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  ) דוד זוננפלד( – 1940-1941 פרקי חוליות

  האיורים מופיעים ביומן המקורי  –  רהאוו יומן של קבוצת נטעים מחוליות בד 

  )2017נירה פנסו  –(הקלדה 

  1דף 

  הקדמה: 

אלה, בהם גרו הראשונים יומן זה ישמש אולי פעם זיכרון לקבוצה בליפט הקטן והאוהלים ה

ווארה", כשתהיה פעם נקודה נאה ליד חופי הבניאס. ורצוי שנרשום גם היום כמה  שיצאו ל"ד

הפוליטי,  מהדברים ומתן  המשא  על  לכתוב  אולי  גם  היה  כדאי  הזאת.  לעליה  שהקדימו   ,

גם אחרי כן במוסדות בירושלים ובתל אביב,   בוודאישהתנהל לפני העלייה ובעתה, ושיתנהל  

זה היה ספר שלם, והסיבוך הפוליטי הזה יתבטא לבטח גם  אך אין הדבר ביכולתנו כיוון שרק  

  ווארה". ם כאן על חיי הפלוגה הראשונה ב"דלעיתים קרובות כשנרשו

כדי   כמה חברים למשקים בחולה,  כשעמדה ההתיישבות על הפרק באופן אקטואלי העבירו 

 ן בחקלאות. בזמהסביבה, את האנשים בעלי ההשפעה, ולראות את התנאים    תכבר להכיר א

לידי   האדמה  אל  קק"להעברת  בחיאם  נמצאו  החריש  מרדכי - והתחלת  יור(לוונו)  ואליד:    ם , 

אנגל אריה  צזוננפלד  ודוד  (רוזנברג),  היו  דן  בקבוצת  וחנן.  נועם  בדפנה,  הרצפלד  בי   ,

  .  רוזן ראובן (כמשתתף בקורס משקי)

ביום   קיבלנו  פעמים השתנה,  כמה  הודעה,   25לאחר שהמצב בהעברת האדמות  בנובמבר 

הרגילה   27- שב העבודה  תקופת  התחילה  מאז  לחרוש.  להתחיל  צריכים  היינו  לחודש 

מה אפשר את זה. שנפסקה עם הגשם, אך שהתחלנו בה שוב באופן אוטומטי, כשמצב האד

לד- יום יצאנו  ובמשך הזמן התברר שבלתי יום  וחזרנו שמה בערב,  וואליד  אל  ווארה מחיאם 

ומוכרחים   הדבר  וכמה אפשרי  ליפט  מנטעים  להעביר  אז  הוחלט  למקום.  יותר  להתקרב 

כאן  אוהלים למשק המשותף בלזזה, אך בזמן שהגיעו הדברים מנטעים הוחלט בין החברים  

ד עבודה על אדמות  מחנה  סונין  שנקים  נוח  זו  גופה. מאוד השפיעו להחלטה   מקק"לווארה 

    ואנשי ועד גושי, נחום הורביץ ומשה אליוביץ'.

ם בין החברים היו מחולקים בצורה כזאת: מרדכי כפלח וטרקטוריסט, יורם כבן אדם  התפקידי

שצריך היה להיכנס לענף הפלחה וללמוד את עבודת הטרקטור, אריה כשומר שדות ואחראי 

כמוכתר בנקודה העתידית,   , שביחד עם זה נקבע על ידי הקבוצהלביטחון ודוד כמרכז וגזבר

כלפ עצמו  את  להכין  צריך  למקום והיה  קרה  את  להעביר  מנטעים  הוחלט  זה.  תפקיד  י 

כוונה   הייתה. בקשר עם ראובן עוד לא  העלייה כמבשלת, והיא באמת הגיעה כמה ימים לפני  

  ברורה, כי חשבנו שמספר זה של אנשים יספיק בשלב שכזה. 
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- סוף החלטנו ב- כשהעבירו את הליפט מנטעים ירד גשם חזק והחלטנו לחכות כמה ימים. סוף

  ווארה.  את הליפט מכפר גלעדי לד לנסות להעביר בדצמבר 19

  

  2דף 

  : 1940בדצמבר  19

  

ווארה. הוא צריך היה להיפגש  ה להעביר את הליפט מכפר גלעדי לדאמש מרדכי קיבל הודע

  עם קרה, ראובן וחנן בחלסה. צבי נסע ל"לזזה" בקשר עם קניית בהמות עבודה. 

יצא בשעה   והגיע לחלסה ב- מחיאם אל  6הטרקטור  , אחרי שלקח את הפלטפורמה  9- ואליד 

- ממחנה נעמא של כפר גלעדי. קרה וראובן היו בחלסה, חנן חיכה בכפר גלעדי, לשם הגיע   ב

שעתיים. 10 במשך  הפלטפורמה  על  הליפט  את  להרים  הצלחנו  גלעדי  כפר  ותיקי  בעזרת   .

ב מ  12.15- יצאנו  נסיעה  בואחרי  לחלסה  הגענו  פחד  הקילומטר    13.30לאת  שני  אחה"צ. 

נסענו ובבמשך שעתיים. אריה נשאר לבדו בד  סולנג בתוך חלסה  נוח    1.30- ווארה  הגיע גם 

אריה יצא לקראת הטרקטור ופגש   3- סונין שמה ושניהם חיכו להגעת הטרקטור, אך לא בא. ב

מטרים העגלה שקעה עד    200  בו בסוף הסולינג. אחרי הסולינג התחילה פרשת הבוץ. אחרי

ניסינו   ערבים  של  רב  קהל  של  בנוכחות  להוציאה.  היה  יכול  לא  והטרקטור  הצירים  מעל 

  לגלגלים אך לשווא.  בטוריות לחפור דרך

לד רכב  המתרחשראובן  על  לנוח  למסור  מו  ווארה  בסלטה  רכיבתו  את  לרגלי  ר וגומר  טאלא 

ד עם צבי, ושאל "מי הקאובוי הזה"? שמעון מקלר שבא לראות את התקדמותנו בעבודה, יח

בינתיים בבוץ החלטנו לרוקן את הליפט כדי להפחית את המשקל. דאגנו לשמירה על הדברים 

כלפי הקהל, וסרג'נט פטל ממשטרת חלסה, שהזדמן מגרש בתנועות יד את המסתכלים לכל  

  הצדדים.  

ואנו שוב מכניסים את   כל הדברים לליפט.  הטרקטור סוחב את הליפט הריק עד עבר הבוץ, 

ארגזי וכ"ה.  פרודוקטים,  - אוהלים,  ירקות,  עצים,  בטון,  בלוקי  חושך מיטות,  נעשה  בינתיים 

ובניצוץ האחרון של אור היום נפגשים אנו בשלושה רוכבים: ראובן, צבי וחנן. קרה עלתה על 

ורם  סוסו של נוח, שהולך בצעדי צב לפני הטרקטור ומאיר בפנס על מעטפה לבנה את הדרך. י
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הולכים   שצמו    מצדיווחנן  החברים  את  מאכיל  ראובן  ארוכים.  בקרשים  ותומכים  הליפט  של 

  מהבוקר, בפרוסות לחם מוכנות אל תוך הפה. 

והליפט עומד בזווית של   יד נעמא, הרגע המסוכן ביותר, העגלה נכנסת לתוך תעלה    45על 

פן   פחדנו  כולנו  הקרקע.  פני  כלפי  מעלות 

מטרים לפני הגשר   100אך בנס הוצא.    ייפול 

  טור סירב לעבוד מרוב התמסרות ואנו הטרק

באותו   למחרת  הליפט  את  להשאיר  צריכים 

בערב. ראובן נשאר   9  התיהמקום. השעה הי

האנשים  יתר  כל  ערבי,  שומר  עם  בליפט 

המכסה   ברזנט,  מתחת    3מתאספים 

ח מכין קפה ואנחנו מחזקים את  טרקטורים, לארוחת ערב ולמנוחת לילה בדווארה. אחמד אסל

לישון.   שוכבים  אנו  שקים  על  ערק.  בכוסית  מדורה ליבנו  לאור  נפשותינו,  על  שומר  נוח  רק 

  עצומה שבוערת כל הלילה. 

  : 1940בדצמבר  20

  

בבוקר מיד אחרי ההשכמה הביא מרדכי עם הטרקטור את הליפט למקום הנקבע, על יד חופי  

החצבני   מתחבר  בו  במקום  האוהלים. הירדן,  שני  ואת  הליפט  את  והקמנו  הבניאס,  עם 

חיאם   של  לטרקטור  ועזר  המחנה,  מסביב  תלם  חרש  ו–הטרקטור  אחרי  ואל  להידלק,  אליד 

להביא את המכונאי של כפר , שלא בא. גלעדי- שעתיים הצליח בזה. אריה רכב לנעמא, כדי 

ל גלעדי  מכפר  מברק  שלח  ובדרכו  לדפנה  חזר  עם  ראובן  שהגענו  בשלום  נטעים,  הליפט 

ביקר משה אליוביץ' ועוזב אחרי שיחה קצרה עם נוח שוב. אחריו    11- ב   ע ל י נ ו .... ווארה.  לד

מגיע עמיחי קרול, סרג'נט כפר גלעדי, לסדר רשימות על מצב הביטחון. לעזרת עבודה מגיעים  

מחיאם חברים  את - אל- שני  לקחת  ורצה  גלעדי  כפר  של  הטרקטוריסט  בא  בינתיים  וואליד. 

הטרקטור. אחרי ויכוח סוער הוא מחליט לנסוע, אך מגיע רק עד למאתיים מטר אחרי הגשר, 

לישון, מלובשים, על  וחלב בכפר. עייפים אני שוכבים  נפט. אריה מזמין ביצים  כי לא היה לו 
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 - נקודה החדשה–איש באוהל יחד עם השומרים הערביים. בשמירת לילה על ה  5,  המחצלות

  ביקר אצלנו. - כמאל אפנדי  - ויורם. הטרקטור של חיאם נסע הביתה. נשארים צבי 

  : 1940בדצמבר  21

- דר- החריש נמשך. בבוקר השכם הגיעה עגלה מחיאם עם כלי עבודה וצרכי מזון. פרנס (ואן

חופרים  fransהורן   רבה. אנו  הצלחה  לנו  מאחל  הראשונות  ובמילים  זו  בעגלה  מגיע  כן  גם   (

להקמת  ל עבודת העלאת המים וחצץ. בעזרת פרנס מתכננים תכנית  דרך לירדן כדי להקל ע

אורווה. אחרי הצהריים מתחיל לרדת גשם. פרנס חוזר לחיאם. לפני הגשם בא ערבי, שקורא 

 - ראשונה- את צבי באופן דחוף ללזזה, כדי לדאוג לסידור בהמות העבודה שלנו. צבי רכב על   

ל הערבי  עם  יחד  כאן,  לנו  שכבר  הפרדות  שליח  אחת  מגיע  הראשון  הגשם  גל  אחרי  לזזה. 

ידיעה, שעל אריה לבו ומביא  סה לקבל בהמה,  א באופן דחוף לכפר גלעדי. אריה מנמחיאם 

אבל לא מצליח בגלל הגשם. ניסינו להתקשר באיתות עם חיאם, ללא הצלחה. בשמירת לילה 

  חנן ואריה. מרדכי נסע לדפנה.

