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אחת מהשאלות שדורשות תשובה. אבל לא תמיד, או אפילו על פי רוב, אין לנו תשובה. כולנו מאמינים זו  – למה?

ם שניה בכוח הטבע. ישות אלוהית ואחריםאחדים מאמינים ביון. תונים לכוח עלהסבר, נלהם שאין דברים הכי 
ביל אותנו שתו מפת מידעליצור "תבניות התנהגות" על מנת חקלאות, מחפשים המחקרים השונים בבלתי נשלטים. 

  טבית. ליצירת חקלאות מי
 ההקדמה הזאת באה כדי 

 , דווקא השנה,, למהתהותל
  אחוז גבוה של גרעינים יש 

 הרי פעלנו ?טיחאבב מגורדים
 על פי כל ההנחיות של מועדי 
 האבטיח השקיה. אגב, יבולי 
 גבוהים מעל הממוצע!  

 החל! מסתמנתהחמניות  קציר
 של  , בחלק מהמשקים, תופעה

פרק השרב היא שההשערה  כוח עליון. :בה היאהתשופחיתת משקל היבול הנקצר.  –. משמעותה "גרעינים ריקים"
 ה. כמו שאמרנו, יותר שאלות מתשובות.ופגע בהפרי ותיוהארוך במאי, נתן אות

 
או רק טעינו הדרך  הגענו לסוףהאם איפה הערכנו לא נכון? כ, שאלות איפה טעינו? מו, בד"מביא ע משבר -כותנה

שאלת השאלות, מה עושים? מועצת ובניווט? האם זו העת לעצור בצד הדרך )לשתות מים ולהחליף מחסניות...(? 
, נשמע על תובנות לספטמבר 16 כותנה. בפגישת הזום, בכת בחינה אסטרטגית לענף הכותנה ולמועצת ההכותנה עור

 !של המגדלים. הצטרפו, יהיה מרתק וית ראייתםוז עלדיון פתוח, ו( ראשונות מהעבודה )שטרם הגיעה לסיכום
 

קורונה המרחף איום לים, הכלכלי, המובט, בואו נודה על האמת. המצב רוח לא משהו. המצב בואו – דו"ח מצב
מעל ראשינו, הפוליטיקה במלוא כיעורה וחוסר הוודאות האופף את גידולי הגד"ש. מה לזרוע? תוסיפו לזה את 

 .....אנחנו ממשיכיםוהחצבים בפריחתם כאילו אומרים, ממשיכים. שהשרב הדוחק את הסתיו, למרות 
 

   תוכניות:
 9/9, יום ד'. כניות להמשךותו עילותשנת פלסיכום פגישה  –צוות התארגנות מטעים 

 10/9יום ה', . הנעשה במגדלי הדרום( על גם יפורט)בה  בעידן הקורונה תתקיים בזום שנתיתהמשקים הפת אס
 13:30, 15/9ג' יום  –זום , בסיכום פעילות חצי שנתית, א.ע. הפלחה

 09:00, 16/9יום ד', )זום(. תובנות ראשוניות מהבחינה האסטרטגית.  מפגש מגדלים עם מועצת הכותנה
 

הוא מחבר,  , ובהםחותנתושכתב ליום הולדתה של  ברכהשלח לי )השם שמור במערכת(  טובחבר  – עבר ועתיד
 :והעתיד, את העבר חרוזי כישרוןב
 

   מופיעה כציווי, בפרשה שלנו.                                              נהוג במחוזותינו, לפתוח בדברים,"..
 בראשית הפרשה, מצוות ביכורים,                                                      מפרשת השבוע בספר דברים.   
 רואים.הכרת כל הטוב שאנו                                                 במוצאי שבת מרחב האפשרויות,   
  מתח על פני שתי פרשיות.נ   
 ולהזכיר את העבר, גם לזכור                                                      להביט לאחור, לשבוע היוצא,   
 אבל חשוב יותר, ובעצם העיקר!                                                     תצא,-פרשת כי -במקרה שלנו    
 ......."ר המחרבלהביט קדימה אל ע                                                           שבוע שיבוא,ו להתייחס לא   
 פרשת כי תבוא. -במקרה שלנו   
  
 קדימה זו הפרקטיקה היותר שכיחה, 
 זו גם דרכה של בעלת השמחה. 
 להישיר מבט אל עבר העתיד, 
 לצפות ולצפות, בשמחה תמיד. 

 ם  שבת שלו                                                                                           
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