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 ביומן 18מוד ע

4191.7.6 

 בעבודה

הראשונים  אולםקשה לשלישי לא להתחיל מאותה השאלה.  ברים כבר כתבו וכתבו כך על עבודהכששני ח

 כתבו אודות העבודה ואני אמסור רק אינפורמציה.

 עבדו במכונת הכביסה כמעט גמרו לסדר אותה ובהתחלת השבוע הבא ינסו אותה. השבוע

ואז נעבור לכביסה  היא תתקבל הנה בימים הכי קרובים פוגה לחיפה ויש תקווה שגםבינתיים באה גם הצנטרי

 מסודרת ונפטר מפרובלמה אחת.

כמעט כל  ות. בקושי רב מסתדרת העבודה ברפתובעיקר נקו את חצרות הרפת התחילו לחפור בור לבית כבוד

 ם לרפת.הרזרבה עסוקה. צריך להמשיך בשיטה של לימוד והכנסת עד כמה שיותר חברי

 מספרים על העבודה בחודש יוני:

 

 בתרצ"ג                    בתצ"ד                                

 7812                       8181בס"כ ימי עבודה            

  11.1                         28.2ממוצע חברים               

 82                            22מטעים                           

  71                           94אם                         -מטע

 1                           81ירקות                            

 11                           71אוטו                              

 121                         111רפת                             

 811                         811לולים                           

 71                          89מכוורת                          

 872                          29הספקה                          

  84                          12בניינים                          

 811                         781תנובה                          

 78                         2עבודה צדדית                    

 819                         817שרות משק                   

 844                         888שרות חברים                

 781                          21מחלה                           

 19                          21בטלה                           

                                  8181                      7812 

 ביומן 17עמוד 

נמכר לשחיטה. ברפת למטה המליטה  -עגל - אהובה ב' מעלהפרות. אחת ברפת ל 7השבוע המליטו  ברפת:

 למזרע.העגלה תלך  הפרה צחורה

קומרוב ההרכבה לאבעבועות מפרגיות. אתמול היה ביקור של ד"ר  111מזה כ  ביצה ליום 8811יש כ  בלול:

על מחלת  בכל שבוע ללול אחד. בינתיים דובר איתו -ומהשבוע הבא ירכיבו לכל הלולים את הנסיוב  הצליחה

יוני היתה גם תמותה גדולה הקוקסידיוזיס. המחלה הזו השנה הכבידה אכפה עלינו וחוץ מזה שמדגירת אפריל ו

שהמחלה הזאת עשתה  סיפר שחלו בצורה קשה חלשים ואינם מתפתחים יפה. הד"ר קומרוב הרי האפרוחים

לעשות בלולים י חשובים השנה שמות בכל הארץ ובכל האזורים. הוא מציע לנו בתור אחד הדבדים הכ

שהדבר הזה יקל בהרבה על מהלך המחלה  וחכדוגמת תחנת הניסיונות בעכו והוא בט ובחצרות רצפות מרשת

 ובמידה רבה גם ימנע אותה. 

 כמעט החתימו כבר את רוב הערבים על חוזה.  במים:

 במשך השבוע התקיימו הרבה ישיבות. 

 תית. בשבת העברה היתה ישיבת הוועדה לאסיפה השנ
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. לאחרי הפתיחה שתי ישיבות כל שבוע  ביום 81.2.419החלט להתחיל את האסיפה השנתית בליל ששי 

ראשון וחמישי. החלט גם לא להכין את השאלות ולא לבררן למפרע. רק לשם הכנת התקציב הוקמה ועדה 

 ק, מיכאל וורזינגר.נבחרו: יהודה, יצח ועדה להכנת תוכנית עבודה וגם1 מיהודה לבייטוב, קופר ומשה שכט

כל  מתחילים מהשאלות החברותיות נקבעו גם מרצים ותור בדיון השאלות ואלה הן השאלות והמרצים.

בליל ששי הפותח יהודה. אחרי כן בחירת נשיאות וועדה  הפתיחות צריכות להיות בכתב והטזוסים להתפרסם.

)נקבע על ידי הנהלת  יהודה הפותח -מתמדת. ההרצאה הראשונה סקירה על המצב החברותי בקבוצה 

 נקבעה על ידי הנהלת הקבוצה. אחרי כן:  המצב בתנועה השאלה השניה חינוך. פותחת דבורה הקבוצה(.

אברהם קרייתי. הלבשה   :הפותח משה שטיין. צורת סיפוק צרכי החברים -בחו"ל וקבלת חברים חדשים 

 שאלות משק: סקירה על המצב המשקי בקריתאברהם. אחרי כן עוברים ל-יצחק בן -מרים פרידמן. מוסדות 

הפותח יהודה  -תקציב לשנה הבאה 1 יהודה לביטוב  ענבים. הפותח: יהודה קופר. תכנית עבודה לשנה הבאה

 בחירותהפותח: יוסי בן אברהם.  –קופר. תנובה וסניפים 

 ביומן 11עמוד 

 ישיבת המזכירות בשבת העברה:

הנמצאים ברשות סידור העבודה לשם דיון  אסף את כל החבריםר השאלה הוחלט ל( עבודה.  לאחר ברו8

שאינם  יעבדו יחד ועם חברים  -ל עבודות כן להשתדל שהחברים המסוגלים לנה בשאלות העבודה. כמו

 בקיאים בעבודה לשם הכנסתם בה.

     ות את הוברר שיש הרבה נימוקים לדחות תביעתו. בכל אופן הוחלט בשעת הצורך לַמנ –תביעת גרשונזון ( 7

 כוחנו ובתור תובע שני וטוען בשמנו את יהודה לביטוב. העו"ד לוצ'ינסקי בתור בא    

 תקוה. הוחלט להסתפק בכתיבת מכתבים לגדרה ופתח –בשאלת סלק ( 1

אודות המצב הכספי, והוחלט להעמיד את השאלה בכל היקפה באסיפה -( המצב הכספי.  ניתנו הסברות על9

 השנתית.

 לא"י. 71הוחלט להקציב למפעל אושיסקין  –סישקין מפעל או( 1

 .  בנוגע למכתב הקה"ק בענין נסיעתו של יהוגה לחו"ל הוחלט לדון באסיפה הכללית.יהודה לביטוב נסיעת (8

  הוא מסכים להוסיף עבור הובלת זבלאם  .  הוחלט לברר קודם עם חיים יפה מגן רוההזבל לשנה הבאה( 2

 נסע  אולם יפה הובילו גם בלי הובלת תלתן. )השבוע בקשר עם זה ביקר אותו יהודהבכדי שיהיה כדאי ל     

 וביקשנו להודיע עם מי לנהל כעת משא ומתן(. לחוץ לארץ     

 שהפרה השוויצרית תהיה שלו פה והאוכל והחלב יהיו על  לא להסכים להצעת פישמן  פרה שוויצרית( 1

 מן עזיבתו, למכור אותה לאחר באישור החברה.חשבונו. אם הוא לא יסכים לקחתה בז     

 לא"י מאת הקבוצה. החלט לתת להם  811.  הם ביקשו ערבות על ערבות למשה גרשמן ויהושע בקמן( 4

 ע"ד גבייה לזכותנו, באם הם לא ישלמו את ההלוואה  ערבות, בתנאי, שהם ימציאו לנו מכתב מעטרות    

 כסדר.     

