חי פ ה  -ע י ר
ן

דבר־ העיר
עוברים.

בשבתות האחרונים הודיעה הכרו־
ניקה על מוסדות ועסקים יועברו מחלקי
ןעיר השונים למרכז המסחרי " החדש"
שנאיזור המיובש ליד הנמל .לאחר
ו!נםית המר של שני המרכזים המםוז־
המרכז הישן והמרכז
ויימ .־חיפה,
החדק! ,ששניהם נשארו בלא תוצאות
נטויות ל ריכוז המסחר היהודי בעיר
הנמל ,עקב ציבור אנשי הכלכלה בחי־
5ה בהתענינות מרובה אחרי המתרחש
במרכז המסחרי החרש .לידתו" חלה,
"
15ווע ,נימי בולמוס הנאות ופקידי
לנצלי
הממשלה ירעו יפה
את השעה
ןלהעלות את דמי החכירה ,ער שהיה
ב ןור מראש ,כי במקום זה יהיה שכר
ן"וה גבוה למדי .עם זאת התאזרו א נ־
שי הכלכלה עוז ובנו בתים לתפארת,
מסודרים לפי הדרישות החדישות של
הטכניקה המשרדית .מרי שבוע נעזבו
בנויות בשוק הערבי וגם בחלקי עיר
אחדים ו בעליהם העבירו  -את עסקיהם
ל רחוב המ ל כים י המקבל צורה של רחוב
בסתרי דוגמת בירות העולם  .הגדולות.
אולם גם מרכז מסחרי זח — אלי־
כמה מהבתים היהודים,
>קוין בה.
כפרט קומות המשרדים ,ריקים מ אי!
ש וברים ,לעומת זאת רבה הדרישה
שבעליהם
למשרדים ולחדרים בבתים
ערבים .חטיבה פשוטה :שכר הדיר־
גבתים היהודים עולה ־בממוצע על
ןזש־ר בבתים של לא־יהודים .אם משום
שהיהודים העלו אה דמי החכירה למגרי
שיהם יתר על המידה ואם משום שח־
?ערבים בנו את הגתים בכספם הם ,בלי
הלוואות ומשכנתאות ואינם זקוקים לר־
בית גבוהה כמו היהודים ,ואם משום
ששכר העבודה ,ובמידת מה גם מחיי
חטרי י"בנין ,בבתים הערבים אינו דו־
טח לרמה המחירים בבתים של יחודיבז.
ההיה הסיבת אשר תהיה ,התוצאות
כדורות; לבתים היהודיה אורבת סכנת
'£8יטה וא ילו לבתים של האחרים יש
קופצים לרוב.
ונשאלת השאלה :אם האיגוד לטע!
הוצרה הארץ הנהיג :בקורת חטוירה על
לגב!
השימוש בתוצרת -מרי בני:

הכנינים היהודים ,ואם אנו כולנו שוק־
?דים על עקרון עבודה עברית מלאה
ומאורגנת בבל מפעלינו- ,מדוע א י /אנו
מביניטי את ערכה של תנועת הבניה
העברית  ,לחיים; הכלכליים של •חישוב.
הלא כל בנין יהודי נוסף פרושו השק־
עת נוספת של אלפי לירות ארצישרא־
ליות בתעשית המרי בנין ובשכר עבו־
וחם של הפועלים ,וחוזר חלילה .האם
מקפידים אנו במידה הדרושה על בעלי
העמקים החיים על הישוב תעברי שלא
?יזניחו את מצוות תוצרת הארץ ועבודה
?עברית גם לגבי  .חדירת שבה  ,הפ פות־
קיפ את עסקם?

תיירות פנימית שבפנימית

גליון התיירות של " דבר" עורר חד

וב בקהל .אין אנו באים להוסיף עליו
אלא בנקודה אחת הנוגעת בעיקר ,לחי־
5־ על פרבריה. .
אנשי חיפה מזלזלים בכבודו של הר
הכרמל .לא לחלבה ,אבל למעשה .פיהם
מלא ההלות ותשבחות למכלול היופי
> ; הארץ ולעתים מזומנות הם עולים
ה־רה ליהנות מיפיו ומהודו ..אבל לב־
לות את ימי החופשה על ההר — ל א
יעלה על דעת איש -הדר ה כרמל או
שוכן עמק זבולון .כי תנאי לבלוי חופ־
שח — נסיעה ,ואין מהלך עשר דק ית
מחיפה או שלושינ! דקות כ!עמק זבולון
גרו&ו ? נסיעה.
י
 ,ודוקא ל מיעוטי יכולת שק שה להם

י עזוב את הבית לזמן ממושך ואין כי־
£ם מלא מטבעות להוציאם על נסיעות,
!:אפשר הר הכרמל כלוי חופשת בהוצ-
א ות מועטות ,שנוי האויר ישפיע לטובה
;ם בלי נסיעות יתרות .רבים מתושבי
חיפה עדיי; לא גילו את סגולותיו ש ל
תר הכרמל הקדובהרחוק .המוסדות חיי-
בים לנהל תעמולה לתיירות פנימית
שבפנימית ? .יסדרו טיולים להר הכרמל,
סיורים לבתי המלון ,מהפשוטים ער
המשוכללים ביותר; ויסבירו לדרי חדר
הכרמל ושכונותיה ? ? של חיפה רבתי
מה ערבו של ההר.

בשוק העבודה.