  בדצמבר: 22

צעקות    4- ב תיכף לבוא לכפר גלעדי. בגשם שוטף אריה בבוקר נשמעו  אריה  מהגשר, שעל 

ונוח סידרו בית ש יורם  בייוצא.  ומוסר את הפקודה לעזוב את המקום.    12- מוש.  חוזר  אריה 

(בעד רוב  לפי  הוחלט  ארוך  ויכוח  נגד5- אחרי  למלא 1- ,  נוח,  מצד  יתרה  הסברה  ואחרי   (

ק מתפזרים:  אנו  ופרנס.  צבי  הגיעו  בינתיים  שרכב  הפקודה.  אריה  לחיאם,  וחנן  יורם  רה, 

  לדפנה. נוח ופרנס נשארים

  4עמוד 
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בערב   השימוש.  בית  בהקמת  שהביא וממשיכים  דוד  מגיע 

נוח  באינפלואנצהחולה    מטבריה,  ורתמות   מדגניה,מיטות    .

לו למחרת   ואמרו  ופרנס סיפרו את כל המעשה מהימים שעברו 

הבא עם  לברר  כדי  לנטעים  את  - לנסוע  עם    הבעיהכוח  בקשר 

  פרנס ונוח בשמירת לילה. פקודת פירוק המחנה. 

  

  

  

  : 1940בדצמבר  23

צבי  לטבריה.  נוסעים  (מדפנה)  ומרדכי  ואריה  דוד 

וממשיכ למחנה  חוזרים  וקרה  יורם  חנן,  ים ללזזה, 

מתחילים  לטבריה.  היום  במשך  נוסע  נוח  בעבודות. 

פרנס  נפסק.  הגשם  ממחצלות.  האורווה  את  לבנות 

  נסע שוב לחיאם. צבי חוזר מלזזה בלי פרדות. 

  

  : 1940בדצמבר  24

יהושוע מגיע (מורה לערבית), ועוזר לקרה בסידור המטבח. גם משה מחיאם בא, כדי לעזור 

ע וחפירת  האורווה  הקמת  נוח.  בעבודה,  עם  יחד  מטבריה  אריה  מגיע  מאוחר  בערב  מדות. 

  יהושוע ומשה נשארים ללון. 

  : 1940בדצמבר  25

קשה   הייתהצבי ומשה (מחיאם) נסעו ללזזה, כדי לקחת את העגלה החדשה שלנו. הנסיעה  

. בערב באו מאוד, ומאוחר הגיעו הביתה, אחרי ששקעו כמה פעמים. חנן ויורם עבדו על החצר

שתיים את האורווה ממחצלות והכניסו פנימה - . גם נוח בא, וכולם גמרו אחתהפרדות (חמש)

יד  - לקח פרדה והובילה למשקה הראשון על  מאתנואת הפרדות. אחרי ארוחת הערב כל אחד  

  הירדן.  

  : 1940בדצמבר  26

נסעו לחיאם כדי לקחת את הבוקר מהתיקון, נתנו להם לחכות עד מאוחר אחרי   צבי ומשה 

הצהריים. יום מקולקל. בערב דיברו על זה שנחוץ לנו עוד שני בחורים והוחלט שנוח יטלפן על  

  לוי). - אביבה (ל- זה מחר תל
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  : 1940בדצמבר  27

מאוחר מאוד  כל היום עבדו בתיקון הדריל, אך בכל זאת לא הצליחו ולא יכלו לעבוד בו. אכלנו  

  משה עוד אצלנו וגם נוח על פי רוב כאן.  בצהריים כי לקרה פנצ'ר עם הפרימוס. 

  : 1940בדצמבר  28

יותר מ יד, והספקנו לא  דונם. קרה נסעה עם   3.5- היום זרענו לפעם הראשונה פול בזריעת 

משה לחיאם לקחת חפצים, מעט סולר ומחרשה. שלושה אנשים מדפנה באו, כדי לחרוש את  

וכ"ה.  השט גמלים את האוהל  ועל  מן הדרך. הם הביאו איתם את הטרקטור,  הם  ח הדרומי 

  אכלו כאן. 

  : 1940בדצמבר  29

היום   לנו   10זרענו  עשו  לעבודה,  רגילות  אינן  והפרדות החדשות  גשם  קצת  ירד  פול,  דונם 

  מסביב למחנה.הדוקרנים הרבה קונצים. גמרנו בגדר  

  5עמוד 

  :  1940בדצמבר  30

  יום גשום ואין הרבה עבודה. גמרו באורווה.  

  : 1940בדצמבר  31

  שום דבר.  היום שוב גשם ולא עבדנו. מנטעים בהרבה זמן לא שמענו 

  1941בינואר  1

באורווה   עבדו  מלזזה. הבחורים  סנדלר  ויהודה  ושמעון משפיץ  אליוביץ',  משה  אצלנו  ביקרו 

אצלנו  היו  מנעמא  הבחורים  היום.  חזר  לא  נסע,  שאתמול  נוח,  יפה.  די  אוויר  מזג  וסוכה. 

  .  והזמינו אותנו לביקור אצלם. הביאו סוס מאת כמאל אפנדי שישמש אצלנו סוס שמירה

  1941בינואר  2

וואליד ביקר אצלנו. אריה תפס פרות ערביות בשדה - מזג האוויר יפה. ד"ר ברגר מחיאם אל

והכניסן לחצר. בעל הפרות בא אחר כך להתחייב להתנהגות טובה. מצב הרוח היה היום טוב  

  מאוד, שרנו בערב, ושתינו תה, וכ"ה.

  1941בינואר  3

ו'. לפני שבוע שכחנו את השבת בכלל. היום מרדכי וקרה נסעו לחיאם כדי לקחת משם  יום 

וכ"ה. אחרי הצהרים בא   והיינו שמחים מאוד. יש הרבה לברר,    יצחקדברים, מיטות, חפצים 

  ערעור הגבולות בין סלחיה וביננו.  
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  1941בינואר  4

יצחק עובד הי ום אצלנו.  יצאנו היום לסמן את הגבול עם סלחיה. גם 

הטרקטור לא היה בסדר, אך יצא אחרי שעתיים עבודת תיקון. בערב  

קפה.  לשתות  קק"ל  מטעם  שלנו  הערבי  השומר  אחמד  אצל  הוזמנו 

ג'מוסים   שני  על השטח  הייתה    –תאואים    –נתפסו  לחצר.  והכניסום 

מה  על השאלה בפרט  יצחק על סידורים שונים,  עם  שיחה ממושכת 

ב  כשנגמור  לעשות  בדרך עלינו  לעבוד  נוכל  אולי  הזריעה.  עבודת  

טרם  הבהמות  בניינים.  על  גם  דיברנו  וחצץ.  זיפזיף  בהובלת  בחיאם 

  נכנסו טוב לעבודה.

  1941בינואר  5

בפרדות   זרענו  יפה.  אוויר  מזג  התחילו   30היום  מדווארה  הפלחים  שעורה.  בערך,  דונם 

אולי גם משטרה. הוא בא בצהריים לחרוש על השטח שלנו. הודענו לנוח על כך וחיכינו שיבוא, 

יבוא   לחרוש בשטח הדרומי מן הדרך.  והוחלט מחר לחרוש עם אנשים מבחוץ. דפנה תבוא 

עוד טרקטור מחיאם. התנהל ויכוח על שיטה זו של חריש פוליטי, שהיא בשביל הקרקע מאוד  

בר יודעים  לא רצויה. יצחק גם היום עבד ויהיה גם מחר עוד כאן. היו הרבה ערבים אצלנו שכ

  את הזמן אימתי יש משהו לאכול. בעלי התאואים באו ועשו רעש גדול. 

  6 עמוד

  1941בינואר  6

בשעה   בבוקר  פוליטי.  חריש  של  טרקטורים    3התחילו    8יום 

השגחת   תחת  ודפנה  שכמאל  הטרקטור  מרדכי,  לחרוש: 

נוח    15המשטרה.   והפריעו את עבודתנו.  ערבים באו עם מקלות 

על   התנפלו  הערבים  ביד.  האקדח  עם  הטרקטורים  את  ליווה 

והטרקטורים   מופיעה  המשטרה  לחרוש.  שהפסיקו  הטרקטורים, 

מכות  מתחילי להרביץ  התחילו  שוב  לחרוש.  שוב  המשטרה   –ם 

ולפי פקודת הסרג'נט הפסיקו לחרוש עד למשפט. שוטרים באו, אכלנו, שתינו והכל   –לערבים  

  30היה בסדר. פרנס בא והוא ויצחק עזרו בעבודת המטבח. נוח התרוצץ כל היום. זרענו היום  

  דונם שעורה.   40דונם חציר,   40דונם פול,    20דונם. בסך הכול זרענו 

  1941בינואר  7

היום היה לערבים חג, לכן לא חרשו הם. ה"חדש" בא לביקור. מחר יהיה שוב יום של חריש  

  דונם שעורה לחציר.  3דונם חיטה,  2דונם פול,   20גדול. הספקנו היום 
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  1941בינואר  8

 –ם שלנו  ביקשנו היום את הטרקטור של דפנה לעבוד בשבילנו, אך אלה לא הסכימו לתנאי

עבודה   ימי  וזורעים    –החזרת  חורשים  שהם  השטח  שיבול  דרישתם,  את  גם    –והעמידו 

תשלום   נגד  בחריש  דרשו  לסוף  זה.    60בשבילם.  למחיר  הסכמנו  לא  וכמובן  לשעה,  גרוש 

נזכור עוד פעם מעשה זה של משק דפנה! לא רצינו בשום אופן להסכים לתנאי דפנה, שיחרשו 

הם בעד השטח, ולא רצינו לתת להם לחרוש, אך נוח לחץ עלינו בצורה כזאת ודרש בכל תוקף 

יכ ולא  היום,  סוףחריש  והסכמנו  זה  לחץ  בפני  לעמוד  משה  - ולנו  גם  דפנה.  לדרישת  סוף 

רצה   תנאי  שלכל  נוח  של  בדרישה  תמכו  הם  שאף  אצלנו,  היה  ונחמן  קרול  עמיחי  אליוביץ, 

אחר היום.  שנקבל  - לחרוש  מדובר  גבולות.  לסיור  האלה  האנשים  עם  ומרדכי  צבי  יצאו  כך 

יעבדוהו. ביקר גם היום אצלנו גדעון  באביב שוב את השטח הדרומי מן הדרך אם דפנה לא  

דונם חיטה, שעליהם אין לנו הרבה    15- דונם פול ו   12באום, יוצא הכשרת הולנד. זרענו היום  

  תקוה להצלחה.

  1941בינואר  9

דונם פול. אפרים בא מדגניה כדי    18- גם היום מזג האוויר היה יפה והמשכנו בזריעה. זרענו כ

לעבוד עם זוג פרדות. חנן נכנס באופן קבוע לשמירת לילה   לעבוד כאן והתחיל גם תכף ומיד

  ועזר עוד ביום קצת במטבח. נוח בא, וגם יהושוע, מורה לערבית. הבחורים עבדו בחצר. 

