
 

   

 

 12-82מס'               1.2027.15        

 חבל על כל טיפה                                    

          פורום אנשי המים נפגש השבוע עם לוי פרנקל. איש מקורות                                   

 פחת  בדימוס ובעל ידע נרחב במערכות מים. הנושא הפעם "                                  

 ". נושא המדירבמערכות המים                                  

 שינה מעיני האחראים על המשאב                                   

 על קצה המזלג תיאר לוי את סוגי הפחת:הזה.  חיוניה

 והלא  )פיצוץ בקו המים(  מוסבר)אידוי, חלחול(,  תפעולי

 )כגון, גניבות מים(. גם לאנשי המים הוותיקים שבינינו,  ידוע

 תודה לצחי שץ על האירוח בחפץ חיים. ההמשך יבוא...היו שאלות ועניין רב בהרצאה.  

 כל טיפה המאבק על 

 80לנושא מתווה מחירי המים לחקלאות נערך במשקי הדרום. למעלה מ    כנס חירום

ובאזור בפרט. הדוברים האירו   ,חקלאות בכללל  מיקיו  איוםמשתתפים באו לשמוע על  

המצוי בין התווך הכלכלי, המשפטי והפוליטי והיבטיהם השונים. המסר    ,את המתווה

היה ברור:   ,שהועבר מהמשתתפים "לקבינט המים", המוביל את המו"מ מול האוצר

ש הככל  ּבִתכלּול  יעלו  המחיר  עליית  למניעת  מדרגה  ֹומאמצים  לעלות  חובה  סר, 

אמירות קשות, מחיר כואב, אבל כואב פחות  ריכת מי קולחין.  צ-במאבק, עד כדי אי

                                                                                                             ההפך "מהפרחת השממה"(בהשממת הפריחה)מעליית מחיר מים שתוצאותיו יתבטאו 
 אבו וילן                                              מיקי לזר                                                                        

 יעקב בכר  

 

 

 

 

....אסור לקבל את זה וצריך "    אלון שוסטר  אמר סגן שר הביטחון  'כנס מדיה'בראיון  

הנוכחית מדובר על  לנהל מלחמת חפירות. אני שמח שבקווי היסוד של הקואליציה  

בסיס   ביצירת  חפצה  מדינה  שאם  ספק  לי  אין  לחקלאות....  המים  מחירי  הורדת 

. נמשיך לעקוב, לעדכן  לביטחון המזון היא צריכה לדאוג שעלויות הייצור יהיו הגיוניות"

 ולהתייעץ.

 יום צוות 

מגדלים,   בהשתתפות  ארצי,  כותנה  צוות  יום  נערך  השנה  גם  שנה,  מדריכים  כמדי 

בעקבותיו  )  ואנשי מ. הכותנה. בשונה משנה שעברה, בה התקיים יום הצוות אצלנו

השנה הצפנו לעמק. פתחנו "בגן הידידות" לקפה    (חלק מהמשתתפים נכנסו לבידוד

 מזרע  , כותנת מכלוא ב)ועוד....(, סיירנו בשדות כותנה אורגנית של עין חרוד )מאוחד(

 



 

 

 

 

 

פיילוט לגידול     -יז"ּבִ -שעסק בהצגת פרויקט "טבעמפגש  ל  המשכנו  גידול ביפעת.-ודו

לטבע ידידותית  ליישום  ,כותנה  שעסקה  ועוד    .מסיסמה  מערכות    הרצאה  בניצול 

יצירת עקרות באמצעות אבקות  הרבייה   ידי  של העשבים למניעת התפשטותם, על 

 כימי. לסיום הועברו סקירות על מצב הכותנה בשטח - ההפריה העוברות טיפול פיזיקלי

   בגדול.... רוחות טובות מנשבות בענף הכותנה.התודות לאנשי העמק.    ובשווקים.
 גן הידידות                                                              מ.   עין חרוד        אופיר בשור                                                  

 

 

 

 

 כך מפקירה 

דו"ח  ב  ,יםרת המדינה את חקלאחושף את הפקמרכז המחקר והמידע של הכנסת  

על   החקלאית  נתונימפורט  בשנים    86%כ  בישראל.    הפשיעה  שנפתחו  מהתיקים 

  18%( היא עברין לא נודע.  70%)עילת הסגירה הנפוצה ביותר  .  נסגרו  2019-2016

 מצורף הדו"ח המלא. . ר ראיותמהתיקים נסגרו בעילה של חוס

 לא מגדירים לאחור אלא מעצבים קדימה 

...." הגד"ש:  למנהלי  כתבתי  הדרום",  כך  "מגדלי  המגדלים  התארגנות  של  אופייה 

.  דפוסי עבודה ומרחבי פעולה,  2003התקבע לאורך השנים, מאז נוסדה כאגש"ח ב  

 והחובה  ,להסתכל אחורה בסיפוק  הזכותיש לנו    .....    היום  עוצבו על ידי משתתפיה.

 לעצב את המחר. 

של כלל מנהלי הגד"ש בהתארגנות,   תהליך משתףבחודשים הקרובים בכוונתי לקיים  

 . לשמר הישגים ולהגדיר אתגריםעל מנת לעצב את פני "מגדלי הדרום" לשנים הבאות:  

המשתף התהליך  וארגון  לחשיבה  היגוי,  צוות  נקים  כך:  צוות    .לצורך  גיבוש  לאחר 

 יש למה לצפות... ."ההיגוי, נקבע את התכנים ולוחות הזמנים

 
 ברכות למנצחים ותשואות למפסידים. . היורו הסתיים                

 , בשנה הבאה בקטאר הבנויה2022נפגש במונדיאל                                           

 

 שלום שבת                                                                                 

 

 

  


