


  
  
  

  י"שנת תש

  תשרי
  י" תשליל התקדש

]]]]23.9.4923.9.4923.9.4923.9.49[[[[        
וארוחה   התקיימה מסיבת חג,נוער ואורחים רביםה-  חברת,הילדיםכל , במעמד כל חברי הקבוצה

   .האוכל- יד חדר-על הדשא שעלמשותפת 
  .סעדיה דאמריין יבחלק השני של הערב השתתף הקר

   הערב השני של החג
]]]]25.9.4925.9.4925.9.4925.9.49[[[[        

  . ועידהור הקבוצות מסרו דין וחשבון והערכת הבֶ חֶ ועידה הרביעית של וצירי ה

  תשרי  'ז
]]]]30.9.4930.9.4930.9.4930.9.49[[[[        

  .ציפורי ולעוד ישובים, לגניגרע "במסגרת הגדנ' ט-ו' חכיתות התקיים מסע של ילדי 

  תשרי  'ח
]]]]1.10.491.10.491.10.491.10.49[[[[        

  . חבריםהכון ימידה יחידי לש-קנהכותק והוחלט על עקרון ה, בשיחה שהתקיימה הערב
  .נפלה בהצבעה, בריאות של החברהקרון זה גם מצב יי יש להוסיף לע שאמרה כ,ההצעה הנגדית

  תשרי  ז"ט
]]]]9.10.499.10.499.10.499.10.49[[[[        

השתתפו . מדרשה החקלאיתב שביקרו במשך חודשיים ,תקיימה מסיבת סיום של בני הקבוצההערב ה
  . מאיתנו בוגרים ונוער

  .ידם חוברת- הוצאה על,לציון הקורס המשותף לבני הקבוצה

  תשרי  'כ
]]]]13.10.4913.10.4913.10.4913.10.49[[[[        

  .נוער העובדהה להסתדרות "כ-יצאו להשתתף בחגיגת יובל ה, עובדה הנוער י חבר,'טו'  חותתיילדי כ

  תשרי  ב"כ
]]]]15.10.4915.10.4915.10.4915.10.49[[[[        

  .  יוצא לפעולה במרכז החקלאידוד חורן

  . שהתקיים בעכו,ישראל ועתיקותיה-חברה לחקירת ארץהנוס של י השתתפו בכדוד חורןומרדכי הקר 

  תשרי  ג"כ
]16.10.49[  

  . מסיבות משפחתיות, עזב את הקבוצה זמנית וילקומירסקישלמה

  תשרי  ד"כ
]]]]17.10.4917.10.4917.10.4917.10.49[[[[        

יני יידה בסידור ענמ- ישמש קנהוותק הממוצע של המשפחה הוחלט כי ה,כוןייני שיענבבהמשך הדיון 
  .ני השיכוןיעקרונות אלה ישמשו כנוהג בסידור עני. כוןיהש

  .הופעתו של העלוןנתחדשה , לאחר הפסקה של שנה בהופעת עלון המשק

  תשרי  ו"כ
]]]]19.10.4919.10.4919.10.4919.10.49[[[[        

  . גבת ועברה לגבת'קבמ התחתנה עם חבר ,נסטריהדֶ - שבאה אלינו עם ילדי טרנס,ינה גולדהגןר

  תשרי  ז"כ
]]]]20.10.4920.10.4920.10.4920.10.49[[[[        

  . דוד-  דואר רמת,קבוצת השרון :כתובת שלנותהי ה ומהיום ,היום נפתחה אצלנו סוכנות דואר



  תשרי  ט"כ
]]]]22.10.4922.10.4922.10.4922.10.49[[[[        

  . ל"יסודו של נחיעין הצופים מרמה מסיבת פרידה לגהערב התקיי
  . גב- סמוך לעין,מזרחה לים כנרת ]תל קציר[ רקס-אחזות לתל אליחלק מהם עובר לה

  . 'דגניה אבמצאו בהכשרה ייתרם י
  .שינויים של מספרו תוך כדי השנהב, הגרעין שהה איתנו יותר משנה

  וןוחש
   חשוון 'א
]]]]24.10.4924.10.4924.10.4924.10.49[[[[        

  . דות הקבוצההערב נבחרו כל מוס

   חשוון 'ב
]]]]25.10.4925.10.4925.10.4925.10.49[[[[        

  .היום נערך מפקד חברי המפלגה

   חשוון 'ד
]]]]27.10.4927.10.4927.10.4927.10.49[[[[        

לחקר   בהשתתפות התחנה,היום התקיים סיור במטעים שלנו מטעם מחלקת המטעים של המדינה
  . עדה האזוריתומזכירות הארגון והו, החקלאות

  . מטרת הסיור לעמוד על בעיות המטע בגוש

   חשוון 'ז
]]]]30.130.130.130.10.490.490.490.49[[[[        

  . להמשך השתלמותם,ירושלימה ]ארצי[ עודדיו ]ביברמן[ הדסה ,]שחר-בן[ רינההיום יצאו 

  . וירובשדה התעופה ליום מלאת שנתיים להקמת חיל האשנערכה הקבוצה הוזמנה למסיבה 

   חשוון ג"י
]]]]5555.11.49.11.49.11.49.11.49[[[[        

  . נתקבלו כחברים לקבוצה,רבלשע" שגב "'מקב ,]זלצברג[ תמרושמואל 

   חשווןד "י
]6.11.49[  

  .מאדמת מהלול מעבר לכביש המרכזי'  ד170היום הועבר לרשותנו שטח של 

   חשווןו "ט
]]]]7.11.497.11.497.11.497.11.49[[[[        

  .ר לכביש דרומהבֶ  שמעֵ ,השבוע החלה ההעברה של הנוער לשכונת הצריפים

   חשווןא "כ
]]]]13.11.4913.11.4913.11.4913.11.49[[[[        

  . בורלא ]ודהיה[.יבלוויית הסופר , זלמן שניאורהתקיים ביקור פתע של המשורר , השמשות-בין, היום
  . נוער וטף לקבל את פני הסופרים, זקן, האוכל חברים-החלו נוהרים לחדר ,בהיוודע הדבר

  .הם סעדו סעודה קלה ותוך כדי הסעודה התפתחה שיחה קלה בין חברי הקבוצה לבין המשורר
י תושבי נהלל וחברי המשקים של "פנים למשורר ע-העם בנהלל מסיבת קבלת-ערב התקיימה בביתב

  . ביבההס
  .והשאירה בלב חוויות עמוקות, רבה המסיבה עברה מתוך התרוממות רוח

   חשווןג "כ
]]]]15.11.4915.11.4915.11.4915.11.49[[[[        

  . מהקציר הראשון של המרעה הזרוע באספסת היו היום שני מקרי הרעלה של מבכירות

   חשווןד "כ
]]]]16.11.4916.11.4916.11.4916.11.49[[[[        

  .ע"נכנסו לגדנ' ילדי כיתה ט

   חשווןז "כ
]]]]19.11.4919.11.4919.11.4919.11.49[[[[        

  . ם בשיחה כחבר הקבוצה אושר היוזאב קנר רהחב
  . הוא ממשיך ללמוד בטכניון בחיפה
  . חוק לימודיו יסתיים בעוד שנתיים



  כסלו
  כסלו ' א
]]]]22.11.4922.11.4922.11.4922.11.49[[[[        
  .עדנה וייקרא שמה בישראל , נולדה בת]דורון[ נתנאלוחוה ל

  כסלו ' ג
]]]]24.11.4924.11.4924.11.4924.11.49[[[[        

  .חברים לקבוצהנתקבלו כ, מרים רוזןויהודה , ]ברזילי[ יזנברגישרה אואריה , שרה סלעוברוך 

  כסלו ' ו
]]]]27.11.4927.11.4927.11.4927.11.49[[[[        

  . "יום הדגל"י המדינה כ"הוכרז ע, יצמןי חיים ור"ד של הנשיא הנערץ 75-יום ההולדת ה, היום
   .האוכל הונף הדגל הלאומי-על גג חדר

  . בערב התקיימה עצרת חגיגית לכבוד הנשיא
  . "מסה ומעש"הקריאו מתוך דבריו שבספרו 

   .לאחר ההקראה הושרה התקווה

  כסלו ' ח
]]]]29.11.4929.11.4929.11.4929.11.49[[[[        

-אל ל באדמת תל"יסודו של נחימ' כוח הקבוצה השתתפו בחגיגת ההתנחלות של קבוצת הצופים ז-באי
  .גב- על יד עין,  משלט מזרחה לים כנרת-  שבעמק הירדן]תל קציר[קסר 

  א כסלו "י
]]]]2.12.492.12.492.12.492.12.49[[[[        

חדרי שירות לכל : שנבנו לפי צורה חדשה, היום עברו החברים הוותיקים לשלושת הבתים החדשים
  .שני חדרים

  ב כסלו "י
]]]]3.12.493.12.493.12.493.12.49[[[[        

  : בשיחה הוחלט
  . יוצא לפעולה במזכירות חבר הקבוצותישראל ביטמן

  . יוצא לבלגיה בעניינים משפחתייםיצחק דיקשטיין

  .אורים' במסגרת החבורה של בני הקבוצה לעזרה לקב, אורים שבנגב' יוצא לקב ]הרמן[ שלמה

דוגמא שבצד ד את הלולים שבצד המזרחי ּכַ חֵ כן לַא-כמו, עבור שבעים ראשהוחלט להקים סככה לרפת 
  .המערבי

  ד כסלו "י
]]]]5.12.495.12.495.12.495.12.49[[[[        

  .הבוקר התחיל לרדת גשם טוב

  ב כסלו "כ
]]]]13.12.4913.12.4913.12.4913.12.49[[[[        

על דרך " המשביר"דין וחשבון מוועידת , חיפה" המשביר"מנהל , ]שחר-בן[ .ש.צבי בהערב מסר 
  .ת שלוהתפתחות המוסד ועל המגמה התעשייתי

  ה כסלו "כ
]]]]16.12.4916.12.4916.12.4916.12.49[[[[        

אחרי שהיו חברים בה , אביב-עזבו את הקבוצה ועברו לתל, רותיעם בתם , חסיה כהןומוסיה טברסקי 
  . שנה15

  .הספר ובמוסדות הילדים השונים-הערב התקיימו מסיבות חנוכה בבית

  ו כסלו "כ
]]]]17.12.4917.12.4917.12.4917.12.49[[[[        

, וצאת להשלים את ידיעותיה ברפואה יחנה אדרהוחלט באופן עקרוני כי , בשיחה שהתקיימה הערב
  .למען תשמש כרופאה במקום

  .אריה גליליו ]גלעד[ חיים גולדפריד, נחמן תרדיון: נבחרה מערכת לעלון בהרכב זה

  .שמתפקידה להכין את הבירורים החברתיים, נבחרה הערב ועדה



  ז"כסלו כ
]]]]18.12.4918.12.4918.12.4918.12.49[[[[        

שהופיעו לחג מלאת מניין , ם החדשיםסוכנות הדואר המקומית הפיצה את המעטפה וֶסריית הבולי
  . ת הרבבה הראשונה לקיבוץ גלויותַאְמ 

  .י"חנוכה תש,  שלנו השתתפו במרוץ האוריםע"גדנחברי ה

  טבת
  טבת  'ג
]]]]23.12.4923.12.4923.12.4923.12.49[[[[        

  . הערב התקיימה מסיבה שהיתה מוקדשת לחנוכה ולחנוכת הבתים החדשים והשכונה

  טבת  'ז
]]]]27.12.4927.12.4927.12.4927.12.49[[[[        

  .אההיום הגענו לחליבת הפרה המ

  טבת  'ח
]]]]28.12.4928.12.4928.12.4928.12.49[[[[        

  . ממשיכים לרדת בלי הפוגה, הגשמים שהחלו לרדת במחצית חודש כסלו
  . הגשמים יורדים בנחת

  .מ"הכמות מתקרבת למאתיים מ

  טבת  'ט
]]]]29.12.4929.12.4929.12.4929.12.49[[[[        

מייסדי , שהיו חברי החבורה, השתתפו חברינו, "חבורת השומרון"במלאת חצי יובל שנים להיווסד 
  .חדרהבל החבורה שהתקיים בכינוס כללי ש, החבורה

  .חזרו היום, שהשתתפו בקורס בני הקבוצה שהתקיים בירושלים, הבנות והבנים

  א טבת "י
]]]]31.12.4931.12.4931.12.4931.12.49[[[[        

במסגרת הפעולה , לזמן מסוים ]מעברות[ ילדים מהמחנות 10הוחלט לקבל , בשיחה שהתקיימה הערב
  . האוויר הקשה-לשיכון ילדי המחנות לרגל מזג

ר הקבוצות שעומדת בֶ לקראת מועצת החינוך של חֶ , שאלת לינת הילדיםהערב נפתחה השיחה ב
  .להתקיים בקרוב בשאלת הלינה המשותפת

  ג טבת"י
] ] ] ] 2.1.502.1.502.1.502.1.50[[[[        

  . הערב התקיימה מסיבת פרידה לחברינו המתגייסים

  ד טבת "י
]]]]3.1.503.1.503.1.503.1.50[[[[        

  .פולני-רון' בהשתתפותו של הח, המשך השיחה בשאלת לינת הילדים

  . החולים בילינסון-ניתוח בראשו בביתנעשה     לחיים גולדשטיין

  . יצאה למדרשה להשתתף בקורס לירקותמירה פורמן

  . משתתף בקורס למפקדים אזורייםאפרים שריר

  ז טבת "ט
]]]]5.1.505.1.505.1.505.1.50[[[[        

   : התגייסו לצבא1931במסגרת הגיוס של השנתון 
   בן הקבוצה-    עודד ארצי

   חבר חברת הנוער המקומי-    עמוס גל
  חברת הנוער חבר -  סעדיה צברי
  . עולה חדש מטורקיה-   שמואל יחיה

  ז טבת "י
]]]]6.1.506.1.506.1.506.1.50[[[[        

לאה משתתפים כצירי הקבוצה , החורש- שמתקיימת בכפר,ר הקבוצותבֶ במועצה לענייני חינוך של חֶ 
  . חיים גלעדוישראלית 

  .שוחרר מהצבא לאחר ששירת בו שנתיים ימים,  בן הקבוצה,יעקב דנאי



  טבת ' כ
]]]]9.1.509.1.509.1.509.1.50[[[[        

  . שנים בצבא הבריטי ושנתיים ימים בצבא ההגנה לישראל5לאחר ששירת , שוחרר מהצבא צבי זלביגר

  ה טבת "כ
]]]]14.1.5014.1.5014.1.5014.1.50[[[[        

  .החורש-וחשבון ממועצת החינוך שהתקיימה בכפר- הערב מסרו הצירים דין

  טבת  ו"כ
]]]]15.1.5015.1.5015.1.5015.1.50[[[[        

  ".האינקובטור על הסלע ":"האוהל"הערב השתתפנו בהצגת 

  ט טבת "כ
]]]]18.1.5018.1.5018.1.5018.1.50[[[[        

  . התגייס לצבאיןיצחק דיקשטי

  . הגשמים המשיכו לרדת כמעט כל החודש
  .מ" מ393- הכמות הכללית מסתכמת ב

  שבט
  שבט ' ד
]]]]22.1.5022.1.5022.1.5022.1.50[[[[        

  . שנות חיים.. .אחרי, יעקב וגיוראעם ילדיהם , יצחק כהנובוה עטרהיום עזבו את הקבוצה 
  . של הממשלה בעכוסיוןהוא קיבל עבודה בתחנת הני

   .י"נית המשקית לתשאמש הובאה לפני הקבוצה התוכ
  .הדיון יתקיים בשיחה הבאה

  שבט ' ו
]]]]24.1.5024.1.5024.1.5024.1.50[[[[        

  .כחבר לקבוצה, לאחר הצבעה בקלפי,  נתקבלאברהם ולדשטיין

  שבט ' ט
]]]]26.1.5026.1.5026.1.5026.1.50[[[[        

  . גל של קור עובר בימים האחרונים
  : נתגלתה לעינינו תמונה מרהיבה עין, כשקמנו בבוקר לעבודה

  .  הכול היה מכוסה שלג-ות  המדרכ,נופי העצים, גגות הבתים, האדמה
  . הכרמל והמוחרקה הלבינו מרחוק, הרי אפרים

  . בשביל ילדי המקום זאת היתה חוויה בלתי רגילה
  . צרו צורות שונות של כדורי שלג וזרקו אחד בשני, כולם ליקטו את השלג

  .זו הפעם הראשונה מיום עלותנו על הקרקע שהיינו עדים לתמונה זו

  א שבט "י
]]]]29.1.5029.1.5029.1.5029.1.50[[[[        

  . במסגרת של המרותקים למשק במלחמת השחרור,  התגייס לצבאדן כהן
  .12%אחוז המתגייסים מהמשק הועמד על 

  ג שבט "י
]]]]31.1.5031.1.5031.1.5031.1.50[[[[        

  . התגייס לצבא, לשעבר" שגב"' חבר קב, משה וייס

  .צבי לישו ]אברהם-בר[ אליעזרכמדריכים לחברת הנוער המקומי נקבעו 

  ו שבט "ט
]]]]2.2.502.2.502.2.502.2.50[[[[        

  .טכס הנטיעה נדחו לרגל הגשמיםו בשבט ו"חגיגת ט



  ז שבט "ט
]]]]3.2.503.2.503.2.503.2.50[[[[        

  : מצווה לילדים-מסיבת בר, ליל שבת, התקיימה הערב
  .  וילדי פליטים שמונה יוסי ברון, עדינה פינל, דינה עדיני,עמוס עברי, אורי דנאי

  . התוכנית היתה עשירה ומגוונת

 ,קבוצה בחגיגה שערכה הקבוצההשתתפו מטעם ה, למלאת שנה לעלייה על הקרקע של קבוצת צאלים
      ].צבעוני[ ינשטוקיצפורה וו ]ישראל-בן[ .י.יצחק ב

  ז שבט "י
]]]]4.2.504.2.504.2.504.2.50[[[[        

  . י"השקעות ולאנשים לתשובה ביררו הצעת התקציב לענפים , הערב התקיימה שיחה

  ח שבט "י
]]]]5.2.505.2.505.2.505.2.50[[[[        

  . עשרה לפני הצהריים התחיל לרדת שלג- ובשעה אחת, הקור התחדש
  . וכל הלילההשלג ירד כל היום 

  . מעלות מתחת לאפס3-הטמפרטורה ירדה בלילה ל

  ט שבט "י
]]]]6.2.506.2.506.2.506.2.50[[[[        

  . ל עטה שלגוהכ: כשקמנו בבוקר מצאנו תמונה כזו
  . מ" ס30השלג הגיע לעומק של 

  . העצים הבלתי נשירים סבלו קשה
  .  עד לגזע,וגם כל העץ, נשברו זרועות ובדים

  . עצי זית ועצי נוי שונים, ותפלפלון בכ, סבלו ביותר עצי הפיקוס המבריק
  .  מעלות מעל לאפס3- הטמפרטורה עלתה והגיעה עד ל

  . עיתונות לא נתקבלה. התוצרת לא נשלחה העירה. התחבורה עם העיר נפסקה
  . מ" ס40-50-ובמקומות מסוימים הוא מגיע כבר ל, השלג ממשיך לרדת

  . כרם הזיתים סבל גם כן קשה
  .ו מכובד השלג שנערם עליהםהרבה מאוד בדים וזרועות נשבר

  שבט ' כ
]]]]7.2.507.2.507.2.507.2.50[[[[        

  .  מעלות מתחת לאפס בלילה9-הטמפרטורה ירדה ל
  . ביום התחיל השלג קצת להפשיר

  . שחור- ועליהם קיבלו גון חום,טרופיים נקפאו- העצים הסובונשירים -העצים הבלתי
  . גם הרבה שיחים נקפאו

,  האבוקדו,]למנגו, כנראה, הכוונה[ המנגפוליה ,ביותר רחבי העלים כמו הגמיש, סבלו עצי הפיקוס
  . הפיקוס המבריק, בוהיניה

  . מנם לא שינו את צבעם הירוקוא, גם עצי ההדר עליהם נכמשו

  א שבט "כ
]]]]8.2.508.2.508.2.508.2.50[[[[        

  .  מעלות מעל לאפס5-הטמפרטורה עלתה בלילה ל
  . עוסקים בפינוי העצים שנגדעו ונשברו

  . דוד-דה לקבל את משרת רופא לרמתטרם עומ,  יצאה להשתלמות ברפואהחנה אדר
  . ה יכול לשרת את כל הלקוחותנֶ ר טּו"ואין הד, דוד גדלה- האוכלוסייה של גבת ורמת

החולים עפולה ובהחלפת -לחדש ולהשלים את ידיעותיה בבית, לפי החלטת הקבוצה, חנה יוצאת
  . רופאים בחופשתם

  ב שבט "כ
]]]]9.2.509.2.509.2.509.2.50[[[[        

אך מרחוק נראים עוד הרי אפרים , ים שנשארו על הגגותמחוץ לאיים בודד, השלג הפשיר ברובו
  .ה רב שעליהם והגלבוע בשלג

  .תקווה לאחר שנה- חזרה מפעולתה בנוער העובד בפתחשחר- תמי בן

  ה שבט "כ
]]]]12.2.5012.2.5012.2.5012.2.50[[[[        

ר הקבוצות במשך שתי שנים בֶ אחרי שפעלה כמרכזת ועדת החינוך של חֶ ,  חזרה הביתהצביה רון
  .וחודשיים



  ו שבט "כ
]]]]13131313....2.502.502.502.50[[[[        

  .לשבוע השלג והכפור הופיעה הוצאה מיוחדת של עלון המשק

  שבט ' ל
]]]]17.2.5017.2.5017.2.5017.2.50[[[[        

ההצגה . על ידי החוג הדרמטי של קיבוץ מזרע" למֶ י לֶ נִ שני קּו"בבית הרשל התקיימה הצגת המחזה 
  . עברה בהצלחה רבה

  אדר
  אדר ' א
]]]]18.2.5018.2.5018.2.5018.2.50[[[[        

  .מוןהאי-מתחת לשמים הבהירים התקיימה מסיבת חנוכת איחוד בתי

מבלי שהקבוצה חיוותה דעתה ,  התקיימה מסיבה ראשונה במינהשמחה ארציללמלאת חמישים שנה 
  . על האופי והצורה שיש לתת למסיבות אלה

  .וכל החברים באו והתקבצו לברכו, המסיבה התקיימה בכותלי החדר

  אדר ' ז
]]]]24.2.5024.2.5024.2.5024.2.50[[[[        

  . בט ברגנראליזבבית הרשל התקיימה הופעתה של האמנית המשחקת והקריינית 
  ".האוהל"הופעתה סודרה בארץ על ידי תיאטרון 

  . היום באו אלינו שבעה עולים מעירק
  . העולים הם רווקים ובגיל צעיר

  אדר ' ח
]]]]25.2.5025.2.5025.2.5025.2.50[[[[        

  . בחורה מיוצאי עירקו בחור 21היום הגיעו עוד 
  . הם יחד יהוו אצלנו גרעין של עולים מבגדד

  ג אדר "י
]]]]27.2.5027.2.5027.2.5027.2.50[[[[        

  . זאב משיללכבוד הימלאות חמישים שנה  ימה מסיבהיהתק, ד אדר"י-אור ל, ביום חמישי
  .זאבונערכה בחדרו של , נשאה אופי מצומצם המסיבה

  ד אדר "י
]]]]3.3.503.3.503.3.503.3.50[[[[        

  .חגיתוייקרא שמה בישראל ,  ילדים4המשפחה הראשונה בעלת ,  בתדוד חורןורות להבוקר נולדה 

  . התקיימה מסיבת פורים בקבוצה, ליל שבת, הערב
הצגות של ילדים מענייני דיומא ושלא מענייני , נוער וחברים, ית החגיגה כללה מסיכות של ילדיםתוכנ
  . היום

  . יניםיחולקו פרסים למצט

  ו אדר "ט
]]]]4.3.504.3.504.3.504.3.50[[[[        

הובעה דעה כי יש לקבוע את התקציב על נתונים הרבה יותר , בדיון על התקציב האישי של החבר
  . מבוססים

   .בתפקידה לחקור ולאסוף חומר במשקים שוניםש, לשם זה נבחרה ועדה מיוחדת
  . על יסוד החומר הזה הוועדה תביא הצעה לפני הקבוצה

  א אדר "כ
]]]]10.3.5010.3.5010.3.5010.3.50[[[[        

  . שואיןי נכנסו לברית נאליעזר אברמוביץודבורה כנר 
  .לכבוד המאורע התקיימה מסיבה רבתי

  ג אדר "כ
]]]]12.3.5012.3.5012.3.5012.3.50[[[[        
  .צבייקרא שמו בישראל וי,  נולד בן במזל טובדוד דנאיוליהודית גוטליב ל



  ט אדר "כ
]]]]18.3.5018.3.5018.3.5018.3.50[[[[        

  . היום התקיים בנהלל כינוס מחוזי של המפלגה
  : היום שתי שאלות-בסדר

  לקראת ועידת המפלגה . א
  ם "תשובתנו למפ. ב

  . יצחק וילקנסקי'  של הח70- הערב התקיימה בנהלל מסיבה ליובל ה
  .מטעם הקבוצה השתתפה משלחת חברים

  ניסן
  ניסן ' א
]]]]19.319.319.319.3.50.50.50.50[[[[        

  . ועידת המפלגהוהערב התקיימו הבחירות ל
  . אברהם-בנימין בונין ואליעזר בר, צביה רון:  צירים3נבחרו 

  ניסן ' ג
]]]]21.3.5021.3.5021.3.5021.3.50[[[[        

  .1931 התגייסו לצבא במסגרת הגיוס של השנתון ]ביברמן: ל"צ[ הדסה בירנבויםושחר -רינה בןהבנות 

  ניסן ' ד
]]]]22.3.5022.3.5022.3.5022.3.50[[[[        

  .תהערב התקיימה מסיבת פרידה לבנו

  ניסן ' ז
]]]]25.3.5025.3.5025.3.5025.3.50[[[[        

  ?אזרחות מה היא: רסיטה על הנושאב מהאוניאקסיןהערב הרצה הפרופסור 

  ניסן ' ח
]]]]26.3.5026.3.5026.3.5026.3.50[[[[        

  . חדר16הוחלט הערב לבנות , במסגרת ההלוואה לשיכון הוותיקים

  ג ניסן "י
]]]]31.3.5031.3.5031.3.5031.3.50[[[[        

כשהננו . בה נידונה הצעה של העברת הנקודה אל אדמות מהלול, הערב התקיימה ישיבת ועדת המשק
  . ניצבת מדי פעם בפעם שאלת המקום לבניין, עומדים להוסיף בית

  .  לבניין מחמיר והולךההמחסור באדמ
והנקודה השנייה , דוד יכולה וצריכה לשמש כמקום לנקודה אחת-כי רמת, מצב זה הבשיל את ההכרה

  . תעבור לאדמת מהלול
משותפת של שתי ועדות המשק לשם דיון  והוחלט לקיים ישיבה ,המסקנות של הישיבה היו חיוביות

  . בהצעה

  ד ניסן "י
]]]]1.4.501.4.501.4.501.4.50[[[[        

  .השנה נערך העומר לפי התוכנית המקובלת של חגיגות העומר

   :ליל הסדר
נו את ליל גחג, הבנים והבנות המגויסים, ילדים מהגן ולמעלה, הורי החברים, במעמד כל החברים

  . הסדר המסורתי שלנו
  . דברי החברים על החגו, מלווה בשירת המקהלה, התוכנית כללה קריאת ההגדה

  . לאחר ארוחת הערב הציגו הילדים את מסכת האביב
  :  בעלי היובל4- המוקדשת ל, "כנגד ארבעה בנים" חיבר מסכת יצחק יצחק

  . זאב משיושמחה ארצי , דוד חורן, אברהם דנאי

  היום הראשון של פסח
]]]]2.4.502.4.502.4.502.4.50[[[[        

  : ה של שני חובביםנערך קונצרט הבכור, במסיבת מנחת החג
  . חרוד- מעיןעופר כרמי וגילה אמיתיידידתנו 

  . חנה זמירי הזמרית "בערב נערך קונצרט שירה ע



  ז ניסן "ט
]]]]3.4.503.4.503.4.503.4.50[[[[        

  .ך"דמויות בתנ:  על הנושאדב קמחיהערב הרצה הסופר 

  . איהוייקרא שמה בישראל ,  נולדה בת]ישראלי[ מוניהואביבה דוברוב ל

  ניסן ' כ
]]]]7.4.507.4.507.4.507.4.50[[[[        

קיבוץ גלויות והתנועה :  על הנושאגוריון-דוד בן' בו נאם הח, רב התקיים כינוס אזורי של המפלגההע
  . ם" תשובתנו למפ-הקיבוצית 

  ד ניסן "כ
]]]]11.4.5011.4.5011.4.5011.4.50[[[[        
  .ישראלוייקרא שמו בישראל , ]למזל טוב[ט " נולד בן למזליפא הלפריןולטוליה ל

  ז ניסן "כ
]]]]14.4.5014.4.5014.4.5014.4.50[[[[        

השתתף במלחמת השחרור , לאחר ששירת בו שנתיים ימים, ר מהצבאשוחר, בן הקבוצה, איתן השרוני
  .]חבלן[ קרב כמחבל-ולקח חבל בהרבה מערכות

  אייר
  אייר ' ד
]]]]21.4.5021.4.5021.4.5021.4.50[[[[        

  .שרב כבד נמשך זה היום הרביעי

  אייר ' ה
]]]]22.4.5022.4.5022.4.5022.4.50[[[[        

  . אייר' ו-לרגל השבת נדחתה חגיגת יום העצמאות ל
  .ת שנתיים לקיום המדינההערב מתקיימת עצרת חגיגית ליום העצמאות למלא

  . נפתחה מסיבת החג המשותפת לשתי הקבוצות, מתוך אווירת חג והתרוממות רוח גדולה
ראש -הקשבה לשידורי נאום יושב;  דברי קריאה;שירת ההמנון: המסיבה התקיימה על הדשא וכללה

ומו של לנאום נשיא המדינה ולנא, שפרינצק מהר הרצל בהדליקו את משואת העצמאות' הכנסת הח
  . כיבוד קל -ולבסוף ,  פירמידה של בנים; התעמלות בנים ובנות; מסכת הנוער;ראש הממשלה

  . שנמשכו עד לאחר חצות,לאחר התוכנית הרשמית החלו ריקודים

  אייר ' ו
]]]]23.4.5023.4.5023.4.5023.4.50[[[[        

  . שבתון גמור שרר בכל ענפי המשק
  . כל חבר חצי יום-   עבדו במשמרותיםהחי-בענפי הבית ובעלי

