
ו
 :חורים
 שישב

 משן [.
,24—ן!

החלים
אדמת

אל.
ליולי.

לשע נלהב אצ״לניק הרעיון. יוזם מוכה הכל ז
 מפלגות אי! משותפת בעבודה כי משוכנע בר, לי,

היה ר
 החברה; של הליצן זה : שנים בעוד מהם אחד כל יהיה

 — מטה כלפי המשוכים החדים, הפנים תוי עם ההוא .
 הוא — פלגמתי־כמעט קר, בחיוך כאן היושב וזה

 הבריא. וההגיון הצלול המוח בעל וועדת־המשק איש
 סופית החליט לא עוד בפיו, קש גבעול כוסם בצד, שב

 עם יחיה אם אפילו יצטרף, אם אפילו יחליט, לא
אחד בפרוזדור נמצאים הם חייהם שכל אנשים יש ים.

 נערים של חבורה עדין היו רגע אותו לעתיד. ,ועד
 ועד הצבא, את סיים שטרם הנער בין הנודד גילים ילם

 הדבר .24ה־ בן באר־יעקב מושב בן ושזוף, משופם
 היה החשוך, המרחב בלב הנטוי האוהל סביב יחד, 1
 שאינה קואופרטיבית, בוקרים חוות הקמת :אחד ף1

מפלגה. ■ם
 להבין כמובן, יכלו, לא הסוכנות של ההתיישבות זלקת
 ז מפלגה לשום שייך שאינו ״ישוב :הרעיון את

 ז״ מאחוריכם יעמוד זאת בכל מי ז יתכן זה איך מרת,
 אח להסביר החור,) רעיון (אבי למוכה קשה משימה
 הכל דבר. שום מאחורינו אין :מאד ״פשוט : ופליאה
!״ חלס פסוק. סוף נקודה. וצאן. שטח קשים
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שיקימו לחוזה לקרוא הציעה להם, לעזור הסכימה

 שנערכה הכללית האסיפה החברה. בעיני חן מצא 1
 — פרוזאי יותר אתר, בשם בחרו כבר רובם סערה.

 ז חייכו אחדים רק ויותר. יותר התחמם הויכוח ־ים.
״נולד לא שעוד ילד של שם על ח עוז השטח אפילו !

 רבים בשטחים הסוכנות אנשי עם סייר מוכה בא. !ה
 בשפלה, נטושות אדמות של למישור שהגיעו

 גם טובה היתד, האדמה גל־און. מקיבוץ נסונית־מזרחית
 אי־אפשר אך חסרו. מים רק למרעה. וגם למטעים 1

 הבעיה מוכה. החליט ! זה זהו הנוחיות. כל את לקבל
:פתרה.
 עמוסה מוכה של המשא מכונית יצאה שעבר שבוע
לנחל שיהיו השטחים את להכיר יצאו החברה עתיד.

השי המסורתיים, והפינג׳אנים המדורה — בואדי 
השירים גם והמחתרת. הפלמ״ח שירי הישנים, השירים ק
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 ו בקולו איזי ונתן, איזי תרכות׳ניקים.
המצב־רוח את יוצרים למימיקה, בכשרון נתן

 ל־ ומבצעיו. הרעיון מיוזמי אחד חיימקה. תקדים
הצאן. גידול לפני זקן גידול קודם דעתו החדש.

 במד אחד : דיומא של המוסקיטיירים של בסיסמתם מאמינים ואיזי קבלנסקי נתן, ריקלין, מעיינות. המוסד,יטיירים ארבעת
אחריהם. שיבואו לרבים זה מקצוע להקנות והרוצים בעסק בעלי־המקצוע הם המוסקיטיירים שלפנינו זח במקרה אחד. בעד וכולם כולם

— בשפע היו זאת לעומת חסרו. והפרודוקטיס הלחם קינוח־סעודה. את מחלקת לעתיד, טבחית (שמאל) בלה 1 האוכל חברה,
ובאר־יעקב. עיינות של מהכרמים שהובאו רעננים ענבים להם. חסר לא התאבון החברה. בין הבוקר ארוחת

העיקר איכפת. לא לחברה אבל ארוך, סיור מחר 1 אילת הי למקלט מאזינים ויהודית מוטקה לבידור. גם דאגו המסיירים ישראל. קול
חשובות. לא המילים שיר, רודף שיר יפה, נבלה שהערב ישראל. בקול לשיר־הבוקרים מקשיבים הם מוכה. של הסוללות בעל הרדיו


