
        ....מלאמלאמלאמלא    כתיבכתיבכתיבכתיב    למעטלמעטלמעטלמעט, , , , כלשונוכלשונוכלשונוכלשונו    מובאמובאמובאמובא    הטקסטהטקסטהטקסטהטקסט
        ....שלישלישלישלי    הןהןהןהן    מרובעיםמרובעיםמרובעיםמרובעים    בסוגרייםבסוגרייםבסוגרייםבסוגריים    ההערותההערותההערותההערות    כלכלכלכל

        אהרוניאהרוניאהרוניאהרוני    מריםמריםמריםמרים
  
  

  ו"תרפ חשוון' כא , 8.11.1925
  החברות שליחת שאלת

  
        ]:]:]:]:גליליתגליליתגליליתגלילית [ [ [ [יפה

 הכשרתנו על כשחשבתי שקט היה לא לבי, ממשי לדבר נהייתה התיישבותנו ששאלת בזמן     [...] 
 שהנה כשראיתי אולם, החברֹות צד את החשבתי תמיד, אחרת חשבתי לא פעם אף אני. החקלאית
 על שוב וחשבתי זה צעד לקראת מוכן הכול לא שאצלנו ראיתי, ההתיישבות לשאלת התקרבנו

  . הבחורות הכשרת
, יונה, צביה, מלכה [בחורות ארבע רק היו בהתחלה. סיבות כמה מפני קודם לשלוח יכולנו לא     
 מישהי לשלוח וצריכים יכולים אנו, לדעתי, כעת אולם. אחרות סיבות היו כך אחר, ]יפה

  . להכשרה מהבחורות
 אי משנתיים שלפחות נכון אם אותה שאלתי]. פישמן [עדה עם דיברתי בחיפה היותי בזמן     

, ובכן: לה אמרתי. כן החליט שהמרכז תשובה ממנה קיבלתי. הפועלות למשק להתקשר אפשר
 וכיוון מהקבוצה לשנתיים תלך מאיתנו שבחורה אפשרי שבלתי כיוון, לשלוח נוכל לא שאנו ברור

 אשר קבוצות אין שאומנם ענתה עדה. התיישבותנו התחלת בזמן ייעדר שחבר לי מתארת שאיני
 החברה כזה ובמקרה, הבנה להיות יכולה השני לנימוק ביחס אולם, מיוחדת זכות איזו להן תהיה
 ת"לפ תיסע מאיתנו אחת אם בשבילנו טוב שהכי אמרה היא. מההתקשרות להשתחרר תוכל

   [...]העבודה את ותכיר
 יותר הוא הזמן אפילו אם, מסמרות לקבוע צריכים לא הרי, לנו נאמנים להיות רוצים אנו אם     

 ויסכימו כיום שישנו המצב עם ישלימו החברים אם. וחצי שנה להגיד אפשר שאפילו או משנה
  . חיינו לשלום גדולה דאגה ארגיש אולם, בדבר אתחשב אני אז, מאיתנו חברה תיסע שלא

 ותיתן תתחשב שהקבוצה אני רוצה. יחד גם והנשמה הגוף הבראת את בנסיעתי רואה אני     [...] 
 שזה כדי. בעבודתי סיפוק לי אין בקבוצה עובדת שאני הזמן כל במשך. לנסוע האפשרות את לי

 זה שדבר זמן כל! אותי שמושכת בעבודה עובדת להיות רוצה אני. זו לנסיעה צורך לי יש ישונה
  . לי הוא להכרח הדבר כעת. [...] רצוני על והבלגתי ההכרה בי שלטה, אפשרי בלתי היה

  
  ].ממש חיים כשאלת העניין העמדת אופן מצד אם כי, תוכנם מצד לא החברים את הפתיעו דבריה[
  

  ]:]:]:]:שחרשחרשחרשחר- - - - בןבןבןבן[[[[ צבי
 יפה י"ע השאלה מוצגת היום. מקצוע ללימוד חברה שליחת היתה השאלה הקודמת בשיחה     

 רואה יפה. ומבריאה פורה לעבודה תשוקה של התפרצות של פרטי אופן ומקבלת, אחרת בצורה
  . דידנו לגבי חשוב כה לא הגן שלימוד שברור אף, בו להבריא הנכון המקום את פועלות במשק