  . עה התקיימה בגני הילדיםחגיגה צנו

  . היום התקיימה הישיבה המשותפת של שתי ועדות המשק לשתי הקבוצות
  . הישיבה טיפלה בהצעה של העברת אחד המשקים לשטח מהלול

  : הבירורים בישיבה הסתכמו בשלושה דברים
  .להביא לפני הקבוצות את שאלת איחוד הקבוצות  .א
  .וברתכל קבוצה צריכה להחליט מי היא הקבוצה הע  .ב
  .לתכנן תוכנית אחידה של שני המשקים  .ג

  . החג התקיים קונצרט ריקודים-במוצאי
  . לאחר הקונצרט הוצג סרט על תקומת המדינה

  אייר ' ח
]]]]25.4.5025.4.5025.4.5025.4.50[[[[        

  . הערב סוכם באופן סופי הדיון בדבר תוכנית הבניין לוותיקים
  .ואנו מצטרפים לתוכנית הסטנדרטית האחרונה,  חדר20בונים 

  אייר  'ט
]]]]22226.4.506.4.506.4.506.4.50[[[[        

  . יצאו למסע לגליל העליוןע"גדנהנוער העולה הבלגי ובני ה



  א אייר "י
]]]]28.4.5028.4.5028.4.5028.4.50[[[[        

  . ר הקבוצותבֶ ב של חֶ "הערב התקיים בקבוצת גבע יום עיון לבני כיתה י
  . הקבוצותֶחֶברבסיום יום העיון תתקיים מסיבה לנוער 

  ב אייר "י
]]]]29.4.5029.4.5029.4.5029.4.50[[[[        

  .במסיבהכל חברת הנוער המקומי נסעה לגבע להשתתף 

  ד אייר "י
  האחד במאי

  . לרגל מחלות הילדים שבסביבה לא התקיימה חגיגה גושית
  . הספר-הילדים ובבית-נערכו מסיבות בגן

 בקשר עם העלאת ההצעה מצידנו ,קבוצת עיינות דחתה את כל שלוש האפשרויות שעמדו לדיון בשיחה
  . להעברת הנקודה

בשיחה וסוכם לפנות למוסדות ולהביא לפניהם את נדונה השאלה אצלנו , לאחר התשובה השלילית
  . תעצומותינו

  .האפשרות הרדיקלית שמסתמנת לפנינו היא העברת הנקודה לשטח מהלול

  ט אייר "י
]]]]6.5.506.5.506.5.506.5.50[[[[        

בה נדונה בקשת המזכירות להארכת ,  הקבוצותֶחֶברהערב התקיימה שיחה בהשתתפות חברי מזכירות 
  . ק של התנועה בוועדת המשאברהם דנאיזמן פעולתו של 

  .השאלה נפתרה בחיוב

שלח , ליפא עזרוניאדם בא בימים אשר ביקר אצלנו לפני כמה חודשים כאורחו של , חיים פיינגולד
  . בו הוא מבקש שנאפשר לו לבוא אלינו, מכתב מאמריקה

  . חנה כהןכן הוא מודיע כי הוא מתקשר עם -כמו
  .יטה בחיוב והחל,השיחה לא נכנסה לבירור הסטאטוס הרשמי שלו

  ה אייר "כ
]]]]12.5.5012.5.5012.5.5012.5.50[[[[        

לאחר שהשתתף במלחמת השחרור ושירת בצבא שנתיים ,  השתחרר מהצבא)קופילוביץ(מרדכי שפר 
  .ימים

  ז אייר "כ
]]]]14.5.5014.5.5014.5.5014.5.50[[[[        

בקשר עם קבלת הורים לקבוצה , לאחר דיון ממצה נתקבלו ההצעות של ועדת החברה בתיקונים קלים
  . והסדר עבודת ההורים

  :  לקבוצה נתקבלו החלטות אלהריםקבלת הובעניין 
תינתן לו האפשרות , בדבר קבלתם לקבוצה, והוא תומך יחידי של הוריו, במקרה של פניית חבר  .א

  . באם לא יימצא סידור אחר המספק את החבר, לכך
רואה הקבוצה את עצמה חייבת , במקרה שלחבר יש אחים ואחיות או בני משפחה קרובים אחרים  .ב

  . הורי החבר מחוץ לקבוצהרק בהשתתפות בהחזקת 
למרות קיומם של ,  שיש לקבל לקבוצה הורים, לאחר בירור,אם מוסדות הקבוצה ממליצים  .ג

הוצאות חייבים המוסדות להבטיח את השתתפותם של הקרובים האלה ב, קרובים מחוץ לקבוצה
 . קבוצהה

  . היתר לקבלת הורי חברים נקבע על ידי מוסד קבוצתי בכל מקרה לחוד  .ד

  : שיש לקחתן בחשבון הןהנקודות
  .ותק בקבוצה .1
 . אם החבר הוא תומך יחידי .2
 .ארץ שבה נשקפת סכנה של סגירת אפשרויות העלייהמהצורך בעליית הורים  .3
בשיחת על כך חייב המוסד המטפל בעניין להודיע , על כל פניית חבר לקבלת הוריו לקבוצה .4

 . לשם החלטה סופית,הקבוצה
  .ניתנת לו הזכות לפנות בבקשה להבאת הוריו, בוצהחבר אשר נמצא לא פחות משנה בק .5



  : עבודת ההורים

  . כמו על חברי הקבוצה, חובת עבודה חלה על כל ההורים המסוגלים לעבוד  .א

  .  חלה חובת עבודה על הורים כנהוג לגבי כל החברים50עד גיל   .ב

  . שמיניות ביום- עובדים ההורים שש55-50החל מגיל   .ג

 .  שעות ביום4ים  ומעלה עובדים ההור55מגיל   .ד

  .הקבוצה מצידה תעשה את כל המאמצים להתאים את העבודה לפעולתם של החברים  .ה

  . צריכות לבצע את ההחלטות האלה, יחד עם ועדת סידור העבודה, ועדת החברים

  סיון
   סיון' א
]]]]17.5.5017.5.5017.5.5017.5.50[[[[        

  .  להישאר בהדרכת קורס לשישה שבועותמרדכי שפרלהמזכירות ביקשה מאיתנו לאפשר 
  .ה ניאותה לבקשה זוהקבוצ

   סיון 'ב
]]]]18.5.5018.5.5018.5.5018.5.50[[[[        

שהפסיק את , ר טּוֶנה"ד התחילה לעבוד בתור רופאה לשתי הקבוצות במקום החנה אדרהחברה 
  . עבודתו

בו הוא מתריע נגד התביעות לנוחיות ,  פרסם מכתב גלוי לכל המשקיםהרצפלד ]אברהם[.אהחבר 
  .שיכון הוותיקיםבשיכון שהופיעו במשקים עם בירור וקביעת התוכנית ל

   סיון 'ג
]]]]19.5.5019.5.5019.5.5019.5.50[[[[        

לבירור שאלת התכנון ,  הקבוצותֶחֶבררכבה על ידי מזכירות ושה, היום התקיימה ישיבת הוועדה
  . המשותף של שתי הנקודות וההצעה להעברת נקודה אחת לשטח מהלול

   סיון 'ו- אור ל
]]]]21.5.5021.5.5021.5.5021.5.50[[[[        

  . הערב התקיימה מסיבת חג
  .שירה בציבור ופרפראות, ומאהתוכנית כללה קריאה מענייני די

  חג השבועות
]]]]22.5.5022.5.5022.5.5022.5.50[[[[        

  . טכס הבאת ביכורים בממדים גדולים, הפעם הראשונה בתולדותינו, היום התקיים
  . כל ענף השתדל להופיע בצורה נאה, התקיימה תהלוכה של כל ענפי החקלאות
  . התהלוכה היתה נהדרת ועשתה רושם רב

פסק את פסוקיו והגיש את ,  כך כל ענף עבר את הבמהולאחר, כל ענף הסתדר במקום המיועד לו
  . ביכוריו לכוהנים

   סיון 'ז
]]]]23.5.5023.5.5023.5.5023.5.50[[[[        

  . היום התחילו בקציר השעורים

  .לאחר ששירתה שנתיים ימים,  השתחררה מהצבאדליה גלילי

   סיון 'ח
]]]]24.5.5024.5.5024.5.5024.5.50[[[[        

  . חודשים5לאחר ,  חזר הביתה מקורס מפקדי האזוריםאפרים שריר

   סיון 'ט
]]]]25.5.5025.5.5025.5.5025.5.50[[[[        

  .לטיול לאילת, הם ונשותיהם, חברינו העובדים בתנועה יצאו

-הצירים לוועידת המפלגה וחברים בודדים השתתפו בכינוס ההתיישבות העובדת שהתקיים בקרית
  . חיים

  .הייעוד החלוצי של המפלגה: נושא הכינוס

 מחלת שיתוק עקב, שמתפקידה להגביר את הניקיון ולשקוד על המצב הסניטרי, נבחרה ועדת סניטרית
  .הילדים המאיימת על היישוב



   סיוןא "י
]]]]27.5.5027.5.5027.5.5027.5.50[[[[        

  . היום התקיימה ישיבת הורים לכיתה האזורית
  . משותפות' י-ו' שערים להמשיך גם בשנה הבאה בכיתות ט-הובעה משאלה מצד הורי ילדי נהלל ובית

  . הספר-דוד והנהלת בית-היום התקיימה ישיבה של שתי ועדות המשק ברמת
  . להקים שתי כיתות חדשות ומוסדות סניטרייםהוחלט 

   :האוכל המשותף של הילדים-שלקראת השנה הבאה יתבטל חדר, כמו כן סוכם
  . ילדי כל קבוצה יאכלו בנפרד בביתם

   סיוןג "י
]]]]29.5.5029.5.5029.5.5029.5.50[[[[        

  . דוד- היום התקיימה חגיגה למלאת שנתיים להקמת בסיס התעופה הישראלי ברמת
  .הקבוצה קיבלה הזמנה

   ןסיוח "י
]]]]3.6.503.6.503.6.503.6.50[[[[        

החגיגה ". דבר"היובל לקיומו של העיתון -הערב התקיימה חגיגת עצרת של העמק המערבי לכבוד חצי
  . בהשתתפות המון חברי המשקים, העם בנהלל-התקיימה בבית

   סיוןא "כ
]]]]6.6.506.6.506.6.506.6.50[[[[        

בהיכנסה בתור רופאה , חנה אדרול, בעוזבו את משקנו, ר טּוֶנה"דלהערב התקיימה מסיבת פרידה 
  . לנואצ

  .  באה לרגל ריבוי האוכלוסייה במשקים השכניםר טּוֶנה"דעזיבתו של 

   סיוןו "כ
]]]]11.6.5011.6.5011.6.5011.6.50[[[[        

 הקבוצות בכדי לברר ולהכריע בעניין תכנון חדש של ֶחֶבר שנקבעה מטעם ,היום ביקרה אותנו הוועדה
  . שני המשקים

  .פנינו הוועדהמתפקיד הביקור היה לשמוע את תגובת הקבוצה לאפשרויות השונות שהעלתה ל

   סיוןח "כ
]]]]13.6.5013.6.5013.6.5013.6.50[[[[        

  . היום הרכיבו זריקות חיסון נגד שחפת מטעם משרד הבריאות הממשלתי
  .ת כל עובדי הטיפול והמטבחוֹ ּבלַר ,  שנה35הזריקות הורכבו לכל האוכלוסייה עד גיל 

  תמוז
  תמוז ' ב
]]]]17.6.5017.6.5017.6.5017.6.50[[[[        

  .היום החל מפעל ההבראה לחברים בנהריה

  . שלבים במשך כמה שנים- אשר צריך להתגשם שלבים, על ריהוט החדריםהערב הוחלט בשיחה על מפ

  . ארון וכוננית, שני כיסאות עם משענת, שולחן: נקבע סטנדרט לחדר והוא
  .יחד עם ועדה מיוחדת שתיבחר לשם זה, את פרטי ההגשמה תוציא לפועל ועדת הדירות

  תמוז ' ד
]]]]19.6.5019.6.5019.6.5019.6.50[[[[        

  . ציר פרצה אש באחד המתבנים של הח3:20בשעה 
  . הסכנה ליתר המתבנים ובנייני הלול היתה גדולה

נשרף רק החציר של , והודות למאמצי החברים והשכנים שבאו לעזרה, הודות לזה שלא נשבה רוח
  . המתבן בו פרצה האש

  תמוז ' ח
]]]]23.6.5023.6.5023.6.5023.6.50[[[[        

  .נמרודוייקרא שמו בישראל ,  בןיוסף אידלסברגוגלה לתמוז נולד ' ח-אור ל

  תמוז ' י
]]]]25.6.525.6.525.6.525.6.50000[[[[        

ההצעה ". למען הילד"הובאה לפני השיחה הצעה שכל חבר יתרום יום עבודה , ביוזמת ועדת החינוך
  .התקבלה



  ב תמוז "י
]]]]27.6.5027.6.5027.6.5027.6.50[[[[        

  .  מגזע הולנדי שהוכנס לאמריקה, מבכירות הרות17קיבלנו היום , במסגרת חלקנו במלווה האמריקאי

  ג תמוז "י
]]]]28.6.5028.6.5028.6.5028.6.50[[[[        

  . חברים לשטחי המטעים התקיים סיור של ,ביוזמת הנוטעים
  .ה לראות את המטע בהתפתחותו ובפוריותות הימטרת הסיור

  
  ו תמוז "ט
]]]]30.6.5030.6.5030.6.5030.6.50[[[[        

  .הספר מסיבת סיום הלימודים-התקיימה בבית, ליל שבת, הערב

  ז תמוז "ט
]]]]1.7.501.7.501.7.501.7.50[[[[        

  . הספר-של בית' העוברים לכיתה א,  ילד18היום התקיימה מסיבת סיום הגן של 
  . קבוצהבזבה לאחר שנתיים עבודה  עצפורה קדישמןהגננת 

  .ננו מציינים בסיפוק רב את עבודתה המסורה והנאהה

  ב תמוז "כ
]]]]7.7.507.7.507.7.507.7.50[[[[        

  . אשר הפגינה את הישגי החברה, התקיימה מסיבה חגיגית, למלאת שנה לחברת הנוער מבלגיה
   .כמו כן התקיימה תערוכה

  .הספר-של בית' ילדי כיתה זאיתם נכנסו גם . ס חגיגי נערך מפקד כניסתם לנוער העובדכבט

  ד תמוז "כ
]]]]9.7.509.7.509.7.509.7.50[[[[        

  .  יצאה לקורס של מנצחי מקהלותנירה גלילי

  ו תמוז "כ
]]]]11.7.5011.7.5011.7.5011.7.50[[[[        

 מיסודה של -" שירות חלוצי לעלייה "-ל " לתפקיד במטה שחעקיבא גולדשטייןאת הוחלט לשחרר 
  .המפלגה

  ט תמוז "כ
]]]]14.7.5014.7.5014.7.5014.7.50[[[[        
  .יטלוִ ְר מה בישראל ויקרא ש,  נולדה בתוייץושלומית בוכולצבי ל

בכדי לדון בדרך הבירורים של , החברים והנוער, הערב התקיימה ישיבה משותפת לוועדות המשק
  . שאלת העזיבה שעליה הודיעו כמה משפחות

  אב
  אב ' א
]]]]15.7.5015.7.5015.7.5015.7.50[[[[        

לב החברים על נחשול העזיבה העובר על - בה ניתן ביטוי לרחשי, בריםחהערב התקיימה שיחת 
  .  המעיקות בכללהקבוצה ועל השאלות

  אב ' ד
]]]]18.7.5018.7.5018.7.5018.7.50[[[[        

  . הערב התקיים המשך השיחה
  .היה בירור ורציני וממצה של בעיות הקבוצה

  אב ' ה
]]]]19.7.5019.7.5019.7.5019.7.50[[[[        

בכדי לקבוע מה היא ההענקה שצריכה , הערב התקיימה ישיבה משותפת של ועדת המשק והחברים
  . לקבל משפחה בעוזבה את הקבוצה

  .טה בשיחהסוכמו הצעות שתובאנה לדיון ולהחל



  אב ' ח
]]]]22.7.5022.7.5022.7.5022.7.50[[[[        

בה ,  וחברי ועדת הקרקעות של הגושהרצפלד'  בהשתתפות הח,היום התקיימה ישיבת ועדת המשק
  . לאחר שהצבא מפקיע שטח להקמת בניינים, נידונה שאלת אדמת השלחין שלנו

  .כמו כן נידונה שאלת אדמה למגורים

  . עתנו לשטח בו תיבנה הנקודה שלנובה נידונה תבי, הערב התקיימה אסיפת חברי כפר נהלל
  . האסיפה החליטה בפרינציפ באופן חיובי

  .את כמות השטח והפרטים יעבד ועד הכפר

  . שרירוראובני בה הופיעו המשפחות , הערב התקיימה שיחה
  . הן הביאו לפני הקבוצה את הנימוקים שהביאו אותם להודיע על העזיבה

  . שכנע אותם שישובו מהחלטתםבשיחה היה ביטוי ורצון מצד החברים ל
  .םנבחרה ועדה מיוחדת שתבוא בדברים אית

  א אב "י
]]]]25.7.5025.7.5025.7.5025.7.50[[[[        

  .  שנה70 עד 4 מגיל ,מטעם הצלב האדום השבדי נעשה שיקוף לכל האוכלוסייה

  ד אב "י
]]]]28.7.5028.7.5028.7.5028.7.50[[[[        

למלאת שנה , למחזור האחרון של חיילים שהתגייס, הערב התקיימה מסיבה לשחרור חברינו החיילים
  . עם הקבוצה" שגב"' חודה של קבלאי

  . והיא עברה בהצלחה רבה, י הנוער"שהוכנה ע, היתה תוכנית מגוונת

  ט אב "י
]]]]2.8.502.8.502.8.502.8.50[[[[        

  .  חזר הביתה לאחר פעולה בתנועה במשך שלוש שניםאברהם דנאי
  . התנועה ציינה את פעולתו במסיבת פעילי המזכירות ובמסיבת גזברי המשקים

  אב ' כ
]]]]3.8.503.8.503.8.503.8.50[[[[        

יד הכביש הראשי את פני הלוויית חללי מלחמת השחרור שנפלו - הקבילה הקבוצה על, 7שעה ב, הבוקר
   .נין'י ג"בקרב ע

  . עולמים בהר הרצל-שם ייקברו למנוחת, בדרך לירושלים, ההלוויה עברה את משקי העמק המערבי
  ! יהי זכרם ברוך

  א אב "כ
]]]]4.8.504.8.504.8.504.8.50[[[[        

  . העובד  יצאה להדרכה בנוערמירה פורמן

  .קבוצתית-לאחר שהותו שם חודשיים בעזרה בין, אורים'  חזר מקבמןשלמה הר

  ב אב "כ
]]]]5.8.505.8.505.8.505.8.50[[[[        

בה הם מודיעים על דבר החלטתם להפריש מאדמתם , היום נתקבלה ההודעה הרשמית ממושב נהלל
  . דונם להרחבת ובניין הנקודה שלנו80- שטח כ

  ה אב "כ
]]]]8.8.508.8.508.8.508.8.50[[[[        

, סמינריון של בני ההתיישבות העובדתב העובד  יצאו להכשרה של הנוערעוזי שחרוכרמיה ארצי 
  .הספר לפעילי ההסתדרות-המתקיים בבית

  ו אב "כ
]]]]9.8.509.8.509.8.509.8.50[[[[        

אשר בא להתארח , ל" זחיים פלר' ר, מלכה ארציאב מת מיתה פתאומית אביה של -ו מנחם"אור לכ
  . אלינו כמימים ימימה

  . הקברות שלנו-הוא הובא לקבורות בבית



  ז אב "כ
]]]]10.8.5010.8.5010.8.5010.8.50[[[[        

ביקרה אצלנו בכדי להתחקות על , עם מומחה מיוחד מהולנד, ה מורחבת של רופאים וטרינרייםועד
  .מצב השחפת הרפת

 לאחר ,"אהבה" עזבו את הקבוצה ועברו למוסד גיל ובנם חניתא עם חברתו )גוטפלד( דוד הרמתי
   . שנה12-  אצלנו כושהי

  ח אב "כ
]]]]11.8.5011.8.5011.8.5011.8.50[[[[        

  .  מתוך הדברים שנשמעו בשיחות הבירור שהתקיימו,רורינבחרה ועדה לניסוח ולהגדרת הנושאים לב
  . שמחה ארציואברהם ליסר , רות הקר: ועדהוחברי ה

   אב ט"כ
]]]]12.8.5012.8.5012.8.5012.8.50[[[[        

  :  ואלה הם חבריה,נבחרה ועדת הכנה
   . בלה עזרוני,שחר- תמר בן, ברוך ורסל,אברהם דנאי, שלמה דורי

  . בןלופ לעריכת כתבי נחמן תרדיון שוחרר ,לפי בקשת המפלגה

  אב ' ל
]]]]13.8.5013.8.5013.8.5013.8.50[[[[        

  . בין הילדים פרצה מחלה בצורה אפידמית
  . התינוקות,  ילדי הפעוטונים,ילדי הגן:  ילד מהגילים הרכים50-חלו כ

  . טיפוסאראהתברר כי המחלה היא פ

  אלול
  אלול ' ג
]]]]16.8.5016.8.5016.8.5016.8.50[[[[        

 לאחר שחיו ,עזבו את הקבוצה ועברו למושב חרות, זהרוארנון , יורם:  ילדים3 עם נחמהודב ראובני 
  .  שנה16בקבוצה 

  אלול ' ה
]]]]18.8.5018.8.5018.8.5018.8.50[[[[        

  . עמליה התחתן עם עולה חדשה מטריפוליטניה ושמה צבי זלביגר

  אלול ' ז
]]]]20.8.5020.8.5020.8.5020.8.50[[[[        

  . הערב התקיימה ישיבה משותפת של ועדת המשק עם עובדי הרפת
,  בשחפתשגילתה כי כל הפרות החולבות נגועות, בישיבה זו נדון המצב ברפת לאור הבדיקה האחרונה

  . מחוץ לעגלות
  . הישיבה לא הגיעה לכלל הכרעה

  אלול ' ח
]]]]21.8.5021.8.5021.8.5021.8.50[[[[        

  . צירי הוועידה השביעית של המפלגה מסרו דין וחשבון ממהלך הועידה
  . ]אברהם-בר[ אליעזרובנימין בונין : הצירים היו

  אלול ' ט
]]]]22.8.5022.8.5022.8.5022.8.50[[[[        

  . היום הוכרעה באופן סופי שאלת השטח שאנו מקבלים מנהלל
  . ' ד80-לפיו יסומן עבורנו שטח של כ, טעם נהלל ביקרה במקום וקבעה את העיקרוןועדה מ

  אלול ' י
]]]]23.8.5023.8.5023.8.5023.8.50[[[[        

  . החורש-ומעלה יצאו למחנה קצר ליער כפר' כל הילדים מכיתה ו
מעט להסגר החמור שהוטל על -  היו שילומים, והעלייה למוחרקה והרחיצה בימה של עתלית,המחנה

  . הילדים לרגל המחלות



  ג אלול "י
]]]]26.8.5026.8.5026.8.5026.8.50[[[[        

 הקבוצות בעניין תביעתנו לאדמת בניין משטחה של ֶחֶברנתקבלו המסקנות של ועדת הבירור מטעם 
  . עיינות' קב

  . שיכלו להשתמע לשני הצדדין, נות נוסחו בצורה מעורפלתקהמס

  ז אלול "י
]]]]30.8.5030.8.5030.8.5030.8.50[[[[        

  . לחוות עכו עזבו את הקבוצה ועברו אוריונדב , חיים עם בניהם מלכה ואפרים שריר

  ח אלול "י
]]]]31.8.5031.8.5031.8.5031.8.50[[[[        

  .אביב- עזבו את הקבוצה ועברו לתלישראל זילברמןוענת ובתה  ]דורי[ אטה צימרמן

  אלול ' כ
]]]]2.9.502.9.502.9.502.9.50[[[[        

.  הקבוצותֶחֶברידי מזכירות -עיינות למסקנות שאושרו על' נתקבל העתק התשובה שניתנה מצד קב
  .ל את המסקנותעיינות כי היא אינה מוכנה לקב' במכתב זה מודיעה קב

  ב אלול "כ
]]]]4.9.504.9.504.9.504.9.50[[[[        

  .כת השחייהיהיום הוסר ההסגר על ילדינו והחלו להתרחץ בבר

 . הקבוצות וועדת הבירוריםֶחֶברהיום התקיימה ישיבה משותפת של שתי הקבוצות עם מזכירות 
  . הישיבה לא הביאה לשום תוצאה

  . דוריתוייקרא שמה בישראל ,  נולדה בתחוה הירשוללשמחה 

  לול ו א"כ
]]]]8.9.508.9.508.9.508.9.50[[[[        

  . צביוייקרא שמו בישראל ,  נולד בןחיים גלעדוללרוחמה 

  ח אלול "כ
]]]]10.9.5010.9.5010.9.5010.9.50[[[[        

הוחלט להנהיג לשנה הבאה את המוסדות , בשיחה שהתקיימה הערב בעניין ארגון מוסדות המשק
מרכז משק ומזכיר לעניינים ציבוריים , שתכלול את גזבר החוץ,  חברים3מזכירות בת : האלה

  . חבר11 ועדת המשק תהיה בת .וחברתיים
  



  



  א"ישנת תש

  תשרי
  תשרי ' א- אור ל

]]]]11.9.5011.9.5011.9.5011.9.50[[[[        
בנינו החיילים והחיילות בצבא ההגנה , העובדים במוסדות ציבוריים בתנועה,במעמד כל החברים

  .נחוג חג ראש השנה, לישראל

  . צי הפרי ודיאגרמות שהראו את התפתחות ענף ע,בערב ולמחרת כל היום היתה תערוכת פירות נאה

  תשרי ' ב- אור ל
]]]]12.9.5012.9.5012.9.5012.9.50[[[[        

  . הערב התקיים קונצרט

  .המשך יבוא -  התקיימה שיחת בירור לארגון מוסדות החברה

  יום הכיפורים
]]]]21.9.5021.9.5021.9.5021.9.50[[[[        

 ,ין בנייני שיכון הוותיקיםי יש הכרח לגשת לבנ,הוחלט שגם במצב שעניין השטח עיינות עוד לא הוכרע
  . שקיבלנו  שטח נהללבר לכביש הצבאי עלולהתחיל לבנות מעֵ 

  ב תשרי "י
]]]]23.9.5023.9.5023.9.5023.9.50[[[[        

  . ועדת חברה בת שלושה חבריםו הוחלט לבחור ב,בשיחה לארגון מוסדות החברה
  . ועדה יהיה לטפל בכל השאלות החברתיות והציבוריות של החברה כולהומתפקיד ה

  ו תשרי "ט
]]]]26.9.5026.9.5026.9.5026.9.50[[[[        

  . קבוצות הֶחֶברב של " יצא למדרשה החקלאית לרכז את כיתה יאריה גלילי
  .עמי השרוניו צפרה פיין ,הגר חורן, נירה גלילי ,]גושן[ עמי-אורה בת: מאיתנו משתתפות הבנות

  ז תשרי "י
]]]]28.9.5028.9.5028.9.5028.9.50[[[[        

יד "שנקרא תחת הסיסמה , ישבות העובדתימספר חברות השתתף היום בכינוס החברות של ההת
  ".למעברה

  תשרי ' כ
]]]]1.10.501.10.501.10.501.10.50[[[[        

, גן בעבודת הטבק-שכנתנו מזמן היותנו בבית, השרון-שמרום קבוצת מילמלאת עשרים וחמש שנה לק
  . השרון-ובחגיגה הגדולה שערכה קבוצת משמר השתתף חלק גדול של חברים ונוער בעצרת

  שמחת תורה
]]]]3.10.503.10.503.10.503.10.50[[[[        

  . אריה גליליויפה  בת ,דליהבמוצאי החג התקיימה חתונתה של 
  .  בן נהלל,זאב סלוצקי :ליבה-בחיר

  .  ומתוך צנעהחתונה נערכה ברוב עם
  . עברה לנהללדליה

  ה תשרי "כ
]]]]6.10.506.10.506.10.506.10.50[[[[        

  . שנה לקיומה40למלאות ' משלחת חברים מצומצמת השתתפה במסיבה פנימית שערכה דגניה א
  .ל" זאמציה כהןשם -יוחנן על-פינה לבית טבע ברמת- יומיים לפני זה השתתפו חברינו בהנחת אבן

  ז תשרי "כ
]]]]8.10.508.10.508.10.508.10.50[[[[        

  .ותיה לסידור המוסדותועדת ההכנה הביאה את הצע

  תשרי ח"כ
]]]]9.10.509.10.509.10.509.10.50[[[[        

  .  מסרו דין וחשבון מהכינוס,"למען המעברה"החברות שהשתתפו בכינוס 
להכין הצעת השתתפות בענייני , יחד עם החברות הצירות, לאחר זה נמסר הדבר למוסדות המשק

  .המעברה



  ט תשרי "כ
]]]]10.10.5010.10.5010.10.5010.10.50[[[[        

  .עה ועדת השתתפותנובישיבה שהתקיימה נבחרה ועדה למען המעברה ונקב

  חשוון
   חשוון' א
]]]]12.10.5012.10.5012.10.5012.10.50[[[[        

  .יזהרויקרא שמו בישראל ,  נולד בןנוריתולבנימין בונין 

   חשוון' ד
]]]]15.10.5015.10.5015.10.5015.10.50[[[[        

צפירות . וי הראשון של צבא ההגנה לישראלו התחיל התמרון הסת,חשוון'  אור ליום שני ה,12-בדיוק ב
  . האזעקה בשדה התעופה שלנו הודיעו על התחלת התמרון

  . אנשי העתודות בעמק לא נקראו לדגל

  . באותו ערב הודיע הרדיו על התפטרות ממשלת ישראל הראשונה

   חשוון' ז
]]]]18.10.5018.10.5018.10.5018.10.50[[[[        

  . ישי-הנמצאת בקרבתנו ברמת, פעולה במעברהנו לקראת כותרות בעורהשבוע היתה הת
  . השבוע היה אסיף צעצועים למען הילדים הרכים בבתי החינוך שנפתחו

  . לקראת פעולה בערבים, קומי התעורר לפעולה בקרב הנוער והמבוגריםהנוער המ
  . חברה מתוכנו התנדבה לפעולה סוציאלית בקרב ילדי המעברה

  .13נערה קיבלה על עצמה את הטיפול בקבוצת נוער מגיל 

   חשוון' י
]]]]21.10.5021.10.5021.10.5021.10.50[[[[        

בן מאה , שלנוחין השבוע יצא הצבא לסמן תוכנית בנייני מגורים לחיילי שדה התעופה על שטח השל
  : התנהל משא ומתן בינינו ובין משרד הביטחון והמרכז החקלאי. דונם

