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 הגשק ששביתת נתבשרנו, וכאשר רב, בפתח עלינו עבר הזה החודש

לרווחה. נשפגו הוארכה,

 כפולה,פאחר פשפעות בארץ אצלנו קבלה "שביתה" שהפילה אמנם פאד חבל
 שביתה על להכריז לנחוץ ראו ועוד התיכון ספר בתי פורי חיוניים, ושרוחים

 בכל נציגינו של רבה ופעילות פוליטי פתח של היפים באותם בדיוק פשלהם
כולו. העולם

 ועייפה רצוצה ארצה חזרה כאשר סלויזיה, בתוכנית גולדה את ראינו
 הפנים קבלת על חשבנו. כאשר איחה, היה ולבנו יפים, חודש של העדרוח אחרי

 הרנטגן בפכוני החשמל, בחברת שביתה של כותרות עם ישראל, עתוני לה שערכו
ועוד. התיכוניים, הספר ובבתי על, אל בחברת

 להערכת יותר נאה בטוי לתת יכול היה שלה שהעורף הרהרה בודאי והיא
השוטפים. הענינים של התקין המסלול לחבל מאשר פאפציה,

 קץ וישיפו ביחד, להחזיק ידעו פגימה, הארץ בתוך שלפחות הלואי,
הרם. רק פביאה זה בכקום אך לשפר, באה שאולי השביתות, לפגיפת

 בלווי התפקיד, על מאחי, אחת מרכזיות, רשימות שתי הפעם בעלון
 רב, בענין יקראו בטח החברים שכל לגמרי, חדש בכיוון והרהורים מחשבות
 עם שיחד מיוסי, והשניה הבא, העלון גבי על הדים גם עליהם נשמע ואולי

האחוד. של הצעירים בכנס נציג היה אחי

אזורי□" "אורים מבטאון: לקחנו הסמים על הרשימה את
אוסטרר. אבי לדפוס: הביא

אליאש למפזפחת חמות ברכות

רינתולדת

28.10.1970 ב- סנוא־ה



התפקידל ע

 הזדמנות וזר המזכיר תפקיד אה קבלתי מאז שנה נגמרת אלה בימים
מציקות. בעיות וללבן דברים כמה לסכם

 שאת ומכיוון אחר, מתנדב חוסר בגלל רק קבלתי התפקיד שאח מכיוון
 מפעלים ליזום ניסיתי לא הרי בלול, העבודה לאחר עושה אני העבודה רוב

 ללא )לרוב שהתעוררו בעיות לפתור ניסיתי אם כי מהפכות, לבצע או גדולים
 ובק- ובעיות, בקשות להעלות מקום שמחפשים לאנשים כתובת להיות הבלחה(,

ממרכז-הסשק. העסם אח להקל ובכך לחברים המזכירות בין מקשר להיות בור

 ברור היה הכללית. האסיפה וזו שינויים לבבע ניסיתי אחד בתחום
ענין. מאשר יותר מטרד מהוות והן מגדולתן ירדו שהאסיפות לי

 בלעדיה וגם ביותר, חזקה היא בסלוייזיה הספורט מדור מבד התחרות
 להכריע זכותם על לוותר מעדיפים החברים רוב בו לסבב מזמן כבר הגענו

 ואת בחדרים, הפרסית הנוחיות את להעדיף זאת ובמקום המשק, נהול בעניני
הדברים. על להחלים חייבים או מוכנים שעדיין אלה על הקטלנית הבקורת

 מתענין אחר, צבור גם קיים זאת שבכל מכך להתעלם אין שני מצד
 הסוודר את לסרוג לגמור לפחות )או להחלים זכותו את לקפח שאין ופעיל

 אח בלבד. מחלים לגוף האסיפה את להפוך היא לי שנראתה הפשרה לילדים(.
 האידיאולוגיים הדיונים אח לעלון, להעביר יש והדו"חות הסקירות כל

 את להגדיל ובעקר צורך, בהם יש ובכלל במדה אחרות, למסגרות להעביר
 את קודם לקבל מבלי בצוע החלפות להחלים והוועדות המזכירות סמכויות

 שנראה החלפות לשיחה להביא לא היה אותי שהנחה הקו לכך. השיחה אישור
 ערעור ועולה ובמדה בעלון, כך על למסור אלא עליהן, ויכוח יהיה שלא לי

לשיחה. הענין את להביא

 יותר היו ואלה לחצי, השיחות מספר אה לצמצם שהצלחנו היתה התוצאה
 בממוצע איש 50 - 60כ- כרגע באים לשיחות משעממות. ופחות תכליתיות

מספק. שאינו למרות סביר מספר וזה במשק( חברים 150 )מתוך

 כמרכזיות לי שנראות בעיות כמה להעלות זאת בהזדמנות רוצה הייתי
 במשק הדברים פני יראו כיצד שהכריע היא לגביהן פתרונות ושמציאת למשק

באות. בשנים
 תפקיד. עליהם לקבל אנשים של הנכונות חסר היא ביותר הבוערת הבעיה

 והולך מחמיר שהמצב לי נראה אבל בה, דובר רבות וכבר ישנה מחלה זו
 במקום האחרונות בשנים פחת בסשק החברים שמספר העובדה לאור בייחוד
אחר. תפקיד עצמם על לקבל מסרבים כלשהו תפקיד שמסיימים ושאנשים לעלות,

 עצמם על לקבל רבים אנשים לבקש נאלץ הייתי האחרונים בחדשיים
סוסאלי. כמעם היה והסרוב שונים תפקידים

 וסיבות לצעירים אותי שלחו ומבוגרים למבוגרים אותי שלחו צעירים
עליהן. להתווכח טעם היה לא שאפילו מטופשות כך כל היו ההתחמקות



 למצוא, הצלחנו לא הדואר את שמחלק לסבא מחליף שאפילו למצב הגענו
דומים. דברים או חברתיים תפקידים קל לדבר שלא

 בו חברתית, פרזיטיות של קיצוני למצב מתקרבים שאנחנו לי נראה
 השחורה, החברתית העבודה את בשבילם יעשה אחר שמישהו מצפים החברי□ רוב
 יאפשרו הכל בסך הם שבכך מכיוון תפקידים לקבל יסכימו לא אנשים ואז

חשבונם. על פרזים להיות אחר למישהו

 המרכזיים התפקידים שרוב מכיוון בחסד, שהוא איך נצא עוד השנה
 נצמרך הבאה שבשנה כך על חושב כשאני אבל שעברה, מהשנה מאויישים כבר

 ונצטרך ותרבות, חברה לוועדות ומרכזים סדרן, מזכיר, גזבר, אחת בבת למצוא
 נראה המצב אז הללו, האנשים כל את לחפש שתסכים מנויים וועדת למצוא עוד

תקווה. חסר לי

 פיזיים תגמולים של פתרון על חושב ויותר יותר אני האחרון בזמן
 תקציב תוספת של בצורה להעשות חייב לא הדבר מרכזיים. תפקידים לבעלי

 זכויות או חופש, ימי תוספת כמו אחרות בצורות להתבצע יכול אלא דווקא,
 זוכים לא המרכזיים התפקידים שבעלי לכולנו ברור לדוגמא. ברכב בשסוש יתר

 שתבסא דרך למצוא צריך ולכן הגמור, להיפר אלא וליוקרה, להערכה אצלנו
התחיי עליהם מטיל זה עם ויחד התפקידים, לממלאי הצבור הערכת את זאת בכל
כהלכה. תפקידם את למלא יותר גדולה מוסרית בות

הסימפ רק או המחלה זו עם יודע אינני אבל וכואב, מציק אולי זה כל
 בעיית היא השטח לפני מתחת שלוחשת האמיתית שהבעיה לי נראה שלה. טום

בקיבוץ. הדורות בין העימות

 חייבים ונהיה הקרובות, בשנים אותנו שתעסיק המרכזית הבעיה תהיה זו
תשובה. לה למצוא

 עבר זכויות להם הוותיקים. עומדים אחד מצד צדדים. שגי למטבע
 מישהו, מחפשים והם שלהם, את עשו כבר הם מעשיות. ותק וזכויות מפוארות,

 יותר, ונוחה קלה עבודה למצוא להם ויאפשר העומס, את מהם לקחת שיבוא
 ובנסיונם, בדעתם, שיתחשבו רוצים, הם זכויותיהם בתוקף זה עם יחד ובצדק.

