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 קיציח. ®לוה להמום לנו שנוהנים להגיד, קשה
 הההמהחויות אחרי עוקבים אנו בדריכות

 עצפגו מוצאים אנו ושוב באזורנו, המדיניות
השלום. של המחנה בחדר

 האנשים כל ולמרות חסרות, לא הבעיות במשק גם
 חמור חוסר מורגש וכסתנדבים, לאולפן שקלמנו
עובדות. בידים

 הנעשה על המשק מרכז פאת קצר דו״ח להלן
בענפים.

 בענפים: נשמע מה

 לא הפרי לדונם. מון 4 היה הפפוצע היבול אגפים. פון 205 קטפנו פסעים
 סן כגו? הפוקדמים הזנים את לקטוף גמרנו בתפוחים במיוחד. גדול היה

 את גם נסיים והשבוע הבננה, כל את קטפנו כן כפו כפוהו. ואין ג׳קיגטו
טון. 200 ל- יגיע באופק הנראה היבול הגרנד. קטיף

 פהקטיף ישר נכנם הפרי ופרביח ת-ג האזורי אריזה בבית נעשית המיון עבודת
פבוקר. אויר של לקרור

 של קבוצה ע״י רכל ונוסף שפונה מקרית עובדים ע"י נעשית הקטיף עבודת
 נעים הענף את ירכז ובפקופו לכלואים יוצא ק. יהודה הבא בשבוע פתנדבים.

הקרור. בית על כאחראי ג. אבנר אח יחליף ל. יעקב כי סוכם דאי.

 כה רצון,עד סשביע בינתיים המזיקים מצב נסתיימה. הכותנה השקאת ו~13־ח1ב
 לקראת המזיקים. בספירת פתפדת עירנות דרושה אך מזיקים, נגד הרבה רססנו לא

 ומחוצה בבית שנמצא האדם כוח פרבית את לגייס נשתדל בכותנה, הקטיף עונת
 יהיו הקבועים מהעובדים חלק כי בענף, עובדים לנו יחסרו אז גם אך לו,

הקטיף. בתקופת דוקא במילואים
מעשבים. נקיים השדות רצון, משביע ליבול סכויים יש

 לזרעים שהשארנו השטח גם החלקות. בכל כמעט גבוהים השנה היבולים אספסת
השנה. זרעים טון 12ול- אספסת, קמח טון 1000—ל נגיע םה"כ רצון. משביע

 320 מתוך יבול טון 100 ל- בערך מצפים אנו בריכות. שתי השגה חדשנו פדגה
דונם. 420 הוא הבריכות של ברוטו שטח דגים. של נטו דונם

 למצא כה עד הצלחנו לא אדם. כוח בעית היא זה בענף העקרית הבעיה אבוקדו
 בהתקנת להמשיך בדעתנו יש הקרובה השנה לקראת זה. לענף יכנס אשר צעיר חבר

 גדולים לא השנה ליבול הפנויים זו. לתוכניח ממון נקבל אם קבועה, השקאה
זו. בשנה טון 50 ל- נגיע התחזית ולפי בפיוחד,

 לעבודה פיד להרתם ופוכן בפדרשה פליכודי□ הביתה חזר ש. שפעון פרדס
 חלקת גורל על להחלים בקרוב חייבים אנו למלואים. יצא ם. גדי בענף.

 אותה להשאיר או באשכוליות אותה להחליף אם , ושינגטון" " התפוזים
לתפוזים.



ליום. ביצים 4,700 בערך . 75 % כעת הממוצעת ההטלה לול
הקודמת. השנה לעומת השנה עלו עוף בשר של המחירים גם

 יחידות 4 ב ומתחילים קליטה, שכון יחידות 4 של בגמר כעת עוסקים בנין
 מסודר מרוצף, מקלם כל וכעת הקיימים המקלסים שפוץ את סיימנו נוספות.

