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 נתקבלה החדשה בתלבושתה ההגדה נשארו! והרשמים הלך פסח בא, פסח
 שהמעצבת חבל, כמה טעם. בטוב ועשוי מאד נאה העצוב יפה, ההוצאה בהתלהבות,

במקום. בו ההצלחה את לקצור יכלה ולא הסדר בליל איתנו הסבה פר»לא דיני עצמה,

 בהעדר למשל והרגשנו הימים, משכבר מכירים כמה חסרו ההגדה של בסקסט
 מבלי לחדש אפשר שאי ברור, אבל מדבר", "קומופןועי ביאליק: של היפה השיר
 כדאי שהיה יפים, פרקים מצאנו בהחלט המחודשת ובהגדה העבר, מן חלק על לותר

להוסיפם.

 כדי וזמן עבודה חסכה לא גלילה וחגיגיים, מאד מרשימים היו הקיר קשוטי
 להזדמנויות גם היפים, הבאסיקים על לשמור שנוכל נקוה, הדרושים. לאפקטים להגיע

אחרות.

 חלקם את .הוסיפו ובכניסה באולם יפה כך כל מסודרים שהיו הבר פרחי
 וליחמיס-מבצעים מרובה בהצלחה זכו פסח של והסדר החג בקצור, החגיגית, לאוירה
 להצלחת מאמציהם על ואורחיהם המשק חברי מכל לבבית ברכה שלוחה ואמנון לעופרה
הערב.

 הכללית, בהתחדשות ואולי העומר; קציר סקס על לותר שעלינו חבל קצת
הזאת? היפה המסורת אח גם בעתיד לחדש מקום יהיה

 בתוך הפעם שהוגשה החג, לימי השי מחלוקת החברים נהנו במטבח גם
 מבפנים, גם יפה, חלוקה הדעות לכל הכזיב! לא תוכנן וגם עליזות, צבעוניות שקיות

מבחוץ! גם
*********

 משפחתו שם את שינה ,18 לגיל שבהגיעו סמרה, משה אצל חל נוסף חדוש
 מיוחדון משמעות זה במקרה יש "תתחדש" המסורתית שלברכה לגו, נדמה לעמידור.

הלב. בכל עליה מברכים שאנו
*********

 ון וסבא וסבתא שנה 80 החודש מלאו פראג ון סבא שלנו, הדאר" ל"שר
 כפול, טוב מזל "הצעיר" לזוג מאחלים אנו לנישואיהם. שנה 55 חגנו ביחד פראג

שגה! 120 עד מאושרים לראותם ומקווים
*********

 ובשעה טוב, מזל בית. לכלכלת כמורה החודש בהתחלת הוסמכה בינה
מאד! סובה

*********

בפלחה. לעבוד והתחיל אלינו שהגיע לוי לדוד הבא ברוך

מודיע:- שלושים ועדת

 א. לצבי צלמים מעט ננשו כד עד יוני. חודש בהתחלת נקבע החג מועד
טאוס ואליהו ב. נעמי עם התקשרו ומעטים וצלומים, תמונות לתערוכת סרטים לקחת
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הילדים. לבתי ומתקנים צעצועים עשית על מידע. קבלת לשם

 רקפות, בובות, עשית ידי על במבצע חלק לקחת מתבקשות החברות גם
 לבדים עצים, סרמים, כגון החומרים שכל כמובן מתקרב. המועד כי ועוד, צעצועים

_ הועדה. חשבון על ,ובו

 *ת פאר. מעט נעשה כה עד כי בהכנות, להזדרז הציבור לכל פונה הועדה
 כולם אח ולהגדיל לפתח שהות שתהיה בכדי החודש, סוף עד למסור יש הצילומים

התערוכה. לקראת
*♦♦♦**#**

 עלה, הירדן סוער. אויר מזג בלווי חחורף אלינו חזר פסח של בשבוע
 גדולה. אחת שלולית החצר וכל למזל!( יום, באותו )תוקנו עפו רעפים נתלשו, ענפים

הרכה. הכי סבלו והפרדס האבוקדו הנשירים, מסעי נאמדו, סרס בחקלאות הנזקים

 מאושרים. ממש חזרו והחברים המשוער לכל מעל הצליח לאילת הסיול
מסע. רשמי נ. יוגה כותבת העלון בהמשך

 בגח״ל הקרקע על שעלה שוהם, יואב של בחלקו נפלה ראשונים זכות
והצלח! עלה יואב, שבנגב. קטורה

♦♦***♦♦**

הסף( )פפי ץ ו זג נ
X M UM kM

 גדול? כשתהיה תעבוד אפה גוגו, לגונו! )הסדרן( אליה
בחופש! אהיה אני יעבוד, לא אני גוגו:

»*»»»»»»»

 חלוק או בסינור ולא מטבח בסינור בקרס חנה את לראות לי, מוזר עדיין
 למרפאה" אגש "מחר במקום: לחנה" אלך "סחר לומר: השפתיים על יש עדיין לבן.

