
1970 יוני

3 3uיn 1;למלו MM* 11a הימים................................

!" כקדם ימינו חדש "חדש,

 אפשרות יש אמנם המקורית. בצורתו החודש יוצא העלון

 כספית הוצאה מצדיק שתוכנו בתנאי, כמובן זה אבל דפוס, בבית להדפיסו

לכך. חומר מספיק הפעם הגיע לא ולצערנו חוץ, בהדפסת הכרוכה

 עלון, מדפיסים זאת שבכל היחידה הסיבה

 מחוץ שנמצאים והחברית שהחיילים לנו שחבל היא, ביתית במהדורה כי אם

מיני. - סיני שמידותיו אפילו עלון, יקבלו לא לבית,

 במשק, עלון הוצאת של מסורת לקיים נשתדל

להצליח. גם נוכל החברים, מצד עזרה מעם ועת

# * * * * *
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לומר, היד, אפי.זר הנוכחי ובמצב בפשק, בוערת כתמיד והעונה הגיע יוני

שבוערת. זו היתה העונה שרק הלואי
 חמים כבר אנו השנה ונח בסחונית, מבחינה חם קיץ לנו הובטח סנה לפני

סוער. בסחוני אויר מזג סל התחזית את

 לחיילים נסלח בעקבותיהם. ילכו ואחרים למלואים יצאו מחברינו רבים

I ושלמים בריאים במהרה, תחזרו מהבית, חם די׳ס ולמילואימניקים

• אי .•

ומאמריקה. זפלה ה מארצות ממס, של עליה לעליה, מקיץ מצפים אגו

 ואף בארץ, להסתקע הרוצות מספחות עם קשרים לקסור רבות עשתה קליסה ועדת

 אצל בהולנד בקרה הגי מעשיות. ועצות הסברה בהדרכה, עזר בהולנד הסליח

רשמיה. על לנו ודיווחה העולים מספחות

 וביולי , א' וכתמ הגן בגיל ילדים שני עס משפחה תגיע זה בחדש

 והתחתנו כאן, שהכירו וסוזי, אריק צעירה, אחת משפחה משפחות, שתי תבאנה

 ועוד , ה' כתה בגיל בן עם צעירה פחות ומשפחה לעלות, רוצים וכעת בנכר

. למשק להצסרף רצונם את שהביעו צעירים, כמה

 ערוכים אנו וכך שכון לסדר לכלם הצליחו דירווו וועדת קליטה ועדת

 לעבר»ת באולפן ילמדו העולים כל שנים. הכרנו שלא כפי , סחו"ל עליה לקליטת
הבא. בחדש יפתח אשד במשק

 במשק. למועמדות תתקבל המסיימת י״ב וכתב הסנה לנו פנימית עליה גם

 בין הדים שעוררה דרור, בן שמעון סל עסו פרי רשימה תמצאו העלון בהססך

 ממניעי קצת להבין אולי נוכל בכתוב, עיון ובעקבות ביח-החינוך, עלון קוראי

 עליו להצטער יש רבים שלדעת דבר לחברות, להתקבל לא זה בשלב , י"ב מסייפי
מאד. עד



משפחתם בני ולכל הצעירים לזוגות הלבביות ברכותי׳נו

ומרגלית חנן

ויובל כרמלה

ואדם יהודית

ויונתן. נחכר.

 תפקידי את הפעם לנצל וברבוני סובה, בשעה עלינו עברו החתונות

 ולהוסיף ( ! כזה לדבר לקרוא אפשר אי עורכת )כי לעלון חומר כ״שוחסת"

אישי. באופן סלים כסה

 לא, ופה בטחוני כלכלי, פסקי, הפיטורים, בכל קשים סבבים לפרות

 זה יום לעשות סאסץ חסך ולא וכדין כדת חתונה לערוך לנכון שלנו הסשק ראה

האפטר. ככל ורב-גווני חגיגי פרסים,

 , החתונה אחרי ופגשנו שהזמנו האנשים וסכל טקבלנו, הסכתבים בכל

 סידר הפשק בו היפה והארגון הפנים קבלת הטכס, החגיגה, על התפעלות רק טסענו

החתונה. את

 ? אוחו שעושים האנסים לא א□ הפסק זה פי אבל האפנס, המשק,
 סכל רבים אנשים החג, להבלחת ועשה עבד סרח, אחד כל איך ראינו בעינינו

 וזה בהגשה זה בקבלה, זה בססיבה, זה בפטבח, זה בהכנות, חלק לקחו השכבות

! להכין סה פה והיה בתכנית,

 להבלחח שעשה כל על "לפזק" להודות טעם איןגלופר עוד אפשד וסה

 והכח הרבון סמדב סחרס ואחד אחד לכל הלב פקרב תודה להגיד רק נוכל חגנו.

