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חודש מידי

 ויציל מאד, לו ציפינו אשר הגשם לרדת, התחיל גש□

 הצרות, עלינו. הסאיסת הבצורת משנת אולי אותנו

 צרה בשרשרת, מופיעות זאת, יודעי□ שאנו כפי

 לתמונה בדיוק התאימה הגשמי□ ועצירת צרה רודפת

למדי. הקודרת הכללית

 אור לקרן מקוים תמיד היהודים? טבע איך אך

 להגיד: שוב שאפשר לפינה, מעבר המציצה הראשונה

הלואי! סוב? יהיה סוב! יהיה

 השאלה יהודי? זה מי באמת, יהודים, על וכשמדברים

 עולמות הפך בן־אדם כאשר חזק, דגש השבוע קבלה הזאת

 הארץ שי' שני ובצד כיהודי□, ילדיו את לרשום בכדי

באותו זה כל יהודותם, על ורק אן־ צעירי□ עשרות נהרגו

יום.

חלקנו. מנה וצער כאב הננו. נבחר עם

 □ נפרם אשר למערכת, מכתבים תביעו ואד כאהרת נתקבל ינואר ענ*ון
 מוצלחת פעולה ידי על מהבית לשמוע שמחו החיילים ביחוד העלון. בהמשך

הילדים. ידי על מצוירת ותמונה דף חיל לכל שצרפה הקשר, ועדת של

 המטבח את לראות לא האקונומית מבקשת היתר ובין בעיות יש במטבח
 פעמים ■& פתוח כעת והסופרמרקם שפרה אצל הכל לקבל אפשר מכולת. כחנות

 שפרה. של בחנות נמצאים אשר מצרכים למכור המטבח באפשרות אין בשבוע.
לסבתות. למסור נא



פימנסל למשפחות
שלוחות

ויוגב
חמות ברכות

 ג. ויעקב מיכל משפחת זכתה
 הפיס. מפעל של הגדולה בזכיה
 הג הזכיה שספורי חשבנו תמיד

 והנה, עליכם, לשלום שייכים
בסביבתנו. ססש

 במשק והנוף הבריח, פארצוח הרוב האחרון, בחודש הגיעו אולפניססים
 רק פסיכידליים? צבעים ואולי בין־לאוסיים. אחרים, צבעים קבל שוב

לא! זה

 אנו עברו, משנים נסיון ולפי האפוץ למפעל נרתמו במשק רבות משפחות
האולפן. הצלחת תלוי גם מוצלח שבאפוץ יודעים

 אשר הלית בהולדת ופרץ מנצר מצר, למשפחות סוב סול
ביגואר. 21ב- נולדה

תרבות

 קהל חביב היה בזמנו אשר בוכמן, נחום את ארחנו שבוע לפני
 היובל מחצית את חגג כאשר שנתיים לפגי בפרס זכה ואף שלנו, המבוגרים

העברית. הבמה על שלו

 נהנו בינינו והותיקים מאד פלוסשת היתה ודקלומו הופעתו צורת
 צעירים שפעם עובדה העבר. לתוך רחוק אותנו החזיר אשר משחקו מאופן

 והודה ותיקינו של יחסית ה״גדולה" ההשתתפות את להעריך ידע והאפן באו
סלויזיה. ששפי רציני פתחרה שיש בהכרה ההאזנה, על

 אשר וזה פאד. זעופה רשתחפות היתה סלר עמום החלילן בהופעת
שתהיה לדעת אפשר מראש אשר אופנים, רב בכסף להביא כדאי לא : אפרנו
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 והסבוכה האי-נעימוח אה מעצמכם תחסכו תרבות! ועדת אנא, התענינוח. חוסר
זאת. למנוע אפשר קרי קהל. אי־־השתתפוח של

 עלון שהוצאנו אחרי שהגיעו סהמכתבי□ כסה נפרסם להל״ן
הניר. גבי על בדיונים להמשיך נשמח

ינואר.

