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זכינו לראות שדות כותנה במצב  , צרעהקיבוץ שהתקיים השבוע באזור הדרום מגדלי בסיור 
גם בביקור בחלקי הארץ השונים התמונה דומה והתחושה היא כי אנו לפני שנה עם  . מצוין

כפי שכתבתי גם בידיעון הקודם העולם העסקי נמצא בתקופה  . פוטנציאל לתפוקות גבוהות
ולכן קשה מאד לחזות האם רמות המחיר של הכותנה שכרגע  , של אי וודאות גדולה

שומעים יותר ויותר  , עם זאת. מתפרסמות אכן משקפות נאמנה את הכיוון אליו אנו צועדים
כאשר קיימת ההפנמה כי הכותנה היא גידול עוגן 2023חקלאים המדברים כבר על עונת 

. החייב להיות בכל סל גידולים
אם , לפני שבועיים העברנו לכל המגדלים הסכם מסגרת חדש ומעודכן וביקשנו לקבל הערות

בכוונתנו לסגור את ההסכם בסוף השבוע  .  התייחסויות בלבד2עד כה קיבלנו . ישנן כאלו
.זה הזמן, שינויים/ ולכן אם מי מהנוגעים בדבר מעוניין להכניס הערות , הבא

כזכור העברנו עד כה . 2021את סגירת פול , מועצת מנהלים אשרה בישיבתה לפני שבועיים
כאשר עבור הפימה יועברו , מערך הסחורה ובסוף החודש אנו נעביר את היתרה95%

כמו כן החלטנו לשלם לבעלי שטרי הון  . נוספים9%ואקלה 9%אקלפי, 7%) בממוצע כללי(
.עבור הריבית נעביר בהמשך. את הכספים המגיעים להם נומינלית2010מעונת 

ביוני יהיו כל מחסני הכותנה ריקים לחלוטין וזו  30שמחים להודיע באופן סופי כי ב 
.הזדמנות שלנו לאפס את כל המערכות לקראת העונות הבאות

, י התאחדות התעשיינים"ביום שני השבוע נפגשנו עם משלחת מצרית אשר הוזמנה לארץ ע
אין ספק כי לחקלאות הישראלית בכלל ולענף . מתוך כוונה לנסות ולפתח שיתופי פעולה

השקייהטכני וכמובן שיטות -הכותנה בפרט יש הרבה מה להציע בכל הקשור לצד האגרו
נושא מכירת כותנה למטוויות במצרים עדיין לא מתאפשר בגלל , מנגד. ומלחמה במזיקים

אנחנו מקווים כי בעזרת שגרירות  . החלטות פוליטיות ומדיניות של משרד החקלאות המצרי
ישראל בקהיר ולחץ של אנשי עסקים מצריים נצליח לשכנע את הרשויות במצריים להכניס 

.את ישראל לרשימת המדינות המותרות ליבוא כותנה גולמית
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יזהר לנדאו
ל"מנכ

את הקש, את כל פלאי הקיץ
,ואת קפיצות החרגולים

את , ואת קרירות הבוקר
,הדבש

.הזמנתי במיוחד בשבילי

,את הלילות, את הבקרים
,השאלות, את התשובות
,את הקולות, את המראות

.ועוד פי אלף יותר

את כל המקצבים הסוערים
,של התופים בלב כולם

ואת המרחקים בין הדברים
.ואת כל הסודות בעולם

,ואת צינת המים הכחולים
,ואת חומו של החמסין

ואת הנקבים בחלילים
לאה נאור.ואת האוצרות בכיסים

,את כל מה שאומרות האותיות
,התויםומה שרים כל 

,וגם את הדמעות, ואת הצחוק
את כל מה שקשה להבין


	Slide Number 1

