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 בסורגום, חזר   טהארגו  , עת התגלתה פטריית 2015מאז   הקורונה של הסורגום 
 נים רעל מייצרת  , המגיעה עם הזרעים,הפטרייה . לשדותינו  זהיריםעדים הגידול בצ

 גורם  מצהההח  עלה כי תהליך  ,שנעשו בבדיקות. ובע"ח אדם  ינב ל םמסוכניה
 לאשר ההזנה   לפיקוח מזון בע"ח, חליט האגףה  ההיא  לפירוק הרעלנים. בעת

 קות בחל ארגוט התגלה ה חזרה!יהפטרי . לבדיקות מעבדהכפוף  רגום, ביץ סובתחמ 
 ארגוט על התפרחת                             רותיםי, השה"מש  אנשי, חברו שבחיה לבפעולה מהירה וראו  .והנגבבדרום  

  לעוזי  תודה מיוחדת גם לפעולה.  הנחיות וצאת והלמיפוי החלקות  ,רגון עובדי הפלחהוא להגנה"צ 
 ונגיעות נמוכה מאפשרת  השמדה נגיעות גבוהה/בינונית מחייבת   .המבורכת על מעורבותו  נפתליהו

 להמשך הגידול בארץ.  סימן שאלה גדול  ניצב .  ונוהל בדיקות מפורט הכנסה לבור נפרד  ,קציר
                הכותנה בחוות הניסיונות    וף את חלקתסיימנו לקטהשבוע  – קטיף                                
             נוע, -קיה שונים בהשקיית כותנה בקוו. ניסוי במשטרי הש בגילת                                                  
     דות לאנשים  ר הוידול התאפשביצוע מהלך הג במימון אמריקאי.                                                  
              גד"שטובים שסייעו בידינו לבצע את פעולות הגידול השונות:                                                  

צוות מופלא, רגישות, נחישות וב ש וגד"ש חפר בעיבודים  שקמה                                                 
 ששכרם בצידם.   ייזום ולתת כתף למחקרים שונים,נמשיך ל .הקטיף תמלאכהשלימו את 

 לנפט גליליות לזרעים, הקדים שנוצר  הצורך  - ניפוט  תחילת                      
 לפתיחת שערי המנפטה. השבוע, הורמו  המתוכנן  דהמוע   את                                

 . עבודת המנפטה חזר להנעים את האוזן  ןאווש  השאלטרים                               
 ת ך לקראת עונסיבי הדרום דרוהצוות המסור והמקצועי של                                 

   רות, ככל שיידרש.היאך נחוש לפתור תקלות במ פוט שאיננה ארוכה,  ינ                                
        ישראל עופר למנוחות , הובא קטה ועצובה, שצנועה הלוויה ב  – ישראל עופר                     
 כמנהל מרכז המזון "יציב" ואני  הוא  .הפגישו אותנו התפקידים.  בבאר טוביה                              

   , היה ישראל  נטרסים. למעשהי מתרס הא. לכאורה, משני צידי במגדלי הדרום                              
. נעימותוב  ת מקצועי ההקול השקול, ההגיוני. תמיד בהגינות והוגנות, ביושר                              

לנו  חסרות תכונות שלפעמים כה . , כדי שלא יפצעובחדרהשולחן של  חדות איש שידע לעגל פינות
   עות. יהי זכרו ברוך.בעת חילוקי ד

שאר עוד  יירלול עומדת להסתיים אבל הט הזו  מטורללתהשנה הזמנים, על פי לוח ה -2021תכנית 
צים המוכתבים וניסיון לבנות תוכנית  הבנת האילותוך  הקרובה עלינו לתכנן את השנה זמן מה.

ת. בחודש הבא, נקיים והמשותפהידע ות ויהאפשרית בפעיל יתמזער אלטרנטיבית שתפגום במידה 
    , יעדים ודגשים. 2021כנית ות, גיבוש 2020יצוע  ב להערכת  ,ש" מנהלי הגד ל פגישת זום 

 בחיוך וגעגוע 

-והן בהיבט החקלאי קהילתי-הן בהיבט המשפחתיתגרת. א אנו מצויים בתקופה מורכבת ומ
 יחד ה  סימני הקריאה.על , רבים סימני השאלה ינה(במד משבר הקורונה)שלא לדבר על  מקצועי

של החוג המשפחתי   תמונות וסרטוניםב גית נוסטלגם התבוננות  ,מן הסתם ביאהמשפחתי, מ
. אבל גם לעשות ולמה שהיינו, למה שעשינו ולמה שיכולנ עבחיוך וגעגונזכרים  מקום העבודה.ו

ונחזור  ב"ה( מוסיפים,)בבניין פה  יכחד. לא ירחק היום והקורונה תשיהיה ....החיוך וגעגוע למ
. מיח טובוה, יצ התקוכוח ו  הזדמנויות את  ם יראויי האופטימממה שהיינו. טובים להיות יותר 

 למה שהיה ומה שיהיה ,געגוע בחיוך ולמה לצפות... יש  כי לעשות, משיך נ
, ביקש סליחה בנאום מרגשוהנשיא מול פני האומה מד כבוד לפני מספר שבועות ע נפלה שלהבת....  אם בארזים 

נבחרי ומשרתי ציבור  אז מה חולף בראשם שלוביקש שנקפיד.  ,מעם ישראל. סליחה על שהפר תקנות בליל הסדר
. נפלה אזובי הקיר""י לא אבל אנחנו בוודא "ארזים"אולי הם  . מבייש!הנחיות באופן בוטהפר ממשיכים להה

 מען בריאותנו, בריאות משפחתנו וחברינו.ל !להקפידגם ד, אבל לעבות להמשיך הזכובחלקנו 
   שבת שלום                                                                                  
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