שבחגיגות. היפה את עבורנו לעטות



 בכללו, הקיבוץ •של הידיעה בהא הבעיה אולי וה,כ היא בקיבוץ הבן בעית.

 והחברה הגדול המשק בין זר הק הוסר ובעיה בנים סל הרבות העזיבות בעיה

בקיבוץ. הבן סל הכללית מהבעיה חלק רק הם - הבוגרת

 רואה הקיבוץ בפסק. יאר לה הראשונית מימיו מחונך בקיבוץ הבן

ללא ביה״ס, סיום לאחר מיד לחברות הקבלה א" הבן סל ״״וב ,"טבע ות״כהתפת

התלבטות. שום אללר הרהור אלל

°'”” .״ ל"" ־ח,ז™, ״גי0ה־ ן1ע0לי! נז י

־ל ׳,1י״ ״׳ יני ׳״־ ־־'״' יי׳״״ בימיו במי. נ־מ׳
רהלי^וח מבעיות - אורכו לי־ל ____

7בב י׳*נת זהי "טבעי" תהליך - ־׳’ה־ייי ־וי ,,"לנ1 ״לחנ״ ןקנלה ל״יי״ נ״יץ׳ *
לו. הקודם הדור סל בהלם ולהמשיך כבר, שלם שהו במשק מקומו את לתפוס לבן מאפשר

 סל הקשר וחוסר התלישות בעית היא אלו מחוך ביותר הרצינית הבעיה

 בחוץ, ללמוד עובר הוא ואז בערך ח׳ כתה עד במשק הבן מתחנך לרוב המשק. אל הבן

 סלו הפעילות הביתה, מגיע וכשהוא בכית, לא היום רוב הוא המשותף. בביה״ם

 לו( יוצר הפסק )או לו יוצר הוא אפשרית. בלתי כסעם היא המשק של החברה במסגרת

 במיוחד, אותה מענינים לא המשק ל1 שהאינטרסים ומגובשת, מהודקת סגורה, חברה

 סל תופעות - איתו מתנגשת שהיא ברור הגדול, המשק בתוך סגורה חברה ובתור

 שאפשר סימן - מנעול לו סיס מקום )כל שונים. למקומות פריצה מכוניות, סחיבת

מהמסק. הבן של מהחלישות טבעית תוצאה הן וכו', סנקה( - אותו" לפרוץ

יותר קרובה מסוימת במידה שהיא אזורית, חברה יצירת היא נוספת תופעה

 ׳שהיא שלו, המשק עם הבן של ההזדהות הקרע. את מגבירה היא וגם במשק, מהחברה

 המשותף. בחינוך ניכרת במידה נעלמת - המשותף לביה"ם היציאה לפני 100% כמעם

 ולכן, העבודה. על גדולה במידה מתבססים בס;זק החברתיים קהחיים עוד לזכור חשוב

 זרות מרגיש בפסק, העבודה חיי את חי ואינו עובד, שאינו בחיץ, הלופד הבן

 ביה״ס הוא לתלישות ביותר הגדול שהגורס ברור המשק. של החברה לגבי ותלישות

 הבנים בין חזק יותר הרבה קשר יוצר היה י״ב עד הבנים של במשק חנוך המשותף.

 מוחלט, באופן לפשק מחוץ שהיה של שנים 4 הצבא: הוא נוסף גורם למשק.

