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 לפקוד את מגדליו. איתן סלע  יה להערכה גדולה, ממשיךבנחישות ראו -דרך חיים

 זה יוםב"ה( אינן מהוות מכשול לגביו. יום  בואו על פתרונן)שידות ייהתנמגבלות  
 , משיא עצה, נותן הנחיה.הגידולים, בוחן את וסיונימרום גילו ונמושעה זאת שעה.  
 זאת לא . עבורו נתונים בסיומו עריכת, במהלך הגידול והמזרע בתכנוןשותף מלא  

 )דף מגדליו, כותב איתןל האחרוןה החיים עצמם. בדף קשר . זדרך חייםעבודה, זו 
 ,()עם הקורונה גים בחודש ספטמברלתקופת הח אנו נכנסים(:"...34קשר מס'  
 במגבלות יכולת ההחלטה. להכין את חלקות הגד"ש לקראת –לכן אני מזכיר עוד פעם  
. שתלך הממשלה לעזעזל עם הפוליטיקה המלוכלכת. אילו דורות החלוצים שעל ברכיהם 21 – 20זריעות שנת  

או שלא היינו כאן, או  שאת  ,(1956/7דגניה א' בשנת נח"ל עם אנשי העליה השניה מקימי  )אני קצרתי תלתן גדלנו
 . כל מילה בסלע...."כך גם אנחנוהאוכל שאנו אוכלים היו מגדלים שכנינו בני ערב. הם על הקרקע לא מוותרים. 

 לציונמתוך ר, (במשקי הדרום מטעי השקד והזית כל) 2019הוקמה באוקטובר התארגנות ה – מטעים התארגנות 
, חיבור האזור לתקציבי מחקרים :. הצבנו במשותף מטרותהתפתחות הענףכוחות בנושאים מרכזיים לם גאל

עתועי הקורונה שיבשו לא ת הקמנו צוות היגוי למיקוד והכוונה. .והמלצות מקצועיות עדכני ידעב מגדליםה שיתוף
 כז)ר ניר קילמן, של מגדלים, מפגשים פרטניים ימפגש שני הספקנו לקיים כניות, ולמרות זאתומעט מהת

תמותת  - דבשק מחקרים מבוצעים באזור: 4שני סיורים בשקד ובזית. דפי מידע ו 3 ,עם המגדלים ההתארגנות(
גל(. -השקיה )אלון בן)ארנון דג( וטיפול בבעיות קרקע  ובזית: ית כיסוי )אור שפרלינג()דני שטיינברג( וצמח םעצי

ולבסס בהרכב חסר )מהסיבות המפורטות מטה( התכנס צוות ההיגוי לסיכום ביניים ומחשבות קדימה. כיצד לטייב 
)סיכום הפגישה ישלח  , בפורום רחבלקיים מפגש נוסף סוכם. מועילהרלוונטית והיה את ההתארגנות כך שת

 .המשך(ב
חברים )ברגע השיא(  80לראשונה בהיסטוריה התקיימה אסיפת משקי הדרום בזום.  -הדרום פת משקי יאס 

על מכלול רבדיה השונים: פעילות אשראי ורכש,  2019נת של הארגון במהלכה נסקרה פעילות .אסיפההשתתפו ב
ר הארגון(, משקי משקי דן, מגדלי הדרום ועוד. מעל הכול, כפי שהדברים מובאים על ידי מיקי לזר )יו"האחזקות, 

ייתי מוסיף גם... וה שיקול דעת מעמיק, ה, אחריות רבהרות ראויהדרום הוא ארגון המתנהל במקצועיות, זהי
המורכב  ,ארגון האירוע ! משמעות רב זהו נכסעל המשק, הכלכלה והחברה, העוברים בימים סוערים אלו,  צניעות.

למעוניינים מצורף קישור לסרטון שהוקרן במהלך ן וברור. ובאופן רציף מעניי תנהל ללא רבבטכנולוגית, ה
  ?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1lLxvYEBiEk9ReKks0E_bZSZSXfn2I8HF/view:האסיפה

, היית ?()השב"כ טכנולוגיתת "... לפי חקירה אפימידיולוגי קיבלתי הודעה בזו הלשון: השבוע -המבודדים

. יושבת ראש הדירקטוריון נסתינכ .בין השעות... ליד חולה קורונה. חובה עליך להיכנס מיד לבידוד..."בתאריך... 
כמו אמרה  ,"בלי שטיקים ובלי טריקים" , את המותר ואת האסור.תחום השבת""קבעה את בבית,  לי חדר ההקצת

מוגש על שרפרף מחוץ לדלת. זום(. האוכל  קבענו גם פגישת ם בהודעות )בהמשךאנחנו מתקשרי יזיה.ווהטלההוא מ
ולא מפריע, איפה  לרגעים נדמה שהנה התגשמה משאת נפשה.... הנודניק סגור בחדר יומיים.וככה עברו להם....

הילה נכנסו אף הם לבידוד, מצאתי ק משקי הדרום  כיוון שחלק מעובדי ?, איפההיה צריך אותהכשהיתה הקורונה 
: כל הערהשתבשו הדברים )ויש סיכוי רב שכן( אצא לחופשי לפני החג. אמן. י, מבינה ומשתפת. אם לא תומכת

 של הכותב ואין כל קשר בינן לבין המציאות!!!! הפרוע הדמויות הן פרי דמיונו
 בוע זום ש   –  שבוע הבא 

 )לינק לפגישה ישלח( הארגון סיכום חצי שנתי של פעילות .עם א.ע. הפלחה זוםמפגש  – 13:30, 15/9יום ג', 
תובנות ראשונות מגיבוש האסטרטגיה לענף הכותנה ולמועצת  .עם מ. הכותנה זוםמפגש  – 09:00, 16/9יום ד', 

 )לינק לפגישה ישלח( כם חשובות ביותר.הכותנה והחלופות הקיימות. השתתפותכם ועמדת
                       

 זריחה או שקיעה?                                                                                                                           

                                   יגידו יש שיאמרו שקיעת השמש ואחרים  מה בתמונה?                                                      
 לא, זאת בכלל זריחה. התשובה איננה חשובה, היא                                                                                            
 במצב הרוח. בואו נראה ת המבט, בהשקפהתלויה בנקוד                                                                                          
 קודת שינוי. מה שהיה, אור או חושך, משתנה.אותה כנ                                                                                          

 הנמצא את יתרונותי ה, נבחן אותציאותמבואו ניקח את ה                                                                                          
 מימוש. אני יודע שאלו רק מילים, אבללגבינו ונוביל ל                                                                                          
  אלף מילין מתחיל במילה.... בןמסע  אפילו                                                                                          

 
 שבת שלום                                                                                                                                              
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