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46.5.51
בעבודה .למרות זה שהשבוע הביאו ברכבת רק  5קרונות אספסת מדגניה א' ושלושה אוטומובילים
מדגניה ב' ,גם השבוע לא התקדמו בעבודה.
היום הגיע קרון אספסת מדגניה ב' ,שאת הובלתו יתחילו רק ביום ראשון .בשבוע הבא עומד להגיע גם
חציר מנהלל ומכפר יהושע .זאת אומרת שגם לשבוע הבא אין כל סיכויים לאיזו שהיא עבודה במסשטב
הגון .השבוע התחילו לעשות את החצרות ללול הפח אולם לא גמרו אותן עדיין ובימי חמסין כמו השבוע
להחזיק בבנין פח ועוד לא מסויד מבלי לתת להם אפילו קצת לצאת החוצה ,זה יותר מאי סדר .בלול י'
בגדר לא עשו שום דבר .ביום ששי לפנות ערב הביאו אוטו חמרי בניין מהצריף .השבוע הביאו עוד אוטו
אחד ,עם משא של כ 5-טון והמשא היה על האוטו עד אחרי ארוחת הבוקר .יש עוד להוביל אוטו אחד
מהצריף .בהורדת ריפוד מהלולים עוסקים רק היום .השבוע כבר לא מובילים תלתן מבית חנן .אתמול
הביאו אוטו אחד סלק מבן שמן .אולם המקצצות עוד אינן מסודרות כהוגן.
מים נותן השבוע ורזינגר .המשאבה התקלקלה השבוע פעמיים ולכן לא נתנו שני חצאי ימים מים.
התצרוכת במים השבוע גדולה מאוד אולי בקשר עם החמסינים .אולם המעיין עודנו מחזיק מעמד.
ימי מחלה השבוע הרבה מאוד.
ברפת .חלב ליום קצת יותר מ  4011ליטר ליום.השבוע המליטה עגלה הפרה מהרפת הבריאה שרה (הכי
זקנה בין כל הפרות בקרית ענבים) .ההמלטה היתה בסדר הוציאה בעצמה את השיליה ומבטיחה לתת חלב.
ברפת למטה הפילה פרה נחמה ב' – היה לה גם חום אירי ההפלה .הפרה בשם ימיה א' חולה ומתנפחת כל
פעם .הרופא הבטיח שאם מצב בריאותה לא יוטב והיא תתנפח עוד כמה פעמים ייתן תעודה להוציאה
מהרפת .ברפת החדשה חלתה השבוע הפרה זרחה .היה לה במשך כמה ימים חום גבוה מאוד .חושבים שזה
או מהתלתן או מהחום שהפרה לא יכלה לסבול .כעת מצבה הוטב .המשא ומתן עם החברה לאחריות על
דבר הפרה נמשך .השבוע החברה שלחה לחו"ל את המלצות הרופאים לשם על אודות הצורך למכרה.
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הצורך למכרה .האישור צריך להתקבל מחוץ לארץ.
בלול .יש כעת למעלה מ 011-ביצה ליום מהזקנות .בימי חמסין הכמות ירדה ל .061-הפרגיות כבר
מטילות למעלה מ  211ביצה ליום .מצב הבריאות הוטב .הנזלת עברה .הקוקצידיוזיס בין הפרגיות
הגדולות עברה כבר ובין הכי קטנות עוד ישנה המחלה .אולם חוסר התנאים האלמנטריים כגון חצרות,
ערימות הריפוד ,הזבל שאין לוקחים אותו בזמן מכבידים מאוד על העבודה.
במכוורת המצב כמקודם .יש קצת דבש בכורות ,אולם אם לגדל נחילים  -אזי אי אפשר לרדות את
הנחילים .הניסיונות בכיוון זה עוד נמשכים .מדגשי מהרצליה שאליו היו שולחים את זבל העופות הסכים
להוסיף בעד ההובלה עד ל 2.261 -לא"י בעד אוטו זבל .ובשבוע הבא יביאו לו זבל.
בישיבת המזכירות בשבוע העבר דנו .4 :בשאלות העבודה .2 .לאחרי זה דנו בהצעת בית חנן על אודות
התקשרות בחוזה לשנה הבאה על קניית תלתן ואספסת אצלם .הם רוצים להרים את המחיר על התלתן.
השנה משלמים להם  061מא"י .אנו החלטנו להציע להם להתקשר במחיר בין  011-011מא"י לפי השוק
והקוניוקטורה בשנה הבאה .המשא ומתן איתם עוד לא נגמר.
 .5קיבוץ הנוער הציוני מברר את שאלת ההתיישבות בסביבתנו עם עבודה צדדית בעיר ,בדילב ב' ,וכולי .השבוע
היתה גם ישיבה במרכז החקלאי בקשר עם זה.
הערב השאלה הזו תתחיל להתברר באסיפה הכללית.
 .1הוחלט להשתתף במשמרות בכפר סבא .הוחלט שהמשתתפים הם יצחק בן-אברהם ויהודה לבייטוב.

