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חקלאית  בהכנת    - פסולת  סיוע  ומתן  לתמיכה  קורא  קול  פרסם  הסביבה  להגנת  המשרד 
בהתאם  תוכניות מפורטות ויישומיות להקמת מערכי איסוף וטיפול אזורי בפסולת חקלאית.  

לתמיכה.   הבקשות  את  להגיש  הרשאים  הם  ואיגודים  אשכולות  הקורא,  הקול  להגדרות 
ונים על פסולת חקלאית, על  נערך להשתתפות בקול הקורא ומבקש נת  ,אשכול סורק דרומי

גד"שים, הכלולים  ל מנת שיוכל להעריך את היקף ומהות הטיפול הנדרש. מכתב בנושא הופנה  
ברנר טוביה,  באר  יבנה,  חבל  שורק,  נחל  יואב,  האזוריות  להיפטר  במועצות  הזדמנות  זו   .

 ולהרוויח איכות חיים.  באופן מוסדר ולהרוויח. להיפטר מפסולת

קיימנו כנס לסיכום עונת הכותנה    משברים הגדולים שחווה ענף הכותנה, בצל אחד ה  –   כותנה 
)יו"ר    מיקי לזרשר החקלאות,    אלון שוסטרעתיד. את המשתתפים ברכו  לתקווה    שלומבט  

חשוב לומר: הנהלת מועצת הכותנה מובילה  )יו"ר מ. הכותנה(.    ומורדי ונטורהמשקי הדרום(  
תוך ניתוח המציאות ופעולות    .ואחריות  רגישות,  בנחישותאת הענף ברגעים מורכבים אלו,  

על מנת שנוכל, ביום שאחרי, להמשיך ולגדל כותנה. במהלך הכנס הציגו    ,"מצילות חיים"
ת, הגנת הצומח, שוק  יויבולים, איכו חלקות,  י  הדוברים שלל נושאים: סיכום הכותנה בהיבט 

ב   גידול  ומכירות,  מ  0עולמי  ספקטרלי  צילום  מקרופומינה,עיבוד,  לזיהוי  ותוצאות    רחפן 
 מעניין וקולח. מוצלח, זּומי  כנס לשתרמו  ,תודה לדוברים ולמשתתפיםניסויים. 

אמרתי,    –  כותנה  הכנס  מאתגרת.  ..."בפתיחת  מאיימת,  מוזרה,  תקופה  עוברים  אנחנו 
היקף   של  בהיבט  לא  האנושות.  את  שפקדו  אחרות  למגפות  אותה  ישוו  היסטוריונים 

.  2020..... אנו מסכמים היום את עונת הכותנה  הקורבנות, אלא בטלטלה שאחזה בעולם כולו.
במכירה   מלא  ביטוי  לידי  עדיין  באה  שאיננה  הצלחה  חקלאית.  מבחינה  מוצלחת  עונה 
של   כסופה  הכותנה  של  סופה  האם  המחר.  אל  קדימה  נשואות  העיניים  ובמחירים..... 

עוף החול? אל האופטימיות הזורמת תמיד בעורקי  כמו    לתחיהתקום    אהטיטניק? או שמ
מסחר ועליית מחירים, איטית אך  בהחקלאים, מצטרפות טיפות חיסון של תחילה מחודשת   

במבט   גם  העתיד.....  לעבר  ראש  ולהרים  החולפת  העונה  את  לסכם  התכנסנו  עקבית...... 
ויוחנן בן    קדימה, אנחנו זוכרים את העבר. זוכרים ומזכירים את זכרם של האחים עמרם 

 , במלחמת ששת הימים. יהי זכרם ברוך" 6/6/1967ותו היום,  א, בני כפר מנחם, שנפלו ב חורין
 

בשבוע הבא היינו אמורים לצאת לטיול של מנהלי הגדש. לאחר בחינה מדוקדקת    –   בלב כבד 
וסדרת התייעצויות, החלטתי    )העיקריים שבהם: הקורונה ומגבלותיה(  של כלל השיקולים

 בלב כבד לדחות את מועד הטיול. אודיע על המועד החדש, ואנחנו עוד נצא.... ובגדול! 
ים להחלמתו המלאה של משה סעדון )בארות יצחק(  כולנו מאחלים ומייחל – חבר לנו כאח 

 שנחבל באופן קשה כתוצאה מנפילה מגובה. מחכים לך חבר! 

 רוחמה  - כדור פורח ופריחה                                  : קרובות   תוכניות 

 23/2יום ג',   –צוות הדרכה  פגישת 
 23/2יום ג'  –אסיפה כללית ארגון עובדי הפלחה  

 24/2יום ד'   – 2020סיכום פעילות א.ע. הפלחה 
 25/2יום ה'  –האגודה לגד"ש וירקות   2השתלמות 
 עם מסכות ובלי התקהלויות  םיר ופ  –יום שישי  

 ם שבת שלו                       


