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  לפעמים נדמה שמכירים 

פעמים רבות אנו שוגים בחושבנו שאנו מכירים ואחרים מכירים אותנו. לצורך היכרות ישירה עם פעילות "מגדלי 
ים במגדלי מבצעמכלול הפעילויות שו הנהלת ארגון עובדי הפלחה. סביב השולחן הוצגהדרום" זימנו למפגש את 

שימור, פיתוח ושיתוף מערך  :חקלאית סביבתיתקלאות רווחית ותרבות נאים מסייעים לקיום חליצירת ת הדרום,
 , באמצעות מערכת הדרכה מרכזית, אזוריהידע ה

  ערכית של -מחקרים מקומיים ופעילות חברתית
 כמנוף להתמודדות מול אתגרים משותפים.  אים,החקל

 לאחר מכן, יצאנו לשטח, לראות חלקות ניסוי באבטיח 
 מגדליותר: נאמר באופן הברור בי לגרעינים. בתוך כך,

  בהדרכה ת משרד החקלאותם זוכים לתמיכאינ הדרום 
 חוסר צדקזהו  , כפי שנהנים אזורים אחרים.האזורית

 ומניעתו מאיתנוהסיוע הזה נועד למגדלים הושבו ריקם. זה בנושא לשה"מ י יכל פניותמשווע ומצב מתסכל. 
 בנושא. עובדי הפלחה ארגוןעזרתו של . ביקשנו למטרות רווח הינשא, ה של ההתארגנותבסכנה יציבות המעמיד

 מעצמה גרעינית

    
 
 
 
 
 
 
 
 

 משקים 20 יציב שנים ארוכות ומהווה גידול מחזור חשוב בסל הגידולים של משקי האזור. גידול האבטיח לגרעינים
הדייש והייבוש נמשכים  .₪מיליון  30 מעל חזור מצרפימוב בבעל( 15%אבטיח )מהם  אלף דונם 30כ  מגדלים

 . ג לדונםק" 100 ל 70 בין טווח שלב ממוצעים, יבולים מעידים עלמהשטח הדיווחים ו
 של פעם בחייםביקור 

 הצוות הבכירוכל  ם(דילילאלו שטרם מב הירוק)הטרקטור  העולמית דיר-חברת ג'וןנשיא 
 התארחה שבוע שעבר,ב  , הגיעו לביקור בארץ )במטוס פרטי(.ה"ב ואירופהברה בארשל הח
 הפעילות מרחב)מנכ"ל צבר קמה( הציג בפני האורחים את  איל מוצ'ן  קמה.-צברב יההפמל

 פתיחת דות: לאפשר יבוא ציוד המיוצר בארה"ב,נקו 3החקלאית של הגד"ש והעלה לסיום 
 פוזרוהמחיר!! הבטחות לא ו.... הורדת  למשתמשים ,יםכל תכנות הניהול של הטרקטור

 נבחנת בימים אלו יוזמה חדשה.......... )של המחיר, לא של הכבוד( ובאותו עניין .כבודהיה הרבה בל א 
 )מיכה א.( של מי הציוד הזה?

עסקאות ליסינג נבחנות אפשרויות ליישום מודלים מקובלים בעולם הרכב על ציוד חקלאי.  בדנה שרותי מימון
 תפעולי או השכרה על ציוד חקלאי. זה נותן יעילות ומיצוי יתרון הגודל ברכש, בתחזוקה ובהחלפה. 

הרעיון נבחן על ידי "דנה שרותי מימון" ו"צמח ליסינג", ביחד אנחנו מנסים ליצור שיתוף פעולה עם חברת מיפרם, 
 שיהיה לכולנו בהצלחה!   יבואנית ג'ון דיר.

BCI –  ,'של נציגת הארגון מטורקיה, לביקורת מדגמית  , בשבוע הבא,קיבלנו אישור לבואה! זה קורה 29/8יום ה

. תזכורת הצפויה על כולם להיערך לביקורתולכן  יבחרו באקראיהמשקים הנדגמים  .בישראל BCI תמגדלי כותנל
 בתחילת השבוע. נפרסם ,בביקורתלהציג על הנדרש 

 ()ראו סרטון להאמין שיש תקווה
משולי החברה הישראלית של פשע, שכרות . סיפורו של יוסית לסרטון המצורף למייל. קוד 7הקדישו בבקשה 

 וה. לשמוע, להתרגש ולהאמין שיש תקו.  קווהמלא תו , אופטימינחושעתיד עבר ל ,וסמים
 שבוע הבא 

 המערבי , בגליל 26/8ב' יום  – צוות כותנה ארצייום 
                                    27/8יום ג',  -  ישיבת מדריכים

 ם שבת שלו                                                                                                                        29/8, יום ה' - BCI תביקור
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