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□קברצה חכפוריםם ו י»ל חרחורים

 מידים מאד ומעם וחיקי□ קוסץ הכפירים. יום ערב J.JO השעה
קברה. לאזכרה הקברות לבית לצאת כדי לאם מתאספים

ועל החיים על ההרהורים ועולים ויפה חביבי שקם, הקברות בית
המתים

 בכלל? אותה לקיים צורך יש האם לאזכרה? באים מעטים כה מדוע
 אין לו. שנוח בעח ממילא, יבוא קרוב, כאן שיש למי " חבר: לי שח

 חברים." מעם כך כל שבאים למחים, בושה כמעם זאת זה. במנהב צורך
 לו יתן וזה יבוא, הצורך, אח שמרגיש מי כל לא, " לי: אומר אחר חבר

 לבד." ילך לבד, ללכת שרוצה סי באים. חברים כעשרים רק אם אפילו משהו,

 שוב צעירים, ובעיקר אחרים, שגם תקוה, בלבי ויש השני עם מסכימה אני
הסתים. זכר בכבוד אלינו יצסרפו

 לבד הולכים שבאמת חברים, הספר על לי ידוע באים? אינם מדוע
 אחרים. עם הבקור את לחלק רוצים שאינם להם, וקרוב חשוב כה שלהם ושהסה

פעם? אף הולכים שלא אלה, עם מה אך היטב. מבינה אני זאת

 את שמבלים המות, על לחשוב רוצים שלא בעיקר, צעירים כאלה, ישנם
 דבר-מה חסר לא האם ברקודים; ג□ ואולי "פו■" במוסיקה הכפורים יום ערב

 לא ממוח המכוונת ההתעלמות רציני, דבר מכל הזאת הבריחה האם בחייהם?
 בצבא נפגשים שצעירינו לי, יענו אולי תוכן? חוסר של שטחיות? של סימן
 לגבי לפחות הדבר, נכון רציניות. ובבעיות בפות מספיק יום יום בחיי

הקברות. בבית לפעמים המבקרים ה□ אלה שדוקא לי, נדמה אך אחדים,

 פעם חשבתי אני גם קבועים; בזמנים בדפוסים צורך שאין לי, תגידו
 אזכרה,שוכחים כמו עדין בדבר גם ודפוסים, מועדים שבלי לי, נדמה אך כך,

 היה מישהו לו שמחה, הייתי צודקת? איני אולי שסחיות. ומשתררת בכלל
לדבר. פתיחם

 על פתקבל לא הדתי תוכנו בכללו. כפור, יום לנוהגי ועכשיו
 בספר זה ביום אותנו וכותב יושב שאלוהים מאמינים איננו רובנו רגשותינו,

 הבא, העולם ע□ חשבונות בלי נפש, חשבון של יום אך הפות. ובספר החיים
לנו. נחוץ זה עולמנו, של חשבונות עם ורק

 לעשות נהגנו פזמן!( היה )וזה צעירה, קבוצה עוד שהיינו כשנים
 מעסיקות יומיומיות, לא בעיות על שנתיות שיחות כפור וביום השגה בראש

 ולחדש לגסות כדאי לדעתי השנה. כל במשך כלל בדרך הגענו לא אליהן יותר,
חברה. ועדת ידי על מראש הכנה דורשת כזאת שיחה הזה. הסנהג את

 ונוער ילדים חנוך בהן: לדון שכדאי בעיות, על הצעות כסה והנה
 ועוד. איך? משפחתית, לינה עליה, קליטת הדורות, בין יחסים לקבוצה,
לשוחח. וראוי אפשר עצמו הכפורים יום של צורתו על ואפילו
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החקלאיתהשנהסכום

אפשרי אינו שלנו החקלאי במשק שנחי סכום " הה׳("■■ במשק שנחי סכום כי ואוסר, אסחבן
 פתאים poo וללא מאוחר יוחר הרבה נגסרח שלגו חקלאית שגה "שרי. בחודש

כללית. בסקירה א□ כי במספרים אעמיק לא כץ על שבם, חודש היה

 יעילות של דרך על עלינו מזה, יותר סובה, השנה הימה כללי: באופן
 מכאניים בכלים העובדות הידיים החלפת של לסגסה להגפד וחייבי□ זנפיס בכסה

 ולפעמים השקעה דורשת לסיכון שהעברה סובן דברי. בהסשך שאפרט בשיסות או
 אך משתלם, לא נראה מסוימים שבמקרים חסכון, להשיג ע״ס מאד, רבה השקעה
 אותנו מעמיד כזה השקעה סוג של דחיה כי להעשות חייב הוא רחוק לסווח

בסביבה. אחרים פשקים לעומת רב בפער

 רבים נסיונות נעשו שנים משך לקסיף. מתקן היא הבולסת הדוגמא
 עליו חבר של שתפוקה לסולם שהגיעו עד )םע-עצסי(, הדרולי בסולם להעזר
 עבודה לעומת לעובד(, ק״ג 1.400ל- אפילו הגיעו )במשקים סונה על עולה

 מתקן תפוחים. קטיף ק״ג 400ל- להגיע הכסוגל החבר, אוחו של בידיים •רגילה
 לכאורה ל״י. 30 למשק עולה בקטיף עבודה ויום ל"י 8.000 היום עולה קטיף
 של השקעה שזאת קטיף מתקני עשרה מרכישת עדיפה נערי□ 30 העסקת כי נדמה

