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 נחמיה לשדה

וחוליות(
חול לקבוצת שנה י*ג מלאו אלה ימים

החולד". של בצפונה שדה־נחמיה היא יות,
 גמר עם השניה, סלחמת־העולם בעצם

 שלושה הדבר. היה ומגדל* "הומה תקופת
 ורצון חלוציים וחינוך הכרה בעלי גרעינים

 להקים כדי יחד, התאחדו קבוצה, חיי לחיות
 בחרו אשר והמקום הקבוצתי ביתם במשותף

 ארצנו, של זו צפונית פינה — לעצמם
 יוצאי אלה היו החולה. עמק של בצפונו

 .גורדונית• תנועת בוגרי מהולנד, תנועת־נוער
 בצ׳כוסלובקיה הצעיר מכבי וחניכי בא־סטריה

אחד• לגוף התמזגו אשר
 הכוחות התגבשו בה תקופה זו היתה

 עליו המסד ונוצר לה ומחוצה בארץ היהודיים ן
 עדיין היתה אז אשר מדינתנו אח״ב 'הוקמה

 צבאית הגיעו בדרום בלבד. חזון של בגדר
 את התקיפו ובצפון לאל־עלמין עד רומל

 בראשותו צבאות־וישי ארץ־ישראל גבולות
צעי הגרמנים. של ובעזרתם דנץ הגנרל של

 לימים אשר הבריטי, לצבא מי התגייסו רינו
לפלו ומי היהודית' ה.בריגאדה מתוכם קמה
 האוייב פני את להקביל מנת על הפלם־ח, גות

ארצנו. לגבילרת מעבר תממת
 של כתוצאה באה החולה לעמק עלייתנו

 *יע לנו ושהוגש שונותה התכניות חקירת
 הדיוק־-ולמען ובדיקתץ המיישבינר המוסדות

 ליגלית* ה״בלתי ד״עליה אולי. זו, היתה אומר.
 לאחר רק שכן, מוסדותינו, לגבי היחידה
 את קיבלנו במקום׳ לשבתנו השנה מחצית

 היהודית הסוכנות מטעם החוקי האישור
החקלאי. והמרכז

 הראשונים ומילדינו מהחברות נפרדנו
 שבתה מקום נם־ציונה, שע״י בנטעים שנשארו

 נסינו ויותר. שנה למשך אז׳ עד הקבוצה של
מת בה בנקודה ה דואר באדמת להשתרש

 איתן לנהר והבניאם הדן החצבני, חברים
 ערביים. כפרים 42 — סביבנו הירדן. — אחד

 ונשנית. החוזרת הקדחת ע״י היינו מותקפים
 ק*ם 6כ־ הסורי לגבול עד מהנקודה המרחק
 מטולה־ראש־פנה לכביש ועד ומכאן בלבד,

בשרו הראשונה הזריעה את זרענו ק״ם. 7
 מה הראשונים. המיבנים את והקימונו תינו

 הצריף תלו על עמד עת השמחה גדלה
 ובמסירות רב במרץ חדריו. ששת על הראשון
 על הסתערנו עצומה ונפשית רוחנית גופנית,

 וריכוזה חברתנו איחוד לקראת עבודות־ההכנה
 מדי כי להאמר׳ האמת וניתנת החדש. בביתנו
 ץ דג גנרל של תותחיו רעמי נפץ את שמענו

 הגבול שעל מטולה מעבר לאזננו הגיעו אשר
ועבו יתן .מי תפילה, ולבבנו שפתינו רחשו
החי האוייב ואכן, לריק!...' תהא לא דתנו
 טרם — הפנימי והאוייב מגבולנו הורחק צוני

 שלע ביסי־ה.נראשית" שכן אז, בו הדגשנו
 הערבים שכנינו ידי על מעט לא נעזרנו

לרוחנו. הבינו שכנראה,
 וביסים בבנין קשה עבודה של תקופה באה
בק מלחמה הנקודה, תיכנון תקציב׳ ישובנו.

)שדה־נחנזיה( נל אריה :הצילומיםכללי( )מראה נחנויה סדה

מנצר מנחםנהנזיה. שדה

 דברים וכד. המשק של הקמתו ראשית רחת,
 יודע ישוב וכל דווקא לנו מיוחדים שאינם
הראשונים... מימיו עליהם לספר