1,"עלון למערכת

 והמועדון קליסה ועדת של הברור על קראתי רב בענין
 במקומם, היו ההערות הכלל. לעיני פעם זאת שהעלו ומוב

 מי לדעת רוצים כולם שמו? אח מסתיר הכותב למה אך
הרשימה! את כתב

רוזי. הערכה, ברגשי

 הדים: יותר היה המועדון מול קליטה ועדת שבענין מסתבר

שלום! לעורך

 לפרסם לנחוץ ראתה העלון שמערכת על מאד התפלאתי
המועדון. בנושא הקודם בעלון כמו טעם מחוסרת רשימה

 כבוד ומחוסרת גסה בה בצורה להתקיף אצלנו נהוג ממתי
 בעיה, לברר רוצה הקליטה ועדת כאשר המשק? מוסדות את

המשק, בעלון עוקצניות הערות בלי עליה המוטל את תעשה
 הקבוצית התנועה למוסדות ציבוריים, למקומות נשלח אשר

 בהחלט, פסול שם בעלום שפרסום ועוד, לעתונות. ואפילו
 בכל מתבקשת העלון מערכת לה. רגילים שאנו צררה לא זאת

חתימה. בלי טורים לפרס□ ולא הרמה על לשמור תוקף

לכתוב. נתבקשנו תמציתם שאת מכתבים מספר הגיעו החרבות ועדת אל

שלום, תרבות לוע-דת

אופי בעלות תכניות תביאו אל :בבקשה אליכם פונה אני

 יוצא ולכנו יים
 חלילן לשמע באו

לשאול: י
מכירים שאין

 הח פרזינות עייפנו שישי. לערבי רציני
 שלא לי נאמר ימינו. של הקל הבדור אל

 לעצם מרשה ואני התעלה מגדות לגליל שבא
לאמן כניסה כרטיס ל״י 25כ- לשל□ "למה



פחות! לוקח פנוחין יהודי אפילו אוחו?

 לעמול! קל שיהיה לצעירים בדור הביאו אנא,
שווה! תהיה וההוצאה כולם יבואו

הארוך השולחן

המשק. אל בא הטועם

 בשביל קפה ובבתי במסעדות שמסייר הסוע□ לנו הודיע לאחרונה
 והסכמתנו בואו יום את ציין לא הוא לבקרנו. שברצונו הפקופית, העתוגות

 שבקרוב דעת חוות נתן הסועם הבקור. פועד על שידענו בלי עקרונית, היחה
היום. סעתוני באחד תופיע

התרשמויותיו. להלן

 המליצה ויצ״ו, חברת פככירותי, אחה התנסיתי! סמר□ מה קרני הנה
 הארוך לשולחן ובאתי להצעתה נעניתי קבוצי, אוכל שנוי, לשם לטעום לפני

 הכינו ולא "החברה" עם שם אכלתי העליון. בגליל נחמיה שדה קבוצת של
בואי. על הודעתי שלא הפשומה מהסיבה מיוחדה ארוחה

 הו שבבית ראשונה לציין עלי
 צבעים, בשלל מאד נאי□ דלים פיצרים

וכמו בארץ, רבי□ שולחנות שמקשסים
מארחי. בבמבח בשפע נמצאים בן

מגוון, צבור משרתות חיננירח בנות

 נעימה הפתעה זאח היתה ארופאית
בהחלט!

 בדיחה מכיר אני נירוסטה. מחופר
מים הרבה יש לפרק: הפתיחסת קבוצית

חוליות "פלסטיק הפקופי



מכבד
 שמסע לדעת י כחת ני

הגרנד לפתן :שמו אח

אוני במלוא הרגשתי ואני

 וצמצמו הרבה, עופות החבשלו
 כתוכן עליהם. ברזי□ בפתיחת
 אכן סולת, כופתאות הכניסו

לשמו. ראוי מרק

 לסעמי כי א□ סרייס, תפוחי□ עשוי
ן כנסו מעם

 גשר על צועד אני הצלוי העוף אל
 מגישי□ כאשר נוספת: בדיחה של

 א חולה, שהעוף סימן עוף, בקבוץ
שאכלתי העוף אבל חולה! הקבוצניק

 אורחים משלמים! אין בקבוץ כה,
 הקבוץ של האוכל בחדר ראיתי רבים

הוצאו. לא ארנקים אך
מסעדה! אינו הקבוץ שנאמר כפי

לאקו לגשת אפוא לי נותר

סהור. ליסונים במיץ



□.אסיפות

10.1.70 - כללית אסיפה

 טרקטור על )עבודה נושא באותו ושאילתא טרקטור תאונת בעקבות
 התקנון הרכב. תקנון על וכוח התנהל לכך( רשיון קבלו שטרם לילדים
חדשים: סעיפי□ כפה קבל הקיים