 מוכנים הם אין הצעירים. של מעשיה□ על בקורת למתוח בזכותם ושיכירו
 יהיו הצעירים שגם הוא, לכך והצדוק צעירים, מצד מידי רבה בקורת לשמוע
והשלוה. המנוחה אל לבוא הזמן כבר ושהגיע לשיתבגרו, כמוהם

 שלהם, הוותק לחור בסבלנות לחכות עליהם הצעירים. עומדים שני מצד
 נסיעות מקררים, )שכון, לחבריו. מספק שהמשק הרווחה תנאי את לקבל כדי

 בתורנות למלא מהם נדרש טלויזיה(. ומקלם אויר מזוג ודאי ובעתיד לחו״ל
 ובחברה. בעבודה עצם□ את ולהוכיח )מטבח(, במשק אהודות הבלתי העבודות את

 ובין בינם לפעול צריכים היו הותיקים שבעבר שבעוד העובדה, להם מפריעה
 חוטר של בתנאים לפעול צריכים הם הרי שווים, ובחובות בזכויות עצמם

 שגורם היא, )ועובדה זכויות, ופחות חובות יותר עם הדורות, בין שוויון
 עצמם את להוכיח בעצם צריכים ושהם לשוויון!(, לגמרי מנוגד הוא הותק

מעריכים. או אוהבים שהם לכאלה דוקא ולאו לאחרים,

 מידי גדול מספר לפניהם רואים הם במשק, המבוגרים על מסתכלים כשהם



 את עצמם על מליטול אותם דוחה זה ודבר וממורמרים, מאוכזבים חברים של
 אל להגיע רצון כל להם שאין כיון להם, לפגות רוצים שהמבוגרים התפקידים

מצב. אותו
 להם שנראה ובעבודות גבוהים בלימודים אתגרים מחפשים הם זה במקום

יותר. גדול אישי ספוק שיחנו
 זכותם על עומדים הותיקים הראשונה, העימות נקודת מתחילה כאן

מו אינם והצעירים יותר, קלים או מענינים חדשים, עבודה למקומות לעבור
 צרכי את להעדיף לו שמספיק מחלים, אדם שבו הגיל מקומם, את למלא כנים
 של למצב נתקעים אנחנו וכך במהירות, ויורד הולך הפרסי רצונו על המשק
 התנועה החלטות גם הילדים. ובבתי בשרוחים בחקלאות, כרוני אנשים חומר

 החברים בזכות האחוד הכיר אחד מצד וסוחרוח. מבולבלות אלה בענינים
 שני ומצד גיל, ובדרוגי מכבידות, בתורניוח לעבוד ולהפסיק לפנסיה, לצאת

 תורניות מיד לתת מהצבא החוזרים על להטיל שאין האחוד, צעירי החליטו
 שניהם את שיאחד הגוף נמצא לא עדיין למיניהם. בענפים שרות" ו"שנת
הללו. העבודות את יבצע זאת בכל מי הבעיה על לדיון

 כיום, לצעירים נראה התקופה" "רוח לפי ומסתבך. הולך עוד העימות
 אחרים באנשים התחשבות לחוסר ועד ומכאן מרות, לקבל ולא למרוד שעליהם

 נראית במשק והשתקעות בחוץ, אורות הרבה להם קורצים למדי. קטן המרחק
 אחרת חיים צורח קודם לנסות עז חשק להם יש עכורה. בבצה בשקיעה להם

 שבו פרדוקסלי, מצב נוצר וחופשיים. צעירים שהם זמן כל אחרים, במקומות
 להם, מתכחשים הם ואם הוריהם, לגורל אחראיים הבנים אחר מקום שבכל בזמן

 מנתק קבוץ שעוזב בן כל הרי להם, לעזור לחייבם דין בית של בכוחו יש
 בחובות, יסתבך הקבוץ אם וגם במשק, הוריו לגבי שהיא - אחריות כל מעצמו

מאומה. לו חייב הוא אין

 ורק לצעירים, המבוגרים של עצומה תלות נוצרת זו מעובדה כתוצאה
 הצעירים מאד: מסובך המצב במשק. להשאר זאת בכל שהחליטו מהם באלה

 בטוח, ואינני המשק, בחיי מלאה ובנכונות שלם בלב ולשקוע לחזור מהססים
 לאפשר יכולים איננו אבל חזרה, בכולם רוצים היינו גם רגילות שבנסיבות

והצעי בספק. מוטל יהיה קיומנו עצם שאז מכיוון לעזוב, להם לתת לעצמנו
 היחידה שהדרך להם, נראה זה עם יחד אבל ביותר, נחוצים שהם מרגישים רים

המת בקורתם ותחת המבוגרים ידי על כבר שנקבע מה כל לפי היא פה, לחיות
שלהם. התסכול את מגביר עוד זה ודבר מדת,

 הצדק עריסות אבל צודקים, כולם אחר, או זה צד להאשים בא אינני
הדעת! אח שיניח סדור להן למצוא חייבים ואנחנו ביחד, מסתדרות אינן הללו

 45 גיל פעל שאגשים שהחלים משק, על ספרו ברל בבית הצעירים בכנוס
 משתלם". לא כבר "שזה מכיוון לחו״ל לנסיעות או ארוכים ללמודים יצאו לא

 להזדקן יפחדו הצעירים כזה שבבשק מניח שאני מכיוון אותי, החריד הדבר
 באם לנו, גם לקרות שעלול למה טובה דוגמא וזו לפני-כן, לעזוב וימהרו

 במשק צעירים ישנם עכשיו שכבר לי, נראה יותר. טובים פתרונות נמצא לא
 ובלתי לעזוב, בשביל מידי מאוחר יהיה כבר בו למצב להגיע חוששים אשר

הנוראה התלות את נבטל שבו למצב, להגיע מוכרחים אנחנו להשאר. נסבל



 אבות לבית הקבוץ את להפוך נוכל נרבה, א□ שבו לסבב להגיע מוכרחים הזו;
 בחסדיהם. תלויים להיות ומבלי הצעירים, בלי גם להסתדר ושנוכל עבורינו

אתרים. למצבים גם מוכן להיות רוצה אני אבל יבואו, כולם אם מאד אשמח

 שיהיה מנת על בהווה, הרבה ולחסוך להתאפק, חייבים אנחנו כך לשם
 המסתמן והתהליך כזו, בדרך הלכנו לא עכשיו עד בעתיד. להסתמך מה על לנו

 בעתיד אישי שבטחון לי נראה אבל הפוך. דוקא הוא האחרונות השנים לאורך
 יותר, ואפילו בהווה, צריכה מאשר פחות לא חשובים הבאות, לגבי נפשי ושקם
לכך. להגיע אפשרית בלתי משימה זאת ואין

 שהלכנו מכפי יותר הרבה צעירים אנשים לקראת ללכת עלינו במקביל
 גם המקסימום, את ולתת פעילים להיות ותיקים מחברים לדרוש צריך בעבר.