 היא אצלנו. חובשת של הקשה התפקיד את חנה מילאה יותר( אפילו )אולי שנה 25
 רבות בלידות עזרה אפילו או נוכחת היתה ברית-מילה, סקסי של בעשרות השתתפה

 לנו ואם לנצח. עיניהם את שסגרו לאלה האחרון הכבוד את שנתנה זאת, היתה כן וגם
 מיני בכל אליה פונים אין שכבר לחנה, ההרגשה משונה להיות צריכה במה עד מוזר,

 •וכו' חולים ילדים מצב על הצהריים אחרי יום כל לה מוסרים לא כבר מכאובים,
 ומעריכה לזה, סוכן הוא אם הצעיר, לדור אחריות למסור שצריך מסכימה, בהחלט אני
בתפקידה. עצמאותה את לחוה ולתת לפרוש חנה החלטת את

 אחד כל הלא סרכזי: מתפקיד שפרש לזה "תרדה" להגיד בחיינו נוהגים אין
הזולת. שרות את זה עבור ומקבל פעולתו בשטח יכולתו כמיטב לתרום חייב

 מעזרתה, ונהנה חנה של דלתה על הלילה באמצע שדפק אחד, כל אך,
 בודאי ההרדמה, מן שהתעוררו אחרי המיסה, ליד חנה את ומצאו נתוח שעברו ואלה

. לסובה זאת את זוכרים

 כהצלחה למלאו שתוכל מתאים, עבודה מקום בקרוב תמצא שחנה אני, תקוה
סיפוק. לה ושיתן

חנה. של מלקוחותיה אחת



-6-

המפלגה מרעידת קער ח דו"
• ליזה עם ביחד שם שהיה ריגגל, םאת:חיים

 העבודה מפלגת ועידת כנפתחה 71 באפריל רביעי בניסן, ב-ס' זה היה
הכירה. שבעיר האומה כבניני רושם ורב חגיני במעמד

 הועידה עירי 3000 כש מקום, אפס עד ומלא ומקושט מואר כולו היה האולם
 הממשלה, ראש את ובמיוחד רמות בתשואות קבלו והמפלגה העם נבחרי את מכונסים.

 משלחות בתשואות קיבלו כן כסו בקימה, קבלו הנשיא את החוץ. ושר הבסחון שר
הועידה. בדיוני נם שהשתתפו סחו״ל רבות

 מזכיר מפ״ם. ונעיגי החדשות העליות נעיני התנועה, אבות ישבו הבמה על
 שלישית חוליה היא המפלגה שועידת בעיינו, הועידה את פתח אליאב אריה המפלגה,
מורכב: בתהליך

חבר. 300.000 התפקדו בו המפקד א.
 ועירי נעיני את לבחור ע״ם לקלפיות הלכו בהם הפנימיות הבחירות ב.

.המפלגה
עעמה. הועידה נ.

זו: לועידה מסרות וכמה במה

 בנושאים החל חיינו, תחומי בכל המפלגה של הפוליטיות השקפותיה את לנסח .1
 וכלה וטכנולוגיה מדע חנוך, כבעיות כללים אידיאולוגיים מדיגיים-בסחוניים

.חכרתייס-כלכליים בנושאים

 המפלגה פעילי עוות בידי ותתן המפלגה של הקבע חוקת את תאשר הועידה .2
 וביעד מוסדותיו הן מה יום, יום בחיי גדול כה ארגוני מבנה לנהל איך נוהלים

הנבחרים. ויבחרו החלטות מתקבלות

 במזכירות, הראשונה כישיבתו יבחר וזה החדש המרכז יבחר הועידה סיום עם .3
 תוספת גם אומר המוסדות כל חרוש כי ספק אין בלישכה. תבחר והמזכירות

כיום. אותם הסאישים לאלה חדשים אנשים של

 אך אחידות, רעות אומנם אין השונים. חלקיה על אחוד ועידת היא הועידה .4
מאוחדת. מפלגה יש

 האורחות המשלחות ברכה דברי השמיעו הכללי המזכיר של הפתיחה דברי לאחר
 המרכזי הנאום את מועלח( נאום חמה מבוא )חבר הספר. ישוכי ונעיני החדשים העולים

 לגבולות ואם, שלום, בלי נסיגה )אין ידוע. כודאי והתוכן הממשלה ראש נשאה
 רעיפות עם שלנו, שארם מסוימים, שנויים עם הירדן נכול לנו, הגולן רמת כסוחים,

 של ואחולים ברכה דברי היו הערב כסכום לנו.( עזה מערב, בכוון טריטוריאלית
.הנשיא

 תקן לפי לא עבודה שעות עם כתל-אכיב, התרבות בהיכל הועידה המשך
לארוחות. הפסקות עם כתעות, 24.30 עד בבוקר 8.30 משעה הסתדרותי!

