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המשך ברור החזית X
שאלת ההספקה:
נדמה שאין שאלת ההספקה נוגעת לתוכנית העבודה כי את כל ההספקה אנו קונים בכסף מלא .גם מטעמי
העבודה הענף הזה צריך להיות מסודר בכל המובנים .א) הקבעות נשמרת שם בדיקנות .ב) לרוב עבדו
ועובדים בהספקה טובי הכוחות של הקבוצה .אבל נדמה רק שהוא מסודר ,ולמעשה חסר עוד הרבה מאוד
לסדור טוב ומושלם.
 )3לדעתי כל השנים משקיעים בענף הזה הרבה יותר ימי עבודה מכפי שצריך ואפשר.
באחריות מלאה אני אומר שמאות ימי עבודה הושקעו בענף הזה מיותרים .יצא לי לא פעם בתור מסדר עבודה,
להתענין במה שנעשה בכתלי המחסן ,ועשרות פעמים הוצעו על ידי תקונים שונים בזמנים שונים ובתקופות
שונות .אבל תמיד ,או לרוב ,כל תקון שהוצע לעובדים התשובה היתה לדחות לעת עתה ,ורק בקושי
ובהתאמצויות רבות הוכנסו אי איזה הקלות ותקונים .די להזכר בבנין הגשר .שלוש שנים רצופות צעקתי חמס
על מאות הימים שהושקעו בעברת הספקה בעגלות לרפתות ,ללא טעם ותועלת .היו חדשים שהשקיעו ממאה
עד  022ימי עבודה בטפולים בהספקה ...בכל זאת הצלחנו להעביר החלטה על בנין הגשר ,שבסך הכל לקח
 12-02ימי-עבודה וחמש עשרה לירות במזומנים .רק לאחר הרבה זמן אני חושב שהגשר במשך חודש אחד
החזיר את הוצאותיו ,ובעזרתו הכניסו מהפכה בעניני הספקה.
 )0המגרסות שאנו גורסים עליהם עכשיו ,מקודם עמדו במחסן הגדול לצד מזרח ,וזה גרם לקושי בעבודה .הם
גזלו חצי מחסן בגובה של  0.5עד  5מטר ,שיותר מתאים לסדור חבילות חציר .והנה שוב העברת המכונות
למקום יותר נוח נפגשה בהתנגדות חריפה ,ורק מקרה צדדי גרם להעברתם.
 )1מזמן שנוצרה הרפת החולה יש שוב ענין בטפולים בחצירים ובקש .הרבה עשרות ימי עבודה מיותרים
הושקעו בטפולים הללו .כל סדור רדיקלי תמיד נדחה לעת עתה .את החציר תמיד וגם השנה היו מסדרים
בגראז' ,וגם בחצר של האוטומובלים .לפני שמכניסים את החציר פנימה מסדרים אותו בחוץ ,והוא נמצא תחת
הטל והשמש ,ומאבד הרבה חומרי מזון .לפני הגשמים היו מכניסים אותו לתוך המחסן ,ובמשך כל חדשי
החורף היו מעבירים אותו למטה .נוסף לזה ,גם על יד הרפת למטה חציר מונח בחוץ ,וזה השנה הראשונה
שחציר לא נרטב אצלנו .זה יותר משלוש שנים שאני מדבר על העברת מסדר העבודה לגרז וסידור ההספקה
למטה ,אבל כרגיל כל הצעה שיש בה המילה "לדחות" מתקבלת אצלנו במחיאות כפיים .לא חשובים הימים
שממלא השקיעו מבלי להביא כל תועלת .במקום להשקיע אותם הימים ,ואולי פחות מזה בבניין מחסן למטה
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ופעם אחת לגמור עם הטפולים המיותרים .והנה השנה רק יד המקרה גרם לכך שהצלחנו על חצי לפתור את
שאלת החציר והקש לרפת התחתונה .אני אדגיש על חצי ואני חושב שלשנה הבאה לא יעיזו כבר להציע ששוב
לסדר את החציר לעת עתה בעשרה מקומות ,אלא נבנה מחסן למטה .ישר מהאוטומובילים נכניס את החציר
לתוכו ,והרפתנים ,בלי עזרת עשרות החברים הנוספים ,יכניסו להם בעצמם את החציר.
 )4ועכשיו על החרישה ,הטחינה והנפוי.
