
  

     

      

  23.7.2020  (29-20 'מס)       י ועב ש         ח ווי ד                                                                       

            lo.i.comradahm.www 

 ori@mda.co.il   08-8611850: סקפ  050-4061446  08-8611860: לט 79813 מיםשק ..נד ,םארת מוצ  

                                                 
         .הראשונההחווה האתיופית  יהחבו, 1בפאתי מנזר לטרון, בואך לכביש  -אדיס עלם                                               

    בחקלאותחלקת אדמה כדי לעסוק , קיבלו יה, יוצאי אתיופחקלאים אידיאליסטיים                                               
    אים קורלדורות הבאים.  הולהנחיל ושנהלימתוך רצון להחזיר עטרה  ,מסורתית                                               

            כפיים לעבודתלחזור  מבחינתם זה. חדש עולם חדששמשמעותו , עלם-אדיסחווה ל                                               
  להחזיר את עולם חדש מבחינתם זה  .הישןבעולם  ,מאחורשהשאירו  ,בחקלאות                                               

בוע וף השסב. הב  שכ   עינייםב ניצוץאת הלהצית ו נבכי הישראליותבנשמה שאבדה ה                                               
רטה , ריר אתיופיהשג, ים בעיבודיםהמסייע עלביםש שגד"אנשי  , בהשתתפותףט  יים טקס קציר מסורתי של התק

במגל ואסיף  הטף , התקיים קצירוטעימות הלחם המסורתי נוסף לברכות .גדי יברקן וסגן שר הביטחון אלמו נגה
 וכבודם.ם הלשימור מנהגי אליתהחברה הישר נתונה בפתיחות בני העדה הדרך לשילוב. אלומותה
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 (88%) אלף טון חיטה, רובה ככולה 109נקצרו . 2020ל  האחרונה ת הקצירישיבהתקיימה השבוע  -ישיבה אחרונה
וכאלו שנוצרו  ,שמעותייםללא אירועים מ ,ים. ככלל עבר הקציר, בהיבט השיווקסת פרת ונושאנות מצויבאיכ

תחנות העובדים ב, החקלאים :על שיתוף הפעולה הפורה ראויים לתודות ים רביםגורמ .נפתרו תוך כדי תנועה
מארגון עובדי  דורון אליהו ,הלה יש מנצח אחדאבל, למק. ומשרד החקלאות , עובדי ג'סקו, נציגי הזכייניםליטההק

 ,ההובלה הימית י"לתקן" את מחיר לוידויד   שלי מתפשרת לתהביתרה מכך, נחישותו  .שחקן נשמה .הפלחה
 וםגמר התשלו אוגוסט סוףגמר חשבון יהיה ב מיליון דולר למגדלים. 1.5כ  לטון שהם 14$ תוספת של והביא

 לתפארת מדינת ישראל. חיטה איכותית ,בזיעת אפיים גדל,ול להמשיך רק""נותר  ...ולנו .תחילת ספטמברב
בביקורו אצל מגדלי כותנה, בעבר בהווה ובעתיד. ביקור ת הכותנה, ל מועצ, מנכ"ליזהר לנדאו התלוויתי  -כותנה

 .השיווק יואתגרמורכבות גידול הכותנה  ה והפנמה של, להבניהיכרות הדדית וחלק ממסע לימוד מטרתו,ש
        גד"ש המצויתיארו  ,דלים, כל אחד בנפרדהמג

 וחים בגידוליםבמשבר מתמשך של שחיקת רו
 כותנה בגידול הקושי אתבכלל זה . המסורתיים

 עדיין וחלק באיחור מגיע התמורתחלק מש
    גבעת ברנר - ירון             יבנה קבוצת     נועם&נועםשדה יואב           - ניצן, ינאי וחגי        הדגישו שגידול הכותנה צריך לא נראה לעין. 
בצד השני של משוואת הרווחיות עומדת הכותנה . לגדליך ו, בכדי להמשיותר ורמת מחירים גבוההאופק שיווקי 

דונמים מיעוט  –ברור ונהיר נו . לכולבייםאלטרנטיגידול קפי יווי משקל בין הילגידולי השדה, כגידול ש כגידול עוגן
הנושבת ממשרד , תוך ניצול הרוח הגבית מוביל מהלךיזהר, בעזרתנו, לצמיתות.  ,יוביל לסגירת הענף בישראל

  ו.לבימי משבר א לאות, לעידוד ענף הכותנההחק
שמלווה  בהתאם להחלטת מועצת המנהלים, מועצת הכותנה נכנסה לתהליך אסטרטגי - להמציא עצמנו מחדש 

בישראל  היא לבחון את מקומו של ענף הכותנה בגידולי השדה מטרת התהליך .גיל אסטרטגיות BDOע"י חברת 
וכדי להיות נצטרך להמציא עצמנו  להיות או לחדולשל בנקודה  ההכותנה מצוי ף.כותנה בענומקומה של מועצת ה

 5. פגישת מנהלי הגד"ש )בראייה רחבה וארוכת טווח תוך בחינה ,במגדליםובעיקר תלוי גם  העתיד מחדש.
 הקיים. םלאוגוסט( תעסוק בשאלת הכותנה ויחסי הגומלין בסל הגידולי

 לחקלאים הלשון: "  עביר הודעה בזוה, משרד החקלאות מטאורולוג, רלמרק פ – צבע אדום
 חמישי בערבה הטמפ'  –השיא יהיה בימים שלישי  ,נוסף גל חוםבשבוע הבא צפוי לנו  ,שלום

 "......צ ! בהצלחה לכולם וכמובן עדכונים יישלחו בהמשך"מ 46-48קיצונית תהיינה 
וחיים קוברין  להרשימה בת זוגו, רבקה, כדימילים רומנטיות לחיבר  (1945)אפרים ווינשטיין  -צל תמר ואור ירח

המחודשת, נוגע ללב.  זהו זה"", אבל הביצוע של חמישיית רבים הושמעו במהלך השניםו יפיםביצועים הלחין. 
 https://www.youtube.com/watch?v=dmcXpGnBuLE:   ים לעורר זיק בעינייםמצליח בהרמוניה חורקתו בקולות צרודים

 שבוע הבא 

 26/7א', יום  – צוות הדרכהישיבת 
    ם שבת שלו                                  ס החום(הקורונה ועוממגבלות בכפוף ל) 29/7ד', יום  – מגדליםסיור 

http://www.mhadarom.co.il/
https://www.youtube.com/watch?v=dmcXpGnBuLE