 להחליפו. -ה להסתלק מנתינת מים באם אהרון ירצ – אהרון( 81

 הנמצא כעת בכוורת ולהמשיך בגידול נחילים. .  הוחלט לא לרדות את הדבשמכוורת( 88

 .  להעביר לאסיפה הכללית.תקציב המטבח( 87

 לא"י. 1כפי בקשתו  להקציב למשה בלפר( 81

 לאשר לו חופש באפשרות הראשונה. – חופש ישראל( 89

 הוחלט לאשר לברונשטיין ערבות לבנק לפי נוסח התחיבותו של ליסר. – ערבות לברונשטיין( 81

 
 ביומן 19עמוד 

 ביום רביעי היתה ישיבה שניה של המזכירות

 קבעו את אסיפת העובדים ליום ראשון. נתקבלו החלטות ברוח ההחלטות משבת –( עבודה 8

 את השאלה בנוכחותה. לברר -שהיות והדרישה לחדש חופש יוצאת מהכלל  הוחלט – חופש מטלייה( 7

 הוחלט לקנות עוד ארון למתפרה ואחד לעשות כאן. – ארונות למתפרה( 1

 לברר את השאלה בהקדם ולברר באיזה תנאים עובדת העוזרת בסניף בן יהודה.  סניפים( 9
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  –בקו ירושלים ן לפי החלטת האסיפה הכללית צריך ישראל להחליף את נת  חילופין בין נתן וישראל( 1

 הוחלט שישראל יחליף את נתן לאחר החופש של ישראל.     

 ( משה מבקש שהקבוצה תסכים שלייבוש קרובו יהיה פה כחודש לרגלי מצב בריאותו. הוחלט להסכים.8

 להכניס לסדר העבודות סידור המצבות.  מצבות( 2

 הגשים את הוחלט ל –היתה גם החלטת ישיבת ההלבשה  ( הטילו מחדש לסדר ולהתכונן לשאלת החופש.1

 השויון שעליו הוחלט באסיפה הכללית.    

 מישיבת הנהלת הקבוצה בשבת

לענות  ילד. הוחלט שלרגלי חוסר אפשרות טכנית 21ר קיטנה פה בקיץ ל פנו בבקשה לסד שמן-מבן( 8

 בשלילה. לאשר את ההחלטה באסיפה.

את  נוך יחד עם העובדות שלנובית החי החלט למסור למוסד של אביב-בעניין הילדים מבית החינוך בתל( 7

 הנהלת המטבח והמחנה גם יחד.

דרשו הקצבה לאחר גמר כל התקציב של  צבי כוגן ואהרון -בקשר עם שאלת העזרה לקרובים   צבי כוגן( 1

לא. צבי מבקש  וצבילא"י. הנהלת הקבוצה הציעה לכל אחד מהם לעת עתה לירה וחצי. אהרון הסכים  1.111

 חודשים. 9-ית חופש לבמקרה של תשובה שליל

 כן כפי שכתוב למעלה(.-הוחלט להפעיל את ועדת ההלבשה. )הישיבה התקיימה אחרי – בעניין הקומונה( 9

 הוחלט לסדר אזכרת הרצל.( 1

 ( לא לקבל בחשבון את הביקור בתערוכה במקום ביקור בתיאטרון.8

טלה מהחופש. החלט שהמזכירות ( התעוררה שאלת החפש, שאיננה בסדר ע"י זה שאין מנכים את ימי הב2

 צריכה לטפל בזה.

 
 ביומן 11עמוד 

( הופיעה הצעה על אודות מועמדות של שבועיים לכל החברים החדשים הבאים לקבוצה. מצד שני הציעו 1

שהחובה של המועמדות חלה רק על החברים שאינם מקבוצת אביב מחוץ לארץ. השאלה הועברה לאסיפה 

 השנתית.

 בקשר עם האינצידנט שהיה ביניהם. ור בין הילל ויצחק( החלט לקבוע בר4

 ( אנו מרצים לשאלת המצב החברותי והחינוך באסיפה השנתית.81

 ( החלט להזמין לזמן החופש גננת.88

 השבוע היו גם אסיפות כלליות:

  השתתפותו של יהודה במפעל אוסישקין.( החלט בשלילה בקשר עם 8

 התישבות הנוער הציוני. ( אושרה העמדה של הוועדה בקשר עם7

 אתמול נדונו שאלות אישיות:

 הוחלט לאשר את עמדת הנהלת הקבוצה. ( בקשר עם שאלת צבי כוגן8

 ענבים. הוסכם להצעתה. מציעה את עצמה לחובשת בקרית ( אתיה7

הוחלט שעמדת הקבוצה היא שיהודה ילך לשנה שנתיים להנהלת "תנובה"  ( בקשר עם שאלת יהודה1

 ירושלים.

 

 ברסקי עובד בחיפה.1 ביום ראשון זה עזבה אותנו משפחת ברסקי

 אביב. -בלפר לומד טיחות בתל1 ביום ראשון הבא תעזוב אותנו משפחת בלפר

 נשאר לניסיון לעוד חודש ב"יכין". חקלאי

 

 ביומן 18עמוד 

81.2.19 

 אינפורמציה מהנטיעות

חרנו בהם נעשו רק למחצה או לגמרי בוטלו חלק חשוב מהעבודות שציינו בהתחלת השבוע נעשו. עבודות שא

יּוסים והרכבת המשתלות. אמנם לפי מספר ימי העבודה שהשקיעו השבוע  כמו איבוק מלא של תפוחים וכִּ

במטעים צריכים היו לעשות את כל העבודות העונתיות. אבל כידוע לא היינו לגמרי מוכנים להעסיק מספר כה 
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זו יש לסלוח אם העבודה לא תמיד היתה פרודוקטיבית. התחילו גם גדול של אנשים ורובם חדשים. מסיבה 

השבוע לגמור להכשיר את החלקה שבשנה העברה לא הספקנו לגמור. מעבר לשזיפים והנטיעה החדשה אני 

חושב שזו תהי העבודה הרזרבית לשבוע הבא. לאחר גמר הסקול ועקירת השיחים יחרשו אותה ואז יוכלו 

שהיו הרבה צעירות לעבודה. יצטרכו לסדר מינימום של בחורים בכדי שיוכלו  לחפור בורות. היו ימים

 להתחיל באיזה הכשרה. את סדר העבודות נקבע במשך יום השבת. 

 ארגזים תפוחים. 81ארגזים שזיפים בורגניון וסצומה  84: הורדנו השבוע הורדת פרי

 "     תפוחים.     11               "      שזיפים,            14סה"כ עד היום                 

גם השבוע המחירים של השזיפים ירודים. השוק בירושלים מוגבל מאוד. באף שנה מצב השוק בירושלים לא 

גרוש רוטל  1-9במחיר  ארגזים ביום. רוב השזיפים נמכרים בתל אביב 7-1היה כל כך ירוד. מוכרים כמעט 

 81שה הרבה יותר גדולה מכפי שהשוק היהודי יכול לספק. מוכרים גא"י ארגז. מחיר התפוחים טוב. הדרי 71

 גא"י. 81-21גא"י רוטל כל ארגז 

נראה שיהיה  גא"י. הפרי של השסלה 71-11; תמר 11-11מוכרים ארגז המבורגי  הבציר בעמק בעצם תוקפו.