 נידונו שלא ועוד ומדינה דת כמו אחדים נושאים היו גדוש עבודה יום למרות
זמן. חוסר מפאת

ב': יום והמדעים הנושאים תכנית

תל-אכיב. עירית ראש ברכת
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 כ( )ארה גולדברג. וארטור המסשלה ראש סגן סאת וכלליים רעיוניים גושאים
 היהודית(. )הסוכנות פינקוס אריה סאת הציונית והתנועה היהודי העם

כן-אהרון. ההסתדרות מזכיר סאת וכעולם בישראל הסוציאליזם
 • קצ׳לסקי אפריים פרום. מאת בישראל והחברה המדע

 ספיר. פנתס האוצר שר סאת שלום וכעת הסלחסה כזמן וחברה כלכלה
הבסחון. ושר החוץ שר מאח והכסחון השלו□ מדיניות

 פחות לא כי אם גדותיו, על האולם התמלא והבסהון המדיניות בנושא כמובן
ידועים. הפרטים ד.«וצר. שר של הוצאתו היחד, ומאלף חשוב

 סובה. ורמה חשיבות כעלות הרצאות ומלא נדוש השני, היום הסתיים בזה
נורא. לא אבל נפוח, קצת ראש עם 01.00 בשעה לישון הלכנו

 מדיניות במלחמה. וחברה כלכלה הנושאים: לדיונים. מיועד היה שלישי יום
הסתדרותית. ותעשיה מקצועי ואגוד ובטחון חוץ סוציאלית,

 בפער והולכות הגוברות הסכנות את יוספטל סנסא הדגישה הכלכלה בנושא
והחעשיה. החקלאות בין ההכנסות

 העוני בעית ילדים, מרובות למשפחות דיור בעית שנדוגו: נוטפים נושאים
זגעירים. לזוגות ובניה סוציאלית ועזרה

 ההחלפות, תור בא זה ואחרי מוצלחת בעורה הדיונים את סכם האוצר שר
 המרכז נודל לנושאים פתרון מצאו זה למועד עד בחצות. 24.30 מראה כשהשעה

 ידיים הרסת בהתעםלות מתחילים הראש, יושב של בגצוחו הצירים, ואגו ומדינה ודת
ביד. הצירים כרסיסי עם

הסעיפים. כל על מצביעים כשאלפי אמיתית, דמוקרציה של הרגשה זאת היתה

 כי להם, לא זה שפוליטיקה הטוענים חברינו סכין לאלה לוסר ברצוני כסוף
 כידם, ראשון, ממקור להיוכח ע״מ הבאה, בועידה שישתתפו ישר, דבר זה אין

יסיגו. של הדמוקראסי במשטר אמת ושיש

***♦**♦*♦♦♦♦

אורי

1 י
םשפחותיהם ולכל

.שמחתםביוםטוב ומזל

ביום יצא מיוחד עלון Jהחגיגה

טליה

כשפע ברכותשלוחות
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העבודה מסדרן לעבור בקשה
X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X

 נועד בה השמוש העיבור. לכל המיועדת לבנה תיבה ישנה למזכירות בכניסה
אחרת. או זו ססיבה משתנה שלהם היום סדר אשר לאלה

 אך שבועי, עבורה דו״ת רישום על אחראי אדם יש ענף שבכל נכון, אמנם
 נוסף השתלמות. או חופש רפואי, בספול נמעא העובד האם יודע תמיד לא אדם אותו
 כל לכן מסוים. אדם ידי על שבועי רשום אין שעבורם אנשים הרבה גם ישנם לכך

 )מקום השינוי. מהות ואת התאריך את לעיין פתק, לרשום סתנקשים האנשים אותם
 עיבורית פעולה לימודים, מילואים, נוספת, רפואית עזרה מחלה, חופש, עבודה,
ובו׳(.

 מדויק לרשום להגיע נוכל החברים, כל ידי על הנמסר ונכון מסורס דו״ח ע"י
לחפליא. נכון ובלתי אוסומסי היה עכשיו עד אשר יותר, או פחות

 להכניס מתבקשים בשבתות עובדים אשר והחסרות הנדרים אותם נוסף: דבר
מלא! בשם לחתום לשכוח לא נא עבדו. הם ומתי איפה לעיין לתיבה, פתק

 עבורם כי כך, על למסור עריכים לא הילדים ובבית במסבח שעובדים חברים
העבודה. ממקום מדויק דו״ח מקבל אני

בריקנות. המשימה את לבעע השתדלו

 תודה, בהעלחה!
אליה.ז־ץ הסדרן

בדת תר ועדת של ח דר" - לעלרן מעלת

 רבה. להעלתה זכו אחרונות" "ידיעות וערב סנה ד״ר של זו הרעאות, שתי •1
 שאלו ואף הסוף, עד נשאר הקהל של רובו שרוב העובדה, כך על העידה

 להזכיר, עלי זאת בהזדמנות לחעות. התקרב שהשעון למרוח שאלות,
 שדור את להפסיק נאלעים האוכל,נהיה בחדר יתקיים והמופע שבמקרה

 אותם לאלץ או וחלילה חס החברים את להרגיז לא היא הסיבה הסלויזיה.
 מכשיר פעולת ידי על הנגרמות השמע, המערכת הפרעות אלא למופע, לבוא

הסלויזיה.