 כן כמו הכניסות. אל נוחה וגישה כניסה לכל מגן ישנו מטויחים, קירות עם
 ולחסום. לקרור ומחקן תאורה מקלם ובכל החשמל, סדורי כל אח סיימנו

 בעיוח כי הבנין, רכוז את עצמו על לקבל ישוחרר ק. שראובן הזמן הגיע
רציניים. להפסדים למשק גורמי□ נאות, טפול לקבל בלי מצטברות,אשר רבות

 העבודה רוב החדש. חשמל לוח אל השבוע התחברנו ומוצלחת טובה בשעה ו^מל
 בלוח שעמדו החשמל, מחברת טוב ליחס גם זכינו ויגאל. מני דני, ע״י נעשתה

 שהחליט ממני, נפרדנו אנו הזה, המבצע סיום עם לנו. שהבמיחו כפי הזמנים,
 למני הבהרנו החדש, במקום מהירה להתאקלמוח אחולינו עם גדי. עין עד לנדוד

! בבית מחדש להתאקלם ודני יגאל לו יעזרו רוחו, לפי יוצאת לא התכנית שאם
a/www

 הגישו שטרם החברים או והענפים באסיפה לדיון בקרוב תבוא ההשקעות תכנית
החומר. את אלי להעביר הזדרזו אנא, תביעותיהם, את

5a ק שלמה

של בצערם משתתפים אנחנו

ופרינץ גוטפרוינד קרפלום, משפחות

על
ז״ל קרפלום סבא

24-7.70 נפטר

ז״ל ס ו ל פ ר ק סבא על

 קיום שנות כל במשך אותו הכרנו כי אם זמן, הרבה איתנו ישב לא סבא
 בקשר חש שהוא וכפי 1959 בשנת ארצה עלה סבא מתחילתה. כמעט הקבוצה,

 כאילו שהוא הרגשנו אנחנו גם כך בבית, הנעשה כל ועם הסשק, חברי עם האיתן
 גיאוגרפי, באופן מקום החליף רק למעשה אלינו מגוריו בהעתקת "סשלנו".

איתנו. תמיד היה בעצם כי

 פנים, מסביר היה תמיד אותו? לחבב לא איך ובאמת, כולם, על אהוב היה סבא
 במילים, לא ואם ומשפחה, עבודה בעניני הן משותפת, שפה למצוא ידע תמיד
שלום. וברכת חיוך בהחלפת קשרים לקשור ידע



 סוקף מכבר, לה רגיל שהיה אוירה על שותר ידענו כאן, לגור בא סבא כאשר
 אבל ואינם, נעלסו כבר שלגביגו וגמוסים הרגלים הישן, פהעולם תרבות היה

 והתישב חדש, בית הקפת של הקסנות הבעיות כל על התגבר בא, הוא רצון באיזה
חייו. יפי כל עפנו חי כאילו ביגיגו

 עם יופיופית פגישה נינים, נכדים, ילדים, שפחת הנכסף, הדבר והנה,
 ,פחלתו על שיתגבר קיווינו פהם, להנות לו ניתן זפן פעם כפה ליבו, אהובי

 סבא של לבואו פשנה פחות לשוא, אך הביתה, אלינו ויחזור ויבריא, שיתאושש
. עולפים לפנותה אותו הבאנו אלינו,

ועדין. אציל אדם כולם, על אהוב שהכרנוהו, כפי אוחו, ונזכור

 והקבוצים הקבוצות אחוד
המזכירות

123 הירקיז רח' חל-אביב,
27 .7 . 70 תש"ל תפוז כ"ג

לכבוד
 פזכירוח

נחפיה שדה

ח.י.,

לבנים. השחרור דפי בענין גדר פורצי משקים שפספר לנו נפסד

 שפענו והנה לקבוצה, השחרור דפי סכום אח להעביר ההנחיה היתה לכם כזכור
 הבנים בידי הכספי הסכום סן גדול או קפן חלק להשאיר הוחלט ישובים שבפספר

החוזרים.