 עוד כי יוכיח כדאיות של כלכלי תחשיב שגם יתכן, □ב״-א״ת. י—י 80.000
 קטיף, מתקני של רכישה לעומת התפוחים, בקטיף נערים 30 להעסיק כדאי תמיד

 קטיף מתקן שדוקא נוספים, מניעים ישנם זאת לעומת הקל. השקול סר ה..אוז
 צעירים, כך כל לא אפילו צעירים, וימשוך שכירה מעבודה אותנו יסטור

 ציינתי אחרים. במשקים שקורה מה וזה סיכאני, קסיף של בהספקים להתחרות
 של שאלות כמובן ישנם שלי. הכוונות את להמחיש מנת על אחת, דוגמא רק

 אך ומחשבה. תעופה בהם שיש רעיונות לדחות אין אך השקעה. של עדיפויות
הכלליס. הסקירה אל נחזור

 המשקים בכל כמו ) הבסיסי הענף אצלנו שהוא התפוחים מסע ענף
 שלנו. החקלאות ענפי כל מבין סירבית לב תשומת לקבל היה חייב באזור(
 נשמע זה אגסים. טון 200 + טון 1000 היה השנה תפוחים של הכללי היבול
 מזה. יותר ואף טונות, 3000 ל- כבר מגיעים באזור משקים אך טוב, אומנם

 אך אצלנו, היבולים בהיקף דרסטי שנוי יהיה לא הקרובות השנים 4-5 משך
 הן ביותר, הטוב הטפול את לו ולתת החדש, המסע על הדגש את לשים עלינו

.,וכו השקאה של נוחים בסדורים הן בעבודה,

 נשמר שהפרי ראינו, הנסיון מתוך בקרור. שלנו הפרי באסם כן כמו
 השנה לקראת רוכשים אנו קרור. לחדרי מהקטיף ישר באים אשר במיכלים יפה

בסיכלים. יישמר לקרור שנכנס הפרי כל וכך קטיף, סיכלי 200 עוד הקרובה

 אותנו יפטור גם וזה ודאית כמעט היא אזורי אריזה לבית כניסתנו
 סביב שאלה סימני הרבה עוד ישג□ במשותף. נעשה השווק כי הפרי, משווק
לנו. יעלה זה וכמה חדש אריזה בית ייבנה האם הבעיה

יהיו ולאהצטמצם הוא להפך: ואף השנה, גדל לא החברים צוות



 הישירה שהאחריות למרות בענף לעבוד חברים לחייב מאשר אוזרים, פתרונות
אחד. אדם של היכולת סענר בעצם היא שבענף נודדים חברים של

 וסנהל עבודה פנהל גם הקטיף, פרכז גם השנה היה הענף מרכז כדוגמה:
 צריך ו.. האזורית נסיונות בועדת חבר גם הוא לכך נוסף הקטיף; קבוצת
הפלואים. לשרות לצאת

 אולי פסתכפת הבעיה כל .האבוקדו מסק הוא התפוחים לפסע קרוב ענף
 אפשר ולפעשה כזה, חבר נמצא סרם לצערי לענף. עובד עוד הבו אחד: בפשפם
 שעה ויפה השטח, מצמצום מוצא יהיה לא נוסף, חבר יימצא לא אם כי לופר,

 לפי חיגור קבלו לא העצים הדרוש, הטפול את קבלו לא החלקות קודם. אחת
 פאשר פרי פחות מון 20 השנה שיהיה היא, הפוסחים הערכת הפדריכים; עצת
 טון 50 ל- השגה נגיע םה"כ הטבע. גורפי בגלל כפובן וזה להיות, צריך היה

 גובה בגלל כ»ן, nvp בפיוחד הוא הקטין• טוביס. כלל בררן' העזזייר־יימ זירי־.
 להרחיב השנה בכוונתנו כאד. לנו פועיל היה כאן גס קטיף ופתקן העצים,
 75 ופזה נטועים דונם 210 לנו יש עבודה. ביפי להקטין ע"ם קבועה השקאה
 פבטיח ענף הוא אצלנו האבוקדו שענף היא, דעתי בסכום: בפוריות. דונם

בהם. נתקלים כעת שאנו הקשיים, על ונתגבר במידה *טובה, הכנסה

 50 של חלקה לשנטע השנה נאלצנו נסועים דונם 180 פחוך הדריס.
 עצי הושיגגטון. של בחלקה גם הדבר אותו נעשה הנראה וכפי ולנסיה, דונם

כי יקרות, שנים העסדני . ך רזנו סשביע יביל רייסזניס ״ י•
 שופעים היינו יפה,לולא מהכלל יוצא אשכוליות של הדרים למטע להגיע יכולנו

 ובמקוס אשכוליות לנטוע לא לנו יעצו כולם 1963 בשנת אך הפופחים. בעצת
 הרבה שגוזלים ולימונים, וושינגטון ולנסיה של גדולות חלקות נסענו זה

חלש. הוא והיבול עבודה, ימי

 קבועה השקאה נשלים השנה
 שוב אך לדונם(, ל״י 250) גדולה
דונם 30 עוד ויש אשכוליות דונם

 של החלקות בכל
 בימי חסכון יש

לרשת.

