
אריה הנקין

90בן 



פילפורים מענית 

1פרק 



אנשים
?ח"מה נשמע בדבר הדואושי

רק יום אחד נשאר

יש כאן ְברוך ,תשכח ממנויוסף

.ק לשישקו לא נמסר'הצ

אני מוכרח לנסוע

.טוב שיש עוד אופנוע

 ?ק'האם גלגלת את הצ.משה כ

הן לַסֵדר הבטחת

אני מטפל בקניית מקיוסף

לא מחשב ,רכב

ואין לי עוד אסמכתא

איני מסוגל להיקרע לשניים

.אסע דחוף לירושלים

ידידי ,איפה המקמוריץ

?האם זה כבר סודר

וִיִדי-אל תשאל ביוסף

.הקַרנְקַשפט נשבר

אסע לחיפה ספיישל

.(נל)באינטרניש 

עדיין הוִיִדי לא תוקן:יחזקאל

לא עוסק במלאכה 'והגראז

יש לתקן מכונת ביטון

.לצקת לבית כיסא מדרכה

כי כבר מדברים מנרבתה עד כוש

על השביל לבית שימוש

תקן נא השביל ,בעלי היקר:שרה

לא אוכל הכביסה להוביל

זה מתאים לאימרה האומרת

.רגלו הייתה נשברת-גם הֵשד

)בשבוע הבא(די קוֶמנדיֶקע ווָאך -אם ירצה השםיוסף

.אני מכין דוח-הריני עסוק

.



נחום

האל החנון והרחום

לקח אליו את נחום

אך אין נחם! נחמו, נחמו

הוא ארונות עשה לכל אדם

במקום שרות בשבתות
.עד בוא עתו

על שבנדיבות ומיומנות רבה , תודה אישית ממני ומפסקה לנחום*

יצר שרפרף לאבינו קטוע הרגל שאיפשר לו לנוע בתוך הדירה 
ובמרפסת באופן עצמאי



זהירות דוקר

(אייזיק)

ישנה חוברת לגן ולנוף

עצות וחידושים היא מוסרת לרוב

חידוש כי יחודש בשטחי הנוי

לא יושתק הדבר

.כי יימסר מגוי אלי גוי

בעניינים אלה אין להיות ענָיו

יועד שם איזיק לכל בר בי רב

יפורסם שמו בכל הֶחלד

.איך לקשור היופי עם תועלת

ראשית .העיקר שיש עץ

כותבים שלט ליודעי עברית

,איש תרבות ,שמור :כלומר

.על כל עץ מהתעללות

צול 4נשאר רק לקחת מסמר

.זה הכול-ולדפוק בעץ יפה

ואם יש עצים שניים או יותר

נוצר ביניהם דשא הפקר

,מותחים עליהם חוט תיל דוקר

.ושוב מסמר-תולים סמרטוטים 



הלול

דב איזלר
במדינתה של מענית

מדינה שנייה קיימת

בזכותה גם הקודמת

.קצת ָבָארץ מפורסמת

המדינה הזאת ענף

,בעלי כנף-האזרחים

וביצים הן מטילות

.בימים ובלילות

המשטר שם מפגר

ממש פטריארכלי

האישה רק לַדֵגר

.מצב זה לא לָגלי

,'התרנגול ממש כמו שאח

רודן שולט על ההרמון

מכסאו כעת יודח

.בנשק עז ששמו הורמון

במדינה הזאת שולט

.אייזלרמיודענו 

לרשותו הכן עומד

(סוג רכב)קריזלרלילה-לילה 



התייצבנו ומאז
ז"המושכות לקח המא
אך ִבמקום אימונים

.הוא מרבה באיומים

פ"מתהלך הוא כמו רס

בפיו תמיד נעוץ הַפייפ

רק חסר לו המקל

.ושפם כדי לגלגל

הוא כמו שמעון אבידן

מינה לו תיכף את הסגן

קפדן ,מַפקד חמּור

.משה כהן,נדמה לי-שמו

על צחצוח וגילוח

בהיותו נוטר שמר

!עמוד מתוח !דום !שתוק

.הוא חושב שזה מְסָדר



אמנוןואחד ששמו 

דרגתו סמל ראשון

עניינו אפסנאות

.מנהל באמנות
?בחולצה יחסר כפתור
.ֵלך בורות מיד לחפור

אם תזוז קצת במסדר
.בריצה עֵלה להר

הרובה לך ניתן

איתו תישן ,איתו תאכל

זו הדרישה-ְשמור עליו

.כי דומה הוא לאישה
קדימה :הפקודה ניתנה

אמא,כאן תשכח את אבא

,החגור מוכן לקרב
.משפשף תרמיל בגב

המפקדים צוינו לְשָבח

(תרגילי סדר)ח "אין כמוהם בתס

מוכשרים הם וטובים

.בעיקר לסחוב רובים
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יעקב רוכמן

,אך עם בוקר עת הוא קם

,השמש כבר הזהיבה

הדערעקטור של גלעם

.אביבה-נוסע תל

,הוא חידוש חשוב הציע

תואר דוקטור לו מגיע

amateurאך אינני כלל אמטור 

.לביצים מאינקובטור

אני פשוט אובד עצה

,לא תופס את זה המוח

הן קולף אני ביצה

.ומציץ ראש של אפרוח



אוטה
אשה מרכזת משתלה  

.אין זו סתם מהתלה
אין זאת ְבדּותא,חברים

!!אוטהושמההנה היא



היה חבר בעל תפקיד

.שפרצופו יהא רציני הקפיד
אותו הוא שינה

לקראת בוא הספינה

.שתטיל כאו בפורים עוְגנה

הס מלהזכיר-שאני אתחפש

,הן אנוכי המזכיר
והיה ויופיע הקברניט

?מי יד לקראתו יושיט

,את עצמי ברותחין דנתי
.הודות לדיאטה לא שמנתי

בחיי העלילו שלדירה פלשתי

 .זאת השמצה
גם לא התעקשתי

.מורה להיות

עת חורשה בשלכת ,בעונה המתה

.הוצעה לי הצעה מרחיקת לכת
שאין לחזור-כל כך מרחיקה

.תורלפיולא ,הולכים בה בלי ותק 

כל חיי לזאת הקדשתי

ושיתוף ביקשתילהשליט שויון

בשוט של פיצוי ,ואם גם בזרוע

.פוי ….רבים חשבוני אז ל
…אך סופסוף הוגשם



אריה מרגולין 
(איש קיטור וַספר)

