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: את מסמכי הגרעין מאירן היה קל יותר להשיג מאשר את פרוטוקול ולא מייןשיכורים  –רות ועדת ההשכ  

ה דבר וטוקול עולהפר. מהצפוניקיבוץ בנגב לסיכום דיון חוזר על גריעת אדמות זמניות מ ת של רמ"ירו  השכ  ועדת 
חייב  רכים שינויים בשטחיםולפני שע ..)"להשבת הקרקע  משרד החקלאות מתנגדנציג תמוה, שלא לומר מוזר. 

בין נוהל )"..נמצאים בתקופת מעבר  התק"צ מתנגדנציג . להיות דיון מעמיק של רמ"י עם משרד החקלאות.."(
)"..כשגורעים שטחים יש לראות  האיחוד החקלאי מתנגדנציג קופת מעבר...(. היסטורי לנוהל חדש. על כן נדרשת ת

ה לחקלאי שטח המרוחק משמעותית מביתו... )"..הקצא הסיירת הירוקה מתנגדאת התמונה הרחבה..."(. נציג 
כי  מסתייגים, השטח מוצע להם חקלאי א' וחקלאי ב' אשרהחקלאי לא יעבד את הקרקע כי לא משתלם לו.."(. 

 ר?ו  שיכהאז מי כאן נו.... הקרקעות מאושרת. קת חלו – רמ"י. החלטת "שטח זהבקשה ב ו"לא הגיש
 ד"ר ציפורה טייטל      יכיםלפטירתו של דודו הראל מנתיב הל"ה, ממש 31-השנה הביום  – הל"ה  כנס נתיב

  יטלציפורה טי  ד"רו חראהפעם התלזכרו. יוגבים את המסורת הארוכה של קיום כנס  
 יטיבים עם בריאותנו. בפירות וירקות המ שוניםרכיבים . פירוט "ינלמזון פונקציו"על 

 שומניים ומימיים  מצוןנין בדובדבנים לשינה טובה או רכיבים נוגדי חלמשל, המלטו
 מניעת מחלות שונות )שווה לנסות בבית(. אשר ורפי רודמן הציגו את התועלת בהעשרת ל

 .הקרקעטיוב והעשרת ו תייםים שאררימחומ לניקוי :הקרקע בתכשירי חיידקים מועילים
 ם.החם והטעים )מאד( ועל התכנים המענייני אירוחוגד"ש נתיב הל"ה על ה לעוזי נפתליהו, אפי כהן  תודה גדולה

        מפגש של חברתבחוות בולוטין  השבוע שעבר, התקייםבשלהי  – מאנה השקיה              שי מיטל                 
  להציג -מטרת הכנס  .לקוחות מרחבי הארץ/עם מגדלים וליס(ו)רי מאנה השקיה                                                   

  בשטח, אלא םיהולכת ונבנית של בקרת השקיה ללא חיישנים פיזימבצעית  יכולת                                                   
 מטאורולוגיות וידעצילומי לווין, תחנות  מתכללתלוגריתמים הכת רמעבאמצעות                                                    

 עידים שקיים כאן מ בארץ ובעולם, סיונותיהנשונים.  צמחיםמצטבר של גי לו  פנו                                                     
לגידול  ותקבלת החלטות נכונבסייע יכול לה, עוצמה-כלי עזר רבפוטנציאל ל                                                   

 כבעבר. וממשיכה לתת שירותי פיענוח מאנה השקיה עם? היא התמזגה אגריקם  ולמי ששאל איפה חברת. טביימי
צחיק עד מש ,טבע. איש לוטיןו  ּבדנדן  ,מארחה-חברכל, כוכב ההצגה היה הגש, התכנים והאועם כל הכבוד למפ

בנוסף  .םומיימק דמעות בהרצאתו על מחקרו ביערות האמזונס של אקוואדור לאיתור ואבחון צמחי מרפא
 תודה חבר. משמעות בחיים. .לקראת השבתן לטבע ,לחיות ברמתן מחסה ב ודנדן לילך  קים, עוסלמסעותיו בעולם

 גליליות הכותנה הלילה הוכנסו אחרונות  – הכמעט( אחרונה)הגלילית 
  טון 14,900כ  ופטובהם נ ,שבועות 11 ברציפותנמשכה דה ועבה בשערי המנפטה. 
 מייגעים עבד הצוות ולילותמים ארוכים י. טון סיבים( 5000כותנה גולמית )כ 

 והמעטות שהיו, טופלו כמעט ללא תקלות כל שבח.ה לראוי עיותבמקצו הקבוע
 ,ורינה יסמין  וכמובן אורזותהבנות , היםהקבוע הפועלים עבדולצידם  במהירות.

 !כל הכבודנטנסיבית הזו. יהאחלק בלתי נפרד מהעשייה שהן 
ימשכו ס והעגבניות לתעשייה. , התירהאפונה מות בהסכמיההתקדעל  קבלנו סקירה הרומ"איםישיבת ב – רומ"א

מרכזי המזון להגיע להסכם  ל. נדמה כי חלון ההזדמנויות שמחירי התחמיץלשנתי -להגיע להסכם רב הניסיונות
 מבחינתם השחורה"" 2104 עונת תחזור. על מנת שלא ם בנגב, הולך ומצטמצם, נוכח מיעוט הגשמילגביהם הוגן

 פי שעשות המחירים שפרסמנו, כושאר בהמלצהכפפה עכשיו. אם לא.... נ מו את, מוטב שירימבחינתנו( והירוקה)
 ליון.עגליל ל, גליל מערבי ונגב, גרנות, עמק יזרעאה :האזורים האחרים

 13רוץ השבוע הוצגה בע. ילים בודדיםחי עלו לארץ כדי להתגייס.)שיקגו(  ויצחק )אוסטרליה(  מיכל – ישהכי טוב ש
 קיים, לת"קהילתי הונחת"פרויקט הנרתם, במסגרת  יצחק-קיבוץ בארותשת כי . מרגהמרגשת ונתםכתבה על חת

: "...חזרתי אמש (מנכ"ל משקי דן) כה אמירמייב לבטא את התחושות מיט חתונה שכולה על טהרת ההתנדבות.
 ]...[ זו קודם כל  י להסביר אותה לעצמימחתונה קהילתית בבארות יצחק עם תחושה עילאית שקשה ל הביתה
]...[ ובסוף, בעלי השמחה שמתקשים להאמין שכל הטוב הזה  ]...[ אחר כך זו תחושת הביחד ת הכרת הטובתחוש

צמה כמשימה וכחלק מאסטרטגיה של הגברת יצחק לקחה על ע-בארות קהילתחלקם. זו חתונה שהוא מנת 
של נתינה באהבה  זולת,, של עזרה לראלית, של שיפור מערכות היחסים בין חלקי החברההמעורבות בחברה היש

 מרגש.אותי זה  ."..יתיככך מרגיש בבית בערבים האלה. אשרי שז ]...[ אני כל אהבה של נתינהו
 .בבית דגן 23/12ב', יום  – פלחה חורףחקרים דיווחי מ :שבוע הבא

 משקי הדרום ,10:30, 25/12ד', יום  – עם תאילנדים בטיחותיחסי עבודה וכנס 
 אתמול והיום                                                              

  שלום   שבת                                                                                         
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