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עמוד  27ביומן
73.6.92
המצב הכספי – מספרים מהמאזן במאי( :אוקטובר-מאי)
הוצאות תרצ"ד
הכנסות תרצ"ג
הכנסות תרצ"ד
7309.072

39870966

93230234
הכנסות הענפים בלא"י
הערות
חוץ מעבודה
ע"י זה
ואפרוחים

יש

הוצאות תרצ"ג
7726.922

430.272

277.434

2022.299

9222.793

604.239

242.242

18460418

373.0696

סעיף
כלכלת
אנשים
בהמות
ומכונית
משק
החצר
הוצ'
כלליות
סה"כ

הוצאות
9027.077
422.692
פרגיות 993.237

הכנסות
4272.322
322.322
60.960

הענף
רפת
לול
מדגרה

22.722
4.440166

207.924
462.326
29.270
29.732
90.224
26.020
94.940
0.240
4.000
902.900
2672.222
0.260
93230234

עבודה צדדית
תנובה
משתלת עצי-פרי
זיתים
ירקות ומזרע
משתלה אמריקנית
"רכב" עצי-פרי
פרי
גפנים
מכונית
סה"כ:
בניכוי מכוורת
סה"כ

ע"ח זה יש לנו דבש
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פרטי ההוצאות של החברים
תרצ"ד
2299.032
796.294
30.622
249.662
224.437
220.232
46.226
220.700
64.364
22.409
26.220
92.242
27.60.21

תרצ"ג
2424.247
222.229
44.632
26.779
36.220
242.244
22.244
22.444
20.622
22.379
22130618

סעיף
כל המטבחים
עזרה מדיצינית
עזרה לקרובים
חינוך ילדים
הלבשת ילדים
הלבשה לגדולים
תרבות
מסים
הוצאות פרטיות
הבטחת החברים
עבודה נוספת
ריהוט
סה"כ:

עמוד  29ביומן
מצב החובות שלנו:
בסוף מאי (ברוטו)
בניכוי חובה חו"ז
בניכוי מחסנים
החוב נטו