  . לפצות אותנו בשטח אדמה במקום השטח שנלקח מאיתנו  .א
  . לפצות אותנו בעד האינסטלציה שנמצאת באדמה זו וההפסדים שייגרמו לנו בעונה זו  .ב

  . ומתן טרם הסתכם- המשא

   חשווןו "ט
]]]]27.10.5027.10.5027.10.5027.10.50[[[[        

  . עיינות והציעה את עצמה בתור גננת שכירה בגן שלהם'  פנתה לקבצביה ביטמן
   .העניין הזה חולל סערה בקרב חברי הקבוצה

  : החלטות השיחה הן אלה. הגיעה השאלה לדיון בשיחה, צביהלאחר משא ומתן ארוך עם 
  . צביה עוברת לעבוד בעיינות בתור גננת �
 עיינות תוכל' ים קורס גננות את לימודיו וקבכי אז מסי, את זמן עבודתה מגבילים עד לחג הפסח �

  . להשיג מהקורס גננת
 . צביה עוברת לעבוד לא בתור שכירה �
  . ומתן עם עיינות מנהלת המזכירות-את המשא �

  . י הצבעה חשאית"השאלה תעמוד למשאל כללי ע

   חשווןח "י
]]]]29.10.5029.10.5029.10.5029.10.50[[[[        

  .יינות לפי ההצעות דלעיללעבוד בע ]ביטמן[    צביהלהוחלט ברוב קולות לאפשר , במשאל שנערך

   חשוון' כ
]]]]31.10.5031.10.5031.10.5031.10.50[[[[        

  . משבר קשה עובר עלינו בקשר עם בחירת מוסדות הקבוצה
לרגל סירובו , לא נבחרו, חיים גלעדשביניהם היה , חברי המזכירות שהוצעו על ידי ועדת ההכנה

  . המוחלט של חיים
  . לחפש דרכים לחיסול המשברשעליה, לאחר דיון ארוך ומייגע הציעה השיחה לבחור ועדה מצומצמת

  ג" כחשוון
]]]]3.11.503.11.503.11.503.11.50[[[[        

  . במעמד חברים רבים הונחה אבן הפינה לשיכון הוותיקים



   חשווןד "כ
]]]]4.11.504.11.504.11.504.11.50[[[[        

  .לקבוצה גדולה של ילדי הגן היום התקיימה מסיבת הגמר

   חשווןה "כ
]]]]5.11.505.11.505.11.505.11.50[[[[        

  . הספר בבניין חדש ומרווח-של בית' היום נפתחה כיתה א
  : הילדים שעברו

  ישי הרמתי  ישראל-עפרה בן  תמר מירובסקי  יכל עדינימ
  יורם אדר  אילנה ליסר   אבשלום חורן   רחלי הלפרין 

  שרה ברון   רוני זילברמן     תלמה ארצי   נילי עברי 
  דוד ביטמן  עירית פינל     אריאל דורון   ניצה גפן

   חשווןז "כ
]]]]7.11.507.11.507.11.507.11.50[[[[        

שאלת .  בחג הפסח]ביטמן[    צביהשחרורה של בדבר , קבוצת עיינות לא קיבלה את התנאי העיקרי שלנו
  . עודנה תלויה ועומדתצביה

  כסלו
  כסלו ' א
]]]]10.11.5010.11.5010.11.5010.11.50[[[[        

לאחר . לאחר משבר קשה וארוך הביאה הוועדה המצומצמת הצעת מזכירות אשר חיסלה את המשבר
  .בחירת המזכירות נבחרו יתר מוסדות הקבוצה

  כסלו ' ב
]]]]11.11.5011.11.5011.11.5011.11.50[[[[        

 או נעבירהו ,' מחסן ב, האם יישאר בצורתו הקיימת: הבגדיםהתקיימה שיחת בירור בדבר מחסן
  . לצורה הבנויה על תקציב אישי

  . היה ויכוח ער ונמרץ סביב ההצעה
  . ידי משאל כללי שייערך בין החברים-סוכם להכריע בשאלה זו על

  כסלו ' ה
]]]]14.11.5014.11.5014.11.5014.11.50[[[[        

  . יום הבחירות לרשויות המקומיות עבר אצלנו כמעט בלי הד
  . יצא לחיפה ולטבעון להשתתף בפעולות לקראת הבחירות  מאיתנומספר חברים

  כסלו ' ו
]]]]15.11.5015.11.5015.11.5015.11.50[[[[        

  . הנשיא ביקר ביקור ידידותי בנהלל
  . ומספר חברים, הספר מהכיתות הגבוהות על מוריהם-מאיתנו השתתפו בקבלת הפנים ילדי בית

  כסלו ' ח
]]]]17.11.5017.11.5017.11.5017.11.50[[[[        

  : הן התוצאותואלה , הערב התקיימה ההצבעה בשאלת התקציב האישי
   חברים 89  בעד התקציב האישי הצביעו

   28  נגד
   8  נמנעו

   7  לא הצביעו
  . ההנעלה וצורכי דירות, התקציב האישי יכלול את תקציב ההלבשה

  כסלו ' ט
]]]]18.11.5018.11.5018.11.5018.11.50[[[[        

  .  הקבוצותֶחֶברב של "הערב השתתפה קבוצת חברים במסיבת הסיום של המחזור השלישי לכיתות י
  . בה למדו במשך חודשיים ימים, דרשה החקלאיתהמסיבה התקיימה במ



  ט כסלו "י
]]]]28.11.5028.11.5028.11.5028.11.50[[[[        

הנימוק העיקרי להחלטתם זו הם הדי .  הודיעו בשיחה על עזיבתם את הקבוצהןוחוה דורונתנאל 
קיימת בקרב חברים לנטל הכבד שהוא מעמיס על שכם השמועות שהגיעו אליהם על אי הסכמה 

  .  משפחות הוריםבהיותו מפרנס בקבוצה שתי, הקבוצה
  .בשיחה ערערו על צדקת ההחלטה וקראו לו לחזור מההחלטה

 יבחנו ויכינו את ההצעות להגשמת ההחלטה על , בצירוף עוד חבר,בשיחה הזו נקבע כי ועדת המתפרה
  . ההנעלה וצורכי דירה, התקציב האישי בשטח ההלבשה

  א כסלו "כ
]]]]30.11.5030.11.5030.11.5030.11.50[[[[        

  . מספר גדול של חברים לאימונים במשך חודש ימיםבמסגרת האימון הצבאי השנתי יצא היום

  ד כסלו "כ
]]]]3.12.503.12.503.12.503.12.50[[[[        

התקיימו מסיבות חנוכה בכל המחלקות השונות של הילדים , בהידלק הנר הראשון של חנוכה, הערב
  .הספר-של בית' ובכיתה א

  . הערב התקיימה מסיבה לגמר הזריעה
  . במסיבה נמסרה סקירה על מצב האדמות ותוכנית הזריעה

  .מו כן נמסר על הסיכויים שנראים לקראת השנה הבאה לריכוז האדמה בקרבת המשקכ
  .  חציר-  שעורה -טה יח: תוכנית הזריעה

  ט כסלו "כ
]]]]8.12.508.12.508.12.508.12.50[[[[        

  .  באו בברית הנישואיןעדנה וייס עם בחירת ליבו מרדכי שפר
  . החופה ומסיבת החתונה התקיימו בקבוצה

אם כי מתוך , התקיימה המסיבה, ומתוך התרוממות רוח, במעמד כל החברים ורוב בנינו החיילים
  . לרגל חוסר המקום מרּוָוח אשר יכול להכיל את כל האוכלוסייה, צפיפות רבה

  .לתוכנית החתונה היתה משולבת גם תוכנית חנוכה

  טבת
  טבת  'ה
]]]]14.12.5014.12.5014.12.5014.12.50[[[[        

 עזבו היום ,]נתנאלשל חוה ו[ עם הוריהם, עדנהויעקב , אריאל:  עם שלושת ילדיהםחוה דורוןונתנאל 
  . את הקבוצה ועברו לחוות הניסיונות בעכו

  טבת  'ו
]]]]15.12.5015.12.5015.12.5015.12.50[[[[        

  . האדמה-הערב התקיימה מסיבת שבת וציון גמר ההוצאה של תפוחי

  .ברל להמשך לימודיהם-ב עברו לבית"ילדי כיתה י

  א טבת "י
]]]]20.12.5020.12.5020.12.5020.12.50[[[[        

שנמשך כמה , וויר היבשעקב עצירת הגשמים ומזג הא, חרדה רבה מקננת בליבנו לגורל השדות
  . שבועות

  .  יצאה להכשרה בחובשות לקורס שיימשך שנהרוני עובד

  ג טבת "י
]]]]22.12.5022.12.5022.12.5022.12.50[[[[        

  .ע בערבה"חברת הנוער העולה יצאה לשבוע ימים למבצע מטעם הגדנ

  טבת  'כ
]29.12.50[  

יום  שנה לק30למלאת , סניף הנוער העובד השתתף בחגיגת התנועה שבצפון הארץ שהתקיימה בחיפה
  . ההסתדרות

  א טבת "כ
]]]]30.12.5030.12.5030.12.5030.12.50[[[[        

  .הערב התקיימה אצלנו מסיבת ההסתדרות



  ג טבת "כ
]]]]1.1.511.1.511.1.511.1.51[[[[        

אשר ארץ מוצאם , יוצאי המעברות, 14בני , שנתית-היום התחילו להגיע אלינו ילדי חברת נוער תלת
  . היא רומניה

  ד טבת "כ
]]]]2.1.512.1.512.1.512.1.51[[[[        

  .יובלאל וייקרא שמו בישר,  נולד בן למזל טובשלמה דוריולליפה 

  ו טבת "כ
]]]]4.1.514.1.514.1.514.1.51[[[[        

  . חברי המזכירות של קבוצת עיינות פנו בהצעה לאיחוד שתי הקבוצות
  . הפנייה נושאת כרגע אופי בלתי רשמי

  ז טבת "כ
]]]]5.1.515.1.515.1.515.1.51[[[[        

 לאחר סיום כהונתו בתור גזבר במשך שנתיים ,זאב משי: הערב התקיימה מסיבה למרכזי המשק
  . משק במשך שנהלאחר כהונתו כמרכז, ליפא ליסרו, וחצי

  ט טבת "כ
]]]]7.1.517.1.517.1.517.1.51[[[[        

  .וירד בסירוגין גם היום, התחיל לרדת הלילה הגשם המקּוֶוה, ציפייה ודאגה רבה, לאחר חרדה

  שבט
  שבט  'א
]]]]8.1.518.1.518.1.518.1.51[[[[        

  . יצא היום להשתתף בסמינר הרעיוני של התנועה]ורסל: ל"צ[ ברוך וכסלר

  'שבט ד
]]]]11.1.5111.1.5111.1.5111.1.51[[[[        

  .ברל- התנועה בביתב סיימו את הקורס לענייני"ילדי כיתה י

  'שבט ו
]]]]13.1.5113.1.5113.1.5113.1.51[[[[        

לבחון בשתי הקבוצות את אפשרויות , שהיוזמים שלה היו חברי עיינות, הערב נדונה בשיחה ההצעה
  . האיחוד

והגוף הנרחב הזה ינסה לבחון את הלוך ,  חבר12הוחלט לבחור בכל קבוצה , בשלב ראשון בדרך זו
  . הרוחות במקומות

  . והם נושאים אופי אינפורמטיבי גרידא, םהבירורים האלה אינם מחייבי
  . חבר12בשיחה נבחרו 

  ב"שבט י
]]]]19.1.5119.1.5119.1.5119.1.51[[[[        

  .התחדשה היום הופעתו של העלון, לאחר הפסקה שחלה בהופעת עלון המשק

  ג"שבט י
]]]]20.1.5120.1.5120.1.5120.1.51[[[[        
  .מיכלוייקרא שמה בישראל ,  נולדה בתאברהם-דבורה ברואליעזר ל

  ט"שבט י
]]]]26.1.5126.1.5126.1.5126.1.51[[[[        

  . ו בשבט"של טהיום התקיים טכס נטיעה 
  . בגבול בינינו ובין גבת, קליפטוסים על אדמת מהלוליניטעה חורשה של א

סודרה . הקיימת- של הקרן50-ו בשבט וליובל ה"שהיתה מוקדשת לט, בערב התקיימה מסיבה נאה
  . הקיימת- עצים לכבוד יובל הקרן25והוכרז על נטיעת , תערוכה של הצומח בקבוצה

  .שיאהעצים ניטעו ביער של הנ

  ב"שבט כ
]]]]29.1.5129.1.5129.1.5129.1.51[[[[        

  . נמשך, הקייצי, האוויר היפה-השרב ומזג
  . מתוך תקווה ותפילה נכזבת, עיני היוגבים נטויות לשמים



  ו"שבט כ
]]]]2.2.512.2.512.2.512.2.51[[[[        

  . אחרי ששהו בה כשנה אחת,  הודיעו על עזיבתם את הקבוצהמרים רוזןויהודה 

  ח"שבט כ
]]]]4.2.514.2.514.2.514.2.51[[[[        

  .הלילה התחיל לרדת גשם

  'אדר א
  'אדר א' א
]]]]7.2.517.2.517.2.517.2.51[[[[        

  . ל"יוצא מחר להתגייס במסגרת הנח, שקיבל אצלנו הכשרה במשך שנה, הגרעין מיוצאי בבל

  'אאדר' ג
]]]]9.2.519.2.519.2.519.2.51[[[[        

  .הערב התקיימה ישיבה משותפת של שתי הוועדות לבירור שאלת האיחוד בין שתי הקבוצות

  ' אאדר ' ח
]]]]14.2.5114.2.5114.2.5114.2.51[[[[        

  . נחמן תרדיוןעל ידי חברנו " צהבנתיבי הקבו"בהופיע הספר , חוויה בלתי רגילה היתה היום
  ".קשת"בספריית , "עם עובד"הספר הופיע בהוצאת 

  'אאדר ' ט
]]]]15.2.5115.2.5115.2.5115.2.51[[[[        

  . האוויר היבש הולך ונמשך- מזג
  .מ גשם" מ220עד עתה ירדו 

  'אא אדר "י
]]]]17.2.5117.2.5117.2.5117.2.51[[[[        

  .כעבור שעה קלה נותח במעי העיוור. החולים- לביתרפאל פסחיהיום נלקח 

  . שנייה של שתי הוועדות לבירור האיחודהערב התקיימה הישיבה ה

  ' אג אדר"י
]]]]19.2.5119.2.5119.2.5119.2.51[[[[        

  .ירד היום, מ" מ65בכמות של , גשם עז

  'אח אדר "י
]]]]24.2.5124.2.5124.2.5124.2.51[[[[        

  . הערב התקיימה הישיבה השלישית בשאלת האיחוד
  : בישיבה הזו סוכמו הדברים

  . הבירורים שהתנהלו נותנים יסוד לקבוצות להיכנס לבירור עקרוני של השאלה  .א
שבתפקידה יהיה לעבד תוכנית סֵכמטית ,  חברים5דות מציעות לבחור ועדה מצומצמת בת הווע  .ב

  . הרכב האוכלוסייה, שטחי החיים החברתיים, של המשק המאוחד על ענפיו
  . על יסוד התוכנית הזו יתנהל הבירור

  'אט אדר "י
]]]]25.2.5125.2.5125.2.5125.2.51[[[[        

  . גלהע: קרי,  עם ההדגמה של שולחן תה,התחלה של ענף מלאכה קמה במשקנו
  . הזמינה מאה עגלות" המשביר"מחלקת הריהוט של 

  . יצחק מרקוסהמוציא לפועל של העגלה הוא 

  'אד אדר "כ
]]]]2.3.512.3.512.3.512.3.51[[[[        

  ". בנתיבי הקבוצה ": לכבוד הופעת ספרו השנינחמן תרדיוןהערב נערכה מסיבה ל
  . כמו כן הוקראו קטעים מתוך הספר, היתה הערכה ספרותית של הספר

  'אה אדר "כ
]]]]3.33.33.33.3....51515151[[[[        

  . אשר תכין את הסֵכמה של המשק המאוחד,  חברים5הערב נבחרה הוועדה בת 



  'אדר ב
  ' אדר ב' א
]]]]9.3.519.3.519.3.519.3.51[[[[        

  . לשעבר" שגב"חבר קבוצת , משה וייסבאה בברית הנישואין עם , גניה פייןוהלל בתם של , צפרירה
  . הבנים והבנות המשרתים בצבא, החופה ומסיבת החתונה נערכה במעמד כל החברים

  ' אדר ב' ב
]]]]10.3.5110.3.5110.3.5110.3.51[[[[        
  . ברוריהוייקרא שמה בישראל ,  נולדה למזל טוב בתיונינה ליסרואברהם ל

  ' אדר ב' ד
]]]]12.3.5112.3.5112.3.5112.3.51[[[[        

  . האוויר מוסיף להיות שחון וחם- מזג
  . ומייחלים לגשם כי ירד, עיני כולם נטויות למערב

  ' אדר ב' ה
]]]]13.3.5113.3.5113.3.5113.3.51[[[[        

  . יצאה לצרפת לביקור פרטינעמי רון

  ' אדר ב' ז
]15.3.51[  

  . הספרות בימינו:  הרצה אצלנו על הנושאיגאל מוסינזוןהסופר 

  ' אדר ב' ח
]]]]16.3.5116.3.5116.3.5116.3.51[[[[        

  . חטיבת הנוער המקומי יצאה לטיול לאילת

  ' אדר ב' י
]]]]18.3.5118.3.5118.3.5118.3.51[[[[        
  .  מלאו חמישים שנהרפאל פסחיל

  .את יום ההולדת חגונו במסיבה פנימית

  ' א אדר ב"י
]]]]19.3.5119.3.5119.3.5119.3.51[[[[        

  .שת חודשי הלימוד האינטנסיביים וחזרו הביתהב סיימו את חמ"ילדי כיתה י

  ' ב אדר ב"י
]]]]20.3.5120.3.5120.3.5120.3.51[[[[        

  . דרור-עזבו את הקבוצה ועברו למושב בני, עמנואלעם בנם הקטן , שושנה רזוןושמחה 
  .המושב הוא שיתופי

  ' אדר ב ו"ט
]]]]23.3.5123.3.5123.3.5123.3.51[[[[        

  . התקיים נשף פורים, ליל שבת, הערב
  .  מסכות מגוונות ומעניינות-נוער ומבוגרים , לדיםשלקחו חבל בהן י, המסיבה היתה מורכבת ממסכות

  . יצחק יצחקידי -הופעת המסכות נלוותה על ידי פזמונים שחוברו על
  . לאחר המסכות התקיימה הגרלה לפי מספרים שקיבל כל חבר

  ' אדר ב ז"י
]]]]25.3.5125.3.5125.3.5125.3.51[[[[        

  . מ" מ20לאחר ציפייה ממושכת ירד גשם בכמות של 

  ח"י' אדר ב
]]]]26.3.5126.3.5126.3.5126.3.51[[[[        

  .  ילד וילדה40המונה כבר , שנתי- נכנס להדרכת הנוער התלתסלברוך ור

  ' אדר ב 'כ
]]]]28.3.5128.3.5128.3.5128.3.51[[[[        

, שעל יסודו תתנהלנה שיחות הבירור לאיחוד הקבוצות, הוועדה המשותפת לבירור ולהכנת החומר
  . החלה היום בפעולה

  . חברה, חינוך, הוועדה התחלקה לוועדות משנה לענייני משק



  ' ג אדר ב"כ
]]]]31.3.5131.3.5131.3.5131.3.51[[[[        

  . לגליל העליון, לגליל המערבי, לירושלים ולסביבה: הספר יצאו לטיולים שנתיים-ילדי בית

  ' ט אדר ב"כ
]6.4.51[  

  . 'הערב התקיימה מסיבת סיום ההכשרה של חברת הנוער העולה ו
  . יוצאי בלגיה ויוצאי מרוקו: הרכבה

  .ל"בעוד חודשיים ימים הם יוצאים לצבא במסגרת הנח

  ניסן
  ניסן  'א
]]]]7777.4.51.4.51.4.51.4.51[[[[        

, דוד-היא רמת,  בהיקרא לשתי הקבוצות אשר ברמה'ורג'לויד גמשעל שמו נתקבל המכתב , לורד נתןה
  . ביקר הוא ורעייתו את שני המשקים

  ניסן  'ב
]]]]8.4.518.4.518.4.518.4.51[[[[        

  . באופן סופי נקבעה חלוקת אדמת מהלול
מאדמת '  ד150, החורש-מאדמת כפר'  ד150, מהחלוקה הקודמת'  ד170: ' ד470השטח כולו מכיל 

  . תימורים

  .  ביצה2200-ההטלה בלול מגיעה ל,  ליטר1200-התנובה היומית ברפת מגיעה ל

  ניסן  'ה
]]]]11.4.5111.4.5111.4.5111.4.51[[[[        

הוא פרש מתפקידו ועבר לעבוד , "משקי עמק יזרעאל" ב]השרוני[ ברוך וחצי שנה של עבודת 4לאחר 
  ."משביר המרכזי" מוסד המסונף ל-  "הזרע"ב

  ניסן  'ח
]]]]14.4.5114.4.5114.4.5114.4.51[[[[        

  : הקבוצה נתקבלו כחברים לקבוצה בני המקום ונוער מצטרףבשיחת 
  בת המשק   שחר- רינה בן

  בן המשק  עודד ארצי
  חונכה וגדלה מצעירותה    הדסה ביברמן

  בת המשק   נירה גלילי
  בת המשק  הגר חורן

  בת המשק  צפרה פיין
  בת המשק  אורה גושן

  בן המשק  עמי השרוני
  הצטרף אל חברת הנוער    עמוס גל

  הצטרף אל חברת הנוער    נייחזקאל גנ
  הצטרף אל חברת הנוער   יוסף כהן

  ב ניסן "י
]]]]18.4.5118.4.5118.4.5118.4.51[[[[        

  .  החל לרדת המלקוש2-הלילה ב
  . מ" מ6בלילה ירדו 

  ג ניסן "י
]]]]19.4.5119.4.5119.4.5119.4.51[[[[        

   .מ" מ60 בצהריים ירדו 3עד שעה 
  . רווה את האדמה הצחיחה והצמאהיהושירד באופן מפתיע , מ גשם ברכה" מ66 :לוהכ- הסך

  סן ד ני"י
]]]]20.4.5120.4.5120.4.5120.4.51[[[[        

  .  בחוץ על הדשא"סדר"והוחלט לערוך את ה, השמים התבהרו
   .נערך הסדר המסורתי, במעמד אורחים רבים, מתוך השראה רבה ואווירת חג

  . היתה סעודה חגיגית עשירהומלווה שירי המקהלה , הוקראה ההגדה
   ].יצחק[ יצחקהחלק השני של התוכנית כלל ריקודי הבנות והקראות 



  ניסן ח "י
]]]]24.4.5124.4.5124.4.5124.4.51[[[[        

,  ארצה לעקוב וללמוד את דרכי ההתיישבות העובדתהשבא, משלחת המפלגה הסוציאליסטית ההודית
  . אלינו לכמה שבועות לעבוד וללמוד את דרכי החיים והעבודההבא

  . אלינו לעבוד למספר ימיםהקבוצת צופים מחיפה בא

  .יוסף התקיים כינוס חברי העלייה השלישית בעמק- בתל

  סן ני 'כ
]]]]26.4.5126.4.5126.4.5126.4.51[[[[        

  . הערב הרצו חברי המשלחת ההודית על הודו ומסרו מרשמיהם בארץ

  .  מבכירות מהמשלוח השני של פרות מאמריקה20היום קיבלנו 
  . את הפרות קיבלנו במסגרת שיקום הרפת שלנו

  א ניסן "כ
]]]]27.4.5127.4.5127.4.5127.4.51[[[[        

  .הערב התקיים קונצרט בהשתתפות זמרות

  ג ניסן "כ
]]]]29.4.5129.4.5129.4.5129.4.51[[[[        

  . ודית הסבו הערב עם נוער הקבוצה והשיבו על כל מיני שאלות שהציגו להםחברי המשלחת הה

  ה ניסן "כ
]]]]1.5.511.5.511.5.511.5.51[[[[        

  .המשלחת עזבה היום את משקנו

  ז ניסן "כ
]]]]3.5.513.5.513.5.513.5.51[[[[        

אשר התקיימה , השתתפו בעצרת הזיכרון ליום השואה ומרד הגיטאות' וי' הספר מכיתות ט-ילדי בית
  . בקיבוץ לוחמי הגיטאות

  .רת משותפת בבית הרשל ליום הזיכרון לשואת ישראל ומרד הגיטאותהערב התקיימה עצ

  ט ניסן "כ
]]]]5.5.515.5.515.5.515.5.51[[[[        

כי התקציב לשיפור , הוחלט בדעת רוב החברים ומספר קטן של מתנגדים, בשיחה שהתקיימה הערב
  . הדירות יהיה אישי

  אייר
  אייר  'ג
]]]]9.5.519.5.519.5.519.5.51[[[[        

בהשתתפות התעופה -תקיים בשדהעם המפקד שה, םחגיגות יום העצמאות השלישי החלו אצלנו היו
  . הספר-כל ילדי בית
  . ביקרו בחיפה' ילדי כיתה א

  . ישי-ידי שני אמנים ממעברת רמת- ונערך קונצרט לכינור ופסנתר על,בערב היתה ארוחה חגיגית

  אייר  'ד
]]]]9.5.519.5.519.5.519.5.51[[[[        

  .היום היה שבתון כללי במשק

  .  סעדו ארוחת צהרייםהם. הספר-ישי השתתפו בשחרית לילדי בית- ילד ממעברת רמת60
  . ל"הילדים לּווּו על ידי מוריהם ובנות הנח

  .כל הילדים והנוער חזו במצעד. להאחרי הצהריים נערך מצעד של עתודות משקי העמק בעפו

  . עיינות' סיבת העצמאות התקיימה הערב במשותף על הדשא של קבמ
  . זיקוקין, שירי עם, ריקודים, נאומים, התוכנית כללה הקראות

  . על ידי התפוצצות אקדח רקטות ]ישראלי[ מוניהבסיום המסיבה אירעה תאונה ל



  אייר ' ו
]]]]10.5.5110.5.5110.5.5110.5.51[[[[        

לכבוד , במעמד כל החברים והילדים התקיים על מגרש הכלים טכס נטיעת זיתים בחורשת ההסתדרות
  . יםערב התקיימה מסיבה חגיגית לכבוד כניסת הבנ ב. הבנות והבנים להסתדרות ולקבוצה11כניסת 

 , יחזקאל גנני, צפרירה פיין, עמוס גל, עודד ארצי, הדסה ביברמן,שחר-רנה בן: ואלה שמות הבנים
   . עמי השרוני, נירה גלילי, הגר חורן,]כהן[ .יוסף כ

  . וירת חג אמיתית שררה במסיבהוא
  . הצגה וריקודים, פזמונים, ברכות: התוכנית כללה

  אייר א "י
]]]]17.5.5117.5.5117.5.5117.5.51[[[[        

  . מוריס שוורץל בנשף הקראות של הערב ביקרנו בנהל

  אייר ב "י
]]]]18.5.5118.5.5118.5.5118.5.51[[[[        

  . העצים הראשונים מגידול זה, היום נטענו כמה שתילי תמר

  . א הבנים"באיחור הופיע עלון מיוחד של חברת הנוער המקומי לכבוד כניסת י

  אייר ו "ט
]]]]21.5.5121.5.5121.5.5121.5.51[[[[        

  . א מהמעברותצָ הנוער הזה מּו. שנתית מיוצאי בבל החלה להתרכז אצלנו- חברת נוער דו

  אייר ז "י
]]]]23.5.5123.5.5123.5.5123.5.51[[[[        

  . לארץ בשליחות הסוכנות- יצא לחוץעקיבא גושן

  אייר ' כ
]]]]26.5.5126.5.5126.5.5126.5.51[[[[        

, דוד-רור בשאלת איחוד הקבוצות ברמתיעליו יתבסס הדיון והב, ועדה המשותפת להכנת החומרוה
  . סימה את עבודתה

  .כומים הובאו בכתב לפני הקבוצותיההצבעות והס

  אייר א "כ
]]]]27.5.527.5.527.5.527.5.51111[[[[        

  .ינים פרטייםילארץ בענ-יצאה לחוץ ]מירון[ צמרת

  אייר ב "כ
]]]]28.5.5128.5.5128.5.5128.5.51[[[[        

עזבו את הקבוצה ועברו למוסד , "שגב"מאנשי , ואתם ילדה בת שנתיים, ]מרים [מיקיויוסף עפרוני 
  ".אהבה"

  אייר ו "כ
]]]]1.6.511.6.511.6.511.6.51[[[[        

  . י שבקיבוץ המאוחד"משלחת חברים השתתפה בכינוס חברי מפא
  .  כנרת והוא דן בהקמת מסגרת ארצית חדשה של הקיבוץהכינוס התקיים בקבוצת

  ". איחוד הקיבוצים"המסגרת שהוקמה נקראה בשם 
  . היא תכלול בתוכה את כל חברי המפלגה שבקיבוץ המאוחד אשר עזבוהו

  אייר ז "כ
]]]]2.6.512.6.512.6.512.6.51[[[[        

  .  יצאה להכשרה בהוראה בסמינר הקיבוציםשחר-תמר בן

  אייר ח "כ
]]]]3.6.513.6.513.6.513.6.51[[[[        

  . כהכנה לקראת שליחותו לצרפת,ינר הרעיוני חזר מהסמצבי ליש

  אייר ט "כ
]]]]4.6.514.6.514.6.514.6.51[[[[        

  . התקיימה תחרות של אמנים בציור דגל הביכורים
   .]חורין-בן[  ורותי]ארצי[  כרמיה,]השרוני[ איתן, ]אילון[ אליהו: השתתפו

  .רוב קולות ונתקבל כדגל הביכוריםבזכה  אליהוהציור של 

  .ווי תערוכהילב, זהערב התקיימה מסיבת סיום הגֵ 



  סיון
   סיון 'א
]]]]5.6.515.6.515.6.515.6.51[[[[        

  .ין האיחודירור בענירב התקיימה שיחת בעה

   סיון 'ד
]]]]8.6.518.6.518.6.518.6.51[[[[        

  . התקיים חג סיום הקציר,  אשר הוסעו לשדה,במעמד כל בני המקום
  . הודגמו כל כלי העבודה בעבודתם

  .בערב התקיימה מסיבה חגיגית על הדשא

   סיון 'ו
]]]]10.6.5110.6.5110.6.5110.6.51[[[[        

 מיתה לאחר שנת ניסיון של ,חרוד לקבוצה-  חזרו מעין,יעל עם בתם ,מיכאליעובד ו שחר- מיתה בן
  . חרוד-בעין