של
המצב טרם הוקל .המא-מציט
ההסתדרות ושל הסוכנות היהודית הני-
עו במקצת את המוסדות הנוגעים ,אבל
ציבור .הפועלים
לא בקצב הדרוש.
בחיפה ,וכן בל י העוק בים אחרי המצב
בשוק תעבורה ,מתמרמרים על איחור
המפעלים הגדולים העומדים מזמן על
הסרק ,כי רק חוסר מרץ  ,ורצון מעכב
את בצועם .המשא והמתן עם חברת
הכשרת הישוב בענין ה גשר נוה־שאנן־
הדר -הכרמל וכבישים אחרים מתנחל
בכבדות ובאטיות שאין לה שום הצד-
קה .גם חברת גב־ים עדיין לא ניגשה
ל הגשמת עבודותיה " בעמק זבולון שעלי-
ה ן  -נ ת ב שרנו זה חדשים .טרם .זז מנקו-
דת הקפאון עני! הביוב הכללי של עמק
"
ז בולון ,ומפעל חמים המרכזי שם ,ובן
הכבישים השונים באדמות ההברה .א ו*
הקמת הבנינים הציבוריים בשטח הדר
הלרמל לא התחילה .בנין בית החולים
כאילו ירד כליל מעל הפרק ואין דואג.
לו היו ? המוסדות האחראי ם מטפלים
בענין זה במרץ הדרוש ,חיו מוצאים
מזמן פתרון רצוי.
טח אפשר להשיג במרץ וברצון ,מו-
י
י
כיח מפעל .חשיבון העצ&י בתחתית,
לא חיו אותם
והרי ליוומי המפעל
האמצעים והקשרים אשר למוסדותינו
הציבוריים כגון ועד הק הילה ,ועד הדר
הכרמל ,וחברות ההון כגון חברת הכ-
שרת חישוב י והברית גב־ים .גם התחלת
מפעל המים של חברת מקורות" לא
"
עלתה י בנקל; סולל בונה" ק יבל את
"

עבודת  .החפירות והוא יוצא לעבודה
ביטים; אלו " .סולל בונה" כבר התחיל
בישו;ר החולות לשכונה ? החרשת של
חברת גב־ים בעמק זבולון .קרן חוס־
עבודה ומועצת הפועלות דאגו ליד שח-
י
לק י קטן של היישור ימסד בועלות .עד
 24פועלות תעבורנה בזח בחורש וח-
צי ;.יש  ,לקוות ,כי חברת גב־ים לא תע-
כב  -את סלילת הכבישים וגם תדע לה-
חיש את בנין מאח הבתים למשתכ-
י
נים.
לאתר,אישור .תבניתו הגדולה של
?האדריכל ?מ נקם ,יש לקוות ,בי העבו-
?
דה  .תתחיל בימים .הקרובים י ביותר ,בי
כל ה הבנות כבר נעשו ומבצעי  .המפעל
חיכו דל לאישור התכנית. .
בימים אלו מתחילים לבנות  28די-
רות בבתים המשותפים  -של פועלי
הרכבת והדואר בקרית־חיים ויסיימו גם
את הכביש  .קרית חיים — חו ו* הים.
חברת הכשרת מפרץ חיפח־עכו -מתחילה
לבנות  50בתים בשכונה הנקראת ע־ר
המפרץ ) .אחרי םביניה( .העבודה נמיסרה
לקבלן מנתניה  .ובבר התחילו -ב בניית
 . 20הבתים הראשונים .גם בנין בית
החולים הממשלתי  .שנמסר י ל םולל בו-
נה" יעסיק פועלים חדבח .י " אולם י כל
המאמצים האלה אין בכוחם להקל על
המצב  .במידה מכרעת אלא י אם יגישו
המוסדו ת ־ לביצוע העבודות הציבורי־ת
הגדולות שאי! לדחותן בשום נימוקים1 .

שאלת האחות המעשית
 .בשנת  1934נחתמה חוקת עבודה בין
"הדסה" ירושלים לבין הוער הפועל של
ההסתדרות הכללית ;;קובעת את תנאי
עבודתם של כל עובדי הרסה מחוץ
לרופאים ולאחיות המוסמכות - .בית"ח
"הרסת" של הקהלת העברית בחיפה קבל
י
את תחוקה הנ"ל בשביל עובדיו.

? זמנה ש?.חוקה זו נגמר בספטמבר
 .1939בגלל המאורעות דחו את הדיון
ע? השינויים והוא עומד להתקיים בק-
רו.:
 .ללגל זח הננו מביאות לתשומת לב
הנהלת ביה"ח ומ .פ־ ח .את םעמדת
וטצבת של האחות המעש ית בביה"ח
לפ־ חיקה זו.
אין החוקה מכירה
בני שמתברר
בנ־ל באחות מעשית וסוג עובדות אלו
איננו נזכר בכלל ב חוקה .בביה" ח-הר-
כה בירושלים אין כידוע אהיות מעשיות,
הנהלת ביח"ח חושבת שסוג  ,,ביי הנז-
כר בחוק־ זו )־חל על עובד מקצועי(
מתאים גם לאחות מעשית ולפי זח קבעת
את משיורת האחות :שבע לירות לחו-
דש 750 ,מיל יוקר חיים והוספת ותק
^ל  200מיל לשנה .מכסימום השכר
 9.750לא"י .יש אחיות עם ותק של
 14 — 13שנה והן ממלאות עבודת
ונושאות
אחראית ,מנחלות מחלקות
?בעול יל העב ודה הקשה והנה אין להן
שום אפשרות לעלות .הן מק בלות יחד
עפ הותק י הגדול שלחן פחות משבורת
מאשר אחות מוסמכת .מתחילה )10
לירות בחודש וותק  300מא"י לשנה(.
האחות המעשית מק בלת לאחר  14שנות
עבודה במוסד רק  18יום חופשה שנ־
ה־ת ,ואילו האחות המוסמכת החדשה
— חודש ימים.