 ותבוא יותר מאוחר למועד נדחתה ישראל משיורי רועה יעחק של הרעאתו .2
הודעה. כך על

:כלי אל סכלי מוסיקה .3
 לעולם אשנב בפנינו ופתח מענין היה הוא אחת; משעה יותר ארך לא זה מופע

 נרתעו לא אשר והאורחים, החברים לגו. סוכר כך כל הלא מהסוג התחביבים
חשבונם. על ובאו מאד נהנו הגרוע, האויר מזג אף על מלבוא

 ולעזור. להופיע לנכון ראו לא התורנים שפו״נית על ולהתפלא להעסער רק יש
 רזנוי קבועית, הבין התרבות לועדת להשלח עריך מפורס ודו״ח היות אגב,
חוץ. מופע כל על דעת חוות להשמיע מאד
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 לומר פה יש לכן זזדושים. בה שהוכנסו החדשה בהגדה השנה נחוג זה חג
 ידוע, אחרת. או זו בעורה להתבסא החברים אח איפוא אבקש זה. בשסח

 את לבטא כדי - רבות שנים זה - נאותה דרך מחפשת הקיכועית שהתנועה
 בגולה ובפרס לפסיבות, בהתאם ועת, עת בכל הזה. החג של הפרכיבים כל

 נחדש אנו נם אם החג מערך פוריד זה איך פשנהו. על פלוני פרכיב הודגש
 קעיר לעייר העליח לא פסח שעוות על להעסער יש דאת לעופת בפשהו.
את סכטא - כידוע - זה סקס תבואה. פגדלים אנו ואין אפילו העומד,

החקלאים. עבור על עוד נסגים אגי׳נו גס סיף !סוף

.המשאל . 5
 לבדוק ע״ם נערך אשר במשאל, השתתפו החברים כל כי לומר, אפשר אי
הרעאוח. על מדובר כאשר החברים, של התעניגותם שסח את

 פאר קשה הרי הרבים, הנושאים את ניקח ואם דעתם, את הביעו 50% בעיר
 - יחסית - זכו נושאיהם אשר הרעאות איפא נזמין התועאות. לפי לז־וך

ומדינה. דת - והפנים החוץ מדיניות כיותר: רכים בקולות

.זקן פני והדרת . 6
 מעונינים מספיק נפעאו לא הג״ל הפפעל את לבעע הטובות הכוונות כל עם

.וחבל. .לבטלו. גאלעגו כך משום
■ מאי בחודש התרבותית הפעילות . 7

 ובנותינו בנינו יכנסו בו הגדול, המאורע לפני עופרים אגו וראשונה בראש
 על יופיעו ודאי מדויקים פרטים בפאי. 7ב- נקבע הפוער הפעוה. לעול
המודעות. לוח

 לכל מיועד יהיה הוא הרקדה.־ ערב במאי 14 שבת בערב נערוך נסיון בתור
התכנונים. ברשימת זה אירוע נבגים יעליח, הנסיון אם הגילים.

**♦*♦♦♦♦****

 אירוע .הסרטים פסטיבל את נקיים במאי 21 ,20 ,19 , ו' , ה' , ד' ביפים
 להחמיץ לא לנכון, ראינו התקיים. הוא בו המשקים, כל ע״י מאד הומלץ זה
גדספים. פרטים נפרסם העת כבוא לגו. שניתנת ההזדמנות, את

 יראו העוות שחברי נקווה, השבועות. חג יהיה נסאי 29 שבת במועאי
לו. הראוי כמקום החג את להעמיד כדי לפעול, ורעון נבונות
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 ♦ רלעדינה לאליה חמות וברכות טוב מזל *
* המשפחה ולכל *

בהולדת
* * שגיא" *
1 . * * ביום שנולד ן



ולסביבותידז לאילת טיול
x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:

 בשפ׳גי האחרונים נימים אסר או ח׳«נ הטיול ממשתתפי אתו כל ספק בלי
מזלנו!" לגו גחמזל נמה הארץ: בדרום הסוער האויר מזג "תוצאות" על

 בהרבה הוסיפו הטיול ימי במשך הטובים האויר מזנ שתנאי ויציב אמת
 המוראל המושלם, הארגון המוצלחת, התוכנית אם כי בלבד, השמש לא אך להצלחתו,

 שזרמו הבדיחות לעזור, ואחד אחד כל של הנכונות ובשפע, הטוב האוכל חגבוה,
שהשתתפתי ביותר המוצלחים לאחד זה טיול עשו יחד אלה כל פוסק, בלתי בזרם
.בהם

 השכימו אחרת או זו שמסיבה לאלה פרט מאד, אנושית היתה היציאה שעת
לקום! והקדימו

 נח״ל שאן, בית דרך כנרת, מים הירדן, לאורך ישר בקו כמעט "הדרמנו"
 יהב, עין סדום, גדי, עין פשחה, עין המלח, ים יריחו, ארגמן, גח״ל מחולה,

.ואילת

 נוחה" מידי ה"יוחר העליה על במקצת בזו בינינו ה"ספורטיביים" גם ואם
 במצדה, הצהריים בשעות לבקר לנו איפשרה זו תחבורה אופן בכל המצדה, על ברכבל

 שטרם בינינו לאלה נשכחת בלתי וחויה שם, בקרו כבר אשר לאלה מחודשת חויה
לשם. לעלות להם הזדמן

