מכתבים שנשלחו
מ 25-בדצמבר 1940
עד  18באוגוסט 1940

רקע
לפני עלייתם לקרקע חיו חברי הגרעין המייסד של חוליות ,במשך כשנתיים ,במחנה עבודה בסמוך
למושב נטעים.
ב 19-בדצמבר  1940עלתה קבוצת המתיישבים הראשונה ,שמנתה שמונה חברים ,לנקודת
ההתיישבות הנוכחית על אדמות הכפר הערבי דווארה בעמק החולה .שאר חברי הקבוצה ,הנשים
והילדים נשארו בנטעים עד אוגוסט .1941
כל המכתבים שבאוסף הזה נכתבו ע"י יצחק פימנטל ,במהלך שמונת החודשים בהם המתינו
החברים וחברות בנטעים .יצחק שימש בתקופה זו כבא כוח הקיבוץ והמכתבים הם מכתבים רשמיים
שנכתבו מטעם קבוצת המתיישבים שנותרה בנטעים.
מתוכן המכתבים ניתן ללמוד על ההתנהלות השוטפת והקשרים עם המוסדות:














בקשה לחידוש רישיון לנשק עבור זאב שהם
בקשה לשתף חברים בקורסים :פלחה ומספוא ,נוטעים ,טוויה ואריגה ,מאפייה ,טיפול בילדים
בירורים עם מושב נטעים בעניין האדמות ששיכות למחנה העבודה
החזר הלוואה של חבר
רכישת חמור עבור צבי נעם
בקשה לדחיית מס לקרן היסוד ולוועד הלאומי ,קופת חולים
רכש חקלאי וייצור מקומי
סיוע בהעלאת עולים בעלי הון להשתלב בקבוצה
בקשת חוות דעת על מועמד
בקשה לסייע בקבלת תעסוקה עבור משאית שנרכשה
בקשה לשלוח ילד שאין אפשרות לטפל בו
התחשבנות עם קבוצת השרון ברמת דוד
בקשה להשתלב בעבודה בקיבוץ דן  ,בקיבוץ עמיר

ועוד
הקדמה קצרה מאת נירה פנסו שסרקה והקלידה את המכתבים:
אסופת העתקי מכתבים זו של יצחק פימנטל ,שנשלחו מנטעים בין ה 25בדצמבר  1940עד 18
באוגוסט  ,1940נמצאה על ידינו בארכיון כשהיא מתפוררת ובחלקיה מילים מחוקות .הצלחנו לפענח
את רובן הגדול .מילים שלא זוהו הוחלפו שלוש נקודות...
מכתביו של יצחק פימנטל עוסקים בכל תחומי הבירוקרטיה והלוגיסטיקה של הקבוצה בהיווצרותה.
המכתבים נכתבו בזמן שמרבית הקבוצה שהו עדיין בנטעים .הם מובאים כלשונם עד הפרט האחרון,
כולל טעויות כתיב וסגנון .חשוב להדגיש שלכותב הייתה שליטה מדהימה בעברית )שלא הייתה
שפת אמו(.
אוסף זה הנו בעל ערך נדיר ומהווה השלמה ליומני דוורה ונטעים של דוד זוננפלד ,וליומניו של יצחק
סלייפר שלח ,שנכתבו בתקופה המקבילה.

המכתבים נשלחו לארגונים הבאים:
המשביר ת"ד  130ת"א
תנובה ת"ד  282ת"א
מרכז חקלאי/ברית פיקוח ת"ד  210ת"א
הסתדרות )ועד הפועל( ת"ד  303ת"א
ארגון עובדי הפלחה רמת יוחנן ת"ד  413חיפה
ארגון מגדלי הצאן מרחביה ,דאר עפולה
ארגון מגדלי ירקות
צבי כהן – קרה טל אצל סגל-בית למיאדו – רח' צ'נסלור ירושלים

 .3לכ' קצין מחוז המושבות ת .אביב

נטעים 27.12.1939

א.נ.
הנני לפנות אליו בבקשה דלקמן:
בידי גזברנו זאב שטיינהרדט נמצא רישיון להחזקת נשק עד סוף שנת  .1939היות ונשק זה
הוא הנשק היחיד במחננו הנמצא בנקודה הציונית על ידי ...הריני לפנות אליו בבקשה...
לחדש רישיון זה ...אם אין בדעתו למלא את בקשתנו זו אבקשכם ...להעביר את הרישיון
להחזקת נשק על שם קבוצת הולנדית חוליות נטעים.
בכבוד רב
בשם ועד הקבוצה
יצחק פימנטל

