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 , ויזהר לנדאו , המנכ"ל היוצא,אורי גלעד  שבוע שעבר נפגשתי עםב -חילופים בצמרת

 של מועצת הכותנה. פגישת היכרות והזדמנות להציג את מקומו של האזור המנכ"ל הנכנס
 הפרידה האזורית והתודותמרחבי הפעילות של מגדלי הדרום. לצד כלל  בגידול הכותנה

 הלב, הצלחה מכלוליזהר נאחל  (1/7בשבוע הבא ) ביום צוות הכותנהגלעד יתקיימו  לאורי
 גדולה במשימה הנכבדה שלקח על עצמו.

לכך שתי  ותו הקשה ביותר של ענף הכותנה בישראל. חוברלא סוד הוא שאנו נמצאים בשעת - והכותנה, לאן? 
י ומוחשי איום אמית הכותנה בישראל. ועלות גידול (ער חליפיןשו)נמוכים י כותנה מחיר: בתנועת מספריים מגמות

 –על המגמות בשווקים הבינלאומיים אין לנו שליטה, אבל בתחום עלויות הגידול  .הענףקריסת להביא ל עלולש
, בראשותו של מורדי ונטורה יו"ר מ. לבחינת ענף הכותנה ם צוות היגויבימים אלה מוק חובה "להפוך כל אבן".

 בהצלחה לכולנו!!מגבולות המגרש המוכר.  רגיםהחו ,המציאות הנכפית עלינו מחייבת חשיבה ומעשה .הכותנה
התנהלות משקי ב, תקופת הקורונהב משק בחירום:במשקי הדרום נפגש לדבר על  מנהליםפורום  –מדברים דרום 

למשבר ת השחרור )ד"ר שמעון גת( וסיפורו של קיבוץ הראל בשריפה שכילתה תשתיות וחלומות. מלחמבהאזור 
משבר בריאותי, )שריפה, שיטפון, רעידת אדמה(,  מקריסת תשתיות ר כלכלי, חירוםפנים רבות: משבירום חלו

, חרדות ומשברים נפשיים. במרבית הקיבוצים התגלתה הקהילה במלוא תפארתה, כפי שהיינו חירום ביטחוני
החי והצומח, נטועה היטב בקרקע חקלאות מצפים, ובכל זאת לא מובן מאליו ומרגש. בתוך כל זה, עמדה 

 .יומנוסלע קהיא החקלאות לביטוי ממקום אחר, בפראפרזה מתוך כורח. ברצון וגם תפקדת ומ
         רחנו את איתמר י. אאנשי השקיה 51במפגש השבוע השתתפו   -  פורום השקיה                                                        

 .להרצאה מרתקת על השקיה מדייקת )נטפים( נדב                                                    
 ה ו "כמ"מתי להשקות?"  שאלות,ה תשאלמול                                                     
  -מזג אוויר :רמידת החישהיפ ניצבת להשקות?"                                                    

 נים השקיה. מגוון חייש -צמחסוג ה - הקרקע סוג                                                    
 מספקים נתונים רבים. כל שנדרש  ,הנ  בתווך שו                                                      

 ותהמשמעם ושל שפע הנתוניהפיענוח  !םרגותהוא                                                     
 העומד לפתחנו. ם האתגר הגדול, ההמעשלכלל                                                    

                                                  ליכולת.להבנה ומעשיר ידע ומוסיף נדבך ה מעניין,מפגש היה זה 
בהתחייבות  נודעמו יקותם ליבול הצפוי היו מדואצלנו. הערכות המגדליקציר החיטים תם  – בנחישות והתמדה 

על  עומד בדרום והנגב  לטון חיטה הצפוי )מאד( וסה"כ הפרס איכויות החיטה הממוצעות היו טובותהאזורית. 
לא ממש התרוממו לגבהים שער החליפין, ומחיר החיטה רונה. הקו  מי שלא עמדה בציפיות היא לטון.  10$מ יותר 

 ה טובה לגידול החיטה והקציר התנהל ללא אירועים חריגים. ו. ובכל זאת, היתה זו עונשציפינו/רצינ
המיועדת לטייסי חיל האוויר  ,( לשרטט כתובת ענק בשדותבע"מ ובניו ניסים מדי שנה נוהגים חקלאי ביתן )ביתן

 https://youtu.be/LcJmFBacMUM  המסתיים היום. 180קורס חניכי לכבוד גם הפעם,  .בדרכם לבסיס החולפים
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 תוכניות 
 נשלחה. . הזמנה30/6ג', יום  –סיור מקצועי לפורום הנוטעים 

 . הזמנה נשלחה למגדלי הכותנה.1/7ד' יום  –צוות כותנה ארצי ופרידה מאורי גלעד יום 
 5/7א', יום  –הדרכה  צוותפגישת 
 8/7ד', יום  –כנס מגדלים סיור ו

    םשבת שלו                                                                                                                               
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