  1941בינואר  10

חרשנו עוד היום, ובאו ערבים שלא רצו לתת לעבוד לטרקטורים, כי טרם קיבלו את הכסף כמו 

וח אך לא קיבלה. אבל מחר ירד גשם. הספקנו לזרוע שקק"ל הבטיח להם. שלחנו פתקה לנ

  דונם פול.  18היום 

  7 עמוד

  1941בינואר  11

רק בבוקר שעה יכולנו עוד לחרוש וזרענו דונם אחד פול, אחר כך ירד גשם וכל אחד הסתובב 

כפר   עד  רק  עוד  הגיע  המשלוח  ז"א  בנטעים,  שהזמנו  המשלוח  עם  בא  בועז  אהרון  בחצר. 

שת בערב  אחרגלעדי.  ושרנו  אחמד  אצל  קפה  אחרי- ינו  ושמענו  - כך.  תה  בליפט  שתינו  כן 

  תקליטים על הפטפון. 

  1941בינואר  12

זרענו   במילים רציניות    15היום  אלינו  ודיבר  פול. פרנס ביקר אצלנו  דונם 

ובצורה   הרבה  לחרוש  הספקנו  לא  בהחלט  כי  נעים,  איננו  שמצבנו  מאוד, 

ם הערבים וגם היהודים, היה לנו מצב  כזאת ייקחו שוב ממנו את האדמה, ג
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רוח מאוד לא טוב. יצחק בא, ביחד עם שושנה רוזן, שכבחורה שניה באופן קבוע תישאר כאן.  

אף   להוציא  מסכימה  איננה  להתיישבות  המחלקה  במוסדות.  המצב  על  דו"ח  לנו  מסר  יצחק 

ן הקיימת איננה פרוטה לסידורים זמניים, ואינם רוצים לדעת שום דבר על המחנה שלנו, הקר

  מעוניינת ואנשי הביטחון דורשים סידורים שונים. המצב הוא קשה מאוד.

  1941בינואר  13

לכפר   שהגיעו  מנטעים  הדברים  את  לקחת  נסעו  וראובן  צבי  עבודה.  הייתה  ולא  גשם  ירד 

יש   חזר.  טרם  נוח  הביטחון.  סידורי  על  לדבר  באו  גלעדי  מכפר  ובנימין  קרול  אחיעם  גלעדי. 

שיבה עם הערבים, לפי הנראה העניין לא יסודר עוד, כי הם דורשים הרבה אדמה. יצחק היום י

כך לא לנטעים אלא לדפנה, כי שמע בחלסה שיוסף נחמני נמצא שם. - נסע, אך שמענו אחר

  אנו מאוד סקרנים לדעת מה יצא מכל הדברים האלה.

  1941בינואר  14

כ ישן  ואפרא  לחיאם  נסעה  עגלה  גשם,  ירד  היום  אינם גם  חדשות  עם  בא  נוח  היום.  ל 

משמחים, קק"ל מאוד לא שבעת רצון עלינו, היא איננה מעוניינת במחנה הזה שלנו אלא רק  

עוד   שלנו  מהאדמה  יימסרו  תיחרש.  שהאדמה  הזה  ו  200בדבר  לדפנה  דונם    100- דונם 

ננו לערבים. גם לא רוצים לתת לנו תקציב ולא אכפת להם אם נשב כאן בלי פרוטה. המצב אי

  טוב!

  1941בינואר  15

יורם וראובן נסעו   יום יפה. הבחורות כיבסו. 

חיפשנו   ואמנם  גלעדי,  לכפר  העגלה  עם 

אותם כל הזמן עם המשקפת, האם יבוא, אך  

לא חזרו. פתאום אחרי הצהרים הופיע ראובן  

אי בבוץ.  שקעו  שהם  היה - וסיפר  אפשר 

אפילו כמעט לרדת מהעגלה, כי אז נכנסו עד 

ך הבוץ. ראובן לקח בשביל שניהם הבטן לתו

אוכל בשביל הלילה והם נשארו באמצע הדרך עם העגלה. היה להם עוד לאכול ריבה כי פח  

הריבה התקלקל וכל הריבה יצאה והעגלה הייתה מלאה, מלאה יורם אכל כל הלילה מהריבה 

  הנשפכת על פני העגלה. שני השומרים שלנו, אריה ואחמד נסעו היום! 

  8עמוד 

  1941בינואר  16

השדות  את  ומרדכי  צבי  עם  יחד  ביקרו  הם  אצלנו.  ביקרו  קרול  ועמיחי  מקלר  שמעון  היום 

בלזזה   עבודה לחריש מהמשק המשותף  זוגות  עוד  הוצע לקחת  העבודה.  ודיברו על המשך 
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ומשאר ישוב. מדובר גם על צורת ההמשך של המחנה, כי קשה יהיה אחרי חצי מרץ לגור כאן 

  לר מציע שנעביר לכאן את חדר האוכל משאר ישוב. באוהלים. מק

  1941בינואר  17

יורם וראובן הביאו את יתר הדברים מכפר גלעדי.  

מן  החדשות  את  לנו  וסיפר  מנטעים  חזר  אריה 

ההחלטה  לפי  והוחלט,  שוחחנו  בערב  הבית. 

לפלחה  לקורסים  ייסע  שמרדכי  גם,  בנטעים 

  .ולמכונאות. בדרך שקעה העגלה ונשבר היצול

  1941בינואר  18

כ יום    25- מכל הסביבה עלו  לחרוש. מסרנו את זה למשטרה, שגם באותו  זוגות על השטח 

השיעור  את  קיבלנו  היום  בדבר.  להתערב  לנו  היה  אסור  נוח  של  פקודתו  לפי  באה.  עוד 

הראשון בערבית מאת יהושוע, מורה לערבית במשקי הסביבה, הוא הבטיח לנו להבא לבוא 

  המשכנו בעבודת ביצור המחנה.  פעמיים בשבוע.

  1941בינואר  19

בסידורים  עבדנו  גשם.  מוכרחים    יום  ואנחנו  לאורווה  נכנס  על העתיד. הגשם  דיברנו  בחצר. 

ועולה, כבר מעל   למצוא אמצעים למנוע את זה אחרת כל הפרדות תחלינה. גם הירדן עולה 

מלוכלכ המים  גדותיו?  מעל  הירדן  יעלה  אם  נעשה  מה  מטרים.  אפשרות  שני  ואין  נורא  ים 

  לשתותם. יורם סידר ארון לכלי עבודה ומחסן. מרדכי הלך עם הפרדות לדפנה לפרזלן. 

  1941בינואר  20

יום רב מאורעות. בבוקר השכם הייתה שריפה של הפרימוס. ראובן, ששמר,  היה בשבילנו 

הערבי הכפר  חזקה.  אדמה  ברעידת  בבוקר  הרגשנו  נגרם.  לא  נזק  כל  אך  נורא  הוצף    צעק 

את אדמתנו.  קיבלו פקודה מאת כמאל אפנדי שאוסרת עליהם לחרוש  גדול. הערבים  לחלק 

אל על  - בחיאם  ולשמור  הירדן  ממי  לשתות  לנו  ואסר  כאן  היה  והרופא  טיפוס,  פרצה  ואליד 

האוכל ולאכול הרבה פירות. הגיעו אלינו חדשות מלפני שבוע על הפצצות ברמלה. גמרנו את  

מתעלת הביטחון וסביב האוהלים, והקמנו את האוהל הרביעי. העגלה    הצד הדרומי והמערבי

  נסעה לחיאם להביא קורות. 

  1941בינואר  21

ראובן ויורם רצו להקים את האינסטלציה למקלחת לפי ציור מאת אהרון בועז. משאבה הייתה 

ותר  צריכה להעלות את מי הירדן עד לחוף לטנק גדול שהעברנו מחיאם. אבל הסידורים היו י 

  אדם יודע דבר, או למסור את זה שוב לאהרון. - מידי קשה להם, והחליטו לשאול קודם בן
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  1941בינואר  22

  היום גמרנו את התעלה השלישית מחפירות הביטחון. בבוקר בא נוח בוגרד  

  9עמוד 

מגניגר שמטעם חבר הקבוצות בזמן ההתיישבות הראשון יהיה המדריך שלנו. הוא ראה את 

תן עצות חשובות על המשך העבודה. ביקר היום גם קצין הגפירים, שדרש חומת כל השדות ונ

אבנים בגובה של בן אדם. באו מנטעים זאב לביקור, וחזר דוד, שהבריא מהקדחת שהתקיפה  

  אותו בזמן היותו בנטעים, ושיישאר עכשיו אצלנו. 

  1941בינואר  23

וה. הערב בא נוח ובררנו אתו כמה עבדנו בחפירות מסביב לאוהלים ובחידוש הגג מעל האורו

ושאלות העתיד. נתקבלה ההודעה ש עיבוד האדמה  מלזזה    יהודה סנדלרשאלות בקשר עם 

  מת לאחר הקטטה עם שני ערבים צעירים.  

  1941בינואר  24

על   ונזרע  נחרש  בלזזה.  שנקבר  סנדלר,  יהודה  של  בלוויה  אותנו  להציג  נסעו  ודוד  אריה 

ברחה ונתפסה על ידי ערביי עבסייה. בערב   –ראשונה    –השטחים על התל. הפרדה הלבנה  

פוליטי   חריש  שאלת  על  פרינציפיוני  ויכוח  התחיל  כך  ואחר  שרנו  שבת,  לעונג  קצת  ישבנו 

תקבל מאת משה אליוביץ' שצריכים להשגיח האם הערבים לא  וחקלאי יותר, לרגל מברק שה

מספיק   לא  עוד  האדמה  דעתו  לפי  מחר,  לחרוש  התנגד  מרדכי  כי  שלנו,  השטחים  על  יעלו 

  יבשה. הוחלט למחרת לראות את השטח הצפוני של בני עזוז, שנוח רוצה להחרשה.

  1941בינואר  25

הצפוני על יד גבול עבסייה. משה   נמשך החריש בשטחים על יד התל, אף נזרע שם. השטח

  מחיאם בקר אותנו בערב וסיפר הרבה בדיחות, צחקנו והבחורות התאדמו.  

  1941בינואר  26

מזג האוויר החזיק מעמד   זאת  בכל  ביותר,  יפה  נראה  היה  לא  בבוקר  זה שהשמים  למרות 

ודעה וזרענו וחרשנו. גם הערבים חרשו על השטח שלנו על אדמה הבלתי חרושה. שלחנו ה

ואמר,   כך  אלינו אחר  בא  זה  דווארה.  למשטרת חלסה, שנתנה מכתב למסירה למוכתר של 

האם  השחר  מאיילת  מברק  הגיע  בערב  החריש.  את  יפסיקו  לא  הפלחים  פקודתו  לפי  שגם 

  גמרנו בעבודת ביצור המחנה.