 .4אישור
בזה אנו מאשרים ש ..זאב שטיינהרדט הוא גזבר קבוצת הולנדית חוליות
נטעים ושעליו לנסוע לכל חלקי הארץ לסידורים כספיים.
בשם קבוצת הולנדים חוליות נטעים
יצחק פימנטל
נטעים
27.12.1939

 .5נטעים 6.1.1940
לכ' ארגון עובדי הפלחה
רמת יוחנן
ח .נ.
הננו לבקשכם לאפשר לנו להשתתף בקורס לפלחה ולמספוא העומד להתקיים בקרוב.
היות ואנחנו נמצאים כעת בתקופת ההתכוננות לקראת ההתיישבות – ועל ידי זה עוד אין
בכוחנו להצטרף לארגון – יש לקורס זה חשיבות רבה לקיבוצנו ולכן מבקשים אנו רשות
ההשתתפות לשני חברים שלנו המשתלמים כעת בענף הפלחה.
אנו מחכים לתשובתכם החיובית
בב"ח
יצחק פימנטל

 .6נטעים 17.1.1940

14-1-1940
לקבוצת מעפילים
 700מא"י לצבי מנהיים

לכ'

תווי קופת חולים

מחלקת העבודה של הסוכנות היהודית
ירושלים
ח.נ
הננו לבקשכם לשלוח לנו פרטים על שטח האדמה השייך למחנה העבודה שלנו על ידי
מושב נטעים.
בזמן האחרון התעוררו סכסוכים עם המושב על גודל השטח ובגלל זה נבקשכם
להמציא לנו מפה ורשימת פרטים על השטח הנ"ל.
אנו מחכים לתשובתכם בהקדם
בכבוד רב
יצחק פימנטל

 .8נטעים 22.1.1940
לכ' .מושב עובדים נטעים
כאן
קיבלנו את מכתבכם מהיום והרינו לענות לכם שנסדר ביוב שופכין גם במטבח
בימים הקרובים לפי בקשתכם.
ביחס לדרישתכם השנייה הרינו מתפלאים מאוד עליה היות ובבירור שהתקיים
ביננו לבין חבר ועד המושב בשבוע שעבר נקבע שלא נוריד צינורות או ירקות
מהשטח המדובר כל זמן שסכום הפיצויים טרם נקבע
בב"ח
יצחק פימנטל

 .9נטעים 30.1.1940
לכ' מר א קלבן?
תחנת הניסיונות
רחובות
א.נ.
הננו לפנות אליך בבקשה דלקמן
בימים הקרובים בכוונתנו להתחיל בעבודותינו בשטח תחנת הניסיונות .בהתחשב עם המרחק
הגדול ראינו לבקשך רשות לגור על השטח .נבקשך אפוא להודיענו האם מטעמי בטיחות
אפשר להעמיד אוהלים שם ואם כן האם תרשה לנו להעמידם בתוך הגדר בשטח תחנת
הניסיונות .מר גרין כבר הרשה לנו כך.
אנו מחכים לתשובתכם בהקדם
בכבוד רב
יצחק פימנטל

 .10נטעים  31בינואר 1940
לכ' קבוצת ...
עתלית
הננו עוד הפעם לפנות אליכם בעניין החזרת הלוואתו של חברנו צבי מנהיים בסך
 700מא"י.
אם לא נקבל בימים הקרובים תשובה ברורה מאתכם נהיה נאלצים לפנות אל
מזכירות ה ...בעניין זה.
אנו מחכים לתשובתכם ____________ __________ __________
בב"ח
יצחק פימנטל

 .11נטעים 1.2.1940
לכ'
מחלקת העבודה ע"י הסוכנות היהודית
ירושלים
א.נ.
בהתאם למכתבנו מס'  5מיום  17בינואר הננו עוד הפעם לפנות אליכם בבקשה
להמציא לנו פרטים על שטח האדמה השייך למחננו .האדמות מסביב לקבוצתנו
חולקו לפני  5שנים בזמן היווסדו של המחנה ,מקום שנמצאה אז קבוצת גורדוניה ...
לפי התייעצות בין המרכז החקלאי לבין מחלקתכם נקבעה הפרצלציה.
כעת התעוררו סכסוכים על פרצלציה זו בקשר עם תכניות מושב נטעים לסדר כניסה
מהכביש הצבאי החדש אל המושב דרך אדמותינו ודורשים מאתנו להוריד את
האינסטלציה בעוד שבוע ימים.
 ...מכתב זה נבקשכם להמציא לנו בהקדם – לשם בירור – העתקות חילוף המכתבים
ביניכם לבין המרכז החקלאי משנת  1935על חילוק אדמות אלה.
בכבוד רב
יצחק פימנטל

