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חמישים

שנה

 50שנה ליסוד פלוגתהים.
 39שנים להתיישבות באפק.
פרקי זמן מכריעים ,קובעי גורל של הפרט והכלל.
היו אלה שנים קשות אך גם היפות ביותר והמלאות ביותר בחיינו.
בשנים האלה עלו עשרות אלפי יהודים לארץישראל ומליונים למדינת ישראל שקמה

\

ונוסדה

בימינו.

אך בשנים אלו התחוללה הפורענות הנוראה ביותר בתולדות העם היהודי .בתקופת
השואה הושמדו בני משפחותינו ונכרת הגזע ממנו ינקנו את גידולנו.
ואנחנו  מקימי אפק כבשנו ונכבשנו לעבודה .כרתנו ברית עם האדמה ונצמדנו אליה
לעבדה ולשמרה .הקמנו ישוב קיבוצי פורח .תחילתו בקבוצת עולים שישבו על חולות
קריתחיים ועבדו בכל עבודה קשה בנמל .בלשון הימים ההם "כבשנו את הנמל" לעבודה
עברית .ואחרכך על חולות משמרהים חלמנו להקים קיבוץ של עובדי ים ודייג.
כשנים אלה בנינו את חיינו ,קמו משפחות ונולדו ילדים והם גדלים ומתפתחים
לשמחתלב כולנו.
בשנים אלה קמה והתעצמה מדינת ישראל .איתה ,באותה שנה ,קם ישוכנו אפק ואיתה
גדל והתפתח .מה שנראה בשנים ראשונות בלב נפעם כנס ,הפך לשיגרת ימים ברוכה.
שדות

1

מוריקים,

גנים

פורחים ,ממטרות מסתובבות בשדות כותנה

נרחבים,

מאגרימים

ובריכותדגים ,עדרי בקר ועופות ,מכונות ,כתימלאכה.
בתינו הומים מצהלות ילדים ,בנינו ונכדינו גדלים ועולים בתורה ,בעבודה ובאחריות.
ישוב קיבוצי עברי פורח .החזון מומש ביד .וכאילו נעצרנו ,נלאינו ,זקנו.
הימים האחרים ,הימים הישנים ,מדברים בלשון נשכחת .מדברים על מאבק ,מדברים על
תקוות גדולות ,על בניה וצמיחה.
הקשיים הרכים ,האכזבות הקטנות נראים באור הזכרונות אחרת .אבק של נוסטלגיה
מכסה אותם והם נשכחים והולכים.
אבל הרוח ההיא הגדולה ,ראויה להיזכר וראוי לנו לנסות בכל כוחנו להעלות מן
הימים ההם ניצוצות של כוח ,של תקווה.
ספג1מנר 1985

פלוגתהלם 1935

ו
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ראשית /...אריה פיאלקונ
נשנות השליטים הראשונות עבדה בנמל חיפה ,ערר בטרס נבנה הנטל המשוכלל
קנוצת חברים מפלוגת חיפהיגרר ,היא פלוגת הקינוץהסאוחד ,שנה התרכזו החלוצים
הערלים סקלוסונה .הדבר היה לפני איחודה של פלרנה זו עם משק למר ,מש? חקלאי לא
ה7ן ,לפלוגה וחבריה ענדו נענודות חוץ שונות נחיפה וגס ננסל .ענדו בסבלות ובעונת
החורף  בטעינת פרי ההדר .כאמור הלה זה בטרם היות הנמל של היום והיו סוחניס ארגזי
הפרי מקרונות הרכנת אל הסירות וס 7הסירות אל האניה שנלנ ים .תנאי העבודה היו
פריסיטינייס וקשים ,הרנה שעות ,שעות העבודה נלתי קנועות ונו' .מונ 7מאליו ,שהעונדיס
ננסל לא היוו קבוצה עצמאית ,הס היו חנרי יגור ואליה חזרו לאחר העבודה.
גס לאחר האיחוד של פלוגת חיפהיגור עס משק יגור ענדו חנריס מ 7המשק המאוחד
נחיפה וסנינתה וני 7היתר גס ננמל .נאותה תקופה ,נתחילת  1934קינל הקיבוץ המאוחד
מ 7הקק"ל  75דונם נצפונה של קריתחייס נשטח הגונל עס קריתמוצקי /7הוא השטת שעליו
הוקמו לאחרמכ 7הקינוציס פלוגתהיס וקבוצת הים של הנוער העונד )לימים  שדותיס
קיסריה'( .הרכישה הזאת נעשתה מתוך כוונה תחילה להקים נמקוס הזה קינוץ או קינוציס,
שיהיו קשורים עס העיר המתפתחת ריעבדר בתרכה .אל מכיררך שנאותו זק 7טרם היה בכרחר
של הקינוץהסאוחד להקים ולקיים במפרץ פלוגה עצמאית ,הוא דרש מיגור ,שהיא תהיה
הנושא של המקום .מנחינה מעשית פירוש הדנר היה  לקייס נמפרץ פלוגת חנריס מיגור,
שתהיה קשורה ליגור ונאחריותה .ניגור נחלקו הדעות נעני 7זה .היו שקינלו את תניעת
מזכירות הקינוץ והלו שדרשו ,כי נמפרץ תקום פלוגה עצמאית נלתיתלויה ניגור.
ניגור היתר ,גס קבוצת חברים ,שדגלו במפעל עצמאי במפרץ וראו את עצמם ראשונים להגשמתו.
נראה ,שדינר ושמואליק סלעי היו בקבוצה הזאת להלכה ולמעשה.
בינתיים תור נדי הוויכוח הזה עס יגור  הוקמו בשטח הקיבוץ במפרץ פלוגות עבודה
זמניות של קינוציס שונים .הדנר נעשה גס למע 7להנטיח ענודה לקינוציס נעיר חיפה
של
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הירם,

ונסנינתה וגס כדי לשמור על השטח.
בסרף  1934חנו בשטח הקיבוץ נמפרץ

 4פלוגות קינוציות ;גשראשדות יעקנ ,כינרת,
כפרגלעדי ואילתהשחר'( .יחד מנו כ 70חברים .נאחד מ 7המכתבים מך הימים ההם מסופר,
שארנע הפלוגות האלה חיו לחלוטי 7ננפרד ללא כל מגע ניניה .7כסונ 7שטצנ הפרדה זה לא
האריר ימים .מזכירות הקיבוץ המאוחד התערבה נדנד והוקם מחנה משותף עס חדראוכל
ומג1נח

*

משותפים

וכוי .

"סזכירותהקינוץ  עלפירונ הכוונה למזכירות הקינוץ המאוחד.
כ''כ  "הקינוץ"  הכוונה להקינוץ המאוחד.

8

הרריכרח ברבר פלוגת הקיבוץ במפרץ ברך מזכירות הקינלץ לבי 7יגור נמשך כמעט שנה
שלטה .מזכירות הקינלץ דרשה מלגור להעביר קבוצת חברים משלה ,שוזשכרך במפרץ ואילו
ביגור החליטו באחת מך האסיפות ב ,1934כי במפרץ יק להקים פללגה עצמאית.

בסופו

של

דבר הגיעו

למעשה ,אס לא

11

n

להלנה ,לידי "פשרה" שכזאת .אמנח היליני.

חנריס שיהוו את הגרעי 7לפלוגתהיס העצמאית .היה דיוץ נכסה אסיפות ונקבעו
אלא שביום הקובע ,יום לפני היציאה ,פרשו שניים ,שהיו המשפחה היחידה )עם ילד ,וזו
כנראה היתר ,הסיבה העיקרית ^^^^^^^( מך העשרה ויצאו שמונה .השמונה היו ,כמעט כולם
)פרט לאהד  הוא משה בורג( חרשים בארץ לביגוד בערך שנה ,שנה לחצי.
10

חברים,

שמונה אלה בבלאס לשטח המפרץ מצאל במקלם את הפללגלת הזמניות שחנו במקום ,וגס
 2חברים מחברי יגור שנותקו סמנה מבחינה ארגונית .שניים אלה היו אברהם דינר ושמואליק
סלעי.
מך המסופר אז ,לגס מפי דינר ז"ל ,מסתבר שהשניים קיבלו את דעת מזכירלת הקיבלץ
שעל יגלר לקיים באחריותה פלוגת חברים שלה במפרץ .גס סופר שהשניים כרבים אחרים
בפלוגת חיפהיגור התנגדו לאיחלד הפלוגה עם משק יגור ושלא כאחרים ,לא קיבלו את הדי7
גס לאחר ביצוע האיחלד .הם נשארו לגור במפרץ ועבדל יחד עם החברים מהפללגלת הזמנילת
בכל עבלדה בעיר לגס בנמל ,להם גס שבנל את הצריפים במקלם .עם בואה של הקבוצה מיגור 
הם באופ 7טבעי הצטרפו אליה והיו כחברי פלוגתהיס לכל דבר.

יגור

תשיעי,

'

י

אל שמונה החברים ) 6בחורים  27בחורות'( חברי
יסיס הגיע ארצה ,הוא יעקנ זילנרשייד ,כילם חבר דפנה .הלא שהה בפללגתהים  5שבלעלת
ללפי תביעת פללגת נסצילנה )רפנה( באישלר מזכירלת הקיבלץ המאלחד ,הלא הלעבר לפלוגת
נסציונה .מתלו ה 8רק אחת ,היא צפלרה גרובריעקובי  ,כיוס במעוזהייס ,נשארה בקיבוץ.
הצטי 9חבר

שבאותם

כיוו 7שלפי ההחלטה היה על יגור לגייס לפלוגה  10חברים ,המשיכה מזכירדת הקיבוץ
המאוחד לתבוע מיגור עוד  2חברים ,בשביל פלוגתהיס ,שאחד מהם צריו להיות דווקא אני.
ואכ 7כר היה .לאחר די 7ודברים די ממושך עם יגור הלכו מסנה לפללגתהיס ,תחילה
בירלזה ז"ל ;נפטר בשהלתל במרסר( רלאחרמכך ,במארס  ,1936הגעתי אני לפללגתהים
ימיס ספורים לפני ערב חג הפסח .סדר הפסח ,היה חגיגי מאוד ,ללא הגדה מודפסת אבל
עם נאלמיס בענייני דילמא .הנעימה בזמירלתיה אסתר גמליאלית ,לכמוכ , 7ריקודי הורה
,

עד שעה מאוחרת.

(

עלפי דל"ח שנמסר בישיבת מזכירלת הקיבלץ המאלחד באלקטלבר  ,1935היל באלתל

זמ 7בפללגה  22חברים ברובס מ 7העליה החלוצית הפולנית .מאלה נשארו בקיבוץ .חללקה
אשל ,ישראל גלפר ,שלשנה כץ ,עדינה ליכטסכר .נפטרו .אברהם דינר ,אברהם חנלביץ,
מוטלה קלסנטינובסקי  ,ברכה זוננפלדקסינסקי ,ושמעו 7קמינסקי ז"ל.

!
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פלוגת היס מראשיתה  נדלה יץלות כפין של
היא לא היתר* .ריכה להגדיר ע*סה .הורתה ולידתה בתון הקיבוץ ,והוא בכוחו
נשא אותה .במשל מרבית שגות קיום פלוגתהיס ;ובראשית משסרהיס( התמיד הקיבוץ

הלן י נ י '<הטאוח .7היא לא "נצטרפה",
ובעזרתו

לגייס

לפלוגה "גיוסיס" יניס ושוגים .לעבודות הגמל ,לפעולה הדיכתית ,להתיישנות ,לשירותים
שוגים ונוי .ישוני הקיבוץ ,והס וניס  יגור ,גבת ,אשדותיעקב ,גבעתהשלושה ,אפיקים,
כגרת ,כפרגלעדי ,אילתהשחר ,נע 7גנ'גתניגר ,גבעתחייס ,עיךחררר ,ניתהשיטה,
תלירסף ,טעוזחייס  געגו לתביעת ה"גיוסיס" ושלו/ו ממיטב חבריהם .היו זסגים טכ30
,

35

סגוייסיס היו

בפלוגה.

ייזכרו לברכה ולהוקרה

הישובים גבת,

אשדותיעקב

ויגור

שעזרתס "גוייסה" וגשגתה כמה פעמים להערכת הפלוגה והקיבוץ המאוחד כולו.
בדצמבר  1935הגיעה
פברואר

לפלוגה קבו*ת אורפלד

מגרמגיה.

.1977

ביקור ראשון בפלוגתהים/ש .הקטין
ביקור ראשון ,ביקור חטוף,
כמה רגעים להעיף מבט על המקום ,על
בנייני הפלוגה המעטים.
רק

באתי באוטומשא שהביא את
חפציהם של שמונה החברים ,כמה
מזוודות עתיקות ,כמה חבילות

עטופות סדינים .אלה הם הרהיטים.
כמה חבילות קש מהגורן של יגור.
האוטו עמד בקצה הכביש,
במרחק של  200צעד ממקום המחנה.
עי היכן הכביש מגיע?

המחנה יעמוד
בלב הקריה בחיבורם

ספטמבר 1935

ו

ו

במקום שהוא
של

רחובות.

תנועת בנין:

מסביב^ללא כל מרחק הומה
בתים ,רחובות ,עיר  כאן תשכון הפלוגה.
מקןם המחנה עצמן _ תלןלית "יל

נמוכה למדי .רק במשהו מזדקרת מעל פני
הקריה .צריפים אחדים ששרדו מימים עברו,

דורשים תיקון רציני .החברים "יזיעו"
כאן במקצת.

כאן בקריה יזיבנן .הפליגין
אכן כוחות נפש רבים
אשרי אלה אשר יעמדו
לא

פליגת.הים

n1nnn

יהיו דרושים כאן.

ויוכלו.
_

פלןגת הנסיון היייזי

קורא לה .פלוגת חופים זרועי סלע .פלוגת
התפקיד הגדול הייתי קורא לפלוגה הצעירה
אשר תקעה יתדות אהלה בלב העיר.

10

המכה הראשרנה  /גרהרד נחמני

|

בשלהי דצמבר  1935באה קבוצה גדילה של ערלים מגרמניה*.הס באר כאילי
האניה ,רק ערנ אחד אי שניים נילי קידם לכך נניתעולים ננתגלים ושם התק,,סי
התיעצויות על עתיד הקנוצה .לא רצינו ללכת לקינוץ "מןשלם" כמו גנעתנרנר לכ7
קינלנו את ההצעה להצטרך לפלוגתהיס ,שנוסדה רק זה עתה.

ישר מ7

המקים שאליו באנו .נחולות שני 7שני פיניים גדולים של חיפה ,נראה לני כפי שתאינו
לעצמנו תחילה .יפה? נידאי שלא .ידענו שעלינו לוותר ,לפחות לזמ7מה על כל יופי
התפלאנו נמקצת על חדיהאוכל המרווח; הוא נראה נעינינו כ'לוקסוס .אנל הצריפים'
השחורים הרעועים נקיינתי היי "במקומם" ינוודאי גם מחנה האוהלים אחריהם ,בבקעה ק17נה.

ן
1

סידרנו את עניינינו ,נכנסנו לאוהלים והתחלנו להכיר את חנרינו החדשים ,רונם
ככולם עולי פולי ,7נחלקם "ותיקים" )נעלי שנה או שנתיים של וותק( ,שנאו הנה ממשק
למחרת הלכתי לשמואל כהנסקי  ,שהיה אז ני 7היתר ,גם מי 7מזכיר פנים .אמרתי
שנרצוני לדני איתו .הוא הפסיק ענודתו ;סניטייות( והקדיש לי רגע ?ט .אז הוצאתי
מארנקי שטר כסף של חצי לירה" .הא לך" אמרתי",חצי גרוש נשאי לי עוד ואני מקווה
שתשאיר לי אותו נשניל גזוז" .שמואל הסתכל עלי  הוא לא הנין כלים .אני נתיס ליני
חשנתי ,שעכשיו כשנכנסתי לקינוץ ,עלי למסור את כל כספי תפרסי .כך למדתי בתנועה
נגרמניה השתוממתי מאוד כשהתברר לנסו 9שא 9את חצי הלירה לא רצה לקנל ..הוא גמגם
"י;™'* 11תבנתר " ?".לי"דתו .אחיכר 0יפר לי חני ,שאי 7זה מקונל פה לקחת מחני
אתכ ספו הפרטי אפילו לא סכום "עצום" כחצי לירה ;שערכה אז אמנם היה נאמת הרנה ייתר
ג 7ד7

כ? א ר ה ל ל (0
ק1

זו היתר ,המכה הראשונה ומכות נוספות לא אחרו לנוא .אותו
השק^ת
לבלי" "י"י בד"י' "כרנר את מקיני" *י"
יימויצליחות ^י^
שבת גדות
והסוצלחות עלפירונ ,שאיחדו אותנו נכל עינ שנת נמקים הכשיתני המשותפת על
אי י'יי בינרנר שאמיי "**יי ל" לעשית דני כזה ,אסיר להתנודד ולהוות
קנוצה מיוחדת .אלן עוד יקים ,אין עוד פולנים  רק יהודים אנחנו".

^ייי;;י;

ערנ 

"" "י"

ליל

שנת ראשי7

!לכך הלכנו לחדיהאוכל .איזה אוויר ,איזה רעש .איזו המילה "תי7י ה",ה "",
_.

,

"..

נשמעו דניים נגד צייה זו של קנלתשנת ,דרשו לדאוג לחיים תרנותיים יותר.
כאלה ,שהתנגדו לכר נחריפות ודרשי הסתגלות .התווכחנו עד מאוחר בלילה ,עד שנזדמץ
אלינו משה נורג ,ה"מנהיג' של הקינוץ נימים ההם .דנייו ,כדניי ייתיק ואדם מנוסה
הוסיפו משקל לדעת המסתגליס נינינו .הוא אמר שנוודאי יהיה קשה אנל אין לני ברירי,
לייאי את ייתי'יפי' י'"'""'
יי *"" ^? ייי'" ''יי^י'
שלני"נקינו"נע"7

^י^

"^
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המדונר הוא נקנוצת אורפלד ,חנרי החלוץ

והבונים מגרמניה,
 21קבוצות נפרדות ונס"ה מנתה כ4030
שנאה לארץ

ולפלוגתהיס

בחורים ונחורות) .איך מספרים מדוייקיס(.
 dn1:j:i
מהם נשארו נקינוץ תשעה .ישראל נוקונצר,
נוני נריהנד ,ורדי ,שמאי ,גרהרד נחמני,
יוס 9שפריר וזאנשרו .7נפטרו .אוסקר גולד
גרונם המכריע הצטרפו לפלוגתהיס.
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אי הייר גס
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להתיישברתנר הראשרנה במשמרהיס ע" י
עכר והתיישבותנו הסופית באפק מעוררים
ני התרגשות עמוקה ומותר קצת להתרפק
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^^^^^^₪

^^^^^^^

^^^^^^^^נ
^^^^^^^1
^^^^^^^4

^^ך ^^
^^ ^^
^1^ 1
^נ 0

נימי

|
|
!

|
1

|

הגעתי ארצה בראשית שנת ,1936
מאורעות הדמים .הוועד הערני העליו7
הכריז שביתה כללית ומלחמת הורמה על
הישונ היהודי בארץ שהשלטרך נה היה
נידל האנגלים .יוםיוס הותקפו קיבוצים
וישוניס בארץ וקורננות הדמים הלכו
ורנו.

מהאניה "גלילאה" האיטלקית שעגנה
ננמל חיפה הגענו נליווי משמר לנית
העולים עלשס נרוכונ שבאחוזה על הכרמל.

נניתהעולים הופיע לפנינו נני

מהרש? ז"ל וננאוס מלהיב תבע מאתנו,
קנוצת ערלים מהכשרת "שחריה"נרנוניץ,
להצטרף לפלוגתהיס שנקריתחייס ,שרק
לפני חודשים אחדים נוסדה.

v

תפקידנו ,היה לכבוש ענודה ננמל
חיפה ,לעסוק נדייג ימי ובספנות.
כל חלומותי על הליכה לתליוסף ,שנעמק
יזרעאל

שם

היו לי חנריס

קרובים מעירי

ומהתנועה בחו"ל נגוזו .הייתי בין
פעילי קבוצת העולים משחריה ברנרביץ
וקיבלתי את צו התנועה ללא עוררי.7
בצהרי יום אחד הגעתי עס חברי
לפלוגתהים .התגלה לפנינו שטח של
חולות שהפריד ביך מספר לא רב של
בתי קריתחייס לבי 7הבתים הבודדים

של קריתמוצקי 7בשטח זה עמד כבר
חדרהאוכל ,מעץ כמרבך ,כמה צריפים
בודדים מכוסי גגות פח ,ומקלחת
מחוררת מפח .למטה בבקעת חול התפרש
מחנה אוהלים .בכל אוהל   3מיטות,
ארגז של פריהדר לאחסו 7הבגדים
המעטים )מחסך הבגדים היה משרתף
במלואו'( ועששית נפט תלויה על העמוד
במרכז האוהל .קיבלתי מזר 7ממולא
קש וצורפתי לאוהל כשלישי לחנר
וחברה מיוצאי גרמניה ,שהגיעו כמה
ימים לפני.

^
^^^^^^. ™8^^^3^'*1
*

^^^^^^^^Bu^B^^E^^^L^d^^^^k
■^^^^^^^■■^^■ו^^^^^^^^^^^^^^^
בחיי
שנראות נעיניו כנמשכות שנים ;כאלה היו
אדם ישנ 7לפעמים שעות קשות

השעות כשנפצעתי קשות ננמל חיפה( .
והנה חלפו עברו עלי למעלה מ 49שנים
נארץ ונדמה לי ,עכ1יו נכתני דברים אלה,
כאילו א; תמולשלקיוס היה הד1ר .את ילל
עבודתי הראשרך בנמל חיפה אני זוכר כאילו
התרחש רק אתמול .בנמל חיפה עבדו עמנו

ערבים מהארץ

וגם

ערבים

רבים מחררך

שנענר

הירד . 7והנה הוועד הערני העליו ,7הכריז
על שניתר ,כללית נכל הארץ רכמרבך גס
ננמל חיפה ,נמזימתו להרעינ ולהרוס את
הישוב

היהודי.

באותו יום ראשו 7לעבודתי הגעתי
לטמל חיפר\שהיה כמעט שרמס .אף ערבי לא
נראה בנמל ,ורק שוטרים אנגלים רבים
הסתובבו .אנו ,חברי פלוגתהים וקבוצת
פועלים יהודים יוצאי סלוניקי שביררך,
פועלי נמל מנוסים עוד משם ,שאותם העלה
ארצה אבא חושי ז"ל ,היינו מוכנים לעבודה.
הסלוניקאים כמרבך שהיו ברובם פועלים
מקצועיים ,עבדו ע"י המנופים ועל הסיפו7

ואילו אנחנו נשלחנו לבט 7האניה .עליתי
יחד עס כמה מחברי על האניה התורכית

"זאמלק" .ירדנו לנט 7האניה וסר,ננו שקי
חיטה כבדים לתוך רשתות גדולות ,שארתך
העלו למעלה מנופי האניה,

בתקופה מאוחרת יותר ,הצטרפו לעבודה
ננמל חיפה קיבוצים נוספים .קיבוץ "עמל"
]ניוס ררחמה( ,נירעם ,גרעי 7נוערעובד
שייסד אחרכך את שדיתים  קיסריה וכ7
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חברי נוערעובד ועולה שיסדו
החותרים ,לכמלנ 7שגס
כלח הישוב היהודי נכל הארץ לכ 7בחיפה
לא נשבר למגינת ליבם גס של השליטים
את

קיבוץ

פועלים עירוניים.

האנגליס^הערביס נאלצר להפסיק את
שביתתם לבתמיכת ממשלת המנדט הבריטי
חזרל בהמוניהם לעבלדה בנמל.
עס שלבם של

הערבים ,כללל החורגים,

לנמל נמשך המאבק להגברת
העבלדה העברית בנמל ,העבודה היתר,
מפרכת והשכר בראשיתו מועט ,אר לאט
לאט ,תוך מאבק יוסילמי לעידלד מועצת
חלקה של

פלעלי חיפה בראשלתל

של

אבא חלשי

ז"ל,

חדרנל לכל סלגי העבלדה בנמל חיפה,
בסללארלת ,פריקת סחלרלת יבלא לטעינת
סחלרלת יצוא ,בעיקר של תפלחיזהב
ואשלג .7עבדנו אפילו בהרצת שוורים
מהאוניות לביתהמטבחייס שליד חרף
שמך .הקמנו קבוצת עבודה בקבלנות
לבדרר זל העלינו את שכר העבודה
וראינו ברכה

בעמלנו.

לחנה אפיזלדה אחת מני רבות
שנחרתה בזכרלני .בנוסף לעבלדה
המפרכת היינו נאלצים לעבלד שעלת

מרובות,ולעיתים באוניות

שגם

הובילו

דואר,היינו חייבים לעבוד
שעלת רצלפלת ,כדי לאפשר לאלניה
להפליג בזמ .7זכלרני ילס עבלדה אחד
בחררף קר לגשלם כשהיה עלינל לפרלק
עד 36

מאלניה

שקיקמח
מטע7
ישנה שאת סנלפיה

פרימיטיבית

היה צריר לכלל7
בעזרת חבלים ,שמשכוס בידיים.

יהודים

עבדנו בקבוצה מעורבת של
וערבים ובהם כמה חברים מפלוגת
הים .הטנופאיס למנהלי העבודה היו
ערבים .ירדנו לבט 7האלגיה ועסקנו

בהעלאת שקיהקמח לרשתות .עד מהרה
החל לרדת גשם זלעפות .עס הימשר
הגשם העלו אותנו מנהלי העבודה

הערבים לסיפו 7האוניה ובמקומנו
הורידו את הערבים .היה עלינו למשוך
את חבלי המנוף מתחת לגשם סוחף
ללא הפסקה .מדי פעם נכנסנו מתחת
למכסה לסחוט את המכנסיים והחולצות
הרטובות .מלחי האוניה ריחמו עלינו
ומדי פעם הגישו לנו כוסית קוניאק
למשקה חס.

כך היתר ,נמשכת העבלדה לעיתים
מעל ל 30שערת רצלפלת .בקלשי

היינל

נגררים לרכבתשל חיפה המזרחית )היחידה
אז( כדי להגיע למחנה בקריתחייס ,ר,יי;ן
מתקלחים במקלחת הפח במים קרים )על מיס
חמים לא חלמנו אפילו( לישר למיטה ,לכל
יתר שעלת הי לס להלילה .לכר למחרת לכל
ירם  שרב לנמל חיפה לעבלדה המפרכת.

כל המשכתי בעבלדה עד שבילם אחד,
בילס האחר ל  7של חג הפסח געבדנו גס
בשבתלת לבחגים מחלץ לראשהשנה ויום
הכיפורים'( פקדה אותי תאונת עבודה קשה.
נפלתי לתור בט 7אוניה נורבגית שעומקה
היה  13מטר .במצב קשה הרצאתי מבטך
האלגיה להלבאתי לביתחלליס "הדסה"
היש ,7כששתי רגלי שבלרלת בהרבה מקלמלת,
כמה שבריס בחללילת לכולי בהלם .היל
אלל שעלת קשלת שנמשכו כשנים ובזה תמה
עבורי פרשת עבודתי בנמל חיפה.

חרוטים בליבי זכרלנלת
שנים ראשונות בפלוגתהים.
רק

3

משפחות

של אלת7

צעירות לשללשה

ילדים

היל אז בתלר חבלרה גדללה של רללקיס
לרולקלת .חיינל חייצוותא הדלקים בילתר.
אף כי היינו פלוגה צעירה בשנתה הראשונה
כבר היה לנו צריף ,יחסית נאה ,לצרכי
תרבות ובילוי .נמצאו בו עתונות הארץ
;עיתונים לחדרים טרם קבלנו( רירתרנים
שלנים ביניהם רבים בגרמנלת ,לאפילל
פסנתר קנינל.

כמחצית החברים היו מגרמניה והיתר
מפולי 7ובודדים מליטא .בערבים  רבים
מאתנו היו מצטופפים בצריף התרבות
לקריאה ,לשיחות או להאזי 7לסונטות של
בטהוב 7ולפוגות של בר .מנוגנות בידי
אלפרד ררלף חברנו ,שהיה פסנתר 7מעולה.
לעת ערב ,וביחוד בערבים שלא עבדו
נהם בנמל ,היינו יושבים שעות על המדרגות
הרחבות בכניסה לחדר האוכל ,צופים לעבר
אורות הכרמל המנצנצים ,ושרים משירי ארץ
,שראל ה3,ה 7ש7ר,ס עממיים רוסיים ,שהיו
אז מאד מקובלים .קרוב לחצות היו עוברים
לחדרהאוכל אל ההורה הסוערת ,אל הדבקות,
המזורקות והפולקות ,כשאברהם דינר 'ז"ל
וחווקה בודנילב ,היא חללקה אשל ,במלביליס.
< M7y/7 7/?/Vjהיינל מתפזרים לאלהליס אל
לצריפים לבשעה   5שלב לעבלדה.

"וני

המרצים בארץ ,גס מהאוניברסיטה

,
י

|

|f
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העברית כירושלים שהיו מקורבים לתנועה הקיבוצית ,בר'גו 7רנ היו מבקרים אותנו .אז,
היה חדרהאוכל

שלא

מאזינים 'N0y ,דעת

כיוס ,מלא

וידיעה.

ותשונה בפי:

ושואל אני את עצמי כיוס .כיעד יכולנו לחיים הקשים והמפרכים ההם?
האידיאה שמילאה את ישותנו ,שאיפת נני 7הארץ ,והקיבוץ במיוחד ,הבאת עולים רבים ניותר,
הקמת מדינה עצמאית שנראתה לנו אז כאוטופיה רחוקה  בכוח כל אלה ,נבנתה הארץ ,קסו
תנועה קיבוצית מפוארת ,ההגנה שהיתר ,הגרעי 7של צה"ל .כולנו היינו חברים בהגנה ,לילות
1
5

רבים שמרנו בגבולות החוליים
של פורעים ערבים מכיוון עכו.

של

קריתשמואל ,המרוחקת אז מהקריות ,כדי למנוע התנפלויות

המסקנה שלי היא" .נאי 7חזו 7יפרע עם".
אוגוסט 1985
I

בלהט נעורים  /זאב שרון

באתי לארץ בדצמבר  1935עם קבוצת אורפלד .קיבל אותנו בני
ישר לפלוגתהים.ואכן ,אחרי יום אחד של שהייה בבית העולים בבתגלים הגענו לפלוגת
הים .אני ועוד שניים מן הקבוצה קיבלנו אוהל למגורים ואחרי יוםיומיים יצאנו לעבודה
מהרשק ששלח

אותנו

בנמל.

מאוד.

הכינונו

השפה ,וכשקרא לי

הפגישה בעבודה עם הערבים היתה
ערבי לגשת אליו היה נדמה לי שהוא אומר לי ,להתרחק ,ללכת הלאה .פעם באמת התרחקתי 
ואז רדף אחרי הערכי וכשהשיגני נתן לי סטירת לחי .בבואי לפלוגה באותו יום ,התייפחת
בבכי .היה זה משבר קשה עבורי .העבודה היתה קשה מאוד ,פשוט לא היה כוח לעבוד .באותו
יום ראשון שלי לעבודה עגנו בנמל שלוש אוניות מצריות עמוסות חיטה .היו שקים של  160ק"ג.
היינו מסדרים אותם במחסן האוניה בתוך חבילה ,שהיתה מורמת כמנוף למעלה אל הרציף.
עבדנו יחד עם ערבים  32יהודים בתור כל מחסן .השקים הכבדים הללו נשארו חרוטים
לי קשה

לא

את

בזכרוני.

מי שהדריך אותנו בעבודה הסווארות היה שאריק חבר מקבוצת

המגוייסים הראשונה

מתנועת הנוערהעובד ,כיום חבר ביתהשיטה .מהם למדנו לעבוד .הודות
והיינו לפועלים .הייתי איש ה"ווינץ"'  המנו ף,הראשון .אני זוכר פעם

להם

קיבלנו ביטחון

כאשר כולם עבדו

כפחם אני כבר עבדתי בו וינץ.1
מחוץ למקרה הנזכר שוב לא היו לי חיכוכים בעבודה עם הערבים .אחרכר במשך הזמן
היתה הערכה רכה אלי בעבודה.

אני
אני בטוח
אני בטוח
לעבוד גם

משוכנע שמאז עבודת הפרך בנמל הפכתי לחולה .מאז החלה להתפתח המחלה שלי.
כזה .עבדתי מעל הכוחות  מבחינה פיסית .כמובן אינני יכול להוכיח זאת אבל
שכר זה קרה .כל הזמן עבדתי בסווארות .לא עבדתי בסבלות המכס ,אבל יצא לי
בהובלת שוורים .עבדנו גם ביציקה ,בהקמת ה"ברגוואטער" )שובר הגלים( בנמל.
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כך עבדתי בנמל עד מאי  ,1939ואז עברתי למשמרהים ,והתחלתי לעבוד בחשמל ,גס
ווץיויויו ווו י""יי" יוי'י' י""י"י 1יי""יי ^..ייי   < .

ו_1זו''1זו ,1ט;  mijyn w1j'jובמיוחד כיבוש עבודת הנמל .היינו גם בגיל כזה ,צעירים
ונלהבים וחברים בתנועה שחינכה אותנו לנכונות ולמעשים .הדברים כיום כמעט בלתי
ניתנים להבנה .התקופה שונה ,הדור שונה ,הכל אחרת .נדמה לי שיחס כזה לעניינים כמו
שהיה לנו ,לא יחזור .בכל אופו ,לי ,בשום שלב של הימים ההם לא היה צל של ספק שזו
הדרך

הנכונה.

מאי 1985

1

ימים ראשונים  /צפורה גרובריעקובי*
באנו הנה שמונה חברים מיגור כראשונים לפלוגה חדשה .מצאנו את המקום בחוסר כל.
עוד באותו יום ניגשנו במרץ רב לסידורים הראשונים .איזה פחד ליוונו כל הזמו .היה זה
פחד מבוסס .העל י ר .החדשה הדאיגה את כולנו .רק  24שעות אחרי בואנו באה עליה חדשה וגם
אנחנו היינו ממש חדשים בארץ .ועמדה השאלה :הנדע אנחנו לקלוט אותם? הידעו הם להיקלט?

גם עבודה עוד לא היתה לנו .וזה אשר היקשה עלינו ביותר .עבדנו
לא להתבטל .ואיזו אי שלמות עצמית בוטא בשם פלוגתהים .לאט לאט נכנסו החיים למסלולם.
קצת בחצר רק

כדי

ושמנו התחיל להיות שם אמת .יצאו חיייח לרחלי "יייל  " .." ,a* ,,m
_^_

עבודה ,סבלים ,סטו וארורים יהודים ,אלה הם דברים לא קטנים .אבל בכל אופו עבודה
מאוד ,בלתי נורמאלית ולא מעט חברים חוזרים אחרי הרבה שעות עבודה נרגזים ,כועסים
על הטבחית ,על הקיבוץ ועל העולם כולו .וכמה זה משונה ולא רק משונה ,כי אם מכאיב
ומעליב להרגיש אז את מה שהרגישה כל חברה .באיזו דאגה חכתה החברה במטבח לחבר שחזר
מעבודתו .והרי גם החברה עייפה מכל היום ,ובכ"ז למרות אי הסיפוק בעבודה חיכתה
קשה

באיזו
*

מן תודה לחברים שלה שהיא שותפת להם בהרגשה.

הכותבת  כעת חברה

במעוזחיים.
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ההרגשה הזאת טושטשה במשך הזמן ,גם לא היתה הבנה מצד החברים שעליהם לשתף את
החברה בהרגשת עבודת הנמל שלהם .וככה ער היום החברה אצלנו מרגישה את עצמה כמשהו טפל

בחיים אלה .גם באסיפות שהן עפ"ר דיונים על העבודה בנמל לא משתתפת החברה .וזה לא
מחוסר אקטיביות בחיים ,כי אם ,מתור קושי מיוחד אשר בחיי החברה כמקום.
למרות ההכרה שאלה הם החיים קשה להשלים .ולא פעם מצברוח ,פסיביות אופפת את
כולך .איו לי כל הצעה'אבל אני יודעת שצריר והכרחי למצוא קו משותף בשביל החבר והחברה

אצלנו במקום.

אוקטובר

1936

יום העבודה כנמל  /יהושע ררשציינה
אני מנסה לרלרת
כמרבך

מך

הזכררך פר0יס אחדים

על

ייס

העבודה בנמל .בעיקר נחרט בזכררך

ייס העבודה הראשרך.

לפני

לקולות

'נליליו היו מחריש' אוזניים.

התעוררתי מוקדם,
מן הרגע שקמתי הבל התנהל בקצב של ריצה .אתה רץ לחדיהאוכל לכ7ס תה עס פרוסת לחם,
ממשיל לרוץ לתחנת הרכבת בקריתחיים בשהיא נעצרת רק ל7קה7ק7תייס .היא מגיעה עמוסת
נוסעים מענו ,יונס ככולם ערביס .חלקם נוסעים לנמל .כרטיס נסיעה לא תסי 7נשמר בקפידה.
עד שאתה פינה כה רכה ואתה כנר נחיפה בתחנה המזרחית .התחנרת האחרות טרס היו קיימות.
סנא 7צועדים נרגל לנמל ,מרחק של  10דקות בערר.
ק'גת

השער5 .

ר>פעסי7

.

לנמל נכנסים יחד כקבוצה .טרס היו לנר רשיונות אישיים .מתרכזים
המחס 7המרכזי ומחכים לסידור העבודה .עתר ,מתחיל יוס של התשה .סידור העבררה אינו
ערוך מראש יאי 7יודעים נסר ,אניות תענודנה והיכ 7נעבוד אנחנו .מי יענוד והאס בכלל
על

הרציף ליד

נעברר.

זו וזו"...

אחרכר נאה ההודעה של האחראי על פריקת האניה 4" :יהודים הולכים לאניה
לרונ זו אניד ,איטלקית או שוודית .ארבעת היהודים יאני ביניהם ,עולים לסיפי 7תאניה.
כ.א 7נמצאים כבר הפועלים הערביים ועיסס ה"ראיס"  מנהל העבודה .המכונאים מתקינים את
ה"ויג'*.ים"  אלה הם מנופי האניה הצמודים לכל מחסך .המנרף פיעל בכוח קיטור )סטים(
והרעש שהוא מקיס נבלע ברעשים של פתיחת פתח המחסנים רשל צע?רת הממונים שמעבירים
הוראות

לפועלים.

איש מאתנו ,גס אלה שהקדימו אותי בעבודת הנמל .טרס יודעים את השפה הערבית
המדוברת בעבודה .מה שסוב 7לכולנו הוא שעלינו לעשות כמעשי הערבים הוותיקים מאתנו.
משנפתח המחסך יורדים לבטך האניה דהיינו למחס 7האניה הראשונה בה עבדתי היתה
עמוסת עצים .בררךכלל נחשבה פריקת עצים כעבודה קלה יותר מאשר סידור או העמסת קקיס,

t
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אל הצרה היא שעבודת פריקת העונים היא לא שיגרתית ועריו לדעת לארגן את קשירת החבילה,
לאחר נסיון שנרכש אלמד כי ענודה נפריקת
במינימום מאמץ ובביטחון שלא תתפרק.
עצים יש נה אפילו עניין ,כיווץ שמאפשרת להשתמש בשורה של תרגילים )אר טריקים'( כדי
לחסוך סאמץיתר .דבר זה נכון גס לגני מטענים אחרים.
הימים היו ימי ראשית אוקטובר  .1936החום טרם ירד והלחות באוויר רנה .במחסני
האניות מחנק רב .המאמץ הפיזי ,רעש המנופים והמחנק במחסנים הספיקו כדי ליצור מעמס
מספיק כבד.

היום,

מה היה יחס הפועלים הערבים אלינו?
הוא שלא היה כל ביטוי של התנכלות אלינו
שלא היו מנוסים בעבודה לא הקלו עליהם את המלאכה .קבוצות העבודה בתרך המחסן ,היו
בנלת  4עובדים ,מהם  1משלנו ,ואין ספק ,כי החברים החדשים שהצטרפו לעבודה ,לא ידעו
לעשות את העבודה בזריזות הדרושה ואס נזכור כי היתר ,זו שנת פורענות בחוץ ,התקפות
מצד הערבים היו בעיצומן ,הרי השקט ואורך הרוח שגילו כלפינו ,היה מפתיע.

הרושם שאני קיבלתי שנשתמר אצלי עד
בעבודה .אפשר להניח ללא כל הגזמה ,שחברינו

כמשך הזמן נקשרו קשרי היכרות עם אחדים מן המפעילים את העבודה ,כי הסוואריס באניות,
ברובם המכריע לא היו חורנים ואולי גס הס הבינו שכדי לשמור על מקום עבודתם בנמל,
צריך להמשיל ולקיים את השקט בעבודה.

בשעה  ,12הגיעה שעת הפסקת הצהרייס .אנחנו ,כמו כל העובדים מקבלים
שלנו .פיתות עם "זיתון" ,לכל אחד מאתנו היה גם סנדוויץ' מן הבית .בהמשו הזמן התרגלנו
למנת האוכל שקיבלנו באניה ואכלנו אותה ברצון .אחדים היו עדיין ממשיכים למסור את
המנה לשותפים שלנו בעבודה ,בעיקר בתקופה לאחר שנפתח חדרהאוכל שלנו בקרבת הנמל ,שם
קיבלנו ארוחת בשר מדי יום ביומו.
את

מנת האוכל

הקבלן שאצלו עבדנו היה כאמור ערבי ,שמו היה אבוזייד והוא הפעיל בנמל עבודות
שונות .סווארות ,ספנות וסבלות .ההסכמה להעסיק פועלים יהודים באר ,כדי למתן את הלחץ
של ההסתדרות וחברות יהודיות על הממשלה ,לשתף בעבודת הנמל גם חבר  mיהודיות .אמנם
הלחץ לא נפסק .הנמל היה נקודת מפתח להבטחת עתיד הארץ ,להנאת סחורות ואנשים .נמל
חיפה היה פתח יחיד לקשרים עם העולם .החדירה של יהודים לנמל נמשך נצנורות שונים,

§
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באמצערת החדרת פרעליס להלדיס ;סללניקאים ,קיברצים( לנגיסת
יהלדילת  חנית "סינדיקט" ליצלא פריהדר .כהמשך הזמן תיכנס גס חנרת "סלללנלנה"
אנל אז הנלשא יקנל תפנית חדשה ,אלפי הענידה יהיה יותר רא'נילנאלי ,ייתר מתרכנך,
ילננסל לשימלש כלים להרכלה ללהרמה ,כל זה עלד נג1רס תקלפת המלדרניז'גיה ננמל.

חלקית ענלדה ע" י ר/נרלת

עס גמר י לס הענלדה ,להגסר לא היה תמיד בשעה קנלעה ,הכל לפי 'גרני האניה .עלכן
היל שענדל רק  4שערת והיל שענדל פי שללש   12שערת לילתר שלא לדנר על תקלפת עלנח.
הפרי נחלר ,9אז שערת הענלדה היל ללא כל הגבלה ער  36שערת בארפן רצרף.
ננית מלכנה לך  nnbpnקרה לא במרבך הריטררי
נשנה הרלח דרל הפראות שנפחיס להיא תמיד היתה מאלכלסת ,כי השטח היה  jvpלהאלכלוסיה
 פשרט

הימים היל קרים לנפנים

רנה.

כך היה בנמל בראשית אלקטלנר ,לבראשית נלנמבר כשהתחילה עברדת הפרי,
התמלנה מך ה?צה אל הקצה ,עתה עוסקים כל הזמן נהרסת ארגזי פריהדר   40ק"ג
גונה  6שורות ואס ירצה השם תהיה גס שורה שביעית .אשר לשעות העברדה  ידועה

השתנתה

כל אחד,
רק השעה

שמתחילים ,ואיל 7משך שעות העברדה הוא לא פחות מ 12ראתרכך באה המכפלה   24שערת

או שלושים לשש ,ברציפרת

עס

הפסקות לאוכל.

אך

נושא העבררה בפרי הוא סיפור נפני

ע'נמל

.

האס לא עלה כל הרהור או ערעור על אופ 7העבררה הנהרג? וודאי שכירסמו הרהורים
וספקות .אי 7ספק שמה שקיים אותנו היתה ההתלכדות הקינוצית ,היעיד התנועתי רהריסרן
שמקורו נע ונדת
ינלאר

היותנו

קנוצה.

1980

בעבודה בייאתא"  /חווקה

אשל

הגעתי באוקטובר  1935לפלוגת
הים ומיד למחרת סודרתי לעבודה בבית
החרושת "אתא" ,יחד עם קבוצת חברות
מפלוגתהים .אשר עבדו שם לפני.
העבודה הראשונה שלנו היתה לטפל
בניקוי המכונות אשר הגיעו מחוייל
ולאחר מכן השתתפנו גם בהרכבתן.

עבודתנו היתה בייצור החוטים.
לייצור בד טרם הגענו .בזה התחלנו
לעבוד מאוחר יותר.

מכל קיבוצי הסביבה גויסו חברות
לעבודה בביתהחרושת .מולר בכבודו ובעצמו
היה בוחר את הבנות היפות ביותר לעבודה.
אלה שלא נראו לו יפות היה שולח הביתה.
אריק מןלר ה,,בוס" הןאשו 1היה לו
,חס מיןחך לבנןת הק,בוצ,ם .רק בקשה אחת
היחה לן< להןפיע לעבודה בחצאית או
במכנסיים ארוכים .רק לא במכנסיים קצרים.
תנאי העבןךה בהתחלה הין  0^/7לא קיבלנו
זמן לארוחתבוקר< היינו אוכלות את הכריך
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שהבאנו מהבית תוך כדי עבודה .עליד
המכונה .ארוחת צהריים אכלנו במסעדה

במשך הזמן ביתהחרושת התפתח

וגדל ,תנאי העבודה השתפרו ,ציבור
הפועלים התארגן וצבר עצמה .הרגשנו
סיפוק שאנו מהמפעל ותורמים מכוחנו

שתלתה בצריף מול ביתהחרושת .הארוחה
עלתה חצי גרוש .לחם לארוחת הצהריים
הבאנו אתנו מהבית .יום העבודה
התארך בהרבה בגלל תנאי הנסיעה הקשים.

לקידומו ,וגאווה
לגידול כוחו הכלכלי

מפלוגתהים שבקריתחיים עד בית

בארץ.

החרושת שבכפראתא היינו נוסעות
בשני אוטובוסים :עם האחד מהקריה

עם ההעברה למשמרהים נפסקה
עבודתן של החברות ב"אתא" בגלל המרחק

עד מסעף כפראתא ועם השני  מהמסעף
עד ביתהחרושח .וכך גם בחזרה.

וקשיי התחבורה.
כשהייתי בתפקיד

ןי

שאנו משתתפים במאמץ
של

הישוב היהודי

של מחסנאיתבגדים
לילדים ,הייתי נוסעת לביתהחרושת
לקנות בדים .מולר זכר אותי מתקופת
עבודתי במפעל והיה מקבלני בידידות
וגם מזכה אותל בר1נחות גךןלןת על
הקניות אצלו.
עד היום אני עוקבת ומלווה את
המתרחש במפעל וסביבו ,וכואב מאוד
על ההתדרדרות שחלה בו לאחרונה.

לפעמים היינו הולכות ברגל מבית
החרושת עד פלוגתהים כדי לחסוך
חצי גרוש .שכר יום העבודה שלנו
היה  12גרוש.
בהמשך עבודתנו השתלבנו

בעבודת המשמרות ,המשמרת השניה

והיינו

נמשכה עד שעה  10בערב
חוזרות הביתה ב 11בלילה .ולפעמים

בשעה יותר מאוחרת .בתקופה יותר
מאוחרת הצטרפה אלינו לעבודה בבית

החרושת מלכה זפרן,

*

אפריל

1985

שהשתתפה

בעבודת המשמרות ,כאשר המפעל
לעבודה ב 3משמרות מלאות.

עבר^

בשנה הראשונה היתה בפלוגה
מקלחת אחת ויחידה בצריף פח.
מים חמים לא היו בכלל .בשובנו

היינו

מהעבודה במשמרת שניה
 ninVpnnבמים קרים והולכות
לרקוד בחדרהאוכל .המקלחת
שימשה את החברים והחברות לפי
לימים נבחר ועד פועלים ,וחברה
משלנו ,גולדה שניידר זייל ,נבחרה

לוועד כנציגת פלוגתהים.
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ברכה חבס

רובם של חברי פלוגתהים עובדים בסבלות וסווארות .יוצאים לעבודה ב 5בבוקר
ואין יודעים אף פעם מראש מתי יחזרו .יש אשר חוזרים באמצע היום ,ויש ב 10בערב ואח
למחרת היום .סדר עבודה זה ,מלבד היותו שולל כמעט כל אפשרות של עבודה תרבותית,
של קביעת חיים חברתיים נאותים  הריהו גם מייקר מאוד את החיים .ההוצאות ליום
כלכלה בלבד עולות כאן ל 51מיל בממוצע ,הסכום הגבוה ביותר לכלכלה לגבי פלוגות
אחרות של הקיבוץהמאוחד ,וההזנה איננה מן המשובחות ביותר .אך שעות העבודה הבלתי
קבועות מחייבות אכילה במשמרות ,שני מטבחים בפלוגה ובעיר ,ליד הנמל.
עבודת המטבח בפלוגה אינה פוסקת במשך ** 2השעות שבמעת לעת ,בחול ,בשבת ובחג .כל
סוג עובדים יש לו צרכיו שלו והוצאותיו המיוחדות .עובדי הדייג יוצאים ב 3בלילה.
לא אחת יקרה והחברים מוכרחים לחזור הביתה בשעות מאוחרות ביותר ,בהן התחבורה יקרה.
 70איש נוסעים יוםיום הלוך וחזור ברכבת ,והיה חודש בו הגיעו הוצאות נסיעה בלבד
של כל החברים ל 80לירות.

רוב העבודה היא קבלנית  בסווארות ובסבלות .גם סבלות המכס המאורגנת עלידי
סוללבונה קבלנית היא ,מעסיקה בעונת העבודה המלאה  200170פועל .הפריקה נתונה
ברובה בידי קבלנים ערבים ,לטעינה יש גם חברות יהודיות .כל חברה וכל אניה מעוניינת
לסיים את המלאכה בזמן הקצר ביותר ,מכאן שהעבודה היא רצופה ללא הפסקה ,ואלה שעובדים
בנמל נמצאים בו ,שמא יידרשו .יום עבודה נורמאלי איננו פחות מ 12שעות .בקיץ מכניס
יום כזר 1716 .גרוש בממוצע ,גם אם השכר הוא  a3גרוש לשעה ,אך שעות הבטלה אוכלות
את השעות הטובות .בחורף הגיעו כבר לשיא של  25גרוש ליום ,אך גדעון הקיץ אוכל את
עודף החורף .השכר הקבוע לסבלות מכס   16גרוש ,ואם חצי יום עבדת   8גרוש שכרך.
בחורף ,כשהעבודה מרובה ,יש צורך בידיים נוספות .ובקיץ חוסר עבודה .מכאן ברור
המאזן השנתי שאומר בפשטות :בשנה שעברה "גמרנו" ב 80לירות רווח ,אבל שנה זו "נגמור"
בוודאי ב 500לירות גרעון .מכאן גם הסיכום :יש סיכוי להמשיך בעבודה זו ולהתבסס
בה ,רק על יסוד של משק חקלאי אשר יעסיק את החברים בעונת השפל בנמל ,גם יעסיק אה
החברות כ 80מספרן כיום ,רובן עובדות בשירותים ורק מיעוטן בביתהחרושת לטכסטיל
בכפראתא וכן בתעשיית רשתות לדייג ,מפעל המלאכה היחיד בפלוגה.