  1941בינואר  27

האדמה שלנו אבל  דונם שעורה. בבוקר חרשו גם הערבים על    24היום יפה, והספקנו לזרוע  

דנובסקי,  אצלנו. שמענו אחרי הצהריים, שאברהם  ביקור  כשבאה המשטרה לאחר  הפסיקו, 
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צריכה   ואליד מת בבית החולים בטבריה, לאחר מחלת טיפוס. הלוויה הייתה  חבר חיאם אל 

  חי ודוד רכב שמה כדי להשתתף בלוויה.- להיות בתל

  1941בינואר  28

יד גבול עבסייה. יום שוק בחלסה. דוד - על  –ח החציר  המשך שט  –נזרע על השטח הצפוני  

היה שם וקנה, בין השאר, גם בשר. הוזמנו לחלסה כל פלחי דווארה למשטרה והוסכם הסכם  

  לא נחרוש שטחים שיש לפלחים תביעות עליהם, בתנאי  –קק"ל  –שאנו 

  10עמוד 

לנו על ההסכם הזה   שגם הם לא יחרשו שם. אחרי הצהריים ה"חדש" היה אצלנו, כדי להודיע

כל   – את  שנחרוש  נוח,  עם  שם  מדובר  מחלסה.  הזאת  ההודעה  את  הביא  דוד  כבר  אולם 

התחיל  בערב  החרושים.  השטחים  את  ונזרע  עוד  שנספיק  כמה  עד  ה"חדש",  של  השטחים 

  לרדת גשם ויתכן הדבר שגמרנו בחריש ובזריעה לגמרי. 

  1941בינואר  29

לא זרענו, אבל הלכנו מסביב כל השטח שהוא צפונה מן    מזג האוויר לא היה יפה וירד גשם,

הדרך, רק כדי עוד פעם בדיוק לראות את הגבולות ואת השטחים של ה"חדש", ושל הפלחים.  

ד"ר מלקין היה כדי להכניס את הפרדות לחברת ביטוח "החקלאי". לפי דעתו הפרדות במצב  

  –בפברואר  12 –נו בט"ו בשבט די טוב. בערב הייתה מסיבה קטנה לרגל גמר הזריעה. החלט

על עצים  כל  - לנטוע  את  והזמנו  קטנה  מסיבה  עם  זה  את  נקשור  הירדן,  לאורך  המחנה  יד 

  ירק קטן לצורכנו. - הקבוצה. החלטנו גם לסדר גן

  1941בינואר    30

אפרא יצא בבוקר לחיאם, כדי לעבוד שם ברפת שבוע ימים. לא יצאנו עוד לחרוש כי האדמה 

אצלנו ביקר  קרול  עמיחי  להתייבש.  הספיקה  אחר  טרם  השטחים.  את  מרדכי  עם  כך - ועבר 

דונם תפוחי אדמה אם רק אפשר יהיה להשיג    5- סידרנו כמה חשבונות. הוא מציע לנו לזרוע כ

קטן על ירק  זרעים אחרים לגן  יד הבית. עמיחי  - זרעים. כתבנו את זה לנטעים, אף על כמה 

נס  דוד  בלזזה.  הגדולה של המשק המשותף  את הפלטפורמה  לקנות  לנו  אתו שמה הציע  ע 
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של   על מחיר  הוסכם  העגלה,  את  ועד   32וקנה  אנשי  עם  לדבר שם  לדוד  לו  הזדמן  לירות. 

את  ייתן  מחר  רק  אך  יהושוע,  עם  ביחד  חזר  הוא  אצלנו.  לבקר  בקרוב  שהבטיחו  הגוש, 

השעורים. הערב בא נוח ודיברנו אתו על המצב כלפי הערבים וכלפי קק"ל. במשך היום בא גם  

ורבר שהעמיד ביום  - על  ד"ר  פעמיים  עלינו  בירדן.  המים  גובה  מודד  שלנו  הרחיצה  מקום  יד 

למדוד, לשכר של חצי לירה בחודש. הבטיח לשלוח לנו גם מודד גשמים. היו המוני ציפורים  

  על הפול, וצרוד לגמרי חזר חנן ש... הביתה. 

  1941בינואר  31

וויר לא מסוגל לעבודה. לפני  יום שבת. כמה אנשים יכולים היו לקחת שבת, כי כה וכה מזג הא

הצהרים אפילו ירד גשם. בערב שוחחנו על קניית הסוכה מקק"ל שהוקמה בחצר שלנו. הוחלט 

  לא לקנותה. הוחלט גם את הסוס השני של כמאל אפנדי, לאחר שתתרפא הפצע שלו.

  1941בפברואר  1

ג לרדת  שוב  הצהריים התחיל  אחרי  לזרוע,  כדי  להתייבש  הספיקה  טרם  יוצא  האדמה  שם. 

דברים   וכמה  נפט  לקנות  כדי  לדפנה  נסע  מרדכי  ימים.  למספר  נדחתה  הזריעה  מזה ששוב 

  אחרים. הזמנו את ה"דבר" מעתה. 

  1941בפברואר  2

נסענו לקחת את הפלטפורמה מלזזה. היה שם סכסוך קטן כי טענו הם שהמאזניים והמושכה  

ו כך  - נברר  את הדברים האלה אחראינם מגיעים לנו. אחרי ויכוח ממושך לקחנו את העגלה 

לנו     15עם עמיחי קרול. הבאנו אותה דרך חלסה אלינו. דוד היה בכפר גלעדי, שם הבטיחו 

  שתילי עצים כמתנה בט"ו בשבט.

  11 עמוד

  בפברואר: 3

ובדרך הביתה  אחרים  דברים  וכמה  המגרפה  את  לקחת  כדי  לחיאם  עם הפלטפורמה  נסעו 

  ידי הטרקטור.  - שקעו כהוגן והוצאו על

  בפברואר: 4

חיטה.   וזרענו  צפונה משטחי הפול,  ולזרוע,  לחרוש  שוב התחלנו  היום 

למחר   להזמין  והחלטנו  היה  בחלסה   6עמיחי  היה  דוד  מלזזה.  זוגות 

והביא בשר, ולפעם הראשונה את העיתון שלנו, שהזמנו עכשיו.   בשוק 

מפרעושים,   לסבול  מתחילים  אנחנו  גופרית.  קצת  הביא  גלעדי  מכפר 

ניקי היה  כבר  חברים  והיום  כמה  כאן  ביקרו  בצהריים  ונפט.  בליזול  האוהלים  בכל  גדול  ון 

על  שנמצאו  תאואים,  של  מקרה  היה  השדות  על  הנה.  וטיילו  שבת  להם  הייתה  מחיאם. 
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האדמה החרושה וזרועה (של דפנה). אריה הצליח לקחת אחד הביתה. הרועה שרצה לקחת 

וקיבל מכות כהוגן.  אותו שוב רכב על (השטח) הזרוע 

כלה יום  אריה, - יה  שקרה,  כך,  כדי  עד  וחם  יפה  כך 

ראובן ודוד הלכו לשחות לירדן, בפעם הראשונה מזמן  

עם  ושחו  בבניאס  נכנסו  הם  במקום.  נמצאים  שאנו 

על שלנו  הרחיצה  למקום  עד  הזרם - הזרם  יד המחנה. 

עד  הנהר  מאמצע  להגיע  היה  שקשה  חזק,  כה  היה 

  לחוף, אך תענוג רב.  

  1941בפברואר  5

זוגות    4- דונם, ז"א ש  25זוגות לחריש והספיקו במשך היום    6ם יפה וחם נורא. מלזזה באו  יו

מכתבים על המצב שם, בהם נאמר בין השאר    2רק באו מאוחר. זרענו חיטה. קיבלנו מנטעים  

ידי קופת החולים לרופא בחיאם אל וואליד, במקום ד"ר ברגר שיעזוב - שיהודה אבס נקבע על

ים אלה הנה. כתוב גם שספירה סופית של כל הקולות בחרה שרוב מכריע שם. הוא יבוא בימ

  . לימה- נחמיה דהבעד זה לקרוא לנקודה העתידית שלנו לזכר 

  1941בפברואר  6

עם   רק  היום  באו  בערך    3מלזזה  והספיקו  לחרוש,  מה  הרבה  כבר  אין  כי  דונם.    12זוגות, 

ושידד ו. שוב זרענו חיטה. היום ביקרו  הזוגות שלנו חרשו את השטח בשביל תפוחי האדמה 

יצא  שמחר  יהודה,  בא  בערב  הממשלתי.  הקרקעות  רשם  וג'ירלאל,  נחמן  נוח,  עם  אצלנו 

לחיאם, להתחיל בעבודתו כרופא. צבי ושושנה היו בכפר גלעדי אצל רופא השיניים. צבי מאוד  

  התאמץ בסחיבת סוסה של שושנה. 

  1941בפברואר  7

עבוד יצא היום להתחלת  סידורים שם. תמר שרייוור  יהודה  דוד הלך אתו לכמה  תו בחיאם, 

אצלנו   לבקר  מהולנד    –באה  שלנו  תורכי.    –מכירה  קפה  שתינו  ושרנו,  ביחד  ישבנו  בערב 

  היה ערב מוצלח מאוד.  –לפעם הראשונה קראנו פרק בתנ"ך 

  12 עמוד

  1941בפברואר  8

נפלא. עבדנו בשידוד השטחים החרושים. דוד ומזג אוויר  רכב לכפר    שבת 

גלעדי כדי להיפגש שם עם נחום הורוביץ. הוא דיבר אתו על המצב הכללי 

וידחוף,   שידאג  הבטחה,  ממנו  וקיבל  משאר    שיעביר אצלנו  הצריפים  את 

לפני המועד. אחר כך דוד היה בישיבת ועד הגוש בדפנה. מדובר   אלינו  ישוב

מזכיר ועד שם על לשכת הובלה בין המשקים בגליל העליון. הילל לנדסמן  
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הגוש הבטיח ביום ב' הבא לבקר אצלנו. לפי הנראה ביום ב' יבוא קצין המחוז מצפת לבקר 

  אצלנו. צבי עם שני גמלים הלך לדפנה לקחת את חביות הנפט שלנו. 

  1941בפברואר  9

זו.   100- גמרנו לזרוע את ה וסיימנו בזה את הזריעה לעונה  ק"ג האחרונים של זרעי חיטה, 

שושנה ודוד נסעו לטבריה לכמה קניות דחופות. אחרי הצהרים התחיל לרדת גשם ובערב ירד  

  גשם חזק מאוד.  

  1941בפברואר  10

פר חזרו רטובים  יום גשם נורא, לא עבדנו כלל וכלל. אפרא וראובן, שרכבו לחיאם כדי להסת

יד חיאם דרכים ושדות מוצפים. הביקורים השונים מאת ועד הגוש מושל  - לגמרי וסיפרו שעל

המחוז כמובן לא התקיימו. ישבנו כל היום בליפט ולמרות מזג האוויר הרע היה מצב רוח טוב  

  מאוד.

