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1,700-כ(נפח המשלוחים ממשיך להיות גבוה . חודש ספטמבר מהווה עבורנו אתגר גדול
זה הזמן להודות לאמנון שוחט בסיבי הדרום  . מול מספר מועט של ימי עבודה) טון

ולגיורא גזית במנפטת העמק על המאמצים שמשקיעים בעמידה בלוח המשלוחים  
שמנהלת ומתזמנת את כל  , מתאמת המשלוחים החדשה שלנו, הצפוף וכן לשיר גרינברג

.האופרציה בנחישות ושקט מעוררים הערצה
אני שמח לציין כי הפערים מול  . המנפטותבשתי בסוף חודש יולי ביצענו ספירת מלאי 

.2019דבר שמאפשר את סגירת פול , מאדקטנים המלאי שמופיע במחשב 
:על סדר יומה שני נושאים עקריים. בספטמבר תתקיים ישיבת מועצת המנהלים14ב 

.ודיון עקרוני לגבי המשך מדיניות הנפקת שטרי הון למגדלים2019סגירת פול 
נעביר בסוף החודש את היתרה המגיעה וכן את רשת  , בהנחה כי סגירת הפול תאושר

.הביטחון כפי שהובטחה ערב הזריעה
בישיבת הנהלת השיווק בשבוע שעבר הוחלט כי אנחנו לא ניזום באופן רשמי העלאה 

כמו כן סוכם כי ניתן . ליברה/סנט225העומדים כיום על , נוספת של מחירי הפימה
.לפני גמר הניפוט2021מייצור 50%למכור עד 

.  טון אקלפי באיכויות נמוכות98טון פימה ו 2020153כרגע נותרו למכירה מפול 
כבר 2021טון של אקלפי מעונת 536ו ) כולל המכירה המוקדמת(טון של פימה 1,445

.מכורים
ישנה התענינות מוגברת של  , לאור מצב הכותנה בשווקים אל מול האלטרנטיבות

אנחנו מברכים את  . 2022מגדלים מהנגב ועד הגליל העליון והגולן לגידול כותנה בעונת 
כל המתענינים ונעשה הכל על מנת להציג נכונה את מצב הכותנה בעולם והסיכויים  

.בצד הסיכונים בפניהם אנו צפויים לעמוד
עם גמר . (נאחל לכולנו שנה טובה וגמר חתימה טובה ונתפלל שהגשם יגיע בעיתו

).הקטיף
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יזהר לנדאו
ל"מנכ

,העולם מתלבלב
אך מסכית עוד הלב

,לתוגה שבעין נקשרת
כשהקיץ חלף

ומקרקע נשלף
.להבו הצחור של חצב

חיה ורד

,כבר הקיץ חלף
כבר טסים מעליו

ברבורי הענן  
.בשרשרת

כבר כמש  
,הדרדר

ועמוד המטר
מעבר לאופק  

.ניצב

,בגנות כבר מונה אדמה את ולדיה
,בגרנות החציר על עצמו נערם

,בשדרות משליכה צפצפה את בגדיה
,בגדרות מעלות הכבשים את צמרן
,בכרמים מקפלות הגפנים את עליהן

,בתלמים משחימה אדמה קו לקו
,בגבהים הלילות כבר עוטים מעיליהם

.בנכאים חלילו של הרוח נתקף

,כי הקיץ חלף
כי רוחף מעליו

מפרשו הסמוי של  
.החורף

,מתקצרים הימים
ובנפש הומים

כיסופים ותוגות  
...כמיתר
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