  
  ]:]:]:]:עובדעובדעובדעובד[[[[ מיכאל
 בחורה שתיסע מתנגד פעם אף הייתי לא אני. מחט של חודה על השאלה את מעמידה יפה     [...] 
 יפה. [...] מתנגדים היו לא – נזדמן אילו. לזה מקום נזדמן לא אבל, חקלאית עבודה ללמוד מאיתנו
 יכול חבר איך לי מתאר אינני. וחצי שנה או שנה על אפילו לנסוע מסכימה שהיא זה על מדברת

  . משנה יותר זמן על מהקבוצה ללכת
] מיוחסת [אשי-רב-כבר שלנו הבחורה את יתפסו לא. ללמוד מקום אין, הפועלות במשק     [...]  

 הלימוד את מבין אני]. ללמוד רוצה שהיא במקצוע דווקא ולאו [עבודות מיני בכל שם תעבוד והיא
 לא היא הפועלות במשק. העבודה את וגם התורה את גם לומדים שם, ובנהלל ישראל במקווה

 למשק חברה לשלוח כדאי אין [וכמה כמה אחת על... שכזה באופן המקצוע את ללמוד תוכל
  . השנה להתיישבות עומדים כשאנו] הפועלות

 ומסכים, לה קשה יהיה שם שגם אני מבין כי אם, יפה של רצונה עם מתחשב אני, זה כל עם     
 וחצי לשנה תיסע אחרת שחברה לזה מתנגד הייתי, יפה שאלת כאן עמדה לא אילו. לנסיעתה

  . מיוחד צורך בו רואה שאינני למקום
  

        .].].].]אאאא....ממממ, , , , מיהומיהומיהומיהו    לבררלבררלבררלברר    הצלחתיהצלחתיהצלחתיהצלחתי    לאלאלאלא[[[[. נ צבי
 של השאלה. בחירתו לפי עבודה באיזו לעבוד הפרט של רצון ובין מקצוע לימוד בין להבדיל יש     

 במקום עומדת לו מתאימה בעבודה לעבוד הפרט של והשאיפה אחד במקום עומדת מקצוע לימוד
 על להאפיל צריך אין אך, הקבוצה של עמוקה הבנה מתוך להיעשות צריכה זו לשאלה הגישה. אחר

 זו שאלה העמידה יפה. [...] יתגשם הפרט של שרצונו היא הקבוצה שאיפת. מעשיים בנימוקים זה



 לראות צריכים. לכך להסכים צריכה הקבוצה. שהם איזה לבירורים מקום שאין כזה באופן
 יכולים אשר ותנאים סביבה ישנה שבו מקום אלא, מקצוע ללימוד מקום רק לא הפועלות בקבוצת

 הפועלות במשק. למצוא יכול אינו החבר, משקית עדיין שאינה, שבקבוצה מה את אדם- לבן לתת
, זה כל עם. לכך גורם ובאחריותן בידן נמצא אשר המשק – חזק אופי בעלות בחורות ראיתי ת"בפ
  .תועלת ממנו להוציא שאפשר חושבני עבודה ללימוד מקום בתור גם

  
  ]:]:]:]:קימלמןקימלמןקימלמןקימלמן[[[[ צביה

 הרושם מתקבל. נ צבי של דבריו לפי. הובנו לא דבריה זה ומתוך בהתרגשות לשיחה ניגשה יפה     
 אי של הרגשה ישנה ליפה. כן לא זה אולם, האטמוספרה את להחליף הוא רוצה שיפה מה כאילו
 לנו אין. זה נגד דבר שום להגיד מה לי אין. בחייה סיפוק להרגיש כדי עבודה ללמוד ורצונה סיפוק
 אינני שאני למרות, לרע משפיע וזה, במשק לעבודה לגשת שתוכל אחת אף החברות מכל היום

 שאלת תיפתר בתוכנו חברתיים יחסים שמתוך אני מאמינה כי, זה לדבר כך-כל רב ערך נותנת
 בוודאי וליפה, ללימוד מקום בתור לשלול יכולה אינני הפועלות משק את. לעבודה חברות הכנסת

  .הספר בבית מאשר הפועלות קבוצת של בסביבה להימצא טוב יותר
  

  ]:]:]:]:דנאידנאידנאידנאי[[[[ אברהם
 בעינם אשר אחרים דברים גם אם כי, הִהתַחּיּות רק מביאה לא בקבוצה האיש שאת חושב אני     

