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 השתמשתי בדברי הפתיחה  הכותנה. התקיים כנס מגדלים עם מועצתהשבוע  – כיוון הרוח
 יש לנו אתאבל  כיוונהרוח ועוצמת האיננו יכולים לשלוט ב": )ערן ו.(  בדימוי של שייט וותיק

 , אך אם נדעמאווירה שלילית ענף הכותנה סובל. "ולהגיע למטרה מפרשיםכוון ל היכולת
 הכי סגירת ענף הכותנ הביןחשוב לאחרים.  גיע לימיםשנ סיכוי הקשות, יש את השנים לצלוח

 , שכותרתו היא את שוק הכותנה העולמי )מנכ"ל המועצה( סקר אורי גלעד. חזור-אל דרך היא
 יא בעלת וה בעולם משמעותה היא שליטה והגמוניה, בין ארה"ב לסין הסחר מלחמת

 ומחירי הסיב הארוך בשנים האחרונות ציב. המלאי העולמי גבוה ויהסלמה פוטנציאל
  וכאן ,בעולם. זו הסיבה לירידת מזרעי הסיב הארוך נמצאים מתחת לעלויות הייצור 

 .2020ליית מחיר החל ממזרעי ע -הציפיה ן השינוי המיוחל במחיר. טמו ,אולי

 הסבריו ועזרתו של יונתן ספנסר. , בBCIעוד עסקנו בכנס במילוי שאלוני תקן   
בשווקים, כפי שניתן להבין  כוח לשיפור מחירי הכותנה הישראלית תמכפיל היא בתוספתתקן, הזכאות  ותבחשי

  ריקאית.רים טובים מהפימה האמ, במחיממכירת הפימה
. יגיעו לארץ נציגי הארגון על מנת להכיר מקרוב את פעילות ענף הכותנהבאמצע החודש  .BCI – ו.. באותו הנושא

ק אצלנו הוא מספר מגדלים שיבחרו באקראי. מועד המבדאצל  BCIעמידה בתקני ש למבדק חלק מהביקור יוקד
 בקרוב נפרסם את הנדרש להכין לקראת המבדק. . יולי, יום ג'ל 16

מנכ"לית ה, מיונית פרטוקהשקיה מהמשקים. שמענו רכזי  51השבוע לקחו חלק בפגישה  – פורום רכזי השקיה
משתתפים היו יות התייחסוה השירותים המקצועיים שמעניק הארגון לחבריו. לגון עובדי המים, עארהחדשה של 

עמוד תארגון ל השקשיי זמינות של אנשי המקצוע והעלות הנדרשת. יונית הבטיחה לבדוק וציינה שזכות הקיום על 

סנסורים לא מערכת להמלצות השקיה ל (, הציגהnManna Irrigatio) טל שילה  . ד"רועיות, שירות ומחירעל מקצ
השקיה להמלצות  –מז"א צפוי ומצב הפנולוגי של הצמח  זיות, תח: אלגוריתמים המתכללים צילומי לוויןבשטח

לטיוב החלטות על מועד וכמות מתן המים. נמשיך בפגישות  טכנולוגיה חדשנית ., ברמת הברז הבודדשבועית
  )ב"ה( לאוגוסט 7ד' יום  –הפגישה הבאה יום. -היום , לצד דיון באתגריהבאות להנגיש מידע וחדשנות
, בתחומי הכלכלה, דמוגרפיה 18-2017נתוני התנועה הקיבוצית לשנים פורסמו  – שנתון התנועה הקיבוצית

זה מספר שנים. התוצר החקלאי המצרפי  החקלאות נתונה בקיבעוןהתפוקה נתונים, המואורחות חיים. כפי שעולה 
בענפי הצומח. מציין  וודאות ושחיקת רווחיםלחוק המים מייצרים חוסר  27מדשדש. חשיפה פרועה ליבוא ותיקון 

]...[  חקלאות וייצור מזון ]...[ הם נשמת אפה של מדינה חפצת חיים"חיים חיבלין )מנהל החקלאות בתק"צ(: "
מתה לחברה הישראלית". כפי שנאמר לעיל, ותפקידנו לעשות הכל כדי לשמור על החקלאות שלנו, על ערכיה ותר

  ל כיוון הרוח אבל יש לנו את היכולת לכוון את המפרשים.....אין לנו שליטה ע
. השתנתה! לא עוד בני העדה, חברי הקהילה.. -באמצעי התקשורת למחאת האתיופיםהטרמינולוגיה  – ישראלים

. אינני מקבל השינוי בא להזכיר לנו שהם ישראלים!! חלק מהחברה הישראלית. "ישראלים ממוצא אתיופי"אלא 

.... יחד !גילויי אלימות והפרת חוק, כפי שחזינו בימים האחרונים. זו איננה תעודת כבוד למתפרעים. בלי אבלשום 

 42%בדי/ות קבלן(, למעלה מ מקצועיות )רובם עו בעבודות לאמועסקים שלושה תוך ששנים מעם זאת, נדע 

זה לא תעודת כבוד לנו,  והגזענות מרימה ראש. שייכותבמשבר , וותיקים וצעירים מהמשפחות הן מתחת לקו העוני

 בדברים הקטנים.... טיפה ועוד טיפה.  ...מה צריך? להפסיק לעמוד מן הצד. להתחיל להניע שינויכחברה. 

  !להשקות אנחנו יודעיםכי 

  :יולי תאריכי

 במשקי הדרום 13:30, ליולי 8ב' יום  – פורום הגנת הצומח
 י הדרוםבמשק 13:30 ,ליולי 9יום ג',             - צוות הדרכה

 , עמק יזרעאלליולי 15ב' יום  –יום צוות כותנה ארצי

 ליולי 16ג', יום  –למגדלי הכותנה  BCIמבדק 
 )ק. ארז( ליולי 17ד', יום  – למדע העשבים הרעיםכנס האגודה 

 צילום: מתניה צונץ                . מקום וסדר יום ישלח בהמשךליולי 22ב', יום  – סיור וכנס מגדלים

 , משקי הדרום13:30, ליולי 22 ב',יום  – פורום הגנת הצומח
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