1

עמודים  5 – 1של היומן
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עמ'  2ביומן

קרית ענבים כ"ב אדר תרצ"ד 9.3.34
חיינו מלאי פגמים ,במשק ,בעבודה ,וביחסי אנשים .יש לנו רצון לתקן את הפגמים האלה בכל שטח החיים ,אך
לא הצלחנו עד כה בזה .היו הרבה נסיונות שלא הצליחו .עובדה זו החלישה את האמון אצל רבים מהחברים
והם באו לידי מסקנה שאי אפשר שום דבר לתקן .מתוך כך יש יחס של ביטול לכל הצעה הבאה לתקן .יש עוד
קומץ חברים שעוד לא איבד את האמונה ,החושב שהסיבות תלויות בנו ואנו בעצמנו הננו הגורמים לכשלונות.
אך לא מתוך טמטום ורוע-לב ,אלא מתוך חוסר סידור רציונלי ,מתוך חוסר הדרכה ,חוסר השפעה הדדית לצד
הטוב .היו בירורים בשורה של שיחות והחלטנו לבחור בוועדה .לא הוברר בבהירות מספקת מה תפקידה
המדוייק של הוועדה .כל אחד הכניס בה תוכן מהרהורי-ליבו ולא תמיד הרהורי האחד מתאימים להרהוריו של
.השני .לא כולם גם בחרו .רבים מהחברים נמנעו מלבחור מתוך חוסר האמון שצויין לעיל
מתוך כל אלה הדברים יובן שקשה מאוד תפקידה של הוועדה אם היא תרצה לפעול ולעשות דבר מה ממשי.
וקל מאוד יהיה תפקידה אם היא תלך בדרך ועדות קודמות ולא תעשה כלום ,אבל אז עוד יותר יתגבר אי
.האמון ויצדקו אלה שהיו חכמים למפרע וראו את הנולד
הוועדה ניגשת לפעולתה .אל תחכו ממנה לגדולות ונצורות ,היא לא תעשה בעצמה שום פעולות ,זה לא
מתפקידה ,היא לא באה במקום איזה שהוא מוסד ,במקום המזכירות ,הנהלת הקבוצה או איזה שהוא מוסד
אחר .היא גם לא תעשה מה שְפרט פלוני או אלמוני צריך לעשות ,תפקידה ופעולתה הן :להפעיל אחרים,
.לעורר מרץ ורצון ,מסירות והתעניינות ,להימנע משגיאות ,להשרות יחסי כבוד בין איש לרעהו
.ואם תצליח אף במקצת מן המקצת נתברך גם בזה
קשים מאוד תנאי עבודתה של הוועדה .חיינו כל-כך מוזנחים שיש צורך בבדק-בית רציני מאד מאד ,צריך
לחדור לכל פינה ופינה ותהי הכי מסותרת ואפלה .ולזה נחוץ קודם כל זמן ,והזמן כל כך מוגבל .יש לנו כל כך
מעט רגעים פנויים למחשבה ולפעולה מחוץ למסגרת המסוימת ,שקשה עדיין לתאר באיזה אופן תמצא הוועדה
.את הדרך לחדירה זו
התחלנו בקטנות .בישיבה הראשונה של הוועדה הוחלט לחדש את האינפורמציה בשביל החברים על כל
המתרחש והמתהווה בעולמנו הקטן .הוטל עליי להוציא מדי שבוע בשבוע יומן בו ישתקפו חיינו ,הן המשקיים
.והן החברתיים .זה יהיה המפתח הראשון לֵערות החברים .הנה היומן לפניכם
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יהודה לביטוב
עמ'  3ביומן
.דברים אחדים ביחס ליומן
היומן יופיע פעם בשבוע בכל יום ששי .הוא ייתן לחברים אינפורמציה על ענפי המשק ,תכניות עבודה ,עבודת
.המוסדות ועל המתהווה בקבוצה .יציין כל חיובי בחיינו ויציין ויבקר ויעיר את תשומת הלב על כל דבר שלילי
ימסור תמצית קצרה מישיבות המזכירות ,המועצה ,והנהלת הקבוצה .יבדוק מדי פעם בפעם את המוסדות
האלה אם התגשמו או נשארו רק על נייר ,ידרוש תשובה והסברה על החלטות שלא נתגשמו ,ייתן גם סקירות
ורשימות קצרות ,הערות ביקורת של חברים על שאלות שונות .למאמרים גדולים ויסודיים יוקדש "ספר
.החיים" ,שיחדש את קיומו בימים הקרובים
.בכדי שהיומן ימלא את תפקידו וישמש צינור לתועלת החברים ,צריכים כל החברים לעזור לקיומו
:שלושה דברים נדרשים מהחברים
א .לקרוא אותו .כל החברים צריכים לקרוא אותו ,לרבות החברים החדשים ואף אלה שאינם שולטים עדיין
.בשפה .יבקשו חברים אחרים ויקראו להם
ב .לשמור על נקיונו ולא להוציאו מחדר-האוכל .ליומן יהיה מקום קבוע בחדר האוכל במגרה העומדת שם.