,בדּוד קיטור ָשַכן סַפר

,היה היה איננו עוד

ומאז כנטורי קרתא

.מַגדלים כולם פיאות

כבר חיכינו לתספורת

,כי למדריך גדלו צמות

,הסתפר לו בחדרה

..נצטרך שוב לחכות
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משה גרוס

כאן טמון מתחת לברוש

.משה גרוס-איש רב פעלים 

אמנם הוא כבר מנוח

.אך רוחו לא יודעת מנוח

,מציצה בכל זוית ,מרחפת בחלל

עדיין מטפל הוא בהכנת תכנית

לא הייתה לו הנחת-לשרותים

.בחייו ליהנות מבית שימוש ומקלחת



משה פקמן

רבו חלומות בארץ זו על מים

ואכן-חלקם כבר מתגשם 

אנחנו נזכה ובעוד שנתיים

.הירדןבשדותינו יעבור 

אמנם ספינה בו לא תשוט

,גם לא נראה שם רפסודות

זה לא יגרע מחשיבות

.שמפריחים שממות ,מימיו

באמצע הצגת משה ונטילטור
כרע ומת משה אינסטלטור



יעקב ליאור

על-לא נעים לי קו אל

.ואטוס בארקיע
קום פעל :המפלגה שמחה

.אל תוקיע ’קרן מגן‘רק
,לעיתוננו תהא סוכן

?לא כן-תפקיד חלוצי



מחזורי המים  

במענית 

שטפוןאמחזור

-ואדי מוסה-מגדל-באר א
אבאר

המים קובעים בהרבה את  

היבול

אומרים גם שיש לַכמותם גבול

-אין זה סוד-ושאיבתם

.ולא לדוד-עולה ביוקר לנו 

יש טעם לחזור ,כל זה ידוע

ושוב לתבוע שינוי המחזור

מגפהבמחזור

מתקן  –מגדל-בבאר

בבאר-שיקוע

אם גם נשאוב  -מבאר ב

כפליים

לא תצטמצם כמות המים

הם יחזרו אליה שוב

.דרך רשת הביוב

עם המים חומר גס מורד

אולי מוסיף הוא קצת לארומט

משרד הבריאות אם ישלח  

מפקח

ָשם בידינו עמדות  -אין דבר

.המפתח



תיאור תאונות

,בה יפול-כורה שחת. 1

(וינר)שמואל ונפל -חפרשמעוןואילו הפעם 

.הארכיאולוגיה איננה מחלה מידבקת במענית.2

.ניחא-וכל עוד היא לא עלתה לנו ימי עבודה

מעומק (חתוכה)אך פגיעתה בשומר הלילה שיצא ברגל ויד 

 :מטרים משמש אות אזעקה לכל המלכודות למיניהן 2של

יש לבצר  -מערות ומקלטים  ,בורות סופגים ,ֵסְפטיקים

.אחרת יצאו מגיניהן בשן ועין-מאחורי גדרי תיל

?אינך מאמין בניסים .3

.והשתחרר-ראשה של הסחרחרת בגן הילדים הסתחרר

.הלחמה רשלנית :הסיבה

.נס שהצינור לא נפל על ראש הילדים התמימים :התוצאה

!אין איש אשם שקרה נס :האשם

תלו בי הרבה תקוות. 4

שמי הוזכר עשרות פעמים בשיחות

סידור עבודה ראה בי הצלה

(רק ניצלה מקלשון בעלה-לא הצילה)



משקפיים

רבים סוגי המשקפיים

לכל אחד משלו תכונות

:אך מכולם חסרים לנו השניים

.זה למגן וזה שלהרחיק ראות

לעומת זאת ,ַבציבור רבים

משקפי שמש רוֵאי שחורות

מה שנוגע למוסדות

.שם בעיקר קצרי ראות

הזהרו מארס

ביקורת מלמטה זה ֶארס

ַמרפא-מלמעלה

לא נסכים שכל נֶבז

.יעיז לפתוח פה



בדיחות

שיתקין גדר  וסף מנחםיועדת הבדיחות פנתה למַרגז המשק 

של המועצה  כפי שדורש החוק המפורסם,מסביב לבורות הביוב

לא נשארה לה ברירה אלא ,משלא נענתה.האיזורית מנשה

.יוסף מנחם ,ל"לפנות בתלונה לסגן ראש המועצה הנ

הגשר שהוקם בין מענית לעין שמר בצורת מוסד חינוכי יסודותיו  
נושא הגשר חלש ואנו מזהירים את  ,הכספיים שוקעים בבוץ

.הקיבוץ המשתמש בו מפני התמוטטות כספית

בזמן האחרון קרו כמה מקרים של ניתוק חוטי חשמל שסיכנו 
החשמלאים לא יכולים להתפנות לתיקון המצב בגלל  .חיי אדם

 ,קנייה ,היותם עסוקים בעניינים חשובים יותר כגון רישום
סגירה של \אכסון ?הכנות לויכוח,רישום ,חלוקה של תנורי נפט

.תנורי חשמל
....אך מבטיחים לעשות הכול למען הנפגע



הביטחון במקלחת 

לפני כמה ימים רק העזתי לפקפק בגלוי על אפשרויות ההגנה כמגן 

זה קרה במקום הפומבי   .איך אני כופר בעיקר-וכמעט שיסעוני, לישוב

מקום זה  .מקום הויכוחים התמידיים והפצת החדשות-ביותר בקיבוץ

 .וההשתתפות תהיה מוחלטת-רצוי גם שיהפוך למקום שיחות הקיבוץ
 ,שהוא עומד מהצד ,פוליטי-שהוא נהפך לא ,מי אמר שהקיבוץ לא פעיל

?ואיננו מתערב בענייני רומו של עולם  ,כמו כל חבר בו
והוא יוכיח עד כמה גבוהה רמת  -חמה או קרה-תכניסו אותו למקלחת

מה גדולה ההשתתפות בשיחות וממה מתלהבים   ,הוויכוח בקיבוץ

איזה נציג  ….בקשר לאיזושהי הודעה של ,לכאורה ,פוליטיים-החברים הא

מקרה זה הכניסני   ….למרות המקלחת הקרה-של וייטנאם או קוריאה

אלא הוכחות   ,יותר נכון לא ויכוח .למערבולת זאת של דעות והוויכוח גבר

לא העזתי ולא יכולתי גם לחזור או  ,אני-בשעה שהצד שכנגד ,מצד אחד

 .לבסס את דבריי



שהשתתף במועצת ההסתדרות ובישיבת   ,לא עבר שבוע וחבר

וחוזר   ,על המצב ,גם כן במקלחת כמובן-מוסר דוח ,הוועד הפועל

על דברי אחד הנואמים הראשיים בענייני ביטחון שגילה את  

והראה לנוכחים את ההגנה כבית בנוי בקלפים במצב  -הקלפים

.הנוכחי

לא  הוא בכל משקלו מוכיח שאין כיום כל אפשרות הגנה אקטיבית

ונזכרתי   .אלא גם מול כנופיות מאורגנות ,רק מול צבא מסודר

 :בדברי סטלין

חזק האויב ורבה   ,עוד לא הזמן להירגע ,מוקדם להישקטעוד"

