
אפריל

 היו והחברה בנעימים עבר פורים
 כפי ונשפים חגיגות למדי. מרוצים

 חפיר עברו משנים לנו זכורים שהיו
 רב- ותחפושות צבעים בשלל הצסיינו
 מפוארות, תלבושות ביותר; גווניות

 זמנים! היו אכן עין, מרהיבי קיר קשומי
 לחזות היום צריך תחפושות לראות בשביל

 ובכל חוגג הדמיון שם הילדים, במסיבת
הי וכשר מההמצאות להתפעל אפשר פעם

 אדר חלף, אדר חוד® החברות. של צירה
מתקרב. וניסן הפעם ב' ואדר א'

 צפויים הסדר וליל פסח לחגיגת
 מפרסמים והיוזמים בהגדה, שנויים לנו

 שבודאי מענינת רשיפה זה, בנושא רשימה
 שפעם אוסרים יש דעות. חלוקי עליה יהיו
 לפי הפסח חג את לחגג בהחלט אפשר בשנה

 "משעמם שזה מבלי עברו, שני□ של המסורס
 והתחדשות. חדוש שמחפשים יש זאת ולעופו:

 הסוכרים הקולות לקראת השסחים אנשים יש
 מראש רוצים שלא ויש מסוימים בקסעים

 ההפתעה. לאפקט ומחכים הצפוי אס לדעס
 וכנראה החיים שטחי בבל יש דעוס •לועי

 קשה פסח" של כ"הגדה תמים בנושא שגס
קבוע. נוסח על לההאזזד

השלום? יבוא וסתי



 שניים ועוד פנגניה, כל על •חוליות" לתזמורת ד ת א
 ניקו עובדיה צוות עם שביחד אמנון אחות ולנעמי נעמי אחי לאמנון

סדרני□! כאלה ירבו כן החגיגה. אחרי הססבח ואת האוכל חדר את

ב המצב על סקירה

מרץ סוף התאריך

 העונה של פה בעצו כבר נפצאי□ אנו
 האדם שכוח לכך נוסף שלהם. את תובעי□

 ושרות לאופיץת חובות ג□ ישנן הרי פות
העבודה. סדור של במשבצת

 שלנו החקלאות ענפי וכל החקלאית
 הקוד- השנ?ם לעומת השנה הצמפצם

נכבד פקו□ שתופסים מילואים

 והתתש- פאפצינו פירב אח נקדיש א□ רק הקשיים כל על להתגבר נוכל
זפנים. בלוח לפגר שלא פנח על זפניח, לעזרה שזקוקים בענאים בותנו

בנפרד: ענף כל נעבור הבה

- ה נ ח ו כ

 את להכין הספקנו הקודפת, כבשנה שלא דונם. 1200 זורעים אנו השנה
 עד שהיו 4 בפקזם שורות 6—ל כלים פערכת ג□ הכינונו לזריעה. השמחים

 לנו שיביאו התקוד. כל לנו ויש אלה בכלים וכסף פאפץ הרבה השקענו כה.
 נקי בפצב השמחים החזקת שני ופצד בעבודה חסכון אחד פצד רבה. תועלה
 שעברה, שבשנה כפו השנה אותנו יכזיבו לא שהתוצאות נקוה עשבים. ובלי

- אספסת

 השנה. דונם 700-ל בתשכ״ם דונם 3 60-ס אספסת שסח השנה הגדלנו
 ביפים יצון. פשביעות והתוצאות כעת קצרנו בסתיו, שזרענו החדש השמח

 לקבל □ פיוי אנו סה״כ הכפר. בשסחי דונם 100 עוד זורעים אנו הקרובים
 גדול, הוא פהם שהבקוש זרעים מון 20 ובערך אספסת קפח מון 1.200 השנה

לייצוא. בייחוד



פרי

 על להתגבר ומשתדלים החורפי הרפוס את גמרנו השוספות בעבודות
האחרון. הגשם אחרי הרבה שגדלו העשבים

 יפה נקלס החורף נסיעתו את וסיימנו שעברה בשנה שנסענו החדש המסע
דונם. 120 - הוא השסח הכל בפך שנחוץ. ככל בו לספל ומשתדלים

פרי של ושווק קרור

 )תפוחי ת-ג. של אריזה בית ידי על השנה נעשה ואריזתו הפרי שווק
 היא ושאיפתנו זאת, פשיסה רצון שבעי בהחלס אנו שמונה(. בקרית הגליל

 כעת היא שלנו הבקשה מלאים. כשותפים הקרובה העונה לקראת כבר להצסרף
 כמובן מלאים. כשותפים ג—לת להתקבל קשיים יהיה שלא מקוים ואנו בדיון

 אריזה בבית לנו שיש להשקעה נוסף וזה רב כפף לנו תעלה זו שהצטרפות
 הוכיחה גדולים בסיכלים התפוחים וקרור אחסון שס במשק. הקיים שלנו

 לפתוח השנה להוסיף נצמרך כאן וגם מהכלל יוצא באופן אצלנו עצמה את
 המיכלים לאחסון לנו. יש שכבר סיכלים 1000ל- וזה מיכלים 400 עוד

 גבוהה סככה כעת מקימים אנו לת-ג ממנו הפרי והעברת קרור לאחר הריקים
הקרור. בית ליד

 קשה הוא הזה בענף עובדים שכעת חברים של הצוות על העבודה עומס
 שיצטרפו נוספים חברים למצוא מנת על המאמצים כל אח נעשה ואנחנו מאד

הקיים. העובדים לצוות

אבוקדו

 של בנטיעות להמשיך שעברה, בשנה עוד לנו שהיתה לתכנית בנגוד
 לשנים הנסיעה את לדחות החלסנו החלקה, את להשלים מנת על אבוקדו עצי

 נכנסים השנה דונם. 220 כה עד נטענו עובדים. של מחסור בגלל הבאות
 מלאה. לפוריות החלקות כל יכנסו שנים 3 ותוך דונם 56 כבר לפוריות
 גם יהיה שכך ונקוה רצון משביעי היו החורף, שקבלנו הפרי עבור מחירים