 .12נטעים 6.2.1940
לח' א .פרימן
בן שמן
ח.נ.
הננו לבקשך בשם חברנו צבי נוסבאום שעבד כחצי שנה בבן שמן  -להיוודע אצל ערביי
סביבת בן שמן מחיר חמור טוב וחזק .ברצוננו לקנות חמור ונהיה אסירי תודה לך אם תוכל
לענות לנו בהקדם האפשרי.
בב"ח
יצחק פימנטל

 .13נטעים 12.2.1940
לכ'
הוועד הארצי לקרן היסוד
תל אביב
ח.נ
בתשובה למכתבכם מס' /280נ מיום  5ח.ז .הננו להודיעכם שמצב העבודה כל הזמן היה
קשה מאוד ולע.ע .אינו מרשה לנו לשלם את מסינו לקרן היסוד .אין זו שאלה של אי רצון או
של חוסר הכרה ומצטערים אנו מאוד על עובדה זו אולם בתנאים הנוכחיים אין ביכולתנו
לציות לידי חובתנו זו.
בב"ח
יצחק פימנטל

 .14נטעים 12.2.1940
לכ'
הסתדרות הפועלים החקלאים
תל אביב
ח.נ.
בתשובה למכתבכם מס' – 634ב 340/1 /הננו להודיעכם שאין אנו מעוניינים בהשגת ירקות
וביצים היות ומשקנו מספק לנו תוצרת זו במידה מספיקה.
קניית חלב במחלבות תנובה בראשון לציון וברחובות קשה לנו בגלל המרחק הגדול ביננו
לבין מחלבות אלה.
אולם אנו מעוניינים מאוד בהשגת גבינה רזה )במחיר  8מ' לאוקיה( השימוש השבועי בערך
 4רוטל) .רוטל= 12אוקיות ,כ 2.800-ק"ג .ויקיפדיה(
אנו מחכים להודעות נוספות בעניין זה בהתעניינות רבה.
בב"ח
יצחק פימנטל

 .15נטעים 2.1940 .15
לכ'
הסוכנות היהודית
מחלקת העלייה )בידי מר דובקין(
ירושלים
א.נ.
בהתאם לשיחה שהייתה לחברנו יוסף סלייפר עם מר גילר הננו לחזור בכתב על בקשתנו.
כעת נמצאים בהכשרה בהולנד מספר חברים השייכים לקבוצתנו .כולם כבר מזמן הגישו
את בקשתם להשגת רישיון עלייה לבעלי הון במשרד הימי ברוטרדם .החברים האלה
מוכנים להשקיע – אחרי עלייתם – את הונם בקבוצתנו המתכוננת לעלות להתיישבות
בצפון החולה בהקדם האפשרי.
ברור לכם אפוא שדווקא בשלב זה בהתפתחותנו הננו מעוניינים מאוד בקליטת עלייה זו
העלולה להוסיף רבות לקיבוצנו הן בבחינה חברתית והן בבחינה כספית.
הכרתנו העמוקה שעל הסוכנות להקל על עלית בעלי הון מסוג זה המגבירים את היסוד
החלוצי ואת השקעות היהודים בארץ גם יחד.
בהתחשב עם זה הרינו להמליץ אצלכם לקריאת שידול ו ...את השמות הנרשמים מטה
והרינו לבקשכם להשפיע על המשרד הימי ברוטרדאם בכיוון זה .מצדנו כבר התקשרנו
עם ד"ר כהן)?( רוטרדאם.
בכבוד רב
יצחק פימנטל
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 .16נטעים 21.2.1940
לוועדת המטבחים
תל אביב
בתיה שלום!
הנני להזכיר לך עוד פעם הבטחתך לסדר לנו מקום הכשרה כאופה .כבר התחלנו
בהכנות בניין התנור .אמנם כעת איננו ממשיכים בעבודה זו בגלל הטבת מצב העבודה
בפרדסים .אבל נבקשך בכל זאת לטפל בעניין הכשרת האופה.
דרישת שלום לבבית
יצחק )בחור של עופרה(
מתי תבקרי אצל הדי?