אין אנו רשאים להחליש את מאמצינו בהסתמך על  .הדרך לפנינו

 ".חולשת האויב

 !אנו לא מפסיקים להרגיע את עצמנו ואת העולם שיכול נוכל?ואנו
!תישנו שאננה !אל תדאגו

כי אחרת   ,אלא לעצמנו נחוץ ביטחון זה ,וייתכן שלא למען העולם

הרי כל התקוות   ,כי אם לא ביטחון זה .קשים התנאים מנשוא

?מה יביא יום :מתמוטטות ותתעורר המחשבה



פינת 

העוזבים

היה פה חבר ושמו פרץ

.לפעולה בין שכנינו גילה מרץ
,עזב כשמצא כנגדו עזר
.עובד כיום במשקי עזר

נזכיר את פטי,לא נשכח

.בחור סימפטי-ובן זוגה
בתים בנה כאן מאבן צור

.שתענוג בהם לגור
שיכון הקבע ,אך לעצמו

.בנה סולל בונה באר שבע

,בדיוק לפני שנתיים הייתי רובוט
כשעמדה השאלה להיות או לא להיות

,החלטנו עם רות
נבחר בחירות

.ונתיישב ברמת גן

עוד נזכורה

...את אסתר ואת בוריה



2פרק 

"במפנה"חברת נוער

שהו במענית בשנים

1955-1957

שדמי  שושה, משה כהן:מדריכים

(הנקיןאריה )לובקה: מדריך/מורה+ 

ירדנה:מטפלת

עברו ממענית לגזית

(בהמשך4ראה פרק )
אבל מסתבר שגם , הקיבוץ מחק את שמנו וזכרנו מהמסמכים שלו

עורכי חוברת זו לא קראו את האמור בהמשך חוברת זו ותלונתי 
.התיקון בכתב ידי. על העלמת שמי מבין מדריכי החברה



