בס"ד

דונה גרציה  -שבתות עיון ונופש
כזכור ,במהלך שנת השמיטה האחרונה קיימנו
סמינרים וסופי-שבוע ,תחת הכותרת "אמת מארץ
תצמח – נופש ,עיון וחופש" ,שזכו להצלחה רבה
ולהתעניינות גדולה .החברים מהקיבוצים השונים
שמחו על עצם המפגש ,ונהנו מאד מהתוכנית ומתנאי
האירוח .החלטנו ללכת עם ההצלחה ,ליזום סידרה
נוספת של מפגשי עיון ונופש ,ולהזמין את החברים
והתושבים ליטול חלק באחד משלושה סופי-שבוע
שנקיים בעז"ה בחודשי החורף הבעל"ט ,במלון "דונה
גרציה" בטבריה .פרטים על לוחות המודעות
בקיבוצים ,בעמודים ובאתר האינטרנט.

הולכים עם ההצלחה

בית רימון
הסתיים השלב הראשון בתנופת הפיתוח של בית
רימון ,בה נוטלים חלק פעיל :הקיבוץ ,החטיבה
להתיישבות ,המועצה האזורית גליל תחתון והקיבוץ
הדתי .אגודת מתיישבי בית רימון סיימה להכשיר
מגרשים לבנייה ,והחטיבה להתיישבות הביאה 2
קרוואנים ,עם הבטחה ל 4 -נוספים ,שישמשו מגורים
זמניים למשפחות שנתקבלו לשכונת ההרחבה אך
ביתם עדיין איננו בנוי .במקביל ,אנו עוסקים במרץ
בבניית כלים להתחדשות הקיבוץ ,ע"י קליטה לתוך
הקיבוץ תוך הבטחת זכויות החברים.
בתנופת פיתוח

"מים שאל חלב נתנה"
בחוזר שהוציא צביקי פורת ,מרכז אגף המשק
במזכירות הקבה"ד ,אל מרכזי המשק ,הוא כותב בין
השאר" :כידוע ,מחירי המים לצריכה ביתית עלו ,עולים
ויעלו בצורה משמעותית .לגבי ההתיישבות ,המטרה
המוצהרת היא להקטין באופן דרמטי את שטחי הנוי
בישובים .המצב הנוכחי של משק המים בישראל אמנם
קשה ,אבל המחירים שהרשות מרשה לעצמה לגבות,
הם מעל ומעבר לעלויות בפועל .ההעלאה מתבטאת
בעשרות ולפעמים במאות אחוזים ,ומדובר על תוספת
תשלום שיכולה להגיע לכ ₪ 500,000 -לשנה לקיבוץ".
צביקי ,וחברים נוספים בהתאחדות חקלאי ישראל,
פועלים במטרה לנווט את משק המים בישראל ליעדים
אמיתיים וריאליים.
מאידך ,בשורות טובות" :הביקוש לחלב ממשיך לעלות,
וכתוצאה מכך יזכו החקלאים לחלוקת מכסות נדיבה
לשנת  .2011ועדת התכנון של מועצת החלב ממליצה
בשלב זה על תוספת מכסה של כ 50 -מיליון ליטר,
שמשמעותה תוספת של כ 3,5% -למכסה של כל יצרן".
כידוע ,ערכה הכלכלי של התוספת השולית הינו גבוה
במיוחד.

תוספת תשלום

"

תוספת מכסה

מאה שנות קיבוץ
חמי סל )עין שמר( ודורון רות )שער הגולן( ,מפיקי
אירועי "מאה שנות קיבוץ" ,נפגשו עם נציגי המזכירות
הפעילה ,לתיאום השתתפותנו בפעילות .אמנם
לכתחילה לא שותפנו בתכנון האירועים החגיגיים ,אך
כעת – ומוטב מאוחר מאשר בכלל לא – סוכמו דרכים
לחיבור קיבוצינו לפעילות המגוונת .מעתה יקבלו
מזכירויות הקיבוצים את ההודעות השוטפות על :חידון
חמיצר; מסע אופניים מדן ועד אילות; מופע מרכזי
במעמד נשיא המדינה; פסטיבל סרטי קולנוע קיבוציים,
ועוד .ניתן להתעדכן גם ישירות דרך אתר הקיבוץ הדתי
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