[J

ן

/

אך עד למשק חקלאי רחוקה עוד הדרך .יש תכניות של משקעזר במקום ההתיישבות
הקבוע בעתיד ,בשטחי הקהק"ל במפרץ חיפה .אך אלו הן לעת עתה תכניות לעתיד הרחוק
בלבד .כיום מסמל כאן את המושג "משק" רק גןירק בן  15דונם ,הדורש הרבה מים והרבה
זבל כדי להתגבר על הרוח ועל החול הנודד .פרה לחלוב אין ,מתוך גזירת הפקודות
העירוניות שאינן מתירות החזקת רפת באיזור זה .געיית פרה המגיעה אלינו אותה שעה
ןמעלה ריח כפר לשעה קלה ,רק בזכות שכנות טובה היא של קיבוץ עיןהמפרץ ,שהצליח

20

להקים את רפתו טרם היות הגזירה .אףעלפיכן יעו משהו המסמל קביעות
גם במראה ראשון  זה בניין האבנים בן קומותיים ,הוא ביתהילדים .רק  8מספרם בבית
הילדים ,ובכל זאת  בית הוא ,עם מטפלות ותשומתלב וכל כיוצא באלה" .רק שתיים הבנות
גם

בפלוגתהים,

ו"

_

מרמזים .בחדרהאוכל ההומה טרם נסתיימו הישיבות.
שעת

אך

אנשים מיהרו להתכנס למיטותיהם



המנוחה קצרה ונחוצה ביותר.

דצמבר1937 ,

ביערות הכרמל  /הדסה דינר
הגעתי לארץ בסרף קיץ שנת  .1935לאחר כמה שנועדו; של עלולים וביקורים אצל חברים
וידידים ,פגשתי את חברתי מארצותהברית בבה הלפרי 7ושתינו יחד הלכנו למזכירות הקיבוץ
המאוחד ,כדי שתקבע לנו מקום באחד הקיבוצים .נפגשנו עם בני מרש? שהיה אז בוועדת
הקליטה .התלהב מאוד מאתנו שהרי דיברנו עברית ,ומאמריקה ,ורועות דווקא לישוב צעיר,
חדש לכו'  .הוא החליט שהישוב החדש הכי צעיר והכי זקוק ליודעי עברית והמתאים לנו
ביותר הוא פלוגתהים .הרי שתינו היינו מורות ,היו לנו תעודות הסמכה להוראה עברית.

וכר הגענו שתינו לפלוגההים ,זה היה בינואר  1936ואמנם מצאנו במקום הרבה אנשים
שלא ידעו עברית .אני הפכתי מיד מחסנאית פרודוקטים .החיים היו לא כ"כ מסודרים.
החברים היו חוזרים מך העבודה בנמל בכל מיני שעות והאוכל צריר היה להיות מוכ 7לכל זמ7
ולפי כל הדרישות .גם אני הייתי עובדת הרבה מאוד שעות וכשהקבוצה עבדה בנמל ,הייתי
ספסל בחדרהאוכל ,כדי להיות מוכנה להגשת האוכל לחברים שחזרו מך העבודה.
ישנה על
אז היו מעירים אותי והייתי מגישה להם את האוכל ,רק אחרי זה יכולתי ללכת לישרך.
כך  htנמשך כמה חודשים .עד שהופיע עני 7הגיוס של קבוצת חברים ליערות הכרמל .שהינו
ביערות הכרמל כמה חודשים .הייתי מבשלת ,מכבסת ומנקה .הכל עשיתי שם .שם התחילה הקירבה
ביני לני 7אברהם דינר ולמעשה הפכנו למשפחה.

הרבה סיפורים וצילומים נשארו מהתקופה ההיא ביערות הכרמל .יצאנו לשם  10חברים
שאני זוכרת אותם והס .אברהם דינר ,עמנואל הרץ ,אברהם חנוביץ'  ,שמואל כהנסקי ,יחזקאל
כץ ,יהודה סרצקי  ,אריה פיאלקוב ,שמעו 7קמינסקי ,אני ,בשמי אז הדסה לוי ,7ואחד 
ז'וקובסקי שעזב ונהרג אחרכר במאורעות.
לאחר  6שבועות של שהות רצופה במקום ביקרתי בפלוגתהיס ונכנסתי מיד בבואי למסבה
לראות את השיפורים והסידורים שנעשו במשר הזמ , 7שהרי הייתי קודם אקונומית .עבדה שם
חברה שפנתה אלי ואמרה; תסלחי לי ,אנחנו לא אוהבים זרים במטבח שלנו .עניתי לה .אני
לא זרה ונקבתי בשמי .כששמעה זאת קראה בהפתעה .מה? את הדסה? היא לא הכירה אותי
כי בינתיים כל האוכלוסיה כמעט התחלפה .הרבה עזבו והיו כבר הרבה אנשים חדשים.

באתי לאסיפה כדי

להתאונ 7על

צורת התנהגותה

של

הפלוגה

עם

אנשי יערות הכרמל.

/
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1

נמשך הזמך הרנהגר חילופים של האנשים נמקים .עם האוטו שרויה מניא את הפרודוקטיס
בכל ליס שישי היי נאים כמה חברים להחלפה .הארטר היה נשאר נמקים לםשך ירם השבת
רבירם א' חיזר עס הי/נרלס שהוחלפו .אנל היה קלרה שהאוטו לא היה מניא את כל המברכים
הדרושים .פעם אחת שכחה האקונומית לשלוח לחם עס האוטו והיינו שרלייס שנוע שלם ללא
לח .0היינו מסתפקים נתפוחיא7מה ונפיתות שאפינו נע'נמנו מקמח שהיה לנו ,ומכל מיני
דייסות .המצאנר כל מיני המצארת כרי להסתדר בלי לחם .והיו מקרים שלא הניאו לנו
סוכר ,חמאה או מרגרינה וכדומה ועל זה באתי להתלרנך באסיפה .היו כמה דנרים שהיינו
קונים א'גל עונים נסנינה כמו למשל חלנ עיזיס .לקראת שנת היינו קונים עז או גדי

לשחיטה .נשארה תמונה כזאת מאז ,כיצר שמעונק'ה ודינר שוחטים עז ואני עומדת על
ידם

נידי.

וסי ר

טכסי שכירה היתה מניאה את החנרים ניום שישי ליערות הכרמל להחלפה .כאשר נודע
לערביי הסביבה על הנסיעה הקביעה של הטכסי הם שמו לה מארב נכדי להתקיפה .במקרה לא
תפסו את הטכסי שלנו אלא טכסי של אנשים אחרים שנסעו ליערות הכרמל כרי לנקר נמקים.
כר קרה שהותקפה הטכסי האחרת וארנעת נוסעיה נהרגו .רק הנהג ה^ליח לנרוח ופ*וע אחד
ה'נליח לידת מ 7ההר ולהגיע ליגור .אנשים שלנו נטכסי שהגיעו אחרי זה לקרנת מקום
ההתקפה ראו את המחסום שנדרל והטכסי שלידו ,תפסו מה שקרה ,חזרו וגייסו את המשטרה
שנאה

ואספה את

סיד

הגופות.

יהודים .בהתקפה

לאחר מכ 7היינו נוסעלם ליערות הכרמל בליררי צמרר של נוטרים
שניה הורדו נעוד מועד כל האזרחים ונשארו במקלם להתגלננלת יק הנוטרים.

אחרכן ענדתי ניישור חולות נקריתחיים .הי תה זו ענודה מכניסה אנל קשה
הייתי החברה היחידה שהמשיכה נענודה זו עד שקיבלתי מכה נגנ ,שאת עקבותיה אני
מרגישה עד היום .במזגאויר קר אני מרגישה כאבים .במשך זמןמה לא יכללתי לעבוד נשום
ענודה .נמשך כמה שנלעות לא ענדתי וכאשר חזרתי לאיתני התחלתי לענוד בנגריה.

מאוד.

ינואר

1980

טעם החיים בארץ  להיות ראשונים /
)מדברים בחגיגת יריית אבןהפינה לבית הראשון בפלוגה(
2צח_ק סבנ_ק!1

   פלוגתהים איננה התחלה ,היא חוליה
לה ואין היא צריכה להעריך את עצמה לפי כוחותיה הנוכחיים 200 .חברי הפלוגה הם ראשונים
כמו ראשוני העלית השניה שעלו ארצה לפני  30שנה .כאשר באתי ארצה ,היה זה שלוק שנים
לפני המלחמה העולמית  כבר עסו ראשוני העליה השניה את מעשי הראשונים .ואנו הצעירים
הצטערנו שלא היינו ביניהם ,כי טעם החיים בארץ זו הוא להיות ראשונים .אולם אחרי
שנים אחדות נוכחנו כי כאן בארץ תמיד אפשר להיות ראשון .אחרי מעשי העליה השניה
הקימו עוד מפעלים חדשים .הראשונות ניתנת לנו ומתחדשת מדי פעם .כולנו400.000 ,
היהודים בארץ ,הננו הראשונים ל 4מיליון יהודים שיבואו אחרינו.
בשרשרת

1

עובדת היות ראשונים נותנת טעם לחיים ולמוות .אנו יותר חזקים ,יותר איתנים
מאשר הכוחות אסר קמו עלינו .ברכת הקיבוץ היא שחברינו בפלוגתהים שמניחים היום
אבןפינה לביתם הראשון ,יהיו ראויים לראשונות זו ,ראשונות הקיבוץ לעבודה ,התיישבות
והגנה.

ספטמבר 1936

■

הכיבושים שלנו .ועתיד גדול
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מפנקס הימים ההם

נין ים ליבשה
שמירה רבטחרך

הופרע השקט היחסי גס בחיפה

לסביבותיה .דם

יהודי נשפך

בסביבה אישקט ,יריות
שבת שעבר היו יריות

נמל חיפה

בחיפה,

ופצצות .בליל

על נשר

וקרית

חיים .היריות בקריה בשמעו בי10.00 7
 ,9.00באמצע הרצאתו של סלכי 7בביתהעס
שהיה מלא שומעים .ההרצאה נפסקה ,הקהל
התפזר .השומרים מחברינו היו על משמרתם
וקהל החברים היה במחנה.

בעבררת העירית


השבוע

הוצעה לפנינו עבודה בניקוי

הרחובות בחיפה .עבדו יום

אחד

6

איש

בנימוק
ולמחרת לא נתקבלו לעבודה
י
ולבסון
כבר פועלים .המשכנו במו"מ
הבטיחו לנו  3מקומות .ביום ראשו 7זה
יוצאים  3חברים לעבודה זו.
שכר העבודה הוא  23גרוש ליום ושעות
שיש

.

העבודה   .9מתחילים ב 5.30בבוקר.
בזמ 7הראשו 7ער שייעשה סידור חילופי7
יעבדו גס בשבתות  חצי ירם בשכר של
יום שלם.
עד היום לא עבדו בכלל פועלים יהודים
בניקוי הרחובות בחיפה.

בג7הירק

עובדות יוסיוס

3

בחורות

בהכשרת השטח .הביאו זבל כבשים משיר
אבריק .לפי התכנית צריך  nvvהג 7לתפוס
 3דונם ולמעשה מעבדים  4רחצי .הקו
הראשי של האינסטלציה סודר השבוע
והתחילו גס

אוגוסט

בסידורי אינסטלציה פנימית.
1936

לא שבת

בחודשי השביתה הערבית בקיץ
לא שבת נמל חיפה .פועלי הנמל הערבים
עבדו למרות האיומים ,כל הזמן ברציפרת
מחוץ לשני ימים .בחודש הרביעי לשביתה
עלה בידי אנשי הכנופיות להשבית את
פועלי הנמל הערבים למשך יומיים.
אבל העבודה בנמל לכל סוגיה וענפיה,
.19.3 6



גם ביימייס אלי'' לא שבתה .בימים אלה
גייסה הפלוגה את כל חבריה לעבודות הנמל.
 55חניים שלנר י 5מי'ני*ת "י'ש7ה" )שרה
נתרס( פייקי  5אג7יי< י'7י אלי' ימים של
סייאיית יהודית קיבוצית מלאה .הפועלים

הערבים אימו על הפועלים היהודים.
ה"סלוניקאיס" נכנעו לאיומים ובאמ'נע
פי7קת י'אניה עזני את י'עבלדה .חברי

הפלוגה המשיכו בעבודה ,למרות האיומים
יאז חזיי ל^ני7ה גם הפועלים ה"סלוניקאים"
יעניי 7ימי7ס אלה  חזיי הפועלים הערבים
לעבודה .ברור ,כי בהפרת המזימה של השבתת
נמ<' חיפה' חל '7חשוב ומכריע לפלוגתהיס.

.

במעמד יריית אב7הפינה לבית הראשו7
)רהיתירי( בפלוגה בקיץ  1936קבע אבא חושי,
מזכיר מועצת פועלי חיפה בי 7היתר ,כי;

^נעה

"אס הנמל לא שבת< אם  r™'7לא
כילי> לפייע7ם  חלי' חש7נ בהפרת המזימה

י'זאל;

ל3ליגתהיס".

?רבלנר

עבודה בחרנטיך

העבודה היא בניקוי רפתות .עבודה
יומית   8שערת .עובדים גם בשבת .שכר
יום

עבודה  18

גרוש.

[

|
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יום בקרנטין /

יש

שמעון ק.

)קמינסקי(

באנו לקרנטין .נכנסנו לאורווה לקחת כלי עבודה .בינתיים "התיעצות" :איזה כלים
לקחת? בס"ה יש היום כ 3020שוורים וכמה איש וכמר .לשרת אותם?

הוחלט :כולם לוקחים מטאטאים ומתפזרים בחצר הקרנטין שיראו ה"ראיסים" שבאנו.
אחרי ארוחתבוקר "נתייעץ" שוב מה יש לעשות הלאה.


מה השער.

עכשיו?

נשמע צפצוף כיתהחרושת "שמן".

השעה

רק.7...

וכבר אין סבלנות ...מילא התחלנו בעבודה.

עוד לא הייתי מנוסה בעבודה כאן ולא ידעתי איר להתנהג למען לא יתפוס אותי
ה"ראיס" בעל התרבוש האדום .עוד מעט ונפלתי בפח .ראה אותי ופנה אלי בלשונו :טאל.
)בוא( וממשיך:

 קדיש קומפניה איל יום?

עניתי

 ארבעה
היה נקי אבל מכיוון

)כמר.

באו מהקיבוץ היום(.

ורציתי להסתלק,אך הוא מראה לי שיש לטאטא את הכביש .אך הכביש
שציווה  צריך לקיים ...אחזתי במטאטא וטאטאתי   הלוך וחזור,

הלוך וחזור  .
אחרי ארוחתהבוקר התאספנו ברפת .עבודה לא היתה אך בכל זאת צריך לעבוד למען
יראו וידעו ה"ראיסים" ...העמדנו  2אנשים "על המשמר" בשני הצדדים למען יודיעונו
על המתרחש מסביב .ואנחנו ,בינתיים" ,מתייעצים" .ומכיוון שאף "ראיס" לא נראה עזבו
ופתאום  מן הצד מופיע אחד ה"ראיסים" ה"צירקס"
הצופים את עמדותיהם והצטרפו לחבורה
והתחיל לספור אותנו ,כדרכו :אאוחד ,תנין ,תלתי ,ארבע ...ארבע זלמי שי בסאוואי
האן? )מה עושים פר 4 .איש( .צעק ,גידף ,ופיזר אותנו בכל פינות הקרנטין והסתלק.
ואנו שוב עם המטאטא בידיים  הלור וחזור  הלוך וחזור   .

באותו היום היה רק רבע שעה לארוחתהצהריים .אחרי זה הלכנו למקום מרגוע ומצאנו
אותו בדיר נקי .ישבנו שם עד שלוש ורבע .עבודה לא היתה .יצאנו לבקש "שבת שלום"
בערר בשלוש וחצי למען נספיק לרכבת ב" .3.40שבת שלום" לא ניתן לנו ושוב פיזר אותנו
ה"צירקס" הזה לעבודה.

כזה היה יום העבודה .יש גם ימים אחרים ימי עבודה ממש ,כאשר עוזבים אנו
הקרנטין צריך לנקות את כל הרפתות ככה שלא יהיה ניכר כי דרכו כאן רגלי בהמות.

את

בימים כאלו מתחילים מוקדם יותר את העבודה ,כמובן מאחרים קצת ,מקטינים
הפסקת הצהריים ,ה"ראיסים" עומדים כל היום עלידינו ומזרזים בקריאותיהם :יאללה ,יאללה.
יום כזר .הוא יום עבודה הגון .בעבודה שוכחים לגמרי את הימים הרגילים שלפניו.
את שעת

24
וי
!

בכל  יד הסערה /...חביבה

ויינר
*

i

וכאי

רוחות סוערות מאוד .האוהלים והצריפים  בכל יד הסערה,

ציפייה

למעט

1

חום ושמש ,בתוך דמדומים רבים .בפלוגה עונת העבודה בנמל ,העונה הסוערת .אסיפות
וישיבות ורוב דברים וחיפושים רכים והכל מסתובב סביב הנמל .זה כנראה ,דבר גדול מאוד.
הדברים קשים ומזעזעים .אך עלבון גדול לנו לחברות .במקרה הכי טוב אנו רק מסייעות
לחברים הכובשים דבר גדול בארץ.

י

באחרונה הגיעו הרבה מגוייסים ממשקים שונים והכניסו יותר ערות .התקיימו גם
כמה אסיפות של החברות .החברות התקוממו למצב הקיים .נבחרה ועדה שתעסוק בבעיה הזו...
כ"כ קשה להיכנע ולהיות רק מסייעת.

בשביל הבחורים כאן עבודה לא נורמלית ,לא אנושית,והבחורות  שקט ,מנוחה או
חוסר עבודה .יש ימים שמזעזעים עד היסוד.

אני קוראת באחרונה המון ומוצאת בספר הרבה אחיזה
דצמבר 1936
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מקיבוצי השוה"צ עובדיס גםכן
היתר הס פועלים נ777יס סחיפה.

 22אוהלים שהובאו מהבית .הכלכלה 
טרבה ומסודרת    .

אחדות סה 7הגיעו לתווית
ליוס .לעומת זה יש אחדות שספגרות
בעבודה .יש לשער שבממוצע הגיעו עד עכשיו
לתוצרת של  10מטר ליוס .יש עיכובים
באספקת אב 7ע"י הסחיבה מה שגורס
להפרעות בעבודה ובתוצרת וממילא להורדת
של  1314סטר

המשאות בסחס7

להסעת המשאות סהחו 9למחס.7

18

"י™

לעבודה נכורדניה
השבוע אנו ני.נסיס לעבודה
בנטיעות בכורדניה * .החברה במקום
נוטעת שטח מסוייס של עצי נוי וכוי

עובדות יוסיוס  5חברות בממוצע.
סה 23 7קבועות ,ופעסיס מזדמנת עבודה
גס בכביסת לבנים ס 7החוץ.

חדשה

תנאי העבודה במכבסה הס קשים .אי7
דוודים במידה מספקת .יש רק דוד אחד
וביחוד עכשיו בחור 9אי 7להסתפק נו.
צריך לחכות הרבה זס 7עד שהדוד רותח.
זה מעכב ומפריע בעבודה .הצפיפות רבה.
השותפות עס מקלחת החברות מגדילה אותה.

.

העבודה תצא לפועל עלידינו וע"י
בשיראברק ^אלונים'( .היא תעסיק
הזס 7כ 2530איש ,מזה החצי משלנו.
לע"ע מתחילים לעבוד שם כ5נ איש.
מאתנו נדרשים עכשיו  3בחורים ובעוד
כמה יסיס גס כמה בחורות   

הוךבדצה

במשך

אי 7טקוס לייבוש הלבנים ואי 7כלים
לעבודה במידה מספקת .מחוסר תעלה מסודרת 
מלאה המכבסה תמיד מים .זה מכביד על

.

1936

העבודה
.

המדובר

בשטחים

1937

במכבסה

ספטמבר 1936

נובמבר

20

העבודה שנמסרה לרשות הפועליס
היהודים היא טעינה וסידור
סס'  5בו מרוכזים שי,י תנואה וארגזי משא
שוגיס .העבודה היא בקבלנות  7וחצי
גר" לטרך  .י,בל 7העבודה הוא מרכז הענודה,
שהעמיד לרשות העבודה טרקטור ועגלות

החברות שלנו בעבודת הכביש מתקדמות.

שנר יום העבידה .שכר העבודה הוא
סא"י למטר.

איש.

שאותם

כעת .הנטיעה היתר,
להחזיק בשטחים.

אנו

מעבדים

"פוליטית" ,כדי

רמסכך את

ינואר

בריאות

העובדות.

1937

נסנדלריר.
מצבנו בשטח
לא מחכים זס 7רב

הזה

הוא

לנעליים

די

טוב.

^/

חדשות

ולא לתיקונים .לתיקו 7צריך לחכות
רק יומיים וחברים רביס אינם מתאמצים
להסתדר אילשהוא ביומיים אלה .זר.
מביא לחיכוכים מיותרים בי 7החברים
לכיך עובדי הסנדלריה .בהנעלה ,בהשוואה
לפלוגות אחרות המצב שלנו הוא טוב.
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המכס

לעבוד ביום

סו09ו 9התחילו כבר
שישי זה פועלים יהודים בסבלות המכס.
עובדים  100איש .אנחנו גייסנו לעבודה
זו  20איש מהקיבוץ.סהס  10מקבוצת
החוגים )ביתהשיטה(  107מיגור.
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במחסז

הנגדים

עם התחלת החורף ניקנו למחסך 90
מעילי צבא .זה הספיק כמעט לכל החברים.
ניקנו גס  25סוודרים .ביחד זה עלה כ30
לא"י .מוב 7שזה מחוץ להודאה הרגילה של
ר'מחס7

.

הוצאות המחסן הן

18

של

בממוצע עכשיו

לא"י לחודש .סודרה הרשמה מדוייקת
כל הבגדים .לפי זה מכווץ סיפוק

הבגדים לחברים.

הדבר הידוע  יש עוד

יש לצייך את
רבים מך החברים ,ולא רק מך העליה
החדשה ,שטרם מסרו את כל בגדיהם למחס.7

מוב 7שאי 7הס נמנעים מליהנות
המשותף .עד מתי ימשך המצב הזה?
במזכירות הרחלט פעם להביא את השאלה
לאסיפה הכללית ועד היום עוד לא נעשה
מהמתסך

ה7ני

ינואר

1937

חוסר ענודה
היום מסודרים לסני17ריות

ימים
הענפים השונים ואיננו ...ובסוף החודש
מופיע דו"ח העבודה ובו  הפלא ופלא 
חוסר עבודה איננו ,ויש גרעין .היש
להתפלא? המספרים הללו מגלים את התעלומה
הזאת.

פברואר

1937

תאונה קשה בעבררה

6

)שישה(

זה?(,

ונו'.

האי 7מספרים אלה מעידים על חוסר

*

תארנה  mopאירעה לנתך ררגשרל
)אשל( .היה על מכסה האניה ורצה לעבור
דרך שביל צר מעל למחסך פתוח ,אל סולם
המחסן למע 7לרדת למטה )בארתר מקום לא
היה סולם כלל( ,התבלבל ונפל למג1ה ,לתור
המחסן .נחבל קשה בכל גופו .יש שברים

בפרקי הרגליים .יתר אברי הגוף שלמים.
בפנים הגוף לא אירע שום דבר מסוכ.7
שרכב ב"הרסה"

אנשים) .מה מלאכתם?( 4 ,חצר )מה
בניך א'   5ובני 7סתס   3אנשים
)כיררע הבניך כמעט נגמר כולי'( ,צריפים
ונגרות   9אנשים .במחס 7הבגדים מחוץ
ל 10החברות עוד  3בחורים

עבודה גדול?

ככה זה הילס .ככה זה בערר מספר
בחררש .חיסר העבידה "נבלע" כתרך

בעיר.

רגליר

הוכנסו

בגבס .מבקרים אותו יוסיום הרבה חברים.
הכניסה אליו חופשית בשעה  12אחרהצהריים.
אפריל
מ כ

ר

1937
ר

ביוזמתו
כרררך(

ר ת

של

אוסקר גולד ;מקצועו

ניגשנו לסידור התחלה

אצלנו .בנגריה הכינו
אדל,■■pav"n 77

_אפריל

5

של

\

מכוורת

כוורות .יעמידו

בסביבת חגך.

1937

ו
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גם הים הוא לחם
נמרץ  1937התקשרה סוולקת היס של הסוכנות עס יהודי
סרטי נעל ספינת.דייג רעועה "ניכויה" .דונריס אוודיס מהפלוגה
וסשדותיס קינלו את הכשרתם הראשונה נספינה הזאת .נגלל
מצבה הרעוע איאפשר היה להשתמט בה יותר סו/ודשיס מעטים.
ניולי אותה שנה נקנתה ע"י "נחשו;" ממחלקת היס של הסוכנות
ספינת דייג איטלקית ישנה נעלת מנוע ומפרש .קמה האיטלקי
"וספינה" הווולן> ל"סנפיר" המועמדים היהידיס שנאו נחשנו;
לקנל את הספינה הזאת היו ווניי הפלוגה .היה ויכוה ארון
עס המוסדות שתנעו כיהענודה תתנהל נעורה של ענודה שכירה.
.

הפלוגה עמדה על זכותה לסשקיס עצמאי כדוגמת ההתיישנות
העונדת העעסאית .דרישת הפלוגה נתקבלה והספינה נמסרה לרשותה
המלאה של הפלוגה.
כאלה הס

דייגיו ,ישראל /...אליהו ויינר

בשנת עבודתה הראשונה של "סנפיר" היה בה מדריך איטלקי .שהרגיש את עצמו כ"בעל
בית" וכשותף לעסק .תשומתליבו היתר ,בעיקר לדגים .למכשירים ולאנשים לא דאג כי הם
לא היו שלו .ולמרות ה'יהדרכה" ,פלא הוא שההכנסה היתר ,אז מועטת .וחשוב מאוד לגעת
בשאלה הפסיכולוגית של צעיר בישראל שגורלו הביאו לעלות לים .סירה הינר ,משהו עדין
מאוד והיא מצויירת בכלים לא פשוטים .ותנאי לכל מכונה ,שהעובד בה יהיה עצמאי ,שלא
יהיה עבד ולא כבול בעבודתו.

המצב כ"סנפיר" לא היה בו בכדי לאמץ ,העובדים הרגישו כעבדים ולא כאחראיים.
האנשים לא שמרו על הספינה .עבדו רק בזמן שהיתר ,עליהם השגחה .המדריך עצמו היה יותר
מלח מדייג ,וגם הוא לא שמר על משק הספינה .בשנה שעברה עבדנו בממוצע  18יום לחודש.
עתה ,כשאנו עובדים על אחריותנו ,העלינו את מספר ימי העבודה ל 22יום .לספינה מוטור
מקולקל והוא שמשבית מפעם לפעם את עבודתה .היו גם הזנחות ,פשוט מאיידיעה.
ל"סנפיר" לא כדאי להרחיק נדוד .בנדידה למרחקים כרוכים הפסדים
הוצאות גדולות לכלכלה .למרות שזה מבטיח תנובתדייג גדולה יותר ,אבל ההוצאה לא
תכוסה ע"י כך .וצריך לעבוד בספינות טובות מאלו .אינני רואה לעצמי אידיאל להיות
באיטלקי .אנו רוצים בדייג בןתרבות ,שבספינתו יהיו תנאי עבודה פוריים ,שהעתון ילווה
אותו ואפילו הרדיו .ושוב ,לא נסתפק בספינה אחת,אלא ספינות רבות נרכוש.
של

שעות עבודה,

#

סירת הדייגים מתנהלת לאיטה ,שורכת דרכה עמוק בים מול חופי הארץ השוממים .תנאי
החיים קשים ,הרבה שעות עבודה 1814 .שעות ליום ויותר .חברה קטנה ומצומצמת והעבודה 
לרוב שרות עזרה למספנה בקצב חדגוני .כך וכר פעמים ביום ,היום דומה לתמולו ולמחרתו,
כמעט בסדר

דייקני

ומופתי.

הדייג אינו בבית ואינו נושם אל מלוא ראותיו מרחבים ואופקים פתוחים .לדייג
בית .הוא לא רחוק ונראה תמיד לעין,אולם הוא הולך ומתרחק .עבודת הדייג מעטות הסכנות
יש

בה.

ן
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הרשתות  כלי עבודה עדינים
בלב הים ואסף את כליו וימהר לחוף מבטחים.

ומורכבים ,דורשת

זהירות .וזהיר

הדייג וסערה כי תפגשנו

עבודת הדייג מבטיחה פרנסה לבעליה .פרנסה לא ברווח ,לפעמים גם בצמצום .העבודה
מצויה תמיד .גם בימי חג ומועד .מה שלא קצרת היום  מחר לא תקצור .דייגים בעולם
מזדקנים וממשיכים במקצועם עד שנות שיבה וגבורה .העול והאחריות מותחים גם ברגעי
מנוחה וייחוסי עבודה" ,וחיי הדייג כדברי הפתגם :כל היום רטובים מכנסיו של הדייג וגם

את טעם הערב לא ידע.
כל זה

מקור אכזבה לא

מעט ,חוסר סיפוק

להרבה

שפנו למקצוע הדייג.

שח לי חבר בנמל" :הרי אני כבן ...ומעולם לא עבדתי עבודה גופנית .מלמד בכפרים
הייתי ,לבלר ,משרת בביתמסחר ספרים ,את פאנדרע הערצתי אולם פחדתי ממנו  וכאן מה
גדולה האכזריות .בימים הראשונים חשבתי שאני נופל תחת נטל המשא .הפוטש צרב את העור,
כל גופי כאב ,הרגליים כושלות והראש סחרחר  האלה הם סבליך ישראל?".

ואני חשבתי בליבי :גם אני כבן ...גלי הים,גם בראינוע איימו עלי,ורק לפנישנה
התגלה לפני הים החי כבול לרציפים .ובימים הראשונים  מה גדולה היתה האכזריות.
הרגליים כושלות והראש מסתחרר  כאלה הם דייגיר ישראל...
מאי 1939

;

j
!

j

ר ח 9

נמסעותיה

"רחף"  ספינת מפרשים בעלת מנוע להובלת משא בחופי היס התינו, 7
נרבשר ,בשנת  1937ע"י חבית "נחשו "7ההסתדרותית .ראשוני עובדיה,
פרט לנ אנשי ס?צרע ,היד מחברי הפלוגה .לאחר שנתיים טבעה ליד
חופי קפריסי 7ואתה יחד שניים ממלוויה.

"רחף" שבה אתמול ממסעותיי .,לפני שבועיים הובילה מל< 1לקפריסין .מקפריסין הפליגה
לבירות לקבלת סג1ע 7פחם להובלה לחיפה .לא היה פחם באותו זמ; והספינה הפליגה לע'קה.
בצי?ה שהתה הספינה  4ימים בלי יכולת להפליג בגלל הסערה בים .סצ'קה הפליגה עם סטע7
סלג 1לבירות וסבירות הובילה סלט דמשקאי לחיפה .אתמול הגיעה לחו 9ים חיפה .ליל הנסיעה
מבירות לחיפה היה ליל סערה וע"ג ארכה הנסיעה יותר מדי זס 16  7שעות .כל המשא שהובל
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בפריקת חפף  מול "רחף"

פריקת החפף מהאני ה "עתיד" נחשבה הפעם בעיני החברים למפעל מיוחד שעלינו לעמוד בו.
כעל כיבוש מחייב .קבוצוחקבוצות עבדו במחסן תאניה .גופים מיוזעים ,עירומים ממתניהם
ומעלה .כפופי גו מילאו באתים ארגז אחרי ארגז .אטאט חורק המנוף ,אוחז באוזן .מעלה
את הארגז ,מהפך אותו לתוך האוטו ומחזירו למחסן .הכל נעשה בקצב ובזריזות לפי טמפו המכונה.
ארבעה ימים נמשכה העבודה מהבוקר עד חשכה ללא

לאות .גוייס

כל גבר מעבודת המחנה

ורבים לאחר יום העבודה שלהם; מי בעצים ומי במכס ובסווארות ,התגייס
גם הפועל הממשלתי ,זה אשר כובע עגול עם סרט אדום לראשו וסמל על חזהו ,מופיע וממלא
חובתו בעבודה .והמגוייס איש "דרור" מתליוסף הכריז דרור עד שכשל ונפל הימה ,כברבור
טבול הוציאוהו" .אין דבר" הוא אומר" ,השמש תייבש"  והמשיך לעבוד.
והיטה שכם.

מנהל הנמל ,ב"כ האימפריה הבריטית ,בטיילו על הרציף התעכב עלידינו ,נשען על מקלו
העיף מבט.חששותיו ביחס לפועל היהודי בעבודת הנמל נעלמו מזמן .הפעם זומנה לו הוכחה
נוספת.

והמרכז ,אורו עיניו .לא לשכר הלב פתוח ,סומך הוא על יושרו של הסוחר ואינו קובע
את מחיר העבודה ...העיקר ,להוכיח את יכולתנו .ואמנם הוכחנו .אכן ,ערך משנה לעבודה
המפרכת והמייגעת כשהיא מופעמת בהרגשת מפעל.
הידיעות שסירת המפרש "רחף" הופיעה במרחק החוף הוציאה את כל העובדים מהמחסנים
שבבטן האניה למעקה הסיפון .עיני כולם סקרוה והתענגו למראה נדנודיה עליד שובר הגלים.
לאחר הכנות וסידורים שנעשו לשיפורה העלתה את דגליה )לאומי ובריטי( ויצאה לשוט מול
"גליליאה" הענקית וייפרינצס אולגהיי ,שלעומתן נראתה כתינוק פעוט .חברינו המלחים הצעירים
בהכשרה עולים בזריזות על התורן .הים מכה גלים .הוא נראה לנו מרחוק כגוש מאיים .אבל
קפיצה נחשונית זו של סירת מפרש כחלק של מפעל ימי עצמאי ,יחד עם התחלות בדייג ,מגבירים
בלי ספק את התשוקה העזה המפכה בלבותינו לתחיה ימית יהודית.
יוני 1937
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בסכר של

חוטים דוקרים  /זלמן זמירין

בבוקר השכם ,בטרם קמים לפלוגה לרכבת הראשונה ,מתחיל לטרטר הטרקטור
השחר .ומכיוון שאהלינו נמצאים לא רחוק ממקום עבודתו  הרי הטרקטור משמש לנו שומר
המעיר אותנו לראשונה .הטרקטור עושה את שלו ועוזרים לו העופות שבלולים .ונוסף לכל
זה בא משה בורג ומעיר אותנו באופן רשמי .עכשיו הננו בטוחים שלא נאחר לקום.
של

אילת

ובכן  יוצאים מהבילות ,מתלבשים ,מתרחצים ,שותים תה ,לוקחים את האוכל ,מעלים
אותו לאוטו המשא ונוסעים ,בלווית משמר נוטרים ,למקום העבודה הנמצא במרחק חצי שעה
של

נסיעה.

עבודתנו היא למלא את השטח בין עמודי הגדר המשולשת בסבר של חוטים דוקרים .עובדים
זוגותזוגות .אחד מושר את החוט מן הסליל ,השני  מסדר אותו במלבנים שבין העמודים.
הידיים מלאות שריטות ודקירות  נקודותנקודות כמו על מפה גיאוגרפית .אר לכל יש תרופה:
מישהו אומר ,שהוא מובטח משריטות משום שאין על ידיו יותר מקום פנוי לשריטות.

נמל געזאנט געווארן".

בשמונה וחצי אוכלים ארוחתבוקר .האוכל  "אויף אונזער
בכל זאת  אין לחשוב שאנו עוברים על התקציב .שומרים אנחנו עליו היטב ,וליתר בטחון
העמדנו נוטרים לשמור עליו לבל יברח ,חס ושלום ...ואחרי האוכל שוב לחוטים הדוקרים,
מטבח

j

ודוקרים הם באמת.

באמצע העבודה יש ועוברת הרינה במחנה העובדים :מים ,מ  י ם ,השמש מחממת וצמאים.
באופק נראה הילד מראשפינה שמוביל לנו מים בפחים .הוא עובר לאורר הגדר ומשקה את כולם.
טוב לו לזה שנמצא בראשית השורה ,בחלקו נופלים מים ,פחות או יותר קרים .אר רע לו לזה
שנמצא בסוף השורה :אליו מגיעים מים חמים ,דומים לתה מקורר קצת  אר בלי סוכר .הנער
מסתלק והקריאה למים אינה פוסקת.
בצהריים אין אף "טיפה" של צל .והרשות בידר ,בשעת הפסקת הצהריים ,לשכב כמו .על
פליאזיה ולהסתכל בכנרת הכחולה הנראית מרחוק .אבל בכל זאת פורשים על החוטים מכל'הבא

ליד  מגבת ,שק ,ממחטה ושוכבים בצל ,כביכול .ומי שאין לו כל זה או שאינו
ליגט אויף פליאזטע...

מסתפק בזה 

ואחרי זה  שוב ידיים תלושנה בסבר החוטים הדוקרים .הידיים תלושנה והחוטים
דוקרים...

יום העבודה נגמר בארבע וחצי.

/

י

;

i
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נדירה נעיר  /אל"ף )אריה פלאלקונ(

שלושה חדרים רמטבח לנר בדירה בעיר .אחר מהס  חדרהאוכל .השני  לרייגיס
ללא שימרש מייחד ,בר נחים החברים כשעת הפסקת הצהרייס ,בר ממתינים לעברדה כשאיננה
ראגבכך  משוחחים ,לפעמים בנחת רלפעמים בהתלהברת רבה ,שרים ,משחקים בשחמט ,בדרמינר
ר לא רק נאלה.. .

רהשלישי 

לדידה זו יש גג שטרח .כעיר עלייתגג ,רמרבית המיטרת הרעברר
הגג הזה עומדות המיטות .חלק מהך מכרסה כילות .אמנם טרב לישרן על
חוס מחני? .לערמת זה יש יתושים רטרב כי ישנה כילה למחסה מהס .יש חברים שאיך להם מיטרת 
לא דאגו לנר^,אלה  מזרנים על הרצפה .יש מי שחיבר  32ספסלים וזו "מיטתו"  איו דבר 
אלה ואלה ישנים,

אליי.

בשלרשת

צירי

הגג ,נחוץ ,ני נחדריס

נאותו נית וגס ננית שממול גייס גס ערניס .ואתה רואה אותם ננל לפנות ערנ על הגג
של דירתם )?צת יותר גנוה מגג דירתנו'( ,עומדים ,יושניס ,משוחחים ומסתכלים ננו .נדמה,
שאי 7פלא אס נימים אלה צץ בדל הרהור .מי יודע? האם כדאי שצינור יהודים ייש 7על הגג
ערניס וגם ללא שמירה כלשהיא?

בצד

שורות המיטרת מררבברת זו לזו .מישהו מפליט .קסרקטי .7מישהו נזכר נחדרי המיטות
נקינו'גי ההכשרה .ככה  שורות אריכות ,חדר גדול ,מיטות צפופות...
 30חברים ר 3חבררת גרים פה .הבית תמיד בתנרעה .מי שבא מהעבררה ,רמי שירצא לעבררה.
מי שממתיך לעברדה רמי שיש לו מניחה .ואלה שננית  משתטחים להם על המיטות ועל הרצפה,
גם ישנים ,גם משוחחים ,גם קוראים ,גס משחקים ,גם שרים .מצנ רנגווניס .למשמע הקריאה
מלמטה ,מהרחונ או מהמדרגות .לענודה ,בצררף סרג העבררה קמה תכונה כלשהיא .מתרוממים
ויוצאיס.

המתיחות גדלה עם המקלחת .חדר המקלחת הוא צר וקט 7ויש נו רק נרז אחד .אי 7להתקלח
ואי 7להכנס לחדר זה ננתאחת ,אלא אדם אחד .ועלכ .7תרר .רק נאה איזו שהיא קנוצה
מהעבררה ,מיד קופץ לו האחד ,הראשרך ,תופס ניר ועפרו 7ורושם .זה ראשו , 7זה שני ,זה
שלישי וכוי וכולם על גנו .אני נתור .ועתה צא חשונ .אס כל אחד ישהה נמקלחת ,מינימום
 10דקות הרי אס נרשמו כ 1215איש ננתאחת ,יהיה על האחררך לחכות שעתיים ויותר מזה
עד

הגיע

תורו.

נוח להיות מחוץ לנית .נלי

נולט הרצו 7לנסוע הביתה .כנראה שלא
אצל חלק חנריס נהכרח הישינה הזמנית פה  מכבידה עליהם .וכסה תרנ
חזיה

הביתה,

ספק  חוסר ההכרה

השמחה כאשר

יוחלט;

חברים.

יולי 1938

בכל

זאת

בית  /אסתר כצנלסרך

הס נאו.
היתה זו שעת צהריים .בחררהארכל
רק חנרים מעטים .השיחות ,כרגיל נימים
האחרונים ,על הקרננות הרניס ועל שצריכים
למלא את השורות .לפתע נראתה קנוצת חברים
והנרות ,הילקוטים על שכמם  הולכים

וקרניס לחדרהאונל.

"חנריס חרשים"  פרצה קריאה מפי
כל וכנר רצר רכים לקראתם .קריאות
והתלהנות נשמעו מכל צר .שטח החול הלוהט
שלפני חדרהאוכל ,שזה עתה לא נראתה עליו
כל צל ארם  נהפך כהרףעיך לכיכר רועשת.
שמחה

האס אל

מקרה הוא,

שרק

לפני רגעים

הרהרנו על חוסר צנא מתאים ,על השערים
הנעולים ועל חוסר המוצא ס 7המצב  והנה
עינינו רואות את אותם הנאים אלינו דווקא
עתה בשעה טרופה זו ומוכנים לכל.

נרוכיס תהיו ננואכם ,חנריס.
אנו כה מפוזרים עכשיו עד כי
הרהורים נוגים עולים לפעמים .האם הטחנה
הזה משמש נלת לכל אותם התגרים? האס הס
מתגעגעים ל"נית"? ומה ית 7להם נית זה
נשונם?

32

והנה

כמה

גילויים

נימים האחרונים הוכיחו כי אכך בית כאך לחברים.

החברים העובדים בנמל מוכנים לנסוע יוסיוס ,על אף הסכנות ,העירה ,להשכים קום
למחרת ולבוא אחרי העבודה ,ולו רק לשעה קלה הביתה .השבוע חזרו כמה חברים מך הצפרך
ומפיהם רק תשמע; סרףסרף באנו הביתה .רכך גם הברצררת בעתלית .וככה גס מתור המכתבים
של החברים הנמצאים מי בעזרה לקרובים ומי בהכשרה ומי בדייג בת"א  אתה מרגיש כמה רוצה
כל אחד להיות עכשיו אתנו פה.

רבים הליקדייס 

אבל

בכלזאת  בית.

יולי

193 8

בנית

 על השמחה רעל העצב

/
 /יהושע וושצ'ינה

;מתון מכתב'(

/

לשומרים ולגודרים בצפו , 7לבוצרות ולעובדי המלח בעתלית ,לדייגים בתלאביב
בהכשרה ,לעובדים בעי7חרוד ,גבת ,כפרגלעדי ,לאליעזר ומשה בצפת ,לגוס"ב

אשר על

המיס  של7ס.

לחברים

פני

>

גורל חיינו פיזר אותנו הקיץ על
תפקידו בשמירה ,ומי להכשרה חקלאית .והנה העובדה ,שאנו גון כה צעיר בארץ ,בעבודה

פני נקודות שונות בארץ .מי לעבודה מי למילוי

''

ובקיבוץ הועמדנו בפני נסיו 7כה קשה מחייב אותנו לשמור על
ומלאים וגם לחפש אפשרויות של בירור שאלות ועניינים במשותף.

קשרי אינפורמציה תכופים
יום רביעי

הימים האחרונים ,המרים והאיומים זעזעו את חיי הפלוגה .בערב ההוא
ישבנו פזורים בנמל עד  11בערב וגס אז חזרנו הביתה בלוויית אוג1ו משורייז
למחרת הפסקנו לנסוע ברכבת .גם רחוב נצרת נסגר בפני התנועה של או"ובוסים יהודיים לטאז
אנו מגיעים לנמל 7רר הדר הכרמל .וגס דיר זו הפכה למל1רה של התנפלויות של ההמוץ הערני
של

של המש"רה

הפרוע .במשך השבוע הזה נעשו כמה התנקשויות בדרך זו במספר  14ובמספר  .6רק בדרך מקרה
ניצלו חברינו מאסו .7לרגל המקרים האלה סידרנו קבוצה קבועה של חברים בדירה בעיר כעת
נמצאים שם למעלה מ 25איש באופ 7קבוע ,אשר לניס וגייס שם .כמה זמ 7ימשך הסידור הזה
לנו .כי טרם ברור כמה זמ 7ימשך עוד המצב הפרוע בעיר .לעתעתה שובתות החנויות
ושובתים בתיהקפה הערבים .היו חששות גס לשביתה בנמל ;ז.א .בסוואר^ בכל זאת פחדו
כנראה לעשות זאת .קשה היא כעת הפגישה עם הערבים .גס המכריס והידידים כאילו לא מכירים
אותך ואינם עונים לשלום .ועלד זמ 7רב לא יישכחו הימים האלה.

"יסביוי

ובינתיים ,במשך הימים האלה ,עלתה שוב הפעם וביתר אק"ואלילת שאלת התיישבותנו
במפרץ .הקק"ל קבעה אותנו נתור אחד משלושת הגופים אשר צריכים לעללת על אדמות המ"יץ
שאלת עלייתנו המהירה תלויה בעיקר ברצוננו ובנכונותנו ובהכשיתנו .והנה עוד הפעם התגלה
גמה דלים כוחותינו וידיעותינו בפעולה משקית חקלאית,ואם כי היה ברור לנו למפרע שלפעולה
 rנצ"רר לקבל את עזרת הקיבוץ כולו בהדרכה ובעבודהיבכל זאת ,לא רק עלידי העזרה תיבנה
הנקודה .אם לא ימצאו האנשים במקום אשר יכשירו את עצמם לעבודה זו אשר יתמסרו לה בכל
כוחותיהם ואשי יראו נזה את תפקידם לא יקום המפעל הזה .ואם כי אני יודע באיזה קשיים

) ? 24מ בערך( כי מלחה היא האדמה והמקום מקום של קדחת .אי 7אדמה יותר קרונה ויותר
נסנינות חיפה ואי 7לנו אפשרות של ברירה חופשית .אי 7תפקיד יותר חשוב לפנינו מאשר
האחזות מיידית בקרקע למע 7הצלחת מפעלנו ביס ובנמל.

טרבה

רציתי בעיקר לספר על הבית שבו אנו חיים ,על השמחה ועל העצב שבו .ועצוב בבית כעת
אולי משום שמע"יס נשארו .כמעג 1החצי ממספר החברים ואולי לא רק משוס זה .ה 7לכל אחד
מאתנו כלכר קשה וכלכר הרבה "עניינים" ואנו כה מעג 1דואגים לזה .וגס בחברה כלכר הרבה
נצטבר וזה נדחה משוס שהימים הס כאלה .ואילן הייתי בטרח שהימים האלה יתנו כוח גס להתגבר
על ק"נות ואגואיזם ,ילכדו ויחשלו את החברה ,הייתי רואה בזה קצת מ 7הנחמה.
י

יולי,
^1r

1938

|
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ציונות



על

רגל אחת...

ביום חמישי ,לפני הנהריים ביקרו בפלוגתנו מנהל הנמל רוגירס בלווית בר
כ1כבא ודייר וידרו ממחלקת הים .האורחים שהו כשעה וחצי; ביקרו בגןהילדים .בגן.
בתעשית הרשתות ,במכבסה ,במטבח .אחרכר סעדו בחדרהאוכל .התעניינו בהרכב הפלוגה
ותנאי עבודתה .הדסה ענתה )באנגלית( על השאלות .סיפרה על המוסדות ועל חיי הפלוגה.
רוגירס הביע את התפעלותו מכל מה שראה ושמע :על האומץ והכוח של אנשים צעירים
לעמוד בתחרות עם תורנים ,לקיים תנאי חיים הוגנים ולבנות את משקם .התקשה קצת
בסוגיה של קופה משותפת .התעניין אם נקבל עליה וכמה .לבסוף שאל את הדסה ,אם גם
לה חסר משהו בביתה באמריקה ולמה באה היא הנה .הדסה ענתה על כר בציון תורת
הציונות "על רגל אחת" :מולדת ועבודה...
פברואר

1938

נימיס ההס  /אי רנה

נחמני

המשתלה
באבינ  1936באחת מך
הכללי רת הרחלט לשלרח ארתי להכשרה

האסיפרת

כמשתלנית כרי ל הי ,י ס בשטח הפלרגה
משתלת פרחים .נשלחתי למש? הפרעלרת
בשכינת בררכרב )כירם הלי ,של גבעתיים(.

נמקוס זה עבדתי במשך כמעט שנתיים
רלמדתי את המקצוע על ברריר .גס עברית
למדתי נאותה תקופה.
עם סירס תקופה זו כאשר חזרתי
לקיבוץ ,שאל אותי שאול וייננרג
שהיה אז מרכז המשק,אס אפשר היה
לדנר על "מש?" ,אילו כלים נחוצים
לי להתחלת המלאכה .הזמנתי מעדר,
קלש 77ומגרפה וניגשתי לעבריה.
קינלתי הדרכה ע"י החבר ציר?יו
מעיךחררר ושתלנו פרחים בשטח של
 5דונם ,נעיקר ורדים ו*פרניס,
אל גם פרחי קיץ.
הדנר הצליח ועונת ?טיף
ראשונה הגיעה .כל נוקר קמתי נשעה
 4לענודה ,ונשעה  7נשלחו הפרחים
נאל"לנוס לחיפה לניתהחללצלת
שממנל חללקל למכירה נעייס הגדלללת,
נמשל הזמ 7ענדל יחד אתי כל
אחר נתקלפה מסויימת  לאה ררשציינה,
עדינה ליכטמכר ושמאי.

