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דבר

פתח

קבר חודש ,אפילו מעם יותר; הדפים שנשלחו נתקבלו דוקא במקומות
מעבר לים בסבר פני□ יפות ,ורוב מקבליהם אשרו וענו.
מאצלנו בארץ ,בפנים הארץ ,אין קול ואין עונה ועל החזית אפשר רק
לציין שהלואי והיה שם שקט כמו השקם אחרי כל פרישות השלום מהבית.
רק משארם א שייך הרחוקה הגיע מכתב ,אמנם בקורתי ,אבל בקורת בונה
בהחלם מוכנים לקבל ובכלל ,מוסב בקורת מאשר לא כלום.
הני מספרת על החלפת עבודתה ואפשרות לנסוע לשוייץ בתור מטפלת של
כך היא מחברת תענוג ע□ עבורה ,הרי זה מה שכולם
שני ילדים קטנים.
צלחה ,הני! היא גם נתבקשה להתקשר עם משפחה,
מחפשים! דרך
ש-אולי רוצה להקלט במשק.
אלישבע הודיעה.,שמכתב ממנה בדרך ,היא מרגישה טוב ושמחה מאד לקבל
ידיעות מהבית.
גם תרצה כתבה ,היא טרם התרגלה לקור העז השורר בקונקטיקוט .יש דברים
שפשוט אי אפשר להתרגל אליהם ,כנראה.

חיילים
ועדת קשר החדשה התחילה את פעילותה בהוצאה חודשית" :דף לחיל",
כדוגמת משקים אחרים .הודעות ומסירות עבור חיילינו מתקבלות ברצון
ע״י מיכל ם.

יש לועדת הקשר תכניות שונות לגבי השנה החדשה.
יואב כתב משארם א שייך ומהרהר במכתבו דוקא בשאלת ועדת הקשר
יואב ,נראה ,שפתרון הבעיה מתקרב ובא!
ופעילותה.

ע

ל

ר

ו

_*_*_*_*_ * _ *_

יש רצון להדפיס עלון מסודר יותר ,מפורט יותר וערוך יותר .אם רוחם
של החברים טובה עליהם ויביאו רשימות וחומר אחר ,נוכל לבצע את המ 
שימה הזאת.

שאילתא
ידידנו יואב שואל :למה אי אפשר להוציא דף אינפורמציה נאה
יותר שהכתוב בו יהיה דחום פחות? תשובת השאלה באה הפעם מאליה!
נקוה רק שזה מוצא חן!

-3-

תרבות
למה קוראים בדיוק תרבות בימינו? על זה אפשר לערוך וכרוזים אין
קץ ,השאלה סבוכה ואנו נשאר רק בתחומים שבתרבות הכפרית שלנו.

חנוכה עברה בהדלקה המסורתית ,אכילת לביבות ומסיבת סופגניות.
ראינו גם התחלה מבטיחה של קשום חדר האוכל לקראת החג .אך למה רק
הבטחה? המתחיל במצוה ,אומרים לו :גמור• הניר הצבעוני על תקרת חדר
האוכל לא הוסיף כבוד ופאר לאוירת החג ,ומוטב היה לא להתחיל כלל.

המסיבה הצנועה לציון  29שנות התישבוח ו~ 3שנים מועדון היתה
ושוב אפשר להסיק את המסקנה:
חביבה ובלי יוסרות.
היוזמה הפרסית על הגובה!

על הקונצרטים בדפנה אין השנה הדים חיוביים.
באולם לא מעודדת את באי הארועים האלה וחבל .אולי
עוד צפונות הפתעות בחודשים הקרובים?

המעמד הרוצה להיות בענינים ,מעודכן ,המכבד את
הסביבה..
עצמו ורוצה להיות מכובד על
וכי יש אחרת על מה ל
לשם.

בסרטים למדנו להשלים עם המצב הקיים ,הסתבר
שאין

כצחיקונת",
ואמנים ,אין מבוכה כאשר חדר האוכל לא מתמלא,
ואם אחד המסריטים סוכן להסריט נווכח ,שהיחס
בין הוצאה כספית והנאת הצופים סביר בהחלט.

א
נוסף לאורחים זמניים,
שמגיעים לעתים קבועות למשק,
של  10חקלאים פרוטסטנטים מהולנד בחודש פב-
רואר ,אסר ישהו ויעבדו כ 4-שבועות .הצעירים
האלה ,מתוך שקולים דתיים ,יהיו חופשיים
בימי א' ועל כן יעבדו  5ימים בשבוע יו□
עבודה שלם.
נתבקשנו מאת משרד התיירות לקבל
את הקבוצה בצורה נאותה ונשתדל לעשות כן.

