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) על פי מקורות זרים(וטקס הענקת הפרסים מטעם קרן סם המבורג עבר 2021כנס סיכום עונת 
משב הרוח המרענן וההרגשה של חזרה לשגרה עם אמונה שענף הכותנה נמצא כאן . בהצלחה גדולה

האולם יהיה מלא מפה , 2022אנו מקווים כי בסיכומי . להישאר לשנים רבות שררו לאורכו של היום
:  2021בהזדמנות זו מבקשים לברך פעם נוספת את מקבלי הפרס לשנת . לפה

.פוסטלניקרפי יריב ואברהמי , משה כהן, אייזנקוטאשר 
.אריאלה ניב ואורי גלעד, איתן סלע: 2021כמו כן נברך את יקירי הענף לשנת 

.  רמות המחירים נשארות גבוהות ואין סימנים בשלב זה לשינויים מהותיים
.  עוד ועוד מגדלים חדשים להתעניין באפשרות לזרוע כותנה בעונה הקרובהעימהעובדה זו מביאה 

אלא אם אותם מגדלים , יכולות הקטיף מגבילות את היכולת להוספת דונמים, בשלב זה, לצערנו
כזכור הרחבנו  (פוטנציאליים יסכימו כי הקטיף אצלם יתבצע במהלך השבועיים הראשונים של נובמבר 

).20/11/22את תקופת הביטוח עד 
מהקרן לנזקי טבע על מנת לעבור אסף שמיר נקיים פגישת זום עם 11:00במרץ בשעה 3ביום חמישי 

אנו  . 2022ולהדגיש את הנושאים החשובים המופיעים בפוליסה והשינויים שהכנסנו לקראת עונת 
ללמוד על  , להשתתף במפגש, וותיקים וחדשים כאחד, ממליצים בחום למרכזי הענף ולמרכזי המשק
.החלופות ומשמעותן וכמובן לשאול שאלות

https://us02web.zoom.us/j/83135696918?pwd=RnhFd1JWMEptREljeXl6MFJPVVUwdz09: הקישור לזום

Meeting ID: 831 3569 6918. Passcode: 475070 

.ימי עיון פרונטליים בנושא מזיקי כותנה לפקחים ומרכזי הענף2בכוונתנו לקיים 
.במשקי הדרום09:00במרץ בשעה 28-בדרום המפגש יתקיים ב

.תאריך ומיקום למפגש עבור המרכז והצפון יפורסמו בימים הקרובים
ישתתפו בכנס לריענון ולימוד , וותיקים וחדשים כאחד, אנו ממליצים בחום כי כל הפקחים והפקחיות

.על השינויים וההתפתחויות בתחום זה
.2021מסך ערך יבול 85%-נוספים של חלקכם ביבול ובכך נשלים ל20%בסוף חודש זה נעביר 
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