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שלום לכולם
שלומי טוב קיבלתי את מכתבכם וגם את הגלויה של אילנה ,אני מקווה
שקיבלתם את הברכה שלי וגם ד"ש עם גיורא יש שינוי בתוכנית ואני נשאר לחג
"בבית" היות וביום ראשון צריך לקטוף פרי ויש גיוסים במשק ו –  10חברה מהגרעין
נשארים לגיוס זה .ולכן אני בא ביום שבת הבאה (יוצא בשישי אחרי העבודה או
בצהרים ליתר דיוק) אם יש לכם כרטיסים לתאריך הזה ל"חלום ליל קיץ" הייתי
מעוניין לראות הצגה זו .דרך אגב אתמול הייתה הצגה יפה באמפיתאטרון אמיר
"ויקטור" של אהל ,הצגה יפה ,המשחק יפה בקיצור נהנתי מאד מהצגה זו ,שלשם
עבדתי תורנות שטיפה 8 ,שעות רק כלים וכלים( ,צלחות סכו"ם ספלים וכד') והיום
חזרתי למסגריה לאחר שכ –  3שבועות עבדתי מטע כגיוס הענף( .כל ענף נותן אדם או
שנים לפי גודלו של הענף) היות והיו הרבה תפוחים ולא היה מחנה עבודה ,וזה חוץ
מהגיוסים של כל החברים  6שעות על חשבון הענף ו –  6שעות על חשבון מנוחה למשך
שבוע וכך יצא ששלשה ימים בשבוע עבדנו  11 – 10שעות אבל עתה עברו הגיוסים
ואינם ולכן יש זמן לכתוב מכתב .היום כרגיל ביום רביעי נלך לסרט ומחר חוג לידיעת
הארץ ביום שישי יהיה ערב שישי של המשק (נקוה) היות והגרעין נוסע ברובו בשבת –
( Xלא יודע) וזוהי התוכנית השבועית העמוסה חוץ מעבודה ואכילה( ,אם אין תוכנית
בידור יש תכנית מנוחה או נסיעה לארץ החלומות ,כרטיסים אצל רכז תרבות) אלה
החיים כאן.
כן אבא שכחתי לספר – השגתי את הספר "דע את הטרקטור" במשק ואני עובד
עליו חזק ,קצת לבד - ,וקצת בעזרת חברים לעבודה במוסך .עכשיו יש עבודה רבה
במסגריה עושים תיקון כללי לכל העגלות והכרכרות במשק ,זאת עושים פעם בשנה,
וזה לפני קטיפת הכותנה כדי שלא יהיה הפסקה בקטיף בגלל קלקול עגלה ,ושהקטפת
תעבוד במלוא הספקה ,ומשהו חשוב מאוד לסיום המכתב ,מסור ד"ש לאברומצ'יק
ותגיד לו שיספר קצת על מקום העבודה החדשה ועל התחלת הלימודים בביה"ס ,אני
יודע שאם אני אבקש זה לא יעזור.
ולבסוף אילנה ( למה את תמיד אחרונה?) תודה על גלוית השנה טובה .אני
קיבלתי  10גלויות של "שנים טובות" ולאחר התלבטויות גדולות שלחתי אותם ולא
היה מספיק .ולכן תמסרי ד"ש ושנה טובה ליהודה לַיבִ יי .לכהנא שלחתי גלוית
ובקיצור לכולם אין לכולם אין ,לא סבלנות לפירוט ואין לי גם מספיק דפים לכן לא
אפרט תמסרי לכולם בלי הבדל דת גזע ומין ,ולבסוף משהו חשוב – מה נשמע בבית
הספר .השבוע החלו הלימודים (בגדות בכל אופן השבוע) זאת אני יודע כי עשו ילדי
המשק מסיבה לכבוד התחלת הלימודים (מוזר לא?) איך היא הייתה אל תשאלי אותי
כי לא הזמנתי הוזמנו רק הילדים ההורים והמורים ,זהו לא אבלבל יותר את המוח
אין לך זמן עכשיו היות והתחלתם ללמד תעשי מהר את שיעוריך ורק אחר כך תעני
למכתב.
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