מועדו ן

(עקב פניה של וקדח קליפה)

_*_*_*_*_*-
המועדון שלנו נהפך למקום מפגש ,בלוי בדוק לכל האוכלוסיה.
באים רבים והאוירה נעימה ורגועה .בזמנו הוצא תקנון על התנהגווז
כלליח ,מי ומי היכולים לבקר שם ,כללים עבור אורחים ,זמניים,
ילדים ,חברה בוגרת ואולפן.
בשעת דחק ,כמו למשל בשבת בצהריים ,אין תמיד אפשרות לקלוס
אח כל הצבור ויש אורך לבחון את הכתוב בתקנון ,בכדי למנוע "שבוש
תנועה" .לאחראית על המועדון שמור תפקיד לא חביב זה ומן הסתם
שיש לעתים מקום לשאלות למי כן ולמי לא מותרת הכניסה לגן־־עדן זה.
בכל זאת זכה כל אחד להכנסת אורחים במועדון ,מי בקבלת פנים ,מי
עם אורחים ,זה במסיבה משפחתית וזה בישיבה שלא מן המנין; תמיד
אנו מתקבלים יפה וכל שעה יפה לארוח מכל הסוגים .לכן ,א□ יש פעם
סיבה לטעון כנגד המסורת נעבור לסדר היום בהתחשב עם היחס הטוב
שאנו בדרך בלל עדים לו ונדע להעריך זאת.

אם ועדת קליטה יוזמת פעולה בעד יחם סוב ומתאים עבור עולים,
תושבים זמניים ואולפניסטים ,הבה ,נסתכל סביבנו ונגיע במהרה לשרותים
שאנו ,לאערינו ,לא נוכל להסתדר בלעדיהם ושאנו ,עם או בלי רצון,
(ואין כאן מדובר באסשים זמניים דוקא!).
זקוקים להם יום־יום.
ונשאלת השאלה :מדוע ועדת קליטה לא פונה עם משאלותיה למשל למרפאה,
לחנות או למרפאת שניים בכדי להשיג יחם טוב יותר בשביל אורחינו?
למה לחפש במועדון בזמן שחסר שרות כנה במקומות אחרים?
תפעיל ועדת קליטה לחץ במקום הנכון ,והיינו כולנו יוצאים נשכרים.

אסיפות
שיחה שנתיח ,שיחה כללית 6.12.69
א.

נקבעו הועדות לשנת תש״ל על ידי ועדת הפנויים (ראובן ק .כמרכז)
ועדת חברה טרם נבחרה מחסר מרכז ,אחי נבחר כמזכיר אך לא מוכן
להיות מרכז ועדת חברה .ועדת מנויים תטפל בנדון.

ב.

רפי ם .יצא ללמוד הנדסת מכונאות.

ג.

ישלח לחברים שאלון על קליטת ילדים ונוער לביה״ם המקומי.
להלן הועדות כפי שנבחרו באסיפה:
מזכירות :אחי ,המזכיר .שלמה ,מרכז משק .עסיס ,גזבר .לוקי
 P׳
סדרן .בינה ,גדי ,יהודה ק.

ועדת
ועדת
ועדת
ועדת

עבודה :יעקב ל לוקי יעקב ,ב.י .מרים ב.ל .שלמה ק
חברה :יוסף י ,גדעון ש .חסר ל .חוה של .ראובן ג.
נורית (מרכז טרם נקבע).
דורות :תמר ל ,.שאולה.
תרבות :יצחק פ ,.יוסי פ .נעים .לילו כ .חנן א .עדינה.

ועדת למודי המשך  -אמני ן א .שלמה ק .יוסף י מנח□ .יונה נ.
מועצת חנוך — חדוה ,אבי א ,.בינה ,שולי ,אחי ,ליזה ,חוה יוגב,
יעקב ב.ד.
ועדת קליטה  -וירה ,לוקי ,רחל ס ,.רפי ם.
ועדת בריאות  -הרסן ,גרדה ,פרומם.
ועדת קשר  -רחל ר ,בוקי ,מיכל ם.
ועדת בטחון  -גדעו ן ש ..צבי נ ,.עסיס.
ועד דור צעיר  -מכאל ב ד ,.עליזה ש ,.מרדכי פ ,.רמי א.
ועדת בניה  -שב ו אל ב א ,.תמר ל ,.ליזה ,שלמה ק ,.צבי א.
ועדת ספורט — צבי ג .יוסף ר ,.מרי□ ב ל ,.שלמה י.
ועד מועדון  -חיה ,דני ה ,.אלי ש ,.עפרה פ.
ועד חדר אכל (הצעה) ־ יהודה ק ,.חיים ר ,.משה ר ,.אסתר ,שולה.

אסיפה כללית 21.12.69
באסיפה הזאת היו הרבה נוכחים בגלל הנושא העקרי:

הלינה המשפח 

תית.
ועדת המנויים הביאה הצעה כמרכז ועדת חברה :אברה□ זהבי .זהבי

נבחר.

