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שלום רב לך דדי!

26.9.43

קבלתי ממך כמה פעמים דרישות שלום ,מספר שורות עם נשיקות ,אבל טרם
קבלת ממך מכתב מסודר אשר בו תתאר את העובר עליך ואת הרגשתך בימים
אלה .צר לי על כך ,מכיון שאני בטוח שאתה יכול לכתוב בצורה כזאת ,כיאות
לגילך ,וגם להמעיט בשגיאות שאינן יאות לילד בן גילך ,אם רק תרצה בכך.
אך תפחד לתאר בפרוטרוט את הכתה בה אתה לומד ואת כל המקצועות
החדשים שהתחלתם ללמוד בשנה זו .האם אתה קורא ספרים ואיזה? לא הייתי
מתנגד לשמוע את דעתך על אחדים מהם ,בה בשעה שלך זה היה מועיל מאוד
להביע בכתב את רשמיך מהספרים שהנך קורא .בכל אופן ,נסיון לא היה מזיק
לך כלל .אם תעשה כן ,נתונה לך הבטחתי שלא אאחר להשיב לך את דעתי .איך
עבר עליך החופש? התגעגעת מאוד ללימודים או שכעת אתה מתגעגע לחופש?
האם אתה ממשיך עוד לבקר בסניף ,בקבוצה החינוכית? כתוב על מצבך
בתנועה ובקבוצה ובייחוד מה המצב השורר בשכבה הצעירה.
מה המצב בשכונה? עם מי אתה מתחבר כעת? מש שלום קשוולה ותמי
ואמנון לנואל? מסור לכולם דרישת שלום ממני ושאני מקווה שלא תריבו .במה
שנוגע בי ,אתה יודע )הן לא סוד הדבר( שאני נמצא בהכשרה ,חי חיים אחרים
מאלו שאתה חי בהם .יש בחים האלו משום יתרון על פני החיים בעיר .מצד שני
יש בהם קשיים רבים שצריך להתגבר עליהם .הייתי רוצה מאוד לתאר לך
לפחות חלק מחיים אלו אשר אינם מוכרים לך .אולם ,מכיון שאיני יודע במה
להתחיל ,אני חושב שטוב יותר לו היית מציג לי שאלות והייתי עונה עליהם
בחפץ לב.
אני מצפה למכתבך אשר בו תענה לי על כל השאלות ואז יהיה אפשרי הדבר
שיהיה בינינו קשר מכתבים קבוע.
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אם יש במכתב הזה כמה מילים שאינן מובנות לך ,תוכל להעזר ברזיאל
ובאמא.
היה שלום ואל תשכח שתפקידך כילד שהולך ומתבגר שגם בית ישררו יחסי
שלום בינך ובין רזיאל ויחסי כבוד בינך ובין אמא.
עוד שלום ונשיקות לאמא ולרזיאל
מעמיהוד
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גינוסר )(1943
שלום לך דוד!
מכתבך האחרון שמחני מאוד .למרות חפצי לא יכולתי בגלל גורמים שאינם
תלויים בי למהר בתשובה והיא נדחתה עד הלום .תקותי היא שאין מקרה זה,
גם אם יחזור לפעמים ,צריך לשמש עילא להפסקת הקשר בינינו .ולענין
התנהגותך בביה"ס איני רואה צורך להרבות בתאור יחסי לענין .הנך יודע אותו
גם בלעדי זה .עליך רק לקבוע את התנהגותך בהתאם לדרך אשר תמצאנה
לנכונה .אשר לצעד אשר עשית בעזבך את הקבוצה החינוכית אשר אליה
השתיכת עד עתה ,טוב הדבר שעשית זאת לאחר עיון ושיקול עצמי .השתדל רק
למצוא לך קבוצה מתאימה יותר הן מבחינת הרכבה החברתי והן מבחינת
המדריך .אולם השמר לך פן ישמש צעד זה פתח לניתוק קשריך לתנועה .איזה
ספרים קראת בזמן האחרון?
מסור דרישת שלום לחבריך.
ושלום לך
מעמי
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רביבים3.3.46 ,
דוד יקירא,
חן חן לך על כי מחלת לי על כל עוונותי הרבים ובכל זאת אזרת עוז ותכתוב .חפצתי
להשיב לך מיד אולם הן יודע צדיק נפש רעהו ,שגם כאשר מקבלים החלטה נחושה
לכתוב עוד מתחבטים כה וכה והכתיבה מתאחרת.
אם עומד אתה לבקרני עם קבוצתך ישר כוחך! אם זה רק חלום לאחרית הימים,
כתוב נא לי ודאגתי כי תגיע הנה ליום יומים ואף יותר .אם תבוא ודאי יתגלה לך
עולם חדש שלא ידעת כמוהו .תדע להכיר כי גם כאן יש יופי אם כי אחר מהמקובל
וכי גם כאן רוחשים חיי יצירה.
תכיר את המפעל הגדול הנעשה כאן בעמל וברוב אמצעים .בתחילה יקשה עליך
בודאי להכיר בנעשה ובמה השתנה המקום מכל הנוף האפור-צהוב הסובבך .אולי
בכל זאת תבוא בסוד הנגב והכרת את גודל הדבר הנעשה כאן.
הבעיה העקרית שמתחבטים בה היא שאלת עצירת המים ואגומם )משרש אגם-
אגם( לזמן ארוך .כי למרות זה שמצליחים להזרים מי שטפונות אל תוך הברכות,
הם מחלחלין מהר בקרקע הברכות ,ועוד לפני שמצליחים לנצלם להשקאה.
כעת נחפרה ברכה בעומק  12מ' אשר תכיל ארבעים אלף מטרים מעוקבים של
מים .חושבים לזפתה ברובד של זפת .ברכה זו היא ראשונה בארץ בגודל זה ובכלל
נסיון מן הראשונים בעולם .ישנם ספקות רבים לגבי ההצלחה .השאלה היא באיזו
מידה שכבת היסוד של האספלט אינה מחלחלת ואינה נסדקת ומתבקעת .הנסיון
הצליח לעת עתה רק במעבדה באוניברסיטה ובברכת נסיון קטנה .אם אמנם יצליח
הענין תהיה ברכה זו ראשונה לרבות אחרות )הנפח הכללי של הברכות שלנו הוא
כיום למעלה ממאתים מטרים מעוקבים(.