 כל אין אחרת. או זו מסיבה נעלבו הם אם וגם בעבר, מספיק עשו כבר הם אם
 ויש אותם, שמחליף מי אין אם השוטף העבודה ממעגל אנשים להוציא סיבה

 בתפקידיהם. נכשלו או עזבו אותם שיחליפו אלה באם אליו לחזור מהם לדרוש
 ויוליך זמנית אשליה יהיה אחר פתרון כל אבל נעים, ובלתי קשה שזה נכון

 עם יחד פועלים שהם ההרגשה את לצעירים להחזיר צריך יותר. גדולות לצרות
אחרים. חברים למען או במקום ולא החברים, יתר

 שיש לי ונראה למבוגרים, ערך שווי עצמם אח מרגישים הם אין כיום
להסתמך. מה על זו להרגשה

 מדי, פסימית אולי שהנימה לי נראה שכתבתי מה זה כל את קורא כשאני
 פעם אבל החסונה; את קצת משחירה תמיד מזכיר של משקפיים דרך ושהסתכלות

 את מבקש הוא כך ועל לו, שכואב מה על לצעוק למזכיר גם מתחשק בשנה
בכנות. סליחתכם

’75.□,)־־ י ח א

 ר '2נד>־ו>
האחרד: בבנם נציגנו

ם י צעיר־ מכנםn ו י י ם ש י ת ה

 של הראשונים היפים בשלושת ברל בבית התקיים האחוד צעירי של הכנס
 יחד וישבו הארץ, מכל צעירים 200כ- הגיעו לכנס תש״ל. סוכות הסועד חול

 הדור ולדרישות החדשה, לתקופה הקבוצית החברה להתאמת דרכים ולמצוא לנסות
החדש.

 משתתפים, 50 של דיון קבוצות 4 ל בחירתם לפי התחלקו בכנס המשתתפים
נושאים: שני לסי

הפנימיות ובעיותיו הקבוץ (1
והקבוץ. התנועה (2

המשתתפים. של 75^ עשו )כמוני הראשון. הנושא על בדיונים השתתפתי אני

 לנו עזר הוא סגבעת-חיים. ישראלי עמרם היה שלנו הקבוצה סנחה
הדיון סכום. לנקודת להגיע הצלחנו ותמיד תכליתית, בצורה בבעיות לדון
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 ובקבוצות משתתפים, 10-15 בנות קסנות, קבוצות 4 ל שהתחלקנו בכך, התחיל
 יחד, התכנסנו שוב מכן ולאחר לדיון, נושאים להציע צריכים היינו האלה

פרכזיים. לנושאים הנושאים אח ורכזנו

 אותם לדיון הציעו הקבוצות שכל טבעי?( )אולי פוזר, שנראה פה
הנושאים:

צעירים. וחברים בנים קליפת (1
)שיחה( בקבוץ. דפוקרסיה הליכי (2
גבוהה. השכלה ג( הספר. בבית ב( בקבוץ. א( חנוך: (3
ופוליפית. חברתית לפעילות כלים הקפת (4

צעירים. וחברים גנים קליפת (1

 ויותר בניהם את לקלום הקבוצים מחדלי על התרחב זה נושא על הדיון
 שני הושיבו פקרוב, הבעיה את לראות כדי פהחוץ. צעירים חברים קליפת פזה,

 כבן יותר, מבוגר ואחד גלעדי, כפר - פורח יעקב צבא, יוצא )אחד בחורים,
 בעיותיו. את אחד כל ולהציג לנסות מהם ובקשו השחר(. אילת - חרות ,35

 לחיות לנסות, לפחות רצונו, על מראה צבא אחרי לקבוץ שחזרחו אמר, הצעיר
 החברים מצד החענינוח וחוסר בדידות, מרגיש הוא שהנה קורה, מה אך בקבוץ,

מקו ברפת, או במפבח אוחו שמסדר העבודה סדרן של בולמת והתענינות במשק,
עובדים. להם למצוא שקשה מות

 גם ציפה אבל בתורנויוח, ישתתף חבר כל שכמו בחשבון, לקח יעקב
 לימודים, לעתיד, תוכניות ולתכנן מתאים עבודה מקום לברר אליו שיגשו

 אך המשק, דרישות לקראת לבוא נכון היה פצדו הוא ובו'. השתלמויות,
 אפגם לו דאגו לזה. ציפה שהוא כפי לקראתו, בא הפשק שאין לדעת, נוכח

הדאגה. נגמרה בזה אך חומריים, צרכים מיני ולכל לרהוס, לחדר,

 זאת אמר אלא מאד, דומים דברים אמר חרות, יותר, הפבוגר החבר
 נתברר הדיון בסוף אך אחרות, הבעיות כאילו נראה כך ידי ועל אחרת, בצורה

המשותפת. השפה "רק" וחסרה הדבר, אותו מרגישים שניהם שבמעשה

מספר: הצעות הוצעו הנושא לסכום
 מיום הבן את המלוה ארוכה( לתקופה )הנבחר מוסד להקים יש •1

 זו ועדה או מוסד השחרור. אחרי שנים למספר עד הלימודים גמר
 לדאוג וכו'(, רהוט )דיור, חומרית, פבחינה לבן לדאוג צריכה

 במשק. הצעיר ובדור בחופשה, החיילים בין חברתיות לפעולות
 ביום אליו לפנות שמשמעו: במשק, להקלם החוזר לבן לעזור

 ולמצוא ולנסות לעתיד, תוכניותיו מה אצלו להתענין השחרור,
 זאת עם ויחד המשק. דרישות ובין הבן רצון בין הזהב שביל את

בקבוץ• זכויותיו הן ומה חובותיו הן מה לו, להסביר

 ושלוב בית, חוגי כמו הצעיר הדור לפעילות מסגרת ליצור יש .2
במזכירות. ואף השונות, בועדות החוזרים הבנים

 ולעשות השרות, בענפי החוזר הבן של מידי משבוץ להמנע יש •3
 בהמשך ורק לרצונו, בהתאם קבוע בענף אותו לשבץ ע״ם הכל

אחר. חבר כל כפו השגרתיות התורניות לפעגל להכניסו הזפן



 אתרי ®נה בערך של תקופה בקבוץ ישהה שהבן לכך, לשאוף יש .4
 פהוז אהד תפקיד כל או תופשה ללימודים, יציאתו ולפני השרות

 הנתוק תקופת אודך את לשבור בדי שרות( לשנת )פרם לקבוצה
פהמשק. הפיסי

בקבוץ. דסוקרסיה הליכי (2

 שבה השיחה, פחדלי על בתחילה דנו בה, השתתפתי שאני הדיון בקבוצת
 והבאתם בפורים דברים של ערך חסרות הוזלסות החברים, של קסנה השתתפות יש

 מק- החלסות ההצבעה, לפני סרק בוכוחי רב זמן שגוזלות בלבד, רשפי לאשור
 על דיונים מקצועיים. לא אגשים ע״י וכלכלה( חנוך בנושאי )בעיקר בועיות
 על אינפורמציה חוסר הועדות, במסגרת אותן לגמור שאפשר קמגוח בעיות
 בבודה הרקע הבהרת ללא השיחה לפתרון בעיות והבאת קודמות, החלמות ביבוע

מתאימה.