. אני חושב יפה. אנו מוכרחים לבצור רק בזמן שהפרי בשל בהחלט אחרת לא יירצו לגמרי לקנות אותו

 שנתחיל ביום ראשון או שני הבא למרות שאפשר כבר למצוא אשכולות בודדים טובים.

: כבר מהשבוע היו צריכים לשמור. יש בהחלט לסדר את השמירה מהתחלה השבוע הבא כמו בשדות השמירה

 כן שאלת השמירה מוכרחה בהחלט להתברר באסיפה.

יד פרי התקבלו בלי שמישהו יתנגד להם עדיין ממשיכים למרות שההערות שלנו שהחברים לא צריכים להור

 להוריד פרי אם גם אפילו זה עדיין לא בשל.       

 

 ביומן 12עמוד 

 כמה הערות לשאלת הבניינים                                  

התוכניות כבר מזמן חשבתי לברר את תכנית הבנין אצלנו. חשבתי להתעכב על כל ענף בניין לחוד ולקבוע את 

לפי הבנתי. אבל מחוסר זמן אני מוכרח לדחות את הדיון בשאלת הבנין להזדמנות הקרובה ועכשיו רצוני רק 

 להעיר על הבנינים שעומדים אצלנו על סדר היום.

אני חושב לשגיאה שכל בנין נקבע אצלנו מבלי כל התחשבות עם התוכנית הכללית. כל דבר בונים אצלנו 

 אף פעם לא נוכל להגיע לבנין קבוע ומסודר. באופן זמני. מפני זה

כבר מזמן התכוננו לסדור המכבסה. נבחרה פעם וועדת בנין כללית וקבענו לה אז מקום  בשאלת המכבסה.

קבוע. התחשבו בעיקר אז עם בנין בריכת מי השופכין שסוף סוף נוכל פעם לרכז את מי השופכין מהמטבח 

צריכים היו להגשים את התוכנית לא מצאו אפילו לנחוץ לשתף אותי הקטן הטיפול וכל הבתים. והנה בזמן ש

בדיון על השאלה הזו. חשבו שהעמדת המכבסה על יד חדר האוכל תקמץ בעבודה. לקחו בחשבון שיש 

בנין,רצפה, תעול, מים, ומקום ללבנים. כל אחד מי שרק קצת חושב על שאלת הבנין צריך היה להיות לו ברור 

מטר בשביל לאפשר  9X1רכו לעשות מחדש, אין שום בנין כי יצטרכו להקים צריף של שאין לא תעול ויצט

כביסה לא מסודרת... יצטרכו לעשות רצפה חדשה בהחלט. חצי מהרצפה שהיה בצריף הקים נהרסה ע"י 

העמדת המכונות והחצי השני יצטרכו לתקן את השיפוע. מקום ללבנים לא מתאים כאן בהחלט. יוצא אפה שכל 

מטר צריף שהיה בנוי שהוא לפי כל הדעות צריך היה להתוסף לחדר האוכל  7.1נית נקבעה רק בגלל התוכ

בשבל מחסן הקמח והירקות. הסדור הזה גרם רק להפסד גדול מאוד שזה חיב אותנו תכף לבנות בור למי 

מה שהוא  במקום שהבור הזה היה צריך להיות בהחלט במקום אחר. ואם רק נרצה לסדר 1/  81שופכין של 

על יד הבתים נצטרך קודם כל לבנות בור מחדש ושוב להוציא כספים. והעיקר שכל זה זמני. ישקיעו בסידור 

ימי עבודה שהם כל כך יקרים לנו מבלי שידעו מראש במה שזה יחיב אותנו.  811הזה קרוב או אולי יותר מ 

הוא היחס לרוב שאלות חשובות. לכל  רק בבנין הגן שעומד תיכף על הפרק רק ניוכח באמיתות דברי. וככה
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בניין קם גואל חדש שמתענין רק בבנין הזה ולא בשני. בבניין הגן מתעניינים כבר אחרים ולא אלה שהתעניינו 

במכבסה. לדעתי כל עוד שאין תוכנית כללית אין לגשת לבנית שום דבר חדש קביע. יותר טוב שבע פעמים 

                                  ........    למדוד במקום תיכף לגזור

                                                                                      81.2.19 

 

 

 ביומן 11עמוד 

                                                   81.2.8419  

יותר אנשים לעבודה ובאמת מורגש הדבר. הובלת . השבוע בעבודה השתנו הענינים לגמרי. יש הרבה בעבודה

 טון חציר שכולו כבר בבית. 911החציר נגמרה לגמרי. בס"כ קנו השנה כ 

העבירו את בתי הכיסא, גמרו את העמדת מכונת הכביסה. השבוע נתקבלה כבר הצנטרפוגה והיום  –בבניינים 

ת, המכבסה וחדר האוכל. מסדרים גם סידור הנקוז מהמקלח –עוסקים בהעמדתה. חוץ מזה עוסקים בנקוז 

ברכה למי שופכין למטה מהכביש. ציינו גם את המקום לגן. בשאלת הגן צריכים עוד לברר באספה כללית 

 מכיון שיש חלוקי דעות בין מנהלי העבודה. 

 כן עבדו השבוע הרבה יותר חברים. פרטים בהערתו של יצחק.  –בנטיעות גם 

 1השבוע המליטה ברפת הנגועה הפרה צחורה. הֶעגלה תלך לקבוצת מזרע ליטר. 8211ברפת חלב כ  ברפת:

הפרק מכרת הפר דיאמנט. בין הפרות החדשות  -בשבוע הבא יערכו את הפרות ואת החלב לשנה הבאה. על 

הולנדיות. בשבוע  1-שויצריות ו 9מהן  -פרות  2שהובאו השנה מחו"ל כבר הרות לבטח לפי בדיקת הרופא 

פרות הולנדיות להריון. בשעה שרוב הפרות החדשות תבדקנה בחיוב להריון  9ן תבדקנה עוד הבא ביום ראשו

 אפשר יהיה למכור את דיאמנט.

בקשר עם בניינים לרפת עומדים על הפרק: בניין חדר מחלבה וכיסוי בור הזבל שאודות זה התחיבו בפני 

יסדרו את שני הבניינים הנ"ל לא תתן הממשלה. הרשיון לרפת מהממשלה רק עד חצי ספטמבר ואם עד אז לא 

הממשלה רשיון מחדש. לחרף עומדת שאלת העברת הפרות מרפת פח לרפת ג'. את השאלה הזאת צריכים עוד 

זה שתהיינה תוצאות שליליות פעמים אחדות מהפרות  –לברר וחוץ מזה אפשר יהיה להעביר אותן רק לאחר 

 ברפת החדשה.

ביצה ליום מפרגיות. בלול יסדרו בשבוע הבא את בירור  781-711זה כ ביצה ליום מ 8111-יש כעת כ בלול

 הלהקות. חלק מהתרנגולות הזקנות שאינן מטילות תוצאנה לשוק.

 בניינים ללול לשבה הבאה להתחלת הדגירות יש מספיק. על הפרק בלול רק סדור עוד מקום למשפחות. 