הקשר. לניתוק בהכרח גורפות

 סל המקודשת האכסיומה את מעורער במצב מעמידה הזו, החלי׳שות תופעת

 להקים שבאו החברים - רגע נחשוב אבל הדרך. כממשיך בקבוץ, הבן של יעודו

 למצא סבאו או לעולם, שתעמוד קיבוץ ׳של מסגרת ליצור באו האס המשק, את
 הבאים. לדורות ליצור כוונה מתוך בא לא אחד אף כמעט ? בו לחיות מקום לעצמם

לעצמם קבוץ ליצור באים הת המתחיל. לדור כולה מכוונת היתה היצירה חדוות

"י.־־גי" "יי" ״י־ ״״׳״״ ׳”« י’נ ׳’״״״״"1י ״’׳“ י־” ”
 .. ..... י״-י ״•׳״ ״״ "־י’" ’״» =׳”” ׳”’” י’°”

 לעהמ= א" לתסהיד - היעוד »ת ההפעיד. את עליו ״זסלבישיס״ הבן אל באיס



 'ו’חי nn'iT המקוזז את לכס יצרתם אתם 1 עצמית הונאה זוהי בו. התחילו שה□

 ״wvj אנחנו שאס מידה באותה בדיוק לנו. זבי ב נועד לא שהקמתם המפעל בו.

הבאיס. והדורות בנינו בסביל ולא - עצמנו בסביל אותו נבנה במשק,

 מחויב האם” השאלה נשאלת הקיבוץ"? עתיד "מהו השאלה לפני לכן,

? לקיבוץ" עתיד להיות בכלל
 הנעורים", "מרד בשם לה שקוראים הבעיה קיימת אלו בעיות לסתי כתוספת

 לא שהיא למרוח בקבוץ, הבן של הראשונית הבעיה כאל אליה מתייחסים שלרוב

 סגד הססעל" אח "להמשיך הרצון שחוסר היא, המקובלת השענה היסודית. הבעיה

 ההורים, ובדרכי במוסכמות ולמרד חדש משהו להתחיל מהרצון נובע השני, הדור

בתלה. ללכת לא

 ומחוך _הםשק, בן זל סהתלישות יותר הזה הרצון חוסר נובע לדעחי

המייסדים. מבד ההמשכיות תביעת סל הרעוע היסוד

 "קבלה סל הספציפית בבעיה ביחד מופיעים האלה, והגורמים הסיבות כל

 פנית( כל על )אצלנו, המקובלת הדרך זו, בבעיה הצבא"? אחרי או לפני - לחברות

 ריס ובמידה לחלוטין, אוטומטית קבלה ■שהיא הצבא, לפני לחברות קבלה היא

גיחוך. מעוררת מאשר יותר לא היא - באסיפה הצבעה

 זכויות שווה כ"חבר מתקבל הבן פיקטיבית. רק היא הצבא לפני חברות

 «33ל «3י הו.-! סועס זסן ובעוז• לם־זע, קשר זום כפעם לו אין כאשר וחובות"

 תקופת הפסקת או מענה מסמנת אינה לחברות הקבלה ׳•זנים. ארבע או לסל®

 סאין לחברות, זו קבלה המשק. עי! ומבעי אורגני קשר יצירת והחחלת התליסות

 סרק הבן, הבן. בעיני בר רההשתתפרת המשק ערך אח מורידה מעשי ערך סוט לה

 ולכן בפסק, החיים על לא וגם בחוץ, החיים על מושג לו אין לרוב ספר, בית גומר

 למקום בהליכה או המפעל" ב"המשכח הוא דרכו האט לעצמו לברר מסוגל איננו הוא

 שהיא בגלל גם וממשית, ריאלית יותר הרבה היא הצבא אחרי לחברות קבלה אחר.

 החיים ושל בחוץ החיי□ זל מסוימת ידיעה אחרי באה סהיא בגלל גט אוטומטית, לא

המשק. ומצד הבן מצד ושאלות התלבטות מלווה שהיא ובגלל במשק,

בקיבוץ- הבן חיי של הטבעי ההמשך היא הצבא לפני לחברות שקבלה הטענה
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! רב שלום החברי□ לכל

 האחרון, בזמן הרגשתי את המבסא ושמח, עליז מכתב לכם לכחיב רציתי
 למרדכי סקרה מה על הידיעה הגיעה והנה ליום. סיוח ונדחה הלך הוא אך

