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................בארמו גשם? התור וקול...........
 מתחילים עבים סביבים, ראשונים פרחים עולות, דרגותהחום מנשבות, קלות רוחות

קברה... אך יפה סמנה? יפה תקופה היש אביב! ללבלב,
 מחודשת הגדה הפעם ובאמתחתו במהירות מתקרב ופסח והלך בא פורים

 השגת-שרותניקים וכל חיילים יהיו הסדר שלחג תקוה אנו )כסעס(. עבסית מתוברת
משפחותיהם. כל עם יחד לחגוג וישבו בבית,

 מזג עם ואורחיהם, החברים לכל שסח חרות חג אביב, חג סאחלים אנו
סוב. רוח ומעב נוח אויר

! יעבור זה נם ואמץ, חזק ולמסבח..

 עליה אלא נדנדה, זאת אין ועולים. יורדים ויורדים, עולים אלה בימי□
 מאמץ עשו הנהגים לזו. זה קשורים נראים ססתורי שבאופן גשמים, וירידת לחרמון
 לאחת להבסרף היה יכול שרבה מי חברים, זמניים, ילדים, עם נגלות כמה וסדרו

 בורות ומיני מגלשות סקי, פברקו היוזמה בעלי הזה. הלבן מהלבן ולהגות הנסיעות
הבאה? בשנה שוב חנעלה ועלז. שמח והעם נלוש

 והרבה בא, האחוד מסעם חנוך ועדת נביג כאשר בדיון, עמד "חם" נושא
 מה מאד, מורגש היה "אוביקסיבי" בדבריו היותו למרות המשפחתית, הליגה על

 החברים קבלו פנים כל על הכוונה. היתה בדיוק לא וזאת בנדון, האיש של דעתו
 תיק בו. ולשוחח לחשוב חומר שוב והיה הסבוכה הבעיה על ראיה זויות כסה שוב

 יוולד דבר של בסופו מה ונראה ויותר יותר משמין הכרס עבה המשפחתית הלינה
בדבר. הנוגעים כל של רבון לשביעות שיהיה העיקר שם.

#*♦****♦♦

 הם באתו הו בעת אך לאילת, לסיול החברים מתכוננים העלון הכנת בזמן
הזאת, החויה אחרי היו כבר

! הביתה בשלום כולם חזרו ומהנה, סובלח סירל

מגרמניה. חודשים 3 לפחות של לתקופה אנשים( 6) קסנה בה קבו הגיעה
יותר. ישארו אף אחדים סוב, ירגישו אם

*********

 וכניסה בעבודה הבלחה לה מאחלים אנו במרפאה. לעבוד נכנסה גרבר חוה
זוכרים שאנו זמן כל בעבודתה שהתמידה מחנה החברים יפרדו בקרוב לתפקיד. מהירה
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 חוה עם לעבוד תמשיך נרדה קץ. א׳־ן במסירות לתפקיד והתמסרה המרפאה, את
המקצוע. של רזים לרזי אותה ותכניס

 פי במשק, לנו שיש הרבים הכשרונות שוב לעינינו נתגלו פורים בחגיגות
 פורים, יום כל לא שנאמר: כפי באלתורים. וסי בחרוזים סי בביום, סי בציור,

בינינו! רבים כה כשרונות שיש ,כן גם להוכח רוצה פאד היתה העלון וסערכת

*********

 החברים של העבודה בגדי תקציב את לצרף הצעה הועלתה האסיפות באחת
 הפתרון תסיר הכולל, לתקציב תקציבים בצרוף אין רבים חברים לדעת הכולל. לתקציב
 פתרון שכל נראה לחברים, עבודה בגדי של ובסקרה שמתעוררות, שונות לבעיות

החבר. ל"סחברת" התקציב מצרוף עדיף
 לסצוא שאין בסיסית, כבעיה עבודה בגדי אספקת בעית את לראות יש

 שהיא בהצעה לבוא המתפרה על סשותפת. בדרך מאשר אחרת, בדרך פתרונה את
מספקת. ובאיכות בכמות עבודה בגדי לקבל החבר של הדרישה על ותענה חיובית,

*********

סוב! מזל הירש. סבתא של 80ה- הולדתה יום את חגגנו 11/3 ביום
הספבח! לעובדות המוצלחת ועזרתה עבודתה והמשך ימים אריכות לסבתא מאחלים אנו

 לעתים אותנו הפוקדות תיירים, קבוצות רואים אנו אביב, בכל כמו
 בקושי מספיק המארחים וצוות מאד, גדולה תמיד ובקבוץ בארץ ההתענינות מזומנות.