-ת בידינו יש לחשב שלשנה הבאה נוכל לסדר כמשפחות. לפי החומר שישנו כע 1יש מהשנה העברה מקום ל 

89-81  
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משפחות ולכן יצטרכו להוסיף עוד מקום למשפחות. יצטרכו לסדר דזינפקציות ואולי גם רצפות מרשת עבור 

האפרוחים. עומדת גם שאלת סידור תרנגולים מיוחסים למשפחות. השאלות האלו תתבררנה במשך הזמן 

 הקרוב.

 מכינים את הדבש. מחזקים את המשפחות של הנחילים שלנו על ידי החלפת מלכות וכו'. :במכוורת

 אביב.-יעברו אלינו הילדים מבית החינוך בתל בשבוע הבא ביום שלישי

 ( דנו בשאלת גרינברג.8בשבוע העבר  בהנהלת הקבוצה 

ן החפש. החלט להסכים )המטפל בנעמי( תמצא אצלנו בזמ שהילדה של ד"ר ברטפלד ( הוצע על ידי גולדה7

 באם גולדה תקבל על עצמה את הטיפול בה והיא תגור בחדרה.

 להעביר לאסיפה.  את שאלת משלוח איש לקורס בטיפול( 1
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  הוחלט לקבוע בירור בין הילל ליצחק.( 9

גיסתה של  עוד לא נתנה תשובה בעניין עבודתה בשנה הבאה. לזמן החפש מתנהל משא ומתן עם חנה ( צילה1

 ה.זית

 להעביר לאסיפה את שאלת החנוך.

 באספה בררו את שאלת העבודה. חולקו האנשים לפלוגות בעבודת בניינים.

הוחלט בעניין החפש לסדר תוכנית של חפש, ולעת עתה לתת חפש לשני חברים לשבועים  בניכוי ימי הבטלה. 

 לקבל רשיון בנהגות עבור צבי וללמד נהגות את יוסף ברר. בנהגות

מורים. להכין תכנית ולטפל בבנין בית הספר. להקים את  7גננות ו  7החליטו לקבל לשנה הבאה  נוךשאלות חי

 את שאר השאלות לברר בזמן בירור שאלות החינוך בבית הספר.  -הגן 

 לקורס לטיפול לא לשלוח אף אחד.

מסקנות בשאלה ועכשיו הנהלת הקבוצה צריכה להסיק  היה השבוע בירור בהנהלת הקבוצה בין הילל ויצחק

 זו.

 גרינברג, הילל, חיה וגולדה. –בחרו באסיפה לנסוע להלוית ביאליק 

 הערב מתחילה האסיפה השנתית של תרצ"ה      

 

 ביומן 41עמוד 

                                                    71.2.19   

 יםמהנעשה במטע                                                 

דבורים לאין סוף, והעולם כמנהגו נוהג. בכל התחלת שבוע מחלקים את האנשים לתפקידיהם ומסדרים פלוגות 

וביניהם גם פלוגת המטעים. מכל זה יוצא עֹורָבא ָפַרח. כל יום יש עבודה מרכזית אחרת... גמר חפירת הבור, 

רחות דוקא לרכז את הבודדים שעליהם הרכבת גג למכבסה, עבודה נסיונית במטע אם וכל העבודות הללו מוכ

בינתים הולכות עבודות ומוזנחות מבלי כל תקון ובלי כל הצדקה. חוץ מזה חלק  לפי הסדור לעבוד במטעים.

הגון מימי העבודה שהשקעתם במטעים לא פרודוקטיבי. ההרגל הזה נעשה כפי הנראה לחוק ומפני זה כל דיון 

 . להבא כדאי יהיה להוציא מזה מסקנות.בשאלה זו כפי הנראה לא יביא כל תועלת

 בשוק הפרות

ארגז שזיפים. המחירים כמו בשבוע העבר. כמו כן הסדורים במחלקת ביע"ף לא תוקנו.  91הורידו השבוע 

 הסניפים מוכרים את השזיפים במחיר יקר ומפני זה אין להם מהלך בשוק. ובו בזמן נשלחים ארגזים לתל אביב

הרוטל. עד היום גמרנו להוריד את השזיפים סנטהרוזה, בורגניון יפני הקטן. להבא  ונמכרים שם בשלושה גא"י

ארגזים  7-1יש להוריד מהגן שלנו קצת גוביוטה ובעיקר ויקסון. הפרי הזה בטח ימשך שבועים ונוריד יום יום 

מא"י  11אביב תל כך יהיה עוד ֶקלסי. המחירים של ויקסון נראה שיהיו יותר טובים לעת עתה מוכרים ב-ואחר

גא"י הרוטל. הפרי  87-81המחירים על תפוחים עדיין טובים  ארגז שזיפים. 811ארגז. סה"כ הורידו עד היום 

ארגזים.  81עדיין לערך נקי מהתקפת עש התפוח והדרישה על תפוחים, נקיים וטובים גדולה. השבוע הורדנו 

ששורר כל הזמן השנה הקדימו הענבים  בקשר עם מזג האוויר החם הבציר  ארגזים. 91סה"כ עד היום 

. בהערות הקודמות שלי כבר 8/1-וההמבורגי ב 78/2-להתבשל.בשנה העברה התחלנו לבצור את השסלה ב

הסברתי לחברים שאנו מוכרחים להתחיל לבצור כשהענבים בשלים מאה אחוז. ראשית מצב השוק מחייב 

 סר לבשל.ושנית הבוצרים כולם אנשים חדשים שלא מבדילים בין בו

ארגז. יש גם  18=  71וביום חמישי  71התחלנו ביום רביעי זה לבצור את השסלה והורדנו ביום רביעי 

 אבל מחוסר אנשים ההמבורגי1להתחיל בהורדת 
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קופסאות. עוד מוקדם לנבא ביחס  11פחות או יותר מנוסים. עוד טרם עברנו את השטח. לעת עתה הורדנו רק 

כול אבל פגשנו כמה אשכולות נגועים. יש גם סמנים של מחלת הפטידוקוקוס )אנו קוראים למחלה לעש האש

גא"י קופסה. המחירים הללו  9גא"י ארגז. הקופסאות נמכרו  71זו "מחלת הסוכר"(. הַשסֶלה נמכר במחיר 

 אפילו יותר מדיי טובים ומובן שיש להשתדל לבצור ככל האפשר יותר.

 שאלת הבוצרים

ן של שלושת הימים הראשונים עלו לי בקושי רב. לא מתקבל על הדעת שבבציר לא ישתתפו חוץ ממני הנסיו

מאלה שלכל הפחות פעם אחת עבד בכרם. בתור יחידי קשה מאוד עם כל ההתמסרות שלי להיות  אף אחד

הפרי אחראי שהכול יעשה בסדר. כי לרוב אנו עובדים בשנים או בשלושה מקומות ויש לשמור על אריזת 

בארגזים לשמור על סדור הקופסאות ועל המשקל ועוד ועוד. אני חושב שמן ההכרח שחוה תצא מהמטבח 

ותוכל להיות בבציר. היא היחידה שיש לה הנסיון המתאים לכך. אמנם אני יודע שהיא קצת נעלבה מיחס 

. בכל אופן אני הקבוצה עליה במשך כל השנה אבל אני חושב שחוה תעבור על זה ותשוב לעבודת המטעים

חושב שהאסיפה צריכה להחליט שהיא יוצאת לבציר. חוץ מזה יצטרכו לקבוע מינימום אנשים קבועים ואתם 

בחורים. לעת עתה עבדו בבציר רק אנשים חדשים בהחלט אפילו נעדרו אחת או שתיים  7-1לא פחות 

 מהבחורות שכבר השתתפו באריזת הפרי. 