אנ־ שטן ע"ס  2.150לא" י בח"י שמו-
אל קפיצה לפיו' אלתר יוזביץ יז"פ
 ,25.10.1937ובהודעת זו השטר הנ "ל
בטל ומבוטל.
בכבוד

1548

נח קפיצה

אכ־ פספורט פולני ,הוצא ע"י הקונ-
סוליה הפולנית בירושלים במרץ ,1936
על שם מאלןםימיליאן שטיפל .הפספורט
הזה הוא מיומל.

1569

אם בתחילת העבודה יש י הבדל בי;
אחות מעשית למוסמכת הרי במשך הש-
נים .הבדל זה מיטשטש  ,,כי הנסיון .ו הי-
דיעות שהאחות המעשית רוכשת לה
משווה את -עבודתה לזו של האחות
המוסמכת .על זה מעידים רופאים ומוס-
דות רפואיים.
עבודת האחות בכללה היא קשה מאד.
אחריות מלאה בעבודתה ,מגע ומשא
תמידי עם אנשים חולים ,אטמוספירה
םתו-חה ,אי אפשרות של קפידה על 8
שעות עבודה ,אי התאטת תמידית בין
מספר החולים ובין מספר האחיות העוב-
דות לרעת העובדת ,חופשה שב ועית
י
ביום חול במקום שבת וחגים )רק לעתים
רחוקות מקבלת אחות חופשה ב שבת
ובחג( ואחרון אחרון המשטרות  .בערב
ובלילה .העבודה המפרכת הורסת במשך
הזטן את בריאות האחות  :ורבות מחן
נעשות אינבליריות שלא בזמנן.
האחיות בחיפה סובלות במובן זה
יותר מאשר אחיות אחרות -זו היא העיר
בת בית־חולים
היחידה בארץ שאי;
מותאם לתפקידו .אין דידה עם נוחיות
ושכלו-לים מודרניים ,ביה"ח נמצא כבנין
ישן ? .כל זה מחייב להתאמצות גדולה
ומכביד על העבודה הקשת בלא ו  -ה כ י.
המספר תקטן של האחיות בייח"ת מש-
פיע על מחזוריות המשמרות בלילות,
ואם נשווה את משכורת האחיות האלו
עם משכורת אהיות בבתי־חולים אח-
רים נמצא הבדל גדול לרעת האחיות
המעשיות בחיפה ,למשל :בביה"ח העי-
רוני ב תל־אביב המשכורת היסודית היא
 8.500לא"י בקו"ח  8000ואילו בחיפה
 7.000לא"י .י
ועוד לענין אחד שדו-בר עליו לא פעם
בין האחיות להנהלת הדסה":
"
בבואנו ארצה לפני הרבה שנים ,הי־
תה לבל אחת מאתנו -אפשרות להבנם
לביה"ס לאחיות .אז בקשו מאתנו שנלך
ל בית "ם .אולם לנו ,החלוצות ,קשה חית
ל חשב על תכלית .ברצוננו היה להביא
תיכן? תועלת לבנין הארץ .דהינו את
ההצעה ופניני תיכן! לעבודה המעש ית.
עברו שנים  . ,הזמנים נשתנו ואנחנו,
לאחר עשר שנות עבודה מפרכת ,מצבנו
בעבודה כמהחילוה .צריכה להנהן לנו
האפשרות להשיג בדרך קצרה יותר
העורות בהתאם יהישרתנו המדעית
והמעשית .על אגודת האחיות  . .בארץ
ועל הנ־לת הרסה תחוב־ לעזור לנו

בעני; זה.

< <? .

אחיי*

ה מם ר ?

בימים אלת מתכנסת אםפתנו השנ-
תית .לפנינו רו"ח מפעולות האגודה ובי
ענינים שעלינו .להמריצם.
ל בירור יעמוד חנםיון שעשינו השנה
בארגון הסקציות .רבים הקשיים העוט־
י
דים לפניהן בהתפתחותו ,ביהוד שאלת
חוסר עסקנים .,ברם העתיד הוא לס"
ציות .אין דרך ארגונית אחרת שתוכ?
להקיו* אה -אלוי וחמש מאות חברינו.
התרחבנו ,חענינים ודרכי הפעולה הם
רבים ושונים ,ורק החברים המעונינים
בדבר ,המכירים את התנאים והנסיבות
יוכלו לטפל בעניניהם  .בהצלחה בעזרה
>1עד הסנ יוי .יש לאשר את המבנה האר-
גוני החדש הזה ולהתוות את דרבי
פעולות הסקציות להבא.
הנםיון השני שנעשה השנה,
היא
הפעולה התרבותית ,שכולנו מודים בח-
שיבותה .תובן ההרצאות היה מעני!
מאד ,ביניהן ס פרותיות,
מקצועיות,
כלכליות .וכלליות .אבל מספר מבקריהן
לא היה רב .יש להכניס שנוי בשיטה
ע"י הפעלת הסקציות.
האפשרות לנהל את הפעולה התר-
י
י
בותית הנ"ל ניתנה ע"י פתיחתו ש?
הקלוב ,שנוסד השנה ע" י קבוצת חב-
רים ומלא את הפקירו באמונה .אמנם
המטרה שחקלוב יהיה בית ועד לבל
חברי הסניף טרם הושגה .אולי גרמה
לכך גט אי ידיעת הציבור עייר קיומו.
ברם מטרותיו ותפקידיו רביט וחשובים
ויש ליצור חוג חברים שיקבלו עליהם
את הטיפול בו.
בפעם הראשונה תעמוד ל בירור שא-
לת לשכת העבודה .מוסר זה לא זכה
ליחס ער מצדנו ,וזה אולי מפני שלא
הרגשנו את נחיצותו ,כי צבורנו לא
היה גדול ושאלת העבודה לא הטרידה
אותו ,מצב זה השתנה .מספרנו גדל בכ-
יל והזקוק ים לעבודה בפרט .אנו עומ-
דים עתה בפני חוסר עבודה קשה  .,וע-
לינו לשאת בעול זה .הרבה עשה השנה
יער הסניף לעזרת י חברינו מחוסרי הע-
בודה .עלינו החובה לה משיך .בא פשרו-
תנו לעשות את לשכת העבודה שלנו
מוסד חי ופעיל.
לפני מספר שניט נעשתה על ירינו
התחלה יפה בארגון הנוער שבפקידות.
ארגון זה לא האריך ימים מחוסר חב-
רים שיתמסרו להדרכתו וחנוכו .מאז
השתנת המצב בין הנועד .מספרם מגיע
לטאות .רובם מאורגנים ,א בל אין דו־