זה שנים אני מדבר ומציע לעובדים שיסדרו אלי ָוטור (רצועה עם צלחות קטנות שבעזרת המוטור ,הגרעינים
נשפכים לתוך המגרסה) ,במקום זה שכל הזמן עומד אדם עם פח ביד ושופך את הגרעינים לתוך המגרסה.
לעתים יוצא לו לעלות  0-5מדרגות על סולם .יש תקופה שמנפים קמחים לאפרוחים ,ובשנה העברה היו
תקופות שהשקיעו  1-0ימים בניפוי הקמח.
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בשביל לעשות חשבון של ימי העבודה שהשקיעו מיותרים בשיטה הקודמת ,יש צורך במנהל חשבונות הגון.
אני חושב שהחשבון יגיע למאות ימי עבודה ,אפילו באותם הזמנים שהיינו משלמים לכל עוזר מסוג זה 0
לירות לחודש על הכול מוכן .מה שאנו השקענו רק בשנה אחת עבודה מיותרת ,אפשר היה לעשות 32
אלוטורים ומחסן של בטון ,ובאותו הזמן גם להספיק לספק את כל הגריסה וטחינה עם הניפוי .רבים הם היו
העובדים במכונות ובהספקה ,ביניהם גם כאלה אשר חושבים את עצמם לאנשים משקיים ממדרגה ראשונה,
אבל ההרגל :הכול לדחות לעת עתה מבלי לבחון ולדרוש אם טובה הדחיה או רעה ,מעורת את העיניים .לעתים
ההתנגדות באה רק בשביל לעשות את ההפך.
זו השנה הראשונה שיוסף עובד בהספקה .היו כאלה ,וגם יוסף בעצמו ,שפחדו שמא הוא לא יוכל לנהל את
הענף הזה .עוד מוקדם להוציא מסקנות .עד כמה שהוא חוקר ובודק את מחירי השוק ,אבל בענין העבודה
אפשר להגיד שיש מצדו התמסרות מוחלטת .את זאת ראיתי בעצמי בטיול שעשיתי בשבוע העבר .התענינתי
באופן מיוחד בשאלת המגרסות ,ומסקנתי המוחלטת היא שאנו גם עכשיו משקיעים פי שלוש וארבע מזה שיש
צורך להשקיע .כרגע משקיעים בגריסה קרוב לשלושה ימי עבודה לכל תערובת ,והנה מתקרבת תקופת הניפוי
בשביל האפרוחים ובודאי יצטרכו להוסיף ימי עבודה .סך הכל אנחנו זקוקים לשלושה או ארבע טון גרוס
לתערובת .בשביל לקבל קמחים משתמשים לרוב בשתי מגרסות ,קודם על מגרס אינטרנציונל ואחר כך על
קריפס .אפשר וצריך להשתמש רק על מגרסה אחת ,ולקבל אפילו קמח דק ,ולהספיק  3.5טון בשעה .זאת
אומרת בשביל לספק גרוס לרפתות וללולים אנו זקוקים לחודש לערך  31טון ומשקיעים בזה  31יום,
ועובדים קשה מאוד .במקום זה שצריך להשקיע  30-31שעות
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למשך חודש ימים ולעבוד יותר קל .אני בטוח שגם הפעם ,המושבעים לדחיות ,ודחיית כל הצעה משקית
יתנדבו גם הפעם ,וינסו לעשות כל מני חשבונות הפוכים ,הגיוניים ובלתי הגיוניים ,ומלבד שידחו .אני לא מוכן
ללחום דווקא בעד הצעתי .מחובתי רק להסביר את השאלה ,לברר את עמדתי ,שלכל הפחות נדע מדוע אנו לא
מתקדמים בעבודה .מדוע אנו נחנקים מחוסר עובדים ואין זמן לשום יצירה חדשה .מדוע כל הענפים מחוץ אולי
לרפת ,דורשים אצלנו כל כך הרבה ימי עבודה נוספים ומיותרים .מפני שאנו רואים רק את הנעשה על יד
האף ,ומפני שהקבוצה זקוקה לעובדים ולא לפוליטיקאים.
והצעה היא בשאלת הגריסה :להחזיר את המוטור הקודם למגרסות .קודם חשבו שהמוטור יותר מדי חזק
בשביל שתי מגרסות ביחד .ולפי שברור לי הוא בקושי מניע רק מגרסה אחת עם האלוטורים .לגשת תכף
לסדור המוטור והאלוטורים .בחודש הבא לסדר נפה ,ואז אני בטוח שבמשך שלושה ימים בחודש יספיקו את
הגריסה ,הטחינה והנפוי בכבוד .טוב היה לו היה לנו טרקטור קטן ,ואז יכולנו לותר על כל המוטורים אצלנו.
