
art®
■ ־ ■י ■■ ;• ■' ■

1 .‘'י''•■ 1 ■י■־■', " י’ י•4’ -•

. — , < • ..------------------------------------------



I
-2-

 ד1 פברואר חורש עלון
:*:♦:*:*:*:*:*:♦:*:*:*ן♦:*:*:*:*:*:*:

 חיינו ובתקוה בצפיה בחרדה, הוארכה. האש והפסקת חלף בפברואר 5ה-
 "יפרוץ" בו ליום לצפות נמשיך רבות. פעמים כבר זאת שעשינו כפי זה, תאריך לקראת

אמת. שלום איתן, שלום השלום,

 אצלנו לצערינו, אך הירח, אל דרכם את עשו שוב סארה״ב האסטרונאוטים
 להתוכח חייבים אנו לא בכל. שוררים עגומים ומצבים הרכה משתנה לא האדמה, פני על
 אנושיים. לא סוציאליים ובתנאים איום בעוני חיים שאלפים בזמן בו בחלל, הצלחות על

עצום. כסף הון שעולים מבצעים, על שומעים אנו כאשר עולות, אלה שאלות זאת בכל

 אדם. כוח במצב שדנה מאד, מענינת אסיפה לאחרונה היתה שלנו במשק
 הפרק. על העומדות לבעיות ראש בכובד התיחסו והחברים בשקט התנהלו הדיונים

 סאד רצוי היה הדעות ולכל האסיפה קיום עצם על חיובי כאופן התבטאו רכים חברים
 הדברים, מהות אל הצבור את לקרב מנת על קרובות, לעתים דומות אסיפות לקיים

במשנזזף. הבעיות את לפתור ובכוונה
*♦**♦♦*♦♦♦*♦*♦♦♦**♦****

 תרבות ר. מרכז ע. אליהו המרכזים. התחלפו עבורה ובוערת תרבות בועדת
 ליצחק מאחלים אנו שמונה. בקרית סוכנות באולפן עיברית ללמד שיוצא יצחק במקום
 חרבות• בועדת מעש ורוב פעילות ולאליהו באולפן, בהוראה נוספת הצלחה

 אל חוזר הוא עבודתו(. סכום זה בעלון כותב עבורה^וגם כסדרן תפקידו את מסיים לוקי
 כבר שהתמחה לאחר במשק, עבורה כסדרן אותו יחליף ואליה המטעים, שלו הענף

 לאליה ומאחל הקשה, לתפקיד מסירותו על ללוקי מורה .^הצבור בקואופרטיב בסדרנוח
בסדור(. והצלחה המשק שטחי לכל מהירה התערות

***♦*♦**■« ♦■«♦* *#****♦*♦♦

 אל הועדה לפנית גדולה הענות בינתיים היתה שלא נמסר, השלושים חג מועדת
 ב. לנעמי לפנות יכולים החברים הילדים. לבתי ועוד צעצועים מתקנים, לעשות החגרים
א. צבי צלום: תערוכת עבור פניות זו. למטרה הציוד כל את ולקבל ר. ולמשה

*♦*♦♦♦*♦♦*♦*♦**♦♦♦***■it*

 שולח המשק .85ה- הולדתה יום את בחרך סבתא עם יחד חגגנו לפברואר 6כ-
ימים. לאריכות ואיחולים לבבי מזל-סוב לסבתא

***********************

 חזו חברים והרבה חופשיים" הם "פרפרים ההצגה התקימה גלעדי כפר באולם
 שכולם הצגה פעם שוב היתה זאת מצוין. וביום משחק עם מאד, מהנה ערב היה בה.
’ ממנה. נהנו הכלל, מן יוצא בלי

***********************
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הסברים. פזנייר ולא בעלון פס סוד הביקור
של דו״ח .ה"אחוד" של זמני אדם לנוח הסדור מסעם פשלחח נפשק בקרה

 הקיסור, בפלא פועלת שפונה סקרית "ויזנו" מורה בהדרכת לתפירה החוג
 פהקורס רב ספוק יש להברות כשסח. נראות כבר הבית מתועדת הראשונות והחעאיות

תועלת. הרבה להם שפביא

X

X

 הדואר, בתדר עיר בעלי דואר דברי להשאיר לא בקשתנו, על חוזרים אגר
 משומשים לא בולים נתלשו שוב השבוע הדואר. בעיניני המטפל שם נמעא לא אם

 המזכירות אל הדואר דברי את להביא יכולים החברים הדואר. מעגלת מעטפות ונלקחו
הזנהריים. לפני שעות כל במשך

 הארונות סלויזיה. בחדר הנפזגא העיור בכל לספל חברים, של פניות מספר היר
משם. סרלקו שטרם חגיגות, קשוטי ערדפי יש כן כמי מתפזר, והזנירד פתוחים,

...?עוד. נשמע ומה

 בחברה מהירה התערות להם מאחלים אנו ולאדם, ליהודית הבאים ברוכים **
ובעבודה.

בואך! בדיר קעיר. בתל שרות שנת אחרי הביתה חזרה גרזנר חוה **

ילך. אשר בכל אותר מלוה המשק ברכת לזנזז״ל התגייס ס. משה **



הפורש עבודה סדרן עבודת סכום
+*+*+*+*+*+*+*+♦+*+*+*+*+*+*+*+*+*♦+ *+*+ *+*

 עברה שהתקופה לעיין עלי עבודה, כסדרן תפקידי את לסיים עופד שאגי כעת
 עבודה, עומס כגלל מהר חיש עבר עבודה יום אחרות: כמילים רבה, במהירות עלי

 רשומים אחר, או זה עבודה במקום להחליף וחברות חברים שכנוע בית, לנהגות עזרה
 להסיע שמונה, מקרית חברים לקחת בערבים פעמים הרבה אחרים: דברים אלף ועוד
מאד. ארוך העכורה יום לפעמים לא. ומה משם לקחת לפה,

 שונים. קטנים דברים הרבה כך מכל מורכב סדרן של עבודה שיום ידעתי, לא
 להחזיר כזאת ובעודה לחברים, לעזור לעתים שיכולתי מבסוט, הייתי שני מצד אבל