אנ להם .והוא החלוץ לפני -מחננו .אלה
עתידים למלא את שורותינו ,ועלינו החו-
בה להכשירם במקצועם  .ולחנכם לתורה
ולעבודה .עלינו לחייב את יצירת סקצית
הנוער ולספק את האמצעים והאנשים
הדרושים לפעולה זו.
אנו עומרים עתה בהשלטת המס הא-
חיד .יש לציין בשמחה שרוב חברינו
נענו ברצון .יש עוד מעוט קטן המפק-
פק עדיין .הרבר אינו ניתן לויכוח ,הב-
טחת בריאותו של העובד היא חובת
כל הצבור ,ואנו מצווים לשאת בעול
הנכבד הזח .כולנו חייבים להיות  .חב-
רים בקופת חולים ,עזרה הדדית הוא
צו התנועה ועלינו לקיימו באהבה.
אם בכל השאלות האלה תטפל אםפ-
תנו הכללית השנתית ,יהיה שכרה מלא-
ובכוחות -מאוחדים ומחושלים נצא לש-
נת פעולתנו החדשה.

ישראל יקותיאלי

. :

באגודת .פועלי העץ

תופרות
את מספר התופרות בחיפה קשה לק-
בוע .כל עולת טחו"ל שאין לה מקצוע
באה לאגודת התופרות ומבקשת עבודה.
האגודה מתקשה מאוד בסידורן .רוב
התופרות מסתדרות בעזרת ההסתדרות
או בדרכים א חרות ,אבל רב גם מםפ-
העוברות לאגודות אחרות ,בפרט לאגו-
דת העוברות במשק בית הקולטת אח
רוב העולות שאי! להן מקצוע מסוים.
?ב יום רשומות
באגודת ־תופרות
כ־ 200חברות .טלבדן עובדות גם אצל
והן
החייטים לבגדי גברים וגברות
מאורגנות באגודת פועלי המחט יחד עם
הפועלים .באגודת התופרות מאורגנות
וקונפקציה.
תופרות לבנים ,שמלות
כמאה עובדות במק ומות  .קבועים .עיקר
ונומבר־
העונה לתופרות מארס־מאי
דצמבר.
תנאי העבודה ש ל תופרות־הבית טו-
בים מתנאי  .העבודה כקונפקציה ובחנו-
יות ,אבל אחוז תפירת  ,חבית הולך ופי-
חת .עם התפתחות הקונפקציה ,שעלתה
למדרגה גבוהה עד -שהיא מתחרה ־.ן
בסחורות הו"ל והן בעבודת תופרות

•באגודה מאורגנים נל. .500חברים .זו
$חת האגודות הנחשלות י מ בחינת ארגו-
נית .אק טיביות החברים פחותת.מאוד.
לדוגמא
י תשמש האסיפה האחרונה,
לראשונה באו כ־ 180הבר ,לשניה ,בע-
בור שבוע — אולי כשליש מ ן .המש- -בית .התופרות מקבלות 300־ 150טיל
תתפים באסיפה הקודמת .כ; גם במי -ליום בבתי מלאכה וער  500טיל ואובל
י
רור זכות הבחירה .ב־ 27לחודש זה בעבודת בית ,הכל לפי העבודה- ,
תהיינה הבחירות ולפי שעה יש .רק
מקומות העבודה קטנים ברובם ,דק
למעלה טמאה בעלי  :זכ1ת ב חירה ,כלו-
מר שטסיהם בסדר עד מרם י שנה זו,, .םפלנדיד" מעסיק בעונה ער  40פוע-
אף ? קשה להתאונן על  -חוסר הזריזות לות .יש גם מתפרה קואופרטיבית בבית
לסידור הטסים ,באשר יש תרבה מחוס־ החלוצות - .י
י עבודה או שעוברים בעבודות ביבו־לאגורה וער פעיל . ,אבל הפעולה
שיות המכניסות־ מעט מאוד . ,ואין .ידם התרבותית אינה י מ ניחה את הדעת.
משיגה לשלם סכומים שנצטברו במשך
ימי חוםר י העבודה .והרי לפי חוקת מם העולות החדשות רחוקות מהשפה -ו-ט־
יזאח־ד יוצא למחובר עבודת .לשלם  160חיינו התרבותיים והן משתתפות בעיקר
מא"י לחודש וטי ש חייב עוד משנה בשעודים י לעברית .החברות ה מתאכ"
 — 193€מניין יק ח את הבסה? על נות בבית החליצות נהנות מפעולה תר-
האגורה ומועצת פועלי חיפה לדאוג בותית שם .הותיקות — רובן ככולן
לחברים -אלה ולתת להם זכות
בחירת מטופלות בילדים קשה להן אד!ר יום
טבלי שיאלצו לסלק חובות ישנים,
בזמ ן .הקצר שנשאר עוד עד הבחירות עבודת בחוץ להשתחרר מעול משק
מוטלת החובה על :כל הבר לנהל תע -הבית ומעבודות נוספות שהן מקבלות
מולה והסברת לסידור זבות הבחירה חביתת ,ולהתמסר לפעולה חםתדרותית.
ולהשתתפות  -פעילה בבחירות ,לשבור מספר חברות באות לעתים תכופות
את שויון הנפש השורר אצל דוב החב -ל,,ביתנו" ולישיבות האגודה והמועצה.
רים .כי רק בליכוד- .הכוחות  -האקטיביים
ופעילות כל החברים אפשר יהיה להג־ע בטיפול מתמיד יתגבש חבר פעילות
שישפיע על החברות.
למצב בריא,