  . לפנות ערב התקיים טכס הבאת הביכורים
. טעם בתהלוכה של המשק-השקיעו מחשבה ומאמצים והופיעו בטוב,  בלי יוצא מהכלל,כל ענפי המשק

  . בדגל הביכורים זכתה הרפת

   סיון 'ז
]]]]11.6.5111.6.5111.6.5111.6.51[[[[        

  .חילקה ועדת התרבות ספרים לחברים" ר לחברספ"במסגרת 

   סיון 'ח
]]]]12.6.5112.6.5112.6.5112.6.51[[[[        

  .  יצא היום בשליחות התנועה לצרפתצבי ליש

   סיוןא "י
]]]]15.6.5115.6.5115.6.5115.6.51[[[[        

  .  ילדים לעול של מצוות9 שהוקדשה לכניסת ,הערב התקיימה מסיבה חגיגית
  . ילדים נכנסה לנוער העובדהקבוצת 

   .ריקודוסכת מ, מקהלת ילדים, דברי ברכה:התוכנית כללה
  . כרמיה ארציידי -התוכנית חוברה על

   סיוןב "י
]]]]16.6.5116.6.5116.6.5116.6.51[[[[        

 נתקבל כחבר ,השוהה בשליחות התנועה בצרפת, לשעבר" שגב"חבר קבוצת , פורת- ישעיהו בן
  . לקבוצה

   סיוןז "י
]]]]21.6.5121.6.5121.6.5121.6.51[[[[        

  .שנתית-החברה הדו,  קיבל על עצמו את הדרכת הנוער הבבליאריה גלילי

   סיוןח "י
]]]]22.6.5122.6.5122.6.5122.6.51[[[[        

  . עיינות וקבוצתנו, גבת: עמל בית נופש משותף לשלוש קבוצות-היום נפתח בקרית
  .  חבר27 חודשים ומאיתנו ינוחו 3ההבראה תימשך 

   סיון 'כ
]]]]24.6.5124.6.5124.6.5124.6.51[[[[        

  ". הזרע" ועבר לעבוד ב"משקי עמק יזרעאל" סיים את עבודתו בברוך השרוני

, "סס הנמר והמלחמה בו"ה כתבה בשם הופיע, ]תרדיון[ נחמןבעריכתו של " השדה"ית יבהוצאת ספר
  . אברהם ליסרפרי עבודת מחקר של שבע שנות עבודה והסתכלות של חברנו 

  .  שהיתה מוקדשת לשאלת האיחוד,הערב התקיימה שיחה
  . רור היה נוקב ורצינייהב
  . עות שהובעו היו בעד האיחוד ונגדהדֵ 

   סיוןד "כ
]]]]28.6.5128.6.5128.6.5128.6.51[[[[        

  . דים יצאו לפגרת קיץימה שנת הלימודים והיליהשבוע נסת
  . התקיימו מסיבות לציון סיום שנת הלימודים ובכמה כיתות נערכו תערוכות



   סיוןח "כ
]]]]2.7.512.7.512.7.512.7.51[[[[        

שכתוצאה סטרה  ,]יזרעאלי-ליסר[ יונינה ובין נירה גלילילרגל אינצידנט שקרה בין  הקבוצה נסערה
  . נירהשל   על לחיהיונינה

, י ועדת החברים"התברר הדבר מבחינה ציבורית ע, דדיתלאחר ששתיהן הגיעו ביניהן לידי הבנה ה
  . חברי ועדת החברה וחבר נספח

  . תו היא הביאה בפני הקבוצהודעת וא- ניסחה גילוי,ררה את הדברי לאחר שב,עדהוהו

  תמוז
  תמוז  'ד
]]]]8.7.518.7.518.7.518.7.51[[[[        

-חברת. צותר הקבובֶ א של מוסדות החינוך של חֶ " י-'תות זיצה מכונוס בני הקביבגוש זבולון התקיים כ
  . הילדים שלנו זכתה בפרס ראשון וקיבלה את הגביע

  . מה ילדים הצטיינו בספורט וזכו בפרסים אישייםכ

  תמוז  'ט
]]]]13.7.5113.7.5113.7.5113.7.51[[[[        

  ". הנמר-המלחמה בסס "אברהם ליסרהערב התקיימה מסיבה לציון הופעת חוברתו של 
  . פירות-במסיבה השתתפו חברי מזכירות ארגון מגדלי

  תמוז  'י
]]]]14.7.514.7.514.7.514.7.51111[[[[        

  . 15ההסגר יקיף את הילדים עד גיל . בשיחה שהתקיימה הוחלט על הסגר
  . ההסגר הוטל לרגל התפשטות מחלת שיתוק הילדים

  . עתה-תוקפו של ההסגר יהיה לחודש ימים לעת

  תמוז ו "ט
]]]]19.7.5119.7.5119.7.5119.7.51[[[[        

 בו היא הכשירה את ,ימה את לימודיה בסמינר הקיבוציםי חזרה הביתה לאחר שסחורין-רותי בן
  .ה להוראהעצמ

באו אלינו לעבוד בפגרת הקיץ ,  השייכים להסתדרות הצופים,"הרצליה"קבוצת תלמידים מגימנסיה 
  .במשך חודש ימים

  תמוז ז "ט
]]]]20.7.5120.7.5120.7.5120.7.51[[[[        

,  אשר מתקיים ביער בלפור אשר בגניגר,הנוער הרומנית יצאו למחנה קיץ-הנוער הבבלית וחברת- חברת
  .הנוער-ר הקבוצות לחברותבֶ הנערך מטעם חֶ 

  תמוז ח "י
]]]]22.7.5122.7.5122.7.5122.7.51[[[[        

הקייטנה . ים על חוף הים בעתלית- הנערכת מטעם התנועה בנוה,לקייטנה' וי' היום יצאו ילדי כיתות ט
  .  ימים10תימשך 

  .כעבור עשרת הימים יגיע מחזור אחר לקייטנה

  תמוז  'כ
]]]]24.7.5124.7.5124.7.5124.7.51[[[[        

  .לצבאהתגייסו , 1933 מהשנתון ,]שוויקה[ מאיר ,]מרינברג[ אריה, ]השרוני[ עמי

  תמוז א "כ
]]]]25.7.5125.7.5125.7.5125.7.51[[[[        

  .ע" יצאו לקורס מדריכים של הגדנעוזי שחרואסף כהן 

  תמוז ב "כ
]26.7.51[  

לאחר שלא נענה לתביעת הקבוצה לשוב הביתה אחרי חופשה ממושכת ,  הוצא מהקבוצהניסים בכר
  . שקיבל לעזרת הוריו

  תמוז ד "כ
]]]]28.7.5128.7.5128.7.5128.7.51[[[[        

  ".איחוד הקיבוצים"ומתן לאיחוד עם -על המשא הרצה אצלנו על המצב בתנועה ומנדל] מאיר[.מ



  תמוז ו "כ
]]]]30.7.5130.7.5130.7.5130.7.51[[[[        

  . יהיהיום התקיימו אצלנו בחירות לכנסת השנ
  . כ מפלגה אחרת לשם שמירת על כשרות הבחירות"זו הפעם הראשונה שבקלפי ישב ב

  : התוצאות היו אלה
   קול 147ישראל קיבלה - של מפלגת פועלי ארץ' רשימה א

   קולות 3 -  'מ
  .קול אחד -' ו

  אב
  אב  'א
]]]]3.8.513.8.513.8.513.8.51[[[[        

  . הגיעה אלינו קבוצת נוער מצרפת, במסגרת פעולת משרד החינוך של המדינה
  . ני הארץי לקרב את הנוער של הגולה לעני:מטרת הסיור הזה של הנוער

  אב  'ב
]]]]4.8.514.8.514.8.514.8.51[[[[        

  .כרמיה ארציוחיים גושן  בהדרכת ,ים- יצאו לקייטנה של נוה' תה ויילדי כ

  אב  'ג
]]]]5.85.85.85.8.51.51.51.51[[[[        

רורים של יבאו להשתתף בב) מגבע (גרישה, יעקב-אבא בן, מנדל .מ:  הקבוצותֶחֶברחברי מזכירות 
  . חוד עם עיינותיהקבוצה לא

  . יה בשיחה בעיינותיבאותו ערב השתתפה משלחת שנ

  אב  'ו
]]]]8.8.518.8.518.8.518.8.51[[[[        

  . ר עובר עתה אצלנווהעיו גל של ניתוחי המעי

  אב  'ח
]]]]10.8.5110.8.5110.8.5110.8.51[[[[        

  . משליחותו בתנועה בצרפתחזר  פורת- ישעיהו בן

  אב ב "י
]]]]14.8.5114.8.5114.8.5114.8.51[[[[        

  .שמואלקרא שמו בישראל י וי, נולד בןמשה צבעוניולציפורה 

  אב ג "י
]]]]15.8.5115.8.5115.8.5115.8.51[[[[        

  ."איחוד הקיבוצים"י התנועה בשיתוף עם "יה שהוקם עי עבר למוסד הבנשחר- מנחם בן

  אב ד "י
]]]]16.8.5116.8.5116.8.5116.8.51[[[[        

  : הוחלט. ין איחוד שתי הקבוצותיך בעניעריהערב התבררה הפרוצדורה בה ינקטו בקשר עם המשאל ש
  . ערך משאל גלוי בין החבריםיי  .א
  . מנעי ואיך הוא יכול לה,כל חבר צריך להביע את דעתו  .ב
  . קבע אחרי המשאליהאחוז אשר יכריע בשאלה י  .ג

  . נבחרה ועדה שתבצע את המשאל

  אב ו "ט
]]]]17.8.5117.8.5117.8.5117.8.51[[[[        

  . יצאה לסמינר הדרכהכרמיה ארצי

  אב ז "ט
]]]]18.8.5118.8.5118.8.5118.8.51[[[[        

   :החלו לחלק בין החברים בעונת הפרי פירות,  הנוטעיםביוזמת
  . ג לכל משפחה" ק1.5 - תפוחים, ג לכל משפחה במשך השבוע" ק2 - ענבים

  . מספר די ניכר של חברים השתתף בכינוס המחולות שבדליה



  אב ח "י
]]]]20.8.5120.8.5120.8.5120.8.51[[[[        

  . עזבה היום אותנו בדרכם לצרפת, קבוצת הנוער הצרפתי

  אב  'כ
]]]]22.8.5122.8.5122.8.5122.8.51[[[[        

  .ת ההכנה החלה בפעולתהועד

  אב ו "כ
]]]]28.8.5128.8.5128.8.5128.8.51[[[[        

, במעמד הבנות הבנים, גילו את הלוט מעל המצבה שהעמידו לו, חיים פלר' רלמלאת שנה לפטירתו של 
  . קרובים וחברי קבוצה

  אב ח "כ
]]]]30.8.5130.8.5130.8.5130.8.51[[[[        

  . ע" חזרו מקורס גדנאסף כהןועוזי שחר 

  .עמל-הערב התקיימה מסיבה לסיום ההבראה המשותפת בקרית

  אב ט "כ
]]]]31.8.5131.8.5131.8.5131.8.51[[[[        

  . ג שהתכנס בירושלים"ח מהקונגרס הכ" מסר הערב דוישראל ביטמן

  אב  'ל
]]]]1.9.511.9.511.9.511.9.51[[[[        
  .עפרהשראל יקרא שמה ביוי,  נולדה בתמרדכי שפרועדנה ל

  אלול
  'אלול א

]]]]2.9.512.9.512.9.512.9.51[[[[        
 ]ארצי[ כרמיה, ]שחר-בן[ תמיבהדרכת , זייד-למחנה צופי בגבעות' ז-'ו-'היום יצאו ילדי כיתות ה

  . קאל גננייחזו

  אלול  'ה
]]]]6.9.516.9.516.9.516.9.51[[[[        

 אשר עבר את הכביש בדרך לכנרת לקבורת ,נחמן סירקיןחברי הקבוצה והנוער חלקו כבוד לארונו של 
  . עולמים

  אלול  'ט
]]]]10.9.5110.9.5110.9.5110.9.51[[[[        

, לפני המשאל, עיינות על דבר קביעת האחוז שיכריע במשאל האיחוד' לאור ההחלטה שהתקבלה בקב
  . התעוררה השאלה הזו מחדש אצלנו

  . ברוב קולות הוחלט לקבוע את האחוז לפני המשאל
  . 75%האחוז שנקבע הוא 

  אלול  'ח
]]]]9.9.519.9.519.9.519.9.51[[[[        

יתה על י השתתפה בחגיגה שערכה נהלל ליובל השלושים לעל, על גיליה ושכבותיה,הקבוצה כולה
  . הקרקע

  .יםהמור ֶחֶבר הצטרפו לפורת-ישעיהו בןו חורין-רותי בן. הספר-היום החלו הלימודים בבית

  אלול ג "י
]]]]14.9.5114.9.5114.9.5114.9.51[[[[        

  . ן איחוד שתי הקבוצותיהיום נערך בין החברים המשאל בעני



  אלול ד "י
]]]]15.9.5115.9.5115.9.5115.9.51[[[[        

  : תוצאות המשאל
  : חברים הצביעו143ממספר 

   בעד84
   נגד44
   נמנעו 7
  .  לא הגיעה תשובה10 -מ

  .הסיכום הוא שלילי

  . חבר101עיינות השתתפו ' בקב
   חבר54בעד הצביעו 

  40נגד 
  7מנעו נ

  .הסיכום הוא שלילי

  ז"אלול ט
]]]]17.9.5117.9.5117.9.5117.9.51[[[[        

  . חזרה מפעולתה בתנועת הנוער העובדמירה פורמן

  אלול ז "י
]]]]18.9.5118.9.5118.9.5118.9.51[[[[        

  .לארץ-חזרה מחוץ ]מירון[ צמרת

  אלול א "כ
]]]]22.9.5122.9.5122.9.5122.9.51[[[[        

  .חרוד-החברים ביקרו בתערוכת מרק שאגאל בעין
  . על מרק שאגאלר גמזו"דערב הרצה ב

  אלול ב "כ
]]]]23.9.5123.9.5123.9.5123.9.51[[[[        

  . ל"וי של צהו חברים די ניכר השתתף בתמרון הסתמספר
  . סו גם מספר פרידותיגוי

  אלול ז "כ
]]]]28.9.5128.9.5128.9.5128.9.51[[[[        

  . תקבל כחבר לקבוצה ניצחק מרקוס
  
  



  



  ב"תשישנת 

  תשרי
  ליל התקדש ראש השנה

]]]]30.9.5130.9.5130.9.5130.9.51[[[[        
רוב הבנים המשרתים בצבא ההגנה לישראל ואורחים , הילדים מגיל הגן, במעמד כל חברי הקבוצה

  . חגהנפתחה מסיבת , מעט
  . וירת חג שררה בכל פינה ובכל מבטוא

  . התוכנית היתה עצמית
  .התקיימה תערוכה של תפוחים

  ]מוצאי ראש השנה[ ר"מוצ
]]]]2.10.512.10.512.10.512.10.51[[[[        

  .  להשתלמות של שנה בסמינר הקיבוצים]בוכוויץ[ .צבי בבה הוחלט על יציאתו של , התקיימה שיחה

  .החגיגה לא תהיה משותפת. יובלה-הוחלט לקיים חגיגה פנימית לחג חצי

  תשרי  'ו
]]]]6.10.516.10.516.10.516.10.51[[[[        

  . "בוציםיחוד הקיא" בה יאושר מצע האיחוד עם ,רבשיחה נבחרו צירים למועצת הֶחבֶ 
  . נבחרו צירים לוועידת האיחוד שתתקיים בעמק הירדן

  תשרי  'ז
]]]]7.10.517.10.517.10.517.10.51[[[[        

  . מ" מ26ירדו . הגשם המשיך לרדת גם בבוקר.  בלילה התחיל לרדת גשם3-ב
  .ין תשורה נאההיה בכמות הזו שירדה מעֵ , דולי השדהיבצימאון הגדול ששרר בכל ג

  תשרי ב "י
]]]]12.10.5112.10.5112.10.5112.10.51[[[[        

  . השרון- צירי המועצה וחברים אחדים יצאו למועצה במשמר

  תשרי ד "י
]]]]14.10.5114.10.5114.10.5114.10.51[[[[        

  . לארצות הסקנדינביות" המשביר" יצא בשליחות שחר-צבי בן
  . טייםשנסעה מטעמים פר, רחליתה בתו ואליו נלו

  תשרי ז "י
]]]]17.10.5117.10.5117.10.5117.10.51[[[[        

  .קבוצת חברים השתתפה במסיבת היובל של קבוצת גבת

  תשרי ח "י
]]]]18.10.5118.10.5118.10.5118.10.51[[[[        

  . מתנהלות בקצב קדחתני, ולקראת החגיגה הגושית, עמק הירדןבעידת האיחוד שמתכנסת וההכנות לו
  . ועידהור בהכנת הומספר חברים בעלי מקצוע יצאו לעמק הירדן לעז

  .ספר חברים לרשות ההכנות של החגיגה הגושיתכן העמדנו מ-כמו

  ערב שמחה תורה
]]]]21.10.5121.10.5121.10.5121.10.51[[[[        

  . ועידה מספר גדול של חבריםויצא ל, מחוץ לצירים
  . אטרון בצמחיכמאה חברים השתתפו בערב הפתיחה באמפית

אשר זמן רב , ויות והרגשות בלב הנוכחיםוהיה בערב הפתיחה מעמד בלתי רגיל והוא השאיר ויצר ח
  .ח ומזון רוחני כבירו ותשמשנה מקור לכ,נהשכחילא ת

  שמחת תורה
]]]]22.10.5122.10.5122.10.5122.10.51[[[[        

  . ירח-מספר חברים השתתף בדיונים שהתנהלו בבית



  מוצאי החג
]]]]23.10.5123.10.5123.10.5123.10.51[[[[        

.  שהיה לעצרת חברים ונוער,נפתח הערב השני, אשר הותקן בהרי כנרת, אטרון טבעייבאמפית
  . השתתפו שתי חברות נוער ויותר ממאה חבר

ים , ההופעות האמנותיות אשר הדהדו בין ההרים ועל ההרים, הריםהון הטבעי עטור אטריהאמפית
ל יחד הפך ו הכ- עודה ותפקידה של הקבוצהידברי ראש הממשלה על י, הראשים שהשתתף בעצרת

  . ין מעמד של הר סיני בשביל חבר הקבוצהכעֵ 
 התפקידים ,"ת והקיבוציםאיחוד הקבוצו" והיותה לתנועה אחת בשם ,חוד של שתי התנועותיאקט הא

ל במשולב יצר רקע ו הכ- תפקידי התנועה שקמה והעומס אשר יוטל עליה, והמשימות של הדור
  . להתחדשות והתנערות הפרט והתא הקבוצתי למפעלים חלוציים מחודשים

  תשרי ג "כ
]]]]23.10.5123.10.5123.10.5123.10.51[[[[        

  . חזרו היום מצרפת ]סברוני[ מיכאלונעמי רון 

  תשרי ד "כ
]]]]24.10.5124.10.5124.10.5124.10.51[[[[        

  .  התקיימה עצרת של הגוש, שנה לעלית נהלל30-ישבות גוש קישון וי שנה להת25 למלאות
  .  איש מהגוש250 שבביצועה השתתפו ,"בת יפתח"צגה הבמרכז העצרת היתה ה

  . כמה ילדים בוגרים וילדים קטנים, מאיתנו השתתפו כמה חברים

  תשרי ה "כ
]]]]25.10.5125.10.5125.10.5125.10.51[[[[        

  . ספר של הגושה-יהושע שחרית לילדי בתי-היום תקיימה בכפר

  תשרי ו "כ
]]]]26.10.5126.10.5126.10.5126.10.51[[[[        

  .הערב התקיימה מסיבה חגיגית למשתתפים בהצגה ובהכנת העצרת

  חשוון
  ון וחש 'ז
]]]]6.11.516.11.516.11.516.11.51[[[[        

  . גבת בדבר איחוד'ומתן בלתי רשמי מתנהל בין חברים בודדים שלנו ובין מספר חברים מקב-משא
  . טרם חרגו ממסגרת של שיחות חברים בודדים, עתה- לעת,הגישושים

  . י של גבת"האיחוד צריך לכלול את החלק המפא

  ון וחשו "ט
]]]]14.11.5114.11.5114.11.5114.11.51[[[[        

, ממטרות, מגפרים, מרססים:  והן,בו הודגמו כל מיני מכונות, היום התקיים אצלנו יום מטע ארצי
  . מחרשות וכל מיני כלים קטנים, מתקני אריזה, טרקטורים, מקצרות, מכסחות

  .שגים שנרכשו לכלל הנוטעיםי וההסיוןימטרת ההדגמה היתה להעביר את הנ

  ון וחשז "ט
]]]]15.11.5115.11.5115.11.5115.11.51[[[[        

  . אראלהקרא שמה בישראל י וי, בתיצחק דיקשטייןומרים להערב נולדה 

  ון וחשז "י
]]]]16.11.5116.11.5116.11.5116.11.51[[[[        

. בה השתתפו חברים משש ועדות והרבה חברים מחוץ לועדות, הערב התקיימה התייעצות רחבה
  .רים נתבקשו להביע את יחסם הראשוני למחשבה זו והחב,בישיבה זו נמסר על הרעיון של האיחוד

  .  בתנאי עיקרי ששני החלקים הולכים להקים נקודה חדשהאך, החברים שהתבטאו חייבו את ההצעה
  . י יישאר במקום" באם בסיטואציה ידועה החלק המפא,אין מקום שאנחנו נעבור לגבת

  . פגש באופן רשמי עם חברי גבתינבחרה ועדה שת
  . זו הוחלט למסור את הדבר לעיינותיעצות היבהת



  ון וחשח "י
]]]]17.11.5117.11.5117.11.5117.11.51[[[[        

  . ועדה של גבתוועדה מפגישתה עם הוהערב מסרה ה
  .  וגם את התנאי העיקרי שלנו,חברינו מסרו את המצב שקיים אצלנו

 תוך כדי יידונו, שאר במקוםי וההכרעה מי יהיה החלק אשר י,חברי גבת מסרו כי שאלת החלוקה
   .שבועות אחדים

  . יה של שני המקומותיבמשך השבוע יהיה יהיה חילוף אינפורמציה על הרכב האוכלוס
  .  בכדי לתור אחרי מקום לנקודה,ירו חברים משני המקומות את הסביבהיבשבת יס

  . יהיה המשך המגע בין שני הצדדים, לאחר שתוכרע שאלת החלוקה והמקום

  ון וחשט "י
]]]]18.11.5118.11.5118.11.5118.11.51[[[[        

  .  לשם סימון מקום לנקודה,את הסביבה הקרובההיום סיירה ועדה משותפת 
בר לכביש  מעֵ ,הקברות- אשר נמצאת באופן מקביל צפונה לבית,כתוצאה מהסיור הסתמנה גבעה

  . סוכם כי השבוע יש לקבל מושג ברור על שטחה של הגבעה. המרכזי

  ון וחשג "כ
]]]]22.11.5122.11.5122.11.5122.11.51[[[[        

בה נשתתף , תתקיים ביום החמישירור שימאת מזכירות התנועה קיבלנו הזמנה להשתתף בישיבת ב
דוד לאחר שנעזוב את -יווצר ברמתיבכדי לברר את שאלת האיחוד והמצב ש, גבת' עיינות וקב' קב, אנו

  . הנקודה

  ון וחשד "כ
]]]]23.11.5123.11.5123.11.5123.11.51[[[[        

  .  בה החל הדיון על האיחוד עם גבת, התקיימה שיחת חברים, שלא כרגיל, ליל שבת,הערב
  .  את דעתם החיובית לאיחודכל החברים שהשתתפו בדיון הביעו

החברים .  והוא הכיל חלק מהחברים אשר אינו משתתף מסיבות שונות בשיחות,האוכל היה מלא- חדר
  . האלה גם הביעו את דעתם בשאלה

ולמרות , יןי שנה של בנ25שוב לאחר ישי הגדול שישנו בעזיבת נקודת יו כי על אף הק,הדעה היתה
נכונים החברים לעשות את הצעד , שוב חדשה בתקופת המעבריי תהסבל והקושי שנשקף בהקמת נקוד
 הן בשטח ,וה ואמונה שהננו יוצאים לדרך המלךו מתוך תק,הזה ולקבל עליהם את המשימה הזו

  . החברה והן בשטח המשק
  .אפשרות זו מוציאה אותנו מהמחנק שבו אנו נתונים בקבוצה הקיימת

  ון וחשה "כ
]]]]24.11.5124.11.5124.11.5124.11.51[[[[        

  . ן בשאלת האיחודהערב היה המשך הדיו
  .כל המשתתפים בדיון הביעו את דעתם החיובית להצעה

  כסלו
  כסלו  'ו
]]]]5.12.515.12.515.12.515.12.51[[[[        

  . היום נמסר לנו מגבת על תוצאות המשאל שהתקיים אצלם
  .המשאל לא הקיף את כל החברים

  .  חבר נמצאים מחוץ לבית ולא השתתפו במשאל15.  חברים חייבו את האיחוד איתנו96
  .  הביעו את דעתם חבר עוד לא20-כ

  . גם אם לא יהיה מלא, הוחלט לקיים משאל. הערב התקיימה אצלנו שיחה
  . רור שמתקיימת מחרי שתייצג הקבוצה בישיבת הב,כמו כן נבחרה משלחת

  . הרכב המשלחת כולל חברים מכל הגילים ושכבות הקבוצה

  . 80- הגיע לם ושמספר, בשיחהפו התקיים משאל בין החברים שהשתת10:30-ב
  .  שלא השתתפושני חברים עברו את החדרים ושאלו את פי החברים

 ויחד להקים נקודת , מתוך מחשבה לעזוב את נקודתנו, האם הינך בעד איחוד עם גבת:השאלה היתה
  . שוב חדשה בקרבת מקוםיי

   :התוצאה
   חבר113   :השתתפו במשאל
   חבר 105   :בעד ההצעה היו

  חברים  2   :נגד
   חברים 6   :נמנעו



  כסלו  'ז
]]]]6.12.516.12.516.12.516.12.51[[[[        

  . היום יצאה המשלחת לישיבת הבירור עם מזכירות התנועה
  . כוח קבוצת גבת-כוח קבוצת עיינות ובאי- באי, כוחנו-בפני הישיבה יופיעו באי

התגייסו היום ,  נירה מנדרובסקי, מירה זיגלמן, הגר חורן, נירה גלילי,]גושן[ עמי-אורה בת: הבנות
  .לשירות סדיר

  כסלו  'ח
]]]]7.12.517.12.517.12.517.12.51[[[[        

  . בישיבת ועדת השיקום ניתן לנציגי שלושת הצדדים להביע את עמדתם בשאלת האיחוד
  . כוח קבוצת עיינות הוצעה הצעה של איחוד שלושת הגופים-מצד באי

  . כוח גבת השיבו תשובה קטגורית להצעה זו-באי
 מצב הדברים דוד ויתחקו על-כוח ועדת השיקום יבקרו ברמת-הסיכום של הישיבה היה כי באי

  .מקרוב

  כסלו ב "י
]]]]11.12.5111.12.5111.12.5111.12.51[[[[        

  . נתקבלו כחברים לקבוצהעדנה שפרו מיכאל סברוני

  כסלו ג "י
]]]]12.12.5112.12.5112.12.5112.12.51[[[[        

שיחד עם ועדה מחברי גבת תדון בכל השאלות הקשורות , הערב נבחרה ועדת ביצוע בת חמישה חברים
  . בעניין הקמת הנקודה

 לסדר את ל"ישראל בן חשלחופש של שנה ועדת החברים הביאה לפני הקבוצה את המלצתה לתת 
עדת החברים התייעצה עם וולאחר שו, הזו באה לאחר בירור נרחב שהתקיים איתו  ההצעה.ענייניו

  .מבלי שתינתן לו חסינות כלפי הגיוס לצבא,  הוא כחבר בקבוצהישראלמעמדו של . ועדת החברה

  כסלו ד "י
]]]]13.12.5113.12.5113.12.5113.12.51[[[[        

  .הלילה החל לרדת גשם

  כסלו ו "ט
]14.12.51[  

  . טפונותיהוא יורד אצלנו לא בזעף ואינו גורם לש. הגשם יורד בלי הפוגה
  .המצב בארץ במעברות ובשכונות מחמיר מיום ליום

  ."גג- קורת" ילדים מהמעברות במסגרת 10הגיעו אלינו 

  כסלו ז "ט
]]]]15.12.5115.12.5115.12.5115.12.51[[[[        

  .ועדת ההכנה הביאה לפני השיחה את הצעותיה להרכב המוסדות
 ; ועדת החברה; ועדת החברים; ועדת החינוך; ועדת התרבות;ועדת העבודה: באותנבחרו הועדות ה

  . ועדת נוער;מרכז חוץ וחבר בלי תיק, מרכז פנים, מזכיר לענייני חברה: מזכירות הכוללת

  כסלו ז "י
]]]]16.12.5116.12.5116.12.5116.12.51[[[[        

  . היום הופיעו חברינו שנית בפני ועדת השיקום של התנועה
  .חוד בינינו ובין גבתיאך מדברי רוב החברים הובעה הסכמה לא, הדיון לא הסתכם

לשם לימוד דרכי , "המשביר" חזר מסיורו בארצות הסקנדינביות ובאנגליה מטעם שחר-צבי בן
  .הקואופרציה

  . שבה מילא שליחות מטעם הסוכנות,חזר מאנגליה] גושן[ עקיבא

  .הגשם ממשיך לרדת

  כסלו ח "י
]]]]17.12.5117.12.5117.12.5117.12.51[[[[        

  .מתקיימות ישיבות משותפות של ועדת הביצוע

  כסלו ב "כ
]]]]21.12.5121.12.5121.12.5121.12.51[[[[        

  .מסרו בפני הקבוצה במסיבת חברים מרשמיהם בארצות אירופה ]שחר-בן[צבי  ו]גושן[ עקיבא



  כסלו ג "כ
]]]]22.12.5122.12.5122.12.5122.12.51[[[[        

  . הערב התקיימה הפגישה הראשונה בין ילדינו הבוגרים ובין ילדי גבת
  . כנית המסיבהאנו היינו המארחים ודאגנו לתו

חומר של ענפי השמתפקידה להכין את ,  ועדת הענפים;תכנוןהועדת : הערב נבחרו כמה ועדות משנה
 שברגע שרק אפשר כך,  את כל ההכנותיעשו שיחד עם חבר מגבת ,נוי-איש לנטיעות; המשק השונים

  . יעורייהיה ניגש לנטיעה ול

  . שאלת מיקום הנקודהגם בשיחה הועמדה להכרעה 
  . ולאחר הסיור להכריע בשאלה,עוד השבוע סיור של חברים בשטחבר דיון הוחלט לקיים לאח