החזקת מוטור מוצדק בזמן שיש לו עבודה תמידית ,אבל במקרים כמו אצלנו ,שיש צורך לגרוס מקסימום חצי
יום בשבוע ,בימים בודדים בחודש מעבירים את המים מהבריכה התחתונה לעליונה ,קצוץ סלק ,העברת השתן,
קיצוץ חציר ירוק ,כל העבודות הללו ,דורשות רק שעות של עבודה ,וגם לא בכל יום .ברור שהטרקטור היה
לנו לתועלת רבה .יכולנו גם להשתמש בו לסחיבת עגלות ולפעמים גם חרישה .אני חושב שעוד פעם נגשים
את זאת .אבל כרגע ַה ָצעֲתי לסדור ההספקה לא דורשת השקעה חדשה בקנית מוטור אלא רק החלפה ,את
המוטור מהמעין להשיב למגרסה ,את המוטור של המשאבה להוריד למעין ,ואת המוטור מהמגרסה לסדר על
יד הבריכה.
את כל החלופים אפשר רק להעביר עכשיו מפני שכרגע יש לנו אפשרות להפסיק לשבוע ימים או יותר קצת
את נתינת המים מהמעין .לולא הפלסּוף הרב מצד חלק מהחברים ,אפשר היה בלי כל הקדמות והוכחות ,פשוט
להציע שלטובת עניני העבודה ,בשביל שנהיה פרודוקטיביים ,בשביל שהטיפולים בהספקה לא יגזלו מאיתנו
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את יוסף לכל השבוע ואיש נוסף לחצי שבוע לעת עתה בלי נפוי קמח ,צריך תכף להשקיע את ימי העבודה
בהעברת המוטורים ,בסדור האליוטורים והנפה ,והשקעה זו תחזיר במשך השבועים הבאים את כולה.
נאלצתי לעשות הקדמה כה ארוכה להצעה כה קצרה ,בשביל שהמתנגדים יצטרכו קצת יותר להתכונן
להצעתם :לדחות או להתנגד.
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שאלת המים
לאחר האסיפה הסוערת שהיתה אין לי מה להסביר יותר את השאלה .אלו שרצו להבין את תוכן ההצעה הבינו
אותה ותמכו בה .לחלק מהחברים שהתנגד לה ,לא נוכל יותר להסביר .עם כל רצוני להבין את סוד התנגדותם
מוחי לא מעכל את זאת.
הוצעה הצעה פשוטה ומובנת :בשביל לקמץ בימי עבודה בנתינת מים ,בכדי שהמים יהיו נקיים אפילו בימים
שישנם גשמים ,יש לחפש עצה .המים גוזלים מאתנו יום שלם של עבודה ,חוץ ממקרים שהאדם הזה זקוק
לעזרה .למשך חדשי החורף אין לנו צורך שיתנו יום יום מים ,אלא מספיק פעמים בשבוע ימים שלימים.
לחודש דצמבר וחצי ינואר אפשר בהחלט להסתפק בשני ימים מים מהמעין ,ויתר הזמן להעביר את המים
מהבריכה התחתונה למעלה .בשביל זה יש צורך לכסות את המוטור והמשאבה בצריף מפח משלושה צדדים,
ואז נוכל לתת מים דווקא בימי גשם ולא בימים יפים ,שהם נחוצים לנו תמיד לעבודות שדה .אין גם מה לדבר
שמכל הבחינות טוב שמוטור יהיה מכוסה מגשם ,ולא כמו שהוא נמצא אצלנו .בשביל שהאדם הזה יהיה גם
פרודוקטיבי אפילו בימות גשם ,מציעים להוסיף לבנין הזה עוד  1מטרים בכדי שהוא יוכל לעסוק גם בעבודות
נפחות או ַמסגֵרּות ולהשגיח על המוטור .ובמקום זה שאיש צריך לתת במשך חודש ימים  02-35ימים ....