השאלות. כל על לענות

 סרוגות, בובות לילדים שהביאו חביבות, נשים כסה היו האחרונה בקבוצה
! ידיהן סעשה

 עד הפסקה תהיה זה ואחרי מאורגנות, קבוצות מספר לעוד מחכים אנו
הבא. לסתיו

*********

ת ,ך 8 י, ס א ית

**
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כללית שיחה 13.2.71
א. מרגלית נבחרו: דירות לועדת
 ע״פ סארה״ב לוקס משפ. קליסת

הבאים: בתנאים נסיון לתקופת

ה. דני

אותם לקבל הוחלס האהוד. הסלצת

אותם. תקלוס במשק משפחה .1
לענף המשפחה ראש את שיקבל צמוד, חבר עם מתאימה עבודה .2



 לגו, נראית לא שהקליטה וברגע האחור, מוסדות עם בקשר להיות .3
לספולם. המשפחה את להחזיר

יואב. השתתפות נדחתה עתה לעת קציר. ליואב בירושלים שליחים סמינר
 בצוותי-חגים, להשתתף נכונות אק חרבות: ועדת מסעם ע. אליהו הודעת
הצוות. התארגנות חוסר בגלל נתבסלה בשבס ם״ו וחגיגת
 והכנת לארגון ולהתנדב להרתם החברים מתבקשים הבאים החמס לקראת

החג.

כללית אסיפה 27.2.7ו
 פעילות על מסר בתל-חי האזורית המכללה ומרכז שמיר, חבר לפיד חנן

לעתיד. התחזית ועל המכללה
 הקליטה מוסדות עם נוספת התיעצות אחרי מארה״ב. לוקס משפחת קליסת
המשפחה. את לקבל לא הוחלט ,באחוז־
 המתפרה. הצעת ע״פ בכך, שמעונין למי לחברים עבודה אישי,בגדי תקציב
נדחתה. המתפרה הקיים,והצעת בהסדר להשאר הוחלם

כללית שיחה 6.3.71
 יעקב לוקי. ד. יעל המשק, מרכז )אליה( הסדרן ועדת-עבודה: נבחרה
ב.ד.

מרץ. לחודש כספית ותוכנית הגזבר מאת סקירה
מצוירות. דיאגרמות בעורת הדגמה השקעות, תוכנית
 הטוב הרצון ועם נשרפה, הויאגראף מנורת ושמושים. מקורות על סקירה
המשימה. הצליחה לא הצבור האזנת על להקל

*■»*»■*» M M > »**■»***■** HHMMXItMMWXMMMM *** *
* *

* אפרת ואדם ת  יהודי את מברכים אנו *
*

* * המשפחה בני כל ואת *
*

* ♦ ת ג 3 ל בהולדת * ** * 11.3.71 ב- שנולדה *
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בפרדס
. n . ו» • h . n • h • n .

 הפרדס, את רכזתי בה לתקופה סכום כקין החברים לפני להביא ברצוני
כללייס. פרסים קל ראשית לקתיד. תחזית גם ולהוסיף

כנ״ל: החלוקה לפי נטו, דונם 175 של שטח קל נטוק הפרדס
פרי. נושא אשכוליות ,ד 66
צקירה. אשכוליות ד' 44
פרי. נושא ושינגטון ד׳ 31
.פרי נושא ליפונים ד' 17
צקירה. קלפנטינה ד' 17

 שיתחילו צעירים עצים להנטע מועמד או נטוע השטח כשליש הנ״ל לפי
 שעקרנו ושינגטון חינם 10ו- ולנסיה דונם 50כ- החליפו הם שנים. 4-5 בקוד להניב