 השקעה זאת אשכוליות.
70 לנו יש סה"כ עבודה;

 הנמצאים זמניים אנשים ידי על עצמנו בכוחות נעשה ההדרים קטיף
טובים. ליבולים השנה שנגיע נקוה במשק;

 עבודה תנאי דגים, שווק טון 100 ל- להגיע היא הפגפה דגים. בריכות
 על וגם התפוקה על גם פשפיע וזה לטובה, האחרונות בשנים השתנו זה בענף

 או פתים דגים עם פהבריכות הריצות את זוכר לא פאיתנו פי דגים. תמותת אי
 לכל בלחץ שמגיעים פים כלופר זורפים, פיס יש כיום לפטבח. פתים כפעם

 הבריכות שטח. ולכל בריכה לכל בכביש גישה יש כן כפו ובריכה. בריכת
 הפזון. גם התיקו־ בבד בד אך השנה, עלו בשוק הדגים מחירי במלואן, מנוצלות

 דונם 245 בפקום הנטו שסח אך דונם. 425 - גדלו לא ברוסו הבריכות שפחי
 הגענו ובזה בפים, שפכוסה השטח זה דונם, 535 ל- גדל תשכ״ם בשנת שהיה
- ס ״־ שב »■ s 3ע7ד לסוף

 שלי ההדגשה הקייסים. בתנאים לעשות שניתן המקסימום נעשה ליי.
 שבלולי□ ללולים הכניסו באזור רבים משקים כי הקייסים, בתנאים היא:

 מתנהלת היא העבודה של אוטומציה ידי ועל ,מאד גדולה nypvn עם גדולים
סבנה וגם אחיות, לגפיי תוצאו" יש זה ידי על כמובן בהחלט, שונה בצורה



 להחלים נצטרך בו היום, שקרב ספק, לי אין הזאת. לאוטומציה מותאם הלול
 השנה שגם לי, ונראה עלתה. הקודמת בשנה הענף רווחיות הענף. עתיד על
 המשחסה גם לרע. תשפיע בודאי הסזון ההיקרות כי אם משברים, צפויים לא

שחום. עוף עבור סחיר בתוספות סתבסא וזה יעילות, ביתר כעת עובדת באזור

 בין סמויה תחרות אצלנו קיימת וסתסיד מאז. שדה גדולי ולבסוף:
 חושש ואני רע, או סוב זה אם השאלה, האספסת. גדול ובין הכותנה גדול

 ברווחיות מתחרים לא הענפים ע□ גם להשגים, להגיע ניתן רע. שזה לומר,
 כן כסו ענף. בעל כאותו לב תשומת אותה יקבלו ששניהם בתנאי אך בזה, זה

 בימי לחסכון להגיע ע״ם ושכלול, מיכון של דרגה באותה יעבדו ששניה□
 לכותנה אחד ענפים, מרכזי שני היו שאילו ייתכן, הענף. ויעילות עבודה
 לעומת אך אינטנסיבי, יותר אומנם היה המשק רכוז על הלחץ - לאספסת ואחד

עצמם. הגדולים על וכעת כהקדמה, כסובן זה יותר. מרשימים היו ההשגי□ זה

 יכנס הקרוב באביב עלה. מכון החוט, של השני מהקצה נתחיל .אספסת
מוצרים: שלושה של’לייצור עלה סכון

היו□ של הייצור לפי אספסת; קמח ־1
2 AL. ;כופחיוח. בצורת לחוד אספסת קמח כופתיוח

הבקר. להאבסת לחציר תחלופה ישמשו הימים שבאחד רקיקים; .3

 שטחי את להגדיל מגבלה אצלנו תהיה לא השונות האפשרויות ע״פ
 גדול לנו יהיה וכדאי בעליה, האספסח צריכת כי נווכך, א□ כלומר, האספסת.

 להגיע היא, העקרית הבעיה אחת. עונה תוך הדבר את נעשה מכותנה, יותר זה
 טון 2 של ליבול להגיע ניתן כי לדעת, נוכחנו אספסת,וכאן של גבוה ליבול

 קמח(. לדונם טון 2/2 ל- אחח בחלקה השנה )הגענו מזה. ולמעלה קמח,
 מזיקים, לבקורת לב תשומת פשוט דרושה בסרכאות. הוא להגיע" "ניתן הביטוי

לקציר. משוכללים כלים נבוני□,ונוסף השקאה ולמועדי

 אז ולשאול: לתסוה שיכולים ופשוסיס, מובנים כה נשסעיס הדברים
 משתמעת לא התשובה אך שואל, שאגי מה בדיוק זה נכון, הגדול? הקונץ מה

 הענף. כלפי הענף עובדי אצל המתאימה בשעה אחריות הרגשת פנים. לשתי
 שדה גדולי על אחראי כאשר שדה: גדולי על דברי להתחלת חוזר אני וכאן
 במועדי□ השקאה או בכותנה, או באספסת מזיקים בקורת בין להכריע חייב

 על ברורה ותמונה נכון שפוט לו שיהיה חשוב באספסת, או בכותנה נכונים
 וכמובן נשוא, ללא לפעמים עול, רובץ מועטים על כי היא, הצרה המצב.

 כעח מגיעים אספסת שמחי מזה. יותר סובות להיות יכולות ?■א "התוצאות
להקטין. או להגדיל זה בשלב כוונה ואין דונם, 700 ל-

 נמשיך בעתיד וגם להחיאש, מה אין אך הצלחנו, לא השנה אספסת זרעי בגדול
 זאת היתה זרעים. טון 8 וכ~ אספסת קמח טון 1000ל- הגענו זרעים. בגדול

 בקרוב מזיקים. נגד רססנו קציר כל אחרי וכמעט מזיקים, הרבה ע□ שנה
הקציר. בשביל משוכללים יותר כלים על לחשוב נצטרך

 הסיבים טיב אך הכזיב, היבול כותנה. דונם 1100 לנו היה ותנה.כ
 נגיע. יבול לאיזה בדיוק נדע ביותר הקרוב בזמן רק שעברה. מהשנה טוב יותר
 מאשר יותר טובות לתוצאות השנה פגיעים לא שלנו האזור בכל כלל בדרך

נחמה. חצי - רבים צרת אצלנו.



