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בשבועיים האחרונים קיימנו מרתון של מפגשים עם מגדלים מהצפון ועד לדרום  
,  כאשר המשותף לכולם היה מספרם הרב של המשתתפים והחיוכים על פני כולם

בניגוד גמור למה שחווינו רק לפני  ) 2021במיוחד אלו שבסופו של יום זרעו בעונת (
.שנה

-באוירה שכזו עולות בראש שורות משירו העלמותי של מאיר אריאל נשל הנחש 

השבוע  . לא ממש בהצלחה, במפגשים ניסיתי להציג את ההגיון שבשיגעון והאמת
לגבי כמויות הפימה שייוצרו השנה  FDAהתפרסמה תחזית מעודכנת של ה 

הגיב השוק מיידית  , ולאור הכמות הקטנה ביחס לתחזית הקודמת, ב"בארה
24לא עברו . ליברה/סנט315סנט לליברה והעמיד את המחיר על 10בהעלאה של 

במצב שכזה אין לנו אלא להמשיך  . ליברה/סנט320שעות והמחיר עודכן ל 
כאשר , במדיניות בה הלכנו לאורך השנה האחרונה ולסגור לאט לאט עוד חוזים

.בכל חוזה חדש המחיר גבוה מהחוזה הקודם לו
.2021טון כאשר רוב הסחורה כבר מעונת 1,000צפי המשלוחים בנובמבר מעל 

עם אישור  . 2020השלמנו את חישובי סגירת פול , לאחר שביצענו ספירת מלאי
נבצע השלמת התשלום למגדלים בסוף החודש  , י מועצת המנהלים"סגירת הפול ע

.הנוכחי
עד לכתיבת שורות אלו הגענו בהצהרה הראשונה שהועברה אלינו לקראת עונת  

אכן כמות מאד מכובדת של דונמים המצריכה אותנו  . דונם70,794-ל2022
.במיוחד בכל הקשור לליווי המיקצועי וכושר הקטיף, להתארגנות

השבוע קיימנו במועצה מפגש של טובי המומחים בנושא גידול כותנה לסיעור 
כפי  . מוחות בכל הנוגע לכיווני ההשקעה במחקר ופיתוח ובנושא ההדרכה

יתכנס צוות מצומצם  , לאחר שנרכז את הנקודות המרכזיות שעלו בדיון, שהבטחנו
וביחד נחליט הייכן לרכז את המאמצים והכסף לשנים  , אשר יכלול נציגי מגדלים

.הבאות

2021בנובמבר 11 ידיעון למגדלים

אחת לאיזה זמן מוגבל".... 
אביון ודל, אני נשמט

ממרוץ הכרכרה המשתקשקת
נפלט משצף מעגל
כמו שוקע תחת גל

כשההמולה הסחרחרה אט מתרחקת

ואבא תמיד אומר
יעזבך יומיים, תעזבנו יום

אין עצור, העגלה נוסעת
קפצת ממנה היום

חלפו שנתיים
....."והנה נשארת מאחור
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אנחנו מקיימים מפגש של כל בעלי הקטפות במטרה למפות את הצרכים  21/11ב 
כאשר השאיפה היא שמספר הקטפות לא יהווה מגבלה למספר  , מול זמינות הקטפות

הדבר מצריך כמובן רמה גבוהה של אחריות ומחויבות מכל מגדל  . הדונמים שייזרעו
.לגבי מספר הדונמים שאכן ייזרעו בפועל

:  עד כה סגרנו חוזים לפי הפירוט הבא
. ליברה למועצה/סנט126.30במחיר של ) מהכמות100%(טון 245–אקלה
ליברה  /סנט154במחיר ממוצע משוקלל של ) מהכמות80%בערך (טון 536–אקלפי

.  למועצה
במחיר ממוצע משוקלל של) מהכמות הצפויה73%בערך (טון 2,614–פימה

ליברה למועצה  /סנט257טון מכירה מוקדמת ו 1,000כולל , ליברה למועצה/סנט220
.ללא המכירה המוקדמת

2021באוקטובר 28 ידיעון למגדלים

יזהר לנדאו
ל"מנכ

כשאני רואה בחלוני
עץ שמוריק לך וגם לי

איזה  , אני שר לעצמי
אחלה עולם

יפים  , וכל צבעי הקשת
וחדשים

פרוסים אחרי הגשם על  
פני האנשים

וקל לי  , והיום כה יפה
כל כך

לומר שאני אוהב אותך

וייס' רג'וגבוב תיס :מילים
ועלי מוהרמאור כהן :תרגום

והנה תינוקות בוכים במיטה
מה שהם ילמדו לעולם לא אדע

איזה אחלה  , אז אני שר לעצמי
עולם

ענן הוא לבן, השמיים כחולים
והבוקר בהיר ובלילה אשן

איזה אחלה עולם, ואחלום לעצמי
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