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  פרשת בהר                                             

  

  )ז,כה" (ובשנה השביעית שבת שבתון יהיה לארץ"

  :שמיטה מדרבנן

                            . הייתה מצוקה כלכלית, עם עסק בחקלאותכאשר רוב ה, בתקופת התנאים

  , חש בקשיים הרבים)  לספירה175-220(נשיאותו  שבימי,  יהודה הנשיארבי

  , ")רבי בעא מישרי שמיטא("ניסה תחילה לבטל את השמיטה , בייחוד בשנת השמיטה

  ). א"א כב ע"ירושלמי דמאי פ( מצא דרכים להקל ולהתיר, ומשלא עלה בידו

   ,הוא מדרבנן) אחרי החורבן(רבי סבר שחיוב השמיטה בזמן הזה 

  ). א"ב ע(ובמועד קטן ) א"לו ע(מובא בברייתא בגיטין כ

  .של הלל הזקן הדעת נותנת שרבי תלה את סברתו גם בהיתר

  :שמיטת כספים

  ובימי נשיאותו , חי כשבעה דורות לפני רבי, הלל היה מראשוני התנאים

  ואולם בשל קשיים כלכליים . נשמרה השמיטה)  לספירה1 מאה - ס" לפנה1מאה (

  ". נמנעו מלהלוות זה לזה", שבשנת השמיטה יאבדו את כספם ל מלוויםוחששם ש

  ,שפטרה את המלווים משמיטת הכספים, על רקע זה התקין הלל את תקנת הפרוזבול

  .  המשכיות מחזור החיים הכלכלייםכדי לעודד

  .)ונוסח של שטר פרוזבול נמצא גם ברבנות הראשית, תקנה זו השתמרה עד היום(

  

  )ח"תשס" בר אילן" בדף השבועי של הובא(

  

  גילי זיוון: שעור פרשת שבוע

                                           

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

הילרי יום טוב -תאחות תורני

  ל ו ח ה  י  מ י ת ב ש
  4.51  טלית/זמן תפילין   19.07   הדלקת נרות

  9.10  ש"סוף זמן ק  19.15 '       ב14.00'    אמנחה

  19.32←19.29  שקיעה     ושיעורערבית 

  13.15  )א"בחד('   אמנחה  6 .45   'שחרית א

       8.30   'בשחרית 

  19.20  וערבית מנחה  11.30   קידוש

  19.50  צאת הכוכבים  17.55,  13.30               מנחה

  20.10  ערבית  17.30   'דור לדור'לימוד 

      18.15   שיעור הרב ארי

  7.30  שחרית נוער  20.05   צאת השבת
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 :זה היה השבוע

 ג בעומר"ל

   הוא לא פחד–כוכבא -בר"

  !מי כמוהו עז

  אץ קפץ על האריה

  -וקל כנשר טס

  ,על הר וגיא הוא שט ודגל דרור ביד

  :כל העם מחא לו כף

  "!כוכבא הידד-בר

  :מאירועי היום

מדורות דלקו , ובערב. וגרוטאות והקימו פירמידות של עצי מדורהכל השבוע טרחו ילדינו לקושש עצים 

בכל קבוצה היה הווי אחר נגינה . קבוצות לפי הגילאים השונים-קבוצות, מסביב לקיבוץ ובתוך הקיבוץ

השוויתי את המדורות של היום למדורות של ימי . לא התעצלתי טרחתי ועשיתי סיור מדורות. וסיפורים

היום החליפו את . צלהמאכל המרכזי היה תפוח אדמה עם ב. אז היתה מדורה מרכזית. כאם לילדים בסעד

  . התפריט בנקניקיות ובשרים

אנחנו יודעים שהיו מדורות לציון . בעומר' עד היום אנחנו לא יודעים מהי הסיבה למדורות שמדליקים בלג

ייתכן שבתקופת מרד בר כוכבא הדליקו משואות או כדי . ראשי חודשים בארץ ובגולה לפי מולד הלבנה

אבל אנחנו לא , מורדים או אחרי כל ניצחון שהיה להם מול הרומאיםלתקשר בין הקבוצות השונות של ה

  .יודעים בברור את הסיבה האמיתית

ההווי השמח ואורות המדורות , הישיבה סביב המדורה, עצם קישוש העצים. אבל השמחה היא רבה