 שעברה, בשנה שהכנסנו כותנה של בכלים רבים שכלולים של התוצאות
 לתת שעלינו תורפה, נקודות הרבה עוד ישנן אך עגסם. את הגדיקו ספק ללא

 לסעבר הודות רבים.בכותנה, הם כי אפרם, לא הארובה. בעוגה עליהם הדעת את
 התוצאות אדם, כוח של שעות הרבה חסכנו שורות, לשש עבוד שורות מארבע

 סביר, היה המזיקים מצב אותם. נפרסם ואז בקורת, עוד יעברו הסופיות
< סדי יותר ולא מדי פחות לא כלומר,

 רצון. משביעות והתוצאות מבחוץ, קבלן ע״י נעשה השטחים חריש
וגבנונים. תעלות ללא אחיד החריש שני ודבר בזמן, כל ראשית

 שיעבוד הצוות הוא מי לראות, ככר כדאי »דה: גדולי »ל □ לסבי
•אדם כוח : החוזר הפזמון על אחזור לא - זה בענף הקרובה בשנה

 "צוות אחד. נושא על ביחוד הדבור, את הרחבתי שהפעם לי, נראה
 בענף העובד הצוות הרכב על יודע כסוגי מי הרי, בענפים". העובדים

 אך הבנייה, ענף אח שמרכז אדם, בן בחוסר מרגיש כסוני וסי ובשרותים,
במשק. האדם כוח בעיה נשארת זאת בכל התורפה נקודת

שלמה.

סלע לפשפתת תנחרפים

הסבתא האם פרוז עם

ז״ל □קסן רן שרה

ז״ל מקםן ן ו אסבת

ז״ל. סקסן ון סבתא סובה כשיכה נפסרה בספססבר 18 ביום
 הרכוז ממחנה ישר השניה העולם מלחמת בשלהי אלינו באה סקסן ן ו אמא

 שאחדים פלא, בחזקת זה היה אלה ביסים אסירים. החלפת במסגרת ברגן-בלזן,
ארצה. לעלות יכלו המחנה מעצורי

 תמיד למדי. צנועים בתנאים בהתחלה השנים, כל איתנו וויה סבתא
 הילדים מתפרת של הותיקות העובדות בין היחה לעבודה, ללכת סבתא את ראינו

 על ויתרה לא פעם אף המתפרה, אל להגיע לה עמדו לא כבר שכוחותיה ואפילו
בבית. ועבדה המשותף במאמץ חלקה

 לא אשר מאורע, היה ולא במשק, הסחרחש לכל מאד ערה גם היתה
 את החיים, אח אהבה סבתא כולם, ועל הכל על התעניניה תמיד בו, השתתפה

בו. האנשים כל ואת המשק

כמה להכיר הספיקה ועוד ומוצלחים, יפים בנכדים נתברכה סבתא

מניניה.
 רכוז. במחנה יחד היינו כי פחות, יפים בתנאים הכרתי סבתא את אני

מגרש על לוהטת ובשמש בשלג בגשם, עמדו העכורים □אשר שם, הקשות ובשעות
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 סקסן רן סבתא היי הארץ, על לההישב סוהר אפילו שהיה סבלי הפקודים,
 הסולדת שירי אופרסוח, שירי ילדים, שירי לשיר, פתחילות ז״ל דם ון וסבתא

 היו הם דוגסה איתם, יחד סזסזסים שם הזוסדיס כל היו אס ואם הישנה,
נשברה. לא ונפשן לב לאוסץ

ברוך. זכרה יהיה סקסן. סבתא היהה כזאת

ס.ביר־ רווז.

אחד סנןיג הרהורים
X4-X4-X4-X4-X4-X4-X«-X«-X-^X«-X«-X-»-X«-X«-X4-X«-X׳<-X

הדררסיים ת צ ו ב ק של
X4-X4-X4-X-<-X׳t-X-t-X׳<-X«-X׳*-X«-X«-X«-X׳*-X4-X4-X4-X4-X

 מנסיונות מורכבים אדם בן חיי
 נתן שבה החיים ותקופת - שוגים
 את ביותר העסוקה בצורה לקלוס

הנעורים. תקופת היא הנסיונוח

 שגי הס — היום בקבוץ שקיים וסה
 סעיז לא אני שווים. כך כל לא דברים
 סשוכנע אני אך נפרדים. שהם להגיד
להיות. צריך הבדלים עקגח

 סהחילים יהודיים נוער כשבני
 סהאלסג- אחד הרי חייהם, את לבנות

 להכניס משתדלים שהם המרכזיים מים
 שססנה לארץ נסיעה הוא בהרכבם

 ותם ו וזק כוונו לד ואשר אבותנו גורשו
 הרי שכזאת, שהות מתוך וגורלם.