תרצ"ג
30006
90272
40224
232
39.74

תרצ"ד
290224
90236
30370
20234
19.23

הגדלת החוב היא על ידי השקעות:
פָּרות –  70700לא"י
מכונית – " 640
כלי מכוורת –  200לא"י
בנייני לולים לעת עתה–  240לא"י
מכונת-כביסה לעת עתה –  200לא"י
חלק מצריף ד"ר דוסטרובסקי( 0השאר שולם ביוני) 0רפת ה' 0מחסן הכוורות וכולי וכולי.
הפרספקטיבה היא לסוף יוני לגדול בחוב ברוטו עוד בערך לאלף לא"י .זה הוא הסכום שאנו קנינו חציר.
בשנה העברה קנינו פחות חציר במאה טון וחוץ מזה החציר נכנס למחסן קמעא קמעא – עד שהוציאו חלק בא
חדש והשנה בא כולו במשך שני חודשים מאי ויוני .באופן כזה שבשנה העברה היה מקסימום הסכום המושקע
במחסנים כ 2200-2200-לא"י והשנה הוא יגיע בוודאי ליותר מ 7600-לא"י .עם מאזן יוני נדע מה הוא
הסכום .עד כמה הדבר הזה מכביד על המחזור – מיותר להסביר .באופן כזה נוצר מצב שבחודשים הקרובים
יהיה לשלם לחודש כ 2600-2200-לא"י שטרות לחודש והמצב הזה יימשך עד נובמבר עד שייגמרו
התשלומים בעד חציר -מ יולי עד סוף השנה החוב י ֵֵרד מחודש לחודש מכיוון שההכנסה עוד תגדל בחודשים
האלה (פירות 0ענבים וירקות  -מחיר טוב על חלב וביצים) וגם מהמחסן ירד בפרק זמן על חשבון החציר מאות
אחדות לפחות .בכל אופן היות והשנה השקיעו הרבה מאוד כספים במשק יש להכריז לשנה הבאה סיסמה :על
מינימום של השקעות 0הכנסת סדר בהוצאות וירידה מהחוב באופן שיטתי והדרגתי .את הדברים האלה ואת
פרטיהם נברר מובן באסיפה השנתית שהחובה עלינו לקוראה בהקדם.
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עמוד  22ביומן
בעבודה .מטפלים בהקמת מכונת הכביסה .את החצרות ללול עדיין לא גמרו בצריף עדיין לא התחילו וכך
הלאה וכך הלאה .אולם היות וכבר גומרים את הובלת החציר ובסך הכול נשארו עוד להובלה  7-9קרונות
מכפר יהושע אפשר כבר וצריך להתחיל בעבודה ובאופן כזה שמפעם לפעם יהיה ניכר שעשו דבר מה .ועל
הפרק :גמר החצרות 0מכונת-הכביסה 0הצריף לגן 0סידור בתי הכבוד 0הגידור ללולים 0חדר המחלבה 0סידור
בור הזבל 0הניקוז 0קו המים ועוד ועוד .הכרכי להתרכז ולרכז את העבודה.
ברפת .יש כעת כ  2240ליטר חלב .במשך השבועיים האחרונים מתו שתי פרות :אחת ברפת למטה "ימיה"0
המובטחה באחריות ב "החקלאית" ב  44לא"י נקבל עבורה  92.400לא"י פיצויים .השנייה מהפרות החדשות:
"זרחה" 0המובטחה באחריות בחברה מחו"ל ב  24לא"י .החברה הנ"ל משלמת  200%פיצויים זאת אומרת
שאנו צריכים לקבל עבורה  24לא"י .היו כאן רופאים ופתחו את הפרה והשבוע בוודאי נקבל את אישור מות
הפרה מבאי כוח החברה בירושלים .בא כוח החברה בירושלים גם כן פקד למכור את הפרה השויצרית
שעבורה אנו תובעים פיצויים .במשך הזמן המליטה הפרה ברטה ב' – עבור העגל שנמכר לשחיטה אף כי
אימו אחת הפרות הטובות ביותר בחלב אולם החלב שלה לא מספיק שמן.
בלול .בלול יש כעת בס"ה כ  2060-2020ביצים ליום 0מזה כ  760-720ביצה מהפרגיות .המצב בלול
השתפר קצת 0המחלות עברו אולם הפרגיות שחלו בקטנותן בקוקציוזיס בצורה קשה מתפתחות לא ביותר טוב.
סביב הלולים נקו קצת אבל לא גמרו עוד את כל הסידורים .בלול מפח גמרו כבר את החצר אולם צריך עוד
