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הקוסמטי שעבר הדף/ד"ש. זהו שלב נוסף )ולא אחרון( להנגיש את  י , וודאי הבחינו בשינוחדי העין
      )בית ניר( על העיצוב החדש.  לחיה לוי הכתוב לעין וללב. תודה גדולה  

, שר אלון שוסטרנושבת ממסדרונות משרד החקלאות. רוח נעימה  –  ברוכים תהיו חקלאי ישראל 
למיצוב החקלאות הישראלית. אחת לחודש החקלאות, ואנשי משרדו, משרטטים דרך אחרת 

מקיימים השר, המנכ"ל וראשי האגפים שיחות זום עם חקלאים. פלטפורמה מדהימה לקשר רוחבי,  
משתתפים(, תאר  350הצגת פעילויות המשרד ותשובות לשאלות רבות. במפגש השבוע )למעלה מ 

משליכים ישירות על יכולות האתגרים הפוליטיים    " בה עובד המשרד.  אלון את "הסביבה החומצית
 נחום , ככל שזה אפשרי. הוסיף לדבריו, ד"ר חשובבו באפשרי, בדחוףהמשרד לעבוד. עוסקים 

הצורך , את שלל הנושאים בתוכנית העבודה של המשרד והדגיש את , מנכ"ל המשרדאיצקוביץ
ת ש  בק   ,אויבי העם. באופן מכובד הועלו שאלות ...ולא כאוהבי העםב את החקלאים צ  למ   החיוני

תחושה טובה שמנהלים את נושאים רחבה. מבעיות מקומיות ועד לאתגרים חובקי עם ומדינה. 
תחושה פחות  המשרד אנשים שיודעים לתכלל את טובת החקלאות עם טובתם של אזרחי ישראל.

 . קצרת מועד ראהככל הנ לצערי העמוק היא שהאידיליה הזו  ,טובה
בוצה לחקלאות ממט"ש בית שמש החל בתקופתו של משה  הפרויקט  – לחקלאות  סוג א'  בוצה 

על הנהלים  מעריכים את הקפדתנוברוקנטל, שהניח את היסודות לשימוש בבוצה. מנהלי המט"ש 
. תכולת הבוצה מיטיבה עם הקרקע מבחינת מרכיביה  תחלקוה מיפוי  ביצועוהתקנות המחמירות ו

כמויות המותרות. בשנה האחרונה הוכפלה הכמות המיוצרת במפעל. השימוש בבוצה על  ל כפוףוב
ידי המשקים הוא תנאי להמשך הפרויקט. ולא נאבד את האחיזה בו ותנאי הקבלה שלו. בפגישה 
שקיימתי עם אברהם נוסבויים, מנהל המט"ש, הבהרתי את מחויבותנו לקלוט את כל הבוצה והצגת  

 בהמשך אבקש מכל גד"ש לתכנן קליטת בוצה בחלקותיו. ה. תוכנית שנתית לחלוקת 
בספירת המלאי, עולה כי מחצית    קבלנו הזמנה לטקס סיום קורס קצינים.  –  "ממני תראו וכן תעשו " 

 השתנה  . המקום לא1בה"ד  מבני ביתי פקדו את המקום. 
 רחב  מסדרים  מגרש , בטון אפור ימבנ אותם   :שנים עשרות

   להריחניתן   כמעטוכתובות סביב.  מונפים דגלים ממדים, 
 הרובים, המזרונים  משכבר הימים: שמן   ניחוחותה  את

   האוכל.  הבישול מחדר ותוריח  והשמיכות המעופשות
- מאיתמידית,    צוערים ממהריםמישור הרוחות, היב"א,    :ריםּכניתן לראות את המראות המו   כמעט

. זה יוצא לנו בערך, צעדיםם של מבבירור, אנחנו לא ע  דרים. יאמר רים לא מסוד  ס  מ  ו פה-שם לאי
ממלאים את הרחבה   עטויי מסכות,  ,במדי א'  כמעט, לא מושלם. ואז התחיל הטקס. צוערים נרגשים

על גודל המעמד, חוצבי להבות . נאומים , מבט לפניםעומדים בתנוחה מתוחההגדולה מלוא העין. 
כך נראה טקס סיום אהה... שכחתי להזכיר...... מרגש.  על., העפת הכומתות אל  ענידת סיכות המ"מ

 . העם זוהרהו קצת ש נדמה   ?יסקההפ וכותרת .םלמסך הזּומבעד..... , קורונה/קורס קצינים
 . נשלח. קישור למפגש  14:00, 26/10יום ב', . לסיכום ניסויי דישון בחיטהם מפגש זו –  שבוע הבא
)המוזרה( החולפת, שיח עמיתים על אתגרי השנה הבאה  השנה פעילות  סיכום - הדרום מגדלי 

   )כן...כן... בזום(  לנובמבר  4יום ד',   - במפגש מנהלי גד"שלנו   המצפ זהחושית. כל - הפתעה על...ו
 תמונת חתונה. למעשה, דווקא  עוד...לכאורה  - גבולותאופטימיות ללא                                               
     תקווהשל  מסרבין גליליות הכותנה, יש כאן  במיוחדו  הקורונה בימי                                             
            !ליום חתונתכם   ,ענבל ומקסים   ,מזל טוב.  לעתיד מבטיח וחיים חדשים                                           
                                                                                   שבת שלום                             עבדה במנפטה וזוכרת "חסד נעורים"( טל )ענבל                                           