נ .דרורי

מה י שג י
מצב העבודה בלשכת הפועלות אינו
גרוע מאשר -בלשבת הפועלים .ואל יהא
הדבר קל בעיניך .בשעת שפל בש־ק
העבודה מורגשת תמיד הנטיח ,הן אצל
נותני העבודה 1חן אצל הפועלים ,לפ-
לוט בעיקר את הפועלת .איי לא קל לה,
לחברה ,להחזיק מעמד בעבודות קשות.
ובכל זאת נשארו רבות במקצועותיהן.
דר-
לנכונות
זה משמש הוכהה
כה  :של תנועת הפועלות ,שלחמה ב:ל
למלאכות
הזמנים לחדירת הפועלת
תבניה ,התעשיה - ,וכוי- .לולא אלה מה
חית גודלה עכשיו ,עם צמצום העבודה
והפרנסה ,הגודר אחריו גם חוסר עבודה
במשק בית.
יש ענפי עבודה שחם ממ^י מונופול
של הנ!ועלת ,כגון :נקוי לוחות )במאת
פועלות( ,צבעות )כששים פועלות ,אתת
מהן עובדת במקצוע כבר  13שנים(,

צ .ר.

הפועלות

תנועת הפועלות רואה אידיאל שלה להסתגל גם לעבודת פרך ובלבד שתח-
בחדירת הפועלת לבל העבודות  -ואף! דור לשוק העבות -הנסיון של השנים
של
לעבודות הקשות ביותר .תנועת הפוע -האחרונות מוכיח את כשרונה
לות לחמה לזכות.-החבריה להבנ-פ לעבו -הפועלת לעטור גט בתנאים הק שים
י
דה ה מ ק צ ו ע י ת  . ,אולם ב אין בדירה ביותר ,והוא מצדיק את הדרישה לח־
?
בלי
תעבורה
ומפני חוסר העבודה וחוסר ההכשרה לוקת
הבר
ר^לייה בין
נאל>וה ה חברה לחברה : - .י
לעבודה מקצועית

חנה חדלה לחוש בראשה
י
 1 ,*,לא יכלתי לבוא היום
לאספת המועדון .שוב
\^7
>^' - ^//הציק ילי כאב־ראש.
7י
?
*'*/ ^ 4

"יצוו* הוא מקצוע של הפועלת זה
מזמן ,אבל בשנים האחרונות נכבשו
;ם
הברזלנות ,האינסטלציה החשמל-
ית ,הפוליטורה והזגגות .יש חבר
בועלות קבוע במוסדות קבלניים הסתד-
מהן
רותיים ואצל קבלנים פרטיים,
ואפילו
שעוזרות בכל עבודות בני!
ביציקת בטון.
? שתי נק ודות  .שיא להתגברות התבדח
והחיצוניים
על המכשולים הפנימיים
והן — המחצבה וישור חולות .בכבי-
שים עברו חברות זה מכיר ,הן בסלי-
לה והן בפיזור חצץ .אבל הדרך למחצ-
בה היתח ק שה מאוד .והנח נוכחנו ,כי
הפועלת מפוגלת גם לעבודת החצץ
במחצבה .כישור חולות הוכיחו החב-
רות ,שהן יכולות להוציא במות עבודה
המא פשרת " קי ום אנושי.
?אולם חובת  .לחזור ולהדגיש :אין

זכירה לטב יהודית קראוזת־מרקת .
היקרה ומבכה במאר מאד -החכמת־
)עברית במקור(

המ ק צוע י

בא י גוד

לאספת הפקידים

נ ז כ ו ר...

אין לזלזל במחושי־ראש
הגופים כשלך .אולי
תנסי מה שעזר לי —
אינסטנט פוסטומ ן

הד"ר כהן הידוע הוא שאמר לי שהפוםטום נקי הנהו מכל שמץ
של קפאין ,הסם המגרה שנקפה ,הגורם לעתים קרובות לכאב־ראש ־
ולעצבנות .שתיהו כמוני פעמים
ביום ,הוא גם טעים מאד.
ובצד יגיווד לי זה !?

.