סכום: הבעות כמה היו לפתרון

הדיו על החוגים מנחי של ודו״ח האסיפה לפני בית בחוגי דיון .1
האסיפה. בומן בנושא נים

 השיחה כאשר , ותחליט שתדון מורחבח, מזכירות או מועבה בחירת .2
 בעני- ודנה יותר, רחוקות לעחים מתכנסח אבל מעליה, המוסד היא
המועבה. החלטת על ערעורים ועל יותר, עקרוניים נים

 פועבה בחירת והיא מעשית, יותר הבעה הבאתי אני הזה במקרה
 בעלי ענפים, מרכזי חברים יהיו ובה אנשים( 30כ- משלנו )במשק

 הגיל. שכבות מכל אחרים ונציגים ועדות ראשי מרכזיים, תפקידים
 כמעט ותחליט תדון - בועדות - "זרועותיה" בעזרת זו, סועבה

 ההחלמה על לערער אפשרות חבר לכל תהיה כאשר במשק, נושא בכל
בנושא. שמפלה הועדה, מרכז דרך בשיחה הזו
 החלמות על בשיחה מטויימת זמן לתקופת אחת דו״ח ינחן כן כמו

 של שאילתות על תשובות לתת וחובה הנ״ל, המועצה ופעילות
חברים.

 סדור אורקוליים, אביזרים פרסומת, כמו טכניים בשפורים בורך .3
התור. לפי השיחה את שינחו ראש, יושבי של וועדה באולם,

גבוהה. השכלה - חנוך (3

התחלק ביחד. שוב עליה והחלמנו מענינת הדיון צורת היתה זה בנושא
 להשכלה לצמצמו שהוחלט בנושא, דנה קבוצה כל קטנות; דיון לקבוצות נו

 לקבוץ, אקדמאים קליסת בעית מזה, יותר ועוד זמן, חוטר בגלל גבוהה,
 זו בעיה תיאורסית ומבחינה כולם, כבר מכירים ללמוד לשלוח ובצורך )היות

ללמוד(. שולחים ואמנם נפתרה,

 נשלח קטנה דיון קבוצת מכל הדדי, דו״ח בצורת הפעם התנהל הדיון
 שלו דיון בקבוצת כך על ולדו״ח השכנה, דיון בקבוצת הנעשה על לשמוע נציג
 במהירו ולהחלטה הנושא לסכום והגענו שלנו במקרה עצמה אח הוכיחה זו שיסה

וחיובי. פורה דיון ואחרי



 ואף להשמיע לשמוע, עלי והיה שלי, הדיון קבוצת של נציג הייווי אני
כדלקמן: היו הסכום הצעות סכום. נסווזי להציע

 הפרס, צרכי ובין המשק צרכי בין ללמודים בשליחה להפריד אין .1
וההשתל הלמודים את בלבד היציאה סדר מבחינת להעדיף יש אבל

מראש. מוגבל לזמן וזאת המשק, לצרכי מויות

אקדמאי. כוח לקליסת אזוריים מרכזים להקים כדאי .2

 כלים עם חדישות עבודה לשיסות ובשרוחים בענפים לעבור יש .3
מקצועי. ידע ויותר אדם כוח פחות הדורשים משוכלליס,

 ולפתח קיימים, ענפים לחסל הענפים, הרכב את מחדש לתכנן כדאי .4
במשק. מקצועות בעלי וגוון לשנוי הציפיה רקע על חדשים,

 בעלי בשבוץ ותעסוק ארוכה לתקופה שתיבחר אדם, כוח ועדת להקים .5
האי ונסיותיהם המשק, צרכי לפי והכשרתם, מקצועיים תפקידים

ואחד. אחד כל של שיות

 בהקמת הצורף על היה מדובר שלי. בקבוצה דנו לא הרביעי בנושא
ארצית. כלל חברתית לפעילות הכלים

 חומר הרבה לי נתנו ימים שלושה של שהדיונים לומר, אוכל לסכום
 הרצינית, מהגישה התרשמתי יבוצע. סההחלסות חלק שלפחות חקוה, ויש למחשבה,
 הדיון, שיפת גם ולבצוען. להחלפות ביחד להגיע המשתתפים של הכנה והרצון
 הבולם ברשימתי. מורגש בטה וזה מאד, בעיני חן מצאה חדשה, היחה שלגבי
 ולא היייז, נושא אח לבחור יכולנו בעצמנו שאנו העובדה, היתה זו, בשימה
"מלמעלה". כאילו אותם קבלנו

 עליהם. דיווחתי ולא אחרים, בנושאים דנו האחרות הדיון בקבוצות
 שהחלפנו כפי הסכום, החלפות נוסח עם ביחד כך על דו״ח באגרת ידפיסו בודאי
הכנס. בנעילת עליהן

וU3•י פ יוסי

ו97ס:-945 לילה שמירת

 לעתים ולפעמים שנה, מדי
 למלא נדרשות הננו יותר, קרובות

 שבוע במשך לילה" "שומרת של תפקיד
 את חזכורנה מאתנו ורבות ימים,

 אפילו היינו, חייבות בהן השנים,
רצופים. שבועיים לשמור

זמנים! היו׳

 אח זוכרת איננה מאתנו מי
במפבח שישבנו המרובות השעות

 הגדול, לגן המצורף במבנה הילדים
 לצחצח, לקלוף, עלינו הסילו כאשר

 ואוי הלילה? כל במשך חלב להרתיח
 4 בשעה הופיעו כשהמבשלות לנו,

 עשויה היתה לא והעבודה בבוקר
מבריק...! היה לא והמפבח

 הלילות, לי זכורים היסב
 2-4 השעות בין החשמל אח כבו בהם
 ישבה המסכנה והשומרת יותר(, )או
דוקא מהבהבת נפם מנורת יד על
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 וחלילה הלילה, של הקשוח בשעות
 לבכוח התחיל וילד גשם, ירד אם

 רוח, פנם עם לצאת היינו וחייבות
כים? פנס היה לסי וכי

! ם י נ ם ז היו

 ששכרתי, בשנים מהרהרת כשאני
 התפו- כל את עיני לנגד אני רואה
הרחוקות. הללו, סהשנים גות

 תמיד תינוקות, לי כשהיו
 להתעורר להם "עוזרת" קצת הייתי

 איחם, לשחק שיכולתי כך בלילה,
נרדפים. שוב כשהם לידם, ולהיות

 לילה, חייבת הייתי לכשגדלו,
 או ויפם, עם אותם להעיר לילה

 "נוגה* לשים לפחות או כרוכיה,
 הפיסה, ליד אחרים ממתקים ומיני

 על בגאווה לילדים שיחלקו כדי
שומרת". שלהם ש"אמא

 היה פותר כאשר יותר, ומאוחר
 "לכסות ראשון בסבוב אלי להתלווח

 ששמרו הלילות התינוקות", את
 שבלו כך, ואחר לבר-מצוה, כ"פצוה"

 בלי או עם לילות, חצאי אצלי
 תה בשתית "החבר", או "החברה"
חביתות. ואכילת

 רבים ודברים הזמנים, עברו
השתנו.

 עם מפוארים ילדים בתי נבנו
 —כש מאוורר יש וחדושים, שכלולים

 שמר- יש כשקר, חשמלי ותנור חם,
 מראה נמרץ שבדיוק משוכלל, סף

 יש בוכה, ילד יש איפה אדם, באור
 החינו- כל בשביל מוכנים תה בקבוקי

 העכברים מתרוצצים עדיין אן־ קות»
 מספספים והברזים השומרת. בחדר
 לילה לעבודת ונוסף הילדים. בבתי

 סבובים, לבשול, נוסף השומרת, של
 השומרת, חדר ונקוי הכלים הדחח

לילה! התעמלות חדש: סעיף כעת יש

 אפרים של הרשימה את שקרא מי
 מדובר, במה מבין בסח "נוי", קישון
 שומרי שבין מאד, הצטערתי ובאמת
 הרבים, הצלמים אחד היה לא השבוע