  . שנה אחרי גם ויעמדו עומדים
 שליחת בשאלת בכלל לדבר מציע אני. הכשרתה אי על הקבוצה פצעי את גילתה יפה     [...] 
  .חברים

  
  
 לאה, לצאת כרמלית צפורה גם ביקשה פתאום. מפתיעה תפנית השיחה קיבלה זו בנקודה[

  .הגיעו לא ולהחלטה, ומבולקה בוקה נהיתה... תיסע מנוס שיונה הציעה ישראלית
 הספר לבית חברה שליחת: "הנושא לשיחה עלה 1926 בפברואר 4-ב. עברו חודשים שלושה

  .]"בנהלל לצעירות
  

4.2.1926   
  בנהלל לצעירות הספר לבית חברה שליחת

   
   ]:]:]:]:משימשימשימשי    זאבזאבזאבזאב[[[[ ווליה

 שתגמור כדי לנהלל לגשת צריכה היא הרי, הספר לבית תיכנס שבחורה תקווה איזו ישנה אם     
  .תהמועמדוֹ  את לקבוע מציע אני. מייזל חנה עם הדרוש את

  
  ]:]:]:]:שחרשחרשחרשחר- - - - בןבןבןבן[[[[ מנחם

  .קבוע במקצוע תעבוד היא אם ידוע שלא מפני, לנהלל לשלוח כדאי שלא דיברנו פעם הלא     
  

   ]:]:]:]:משימשימשימשי    זאבזאבזאבזאב[[[[ ווליה
, הספר בבית למטבח ביחס. זה את לברר בנהלל לי שמסרו היָ והרָא. ההיפך את זוכר אני     

 ביחס. תכופים כך כל לא החילופים, צעירות שלושים עד שנמצאות איפה. קלה היא השאלה
 קרבתה את להחשיב יש לנהלל בשליחה. משק בכל כמו היא השאלה, ]החקלאיים[ למקצועות

  .התיישבותנו למקום
  

        ]:]:]:]:שחרשחרשחרשחר- - - - בןבןבןבן[[[[ צבי
 אותה שבמשך להשתדל צריכים אך, עבורנו כיום ביותר הריאלי המקום הוא בנהלל הספר בית     

, חיובית תהיה תשובתנו אם. [...] במטבח לעבוד תצטרך לא היא שם שתהיה שלנו שהבחורה שנה
 שאיפתה זה בנידון מכריעה, בזה פקפקתי ידועים מטעמים כי אם. ]גלילית[ יפה שתיסע היא דעתי

  .הפנימית ודרישתה
  

  ]:]:]:]:קימלמןקימלמןקימלמןקימלמן[[[[ צביה
 המטבח עבודת. נכונה לא בצורה    ]שחר-בן[ צבי י"ע השאלה הועמדה המטבח לעבודת ביחס     

 שם יש כיום. ממנו פטורה להיות יכולה לא אחת שאף, כללי עול בבחינת הינה בנהלל הספר בבית
 עבדו, שם הייתי שאני בזמן. התרחב לא כמעט האחרונות השנתיים במשך המשק. תלמידות 30-כ

 יכול. זמן מאוד מעט רק אולם, וחצי אחת במקום צעירות שבע עובדות עכשיו. וחצי יום בלול
 רוצה יפה אם אולם, מקצוע באף מספיקות ידיעות לרכוש מבלי משם תצא שלנו שהבחורה להיות
  .רצונה עם להתחשב עלינו, לנסוע

  



  ]:]:]:]:שחרשחרשחרשחר- - - - בןבןבןבן[[[[ מנחם
 השאלה את מעמידה יפה אולם, לנסיעה בהחלט מתנגד הייתי, עצמה את הציעה יפה לולא     

 הוא הזה שהמצב אֹוַמר זאת בכל. התוקף באותו כנגדה לטעון לבוא יכול אינני ואני, חריפה בצורה
  .נורמלי לא

  
  .נוסעת יפה: הוסכם

  
  ? תקווה בפתח הפועלות משק עם קרה ומה[

 שיונקה והוחלט" תקווה לפתח חברה שליחת על "לדבר חזרו, 1926 במרץ 6- ב, נוסף חודש אחרי
  ].בנהלל אז היתה כבר יפה .תיסע מנוס

  
  
  