 ממון זו למסרה שנקבל ובמידה קבועה השקאה הסדרנו מספר בחלקות להבא.
הצורה. באותה החלקות יתר את לרשת נמשיך חוץ,

הדרים

 החורף כל במשך רצון. משביע השנה היה והלימונים האשכוליות יבול
 דונם( 55) שעקרנו הולנסיה שסח עצמנו. בכוחות רק כמעט הפרי את קטפנו
 זו למטרה דונם(. 15) וקלמנסינות אשכוליות, לנסיעת הבא בחודש מיועד
 השנה השקענו כאן גם פתוח. תקצ׳ב וחלק מענק חלק החקלאות ממשרד נקבל
 האשכוליות ומחצית הלימונים שכל בכך העובדים, על להקל במטרה כסף הרבה
העצים. מעל קבועה בהשקאה יהיו

ה ג ד 0

 לפני שהיה דונם 245 לעומת דונם, 330 כעת הוא הברכות של נטו שטח
 )בפעם מנע וזה בלחץ; מברזים סריים מים מקבלות הבריכות כל שנתיים.
 בברכות עובדים אנו סהבריכות. הוצאתם בעת דגים תמותת בחוליות( הראשונה



 וכ1הו לעוסת התוצאות את לבדוק גיתן כך *דיי וזל מראש, גדול תוכניח לפי
 שנגיע ונקוה וקטנות הולכות שהסטיות לוסר אפשר הגדול. בעת גם נית

טובות. לתוצאות

ל ו ל

 בשר סון 60ו- ביצים ורבע מיליון השנה סוף עד להגיע היא התוכנית
 והתרופות הסזון הוצאות זה לעומת אך רצון, משביעי עוף בשר מחירי פסים.

 נעמוד בקרוב גבוהה. יותר לרוחיות נגיע לא ולכן שעברה השנה במשך עלו
 מפעם משקיעים אנו בינתיים אך והציוד, המבנים תדוש של הבעיה לפני גם

תרשה. בהשקעה מההוצאות יותר זול תמיד שעדיין דבר בבית, בתיקונים לפעם
■ז י ג ב

 שכון של הדירות בשפוץ עוסקים אנו החדש, לשכון החברים כניסת לאחר
לשם. להכנס שעומדים חברים בשביל ב'

ח ג מ מ

 תנאי את נשפר ובכך אויר צנון הכנסת אלה ביסים מסיימים אנו
 קיטור אספקת של שיפור גם סיותרת. זיעה כל ותתחסל בהרבה העובדות

אלה. ביסים פתרונו על סוף סוף בא למטבח

מניס מגרש

 את באספלט לזפת אפריל חודש תוך התחייב )כבישים( בונה סולל
 למצוא רק לנו נשאר זמן. הרבה עוד יקחו לא העבודות שיתר ונקוה המגרש

טניס. למשחק ופנאי טוב מאמן

החרושת בית הרחבת בנית

 ראובן נקבע בנין, כמובן עבודתו את סיים אריה בן ששמואל לאחר
בתפקיד! הצלחה לו נאחל החרושת. בבית הבניה גמר על כאחראי ק.

המשק. מרכז - ק. שלפה

וגורדרן דגן הרימן למשפחות שלוחות חמות ברכות

 ינאי הולדת על

למרץ 10ב- שנולד



פ. גאולה פאת שרות, לאחר הרהורים

 הדיוק, למען או פספר, פילים לדף לכתוב קשר ועדת פסע□ נתבקשתי
 ופקוה הדף, הוצאת את פאד פוזיבת ואני היות ותויות. השגים כולל סכום

 פפש, של עלון ליצירת תהפך אלא בלבד, ספורים חודשים תיפשך לא שעריכתו
 במאסר לסכם קשה לפעשה לפשק. החיל בין הקשרים את הפהדק גורם יהוה אשר
 הכרות של ושונים רבים שמחים לתוכו סופן והוא היות בצה״ל, השרות את קצר

 באפשרותי ואין אחרת, מנטליות עם התקלות ושל שונה עבודה של חדשה, חברה
 פשק בן כל אצל שונה שמציאות גם פה בכתב, ולהעלותם אלה נושאים להקיף
 הזדמנות אלה שורות בכתיבת ראיתי לכן פשרת. הוא בו ומקום לתפקידו בהתאם

 לבין הפשק בין ליחסים הקשורות המיועדות הבעיות על דוקא הדבור להרחבת
 לתקופה הפשק עזיבת עצם והיא לכולם, כשווה נראית אחת עובדה המגויס. הבן

 חדשה. חיים תקופח של התחלה בפני עפידה אלא בלבד עזיבה זו ואין ממושכת
 לבין אותו, הסובבת בחברה צרכיו בכל כפעם התלוי גורם הבן היות בין המעבר

 התאפתו בדרך והן בעבודה הן מעשיו, לכל אחראי והיותו עצפו ברשות עפידתו
 בפידה בא כאן הרבה. ומחייב קל אינו זה מעבר הצבא, של המסוימת למסגרת

 רבות ויוזמות פעילות הוכיחה לא לצערי אשר הקשר, ועדת של פקומה רבה
 האישיות הבעיות כל את לפתור פתפקידה כי הכוונה זאת אין האחרונות. בשנים

 בשנה. פעמיים חבילות ושליחת כספים בחלוקת להסתפק גם אין אך חייל, כל של
 החיילים מספר כי בעובדה קשור לחיילים נרחבת פעילות ארגון וחוסר יתכן
 פעילות. כל העדר להצדיק כדי זאת בעובדה אין כי לי נראה א!־ מצומצם, במשק
 לחיל" "דף שליחת כגון מצומצמת, במסגרת גם לפתח, ניתן אותם שמחים ישנם

 כפה כל לכנס ניחן כן כפו החדשה. הקשר ועדת כניסת עם החלו שבעריכתו
 הרצאה או הפשק עניני על סקירה חיכלול אשר בפועדון, חיילים פגישת שבתות

