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עמוד  6ביומן
יום ששי  16.3.34כ"ט אדר
בוא החברים החדשים
ביום שני באו אלינו החברים החדשים מקבוצת אביב .עוד לא כולם באו ,אחד עשר איש מבין עשרים
ושישה .בשבוע הבא יבואו שאר החברים והחברות .כשיגיעו כלם יסודר נשף פגישה בו נצטרך לברר
לאנשים חדשים את מחשבותינו ורחשי לבנו על תפקידם הם בקרית ענבים ועל התפתחות העמדה שלנו
בקשר עם הגדלת ישובנו .רצוי יהיה לשמוע גם מפי החברים החדשים את מחשבותיהם הם על הקבוצה
והמשק כפי שהם נצטיירו להם במשך השבוע הראשון להיותם כאן .מיותר להדגיש ולדבר על האחריות
הרובצת על שני החלקים ,למצוא דרך להתמזגות מלאה ושלמה ,לחידוש הפעולה והיצירה שנפסקה אצלנו
בזמן האחרון מחוסר אנשים ומעיפות רבה .הרצון הזה שהאיחוד הזה יצליח והזיווג יהיה לאורך ימים ,זהו
בלי ספק רצון כל החברים.
הצד הטכני של ההעברה עוד לא הסתיים .כנראה שלא נעביר משם את הצריפים ונמסור אותם לקיבוץ של
הנוער הציוני .לע"ע המשא ומתן עוד לא הסתיים .היו גם קושיים להוצאת האנשים מהמקום .בקשר עם
מצב העבודה בכלל והקטיף בפרט ,אבל יש לקוות שבמשך השבוע הבא ייגמרו העניינים .החברים שבאו
הסתדרו בינתיים בצריף .גם בשביל שאר החברים שיבואו צוינו מקומות זמניים עד שיוקם צריף כפי
שהחלטנו באסיפה הכללית.
ישיבות ואסיפות
שבת העברה היתה שבת מלאה וגדושה בישיבות ואסיפות .התקיימה שיחה עם החברים הגרמנים .השיחה
היתה גלוית לב ודובר על הרבה שאלות מהווי שלנו .על הרגשתם העצמית של החברים ,על מצבם
בעבודה ,על הצורך להכניסם יותר ויותר לשאלות ופרובלמות המשק והקבוצה מבלי שימלאו את יום
עבודתם כאנשים זרים שאין להם שום שייכות למשק .דובר הרבה על הצורך בעבודה תרבותית יותר
רחבה ,בהסברת ענייני הקבוצה ,ועניינים חברתיים .הקראת עיתון בכל שבוע.
היתה גם ישיבת וועדת הביקורת .הישיבה דנה באופן מקיף על אופן סידור העבודה אצלנו .שמעה הצעה
מפורטת על שינויים באופן סידור העבודה ,להפסיק את סידור העבודה היומי ולרכז את הסידור ליום אחד
בשבוע .לחלק את כל האנשים לענפים ולקבוע תור ורזרבה לכל העבודות שהן אינן קבועות ובעבודות אלו
לשתף על פי רוב את רוב החברים .הוחלט להעביר את ההצעה הזו לדיון לאסיפה חצי שנתית שתתקיים
בשבת הבאה.
בקשר עם המועצה לענייני חינוך לא הופיע היומן בזמנו.
עמוד  7ביומן
יום שני 19.3.34
המועצה לענייני-חינוך
נפתחה ביום ששי אחה"צ ,השתתפו כ 65-איש .היתה הרצאה מקיפה של ביגל על מצב החינוך של ילדינו,
מצב בית הספר ופעולת מרכז החינוך .חוץ מזה היתה הרצאת ציזלינג על מס חינוך כללי .במועצה
השתתפו בעיקר באי כוח המשקים ובאי כוח מוסדות החינוך העירוניים ,אך השתתפות המחנכים היתה
מעטה מאוד ,כי באותו יום סודר כינוס פדגוגי בקב' שילר .בשאלות היסודיות של החינוך ,המועצה לא
טיפלה .ההכנה למועצה מצד המרכז היתה גם כן בלתי מספקת .הויכוחים נסבו בעיקר בשאלה המעשית,
מס חינוך .אחרי כן נתקבלו החלטות ,אושרו התקנות הרישמיות ,הצעת ההסכם בין המרכז ובין הנקודות,
ונבחר ועד חדש למוסדות החינוך.
מפאת המועצה לא נתקיימו בשבת זו שום ישיבות מחוץ לישיבת המזכירות .בישיבת המזכירות דנו
בשאלת העבודה ,בשאלת ההכנה לקראת אסיפה חצי השנתית ובעניין מטע האם .בעבודה נתקבלה תוכנית
לשבוע ,הוחלט לסדר בהקדם הכי אפשרי מקום לסידור הבגדים לחברים החדשים והוטל על מסדרי
העבודה להכין את התכנית המפורטת של העבודה וחלוקת האנשים לפי הענפים.