גס נמשמו.י|ים הקמנו משתלה באדמת חרל,
רגם כאן הצלחנר לנדל פרחים .הקיבוץ לאו
ךךך?א התעשר נןך הענף הזה _ אי הרררחנר
,7יטב את לחמנר.
כאשן_ כבר לא היתה לנר 0שתלה

ננתיהילדיס.
ה ח ת

7

j

ענ7ת,

ה

חתרנה ב?יברץ  כירם זה 7נר גדול;
הופעה במרכז הישרב ,אורחים רניס ,תקרובת,
מתנךת רבית< נגדרס ח7ש7ס...
*צלנר ,כראשית דרכנו בארץ  היה קצת
אחרת< ענוךנרם ססרג זר ,התנהלר בדרךכלל

נפרופיל הרנה יותר נמרך ,היה צריך לחכות
זמ 7רנ ע 7שהענידנים הסתדרו ,ענר זמן
רנ ע 7ש?רכלנו חרר נפרד לשנרנר בלבר.
אך בךה עךררן לא היה הסי <9ע77
צררך ריה לחכרת ךמך רב למרר ער שהגיע

התור.

ניטים ההס ?בע התור את סדרי

ח7,ן_ן הרבה ,יתר מאשר עתה< לחתרנה
"רשמית"  נפני הינ .נסופו של דנר הוקטנו
לנך  60גררש<נר עלגה ןיי 7י,כללנו ללכת
לינ  7J/fהררןזר  7JJבהרור7ן בחודש החמישי

עס  7JJברסרתר הרתה ר? שטלר ,טרבה ■.הגרנה"
אחת ,שמלת חררף ללא היתה נרירה אלא
ללנןש אןתה נעיגי .ךי  n",ne,כבר ערנת
___" ___
הקיץ הלום.

)המשך נעמוד הבא למטה(
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מאז ועד עתה  /דבורה גלפר
באנו צעירים ומלאי תקוות ,אבל עם זכרונות ילדות יפים  אם כי לפעמים העיבה עליהם
קדרות ,עצבות וגם יתמות .את ימי הנעורים הראשונים ,השארנו מאחורינו.

אני זוכרת את יומי הראשון בחולות פלוגתהים .גרתי עם שתי חברות באוהל
מט לפול .וכמעט לא התאוננתי .תנאי החיים לא היו נוחים במיוחד .אבל מזון
לנו עוד?

דל שכמעט

היה ומה דרוש

בלילה אחד ניתר גשם זלעפות ורוח סערה פראית הפילה את אוהלנו הדל על ראשנו.הלא
היינו צעירים ובכוח הצחוק התגברנו ,מצאנו עצה ,נכנסנו למאפיה ובתוכה עשינו את הלילה.
ואפילו עוגות לכבוד שבת  טעמנו ,ומה צריכים עוד בני אדם כמונו?

לאט לאט נרתמנו לעבודה,מי לעבודת חוץ ומי לעבודה במטבח ובחדרהאוכל .הבחורים
לעבודת פרן בנמל ואנחנו החברות משתדלות להנעים את החיים במטעמי המטבח סל הימים ההם...

וכר עוברים הימים .ימים ארוכים של עבודה ,ונקשרים קשרי אהבה .ילדי הראשון בני
נולד בחולות פלוגתהים ובתי אראלה כעבור  4שנים .התנאים בבתיהילדים היו קשים ,אבל
האושר להיות אם צעירה היה בו משום סיפוק לחיים .אבל אושר זה לא נמשר הרבה זמן!
המלחמה הארורה הניסה אותנו לגבת .ילדי היה אז בן ארבעה חודשים בלבד .נפרדתי ממנו
בכאב רב ,הרי צריר היה מישהו להשאר בבית ,לעבודה .המטפלות נסעו עם הילדים ,והגעגועים 
בלתי נסבלים .הרי לקחו ממר את הדבר היקר ביותר.
ילדי.

ימי גבת כאילו התמשכו לאין

סוף אבל

סוףסוף נגמרו.

הילדים חזרו הביתה וכמובן גם

עברנו למשמרהים ושוב חולות .ועכשיו עוד יותר עמוקים ,תנאי דיור
באוהלים ,אלא בצריפים ושוב עבודה קשה במטבח ובחדרהאוכל.

אין לי צויר

נראה לי שאת תפקידי בחיים מילאתי כראוי .כעת
ונכדים ויש מהם נחת .מה שדרוש לנו כעת  רק שלום ושקט.

קשים .אמנם לא

בשום דבר ,יש

לי ילדים

אוגוסט 1985

ו

יטר"1ריב^,יקש 0נביא ""י "י הקיביץ  5בחייים ליתי האנשים יינחיצימ למנין
י"י
"יב נ"י לי "*"
™''*"™ XSTrליי^י" ""'
"',י"\"!יי "י"" י ""1החיפ 1יהגביים החלי להתפלל .לא יכולתי להתאפק וקצת צחקקתי
ייי ""י*"
''"
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גרהרד בגיטררל

איגני לני מסיבה קטנה' אי בקושי יזבלו מהמטבח ביצים קשות,
האיי'לים ישיני שייים בגימנית' "ליייי' איתם
" """'י

""י
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מפנקס הימים ההם

בלו חול ורוח

|

נוועדת

תנועת הישוב

בסרף אוקטובר ) (1936טונה הפלוגה
 197חברים .טהס  100בחורים 79 ,בחורות.
לפי ארצות סוצא :מפולניה   ;96מגרמניה 
 92מליטא   ;5מאמריקה   ;2טצ'כיה 
 1מלטביה   .1ילדים  .6

1

י

נובמבר

1936

בטיפול חיליס
נזסניס נורמליים
מיוחד נשניל  30איש ארכלי דיאטה רבשביל
 30חברים נוספים הסקנליס תוספת .את
התוספת מקבלות החברות והמבריאיס.
המטפלת מספרת על חוסר על חוסי הבנה
גמורה בעני 7ההוספות ,ע"י שולה 7אחד

קנקלים נסטנח א7כל

|
i
;

י■

ו

יושבים נסה חברים ונשאחד מקבל הוספה,
רוצים אותה גס האחרים ,צריל להבי7
שיש אנשים יותר חלקים הזקוקים לאוכל
טרב ייתר...

אוגוסט

1936

בסיכרך

בוועדת דירות  רבים מחוסרי
דירה .עם ריצרף בית התרברת הוצאו
האנשים משם ונשארו ססש בחוץ.
 3חברים הוכנסו בתור "שלישי"
למשפחות .יתר המשפחות סרבו לקבל
"שלישי" אפילו לסידור זמני.

אוגוסט

1936

השבוע באו אלינו חברים חדשים

טהעליה.יריבם סגיטניה ומיעוטם מפולי.7
אנחנו עוד לא עשינו שוס הכנות לקבלתם
ניחוד נשטח הדירות .נתגייס נא כולנו
עכשיו לפעולת קליטתם המהירה נחנרתנו.
כל אחד נסקוס עבודתו ,בחברה ,יעשה
ויעזור להקלת קליטתם .הוועדות השונות
וביחוד סידור עבודה ,ועדת הדירות
וועדת תרבות  נתבעות לעשות את
פעולת 7לקליטת העליה.
:

*

קנוצת עולים זו

~

מנתה

וחברות .טהס נשארו

יררן וסריס אוליקר.
ספטמבר 1936

14

חברים

בקיבוץ; ירסף

התרברת

בערנ ירם

יניע'

נדרנר שאלות אלה;

אלפיז טסי על האפשרות לרכוש פסנתר
בתשלומים לשעורים במחיר של  40לא"י 
 2לא"י לחודש .פסנתר חדק צריל לעלות
 200לא"י רכדאי סא 77לפי דעתר לרכרש
את הפסנרר אשר בעיניר הרא פסנתר טרב.

הוועדה ניקינו/ה

ז7

היינה

את

רכישת

הפסנתר.
הוחל" להשוות את מספר הביקורים
נתיאטרי 7בקנה הקודמת לכל החברים o^ya.M
בפלוגה זמ 7ססושל יותר ) 1 3/4שנה(.
ההוצאה הכספית של ביקורים אלה תסודר
ע"י רגול^יה פנימית של תק*יב 232
חודשים של קנה זי.
דצמבר 1§36
נישיבות האחרונות של ועדת התרבות
י'לחל" לגקת לאיגל 7הפעולה ללימוד העברית.
בישיבה התברר קיש לנו  98חברים הזקוקים
ללימוד השפה .מספר החברים הבא בחשברך
ללמד הוא כ ,40כר שאפטר לארגך חוגים
?טן.רס טל  3_4א7ק ןלס3ק לכרלס ס7ר,ס,

ינואר

1937

נספריה
הספריה העברית שלנו מכילה
ספרים .מזה  100ספרות יפה36 ,
האי'< ושאלות הציונות 16 ,ספרות סוציאליסטית
כללית 6 ,ספרי מדע.
158

בספרות

מספר הקוראים   .79יובס קוראים
ספרות יפה .מזה קורא ומחליף נהתמדה
ונרציפות טספי קט 7מאד כ 10חברים .יש
כמה ספרים הנטצאיס נתור תטידי ני 7החברים
כגו ;7התאווה לחיים ,הפרוטה והירח ,מריה
ספירידונובה ,המהגרים ,הסלט וכו'  .לעוטת
זי לא קוראים את כתבי ב*7בי ,שופס, 7
גנסי ,7ביאליק ,ברנר

וכוי.

חלק חברים לא קורא סחוסר ספרות
ביידיש .אנו חתוסיס על  10מנויים ביידיש
בספריה בחיפה עבור החברות שלא יודעות
לגמרי עברית   .

אוקטובר

1936

36

ה ר  7י ו

הרדיל  הגיע .הקהל קיבל אותי
נתרלעלת) .הרדיר  טפירמה פילקר ב1נ
טחירל  27לא"י(,

טרול בשנת

נשנו; מתאיג 7ע"י לעדת התרבלת טילל
לשיראבריק לסביבתה .האלטל לא ל7נל לקבל
7יתר מ_ 50איק< טרשמן לסעלן .ק_00נ חבל7.ס<

ספטמבר 1936

יהיל איפלא סקלפחיס  אנא ,לא להתרגז
לא לי7"1ל 7ינ £7רתשרר) <7לטי7לן ענשיי ;ק

הרדיו לשימוש תרנלתי מסל7ר

נבלקי ,נצהריים ,נערנ אלמריס
שגס בלילה ,בשעת האוכל הלה הרדלל פתלח,
סנג 7למ7בר לפעמים לכסה שומעים,
לפעטי 0לשלסע אחד בלבד ללפעמלס לאף אחד.
פשלט  פתח לל אוו 7את הר7יל ,כילל7
אלתל לאחת סבירלת העולם  להלך לל.
מה איכפת  העיקר קהרדלו 0נגך...

30

שירה נציבלר
נניצלחל של קילננרג מהיפה תתקיים
שייר .בציבלר .ההתחלה ב7ילק  82נערב.

החברים מתבקשים להקדים לנלא לארלחת
העיב בכ 77שנ 8חדיהאונל יהיה פנוי
לטלכ 7לשירה.

לבשעת האוכל ,גס נערנ
הגדול הרדיו מ 7הפינה ,מגעים

ברעש

■יסירלתיל .האפשר לשמלע משהו ברעש

הזה?



העיקר הרדיו סנ.ג...7

חברים ,בואו בהמוניכם להתאחד בשירה.
אפריל 1937

לעדת התרבות החליטה עלכ 7על
שעות קבועות בהך ניתך הרדיו לשיטלש.
ע"י הרדיו מודבקת גס הודעה נעני 7זה.
לבכל זאת לעיתים קרלבלת פתלח הרדיל
גם בשעלת הלא קבלעלת .האמנם רק מנעול
יוכל לשםלר על ההחלטה?

יוני 1938

עם

לנו

פתיחת חדרהקריאה

מודעה עשוייה בטונטעס הודיעה
אמש

על פתיחתו

של

חדרהקריאה.

חודשים רבים חיכתה הפלוגה למאורע
זה .הצורך בחדרקריאה ,מקום נו יוכל
החבר להתייחד עם הספר ועס העתו 7מבלי
אשי יפריעוהו ,מקום שתשרור בו יוה
תרבות וליסוד על הפלוגה ,צורך זה עד
אתמול לא בא על סיפוקו.
בערבי החור 9הארוכים ,עת הקלר

והגשם היו מגרשים את החברים סאוהליהס
ומכנסם בחדרהאוכל ההומה והרועש,
דווה הלב על העדר פינה שקטה בה יוכל
החבר לבלות את שעותיל הפנלילת בקריאת
עתל 7לנליסלד השפה.
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"אני נפידיס מכס בתודה על השכנות
הטובה ועל העזרה שהגשתם לנו בימי שהותנו
אצלכם .לא נשכח זאת".
כתובת זו הודבקה לפתע על ללח
המלדעלת לבישרה את העברתם של חברי

קנוצת הים ,שגרו אתנו קרוב לשנה ,למחנה
הקבוע שלהם שהוקם בקצה השטח שלנל .לשם
זה מסרנל לרשלתס חמישה דלנס משטח אדמתנו
כבקשת מרכז הנוערהעלבד לסזכירלת הקיבוץ.

7ןלי

1937

להכשרה הגנתית
בי 7נל פעוללת ההכנה של הקיבלץ
לעלית כסה טפללגלתיל על הקרקע  התחיל
כעי; היו7ני'< גס לעסלק בפעללת הכשרה
הגנתית של הגופים האלה .מהפעללות
הראשונות קורס למטרה זו בחניתה נתבענו
< nnגס אני  6חברים ו 2חנרלת .בגלל
הפיזור הרב של חברינו לא יכללנל להענלת
מי 7לתביעה ללצליר בשלמלתל לקבענל לע''ע
3

1

\ך .^,
^^/*\?1

\^^^1

שרב ,לשלב  הרדיל נ.ית 7לשיסלש
רק נשעלת קבועות.

לתמר,ו  7ביום בהלר אחד נמצא
מנעלל ארל 7הרדלל שבלר ...ליהיר ,ידלע.
על השיסלש נרדיל בשעות מסוימות החליטה
האסיפה .ע"י שבירת המנעול  ההחלטה
לא השתנתה   .

"י"
אפריל 1937

חברים ו 2חברות.

נקבעו עלידינל

לאושרו .יוס 9ר.

^^

(

37

גם זה קרה
)יררן( ,רב ) . rזרברביץ ,(1שמערך ק.
וקמינקיןל /מריסי) .דרר ברצי י נסקי
פסח נכר השיג סק 07ענודה יעינ7

7,ל,

1938

מעודנות...
'י'
נזמנו אישרה מזכירות הוועד הפועל

1

ו

של ההסתדרות את הנרות אנשי הקינלעיס
בקריתחייס וקנעה את דרגת הסיסיס של
הקיבלעיס לקריה .ועד קריתחייס ערער
על ההחלטה בדבר נרבה המיסיס שהוא לפי

דעתו נמרר מארד .כמרכך ערער חלק גדול
של תושני הקריה על ע*ס ההוולטה בדני
חנרות אטשי הפלוגה בקריה .נקשר עם זה
התקיימה נשנוע שענר ישינה משותפת של
נ"כ כל הקיבועים השרכניס נקרלתחייס
עם הוה"פ של ההסתדרות לשס נירור השאלה
הז ו.

דעמני

שבת

מפאת הדוחק נאולס היתה הכניסה
למרעצה לא קלה ניותר .אנו קיבלנו יק
 3כרטיסי אורחים .נכל זאת העלחנו
להכל.יס לישינת הפתיחה בליל שבת כ10
איש ונשנת כ 20איש.
אתמול נערנ נמסר דו"ח על סועעת

המפלגה.

ש<<

ש<,

^ yjn1n y7J7/7? 77nבכר מוסר את מקום

לחיות

הענודה לרשות הפלוגה והוא
נסקוס כרגיל .אס נכר יסרנ להישמע להחלטה
 7rהןא  NylBנאי 73אלטוסטי מהקיבוץ.
שנ

ספטסנר

1936

מקדר,
ניום חמישי קרה מקרה

ולמחרת כל היום השתתפו סניץ  21הציריס
של סגי 9המפלגה נחיפה  5עיריס סהקינועיס
בסנינה 4 .מיגור  17מפלרנתנר.

ינואר

סי17ו נענודה ושל עזרת הורים.
)7r:
 DJ njN, JE,נ)?רם הענודה וגס העזרה
להורים  מסתדרים ע"י המוסדות של הפלוגה
המיועדים לכל .כל סידור "פרטי" טעי 7ז יי
ה7א בנרגרד לטושגי ס האלמנטריים ניותר

מעציב ומזהיר

1936

נמיעעת המפלגה שהתקיימה בליל

שם

על דעת עצמר .לרבריר עשה זאת בגלל הצררך
לעזור להוריו ,ע"כ ישלח את החצי ממשכורתו
לעזרת הוריי לאת החעי השני ימסור לקופה
הכללית של הפליגה .היה נירור .רונ חברי
המועעה הי 7נדעה שיש בהחלט לשלול עורה

טעעינ עם

אח0 7תברינר ננטל .ניעי 9הנמל היו
מונחים ,כרגיל ,ארגזי פירות משוטרים.
סנח 0ק7שנ< ;77א עט 7לי כרח ההתגנרות
ע<ו הרצר הר)] רנהנה כמעט?ט מפרי הפרנזים.
כנר#ה שמישהו השגיח נדני ולאחי איזה
 nvv3 70rה7פוש ע"י המשטרה בכיסיס של
הרנ.ך פוע^יס להו7יס .אצל כולם לא גטעא
כלר 7^7# 0נמצא ,רע"כ נעצר ונלקח
למשטרה המרכזית .מיד התחיל להתנהל על
ידינו טו"ט להוצאתו בערנות אולם לע"ע
ללא הועיל .ממשיכים נפעולה נכיוו 7זי'

אוקטוני

1936

1937

סכסרך מצער
לשינת הםרעצה ניוס שלישי נערנ
ננק 9פועלי הנמל שהתקיים נליל
התאספה נמיוחד לשס תגונה על סקרה סכסוך
שנת נחיפה השתתפו כ 120סחניינו.
מצער קי'יה ב"רתר ירם ברך  2חנררס נענודה
פברואר 1937
ננסל .החנרים הנס ש7 .ל .א .באו נעבודה
לכ.לל סנסור שהביא בסופו של דבי גס
לפגיעות פיזיות הדדיות .הטועעה כלל לא
נכנסה לבירור פרטי הסכסול .כל החנריס שהשתתפו בשיחה מחוץ לבעלי הסכסול ע*סם  גדעו,7
אסתר כ .יהושע ב .פיאלקוב ,יוסקלביץ ויהושע וו .ריכזו את דבריהם לגינוי עצם
ייסל
המעשה ,שראו נו מעשר ,מביש ומחפיר .כמעט כילם גס הדגישו שאי; להשאיר את הסכסוך הזה ללא
תגובה ממשית.הרצע ששני החברים האלה ירצאר מכל הררעררת שהם חברים בה 7לאללי גס לשלול

,
■

;

י.

את חברותם ולהחזיר אותם למעמד של סלעמדיס לזמ 7ססלייס .סלכס להניא
נירלר ייתר ספלרט נוועדת החנריס ולדל 7נאטעעיס להענשת החברים האלה.

\

יוגי
\

1938

את

העני 7לידי

38

בביתהילדים

בביתהילדים אצלנו ישנם עכשיו  7ילדים.
מידת הנסיון שלנו ביחוד בתקופת החורף  אינם
אין מקום לכביסה ולייבוש .זה מקשה בעבודה וגם מסכן
מספקת לתנאים אלה מצד ההורים.

הסידורים ,תנאי העבודה בתוכו וכן גם
מספיקים .הצריף הוא קטן ומעביר גשם

ורוח

את בריאות הילדים .אין גם הבנה

עובדות עכשיו בביתהילדים  4חברות .אמנם ביחס למספר הילדים זה יותר מדי אבל
צריך לקחת בחשבון שכל העבודות שנעשות בבית ילדים גדול עייי המטבח והמחסן הכלליים
נעשות פה עייי עובדות ביחהילדים .יש דברים שבתנאים אחרים אפשר לסדרם במקום ולהקטין
עייי כך את ההוצאות .ואנו קונים הכל מן המוכן.

והילדים עצמם  גדלים ומתפתחים.
ינואר 1937

ראשה גברת
את היא
ומפנהנ7יה
בושהנפלא
באופו
 D'nySכל'U^l
ילוו י ירי.'.7ייאיכ"ת 1
עכע1ייאותה
יאיכלתתוקפת
עיה פתאום
"""י '"'7אך
אחד בצחוק.
מקבלת פני
קטנה וביישנית.
הצידה .אין מקומה בין הרעבתנים.
מאורע נפל בחיי קבוצת התינוקות .ליובל .הבכור שבהם צמחה שן אחת והשניה כבר
מה קורנים פני רוזל.ויובל המלא גיל ושמחתחיים מתפתח יפה כיאה למי שכבר
בדרך
שן לו בפיו .ויובל גם באוכל מתנהג כיאה לבכור שבחבורה .יובל  ייבןאדםיי גדול מקבל
כבר ספל חלב עם צנים 3 .פעמים בשבוע מקבל מרק בשר .מרים את הראש כאילו רוצה לשבת
שבר כבר כמה צעצועים .צוחק לכל מי שמסתכל בו .ילד תמים.

צפרא הקטנה אוכלת

6

פעמים ביום .מקיאה לפעמים .ילדה טובה .לא בוכה הרבה.

יוני 1938

המקלחת

סגנוני הכפרי ,זקלי /גאוותני,

בנין מפואר ומרווח .ידפי רנ נסוך
נלינ 7צבעו ,בתכלת מסגרתי ,מקלחות שתיים לי ,לבחירים ילנחורית ,שפע קערית
המצוחצחים לרחיצה יגללוח ,ברק המראות אור החשמל ,מראה חמד ועונג לכל.
על

ח7

מבריק
על

ברזיה7

והיה עס חשכה או בשעות הליל כשתכנסנה קבוצות עובדים עמלים לאחר יום עבודה מפיר
ננמל ,סבלים ,סוואריס ,עובדי המלאכה ,המטבח ומשמרות ביתהחרושת /יירווח להם .ותנעם
להם ההרגשה על הצפיפות שפגה ,על התור שדיכא ועל*נ 7ואיננו עוד ',על ההישג המהיר,
ותפרוץ שירה עזר ,מלאת רגש ,מבקיעה ועולה .למי תודה למי ברכה? ויענה הד  לידיים
החרוצות שעבדו בשקידה ,הקימל אלתה ,את המקלחת...

יולי

1937

,

,

1

39

בעזרה לפועלי ספרד

באוסף הכספים בקריות חיים ,מוצקין וביאליק
השתתפו  16חברים שלנו .אספנו  2.50לא"י .בחלקנו נפלו הרחובות הקטנים שבקרית
חיים וכמר .רחובות במוצקיו וביאליק .בכלל נאסף בקריות למעלה מ 11לא"י .זה
מחוץ לתרומות שהרבה ואולי הרוב מפועלי הקריות מסרו כמקומות עבודתם בעיר.
של

מגבית העזרה לפועלי

ספרר

לא למיותר לציין כצער ,שהיו כמה חברים וחברות אצלנו
באוסף הכספים ללא כל נימוק .כנראה שראו בזה קרבן יותר מדי קטן לעזרת פועלי
ספרד וע"כ בחרו ב"איהתערבות" גמורה.
באסיפת העם שהתקיימה כשבת שעברה בחיפה מוקדשת למלחמת פועלי ספרד השתתפו
שהסתלקו מלהששתף

!
*

י

מחברינו כ 70איש.

בערב יום רביעי התקיימה אצלנו שיחה על ספרד .נ .בנארי שהזדמן אצלנו
בערב זה פתח בשיחה .לאחריו השתתפו בשיחה כמה חברים .הובעו דעות מבקרות את
עמדת תנועת הפועלים כעולם ביחס לספרד ביחוד בשאלת "אי ההתערבות" .בנארי ענה.

.

;

אתמול מסרנו  5לא"י תמורת שעת עבודה לעזרת פועלי ספרד במלחמתם על החופש
כפי החלטת הועד הפועל של ההסתדרות ובאישור האסיפה הכללית שלנו.

|

נובמבר

ן

1936

בערב יום שני התקיימה אצלנו אסיפה כללית לדיון בבקשת היציאה לספרד
 3חברים :יהודה דציני ,אלכסנדר והנס .המועצה החליטה בשלילה והשאלה נמסרה
לדיון נוסף באסיפה לפי דרישת חברים אלה .התפתחה שיחה רצינית ונוקבת כיסודות
הווייתנו הציונית והסוציאליסטית .מי שדרש עזרה פעילה לספרד ע"י מתן רשות
ועזרה כספית ל 3חברים אלה ,ליציאתם לספרד ,ומי שדרש ,עם כל ההערכה והקשר
למלחמת פועלי ספרד ,לשמור אמונים ולעמוד במערכה הארציישראלית פה ביחוד בשעה
של

1

■

;

קשה ז ו.
לבסוף התגלגלה השיחה,אם לתת להם עזרה כספית לנסיעתם גם במקרה כשיתברר
שהם אינם נשמעים להחלטת האסיפה ועוזבים את הפלוגה .האסיפה החליטה לא להרשות
*
את נסיעתם וגם לא לעזור באיזו צורר .שהיא 2 .מהחברים האלה יהודה והנס עזבו

ו

את הפלוגה.
ינואר 1937

i

ו

1

1

*

יהודה דצייני

ז"ל,נהרג בקרבות בספרד.
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עם

העליה לחניתה

בערב שלפני העליה התקיים נשף לכבוד העולים במשמרזבולון )כפרמסריק(,
מאתנו השתתפו רק מעטים .כמעט כל המשתתפים שלנו  הקדימו לישון.
כמעט  אך לא כולם .עד חצות עוד לא ידעו החברות שלנו אם יורשה להן להצטרף
והנה טלפון ...אבא חושי מודיע כי בין ה 20יכולות להיות גם  3חברות.

ולמחרת יצאו

26

משלנו ובתוכם

3

חברות.

מרץ 1938

בגיוס לחניתה
פעמיים השתתפנו השבוע בגיוס לעבודה בחניתה .פעם ראשונה בשבת   25איש
לסלול הדרך לחניתה העליונה ופעם שניה  ביום שלישי 25 ,איש להקמת חלק מהחומה
שנהרסה ע"י הרוח.

אפריל

1938

עזרה לרמת הכובש

מיד לאחר האסון המחריד לפני שבוע ברמתהכובש החליטה מזכירות הקיבוץ
לגייס מיד  50איש מתור ישובי הקיבוץ לעזרה לנקודה כין הנקודות שעליהם הוטל
לגייס אנשים ,נעדרה פלוגתנו .למרות זאת ,ראתה המזכירות לצורר ולחובה שלנו
לתת לישוב כואב זה את עזרתנו והחליטה על שליחת  2חברים וחברה אחת לשם.

נענו

כמה חברים וחברות התנדבו לכר אר בגלל עבודתם או תפקידם בפלוגה
המזכירות וסידורהעבודה לבקשתם ולא נשלחו .הציע את עצמו ונסע לע"ע רק חבר
אחד  יוסקוביץ' .הצורר והחובה שלנו לבוא לעזרת רמתהכובש בעינם עומדים .על
הפלוגה להיענות לכר מיד.
לא

אוגוסט 1938

עתון

"דבר" 

אין

ואין.

יש ובהכנסר גם בשעת ארוחתהצהריים לקבל עתון
ברשימת המקבלים על מספריהם והנה ארבעהחמישה ולפעמים שבעהשמונה מספרים הם
ריקים ללא חתימה .משמע  העיתונים "נסחבו "...ואם תחשוב רגע שקבלת העתונים
היתה כדין'אר במקרה רק הרישום לא היה בסדר,הרי עומדים לפניר כמה חברים ,שא*
הם נכנסו לקבל עתון וכולם בטענה אחת :המספר שלנו טרם קיבל עתון .דהיינו 
נכון הדבר .העתונים נסחבו.
"דבר" 

גם לחדרהקריאה יקרה

לא אחת שאף

דצמבר 1937

*

8

חברים נהרגו בהתפוצצות.

אתה מסתכל

ממנו נסחב העתון .למי לטעון?

41

למל חג
סדר ל י

הפסח

'3

חדרהארכל מקוש" רמסרדר כטעם .ירק יפרחיס הקיפי בשלשלת את הקירות מעל
לחלונות .ממול התנוססו דברי שמעונוניץ' "פלס יסליל טסילת איי  לייס הדריי

"
.

■

השולחנית היי מסודרים נ? .טררים לאייר חדרהאוכל ,להדדית לזה הקפיקי
מקומות ישיבה לכל החברים .לררחב הארלם בצד מערב ישבה המקהלה.

הסדר עצמר עבר ,בכל ארפך נחלקי הראשוץ עד הארכל 
היתה הגדה.לסיררגיך ונהתאמה ה7קרא והושר מתיל ההגדה .השתלנו דניים שנקריאה,
דיקלום ושירת המקהלה והיי לדני שלס ,מביע רמבטא את דרך החתחתים מעבדרת לחיית,
בהצלחה .בירי כל חבר

הנה.

ממצרים רעד

יש להתארנך על החלק השעל של הסדר  שעת האוכל ולאחריה .הסדר  ללא מרכאלת,
הופרע .היה רעש גדול מדי וקשה היה להמשיל את התכנית .האכילה רהשתיה העסיקו
ירתר מדי את הבינוי .הפריעו גס האורחים הרניס מהקריה שהופיעו נחלק זה של המסיבה.
אל לאחר הסעודה הותרו כנלי הסדר לגטיי; קורא דיור לנפש רלגרף ,שולחנות וספסלים
הרצאר החרצה ,ידיים השתלנו ,רגליים הורמו והורה פרצה   .
אפריל 1937

אחדנסאי

חג האחד

נליל

נמאי ענר עלינו

שנת

"הפועל" נכינוס

1

סתול

חגיגיות

מסויימת .היתה הרגשת חג

נ'נינור.

ונמשל כל ירם השבת .שלפני האחרבמאי ,השתתפו כ 45חברים מאנשי
האלף החגיגי של "הפועל" נחיפה .חזרו נערנ תול שירה וריקודים.

נטוצ"ש ליל האחדנמאי ,התקיימה המסינה שלנו נחוץ ע"י ניתהילדיס .כמנהגנו
מלפני שנה ישמשו מדרגות הנית כנמה למקהלה ולקוראים .הצינור ישנ נש"ח שלפני
הנית .ססנינ האירו לפידי אש נמשל כל זמך קיום הטסינה .נחזית הנית התנוססה
הסיסמה" .פועלי כל הלאומים התאחדו" ונפינת הנית משמאל  הדגל האדום.
המסינה נפתחה נשירת האינטרנציונל .יהושע דיני על האחדנמאי השנה נאיץ
ונעולס .אחיי הדנריס הוצאה לפועל תכנית מגוונת של שירה ,הקראות ,דיקלוס ומקהלת
דינור נצורה ותוכין הולמים את היום הזה.
נתוס המסינה נחוץ  נהר הצינור לחדרהאוכל .השירה והריקודים נטשכי עד שעה
מאיחית .השתתפי נחגיגה ונייקודיס גס אנשי קנוצת הנוער  "שדותיס".
כיוס א  ,אוי לאחד נטאי  ,השתתן* מספר ינ של חנריס נאספת הפועלים הגדולה
נאמפיתיא"רו 7נחיפה .יניס נשארו למפקד "הפועל" אחרי הצהרייס .קנוצת חנייס
אחה"צ עם "סנפיר" ניס1< .יול חגיגי.

שטה

נערנ,

עס

מאי 1938

התכנס הצינור,

רנתה השמחה .שרו

ורקדו כראוי.

משמרהלם 1939

,

r

Ik
העליה לנ?שמרהים

גדר

ועמדה מול עכו 1939

השער למשמרהים
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ערד נשנתה הראשונה העלתה פלרגתהים את מבוקשה להתיישב
נ0פרץ בקינת גבעת כררדני ,היא תלאפק של היום .שטחי הקרקע
נא,ז7י זה ר?רבתם לים ולנמל נראו כמתאימים בירתר להתיישברת
חקלאית ימית .התפתחות הדברים לאחרמכך הסיטה את התיישבות
הפליגה צ"נה ,למשמרהיס דרומית לעכו ילשל1חי יאי"/י' בדיר
^^^|עגי~צפתי לעינ 77חקלאי.

₪^^^₪
MmMW
 ₪ [1\,ן^ן

^ ^■ 9

  נמשל הזמ 7הזה לא הפליגה ולא מזכירית הקיבלץ י'טאיחד "יפלי מספיק ,נשאלת
התיישבי*" .למיסדית המיישבים טרם הרחדרה ההכרה בהכרח התיישברתנר החקלאית

נסנינת הנמל.
נהתחלת המי"מ עם המרסדרת לא מצאני איז; קשבת ,אבל אחי' ניייי7נייס מפיי"
הניי המרכז החקלאי,ינמידה מסייימת ,גס המחלקה להתיישנות יהודי גימניה בצד?ת
דרישתנו.

דרישתנו היא ,שהמרכז החקלאי יקבע כלפי הקהק"ל והסוכנות שהש"ח אשר נמפרץ

הוא

השטה

הטבעי בירתר מבחינה גיאוגרפית ,להתיישבותנו הקביעה.

כנראה שעוד רנות נ*;1יר להילחם על הכרת זכותנו החיונית ,אנחנו והקיבוץ כולו
מחוייניס להיות מוכנים לקראת מלחמה זו   ,
אוקטובר

1936

החליקה הטוחל"ת

של

אדמות הקהק"ל במפרץ עומדת לצאת לפועל בשבועות הקרובים.

עם חלוקה  7rייקבע גס חלקנו באדמות אלה.

במרכז החקלאי ישנה בטיה להקציב לנו עד  1000דונם .אס לראות את הפלוגה
בהתפתחותה ורק ככה צריל ליאית אותה ,היי שש"ח אדמה כזה הוא ?ט 1מרי בכדי לספח
את צרכיה .אנו דורשים ע"כ  2000דונם.
ן

נקשר עס זה הוצע במרכז החקלאי ,שבימיס הקרובים יסודר ביקור
חקלאיים המכירים את אדמות המפרץ לשם בחינה מייחדת של שטח האדמה הבא בחשבי; עניינו.
לפי דעת הועדה הזאת על טיב האדמה ייקבע גודל השטח שיוצע ע"' המרכז החקלאי למע7
של

פלוגתנו.
נובמבר 1936

מוסחים
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בירידים

השבלע עריכה היתר ,להתקיים ישיבת הקק"ל

דירך

לשם

דהרולל1ה

נחללקת אדמת

כררדניה.

נפגשנל עם כ .כענלסל 7בעניך זה .הלא הבטיח לדחלת לע"ע את ישיבת הקהק"ל
הנ"ל שצריכה להחליט על החליקה המוחלטת של הקרקע ,לאמנם הישיבה לא נתקיימה.

גס ב7גלריל 7הבטיח להתענייץ בכר אחרי שיבקרנל .הוא חלשנ לנקר אעלנל
נקרלב.
ינואר

1937

אחרי בירורים ומו"מ נתקבלה במרכז החלטה רשמית הקובעת אותנו בי 7המועמדים
להתיישבות באדמות המפרץ .המועמדים הס; אנחנו ,עי7המפרץ ,משמרזבוללץ לארגו7
קרל נטר.
הקהק"ל מעידה עוד לא מסכימה להצעה הנ"ל של המרכז החקלאי .באנו בדברים
בעני 7זס עס ב7גוריוץ והלא קיבל על עעמו לברר את הדבר בדירקטלריל 7של הקהק"ל.
פברלאר 1937

ביקלר באדמלת המפרץ.
בילס חמישי בקרל החברים חיים
גבתי ,כנעני )גבת( פרידמך )יגרר(
ליהושע ר ).ררשצ'ינה( באדמלת המפרץ
לשם הכרת השטחים אשר ברשלת הקהק"ל
הבאים בחשבו 7להתיישבות הקיבועים
רובל של השטח
במפרץ חיפה.
מרלכז מעד ימי 7של כביש עכל .גבלללת
השטח הזה הס מעפיז  כביש עכועפת
לממערב כביש עכל .את השטחים האלה
חועה רעועה של אדמה ממשלתית,נחל
הנעמ 7ושטחים של אדמות מריבה.

ירני

1938

סיימנל

את חריש השטח

הילס סיימנל
בס"ה נחרשל

!

את חריש השטח.

כ 1000דונם .זכורים לנו

היטב הבירלריס שקדמל להתחלת העבידה
בשטח ,הספקות להפקפלקיס שהיו לנו
ביחס להתחלת העבודה בעונה זו .אללמ
לא רק אלה שהתנגדל ,אלא גם אלה שהיל
בעד התחלת העבלדה ,שהיל בטוחים בדעתם
שהכרחי להתחיל בעבלדה מיד ולא לדחותה,
גס אלה היל מלאי ספקות ,האס נוכל
להועיא את הדבר אל הפועל ,האס נדע
להתגבר על כל הקשיים מבחוץ ומבפנים,

האס נספיי> לר'כי 7בזמ 7כלי עבודה ושמירה,
איש להדרכה ואנשים מתאימים לעבודה.
בגלל כל הקשיים הללו עלול היה המפעל
לא להתגשם ,ועד הרגע האחרו 7לא היה
בטחו 7שהדבר

יועא

בסיום.

נובמבר 1938

לפועל.

והנה אנו
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"פלוגתהלם עלתה על הקרקע"
בעמק זבולון .על החולות שבין קריתמוצקין ועכו ,דרומית מעכו
עלתה אור ליום ב' על הקרקע פלוגתהים .עד שעה  2אחרי חצות נשמעה
הלמות הפטישים כשמאות ידיים עוסקות במלאכה ,אשר הושלמה כולה.

בשעה  8.15בבוקר התמוטט פתאום מגדל הצופים שהוקם באישון
לילה ,כפי הנראה ,עקב שקיעת החול שהתמוטט מתחתיו; בנפלו על
האנשים שטיפלו בו והיו עלידו ,נפצעו כ 20איש .אחדים מהם
הוצאו בקושי מתחת עיי המפולת .רובם נפצעו פצעים קלים .השאר,
 8במספר ,הועברו לביתהחוליח "הדסה" בחיפה.
"הבוקר" 30.5.39

*

כין

הפצועים שמעון

עם ליל העליה  /אסתר מאירי
לר,יס הענרי נרד את נ.7יו בצהר? יחנ של גלים ,רעש
הים עזר לבנים רהמעפיליס בחשאי .הגלים השתיקל אל; צעדי
י8אלת> את הלטית רגישים רצלצרל הברזל  לםעך לא י™™

fP
V

■^KWf

גבערת חלל מסביב? .ברצרת?ברצרת מתקדמים האנשים.
הגנ כפרף ,כי כבד המשא .השעה ד7חקת  רהשמש ת?דס פני
רשרב מיקס .מנצלים את ההיל כאמצעי הגנה .מקימים עמררת.
משלימים את הגדי ה3י7בי1יילת? .ברצרת בחרררת ק7שרית
את חי" 7הברזל הי77יס "רבדרן 7נזייזית .עיפית של לילה 
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להעביר

יצירה.

ערד טנ? עם

מים .ממהררת הנחירית.

י'ס"ל עיי לא מי^ מהי' הני חצץ! חננרים נמרר
את העריקים ,עיןייס לחזק את המגדל .מעלים סלי  yynאל
יאק המגדל רהעברדה מתקדמת .עיד מעט רננרח .את נ7שמת
סל7א חזה אוויל ים .מתפזרים התגייס לפיע7ת לט7ח 7פתא7ס...

נ"תיים

רעש' רפר?ה ,צע?רת .רהמגרל

איננר.

התמרטט .ראיפה

האנשים?! ...בהלה ,רכארך ...שמרנה חברים פצרעים,
לנלקר ראשוץ .יקשה לש7נ לעב7דה .והשעה דיחקת.

ארר

הלילה קידם את פנינר בסערה כבירה* .זג1ח הטבע בכל אכזרירו1ר .מבחך ררמז
ל^ים יב7א .7מה לנר ילשגייגית הטבע ,לררח רלםכנ* הקדחתי פה תקים גקידי ,חדשה,
D,B,

ראשיגים ,ימי ניאשית .לנילגה את נת ישיאל .בהרגישר את היניקי י7.לדה.
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עם פלוגת הים בליל העליה
בערוב היום התחילו להתקבץ לפל' הים מנקודות שונות של הקבוץ :יגור ,אלונים .בית השיטה
וחברים בודדים מנקודות יותר רחוקות .מצטרפים חברי המפלגה ופלוגות "הנועל' מחיפה.
רחשלחש עובר בין האנשים :זה אומר בשעה  8יפול הדבר וזה אומר :בתשע .שלישי
אומר :ב 2אחר חצות ,מספרים על חקירה ובדיקה של השלטונות למועד העליה )אף הם רוצים להשתתף
בשמחת העליה (...
צלצול .הכל מתכנסים ליד חדר האוכל והמנצחים על העליה מודיעים על הסדר ,על
ב9.10
מפקדי העשרות והמאות .פלוגה פלוגה ומפקדה ומקום עבודתה .אף הגה ,אלה בבניו אלה בצריפים
ואלה בגדור ,אלה בחומה ואלה נושאי משא ועל הכל ניתנה פקודה אף מילה לא להשמיע בכל לשון
של דבור.
בכביש קריתמוצקין ערוכים עשרות אוטומובילים עמוסי חומת אדם .והמכוניות מלאות גושי
אדם דבוקים וצמודים איש אל רעהו .בבטחון פנימי פועם הלב בליל זה ,ליל שימורים ובנין :עם,
חלקי צריפים ,גדר ומגדל.
מעמד וסולדת לו עורגים ורומזים מעבר לימים(; וחומת בנין
עקב בצד אגודל
ניתן האות .אורחת האוטומובילים זזה באורות מואפלים ,חפוזים בצעדי אט
ילד ,נער וזקן.
ובביסחת עצור ,דרך נפתולי רחובות הקריה .הרחובות מלאים מאות אנשים
לאור הסהר החוור ניצבים בשורות צלליאדם ,שאיזה כח נסתר הוציאם מחדריהם וצרפם לחומת
מגן ושומרי דרכים בלילות אלה .האוטומובילים עוברים בין שורות ארוכות ,העומדים בצדי הרחוב
מחרישים .אך יש שאינם יכולים לעצור ברגשות החדווה ופורצים לפתע בנפנוף ידים ובקריאות:
.מיס מזל' .הצליחו' .המכוניות עוזבות את הקריות ובדרכים עקלקלות מתקרבות לים .חצות .ליל
ירח .אור חוור נסוך .שדות חול כשדות שלג והדיונות כערמות שלג ערמו סופות .הקריות מאחורינו.
מהכרםל בדרום קורצים אלמי אורות חיפה .ומבלי משים עולה בזכרונך "גמדי ליל" של ביאליק.











הדרך מובילה לשפת הים .האוטומובילים מתקדמים צפונה ,לאורך הים .בתוך המים גל על גל
דוהר .לוהש לרעו רזמעשיהליל ואץ ללפף גלגלי האוטומובילים כל הכבודה כעין גשר חי,
הנשזר בין אחים תועים במרחקים ובין אחים מתערים במולדת.
במרחביים קורצים אורות .בלב כוסס :שמא אורות תועים המה? יש מי המגלה רז ליל זה,
ליל שימורים ,ליל עליה הוא למאות חברים; והלב עורג וקורא לחברים אלה מעבר לימים .אתם
התועים ובלתי ידועים :בואו! כאן החוף ,חוףמבסחיפ .בואו! שכם אחד נעלה ונבנה .נאדיר כוחנו
ינבצר חופינו.

:

חרש .בדומיה אנו מתקרבים למקום החניה .לפי צו יורדים פלוגות פלוגות מהאוטו ואצים רציב,
עומסיב קירות צריפים והמרים אחרים .בךרגע נמתה שבילנמלים משפת הים למקום הנקודה .יש
ותראה צנפה של נמלי אדם לופתים "ליפט" גדול ,צועדים בכבדות ובאון חוגרים לקראת

מבחנים באים...

A



בקעה קטנה מוקפת דיונות .העבודה במקום נעשית בחפזון .עם קריאת הגבר הכל
הנקודה
צריך להיות בנוי ועומד על תלו .עשרות ידיים מתנפלות על כל חלקת עבודה ובןרגע צץ ועולה
קיר אחרי קיר ,צריף אחרי צריף .עם בקר עכו הישישה מכווצת בתוך שיריון חומתה וישנה שנת
ישישיפ .עוד מעט ותרדם תרדמת עולמים .ומעבר לחומה ירו הלילה יסודות לבנין חדש .עדין ורך
הנהו ,אבל בנאן ישלח דברו עם קרני בוקר ראשונות" .הננו ועלינו! הננו ובנינו! פה נכה שורש
ופרצנו ימה וקדמה".
ודיה בימים הבאים ואם תספר לילדיה אגדתנמדים ,שיצאו לאור הירח לשנות מעשיבראשית
ולהפוך שממה למולדת .ובחלום לילה ימשיך לו הילד לרקום א ג ד ת  ה נ מ ד ם הבונים בלילות
י
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י

מציארת רחלרס  /מרים )ארלי?ר(
לא אל "המנלחה להנחלה" באנל .הכל בהתחלה  בהתהלות .גם הדרך לא היתר.
בדליה ,רעתה כאז,וכל נמשך כל הזמן מלילה כל צעד התלבטות חריפה ,ויכוחים סלעיים
למלחמה ?שה  מלחמה המצררה עלינו את החייס .אילם חיים אלה מעט שמחה שררה בהם
רמעטים רגעי ההתעלות .טרם נתגבשו יחסיחבריס רחבררת מעלה ,מערררת ,מרסיפה כרח.

רהנה אגל עומדים בפני מפנה .עליתנר על הקרקע לא בתנאים רגילים תברצע.
ושוב ההליכה לא מתול התלהבות ,לא מתרך תררעת שמחה ,לא בדרך בה הלכר ראשונים,
קודמים ,אלא נדיר הדשה ,לא ידועה .כיצד נשלב ים לקרקע ,ענודת פיעל שכירה בנמל
לחקלאי חורש בשדה? הדרך מלילה ספקית ,התלבטות .אילם י'קוקי הוא הברתו טעם להליכה.
מנקודה זו עלולים אני להסתער לקראת שינרי פני תיינר .נתחיל מבראשית ,לאילי
צפויים לנר מעתה יתר שמחת חיים לשמחת עליה.

למפעל זה,

והחברה  האס שותפה היא בשלמותה
מצאה דרך"לגילוי כל מללא יכולתה הנפשית?

לא הגתה ולא חלמה

עליו,

האס

אין לפניה ספינרת מפליגות הקוראות למרחקים ללא חיי מלחים רםפנים .טיפחנר
חללס אחר; שדה חרוש ,אדמה שחורה ,ערטה ירק ,ונית  שמחת חיים בו .והמציאות?
חולות בודדים ,אדמה רזה ,הנרתנת את לחמה בפנים זלעמלת.

מציארת וחלום .כאילו תהום פעורה ביניהם.

ה בגשרה?

יוני 1939

בראשית  הרתררתה הדרך  /א) .אליהר ריינר(
פלוגתנו  פלוגתיס .בראשית הורתה הותוותה הדיל; כיבוש היס .יחלמו ראשונינו
על השער אל העולס הרחב  נמל .סירות .ספינות מפליגלת לבאלת ,סחורות נפיקות
ונטענלת .דייגים יל'גאיס עם שחר לדוג וילדים שזופי שמש רוכבים על גלים .על שפת
היס ישוב צעיר מלביץ  ,י'יילו העסיסי מסנוור  חרף מבטחים למסלעריים . .היה הרבה
מן ההעזה במחשבה זר ,הרבה מך האכזריות לגבי מגשימיה.
.

ובינתיים הצליחה הפלוגה לכבוש מקום חשוב בשער לעללס הרחב .לא הפליגו
חברינו למרחקים ,לא הספיק כוח פניטי  ,חסר המקור לגבורה עצורהסוערת ,לרצו7
החייס הכביר שרק אתו אפשר לנוד למרחקים  חסרה נקודת הטרצא!
רערכר של כיברשנר אינר ?טך .היינו בי 7הראשונים לעבודה בנמל ,עת העבודה
הערבית היתה מלאה ,עת תנאי העבודה לא איפשיו לפועל יהודי להכנס ולהאחז בו.
עבודה מפרכת ,הרבה שעלת ,סידלריס פרימי"יבייס ושכר עבודה זעום .עברו שנים
אחדות וחזקה ידנו בכל המקצועות ועבודות הנמל ,בסבלות ובסיואיית ,בעבודות המכס
ואצל קבלנים פרג1ייס .נקל"ו אחרינו מאית פועלים יהודים ,הלטנל לא נטע 17תנאי
העבידה  הנמל הפך למקום פרנסה חשוב ,ובשבילנו  החשוב.
היש מקום לפקפק בהכרח להמשיל בעבודת הנטל ,התתכך בתוכנו המחשבה על טעבי
לחקלאות "טהליה"...

עלינו לשכו 7בקרבת הנמל .לשמור על הקשר הנקלה להטהיר אתל ,דרל קצרה לנקלחה.
עלידי עלייתנו לנקודה החדשה אנחנל מב"יחיס לעצמנל קלדס כל את הדיל לנטל  בכביש,
ברכבת יבעיקר הדיל הקצרה בילתר  דרס היס ,דרל זולה לנ7ווחה .לטכא 7שאנחנל
נאלצים להסכים ללהסתפק באדטה דלה ז ל בקרבת הנמל ללא לחללם על שטחים רחבים של
אדטות

פוריות

בפינות

נידחות.

החולות  ספק קרקע מוצקת ,ספק גלי ים רדוטיס .מצד אחד טאות אחדות
דונמים קרקע רזה לעיבוד,למצד שבי מרחב ענקי עס ארצררת טבעיים לא סבלצליס.
של
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ראשיתו של ויכוח  /אריה פיאלקוב
המחנה )"חומה ומגדלי 0במשמרהיס הוקם מלכתחילה כידוע כשטח שכין הים ובין
מסילת הברזל .יתכן שהתכנית היתה ,אם היתה ,שאכן כאן במקום הזה יקום וייבנה
הישוב הקבוע ,אלא שבמשך הקיץ והסתיו ) C1939הספיקו להכיר את המקום ,אח הרוחות,
את החולות הנודדים וכוי ,ואז החלה מבצבצת פה ושם המחשבה ,שאת הישוב הקבוע צריר
להזיז קצת מזרחה בשטח שבין מסילת הברזל לבין כביש עכוחיפה .זה היה הוויכוח
הראשון שהתעורר ביחס למיקומו של היישוב.

בקשר לכך ,זכורני "ביקור כולל" של מזכירות הקיבוץ המאוחד בפלוגתהים
לבירור ולהכרעה בשאלה הזאת .השתתפו בביקור טבנקיו ,שכטר ,מרשק,
יוסקה איידלמן ואולי עוד מישהו .ישבו שעות רבות אחרי הצהריים והמשיכו לתוך
הערב והלילה .כיוון שהפרוטוקולים נשרפו ,לא היה לי אלא לחפש ב"ביכאלאך" של
טבנקין על הישיבה הזאת) .טבנקין היה ,כידוע ,רושם הכל ,בעיקר מדברי אחרים
בפנקסיו שבמשך הזמן קיבלו את התואר ה"ביכאלאך" של טבנקין( .חיפשתי ומצאתי!