 לפי- פתחת זחילותי את להנציח כדי
 אחרי בתפוש )פעופון( אורן בבית סות
הפוצצים! אחד

 אומרים ואם פדגוגית, אינני
 בלי אני הילד, את מרגיע שהסוצץ לי

 הרי הנפוק. את לקבל מוכנה הסום
 אמצעי והמוצץ השמש, תחת חדש אין

 כשהוא ההיגיינה, על חושב וכי בדוק.
 בלווי בחושך, קדחתני חפוש אחרי

 את מוצא סוף סוף התינוק, של צרחני
 מתחת או החדר של בקצו המבוקש החפץ

השניה? שבפינה לפיסה

התי בפי מהר חיש אותו תוקעים
 אם תודה, ברכת ואוסרים הבוכה נוק

הבית! כל את להעיר הספיק לא

 קישון, אפרים על צר לי היה
 לבין בינינו אבל "נני" את כשקראתי
 סוף מזלו! את מכיר אינו עצמנו,

 ואינו בבית, לו אחד תינוק רק סוף
 בבית אצלנו שקורה, פה לו, מתאר

 המוצץ, את מוצאים לא כאשר הילדים,
 וארבעה האור, את להדליק וחייבים

 לבכות ומתחילים מתעוררים ילדים
קולות! בקולי

 שאינני יגידו ובצדק בודאי
 מצצו ילדי כל נכון. מודרנית,

 ואני שתיים, אפילו לפעמים אצבע,
 זקוקים היו ששלושתם באשפה, מודה

 אף ספק ובלי אורטודונסי, לטפול
 ל"גשר" כבר יזדקק לא מודרני ילד

 יודעת: אני אחד דבר אבל בפיו,
 צמודה היתה שלהם האצבע לפחות

 בלילה אותה לחפש הצסרכו ולא
למיטות! מתחת



תדש עראק בחיי אחד ריר□ נשיא בחיי אחד ירם

 המדינה נשיא אגל פנים מקבלת )רשמים
האוזוד(. ממשקי החדשים העולים עבור

 נשיא אגל להתקבל הכבוד, יהיה לגו ידענו: גו«ש וםן הרבה כבר
 בגדינו בארון, סגותגחות נעלינו עפדו הנסיעה סועד לפני שבועות המדינה!
 בוחנת עין כל לפני לעמוד דרוכים היינו סהנפסלין, הוגאו ביותר הסובים

הנשיא. בבית
 שכל כבר, חששנו אוקטובר, סוף עד הקבלה נדמתה הנולירה מחלת בגלל

 בבוקר מוקדם נחמיה שדה עולי יבאו 20.10.70 ב לא, אך תתבסל, התוכנית
! ירושלים היעד: עם

 של אוטובוסים לנו חיכו שם עפולה, עד אותנו הביא המשק של המגדר
 לעלות התחלנו וביחד אפריקה מדרום עולים של קבוגה אלינו הגמרפה אגד,

ירושלימה.

 הכל לנו הראה "אגד" ומדריך הקבוגות אחוד נגיג בידי היתה ההדרכה
 כל את לקלום ואוזניים עיניים לנו הספיקו לא בדרך. לראות שהיה מה

הנסיעה. בזמן שראינו היופי

במו בקרנו הרגל. זאב בנימין אבל היה הקודש בעיר הראשון בקורנו
 לבית בעליה נסתיים זה בקור הרגל. של חייו על סקירה ושמענו זיאון

 וההוד הפשסות יד על דוממים והיינו ביותר, התרשמנו הגבאי, הקברות
זה. מקום של הטבעי

 כרטיס שנה, 1900 כ מלפני ירושלים ב"הולי-לנד", סיור ערכנו
בארץ. הארכיאולוגיות החקירות של הגבוהה מהרמה נאה בקור

 הישיבות, אולמי דרך טיול אחרי ממש. של חויה הכנסת, בנין ואל
 משפחת של המליונים עם יחד שאגאל, האמן של היגירה כוח כי לדעת, נוכחנו

ומרשים. נאה משכן כאן סבאו לד ומשי ר

 הטוב המזון נאכל הארוחה, סדרי קביעת על סוער אך קבר וכוח אחרי
 העתיקה העיר הזה: היום של השיא בקור אל והמשכנו בבית, מהמטבח שהבאנו
נשכחת. בלתי וחויה הראשונה, הפעם בשבילנו המערבי. והכותל

 נשיא בכוון ונסענו שבועות, לו שגיפינו הגדול, הרגע בא אם אם,
 ואוטובוסים, רכב כלי מלא היה כבר הנשיא, בית שוכן בו הרחוב המדינה!

 המעמד את לגלם רגיתי הארץ. חלקי מכל החדשים העולים את הביאו אשר
 מדוקדקות, כה בדיקות וערכו מקום, בכל היו הבסחון שומרי אך החגיגי,
 קגת נשארתי זו תקלה בגלל וחבל. הפוטוגרפי, גיודי את להשאיר שנאלגתי

 הנשיא. דירת תוך אל שנכנס האחרון, והייתי קבוגתי, חברי מיתר אחורה
 בדיוק אלה חברי, אחרי מהדתי סעם, בטוב יפה, מרוהט גדול, חדר ראיתי
 ולהתרשם. לראות סביבי, רגע הסתכלתי ריגה כדי ותוך קסן, אחד אולם עזבו
וסיד, תיכף הכרתיו שז״ר, זלמן הנשיא נכון! לשבח? שם רואה אני טי ואת



-12-

 בדרכי, להתקדם נתבקשתי אך ספור. אין פקסים דיוקנו את ראיתי כי
 אני כי אם ידו' את וללחוץ לנשיא כבוד לתלק ההזדמנות ססני נלקחה וכר

 וחקר במתון שומר עמד פינה בכל סקרה, בכל מצליח הייתי שלא לקצמי, סתאר
• לפדי קודרת פנים בארשת הקוברים את

 גדול שולחן אל שישב לנשיא, מעבר להבים והוספתי הליכתי את האםתי
 הבסתי פניו, קל כבר קברתי כאשר וגברות. גברים אנשים, סספר בחברת

 כל את לי וספר הנה, בוא משה, "סשה, לי: שיקרא שציפיתי כאילו אחורה,
 שם בחוץ. שוב קצפי מצאתי רגק ובין כלום שסקחי לא לשוא, אך קורותיך"

 קרא אחד כל מאד: קד אותי הצחיק ספיהם, ששסקתי ומה חברי, את פגשתי
 סיד, הבנתי ובכן, הנשיא? ואיפה היית, איפה פשה, קכשיו, "לאן ושאל:

 ההמולה, בגלל להכירו, אפילו הספיקו ולא ביקף, פניו קל קברו הקולים כל
והרקש! הצפיפות

 זסן, הרבה זו בהרפתקה דברנו הזה, מהאנסי-קלימקם נרגקו כולם כאשר
!קצפגו קל וצחקנו לקגנו

 קולים 2000 כ לברך ניתן לא ישראל מדינת לנשיא שאפילו והבנו,
 משה, אני אדוני, "שלום, הנשיא: כבוד קם שיחתי קל וחלומי אישי, באופן
— התגשם לא אמנם נחמיה..." בשדה גר אני מהולנד, בא אני חדש, קולה

נחמיה שדה כהן, פשה

1970 ובסבר נ תשל"א ן, חשו

ן ו פ ל ס ה ו ר א ד ה שרוחי על

 חליפת התחלנו לאחרונה היום. מסדר יורד לא סקולם זה חביב נושא
 של הלקוי בשרות לחקור לנו, הבטיח אשר פרם, שפקון השר לשכת קם פכתבים
 להיות נוסיף םחקרו.ובינתיים לתוצאות קתה מצפים ואנו באזורנו, הפלפון

הגרוק. הקשר בשל מתוסכלים

 סביר, שרות נותן הנק הדואר כי יותר, פרוצים אנו הדואר בקניני
בקשותינו. לכל נקנים לרוב ואנו