   .הגשמים יורדים בלי הפוגה
  . דות עצומות ברכוש וגם בנפשי אב,טפונותיכל חלקי הארץ סבלו מש
  . המצב אצלנו משביע רצון

  . קשה עוד להגיד מה הוא מצב השדות

   כסלוד "כ
]]]]23.12.5123.12.5123.12.5123.12.51[[[[        

  . הספר-כו בכל מחלקות הילדים וגם בביתמסיבות חנוכה נער

  כסלו ו "כ
]]]]25.12.5125.12.5125.12.5125.12.51[[[[        

  . שנתי-הערב התקיימה מסיבה למלאת שנת הכשרה לנוער התלת

  כסלו ח "כ
]]]]27.12.5127.12.5127.12.5127.12.51[[[[        
  .ענתקרא שמה בישראל י וי,נולדה בת ]מיכאלי[ שלומית ועובדל

  כסלו ט "כ
]]]]28.12.5128.12.5128.12.5128.12.51[[[[        

   .הערב התקיימה מסיבה משותפת בינינו ובין חברי גבת
  . כרות הדדיתיזו הייתה הפגישה הראשונה לה

  .עברה מתוך הרגשה טובה והשאירה חוויה בלתי רגילה אחריה, המסיבה תוכננה בטוב טעם

  טבת
  טבת  'ג
]]]]1.1.521.1.521.1.521.1.52[[[[        

  .  יצא לסמינר הרעיוני של התנועהליפא הלפרין
  . לאחר חודשי הסמינר הוא יוצא לפעולה בתנועה

  . כמשתתפת מטעם המזכירות , יצאה גם כן לסמינרמירה פורמן

  טבת  'ו
]]]]4.1.524.1.524.1.524.1.52[[[[        

  .  של פעילי המוסיקהסהערב נפתח אצלנו מטעם איחוד הקבוצות והקיבוצים כינו
  . שהיא עד היום בלתי מאורגנת, נוס הפגין את היכולת הגנוזה בתנועהיהכ

ם רחוק  העבירו את המשתתפים לעול, והדיונים בשאלות המוסיקה,פרקי הנגינה והשירה אשר הודגמו
  .מאיתנו וקירבו אותם אל בעיות המוסיקה

  טבת  'ז
]]]]5.1.525.1.525.1.525.1.52[[[[        
  .להיציקרא שמה בישראל י ו, נולדה בתיוסף דאוברושרה ל

  טבת  'י
]]]]8888.1.52.1.52.1.52.1.52[[[[        

  . פור הנקודהיהיום התקיימה ישיבה של ועדת המשנה לש
  . הוחלפו דברים וסוכמה ראשית הפעולה

  . המגורים-ין ביתיבנ בה נדונה הצעה של תוכנית ,ערב התקיימה שיחהב
  . בשיחה הזו לא הוכרעה השאלה



  טבת ג "י
]]]]11.1.5211.1.5211.1.5211.1.52[[[[        

  . הילדים שנתארגנה מחדש- קיר של חברת-  לראשונה עיתוןיום הופיעה

  טבת  'כ
]]]]18.1.5218.1.5218.1.5218.1.52[[[[        

  .סקה לעצמה את היד בעובדה על יד מכונת הבשר במטבחיאחת הפועלות השכירות ר

  . מירושלים]גליקליך[ סףיונכנסה לברית הנישואין עם  ]שחר- בן[ רחלי

  טבת ג "כ
]]]]21.1.5221.1.5221.1.5221.1.52[[[[        

  .רתו בו שנתיים ימיםי לאחר שש,חררו מהצבאת השעמוס גלו משה וייס ,דן כהן

  טבת ז "כ
]]]]25.1.5225.1.5225.1.5225.1.52[[[[        

  . מסר על המתרחש בתנועהישראל ביטמן

  .במסגרת הפעולות של נוער המפלגה התקיימה אצלנו הערב פגישת הנוער של הגוש

  שבט
  שבט  'א
]]]]28.1.5228.1.5228.1.5228.1.52[[[[        

  .רותו שנתיים ימיםי לאחר ש, השתחרר מהצבאיצחק דיקשטיין

  שבט  'ג
]]]]30.1.5230.1.5230.1.5230.1.52[[[[        

  . הערב התקיימה מסיבה לכבוד החיילים המשוחררים

  שבט  'ו
]2.2.52[  

  .יצורי יצא לפעולה בתנועה במוסד להגברת האברהם דנאי

  שבט  'י
]]]]6.2.526.2.526.2.526.2.52[[[[        

  .רפת השחפניתחיסול הלבדרך , השבוע היתה מכירה מזורזת של הפרות השחפניות

  שבט ג "י
]]]]9.2.529.2.529.2.529.2.52[[[[        

  . ותיקיםו שמתפקידה לטפל בסידור ההעברה לשיכון ה,הערב נבחרה ועדה מיוחדת
  .  חדר24-העברה תהיה לה

  שבט ו "ט
]]]]11.2.5211.2.5211.2.5211.2.52[[[[        

  . שמחת החג הופרה. ברד וסופה שלטו היום, גשם, רוח קרה
  .וץ יללה סופה קשה בעת שבח,הספר התקיימה בדלתיים נעולות-ו בשבט לילדי בית"מסיבת ט

  שבט ט "י
]]]]15.2.5215.2.5215.2.5215.2.52[[[[        

ובהשתתפות , ובמעמד חברי המפלגה שבגבת עם כל ילדיהם, הנוער והילדים, במעמד כל החברים
נערך טכס נטיעה על הגבעה עליה תוקם הנקודה , נחום המצטרפים לגוף המאוחד-מספר חברים משדה

  . החדשה
  . זה היה הצעד הממשי הראשון של הגוף המאוחד

, היאחזות וקיבוץ גלויות, ליצירה: פרקי קריאה ונטיעת עצים סמליים, שכלל דברי ברכה,  הטכסלאחר
  . עבר כל הקהל לטעת על צלעות הגבעה ובצידי הכביש

  . המעמד הזה ליכד וגיבש את החברים לקראת משימת הבראשית שקיבלו על עצמם

  שבט  'כ
]]]]16.2.5216.2.5216.2.5216.2.52[[[[        
  . אמירמו בישראל ויקרא ש,  נולד בןמשה וייס ולצפרה פייןל



  שבט א "כ
]]]]17.2.5217.2.5217.2.5217.2.52[[[[        

שעליה הוטל להכין תוכנית , נבחרה ועדה מצומצמת, חברים וחברה, דירות: מטעם שלוש הוועדות
  . ההצעות תובאנה לידיעת הקבוצה ולאישורה. העברה לשיכון הוותיקים

  שבט ב "כ
]18.2.52[  

  . וע של הצלב האדוםבמסגרת הסי, לארץ- יצאה להחלמה ולהבראה לחוץמרים דיקשטיין

  שבט ח "כ
]]]]24.2.5224.2.5224.2.5224.2.52[[[[        

אישרה המזכירות את אקט האיחוד בינינו , לאחר דיון מחודש וקשה, בישיבת המזכירות של התנועה
  . ובין חברי גבת

  שבט  'ל
]]]]26.2.5226.2.5226.2.5226.2.52[[[[        

ג לנקודה "הספר בשנת תשי-בה נדונה ההצעה של חברי גבת להעביר את בית, הערב התקיימה שיחה
  . שוב לא יעמוד על תילוגם אם היי, החדשה

  . הנימוק העיקרי להצעה זו הוא הרצון והאמונה להוציא את הילדים הבוגרים מתחת השפעה מזיקה
  . דוד-הספר ברמת- אין הם רואים כאפשרי שהילדים יבקרו בבית

הספר והן מבחינת התגובה -הן מבחינת האינטרס של בית, ההצעה נתקבלה מתוך התנגדות מוחלטת
,  מרוחק,הספר ולהעבירו למקום בלתי מיושב-יינות לניסיון שייעשה לפרק את ביתשתבוא מצד ע

  .הספר-שאינו מבטיח קיום הוגן של בית
  . ים מבלי לסכם אותויהדיון הסת

  . הובע רצון לבחון מחדש יחד עם חברי גבת את השאלה

  אדר
  אדר  'ג
]]]]29.2.5229.2.5229.2.5229.2.52[[[[        

  . יםלאחר ששירת בצבא שנתיים ימ,  השתחרר מהצבאעודד ארצי
-הנקראת עתה כפר, "'נחלאים א"בשנה האחרונה הקים יחד עם שליחי התנועה את ההיאחזות של 

  .]נחל עוז: ל"צ[ עזה

  .  את התוכנית הכלכלית של הממשלהשחר-צבי בןהערב הרצה והסביר 

  ". הד נעורים"הילדים הפך לכלי ביטוי קבוע של החברה ונקרא -העיתון של חברת

  . יוחנן ובגבע-תפו בכינוסי בני האיחוד שהתקיימו ברמתילדי כיתות ההמשך השת

  אדר  'ד
]]]]1.3.521.3.521.3.521.3.52[[[[        

  .בה נדונה שאלת הוותק, הערב התקיימה שיחה
  : הוחלט

  . לפי שנות חייו כן מספר הנקודות, חבר החי בקבוצה
  . דבר זה חל גם על שנות חיים בקבוצה אחרת

  . ל שנה תיקבע חצי נקודה לכ-כולל גם עבודה בחקלאות במושבה , שנות חיים בחקלאות

  . בהמשך השיחה נדון המצב הכלכלי והתוצאות הנובעת ממנו
בכדי לדון בצעדים שיש , ועדת העבודה וועדת החברה, הוחלט לקיים ישיבה משותפת של ועדת המשק

לאחוז בהם להקטין את העבודה השכירה ולציין צרכים של ריכוז כוחות עבודה שיוכלו לבצע את 
  . דות על הפרקהעבודות העומ

  . בשלב ראשון נקבעה מגמה להקטין העבודה השכירה בחמישים אחוז
  . לאחר זמן מה נשוב ונבדוק את המצב מחדש

  . דובר גם על חיסכון בשטחי חיים שונים
  . שמתפקידה להביא הצעות מעשיות לשיחת הקרובה, נבחרה ועדה מצומצמת



  אדר  'ו
]]]]3.3.523.3.523.3.523.3.52[[[[        

  : הביאה לשיחה הצעות אלה,  את המצבלאחר שבחנה, הוועדה המצומצמת
  . להעמיד את העבודה השכירה על בסיס של חמישים אחוז  .א
 . להגדיל את שעות העבודה  .ב
 .  ימי גיוס4לקיים   .ג
  . הספר וחברות הנוער-בית לגייס לפי הצורך את ילדי  .ד

  : מצווה לבנים-הערב התקיימה מסיבת בר
    . ושני ילדי עוליםרבטשנורית גו, שפרה ליסר, אהוד צבעוני, ראובן מרגלית

  . תוכנית המסיבה היתה מגוונת מאוד

  אדר א "י
]]]]8.3.528.3.528.3.528.3.52[[[[        

  . עיינות וחברינו, א באדר התקיימה בבית הרשל לחברי המפלגה שבגבת"מסיבה לי

  אדר  ג"י
]]]]10.3.5210.3.5210.3.5210.3.52[[[[        

  . מ" מ606כ "סה, הגשם יורד בלי הפוגה

  אדר ד "י
]]]]11.3.5211.3.5211.3.5211.3.52[[[[        

  . 24מספר החדרים . תיקיםוקבלת שיכון בבנייני הוהערב התקיימה הגרלה של צירופי זוגות ל
  .  חדרים2מקבלים גם כן ,  העוברים בזמן הקרוב אלינו,נחום-חברי שדה

  אדר ז "ט
]]]]13.3.5213.3.5213.3.5213.3.52[[[[        

  , המוריםוצוע יחברי ועדת הב, של ועדות החינוך שלנו ושל גבת הערב התקיימה ישיבה משותפת
  .ג"ספר לתשיה-לשם דיון בבעיות בית

  אדר  'כ
]]]]17171717.3.52.3.52.3.52.3.52[[[[        

  . נשף פורים משותף לנו ולחברי גבת התקיים הערב
  .הגרלה ומזנון, מהן קבוצתיות ומהן בודדות, הנשף כלל מסכות שונות

  אדר ב "כ
]]]]19.3.5219.3.5219.3.5219.3.52[[[[        

  ". סולל בונה"ידי -יני שיכון הוותיקים שנבנו עלי משפחות עברו לבנ24": םֶר חָ מּו"השבוע היה ה
  חזרה למחלקה וה, י המחלקה הטכנית של הסוכנות" עשהוכנה, התוכנית לבניין הנקודה החדשה

  . לשם תיקון

  אדר ג "כ
]]]]20.3.5220.3.5220.3.5220.3.52[[[[        

  . נחום- עם בוא חברי שדה,  נכנסה לשלבה המעשי50%-ההצעה להקטנת העבודה השכירה ל
  .ייעשו מאמצים להפחתה ניכרת של העבודה השכירה

  ד אדר "כ
]]]]21.3.5221.3.5221.3.5221.3.52[[[[        

  .ביקרו היום אצלנו לשם היכרות, שליםירו, רחל ינאיתקבוצת נוער ממשק הפועלות של 

  ו אדר "כ
]]]]23.3.5223.3.5223.3.5223.3.52[[[[        

  :ועדה המיוחדת לארגון העבודה ולחיסול העבודה השכירה הביאה לפני הקבוצה את ההצעותוה
  . 50%להעמיד את העבודה השכירה על   .א
  .להגדיל את שעות העבודה  .ב
  . ימי גיוס לעונת הקיץ4לקבוע   .ג
  .ודות דחופותלרכז מספר גדול של עובדים לשם ביצוע עב  .ד
  .הנוער- לארגן את עבודת חברות  .ה
 . לגייס את כיתות ההמשך  .ו
  .לקבוע תורנות בפריקת אוטומובילים  .ז



  אדר ח "כ
]]]]25.3.5225.3.5225.3.5225.3.52[[[[        

 17-הקיבוצים ו בת הלומדת בסמינר, בן בוגר המשרת בצבא,  משפחות8במספר של  -נחום -חברי שדה
  .  באו היום לקבוצה-  ילד מגילים שונים

  ניסן
  ניסן  'ב
]]]]28282828.3.52.3.52.3.52.3.52[[[[        

  .  נתקבלו כחברים לקבוצהבלה ליסר ודני כהן

  ניסן  'ג
]]]]29.3.5229.3.5229.3.5229.3.52[[[[        

  .לשם תיקון, ין הנקודה הועברה למהנדסייה לבניהתוכנית השנ

  ניסן  'ח
]]]]3.4.523.4.523.4.523.4.52[[[[        

  .הנוער-יתי במסגרת חגיגות המחלקה של על,"יום הילד"הנוער השתתפו בכינוס של -חברות

  ניסן ד "י
]]]]9.4.529.4.529.4.529.4.52[[[[        

  . 'נערך ברפת ב" סדר" ה:בלהשנה שינינו מן המקו
  .יחד עם האורחים, יהיהרפת הכילה כל האוכלוס

  .יד השולחנות-כשכולם מסבים על ,מתוך הרגשה חגיגית נערך הסדר המסורתי שלנו
  . ישבותי שנה להת25- שנות קיום הקבוצה ו30-החלק השני של הסדר היה מוקדש ל

  . ציינו תקופות שונות וקטעי קריאה ש, נאום הערכה וסיכום:התוכנית כללה
  . הפריעו בני המקום וגילו חוסר סבלנות והקשבה לדברים, תוך כדי קריאת הקטעים

  . התוכנית הופסקה באמצע
. ת חייםובהערכת ובהבנת תופע" בנים"ובין ה" אבות"זו הפעם הראשונה שפרץ סכסוך גלוי בין ה

  . ותיקיםוהאינצידנט הזה השאיר משקע קשה בלב החברים ה

  ניסן ו "ט
]]]]10.4.5210.4.5210.4.5210.4.52[[[[        

  . הערב נערך קונצרט לפסנתר

  ניסן ז "י
]]]]12.4.5212.4.5212.4.5212.4.52[[[[        

ם לוקי הדעות שנתגלו בתוך ועדת הביצוע בעקב הגישות שונות לקביעת ׁשֵ יבשיחת הקבוצה הועלו ח
  .למשך תקופה בלתי מוגבלת" השרון-גבת"חברי גבת הציעו לקרוא לנקודה . לנקודה החדשה

  .ם זמנייע בׁשֵ ימסוים הננו מסכימים להסתזמן ולמשך , רליטינ, חברינו הציעו לקבוע שם חדש
  . שבו לקחו חבל הרבה חברים, בשיחה התקיים דיון רציני ונוקב

  .  והמשכו יהיה בשיחה הבאה,הדיון לא הסתכם

  ניסן ט "י
]]]]14.4.5214.4.5214.4.5214.4.52[[[[        

הספר מהכיתות הגבוהות לכינוס - יצאו כל ילדי בית,"הפועל"לרגל חצי היובל לקיום הסתדרות 
  .  בחסותו של ראש הממשלה,אביב-שמתקיים בתל" הפועל"

  ניסן א "כ
]]]]16.4.5216.4.5216.4.5216.4.52[[[[        

  .רתו בו שנתיים ימםי לאחר שש, השתחררו מהצבאהדסה ביברמן ושחר- רינה בן

  ניסן ב "כ
]]]]17.4.5217.4.5217.4.5217.4.52[[[[        

  .ושנמשך שלושה חודשים, ברל- סיימה את הקורס הרעיוני שהתקיים בביתמירה פורמן



  ניסן ג "כ
]]]]18.4.5218.4.5218.4.5218.4.52[[[[        

  . ם לנקודהבה נדונה שאלת הׁשֵ , קיימה שיחההערב הת
  . םחברי ועדת הביצוע סיפרו את התפתחות הדברים שהיתה בקשר עם הׁשֵ 

  . ם חדש לנקודהחברינו הציעו לקבוע ׁשֵ 
  . ווצריזכר בכל האפשרות שתי י"גבת"ם חברי גבת עמדו על זה שהׁשֵ 

  . רור בשיחה היה רציני ונוקביהב
  .כום נדחה לשיחה הבאהיהס

  ניסן ה "כ
]]]]20.4.5220.4.5220.4.5220.4.52[[[[        

   .הערב היה המשך הדיון
  . ם ניטרלי כי הקבוצה עומדת על דעתה כי יש לחפש אחרי ׁשֵ ,סוכם

  ניסן ז "כ
]]]]22.4.5222.4.5222.4.5222.4.52[[[[        

  . הערב השתתפה משלחת חברים מגבת
ין ישאינו מאפשר כיום להכריע בענ, חברי גבת הסבירו את עמדתם ואת המצב הפנימי השורר בתוכם

  .קודהם חדש לנקביעת ׁשֵ 

  ניסן ח "כ
]]]]23.4.5223.4.5223.4.5223.4.52[[[[        

  . בחנה הקבוצה את עמדתה, לאור הדברים שהשמיעו חברי גבת. הערב התקיימה שיחה
  : השיחה הסתכמה בהצעות אלה

  ". גבת-חוד השרוןיא"ם לנקודה יהיה הׁשֵ   .א
   .םם או את שני השמות או אף ׁשֵ יכלול הׁשֵ , םר לפרשת הׁשֵ וזחאם נ, לאחר תקופה  .ב
  .  בלי התערבות של גורמים מבחוץ,רק מתוך הסכמה של שני הגופיםנתן לקבוצה ים יהׁשֵ   .ג

  ט"ניסן כ
]]]]24.4.5224.4.5224.4.5224.4.52[[[[        

  .  בה השתתפו חברינו,הערב התקיימה שיחה בגבת
  . שיחה נתקבלו ההצעות העיקריות שלנוב

  . גבת-חוד השרוןיא :ם לנקודה נקבעהׁשֵ 

  ניסן  'ל
]]]]25.4.5225.4.5225.4.5225.4.52[[[[        

נציגי , שובים קרובים ורחוקיםיכוח י-מד באיובמע, הנוער והילדים, במעמד חברי שני המקומות
  . ין הנקודהיהפינה לבנ-הונחה היום אבן,  המפלגה והתנועה,מוסדות ההסתדרות

  . ברכות מטעם המוסדות, דברי חברים, ריקודים,  מקהלה:הטכס כלל

  . להקות ארבה נחתו בכמה מחלקי הארץ

  אייר
  אייר  'ב
]]]]27.4.5227.4.5227.4.5227.4.52[[[[        

  .  והן החזירו והעיפו את הארבה לארצות הסמוכות,וללו היוםמערביות חזקות השת-רוחות דרום

  אייר  'ג
]]]]28.4.5228.4.5228.4.5228.4.52[[[[        

  . מתה היום אחרי מחלה ממארת, יטהמֵ ויהונתן של בתם , שלומית נתן
  . מסיבת האיחוד נדחתה

  אייר  'ד
]]]]29.4.5229.4.5229.4.5229.4.52[[[[        

   .עיינות'  התקיימה מסיבה חגיגית משותפת עם קב,בערב התקדש חג העצמאות
  .לה עד שעה מאוחרת בלילהי ב,האוכל בשירה ובריקודים-סב הציבור בחדרשמית הֵ לאחר המסיבה הר

  אייר  'ה
]]]]30.4.5230.4.5230.4.5230.4.52[[[[        

  . יום-עבד ציבור החברים חצי, כנהוג בחג העצמאות



  אייר  'ו
]]]]1.5.521.5.521.5.521.5.52[[[[        

  . יהושע- את חג האחד במאי חגג הגוש במסיבה משותפת שהתקיימה בכפר

לשם העברות החציר , ים בשבתות ובשעות התנדבותקיימה שני גיוס, והקבוצה כולה, חטיבת הנוער
  . בגן ובמטע, מהשדה וכדי להוציא לפועל כל מיני עבודות בשדה

  . הגיוסים נקבעו כחלק מהתוכנית לחיסול העבודה השכירה

  ב אייר "י
]]]]7.5.527.5.527.5.527.5.52[[[[        

  . לאחר שחוסלה הרפת השחפנית עובר עתה משבר על הרפת הבריאה
בהסתבכויות לאחר , לדונורמלית של הו-בצורה בלתי, ות בזמןנורמלי-הדבר מתבטא בהמלטות בלתי

  . ההמלטה
  . ועדת רופאים שביקרה במקום לא קבעה את גורמי המחלה

  . ייתכן שלא במעט יד לדבר בתנאים הקשים ששררו החורף ברפת

  ד אייר "י
]]]]9.5.529.5.529.5.529.5.52[[[[        

  .  במותה74בת .  ממחלת לבגיטל קימלמןד אייר מתה אמא "אור לי
וכל קרוביה , החתנים והנכדים, הבנות, הקברות שלנו במעמד כל חברי הקבוצה-ה בביתהובאה לקבור

  .הרבים

  ו אייר "ט
]]]]10.5.5210.5.5210.5.5210.5.52[[[[        

  . התפזרה, לאחר ששהתה והתחנכה בתוכנו שנה תמימה, הנוער הבבלית- חברת
  . החלק הגדול התפזר לבית הוריו

  .נוער בבלית בקבוצת מצובה-מספר נערים ונערות עבר והצטרף לחברת

  ז אייר "ט
]]]]11.5.5211.5.5211.5.5211.5.52[[[[        

  . הספר לכיתות השונות- התחילה עונת הטיולים של ילדי בית
  . שנתית יצאה לטיול-הנוער הרומנית התלת-גם חברת

  ח אייר "י
]]]]13.5.5213.5.5213.5.5213.5.52[[[[        

, ג בעומר במשותף ביער בלפור אשר בגניגר"בילו את יום ל, יחד עם ילדי גבת', ז-ו' ילדי כיתות ו
  . כרמיה ארצי ועוזי שחרבהדרכת 

  אייר  'כ
]]]]15.5.5215.5.5215.5.5215.5.52[[[[        

  .  התגייס לצבא קבעעובד מיכאלי
, בקחתה בחשבון את מצבו הפוליטי והחברתי המיוחד בחברתנו, הקבוצה איפשרה לו את הדבר

לרגל השתתפותו , כמוצא מן המצב הזה ובכדי שלא להחריף את היחסים בינו ובין הקבוצה
  . חרוד-באינצידנטים שקורים בעין

  אייר ב "כ
]]]]17.5.517.5.517.5.517.5.52222[[[[        

  . לעבודה,ים ימיםי לשבועביה-ע עין"א יצאו לנגב לחוות הגדנ"ילדי כיתה י

  אייר ה "כ
]]]]20.5.5220.5.5220.5.5220.5.52[[[[        

  . הנוער המקומי העלה בהתנהגותו רוח חדשה בשטח העבודה
  . רתמו בעול העבודה ללא חשבוןי בה,הוא משמש דוגמא לחברים הגדולים ולילדים הקטנים

  . אחר יום עבודה הביתהידי הנוער ל-יבול התבואה כולו הובא על
  . ידי הנוער בהתנדבויות שונות-החציר ברובו הובל על

  . גם לקטיף שזיפים התנדבו לאחר העבודה ובשבת
  .הילדים- התנהגות זו שימשה דוגמה לחברת

  אייר ט "כ
]]]]24.5.5224.5.5224.5.5224.5.52[[[[        

  . אבל קיבלה רשות לצאת לשנה מהקבוצה,  השתחררה מהצבא לרגל מצב בריאותההגר חורן
  .בירושלים" בצלאל"הספר לציור - זו תבקר את ביתבהזדמנות 



  סיון
   סיון 'ב
]]]]26.5.5226.5.5226.5.5226.5.52[[[[        

   .בליל התקדש חג הביכורים התקיימה מסיבת האיחוד
, נחום-במעמד חברי שדה, במעמד כל חברי גבת, במעמד כל חברי קבוצת השרון בזקניהם ובטפם

  . נפרשה יריעת העבר של הגופים המתאחדים
  . אשר השאירה והטביעה חוויה עמוקה על הנוכחים, ירהתוכנית מגוונת ועש היתה

   סיון 'ו
]]]]30.5.5230.5.5230.5.5230.5.52[[[[        

  . כוריםיהיום התקיימה מסיבה משותפת עם עיינות של הבאת הב
  .  לא התכוננו הענפים ולא הופיעו מיוצגים כהלכה,לרגל המתיחות בעבודה

   סיון 'ז
]]]]31.5.5231.5.5231.5.5231.5.52[[[[        

  . דוד-יום ברמת ביקרה ה,הלן קלר ,ורת והאילמתו העי,הסופרת הנודעת

   סיוןא "י
]]]]4.6.524.6.524.6.524.6.52[[[[        

  . סיימה את הקורס של שנה וחצי בחובשותרוני עובד

   סיוןג "י
]]]]6.6.526.6.526.6.526.6.52[[[[        

  .רול באופן פתאומי לעפולה ונותח במעי העיוה הובן השרוניתאי

   סיוןד "י
]]]]7.6.527.6.527.6.527.6.52[[[[        

  .יונה מנוסהערב התקיימה מסיבת יובל חמישים ל

   סיוןו "ט
]]]]8.6.528.6.528.6.528.6.52[[[[        

  .  עלו היום לקברה,ל" זגיטל קימלמןתה של אמא במלאות שלושים לפטיר
  . האוכל-בערב נערכה אזכרה בחדר

   סיוןז "י
]]]]10.6.5210.6.5210.6.5210.6.52[[[[        

  .  חודשים10בהיותו בן ,  שמואל,משה צבעוניוצפורה החולים המרכזי בעפולה בנם של -היום מת בבית
  .הקברות שלנו-רה בביתוהובא לקב

   סיוןא "כ
]]]]14.6.5214.6.5214.6.5214.6.52[[[[        

  . ערב והתנדבויות שונות-  שעות לפנות3פים חייב גיוסים בצורה של היבול הגדול שהניבו השזי
  .הציבור הרחב לכל שדרותיו נתן את ידו להורדת היבול

  .ים היום גיוס כללי לעבודות שונות בענפיםי קו,לפי החלטת השיחה

   סיוןו "כ
]]]]19.6.5219.6.5219.6.5219.6.52[[[[        

  .עמוס גלואורה  של םהיום נערכה חתונת
  . נחוגה החתונה,דר וברוב עם וה,במעמד אורחים רבים

  תמוז
  תמוז 'א
]]]]24.6.5224.6.5224.6.5224.6.52[[[[        

  .קבוצת תלמידים מחיפה באה לכמה ימים לעבודה במשק

  תמוז  'ג
]]]]26.6.5226.6.5226.6.5226.6.52[[[[        

  . היום החלו ביציקת היסודות לבתים בנקודה החדשה
  ". בונה- סולל"העבודה נעשית על ידי חברת 



  תמוז  'ה
]]]]28.6.5228.6.5228.6.5228.6.52[[[[        

  .הספר- בר להורות בבית עוישראל-יצחק בןבשיחה שהתקיימה הערב הוחלט כי 
  . גבת- ילדים נתקבלו לאיחוד השרון9- חבר ו11

  .גליל העליוןבהחברים הם יוצאי מחניים אשר 

  תמוז  'ז
]]]]30.6.5230.6.5230.6.5230.6.52[[[[        

  . נער ונערה 40הקבוצה מונה .  היום אלינוהאביב הגיע-קבוצת צופים מתל
  .6שעות עבודתם הן . זמן שהותם יהיה חודש ימים

  תמוז  'ט
]]]]2.7.522.7.522.7.522.7.52[[[[        

  .היום הספר החלה- הקיץ בביתפגרת
  . שגיםיתערוכות המדגימות את ההול, השבוע מוקדש למסיבות של ילדי הכיתות השונות

  ב תמוז "י
]]]]5.7.525.7.525.7.525.7.52[[[[        

  . גבת-הערב התקיימה אצלנו השיחה הראשונה של חברי איחוד השרון
 של הבנה  מעולפת משאלות ואיחולים כי ההתחלה תהי צלחה וכי תשרור רוח,וירה היתה חגיגיתוהא

  . הדדית בכל הבירורים המשותפים
  :השאלות שנדונו

  . המצב בשיקום המשקים  .א
 . מצב השיקום של נקודתנו  .ב
  .מצב החלוקה בגבת  .ג

  תמוז ' כ
]]]]13.7.5213.7.5213.7.5213.7.52[[[[        

איפה שיצא , ל מת באיטליה בדרך לשוויץ" זאליעזר קפלןבשעות הבוקר התפרסמה הידיעה כי 
  . להחלמה

  . בערב התקיימה עצרת הרצל וביאליק
  .ל"הממשלה ז-סגן ראש, אליעזר קפלןלנאמרו דברי אזכרה 

  ה תמוז "כ
]]]]18.7.5218.7.5218.7.5218.7.52[[[[        

  . היום התקיימה מסיבת סיום הקציר
  .לפנות ערב נסע כל הקהל לשדה ושם חזה בטכס גמר הקציר

