
 לשעבר ,26 נעים, אליהו הצברים. אבי
אחו בתושבי הנאה הוא שיכר, משרפת פועל

 ילידי צברים הם הצעירים בניו ארבעה : זם
באר־שבע). הדסה : דיוק (ליתר אחוזם

 חלבן אשת אבקסיס, אסתר האווזים. אם
מכ בניס, לארבעה ואם בקזבלנקה, לשעבר

 ארבעה בני הראשונים אווזיח 60 אה לימה
חגעיריוז• בניה מוקמת כשהיא לברהזיוו הימים

 לשעבר ,30 אברג׳ל, יוסף הפרות. כעל
 מתמסר דחק, תעסוקת כל דוחה זהב, צורף

 בעל הוא : התוצאה החקלאי. למשקו ורק אן
הורה■ ועגלתה, יפה, בכפר, היחידה הפרה

 לשע־ ,67 פטיטו, אברהם התלמיד-חכס.
 במושב יושב נידח, מרוקאי כפר תושב בר
 שעה לתורה מתמסר הענפה, משפחתו עם

ולאביהם. עצמם להם לקמח דואגים שבניו

ידבוחךי דר׳ח ■י■ 1! י ■י ■! י ■ ! !■ ! .<■ ■
 רעש ללא מתגשמת, הדרום, ממושכי אחד כאחוזס,

 כקרקע עולים מאות של קליטתם פרסומת, וללא
 ומיוכלי-הידיים רחכי־הגרם שהאכות שעה הארץ.
 מתאמגים ובכביש, בדיר כשדה, יומם לעכודת יוצאים
 כעתיד, ייעודם לקראת הארץ, ילידי הצעירים, בניהם
 הארבע, בן הוא, ענה משמאל. שבתמונה הצעיר כעודר

:ממנו למעלה שאין כבטחון ?״ מבסוט ״אתה כשנשאל
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 שטוחה רמה על מרוקו יוצאות משפחות 28 עלו שנים ארבע לפני
 את הניחו לבאר־שבע, צפונית קילומטר כשלושים הנמצאת ואפרורית
 מאדימים רעפים גגות להתכסות עתידים שהיו המלט לבתי היסודות

 המוקפים שלו, הקוביות שבתי אחוזם, מושב אנשי אלה היו ונאים.
מקומם. על איתן עומדים בשלה, שעורה שדות

 הטלפון עמודי העפר, שבילי בין הבטחונית, התיל לגדר מעבר
 מה של כדבר החלוציים חייהם את אחוזם אנשי חיים והחשמל

 ירדן בין הראשי המעבר־הסתננות כביש על הנמצא המושב, בכך.
 יותר הרבה הגבולות. שבין בחלל בטחון עמדת רק איננו עזה, לרצועת

 רגליהם בשתי העומדים המתישבים, של אחוזתם נחלת הוא : מזה
החקלאית. הקרקע על

 הפלאפל, בזכות השאר, בין המפורסם, (החומוס וחומצה יבש בצל
 (ללא־השקאה) הבעל תבואות הן שבת) של והחמין החומוס סלט
 כבשים, עדר מהחזקת הכנסותיהם את מגדילים שאנשיה אחוזם של

 (שימור דחק ועבודות טבק במשתלת אחרים ועיסוקים ברווזיות
הברזל). מסילת ותווי המים לקו תעלות חפירת קרקע,

המקומי, בבית־הספר 75 :ילדיו הם במושב חשוב יותר גידול
 במגדיאל. החקלאי החינוכי במוסד 16 עד 13 בגיל ועשרה בגן, 37

 אמיתיים. נגב חקלאי להיות גדלים המושב, בעיסת השמרים הילדים,
 ללקט החומצה, לקציר הכבשים, לעדר הזדמנות בכל נלוזים הם

 אין־סוף עד המושכות החקלאיות המכונות על לדבר שלא בשדות.
ומכבש). קומביים טרקטורים, (ארבעה

 ארגון ההתישבות לדרך העלה כאחד המבוגרים ואת הילדים את
 מושביו 15מ־ אחד הוא שאחוזם הציוני, העובד תניעת של המושבים
 עוזיהו, לשדה ועד הירדן) מקורות (ליד בצפון משאר־ישוב הפזורים
 נפש, 5000 המקיפים אשדוד), (ליד בדרום בארץ, המושבים מאוכלס