 .17לכ' מזכירות קיבוץ נען
ח.נ
...פי ששמענו נמצאת אצלכם חברה מומחה בטוויה ובאריגה ומכיוון שאנחנו
מעוניינים מאוד לשלוח חברה להכשרה בענף זה הרינו לבקשכם להודיענו האם
ישנה אפשרות להשתלמות במקצוע הזה .בעד השגת צמר נדאג.
נבקשכם לענות לנו בהקדם האפשרי
בב"ח
יצחק פימנטל

 .18לכ' מזכירות קבוצת גניגר
דואר עפולה
ח.נ
הננו לבקשכם בשם הח' משה גלבר ומרגלית פליישנר שעברו מקיבוצכם אלינו להמציא להם
את פנקסי החבר שלהם בהקדם האפשרי.
כבר בזמן היותם אצלכם הכינו את כל החומר תמונות וכו' ועדיין לא קיבלו מאתכם שום
הודעה על כך.
אני מחכה לתשובתכם בהקדם.
בב"ח
יצחק פימנטל

 .20נטעים 27.2.1940
לכ'
מזכירות שדה נחום
דואר בית אלפא
ח.נ.
פנה אלינו החבר אליעזר בן שלמה בבקשה להיכנס אצלנו .אמר שהוא פועל בודד בראשון
לציון ולפני זה )בערך עד סוף דצמבר  (1940עבד אצלכם בקיבוץ .הודיע לנו שהיה אצלכם כ-
 3/4שנה ועזב מסיבות פרטיות ,וכעת אין ברצונו להמשיך בחיי הבודד אלא לחזור לחיים
המשותפים.
היות ואין אנחנו מכירים את הנ"ל הרינו לפנות אליכם ולבקשכם לתת לנו תמונה מפורטת עליו
בין מבחינה חברתית והן מבחינה אישית.
בב"ח
יצחק פימנטל

 21מכתב בהולנדית

 22מכתב בהולנדית

 .23נטעים 13.3.1940
לכ' בתיה בוסמן
נחלת יצחק
בתיה היקרה,
הננו לאשר את קבלת מכתבך ולהודיעך שאין אנו מתנגדים לבואך אלינו בעוד
 2-3שבועות .נבקשך לסדר את ענייני המזוודות וכו' וכן עזיבתך מנחלת יצחק.
שלום רב לך
בב"ח
יצחק פימנטל

 .24נטעים 21.3.1940
לכ'
קבוצת השרון
רמת דוד
ח.נ.
הננו לפנות אליכם בבקשה כדלקמן:
בימים האחרונים קנינו אוטו משא ועדיין לא עלה בידינו להשיג עבודה מספיקה ולהתקשר עם
החוגים העלולים להכניסנו בעבודה .היות ואהרון פלדמן נהג קבוצתנו קיבל את הכשרתו
אצלכם ועומד ביחסי עבודה טובים עם עובדי ההובלה שלכם והיות ואלה כבר הביעו את רצונם
לעזור לו בכל אפשרותם ,הרינו לבקשכם לוותר על נהג אחד לשבועות מספר לשם סידורנו
בעבודה.
נהיה אסירי תודה לכם אם ביכולתכם למלא את בקשתנו זו.
בב"ח
יצחק פימנטל

 .25נטעים 1.4.1940
לכ'
עמוס סנדרס
רמות השבים
עמוס יקר!
קבלנו את גלוייתך והננו להודות לך עבור צעדיך בקיבוץ  ....לשם השגת מקום הכשרה
במאפיה .בינתיים אריה נסע כבר למשמר השרון מפני שהאופה שם חזר לעבודתו ומוכן
לקבל אותו.
חוץ מזה הנני להודיעך שקיבלנו עבורך פעמיים הודעה מהדואר המרכזי בתל אביב שנמצאים
שם על שמך מכתבים אשר לא שולם בעדם דמי הדואר במלואם ועליך לשלם דמי דואר
נוספים ) ( בסך של  216מא"י!
לדאבוני אין הקופה יכולה לשלם סכום כזה ובגלל זה תודיע לי האם תוכל לשאול את השולח
לשלם לנו.
אני מחכה לתשובתך בהקדם!
...
יצחק פ.