לאשר: אין

טרקטורים. על 16 לגיל מתחת ילדים נהיגת *
נעולים. יהיו שהסרקטורים הסדר למצוא יש *
 רשיון קבלת ואחרי ההוק לפי עגלות הכשרת אחרי רק אנסים הסעות *

המשטרה. מטעם מתאים
עבודה. לצרכי רק אנשים, להסעת ועגלות טרקטורים להסדר: ועד *
טרקטורים לקחת מותר יהיה טרקטור על נהיגה רשיון בעלי לאנשים *

בלבד. המשק מרכז באשור עבודה, לצרכי שלא
בטרקטור. נהיגה רשיון בעלי ילדי□ גם כולל הזה ההסדר *

..ניר מועצת
בשכר. גננת לקחת אושר

20.00-22.00 משעה השומרת בחדר בתורנות ילדי□ בבית שמירה
הבאה. באסיפה נוסף לדיון הוחזר

24.1.70 - חברים שיחת

 תנתנה לא הועדות ע״ח במזומן שהוצאות הוחלט הועדות. הרצאות רשום .1
 הכסף את לקבל יהיה אפשר דחופים במקרים הועדה. במחברת רשום ללא

 החבר יבוא כך ואחר הסכום את המקבל החבר של במחברת רשום ידי על
לתקון. המחברת עם

ממושכות חופשות .2
לחברים. ממושכת חופשה לתת האסור על הערעור התקבל

בלבד. אחת לשנה הוגבל החופש תקופת
 לדרוס אין מהצבא. השחרור לאחר שנתיים של מתקופה רק ינחן החופש

 שחבר במקרה, חרפש. לשנת היציאה לפני שלישית שרות שנת לתת מהבנים
. מעמדו את חברה ועדת תברר השנה, בחום תינה לא

הרשימה. לפי ימי□ 10ל- מזון בצאתם יקבלו שעוזבים הוחלט .3

זכרון. חוברות עוד להוציא לא הוחלט .4

 החל שנים, סספי לפי בלירות הולדת יום מתנת לחברים לתת הוחלט .5
אורחים. לקבלת קל כבוי יספק המטבח .50 הולדת מיום

 בקרית לתקון אחרי□ שמע וכלי רדיו מקלטי יותר למסור לא הוחלפו ,6
תקונים. עבור פתרון במציאת מטפלת המזכירות שמונה.

1



 הגדולות וההוצאות לחבר רכב בענין .7
 את להחזיר הוחלט ,באחזקחו הקשורות

נוסף. לברור חברה לועדת הבעיה כל

 רואה... הייתי
דברי□.... הרבה

 ושנתנים ללבי שקרובים בדברים הפעם אסתפק
בצוע. לידי אולי

 נחמדה, מודעה המודעות לוח על למצוא א.
 הלשון: בזו הנהגים אחד ידי על חתומה

 שלי, באומו פנוי מקום יש ביום....
 תוכלי אלי. להתלוות להזמינך אשמח

ולבלות הנסיעה’דמי את לך לחסוך
נעימה. בחברה

 ידי על שישי, ביו□ ורצוי לשבוע, אתת לשערותי, סוב טפול לקבל ב.
 ובסביבה נקיי□ כלים עם תסרוקח תספורת, צביעה, בכל: מנוסה ספרית

 חברי, לכל לכך תצמח מהנאתי גדולה יותר שהנאה ובטוחני מסודרת.
הקוס ענף אף על איתן עומד שהעולם נוכחנו שבת. בערב בי שיביטו
ענפיה. כל על מסודרת ספרות א□ גם יתמוטט שלא ובטוחני אצלנו מטיקה

 בשאלה לי שיעזור תקציבית, בתכנון מוכשר אד□ בעצת מבקשת הייתי ג.
 בכדי ל״י, 40 של בסכום הנעליים חקציב את לתכנן כיצד הגדולה:

 סגפי- על לדבר )לא סנדלים בית, חורף, קייץ, בנעלי להצטייד שאוכל
אליהן(. משתוקקות אשה כל שרגלי עור