5

לקבוצתנו נסיון זה הוא גורלי ביחס להמשך התישבותנו כאן ובכלל הוא קובע
לגבי כל המשך ההתישבות בנגב כל עוד לא הוגשמה התוכנית הארצית הגדולה
להשקאת הנגב.
כנראה שיתחילו בעבודה בראשית השבוע הבא .יעסקו בזה  30פועלים מן החוץ
לבד כ  15מחברינו שיעסקו בעבודות קשורות בדבר .אני ועוד חבר נוסף נכנס לעצם
עבודת הזיפות ,כדי ללמוד את העבודה שיכולה לההפך לאחת העבודות היסודיות
בכל משק שיוקם באזור זה .מוטל עלי להשגיח על טיב העבודה שלא יהיה רישול
וכי תבוצע מתוך יחס.
העיתון ,שלעיתים הוא מגיע אלינו ,מסר כי סערה השתוללה בארץ ישראל .אינני
יודע איך זה היה אצלכם .אצלנו היתה זו סערת איתנים שהיתה בשבילנו שיעור
נוסף ללמוד מהו הנגב .מכל האוהלים נשארו ערמות של קרעי בד .לו היו כאן
צריפים ודאי היו אוספים את שבריהם ולוחותיהם ליד עזה .יומים נשאה הסופה
ענן אבק שהקשה על הנשימה והחשיך את העולם .והקור-קור כלבים -קור שבו בעל
הבית הנבזה ביותר לא יגרש החוצה את כלבו .כולם התכנסו בחדרי הבנינים
כבושים כסרדינים )קראו לזה קומונה( ולא יצאו אלא לארוחות בחדר האוכל
ולביקור של כבוד במוסד אחד נכבד מאוד.
ואחרי כל הטרסק הזה בא גשם עצום -של מילימטר אחד בלבד ואכזב את אלה
שהיו מוכנים לסבול את הסערה כדמי פדיון הגשם .מה נעשה שאלוהים בסביבתנו
קמצן הוא והשנה היא כנראה שנת בצורת.
משנשטפו מעט השמים ,נשארו לנו שמי נחושה ללא ענן .אך היו אלה ימים נאים
וחמים שלו היה מתלווה אליהם נוף ירוק היו מכונים ימי אביב.
לאחר ש"סדרוני" היטב בשבועים האחרונים ונתנו לי להיות שומר בישראל,
כהמשך לימי הבטלה הרבים שקדמו ,יצאתי היום לעבודה ,מחשכה לאור גדול
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ו...פתחתי את עונת השחיה .היה זה בברכת מי הבאר שהיא מלאה ומכיון שהיה
חם לא הססנו הרבה לזנק לתוכה ומה עוד שבין כה וכה היה עלינו לעשות היום
מקלחת קרה .מה אומר ומה אדבר אחא ,היה זה מרענן מאוד וגם לא כל כך קר.
השלמנו את הספורט הזה בריצה מסביב לברכה הגדולה .קפצנו לתוך בגדי העבודה
וחזרנו לעבודה כמחודשים.
מדבריך מסתבר כי עלזת מאוד על הביטול מלימודים שזימנה לך שביתת
המורים .מילא ,צעיר עודני ואזכור את כל נופת הצופים שבהפוגה הזאת .אקוה רק
כי ניצלת ימים אלה ולו במעט ללימוד וקריאה מרצונך הטוב.יש לי לומר לך דברים
רבים על הקריאה וודאי נעשה זאת פעם .אם תמצא ענין בכך -כתוב לי מעט גם על
עצם הקריאה  ,על התרשמותך מספרים ,מחשבות ,וכול' .יהיה זה נושא מענין
ומעשיר כאחת וודאי שגם אני אמצא בו ענין רב.
הכותב אתה לרזיאל? אם כן-מה טוב .ולא -חושבני כי לא נאה הדבר מצדך .אם
תכתוב לו בודאי תענה .ואם אין הוא הפותח בדבר ,היה אתה בעל היזמה.
לפניני מכתבך אצפה.
שפע ברכות
מעמי
שלום לאבא ואמא
וגם לסבא וסבתא.
נ.ב .אם יש בין הדברים שכתבתי לך על מפעלנו משהו שאיננו ברור ובכלל מילה
שאין אתה מבין אותה אפילו שאתה קוראה הפוכה-כתוב ותענה.
עמי

