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 ואומרים־חשיבותעבר מדלדים צעדים ך•
 שנראה אדם הגדר של עמודי־התאורה בין ^

 היה ההליכה צורת לפי במחשבות. שקוע
ממרחק. אף להכירו המשק חברי לכל קל

 מה ידע לא המשק מחברי איש אמנם,
ה ועליו מכתב אחד יום יגיע אם לעשות
 לד־,ב, לנדגרטן, אפריים מר ״לכבוד : כתובת

 עצמו שהאיש בטחון כל אין הנגב.״ נע דואר
 מזה כי לו. בעצם, שייך, זה שם כי ייזכר
 הוא לנדגרטן אפריים לפחות, שנים עשר

פרויקה. פשוט חבריו ובשביל עצמו בשביל
עצ על ממש נמתח שהעור בחור זהו

עצ בולטות בפניו ואפילו הגמישות, מותיו
 23 בגיל כבר האלכסוניות. הלחיים מות

 מעט, להקליש הקצרצר הבלונדי שערו מתחיל
 השמש. מלהט תמיד ׳מכווצות הצרות ועיניו

 סביבו המתרחש על פרויקה של תגובותיו
המחליף בלבד, הפה סביב כולן מרוכזות

המנו את לתקן יכול לא אתה בחדר ואצלי
?״ רה

* ¥ ¥
 מתפקידו גם ביותר מרוצה הוא ין

 כבד כבד, הוא התפקיד משק. כמרכז ^
 המשק מרכז אין יותר גדולים במשקים מאד.
 להב, משק אך נוספת. עבודה בשום עוסק

 אינו בזהב, משקלו את שווה ידיים זוג כל בו
 כזה• לוקסוס לעצמו להרשות יכול

באקרו ביומו יום מדי פרויקה עוסק לכן
 העבודות שתי ביצוע של מופלאה בטיקה

 הגנרטור את מניע בעודו אחת. ובעונה בעת
ה סדרי על הפלחה מרם עם דיון מנהל הוא

 לחדר־האוכל הכלים ממחסן ובדרכו תחבורה,
 הובלת בבעיות הסדר הטעון את מסדיר הוא

ה שהדיונים מאליו מובן השחת. חבילות
ובחדר־האוכל. במקלחת גם נמשכים משקיים

 את המרתיע הוא שבתפקיד הקושי לא אך
 לא ״אני יותר. הרבה פשוט העניין פרויקה.

 זוהי בני־אדם,״ עם להתעסק בשביל טיפוס
 גמרתי ״אני עצמו. על פרויקה של דעתו

 אחת פעם — פעמיים בכך נוכחתי זה. עם
 בהשומר מדריך פתאום להיות אותי כששלחו

עכשיו.״ שנייה ופעם הצעיר׳

מרצין, צ׳יק,י מלא, בפה צוחק הבוקר אישלה נהנה, פרצ׳ו העצבים. מרכז :המקלחת
 מוחלפות בו המקום היא הגברים, ממלכת המקלחת, העבודה. יום אחרי הרחיצה פולחן בשעת
היום. של העבודה הספק : המשק חברי כל את ביותר המענין הנושא על הדעות

 לגלגני בחיוך מאמץ של העוויות בקלות
נוקב.

★ ★ ★
ו־ בלהב, המשק מרכז הוא רויקה

 כל ידיו במו לבצע שעליו הדבר פירוש £4
או לבצע המסוגל אחר מישהו שאין עבודה

 והסיבה חשמלאי, הוא פרויקה כרגע תה.
 שהחליט חשמלאי, במשק :_היה פשוטה היא
 להתחיל ועליו לו נמאס העניין כי אחד יום

