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 לאורי גלעד,                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 מעטות המילים                       שקיה"תחילת התחת הכותרת   צוות כותנה ארצייום   רחנו אתיא – צוות ה   מפקד 

           התודה   ודל ת ג היכולות להביע א                ברבדים"התחלנו במפגש קפה  .תנה"מועצת הכול דישון בכותנה וציון לחילוף מנכ"ו 
 על שנות ניהול מועצת הכותנה:              :ניסוי בכותנה , הצגת תכלית של רחפן לפיזור פרומונים וסיור בשתי חלקותהישנה" 

 ניהול חכם בים סוער        מרחבי הפעילות  על סיפרתי , בוכנסב המשכנו .שיטות ריסוס נגד עשבייהו קטריפניסוי  

 הבנת אתגרים וחתירה להשגתם          ,2020את נתוני כותנה  הציגו, , איתן סלע ומיכל אקסלרודעופר גורן  .הדרוםשל מגדלי  

 וודאות ה ניווט מושכל בערפל אי              לשמירה על יזב  -יקט טבעהציג את פרו גיא רותם ומזיקי העונה. מצב הכותנה נכון להיום

 תנועה תוך רגישות           מצב שוקרי גלעד על ר אּוסיפשל הכנס,  ניבחלקו הש. מגוון המינים, שמובילה מ. הכותנה

 ה לפעימות הלב ואומנות ההקשב                הכותנה( .)יו"ר מ מורדי ונטורההכותנה העולמי והווקטורים המשפיעים על המחיר. 

 ות בהערכה וידיד                         ,הכותנה בישראל ףהמשקל העומדים בפני המשך קיום ענ בדיכ דיבר על האתגרים

 הדרום   מגדלי                  יאות מורכבתבמצונכונותו להתמודדות  מנכ"ל הנכנס, הציג עצמו, הויזהר לנדאו

 ה, לסיכום תקופרי גלעד. בדבריובדברי פרידה והערכה לאּו הכנססיימנו את מאתגרת. ו
של הענף הפועם  הלבובסוף עומדים האנשים. הם מצע , באכי בהתחלה ריאּו הדגישבראשות המועצה,  עשייה רבת

תודה  רי גלעדלאּו  .ריהערכה גדולה לאּודברי  נשאוומשתתפים נוספים  שקי הדרוםברך בשם מ מיקי לזרכולו. 
  לכל העוסקים במלאכה. תי. תוד, מכובד ומכבדבנוי לתפארתיה זה יום . הרבההצלחה  – ליזהרו ,גדולה

    ר נוטעים בערוגותצאנו לסיוהשבוע י -סיור נוטעים

 לראות ולשמוע על ניסוי להדברת כשותית , וינון
 השפעות מים מותפלים על הגפנים וניסוי  בכרם,

 ובנות מהניסויים לת ציקדות בנקטרינה.בהדברת 
 תודה גדולה .נוספים למטעים השלכה ישירה
   לוכסמבורג -תומר שטיינר                                                                 שה"מ -   נתן רוברטו               על הארגון וההתמדה. מ()שה" לאופיר אטינגר

מבקר הארגון שאלון  ערך, םמשקי הדרותנים על ידי יהנרותים יהשכלל הרצון לשפר וליעל את מתוך  – סקר
. התמונה שאלותממנהלי הגד"ש ענו ל 70%כ  .םמגדלי הדרו  , ובכללםמהתנהלות הארגון ,המשקיםעות רצון שבי

 מגדלי הדרוםרבים היו רוצים לראות את . הישגים ואתגרים, חושפת תוילת המילויווההתייחסו העולה מהתשובות
נוספים: קידום נושאים הצורך לעסוק ב הלו. לצד זה עאזורים מיצים תחהסכבחתירה להשגת יותר  יםמעורב
ועוד. נושאים  מכירת יבול וקניית תשומות, התארגנות קציבים מגורמי חוץת, הגדלת גידולים חדשיםבחינת 
  .פגישת מנהלי הגד"שלדיון ב עלואלו ונוספים יוחשובים 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 13כריזו היום בו ההוא את חג העצמאות. ביולי תחגוג ארצות הברית  4ב  – לי זה לא יקרה .... ל תגידוא
פרצה מלחמת אזרחים עקובה שעד  (1861) שנים 85חלפו  .1776-ב יתממלכה הבריטתנתקותן מהעל המדינות ה

מלחמת האם שנים.  12 עודרק לעצמאות הן  85ואצלנו? אלף קורבנות.  600וגבתה כ  שנים  4שנמשכה , מדם
אסונות חינם הובילו לנאת כדי ללמוד שהפלגנות וש העתיקההיהודית היסטוריה בן די להתבונ תיתכן? אזרחים

ונגיד )ונאיביים( היה אופטימיים אבל היי.... בואו נים ומתרופפים. כלהו זולמים בעת ההב .חיםמלחמות או
 (1984 ")"הדרך לעין חרוד   ?!אין מצב ??...צלנושא

 שבוע הבא 
 5/7א', יום  – צוות הדרכה

                                                                                                                                                םשבת שלו                                                                                 8/7ד' יום  – וכנססיור : מפגש מגדלים
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