 .26נטעים 7.4.1940
גילה יקרה
בשמחה רבה קיבלנו את מכתבך שמתוכו התברר שהסתדרת בעבודה וקשרת קשרים
אישיים בסביבה .מאוד חשוב לנו לדעת אם לפי דעתך כדאית לך ההכשרה הזאת או לא
ונוסף על כל  ... ...הביתה.
כאן הכול מסתדר כדת וכדין .אין שינויים גדולים רק שבשבוע שעבר  6אנשים נסעו
לדגניה )חנן ,... ,עופרה ,מנחם ,עליזה ,יורם(.
השבוע עומדים לנסוע צבי מנהיים ,ובלהה .כך הוחלט באסיפה הכללית .אולם התברר
כעת שבלהה אינה מרגישה טוב וחושבים שלא נכון לנסוע למקום קשה כדגניה .על
האסיפה להחליט את מי לשלוח במקומה ... ... ... .מוטקה היה בעתלית לשם עזרה
לקבוצת מעפילים.
הקצבנו את התקציבים לשנה השוטפת וחישבנו את ההוצאות ב 5-החודשים הראשונים
) 1באוקטובר עד  1במרץ( לשם השומה .עדיין לא פעלנו על התקציבים שהעמדנו לנו וגם
לא על המספרים הממוצעים שחברת הפיקוח נתנה .אם את מעוניינת במספרים אלה נא
להודיענו ואז נשלח לך גיליון .בלהה כהן חזרה מהולנד והתקבלה בסבר פנים יפות .לא
תישאר אצלנו אלא בחיפה או בירושלים.
דרישת שלום לבבית לך ולכל משפחת פולק
יצחק פ.

 27מכתב בהולנדית

 28מכתב בהולנדית

 .29נטעים

27.4.1940

לכ'
בית החולים המרכזי
עפולה
ח.נ.
קבוצתנו קבוצת חוליות בנטעים – העומדת לצאת להתיישבות – היא בין השאר מעוניינת
מאוד לפתח את טיפול הילדים אצלנו וכששמענו ישנה אפשרות להשתתפות בקורס מרכזי
בטיפול תינוקות אצלכם בבית החולים אצל ד'ר נסאו.
והרינו לשלוח אליכם אחת מעובדות טיפול הילדים אצלנו .בבקשה לתת לה את כל הפרטים
על השתתפות בקורס ,תנאים וכו'.
אנו תקוה שאפשר יהיה להכניסה בקורס
יצחק פימנטל

 .30אישור
הננו לאשר שהח' צבי וונש נולד  11.1.1915בווינה הוא חבר בקבוצתנו .נכנס בהסתדרות
ביולי  1938בהרצליה.
יצחק פימנטל
נטעים )ע"י נס ציונה( 1.5.1940

 .31נטעים 6.5.1940
גילה שלום לך
הנני לכתוב לך על תוצאות הבירור בקרב הוועדה המשקית על ממלאת מקום בשבילך.
החלטנו שלמקום זה רק באות בחשבון שלומית או יהודית ונדמה היה לנו ששלומית תצטרך
לנסוע .דיברנו אתה והסכימה.
אולם אתמול חלתה ובכלל כבר כמה ימים שאין היא מרגישה טוב והיא מסופקת האם תוכל
לנסוע.
ומאידך קשה מאוד לנו לשחרר את יהודית מעבודתה בגן בבית עובד היות והיא ממלאת שם
תפקיד חשוב ואחראי .לכן הננו להציע לך להישאר במקומך עוד הזמן הדרוש עם אריה
ויוחבד.
ידוע לי שלא נעים לך להמשיך את זמן עבודתך אצלם ואולם תאמיני לי שקשה מאוד למצוא
פתרון אחר.
אם בשום אופן לא תרצי נהיה נאלצים לשחרר את יהודית מבית עובד אך כאמור קשה מאוד
סידור כזה.
כאן הכול מסתדר כדת וכדין .אתמול נסעו אליהו ליפסמא ,מרגלית ,רחל א ודבורה לחפציבה.
מחרתיים ייסעו מאיר ,לאה ר .ובנימין לרמת יוחנן ,מקום שקיבלנו  10מקומות הכשרה .משק
זה נמצא במצב קשה בגלל חילוף החברים עם בית אלפא .ואם נשלח עוד  4אנשים לחולה
בסך הכול לא יהיו לנו יותר מ 40-חברים/ות בבית.
שלום רב לך
יצחק פ.

