
 מ"המועצה לייצור ושיווק כותנה בע
The Israel Cotton Production & Marketing Board Ltd. 

 
 ’ISRAEL 3 Netivot St. P.O.Box: 384, Herzlia B  30163  'הרצליה ב,  383: ד.ת ,3 נתיבות' רח

 Tel: 972-9-9604003, Fax: 972-9-9604010 60-0063636: פקס,(קווי-רב) 60-0063666: 'טל

 
 6.07.007 מ"אושרה במוע – 7102תכנית הסיוע למגדלים של מועצת הכותנה עונת 

 

 
 כללי 

תוך שמירה על תשתיות הענף , בענף לאורך זמןהינה לתמוך בהגדלת שטחי המזרע  מטרת תכנית הסיוע

 .בשנות משבר וזאת תוך סיכון מינימלי

ותמיכה לדונם או ליברה לפי  תוכנית הסיוע הינו מתן רשת ביטחון למחיר הסיבים לפי זניםכלי הבסיס של 

 .החלטות מועצת המנהלים

נכסי המועצה והשתתפות מדינה ככל , שתתבסס על גביה מהמגדלים, הרשת והתמיכה ינתנו מתוך קרן צבירה

 .שתהיה

במהלך השנים בוצעו תוכניות סיוע . ליםהחלה הקרן לפעול מתוך מקורות המועצה והמגד 2002החל מעונת 

 .שונות

 : לאיכות הבסיס במחיר מכירה היא למחירי מינימום ןהביטחורשת  2026 בעונת

 .ליברה לסיבי פימה/₪  0.11-ליברה לסיבי אקלפי ו/₪ 4.01, לסיבי אקלה ליברה/₪  7.41

עם זאת עדיין אין לשלול צורך  ,2026ין הם מעל רשת הבטחון לעונת מחירי השוק ושער החליפ, בשלב זה

 .זובתשלום לרשת הבטחון בעונה 

 .ביבול נורמטיבי מחיר רשת הבטחון צפוי לכסות את הוצאות הגידול לפחות 2027בעונת 

 .ללא שינוי, 2026יהיו כמו בעונת הגביה לקרן צבירה מדרגות 

 

 

 2071תכנית הסיוע מזרע 

   :יסודות התכנית

 : בשקלים לאיכות הבסיס במחירי מכירה תהיה 2027מינימום לעונת רשת הביטחון למחירי  .2

 .ליברה לסיבי פימה/₪  0.11-ליברה לסיבי אקלפי ו/ ₪ 4.11, לסיבי אקלה ליברה/₪  7.41

 (.ללא מכירות מוקדמות)בכל זן בנפרד  לפולהמכירה  כמותו הסיוע ינתן בהשוואה למחיר .2

  .₪מיליון  23מגבלת הסיוע לא תעבור את הסך הכללי של  .3

   . סגירת הפוליהיה עם ( אם ידרש)תשלום הסיוע למגדלים  .4

 על המדרגה הראשונה  2.5%גביה של . הגביה לקרן צבירה תעשה בשיטה שולית בשתי מדרגות .5

 .על השולית בלבד 5% -ו

 .לאחר הורדת הוצאות הפול, לליברה בפולחישוב הגביה יתבצע לפי מחיר ממוצע  .6

 .ליברה לכל הזנים/סנט 4ה הגבול העליון של הגבי .7

 .מכירות מוקדמות יחושבו בפול נפרד לכל תקופת מכירה וזןהגביה בגין  .8

 

 

 
 :ליברה/מדרגות הגביה לפי זנים בסנט

 

   5%   90מעל  ,  2.5%  90 עד  –אקלה 

     5% 220מעל ,  2.5% 220עד  –אקלפי 

     5% 230מעל  , 2.5% 230עד   –פימה 
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