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 אחיזת עיניים

. המילים בטרק סביב איזה הרעם תרמיל על הגב  ,ין(ינאומרים פה בב ,)ב"ה בשעה שתקראו שורות אלו אני אהיה
חוזר  אבל באמת, אני לא ממש. ,. אז תראו כאילו אני פהביום ג', בתקווה שיהיו רלוונטיות גם היום תבותהאלו נכ

 .על "רשת הקשר")חלקית(  אך למעשה נמצא לאוגוסט 5יום ב' ב עבודהל
 סיור וכנס מגדלים

, בשטחי גד"ש הניסוי הגדול של מקרופומינה בכותנההשקד, יצאנו לראות את  צילמרגלות ע אחרי קפה של בוקר
במשטרי לה, לזיהוי גורמי המחעל חלקות הניסוי בפרוטרוט  והסבירוד"ר רוני כהן, בינוביץ' ן רואד"ר  ציון.ע

קמה. תמצית -בשטחי צבר ,צפית ממאגר תימוריםתו ש עציון"שטחי כותנה בגדבונים. המשכנו ש ומועדי השקיה
צפה בצבירת אברי הפרי ומשקלם. האיחור הננה וסקירת מצב צמחי הכותנסבה על , , של איתן ואריהברים בכנסהד

ניתנו המלצות להתמודדות עם אתגר . צמחים המפוצליםריבוי הבמועד הזריעות וגם בגלל וב כאיחור הנובע גם מעי
וורוד. נועם עמיר הביא תובנות צירת אברי הפרי. מתניה סקר את מזיקי העונה, בדגש מובהק לזחל ההאצת י

אחד  לי אמר בסיום. )ראו קישור מצורף( מקציר תחמיצים בעונה גשומה ורטובה כמו שהתברכנו השנה
ולעשרות  לצוות ההדרכה, גד"ש עציון וצבר קמהאנשי מועיל ומעניין. תודה גדולה ל מפגשזה המשתתפים כי היה 
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 תעותעות מתעבאצ

 הודעה בווטסאפ, שלחתם ואז גיליתםכמה פעמים קרה לכם/ן שהקלדתם 
 וטי ק, לפעמים אידישאותיות אחרות השתרבבו למילים. לעיתים זה יוצא מצחי

 ולפעמים ממש מביך. האצבעות הגרומות והעבות של החקלאים )לא רק( 
לא מתכתבות טוב עם האותיות הקטנות העובדה שבגילנו אנו מאותגרים טכנולוגית )שלא לומר איטיים(,  בתוספת

לפני  עונות ,ת שלי. לדוגמה, הבנויך לכתוב עד עכשיואם נצטרך לעשות הגהה על כל הודעה, נמשבמקלדת. 
ר, בקיצ. גם ככה, עיקר הטקסטים של הצעירים בנויים על האות ח' )חחחחחחח.....(שהספקתי לסיים את השאלה. 

 על כל מילה לא מובנת בהודעות, גלו הבנה וסליחה.
 
 כניות להמשךות

 , משקי הדרום13:30 , לאוגוסט  6ג' יום              –צוות הדרכה 

                    , משקי הדרום10:00 , לאוגוסט 7ד', יום   –פורום רכזי השקיה 

 , משקי הדרום13:30, לאוגוסט 12ב' , יום  –פורום הגנת הצומח 

 .לאוגוסט 14יום ד',   -כנס לקראת שילוך 
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