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קצב האירועים לא נרגע והעצבנות בשוק הכותנה בכלל והפימה בפרט נותנים את  
הרי בתוך ימים  , ליברה/סנט320אם לפני שבועיים דיווחנו על מחיר של . אותותיהם

.ליברה/סנט340ליברה והשבוע עלה פעם נוספת ל /סנט330המחיר עלה ל 
מלבד  , קשה למצוא את ההגיון בשיגעון, כפי שכבר אמרתי בפעמים הקודמות

העובדה כי המחסור בפימה בעולם אכן אמיתי וכנראה יישאר כזה עוד תקופה  
. ארוכה

:  לפי הפירוט הבא2021מהיצור החזוי של פול 86%עד כה סגרנו חוזים בהיקף של 
. ליברה למועצה/סנט126.30במחיר של ) מהכמות100%(טון 245–אקלה
ליברה  /סנט181במחיר ממוצע משוקלל של ) מהכמות98%בערך (טון 766–אקלפי

.  למועצה
230במחיר ממוצע משוקלל של ) מהכמות הצפויה80%בערך (טון 3,026–פימה
ליברה למועצה ללא /סנט266טון מכירה מוקדמת ו 1,000ליברה למועצה כולל /סנט

.המכירה המוקדמת
לאחר שנפגשנו  , עם זאת. שים נוספים המתענינים בגידול כותנה"עדיין ישנם גד

במטרה לראות כיצד מכסים את כל , בתחילת השבוע עם רוב מפעילי הקטפות
אנחנו על הקשקש מבחינת יכולות , קטפות4נראה כי גם עם תוספת של , הביקושים

אשר מאפשר הרחבת תקופת הקטיף וגם  , בדיונים עלה נושא גידול האקלפי. הקטיף
.כאן חשוב שהדבר יילקח בחשבון כאשר מתכננים את העונה הבאה

כפי  (נושא נוסף שחוזר ועולה הוא ההגנה על שער הדולר והגנה על מחירי המכירה 
אך  , אנחנו נמצאים בהליך של בדיקה בשני נושאים אלו). 'תירס וכו, שקיים בחיטה

לגבי הגנות  .חשוב להדגיש כי הדבר איננו טריוויאלי ולא בטוח שיימצא פתרון הולם
ממולץ שכל מגדל ייבחן הנושא אצלו בהתאם למגוון הגידולים והחשיפה  , מטבע

.שמייחדים אותו
משמעות הדבר כי בסוף  . 2020אישרה מועצת המנהלים את סגירת פול , השבוע

בפימה המחיר הסופי  . החודש אנחנו נעביר את יתרת הכסף המגיעה לכל המגדלים
כמו כן יש  . מהמחירון הזמני25%גבוה ב מהמחירון הזמני ובאקלפי 14%גבוה ב 

לדונם עבור  $ 250, 2021בכוונתנו להעביר לכל המגדלים שלא לקחו מקדמות לעונת 
בסוף  . עבור אקלה כתשלום הראשון עבור חלקכם ביבול$  160פימה ואקלפי ו 

,  של חלקכם ביבול40%נשלים ל , כאשר נדע את הערך האמיתי של הפול, דצמבר
.הכל תלוי בקצב הגעת כספים, גם ליותר, ואם ניתן יהיה
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לשימחתנו המחיר  . 2022השבוע יצא מכתב נוסף בנושא המכירה המוקדמת לשנת 
.  טון2,000הכמות נשארה . ליברה למועצה/סנט220ל , מ לא פשוט"לאחר מו, עלה

גם כאן חשוב להבין כי המפתח . בדצמבר15חוזר ומבקש לקבל את החלטתכם עד 
נבצע חלוקה לפי החלק  , לאור סך הביקושים. ג סיבים לדונם פימה"ק190הוא לפי 

.היחסי של כל מגדל
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יזהר לנדאו
ל"מנכ

כיוון שהגשם במילא זלף
העצים נשבו וטיפות  

זלגו
מענף לענף מענף לענף

כיוון שהלילה במילא קפא
עננים עטפו כוכבים  

קרים
והייתי יפה כן הייתי יפה

יהונתן גפן

כיוון שבמילא האור דעך
ולחשתי אני אוהב אותך
וניגנו לי חלילים ופסנתר
זה היה סיפור של חורף

לא יותר לא
זה היה סיפור של חורף לא יותר

כיוון שבמילא הים געש
הגלים קצפו והחול נרטב

והיית לבד חיפשת חבר
זה היה סיפור של חורף

לא יותר

כיוון שהשחר במילא עלה
הגשמים שתקו והקשת נפלה

לשלולית כחולה

כיוון שבמילא הים נרגע
הגלים חזרו והחול יבש
השנים חלפו ואני אומר
זה היה סיפור של חורף

לא יותר
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