 השובים הקסוקיס יכל הגדול המרחק בי■ אח אליה. להתרגל אפשר שאי מחשבה

 מגב את היסב לי מתארת אני מהר, יותר קצת הצער את משכיחים סלי החרסים

 תרצה וגס סאני שתדעו רוצה רק אני לנחח, אפשר אי במשק. השורר הרות

במרגסתכם. משתתפות סלם(, בלב זאת להגיד יכולה אני )בשמה
 עברה הזה האסון קרה סבו ביו□ ודוקא רע, בלי סוב אין שנאמר, כסו

 חתונות לעשות אפשר שאי חסבתי תמיד כה(. )עד בחיי ביותר הגדולה החויה עלי

 על עולה תמיד אדם של הפרטית שהחתונה כנראה אך סבחוליות, מאלה יפוח יותר

 )כמעט, ספוסית כמעט יהודית—אמריקאית חתונה זו שהיתה למרוח האחרים. סל אלה

 —באן( המושגים לפי פשוטה היתה עדיין מושגיגו, לפי מפוארת די שהיחה למרוח כי
הזה. היום עד הזו הטובה בהרגשה לחיות סססיכה ואני מאד, מאד נהניתי

 רכים כה הס מכתב. או פתנה או ברכה עשלחו האנש♦□ לכל להודות גרבוני

 אישית. כתודה זו תודה ראו אנא הסליחה. ואתכם אישית, לכולם לכתוב יכלתי שלא

 ז—,X״ ילר,״ היה היי״ יל את לתבל מאד ונעים במיוחד סרגס זה היה באמת

בבית. אותי שכחו לא

 בואו - מכל הגדולה המחנה על המשק לכל להודות רוצה אני ובעיקר

 בפניו ומתנצלת מצטערת ואני בזה, יד לזהבי היחה יהודה לדברי יהודה. של
 — לכם להגיד סה החלבון(. אח )אבדתי 7 ר••• n’V’DBM החופה ארגון את כוהחמיץ

 מקומו על בא הכל אבל פרם. לסכות ולא הכל את לארגן ועיקר כלל קל היה לא
כבר(. ספר ודאי שיהודה )כסי בשלוס

 כל במשך עכשיו עד לכולכס מכתב כתבתי סלא על בהתנצלות אסיים

 כך כל מקום זהו ניו-יורק אך להגשמה. באו שלא הבטחות רק היו תמיד השנה.

 ולתאר. לספר להתחיל קשה - הראשונה ההתרגשות אח שאברח שאחרי ומפורסם ידוע
ססלחחם. מקוה



סערתי k ר ין

קנירק ירר□ מאתבן־־כלב אדרו

 התחלתי כאשר סיסמתי, היתה זה פתגם גמור" לו אומרים במצוה "למתחיל

 סדורים ונזל תיאטרון מבקר גט שהינו קניוק, הסופר סאת זה, עברי ברומן לקרוא

t ועוד. "דבר" ב"הארץ»י» אחדים

 אולי רב, ובעמל גבוה הר לפני עומדת אני שהנה הרגשתי קריאתי בתחילת

 ראיתי הקריאה בהמשך פלא, זה ראה אבל השני, לעברו להגיע ואצליח אתגבר

 המרכבים, הסשססים משמעות את להבין התחלתי שתארחי, כפי קשה לא שהדרך

 מגלגולי המחבר, סל המיוחד מסגנונו ולהחדסם להוסיף רצית• הסיום ולקראת

 אחת כל הולכות נפרדות, מתחברות, שה□ כפי המקורי המלים משמוש מחשבותיו,

חדשה. מלים להתרחשות עד יחדיר לצעוד וממשיכות נפגשות, שוב לדרכן,

זו. עריכה בשל מעייפת הקריאה ולעחיח ויצוף, צפוף בדפוס ערוך הספר

חולית נפש, לחולי מרפא בבית כולו כל הספר עלילת מתרחשת לכאורה
ה׳זואה. במחנות אותם הקורות אחרי להתאושש ביכולתם שאין