 אפשר שאי לדקת, שנוכחנו והיא, ביתית, בקיה לנו יש אמנם כאן
 נלקחים פכתבים נקלטים, קתונים הדואר. בחדר שפירה בלי דואר דברי להשאיר
גסה. ביד נתלשים ובולים מהתאים

 שאין בשקה הדאר בחדר דואר, דברי לשים לא החברים מתבקשים כן קל
 זו ששקה פי בבוקר. 11 פשקה הצבור לשרות נפצא פראג ון סבא איש. שם

יותר. המוקדמות הבוקר בשקות למזכירות לפנות יכול נוחה, איננה



 מתבקשים אז ועד הדואר, תאי דלתות את לתקן בקרוב הבמיתו הגברים
 נסגרים שאינם בתאים, מכתבים להשאיר ולא מוקדם, הדואר את לקחת החברים

.... אנשים אנשים, אנשים, אנשים,

החודש. בתחילת שהתגייס ארד ן לידו נעים ושרות בלחה דרך *

ומוצלחת. סובה בשעה לחברות: שנתקבלו שפרינגר למשפחת *

תצליחי! תל-אביב. באוניברסיטת לך טוב כל קדר, צפוחה *

 הצלחה .בתל-חי באקדמיה המשק את מיצגים ויגאל כרמאז רינה, *
בלימודים! רבה

והצלח! עלה רופין. במדרשת חקלאיים בקורסים משתתף נועם צבי *

 הבנים את מלוים וברכותינו כנפיים, לפרום מתחילים ילדינו
שרות: לשנת היוצאים

בוקר לשדה יעל (lln)״■
ר»ן7ג

(Jnp) שאן לבית ן<\־ נ ע ר ו ענת
חמה לסבוא ועודד שמעון שלמה,

ו'גל2פ ־־דרו׳ר  ya. רך ח ד
ובהצלחה! גיל, לך, טוב כל לצה״ל. בקרוב מתגייס גלעד

 להכירם מאד נעים היה הארץ. את החודש בסוף עוזבת הדרומיים קבוצת

 הקבוצה לחברי מאחלים אנו זמן. יותר ארכה לא שההכרות חבל, ורק

לישראל. מהירה וחזרה מולדתם בארץ פוריה פעילות

 העירה. אלה בימים שיצאה נ. ליונה צלחה דרך *
□ נע
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המזכירותת ר ב י ש יn ״ ר ד
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 הבית, גזבר אגל עכשיו עד רשום שהיה הילדים, תקציב את לגרף הותלם
ההורים. במחברת הכולל לתקציב

א. חיים פ. יוסי עסיס. תקציבים: ועדת נבחרה

 לקבל בנסיון פעמים 4 שנכשל שאדם, ק. שלמה של הצעתו התקבלה
הרכב. בועדת מחדש יידון לפודיו המשך נהיגה, רשיון

לפשק. גרצר, יגאל גרגר, פשפ. של הדוד בן של קבלתו אושרה

בחוץ. הלופדי□ של כלכלה ליום אחת לירה להוסיף הגעה אושרה

 ברורה ספכויוח חלוקת על המשק לפודי ועדת פרכז עם יחד דיון נערך
 125 ם יותר הנפשכים הלמודים כל שעל הוחלם הועדות. בין יותר
 יותר קצרים משקיים למודים המשק. לפודי ועדת תחלים לימוד, ימי

 יהיו יותר קצרים משקיים לא למודים המזכירות; של בטפולה יהיו
כספי. שנחי בתקציב מוגבלים ויהיו תרבות, ועדת של בטפולה

והדבר במידה בתל-חי, לבגרות ספר בבית למודים על הגבלה תהיה לא
העבודה. סדור עם מותאם

הצבאית. למשכורתה בנוסף לחודש, ירי 25 השכירה לגננת להוסיף הוחלט

 נפצאח שהיא הזמן לפשר גם תקציב אפרת-רוזן ליהודית לתת הוחלט
תקציב. סקבלת איננה ושם היות בשמיר,

 והב- היות במאי, ראשון קרן כספי אח לשלם ב״אחוד" להתנגד הוחלט
 וההוצאות והיות שלהם, הבטחון בהוצאות למשקים לעזור מיועדים ספים
 במקלטים( רצפות מגן, קירות מקלסים. )בנית מאד רבות היו שלגו
 ברור, לאחר בקרן. חלקנו את לשלם לא הוחלט לנו, עזר לא אחד ואף

 אותנו משחררים שלא שם הוחלט איתנו, יחד "האחוד" במזכירות שנערך
 בפתרון לגו לעזור ינסו האחוד ושפוסדות במאי, הראשון כספי מתשלום
 את לקבל הסכימה המזכירות הבטחוני. מהמצב שנוצרו כספיות בעיות

.ההחלטה

 דירה שכר העלאת דורש הבית בעל בתל־אביב. הדירה על דיון נערך
 ל״י 25 ב התשלום את לו שהעלינו לאחר וזאת לחודש, ל״י 75•“ ®ל

 נוספת, להעלאה להסכים לא הוחלט מעטים. חודשים לפני לחודש
לחודש. ל״י 25-. על העולה

 שיתחיל ק. ראובן במקום חרושת, בבית לעבודה בוקי של כניסתו אושרה
במוסך. לבד והרסן ט. אליהו ישארו בינתיים הבנין. ברכוז



 7כרג שאין נתברר, הצבא, מטעם האחראיים עם שערכנו ברור לאחר
 להחליף לא הוחלס ולכן מבטון, בבתים בריפים להחליף מהצבא תביעה

מתאי ממון מקורות חוסר בגלל אחר, בבית השודי הצריף את בינתיים
מים.

 פרטיי לכספים הסדר ועדת מחדש להקים הוחלם
לפתור הצורך בגלל םהחברים. פניות על ולענות שונות בעיות

סלואים. לאנשי התקציב אח להעלות הצעה נדחתה

 תנחנה זוג בן שלכל ההחלטה, אושרה הורים. בקורי על דיון נערך -----
ביותר. הרחוק במקום הגרים להורים נסיעות 3

 את לספר כדי ל״י 25-• של בסכום ספרות כלי לשישו לקנות אושר ----
החופשי. בזמנו הילדים

 קשיים שבגלל הוסבר, בחשמל. ההפסקות על החשמלאים עם דיון נערך —
 בהפסקות קברות. חשמל בהפסקות הגנרטור אח להניע אפשר אי טכניים
 שישי ביום חיוניים. למקומות רק הגנרטור אח יניעו יותר ארוכות

תקינה. עבודה למטבח לאפשר כדי מקרה, בכל הגנרטור את יניעו בערב

 יסוד ילדי את לקבל אם להחליט המשותף התנוך בית בקשת נידונה —
 להתנגד הוחלט דיון לאחר הבאה. הלמודים לשנת התנוך לבית המעלה

 ילדי עם כבר שבצענו האהודים את מקודם לעכל הצורך בגלל לקבלתם
הגליל. מבוא של הספר בית ועם המושבים,

א די
 עבודה קבל ,שג׳ורג מודיעים, הם בו ואסתר, מג׳ורג' מכתב קבלנו

 לסועד ארצה לבוא תוכניתם אח לדחות עליהם זה ובגלל באנגליה,
יותר. מאוחר

ואסיפות ם

24.10.70 ל כ אסיפה

ם. מיכל ק. סרצ ו. רפי )מרכז( ר. שלמה פנויים: ועדת נקבעה

אושר. בתל-חי. במכללה וכימיה חקלאות למודים ס. רינה ***

אושר. הבונים. באחור עבודה גר. אורי ***
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 לדבר הוחלט שונות. ליחידות המלואים אנשי את לפזר הצעה הובאה ***
רצונם. אח לדעת סנת על אישי, באופן המלואימניקים עם

הבריס: אסיפה

 במועמדותו להחזיק יכול שמועמד ההחלסה, על מערערת חברה ועדת^0^
 לשנה מוגבלת המועמדות ותקופת נתקבל הערעור מוגבלת. בלתי תקופה

בלבד. אחת

נועם. ליונה חופש שנת אושרה

לחברות. נתקבלו שפרינגר משפחת

ולמועסדות. לחברות הבנים קבלת

 השרות תקופת אחרי או לפני הוא רצונו לפי הבן את לקבל הוחלם
הצבאי.