 החסרונות כל על היה אשר היה מקום, באותו רצופים לילות 3 במשך מלינה
 הימים שלושת ובסוף והעמסה, פריקת סיורי על רבה כמידה הקלה אילת, שבאכסנית

 שרידי את לשנורר באו אשר לביטניקים לחץ, בלי גז על לבשל התרגלנו נבר ולילות
סניטאריים. סדורים לחוסר ואפילו השכנים, לנחירה הארוחה,

 אותה שבילינו מנוחה, יום בעצם היה שישי, יום הטיול, של השני היום
 האי אל הים את חצו בגופם והצעירים )הצעירים האלמוגים באי בשזוף, בשחיה,
 השמש מברנת ,מהפיורד התלהבנו ה"נימוסי"(. ג׳קסון מר של בסירתו היתר כשחיה,

המדריכים(. )של ...לדיאולוגים וגם גאולוגיים ארכיאולוגיים, להסברים והקשבנו

 ספק, ואין הכתובות, ולקניון האדום לקניון הגענו שכת. יום למחרת,
מאמץ. שווה היה שהנוף

ותמנע. קטורה נח״ל דרך הביתה נסענו א' ביום

+++++++++++

 האוכל בחדר מעטות תמונות הופיעו הטיול. מאז שבועות מספר עברו
 זכיתי טרם אך נורמליות", "לא שיקופיות על לי ספרו הצלמים. למספר בהתאם

 מי ..ו"זכרונות. שיקופיות לערב הטיול משתתפי כל את לכנס וכדאי לראותן,
זה? ערב לארגן היוזמה את לוקח מהצלמים

+++++++++++

 הזכרונות, שוקעים זה מסוג חויות אחרי תמיד כמו הרהורים. כמה בסוף
 שוב המרהיב, הנוף את עיני לנגד אני רואה קרובות לעתים לאבוד. הולכים לא אך
 ים- בחוף המלח, ים מול דום(, )דקל הבודד הדקל יד על הפיורד, מעל עומדת אני

האלמוגים. בחוף זורחת השמש ושוב המציאותי הסגרירי היום נעלם סוף.

נגר יינהנצא...? שוב מתי
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 ספג אמר מתורבת ליעוד האדם נהפך הרבים, הדורות שבמשך אומרים
 תיא המאלה נעדר. לא לאסטסיקה ההומ אף הערכים כל מבין שונים. ערכים לתוכו

 פתות. קעת השני ואצל יותר קעת אתר שאעל ברור אך מפותח, הוא מידה באיזו רק
 הקיץ כימות נם אלא בחורף רק לא בטוי לידי ובא קיים הנ״ל החוש המקרים בכל

העבודה. סיום אחרי ובמיוחד היום, שעות בכל אלא בבוקר, רק לא - החמים

 כמיוחד בולטים לכן הזאת, מהבחינה דופן יועאת איננה הקיבועית החברה
 כודאי להם שימשו כדוגמא אך - הבוגרת החברה מקרב באים ואעלנו הגדר" "פורעי
מסוימים. עעירים חברים

 כי )אם האוכל חדר הוא אסטסית" ל"הפגנה ביותר המתאים שהמקום כמובן
 נכון, מינימלית(. במידה האסטטיקה על ישמור אחד כל הזה שבמקום לחשוב אפשר
 נתבקשו - לא או ידיעה מתוך אם - החוק ספירי וכל לאכול נכנסים לא ים בבגדי
 לראותם אפשר פה. פועה אינו איש היחפנים שלכל אלא בגדיהם, את להחליף בעבר

 וחגים, שבת ובימי הערב לארוחת נם - העהריים לארוחת נם האוכל לחדר נכנסים
 לעתים אך דיינו, - ונקיות רחועות לפחות היו רגליהם אילו הבוקר. לארוחת ואפילו
 לכלוך נדבק פעם לא ועיקר. כלל לב לתשומת זכו לא אלו רגלים מאד קרובות
 ומעורר עין" "מרהיב מראה שזה ספק ובלי לברך עד הרגל כל לאורך בוץ ואפילו
הקיבה. של מזורזת פעילות

 אעל האסססי החוש את במקעת ולפתח הערות להעיר ההורים על האם
 הזולת? ברגשות להתחשב יש בו עיבורי מקום עוד איננו האוכל חדר האם בניהם?

 גקהח שמא או בבגר-ים? מופיעים כאשר שמגיב כפי להגיב חייב אינו העבור האם
 שרוב לרגליים, לב שם כבר סי יאמרו: שמא או זה? במקום דוקא האסססי החוש
לשולחן? מתחת הזמן

בתאבון!! ותאמרו: והביסו שבו מקום, מכל
-I 11 ע אליהו

xxxxxxxxxxxxx

מגרמניה: כותבת בים
 אגי כיום פעם לפחות עליכם, קרובות ולעתים הרבה חושבת ...אני

 לעתים מדברת אני העברית, השפה את לזכור כדי שם! הייתי ושוב "הלואי חושבת:
 זה עעמי אל רק לדבר הרי הרבה, די לשכוח הספקתי זאת בכל בשפתכם. עעמי אל