 בשמירה

כרם בהתחלת השבוע עברתי לשמור בכרם. כמו כן עוד טרם הסתדרה השמירה לאחר שלא סודרה השמירה ב

בכרם על יד הבית לצד הבריכה למרות שהחליטו במזכירות. יש בהחלט לסדר את השמירה גם בכרם השני. 

עד הבוקר. הכי טוב היה  1ומשעה  4אני מציע להסתפק רק בזה שאדם יימצא שם מלפנות ערב עד שעה 

בבוקר. מנסיוני אני חושב שזה בהחלט לא קשה לסדר. לדעתי  2כה מלפנות ערב עד שעה שאדם ילון שם בסו

אין בהחלט צורך שהשומר יסתובב בכרמים אלא הסביבה צריכה לדעת שכול הזמן נמצא אדם שם ובמשך 

  הלילה נותנים שם יריות.
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 חברים!
 דעתי לעסוק בויכוח אבסטרקטי.לא רציתי להשתתף בויכוח הזה כי קשה ואסור כעת לפי 

 הפרו תורתך! –כי עת לעשות ה'  
התחיל הויכוח מהשאלה אם הקבוצה היא דרך היחיד או דרך הרבים. וברור לפי דעתי שאין 
הקבוצה דרך רבים, רבים מאוד כי דרך השתוף באיזו צורה שלא יהיה אפילו בהוצאות פרטיות 

הרכוש הפרטי, הרצון הפרטי ואי התלות בשני כל  ובארון עם תאים היא קשה עד מאוד והיצר של
כך מושך ומגרה עד שמספיק רק שהמצב בארץ ירשה את זאת וכל התאמצות וכל הרצון של 

 הפיכת הדרך הזו לדרך הרבים הולכת בתוהו. 
 משבר קשה עובר כעת את הקבוצה ולא רק שלנו אלא את התנועה בכללה. 

לעבודה צדדית לחיפה וחזרו רק שארית הפליטה  מעשה בקבוצת כפר החֹורש ששלחה אנשים 
שגם שם קרה כדבר הזה. ומעשה בקבוצת  אולם שארית זעירה מאוד. ומעשה בקבוצת מזרע

ומעשה בלי סוף. יש חלק מהקבוצות שלשם החזקת האנשים הגדילו את תקציב   -ומעשה חולדה
ד עוברת עליו ומעשה שהגדילה את תקציבה עד לידי תקציבנו ועו ההוצאות. מעשה ברמת רחל

בקיבוץ הנוער הציוני שהגדיל את הוצאותיו לעזרה לקרובים ואת ההוצאות לטיולים וכו' לסכומים 
שאת כל הרווחים מעבודתם מוציאים רק  גדולים. ומעשה בקיבוץ "הסוללים" מפתח תקווה

צורה  להוצאות הלבשה, תיאטרון וכול', ואינם חוסכים כלום לא בצורת משק חקלאי ולא בשום
 אחרת.

 ומעשה בהרבה מאוד קיבוצים מהעמק שבאו לתערוכה בהמוניהם ובתקציביהם וכול'. 
 צריך כנראה לסגל גם את הקבוצה לפרוספריטי הנוכחי בארץ.
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ונעבור מהכלל אל הפרט: רבה העזיבה אצלנו וכחרב נחתה בנו. ולצערי הרב אף אחד מהעוזבים 
אף אחד לא  וכמעט עודולא את החיים היותר יפים. אינו מחפש לא את הקבוצתיות היותר טובה 
כל אחד  כל אחד מחפש לו את החיים היותר קלים. החליף את קבוצתנו לקבוצה יותר טובה אלא

שעל כל עזיבה באה הערת  חרה לי מאודואת זאת יש לציין.  עובר לפרימוס הקטן ולטיפול הפרטי
הפתעה בשבילינו זה עוזב כבר זה שנים החברים ואפילו של הטובים והמעולים שבנו שאין זו 

ומובן היה שכל החברים אחדות. זו לא מרוצה כל הזמן, זה טוען ככה וזו טוענת ככה והכרחי 
 האלהעזבו או יעזבו את הקבוצה בזמן מן הזמנים.

  ההופעה הזאת והמפנה הזה יותר מדי אולם חברים היכן הגבול?
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 כך בנקל לעבור עליהם.-וליצירתנו שאפשר יהיה כלמסוכנים לחיינו, למפעלנו 
 ננתח עכשיו את הדברים לאור שלושת חלקי החיים שלנו: המשקי, התרבותי והציבורי.

חברת קיבוץ מהשומר  התרשמתי מאוד בזמן האחרון משיחה שהיתה לי עם שרה הצד המשקי:
כם? קבלתי תשובה הצעיר מחדרה שעברה לכרכור. על שאלתי הבנלית והרגילה מה נשמע אצל

שנאמרה בגאווה ידועה: "כולם אומרים שאנחנו בגרנו במשך חצי השנה שנכנסנו למשק. נכנסנו 
לתוך עול העניינים, הדאגות, והתקדמנו יפה". הפרטים שהיא כער ? אינם מעניינים. כן בשביל 

יעות לחיות ולהרגיש את הטמפו של המשק צריך להתבגר, להיכנס לתוך העול, להבין את התב
ואת החיים, את היצירה ואת שועתו של המשק לעיבּוד, לשמירה, וגם לקידום ולהתפתחות. מי 
שרואה את הסלעים הערומים, הקוצים והדרדרים שמסביב ואת ההרים המכוסים ירק והנטועים 
אצלנו למרות זה שלעיבודם המלא חסר עוד הרבה מאוד הן הלב ירחב. וכל הדברים האלה 

מרני, עבדני כי בסכנה הנני. הרפת שלנו שהגיעה בזמן כה קצר לאחד עכשיו דורשים: ש
הרקורדים הטובים בעולם. הלול שרק לפני שנים אחדות קנינו לתצרכתנו ביצים ועכשיו עם 

הערת  –)כנראה טעות במספר הביצים אולי מאה ושמונים אלף?  081הרקורד של 
בארץ ופתחנו תקופה חדשה לחקלאות הארכיונאית(.ביצה לשנה. הנטיעות שבהן התווינו דרך 

וכולי וכולי. כל זה נמצא במצב של תובע שאין לספק אותו. ומוזר ומשונה כשבמצב כזה  -בארץ 
כשאנו צריכים לחשב באיזה אמצעים לאחז כדי לתקן ולסדר את הקיים באה ההודעה על תרמיתו 

דשים ליצירה של יהודה שהבטיח שנכשיר וניטע מחדש ונספק את יצרם של החברים הח
עצמאית. הלא הפיתוח של הנטיעות או הגדלת הענף היא שאיפת ומשאת כולנו ולא מפני רמייה 

את זאת כי רצונו ורצוננו הוא. אולם במצב הנוכחי אין לבוא בהצעות כאלה  או שקר הבטיח יהודה
תיקון ולהבין את זה צריכים כולם. ואין לבוא ולהגיד שאת האי סדר ואת כל הדברים הדורשים 