"במפנה"מסיבת סיום של 
אוי חבל שהתפטרנו

,ממטפלת ומדריך
אם כי לא תמיד קיבלנו

.יחס טוב כמו שצריך

נערוך היום הסולחה

ונודה על הנכון

כי לא קל היה איתנו

למרות שהיה רצון  

,ללמדנו ,לחנכנו
-לספק לזה מורים 
אם כי בדעה הננו

.שזה ְכַלל החברים

מסיבה כאן מתקיימת

,ד"עם צאתנו לבה
לכבוד זה מה טוב  

לשבת

.שבת אחים גם יחד

נַספר כאן על הטוב

,אך גם לרע ניתן מנה
נקווה רק כי ביקורת

.תתקבל בהבנה

השנתיים פה היינו

חסל–הסתיימו בזה

ובינינו לעצמנו

.חבל–נגלה לכם

לא במועדון שעתיים

,מחנכים לקראת קיבוץ
כל אחד מכם מדריך

.גם אם אין הוא בשיבוץ

חדר אוכל ,במקלחת

וקורה שזה ֵביָבר

גם אם תדברו הונגרית

.שום דבר אינו נסתר



 :המדריך

,מה קרה שם במחנה
מהומה ,רעש

"במפנה"ְשמה  ,הֶחְברה
.יוצאת להשלמה
מוצאה ממענית

קיבוץ גזית-העתיד 

לבנייתו של העתיד

.יד אחים היום נושיט
נעשה כאן הכרה

מי ומה יש בֶחְברה

ומאילו ארצות

.קיבוץ גלויות-בזעיר אנפין 
הם בראש ,בני מרוקו

יש גם בני אחשורוש

-אחד טוען הוא מפריס 
.אם כי בא הוא מטוניס



לא נשכח את העיקר
ראובן שהוא סנדלר

ידיו ,הוא מומחה לכול

.הן ממש ידי זהב
וככה הוא גם שאול

לפרוץ יודע כל מנעול

,אוניברסל ,הוא כל יודע
 "מומחה"הוא גם 
.לחשמל
גם יוחנן ,אברהם 

למטעים הוא נאמן

זה יכול להימאס

.כל הזמן רק לרסס
אך בעונה שם נהדר

רק חבל שזה נגמר

-ואמנם זה כלל לא רע
.פרי סוג א לֶחְברה

לשמחה אהרן קיים

-זה מהלול המפורסם
ועשו הם ביציות

.מביצים ענקיות
הם סיפקו לקומזיץ עוף

.היה זה טוב-מה נגיד 
ואם קרה היה חמסין

.בא עוף מֵסֶפר יוחסין
והבנות אינן חולמות כבר

:כי קטן הוא המבחר
בית ילדים או מתפרה

.בלית ברירה-או מטבח 
לא חלילה-האם זה להג 

כל אחד שבא גלילה

בכל תפקיד שבקיבוץ

.כי הוא חלוץ-הוא חשוב 



אגלה לכם פה סוד
שממנו אאדים

אם כי אין פה משפחות

.כבר יש כאן ילדים
,ממש פלא !ועוד איזה

לראווה אותם נציג

,זה בגודל ממש עלם
.עוד לא השיג 5גיל

,נקרא לה רות ,וההיא
גובה מאה ועשרים

,אך עדיין היא זאטוט
.לא בגיל הנישואין
מה אם כן הפתרון

לכאלה תינוקות

שאפילו בן גוריון

.לגייסם לא ניאות
.ועכשיו קצת על מקצוע

-האמת לכם נגיד
כל אחד אוהב מנוע

.יפ'אם בטרקטור או בג
ובמציאות.זה החלום

.לרוב עובדים רק בשירות
ומי שלענף נכנס

.חלילה וחס-לא בכה
יוסף אסא הוא יחסן

.כי עבד הוא במחסן
דניאל נהיה חצרן

.ברוב חסדו של הסדרן
-מסגריה וגם מוסך

?האם אין זה היינו הך
,לגרעין היה שם רוב

.שם עבדו יצחק ויעקב



החברה

כל הזמן עבד בלול

.גם חברנו אהרן
לכל אורך המסלול

.הוא מוביל את הקרון

גם אם תעבוד כפליים

 ,יוסקה לא ישבע רצון
,שמייםצעקותיו עד לב
.קרה אסון :אפשר לחשוב

,כבר הובא לקומזיץ עוף
.מסביב הלבין הנוף

מלא מספר חמשסיר

.הבנות אומרות כבר יש

,נקבעה כבר שעת האפס
,הוזמנו החברים

שיודעים לערוך הטקס

.באחד החדרים

אוי שוד ושבר,אך פתאום 

,משה מופיעים ,יוסקה
הס הושלך כמו בקבר

.זה לא נעים-מה נגיד 

,יוסקה מסביב מריח
.זה אצלו די מפותח
לגלות אינו מצליח

.כי דאגנו גם לכך

,הוא כבר רותח ,הוא כועס
?מה קרה לחוש הריח

עוד צעק קצת בגמגום

.ויילך לו בלא כלום

,המדריך המשיך לצעוק
אך גילה כאן את קלפיו

בגלל זה הוא נעלב

.שהקומזיץ בלעדיו

,אך ליוסקה לא נניח
למה כל הסערה

כי מחר בגלל מליח

.יטלפן למשטרה

התעניינו קצת עליו

ועל עברו במושבה

לא נגיע לקרסוליו

.במשיכה ובסחיבה



יש תגבורת לרחמים

כי בינינו יש   .כמעט אָמן

תורכים

ולמייסדי האכסניה

.יש אחד גם מפולניה
ובשביל החברים

שבאים מארגנטינו

כבר דאגנו ואכן

.מדבר אחד לטינו

נא הכירו שתי בנות

הן מקסימות ,מתימן

כי באים-ולא פלא 

.המה במרבד קסמים
הבנות אוי ֵצאנה ראינה

למה היא מקרה בודד

היא קטנטונת אך ממנה

.אפילו אלי מפחד

ועכשיו מחאו כפיים

מופיעים פה בני מצרים

עבדכם הנאמן-אני 

.וזה ממול ממש אמן

הוא מצייר ,הוא מפסל

:נוסף לזה הוא גם נמר
על המדריך הוא הסתער

.כי ניסה קצת לבקר

לא עברו אלא יומיים

הרים ידיים ,הלה נכנע

ומאז כל הקירות

.הפכו אולם תערוכות

אהלן ,שלום יעקב

?מה נשמע שם ביוון
שימי לב ,האקונומית

.הוא כמעט תמיד רעב

זה עושה פרצוף של תם

אך יש לומר .כה שקט

!זה חם-כמו לילדים 
.הוא מייצג את הצבר



בקיבוץ יש מַרֵכז

שעסוק מעל לראש

לגרעין הוא מתפנה

.רק בשביל גיוס לדרוש

יום שלם שנעבוד

מאוד ,הוא תבע מאוד

אבל חופש או טיול

.לא ייתן לפני מבול

בשיחת ֶחברה הייתי

מעניין היה מאוד

כי כולם דיברו ביחד

.בקירוב שלוש שעות

לשיחה כזאת הזמנו

ועדת נוער ומזכיר

הם הרבה דברים הבטיחו

 .דבר לקיר-לא קיימו 



,במשק פה יש ירקן
.הירקן מאוד קפדן

,רק לעבוד הוא מבקש

.לא סובל שנקשקש

אך הגן לא עבורנו

.כי הוא משעמם מאוד

כל עוד גבי הוא איתנו  

.מיטיבים כולם לעבוד

במקלחת מתיישבים

,נערים מהגרעין

ולרוב הם מחכים

.שיגיעו מים חמים

השעה היא כבר חמש

,ונפנה אל אבא טריביש

הזרם יבדוק אם יש

.ואם אין תהיה יבש



להציג היום רצינו
,איזשהו ריקודון

"בינצו"אלא מתברר ל

.לא נותנים אקורדיון

,השתדלנו ,התרוצצנו

סופסוף את הכלי קיבלנו

מרים דובק ָשמה וטו

.לא תכין בחברתנו

מי שאין לו נעליים

.שיפנה ישר לרב

אלוהים שבשמים

.תעורר נא את רחמיו

,גם אם יחפים נלכה

לו נגיד את התודה

ֵחֵלָכה-כי נאות עם ַעם 

.להכין ההצגה

זאת ידענו שביניכם

,בדעה ישנם המון
שאותנו להלקות

.צריך ולא רק בפזמון

לֶחברה קנינו רדיו

,מקומו במועדון
בו ישיר דמארי סעדיה

.או להבדיל איסמהון

חסידים של לילי מוראד

,מתרבים כל יממה
,לראותה נוסעים כרכורה

.בסינימה ,כמובן

בוי-שם נראה גם סרט ַקוו

.טרזן-או אם יש מזל 
אם כי מוכנים היינו

."קזבלן"לחזות ב

אך ביקרנו בשנתיים

,רק בהצגה אחת
האמנם צריך לריב

?שיהיה לזה תקציב

,אך עם צאתנו לצבא
-כשיבוא גרעין חדש

עוד לא אבדה התקוה

.שתזכירונו לטובה



ממדינת המטעים
יוחנן מגיע

ארגזים עם ענבים

.לילדים הביא

,נעול כבר המטבח ,אוי
.כל אחד בחדרו נח

אל מי   ?מה לעשות

?לפנות
?אי למצוא המפתחות

.הנה באה מרים ש
,זה הודות להשגחה

אך במקום לפתוח דלת

.היא פתחה בתוכחה

,הוא מאֵחרלמה זה
למה הוא ולא אחר

"קאפיטל"ב :ויֵדע
ולפי פירוש שלה.אין היתר לזה בכלל

חזן-לתורה של מרכס

אחרי שעות העבודה

.אין פותחים את המחסן

,מחריש ,יוחנן שותק
?איך לצאת מעסק ביש

וכמו בכל צרה

.יש לפנות אל הֶחברה

הֶחברה בלי היסוסים

.לעזרתו מיד טסים
אין כבר צורך במפתח

.לא נשאר אפילו ריח



במטבח הילדים  
,רעש מהומה
דניאל החצרן

.הביא ההזמנה
,שק סוכר ואטריות

,לעוגיות-קמח צח
לפטריות-שמן פח

.ובכל זאת צעקות

אין דורש ,אין שואל

על מה צועקת פרומה

כל אחד סירו בוחש

.הן לא קרה מאומה
,אין כל צורך בסיבה

.רק לוחץ לה על ליבה
,אדרבה-שתצרח לה 

.שמחה רבה-העיקר 

,דניאל לאכול הלך

אבל דזק איננו נח

כי לקחה את המושכות

.גם בלי שוט-אשת חיל

דניאל כבר מתרוצץ

?איזה לץ,מי עשה זאת

,הן אפשר להתפוצץ

?מי ישים לנזק קץ

,חבוב שלי,דניאל

.הן תבין את מצבי

,רק נסעתי לגלעם

רם-אל תעשה מזה טר

.

,צהריים כך הגיע

.דניאל עודו מזיע

נגמר הסינמה בלש

.סיבוב חדש-ומחר 

,יום בלבול זה כבר נגמר)

