
לימודים במטבח ת1צו
 כי )25( ויצנון לעליזה הבהירו

 כל של סענוו להשביע אי־אפשר
 רל תלונות לקבל נעים ״לא אחד.
הסבירה. הדייסה,״ שנשרפת פעס

 ויס שתמר לכך הגורם היו לימודים ורק
 חזרה לא זמנית, המשק את עזבה )22(

 מכל כי נוכחה כאשר סיומם, עם אליו
בלבד. מעטים רק נותרו במשק חבריה

לילדים דאגה הכלל דוגמת
 בניהו (״תלם״) יוסף בשביל גם טובה היתה

 וכ־ מוחלט לשיוויון התנגדתי ״תמיד ).26(
 עוזבים, הטובים החברה שכל ראיתי 1אש

בניהו. הסביר הביתה,״ אני גם הלכתי

 לאה בגונן, שנישא הראשון הזוג את המרידה
הרא היתה ענת בתם ).26( גולדרט ואלכס
 אותו בת חברה בבית־הילדים. ששכנה שונה

בודדה. נשארה ענת באופק, נראתה לא גיל

נדט׳ משק
שהכי החיפאית לרינה גם קסם

 בגונן. יענק׳לה בעלה את רה
 כמה כשרואים במשק ״נזכרים

אמרה. בילדים,״ לבד לטפל קשה

אכזבה
מרא ),26( קירר אלקנה של חלקו מנת היתה

להדר אף יצא אלקנה בגרעין. המדברים שי
 את רב זמן הרביץ בתל-אביב, בתנועה כה

בעיר. נשאר בעצמו, התאכזב לנערים, תורתו

אידיאל חוסר
 זיוה את שהחזיר היחיד הגורס היה

 אמרתי לא פעם ״אף הפירה. וינברג
 זה בקיבוץ; להישאר מתכוננת שאני
יותר.״ לא אבל לשנה־שנתיים, נחמד

חבדה חוסר
 הזוג, לתל־אביב. )26( נרטל ותמר אהרון את החזיר
 לעזור כדי העירה, מוגבלת לתקופה תחילה שבא

 רק כי למשק, לחזור ביקש כאשר נוכח, להורים,
לצמיתות. עזב חרוב בקיבוץ, נשארו מחבריו מעטים

 המאוחרת, התנועה הרפתה. במלוא הספר
 תוקף בכל סרבה הגרעין, השתייך אליה

 לקיבוץ יצטרפו חניכיה כי לרעיון להסכים
עזב. לנגב גרעין הצופים. תנועת של

 ההשלמות בתולדות ביותר האופיינית אולם
 הגרעין, שגב. גרעין פרשת היתד, גונן של

ב בגונן שהה הצופים, תנועת של הפעם
 חברים אולם במקום. והתאהב עבודה מחנה

 בשדה־ מה זמן שישבו הגרעין, של אחרים
 ביג׳י. של המשיחי מהחזיון התרשמו בוקר,

 אוהדי לנגב. לרדת חבריהם על השפיעו הם
מי הנגב. קסם לבסוף אולם התנגדו, גונן
הנגב״. להר ״שגב סיסמה: חיבר אף שהו

 את שגב חברי הכינו האימונים בבסיס
 וסיסמאות: מחזות שירים, — האידיאולוגיה

להת הספיקו עוד הגיוס לפני נגב. נגב, נגב,
 שעלה איחוד ממעגן, נוער־עולה עם אחד

 לתת מהצופים חלק התנגדות עקב בקושי
 להכשרה יצאו הם העולה. לנוער שודד, יחס

מת מקום אחרי תרו משם יעקב, באשדות
לקילו שיעלו ביג׳י עם סוכם בנגב. אים
אילת.—באר־מנוחה הכביש ליד 90ה־ מטר

