
 

 

   

     

   

  30.5.2019  (22-19 'מס)    ועיבש      חוויד                                                                     

          lmhadarom.co.i.www 

   
 ori@mda.co.il   08-8611850: ספק  050-4061446  08-8611860: טל 79813 שקמים ..נדאם, ת רמצו

 כרמל מושבבאספת משקי הדרום התקיימה השנה  פת משקיםאס
  היתה זו אספהיבות הארגון לכל משקיו/בעליו. את מחוומבטאת 
 עשיית הארגון במהלך השנה ה חברית ונעימה, בה הוצגבאווירה 
 קיר לקיר שרוכשיםמהאמון יו. חבריו/בעללהערך תרומת ו החולפת

 איננה דבר מובן מאליו  ,וב התפקידיםונושאי  ,המשקים לארגון
בבחירתו של גם  לידי ביטוי אמון בהא .פתיחות, הוגנות ויושרה, תוך נכונהכרה בעשייה הומעידה יותר מכל על ה
 !גדולה בהצלחה .המשתתפיםמיכת כל בת, לקדנציה נוספת ,מיקי לזר, יו"ר הארגון

 חיבור בין הגד"שיםמת קכר ,רוםדי הגדלמ על מהות פעילות ּובו  נס בפני באי האספה דברי המוסריתדמותה 
 להתמודדות ףמנו המהווה ,ערכית-פעילות חברתיתשל  התחשיבואת תרה מכך, גם י .חקלאי שיתוף פעולהל

"מדינת ישראל תבחן לא בעושר,  במשפט  תומצתתמ לכך . התכלית האסטרטגיתומשימות מול אתגריםפת משות
"אי  כ אחרים הגדירו אותנו גוריון(. -)ד. בן ה האנושיים"ית וערכיתה המוסרם בדמולא בצבא ולא בטכניקה, כי א

ציאות של לשמור על פעילות מאוזנת תקציבית במ האתגר לחה.ההצ-את אידווקא  שבחרתי להדגי .של הצלחה"
אולם , נשחקת הגד"ש רווחיותאמנם . בראיה מערכתית ניתן לציין כי של ההתארגנות מקורות ההכנסה צמצום

את  חברדע לאם נות. חדשלהתלמצוא את הדרכים ות היסודות בתוך המורכבות הקיימת ו לבודד אחובה עלינ
 .מצורף הנוסח המלא(למעוניינים, )  הווה מצליחניצור כאן  ,העתיד המבטיח עם פוארהעבר המ

תן שני אמונהלטעת את ה, שהצליח בסיפורו האישי צור עומר  פה היההאסאורח  – מדריך להגשמת חלומות
נפצע כאשר  20 היה בןשמוליק  את "הבלתי" מהמשפט "בלתי אפשרי". הוציאנצליח לרק חלומות אם ממש ל

אבא של עומר. עומר, במהלך טיול השמוליק הוא ו ,פלג גופו התחתוןאנושות במלחמת יום כיפור והפך למשותק ב
במייל אחד הוא גייס . םהטורקי י הטאורוסהר ציא את אביו לטיול שלא זכה. טיפוס עלשל אחרי צבא, החליט להו

 ית חייהם.יובכוחות משותפים הגשימו חוויה לשמוליק וזכו בחוו ,לטרק םסא גלגלייכ התאיםאת חבריו ליחידה, 
ל ולחוות מסלולי שטח באמצעות , המסייעת לאנשים עם מוגבלויות לטייPARATREKהקים עומר את חברת מאז 

 על הגשמת חלומות. ומעורר השראה, יפור פשוטו סזה ות חדשניות.בעזרת טכניק התאמה והנגשה
 גידולים השונים: מללי, חמניות,וע להעביר ולשתף מידע בנעשה בומח נפגש השבורום הגנת הצפ -1ם פורו

 , מתנהללכך . בנוסףכי הפתרון המומלציםדיון על המזיקים השונים ודר התקיים, תירס וכותנה. חימצה
  והדעות חלוקות!   ?"הכחולות בשאלה "של מי הביצים ,םפורושל האפ ת הווטסער בקבוצסודיון 

והאתגרים העבודות לתיאור  ערכנו סבב. ההשקיה נהלימפורום לקחו חלק במשתתפים  25מעל  – 2פורום 
במגופים ומערכות את החידושים הציגו  ורפאל דורות, ברמדנציגי  :חברות מגופים וארחנו "דשיםם בגויישוהעכ

 "מאמין אמונה שלמה"()ללו ומשוכנע ועיים הצמים המקאני מוצא תועלת רבה בפורו שאלות. על ענודידת המים ומ
 תחומו., בגד"ש וגד"שמהווה מכפיל כוח לכל וחידוש מידע  ששיתוף מידע

              סיכמה את אירועי השריפה שהשתוללה בסוף השבוע שעבר. הכוונהלאקונית זו הודעה  "לא היו נפגעים בנפש"

 . יבוליםו , תשתיותםמחסני, בתי חברים השריפהכילתה  בקיבוץ הראללאובדן חיים.                                             
 האם  ?לא היו נפגעים בנפש  תכוונו במשפטש הנפ לאיזה                                                                                       

 ארבע ב ועבשים שכל עולמם טאנל                                                                                                                           
 עטופים כרונות יז ?ביתםקירות                                                                                                                            

  שנרקמורות. חלומות ומזכ בתמונות                                                                                                                           
 , סלון, חדר ילדיםהמטבח, ה בעיצוב                                                                                                                           

  .תבאח ע כפיים שנמחהעמל ויג .הגינה                                                                                                                          
 כרונות יזלאפר ופיח המיסה אש ה                                                                                                                           

 נצרבו בלהט נפשות רבות . חלומותו                                                                                                                           
                !האדם בנפש זו פגיעהו.... כן, האש                                                                                                                            

  אבדן חיים.  לא  לזולמ                                                                                                                           
לא היסוס בעזרה להשלמת חלקי ציוד השקיה שעלו ומשקים נענים ל (ש"דגההל מנ) קסלסי בקשר עם אליאנחנו 
 התרגשות.  תמעורר ...ובכל זאת המאלי נתילו מובכא הסולידריותבאש. 

                                                                                                   :לשבוע הבא
 ה לךוחג השבועות תעש"                                                                              4/6ג' יום  –צוות הדרכה 

 )שמות, ל"ד, כ"ב(ביכורי קציר חיטים"                                                                          5/6יום ד' – דשן הצפון גדליםכנס מ

   שלוםשבת                                                                                                         6/6יום ה'  –ארצי  הותניום צוות כ
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