 לעצפו דין זה בנושא יעשה סשק שכל יתכן, שלא ומדגישים חוזרים אנו
החוזרים. הבנים עם ובנוהל בנוהג אחידות על לשפור והכרחי

 שרות שנות שלוש שנתנו בנים בין אפליה לעשות אפשרות אין סכך, יותר
שנים. שלוש להשלים אתר או זה פסעם יכלו לא אשר לאלו

 משרתים אינם אשר הבנים נפגעים הבן, בידי השחרור מדמי חלק השארת של בהסדר
(. כ"ם או בכ"ת ) בצבא כלל

מוגדלים. שחרור דפי בכל זוכות אינן אשר הבנות נפגעות

שנים. שלוש של השרות את מסיסים אינם אשר הפצועים הבנים כל נפגעים

 לא כך וכל ספלה כך כל החלטה להחלים קבוץ יכול איך להבין לנו קשה
הצבא. גפר בגיל והבנות הבנים פן ניכר חלק לגבי צודקת



 לקבוצה. להעביר יש הכסף אה פשפעית: וזד היתה כאסור התנועה ההלסת
 הצבא לאחר האישי התקציב את להגדיל ,כפובן אחר או זה קבוץ של זכותו

 חוזרי כל את כולל זה דבר אך האספקה, או הריהוט תקציב את להגדיל או לבן
שהביאו. השחרור דפי גובה ופה שחרור דפי עפם הביאו א□ הבדל ללא הצבא

 הקבוצה לקופת יוכנסו השחרור פדפי הכספים ופדגישים: חוזרים אנו
בנים(. כדין זה בענין גרעין בוגרי )דין

 לאחר לבנים השונים בתקציבים והנוהל הנוהג אח לעצמה תקבע קבוצה כל
. אחיד באופן לכולם אך צבא

חברים בברכת

כץ אברהם
פנים פזכיר

 לעצפו להשאיר רשאי שהחייל הוחלט נחפיה בשדה
הסכום. סכל ל״י 250-.

..............: ושוב

! שברר סלפון

 על ומהנדסים, טכנאים הדואר, משרד עם רומנים פנהלים אנו השנים בפשך
 משתנה לא כלום כמעט יודעים, שכולם לפי אך , הטלפון בעניני הגרוע המצב

הקווים. סשבוש סובלים אנחנו ועדיין

בירושלים. הדואר משרד עם המכתבים מחליפת קטנה דוגמא להלן

לכב׳
 הטלפון שרוחי הדואר, משרד
12 כורש

ירושלים

29.7.70

א.נ.,
19 מס. שרות במול הודעת :ךי הנד

 אליכם סונים הננו
עירוניות. בין לשיחות

 והטלפון הדואר שרוח ,19 מם. בטול הודעח בשל
שאלות: כסה לשאול זו,ברצוננו להודעה בהקשר

 הנעש על שוטף דו׳ח מקבל הדואר פשרד האם
בגליל הטלפון שרות בשטחהארץ? חלקי כל עם הגליל בין והקשר העליון



ק״י ל״״י "ל ״״״״ ־״,"ל ן!ו״י> ל־״יו יייז
? 19 סס. הפרכזיה לעזרת להזדקק סבלי טלפוני
 העליון בגליל גבולות בין שאזור לעובדה, להסכים יכול הדואר משרד האם
 וקלקולים סנניות תקלות בקווים, שבוש בגלל הארץ פפרכז לחלוטין מנותק

? ארוכות שעות נפשך שלעתים מגב שונים?

 מם. השרות את לבטל צעדכם, את נוספת פעם לבדוק בדחיפות סבקשים הננו
 כה לעתים האזור אח הפוקד הנתוק, בעית את לפתור איך לנו ולהגיע 19

קבועות.
רב, בכבוד העתק:

נחמיה שדה מזכירות האזורית המועצה
העליון הגליל שמונה קרית

.העליון הגליל

ישראל מדינת
הפלפון שירותי מנהל לשכת הדואר משח־

 ירושלים גד,רח'כורש בניין
חש״ל אב תאריך:

1970 אוגוסט 4
(10)12שם- מספר:

לכבוד
)חוליות( נחסיה שדה

העליון הגליל ד.נ.