יוסקה רכינוכיץ'

הישיבה התקיימה ב 26לדצמבר  1939והדיון היה :היכן יקום הישוב הקבוע
כנ"ל .פתח בשאלה יהושע וושציינה ואחריו אברהם כנעני .שניהם צידדו בהקמת הישוב
בין פסי הרכבת והכביש ,שכן השטח הזה פחות נתון לחולות נודדים ושום דבר לא
ייגרע מן האופי של פלוגתים אם הישוב לא יהיה דווקא על שפת הים התנגד להם
בחריפות בני מרטק ז"ל .לדידו  אם לא על שפת הים ממש לא יתפתח הישוב )סיפוו
עליו שאמר שילד בקומו ממשכבו בבוקר דבר ראשון שעליו לראותו הוא  הים(
שכטר היה בדעה ,שהישוב יהיה משני צידי פסי הרכבת .תמך בו נמרי .יוסקה איידלמן
טען "או זה או זה" ,רק לא פסי רכבת החוצים את הישוב .שאול ויינברג ז"ל ביטא
את הדעה :הישוב צריך להיבנות על שפת הים.
לא רשום ב"ביכאלארי/אם טבבקין דיבר באותו עניו .כמוכו לא רשומים חברים
נוספים שדיברו .אני עצמי זוכר ,עוד שניים לפחות שדיברו באותה ישיבה לייבלה
אברמובסקי ואני .שנינו ,מנימוקים שונים ,הבענו דעה ,שהיתה שונה וחורגת לחלוטין
מן הדעות שהושמעו בישיבה .אמרנו בערך כך :לא זה ולא זה .לא על שפת הים ולא
מעבר לפסי הרכבת אלא  על הישוב לקום במרכז האדמות שאותו יעבד הישוב כלומר 
בראקייק) .ראקייק הוא אותו שטח האדמה בכביש עכוצפת ,שהיה מיועד אז למשמרהים(
הוספנוואמרנו ,שגם מהשטח ההוא ,ראקייק כמו מן המקום הזה משמרהים צריך יהיה
ממילא לנסוע לעבודה בנמל וכן גם לעכו ,מקום עג'נת סירות הדייג כפי המתוכנן
אז ,שכן הקמת מעגן או מזח לסירות בחוף משמרהים נראה כבר אז כבלתי קרוב למימוש
ולעומת זאת הדגשנו את היתרונות ואת הערך ,שיש במיקומו של הישוב במרכז אדמותיו'.

כר ,בערך ,נאמרו הדברים .זכורני ,שהדברים הפתיעו מאוד ואולי גם הדהימו
היו אלה דברים בהחלט יוצאידופן ואפשר היה לראות בהם ,באווירה של הימים ההם'

ממש ככפירה

'

בעיקר...

לאחר הדברים האלה ,בין
עלי דברי שכנוע והסבר כדי להשיבני אל הדרך
פברואר 1977

ישיבה לישיבה ,ארח אתי לדרך טבנקין כשהוא משפיע

הישר...
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שלושה דברים
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על ^ה ךבריס

אמר האךם הפוקד! עיניו

ל

ע #רו #ל עולם מה נפלא ומה ךב 

אמר הךע היורד לים:
על שלשה ךבךים העולם

|

לאה גולדברג

ב_קרבלןר

לן^ם 

על מיודמים,
על חופיה^שת
ועל ךגי המצולה העולים ברשת.

אמר האכר המוביל מחך#ה:
ע1מד העולם על ךבריםשלשה
על אלמת השדות,



על נשמי ^מ^ם,

בזעתאפים.
מוצא
לחם
ועל
"' :
r
זי ד
 :

אמר האמן בביתו הבודד:
על ^!לשה ךבךים העולם עומד 
על לבו #ל אדם,
על ^פי הטבע,
על בסוי הךבךים בצליל וצבע.
T T

נלכד בלבי כבךשת
העולם ומלואו,
המצולה ,דרבשת,

ואורות וצללים
וחגים וחלץ,
ומלים וצלילים
ושדות^בלים
;כיל

?בעלה^ת.
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משפחות עם
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■

גדל מספר החברים בנקודה ,עד ל_ 45הגענו .יש עבודה ועניין בה ,גרם לכך החפף,
הנמצא בתחומנו .ידענו זאת מזמן מכל מיני אנשים ,שעסקו בזה פעם ,עד שביום בהיר אחד
נתגלה לערבים שהתחילו לחפור בתוך החורשה .לא בקלות הצלחנו לגרש אותם משם.

30

בשבוע שעבר הגענו בתפוקת החפף לשיאים גם במספר האנשים וגם
איש בערך והיו ימים שהגענו עד  6ממר מעוקב.

בתוצרת .עבדו עד

השבוע קנינו עוד חמור ב 3לא"י ,חמור גדול שיוכל גם לעבוד בעגלה ובמחרשה.
היה חשוב לרכוש עגלה על גלגלי גומי .הגענו כבר לשישה חמורים ,ובתור מזון בשבילם
אבו משתמטים עכשיו בעיקר בקליפות אבטיחים.

כיום אנו

קע1ורים עם

"סוללבובה",

שמקבל

אצלנו

את כל התוצרת ,החפף נשלח עד

כה לצפת ,גם להרםוב .ההובלה על חשבונם ובאומומובילים שלבו.

לאחר דחיות מרובות הוחל בבבין בריכחהמים .ביום חסינ'י חפרו את היסוד ויצקו
את הריצפה הראשונה מבטון בתור בסיס לברזל .היום המשיכו בהכנת הברזל לריצפה וליסוד
וביום שלישי יצקו אותה כבר .מים להשקאה אבו שואבים מבור טחפרנו מזמן הנמצא במרחק
של  50מטר מהבריכה והנותן מים במידה מספקת .את המים אנו מובילים בחמור לתור חביות
םהכיבונו ליד

הבריכה.

י

ישיבוו בקשר עם הוספת האנשים לנקודה ,הועבר ליפט,
הרבה בדירות ששררה כל החורף ,כעת החדרים מלאים עד אפס מקום.

המשמש

למרפאה .לאחר הרווחה

כלרל כידוע ,קיבלנו פעם מתנה מגבת  15פרגיות ,חששנו מאוד ,שהם יסבלו אצלנו
בחול ,אבל יש לומר ,שהן התפתחו יפה מאוד וההטלה היא גם כן יפה ,אפילו גבוהה.
מ 14פרגיות )אחד הוא תרנגול( יש לנו  67ביצים ליום .היו גם ימים של  10ביצים.
אוגוסט 1940

i

I
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על

הקמת מזח נח7ף משמיהיס
להלך קטע קל דו"ח )בתאריך  (26.12.41שהגיש
מומחה למבני נמלים ריס בשאלת הקמת סייח
בחי ף משמרהיס ,הדו" ח כולו נמעא בארכיו 7המשק.

ן

לדייג

1

בכל ארפך בררר שנאיזור משמרהיס כמר באיזוריס אחריס במפרץ חיפה ישנה
נטיה כללית להתהוות משקעי חול )שרטרניס( .מבנים מלאכותיים נתור המיס מגבירים
ביותר את הנטיה הזו ומסכנים את המזח .עובדה זו בציררף עם עובדת גלי החוף
התכופים ברעועה של  150מטר  מהווים תנאים מאוד לא נוחים לדייג ולהתפתחותו
הנורמלית בעתיד .חוסר אפשרות העיגוץ אפילו של סירות קטנות ;בגלל רוחב רעועת
גלי היס שאינם מאפשרים הועאת הסירות אל החרף( רהצררך להוביל את כל הסירות
לנמל חיפה במזגאוויר רע  שוללים ממשמרהיס את התנאים היסודיים הדרושים לדייג
נפייקת שלל הדגיס המובאים מן היס רבהבטחת הקירות עעמ.7

הכנת נמל דייג אפילו ?טו למעגן סירות  אינה
יתמלא

באה

בחשבי 7ספני שמעג 7כזה

חול   .

רכישרת ראשונות של קרקע לעיבוד נמפרץ  /אברהם כנעני
לאחר שהעלחנו לחדור לעבודות הגמל ,ובעודה רצינית גס לעבודות היס ,אס
לא לספנות לפחות בדייג ,התחלנו לפעול לסע 7התיישבות חקלאית .הטגטה היסודית
היתר ,להתיישב על חו 9הים ,להקים לידו ישוב שימזג נתוכו עבודות ים ,מפעלי
תעשיה ימיים ,משק חקלאי ועבודה כפועלים שכירים בנמל.
מגמה זר נתקלה בקשיים ובהתנגדות במוסדות העיוניים וההסתדרותייס .אמנם
מפעלה הכיבושי של הפלוגה היכר ,גלים ועורר יחס של תמיכה ואהדה במוסדות שונים,
אבל דווקא המוסדות המיישבים החקלאיים לא גילו אהדה למגמה זו .התפיסה שלהם
גרסה הפרדה מוחלטת ני 7התיישבות חקלאית לבי 7עבודות ים ונטל .היו דרושים
מאמעיס רבים כדי לזכות בהכרה מצד המוסדות לקבלת שטח קרקע מספיק ובמקום מתאים
להתיישבות על חרף הים .כך קמה בתקופת חומה וטגדל משסרהיס.
יל 0של חוויה מיוחדת היה יום העליה למשמרה.ס ,נעעס לא
נסענו לאורך חרף הים לאור הירח ,המכוניות בפנסים כבויים ,מאות ידיים שגייסנו
משל הפלוגה וגס מחוץ לה מפועל' חיפה ,פירקו קירות 'נדיפים ,מגדל ,חוטים ונרזיליס
וכל זה  נסחיבה ,עליה וירידה על פני גבעות חול של דיונות .עד אור הבוקר קם

יום כי אס לילה.

הישוב החדש

משמרהיס.

האדמה שהועמדה להתיישבותנו באיזור זה היתר ,נתונה לסכסוכים עם
השכנים עיךהמפרץ וכפרמסריק שגס הס עלו בסביבה הזאת עוד לפנינו .הבעיה
אילו שטחים יקבל כל קיבוץ? אמנם התברר שגס השטחים שהוקעו לנו לגם אלה שהוקעו
להם לא היו ראויים לחקלאות ,אבל בזמנו ,באי 7א7מה אחרת ,הסכסוך על חלוקת
השטחים היה גדול ,ובסופו של דבר הוקעו לנו  1200דונם בדיונות ,בשטח של משמי
היס ר 2000דונם שכונו בשם אדמות ראקייק ,מזרחה טעי7הטפרץ של היום ,שטחי ביעות,
לאורך כביש עכועפת.

הקיבועים

היתר,

התחלנו לבדוק מה אפשר לעשות על האדמה הזאת ,הלכנו לתחנת הנסיונות ברחובות.
המנהל אריה קרטפנר ,בדק את הקרקע וקבע :יש באדטה הזו שני אחוז מלח ,ומבחינה
חקלאית איאקשר לגדל בה דבר ,אבל מבחינה עיונית אפשר לגדל בה מה שאתה רועה...

ו

54
לא היתר .איפלא נרירה אלא לעשרת  nmbpnצילנית  חקלאלת עס קצת שכל ,iKbpn
היל מצויים אז זנים שלנים של שעליה לבתלכה  /rאחד "ניסנית' /שעררה שמקדימה
להבשיל בטרם המלח עללה למעלה לשלרף כל חלקה טלבה .ץרענל את השעל רה הזאת וההצלחה
היתר .ג7ללה ,קינלנל אז  200קילל שעללה לררנם ,שהיה אז אחד היבולים הגבלהים.

עס זאת לא יכללנל לחשלנ שיש לנל שטח מתאים לעינלד חקלאי ,תקי 7גס אדמלת
בדיונלת של משמרהיס לא הצטיינל בטיבך לגני גידללים חקלאיים ,מי התהום היו
גנוהיס .גידלנל נמקלס ג7ירק לנטענו חלקת כרס.
.

החלטנו איפלא לחפש לנל אדמלת נלספלת באיזור שיבטיחו לנל אחיזה
חקלאית חזקה ילתר .ב 1939לאחר פרוץ המלחמה ,נפגשתי עס נציגים של חברת "הנוטע",
שקראה לעצמה חברת "עכו" ,היה לה שטח אדמה במפרץ של כמה אלפי דלנמיס שבתחומה
קיימת נקודת ישלב של מספר בתים בשם "עיר המפרץ" .באתי לחברה לביקשתל מהם
לחכלר למשך החורף את האדמה הזאת .אדמה זל היתר ,כללה מחללקת בפרצלציה של דלנס,
כשיתדלת מסמנלת כל חלקה ,למלללה מפה מסודרת להקמת ישלב בשביל יהלדיס מאירופה
שהחלקות היו שלהם .היתה מפה מפורדת של הישוב המתוכנץ  ,עס רחובות ,בנינים
ציבוריים ,שוק וכוי .בינתיים היה השטח כולו מכוסה קוצים וברקנים ויתדות ברזל
תקועות בו לכל ארכו לרחנל.
ביקשתי מך החברה שתחכיר לנל את האדמה רק לאחדעשר חלדשיס,כי על זמ 7ילתר
מזה חל חלק ה"חזקה" ,להתחייבתי שאנחנל נחזיר את האדמה במצב של פרצלציה לא
לחלקלת של דלנם אלא לחלקלת בנלת חמישים דלנס .באתי לפללגתהיס לסיפרתי את
הסיפלר הזה .החבריה הסתכלל עלי כאילל נפלתי מהירח .הטענות היל .אי 7לנל אנשיס
לעבלדה ,ואי 7לנר חקלאים וכוי ,בסוף הסכימו להתחיל עס אלף דונם ,אל כשראו את
השטח נבהלו מ 7הקלציס הרבים .אני לעלמתם טענתי שהקוצים מעידים שהאדמה היא דווקא
17

ו בה.

אחרי אלף דונם הראשונים הצלחנו לחכור מ 7החברה עוד אלף דלנם לעלד אלף
ועוד אלף ,רכך הגענו עד לחמשתאלפים דונם .החברים בפללגה לא כלכר בקללת
קיבלל את הדבר ,לכדי להקל על הצעתי חיפשתי שרתף לעסק הזה .פניתי ליגלר אך
היא לא הסכימה ,פניתי לגבת אך גס הפלחים של גבת החליטו פהאחד בשלילה :בימי
מלחמה לא רצל לנסלע לעבד אדמה במרחקים .הבאתי את העני 7לאסיפה הכללית של
גבת לזל החליטה ברלב גדלל בעד כניסה לשלתפלת בעיבלד האדמה הזאת.

גבת לקחה על עצמה עיבלד של  1500דלנם .הפללגה קיבלה  3500דוני! .גבת
בענודתה בשגזח גם שימשה גלרס מדריך לחברי הפללגה בכל עניני העיבלד של השטחים.
התלצאות היו מרובות הישגים ,אדמות המפרץ ה 7אדמות טובלת ,גשמים בשפע ,אקלים
ממלזג לכו'.חשבנו אז שכל מה שאפשר לגדל בכל אזורי הארץ ,אפשר לגדל גס באיזור

.

1

הזה.

שטח זה שאנשי הפלוגה ופלחי גבת עובדו ,ברובו במשך הזמ 7הוחזר לבעליו
היהודים שהופיעו .חלק מבעלי השטחים ניספו בשואה,אך חלק גדול מ 7האדמות האלה
ה7

עד היום הזה ברשותו לבעיבלדל

בשנלת המלחמה ,האדמה הקנועה

של
של

משק אפק.

אפק ,זל המכונה ראקייק ,הופקעה לצרכי

הצבא הבריטי .במשך הזמך קר7קיימת עשתה בה 7עבודות ייבוש גדולות.
להניח שאפשר היה להפיק מ 7האדמה הזאת גדולות ונצורות מבחינה חקלאית.

עם זה אי7

עם קלם המדינה ,נלספל לאפק ,אל האדמה הקבועה שהוקצתה לה עד אז שטחים
נוספים .בס"ה התרכזו איפוא ברשות המשק כ 6500דונם אדמה קבועה ,מחלשב ל150
משפחלת חקלאילת לפי  45דלנס למשפחה ,רבנרסף לכר  שטחי אדמה זמניים בחכירה,
שגלבליס עס האדמה הקבועה.
1980

t

ו
בפלישה לסוריה  /זאב שרון

במאי  1941בא למשמרהים
דיין .אולי היה הדבר מתואם עם
המזכירות שלנו .נקראתי לשיחה אתו.
ישבנו במקלט והוא הסביר לנו את
משה

המצב בחזית המלחמה בסביבתנו.
הוא ביקש ממני להצטרף לקבוצה
שממנה התחיל הפלמייח ,ולהיות מוכן
לכל פעולה שאדרש .היה עלי לחת
את תשובתי לאחר  5דקות .הורשיתי
לצאת ולחשוב ולחזור עם תשובה.
חזרתי ואמרתי שאני מסכים .לאחר
ימים ספורים נדרשתי לצאה לחניתה.
שם קיבל אותנו יצחק שדה .היה זה
בתחילת המלחמה והתכנית היתה 
לעזור לאוסטרלים לפלוש לסוריה.
לפי הוראה יצאנו לסיורים
בסביבה ואפילו לא ידענו בשביל מה.
היינו אנשי הגנה מוכנים לכל פעולה.
כל אחד מאיתנו קיבל אקדח פרבלום
עם כדורים שלא התאימו,וגם כלי

קבוצה אחח שנשלחה לראס אל נקורה
חזרה בשלום .הקבוצה .שאני הייתי בתוכה.
עסקה בניתוק החוטים מעבר לגבול .היינו
קבוצה של  86חברי קיבוץ ומושב .דיין
היה בקבוצה אחרת .וכשחזרנו  ידענו
שהוא נפצע קשה .בלילה הביאו אותו



לביתחולים .למחרת נסענו לבקר אוחו
ובדרך חזרה אירעה לנו חאונתדרכים.
קיבלתי זעזועמוח .מן הביקור אצל
משה דיין אני זוכר .ששכב במיטה חבוט
תחבושת גדולה

מאז השתייכתי לפלמ'ירו .ושובצתי
לפלוגה בי .במסגרת הפלמייח עברתי כל
מיני קורסים ואימונים בגי וערה ,משמר
העמק .ב'תאורן .השתהחחי בקורס מ.כ.
כך נמשך הדבר עד סוף  1942ראשית ,1943
שאז מטעמים אישיים הייתי חייב לחזור
הביתה .חזרתי למשמרהים והחחלתי לעבוד
בחשמל.
מאי 1985

מדידה להסוואה כאילו באנו למדוד

את השטח ,כאילו היינו מודדי
קרקעות .הסיורים היו גם ביום
וגם בלילה .תפקידנו בליל הפלישה
היה לא רק להוביל את האוסטרלים
אלא גם לנתק את

חוטי הטלפון

לסוריה .התאמנו עלכן לטפס על
עמודים ולנתק את החוטית.

על

פניו.
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ממשמרהיס  לגבת

 /חכינה ;ליינר(

שבתשבת הלה נא האלטל הגדיל 
שנתשנת היה מפליג עם השקיעה.עמדו מעבר
מזה של הגדר הת 57שרררת תרנר?רת פררשר
ורלעלת נפרדלת ,מתחנני מבטים ,רשם,
בתיר ר,אלטל הגדלל הסגלר ,ה'נפלןז ,

עם התחלת חהפצצרת
האיטלקיות במפרץ חיפה

ענרו ילדי פללגתהיס
עם מטפללתיהס לגנת
ישהל שם קרלנ לשנה 

התרוממו פיסלת ידיים מנענעות ,מנרכלת.

.19401941

...החלללת שינשל את הנשמה .נמשמר
הים היו כמה פינלת אקולטילת .החורשה,

שפת הים ,אנל נחולות הנודדים
היה ריח הארץ ולכ 7גס ההווי היה
כהמשך לקינלצי חהכשרה.

חסר

עם היציאה לגנת עם הילדים
כפליטים למדנו משהו ,ספגנו רוחות
רצבעיס אחרים.
וו17ות

מגנת.

תיגיקית פררשי זררערת/...פניה ברגשטייד

הפגישה עם ענפי

האלטל טרטר ,נע ,זז ,הפליג  רפררף כפרת
777יס מברכרת עיי ^מיג נאוליר השקיעה.

לאייי הג7י שרדה שררת תיליקית והתמיהה
יהעענ הגדרל נעינ7י'ס.

להמטפלת ששררה אתם שולחת חרש
את מנטה האחרל 7אל הכביש שנתרר^ך
יפלרשת זרלעות רחמיה וכנפי חסדה על

הע7ה י'י'"'^י' המ^ג1ופפת סכינה כפרוש

הדוגרת את כנפיה על
המחפשים מחסה מך הקל

משפחת אפרלחיה

ר

והליל.

משק חקלאיים ,שלא היו אצלנו.
נרם ,נעליחייס ונל 0המשק;
עצים ,נרי רנרף אנלשי אחר ,שמאלד
ענייך אלתנל לחדלר ,להביץ את
חייהם .הללנו עסלקיס מנלקר עד ערב.
הילדים נקראו ילדי השמש של משמר
הים .בגבת היו נוהגים וגישה
אחרים .משורריה פניה ורבינונ היו
מתעכבים עליד הילדים.

על הארטר הגדרל הועמס ה'גריל
ח?טך בשל"ר"י יכך הוסע הביתה .אך
בשלמלת ,מך
לפנר זמך מה הינא

גלרל החברה בפללגתהיס
כאילל בשללי החיים .לחשבת  כי
האדם הלא נאמת תבנית נלף טללדתל 

הב17לחה הביתה? איץ הלב שלם ,אך הלא

כמאמר המשלרר.

בגבת  של;1ג1נל הרנה עם
פגישלת עם ענפי החקלאלח ,עם אנשי
המשק להנה  נרף אנלשי אחר ,הלפעת
הבחורים ,גברתני הנמל  פחד \ד?ף
את עלנדלת המטבח.

היה גס הרנה חילב ,אך אנל
הך רצינר להתנער מהגללתילת
לכאץ נמשכל החשנלנלת לההללי

הפללגתי,
לעליזים .חסרה היתר .לנל קשת
הגילים  דבר שמלסיף טעם לבעילת.
כללם היל צעירים לתלדלת לכך
יכלל להתגבר על בעילת רבלת...
אך

1940

ילדע; שלמים לבלת הקעניס החלזריס
אל כיתם תכיליס עדיי 7השמים מעל
לראשיהם .רהריהם נרהים אל ביתם ,אל
אדמתם ,אל

הילדים.

היינל צעירים

כי'

הבית .הקירות ,החלונלת ,הדלתלת 
חכל ^בלע ,אית ...7למלסע .הוסע כל
ביתהילדיס מ_0לוגתהיס .כך הוסע
ליבר 0ל רשרב שלם אל7גי .לפני זמך
לא יב< עתה ח7זי שרב י'"בית" ,הלב,
אל מלוימי היפה השעה לסיום הגללת?
ההגיעה שעת החזרה השלמה ,הטרבה,

מללדתם .עלד תמלל שאלל

בתמיהה .מדלע קשה כלכך האדמה בגבת?
אחיי א7מת החרל שבבית  קשה היתר,
הקרקע שלנל לכף רגלם הקטנה .אללי

י'7תה להם י*7נה 7יתרי איתלה ייתי 
אבל ? ...nvלא לפפה את כף הרגל n3vpn
שפעת החרל הרך באהבה .עתה היא חלזרת
אל ב7תה' כל הע7ה  ,njvpnההרמה.
רהלב חרדי תרד מאי7
רךנר 1941
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מפנקס הימים ההם

למל חררם

י

אנשינו מוכנים

לכל

/

רבקה ש.

)שוקמרגלית(

יוני 1942

אני כותבת בהזדמנות ראשונה ,אם כי בעצם איו לי הרבה לספר .אני,
מופתעת מהוד הסביבה ,ההרים הגבוהים ,הסלעים  ,כובשים כל לב .העיינים רתוקות
לנוף והלב גאה שלמרות הצרות והדכאוו  גם לנו מולדת ואנשינו מוכנים לכל קרבו

כשלעצמי

|

ומבחן ,לתנאי חיים קשים  למען הרגשת קוממיות וקרקע מתחת לרגליים .פה ארגיש
מאוד שרק הכרה זאת מעודדת ,במילוי כל תפקיד קשה .ודי כ"פילוסופיה".

אבקשך ,כי תכתבי לי פרטים על הכל מהבית ,את יכולה לתאר לו מה זה בשבילי
מכתב מהקרובים לי.

התחלנו את עבודתנו ואנו עסוקים
בשמחה מתור ידיעת התפקיד הגדיל.

משהי על הסכסרך עם

1

1
1
{I

עיןהמפרץ /
מסויימת

על בעלרתה של חלקה
בשטחי ראקייק נחלקו הדעות בי7
ערךהטפרץ לברך משמרהים .המרכז
החקלאי שהיה *ריר להכריע בעניו
החליט החלטת ביניים שעד שיוכרע

העני /סרפית איו שני הגרפים
מעבדים חלקה זו.
התחילו אנשי עיץהמפרץ לזרוע
נחלקה הזאת ונתגונה  התחילו גס
אנשינו לזרוע נאותה חלקה .כהרצאה
מכך התפתחה מרינה ני 7ה*77יס
למרות החלטה זר

שנהסשל הפכה לתגרת

טמק<

ידיים

של

בבית סערר הרוחות,והוחל"
לשלוח משלחת לנרל כ*נלסו 7ולנקש
את התערברתר ליישרב הסכסרך.
אני אז למדתי בסמינר הקינוחים
נת"א ,ונתנקשתי להצטרף למשלחת

מבוקר השכם

עד הלילה אבל אנו חיים

אסתר כצנלסרך
אל ברל .הרך כ7ל כך הופיע שאול
כשפניו וי'7ז סרוטות רמצרל?רת והיא
'נולע על יגל אחת ר...מחייך.
נצטרפתי אל המשלחת .בשיחה עם
ברל היה שאול ש?ט אנל גם ת?יף מארד.
ברל האזין ,שאל שאלות והבעיה לנרר

את העני./
מרינה זו המשיכה להכרה גלים.
יע7ות שונות 7נו וחקרו נ7נר .נ"כ
הקק"ל העי7ו שהשטח שבר ענדנו כלל
איננו שטח המריבה ושמותר לנו להמשיך
נענו7ה ,גס מושל המחוז התיר לנו
לחדש את

העברדה.

נסופו של דנר  עס החרפת המלחמה
ב  1942הופקע כל שטח יאק'יק ל*יכי
ה*נא הנריעי .כיוס  רונו של ש17ח

ראקייק מעונ 7ע''י עי7י'טפרץ.
אוגוסט 1985

!

את

זר.

58

על השמירה בשררת התירס

/

ליינל ]אריר ,אברמובסקי(

הופעת הגניבות בשררת התירס ע"י הערבים בעונת הקטין! היתר ,השנה יותר חריפה
מבשנים קודמות .הפעס  1upjהערבים בשיטה חרשה :גניבות בלווית אנשים מזוינים
בנשק ,והנה קרו כמה מקרים רציניים השנה ,העולים לנו ביוקר רב ובנס לא היו
קורבנות.

ביום  5לח.ז .בערב הרגישו שומרי השדות ;נוטרי עיר המפרץ( בתנועה חשודה
בשדה .לשאלתם מקרוב לעבר הגנבים .מי שם? נורו עליהם  8יריות רובה .אנשי המשמר
תפסו עמדות וענו ב 3יריות ואחרי זה התחילו להתקדם נחיפוש אחרי הגנבים שארך
עד ח*ו ת וללא תוצאות .הודענו על כך למשטרת קריתחייס ועם אור הבוקר באו 3

קטינים ,שוטרים רבים ,גשש ערבי וכלבי גישוש מעפולה .במקום הגניבה מצאנו 10
שקי תירס ועוד כמר ,ערימות קטנות .לפי העקבות הגיעו הכלבים עד לכפר הערבי תמרה,
מזרחית לעיר המפרץ.

הנזק הוערך ב 14לא"י ופרוטוקול נשלח למושל מחוז עכו בבקשה להטיל קנס
קיבוצי על הכפר .המושל סירב לעשות זאת .אחרי שבוע ימים נעשה נסיו 7גניבה שני
בתירס .השומרים הרגישו בזה מיד ,ירו כמה יריות והגנבים ברחו   .
כעת יש לנו עני 7עם גניבות ה"לקט" ביום בשדות הקטופיס    .המלחמה
עם הערביות הבאות לזכות ב"לקט" היא קשה מאד .השבוע זה הגיע לידי קטטה רצינית.
זריקת אבנים הדדית ,וכוי .באה המשטרה והגפיריס .כמה מהלוקטיס נתפסו ונאסרו.
עם עזיבת המשטרה ערכנו בעצמנו חיפוש אצל הערבים ומצאנו בכל מיני מקומות כ30
שקים

ו

י

תירס.

בראש השנה ביקרנו ביקור ידידותי ,לאחר ישוב סכסור בינינו לבי 7כמה
דרוזים ,בעיירה הערבית שפרעמר )שפרעם(  .נוכחו בביקור קבוצת הנוער ואחדים
מחברי הפלוגה .היינו אצל ראשי הדרוזים ובמקומות עתיקים שהיו של יהודים.
ביתכנסת יביתקברות ובניינים עתיקים מימי התורכים .קיבלו אותנו יפה כמנהג
אנשי

המזרח.

ספטמבר 1941

מקץ שנה

/

מולה מנדל

).מתוך מכתב'(

ומהם יותר קלים .אס כי עד עכשיו לא היינו נשום חזית ואנו יושבים כל הזמ7
בארץ,הרי בהחלט אי 7לזלזל בתפקידנו בארץ .יחד עם זה למדנו לא מעט ובבוא
היום ,אני בטוח ,נוכל לעמוד בפני קשיים וסכנות .זה ידוע כעת גס לאנגלים.
גס אלה מהס שפקפקו ביכלתו וכוחו של החייל היהודי עמדו על טעותם ,ביהוד בימי
המערכה במדבר לוב ובטוברוק במשך כל השנה הזאת .הוברר להם שאי 7אנו יורדים
בכל טקלס מהס בי 7נחזית ובי 7בעררף ,בר צריך לשבת ולא לעשות כלום .אגב 
לשבת ולא לעשות כלום גס זה תפקיד קשה מאוד בשביל חייל .ידענו גס להתאים עצמנו
למשמעת האנגלית המקפידה מאוד ,מתוך מסורת ,בכל מיני דברים קטנים שבעינינו

הס לגמרי לא חשובים   .

בפלוגה שלנו  200איש .חלק גדול מהם אנשי קיבוצים .ארצות המוצא שונות
ורבות .בזמ 7הראשו 7עשתה פלוגתנו רושם של לגיו 7בי7לאומי התהלכו בפלוגה
הרבה שפות .אבל הודות לכר שבפלוגתנו נמצא אחוז גדול של אנשי קיבוצים הצלחנו
להשפיע קצת על החברה כולה .שומעים עכשיו אצלנו הרבה עברית .גס השפה הרשמית
של הפלוגה ,מחוץ לפיקוד ,התחילה להיות עברית ואפיני הדבר שהמיור שלנו אנגלי,
למד לחתום בעברית .אמנם גס זה דבר גדול בשביל אנגלי .יש לנו ספריה די גדולה'
שרכשנו בעזרת הוועד למע 7החייל .הרבה אנשים למדו ממש לקרוא עברית בצבא.
מצבהרוח לא רע למרות המחשבות על הסכנה המתקרבת ,אנו מוכנים לפגוש את הכל.
.

_

*

ו

59

בשליחות להצלת
במאי 1942

*

אחים /נתן בליז'ובסקי

התגייסתי

יחד עם

עוד חברים במשמרהים לפלמ"ח.
נקבעתי לקבוצה מיוחדת שקראו לה:
קבוצה לחדירה לארצות אוייב על
מנת להגיש עזרה והדרכה ליהודים
בהגנה על חייהם ובארגון עליה
נלתי לגלית לארץ.

j
*

היינו מכל התנועה הקיבוצית

כ 40חברים .קורס אימונים ראשון
התקיים במקווהישראל בהדרכתו
של משה כרמל .עברנו אימונים
באקדח ,רובה מקלע ,רימון ,קפ''פ,
ידיעתהארץ והכרת ארצות המזרח

התיכון למדנו אנגלית ,ערבית,
פרסית ומעל לכל זכורים לי

המסעות המעניינים בכל אזורי
הארץ והימים היו ימי אלעלמין;
סכנה מוחשית נשקפה לארץ ולישוב

בהקמת

בתיחרושת לפחי בנזין ועוד.

עשינו את דרכינו לירושלים
עמון ומשם דרך המדבר באוטובוס לסוייה.
מסוריה לבגדד ,מבגדד לבצרה ומשם
לפרס .עבדנו יחד עם כל הפועלים
ובערבים קשרנו קשרים עם הקהילה

לרבת

היהודית

הקטנה שם.

היינו בפרס קבוצה של שליחים
קרוב לשנתיים ,כשהמגמה היתה חדירה
לבריתהמועצות ומשם לפולין .הגבולות
היו קשים למעבר :הרים נישאים אל ע.
כשעל הגבולות מבריחים למיניהם ,ומעבר
להם הצבא האדום שומר בהקפדה רבה
על גבול רוסיה מפחד החדרת מרגלים
עלידי האמריקאים והאנגלים ,ששלטו
בפרס .שליח אחד שנשלח עלידי מכריח
מקומי לבדיקת הדרך ,נתפס ועיקבותיו

נודעו.

היהודי.

לא

מרחק של מספר שעות הפריד
בינינו ובין האויב הנורא שאיים
בהשמדה לאנגלים בימים ההם היתה
תכנית של נסיגה מהארץ לסוריה.
לישוב בארץ לא היתה ברירה של

חלק מזמני הקדשתי לארגון התנועה
במחתרת בבצרה ,העיר השניה בגודלה
בעירק אחרי בגדד .התנועה היתה בנויה
על חמישיות .הפעולה נעשתה במחתרת.
נהר הבדיל בין פרס לעירק ובסירה חציתי
אח הנהר שלוש פעמים בשבוע ,הייתי
מחכה לבוש במדים בריטיים ובתעודות
מזויפות עליד השעון העירוני; ילד
קטן היה מגיע בדיוק בשעה 5.00
ובסיסמא מיוחדת היה קורא לי ללכת
אחריו למכונית ,שעשתה סיבובים
בסימטאות המפותלות עד שהיינו מגיעים
למקום ההתכנסות של החמישית ועושים
את הפעולה :לימוד עברית ואינפורמציה
על הנעשה בארץ והכרה עם בעיות התנועה.

נסיגה והתכונן

שעל אדמה.

להאבק על כל

היו גם תכניות
פרטיזנים בערים והמוזיקה היתה
למלחמת

כבדה מאוד.
לרשות המוסד לעליה "ב",
בעליית גג באחד הכנינימ בתל
אביב המוסד הזה היה אחראי
לשליחויות ולמחתרת ,לרכש ולעליה
בלתי לגלית
הקבוצה שלנו עמדה
ששכן

אני נקראתי לחדירה לפולין
יחד עם עוד קבוצת חברים .ביום

בהיר אחד נקראתי למוסד
במרתף הלבישו אותי מדים
הצבא הבריטי והצטרפתי לקבוצה
גדולה של פועלי "סוללבונה"
שיצאו לעבדן שבפרס לעבודה
ושם
של

היהודים

שם

היו נתונים

בפחד

גדול.

זכר הפוגרום בימי מרד ראשיד עלי
לא נמחה מליבם .קבר האחים בבגדד
עמד לנגד עיניהם ואסון הבנות שנחטפו

ע"י פורעים ערביים .עם סיום שליחותי
בעירק הספקתי לשהות כמה חודשים
במשמרהים ,עד שנקראתי לשליחות
נוספת והפעם לפולין ,משם הגיעו הידיעות
המחרידות על השמדה במחנות הסגר
ותאי גזים .המלחמה נסתיימה ,אבל
הדרכים לאירופה היו עדיין חסומות
בים

וביבשה.

60

מפערלרה טצב החרים

לג7ר7ר סכסרך ראק?7ק
לאחר הסכס7ך בשדה

ראקייק נינלנן

לברך עי7המפרץ הלחלע .למנות

2

ועדות .האחת לבירלר השאלה הקרקעית
והשניה לבירור הסכסוך בשדה .לוועדה
זו נקבעו החברים .ישראל גורפינקל

)גורי(,

וא .ינאי
את

אבא

נ7יעקב )דגניה(

; נהלל( .מתפקידה היה לשמוע

הצדדים ולהסיק מסקנות.

בי7ס שלישי בשב7ע זה הגיעה

ה7 7עדה 7התחילה בפע7לתה .תהילה
בשדה ,במק7ס הסכס7ך .אחרכר

התקיימה ישיבה בעיזהמפרץ לשמיעת
 2הצדדים .הוועדה ביררה את רקע
הסכסוך ,המו''מ בי 7המשקים לבי7
עצמם ,וביניהם לני 7המרכז החקלאי
בעני ני קרקע 7כ 7את כל פרעי
הנירלוים בימים שלפני הסכסרך ראת
עצם הסכסלר .בערב
שניה עם ה ל 7עדה

התקיימה ישיבה

אצלנל,

נשמער

עדים

משני

שבה

בעב7דלת הגדר לחפירת העמדלת
עבדל כשנת  55חברים .חלק חנרלם
עבדל בשבתרת במקומות העבודה שלהם

והיתר עומדים עוד להתגייס

השבוע .הבא.

במשך

בעוד יומיים ר7.שלס הקמת הגדר.
הגדר מקיפה את כל המחנה מסביב.
להשלמת הגדר דר7ש ע7ד לסדר סבר
פנימי של חרטים ד7קריס אך מחוסר
אלה לא תעשה כעת העבודה הןאת,
בפינות המחנה נחפרו 8
חפירה .צריר עוד לחפור חפירות
כאלה בפינה הצפוניתמערנית של המחנה.
עבודת התפירה הרצאה אל הפועל בשעות

עמד7ת

שלאחרי העב7דה לפי ת7ר שהקי 0הרבה

חנריס.
י7לי

1942

הצדדים.

אפריל 1942

בגיוס

למערכה

"'■"y'J
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הוקדשו כולן לעניני

ע1לוע 1האסיפות של השבוע ,במוצ"ש ,ביום רביעי ובליל
הגיוס לצבא ,לנוטרות ולתפקידי הגנה פעילה אחרים בארץ )פלמייח( .במסגרת 600
החברים והחברות שעל הקיבוץ)המאוחד( כולו ,לפי החלטת מועצתו בגבעחברנר ,לגייס
כעת ,הוטל עלינו לגייס  15איש )מחוץ ל 3של קבוצת הנוער "החותרים .('1מהם 12
חברים ) 5פלמייח 3 ,לצבא ו 4לנוטרות( ו 3חברות ) 1לצבא ו 2לפלמייח( .באסיפה
הראשונה במוצ'יש הובא דבר הגיוס תוך הצעה המזכירות :לקיים את הגיוס הזה מתוך
התנדבות ולבחור בוועדה אשר תוציאו אל הפועל .ההצעה על התנדבות עוררה מחדש
ויכוח .היו שהציעו הגרלה והיו שהציעו קביעה .בסיכום נתקבלה הצעת ההתנדבות תוך
נתינת אפשרות לוועדה לברר ולהציע צורות אחרות .נבחרה ועדה בת  5חברים.
שבת

באסיפה השניה ביום רביעי הביאה הוועדה את הצעת רשימת המגוייסיח
התנדבו  15חברים .מתוך  15אלה קבעה הוועדה את  12החברים המגוייסים.

של

החברים.

ו

ההצעה עוררה ויכוח רב .בדברי החברים הודגש הצורך לשמור ,אגב הגשמת הגיוס.
על ענפי עבודה עיקריים שעלולים להיהרס עם קבלי הצעת הוועדה בשלמותה .ביחוד
תבעו אח שינוי ההחלטה בדבר גיוס  2חברים מקבוצת הדייג ועוד בובזמן שגם חבר

1

]

שלישי ממנה הוא חבר בהלמ"ח.
מאי
!

19^2

הערה
לרשימה  7rיש להוסי 9ר,ייס

את

הדברים הנאים.

בידינו

*גידסיס לפלס"ח רלצבא התקיימו נסר ,פעמים נמשל שנות המלחמה ,לא עלה
לזהות אי /שמית החנרלס בכל גיוס לחרד נזמנו .יש אלפלא ,להסתפי ,בצירך שמלת

המגיייסים באופ 7גללי.
נפלמ"רו .זאב שררך ,פיינל ברשפ ,שמעי 7יעקיבוביץ' ,נתך נליז'ינסקי ,אריה
אברמובסקי ,אנרהס חנובי'ך  ,ינקה מרגלית ,זאב חלופוביץ'  ,ישראל מאירי ,מרדכי
ויוס9

אגסי

שפריר.

נסלחמת השחרור

1

נואל

היו מגוייסיס

בפלמ''ח:

משה 17וכס7

לקיבוץ(.

זל,
נורג,

י*חק

סיגי

)בטרס

משה ענ ,9משה
בצבא הבריטי רבחי"ל )הבריגדה( :מולה מנדל ,משה
מרגלית דיל ,מיניק ריפנהולץ ז"ל ,אוסקר גללד דיל" ,לנה נרקוביץ דיל ומאיר
דרביצ?י.

בנו17רות .נוני נריהנד ,מיכאל דניאלי,
במלחמת השחרור היו כמעט כל חברי המש? במסגרת הצבא ,מרותקים להגנת המקום
והאיזור ,חרץ מפנחס לנדרי שהיה סגו"ס נחילהתול/חניס ומשר ,קמינסקי שהיה סגוייס
משה

בחטיבת "כרמלי"

איך זה

:
\

מי שזוכר 

הכרס

:

אל נושא

מך

קמינסק' )סלע( ויהודה סר*קי ז"ל.

.

הנמנע

שבשררת

המגרייסיס

הנ"ל חסרים אחדים שנשכחו

מך

הזכררך.

יודיע ולעת  Kiynיתוקץ הדנר,

הירוק...

הגיוסים מתקשר

הסיפור הנא.

כידוע ,במשסרה1ס ניטע גס כרס ) 23דרנם( ,כולו#נישונ עצמר ,בשטח של
חולות נודדים .עס כל רוח מצריה היה הלנלונ ה*עיר של השתילים הרכים מתכסה חול.
 nyp2מומחים כוסו כל השתיליס,כל אחד ננפרד ,בענפים ירוקים סע*י האסל שנחורשה
הסמוכה .מרחוק נראה הכרם ירוק וסלנלב כראוי לכרס נורמלי נעונת האני ב.

!

\

!

;

רצה המקרה ובמאי  1942נדרשנו לגייס  12חברים לפורמ^יות השונות ^נא,
פלמ"ח ונו'( ,והתנדבו  .15ובתוכם א .פיאלקוב ,שהיה העובד היחידי בכרס ,וסקפ^י
מאוד ביחס לעתידו של הכרס בתנאים הקיימים ,וברוח זו נימק את התנדבותו .נתך
בליז'ובסקי העיע שלא לקבל התנדבות זו ,ובהתלהבות האופייניר .לו ,פנה אל ה*ינור
בעיר

בדברים הבאיס.

 מה הס הדיבורים
הכרס ותראו כסה יפר ,הוא,

האלה שאי 7עתיד לכרס' אנא ,תצאר ההרצה רתביטר לעבר

;

ארבע שנים תמימות נמשך המאבק עם תנאי הסקוס הקשיס ועם פגעי
הכרס .עס התגברות המגמה להתיישבות מחדש באדמות אפק ,הוזנח כליל.

הטבע על

!

של

1

כסה

ירוק הלבלוב ,אסור להזניח אותו

וכוי.

קיומו

62
מפקיע את שטח

הצבא

ראקייק

הילס נינהרליס קינלנל הרדעה טלפונית מנצרת ,משלטרנרת הצבא ,להפסיק
החריש נשטח ראקייק נאשר גם יתר השטח )שטת ראשרך כנר נתפס קל7ס לכ (7ייתפס
ר^נא ל*רכיל .נשארים לרשלתנל רק 40 ...דרנס מפלזריס נחלקלת שלנלת.
אל;

ע" י

אלגלסט 1942

באסיפה נילס ראשלז נערנ 7נל נמ'ננ שנתהללה לאחר הפקעת כל שטח ראקייק ע"י
הענא .ב7ברי החברים הלנעה ה7עה הכללית שיש להעמיד את עני 7הקרקע ענלרנל נראש
7אגלתינ.ל כלפי עצמנר לנראש פעלללתינל נמלס7לת .נחלקל הדערת ביחס לתכנית רלדרישת
להתיישנלתנל.
המקלס

נסיכלס
בעיךחררד

הרחלט על שליחת משלחת בת

בה

5

חנריס לישינת מזכירלת הקינלץ המארח!

יציגר את שאלרת התיישברתנר.

ספטמבר 1942
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בי לס שלישי נערנ התקיימה מסינה להתחלת
פעיללתה של התזמלרת .הלזמנל להשתתפל בה ,מחלץ
לחברי המקלס ,חנר 7מץכירלת סניף "הפרעל" בחיפה
רכ"כ המנצח שללקיס מקריתחיים .נשמעל 7נריס
להערכת פעללת התןטלרת .חנה קליגררני 7לזאנ
רררי נתנר את חלקס .שירה ,יי 7ל"7נריס 17לביס"
לשיח חרליך מבדח שמשר בערבלניה ע 7תלם
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ערב אבל

התקייס נח7רהאלכל ^ר^אנל לחלרנץ יהדרת אירלפה.
נילס שלישי
הלקראל קטעי ספרלת מתאימים  ניטלי לזעקת העם על"שנרל .כ"כ הלקראל קטעי
מכתבים וי7יעלת מגללת פיליז.
בי לס

*

|
|
ו

רביעי ,י לס האבל בארץ ,שבתה בצהריים כל עברדה במחנה.

^

דצמבר 1942
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 7^73הגעגר להתיישברת באפ??  /יוסף זסי7
למשמרהיס עלינר במסגרת ישוני חומה רמגדל כתקופת "הספר הלב "7של 1939
ונתגונה עליו .יתכ 7שעונדה זר היתר ,אחת הסינית שלא חקרני  .'7J7/7לא בדקנו
מספיק מהי התכנית ימה חך האפשרויות להתיישנות נמקוס הזה  משמרהיס.

ההתיישנות נמשמרהים נכשלה .מה היו הסינלת לכשלרך זה?

הקונצפציה של הקינוץ המאוחד הותר .,הקמת ישונ על שפת ה'ס שימזג נתוכו
ענודת יס ,דייג ,מפעלי תעשייה ימיים יחד עם משק חקלאי לכאורה תכנית יפה,
חלוצית ותואמת את צרכי

הציונות והישונ נתק יפה ההיא.

אנל מה היה נמציאות?  nue'nשנקנע ענורנו להקמת המשק החקלאי ,הוא
ראקייק   2000דונם היה נטרחק  56ק"מ מהנקודה אחרי צומת כניש עכוצפת.
פרונלמ^י מנחינה חקלאית ,אדמה מלוחה נדונה ונלתי מנוקזת יכו .

'nue

ש"ח

השגיאה היסודית לדעתי היתר ,נזה שדווקא האדמות שגנלו עם שג1ח החולות שהיה
מיועד להקמת נקודתנו נמסרו' לעי7הספרץ וכפרמסריק ,ולא לנו מכיוו 7שהס עלו
להתיישנות

1

לפנינו.

נמשך הזס7

1

התנרר ע"י נדיקית

ומחקרים שנוצעו לאחרמכ7

וניוזמתנו,

כי

יס רדוד ,רוחות סוערות ניותר ,חולות

< nveהחרף כלל לא מתאים ליעודו.
נודדים על שפת הים וכו' מצנ שאינו מאפשר נניית נמל דייג או סעג 7לסירות דייג
לכו/או שהקמתם מחיינ השקעות עצומות כאלה ,שכלל אי איישר היה לחלום עליהס.
חרף

לפסי הרכנת ,כגו^ 7יס עננים,

הנסיונות לפיתוח גידולים
ג7ירק ,מספוא וכוי לא
מאוחר יותר ,כאשר ננחרתי לנאכוח ;טזכירח^ המשק התנרר לי שאמנם
המוסדות הסיישניס ,המחלקה להתיישנות של הסוכנות לגס אנרהס הרצפלד ז"ל עהמרכז
 (7Kj,,7n;7התנגדר לתכנית הזר .בפנים ישוננו האכזנה ,הספקות ,היאוש התחילו
א;1א 17לכרסם ויחד אתם עלו מחשנות ,הצעות ,לשינוי המצנ ניסודו.
ואז התחיל הוויכוח .קודםכל נפנים המחנה .חלק סהחנריס עענו; אי 7להתיאש,
חקלאיים ,מזרחה

הצליחו.

יש להחזיק מעמד ,להתקדם עד כסה שנית ,7אס לא נית 7לפתח נמל דייג נסקוס יש
להשתמש לשם כל ננמל חיפה או ננמל הקישו 7אם לא ניתך להקים מספנה על חון* י'ל0
כמקונל ,נקים אותה נינשה ונוניל את הספינות להורדה למיס ננמל חיפה ,כ"כ יש
להתחיל לפתח עד כמה שאפשר את המשק החקלאי נראקייק וכו'  .לעומתם  ivvחל? אחר
של הישונ,ואני נתוכס ,שנעקנ התנאים האוניקג1ינייס אי 7סיכויים להקים ולפתח
ישונ ימי חקלאי .אי 7סיכוי לנצע ענודות נדייג ,נמספנה מהחי" נמשמרהיס.
השטח המיועד לפיתוח משק חקלאי ;ראקייק ,1הוא פרונלמ"י ניותר .אי 7נו די אדמה
ראויה .חנל לכ 7לאבד שנים יקרות ללא מעש ,תרך ציפיות שאינ 7מנוססות כלצרכ7
זה רקיגרום ליאוש ולעזינות של מיג1נ חנרינו .אי 7איפיא מנוס אלא להעמיד
נפני מזכירות הקינלץ המארח! והמוסדות הסיישניס את נעיות התיישנותנו נכל
חריפרתך  רלתברע פתררך התיישברתי חדש.
.

.

מביך פעילי המש? ,שהשתתפו נוויכוחיס נאסיפות הכלליות נשאלת ההתיישנות
מחדש ,היו שדגלו נהישארות נמקוס ,נסשמרהיס ,ולא לנ17וש אותו נשום תנאי.

אני מדדה ,כי לא נרור לי אס כולם אמנם היו
להישאר נמקוס נהגו מתור לויאליות יתר ל<1ננקי 7ולמזכירות הקינוץ המאוחד.
כר או כר ,הדעות היו חלוקות נאופ 7קול1ני.
עוד לפני ההכרעה הסופית נפנים ,התחלת' לנרר את הדנר אצל הגורסים השונים
ש"יפלו נהתיישנות .קודסכל כסונ 7עם אברהם הרצפלד ז"ל ,אשר היה הריח החיה
נכל מעשה התיישנותי נארץ .הוא הני 7את הדני והנעיח את מלוא עזרתי .הוא הציע לי
משוכנעים .יתכ 7שהחנריס שדרשו

ו
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לפנית לשיחה עם ברל כצנלסרך ז"ל לזאת

מך

הנאים.

tj7?Dj>un

הגורס הדלמיננטי בהנהלת הקרץהקיימת נירלשליס הלה ירסף לדייץ ז"ל שהיה
מנהל מחלקת הקרקעות של הקהק"ל .דעתו היתה שלילית מלחלטת .הוא התנגד למסור
לעיבוד )טרם דינרנו אז על התיישנות'( את שני השטחים מאדמות המפרץ אשר היו כנר
בידי הקהק"ל; שטח ה"שש מאות" ) 517די( רשטח של  301דונם דרומית מביתהקברלת
שלנו כיוס ]ה"נקנוק"( .לייץ "עץ שהשטחים מיועדים לשיכל 7ולתעשיה ולא להתיישבות,
אס כי מאוחר יותר נודע לנו כי גס גופים של הקיבוץ הארצי "יפלו להתיישבות באיזלר

לידינו

זה.