עמוד  8ביומן
יום ששי 23.3.34
בעבודה :בקשר עם החום שהתגבר בימים האחרונים ,התחיל כבר הלבלוב בעצי הפרי .השזיפים כבר
במלא פריחתם ,גם בכרם העיניים כבר התמלאו .השבוע היה השבוע הכי נוח לעידור ,כי האדמה עדיין לא
התקשתה ועכשיו עוד קל לעדור .אבל החברים מקב' אביב באו רק בסוף השבוע ואתמול והיום עברו
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בסידורים של הדירות ,הבגדים וכו' .השבוע הבא זהו השבוע האחרון שנשאר עד הפסח צריך להיות שבוע
מרוכז מאוד בעבודה ,בעידורים ובבניין .עלינו לגמור את העידור הראשון גם של הכרמים וגם של עצי
הפרי עד הפסח .בעבודת הבניינים התקדמו לא הרבה ,גמרו את חצר הרפת ,סידרו את ההשקאה לפרות
החדשות ,העבירו את הצינורות בשביל השתן .חוץ מזה התחילו במחסן בשביל הכוורות ,ול ּו היו פחים
בבית היו גומרים אותו היום .כך נשאר הדבר ליום ראשון .סידרו חדר נוסף לארון הבגדים בשביל
החברים החדשים.
בהספקת התלתן תהיה הפסקה לשלושה ימים .צריך לקחת בחשבון ולנצל את עבודת האותו במשך
שלושת הימים האלה ,להביא את כל חומרי הבניין הנחוצים ,לנקות את חצרות הרפת ולהוציא את הזבל
באותו כמו כן לסדר את בור הזבל.
צריך גם להעביר את הקש מהלולים ולסדר את הזבל בצורה כזאת שאפשר יהיה להמשיך לקחת זבל .יש
צורך גם להריק את בור השתן.
מטע-האם .בישיבת המזכירות הובררה עמדתנו במטע האם והוחלט לאחוז בכל האמצעים לא לתת להכניס
אנשים קבועים לעבודה מחוץ לאנשינו .הוחלט כמו כן לדרוש משבוע הבא את כל העבודה בשבילנו.
נמסר ליהודה לברר עם יַויץ את כל השאלות של מטע האם .היתה פגישה ליהודה עם יַויץ והוא הבטיח
להיות בקרית ענבים ולגמור בכל העניינים.
בטיפול .העניינים בטיפול אינם בסדר ,תנאי הדירה רעים ,מחלות הילדים בימים האחרונים ,אי קביעות
המטפלות ,יחס בלתי נכון של אימהות למטפלות כל אלה דרשו ברור יסודי של שאלות הטיפול .הוועדה
המבקרת רצתה לסדר השבוע ישיבה של כל העובדות בטיפול יחד עם האימהות .הישיבה לא יצאה לפועל
מפני שבאותו ערב התקיימה ישיבה אחרת .הישיבה תתקיים בהתחלת השבוע הבא.
העברת קבוצת אביב .ביום רביעי באו כל החברים מקבוצת אביב יחד עם המטלטלין .נשארו רק זהבה
ומשה .משה בא היום אך יצטרך בוודאות לשוב לכמה ימים לגמר החשבונות והתשלומים .חשבנו לסדר
נשף חגיגי לכבוד כניסתם לקרית ענבים ,אך כנראה שהחלק החגיגי יידחה עד אשר אבנר יבריא .הערב
תתקיים אסיפה  -פגישה.
עמוד  9ביומן
בענפי-המשק
במכוורת :ברחובות נמצאות  120כוורות ובבית  27כוורות .כאן נשארו הכורות היותר חלשות .מצב
שיַרר בחורף .עכשיו הן נתחזקו ובשבוע הבא
הכוורות בכלל לא היה מזהיר ביותר בקשר עם הקור החזק ש ַרָׂ
כבר יקימו את הקומה השנייה .יש כבר גם ולדות במידה מספקת .הפעם הכנסנו את הכוורות לסביבה לא
כל כך טובה ,רחובות הייתה נגועה במחלות מתמיד ואם נוציא אותן בריאות יהיה טוב .הפריחה בפרדסים
כבר מתחילה.
ברפת .השבוע היו  2המלטות של הפרות מהולנד .עד עכשיו המליטו  9פרות .המקסימום של התנובה בין
הפרות האלו הוא  33ליטר .מהשוויצריות המליטו  4פרות .המקסימום הוא  21ליטר .בס"ה יש כרגע
מהפרות החדשות כ 250 -ליטר חלב ביום .הכמות הכללית של החלב הגיעה ליותר מ 1400-ליטר.
במשך החודשים הקרובים תהיינה עוד  16המלטות מהפרות החדשות וכ 10-ברפת העלינה .יש לחשב ,אם
הכל ילך כשורה ,תגיע הכמות ל 1900-ליטר ליום.