לתקן שבין שתי מחלקות התרנגולות לא תעבורנה ואז אפשר יהיה להשתמש בכל שלושת החצרות .כעת
משתמשים רק בשתים.
בחצי ליולי צריך לעשות עוד חצר ולו פשוטה .הרכיבו לתרנגולות מלול ח' נגד אבעבועות .יצטרכו כנראה
להרכיב לכל הלולים.
במכוורת .יש קצת דבש בכוורות .השבוע גמרו את הבקור בדבורים .המשפחות חזקות  70מלכות שסדרו
הופרו כבר .זאת אומרת יש כבר כ  70משפחות חדשות ולכן יש הצעה מהכורנים לא לרדות את הדבש הנמצא
אלא לסדר עוד נחילים .מסדרים עכשיו פטוסוה לדבורים.
ירק לשנה הבאה .השבוע התקשרו עם בית חנן לתלתן לשנה הבאה במחיר של  300גא"י הטון.
עמוד  24ביומן
התקשרו איתם גם לאספסת שאחרי התלתן באותו המחיר בהוספה של מקסימום של 200מא"י לטון אם הם
יוכיחו.שבמחיר כזה עולות יותר ההוצאות לאספסת מאשר לתלתן זאת אומרת שבערך אנו בטוחים בשנה
הבאה בערך לכל הזמן.
זבל .אנשי בית חנן דורשים ומבקשים שאת הזבל לשנה הבאה נמכור להם ולא לגן רווה .השאלה הזו צריכה
להפתר בימים הקרובים.
שאלת המים כמעט נגמרה .חלק מהערבים כבר חתמו על החוזה .המים יעלו כבר השנה כ 290 -לא"י.
עבודת קיצוץ הסלק הסתדרה השנה טוב מאוד בעזרת מוטור קטן .והנה פתאום הודיעו השבוע מבן שמן שאין
שם יותר סלק .נצטרך כנראה לחפש סלק במקום אחר.
בקשר עם האסיפות שהיו השבוע  -לא התקיימה עוד ישיבת הועדה לאסיפה השנתית .הישיבה הראשונה
תתקיים מחר אחרי הצהריים .ישיבת המזכירות תתקיים מחר לפני הצהריים.
בשבוע העבר דנו במזכירות  .2בשאלות העבודה( .אח"כ היה סידור שבועי בחדר האוכל).
 .7מים לזרז את גמר החוזה .לברר עם שטרן על דבר אפשרות עבודה כאן; ללכת למושל.
 .9תביעת יוסף גרשזון יוסף גרשזון תובע מאיתנו  200לא"י פיצויים .החלט למנות את בן-חיים להתייעצות
עם העו"ד לוצ'נסקי ועם שאר המוסדות על דברהמשפט הזה.
 .2מכונת הכביסה  .לאשר את התוכנית של ליסר – עסטרופר.
 .4ד"ר לוי מגרמניה .הוחלט אחרי החומר הרב שאספו אודותיו לענות בשלילה על הצעתו לבוא אלינו.
 .6סנדלרות .לעת עתה לתקן פה עד כמה שאפשר .אם לא תהיה אפשרות לעשות פה את כל הנעליים
הדרושות לשלוח העירה לעשות את כמות הנעליים שאי אפשר לעשות פה ולא לקבל לעת עתה שני קבוע.
 .2פרה שוויצרית .את הפרה השוויצרית שנקבל עבורה פיצויים מהחברה למכור על ידי החברה.
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 .2אתיה – לאפשר לאתיה ולמרים למלא יום עבודה לפי יכולתן ושהן תעבודנה במטבח הגדול .במטבח הקטן
לאה ופנינה מבשלות כל היום יחד.
 .3יוסף ברר רצה להתפטר מההספקה .לא קיבלו.
 .20חופש יהוד'ל הוחלט להסכים לחופש של יהוד'ל ואחרי שיהוד'ל יחליף את יוסף בחופש שלו.
עמוד  26ביומן
6.2.92
על ענייני העבודה .אנו חיים תחת הרושם של חוסר אנשים לעבודה .הרושם הזה הוא מוטעה ובלתי נכון.
הסתכלות מינימלית לאופן של הוצאה לפועל של העבודה אצלנו מוכיחה את ההיפך הגמור מזה .יש ויש
אנשים מספיק 0אולי יותר ממספיק .סיבת אי ההצלחה וחוסר "מזל ברכה" נובע לגמרי משני מקורות אחרים.
הראשון הוא שכל עבודה שבכל מקום אחר במשק פרטי או באיזה שהוא משק יכול היה לעשות איש אחד
עושים אצלנו אותה עבודה שני אנשים .כי אין שום מידה לעבודה שצריכים להוציא לפועל 0ביום אחד יכולנו