כל פניותינו וגס פניותיו של הרצפלד בנידל 7הושבו ריקם .היה איפוא הכרח
להכניס גם את ברל לתמונה .כשבאתי לברל ,התברר לי שהוא שוכב במיטה אבל הסכים
לקבל אותי .הוא הקשיב קשנ רב לדברי ,ולהפתעתי הנעימה גילה הבנה להבטיח קודם כל
לשוחח בנידוז עם הרצפלד .י'גאתי מעודד משיחה זו למעצס הפגישה עם ברל.

בינתיים קיבלנו סיוע מכיווץ בלתי צפוי .בקיץ
את כל שטח ראקייק על  2000הדונמים לערכים צבאיים .אני
במיוחד ,כי אס להיפר ראיתי בכך ?לף נלס 9וגורס חשוב נמאנקנו לקבלת קרקע חליפית

הפקיעו שלטלנית המנדט

1942

מודה שלא "התאבלתי" על כך

במקום השטח שהופקע.

לאחר התיעצלת עס הרצפלד שוב פניתי לנרל כצנלסוץ ז"ל נבעיות התיישבותנו.
הוא הבטיח לפעול בניגוד עס הקרץהקיימת .יחד עם זה התיעצתי בנידוץ עס אברהם
שחטר במזכירות הקינוץ על דרכי הפעולה .שחטר שימש אז כמזכיר כללי כמזכירות הקיבוץ

המאוחד .איש חכם לריאליסט ודעתו היתה ,כי מה שלא תהיה ההחלטה הסופית חשוב להבטיח
שטחים אלה במפרץ לקיבוץ המאוחד ,ומבחינה זו קיבל ותמך בפעולתנו .ואמנם התברר
כי היה מהמעטים נמזכירלתהקיבוץ שתמך בשקט בעמדתנו ביחס להתיישבותנו מחדש.
סיכמנו לא להעלות עדייץ בפני המוסדות המיישבים )? (n^>?jnאת תביעתנו להתיישבות
על אדמות המפרץ אלא קודס כל לפעול ולהבטיח שימסרו לידינו את השטחים שבידי הקק"ל
ואלה שירכשו עלידה באיזלר זה) .ראה מכתבנל למלסדלת המיישבים מחלדש ספטמבר 1942
בחתימתי(.
כל אלתה עת נמשך הלויכלח בפנים ישלבנל לגס עס מזכירלת הקיבלץ המאלחד.
השתדלנו בכל השלבים לא להחריף את הלליכלח להיחסיס ללהפיח תקללה כי אמנם ישנל
סיכלי לפתרל 7יסלדי לחילבי של התיישבלתנל .גישה זל גס תרמה במידה מסליימת לעצירת
גלי העזיבלת שפקדל איתנל מתקלפה לתקלפה בשנלת ישיבתנו במשמרהיס ללא מעשה
התיישבותי ראוי לשמו.

לאחר טיפול רב לפגישלת איץספלר
הפעילה של ברל כצנלסלז סוכם על ביקלר
לבשטחיס שתבענל להעמיד לרשרת התיישנלתנל מחדש.
עס

של

אנשי הקר7הקיימת נירלשלים ,לבהתערבלתל
לעדה מטעם הדירקטורילץ של הקק"ל באיזלר

בקיץ  1944אמנם התקיים הביקלר
להשתתפל בל; ד"ר גרנלת ;גראנלבסקי(
ז"ל

יו"ר הדירקטלרייץ,

ר

רסף

^^$

^

ל*?ץ

ז"ל ,ברל כצנלסו 7ז"ל ,הרצפלד ז"ל
וכותב שורות אלה .זכור^י /שעמדנו
כלל נ ל על גבעת הדרלזיס ל השקפנו על

שטח ה"ששטאות" )שטח המטעים והפרדס
היום^ שלפי תכניתנו היה מיועד לשמש
כשטח האינטנסיבי ,כאשר הנקודה תוקם
על גבעת הדרוזים )אשר מספר חלקות כבר
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ע7יי 7ירסף וייץ ז"ל לטעוץ ,כי לדעתו
אי 7ע7י 7להתיאש וכי שטח ראקייק עוד

יוחזר לנו .תגובתו הספונטנית והתקיפה
של ברל היתה; "אז כא 7יהיה ה"ראקייק"
שלהם ויש להחליט בכיוו 7זה' .ד"ר
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ואסטס תקיפה קצרה לאחר הביקור התבשרנר  .כי אכך הנהלת הקק"ל החליטה להעמיד
לרשרתנר שטח של  2000דרנם להתיישברתנר נמקים הזה .כמרכך הרחלט להרסיף לרכוש
שטחים נרספיס לאלה שהיר כבר כידי ,b"ppn

לאחר החלטה עקרוטית עברה הפעילה השוטפת בעניך זה למשרד הקק''ל בחיפה,
שהשתמש גס במתווך ערבי כ"איש קשר" למשרה זו )אגב פרט מעניין :כיבויו של
בפי אנשי  5"P?nהיה "זפת"  שחור ,מכא 7גם השם "זפת" לשטח שלטו דרומית למשק.
ערבי זה הוא שטיפל ,קבה ורשם קו7ס על שמו את החלקות השוטות(.

הערבי

הקמת ה בקידה על גבעת הדרוזים ירדה מהפרק משום הקושי לקבות ולרכז שטח
רצו?> של כ 300דרנם למטרה זר .גס ההצעה להקים את הבקודה על "גבעת הכלגיות"
;מקוס בריבת המיס ובריכת השהיה כיוס( נפלה ,כי שטח זה שהיה בידי יהודים .היה
מחולק ל 200מגרשים שבעליהם היו מפוזרים בארץ ובחו"ל ,וחלקם טיספו בשואה.

הכרחי היה
1

איפוא לרכרש שטח מתאים אחר.

ההצעה המתאימה ביותר היתר ,לרכוש את השטח של  620דרנס )שעליר אמנם הוקטר,
הטקודה'( ,שטח מרוכז ,לא מחולק למגרשים ,ובבעלות יהודית של חברת "הטוטע" )גד

טכטס ,ברור רס ואחרים ז"ל( .המו"מ בטידי 7היה

קשה

ומייגע.

לירות

חברת "הטוטע" הסכימה אמטס למכור לטו את כל השטח ,אבל דרשו 50
שטרלינג לדרנס ,שהיה מחיר גברה יחסית .קר/הק7ימת טמטעה בדרלכלל לקטות
קרקעות מהיהודים .אבל במקרים חריגים ,כאשר טאלצו לעשות זאת ,הסכימו לסכום
מקסימלי של " 37',לי"ש לדרנס ולא יותר מזה .הפער היה איפוא   12Hלי"ש לדוטס.
גס פנייתי לבדל שיפעל בהנהלת הקק"ל לשיטוי הגזירה לא הועילה .לא היה איפוא
מטוס אלא לכסות את ההפרש באמצעים עצמיים .והיות שאיטטו מאמי 7כי בטקיס יסכימו
לתת לטו הלוואה למטרה זו ובהיקף כזה ,לכ 7לדעתו עליטו לפטות בטידו 7לי>י 7הקיבוץ

המאוחד ,רכך

ו
!

אמנם

עשיתי.

וכא 7כדאי לספר אפיזודה מעניינת המאפיינת במידה מסוימת את החשדטות ,היריבות
והיחסים ששררו בי 7בדל ז"ל ויצחק טבטקי 7ז"ל בתקופה ההיא .פטיתי לשלום זק ז"ל
;מטהל קר 7הקיבוץ( ואברהם שחטר יבל"א .דעתם היתר ,שהחלטה בבעיה נכבדה כזאת,
לא תרכל להתקבל ללא ידיעתו של טבטקי 7ז"ל ,לאחר שהוא כבר ידע על ההכרעה החיובית
של המוסדות ביחס להתיישבותטו .אזרתי עוז ופטיתי לשיחה עם טבטקי. 7
טבטקי 7התפרץ בזעם ואמר לי ,לא פחות ולא יותר" .מה? )בטרך גברה( ברל
רוצה לרוק 7את קר7הקיבוץ?" "כל כווטתו לחסל את הקר . 7איי הוא יכול להציע
כזאת?"; .אגב ,הרקע לכר י'יר' ,שברל התטגד לקיוס קרטות התיישבות טפרדות לכל זים
התיישבותי .דעתו היתה שיש לאחד את הקרטות של הזרמים הקיבוציים ותטועת המושבים
לקר 7אחת ע"י המרכז החקלאי  הוא "טיר השיתופית"(.

בסופו של דבר ,לאחר טיפרל ובירורים רבים הסכום הטדרש אסטם אושר לטו
כהלוואר(/וכר ,בהשתתפותטו הכספית בקטיה זו עבר השטח

לידינר בשני שלבים ) 350ד'

ר270

ד(.

עם רכישת השטח של  620ררנם התאפשרה סרףסרף התיישברתנר במקום הזה .קי7
הקיימת העמידה לרשרתנר בזמ 7עלייתטו על הקרקע כ 1700ררנם .מזה שלושה גושים
עיקריים ) 517ד'  301 ,ר' ר 620די( וכסה סאות דוטסיס חלקות שוטות.
רק מספר שטיס לאחר מלחמת העצמאות התאפשרה השלמת המשבצת שללו ,ע" י אדמות
טפקדים ,לפי הקריטריוטיס והמושגים שהיו תקפים אז .לאחר סו"ס ססלשר עס המוסדות
המיישבים ,ובמיוחד עם הקר7הקיימת ,בקבעה לטו משבצת קרקע קביעה בסר  6500ררנם
לפי  45דרנס בממוצע למשפחה ,בחישוב של  150יחידות )משפחרת( ,פרט כמרבך לאדמות
"הזמנירת" שהמשכנר לעבר.

ובסיכום ברצוטי לצייך :ההתיישבות במשמרהים היתה אמנם כשלרך צורב שגרס
לאבד 7שטים חשובות לבבי 7ופיתוח ביתבי וטשקטו ,אבל יחד עם זה עצם ישיבתטושס
בתטאיס הקשים היוו טטיף חשוב להשגת הנחלה ההתיישבותית החשובה ,שהיא טטה חלקטו
עד

היום

הזה.
אוגוסט 1985
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שאלת התיישבותנו לארור הפקעת ראקייק
)מתוך מכתב למוסדות המיישבים ,ספטמבר (1942

זה כבר כמה שבועות ,שהודיעו לנו שלטונות
שצריך היה לשמש בסיס להתיישבותנו ולהקמת משקנו החקלאי.

הצבא על הפקעה כל שטח

ראקייק,

כפי שמתברר אין הפקעה זו ענין זמני ולא רק לתקופת המלחמה .מלבד זה הבניה
המרובה ,הכבישים הרבים ,ענפי מסילות הברזל ,תחנות לרוב ,רשת מחסנים וכוי מפצל
ומקלקל את השטח עד כדי כך ,שספק אם בכלל אפשר להשתמש בו לעיבוד חקלאי גס בעתיד.

קרן קיימת לישראל כמ"כ יתר המוסדות המיישבים חייבים מיד לדון

ולטכס עצה

למען למצוא פתרון למצב שהתהווה.

כידוע לכם אנו מעבדים כבר זו השנה הרביעית
במקום ההוא ועיר המפרץ(יושבת גם קבוצת חברים שלנו .משטח זה עברו בשנה האחרונה
לקק"ל  800דונם ,שאנו מעבדים ,בקרבת השטח הזה נמצאים כ 500דונם אדמת כורדני.
שטח

זמני שהכרנו מחברת "הנוטע".

טרם ברור לנו מה יהיה הפתרון היסודי לשאלת התיישבותנו ,אבל דרישתנו ,קודם
כל מכם היא^שטח ה 500די אדמת כורדני של הקק"ל ימסר לנו; כ"כ כל שטח שיירכש
עייי הקק"ל בשכנות לאדמות הנ"ל צריך להימסר לנו .אין למסור לאחר שום שעל אדמה
בסביבה הזאת כל עוד לא הובטחנו בשטח קבוע להתיישבותנו הקבועה .מבלי לקבוע
מסמרים כיום הרי איננו מוציאים מהחשבון את האפשרות שהשטחים האלה יצטרכו לשמש
אח התיישבותנו הקבועה אם לא ימצא פתרון מתאים אחר   .
בכבוד רב ,י .זפרן

הצבעה בשדה
מורדיש

מספר.

הדבר היה לאחר הפקעת אדמת ראקייק ע" י ה*בא הבריטי .חרשתי בטרקטור טי
עם מחרשת אינטרנאצירנל  3סכינים את השטח הקרוי ה" ,"600כירס שטת הפרדס רהמטע.
היה זה חריש בתלם אריג של  1200מטר מורחמערב.
20

מכיררך עבליך .מרחיק לא הבחנתי

והגה אנ.י ריאה וךברצת אנשים נכנסת לשטח
נדייק מי הם .התקרבתי עם הטרקטור וראיתי שאלה הס יהודים .ע'גרתי את הטרקטור
נמרחק מסויס כדי שלא להפריע,והתקרבתי אליהם ברגל,

בקביעה היו ברל כצנלסרך  ,הר'גפלד ,ווייץ וחניכי שהיה חבר המרנז החקלאי,

או חבר ועדת המשק של הקיבוץ המאוחד .הס דברו
ללא אדמה וללא חרף ים מתאים לדייג.

על מצבר של

קיבוץ משמרהיס שניתר

וייץ דרש שעל משמרהים להתיישב בדרום ,ליד רוחמה רנירעם )אז נירחייס(.
ברל ענה לי ביידיש שמשמרהים עלתה על הקרקע במסגרת "חרמה ומגדל" ,וכמי עי7
המפרץ יכפרמסריק ,שייכת לאיתה קבי'נה ומגיעה לה קרקע זו שהם כבר מעבדים אותה,
ולא נכרך יהיה לתת אותה לקיבוץ אחר.
ו

היתה ה*בעה במקום .כולם ,חוץ מרייץ ,תמכו בעמדתו
התיישבותנו

אוגוסט

כאך,

1985

של

ברל ,כר הוכרע דבר

באפק.

רשם:

יובל

!

להתיישב בשטחי

י

המפרץ  /שאול )ריינברג(

)וךטעיס מתור מאמר מפררט להסברת הבעיה(
ה7ולנלח בשאלת הקרקע 7מק7ס הגקודה עלה על הפרק ריש לנהל אותו בלי
עד שנגיע להחלטה ברירה רמחייבת את כרלנר יאשר תאפשר פעילה אחידה של כל החברה.

טשטרש

אגיד את זה בצררה ייתר פשרטה :אני בעד המאמץ לקגיית האדםרת בעירהמפרץ
והקמת ישובגו שם במרכז האדמות .אבל אם יחליט? בר7ב דעות להישאר נמשמרהיס
ולוותר על אפשרויות גדולות של פיתוח החלק החקלאי במשקעי  אקבל עלי את הדי.7
ואני דורש מכל אלה שדעתם אחרת ,את אותה הגישה .כלומר  רצו 7לשמור על אחדלת
החברה בכל החלטה שהיא .כי אחרת צפויה לנר הסכנה ,כי תרך כדי ויכוח גתפלג ללא
יהיה בנוהגו להקים מפעל לא פה ולא שם   .

1
■

רש לנחור את שטחי עירהמפרץ כמקום התיישבלתגל .יש בהס האפשרלת המיידית
לבגיה ולהגשמת דרכגו ההתיישבותית .ישיבה במשמרהיס אינה מוסיפה לגו ולתגועה
יתר חלוציות ,להיפר; היא בתרצארתיה פחות חלוצית ;אס כי כמה מהנרטיס להישאר
במשמרהיס כווגתס בוודאי חלוצית אר *ש גס נרטים לסשמיהיס מתור אחד ה?שיים

J

שבהעברה

.

נרספת(.

הליכתנר לעירהמפרץ ,אס תהיה ברוח גכוגה ,יכללה להיות

מעשה

חלוצי גדול

בתלצאלתיל ;אס כי ישגס גס הנרטיס להעברה מתלר כללגה לברוח לקל ל"חקלאות השק"ה"ין.

בכל זאת איני רוצה שגתעלם מך הקושי ומכל המסובר שיש בהליכתגו ממשסרהיס.
יתבך שכעבור שגיס ,אס יגדלל הסיכלייס להתפתחלת במקלם הזה ואחרים ימשיכו את
המפעל פה  תכרסס בגו מעי 7חר"ה או קגאה .אר יהיה בגו גס הסיפוק של כינוש
הטקלס לקל התחלת המפעל .סיפלק מעיז  nrאגל מרגישים כעת ביאלתגל את ענלדת
חבריגל הצעירים בנמל חיפה ,שבלעדינר לא היל מגיעים לכך.
בהגשמת דרכנר גאלצגל כמה פעמים ללותי משהל למציאלת .גס בהליכתגל לסשטי
היס היו אי אילו ויתורים אר לחל עס זאת הצלחגו להגשים משהו בכילו 7החזו 7שלגו.
הויתור על סשמרהיס עולה על כולם ,אר נדמה לי ,שאף הוא הכרחי לסע 7הטשר דרכגו,

דרר היצירה המקסימאלית.
ו

1

68

גגד הריקנית
אגי ריאה

אל;

מחדש

 /גרהרר )נחמני[

ההצעה להתיישנלת שניה

^^/
^^^^ 1/

JKf^f ^Hr
בעירהמ0רץ לא נכרנה לאפילל מסלכגת
~
מתלך ארנע נחיגלת :בחינה א*  זל הנהיגה ^^ך ^^^^£
^^^^₪^ ^^^^ 1
הלאלמ*ת .לא נעים ל 7ל7נר נזה .לא נעים ^^
בכלל "לדבר גברהרת" ,רע"כ נקי^לר .איך זל ^cf ^^^Q|i^^Hk^ 11
m^m
7לך חל ל 'גי ל; לעזרב  .nvp oipaבהצעה זל יש ^^ ■^^^B1^H5
^w£ ^pV
משלם סימ 7לחלסר כשרלץ באיזה שהלא משנר^R| ^W^^^^^A^W ,
^^^^^^ ^^ ^ ^^^^^^ ^^ .
להחזיק טעק 7גס אם הלא לא כ"כ גלח,
אלסר  ^^^^JJHf ^^Am^^r . ^ _^0
כללגתל קל רעיל 7נניית הארץ
כיב רש מקלס סכל הנחיגות .אסלר לנרלח מק לשי^^^^^^^^^^^^^^|^^|^^^00מ^^^\
ר1יל 7נני 7הארץ איגל יכלל להלסיף חלרנלת ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^9/


חדש ל ת

על החלרנלת הקיימלת.

j0|1m^|^HHlBHHiiii^H^^^I

 /7a hkijהדבר מבחינה שניה ,מבחינה כלכלית .מבלי להירת מרמחה בשטח זה
הגני נ<1לח שאפשר למצרא מ?ררר\ 7קללס במשמרהים .לא יתכך שישרב השרכך בסביבה
כ"כ גלחה ,עלי 7אחד הכבישיס החשלנים בירתר ,ליד אחת ממסילרת הברזל החשרברת 
לא ירכל להת^יים רלהתפתח.
אך אס גם נניח שמבחינה לארמית למנהיגה כלכלית אפשר לעזלנ את משמרהים
ללענלר לשטחי המפרץ ,קיימל; ערר בחינה רהיא השלישית המתבטאת בשאלה :מי ילך
לשם? הרי כל בניננר מבחינה חברתית הלא רלפ 9מארד .מאיך ניקח אגשים לנגייל;
ישלנ חדש נמפרץ שידריש הל;מסרלל; להל;להנלל; חדשה? האם אינגל רלאיס עד כמה מעט
מרשרשים האנשים פה? לנמקלס לעשרת פערלה בשטח השרשת האנשים כאך ,עלםקיס נל;כ.גילת
חדשלת .הזנחת השטח החנרתי ^תנקס נגל נעתיד נ^לרה קשה מאלד.
לעכשיל מנהיגת ההרגשה האי נסטיגקטינית .היא היתר .הראשלנה א^לי בשרשרת
הנימלקיס גגד העגיז  .ההרגשה הראשלנה ה י תה :איזה קלנ'גיס עלשים איתנר! נדדנר
ער עכשיר ממקלס למקלס ,נחלץלארץ לנארץ ,מדירה לדירה ,מעבררה לעבררה .את משמר
הים ראינר כתחנה אחרלגה לא למנרחה ,אלא להתפתחרת עצמנר למשקנל רע"י כך להתפתחלת
העם להארץ  להגה שלנ נאים לאלמריס .קלמל לנלדל לכס הלאה! התחילר מחדש עם כל
הכרח החלרצי שלכם ,עם ההתלהברת רההתמסררת שלכם .לא יכרלתי  bipbאת זה,

אני מציע לדחלת לתלרטיך את רעירך ההתיישברת בעירהמפרץ .מה שיש פה במשמר
הים רמה שיהיה הלא נהיגת גלרל ,שאמנם אפשר להשפיע עליר ,אבל אי אפשר לשנרת
ארתר בארפך יסרדי .איך זה גךעדך .זה תפקיד ,תפקיד היינו'.

/
/
/
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מסיכומי

שנת תש"ב  /נתן )ררגשרל אקל'(

במשך שנת תש"ב פחת הישוב

שלנו בהרבה .העזיבות והגי וסיס
השרנים גרמו לירידה ניכרת בעברדה
המכניסה .לערמת זה לא פחתה העבודה
בשרותיס .אחוז העבודה הטכניקה

ן
1
1
8

ירד מלמעלה מ\ 50בל/ש"א ,ל*45
נל/ק"ב.
הפלחה הכזיבה השנה .חוסר
הגשמים באיזור המפרץ  הוא אשר
גרס לירידה ע'גומה ביבולים בעיקר
עירהמיפרץ,

בשדות

גס

בתבואות

החורן* וגם בתבואות הקיץ ;תירס.1
יבול החציר היה ירוד מאוד .החיטה 
פח7ת 1000ק"ג לדונם .בעיקר היה
ירוד יבול התירס;  37ק"ג לדונם.
היבולים בראקייק ובסשמרהיס היו

טרביס יותר.

בממוצע הכניסה הפלחה 1.286

לא''י לכל לוס עבודה.

|

גס סיכומי ג7הירק הס קשיס.
החררף הקשה ,הרוחות החזקות ,השקייה
לא מספיקה ולא בזמץ הדרוש,
החמסינים  כל אלה גרמו ליבולים
ירודים וההפסד בג^הירק הוא
ניכר .אותו הדבר במשתלת הפרחים.

הענפים הצעירים ,הרפת ,הלול

והדיר,

שהם

רק בשנתס הראשונה

יוס

לקיומם ,נתנו בסיכום
עבודה המפרנס את עובדיו ומאפשר
שכר

תשלרם ההפחתות
בהם.

ענף

הדרושות ,שהושקעו

מספרים

מפתיעים /

שאול

)ריינברג(

מסיירים מפתיעים מתגלים לנר
עם עירך במצב ענפי
האס לא מפתיע הרא שאני מייצרים למעלה
מאחוז של החיטה אשר מייצר הישוב
העברי בארץ וכשני אחוזים מגרעיני
התירס? אולס לא נתפלא אס נדע שבשנת
 ,1941למשל ,הגיע שטח הפלחה הזרוע
של הישוב ל 300.000דונס ,ואילו
אנו מעברים למעלה מ 4000ד'  ,כלומר,
למעלה מאחוז אחד.
החקלאות במשי/נ7

.

לא פחות מפתיע מספר הק"ס שעשו
האוטומובילים שלנו בשרות פנימי של
המשק 42.000 .ק"מ  הוא מספר עצוס.
זה שווה לדרך ,שיעשה אדם כאשר יסובב
את כדור הארץ ויחזור^למקוס מוצאו.
ואס עוד ניקח בחשבו/ל שחלק גדול
מאד של ההובלות במשק מוצאות לפועל

ע"י בהמות ,הרי יתכך ,שנצטרך להכפיל
את המספר  .
הותיק בענפי החקלאות הוא גך
הירק .אחריו קמה הפלחה ורק לפני

שנתיים נוספו יתר הענפים.
עס כל שמחתנו לגידול ענפי


החקלאות ישנה גס חרדה רבה להתפתחותנו
הכללית .יש מקום לחרדה ,אס לא נצליח

להגדיל את מספר העובדים
רק בחלקו החקלאי ,אלא גס בפיתוח
יתר מפעלינו ,ובעיקר הדייג ,והרחבתם.
אוגוסט 1943
במשק ,לא

הדייג ,שתמיד היה מכניס

גרערנרת ,נמצא זו השנה השניה

בעליה רנרתך שכר ירם עבודה המפרנס
את עובדיו ומשלם את ההשקעות
שהושקעו

בו .בתש"א

הכניס יוס

עבודה בדיי ג בממוצע  310טא"י
ובתש"ב  564

|

1
7

סא"י.

בי 7המפעלים העצמיים הצטינה
השנה המספנה ,אשר הודות לעבודות
הגדולות שהיו לה בבניץ סירות לצי
המלכותי ,העסיקה הרבה עובדים
והגיעה לשכר יוס עבודה הגדול ביותר
נמשק

"העבודה השכירה,
מכניסה עודפים  רק קיימה השנה
את עובדיה .יוקר מיצרכי החיים
עקב המלחמה עלה למעלה מ\,100
בערר אשר תוספת השכר בעבודות הנמל

שעד השנה היתר,

ובעבודה שכירה מפגרת מאד ביחס

לאינדכס ייקר החיים.
מרץ 1943

נש 0שמעונוביץ' בהשתתפותו
המשורר התקיים במוצאישבת .פתחה
שרה סגל והקריאה חנה קלי גר ;רביד(

של

קטע מ"שיאונה" .קיטאי שמלווה את
המשורר בביקוריו אלה ,הירצה על

האידיליות של שמעינוביץ'  .לאחרי
זה קרא המשורר מיצירותיו החדשות
יהיקנות .באמצע חלה הפסקה  להנאת
המסובים מפרי הארץ .לאחריה המשיר
לקרוא .היתר ,הקשבה טובה באווירה

לבבית ביותר.
אוגוסט

1943
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ידענו :אלה הס חבריבו  /אברהמיל גיבלנר

כאילו חיכיתי לכר מזמן .זה יהיה הסוף.
בהם לשמע הנעשה שמה ,איכפת היה על שמתו בלי התגוננות .היה קשה להשלים עם זה,
שאחרי כל מה שעבר עלינו ,אחרי ביאליק ושירי הזעם שלו ,אחרי ברוך ממגנצא,
אחרי תלחי וכל פרשת הגבורה בימי המאורעות בארץ  שוב נהיה טבוחים ללא הגנה.
היתר ,הרגשה שהם ,חברינו ,לא ימותו אלא כגבורים .כזאת היתר ,דרישתנו מעצמנו
ומהם .וכשהגיעו הידיעות :וארשה מתגוננת ,ידענו :אלה הם חברינו .אלה שהתחנכו
לאור האידיאלים האלה ואשר כבודם וכבוד עמם וחייהם יקרים להם כ"כ עד שהם
מוכנים למות בעדם.
עם

כל הימורים

אנו מתייסרים

אשר

1

[

אף פעם בחיי לא היה לי כ"כ ברור המושג הזה של קידוש השם  קידוש כבוד
האדם ,כמו ברגע בו הגיעה הידיעה על מותם של צביה) ,היתה אז ידיעה שנפלה כמרד(
טוסיה וחבריהם ,כי הם היו קרובים ,כי הם זה אתה ,הם חבריך .זו הדרך של התנגדות
למציאות ,של אי השלמה ,של מרד .ידענו ,שזו הדרך תוביל אותם לחיי גיבורים ולמות
גיבורים.

לא הונ'תעתי מהידיעה ,אבל היא בכל זאת דיכאה ,הכאיבה מאד:
לבוא לעזרה ,להעמיד עצמך במקומם? מה נורא הוא חוסר האונים  .

למר,

אין אפשרות



הס נשאו את הדגל ברמה .ידעו לשמור על כבוד אדם ,גם בימים אלה ,של דריסת
כבוד האדם ,עד כדי מחשבה שאין ערך לאדם ואין טעם לחיים ,עת הכל נידרדר לתהום
רבה .גבורתם ועמידתם היו נקודות משען לנו ,יכולת עמידה ,שיווי משקל .מווח כזה
פותח אשנב לחיים .אך היש בזה נחמה? לא .יחד עם הכרה זו רב הוא הכאב ,וצורב
מאד,

ואין

נחמה.

יוני 1943

נבלקיר חברי
בשברע

דירקטוריוז הקק"ל
שענד

אותגו

ביקרו

חג האחדנמאי
הנול

הדירקטלריל7
כצנלסרן .גרגלבסקי ללייץ .השתתף
בביקיר גס הרעפלד )המרכז החקלאי'(.
של

קר7קיימת .ב.

הס ביקרו קל 07בשטחי
סעדל

בעהרייס

יאקייק,

במשמרהיס

הוחג

השנה

לראשלגה

בחגיגה

משלתפת

בליל הדוג של הקיבועים
עסק זבללל ;7כפיססריק ,משמרהים .עי7
המפרץ ,המעפיל ,העמל להחדתרים .מקים
השלכגיס בצפרך

החגיגה 

כפרססריק,

לאחרכך

ביקרל בשטחי עירהספרץ.
הסעב בראקייק עשה רלשס
מאוד על המבקרים .נמעט כל השטח
סנלסה בנ.ינ.יס ,מחסנים ,רשת של
מסיללת ברזל לכבישים לרלב .לאחר
מה שראל הלבע מצידם החשש לגליל
אדמת ראקייק  בכלל סי ילדע אס
השטחים האלה לא יהפכו במררצת

קשר,

הזמן לאיזהשהלא פרבר של עכל.
בכל אל 72הלברר לאגשי הדירקטלריל7
שאי אפשר לקחת בחשבלץ את ראקייק
כשטח התיישבלת למשמרהיס.
אלגלסט 1943

באחדבסאי ב 8בבלקי ,התקיימה
במשסרהיס הגיגה סשלתפת של הילדים
מקיבלעי הגלש ,השתתפל בפל'גל ילדי

הגנים רבתיהספר של שלרשת הקיבועים.
משמרהיס ,כפרמסריק לעיזהספרץ .היל
למעלה  10010ילדים ,מלבד הילדים הקטנים
הרבים שבאל לחזלד ,בחגיגה.

החגיגה נפתחה בהנפת הדגל רבנגינת
ההימנרניס ע"י התזמלרת שלגל.
באספת הפלעליס באל)פיתיאטרל 7בחיפה
באחדבסאי בבלקר השתתפל רק חברים
מעטים) .פרט לחברי התזמררת(.
כמיסדר בחיפה השתתפל למעלה מ100
מחברינר.

גס

באמפיתיאטרל7

לגס

במיסדר

גיגגה התזמלרת שלגו ,שהיא גס תזמלל'ת
הפועלים.
מאי 1944

m
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לקראת ק;1י 9התירס
2

עם התחלת ח?סיף יצטרכר לעבלי לגלי בעייהמפרץ
פלחים לאח 7לשמירה במחנה בעיקר ע"י עימת התירס,

4

אנשים להרבלת התירס בעגללת,

י לס העב77ה נ"ה ,משבע בנלקר עד  4יח*י אחה* ני'פסקלת סל חצי שעה לארלחת
בלקר לשעה לאילחת*הרייס .לקדה יבחייה י0ע 7באל"י .בזמ 7הק"יל תעב רדנה במסבה
בעירהמפרץ ,באיפ 7קבלע *תי חברלת .כאהיאי ל^רך העבלדה בק"י 9י.נע ישעיהל ש.

)שט?,7מטה(.
האי" ,ססשמיהיס

"7מי;בק"י 9ע*,י

'^1

לעייי'"פר' ,ב.עי.

על י'קל"ו

לז"י.

א.

בדילק .ע'כ יש לקל* מי*

6

ל"לי

על

**

^ךיי
מיס י'י'ל;
א
לע^ת חבריך

נ .לעץלי לשני ,אס גמרת את קליתך ,אל תתיישב/
קל17פיס .עס גמר כל השרררת  תהיה הפסקת ג.לפש לכללס.
שתה

ל'נא

י'ייא^

^;^7
שעדייו

ספטמבר 1943

שבעה שי*אי
י(ק1נלע

שלשר ,

\
1
ל

הלכי מאתבי שבעה חברים

^"'^^"1
אריה א.גלייבלה
)בליז'רבס?י( ,מרדכי ג.

נתן ב.
;גרלשקה,אגסי'( ,ייחי' ,שיאל
;מאירי^ ,רבקה ש) ,שרח,מרגלית(
בהתגייסלת ,לאחר  אליהל .7
)רריררבס?י( להכשרה .לאי 7ספק
מ

השישה שהלכי 

תחנה חשלבה

בי"ל'
של חזית ישראל למען
הלא ליבללל;

שלבל להתגייס ללגייס ,להטרתשכם
לצרררת השרנרת

ר"למות לבנר* .הבתנר רחרדתנר
לישליחותו הגדרלה ,ההכרחית.

_

מלתר לבל לםכם^ :הי
נחי' החניה שלבל  בעייתה.

כ?

ני 7השניים שהלכר למרחקים,
אח 7הלא #אשר ח 77,יו,ל 7טללליס
סייל 7מתמיד .ללא קשרים עם בית,
תס7ני על 7,לתקמלי
סנ

ר^לתל להגברת כלחל .להאה 7
להכשרה ,המשל למאמ*יבל ל"*רת
היכללת העצמאית בבביית חברה למשק
קיבלתי ג7לל.

^^

^^א ללללת אלתס ,בקשרים רבים,
י.71ימ),נ מתא7מה .יט'נאי גא כל
^3משלהם ,עילי'

^^'!"*"/
ימגנ

^^ ^ ^^

הת?יימה

ארנעת י'."1יי<0

פל;ח

7נר9 7י77ין אטרל 1אנ ש.

ששלחבל

ו

הטגלייסיס

פה באר? 

)ש5יר'*( .אברהס'

'r^,

.("pdj7

ל

פברלאר 1944

;r^^7j

רנתך ב.
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יגעים הימים ויגעים העניינים/...אריה פיאלקוב
)נזתרך מכתבים(
22.7,1944

משמרהים
א



 ונכ 7ימים המיס לארוכים ורוחים קרירה מנשבת ,כרגיל.



חשקה
עצנזר

כלה קציר והוחל ככיבוש הקש   הבשזל התירס עד נזל כושר אכילה ומי
נפשו בתירס חס מביא ומנשל לטשפחתי ןלצר7ל£ן .גם לן7ין7ג שלנן איני
ושכניו מהנאה   והרי גם צייפנו ואני ני;ןכי ,ח 7נ ,7הח77ס>

אשר

מ7יר

איבדו

רשת

ינכלל במשמרהיס יגע .יגעים האנשים ,יגעים הימים ויגעים העניינים
נקדימוז" לספינת דייג( עונדת "שבואי שבואי" בליווי פנצ'ריס .פעם

בים" ,רם מצאוה;

פעם לא

יצאו לעני7ה

^

הטנדר

כר אחי 7את

^7Jp7j

נבחרה ועדת מינויים מאוד "עממית" ופעמיים נקראה לישיבה ולא נתכנסה.
מעשה בחברה שלא יצאה
לי"ענייל:ס ימעש7ית בצינרר יבאסיפי לטכניי.
לעייהמפיץ למ"בח ושבת כל ציבור פועלי עירהמפרץ עד  9בבוקר מסביב לא,",

ל""/

\;:1ד\:רי::מ*רךי'

אתמול ביקרו

כא3 7

שה7י

מחיילי

ילי

5י

הצבא

^

""*<י י

יי "

האדום שהיו שבויים באי"ליה,

<"יי

רבים מהס

:י.יי ;^" n,r^^r^""0:^: ^"r";fץ;"
'";';'""■

י"ל"""
יייי"  
ציבורנו
פעם אצלנו ורצתה להרקיד את

ה"יה בזי.


גי,",*r ,

Ur

ה(1קה

קנ,י^י,ס

ב

בשבת השכם
א' בערב עס

ביום
היתר ,הרגשה "וכה.

בבוקר יצאנו לעבודה ביס .עבדנו יום ולילה ויום רצופים וחזרנו
שלל של  29ארגזים דגים .לא הרבה נמשי  36שעות רצופות 
  ההפלגה בים  אל אח"א נשפת7

הישתמתור נקודה זעירה זו

של

י,ת;;;יםשמסב"סזמ"" 777י
בינתיים

ינשה בצורת ספינה מ"ול"לת בלביס.
"י<י
 יי" <ל

^יי י"^

היתר ,פה אסיפה ערה

""""*"^ה"נ'":ו^;";]:

_

מתחילה למשוך

ורוגזת

;^ע

אך מוע"ת משתתפים

■:■:"■:

העבודר

וניז

עבודה

" יליל

בענייני דייג הדייגים

יי  ""'■ ''י י י
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משמרהיס 27.9.1944
_ __ר,כל עני 7של מצכררח טל היום רשל
 . ^^ ,,,אתמול היה כאילי אחרת .אתמול ובכל ייס.
 D7Ni'77עם איר הנ7קי ליס .השעהשעתייס
הראשרנרת  מלאות עבודה .מתירים וקושרים
חבלים ,מושכים שרשרות ,מעלים ערגן ,מכניסים
קרח למקרר ,המכובה מטרטרת והספיגה עושה דרכה
מהנמל אל הים הפתוח .אז מכינים את הרשת
להורדה ליס ושונ  התרת וקשירת י/נליס לכא7
ולכא ,7בדיקת הרשת,וכל  אס זה במפרץ  במשך
שעה ולמעלה מזה הרשת נזרקת הימה ,המני9
מסתובב ,החבלים נמתחים ויורדים והרשת שוקעת
ונפרשת בקרקע הים .עכשיו אכול ושתה ויש'7
שעתייסשלוש של זמץ פנוי .מרתיחים קפה ,אוכלים
ויורדים לקבינה ,משת"חיס על המי"ות.
 nDJaלןןררא אי מתח7ל להי7ס רלמעטה נס לא נררסי
טרטור המכונה וטלטולי הספינה מעלה מטה
ולמדדים  אינס נותנים תנומה .וכל הינל
; <jגבי המיטה טלטול כפול :טלטול הגו?*,
יאס אפשר לומר  גס טלטול הרוח מקריאה לתנומה
ימתנומה לקריאה ,עד אשר שריקה חדה מזעיקה
איתל מלמעלה ל"בירה" כלימר להעלאת הרשת .ישוב
'גלנד המכין* ,חבלים וכבלים מוכנסים פנימה
והאנשים בעזרת מכונה מושכים ומותחים ,קושרים
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ומתירים עד שהרשת מוכנסת פנימה ,אל הסיפי7
יי'של^  VjyjBלעי 7י'שמש ולעיני הדייגים המדפיס
לו .אז מתחילה העבודה בבירור הדגים ,כל סוג
 7j7j 73.,למינו לחוד .בינתיים שוב נזרקת הרשת
7אס 7ש הרבה דגים נמשכת העבודה בבירור ,סידור
ושטיפת הדגים כמעט עד העלאת הרשת השניה וחוזר
חלילה .כך  3 a?p11Tרשתות אם עובדים במפרץ
וחוזרים בשעה  9.309בטכסי הביתה.

עד כדי  50ארגזים
החסר באנשים טשלנו 

ושלל הדגים עצמר בימים האחרונים  לא רע 35 ,25 .וגס
ליום קי" 7נקדימו "7עילה .יתר הספינות מביאות הרבה פחות.
מתמלא ע"י בודדים ;שכיריס'> .עובדים כעת  11איש בספינה .בתוכם  6שלנו .האפשרות
לעבודה עצמאית בספינה זו  מתרחקת והולכת.
ומכיוו 7שהגעתי לפרשת דייג ,ראוי לספר על אסיפה א0ת בשאלת הוספת אנשים
לעבודה זו .למסתכל לאסיפה מעי 7זו מתול קרבה ידועה לעצם העני 7י עם זי ,מתול
מרחק מסויים למהלכה  נראית האסיפה כעגומה מאד .ועולים בזכרו" 7אזכרת נשמות"
בביתהכנסת בעיירה .את האווירה מסביב אני זוכר היטב .כל אשי אב ואס להם הין
מסתלקים לפרוזדור .בביתהכנסת פנימה נשארו רק היתומים .היה נדמה לי נימים
ההם שהיוצאים לפרוזדור מפחדים להישאר בפנים עם הנשמות המתות ...הנה כזאת היא
האווירה באסיפה בענייני דייג .כל אלה אשי "אב ואס" להם ,מסתלקים להם למרפסת
ובפנים נשארים כל אלה אשי אינם מפחדים; בחורות ,דייגים ,רפתניס ,עובדי דיר
הצא 7וכדומה] .אני כשלעצמי נמוב 7זה בבחינת "מיי איז גוט איל בי 7איתרם("...
מתרץ למזכיר הפרתה בקול ענות חלושה  אי 7איש פותח פיו .ומשתרד שקט מאוד <א
טעיס _ _ _ #מה נשאר לאסיפה לעשות? היא נגמרת בלא כלים.

ועוד
המזכיר( .ריאה חזות הכל בדמוקרטיה ופעילות ולכל הקדיש רוב דבריו.
אסיפה היתה אמש .הראשונה לשאלות חברה

לדבר אחריר

ובזה נגמרה

האסיפה.

וארגו.7

פתח שמעו7

גיייר,
איש לא רצה
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משמרהי8.11.1944 0

   רבכך ,עילם כמנהגל נרהג .עבר ק'גיר ,כלה קיץ לקללחיס ,קללחיס הגשמים,
בילס לבלילה ,ביס לביבשה ,רלחית מנשנלת להיס סלער ל"נהנים" הדייגים ,נרטבים
?צת על הסיפל .7הספינה ,בתיקלץ רשתלת אך לא נלרא ,ליס לא י^אנל גבר מילס
ראשלז זה,לאללי גס לא מחר ,גס העלבדים ביבשה ,אלה הדשיס בתירס הספיקל בדילק
עד הגשם ,אמנס בעזרת עבלדה שכירה של פלעלי עיר ,לגמלר כמע? 1את כל הדייש ילאספל
לטחסך ,לעכשיל היתה "היללתי ",במחנה .עבלדה לא למכביר לגשמיס בשפע ,כאמלר,
"קללחיס גשמים" לעלד מה נאמר שס בסלפל של "מכא 7למכא" "7ההל ליה היתה הוויית
?רציס "...לכל'

לכל'

.

יההלויה היא אסיפלת לקביעת  2אנשיס למחנלת העבלדה )פלט"ח(
)מרגלית( לאברהם חנלביץ' שחזרל כבר.
  אסיפלת קשלת לפי השמלער(/אבל הללכיס .הללל יל; לבכה .לאמר יהלדי
געג*ינגע...7
זיי 7געלליינ 17אבי

במקלס רבקה ש.

זאל

חכם.

לגס הדייג אינל רל'גה להידחק לקר 7זללית .לבכל אסיפה מ 7האחרלנלת הלא
מלפיע גא לעז פנים בתביעלתיל ה'גלדקלת  לצער ,להטריד ללהרגיז כלל לפר" גס
יחד .המשבר ההלא נגמר דללקא בכי טרב .היה בירלר עם "נחשל "7ל"מעז י'גא מתלק" .
כל הספינה ),נקדימל (7נמסרה לרשלתנל .רב החובל,הדייג הראשי,מרדכי ערליר פינה
מקלמל ,ללא סבר פנים ,לפייבל )כרשפ( כדייג ראשי רסגנר ירסף ג) .גרלדברג(.
לאנל  המלחים ,הספנים והדייגים  הכל ביחד .רק מכלנאי אי 7לני לזה המשבר
 .TbKivpKnגרסטה נחשל , 7ילתר נכל 7נחשל נר ,,אינה רל*ה לספק לנל מכלנאי למשלנל 
אי.7

לכבר עמדה הספינה ילסילמייס גס בגלל זה .איר שהלא יסתדר עד למשבר החדש.
לכר ממשבר למשבר ,כמר על גלים נזרקת הספינה .לבינתייס על; לס פינה גס אברהם
חנלביץ' לגם דינר ,לעלד אי 7ללמר די .נחלץ לפחלת עלד אחד.
משמרהים

ר,

/

10.12.1944

   בחדרהאוכל עכשיו ירונ 7לירלעע .זה עכשיל נגמרה חגיגת הילדים לעכשיל
התזמלרת נושפת ומתופפת    .באנר כרגיל מך העבודה ועד שהתקנתי ע'גמי במקלחת

ובאכילה  נסתיימה החגיגה .חדרהאוכל

מקושג1

ציררים וסיסמאלת לבפינה

מכלסה שחלרים לעליל נר נשמה לזכר חללי הגי17אלת.

שללח7

   אני כשלעצמי טרם עיכלתי את הנלהג שמתחיל להתאזרח אצלנר לכררך יחד
האבל בתרך השמחה לבכל זאת  לשמלה ...קשה ק'גת לראלת את השרלחך מכלסה שחלריס
למסביבל ששל 7לשמחה למ*הללת תרלעה.
את


לפועל לעדיי 7תללי לעלמד...

  משמרהים על "משמרתה" ערמרת .הכל כתמרל שלשרם.

הגיוס

לחי"ל טרם יצא

   לבדייג שלב היתה הרללחה .דינר ,שכמה שבלעלת לא עבד אתנל שלב התחיל
לעבלד ,לבנוסן^ לכר ,עלבדיס אתנל  2בחלרים מעיךהים )עיךכרמל( .כך שנרכל שרב
לקבל שבתות בזמ .7בינתיים לאחר ילס סערה אחד שבל לא יצאנר לים שרב יוצאים ילס
ילס לגס השלל לא ק 3530 717ארגזים ליום.

גס "סנפיר" התחילה לענוד .עובדים אליהו )וילנר( לכמה מאנשי
)פלט"ח( .אתמלל הבאה  5ארגזים להילם נקרעה הרשת להיא חזרה ריקם.

מהגר,

העבודה

ו

ו
נשרף

75

צריף המזכירות

בשבת בצהריים פרצה לפתע אט בצריף המזכירות )היה בו תנור חימום כבוי0
וכעבור רגעים מספר ארוזה האש בכל הצריף עד כדי חוסר אפשרות להציל ממנו אלא
מעט מאוד .הספיקו להוציא את הנשי ,מחדר הנוטרים וכ"כ ארון אחד של ספרים
כל האינוונטר המשרדי שהיה בפנים :שולחנות ,כיסאות ,מכונו? כתיבה ,חומר המזכ רות
וכוי נשרף .נטרפה כמעט כל הספריה על  1700ספריה ,האוסף של חדרהקריאה :כרכי
.

מאזניים ,גליונות השילוח וכוי וכוי.

נשרף אלבום הקיבוץ שהכיל מאות תמונות ואלפי נגטיבים מיום היווסד פלוגת
הים ועד היום .תמונות הדייג ועבודתנו בספנות; כל תמונות העליה למשמרהים;
ארכיון הקיבוץ ובו תעודות על משמרהים; אוסף של דברי דפוס בשפות טינות על
פלוגתהים ועבודתה בדייג .כ"כ יש לציין במיוחד את שרפת כרכי היומנים )291
במספר( מאז יסוד הפלוגה וער היום  .
דצמבר 1945

.
/

עם הערלים

רבה הייתה התכרגה רכנה
בקבלת  30הערלים מסעפילי "*נצר
סירני" בתרכנר .עס העעי על אלה
שאבדו ולא ינואו לעולם  עילה

הקמחר,

השמחה נפגישה

עם כל חבר .עס כל

יהודי ששרד ,ניצל ,העפיל והגיע.
התגוגה הרנה ,הפגישות ההנרתיול;,
ה"ססינות" החסות  היו ניטויסה
לשמחת הפגישה 7לכוטגות הקליעה
גם

7ה<7

תחילה ,ניו 0שגי 4 ,נפנרואר,
נאו רק  8חברים .היו אלה ניחוד
קרוניס וקרונות של חברים שהניעו
ר*וגס להיות אתסאתגו .הס גתקבלו,
כסונ , 7נזרועות פתוחות ,ע"י
קרוביהם וע"י כלל החנריס .אל עס
זה שררה נ7ינור אכזנה על אשר
כה מעטים הגיעו אליגו.

למחית

ננוקר הגיעה

הידיעה

עולים יגיעו אליגו.

כי עוד 22
ואכ ,7ב*הרי היום הגיעו נאוטו
מיוחד תור שירה גלהנת .היתה זו

קנו*ת חנריס בעירים שרונס היו
פעם חברים נתגועת "דרור" בארצרוז
שוגות.

נערב התקיימה מסינה חגיגית לקבלת
פני העוליס קנשתי ה?ברצרת .אררחת
י''נינ י'יתי' משותפת לנל החנריס ולילדי

נלהס .לקני שולהגית ערוכים וחוגגים
נשמער דברי ברכה ופגישה הדדיים.
התזמורת פתחה נהיסגוגיס ולאחריהם
נאו דנרי החנריס משולניס ני,ריאה
ע"י ילדי ניה"ס ונמגגיגות מתאימות
של י'תזמיי^ למי"איי< הכפיים ממש זכר
נמיוחד דנרי עולה חדשהותיקה  ששיינה

את הערכתה עם משאלתה לעולים החדשיכ
להיקלטות והתערות נמקום .שירה וריקודים,
שמיזס 7לא היו כמוהם ,גסשכו עד שעה
מאוחרת נלילה.

פנרואר

1946

76

טיפת שמחה  /אברהמיל )גיבלבר(
האסל 7אשר קרני הלא כלכך
איים .הידיעות שהגיעו כלכך מחרידות,
ממש למעלה מכוח בינתנר ריכרלתנר
הנפשית להרגיש ולהגיב ,הלב היה לאבך.

/

הכל למעך הקליטה
בשברעייס האחרונים הייני עדים
לעזיבת מספר חברים מעילי "סירני"
ולמצנרוח קשה נתור קנוצת העולים וגם
ביך כלל החברים.

כל אחד מאתנו מול האסי 7נדהם והמום
עד כדי אונד 7או טימטוס החושים.
בפנימי ותנו החחללל משה ל קשה ,חשך

עלינל עולמנו .חיינו ומעשינו
יומיים

הי ים

אינדו את טעמם .כי מה טעם

לחיינו,

אס כל אלה

המיליונים,

הררים ,אחים ואחיות נשחטו

כה איומה?