 בדורי אופי אלו לפגישות לתת אפשרות וישנה ובעולם, בארץ שונים מאורעות על
שקופיות. והקרנת תקלימים שמיעת כגון יותר

 קרוב במגע תעפוד הקשר ועדת כי היה רצוי הרי שוספו! לפעילות בקשר
 נסיעה, הוצאות לקחת שבת במוצאי החיילים באים כאשר וזאת החיילים, עם

 )בעיקר הכלכלי במישור אם בין כאלה!( ישנם )אם החיל לבעיות לשאל ניתן
 ובעבודה. בבסיס הסתגלות בבעיות אם ובין פתוח( בבסיס המשרתים החיילים לגבי
לעזור. נכונות תראה הועדה כי חשוב

 כפה כל לפשק. החוזר הבן קבלת והוא חשוב, נושא להעלות ניתן כאן
 בא הגיוס לקראת שבעתיים. קשה למשק החזרה הרי קשה, הצבא לחיי שהסתגלות

 העתיד על ושלימה מושג לו אין המקרים ברוב וכפעם ציפיות פלא כשהוא הבן
 הצפו את היסב מכיר והבן ידועה עובדה היא הביתה השיבה ואילו אותו, לקרות

 קל. אינו המשק של השיגרה לחיי צבא מחיי המעבר כי העובדה ידועה לו.
 להתחיל* להחליט הבן שעל הזמן מגיע אלא בלבד מעבר על כאן פדובר ואין

 חיים. דרך בחירת בפני עמידה היא כאן הבעיה כלומר החיים. את לתכנן
 נעוצה זאת עובדה כי יתכן העזרה. פלוא את מגלה המשק אין זו ובנקודה

 עד השוטפות, בבעיות עסוקים כה במשק המרכזיים התפקידים בעלי בו במצב
 לצרוף פתרון רק בעיניהם מהוה למשק הבן שיבח כאילו התמונה, שמתקבלת

 שישנה או הרצון חסר כי אוסרת זאת אין העבודה. סידור בלוח נוסף שם



 של הכללי בפבנה הבן וצרוף זה רצון אך החוזר, החייל לקליסת אדישות
 בחוכגיו- לשתפו חייב המשק מזה, ויותר החייל, לידיעת לבוא חייב הסשק
 האחראיות הרגשת תיגבר הדברים פטבע זו, שותפות ותתגלה במידה תיו,

 ועדת רכז או המזכיר של פעולתו להתגלות חייבת כאן הבן. של והנכונות
 ושילובו הבן עתיד על שיחוח ולנהל לב שימח ביתר לעקוב מחובתם חברה.

 חייבות אלה שיחות כן כמו השיחרור. לפני אף זאת ולעשות המשק, בחיי
 בשיחה עצמו לפטור המשתחרר לקלימת האחראי על ואין מתוכננות, להיות
 בן המדרכה. על מקרית בפגישה או האוכל בחדר השולחן יד על חסופה

 בעזרתו. ורוצי□ עליו שמתכננים ולדעת בו שמעונינים להרגיש חייב המשק
 ספק אין הרי הדרושה היוזמה את ציינתי אותם הגורמים, יגלו באמת ואם
נשכרים. מכך יצאו הצדדים כל כי

 ועדת כי להודות יש הרי זה, במאמר שנמתחו שלי הבקורת דברי כל אם
 מקוריים. רעיונות הוספת שפור תוך במרץ בתפקידה החלה החדשה הקשר
פירות! ישאו מאמציה וכי פעילותה תימשך כי נקוה

•גאילה

הלל... אומר העולם כל פסח, ליל הגיע

 לא הסדר. בליל חדשים חיים להפיח הצורך מורגש מספר שנים מזה
 שבעזרתם והאמצעים הכלי□ אלא חידוש, מעון החג של המסורתי תוכנו

 להחלפת המעשית הדחיפה ההגדה. דהיינו: לצבור, זה תוכן מגישים
 בין אל רבים מוסיקליים קטעים הוספת בעקבות באה בחדשהי הישנה ההגדה
 מנוגנים. או מושרים לקטעי□ קריאה קטעי והפיכת הישנים הקריאה קטעי
 שלושה פי לפחות ארוך מושר קטע לביצוע הנחוץ שהזמן להעיר, יש כאן

 המלא בארכו הסדר שליל איפה יצא הקטע, אוהו את להקריא הנחוץ מהזמן
 היה אולם שחרית של שסע קריאת עד אמנם הגיע לא שעברה השנה כדוגמת
 הקטעים מרבית את ולהשמיט לחזור ברירות שתי בפני עמדנו וכבד. מסורבל

ההגדה. את לקצר או החדשים, המוסיקליים

 את להדגיש יש הסדר שבליל בדעה השניה, בברירה בחרנו אנחנו
 ודבר כסותם. את ולא מצרים יציאת ספורי של והערכית התוכנית האיכות

 "החוליתי" הקהל אל המדברים קטעים של חוזרת בחירה ידי על לעשות יש זה
הגשתם. ובצורת בתוכנם היום של

 אפילו כי ההגדה, החלפת מחייבת בחרנו בה שהדרך לנו היה ברור
 עליו יהיה שלישי עמוד שבכל סכך נחת ירווה לא ביותר הפחונך הקהל
עכשיו". קוראים "איפה פסביב: שכנים בעזרת ולברר קטע על לפסח

 שתתאים הגדה פצאנו לא ב״שוק", עכשיו שנפצאות ההגדות כל בין
םיו-י0ץהל- של no*ססו מנטליות קייפת זה בנושא ג□ לדרישותינו. בדיוק
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 בקולות לשמעם הורגלנו אשר מסוימים קריאה קטעי בצבור, לשירה מוכרים
ועוד. - סוכרים

 שלגו. שתהיה להגדה, יזכה פסח כמו גדול שחג הראוי שמן חשבנו
 הקסעים. נבחרו בו האופן על הדבור את להרחיב המקום כאן שלא לי נראה
סימפוזיון. לנהל אפשר כזה קמע כל על סוף סוף

