
 

 

   

 

 12-3מס'               1.1.20221           

לשני סוגים. הראשון הם    ים,ניתן לחלק את הגניבות והנזקים לחקלא  –  לא, לא התרגלנו 
: דורסי החלקות, "לוקחי הפרי" בשקיות ודומיהם. הסוג השני  לא יודעיםאלו שלא מבינים/

.  בחינוך הוא הפלילי: נזק בזדון, פרוטקשן, וגניבת יבול. התמודדות עם הסוג הראשון היא  
מגיל הגן, דרך בתי הספר ותנועות     , סור לקטוף  פרחי בריא האת    ,60בשנות ה    ,שהטמיעו  פיכ

לשמירה וכיבוד פרנסתם של החקלאים. לגבי הסוג השני:    הטמיע חינוךל  ניתן הנוער. כך גם
 , עולים כוחות של מיליציות מקומיות. המשילּותככל שפוחתת  יד קשה בחקיקה ואכיפה. 

            אראל מעשי הגניבות גדשו את הסאה והובילו את  –   שומר ישראל                          אירוח בגד"ש חצור   

 )חצור( לייזום פגישה משותפת של מושבניקים שכנים )ביצרון    רוטבנד                                     
 סיפר על הארגון ועל     ,  אביחי. השומר החדשארגון עזריקם( עם                                       
 הפעלתו, לשמירה אפקטיבית באזור, תוך שיתוף מתנדבים    אפשרויות                                     
מ                                        )משטרה,  האכיפה  רט"ג(.ג"בורשויות  נעזרים  עוד    ,  גד"שים 
)צבר החדש"  גלאון(.  - "בשומר  על  קמה,  בהגנה  משאבים  להשקיע  שניאלץ  מבינים  אנו 

   סיכוי להצלחה.-הגנה עצמית תוך שת"פ עם הרשויות  . "ארץ אחרת"כי אין לנו  פרנסתנו. 
)זום( לסקירה על מצב הגידולים באזור-צוות המדריכים דרום  - מדריכים  נפגש  , הכנת  נגב 

ותוכניות משותפות להמשך, במציאות    ,2020וסיכום    , לקראת זריעהחמניות ומללי  הכנס
 קורונה. ראייה מרחבית וחילופי דעות הן הדרך הנכונה. סיכום הפגישה נשלח למגדלים.                      

            "המוהיקני האחרון".תמונת על  ?היו שהניפו סימן    –  בר המו                                           
              :בחרוזים ,מירמיכה א  רא  , מב  מעטיםלשואלים האז                                          

  דקות,במין הוקוס פוקוס, תוך שתי       אומרים שתמונה שווה אלף מילים.                                                        
 מרימים מהרצפה ערימות מהודקות..                ומי לא מכיר את אלו הכלים,                                                        
 הגולמית למנפטה, מובילים את התוצרת       כל שנה בסוף הקיץ עם בוא הסתיו,                                                        
 . פורקים בזהירות ומכינים לקליטה                נסעו הלוך ושוב בכל המרחב.                                                        

 
 כך, עשרות רבות של שנים,       
 עבדו המוברים הישנים והזקנים.       
  וכמו ששר אריק לביא על אותו הקטר,       
 שמספרו שבעים ארבע מאות ארבע עשר,       
 טיארים הללו, כדרך כל בשר,'כך גם הח       
 רק זיכרון נשאר. ,מסיימים את דרכם       

 ה,זיכרון, וחובה להגיד תוד                                                                                                              
 על שנים רבות ועל אחלה עבודה.                                                                                                              
 תמונה, מוביל מוביל מוביל, וכאן ב                                                                                                             
 גרריסט צעיר את המובר הזקן מוביל,                                                                                                             

 אל עבר השקיעה, אל נבכי הארכיון,                                                                                                                            
 המוהיקני האחרון.  –כך חולפת תהילה                                                                                                                            
  כך כנראה זה צריך להיות,                                                                                                                           

 נמשיך לגלגל כותנה בגליליות...                                                                                                                            
מול שלושה דברים עומדים אנשים מרותקים, בפליאה והשתאות: מים   -בפליאה והשתאות 

ו  ענק(,  )שריפות  אש  שוצפים(,  נהרות  עמדנו  ...)מפלים,  השבוע  בשבילם.  שעובד  מישהו 
 סוף, מישהו עובד בשבילנו.בפליאה והשתאות מול גשמי הברכה שירדו בכל האזור. סוף כל 

 מכולנו.  בהצלחה!!! -  יידן( וקמלה )האריס( עם כניסתכם לתפקיד החדש)ב  לג'ֹו –  ברכות 
 . 27/1". יום ד', ולקראת זריעות 2020סיכום  –אבטיח וחמניות  כנס מגדלים " –  שבוע הבא 

 שבת שלום                                                                         

 