).יעזרני אלוהים מחר



בן שלוש עשרה הייתי

ולא ידעתי כלום

אך פתאום התגלגלתי  

לתוך קיבוץ יקום

לקחוני למקלחת

במים וסבון

הפדחת ...שפשפתי את

שטפתי הגרון

למסעדה הלכתי

ולא ביקשו תשלום

קוראים לזה חדר אוכל

ם"אוכלים שם עם סכו

למחרת בבוקר

עבדתי בענף

עם עוד עשרים כמוני

טיפלנו בבני כנף

במחסן תלוי נקניק

.שהובא לפני חודשיים
זה עדיין לא מספיק

לקבל מחלת מעיים

הוא צריך להיות עתיק

זה יותר טוב לעיכול

תקבל אז שמן קיק

אם יתקוף אותך שלשול

ליהודים שמחה ואורה

על הקיר ציירו את דבורה

השלישית על הברכיים

בידה דליים עם מים

זאת יש צורך לברר

למה תשפשף רחל

כל היום את המקרר

בלי לדעת לבשל

חברנו הם בסגל

של קבוצת הכדורגל

מצטיינים הם בבעיטות

ממרחק רב בקורות

אך חלקם בנצחונות

כי רב מאוד ,לא מועט

כי מאלי החלוץ

.השוער היריב רצוץ



יגלה נא מדריכנו
איך החזיק הוא מעמד

זאת ראינו ,כי לא פעם

.הוא מהתרגשות רעד

כי משחר עד חצות

לא הפסיק הוא לעבוד

ובאין ברירה את חנה

.הוא הביא לפעולות

בין פטיש לסדן היה הוא

אך יצא מן המיצר

אם כי לא השכיל לפתוח

.את כיסו של הגזבר

,כך שמענו-בשיחה הוא 
למַרכז קניות נבחר

כי הנה בעוד שבועיים

.התפקיד הזה נגמר

שמה ירדנה ,המטפלת

מסורה ממש כמו אם

מה שרק צריכים ממנה

.רק אין-מוכנה לתת 

אך ידענו זאת לבטח

מכל טוב יש בארון

נקווה כי גם בשטח

.יופעל התקנון-זה 

,התקדמנו ,למדנו ,אוי
את כל המורים עברנו

ממש נס ,מזלנו

.שהיה פה מהנדס
הוא נותן גם הרצאות

כימיה ועוד,על פיסיקה

-יא מהנדס  ,במקום זה
.בית-תלמדנו אלף



שיר הפרידה
סיום מתקרב כבר

להצגתנו

עם בוקר נצאה

.ליחידתנו
-לנחל ,לנחל

אשרי שהגענו

נשאר להודות רק

.וגם לנו-לכם 
על מה שלמדנו

במשך שנתיים

נודה ונשבח

.נשתה גם לחיים
בנשק ,במשק

,וגם במקלחת
במים חמים

.איך לרחוץ הצלחת
 ,יחסי חברים

.ובידור בצוותא
לקלוף תפוחי

אדמה עם הסבתא

ואם כי נכשלנו

באידיש מהר

הרי לפחות היא

.עברית תדבר
בלול וגן ירק

,עבדנו לרוב
ושזיפים ממטע

.גם למדנו לסחוב
ואם הנוטעים

עוד נוטרים את הכעס

ביום מסיבה זו

סלחו על המעש

על רעש באוכל

,ועל איחורים
על כל אשמותינו

.היום כיפורים
כי לנחל תבוא

"במפנה"ֶחברת 
למענית המחנכת

!!כבוד היא ַתקנה

לא לשווא עמלכם

בחינוך החברות

-שמעו והביטו 
.הצלחתם מאוד



יהיה זה שכרכם

בעד כל הטרדות

ונקווה כי תמשיכו

!לקלוט ולקלוט
נברך את שדותיכם

שיניבו יבולים

בחצר תינוקות

לא יספיקו לולים

רווחים-לגן ירק 

גיוסים-למטע 

ורפת עם לול

שיגיעו לגבול

שיקום בקרוב

חדר אוכל ענק

ומחסן הבגדים

.שיהיה בלי מחנק
מוסך למכונות

מגדל-ולגרעינים 

ושיכון ותיקים

.ללא יוצא מהכלל
ייתכן כי שכחנו

-להוסיף איזה פרט
ייכלל בברכה

.אם גדול ואם קט

,ומלב ברכתנו
,הן נגמר כבר הַליל

!עלו והצליחו
!!מַחיל אל ַחיל



מתנות

כדי להעשיר את אוצר האגדות שפיטם  ,ספר האגדה-למשה

.אותנו בהן שנתיים

 .הטור השמיני אנו שומרים עבורו .הטור השביעי-ללובקה 
.עוד לא פסו טורים וטוראים :כדברי המשורר

אלבום עם תמונות הֶחברה שנתבקשו במיוחד לחייך  -לירדנה

.כי כל הזמן ראתה אותנו רק זועפים וקודרים .בתצלום זה

-כל יצירותיו של שלונסקי עם חתימת ידו של המשורר -לליפי 
.פאר יצירותיו של ליפי בפורים

לא  :אך אל נא תיבהל-חולצה סרוגה מלאכת יד-לחביבה 

...מלאכת היד שלימדתנו



נאום מזכיר גזית
יום גדול היום הוא לנו

.נברך שהחיינו
,הזדמנות זאת לא אחמיץ

.רק תנו לי מיץ ,קצת לְנאום
אַספר רק בקצרה

,הֶחברה ,על המשק
לא אפסח על שום דבר

.מכף רגל עד צוואר
פוטנציאל גדול עצּור

.עוד נגביר את היצור
-גם בקיים לא נתבייש 
!ילדים שישים כבר יש

נגלה כאן בחשאי

זה מאוד מורגש בכיס

כדאי:אך הגזבר אומר

.זה ענף מאוד מכניס
ֵמי שתיה במחיר של בירה

.ָשאבנו מואדי בירא
,היה מחסור–אם קרה

.מי ביוב סיפקה עין דור
,הנחנו בינתייםקו

-גם קדחנו פעמיים 
הך בתוף ובמצלתיים

.יש לנו בשפע מים

הקימונו בית חרושת

,לספלים וצלחות
עוד מעט כמעט אבדנו

.מכאלה הצלחות
הכרתם התוצרת ,כן

,כי עבדתם במטבח
,באמת ,והודות לכם

.פרח ,הביקוש עלה
שַארטיסטים לא מעט
,ביניכם ישנם שמעתי

מאוד נחמד ,זה נהדר

.כי פועל כאן חוג דרמטי
,"שר הטללים"כבר הוצג

זה ִהכה ממש גלים
,לא נעלים ,ובקרוב

."שר הגללים-זבלן"נציג
-עם תזמורת מנדולינה
,זהו כלי של ארגנטינה

יש גם מַנגני חליל
.שלמדו בהמעפיל

,מַפכים חיי תרבות
.גם קיימת השתלמות

קוראים לו ארי-ואריה

.מתרגם ספרים של יערי

,קחו רק חבל ?רוצים מנוע
-תקבלו כולכם מוטורים
כי לוואדי במקום זבל

.מגלגלים אנו טרקטורים
,"גענוג צו ריידן" ,כבר מאוחר

.כאן יכול לקום גן עדן
,לא בשמיים,על אדמות

.רק בפורים בינתיים
ובגן עדן זה של ַמטה

."מטה"כל היום נשתה רק
בעזרת השם ,בעזרתכם

זה בימינו יתגשם



ברכת ראש השנה לקיבוץ מענית

ל"מהוריי נחמה וישראל הנקין ז



ארבעה אירועים 
משמעותיים בחיי

3פרק 



הקרב בירדה.1

כשהטכניון הוא   ,התחלתי ללמוד בטכניון אך אז התחילו גם הגיוסים להגנה

האימון כלל  . קודם גויסנו לשבוע אימונים ביערות הכרמל .המקור העיקרי לגיוס

 .קרב מקלות וזריקת אבנים ...הפעלת רימון ו ,רובה ,פירוק והרכבת אקדח

-גויסנו לחודש שלם עד ל1947בדצמבר 29-ב שהייתה  צפתלעזרה ל 24.1.48

-החתונה הייתה ב .שלימים הפכה לאשתיבתיה כהן שם הכרתי את  .במצור

 7823קיבלתי מספר צבאי .היה גיוס מלא-25.03.48ב. 17.09.1950

.  2חטיבה 22בגדוד ומצאתי עצמי 

 ,מכל הפעולות במלחמה אספר על אחת שחרותה בי עמוק

.הפעולה בירדההיא 
המטרה כביכול הייתה לתת לנו   .צ יצאנו לעבר משלט בשם ירדה"אחה 15.7.48-ב