 הובאו מכוניות, על הועלו הם אחד יום
 עד במקום להחזיק כדי לעין־רדיאן ישר

 הנקודה. את ליישב שנועד הגרעין שיבוא
 נוספת. אלטרנטיבה לעצמם מצאו שגב חברי

להי ביקשה אחת בגרעין: היו דעות שלוש
 את להשלים תבעה השניה בעין־רדיאן, שאר
 לשדה־ הצטרפות בעד היתד. והשלישית גונן

 בעין־ שישארו בתוקף התנגד האיחוד בוקר.
 שהיו אלה כל לגונן. שילכו תבע רדיאן,
 האריות אליו. הצטרפו למשק, חזרו בגונן

 לשדה־בוקר. הלכו הבנים, מרבית שבחבורה,
 מלהשפיע חדלו לא לשדר,־בוקר שהלכו אלה
 לכך גרמו לגונן, שהצטרפו חבריהם על

לנגב. ירד הגליל, את שוב נטש מהם שחלק
 חברי אצל דועכת החלה האידיאולוגיה

את עזבו רבים השיחרור. לפני עוד שגב

 קיבלו אחרים אחרות, ליחידות עברו הנח״ל,
 התקרב עם לימודים. לצרכי מוקדם שיחרור

 נפגשו <«־זשר העזיבה. זרם גבר השיחרור,
 כל על צחקו השיחרור, בעת בקלט, כולם

 אחד, לגרעין שוב התאחדנו ״הנה הפרשה,
תל־אביב.״ גרעין

 של ההמונית העזיבה שלאחר החודשים
 ידע לא שהמשק משבר חודשי היו שגב בני

הותי החברים מבין עשרה לפחות כמותם.
 את יעמיד הצעיר עירוי־הדם כי שקיוו קים,

 את עזבו התייאשו, בריא, בסיס על הקיבוץ
 שטרח מי משפחותיהם. עם יחד המקום

 שהופיע שגב, גרעין חברי בבטאון ופישפש
 היו כי למצוא, היה יכול גיוסם, לפני

 מידת מהי מראש שידעו כאלה, רבים ביניהם
המפוצצות. הסיסמאות של הרצינות

 עוד הגרעין בעלון שנדפס קטן חמשיר
 את לסכם כדי בו היה לנח״ל, הגיוס לפני

הפרשה:
שגב, בשם גרעין היה היה

הנגב!״ ״הר — היתד, לו שסיסמה
— התעורר אחד יום
!התפורר כולו הוא

הנגב. הר נשאר־... רק מוצק
 נותרו אנשים ארבעה רק הכזיב. השגב
 הזמני הסכר עצמה. בגונן היומרני מהגרעין

ה הגרעין חברי 60מ־ נפרץ. העזיבות של
ממנין. פחות נותרו לגונן שעלה ראשון

 רבות: מני אחת אך היא גונן דוגמת
 לא לספר, שיצאו גרעיני־ה,התיישבות 282מ־

הת בעת שהיה כפי אחד גרעין אפילו נותר
.83 העזיבות: אחוז נחלותו.

★ ★ ★
אכחגה במקום פתוס

להם־ חדורי הצעירים את מכיא ה
J( ערכיהם? של צינית כה לנטישה הרעיון 

של ודים הבטח הקשיים :ודאי אחד דבר

 להיפך: לעזוב. איש הניעו לא ישובי־הספר,
 לכל משתק גורם היא הגבול על המתיחות

 את בגלוי או בסתר המתכנן חבר, עזיבה.
ה השמע עם תוכניותיו את נוטש עזיבתו,

פע עמדה גונן הגבול. על הראשונה יריד,
 ואף מרגמות מקלעים, אש תחת רבות מים

 משלושה פחות לפני רק סוריים. תותחים
לעז שנשלח צעיר חבר בגונן נהרג חודשים

 משמר־השרון. בן פילר אסף הקיבוץ, רת
 לא איש קשיחות־יתר. היתה הנותרים תגובת

חודש. אותו כל עזיבה על דיבר

 תשובה אין הקיבוצית התנועה לאישי גם
הא את תולים הם העזיבה. לבעיית ברורה
ב לא רק במדינה, שהוא גורם בכל שמה