  .מקהלת ילדים וריקודים, סקירה על הפלחה, ך"דברים מהתנ: בערב היתה מסיבה שהכילה

  ח תמוז "כ
]]]]21.7.5221.7.5221.7.5221.7.52[[[[        

  .  אשר מתקיימת על חוף ים חדרה,יצאו לקייטנה של התנועה' תה טיכילדי 
  . ימים10כל מחזור הוא בן 

  ט תמוז "כ
]]]]22.7.5222.7.5222.7.5222.7.52[[[[        

ם " לרגל התנגדותם של חברי מפ, לא התקיימה, שהיתה צריכה להתקיים בגבת,האסיפה המשותפת
  . האוכל שלהם- נתכנס בחדר- חברי קבוצת השרון - שאנו , בגבת

  . כל הם מציעים את בית הרשלהאו-במקום חדר

  אב
  אב ' א
]]]]23.7.5223.7.5223.7.5223.7.52[[[[        

 באו אלינו , מטעם איחוד הקבוצות והקיבוצים13-14הכולל נערים ונערות בני ,  צופה50מחנה של 
  . לעבוד לחודש ימים

  אב ' ו
]]]]28.7.5228.7.5228.7.5228.7.52[[[[        

  .  והיא יצאה למחנה קלט, קיבלה צו גיוסרוני עובד



  אב ' י
]]]]1.8.521.8.521.8.521.8.52[[[[        

לקבל משרת  ]גושן[ עמי-צפורה בתררו ובחנו את פנייתה של י ב, החברים יחד עם ועדת,ועדת החברה
  . הוראה מחוץ לקבוצה

  . ועדות לכלל דעה כי יש לאפשר לה את הדברוהגיעו שתי ה, מתוך נימוקים אישיים ובריאות
  . שור לפני השיחהיהדבר הובא לא

  ב אב "י
]]]]3.8.523.8.523.8.523.8.52[[[[        

  .החולים- הכשרה בכותלי ביתחולים לעבור קורס של - נתבעה מטעם קופתחנה אדר
  . הדבר הובא לפני הקבוצה ואושר

  .חולים-שלח מטעם קופתי יבוא רופא אשר י,במקומה כרופא בנקודה

  ד אב "י
]]]]5.8.525.8.525.8.525.8.52[[[[        

  .יטנהייצאו לק' ח-ו' תות זיילדי כ

  אב ' כ
]]]]11.8.5211.8.5211.8.5211.8.52[[[[        

  . ובמקומו בא מחנה של צופים בוגרים,מחנה הצופים עזב את המקום

  א אב "כ
]]]]12.8.5212.8.5212.8.5212.8.52[[[[        

  . כרמיה ארצי ,]מור[ גוטה, מיכאל עובד" יהיזמר"מטעם הקבוצה השתתפו ב

  ג אב "כ
]]]]14.8.5214.8.5214.8.5214.8.52[[[[        

  . הברית- צעירים וצעירות מארצות25מתארחים אצלנו 
  . י תנועת הצופים"הם הוזמנו לישראל ע

  .הם סיירו בארץ במקומות שונים ועבדו
  . לעיוןיום והחצי השני יוקדש -יעבדו חצי,  ימים4הם ישהו אצלנו 

  ה אב "כ
]]]]16.8.5216.8.5216.8.5216.8.52[[[[        

  . חיים גבתיבה השתתף , הערב התקיימה שיחה
  . קיום האסיפות המשותפות בגבת: הנדון היה

  . ם שבגבת"הקריא מכתב שנתקבל מטעם חברי מפ ]משי[ זאב
טעמים , מנסים להשפיע עלינו מתוך יחסי שכנות, במכתב הם מסבירים את הטעמים להתנגדותם

  . לא לפגוע ברגשותיהם ,מוסריים וציבוריים
  . פר את התפתחות הדברים של השאלהי סחיים גבתי

  .  עד לאחר חצות,בו השתתפו הרבה חברים,  ער ורציני,לאחר זה התקיים דיון רחב
  : ברוב קולות מכריע נתקבלה החלטה זו

ועדת השלושה של המרכז החקלאי תנסח ותבהיר את עמדתה החיובית לגבי קיום האסיפות ולאחר ש
  .  נבקר אנחנו באסיפות,האוכל של גבת-משותפות בחדרה

  .  ולקיים את האסיפות בבית הרשל,ותרומספר חברים היה בדעה כי יש ל

  אלול
  אלול ' ב
]]]]23.8.5223.8.5223.8.5223.8.52[[[[        

  . דבורה מרקוסנקבעה כמנהלת מחסן הבגדים במקום  ]דאובר- שוורצפיטר[ .שרה ש

  . שנה 50ועדת החברים החליטה על נתינת שי לחברים שמלאו להם 
  . י" לא50השי יהיה בגבולות של 

  אלול ' ה
]]]]26.8.5226.8.5226.8.5226.8.52[[[[        

  גיוס כל החברים ליום: היבול המבורך של תפוחים אילץ לאחוז בכל מיני צורות של גיוסים
אמצעים . ערב לאחר יום העבודה-גיוס עובדים לפנות, גיוס העובדים מהענפים עד ארוחת הבוקר, שלם

  . דקק לעבודה שכירהפשרו לקטוף את הפרי מבלי להזיאלה א



  אלול ' ח
]]]]29.8.5229.8.5229.8.5229.8.52[[[[        

הוחלט כי יש לקיים את האסיפות , ומתן בין גבת ובין ועדת השלושה של המרכז החקלאי-לאחר משא
  . האוכל-המשותפות בחדר

  . הערב התקיימה האסיפה המשותפת
  .היא עברה מתוך שקט גמור

  אלול ' כ
]]]]10.9.5210.9.5210.9.5210.9.52[[[[        

 רפי וייסחנים נבכדי לקבל את ארונם של הצ, תעופהבאשמורת הבוקר קמו החברים וירדו לשדה ה
  . כוסלובקיה לקבורה במולדת' שמטוס צריך היה להביא מצ,חביבה רייךו

  . בבוקר5:30המטוס הגיע בשעה 

  ג אלול "כ
]]]]13.9.5213.9.5213.9.5213.9.52[[[[        

  .  ללימודיםדני כהןהערב התקיימה שיחה בקשר ליציאתו של 
  .  שנים4משך יהקורס צריך לה

  . ת והטבעמדעי החקלאו: המקצוע
  . ער להשתלמותויה הרבה שהולכת ואוחזת את הניסביב השאלה המעשית התעורר דיון נרחב על הנט

  : לאחר דיון נרחב ונוקב הוחלט
זמן הזה תבחן הקבוצה את ה כעבור . יוצא ללימודים במשך שנתייםדני הקבוצה מחליטה כי  .א

  .הדבר מחדש
  .  בעצמודנישא הקבוצה ויבהוצאות הלימודים ת  .ב

  ה אלול "כ
]]]]15.9.5215.9.5215.9.5215.9.52[[[[        

  ". דבר אל הקבוצה"הילדים הופיע דף בשם -מטעם חברת
מתפרסמים ובות שקרו בין הילדים יהילדים ומגלה את דעתה על מקרי הגנ-בדף הזה פונה חברת
תובע והילדים -מזמן את הקבוצה נוכח המצב החמור שנוצר בחברתהדף . יניםיהעונשים כלפי העבר

  . ת ההופעות האלהאת הקבוצה למעשים שימנעו א

  ט אלול "כ
]]]]19.9.5219.9.5219.9.5219.9.52[[[[        

   . ערך ביקור אצלנו,יוסף שפרינצק החבר ,נסתכראש ה-יושב
  .ית חברים הוא ביקר את הנקודה החדשה וראה אותה בבניינהיוובל
  
  



  



  ג"ישנת תש

  תשרי
  ראש השנה

]]]]20.9.5220.9.5220.9.5220.9.52[[[[        
  . שה קיבלנו את פני השנה החד,הילדים ואורחי הקבוצה, הנוער ,במעמד כל החברים

- קריאת קטעים על, ך"קריאה מהתנ, מקהלת ילדים, דברי חברים:  וכללה,תוכנית הערב היתה מגוונת
  . הצגת ילדים, ידי חברים

  תשרי ' ג
]]]]22.9.5222.9.5222.9.5222.9.52[[[[        
  .  נערכה לה מסיבה בביתה. נמלאו חמישים שנהמלכה ארציל

  תשרי ' ה
]]]]24.9.5224.9.5224.9.5224.9.52[[[[        

  . הןדני כ בהן נדונה שאלת השתלמותו של ,התקיימו שתי שיחות
  . יה הכללית השוררת בקרב הנוער ללימודיםיבשיחות האלה נסב הדיון על הנה

  : אשר לשאלה המעשית הוחלטב
  .  יוצא ללימודים בשטח המדע החקלאידניהקבוצה מחליטה כי 
. תבחן הקבוצה את הדבר מחדש, כעבור הזמן הזה.  יוצא לשנתיים ימיםדניהקבוצה מחליטה כי 

  . כאחדדניה על הקבוצה ועל הוצאות ההשתלמות תחולנ

  תשרי ' ח
]]]]27.9.5227.9.5227.9.5227.9.52[[[[        

  .  בה נדונה שאלת השרון בנקודה החדשה,הערב התקיימה אסיפה משותפת
כנית המימון והצעות ות, ין הנקודהיועדת הביצוע הביאה לפני הציבור את התוכנית כולה של בנ

  . מעשיות לשיכון החברה על כל שכבותיה
  . דרי ההורים ילד לח40-הובאה הצעה להעביר כ

  . נרחב סביב ההצעות התפתח ויכוח
  .משך באסיפה הבאהי והדיון י,השיחה לא סיכמה את השאלה

  ו תשרי "ט
]]]]4.10.524.10.524.10.524.10.52[[[[        

  . יוסף-  המתכנסת בתל,הערב נבחרו צירים למועצת האיחוד
  . כמו כן נדונו פעולות ועדת הביצוע

בכל שטחי השאלות לעמוד ל  בכדי שתוכ, כי יש לחזק את ועדת הביצוע,כתוצאה מהדיון סוכם
  . יםין המשק והחברה המאוחדיינים העומדים בפני בניוהענ

  ז תשרי "ט
]]]]5.10.525.10.525.10.525.10.52[[[[        

  .  ויצאו למחנה הקלט, התגייסו לצבאצבי מנטליךו ]יוגב[ גדעון משי

  ז תשרי "י
]]]]6.10.526.10.526.10.526.10.52[[[[        

  . נבחרה ועדת הכנה להרכב המוסדות של הקבוצה
  .  חמישה חבריםוהיא בת, ועדה נבחרה בבחירות חשאיותוה

  . מיכאלקרא שמו בישראל יוי, בן רגזנוֶ ייחוה אהיום ילדה 

  ט תשרי "י
]]]]8.10.528.10.528.10.528.10.52[[[[        

  . איחוד הקבוצות והקיבוצים יוסף המועצה הראשונה של-הערב נפתחה בתל
  .דרכנו במדינה, נוער, רגוןישאלות א: סדר היום כולל

  א תשרי "כ
]]]]10.10.5210.10.5210.10.5210.10.52[[[[        

  . 'בת דגניה ב, ציונה גלעדי עם עודד ארציין של ת האירוׂשהתקיימה מסיב, ליל שמחה תורה, הערב
  . 'המסיבה היתה בדגניה ב

  .'כל חברי הקבוצה יחד עם הנוער והילדים הגדולים באו לדגניה ב



  ב תשרי "כ
]]]]11.10.5211.10.5211.10.5211.10.52[[[[        

  .'במוצאי החג הועמדה החופה בדגניה ב

  ג תשרי "כ
]]]]12.10.5212.10.5212.10.5212.10.52[[[[        

  .תברפ" אוטו רקורדר"היום התחיל לחלוב המכון 

  .יוסףוייקרא שמו בישראל ,  נולד בןצבי יוגבושרה ל

  ו תשרי "כ
]]]]15.10.5215.10.5215.10.5215.10.52[[[[        

  . יצאה להשתתף בסמינריון של בני האיחוד המתקיים בבית ברלשחר- רינה בן

  ח תשרי "כ
]]]]17.10.5217.10.5217.10.5217.10.52[[[[        

  . עודדי וציונההערב התקיימה מסיבת כלולות 
  . חברים וידידים', השתתפו בה אנשי דגניה ב

  . ידי הנוער המקומי ובהשתתפותו המלאה-בה הוכנה עלהתוכנית של המסי

  חשוון
  ון וחש 'ב
]]]]21.10.5221.10.5221.10.5221.10.52[[[[        

להתראות עם הוריה , לארץ- ובני משפחתה יוצאים לחוץ]גפן[ דבורה קפלן: בשיחת הקבוצה הוחלט
  . הזקנים

  . הביקור הוא לשנה תמימה

  . דה בשדהם הכנסת החציר למתבנים ולקידום העבוהוחלט על ריכוז חברים בשבת לׁשֵ 

  ון וחש 'ו
]]]]25.10.5225.10.5225.10.5225.10.52[[[[        

  .הורים וילדים, בה תידון שאלת הדיור לחברים, הערב מתקיימת אסיפה משותפת בגבת

  ון וחש 'ז
]]]]26.10.5226.10.5226.10.5226.10.52[[[[        

  : באסיפה המשותפת הוחלט לבנות שני סוגי בתים
  . האחד ישמש לוותיקים והשני ישמש למשפחות צעירות

  . הגם הסוג השני יכיל נוחיות ומרפסת לכל משפח
  . ומעלה יגורו בצריפים' מכיתה ז, יגורו בבניינים' הילדים עד כיתה ו

ומתן עם -האסיפה אישרה וייפתה את כוחה של ההנהלה המשקית להביא לידי גמר את המשא
  . ושהיתה צריכה לשמש רק את צרכינו, המים שנבנתה מעל הנקודה-בדבר שותפות בבריכת" מקורות"

  ון וחש 'ח
]]]]27.10.5227.10.5227.10.5227.10.52[[[[        

  . הסריטו את מהלך העבודה בנקודה החדשההיום 
  .כן צולמו כמה תמונות בנקודה הישנה שלנו ושל גבת-כמו

  א חשון "י
]]]]30.10.5230.10.5230.10.5230.10.52[[[[        

  . מלווה בסופת רעמים וברקים, הערב ירד אצלנו היורה
  .מ גשם" מ8כ ירדו "סה

  ון וג חש"י
]]]]1.11.521.11.521.11.521.11.52[[[[        

  .  יצא מהקבוצה לשם עזרת הוריםישראל אדטו
  .מתוך תקווה שבקרוב יחזור לקבוצה, גבלהזמן הוא בלתי מו

  ון וז חש"י
]]]]5.11.525.11.525.11.525.11.52[[[[        
  .אריאלוייקרא שמו בישראל ,  נולד בןיוסף גליקליךורחלי ל



  ון וט חש"י
]]]]7.11.527.11.527.11.527.11.52[[[[        
  .  שנה50 מלאו שחר- צבי בןל

  .סודרה לו מסיבה פנימית

  ון וחשא "כ
]]]]9.11.529.11.529.11.529.11.52[[[[        

 נאסף אל ,ל" זר חיים ויצמן"דה ,שראלכמהלומת רעם עברה הידיעה בארוחת הבוקר כי נשיא מדינת י
  .  לפנות בוקר5:55עמיו בשעה 

  . תורן-אוכל הונף דגל הלאום עטוף שחורים בחצי-על חדר
  . הדגל יהיה תלוי כל שבעת ימי האבל

  ון וחשב "כ
]]]]10.11.5210.11.5210.11.5210.11.52[[[[        

   בתוך המון רבבות אזרחי ,קבוצת חברים נסעה בערב לרחובות ועברה על פני ארון הנשיא המנוח
  . ראל שנהרו לרחובות ומרחובותיש

  ון וחשג "כ
]]]]11.11.5211.11.5211.11.5211.11.52[[[[        

  .  הובא הנשיא למנוחות עולמים2:30היום בשעה 
  . ויה הוכרז שבתון כלליומשעה זו ועד גמר ההל

קול "ידי שידור -והקשיב לטכס שהועבר על, יה עם האבלייחד בדומייד מקלט הרדיו הת-כל אחד על
  .מרחובות" ישראל

  ון וחשה "כ
]]]]13.1113.1113.1113.11....52525252[[[[        

  . נתקבלה כחברה לקבוצהמרים כהן

  ון וחשח "כ
]]]]16.11.5216.11.5216.11.5216.11.52[[[[        

  .ל" זר חיים ויצמן"דה ,האוכל אסיפת אזכרה לנשיא מדינת ישראל-הערב התקיימה בחדר

  ון וט חש"כ
]]]]17.11.5217.11.5217.11.5217.11.52[[[[        

  , ב המקובצת של התנועה" עלו לירושלים להשתתף בלימודים בכיתה יכרמיה ארצי ועוזי שחר
  .רחל-רמתבמדרשה לחינוך משותף שב

  כסלו
  כסלו  'ג
]]]]21.11.5221.11.5221.11.5221.11.52[[[[        

  .מאת הממשלה הצרפתית על יסוד סטיפנדיה שקיבל,  יצא להשתלם לצרפת בהנדסהזאב קדרון
  .שנה: זמן ההשתלמות

  . כיים' ועוד מראשי הקומוניסטים הצקלמנטיס ,סלאנסקיהיום התחיל בפראג משפטם של 
  .ם"מראשי מפ - מרדכי אורןו ייןאורנשט.ש, יםיישראל-במשפט מופיעים כעדים אזרחים ארץ

  כסלו  'ז
]]]]25.11.5225.11.5225.11.5225.11.52[[[[        

ציריה ושריה על קשירת קשר עולמי , מדינת ישראל,  בו האשימו את הציונות-עם התפתחות המשפט 
  . התעורר גל של התרגשות ביישוב כולו וגם בין חברי הקבוצה- נגד הדמוקרטיות העממיות

 עם פרסום , אשר רבץ על נפש כל אחד מאיתנו,והפכה למין סיוט אימים, ההתרגשות הלכה וגברה
  . השטנה והדיבות נגד עם ישראל ונגד ראשי מדינת ישראל, דברי ההשמצה

  כסלו  'ח
]]]]26.11.5226.11.5226.11.5226.11.52[[[[        

  .יצאו לאורוגוואי לביקור הורים, ציון-בןו עמוס, ניצה:  ושלושת הילדים]גפן[ יעקב, דבורה קפלן

  . חירת מוסדות הקבוצה השוניםועדת ההכנה הביאה לפני הקבוצה את הצעותיה לב



  א כסלו "י
]]]]29.11.5229.11.5229.11.5229.11.52[[[[        

  בה ניתן ביטוי למתרחש בקרב היישוב , הערב התקיימה שיחה שהיתה מוקדשת למשפט פראג
  .ובתוכנו

  ד כסלו "י
]]]]2.12.522.12.522.12.522.12.52[[[[        

  .מבלי כל סיכויים לגשם, שרב כבד שורר זה שבוע ימים

  ו כסלו "ט
]]]]3.12.523.12.523.12.523.12.52[[[[        

  .התחילו להשקות את הפרדסים והגנים

  ח כסלו "י
]6.12.52[  
  .ישיוייקרא שמו בישראל ,  נולד בןצבי בוכוויץולשלומית ל

  ט כסלו "י
]]]]7.12.527.12.527.12.527.12.52[[[[        

על יסוד סטיפנדיה שקיבל מאת ,  חודשים5 יצא להשתלמות לירושלים למשך של אברהם ליסר
  . פירות- האירגון למגדלי

  .הוא ישתלם במדעי הטבע

  כסלו  'כ
]]]]8.12.528.12.528.12.528.12.52[[[[        

  . לנשיא השני של מדינת ישראלצבי-יצחק בןהיום נבחר 

  כסלו  ב"כ
]]]]10.12.5210.12.5210.12.5210.12.52[[[[        

  .  החלו בפעולה בקרב הנוער אשר במעברה הסמוכה]ביטמן[ ורמי ]פסחי[יאיר , ]פינל[ עדינההילדים 

  ג כסלו "כ
]]]]11.12.5211.12.5211.12.5211.12.52[[[[        

, השלישי במספר, ג"הופיע הלוח החקלאי לתשי, נחמן תרדיוןובעריכתו של חברנו , "השדה"בהוצאת 
  . ו שכלולים ושיפוריםבו הוכנס

  כסלו ד "כ
]]]]12.12.5212.12.5212.12.5212.12.52[[[[        

  . ילד שנכנסו לעול של מצוות11-התקיימה מסיבה ל, היום הראשון של חנוכה, ליל שבת, הערב
  .  שנה להיווסד ההסתדרות32ולמלאת , המסיבה הייתה מוקדשת גם לחנוכה

  : ואלה שמות הילדים
  רוחמה וחיים גלעדבן    אמנון
  ישראלימוניה ואביבה בן    יגאל
  הלל פייןוגניה בן   עוזי

  יחיאל פייניקונחמה בן   אמנון
  אהרן זיגלמןוצפורה בן   שלמה

  יחזקאל מנוסומלכה בן    גד
   גליליריהאויפה בן    אבנר
  רפאל פסחיואסתר בת    מרים
  דוד דנאיויהודית בת    נורית
  צבי יוגבושרה בת    תרצה

  צבי יוגבושרה בת    זיוה

  כסלו  ה"כ
]]]]13.12.5213.12.5213.12.5213.12.52[[[[        

  .שם שלו ציפו החל לרדת הלילההג

  ו כסלו "כ
]]]]14.12.5214.12.5214.12.5214.12.52[[[[        

  .  יצא היום לפעולה בתנועהחיים גלעד
  . של התנועה]לאור[הוא ישמש אחד העורכים של ההוצאות 



  ז כסלו "כ
]]]]15.12.5215.12.5215.12.5215.12.52[[[[        

  . הספר-הערב התקיימו מסיבות חנוכה לכיתות השונות של בית

  ט כסלו "כ
]]]]17.12.5217.12.5217.12.5217.12.52[[[[        

  . במספר' ט-ה, שנתית- נוער תלתהיום התחילה להתרכז חברת ה
  .הנוער משתייך לנוער העובד

  .  בני עדות המזרח,כולם ילידי הארץ

  טבת
  טבת  'א
]]]]19.12.5219.12.5219.12.5219.12.52[[[[        
  .משהוייקרא שמו בישראל ,  נולד בן למזל טוביוסף פינלולטובה ל

  טבת  'ח
]]]]26.12.5226.12.5226.12.5226.12.52[[[[        

  .גשם טוב החל לרדת הערב

  טבת  'ט
]]]]27.12.5227.12.5227.12.5227.12.52[[[[        

  .הגשם המשיך לרדת גם היום

  . שנה50 מלאו לאה ישראליתל
  .סודרה לה מסיבה פנימית

  ו טבת "ט
]]]]2.1.532.1.532.1.532.1.53[[[[        

 של איגרת ברכה ושי, ביוזמת ועדת החברים, ליובל החמישים שלהם, היום נמסרו לחברים הקשישים
  .י מאת הקבוצה" לא50

  . מטעם הקבוצה,  יצא להשתלמות במדעי הטבעדני כהן
  .עבור הזמן הזה תבחן הקבוצה מחדש את השאלהוכ, הוחלט שמועד ההשתלמות יהיה שנתיים

  ט טבת "י
]]]]6.1.536.1.536.1.536.1.53[[[[        

  . ודאגה רבה מקננת בלב היוגבים לגורל השדות, רוחות קדים חזקות מנשבות
  .בגנים החלו מחדש להשקות את המטעים

  ב טבת "כ
]]]]9.1.539.1.539.1.539.1.53[[[[        

  .  על החקלאות ביפןמוניה נתנזוןר "הערב התקיימה הרצאת ד
הגידולים החקלאיים , מתוכן ראינו את סדר יומו של האיכר היפני, מונותהוא העביר לפנינו עשרות ת

  .בהם הוא עוסק ושיטות העבודה

  ד טבת "כ
]]]]11.1.5311.1.5311.1.5311.1.53[[[[        

  . הלילה החל לרדת הגשם המקווה
  .הוא המשיך לרדת כל היום

  ה טבת "כ
]]]]12.1.5312.1.5312.1.5312.1.53[[[[        

  .ובזה חלפה הסכנת הבצורת שנשקפה גם לשדות הגוש שלנו, גם היום ירד גשם

  בת ו ט"כ
]]]]13.1.5313.1.5313.1.5313.1.53[[[[        

  .חולים- שנה לייסודה של קופת40 למלאת ,השבוע התקיימה מסיבת יובל של מחוז העמק

  ח טבת "כ
]]]]15.1.5315.1.5315.1.5315.1.53[[[[        

  . יצאה לקורס להשתלם בתפירהדבורה מרקוס



  שבט
  שבט  'ב
]]]]18.1.5318.1.5318.1.5318.1.53[[[[        

  . עבודת הבניין בנקודה מתקדמת
  .  גמרנמצאים בשלב של,  יחידות הדיור הראשונות120שהם , שלושים הבתים

  . הילדים ובנייני מגורים ליחידים ולהורים-השבוע ניגשו לסימון בתי
, שאותם מוציא לפועל מפעל הבנייה של איחוד הקבוצות והקיבוצים, העבודה בבנייני המשק

  . מתקדמת
, בית אימון, לול, שני מתבנים, שני מגדלים לתחמיץ, רפת המלטות, רפת חליבה: הבניינים המוקמים

  . מחסן אספקה

  שבט  'ה
]]]]21.1.5321.1.5321.1.5321.1.53[[[[        

  . נער ונערה32-שנתית מגיעה כבר ל-חברת הנוער התלת

  שבט  'ו
]]]]22.1.5322.1.5322.1.5322.1.53[[[[        

  .גשם החל לרדת מחדש

  שבט  'ז

]24.1.53[  
  .מ" מ345- כמות הגשמים שירדה עד היום מגיעה כבר ל

  שבט  'י
]]]]26.1.5326.1.5326.1.5326.1.53[[[[        

  .כמה מהילדים המבוגרים החלו מחדש בפעולה בין הנוער של המעברה

  ב שבט "י
] ] ] ] 28.1.5328.1.5328.1.5328.1.53[[[[        

  . הילדים-עיתון חברת, "הד נעורים"השבוע מלאה שנה להופעתו של 

  ד שבט "י
]]]]30.1.5330.1.5330.1.5330.1.53[[[[        

  . יום שישי, ו בשבט נחוגה היום"חגיגת ט
האוכל -מחדר, האוכל נטענו עץ אולמוס- מהכביש המרכזי עד לחדר: נטענו לאורך הכביש שדרת עצים

  . ועד בנייני המשק נטענו אגוז פקאן
  .עה התקיים טכסלאחר הנטי

  .ו בשבט"הערב התקיימה מסיבת ט
  .את התוכנית בצעה חברת הילדים

  .זו הפעם הראשונה הופיעה תזמורת חלילים של הילדים

  ט שבט "י
]]]]4.2.534.2.534.2.534.2.53[[[[        

והעבודה , "סולל בונה"חלו עיכובים בתשלום ל, לרגל המצב הכספי הקשה בו נתון אוצר המדינה
  .בנקודה כמעט שנפסקה

  שבט 
]]]]6.2.536.2.536.2.536.2.53[[[[        

  .בקרבת עזה, ל בנגב" יצא להדרכה מטעם התנועה באחת ההיאחזויות של הנחרפאל פסחי

  ג שבט "כ
]]]]8.2.538.2.538.2.538.2.53[[[[        

  . מזג האוויר נהייה חורפי וגשמים החלו לרדת

  ז שבט "כ
]]]]12.2.5312.2.5312.2.5312.2.53[[[[        

  . וחברינו החלו לעבדם על אחריותם, מספר ענפים במשק גבת התחלקו
שיעמדו ,  של עזרה ודאגה באנשים ובכוחות מקצועייםדבר זה מחייב אותנו להיכנס יותר בעובי הקורה

  . לרשות הענפים המחולקים



  אדר
  אדר  'ב
]]]]17.2.5317.2.5317.2.5317.2.53[[[[        

  . ניצבת בכל חריפותה שאלת העברתנו המהירה לנקודה, לרגל החלוקה בגבת
, את בניין המרפאה, בתים להורים ולחברים, הספר-בנייני בית, הילדים- לשם זה עלינו להקים את בתי

  . בית הקירור, מכבסהה, המטבח
  . בלעדי הבניינים האלה בלתי אפשרית ההעברה

  . לקראת החגים: והוא, העמדנו לנו למטרה את התאריך להעברה

  אדר  'ח
]]]]23.2.5323.2.5323.2.5323.2.53[[[[        

 ]שחר[ עוזי ו]ארצי[ כרמיהו, רחל נסתיימו-ב המקובצת אשר ברמת"ארבעה חודשי הסמינר לכיתה י
  . חזרו הביתה

  אדר  'ט
]]]]24.2.5324.2.5324.2.5324.2.53[[[[        

  !!למזל ולברכה,  באו בברית הנישואיןמריםורמן שלמה ה
  . י הנוער המקומי ובהצלחה רבה"מסיבת החתונה נערכה ותוכננה ע

  אדר ג "י
]]]]28.2.5328.2.5328.2.5328.2.53[[[[        

  . נערך נשף מסכות משותף לנו ולגבת,  ליל פורים,ש"במוצ
  . ין הרפתיהנשף נערך בבנ

  . דוהמסכות היו מוצלחות מא

  אדר ו "ט
]]]]2.3.532.3.532.3.532.3.53[[[[        

  . כשליח התנועה בקרב הנוער, יום לצרפת יצא הברוך ורסל

  אדר ז "ט
]]]]3.3.533.3.533.3.533.3.53[[[[        

שם רופין אשר בעמק -יצאו היום להמשך לימודיהם במדרשה החקלאית על ]ארצי[ כרמיהו ]שחר[עוזי 
  . חפר

   אדר ח"י
]]]]5555.3.53.3.53.3.53.3.53[[[[        

  .  התפרסמה הבוקר ועשתה רושם חזק על הקבוצהסטאליןהידיעה על מותו של 
  . יםהכול מחכים לשינויים דרמטי

  אדר  'כ
]]]]7.3.537.3.537.3.537.3.53[[[[        

  .  ועדת החברה וועדת המשק:כמה ועדות משותפות החלו לפעול

  אדר ד "כ
]]]]11.3.5311.3.5311.3.5311.3.53[[[[        

  .ויר החורפי נמשךומזג הא
  .  והטמפרטורה ירודה,יום יורדת כמות מצומצמת של גשמים-יום

  אדר ו "כ
]]]]13.3.5313.3.5313.3.5313.3.53[[[[        

  .  סיים את קורס הקציניםעמי השרוני
  .  הראשוןעמי ומבין עשרת המצטיינים היה, 10 קצינים הצטיינו 300מבין 