  .הדולקות בכל פינות הקיבוץ מאירים את ליבנו

  

  

 

 כוכבא- מרד בר–ג בעומר "ל

היה שיאה של תנועת ההתנגדות לשלטון האימפריה ', נ" לסה135-132שאירע בשנים , כוכבא- מרד בר

  . כאחד, ושיברה–ישראל -הרומית  בארץ

  .בה ניסה העם היהודי להשיב לעצמו את חרותו, עד קום מדינת ישראל בדורנו, הייתה זו הפעם האחרונה

   מחקרים חדשים–כוכבא -מרד בר

שהתחוללה , ל דברי נעוצה במסקנה שבמחלוקת החריפה בין בית שמאי לבין בית הללנקודת המוצא ש"...

משתקף בין היתר גם הניגוד בין הקנאים לבין רודפי השלום בקרב , במשך כמאה שנה לפני חורבן בית שני

המפוכחת , בית שמאי מייצגים את המגמה הקנאית ואילו בית הלל מייצגים את המגמה המתונה. הפרושים

  ..."הומשתדלים למנוע התנגשות חזיתית עימ, תפשרת עם רומיוהמ

  ".כוכבא-תהליכים ואידיאלים בתקופת יבנה כגורמים עקיפים למרד בר "– שלום-ישראל בן
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 :מהנעשה בבית הספר

' חד עם תלמידי כיתות ח לטיול מיועם מספר מורים' ו תלמידי כיתות חנשבוע יצאלפני ביום ראשון 

, פעלו שם יחדיו,  התלמידים נפגשו בשעות הצהרים המאוחרות במדרשת שדה בוקר.פילדלפיההמקבילות מ

עד ששכבו לישון בשני אוהלים , רשמדרום לשדה בוק" חאן השיירות"כ המשיכו בפעילות משותפת ב"ואח

  .בדואים גדולים בחאן

העפלנו דרך הסוללה וסיירנו . נסענו למצדה ולאחר התארגנות, לפנות בוקרהשכמנו קום בשלוש , למחרת

הסיור לווה בהצגות .  או שולי מתרגמות לעברית ברטכשהמדריך מסביר באנגלית ורונית, כשעתיים במצדה

  .ונית ברט ושוליוף שחקניות החיזוק רבשית, שהכינו תלמידים שלנו

אך , נותקיימנו תפילה נפרדת לבנים ולב. נ העתיק במצדה לתפילת שחרית" הגענו לביהכלאחר הסיור 

ניתן ). י בנות מפילדלפיה שהכינו מראש את הקריאה"ע(תה קריאה בתורה ישגם לבנות ה, החידוש היה

ב "למרות שבארה, אנו באותו בוקר את פרשת אמורקר(. שיהיה במקום ספר תורה, לארגן מראש עם האתר

ט שני של "והילדים זכו ללמוד על אחת המשמעויות של יו"  קדושים–אחרי מות "קראו באותו יום את 

שם אכלנו ארוחת בוקר , יל הנחש לאכסניית הנוער של מצדהלאחר התפילה ירדנו רגלית בשב). גלויות

  .וקיימנו מפגש סיכום ליממה החולפת

האמריקאים התייחסו בכבוד לכל , הילדים משני הצדדים התנהגו יפה. תי המפגש היה מאוד מוצלחלשמח

, במהלך הירידה בשביל הנחש. תה הזדמנות טובה להכיר את עם ישראל המגווןיולתלמידינו ה, בקשותינו

  .שבהחלט בטאו את מה שלמדו מהמפגש, ן עצמםי לבשמעתי קצת שיחות של הילדים ביניהם

  !ודאגו שהכל יהיה מוצלח, שדאגו להכין את הילדים מהבחינות השונות, שותפות למבצעמורות ה כח ליישר

  לנדאויחזקאל

 

 

 חדשות וחידושים במשק ילדים

  !בשעה טובה סיימנו את השלב הראשון בשיפוץ משק ילדים

  ...לגלות בעצמכם את החידושים, הנכם מוזמנים בשמחה

  :חידוש נוסף

  18.00 -16.15צ "יפתח לביקור משפחות בימי ראשון אחהימשק ה

. כי לצערנו גם אצלנו קורים דברים לא טובים בשעות מנוחה אלה, בשבתות אנו נאלצים לסגור בצהריים

