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ב .לפי דעתי ,חוץ משאיפה כללית לעבור לא.י .וליצור משק חקלאי קולקטיבי  ,לא
היו שום שאיפות אחרות של הקבוצה כולה ,היו וישנם חלומות ושאיפות של
אחדים מחברי הקבוצה שלנו אבל זה לדאבוננו עוד לא קנין של כל הקבוצה ,או
לכל הפחות של רוב חברי הקבוצה ומשום זה אין מה לדבר על התקדמות במובן
זה ,כי לא הייתה השאיפה לה והיא לא באה.
ג .ד.

כפי שאמרתי לעיל ,חברי "הקבוצה" הם הם שעושים את המהפכה הנפשית

וכ".ה .מזה ברור שהרכבת הקבוצה צריכה להיות מחברים בעלי הכרה והבנה,
חברים שבאו לרעיון היסודי מתוך הכרה ושמשתדלים כמו בחיים הפרטיים שלהם,
כן גם בחיים הקבוצתיים להגשים את הרעיון היסודי .אבל לדאבוננו הגדול לרוב
חברי הקבוצה שלנו אין אותה ההכרה הנחוצה ולפעמים רבות חסרים הרצון
והשאיפה להתרומם מעל העניינים של חיי יום יום במובן הרגיל וזהו החיסרון
העיקרי והכללי ומובן שהרכבה כזאת איננה יכולה לעת עתה להתאים לא לשאיפות
הידועות ולא להגשמתן.
ה.ו .חוץ מבעבודה אינני מוצא שום סיפוק בחיים הנוכחיים של
קבוצתנו ,אין תוכן ואין

שלהם אני שואף ורוצה לראות אותם

בקבוצתנו.
ז.

צריך להכניס תוכן לחיי קבוצתנו ברוח שאיפותינו ,יותר נכון ,צריך
להכניס לתוך שאיפות קבוצתנו את הרעיון היסודי ,שעליו אני דיברתי קודם ושלזה
יסכימו לכל הפחות רוב החברים ושילכו בדרך המובילה להגשמת הרעיון בחיים.
זהו ,לפי דעתי ,התקון העיקרי והיחידי שאנחנו מוכרחים להכניס אם אנחנו רוצים
שתהיה לנו זכות קיום של ה"קבוצה".

ח.

כל אדמת א.י .שנרכשת על ידי "קרן הקיימת" ,מוסדות וחברות ,גם על ידי אנשים
פרטיים ,זאת אומרת כל האדמה שעוברת לידי יהודים צריכה בהקדם הכי אפשרי
להיות מיושבת ומעובדת לשם התפתחות ופריחת הארץ .ערך מיוחד יש לנקודות

העבריות הנמצאות בסביבות הערים הגדולות בא.י .בכלל וירושלים בפרט" .קרית
ענבים" צריכה באופן כזה להיות מיושבת באופן קבוע ותמידי על ידי קבוצה קבועה
ואם בגורלנו עלתה אדמת "קרית ענבים" (אם במקרה או מאיזו סיבות אחרות)
דעתי  ,שהיא בכלל מתנגדת לכל מיני

 .גם פה היא בעד זה ,שאנחנו צריכים

להתקשר למקום באופן קבוע ותמידי.
ט.

כאחת התוצאות הכי עיקריות של שאיפות קבוצתנו אנחנו בונים את המשק החקלאי
שלנו על יסודות של:
 .1עבודה עצמית מבלי לנצל עובדים מחוץ לחברי הקבוצה.
 .2עבודה אינטנסיבית ,שנוכל להוציא מהאדמה את המקסימום של פריה בכדי
לבסס את היסוד הכלכלי שלנו.
 .3עבודה רב גונית ,זאת אומרת רב גוניות של המשק בהתאם להרכבתה המיוחדת
של קבוצתנו וגם בהתאם לתנאי המקום וקרבתו לירושלים.

י.

יש לציין דפקטים כלליים  ,שהסיבה שלנם באה מחוסר הנסיון וחוסר התכנית
המתאימה

כמו למשל חוסר

רחב של המשק וצרכיו ,חוסר קביעות

בעבודה וכ".ה.
יא.

צורת חיינו וכל השאלות הקשורות בה זאת היא תוצאה ישירה משאיפותיה ורעיונה
היסודי של קבוצתנו ,מובן שלשאיפות שאני צינתי בהתחלה צורת החיים הנוכחית
אינה מתאימה .מה שנוגע לשאלת ההנהלה ,דעתי היא שהאחרונה בתור שכזו,
שמוציאה לפועל את ההחלטות של האספות הכלליות ושמחליטה בעצמה על
שאלות מעשיות קלי ערך ,צריכה להיות אצלנו.