צריך שתמיד יימצא שם ,וחבר הרוצה לעיין בו לא יצטרך לחפשו .לא ללכלך את הדפים ולא לקרוע ממנו
.דפים לפתקאות שונות
ג .להשתתף באופן פעיל לא רק בקריאת החומר שיוגש על-ידי אחרים אלא להשתתף מדי פעם בפעם בהערות,
בעובדות ,במסירת חומר מעניין .לא לשוחח ביחס לחבר מאחורי גבו אלא למסור ,אם יש צורך ,ליומן ביחס
.להתנהגותו של כל חבר הן לחיוב והן לשלילה
.אינפורמציה מהענפים
הרפת :יחד עם הפרות שהבאנו משוויצריה והולנד יש ברפת  140ראש בקר .מזה  105פרות חולבות .הכמות
היומית של החלב  1200ליטר ,אבל אנו עומדים בפני עלייה גדולה כי במשך מרץ ואפריל צריכות להמליט
כמעט כל הפרות מחו"ל וגם מספר המלטות מהפרות הקודמות .יש לקוות שנגיע למקסימום של  1800ליטר
חלב .לפי ההשערה יהיה לנו במשך  7חודשים עד סוף השנה  350אלף ליטר חלב ,ובמשך השנה חצי מיליון.
.הקנייה בחוץ לארץ עלתה כ 2200-לירות
עד היום נשארו אצלנו לגידול עגלות  .8יש לחשוב שנגדל השנה לא פחות מ 15-עגלות .השבוע היו 4
.המלטות .מסרנו לממשלת מצרים  3עגלות ועגל בעד  91לירות
חוץ מזה נמכרו עוד  2עגלות ,אחת לראשון והשנייה לכפר יהושע .אחרי אשר כל הפרות תמלטנה יעבדו
עמ'  4ביומן
.ברפת  12איש באופן קבוע ושניים יתנו חופש באופן קבוע ובס"ה יהיו עסוקים ברפת יום יום  14איש
הלול :כרגע יש בלול כ 2000-תרנגולות מטילות .הכמות היומית של ביצים עולה על  .1300עד עכשיו יצאו
מ 3-דגירות בלתי מלאות כ 3000 -אפרוח .בקשר עם התוצאות הגרועות של הדגירה האחרונה ,דחינו
לשבועיים את מילוי האינקובטורים וכמו כן הפסקנו למכור ביצי דגירה .אחרי התייעצות עם מומחים ,יש
לזקוף את התוצאות הגרועות )למטה מ 40%-אפרוחים( לקור ולחוסר ירק .והיות ובשבוע האחרון היה חם
וגם אספקת הירק התחילה בקביעות ,מלאנו אתמול את האינקובטורים .אתמול הביאו אינקובטור חדש ,לפי
החלטת המזכירות .יש לחשוב שנספיק לסדר השנה עוד  3דגירות .האינקובטור הקטן של סיפריס יצא
מהשימוש ,לכן יש לנו עכשיו עם האינקובטור החדש ל 2650-ביצים ,באופן כזה נדגיר עוד כ 8000-ביצים.
