
 

   

 

 12-93מס'        1.2029.30       

 כמו בפעם הראשונה 
את   עושות  הראשונות,  הכותנה  גליליות  ומעשי.  רשמי  באופן  החלה  הניפוט  עונת 

לג   ומהמסוע  למסוע  מהמשאית  המוכר  הכול  'ינ  המסע  הכריכות.  למהדק  ומשם  ים 

"ישר על רטוב". תקלות של התחלה מתוקנות תוך כדי תנועה. לאור מיעוט הכותנה,  

  איכות יבולים גבוהים,  ה לתעבוד המנפטה יום ארוך, ללא משמרת לילה. כולנו תקוו

 טובה ובעיקר מתרגשים לקראת הכמויות הגדולות של כותנה... בשנה הבאה. 
 הכריכה הראשונה )בוודאות(    הגלילית הראשונה                                                          )כמעט( הראשונה                           המשאית)כמעט( 

 

 

 

 נרדמים בשמירה לא 

ל המים  רשות  )עדיין( א עלהתכנית  נפחה  לא  לחקלאות,  המים  מחירי  נשמתה.  ת 

הרפורמה עלה לכותרות, אבל לא השכיח את איום מחירי המים. "קבינט   אומנם, נושא

המים" שהוקם, ממשיך לעסוק בסוגייה. בעצימות נמוכה, בעיקר כי אין לרשות המים  

שוב יותר במשרד האוצר. מצד שני, אף אחד  משרד החקלאות וחהן בבמהלך,  תומכים  

 לא חושב להרפות מהנושא. אעדכן ככל שיהיו פרטים חדשים. 

 " אחרי החגים "

 המושג "אחרי החגים" נותן לגיטימציה לדחות כל מה שניתן 

 החקלאים יש זמן של לפני החגים, לדחות, וגם את מה שלא. עבור 

 צילום: אולה הדר חצבים.             אותו הזמן. תמיד יש לעשותזה הכל   –בזמן החגים ואחרי החגים 

אפשר  ו ועכשיואי  הפרק  לדחות.  הכותנהעל  קטיף  מאוחר, ....  תירס  תחמיצי  קציר   ,

 מזרעי החורף. לקראת עיבודי יסודו  רימונים, מסיק זיתים

יום החיוך  הוא    1/10אבל... חיוך זה כמעט הכול. יום שישי    –  תאריכים זה לא הכול

לנו  .  הבינלאומי עושה  מה  פנימה:  התראו  בלב  תינוק  חיוךחיוך,  ילד,    ,של  של  חיוך 

האהבה,  רעהו, חיוך של פיוס, חיוך של  לחיוך איש     .מבוגר  או  צעירנערה, של  חיוך של  

 עובד.אשכרה זה בחינם. תנסו את זה בבית.... זה כול . , חברותצחוק, רוח טובה

 . ועוד קצת הבא  עובש                                                

 חקלאי הגינה הקהילתית  נארח את  -  5/10יום ג'                                                  

   קטיף כותנה, מנפטה, בית כנית: ו. בתמגדרההאתיופית                                          

 .משקי הדרום והצגתבד                                          

        https://agricon2020.wixsite.com/2020/blank-3 )זום( בישראל החקלאות עימדכנס   : 6/10-4

     /https://agroisrael.co.il  , מעין חרודתערוכת אגרו ישראל: 014/1-13

                                                                                                                     האוטובוס של בני עקיבא.אחרי תאונת    לאה'ולק )הבת של מושי( החלמה מכולנו מאחלים ליעל צ

  שבת שלום                                                                                
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