  :ולכן שעות הפתיחה בשבת

  . צאת השבת– 16.30 ומשעה 14.00 – 9.00משעה 

שדואגים לבעלי החיים , בהזדמנות זו אני רוצה לציין לשבח את הילדים החמודים ומשפחת אברהם

  !תודה גדולה לכם. תורנות האכלהבשבתות ומקיימים 

 גם – אנא בדקו עם התורנים אם זה מתאים להם לאכילה –אם הנכם מביאים מהבית אוכל לבעלי החיים 

  .להם יש בלגן בבטן ממזון שאינו מתאים

  !תודה. זה רק עושה בלגן ומבזבז מזון יקר! אין מה לחפש שם. נא לא להיכנס למרכז המזון: בקשה נוספת

  !תיהנו... למשק כמובן? יילים השבתאז לאן מט

 רחלי לנדאו



 - 4 -

  
 מי שמאחר מפספס – 'תיירות' –התנצלות 

  
   הקדמה

  . בית הכנסת בסעד הוא אתר מבוקש–במסגרת תיירות סעד 

  .באחרונה מתפתחת תיירות שמאוד מתעניינת באנשים ובקהילות שונות

וכאן בדרום התפתח מסלול ,  הקהילותלהכרתבמסגרת זאת נושא בתי הכנסת הוא משמש מוקד חשוב 

 תוניסאי בית הכנסת ה, בית הכנסת האתיופי בנתיבות, כנסת של הקראים ברנןנחמד הכולל את בית ה

משתדלים שאת אנחנו  .סת האמנותי שלנונ ובית הכ,)בית הכנסת העתיק במעוןלעיתים גם ( ,בנתיבות

מעוז 'אחד החברים העוסק בתיירות ובהקבוצה את מדריך  ,ואם הוא לא יכול יההדרכה בסעד יעשה הנז

.  והנושא של שילוב אמנות וחיי הקהילה משאיר רושם טוב,שמות המבקרים מאוד טובההתר. 'מול עזה

  .קיון של בית הכנסת שלנוי את האחזקה והנשבחמעבר לכך רבים מהמבקרים מציינים ל

  .ומכאן לאירוע שקרה השבוע

מנים בתאום הז. ובקשו ממני שאארגן סיור והדרכה בבית הכנסת' מקום'במהלך החורף פנו אלי מחברת 

  . מתקיימת תפילת ערבית במקום20:10 כי ב20:00ציינתי שחייבים לסיים עד שעה 

 . ומיד אחריה לימוד ותפילת ערבית19:10 יש מנחה בשעה , ימי ספירת העומר,בטעות שכחתי שבימים אלו

קשתי שהוא יהתקשרתי למדריך וב. יום שהתארגנו לביקור נזכרתי ששעת הביקור נופלת על שעה זוב

  . כי לוח הזמנים עמוס,יחאך הוא לא מבט - הוא השיב שיעשה מאמץ . ל להקדיםישתד

בטענתה המוצדקת שעם כל הכבוד  , והיא בלשון המעטה לא התלהבה מהעניין,דת' דיברתי עם מרכזת ו

מאחר . בית הכנסת הוא מקום תפילה ולא מוצדק לשנות מנוהלי התפילה בגלל קבוצת מבקרים, לתיירות

וביקשתי , ועם מעביר השיעור ,דיברתי על כך עם הרב, שלא הצלחתי לשנות את לוח הזמנים של הסיור

יל את הלומדים כיש לציין שבית המדרש יכול לה.  הוא יעביר את השיעור בבית מדרששאחרי מנחה

שנכנסנו עם לפני . י מעביר השיעור"י הרב והן ע"לשמחתי נעניתי בחיוב הן ע. והמתפללים בערבית זו

  . רובם נענו בהבנה ובהסכמה, כ שביקשתי שיעברו לבית המדרש"הקבוצה התנצלתי בפני המתפללים ע

 ,ואכן גם הפעם המורים שבאו ממרכז הארץ מאוד התעניינו והתרשמו משילוב בית הכנסת והקהילה

ושה משהו לבאים ע' מנשרים קלו ומאריות גברו'הפרוכת המיוחדת של ימי התקומה . וממעשי האמנות שבו

