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 אחת פסזמבה להשתחרר מסוגלים אנחנו אין אלה ביסים

י. כ ד ר פ - הפסק בלי בראשנו שפגקרת

 בו שותפים שאנו ולכאב אומנו, שפמלאח לעצבות ונוסף

 להרהר מפסיקים אגו אין הפשפחה, בני כל עם יחד

 הרבים ועל עלינו אהוב בה שהיה מרדכי, ®ל באישיותו

*וווו. שהכירו

 '^־’3י־ ,■בדי, בייד להמיר ועלינו איננו מרדכי

 ולא למרדכי להעניק יכולנו פה ממנה? נו סמי איפה

 ומוצלחות, יפות בנו■ ®הכר, אוחו המקיפה משפחה לו? היה

 הצטיין מרדכי מאחד. ומבוגרים צעירים חברים בין עמדה

 הערכה לעצמו ורכש בעבודה באבא, בספורט, הלך, אשר בכל

החוגים. בבל והכרה

 שנוכל אנשנו מי אלה? בכל מסין הוא האס והאושר?

 החיים ערבי אט למדוד ונוכל העדינה הנפש לנבכי לחדור

והשיגרתי? המקובל שלנו, מידה בקני

 נסחר האסיטי והאושר בלבד עיניים אחיות זה כל ואולי

 לבל מענה לנו אין מודע? ובלתי רחוק בעול□ מאיתנו

 ונבוכים תוהים עומז־ים ואני היר בלי המטרידות השאלות

לתפיסתנו. עיסעבר והעכול האבל פול

 0«33נד ”מ האמונה, שריון סביבנו, מגיבים שאנו המגן

 ונשארט לפתע, נסדק ושתוף, עבודה חברה, חיי נדבכי

וכאב. אונים חוסר של המרירות

להנחם. ממאנים ואנו איננו מרדכי

קיומנו. ודאות את לעצמנו ולהחזיר להמשיך לנו נותר ורק

ו־ ס.גגי רוח





כ ד ר ם

עיי. אינני מרדכי יקירנו בננו

 ובדורה. בלילה בדעה מאתנו הלך הוא

 - פלאה בהכרה בעודו - בבית-הולים

 ובין רבים, דברים על איתי דיבר

 העלון •3ד פעל להודיע ממני בקש השאר

ד.םמ. הבר* לכל הבאים הדברים את

בפילה: פילה מפיו, אותם רשמתי והנה

 אח אהבהי שאני המשק, בעלון נא "כתוב

 הזה, המשק את

 היה, הפשע בשביל הכל את ועשיתי

 אס לא אחי, אף להאשים גריך ושלא

 אתכם, ולא רינה

עדי". ועל קרן על ושישמרו שעשיתי; מה על

גוואתו. זוהי

בדה. מתמלא האחרון נו רגו
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הצעיר! חברי מרדכי,

 שאי־ ונראה ?מוקה בעצבות כולי כל נתון הנני ממך להפרד בבואי
 צעירים כה חיים אבדן של עצבות לעולמים. הזאת העצבות מן לצאת אפשרי

קיומך. מעצם לזולת שבחה רק גרסת בהם חיים מבטיחים. וכה

 העיוור. הגורל על האדם, נפש דרכי על תוהה אני העצבות אחרי וסיד
 יכולנו ולא עיוורים? בני-האדם, אנחנו, אי הנהו? עיוור הגורל האמנם

 כל דרך! לו אין הרי - כזה יש אם הגורל? דרכי את לכוון בעיוורוננו
 או גורל היש הסתלקותך. עם עצמי אה שואל אני האלה המהותיות השאלות

 אחרים? בני-אדם עם ההצטלבות ומנקודות הוא מקיומו נקבעים האדם שדרכי
 חושך של רגע הרגע? ומהו רהצפלבות? בפקום מי עם נפגע מי נקבע וכיצד

