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 ביומן 23עמוד 

 

 33.2.22יום ראשון 

 האוכל ולא הוחזר בזמנו. האיחור בהופעת היומן נגרם ע"י כך שהספר נלקח מחדר

תוכלנה ישנן הרבה הופעות משקיות המעניינות חברים ותשובות והסברות  הרחבת האינפורמציה ביומן.

יומן מדור של שאלות ותשובות.  אם החברים המתעניינים בשאלות שונות ישאלו. לכן אנו ננהיג ב נתןילה

 ריכות להיות מנוסחות בקיצור בכתבלהיות בצורת הערות. ההערות והשאלות צגם  השאלות יכולות 

וצריכות להימסר ליהודה לא יאוחר מיום חמישי. יחד עם זה היה רצוי שחברים יביעו את דעתם ביחס 

 ליומן מה חסר בו, ומה היו רוצים למצוא בו.

הירדן.  עמקוחיים נסע כל השבוע בענייני הספקה. הוא היה בחולדה, במשקי חיפה  בן .ענייני הספקה

יו יותר גבוהים מכפי ששערנו חציר הן אינן מזהירות ביותר. המחירים כנראה יה הפרספקטיבות לקניית

. החציר של חולדה לא מתאים לנו בעיקר  לא"י 2.544  ר בקיה טוב נצטרך לשלם לא פחות מוחצי  קודם

טון  044 בקיה. התקשרנו בינתיים עלבלי בשל המחיר הגבוה שהם דורשים. רוב החציר שלהם הוא ש"ש 

לא"י  0.254קיבוץ השוה"צ מכנרת ותעלה לנו  על ידיטון. ההובלה תסודר ה לא"י 5.544אספסת במחיר 

 י חציר.חיים יצא לשומרון גם כן בעניינ אוטומובילים בשבוע. מחר בן 2-2ל הטון. יתחילו להובי

 שינובשבוע העבר. בעקב מחלת האפרוחים בינתיים ענייני הספקה מחוץ לחציר לא היו מסודרים גם 

יש לחשוב תירס,  חלב וקמח קמח גוןלגמרי את מנת המזון, וחסרו הדברים העיקריים לתערובות, כ

על ה תהיה מסודרת כי כבר נתקבלו קרון כוסברה וקרון תירס וישנה כל ההספקההספקה  שהשבוע

 המקום.

. היום מתקיימת ישיבת הנהלת מרכז תנובה. על הפרק תעמוד שאלת המנהל והמרכז ישיבת מרכז תנובה

כל לשוב לעבודה. המזכירות לא קבעה ובכלל, כי א. יפה יצא מעבודתו מפאת מחלתו ולא ידוע מתי הוא י

תקרא ו וז ת בשאלהשום עמדה לשאלה זו, כי בין כך הנהלת המרכז לא תקבל שום החלטות מכריעו

 .ראת המועצה נקבע את עמדתנולמועצה. לק

פחים דבש. חשבו שיהיה עוד פחות בקשר עם חוסר הגשמים.  23ך השבוע העבר רדו שבמ מכוורת.ב

בינתיים הגשם האחרון יתקן קצת את המצב. היום נסעו אברהם ויונה להמשיך את הרדייה והם כבר לא 

 נעביר את  גמר. כנראה שבשבוע הבא אתיפסיקו 

 

 ביומן 22עמוד 

 הכוורות הביתה.

 עבודותרים בנטיעות שלנו. גמרנו את כל החב 2במשך כל השבוע עבדנו  . במטעים. המשק בענפי

 מצבוחים. הגשם קימץ לנו השקאה אחת. במשתלה עד ההרכבה והיום התחלנו בהרכבה. הרכבנו תפ

ֶקלסי  בורביק הזנים פרי ייחוד מלאים השתילים היה טוב מאוד להרכבה. בשזיפים יש הרבה פרי ב

וויקסון. גם סנטה רוזה לא רע. יהיה צורך בדילול הפרי אחרת הפרי יהיה קטן. התפוחים פורחים, אסטרחן 

העצים מלאי פריחה. ישנה עבודה רבה ודלישס יש השנה פריחה קטנה מאוד, לעומת זאת גרנד אלכסנדר 

 לו.בטיפולים ונשתדל השבוע להתרכז בעבודות א

ממשיכים את שתילת העגבניות. השתילים אינם מוצלחים ביותר, הם יותר מדי גדולים ודקים.  בירקות,

 הקציר סוף סוף נגמר בסוף השבוע.