  .וכמובן כל הנקודות הנוספות שעולות בסיור .בשערי בית הכנסת

  .אני מוצא לנכון להתנצל בפני חנוש והמתפללים שנגרמה להם מעט אי נעימות משילוב האירועים

  .נשתדל בעתיד לתאם טוב יותר את זמני הסיורים והתפילות

  .ת תורמת גם לחברה שלנואני מאמין שפתיחת שערינו בפני מטיילים מחברות שונו

 ,השאיר רושם טוב מאוד, ראוי לציין שלמחרת הסיור קיבלתי טלפון מהחברה המארגנת שהביקור בסעד

  .והיה להם מאוד חשוב ומעניין

 בשם ענף התיירות

 בני גינזברג
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 :נר זכרון

 

  במלאת ארבע שנים 

  לפטירתו של יקירנו 

 ל"ז) הפה(דוד גולדשמידט 

  נעלה לקברו

  .18:45בשעה ) 17.5.2012(ה באייר "ביום חמישי כ

 המשפחה

 

  )ט"תשס (יחזקאל זוהר יום השנה לפטירתו של חברנו –ה באייר "כ

  

 .'קופלוביץ) קופו(שלושים לפטירתו של בעלי ואבינו אברהם 

  )14/5/12(ב באייר "ם שני כביו

   עלייה לקבר וגילוי מצבה-17:00

   שיעור מפי רב הקיבוץ הרב ארי סט-17:30

  .' דברים לזכרו של אברהם מפי אחיו שניאור וזאב קופלוביץ-18:00

  .לקו- מהרחבה ליד קו16:45אוטובוס יצא בשעה  •

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 סעד בית לכל

 

  .ם על התמיכה ועל ההשתתפות בצערנוברצוננו להודות לכולכ

  . את ליבנו בימים קשים אלו וסייעו רבותמוחימ,  החום והתמיכה שהענקתם,המאמץ

  ,מי ייתן שנדע רק שמחה ונחת

  בברכה

 עדו ורחלי לביא
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7 
 מןנאורי רוזל

  . עודר ועין פוקח על כל פרח ופרח,גוזם ומשקה, יום יום הולך הוא ביניהם

  – האביב בארצנו –ומזג האוויר נעים , והימים מאירים

  .ובשבילים הולכים אנו ועינינו לא שבעות מלראות את הפרחים ביפעתם

  ,פורחים להם הורדים, בקיבוצנו היפה, בשביל לחדר האוכל

  .מרהיבים ושופעים בהמוניהם בעושר של צבע והידור, םבשלל צבעי

  .כאילו הואיל מישהו והוריד אלינו את גן העדן בכבודו ובעצמו

  "...לעבדה ולשמרה: "כמו שנאמר

  וכאילו משוחח ומעודד כל פרח , והוא מתכופף ביניהם

  .עוטפים אותו באהבה אין קץ בריחם הנעים המרהיב וכל הפרחים מסביבו

  ,ומשמחים את לבנו, ינו לחברים כמוך שעושים עבודתם נאמנהאשרינו שזכ

  .אהבה גדולהבבפשטות ו, ומייפים את חיינו

  מי ייתן ותזכה לחיים טובים ארוכים ובריאים

  .ונראה אותך בינות לגינותינו עוד רבות בשנים

 רחל סימון

 

 :צרור ברכות

 !מזל טוב - 80 בת -אנה פריימן 

  . בית האבות של אנה–" דורות"השבוע כמה חברות של אנה נסעו לבאר שבע ל

  . אנה כבר חכתה לנו לבושה יפה. אפי של עמרי בא לעזרתנו עם האוטו של עמרי

שהיא נו 'קפה קפוצ, אנה נהנתה מעוגה טובה וזיקוק לכבוד יום הולדתה, הוצאנו אותה לבית קפה יפה

  .  שהצלחנו להעלות חיוכים על פניה–והכי חשוב , שרנו . אוהבת וגלידה

  .אנה מאוד שמחה והייתה מאושרת

 קסון'שרה ג: המסר

   

 

                        

     

 

 