אור? של רגע או

 זו שאלה נמצאת! לא ו נ ל האלה. הששלות לכל תשובה נמצאת לא
 תועלת אין ואולי קיימת. שתהיה כפה כל אומה ותעסיק האנושות את מעסיקה
 עצמי את לשחרר אוכל לא זה ברגע ■ניס כל על אני אך אלה. לשאלות

הרענן. קברך ליד עומד הנני באשר - כמכניס אלי זועקות הן אותן. משאול

 זה כי לי, האמן אך חייך. בדרך ■עיל גן י בא התערבתי פעמים בשתי
 לך דאגה מחוך ורק אך אלא בתפקיד, "ביצועיסשי■" דבקות מתוך נעשה לא

 מחשבתי וכל הוריך. אל ימים—ארוכת a ברו ח קשרי ומתוך אליך, ואהבה
 גרפתי ואולי עיוור הייתי האם א®־. למובפך רק מופנית היתה בזאת

 לי והכרת הטובה כוונתי את שהבנת יודע אני דרכך? להכבדת בהתערבותי
בשבילי? מספיק היום זה האם אך תודה.

 להם שהיו פועסים, אנשים רק הכרתי ממד. נפרד אני אלה ברגשות
 לו היה לא כי אמר, ממפקדיך אחד מושייס. להיות נתונים הרבה כך כל

 חפפה אהבה וכמה סבור. הוא כך כזה, לו יהיה ולא — טוב כך כל קצין
 ספק בלי בפגע! אתם שבאת אלה כל בי! לו ומחוצה שלך הבית בתוך אותך
זאת. שחשת

האדם. בנפש הבלוי פן רב הסתום כנראה אך

 אותך. לזכור ארצה וכך - היופי ■ן כולך היית לעין בגלוי

שזין• מנוחתך תהיה

פנל־ך גג זד דוד



תפסחחסל

 כל בהצלחה. מבר הסדר ליל
 ערב ז■ ®דיה בדעתו מאוחד הציבור

 והתרוסכיכ עסוקות חוויות פלא
 אש~ ולאפנון, לעפרה הכבוד וכל

בי לילו■ ועשו רבים חודשים פרחו
 זה. נאה להישג להגיע כדי סים

 שילוב הייתה החדשה במתכונתה ההגדה
 מצריים" "יציאת קטעי של מוצלח
האביב". "חג וקטעי

 לי יסולח כי אני מקווה
הת — הסיפוק הרגשת עם יחד - אם

 אני אותן שאלות, כמה בי עוררו
כאן. הנייר על להעלות רוצה

 האם היא, היסודית השאלה
 כל לציבור להגיש צורך יש אופנם

 שההגדה משום חדשה, הגדה שנים 5-6
 אופנם האם משעממת"? "כבר הישנה

 לשמוע בדרישה הסדר לשולחן לבוא יש
 שניגשים כשם ופרתק", מעניין "משהו
 קונצרט או סרט תיאטרון, להצגת
 לחסד? או לשבט היצירה את דנים ואח״ב
 לקבל הכרח שיש לאפר רוצה אני ואין

 שהיא: כמות המסורתית ההגדה את
 ויש יש המחודשת ישראל בארץ בחיינו

ול הגלותי הנוסח מן לסטות צורך
 החיים לדפוסי המתאימים קטעים הוסיף

 שקמה היהודית במדינה שלנו החדשים
 האם היא, גדולה שאלה אך לתחייה.

ול עפרון לקחת רשאי פרטי אדם כל
 ראות לפי להוסיף או למחוק השמיט,
 מחדש? שנים כמה כל וזאת עיניו

 מקביל, נוסח לידי לבוא צריך לא האם
 הקבוצית? התנועה כל על לפחות מקודש

 שיהיו לקטעים, רווח נשאר אז וגם
 לפי מקום בכל פנוגנים מושרים
 שהוגש הנוסח המקומית. הבחירה

