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אפילו הן בקיבוצים, הן בתנועה ו ,עוררו הדים שעברמהשבוע  יומילותיהכותרת  –( 2) גזל הקרקעות הגדול
 נקבעה במאבק זה". לעמוד מהצד''למשקים: "איננו מתכוונים  (מיקי לזר )יו"ר משקי הדרוםכותב בדרג הפוליטי. 

סוגיית עמיד את וגורם פוליטי הבטיח לה הכלכליים פגישה עם נציגי התנועה, הנושא עולה בשולחן הארגונים
שיש בדיוק התופעה  וז המשא ומתן הקואליציוני )אם וכאשר יקרה(. ר היום של מוליכימ"י בסדהאחריות על ר

חולפות על פניו מדי פעם  של האויב, צבאיות חידותידומה הדבר לתצפיתן הרואה בכללותה. ולהבינה לראותה 
חידוש הסכמי חכירת -גם שען חירש ועיוור יבין שאי דה!!בפעם ולא מבין שבסופו של יום, חלפה על פניו אוג

 היא מדיניות סדורה ולא אקראית. על זה אסור לעבור לסדר היום. לקיבוצים האדמות 
 אנשי מים 20 למעלה מ  - ם קימסננים ומש

 הדיווחים  .השתתפו בפורום רכזי ההשקיה 
 מרבית הגד"שים סיימו מהשטח מעידים כי
 משקים מטעים כעת , בגד"ש את עונת ההשקיה

 לעונה הקרובה. הנושא המרכזי במפגש ים ונערכ
  מעיןגל ביתן מחברת על סוגיות הסינון. נסב 

 עמדו על עקרונות הסינון הנכון, עמיעד  ואנשי
 נון מתאימהמערכת סימועילים לבחירת  טיפים

 שביעותומוצרים שונים למתן מענים משתנים. 
  הרצון מהמפגשים מעידה על נחיצותם. המפגש הבא יהיה בנושא מחשבי השקיה.

 מאושרים וטפים ק

 

 

 

 

 

 

 

 

 

המפעיל, אתה יודע חיוך של אושר נסוך על פני קטפת ורואים ה עולים לקבינתראיתי קוטפים מאושרים. כאשר 
, הקטפת של גד"ש חפר שהיבול גבוה והשטח נקי מעשבים. בתמונה: שדות הכותנה )פימה( של גד"ש עציון

  .דשבת אחים גם יח , בקיצור משדה יואב. ,והמפעיל, ינאי
רוץ. נכנסה למ. משקים שסיימו לקטוף את האקלפי, עוברים לפימה והמנפטה אף היא ס להילוך גבוההקטיף נכנ

 , שחלקן מגיע עם לחות גבוהה.אחוזי הלחות בגליליותהיבולים המסתמנים, גבוהים, אך יש לשים לב ל
חול המועד, לאחר משקי הדרום. אני תקווה שבמהלך ב ופקדה המחיר לחיטההשלמות הכסף עבור  – גמ"ח חיטה

  סבלנות. טיפה -, נוכל להעביר את הכסף המגיע למגדלים. עוד טיפלמניעת טעויות הבדיקותו תההתאמושייעשו כל 
לסערת תענית ובקשת סליחות מתערבב בעוצמה רגשית מטלטלת , כיום של יום כיפור""של משמעותו  – יום כיפור

לכל  שוב עולים הסיפורים המצמררים של הלוחמים, שוב נפתחים פצעי הנפש. אבל הפעם, בנוסףההיא.  המלחמה
 ל כך כ, במהלך יום הכיפורים. על אופניהםדרסו בשעה שרכבו , שנ10 -ו 8ילדים בני  שניהתוספו לרשימת הצער  אלו

 מיותר!!
 כניותות

 לאוקטובר 28ב', יום  – חימצהכנס מגדלים בנושא 
  לאוקטובר: 29ג', יום  –התארגנות מטעי הדרום והנגב מפגש ראשון ל

 2020הצגת מבנה ההתארגנות ותחומי הפעילות המתוכננים ל  •

 עתידיותמחקר בנושא שקד וזית ותוכניות  מיםקיי יםסקירת מחקר •
 לאוקטובר 30-31ה' -ד'ימים  –משוב, עין חרוד -תערוכת אגרו
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