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ועימה דברי הסבר    30- שקית בסריגת יד מראשית שðות הבארכיון שמורה  

ארצישל   הזאתש  –  מלכה  השקית  בעלת  בשעתו  שהכðיסה    היתה  והיא 
כל חייהם מתוך    מלכה ושמחה ארצי אותה למשמרת בארכיון (כידוע חיו  

ת חריפה לחשיבות התיעוד ושמירת מסמכים וחפצים מן העבר. הם  דעּומּו
שהðיחו את היסוד לארכיון יפעת והודות להם שמורים בארכיון קורותיה  

שקית  ש  ,מסתברמן הכתוב    .של קבוצת השרון וראשית קורותיה של יפעת)
ההיתה    דומהקטðה   חברה  40- וה  30- בשðות  כל  בקבוצת    ברשות  וחבר 
  , אם כי ככל הðראה רוב השקיות ðתפרו במחסן הבגדים מבד אחיד השרון

  . על הבדðכתב או ðרקם  ששם פרט ל,  זו לזו לגמריוהיו דומות 

הקבוצה" ימי  מסבירה  "בראשית  הðלווה  מלכה,  מקלחת  "  ,בדף  היתה 
לבחורות    :משותפת היו    לבחורים.  ואחתאחת  המקלחות  מן  אחת  בכל 

משותפים השיðיים  ומשחת  ששימשו אתסבון    במקלחת   כל המתרחצים.  , 
  .  "לחתיכותשהיו חותכים  ,גדול מרובע טוב  "היה תלוי ארגז ובו סבון "שמן

טוב".   "סבון  היה  שזה  מצייðת  למלכה  הכווðה  הגדול  אותו  האם  מרובע 
  את מי לשאול. כבר  למרבה הצער, אין  שזכור לðו כסבון כביסה דווקא?

חתיכות  " ומתבזבזותסבון  הרבה  הðיקוז  לתעלת  ðופלות  כותבת  היו   ,"
זה לא היה של    –  ותןטרחו להרים אלא    החברים".  במרירותבהמשך    מלכה

הפקר! איכפת?  ומה  אחד,  ו  –  אף  יד  חדשה  מושיטים  חתיכה  לוקחים 
  .. ."מהארגז

. מלכה מתארת בתסכול את המצב העגום  בזבוזðהגו  גם בה  ו  "חופשית " גם משחת השיðיים היתה  
חיðמיים  למצרכים  "האופייðי  מחיר   במקלחת  והתגלגל שפופרות  ה:  להן  אין  היו  חברים  .  כאילו 

  "...ולוקחים חדשה  , אפילו כמעט מלאה,את השפופרת הפתוחהבמקלחת שוכחים 

התחילו לחלק לכל חבר סבון ירוק  ", אðחðו לומדים מן ההסבר. "ðה הðוהגבתקופת הצðע שּו רק  "
בהקצבה שיðיים  לחודש.  , ומשחת  וכך  במצרכים    כך  שðים  שðמשך  הקשה  לבזבוז  הקץ  בא  בזה 

  . "חלק לא מבוטל מהתקציב המצומצם שהיה לðואלה, שהוצאðו עליהם 

את הðתוðים מתקופות היותה אקוðומית בקבוצת    מלכהכדי להדגים את גובה התקציב, מביאה  
חייðו על אוכל    1933- ב   מיל ליום.  26חייðו על אוכל    1928שðת  ב":  1933ושðת    1928שðת    –השרון  

  מיל ליום".  36
  

להסיק   ðיתן  שðרשמו  מהאם  אלה,  הזיכרוןדברים  שðיםאחר   מן  החופשיים  ,  י  שהמוצרים 
תקופת הצðע  ? האם רק בראשית  היו סבון ומשחת שיðייםופיקוח  קיצוב  חל  הּועליהם  הראשוðים ש

ההוצאותכאשר    ,1949שðת  בכלומר,    – את  בחריפות  לבלום  הקבוצה  הביðו    –  ðאלצו  חברי 
  לצריכה בזבזðית עודפת?עדים שמוצרים שאין להם מחיר מּו

  
של ויכוחים ðדרשðו מאוחר יותר כדי ליישם את הלקח ולהפריט את האðרגיה, הקמח,  שðים  לכמה  
  המים? 
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