 שפיו איפת שונים, עבודה במקומות לי לעזור פעמים, הרבה די מהם, שבקשתי על להם,
אנשים. חסרים

 של אמהות חברות, מעט יש כיום טענות. יש ומשמעת עבודה למשטר בקשר
 שילדיהן כאלה, יש כתוב. שזה כמו שלהן העבודה שעות את שעובדות קטנים, ילדים

 עבודתן. בזמן אותם, ולרחוץ להאכיל ממשיכות והאמהות חורשים, 9 של גיל מעל ככר
 שרק חברות, יש העבודה. בזמן ביום פעמים יותר או 4 ילדיהן את המבקרות אמהות יש

 זה כללים.כנלל עכורה סדרי עם להתחשב מכלי להן, נוח יום סדר לפי לעבוד מוכנות
 הוא זה ידי ועל אלה, שעות להשלים חייב הסדרן לאבוד; שהולכות עבודה, שעות יש

צורך. שללא שעות כמה בשביל אחרים אנשים להטריד חייב

 בטח זה פנימי. עבודה סדור שנוי ידי על עצמן את לפתור נותנות אלה בעיות
 מקל הענין כל אבל עבודה, מקום כאותו שעובדת לחברה נוחות פחות לשעות גורם

 מלוי לשם אליהם לפנות חייב שהוא אבות או חברות אותן ועל הסדרן על רבה בסירה
 יותר מוצאים היינו הזאת, הבעיה לפתרון להגיע יכולים היינו לו החסרות. השעות
שעות. השלמת של במקרה לעזור והחברות החברים כל אצל נכונות

 הרבה למדתי זה. חשוב תפקיד למלא שיכולתי שמח, הנני הקשיים, כל למרות
 שבהם. הטוב מהצד בעיקר אבל הרע, מהצד רק לא החברים את להכיר למדתי מאד,

 כל כל מוכן היה ולא שלו, הענף למען המקח על שעמד ענף, בעל כל מעריך מאד אני
 מישהו, ענף ממרכז לבקש לי, כאב ממש שלפעמים לי, ותאמינו לדרישותי. להכנע טהר

 לרצות, שבלי אחד שכל מקוה, אני כספי. לנזק אפילו זה ידי על גורם שאני כשידעתי,
 פרטי. באופן כשבילי ולא הכלל למען בקשתי בקשתי, מה כי לי, סולח בו, פגעתי

 קבלתי שאני מידה, באותה החדש תפקירו במלוי לאליה לעזור הצבור מכל מבקש אני
רבה. הצלזזה לאליה מאחל אני מזה! יותר ואפילו

היוצא הסדרן »
-גבחר־ף־ י. ק ו ל י'
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 לבריכת שנכנס לאיש, פשול בו, התנסה שסרם הדש, לתפקיד שנכנס אדם,
 ועד לפוד כדי תוך הפיס. פני פעל עצמו את להחזיק ומנסה לשחות, לדעת מבלי שחיה
 .נסיון" כבעל חכם "אין כנאמר: משגים המלאכה,נעשים את ויודע נסיון רוכש שהוא

 והפעילות מהר, תחלוף הנסיון רכישת של התקופה כי לכם, וגם לעצמי, מאחל אני לכן
 אשר את ולהדגיש לחזור ברצוני זאת, עם יחד והמוצלח. הרצוי לתלם תכנס התרבותית

 ועדת רכז כמו חשוב תפקיד קבלת מבחינת מוצלחת איננה הזאת השנה בשיחה: אפרתי
 על טרחה ולהביא התפקיד את להחזיר נאלץ אהיה ואולי בכך, ואעמוד יתכן תרבות.

המינויים. ועדת

החלטות: או הצעות מספר היא והתוצאה הראשונה ישיבתנו את ערכנו בינתיים

 כל את עצמו על לקבל גלסר צבי של נכונותו ידי על הסרט. "פרשת" סיום א(
 נכונות של למופת דוגמה לכם הרי כיותר. הטוב הצד על הבעיה גפתרה העגין,
לצבי! הכבוד וכל לאל, תודה כן, על הכלל. למען משהו לתרום טוב ורצון

 )על כנדון. לבדו להחליט יכול הרכז אין דעתי, עניות לפי . מרצים הזמנת ב(
 מתוך אם לכבודנו, לא זה ואף למרצה, נעים זה אין להתוכח( מה יש וריח טעם

חברים. של קטן קומץ פופיע נפוס פתוך או לנושא התענינות

 המשאל ותוצאת בנדון, החברים בין משאל הקרוב בזמן להעביר הוחלט לכן
 חודשיים להזמין יש )פרצים הרחוק. בעתיד פרצים הזמנת בקביעת אותנו תדריך
 של הרצאתו למרץ 5 ה' ביום הרצאות: שתי מרץ לחודש נקבעו כה עד מראש(

 החברים סנה. הדייר הרצאת 26 בתאריך חודש ו׳כאותו וביום בגין, מנחם
 טרם היא אך להרקדה, ביקל רות הוזמנה כן כמו שאלות! להכין מתבקשים

תאריך. לנו קבעה

 ל" 400כ- של בסכום העלאה חלה כי והתברר, בנדון פרטים לנו נמסרו . תקציב ג(
 במסגרת להסתדר אפשר מידה באיזה יוכיח, והעתיד גבוה כ״כ איננו הסכום

התקציב. סעיפי את אפרט הזאת הרשימה כסוף המוצע. התקציב

לב: לתשומת ראויות אשר נקודות, כמה עוד וכעת

 נקבעה חוץ מופע בשביל לסכום בסיסית כיחידה שוגה: שבזמנו לנוהג חזרנו ***
היחיד. ולא הזוג שוב

 מאד. ופגרים ביותר, מושכים ופלקסים הודעות תולים שלפעמים לנו, ידוע ***
 להוריד אין כי - גדולים כבר הם אם נם - לילדיכם הסבירו הורים, אנא, אך

 לפרופט, יפנה מסוים בפלקט המעונין נרשמים. רשימת או מופעים של מודעות
 זקוקים אשר לחברים, פונה הנני בן כמו לידיו. אותו תמסור היא העת, ובבוא
 לקבל ואפשר מקום, בקרבת נמצאת המזכירות אנא, לנעצים: ביותר דחוף באופן

ולהעלמה. פלקט לקריעת תגרמו לא וכך קושי כל בלי המבוקשים הנעצים את שם

 כתופעה נתקל אני לתפקיד, כניסתי כתחילת כבר כי לציין, עלי לדאבוני ***
 לנוהג נכנס והדבר לכולם, ידוע בצוותי-חג, לפעול נכונות על מדובר מדאיגה.