 .6הוחלט לברר עם חקלאי וגרמן על אודות מצבם ותנאי הימצאות משפחותיהם פה.
 .5מים .הוחלט להחיש את המשא והמתן עם הערבים בשאלת המים היות והחוזה איתם נגמר ב 4-ליולי.
כמו כן הוחלט להתראות עם קורינסקי ,סגן מושל המחוז לברר איתו את שאלת המים.
 .7הוחלט לדרוש ששאלת הסניפים תתברר במשך השבוע (השאלה לא נתבררה בקשר עם זה שיוסף לא
היה פה חצי שבוע ובקשר עם החוב) .צריך להשתדל בכל אופן שבימים הכי קרובים השאלה תקבל את
פתרונה.
 .0נהגות .הוחלט ללמד עוד חבר להיות נהג .מצד חברים אחדים הוצע צבי דורנפלד.
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הוחלט לאשר את הקנדידטורה של הנהג בזמן סידור העבודה.
 .0מכוורת  .הכוורנים מציעים להגדיל את הכנסות המכוורת ע"י גידול נחילים .לשם זה נחוצה השקעה
של כ  21לא"י שאפשר לקבל אותה בתור מפרעה בעד נחילים .הוחלט לברר באופן סופי את השאלה
הזאת עם הכוורנים אולם הובעה דעה פה אחד שבמכוורת יעבוד רק איש אחד חוץ מברונשטיין – או
אברהם או יונה.
 .41כהן .גרמני הציע את עצמו להכשרה .הוחלט להעביר לאסיפה.
 .44לולים .מצד עובדות הלול הובעה התמרמרות גדולה לרגלי זה שכל העניינים בלול אינם מסודרים.
הלול מפח אינו מסויד ובלי חצרות .הדלתות אינן נסגרות ללולי הפח בכלל אין מנעולים .כשנשבר מפתח
אין מְתַ קֵן .ערימות הריפוד מסתירות כבר את כל הלולים ואין איש רואה חברו מעבר לערימה כל כך הן
גבוהות ובעיקר הגנבות מוציאות את כל החשק לעבודה .החלט להשתדל לגמור את החצרות להוריד ע"י
האוטו את ערימות הריפוד .להכניס בחור ללול במקום בחורה בגמר הדזינפקציות שיתקן ויסדר את כל
הדורש תיקון .את שאלת הגנבות להעמיד באסיפה.
השבוע היו  2אסיפות :בראשונה דנו על  .4כהן החבר מגרמניה המבקש להיות פה להכשרה .החלט
בשלילה.
 .2שמירה .חוץ מעניין הגנבות לרגלי זה שהשומרים אינם ממלאים את תפקידם בסדר (למשל ישנים בזמן
השמירה) צוין גם שהשבוע השומרים משלוש (הזמן הכי טוב לגניבה בלולים) עוזבים את הלולים .אחד
הולך לעצי הפרי והשני להעיר את החברים .הוחלט להוסיף משלוש עוד שומר לבלי להשאיר את שטח
הלולים בלי שומר אף לרגע .הוחלט לסגור את כל הדלתות בלולים ז.א .לתקן ולסדר מנעולים( .הקוים
הדבר?) הוסבה תשומת לב החברים השומרים לבל יישנו בזמן השמירה.
 .5העבודה בבית-הספר .הוחלט שסוסיה וחיה תעבודנה לעת עתה בבית הספר.
אתמול דנו על אודות הצאת הכיתה הגבוהה (בני  )45בבית החינוך לילדי עובדים בתל אביב הרוצים לבוא
בזמן החופש לחודש חצי זמן עם המורה ׂשמאלי ושהם גם יעבדו חצאי ימים .לאחר בירור הוחלט
להסכים באופן פרינציפיוני אולם את הצד הטכני למסור לסידור להנהלת הקבוצה עם חבר המורים ועם
העובדות במטבחים ולהביא לאישור אחרון את ההסכם לאסיפה הכללית.
מהנהלת הקבוצה אין אינפורמציה.
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שאלת האסיפה השנתית הוצגה בישיבת המזכירות .הוחלט להכניס בתור אחת המסקנות של סיכום השיחה
על אודות המצב בקבוצה לברור בוועדה להכנת האסיפה השנתית.
בשבוע הבא יחזור הביתה יהודה .העבודה בקרן לעבודה עברית בכלל תופסק לעת עתה כי ההסתדרות
עומדת בקרוב להכריז על מפעל אוסישקין.
לפי השמועה עומד מפעל בית ההבראה שעליו הודענו לא מזמן להיגמר בחיוב ועומד להחתם חוזה בין
המפעל הנ"ל והקרן הקיימת לישראל.
צריך בימים הקרובים להזיז את עניין האסיפות הכלליות כי יש לנו דפיציט גדול בעניין זה.
השאלות התכופות כעת :גמר השיחה על המצב בקבוצה והכנות לאסיפה שנתית "תנובה" וסניפים
התיישבות הנוער הציוני ,בית הספר וכול'.
השבוע עזבה את הקבוצה מינה ברון מי שהיתה חברה בקבוצת "אביב".
עם שובו של יהודה אולי יקבל חזרה את העבודה הראשית של היומן?
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אינפורמציה שבועית מהנטיעות
השקיעו  41ימי עבודה.
מהעיבודים שחשבנו לעשות השבוע:
6
אבוק הכרמים
4
קשור
1
טפול והרכבות במשתלות
2
עדור
2
השקית המשתלה