 שאפשר כדי הכרחית, במשק תקופה
 שליסה תסוגה לקבל נוער לבן יהיה

ישראל. חיי על

 בשלחה הנוער, חזית תנועת גם
 לישראל, שנה בת לשהות חבריה אח

שיאפ השונים הגורמים מן דורשת
 בקיבוץ. חודשים כמה לעבוד להם שרו

 ומשתתף עובד הנני תכניתה וסתוך
חוליות. קבוץ בחיי

 כסה הס להלן אתאר שאגי מה
 בקבוץ לשהותי הקשורים רעיונות

 שציפיתי סה במציאות הוגשם אך זה,
תושביו. ולגבי המשק לגבי

 יש כלל שבדרך יודע אני
 לבין העיון בין גדול מרחק

גפן הקבוץ סדי י שמי מה המביאות.

 נוער תנועות עס בחו"ל,בסגע
 רעיונות סל ומהשפעות חלוציות

 התנוך גרעין את המהוות סוזיאליים,
 קיבוץ על לחשוב התרגלתי בהן,

 העבודה על וסבוססת בודקת כחברה
 הבסיסיים העקרונות חבריו. של העצמית

 ביותר משכנעים לי נראו הקבוץ של
מבוצעים. הם איך לראות ורציתי

 שדה וחדש, צעיר לקיבוץ נסעתי
 הסנטליוח סן התלהבתי ושם בנגב, בוקר

 כי המשק, חברי של והרחבה הצעירה
 להשתלם - לתפקידם מוקדשים הם הרי
 גם עדן גן ולהקים הסדבר תנאי על

חברחיח. מבחינה וגם סבעיח מבחינה

 התנועה בחרה שני, כקיבוץ
 בוקר, לשדה ובהשוואה בחוליות.

 גדולה, מספיק כמידה הבדלים יש הרי
 לשבח הנועד בני אח להכריח כדי עד

 שווה? וסה שונה מה - עצמו את ולשאול
שלילי? יותר ומה חיוכי יותר מה

 הזאת, מההשוואה כתוצאה
בסיסיות. מסקנות כמה הסקתי



 באו®? פתנגד אני ראשית,
 בקיבוץ, שכירים לפועלים עקרוני

 סקלקלת השכירה כשהעבודה ובמיותר
 כל בסירה הקיבוצית הסגטליוח את
 בחוליות• שקרה כסו ניכרת כך

 אני הקבוציח" הסנטליוח כ"קלקול
 ת-ר* non דה המנסלירת ארז בדיוק סכ*ץ

 ראידאלי- הנוער את מאכזבת יר ®כיי
 ההתבסאות חדש. פקבוץ הפגיע ספי

 הפנסליות אותה של ביוחר הגרומה
 שבאסת באוכל, בקמצנות נראית

 שהגעתי הרגע פן לרעה אותי הפתיעה
.לפשק

 בתור נהפיה, לשדה יש שנית,
 קייפות שלא בעיות כפה ותיק, קבוץ
 הדורות, נגוד צעיר. יותר בפשק

להד שאפשר וכדומה. בנים, עזיבת
 יום־יוס ובחיי בשיחות בקלות גישם

 קל יותר לי נדפה זה על המשק. של
 הקודמת. הנקודה על מאשר להתגבר

 הרבה לי נראה בקלות. לא כי אם
 הנובעות בעמדות שנוי דחוף יותר

 בחשבון לקחת יש כי הזו, בבעיה
 סובלים המשק של הפנימיים שהחיים

 פעבודה פאשר חפורה יותר בצורה פזה
קודם. שתארתי בהקשר שכירה

 חיוביים דברים גם יש כסובן
 מיוצאי פורכב חוליות בהשוואה.
 רמה קובעת זאת עובדה אירופה.
 בנפום גם המתבסאת גבוהה, תרבותית
 אפשר שזליוזס בנושאים וגם החגריס

 איזה עד יודע אינני אתם. לדבר
 רוב הצעיר; בדור נפשך זה פידה

 הרבה לי נראו 25-35 בגיל החברים
 התפוחים ברווח סזונינים יותר

 התרבותית ביצירה מאשר ובכוחנה
 הענין את מגנה אינני זמננו. של

 בצורה משקף זה גם כי אם - ברווח
 "מנסליות שכיניתי מה נעימה לא

 הדברים חשבון על לא אבל - מסחרית"
 ססנונות יותר קצת מחיינו העושים

חשבון. מכונות או מיון

זאת ולי גבוהה, המוסיקה רמת

 בשדה הרי כי לסובה, הפתעה היתה
 קשור כלום לראות זכיתי לא בוקר
 אבא ע״י שהוגש לקונצרט פרם בזה,

 לחשוב אי-אפשר זה ואת סאלו, של
לתרבותנו. המשק כתמורת

 רעים או טובים העבודה יחסי
 בא בסקרה א□ שה"בום". סי לפי

 משהו פסחרי", ה"לא מהסוג משהו
 אח ולא ערכו את אדם בבן שרואה
 מעבודתו להרוויח שנתן כסף של הכפות

 מהחברים,"אנחנו אחד לי שאמר כפי —
 עבודת של הכספי בערך מעונינים

 כפעם עובדים הם הרי כי הפתנדבים,
 נהדרים, בעבודה היחסים אז - חנם"
 ואח הטכניקות אח ללפוד תענוג וזה

 אז - לא אם הפקצוע. של החוכפוח
 סוף עד פלחכות פרס תרופה, אין
המו בצעדים ולנקום העבודה, יום

ענף. לאותו חזרה ללא בילים

 יש שבחוליות להתווכח אין אך
 מאשר עבודה אפשרויות יותר הרבה
 הוא וותיק, כמשק בוקר. בשדה
 לעבוד אחה יכול שבו למצב הגיע

 טוב וזה - רוצה שאתה איפוא בדיוק
 לשפע סוביל הברירות שפע מאוד.