א.נ.,

*19" שירות גיפול הנדון:

כדלקמן: להבהיר הנני בנידון, למכתבכם בתשובה

בינ שיתה העברת לצורך הטלפונאים לרשות העופדים הסכניים האפגעים .1
 ״19" לשרות אין — הפינויים. לרשות העומדים לאפצעים זהים הם עירונית
מספר. לחייג כדי למנוי, שיש אלה על נוספים אמצעים

 גדולה תקציביוז הוצאה והווה הבינעירוני בקשר לכפילות גרם ״19" שרות .2
מוצדקת. בלתי

 הטלפונאיות( בשימוש כה עד )שהיו קווים תוספת איפשר "19" שירות ביטול .3
ישיר. בינעירוני פינויים לחיוג

 חסכון השירות, יעול היא מגמתינו - דעתכם יניחו אלה הסברים כי מקווה אני
לציבור, הבינעירוני השירות בסיב לפגוע פבלי כפילות ופניעת אדם—בכח



-ד-

 חיוג קיים בהם הכיוונים בכל סביר שירות סיב קיום קל לשקוד נפשיך *נו
ישיר. בינעירוני פנויים

בברכה

 אריאל רות
השירות מנהל בשם

ה ד ג פשל ה י פ פ

. ובכבסה כובסת כביסה, כבסים, על

 פכבסים בפכבסה ידוע. לא רבים שלחברים פשהו להסביר עלי דברי בפתח
 כגון שונים דברים לכביסה להביא אפשר סדינים, שפיכות, פפוח, בגדים,

 : לכבס אפשר אי אופן בשום ובפלדרסים. תרמילים שינה, שקי פרודים,
 ברגים, נובעות, צעצועים, שעונים, גלוח, סכיני משקפיים, בית, נעלי

אחרים. פרורים ודברים פקסורות פספרים

! הצבור לידיעת

 בתוך נשכח גלובוס לכבס, אפשר שאי רק לא לכבס, אפשר אי גלובוסים גם
להזהר. נא שלם, כבסים לדוד נזק גורם חולצה או פכנסיים

 ואולפניססים, פתנדביס עם עובדת קבוע באופן שהיא לחברים, פזכירה סגדה
 נשכחו תפנים,אשר והונאת הכביסה, ברור על פוחלסח שליסה לה אין לכן

בכיסים.

 לשפור משתדלת היא קרובות. לעתים פתחלפים פגדה של העובדים לזה נוסף
 לא שהיא תקלות, על סליחה פבקשת פראש אבל הספול, ואופן הכביסה כללי על

עליהן. אחראית להיות יכולה

 העבודה חולבות של השרוולים את להוריד גא לחברים. בעיקר בקשה: ועוד
לכביסה. השלכתן לפני ושבח,

 חבית שם עפדה כה עד פרסי. לשפוש ופסודר נחפד כביסה חדר אצלנו יש
 שהשפע כנראה אך בשפע. כביסה סבון פצא לכבס, שבא אחד וכל סביז, עם

 על יקר. כביסה סבון של רציניות כפויות נחבזבזו כי בפקום, היה לא הזה
 עוד בסבון להצטייד מתבקש המכבסה, של העבודה שעות אחרי לכבס הרוצה כן,

 של פופרז שפוש לפנוע כדי זה וכל פהוחה. שהפכבסה זפן כל הבוקר, בשעות
טוב. סבון

 להשליך אפשר וקרדרוי דיאולן ומכנסי חולצות את פחות: והרש הרש, כביסת
בשבת. הרגילה הכביסה עם



. סינססי בד עשויי□ הספול!בבגדים כללי לפי oniK תברר הכובסת
 מתאים מפול יקבלו ועוד אורלון, דקרון, דיאולן, סרילן, האקרילן, בבדי סל
 למסור משתדלת המתפרה גס "סינטסית", לכביסה המיועד בשבוע אחד ביו□ קדשררי

DI כי אם המתפרה, מעובדות תלוי הדבר תמיד לא אך במהירות, האלה קבורים 
 מכובסים לחברים יימסרו שהבגדים לקרות, יכול לכן עובדות. ידיים של במצב

מגוהגים. לא אך
 רגו? משביע בה המגב גי, לו הסכנו בשסח מהפכות התחוללו שבפכבמה מאז

 להיות מוכנה או מוכן, מי להציע: סה יש ולמגדה כסדרה. מתנהלת והעבודה
 כפי קשה כך כל לא כבר והעבודה נעימה, האוירה נקי, המקוס במכבסה, מחליפה
נמצאת. כלל בדרך מגדה כי רתוקות לעתים רק מתבצעת ההחלפה שהיתה.