חשאית. בהצבעה תבוצע הבן קבלת על ההצבעה

 השרות התחלת ולפני הספר בית גמר אחרי בבנים מספל מי שאילתא:
הצבאי?

בנדון. הצעה ותציע תדון חברה ועדת

 בלי בדירה וללון לבוא לא מתבקשים החיילים בתל-אביב. הדירה
מקום. יש תמיד לא כי קודם, ברור

הקשר. בועדת לדיון תובא בעיר החיילים ליגת בעית

קליפה. ועדת מטעם הודעות כמה

דד א משה מאת

 חשיש, מעשנים ,25-15 בגילים בארץ, היהודים הנוער מבני אלפים עשרת
לחו המתמכרים רבים לחשיש, ההתמכרות מלבד רשמיות. בהודעות נמסר כך -

ההתמכ על מקל בהם החופשי והשימוש ברפואה, בחלקם המשמשים כימיים מרים
הרח-האםון. רות

למיניהם הסמים

נמנים: אלו חומרים עם
ברפואה הרבה המשבש רוגז, משכך מרגיע, כימי, חוסר - מפרובמאם .1
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 אחר כיפי מחופר גזור זה חוסר בשימו®. מאוד נמצא - רספרין .2
 □חופר פוזל הרספרין להודים. גם קדומים סיסים ידו? שהיה )הרואולפיה(

מרגיע.

 מעקה משחררת רחב, בהחו□ מרגיעה פעולתו - כלורו-דיאצטאפוכסיד .3
 יפה פועל עווית. מהתקפות וילדים תינוקות משחררת פחד; מרגשות דאגה,

אפילפטים. על

 ההסתגלות יכולת את ומעלה מבוכה מרגשי משחרר - אזא-צקלנול .4
לחברה.

נפשית. להתעוררות גורם - איגפרונאציד .5
 ולהכניס כאבים לשכך אלה של ביכלתם יש — כאבים המשכבים חומרים .6

 של הדריבטים את להוסיף יש אלו כאבים למשככי טובה(. )הרגשה לאופוריה
 על וגם החום הורדת על גם הפועלים האספירין, כמו הסליצילית, החומצה

הכאב.
 המדובר, ידועה. אינה העצבים מערכת על אלו חומרים של פעולתם

 במוח המנגנון על הפועלת אקסטראקורטיקלית, מרגיעה, בפעולה כנראה,
הרפלקטוריוח. התגובות על האחראי )בהיפותלמום(

 ואף ושמיעה( )ראיה החפיסה מערכת על פועל זה חומר - מסקלין .7
ושי בגוף( רעד סחרחורת, שרירים, חולשת )בחילה, גופניות הפרעות גורם

במצב-הרוס. נויים

 הגורמים המוכרים החומרים מבין ביותר החזק החוסר הוא - ל.ם.ד• .8
 של להופעתן כבר גורסת גרם, 1/10.000 של גודל בסדר ל.ם.ד. כסו להזיות.

 כעבור השראה. ומלאות נאצלות ואחרות וסטילות-איפה מחרידות מהן - הזיות
 שש עד נסשכת ופעולתו להשפיע, מתחיל הוא החומר מלקיחת שעה עד שעה חצי

 צלולה. נשארת הכרתו כי אם הסציאוח, עם קשר כל מאבד החומר לוקח שעות.
 במחלת הסופיעים לאלו דומים הסם בלוקחי המתגלים החיצוניים הסיסנים

 הפרעות גורם שהוא בלבד זו לא הל.ם.ד. הסכיזופרניה. ביותר, הקשה הרוח
 לגרום יכול הוא - חמורות גופניות פגיעות לגרום ביכלחו שיש אלא נפשיות
 אסון, הרות להיות עלולות כאלה ופגיעות בכרוסוסוסים, ועיוותים ,,"שברים

 הכרומוסוסים אם - לצאצאיו גם אלא בעצמו, הסם את הלוקח לאדם רק לא
רבים. בסחקרים הוכחה זו עובדה הסין. בתאי יהיו הנפגעים

 ממנו הגזורים החומרים ושאר האופיום שלו. והדריבטים האופיום .9
 מרגיעות. כתרופות ברפואה פשפשים ועוד( ההרואין הקודאין, )המורפין,

 חומר הזריק הוא - פראם אוסקר הרופא היה ברפואה במורפין שהשתסש הראשון
(.17.8.1870) בקרב שנפצעו פרוסיים לחיילים זה

וסכנותיה ±פים ההתמכרות

 74 נצרכו 1953 ב- אם זה: בחופר העולפית התצרוכת גדלה שנה סדי
 הנצרכת הכפות הוכפלה (1963)ב- שנים עשר כעבור הרי מורפין, טונות

 "אליה בבחינת הם ודומיו המרופין גם זה, מסוג תרופה ככל טונות. 145ל-
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 באה הבדילה סכנתו — אחר ם□ מכל יוהד שהמורפין, אלא עוד ולא בה", יקוץ
 574 שמתוך מצא צרפתי, חוקר וייל, שארל ברפואה. בו מהשימוש בעקיפין,

 ומהם בחוק רשיונות בעלי 274 היו בדק, שהוא )סוקסימנים( מכורי־סמים
 היה שהמורפין 10 רק היו החולים 42 מאותם ואף באמת חולים בלבד 42 היו

 לארטריו- נוסים לסורפין שהספורים נתגלה רפואית. מבחינה להם דרוש
 )פנקריאם(, הלבלב התרים)תירואיד(, הבלוסוח: בפעילוח להפרעות סקלרוזים,

כבד. ולמחלות המיז

 בעקבותיו לברור עלול הרפואי הטיפול כי איפוא, יוצא לעיל מהאמור
לסמים. להתמכרות החולה אח

 מלחמה. פצועי שכיחים במלחמה, שנים שלוש זה הנתונה כשלנו, במדינה
החו יגיעו לבל זה בנידון חמורה הקפדה להקפיד הרופאים על שמצווה מכאן
פציעה(. לאחר )התמכרות מצבית לאדיקציה לי□

 הפגת בין מקשר שהאדם ברגע נוצרת אלה, בסקרים שההתמכרות, נראה
 בשעה נוצרת )ההתמכרות( האדיקציה הזריקות. קבלת לבין הפציעה של הסבל

החניה. של מצב בהיווצר נוצרת האדיקציה כלומר הגמילה, בתקופת חיזוק שיש
 )אותו הסם קבלת ע״י מכאביו הרגעה להשיג אפשרות לו שיש לומד האדם

 המצבית האדיקציה כך: הדבר אח לנסח אפשר שלילי באופן ומוצא(. מחפש הוא
 כאן יש למידה; כדי תוך אלא בלבד, הפיסיולוגי המגע עצם ע״י נוצרת אינה

לו. והשתעבדות סם לקיחת של למידה

 ערך הנחתו ביסוס לשם אדיקציה. אין למידה שללא טוען, קולינם
לבנים: בעכברים הבא הניסוי אח

 שימשה האחת הקבוצה - לבנים עכברים של קבוצות שתי לקח הוא )א(
בקרה. כקבוצת והשניה ניסוי כקבוצת