 כולו הצבור בעיני חן מצא הפעם לנו
 מספר בעוד שלא לי יערוב מי אך

נשנה? ושוב "משעמם" יהיה שוב שנים

 יש כאשר גם ועוד: זאת
 המסורתי בטקסט לשינויים מקום
 לעשות רשאים שאנו אוסרת, זאת אין
הדו במשך שהפכו קטעים, לבבי זאמ
 לאבני - המקובלת בצורתם - רי■

 לקסעים היא כוונתי ההגדה. של יסוד
לבאים:

 זכות כל לנו אין - נשתנה כר .1
 דורות על מקודש נוסח לשנות

 "אין בו להשמיט ילדים, של
 משום רק ן..ובו'" מטבילי אנו

 כיום, זאת עושים כבר אנו שאין
 שרירותי חדש, כשדו ולכוסיד

 "אין השמיטל כ? ומדוע למדי.
 להשמיט ולא ן" מטבילי אנו

 פסובין" כולנו הזה •שלילה
עושים! אנו אין דש■ נם מרי

 הוא אף - ההגדה ןני ארבעת
rs9 ההגדה סיפור של יהודי 
 סתום שש הנאמר סן הרבה כי יאט
 להשאיר יש "אקטואלי" ולא

או»ו.

 פסני נבצר - יודע ני ארד .5
 נחפד שיר מדוע להבין לגביי

 לו הראוי במקומו זכה לא דה
 - שהוא כשום ההגדה, בםו»

 הביניים פיפי מדשירק יי׳סיג-
 הרי האשכנזים? על כקובל ורק
 גדיא! חד לגבי גם הדין הוא
 הוא הזה ש־־שיר כשים אולי או

 להיות עלול וכד כרי אי־יר
"כשעכב"■"' אולי

 הכתיבה את להשאיר לא מדוע :ולבסוף
 של שסו של ■דורו■ במשר המסורתי■

 אותו - "ה'" או ב"יכו■" אלוהים
 בפקום - ב"אדוני" מבטאים אנו

 כלשונה? ■אדוני" כמיל■ את לכתוב
יותר זה מנהג של היהודי■ המשמעות
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לעין. נראית שהיא מכפי גדולה
 - הנ״ל בהערוחי לסיכום:

 לקבלן בקשה של לשון בכל מבקש שאני
 אני אין - המודפס החדש בנוסה
מהערצתי דבר וחצי דבר לגרוע רוצה

 הן שנעשתה, הגדולה העבודה לגבי
 הנהדר. בביצוע והן ובהכנה במחשבה
!וכהלכת - הפסח סידור חסל ולכן:

51נן_7י’פ. יצחק

לקבוץ רקוויאם

 חוברת אלה בימים לידי הגיעה
 באופן המתארת אלומות", "עלי בשם

ופרו מסמכים ע״י אינפורמטיבי
 של התפרקותה פרשת את טוקולים

"אלופות". קבוצת

 שבכך הרגשה לו היתה הכלל, למען
 לדאוג אחר למישהו מאפשר רק הוא

.לעצמו

 ובאותה מרתקת, היא החוברת
 לדעתי בה ויש מזעזעת, גם מידה
שהוא. משק חבר לכל ענין

השלו גיל את שעברה אלומות,
 בבעיות מסובכת היתה כשהתפרקה, שים

קבו בה שלטה חברתית מבחינה רבות,
 בילו שנותיהם רוב שאת חברים צת

המ זה עם יתד אבל חוץ, בעסקנות
הענינים כוון את לנהל גם שיכו

בבית.

 קשה היה המצב כלכלית מבחינה
 ססצר, גרעינים השנים. כל לאורך

 למקום, שהגיעו מצוינים, גרעינים
 לה- הצליחו ולא לגמרי, כמעט עזבו
 הכרהי גרעינים )שני ולהשתלב. קלם

 היו באמת והם מגבע, אישי באופן
פעולים(.