גזבר בית נקבע איתן י.
נמסרה הודעה על איסור מוחלט של ציד במשק ומחוצה לו.
רק לבעלי רשיון ציד מיוחד מותר לצוד ואצלנו אין כאלה.

נערך דיון על צורת לינת הילדים במשק .הועדה שנקבעה להציע הצעות
בנושא זה הביאה הצעה שהקו המנחה בה היה לעבור ללינה משפחתית במיני 
מום הוצאות.
בדיון בשיחה הביעו רוב המשתתפים את דעתם ,שאי אפשר לרדת מרמת
הרווחה שאליה הורגלו בשנים האחרונות וצריך לתת לצבור תנאים טובי□
יותר בדיור ובעבודה בכדי לאפשר מעבר ללינה משפחתית.
בסכום הוחלט

להחזיר את הענין לועדה לש□ ברור מחדש של כל הגורמים.

רכב
האחראי על הרכב מודיע לכל הנהגים :הלוקח ג'יפ מתבקש בכל
יש לבדוק שמן ובנזין ובשום אופן לא
תוקף להחזירו במצב תקין.
להחזיר את הרכב בלי דלק.

-ם-

אסיפה

כללית

27.12.69

אברי צור יעבוד אחרי שיחזור באפריל כמדריך חקלאי באזור.
תחזית כללית ע״י אחי.

דיון על מועמדים וזמניים בתקופת סרות חובה הוחזר לברור נוסף
לועדת קליפה ולועדת חברים.

על

כביסה

רכרבסת

במכבסה יש דברים בגו ,כן רבותי מכבסה א לה גו גו.
אולי היו שהרגישו שמה מתרחש דבר מה ,ו־אינו פתקאות כן ,לא
ומתי להשליך בגדי□ וכלי מימה .גם לא תמיד מצאנו בתא את כל החבילה
אך לא שמנו לב במיוחד ,אם אין היום ,יהיה מחר.

אך במכבסה? לא לא אין משבר
ואין מריבה כי רכל "זורם" על מי
המנוחוה אבל ....אפשר כיום לראות
שם שיא השכלול ומי שעוד זוכר איך כבסנו
בימים ההם ואיך נשאנו את הסלי□ בשניי□
ליבש כביסה מתחת הגגונים ,ילך למכבסה
ויזין עיניו במראה המחשב ,הכומקיוסר,
הרובום אבא ,בצד אחד של הדבר הזה מנקבים
כרסים כן ברסיס ,המכונה נפתחת מכניסים
ביד קלה  50ק״ג כביסה ,קצת סבון ,דמרגנם,
פתיתי□ אבקת כביסה המכונה נסגרת ו...פיקס
אפשר לסיל מעט ,לסתות קפה ולוזזור כעבור
חצי שעה ולמצוא כביסה נקיה ,עוד רגע ליבש,
לקפל ולגהץ ופרסמו ה כ ל ם ו כ ן!
המכונה הזו אחת מן  35מכונות בכל הארץ
יש לה  4תאים ו 2-מה ירו י ות,סדרי הבסיחות כמעם
ואיך אוסרת מגדה הכובסת:
מושלמים.
"מעכשיו אני פקידה ,לובשת חלוק לבן ורק
לוחצת על כפתורים" .נו ,הרי יודעים שבמכבסה
עובדים קשה ,גם עם מחשב שסרם צמחו לו ידיים אך
בכל זאת ,זה אשר אמרנו :יש דברי□ בגו! ולסגדה:
מוב שהגעת ובהצלחה'
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ר-השפעת משפיעה עלינו חולי□ בשפע ובכל
יו□ במפקד חולי□  15—20אנשי□ וילדי□.
בכל זאת כתמיד מוסיף הגלגל להסתובב ונתגבר
גם על זה.
רפואה שלמה לחולים ולמבריאים חזק
ואמץ והחזיקו מעמד!.
מאת ועדת תרבות

הסלויזיה בערב שבת הנה קוץ
בעיני הדתיים ,אך לא פחות בעיני
ועדת החרבות ,באשר היא מרוקנת את
חדר האוכל או המועדון ממשתתפי
המופעים התרבותיים.
לאחרונה פרץ כשבר כאשר נכחו
בשעה היעודה כ 10-צופים בלבד וכ 
מספר זהה ילדים.

באותה שער היה חדר רלויזיה
מלא עד אפס מקום....
הואיל ומופעים מן החוץ עולי□
בכסף רב הוחלט לראות את חדש ינואר
כמבחן בהשתתפות החברי□ במופעים התרבותיים
צוות החגים בעקבות ההודעה בעלון הקודם .הננו
את הרכב הצוותות לחגים השונים שהוא בערך זהה לאשתקד.
פורים

-

 Vם ,העצמאות -

חג

רוזין ,חוה יוגב ,אליה ,כובה ,צבי ג ,.הנה גל ,שולי,
ראובן ר.