 אוביקמיבי באופן הקסעים את ולמדוד האפשר ככל להתרחק מאד השתדלנו
 הוספנו גם אלא מחקנו, רק ולא בלבד. רלצלילם המילולי לתכנם בהחיחסוח

ומהחג״ך. ההגדה מספר המסורתית, מההגדה קסעים

 והעריכה הכתב בצוע אח כאשר שנה, כחצי לפני החלה המעשית העבודה
פ. דיני והעסורים הציורים ואח מרדכי מנאות ולמן אריה עצמו על לקח

 קצת גדולה שהעבודה והתברר מצב, הערכת נעשתה מספר שבועות לפני
 הבכורה את לדחות או ניכר במאמץ לסימה הברירה לפנינו עמדה מהמתוכנן,

הבאה. לשנה

 של הרצה להגדה לתת היה העקרי הנמוק כאשר שניה באפשרות בחרנו
 היה העקרי הנמוק כאשר שניה באפשרות בחרנו ההדפסה לפני אחד ערב נסיון

 כן אם הכוונה הסופית. ההדפסה לפני אחד ערב נסיון של הרצה להגדה לחח
 צנועה במהדורה השנה אותה ולקרא החדשה ההגדה את כתיבה במכונת להדפיס

 אותה תופיע הבאה בשנה בתוכן. ותיקונים שנויים הכנסת לאפשר מנת על זו
יותר. יפה במהדורה ההגדה

שמח, חג

aZ ואמנון. |>פרה

בספעל הנעשה על

וסביבו במפעל המתרחש על אינפורמציה קצה לחח שוב אשתדל
 מהחברים מבקש אני הכל לפני

 תמונה ורק אך לנו נותנים מפרסמים
 ו ס נ להכנסת להגיע למען פה.
 מסוימות נוספות והנחות הקניה מם

 מאזניים סיכומים אינם הללו ססיים
 ובמסגרת והמכירה הייצור התפתחות
המפעל. בתוך השונים הענפים

 שאנו הרבע-שנחיים שהסיכוסיס להבין
 החקו- באותה ברומו ההכנסות על
 את מהווים שהם בעיר להוריד יש

 הספסל הסיכומים כן כמו מקבל. שהלקוח
 אחרי לעקוב יק לנו מאפשרים אם כי
 על מסוימת תמונה גם מקבלים אנו זו

 י נמצאים אנו כעת
 לעומת הפדיון את שנגדיל

נשיג השנה של השניה צית

 להניח ויש תש״ל שנת מחצית גמר לפגי מספר מים
 ״״- י״״ו ״ זה ״הליו •20/25A״ "׳י”׳"
דהיירי לעינינו ששמנו המסרה את במקבת נעבור דהיינו >



שלנו ברוםו בהכנסות הרביעי הפיליון את

בזה לעפוד יהיה

במפעל? כיוס העיקריות הבעיות פהן

סכוונה תהיה הפז־יניות כל הסחיר, סבזזינת

 מכריעה מבחן תעופת כעת עוברת הפלססיקה תעשית
והן המיב פבוזינת הן העולם, בשווקי שורש להכות

 כי יסודית תעשיה שנו ואין היות הבין-לאוםי.
 הגור□ סוצרי-צריכה, בעיקר מייצרת אשר תעשיה אם

 יפן,גרמניה יצרני סול עומד הנך א□ בסיוחד קשה, יותר הרבה עוד הסתתרה
 ולכן כמרכזית הזאת הבעיה את חושב אני וכו', הברית ארצות הונגקונג,

היבוא. בכיוון המאמצים כל את לכוון יש

 דבר שזה ספק ואין $ 8,0000-. של בסך כרצרים ייצאנו 1969 בשנת
 הייבוא את להגדיל שיש בכך ספק גם ואין הראשונה השנה בשביל סכובד די

 □ היו רובה הייתי לא אך בכך נצלית גס שאמנם סאסין אני .1970 בשנת
הפד מכלל היבור אחוז יחסי שבאופן סאסין ג□ אני מסוים. בסכום לנקוב

סאשהקד. גברה יותר יהיה כן גם שלנו יון

 ביותר וחשובה חמורה לבעיה סיד נכנסים אנו נכונה הזאת ההשערה אם
 הגדלת או להרחבת קשור הדבר סיפוש הסובר. ופיתוח הייצור הרחבת והיא

דרכים: בשתי לפתור פנסים שאנו הספעל
k

 שדורשים ובנין סכרנות יד• על הספעל בהגדלת שלבי□ שני ביצוע .1
 החלסנו בבר א' שלב על ל״י סיליוני וחצי שניים של סכו□ ביחד
בקרוב. נדון ב' שלב ועל בביצוע נסצא והוא

ואשר ה□ חשבונם על סשקים בשנימכונות מספר העמדת
חוזה, פי על איתנו

קשורים יהיו

עבר שתייצר
משנה קכלנות סין דהיינו
סאיתנו יקבלו המפעלים

 שהמשא מקווה אני השיווק. כל את עצמנו
 תוך ואז בקרוב ייגסר המשקים שני עם ומתן
לפעולה. להכנם תוכל זר ,,"שותפות שנה חצי

כדלהלי• שונים בענפים אגע מספר בפילי□

 זה ענף - וססבח בית כ-י
של מפפירתו סאד מושפעים
ז״ל אבן יהושע מרהסוצלח,

סוכננו

בעית פתרון של תהליך בתוך
ואנו
הסוכן

כעת

בכלל בית כלי בסכירת בשוק יגיעה קצת
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 להניח יש פלסטיים. פחופרים הפיושריס באלה לא ז.א.
לסובה. ישתנה שוב זה מצב אפריל חודש התחלת שאחרי

 די בארץ הבניה ותנועת היות ',ניאגרור.( הדקר כיכלי .2
לעופת פסויפה עליה בסיפוק לקבוע יכרליס אנו ערה

אשתקד.