25 – 45
5
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הורדת פרי
טיפול ב"רכב"
חרישה
סה"כ:

5
2
5
 52ימי עבודה

מכל רשימת העבודות :איבקנו באסטורוויט  5ימים ויש עוד להשקיע יום אחד בשביל לגמור .יתר הזמן
עסקנו בהורדת פרי וטיפול במכירת רכב.
בחרישה נדמה לי חרשו יום יום אבל החרישה מתקדמת לאט .גם השבוע הספקו רק שתי חלקות לערך
 5.6דונם .בעיקר יש להצטער על שאר העבודות שלא נעשו עד היום :הרכבת המשתלות וההשקאה.
חלק מהשתילים שחשבנו להרכיב עכשיו נצטרך להשאיר אותם לסוף הקיץ זאת אומרת לעבד את
המשתלה עוד שנה שלמה .חוץ מזה שיש בזה הפסד בעבודה אין שנה נוספת מוסיפה בריאות לשתילים.
כמו כן בגלל האיחור ספק אם נוכל גם להרכיב את הכנות הבודדות בתוך השורות .בגלל זה לא נוכל
לנקות את שטח המשתלה אז יצא לגמרי להפסיד את השתילים הללו.
שזיפים סנטרוזה4 ,
הורדת פרי .הורדנו השבוע  6.6ארגזים משמש  1.6ארגז שזיפים אוגדן ,ארגז
התפוחים נמכרים במחיר 42
ארגז פורמוזה  1ארגז תפוחים אסטרחן  2ארגז תפוחים טרנספשנט
גא"י הרוטל .סך הכל  55ארגזים.
מכירת רכב .השבוע מכרנו  44,511עין בעד  44.511מא"י .סה"כ עד היום  40לירות.
המצב בשדה .מצב האויר החם במשך תקופה ארוכה וחוסר טללים בהחלט גרמו להפסקת הצמיחה
בכרמים .זה יותר מארבע שבועות שנפסקה הצמיחה לגמרי זה בלי כל ספק ישפיע על גודל הפרי .השבוע
שוב נראית התעוררות חדשה וגם ניכר שינוי במזג האויר.
בשמירה :השבוע שמר בעצי פרי פריץ .הוא נמצא כל הזמן בגן .לעת עתה לא נכר שגונבים פרי .לדעתי
גם יתר השומרים צריכים להסתדר כמו פריץ ,לכל הפחות עד שנוריד את רוב הפרי .מהשבוע יהיה הרבה
פרי להוריד .היום הכינונו ליום הראשון בבוקר תשעה ארגזים פרי :שישה שזיפים ,שלושה תפוחים.
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51 -25
העבודות לשבוע הבא
גמר איבוק הכרם  4גמר הקישור  4השקאת המשתלה  2הרכבה  5הורדת פרי 6
טיפול במכירת רכב  2טיפול הכרחי בעצי פרי  45 2ימי עבודה
את החרישה יש להמשיך .מסבת העשבים חורשים כל הזמן במחרשה אירופית ותיכף משדדים.

