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שלום רב
היום יום שלישי ,יום רב חוויות היום הראשון לגשם (הסיבה לכתיבת המכתב
היא שקר וגשום בחדר ,לא מוציאם את האף החוצה) היום קיבלתי את החבילה
ובה התעודה כבקשתי ואף דברים טובים לחברה( ,לא נשאר כלום) וכן נוכחתי
לדעת שאברומצ'יק יודע לכתוב כבר את שמו בלי נקודות ורצה להוכיח לי .אולם
את הכתובת אילנה כתבה ,התקדמת יפה בכתיבה אך זה עודנו לא מספיק יש
לשקוד רק אימון כתיבה יעזור לך.
ועתה לפרטים מספר על הנעשה כאן ,לפני שבועיים נגמר קטיף הכותנה,
מספרים אין לי אך הממוצע לדונם בגדות בעונה זו היה  265ק"ג לדונם ,ממוצע
גבוה בארץ.
בקרוב מתחיל הקטיף בפרדס במלוא הקיטור ,לפרדס נכנסה השיטה
החדישה להובלת פרי למקום הריכוז ,מונרייל לסלי קטיף בין השורות וכל סל
שמתמלא תולים אותו והוא נוסע לקצה השורה ,שם מריקים אותו למיכל פרי
בתפזורת ,המונח על מסילה ומגיע קטר דוחף את העגלות למקום הריכוז .השיטה
חדשה חדישה ,ניסיון ראשון בפרדס גדות ,בשנה שעברה תוכננה השיטה ונוסתה,
בשעת הניסיון היה הספקה  4.5-5טון לשעה פרי הוצאה למקום הריכוז( ,אם
הקוטפים אף הם קוטפים בקצב זה או אף יותר מהיר ,ההספק הוא הספק עבודה
של הקטר) המיכלים מכילים כ  400ק"ג פרי כל מיכל מלא ,והקטר דוחף  5-6עגלות
לפרי ,הקטר אינו קטר דיזל ואף לא חשמלי ,זה טרקטור חד סרני (חד סרני הוא
בעל סרן אחד ,אם אתם לא מבינים אבא בטח יודע) שגלגליו מותאמים למסילה
במקום גלגלי גומי רגילים ,כל זאת אני יודע מראיון אצל מרכז הפרדס כדי לראות
את המתקן צריך לגשת לפרדס ,וזה קצת רחוק ,ויש לי גם עבודה ,אולי בשבת נלך
לשם לבקר ,זה צריך להיות משהו יפה .כן שכחתי פרט חשוב המסילה מתפרקת.
אורך חתיכה הוא  3מ' ומחוברת עם האדנים ורק צריך להרכיב אותה ,המרכז טוען
שהמסילה היא כמו משחק ילדים נוסעים עם ברנזה מפרקים בשניה אחת
ומעמיסים עליה ,ולהרכבה גם,הטרקטור נוסע וכל 3מ' מרכיבים מסילה ,חסר לו
עתה רק מכונת קטיף ואז המיכון מושלם( ,אולי יש לכם רעיון למכונת קטיפה)
במוסך מתחילים עבודות החורף (שיפוץ כלים וטיפולים לכלים שונים)
והעבודה העיקרית שהיא הכנת הקטפת לשנה הבאה ,השנה מחליפים לה מנוע ויש
להתאים את המנוע החדש לקטפת ,מחליפים לכל הטרקטורים את הכסאות,
לשניים כבר החליפו אותם ,כסאות טובים ,ממש כמו טכסי נוסעים על הכסאות עם
קפיץ הבולם את הקפיצות.
כן שאלתם איך זה בגדות ,איך השמח עם הסורים ,ובכן המצב גרוע ,לא
יורים עלינו כפי הנראה שמעו כי גרעין ירדן נמצא בגדות ולא כדאי להתחיל איתו.
ועכשיו הולכים להתחמם - ,הקודים בחדר האוכל ,זהו זה בינתיים ,שלום
ולהתראות.
אורי.