טובה, אך מצב  כןוההטלה גם  פן כזה מצב התרנגולות הזקנות טובביצים. באו 0344 יש יום יום כ בלול,

התאמצות רבה מהלולניות. יום יום  תרשווזיס. המחלה הזו דידהאפרוחים אינו טוב ביותר, הם חלו בקוקסי

 מנת המזון לפי הוראות פיַאט.את מנקים את הלולים ומחליפים להם את הקש. גם שינו 

וכו'. השבוע  הגשםעבר. הסבה, חוסר חומרים על המקום, הבנין הלול לא התקדם במידה מספקת בשבוע 

 פה בעבודה זו. יש ריכוז בעבודת הלול ויש תקווה שנתקדם י

 אינפורמציה מהרפת תינתן בשבוע הבא.

את העובדות של  רואלק . הוחלטדנו על מצב המטבח. על חוסר שמירה על התקציב בישיבת המזכירות

אדם מחוץ למטבח אלא אחד מהעובדים במטבח,  לא המטבח בכדי לברר את האפשרות שהאקונום  יהיה 

 את המטבח למסלול מסוים של תקציב. הכניסכדי לעים שיש בהם לאחוז בצובכדי לדון על האמ
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 ביומן 22עמוד 

 33.2.22יום ששי  

 קרוב ל זאת אומרתלא"י 352 00 ה הגיעו החובות שלנו לזו הזנגמר. לפי המא המאזן הכספי לחודש מרץ

להלן נמסרים  אלף לירות. זהו השיא הכי גבוה. יש לקוות שמחודש אפריל יתחיל החוב לרדת. 03

 ים מהמאזן לחצי שנה:מספר

 

 לא"י 885.444עודף הוצאה        5884וצאות ה                     לא"י 2335 חודשים 6ההכנסות למשך 

 לא"י 335            "        "         5323לא"י   "     2360ג  "תקופה בתרצ של אותה'בששת החודשים 

 

                                             מרץ -טובר במשך ששה חודשים אוק פרוט ההכנסות לפי הענפים

 

 0352מטבחים )מזון וכד'(                                         2240             -רפת 

 035עזרה מדיצינית                                                  380           -לולים 

 83"    לקרובים                                                       80     -צדדית  ב.ע

 024           הלבשה                                                 243          -תנובה 

 042    הלבשת ילדים                                                  32        -משתלה 

  006חינוך                                                               053         -מכונית 

 28      תרבות                                                          02           -זיתים 

 88            מסים                                                        5           -גפנים 

 02         הבטחה באחריות                                      06 ריקניתמשתלה אמ

   25           הוצ. פרטיות                                                8ירקות            

 86       עבודה נוספת                                                  33פרי   צירכב ע

 33                     ריהוט                                        5994          -סה"כ 

 לא"י 5454                    סה"כ                                                                   

 

 לא"י 323ל . חתמנו שטרות ש0024שילמנו שטרות  השטרות בחודש אפריל  מחזור

 

ימי עבודה. עיקר העבודה  28 השקיעו כבבניין . דו"ח על העבודה במשך השבוע העבר – עבודה-ענייני

יום לשלד. חלק אחד של הלול יהיה מוכן היתה בניין הלול. יצקו את הרצפות והתחילו להקים את ה

פרי ובכרמים   רי בעציפרי, בדילול הפ ימי עבודה. עסקו בעידורים בעצי 20במטעים  השקיעו  ראשון.

 במשתלה. הרכבנו את התפוחים וטיפלנו בהרכבות. מצב המשתלה לא רע, יצטרכו בקרוב וטיפול 

 

 ביומן 25עמוד 

וחצי ימי עבודה.  08 בירקות השקענו ימי עבודה. 06האם  להשקות אותה. חוץ מזה השקיעו במטע

עבודה.  ושלושה רבעים ימי 32השקיעו  בהספקה עדרו וחרשו. בועהמשיכו לשתול עגבניות וכרובית, הש

הנטיעות, ועם  עם שיבתן של חוה ומניה נתחזקה פלוגת חיים לענייני הספקה. בןנסיעתו של  בתוך זה

ה, מה שלא הסתדר אלה הן עבודות המטבח והכביס .פלוגת הבנין.ברסקי ואשר נתחזקה  אברהםשובם של 

 העניינים למסלולם הקבוע. כבסוי םאבל יש לקוות שבשבוע הבא גם ש

 שולחנות ללוליםנו להם תוכנית רחבה של עבודה. חצרות ויאנשים קבועים לנפחיה והתו שניקבענו 

לה להוציא לפועל פרי. בכלל פלוגת הבניין ריכזה בתוכה כוחות עבודה חשובים, והפלוגה יכ גידור לעציו

כך גדולה שיידרשו מאמצים  פינות היא כלכך מרובה, וההזנחה בכל ה היא כל הבנין עבודה. אך עבודת

 המלך. שנוכל לצאת לדרךתכניתיות בפעולה בכדי  דולים ובעיקר סבלנות מצד החבריםג

עדין לא  לבדו לעבוד כל השבוע בירקות ובחצרנות.שכט בקשר עם נסיעותיו של לבנזון, נשאר משה 

 פרקים. כאן ניתנים רק ראשיסיפה במוצ"ש. עבודה לשבוע הבא תעמוד לדיון באה תוכניתהתחיל. 