 מרכיבה לטובה, עלינו החדשה העברית השנה בבוא כי האחרונות, בשנים
איפוא, אבקש המשק. בעלון בזמנו פורסמו החג וצוותי חג לכל צוות תרבות ועדת
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 נכונות להראות מסויים, חג בזנוות נכללים שמותיהם אשר החברים, מכל
 החני". כל את יכין חברים קומץ או״ו י,םש״ ,לדיוש

 סרובם שבגלל האשפה, אח עעמם על לקחה סוכנים "הסרבנים" אותם האם
 קונסטרוקטיבית העעה כל לקבל סוכנה תרבות וער" ?... החג? יתבטל ל^ול

 שהשתרשה במסורת, ל״סשיו עלינו בינתיים אך חג, חגיגת קיום א^ר״/׳ש^י"

שנים. מספר זח

: תרבות תקעיב פרוט *♦*

500 תזמורת
1000 קולנוע

הורים( כולל
1200 ספריה

משפחתית, ליחידה י ל" 11) 1550 הספר מפעל
לחבר( י ל" 14) ג100 העגות

• 700 עתונות
17*50 2500 תל-חי

תרבות מחברת

1700 כבוד
750 וחגים מסיבות
1 500 חוגים
1*00 חוץ תרבות
1 500 טיולים
400 שונות

25*00 וילדים הורים זמניים עם
ר־ 1־ עג>יז אליהו

שלפה ידי על שנמסר כפי באזורהנעשה

 להקדיש החלטתי האזורי. השתוף הוא הפעם, אליו להתיחס מתכוון שאני הנושא
באזורינו. נעשה והלא הנעשה על שלנו העכור את לשתף ע״ם בעלון, מאמר

 בשלושה נעשים ואשר אזורי שתוף של בתחום שהן פעולות בקערה נסקור
מישורים:

 ובו', תחבורה לתברואה, דאגה - מוניעיפליים משותפים, מפעלים - כלכליים
על-יסורי. לחנון־ דאגה לאומנויות, אולפן מכללה, - ותרבותיים

 הזמן במשך נוערה המשקים. חברי עם בשתוף מתנהלים הכלכליים המפעלים כל
 משחטה, לכותנה, סנפסה למיניהם, אריזה בתי כגון במפעלים המשקים בין הדדית תלות
 ה לא באזור, אלה מפעלים קמים היו שאלמלא ספק, אין ועוד. המשקים של קניות ארגון

 היא שהדרך להניח ויש השוגים, הכלכליים הענפים בתחום להשנים מגיעים המשקים
 מפעלים כאן נם ישנם משק בכל וכמו מושלמים מלהיות רתוקים שהדברים כמובן נבונה.

 משק בין התלות כללי באופן אך נכון. הוא ההפך וגם גבוהה השנים רמת על שעומדים
וגדלה. הולכת היא אזורי למפעל הבודד במשק ענף או

 תושבי לכל שניתנים לשרוחים מתיחס אני הסוניעיפאלי. והוא אחר למישור נעבור
ההולכים הערכים על עונים אינם אלה ששרותים יתכן, ועיירות. עיריות ידי על הארץ
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 כגון יותר: גבוהה אלה לשרותים שהדרישה הרי ערלה, החיים שרפה וככל וגדלים
 הישוב אין ועוד. עבורי נקיון מסודרת, מזבלה תברואה, ביוב, סדרי רחוב, תאורת

 הבודד המשק על האזורית הרשות סמך זה ובשסה אחרת, חיים עורת מכל שוגה הקבועי
 וכדומה. ביוב מדרכות כםו שונות פעולות בעוע בכסף לממן לו עזר ביותר הטוב ובמקרה

 והלאה, מאתנו זה באזור, המשקים כל את ישרתו אשר אזוריים כלים מערכת לייעור אך
 שהיה לי נדמה בהם. אשמים באזור שהאחראיים המחדלים אחד זה היה מאומה! נעשה לא

 ועדת כחבר שונים בסיורים הדבור. את עליו להרחיב כדאי שלא זלזול כעין בכך
 פשוטות בדרכים אלה בעיות לפתור ניתן כי לדעת, למדתי האזורית במועעה הבקורח
 עעמם להתאים ירעו ואם בכך, מעונינים המשקים אם השאלה, נשאלת כמובן וטובות.

 אזורים לעומת זה בשטח מפגר שלנו האזור כסה יאומן, לא ממש חדשים. לסדורים
 לבעיות פתרונות שיש יודעים אפילו שאנו מבלי נגרמים ועעבנות סבל וכמה אחרים,

.האלה
 הדיבור את עליו ארחיב שלא ותרבות, חנוך והוא שלישי מישור עור נשאר

 הייתי שברעון אחרים, באזורים שראיתי דברים על אישית התרשמות אתן ורק כעת,
באזורנו. גם שיהיו לעעמנו, מאחל

 , כלומר—בראשית סדרי לשנות שאין מההנחה, יר-צא אני החגור. בבעיות נתחיל
 לפי להתאימם ואין השונים, הזרמים חלוקת לפי הוקמו אשר באזור, החנון מוסדות
 ישנם אך הכספיות, בהועאותיהם ולהקטין אותם ליעל ע״ם אזוריות או גאוגרפיות יחידות

