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נותרו שדות בודדים שייקטפו עד סוף השבוע  . קטיף הכותנה כמעט מאחורינו
אייכויות הכותנה השנה מצויינות . הגשם אכן נטה עימנו חסד. הראשון של נובמבר

.טובות מהממוצע, ברוב המקרים, ועושה רושם כי גם הכמויות
הניפוט והמיון  יסתיימו כנראה בסוף נובמבר ואז נוכל לסכם ולהוציא לכל מגדל  

.את ערך היבול הזמני שלו
. ליברה/סנט120ליברה ל /סנט115בשבועיים האחרונים בין מחירי האקלה נעים

ליברה וביום רביעי ראינו עליה /סנט295מחיר הפימה עלה בתחילת השבוע ל 
הקנינים  , ברמות מחירים שכאלה. ליברה/סנט300נוספת המעמידה את המחיר על 

. אם כי בנפחים קטנים יחסית, יותר זהירים ועם זאת אנחנו ממשיכים לסגור חוזים
.במקביל ממשיכים להוציא סחורה ולנקות את המחסנים

ומיד לאחר מכן נסגור את  2020נבצע ספירת מלאי של יתרת פול 31/10ביום ראשון 
ולמעשה מגיעים  2020נוספים מערך פול 10%בסוף חודש זה אנחנו מעבירים . הפול

.נעביר את יתרת הכסף המגיעה, לאחר סגירת הפול. מערך המחירון הזמני100%ל 
אושרה המשך , שהתקיימה לפני שבועיים, בישיבת מועצת המנהלים האחרונה

:        הגבלות לפדיון השטרות2הוספנו , עם זאת. מדיניות הנפקת שטרי ההון
.₪מיליון 20אך לא יירד מ , ח"מיליון ש30גובה ההון העצמי יעלה בהדרגה ל .1
.30%-יחס הון עצמי למאזן לא יירד מ. 2

אם ברמה  , בשבועות האחרונים אנו מקיימים סדרה של מפגשים עם מגדלים
ביום  , מפגש בגרנות13:30בשעה 1/11ביום שני . האזורית ואם ברמה הפרטנית

מפגש  08:00בשעה 8/11במשקי עמק יזרעאל וביום שני 10:00בשעה 4/11חמישי 
מגדלים אשר מעונינים להפגש בפורום מצומצם מוזמנים להתקשר . במשקי דרום

.ונתאם פגישה
טון  2,000בהיקף של 2022אני שמח לדווח כי הצלחנו לסגור מכירה מוקדמת לעונת 

אנחנו בבדיקה לבצע מכירה מוקדמת גם של  . ליברה למועצה/סנט200במחיר של 
.נדווח, ברגע שיהיו תוצאות. אקלפי

בקרוב נוציא שאלון לראות את הביקושים ונוכל להחליט כיצד תחולק המכירה  
.  המוקדמת בין המגדלים
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בהזדמנות זו מבקש מאלו שיש בכוונתם לגדל כותנה בעונה הבאה ועדיין לא 
,  בהתארגנותהדבר חשוב לנו . לעשות כן, מלאו את טפסי ההצהרה הראשונה

הן בנושא ההתארגנות לגבי  , הן לגבי הקצאת כמויות של המכירה המוקדמת
במיוחד לאלו , כושר הקטיף וכן לגבי כמויות חומרי ההדברה והליווי המקצועי

.שלא גידלו כותנה בשנים האחרונות
אנו מקיימים במועצה מפגש של טובי המומחים בנושא  9/11שלישי ביום 

גידול כותנה לסיעור מוחות בכל הנוגע לכיווני ההשקעה במחקר ופיתוח  
אשר יכלול נציגי מגדלים וביחד  , לאחר מכן יתכנס צוות מצומצם. והדרכה

.2022נחליט הכין לרכז את המאמצים והכסף לשנת 
כמו כן יש בכוונתנו לכנס את כל בעלי הקטפות במטרה לוודא כי כל הכותנה  

.אכן תיקטף במועדה2022שתזרע בעונת 
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יזהר לנדאו
ל"מנכ

היה  , אל תתבייש
.עצוב

אם  , אל תצטער
:תצטער

זאת היא עונה  
,חבוב, כזאת

זה רק הסתיו וזה  
.עובר

,לך ערירי בליל העיר
,חפש כוכב, הבט לרום

מותר גם לצעיר, מותר
.להיות טיפה זקן בסתיו

זה הסתיו עם הענן
,ועם הרוח המיבב

ואם אתה סתם ציניקן
.בכל זאת זה צובט בלב

הנה באוירה כזאת
:לנערה שוב אין אומרים

בואי  , מותק, בובה, הי"
-" לרקוד

ליל  , הביטי: "אלא
..."סתוים

,  שטויות: "אתה צוחק
".שטויות

מה  , הו", מן התרגשות
..."פתאום

אז למה זר סיתוניות
?שלחת לילדה שלשום

זה הסתיו עם הענן
,ועם הרוח המיבב

ואם אתה סתם ציניקן
.בכל זאת זה צובט בלב

יחיאל מוהר
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