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־ ההמשך דור  
זה עושים  ? tkשחף מירי

בנגב שחבים חוות

ם0ע צעירים, כשץונחט קי  ו
ת בניי ה, ב ח פ ש ת מ רגנו א ת  ה
ם, ם ול\ו וכ־ו ה0פרנ בחיי די ר ס  סו
ש\ו שר. דור סנו הס ל מי ה ל כ  ב
שב ת חו אלו ש לו ש קו0יע כ\ו  י
תו ? \וו ד תי ע ב

 גם מגיעים אנחנו וכחקלאים חולפות השנים הנה ן
I זה. לעניין

 איך - מדויק יותר או זה? את עושים איך - המשך דור
0 נכון זה את עושים

 לעבודה, ילדינו את חינכנו כהורים דרכנו בתחילת כבר
ועצמאות. לימודים אחריות,

 את אבל כחקלאים, בדרכנו שימשיכו נשמח שמאוד אמרנו
 הבכור כשבננו כיום בעצמם. לעשות עליהם הבחירה
 אנחנו חקלאית, חיים ולדרך למשק להצטרף החליט

 ונכון. זה את עושים איך - גדולות שאלות בפני עומדים
 שואלת אני בענין. מידע אוספת שאני שנים כמה מזה

השונים לאנשים שאלות ויותר עצמי את שאלות, הרבה

 הבנים דור שילוב ספור משפחה בכל דומה. תהליך שעברו
 למצער, או פחות לפעמים מאוד, מוצלח לפעמים שונה,
נכשל.

 לנו לעזור שיכולים שונים תחומים לפני ראיתי מתחילה
זה. בענין במשפחה,

 נסיון, מול מקצועית,ידע הכשרה - מקצועי תחום
 העשרה. מקצועית, התקדמות

 אחריות. יום, סדר תפקידים, חלוקת - ארגוני תחום
 חוזה, שותפות, ירושה, חוקי חוקי, מעמד - משפטי תחום

נוספים. בנים נחלה, רישום
 מימון, מקורות השקעות, הפסד, רווח - פיננסי תחום

הטבות. משכורות,
 היבטים דורי, בין שילוב תהליך - חבותי פסיכולוגי תחום

 בעיות פתרון משוב, צוות, שיחות הרגלים, שינוי אישיים,
 חיצוני. מקצועי גורם התערבות אישיות, בין
 שאר גם במיוחד, ארוך האחרון הסעיף במקרה, לא

 - החברתי בשלב הקצר, מנסיוני אך חשובים, הנושאים
מרובות. הבעיות

 אנחנו משותפת, דורית בין עבודה של שנה אחרי כיום
 זה? את עושים איך מתלבטים עדיין
 בנושא שידון מדור יפתח אילו שבדברי שמחה מאד הייתי

■ נשכרים. כולנו ונצא אפשרי היבט מכל זה
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