הגלויות. כל יוצאי
 מספר חודשים לפני רק זה היה וענייניים. נמרצים זריזים,

 ולאחדות הצעיר, השומר הארצי הקיבוץ מטפחת מפ״ם, גם כאשר
 ההתיש־ צורת כי למסקנה הגיעו המאוחד, הקיבוץ מטפחת העבודה,

 בצורה תבעו, המושב, היא המדינה קום שלאחר לעלייה המתאימה בות
 זאת, התישבות צורת גם להגשים אפשרות יחד, גם ומוסווית גלוייה

לקיבוצית. נוסף
 בראש הצועד בהסתדרות, הפרוגרסיבית הסיעה הציוני, העובד
 בשבע אלה תביעות והגשים, הקדים׳ המושבית, התישבות מגשימי

 בהם במושביו, המענהנ את ונתן המדינה קום בשנת עוד שנים,
בחקלאות. •השרשתם נפשות אלפי קליטת ובחריצות בשקט מבוצעת

 חסרת־היומרה, גישתו בגלל הציוני העובד זכה זאת להצלחתו
 אחד, מצד להם הנכונים הקשיים את המתישבים מן מעלימה שאינה

 הצעירים אנשיה שני. מצד לעזרתם, לבוא טרחה. כל חוסכת אינה
 נמרצים זריזים, הם ,30 הוא הממוצע שגילם הציוני, העובד תנועת של

 באחד המתעוררת בעייה בכל לטפל שעה כל מוכנים וענייניים,
— ממושביהם.

 למול זזיוכח את חוסכת איננה מאחוזם האלמונית חיוך. מבצע
 אם כי חיץ, במבצע השתתפות איננו! מנולתח י3 אף תעדטח פני

 הסימול את שקיבל אחר אמו, מעגויני וזיונו) הטעח, בן נסלח טיפול
האלמונית. של וחמסור-ות חעדינוו! ידיח מידי חזח, בעולם הראשון

 כט׳ מידה באותה יעיל ואינדיבידואלי. אינטנסיבי
 1הנ החברתי. הטיפול הוא הציוני, העובד מושבי זוכים בו המשקי,
 ד,הםתנ נזקי כבעיית חמורה כה משקית לבעיה רק דואג לא הציוני

 יסו חברתית לבעייה גם אלא העיקריים) מנפגעיה הם (שמושביו
 לד התנועה דואגת שבמושבים הממלכתיים לבתי־הספר כחינוך.

ביותר. המשובחים המדריכים ואת ביותר, הטובים המורים את
 תז חברי וכללי, חברתי מדריך התניעה מייחדת מושב לכל

 מדר החדש, המושב לתושבי כל־בו מעין שהם ומנוסים, וותיקים
צרב לכל דואגים דרכיהם, בכל ביממה שעות וארבע עשרים אותם

 לע גם חושבת בקיים, מסתפקת איננה הציוני העובד תנועת
 מפא״י שלחה למשל, אפריקה, מצפון מתישבים עליית לארגון

 לעומת הציוני, העובד בתפקידו. שנכשל נהלל, מוותיקי אחד
 פתחיה מושב איש אניג׳ר, יששכר אפריקה צפון ביוצא בחר

 ג! שני קצר זמן תוך לארגן הצליח למרוקו, שיצא רמלה),
 חבו מבחינה מלוכדת, עתודה המהווים למופת, התישברתיים

- להתישבות. יחד, גם ונפשית
 ואינדיבידואל 'אינטנסיבי טיפול של הבולטות התוצאות אחת

 המעבר במחנה השבוע נתגלתה במתישבים הציוני העובד של
 מש! 53 יהודה. שבהרי משואה : לכיש חבל להתישבות המיועדים

 (במקרה, בלבד אחד למדריך נזדקקו במקום הציוני העובד
 ד,מ הפועל לתנועת המסונפות המשפחות 70 הוא). אף פתחיה
 ח על כולם מדריכים, 15מ־ פחות ללא נזדקקו זאת, לעומת
הסוכנות. של ההתישבות תקציב

 מאלוני-אבא דיך עובד ,46 גולדברג, רפאל ינוך.1ו מבצע
 והכל־בו האבא אחוזם, של חכללי חנזדרין הוא יזרעאל

 חשיסח את במגזדו מדגים חוא זאת בהזדמנות לתושביה,
80 •מונח שלהס שחעדר 3חמוש אנשי לפני שינז,33ח לגז