 ועוד; חרטות עבודת חשמל, אלקטרוניקה, למוד תפירה, בית, כלכלת □גון מקעועות
 הכשרה להם שיש מורים עם - נאותה רמה על במרוכז אלה מקעועות ללמד ניתן לא מדוע

 התחושה בנו היתה אילו רב, בהון עולים להוראה עזר מכשירי בכך? ונסיח מתאימה
 התלמיד כל קודם נשכרים. יועאים העדרים שני היו אזורי" "שתוף של בכוון מועא לחפש
 הישובים כך אחר אותו. משרתים שהיו טובים, עזר במכשירי מעולה הוראד מקבל שהיה

הישוב. לילדי מקעועית הוראה על פחות הרבה לשלם חייבים שהיו באזור,

באזור. המשקים כל את ומשרת בשפיים, הנמעא כזה, ספר מבית התרשמתי

 היומיומיים כחיים במגע איתם בא לא במשקים שהעבור נושאים כמה העליתי
 מאשר פשוט, יותר ומה בעעבים וגם בכסף גם עבורם, משלם המשק הסופי בחשבון אן

שלגו? לאזור נם התורה את להעביר אפשר האם ולבחון אחרים, אעל ללמוד

1קגב שלמה

**********♦**♦-**♦********************* 
* *

$ ברכות ;שפע

* המשפחה בני ולכל הורנסקי ודני לאסתר *

דלית בהולדת *
J 10.2.זד ביום נולדה אשר *

$<#1HHHHHHHHHK********-»***************
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. is. 1.71 בתאריך "למרחב" בעתון הופיע זה מאמר

 להם קנו הירדן, פתה שעל נחמיה שרה קבוץ של הותיקים שכון בדירות
 הקיבוצית: התנועה של המנוונת הקליטה במפת ונדיר חדש מסוג דיירים שביתה לאחרונה
 אחת וגם שבמדינות רהטאוכלסות הגדולות אחת יוצאי הם שראשיהם צעירות, משפחות
מדינית. מבחינה - ובעקר - אם כי גיאוגרפית, מבחינה רק ולא מאתנו, הרחוקות

. י']*  הארי הולנד, בת היהודיה ואשתו אינדונזיה וחנה,>>וצא/ הארי הם הדיירים
 תעניק שזו מקוה, הוא אך ישראל, מדינת של קבוע תושב של בסטאטוס בינתיים הוא
 הולנד. דרך עוברת לישראל מאינדונזיה הדרך מלאות. אזרחיות זכויות גם בעתיד לו

 באותה הציונית ההסתדרות נשיא של שסו )על נחמיה שדה ממיסדי ניכר חלק עלו מהולנד
הצפוני. החולה בעמק שנה סג לפני והתנחלו לימה( דה נחמיה ארץ-

 בחלקו עת באותה נולד - וחיוכים אדיבות קורן שחום, צנום- - בייקן ון הרי
 של יתומים לבית ונשלח הוריו את שיכל היפאני הכיבוש יווה.בעת האי של המזרחי
 באינדונזיה. התגוררו אשר מהולנד יהודיים יתומים גם התחנכו שבו הקאטולי, המסיון

היהודי. העם בני עם לראשונה נפגש כך

 את משסיים בעסקים, להצליח לו סייעו במסיון הארי של וחגוכו השכלתו
 האיים שחרור אחרי שקמה העצמאית, ברפובליקה לו נסלח לא מוצאו חטא אך למודיו.

 האי של המזרחית במחציתו ההולנדים החזיקו עדיין החמישים היפאני-כשנות הכיבוש מעול
 הזו המחלוקת של בעצומה שנים. שמונה לפני רק לאינדונזיה סופחה וזו החדשה, גינאה
 איפוא, היה כך הארי. את וביניהם מארצו, הולנד נתיני את סוקרנו הנשיא כזכור, גרש,
 נקלטו אשר באינדונזיה, שישבו הולנדי מוצא ובני ההולנדים אלף 200 מאותם אחד

 יתירה התלהבות גילתה לא מאד, עד אוכלוסין צפופת בהיותה הקטנה,זו, בהולנד
כהה. עור צבע כני היו ביניהם והארי - הגדול שחלקם עוד מה החוזרים, לקליטת

. יהודים שלגו הילדים

 אחד. חרר בת קטנה רירה בהשגת רק ממשלתית עזרה נתנה הרווק להארי
 הולנד, חנה,ילידת לעתיד, רעייתו את פגש וכך רלפט, העיר של בדואר עבד תחילה
 של נסיעה - רב אינו הערים שתי בין המרחק האג. בדואר שעברה דתית, לא יהודיה

והבולים. המעטפות בין מהר צמחה והאהבה - במכונית שעה רבע

 אבותיה לארץ לעלות היא מבקשת ילדותה שמאז מהארי, הסתירה לא חנה
 השניים אנטישמיות. של כלשהי נימה חבויה ההולנדים בקרב אפילו שלדעתה עוד מה

 אמר הוא לישראל. לעלות בשאיפתה ותמך אישתו רצון את כיבד הארי .19*2-3 נשאו
 יהודים, יהיו שלנו והילדים עמר, בקרב לחיות צריכה ואת יהודיה "את במפורש: לה

עמם." בני בקרב לחיות צריכים והם

 הזוג בני של רצונם אך לכימיקלים, במפעל מכניסה עבודה מצא בינתיים
 פרצה ארצה, לעליחם הדרושים בניירות מטפלים הם בעוד איתן. נשאר לישראל לעלות
 הגם כיהודי, עצמו את חש תקופה באותה כי עצמו, על מעיד הארי הימים. ששת מלחמת
 למכשיר רתוק בביתו ונשאר עבודתו ממקום חופשה נטל הוא זו. תופעה להסביר לו שקשה



 ׳!סדינת ההשמדה סכנת הלפה □י לד, שיודיעו לחדשות עפא וחסלויזיה, הרדיד
 הקליסה נעיגויות נתנו שנה כחצי לפני גורלו. את לקשור החליט שקפה תלופתיו,

 ,כתושב-קבע הארי - לקלות בייקן ון לפשפתת ירוק אור בהולנד ישראל של והעליה
 נאפזנעות הפשפחה, שפעה בהולנד כעולים. )»( אברהם והבן (7רות) חבת חנה

 לאולפן הגיעו וכך להם, קסמה זו חברתית עורה הקבוץ. על והעתונות, הטלויזיה
בשדה-גחמיה.

