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 לצו מעל ורוח־הקרבה אומץ־לב התובעת מה

החובה. לתביעת ומעבר התפקיד
¥ ¥ ¥  הגבול. בקרבת להב שובן המפה, פי ף

 מטרים מאות כמה מרוחקת המשק גדר /
 זו הגדרה אולם הלבנות. האבנים משורת

מדוייקת. אינה
הגבול. הוא להב קיבוץ

 אינו ישראל מדינת של האמיתי גבולה כי
 אין אבנים. של שורה לא גם המפה, על קו

 הג׳יפים לעתים, מסיירים, בו המקום גם הוא
 נגמרת ישראל מדינת צה״ל. של הזריזים
 האחרון, התלם את הטרקטור חרש בו במקום
ו הרועים הבוקרים, מחזיקים בו במקום

ושעה־שעה. יום־יום בשטח הפלחים
מ (בתמונה השומרת הבולגרית, זיווה
 חדר־המשפחה ועל המשק גדר על שמאל)

 מו־ המדינה. גבול על למעשה שומרת שלה,
 מכוניתו על החציר את המעמיס הנהג, טקה

 תחמושת למעשה מעביר מימין) (בתמונה
ה הסוס רם, אפילו הגנתי. למוצב חיונית

 לדעת מבלי מבטיח, המשק, של והעצלן חום
המדינה. בטחון את זאת,

 ומצהיבים מוריקים קילומטרים 15 לאורך
 אף אשר ומרעה, בקיה שעורה, חיטה, של

 של לטווח מעבר נמצא אינו מהם אחד דונם
מ הלבנות, מאבני־הסימון מבט או יריקר,

ישראל. גבול את להב קיבוץ שדות םהח
¥ ¥ ¥

 לפי הוא, להב יומין. עתיק גבול הו
 מסר אותה העתיקה, צקלג המשוער, (

 למען בן־ישי, לדויד הפלישתי גת מלך אביש
ש הישראלים מפני פלשת שפלת את יבטיח
ש העמלק־ם ומפני חברון בהרי אז שכנו
הנגב. מארץ פשטו
בפ בין לנגב, יהודה בין לשפלה, הר בין

 הנקודות באחת הבדואים, לשבטי ערביים רים
צו עובדים, המדינה׳ של ביותר המבודדות

ש נוער חבורת בני ושומרים ישנים חקים,
בדמם. טבוע הגבול

 משלטי- עשרות את הראשונה בפעם הכירו כך הספר. את לבצר בני-העיר רבבות התנדבו השבוע
הוא מהם אחד ואשר אויביה, מול המדינה של הראשון הקו שהם בארץ, שונים במקומות העבודה

ד ח  לקח ,1952 באוגוסט, הימיים א
 ונערות, נערים עשרות כמה ישראל עם ^
 עזובה לנקודה אותם הוביל ,18ו־ 17 בני

 על אותם והציב לבאר־שבע, מצפון אי־שם
המדינה. של ביותר החשוף הגבול
 היד. תפקידה ;צבאית יחידה זו היתד, לא

שממה. של זו נקודה לישב :בהחלט אזרחי
 האורחים חזרו והנאומים, החגיגות בגמר
 רובם הנערים, נשארו במקום שבאו. כלעומת

 ורחובות; פתח־תקוה קרית־חיים, מבני צברים
 הונגריה. מיוצאי חברת־נוער בני חלקם

 14 של במרחק היה ביותר הקרוב הכביש
 הסמוך התל על לטפס צורך היה קילומטרים.

 נקודת־ של האורות את מרחוק לראות כדי
 זה היה כאילו ביותר. הקרובה ההתישבות

 רוביהם את הנערים טענו מאליו מובן דבר
לעבודה. וניגשו
 מרכז־ ,מזכיר :התפקידים את חילקו הם
 עם ליחסים אחראי לבטחון, אחראי משק,

 טבחיות, פלחים, חצרן, השכנים, הערבים
קומונרית.

 התבגרו. הנערים שנים. ארבע עברו מאז,
 לפניהם רואים למשק לעזור הבאים המתנדבים

 על יעלו לא הם מוצקים. גברים של חבורה
 הסולידי, אברהם המוכתר, דודיק כי דעתם

 בו בגיל צעירים אלא אינם המרצין, פרויקה
 אם בבעיה עדיין מתחבטים בעיר חבריהם
 או הפרוע במערב קופר גארי את לראות

מלחמתי. בסרט ג׳ונסון וואן את
 כלל. סרטים מציגים אין כמעט להב במשק

מל עלילות בשפע לחבריו מספקים החיים
ה מן למעלה הפרוע, המערב וחויות חמה

 חבורה הוא להב משק כי והרצוי. מבוקש
365 ליממה, שעות 24 של בשרות מלוכדת