מה

נ*ו רה

טעם לחיים בכלל,

מה ערך לאידיאות ,לערכירוח,
למפעלים ,אס כאלה הם פני האדם?
מה ערך למאמציני העלאנלשיים
נארץ הזאת ,מה ערר למפעלנו אם
נשארנו פה מעטים ונודדים? מה כוח
לני לעמוד נפני כוחות הרשע?
נחשול אחד

יענור עלינו ,יציפנו

)םגל(

שרה



היתה הרגשה כי עשינו רנות למע7

קליטתם .חיינו נתקלוה כי אלה ימשיכל
איתנל והלה קשה לשאת את העוינלת לאת
סכנת ההתפוררות של קבוצת העולים.

אסרר שנשכח זאת :החברים שמגיעים
עכשיו ארצה  ענרו משהו  את שנות
המלחמה ,אימי מחנות הריכוז ,ההשמדה,
ההתיתמות ,אונד 7משפחותיהם לעיניהם,
^א אחשררת של לימיד והדרכה ,לא

תנלעותנוער,

לא הכשרה

קיבוצית וציונית,

לאני חד7כדם להחזיר להם ,לתת להם בית,
חרס ינ' חי7ס פעיליס' אפשרויות של

לימודים אינטנסיביים
והשכלה ציונית וקיבוצית.

למע 7רכישת השפה

וימחוק אותנו מעל פני האדמה .אי7

ולאדם החדש בקיבוץ
חי בחר7פרת את נ7ל7ןתל י7י;מ7ל 77אנתנר

והנה הגיעל אלינל צעירים
באלנילת המעפילים .ציפרי אביב .לאס
כי העלה אשר בפיהם מר כלענה ,הרי
גס בשררה טרבה הניא! איתס ,בשירה
אשר עלדדה והחזירה לנו את נשמת

לא מרבניםי שנעים ,מסלדרים ,מסלכסכיס
נינינל לבי 7עצמנל  ,מתאכזרים לעצמנל
7לא י'שינ7ס לחדש.
הס ,העולים ,בלחנים אלתנל בחריפלת,
החולי 7מרובה בחיינו ,מאבקנו על בני7
המשק הקיבוצי עדיי 7לא מוב .7כשלונותינו,
סבללתינל להישגינל  הס טרם שלתפיס

תקווה ואחרית...

אפינו.

אס אלה נשארו

לנו,

אלה אשר

נאבקו על חייהם וכבודם בכל כוחם
למאלדס ,אלה הצמלדיס לחיים ,והס
רבים ,מאות אלפים ,הרי שיש תוחלת
למפעלנל פה ,יש טעם והצדקה לקיומנו

 קשה .הלא

להם.

g

ועדת העליה  ותהיה הטלבה להפעילה
ביותר ,היא בלבד אינה קולטת .מאחוריה

ולמעשיני.

צררך לעמרך כל 77J7y7

הקשבנו לדברי החברים במסיבה
איתס ומאוד כאב לנו ,אי גם שמח
הלב .כ ,7שמחנו /שמחנו על הגבורה
אשר גילו ,על הנקמה אשר נקמו ועל
השארית אשר נשארה לפליטה.

וכל חבר צריר שיעזור בכר .חנרלס

טיפת שמחה ביס
מעט

נחת...
פברואר 1946

של

יגי 7ייסורים.

|

P

כל המךסךךת

בתפקידים צריכיס לגלות הבנה ,זהירות,
סבלנות

רבה

ולו יהיה

הדבר לפעמים גר

;ול חשנו 7סידלר ודאגה למ'י 7החבר

הוותיק.
מא1946 7

/

!

ו

מספורי משמרהלם
שלושת הסיפורים הנאים כולם
מימי מלחמה העולם השניה וקשורים
אחה .סיפר ורשם נתז אשל.
א.

"

מצנח

המ7וי

צפירות אזעקה נשמעו מחיפה ,מלוות קולות ירי של תותחי נ.מ.
לאחרמכן סופר שמוקש ימי קשור למצנח נפל במחנה שלנו בפלוגחהים.

של

הצבא הבריטי.

מהרנו לרוץ לכיוון הבקעה התוליח במורד המחנה וראינו .פצצה גדולה ,כעין
בלון גז של ימינו ,קשורה למצנח .במהירות הגיעה למקום קבוצת חבלנים של הצבא
הבריטי .פינו אה הקהל הרב ,שהתאסף  אנשי פלוגתהים והקריות .ופרקו אח הפצצה.
אז נפוצה השמועה שבתור

מנגנון

המוקש היה חבוי פתק כחוב בץרך

כך" :אנו

התנגדוהנו לנאצים הגרמנים בזה שחיבלנו במנגנון

פועל' ''סקודה" בצ'כיה
המוקש הזה ,שלא יתפוצץ ולא יגרום שום נזק".
החבלנים האנגלים אף עשו לנו מחווה והשאירו במקום את המצנח שהיה מבד
משובח .הרבה חברות שלנו עטו על השלל וחפרו להן ממנו חולצות למזכרת.
מבטאי 0אח

ב.

משי

הטייס השבוי

אחר חצות נשמעו צפירות אזעקה וקולות ירי מתוחחי
מיהרנו החוצה .שלל אורות הפיצוצים והזרקורים העצומים
לאחר כרבע שעה של רעש ומהומה חזר השקט ,ואנו חזרנו לישון.

נ.מ .של
האירו את חשכת

נמל חיפה והכרמל.

הלילה.

ולנגד עינינו

ו

כעבור כחצי שעה שוב נשמעו קולות אזעקה ,ושוב מיהרנו החוצה
נתגלה חיל זר במדי טיס מובל ע"י אחד מחברינו לחדרהאוכל .התברר שהאיש הוא
טיס צרפת' מצבא ווישי )ששיתף פעולה עם הגרמנים( שממטוסו שהופל צנח בחורשת
ע"י שומר הייילה שלנו.
האקליפטוסים שלנו ובכוחות עצמו הגיע אל הקיבוץ ונתפס
ויש אומרים שהטייס ...הוא שתפס אח .שומר הלילה.

חיה צאודרר )חברה שעזבה( שידעה צרפחית שמשה מתורגמניח .הל1יס פחד נורא
שמא נעשה בו שפטים .הרגענו אותו שלא יאונה לו כל ר'; ורק יימסר לידי המשטרה.
וכר היי .משטרת קריחח"ם שהתקשרנו אתה )ולא עם
אוחו( באה בלוויית אנשי צבא אנגלים ,שלקחו אוהו לידיהם.

משטרת עכו

ג.

יין

שחששנו שתשחרר

ונקניקים

בוקר אחד ,נודע ברבים כי על שפת הים זרוקים חביות יין ונקניקים .שהים
פלט .מיהרו החברים ,וכלים בידיהם ,לשפת הים ואספו מזוטו של 'ם ייז ונקניקים.
אברהם דינר ז"ל היה נתון בעיקר לנקניקים .נקניקי סלמי משובחים וטעימים

מאוד .אסף אותם והכריז

עליהם כעל שלל

בכל בוקר במשך כמה
של

נקניקים להנאת הרבים.

קיבוצי כללי שש"ר לכלל הציבור.

שבועות היה דינר מופיע ומגיש לארוחחהבוקר מנה הגונה

78
והמזכירות

הפר

ועוד סיפור ,הפעם "מפי העם".

שמואליק כהנסקי )אחד מ 8הראשונים .כיוס
באותם ימים היתה בעיית המחסור בעובדים ברפת אחת מן הבעיות התכופות והדחופות
שהעסיקו את הרפת ואת המזכירות בישיבותיה .פעם ,כאשר באחת מן הישיבות האלה
יצא שמואליק בפחי נפש פנה לעזרה אל ...הפר .היה זה פר אימתני שכזה .לא כמו


הפר בצנצנת

של

בערד( היה מרכז הרפת.

היום.

לקח שמואליק את הפר והובילו בכבוד רב אל צריף המזכירות וקשר אוהו
אחד מעמודי המרפסת ,מול דלת הכניסה ,כאילו קורא אל אנשי המזכירות מין קריאה
אל

שכזאת:


קבלו

אתם את

על התומללת

ה"סידור" ולכו

אתם

להתפלל...

 /שאיל די7נברג

יאייה התזמלרת שנקדיש לה תקו8מ_5ב 0רךוזדת רטיפרל שרבטוח אי

"י"

י"מייי;
רלימרד' "יי י'יקעית רברת נמשק ינ"י'< י'גי™
לימת"" "7Z''ZJ
נ '"'"י  mהשיטע7ס ייננים גם יחד .לא נגזים א, 0אמר שה7א n3gn

י
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ני

יאס התימיית נהיפעלתיה יקרה לכרלנר .הרי יש לזכלר
י'""'^ים
יכשירנס
התמסרות"'י0707
למשמעת עבודה משותפת'" ,י'0
י'מיסיקלל ולציבור.
מ?ניס לא7ס
"י" 0אמנלת
רערכיס שחיי

""^'/י'""'יי'י

"

ערגה גדל פ 7כמה

לירייה.

"יי

יי"זמיית מתחנכים בנגינתם .נדמה לי,כי איץ זה מקרה שבמשר השנים
וא.ייי^ יי'
האחרונות למדנו "ניבוי לשמוע מוםיקה .הרי כולנו נזכיר את הצורה החיצונית של
הקונצרטים אצלנו לפני  67שני .0רעש ודיכויים והליכה בזמץ הנגינה היי מלנעיס
ו
מהמע"ים המעוניינים את יכולת ההקשבה למוסיקה .מה קרה שהמליקה רתח נ ע
ס "ל מיק7י^ ה™ יקי^י"יס
^ """^ לי" לנ"ני לשמרע
רציניים.
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נפתח דף חדש
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שרר.

סגל

השנה הזאת היא שנה גדולה בחיינו .לאחר שנים רנות של "נוסעים וחונים"  מפורדים

ב"נקודות" ,לאחר כשלונות ,לאחר שנים ,שדנו כוחות אדם וחברה בתוכנו לבזבוז ולגניזה,
לדכאוו .לעמידה ולנסיגה  הגענו עד הלום ,למקומנו הקבוע .למקורות היצירה וההשתרשות 
לבניין ישוכנו הקבוע והנכסף שנים.
פה נפתח דף חדש בחיינו .כתב חכר ,שעושה בדרכי אירופה למען שארית הפליטה.
כאשר הגיעו אליו הבשורות הראשונות על בנין הנקודה ,התרונן ממרחקים הלב בגעגועים
ונמתח להקשבת שירה יוצרת ומלכדת של הישוב .הוא רואה בעיני רוחו פעמי תקופה שמעבר
למשברים .על הרקע החדש של האדמה הטובה מלווים אותנו עוד הרבה קוצים ופרי באושים
של חברה ,אשר שנים אכלה את עצמה על יצר היצירה ,שלא בא על סיפוקו ,ובנחיתות מכלה
את הכוחות.
ידענו הרבה חולשה ורפיון ,יאוש ואבדן חברים .כל אלה נספגו בדמנו .פה אל תהיה
עוד החולשה מכוונת את הליכותינו .נאמץ את כל יכולתנו  של כל אחד בתוכנו  ליצירת
ישוב ,שהווייתו חלוצית ,מזינה ומעלה את האדם ,קולטת ומחנכת עליה ונוער ,גאה על
אשר היא עושה ועומדת על משמר הערכים ,וכוחותיה אתה לשרש את הרע מעיקרו.
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עוד נכונים לנו חודשים קשים עד ההעברה הסופית וההתקבצות הגמורה יחדיו .והרי
זו תקופה של שני מחנות ,הרבה ארעיות ותקלות של אינחת ארגונית .נדע נא ,כולנו לשאת
את זה בהבנה ,בשליטה על העצבים ,בנכונות אישית של הכל להטות שכם ובידיעה ברורה
ומטהרת ,כי התיישבותנו  חסד גדול לנו וסיכוי לעתיד רב .כידינו הדבר.
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ה"ל.קל7ה"  במלחמת העצמארת  /יקראל מאירי
עלפי החלטרת החליקה של
המאוחדות )אר"ם( ב 29בנרבמבר ,1947
הלה על הגבול שבייך המדינה היהודית

האלמות

לני 7המרינה הערבית להתייצב מזרחית
ל"טקודה" שלטו ,נקו מסרייס שבינינר
לני 7שפרעם.
בחררשי המלחמה באביב ,1948

הוחל לפי פקודת הה גטה ,נחפירלת
תעלה אנטיטנ?ית מזרחית לטקלדה
שלנו.מאות אנשים מחיפה רמך הקרילת
התגייסו נשנתלת לחפירת התעלה הזאת
שבמקומות מסריימיס קיימת עד היום.
בתקופה

זו,

ראשית  ,1948המש?

שלטו ישנ נשטי מהטלת
1

מגורים.

רינ הלשלנ במשסיהיס לחלק הכרים בעיקר
אלה שעבדי בחקלאות ,נללל לנדיר  באפק
שקראטו לה אז  העקודה .זה הנניו מאד
על החיים הרגילים .אמנם טעשו מאמצים
להעביר את הישוב לטקוס הקבע אנל זה לקח
זמ .7בינתיים הערבים בסביבה ,בעיקר
שפרעם ,אבליך,
בכפרים הסמרכים לאפ?
תמרה ,דמרך רעכר החלל להרים ראש.

בשפרעם התרכזה כטופיית הדרוזים
כ 500איש שבאר מגברל סוריה ונראשה
אינרהיס הגדלל לאינרהים ה?טך ,כנרפיה
שמטרתה היתר ,להגיע לכפראתא ,לטתק את
כניש חיפהענו לכיוו 7חיפה .נניש מרצקיך
עכר היה נרונו טשל 17ע"י הערניס וכביש
שפרעסעכו היה בללו בידי הערניס.
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נהייה היתר ,מנותקת

מצפו 7לה

כל הישובים

רכך

מנותקים היו.

בינואר

 1948הגיעה לאפק מחלקת

פלמ"ח שמנתה  40איש .תפקידה היה
לעמוד מול הכנופיה הדרוזית שבשפיעס.
גם הגבעה שמעל הגרם היתר,
הדרוזים ואלה בבוקר אחד

נולה בידי
של ינואר

התנפלו על העובדים בכרם .בקרב זה
נהרג איש הפלמ"ח הוא שאול עזרא ז"ל
לאליעזר גלמ 7השומר נפצע .היה זה
אית לכולנו שגם המשק שלנו נמצא
 bvכוונת הכנופיות .באותם ימים
התקיפו הדרוזים את איזור רמת
יוחנ 7ואושר ,והתחולל קרב כנזעט
פנים אל פנים .מספר פעמים ניסו

הדרוזים לתקו 9את השורות אבל ללא
הצלחה .בקרב זה נפלו כעשרה לוחמים.

הדרוזים המקומיים

שבתור שפרעם

היו נקשרים עם ראשי הכנופיה ולאחר
משאומת 7עזבו אנשי הכנופיה הדרוזית
את י'איזור וחזרו לכפרי מוצאם.
עם התפתחות הקרבות עברה מחלקת
הפלמ"ח למשמרהעמק שעמדה אז במערכה
קשה נגד צבא ההצלה של קאוקג'י
לקראת הקרב שהי הב סביבה .חברים
לע2רר ממשמיה7ס
לנקודה אבל המכבסה שענדה ענידת
חרץ נשארה עדיי 7במשמרהיס וחברים

\1"\,ר\ר ^

" '"£י"י
נמננסה:
על הגנעה

"0עיס """"

<עני7יי

מעל תל כורדני ישב
הלגיו 7הירדני ותפקידו היה לשמור
על מקורות המים של הנעמ 7שבהם השתמשו

בתיהזיקוק .היה מאוד
בכביש כשרובי הלגיי 7היו מכוונים
לנוסעים בדרך.
לא

נעים לעבור

לא"לא" הצ0מצם מספר החבררם נמשמר_
ה,ס יאל 7השמ7רה במקןס  ^7J /7J/y7Jאלמלגיס
שלנו שהיתר ,יוצאת למשמרהיס ומתחלפת מדי
כמה ימיס .תור חודש עניו החברים שלנו
אימונים והתארגנו להגנה .באותם ימיס
התארגנה ההגנה בחיפה והפעולה הראשונה
שלה היתר ,שחרור עכר ,נהריה והישובים

היינו

שמצפו 7להם .לקראת כל פעולה
מקבלים הוראות לשלוח מספר חברים .חברינו
השתתפו בהסרת המצור מעל עכו ונהייה

?

ומהישיביס בצפי ,7ולבסון* שוחרר גס
כביש ענל .הערנים מך הכפרים /7J7JpJ
כבשר את תל7איק ואת תל_כיסא .7תרך מספר
ימ7ם ,חלק מג7יד  21ר_ 22מחעלנת כימלי
כבש בחזרה את הגבעות ולמקום הגיעו
אנשר הג"א מג:פראתא שנשארד לשמלר על

המקום.

חירפה שרתררח ערנ פקח תש"ח

לאחר מכ7

ניתנה

ימי7

היראה לכבוש את שפרעם

וממנה להמשיך לכוו 7נצרת
ככיבוש כל הכפיים האלה השתתפו

חברינו.

נשארה ע 77משטרת שפרעם )הרךם
בסיס אימונים למשטרה( שעדיי 7שלטו בה

האנגלים .נלדע לנו שהאנגלים יעזבו
התחנה ערנ עזינתס את
לכבךש
פקידה להלית מיננלס ננלא
זל הי^אנן
את בסיק הטקקיי >1לפ,
במע" את כל הגברים מהמשק וביחד עם אנשי
אןשה ררמת?רחנך בבר?ר של רךם שלרשי
.
^
אח 7היו 0ר7יל
את

 /7JJ?7J7ל

לנו:: .ל^
עוינים""/
מגורמים""י
י"""

".""7T
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מורדיש מספר

1

לפי החלטת האום על החלוקה ועל הקמת מדינת ישראל נמצא קיבןץ אפק על הגבןל
המדינה היהודית לבין הגלילהמערבי ,שיוער למד,נה הערנית
באביב  1948הגיע לנקודה
טרקטור כדי לסמן את הגבול.

1

נ>,פק(

נציג או"ם מדנמרק עם מפית ודגל האו"ם

היא ביקש

משה בורג נענה לבקשה לקח את הר 4 ,ומתישת אולינר ויצא לשטח .איש האי"ם ישב על
משמאל .על טנק הדלק .ביד אחת החזיק את המפות וביד טניה את דגל האי"ם כסימן
לערבים שלא יתקיפו.

'יי.

כר נחרש תלם ארוך מצפון וממזרח למשק ,תלם טסימן את הגבול של מדינת ישראל שהיה
גם גבול האדמות שלנו .ה" 600והבקבוק" לפי תלם זה היו מעבד לגביל^מיינה הערבית
כמובן שהכבישים שלנו במלחמה שפרצה ביטלו את הגבול הזה לחלוטין.

1
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ההתקפה על עובדי

ינואר

/

המלוע

הימים ימי

.1948

מיכאל ד ני אלי
מאורעות ואישקט בארץ לאחר החלטת האו"ם על חלוקת ארץ

ישראל.

בשפרעם התרכזה כנופיה דרוזית שאנשיה ירדו מהר הדרוזים,
להשכיר" שבאו לעזרת כנופית קאוקגיי שפעלה נגד היהודים באיזור הצפון.

מלבנון ומסוריה .אנשי

ייחרב

מטרתה העיקרית

של

כנופיה זו

היתה כיבוש משקי גוש

שספגה את המכות הקשות ,הקרב בסביבתה

המטע הצעיר שלנו מגודר

ניטש

במשך

גדר של תיל השתרע על

שכונתה כך משום שרוב אדמת הגבעה היתר ,בבעלותם

של

זבולון.

רמתיוחנן היתר .הראשונה

כמה ימים.

המורד הצפוןמזרחי
דרוזים תושבי שפרעם.

של

ייגבעת הדרוזים,11

בעונה זו של השנה ,העבודה העיקרית במטע היתה בעישוב ובניכוש במעדר סביב העצים.
היינו עובדים :המעדר ביד והרובה על הגב.

ביום ההתקפה הי נו בעבודה  4חברים ובנוסף להם השומר שהתמקם מעבר לגדר ,דרומה,
במקום גבוה ,שממנו יכול היה להשקיף על כל השטח מסביב.
מזרחה מהמטע נמצאו

3

בורות בעומק של מטר שתפרנו כדי לקחת

טובה היא לגידול תפוחים .בתוך בורות אלה התחפרו אנשי הכנופיה
לפתע פתאום ובבתאחח .כל הנשק שהיה בידינו   5רובים אנגלים.

דגימות

קרקע לבדוק אם

ומהם הם

התקיפו אותנו

שאול עזרא ז"ל ,היה השומר התורן באותה שעה .חשוף על הגבעה שימש מטרה נוחה
למתקיפים ,והוא הראשון שנפגע .אליעזר גלמן ,שומר השדות ,שהיה באזור באותו זמן ,לשמע
היריות מיהר לעזרתנו ,ובחושו להוריד את הפצוע מהגבעה נפגע אף הוא .אנחנו השבנו אש
לכיוון היורים ולשמע היריות הגיעה תגבורת מהמשק וכן ,יותר מאוחר ,שוטרים אנגלים ממשטרת
הסמוכה.

שפרעם

המתקיפים,

בראותם את כל

הנעשה מסביב ואת בוא התגבורת והמשטרה ,הרימו רגליים

וברחו.

לאחרמכן סופר לנו שבעמדות המתקיפים נמצאו

2

הרוגים ושלושה פצועים.

לאחר קרב זה ,ועם שוך הקרבות באיזור רמתיוחנן שוב לא הטרידו אותנו מתקיפים.
לימים ,נקשרו קשרי ידידות בינינו לבין הדרוזים בעלי חלקות הקרקע שבשכנות המטע ,קשרים
אלה מתמידים עד היום.
אוגוסט 1985
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רוח האנשים
)מתרך מכתבים(

ג1לבה

יותר  /אריה פיאלקונ
הנקודה

א

ינואר

.1945

   בדרךכלל אי 7חדשות מיוחדות ,עוד נשמעים נפי רניס הדי ההתנפלות שהיתה .מדברים
ומשוחחים על זה רנות גס עכשיו .ממש מעי" 7התפארות"  גס אנו נמיוחסים .המתיחות פגה
והולכת קצת .אומרים שהכנופיה שהיתה נסנינה ,נעה מכא  7יש שמועות שכאילו הכנופיות
שבסביבה ,שהן גס מאלה שפלשו מ 7הארצות השכנות ,מתכוננות להתקין את  4הנקודות שבגליל
המעלני :חניתה ,אילו ,7מינונה ואת הנקודה שלנו .האנשים קצת מתכוננים ,מתאמנים .הקימו
מגדל גנוה נמרכז המחנה עם פרוז'קעור להארת הסכינה .ישנה שמירה מוגנרת ושמירה אזרחית.
עומדת להגיע פלוגה נוספת למקום  
פרשת משמרהיס נגמרה כליל .נאו ונמצאים נמשמרהיס עכשיו כ 180150איש
מאנשי ה"נקודה" כנר לא נוסעים לשם .רק המכבסה  מה ששייך אליה 

מ7

ערות צרויות.

המגוייסיס.

6,1. 1948
נ.

   ננקודה ישנה הרגשה כי אכ 7רוח יותר 17ונה שוררת במקום ,אם כי המטפלים בעניינים
ממשיכים להתאונ 7על דא ועל הא .מתוך התרשמות ושיחות ,נדמה כי רוח האנשים עובה יותר
וביחסים ההדדיים משהו השתפר   ישנה שמירה אזרחית .כל אדם מוסר נמשך פרק זמ 7של 2
שעות לשמירה .אך זו המתיחות הקיימת בהרבה ישובים בארץ אינה קיימת כא , 7כנראה בגלל
השקע היחסי בסביבה ובחלק מחמת "הרגל" של שנים קודמות.
נמוצ"ש היתר ,אסיפה בעניינים אלה ואן :היא
הוכיחה את נכונות התרשמותי .שמעו 7רייך פתח 
ההעברה ממשמרהיס כמעע הושלמה .יש 'נפיפות מסוימת 
כ 1210משפחות גרות  2משפחות בחדר .כ"כ "שלישים"
בחדרים .העני 7נתקבל ,בעקב המצב ,לא מתוך התמרמרות


/.tf

בעצם .הס נשארו לגור בחדריהם  oupnDגס משוס שהילדים
גרים איתס .בכל אופ 7פגע הדבר בעיקר נעולים החדשים,
שמהווים ברוב המקרים "שלישי" בחדר .עני 7אחד נשאר

'^WiflTTjPC
^*BHMe3^^.~;5?|s
!"s^?~ ,^ \*' ^Mt^JLtf^j^^^^^ H

JS^^^^^^^^J§^^^^^§^^0

היה הסעין השני באסיפה שדשו נו כמעט עד  12וחצי
בלילה .הבחורות רוצות שיחליפו אות ,7מציעים שבחורים

^^^^^^^^^^^^^^^^^j
agaa^f^^j^y^^fj^j^^^g^q

יעבדו

וכוי.

■

נוספו עולים .קבוצת משמרהים מונה  15איש .בליל שבת התקיימה מס בה לבואו של
בעלה של אהובה מינצר ולחתונתס של מגדה )אהרבה( וחייס מרנוניץ'    .היתר ,רוח עונה,
שירה בציבור וביחידות וכוי .העולים היו מרוצים   .בדרך כלל המתיחות בעבודה אינה'
גדולה .ישראל גלפר סדר 7העבודה אומר שיש אפילו חוסר עבודה 2 .בנינים כבר מכוסים גגות
ועוד  4בנינים  רק כלונסאות .נינתיים הוקמו כנר הצריפים .גס מחס 7הנגדים הועבר .
לע"ע משמש מועדו 7הנוער כמחס . 7ענרו גס כל הזקנים והזקנות ונמסר להם צריח מיוחד.

ג

5.1948

6

   ננקודה עכשיו די יפה .ירוק ואביב .המחנה עצמו  שדה חפירות .מקלעים ,תעלות,
עמדות וכו'  .תודות להתקפה שהיתה לפני כמה חודשים על העונדי ס נמעעים הוכללה הנקודה
במסגרת המשקים שנמצאים בסכנה וזכתה לקנל עזרה לניצוריס ,ואמנם נעשר ביצורים רבים
ונרחנים .ממש מחנה צבאי .כל האנשים נמשך שבועיים היו עסוקים רק בזה .גס גיוסים רבים
בשבתות.

ועכשיו כמעע הכל

גמור   

בדרך כלל  ש?ט בסביבה .הכנופיה "שלנו" זו הדרוזית שהתקיפה את רמתיונח 7הוכתה
קשות ואומרים שרבים עזבוה .מקום משכנה היה שפרעם והיתר ,חרדה גדולה" ,חיכו" להתקפות.
אך כנראה לא היה נוח להם ופנו לרטתיוחנ .7עכשיו היתר ,הרווחה אס כי עוד נמצאים נשמרעס
מאנשי כנופיה זו .ניתר הכפרים  אי 7אנשים זרים .הכפריים עצמם רוצים בשלום ונשקע,

ו
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רעד היום נפגשים מהם עם אליעזר )גלמן( השומר שאגב הבריא ומתהלך כבר .הלגירך הערני
שחנה על גבעת כרררני הסתלק לפני שברעייס .הגבעה ,על הבריכות שלרגליה עברה לרשרתנר.
קנ*7ה בת  1510איש לנה שם כל לילה רכ"כ נמצאת שמירה נמקים .כמרבך שתוספת שמירה זו
מכבידה בירתר רהיתה זר אחת הקואלות ל7יו 7באסיפה הכללית האחרונה .האנשים הזמניים הדנים
שהיו בנקודה ,פלמ"ח רחי"ש ,הרעברר כולם למקומות אחרים .המ'גב בעברדה די 7חוק.
הגיעה קנו*ה ראשונה של נוער   17במספר   הקנו'נה בע*מה עושה רושם טרב .נערים
ונערות מפולי; שהיו ב"יציאת אירופה" ובאו מחו"ל ישר לארץ .לא היו נקפריסי 7כנראה
שיטפל בהם ברל )גרינברג( .גרים בארהלים.
.
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השבוע הודיעה לנו ועדת השמות שליד
הקק"ל שהיא סיכמה למשקנו את השם
א

פ

p

מאחד שוועדת השמות שליד הקק"ל הסכימה
לשם אפק ,הובאה פעם נוספת שאלת מתן שם למשקנו
לאסיפה .החברים אישרו פהאחד את השם ,שהיה
השם הראשון אשר הוצע עלידינו :אפק.
יולי 1949
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אירועים ומעשים
מפאת קו'גר הזמץ וקוצר היריעה אי 7נדירה אלא להסתפק במסירת עיקרי
האירועים והמעשים שהתרחשו נאפק מתחילתה יעד היום ,לפי הידיעות וההדים
שהתפרסמו ביומני המשק .בגלל איהופעתם של יומנים בתקופות מסויימות וכ''כ
בשל דוחק הזמ 7ודאי הוא ,שלא כל מה שאירע ונעשה וראוי להבלגה מ'גא כא7

מקומו .ראוי לקוות שעוד יגיע

את
קיבוץ אפק.

הזמך לספר את

סיפורו

1

r

המלא והשלם של

,

1946

י

ספטמבר .ביום גי נ"נ באלול ,תש" ו (18.9.46) ,נו'נקו היסודית
בתי השיכי 7הראשונים ,מעבירים קי מים ממעיינות כורדני לנקודה ,בקידוח
הגיעו כנר לעומק  85מטר; מתקדמת הקמת הגדר.

לשישה

אוקטובר .מעבירים כמה לולים ובתיאמו 7לנקודה; מתחילים בבני7
לול חדש ,נוצקו היסודות לבית הפעוטים ,חברים ראשונים עוברים לנקודה.
1947

יעיאר נ17יעה ראשונה של עציפרי  שזיפים וזיתים
התחלת בנייה של דיר ה'גא ; 7הוחל בנני 7ביתהתי ניקית.
■

פנרואר.
הוזמנה

תכנית

ספטמבר.

הוחל בהקמת קו חשמל; בהכנה  תכנית
נוי

ושיפור

יומ7

ראשו 7ב"

לרשת

בס"ה

32

דונם,

/

השקי יה;

המחנה.

נקודה" ,מס'

1

) ;(315נגמרה הקמת הרפת,

הכללית; הועברו 'נריפיס ממשמרהיס; הוכנו יסודות

הושלמה הקמת המקלחת
לעשרה אוהלים בשביל קבו'נת ההכשרה ;פלמ"ח   40במספר(.

L

ו
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אוקטובר .ה7י(מי צריפים חרשים למגורים ,נחפרר ביינות הדגים
הראשונית; חברים רילדים ממשיכים לעבור לנקו7ה .למעלה  50aילדים
 807חברים נמצ>ויס כבר בנקודה ,הלי,י 7סרט ראשו ;/נינוס ערלים מתנועת
"רררר" סוסו ידר על ההחלטה להקמת קיבוץ לוחטיהגיטאות.

■

נרבנזבר .מר?ס צריף גן הילדים .הררחב צריף חררהארכל :צריפים
ישנים מ7ענרי 0ממשמרהיס;  1?yuלס777ת לבנין גןילדים רלבתי שיני?

חדשים; הכביש לצררשלרס נפתח לכלי רכב.

נןהיר^

דצמבר.
35

כרלר ננקו7ר ,,הרעברה הרפת .ב"0ה  68ראש מהן

פיית.
194 8

ינראר .בהתקפת כנרפיה ערביתדרלזית על עונ7ל הנוטע .נפל שאיל
עזרא "rל ,מקנ7עת הפלס'ה שהגתה אז ב"נ?ררה"; נטיעה יאש7נה של ניס
גפנים .ס"ה שטח הכרם  100ררנם.

אפריל.

ב?רברת טניסמ7אל

נטלהמר ,על

עוני הקיבוץ נולו

ע1ונס 7ז"ל; נמשל השנה
החדשה; חנית נועי ראשונה קני

*^^^^^

הנריי ייל7יו לנקודה

*ני מגיעה ל"נק7דה",

\nlu

,1

על

יר7שליס נפל חברנר

משר.

נ

ר

.

^^^^^■i^H

0

_*_<_"_

ילליעהו ססקן

_ק_".י_ _'"^ '1יי'יי'*0

)...מ

כ ה

1949

ספטמנר.
נסללו

הסדרנית

יעדת

השמית של הקק"ל אישרה רשמית את השס אפק

הראשונות

בשנונות

לישונני

,

השינוי./

אוקט ו נר .הורחנו נרינות הדגים; הוחלט לבנות ח7ראונל.
1950

ינואר.

הגיעה קנו^ת עולי 0ראשונה,

 20איש מר>ו.77

קיץ ,נננה נית קע"7י ;0הושלם בית נולל שגי לביר ;:'".נ^יר ראשו; ביים.
ספטמבר .מחני ,סשסרהיס הועבר סופית לישות הסוננות.
1951

אפריל.

נטיעה

ראשונה של

בננות,

קיץ .נבנית שנונה ראשונה של בתים עם שרותיס ;שינוץ ותיקים (.
גרבמבר .חנרכת הבית הנולל השני נשביל ניתת "נלנית"; האונלוסיה
באפק בסוף השנה  460נפשות .נזה  180ילדים .נולל יל7יחוץ.

ו
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1952

מופיע גליל7

אפריל.

קיץ .מלקמיס אסס הי7נ7א7ת

ראשד 7של

חנרת הילדים "^י^^יא^ק"

דנרינת המים .ג7יי7רק

הירחנ ע7

.

נדי ^00

דונם.

מאי.

גז הצאך ,משותף לכל משקי האיזור,
באה הבית הנ.וער ד' "עמל" ,בולה

דצמבר.

מברצע .pmriz
ס7

ובערות ,הילדים הראשוביס בני "רקפת" ,מחזור אי,

המעברות 45 ,בערים
מ*;1ר3י0

ל"הבועי

העלבד".

1953

נגמרה סלילת הכביש ^ורשללס אפק; הושלמו בית כולל

ספ"מבר.

גחב^לתין

וג7ילדיס

אוקטובר.

הקנה ל1260

חדש.

הונחה אבךהפינה לחדרהאוכל החדש; שטחי ההשקיה הגיעו

דונם.

3954

י נואר.

כדי

ילדי

20

"כלנית" מצטרפים

ל"הנוערהעובד"

.

אפריל .שאיבת נסירך של הקידוח השני; ג7הירק cynyyn
סיפוק צרכי הבית בלבד ,לאחר שנתיים שלוש התחסל כליל.

נפתחה

יוני.

ספטמבר.

סוכנות הדואר ),סוג

האוכלוסיה

במקום.

נוער , J9בס"ה ).כולל ילדיחוץ,

כיותר עד

גי(.

חברים ומועמדים  ;209ילדי

הורי חברים

וכוי(

500

המשק ;210

נפשות.

,
י

אוקטובר .לחג המשק הופיעה חוברת בדפוס; אפק י"ט שנה לקיבוץ,
ח' שנים להתישבות ,הרפת במצוקה ,מספקת בקושי את ת'נרוכת החלב לבית.
נובמבר.
בגידול

פרגייס

נועקו היסודות למרעררן ע"ש צבי סגל ז"ל; בלול הוחל השנה
לבשר.

!
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^^^1955j^^^^^ ^A₪ajiiaf₪t
 ■if^^^^^H^^Lינואר .ירה לימודים
r,!^^^^L
,j

^^^^^^^^^^^^^HJ00

^^^^^^|8

מתקיים

פברואר.
מארס.

אפריל.

ראשי? באפק.

קבוע חטיבת בני הקיבוץ.

נמשי,

חתלנה ראשונה

 ,Try

דגיאלל ושטעל 7הפרייר.

הלכנס טלפל 7למשק.

ו קט ל בר .שרפה גדולה שכלבהה סהר ללא 0'prj
פלרית אר*יה בהיפר .קינל 7החנושיס שלגי "ו/עודי; עיי 7לשנח

גדלליס; בתערלכה

><

^■^5

)§d

t

*\/

י

כי ^ .

r^""r1
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י

" ns~Tלהוקרה

ירי /לימידיס שני ,נעיקר כשאליה חינ7ל

דצמבר.
דהתנועה ,ר,א7טליסיר .נסקום

ןלהיקיה".

בסרף הקטר500 .

32*^£

ילנעיוו; ההברה

נפסרה .נזר 225 ,ילדי הפקלס.

1956

7עןאר .נטיעה נוספת של עצי תפלח ,חנוש
לקנל את אי7חלל7יהס 0ך המטבח הכללי; הלחל נהתקנת
תחילה למקלחת הנללית ולאחימנ 7לדירלת הסגלריס.

לקסק,

ילדי
מתי7,

ייתהספר החלל

לחיקוס מיס,

מארסאפריל .מה ראשל 7נאפק .אליעזר ללינסקי ז"ל;
ראשיה .גידול ענף הנותנה 100 .ררנם; נטיעה נלספה של בננלת .נס"ה
הנננלה   40דלנם ,לעדר ,נבחרת קנעה את סיקלסי של ניה הקברלת.
יוני.

יולי.

מופיע גליל7

חברת הנוער

ראשל 7של

ד "עמל" 

בטאל 7החברה הצעירה 

שטח

"נבטיס".

יו'נאת לנח"ל.

:957
מארס.

יוני.

נחנכה

המרפאה

מחזלר ראשו7

,

החדשה.

בני "רקפת",

22

במספר.

התקבלו לחברות במט?.
יולי .נחנן בית הרופא בכניסה לסקק.
אוגוסט.

ו

בניס ראשונים

מתגייסים ל*בא.

בזר7 ,

ילדיחלץ,

'..

90

^x

rvu

נובמבר.

ז"ל.

קרבי

...

במילוי תפקילל ,נעת שרלתל נצה"ל ,נפל בננרחברנר

1958

מופיע גליוץ

פנרואר.
מארס.
מא7

TJnj

חדרהאונל הה7ש.

מל;ק77ס 2מש?

.

כנס עלליס 7לנרי יידיש.

הלהל ננ"יעת

_1222

הבננרת.

ה 500של

יוס 7המקק.

הפרדס .אשנללילת לתפלזיס; הלסל ענף

1959

)7לאי

לטיעה של 90

7לעם תפלחיס ל7 60לגם אגסים.

 .2211נני "כלנית" .מהזלר נ' 19 ,במספר ,מתקנליס להברלת
נטיעת 7 25לנ.ס לימונים .נס"ה שטח הפרדס  217ררנס.

איגיסט .הוחל נפעולת ניקוז

של השל1ווי.0

ספט0בר .הופעלה המדגרה נקינולת

>^bn

נפתח מחסך "כלבר" לחלוקת ה"אספקה הק";ה

£1בסבר.

1צמבר.

של 13

ביצי הדגרה,
,

הוחל" עקרונית לעבור לתק^יב אישי באספקת לבוש.

1960

 112±י'יקלמה ונפתחה לשימוש ברינת השחיר ;,בני
מחזור ג' 15 ,במספר ,מתקבלים לחברות.

כיתת "חבצלת"

תרצארת ,בהקמת מפעל "רנזיסטוריס

א .2£1££טיפלל ממלשל ,ללא
נקבע תקנו 7עבודה לחיילים בחופשה.
1961

1200

ינואר.

הוחל בעקירת הכרס.

11סבר.

הוסב שמו של יומ 7המשק ל"דפי אפק"

דונם.

מזה

200

דונם בהשקייה.

,

ש"ח הנלתנה השנה

!

I
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1962

לעןאו.

t

הושלמה עקלרת הנדס ,נעקר חלק סע*ל י1זי '1והזלתלם.

נסניו הפרדות ששרתו אי; המשק שנים רנות.
מארס.
נתין הה*ר עניה אל הטר?טרר.

אפריל.

נרכש מפעל "סגי" ישקו הלסנ ל"סגואפק"

ענידת ההסעה

■,

חנריס ראשונים

נננסיס לענ7דה נ"מלל7אוה".

,j7,

.

 7jjנלתת "ורד"9 ,'7 ^7r^^ ,ג נסספי,םתקנליס

להניות.

 7pyuהיסודית למנעה נשבלל "קגואפיו".

030מני.

דצ0בר.
נרותל 0של הנ7שיס

לעקיי ע<ל3יי נלתל רייוהליס,

סלשלנלס

מרנינים

'7vi

אגס.

\

ינואר .נטיעה נ7ספי 7טל
נס"ה מ"עפרל הנשלריס נ77 27נם.

אגסים.

אפרלל.

 50מקררי

"סיניי"

19

וו7לי(7

לשינלנס

י~

ננל "נרקיס"0 ,י"7ר ה'

,

.

r >Hcf I
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,,ל .7נני ניתת "נורית" ,טהזיר ו ,1הניתר .הגדולה ני7תר,
נמספי ,נולס נני המשק ,סתקנליס לחניית.

;126

ספרטני .הא7נל7סיה נמקים 259 .חברים ימ7עסדיס ,ילדי
נעה"ל  ;17נס"ה ;נולל ילדי0וץ ,סתנדניס ונו^ 473

המשק

נפשות.

1966

ררנר.

1b

ספ0סנר.
ה 600של

 'J3ניתת "יימון" ,מחזור  ' Tסתקנליס לחניית.
נחוג

הג

20

שנה להתיישנות נאפק; הופיע גליו?

"דפיאפק" .

1967

ינואר.
יוני.

נ"יעה נוספת

של

■<yy

אגס ,נמקים חלק7ת קנעקי.7

נסלחטה ששת הימים נפל נרמתהגול 7ננניחנרני
אריה 7ו7דנרג  ;b"Tנני ניתת "ארז" ,מחזוי  .1nמהקנלים לחניית 
17

נסספי.

7יל', .הושלמו נתים נוספים

ו

***^jjklli

BIT

||lfj

^^^ lfjjjj^ B^^^l ^^^g

נל ההנריס הוותיקים.

מארס .נסת 0אולפ:
24

*'^4ן^^' 0

ב00פר ,סתקנליס לחנרות.

של

^(|^8^[1

^^9

\

^S^OTj

להדרים ,נפתח א7לפ :ראשו? לעולים

לולי.

על

ג:עיס

לשיכ.ו7

וותיקלם.
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1968

מאי

י'ליל עבר לשלוחה אחת  גידול פטימיס.

■

ייני  26בגי כיתת "הדס" ,מחזור ט' ,מתקבלים לחברות,
שטח הכותנה הקנה  .5100דונם ,בזה בהשקייה מלאה  1450דונם.
1969

אפריל.

י'יחלט להתקיץ למע 7ה'כלב "7את השטח

למטבח.

ירני■

י',

בני כיתת "שיבולת" ,מחזור

*6

הפנוי

שמתחת

מתקבלים לחברות.

י

ספטמבר .הוחלט על הקמת מפעל קונפקעיה שיעסיק כ 3עובדים,
י
נרצ?ר היסודות למחס; הבגדים החדש.

זי^נמבר .הועלתה התכנית לאיגום מי שטפונות ,החל הדיוץ
ר^טרפות כיתות ההסשל לביתהספר המשרתף ר גוראלונים ,הוחלט
הקסת הסרעדרך מתחת

1

י

על
על

לחדרהאוכל.

1970

מארס.
מאי

נפתחה

י'יגקה הה'נעה לעבור להגשה ע^מית בחדרהאוכל.

■

ייני

מרכזיית החשמל החדשה.

ברמ^ודה לכיתת "נחשו ,"7מחזור י"ג.

.

אונדס;1
נחדרהאוכל.

ספט"בי

הישלמ 7כל

הסידורים והוכנסה

למעשה ההגשה innyvn

ניתת "אלון" עברה ללימודים ליגור,לביה"ס המשותף.

איה"יבר.

1

במטבח הותקנה המכונה לשטיפת כלים.

1971

אפי7ל בנל קבוצת "דגנית" מסיימים לימודיהם וניגשים לבחינות
נגרות לפי סיכום עם המורים ,התקבל תקנוץ ועדתההשכלה.
מא7

20

ייני.

נני

קב' "דגנית" ,מחזור י"א ,מתקבלים לחברות.

ברמצווה לבני "שקד".

ייס הילד.

■2121.
1972

אוגוסט

ענף הצאן



2נ

בני "אלוץ" ,מחזור י"ב,

חוסל .העדר נמכר.

מתקבלים לחברור ,במשק

1973

ירנד

.

נתקבלו

החלטות על

הנוהגים והסידורים בחתונות

של

חברים.

!

1

93

אןגוסט .החלטה על המשל נניה
אזקטונר .נמלחסת יוסהניפיריס נפלו ננינוחנרינו אבינועם
"1ל וח"ס גרינברג ז"ל.
של

שיו7

יהיזיה ש"נו 7לצעירים.

197S

פברראר .החלטה על עקירת  40דונם אגסיס  201דונם תפוחים
שאינם ריווחייס .נשארו נענן> הנשירים 1.70

7ועס אגסיס ,הישלס וי'7פעל

לראשוני ,הלול הסנוקר.
אסייל .יוס המט0לת; לאריה שני הוענק אותהטופת של nnnba
דרסחני0ררי 0על,,,ני נילה אוסץ'5נ ,תושיה ואהוו" לוחל'יס למוקת"
גר^לל; טייס  njyaלשטח האוינ בי? נוהותינו לכוחות האוינ.

,;,

יולי .נרמ^ווה לבני ^'תת "אוי17  "7
^7ליס להכרות; נחנל מ7ע7ו 7הילדיס שנסשו הז 70קינל

נני "נחשו '"7מחזוי

את השס

"מועדו? אירעה".
. ijnusoהאונלוסיה נסקוס .חבריס וסועטדיס  ;29S
בצה"ל  ;10נס"ה )ברלל יל7יר0,וץ ,הורים ,מתנדבים רכר'(

ילדי

.111

הסשק
469



נפשות.

1
1

|

איק0ובר .חברי מושבים מך המועצה האזורית סעלהייס!'' בגליל
ניסו ,ללא ה7להה ,להשתלט בנוח על שטח אדמה שאנחנו סחזיקיס בו
ומעבדים אותו קרוב ל0 40נה.
'.!!*,

לאות ולעדות
נ<

 up 10)01,16שני  linj'wlאדיה
גילה  yn\Hלנ
הראוי לשה'* 10כת

תא1ר nwvnn

I
^ל

 nwvnוה ^pjvin

,י",,"",י.1"0.י..ני"<.ייי "*."..<.

,.,
ltn

)/

".יי.

/f/f

J976

.

"יז
 11י< "ייי יי"1
 ■tvo.1 *hiהגיי*
|rQ 1

=^

1נ2א.2

חברית יתיקית מתג"סית לעבודה במחנה הצבאי

אפר,ל.

ניקור הינרות

_נ.111

יוס

החברה 

L

בסידני.

של גרעי.. 7נעס "7במשק.

"יום שנולו "לנ;

15

בני נ י תה "שקד.

סחזוי י"ד ,סתקנליסילחביות.
ררלר .ר,סתייס מנצע שיפוצים ראשי 7נשינו 7הוותיקים )שכרנת
ש.

רייטריו.

אונלסט.
ס03מני.

i

גרעי "rnvJ" 7ייגי'ג למשק.

חג

הסשק



30

שנה לאפק.

94

נובמבר.

החלטה על הצבעה חשאית

אישיים.

באסיפה בנושאים מסוייטיס,

בעיקר

1977

נפל במילוי

אוגוסט.
אילוטלנר.

בצה"ל אריה ורובל ז"ל.

ו/פקי77

ארכי 77הטש?

היעבר לחדר הדרומי

נמכרה החנות בקריתמו*קי7

ספטמבר.

"המסחריים".

,

יבזר,

של

ביתהמעבדות.

גמר המשק

עם עסקיו

1978

גלילנות יומן

"דפיאפק".

ספטמבר.

800

נובמבר.

הוחל בהכנת השטח ומערכת ההשקייה לנטיעת האבוקדו.



1979

נטיעה ראשונה

אפריל.

של

אבוקדו

 100

דונם.

אלגיסט .נקלט גרעיץ מהחטיבה המקצועית של הנוערהעובד ,סניף
עכו ,נטיעות השלמה של אבוקדו .מכל ניס שטח של  .200דונם נוספים לאבוקדו.
ספטמבר.
דונם.

ניטעו עד עכשיו  220דונם אבוקדו,

שטח הפרדס 324

אוק"יניי י 01הוותיק .ביקור בביתהתפוצות,
כיבוד מכובד; קטיף הכותנה  6000דונס,בזה  1400בעל.

שירת נחסר,

ליפשיץ,

1980

יגואר.

י ינ

י.

.

מגיעים ראשוני בני גרעי" 7נעמ."7
בנר

ניתת "אור ,"7מחזור ט" ר ,מתקבלים לחברות; מזגנים

ראשונים מוכנסים לדירות החברים המבוגרים.

איגוס" 7יי 7והחלטה על שיפודים בדירות המבוגרים; הופיעה
חוברת נוהליס ותקנות לאורחותחיים; מכינים שטח נוס 9לסובטרופייס
;אבוקדו ,פיג' רירת(,

\

^.±

יי

/^^^Mlf^/

^a

^gpji^y

/

^■■li

Mm

^^^^^^Hk^.

1

J^^b
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! PP,.^?.סם המבורג
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; ^H
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ן^יוזאת
■
1
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מקרן סם ה0בי!^,;1

iJ'JV/

1
1

; ;* :סוטנקת לו י ח)1ודה

י;?|?י ! tiיז^"'".י?ןן

,

י

.

11

I■ jj(,ii,.j.L£jm/"m,.V1'J
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!!*'.t ""*Mlf?*'?'1^1
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י

';*■' ;1v '■I

■
■

^'1

■■.
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I
''I
■ ; Iזןאוח,הוקרה4טל;.ה^ץ{אלר,
י

1

j

ו,198נ3רס^.יי'

^.זכרי ,בשנת

■

m'?w1

WF
^H

:

'■

^;1;^.יל';^1
9.:י~*~י'™^*5

;1

■
■
'|'../.
*■f

I

1981

ינואר ,קופתחוליס

מפרסמת את

הליס9ר.פרס בעתרנרת.

מארס .הלגיעלו שתי מכינות הכניסה החדשות נמכנסה ,נחיתת
הגלש ;7המשי ,ננוננות לנהתארגנות להגנה; פיס קי 7סס הטנויג הוענק
לצררת הכרתנה ולשלום קורדיש ענור הישגים מקצועיים גניהיס נגידול
 ,njniDnמשליח של  80אלף

עופות

למשחטה

נמילואית.

I
אייי"לנר כנס נוגדי חנית הנועי "עמל" נסלאית
^^©)}5£י?^^<^3
■^^ן^ך^ה^^^^ף! לילידיהס והתגיסותס ל^ה"ל; 7יי 7ייחל"ה
!'■".| .■i

It^l!t^?^]*H.'Vj

ספטמנר .קליטת קני חניכים מני"ס

"עמל"

נענו.

25

שנה לסיוס

לפע7ל למע 7קבלת

גרעיני

1982

קולטים חיילים משוחררים ,נני עיר

פנרואר.

7יו ,7החלטה עקרונית ונחירת יעדה לביעוע הלינה המשפחתית,

מארס.

י וני.

יעיירותפיתומ,

מלחמת לבנרך .צעירים רבים

מגוייסיס.