 היסודי ביה״ס בגיל ילד יכול כיצד מבקשת: הייתי כלכלית עצה עוד ד.
 כתקציב הוא לרשותו העומד כשהחקציב בעיר, בחופשה ימים 4-5 לבלות

 צעיר שילד מאיליו מובן ל״י. 10 של נסיעה דמי גם וכולל הנעליים,
יפנה. אשר בכל לפחות ההורים אחד של ללווי זקוק

 לי שתעזרו רוצה הייתי משהו ועוד ה.
 - ל"י 280-. מזומן בכסף תקציב
 וידידים למשפחה הולדת ימי מתנות
 בפורד צפויה בלתי נסיעה

 מצוה בר חתונות,
 לחו״ל מברקים

 נוי חפץ תפונה, תקליט, ספר,
המשפחה בני צלומי□

 מתספורת חוץ שערות טפול
 חיוניים מטבח כלי

,ובו במן חגורוח
 אודה
רבים

לעזור שיוכל אחד לכל הלב מקרב
בעלון נשתמע לדעת, רוצה הייתי

 לי
הבא.

:לחשבן

ל״י 80
ל״י ל0

ל״י 20
ל״י 10
י ל" 20
ל״י 15
ל״י 30

ל״י 5
 לחופש? נוחר וכמה ל"י 16

דברים אלה.עוד בעיות בפתרון
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מחקר רשסיהמציאותבמבחן

 מסימני אחד על ודאי יעפוד הישראלית החברה של בדמותה הפסתכל
אידי מתכנית רתיעה פוחלטת, פשפעות בעלי פערכים נסיגה — והדור התעופה

 בזה. הכרוך וכל הפרם של האישי לאינסרם פסביב ההתרכזות לעבר אולוגית
 פסתבר תל-אביב, של פהאוניברסיסה קרייסלר ושולפיח הנס ד״ר של פפחקר

 בחיי העקרי הפקום אח תופסים אינם עוד ופוליפים חברתיים שאידיאליים
 פודה הוא הרי כלליים, אנושיים אידיאלים פעריך שהנוער ובפידה הנוער,
 בחיים. פפושם לפען משהו םסוגל(לעשות כאינו עצפו רואה ,או פוכן שאינו
 בי-ם( העבריח האוניברסיטה של לסוציולוגיה פהפקולסה ליסק )פ. אחר מחקר
 בסגנון אישית, בהגשמה בחלוציות, הקשורים חיים ודרכי שפקצועות פעיד
 כחשובים מוערכים ובמקומם מגדלותם הנוער בעיני ירדו וכו', חלוצי חיים

 וכלכלי. הפוליטי בתחום כוח ועמדות אקדמאיים מקצועות במעלה ביותר
 הקבוץ חיי נפצאים השונים חיים ודרכי ופשרות מקצועות של שברשימה מענין
 מדינאי, מדען, יורד: סדר לפי רואים הרשימה שבראש בזמן בו נפוך בפקום
ובו'. אויר בחיל קצין כגסת, חבר רופא,

עולים אולפן מול תיירים אולפן

 צעירי למשק, בא חדש אולפן
מספק. הסוכנות שאולפן הנוחים

 בתנאים זה את זה מצאו שוב העולם מכל ם
 עברו כשנים להחדיר התיצבו פורינו טובי

 הקצרה התקופה שאחרי ברורה בידיעה האולפניסטים של לראשיהם הקשה השפה את
להם שהקנו הידיעות בפעם ישתפשו לא ואפילו פתפזרים התלמידים בפשק,
רב. בפאפץ

 כעת יש ובחו״ל בארץ ב"אחוד" ושופעים בעתונות קוראים שאנו כפי
 לעבוד רוצים היינו שמאד היא מסקנה נוספים. מגיעים יום ובכל עולים,

 יעוד לפחות תהיה משקיעים, והעובדים שהמשק שלעבודה בכדי עולים, ע□
ותועלת.