פחלה. בתקופת
כדלקמן: היו להנבה( חפישית )שנה השנה היבולים

לדונם טון 6׳׳)4 אשכוליות
לדונם טון 3| ושינגטון

לדונם טון 4 ליפון
 ההכנסה השתוותה היבולים, מבחינת חלשה שנה שהיתה שעברה, בשנה

בו. הישירות להוצאות בערך בפרדם
 להניח,שנכסה סביר אך סהפרדס, הפדיון את לסכם אפשרות קוד אין השנה

 החשבוניים הסכומים שלפי באן להזכיר יש הפרדס. של הקבועות ההוצאות את לפחות
 היות כדאיותו, אי או ענף כדאיות על להסיק אופן בשום אין החשבונות הנהלת של

השונים. הייצור לגורמי אלטרנטיביים שבושים בחשבון לוקחים ואינם
 נגד, טוען הייתי פרדס, נטיעת לפני היום קופדים היינו אילו לקבר, ביחס

 לנסוע עדיף היה .1963 בשנת הפרדס שניטע כפי זנים בהרכב נטיעה נגד וביחוד
 הבסיסיות שההנחות מכך, ההתנגדות נובעת בעיקר אבל אשכוליות, פהשסח 90%כ-

 נוסף עבודה מקום לייצור היתה 1963 בשנת הכוונה התקיימו. לא אז, אותנו שהנחו
 בהמונים בנים מאידך. בחורף המובטלים החקלאות ולעובדי פחד, החוזרים לבנים

 גברו לזה נוסף בחורף; התפנו לא אחרים חקלאות ענפי ועובדי הביתה, חזרו לא
 לעבודה כיום נזקקים שאנו היא המסקנה שהתרחבו. אחרים בענפים לעובדים הדרישות

בקבוד. והן בקטיף הן זמניים לעובדים ובעיקר בקטיף, שכירה

בעתיד התחזית ולגבי
כדלקמן: הזנים לפי היבולים יחיצבו הערכתי לפי

 לדונם ל״י 1 .200כ- לקוות, יש שיתנו, לדונם טון 8-9 אשכוליות
 לכסוי ל״י 600כ- האשכוליות ישאירו נכונה ועבודה יעיל בטפול היום( )במחירי
והפשק. הפרדס של קבועות הוצאות

 עבודה והוצאות גבוהים ביבולים האשכוליות של הגדול היתרון היה בעבר
ששערו. מפה יותר סוב שוק גם יש שלאשכוליות לזה, נוסף פתברר כיום נפוכות.

 מהאשכו- פחות יכניס שזה למרות סביר, יבול יהיה לדונם טון 5 ושינגסון
בושינגטון כני'ל ליבולים להגיע שנוכל להזכיר כדאי בהחלפתו. כדאיות אין ליות,
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העצים• חיי לקצר שעלול דבר שנתיים, כל העצים חגור נעזרת רק
 סחירי אסנם ביותר. הפרובלפסי ההדר זן זהו לדונם, סון 5.5 לימון

 העבודה הוצאות גם אך לדונם, ל״י 1.800כ- להכניס חייב כנ"ל גבוה^סויבול הלימון
 זו במשק נוכחי עבודה כוח במצב גבוהים. בעץ, בספולים והן בקסיף הן בלימון

 עזר בכלי שמוש וע״י הלימון בעצי הטפולים צמצום ע"י עליה להתגבר שננסה בעיה
 שישמש במשק, לבנותו שבתוכנית כלי וכן שדרה, ולגזום העצים צמרות לגזום שונים

מהשטח. הגזם להוצאת
 סצ׳וסה זנים: משני קלמנטינות דונם 14 נסענו שעברה בשנה .קלמנטינה

 זנים של דונם בשלושה החלקה אח נשלים השנה שונים. במועדים שנקטפים וסמסל,
 אחרים אזורים של מא^ה יפלו לא שהיבולים ונקוה מאד, סוב זה לזן השוק נסיוניים.

