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כאשר שואלים אותי "מה קורה בשוק?" ,אני עונה ,כדברי המשורר" :בלילות הקיץ החמים שום
דבר אינו קורה".
כפי שהדגשתי בידיעון הקודם ,כל השוק נמצא בסוג של קיפאון עם ציפייה של הקניינים לראות
מה הן המגמות של השוק .ההערכה שלנו היא כי ההתעוררות תחל בסוף ספטמבר – תחילת
אוקטובר .כרגע רמות המחירים דומות לאלו שידענו בשבועיים האחרונים.
בתחילת השבוע בוצעה במנפטת העמק הרצה לקראת העונה.
בצד הטכני/תפעולי המערכות עבדו מצויין ונראה כי המנפטה מוכנה
לעונה המאתגרת .עדיין ישנן בעיות תקשורת ,אשר גם הן תיפתרנה
בתוך ימים.
הפורום האורגני נפגש בפעם השנייה מאז תחילת העונה
כריכה ראשונה עונת 2022
בעין חרוד מאוחד ,כאשר על סדר היום היו ההכנות לקראת הקטיף
והניפוט וכן התלבטויות לגבי השימוש בחומרים המותרים בארה"ב
אך אינם מופיעים בתקן האירופאי .ישיבת תיאום של כל הגורמים בתחילת השבוע הבא .תאריך
היעד לתחילת קטיף 15 :בספטמבר.
צוות המשימה )המורכב מ 5-מגדלים 2 ,מדריכים ו 3-אנשי מועצת הכותנה( יתכנס לישיבתו
השנייה ביום שלישי בשבוע הבא ,כאשר על סדר יומנו הקמת צוותים לכל אחד מהנושאים אשר
בכוונתנו להתחיל ולטפל בהם כבר בשבועות הקרובים .לאחר שכל צוות יבנה תכנית עבודה עם
יעדים ,נתכנס בפעם השלישית ,נאשר את תוכניות העבודה ונצא לדרך .בכוונתנו לנסות ולהביא
תוצאות ראשוניות לקראת תחילת עונת .2023
תזכורת :בתאריך  10/08נקיים יום צוות במשקי דרום .פרטים בהמשך .לאחר מכן ,יתקיימו
כנסי מגדלים לקראת שילוך/קטיף/ניפוט ,במשקי דרום ב 16/8-ובמשקי העמק ב .17/8-נשמח
לראות נציגות של כל גד"ש במפגשים אלו ,על מנת למנוע תקלות ואי הבנות בהמשך.
בחול המועד סוכות צפויה להגיע ,לביקור של שבוע ,משלחת של נציגי המטוויות הגדולות
בהודו .אנו עסוקים בבניית תכנית לסיור חשוב זה בתקווה שבעקבות הסיור נוכל לחתום על
עסקאות.
יזהר לנדאו
מנכ"ל
בין הברושים והכרם שנית נעבור.
בין הערביים שוטפות סנוניות את
העמק.
ערב יפה וחמים
שט על גגות ותלמים,
אנו כמו כל החולמים
אחר השמש.

לו על כתפינו נשאנו שנית תינוקות
לו רק יצאנו שנית לחרוש ולזרוע
לו רק יכולנו לקצור
לו רק לצאת ולבצור
לו רק ידענו לנצור
חדוות הנוער.

שקט ורק צעדינו נותרו על השביל.
לילה ירד על צמרות הברושים ועלינו.
טל על שיחי ההרדוף
על הבריכות והסוף,
טל על ראשך הכסוף
ועל עינינו.
שקט ורק צעדינו נותרו על השביל.
יורם טהרלב
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