ההולנדית" הפסורת "שמירת

 אמסטרדם, אוניברסיטת מוסמכת הפודה, אירו-אסיאגית נערה פראוקיה,
 שמשפחת אומרת הקיבוץ, של באולפן שלה הדוקסוראט הכנת בתקופת עתה השוהה

 הרקע את היודעים אנשים, נמעאים נחמיה שבשדה משום בישראל, יפה נקלטה בייקן רן
 באירופה. ואסיאני באינדונזיה הולנדי היותם בייקן: ון משפחת מסוג משפחות של חפיוחד
 את מעידו מפרס בפיר, שגורה שההולנדית פראוקיה, של ידידה פשק, בן שמעון,

 הבאים לאנשים בחשדנות להתיחס "לא : גחפיה שדה נוסח בקליטה להעלחה ה"פתכון"
הזכויות". כל את מיד להם ולתת לקבוץ

 כה עד שנבנה ביותר המעולה מהסוג ותיקים שכון קבלה בייקן ון פשפחת
 השניים שבוץ העלית כן משפחתי. דו בבית השרותים כל עם חדרים שני דירת בקבוץ:

 הפלסטיק. במפעל לעבודה האבוקדו במטע עבודה כין לבחור הועע להארי בעבודה.
 מרועה חנה וגם אחד, רגע אפילו כך על סעטער הוא אין הראשונה. בהגעה בחר והוא

במטבח. מעבודתה

 בקבוץ חדשים( עולים משלימים, )מיסדים, גדולה הולנדית מושבה של קיומה
המשותפת. והמסורת השפה בשל הארץ, אותה בגי של סובה קליטה מאפשרת

 חברי השפלה. ארץ של המיוחדים החגים את היום עד חוגגים נחמיה בשדה
 לארח ועונג חובה זבות, לעעמם רואים שבהם, ה"הולנרים" רק ולא נחמיה, שדה

 להשתלבות המתאים החברתי החוג את להם מועאים שהם עד החרשים, ואעל את ולהתארח
בו.

 הולנדית תיק רהיטי מערכת משלימה עץ, ספון שחלקה כייקן, ואן דירת את
כמוכן. "פיליפס" מתועדת חשמל ומכשירי מסוגננת,

 הספיק נעוריו בימי אשר הארי, עונה בעה״ל, לשרת יסכים אם לשאלתי,
 חד באורח מהולנד, וילהלמינה מלכותה הוד של הרגלים כחיל לשרת וחעי שנה במשך

 רחוקות עתה לו נראות ואינדונזיה הולנד כי אוסר "הוא לא? ומדוע "ברור! משמעי:
בישראל. שנעשה במה בעיקר התענין בהולנד בשבתו עוד הרי מאד.

עדקוני( )דני "למרחב" עתון

משלו: מלים כמה מוסיף הארי

 וגם הארי של לעבר המתיחסים מהדברים, חלק נכון, תמיד לא במאמר הנאמר
 קשוטים הוסיף למרחב מעתון והסופר המעיאות, לפי לא הזוג, בני של המשותף לעבר
חנה. ידי על או הארי ידי על בכלל נאמרו שלא
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המתנדבים ממדור

 אצלנו. הנמצאים צעירים, מתנדבים זוג של הכומר מאת מכתב נתקבל השבוע
 באן: נביא המכתב תוכן את

נחמיה. שדה משק למזכירות

 לעבור מעונינים אשר פרוכטר, וסטב קלוריה הזוג בשל אליכם כותב הנני
 היה קלפורניה, מוניקה, בסנטה הפרסכיטריאנית הכנסיה של הכמרים כאחד בקבוצכם.

בכנסיתי. אותם לחתן ואף וקלודיה סטב עם רבות לשוחח העונג לי

 בשטח העזה התענינותם בגלל בקבוצכם יתקבל שהזוג מאד, ממליץ הנני
 מאד נשכרים שייצאו מצוינים, אנשים אלה אנשים. עם להסתדר ויכולתם הסוציאלי,

 ובאופן ממנה. חלק מהוים שהם אנשים, קבוצת בכל הרבה מוסיפים וגם זה מנסיון
 שהושג ממה מיוחד, ובאופן בארצכם, ההישגים לכל רבה בהערצה מתיחס הנני אישי,

.בקבוצים

 קשרים הקבוץ, אנשי במחיצת שהות אחרי לטובה, מאד שהשתנו אנשים, הכרתי
זו. מופלאה ואחדות אנושיים

 מרחק מארצכם רחוק נמצא אני כאשר מאד, אותי מגביל שאומנם במעמדי,
 וכל הקבוץ דבר את להפיץ לעזר, לכב להיות מאד רוצה הייתי מילים, 10.000 של
כולו. ישראל עם

הערכה ברגשי

פרוינד ק. כומר

 ובקרה שבועות, מספר לפני אצלנו בקרה האחוז־ מטעם זמני ארם כח משלחת
כאן: מדפיסים אנו אילת המשלחת נציגת של הדעת חות את המתנדבים. במחנה

והקבוצים הקבוצות אחוד
המזכירות

26.1.71 תשל"א טבת כ"ט

4.1.71 - ב נחמיה שדה במשק בקור

במקום: המתנדבים הערות

הקיבוץ. לחברי המתנדבים בין קשר אין .1
בלבד. האולפן לתלמידי אלא למשפחות אמוץ אין .2

קונים. - דאר חופשי. באופן וסיגריות לחודש ל"י 50 מקבלים ג.
לכל. פתוח חברים מועדון .4
לזמן. מזמן ניתנות הרצאות .5
 עבודות עושים המתנדבים הבנים ואילו במטבח עובדות לרב הבחורות .4

רצון. ומשביעות מגוונות
נפתרות. - ויש במידה בעיות .7

תקין. במצב ושרותים מקלחות •.