ול לפרק בתנועה אז הוחלט
 הותיקה השכבה כל את מהמשק הוציא

 צעירים לגרעינים לאפשר מנת על
נכ זה בשלב המשק. את מחדש להקים

שהת הירדן, עמק פשקי לחפונה נסו
 על וקבלו הפרוק, להחלטת נגדו
 ע״י לאלופות עזרה לארגן עצמם

 תקופה למשך וילדים משפחות שליחת
 שנסתיים תהליך התחיל כך פסויפת.
 האחוד משקי כשכל גדול בבזיון

 הצליחו לא משקים( 10) הירדן מעמק
 לעזרה, אחת משפחה אפילו לגייס

 וחזרו למים התכנית כל נפלה וכך
 פאלופות המשפחות העברת את לבצע

אחרים. למשקים

 לבקש אלומות אנשי כשבאו
 התניעה אנשי החליטו פהאחוד, עזרה

 ולופדים חוץ עובדי מכפה לדרוש
 מריש לארגן כדי הביתה לחזור בחוץ,

סרבו. הללו אבל בבית, הענינים את

 החמיר. במשק החברתי המצב
 הפרטיים לעניגיו רק דאג אחד כל

, להתאמץ הסכים כבר מישהו ואם

 מכאיב ארוך, תהליך היה זה
וה הצעירות המשפחות רוב יסשפיל.
 לפזר וכשנגשו העירה, עזבו דיוקים

 יש שלתנועה נתברר הותיקים, אה
 אותם להוציא והכוח הסמכות אכנם

 הסמכות אותה לה אין אבל -כזשעיב,
 וכאן אחרים. למשקים אותם להכניס

 משפחות לקבל סרבו ם ■המשקי קדה
 ש- ויצא פרובלמטיות, או מבוגרות

 ועברו במשק שנה 30 שהיו אנשים,
 של העקרית הפעילות תקופת m כי

 כעניים עומדים עצמם את מצאו יייהם,
 או מאחרים, טובות המבקשים מ»
חרפה". "לאכול זאת: הגדירו שהם מי



 והקשה מזעזעת. תופעה זו
 סי למצוא קשה שבעצם הוא ביותר

 עסק אלומות, אנשי זה: בכל אשם
 בעצם צד כל התנועה, הירדן,

 להביז בם שר5וז> למונה לפעול ר*וה
 נשארים הצלחתם. לאי המניעים את
והאכ האונים חומר ההשפלה, רק

 התפתחות שלב בכל ששלמו זריות
פתרון. ללא ונשארו

 יש אולי ומסקנות? לקחים
 על אני, לא. בכלל ואולי הרבה

 מהם: כמה לעצסי גבשתי פנים, כל
 להתקיים יכול אינו פשק א.

 בדרך לא וגם הסבע, סדרך
 רק הולכת הדאגה אם ההתמדה.

 דאגה בלי החבר אל סהמשק
 הסשק, אל החבר של חוזרת

 להתדרדר מתחילים הענינים
להתסוסמוח. עד ולהגיע

 לא למסוך פעם אף נוכל לא ב.
 על לא בסביבה, ידידים על

 אחר, אחד אף על ולא התנועה
 רק כי בעיות, לגו יש אם

ול אותן לפתור נוכל אנחנו
 לרכז אז צריך לעצסנו. עזור

 להלחם בבית, הכוחות מיסב את
 אדישות תופעת בכל בתוקף

®הבוץ. לצאת אולי וכך והשתססות

 בדיוק ידע משק חבר שכל רצוי,
 סבחינה וזכויותיו חובותיו את

 שחברים, כדי וסשפסית, משקית
 וס- יפה במשק הזסן כל שחיים
 אחד יום יתעוררו לא , סופח

 שלהם, אינו המשק שבעצם לראות,
 קסנות הן עליו וזכויותיהם

.מידי

 לקרוא חבר לכל סמליץ הייתי
 נם- )היא הזו. החוברת את

 אין לחבר( בסועדון גם צאת
 סדכא ואולי סשסח, דבר זה

בסקצת.

חשוב, זה אך

מאד מאלף זה

ואמיתי.

1־לו ־>3. אחי.