 בית הרגשת בנו נסך המשפחות איחוד
 לחב־ צפינו והתנחלותנו. היאחזותנו במקום

 העולמית במערכה חלק שלקחו רינו־החיילים
 מחברנו־הצנחן חוץ הביתה, כולם חזרו ואשר

 אם שנים. שלוש כעבור רק ז׳ל, דיים רפי
מאוד. מחושלים עצמגו את נוהרגש ם2?ג

 אשר חדשים חברים גם אלינו הגיעו והנה
 שהתחיללו הזוועות ניצולי מגיא־ההריגה, עלו

רא חברת־נוער גם ובצ׳כוסלובקיה. בהולנד
 מצאה והיא אצלנו נקלטה מרומניה שונה

 וחינוך תורה ומקום חם בית בשדה־נחמיה
יחד. גם

 ממשלת של העויינת מדיניותה בינתיים׳
והיח שכנינו בקרב השפעתה משפיעה המנדט

 לבינם בינינו כה, עד התקינים ההדדיים סים
ורע. הלוך הלכו — האזוריים השלטונות עם וגם

 הקמת על בנובמבר 29ב־ או״ם החלטת
 אותנו מצאה א״י של בחלק יה־דית מדינה
 כשלבנו הרדיו מקלם ע״י יושבים כשאנו

 הצפוי לקראת חרד אך וגיל משמחה רחב
 לישוב אזעקה* •אות זה היה והבלתי־נודע.

 הספר על ליושבים וראשונה בראש אך כולו
 שבוע עויינת. ערבית אוכלוסיה והסוקפים

 שלנו. המכוניות נורו או*ם החלטת אחרי ימים
 .הכן*. תמיד העומד צבאית לנקודה היה המחנה

 הד מחסומים למשוריינים! הפכו מכוניותינו
מחו התקפות אלינו. כביש־הגישה על עמדו
 הפצצות הסביבה. כפרי ע*י ומתוכננות שבות

 הולך לגבול שמעבר האוייב גם והנה מהאויר
 שמספרם מילדינו, נפרדים אנו שיב וקרב.

 לחיפה שפונו מחברותינו ומחלק בינתיים גדל
 ניתן לא יום אותו הדגשת את המשוחררת.

במלים... להגדיר

 ז)עו. נאו קשים וחדשים שבועות ימים׳
במש בגליל: הקרבות בכל משתתפים חברינו

 הכ*ח• .מצודת )היא בנבי־יושע הירדן׳ מר
 תחנות תל־עזיזת׳ במנרה׳ בצפת׳ היום(, של

 העמדה כיבוש על בקרב וכד׳. שונות משטרה

 היקרים מחברינו אחד גם שיכלנו מנדה ע*י
 נפל אחד חבר מקרבנו. ימוש לא זכרו אשר

 אך משמר־הירדן על בקרב הסורים בשבי
חדשים. כמה כעבור הוחזר

 וחברותינו ילדינו מלחמת־השחרור. תמה
 מתחילים אנו ובמשנה־מרץ הביתה שבים

 האדמה גדול. באנשים המחסור המשק. בפיתוח
 וכ^חסיכייים רבים במים וברוכה וסוריה טובה

 איגמגסיכי קכיאתי ישיג כאן להקים ישנס
 הנוער בחברת מצאנו רב עידוד ופורח. גדול

 כעבור אשר, צ׳כוסלובקיה, מיוצאי השניה
 עם התאחדה אצלנו, וחינוכה הכשרתה תקופת
 והחליטה כנרת, בקב׳ שהתחנכה נוער קבוצת

 לשדה־נחסיה להצטרף בנחיל, שרותם כתום
 המשקי לערכה נוסף זו, עובדה כחברים.

 חותכת הוכחה שכן החברתי, ערכה רב הגדול,
 אם כי משק, כבוני רק לא קיומנו לזכות היא

המת לנוער ערכים וסקנה מחנך כציבור גם
בקרבנו. חנך

 את שואלים הננו ל״בר־מצוה* בהגיענו
 האם ז זה תאריך אותנו מחייב למה עצסנו,

 שקיימנו .מצוות־ של תקופה לסכם בא הוא
 .מצוות* של תקופה פיתח שהוא או כה, עד

 יום זה. וגם זה גם היא: התשובה ז בעתיד
 שקיימנו מה של חשבון של יום לנו הוא זה

 לקיים עצמנו על לקחת שעלינו מה ושל
 יותר היום, שבחרנו. מהדרך ברורה כמסקנה
 תוכן הקבוצתית ליצירה לתת עלינו מתמיד,

 המשקיים, הישגינו סיכום אגב מחשבתי־עיוני,
והרעיוניים. החברתיים

ומשת יש שמאחורעו, השנים י*ג אף על
 בתחילת עוד אנחנו שהנה ההרגשה לטת

 ביסוס גדולה, קליטה דרכנו, בדיקת המעשה.
 לכול. ושווה איתן כלכלי מסד על רמת־חיינו

 לעירנות־ המשק, של יתירה לאינטנסיפיקציה
דרכנו, כממשיכי ילדינו לחינוך תנועתית, יתר

 את יצר אשר הזה׳ היום לנו הוא גדיל
 ואשרינו הללו המצוות כל למילוי היסוד

לו. שזכינו
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