 הבאה. חופשתי כימי לישראל אליכם, לבוא נחושה החלטתי זאת לעומת קשה!
 כרי בינתיים, רבים. ימים יחלפו עוד אז עד אך בספטמבר, רק יהיה רזה כנראה

 חבל )רק אבוקדו, לפעמים לי קונה שעלמתי, התמונות על מסתכלת אני להתנחם,
 תפקידי, עקב במגע איתם באה שאני לאנשים, אומספרת המשק( שם עליו כתוב שלא

 רבה בהתענינרת לדברי מקשיבים הם כלל כדרך בקבוץ. החיים ועל ישראל על
בקיבוץ. חיים ואורח עורת על במיוחד מחענינים העעירים ודוקא

הקבוץ. חברי לכל חמה ד״ש תמסור...........

בים.
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 האביב עונת כל בפשן קן; שנה לפני סנוניות בגו למזכירות בפרוזדור
 כעלי של המעולה מהאדריכלות והתפעלנו הבניה התקדמות אתרי יום בכל עקבנו
 מלאכת הציפור, סירת לפי ממש וכניסה פרוזדור תדרים, שני היו הקן בתוך הכנף.

 זאת, שראה ומי החדש, הבית את לראות שיבואו ולילדים למטפלות קראנו מחשבת.
איתנו. נהנה ממש

 משפתה, ולהקים לביתם להכנס מהדיירים מגעו הרבים שהעוברים כנראה
 שכר דרורים זוג חדשים, דיירים באו שבאביב עד החורף, עונת במשך נעזב הקן
 הביצים את דרור נברח הטילה הזמן ובבוא בנוצות אותה רפדו הריקה, הדירה את

...........ש עד מנוחות מי על התנהל הכל ובנחת, בשלוה חי הצעיר הזוג הראשונות.
 לכל עפו הנוצות מפורק, הקן הרוס, הכל מצאנו והגה, לעבודה אחד בוקר באנו
 שתי הרס: למעשה עדות לקן .ומתחת . הרצפה. על מונחות הזעירות והביצים עבר

ה"פשע". במקום השאירו שהמקלקלים מקלות,

 הבית, לתוך נכנסים שבמכוון ההרס, יצר חזק כה האם בלבי, והרהרתי
 המצב משתקף בזה האם ומושלם? יפה דבר להרוס ומתחילים המקלות את מביאים
לעינינו? מתגלה שהוא כפי בעולם,

איום...? זה האין אונים, ומחוסרי ידיים בחבוק יושבים ואגו

ר:'1.0 רוח.

ואסיפות ת ו ח י ש

27.8.71 כללית אסיפה

 מהחלטת חוץ נתקבלה, התקציבים ו. הצעת מחיה. הוצאת תקציב על דיון
 נוסף לדיון הוחזרה הזאת הנקודה לחו״ל; החברים נסיעות לבטל הועדה
ובמזכירות. תקציבים בועדת

 האפשרויות את לחפש ויש בפרוטות, לחסוך טעם שאין שאמרו חברים היו
 את ולכוון הרווחיות את להגביר יש .רגטביליים יותר הענפים את לעשות

החבר. ע״ח החסכון את לחפש תמיד במקום זה, לכוון המאמצים
 יהיה מה לנבא יודע הוא אין מאד, שחורה התחזית שלמה של דבריו לפי

אדם. כוח במצב רציני שפור יחול לא אם החקלאיים, בענפים

:העבודה סדרן מסעם הורעה
 לתיבה אותם ולהכניס שבועיים עבודה סכומי למסור מתבקשים החברים

 ולא ושבתות חופש שלקחו חברים נם בבוקר. א' בימי המזכירות בפרוזדור
כך. על הודעה עם לתיבה פתק להכניס מתבקשים לסדרז, זאת מסרו

10.4.71 חברים אסיפת

האחוד. מטעם אשור עליה שנתקבלה הנפרדת, הליגה בעיות נדונו

הבאה. לשיחה נדחה הלימודים מכסת על הדיון



—13—

*♦

י0<! ע״י מנמסד כפי> המזכירות ישיבות ח דו״

 ומי לקבל נקמתם ,ל דיון נערך ®רות במנת הנמעאים הבנים ת מ דרי לפי

לנסיעות. כסף סכומי גם
• לפסח החרמה ההגדה את לעטר לגמור כדי עכורה ימי לדיני אומרו

*«
**
**

*-*

**

**

אפו. לבעור גסיעוח גרזגר ליגאל אומרו

 י ע המסוכנות הקמר תעלות את לחסל הותלס

 למי כלורינסור בהקמת הזנורך על דו״ח נמסר

הילדים. בתי

פ•ל״י.000 מל בסכום מתיה

אזורי. יהיה המתקן
 לאחר וזאת חברים לבקור לנסיעות כסף הגבוהות בכיתות לילדים לתת אומר
והמזכיר. המחנך, המטפלת, מל אמור

 תזנא דיני כנבעת-חיים. נסיון למנת דיני עם ביחד יזניאתו על הודיע גרמון
קערה. תהיה מהמנה להם, מאחלים אגו הילדים. בבתי העברות אחרי רק