.עד עכשיו מכרנו כ 15,000-ביצי דגירה
המטעים :הולך ונגמר גיזום עצי-הפרי .השנה התווסף במטעים ענף הכנסה חדשֶ .רֶכב חרפי .את כל הענפים
מעצי-הפרי שבעמק המזרחי אספנו ל? בשביל רכב .מכרנו רכב בעד  20לירות בערך .נטענו וזרענו את כל
הכנות במשתלת עצי-הפרי .תהיינה לנו כ 2500-כנות .את כל השתילים מהמשתלה מכרנו .ההכנסה
מהמשתלה היתה  70לירות בערך .לפי התכנית של העובדם במטעםיצטרכו לקבוע פלוגה קבועה של שמונה-
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תשעה אנשים למטעים .הפלוגה הזו תגמור במשך זמן קצר את העבודה העונתית ועוד באפריל תיגש לעבודות
.הקשורות בתכנית נמטעים לשנה החדשה .כמובן שקודם כל תסדר את הגדרות מסביב לעצי-פרי
.המשך האינפורמציה מהענפים בשבוע הבא
קבוצת אביב .שלושת החברים מקבוצת אביב חזרו היום לרמת השרון .השבוע עסק יהודה בעניין הליקוידציה
שלהם ברמת השרון ובהעברתם לקרית ענבים .מצד המרכז החקלאי הושגה הסכמה שבשבוע הבא יעברו רוב
האנשים לקרית ענבים .ביחס לצריפים ,הוסכם שאם קבוצת הנוער הציוני מפתח תקווה תסכים לקבל את כל
הצריפים ,אנו נמסור להם לפי הערכה מוסכמת ונעשה ליקוידציה של חובות הקבוצה המגיעים ל 175-לא"י
.בערך .אם לא ,נתחיל בשבוע הבא בפירוק הצריפים ובהעברתם
עמ'  5ביומן
.מפגעי המשק
הפרידות ממשיכות לטייל בכל המשק .בחורשות ,במשתלה ובעצי הפרי ,אך ורק מפני רשלנות העגלונים .רק
לפני כמה ימים הוזמן רצען שתיקן את הרתמות ,ואין העגלונים דואגים שהפרדות תהיינה קשורות בשרשרת,
שלא תשתחררנה בכל עת מצוא .על העגלונים טרם עזבם לַפנות ערב את האורווה ,לבדוק אם כל הפרידות
קשורות היטב בשרשראות ,ועליהם גם הדאגה למסור לשומרים שבזמן שהם משקים ומאכילים את הפרידות
.בלילה ,עליהם לסגור היטב את האורווה ולקשור היטב את הפרידות
.המצב הכספי
נגמר המאזן ל 1-לפברואר .יש כבר באופן כזה מאזן ל 4-חודשים .לפי המאזן נראה שההכנסות ירדו במשך 4
חודשים אלה לעומת  4חודשים מקבילים בשנה העברה בסך 270לא"י .ההוצאות עלו במשך  4חודשים בסך
 300לא"י
.בסך הכל יש הפרש של הוצאות לעומת השנה שעברה בסך  570לירות
החוב הכללי שלנו הגיע ב 1-לפברואר ל 11,520-לא"י .בשנה שעברה ל  1לפברואר היה החוב  9164לא"י
.עליה בסך  2356לא"י .ניתוח מפורט של המספרים האלה ייעשה באסיפה החצי שנתית שתתקיים בקרוב
.כינוס מועצה לענייני חינוך בקרית ענבים
בשבת הבאה תתכנס בקרית ענבים מועצה לענייני חינוך מטעם המרכז לחינוך של ההסתדרות ,או כפי
שקוראים לו :וועד מוסדות החינוך .עלינו יהיה לדאוג לאיכסון כל האורחים המרובים .הוזמנו כ  100חברים.
יש לחשוב ש  60-70מהם יבואו .על המזכירות לדאוג בעוד מועד שעניין המזון יהיה מסודר .יצטרכו בוודאי
להוסיף עובדים למטבח למטרה זו .באסיפה הכללית נבחרה וועדה מיוחדת שתדאג לסידור האנשים .לוועדה
.נבחרו החברים :יונה ,אפריים .וצפורה .העשתה כבר הוועדה מה שמוטל עליה? אם לא עליה להזדרז
שבו למשק .השבוע שבה חנה לוינשטיין מטבריה וצבי בלום מטיולו בארץ
ָ .
הערה למוסדות :להנהלת הקבוצה ולמזכירות ,נא למסור בעוד מועד את תמצית החלטותיכם בכדי שיוכלו
.להיכנס ליומן בשבוע הבא
.באסיפה הכללית
השבוע התקיימה אסיפה כללית .ההחלטה ע"ד כינוס המועצה נמסרה לעיל .חוץ מזה מסר יהודה אינפורמציה
ע"ד הטיפול בקב' אביב .כמו כן היה ויכוח חם בעניין פתרון שאלת הדירה עבור החברים החדשים ,וברוב
דעות הוחלט לא להתחיל בבנין בית ,אלא לגשת תיכף ומיד להקמת צריף .עמדה כמו כן שאלת גרמן והוחלט
.לאפשר לו ללכת לעבודה צדדית מחוץ לקרית ענבים לשנה תמימה

עד כאן עמודים  5 – 2של היומן

