ממעמקי הארכיון – גיליון לט"ו בשבט
תשע"ז

חג שמח לחברי כפר ביל"ו .וועדת הארכיון פותחת את שנת תשע"ז בגיליון המביא
טיפה מאוצרותיו ,והפעם לכבודו של חג האילנות העומד לפתחנו.
כפר ביל"ו1932-

חג הנטיעות הראשון

בכפר ביל"ו בשנת  - 1932כתב צבי סוחובולסקי

כול חברי הארגון להתיישבות אינטנסיבית ע"י רחובות עם נשיהם וטפם
נהרו ביום א" ט"ז שבט אחר הצהריים מרחובות לאדמת הארגון לכפר ביל"ו
לנטוע עצים במגרש הציבורי במקום הנועד לבניינים הציבוריים .המגרש גודר
על ידי חברי הארגון לשם מטרת הנטיעה.
החגיגה הייתה צנועה השתתפו בה רק חברי הארגון ,שום מוסדות
ואנשים פרטיים לא הוזמנו.

צבי סוחובולסקי ,גובר וישעיהו שר עם ילדי הכפר שבדרך!
פתחו את החגיגה מייסדי הארגון החברים :גובר ומילרוד .החבר מרדכי
גובר עמד על הערך החקלאי הרב שיש לחגי ישראל בכלל ולחג הנטיעות ט"ו
בשבט בפרט .הוא ציין שהנטיעה הזאת במגרש הציבורי היא הנטיעה השנייה
לארגון.
לפני חודשים אחדים נטעו כול החברים את פרדסיהם והשקיעו הרבה עמל
בעבודתם ,עבדו עבודת פרך ממש ,עשו לילות כימים להשקאה ועכשיו
עומדים לפני הנטיעה השנייה של גן ציבורי .זרם דמעות גיל שם מחנק
לצווארו בפנותו לילדי הארגון בקריאה להתחיל בנטיעת האילנות.
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החבר אליעזר מילרוד פנה לילדים וסיפר להם על הפעולות הגדולות של
הקרן הקיימת הנעשות על ידי ה"מילימים" האלה אשר הם מקבצים בבית
הספר וגן הילדים .הוא קרא להם להמשיך מעשי אבות על קרקע זה שבא
להם מאת הקרן הקיימת לישראל בזכות המילימים [הפרוטות] שתרמו.
החבר צבי סוחובולסקי העלה זיכרונות מן העבר ,כיצד שלפני שנים בא
לשמור באחד הכרמים הגובל עם אדמת כפר ביל"ו .אדמה זו הייתה זרועה
מקשאות אבטיחים והערבים בעלי המקשאות היו מטרידים אותו בגנבותיהם
בכרמו ששמר .עשרות בשנים הייתה אדמה זו מבוערת או זרועה מקשאות
עלובים עד אשר בא הארגון והפכה לגן אחד גדול של נטיעות יפות .הוא
עמד על ערכה המיוחד של חגיגת נטיעת אילנות זו הנעשית בלי תקציבים של
חברות האומרות להשתלט על המתיישבים.
האבות והאמהות סימנו את שורות הנטיעה ,חפרו בורות והילדים נטעו
את העצים לקול תרועת גיל של ההורים.
עם חלוקת מגדנות בשקיקים לקטנים וכיבוד לגדולים נסתיימה החגיגה
שהשרתה חדווה רבה ועליצות בלב אנשי כפר בילו .בשירה שבו כולם לרחובות.

----------------------------------------------------------------------------------------------------
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חמישים שנה לאחר מכן בחג הכפר שרו החברים את השיר הבא:

בשנת  2001בעלון הכפר לכבוד  68שנים לכפר
ביל"ו ויובל להרחבה נרשמו הדברים הבאים:
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ופעם ,לפני הכל ,המתנה הכי חשובה לימי הולדת הייתה נטיעת עצים על שם.
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