ימים. 25 במשך סורפין הזריק האלה הקבוצות לשתי )ב(

נפרדים. בכלובים בודדו הקבוצות שתי )ג(

 לבחינה. שתיה סיכלי שני הניסוי עכברי של בכלובם הניח הוא )ד(
 מורפין תמיסת היתה השני במיכל רגילים; מים היו אחד במיכל

 קבוצת רגילים. שתיה מי רק הניח הבקרה עכברי של בכ^ובם מרה.
הרגילים. המים פני על המורפין תמיסת אח העדיפה הניסוי

 העדיפו זאת בכל המורפין. של הטעם את שניטרלו אלא כנ״ל, )ה(
הרגילים. טי-השחיה על המורפין אח הניסוי עכברי

 של לסבורם שנקשר ודוושה, צינורית בעי מכשיר התקין קולינג )ו(
 שרצו עת בכל מויפין, לקבל העכברים יכלו זה במכשיר העכברים

_____ s־ 7ללחו למדי הס ושה. הדי על לחיצה ע בכך,

 קבוצת שספגה מוו־פין כמות אותה הבקרה
 הסיק מכאן לאדיקסים. הבקרה עכברי

מוקדמת( )נסיה פרה-דיספוזיציה אין וכי

 לקבוצת והזריק המשיך קולינג
 נהפכו לא זאת ובכל פרגון, הניסוי

 אדיקציה, אין למידה שללא קולינם,
ספים. לגבי האורגאניזם של



re הנעיה? לפתרון לעשות
הבעיה. לפתרון להביא כדי אין בלבד בסמים השיפוש על באיסור

 בם□ לפצוא החושבים אלה או מהפציאות, לברוח הדרך את הפחפשים
 יושפעו לא - פה□ הנסתר את לדעת סקרנות פוזוך שיקחוהו אלו או השראה,

גרידא. מהאיסור
 לבנו תשומת עיקר אך הנ״ל, הקבוצות שלוש לכל בדאגה נתון לבנו

 למישהו, להידמות כדי או סקרנות, מתוך הסם אח לקחת המתחילים לאלה מופנית
 הסם את הלוקחים אלו או החברה, מוסכמות נגד פרידה של לבימוי כדרך או

וכדופה. פגיעה בעקבות מגבית, התמכרות מתוך

 זה בנידון שהם האחרונים, את בעיקר אך הראשונים, אח להביא יש
 בעיה שום לפתור כדי הסם בלקיחת שאין ההכרה, לידי , חלק" "לוח בבחינת

 איבוד של הבעיה אח היוצרת היא הם□ לקיחת עגם - דבר של היפוכו אלא שהיא,
שבנו. האדם גלם לאבדן ומדרדרת האמיתית, העגמיות

 גוררת ורגעיות, מסוימת תחושות אותן ליגור בשביל הסם לקיחת
 קצרה הדרך - השלמה להתמכרות עד ומכאן מהסם, החוזרת הלקיחה את אחריה

ביותר.

 לנו מספרת הסמים של ההיסטוריה הישועה. תבוא גרידא האיסור פן לא
 והוא בחשיש השימוש אח פפצרים שייכוני ן סודו האמיר אסר 1378ב- שכבר

 את האסורים לבתי הכנים הוא בו. הזרועים השדות כל של חרישתם על גיווה
מפיהם. שיניהם את עקר אף אלא עוד ולא בחשיש, המשתמשים

 הספירה, לפני שנים הרבה ימים... ארוכח היחה לא ההגלחה זאת, ובכל
 דומה דבר באלכוהול. השימוש את לאסור הגלחה בלא ניסו העתיקה, ביוון
 בארצות מוחלט, בכשלון זאת ואף (1950-1920) ביותר רב לא זמן לפני נעשה

 על לאסור האיסלאם, נביא פוחפד, הצליח מאידך "היובש"(. )תקופת הבריח
 שנים. 1500 זה - נשמר ואיסורו כלשהם, חריפים משקאות שחיית המוסלמים כל

 איסור היה מוחמד של איסורו בסמים...(. השימוש על גם אסר שלא )חבל
 לשמירה ומכאן בתורתו ההכרה את החדיר הוא - ומאמונה מהכרה תוצאה שהוא

איסוריה. על

מלע והימנעות המגבות בשמירת רואים אנו יותר אף ומאלף דומה דבר
 המעמיקה, הידיעה מאמיניה. על כופה ישראל שתורת הרבים האיסורים על בור

 מצוות את לקיים המאמינים את ומדריכות המכוונות הן ההכרה, האמונה,
עליהן. ולשמור התורה

 להשתמש במצרים חייליו על מנו פראנסוא הצרפתי המפקד אסר 1800ב-
 הסם השפעת שתחת בכך איסורו את נימק הוא הצלחה. ללא הפעם וגם בחשיש,

 של התנהגותם - דומה לתופעה עדים אנו מסוכנת. בצורה מתנהגים החיילים
 כל את רחם ללא .הרגו שבו בווייטנאם, פאי-לאי בכפר וקצינים חיילים פספר

 )הפאריחו- סם של השפעתו תחת היו שהם נאפר שם וגם זקן. ועד פסף החושבים,
אנה(.

 ראובן ד״ר - מעסות לא מקבילות ידיעות קוראים אנו היומית בעחונות
היו כי מורה, שלו שהפרקטיקה אמר יעקב, בבאר החולים בית מנהל מאיר,
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 מהפרעות סבלו אחרים רצח. מקרה ואפילו חשיש, אחרי מאוד רבות פסיכוזות
 השימוש שהתפשטות כך, על הגביע הוא לאסאחיה. פנימית ומהחכנסות קשות

 כי סיפר, היתר בין המיוחד. הבסחוני במצבנו לאומית סכנה תהיה בסמים
 לעידוד חשיש שלקחה צעירה משוררת הובאה בראשו עומד שהוא החולים לבית
 למגב שנכנסה מאחר נפש לחולי החולים בבית ואושפזה שלה, היצירה כושר

(.31.3.70 )"הארץ״ היצירה כושר את שאיבדה לאחר פסיכוסי

חול כי נמצא, ויצמן במכון שערכו במחקרים כי עוד, נאמר מאמר באותו
 גפיים עם ולדות המליטו החשיש, של הפעיל הכימי החומר להן שניתן הרו דות

קטועים.

 לאו בעיקר יסודה במערב, צעירים ומבוגרים מתבגר נוער ע״י הסם לקיחת
 היא אלא וכדומה, סבל מגורמי לא ואף אפורה ממציאות לברוח ברצון דווקא
 בקלות בהם ניתן שהכל חיים של שפע-יתר, של טוב", "כל של ממצב תוצאה
 להתנסות לרצון מביאים נתונים הם שבו זה מצב והתאמצות. עמל כל ובלא

 שלא "חויות ולהרגיש לחפש מיוחדים חיים" "לעשות חדשים", ב"תענוגות
 ודורשת הרבה הנותנת השפע מחברת תוצאה הם ועוד אלו כל להם". הורגלו

יוצרים. לאפיקים בניה את מכוונת ואינה מעט

 הדגשת בה, הקשור וכל בבעיה העמקה וויכוחים, דיונים ברורה, הסברה
 ציון ועצמאי, בחופשי האינדיבידואום ולקיום האישיות לעיצוב הסכנות

הנעו אנרגיית הכוונת בסמים, משימוש למדינה, לחברה, לפרט, העצום הנזק
 יביאו ועוד אלה כל - בהם עשירה כה המתחדשת שאומתנו היוצרים לאפיקים רים

 בשימוש אכן כי לנפשותיכם", "ונשמרתם של הגדולה המצווה לקיום בנינו אח
כאחד. החברה וקיום הפרם לקיום הגדולות הסכנות אחת טמונה בסמים