! ב ד נ ח ה ל נא

 ולסבא, לסבתא ויינם?, ורפי לדליה

 , ודודות דודים ואחות, לאחים

סוב! ל ז ס

 אסיר להולדח

6 . 8 . 70 ב- נולד אשר

למערכת ב ת כ ם

 פעילות בחוסר שהרגשתי כיו? אבל תרבות, לועדת סיועד זה סכחבי בעגם
 סבקש הנני כ? ועל אלה, שורות לשלוח לסי יודע אינני התרבותי, בשסח

בתודה. העלון. גבי על להדפיסן

 אפנם מסודרת. סרסים הקרנת לנו אין האחרון בזמן מדוע עצמי, את שאלתי
 מי לדעת ולא בסרס, לחזות לבוא אך אלה, בחיים ההפתעה גורם אח אני אוהב

מופרז. לי נראה אותו יקרי? ( ובכלל ומתי )

 ויש ביעי, שעולמנו בזפן בו «ר בהם, כללי שענין הרגאות אהבתי כתמיד
 עליהם, לשמוע היה מעונין סאד מהצבור גדול שחלק רבים אקסואלים נושאים

 העם ובעיותיה. אפריקה על להרצאה ולהאזין לשבת עלי סיוע לי, נהיר לא
 אלינו להזמין לא למה סובים, ביניהם אפילו ויש , בדברנים מבייר היהודי

לשסוע. שיבוא גדול קהל גם ויהיה כלכלי פוליסי, סדיני, נושא על מרצה



 קסנות. ביפות ע״י תיאפרון בחאגוח לחזות נהגים היינו עדיו, בזסגים
 בעיני חן יפאא זה שדבר סבור, הנני כזו? הופעה פעם להזפין אפשרות אין

.»לנו סהחבריס רבים
 אוחו ואפילו הפסתורין. בעולם שעוסק בלו-, אורי על רב בענין קראתי

 פראה יותר, יקר פה אבל בסף, עולה זה נכון בקבוץ. להופעה להזפין אפשר
? אופים 120 - 150 של קהל יהיה בפוח הופעה,שעל או קהל, לו שאין

 סבור ואני שלי, הבקורת על תכעסו שלא פקוה אני סכתבי. את אסים בזה
התרבותי• בתפרים שנויים יתולו כאשר ישסהו שרבים

ש. זרובבל

.............ם ספחר פי

ליהדות? החוג

 על דנות שלדעתו, בהראאות, פלהשתתף נרתע פה פשום ליהדות, חוג על השופע
 "לא",הוא פשבת. לא בישתו או הבנתו או שתפיסתו שיוזות, כבדים, נושאים

 לחסידים כנסת, לבתי לרבניס, אהדה רחשתי לא "פתפיד אדוק", "אינני אופר
וכדזפה. לדח" לדביקותם

 פהותי, בהחלם הזה וההבדל לדת, חוג אינו ליהדות חוג הבדל, לעשות יש כאן
 עם בהתחשב אבל שפונה(, פקרית דרורי אפניה רב ) רב, הנו החוג פנחה אפנם

 פיחס אינו הדת על חילוני, אביון להראאותיו לתת הרב יודע שופעיו,40ו
 ביותר הרחב בסובן האבות, פורשת את אלינו לקרב הוא ראונו וכל הדיבור, את
הפילה. של

 פכל ידעו פועסים פה, שבעל ותורה אבות, פרקי הוא בחר שהרב הסידרה נושא
 דורות לפני סאיתנו חכפים כתבו אשר שאת הוא, והפענין זה, בפושג הקשור

 בקבוץ זה יהיה חיינו, אל להתאים פאופה, לשנות פבלי יכולים, אנו , רבים
שבעולם. פקום בכל זה יהיה

 שקוסם ופה פתרונותיהן, ותבונת הבעיות אקסואליות על משתאים אנו שעור בכל
 פני® זה עם ויחד עקרונותיו, על פוווור הרבי,שלא של הגישה היא בפיוחד,

פשופה. יופיופית באורה החופר את

 שיותר כדאי פאד והיה פבוגרים, חברים הדוב פשתתפים, 15 —כ פקיף החוג
 הרב, את לשפוע שהתחילו שהחברים עובדה, הרבי. להראאות פאזיגים היו אנשים

 בשבועיים, פעם פתקיים החוג דעת. לעאפם להוסיף פבקשים ואף לבוא, פתפידים
 פבקש ולא עאפו בכוחות בא הרבי ורבע. שעה שיחה כל חפישי,ואורך יוס בערבי

 גם ורוחנית חופרית פבחינה אוחו פספק פעורר, שהוא שהענין, כנראה, תפורה.
יחד!