עד הצהריים ששה אנשים להוציא מהחצר שני אוטומובילים גדולים עם זבל וכמה עגלות 0וביום השני אותו
מספר אנשים עושה את החצי מזה .הסבה השניה 0והיא היותר חשובה 0שרוב האנשים עושים את עבודתם בלי
יחס פנימי כלשהוא 0ממלאים את העבודה כעול קשה ובלתי רצוי ומה שיותר מהר משתחררים מהעול הזה הרי
יותר טוב .הנה פרחים אחדים מהווי העבודה שלנו .השומרים מצלצלים בארבע וחצי 0עוברת שעה שלימה עד
אשר מופיע מישהו בחוץ .אם מסודרים לעבודה אחת  2-4אנשים 0ולא כולם יוצאים בבת אחת 0מתחילים אלה
שיצאו להסתובב בינתיים בלי מטרה .כשיצאו סוף סוף כל האנשים מתחילים לחפש כלים ולדאוג לסידור ועד
אשר העבודה מתחילה באיזה שהוא טמפו 0מצלצל הפעמון לארוחת בוקר.
הפרדות הן הפקר .בהתחלת השבוע היה לילה שהשומרים לא נתנו להם לאכול לגמרי .להשקות אותן אין
לגמרי זמן קבוע .פתאום בתשע נזכר צבי רובין שהוא צריך ללכת להשקות את הפרדות .כשגומרים את
העבודה משאירים את הכלים באותו המקום איפה שעבדו ואם למחרתו עובדים במקום אחר צריך ללכת לחפש
את הכלים .כשמעירים שומר נוסף ב  9והוא שומר מ  9עד  2וחצי אז ישנם מקרים שהוא יוצא לעבודה ב3-
והשבוע גם היה מקרה שהוא יצא ב  20בבוקר .ישנם אנשים שהם בעצמם לא יכולים להוציא לפועל עבודה
שלימה ומוכרחים לעבוד איתם .ישנם מספר קטן של אנשים אצלנו שהם מסוגלים לרכז סביבם אנשים ולעבוד
איתם בצורה כזו שהעבודה תתקדם ושאנשים ירגישו שהם יצרו איזה שהוא דבר בעבודה .האנשים המעטים
האלה יצאו ממסלולם מדרך המלך של העבודה ירדו למשעולים ולצדי דרכים 0מתבודדים ומשתדלים לעבוד
מחוץ למחנה .לא אקרא עכשיו בשמות אבל אלה הן הסיבות לחוסר מזל ברכה בעבודה .את כל זה מוכרחים
לשנות .למטרה זו נקראת ליום ראשון בערב אסיפה בענייני עבודה .האסיפה הזו מכוונת בעיקר לאותם
החברים העובדים בעבודות שדה ובניין .עליהם השתתפות
עמוד  22ביומן
באסיפה זו היא חובה .לשאר החברים העובדים בשאר העבודות בבי 0ברפת 0בלול וכו' – רשות .באסיפה זו
נדון איך לסדר את הרביעיה שלנו קוַורטֶט בלעז 0שהמנגינה תהיה מנגינה.
החברים יצחק 0בן חיים 0משה שכט 0משה שטיין 0יוסף 0השל 0אברהם בן נריה 0אהרון 0צבי 9יצחק פטריק0
ורזיגר 0ליסר 0מיכאל 0אשר 0יונה 0פריץ - 0השתתפותם של כל אלה בשיחה בענייני העבודה היא הכרחית ובל
ייעדר אף אחד מהם .השתתפות שאר החברים כמובן רצויה מאוד.
עמוד  22ביומן
אינפורמציה מהנטיעות  2-6ליולי
מהעבודות שציינו בהתחלת השבוע :הורדת פרי  6טיפול בעצי פרי  0השקאת המשתלות  7הרכבות 7
בדיקת החגורות  7וחרישה  77 = 6יום
השקיעו סך הכול בהורדת פרי  9טפול ברכב ועצי פרי  7.4טיפולים המשתלות  7מתיחת חוטים בכרם = 2
 2.4מהניסיון למדתי להציע לסידור העבודה את העבודות הכי הכרחיות שלא סובלות שום דיחוי ואני בעצמי
דוחה עבודות לעשרות לזמנים הבאים .בכל זאת כפי שמוכיחים המספרים השבוע השקיעו  2/9מזה שהיה
הכרח להשקיע .מסדרי העבודה בעצם מעידים שחוסר באנשים זה לא כל כך נורא ובלי כל התאמצות אפשר
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היה לאפשר להוציא את העבודות המנימליות במטעים לפועל .אבל יהודה ורזינגר והאחרון כקודמיו .ענף