 וסידור נעזוב כעת ונלך לנטוע מחדש.
גם מילים אחדות על זה שבקרית ענבים אין חקלאות. מי אינו זוכר את "התלם הארוך" של ראובן 

היה חבר כזה בקרית ענבים שטען שאין לו ספוק חקלאי בקרית ענבים ושלו דרוש תלם  כספי?
טפשית הנ"ל והוא עד היום טייח. ארוך וכעבור זמן קצר עזב את קרית ענבים לרגלי דרישתו ה

צריך לדעת ולהבין שלפֵתַח רפת שאין מקום בארץ שאין שם מצאצאיה ושהיא ֵאם הרפתות בארץ 
 זו היא חקלאות לא קטנה. וגם לשלוח ביצי דגירה ואפרוחים לכל מקום –
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של מטריאליזם גם על חקלאות. ואל תחשבו שמטיפים לכם תמיד: עבודה עבודה מפני טעמים 
המצב דורש זאת. אני רוצה עוד להעיר שהצטערתי מאוד לשמוע מפי כמה חברים   -גרידא 

שהעבודה של סידור זבל או פירוק תלתן לא מושכת אותם ולא מעניינת אותם וכולי וכולי. אני 
חושב שהעבודה הזו היא לא פחות חקלאית והרבה יותר מעניינת מאשר השקאת פרדסים או 

 השרון. -טיף ברמתאפילו ק
אני מקווה שכל הדברים הללו הם רק פרי של דיון יותר מדי מהיר ובמשך הזמן כל העניינים 

 האלה ייכנסו למסלולם.
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אמר שחוץ מהמשק אין שום עירכין בקבוצה. אף אחד מאיתנו לא  לא נכון שיהודה הצד החברותי:
ן לא השרירים ולא כמות התוצרת ולכ המטרה הראשונה בקבוצה היא שוויוןיכול להגיד את זאת. 

היא המודד של החבר בקבוצה אלא האיכות ז.א. מסירותו, רצונו ועניינו בקבוצה. להתחיל צריך 
הדבר הזה גם  כן מהעבודה. בדרך משל לא מספיק להגיד אני חוגג את האחד במאי אלא צריך 

ך שהשויון יתבטא להקל גם על השני שגם לו תהיה היכולת של החגיגה הזאת ותמיד ככה צרי
בתור עזרה לשני בכדי שתהיה האפשרות גם לשני לחוג או לראות או לשמוע או לראות את 

 הנחוץ ואת המעניין.
לא השתתפתי בויכוח על הארון כי אצלי אין הקנאה לשני שמא אצל מישהו יש חליפה ואצלי 

אותי. להיפך הייתי נלחם למרות זה שאני עסקן ומופיע כלפי חוץ אין. הדבר הזה לגמרי לא מעניין 
במרץ בקנאה הזאת. כי הלא לא פעם אתה שומע את השאלה: למה תפרת לשניה עוד שמלה ולי 

אלא השאלה  –רק אחת? ודאי שלא חסרה לחברה עוד שמלה או לחבר עוד חולצה או מכנסיים 
ואת כל  היא מדוע לשני יש ולי אין? הויכוח בשטח הזה הוא נפסד מאוד ואיננו הולם את הקבוצה

 אחד ואחד שבאמת ובלב תמים שואף לחיי קבוצה.
אני מסכים שיחיבו את כל החברים להיות בקומונה מתנגד לביטול התאים והייתי מבקש מאוד 
את כל החברים שימעיטו את הויכוח בשאלה זו ולא יעשו ֶפטיש בקבוצה. נגד ההוצאות הפרטיות 

שיש גם ברכה בדבר הזה כי זה מגביל  הצבעתי עוד בשנה העברה אולם במשך השנה נוכחתי
 את החבר במידה ידועה ועל זה נדבר לחוד. בכל אופן אין הדבר הזה תופש אצלי מקום חשוב.

נכון הדבר שביצירת הסניפים מטרה טובה היתה להם המצאת עבודה לחברים  בנוגע לסניפים.

 ישר צרתנו תבואידי זה שתו-חלשים ויצירת יחסים הוגנים ואמון בין הצרכן והיצרן על
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מידינו לצרכן. נכון גם שלא השגנו את שתי המטרות כי: א. העבודה בסניף היא ב תנאים כל כך 

קשים, כמעט בלתי אנושיים שהיא מכבידה מאוד על החברים העובדים בהם. וב. אין הדרך של 

מקום להעיר שלא המצאת ומכירת התוצרת לצרכן תמיד הולמת את דרך הקבוצה ולא פעם יש 

 ככה חשבנו. קודם כל חוסר בקורת ציבורית על הסניף היתה בעוכרינו. 

לרגלי מצב העבודה במשק וכל האמור לעיל אני מציע בהדרגה לצמצם את הענף הזה. להתחיל 

ממסירת הסניף בבית הכרם למי שהוא וריכוז כל הכוחות בסניף בן יהודה ומסירת סניף בן יהודה 

"תנובה". ואת הדבר הזה יהיה קל להעביר. יחד עם זה רציתי להדגיש, עד כמה אחרי אוקטובר ל

אין בקבוצה הערכה לעתים קרובות למפעלו או למאמציו של האיש. בתור דוגמה ניקח שוב את 

אותם השותפים. ניקח את כל העובדים שם שהם נמצאים בתנאים הרבה יותר גרועים מאשר 

וחר בערב, לפעמים גם לא מספיקים לאכל ארוחת עובדים מארבע בבוקר עד מא –במשק 

הצהרים בזמן ובסדר, ובכלל כמו שאומרים: "מעין ולערט פערשווארצט" והכל בכל זאת לשם 

"מען  –הקבוצה, בכדי להגדיל את הכנסות הקבוצה, ובתור תגמול תשמע הערות כמו: ֶחנוָנּות 

 האט געמאכט כעסטאראציעס" וכולי.

ו שאיננו נמצאים בפרלמנט ואין פה שאלה של כבוד, אבל אני רוצה אמר לנ אמנם משה שטיין

,כבוד הדדי בין חבר למשנהו יחסים הוגנים ואפילו מנומסים, הם חשובים אפילו בחברה 

 פרולטרית.

לא ייתכן שכל הפעולות שלנו והמעשים יידחו ללא כל  את השאלה הציבורית נתחיל מדמוקרטיה

השאלות נמסור לפתרון לאסיפה הכללית. ולדעתי גם נפסדת  ידי זה שאת כל -פתרון ומעשה על

צריך להעביר לדיון לאסיפה הכללית. הדבר  ומזיקה מאוד הדיעה שגם את שאלת שולמית אסתר

הזה בלי ספק ינמיך מאוד את קומת האסיפה ויגזל מאיתנו כל אפשרות לדון בדברים יסודיים 



 58 

אצלנו על שאלות תרבותיות, ציבוריות, ואין ורציניים. יש חשיבות גדולה להרחיב את הדיבור 

 יכולת לטפל בכל דבר ודבר.

בקשר עם שאלה זאת אני קובל מרה על האדישות השוררת בקבוצה לתפקידים ציבוריים למילוי 

 עבודות באחריות לנהל ענפים ובכלל לסחוב בעול.