 בעבודתנו להתאמץ שעלינו דוקא, התיירות במשרד קשורים אנו אין
 רואים אנו תיירים ובאולפן עולים בקליטת הוא יעודנו תיירים. למען

 המשכורת שלמרות המספרים, לנו פראים לזה נוסף זסן. כבזבוז פאפצינו את
 כספים להוסיף ועלינו הענין מכל נשכר המשק יוצא לא משלמת, שהסוכנות

תקין. באופן אולפן לאחזקת

 עומדים אנו כאשר אך לכך, פוכנים הננו עולים, באולפן פרובר אם
 שלנו, בסביבה השאלה: ונשאלת שונה. קצת השקול תיירים, אולפן לפני

 טרם רע. בכל הילדים ומוסדות הספר בתי פצב פתוח, ובעיירות בכפרים
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 במקומות וההזנחה העזובה שפור לקראת לבוא הקבוצים, מסעם נסיון נעשה
 באולפן "לשחק במקום זה, מסוג למשימה כוחותינו את לכוון לא מדוע אלה.
 הסוב שמנו ואף המשכורת מלוא משלמת היתה החנוך שמשדד■ סבורנו לי"? נדמה
 היינו בעבודה הספוק ומבחינת הכספית מבחינה רגם ברבים. מתפרסם היה שוב

כזאת? אפשרות על להרהר כדאי ואולי נשכרים. יוצאים

 כנציג בה והשתתפתי בגבע, בשבט בט״ו התקימו — האחוד מרכז ישיבת
 בתחילה האחוד. של חדש עבודה לתקנון הצעה עמדה הדיונים במרכז המשק.

 להעסיק שצריכות הבעיות אלה ואם בתקנון, בכלל צורך יש אם קצר דיון היה
 על והצביעו התקנון פרסי על לדיון עברו סכן לאחר אלה. בימים האחוד את
 לכן ב"אגרת" יפורסמו התקנון שפרטי מניח אני וההסחיגויוח. הסעיפים כל
 בתקנון העקרי החדוש בלבד. הדברים עקרי את אמסור אלא אותם אפרם לא

 חברים התקנון: בלשון או הפנסיה. זכות את הקבוץ לחברי לתת שהוחלט הוא
 רצונם, לפי לעבוד ימשיכו השונים( המשקים החלמות )לפי 65-70 גיל מעל
 תורנות( כולל )לא וכו', חופשות עבודה, ימי לגבי אתם התחשבנות תהיה ולא
מאד. יפה התקדמות שזו חושב ואני הקיים המצב לגבי גדול שנרי זהר

 מהדרי- פחות קצת עובדים שאנחנו לסכם אפשר הפרסים יתר כל לגבי
 עובדות הבחורות מוקדם, יותר גיל בדרוגי מתחילים אנחנו בתקנון. שות

 זה, את לשנות שצריך מוען אינני דומים. פרסים ועוד פחות, קצת אצלנו
נוחים. עבודה בתנאי גם מתבסא שלנו החיים מרמת שחלק לדעת חשוב אבל

 רובם מדברים. הותיקים הצירים את לשמוע פאר כענין לי היה
 תבעו גם והם יותר גבוה לגיל הפנסיה גיל דחיית של בכוון דוקא לחצו

 להתרגל קשה לי היה וזקנים. מבוגרים לאנשים עבודה לספק יחויבו שהמשקים
 ילד". ל"ממעם נחשב 45 בגיל אדם בהם ותיקים משקים של למושגים שוב
 על שדיברה בתקנון פיסקה בגלל נזעק הותיקים בשיור משעשע רגע גם היה

 הדבר אותו את להגדיר בשביל עשו מאמצים ואיזה נעימות", בלתי "עבודות
העבודה. עיר שוויון תורת את שתהלום בצורה אבל

 המזכירות האחוד. מזכירות לבחירת עברו התקנון על הדיון לאחר
 לוז קדיש תפקידיהם, בתוקף בה יושבים 18 מדם איש. 25—מ כיום מורכבת

 מחוך חשאית בהצבעה בקלפי נבחרו החברי□ £ ויהי כולם, ע״י אחד פה נבחר
מלחמת לעורר ותיקים פעילי□ כמה של נסיין היה אי,־. ו6 של סח י רש

"ירית. הכניסי יבמקיס□ יי" ל־" ־־׳■■” יל »״ י׳יי” ”’’'ל

□ ל־״״יי■ ״״ מזכיר ככ״יי" ״<״•־״ "־זכייי. ״״יי״ י־. ~י״
, ׳ לי היה «י.י נ״י־ז הכניס. ״»״••־ ־יייי־ '״יי ־י־י" ״י“יל >»"׳’
 ־״ סהי ״יחי״. ניסני" ל«> ־"״׳״. ־’>’״’ י’״ לי־"'" "־“

'1'^ )־ZL אחי.
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מהנעשה

במסע

 רבי□ דברי□ השתנו שבינתיים וטבעי הענף על סקירה הופיעה לא רב זמן זה
 בקצרה זאת וגם ביותר הפעניני□ בנושאים אתרכז להאריך לא ושונים.כדי

ובתמציתיות.