המטעים הולך ונמחק כענף שיש להתענין בו .לאחר שכל המוסדות הכירו שיש צורך בחרישה וכבר חרשו
ימים מספר הנה השבוע סידור העבודה הוציא לגמרי את החרישה מהתוכנית השבועית והיבלית ממשיכה
לצמוח באין מפריע .כדאי גם להעיר שאנשים שמסתדרים בקושי בעצמם יכלו להיות די פרודוקטיביים לו
אפשרו להם לעבוד במטעים אִתי .אבל דיבורים לחוד ומעשים לחוד.
המצב בשדה:
בכרמים :זה יותר מחודשיים שנפסקה הצמיחה מחוסר טללים ואם לזה עוד להוסיף את הקיצוצים שלא קצצנו
את העשבים .ישנם מקומות שבהם העשבים יותר גבוהים מהקורדונים .החבלבל אמנם מתייבש כבר אבל הוא
הספיק למצוץ מספיק רטיבות מהאדמה ושטחי היבלית שממשיכים לגדול מסיבה זו שלא חרשנו לפני שבועיים
שלושה כל זה יחד בלי כל ספק צריך להשפיע על גודל הפרי .למרות זאת שמצידנו הכול נעשה שהפרי יהיה
טוב ויפה.
שסלֶה נתחיל לבצור בהבשלה מליאה.
את הבציר נתחיל לא יותר מוקדם מ  79לחודש זה 0ואולי ב  .76את ה ַ
סה"כ השקיעו עד היום בכרמים  222ע.א 200 .ע.א .ספן ע .ב .בשנה העברה 429 :ע.א 429 .ע.א279 .
ע..ב.
בעצי-פרי עוד בהתחלת הקיץ התגלתה מחלה :כנימת הדם .בחודש פברואר היה עץ אחד נגוע ועכשיו ישנם
 29-22עצים .בקושי הצלחתי השבוע לקבל הסכמה מסידור העבודה שטובה תטפל במחלה זו .המחלה הזו
עלולה להתפשט עד סוף הקיץ על כל המטע בעמק המזרחי .מתחנת הניסיונות נותנים לנו את העזרה
המקסימלית לטיפול במחלות .הד"ר קלין מתייחס יפה מאוד למטע שלנו .גם פרופ' בודנהיים מבקר אותנו
לעתים קרובות .הם גם יתחילו להתעניין באופן מיוחד במחלת "הסוכר" בכרם.
עמוד  23ביומן
אין אני חושב להציע רשימת העבודות שיש לעשות בשבוע הבא כי ידוע לי למפרע ששום דבר לא ישפיע
והכול נתון למקרה ולגורל .אני רק אציין את העבודות שיש הכרח לעשות אותם.
יום יום להקדיש עד שעתיים לטיפול בכנימת הדם .הכרחי לאבק עוד פעמיים את הכרם באסטורמית (האיבוק
שצריך היה להיות השבוע לא עשינו וזה יעלה לנו ביוקר) .אני רוצה לכייס את התפוחים בשטח של העמק
שמות ומה שישאר לא יהיה מתאים לשוק .יש לעבור
אחרת הציפורים 0העש 0הערבים וגם החברים יעשו בפרי ַ
ולקשור את העצים בעיקר עצי התפוח .כי מרוב הפרי הענפים נשברים .החברים יוכלו בנקל להיוכח בעוברם
את השטחים .לעבור בכל  20ימים את החגורות על העצים .ישנם עוד מזיקים כמו "כנימת העלה" (מחנה
נמלים מכסה מלמטה עד למעלה) .צריך לרחוץ את העצים איפה שיש מעט ולרסס איפה שיש הרבה .מחוץ
לכל הטיפולים הללו צריכים יום יום להוריד פרי.
במשתלות לפי כל הדעות צריכים היינו להרכיב את המשתלה מהשנה .השקדים כשמשאירים אותם במשתלה
למשך שנתיים מתעבים מכים עמוק שורשים וקשה מאוד להוציא אותם
ואפשר למכור אותם בשנה הראשונה  6גא"י כל שתיל במקום  2לשנה השנייה .בשביל לאפשר להוציא השנה
 200 600שתילים צריכים היינו להשקיע  2ימי עבודה בהרכבה ועד  6ימים בטיפולים .למרות כל ההסברים
שלי וההסברות שבוע שבוע העבודה הזו לא נעשיתה .והנה התמסרתי רק לשתילים הבודדים הנמצאים בתוך
השורות שהשתילים כבר גדולים .וגם כאן הכול נעשה באיחור זמן .אני מרכיב יום יום מעט ואני מנהל
רשימות מיוחדות מתי להוריד את הרפיה .אף פעם לא נתתי את ההשקאה בזמן .זה יותר משלושה שבועות אני