העקרונית. המטרה וזאת הנסיונות

 מוצא שאני החסרונות כל עם
 להתלונן יכול אינני אמנם, בחוליות,

 המקומות, ברוב בקבלתנו. חמים מחוסר
 בענין מתבטא זה החברים רוב אצל
 כמובן.ובבעיוחנו במטרותנו בנו,
 כוונותיהם את בבצעם שונים אד□ שבני

 כך כל שלא אלו שאפילו בטוח אני אך
 רצון פתוך זאת את עושים לא חמים
 ויש אחרים, דברים להם יש פשום רע.

שצריך. כמו זאת את להבין

 נפרדים. דברים שני קבוצים, שני
 הנסיונות מקסימום את שמחפש לסי
 זה הרי החוויות, מקסימום ואח

 הפנימי. בארכיון שונות במגרות נקלס
 סשהוחי נהנה שאני להגיד מה אין אבל

 מקום יש עליו ושבבקורתי בחוליות,
פי עם בכנות הפוכים,סוכיח לשינויים
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הנושא. את להעסיק שסוכן

פאזאן. אורי

: לאפא פספר פאיר( )גז אבי

 סה? יודעת ואת הסוכה, את כבר גמרנו

 סוכנים כבר הסולד( תג )עבי האשוח עבי

הגג! על לסעלה

בסעחלוז, ר ו ק כ
4 fr 4■ 4■ 4■ 4• 4■ 4■ 4■ 4■ 4■ 4-4■ 4■ * 4 4 4-4-4-4-4

k ו
4־4־4■

אדלד. א 0 א •של גספלכה

 שתילים ולהכניס זבל להביא הגינות, אח לאבד עלינו הסתיו, הגיע
 ססודרת, בסשתלה מבורכים והננו מזה פשום דבר אין לכאורה חדשים.
 להתחיל ואפשר שתילים אותה פפלאים דלי, נוסליס סוב, כל ופלאה ססופלת

בפלאכה.

 המבחר על המופתי, הסדר על במשתלה סבם להעיף כדאי אחד, רגע אבל
 הצמחים כך, כל רענן הכל שם, שיש ועבים בסחיס עציבים, שתילים, של הרב

 מספקת שהמשתלה ויש תינוקות כפו ממש ,אינדיוידואלי מסור, בספול זוכים
 עצה גם חדשות, לחלקות שיחים בחצר, נוי עבי של לשורות השתילים את

 הצלחה המסורתית: הברכה בלי המשתלה את עוזבים ולא לקבל אפשר מקצועית
נחת! ורוב

 שנים שבמשך אדלר, אמא לא אם הירוקה בממלכה השולם הזה המלאך וסי
 אהבה להם ונותנת אותם מספחת שלה, "ל"ילדיס" מתמסרת, לאות ללא רבות

לרוב.
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 יש בזכותה ורק שלנו בגינות לספל בכוחנו יש אדלר אסא בזכות
גינות". שכולו "סשק, של מוניטין שלנו לחבר

 לא שהוא אפילו השמח, כי כשחלה, ששמו ל"ענף" קל לא ובאמת,
 אמא לא ואם התפקידים, ובעלי הענפים בין מחלוקת סלע מהוה פעם לא גדול,
 לותר צריכים היינו מזמן אחד!" אדמה שעל לא "אף בסיסמה: נוקמת אדלר

 הקו על בצפורניה נלחמת השתילים: מלכת עושה מה אבל כולה. המשתלה כל על
 האחרון. לסנסימסר עד לה מוחזר שהכל עד מנוח, נותנת ולא שלה הירוק
 חופרת ואפילו מים צינורות מעבירה סככות, בונה צריפים, מזיזה ידיה ובמו

 במשתלה בקור ובאמת, הרגועה. האוירה השלמת לשם לדגיגים, קטנה בריכה
נועם! שכולו לאזור חופשית כניסה היא

 ועבודה משותפת שפחה של שנים הרבה ועוד לך הכבוד כל אדלר! אמא
סוריה!

ך י 3-0 רוח.

אפשרית בלתי משימה

 שסח וזג לנו, טוב יום
 נא נגילה ילדים,

 אורח בא לסוכתנו
 בא הוא הנה רבנו, משה
 נחוג החג את יחד

 אתרוג הדם בלולב,
נרקוד! ובודאי

 כאשר בראשי, ניגן זה שיר
כמשימה ממש לגבי שהיה עבודה יום

כן שמח. חג לנו, סוב יום
מקום. אפם עד כמש ביתנו את ממלאים שלאחרונה

 ובארוחת !74 היו אחרון בחג בדיחה, זאת אורח, בא לסוכתנו
אותם! ספרתי !98 הצהרים

 בניו. ובני בניו עם בא הנהו לבדו, לא אך בא, הוא הנה רבנו, משה
אצלנו! לו טוב

 האחרון החג מימי באחד במטבח עבדתי
אפשרית. בלתי

למי? לנו! ולא להם.

ישראל! עם כל כמעט עם יחד נחוג, החג את יחד

 שחשבה כלולב, רעדה האקונומית שנאמר, כפי אתרוג, הדם, בלולב,
ראה כאשר הגזבר, כפני ירוק הדם, סזון! להם לספק שצריכה ההמון, כל על
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בפסבח. החג ליסי הפחיה הוצאת תקציג את
 ותפוחים אבוקדו ותפוזים. לימונים סנדרינות, זה. רק ולא אתרוג,

מבפנים. גם מבחוץ, גם אספקה, מביא שונים רכב כלי ®ל פוסק בלחי זרם

 לשבח ואפשר קצת יתרוקן שוב האוכל שחדר מתי? נרקוד. ובודאי
 מהר, בולקים רק הרי אלה בימים בו! לאכול וגם
בתור. לבאים הסקום את לפנות יס כי

לאכול □V לאקונומיי* הערכה מילות רק לומר? נותר ומה
כפי " ׳איתני לפקיי “’״״ ״”’ ’יבב" Qy 40 יי”יי בי״־׳ו׳

 להם, קל לא שבאמת המסבח, עובדי ולצוות סוכות, של בשבוע זה כל
אחת. שבת שם עבדתי כאשר בשרי, על לדעת שנוכחתי

תגים - גררתי

 תשל״א, שנת לחגי הצוותות רשימת פרסמנו העלון של הקודם בגליון
 בה הפסקנית, הצורה על תרעומת הביעו אחדים חברים לסובה. עלינו הבאה

 להוסיף היה, הראוי מן ואמנם, הזה. הצנוע השרות את עליהם "הפלנו"
הסליחה. ראיתם להסברה, אחדות פילים

 הסכמת את לקבל העצום הקושי היא זו, בשיסה נקטנו מדוע הסיבה,
 זמן שבוערת, שלושה או שבועיים במשך הצבור למען להקדיש המתאימים החברים

 צריכים אנו שאין סבורים הננו לצבור. מוצל" חג לקיים מנת על ומחשבה,
שעברה. השגה של והתחנונית הדרישות הבקשות, את ולחדש עצמנו, את להשפיל

 המידה תהיה שלחברים חושבים, אנו
לתפקידנו הבנה של הדרושההחברים. כלל לגבי צבוריח אחריות ושל

תשלי׳א! בשנת לששון וזמנים חגים

תרבות. ועדת

בגל,ון הושמטו מה משום אשי חגים, שני של הצוותות הרכב להלן

 מרצ׳ק של. חוה עטים, דהאן, נסים ע. אליהו חנוכה: צווה
זן1’ר מרגלית

אדו רפי ל. ציפי ש. שפעון ה. אסתר הבכורים: שבועות-חג צווח
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שיחרת אסיפות,
*/*/»/*<»/«/*£*/

שעבר בחודש אסיפות מעם היו החגים בגלל

1O.1O.197O כללית, אסיפה

אושרה. בשבוע. יופיים בתל-אביב, בפסול ק. ראובן השתלפות א.

 האחוד. של אפריקאית הדרוס בפחל. יעבוד גרצר שאורי הצעה ב.
באסיפה. בעצפו וישתתף יבוא שאורי עד נדחה, הדיון

 בתנאי לפשק לחזור בדרך תינוק + ספים ואסתר ג׳ורג' של פניה ג.
 זילנד. ניו לפולדתם חזרה פפה הנסיעה הוצאות השתתפות של

 אצלנו, לפתנדבים מקובלים בתנאים כפתנדבים אותם לקבל הוחלם
כספית. התחיבות כל בלי

רכב. תקנון ד.

 תקון. הצעת הביאה הבטיחות התקנון.וועדת אח לתקן הוחלט
המחודש. התקנון את החברים יקבלו בקרוב



ל - ש ת י ע ו ר א ם

 תש״ל בשנת
 קל היה לא

 בתעלה קרבות
 ,ן ומצפן

 ,פהחרמון
 קםיושות,חבלה.

 בבקעה גם
 מנוחה, אין

 ההפגזות; רבות
 ,ם במקלטי

 הילדים,
המיטות. הציעו

 בעקשנות
 ובגבורה
 לעמוד, הצלחנו

 ולצבא בספר לעם
הכבוד כל תודה,

 עוד כביר דבר
 אזכיר: פד.

 "סדור": גאוניות
 מפינות 6 איך

 זריזות, קטנות
 שרבור. מנמל פרצו

 נשימה בלי העולם כל
 דרכם, אחר עקב

 בשלום, וכשהגיעו
כולם. כמעט שמחו

 בחרדה, עולם
 יאבדו הא□ ,חיחזרו

 השלושה? אלה שם
 ובמרום הקרקע על

 אנוש, רוח פעלה
 , שבמבצע אחד וכל
 ראש. גם גוף, גם אמץ
 עזרה, אולי תפילה וגם

 מקום? מכל שעלתה
 טוב, הוא הסוף

בשלום. פה נחתו והשלושה

 גולדה.
 בסופה, וגם השנה בראשית
למסע. יצאה גולדה

 דברה, נקסון עם היא
 נפגשה, יהודים עם

 בחנה. כולם והקסימה
 יהודיה אם כסו
 טלה עם יצאה היא

 הדל, זה לעמה לקנות
 למחייה, הנחוץ

 מלחמה כלי גם אם
תש״ל. כל נלחמה זה ועל

 "אפולו"
 שלושה טסו בחללית

 ללבנה בדרך
 בחלל אך

 לגורל, אוי
 תקלה. שם קרתה
נשימתו עצר ושוב

 רוסיה.
 במפלצות הגדולה

 המועצות. ברית היא אולי
 השפעה, רוכשת היא

 משחיתה. כלי במתן
 התיכון מזרחנו אל

 לגיון היא משלחת
 וטייסים, מומחים של

 וחיילים. מדריכים
 איום, היא חיינו על

 מסחר: ומשותק
. . או"ם.
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 היהודים בהוכה
 סגורים. הם בכלא כסו
 , יהודי לב לכלא אר