- אדם כוח

 בשדה בלבד חברים 3 כעת נשארו בענף. ביותר קשה ב■ורה פגעו העזיבות
 ויתר השקאה רסום, השוטפות: העבודות את לבצע אפילו נוכל לא זה ובמספר

 ילל לשכור מנת על לפחות נוספים חברים 2 בדחיפות לנו דרושים הטפולים.
 פתרון מחפשת המשק והנהלת שונים בכוונים גשושים יש סבירה. בצורה הקיים
 שיש העבודות לגבי עדיפויות סדר קובעי□ אנחנו בינתיים זו. לבעיה

 והחיו- הצעירות החלקות את ולהחזיק הזנחה של למינימום להגיע כדי לבצע
 ובשמירת בעצי□ וטפול בגזום במיוחד אמור הדבר טוב. במצב ביותר ניות
 יש אך מובי□ להספקים להגיע מאפשר אמנם הנוח האויר מזג סניטציה. תנאי

 ע□ הגובלות הזקנות בחלקות גם כהלכה לטפל הנותר בזמן נספיק אם מה ספק
 גזום אף ובחלקן הפול יקבלו החלקות יתר מאד. יסודי טפול והדורשות המשק

יותר. ויסודי רציני
 ראויות רצון. משביע והשטח טוב ני־איה שנד לפני שבצענו - החדשה הנטיעה
 בו השטח סן בחלק לנוף מעל קבועה השקיה שימת הנהגת נקודות: שתי לציון

 מוצו- הוא האחד חדשים. זני□ שני סל נטיעה וכן קוים לגרירת תנאי□ אין
 חלודה מכתמי סובל ואינו פדנו גדול אר זהוב לדלישס הדומה יפני מפתוח זן

 השני הזן דונם. 5 נטועי□ אצלנו בעולה. גם ונפוץ הולך זה זן חומים.
 ומהוה הדרומי הארץ כדור חצי בכל מאד הנפוץ אוסטרלי זן סטית, גרני הוא

באוק מבשיל זה זן ביותר. מבוקש הוא ש□ לאירופה, העקרי היצוא תפוח את
 מוגבל גדולו תחום לכן להבשלתו. מרובים חפים ימי□ ודורש נובמבר או טובר

 לאירופה,טובים. יצוא כתפוח בארץ להנטע סכוייו ומכאן מסוימות לארצות
אצלנו. התפתחותו צורח מה לראות כדי אחד דונם ננסה אנחנו

- עקורות חלקות
 אך לבניה מיועדת ד' חלקה ד'.—ו ב' חלקות את שנה לפני עקרנו כידוע

 לעקירה מועמדת בשממונה. עומדת עדיין קגל( של לביתו )צפונית ג* חלקה
 קטן פרי רביב, מנוונים עצי□ יש בה ג', חלקה של השכנה ב', חלקה גם

 רנטביליים. לא זנים ש□ ועקרנו מאחר עצים ללא פרוביס וחלקי□ מאד
 מאד גבוה עץ זהו איטלקית. צפצפה בצורת קיימת אלה לחלקות חאלסרנטינה

 ליך כזה שסח ש, ועוד^. שלגונים מקלות )גפרורים, העץ לתעשית המיועד
 כותנה. סל רכה בערך רנטבילי גדול זהו החשובים כל ולפי התולה רשות

 הוצאות מגובה 90■’ של בסכום הלואד ונותן זה גדול מעודד רתק^אות משרד
 השקאה רק הדורש ונוח פשוט גדול זהו העץ. של גדולו שנוח 8 במשך הייצור

 אחד אדם תתוכם. ע״י צדדיי□ מענפים הגזע ונקוי השטח עבוד יום( 12 )כל
 הוא לגדולו נגשים אנו שאין לכר היחידה הסיבה דונם. 100ב- לטפל יכול
 לאדם מצויין פתרון כאן לי שנראי להעיר עלי יי )בהייסנות כח-אים חוסר