המתנדבים. כלפי טובה אינה כללית החברים של ויחסם עמדתם ♦.
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: מסקנה

 וקרוב שוטפת אנגלית הדובר מתאים אדם ולסעוא המאמץ את לעשות יש
 המתנדבים בין יותר ורבה אפשרית לקרבה נכרת במידה שיקדם המתנדבים של לרוחם

לחברים

אילת רשמה:

בריסל. בלגיה, בבירת "הקבוץ"

 שנה חני מעל זה בבלגיה. עירונית קומונה נעיגת אעלנו נמעאת כידוע,
 בינינו שהמבוגרים כפי ,"חלוזנה" עדייו שהיא לדעת, ונוכחנו אלינו, הגיעה שעילה
! עברו מימים הזה המושג את זוכרים

 לקומונה שאין לעיין, ברעוננו שלה, "הקבוץ" על מעט לספר מעילה בקשנו
 כעיקר מכוונות ושאיפותיה יהודים לא לרוב תושביה בארץ, ההתישכרת עם קשר כל הזו
 דת של הבדלים בלי הכריות כל בין תקינים וליחסים לזקוקים עדוד לנערכים, עזרה אל

עור. ועבע גזע,
♦**♦♦**-***♦**♦♦***♦***-א-***♦*

 איפה עתיק, באזור העיר, בלב בבריסל? לבקר איתי ללכת אתם הרועים
 ושלא להם, חייך לא שהגורל אלה כל ועניים, זקנים אנשים נוכריים, פועלים שחיים

"מודרגים". חיים של המסחררת להתקדמות עעסם להתאים יכלו

 כמה של ובמרחק פודריירה" לה דה "רחוב שלס: ערה סמסה של בפינה
 פודריירה. לה דה קומונה שחור: בעבע כתוב עליו פתוח, לשער מגיעים אנו מטרים
 כלים, נושאים עעירים בכדור, משחקים ילדים עגלות, אוטומובילים, גדולה בחער
 מעלעל טלפון בזרועותיה, ותינוק הרחוב, את עוברת אשה ותקון, חלוף חומרי ,עעים

 ומה אלה אנשים הם, מי בקול, מדברים אנשים באויר, אוכל של ריחות ברקע,
...?מעשיהם.

 שחברים כפי שלי, "הקבוץ" שלי. הקומונה על קטן הסבר לכם לתת אנסה
כאן. אוחי שואלים תמיד

 אטאיסטים, וגם מאמינים איש, 12כ- כאשר שנה, 15כ- לפני התחיל הכל
 להקים רעו הם הגורל. מידי ולמקופחי□ לעניים לעזור היה רעונם וכל יחד החישבו
 לפתוח כאחים, גדולה, אחת כמשפחה לחיות זאת, לעשות להם שיאפשר דיור, יחידות

 האחים לכל יד להושיט עזרה, קריאת לכל לענות כידיד, אחד כל לקבל ע״ם הדלת אח
 זקנים, אנשים ילדים, עם משפחות נתקבלו גדלה, הקומונה וכך ומרחוק. מקרוב

 והם חיינו. עורת את איתנו ולחלק שלנו ההשקפות את לקבל שרעה אחד כל סטודנטים,
 שנה חעי מגיל ילדים עם משפחות אנשים, 70כ- יש היום הקומונה, אל לבוא מוסיפים

 בעלי הדתוח, מכל העולם, מכל ונערות נערים ,70 גיל עד 20 מגיל רווקים ,17 גיל עד
לשני. אחד לעזור הרעון משותף: אחר דבר אבל פוליטיות השקפות שונים, הרגלים

 בקומונה לחיות החליטו אשר חברים, 25ם- היום מורכב המרכזי הגרעין
 המבקשים סועיאליים, מקרים חודשים, כ-פ עד משבועיים נשארים ואחרים זמן" "הרבה

ועוד. עזרה
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 הנוחיות, כל עם לעצמה דירה מקבלת משפחה כל גדולים, בבתים חיים אנו
רצונם. כפי לסדר יכולים שהם וחצי, חדר או חדר ולרווקים לילדים; חדרים

 בחדר ביחד אוכלים אגו הארוחות את משפחה. כל של לזו דומה חיינו צורת
 האדמיניססרסיביות הבעיות לכל דואג המשרד למכבסה, מוסרים הכביסה את האוכל,
 מוסרים שכולם סשותפת, קופה יש שונים, ורשומים עבודה רשיון סוציאלי, כבטוח
בקיבוץ. זאת שעושים כסי משכורתם, את לתוכה

 הקומונה חברי הספר. בבית מנקרים והילדים עובדים, כולם היום במשך
 לטפל "בפנים" שעוברים ויש סוציאלים, ועובדים פקידים רופאים, כמורים, עובדים
 כל או כרהיטים משאות, בהובלת עבודה יש ולנערים הקטנים, בילדים בבשול, בבית,

 שאין לאלה לעזור בכוונה בהתנדבות, וחלק בתשלום, זו מעבודה חלק אחר, כבד ציוד
 ועבודות בית בדק צביעה, עבודת תקונים, הכולל השרות, על לשלם ביכולתם

אינסטלציה.