בלול .הביאו אנקובטור חדש ל  600ביצים .מלאו את ארבעת האינקובטורים הגדולים ב  2400ביצים.
לע"ע אין עוד מקום בשביל אפרוחים אלה והלול החדש לא יהיה מוכן .כמות הביצים עלתה והגיעה ל-
 1500כמעט .זהו לע"ע הרקורד .בינתיים מחירי הביצים החלו לרדת ,מרכז תנובה החליט להוריד את
המחיר ל 350-מיל.
תערוכת הילדים בבית-הספר .הערב ומחר במשך כל היום תהיה תערוכת עבודות ילדי בית הספר.
החברים מתבקשים לבקר את התערוכה אבל לא כולם ביחד בכדי לא ליצור דוחק מיותר.
התקיימה השבוע ישיבת הנהלת הקבוצה אך מפני שלא נמסר לי החומר והפרטי-כל ,אין האפשרות למסור
לחברים ע"ד תוכן הישיבה.
במועצת המפלגה .השתתף יהודה .בימים הקרובים ימסור דו"ח על המועצה.
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עמוד  10ביומן
יום ששי ערב פסח תרצ"ד
לקראת פסח תרצ"ד .פסח זה אנו חוגגים במצב מיוחד במינו .אסון היהדות בגרמניה שהתחולל בשנה
העברה ,חרג מהמסגרת המצומצמת .האנטישמיות ורדיפת היהודים התפשטו כמחלה מדבקת ,ומאיימים
להוציא משרשם חלקים גדולים וחשובים של עמנו .פרוצס ההתרוששות כבן לוויה לרדיפות אלה עושה
צעדים קדימה ,ורבבות יהודים שישבו בטוחים בארצם ,מוכרחים לקחת בידם את מקל הנודדים.ימות
המשיח מתקרבים ובאים כי הפרוטה כלה והולכת מן הכיס.
במצב של חוסר מוצא וסיכויים ליהדות בגולה בכל ארצות פזוריהם נהפכת ארצנו הקטנה יותר ויותר לתל
שכל העיניים נשואות אליו .א"י היא איננה יותר ארץ לעליית חלוצים אידיאליסטים יחידי סגולה הרוצים
להתחדש ולבנות את חייהם על יסודות אחרים .א"י משמשת כיום מקום לקליטה כלכלית לאלפים ורבבות
הרודפים אחרי פת הלחם ומוצאים אותה כאן .ישנם אלפים ואלפים שאתמול לעגו לנו והיום הם מקנאים
בנו היושבים לבטח בציון .נתקיים בנו הפסוק" :אבן מאסו הבונים ,היתה לראש פינה" .א"י הקטנה והדלה
הינה כיום הארץ היחידה המסוגלה לקלוט לתוכה אלפים ורבבות של גולים עולים .אך במקום שער פתוח
לרווחה משאירים לנו רק דלת צרה מאוד פתוחה לחצאין .יש שומר על השערים ומונע מאיתנו ליהנות
מפרי יצירתנו בכח .האם יכולה להיות טרגדיה יותר גדולה מזו ,שמצד אחד אנחנו טובעים בים של עבודה,
פרדסים עמוסי פרי משוועים לידיים עובדות ,עבודות בניין ויצירה נפסקות מחוסר כוחות עבודה .בו בזמן
מתהלכים בגולה רבבות נוער בטלים מעבודה ,מחוסרי כל סיכויים ,וידיהם תלויות להם בצידיהם כאברים
מדולדלים שאין חפץ בהם ,ועיניהם נשואות לציון .ובפנים היהדות ,בתוכנו אנו מרקד השטן .שנאה
עיוורת למפעל העובד ויצירתו ,הרצון לשבור את כוחנו וארגוננו הביא למלחמת אחים ,לפירוד כוחותינו,
ולחיזוק כל אלה שרוצים להיבנות מחולשתנו.
ובימים אלה ,בפעם הראשונה בתולדות הציונות ,התאסף בירושלים הוועד הפועל הציוני .היַיצליח הוא
לסלק מתוכנו את השטן המרקד? המִתַרָמ אֵצא השפה המשותפת להגברת כוחנו ופעולתנו ,לחידוש יכולתנו
הפנימיים מִלודְפד ּות וגאולה? נשלח לנבחרנו מכאן את ברכתנו הלוואי ויימצא בהם הכוח ,ולו גם בזכותה של
ירושלים עיר השלום ,להוציא את התנועה למרחב ולחדש את יצירתנו.
אנו חוגגים את הפסח הזה בקרית ענבים ברוב עם .בשנה העברה בזמן זה התפללנו לגל עלייה שיביא
לאפיקנו זרם כוחות צעירים .והנה תפילתנו התקיימה ,באו אלינו חברים שהחליטו להירתם יחד איתנו
בעול היצירה ,ולהמשיך להפוך את הרי ירושלים השוממים לנקודת אחיזה להמוני עובדים עבריים.
עד כאן עמודים  10- 6של היומן