^^^^^

סובב־הולך רוח הזמן ושב על סבי-
והואיל
ומהיר.
בותיו בקצב שווה
והחיים אינם אלא שרשרת ארוכה של
־נאות נדירות ודאגות תכופות ,נדמה
באטיות
לגו ,כי הדאגות מתנהלות
מעיקה בעוד אשר ההנאות מתנוססות
לרגעים וגזות חיש כברק הקורע את
ענני הלילה .הדבר הזה בולט ביותר
במקרח אסון קשה .כשסופת י החיים
משמת את לבנו בםגרה לנצחי את העי־
נים מהן שאבנו את האור הזך והנעים,
— נבחין בקושי ,אם הפורענות הזאת
תתרגשה ובאת עלינו לפתע פתאום ,או
אולי אנו נשאנו אותה -בתוכנו זה עדן
ועדנים ,ורק מסבות מקריות הן המקנות
?צב ידוע לחליפות הזמן מלא־תאכזבות.
בי"א בתמוז תרצ"ו שם המות הא ב-
ירי קץ לחיי ארם ,מלאי מרץ ושופעי
עלומים ,אשר הוכשרו לפעו-לות מדע
בזהירות .יהודית קראווה־מרקה נקטפה י
באבח ,בטרם מלאו לה שלושים שנה.
יחנה הלפת שנת וצער משפחתה הדו-
אבת ילא פחת ולא חדלה גם תוגת נפשם
^ל כל אוהביה הרביט ,אשר רכשתי
:קסם חנה ובעבודתה המסורה בשדה
הארכיאולוגיה ,היכולה לשמש מופת
־דוגמת אף לותיקים שבבעלי המקצוע
תטדעי הזה .מפעלה המזהיר והחשוב
:עשה -לנכס קיים בארכיאולוגיה הארץ־
?שראלית ויחד אתו יהיה י גם זכרונה
לקניז הדורות הבאים .ואני מקוה ,בי
אמנם זכרון י האישיות הזאת בעלת הערך
־מ וסרי הגבוה לא יאיר לנצח.
מוצאה ממשפחה מכובדת ב גלל תכו-
נותיה התרומיות :רגש כבוד וטוב לב,
יושר וטמירות לתפקיד .העלמה יהודית
?ראוות תיתת ארץ־ישראלית בכל נימי
:פשח העדינה ושכלה החריף.
זכור אני במנהל הנכבד של המוסד
י!חניבי הגדול בתל־אביב ,אשר בו קבלת
יהודית את חנוכה הקלםי ,באיזו גאות
טו-צדקת הרים על נס את יצר הלימודים
־נלהב ואת הצלחותיה המזהירות של
תלמידתו המצוינת .אחרי גמרה את חוק
הלימודים הרגיל בגימנסיה ,לאי אבתה
העלמה הענוגה ,יהודית קראוזה ,לחשען
על מצבה החברתי ועל חנה הרענן,
לראות חיים טובים וקלים .אידיאל נש-
גב משך את לבה .החליטה להקדיש את
חייה להשכלה גבוהה ,כדי שתוכל לשרת
ביתד יכולת את המדע וחקידמה ולהביא
על־־די זה תועלת למולדתה היקרו..
?בחרה בדרכי המרע ? הצרפתיים .במ-
שך עשר שנים של התמדת זכתה המת-
למדת הארץ־ישראלית האמיצה ,תלמידת
חמודים המפורסמים ביותר של בתי־
האולפן בפאריס למרעי הספרות ,שפות
מזרחיות ,דברי יטי האמנות והארכיאו-
לוגיה — ־ לכמת העורות אוניברסיט-
איות .מקר־ אסון הכריחה להזור זמן
מה לחוג משפחתה -מכאן מתחיל המפ-
נה :בלית גמלה אז ההחלטה להקדיש
את כל כוחותיה לארכיאולוגיה .המגע
הישר עם המקומות החשובים של הח-
פירות ,ובעיקר עם .־ זה של הפרופ .י.
גרסטנג ביריחו ,השלים במעשה את
הידיעות להלכת שנרכשו ביית־האולפן
של לובד? .
לא כאן • המקום להזכיר בפרטים את
השתלשלות הענינים -ואת  -המסיבות
שבגללן נמסרה לידיה הנחלת החפירות,
שםו-דרו ? בנדיכו-תו של המנוח ? הברון
אדטונד דה־רוטשילר - ,במטרה  -להבהיר
את אחת הבעיות החשובות בדברי ימי־
ישראל :קב יעת המקום של העיר הכנע-
נית העתיקה ,,עי" על נבעתי א־תל ,העיר
ששמשה מפתח לאזור חחררי י של ארץ־
ישראל ,וש בכבושה י נמסר לחיל יהושע
בל חבל הארץ הזח.
העבודה הענקית והקשה הזאת יכלה
להביא ספקות והסוסים גם בלב המנוסח
שבארביאולוגים .אולם יהודית קראוזח,
שהיתח בינתיים לקראוזה־טרקה ,ננשה
למפעל חזה באוטץ־לב ב השענה על עזר-
תם החשובה של חבר עובדים נאמן.
התוצאות עלו למעלה מכל תקוח :עי"
"
קמה לתהות מתחת לגלי העפר ,שנערמו
עליה במשך  -ארבעת־חמשת אלפי שנים.
צריך היה לראות את האשד .הצעירה
על פני שרה החפירות הענקי .נוכחו־