יפול בתנועת אני מתפלא מאוד שהשאלה שבזמנו הוצגה בתור תנאי אולטימטיבי על אודות הט

 "בוסליה"

 

 ביומן 48עמוד 

בחוץ לארץ לגמרי ירדה מהפרק או לפחות לא צפה אף פעם. לא דובר על דבר טיפול ב"תנועה" 

על דבר המצב בתנועה, מצב עלייתם ושאין העניינים שם לגמרי כשורה. אפשר להעריך כבר 

אפילו בקשר עם מתוך זה ש"החלוץ" של המילואים שבא מחוץ לארץ לא מצא לנחוץ לבוא 

 אביב אפילו כשירדו בחוף חיפה.-חבריהם פה והלכו ישר "מיט דיא רויטע פאנען" אל תל

על העוזבים והזמניים. האנשים מהסוג הנ"ל הביאו ומביאים לנו נזק מרובה.  עוד מילים אחדות

אופן הכנסתם וחינוכם של החברים החדשים על ידי החברים מהסוג הנ"ל הוא נורא. הלעג, 

ירות, הביטול שלהם והיהירות, שִהנֵה אני כבר מֵעֶבר מזה הם דוגמה רעה מאוד לחבר המר

החדש והיתוש המזמזם והמנקר תמיד מזיק מאוד הנהו. נגעתי אפילו לא בכל השאלות רק על 

 קצה המזלג כי צר המקום וחבל על הזמן.

 המסקנות שלי:

נו עומדים להגיע לעשות סכום לכוחנו ולסמן את הגבול עד היכן אלהעביר את הקו קודם כל צריך 

 ולפי המצב והכוח להתוות את דרכנו הלאה.

ללכד את כל הכוחות של שארית הפליטה לגמר עם כל העוזבים, לגמר עם כל השאלות האישיות 

ידי זה לטהר את האטמוספירה. בשביל להכניס עד כמה שאפשר יותר חברים בעניינים -ועל

גדול של חברים. את כל השאלות החשובות לברר בין כל לחלק תפקידים בין מספר יותר 

 החברים.

בעניין ארון משותף להחליט על אודות כניסת כל החברים )אני מסכים גם להוציא מהכלל( 

לקומונה. לסדר שויון עד כמה שאפשר בהקדם בין כל החברים. מובן שגם כאן יכולים להיות 

בתור עסקנים נחוצות  או ליהודה ת אם ליוסיחליפו 01יוצאים מהכלל כגון אינני מציע לסדר 

 חליפות.

את שאלת ההוצאות הפרטיות לדחות לאסיפה השנתית ולא להוציאה מכלל כל השאלות לתֹור 

 בדיון.

 את הסניפים בהדרגה למסור ל"תנובה".

להרחיב ולהגדיל את העבודה התרבותית בקבוצה. להעמיד מפעם לפעם לבירור בקבוצה שאלות 

ליות. לטפל ולהתמסר באופן יותר יסודי לשאלת "בוסליה" התנועה והעלייה שלהם. ציבוריות כל

 לטפל באופן
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יותר יסודי במילואין של הקבוצה. כי בלי המילואין אין לנו כל עתיד. היות ולראש השנה יש עוד רק 
וב גם להתחיל כשלושה חדשים אני מציע להתחיל להתכונן בשאלות תקציבים, הצעות וכולי. חש

 השנה שאלה לא קלה.בשאלת האנשים ותפקידיהם לשנה הבאה כי זו תהיה 
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לשם טיהור האוירה בקבוצה חשוב היה מאוד לשנות את הטון בחדר האכל ובאמת לא למרר את 
החיים אחד לשני ותהיינה הדרישות איזו שתהיינה כי הצערים הללו אינם מביאים כל תועלת 

כך חזק ובריא. הייתי מבקש מאוד להוציא מהשימוש את "האנחנו" בעיקר כשהמצב איננו כל 
ואתם" אפילו אם יש לעת עתה התייעצויות פרטיות בין החדשים. בכל אופן צריך לשכוח את 

 "זריקת הגט" "ולא נוציא מסקנות". 

מצד כל אחד המסור והדואג לקבוצה  בן שאלות פרטיות זאת אומרת של עלבונות פרטיים-כמו
הדחות למצוא את פתרונן בשטח אחר. וכולנו שכם אחד צריכים לעמוד להצלת היצירה צריכות ל

  ששמה "קרית ענבים".כך רבים -שעלתה בקושי ובעמל כל

ואל יחשבו החדשים שאם הם לא נטעו את העצים  הרי אין להם ספוק כי צריך לקחת בחשבון 
 וכאילו הכל נוצר מחדש. –ימותו העצים שאם לא הם 

אינני יכול לא להגיד כמה מילים על חוסר כל הגבלה בהוצאותנו. השאלה הזו  -ר גזבר לבסוף בתו
אפילו אינה עומדת באופן רציני בפני אף אחד וכאן לא אתווכח על מחסן פתוח או מחסן סגור כי 
גם הסגור אינו מועיל כלום אם אינו כרוך בחשבון ידוע אחריו. לקראת השנה החדשה. לקראת 

החדשה והתקציב החדש צריך להתמסר לצער הזה באופן יוצא מן הכלל בכדי  קביעת התוכנית
להכניס שטה וסדר בכל שטח של הוצאה. המחזור הכספי גדל וקשה כי השקענו השנה בפרות 

לא"י, בנינו גם בנינים, קנינו צריף, מכונת כביסה. בקשר עם הפרות  051לא"י  במכונית כ  0011
ו יותר במאה טון חציר מאשר בשנה העברה ואם לא להכניס גדל גם המחזור הכספי כי קנינ

שיטה וסדר בשטח הכספים לשנה הבאה ולרדת מהחובות להכניס למסגרת את ההוצאות 
ולפתח את ההכנסות הרי אנה אנו באים? ומי יודע כמה שנות פרוספריטי עוד ישנן בארץ ואולי הן 

אולי ואולי? צריך לחיות ... )קצה דף כבר הולכות ונגמרות אולי תפרוץ מלחמה בעולם ובכלל 
 אחרת נמות בלי תכריכים.קרוע(... 

 יהודה קופר.                                                                                                            
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71.2.8419 

 המכבסה, סידור הרצפה בחדר האוכל.השבוע עסקו בעבודות ניקוז, סידור  בעבודה.

 במטעים. בטפולים קצת באיסוף פרי והתחילו בסוף השבוע בבציר.

כמעט  –גם כן עגל  - ליטר חלב ליום. המליטו השבוע ברפת הפרה בובה  עגל והפרה פנינה 8211יש כ  ברפת

 כל הפרות הממליטות אינן מוציאות את השליות ומקבלות טיפול על ידי הרופא.

 אחת הפרות הטובות בטרנספורט. -מהטרנספורט החדש  ע מתה מגחלת הפרה "שחריה"השבו

אחרי  זה עשו וקצינציה )זריקות חיסון( נגד גחלת לכל הפרות. כעת אנו תובעים כבר מהחברה לאחריות 

בחו"ל שבה הבטחנו את הפרות השוויצריות ואת ההולנדיות החדשות עבור פרה אחת שוויצרית ושתי 

 הולנדיות.

מפרגיות. עכשיו עושים בלול סידורים  111ביצים ליום; מזה למעלה מ  8171 - 8111יש כעת כ  בלול.

