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ביומן 11עמוד    

אלף  54ביכולת הקליטה שלנו אנו מסמלים את ארץ ישראל בכלל. הנה קלטה הארץ בשנה העברה 

יהודים ולא נודע כי באו אל קירבה. זרועותיה פתוחות לקבל עוד כהנה וכהנה. כל פינה בארץ משוועת 

ם ספורים חדרו לכל ענפי חברים במשך ימי 54לידיים עובדות ומחכה לאוניות. אף אנו כך הנה באו אלינו 

העבודה, חדר האוכל שלנו הרחיב את קירותיו בין לילה כבַמטה קסמים. ובליל פסח הננו יושבים כולנו 

כאן, הוותיקים והצעירים, הילדים והאורחים  כל אלה שבאו בצל קורתנו ברוכים יהיו. הננו מונים בקרית 

ננו פותחים את ה"סדר" החמישה עשר בקרית נפש ואיחולנו ורצוננו הוא: "כן ירבו". ה 141ענבים 

 ענבים, ומסדר פסח אנו עוברים לסדר היום הרגיל.

בהתחלת השבוע התקיימה אסיפה שדנה בענייני עבודה. זאת היתה האסיפה הראשונה  המצב בעבודה.

משורה של האסיפות לקראת החצי השני של השנה. מתוך חוסר הכנה מספקת, וגם בקשר עם זה שהכינוס 

תקיים קודם, ועכשיו חג הפסח הפריעו לתכנית האסיפות, לא רכזו האסיפות האלה תשומת לב מספקת שה

של החברים. וָחָבל. כי הן המצב בעבודה והן מצב המוסדות, המצב הכספי והתקציבי, דורשים תשומת לב 

מרובה. כנראה שרוב החברים, משנגולה המועקה ששררה בקשר עם חוסר אנשים, נרגעו כליל, 

"ההרחבה" בכל העבודות ובכל העניינים הולכת במלוא קיטור מבלי שתהיה למי שהוא פרספקטיבה 

ברורה ומליאה, הן ביחס לעבודה והן ביחס לעניינים אחרים. חוסר יד מדריכה בעבודה מורגשת על כל 

ום צעד ושעל. יוצאים אנשים לעבודות שונות מבלי שיהיה להם מושג איך להוציאם לפועל. למרות הח

והקיץ שהתחיל השנה מוקדם, לא דאגו לשנות את שעות העבודה ולהתאימם לקיץ. כלי העבודה  הגדול,

הם הפקר בעצם סידור העבודה הוא טכני גרידא רושמים אנשים ברשימה ותולים את הפתקא על הקיר 

מתבזבז לפועל. יש רושם כי כוח עבודה רב הולך ומבלי שיהיה מי שהוא שיתענין איך מוצאת העבודה 

 מתוך חוסר סידור רציונלי.

נמצא  יוםחקלאי נכנס לתפקיד של הספקת מים. כרגע תקופת העבודה במים היא כזו שכל ה בעניין המים.

נוזלים. על מי  ברזיםישנם המון  .המים בבית יד המוטור במעיין ונותן מים. מי דואג לסידורי האיש על

 הדאגה לתקן אותם?

את ההרים הפקרנו לערבים והם עושים שם כמו בתוך שלהם.  במשק.ערבים וערביות המסתובבים 

האנשים  אלה תלפעמים רצים על ההר רודפים אחרי הרועים, מבזבזים כוחות וזמן, וכשתופסים עז, א

בכל פינות גם כך לערבים את השלל. בזמן האחרון הם מסתובבים -שרצו לתפוס, בעצמם מוסרים אחר

 בעד לירה.  גנובבו יעקּוּב" או לקנות פח בעד גרוש ולהחצר והמשק. באים לחפש את "א

 

 ביומן 15עמוד 

יד הרפת התחתונה דווקא  באים לקצור עשב ומקבלים פתקת "הכשר" ועם הפתקה הזו הם מסתובבים על

יד המקלחת לבנים ושמה  בשעות שהרפתנים אינם. היום באמצע היום הורידה ערבייה מהחבלים שעל

בא, עליו לשבת  אשהו רגל לערבים בחצר. אם מי לטה שלא לתת שום דריסתבשק. צריכה להתקבל הח

 במקום קבוע ולחכות ולא להסתובב בכל המקומות.