 פרטיזני קטיף למטרות הצפויות החדיוזח הם זה זן של ביותר הרצינית )הסכנה בארץ.
לכביש.( הפרדס סמיכות בגלל ביחוד

 משקיעים אנו הנוכחיות בשנים כי להזכיר עוד יש השונים. הזנים לגבי זה
 הדבר נעשה שוב העצים. 1פעי קבועה המסרה ברשת השטח ברשות ניכרים סכומים

 בגלל מאד. נוחה שהשיטה מסתבר שעבר, בקיץ מניסיוננו עבודה. בימי לחסוך ע״מ
 אפשרות יש בעיקר וכן בלילה להשקות לנו מתאפשר הממטרות של נמוכה ספיקה
 במועד המזיקים הדברת את לבצע שמאפשר דבר אחד, ביום חלקה להשקות לגמור

פשיסות. כנגד הכביש לאורך הפרדס את לגדר בכוונתנו כן הסדוייק.
 בגידול החצבני, לאורך עושים שאנחנו הנסיון את רק אזכיר ולסיום

בעתיד. סוכות לחג מדאגות אותנו יפתור שלפחות דבר בצל, אתרוגים

גו־4ס גדי

כואב

 רשיון את לוקח מכסאו', קופץ פלוני החבר הצהריים. אחר ארבע השעה
 הניעה אשר אשתו, פני את לקבל שמונה לקרית ונוסע הג׳יס ספתח ואת שלו, הנהיגה

..ממרחקים. עתה זה
אחרת חברה הצהריים. אחרי ארבע השעה...........אחדים: ימים לאחר

 "רכב להם ואין נהיגה, רשיון בידיהם שאין משפחתה, בני שמונה. לקרית הנעה
 להיות השניה לחברה לאפשר כדי עזרה, בבקשת הרכב" על ל"ממונה נגשים צמוד"

עצבנות,דמעות. רוגז, התוצאה: מתחמקת. תשובה מקבלים הם מועד. בעוד ילדיה עם
 בין חיץ של הסכנה נשקפת יום. בכל כמעט שמופיעה בעיה, לכם הרי

 קיבוצית, בחברה "מעמךות" שתי והתהוות כאלה, שאינם ובין צמוד" רכב "בעלי
על-סעמדית. חברה להיות רצתה שתמיד

 לפני סחו״ל, חזרתי כאשר תורן". "נהג של המוסד קיים היה שנים לפני
 לנהגים אין כי לי, נאמר בחקירתי נעלם. זה מועיל שמוסד לי, התברר כשנתיים
לטמיון. ירד והדבר "חשק" עוד הזאת( התורנות את עצמם על לקחו )אשר הצעירים

 כולם בידי הרי "חשק", להם שאין הצעירים של טענתם לגמרי לי מובנת
"הממונה" אל אחת פניה מיוחדות. תחבורה בעיות בפניהם ואין נהיגה רשיון יש
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בתחבורה. קשיי□ אין משפחתם לבני גם ונוסעים; הג־׳ים לתוך וקופצים
נהיגה...? רשיון בידיה שאין הנ״ל הקבוצה בדבר סה אך

משקים. מאד בהרבה קיים - אגב - אשד התורן", ה"נהג ויחודש אלה חישבועל אנא,

51ננ_7ג’פ. צחק

להכיר גא
. n . n . it . n . n . n . n . n . 11 .

מגרמניה. "פרנצל" קבוצת חברי פאת

קוראים איתנו. שהבאנו ,ו"אמא" צעירים 5 כוללת מגרמניה הקמנה קבוצתנו
 במינה גרמניה. בדרום וחיה בית עקרת היא "אמא". היא בשבילנו אך , גרסרוד לה

 כפקידה ועובדת גרמניה, םדרום-מערב באה ואירמגרד בפרנקפורם גרה האחות,
 לרפואה. לבורנסית ומקצועה אינגריד באה גלזנקירכן מהעיר גדול. במפעל

 שלנו "הגבר" דימר . . ולבסוף. התיכונה. בגרמניה במוסד אחות היא אדלמראוד
אינסמלמור. ממקצועו והוא

