
 

 

   

     

   

  20.6.2019  (25-19 'מס)    ועיבש      חוויד                                                                     

          l.co.iromhadam.www 

 ori@mda.co.il   08-8611850: ספק  050-4061446  08-8611860: טל 79813 שקמים ..נדת ראם, מצו   

 הולך ומתהדק.הקהילתית האתיופית בגדרה הפעולה עם הגינה שיתוף  – הגינה הקהילתית 
 לספק ולהרכיב את מערכת ההשקיה בגינת התבלינים גידי וגד"ש נען לקחו על עצמם  

 בקיץ הקרוב נעזור בהכשרת תודה גדולה!!!הלימודית. 
 השטח החדש לגינה  

 בעבודות עיבוד הקהילתית
 זיבולמערג, -ק: משתתיעממ

 מערכת טפטוףיחוח וכן ות
 ל מנדיבות וחדשה. הכ

  .טוביםיבם של אנשים ל
  ורום פקחיםפ

 משתפתמשמש במה  בעת הזו, באופן קבוע וסדיר פקחי הגנת הצומח המתכנספורום 
 בנושאי פגעים ומזיקים וית ואף צופה פני העתידמצייר תמונה עכשו, רלוונטיתו 
 , אבל אין תחליף אחרים באמצעי תקשורתהשונים. תמיד אפשר להתייעץ  םלגידולי 
  עות ואף חילוקי דעותד ותבעמונשאלות שאלות,  מתוארות עובדות,שיח בו -רבל
 האוירה של פתיחות והקשבה כי נדמה לים בענף. מועבר ניסיון רב השנים של הוותיקיו

 המוביל את הפורום , לינון שחם תודה מיוחדתמובילה להפנמה ועשייה נכונה יותר. 
 . בהתמדה ונחישות הזה

יש בו . מהפיכהט של ארגון עובדי הפלחה עבר נרטניהאאתר  – לם לדעת ולא העזתם לשאוכל מה שרצית
)ואפילו הד"ש(  , ניר ותלם, מחירון, לוח מודעותאזורייםאירועים ארציים ולוח חדשות ועדכונים, קורסים, 

 subscription/-https://falcha.co.il/news כנסו והירשמו . ל מעודכן ומתחדשו. הכקישורים לאתרים רלוונטייםו

 ., תובנות והמלצותהעכשווייםקירה מקיפה על הגידולים סצוות ההדרכה דן ב -צוות הדרכה
 ירוקים. ככל הנראה תוצאות-בעל, הם גרגירים יבשים-תחילת קציר החימצהב ה הנחשפתהבעי 
 מה מתכונת הסיור וכנס וכן סו ככמ .בדק מול ק.נ.טייהנושא למאי.  22-24 שלהשרב הכבד  

  מועדון צרעה(בשטחי הראל, צרעה וכנס סיור ב) 26/6יום ד',  -בשבוע הבא המגדלים
אני תקווה שנעמוד, כאזור, בהערכות יבולי החיטה בשבוע הקרוב.  םמלאכתאת חרוני הקוצרים יסיימו א -קציר

סה"כ על לחות/חלזונות. סלו בודדות שנפ למעט משאיותשהצהרנו. איכויות החיטה טובות ואפילו טובות מאד, 
השיווק סופי!(. בשבוע הבא אביא סיכום לא  –לטון  5-6$רס )ממוצע מוערך כ תחומי הפעומדת בהחיטה 

 .רשמיהמחיר הממשלתי הלסוף יולי לקביעת  )בסבלנות( נמתין...ווהאיכויות 
. שנות מאסר 7-ה ל( ונדונ1994ל )את בעלה המתעל הרגהבוחבוט כרמלה  – לאל דאודלד בין כרמלה בוחבוט

לאחר שכל תלונותיה למשטרה  (1997את בעלה המתעלל ) הרגהית המשפט העליון קיצר עונשה. דלאל דאוד ב
שחרורה את אתמול,  ,רהועדת השחרורים אישנדונה למאסר עולם, עונשה קוצר ו ה לא הועילו.ולשרותי הרווח

ים אזלת יד משוועת בעזרה לנשים לצאת ממעגל האלימות , מגלמתוקנתחברה כ ,אנחנושנות מאסר.  18לאחר 
 ן זוג אלים,ב רצח ( אשר מכירות במקרים של, אנגליה, אוסטרליהיש מדינות נאורות )ארה"ב, קנדההסוגר עליהן. 

אנחנו )ובעוד כמה( בנושא זה  תוכנן ובוצע לאחר ההתעללות. רצחם הא. גם כהגנה עצמית, מכה, אונס ומתעלל
 ."אור לגויים" מלהיות רחוקים

י שמרבית הזמן אנחנו עוסקים במחשבות קדימה תשומת ליב תהטובה הפנ חברה - ואחורהמחשבות קדימה 
בדברים חדש מואני חשבתי לעצמי שאם נתאהב בהתאם לכך.  תעצבההווה מ. יהיהשמה בהיה ושמה בואחורה. 

הרי יהיו לנו חיים עם משמעות , מחרהבחלומות אהב נתאם ו חדש שאנו עושים כל יוםבשאהבנו פעם, אם נתאהב 
 ... תחשבו על זה..כים אחורה וקדימה.שהול

  וע הבא ועוד קצתשב

                                                                               , משקי הדרוםתמר"", אולם 13:00, 24/6ב', יום  – כנס נוטעים

 בקיבוץ עין החורש  08:30, 25/6ג', יום  –ארגון מים לישראל  כנס

 ר יום נשלחו()הזמנות וסד 26/6ד', יום  – מגדלים סכנסיור ו

 10:30, 27/6ה', יום  –למגדלי הדרום  יקהצוות בד

 הדרוםבמשקי  13:30, 30/6א', יום  – הכותנה ועצתממגדלי עם כנס 

 שבת שלום                                     םבמשקי הדרו 13:30, 2/7ג', יום  – פורום רכזי השקיה
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