 בכדי. גסו רבים כבר
 הסכהבים, פגיעים

 זועקים. הם הכתב פן
 האו״ם בנין ולפני

 יקום, כקזקוב איש
 יפגין, רעב בשביתת
 פבין, אינו שהעולם

 העשרים, שבמאה
 שלפים. עפים כלואים עוד

 זה, תג ביום נשכת לא
הגולה. עפנו בני

 מחוץ, פלחפה רעש
 סדיני, לחץ

 נחוץ: פה לדעת אך
יהודי! הוא פי

 וחילוניים, דתיים
פאד; פוזעקשים

 להפריד! אין ועם דת
 לחיות! דת בלי רועים

 קושיה.. זאת צודק? סי
 תרוץ, קשת שהיא

 העם, אחוד ברור: אך
שנחוץ. פה הוא

 האמבפיה. פלכת
 המלחמה, אף על פה

 פנויה, הדעת עוד
 לעסוק,

 נועזות. העגות
 המלכה, רעשה

 שלה, באפבסיה
הרותות. כל את והרגיזה

 מסכן, פלד הוא אך
!ן אי לו שפסלכה

 אינן הן פעולותיו
..פוססכות.

ירדן.
 חוסיין לפלך
 ,השכן
תש״ל. היה קשה

 בירדן, שם הפחבלים
 כלל. עליו "שפו" לא

 מסוסים, הם כשחמפו
 בירדו-יז, בושת בלי
 לחוסיין, לו, התפקעה אז

 הסבלנות, סוף סוף
 הסכם, שום כבר קוים כשלא
 ברירה, היתה ולא
 להלחם, צבאו יצא

 בגבורה. בסורים
 לשמור, חוסיין יוכל האם

 אבותיו? של כם על
 לעבור, לו כדאי אם או

אוצרותיו? עם לחוי׳ל

חטיפות.
 ל תש" בשנת במטוסים

 בכלל. לטוס היה טוב לא
 החפיפות, מאד רבו

 החברות. כל ונחרדו
 דמשק, חטופי בייחוד

 מהעסק. רב זמן סבלו
 מרון, חנל׳ה במינכן
 ן. ירו לאו בדרכה נפצעה
 □גל, הסיפוח באר לבסוף

 כולם, והצליחו
 ב"אל-על". בלבד

 העולם, סוף כל סוף יתעודד האם
הדם?? הפחד, הסבל, כל אחרי

ולדמן ג
השלום, איש לדמן בו

לכקום, ם ספקו
פגישות, לערוך נוסע הוא
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 אש. והפסקת רוב׳רם תכנית
 עייפנו, ספלחפה ,כן

 שלום, צסאיי ואנו
 הקשבנו, כה לרוב׳רם לכן

 לתלו□. כלל התחלנו לא אך
 נתנו, "שנס" לשכינינו

 פראש, בה חשדנו אך
 ידןנו, פאד ופהר

 שלוש". "סם הם שקדפו
 לוזלונותיגו, כתשובה

 הספה, רק ושינגסון
 ,עינינו תחת וקהיר

בססה. עמדותיה

 והתיקרות. פסים
 זוללת, פלחמה כסף

 הכיסים. הם ורקים
 תועלת, כל אין בתלונות

המסים. את העלו
 הרקיע, הפחייה יוקר

 המחירים, עלו כה
 פגיע? פתרון פה פי

החיים! הם יקרים

 ספנ'ם.
תינוקות.

 הכבוד, כל לתש״ל
 תינוקות! שפונה עם שנה

 השיא, זה של כפתיחה
 עדי ובם לירון באו

 כן אחרי חיש הזדרזו
 וחן. ינאי חלית, ב□

 תש״ל סיום ולקראת
 מיכל. ובם אמיר דנה,

 לתינוקות, בריאה צמיחה
’ למשפחות! ונחת אושר

 הרחוקה, מהולנד
 להקלס, קל לא שזה
 לזכור, אחד כל על

 הקולט, של וחובתו
 לעזור. פה הרבה

 ואבי, רות חנה להרי,
 וסוזי, לאריק
 ואפריים, אסתר לפשה,

 פראוקיה, היא ולאפרת,
 הבאים, ברוכים
ומהירה. סובה וקליטה

.חתונה
 במקום, צעירה משפחה נוספה
הלום. כרמלה את הביא יובל

 יובל, לפעפך ברכות
ומזל! שמחה באושר, פה תחיו

הבאים. ברוכים
 חקלאות, ללמוד צריכים פרסי□ בם

 לשליחות יצאו ומרצ׳ק אברי לכן
 לסיור, יצאו בם בבזו-ן עבדו

צור! משפחת לשלום, שובכם

.מנים
 חדש, אור מאיר לנחל מעבר

 במברש, סוף סוף טניס משחקי□
 פחות, וצעירים צעירים
 להתמחות. זה בספורט החליטו

 הלבן, הספורט פלך הוא ריכי
 דן, בם בלמו־, רץ מזיע, רפי
 בריא, בבוף בריאה נפש

יביא? לנו הטניס אולי

 קליסה־
 לקלום, צריך השנה

ההחלטה! ואח
משפחות והביעו
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סיום.

 קרר, דברים הרבה עוד

תש״ל שגת בפשר

 ספרר, כוזבו הכל על לר

בכלל? נגמור מתי

 סבלנות, על לכם תודה

תשל״א שנת ולקראת

 בריאות, לכולם פה נאחל

! ריבירה שלום

ר־ר■1א\סע הודית