 המוסד, דיירי ל1 בראשם נרקמות שהם כפי הזוועה למראות עדים אנו

 אדם האדם, נפש בתיך המתהווה לבירינט לאורך סמיילים שאנו מסתבר אס ראם

הספר. ראש על מתנוסס ששמו

 את כאן מייצג מי כבר בררר לא הספר בהמשך אדם, בן כלב כלב, בן אדם

כזה. מושג קיים בכלל ואח האנושי, המין

 ועלינו תאורים, קמצוצי ביאורים, התחלת רעיונות, סמליח, גדוש הספר

 שמגיש כפי המסובכות, למחשבות לחדור מנת על יומנו, ממסלול במעס להשתחרר

קניוק. יורם לנו

לקריאה לגשת מפחד שלא ומי המשק, בספרית נמצא זה שגרתיבלח רומן

 למצוא בהחלם יכול מעורחיס, נפש רפתולי סיומים, כשואה, מררבידיס בנושאים

ענין. זה בספר



ופויוץ מבי"
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 ואירופה. הברית בארצות רוסס רב מסע אחרי חזרה גדרון משפחת

! העלון גבי מעל מרשמיהם לזמוע נשמח ! החועריס ברוכים

I הבא ברוך אריה, ואמריקה. אירופה ברחבי מנסיעה חזר ם. אריה

*,"עלה מכון מסע□ אירופה לארצות לסיור יוצאים ד. ב. ויעקב ר. שלמה

תועלת. רבת טובה, נסיעה להס מאחליה אנו

לאפיקים. סזזזרו והילדיס, ן סמי לעדנה, טוב וכל אלחה דיר

 עתה: רסוסיה חודש בעוד שייפתח באולפן

 אסריקאיט 17

צרפתא□ 10

בל^ית 1

"ס׳זלנויי עולים 8

אכן,
* * *

",ל." "י ייי״י, "’"יי”’ "’י" ב׳י'־ י""•" ""י"״



1970 פברואר נחמיה שדה

b'UJSlמחיה הוצאות תקציב

ים וזבד 165
תש"ל הצעה תשב"ם יאה הו: תש״ל הגייה

חברים 165 ל
W— י

138.518 810 <2,22) 839,50 ' (2,30כלכלה)
כללית הלבשה

T.5SK? •44■ 46 עבודה ובגדי
1.650 12 10 חוזר חיל הלבשה
6.600 41 40 כביסה
4.125 24 25 עבודה הנעלה

דירה אחזקת
14.850

C
l

CQ 90 רדיו ותקוגי
כולל תקציב

י 155 20% 186 הלבשה
^0 10% 44 הועלה
45 45 קטנה אספקה
70 70 מחיקה דברי

282 10% 310 מזומן
5 5 אסימונים

108.900
12.705

597
S207001 י

660
77 ליום( 22נופש)

4.620 26 28 בת.אביב דירה
לחו"ל נסיעות

11.715
i 53 נבעו 3 71 4 X 2900

4.290 26 2 נ חברה ועדת קרן

26.565 152 161 תרבות
25 _ _ לסיני טיול

1.320 ס ״׳״ סטורם

2.640 15 16 מועדון
495 5 3 צעיר דור

16.500 88 100 ע-ר.י.
8.250 81 50 שניים רפוי

12.375 72 ד5 ז עשו
2.145 12 13 קה י וחמס ק

תספורת קט. אספקה
6.930 24 42 שונות ן1שע תקון

מפלגה יד1»לו מם
28.050 154 170 תרומות

. 9.075 47 55 ישר .ו
495 9 3 צבורית פעולה

11.385 59 142 למשט. 69 רהוט הפחתת
4.950 43 30 סצוה ווחויה^בר
4.455 28 27 מים כולל נוי גן
1.650 10 10 שחיה יכת בר

28.875 170 175.אש ל חשמל,מים,בטוח
10.065 57 61 קרובים עזרת
8.250 46 50 בבית הורים
8.580 48 72 ( סורים למודים)לא
5.940 8 חודש 3 36 מכונית

149.655 766 I 907 מחיה ילדים
46.695 215 I ר^ר׳ חנוך ילדים
4.785

ן
32 (260) 29 (282) חיילים 17

715.688 3969 4337,50
112*365 I 618 681 רכוש הפחחת
828.053 4587 5018,50 צרכני
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. A 35 לחגדזז מואח 70 לחבר חו»ז»ח
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