סוסיה  אריהמוזל ייכנס למטבח במקום . חיה תצא מהטיפול למטבח. שרה תחזור לטיפול בית:-עבודות

 תיכנס למכבסה. בשבוע הבא תכבסנה: סוסיה, מינה ובחור.

יעבדו  חוץ מזהברסקי. הם יעבדו כל השבוע בלול.  ברהםורזינגר, הילל, נפתלי, אשר, ואיעבדו  בבניין

הלול  מעבודתבנפחיה ועבודתם הראשונה: חצרות ללול. בריכוז כזה אנו מקווים להפנות  צבי ויצחק

החלפת קו  בתי הכסא,עבודה חדשה. על הפרק עומדות עבודות אלו: העברת בוכעבור שבוע להתחיל 
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פרי,  גידור עצי בעליונה,המים מהבריכה  והמקלחת לצינורות חרס. החלפת קו צינורות השופכין מהמטבח

 בניין אילו. המחלבה. האסיפה תצטרך לקבוע תור לעבודות העברת הגן, בניין חדר

הוא  י אשרנריה אחר בן ברהםכל השבוע יחד עם אבמשך יתחיל לעבוד משה שכט. הוא יעבוד  בחצרנות

הספר, -ובבית האוכלרשתות לחלונות בחדר כל  –קודם  .במכוורת ויתחילו בניקוי יסודי עבודתויפנה מ

 והלולים. חצר,  הבתיםצירת הקוצים סביב הבתים והצריפים, איסוף השקים והפחים מכל שטח הק

  לעבודתי הרגילה.פלוגת הנטיעות יחד עם העגלונים יוציאו את הזבל מחצרות הרפת. מחוץ 

 

 ביומן 26עמוד 

 00.5.22יום ששי  

 ה עברית במושבות. לוועדתבמועצה החקלאית האחרונה הוחלט ליצור קרן לעבוד קרן לעבודה עברית.

לית אישרה את הקרן נבחר גם יהודה, והוטל עליו ע"י המרכז לקבל עליו את ארגון הקרן. האסיפה הכל

עבודה נקבעו  בתור מסדרי אביב לחודש ימים. ומיום ראשון יוצא יהודה לתל תביעת המרכז החקלאי

 ורזינגר ומיכאל.

 לביטוב.  יהודהנריה ו-בן ברהםהחקלאים בעכו. הוזמנו א הזמנות ליום שתיקיבלנו מהנציב  ביקור בעכו.

העבודה בלול גדול. כשאתה מסתכל לעבודה שם  מה שחשוב מאוד בשבילינו זהו ללמוד את אופן סידור

בלול שהוא בעצם הרבה יותר קטן מהלול שלנו, רק אז אתה מרגיש כמה העבודה בלול אצלנו היא 

מיותרים משקיעים אצלנו ואחרי הכוחות המרובים האלה הכל  פרימיטיבית ובלתי מסודרת. כמה כוחות

סדר סביב הלולים. נצטרך -ניקיון ואי-מסביב הלול בלתי מסודר, בזבוז גדול בחומרים, בהספקה, אי

 לב מרובה ולמצוא שיטה שתשנה את העבודה בלול מהקצה אל הקצה. למסור תשומת

 

 עבודה ישנן לפנינו עבודות אלו:לפי הסדר ותכיפות ה הקיץ.-תכנית הבניינים לעונת

 העברת מים, סידור מדרגות, צבוע העץ וכו'.  ,נשארו הסידורים מסביב . גמר הלול: הבניין בעצם נגמר0

ללול י' שנבנה השנה וחדר . חצרות ללולים. חצר אחת ללול החדש נגמרה, צריך לעשות עוד אחת 3

 מבטון.