הנוצרית: הכנסיה מסעם לאור היוצאת בחוברת כותרת בלמה רב לא זמן לפני
תושביה?" ואת ישראל את להכיר מעונין סי "

 בקבוצים לעזור חודשים, 3 של לתקופה לישראל לנסוע אפשרות על דבר זה מאפר
 שהוא פרנצל, מר אצל נרשמנו זו מודעה סמך על הקודש. בארץ מיולי□ ולערוך
 הנסיעה את לממש מנת על הבאה. הקבוצה עם ארצה יגיע ואף המפעל, של המארגן

 שברצונו כמובן תשלום. ללא חופשה עוד והוספנו השנתית החופשה את לקחנו הזאת
 ובמקומות הסמוריים במקומות יותר שאפשר כמה עד לבקר כדי פנאי, כל לנצל

 לנו שניתנת שמחים אנו וכעת ,חיי-קבוץ על הרבה שמענו לא מקודם אחרים. סענינים
 וקצה חדש הכל עבורינו כאמור, שבהם. והמיוחד האלה החיי□ אה להכיר ההזדמנות

יכולתנו. כפימב ולעזור החדשים לתנאים להתרגל נשתדל זאת בכל . . . מוזר

"פרנצל". קבוצת

הקבוצית. התנועה ברית ידיעות "בברית" 1971 פברואר

העליון בגליל אזורית מכבסה

15 אזורית. מכבסה להקים ההצעה נתגבשה העליון" הגליל ב"ספעלי
למפעל. להצמרף הסכמתם את הביעו קיבוצים

 חברתיים מפעמים יהיה נכון הא□ ספיקות והובעו דיון התקיים בוועדה
היחיד. הקיבוץ למסגרת מחוץ זה, שירות ענף להוציא וכלכליים

 למצוא יהיה שקשה אדם לכוח תעסוקה זו עבודה נותנת הגדולים בישובים
 להשקעה שווה ישוב בכל משוכללת מכבסה להקמת הדרושה ההשקעה אחר. עיסוק ו

 המשותפת המכבסה תתבסס לכך האזורית.נוסף במכבסה להשקיע יצפרך משק שכל
שכירה. עבודה על מרובה, במידה
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 סעוסי הם הפכבסה הקפת את המחייבים הפשקים שמרבית התברר שני מצד
 הכלכלי מצבם גם מיכולתם. למסה היא נאותה רמה על זה שירות ענף והחזקת אוכלוסיה

 המפעלים במסגרת המכבסה הקמת לצורך מת*מה. מכבסה הקמת להם מאפשר אינו
נוחות. הלוואות המשקים יקבלו בקרית-שמונה האזוריים

 שאין צויין אתיההצעה. לאשר הוועדה החלימה ולכאן, לכאן שיקול לאחר
 להביאה יש אחר במקום דומה תכנית תצוף אם אחרים. לאזורים גם תקדים בכך לראות
הראשונים. בשלביה הוועדה, בפני לדיון

מגרמניה חדשה קבוצה

 הושמת בצורת ישראל לעם הבנה של במוי תהיינה הנסיעות "התכלית:
 בתקופת בקבוצים. גם אך שונים, במוסדות למצוא אפשר לכך הזדמנות כנה. עזרה

עוזרות". לידיים בעלי-פרדסים הקבוצים במיוחד זקוקים החורף
 נוסעי-ישראל בין מחולק אשר הסבר, דף מחוך הראשונים המשפמים אלה

גרמניה. משמומגרם, פרנצל מר של בקבוצותיו
 פעמים, מספר במדינתנו שהה הוא הימים; מכבר ישראל ידיד הוא פרנצל מר

 בנגוד עזרה. קבוצות לארגן לגרמניה בשובו החליט השוויצרי, לעמיתו ובדומה
 חופשה בתוספת השנתית, חופשתם ע״ח לישראל "פרנצל" אנשי באים "פקס" לקבוצת

בלבד. חודשים 3 בערך היא שסה"ב תשלום, ללא
 לעזרתם שנוסף הדבר, מבעי נסיעה. דמי כולל ההוצאות, בכל לשאת עליהם

