
 

   

 

 12-83מס'        1.2029.23       

 גמר חשבון 

לטון    338.58$,  2021לאחר שנקבע המחיר הסופי הממשלתי לחיטה בסיסית קציר  

וחושבו הפרמיות הכלולות, אנו מגיעים לגמר החשבון מול המגדלים. השלמות המחיר,  

חישובי פרס/קנס ותוספת הובלה יבשתית, יועברו למגדלים מיד לאחר חול המועד. 

השנה    ול, הן במחיר וגם באיכויות.חשוב לציין שהיתה זו עונה טובה )מאד(, הן ביב

 שנת שמיטה, חיטה למספוא ומחירים בהתאם.  –רה אחרת  ּפהבאה היא אֹו

 המנפטה                              עוד כשבוע ימים ו מכון הפיצוח נותרב – עוד זה הולך וזה בא

 השנה, בהינתן ימים, לסיום פיצוח השקדים.                             מכון הפיצוח

 יבולים נמוכים מאד, יסתיים הפיצוח                            

 של המנפטה. שריקת הפתיחה"ל"במקביל                             

 המתוכנן, תחל המנפטה בעבודה בסוף פיל                             

 . בין לבין מתחילות להיקטף השורות החג                            

         הגליליות הראשונות לעונה.  הראשונות של הכותנה בשדות חמד

 אין חיסון לבעיה 

 משקימשתתפים, מהתק"צ, נציגי הקיבוצים ו 20למעלה מ 

 או נכון  בנושא הקרקעות הזמניות. הדרום,  לקחו חלק במפגש

 יותר לומר, גזל האדמות. אנשי התק"צ סקרו את                                                   

    ועדת ההשכרותהצדדים המשפטיים, התנהלות                                                  

    , טקטיות ואסטרטגיות ותוהדרכים המוצע ברמ"י                                                 

 האג'נדה שמובילים  ל ביטו, ללהתמודדות יעילה                                                 

 הנחת הבסיס היא שאנו  מחוז ירושלים ברמ"י.                                                  

  גדול שיתפשט למחוזות נוספים.   בפתחו של מהלך                                                 

שבין    התייחסות                                                   במנעד  נעה  המשתתפים 

ורועשת גלויה  פוליטית  התמודדות  פעולה  לבין  רמ"י,  לרדאר.   מול  מתחת  שקטה, 

זו התמודדות מורכבת במספר מישורים מקבילים כדברי דגן לו   ין, אין חיסון לבעיה. 

לפעולה ועדכון    יעדיםסוכם לקבוע  אין פתרון קסם.  פתרונות מסוגים שונים.  המחייבת  

 שוטף של הפורום.

בלות קש לחוות    2על תרומת    וגד"ש גת  יעקב בוטבול לתודה     -  איך שגלגל מסתובב

  טלפונים לווייניים   2 השגתניצן. בנוסף לכך, בפנייתי לקבוצת ווטסאפ של מפק"צים ל

מצובה. אלון מקדיש זמנו למען    ,םויה, אלון גרינבהפנייה לג'ומּב  גם   לחווה, קיבלתי

למענם בקיבוץ  ומעוררי השראה  ילדים עם צרכים מיוחדים ומבצע פרויקטים מיוחדים  

-203 עמ' ?למה מי זה מייקל  ,הפנייה של מיכה אמיר לספרו של  אליעזר שקדי )ראו

פינתה  שיחידה צבאית  מהזמנה לאסוף ציוד בינוי שהושאר בסירקין,    אלון קיבל   (.205

                                טוב. כבר מניבאת המקום. קישרתי בין אלון ליהונתן קם )חוות ניצן(. חיבור ש

  שמח ושבת שלוםחג סוכות                                                                