(בזה נוכל להוכח בסוף החודש) הצעה להשקיע בכל הבנין הזה את העשרים יום הללו .זאת אומרת גם לתת
מים ובימים הללו להקים בנין .הצעה פשוטה ומובנת ,שאין בה בזבוז של ימי עבודה תכף ,וקמוץ לתמיד .והנה
מושבעים לדחיות ,גם הפעם הציעו לדחות .הצעתם ,עם רוב החברים התקבל .אני בטוח שהצעה זו כמו רוב
הצעות ממן זה ,תתקבלנה כעבור איזה זמן .אבל זה גורל המשק שלנו .קודם יש להשקיע את רוב ימי העבודה
על קרן הצבי ,קודם יש לשתות מים כחזירים ,קודם צריך המוטור להתקלקל ויום יום יהיו ענינים עם מים,
ואנשים שצריכים לתת מים צריכים בימות גשמים חזקים ללכת למעין של בית נקובה בשביל לתת מים ,מפני
שהברזים ריקים .ורק אחרכך ,כשהכוס מליאה צרורות וסבל ,רק אחר כך יסכימו להצעה .והחטא העקרי
שבהצעה זו ,שאני גם חושב לאט לאט במשך הזמן לסדר את בתי המלאכה ,עם נגריה קטנה ,שיוכלו להשתמש
במוטור שעומד על יד הבריכה באופן קבוע .ופעם גם להכניס סדר בפינה זו שהיא בהחלט לא מובנת להרבה
והרבה חברים.
אבל כפי הנראה אי אפשר לבנות משק אחרת........
30.30.3.10
יצחק
וזהו סוד של אי הצלחתנו בעבודה.
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כיוון העבודה לחודש ינואר 01.30.3.10
עובדים במטעים :ליסר ,ציפורה ,לייקה ,חנה ,דוסיה ,שיקה ,זאב ,שולמית ,סוסיה ,ברכה.
טיפול :מרים ,חיותה = ;0
גן :טייבה ,מטליה = ;0
בית-ספר :שרה ,טובה = ;0
מטע (?) :רחל ,חנצ'ה ,שולמית ,סוסיה =;0
מתפרה :זלטה ,רבקה ,לנה ,לאה ,אסתר ,אברהם = ;1
סה"כ05 :
רפת :משה ,הילל ,ראובן ,)?( ,שושנה ,שלמה ,אפרים ,יופן ,נפתלי ,חוה ,פישמן ,צבי ,מוזל.
31
5
לול :חיה ,חנה ,פסיה ,יוסי ,מלכה.
3.5
הספקה :יוסף ,משה.
אוטו ;0 :חשבונות ;3 :תנובה ;1 :מכוורת ;3 :מים ;3 :מחלה 1 :בחורים 0 ,בחורות.
חברים לעבודות שונות :ורזנגר ,לבנזון ,אריה ,יצחק ,צבי ,שאול ,חיים ,שלום ,שמואל ,יוסף ברר ,צבי ,יצחק,
(?) ,ישעיהו ,)?( ,שלום.
גולדה?...........
בחורות :משה ,פנינה ,חנה ,דבורה = ;0
הרפת באופן קבוע מעסיקה  0מחליפים ,לפעמים גם יותר .מרשימת החברים יש להוריד על חשבון החלפות
ומחלה  3.5שומרים 0 ,בחורות 1 ,בחורים.1.5 = ,
צריכים להישאר לעבודות יום יום 0 :בחורות 33 ,בחורים.
ימי-עבודה לשבוע,02 :
עגלונים :שמואל ,שלום ,שאול ,משהל'ה.
" ,02 :
"
בניין :ישעיהו ,לבנזון ,צבי דורנפלד ,יצחק פטריק.
" .15 :
"
לנטיעות :יצחק ,יוסקה ,צבי ,ורזנגר ,אריה ,חיים.

YHM
עמוד  351ביומן

כיוון העבודה לחודש ינואר
אנו שוב לעונת החורף נשארנו מעט חברים ,סה"כ  11חברים .אין אני רואה עֵצה בשביל לתקן את המצב.