 למתי ויהודה רפפורט                       

 למוטי ואדית לוין

 ולכל המשפחה

  מזל טוב לבר המצווה

 שלמה-דרורשל 

 !לדודה זהבי היקר

 , המדריך המיתולוגי של תנועת בני עקיבא

 ,ת"ס דע"מורה ומנהל של בי

 , מדריך ומורה של חברת הנוער

 ,של צי הקלנועיות" אבא" ה

 רויך) י'ינג'ג( פי וזאב'לצ

 ולכל המשפחה

של  מזל טוב לבר המצווה

 שחר

 לציונה ולמיכאל פרקש

 ולכל המשפחה

 טוב לנישואי הנכד- מזל

  גיא

 ם של דגנית ויואב מליחבנ
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  ?אנוכי אחי השומר

  

 מאיתנו אחד ולכל ככלל ישראל לעם ביותר משמעותיים ימים מספר עברנו האחרונים בשבועות, שלום שבת

. המזעזעות התמונות את רוחנו בעיני ראינו, השואה ביום הלב חודרת הצפירה עם עמדנו, שנה כבכל. בפרט

 צבועה תמונה מתוך עינינו לתוך מביטים התמימים הילדים פני ואת הפזורות הגופות ערמות את ראינו

  .ולבן בשחור

 אלו כל ועם השכולות המשפחות עם כאבנו האיבה פעולות ולנפגעי ישראל מערכות לחללי הזיכרון ביום 

 שגדלו בילדים צפינו, חולפים שלא ולגעגועים הגבורה לסיפורי חנוק בגרון הקשבנו. יקיריהם את שאיבדו

 נותרה ילדיהם תמונת אשר אימהות מול מילים ללא נותרנו. לצידם ילדיהם ללא שזקנו ובאבות אבות ללא

  . עוד תשתנה לא ולעולם שלהן הפנימית הזיכרון קופסת בתוך קפואה

, עצמאית מדינה למען חגגנו. חירותנו את וחגגנו והשכול הכאב מעל נועצמ את הרמנו עצמאותנו ביום

 הצליחה הסיכויים כל שנגד למדינה חגגנו. העולם ברחבי יהודים ועל אזרחיה על להגן יכולת בעלת, יהודית

 יותר טוב ומשברים קשיים על הגוברת יציבה כלכלה שנותיה וארבע בשישים ולהקים אויביה על לגבור

 נקודה על יחד ולהתיישב תבל קצוות מכל להתאחד שבחר לעם חגגנו. ממנה וותיקות חזקות ממעצמות

  . כולו בעולם מוכרת אחת ישראלית דמות לתוך השונות התרבויות את ולשלב גדול עולם מתוך קטנה

 ובחגיגות הנופלים אחינו בזיכרון די לא. תם לא תפקידנו, השונות ההמולות שאחרי הימים, אלו בימים

 ברצף להביט, לאחור להביט עלינו אלו בימים. עינינו בזווית הנוצצת הציבורית בדמעה די לא. עצמאותנו

 לחיות עלינו אלא חלילה ושכול בכאב להישאר לנו אל. השנה ימות בשאר לכך בהתאם ולהתנהג האירועים

                           .וילדינו מדינתנו, עצמאותנו על להגן שלנו יום היום חיי דרך ולדאוג עמינו של בהיסטוריה הכרה מתוך

 מבפנים לנו להכאיב דרכים בראשם רוקחים והרחוקים הקרובים אויבינו בה סבוכה בתקופה נמצאים אנו

 ולחיינו לנו ומה. יותר הרחוקות בחזיתות והן מדינתנו בגבולות הן ברור לא העתיד בה תקופה. ומבחוץ

 המשמר על לעמוד האחריות מוטלת כולנו על. מחוזותינו על בשמירה חלקנו את לתרום להקפיד עלינו? בכך

 ומתוך דרכינו את ולשפר עולם בורא ובעבודת באמונה להתחזק להמשיך. כאחד והרוחני הפיזי בפן וזאת

 מול למוכנות תוביל אשר מוחשית והתחזקות בשמירה להקפיד זאת עם ויחד בעולם ושלום טוב להרבות כך

  .לכלותנו הבאים אויבנו

 מסוגים רכוש גנבי, בטרור ופורה ההולכת, לעזה ההקרב ובהם יומיומיים אתגרים מספר השקט לקיבוצנו

 ובראש) 'וכו בנין עבודות, בחקלאות (רבים פועלים, בשטחנו זממם את לבצע שבוע מדי המנסים שונים