  אדר ח "כ
]]]]15.3.5315.3.5315.3.5315.3.53[[[[        

  .  חודשים3 חזרה מקורס לתפירה שארך דבורה מרקוס
  . הקורס היה מוקדש לקונפקציה

  . השתתפו במועצת המפלגה שהתקיימה בתל אביבישראל ביטמןועקיבא גושן 



  ניסן
  ניסן  'א
]]]]17.3.5317.3.5317.3.5317.3.53[[[[        

  .ת חזר מנסיעת חופשה לצרפאברהם קלינפלאץ

  . בחניתהמהשהתקיי,  השתתף בישיבת מרכז התנועהישראל ביטמן

  ניסן  'ז
]]]]23.3.5323.3.5323.3.5323.3.53[[[[        

  .הנוער הרומנית- שמצטרפים לחברת, בני נוער10' היום הגיעו מדגניה ב

  ניסן 'ט
]]]]25.3.5325.3.5325.3.5325.3.53[[[[        

  . ויר הגשום והחורפי ששררוהא-היום חל שינוי במזג

  ניסן א "י
]]]]27.3.5327.3.5327.3.5327.3.53[[[[        
  .טליהקרא שמה בישראל י וי, נולדה בתמיכאל סברוניולנעמי ל

  ניסן ג "י
]]]]29.3.5329.3.5329.3.5329.3.53[[[[        

  .התחיל לרדת גשםו, יר חורפיואו-שוב השתרר מזג

  ניסן ד "י
]]]]30.3.5330.3.5330.3.5330.3.53[[[[        

  . משותף לנו ולגבתהלרגל הגשם היורד התבטל טכס הבאת העומר 
  . ין הרפת שהתפנהי בבנ"סדר"נערך ה,  הילדים ואורחים רבים,במעמד כל חברי הקבוצה

  . התקיים הסדר כהלכתו,על אף הגשם שירד

  ניסן 'כ
]]]]5.4.535.4.535.4.535.4.53[[[[        

  . שחר-מנחם בןו צביאמם של , ]מושקוביץ[ בתיההבוקר מתה לפתע 
  . היא הובאה לקבורה בו ביום

  . המסיבה המשותפת שהיתה צריכה להתקיים הערב התבטלה מחמת האבל

  ניסן ג "כ
]]]]8.4.538.4.538.4.538.4.53[[[[        

  . וער הרומניתהנ-הצטרף אל חברת' בלה הכשרה בדגניה בינוער שק- חלק מחברת

  ניסן ה "כ
]]]]10.4.5310.4.5310.4.5310.4.53[[[[        
  . שים שנהי מלאו שמיכאל עובדל

  ניסן ז "כ
]]]]12.4.5312.4.5312.4.5312.4.53[[[[        

  . לאחר ביקורם אצל הוריהם הזקנים, איויעקב והילדים חזרו מאורוגו, ]גפן[ דבורה קפלן

  .טאותיהערב התקיימה עצרת למלאת עשר שנים לשואה ולמרד הג

  ניסן ט "כ
]]]]14.4.5314.4.5314.4.5314.4.53[[[[        
  .החולים בילינסון-ת בביתיאוֹ נעשה ניתוח בֵר  ]יוגב[ שרה רוזנברגל

  . מצא תחת השגחת רופא במשך חצי שנהיאך היא תצטרך לה, הניתוח עבר בהצלחה

  אייר
  אייר  'ב
]]]]17.4.5317.4.5317.4.5317.4.53[[[[        

  . ועלו למצדה,גדי בכביש החדש-תות הגבוהות טיילו לעיןיהספר של הכ-ילדי בית

  אייר  'ד
]]]]19.4.5319.4.5319.4.5319.4.53[[[[        

  . גבת ולנול, עצרת חג משותפת לעיינותהתקיימה , ערב התקדש חג העצמאות



  אייר  'ה
]]]]20.4.5320.4.5320.4.5320.4.53[[[[        

  . שהתקיים בחיפה,לישראל-ההגנה-רוב חברי הקבוצה והילדים הגדולים השתתפו במצעד צבא

  אייר  'ח
]]]]23.4.5323.4.5323.4.5323.4.53[[[[        

  . הילדים-סוד קרן תרבות של חברתיועדת הנוער הביאה בפני השיחה הצעה לי
  . םהילדים וההורי-חברת, בקרן תשתתף הקבוצה

וון של י תוך כדי הדרכה וכ,אמנותיים של החברה- לספק את הצרכים התרבותיים:מטרת הקרן
  .המדריכים והחברה

  . באותה השיחה הונח יסוד לקרן שעונים
  .וה את הבסיס הכספי שלהוהתקציב של תיקון השעונים יה

  . ועדת החברים תפקח על תיקון השעונים ותנהל רשימה
  .עמיים בשנה לתקן את שעונולכל חבר ניתנת אפשרות פ

  .היתרה של הקרן תשמש להחלפת שעונים ולרכישה חדשה

  אייר ד "י
]]]]29.4.5329.4.5329.4.5329.4.53[[[[        

  . ל" זגיטל קימלמןהיום מלאה שנה לפטירתה של אמא 
  . נכדיה ומספר חברים עלו לקברה לגלות את הלוט מעל פני המצבה, חתנה, בנותיהבנוכחות 

  . ב השני של לימודיהם במדרשה החקלאיתב המקובצת סיימו את השל"תלמידי כיתה י
  .בה השתתפו חברינו, מסיבת סיום נאה התקיימה

  אייר ו "ט
]]]]30.4.5330.4.5330.4.5330.4.53[[[[        

  .  חבר לטיול לסדום ולמצדה40-היום יצאו כ
  .איתם יצא אוטו מגבת ומעיינות

  אייר ז "ט
]]]]1.5.531.5.531.5.531.5.53[[[[        

  ם בדרך ללוד בספרם כי קרה תקר לאוטו של עיינות ג,  חזרו מאמצע הדרךיצחק גורן ורות הקר
  .שבע-בקרבת בארגם ו

  אייר ז "י
]]]]2.5.532.5.532.5.532.5.53[[[[        

  . וכי הבוקר יעלו למצדה,  מוסר כי ראו את חברינו אתמול בקרבת סדוםאברהם דנאי

  אייר ח "י
]]]]3.5.533.5.533.5.533.5.53[[[[        

  .  נתקבלה הידיעה הראשונה כי קרתה תאונה לאוטו,6:30 בשעה ,הבוקר
  . תיכף נשלח אוטו למקום

  :  אשר אמרה,ה נתקבלה הידיעה המר9:30בשעה 
צבי ,  נפצעה קשהחוה ברון , נפצע קשהיצחק מרקוס,  נפצעה קשהריבה מנוס,  נהרגיחזקאל מנוס

  .  נפצעה קלחוה הירש,  נפצעה קלמרים כהן,  נפצע קשהיגנבאוםיפ
   .החולים בילינסון-יצאו כמה חברות לבית, בהתקבל הידיעה

   . הגיע האוטו אשר אסף את האנשים בדרך11בשעה 
  .ילדים ונוער לקדם את פני השבים, ש מהר נתפשטה הידיעה ומכל עברי המשק נהרו חבריםחי

  . המראה הכללי של החברים עורר זוועה
  . לחלק גדול היו חבורות כחולות מתחת לעיניים ועל פני כולם שכנה זוועה, חלק היה חבוש

  .הורידו את החפצים, לאט ירדו האנשים מהאוטו-לאט
  . ילו אחרי קציר דמיםהכול עשה רושם כא

  : הפרטים שנמסרו היו אלה
ובתוך חורשת , יהודה- ירד האוטו מהכביש על יד אבן5:15בשעה . כולם היו במצב של שינה

  . העצים חבטו על ראשי האנשים. איקליפטוסים ושיטות נסע במהירות רבה
  . ונשבר מעוצמת המכות, ין הסולמותבנאחז ] מנוס[ יחזקאל

  . שהורידוהו מהאוטוהיה עוד בהכרה כ
  .  נזרקה מהאוטו החוצהריבה מנוס

  . יתר האנשים קיבלו את המכות ביושבם באוטו
  . עודד ארצי ואברהם-דבורה ברנתוספו עוד , מבין הפצועים קל אשר קיבלו מכות על הראש

  . לא ידעו לספר מה קרה באחרונהיחזקאלעל 



  . החלו ההכנות לקראת הקבורה
  .ברות לכרות את הקברהק- חברים יצאו לבית5

  .משא בלווית כמה חברים לקבל את הגוויה- יצא אוטו3בשעה 
  . מתיחות ודריכות בלתי רגילה שררו בקבוצה

  . בחדר המזכירות חיכו חברים לידיעות על מצב הפצועים ועל בוא הארון
- אחר1 בשעה ]תל השומר[ ליטוינסקי - בערב נתקבלה ידיעה כי הארון עם הגוויה יצא מתל8בשעה 

  . הצהריים
  . מצב הפצועים רציני ומדאיג

  ט אייר "י
]]]]4.5.534.5.534.5.534.5.53[[[[        

  . ליל בלהות עבר על חברי הקבוצה
  .  בצהריים12ביטול מלאכה הוכרז משעה ,  לפנות ערב5ההלוויה נקבעה לשעה 

  . ל" זיחזקאל מתכנסים החברים והילדים להקביל את פני 2בשעה 
  .  הגיע הארון אל החצר3בשעה 

  . הקריאה-ר ויגון נוקב הורד הארון והוכנס לחדרמתוך בכי מ
  .  את הכבוד האחרוןיחזקאלהחברים החלו לעבור על פני הארון ולחלוק ל

  .  בכו בכי מרגד ובנו מלכהאשתו , אמו הזקנה, כל אחיותיו וֶאָחיו
  . בחצר השתררה דומייה ומועקה כבדה

  .החלו ההכנות האחרונות להלוויה
  . ל את הכבוד האחרון" זיחזקאללחלוק ל, קרובהקהל רב התאסף מהסביבה ה

  .  זזה ההלוויה3בשעה 
  . האוכל-יד חדר- הארון הוצא מחדר הקריאה והושם על שולחן שעל הדשא העגול על

  .]תרדיון[ נחמןל " זיחזקאלמתוך בכי עצור הספיד את 
רתומה , רקומשם הובל על פלטפורמה רפודה י, הארון נישא על כתפי החברים עד הכביש המרכזי

  . לטרקטור
  . עולמים- למנוחתיחזקאלקהל רב מאוד ליווה את 

  . שחר-יחזקאל צבי בןהקברות הספיד את -בבית
הורדה הגוויה אלי קבר , לב והכרת האבידה הגדולה שאבדה לקהל החברים ולמשק-מתוך שברון

  . ונסתם הגולל
  .מתוך דומייה כבדה חזרו החברים לבתיהם

  אייר' כ
]]]]5.5.535.5.535.5.535.5.53[[[[        

  . ל" זיחזקאלוצה התחילה לחיות את חייה בלי הקב
כאיש עבודה , כידיד, ל כחבריחזקא -על כל צעד ושעל הינך נתקל באבידה הגדולה שאבדה לקבוצה 

  . ורק לו, כבעל מקצוע שכל שבילי החצר והמשק היו נהירים לו, ועמל
 המסיבות אבל הרגשת כולם היתה כי יש לבטל את כל, שום החלטה לא נתקבלה בשום מוסד

  . והשעשועים

  ה אייר "כ
]]]]10.5.5310.5.5310.5.5310.5.53[[[[        

  . התקיימה אזכרה והתייחדות עם זכרו, ל" זיחזקאללמלאת שבעה לקבורתו של 
  .פה- אל- האוכל היה מלא מפה- חדר

  . הקבוצה התייחדה עם זכרו והעריכה את האבידה הגדולה שאבדה לה

  ט אייר "כ
]]]]14.5.5314.5.5314.5.5314.5.53[[[[        

לשם איסוף , ס החברים לעבודה בשבת עד הצהרייםבה הוחלט על גיו, הערב התקיימה שיחה קצרה
  . גזר והשלמת חציר

  סיון
   סיון 'ב
]]]]16.5.5316.5.5316.5.5316.5.53[[[[        

  .היום התקיים גיוס לעבודה
  . החלו בקציר השעורה



   סיון 'ה
]]]]19.5.5319.5.5319.5.5319.5.53[[[[        

  . השנה לא עשינו כל הכנות לקיום טכס הבאת ביכורים
  .האוכל סודרה תערוכה של הפורח בעונה- בחדר

   סיון 'ו
]]]]20.5.5320.5.5320.5.5320.5.53[[[[        

  .חג השבועות
  . הנוער והחברים השתתפו בטכס אשר סידרו חברינו בנקודה החדשה, הילדים

   סיון 'ז
]]]]21.5.5321.5.5321.5.5321.5.53[[[[        

  .  חזרו הביתהיצחק מרקוס וחוה ברון, מרים כהן, צבי פייגנבאוםהפצועים 
  . מזעזוע מוחעדיין כולם סובלים 

  . החולים בילינסון- נשארה לטיפול בביתריבה מנוסרק 

   סיון 'י
]]]]22224.5.534.5.534.5.534.5.53[[[[        

   :מצב העבודה קשה מפאת
  ; העונה בה הצטברו הרבה עבודות בענפים

  ; שהשכיב הרבה חברים, הקבוצה גל השפעת הפוקד את
  . והמטפלים בהם, החברים הפצועים

   סיוןד "י
]]]]28.5.5328.5.5328.5.5328.5.53[[[[        

  . החולים- מבית]מנוס[ ריבההיום חזרה 
  . היא כולה נתונה בגבס

   סיוןז "י
]]]]31.5.5331.5.5331.5.5331.5.53[[[[        
  .מיכאלוייקרא שמו בישראל , נולד בןלבב - בריקותיאל ולחיהל

   סיוןט "י
]]]]2.6.532.6.532.6.532.6.53[[[[        

  . עלו החברים לקברו והתייחדו עם זכרו, ל" זיחזקאללמלאת שלושים לקבורתו של 
  .פרק מתהילים וקדיש, נאמרו דברי הערכה

   סיוןז "כ
]]]]10.6.5310.6.5310.6.5310.6.53[[[[        

  .גילבאיחור של שלושה שבועות מהר, "ביוטי"היום התחילו בקטיף השזיפים מהזן 

   סיון 'ל
]]]]13.6.5313.6.5313.6.5313.6.53[[[[        

  .ע"אורה במסגרת הגדנ-יצאה היום לשבועיים לבאר' חברת הנוער ז

  תמוז
  תמוז  'ו
]]]]19.6.5319.6.5319.6.5319.6.53[[[[        
  .אפרתוייקרא שמה בישראל ,  נולדה בתשלמה דורי וליפהל

  תמוז  'ז
]]]]20.6.5320.6.5320.6.5320.6.53[[[[        

  .החולים בילינסון-והחזירו אותה לבית,  החמיר]מנוס[ ריבהמצב בריאותה של 

  תמוז  'ח
]]]]22221.6.531.6.531.6.531.6.53[[[[        

  .סל ילדים נכנסו ילדינו למקום השלישי-במשך האליפות לכדור



  תמוז  'ט
]]]]22.6.5322.6.5322.6.5322.6.53[[[[        

  : בשיחת הקבוצה נתקבלו כחברים לקבוצה
  מלכה ושמחה ארציבת    כרמיה

  ]כהן[ מריםבת    ]גרונמן[ שושנה כהן
  ל" זיונהבן    עוזי שחר

  ]יוגב[ צביו ]משי[ רוזהבן   ]יוגב[ גדעון משי
  מירה זיגלמן

  נירה מנדרובסקי
  צבי מנטליך

  ]שוויקה[ מאיר
להשתתף בקורס הרעיוני שנערך , ברל- יצאו לבית]גרונמן[שושנה כהן ו] ארצי[ כרמיה, עוזי שחר

  .ב"לכיתה י

  ב תמוז "י
]]]]25.6.5325.6.5325.6.5325.6.53[[[[        

  . עונת ההבראה החלה
 הננו מקיימים סידור של נופש ,חולים-ההבראה של קופת- מלבד המקומות שהננו מקבלים בבתי

  .נהריהב

  ז תמוז "ט
]]]]29.6.5329.6.5329.6.5329.6.53[[[[        

  .  עזבו את הקבוצהמשה וייסוצפרה 
  : הנימוקים לעזיבתם

   .הסתגלות לחברת הנוער המקומיקושי ב  .א
  . ל" זיחזקאל מנוס נהרג ,חזרו מסדוםש בעת, בוש נהג באוטו משה  .ב

  .גדובנו  ,ל"ז יחזקאלשל אלמנתו , מלכהוהוא אינו יכול לעמוד בפגישה עם , הדבר הזה רודף אותו

  תמוז  'כ
]]]]3.7.533.7.533.7.533.7.53[[[[        

  . הספר למשקים-החלה עונת העזרה של תלמידי בתי
  . מתוך התנדבות, היום באה אלינו קבוצה תלמידים לעזרה בעבודה

  תמוז ב "כ
]]]]5.7.535.7.535.7.535.7.53[[[[        

  ".ילִ ְט מֶ "החל קטיף השזיפים מהזן 

  תמוז ה "כ
]]]]8.7.538.7.538.7.538.7.53[[[[        

  . בשדה ניכרת תנועה חזקה של עכברים

  תמוז ז "כ
]]]]10.7.5310.7.5310.7.5310.7.53[[[[        

  . הי ובמקומה באה קבוצה שני,הראשונה של התלמידים עזבה היוםהקבוצה 

  תמוז ט "כ
]]]]12.7.5312.7.5312.7.5312.7.53[[[[        

  .הנות מהפחתת שעות העבודהיית זכות לחברים ותיקים ליהערב החליטה הקבוצה על הקנ
  .  הוענקה זכות של עבודה בשעה אחת פחות מהנוהג המקובל במשק53 עד 48לחברות מגיל 
  .אחת פחותשעה  - 55 עד 50לחברים מגיל 
  .שעתיים פחות -שים י עד ש53לחברות מגיל 
  . שעתיים פחות - 65 שנה עד 55לחברים מגיל 

  . מועמדים והורים, מזכות זו נהנים חברים
  .  לחרוג ממסגרת זוןאי

  . אבל איך לצבור אותן,שבועי- ובמקרים מיוחדים חד,מייו-שעות העבודה הוא יוםהפחתת השימוש ב
  .  עצמה לבצע את ההצעות האלהועדת החברה קיבלה על

  .  לתקופת מעברהןההצעות האלה 
  . מות עבודה תתלבן באופן משותף לכשיקום האיחודושאלת תוספת ימי חופש והתאמת מק



  אב
  אב - מנחם 'ה
]]]]17.7.5317.7.5317.7.5317.7.53[[[[        
  . דֶר וֶ יקרא שמה בישראל י ו, נולדה בתשמואל זלצמןולתמר ל

  . ברל-ב בבית"תה ייהערב התקיימה מסיבת הסיום לכ

   אב-מנחם 'ו
]]]]18.7.5318.7.5318.7.5318.7.53[[[[        

  . 'תה גיהערב התקיימה מסיבת הסיום לילדי כ
  .תותיתערוכות שמדגימות את ההישגים הלימודיים מתקיימות בשבת לרוב הכ

   אב-מנחם 'ז
]]]]19.7.5319.7.5319.7.5319.7.53[[[[        
  .זהרהקרא שמה בישראל י וי, נולדה בתעמוס גלולאורה ל

   אב-מנחם 'י
]]]]22.7.5322.7.5322.7.5322.7.53[[[[        

  .  בתמונותיואליהו אילון' וז הצפון השתתף החבתערוכת הציירים מטעם האיחוד למח
  . זכו להערכה מיוחדת התמונות

   אב-מנחםב "י
]]]]24.7.5324.7.5324.7.5324.7.53[[[[        

  . מתה היום והובאה לקבורה בקבוצה,ל" זחיה נימץ ,דוד חורןאמו של 

   אב-מנחםג "י
]]]]25.7.5325.7.5325.7.5325.7.53[[[[        

  .  התגייס לצבאעוזי שחר

   אב-מנחםו "ט
]]]]27.7.5327.7.5327.7.5327.7.53[[[[        

  .  הגיעה אלינו קבוצת נוער מצרפת,היהודיתבמסגרת מחלקת החינוך של הסוכנות 
  . הָ ארץ ויכירּוב יסיירו ,יכירו את חיי הקבוצה,  שעות ביום5 יעבדו : שבועות6 הם ישהו בארץ

  אב ז "ט
]]]]28.7.5328.7.5328.7.5328.7.53[[[[        

  . הספר-של בית' וט' תות חיהזיו משתתפים ילדי כ-במחנה התנועה שמתקיים בגשר

   אב-מנחםח "י
]]]]30.7.5330.7.5330.7.5330.7.53[[[[        

  . בודה של התנועה המאוחדתהגיע אלינו מחנה ע

   אב- מנחם 'כ
]]]]1.8.531.8.531.8.531.8.53[[[[        

  . עזב את הקבוצה מסיבות אישיותאברהם- אליעזר בר

   אב-מנחםב "כ
]]]]3.8.533.8.533.8.533.8.53[[[[        

.  אשר מקיף את כל שטחי החיים של הקבוצה,שאלון נרחב מטעם ועדת החברה של התנועה נשלח
  .ועדת החברה במשותף ענתה על השאלון

   אב- מנחםג "כ
]]]]4.8.534.8.534.8.534.8.53[[[[        

  . התגייסו לצבאכרמיה ארציו אביבה זיגלמן ,חורין רותי בן

   אב-מנחםה "כ
]]]]6.8.536.8.536.8.536.8.53[[[[        

 אל בתו אשר , שנה20- אחרי ששהה בה כ, עבר מהקבוצה,ברוך השרוני אביו של ,אברהם פינברון' ר
  . על הכרמל



   אב-מנחםח "כ
]]]]9.8.539.8.539.8.539.8.53[[[[        

  .  עזבה את הקבוצהמירה פורמן
  .סיבות העזיבה הן אישיות

   אב-מנחם 'ל
]]]]11111111.8.53.8.53.8.53.8.53[[[[        

  .  שהתקיים ביער חולדה,הספר השתתפה במחנה של הנוער העובד- של ילדי בית' תה זיכ

  אלול
  אלול  'ב
]]]]13.8.5313.8.5313.8.5313.8.53[[[[        

  .משך כמה שבועותל לעבודה , חברי המפלגה,הגיעה אלינו קבוצת סטודנטים

  אלול  'ו
]]]]17.8.5317.8.5317.8.5317.8.53[[[[        

-תלמה בציור בביתלאחר שנמצאה שנה בפעולה בתנועה בירושלים וגם הש,  חזרה הביתההגר חורן
  . "בצלאל"הספר 

  אלול  'ח
]]]]19.8.5319.8.5319.8.5319.8.53[[[[        

  .הערב התקיימה שיחה משותפת על צורת מחסן הבגדים
  .  מבוססת על תקציב אישי,הקיימת אצלנוהצורה  ,אחתה: הדיון נסב על שתי צורות

  . הנורמהמבוססת על שיטת  ,רה הקיימת בגבתהצו, יהיהשנ

  אלול  'י
]]]]21.8.5321.8.5321.8.5321.8.53[[[[        

-חברתוומעלה ' תה טיהשתתפו הילדים מכ, ]סירני- [ נועה שהתקיימה בקיבוץ נצרבעצרת הנוער של הת
  . זור בשתי השכבותיבל את דגל האי וק, הצטיין הסניף שלנו,זור זבולוןימתוך הסניפים שבא. 'הנוער ז

  אלול ב "י
]]]]23.8.5323.8.5323.8.5323.8.53[[[[        

  .ניתוח ]מנוס[ ריבההשבוע נעשה ל
  . הניתוח עבר בהצלחה

  אלול ו "ט
]]]]26.8.5326.8.5326.8.5326.8.53[[[[        

   .]ורדי[ ברטל בהדרכת ,'תה דיחה שהתקיימה הערב הוחלט על לימוד נגינה על פסנתר לילדי כבשי

  אלול ח "י
]]]]29.8.5329.8.5329.8.5329.8.53[[[[        

  .הערב נערך משאל על צורת מחסן הבגדים

   .א"י-ו' תות ייהזיו השתתפו ילדי כ-במחנה התנועה בגשר
  .זהו המחזור האחרון השנה

  אלול  'כ
]]]]31.8.5331.8.5331.8.5331.8.53[[[[        

  . דה לנוער מצרפתהערב התקיימה מסיבת פרי
  .מחר הם יוצאים את הארץ

  אלול ב "כ
]]]]2.9.532.9.532.9.532.9.53[[[[        

  . מחנה העבודה של התנועה המאוחדת נפרד מאיתנו
  .בזה נסתיים המחזור האחרון של התלמידים

  אלול ח "כ
]]]]8.9.538.9.538.9.538.9.53[[[[        

  .החולים בילינסון-באה הביתה מבית ]מנוס[ ריבה

  . זה חודשים שמתנהלת עבודת איגום בסביבות הקישון
  . ' וישתרע על שטח של אלפיים ד,יכיל בתוכו כמות עצומה של מיםהאגם 

  .שטח ניכר של אדמתנו נכלל באגם זה



  ד"שנת תשי

  תשרי
  תשרי  'א, ראש השנה

]]]]10.9.5310.9.5310.9.5310.9.53[[[[        
  .  הבאה עלינו לטובה,הילדים והנוער קיבלנו את פני השנה החדשה, במעמד כל החברים

  תשרי  'ב
]]]]11.9.5311.9.5311.9.5311.9.53[[[[        

  . משותפת של הקבוצה המאוחדתהערב התקיימה אצלנו מסיבה 
  . דחה את קהל הנאספיםי אשר ב,הנוער המקומי הופיע בתוכנית עצמית

  תשרי  'ז
]]]]16.9.5316.9.5316.9.5316.9.53[[[[        

  .התגייסה לצבא ]גרונמן[ שושנה כהן

  תשרי  'ט
]]]]18.9.5318.9.5318.9.5318.9.53[[[[        

 הוחלט ברוב מכריע כי המחסן יהיה בנוי על בסיס של תקציב ,ין המחסן המשותףיבמשאל שנערך בענ
  .אישי

  שרי תג "י
]]]]22.9.5322.9.5322.9.5322.9.53[[[[        

  .הספר המשותף- עיינות על מיקום בית' קב ועדה מטעם התנועה באה הערב לברר את הערעור שהגישה

  תשרי א "כ
]]]]30.9.5330.9.5330.9.5330.9.53[[[[        

  .  בנות ובנים כחברים לקבוצה ולהסתדרות8התקיים טכס קבלת , בליל התקדש שמחה תורה
  : ואלה הבנים
      נירה מנדרובסקי    כרמיה ארצי

  שחרעוזי     גדעון יוגב
  צבי מנטליך     שוויקהרמאי

  ]גרונמן[ ההולנדית- שושנה כהן    מירה זיגלמן

  שמחת תורה
]]]]1.10.531.10.531.10.531.10.53[[[[        

  .לירושלים לראות בתערוכת כיבוש השממה היום יצא אוטו עם חברים

  תשרי ה "כ
]]]]4.10.534.10.534.10.534.10.53[[[[        

  .בוש השממהי יצאו לחזות בתערוכת כ,ומעלה 'תה וי מכ,הספר-ילדי בית

  תשרי ו "כ
]]]]5.10.535.10.535.10.535.10.53[[[[        

  .הנוער יצאו לחזות בתערוכה-חברות

  תשרי ח "כ
]]]]7.10.537.10.537.10.537.10.53[[[[        

 ללמוד ,רחל-יצאו לרמת,  אסף כהן ויאיר פסחי,שחר- נועה בן,עמליה תרדיון: ב המקובצת"תה ייכ
  . במסגרת המדרשה לחינוך משותף

  חשוון
  ן וחשו 'ד
]]]]13.10.5313.10.5313.10.5313.10.53[[[[        

  . הספר המשותף- היום נפתח בטכס קצר בית
  .דוד- חודשים ברמת3פר במשך הס- ישכון בית,ועדהולפי החלטת ה

  . גבת-הספר לנקודה של איחוד השרון-ינים יעבור ביתילכשיקומו הבנ
  .הספר האזורי-בזה יונח יסוד לבית



  ון וחש 'ה
]]]]14.10.5314.10.5314.10.5314.10.53[[[[        

  . בריאה הביתה]יוגב-רוזנברג[.שרה רחזרה היום , חולים לריאות- חודשי שכיבה בבית10לאחר 

  ון וחש 'ז
]]]]16.10.5316.10.5316.10.5316.10.53[[[[        

  . מיכליחד עם בתה הקטנה , עזבה היום את הקבוצה ]אברהם- בר[ דבורה כנר
  . כרמל ה שעל הר"אחוזה" באליעזרהיא עברה לגור עם 

  ן שנוצר במדינה בקשר עם מעשה תגמול שנעשה בכפר כֵ  לרגל מצב הָ , בנים10הלילה גויסו 
  .הירדן-ברה שבעֵ יָ קיּבְ 

  ן וחשו 'ט
]]]]18.10.5318.10.5318.10.5318.10.53[[[[        
  .  צירים4 נבחרו , הירדן שמתכנסת בעמק,ועידת האיחודול

  . רורים בשאלת חיסול העבודה השכירה אצלנו ובתנועהילקראת הוועידה התקיימו ב
  : גישות  אך בשלב זה מסתמנות שתי,רור טרם סוכםיהב
  .בעד חיסול העבודה השכירה בהדרגה  .א
  .מוקים לאומיים וכלכלייםי מתוך נ,ת העבודה השכירהכהמש  .ב

  ון וחשג "י
]]]]22.10.5322.10.5322.10.5322.10.53[[[[        

  . בשליחות התנועה שם פעל במשך שנתיים ימים, חזר מפעולתו בצרפתשצבי לי

  ון וחשו "ט
]]]]24.10.5324.10.5324.10.5324.10.53[[[[        

  .י עזה"ל ע"נחהישבות של י הת- עוז- במשק הצעיר נחלכמדריך חזר מפעולתו רפאל פסחי

  ון וחשז "ט
]]]]25.10.5325.10.5325.10.5325.10.53[[[[        

  . רושם-הספר המשותף בטכס קצר ורב-נפתח בית
  .הספר הישן-יתנהלו הלימודים בבית, ם בנקודה החדשהיניי עד גמר הבנ,במשך שלושה חודשים

  . החלה הזריעה בשדות

  .  התארסוחייםו ]ביברמן[הדסה 
  .החופה נערכה בבית הוריו בחיפה

  . נדחתה מסיבת החתונה,היָ  פרשת כפר קיּבְ גללנקראו לצבא במאחר שכל בני הנוער המקומי 

  חשון ב "כ
]]]]31.10.5331.10.5331.10.5331.10.53[[[[        

  . צות והקיבוצים באפיקיםהערב נפתחה ועידת איחוד הקבו
  .מחוץ לצירים השתתף מספר לא קטן של חברים

  ון וחשד "כ
]]]]2.11.532.11.532.11.532.11.53[[[[        
  . ילתיאיקרא שמה בישראל י ו, נולדה בתעודדי ארציוציונה ל