 אותה פתיר כאן, גם - וחיבורים צינורות .3
 התוסף בפדיון. עולים פתפיד באופן אנו הסיבה,

 בכבלי-סלפון הדאר עבוד צינורות של הגורם עוד
 הקרובים. ביפים להגפר עופד ק״ם 50 של שיצור

 ואנו והיות החדש לפכרו הגעתנו את הגשנו בבר
 גם הגענו בקרוב החדש האקספרודר את לקבל עופדים

בזה. שנזכה נקוה גדולה. יותר כפות

פרספקס לוחות פוגרי ,4
 ואיז היות פרשת-דרכיס על עומדת זו רוחית שמחלקה סוד זה אין

 הקרובים שביבים פשער אני כך. על וחבל שם לעבוד יכולים אשר אנשים לנו
הפחלקה. גודל על נחלים ביותר

ארגזים ,5

 יכולים אנו פוגרים של גדול גוון עדיין כאן לנו שאין לפרוח
 ספק לי ואין פתפדת בעליה שלנו ארגזים בסכירת שהפזחור בספוש לקבוע

 נקודת היא גדולה יותר פכונת-הזרקה ורכישת בנידון לעשות הרבה עוד שיש
לכך. הפוגא

למכוניות משענות ,6

לפכו- יותר הפתאיפה גבוה גב עם פשענת בייגור גם התחלנו השנה
 ליגוא פיועד בעיקר זה סוגר האמריקאיות. בפיוחד גדולות, היותר ניות
 מאד צנוע מידה בקנה השנה כבר התחלנו בכך. נתבדה לא שאומנם חקוה ואני
 הברית. פארצות יום יום להגיע צריכות אשר הגדולות להזפנות פצפים ואנו

 הפדיון את שנהה ילשנגד לשער ויש העוגה לעני עדיין אנחנו לפעשה בארץ גס
“ זה. בפוזר

 להזכיר עוד רק רוצה אני ובסוף
 החברי והפחסניס. הבגין הרחבת עינין את

 ורואים המפעל יד על עכשיו עוברים אשר
 השסח גודל על מתפלאים ודאי הגדלתו את

 לבערך פגיע ואשר מוסיפים ^אנו הבנוי
 שתוספת יודעים אנו היום כבר . פ 1400

 המפעל ענפי כל ריכוז תפתור לא זו
 תופרי כל איחסון פלפתור רחוק ועדיין

 אנן □ך לשם הגמורים. והמוצרים הגלם
 שהוא השסח אותו פעם עוד לפחות צריכים

 וב בח״א הפחסן על פילה בבניה.עוד כעת
 ן8ג'ורג' המלך לרח' 15 ן נסי לבו פרח

לעבוד. יעילות ביתר שנוכל לפען ומשרדיס גדול יותר פחסן
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 ל"אחוד" אחי שכתב הפכחב תוכן להלן
 לועדת לחבר לחח סרובנו אחרי

בתנועה. אחרת לפעילות או תעשיה
לכבוד
אדם כח והקבוצים/סחל' הקבוצות אחוד

נסאו נפתלי ,החב

רב! שלום לנפתלי

 דרישתך את המשק במזכירות העליתי שבועיים, פלפני לשיחתנו בהפשך
 שיעסוק חבר, לאחוז־ לשחרר ולתביעתך ,האחוז־ עם יחסינו של פחודש לבירור

בחנועה. מרכזית בפעילות

 כזה, חבר עכשיו לשחרר באפשרותנו שאין הפזכירות החליפה דיון לאחר
ענינית. בצורה כך על נדון פסוים, לחבר דרישה באחוז־ וחחעורר במידה אולם

 כיצד לפני רואה שאני פכיון אבל להסתפק, יכול הייתי בעצם בזה
 הייתי תנועתי, אנסי פשק נחפיה שדה כפה נוספת בפעם זה ברגע פציין אתה

הסבר. מילות כמה להוסיף רוצה

 והדבר קשה, משבר של בעצומו כרגע נמצאת שדה-נחמיה-חוליות קבוצת
חב 20כ- אותנו עזבו האחרונה בשנה כאחד. והחברתי הכלכלי בשטח פתבטא
 לנו חסרים מדאיג. מצב של להשתררות גרם וזה צעירים, כולם כפעט רים,

 בבתי בחורות של דומה ומספר בחקלאות קבועים עובדים 10כ- דחוף באופן
ומסבח. האוכל חדר הילדים,

 החקלאי, המשק של הנושא הכח שהם הצעירים שההורים למצב הגענו
 והפגיעה מטפלות, חוסר בגלל ילדים בבתי מזמנם חלק לעבוד חייבים
 חברים מספר יחסית לנו שיש אמנם נכון חמורה. היא בחקלאות החוזרת

 פכיון רבות בעיות נוצרו כבר הדמוגרפי בסולם אבל הדעת, את פניח
 ממעגל שיצור מבוגרות נשים ובעקר אנשים, של למדי רחבה שכבה לנו שיש

 להסתכל מספיק לא ולכן והמטבח, ילדים בתי החקלאות, של הרגיל העבודה
במציאות. נראה שהוא כפי המצב על אם כי הכללי, המספר על

 צעקות מקים היה כבר לשלנו, דומה למצב פגיע שהיה צעיר, משק
 יודעים זאת לעומת אנחנו השלמות. ומקבל שרות שנח לו ומגיס באחוד,
 זאת, עם יחד מכם. זאת דורשים איננו גם ולכן לנו יעזור לא שהאחוד

 שההבנה רוצים והיינו לאחוד, הרבה לעזור נוכל לא גם זה שבמצב לנו ברור
אחרת, אפשרות אין ופשוט המצב זה האחור. לבית גם תעבור למצבנו

 מנהלים עכשיו וגם באחוד אנשי□ מספר לנו יש זאת בכל זה כל עם יחד
 משלמים שאנו לזכור גם יש נוספים. אנשים של שחרור על מגעים איתנו

 בכסף, ניתנת לאחוד מתרומתנו שחלק כך חסרה, פעילות מכסת כל על מלא קנם
כסף. ופחות אנשים יותר יתן אתר שמשק בזמן