  1941בפברואר  11

את רותי, שכתבה לנו   אריה וראובן נסעו בבוקר לשוק בכפר גלעדי ואחר כך בחלסה לקחת

אצלנו,   תה  שתו  אצלנו,  לבקר  המשטרה  אנשי  באו  ביום  בשבט.  ט"ו  נטיעות  לרגל  לבוא 

בורות  כבר  חפרנו  בחוץ.  בוץ  היה  עוד  כי  הרבה,  עבדנו  לא  מאוד.  טוב  עצמם  והרגישו את 

בשביל העצים שנשתלם מחר. חיכינו כל הזמן לחוזרים מחלסה, הסתכלנו במשקפת, אך לא  

ברכיבה אך לא יכולנו להכירם. נדמה היה שלא רותי אנשים    3סוף ראינו להתקרב    באו. סוף

פרומן,   משה  את  להבדיל  יכולנו  יותר  קצת  כשהתקרבו  השלישי.  מי  וניחשנו  בינם  הייתה 

את   קיבלנו  קבוצתנו.  של  הראשונות האלה  בנטיעות  להשתתף  כדי  הקבוצה,  מאת  שנשלח 

כתבים מנטעים, גם אחד מהמזכיר זאב, שהתברר  פניו בשמחה רבה מאוד, הוא הביא כמה מ

בפברואר, מכתב עבה מאוד. נקווה שיגיע עוד כי    1- מתוכו, שטרם התקבל מכתבנו שנשלח ב

גמר  את  לדחוף  כדי  מאוד  עסוק  יצחק  מאוד.  חשובות  והודעות  חשבונות  הרבה  בתוכו  היו 

נית, כל עוד קק"ל לא תכנית הנקודה שלנו, אך תחנת הניסיונות עוד איננה מסכימה לתכן תכ

מ קטנה  בנקודה  רוצה  ואיננה  הסופיים  הגבולות  את  קנו    2000- קבעה  וראובן  אריה  דונם. 

גלעדי   מכפר  והביאו  כבד,  בשוק,  כמתנה:    20בשר  מהם  שקיבלנו  עצים,   15שתילי 

  ברושים.   5- איקליפטוסים ו
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  13 עמוד

צייד שלו. בערב עוד היה ויכוח על - אריה קיבל הודעה שיבוא לקבל את הרישיון בשביל הרובה

צורת הנטיעה והוחלט, כשלא יבואו מטעם הקבוצה, לנטוע עץ על שם נוח סונין ועל שם פרנס 

  ואן דר הורן.  

  1941בפברואר  12

עמיחי ועפרוני באו    לפנות צהריים נסע אריה לחלסה לראות האם אולי רותי באה.  ט"ו בשבט.

לבקר אצלנו ודוד מסר לעמיחי את החשבונות על הספקה לבהמות ועל הזרעים שהשתמשו 

לירות שהוקצבו בשביל זרעים   150- בהם בכל זמן הזריעה. מתברר שמצב הקופה מיואש, מ

לירות נמצאים בקופה,   50- לירות להספקה לבהמות. כ 14- לירות לזרעים וכ 15- הוצאו עדיין כ

הוצא לכל מיני דברים, כמו למשל הספקה לאנשים וכ"ה. יצטרך לסדר את העניין הזה    והיתר

עם הגזבר בהקדם האפשרי. עמיחי לא יכול היה להישאר לנטיעות אך הבטחנו לו לנטוע עץ 

ב חזר  אריה  ויהודה    4- בשבילו.  מחיאם  נוי  שמעון  את  אלא  רותי,  את  הביא  לא  אך  בבוקר 

התחלנ בשתילה.  להשתתף  את  הרופא  לשתול  העץ   12ו  הגדר.  קצווי  בין  האיקליפטוסים 

יד האוהלים נשתל על שם נוח סונין והשני על שם פרנס. נעשה עוד - יד החפיר על- הראשון על

זכר   כאן  שנקים  ברגע,  בו  הצורך,  את  הרגשנו  כי  העצים,  על  אותם  ונתלה  קטנים  לוחות 

שעמדו כל הזמן הזה בצדנו, למחנה הראשון שלנו להזכיר בזה גם את שני האנשים האלה,  

וקשרנו את שמם למקום  ובטוח הדבר שבלעדיהם לא היינו משיגים מה שהשגנו עד עכשיו 

לשתול את   הלכנו  כך  בפינת    5הזה. אחר  האיקליפטוסים  הברושים. אחד להתחלת שדרת 

יד האוהלים עד למדרגות שיורדות למקום הרחצה  - הברושים שתלנו מהגדר על  4הזווית ויתר  

ברושים על שם ילדי קבוצתנו. התיישבנו אחרי כן בליפט המקושט יפה, שתינו קצת.    4.  שלנו

פרקים   צנועה. שושנה הקריאה שני  מסיבה  הייתה  כך  ואחר  ערב  ארוחת  מוקדם  אכלנו  גם 

שני שירי רחל ודוד שני שירים אחרים. דוד הקריא עוד קטע קטן, שכתבו בעד    –מתנ"ך, קרה  
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ראש נטיעתנו  לרגל  ועישנו  ה"דבר"  וסוכריות  עוגות  אכלנו  נפלא,  טורקי  קפה  שתינו  זו.  ונה 

  סיגריות טובות, שרנו והיינו שמחים. היה יום מוצלח מאוד, שתמיד יישאר בזיכרונותינו! 

  גם באופן אחר יבלוט יום זה בתולדותינו, כי חנן מצא שהפרדה הצעירה היא הרה. 

  

  14 עמוד

  1941בפברואר  13

עוד  לקחת  כדי  ולדפנה,  לדן  בבוקר  רכבו  וחנן  צבי 

חזרו   בצהריים  מדפנה.  ונפט  מיטה  שלהם,  בגדים 

נסע  ראובן  הדברים.  את  שהביא  הגמל  עם  ביחד 

רותי,  מאת  גלויה  קיבלנו  ימים.  לכמה  לחופש  בבוקר 

שלא באה בגלל הגשם ותרצה לבוא ביום א' הבא. גם 

בחי להנדסה  בחברה  לקחת  שנוכל  מכתב,  פה הגיע 

ענינו  בשבילנו.  הזמינה  שהסוכנות  לתירס  מדישה 

אצלנו  אין  כי  אצלם,  שבועות  מספר  עוד  שיחזיקוה 

כיבסו ומשה  ובהיר, הבחורות  יפה  יום  היה  להובילה.  כדי  והדרך לא במצב  מקום בשבילה, 

  ודוד נהנו משחייה בירדן.  

  1941בפברואר  14

ם, וביחד עם  יום יפה מאוד. צבי, אפרא וקרה נסעו להתרחץ, לחיא

זה להחזיר את חבית הנפט שלקחנו שם ולקחת שם לחם. דוד וחנן  

צריכים   ומעכשיו  שנטענו  לעצים  מסביב  קטנים  בורות  בבית  עשו 

סידרת  את  הקריא  ודוד  התיישבנו  בערב  ויום.  יום  מידי  להשקות 

השבוע. החלטנו מעכשיו לא לעבוד בשבת. גמרנו בזריעה ואין עתה 

ודה בשבת. אבל אנחנו בכל זאת רוצים לנצל צורך כל כך דחוף לעב

וכ"ה. משה שוב  את היום וללמוד משהו ביחד, כמו עברית, ערבית 

זה   עם  וביחד  נטעים  בשביל  עבה  מכתב  אתו  ולקח  בבוקר  נסע 

  העתקת היומן שלנו. 

  1941בפברואר  15

בבוקר   רכב  דוד  שבת.  לקחנו  במטבח,  שושנה  מלבד  כולנו,  כאן  הראשונה  לפעם  שבת. 

חיאם, כדי לדבר עם לוי האם זה הביא עוד חדשות מהפרוזדורים. הוא סיפר שראה יצחק. ל

תכנית  את  עכשיו  יתחיל  קויפמן  כי  בקרוב  אתו  ידבר  יצחק  וגם  קויפמן,  עם  ישיבה  הייתה 

הנקודה. קק"ל תגמור בעוד שבוע ותקבע עד אז את השטח הסופי, ואיזה שטחים באים עוד  
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א לאדמות.  להשלמה  קיבוץ  בחשבון  העברת  על  סופי  באופן  יוחלט  גם  ז 

שיעור   היה  לגבולות.  מסביב  חברים  כמה  עם  טייל  אריה  לדווארה.  עמיר 

מאת אריה ואחר כך קרה קיבלה את שיעורה הראשון ברכיבה. בערב אפרא  

  יכנס לשמירת לילה למשך שבועיים.  

  

  

  1941בפברואר  16

נו כבר שתי עגלות לשטח שנקבע בשביל  גרוש לעגלה, והובל  8קנינו בסלחיה זבל למחיר של  

תפוחי אדמה. היה פנצ'ר קטן בערב, עם הפלטפורמה, שהובילו אתה הובלות גדולות מאוד,  

וגם הטיירים, שלא היו חזקים. מחר נצטרך לתקן את זה ונמשיך בהובלה, כי בעוד כמה זמן 

  צריכים כבר לזרוע תפוחי אדמה. חרשנו את השטח הקטן על יד הבית 

  15 עמוד

לא יכלו להסתדר עם בהמות    –אסור להגיד שמות    –לגן ירק והיו ויכוחים שלמים והעגלונים   

ואכלו  אצלנו,  דן,  קב'  מוכתר  לוזון,  ויצחק  אליוביץ'  משה  ביקרו  הצהריים  לפנות  ומחרשה. 

ומאוד התלהבה מהמקום שלנו. ראובן חזר   אצלנו ארוחת הצהריים. רותי באמת באה היום 

ולה,  מהחופש שלו. למיחם היה שוב פנצ'ר גדול, אך כל פעם אנחנו מפחדים מפני שריפה גד

  אבל תמיד זה עובר עוד בלי נזק.  

  1941בפברואר  17

לפני הצהריים פיזרנו זבל על השטח בשביל תפוחי אדמה 

הצהריים   בארוחת  מהכפר.  הובלנו  שוב  הצהריים  ואחרי 

חם,   כך  כל  האוויר  ומזג  הואיל  שכדאי,  שושנה  אמרה 

בחורה  אם  מאוד,  משונה  סימן  סודה!  לבחורים  לתת 

אח כזה.  דבר  לנו אומרת  שמסר  נוח,  בא  הצהריים  רי 

העניינים  יצחק.  את  ושראה  לירושלים,  מנסיעתו 

וגם   ידועה,  התקדמות  לראות  יש  אבל  לאט,  מסתדרים 

קק"ל תגמור בקרוב את המו"מ עם האריסים. יש גם בעתיד הרחוק סיכויים לעבודה אך כרגע  

ב, אכלנו סוכריות שנוח אין עוד. בערב ישבנו עם נוח עוד פעם לחוג ט"ו בשבט, שתינו קפה טו

  הביא לנו ועישנו סיגריות טובות והיה בקבוק אחד יין ואחד בירה! 
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  1941בפברואר  18

שבא  המשלוח  את  משם  גם  והביאו  בשוק  היו  ורותי  דוד 

בין  מנטעים שהייתה  "לוקס"  מנורת  על  שמחנו  מיוחד  באופן   .

וחזק   בהיר  באור  וישבנו  הערב  מיד  אותה  הדלקנו  הדברים, 

העץ ששתלנו    בחדר את  וראה  אצלנו  לבקר  בא  פרנס  האוכל. 