  ון וחשח "כ
]]]]6.11.536.11.536.11.536.11.53[[[[        

  . להדסה וחייםהתקיימה מסיבת חתונה  הערב
  .ידי הנוער המקומי- טירית על ההווי עלאהוצגה הצגה ס

  ון וחשט "כ
]]]]7.11.537.11.537.11.537.11.53[[[[        

  .מטע חדש'  ד200בה הוחלט על נטיעת , הערב התקיימה שיחה כללית

  . שמתפקידה להביא לפני הקבוצה הצעות לוועדות שמספר חברים ָיָצא מהן, נבחרה ועדה מצומצמת

  כסלו
  כסלו  'ב
]]]]9.11.539.11.539.11.539.11.53[[[[        

  .בינינו ובין עיינותהמשותף רק קואופרטיב התחבורה והשבוע פ



  כסלו  'ה
]]]]12.11.5312.11.5312.11.5312.11.53[[[[        

  . ימי הבראה לכל חברי הקבוצה10היום התחילו 

  כסלו  'ח
]]]]15.11.5315.11.5315.11.5315.11.53[[[[        

  .הוועדה הביאה את הצעותיה להשלמת הוועדות

  כסלו  'ט
]]]]16.11.5316.11.5316.11.5316.11.53[[[[        

  .ועידהוהערב נמסר דין וחשבון מה

   .היום אחרי הצהריים החל לרדת היורה

  . ' ד5,200עד היום הספיקו לזרוע 
  .' ד2,300 - נשארו עוד לזריעה כ

  כסלו ב "י
]]]]19.11.5319.11.5319.11.5319.11.53[[[[        

  .  לרגל התמורות שחלו,רור רציני ונוקב על דרך הקבוצה והנועריהערב התקיים ב
  .  בהן התבטא מספר ניכר של חברים,רור נמשך בשתי שיחותיהב

  .לעבוד בתנועה  יוצא לשנה וחצייעקב דנאיהוחלט כי 

  כסלו ג "י
]]]]20.11.5320.11.5320.11.5320.11.53[[[[        

  . יים ימיםרות של שנתי לאחר ש, השתחררה מהצבאנירה גלילי

  כסלו ד "י
]]]]21.11.5321.11.5321.11.5321.11.53[[[[        

  .יסוד לחלוקת הדירות בנקודה החדשה- בה הובאו הנחות,הערב התקיימה שיחה משותפת
  : ההנחות

 .הדירות מתחלקות לפי הרמה של השיכון בה חיו חברי שני המשקים  .א
   . לגבי שני המשקים, המבוסס על נקודות,הזמן אי אפשר היה לגשת לקביעת נוהג אחד מפאת קוצר

  .למעשה מספקת את מרבית החברים אשר יש להם ותק של שנים בארץ ובקיבוצים יה זויהנח
  . י חברי השרון" הנותרות ע2- ו,י חברי גבת" יחידות של הבית תהיינה משוכנות ע2  .ב
- ואז ההגרלה תהיה דו,רופים לשתי משפחותי אבל ניתנת האפשרות של צ, תהיה אישיתההגרלה  .ג

  . חדרית
חברי שני המשקים תבצע את ההגרלה ואת הסידורים המעשיים לקראת ועדה מצומצמת מ  .ד

  .ההגרלה

  כסלו ח "י
]]]]25.11.5325.11.5325.11.5325.11.53[[[[        

  . ויר ממשיך להיות גשוםומזג הא
  . מ" מ182עד היום ירדו 

  א"כסלו כ
]]]]28.11.5328.11.5328.11.5328.11.53[[[[        

  . יר ונתחדשה העבודה בשדהוהאו-חל שיפור במזג

  כסלו ג "כ
]]]]30.11.5330.11.5330.11.5330.11.53[[[[        

  . לאחר שלוש שנים ששהו מחוץ לה,זרו לקבוצה ושלושת ילדיהם חחוה דורוןונתנאל 

  .צבי לישו צביה רוןכנציגי הקבוצה במרכז האיחוד נבחרו 

  כסלו ו "כ
]]]]3.12.533.12.533.12.533.12.53[[[[        

  .רתה שנתיים ימיםי לאחר שש, השתחררה מהצבאמירה זיגלמן

  .הספר-חגיגות חנוכה התקיימו ברוב הכיתות של בית

  ח כסלו "כ
]]]]5.12.535.12.535.12.535.12.53[[[[        

  . דשמזג האוויר הקר והגשום התח



  טבת
  טבת  'א
]]]]7.12.537.12.537.12.537.12.53[[[[        
  .השדרה- נעשה ניתוח בחוט]ישראל- בן[ אטקהל

  .הניתוח עבר בהצלחה

  טבת  'ב
]]]]8.12.538.12.538.12.538.12.53[[[[        

הכולל מטע תפוחים רגיל וצפוף ומטע אגסים ',  ד200הוחלט בשיחה כללית לגשת לטעת מטע חדש של 
  .צפוף

  טבת  'ז
]]]]13.12.5313.12.5313.12.5313.12.53[[[[        

  .הושלמו הוועדות שתַכֵהָנה עד להעברה

  ת טב 'ח
]]]]14.12.5314.12.5314.12.5314.12.53[[[[        

  .בהפסקה שחלה בגשמים הספיקו לזרוע את יתר השטח חציר ודגנים

  ב טבת "י
]]]]18.12.5318.12.5318.12.5318.12.53[[[[        

  .  מחוץ לקבוצהיוסףולתקופה של שנה תימצא עם חברּה ,  התחתנהחורין-רותי בן
  .כעבור הזמן היא חושבת לחזור לקבוצה יחד איתו

  ד טבת "י
]]]]20.12.5320.12.5320.12.5320.12.53[[[[        

  . תקיים באוהלומש, שתתף בסמינר לחברים הצעירים ולבנים יצאו להיחזקאל גנני ואלי שטיין

  ז טבת "ט
]]]]22.12.5322.12.5322.12.5322.12.53[[[[        

  .ידי המרכז החקלאי-שנערך על, השבוע השתבצנו במסגרת האלבום של ההתיישבות העובדת

  טבת  'כ
]]]]26.12.5326.12.5326.12.5326.12.53[[[[        

  . נבחרה לאקונומית בנקודה החדשה]מרגלית[ סוניה

  ד טבת "כ
]]]]30.12.5330.12.5330.12.5330.12.53[[[[        

  .  של חברים להקמת המטע החדשסם גיובשיחה הכללית הוחלט על יו
  .כן הוחלט על שמירה בתורנות בנקודה החדשה-כמו

  טבת ו "כ
]]]]1.1.541.1.541.1.541.1.54[[[[        

  . הנקודה הוארה הערב בפעם הראשונה

  טבת ח "כ
]]]]3.1.543.1.543.1.543.1.54[[[[        

-הקיימת-קרןההוגה רעיון , ל" זהרמן צבי שפיראקבוצת חברים וילדים עברו על פני ארונו של 
  .לישראל

  תנה ההזדמנות לאנשיי ונ,ירושלים שהה הארון לילה שלם בנהללבדרך להר המנוחות ב
  .העמק לעבור על פניו

  שבט
  שבט  'ב
]]]]6.1.546.1.546.1.546.1.54[[[[        

  . וגשמים עזים יורדים,שוב גבר הקור

  שבט  'ה
]]]]9.1.549.1.549.1.549.1.54[[[[        

  . וגם התחילו בנטיעה,מון השטח המיועד לנטיעהי בסוֹ מּפהחלה העבודה בטֶ 



  שבט  'ו
]]]]10.1.5410.1.5410.1.5410.1.54[[[[        

   .כנס היום לבית האימון בנקודה החדשהמדגר אחד של אפרוחים הו
  . אחריו יבואו עוד שני מדגרים

  שבט  'ח
]]]]12.1.5412.1.5412.1.5412.1.54[[[[        

  . גלות מהרפת שלנו ושל גבתהיום העבירו לנקודה החדשה את כל העֶ 
  .יום בנקודה-לה העבודה יוםחֵ הֵ , יםהחי-עם העברת ענפי בעלי

  שבט  'י
]]]]14.1.5414.1.5414.1.5414.1.54[[[[        
  .  נעשה ניתוח רציני בלבאסתר קליבנרל

  . טובאסתר ומצבה של ,תוח עבר בהצלחההני

  שבט א "י
]]]]15.1.5415.1.5415.1.5415.1.54[[[[        

  . יצא לקורס לפלחהבנימין כהן

  שבט ג "י
]]]]17.1.5417.1.5417.1.5417.1.54[[[[        

  .רות של שנתיים וחציי לאחר ש, השתחרר מהצבאמאיר שוויקה

  שבט ו "ט
]]]]19.1.5419.1.5419.1.5419.1.54[[[[        

  . נקבעה ליום שישיטו בשב"נטיעת ט

  ז שבט "ט
]]]]20.1.5420.1.5420.1.5420.1.54[[[[        

  .וֹ מּפכל הטֶ העבודה בנטיעת המטע החדש מתנהלת ב

  ז שבט "י
]]]]21.1.5421.1.5421.1.5421.1.54[[[[        

  . בגלל הגשמים שירדו טכס הנטיעה נדחה
  . מזג האוויר ממשיך להיות גשום וקר

  ח שבט "י
]]]]22.1.5422.1.5422.1.5422.1.54[[[[        

  .  השתחררה מהצבאנירה מנדרובסקי

  שבט  'כ
]]]]24.1.5424.1.5424.1.5424.1.54[[[[        

  .עד לוועידה,  יצאה לפעולה בנוער העובדשחר- רינה בן

  ב שבט "כ
]]]]26.1.5426.1.5426.1.5426.1.54[[[[        

  . חודשים3 לשרת בצבא עוד ]השרוני[ עמיממשיך , לפי דרישת התנועה

  ד שבט "כ
]]]]28.1.5428.1.5428.1.5428.1.54[[[[        
  . שנה75 מלאו מרדכי הקרל

  .לישראל-הקיימת-ל של הקרןבֵ שמו ביער היוֹ -י עצים על"הקבוצה נטעה ח

  ה שבט "כ
]]]]29.1.5429.1.5429.1.5429.1.54[[[[        

  . תנועה חזקה של עכברים נראית בשדות
  .]תכשיר להדברת עכברים[ "ַסְמָּבר"בין גשם לגשם מפזרים 

  ח שבט "כ
]]]]1.2.541.2.541.2.541.2.54[[[[        

  . רחל-ב סיימו את הלימודים במדרשה לחינוך משותף ברמת"ילדי כיתה י
  . ימים הם יעברו למדרשה החקלאית לאחר הפסקה של שבוע



  ט שבט "כ
]]]]2.2.542.2.542.2.542.2.54[[[[        

  .המגורים בנקודה החדשה-היום התקיימה ההגרלה של בתי

  שבט  'ל
]]]]3.2.543.2.543.2.543.2.54[[[[        

  . וצה לאחר סיום שלוש שנות הכשרתההביעה את רצונה להישאר בקב' נוער ז- חברת
  . מספר נערים הציעו את עצמם כמועמדים לקבוצה

  'אדר א
  ' אדר א 'א
]]]]4.2.544.2.544.2.544.2.54[[[[        

  . החולים בעפולה- סיימה את שנת הכשרתה בביתחנה אדר
  . כן עברה קורס של חודש באורתופדיה-כמו

  . ילדים במחוז- רופאתחנהלפי הסידור החדש תשמש 
  .יה כולהיוהיא תהיה אחראית בלילות לצד הרפואי של האוכלוס, וחהמצאו תחת פיקיילדינו י

  ' אדר א 'ב
]]]]5.2.545.2.545.2.545.2.54[[[[        

  .גלותלנקודה החדשה העבירו את כל הצאן ואת העֶ 

  ' אדר א 'ג
]]]]6.2.546.2.546.2.546.2.54[[[[        

   בה הופיע הנוער , ערכה חברת הנוער השביעית מסיבה,בסיום שלוש שנות ההכשרה בקבוצה
  . דובצורה נאה מא

  . כה שהדגימה את הישגיהם בלימודיםכן נערכה תערו-כמו
  . החברה הוציאה לאור גם עלון יפה

   ".יליא"המסיבה הכריזו הנערים על הקמת גרעין ששמו 

  ' אדר א 'ז
]]]]10.2.5410.2.5410.2.5410.2.54[[[[        

  .ל חוברת לזכרו" זיחזקאל מנוסועדת החברה החליטה להוציא ליום השנה למותו של 

  ' אדר א 'ט
]]]]11.2.5411.2.5411.2.5411.2.54[[[[        

  .בלה בימים האחרוניםילרגל חום שק, החולים-יתחזרה לב ]כהן-קלבנר[ .אסתר ק

  ' אדר אב "י
]]]]15.2.5415.2.5415.2.5415.2.54[[[[        

  .נבחרה ועדה זמנית שמתפקידה לטפל בקליטת חברים חדשים

  ' אדר או "ט
]]]]18.2.5418.2.5418.2.5418.2.54[[[[        

  .ינים משפחתייםילארץ לכמה חודשים בענ- יצא לחוץ.אברהם ק

  ' אדר אט "י
]]]]22.2.5422.2.5422.2.5422.2.54[[[[        

  . בן נהלל התחתנה עם נחמן תרדיוןודבורה  בתם של עמליה
  .החתונה התקיימה בנהלל

  ' אדר אב "כ
]]]]25.2.5425.2.5425.2.5425.2.54[[[[        

  .שבת התקיימה מסיבה לשחרור קבוצת בנות ובנים מהצבא-לילב

  ' אדר אד "כ
]]]]27.2.5427.2.5427.2.5427.2.54[[[[        

  . ברל-יוצא לסמינר הרעיוני של התנועה המתקיים בבית ]רון[ יואל

  ' אדר או "כ
]]]]1.3.541.3.541.3.541.3.54[[[[        

  . נתקבל כחבר לקבוצהיוסף גליקליך



  ' ז אדר א"כ
]]]]2.3.542.3.542.3.542.3.54[[[[        

  .דוד חורןערוכה בידי , "המשק המאוחד ובעיותיו"חוברת ההופיעה 

  ' ט אדר א"כ
]]]]4.3.544.3.544.3.544.3.54[[[[        

  .נתקבל כמועמד לקבוצה, "אייל" חבר גרעין ,מרדכי בלומנפלד

  ' אדר א 'ל
]]]]5.3.545.3.545.3.545.3.54[[[[        

  .חידשה את פעולתה, נירה גליליבהדרכתה של , המקהלה

  'אדר ב
  ' אדר ב 'ב
]]]]7.3.547.3.547.3.547.3.54[[[[        

  .ובענפי השדה החלה העבודה, זג האוויר מה במ-חלה השתפרות

  ' אדר ב 'ד
]]]]9.3.549.3.549.3.549.3.54[[[[        

  .  חבר25במספר של , משק המשותפתהנבחרה ועדת 

  ' אדר ב 'ה
]]]]10.3.5410.3.5410.3.5410.3.54[[[[        

  . י הבתים בנקודה החדשה"ניגשו לנטיעת עצים ע, אף האדמה הבלתי מוכשרת-על
  .יד כל בית ניטע חורש קטן-כמעט על

  ' אדר ב 'ז
]]]]12.3.5412.3.5412.3.5412.3.54[[[[        

  . בה התבררה שאלת השתתפותנו בפלוגה המקובצת, ימה שיחהבליל שבת התקי
  : לפני הפלוגה שתי מטרות

  .  ללכת בהמונים לתוך שורות הנוער בארץ ולחנכו לקראת הקבוצה-האחת 
  .  לחזק ולבסס את ההיאחזויות של עין גדי ויטבתה-יה יהשנ

  .המחשבה הזו עוררה הדים חיוביים בקרב הנוער והקבוצה

  ' ד אדר ב"י
]]]]19.3.5419.3.5419.3.5419.3.54[[[[        

  . השבוע עבר במזל של חגיגות פורים
  . התקיימו מסיבות נפרדות לילדים הקטנים

נערכה מסיבת פורים בהשתתפות הורי , ועד בכלל' עד ד, הספר של הכיתות הנמוכות-לילדי בית
  .הילדים

  . עם והדר-הערב התקיימה בבית הרשל מסיבת פורים משותפת ברוב

  ' ט אדר ב"י
]]]]24.3.5424.3.5424.3.5424.3.54[[[[        
  .אבנרוייקרא שמו בישראל ,  נולד בןיוסף גליקליךולרחלי ל

  ' אדר ב 'כ
]]]]25.3.5425.3.5425.3.5425.3.54[[[[        

לשם דיון והחלפת דברים על ההנחות , בבית האיחוד התקיים כנס מַרְּכֵזי ועדות החברה ומזכירי הפנים
  .לקראת המועצה לענייני חברה, וההצעות בבעיות החברה הקבוצתית

  ' ד אדר ב"כ
]]]]29.3.5429.3.5429.3.5429.3.54[[[[        

  ". אגרת"גישה של עורכי עלונים עם חברי המערכת של הבחיפה התקיימה פ
  .נדונו השאלות המשותפות ודרכים לשיפור

  ' ו אדר ב"כ
]]]]31.3.5431.3.5431.3.5431.3.54[[[[        

  . היום התחילו לרדת גשמים



  ' ז אדר ב"כ
]]]]1.4.541.4.541.4.541.4.54[[[[        

  . חודשים3לאחר תוספת של ,  סיים את שירותו בצבא]השרוני[ עמי

  ניסן
  ניסן  'א
]]]]4.4.544.4.544.4.544.4.54[[[[        
  .גילוייקרא שמו בישראל ,  נולד בןיצחק דיקשטייןומרים ל

  ניסן  'ג
]]]]6.4.546.4.546.4.546.4.54[[[[        

  .הועברה לנקודה החדשה, על כל הגילים, כל הרפת שלנו

  ניסן א "י
]]]]14.4.5414.4.5414.4.5414.4.54[[[[        
  .חייםקרא שמו בישראל י וי, נולד בןנתן מירובסקיולצמרת ל

  ניסן ג "י
]]]]16.4.5416.4.5416.4.5416.4.54[[[[        

  .ויר נשתנה והחל לרדת גשםומזג הא

  ניסן ד "י
]]]]17.4.5417.4.5417.4.5417.4.54[[[[        

  . בטכס קצר ונאה  והתקיים העומר,רוהשמים התבה

  : ליל שימורים
  . האוכל החדש בנקודה- הוחלט לערוך את הסדר בחדר,למרות כל הקשיים שנראו מראש

  .והסדר היה להפליא, סידור התחבורה נמסר לבנים
 ברוב "סדר" נפתח ה,ההורים ואורחים רבים, חברות הנוער, הילדים מגיל הגן, במעמד כל החברים

  . בהדרכתה של נירה גלילי,ידי המקהלה-הדר על
לכן אין  -  לא נעשתה במשותף, מתוך טעמים שונים,דורי אך עבודת הס,השנה נערכה ההגדה מחדש
  .לראות את העבודה כגמורה

  .רוח כל החברים-לקורת, ההרגשה היתה חגיגית
  .לכבוד החג הופיע עלון מורחב של הקבוצה

  .ברל וחזרו הביתה-ביתב סיימו את לימודיהם ב"תה ייילדי כ

  ח ניסן "י
]]]]21.4.5421.4.5421.4.5421.4.54[[[[        

  .בתוך הנוער העובד,  יצא לפעולה בתנועהיחזקאל גנני

  ניסן  'כ
]]]]23.4.5423.4.5423.4.5423.4.54[[[[        

  .בוועדת הביטחון,  יצאה לפעולה בתנועהשחר- רינה בן

  ג ניסן "כ
]]]]26.4.5426.4.5426.4.5426.4.54[[[[        

  .ותלמטפלות בתינוקו לקורס "יצאה מטעם הקבוצה לקורס של ויצ, "אייל" חברת גרעין ,ברוריה

  אייר
  אייר  'ב
]]]]5.5.545.5.545.5.545.5.54[[[[        

  . בת ירושלים, שולמית ביטר עם יעקב דנאיהיום התקיימה חתונתו של 

  אייר  'ה
]]]]8.5.548.5.548.5.548.5.54[[[[        

  .החג-חגיגת יום העצמאות נדחתה למוצאי
  . הבנות שקרו ברגע האחרון-נתבטלה החגיגה מחוסר אירגון ואי, לבושתנו

  .הדבר השפיע קשה על החברים



  אייר  'ח
]]]]11.5.5411.5.5411.5.5411.5.54[[[[        

  . בה נדונה ההעברה לנקודה, רב התקיימה שיחה משותפתהע
  .  ביולי1-ל הוחלט לקבוע את יום ההעברה

  . כן נדון מצב העבודה והועלתה שאלת העבודה השכירה-כמו
  . סוער ומסעיר, התפתח ויכוח ער ונוקב

  . זו היתה הפעם הראשונה שהיינו עדים להתנגשות רעיונית רצינית בינינו ובין חברי גבת
  . שיחה השאירה הדים קשים בלב החבריםה

  אייר ב "י
]]]]15.5.5415.5.5415.5.5415.5.54[[[[        

  . הספר-נבחרה הנהלה משותפת לבית

  אייר ו "ט
]]]]18.5.5418.5.5418.5.5418.5.54[[[[        

  . י הנקודה"ע" תנובה"הערב הועמדה לדיון בשיחה כללית פתיחת סניף 
  . הסניף יהיה מבוסס בעיקר על מכירת תוצרת המשק

  . כוחים והתנגדות מצד חברים רביםיההצעה עוררה ו
  .  ונדחתה לזמן מסוים,השאלה לא הסתכמה

  אייר ח "י
]]]]21.5.5421.5.5421.5.5421.5.54[[[[        

יחדות ליום י ודחינו את ההת, חל ביום השישי,ג בעומר" ל,ל"יום השנה למותו של יחזקאל מנוס ז
  .ראשון

  אייר  'כ
]]]]23.5.5423.5.5423.5.5423.5.54[[[[        

ב בער. ל ולגלות את המצבה" עלו בני המשפחה וחברי הקבוצה להתייחד עם יחזקאל ז,4 בשעה ,היום
  . האוכל אזכרה- התקיימה בחדר

  .ל הופיעה חוברת מיוחדת"ז להערכת דמותו של יחזקאל

  אייר א "כ
]]]]24.5.5424.5.5424.5.5424.5.54[[[[        

  .שרב כבד השתרר

  אייר ד "כ
]]]]27.5.5427.5.5427.5.5427.5.54[[[[        

  . השרב נמשך

אחראית למחסן , העבודה- יֵר ְּד סַ  שתדאג ותכין ְמ ,הוחלט לבחור ועדה מצומצמת, לקראת ההעברה
  .האוכל- חדרואחראי ל מחסנאי, חצרן, בגדים

  אייר ו "כ
]]]]29.5.5429.5.5429.5.5429.5.54[[[[        

  .השרב נמשך

  אייר ז "כ
]]]]30.5.5430.5.5430.5.5430.5.54[[[[        

  . וגם את השזיפים,יר החם הבשיל את החיטה והשעורהוהאו- מזג
  . היום חלה הטבה

  אייר ח "כ
]]]]31.5.5431.5.5431.5.5431.5.54[[[[        

  .עמק המערביהלמשקי  ז המשותףהיום מתקיים הגֵ 

  סיון
  חג השבועות

]]]]7.6.547.6.547.6.547.6.54[[[[        
  . חגיגה נאה התקיימה היום

  . הופיעו בחגיגהכל הענפים 
  . הירק-גן את הפרס הראשון קיבל



   סיון 'ט
] ] ] ] 10.6.5410.6.5410.6.5410.6.54[[[[        

  .היום התחיל קטיף השזיפים
  . והעצים נשברים מעומס הפרי הרב,היבול כבד

   סיוןג "י
]]]]14.6.5414.6.5414.6.5414.6.54[[[[        

  .תיקים בעלי חדר וחציוכון הויעתה רק לש-לעת, היום נמסרו המפתחות של הבתים בנקודה החדשה

   סיוןז "ט
]]]]17.6.5417.6.5417.6.5417.6.54[[[[        

  .הספר התיכון שבחיפה-הגיעו אלינו לעזרה תלמידים מבית

   סיוןא "כ
]]]]22.6.5422.6.5422.6.5422.6.54[[[[        

  . ין המחזוריהערב התקיימה ישיבה מורחבת של עובדי ענפי השלחין בענ
  . תירס בהשקאהוכר וס-סלק, כותנה: יה כגוןיבישיבה הזו נלקחו בחשבון למחזור כמה ענפי תעש

  . לענפי המשק נוסף בפועל ענף הדיג
  .  ובאופן משותף ניגשו לפתח את הענף באגם הקישון, הצטרף למשקי הסביבהמשקנו

   סיוןב "כ
]]]]23.6.5423.6.5423.6.5423.6.54[[[[        

 אשר תתקיים בשבת ,עברהההשתלבה במסיבת ציון ה" מילואים"המסיבה ליובל העשרים של ה
  .האחרונה להיותנו בנקודה

   סיוןה "כ
]]]]26.6.5426.6.5426.6.5426.6.54[[[[        

לאחר , רותה בצבא היא תחזור לקבוצהיש כי לאחר גמר ,חיה בלאט נמסרה הודעה בשיחה בשמה של
  .מה בקבוצת גבים-ששהתה זמן

   סיוןו "כ
]]]]27.6.5427.6.5427.6.5427.6.54[[[[        

  . ביולי1- הוחלט לקבוע את תאריך ההעברה לנקודה ל,בשיחה הכללית שהתקיימה הערב
נורמלי בו אנו -ל בכדי לסיים את המצב הבלתיוההחלטה נתקבלה מתוך הכרה כי יש לעשות הכ

  . לעשות את הצעד הזה, ויהי מה,אך יש, רים יהיו בלתי מוכנים לתאריך זהמנם הרבה דבוא. נתונים
  . קל עלינו להשלים את החסריבהיותנו בנקודה י

   סיוןח "כ
]]]]29.6.5429.6.5429.6.5429.6.54[[[[        

  . נתקבלה כחברה לקבוצהסלרכציונה ו

   סיון 'ל
]]]]1.7.541.7.541.7.541.7.54[[[[        

  ". ליאי" נקבע כמדריך של גרעין צבי בוכוויץ

  תמוז
  תמוז  'א
]]]]2.7.542.7.542.7.542.7.54[[[[        

  .  כי כמה וכמה דברים חיוניים טרם הושלמו,רה לנקודה נדחהתאריך ההעב
  . ביולי15- חוי נעשה ליהד

  תמוז  'ב
]]]]3.7.543.7.543.7.543.7.54[[[[        

  ]זנוורגיא[ .אריה אבמקום ' נוער ט- נקבע כמדריך של חברתעמוס גל

  תמוז  'ד
]]]]5.7.545.7.545.7.545.7.54[[[[        

  :מצווה לילדים- הדשא חגיגת ברהערב התקיימה על 
  משה שחוריו  נעמיבת  אראלה 

  אריה ברזליוה שרבן    עלי
  צבי מרגליתוסוניה בת    עדה

  . מירסקישלמה וילקוויפה בן    אמציה



  תמוז  'ה
]]]]6.7.546.7.546.7.546.7.54[[[[        

  .  במסגרת מחנות עבודה של התנועה,הגיעה אלינו קבוצת צופים לחודש ימים
  . חיים גושןכמדריך נקבע 

  תמוז  'ח
]]]]9.7.549.7.549.7.549.7.54[[[[        

  . התקיימה מסיבת הסיום של הקבוצה, ליל שבת, הערב
  . יתה פנימיתהמסיבה ה

  . השתתפו כל בני משפחת קבוצת השרון
  ". מילואים" של ה20-המסיבה הכילה גם את פרשת יובל ה

טאה צער ויגון על ניתוק השורשים מהנקודה בה השקענו י אשר ב,ירה משפחתית שררה במסיבהואו
 עשרות לושש בו נשמנו ,חיים-עזיבת תאגם כי אם , לא רק ניתוק מהנקודהו;  שנות עמל ויצירה27

  . לקראת הבלתי נודע,  והליכה למרחב,שנים
  .היתה במסיבה זו כעין התרפקות הנשמה של קבוצת השרון

  .לציון המאורע הופיע עלון מורחב

  תמוז  'ט
]]]]10.7.5410.7.5410.7.5410.7.54[[[[        

  . הבוקר התקיימה שחרית לילדים ומשחקים

תוכנית האגם על  יוסף גליקליך שם מסר ,השרון לאגם הקישון' ערב טיילה כל העדה של קב-לפנות
  .והאיגום בארץ

  .עלו תמונות שונות מהעברו בה ה,בערב התקיימה מסיבה פנימית
  .  עשרות השניםבשלושעד שעה מאוחרת בלילה הדהדו מעשיה ופועלה של קבוצת השרון 

  תמוז א "י
]]]]12.7.5412.7.5412.7.5412.7.54[[[[        

  .ליסר ]םאברה[.אבסיועו של , יה חקלאיתי יוקם מדור לספרבלה עזרונישל ל "זזבון של אביה יבע

  תמוז ב "י
]]]]13.7.5413.7.5413.7.5413.7.54[[[[        

   תובא לפני השיחה , לכשנעלה לנקודה, שבזמן הקרוב ביותר,בישיבת ועדת החברה הוחלט על כך
  . הוט של הנוער המקומייכון ולריהכללית הצעת ותק לש

  . בו תוצב יד לקבוצת השרון,ועדה מצומצמת עוסקת באיסוף חומר להוצאת קובץ

  תמוז ד "י
]]]]15.7.5415.7.5415.7.5415.7.54[[[[        

  . חלה ההעברה לנקודההיום ה
  . שבהם מעבירים החברים את רכושם לנקודה,הנקודה הומה מכלי רכב שונים

  . יה הבוגרת עברה לשיכון קבעירוב האוכלוס
  .ותיקיםוכון היהנוער המקומי השתכן באופן זמני בצריפי ילדים ובקומות הקרקע של ש

  תמוז ו "ט
]]]]16.7.5416.7.5416.7.5416.7.54[[[[        

  .  עם קבוצת עיינותהערב התקיימה מסיבת הפרידה של הקבוצה
 ונקרשו דמעות בעיני רבים ,אך כשהגיעו רגעי הפרידה נצבט הלב, יםעִ ֵר -תבֶ כנית רשמית וׁשֶ והיתה ת

  .מהחברים
  . והתנועה פסקה בדבר,פרשת העברת הנקודה היתה מפותלת וארוכה

רשות יני השיכון ובנייני המשק נשארים בי בעוד סך של יתר בנ, חדרים עוברים לרשות עיינות66
  . ימצא קונהי עד ש,הקבוצה

  תמוז ז "י
]]]]18.7.5418.7.5418.7.5418.7.54[[[[        

  . האוכל-  לפעול בנקודה המטבח וחדרוהיום החל
  . קצב ההעברה נמשך בכל תוקפו

  תמוז ט "י
]]]]20.7.5420.7.5420.7.5420.7.54[[[[        

  .יהיימה ההעברה של רוב האוכלוסיהיום נסת


