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לב פתוח  -ירון פלטין ,מנהל גד"ש גבעת ברנר,
ירון
מיקי
עירית
העלה בפני אתגרים חקלאיים/פיננסים .מיקי לזר ,יו"ר משקי הדרום,
ועירית רגב ,מנהלת הכספים ,לא היססו וקבעו פגישה משותפת.
הועלו הסוגיות והוצעו פתרונות .יש אוזן קשבת ויד עושה! הקשר הבלתי
אמצעי עם המגדלים ,הוא חלק בלתי נפרד מנשמתו וה  DNAשל הארגון.
דישון חיטה – השבוע קיימנו פגישת מגדלים (זום) ,לסיכום ניסויי דישון חיטה  2020שנערכו אצלנו .אריה
בוסק הציג את השפעות הדישון על יבולי החיטה ,מניסוי זה וקודמיו .אין לי ספק שעולם המחקרים בניסוי
וטעייה ,מוסיף נדבך על נדבך לידע החקלאי ותורם לעשייה מיטבית .למצער ,הנהלת הפלחה ,החליטה שלא
לתמוך במחקרי דישון ובקרת דישון בחיטה באזורנו .חבל!!
אדיס עלם – חקלאי חוות "אדיס-עלם" האתיופית בפאתי מנזר לטרון (ראו ד"ש  )29קיבלו מאנשי מבוא
חורון זכויות בר-רשות בקרקע שהיא חלק ממשבצתם .כתבתי" :הדרך לשילוב בני העדה ,נתונה בפתיחות
החברה הישראלית לשימור מנהגיהם" .והנה מתרגשת צרה :המנהל האזרחי הוציא צו הריסה לדיר
הכבשים בתואנה ,שאין אפשרות להיתר בנייה בשטח "רגיש" במובלעת לטרון .כותב לי טוביה רוזנצוויג
ממבוא חורון ..." :אם חס וחלילה הם יאלצו להרוס ,זה לא רק כל כספם שהשקיעו שם הולך לטמיון ,אלא כל האמונה

שלהם ושל כל העדה שסביבם ,על כך שאפשר נכון וניתן להם לקחת את גורלם בידיים ,ליזום לבנות לעבוד ולהצליח כאן
בארץ [ ]...יהיה זה "אות קיין" על מדינת ישראל ,ובושה גדולה לכולנו".

בלב אוהב  -שר החקלאות ,אלון שוסטר ,שמע את קריאת המצוקה ,והגיע לביקור בחווה ,בליווי שרת
הקליטה ,פנינה תמנו-שאטה ,בכירי משרד החקלאות ,החטיבה להתיישבות וקציני המנהל האזרחי .אירוח
למופת ,סיפורי העלייה לארץ ("לא הלכנו לפי מצפן ...הלכנו לפי המצפון") והמצוקה אליה נקלעו .כולם גילו
אהדה לתשוקה ,לאהבה ולגאווה של בני העדה ,לשמור על גחלת המסורת ,בין ובתוך עם ישראל .הוחלט על
הקמת צוות עבודה עם כל הגורמים המעורבים .נהיר לכולם שאנו מדינת חוק ובכפוף לכך יבחנו האפשרויות
לביסוס המקום המיוחד והמרגש הזה.

שעת נעילה – בערוץ  11משודרת הסדרה "שעת נעילה" על מלחמת יום כיפור .לרבים מאיתנו שלא חוו את
המלחמה פנים אל פנים ,מעוררות התמונות טלטלה .חוסר אונים ,תסכול ואין ספור תהיות .כיצד תמימות
נעורים מצד אחד ויהירות מצד שני ,מתנפצות מול מציאות אכזרית .לא תמונות
ניצחון ולא "שמפניות" על פגיעות בשריון סורי ,אלא מלחמת הישרדות .הישרדות
אישית ,של לוחמים וקצינים צעירים שבלמו בגופם ובנפשם את הנחשול הסורי,
שאיים להטביעם ברמת הגולן  47 .1973שנים עברו ורעידת האדמה הלאומית
והאישית שחוללה המלחמה ההיא ,עדיין כאן.
שיר קינה -לאה גולדברג כתבה משירי ארץ אהבתי (" :)1951מכורה שלי ,ארץ נוי אביונה ,למלּכה אין ּבית
למלך אין ּכתר .רק שבעה ימים חגים בשנה ועמל ורעב כל היתר ."....שיר קינה מלא געגועים לארץ
אהבתה .לאה גולדברג התכוונה ,ככל הנראה לעיר קובנה ,שם נולדה .איש איש ,על פי המיית ליבו ,לוקח
את מילות השיר למחוזותיו שלו .דפנה אילת הלחינה וחווה אלברשטיין שרה .אולם דווקא הביצוע של
רות דולורס-וויס ,פורט על מיתרי הלב ובפרט לאלו הקשורים למלחמה ההיא .האזינו בקישור:
https://www.youtube.com/watch?v=9yi9T1C2228
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