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משבר הקורונה שינה סדרי עולם והינה מגיעה הפלישה הרוסית לאוקראינה וזעזוע נוסף נוחת על  
הסויה  , עליית מחירי החיטה והשעורה. ולא פחות בצד הכלכלי, הן בצד האנושי מוסרי, העולם

טורפים את כל הקלפים וכל תחזית שהייתה סבירה עד לפני  , והתירס ובמקביל זינוק במחירי הנפט
התנהלות הממשלות בעולם בכל הקשור לאבטחת אספקת תוצרת  . איבדה כל רלוונטיות, שבועיים
הן לבני האדם והן לבעלי החיים מייצרת לחצי ביקוש אשר דוחפים את האינפלציה כלפי  , חקלאית

עד שלא תגמר זריעת , למעשה. רמות מחירי הכותנה בכלל והפימה בפרט נשארות יציבות. מעלה
.  לא נדע לאן פונה השוק, ב ובמיוחד בקליפורניה"הכותנה בארה

מהלך שעלול לייצר משבר גדול  , על כל אלה צפויה כבר בקרוב העלאה של מחירי המים לחקלאות
וזאת בנוסף לכוונת משרדי האוצר והחקלאות להורדה מאסיבית  , בקרב החקלאים מגדלי הירקות

.אל לנו לשבת מנגד. של מכסים על שורה של פירות וירקות
ואצלנו עונת הזריעה החלה ועוד מגדלי עבר וכאלו שמעולם לא גידלו

.עולים על העגלה
מהקרן לנזקי טבע על מנת לעבור אסף שמיר השבוע קיימנו פגישת זום עם 

ולהדגיש את הנושאים החשובים המופיעים בפוליסה והשינויים שהכנסנו  
המצגת והקלטה של המפגש נמצאים , לאלו מכם שלא הספיקו להשתתף במפגש. 2022לקראת עונת 

.  באתר המועצה
ורוחי  אקסלרודמיכל נקיים מפגש פקחי כותנה עם , במפעלי העמק12:30בשעה 17/03ביום חמישי 

מפגש השתלמות וריענון בנושאי התמודדות  , הדרוםבמשקי , 09:00בשעה 28/03ביום שני . רבינוביץ
.  מוזמנים להכניס את המפגשים ליומנים. אקסלרודמיכל עם מזיקים בכותנה בניהולה של 

גדול  , ליברה/סנט250טון במחיר 82-הביקוש ל, לגבי הכמויות שהתפנו במכירות המוקדמות
ליברה  /סנט220טון במחיר 200-לגבי ה. הודעה תצא לפונים בתחילת השבוע–משמעותית מההיצע 

.עדיין יש כמות פתוחה למי מהמגדלים המבקש לסגור כמות נוספת
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בימים אשר כאלה
מחכים עד בוא הליל

מחכים לצעדים קרבים
לא סוגרים את הבריח
לא עוצמים את העיניים
.בימים כאלה מקשיבים

מי שרעב ימצא אצלנו פת של 
לחם

מי שעייף ימצא פה צל ומי באר
מי שסוכתו נופלת
חרש יכנס בדלת

חרש יכנס ועד עולם יוכל 
.להישאר

יזהר לנדאו
ל"מנכ

טהרלביורם 

מעל הוואדיבמדרון
עץ השקדייה פורח

באוויר ניחוח הדסים
זה הזמן לפני הקיץ

שעריו הלב פותח
.ותמיד ברוכים הנכנסים

שדות עין חרוד איחוד

זה הבית שבנינו
זה האורן שנטענו

זה השביל וזוהי הבאר
מי שבא לפה אחינו

איתנומי שבא יסב 
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