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הימים ימי סערה וקור ועדיין ,בחלקים נרחבים בארץ אנחנו רחוקים מממוצע הגשמים
הרב שנתי .נמשיך להתפלל לגשם בתקווה לראות את המאגרים מתמלאים לקראת הקיץ.
כפי שכבר דיווחנו ,רמות המחירים של הכותנה נשארות גבוהות עם שינויים יומיים
קטנים .המחירים כרגע נעים בין  130סנט/ליברה ל  137סנט/ליברה לאקלה .הפימה יציבה
על  345סנט/ליברה מאז  8בדצמבר .לאור העובדה כי אין שינויים בתחזיות ייצור הפימה
בעולם ,יש מקום להמשיך ולשמור על אופטימיות זהירה לגבי העתיד.
על מנת שלא לקחת סיכונים מיותרים החלטנו לנצל את רמות המחירים הגבוהות ולמכור
את יתרת המלאי שעדיין לא נמכר .שמח לדווח כי השגנו מחירי שיא גם לאיכויות היותר
נמוכות.
עסקת הפימה  Hהאחרונה 348 ,טון ,נסגרה במחיר של  328סנט/ליברה למועצה.
הסבב השני של מכירה מוקדמת של  1,000טון פימה במחיר  250סנט/ליברה למועצה,
שהם בערך  243סנט/ליברה למגדלים ,נסגר .הביקוש היה גדול כך שבסופו של יום,
ההקצאה עמדה על  13.8%מנפח הייצור המתוכנן של כל מגדל ,על פי הצהרתו .מכתבים
יצאו לכל המגדלים שהגישו בקשה לסבב השני של המכירה המוקדמת.
קצב המשלוחים עומד בתחזיות שלנו ונראה כי בסוף מאי המחסנים יהיו ריקים לחלוטין.
את פול  2021נסגור כנראה כבר בסוף אפריל .המשך תשלומים בחודשים הבאים בהתאם
להגעת הכספים.
הגדלת מספר הקטפות הכולל ,כך שכל מי שרוצה לגדל כותנה בעונה הקרובה יוכל לעשות
זאת ,עדיין לא הושלם .אנחנו תקווה כי בעזרת גורמים שונים אשר מנסים לסייע בנושא,
נעמוד במשימה.
תזכורת!! ביום ג'  22בפברואר נתכנס במלון שפיים לכנס השנתי של עונת הכותנה וטקס
סם המבורג .על מנת שנדע להתארגן נכון ,נודה על אישור השתתפות.

יזהר לנדאו
מנכ"ל

בין הברושים והכרם
שנית נעבור
בין הערביים שוטפות
סנוניות את העמק
ערב יפה וחמים
שט על גגות ותלמים,
אנו כמו כל החולמים
אחר השמש.

לו על כתפינו נשאנו
שנית תינוקות
לו רק יצאנו שנית
לחרוש ולזרוע
לו רק יכולנו לקצור
לו רק לצאת ולבצור
לו רק ידענו לנצור
חדוות הנוער.

שקט ורק צעדינו
נותרו על השביל
לילה ירד על צמרות
הברושים ועלינו
טל על שיחי ההרדוף
על הבריכות והסוף,
טל על ראשך הכסוף
ועל עינינו
יורם טהרלב
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