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. 2020ותוכנית  שדה יצים, מחקריהתמקדה בשלושה נושאים: הסכם תחמפגישת מנהלי הגד"ש  -ש"מנהלי גד
לידע  מצע פורהו בוריחרקמת להיות לה למטרה  ששמה מגדלים נותהתארג היאהדרום, לי מגד"...: בהקדמה לתוכנית כתבתי

, בשנה הקרובה נמשיך לעסוק בליבת העיסוק של מגדלי הדרום: קיום מערכת הדרכה מרכזית יעילה .בין הגד"שים שיתוף פעולהו חקלאי
 : קצועייםפורומים מקבועות בפגישות  םיוק. המלצותו ודפי מידע סיורים, כנסיםבאמצעות  ידע חקלאי ףותיש תומכת ומכווינה.

ם, והטמעתם אצל ירלוונטי דהש קרימחבאמצעות  וסוסיבו ייצור ידע .ומטעים ההשקימרכזי , מחהגנת הצו ש,"מנהלי גד, יכיםמדר
שים, האנלחיבור בין  בסיסהמהווים תית, יחווי-חברתיתפעילות ו הישראליתבחברה  מעורבות של ערכית משיך בפעילותנ המגדלים.

 . העומדים לפתחנווד יחדיו באתגרים מויכולת אמיתית לע , עזרה הדדיתלהלשיתוף פעו
על איזון  לשמורזאת,  ביחד עם ,יצירת ערך מוסף למגדלים, תוך המשותפת משקפת מאמץ לשמור על היקף הפעילות 2020תוכנית 
, (5%) עדכון הגבייה מהמגדליםצאות של מגדלי הדרום: הולמבנה הכנסות/ המלצות צוות הבדיקהבתוכנית באים לידי ביטוי תקציבי. 
 תשואה בעלי באפיקים כספים השקעת יתרותמקורות הכנסה נוספים, גבייה מחברות מסחריות, הגדלת ה: לתוספת הכנסות פעילות

 פיתוחה.ל וגיוס משאבים פהענלפעילות ייבת ּומח ,תוכנית מאתגרת. ..." ובחינת הוצאות מנהל וכלליות.
 , לשמועי הדרום( גדשו את האולם במשק60רבים )כ משתתפים  – כנס קרקעות

 את הרקע  הציג )תק"צ(לוין דגןהקרקעות הזמניות בקיבוצים.  תחוםהנעשה בעל 
 לפעולה, באופן בוטה במחוז ירושלים, ואת הדילמות מאחורי מדיניות רמ"י העומד

 הפן המשפטי פירט את יכי דרורימ  אפקטיבית מטעם התק"צ והקיבוצים. עו"ד
 ת והגדלת חכרה לטווח קצר, ארוך, השלמהבין עמד על ההבדלים של החלטות רמ"י ו

 תיאר אתהקיבוצים בוועדת הערר ברמ"י,  משקיף-, נציגרפי עשת קרקע המשבצת.
 את פתח  .וית הפוליטיתוואבו וילן האיר את הנושא מהז הנהלים של החלטות רמ"י

ולסייע  "מנגדלא לעמוד ", ולקיבוצי יבות הארגוןמחו )יו"ר משקי הדרום( שהדגיש את מיקי לזר וסיים אותו  הכנס
תוך שימוש מושכל בכלים העומדים לרשותנו )משפטיים, מנהליים,  מדיניות רמ"י כים לסיכוללתק"צ להוביל מהל

שנדמה  גםה ימה.במשקי הדרום שביד אחת עם התק"צ, יבררו את הדרך המתא צוות קרקעות""יוקם  .ציבוריים(
דף הנחיות והמלצות יתפרסם בהמשך ועד אז,  שאין מה לעשות, כולם נגדנו ואפילו החוק לרעתנו, יש מה לעשות!!

  . בכל הליך גריעת קרקעות זמניות ואת התק"צ, לשתף אותנובמועד ו ת הנדרשתלמלא את כל הניירדאגו 
חקלאים/קבלנים המקבלים את עם ה לא לשתף פעולהבתוך כך, נאמרה אמירה ברורה על ידי המשתתפים, 

  !ולםהועברה לכ הידועה לנו, ,רשימת הקבלנים/חקלאים .מידינו פרנסהמי שגוזל  לפרנס אל. שלנו הקרקעות
 ילאו  ו

נאה נחרדתי מעוצמת השבמוזיאון תל אביב, לפני שבוע. נגד הפרקליטות רו בעצרת נחרדתי מהדברים שנאמ
רק הם ואולי אלו , מתחושות הקיפוח שאינן מרפות והעלבון שאיננו נגמר. המבעבעת, מהשיסוי, מהתרת הדם

  יטיב לחרוז יורם טהרלב:הביטוי? על המחלוקות בינינו ת וצור
 ומאז כל היהודים מתפללים ומקווים                                            המחלוקת הראשונה בתולדות עמנו"...
 שהאדמה תפצה את פיה ותבלע את היריבים                          היא המחלוקת בין קורח ועדתו לבין משה רבנו     
 ועד היום הזה אך הנס שוב לא חזר                                  מה בלי מאבק מדי קשההמחלוקת הסתיי     
 .זה וע זה אתלמדו לבל היהודים הם בעצמם                   תנגדיו של משההאדמה פצתה את פיה ובלעה את מ     

ים, צדוקים מול פרושים, אלה הם תולדות העם: רחבעם מול ירבעם, ישראל מול יהודה, חשמונאים מול מתייוונו 
ים, ל שמאלנוים, דתיים מול חילוניים, ימנים מקראים מול רבנים, חסידים מול מתנגדים, אשכנזים מול מזרח

     ..."א"י ועם ישראל חיחירות מול מפ

ת "לקורי יראלהחברה היש ישווה אתה , לאחר נסיגת צה"ל.2000בבינת ג'בל  ,ללהאסרנ נזכרתי בנאומו של 
אם חו"ח יפרוץ  קרה לנומה י אך ,מלחמהחירום ובעת  "לקורי פלדה"הופכים  "העכביש קורי" אמנם עכביש".

לכרות ו השנות טקטיקל, )אסד( בשארועיל )הנייה( סמאי, (ורוחאני ללהאר)נס יםנ  ס  לח   להציע ר ליתאם יּו ם?ושל
שנות  הרי הוכחנו את זה באלפי. אנחנו טובים בזה.... לבד בודההע אנחנו כבר נשלים אתברית שלום עם ישראל. 

     !מאלעל צד... שלי סתם קמתי הבוקר ואּו רואה שחורותלי אּוו, לי אני רק הוזהואּו .קיומנו

                                                                                                                                                                             

 ..............!? נו                                                                                                   אשבוע הב

 קמה-צבר, 10/12ג' יום  – פורום מרכזי השקיה

  זקיבוץ אר, מועדון 11/12ד', יום  – כנס הדברת עשבים

 "הקיבוץ נתיב הל, 16/12ב', יום  – נתיב הל"ה כנס
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