יו־0.0 ת ו ר



סו

המזכירות וישיבות אסיפות משיחות, הרי□

 כיצד שאלה, התעוררה האחרון, בעלון הותק תקנון את שפרססנו לאחר א(
 חושב או תייר אלא עולה, אינו הוא אבל מחו״ל, שבא לאדם ותק לחשב

 שבא לאדם כסו יחושב כזה לאדם שהותק הוחלט, חברה בועדת דיון לאחר זפני.
.18 לגיל פעל גיל שנוח 4 לכל וחק שנח יקבל הוא כלופר לקבוץ, מהעיר

 אבל נהיגה, רשיון להשיג שרוח בשנת הנמצאים לבנים לאפשר הוחלט ב(
 הוצאות אח ולא הנהיגה, לימוד הוצאות אח רק ישלם שהמשק בתנאי,

לכך. הדרושים העבודה וימי השעורים אל הנסיעות

 בטון גג כלומר בטחוניח, מתכונת לפי הבאים השכונים אח לבנות הוחלט ג(
כך. לשם פוגדלים בניה תקציבי לגו שאושרו לאחר וזאת בטון, וקירות יותר עבה

 חקנון את כאן מביאים אנו האחרונות, השיחות באחת שהתעורר וכוח לאור ד(
האסיפה: החלטות על בערעורים הדן השיחה

 אלא השיחה, באותה יתקיים לא השיחה, החלטת על בערעור דיון (1
 כל על לכן במזכירות. קודם נדון שהערעור לאחר אחרת, בשיחה

למזכיר. מועד בעוד כך על להודיע החלטה, על לערער הרוצה חבר,

 היום, לסדר בהצעה לשיחה תובא השניה( )בפעם שני ערעור על הצעה (2
 רוב לפי בהצבעה תחלים האסיפה פוקדם. דיון עליו לקיים פבלי

שניה. בפע□ הערעור על דיון לקיים אם רגיל,
 עברה אם אלא מסוים, נושא על פעמיים פעל ערעור זכות תהיה לא (3

ההחלטה. פאז שנה של תקופה

'nx
x+x+x

מקסי!

 והפידי, הסקסי הסיני, מלבושי ביפי ויהי
 צו לפי להופיע ראשונה ותעז הכפר לחוצות עלמה ותצא

האחרון! האופנה

 מחוריהן.. העיניים ויצאו הפיות וסלסלו הרוחות, וסערו
 שם ותשב האוכל באולם שולחנה אל ותחפז העלסה, ותבוא
 קורות את כולם יישכחו,וידעו פן הדברים ונרשמו ........
׳ ההוא. היום

 לתזות שיכולנו נשכת, בלתי ערב באותובתופעה שנה( אלפים )מזה בראשונה
"סקסי". הנקראת המוזרה

 - * הנועזה הלי-בשח " של מפיה שנלקטו כפי סההתרשמויות כמה והנה

חוץ מתאימה, במיוחד הזו והתתפשת שישי, ערבי את פוקד פורים בחיי!



-11-

והמדרכות. הרצפות לנקוי מאד נוח מזה

לך! הכבוד כל ! העזת את ! מרגלית

 הלך התקציב כל במת עולה? זה כמה לשאול מותר תגידי, אבל לך, יופי
לך!?