ל"י    0.250על שמו. הוא רוצה שביחד עם זה שנמסור על שמו  

ביקר  קק"ל.  את  להזכיר  מבלי  לנטוע  אפשרי  בלתי  כי  לקק"ל, 

האנטי מטעם  סניטר  פס,  ד"ר  רצה  - גם  אינסטיטוט.  מלריה 

מספר  הנקודה,  תכנית  עם  בקשר  דברים  מיני  כל  לדעת 

נאי דירה וכלכלה. הוא דרש מאתנו רק שנמלא את  האנשים, ת

הוראותיה של האינסטיטוט וחושב שאז היה אפשר להקטין את  

ההשקאה   תעלות  עם  בקשר  מינימלי.  למספר  הקדחת  מקרה 

ורוצה  הישנות  התעלות  כל  את  לסגור  רוצה  קליגלר  פרופ'  כי  רב,  חישוב  עוד  להיות  צריך 

לנו אחיעם קרול בקשר עם פקודת הקצין שילונו  שנשתמש אך ורק במוטור. חוץ מזה היה אצ

אצלנו כל לילה שני שוטרים מוספים של אחת הפלוגות בגוש. היה חילוק דעה ביננו לבינו, כי  

התנגדו לשלם את הוצאות הכלכלה בשביל שוטרים אלה ולהעמיד לרשותם את המיטות וכלי  

ממ ששלחנו  מאוד,  ברור  מכתב  אתמול  שכתבנו  לאחר  שלנו.  לוועד מיטות  העתקה  גם  נו 

אי בוודאי  והודיע שמתהווה  ויביאו - הגוש, בא  הבנה, שישלמו השוטרים שיבואו בעד כלכלה 

איתם מיטות וכלי מיטה. בערב כתבנו תכף על ביקורו של פס לנטעים ושאלנו את יצחק האם 

  כדאי להתקשר על כל הדברים האלה עם פרופ' קליגלר.

  16 עמוד

  1941בפברואר  19
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ביקרה  חלסה  משטרת  לחפציבה.  נסעה  שוב  הבוקר  רותי 

כמו   אנגליים  ספרים  כמה  הביא  השוטרים  ואחד  שוב 

הופיע   היום  של  ב"דבר"  האחרון.  ביקורם  לרגלי  שביקשנו 

  קטע מאת דוד על נטיעותינו בט"ו בשבט.

הריבה  להעביר את  ודוד  צבי  היום  הצליחו  גדולים  בקשיים 

  מחלסה. 

  1941בפברואר  20

וד נסעו לצפת ולטבריה, כדי להזמין נפט ולקניות שונות, פרודוקטים וכלי עבודה. נסעו קרה וד

להסתכל   כדי  אורח  עם  בא  מדפנה  אייזיק  ושעורה.  תבן  לקנות  לסלחיה  פעמים  לכמה 

  –בסביבה. האורח, מורה גאולוגי מתל אביב מצא את מחננו "גמיטליך". (אידיש: געמיטלעך  

  נוח, נעים שלו). 

  1941 בפברואר 21

ה בשטח  לחרוש  אצלנו   90- יוצאים  ביקרו  פס  עם  מר  ד"ר  בצהריים  האדמות.  בצפון  דונם 

גם ד"ר מר  ושמחים על מצב בריאותנו פה.  ומשתוממים  ומדברים על סידורי מחנה בעתיד 

אמר שקשה לקבל מים להשקיה מן התעלות, והכי טוב להעמיד מוטור, גם מטעמי הבריאות.  

מטב וקרה  דוד  חזרו  (אידיש  בערב  והפעקאלעך"  ה"זעקעלעך  כל  עם  תרמילים    –ריה 

וחבילות), קנו בין השאר משאבה לגלגלי גומי, חרמש והרבה פרודוקטים ובצפת הזמינו נפט,  

  אך נקבל את זה רק כשנשלם, וכרגע אין כסף. אריה חוזר מאוחר בערב מדפנה. 

  

  1941בפברואר  22

פרדות לפרזל שתי  כדי  צבי רכב לדפנה  גם בדן    יום שבת.  וגם שושנה רכבה אתו. הם היו 

והוזמנו שם על ידי הכוורן לשתות יין מהדבש, כמו שעושים במקום, שתו מעט, בפרט שושנה, 

  וחזרו אחרי הצהריים שיכורים לגמרי הביתה,  

  17 עמוד

אחרי   המיטות.  תוך  אל  שבאו,  כמו  כך,  ונפלו  שמחים  היו 

במ קטן  עונג  ועשינו  ביחד  התיישבנו  בערב  הצהריים  קום 

השבוע.  סדרת  את  קראנו  מידי.  עייפים  היינו  אז  כי  שבת, 

פרידה   לנשף  לדפנה  הצהריים  אחרי  רכבו  ואריה  ראובן 

בבוקר, אמנם אינם שיכורים    2- בשביל נחום קרמר וחזרו ב

  אך גם שמחים מאוד.  
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  1941בפברואר  23

שמחה  הייתה  לא  ההשכמה 

היה  כולם  לכמעט  ביותר, 

מו שנמצא רוח לא טוב, כ- המצב

כך  אחר  אך  א'.  ביום  לפעמים 

שוב הכול הסתדר בסדר. היום היו אצלנו ד"ר מר, משה פז, ד"ר  

דודזון מדן, אחמד עוזרו של ד"ר מר, וחיים הכוורן מדן. ד"ר מר  

בפני   אותנו  עד    4העמיד  לגור  נוכל  הזה  במצב    1אפשרויות: 

או   להיות    15באפריל  צריכים  כן  אחרי  היותר.    סידורים בכל 

ידועים. או שנקבל צריפים מאיזה מקום בחולה, או שנקנה בארץ  

או  ממחצלות  אחד  לקיץ  דירה  אפשרות  שנסדר  או   ... צריפים 

לירות לחבר. או האפשרות   3.5דבר שכזה, סידור שיעלה בערך  

האפשרות  על  לחשוב  רוצים  אנו  שאין  לו  הסברנו  ולנסוע.  המזוודות  את  לארוז  הרביעית: 

אך הזאת,  האפשרויות   האחרונה  משלושת  אחת  זה  כלפי  לעמוד  צריכה  מר  ד"ר  לפי 

הראשונות. שאלת ההשקיה מהתעלות תהיה קשה מאוד, כי לפי דעתו המים פשוט לא יגיעו  

לוונו   וחיה  מרדכי  באו  עוברים.  לא  המים  אליהם  רבים  מקומות  בכפרים  ישנם  כי  אלינו,  עד 

מכתב הרבה  בפרט  מנטעים,  דברים  מיני  כל  לנו  שתינו  והביאו  ביחד,  התיישבנו  בערב  ים. 

קפה ערבי ודוד הקריא את כל המכתבים. בפרט מכתבו של זאב עורר עניין רב. בלהה כתבה  

עוד על סידורי המחסן ועמוס על אווזייה, שלפי דעת המומחים יותר כדאית מאשר ברווזייה.  

ע פשוט מהירדן  סידר שואב מים  ראובן  כדאי.  איננו  ערביות  תרנגולות  הירק.  - ל לקנות  גן  יד 

  סידור זה מאוד יקל על ההשקיה בגן.  

  1941בפברואר  24

הר מר  המחוז,  קצין  של  לביקור  היום  ודוד  - המתנו  אבן, 

הסתכל כל היום דרך המשקפת, הוא התרוצץ על החצר יפה  

כל  אבדה  וכבר  שלו,  החדשים  המכנסיים  ולבוש  מגולח 

ברגע  אז  היפים,  המכנסיים  את  לפשוט  רצה  ודוד  תקווה 

אבן היו משה אליוביץ' ונחמן המודד. התיישבנו - באו. עם הר

תה ועוגה, שהבחורות הכינו. דוד סיפר לקצין    איתם לשתות

העתיד   לקראת  וכוונותינו  הקבוצה  תולדות  על  המחוז 

  הקרוב. התחלנו לדבר על בניין כביש מחלסה עד לדווארה. 
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  18 עמוד

אבן התבטא, כאילו גם הממשלה וגם הצבא כרגע אינם מעוניינים  - והר

אל חיאם  וגם  אנחנו  כשגם  זה.  להכניס - בכביש  מוכנים  נהיה  וואליד 

ימי עבודה לכל חבר    10בבניין כביש  

ממשית   הצעה  עם  לבוא  אפשר 

את  לברר  הבטיח  נחמן  לממשלה. 

קטנות.  שאלות  כמה  על  עוד  מדובר  בסוכנות.  הזה  הדבר 

ואז אפשר   כאן,  אנחנו  הזיהוי שגרים  להוסיף על תעודותינו 

לסדר,   יהיה  אפשר  אולי  מיוחדים  שוטרים  תעודות של  גם  נסיעה.  רישיונות  להוציא  כך  לפי 

התייעצנו עם  ולהחזיק כמה רובים כאן, מהמשקים האחרים. זה עומד עוד לדיון עם ועד הגוש.  

ל שיהיו  קשיים,  כל  שאין  אמר  והוא  ההשקיה  על  תפוחי   3נו  נחמן  את  לזרוע  ושנוכל  ימים 

האדמה שלנו. מרדכי חזר היום מקורס מכונאים ביגור והיה גם יומיים בנטעים. נשכח אתמול  

בו   הגשר  לבין  בין התל  למקום בשביל המעבדה שלו את המשולש  לרשום, שד"ר מר בחר 

  זרענו שעורה. 

  1941בפברואר  25

שביל המטבח. תפוחי האדמה הגיעו לחלסה  דוד היה בשוק וקנה בשר וכמה דברים אחרים ב

בא   הצהריים  אחרי  בעגלה.  לעבור  להשתדל  רוצים  שוב  אנחנו  אותם.  לקחת  ניגש  ומחר 

יהושוע ויהודה. יהושוע נתן שיעור ערבית, לאחר שזמן רב בכלל לא היה אצלנו. התחלנו היום  

גן הירק עם אינסטלציית הצינורות ומעלית המים לפי ההמצאה   של ראובן. כך להשקות את 

  גם רוצה לסדר מים שוטפים בשביל הליפט.
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  19 עמוד

  1941בפברואר  26

מרדכי ל' וחיה שוב נסעו. הבאנו אותם בעגלה, זאת הפעם הראשונה שוב, שהגענו בעגלה 

ומכפר   האדמה  תפוחי  את  מחלסה  והביאו  לנפט,  ריקות  חביות  גם  לקחו  לחלסה.  זוג  עם 

ו בלי פנצ'רים גדולים. ראובן התעסק כל היום באינסטלציה, גלעדי קשר. בצהריים באמת הגיע

הוא רוצה עכשיו לעשות קו עד לליפט, בכדי שיהיו שם מים שוטפים. דוד נסע אחרי הצהרים  

- חי, כדי להשתתף בשם הקבוצה באזכרה לאברהם דנובסקי, חבר קב' עמיר בחיאם אל- לתל

  ואליד.  

