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 למגדלי החיטה שלום רב, 

 

 2220הגנות מחיר ליבולי חיטה   הזמנתהנדון: 

 

 ים( ּפּוללחקלאים מודל לרכישת הגנות מראש על ידי הזמנת מסגרת לחוזים לפי מדרגות )  אנו מציעים,  כמדי שנה

  כלשהו ברגע שמחיר המטרה של פול מאפשר ביצוע הגנות בפרקי זמן קצרים כשתנאי השוק מאפשרים זאת. ש

בבחירת   גמישות  למגדל  הפול. המודל מאפשר  טווח המחיר של  חוזים להבטחת  רכישה של  מושג, מתבצעת 

אין רכישה. פולים, מתבסס על הסכמה מראש של הספק לממן את ההגנות במידה ויירכשו ולא עולה כסף אם  

  .2022על כן, המגדל יכול לבנות בפשטות מסגרת כבר היום לעונת 

עד    B  (540  , ּפּול(סנט לבושל  530עד    500)  A  "ּפּוִלים" להזמנות מראש: ּפּול  שישה  2022לעונת    אנו פותחים

עד    E  (660  ּפּול,  (סנט לבושל  650עד    620)  D  , ּפּול(סנט לבושל  610עד    580)  C  , ּפּול(סנט לבושל  570

   (.סנט לבושל 730עד  700) F ּפּול(, סנט לבושל 690

 דולר לטון )באם תתבצע רכישה(. 10 -עלות ההגנה 

 : הזמנת הגנות

ה"ּפל  המגד .1 את  ו  לבטח  מעונין  הוא  םאות"  יםלִ ּויגדיר  המצ"ב  ההזמנה  רכישה   פקודת  תינתןבטופס 

   .היעד במחיר"תיגע"  שהחיטה ברגע  אוטומטית שתבוצע

יתבצע   .2 עבור ההגנה  בתשלום מראש. תשלום  צורך  קניות(  אין  )ארגון  קשור באמצעות הספק  אליו 

 . שהוזמנה ההגנה  לרמת החיטה תגיע התקופהבמהלך  אםהמגדל רק 

 

במשך שנים רבות, ילווה את התהליך.   חיטהעדי פנחס מחברת קומודקס, היועץ והברוקר שלנו לענייני הגנות  

חבל להפסיד הגנה טובה  מראש מכיוון שהשוק זז מהר ולתכנן ולהזמין תכנית הגנות  לאים  לחק  ציםממלי  ואנ

 . ובים מיותריםכועי בירוקרטיה בגלל 

, יש להוסיף דמי  . בנוסף 0.36744  -לטובת תרגום המחיר מסנט לבושל לדולר לטון יש להכפיל את המחיר ב

 לטון. $85-פרמיה והובלה בכ

 סנט לבושלC (580-610 )נכון למועד הוצאת מכתב זה, ניתן לרכוש הגנות בפול  

 

 : "יםלִ ּו "ּפהלן טבלה מעודכנת של הל
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 בברכה,

 דיויד לוי 

 מנכ"ל 

 

 

   2220מצ"ב: טופס הזמנה להגנות חיטה 

 

 העתק: חברי צוות הגנות

 

 

 

http://www.falcha.co.il/