 משנת קיבוץ חבר שמיר, בונים טוען עצמם.
 ■הארצי: הקיבוץ של הנוכחי ומזכירו ,1932

 שיש האנטי־חלוציות ברוחות היא ״האשמה
 בן־ ועל־ידי מפא״י צעירי על־ידי ביטוי להן

מד קריארה או צבא כי טוענים הם גוריון•
ה מישוב פחות לא חלוצי מעשה הם עית

 ולא לאידמית צעירים שילכו מדוע ספר.
וזיצמן?״ למכון

 שעלו בעת הנח״ל מפקד היה נצר משה
 ישב הוא לגונן. הצופים של ט׳ גרעין חברי

ה את בירך העלייה, בחג הכבוד בימת על
 גם עקשנית. להתמדה הצעירים מתיישבים

 הוא לעזיבה־הרבתי. הסיבה את יודע לא הוא
 איש מייעץ למניעתה. הצעות להציע מוכן

הר שיהיו ״צריך האיחוד: ועסקן רמת־יוחנן
 לילדיהם. לחברה דואגים ההורים ילדים. בה

 לדעתו עוזבים.״ הם ילדים, מספיק כשאין
הק אפשרויות את החדשה העלייה תצמצם

היא. גם תצטמצם העזיבה בעיר. ליטה
ה את תולים חסאוחד הקיבוץ מזכירי גם
 הם במדינה. השוררת הכללית ברוח קולר

 הפתרון מאידיאליזם״. כ״פחד זאת מגדירים
שההת־ במדינה הגופים כל שכנוע לדעתם:

חון.
מנ העובדת, ההתישבות אנשי כי נראה

הס חלוציות, הנקראות תנועות־הנוער היגי
ה למילוי חדשות השלמות במשלוח תפקו

ה לאיבחון דאגו לא הנטוש, בספר חורים
 חברי בין חדש עזיבות לגל שהביאה מחלה

שנד רוזי־הפאתוס, המלל עצמם. ההשלמות
 בתנועות־הנוער, מדריכים על־ידי לקרבם חס
 הרתיע בספר, להחזיקם כדי להם הספיק לא

לשם. להגיע מלנסות אף אחרים רבים
★ ★ ★

ה ר כ כ ה רי ב ג ד

ל ך כ ת כ א ב שהמשיכו מעטים נשארו ז
 נאמו לא הם הגבול. ליד האפור יומיום !

 נשאו הם בחלוציותם. התפארו לא ציונות,
 אודות לפעם מפעם רטנו בשתיקה, בעול

הגיעה. שטרם ההשלמה
 חלקית תשובה אף היתד, שבידם ייתכן
 ),25( גולדס עמוס הסביר העזיבות. לבעיית

 ״אני בספר: נשאר מדוע כשנשאל גונן, חבר
 אינני שם. לי שטוב משום בישוב־ספר יושב
 ללכת לחטאים וקורא שעה מחיי שפרש סגפן

 יושבי של לרשותם עומדות אמנם למנזר.
לר עומדות שאינן מסויימות הנאות הכרך
 אחרות. הנאות על־ידי מתפצה אני אך שותי,

 יותר, טובים חיים חי שאני הכרה לי יש
 לי שנותנת היא זו הכרה יותר. תועלתיים

עצמי...״ ערך את
 ההשלמות־שבדרך מדריכי אותם היו אילו

 השקולה ההכרה את חניכיהם בלב מחדירים
 שאינן נבובות מליצות במקום עמוס, של

 הדברים פני היו במציאות, למימוש ניתנות
 במליצות מדורבנים נערים במקום אחרים.

ה הראשונה בהזדמנות הבורחים מעורפלות,
 בספר יושבים היו אבא־אמא, לבית עירה,
עושים. הם מה היודעים בעלי־הכרה, גברים


