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 ועזרה הדדית מים , אש

 , תקווה חדשהכבדחווה השבוע נזק מושב יסודות 
 וגילויי תמיכה מעוררי התרגשות.

 מגרש כלים התפשטה בסיוע רוחותאש שפרצה ב
 גלילי הטפטוף.הסמוך ומשם לחזקות למתבן הקש 

 גם ארבעה מטוסי כיבוי ועשר מכוניות מכבי האש
 דונם 2000לא הועילו. המתבן נשרף כליל ואיתו 

 ד"ש, מספר לי , מנהל הגשלומי הרשקוביץ'טפטוף.                          
 לספק  )גידי סוקולסקי( ה לגד"ש נעןפנש בהתרגשות                         
  ,השקיית ההנבטה הופסקה. מיידיתה נענותותח מים                          
 קה חוזרתלילמנוע דליסודות והופעל המים הועבר תותח                          
  מיידית במתבן. גד"ש שדות חמד )דודיק אבנון( הציע                         
 זה כאילו מובן מאליו.... ובכל זאת,  .פטוףדונם ט 260                        

 .מכפיל כוחמהווה  ור האישי בין מנהלי הגד"ש חיבהיכרות והה
 מאגר המים  נפתח היום בטקס חגיגי של השבתה השנלאחר  – התקווה

והגדלה של היקף הגידולים  חזרה המאפשרתהגדלה  ב.מיליון קו 1.1 קיבולת המאגר הוכפלה ל. ביסודות המשודרג
  אותם. )מים( וימים רעים )אש(, וביחד ניתן לעבור טובים םיש ימי ים,כמו בחי ת הצוות.מקצועיואת  תשנהו
 

כולנו מבקשים . בגד"ש הארצי)שה"מ(, להוביל את גידולי הקיץ  אור רם  טובה נבחרבשעה  – קיץגידולי ממ"ר 
 .נו היא הצלחתות. הצלחתו היא הצלחתנו והצלחורהשיתוף פעולה פו לאחל לאור הצלחה גדולה בתפקיד

 

 ואחרי האש, ממשיכות הגניבות ללא הרף, בעצימות משתנה. הפעם, אנולפני  – לפני ואחרי
 ב. לא הועילו ההגנות שהותקנו, מנעול מדווחים על גניבת טרקטור לנדיני מגד"ש שדה יוא

 הגנבים במלאכתם וגם ל כדי להקשות עלוועדיין, אנו מצווים לעשות הכואיתורן.  ליהידראו
  שאף אחד לא ישמור במקומנו על הציוד שלנו...... כמו במדינות מתוקנות אחרות בעולם.לדעת 

 
הצלחת השתלמות בגידול התירס שקיימנו אשתקד, אנו ממשיכים גם לאחר  – השתלמות חורף מגדלי הדרום 

 4-5הצומח. במהלך ימי ב' של חודש ינואר נקיים הגנת  –, בנושא אחר. נושא ההשתלמות השנה יהיה השנה
 מפגשים בני חצי יום. התוכנית מתגבשת בימים אלו ותופץ לכלל מגדלי הדרום.

 
 וא המועד להעריך את תוצאות השנה החולפתסוף השנה )האזרחית( ה – 2020תוכנית 

 , זה מכבר תוכנית המזרעמרבית ת תוכנית לשנה הבאה. אצל החקלאים, נקבעה צקול 
 תוכניות מטבען מתבססות על ניסיון העבר, עלומתבצעת הלכה למעשה בימים אלו. 

בשבוע  .צמיחהו לקבוע מדיניות לשיפורהן לשמור על הקיים והן  נדרשים,בחינת חלופות והערכות עתידיות. אנו  
 . ושבוע לאחר מכן לפורום מנהלי הגד"ש 2020תוכנית הצעתי להבא, אציג להנהלת מגדלי הדרום את 

 עם הפנים קדימה....

 2020תוכנית  –הנהלת מגדלי הדרום  – 24/11יום א', 
 צוות הדרכה – 27/11יום ד', 

 גד"שמנהלי     – 3/12', יום ג
 קרקעות עם נציגי התנועה )בעקבות "גזל הקרקעות"(כנס     – 3/12יום ג', 
 רעה.נלאומי, קיבוץ צהקרקע הבייום    – 5/12יום ה', 
 .נגב, קיבוץ ארז-הדברת עשבים משותף דרוםכנס  – 11/12יום ד', 
 יב הל"ה, קיבוץ נתנתיב הל"ה, לזכרו של דודו הראל ז"לכנס  – 16/12יום ב', 
 דגןבית  –מחקרי פלחה חורף דיווח  – 23/12יום ב', 

 בודה עם תאילנדיםיחסי עבודה ובטיחות בעכנס  – 25/12ד',  יום
                                                                               שלום   שבת                                                                                                                                                                          
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