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הביאו את חלקות הכותנה לתנאים מיטביים לזריעה.  .....ףרוחב הכנת השטחים .... " כותב איתן סלע -מציצים
חשובה להמשך הגידול   ,ואכן התחלה טובה נראה השנה כי נביטת הכותנה מוצלחת יותר מרוב גידולי הקיץ

  שנים. 11כותנה בשפל של מחירי  –רקע . בלּולבת חוטי הב  והצב רטּולי". עכשיו עת הק...נקרא כותנההמורכב ש
 

 שילר  -בלבול שדות חמד                                                                  הצבת חוטי  -קילטור    שילר                                                           -ת כותנה  נביט    
 
 
 

 

 

 

 

 

דן מפתחים מערכת סחר דיגיטלית שתתן יתרון בשימוש בידע  במשקי דן משקי  -עוברים לעולם הדיגיטלי 

השלב הראשון הוא הקמת "פורטל ספקים" שיאפשר לרכז מידע, לנתח אותו, להפיק  ובמידע שלנו כארגון קניות.
ין ינסביר את הענ לות הרכש.ולשפר את יכו ומתקדמתמעמיקה יותר רחבה, את "מדדי משקי דן" בצורה הרבה 

קישור לזום:  .10:00בשעה  6/5/2020ביום רביעי, בזום,  –ביתר פירוט ב"כנס", וירטואלי 

https://us02web.zoom.us/j/3458864081 

בלבד, לכל מי שחוזה  , לשנה אחתחביחידוש רושהנהלת רמ"י החליטה להעניק  נוהתבשר  -קרקעות זמניות
אולם, וזאת יש לזכור, עוד לא הגענו אל המנוחה ובוודאי לא לנחלה.  .ושכירות לקרקע זמנית מסתיים בתקופה זה

להיות  , ימשיכוועמידה בחוקי ההתיישבות חכירה הצורך למלא בקפדנות את הטפסים לבקשות לחידוש הסכמי
 תציב הממשלה החדשה)?( אדם אוהד....מול רמ"י. אולי אולי..... אבל באמת אולי....  מרכז ההתכתשותב

. הקמח ו שליצא בכותרת גדולה "אחרי ביצים והחמאה יגיע תור TheMarker (4.2020.12)העיתון  – ימי הקורונה
ומדינות כמו זון ברחבי העולם, הובילה לעליות מחירי החיטה אגירת הממסביר כי בהלת היה עליית מחירים..." ית
לאחרונה "סקירה קצרה למשרד המודיעין ובו כותב,  גיל הורוביץבה כתב וגת. באת היצוא מגבילותסיה ורומניה רו

עסקתי בנושא של מחירי הדגנים בעולם על רקע כל מיני הגבלות ייצוא ברוסיה, קזחסטאן, אוקראינה 
יית מחירים מסקנתי עד כה הייתה )בניגוד לפרסומים שערורייתיים בתקשורת בישראל( שאין מחסור ואין על ועוד.
 למדינה.רעינים הגשיווק ומדגישים את חשיבות  הצפויים כל הזמן את מחירי החיטה אנו מפרסמים ".גהחרי
ספרטנים  300חיל פרסים אדיר ממדים, התייצבו מול  .לפנה"ס 480 נערך בשנת יאליפו  מרת   ברק -ך, תזכורבר בעו 

לתוך פרסים פריצת ה היה קו המגן האחרון בפניתרמופילאי )מרכז יוון(  ס. מעבר ההריםניד  מלכם, ליאו  בפקודו של 
שביל הרים  , עד שיווני בן המקום גילה לפרסיםהתקפות הפרסים אתוף להדימים הצליחו הספרטנים  7במשך  .יוון

מוות, בהתאם לחוקיהם. ם נלחמו עד ולהכריע את הקרב. הספרטני סניד  חייליו של ליאו  לאגף את  פשראש סתרנ
 הו עובר אורח," ן:באב עם מילים חקוקות האנדרט וםלאחר הקרבות הוצבה במק

 "נו שוכבים, נאמנים לחוקיהםן אכי כא (בני ספרטה) הודע נא ללקדימונים
 , לזכורתנו לפקוד את בתי העלמיןהקורונה מנעה מאימציאות  – תזכור  , בעוברך 

 משמר ותוהל שכולות. אלפי אזרחים התנדבומשפחות האת הנופלים ולחבק את  
 באתריזוגות,  התייצבו ולצות לבנות ודגלי ישראלחב. הצפירה שעתב ,כבוד אזרחי

  ()זוגתי ואני עמדנו דום פתנם של משפחות שכולות.ל ממין ועעלבתי  בפאתיזיכרון, 
 הדיפתל מריםבקרבות  , שהשתתפושל חטיבת גבעתי 54באנדרטה לחללי גדוד 

 על האנדרטה חקוקה  ופרצו את הדרך לנגב. ,צמאותהצבא המצרי במלחמת הע
 .אנחנו זוכרים .לנגב זכור אותנו"ברדתך  – "ההלך , הכתובת

 שבוע הבא 

 נשמור מסכות פנים,הכללים: ננהג לפי . 5/5ג', יום  –הקורונה בעידן גדליםמ סיור
 .בהמשךום יפורסמו פרטים על שעה ומק     מרחק זה מזה. נתחבק מרחוק. 

  !..... יהיה מענייןנפגשים....... נכנסיםחר דיגיטליתת סמערכ  . פגישת זום בנושא10:00, 6/5ד', יום  – ןד משקי
 

 המשותפתאת הפעילות קיים הבריאות ונ תקנותנמשיך לעקוב אחר  אלו ימים לא פשוטים! -הימים הבאים
 , שאלה או סתם שיחות שברומו של עולם.לכל סיוע, עצה, הדרכהנכונים אבל... אנחנו כאן.  תאם למצב.  בה
  שבת שלום                                                                                                                                   

http://www.mhadarom.co.il/
https://us02web.zoom.us/j/3458864081