 להתפלא, איפוא אין ברם, בה. ולסייר הארץ אח להכיר נם הם רוצים במשקים,
 גמר אחרי אפילו הסביבה, את ולתור להסתובב התחילו אלינו, בואם עם שמיד

טיול. עריכת לשם השבת גצול על לדבר לא כבר העבודה,
 ודאי הסיבה "פרנצל". קבוצות של קליטה כבסים יפעת קבוץ נקבע למעשה

 נועדה תחילה וכו'(. נצרת עכו, )חיפה, מסוימים. תיירות למרכזי קרוב שוכן שהנו
 זה. לכוון הגרמנים אצל הוכוונה ההכנה פעולת וכל יפעת לקבוץ שלנו הקבוצה גם

 שהם למרות אלינו: הגיעו הם וכך הפועל, אל המקורית התוכנית יצאה לא מה משום
 והתבסס , הרחוק העליון לגליל הפנייתם על מא־כזבים מאד היו זאת, לנו הראו לא

עליהם. שהומלץ המקומות, בכל ולבקר לראות יספיקו שלא החשש, אצלם
 ספק ובלי לקלטם, יכונום שהביעו משפחות, לכולם כבר נמצאו לזאת אי

התמרמרותם.. על להתגבר זו משפחת עובדה להם תעזור
 ובהתאם ברציפות, נוספות "פרנצל" קבוצות לקבלת פועלים אנו ברם,

 מקום מכל הבא. החודש בהתחלת או זה חודש בסוף הבאה הקבוצה תגיע לתוכנית
 טוב, אצלנו ירגישו הנ״ל הנסיבות אף על כי תקווה, ונביע הבאים בברוכים אותם נברך

 והבלתי העמוקים הרשמים אותם את איחס ויקחו האנשים, ועם המשק עם יתקשרו
לארצם. בשובם , עמם לקחו "פקס״ שצעירי נשכחים,

־רוך’עב/ אליהו
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*****
***

 אצלנו שהיתה הגרמנית הקבוצה בין■ היתה היא "בים"? את זוכרים
שעבר. בקיץ

כותבת: בים
 נחמיה. בשדה אליכם ובמיוחד לישראל מתגעגעת "...,.אני

 הדבר, יתאפשר רק ואם לחופשה תוכניות לי עורכת אני עכשיו כבר
 □ אנשי והרבה עליכם, מספרת אני הרבה לישראל. לבוא שוב רוצה הייתי

 , הקבוץ על שואלים במיוחד אצלכם; הנעשה על לשמוע באמת מתענינים
כמוכם. לחיות שאפשר ,להבין קשה בגרמניה, שכאן לציין, ועלי

 מאשר נוספת, מכוניה ולרכוש קריירה לעשות חשוב פה האנשים רוב בשביל
"..............בצוותא טובים חיים

התרבות מוועדת חדשות

 עוד בינתיים אומנם לתלם. להכנס התרבות ועדת מתחילה לאם לאם
 תרבותית לפעילות להגיע נצליח ודאי החברים של הנכונות בעזרת אן" לכת", "מצניעים

 בצורת אם עצמית, יצירה על אלא "היבוא", על מדבר אינני וכאן הדעת. את מניחה
שבת. ערבי עריכת או חגים עריכת

 שכל לקוות ויש המרץ, במלא פועלת פורים חג צוות הרי לחגים, באשר
להצלחה. חלקם את יתנו החברים

תוכניות: שתי עוד הפועל אל להוציא אנו עומדים מרץ בחודש
 שאומרים כפי נתמלאה שהרשימה לציין יש . והסביבה לאילת הטיול א.

.גל לאריה חן ו...חן, נעים בלוי סובה, נסיעה המטילים לכל כן, על לילה. בן
 טרם והטפול היות ההורים. לכל יום בן טיול הזקן פני אח והדרת ב.