 בשאלות, לדון מתכנסים אנו בערב שני יום בכל ושיחות, אסיפות מקיימים אנו
 פעם דחי, פעם מסוים, נושא על פגישות יש השבוע ובמשך שונות; ופניות בעיות

רפואי. או מרעי פעם אינפורמטיבי,

 לחיינו השייכים בנושאים עיון לשם לעיר, מחוץ לויקאנד יוצאים אנו חודש כל
למנוחה. ואף

 קבוע עבודה יום לנו שאין הוא, והקיבוץ, הקומונה בין הממשיים ההבדלים בין
 וסוכן, עשוי הכל כאשר העבודה, את גומרים רק אגו קבועות, שעות לנו אין מראש,

 יותר. אפילו ולפעמים עבודה שעות 12 - סו של ארוכים ימים לנו יש זה ידי ועל
 כסי תרבותית, פעילות וכל לצעירים, עם רקודי תיאטרון, או קולנוע פעם יש בערבים

 בחדר וויכוחים שיחות לצאת, יכולים שלא לאלה טלויזיה הגדולה. בעיר ניתנת שהיא
..............האוכל

 לחיות רוצים אנו שבחיינו. האנושי הסוציאלי, הצד אח לציין רוצה אני וכאן
 לו יש "לחיות" המילה והאי-צדק, השנאה המלחמות, לתחומי שמחוץ ולהוכיח ביחד
 אשר את לבנות באדם, הורס המודרני שהעולם מה לתקן, רוצים אגו כנה. אמיתי מובן
 לאנשים לעזור וכדאי שכדאי להוכיח, רוצים אנו המרומה. "ההתקדמות" במרוצת נחרב

 החיוב אל אותה ולכוון היוזמה ואת המחשבה את בהם לפתח החברה, בשולי החיים
שבהם. הדסטרוקסיבי הצד אל במקום שבחיים

 העולם שבעיות ואנרכיסטים, החדש בשמאל כמו לצעירים להראות רוצים אנו
 לאוכל, לו שדואג מי בלי ערירי שחי הזקן עם ידינו, על הנוכרי, הפועל עם מתחילות

 לסבל עוורת וכה אנוכית כה שהאנושות זמן כל תוספות, לא "הנעלות" ההשקפות שכל
הזולת.

 כאנשים אותם לנדל מנח על סובלניח באוירה הילדים את לחנך ביותר ושחשוב
ממש. של אתגרים עצמו על לקחת המוכן החדש, לדור בסים שיהוו ברוחם, בריאים

 אנדריי )ססיל( צילה

12.2.71 נחמיה שדה
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אחי ע״י שנמסר כפי המזכירות ישיבות דו״ח

 אבי, עם ברור לאחר באחור. לעבודה א. אבי את לגייס האחור פנית נידונה *
לבית. מחוץ השנה לצאת יכול הוא שאין מנימוקיו השתכנעו

 האחור. ע״ח ההוצאות בירושלים. ספרדית בשבוע יומיים ללמוד ליואב אושרה *
המכסה. ע"וז הימים

 אי על למסים, הקשורות בבעיות האחוד ובין בינינו דעות חלוקי על דו״ח נמסר *
 בינינו כספי ניתוק נוצר למריבות, שהפכו ויכוחים מספר לאחר מכסה. מלוי

 וערבויות. הלואות לנו נותנים לא והם מסים, משלמים לא אנחנו כלומר לאחור,
השבוע. יערך והוא המצב על האחור במזכירות ברור תבענו

 הזמן במשך ללמוד. שיצא אבנר במקום הקרור בבית לעבודה נכנס ריננל חיים *
שם. לעבודתו דרושות אשר מקצועיות, השתלמויות חיים יקבל

 מקלטי לתקן יתחילו מרץ חודש שמראשית סוכם החשמלאים, עם דיונים מספר לאחר *
לא ראשון בשלב לשבועיים. אחד עבודה יום בערך לכך יוקדש בכית. רדיו

.,ובו טרנזסטורים טייפרקורדים, פטפונים, תקוני על מדובר ־

 לנו שהובטחו לאחר וזה עוף כשר ושווק בתכנון אזורית להתארגנות להכנס הוחלט *
שדרשנו. שונות זכויות

 עבורן שלח שהצבא ,למלואים נסיעות עבור לכסף דרישות על מסר הבית גזבר *
 שוברים מהצבא לדרוש למלואים, היוצאים החברים, מכל לבקש תוחלס שוברים.

עבורן. לשלם יצסרך לא שהמשק כדי האלה, הנסיעות עבור

6.2.71 סיום כללית אסיפה

 הקליטה, מאזן האדם, כוח מצב על ק. שלמה ידי על כללית סקירה ניתנה
 14 רק כרגע נמצאים כה החקלאות על בעיקר היה הדגש לעתיד• ותחזית בעבר עזיבות

עובדים. הם בו כענף מועט זמן הנמצאים אנשים של אחר וחלק מבוגרים חלק מהם חברים,

 חשש וישנו החקלאות מענפי לצאת חברים 4 של נוספות בקשות יש השנה
 ללמודים ללכת רצון שאין בעיה קיימת לכך בנוסף שלמים. ענפים של התמוטטות שתחיה
 במקצועות ללמודים הבנים את לכוון הצלחנו ,ושלא והשרותים החקלאות בשטחי גבוהים

עבורנו. עליונה עדיפות בדרגת שהן

 את לפתור לנסות כיצד שונות, הצעות נשמעו הסקירה, לאחר שהתפתח בדיון
 תוקף ביתר לנסות היא, אחת דרך במצב: לטפול שונות דרכים שתי הסתמנו הבעיות.

 אתרים. ללמודים יציאה ולהגביל ,לני״זק הדרושים כמקצועות ללמודים היוצאים אח לכוון
גילם. למרות ובשרוחים בענפים בעבודה להמשיך מבוגרים מחברים גם לדרוש כן כסו

 הדרך את לבצע ביכולתינו ספק שהטילו חברים ידי על הוצעה אחרת ,דרך
 עבודה מקום כבחירת החברים לקראת מסוימת במידה ללכת גם שעלינו ושטענו הראשונה,

 הוצאות את בהתאם ולהקטין כספיים להפסדים לגרום יכול שזה למרות הלמודים, וכוון
אצלנו. הירוד הקליטה כושר על טענות גם נשמעו הצרכניות. ההשקעות או המחיה

J x-f ן' 5 .!דר״ אחי, ■׳

ר כ/זפ_י
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ואסיפות שיחות

21.1.71 כללית אסיפה

והנח״ל: ההסיבה בגושאי האחור מרכז דייני לקראת ** *

המשקים. בני כל ותכלול רצונית בלתי תהיה בחסיכה שהחברות מציעים אנו א.

