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.חודש אוגוסט מגיע לקיצו וכבר ספטמבר ואיתו תקופת החגים בפתח
.מעלהלפי ומזחילים את המחירים כ, אנו ממשיכים למכור את המעט שעוד נותר

טון אקלפי  100-טון פימה באיכויות נמוכות וכ180-כרגע נותרו למכירה פחות מ
50%, כבר מכורים ובאקלפי2021טון של פימה עונת 1,100כ . באיכויות נמוכות

.  ישנו לחץ של לקוחות להמשיך ולסגור חוזים. גם כן מכורה2021מהתוצרת של עונת 
ליברה למועצה והמגמה של עליה /סנט205מחיר העסקה האחרונה בפימה עמד על 

אסור לנו להסתנוור וחייבים לזכור כי המגמה עלולה גם  , עם זאת. במחיר נמשכת
כמות הדונמים היא הנמוכה , רבים מאיתנו מכים על חטא על כי דוקא השנה. להתהפך

טון ובספטמבר  1,500-נפח המשלוחים באוגוסט יגיע ללמעלה מ.  שידע ענף הכותנה
טון  1,440קצב המשלוחים מתחילת השנה נשמר על ממוצע של . כנראה כמויות דומות

.בחודש
ומלבד מספר תקלות קלות הקשורות  , השבוע בוצעה הרצה של המנפטה בעמק

מצורפת תמונה של הכריכה. ההרצה עברה חלק, למערכת המיחשוב
)                                                             עודד גלזר: צילום. (21הראשונה לעונת 

בספטמבר נתחיל בניפוט הכותנה האורגנית של תל יוסף19-ב
.ועין חרוד מאוחד ובתחילת אוקטובר נכנס לניפוט בשתי המנפטות

.כולנו תקווה שקטיף הכותנה יסתיים לפני בוא הגשמים, למרות התחזיות לסתיו גשום
אנו מעבירים בסוף  , על פי החלטת מועצת המנהלים ואישור האסיפה

מכתבים עם פירוט התשלומים . 2021ו 2020חודש זה את התשלום בגין שטרי ההון של 
.וכן בקשה להוצאת חשבונית בגין הריבית המגיעה לבעלי שטרי ההון בדרכם אליכם

.נדחית לסוף חודש אוקטובר2019סגירת פול , עקב תקלה טכנית
.צפויה להתבצע לקראת סוף דצמבר2020סגירת פול 
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יזהר לנדאו
ל"מנכ

יםִשָדֳי חֵנְפִד לֹי עוִּכ
קֹרָּיַא הֶשֶּדַּב
ִםַיינֵע-תַפְית יִרּנו
–ק ֹחוָרֵה מָיקִמְסִה

ַעבֶגָה וָעְקִּל בָי כִּכ
,רֹאוָּים בִלָלְטּזוְרָח
–ע ַבֶּצַן הֵחְּבּזוְמָר
?רֹּכְזִם יֹוּיַאת הֹזִמ

לאה גולדברג

ַּענוָט יְַאל-טַאְל
ָבחְרֶּמַּב, ַּחרוָּב
ַעּנוָּצַי הִפֹיַה
.בָרָר שַַחאְּלֶש

ֶתֶפֹרוּשַש הֶּמֶשַּב
.יוָנָּף פֹוּנַה הָּנִש
ֶתּפֶקַה רָחְרָּאן פָּכֶש
?ָושְכַר עֹּכְזִד יֹי עוִמ

ֶתרֶחַה אָעְפִש יֵיְךַא
ָרדָה-הֵנְשִש מֵיְו
,ֶתרֶחַה אָנֹל עוָכְל
.ּרַדְרַדְלּץ וֹקוְל

ִתיַּבַף הַל סַעּדוְמִע
:בֵיטֵהּלוְּכְַּתסִהְו
ִתַישָיר וִמָל שֶף שֹנו
.בֵל-דַע עַּגִיֹיוְפָי
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