בחורבנה ובליונה .בין גלי העלים השו-
ממים האלה נטה צבא הכנעני חטאו־
הד את אתליו . .במקום תזת .התבצר,
באשר האמין ,,־ כי פה יצליח לעצור בעד
־תקרמזתם המהירה של נדודי ישראל,
אחרי כבשם את יריחו .וקורות היטימ
האלה הו-ארו באור אמת ,נתגלה גם שפע
תגליות בלתי צפויות על התרבות ,המוס-
דות ,האמנות וחדת של האזור הזה,
במשך האלף השלישי י לפני הספירה
הנוצרית .המדע הטכני ועוז הרו ח של
־וגב' קראחה־טרקח גלו מן התעלומות
חומות עצו-טנת ,ארמון עתיק ,מ גדל
ענקי ,ובעיקר — מקום פולחן מסודר
באופן מיותר במינו.
וכאן נרתעת מחשבתי .צל משתרע על
־זוהר המדעי הזה ,האש אכלה את
־גוף העדין ,החלישה אותו עד כדי א-
יכולת לעמוד בפני המתיחות הקיצונית
והמתמידח־ הפצרות ידידיה ותחנוני בני
משפחתה ,כל אלה  ,היו לדאבוננו לאל,
לא יכלו -לרסן את מעופה הנועז של
חגב' קראוזה־טרקה .הסיחה את דעתה
מכל בעיות החיים ונשאה את עיניה אך
ירק למטר־ שהציגה  .לעצמת :לפתור
את הבעיה של "עי'' ,והמטרה היתת
נח קרובה ,כח -ברורה ובחירה לעיניה,
־
עיני הרואה...
לאחר האסון חשבתי תכופות ,שהגבי
קראוזה־מרק ה ,בהדגישה שהיא קרובת
למטרת טאוייח ,נםשכת אליה במאמץ
גבירי הדומה  .לזה של החייל .המקריב
את חי יו בדי להבטיח לגדו-דו את חנצחון.
בבוד י למסירותה!
התהיה המדעית  .של ,,עי" היא מפ-
על כביר וארכיאולוגים יודעי דבד יש-
כילו -לכבד את ערכה .ואני ,המתמיד
הותיק של הארכיאולוגיה הארץ־ישרא-
לית ,רואה בחיית הקצרים של הגב' יהו-
דית קראוזה־טרקח דוגמה ?מוסרית נע-
לה מאד.
בימים .האלה ,נשהמאמץ האנושי שו-
אף להתרכז בשטח הגשמי - -של הקיום,
כדי להגדיל את .ההנאה ולהאדירה,
כשהרעיון הסוציאלי נצטמצם והוקף,
סייגי שנאה ,כשאידיאל לובש צורת
רעיון־שוא שאבר עליו כלח — מופי-
עים לפני חיי האישיות הנפלאה הזאת,
אשר • הקדישה " .את עצמה מרצון טוב,
ומתוך רוחב לב ומחשבה לעבודה המפ-
רכת ביותך ,למרע שאי;  .שכרו נצרו,
והחיים האלת עושים עלי רושם מעודד
של מגדלור ,המאיר את דרך חקידטת
הטו-םרית באופן מוחשי יותר ,מנטה
הישגים מדעיים מזהירים לטובת האנו-
שיות.
הדמות המרתקת והדוגמה ההירואית
של הגב' יהודית קראוזה־טרקה מחיי-
בות אותנו לשמור את שמה של החוקרת
הגאונית הזאת ולהמשיך את פעולתה
לבל .ימוש זכרונה  -מקרב לבנו.

 -לואיס ה .ויבסבט _ ,דו&יניקבי

טרצה בבית הספר הצרפתי
לארכיאולוגיה
?
,
)תרגום מצרפתית(.

קו? הרעש וקול הדממה

י
 ,,וקל לעזוב את טובך ,ספרך"..
משירי רי יהודה הלוי
בלילות דגזוזה 1ז 1\9מפרד
"
שותתת דם על שלחני".
)משירים על מפרד (1937

" תנובוד לבנין חוש

ב־ 11למאי עברו משרדי .,ה
תיפח  .לבנינם החדש ברח' המלכים.
הבית נבנה ע"י סולל בונת ועלה קרוב
ל־ 9000לא" י .בהתחשב עם המצב בא-
רץ נמנעה תנובה" מכל חגיגה ומסרה
"
חנוכת הבית לקרן חוסר עבו-
את פריון
רה .לפי התבנית הראשונה התכוונת
תנובה" להקים בנין מצויר בכל הסי-
"
דורים הדרושים למכירת תוצרת ביעף.
לשם כך סודר בקומת המרתו? מכון
משוכלל לאבחלת טירות וירקות ,עם סי-
דורים לקור וחום.
בקומת הקרק ע
נמצאים מחסנים למכירה ובקומה הבי-
נונית מחסנים להחזקת ביצים ומכונה
 8000ביצים
ער
למיון הממיינת
לשעה ומחתימה עליהן את שם המשק
ואת הסוג לפי הגודל ,עד ש לקוחות
תנובה" בטוחים מפני כל אונאה .שתי
"
הקומות העליונות מיועדות למשרדים,
קומה אחת תפושת ע"י תנובת" והש-
"
ניה עודנה פנ ויה.
עקב המאורעות לא נתגשמה התכנית
של ריכוז בל המחלקות בבנין החדש.
המחלקה למכירה נשארה ברח' םירקין.
למטה ינכנםו מחלקת הביצים ומחלקת
הדבש .תנובה" התקשרה עם וער הדר
"
הכרמל בדבר רכישת שטח רחב ידים
להיבנות
העומר
בשוק-החדש
ע"י הועד
ובעתיד יהיו ל תנובית" שני מקומות
"
למכירת ביע"ף.
בנינים דומ ים נבנו ע"י תנובה"
"
גם בת"א וירוש לים ,ע"י כך תובל תנו-
"
התוצרת.
בה" לקרם בהרבה את שו וק
יש  .רק להצטער על התנאים המיוחדים
בחיפה המונעים מאתנו את ההנאה
הטלאת פחבנץ החדש מ־ד.