 (כך לקיבוץ לדאוג במקום לעצמו לדאוג
פרויקה). הפרשה את מגדיר

 שנהרג אחד, בחור במקצוע השתלם אחריו
 רק שאינו המשק, אוייב. מכדורי אחד יום

ב החשמל את מייצר גם אלא חשמל צרכן
להת היה יכול לא גנרטור, באמצעות עצמו
 לאחר אחד. יום אפילו חשמלאי ללא קיים

 את לשלוח הוחלט המוסך, עם גדולה מלחמה
בינ בחשמלאות. להשתלם המכונאים אחד

 כמובן צריך מהקורס, יחזור שהלה עד תיים,
החשמל. עבודת את לבצע המשק מרכז

 כ־ מעבודתו ביותר מרוצה אינו פרויקה
מספי זה בעניין ידיעותיו כי אם חשמלאי,

 בקיבוץ,״ זה ״ככה יותר. או פחות קות׳
 ומאז בחשמלאות, יומיים ״עבדתי הסביר,

 יומיים כל מעכשיו, לחשמלאי. נחשב אתה
 זה. ואת זה את לתקן לי להציק מישהו יבוא

לעשות יכולה בקיבוץ תאורה יגידו, הם זה, מה

 משק של החברים אסיפת עתה תצטרך לכן
 לשבור שבת, מוצאי בכל המתקיימת להב,

אחר. משק מרכז לה ולחפש ראשה את
¥ ¥ *

ה־ נבחר לא עוד כל פינתיים, ף
 בכל פרויקה על העול רובץ הבא׳ אומלל

ה בית־הספר למד, בו בבית־הספר כבדו.
 נחשב לא חיים, בקריית אורט של מקצועי
 אומר שם,״ (״היה מעולה לתלמיד פרויקה
 וגם משהו, ששווה אחד מורה ״רק פרויקה,

 התחלת אחרי שבוע ומת שבץ קיבל הוא
ב לעסוק לימדוהו החיים אך הלימודים.״)

. כמעט. דבר בכל רבה זריזות
 כ־ זמן. דורש עניין שכל רק, היא הצרה

ב הרגיל, העבודה יום את מסיים שפרויקה
 למצוא אין עדיין אהרי־הצהרים, ארבע שעה
 אדם שחסר מתברר בינתיים במקלחת. אותו

 מנהל ווריק, החציר. של האחרונה להובלה
 המשק, מרכז אל מרות בטענות בא הענף,

 אלא אחר פתרון אין המשק ולמרכז כמובן,
החסר. את ולמלא בעצמו לצאת

 לשעה כי — זאת ולסיים להזדרז עליו
 לדון כדי המזכירות של ישיבה נקבעה שש

 שבע הקרובה. לעונה ההשקעות בתוכנית
 ימצא זאת בשעה — הטלפונים שעת היא

)12 בעמוד (המשך

פלח המוכתר, דודיקתופרת המרבסית, נעמלה

הכזבים 01177
ההר חור

 החברי, הצליחו צץ רכקעת טיול ף*
ב דלרדת ההר הור על לעלות כולם ^

 : בצער שוש אמרה למטה כשהגיעו שלום.
 סתמו שכבר כנראה המאמץ. כל על ״חבל

״החור את !
דם זה מה¥ ¥ ¥

למשק. מעל מטוס חג הימים אחד ^
 לפני אבל צלל, והוא המנוע נפסק לפתע

ו המנוע טרטור שוב נשמע ארצה שהגיע
נעלם. המטוס
 אחת. בת שאלה ?״ עשה הוא ״מה

 מישהו. השיב בירידה,״ הדליק ״הוא
הבת. אמרה !״ דם לו ״יש

מסייר עוזי¥ ¥ ¥
מתרחציפ^בוסתן היו שההכרה ן*
 המקלחת, את שהתקינו לפני דלי, מתוך ^
 לחפות ומשקפת מקלע עם בן שולחים היו
מסתננים. מפני המתרחצות הבנות על

 אותו שלחו סיירים. מקורס אז חזר עוזי
ו נייר גם לו ונתנו הציוד, כל עם לחפות
תרשים־גוף. שיכין עפרון