האוטובוס הגיע עד  :ואכן זה נראה סביר .מנוחה אחרי הימים המעייפים

לא עמוק אך  -מערך עמדות  ,קירות ללא גג ורצפה-אן עזוב 'למשלט מוגבה ובו ח

יסופקו   ,הבנו שיוצבו מאחורינו מכונת ירייה ותותח .סביר בתנאי הסלע במקום

ליוו אותנו בעלייה   .ניסינו לשפר את העמדות אך הן היו בסלע ..רשתות הסוואה

 .וחזרו למטה-הם התרשמו שהכול בסדר. פ ומומחה להסוואה"אדי המ
בפיקודם של דב –שיירי קרב המעברה ומסע הנפל –נותרנו כוח של מחלקה 

ויכול להיות שאמרו לי להיות   .כים"צמחי סיני ושלמה זוננשין המ ,מ"ורטמן המ

גם ידידיה יצחקי מונה  ...אם כי לא הייתה לי כל הכשרה לכך-כ השלישי "המ

.זה שהנשק האישי שלי היה סטן מוכיח שאכן מוניתי .כ"כנראה לתפקד מ
מהשטח   ,עם בוקר הופתענו נוכח התקפה מרוכזת של שריון ורגלים מצד דרום

:מערך ההגנה היה כזה .הגבוה במפלס המשלט
)לא מאויש)אן 'משמאל הח



כשהוא עומד זקוף מולם   ,פרושה מול התוקפיםהכיתה של סיני צמחי הייתה

.  שלא יכלו להרים ראש ולראות, אן כדי לכוון את אש המגינים'בפינת הח

בעמדה  יצחק גורדוןהיינו אני ו',מ10-במרחק כ ,מאחורי הכיתה של סיני

.אן ומימיננו יתר אנשי הכיתה שלי'משמאלנו הח,אחת
כך שאינני זוכר כלל , זה היה אוסף של שיירי הפלוגה ללא זמן להיכרות,כאמור

מאחורינו וקצת שמאלה מוקמה מכונת הירייה עם אנשי   .מי היו בכיתה שלי

אן מוקמה עוד עמדה  'בקו המכונה ובפינת הח.שלא היו מוכרים לנו24גדוד 

 .י ידידיה וחייליו"מחופרת שאוישה ע
בהמשך היה כמובן הכוח  .כל המערך המתואר לעיל היה בתחום הראייה שלי

שלמה זוננשין אך זה היה מחוץ לתחום הראיה שלי ואיני יכול להתייחס  של

 .כביכול מחוץ לטווח הלחימה ,כאמור אני וגורדון היינו בעמדה אחורית .אליו
הוא נאלץ לסגת עם חולייתו עד  . בשלב מסוים פרצו הסורים לעמדה של ידידיה

.   ובכך הפכנו אנחנו לחזית, למכונת הירייה שמאחורינו

שמשקיף מעל העמדה שנפלה לידי , אן'להיכנס לח ,על דעת עצמי ,החלטתי

ניגשתי לפתח .בדיוק מעל העמדה, אן'ואכן גיליתי שיש פתח חלון בח. הסורים

היו לי רק )ועוד רימון ,ללא היסוס זרקתי רימון פנימה-וראיתי אותם מתחתיי 

 .(כמובן, ברוסית, המשכתי לירות מהסטן תוך השמעת קללות קרב .(שניים
 .כדי להצטייד בעוד שני רימונים של יצחק וחזרתי לפתח בקיר ,חזרתי לעמדה

יריתי קצת ורק אז העזתי להשחיל את הראש פנימה   ,זרקתי את שני הרימונים

.הם נסוגו, העמדה הייתה פנויה :ולראות מה קורה

שירו   ,אך כאן השיגני כדור חודר שריון. חזרתי בשנית לכיוון העמדה שלנו

 .למזלי הרב, מ מהצוואר"ס 2-כ ,הוא נכנס לי בכתף הימנית .הסורים הנסוגים
הוא הוריד לי את החולצה וקשר לי את היד . ניגשתי לעמדתנו והזעקנו חובש

.אל החזה



-וגם רבים נוספים , לאחר שסיני נהרג ,אולי קצת יותר–כעבור כרבע שעה 
היינו בקו אחורי   …פשטה שמועה שיש לסגת, ליתר דיוק .ניתנה הוראה לסגת

השתחררתי מהתחבושת והתחלתי  . כביכול ולפנינו המורד התלול של התל

שוכב בתחילת המורד ללא אפשרות תנועה  בשרגא פינגולד ללכת אך נתקלתי 

כרעתי והתחלתי   .כי עקב פצעיו השתחררו לו המכנסיים והוא הסתבך בהם-

ואז שמעתי את מפקד המחלקה קורא לי מתחתית הואדי   "פלונטר"לשחררו מה

שרגא קם והמשכנו   .הוא כמובן לא ראה את שרגא ששכב- "בוא כבר, הנקין"

גם יצחק  . את דב לא השגנו ולא ראינו .כ להקיף את התל"לרדת לוואדי ואח

 ...ידידיה נעלם ברגע הוראת הנסיגה ולא ראיתיו
וזחלנו רוב הדרך 24ושני אנשי גדוד יהודה קלויזנר ,שרגא ,בדרך נפגשנו אני

ואת אנשי  , בקושי שכנעתי את יהודה שישאיר את הרובה .בין קוצים ושיחים

 .המכונה שיוותרו על שרשרות הכדורים שהיו כרוכים על צווארם
שהיתי   .ונשלחתי לבית החולים הסקוטי בטבריה, מקום המטה-ואזיההגענו ל

.הפצע טופל ויצאתי לחופשת פציעה לחיפה ומענית ,שם יומיים
שמואל   ,סיני צמחי ,יצחק יעקובי ,איתן ברוור ,אלקסנדר בוכן :נפלו בקרב