תה בלבד הפיחה רוח חיים בכל בנות
העבודה ,ידה והשפעתה בכל :במלת
אחת ,במבט נמרץ או  .בחיוך לבבי היא
טעורדת את הפועלים ומחזקת את
ידיהם; פת היא בודקת את עבודת
המהנדס ,שם היא מדריכה את הצלם או
י
טתירה את התסבוכת.של המפה הטופו-
גרפית; ובהגיע תור ..המנוחה לצבא־
העזר שלה ,מתחילה היא ,המנהלת,
בעבורה הרשת לא פחות טעיפת :בקורת
התוצאות של עבודת היום,
תבניות
מחו-שבות לעבודת המחר ,ועל הכל —
חיטוטים בגלי העיים לשם הקמת העבר.
המופלא בעיני ביותר הוא. ,שבאזור
שבו-לו טושלטי ,בעבודה עם  150פו-
עלים מושלמים ,השכילה בת ישראל
צעירה זאת לקיים את הסדר ,המשמעת
והכ ב וד ,שהיה לו גם גוין של התמסרות
אמתית.
בשלש עונות ע בורה הצליחה החוקרת
הצעירה ככשרון ההנהלה שלה ובמרצת
להסיר את הלוט שכסה את החירח המג-
רה ,הקשודח בעיר זו העתיקה כל בך,
עד ששטה המקורי השתבש במרוצת
הזמן ,בעיר היהירה והמפילה אימה אף

כעבר שלשה שבועות...
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חודש על  ,חורש היא נצלבת ,על צלב
־מלחמה האזרחית־הלאומית ,חודש על
הורש היא ק ודחת את קרחתה הגדולה,
ק ודחת ונל חמת ,קודחת ונחרבה ,הנוס-
חה על דמוקראטיח ופאשיזם שותתת דם
ספרד
אנוש למכביר .כה מתעוררת
ל חייה -מאות בשנים היא ישנה את
חלומה הק תולי ,שרה ורקדה בעריה,
רעבה בכפריח ,צרפה את נגודיה העתי-
קים .מאות שנים לאחר שקיעת האימ-
פריה הגדולה ,לאחר מאמציה הנועזים
של קרל החטשי ,היא יצאה שוב על
במת העולם מעונה ופצועה.
משוים עד
אולם המות והחורבן
ליאיש את המחנות; רעש התותחים
וזמזום חאוידונים משתקים את קול הדמ-
מה וקול הקרקע .הדממה היהירה —
דממת המתים בשרות הקטל.
הסופר הספרדי הידוע ,בנז'מין ,ק תו-
לי לפי אטי-נתו ,תלמידו של אונמינו,
או-לם לוחם נלהב לספרד הריפובליקאית,
מציג מחרש את אמת ספרד מול שקר
העולם ,הסופר ,שהוא המצוי אצל סמ-
לים נוצריים ,רואה את ארצו בדמות
ישו -הנצב לפני כילאטום בבדידות
ובדומיה עמוקה ,פילאטו-ם הרומי והאט־
לט הםאכפי — שני יפנים לאירופה
האינטלקטואלית בימינו .אם פילאטום
"
אופיני לאינטלק טואלים הצרפתי ,הרי
סכנת האמלט צפויה לאינטלקטואליזם
האנגלי .רחיצת כפים של פילאטום ומל-
חמת האטלט בפאנטומים — שניהם
סופם בדם ,באותו הדם ,שהם כ"כ חרדו
מלשפוך .יכל זה למה? כי ברחו מצו
השפוט ,מז י ההוכחה החיה וחאמיתיח

של צדק ,מפחד האמת" .הסופר הקתולי
כותב בבהירות מכסימלית ". :איני מא-
מין בשלום ללא נצחון וללא אמת,
איני מאמין כפילאטוס ברחיצת כפים
וכהאטלט — בפאנטומים .מתים ופאנ־
טומים — תמיד טלחטה .סדר מזויף —
תמיר סופו מות בי תחילתו מלחמה.
זהו אי־םרר כללי .נגד י אי־סדד זה של
מתים צריך להעמיד סדר אמיתי והי של
צדק- ,י האמת העממית ,סדר החיים".
צדק בכוח הדם,, .כי רק הדם הוא
הכוח .בדם הנשפך ללא צדק ,הדם
הצועק ללב השמיט באותו קול עממי,
אשר שדשיו נעו-צים בשפה חיה של

המשוררים הגדולים .זהו .דמנו הנשפך.
בה בערו בדמם משוררי ספרד הנצ-
חיים :םרואנמם ,קאלררון ,לופה־ת־־ווגה,
תרזה ח;ר1שה .קול עממי  1וקדוש .קול
העולח בקריאה אחת צועקת" .דרושה
"
צדקנו .-דמ-
ל; ;.דממה כרי להשמיע את
מת החיים ולא דממת המות .רצוננו
בשלום הד"לוח הזו שלום הדם הקורא
לשמים .בדממה הזאת ,הפשוטה והעמו-
קה נל כך — שלום אמיתי של רוח ,סדר.
קדוש של צדק".
כל מדורי ההיסטוריה הספרדית מגו־
א$יט בדם הנשפך ללא צדק ,מכל תקו-
פותיה עולת דממת המתים .התישמע
הדממה הפש .־ והעמוקה של החיים,
היופיע צדק הדם הנשפך 'ללא צדק?
לעת עתה מורעשים םפינו בתותחות
המות ובתוך •...ממת היחידה ,כטפטוו*
המתכת ,טפטו-ה הד -מהפצע הפ/נ.- ,.
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