 .32נטעים 7.5.1940
לכ'
ועדת החינוך
גניגר
ח.י.
הננו לבקשכם בכתב עוד פעם לטפל בעניין בן אחותו של חברנו אהרון בילדנר .חבר זה
כבר הודיע לכם בעל פה שמצב הילד הזה הוא קשה מאוד ולנו אין אפשרות לקבלו
ולכלכלו .היות וההורים מוכנים לשלם בעד החזקתו מקווים אנו שלא תהיה התנגדות
חזקה אצלכם.
נהיה אסירי תודה לכם אם תוכלו לעזור לנו בעניין זה.
בב"ח
יצחק פימנטל

 .33נטעים 8.5.1940
לכ'
ארגון מגדלי פירות
משמר העמק
ח.נ.
קבוצתנו – קבוצת חוליות בנטעים – המתכוננת לצאת להתיישבות בצפון החולה בקרוב
שלחה – בין יתר הענפים – גם חבר אחד להשתלמות בענף המטעים ברמת דוד )קבוצת
השרון( והרינו לבקשכם להרשות לחבר זה השתתפות בקורס לנוטעים המתחיל בימים אלה
ברחובות .אנו מוכנים לשאת בכול ההוצאות שתידרשנה מאתנו ונבקשכם להודיענו במועד
את תשובתכם.
בב"ח
יצחק פימנטל

 .34נטעים 8.5.1940
לכ' ועדת החינוך בקבוצת אושה
ח.י.
לפי עצת החבר אפרתי הננו לפנות אליכם בבקשה לעזור לנו במקרה דלקמן:
אחד מחברנו פנה אל ועדת החינוך אצלנו בדרישה לקבל את בן אחותו ילד בן  4וחצי שנה.
אצל הוריו אין שום אפשרות לחנכו כדרוש ומשום זה רוצים להעבירו למקום מתאים יותר
לגילו ודרישות חינוכו ובעד זה מוכנים הם לשלם סכום ידוע לשם כיסוי ההוצאות.
מתוך אין ברירה כבר לקחנו את הילד אצלנו בקבוצה אולם היות וכאן בקבוצתנו הצעירה
אין שום אפשרות להחזיק בילד בגיל זה )אצלנו רק תינוקות בגיל שנה ופחות( פנינו אפוא
למזכירות חבר הקבוצות לעזרה בעניין זה וכאמור יעצו לנו להתקשר אתכם בבקשה
לקבלת הילד.
הננו מוכנים למסור לכם את כל הפרטים הן בכתב והן בעל פה ונבקשכם לענות לנו בהקדם
האפשרי.
בב"ח
יצחק פימנטל

 .35נטעים 8.5.1940
לכ'
ועדת החינוך
קבוצת עינות
רמת דוד
ח.י.
לפי עצת החבר אפרתי הננו לפנות אליכם בבקשה לעזור לנו במקרה דלקמן:
אחד מחברנו פנה אל ועדת החינוך אצלנו בדרישה לקבל את בן אחותו ילד בן  4וחצי שנה.
אצל הוריו אין שום אפשרות לחנכו כדרוש ומשום זה רוצים להעבירו למקום מתאים יותר
לגילו ודרישות חינוכו ובעד זה מוכנים הם לשלם סכום ידוע לשם כיסוי ההוצאות.
מתוך אין ברירה כבר לקחנו את הילד אצלנו בקבוצה אולם היות וכאן בקבוצתנו הצעירה אין
שום אפשרות להחזיק בילד בגיל זה )אצלנו רק תינוקות בגיל שנה ופחות( פנינו אפוא
למזכירות חבר הקבוצות לעזרה בעניין זה וכאמור יעצו לנו להתקשר אתכם בבקשה לקבלת
הילד.
הננו מוכנים למסור לכם את כל הפרטים הן בכתב והן בעל פה ונבקשכם לענות לנו בהקדם
האפשרי.
בב"ח
יצחק פימנטל

 .36נטעים 16.5.1940
לכ' הועד הלאומי לכנסת ישראל
ירושלים
ח.נ.
בתשובה למכתבכם מס'  2724/4מיום  7באפריל ש.ז .הננו להודיעכם שמצב העבודה כל
הזמן היה קשה מאוד וע.ע .אינו מרשה לנו לשלם את מסנו לוועד הלאומי .אין זו שאלה של אי
רצון או של חוסר הכרה והננו מצטערים מאוד על עובדה זו אולם בתנאים הנוכחים אין
ביכולתנו לצאת לידי חובתנו זו.
בכבוד רב
יצחק פימנטל

 .37נטעים 17.5.1940
לכ'
הסתדרות הפועלים החקלאים
תל אביב
א.נ.
בתשובה למכתבכם מס'  2310-=340/1מיום  12ח.ז .הננו להודיעכם שכבר ב 12-בפברואר
ש.ז .ענינו לכם למכתבכם על הספקת מצרכי חלב במחירים זולים לקיבוצים במושבות.
הרינו פעם נוספת להודיעכם שאין אנו מעוניינים בהספקת ביצים וירקות וגם הספקת חלב רזה
אינה באה בחשבון בגלל המרחק הגדול בין מקום מחננו לבין מחלבות תנובה בראשון לציון
וברחובות.
אולם מאוד מעוניינים אנו בהשגת גבינה רזה וכבר מזמן הודענו לכם על כך .הכמות השבועית
שאנו נזקקים היא  4רוטל.
בב"ח
יצחק פימנטל

