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  מגדלים שלום,ל   

 בשדות הכותנה מתפתחת בדרך כלל באופן תקין. 

 בפתח, בדרום מתקרבים לשיא הפריחה.פריחות ראשונות בצפון 

 

 מהנעשה בשוק

ואיתו מחירה. השווקים מצפים מלחמת הסחר מתחילה לתת אותותיה בשוק הטקסטיל. הביקוש לכותנה יורד 

 לחדשות חיוביות מפגישת הנשיאים טראמפ ושי בסוף השבוע, ומנגד חשש מ"פיצוץ" השיחות.

 :2019 דצמ'גרף חודש 

 

 הסיב הארוך וקש

נמוכה והמחיר זוחל כלפי מטה. פימה אמריקאית מוצעת במטוויות במחיר  רמת הביקושיםבשוק הסיב הארוך גם 

סנט/ליברה. אנחנו ממשיכים למכור  140-סנט/ליברה, וגם הסיב הארוך המקומי בסין ירד לסביבת ה 130-הנמוך מ

 סנט/ליברה במטוויה )הפער לפימה אמריקאית הוא חסר תקדים(. 150-פימה בלמעלה מ

 חיר ריווחי למגדלים. קשיים במכירת אקלפי במ

 "החדשות הטובות" הן ירידה משמעותית בשטחי המזרע וביבולים הצפויים של סיב ארוך במצרים, סין וארה"ב.

 

 תיקון שיטת גבית עמלות המועצה

 לדונם, ₪  34החליטה המועצה לפשט את שיטת גבית העמלות כך שעמלת המועצה תהיה  2019לקראת עונת 

 על  10%לדונם. במטרה לעודד מגדלים גדולים הוחלט על מתן הנחה בשיעור של ₪  7ובנוסף עמלת מו"פ בסך 

 דונם. 1,500עמלת המועצה למגדל על שטח שמעל 

 מגדלים. 9יהנו מהנחה זו  2019בשנת 
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 החזרים למגדלים ושטרי הון

 ריבית בגין שטרי הוןכבשנים עברו החליטה המועצה על מתן החזרים למגדלים, הנפקת שטרי הון ותשלום 

 שהונפקו בעבר.

 נוהל מפורט כולל זכאות לכל מגדל מועבר למשקים בימים אלה.

 אנא שילחו את שטרי ההון החתומים וחשבונות המס לריבית על פי האמור בנוהל.

 ההנחה בגין חומרי הדברה כבר הועברה למגדלים.

 :להלן החלטת המועצה

 הוןהנפקת שטרי הון ותשלומים בגין שטרי 

 :הוחלט

 לתת הנחות למגדלים כדלקמן: .1

 מפתח חלוקה אלפי ש"ח  

 2017עונת  2,527 החזר קרן צבירה א.

מהמחזור של מכירת חומרי  2% 399 חומרי הדברה-הנחה .ב

 2018-הדברה ב

 יונפקו שטרי הון בסך כולל של לעיל, שיזוכו כאמור א. לעיל1המפורטים בסעיפים  לאותם מגדלים .2

 אלפי ש"ח באופן יחסי בהתאם לחלקם היחסי בהחזרים. 2,022               

תקנות מס הכנסה )קביעת שיעור ריבית לענין כפי שנקבע מעת לעת, ברבית  . הקרן תישא נוסח השטרי הון מצ"ב .3

 לתקנות מס הכנסה.  1986-)י((, התשמ"ו3סעיף 

בגין אותם שטרי הון  2018שהצטברה לשנת   הריבית וההצמדהלפרוע למחזיקים בשטרי ההון שהנפיקה החברה את  .4

 אלפי ש"ח. 1,120והמסתכמת בסך כ 

 כנסי מגדלים

 .2019לעונת  BCI-וכן יתבצע מילוי מודרך של טפסי ההמועצה תקיים כנסי מגדלים בהם תינתן סקירת שוק 

 הכנסים יערכו:

 13:30ביוני בשעה  30בדרום ביום ראשון 

 09:00ביולי בשעה  2בעמק ביום שלישי 

 כל מגדל מתבקש לשלוח נציג.

  ברכות חמות לניצן יצהר על הולדת הבת שקד במזל טוב.

 בברכה,                                 

 אורי גלעד                                                 

 מנכ"ל                                              
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