ברור שאנו צריכים לפנות לעלייה ,ועד אז אנו צריכים לנהל את העניינים ככה שנמנע (?) נוספת ואי-
נעימויות .אסור להפריז בכוחותינו .יש הכרח להסתגל למציאות ולמצוא מוצא במסגרת שאנו נתונים בה .זה
תלוי בעיקר מהחברים שמכוונים את ענייני-העבודה .לכל הפחות להם אסור לטעות בהערכת הכוחות ,ואז הם
לא ייתנו את עצתם להסתבך :קל מאוד לשוב למצב שבו היינו נמצאים לפני אוקטובר .הפיזור היה רב,
התיאבון גדל מיום ליום ומפני זה הברכה היתה קטנה .במשק החקלאי מוכרח להיות הבדל בין חודש ספטמבר-
אוקטובר ובין ינואר-פברואר ,כמו שיש הבדל בעבודות בין החודשים יולי-אוגוסט ובין מאי-יוני.
השנה אפשר להגיד שאנו לא מסובכים בענייני-העבודה .כל צעד שצעדנו קדימה היה מחושב ופחות או יותר
מובטח .למרות שאני חשוד בעיני חברים שאני נתון רק לענף המטעים ולא רואה מהנעשה ביתר הענפים,
יכולתי להיות מסדר-עבודה  1חודשים :ספטמבר ,אוקטובר ,נובמבר ,ובמשך החודשיים הראשונים לא העליתי
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את עבודת-המטעים על הפרק חוץ משיבוץ הכרמים והמסיקה שהם בעיקר העסיקו בחורות ,ביניהן גם
אורחות .כולנו התרכזנו בעבודות שונות במשק :ניקוי חצרות הזבל ,הורקת בור זבל למטה ,והוצאנו סכום
הגון מהאשפה ...שחלק גדול מזה היה הולך לאיבוד .התרכזנו בעיקר בעבודות בניין ושיכלולים .גם אז הבנתי
שיש הכרח לעבוד במטעים ,אבל ידעתי ש"תפסת מרובה לא תפסת"  ,אם כי חודש נובמבר צריך להיות מיועד
לעבודות-הכנה לחורף .בכל זאת השקענו רק  15%בעבודת-המטעים ,והיתר שוב בבניינים .ובאמת הצלחנו
לגמור עבודה אחרי עבודה מבלי להתחיל חדשה .הרבה חברים יסכימו לי שתמורת יום בורות בשבוע לא היינו
עושים גדולות במשק .והנה ,בדייקנות ובסדר השקענו  0ימים של עבודת כל הבחורים והצלחנו השנה לחפור
את סכום הבורות שהקצבנו לנו –  022בור במשך חודש נובמבר 022 ,בדצמבר.
ועכשיו אני מציע לקבוצה שנשמור על הפרינציפ לעשות כל עבודה חקלאית בזמן ,ואז נוכל להרוויח ולקבל
בתקופה קצרה יותר (?) ימי-עבודה שאותם נוכל להשקיע בדבר פרודוקטיבי ומועיל ,במקום לעקור קוצים
גדולים לשווא.
במשך חודש ינואר אסור לנו להתחיל בעבודת-בניין חדשה .יש לקבוע את ישעיהו ,צבי דורנפלד ,יצחק
פטריק ולבנזון לערך  02ימי-עבודה בשבוע ,ואת ימות-הגשם ,כשאין אפשרות לעבוד בשדה – לבניינים,
ויתר האנשים עוסקים בעבודות-שדה.
בחרישה :בסעיף חרישה אני גם מתכוון :חרישת כל החלקות סביב הבית שלא יצמחו קוצים ,כיסוי הבורות
לנטיעה והכנתם לנטיעה כדי שנוכל באמצע ינואר לנטוע אותם.
הכנת המשתלות ונטיעה בזמן
YHM
עמוד  35.ביומן
להתרכז בעבודות-הזימור ,שנוכל בהקדם להוריד את הזמורות .לחרוש  0תלמים נוספים על-יד הגפנים ,וזה
יקמץ לנו עשרות ימים בעבודת העידור ,ניכוש העשבים בין השורות בשביל להימנע לגמרי מעבודת-עידור.
אם נתרכז בעבודות הללו במשך חודש ינואר ,אז בפברואר נוכל בזמן לגזום את עצי-פרי ולדייק בסידור
ה"רכב" .השנה כל עין נמכרת ב 0-מילים.
אנו גם נהיה מעוניינים להקדים בגיזום בשביל שהעיניים תוכלנה יותר להשתמר בחֹול( .בחּוץ?).
כל דחייה בעבודה חקלאית מוצדקת רק במקרה שאנו חושבים לא לעשות לגמרי את העבודה ,אבל למפרע
ל ַכוֵון שכל העבודות תיעשנה רק במאוחר – אין זה מוצדק .זה בניגוד לכול כיוון מישקי.