באמצע השבוע התקיימו שתי אסיפות, באחת היה דו"ח על מצב הכספים ועל התקציב.  אסיפות וישיבות. 

חודשים שעברו, יש  4ם בעד עבודה. מהדו"ח על מצב הכספי ובשנייה דנו על המזכירות ועל מסדרי

 7לפי ההשערה של המזכירות צריך להיות במשך  ,לירות אלףלראות כי ההוצאות עלו על ההכנסות ב

 1511לירות, כך שלבסוף יישאר עודף של  5511החודשים הבאים עודף ההכנסה על ההוצאה בסך 

יחס להשקעות, יש צורך את לירות. לפי ההצעות השונות ב 11,,11-ל 1.1-הגיע בלירות. סכום החובות 

אם אפילו ההכנסות  טןשסכום החוב לא יוק אהתקופה הזו. יוצא איפכל העודף הזה להשקיע במשך 

העבודה וורזינגר שוב פעם הודיע שהוא -באסיפה השנייה דנו בעניין סידור תהיינה במידה המשוערת.

עבודה את יהודה  ס לסידורמתפטר ואברהם ייצטרך לטפל במכוורת במשך חודש ימים. הוחלט להכני

עבודה שלישי. כנראה -וורזינגר ידחה את התפטרותו לחודש ימים. כמו כן נבחר מיכאל בתור מסדר

שהחלטה זו שנתקבלה באסיפה שלא בנוכחות המעוניינים תדרוש עוד ברור, כי יהודה אינו מסכים לקבל 

 העבודה.  עליו את סידור

יחד עם העובדות בטיפול ויחד עם האימהות. הוברר המצב השבוע התקיימה ישיבת ועדת הביקורת   

בטיפול וכמו כן המקרה של הוצאת לאה'לי מהטיפול ע"י ציפורה. נקבע סדר העבודה בטיפול להבא עם 
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הבנה -יותר נכון אילרגלי זה, בין ציפורה וגולדה,  כסוך שנפלסתה של חנה. ביחס למקרה שקרה והסכני

 סקנה לחוד.מאשר סיכסוך, תוציא הוועדה מ

יסתדר טיול למטעים. החברים העובדים בענף יסבירו לחברים בזמן  11מחר בבוקר בשעה  טיול למטעים.

הטיול את מצב המטעים שלנו ויתנו תשובות על כל השאלות שתתעוררנה. משתתפים בטיול כל מי שיש 

 לו עניין בזה, הן מהחברים החדשים והן מהותיקים.

 

 ביומן 11עמוד 

 4.5.15  יום חמישי

עם ריבוי מספר החברים לא  המועד הורגש השנה פחות מאשר בכל שנה, ובקשר אם כי חול בעבודה.

. יוצאים שונוהעבודה לא  כך המצוקה בעבודות, לא הוכנס עדיין סדר מספיק בעבודה. שעות כלה הורגש

ם הקבועים אלה לעבודה מאוחר מאוד, גם הסידורים הקבועים עוד לא נגמרו, לא נכנסו עדיין לענפי

העבודה, החלט  שצריכים להיכנס. באסיפה שהתקיימה השבוע בקשר עם ענייני המזכירות ומסדרי

 עבודה. הוא ייכנס לתפקידו למחרת הפסח. שיהודה ייכנס לחודש ימים לסידור

כל העבודה  ואילךלאפריל  1-נכנסו העניינים למסלולם, אחרי המריבה היסודית שהיתה, שמ האם.-במטע

ושולמית  שטיין נו לעבוד שם. עבדו במשך כל השבוע יהודה, משהה שייכת לנו. מיום שני התחלתהי

אנשים שיגורו שם קבוע. חושבים שני שה. אחרי הפסח יצטרכו לשם לעבור הקטנה. מיכאל עבד בחרי

 ישזה יהיו מיכאל ומשה שֵטיין. האנשים שיעבדו שם באופן קבוע צריכים להיות מעוניינים ליצור יחס

 הרבה. ת בעבודה, ותהיה אפשרות שם ללמודעבודה הוגנים, לשמור על הדייקנו

הפרי  במשך השבוע הבא ייגמר גם עידור עצי  נמשכים העידורים. עידור הכרם נגמר במטעים שלנו

תחיל העידור השני בכרם. ישנן הרבה עבודות מקצועיות שלא נעשו ונדחו מחוסר אנשים מנוסים. יהודה י

אפשר גם לעזוב  וחוץ מזה אי שבועהאם, חוה לא היתה כאן בימים הראשונים של ה וע במטעעבד כל השב

 את העידור רק בידי חברים בלתי מנוסים עדיין.