 אומר: היה הוא מה סבא, אבל כזה, בלבוש ללכת סבתא את זוכרת אני אוי,
! היפות" הרגלים על "חבל

גו? שויץ, סתם או לך, נות זה האמת, את תגידי מרגלית, זה, איך

איזה?( ) מסוימים לארועים מתאים רק שזה מוצאת אני אבל יפה, אמנם

 מציעה אני כזאת. בצורה מסתובב בקבוץ מי מדעתך, יצאת מרגלית, אבל
המתנדבים! אצל ההיפים למהנה להצמרף לך

בעקבותיך. תלכנה ורבות הראשונה, את מרגלית, אייזן,
 לשבת ותוכלי שמיכה צריכה לא אם הדשא, על לבלוי מאד נוח זה נו,

בנוחיות!
 ודובבוה סובבוה והגוזלים בזק, במעוף למשק בגיעה ראשונה צפור-סנונית

בפיהן. שפר ואמרות
................. בתור הבאה מי ! ת ו ר ב ת

ר!ץן מרגלית

x+x+x 
XxX

( *כיפות ש-ידאית, ) שהיה בחודש היה וזה

20.6.70 כללית אסיפה

 לדיס’ Z עס מסת ל«ד,1 אלי . BVO .DOB משפ. קבלת א\
 נדחה שבואם פסח, אלי הודיע יותר מאותר נ.ב. ) שנה. של נסיון
(. משפחתיות סיבות מתוך

ג. לאבנר שנתיים במשך מיכנית הנדסאות לימודי ב(
קרור. בבית לאבנר מחליף שנמצא עד נדחה, הלימודים התחלת מועד

. לימודים בחוזה תקון ג(
 החבר של לותק בהתאם תיקבע עזיבה של במקרה עבודה שנוח החזרת

משק.
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 והשכונים ( פעוטון ) אורן בית ע״י בטרקטור והובלות נסיעות ך(
לסיניסום. עד ובהובלות בנסיעות לצמצם הווזלם החדשים.

הגדול. המגרש על בשבת כדורגל ה(
 לדיירים לאפשר ע״ס 1600 שעה המשחקים: התחלת סוער על הוחלם
צהרים. מנוחת

25.7.70 חברים שיחת

חברה. קבלת א(
במשק. לחברות נתקבלה שוהם רוחי

פנויים. ועדת ב(
ו. ם.רפי סיכל סרצ׳ק, הועדה( סרכר ) כ.ד. סיכאל לועדה נבחרו

לחבר. רכב ג(
 אחד, סיום וסן יותר לוקח והתקון לחבר, ברכב קלקול של בסקרה
ימים(. 5) סתל-אביב שכורה למכונית בתור הראשון החבר יהיה
אגורות. 12 ק"ם: עבור תשלום באוסובוס. לתל-אביב יסע החבר

לחו״ל. ונסיעות נופש ד(
לנופש. יציאה במקו□ לחבר תחשב לחו״ל נסיעה

קבע. !בבא ה(
שנים. 5 של לתקופה קבע לצבא לחתום א. ן לידו אישרה האסיפה

1.8.70 כללית אסיפה

ערעור א(
 לגאת ג. לאבנר לאפשר לא האסיפה החלטת על ערעור הוגש

 ל.( )יעקב קרוי בבית לאבנר ™ליו ונם« חר«ם ללמודים.
ללפרז־יס. ינא ואבנר הערעור נתקבל

ערעור ב(
 סלויזיה פקלסי לחברים לאפשר לא האכיפה החלפה על ערעור הוגש

קולות. ברוב הערעור נבאבל א כר ג אחרי במתנה.
ק. שלסה - בענפיס הנעשה על דו"ח ג(

.8.8.70 חברים שיחת + כללית אסיפה

•. •־:•:־ לי־־.;. : לחברות נתקבלו

: רכש־ למודי ועדת דו"ח

 ם. רפי י. שלפה אלדד, רעיה, יאיר, מא: נפצאים ארוכים בלמודים
הבואר. לקב-ע שלישיב שנה תלמד ק. רות

התנוך. ביה הפלצח ע״פ •כים ל בתל-אכי־ב תלמד ק. צפורה



רופין. במדרשת ג. ואבנר באורנים תלמד ג. חנה

 פטעים לליפודי צ. יגאל : יצאו בתל-תי קצרים לקורסים
פספלות. לקורם ם. וכרפלה

חוזרים לחיילים רהופ חגרה, ו'