תנסו לעבור על כל עבודה שצריכה להיעשות בשדה ,ותראו שאת הכול נעשה במוקדם או במאוחר .אם
במוקדם – אז ברכה תהיה בעבודתנו ,ואם במאוחר – אז חוץ מעוגמת-נפש וייסורים ,גם לא מעטים יהיו
האחוזים לאי-קליטה ותמותה.
ועכשיו ננסה לברר את המצב בבניינים .אני מציע :מחוץ לימי-גשם שבהם אפשר לעסוק בתיקון הצריף,
סידור המים וגידור ,שיהיו קבועים ישעיהו ,צבי דורנפלד ,לבנזון ויצחק ,שהם בהחלט יפתרו את שאלת
שמָה לא לגרום ייסורים נוספים .ורק עבודת
התיקונים הדרושים ,שהם קשורים עם התפתחות הנפש .וגם ָ
בניינים חדשים לדחות להתחלת פברואר ,או לכל המאוחר אמצע פברואר.
אני מרגיש ,ולא רק מבין ,שככה אנו צריכים להתנהג .וזו צריכה להיות הכרה כללית במשק (?) שהגיע כבר
הזמן שכל אחד מאיתנו יבין את האלף-בית הזה .ורק אז נזכה עוד פעם לראות שהמשק מעובד וגם נמנע
ממצוקת-העבודה .כי אין שנה שלא נשקיע  322-022ימי-עבודה בעבודות-שדה מיותרים.
01.30.3.10

יצחק
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YHM
עמוד  312ביומן
לקראת הסקירה המשקית
בזמן בֵרור התקציב השנתי באסיפה השנתית היו חלופי דעות על כיוון המשק ,סכום ההשקעות במשק ,הבטחת
תנאים להורדת חובות וכו' .לא לחינם בכל הממשלות אפלו האדירות סדור התקציב המוצלח והאי מוצלח
משמש מבחן לממשלה .אי קבלת התקציב מתקבל באי רצון ,ולרוב מחליפים ממשלה בגלל זה.
גם אצלנו התקציב צריך לשמש מבחן לכוחותינו .ואצלנו יש עוד לזה להוסיף מחוץ לסידור ועבוד תקציב
מוצלח ,גם הגשמה מוצלחת .כי בדוגמה הקודמת השמירה מובטחת.
ובכן במה סכמנו את הצעת התקציב
הוצאות
31X351.52
3.15
 .2חבר
312
ילדים
352
"
סה"כ
תרבות
עזרה רפואית קופת
חולים
רפוי שנים
שונות
סה"כ
הלבשה לגדולים
לקטנים
"
סה"כ
חנוך
מסים
עזרה לקרובים
הוצאות פרטיות
רהוט
הוצאות כלליות
מכונות
בהמות עבודה
תקונים ובדק בנינים
ורכישת כלב
סה"כ
(החלק התחתון נסרק רק בחלקו ואיני יכולה להדפיסו)
ענפים
רפת
עגלות
?
זבל
(ניכוי הספקה)

31.2
152
115
 ???( 5172בטח כבר עברו על  322לירות)
322
052
52
52
023
122
322
433
132
315
012
15
05
152
122
02
322
2,9,3

הערות
 522,222ליטר חלב

הכנסות
152
022
122
022
522
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לול (אחרי ניכוי הספקה
מטעים
עצי-פרי
כרם
משתלה
רכב
זיתים
סה"כ
(הוצאות)
מכוורת
תנובה (עבודת  1אנשים)
הכנסה מהאוטו
הכנסה עקרית מהסניפים
סה"כ
השקעות שהחליטו לערוך
בקניית האוטו
"
יישאר

152
022
152
322
52
05
,12
52
315
122
052
522
,923

3222=5.52
 522יחד 3222
052

,922

יוצא אפה שהשנה לא נרד בחובות ,אם במקרה לא תהיה הכנסה נוספת מהרפת או מענפים אחרים
.
על כל יחידה
? הוצאות על חשבון החברים
315
מטבח
11
אכל
.
חברים
הלבשה 1
10
?
12
חנוך
31
הלבשה
31
מסים
סך הכל 323
02
עזרה לקרובים
1
?
חישוב כל ההוצאות:
01.
סך הכל
0.1
1
רהוט
323
 1.5למשפחה לחודש
סך הכל