צנוע להיות מחליט עמירם"
 נורא. מצוברח עמירם היה אחד רב **
 ?״ עמי לך, יש ״מה :החברה שאלו אז 21
 ממנו צוחקים כולם כי עצוב, שהוא אמר אז

אישיות. בתור אותו מעריכים ולא
 תמיד כי אשם, הוא רק כי לו הסבירו אז
מפו הכרזות ומכריז ומתרברב משתגע הוא

. צצות•
 נהיה הוא עמי. של ללבו נגעו הדברים

 חשב, לחשוב. החליט אבל עצוב, יותר עוד
 בבוקר וכשקם ישן, לא הלילה כל חשב,
 אהיה אני מהיום !״חלם לבניקה: אמר
 שקט תעשה אתה האוכל לחדר כשנבוא צנוע.
 !״ נורא שקם והלאה מהיום עמי : אגיד ואני

¥ ¥ ¥ ביציקה עופדים שליחיםה
 השלי- שני וחיימקה, שמוליק כאו עם ך*
 הביתה. ביחד בתנועה, המשק של חים ^

ה הבית של היציקה בדיוק היתר, העיקר,
 אמרו לעבוד. רצו האידיאליסטים אז ראשון,

בחצץ. הכף את שימלאו להם

 והחברה חמורים, כמו עבדו הם בקיצור,
 להם אמרו אז עליהם. לרחם התחילו כבר

ל צריכים והם בסדר מתרוממת לא שהכף
 והתחילו החולצות את פשטו הם לה• עזור

למעלה. הכף את לדחוף
 משהו. לעשות כן גם החליטו החברה אז

 ״היי : הכוח בכל וצעקו מסביב עמדו הם
!״ ד,ופ

¥ ¥ ¥
יתומה על רחמנות

 שבת לה שיתנו ביקשה הכנות חת ^
 פיקפק אחד כשחבר סבתה. מות לרגל

 : העבודה סדרן לו הסביר הנסיעה, בנחיצות
 ל־ לעזור צריכה היא ? מבין לא אתה ״מה
 יתומה.״ להיות שלה אמא

¥ ¥ ¥
פרטיזני לא דק

 שהרבה זה על דיברו קיפוץ שיחת ^
 עוקפים והם סבלנות להם אין מהחברה ^
 שמאל ועל ימין על הקיבוץ החלטות את

 שאסורים דברים מיני כל במתנה ומקבלים
לקיבוצניק.

 מרכזת הודיעה הזה הסעיף אחרי מיד
 חוסר בגלל נדחה בשבט שט״ו החגים ועדת

 זה, אחרי שבוע יתקיים והוא אפשרויות,
בסבלנות. לחכות החברים ועל

 סבלנות, הרבה לו שיש מהחברה, אחד אז
ב בשבט ט״ו יעשה לא אחד ״ושאף :צעק
״פרטיזני אופן !

¥ ¥ ¥
ששונא מי בלב

*  גורי ? הכלבים כל בין ההכדל ה *
ערבי, רואה היה לברכה׳ זכרונו האב,

 רך במקום בים מרביץ בשקט, רץ היה מיד1
הביתה. וחוזר

 פיתחת למשק, נכנס ערבי רואה האם צ׳רי
ו מרחרחת אליו, על רצה איומות, .בנביחות

חוזרת.
 לערבים. בשינאתו כולם על עולה הבן גורי
 הוא המרפסת, על עולה ערבי רואה כשהוא

אחרת. למרפסת בשקט עובר
המפקד בן,¥ ¥ ¥

 מינו מתנדבים, שומרים למשק שכאו ף*
ה באותה השמירה. למרכז מורדי את ^

ירד השמירה שמתח מורדי מצא זדמנות

מטפלת המחייכת, זהכקה פוקר האיום, איואן
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