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.חלקם באופן משמעותי, מחירי המזונות בבורסות בעולם החלו לרדת, בשבועיים האחרונים
למכירות עכשוויות  A index-ה). אקלה(הדבר משפיע ישירות גם על מחירי הכותנה הרגילה 

דצמבר  –חוזים לנובמבר . ליברה/סנט135-ליברה לאזור ה/סנט160ירד מרמה של 
אם זאת חשוב להדגיש כי סך העסקאות בתקופה  . ליברה/סנט110-מסתובבים סביב ה
האם המשמעות היא שאכן . בפימה אין שום תזוזה של המחיר, מנגד. הנוכחית קטן מאד
להערכתי הסיבה ? ליברה לחודשים נובמבר ודצמבר יחזיקו מעמד/סנט340רמות המחיר של 

אין זה שוק  , שאין שינוי במחירים בשלב זה נובע מהעובדה שאין כרגע עסקאות ויותר מכך
.י בורסה"ולא עSupimaי "משוכלל וההחלטה על המחיר המפורסם נקבעת ע

כולל הערות  , לאחר שעבר עדכונים והתאמותהסכם המסגרת החדש מצרפים את אנו 
אנחנו מבקשים מכל המגדלים לחתום על ההסכם החדש  . שקיבלנו ממגדלים ונותני שירות

נשאר כפוף להסכם  , נדגיש כי מי שלא חותם על ההסכם החדש. ולהחזירו סרוק למועצה
.הישן

.  עם הקנט2022הסכם הביטוח לעונת על פי בקשת מגדלים העלנו לאתר המועצה את 
".הודעות למגדלים"ההסכם נמצא בלשונית 

ברור לכולנו כי זהו מצב , מנגד. אין זה סוד כי גידול הכותנה נמצא בפריחה שלא ידענו שנים
הדבר  , ולכן. זמני ואנו עלולים למצוא עצמנו מתמודדים עם משבר נוסף בשנים הבאות

.  הנכון לעשות הוא להתכונן היום ולעשות צעדים אשר יאפשרו לנו לעבור את המשבר הבא
מדריכים ואנשי  2, מגדלים4-המורכב מ, צוות משימהלשם כך אנו מקימים בימים אלו 

מועצת הכותנה אשר תפקידו יהיה להחליט על הנושאים שנכון להתעמק בהם ולמצוא  
הצוות יוציא מדי תקופה דיווח לכלל המגדלים  . דרכים לייעול גידול הכותנה והקטנת עלויות

.על הכיוונים וההמלצות
בדף שהופץ לכלל המגדלים ובו המלצות מאד חד משמעותיות לגבי  , לצערי, השבוע נתקלנו

בדף גם הועלתה אזהרה בדבר האפשרות להפחתת  . גידול בפימהבמווסתי השיטה בשימוש 
ברצוני להדגיש כי מועצת הכותנה איננה מקבלת . במקרה בו משתמשים בשיטה אחרתיבול 

ולמעשה מבטלים 100%-את הדרך בה נכתבים דברים אשר אינם מבוססים מחקרית ב
כי גישות מקצועיות שונות יועלו לדיון מקצועי  , חשוב מאד. המלצות של חלק מהמדריכים

.ומסודר ולא יועברו כדף מסרים היוצר אי נוחות אצל חלק מהמגדלים והמדריכים
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יזהר לנדאו
ל"מנכ והימים ימי ראשית הקיץ

ימי ראשית
בבוסתנים צבר ועץ הזית

רוח חרישית

עבר בדרך עפרהלך
ימי בציר ימי ניגון ושיר
ימי בציר ימי ניגון ושיר
הלך עבר בדרך עפר

ימי ראשית הקיץ

יפה בחוט זהב רוקמתעלמה
בדי קטיפה

כדור של בדולח בידי קוסמת
מראה שקופה

היה בדמות אותו העלםומי
תרצה לשאול

היה הוא הלך בבגדי בן  
מלך

נסיך של שאול

ה רוטבליט'יענקל
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