.ואחריםשטרן

וגם  ) "ט"שנת מאבק לגדוד ניסן תש"הסיפור על קרב ירדה הופיע בחוברת 

שותפי   (גורדון) .מפי יצחק ג ("ט"חשוון תשמ 88אוקטובר  … .22גדוד "ב

בו בזמן הצליחה חוליה של האויב לחדור לעמדה שלנו  " :הוא כתב. לעמדה

 ".ואחד החברים חיסל אותם ברימונים בגלותו גבורה הראויה למופת
כי  - "גיבור ישראל"בעת התחקירים שנעשו בהמשך הומלצתי לקבל את תואר 

והצלתי את אנשי המחלקה בכך שניקיתי   ,ללא פקודה ,פעלתי על דעת עצמי

.גיבורים ונפסק ההליך 12-אלא שבן גוריון החליט שדי לו ב...את דרך הנסיגה



:מתוך החוברות

"ט"ניסן תש–שנת מאבק לגדוד "

כנס ותיקי הגדוד–" חטיבת כרמלי במלחמת השחרור–22גדוד "

88אוקטובר , חיפה







הקמת הסכר במברוקולימפוס. 2



רוב  ,Cybarcoבראשית שהותנו בקפריסין לרגל עבודתי כמהנדס בחברה

אך  .שני בסיסים של חיל האוויר הבריטי ,הזמן עבדתי באפיסקופי ובאקרוטירי

יום אחד פוטר מנהל פרויקט חדש להקמת סכר מים במברוקולימפוס שליד  

עקב סכסוכים אישיים חמורים שלחו אותו חזרה ארצה והטילו את -פאפוס

לא היה לי שום ידע או ניסיון בסכרים ובמנהרות אך בלית   .עליי-התפקיד

 .ברירה הסכמתי להיכנס לתפקיד
 .ומשם לסכר ,כארבעים קילומטר ,הייתי נוסע כל בוקר מלימסול לפאפוס

עבודות המנהרה היו כבר בעיצומן ויכלו להימשך בלי בעיות מיוחדות למעט  

הבעיה   .תמיכות מיוחדות או סתימות בצינור שבו הובל הבטון לציפוי המנהרה

כשהגענו   .העיקרית הייתה להגיע בחפירה לבסיס טוב עבור מילוי הסכר

כעשר משאיות כבדות נעו הלוך וחזור  –התחלנו בעבודת המילוי וההידוק

במקביל צריך היה לצפות את הסוללה בגושי אבן מצד   .ומילאו את הסוללה

 .המים להגנת העפר
אז הגיע הזמן לטפל במיגלש   .לא היו בעיות מיוחדות והתקדמנו בסדר

שתפקידו לקלוט ולהעביר בקלות 

את עודפי המים שעלולים להגיע לסכר  

מבנה המגלש הוא   .כשהוא כבר מלא

 ,כולה מבטון ,תעלה רחבה מאוד
כשצידיה משופעים בהתחלה ובהדרגה 

הופכים לאנכיים כאשר השיפוע נעשה  

מתחת לבטון היו פרושות   .חזק יותר

שתי שכבות של ברזל זיון על גבי  

הפתרון ליציקת   .שכבה עבה של חצץ

ואכן בכתב הכמויות  -הבטון היה ברור 

והכמאי שהכין "תבניות"הוכנס סעיף 

את המכרז הכניס מחיר מסוים שמקובל  

בלי שעמד על הבעייתיות  –היה לתבניות

פשוט אי אפשר להקים   .של הפתרון הזה

 ,אין אפשרות לחזק אותן ,תבניות
.אי אפשר לצקת את הבטון

.not buildable, בקיצור

ואז נזכרתי בתמונה קטנה שראיתי בספר  

בין   ,הספר הגיע איתי לקפריסין .אמריקאי שתורגם לרוסית על עבודות בטון

התברר שזה הפתרון הפשוט לבעיה   .הספרים המועטים שלקחתי איתי

.אני מצרף את הקטע מהספר .שלא ראינו לה פתרון ,המסובכת



פרופילים על   2נגררת כלפי מעלה על גבי  ’סמ 60-תבנית פלדה ברוחב כ :העיקרון

הם גם מפעילים   .עובדים הנמצאים על התבנית2מותחנים המופעלים על ידי 2ידי 

את הבטון מגיש   .את הויברטורים לבטון לפני המתיחה של התבנית כלפי מעל 

אורן וצונציגר ,שורלפני שהופעלה השיטה ביקרו באתר המפקחים .מנוף ברציפות

עניתי שאין לי שום פתרון אחר  .ומישהו שאל מה בדעתי לעשות אם זה לא יעבוד

רק -כל ההכנה עלתה פרוטות  ,אגב .אני הייתי בטוח שזה יעבוד ...והם שתקו 

המותחנים הורדנו   ,הפרופילים היו לנו מרכבת משטחי בטון-הכנת התבנית 

..ממיכלי הצמנט בהם הם שמשו להורדת המיכל למצב העברה

העבודה הושלמה ללא כל בעיות ואפילו קיבלנו את התשלום עבור תבניות שבעצם  

..לפחות לא במובן המקובל ,לא היו

לימים יוסקה כהן בהיותו כבר בארץ ביקש שאעביר לו תמונות של פרטים כי הוא  

..לדאבוני לא טרחתי לקבלן בחזרה .עומד להשתמש בשיטה הזו באחד הפרויקטים

מרינה. 3

בעת החלמתי בבית מניתוח הלב פנתה אליי ידידתנו יטקה ושאלה אם אני מוכן  

שאמנם השתתפה בקורסי עברית אך היא  ,מהנדסת  ,ללמד עברית עולה חדשה

.זקוקה לעברית טכנית מקצועית

דוברת עברית סבירה   ,נעימת מראה ואופי ,40כבת -עניתי בחיוב והגיעה מרינה 

בעלה   .היא עבדה לפרנסתה בשטיפת חדרי מדרגות וכדומה .עם אקצנט רוסי ברור

וזוג הורים  -היו גם בן מתבגר לומד ובת בתיכון  .היה חולני ועבד זמנית בשמירה

קשישים הגרים איתה ביחד בדירה של שני חדרים ושתי מרפסות המשמשות  

.ללינה

הייתי מחזיר אותה   .הפגישות היו פעמיים בשבוע ונמשכו כשלוש שעות כל פעם

תכתובת   ,כמויות ,זה נמשך כשנה במהלכה התאמנו בכתיבת מפרטים .לבת ים

 .כי לא ידענו לאיזה מקום עבודה היא תגיע ,משרדית של קבלן ושל עירייה ועוד



מפעם לפעם היא עשתה סיבוב של חיפוש עבודה אך ללא הועיל כי בכל מקום  

–שוב בארץ ,השאלה העיקרית הייתה איפה עבדת בארץ ומה הניסיון שלה
.ובזה היה מסתיים הריאיון