גדעון יהודה ק ,.מרי□ ב.ל ,חוה י.

הבכורים
שלמה י

מפרסמים עתה

צפורה ד

יהודית ר ,.אברהם פר

y

ברנוני

ל

הכותנה

למביא סקירה קצרה על הכותנה בפשק.

אביא את הדנריס בצורת מספרים .הקורא מספרים אלו יכול
להתרשם פהס בגורד .יבשה .הדברים פובאים ללא פרשנות ופרברים בעד
עצפם.
מצורפים כאן סספרים משנים קורסות ,אשר יחנו אפשרות
לראות את הדברים בקשה רחבה יותר ,ולא לראות בסיפומים של השנה
מקריות שאין לה פתרון.
השנה נזרעו כ 1400-דונם כותנה ואח הענף החזיק צוות
קבוע של  5אנשים אשר עיבד בס  350אספסח.

שנה

זן

1967

שסח

סיבים
ק״ג

סחיר
ק״ג
סיבים

םה״כ
הכנסה
(ללא
גרעינים)

הכנסה
לד'
(ללא
גרעינים.

אקלה

800

155

2.50

388.-

310.400

כיסה

100

137

3.50

480.-

48.000

1968

אקלה

1100

132

2.50

330.-

363.000

1969

אקלה

1400

112

2.20

246.-

344.400

358.400

בסבלה לא בא לידי בימוי ההכנסות מגרעיני הכותנה.
הגרעינים משקל□ כפול ממשקל הסיבי□  .מחירם קבוע — 258.ל״י
לסונה .בגרעינים משתמשי□ לתעשיח שבן ובפסולת משתמשים כמאכל
לבעלי חי.

את העונה בגידולי שדה איפיינו מספר גורמים ,שהשפעיו
ישירות על היבול ,קרי הכנסות!•!
הבעיה העיקריח שעפה נאלצנו להלחם (כמוה גם יתר הענפים
זו בעיח כוח אדם!
החקלאיים) ,יהיא העיקה סהתהלח הגידול

-9אין גורך להרבות בציונות בקשר לעבודה בענפים החקלאיים.
אך יתד עם זאת אי אפשר לבסס ענף בהיקף כזה ,רק על אנשים זמניים,
חברי אולפן ,עוברי אורח מקריים או אפילו ילדי בית הספר אשר על
שכמם נופלת מעמסה כבדה ביותר.
בצורה כזו ספק אם נוכל להחזיק אה הענף בהיקף הזה.

המחסור באנשים מורגש במיוחד בהכנת השטחים (נובמבר!) לפני
הגשם .בעונת ההשקיה (יוני ,יולי) ,ובזמן הקטיף (ספטמבר).
לפניכם שחי טבלאות נוספות:

קטיף

ראשון

 392.530ק"ג

קטיף שני
 20.390ק״ג

א י ח ם ו ן

ם ה " כ

 71.950ק״ג

 468.080ק״ג

בסבלה זו מתיחסים המספרים למשקל הכותנה הגלמית( ,כולל גרעינים)
סיבי הכותנה הם כ 32^-מהכותנה הגלמית.

קטיף ראשון -
מתייחם לכותנה אשר נקטפת ,ונשלחת מיד למנפטה.
קסיף

שני -

מתייחס לכוחנה אשר נקטפת כ 14-יום לאחר הקטיף הראשון.
מאחר שאי אפשר לקטוף את כל הכותנה בזמן הפתיחה האופטימלית של
הלקטים  ,יש להקדים בהתחלת הקטיף ,ולעבור שנית באותם שטחים אשר
בהם נשארו הלקטים סגורים.
א י ח  0ו ן -
כותנה אשר חייבים
כוח הקליטה של המנפטה.
את הכותנה שקוטפים מעל
אנחנו מקבלים חמורה של

לאחסנה בשטח .כוח הקטיף בגליל גדול מאשר
לכן קיימת בזמן השיא מכסח קטיף שבועית.
למכסה יש לאחסן בשדה מתחת ליריעות נילון.
 25.-ל״י עבור כל טונה אחסון.

־ 0ו 
תוצאות

גודל

לפי

שמחים

םה״כ

יבול

יבול

לד'

שסח

ג'

 250ד׳

1 .220

565

ק״ג׳/ד

שמת

ב'

 750ד׳

255.000

340

ק״ג׳/י

שסח

א'

 400ד'

102.200

256

ק״ג//ד

19.750

395

ק"^

468.170

339

ק" ג׳׳

כבר

50

ס״ה

 1450ד'

ד'