ספטמנר 9 .נגי קני "מעי ,"7מחזור ט"ז ,מסיימים לימודיהם
נביתהספר; אחדים מהם מתקנליס לחנרות .היתר  דוחים את קנלתס
לחניות לאחר השרות הצבאי; נשלם הכניש המקיז* את המש?.
אוקטונר .הצבעה נקלפי ננושא הלינה המשפחתית .התוצאות .טתול
 288חברים הצביע!  ;226בעד  :(80\) 178נגד .(20\) 44

נרבמבר.

קטי9

יאשו 7של

אנוקדו.

1983

 #קבוץ אפק
"אלוף הכותנה"
מגדליה כוו1נה  <0לךנוץ אפק
בעמק זבולון הקויט את רלת0נאות
הטובות ביותר בגידול הכותנה
באזור הגליל הכשיבי ומפיץ תיכה

^ו^^^מ^ס"סהא^י?™.

ינואר.
פנרואר.

טכס

חנוכת שמורת הטבע "עי7אפק".

הוכנסו והופעלו מזגנים נחדיהאוכל.

מארס .החלטה על הכנסת טלניזיות ^כעוגיות לחדרי הסגורים
 n"vי'תי'^ינ האישי הכולל נתשלומיס חלקיים ל 7שנים.

כך עולה סטןוגי .סילוסיב של

^ג^ג^לי"ו

ל^"יג יבול

של  609קג כותנה ו 201קג
סיביס לדונם .במקום הקוני
ניצבים מגדלי הבותנה מקבוץ
להוציא
שהצליחו
געתין.
משדותיהם  571קג לדונם ו196
ק*ג סיביס לדונם
במקום השלישי ניתכים מגדלי
הכדתנה של קבוץ כפר מסריק
שהצליחו לה0ניא  561קנ לדתס
י8ו 1קג סיביס לדונם.
<ב< 1והד
.

/ ..

h

 *'£*//) /ר

"

אפריל .פגישה ראשונה עס הגיעי 7ייאשו 7של ההיפים
חולקו  61מקלטי טלניזיות ^נעוניות לחדרי המגורים.



"אדם";

יילי .שסירחלילה אחרונה ננתיילדיס.
אלקטונר.

לסנלגריס.

האלכללסיה נאפק  547נפש ,נפתח

נלנסני .הלכנסל מזגנים ל 30חדרי לתיקים.

סיעדל 7סנייז

96

פנייה לפתור מצוקת חסידי
ראר'ו
החיים I "Ki
העולם u Hi
אומות U/1X1
<i!1u1s

]'י'^

**■.31

לישוב
אורחים,מוצלח
שם
שבדרכם לאפק

 'w.rvסיפור על
עצרו ליד שלט "" ..א=ל ,/ןה,,ען למסקנה
שאין אפל ,וחזרו הביתה...
הלווא ע:7ו הרבה אורחים כאל1

I

מא* נתן רוקי ,סו£ר ,,רכי"
קיניץ אסק נצפין הוא אהד משני קינוגים שמוכנים
לקבור אצלס את חסידיאומיתהעולם שאינס יהודים.
שאר הקינ"ים אינס מוכנים לקבור אותנו ננתיהעלטי!

אפק

שלהם.
1984

מאיס

 80טרן.

מא. 7

סייס השיפוצים נדירות המבוגרים ,נגמר ק"י 9האבוקדו 
ברםצווה לקבוצת שקמה ,מחזור כי

.

0 1221ג נני כיתת "ניגרת" מחזור יז ,מסיימים לימודיהם
בביתהספר .דוחים את קבלתם לחברות לאחר הקורות הגבאי.
מפעל

איג1סג .1גרעי 7הצופים "אדם" מתגייס לגה"ל ,גחגנה "חיגגיה"
חדש לעשיית בובות ,חיות ,חפציגוי ונו'.

ספטמבר ענודות ראשוגות להתקגת טלפוגים לחדרי הסגורים
מכשירי לימפהפרס נמכרו השגה בסר נולל של  250.000דולר  ש'פור
ניכר לעומת .1983
1985

21221

מאיס

קב' "שחן" ו"שקמר ",גכגסז לביתם החדש ,בית כיתות "נעורים".
דיונים ראשונים על חגיגת חג היובל  לציוז  50שנר,

ליסוד פלו גתהל ס.

אפייל.
ייל7
איגוסט.

דיו 7והחלטה לפעול למע 7גרעיץ

צופים ב',

למשק.

ברמצווה לקב' "צופית" מחזור כ"א.

דיוץ והחלטה לחוג

את

חג היובל 

50

שנה.

ספ"מנר .האוכלוסיה במקום .חברים ומועמדים  ,299ילדי המשק 
 ;194בצה"ל  ;16בס"ה ;כולל ילדיחוץ ,הורי חברים ,מתנדבים ונוי(
605
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המשק
/

אמציה יררך

 vanהשנים האחררנרת הלל מבררכרת נפעלללת ערה נל/חלס
הננלה .פרלללק< 1רדף פרריי?ט .בהמשך לעברדת השיפרץ בהרספת
ח7ר0 ,טבח ממערב ננתל שיכרו הללתלקלס בשכרנה שנקרא לה לשם
זלהלל שכלנת שמלאללק ריל^רלשעיהו מטה  היה צריך להתמרדד
עם שיפרץ כתי שיברך הללתלקלס נשאר השכרנרת ,בהרספת חדרי
מענה ,מרפסלת ,שינריים ראמבטירת בשררתיס רכר'.
לשם ביצרע הפרריי?ט ,היה כמרבך ,צררך בהרצאת החברים מדיררתיהם
רלשכנם בדיררת חליפרת ,להחזרתם לדלרלתלהס ,מספר הדיררת
החלללפללת הלה מלגנל למשפחה "רדפה" משפחה .בסיכרם אפשר
שהמפעל התנהל בסדר רברצע לשביערתרצרנס של כל הנרגעים

^^^^^^^■^■^^^otfלהגיד
■^^^^^^^H^^^^IHi^HII

ברבר.

להלה מפעל של סגלרה מרפסלל; נשלכל7
משקלם עמ7ל במצב דרמה .עמדנר בר

הצעלרלס כדי להתקלנם ללינה

המשפחתית .מעט מאד

בכברד רנדמה שאפילר הצלחנר.

עם הפעילרת הזר קם צררת בניך מצרמצם רפעיל מארד .המגמה לחסכרך בהל^אללג עמ7ה
ל/מל 7לג.ג 7העיניים למספר פרלילק"לס נל^עגל נכלחלל; עצמנר .כך שרפץ ביתהילדיס הקרלל
"ביתהרכבת" .שרפצר לתל77ת ה7ללר 20 ,במספר ,בשכרנת גלמללקה; הרת?נר משטחים למאביסיס
נמרגה; בררית לטבילת גלגלי מכר:ירת; ברר טבילה לאנלק7ל; משטח לשטיפת מכרנרת ליד סככת
הכרתנה; משט !1גדרל לריר העגלרת '/ישך רכר'.
עם

בת?רפה ז ל הלקמל  2הבתים למגררי שכבת הנעררים; נבנר המסגריה ,הםרסך לסכנת המגלגלת
כל המתקנים להאנלזרלס שנתלכס; נננל  4בתי מגרריס ) 8יחידרת רירר חדשרת(; בשלבי

הרחבה רשיפרץ

 גך

הילדים אלרמה.

בנרסף לכל אלה  כל הפערלרת נתחןלקה השלעפת במשק ,אל 7ספק שענל7לת שנל'גענל נכלחלת
עצמנל אללל נמסרל לקנל 7הלל עלללת לנל נהל^אלת ג7לללת פל כמה.
נחל7שלם האחרלנלס 7ממה ק^ת הפעלללת שלנל נתחלס הננלה .אנל שהלרגלנל נשנלס האחרלטלת
ל"מהלמה" הג7ללה  ק*ת מלזרה לנד 7ממה ז ל 2ynn .הכלכלי בארץ ,רכמרבך גם אצלנר  ברלס
למשתק .אך "מאחררי הקלעם" נמשכלת פעלללללת שלנלת להשגת ת?ציבים להמשך הבניה ,שהרי
מש? כשלנר ,גדל רמתפתח ,אלאפשר לל שלא להמשלר נקלל"ת משפחלת לבנלנלער שמחללנלס
ננלה נלספת .לאלרך זמ 7לא נלכל לעצלר .חיינלס אנל להתגליס ללגללס משאנלס להמשך גל7לל
לפלתלח ,עלמ7ת נשער שכנת נעלרלם ח7שה; לש זלגלת נשלאלס ,לש משפחרת מירעדרת לקלל™,
גרעל 7נלער לכל' לכל אלה זקלקלס לתנאל 7ללר הללמלס .המרעדרך המרזנח של עכשיר ,חדר
הארכל על הצפיפרת שבר ,מגרש הכדררסל המרשבת  אלה במצבם הנרכחי אינם מערדרים ראינס
מערררים בנינרער רצעירים תלססלס .כל אלה מחילנלס תשלנה ,לסהר.

פלתחנל ענפל ללצלר ,לאמנם ,נדמה שלש לנל ענפים מפלארלס .אנל ללתר סלי ה'ננענל
לכת נכל מה שקשלר נסננל *לנלר .אל 7להמשלר כל לסלג1נ שעה אחת קלדס להתחיל נהכנת
תכנללת

נתחלס

זה.

נחמש השנלס האחרלנלת עסקתל נרלכלז מלאכת הננל 7נמשק .לידל 7נל דיירי שעלס7
להחליפני ערבר ענף הבניך לאחר כברת דרך ,רכך צררתערבדיס נאמך רססרר .יש לקללת שתחל7ש
התנלפה נפלתלח הננלה רבשיפרר החצר ה?יברצית תרך שיתרף פערלה עם כללם ללסע 7.כללם.
אלגלסס 1985
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שדה :הכרתנה

/

נחום מנדל

.

לפנר  15שנהי הלה שטת הכרתנה מחולק כמעט שררה בשררה
כרתנה שלחי 2000 7ררנם ,לביך כרתנה בעל  2500ר'.

כירם כל שטח הכרתנה י'יא שלחי 4500  7ררנם ראיך נכלל
yt/Q;/^Z>3^.
כרתנה בעל7 ,זאת משתי סינית .א .גידילי נעל אחרים כמר חיטה
י
רסררגרם ,רמת רררחירתם אינ.ה יררדת מכרתנה בעל ,רגיררלס מבחינה
אגררטכנית ירתר פשרט :פחות עינודים ,פחית ריסוסים ,פחות נעיות מבחינת המזיקים,
נ .רמת הרווחיות של כרתנה שלתיך גברהה ירתר מהרווחיות של גידולי נעל אחרים .מ*נ זה
נעשר השטים האחרונות הנחה אותנו להגדיל את ניצולם של מקורות המיס הקיימים וגס ליצירת
מקורות מיס חדשים ע"י מאגרים ,עד כדי הכפלת שטחי השלחיך .כתרך מסגרת השטח של גיררלי
שדה,נרונס של ש17חי השלחיז ;מגדלים כותנה ונשג1חי הנעל שנותר מגדלים חיטה רסררגרם.

1^1(1

סיבה נוספת להפסקת גידול כותנה נעל נעשר השנים האחרונות היתר ,רגישות היתר שלה.
שטחי הכרתנה בעל,ירתר משטחי השלחיך,רגישים למזיקים ונמיוחד למזיק הנקרא עשהענק ,שפוגע
נאיכות הסינים ,וכתוצאה מכך נרמת הינוליס של כותנה נעל.

גידול שטחי הכרתנה בעשר השנים האחרונות היה מלווה נעליית ינוליס
לאורך השנים .אס הינול הממוצע ב 19701972היה  440ק"ג לדונם הרי הינול
השנים האחרונות ,פרט לתשמ"ד ,הגיע לכ 550ק"ג לדונם שלחי.7

מתונה ורצופה

הגידול ,נסכנולוגיות

הסינה לעליית הינוליס  היא נפיתוח שיטת
שיסות ההשקייה  בטפטרף ונקוויסנועיס .כל אלה איפשרו השתלסות על

כוחאדס ותרמו לעליית הינוליס.

של
ש17ח

הממוצע 32

העינודיס ונהתקדמוו
גדול יותר נאותו

תרומה עיקרית לעליית הינוליס מוסנרת נעליית הידע הכללי שקיים נאיזור ונארץ ,ניצולו
ויישומו בשטח .גורם נרסף :במשך עשר השנים האחרונות למרות התחלופה המתמדת נכוחאדם,
שקיימת נכל הענפים ,וגס נכותנה ,התגנש בענף גרעיך ?טך של כמה אנשים שצנרו נסיו 7יידע.
נחקלאות נכלל ,וכמונ 7גס נכותנה ,גרעי 7אנשים נעלי ידע ונסיו 7תררם הרבה להצלחה.
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גרעין זה שהתגנש נענף התמיד בעבורה יהיה מסוגל לרכז וריכז סנינו אנשים נוספים
סתנדניס.

ואפילו

היכולת להנחיה המשל קיומו קל גרעי 7כזה הוא תנאי הכרחי להקשר הצלחה ולתוצאות
טונות .נשנים האחרונות קיימת תופעה שצעירי הצוות סגליס פחות עני; בצד המקצועי של
הגידול וכמעט שאינם נוטים לצאת להשתלמויות קצרות או ארוכות נתחומי הגידול השונים טל
הענף .אפשר איפוא להניח שפיחות העני 7נידע מקצועי ,אס יימשך ,ית 7את אותותיו נתוצאית.
כיוס נמצאים

נצוות רק

2

שלמדו

לימודים מקצועיים.

בנ השנים האחרונות ניכית מגמה של ירידה נסחירי הכותנה נשוי ,העולמי .הירידה
נעיקיה מושפעת מעונדת גידול ההיצע של כותנה נשוי ,כתוצאה מעליה נהיטגיס נינוליס נעולס
כולו ומפיתוח שטחי כותנה נוספים נרנות מהארצות המתפתחות ,ונעיקר סי .7סי 7שעד לפני
שנתיים היו/ה מיינאת כותנה הפכה לסייצאת כותנה,שכ 7היא מייצרת כיוס  35':מסל הכותנה
נעולם .מגמר ,זו של ירידה נמחיריס משפיעה ,כנזרבך ,נכיוי 7של ירידה נרווחיות הענף ,ירידה
שנית; למת 7אותה רק ע"י העלאת ינוליס נאמצעות התקדמות ופיתוח .נטווח השנתיים הקרונות
לא ססתס 7שינוי כלפי מעלה נמחיריס נשוק העולמי.

כמעט שאי 7להצניע על אלטרנטינות לכותנה נתחוס גידולי
האלטרנטינה .נימת המחירים הנוכחית גידול תירס לתעשיה ,אינו נופל סהכותנה סנחינת
הרווחיות ,ויש לו יתרונות נתחוס מחזור הזרעים ולוח הענודה ,שהוא מאוז; יותר נעונה
הנועית כאשר הטכנולוגיות המשמשות לגידולו כמעט זהות לאלה שהם נשימוש נגידולי הכותנה.
אל עדיי 7אי 7גידול תירס מהווה אלטרנטינה כלכלית לגידול כותנה.
ייצור הכותנה נישיאל מהווה  <13אחוז סינול הכותנה נעולם .חלקה של ישראל בקי י יק
העולמי הוא  .1HXהשיווק הוא נעיקרו לאירופה ,לארצות פורטוגל ,ספרד ,רומניה ונכסויות
קטנות למדינות מזיח אירופה .הייצור הישראלי של הכותנה מספק את כל צרכי התעשיה המקומית.
נשטח של  700אלף דונס כותנה שנאר'< מייצרים כ 300אלף 1י 7כותנה גולמית .חלק קט 7מספק
את צדכי תעשיית הטכסטיל הישראלית.
הכותנה הישראלית נחשנת לנעלת איכות קצת גנוהה יותר ס 7האיכות הממוצעת נעולס .שתי
נעיות מפריעות לנו להיות נאיכות הגבוהה בייתי :א .תנאים אקלימיים .גורם עיקרי נגידול
הכותנה הוא האקלים .נ .הקטיף המכני .עד היום כ\ 60נזך הכותנה נעולס עדיי 7קו"פים
נידייס וכותנה זו היא נאיכות גנוהה יותר מאשר זל של הקטיף המכני.איכות הכותנה נאיזור
המפרץ נסוכה יותר טך הממוצע הארצי ,נגלל עונת גידול קצרה יותר מ 7המצויה נאיזוריס
אחרים ,ונגלל הלחות הגבוהה שנדרלכלל מלווה את כל אורל תקופת הגידול .לאיכות הסינים 
התעשיה .עד היום טיס נמצאה

השפעה גדולה על המחיר.
כיום עם התפתחות הטכנולוגיות אפשר להניח שנמשל  32השנים הקרונות ,נמונחיס של
איכות/מחיי  הכותנה נאיזור שלנו תצנוי כמה יתרונות שלא היו לה ער עכשיו .שכ 7טניחיס,
שנעקנ שינויים טכנולוגיים שמסתסנים תהיה דרישה נתעשיית הטכסטיל לאיכות כותנה כשלנו,
מגא; סיכוי לעל"ת המחיר .סימנים ראשונים לתופעה זו נית 7ליאות כני היום נספעלי תשלונת
הטכסטיל של מילואות" שמנצלים כותנה סהאיזור נאיכות נמוכה ניותר לייצור חוט נאיכות

גברההגירךרלרם אחר7ס .נרסף לכותנה אנו מגדלים השנה כ 1000דונס חיטה נעל  8001דונם
סורגום במחזור דושנתי ,ר 500דונס שחת לתחמיץ ליפת .כ"כ מגדלים השנה  500דונס
תירס לתעשיה וכ 25ד שלחי 7תירס תחמיץ לרפת .הרווחיות של גידולי הנעל נסוכה ניותר
משוס ירידת הסחירים נעולס.
הכותנה שלנו כולה נשלחת ל"מילוסינ" למנפטת "מילואו" .עונית ניקוי ועינוד ראשוניים,
וממחסני "סילוסינ" משווקת לעולם נאסצעות מערל השיווי ,של מועצת הכותנה הישראלית.
שלחי7

השנה עם תחילת הפעילות של תשלונת הטכסטיל האזורית ,חלק סהכותנה עוני עינוד נוסף
להתאמה לטוויה נספעל "סיניהגליל" אשי הוקס למטרה זו ליד המנפטה נ"סילואות" .הכותנה
המעובדת סוענית פורמלית דיל מועצת הכותנה למפעלי התשלונת של משקי האיזור  שמרת ומצונה.
כ\ 50מס"ה
האזורית.
יולי

ו
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תפוקת הכותנה נאיזור

מתוכננים נעתיד לשסק כחוסרגלס נספעלי התשלובי.
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נמטע עציהפרי  /יונל גולד
המשעים הראשונים ניטעו סיד עם תחילת נניית אפי ,בראשית
 .1947תנאי העבודה היו קשים ).ברשימה מאז אנו קוראים שהחמור
ששימש להובלת מי ההשקייה היה "נסחב" מעובדי המטע לעזרת הלול
^<^£
 (nnb9mוהזניס לא מתאימים.
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מאז שונו

פני המטע והפרדס

\

\

פעמיים .הענף שונה  אנל

בניגוד לקיבוצים אחרים ,שעקרו את כל מטעיהם  לנו נותר פרדס ומטע טובים ורווחייס.
היה לנו כרס של 7 100ונס שנאבק שנים על קיומו ובסוף נעקר ,מטע הבננות גס הוא אינו

קייס יותר .כולם נעקרו.
עצי השזיף ,הזית והחבוש; ,בזמ 7ט.סוייס היו נטועים באפק  10אחוז משטחי החבוש בארץ
י
כ 60דונם( ,התפוח ) 100דונס( ,עצי הרימו ,7הגויאבה ,השסק ועוד נעקרו מזמ7
בפרדס נעקר כשליש השטח .רוב האשכולית הצהובה ,הלימוץ והתפוז אינם עוד.) .נטעו מחדש
 10דונם ליסי.(7
.

שנים רבות גידלנו שטווים גדולים של אגסוס )כ 200דרנם( .בעונת הקטיף ,המצטמצמת
רק בחודש יולי ,קטפנו מאות טונות אגסים .הלחץ והמהומה הלו רבים וכסו קיבוצים אחרים
"נשברנו" ועקרנו.

גזסנו גיזום

אנל בניגוד לרבים נותרו לנו כ 90דונם אגסים ,בעיקר מ 7הז 7ספדונה ,שאותם
חריף להנמכת הניף.שטח כזה נית 7לשמור בעיבוד טוב ובמניעת מזיקים .גס מחירי האגסים
עלו מזה מספר שנים והמטע כיוס רווחי.

את מקומם של כל הפירות האחרים שהיו לנו תפס האבוקדו .אל נטיעת האבוקדו הגענו
באיחור רב ,לאחר שקיבוצים אחרים סצפ 77לגי נטעו שטחים גדולים לפני שנים ונהנו ממחירים
ביצוא.

גבוהים מאד

במשך שנים היו טוענים שהקרקע שלנו כבדה מדי והמיס מלוחים .אך לאחר שלמדנו תוך
נסיונות וקשיים כיצד לגדל עצי אבוקדו ;בניגוד לעצי הפרי הנשירים ,מוצאי של העץ מהארצית

הסונטרופיות(

הסתבר שאפשר

לקיים

מטע

אבוקדו באפק וגס להצליח.

התחלנו לנטוע אבוקדו בסתיו  ,1979ובסתיו  1980סיימנו נטיעת 300
האס ,פוארטה ואטינגר .הקטיף בהם מתחיל בסתיו ,הוא מתמשך לאורך כל החורף ומסתיים
בתחילת הקיץ ),נית 7למשוך אותו עד יוני( כלומר כמעט מעגל קטיף שלם לאורך כל השנה.
מטע האבוקדו נות 7פרי זו השנה השלישית .עדיי 7איננו יודעים אס נגיע ליבולים כפי שהגיעו
שכנינו מצפו .7לעתעתה ,היבולים יפיס למטע צעיר והס הולכים וגדלים.
לצערנו ,נגלל סיבות שונות ירדו מאוד מחירי היצוא והס כשליש ממה שנהנו המשקים עד עכשיו.
גידול האבוקדו כבר אינו "סכרה זהב".

דונם .הזנים

הם.

ויש לנו במטע עוד ענף צעיר   25דונס פיג'דיה .ז 7זה הוא אחד מ 7הזנים
שנכנסו לגידול בשנים האחרונות .לדעת רבים ,הפרי טעים מאוד .אוספים אותו לאחר הבשלה
ונשירה ;יש לזחול ולהתכופף באיסוף הפרי( ,והוא מיועד ליצוא .השנה ייעשה נסיו 7במילופרי
החדשים

לארוז ולייצא אותו.

בפרדס חלו שינויים מהותיים במבנה המטע ובממדיו.
החליפו הפומלה והפומלית ,האשכולית האדומה ושני מיני הדרים קליפים

את האשכולית הצהובה ששלטה בפרדס


המינאולה והטופז.

במבצע שנמשך מספר שנים כרתנו את עצי האשכולית הצהובה והרכבנו על הגזע והציסוח
את הזנים החדשים .העצים המורכבים הראשונים כבר בני שש ,עצים לכל דבר והם נותנים

החדש

יבולים יפים ,ובעיקר רווחיים.
3OOn
צעיר.

דונס פרדס נותרו

כעת 180

דונס .וכיוו7

שרובו מורכב מחדש נית 7לומר שהפרדס

כסו לפני  38שנים גס כעת יש להשקות ולרסס ,לגזום ולמנוע עשבים .באופ 7מהותי
השתנה הרבה .בקטיף עדיי 7מקבל כל אגס ואבוקדו ,כל פומלה ופיגויה "טיפול אישי".
תנאי העבודה השתפרו מאוד .לא עוד הליכה ברגל ,בבוץ העמוק עד לפרדס.
עבודת פרך,ממוחשבת כעת ונעשית "בלחיצת כפתור" .חומרים חדשים ,מונעי
לשמור את המטעים נקיים מעשבים.

לא

ההשקיה שהיתר,

נביטה ,מאפשרים

וצי
ברמה

של

טרקטורים לרשותנו ,קטנים וגדולים

במקום החמור ההוא ו"דוד" הסוס הלנ7

.

המטע והפרדס הם ענף אחד והצוות ).מועט במספר אבל מקצועי ומסור( מקיים את הענף
גבוהה.
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הרפת בתנרפת הל/קדמות  /צניקה פיאלקונ
ניפ" נ7יס <>" פרר"חרלברת 0הן  230בחלדבה עכש1ר נרסןי
)כל   250עגלות ו 120עגלים .נס"ה  620יאש נקי.

J

נשטתייס האחרוטות תגונת החלנ לפייי יי '*7כ 9000ליטר נשנה
31
t TmH'mUBI
 vbnn2הרבה סעל המסייע הארצי .את השגה הקודמת ס"מנו נטקוס
111 jjll
\\iiJaB mfScll w
 J6n JlI fM■ /fffWsES^Jriנאי') מבחינת תנרבת חלב לפרה .שתילם מהפרי* קלטי היל ני7
 10הפרות המצטיינות טל השגה הקודמת .תמותת הוולדות שלטו ,אס
W/. /a^M/QSPtfH^LJ I
 7n7byn /Ff'jf !niWiffWliW^^Fflלצאת נשלוס מרחם הפרה ,היא אפסית הודות למסירות הרנה
ו  b0 Liip'^cfl)L*^r Tj 11צררת הבנרח הערבד ניתיןלה בנרצרחייקל "יניגס יי7ק"זה
[ ■li^^/K^jgiHZLLL '1 /1 [\/הוא הרנה סעל הממוצע האיצי.
הרווחלות
^ Hfte^BDlfrfllfluiKnni^^^Mtי'י ^ *"י "ל י'י'יטגיס נרפת ,הפ 7השגל הוא שלפור
<' njEנאשר הש.,ה  7JNעל,3ס שיפור גיני הודות להוזלת המגה
"■1ll mW'ua^MtmMSWUmM^^^mk
כתוצאה מהפעלת מרכז ה0זרך 7מהסקת מסקגות לגני אופ 7סת 7והרננ הסגה לפרות.
1

^^

כדל לשמור על תטופת ההתקדמות ניפת לא תהיה גרייה אלא
גינרלס נהקמת סנו 7הלינה הדש וננגיית שינוטי פיות .לדעתי^נטללת יפת היא נלתי נמנ™
נשגיס הקרונות .נל הציוד המנגי ניפת לא חודש נ* השגים האהיוטות וגס הוא זקוק להחלפה

להשקיע נשגים הנאות סנומיס

נזס7

הקרונ.

יתיוטו הגדול של עג 9הרפת הוא נהיותו עג 9מוג 7ע"' יטמשלה .ההכנסה נוס ונ"הת
כמעט ללא קשי נתטודותהשוק .לעומת זאת חסיוטו הגדול נלותי הוא נהיותו מוגנל ע מנסות
ליצור .לנל לצי 7מנסת הלנ שאיטטו ינול להרוג ממטה ,כר שכל מה שינול הרפתן לעטרת "א
לשפר את היווה סהסנסה הגתוטה .ילכ 7ההכנסה מהרפת מיגנלת ואיטה ינולה להרוג מימה מסייימת.
נאשר לא היו מנסות המשקים לא היי מוגנליס ננסית ההלנ שיצרו .נאותי זס; לא השכיל
נאפק להגי; את הפי"טציאל ה"מו 7ניפת ולא הגדילו את הענן' ,יתנ 7נגלל נעלות צוות ואולי
חוסי מודעות של סוסדות המשק לעטל , 7ולנ 7נשהוגהגו המנסות וחולקו לפי יוללצוי שלנכ
משק נשגים הקודמות המנסה שקינלטו היתה קסטה  כ 1.800.000ליטר חלב לשנה .המכסה הזו
הוגדלה עם השגים ונלוס הלא עומדת על כ 2.100,000ליטר13.טרתנר להגיע לפחות ל^.5

סיליו 7ליסי ,שהיא נסות החלנ האופטימאלית ליחידת
שטיס רנות היתה נעילת הציות הנעלה

של

רפת

ל

קינוצית.

הרפת ,הרפת שימשה מעי 7תחגת

סעני(נר

שלא

היה זמ 7לצנירת ידע ,הפקת לקחים ויישומם.
גדסה לי שהמפגר ,חל ב 1974עס נגיסתו של משה כץ ליינוז הרפת .הוא התמיד ננר נסשי
 6טניס ,יצר את התשתית וגינש דפוסי ענודה ונוהלי ענודה ,ונסונ 7צני ידע שהועני הלאה
והוניח שגית 7לענוד ולינז את הרפת יותר משגה אחת.
בשגיס האחרונות נעילת הצוות נמעט ואיטה קייסת .יש גרעי 7קבוע ומתמיד ואי 7ספק
שהתוצאות מנהיגה מקצועית וכללית נהחלט מורגשות .למרות זאת קייס עד" 7פ7גיי '^7
עם השגיס נעלקי נמנגל הרפת .אותה יפת שתונגגה ל 200חרלברת מאכלסת נלוס כ 260חולנות,
כר שהצפיפות נרפתות יחסית גדולה והמנגיס עצמם ישגים,חוץ מדיי חדש ניוטקים .סנו7
החלינה חוגג השטה חצי יונל ונשום מקום נאיזוי לא טית? למצוא סנו 7נהסייש ,7ואט
משינטע שגס נאיץ הוא אחד הנודדים ססיגו שטותיי .לנ 7למרות שגיאה נאילי יי"" ני"
סנוסיס גדולים נשגלם האחרונות ,האסת הלא שקלים פיגור מצ"ני ,ועדיי 7צייר יקי '
סנוסיס טינייס נדי להניא את הרפת לסטנדרטים הטקונליס נאיץ מנהיגת טינ הרפתות וטינ
סנו 7החלינה .נראה לנו שזהו גס התנאי להמשך קומה של הרפת ונהתסדת העונדיס נה.
<

עס נל האמור לעיל ,הסצנ נעת אלטו עגום נסיוחד ,חוץ מאשר נתחוס החלינה שגס הלא
נמו:
ש*1רה נעקנות חידושים וצייד שהיחל 9נמני 7נשגה האחרונה .נל שאי
האנסה ,ריפוד ונו מסוכנות לחלוטי 7ונסעט לא קיימת ענודת ידיים ניפת; .כי7ס יפת7
^ריל להיות ני 7היתר גם טרקטוריסט טרב(,

'"""הי"

השנה החל לענוד מרכז המזו 7החדש ומעיי הגריסה ,ני שאגו קיטים את חוסי'; הגלם
ישי נטמל או ישירות מנתי החרושת ,ויוצרים נא 7את התערונת ,עונדה שהניאה להוזלה
משמעותית נמחייי המזו 7לפיית .את יינ הינלת ה"זי 7אטי סנצעים נניחות עצמטו ע י יאיי ת.
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נעזרת מיכל ישך להובלת תערובת שנרכש בפרוטות ושופץ ע"ל

המס גר יה,

דנר שחוקר נס? רב..

מטרה נוספת לנו נתחוס הזנת הפרות היא במעבר להזנה נמזו 7המיוצר במשק ,קרי  תחמיצים.
לאפל יתרו 7יחסי בנושא נגלל שטחי האדמה הנרחבים שלה ,וכמעט שלא קיימת מגבלה בגידול מספוא
ניסינו מספר גדולים וגראה לגו שהשנה גיליגו את הגידול המתאים .זהו ז 7תירס אמריקאי
בעל ערר תזונתי גבוה מאוד שיוכל להחליף הרבה סזו 7קנוי )גרעינים( .אלז ספק שגידול
המספוא במשק משאיר למערכת הכללית של המשק תרומה גדולה יותר מאשר קניית גרעיניסמספוא
מבחוץ.

מגזר נוסף אליו נכנסנו בחודשים האחרונים הוא גידול העגלים .נתחוס זה קייס
פתוח העונד לפי עקרו /של היצע וביקוש .כיוס הניקוש רב מאוד ומחירי הבשר ר17.רי גבוהים
מאוד .זהו מגזר שאין בו מיכסות ונראה לנו חשוב ,שתהיה לנו בו דריסת רגל למקרה שאכ7
יוחלט על מיכסות .נוסף לכר זהו בעצם אפיק ההתפתחות היחידי נענף רפת החלב כדי להגדיל
הכנסות .העגלים מתפתחים יפה ומחזור העגלים הראשן? ישווק בשבועות הקרוניס .סיכום כלכלי
של הענף החדש הזה נוכל לעשות רק נשנה הנאה ,אס כי התחזיות נשלנ זה אופטימיות.
שוק

גידול עגלי הנשר אס יקנל דחיפה אזורית ותמיכה ממשלתית כמחליף יבוא הוא תחום שנו
כל האפשרויות פתוחות וחונה עלינו לענור לגידול עגלים נסדר גודל של  1000500ראש
בשנה .כסונן הדנר כדור בהשקעה מסוייסת רבסיכרך מסוייס ,אבל יש לנו כנר תשתית של ידע
אנשים ומרכז סזו 7המסוגל לייצר מזו /זול והוא אחד מכיווני ההתפתחות היחידים שנותיו

ויותר

החקלאי.

במגזר

לסיכום .ראוי להדגיש ,כי הרפת הוא ענף לסשר שנים ,יציבותו רבה ,ההכנסה ממנו קבועה
וסדירה .כל השקעה בו צריכה להיבדק תור מנט קדימה ומתור הבנה שזו השקעה שתחזיר עצמה
נמשר

שנים.
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הלול /

יוסי כה ,7דני שריג

בשכ"  1963התחיל יוסי כה 7לענוד נלול .בלול היו אז
* ף^
 7גילים של פטישים 2 :להקות של מטילות לרניה שמנו כ8.000
|
יילגולות ,להקה אחת של מטילות לניצי מאכל ומדגרה ).ששכנה
ן
\לל^|/
בבניך של   n<bz>vnnכעת'( שהכילה  20.000ביצים להדגרת אפרוחים.
(tx</>§ J
\\JSxV//'77i
כל שניע י'נאי מי'ל"גיי'  4.000dאפרוחים שהוכנסו לתא האימו7
>) ( /1 (I
^~ rרכל שניע נשלחי לשיי( כ 4000פ"ימיס נמשקל ממוצע של  2ק"ג,
\"■■
 A^n/1לאחי גידול שצטשר כ 12שנועות .התנאים אז היו מאד פרימיטיביים,
 £\> ) 1ייס רים צרי 1יי7י' לחל? את הארכל ני7יים ננל שבעת הלולים.
01 ^/
נ.וסף לתרנגולות הרניה היו עוד כ 4.000מטילות לניצי מאכל.
\C^_A/
\/
ב>"תה תי'יפה ענ7י בלרל :פליבל נישפ' גיני נריהנד ,ישראל
נוקונצר ,מאיה מאירי ,יחזקאל כץ ז"ל וצני נודניונ ז"ל.
~^ ?'rf
אחרכר הצטרפו לענודה נלול שלמה מלכה ז"ל ואייזיק בודניונ ז"ל
גס אהובה מינוביץ מעובדות הלול הוותיקות עבדה אז בלול .ענדו איפוא ,בלול בתקופה ההיא

\ ^*f
\\\1
^ )\\V\\MV
^\ ( V^'^V
\\V
\/
fy
,

.

^^ \1^^ ^'3
^<<^^
בממוצע 6

חברים.

בשנת  1965התחילה תקופת השיפורים נלוליס .נרכשו אנוסים עגולים שהקלו מאוד
האכלת העופות .שנה אחרי זר ,הכנסנו את המאניס האוטומטי הראשרך נלול מס .10

על

עם הזמ 7רבו השכלולים .הוכנסו שקתות אוטומטיות וגס מאביסים אוטומטיים משוכללים
כ 10שנים פעלה המדגיה עד שהתפרקה .נאותה תקופה כני הקימו מדגרות גדולות שנקראו
תעשייתיות ואז החלטנו להפסיק נהדגיה ינגונית שגרמה לריבוי מחלות שעברו משלוחה לשלוחה.
"דשלוחתי וחדגילי ,כדי לשפר את המצב התברואתי בענף .אז התחלנו
<"]<,
לגדל כ 28.000פטימיס סאפרוחיס שנקנו ממדגרת קיבוץ לוחמיהגיטאות.

^

בראשית  1974הוחלט כמשק לבנות לול מנוקר ראשו 7מתוצרת הארץ.
משוכלל ביותר שהיה באותה תקופה בארץ והוא טונ ויעיל עד ימנו אנו.

ללול זה הוכנס ציוד

f

103

עם הלול הטנלקי החדש הראשו 7הגענו לפיטרם של  45.000פטמים .נירה ,בשרבה משליחיו /התנועה
נארה"נ ,הצטרפה לצררת הלרל שמארד הצטמצם עד שנשאר בר אחד  ירסי כהך.
בשנת 1978

ה7קס הליל המבוקר השני ,תוצרת אנגליה רהגענר לכ 70.000פטימים.

בשנת  1981פרש ירסי מן העבודה נלול ועבר לעבוד במכבסה .נירה קיבלה את ריכוז הלול
ועבדה כמעט לבדה בעזרת מתנדבים שונים .בסוף  1981הצטרף עוזי ברונר לחצי שנה ובפברואר
 1982הצטרף לענף דני שריג ,שעבד יתד עם נירה כמעט שנתיים.
דני נכנס ללול באופ 7מקרי לגמרי ,בסיכום עם סדר7העבודה שכעבור 3
לענף אחר .לאחר  3חודשים סוכם שדני נשאר לעוד  3חודשים ולאחר חצי שנה נוספת כבר היה
דרוש לענף רמרכך להישאר בר.

חודשים הוא עלבר

בסיכום ,יחד עם אשר גולדברג ,מרכז המשק דאז ,סוכם שעם תום שנת המועמדות של דני
הוא ילך למדרשת ררפי 7ללמוד את תורת גידול העופות ,ואכ , 7עם סיום לימודיו שם חזר דני
לענף .כעבור חודשיים עם סיומה של נירה את עבודתה בלול דני קיבל על עצמו את ריכוז הענף.
נשארו לעבוד בלול דני וחיים מלטר .בתקופה זו גידלו כ 85.000פטימים ,עזר בעבודה מתנדב
קבוע ששהה במשק ובענף תקופה ממושכת.
עד אפריל  1985גידלנו כ 85.000פטימים במחזור אחד ,שחזר  4Hפעמים בממוצע לשנה.
החל ממחציתה השניה של שנת  1984התברר שגידול של  85.000עופות ,היה למעלה מכפול מהמכסה
שהוקצבה לנו ,דבר שגרם לירידת רווחיות הענף ,עקב העל יה התלולה בהוצאות תזונת העופות
ובאנרגיה ;חשמל וסולר'( .בנוסף לכל כל כסות הפטימיס קהי תה מעל למכסה נשלחה לחו"ל והתמורה
עבורה היתר ,נמוכה ב* 10<1מהתמורה בשיווק מקומי .לכ 7הרחלט לרדת בהדרגה למכסה המוכרת
ע"י מועצת הלול והיא כ 40.000עופות שמגדלים אותם רק ב 2הלולים המבוקרים ב",י 4מדגריס
בשנה.

הירידה בכמות העופות גרמה לשיפור ניכר בהוצאות הייצור ,לתוצאות מקצועיות טובות
בהרבה מהקודמות ולשיווק מהיר בארץ ,כבר בגיל של  8שבועות ,במחיר מרבטח .הסדגרים
האחרונים האלה מראים סימנים ברורים לשיפור ניכר

בריווחיות הענף.

אוגוסט 1985
14. 10. 1949
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לנר י'שני'  330דרנם בריכות .ז.א .הגדלנו
בריכות הדגים ב* .360ברשותנו עכשיו  420430דרנם.

S

נחשבים כרגע למשקדייג מהגדולים בארץ ;לפי דעתי
ני 7עשרת הראשונים מבי 66 7משקי הדייג( .במשקנו הפך הסידגה
לענף חשרב ,שצריך השנה להגיע למחזור כספי דומה לזה של הפלחה.

בניית הבריכות בש;1ח
חליצי ממדרגה ראשונה .בתנופה אחת התגברנו
הגדול הזה "ביו הנעמניס"  .נקווה שפעולת הניקוז והייבוש לאחר
בניית הבריכות תאפשר את ניצולו של כל השטח הביצתי הנ"ל שהיה
מקור קדחת לכל הסביבה הרחבה .בניית הבריכות עלתה ביוקר רב,
בגלל הרטיבות הרבה אבל הצלנו בזה שטח שלא בא בחשבל 7לשרס
גידול חקלאי אחר   .

שבי 7הנעס 7היש 7והחדש ,הוא מפעל
על

אוקטובר 1949
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השנה

הביצות

בשסח
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בריכרת הדגים /

פל17י

ברצרני לסקלר נק*רה
המשפיעים

הגורמים

אני7

עליהם.

את

השינויים

שחלו בחמש

השנים האחרונות נמידגה ולעמוד

על

ראשית נתכרנן בטבלת ההשוואה הנאה.
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ש"ח נדיטמיס

554
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מקדס מזו 7כלל.
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מתוך סקירת ר^נלה נגלה את התופעות הנאות;
.1

שיווק הקרפיונים

.2

שיווק האמנוניס הגיע לממו'גע של  6070טרן לשנה ,אך נשנת
ויותר .על הסינות לכך נעמוד נהמשך.

.3

למרות התנודות נשיווק נשארת כמות המדרך קנועה נכל אחת מהשנים.

.4

ינול הקרפיון עלה נשנת  %50a 34לעומת הממ^ע הרנשנתי ,
גידול הקרפיונים נולו למאגרים ,דנר המשפר תנאי הגידול והינול

.5

הינול

.6

השטח נדונמיס ירד בהתמדה מ 584דונם ל 325דונם ,ועם זאת עלה הינול הכללי

מיכסת

השיווק.

לדונם נאמנונים עלה נשנת
השנים 1980

.1954

בהתאם.

פי !6.5

j

ל.1984

 aipnהמדרך ,שהוא כמות המזו 7הפיזי המושקע לגידול ק''ג דגים נשאר קנוע ובשנת
) 1984שנת השיא'( אפילו היתה ירידה קלה.

עד כא 7על

ומה עומד

1984

הונפל השיווק

וזאת עקנ הענרת

ב 56טרך ברך

.7

נר/מש

השנים האחרונות

נשאר

קנוע .הסינה

לכך

היא מיגנלת

מאחורי

הנתונים הפיזיים.
נתוני שנת .1984

נעמוד נק*רה על הדינמיקה המנחה את העוסקים נמלאכה

ראשית עברנו משיטת גידול פוליקולעורה למונוקולל1ורה ,דנר שאיפשר לנו להתיעל
משום

ש..

א .הגדלנו
לדונם.

את צפיפות הדגים מ400

ל 700קרפיוניס

לדונם רמ 500ל6000

אמנונים

י

105

נ.

שרב לא נוצר צורך "לגלגל" את ה7גלם
ולנזנוז מיס

ג.

לקילם.

סיג המזרן לכל אחד מהסיגים

נעלית שיווק סוג

.7

מניינה

לבריכה רבכך לגררם לפחת גדרל

אחד של

ה7י7אס

נאופ 7ספציפי.

7גלס לא פגעו נגידול הסוג

וכוי.

האחר

שנית ,ענדנו מהפכה של ממש כהכנסת עגלת הזנל "מתוצרת עצמית"^בר
ויקר ועזר לגידול סואץ של הדגים.
שלישית  נפתחו אפיקי שיווק נוספים לאמנוניס ענעיקר לתעשייה
למכור פי  2מן המכסה שלנו.
נשנה

,

יכ

שחסך מ1ו7

דנר שאיפשר

לנו

לסיכום .נשנה האחרונה ענר המידגה לשיטת גידול שכנר הנינה תוצאות חיוניות.
הנוכחית אנו הולכים נאותה דרך ונקווה כי ההישגים לא יפחתו מהישגי העני.

גם

אוגוסט 1985

כוחאדס ,מתוך מטרה לפתח מרכז כרבד כללי בתחרס התעשייתי"

עם רכישת המפעל הועסקו נו  8עונדים .כיוס עונדים
נמגו  30חברים ר 8שכירים .במשך  23שנות קיום המפעל ענדו נו
שכירים.
בשנים האחרונות ,תרם המפעל כ\ 20מהכנסות המשק .הייצור נמגו

|

כ 120חברים ר15

מתחלק כדלקטץ;

סדי לחץ \ 33

וסתי לחץ* .22
שניהם לשוק המקומי בלבד.

"לימפהפרס" \

25

רונו ליצוא .עינוד

חלקים ענור "מאג געתו) "7מתרכנך( \ .20

מדילחץ ררסתי לחץ
השיווק כולו נעשה נארץ

נטציאות של תחרות קשה נמוצרי ינוא ,נמצנ של
פישוט תהליכי הינוא ופתיחת תקציניס דולארייס למערכת הבטחרך .מול סגירת תקציניס

הפחתת מכסים,

שקליים.

למרות קשיים אלה ,פיתח לעצמו המפעל מוניעי 7נקרנ מספר ניכר

בארץ ,שנעזרתו אנו מתמודדים עם מוצרי

של

לקוחות מרכזייס

הינוא.

נעשו מאמצי יצוא לארה"נ ,לונצואלה ,לאירא 7ולאירופה  אולם קיימת נשוק העולמי
תחרות  nvpקל עבודה זולה )טהטזרח הרח^ מחד ,ומאידר ,טכנולוגיה מתקדמת )םטדינרת
המערב( .שני גורסים אלו מנעו מאתנו לפתח שווקים ליצוא ,למרות המאמצים שנעשו נכוו 7זה.
i

106

"בללמפהפרס"
מנשיר ר,לימ3ר3.,ר 0המ7יע7
בשנת  1980הוקמה י"ליהיס".
5הלרדת בצקלת בגפיים ,נקנה מחברת "הידיולו ",יקנו™ הממציאים ,ופותח רשרפר "5י ג יימס

המכשיר הינל הטרב ביותר מסוגל לבעיות ליספתיות.
קיימת תחרות

S3'4

קשה של

מכשירים פשוטים

לנחותיס יותר ,וזולים

בהרבה.

יצוא הלימפהפרס מאז רכישתו הסתכם בשנה האחרונה  260.0002דולר .מתוך זה
 ארה"ב; ^  9אנגליה  22\ ,הולנד וצרפת ר 16?1לארצות אחרות.



כיוס עובדים במחלקה כ 3אגשים קבלעיס .צרכי הייצור מחייבים אותנו לשפר את
המכשיר בעיקר את צלרתל החיצלנית ,כך קייס צליר דחל ,9בתלספת חבר נלס 9לצללת כדי
לאפשר הוספת מלצר רפואי נרסף לקללי הייצלר להשילוק.

נמפעל מאג געתל"7

מייצר וסייצא מעברים ואביזרי

בינלאי  1985נלצר קשר עם מפעל "מאג געתו "7אשר
צנרת .במסגרת ההסכם הראשוני ,התחייבה סגלאפק לעבד חלקים עבלר "מאג" בהיקף
דללר לחלדש .לאחר חלדשייס של שביעלתר*לץ משני הצדדים ,סלכס להרחיב את היק 9ההסכם
 17.0005דללר לחלדש לע"פ הסכם זה נרכשה מחרטה סי א 7סי נלספת.

של 7 000
י

מטרת ההתקשרות עס "מאג" ,היתר ,לספק הכנסה נוספת ,תוך ניצול כושר הייצלר
מחלקת העיבלד השבבי .התסלרה לכל שעת עבלדה במחרטה היא גבלהה בי לתר למשללמת לפי
שער הדללר ללא כל שחיקה בשל הילתה מילעדת ליצלא .העבלדה ליד הטהיטה ,נעשית בסשר
 24שעלת ,כאשר בתלרנלת לבסשסרלת השלנלת לוקחים חלק כ 40חברים .עיקר המאמץ כיום הלא
בשיפלר האלטומצלה בהזנת החלקים.
של

עתיד מגו

על רקע  nnpnמפעל חדש

הדילניס וההחלטה במשק ,על העברת מוקד הפעילות המשקית לתחום התעשייתי
הקסת מפעל חדש ,מציבים סימ 7שאלה ,על המשך קילמל של המפעל .מפעל אינל יכלל להתקיים
ללא התחדשלת במלצרים ,בטכנלללגיה לבמשאב' כלחאדם.
שבמרכזם

מאז תחילת הדילניס על הקמת מפעל חדש ,לא נכנסל למפעל אנשים נלספיס .ברלר
שהקמת מפעל תצילר גי לס כלחאדס ,מכל ענפי המשק לבראש לראשלנה ססגלאפק .בחינת'המצב
הקייס הילם ,מראה שלא ניתז להסשיר בקילס המפעל ,כאשר קייס פער שהללר לגדל בי 7מה

שיש לעשלת לבי7

מה

שנית 7לבצע ,כאשי בכל מחלקלת המפעל קייס מחסלי באנשים.

יש לשלב בדיל 7על הקמת מפעל חדש ,דיל 7רציני בעתיד מגלאפק .קיימלת מספר אפשרלילת
כגרך :ביטלל מחלקלת ,שינלי טלצרים ,שינלי לרענל 7ההרכב האנושי או אפילו העסקת
קיומו של המפעל בצורה מבוקרת.

לי ברור שהדיל 7חייב להתקיים בפלרלם רחב בללתי,
המפעל ,גלרר עמל פגיעה במלנלטי 7של המפעל בקרב לקלחלתיל.

מאחר שהתהליר שבל

אלגלסט 1985

מצלי הילס
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אראלה גל לד

מזה שנה לשלישי' חלדשיס פלעל מפעל הנלנלת שלנל
נ י ל; ל עש ל ת ס י כ ל ס נינייס.

ננר

"חיננית"

7

 jarרב חיפשנר מפעל  jvpשיתן פתררך לחברים רחבררת

!™gTTTjfQ^pjPK

 Kg *^yjC^s^&W^^LyJשכנר אינם ערכדיס בענפי המשק השלטים מג1עמי גיל אל נריאלת.
)^ T^y^XTx^g ^fZכאשר נמסר לנ 7על המפעל הזה אשר פעל נאחד מ 7המ?פיס נחנל
\ /שגב  קלרנית ,ידענר שמצאנר אל; אשר חלפשכל .יאכ 7לא התבדינר.
?^_1
)^)\1\1
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חיננית

^^~^>/

משלנת נ¥לרה מלחלחת נמה

מ17ר7ת

חשלנלת ,לניתנת

תשלנלת מרצלחרת בנרשא עבררה ,תעסלקה לרללח נאה.

יש נא 7הרנה ענלדת ידיים .גזירה ,תפירה ,סריגה ,הדנקה ,מיללי לעלד לעלד .חלמרי
הגלם הם שיירי נדים ^נעלנייס ממפעלים נאיילר לחלמר המיללי סיני אקריל , 7אפשר להגיד
שאנחנל

חלפנים

לנלנלת.

שיירים

המרצריס הטלגמריס

של

חיננית

הס

נעיקר חילת ממללאלת ,לנלנלת.

מאז התחלנל לייצר אנחנל מפתחים כל הזמן מרצריס חדשים ,משנים את הקיימים ומלסיפלם
להם נ'נלרה

לנ^נע.

המרצרים טתקנלים באהדה רנה נשלק להלהיטיס הנרכחיים הם שני מרצריס שפיתחנל נא7
לנקראיס על שם מע^ניהס ..תרנגללת רנקה )רב?ה שמריה( לפיל חלני ;חלני כהך( .לר גדל הצררת
בערד מספר חבריס יכללנל להגדיל מאלד את הייצרר ללספק את ההזמנלת.