 תרנגולות למכירה. 811וברורים. מבררים מבין הזקנות את המטילות מעט, והשאר הוציאו כ 

לחלק  הצפיפות גדולה מאוד אצלם. היתה הצעה1 ילד מבית החינוך לילדי עובדים מתל אביב 77 באו השבוע

אותם שבמקום שיהיו פה כלם חודש יהיו חצי הילדים חצי החודש הראשון וחצי הילדים בחצי החודש השני. 

 לשם זה נסע שמואלי לתל אביב לבירור השאלה. 
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החליטו לקבל לשנת הלימודיים הבאה ילדה )ילד?( של מורה שחלה ומוכרח  השבוע היתה אסיפה כללית.

 להתרפא בירושלים. 

 באופן כזה נתנו תשובה שלילית. 8חברים ונגד  1ור קייטנה של ילדי בן שמן הצביעו בעד בנוגע לסיד

הנוער הציוני מחכה להחלטת הסוכנות היהודית בקשר עם הקצבת כל  בנוגע להתיישבות הנוער הציוני:

להתיישבותם פה. ישיבת הסוכנות שצריכה היתה להיות בסוף השבוע העבר  הכספים שיקבלו מפתח תקווה

 נדחתה לרגלי ֵאֶבל ביאליק ז"ל.

 להעברתם הנה. בוחר כעת פלוגההנוער הציוני 

 היתה פתיחה, וסקירת כל המצב .בליל ששי העבר התחילה האסיפה השנתית

 

 

 ביומן 44עמוד 

שכט הסתלק אחרי  נריה ומשה שכט. משה-בחרו נשיאות. אברהם קרייתי, אברהם בן בקבוצה על ידי יהודה

 נריה, קופר, מרים פרוידמן, נפתלי אספיס ומיכאל הפלר.-מדת: לביטוב, בןכן. בחרו ועדה מת

 ביום שלישי היתה אסיפה מוקדשת לחינוך. הערב אסיפה בענייני התנועה בחו"ל וקליטת חברים חדשים.

 בשבת העברה בישיבת המזכירות דנו בשאלות כדלקמן: 

 הבנאים צריכים להתחיל ..... )?(( עבודה.  החלט להתחיל בגדור מסביב ללולים ולעצי פרי. 8

 ( חופש מטליה. בהתחשבות עם מצב בריאותה של מטליה הוסכם שהיא תקבל חודש חופש והוקצב לה גם 7

 סכום כספי.    

 מסכים להשאר כאן לנהל את עבודת הסנדלריה בתנאי שיקבל סכום כסף  אביו של ורזינגר לנץ,  לנץ( 1

 לא"י. 1עד  7-מסוים. הוסכם לתת לו מ   

 )המשא ומתן במשך השבוע לא הצליח והשאלה תעמוד שוב לדיון המזכירות(.   

 .  הוחלט להתחיל בנפחיה בעבודות הגידור ולהביא את כל החומרים הנחוצים לשם זה מתל אביב. את גדור( 9

 הגדר החלט לעשות מרשת )כמו של פרדסים( ולמעלה חוטים דוקרים.    

 מסגרות מ"איחוד" כי עושים חסול של "איחוד" ואח"כ יהיה קשה לקבל אותן.( הוחלט להביא השבוע את ה1

 הוחלט לפי בקשות החברים ולפי מה שנקבע על ידי המזכירות לתת במשך הזמן הקרוב חפש   חפש( 8

 חיה, מלכה מלחי, צבי, אברהם  לחברים כדלקמן: מטליה, ישראל, יהודה'ל, יופן, משה זיידלר, שרה ברזילי,   

 לפי פקודת הרופא לקבל אמבטיות לשם ריפוי. נוסעת לחיפה חיים. לאה-)נוסע לקורס( ובן בן נריה    

 ממוצא לקנות אפרוחים אצלנו נדחתה. בקשתו של כהן( 2

 להתאים, שיהיה לו חופש יחד עם מטליה. .  הוחלט את החופש של יופןיופן( 1

 ובניקוי. )בינתיים גם השבוע לא ניקו את בתי  :  הוחלט לרכז השבוע כמה ימי עבודה בחצרנותסניטריה( 4

 הכבוד(.    

 לקבוע מציע לעזור לנו בשמירה. החלט להקציב לו סכום כסף אם יוכל  מוסה מבית נקובה – הצעת מוסה( 81

 לנו בתפישת הגנבים הבאים אלינו, אבל ולעזור    

 

 

 ביומן 811עמוד 

יה פסח וכנוס "גורדוניה" )העברה ענקית על התקציב לא"י. באפריל ה 711על המטבחים הוציאו באפריל 

מא"י המאה. עכשיו  181-111מא"י הליטר. ביצים היו  18שלהם ובכל זאת המחיר על החלב בממוצע היה כ 

 כבר הרימו את המחיר על ביצים. 
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זמנו לא"י זה חוץ מהצנטרפוגה שאותה ה 11היא תעלה יחד עם ההובלה כ  -כבר הגיעה לארץ  מכונת הכביסה

 ע"י ד"ר וילבושביץ ושעדיין לא הגיעה ארצה. 

אותומובילים(  7צריך רק לגמור את העברתו )עד עכשיו  -גמרו כבר לפרק  את הצריף של ד"ר דוסטרובסקי

 וקשה למצוא את הסידור.

אין בעל. האורוה מלאה זבל. הפרידות אינן מקבלות אוכל כסדר. היום רתמו את "תכשיט" והוא טייל  לאורוה

 בחליפתו בחוץ וטעם מעץ השזיף שנטעו על יד הבתים. 

 קיבלה מכה בעין ואין מטפל בה. "אדומה"

היתה בשבוע העבר ישיבת מועצת המרכז. דובר בעיקר על פעולות המרכז, בקשר עם מחלתו של  ב"תנובה"

כל שבוע הוחלט לעת עתה ליצר מזכירות של המרכז בה ישתתפו ורלינסקי ומנדלבלט.  החבר אליעזר יפה.

בתור בא כח "תנובה"  מנהלי ה"תנובות". פעם בחודש ישיבת הנהלת המרכז שאליה צורף גם ארצי 1ישיבת 

.)?(........ 

חברים )ביניהם  8נבחרו ועדה של 1 אברהם-ל"צוף"  יוסף בן, נריה-מנדלבלט, יוסף וא. בן – מזכירות הדבש

בודת הועדה הוגבל לשלושה חדשים. אחרי זה צריכה לבירור סמכות והיקף פעולות המרכז. זמן ע גם לביטוב(

 להיקרא שוב ישיבת המועצה המרכזית.

השבוע התחיל בקבוצה בשיחה על "תנובה". הבירור לא הצליח מכיון שרוב החברים החדשים שבעיקר 

בשבילם נקבעה השיחה לא היו בשיחה. הוחלט להמשיך בפעם אחרת. לעת עתה העובד ב"תנובה" בשמנו 

 ולפעמים יהודה'ל. לפעמים נוסע יוסף ברר –מתחלף 

 ומספרים שהיא עוזבת אותנו. שבה מהטיולנסיה 

 עוזבת את הקבוצה לזמן ממושך עם הילדים. הודיע שזיתה יהודה

 אברהם ברסקי עוד מחפש עבודה.
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