
 

 

 

 ה  -מחזורים ד מועדפת  –ברכת סיום 

 .  משתתפים יקרים

ברת בעמותת מלח הארץ אני מבין עד כמה חשובה היכולת לגשר בין התכנונים והדמיון לבין המציאות. על  עם כל שנה שעו

 אחת כמה וכמה בשנה החולפת. 

תמר   לעין  להגיע  שלכם  חברתית,  הבחירה  אמיצה.  בחירה  אנ ואיהיתה  להנישית.  יכול  שבמקור  י  חבר'ה כדי    –ח  לפגוש 

 על הדרך לקבל מענק מועדפת... ת חקלאות ו, לחיות חיי קבוצה, לחווצעירים

כבר   שהבנתם  מקווה  שאני  כמו  "חיי  התהליך    –אבל  חקלאית"  "עבודה  הכותרות  הקלעים.  מאחורי  תמיד  קורה  העמוק 

בא לידי ביטוי דבר    נחנו עוברים ושבסופו של עי לתהליך האישי אותו אקבוצה" "טיולים" "שיעורים" הן תמיד רקע ואמצ

 במערכות היחסים עם האנשים שסביבנו, ובעיקר האנשים שקרובים אלינו.  

בהמשך   גם  ילך אתכם  לכאן,  התכונה שהביאה אתכם  הבאות מקומות  ל  –האומץ שלכם,  ובבחירות  תגיעו  אליהם  אחרים 

וננות בעצמכם, לווה תמיד גם התבוננות. התבשאת האומץ תנו, בעמותת מלח הארץ, היא  שתבחרו, אבל התקווה הגדולה של

 ברגשות ובתחושות שלכם, במניעים שמובילים אתכם, במטרות אליהן אתם מכוונים. 

יך הזה זה פתח תשומת לב ורגישות לאחר... לתהלובר לעצמי, להבין מה מפעיל אותי, ללתהליך הזה, של היכולת להיות מח

או   סגר  היה  עם  משנה  לא  אם  בכלל  קורונהלא,  אתכם  מואץ תפסה  בקצב  קורה  והוא  מקרה  בכל  קורה  הוא  לא...  או   ,

האתגרים ואת ההתמודדויות, ואתם... אין ספק שבתקופה שלכם פה עברתם דרך כל נקודות הקיצון   כשאנחנו מקצינים את

בש תכניות בפשטות משם מעורר פחדים ומציף תחושות של אי וודאות וגם  לא פשוט והרבה פעמיזה    –האפשריות. אז נכון  

ובשטחאבל   בטיולים  קצה  לנקודות  כשהגעתם  לראות  שיכולתם  בצורה כמו  לעצמנו  אותנו  שחושפים  הרגעים  גם  אלו   ,

 , וזו כמובן נקודת המוצא הטובה ביותר להתפתחות אישית. הישירה ביותר, בלי מסכות ובלי הגנות

מ מקווה שתיקחו אתכם חלק  יהדברים שאני  ושהם  גם  פגשתם פה בתכנית,  וגם ביכולת לוו אתכם  בהתמודדויות עתידיות 

בראש ובראשונה על הבחירה אבל ויות שלהם. ולצד זה חשוב לי לומר לכם תודה,  שלכם להיות לצידם של אחרים בהתמודד 

מה האישית וגם ברמה ועל היכולת להחזיק גם בר  על הפתיחות להקשיב, על הנכונות להתמסר   על המסירות, ההתמדה גם  

 ואותנו בתקופה הזו. את כל הטלטלות שליוו אתכם הקבוצתית 

 והובלת התכנית  בהזדמנות זו אני רוצה להודות למיכל אשכנזי על בניית הקבוצה

 שבועות האחרונים ץ ועל התמיכה העצומה בה למשפחת מלח הארעל החזרה שלברוך לטל 

 משמעותיים כל כךולהפוך את המפגש ואת החיבור לעל היכולת לשים את הלבבות במרכז המעגל  לוריא לתלאי

 דש פעם מחבכל   –ליומיים טיול המנטלי את כל התהליך היכולת לזקק על  – הרשטיג לאסף

 לתכניתגיבוי וה , התמיכההמקוםעל  –לעין תמר 

 . חלק מכל המערך החשוב הזה והעוסקים בנחישות במקצוע הקשוח והערכי ביותר לכלל החקלאים שהיו

 קט הכל כך חשוב הזה. וכמובן למועצה האזורית תמר על חלקם המרכזי בהפקת הפרוי

 . תמיד –באהבה ם  ניכם עמותת "מלח הארץ" פתוחים בפמזכיר לכם שגם ארץ ים המלח על תושביה וג

 ירון  - בהצלחה רבה

 

 