 לך להבהיר רציתי אבל לא, או הדברים את מקבל אתה אם יודע אינני
 את לפחות לספר ובכך המזכירות בישיבת שהשתקפה כפי המשק, עמדת אח

האחוד. ובין בינינו הקומוניקציה
בברכה,

,מזכיר לוי - בר אחי
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פורים אחרי

 בשביל חג רבות, שעות על שהסתרע עליז חג מוצלח, חג בקבוץ פורים
 שעברו כאלה דבר, לה□ למכור אפשר אי שכבר כאלה מבוגרים, אנשים ולמען

 זאת ובכל החיים חגיגות כל של וסיום סוף המוח שרק ויודעים וכאב, סבל
 ה"נוצרית" אירופה של הקרניבל פורים, מעצמם. לצאת רוצים לחגוג, מעיזים

 מבוגרים של חגים אלה כל הלסינית, אמריקה ארצות של השמחה התפרצויות
מוכ כן יודעים, לנו מובנות לא התרחשויות של געש הר על קיומנו שלמרות

לשמוח. רחים

 לא עדיין ילדים נכון, זה אין לילדים, חג שפורים שטוענים ולמרות
 לי" "נדמה למשחק ישותם בכל מתמסרים משחקים, ילדים לחגוג, זה פה פנינים
 של תלבושות, של תצוגה הנהו ילדים של פורים וחג שפחות אוהבים ילדים
 לפראי נחת פרוב שמתפוגגים פשפחה ובני לאמהות, בעיקר ותהלוכות הצגות
 האמיתי במובן פלעלוז ידעו לא שלעולם יש פבוגרים בין גם אבל הלב. שובי

 של חזית "חזית" פול עומד הפורים לחגיגת אוכל לחדר הנכנס הפילה. של
 אחרים, לחגיגת צופים הרגילים, החיים חפיסת לנתוך הנעשה על הפביסים צופים,
 לערב אפילו יכולים ולא היומיומי פרצופם את עמם שהביאו בקורתיים צופים

 בשעת מסיכה לובש חוגג כל אירופה במערב החולין. את מעליהם להסיר אחד
 מסיבתו, אח הוריד לא עדיין פי היא: מהצופים שנשאלח והשאלה הקרניבל

באפה? שהוא כפי עצפו את הראה לא עדיין פי כלומר

 אם וצופים, חוגגים בין גדול חיץ מורגשת היתה בקבוץ בפורים אבל
 להיות נהפכו צופים היוצרות, את החליפו פעם בכל עין. למראית אולי כי

 בצבור. בשירה סוערת, בהורה ברקודים, השתתפו ובקבוצות ביחד, לבד, חוגגים,
 חי, עדיין הנך וחושך אור מסביב, רעש צללים, מוסיקה, צבעים, תנועה,

 בדברים הרהר מי אבל העליונה. על עדיין ידך ומות, כאב לצער, יכול הנך
 לפעם פוזפן עצמו הרגיש אחד כל רקד, התבדח, צחק, אחד כל אלה, קודרים

מעצמו. אפילו לשכוח אחת

 מזמנים הקצב לפי שרקדו אנשים אחר, חיץ פורגש היה יותר פאוחר
 רקוד צורות החדש, הקצב את לחיות שידעו וכאלה טוסטפ טנגו, ולס, עברו,

הקוש מכבלים להשתחרר אפשר המוסיקה, לפי לרקוד אפשר דמיוניות, אחרות,
 אותך מעלה המוסיקה קצב מתפרקים, רוקדים, שלך, עולם להשקפת אותך רים

ספוק. ופלא פרוצה לכסא, צונח נשיפה בלי שאתה עד גבוה

 הפרועה, בלוריתו עם "משונה" אותו חשבת כה שעד האולפנים□ ובאמת,
 לשוחח שאפשר להגיד מה לו שיש פענין אדם לפתע הוא המרופטים בגדיו ע□

 מצוחצחים היו הנאצים אדם, הבן הבגדים עושים תמיד לא דבר. כל על איתו
ברבאריח. מזוהמת, חולה היתה רוחם ונקיים; פסורקים תמיד

רקודיהם. שירתם, לבושם, לסי היום של הנוער את לשפוט נוכל לא
 בפוסכמות האפון את אבדו הם . בשפטינו אותנו להדריך שחייבים ערכים יש

שונה. מסלול אחרים, אופקים חדש, תוכן להגיש ויש בהם, בגד הפפסד
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 לאחרונה, הסטודנטים מהופוח פרצו שם בצרפת, האוניברסיטה מנהל
 להתנגד היה יכול ולא הנוער דרישות עם שהזדהה משום מתפקידו, התפטר

 ויכולת אפשרות לי "ואין אפר הוא כך עולפי" כלל הוא החדוש "רצון להם.
לזה". להתנגד פצפונית

 של קפצדץ היה פה ג□ אך ועליז, פוצלח יפה, חג פורים היה אכן
 ראינו זאת. לחוש היה יכול לזה, פתוח שהיה ופי עולפית, כלל התרחשות

הכל. יודעים אנחנו שאין ולפדנו אפת והרגשנו כנות

כפעם. ולפבוגרים לפבוגרים שפח פורים היה

)אולפן(. נתן

קבוצניק? מיהו ושוב

 לי: אפר הוא
 החלוצים "אנחנו

 הארץ את שבנו
 פחדשים אנו
 העולם פני את

 רק ולנו
פשותף. רכוש

 הראשונים אנחנו
שישיגו
 אמת!" של שויון

 כשפועל אבל
 שכיר פועל

 הקרוב פהכפר
 לפשכב, נופל
 ספושך וזפן

 לעבוד, יכול לא
 החלוץ

 החולה. לפיסת אץ לא
 ממשי קפיטליסט

 אישתו שולח היה
 סוציאלית ועובדת
 לתולה להביא

 סעד
 בכוונה הנראה כפי

 לנצלו
 יותר מאוחר
יבריא. כאשר

הקפיטליסטים? הם כאלה כן,
פהצד פביס
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------------------------------------- 6.3.70 
 לכבוד