 .38נטעים 17.5.1940
לכ'
מזכירות קבוצת השרון
רמת דוד
ח.נ.
הננו לפנות אליכם בהצעה לסידור תשלום הקורס לנוטעים שחברנו אברהם אוסטרר
משתתף בו כעת .לפי הוראותיו עלינו לשלם לכם סכום של  2500לא"י שנתתם לו
כהלוואה לשם כיסוי דמי הקורס.
היות ואתם חייבים לנו 2350לא"י עבור הובלת קמח ) ע"י חברנו אהרון פלדמן וכבר מזמן
הודענו על כך לחבר חיים גבת בגבת( הרינו לשלוח לכם  150לא"י לשם סילוק החוב.
נבקשכם לשלוח לנו אישור על קבלת מכתב זה בהקדם.
בב"ח
יצחק פימנטל

 .39נטעים 29.5.1940
לכ'
המכון לחקר הכלכלה
תל אביב
א.נ.
קיבלנו את שאלונכם על חודש מאי וב ...להערכתכם הנוספת לטופס הננו להודיעכם
שמהאדמות שהיו לנו כאן על יד המחנה נלקחו מאתנו ממושב העובדים נטעים ובמקומם
השגנו אדמה על יד משק הפועלות עיינות שטרם נתנה את יבולה.
לכן לא היה לנו בחודשים האחרונים תוצרת לשוק כי אם רק לשימוש בית.
בגלל זה לא ענינו לכם כשורה
בכבוד רב
יצחק פימנטל

 .40מכתב בהולנדית

 .41נטעים 1940 .9.6
לכ'
מזכירות קיבוץ גבעת ברנר
ח.נ.
בחופש הקיץ  1938עבד אצלכם חברנו יהודה אבס לשם הכשרה .כעת בשעת סידור
הכרטיסייה נתברר שמסיו לקופת החולים לחודשים יוני יולי לא שולמו על ידיכם למרות
המנהג המקובל.
לכן הנכם מוזמנים להמציא לנו את ה 400) ...לא"י( בהקדם האפשרי.
בב"ח
יצחק פימנטל

 .42נטעים 9.6.1940
לכ' מזכירות קבוצת גניגר
דואר עפולה
ח.נ.
הננו לפנות אליכם בעניין עבור מס קופת החולים עבור הח' משה גלבר שהיה עובד
בקבוצתכם במשך שנת  .1939בסידור הכרטיסייה נתברר ששולם עבורו מטעם מחלקת
העלייה של הסוכנות עד  1באפריל  1939ואתם התחלתם לשלם בעד הח' גלבר החל מ-
 1באוקטובר .לכן על התקופה  1/4-1/10לא שולם עבורו ,והיות והוא עבד אצלכם במשך
הזמן הזה הננו לבקש מכם להמציא לנו את סכום המסים האלה ) 1200לא"י( בהקדם
האפשרי.
בב"ח
יצחק פימנטל

 .43נטעים 6.1940 .13
לכ'
לשכת מודיעין לעולי הולנד
תל אביב
א.נ.
בתשובה למכתבכם מיום  2/6ש.ז .הננו להודיעכם שעל תרומתנו ללשכת המודיעין לעולי
הולנד כבר דיברנו עם הגזבר הכללי מר פנחס בועסון – ירושלים והסברנו לו שאין אנו נוכל
לשלם מס שנתי קבוע לפיכך שמצבנו הכספי – היחס בין ההכנסות וההוצאות – מביא
אותנו בחשבון לסיוע יותר מאשר לתרומה.
נדברתי אתו אז בכל זאת על תרומה סמלית מצדי בסך של  -200או  250לשנה.
אולם היות וכבר היינו נאלצים להפסיק את תשלומנו הקיימת לקרן היסוד ולוועד הלאומי
אין בעיננו נכון לתרום מוסד אחר אפילו תרומה קטנה סמלית כמו הנ"ל.
אנו תקוה שתבינו את עמדתנו זו
בכבוד רב
יצחק פימנטל