 לו. שמגיע הרתום תקציב כל אח החבר יקבל השרות בגמר הצעה:
 זה. בפועד לו.יוחזרו שייכים ואשר ברשותו, שנמצאים הרהיסים

נתקבלה. ההצעה

פלפונים

 באורך להתחשב החברים מתבקשים פהכלל יוצא באופן גבוה חשבון עקב
 יוחלפו. עבודה במקומות במכשירים מנעולים הכללי. הפלפון שיחות
שלמה.ק. עם להתקשר מתבקש עבודה, לצרכי למפתח הזקוק

עבודה בו. דיון

המפבח. לבעיות האחרונה בישיבתה החיחסה הועדה
ימים. חודש של במפבח בחורים תורנות מציעה: הועדה
נגד. קולות 10 בעד, קולות 11 נתקבלה ההצעה

במבשלות. חברות להכשיר דחוף צורך יש

 הסכימה זה בתנאי .אקונומיות לקורס חברה לשלוח התחיבה הועדה
כאקונופית. נוספת שנה להמשיך שולה

. . . אנשים . . . אנשים . . . אנשים . . . אנשים

הביתה. בקרוב יחזרו הם השפלה. מארצות ד״ש שלחה שפרינגר משפחת
K*־»*

 סובה בשעה תתחתן נורית ) ונורית מרגלית ריבה, את מברכים אנו
! לשלום בואכן בנות, םצ.ה.ל. בשחרורן החודש( בסוף

מאד! סובה בשעה חובה. משרות חזר עמרם גבריאל גם

! חנה-לה והצלחה, סוב כל באורנים. ללמודים יצאה גל חנה

החופש. אחרי הביתה וחזרה לחברות שנתקבלה שוהם לרותי ברכות
במשק. לחברות שנתקבלו וליפימה לליזה ברכות
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 אסתר ומשה, לייה, ושושנה אריק מהולנד, עולים משפחות שתי קבלנו
כוהן. ואפרים

ומהירה. נעימה סובה, קליסה ! הבאים ברוכים

 חודשים אותה ראינו לא אשר ב.א. תרבה לא אם מרחוק אלינו באה מי
• בינינו אותך לראות נניס מאד תראה, רבים.

גדי. לעין שיבא מני את מלווים להצלתה אחולינו
ייס*ס^*

 עבודה לה מאחלים אנו באורנים. השתלמות שנת אחרי חזרה א. יהודית
ופוריה. טובה

 שיוגאים ולכרמן וללילי ל. ומרדכי לחיה נעים ובלוי סובה נסיעה
לחו״ל. אלה בימים

TO ALL OUR ULPANPEOPLE AND VOLUNTEERS, WITH LOVE

There was a young man from California
Who came to Ulpan Sde Nechemiah
He jumped into the swimming pool
The water was so nice and cool
He plays a bit tennis
And lies on the gras

What a wonderful time he has !

There was a young man from Oregon 
He went into the "Moadon"
He put his feet upon a table, 
So that nobody would be able 
To put there his coffe-cup and cakes.

What a bad impression he makes !



There was a young fellow from New York City
Who thought, he would be sly and witty,
Instead of one cup of coffee, he had three,
Very thirsty he was, wasn't he? 
But somebody forgot him to tell,

That here is not Brasil, but Israel !

There was a young boy dressed and neat 
Who came into the Moadon without shoes 

on his feet!
Now he may walk barefoot day and night 
But we just don't like the sight, 
in our Moadon, it's a pity !

Honestly, would he do the same in the 
city?

There was another fellow, who looked very scorning,
He went to work at 5 o'clock in the morning 
And at 8 o'clock he was, of course, 
So hungry, that he could eat a horse!
He ran to the Chadar-Ochel without delay...
and... without his shirt, I'm sorry to say.
He couldn t understand, that something was wrong 
But, to put on his shirt, wouldn't have taken him long!

We enjoy to have you here, we really do ! 
But don't be cross, if we ask from you 
To conform a bit to our way.
You will then sure more enjoy your stay 
with us, it isn't really too rough!

But for the time being, we’ve said enough! 
We hope, you will be happy in

S'deh-Nechemiah

Welcome to Israel, BARUCH HABA !