 פזכירות
 נחמיה שדה ,קב

יקרים, חברים

 בית ועסק הירדן בעמק הספר פשקי של סצבם מעינכם בודאי נעלם לא
רב. בפחוני ובפתח בקשיים העומדים שאן

 וכפי אלו בישובים ביותר רב הוא והשוטפת הבטחונית העבודה עומס
הלבנון. גבול ישובי גם אליהם נתווספו שפעתם שבודאי

 במצב הנפצאים הישובים של לעזרתם להחלץ שלא יכולים איננו כתנועה
 בגבולות נפצא אינו באם גם וקבוץ קבוץ בכל לחוץ הפצב כי ואף קשה. כה

 עזרה ליתר אותנו פחייבים ההדדית העזרה שערכי ספק לנו אין החפים,
אלו. לישובים

 כל אל פוני□ ואנו רבה לעזרה הישובים זקוקים אפריל פרץ בחודשי
הנכונות. במלוא לעזרתם להחלץ בישובינו החברים

 אנו אך כלל. בדרך מודפס סטנסיל חוזר של גורלו מה לנו ידוע היטב
 החברים כל לידיעת הפנימי עלונכם דפי מעל זה מכתבנו את שתפרסמו מבקשים

בתנועה. החברים לכלל ידוע בלתי להיות יכול אינו ההדדית העזרה ענין

 גיוס שבתות של בצורה בישובכם ההתנדבות את לארגן אליכם פונים אנו
במ וזאת הספר ישובי לעזרת - פלאים שבועיים לשבוע חברים או פרוכזות

נאחר. לבל האפשרית הירות

 - זו נחוצה להתנדבות חיובי הד ונמצא תקוותנו תתגשם אמנם באם
 החברים שליחת לתאם כדי האחוד במזכירות יושקו החבר עם להתקשר נבקשכם
הספר. ישובי לעזרת

 י להשוואת שביכולתנו כל לעשות כולנו כל חובה אחת מגשימה כתנועה
 ואף דעתו מלתת המשוחרר חבר ואין הבטחוני בנטל הכרוכים והמתח המאמץ
זה. מיוחד מצב לאור מסקנות להסיק

חברים, בברכת

 כץ, אברהם
פנים מזכיר

זה, בעלון ברכה מגיעה צור יגאל גם

 דוקא כחדד-לידה שבחרה אוסי, כלבתו של גורים 12 של מילד היה הוא

מילד הלילה. שעות כל במשך לישון לו נתנה ולא יגאל של החדש בשסיח

חצות.! של



 כלליות אסיפות

ילדים תקציב פחיה, הוצאת - 7.3.70 ״תקציבים" אסיפת
גילים. דרוג לפי הילדים של האישי התקציב את להגדיל הצעה:

תקציב. הגדלת תעבד תקציבים ועדת נתקבלה, ההצעה
חברה. ועדת מסעם לחו״ל הנסיעות את לבטל הצעה:

נתקבלה. לא ההצעה
נתקבלו. מחיה והוצאות ההשקעות תכנית
נתקבלה. החרושת מבית ההשקעות תכנית

ואש. עשן של אסיפה 28.3.70 כללית, אסיפה
הצעת פ. יוסי של הצעתנו לפי בחנות, טובות סיגריות קנית הסדר
.15 נגד 20הצבעה: פי על בתקף, נשאר הקיים והנוהג נתקבלה לא יוסי

:לחברים פנסיה קרן
 ולהפוך פנסיה לקרן כניסה הסחיבה האחוד מרכז בהצעת לתסוך הוחלט
 ותהיה החבר של שמו על אישית תהיה שהפנסיה הפציע הראשון בסעיף
ההחלטה. בהצעות א-2 )סעיף הבלעדית. זכותו

מודיעה: חברה ועדת
לשפרה. וישר לפחברת פעתה עוברת , א י צב אצל ם פי ו הצל חשבון

א. צבי אצל הסחירים לוח להל״ן בחודש(. )פעם
:פרמי סרס

צבי פתוח אג' 15 7x11 תמונה
עצפי פתוח אג' 15 7x11 תפונה
צבי פתוח אג' 20 גלויה

עצמי פתוח אג' 11 גלויה
ראשונה לתפונה תוספת אג' 10 צבי של נגטיב

מעבדה ופתוח צלום אג' 10 מינימום פספורט,

אג' 40
תמונות 6

13x18 תמונה
אג' 80 18x24

פ. וסי יו ה. א.,דני צבי מעבדה: ועדת

פרטיות: ספות
ההפחתה

)סכום ל׳י
לסכום החסר הספה

215-. עי ץ ו השם ן
 לשיפוץ כסף סכום תוסיף חברה רעדת

 זם עם השנים במשך הספה בעד שקבלו
הספה(. מחצית

ר־לל3. "ח־
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 ם.(למשפחתו ירי ג'רי)לא,לא שכתב מכתב מתור

הברית: בארצות
 הסורי מהגבול קילומטר 4כ- נחמיה, שדה בקבוץ עצמי את מוצא הנני

לתפ משכים אני בוקר ורגוע.בכל פה שקם אבל הלבנוני, מהגבול דומה ומרחק
 מגודרים קמניס, ביתנים בין דשא כרי ממש: של פססורלית אידיליה של אורה
 לברך מציצות וצפורים זוהר רקיע מעל מתרוממים כחולים שמים חיה. בגדר

העולה. השחר על
 פוריים שדות על משקיפה מה במרחק נראית חרמון הר של הלבנה הפסגה

בבי היה שרוי שנה עשרים לפני שעוד בעמק נמצא הקבוץ מתבשלים. והדרים
 אחרים. ושפעים כותנה אבוקדו, תפוחים, מיצא העסק היום הקדחת. צות

 של רבועים רבועים מסודרת האדמה נשכח. בלתי משהו הזה האזור מעל טיסה
 הראשו- שהפוריטנים רבים, כה אלה סלעים מפוזרים. וסלעים מעובדים שדות

 לסקל צריכים היו לו עקביהם על חוזרי□ היו ד1ל2«ג ניר את ניטזנאוליעב
אותם!