פרות חדשות. היה מקרה מות של שתי המלטות, מזה  5ליטר חלב. היו השבוע  1711-הגענו כבר ל ברפת

השגיח על פרה ברפת העליונה, ואלה לא עגלה שבא באשמת השומרים. הרפתנים מסרו לשומרים ל

בוקר לעבודה, מצאו את העגלה מתה. בהתחלת השבוע לא הביאו תלתן ת השגיחו, ובבוא הרפתנים לפנו

 ונתנו רק חציר ירוק משלנו. החציר שלנו לא הצליח השנה והוא נמוך מאוד.

 3,1ביצים יצאו  1511-מ –הוציאו השבוע אפרוחים משני אינקובטורים. התוצאות טובות מאוד  בלול:

לציין שתוצאות אילו הן  ישההצלחה שהיתה בדגירה הקודמת, -. אחרי אי5%,מה שמהווה   אפרוחים

הקור וחוסר הירק. יש לחשוב שמחוץ מ נוותהההצלחה בדגירה הקודמת  מצויינות. זה קובע בהחלט שאי

ר הביצים ירד מאוד. המחיר לדגירה זו אנו נדגיר רק עוד דגירה אחת, מחוסר מקום לאפרוחים. מחי

 יום.בביצים  1511-ל 1111מיל מאה. מספר הביצים כמקודם בתנודות קטנות, בין  151בתנובה 

 
 ביומן 15עמוד 

יד המעיין הערבי. מסרו למשטרה, סידרו גבס מהעקבות  גנבה הרצועה מהמוטור עלנ. השבוע פגעי חיינומ

 הרצועה איננה.)לעת עתה( שמצאו, אבל לע"ע 

בתה היתה גהפסיקה אסתר את העבודה ליום שלם. עד כמה שבעצם העניין היא צדקה, עצם ה הספר-תבבי

 סדרי עבודה.מאפשר להעניש את הילדים בעד אי תשומת לב של -בלתי נכונה ובלתי צודקת. אי
היה השבוע סכסוך בין יוסף ישראלי וגרינברג, סכסוך שלּווה בביטויים גסים וחריפים של אחד  רפת.ב

לפי השני. מבלי להיכנס לעצם העניין יש להעיר שהגיע הזמן שהחברים ימצאו דרך יותר נאותה ליישוב כ

 סכסוכים.

 לא התקיימה השבוע מחוסר זמן. שלושה ערבים היינו עסוקים בתיאטרון. ישיבת ועדת הביקורת

עירה אין שום יד הרפת התחתונה ונפצעה. הובילו אותה ה עליזה רכבה על אופניים, נפלה על תאונה.

 .בוטלוסכנה, אבל בינתיים הפנים התנפחו מעוצם המכה. כל התוכניות שלה לימי החג האחרונים 

האוכל, החברים החדשים וריבוי האורחים איפשרו לחוג את החג  רחבת חדרבעבר השנה יפה.  סדר פסח

 ניניקושיות מע 5בשמחה. דבורה שאלה 

 רה נמשכו עד שעה מאוחרת בלילה.ויהודה השיב עליהן. הריקודים והשי דיומה

המשק מלווה בהסברה מקצועית.  זהו הטיול הראשון בענפי ביום ראשון של פסח סודר טיול למטעים.

בטיול הראשון השתתפו מעט מאוד חברים. בימי החג יסודר טיול שני, המשך של הטיול הראשון 

 תעניינות, יבוטלו הטיולים האלה.הפרי. אך אם מספר החברים יהיה מועט ולא תהיה ה במשתלות ובעצי
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האוכל שלנו בהרצאת פ. לּוּביָניֶקר. חושבים שישתתפו  הכינוס יפתח בחדר הערב מתחיל כינוס גורדוניה.