שלום! ב״אי־עסים" החברה לכל

רהקש לו. מחייל מכתב

29.4.70

 עליו, סתריעה שמיכל הדבר, אותו הוא לכתוב, רוצה שאני ראשון, דבר
 ונכון, אותו, למלא צריכים אנחנו לבדה. ה"דף" את להוציא בכוחה שאין

 יותר יהיה חלקו, את יוסיף אחד כל אם אבל לכתוב, מאשר לקרוא, קל שיותר
 אני לכן ה"דף". את ולפתח להמשיך רוציס שכולנו לי נדמה כי ונחמד, קל

זאת. יעשה להוסיף, שיכול מי וכל מסוים, נושא "אזרוק"

 בשביל רצינית, די תקופה בצבא וחצי כשנה עברנו שכולנו כיוון
שאפשר חושב, אני הדרך, מחצית וו ובשבילנו הסוף, לקראת כבר זה הבנות
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 שכל כדאי, והיה קבלתי, שאני למה במיוחד הפעם סתיוזם אני קצת. לסכם
 קבלתי אחד ופכל שונות חברות אדבק עברתי שרוחי בססגרת זאת. יעשה אחד

 היחה וזאת בלבד, קבוצניקים בחברת כיי■* בהתחלה אחרת. ראות נקודת
 קשיים נוצרו לא חברתית מבחינה הספר. בי■ אה בערך שהמשיכה תקופה למעשה

 )חבל עצומה. היא בצבא לבנים הקיבוצית שרדאגד לדעת, נוכחתי אבל ממש, של
 נפגשתי שם לקורס, הלכתי כן אחרי בזאת(. מרגישים כך כל לא במשק שאצלנו

 ראיתי, ממש שם בהן. הכרוכות הבעיות כל על בארץ■, האוכלוסיה שכבות כל עם
 ממה גבוה יותר הרבה שהמקום לציין, זי» כעבד, מבחינה נמצאים אנחנו איפה

 השמחים בכל התבטא זה חברתנו. במוך נבצאיס אנחנו כאשר מרגישים, שאנחנו
 וביעילות, סוב דבר כל ללמוד בידינו, שיש הכלים של המקצועי בחלק אם

ולבלות. לצאת והחברתית הכלכלית ב~אפש~וכ הפנוי, הזמן של בחלק ואם

 נוער, תנועת בני באותם ■גשהי ישה להאמזוה הגעתי זו תקופה אחרי
 מעצם שנובע גדול שוני זאת ובבל שטחים, מאד בהרבה לנו ששוים חברה

 דומים במישורים ■רובלמות לשלנו, דו■!■ התלבסויוחיהם הגדול. סביבת
 או בחופשה, בלוי אפשרויות כגון לגבינו, פלוסים כמה להם יש וכו',
יגידו?*. "מה של: הקטלנית מהבקורת חופש

 הטובים. בני של הנוכחית חברתי הי■ בד שנתקלתי האחרונה החברה
 הנגודים להיות צריכים היו שאיפם כאלה. חברה עם שדוקא הדבר, מפליא

 למסקנה והגעתי חשבתי, כשיתצת. שש־ לי יש שאיתם הרי ביותר, החריפים
 שווה, יותר או פחות מוצא שורה, חגיגי ממעמד וראשונה בראש נובע שזה

 הארץ באהבת השאר בין *■■ס■■ יזוסס, מאד חנוך משונה, נראה שזה וכמה
 ■בל חיים, בהשקפות ■סריסים הס**■ שקיימים כמובן וכו'. מטיולים
 שהיא מהתרשמות ולסכום ב»ויו. כל לעוס■ אפסיים ממש הם אלה הבדלים

להפך! ואולי להתבייש בכד לנר שאין חושב אני כללי, באופן שטחית די

□ שגה יואב

האסיפות מתוך

25.4.70 אסיפה

 לקבל לא שנים, 19m ■לפני החל©ר אצלנו קיימת - מגרמניה מתנדבים
 נוספת, nys הזאת ו׳ייהאא את לברר מקום ויש מגרמניה, מתנדבים קבוצות