 מהקמת ניסעו העצים כל כפעם ההרים, מורדות כל את מכסים עצים
 סצריים- בבליים, יוונים, - אבותי אבות את להבין רוצים הנכם אם המדינה.
 את לשמוע אתם חייבים נוצץ, ברק או אדיר, רעם הנהו שאלוהים שהאמינו

 להרים מעבר נעלם מתנפץ, רועד, גדל, ההרים,'מתחיל, מעל שמהדהד הרעם קול
 הסערה ואחרי שניות. שלושים עשרים, במשך זה כל מחדש, קולו את ומשמיע
 כל את רואים הנכם מצוידת בלתי בעין על, אל הכוכבים אל עיניכם הרימו

העמים. מכל האגדות ולרוקמי הפלך לדוד השראה שנתנו הכוכבים

 אירופאית, חדשה ועיר עתיקה עיר ערים, שתי לך הנה לירושלים, לך
 מוקפת העתיקה העיר אבל דבר. לכל מודרנית עיר שתרצה, איך אפריקאית,

 כל הסמטאות, בכל ודוכנים חנויות זאת ירושלים בתוך קדם, סיסי חופות
 —לבלו מקפיה ששליק, ועד מחשיש פה, נמכר הכל גדול, אחד דוכן כאילו סימסא

 הטוב התאור חינם. חצי של מחיר להשיג יכול אתה דברים פקח עם ג׳ינם,
 קטנה עיירה עם סהרה, פפדבר ישן סרט על לחשוב הוא העתיקה העיר של ביותר

 פאחורי הנזרק לסכין מצפה אתה סבוב ובכל בהם נכנם הנך צרים, וסמטאות
וכו', ובו' לבך לתוך ישר ונכנס גבך

 בתיקון כלשונו כאן ומובא האולפן מתלמידי אחד בידי נכתב דהלן )השיר
בלבד(. אחת כתיב שגיאת

 חרמון בהר על אל
 לבן שדה לפעלה!

 לבן שדה
יפה. לבן

 בקיבוץ גרים אנחנו אם
 יום יום בעפק
 יום יום העבודה של העמק
ההרים. של הלבן

 פה חושבים אנחנו
 לפעלה
יפה. בלבן

 בשלג על אל
 יכולים אנחנו
לנוח

הלבן. בשלג

אבל....

ול בסי
 נסענו אנחנו

 חרפון להר
ההר. לראש
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 האנשים, של בחיים כך
 מעורבים יפים דברים

 החיים, אלה , מלוכלכים. דברים עם
נתן.

ישיביות

 בבית התינוקות את להשאיר המעונינות למשפחות לאשר הוחלט - חנוך מועצת
 במקום בלילה, לאכול מפסיק שהתינוק לאחר עד בכך ולהמשיך הלידה, אחרי

 סדרי את משנה אינו החדוש שבועות(. 6 גיל )עד כה עד קיים שהיה הנוהג
כיום. נהוגים שהם כסי האמהות של העבודה

 לנסוע שיוכל מנת על גדרון לילראובן 2400 בסך הקצבה אושרה ~ מזכירות
 סירות מגדלי ארגון אבוקדו. בגדול שם ולהשתלם הבריח לארצות באביב
הנסיעה. בהוצאות הוא אף משתתף

 פרדי האדריכל הזמנתנו, לסי אצלנו, בקר כחודשיים לסני - המשק תכנון
 שנוכחנו,שקשה לאחר באה זו הזמנה המשק. בתכנון לנו ליעץ כדי פהאחוד,

 כן וכמו לבניה, חדשים אזורים וסתוח הנוי שמחי על להשתלט מאד לנו
המשק. ממרכז ומתרחקים הולכים למגורים הבניה שטחי בין שהמרחקים

 ברוב מקובל בארץ. ביותר המפוזרים המשקים אחד שאנחנו התברר בפגישה
 שונים מומחים של המלצה וישנה לדונם דיור יחידות 2-2,5 לבנות המשקים

 דיור יחידת לפי נעשית הבניה אצלנו לדונם. יחידות 5ל- ולהגיע להצטמצם
 ולא לנסות לנו הציע פרדי גדול. הפרש שזהו וכמובן לדונם בלבד אחת

 השטח בתוך ולחפש ם' שכון עם ב' שכון את המחבר מהקו צפונה יותר לעבור
לבניה. מקומות הנ״ל

 ספקנו כן וכמו מדובר במה שנדע כדי מעשיוח הצעות לנו שיציע ממנו בקשנו
 לחבר השרותים כל רכוז כמו לתכנון להכניס שכדאי שונים נושאים עוד לו

 בתים למשק, הכניסה לנוער, מועדון התעמלות, אולם האוכל, חדר בסביבות
ועוד. זמניים למגורי

 ותיקים שכוגי בנית לגבי ובעיקר מהנושאים חלק על חשובה קבלנו בינתיים
 התחלנו. כבר מהם 4 שבבנית הדיור יחידות 8 את קודם נשלים זו הצעה לפי
 כלומר לפשק, המזרחית התעלה לאורך בתים שורת להוסיף יהיה אפשר כך אחר
 דו-קומתיים בתים לבנית לעבור צריך האדריכל לדעת כאן ז״ח. השנונים ליד

 כך ואחר שנעקרה( המטע חלקת )על ם' לשכון ב' שכון שבין השטח של קודם
 ישנים בתים אלה השישי. עד הראשון מהבית הראשונה, הבתים שורת במקום

הריסה. שיצריך במצב כבר יהיו הם אז שעד לשער ויש
 חלקו על משכונים, ריק הכדורגל מגרש את להשאיר יש האדריכל דעת לפי

למשחקים. כמגרש לסדר היתר ואת התעמלות אולם לבנות
 לדון שנמשיך כמובן אינפורמציה, בתור רק בעלון כאן מובאים הדברים

 מהאדריכל, שנדרוש אחרות ובתוכניות זו בתוכנית המתאימים, במוסדות
האסיפה. בידי תהיה הסופית וההחלטה

־ בר אחי.