  1941בפברואר  27

יכ אצלנו  היה  שהיום  לצחוק  מי  כבר  התחילו  הבחורות  חלם.  בכפר  להימצא  לחשוב  היה  ול 

בבוקר, בלי הרף, ועל ידי השיגעון שלהן נדבקו גם הבהמות שלנו. הסוס ברח, אך מצא סוף  

בזמן  לאריה  נפל  בצהריים  הכושית.  הפרדה  גם  כך  אחר  רגעים  כמה  לחצר,  דרכו  את  סוף 

לגשר, אך בקושי יצא, הפח כנראה   רחיצת הסוסים הפח לתוך הירדן וקפץ אחריו, שחה עד

אוהלים וניסו   ודוד קרש מטבח בשביל  גנבו אריה  כבר ביסוד המעלה. לפי טענות הבחורות 

ניסיונות אלה כמעט נשברה לקרה זרוע, וכבר   הבחורות להוציאו משם בכוח. בקטטה לרגל 

וסידר את הדבר הזה, קרה רק עוד    רצינו לשלוח אותה לרופא. ברגע זה דווקא עבר אצלנו 

תמיד  להגיד  לכך  התרגלה  שושנה  הכתף.  עם  הזרוע  את  שקושרת  בתחבושת,  מתהלכת 

היכן למדה זאת? ומרוב רוגז ראובן רצה כבר לזרוק אותה   - "יה",  

היה   הגוף כבר  רבעי  ושלושת  כבר התקרבה הסכנה  הירדן,  לתוך 

צבי,   ידי הג'נטלמניות של  על  ניצלה  פני המים, אז  מחוץ לחוף על 

. אריה וראובן נסעו בבוקר למקורות תעלות ההשקיה, כדי  שהוציאה

שמקורות  מסרו  הם  אלינו.  מגיעים  מהתעלות  המים  כיצד  לבדוק 

ב יעלו  הצדדיות  וסגירת התעלות  ותיקון  רחוקים מאוד  -המים הם 

ימי עבודה. הכדאי הדבר בשביל דונם תפוחי אדמה? בררנו   15-20

לנו יעץ  עמיחי, שבכל  עם  הדבר  את  הדבר בצהריים  לעשות את   ,

הזה, וגם חשב את זה למפעל חלוצי. את הזרעים צריך לבחור עוד,  
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לשימוש   רק  אחת,  פרה  קניית  על  אתו  ושוחחנו  אתו  בא  עפרוני  גם  קצת.  אותם  ולהנביט 

עוד   לחכות  נרצה  ותיכף אחריה. אם  לפני ההמלטה  הבית. הוחלט שנקנה פרה דמשקאית, 

תהיינה הזדמנויות טובות ואם יהיה כסף. הלאה הוא   שבועיים יקנה הוא בשבילנו. נראה אם

הנפט משם  כדי לקחת את  לדפנה,  עם העגלה הקטנה  נסעו  דוד.  עם  סידר כמה חשבונות 

  ועברו דרך קיטיה, בנסיעה חזרה היו  

  20 עמוד

בשלום    12קשיים כי ערביי קיטיה לא רצו לתת לעבור אך לבסוף יצאו וחזרו עוד לפני שעת  

  הביתה.

  1941ואר בפבר 28

יד   על  עצים  כמה  נטעו  הכפר  שפועלי  ההודעה  עם  היום  בא  חולה  היה  שיומיים  אחמד, 

מיד   רכב  אריה  קק"ל.  לרשות  עומד  אשר  שטח  ה"חדש",  של  הדרומי  בשטח  סוכותיהם 

ובפלוגת   בנוח  פגש  חלסה  יד  על  אליוביץ'.  משה  או  נוח  עם  להתקשר  לנסות  כדי  לחלסה, 

אחר   באה  המשטרה  ביחד.  למחרת המשטרה  והמוכתר  הפלחים  הוזמנו  לכפר.  ורכבה  כך 

אחמד   ביחד,  התיישבנו  בערב  הבא.  השבוע  בהתחלת  שיבוא  אמר  נוח  לחלסה.  למשטרה 

  הביא לנו קפה, אכלנו עוגה והקראנו פרק מתנ"ך, הפעם הזאת מקהלת.  

  1941במארס  1

יום שבת ולבסוף בכל זאת קצת גשם, שחיכינו לו 

חנ זמן.  הרבה  כך  כל  לשבוע כבר  לחופש  נסע  ן 

הפלטפורמה   את  היום  לקחו  חיאם  לנטעים.  ימים 

שלנו, כדי להוביל את הלול שלהם מחלסה. שקעו  

אחר הצהריים לבקש את עזרתנו. אפרא    5- ובאו ב

יד חלסה שקעו,   זוג, על  יצאו עם  עד    - וצבי  פנס לקראתם   9ולא חזרו  יצא עם  ודוד  בערב 

הבי חזרו  ביחד  נעמה.  אחרי  אותם  וקיבלו ופגש  נשאר  חיאם  אנשי  עם  העגלה  אך  תה, 

תגבורת מהקיבוץ. ינסו עוד בלילה לצאת. בערב הייתה שיחה. החלטנו לכתוב לנטעים, שיפנו  

למזכירות החבר, לשלוח אלינו טרקטוריסט מאחת  

לעבודת   חברים  כמה  אצלנו  שיכניס  הקבוצות 

הטרקטור. דיברנו גם על בקשתו של משה מחיאם 

כאו אצלנו  החברה  להתקבל  דעת  את  וכתבנו  רח 

  לנטעים לדיון בשיחת חברים.  

לסוס  הלבנה  הפרדה  את  להפוך  רצה  - אפרא 

צירקוס (קרקס), והצליח באופן יוצא מן הכלל. קהל 

  רב השתתף בהצגתו. 
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  1941 במארס 2

יום גשם ממושך, כמעט כל החברה ישבו בליפט כל היום. החזירו היום את בנימין לדירתו של  

כבר  כמאל   תקבלנה  שלא  הבחורות,  בפרט  דמעות,  מלאות  בעיניים  ממנו  נפרדנו  אפנדי. 

  שיעורי רכיבה. 

  1941 במארס 3

את  לקחת  גלעדי  לכפר  ורכב  גבורות  הראה  מרדכי  חזקה.  יותר  במידה  גשם,  היום  גם 

לחולתה   נסע  ששלשום  ראובן,  מכתבים.  מעט  רק  היו  אך  מחלסה,  העיתון  ואת  המכתבים 

  ל רשת לציוד דגים חזר, רטוב ועייף, אך מלא מרץ לייסד אצלנו ענף לדייג.  בכדי להתעניין ע

  1941במארס  4

  ועוד גשם. אולם לפנות צהריים התחיל להתבהר ובאמת אחרי הצהריים בא  

  21 עמוד

נוח, שכבר הרבה זמן לא היה אצלנו. כמעט ביחד אתו בא גם 

את  טוב  למדו  שלא  התאונן,  ומאוד  שיעור  שנתן   יהושוע, 

התכניות  על  לנו  שסיפר  נוח  עם  התיישבנו  בערב  השיעור. 

אל ברש וממנו - בקשר עם ההשקיה. רוצים לקחת מים מהסוד

אל וחיאם  לסלחיה,  עד  כל האדמות  את  אז - להשקות  ואליד. 

יהיו לנו מים בשפע. את התכנית הזאת גם נמסרה לד"ר מר,  

מהירדן.   ישקו  אדמותינו  שאת  דורש,  שהוא  טלפן,  שמיד 

ת של האמיר פארוק קנויות, ותעברו בקרוב לידי קק"ל. האדמו

טבק   גם  הביא  נוח  תקליטים,  קצת  ושמענו  טוב  קפה  שתינו 

הולנדי מצוין ומעשני מקטרות מאוד נהנו ממנו. היה נעים מאוד שנוח שוב פעם היה בתוכנו. 

וברחו   היום  במשך  עצמן  את  שיחררו  כולן  כך  ולפי  במרעה  הבהמות  את  היום  קשר  צבי 

  שלושה אנשים היה כמעט יום עבודה שלם, כדי לתפסן.  ול

  1941במארס  5

השכם רכב דוד עם נוח לסלחיה, כדי לסדר את עניין השעורה, שאנו 

גרוש    11.25ג'ת בשביל    300מקבלים מהחדש אחמד לפי חוזה על  

(ג'ת= כ  14הג'ת  רק  ולקחנו  עלה  המחיר  כעת  לא    200- ק"ג).  ג'ת. 

בבית המחסן  בעל  את  עוד  מצאנו  נסעו  ואריה  דוד  הצהריים  אחר   .

פעם, אך גם לא הצליחו לגמור. אריה ודוד גם היו אצל המוכתר של 

דווארה, כי קורה לימים האחרונים לעיתים קרובות שהעדרים עולים  

  על הזרוע, ושלא יקרה הדבר שוב. 
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  1941במארס  6

וגם עגלה נסעה שמה, אך קיבלנו רק   ודוד היו שוב בסלחיה,  כי בעל    10אריה  ג'ת שעורה, 

המחסן איננו רוצה לתת בלי פתקה מאת החדש, אשר גר בחלסה. אריה ודוד נסעו אחר כך  

לחלסה, אך לשווא, כי החדש לא היה בבית. נקווה שנוח בשבוע הבא יסדר את הדבר. הגשם 

נפסק, ומזג האוויר היום היה די חם. קיבלנו אתמול מכתב מאת יוסף, בו כתוב שיש בדרום 

יובש. אמנם גם אנחנו שמחנו על הגשם, אך בוודאי הייתה האדמה פחות יבשה מאשר  צרת  

  בדרום. שמחנו מאוד על מכתבו של יוסף.

  1941במארס  7

נסעו אחר הצהריים   ולא שקעו,  וסולר  כדי להביא פרודוקטים  לחיאם,  נסעו  ובבוקר  יפה  יום 

שתדל להביא את כל הכלים עוד פעם, כדי להביא את המגוף ליחידה, אנו צריכים עכשיו לה

כי צריכים להכין אותם, בעוד כמה שבועות אפשר יהיה לקצור.   בשביל החציר מחיאם הנה, 

  דוד ושושנה רכבו גם כן לחיאם. דוד  

  22 עמוד

ושושנה, כדי על מכונת התפירה שם    1כדי לשלם את החשבון על פרודוקטים עד   במארס, 

לתקן כמה דברים. אחרי הצהריים המשטרה ביקרה אצלנו. לא הייתה להם מטרה מיוחדת,  

תפסו ערבי אחד שהבריח נייר סיגריות ונעליים. בערב הייתה כרגיל עונג שבת קטן, המשכנו 

חזר, סיפר לנו שראה את יצחק, גמרו בתכנית המשקית, אפילו לקרוא בקהלת. לוי מחיאם, ש

רוצים למכרו. לפי דעתנו בשום  כי עשו גם תכנית בלי טרקטור, כי הם  כבר לפעם השנייה, 

קויפמן   יהיה לעבוד בטרקטור.  על האדמות שלנו תמיד אפשר  לזה.  אופן לא צריך להסכים 

איננ אך  הנקודה,  לתכנית  חדשה  רשימה  יום  יום  בעניין  עושה  עסוק  יצחק  מהר.  מתקדם  ו 

מסכימים   אינם  ישוב  שאר  כי  מסתדר,  לא  עוד  זה  הנראה  לפי  אבל  ישוב,  הצריפים משאר 

  להעביר את הצריפים, זאת היא בשבילנו שאלה קשה וחשובה מאוד, כבר מתקרב אפריל.  