  .ביטחונם על המאיימים מכל הרכים ילדינו על שמירה ובראשונה

 מבצרנו ביטחון על אחריות לקחת עימנו המתגורר ואחד אחד לכל לקרוא מנת על זו תקופה מנצל אני

 כבר מישהו"-ה    עבודתו את הפסיק אלו בימים. הצורך בעת ודווחו המתרחש על עיניים פיקחו. האישי

 ולדאוג בשער הנדרש המיון את לבצע השמירה באי לכל קורא אני. בעצמכם לפעול עליכם וכעת" יתקשר

  . לטובתנו ביתנו באי שכל

 פרנקל יואב, נזדקק שלא בברכת
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 האבלות הנהוגים במסורת היהודית לאורך  מנהגי.ג בעומר"המדורות של לריח עשן נישא עדיין , בכותבי שורות אלו

מדליקים אבוקות לציון כן ו, נישואים, לחוג בו שמחותאנו ונוהגים , ם חלים עלינו ביום זהאינ, ספירת העומרימי 

  .הפסקת מותם של תלמידי רבי עקיבא

  . לא איש בשורות אנוכי, אך בכותבי היום בעלון, להשבית את השמחהאין בדעתי , חברים

בלשון , אנו עומדים להתמודד עם שנה מאוד לא קלה, על פי סיכום התוצאות העסקיות ברבע הראשון של השנה

  . הגזר–הגדול והמוביל במשק החקלאי ,  והקושי המרכזי מופיע בענף המרכזי.המעטה

   בשווקי היצואמאוד מחיר נמוך 

תעמיד אותנו בפני ,  בהשוואה לשנים קודמות כי הקדמת משלוחי הגזר בחודשיים שלושהידענובשוק צפון אמריקה 

 להשיג העמקה והרחבה של במטרהזאת ו , נכוןהמהלךהחלטנו כי , על אף זאת. אתגר תחרותי לא קל בשאלת המחיר

ומשך התקופה עד התחלת השינוי ,  כה נמוךהמחיר ירד,  לא צפינו כי התחרות תהא כה חריפה.אחיזתנו בשוק זה

  . כיום נראה כי חלה התאוששות והמחירים מטפסים.החיובי ברמת המחיר תהא כה ארוכה

,  פתיחת העונהכמעט צמוד למועד, השוק המוביל בנפח היצוא של הגזר הישראלי בתקופה זו של השנה, בשוק הרוסי

  . גם בשוק זה מסתמן מפנה.הפסד כסף לחקלאימחיר שמשמעו , לרמה נמוכה מאודהמחירים " צנחו"

  ביקוש נמוך לתוצרת

בחינה של השוק הרוסי העלתה כי המדפים ". כתמול שלשום"הכמויות לא היו , חווינו כי גם כאשר נכנסו הזמנות לגזר

וד בתוצרת מקומית באיכות סבירה ובמחירים מא" מוצפים"אך בעיקר , רוויים בגזר שחלקו מגיע מספקים באירופה

  .חדש,  בעונה זו של השנה המופע הזה היה חריג.נמוכים

  . של משיכות התוצרת ומחירהקיבלנו מענה לרמות הנמוכות

 –"  החלטה היסטורית" התכנס והחליט )מיוןהנציגים של כל מגדלי הגזר ותחנות (של מגדלי הגזר " השולחן הארצי"

התקווה כי במהלך תקופה . בועיים שלושה לשוק הרוסיהפסקה כללית יזומה וגורפת של הספקת גזר ישראלי למשך ש

זקני השבט (ורמת המחיר תעלה בהתאם ,  לתוצרתהביקושויתפתח יגדל , ירד בהדרגה ההיצע המקומי של הגזר, זו

ואנו רואים כעת , עמדו כולם בגזרת חרם זו, למרבה ההפתעה). מציינים כי מעולם לא נפלה החלטה כזו בשולחן

  .הן במחיר והן בכמות, של התאוששות אפשרית בשוקראשונים סימנים 

  איכות המוצר

אנו נתקלים בתופעה זו . נתקלים אנו השנה בבעיות איכות המוצר, מסיבות שאין אנו עדיין יודעים בברור את כולן

 םאלו המקריש(על שולחנות המיון במכון הגזר , ) נגועיםגזר'  ד200 -השמדנו עד כה קרוב ל(בשדה בחלקות הגזר 