עדיין משקה  900-200שתיל שזה אפשר היה ב 9-ימים .ולהבא יש צורך לגמור את ההשקאה .גם על הדוח
התפתחות .נטענו השנה  24אגסים .יש הכרח לתת לכל עץ שני פחים מים .יש בכלל במטע עצים המפגרים
בגידולם וטוב לתת להם מעט מים ולהחיות אותם.
כל העבודות הללו יש צורך לעשות תיכף 0אפילו מחר .כל איחור גורם הפסד .ישנם גם עבודות שכשמאחרים
לעשותם לא ניתנים לתיקון .וחוץ לכל העבודות הללו יש עוד עבודות לעשרות שעומדות על הפרק כמו למשל:
סידור העצים 0ישור העצים 0קיצוץ יבלית 0חרישה0הכנות לבציר 0סידור סוכות ודרכים 0ועוד ועוד .יש גם
צורך לפעמים סתם לעבור ולהסתכל ולראות מה נעשה על העץ ועל הגפן .ואם לקחת בחשבון שבענף הזה
עובדים  2.4קבועים אז קל יהיה להבין
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עמוד  20ביומן
מה יהיה יחסי לבקשות או לדרישות של ליסר שאבנה את התנור ועל יהודה להקים ולהעביר את בית הכיסא.
למשל השבוע יום אחד הייתי מחוץ לבית .למרות הנסיעות המרובות לתל אביב של הרבה חברים מוכרח הייתי
לנסוע בעצמי ולקנות מסמרים ולסדר מכסאות לארגזים 0לקנות נייר אריזה 0להביא  7חבילות חוטי ברזל 0ועוד
דברים שונים שנחוצים לנו בעבודה.
עבדתי גם בניקוי החצר בחצי יום הראשון 0בשביל לעזור להכניס את האנשים לעבודה .במצב כזה קשה להיות
נוח וטוב ועוד יותר מזה קשה לעבוד בענף שאני חושב אותו לחשוב מאוד ושלדאבוני הגדול אין הקבוצה ולא
מסדרי העבודה מתעניינים בו.
יש בהחלט לקבוע איש שני קבוע אחרת העבודה לא תוכל להסתדר טוב .את מרים חשבתי לקבוע .היא כבר
עשתה חַיל בעבודה והנה לאחר התמסרות של כמה שבועות שוב היא עברה לעבוד לעבודה אחרת .יש בהחלט
גם לציין בחור קבוע לעבודה.
השמירה :זה שני ימים שהגן בלי שומר .להסתדר עם השומרים יותר קשה מלחטוב עצים .מתקבל רושם שיש
כאן מנצלים ומנוצלים ויש צורך בלשכה שתפשר ותשמור על האינטרסים של השומרים .אין ערך לשמירה
התמידית אם משאירים לשני ימים את הגן בלי שומר .ביום כזה או במשך לילה אחד אפשר להוריד את כל
הפרי .יש פעם אחת להציג את השאלה באסיפה ולברר .אם שמירה נקראת עבודה או שמירה זה הפקר.
השבוע שמר אשר והנה עכשיו הוא בתל אביב .חשוב מאוד הברור על השמירה כי בשבוע הבא יש הכרח
להתחיל בשמירת הכרמים( .ישנם כבר אשכולות בשלים) ובאסיפה תהיה אפשרות להתוכח או להוכיח מה זה
נקראת שמירה לפי המנהג החדש .ומה שיוחלט יצטרכו להוציא לפועל .הלא זה רק תור רגיל שכל אחד צריך
לעבור את התור ולא חס וחלילה קניין של אחד או שניים.
חתימה של י .בן-אברהם
השמירה בכרמים לדעתי צריכה להיות בשני מקומות :בכרמים מתחת לבריכה ובכרם הישן.
השבוע מכרנו עוד  7000עין 0סה"כ עד היום  74לירות .מתחילים להתעניין ברכב חורפי.
יש פרספקטיבה שנמכור "רכב" בעוד  40 24לירות.
השבוע השוק לשזיפים ירוד .את השזיפים מירושלים 0החל מיום שלישי שולחים לתל אביב ושם מוכרים כל
ארגז  90-20גא"י.
תפוחים מוכרים  24גרוש לרוטל 60-24 0גא"י לארגז.
 22ארגזים תפוחים;  27שזיפים.
השבוע שלחנו:
תפוחים;  20שזיפים.
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עד היום שלחנו:

