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ות זמניות בקיבוצים הוא רק פן אחד במשוואה חכירה לאדמה יחוז חידוש-אי - (3) הגדול גזל הקרקעות
רונות השלטון, למסד םבקרקעות? בדרך כלל מושבניקים המקושרי יםזוכההעקומה. הפן השני תמוה לא פחות. מי 

. מכרז המוצנע מעיני הציבור על מנת שלא יתמודדו ז""למכרמסתיימים החוזים ברמ"י ונגשים מתי  היטב יודעים
ן את אדמות הקיבוצים לקבלני "גורמים אחרים" )כמו למשל: קיבוצניקים או ערבים(. "הצדק החלוקתי" נות

ר שאין זה ראוי אני סבושלנו.  ם עובד בקיבוציםחלק מאותם קבלניהאבסורד שעיבוד גדולים )או מקורביהם(. 
העיבוד,  קבלניאת רשימת  .מסריח מוסרית, אבל כשר חוקית אולי התהליך .לתת פרנסה למי שגוזל אותה מידינו

 .ניתן לקבל אצלי משתתפים בגזל,שמצד אחד מתפרנסים מהקיבוצים ומהצד השני 
לתור, דבקות במשימה א, יקדומודיעין מאיסוף מושלם, נקי ושליו, הפגנת מקצועיות, ביצוע " – מושלם  ביצוע

באכזבה מתן. יצוע משימובחרות, על ב-בוחרים לציין יחידות צבאיותמילים ש. אלו מסוג ה"ואומץ לב ראוי לציון
שהתרחשה במתחם משקי הדרום  גניבת השקדים הגדולה לתיאורהמילים  גדולה ותסכול רב אני משתמש באותם

לחפור הנעילות, השמירה ומצלמות האבטחה, הצליחו גנבים, אור ליום א', סוללת העפר, בתחילת השבוע. למרות 
ת, ומשאישתי  חדירלהלהשבית את המצלמות, , בובקאט באמצעות פתח בסוללת העפר המקיפה את המתחם

כותנה, לפרוץ למכון הפיצוח ולהעמיס, באין מפריע, עשרות טונות של שקדים לרוקן אמבטיות עם פסולת 
 המשטרה חוקרת......  מרגיז ומתסכל !! כמו הרוח. מושלם, מרתיח,ו... להעלם  ,מקולפים

 
 
 
 
 
 
 
 

 על עצמי לספר ידעתי רק  – "עדות אחרונה"                         פה את המתחםהחפירה בסוללת העפר המקי                                              כלי חפירה -בובקאט                      

 

 ים מהווים מרכיבהעונה הבאה. התחמיצ ובמקביל נשלמות התוכניות למזרע הכותנה בעיצומוקטיף  – תחמיצים 
                      סוגיית  .ובמחירםבביקוש הרפתות היקפם תלוי  אך, חשוב בסל הגידולים האזורי        קמהצבר  –תחמיץ תירס    

        שנים בין המגדלים למרכזי המזון והרפתות במו"מ ארוךהתחמיצים מלווה  מחיר                                         
 הסכמות -. לאחר שנים של איומסתיים בד"כ בפשרות כואבות )עבור המגדלים בעיקר(                                         

   לתחמיץ, כמו לכל קבוע לגבי מנגנון קביעת המחיר, הגעתי לתובנה שיש לקבוע מחיר                                          
  )מסקנה שרבים וטובים ממני הגיעו מזמן(. אי לכך, פרסמתי  אחר, ללא התניות מוצר                                         
מוסכמים המבוסס על מחירונים שנתי, -תלתמחירון תחמיצים ושחתות,  למגדלים                                         

מן ההגינות, הן למגדלים והן  הם, אולם אני משוכנע שיש באת כל תאוותנובהם אין . המערביבגרנות ובגליל 
מנהלי המו"מ הארצי בארגון עובדי הפלחה. אני תקווה שגם הרפתות יראו מחירוני האזורים הועברו לות. תפרל

 סופית.-האיןות שתבכך הסכם הוגן וסוף להתכ
  חילוץ וח כ. יו  ב  והוא צנח אל ש  בלבנון שנים, הופל מטוסו של רון ארד  33לפני  לאוקטובר(  16) אתמול – שנים  33

קהיליית המודיעין עקבה כחה אותו. מדינת ישראל לא ש, אך לאחר שאפסו הסיכויים למוצאו הוחזרו לזירה נשלח
על מנת להביא בפעולות נועזות ייהם לוחמים סיכנו חאתר מקום הימצאו. ואספה כל פרט וקצה חוט על מנת ל

ואף  ל רוןשישפכו אור ע מתוך תקווה, (1994ני )מאי ( ומוסטפא דירא1989עובייד )יולי  ח', השייארצה את שוביו
ישראל, הפרשה לא  עבורנו, אזרחיעיל. רון ארד נותר באפלה וגורלו לא נודע. . ללא הוכקלפי מיקוח""שמשו י
 לתמי, ליובל ולעצמנו. המוסריתזו חובתנו . עד שרון יחזור הביתה שכחת

 :המשךלו שבוע הבא

  קרקעות.הבגזל לדיון על הדרכים לטיפול  ה הקיבוציתהתנועממשקי הדרום ו ת מנהליםפגיש- 24/10יום ה'  
 משקי הדרום( 08:30) 28/10ב' יום  –כנס חימצה  
  , משקי הדרום(13:30)  29/10ג' יום  –פורום התארגנות מטעים  

                                                     
   וחג שמח   שלום   שבת                                                                                                                         

http://www.mhadarom.co.il/