 הנוקר עם להתמזג ולא לחסיבה אוטונומית מסגרת לקיים לתםון־בהצעה הותלס ב.
 בתי במסגרת תעשה באזורים החטיבה שפעילות בהצעה לתמוך הוחלט העובר.

המכסה. ע״ח תחשבנה ההדרכה וששעות האזוריים, ספר
 שנה חזני ישהו נח״ל שגרעיני האחיד בדרישת לתמוך הוחלס - נח"ל בעגיני

בצבא. שרותם כדי תיר חקלאית הנמרה קבלת לשם □משקים

 נהיגה רשיון לעשרת לאפשר לא הוחלט השרות. שנת בתקופת נהיגה רשיון ** *
 כתקופה נהיגה ורשיון נהיגה לשעורי לגשת אפשר שרות. שגת של בתקופה

הצבאי. השרות של

 שתהיה במגמה בשבועיים פעם אסיפה לקיים היחלס אסיפה. נוהלי על דיון ♦* *
עקרוניים. דייגים לשם בית חוגי קיום בשאלת תדון המזכירות אינפורמטיבית.

. נעים א. חגן כ. לילו י. איתן ע• אליהו : תרבות ועדת נבחרה ** *

.*2.71 כללית אסיפה

 מיוחד. באופן חקלאות ובענפי במשק האדם כח מצב על מקיפה אינפורמציה
הצבור. כל ידי על בחיוב נתקבל המסירה ואופן דיאגרמות הראת שלמה

11.2.71 כללית אסיפה

הורנסקי. דני אדן, מרגלית ;דירה ועדת

בת ואילנה 4 בן גולן הילדים, ושני לוקס ואינה בוב עולים משפחת קליטת
 לקבלה הוחלט האחור. של קליטה ועדת ע״י אלינו הובאה המשפחה .10

נסיון. לתקופת

נדחה. לסמינר יואב יציאת .קציר ליואב שליחים סמינר

 צוותי מאת פעולה שתוף מבקש אליהו ;ו.תרבות מסעם ע. אליהו הודעת
־׳ פורים. חגיגת לקראת החגים

הבא; המכתב את בעלון לפרסם רופין מדרשת מאת נתבקשנו

רופץ - לחקלאות המדרשה
לחברה מקצועית להכשרה המרכז

 1»71 יגואר
תקבוצה! עלון מערכת לכבוד

• ח.י.

 להביא איך דרכים אחר בחפושנו אך ריסה יוצא ספק ללא הוא זה מכתבנו
ועל שלנו המדור של קיומו דבר את חברות( צבור )ובעיקר הרחב הצבור לידיעת
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 על קצת ולספר הקבוץ בעתון מקום להקדיש לבקשכם הרעיון על "עלינו" פעולותיו,
לעתיד. והתוכניות הנעשה

 של וחקר להשכלה הרשות של זרוע הנו לחברה, מקעועית להכשרה המדור
רופין. במדרשת המדור של מיקומו הקבוצית, התנועה ברית

 ניהנה הלב תשומת ובעיקר שטחים, במספר קבועים למידה מסלולי מקיימות אגו
במעשה. והן בתאוריה הן המקצועי, הידע הרחבת ע״י השרותים ושכלול לקידום
 ענף לרכרז קורס אוכל, חדר רכזי קורס אקונומים, קורס ודיאטה, לבשול קורסים

התעשיה. ובמפעלי במשק סכנית למזכירות קורס ההלבשה,

 הקורס שיניים. לרופאי )אסיסטנטיות( לסייעות שנתי קורס פתחנו השנה
.הנ"ל ביה"ס של הקבוע הסגל ע"י ומנוהל בירושלים שיניים לרפואת בכיה"ם מתקיים

 שנתי קורס של למודים ותכנית חוזרים לקבועים שלחנו שבועות מספר לפני
 מקצועי לנהול חברה להכשיר הקורס מסרת תשל״ב. הלמודים בשנת לקיים בדעתנו שיש

משלוחותיו. אחת בכל בקבוץ התזונה ענף של
 לשגרה מעבר לפעול לנו מכתיבה אשר היא הירודה, ותדמיתם השרותים מצב

הדבר. בעוכרינו כי זו, תדמית לשנות כדי ובמרץ

 יותר, גבוהה רמה על השרותים העמדת זה הבעיה עם להתמודד הדרכים אחת
 ענפי בכל הקיימים לנוהגים בהתאם ומעשי עיוני ידע על המבוסס למקצוע הפיכתם

הקבוצי. המשק
 ודפוסי חשיבה דרכי אופקים,הקנית הרחבת השכלה, אומר: הוה - מקצועית רמה

 שתפקידם ומכונות עבודה במכשירי נכון ושימוש יעיל בניצול ידע ,מודרניים עבודה
 להתמסר ורצון ענין לעורר כדי מקוות( אנו )כך בהם יש אלה כל העובדת. על להקל
 הדבר אמור וראשונה ובראש לחבר, השרות את ולשפר להיטב לקדם מנת על זה, לשטח
1 ..האוכל. וחדר למטבח כקשר

 וכך המשך, יהיה הראשון, - זה שנתי קורס לקיים נצליח שאם תקווה אנו
התזונה. ענף את לנהל ויכולת רמה בעלת מקצועית עתודה נכשיר

 המועמדות על להקל מגמתם אשר לחוזר, וטלואים מסביר חוזר הלמודים, תכנית
המטבח. ובהנהלת השכלה בועדת במזכירות, למצוא ניתן בחיוב... להכריע הסתלבטות

 תוציאו .תקצצו, . עינכם. ראות לפי בו ועשו גלמי כחומר זה מכתב ראו למערכת, הערה:
 לכם נתונה תודתנו לפרסום. וראוי כמועיל לכם נראה אשר כל את •תפרסמו .קטעים.

 המדור הכתובת: המאמר יתפרסם בו העלון את לנו לשלוח בקשה: מצרפים כ״ב מראש
בורנשטיין. צלה לידי רופין, מדרשת לחברה, מקצועית להכשרה

 נאמנה ח " ב ב

בורנשטיין צלה

המדור. מרכזת