 כסיני. לטיול המנה עוד לזנאת הממק מעעירי כמה מל בקמה על דיון נערך
 מחמכנו הפסיכולוגי הטפול על ותור ע״י להמיג הועע לכך התקעיב את

 ולא הטיול את לדחות הוחלט העעירים מל מיחה לאחר המנה. לעמות
 במקום אגומ ליחסי מעברה לבעע לנסות אבל החברתי, בטפול להפסיק
הפסיכולוג. עם לעמות מחמבנו המיתות

 מתיה סי מל העינורות רמת את לחדמ לגו מהונמה תכנית על דו״ח נמסר
מסוים. ממון נם לכך יש בממק,

♦♦

**

♦♦

**

 הקיימת הדירה את בתל-אביב. דירה בחפומ הספול על דו״ח מסר עסיס
סעדנו. רבות דחיות אחרי וזאת ספטמבר, לחרו־מ עד לפנות התחיבגו

 מקלטים• לבנות מבלי כיתות בלום בכפר התנוך בבית לבבות אפמררת קיימת
 מלא בכך לתמוך הוחלט בנידון: חממקים עמדת אח לדעת רועה החינוך בית
 תעלה המקלסים הקמת המכון. ספמרד לכך דרימה אין באם מקלסים, יבנו

ל״י. 200.000 בערך

 המונים, לסוגיה אספסת במווק החזויים הקמיים על מלמה ידי על דו״ח נמסר
 יותר קודם לאסוף הוחלט בגליל. האספסת מכוני את לאחד תכנית ועל

עמדת. לגכמ מנרכל כדי אינפורמעיח

 מל במאלה סתלכסים אנו המנים ביתר כמו המנה גם חוץ. ילדי קליטת
 א' כתה תיפתח תמל״ב, הבאה, במנה הנמוכות. לכיתות חוץ ילדי קליטת

 אח מרחיב זה זאת. לכיתה ילדים עוד לקלוט מאד לנו וחמוב ילדים 9 עם
 את הרבה ממנה זה כן וכמו גדולים, חברתיים יתרונות ונותן הכיתה מסגרת

 הספר בית והחזקת ליסוד מכר עבור החנוך מסמרר מקבלים מאגו ההקעבות
 לגוי וחסרות עולים, ילדי בעיקר טובים, ילדים עכשיו לקבל אפמרוח ימנה

הילדים. את אליהן לקבל סרבנות מתחייבת בם׳«ק משפחות רק
 מהחוע ילדים אליהן לקבל ממוכנות בנשק המשפחות לכל אייא פונים אנו

P ולנו. לילדינו נעזור ובכך לחדות, או לאבי כך על ולהודיע
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 לאחר כאן. המצורף הבא, המכתב את מהאחוד קבלנו משפחתית• לינת **
 לדיון בקרוב לנשת נוכל הדרושים, הברורים את באחור שנערוך

זה. בנושא סופית ולהחלטה

 ד ו ב לב

 נחמיה שדה מזכירות

אחי. לידי

הקבוצות אחוד

אביב - תל

חנוך פח.

י. ח.

הילדים. הלנת שיטת שנוי של בצוע דרכי סיכום הנדון:

 הושמעה לא ההלנה, שיטת לשנוי בפניתכם הדנה הועדה, בישיבת
חנוך. או חברה המשק, וערות מצד מוחלטת התנגדות

 עניני את המרכזים המזכירות לחברי להבהיר חיוני לנו נראה אולם
 ומה משפחתית לליגה ההעברה כרוכה במה בקבוצה, והחגור החברה

 החברים, צבור לידיעת להביא צריך כך על פרום תחייב. היא
השיטה. שנוי על הקובע משאל שיערך לפני

 חברה ועדת רכז אמיר. גרשון עם לישיבה נציגיכם את מזמינים הננו
 בתל- החנוך למחלקת 10.00 בשעה 26.4.71 ליום הח"ם, ועם

אביב.

אשורכם. נא

 שמחי חג בברכת
כרמי דן

ה"אחודי' של חנוך סח.

העתקים:
 חברה ועדת )גרשון( בלו,
מזכירות. זרמי, מאיר
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24.3.1971 "הארץ"

בקיבוצים תברואה מחדלי
הקיבוצית התנועה ברית של ועדה ממצאי
כנען חביב «ת

 למשבחים רישוי חוק חל היה לוה
 נסו מזמנים. או בסשעדית ציבוריים,

 צריד היה הקיבוצי. המטבח על
 אדמיניססראט־בית בדרן• לשגרם

 נקיבוז המטבח של הססאסום אבל
 — פרסי־מששתתי ססבח כדין דינו

 שק התברואה ועדת בדו־ח נאפו*
 שחובה הקיבוצית. התנועה ברית ■

 מינו• הרעדה, חברי סיור בעקבות
בהם. התברואה מצב לבדיקת צים

 הארעיים המבנים קיבוצים בסששר
 ואיחסון! המזון להכנת המשמשים

 זה לתפקיד ראויים אינם מצרכים,
 I מקום בכל אד — בדו״ח נאמר —

 | בעי־ן מיידית. לפעולה נכונות הייתה
 | לשכון עלולה שהזנחתם בשטחים קר

 הציכידו בריאות את חמורה כצורה
במקום.