 ייצאו הורינו כי מקוים, אנו כאן גם נוספים. פרטים למסור נוכל לא נסתיים,
מלאה. הצלחה תהיה ולמפעל נשכרים,

 אנו כעת האחרון. ברגע ממש בגין ס. של הרצאתו התבטלה לדאבוננו
 לפנינו ירצה סנה ד״ר כי סיכויים, קיימים זאת לעומת חדש. תאריך לקביעת מחכים

 בגבם, חבוש ועדיין רגלו את שבר סנה שד״ר הודעה, קבלנו אמנם במרץ; 26ב-
אפשרית". בלתי כ"פשימה הרצאתו את העמידו טרם אך

 תתקיים כן כסו אחרונות". ידיעות "ערב שילו משה יערוך 2.4 ו׳ ביום
תקליטים. תערוכת אפריל חודש בהתחלת

 והמדובר הצווח, את אופיר חנן יפעיל הפעם הפסח. חג יגיע מכן ולאחר
 בקשר אלא קלות, חוץ הופעות 2 הזמנו פסח של לשבוע הסדר. לליל רק לא פה

 זה הרי לבליל, לנסוע "יעיז" אחד אפן אם אפילו בתקוות. עוד חיים אנו אליהם
רועה יצחק את אפריל 16 שבת לערב הזמננו פסח שבוע של סיום בתור הישג.



א " ל ש ת פורים מהופעות
x*+x*+x*+x*+x*+x*+x*+x*+x*+x*+x*+

 לעשכח? הערב לך יש מה
 בחוליות. בסלויזיה לחזות בוא
 ספרים בדול חדר לנו יש

פתאים. בדיוק מלותיה בשביל
 פהאורך, חצי הוא הרוחב

 הצורך: לפי והטפפרטוה

 חפים. בקיץ קר, בחורף
 פנים. כלפי נפתחת הדלת

 בעצפך... תראה נכנם, אבל,

 מכה? קבלת חבר, סליחה, או,

 לעמוד? הדלת לפני לך לפה אך,

 מקופות. נתפוס בוא לזה, רגיל הוא
 סוצבים, כסאות על לא חלילה, אבל,

 שמורים" "סקוסות הם אלה כי
 כלל, בדרך קבועים מבקרים בשביל

הקהל. בגב כסאות מספיק יש אך
 היושבים, רגלי מעל לספם רק צריך

 להרים ולמעלה כסא לתפוס

 בזהירות אך ב"שוונג", אותו
בטעות. ראש באיזה נפגע שלא

 בנוח, שב הפעיל, את תפשוט
 לטרוח צריך אינך לא,

 סבין, לא שאני כך, ללחוש
 מאזין. לא אחד אף המסך על לדבורים

קרוב, תשב־כה אל מה? חזק, די הקול
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 בקשות יש אם הסענינת. בהרצאתו הזה הערב את לנו יגעים אשר ישראל, משדורי
 נפרסם אפריל-מאי לחודש התוכניות את לי. להודיע נא לנושא, בקשר מיוחדות

הבא. בעלון

ר" על^ל־דו אליהו



סוב. כך כל שומעים שלא אנשים, למען זה
 מעם עוד נו, היום? רואים מה

 מבס. בתכנית יבין חיים יופיע

 תראה. כבר בחורות, תבאנה אז

 ויוצא? נכנם תמיד זה בחור למה

 שלשול, חלילה למסכן, אין לא, לא,
צלצול וכל לסלפון מחכה רק הוא
 דבר, אין אבל החוצה, -רץ

ו נגמר מזמן הסבם מה,
 פספוסים. מרוב לב שמתי לא

 ילדים הנה שבאים מתפלא, אתה
 לוותר רוצים שההורים חושב, אתה

 החיוור? והגשש איינשסיין אריק על
 לתכשים קוראת כבר האמא הינה

 אילנית. את לראות רוצה מאבא, זז לא הוא

 רוקד? פתאום המסך למה
 עובד מחפש עבודה, סדרן נכנם

 כבר? לך מספיק מה, במסבח. למחר
 דבר, שום ראית לא עוד הרי
המבוך? סן פה תצא ואיך
 ארוך. סרס יתחיל מעם עוד חכה,

 להתראות, ללכת, רוצה דוקא אתה אם נו,

חוליות. נוסח לסלויזיה פעם שוב ותבוא

שוהם אסתר


