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המודעות. לתוכן אחראית איננה הטערכת

 הראשי: העורך
אבנרי אורי

 המערכת: ראש
נהו שלום

 משנה: עורך
איוזו רוב

תבנית: עורך כיתוב: עורך
יהי השה סלבי

המערכת: צלם בכיר: כתב
הרז אריה הבור אלי

המערכת: חברי
 הורוביץ, רויד גלילי, לילי
סרנליה. רו אבו־חסרי, יוסר

 נלור, ה שיי
ורר, רותי

אבנרסטו, אביבה
שלטה

פרי,
לרו.

קינן, עמום
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 לשנה מנוי דמי
בדאר־אויר לחו״ל

י ר״
30.— לזןפרינווג •
 אירופה גרגורה רכל •

 פרנז הורכיהג וכולל
40.— גור\ הכתר ותושבת

לי לררות־אפרי!וה, •
גאוה, רורתיה, בריה,

50.— ומי&ת בורתה
קו סורווות־הברית, •

60.— ותקתיקו קובה רה,
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70.— אתריקה
ה • י ל ר ותת וויו־ לא

80.— וילור

 לנציג פנה האויר, חיל טייסי לשדרות להצטרף ושואף 17-23 כגיל אתה אם
הדרושים. הפרטים לקבל למקום־מגוריך, הסמוכה הגיוס כלשכת חיל-האויר
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מא פירסום של החיוביות התוצאות אחת
 היתד. )1166 הזה (העולם קדושה״ ״פרה מרי

 בהוד זה עתון מושרש כמה עד נוכחנו כי
 תגובות, של ניכר מספר העובדת. ישבות

אי מכתבים וחלקן למערכת מכתבים חלקן
מוש קיבוצים, של כתובות נשאו אלי, שיים
 הצטיינו הם ומושבי־עובדים. שיתופיים בים
 אובייקטיבית, ביקורת של גבוהה ברמה כלם
לעתון. אוהדת ברוח כתובים והיו

 האחד מהם. שניים כאן לצטט רוצה הייתי
 דווקא הוא שיתופי. במושב מורה בידי כתוב

 במאמרי, ,שהשמעתי לדעה בתוקף מתנגד
 על ביעילותו עולה השיתופי המושב כאילו
 נטיונו סמך על המורה, מוען עובדים. מושב

הנכון. הוא ההיפך האישי:
 וקיבוץ) שיתופי (מושב השיתופי ״המשק

 ולא תיאורטי, באופן רק המושב על עולה
 ב־ ,כהלכה עובד המושבניק מעשי. באופן

 שחבר בעוד עצמו, את לפרנס עליו כי ידעו
 כמו עובד אינו השיתופי המושב או הקיבוץ
 חבר אף וכי מובטח לחמו כי בידעו שצריך,
כך. על לו יעיר לא בדרגה לו השווה

יש ובקיבוץ שיתופי במושב שגם ״ברור
 מעטים. הם אך כהלכה, העובדים אנשים נם

 על לשמור יכולים השיתופי המשק חברי
שבי ניצול על־ידי רק הנוכחית רמת־חייהם

 מחפיר!) ניצול אלא ניצול, סתם (ולא רים
 ועל־ ובתעשיה, בחקלאות רחב בקנה־מידה

 ולזמן נמוכה בריבית הלטאות קבלת ידי
מוח כשהכסף ומהממשלה. מהסוכנות ארוך,

 מגיע ערכו אין שנים, עשר או 15 אחרי זר,
ההלוואה.״ קבלת בזמן הערך למחצית אפילו

מר שהמאזנים העובדה על מצביע המורה
למש (ממוצעת נמוכה הכנסה או גרעון אים

 ואילי השיתופיים, ובמושבים בקיבוצים פחה)
מסקנ נאותה. הכנסה מראים הם במושבים

ה את להפוו הוא לי הנראה ״הפתרון תו:
ב המעטים השיתופיים והמושבים קיבוצים

להיפך!״ ולא למושבים, ארץ
 איש־מושב של מכתבו מעניין פחות לא

 את לפרסם שלא ביקשני הוא שגם מנהלל,
 בראשי־תיבותיו, להסתפק אלא המלא, שמו

 פתוח דיון דרוש כמה עד אני ״יודע א.: צ.
 הוא שעתונכם מקווה ואני חופשית, במה על

 המושב כי לדעה בהתנגדו מציין, הוא כך,״
ה של הייעול בעיות את לפתור יכול אינו

חקלאות.
ב לשמור שאי־אפשר מסכים הנהללי אין
 שמירה לשם יבולים של מחזוריות על מושב

 זה צורך הופר לדעתו, הקרקע. בריאות על
 על־ שהושפעו מושבים, של קטן במספר רק
 הדבר אין אך בשוק. הקוניונקטורה ידי

 הדבר ואין המושבי, המשק בלל לגבי נכון
 את שהפרו המשקים לאפשרות מחוץ גם

הכלל.
 המספוא כי מסכים הנהללי הקורא אין
 ה־ גידולי מאשר מים יותר מצריך לרפת

 ה־ המושבים כי אפילו טוען הוא תעשיה.
 מאשי יותר בגידולי־תעשיה הצליחו וותיקים

והחוות. הקיבוצים
״התכ כי לדעתו, היא, האמיתית הבעיה

המתכ הגבוהה המדיניות נכון, יותר או נון,
 המוש־ ההתישבות חרוץ. כשלון נחלה ננת,
ב מיכסת־קרקע, על מבוססת החדשה בית

 משקית ליחידה דונם 18 בין סופי, תכנון
 בנגב בדרום, דונם 40 לבין ובמרכז, בשרון
 אין כמשקי־שדה. המסווגים המשקים ובשאר

 הוגן. לקיום להגיע כדי למתישב מספיק זד,
 על מתישבים של רב מספר להושיב במקום

 את להגדיל צורך היה קטנה, יחידת־שטח
 מתיש־ של יותר קטן למספר השטח יחידת

 התוצרת להוזלת להגיע גם זו ובצורה בים,
.״1מוגב ייצור על־ידי

 ״המושב כי כן, על מאמין, מנהלל הקורא
 מבחינה הן הנכונה ההתישבות צורת הוא

 ויחי־ במידה חברתית, מבחינה והן כלכלית
ל בהתאם תוגדל המתישב של דת־השטח

 ובהתאם העובדת המשפחה של ד,ייצורמשר
ה או — העומדים ואמצעי־הייצור לכללים
לרשותה.״ — לעמוד יכולים

 ביחס הנר,ללי הקורא מסכים זאת לעומת
 בחקלאות. המפלגתי העגל את לשחוט לצורך

המפלג הזרמים ביטול ברעיון תומך הוא
 הקו, אורך לכל איתכם אני ״מסכים תיים.

 גרני כל לתועלת יהיה הדבר כי ובטוחני
העובדת.״ ההתישבות
 זהו כי מוכיחות אלה ראשונות תגובות

 יחזור הזה העולם ויכוח. של ראשיתו רק
 מיטב את לה ויקדיש הקרוב, בעתיד לבעיה
 אחרים קוראים גם אם נשמח אז, עד כוחו.

 השיתופיים ובמושבים בקיבוצים במושבים,
דעתם. את יביעו
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