 החולירע, בהתפרצות ההפוגה עם
 מניעה באמצעי ההתלהבות נם פגה

 ו־דוי־ו הדד״ח. אומר — במזון בסיסול
 שרכשו לקיבוצים פרט — כלים צת

 ן נקו־ תמיד היתד. — שסיפר. מכונות
 ;! בקיבוצים במטבחים החולשה דת
 אין כיורים, סל מספקת כמות איו

 לעתיב המים החלפת על מקפידים
 חמים במים משתמשים ואיו מזומנות

 כלל בדיד מועסקים זו בעבודה מאד.
 בפיקות סוב במקרה זמניים, אנשים

 לא וזה במטבח. הקבוע הצוות איש י
 עדייו רבים בקיבוצים יעיל. תמיד

 אשר מפלסטיק, בכלים משתמשים
הח מפאת נקיונם על לשמור קשה

 בהם המהתהווים והשריטות ריצים
העל שהשכבה לאחר הזמן במשך

משתפשפת. יונה
 הועדה נתקלה אחדים במטבחים

 גלויים-לזבובים מבושלים במאכלים
המטבחים משקים בכמה ולזיהום.

לק רק ולא שוטף בנקיון מצטיינים -
 המטבחים ברוב אולם חנים, ראת

מט ראיט המבנים. אחזקת לקויה
מלוכ שחורים, הקירות בהם בחים
 ר »ו ;שומן כתמי מנוסים לכים,

ה מלוכלכות, החלונות שמשות שם
 j ב־ כתומים האייזדור ופתחי רשתית

 1 אם נגזים יא עכביש. וקורי אבק
 I יו־ אינם במסכה שהעובדים נאמרי ו

 זה כי יתכן בחוץ• הנעשה את אים
באותם המטבח שביבת גם ני סוב,

j ביותר*. מוזנחת המקומות

 שבון ראו שבכיורים מוסר הדו-ח
 ללא מברשת או לידים מברשת ללא

 הקיבוצים במרבית כי אף סבון.
 או אריג של אישיות מגבות התקיט

 הקיבועים משפר רב עדיין הרי גייר,
.ו ציבורית במגבת משתמשים בהם
נר היא כשד להסביר עורך אין

אית*.
מס איט הנפח — לקירור אשר

 החייבים המצרכים כל לאחסון פיק
 מדפים מספיק אין ;בקירור איחשון

קי חדדי שבמספר "כך ואיצטבאות,
 דברי או מבושל מזון ראיט רור

 כדים, או כשירים מוחזקים שתית
 הכללי הנקיון אך הרצפה. על ממש

הדעת*. את מגיח קירור בחדר•
 ניכרים כלל בדרך ני הדגשה תוך

 במשקים, התברואה במצב שיפורים
 בעוד מפתיע: פרדוכס הדו״ח מביא

 משפקים מתקבלים המזון מצרכי
 שיווק ממוסדות או ומוכרים גדולים

 של מתמיד שבפיקוח הסתדרותיים
 ע־1וד\ המסחר כמשרד המזון אגף
מקו הרי הבריאות, משרד ושל שיה
 בקיבוצים העצמאיים האספקה רות
 ן לס־ סספקים עדיין פיקוח. ללא הם

 1 מפוקפקת איכות בעלי עופות טבח
 י החב־ מבחינת למאכל כשרים שאינם

 עדיין מקבלים רבים מטבחים :רואה
מלוכל או שבורות כיעים לשימוש

מאד. כות
 ילדים לבתי אוכל להובלת אשר

 י מקומות "בכמה — ילדים ומוסדות
 להוביל לא כיצד בדוגמה נתקלט

משת עדיין הנ*ל*. למוסדות מזון
 עשויות בעגלות זו למסרה משים

בל שח של כיסוי ללא מחוסשש, עץ
 j בין משמשת כזו עגלה ;מחליד תי

ו מלוכלכת כביסה להעברת היתר ,
! פסו־ אף ולפעמים מזה מצרכי נקיה, ו

מזה*. גרוע לא "אם לו/
 I ל־ בקיבוץ נתקלה לא כשעם הועדה

 I(.!.דוקים תיקנים או זבובים מנת לא
 ן מכרסמים. עם מאבק נערך ושם פה
 , תב־ פעיל בו שבקיבוץ הצדקה אץ

 . או האזורית המועצה מטעם רואן
 משיג משרדים יהיו מקומי, תברואן

 הועדה נתקלה צרורה* "בצרה זו/
 וסילוק ביוב רשת לאחזקת ביחס

 מים של תעלות או שלוליות : אשפת
 רעפווזן בשטיפת )כעיקר זורמים

)ב הסזון מחסני או המטבחים ליד
 ששכים סילוק או מעטים( קיבוצים

 מיהזק ולא מתוכנן לא משודר. לא
j .וה סתימות היא התיעאה כהלכר
 או המטבח למבנת מתחת צפות ן
בסביבתו. 1