 ליד השטח אח ולרשת להכשיר ג□ נתן זה בסקרה בשיה. לעבוד הסעובין סתבבר
 מעט אתאר אחר ובעלון נפרד במאסר פטרה(. לשוס כה עי כניצל שאינו המפל

ובארץ. באיטליה גדולה ותנאי הצפצפה את
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 האריזה ביה ג□ בזמנו ששמשה היחנה הסככה היתד, החדשה לבניה קרבן קרר
 במקום ומחסן חדישה סככה הוקמו ובמקומה נהרסה היא במשק. הראשון
לאבוקדו. צפונה המוליכה בדרך במסע, יוחד מרכזי

— ומחירים יבולים

 הכמות זוהי אגסים. סון 100וכ- תפוחים סון 900בכ- הסתכם השנה יבול
של יבולים תנודת כידוע י׳יימת שכן נסוכה, יבול בשנת אצלנו המקובלת

 דלישם במיוחד ססויימים, זנים של סירוגיוחם בגלל לשנה משנה -
 בערך ועומדים מאד גבוהים השנה הסחירים ויונתן. זהוב ובמקצת אדום,

 של המשבר מן התאושש שהענף בכלל לציין יש .1964 שנת של הרמה על
 אופטימי הענף אנשי בין הרוח מצב וגם סחירים מפולת היתה בה 67 שנת

 הגולן ברמת שלנו, באיזור בעקר סוגברות, בנסיעות המתבסא דבר מאד,
והת שעברה בשנה ג□ היתה גבוהים מחירים של זו נמיה הגליל. ובמרום

 מזו בהרבה נופלת אינה הענף של הרנסביליוח כללית השנה. עוד חזקה
ומעלה. שנים חמש לפני התפוחים, ענף סל הטובות בשנים שידענו

- ושווק אריזה

 מתלבטים אנו כידוע בענף. העקרית התמורה לפני עומדים אנו זה בשטח
 אלה כל - מתאים ולא מתישן ציוד אדם, כוח האריזה: בשטח קשות בבעיות
 אדם לנו אין לכך בנוסף הפרי. וסיב מיון של נסוך לססנדרס תורסיס
 ביחס לפרי נמוכה תמורה לנו מביא הגורסים וצירוף בעיר לשווק שדואג

 הצטרפותנו אפשרות את לבדוק אותנו הניעו אלה גורפים אחרים. למשקים
 הוא ומושבים. משקים 15 המאגד שמונה בקרית איזורי אריזה בית - לת"ג
 הוא ראשון בשלב בשוק. סוניסין ובעל כאד גבוה מיון סטנדרט בעל

 את ן נבחו זה בעקבות העירור. בבתי כעת הנמצא הפרי את לנו ממיין
 המתקבלות לתוצאות זאת ונסוה הפרי עבור שנקבל והמחירים המיון הוצאות

 בגובה גם תלויה מלאים כחברים להצטרף ההחלסה עצמאי. ושווק ן ו ממי
 ונטל גדולות הרחבה תכניות יש סלת״ג ככיון לשלם שנדרש החברות דמי

 המעונינים נוספים משקים של שכמם ועל שכמנו על לפול עלול מהם רציני
חדשים. כסה בעוד רק תפול בענין ההברשה כמונו. להצטרף

והכוונה שלנו הסיכליות צי בהרחבת ממשיכים אנו בינתיים
 בערך שזוהי קבולת טון 500ל- כלומר בערד, מיכלים 1500ל- להגיע
 באסום הפרי כיב את מעלה במיכלים וזשמירה שלנו. הקירור בתי תפוסת

 הצורך מונע ובמיוחד בקירור במקום 8׳ של חסכון מהוה הזנים, מן בחלק
 )במידה לת״ג נוחה והובלה לקירור ישירה הכנסה ומאפשר מוקדם במיון

 הקטיף מן ירוד ססיב או קטן פרי בכניסה הוא החסרון זו( בשיטה ונמשיך
 נוסף. בשלב 400 עוד ונרכוש מיכלים 600 בנינו השנה לקירור. ישר
הבאה, בסקירה ולששהסע — וצרותינו משפחותינו כאן עד

יהודה.


