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 פוליטי הכול)לא( 

 . כולםוחיבורים חילוקיםמפלגות ישנות וחדשות, . 22רשימות נרשמו לבחירות לכנסת ה  32
 זוטרית לכאורהרשימה א. אולם נדמה שדווקא הבטחות בעלות מנגנון השמדה עצמי מבטיחים 
  גתכוונה למפלהאת הרשימות המרכזיות.  "להקפיץ"זוטרי=שייך לחוג פנימי(, מצליחה )א 

 ,המקובליםרשימה חדשה בנוף המפלגתי ששמה בצד את חילוקי הדעות  צומת. –קלאים חה
 מטרה אחת: לשקם את החקלאים והחקלאות בישראל. זאת באמצעות סימנהו של ימין ושמאל,

 ,פוליטית עמדהמבלי לנקוט רמ"י )רשות מקרקעי ישראל(. שליטה פוליטית על משרד החקלאות ו
 ולעתידה. כואבים ביותר לחקלאות הישראליתולעשות במקומות ה ניסיון אמיתי לגעת הז

 צוות הדרכה

האתגר הגדול היום הוא בראשם הכותנה. והעכשוויים  וליםחי המדריכים מהנעשה בגידבפגישת הצוות נמסרו דיוו
 טוקול הישיבה נשלחופרצפוי עד הגשמים. וחלון הזמן ה מחלקבוע את מועד השילוך המיטבי, מול מצב הצ

 ודאות. ו-החלטות מושכלות בתנאי איקבלת ו 2020בעת הזו עוסקים הגד"שים בבניית תוכנית הזריעה ל גדלים. מל

BCI                                                                        

 שדות  בגד"שיםעמידה בדרישות התקן, ערכה מבדק  BCIורקיה של ארגון , הנציגה הטפאריי
 של ההתארגנות לותעיומרחב הפ מגדלי הדרום. את הבוקר התחלנו בהצגת ררנחמד וגבעת ב 

 ם יודעי חנונכפי שאהביקורת עברה בהצלחה גדולה.  ,למיטב שיפוטילגד"שים.  והמשכנו
 חמד-שדות                   ,רוחיהאעל  וירון פלטין אבנון לדודיק  גדולה ומתנהלים, אנו עומדים בתקן ובגדול. תודה

                      הנדרש. אתוקפדנות בנועם , המלווה ליונתן ספנסר  זמן המושקע ותודה גדולההנכונות וה

 יום צוות

 , ןיע"ש ות גדלקבח  יל המערבי. התארחנום השבוע בגליום צוות כותנה ארצי התקיי
 התרשמנו בניסוי במרווחי שורות בכותנה ומבחןאקלפי וסורגום ובחוות עכו , של כותנת פימה

 ר גבעת ברנ                                       י המגוון הביולוגבנושאי שמירה על סיכמנו במילואות בהרצאות זנים. את הסיור 

נה חיות להכהנו יעיל, תצפיות על שילוך זם חדש בענף הכותנה(, הגנת הצומח, ניטור הכותנה בעונהבכותנה )מי
 תבחן לקראת השנה הבאה. בי. מתכונת הסיורים הללו וקטיף מיט

 

 

 

 
 

 עכו  חוות  –עץ התות   להפסקה בצ      ואון רבינוביץ במופע פירוטכני        בועז      "עמודי התווך" בכותנה                                         סקירת הכותנה – איתן סלע                

 ביקשתי רשות 

 ץ עברון, חברת קיבו. יונייה הביקור אצל יוניינה היגולת הכותרת ביום צוות הכות
 ק"מ במדבריות 600בחצותם  (אחד ט אחיבדה את כל אחיותיה )למעא שנה, 30זה מ

 ייט  ה  ר  במ     את בית הקימה משפחה בקיבוץ ובנתה. 8סודן והגיעה ארצה בהיותה בת 
 , רהוטה, עשירהבשפה , בוותיופי מסורתי של בית א יקמדו , שחזורר שלי()האו

 , התרבות הנחלת תוך האישיות, את חוויותיה מגוללת כאב,גם הומור ו מלאת
 סיפורה האישי ואישיותה, תנטית. וחוויה אתיופית א האתיופים.והמאכלים  המנהגים

 .הישראלים בני העדה האתיופיתהכרה וקירוב לבבות עם ל מהווים השראה ותקווה
  את כולנו. ....ריגשת אותי.....תודה ...האומרמהלב חיבוק  .הפשוט לחבק אות (וקיבלתי) בקשתי רשות, בסיום

 "ספטמבר הירוק"

 לספטמבר 3', גיום  – רום השקיהפו
 לספטמבר 4ד', יום  – פורום הגנת הצומח

 לספטמבר 11ד', יום  – בלקט ישראלמגדלי הדרום מתנדבים 
 לספטמבר 16ב', יום  – איתגה חקלחגי: משקי דן

 לספטמבר 17ג', יום  – בחירות נכונותיום 
 לספטמבר 23ב', יום  – כנס נוטעים

 לספטמבר 24ג', יום  –וסית לשנה החדשה והרמת כ מנהלי גד"שמפגש 
 ם שבת שלו                       לספטמבר 25ד', יום  –"סיכום גידולי חורף"  כנס מגדלים
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