נדרשנו לבקר לקוחות . התופעה חריגה בחריפותה. ל"בעיקר בחוו ,ולצערנו הגדול גם אצל הלקוחות, )יםהפחות גרוע

י מעבר להפסד.  של גזר נגוע ופגום נדרשנו להשמידעשרות טונות רבות . מענה הולם לבעיותשרות ולתת ו ל"רבים בחו

ישנם , כי על אף הטיפול המסור שלנו, מיותר לציין. אלוישנם הוצאות השמדת תוצרת לא מעטות באירועים כ, נסהכה

כיום נראה . וזה עלול לבא לידי ביטוי בהמשך ההזמנות שלהם, לקוחות שרמת הביטחון שלהם בנו ובתוצרתנו התערער

  .או לפחות יודו באופן דרמטי מאוד, לנו כי תופעות האיכות הפגומה נעלמו

אנו .  השנה באופן חריג ובולט אצל מגדלים רבים ובגידולים שוניםותוצר מופיעכי תופעות של איכות מ, נכון יהיה לציין

  .ובעזרת השם נוכל להן, עושים מאמצים מאוד נרחבים כדי ללמוד ולהבין את מקור הבעיות

  תפוקות מכון הגזר

מאוד ות תפוקות המכון היו רחוק, ולאחר מכן לשלוש משמרות עבודה, עם כניסתנו לעבודת מכון של שתי משמרות

 .של מיון ואריזת גזרנאותים  הספקים מנעו מאיתנו, מכלול רחב ומגוון מאוד של בעיות. מיעדי הכמות המתוכננים

  .פגיעה באיכות מוצר, האמרה של עלויות מיון,  אי עמידה בתוכנית איסוף השטחים-המשמעות 
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דאי כי באחד העלונים הקודמים דיווחתי על גיוסו אתם זוכרים וו(רתמנו את דני ברט , לעזרה בפתרון בעיות אלו במכון

בפעולות משותפות של כל . ) ועל זה כמובן אומר כמה מילים בהמשך-של דני לפרויקט קידום הקמת מכון גזר חדש 

הבעיות ן מלא קטן חלק לכי , בזהירותאפשר היום לומר ,  ובמאמצים לא קטנים של החבריםעובדי ומנהלי צוות המכון

  .יישר כוח לחברים. אשר אולי לנו לבצע בדומה לתפוקות המתוכננותניתן מענה 

  מפעל גזר חדש

האריזה מיון ותפוקות הלבחון חלופות להגדלת , הטילה הנהלת המשק על אורן ועבדכם, באסיפהלחברים כפי שדווח 

  הישןהמכוןהשבחה והרחבה של ,  הגדלה.התוכנית האסטרטגית ם הצומחים של כפי שמופיע ביעדישל מכון הגזר

הקמנו " לא מקימים כל יום"מכיוון שמפעל חדש כזה .  באתר אחר ומודרניאו הקמה של מפעל חדש, הקייםבמקום 

 הצוות עמד ממש לקראת הדיונים .והחילונו בסדרה מקיפה של התייעצויות ודיונים, שכרנו שירותי יועצים,  רחבצוות

  .חרותולקראת הצגת המלצתנו לחלופות נב, המסכמים בנושא

של השקעות נרחבות וגדולות כבדות החלטנו כי אנו דוחים בשלב זה החלטות , בשל מצב הענף כפי שתיארתי למעלה

נציג ) עונה או שמא יותר(לפרק הזמן הקרוב . ון וללמוד את הדבריםלבח, ורואים לנכון להמתין, )באיזה מן החלופות(

  .ם בפני הנהלת המשק והחברים המלצות ביניימאוד בקרוב

  

אנו מעריכים כי . יש לדעת כי לנתונים שהבאתי למעלה תהא השפעה משמעותית מאוד על תוצאות הענף, חברים

ידי ביטוי בהקטנת רמת הרווח של המשמעות תבוא ל. השנה בהפסד כספית אפשרות שענף הגזר יסיים את קיימ

  .נדע לנקוט בצעדים מתחייביםובמידה ויידרש , אדאג לשמור על עדכון מתמיד של הציבור. החקלאות שלנו

 חלופ, בת שלוםש 
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