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 עם לגמרי להפסיק האם אותה. מתאר שהוא כפי המציאות, עם להתמודד מציע הוא איך לי ברור לא עופר של ממאמרו
ז הכלכליים הסיכומים

 בסיס על רפתות של יותר גדול למדגם להגיע במטרה הנתונים, איסוף בשיטת שינויים מספר מבצע הייתי כי אומר בצניעות
 וטעויות, הטיות סטיות, לנטרל ע״מ שיטות, ובאותן כלים באותם ממש ויעובדו יידגמו שהנתונים כך משותף, מכנה אותו
הרפתות. בין השונות את מגדילות אשר

 הרפתות כל על פוקוס לעשות לדוגמה, שנוכל כך נושא, בכל נוספים ופילוחים ניתוחים לאפשר עשויה זו עבודה שיטת
 ? לא שאולי או סטטיסטית, מובהקות להיות עשויות שהתוצאות מספיק, גדול במדגם חיצוני מזון ממרכז מזון הרוכשות

התשובה. אינו נעה של הכלכלי רכיב גם לפחות, זה בשלב אגב,
 המקרים של האחוזים במאת שנכון מדף, פתרון או אחת אמת אין אמתיים. הינן למאמרו בפתיח מעלה שעופר הספקות

כזה. דבר אין - הרפתות של אחוזים ובמאת
 המים. עם יחד התינוק את מלשפוך להיזהר עלינו אך ובניתוחים, בנתונים ספק להטיל אינטליגנטיים כאנשים אלינו חובה

 שייכת עופר של ההתייחסות ולרע. לטוב וקרים, יבשים שהם. כפי הנתונים על ולהצביע לשקף הוא הדוחות של תפקידם
 ההשוואתי- הכלי של בחשיבותו להפחית ניתן אין אך הכישלון, ולתירוצי להצלחה לסיבות המסקנות, הסקת לשלב

 הראויה. הלב תשומת את לו ולהקדיש לטפח יש המסקנות הסקת שלב את מושלם. לא הוא אם גם האובייקטיבי,
 רכז בין והבנה חברות אצלו ומתקיימת במבנים שהשקיע משק בין להשוות ניתן "האם היא, עופר שמעלה נוספת שאלה
 היא התשובה שוק״ במחירי מסוחרים נקנה בו ושהכול מתאימים לא שיכון תנאי עם אחר משק לבין הרפת, למנהל הגד״ש

בהחלט. כן,
 הן בעבר, שנעשו להשקעות מתייחסת או כוללת אינה לליטר ב׳ תרומה לליטר. ב׳ לתרומה מתייחסים אנו כלל, בדרך

 נוכל מדויק, יהיה שהרישום ובתנאי שאלות, אותן את ונבחן במידה המימון. לעלויות מתייחס ולא מזון במרכז והן במבנים
 בעת לגודל יתרון כגון התפעוליות, ההוצאות על ובהשפעתם לליטר ההון בהחזרי מהפערים גם מסקנות ולהסיק ללמוד
 שעל ניהול מיומנויות אלה בקיצור, זו. להחלטה הנלוות וההנחות באשראי או מזומן כגון מימון, אפשרויות המזונות, אחסון
ביומיום. ולהפעיל לרכוש המנהל
 תכנית את שלא(, )או ויציע אלה, את בחשבון ייקח השכן, לתוצאות תוצאותיו שבין פערים אותם לבחון המנהל של בבואו

 מספק ובלילים מזונות לרכוש יעבור לדוגמה, המזון. הספקת מקור את יישנה לחילופין, או התוצאה את שתשפר ההשקעות
שבהחלטותיו. התועלת את ולהעריך לכמת ויידע חיצוני,

 בחשבונית. רשום הזה והמחיר ברפת, שנקנה דבר לכל אחד מחיר ישנו לחלוטין. לי ברורה לא המקומי" ה״מחיר סוגיית גם
 החשבונאות. בעולם אחר דבר שום קיים לא
 לבנו. לוח על הרשומות רעיוניות הוצאות אין

 ברפת, המזונות קניית על שאחראי מי באם,
 ובוחן מתייעץ מיטבית, בצורה קניות מבצע

 וסגר מזל בר היה לזה, ובנוסף השוק, את
 את פספס ולא טוב במחיר עתידיות קניות
 הבורסות את ראו המחירים, ירידת מועד

 נמוך ממחיר ליהנות עשוי הוא בעולם,
 קוראים לזה גם מהמדף. מזונות מקניית

ניהול. מיומנויות

 לשקע אצבע להכניס צורך אין אחרונה, הערה
 הזרם של השפעתו את להבין מנת על

 אני שבגופנו. האברים אחרון על החשמלי
 של מניסיונם כך על ללמוד שניתן בטוח
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