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 מחר ....העיתון של כותרת                                                                                     

 אי חידוש החוזים מול רמ"י לאדמות החקלאיות - (5גזל הקרקעות )

 מיקי ומתבררת כמדיניות רחבה של רמ"י מחוז ירושלים. הולכת וצים,בקיב 
  .מהלך משותף להתמודדות מול האתגרהדרום( מוביל  משקי רלזר )יו" 

 ל מנת ללמוד ולהביןונציגי שדה יואב, ע ,השבוע נפגשנו עם אבו וילן, כנציג נגבה
 ההבנה הרחבה להיעשות. בשבוע הבא נפגש עם נציגי התנועה. נכוןמה נעשה ומה 

 הקרקעות היא אבן דרך להתמודדות משותפת על הקורה בקיבוצים בתחום
 מרכזי המשק ובו בקשה לפירוט סטטוסומיטבית. לצורך כך, הופץ מכתב לכל 

 כניתנוובתמים להילקח. , היקף הקרקעות שנלקחו או מאויהאדמות החקלאיות
 אתגר אדמותושא. לקיים כנס משותף של בעלי התפקידים המרכזיים, להצגת הנ

 ות להסדיר את קביעות האדמ גם ההזדמנות וליהקיבוצים המאיים, הוא א
 . מהלך שיאפשרשנים 21, החכרה לתקופה של הזמניות לתקופות ארוכות

 לקיבוצים לגדל גידולים ארוכי טווח )מטעים( ולהשקיע בתשתיות הולכת מים.
השקיה  תעמיקה עם החידושים של מערכות בקרקדשנו את הפגישה החודשית להיכרות מה – השקיהפורום 

במערכות הבקרה ואת האפשרויות השונות  (, פירטו את החידושיםמוטורולה-וצליל )אקווה גיל(-)טליוסי  .דישוןו
אני שמח שבכל  פגש משותף.מתחרות עסקית למהזמנת חברות  , זה מכבר,הנהגנושקיה ודישון. להתניות ה

)בישראל( נמצאים  ניתן להגיד בבירור שאנו. בין נציגי החברותי דדית וכבוד הדדמופגנת הערכה ההמפגשים הללו, 
 !!!הלב הפועם של חקלאות הגד"שהשקיה שהיא . בחקלאות בחזית הטכנולוגית של בקרת ההשקיה

  . במשפט כלליואת שערי המפעלים החקלאיים במקביל. השבוע סגר מכון הפיצוח 3 קצר עבדולזמן  – המפעלים 
 ניתן לומר שאיכות הפיצוח טובה                                                                         

 וחלק קטנה פעם, כמות הפיצוח-מאי                                                                         
  מהסחורה יצא שלא כדרך הטבע....                                                                         

 ובדיקהאירוע הגניבה מכתיב חשיבה                                                                          
 .תפיסת האבטחהעל  מחודשת                                                                         
 סביב השעון יםמנפטה עובד  אנשי                                                                

 משקים.המסיק במ במיצוי השמןגדולה ובית הבד התחיל  במסירות
 !בלי אבלפשע צריך להוקיע, כל  – פשע הוא פשע
 שנותר לך רק תפלילי ה עבריינותובכל זאת, ישנ

 התעוזה, ת,מהתחכום או הפשטו :להתפעל
 והביצוע המושלם ללא עקבות )ראו סרטילתור הא

 שוד השקדים(. ....שוד כספות, או להבדיל
 . עבריינותיההעבריינות הבזולצד זה יש את 

 לית.ללא תכ , שיש בה רק רועליזם טהוראנדוושל 
 השבוע בשטחי צבר קמה.תחילת  –ככה נראית עבריינות בזויה של הצתת גליליות כותנה 

 5שנים ) 27. היום לפני לזיכרון כואב של קולגות, החזירה אותי ווטסאפקבוצת הודעות ב – ים שנ 27לפני  השבוע
חיילים  חיי עדכן על אובדןמ .קה )קצין אג"מ מילואים(. על הקו צביהטלפון בביתבבוקר (, צלצל 1992בנובמבר 

האירוע הפך לקו  להבין מה קרה ואיך? תמוך, לנסותל, להיות, האינסטינקט הראשון זה לנסוע .תרגיל בצאליםב
דבר  עמוק. זעזועטלטלה גדולה ועברה יחידה שבו, לעד שמסלול חייהם השתנה שבר, קודם כל במשפחות החללים

 גרה ובלחימה, מבין את גודל האחריות על כתפיופומבי. כל מי שפיקד על חיילים בש קיומה הותר לפרסום
בין מפקדי השטח, איש לא הטיל אחריות על רעהו. לימים אמר ד.ק.  פשית.פיזית ונ לשאת בתוצאות.גם והאחריות 

החללים, גם במחיר חייו, היה מתנדב לעשות   רתלהחזלמבצע  ד בראש כוחומעל היה ניתן לּו)מפקד המבצע( ש
ק כותב אליק רון, "...עת רבה מתמשך מסעם, והדרך איננה, דרך אגב, הן עיקר המשא על הלב הוא מוטל ורזאת. 

 מיעוטו על הגב...."
 :תוכניות להמשך

 , אולם "תמר" משקי הדרום )סדר יום הופץ(13:00, 11/11ב' יום  –וטעים כנס נ
 , בקיבוץ ארז11/12ד' יום  –כנס הדברת עשבים 

                                                                    שלום   שבת                                                              הל"הנתיב  ץבקיבו 16/12ב' יום  –כנס נתיב הל"ה 
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