את הייצרר התחלנל נשללשה חדרים קעניס בשיכרך שליד המרפאה כעת התרחננל ר"כבשנר"
ערר חרר ,כר שכל הבית עלמד לרשלתנל רערייך המק7ס עפל .9אס זרס ההזמנלת ימשל נמל ענשי7
לנצליח להגריל /7צת את הצררת נצטרך גס למ'נלא מקלם מתאים רנרח ירתר.
רלסירס  :משאלתנר  שימשך המצב כך ,ראנחנר נשמח.

הענפים שהיו 

לאינם  /מנדל שחלרי

שלוש תחנות :פלוגתהים ,משמרהים ולבסוף אפק ,ובמקביל לכך ,עברה גם ההתפתחות
החקלאית והמשקית גלגולים רבים עד שהגיעה לרמה של היום.

עונות

השיטה המקובלת בחקלאות היתה משק מעורב ,כדי להבטיח עבודה
השנה וכדי לפזר את הסיכון בפני כשלונות ובפני פיגועי טבע .לכן כבר מההתחלה הוקמו
ענפים רבים .המודל היה קיבוץ גבת .גם את ההכשרה המקצועית קיבלו החברים ברובם בגבת.
לאנשים במשך כל

בפלוגתהים היה קיים גןירק קטן ומשתלח פרחים ומכוורת קטנה .גם במשמרהים התקייס
גןירק ומכוורת קטנה ונוספו עוד כרם ענבים ,רפת ,לול ודיר צאן .בשנת  19^6היו כבר
ענפים אלה .פלחה ,מספוא ירוק ,גןירק ,כרם ענבים ,צאן ,רפת ,לול ומכוורת .ואחרכו,
באפק נוספו בריכות הדגים ,בננות ופרדס .במשך השנים התברר כי על הענפים להיות גם ריווחיים.
היתה

איפוא ברירה טבעית ובמשך הזמן

ענפים רבים נשרו

ונשארו וגם

נוספו

וקיימים

כיום

ענפים חקלאיים אלה :גידולישדה ,כותנה ,אגסים ,פרדס ,אבוקדו ,רפת ,לול ומדגה .כנראה
שהכותבת הוא הגידול המתאים ביותר לקרקעות שלנו בשלחין וגם בבעל.
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ולפירוט הדברים  ענפים שהיו ואינם עוד .משחלת פרחים התחילה בפלוגתהים בשנת
 ,1936המשיכה במשמרהים והתחסלה בשנת  ;1949האדמה באפק היא יותר מדי כבדה לגידול פרחים
לשיווק .גןירק התחיל בפלוגתהים והיה קיים גם במשמרהים וגם באפק עד לשנת .1960
ההשקייה היתה בהמטרה ובתלמים .ענף הירקות קלט עובדים ועובדות וגם סיפק ירקות לבית.
הריווחיות היתה נמוכה וכשקמו ענפים אלטרנטיביים :כרם ,מטעים ,סלקסוכר ,התחסל הענף.
בעונה אחה 194142התקיים גןירק גם בראקייק .מספוא ירוק התקיים במשק עד  1965כענף
עצמאי המספק ירק לרפת ולצאן .שנים רבות היה מקובל להגיש לפרות כל יום מזון ירוק ולשם
כר התקיים כענף נפרד מן הרפת .בשנת  1965השתלבה הזנת החרות במערכת העבודה של הרפת.

כרם הענבים התחיל במשמרהים בשנת  .1941באפק הגיע לשטח של  100דונם .גידלו בו
את הזנים המקובלים במשק היהודי והפרי היה מופיע בעונה שהשוק היה מוצף פירות .לא היה
שום יתרון לא בטיב הפרי ולא בזמן ההבשלה .הריווחיות היתה קטנה .מתנדבים טרם היו,
עובדים היו חסרים תמיד ובעיקר באביב ובקיץ בזמן דילול ועישוב הכותנה .בשנים 196263
התחסל.
בננות  ההתחלה היתה בשנת  1951והסוף בשנת  .1958מהר מאד התברר כי הקרקע הכבדה
והמים המלוחים אינם תנאים ליבול טוב ולפרי יפה ,נוסף לכו היתה שנה  1958שנה של כפור.
המטע קפא ובזה נגמר הנסיון.

ענף הצאן היה קיים משנת  1940עד  .1972מרעהבר ושטחי שלפים היו למכביר ,למרות
זאת ענף הצאן נאבק כל השנים על קיומו .תנאי העבודה היו קשים וחברים לא עבדו בדיר
ברצון .היתה תורנות של חברים לעבודה ,ולבסוף גם הריווחיוה ירדה .וכשבעיית העובדים
החמירה מאוד נמכר העדר .משק אפק היה בין אחרוני המשקיים שהחזיקו עדרצאן.

וגם המכוורת היתה .אמנם העסיקה בעבודה

מעמד בפלוגתהים,

רק

אדם אחד ,אוסקר גולד זייל .החזיקה

משמרהים ואפק עד .1957

בענפים הקיימים היום היו גידולים בשטחים גדולים ,וכיום אינם תירס לגרעינים,
סלקסוכר ,בוטנים ,שזיפים .חבושים ,תפוחיעץ ,גואיבות ועוד .בשטחים של גןהירק והכרם
מגדלים כיום כותנה ובשטח של השזיפים ,התפוחים והזיתים  כיום אבוקדו
ענפים אלה שהיו,
ובכאבי הגב של אלה שעבדו בהם.
לא

מעט עקבות השאירו בחיי

החברים .עקבות אלה

עם זה  אינם נשכחים הימים ההם ,ימים של תקווה שליוותה את כל
את החוויות של השתילה הראשונה ,של הנטיעה הראשונה .היה סיפוק בקטיף ראשון ובהישגים
יוםיומיים בעבודה ובפרי יפה  כל אלה השפעתם ארוכה ומתמשכת ,אפילו לא במודע ,עד

ימים אלה.
אוגוסט 1985
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ניל;הספר בוזנורררת הזמן  /אריה שני

ביתהספר נאפק עבר במררצת  37שנית אפק תמרררת רשינריים ארגוניים רערכיים גדילים
ביותר ,אילי הגדרליס כירתר במערכת השינריים שחלו בכל שאר תחומי חיינר.
עס המעבר ממשמרהים לאפק עברר לישרב החדש  3כיתרת :רקפת ,כלנית ונרקיס ,רבהך
 30ילדים .בארתך שטיס ,יסי 7מוסד לתפיסה החינוכית ה7ה קיום ניתספר בכל ישוב וישוב.
נהתאס לאותה תפיסה קם גס נאפק ניתספר יסודי ותיכו 7עם חבר מוייס ומחנכים שיונסח ניי
המשק .באות 7שנים נשלחו חנייס כמר אליהו ויינר ,הדסה דינר ,נת 7אשל ,שרה סגכ0* ,תר כ.

ללימודי הכשרה למורים.
נשנת  1957בר סיימה הכיתה הראשונה "רקפת' את ניתהספר כלל מערך ביה"ס
 9כיתרת )כלנית .חבצלת ,ורד ,נרקיס ,נורית ,רימוז ,איז ,הדס ^^^^^*^( סלהכל 160
ילדים .לצררך מתך תשונות מתאימות ל'נרכי ההוראה והלימוד נכיתות ני"ס תיכו 7נבנה רנחנך
בשנת " 1960ביתהמעבדרת" .היה זה מכלול של כיתות לימוד ספריית ניתהספי ,מעבדות
בישרב

לניאולוגיה,

כימיה

ופיסיקה.

חברת הילדים הגדולה והפעילה של אותם ימיס לא רק עסקה בלימודים וברכישת ידע
היתה חברת ילדיס פעילה ותוססת .נזכיר רק את המפעלים שהיו באחריותה הישירה והבלעדית
כמו למשל ג7ירק לגידול ירקות בשביל מטבח המש? ,משקחי גדיל ומגוי 7בו עסקו בגידול
אווזים ארנבות ומעג 1עופות נוי ;חשוב להזכיר את עזרתו הרבה והחשיבה של דינר ז"ל בבניה
ובאחזקת מש?החי( ,מחסן צירד שבר היה מרוכז כל צירד הטירליס ,מחסך אופניים שבתקופת
השיא היו בו עשרות זוגות אופניים שאותם היו מחלקים לילד' ביתהספר לרכיבה בשבתות,
אלא

בחופשים

i

ועוד.
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יצעיי נתלר מסגרת הקיבוץ הגדיל עם
מטיי""י !"1י71ל7לס י|;)7ל'מאיי"ת כתא ?רברצר
י?""' אסיפי'כללית ,מזכיר לשאר נעלי "קלזיס כמל אלי שבחברת המבוגרים בקיבלץ.
כער?רה לחי3ש הת7מייי של י'"יי'

י  י לי

;";;;:;;;;;^5י"ה

 n\ill 7957הששר 0י 11'1ה0רמנרס היאשינים לשני ידמיגיאפי הקיים בחברתנו .אס בשגת
 1969למ 77יק , 75ל7יס
ב 3תי" ננ7תי'ספי נאפק כ 160לל77ס בסנ כיתות ,היי
ת ?תעיייי קק"יס איגיגיים לקיי 0מערכת של בי"ס שלם בתחלמי המשק.
י3
אגו היו;
לאיי י'נסי 77של ביתהספי המקומי .השאלות
ש;ליל7
לי
 alnא ו י
האם אגו גותגלם אפשרויות למידה מספיקות לכל התלמידים בהתאם ליכולתם? האס אי7
הימאים בשי™ הוראה אתידה ללא אפשרות של רמות לימוד ובהירת גושאי לימוד שיגים לתלמידי,

""ת

"י^יי"

יי'"יייי

ךמיץי);ס/,י; ;1המייים חברר י'מקיי" שלימדי במרוצת שגיס רבות התעייה וגשחק .חלקם פרש מן
המק'נוע כליל ,ונאי 7מורים משלגו להחליפם תפסו את מקומם מורים שכירים.

אזיייילתל^ידי'"^ ™7י^7
מאז ביצוע

*"3*"l

נהתאיגגית אזייית

אותה החלג1ה למעקה חל

"לצרה נאות7

.ניס,

של

בי"ס

שיגוי קיצוגי נכל מערכת החיגור שלגו.

מסןו"ני;ייק,5י מאז יע 7יי7ס י'תחלח לטע*י ל'ינ"ם :כיתות יסוד עד כיתה
י'מחילה
אזייי
לניתס3י
זבולו,7ה7לד7ס
נגוש ררצארם
יע 7י"ב
ני 7שגי נ
ביגור.
ל'לנ 
והתיכון
מכיתה ז'"' 
מרכזים .ח"יבת הביגיים

""י" "^
"
ינית
רילדים^חר"^י"י'"" 7י' נלתהספי הק31יע
ביתהספר
הילדיס .חל שיגוי משמעותי במקום שתופס

■r

''

י
ה ח

 ממשיכות את

ובתודעתעל אלפיה
המשקי'לימיד,
בחייאי*'
על
הציבור.

של

חבית

נ"'ייס5י האזייי ענה נמי7י' מקי"מת על הציפיות לגילל 7מקצלעות הלימוד ובעיקר
קג 71יוח
ללמי 7נהי;אס ליניליי יי"" יתלמיי איז 0פק שחל מאפשר
יהר והמסלולים השוגים שמציע ביה'ס האזורי לא היה אפשרי במסגרת ני"ס מקומי

^]1

"י"/יי"י

.
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רכמה מתרך ?94

ביומן מס*  167ארגרסם  1940מצאבר את הידיעה הבאה:
 101חברים רחבררת כילם בקרבים בשמותיהם ,היו בתקופה

*עביי

ל;י;ר^י;;.ם;כשיי

יעכשיי ,צא רלמד :מתוך

יגיקיס(

^איי

מתביי שמתיכם
5

^יי ^^ ^

הכיתךת הךאשךנךת שלנך

הגיער רבתקבלר יחברות בקיבךץ

^)קךךב

בקיבוז עד היום? למחטבי חיטובים ויחוס,ב,

למספך

)ךקפ^

זו מועמדים בקיב^
כריל נפטרים וחברים

^^ ^^^ ^

^^ י^ ^ ^

מחטבות _ כר ברחב להן0תרע<<<
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המפגע! עס ילדיס ממשקים שיטיס יצר מעגל
שזימטה לילד מסגרת ניתהספר המקומי.

של

היכרויות ומגעים חנרתייס רחנ יותר מזה

אופי הלימוד הפל הרנה יותר ממוסד .מאז ההחלטה נל תלמידי ני"הס התיכו 7שלגו יגשו
נסו 0תקופת הלימודים לנחינותהנגרות הפנו הלימודים נעיקי נכיתות התיכו 7לנפוצים
לצרכים ולתכתיבים

של

מבחני הנגרות.

אפשר להצביע על השפעה שלילית אחת נרורה של ני"הס האזורי והיא  על החיים העצמאיים
של חנרתהילדיס .ילדיס היוצאים מוקדם ננוקר לניה"ס מתפזרים שם נתול צינור גדול של
ילדיס ממשקים שוטים ,וכשהם שנים הניתר ,בשעות הצהרייס המאוחרות אי 7לצפות מהם לקיים
מסגרת נטויה ומאורגגת של חנרתילדיס על מוסדותיה ומפעליה כפי שהיתר ,כאשר כל הילדים
למדו ננית .הלימודים נניתהספר האזורי פתרו אמטס כמה נעיות והסירו כמה קשיים ששררו
נניתהספר נמקוס ;נעיקר קשיים ארגוטייס ,כלכליים רטכניים( אל נו נזמ 7העלו מספר קשיים
ונעיות שלא על כול 7טתטו עד עכשיו תשונות הולמות.
שתי הנעיות המרכזיות ה?; איל לקשור את
נניתהספי  nyxunמעבר לחצר המש?? איל למשול

לענוד ולפעול נניתהספר האזורי ,ולא להופכו
מ 7הקיבוץ ,מרוחו ומרעיוטותיו? איל

למלא את

המשק ואת החברה נקינוץ לנעשה ולמתרחש
ולגייס כוחות הוראה וחיגול מתול המשקים
לניתספר שר7נ עונדיו הס שכירים הרחוקים
שעות הפנאי של הילדים עם שובם מניתהספר

נתוכ 7ונעטי?7

שאלות אלו ואחרות הנוגעות מניתהספר האזורי  טורדות ומנקשות תשונה.

אוגוסט
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ביתהספר היסודי כיום  /זהרה גולדנרג

בית ספרגו המקומי באפק מכיתה א' עד ו כולל בתוכו כ 80ילד .הצוות החינוכי מונה
מורותמחנכות 8 ,מורים מקצועיים 2 ,מורות לחינול מיוחד ומטפלות.

הילדים לומדים ופעילים עד שעה  4.00במסגרת ניתהספר .הבעיה היא שאי 7לטי מורים
מק*ועייס ,שרובם מורים שכירים שנאים לשעת הלימוד ואיטס מעורים נחיי החברה ופעילותה.
סכא 7בולט עוד יותר הצורל במדריל חברתי שירכז את החוגים ,פעולות התטועה ,מדריכי כיתות,
טיולים ,מחטות ,עבודת הילדים וכוי.
לימודי המחשב בשטה הראשוטה באים לשמש שתי מטרות; לימיד שפת הלוגו ותכטיות לומדה
של "סמל" ,חשברך ,עברית ואטגלית .שטי סוגי פעילויות אלו אהובים על הילדים .אטו מסכמים
שטה זו כהצלחה בלימודי המחשב עס רצ 77עז להמשיל בהם תול שיפורים קלים.
חידוש נרסף בביתהספר הוא לימוד השפה הערבית החל מכיתה ה'  .הרעירך התקבל תחילה
בחשדטות ,ספקות וחששות שטעלסו עס סיום השטה הראשוטה ,וכיום אטו מרוצים ס 7ההישג
שבדבר .מתברר שיש הרבה ללמוד כדי לדעת שפה זרה.
השטה

בה מחשבה

לימדה

מורה לאמטות שכוללת גם

טלאכתכפייס .זו

ריצירה .יציררת הילדים בתערוכת הסיום הוכיחו

את

צורת עבודה

חדשה אצלטו שיש

אהבתם למקצוע זה.
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טרטרת הלימוד כייס שרנרת מאלו שבעבר .הן מכררנרת לצר החווייתי
נחירה אישית ,נד בבד עם הלימוד הפרונטלי בתהליך הגמשה .שיחות חשיבה יוצרת
הקשבה ,הנאה והערכה .בעשור האחרו 7הושגו תגליות חשובות בתחום הפעילות היצירתית בשנית
ע"י משחק ,דרך
יש בה7

המוקדמות.

ביה"ס

רבות נלמד דרך המשחק ,תנועה ,דרמה ,שירבוט ומק'גבים .בדרך זו לומד הילד להתרכז,
להפעיל את דמיונו ,להוציא רעיונות אל הפועל ,לחקות ,לשלב מרכיבים שונים יחד ולפתח
שליטה בעולמו .גילוי ,חקירה וסקרנות טבעית של הילד מנוצלת בתכניות הלימודים החדשות
בלימודי הטבע והמדעים המסייעים לפיתוח החושים.
אחת הנקודות החשובות היא הלמידה לפי קצנו האישי של כל ילד ולפי הגירויים הרבים
בסביבתו .כל שיטת פינות העבודה מתבססת על כך .הלמידה העצמית בעזרת מנחה מכוון ימחדד
י
את החושים.
החל מ 7הכלתות הצעירות הילד בוחר נושא אישי אמוציונאלי המעניי 7איתי ועליו הוא
מכל 7עבודה שנתית ,בהנחיית המורה ,הספרנית ,או מנחה אחר הנות 7את הכלים והגירויים
לילד שיוכל בבגרותו להגיע אל מטרתו הלימודית ואל סיפוקו האישי וידע כיצד לגשת אל
עבודה הניתנת לו .היום עם התפתחות המדע והטכנולוגיה אי 7המורה ספק הידע היחידי לילד.
המורה היא שמכי 7את הילד לחשיבה מסודרת ומספק גירויים וסקרנות ,רבים ככל האפשר ,באפיקים
מגוונים

ושונים.

ישנ 7סתירות רבות בחינוך .מצד אחד המחשב שחדר לעולמנו המתמטי והראלי ולעומתו

פתיחות

לאומנויות

מגוונות.

חברת הילדים כיוס היא צעירה מאוד ,ואופיר ,שונה מ 7החברה בשנים הקודמות
בלתהספר התיכו 7התקיים בבית .לפני שנים היתר ,חברה פעילה ואוטונומית .כיוס החברה
מבוססת על למידה רבגילית ,על ארועיס ,חגים ,חוגים ומסיבות .אנו משתדלים שיהיה מגוו7
רחב של חוגים .הכיתה שוב איננה חברתו הבלעדית של הילד.
כאשר

בשנה האחרונה היה מורגש שהשפע הרב שמוענק לילדים מביא אותם לזלזול ,לחוסר התמדה,
לחוסר איכפתיות ומכא 7המסקנה שצריך להגביל ,לקבוע חוקים יותר ברורים ,להטיל אחריות
ללשנות את המוסכמות והנורמות שהתרגלו אליה 7בשנים האחרונות.

זו,

באופ 7כללי אפשר לומר שהילדים מהווים אספקלריה של
נלכח בעיותיו ומציקותיו של הנוער ,עולים מחדש חיפושים ושינויי דרך בחינוך.
יש עידוד להתיחסות ערכית למעשים ,לתבונתכפייס ,לפתיחות וליצירתיות ,להבנה אנושית,

החברה הבוגרת ובמציאות

לסבלנות לסובלנות.
1985
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זמנים

היו

כשיחה שקיימה קבוצת כנים וכנות מן הכיתות
הראשונות הועלו ונרשמו מפי המשתתפים הדברים הבאים.

בחברת הילדים של שנות ה 50שרר שוויון יותר
היו אופניים פרטיות ולמעט כנות חולצה או זוג סנדלים.

מלא מאשר אצל

המבוגרים .לחלק מן הילדים

על הרכוש הפרטי

הזה התנהלו אין

סוף שיחות חברה ובירורים.
האופניים הוכנסו למחסן כללי וכר קויים שוויון מלא .את אופניהם נתנו הילדים בלב קל.
כרצונם הטוב של הוריהם .שנים רבות התקיים מחסן האופניים המשותף .בנים רבים כעלי כישרון

טכני קיבלו

בו את הכשרתם.

ודורות

של

ילדים נהגו

להשתמט בהם

בטיולים ובסיבוכים

גוון

במשק.

הגינדור היה אסור .בנות ש"נתפסו" מורחות מעט שומן בעל
נקראו לבירור .שיחות חברה נערכו על זוג נעלי ריקוד  משאת נפשן של בנות "נורית"
ורימון" ,ועל עגילים אסור היה אפילו לחלום .עד כיתר .ז' נעלו הילדים רק נעליים גבוהות

ורדרד על השפתיים

ולנסיעות החוצה חיפשו בכיתה אחרת נעליים חצאיות.
בכל כיתה היה מעיל

גשם אחד שהיה משמש את

כל הילדים לנסיעות לקופ"ח .מקורו

של

המעיל

הזה היה על פי רוב ילדחוץ.
בחדרהאוכל הישן שהיה ממוקם בצריף היו יושבים לאכילה על ספסלי עץ ארוכים משני
צידי שולחנות גדולים .כדרךכלל  4אוכלים מכל צד .כר במשמרהים וכר באפק .הכלים 
פשוטים ומעטים .סכין אחד לכל שולחן .האוכל  תקופות ארוכות בצימצום רב  חצי ביצה,
מרגרינה בקוביות ושלושה זיתים .בחורף הי תה פזורה נסורת על הריצפה והיו נכנסים לחדר

האוכל בנעליים מלאות בוץ.

השנים הראשונות כאפק זכורות כשנים גשומות מאוד כאילו ירדו
באמת כזאת היתה כמות הגשם השנתית ואולי זכור כר משום הבוץ הרב במצב של חוסר מדרכות.
אנשים דישדשו בבוץ ,שקעו והיו מלוכלכים ומלכלכים .המקלחת היתה צינורית וכמובן גם
השירותים היחידים היו צינוריים כלליים .אפילו אל הבתים הראשונים עם שירותים )שיכון
וותיקים ראשון( נכנסו לגור בטרם היו השירותים מוכנים לשימוש .ביום ובלילה צעדו אל
 1000מ"מ כל

השירותים הציבוריים.
לילדים לא נקנו מגפיים בשנים הראשונות והם
הסתפקו בנעליים שהמטפל ו ת נהגו לנקות ,לייבש ולצחצח
י

ו ם י ו ם.

זוג הפרידות הן ששירתו את ההובלה הפנימית
בחצר המשק לסיפוק צרכי המטבח ,הרפת ,הלול ,איסוף
האשפה וכוי .עיקר המאמץ היה בחורף עת העגלה שקעה
בבוץ עד ליצול ובמאמץ רב עלה להן לפרידות להוציא
אותה מן הבוץ.

k

שנה .אולי
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בחיפזון

המעבר ממשמרהים ל"נקודה" ,כפי שנקראה אפק בשנותיה הראשונות ,נעשה
ה"מאורעות" שפרצו עם החלטת האו"ס בנובמבר  .1947עד אז היה המעבר בשלבים ,לפי צרכי המשק.
תחילה עברו הבנאים ואחריהם הלול והדיר על עובדיהם ויותר מאוחר הרפת על עובדיה וכוי.

בתיהילדים היו אחרונים להעברה .הילדים היו נוסעים

בשבת

מחמת

לבקר את הוריהם ב"נקודה"

עם גכור ימי המתיחות של סוף  1947ראשית  1948עברו האנשים והילדים לאפק .המכבסה
עוד נשארה במשמרהים והיו נוסעים זמן רב לעבוד בה.

הצפיפות באפק ,בשנים הראשונות היתה גדולה .גרו הורים
בחדר אחד ללא שירותים.

עם

ילדיהם ועם "פרימוס"

בבתי השכונה הראשונה כאפק היו הקירות עד גובה החלונות יצוקים בטון .זכור,
לחברים "הלא לוחמים" ולילדים שאם יהיו יריות בלילה ,יש לשכב מתחת למיטה בחסות
שאז

נאמר
קירות הבטון שאינם מעבירים

כדורים.

גם הצריף ששימש כיתה לשתי כיתות היה מוקף קיר נוסף נמוך
ממולאות חצץ .בצל הקירות האלה הצטופפו הילדים כשעת ההתקפה על המטעים.
של

תבניות מלוחות

עץ

אפק של מלחמת השחרור היתה ממש "ישוב ספר" לכל דבר .מולנו היו ישובים ערבים
עוינים רבים ובראשם שפרעם בשמה הערבי שפעאמר) .היה זמן שאת השם שפרעם חשבו לקרוא לאפק[.

ימינו.

המשק הוקף גדר גבוהה ,מתעקלת ולפניה גדרות נמוכות  ממש כמו המוצבים של
בתוך הגדר בנקודות שולטות היו עמדות ,חפירות מכוסות בשקי חול וביניהן תעלות קישור.

את כל

מערכת ההגנה הזו ריכזו

jdk
:
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ממגדל השמירה שהיו בו

חדרים מוגנים

בחצץ.

בשבתות היו באים אנשים מן הקריות וחיפה וחופרים
באתים ובמכושים תעלה אנטיטנקית שנמשכה מן הגבעה כלפי
צפון
היינו ערוכים להגנה .כמובן שהיה מתח וחרדה גדולים 

HE^^B?^ifljpY"iflf^^tf ^H^^^^HU^£4|Bיוחנן ולא אלינו.

שעה וחצישעתיים בענפי המשק ובמשקחי .היו ועדות והיו מסיבות ושיחות חברה כל שבוע.
היו מדריכים לכל כיתה וגם הדריכו במעברה .היו "מפעלים" של חברת הילדים  מחסן אופניים,
מרוסו ציור ,מחסןכלים ,משקחי.
חדר ההורים היה דל וצפוף .היו באים
של

ביתהילדים.

לבקר את

ההורים לשעהשעתיים וחוזרים למהומה

ו
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שנים רכות גידלנו תירס באפק .אמרו שאדמת אפק מתאימה כעיקר לגידול תירס .בשנים
הראשונות קטפו החברים והחברות את התירס בידיים .היתר .זו עבודת פרך .זכורים לרבים
האבק שעלה ,העלים שדקרו ,השמש שצרבה והשק שהכביד .וכשנרכש הקומביין לקטיף ,באה
הגאולה הלאשלמה .עוד נשאר דילול התירס הצעיר .לכר התגייס ביתהספר על ילדיו ומוריו.
כמשך שלושה שבועות רצופים היו מזיעים  56שעות ביום ,רצים כורעים וכפופים לאורך ק"מ
של שורות צמחי תירס .השטחים היו גדולים ונדרשו הרכה שעות עבודה .הילדים החל מכיתה
frjt
גי היו מגוייסים למשימה הזאת.

^^~^1

IrfW^8
הראשונות !ליr8

המטפלות והמורות
י?l&L 4^~***H "*^ J"Vcf^^l1 lfft 1^ ]£
עבדו הרכה שעות .קבוצות הילדים היו
;^./T^1"!^"■m^■lff if yJ^Sj^Bj^cf
גדולות והאחריות רכה .אל רחצה כים
§■
עם ילדי הגן היו מצטרפות מטפלת וגננת!LK^M^^S^U^^^^Bv^ZxMm .
החוקים היו ברורים ונוקשים .את האוכל |^^^^^^^^^^^^^^■■^^^^B^^vlf
שבצלחת היו מוכרחים לגמור .מי שלא סיים ■■■^^■^^^^^^^^HQ^^^^^h^^^bV
נקרא "פגרו" והוא ישב לפעמים שעות ליד |^^^^^^2^^K21*VI^H^hB^^|^||^|1
^^38rWi$I *HHlfl^^P
כוס החלב ,או הביצה .לכל קבוצה זכורים ^^^^<
 d>j7j/>,7שלה שלא היו מסוגלים לאכול דגמלוח או גבינה לבנה.
של

השנים

[

v

\

האוכל של המבוגרים היה דל.

של

הילדים הרכה יותר טוב
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חדגוני

ולא

טעים.

המזרונים היו ממולאים

בקש

ואחרכך בגלימות תירס .כל שנה ,עם בוא דייש התירס

היו מרוקנים את שקי המזרונים מן הגלימות ה"ריחניות" של השנה שעברה ונחפזים להר
הגלימות ליד מכונת הדייש ,למלא את השקים בגלימות חדשות .היו דוחסים עד שנוצר הר.
בלילה הראשון היו שמים כסא ליד המיטה ,כדי שלא להתגלגל ממנה ובכל זאת היו שהתגלגלו...
אחרי כמר ,לילות וכמה "הרטבות" היה המזרון שוקע מעט.

המטפלות עבדו קשה .סחבו את נושאי האוכל הכבדים ,ביד ,בבוץ שלוש פעמים ביום.
היו סוחבים כר גם לילדי ביתהספר ואפילו לילדי כיתה חי .היו מאבקים בלתי פוסקים בין
המטפלות לילדים על נקיון ,אכילה ,שינה בצהריים )אסור היה לקרוא(.
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כמלחמת ששתהימים וכן במלחמת יוםכיפור גוייסו
הרבה חברים והמשק התרוקן מחברים .כעיקר חסרו עובדי
הענפים החקלאיים .בחודשים האלה החזיקו את ענפיהמיזק
ילדי הכיתות הבוגרות וכנים כשנה שלישית מוקדמת .הם
שקיימו את ענפיהחי והמטעים עד שוכ החברים הראשי נ ם
מי המלחמה.

אכן ,היו זמנים...
אוגוסט
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שכון ותיקים

ןככה בלהט,

פרות למכביר גדלים בארצנו
יכלם כאחד נלכדים בשוקיפ,
אך הפרי החךש ,הגדל לעינינו.
?:עד אך ורק לעךת ותיקים.

עלי ?לי net^8n

סחים ןךנים

;

בחךר וחצי הנ?ש חושקת"
?ער נוסף ב5נים.
ו?מט

^

הוא גדל לאטו .בשלוה וקררוח.
וקוראים לו

ותיק >n?rm

*ך

"שכון ותיקים" בעברית 

^ה

לבסוף

הו^ת

נר?שת,

את ביתהכבוד תלטף במבט'.
במקצת'מביקת
ן?ך
י



י
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ובשעת גדולו הוא גורם לוכיח

.

ןע1לה לא מעט בצרות ולבית...

" ■orwכבר חלמתי על ^חדראמבט''...

וכל לפנותעךב ,בין שש לבין שבע,
לשכון לזךמו ותיקים עם הטף
להזין את לבם ב?לא הטבע
של עצם גדול הפרי הנכסף.

?*!ד ?יתיק' ך'יא מצטחקת

^ד?י גה ?ייזאי
?ר ישלימו סויףסוף שוב ותיק וורז^ת
הפך לחלו'ם

י^ב יז?נו

שוב שלוה ןשלים...

כך יוצאים בשכון הנבנה
כצאת אבו'תינו לקראת הפלחן,
כך כתוב אות באות
כי אשרי האדם
ביתכבוד ל '1יסמוך לשלחן.
אשר
 \***It:
י

הולך הותיק ואתו הוהנקת

לחזוית

ובלב יתרוצצו יצרי הק?ין;
הדעה םו1חלקת
לטבעי הדבר
בבואם לד_ין על פלט הבנין.







י

 twitהותיק ,הוו1קת כו?סת:
החלון הוא נמוך
החלון הוא גבה
הךלת קטנה ,וצלה המךפסת,
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קטן .או חשוך...
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סופרים הם בלמות לרחב וארך

ועוסקים בתכנון של סדור רהיטים
ויש לא ישלימו בינם דיד&רך
היכן למסה המקום המתאים.
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מספורי אפק
ב 26לאפריל יום לפני חג העצמאות .התחיל הטלפון לפעול .ומאז יקנו "בסטסלרי'
מאוד מקובל במקום! כל הספרים בספריה חשיבותם ירדה .הספר המבוקר ביותר הוא ספר הטלפון.
כל אחד מזקן ועד טף בא לדפדף בו.
והילדים מצאו להם צעצוע חדש .אבות ואמהות מטיילים בשעות הפנאי עם ילדיהם לחדר
המזכירות ונהנים יחד איתם מהנס החדש באפק  הטלפון.
מדברים גם על רכישת

מרכזיה לשירות פנימי.

גם שירות המברקים באמצעות סוכנות הדואר

הופעל לפני שבוע ימים.
מאי

1955

ה  vר כ ה

סוףסוף זכינו אף אנו להתפרסם .ועוד איר ...יום ויומיים ושלושה תכפו צלצול'
הטלפון .כאילו לאחר שרפה באמת ...אחד ביקש את גיסו להודיע ,אם אינו נזקק לדירת ארע
למשפחת! ...שני הציע את עזרתו לקרובו במלבושים כלשהם ...והשלישי הזמין את ידידו אליו

לביתו למען יאכל לשובע...

וכולי

האי למה?

על שום השרפה .שע"תה לה כנפיים והגיץה לדפי העתונות
עתון אחד כתב על נזק של  10אלפים ל"' .התקנא בו עתון שני
אלוי ל"י
מהי האמת? כרגיל אישם באמצע ועוד למטה מזה .ונוסף לכל היה הכל מבוטח

חנה...

בממדי הגוזמאות של רבי בר
והוסיף  0והיה כבר הנזק 100

על ישראל ועל אפק ועל כל

ידידיה מקרוב ומרחוק החרדים לשלומה ולשרפותיה...



.

ושלום

אך כמובן .שאותם צהר' שבח וחג .עת התפתלו המרות עשן ואש על פני המשק .היה מצב
הרוח לגמרי לא לעילא ולעילא ...ואין "ימי אם קייבים וידידים .שקוראים "כרוניקה.בעת נים.
נזכרו שבדרך כלל לפני השרפה היה באפק טלפון וצריו לנסות לצלצל ...ואם קרה הנס והצלצול
חל ב^"ת7בודתם של עובדי צריף המזכירות ,זכו המצלצל'  aאף בתשובה ברורה :אפק חיה וקיימת.

אוקטובר
יש

1955

התקדמות

וגם בפיסיקה יש התקדמות .ומי שאינו מאמין בדבר יטריח נא עצמו ויגש לשער ימעיב'
של הנו*! ב"יבת המסגריה ויווכח כי לא רק כל גוף הנזרק למעלה נופל למטה אלא גם כל גו"
קבור עמוק באדמה אף הוא עולה למעלה...
כלפי מה הדברים אמורים?
כלפי אותו טנק לדלק ,שהיה קבור "תשע אמותיי באדמה מכוסה שכבת אדמה,והנה התחולל
הפלא :אותו טנק צף ועלה על פני השטח ולא עוד אלא שגם התקדם במקצת.

הוא שאמרנו :יש התקדמות בפיסיקה.
דצמבר 1955

ו
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בני קינוץ  /דלית שילה

ילדות בקיבוץ הוא חלום מפורסם,

במרחבי האינסוף;

ילדים של שמנת
רק עכבר בחריץ
לא שואף להגיע אל

כזהוא

לדידנו קיבוץ זהו

עסק פעוג;1

גבינה מכורסם,

של

של

ואנחנו זכינו אפשר בטעות/
לגדול בחלום כמוב 7מאליו,

מציאות יומיומית

של כא7

חרף.

ועכשיו,

מינקות של שד אס עשיר פחל^מות,
רמטפלת שלמה על כל שני ילדים,
דרך ג 7חדשני הרוחש גננות,

וביתספר

קטnbnn 7

יועצים.

וכך הלאה והלאה ,עכשיו אני כא,7

מסתכל מלמעלה כאילו יודע.
לביקורת נוקבת הרי אי 7זה
וגס בלי להשתדל אני בכס פוגע.
על בהונות רגליים אתם נעים סביבי,
מנסים לרצות ולמצוא פתרונים,
אס מחר יתחשק לי את הירח להביא,
אתם תתנו לי חללית ושק של שלמונים.
בעצם אני לא מבי 7את שאני רוצה
רק נוח לי עכשיו,וכך לאט לאט תופס,
שבכל החלומות שלי כשיושב והוזה,
את האינדיווידואל הקולקטיבי מחפש.
אני יצור אשר בונה לו חוט שדרהן
הזמ7

תוהה ,לומד מכס את דרך כל בשר.
מקיש מדרך ההורים ,היחידים
על עבודה ואחריות וכל השאר.

,

והחברה

וכשיצר ההרהור עלי פתאום גובר
אני אותי אתכם עלצר ושואל;

מסגרת מסגרת ,הנה לך ראי
כץ ,מה את אומרת הני"י וראי
בו יצור איכותי? תהליך מתרכנך?
מול זרעו 7שנבט מתברנך בך מכא. 7
האי 7את מסוגרת בדלת אמות?
7איך את מתמודדת מול שאלות שונות?
אולי נך סדק צר נובע לאלף כיוונים?
האם חיים בך אנשים גווני כיוונים?
האם את נכונה להשתנות עם השנים,
האס המשגים בתוךתוכך חיים?
דמי קינע כמה ולמה וכיצד?
למי יודע להחליט מאיזה צד?
האם כוחך עונה על דרישותיך ,
האס ידעת תמיד את סוד כוונותיך,
לאם ידעת אותם עלפה האם היטבת'לומר
י
האם את חשה בטעות ,או נופך מיותר?
ומהי דעתך היום על הצלחה חדה,
ואיך את מתייחסת לטי אשר שגה'
האם את חיה ותוססת על בסיס הרגע ועכשיו
או שאת מנסה תמיד לראות את הנולד.

נכונו לך הרבה ימים ,מסגרת יקרה,
ימים יפים גדולים ימי כאב וסערה,
עוד יופיעו מולך שאלות חשובות,
עלד יגדל מעגל נלתני התשובות.
האס עוד יש לך כוח לצעוד אל העתיד?
האס הוא מתערבב אצלך שמח ומפחיד?
האס את מוכנה בכלל לצאת לדרך,
האס את מבינה שזו עבדות ופרד
ומעל לכל צריך להבי7

שבבניאדס אנו עוסקים.

^

*

1

r
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יחוג האדם  /יהושע

עת

ולשצ'ינה

לאחר  50שנה .ערלה לעיתים השאלה ,כיצד אנר נראים לא רק אני ננל המחזלר הראשל,7
אלא כרלנר יחד נתסלנת צילרם קנלצתית על זקנינו לצעירינו ,על כל שלל הצבעים .על האלר
רהצל ,על העיניים הנלרקלת לאלה שכבר כברירת ,אלה שמספררת את אגדת העבר ואלה הצלפלת
לקראת העתיר.
כרלנר ירדעים ,כי השינרייס שחלו ננל אינם רק חיצוניים ,לא רק
ולא רק בצבע השערות )למי שנשארו ע7יי 7שערות'( ,ולא יק נפגמים גופניים שהועלו
כולנו עתה אחרים ,לא רק אלה שעשו את כל חייהם הפעילים כאך ,אלא גס אלה שתקופת חייהם

נקטעים על הפנים

ננו.

כאן

<ךצרה

י לתר.

האס יש נידינו לתת סימנים ,לציין כיווץ לשינויים שחלו? האס אלה דנרים שנסגנו7
נלנד ,נקצנ ,נ'גורה שעלולים לפנלת לכיולניס
רק הסתגלות להשפעלת אלפנתילת? האס יהיה זה
נעיר ,ליתר פתיחות להשפעות ,לדעות ולאודווקא מתוך רפיל ?7אנחנו נאלצים להתמודד עם
הרנה נושאים חדשים ,חברתיים רתרברתיים ,שמגיעים אלינו מהסנינה ,לעדי 9לעשות זאת נמלדע,
שלנים ,אל שנית 7לגללת גס עעס מהלתי ללא
טלגזס להניח ,כי נתלר שלל החידושים מסתמנת

נלהגיס לכללי חייס,
אלמלא הערעררים
ולקדם את מפעלנו.

אי 7כמונ7
הסתגרות ועצימת

על

לא ישתמיל לעללמיס ,אם לא יענל ל'נרכיס המתחדשים.

המרסכמרת ראלמלא הסקרנלת האנלשית,

לצפות שכל
עיניים הס

ספק אס

היינו

מסוגלים לקייס

שינוי יהיה תמיד גס עלנ וגס מועיל .נכל אופ 7נעוח
נני ללליה נאמנים לטערת רלכשלרן.

הדנר שכל

הפיתרח המראץ של התעשיה שענר על הארץ ,לא פסח גס על הקינלץ .ההתפרצות לתעשיה
נקינלץ ,היתר ,פרי ילזמלת רנות ,גס מקומיות וגס מרכזיות .חרף הפיגור נהתחלות הצליחל
רו נ המשקים להחזיק מעמד אית 7נתחוס זה.
החדירה לתעשיה היוותה נקודת מפנה נפיתלח הטשק הקינוצי .כיום אי 7ערד ספק כי כל
התקדמות נוספת ,משקית וגס חנרתית ,תלווה נראש וראשונה נתשונה לשאלה מה ייעשה נתעשיה.
התופעה של תיעוש ,היא מנחינת הממדים והעומק  תופעה מהפכנית והיא אשר תקנע נמידה גדללה
את כלשרל של הקינלץ להתפתח רלגדרל.

אחד מסימני ההיכר של ישרב קינלצי ,הוא היותו ננוי כיחידה עריעלריאלית.
ישוניס שפרנסתם אינה על החקלאות נעיקר ,ממשיכים לננות את עצמם נאיזור חקלאי.

נמצא שגס

החקלאות ,זו שהניאה את המהפכה בחיי האדם ,חדלה מזמן להיות המונילה נחנרה האנלשית.
מאז המהפכה התעשייתית מזה כ 300שנה ,עבר שרביט ההנהגה לידיה .התעשיה ,היא אשר העניקה
גס לחקלאלת מכרנרת לכלים ששיחררל את העלנד מעברדה מפרכת ,העלר את הפרירן לאת רמת החיים.

הוא פרי רוחו,

אך גם כי רם ,בעידן המחשב להאלקערלניקה ,אי 7דנר שנא לנו מעצמו .הכל
כושרו רעברדתר של האדם .כל מה שיש לנר בחברה האנושית ,הינו פרי ההישג והנסיל 7המצטבר
במשך

דורות.

נלעדי הנסיו 7שעונד מדלר לדלר ,סמלרה לתלמידל ,אפשר שגס אז
אר את חיינו היינו מנליס נטרחני המדנר או נצמחיית הג'ונגל.
על כ 7עת

מ7

1

יחוג

האדם את

היינו נותרים נהיים,

פרי הישגיו ילר לחפש את מקורלת צמיחתל.

■יהמילה0חיים" עצמה אין לה משמערת ,אלא
הענר ,מ 7ההררה רלעתיר לברא" )נראל אנן(.

אס כ7

היא מעלה על דעתך אנשים לנשים,
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הרכב הישרב 1936
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חברים ומועמדים

1936

1946

197

155

:צה"
זמניים
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מאז ועד עכשיו

ו

בצרור החיים והזכרון
יזכרר בית

יזכרר בית

pok

דוברי  ,7אג.שי ענל7ר .יעמל ,אשי
אייו 7ע0נר בדרך היצירה,
רהלכר לערלםס.

ניראל; כברד רבצער

את הררי חברינר,
אשר חיי בתרכנר
בעררב

אפי ,כרלר את

ירמם.

1954

19*0

''יי'

"""יי

1971

"י

ייניטק"יי7

/9.,

1956

1943

ר0ל גרררדצר

".",.

__,.,_,,
^__ ?מינס?י
קרה

רררנר

1974

.'.י טהלל

אלסקר גרלד
1957

אסתר קאלרל

1944
7נ7רה

רחל אקש7"17

גרלנר

!ill

J961

רחל

ליזנר

>196

אליסלו איל77

J9s4
ססי

.

יעקנ

צביה דינר

^

נריק 7יטי

^1

שיינדל

אליהל 7יי7לנסקי

1972

7לנ )בער( ררסציינה

.

עדינה

גיטל תפלחי

*'*1

רחל
^פליה
א77ה אבי7

גיטל פיאלקינ

חטי.
1983

ברכי ,ליסניעי.
 73yנכר

:969

I

גני/י7

סרצ?י

צפררה יררך
0נחס

איי^^ניג

^^^
קסלאל 0טיי
אליעזר ;לל7בי 0נלנבי

nobB

קל7נה

7"7אל דדאםנט

סינאל
ראינ;

שלטי'
סהלל

ניכה קסיגסקי
חטה טלכבי

מכלה וךלטנטינרב?0י
מרטלה קלטנקינרבס?י

1984
הינ7ה

^קתלי לסרק;

ליסבלער,

לייננרג

"7י1
יהרדה

1968

1982

חייס

1980

בדרי?

?פל7

חיה פרלרביץ'
 ppbbקסיטסקי

גדל7ביג

קיר .בהך

עקניאל אבי7
גלרה

כץ

19Jq

J967

ג' לרג'יג.ה אביהס

/

יחזקאל
 TJJ,בר7נדרב
סקר0 ,רנל,ת

רררבל

עטעלאל הרץ

גיטל

"

979נ

1964

■

ילכב 7סטרנצייגר
נתך פרבר

T 1

קסיאל קקאל7

מרדכי סריג

יעקנ איליקי

ךך$1

PI

7ל 7גהץ

1962

סטרנצייגר

197S

||
^4
^1
■9

ירינבר1

אלל'י ?*<"1

מסה

■

גרינברג

1212

:969

II

^יל

אהלנר .חללפלניץ'

1968

LI

 9077גלל7נרג
קי7_,ין ר3,נר,ילץ

אליעזר לליגסקי

:967

1

אייזי? ברדנירב

:976

1956

רל7ה כצנלסרך

I

אל''נזר סרנר
סא7י נלאי3ל7
יעקב רקאלל

שטיאל ?בטרף

טינה 0רצ?י
ל?נ אקקסייז

i

975ג

שלשעה

אגסי

122

יזניר נית אפק
הבריונניו,
את
שלחמו ר1פלר
בנוטרכרח ישראל.

1948

1982

אברהם דינר
נחסר ,ורדי
מרדכי

קאי< ע,רא
טשה "7נס7

תפוחי

אברהם כנוביץ
שרה 0גלפיאלקוב
רחל קורן
אליהו בדריק

אנשי ייכלס"ח

ניעז קינ7
1967

ייי יייבל

*י19

אריה גולדברג
1973

נפתלי בוכהולץ

חל07

גרינברג

אבינועם שרו7
1985

יחל סר*קי

1977

אריה

ורובל

בדמי ימיהם נפלו,
*
נר נשמה וזכרון לכל ההולכים מאתנו.
נזכור ונגדל ונקדש בבחינת ה"יתגדל וית
קדש" המסורתי ,שוויון ערך האדם בחיים 
ובוודאי בפני המוות .לא מודעות השתתפות
באבל לראווה גדולות יותר וקטנות יותר לפי
היכולת הכספית וה"מעמד'' .אבל  סיפור
חייו של האדם ,המיטב שבו ,ערכיו ,ענותו
ורגעי התעלותו.
אין בתוכנו חיילים אלמונים ואין חיים
שווים יותר ושווים פחות .ואיננו מודדים
חשיבותו של אדם .כל אחד הוא אבר מן
החיים של החברה בעבודתה ,ביצירתה
ובסבכיה החברתיים.
אין עוד חברה ,שיש בה שפע כזה של
מפגש אנושי קרוב ונוגע ממש כמו בחבר
תנו .ועלכן גם שונות זוויות הראיה ,פינות
האור והצל  בראיה.
כל אשר ראייתו ומפגשו היה מתוך רצון
להבין ,כל שנפגש והציל מעט מאורו של
האדם בחייו .הוא יזכור ייזכר ויספר.
תרבות הזכרון מעלה את חיינו .הוא יוצר
מסורת עולם אנושי שלם יותר של דורות.
אפרל
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שרה סגליפיאלקוב

זועק,

דמם מן האדמה
וקולם מתהלך בתוכנו.
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עם החוברת
תמה החוברת

אך לא תם

סיפורו

'1ל

הישוב הזה,

של

אפק ,ובינתיים  החיים

נמשכים ,ונמשך גם הסיפור.
רכים האירועים ועוד יותר המעשים ובעקבותיהם  הסיפורים ,הרשמים ,החוויות,
הרשומות  מי יכול ,במצוקת הזמן שעמד לרשות הכנת החוברת ומצוקת הכיס של ימים
אלר^להקיף את הכל?

חמישים שנה .שלוש תחנות :פלוגתהים ,משמרהים ,אפק .כל תחנה  ישוב
קיבוצי וכל אשר בו  אנשים ,מפעלים ,ימי חול וימי מועד ,מעשי יצירה ומחדלים
וכוי וכוי .יחכו ,שלעומת השפע הרב  החסר בחוברת זו מרובה מן היש .מכאן,
שהסיפור המלא עדיין מחכה לגואלו .גם יתכן ששנות חיינו באפק ,דווקא הן ,משום
מה ,יצאו כאן מקופחות משהו .גם עובדה זו כשלעצמה תובעת את המשך הסיפור.

הרבה מן החומר אשר בחוברת זו לוקט מן היומנים והעלונים .אך היו שבועות
וחדשים שבהם לא הופיע יומן בכלל ,וההפסד ,עד היום ,כולו שלנו .גם בחוברת זו,
גם מה שנאגר ונאסף ביומנים,רק מעט מזעיר נבחר אל החוברת הזו .גם חומר שהיה
מוכן ומזומן להיכנס פנימה נדחק "ברגע האחרון" החוצה כי גדשה הסאה .את אשר
החסירו רושמי הרשימות מאז ,מילאו ולא במידה מספיקה ,הרושמים עכשיו ונמצא ישן
וחדש משמשים בערבוביה ,ומי שרוצה להבחין ביניהם ישים עינו לתאריו שמתחת לכל
רשימה.

האם יש להודות למישהו? הן לא נודה לעצמנו.עשינו ,כל אחד בחלקתו,
היינו חייבים לעשות .היתה ועדה שישבה ,דנה והחליטה ,ומתוכה צוות של שלושה
שעשו את המלאכה בליקוט ,עריכה ,עיצוב ,העתקה וכתבנות.

את אשר

א

,פ.

ושמחת בחגך/
ספטמבר 1985

^<^*^^ לעדינה  אריה פיאלקינ,
עיצרב גראפי ,אייר ,סידור תטרנרת  ירבל גרלד.
 npnvnרכתבנרת  נינה בךטל.
צילרם תטרנרת  ש*רל ריינברג ,צבי בךטל ,נעמה אביך ,יזהר שיינפלד
פיתוח התמונות :נעמה ויזהר.

דפוס אופסט בני קלמן בע"מ ,שד'
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עם  rm>nnהחוברת
התברר מיד שנשכח "משהו" ויש להוסיף:
בעמי  61ברשימת המגוייסים לפלמ'יח במלחמת השחרור היו גם חברינו מקבוצות העולים החדשים:

יצחק לבקוביץ ,יהושע קלרו ,תומאס ,משה כץ ,סשקה )ישראל( פרטמן וצבי בלומנפלד.
הראשונים נפצעו בקרבות קטמון בירושלים.
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