 יהיה השנה הפרי הפקר.פרי. אם לא יתחילו בזה תיכף,  . גידור עצי2

 . סידור שוקת לרפת ד'.2

 . העברת הצריף מירושלים בשביל הגן והקמתו. 5

 כסא מעץ. . העברת בתי6

 המים מהבריכה העליונה. . החלפת קו3

    . סידור המכבסה. עם סידור המכבסה קשורה העברת המתפרה לחדרים שבהם נמצא עכשיו הגן, 8

 ם לדירות חברים. ושחרור חדרי המתפרה ותיקונ    

 . גידור סביב הלולים.3

 מהמטבח עבור השתן, מהבתים ומהמכבסה לבור זה.  ,שופכין, העברת צינורות חרס . בניין בריכה למי04

 השופכין. כיסא ומקלחת מבטון וחיבור האינסטלציה לבור . בניין בתי00

 . חדר מחלבה.03

 הזבל בסככה.-. כיסוי בור02

 גשמים מהבריכה העליונה לתחתונה. צינורות למי . העברת קו מיוחד של02

אם יש ברצוננו שהעבודות תצאנה לפועל בזמן הקרוב, והלא על נחיצותן ותועלתן לחברים ולמשק אין 

 דברים: א. לקבוע לכל עבודה ועבודה או לכל סוג וסוג שני  עלינו להגשים לדבר ולהתווכח
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לא להעמיס על הפלוגות שום עבודות נוספות על אלו שפורטו למעלה.  של עבודות פלוגות מיוחדות. ב.

נוסף לזה יש צורך שהתוכניות לכל עבודה ועבודה תהיינה ברורות למדי לפני התחלת העבודה, לא לסבכן 

נוספות. והנה נעשה בזה ניסיון לתת סקיצה של תכניות לכל עבודה ועבודה ובכל מיני המצאות ולהרכיבן 

 לפועל. מובן שהמומחים שלנו יטפלו ויתעסקו בפרטים. התהוצאאופן ול

אחד פי רוב איש  רד על, שמהם יורזינגר, הילל, אהרון, אשר ונפתלי: הפלוגה הראשית של הבניין והם

ולפעמים לכביסה, גומרים את הלול ועושים את השוקת ברפת ד'. בזמן העבודות האלה מתחילים  לשמירה

י פירוקו הם מתחילים לעסוק בהקמתו. אינם מתפנים לשום עבדה אחרת לפרק את הצריף בירושלים ואחר

סיון עבודות אחרות יש לחשוב שלפני חודש ימים הם את העבודות האלה לא יעד שלא יגמרו את זאת. מנ

 מקום הכסא וניגשים לצריף המתפרה, מסדרים יגמרו. אחרי הקמת הביתן לגן הם מעבירים את בתי
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חדרים לדירות במקום אותם החדרים שעכשיו נמצאת  שלושהסה, ומסדרים מסדרים את המכב למוטור,

ממשיכים בנפחיה. אם ישחררו אותם מכל מיני תיקונים קטנים הגוזלים אצלם  צבי ויצחק. שם המתפרה

חילו בה עכשיו והחצר המון זמן, הם יכולים להוציא לפועל עבודות מרוכזות. הם יגמרו את החצר שהת

הפרי, ואת עצם הגידור יוציאו  את הברזל לגידור עציגם באותו הזמן הם יכינו  .הפחים השנייה ללול

לפועל אחרים. אחרי עבודות אילו יגשו לגדור סביב הלולים. יש לחשוב שבמשך הזמן שהפלוגה 

הראשונה תגמור את העבודות המסומנות למעלה, יגמרו הם את העבודות האלו ואז יוכלו לגשת יחד 

 הכללי.  יובהשופכין והב המחלבה או בניין הבריכה למי חדרהקמת או  ת גדולהאחלעבודה מרכזית 

 שנתן יעבודישראל צריך להשתחרר מהאוטו ונתן צריך להחליפו. העבודה יכולה להסתדר בצורה כזו 

 יעמיס אתבוקר , ו רב, וישראל יעסוק באוטו עד ארוחתהע בוקר ויעשה את נסיעת באוטו מאחרי ארוחת

אחרי  טרךבעזרת פלוגת ההספקה שתצ ,ריפוד מהלולים יורידביר הספקה בתוך המשק, או הזבל, או יע

מים, בוקר הוא עם חקלאי צריכים לעבוד באינסטלציה של ה וחתבוקר לעבוד בזה. אחרי אר וחתאר

 חלפת הקו מהבריכה העליונה, סידור ברזים אוטומטיים בלולים וכו'.ה

עזרת עוד חבר אחד, אחרי אשר יקבל את העמודים מוכנים פרי צריך לעבוד יהוד'ל ב בגידור עצי

 חודשי הקיץ להזיז את העגלה ממקומה. משך מהנפחיה. בצורה כזו אנו נצליח ב

 באפריל אשתקד.  68חברים לעומת  30בממוצע היו  מצב העבודה בחודש אפריל.

השוואה לשנה אשתקד. להלן ניתן פרוט עבודות ב 0202, לעומת 3434עבודה -השקיעו במשק ימי

 העברה.

 

 