 איש.  151-בכינוס כ

 

 ביומן 14עמוד 

 
 התשוקה לסדר

שתיקה  ידוע,יש פתגם "שהשתיקה יפה מהדיבור". יש לקבל את הפתגם הזה אם השתיקה היא בגבול 

יתרה לפעמים מזיקה. יוכל להיות שגם הפעם לא הייתי יוצא מגדרי, לא להתערב עד האסיפה השנתית 

הבאה, לולא הרגשתי שסכנה אורבת לנו, ולולא ראיתי שכעבור חצי שנה לא נוכל כבר לתקן מה שיכול 

 להתקלקל מהתחלה.

של האסיפה ת החלק הארי באסיפה השנתית הקדשנו א עודדובר על כניסת החברים לקבוצה.  הרבה מאוד

לשאלת החברים. והנה עכשיו אנו לאחר המעשה. הקבוצה החדשה זה קרוב לחודש ימים נמצאת בתוכנו, 

התגשמו כל  אחת  לא באו בתור בודדים אלא בתור קבוצה מאוחדת ומאורגנת. הם באו בבתהחברים 

 החלומות

מהלך בחיינו. איזה שינוי כביר בתוך  ומן ההיגיון הוא שצריך להיות מורגש, איזה מפנה חדש שחלמנו

לאים תערות והתעוררות חדשה, פיזור העננים השחורים שכל הזמן ריחפו עלינו. תיקון ההרגיל, החיים  

 מן קצר לגמרי לא נרגיש בכוח החדשהישנים, קצת אור לכל ענפי המשק. והנה מפחד אני שבעוד ז

, וטבעם יהיה אז שכל יהסדר, לרשלנות, לאפט לאיגם הם כמו הרבה מהחברים הותיקים, יתרגלו  שבעליה

כאחד להתבודד. בוודאי יהיו חכמים שיאמרו אולי שקופץ אני בראש בשביל אחד יחפש לו את פינתו 

 לא זו הדרך!ההדיוטים, ואני מוכן לקבל עליי את הדין ורוצה לעמוד בשער ולצעוק: 

 לרגליכם את ההשגים המרובים שרכשנו לגמרי לא היה מיותר להתעכב על ששת החודשים שעברו, ולס

 חטאיםלא לחפש  יהשינויים הרציניים שחשבו להכניס, בשביל ללמוד ואולי גם בשביל ללמד. אבל מטרת

 כי אם תיקונים.

העבודה וסידור העבודה. הרבה פעמים  יהיה כל שאלות  ראשוןבמכתבי ה עכבהנושא שאני רוצה להת

ו זו אהאוכל או ע"י פיתק סידור העבודה: סידור פומבי בחדרופן א שאלתהעבודה העסיקו אותנו ב מסדרי

 עוזו היא הסיבה העיקרית לאי סידור ולמצב הפרו   xxxxxxxxעל הקיר. והתקבל הרושם שזו היא 

בפעם העשר את ההצעה הזו, אז ברור מאליו קבלה  אל האסיפההמשק. ומכיון ש השורר כמעט בכל ענפי

 השגיאה העיקרית של מסדרי אהי . אני חושב שזוכמקודם ללכתצריך  נ"לשלא יכולה להיות תקנה וה

העבודה זו רק צורה או קליפה לתוכן ולא יותר, אופן סדור והעיקר לטפל. העבודה. הטפל נהיה לעיקר 

המשק, ומשמשים ראי לענייני העבודה,  הדופק החי שלהעבודה הם  ערך. מנהלי-הייתי אומר: מסגרת קלת

 מקרים לענייני הקבוצה. וממילא גם בהרבה 

 יותר טובמועצה הנעשה במזכירות ולב נותנים לצורה החיצונית. בשביל לדעת מה יותר מדי תשומת

מודפס עם , במקום שהוא יופיע רגילבעיפרון על גבי נייר אפילו כל למחרת, כתוב -לקרוא את הפרטי

 מכונת כתיבה פעם בשלושה חודשים.
 