הקיץ. לחודשי כזאת קבוצה לקבל אולי ואפשר מאחר

גרמנים למשז לקבל מתנגדים היו לא שנערכה, בהצבעה

 להם לאפשר בעשד עס אבית לועדה פנו חברים מספר - מלויזיה ושוב
 ע״ח יהיו !•קונים ■חצקב שדם* בתנאי פרטי, באופן לחדר טלויזיה לקבל

קולות. ברוב נתקבלה לא ההצע.; החבר.
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ד. ו האח בפעם שהוצע כפי - לימודים סקנר?

 נוסף לדיון התקנון הצעת m לממיר הוחלם ממושך, דיון אחרי
במזכירות.

והפרס הכלל

 לסיכה, שנה. חגי של תקופה אצלנו בלקיזששסאה ממשפחת נפרדים אנו *
גלחה! דרך ותפר: רותי

□אורח. למשק שצשקבל !בשי, משה את מברכים אנחנו *

 וחזר שס היה יהודה. ישבע, של של ■ר ו ו—ם ומפורש יפה דו"ח קבלנו *
ומוצלחת. סובה בשקה

ויפה. נעימה מנסיעה שס ד*ש שלח סנדרם אריה ידידנו *

בברוכים אותם מברכים ושנו בקייב לחזור עומדים ואברי מרצ׳ק *
הבאים!

בקרוב. שיוצאת בקרה, למשששש טובה לנסיעה אחולים *

 חוזרת היא לפניה. רבות שרניוש ישיר באנגליה, עכשיו נמצאת הני *
 כותבת היא בניכר• מהראשקאוח אתרי חזרתה לקראת ושמחה בסתיו
בבית. החברים לכל חם ד״ש ומוסרת קרובות לעתים

של״ת. במסגרת לסש? שבא פרידמן לפסו־ הבא ברוך ברכות *
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ה י ז י ו ל ס

אחת. החלתה בעקבות

הזרם? נגד לשחות אפשר

 פרסיות, פתנות לקבל יוכלו שחברים הגעה, הביאו האחרונה באסיפה
לחדר. סלויזיה

 רק לא אך כזו, החלטה לקבל לא הגעה תיפול שבאסיפה חשבתי, לא
 לא ההגעה כל אבל פרסי, באופן סלויזיה קבלת נגד ודברו אנשים שקפו

קולות. ברוב נתקבלה

 לי, ברור לא אך נגד, להגביע שהביאו הנסוקים, את מבינה הנני
סלויזיה פתנת לקבל בכך, הרוגים לחברי□ נאפשר לא אם פרויחי□ אנחנו פה

הביתה.

 פגיעים שכאשר פאד, הסוערות אפילו באסיפות, רואים אנו כלל בדרך
 ונשאר גלע ההגיון זה שבנושא כך על אני ותמהה פנגח, ההגיון להגבעה,

אחורנית.

 לכל פרכז ומהוה ההתענינות בסוקד עופדת הסלויזיה העולם בכל
 אחרת, תוכנית כל דוחה הטלויזיה כאחד. והגבוריים הפרסיים החיים

סלויזיה. נ השעה לדרישת עגפו פתאים הכל הילדים, חנוך חברה, חיי

 פחברים לפנוע לפה בחיים? זה חדש סדר על לערער באים אנחנו איך
 דיון, פהגגה, ולהנות לבוא יכול אחד שכל בזמן בו בשדור, בביתם לחזות

אוכל. החדר יד על הטלויזיה באולם הקטן הפסך על חדשות או פתח סרט

הכי. בלאו אלינו שתבוא התפתחות, נעכב ולא פגיאותיים נהיה הבה,

ס.□'ר רות

הבאים ההגיס צרותי

V□סלע. פיכל ב״ל, •די■ עדיגה, ק, יהודה - העצמאות

ש גדעון ב«ולה,s אברהםי שלפה - הביכורים חג