  1941במארס  8

אל קאדי, למפל - ליום שבת. בבוקר השכם יצאו אריה, יורם, שושנה וקרה ברכיבה לטיול לת

של הדן ומקור הבניאס, נשאר הבית בלי בחורות אך זה רק השפיע טוב על ארוחת הצהריים,  

שראובן בישל. מזמן לא אכלנו כל כך טוב, בלי נפט ולא נשרף. אחרי הצהריים בא ה"חדש"  

ונוכל שוב   אתו  דיבר  נוח  לוקחים ממחסנו בסלחיה.  בעל השעורה, שאנחנו  אחמד מחלסה, 

ג'ת. אחר כך באו שני חברים    300- עורה לאותם תנאים כמו קודם, עד שנמלא את הלקחת ש

חזרו   כן  אצלנו בבהמותיהם. אחרי  ימי החריש אשר חרשו  על  כדי להגיש חשבון    4מלזזה, 

החברים מטיולם, ונהנו מאוד מיופי הנוף אשר ראוהו. שושנה רק הייתה חצי שעה בבית וכבר 

ה את הדייסה. בערב הייתה שיחה על אודות המכתב אשר  שפכה נפט לתוך העגבניות ושפכ
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צריך לשלוח לנטעים. היות הצייר איננו מרגיש את עצמו טוב, צריכים לוותר על ציורים בשביל 

  הימים האחרונים.  

  עמודים  11מכאן חסרים 

  

  34 עמוד

  1941באפריל   4

הצריף. האוטו של  הבוקר נסעו שתי העגלות לשאר ישוב. שני נגרים של חיאם עזרו בפירוק  

נסע   דוד  הצריף.  בפירוק  היום  וגמרו  אלינו  הרעפים  כל  את  הובלות  בשתי  הוביל  עם    –דן 

חיאם  - האוטו של  נסע    –משא  נוח  כך  אחר  הנה.  אותו  והביא  נוח  את  לתפוס  כדי  לחלסה 

לכפר. הוא לא יכול היה לבוא לידי הסכם עם הפלחים, אבל בכל זאת הם לא יחרשו. צבי וונש  

צריך    –שכבר בימי החריש הראשונים היה בחיאם    –אמרונגן באו, שיישארו כאן. צבי  ומנחם  

אצלנו   ילון  הלילה  שדות.  שומר  יהיה  ומנחם  הטרקטור  ולעבודת  הפלחה  לענף  להיכנס 

עונג   היה  כאן לתפוס מבריחים שעוברים את הדרך.  ושרוצה  משוטרי המכס  ערבי  קורפורל 

  נסעו מכאן.  שבת כרגיל. משה ובת שבע בבוקר שוב 

  1941באפריל   5

מחר   מהצריף.  אחת  הובלה  עוד  להוביל  כדי  ישוב,  לשאר  השכם  יצאה  העגלה  שבת.  יום 

האוטו של דן שוב ייסע. לפנות צהריים בא ד"ר מר עם אשתו ושני ילדיו. את משפחתו השאיר 

הגדולה  המרפאה  בנויה  לא  עוד  כל  מרפאה,  להקים  בכפר  רוצה  הוא  לכפר.  ונסע  אצלנו 

ימים בשבוע יהיה אצלנו וביקש את    4- לנו. הוא רוצה עכשיו גם אצלנו להקים צריף, כי לאצ

הסכמתנו. כמובן שהסכמנו לכך. יתכן שנעבוד גם בפירוק, הקמת והובלת הצריף. כל החברה  

הלכה לשחות עקב מזג האוויר החם וכמעט קרה אסון. שושנה, שנתנה לזרם לדחוף אותה  

הסת לא  וכך  הגוף  על  בעצמה.  שוחה  לצאת  הייתה  יכולה  ולא  לגשר  עד  נדחפה  טוב,  כלה 

אריה  המים.  לתוך  לקפוץ  רצו  ערבים  כמה  כבר  השני  ומהצד  לעזרתה  ניגשו  וראובן  אריה 

והתרבה  הואיל  היבשה.  על  שושנה  את  לסחוף  הצליחו  שניהם  והם  מרחוק  אותם  גירש 

בער הצריף.  עד שנקים את  בסוכה,  גם  עתה  ישנים  יוסוף אלהאוכלוסייה שלנו  כאן  - ב היה 

נמר, מוכתר עבסיה, שרוצה שאנחנו נקצור אצלו במקצרה עבור חלק החציר. מחר ייגשו שני  

  אנשים לראות את החציר. 

  1941באפריל   6

דוד נסע בבוקר לחולתה, שם התקיימה פגישה של חברי ועד הגוש עם קציני הצבא בראש  

פינה, נכנס אתה גדוד חדש והגוש רצה לבוא איתם לקשרים. הפגישה הייתה מוצלחת מאוד. 

  דוד עוד ביקש, באופן מיוחד, שלא יעשו קשיים, כשנביא עכשיו חברים במידה יותר גדולה  
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  35 עמוד

ומרדכי היו בסלחיה, ודיברו שם עם מחמוד אחסין אפנדי על הובלת אבנים   דרך הגבול. אריה

גרוש הובלה. אפשר יהיה להספיק   30בשבילו מחיאם אל וואליד לזוויה. גמרו אתו למחיר של  

 90- הובלות. אחר כך הם היו בעבסיה, כי שם יש עבודה למקצרה בחציר. גמרו שם ל  3ביום  

וש למגוף ליחידה. ביום ד' נתחיל לעבוד שם. ישנם בערך גר  50- גרוש יום עבודה למקצרה ו

ימי עבודה למקצרה. המשכנו גם היום להוביל קירות הצריף עם האוטו של דן, אך האוטו   10

והורידו את הקירות לפני הגשר. בלילה סחבנו אותם בידיים   יכול היה לעבור את הגשר  לא 

  בלילה. 1הביתה. עבדנו עד  מעל הגשר, שם העמסנו אותם על העגלה והובלנו אותם

  1941באפריל   7

היום שוב יצאו לקצור ואחרי הצהריים שמו את החציר היבש בערימות. צבי יצא לעבודת חוץ  

וואליד לזוויה, הוא הספיק   הובלות    3להובלת אבנים בשביל כמאל אחסין אפנדי מחיאם אל 

ן שאנחנו מרוויחים כאן.  ועוד בא מוקדם הביתה. כבר קיבל תשלום עבור ימים, הכסף הראשו

  יעקב בא, נוסף חדש לעגלונים שלנו.

  1941באפריל   8

נגד  משפט  שם  היה  לחלסה,  בבוקר  נסעו  ודוד  אריה 

אבל  זה,  על  לנו  הודיעו  לא  רשמי  באופן  אולם  הרועים, 

כשנכנסנו למשטרה, אמרו, שלא הייתה להם עוד הזדמנות 

להודיע לנו הנה. הרועים בקשו מאוד רחמנות ולבסוף גם  

הסכים אריה לסלוח להם והודיע כך במשך המשפט. קבלו 

לירה חצי  של  או    עונש  אחד  אחרי   35כל  במקל.  מכות 

קרול ומשה  מרטין, אחיעם  בליווי של סרג'נט  פיט,  זה,  הממונה במחוז  בא הקצין  הצהריים 

ביום הראשון שיקימו  פיט הבטיח את עזרתו המלאה.  גלעדי.  גפירים מכפר  וכמה  אליוביץ', 

כאן, כל עוד ש וגפירים משלנו. בערב באה חיה, שתעבוד  רובים  יהיו  תי הבחורות  בתים גם 

  .  - וילמה ורחל ר'  –שהוחלט שתבאנה הנה לא באו 
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אלינו  מדן  הכוורות  את  כשיעבירו  במכוורת,  הכשרה  תקבל  היא  כך  אחר 

כפי שמדובר. בערב הייתה שיחה בקשר עם כמה קניות. ראובן בערב רכב  

לחיאם, כי הודיעו לנו שאהרון בועז נמצא במטולה אצל נחמן עם הרשימה,  

יזמין את הנגרים מחיאם כדי לעזור על מקום הצר יפים הראשונים. ראובן 

  לנו בהקמת הצריף.  

  

  1941באפריל   9

  בשבת בא האוטו של נחמן ואתו אהרון בועז ועמיחי קרול. הם הלכו  

  36 עמוד

עמיחי  עם  הצריפים.  בשביל  המקום  את  למדוד  מיד 

קניות  עם  בקשר  ודיברנו  חשבונות  כמה  סידרנו 

הח לקראת  לרשותנו  וסידורים  עומד  בחיאם  ציר. 

העגלה  בשבילנו.  קנתה  שהסוכנות  לסוס,  מכבש 

נרצה   יודעים אם  אנחנו  טרם  אך  אותו,  לקחת  נסעה 

להחזיק בו, כי בכוונתנו לרכוש מכבש נודד לטרקטור. 

בימים   מבקר  רבינוביץ'  הצריף  הקמת  עם  בקשר 

לטבריה   בבוקר  נסעו  ויעקב  קרה  אצלנו.  הקרובים 

ל פרודוקטים  גם לקנות  צריך  יעקב  פסח.  קראת 

להגיש בבקשה לאזרחות. בערב הם חזרו. בערב הייתה שיחה בקשר עם קניות של אהרון  

יבוא. נצטרך גם עתה לנקות את הלוחות של הצריף   בועז, והמשלוח כשבקרוב האוטו שלנו 

כהוגן, בפרט מהפרעושים שהעברנו משאר ישוב הנה והיום עוד כנראה נתחיל להקים אותו.  

  ריה נסע בבוקר לנטעים לכמה סידורים. גם א

  1941באפריל  10

משה  של  בחורתו  עם  קצר  לביקור  בא  נוח  תבן.  לקנות  כדי  לסלחיה  בבוקר  נסעה  העגלה 

חסין אפנדי   כמאל  ביקר  אחרי הצהריים  כך משה.  גם אחר  בא  נסעו  כבר  וכשהם  אליוביץ', 

וירצה לגמור את   אצלנו. הוא מסר לאחמד שיזמין למחר את כל הפלחים ואת נחמני לזוויה 

פ' שיכנס בדפנה  יוסף, שייתן את הסדר אצלנו ואליהו  מו"מ בקשר עם האדמות. בערב בא 

  בהכשרה בבניין.  

  1941באפריל  11

הואיל וגם יוסף לא הביא שום דבר בשביל פסח נסעה שושנה לטבריה כדי לקנות מעט מצות  

ה יבלה את חג הפסח. בבוקר התחיל ויין. גם ראובן נסע אתה שהמשיך אחר כך בחיפה, איפ



30  
 

הגשם   אך  אחת,  לערימה  הכול  את  להביא  השתדלנו  ואולם  גשם  לרדת 

כבש   קנינו  מועיל מאוד.  הגשם הזה  דבר בשביל התבואה  אין  הקדים להם. 

משא   אוטו  בהוצאת  היום  הרוויח  שהטרקטור  מהכסף  אותו  ושחטנו  קטן 

מצות הביאו  הם  ושושנה,  אריה  חזר  גם  בערב  דברים    מהבוץ.  וכמה  ויין 

ואכלנו מהכבש השחוט.  יין  ניהל את הסדר, שתינו  יוסף  אחרים. ערב פסח. 

משה  מאת  משלשום,  מ"הארץ"  מאמר  הביא  אריה  מאוד.  מוצלח  היה 

  סמילנסקי על ביקורו כאן. המאמר מצא מאוד חן בעיננו. 

  


