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חקלאי ההמים משק ויות בבנושאי פיתוח והתפתח "מים לישראל"נערך כנס של ארגון השבוע  – מים לישראל
ישובים חקלאיים ואגודות המים, שם לו למטרה, לייצג את האינטרסים של  300. הארגון הכולל כ בישראל

גיש חם, נציב המים, הדגיורא ש, כולל הגשת עתירות לבג"ץ. והרגולטורים מול רשויות המדינה השונות החקלאים, 
ופועל, בחלון האפשרויות  שיאה המצומצם של החקלאותנחייב להתחשב בכושר ה בדבריו כי מחיר המים

מנכ"ל הנדסת לחוק המים. מעניינת היתה סקירתו של אברום בן יוסף )ס 27המוגבלות שלו, לצמצם את נזקי תיקון 
וצפי להקטנת מצאי  2050לציה לגידול האוכלוסייה עד ורים בקהדרישות למ, שתיאר את צפי (המערכת במקורות

מיליארד קוב. איך יובטחו מים לחקלאות ומה  4.3מיליארד קוב לכ  2.4מקורות המים הטבעיים. הדרישה תגדל מ 
 יהיה מחירם.... זה ימשיך להיות חלק ממאבק החקלאים על עתיד החקלאות בארץ ציון.

, רובה ככולה באיכויות טובות אלף טון חיטה 81, נגיע לכ יםארצי ם. במונחיט סוףכמע ...כמעט – חיטה קציר
איכויות וב ף טוןאל 18.5ם לשיווק החיטה בהיקף העולה על אזור הדרום עומד בהתחייבויות המגדלי. מאד

. האיכויות לטון 8$על כ באזור הדרום עמוד הפרס הממוצע בתחומי הפרסים. בהערכה ראשונית יהנכללות 
  .0.5%ופסולת  10.1%, לחות 12.3%, חלבון 82.8, הקטוליטר 92.1הממוצעות: גלוטן אינדקס 

הבדיקה נפגש היום לדיון בחלופות השונות העומדות בפנינו על מנת לשמור על מערכת צוות  – צוות בדיקה
בפני פורום מנהלי הגד"ש המהלכים יובאו  –פני העתיד. לאחר סיכומים והמלצות בראייה צופה , יבית מאוזנתתקצ

 ובהמשך בפני מועצת המנהלים.
מהעמותה "חברים בטבע" של הקהילה האתיופית נפגשנו, אלה ואני, עם יובי והדס השבוע  – מעורבות חברתית

לימוד חוויתי על התרבות ל מרכז אקולוגי ,רוח בגינה הקהילתיתיר האזוה. שמענו על תוכניותיהן לפיתוח אבגדר
 כבי השדה עם קבוצת צעיריםרו הגד"שניקים. , לקירוב לבבותמשותף הצענו רעיון לסיור יום, כן האתיופית. כמו

גיבוש צעירים טרום לימודים )תחל "תכנית הצעירים" . לאחר שבארץ חוויתי ,בן יום ,לסיור (אחרי צבא)
 ומסלול.... גם חשוב ובעיקר כייף. נתאם מועד ,הקבוצה ותתגבשאקדמאים( 

בשטחי  סיירנו, לפני סיור וכנס המגדלים. וכריכים , התכנסנו לקפההעתיק בצילו של עץ הדומים הדומיםעץ 
התפתחות של דיון, התלבטות וצרעה, לראות ולשמוע על כותנה, אבטיח, חימצה, תירס ואספסת. שמחתי להראל 

את  איתן סלע ואריה בוסקבאופן תכליתי וענייני: וחילוקי דעות, המעשירים את הידע. במועדון צרעה הציגו 
ואפשרות  )אגריקם( על זיהוי מכרסמים ובנצי מזיקי העונה על ינון שחםהתפתחות הכותנה והמלצות להמשך, 

תודה  .מיכה פלדמן  את סיפורו שלואז . טכנולוגיה חדשנית ומתפתחת שהיא כבר כאן. על ידי רחפןמוקדים טיפול 
 ולמשתתפים. לצוות ההדרכה, דנה( על האירוח הלבבי בשדות ובמועדוןו הגדולה לגד"ש צרעה )אורי, אסף, מוס
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 , השליח המרכזי של הסוכנות היהודית באתיופיהמיכה פלדמן  - רק בדכאו הבנתי....
 החל ממפגשו הראשון , מאחורי הקלעים.סיפור עלייתם של יהודי אתיופיה אתסיפר  
 ,ןטבבית הכנסת הקבעברית התפילה ליד גונדאר, לוואלאקה, עם ילדים יהודיים בכפר  
 ,(1991מעורבותו המרכזית במבצע שלמה )מאי ב וכלה כמיהתם העזה לעלות לירושלים 
 14,300בבה וחילוצם של למעלה מ אדיס אמעל -עת התקיימה רכבת אווירית של ח"א ואל 
  הסעת רבבותשל ומסוכן רגיש  ,מבצע מורכבעיר הנצורה על ידי המורדים. יהודים, מה 

 מיכה פלדמן                         סיפור מרתק, מצמרר. אקסודוס של יהודי אתיופיה מהשגרירות לשדה התעופה. ,בהסתר
, איך הוא מרגישצע, כאשר נחת המטוס האחרון, כאשר נשאל בסיום המב כמותה. של ציונות שאין היום מרגשו

החלו עבור מרכזי הקליטה. טרם  . לאחר כשבועיים נסע למינכן לגיוס כספיםלא הרגיש דבר העשייה בלהטענה ש
, כך אבא מיקה"". "גוהבנתי את גדולת המעשה והדמעות זל ,בדכאו ,רק שם"פגישותיו, נסע למחנה הריכוז בדכאו. 

 .פרס חייוזה בשבילו . קוראים לו בני העדה

 באולם "תמר", משקי הדרום 13:30שעה  30/6 ,א'יום  – עם מועצת הכותנה כנס מגדלי הכותנה :שבוע הבא

   שבת שלום                   , משקי הדרום 13:30שעה  ,2/7יום ג',   – פורום רכזי השקיה                      
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