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.העולם יצא לחופשת הקריסמס וראש השנה האזרחי ואיתו גם שוק הכותנה
ליברה  /סנט121מחיר האקלה מתנדנד סביב , רמות המחירים נשארות יציבות, בשלב זה

השאלה התלויה באוויר היא האם נרגיש שינוי  . ליברה/סנט345ומחיר הפימה נשאר על 
.הסתיימהsalesבביקושים לאחר שתקופת ה 

,  בשבועות האחרונים התחלנו בשידרוג מערכות המידע והמיחשוב של מועצת הכותנה
המהלך כולל החלפת  . כאשר הדגש הוא על ביטחון המערכת והגנה בפני מתקפות סייבר

.הכנסת מערכות הגנה ושינוי נהלי עבודה, שרתים
הן בקריאת גליליות בשטח והן באי זיהוי  , לאור בעיות רבות שהתגלו במהלך העונה

קיימנו בשבוע שעבר פגישה של  , כריכות לאחר הניפוט ומנגד הכפלת כריכות במחשב
מנהלי המנפטות ואנשי המועצה עם חברת ערדום במטרה לנסות ולזהות את מקור  

ה  .מ.במקביל התקיימה פגישה של מנפטת העמק עם ת. הבעיות לאורך שרשרת התהליך
לבדוק האם חלק מהתקלות נבע משינויים בעטיפות וכתוצאה מכך קשיים בקריאת תגי 

ה כאשר ברור .מ.פגישה נוספת של כל הגורמים תתקיים באמצע החודש בת. RFIDה 
.לכולנו כי העונה הבאה תהיה מאד לחוצה ולא נוכל לחיות עם תקלות כפי שהיו השנה

כבר באמצע החודש ובהתאם להשלים     2021בכוונתנו היה לחשב את ערך יבול עונת 
עקב תקלה טכנית הדבר בוצע רק בתחילת השבוע ולכן  . של חלקכם ביבול45%ל 

נעביר לאלו שלא לקחו  , מערך הגרעינים75%בנוסף לתשלום של , החלטנו כי החודש
לאלו שלקחו  . דולר לדונם75דולר לדונם ועבור אקלפי 230פימה עבור , מקדמות

.דולר לדונם עבור אקלפי120דולר לדונם עבור פימה ו 310מקדמות אנו מעבירים 
בסוף ינואר . 2021בימים הקרובים יקבל כל מגדל פירוט של ערך היבול שלו לעונת 

.ונעבור לתשלום לפי אחוזים מערך היבול" ניישר קו"
בפברואר נתכנס במלון  22' ביום ג. של הקפאה אנו מחדשים ימינו כקדםשנתיים לאחר 

כולכם מוזמנים לסמן את . שפיים לכנס השנתי של עונת הכותנה וטקס סם המבורג
.מבטיחים מפגש מעניין ומהנה. התאריך ביומנים

2021בדצמבר 30 ידיעון למגדלים

.הגננים היום עצובים
אבל האיכרים

.מברכים על הגשם
ואנחנו שנינו
אובדי עצה

מסתירים זה מזה
.את עינינו

אל תשאל: נהיה נבונים
מה קמל, מה צמח

.ומה נעקר מלב

הסערה הזאת
,תחלוף עוד מעט
השאלה הזאת

.תשכח עוד מעט
הנה מעל למגדל

.כבר עומדת הקשת

יזהר לנדאו
ל"מנכ
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