את העבודות שציינתי לעיל יש הכרח לעשות ואני מבקש מסידור העבודה לאפשר לנו
להוציא את העבודות העונתיים הללו לפועל.
ניקוי החצרות .גם השבוע לא התחילו בניקוי.
עמוד  74ביומן
אינפורמציה שבועית מהנטיעות  20 -25לחודש יוני.
מעבודות שציינו בתחילת השבוע :איבוק הכרמים  4קשור  4השקאת המשתלה  2חרישה  5הורדת
פרי  6טפול במכירת רכב  2טיפול בעצי פרי  2וחרישה  5סך הכל  22ימי עבודה השקיעו סך הכל
 21יום.
את הטיפול בעצי פרי וקשור הכרם דחינו לשבוע הבא.
מכירת רכב .מכרנו השבוע  1,611עין בעד  161לא"י .סה"כ עד היום  25.61לא"י .הדרישה לרכב עוד
רבה מאוד אבל השבוע נצטרך להוריד קרוב לאלף עין לאנשים שונים ויותר לא נמכור.
בשוק הפירות הורדנו  24ארגז סנטרוזה .בהתחלת השבוע ארגז נמכר  51ג ,.בסוף השבוע 50 - 11
הרוטל
7 - 56
"
61
 " 44קַלמקס "
 42 61לפעמים  46ג' רוטל
" תפוחים המחיר הקודם
44
סה"כ שלחנו עד היום  15ארגזים שזיפים  22ארגזים תפוחים
בשבוע הבא בעקר יהיו הרבה שזיפים למכירה .נגמור להוריד את הסנטרוזה ,ימשיכו להוריד קלמקס,
יתחילו להוריד גם שזיפים יותר זולים :סטצּומה וגם בורגניון)?(.
בחרישה יש עוד שני ימי עבודה בשביל לגמור את העמק המזרחי .השטח היה מלא יבלית ועשב .לאחר
החרישה נעבוד בקיצוץ היבלית סביב העצים והנטיעה החדשה תהיה נקייה מאוד.
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לאחר העמק המערבי יעברו לחרוש את העמק המזרחי.
העבודה לשבוע הבא
הורדת פרי –  .5טיפול בעצי פרי  .1השקעה במשתלה
חרישה  .5סך הכול  22יום.

 7 - 4לחודש יולי
 .2הירקות  .2בדיקת הבורות 45 = 2

בענין הפרי – חשוב לציין שהחברים מורידים הרבה מאוד פרי .לדוגמה .היו אגסים בחלקה הקרובה
כשלושה ארגזים וכעת החצי מזה הורידו .כמו-כן בשבת העברה בקרו את עצי-הפרי כמו את הכותל
המערבי בתשעה באב .ברור שהברים עוברים את הגבול ופוגעים בהכנסה

.