 .44נטעים 19.7.1040
לח'
אברהם אוסטרר
קבוצת השרון
רמת דוד
אבי שלום רב לך!
מאוד לא נעים לי שהרבה זמן לא השמעתי מאומה בדבר סידור החשבונות ביננו לבין קבוצת
השרון .כפי שידוע לך הייתי מחוץ לבית כ 3-שבועות.
והנני להצטער מאוד להודיעך שאין אני יכול להסכים בשום סידור העניינים מבלי שאקבל
הבטחה ברורה על דבר תשלום המגיע לנו.
ואם קבוצת השרון טוענת שחשבון הנהגים הוא חשבון לחוד אכן עליה לסדר את הנדון עם גוש
הנהגים .הרי גוש הנהגים חייבת לנו  2350לא"י ואנו חייבים לקבוצת השרון  2500לא"י.
הצענו לקבוצת השרון לדרוש מגוש הנהגים את המגיע לנו ) 2350לא"י( והמצאנו להם שק על
היתרה 150).לא"י( אולם לא רצו לקבל את הצעתנו זו.
אכן הנני להודיעך פעם נוספת שאין אני מוכן לקבלת סידור אחר מאשר למוצע על ידינו.
כל זמן שטרם קיבלתי הצעה נגדית מטעם קבוצת השרון לא ישולם להם והנך נתבקש להודיע
להם על כך.
שלום רב לך
יצחק פימנטל

 .45נטעים 22.7.1940
לקיבוץ דן
מצודת אוסישקין
ח .נ.
יום עלייתנו לדווארה הולך ומתקרב ולכן הננו לפנות אליכם בבקשה לאפשר לשניים מחברינו
לעבוד אצלכם ועל ידי כך להכיר את תנאי הסביבה ולקשור קשרי שכנות להבא.
אנו מניחים שמצב השיכון אצלכם אינו נוח ביותר אך בכל זאת ובהתחשב עם חשיבות הדבר
אנו מקווים שיעלה בידיכם לענות לבקשתנו זו ונצפה לתשובתכם בהקדם.
בב"ח
יצחק פימנטל

 .46נטעים 22.7.1940
לכ' מזכירות שאר ישוב
מצודת אוסישקין
ח .נ.
יום עלייתנו לדווארה הולך ומתקרב ולכן הננו לפנות אליכם בבקשה לאפשר לשניים
מחברינו לעבוד אצלכם ועל ידי כך להכיר את תנאי הסביבה ולקשור קשרי שכנות
להבא.
אנו מניחים שמצב השיכון אצלכם אינו נוח ביותר אך בכל זאת ובהתחשב עם
חשיבות הדבר אנו מקווים שיעלה בידיכם לענות לבקשתנו זו ונצפה לתשובתכם
בהקדם.
בב"ח
יצחק פימנטל

 .47נטעים 22.7.1940
לכ' קיבוץ עמיר
חיאם אל וואליד
יום עלייתנו לדווארה הולך ומתקרב ולכן הננו לפנות אליכם בבקשה לאפשר לשניים
מחברינו לעבוד אצלכם ועל ידי כך להכיר את תנאי הסביבה ולקשור קשרי שכנות להבא.
אנו מניחים שמצב השיכון אצלכם אינו נוח ביותר אך בכל זאת ובהתחשב עם חשיבות הדבר
אנו מקווים שיעלה בידיכם לענות לבקשתנו זו ונצפה לתשובתכם בהקדם.
בב"ח
יצחק פימנטל

 .48נטעים 17.8.1940
לחברי קבוצת חוליות
קבוצת מסדה
חברים שלום רב לכם!
הננו לבקש סליחה שלא כתבנו לכם עדיין ,אולם סיבות בלתי צפויות מראש מנעו אותנו
מלכתוב.
הרי לפניכם עתה החלטת השיחה הכללית של היום.
א .בדבר צבי רינגל עליו לעבור לדגניה באם ישנה אפשרות כזאת ,ואם אין לכתוב לנו
מיד.
ב .בדבר בתיה שמחנו שהיא רוצה להישאר במסדה .ביחס לקורס באחות המתקיים
כעת שם אין אנו מתנגדים לכך .אמנם עליה לחזור הביתה תיכף ,אם אין הדבר כך
הרי תתבקש להודיעך מיד כי אזי נצטרך לחפש סידורים אחרים .צבי נ .יכתוב לך
לחוד.
ג .אין לאה ישנה אצלכם .עליה לחזור הביתה כי רוצים להכיר וגם לאפשר לה להכיר
אותנו.
שלום רב לכולכם
בב"ח
יצחק פימנטל
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