בו בזמן הזדמנה לי עבודה חלקית בהכנת כתבי כמויות ומפרטים מטעם מיכאל  

בין הפרויקטים   .השכר עבורה היה מזערי אך היה לי חשוב התעסוקה .הורוביץ

עלה לי הרעיון לשים את שמה של   .הללו היה הקמת שני בניינים בכפר שלם

היועצים   ,המהנדס ,מרינה כעורכת כתב הכמויות בין השמות של האדריכל

ל אך הסברתי להם "זה היה כרוך בקבלת הסכמתם של הנ .ומנהל הפרויקט

ביקשתי וקיבלתי שני העתקים   .והם הסכימו–שהיא אכן הכינה את הכמויות

בו ביום אחרי הצהריים היא   .ואחד נמסר למרינה ,של ספר המפרט והכמויות

-הציגה את הספר והוזמנה לבוא לעבודה תוך יום ,’דיור לעולה’ניגשה ל
 ...יומיים

תבואי  -וזה חזר על עצמו –היות וזה היה די מהיר היה לה זמן לגשת לצמנטכל

....יצוין שבשניהם היא ניסתה להתקבל קודם כמה פעמים  ...לעבודה  (בהקדם)
היא מבקרת אותנו ומקפידה לציין את יום ההולדת של   .הקשר בינינו נשמר

הוקמה חברה קבלנית   ’דיור לעולה‘עם פירוק .כי זה גם יום הולדת שלה-אימא 

היא מצליחה מאוד  .ביוזמת אחד המהנדסים והוא דאג שהיא תעבור איתו

היא מקבלת משכורת מכובדת   ….ומצטיינת בהגשת חשבונות ובעיקר תביעות

.ורכב ושומרת על קשר איתנו לרבות התייעצויות בעניין תביעות
הבן שלמד יהום הוא אח מוסמך שמלמד בתל  .בעלה נפטר לפני כמה שנים

היינו בשתי החתונות וזכינו   .גם הבת התחתנה .התחתן ויש לו ילד ,השומר

.בקבלת פנים לבבית



הספרייה של רוני  . 4
במשך תקופה ארוכה בעת עבודתי במחלקה הטכנית נהגתי לבקר מדי שבוע  

כי החלטתי  ,ואפילו פחות בחנויות הספרים המשומשים בחיפוש ספרים לרוני

להקל עליה שלא תצטרך להיסחב עם כמויות ספרים  שמשקלם רב מספריית  

מ "ק1.5עוד )וממנו עד לדירתה בקיבוץ ( קמ עד לאוטובוס1-כ )האוניברסיטה

במיוחד  . נוצרו קשרים מעניינים עם המוכרים שראו אותי כבן בית ממש(.בערך

יצוין אחיאסף רובינסון מנחלת בנימין שהרשה לי לטפס בסולם הגבוה ולחטט  

בין הספרים בעוד הכניסה מעבר לדלפק הצר הייתה אסורה על המבקרים  

כדי  -ובסוף הוא נתן לי לקחת בשק ערימה של ספרים בלי לבדוק ולרשום .

וכעבור שבוע הייתי מחזיר את הנותר עם התמורה  , שרוני תבחר את הרצוי לה

...והכול מתוך אימון מלא . הכספית על מה שלקחנו

בנוסף התיידדתי עם אביו שישב בתא אחורי והתעסק בהוצאת קטלוגים של  

אלא , ל וקבלתי העתק מהם"ספרים בשפה האנגלית בעיקר למוסדות בחו

ובמקביל רכשתי ספרוני בדיחות וקריקטורות  . שמחירם היה מעבר למקובל עלי

פעמיים בשנה ערכו ספריות האוניברסיטאות מכירות ספרים  -פעם. להנאתי

נהגתי להיות ביום הראשון בין  . עודפים במשך שבוע כשמחיריהם יורדים מדי יום

ואחרי איסוף כל הבא בחשבון  . בתל אביב ואף בבאר שבע, הראשונים בירושלים

אל רוני לסיכום מה לקחת ומה  -לפני הופעת הסלקום –הייתי מתקשר טלפונית 

, קמברידג, ל ללונדון"גם בנסיעותיי לחו. להחזיר למדפים לבאים אחרי

הספרים נערמו במרפסת   . אוקספורד ואפילו ניו יורק בקרתי בחנויות המתאימות

אך , הסגורה ובחדר המגורים ורק עם מעברם ללהבים זכו לאחסון נרחב יותר

....עדיין בערימות

.  גם בהמשך כשעבדתי במשרד האדריכלים זרחי המשכתי ברכישת הספרים

לימים לקראת סיום עבודתי הוחל בפירוק הקומה העליונה במשרד זה כדי  

ולכן פורקה  . להוסיף קומה וחצי לבנין במסגרת חיזוקו נגד רעידות אדמה

ספריה שנבנתה במיוחד  : מהחדר הסמוך לחדרו (זרחי)הספרייה של  משה 

שאלתי את עינת  . עם שמשות זכוכית הננעלות במנעולים מיוחדים, מעץ מלא

מה הם עושים עם הספרייה היא אמרה שמוכרים ואם אני מעוניין שאגיש  ( זרחי)

כעבור כמה  ,בינתיים זה נודע למשה והוא . ולא היה לי מושג מה להציע. הצעה

!   בלי לדבר על כסף ....שואל אותי למה אני לא לוקח את הספרייה  , ימים

הורדנו את חלקי הספרייה בחבלים  ,גייסתי את בטיטו שבא עם עוד פועל ונהג 

חלקיה היו מסומנים  . והביאוה ללהבים,ואולי הרביעית -מהקומה השלישית 

.        בצורה שהקלה מאוד על הרכבתה



הפרוזדור המרכזי  המוביל מהכניסות לחדר המגורים וחדרי רוני ולפרגולה אורכו  

כך שהעמדנו לשני הצדדים  ,מ "ס195ורוחבו , מצד שני320,מ מצד אחד"ס300

,  הספרייה מלאה בספרים מסודרים.  מ "ס113חצי ספרייה ונשאר פרוזדור של 

....ולבטח היקר ביותר בבית-שמורים מאבק הנגב והינה הפריט המרשים ביותר



:שני שירי יומולדת שרוני חיברה
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ערב חג המולד ,שנת עשרים ושלוש

בכפור של דוקשיץ סבא אריה נולד

קצת גדל הפעוט וקיבל גם תפקיד

את העז בידי הרועה להפקיד

מדי בוקר לפני בית הספר מסע

כעוסה ,עקשנית ,עם עז נגחנית

חזרה ממרעה ,ל"ובערב כנ

וילד בוכה ,נגיחות בבטן

זה לא צחוק ,כולנו יודעים ,ובית ספר

וחינוך חובה אז לא ממש חוק

והלך לעבוד ,אז סבא פרש

וחזר והשלים בגרויות בכבוד

כנהג ,כנגר ,השתלם כשען

משאית הצליח לדרדר במורד

בסיביר הוא עבד ועבד כמו חמור

בחום הלוהט ובשיא הקור

כבר עדיף ציונות ,זה לא זה :והחליט

חקלאות ,קיבוץ ,אידיאלים ,הגשמה

הוא עלה ועבד בשדות של מושב

רב-עברית של בית ,העברית שדיבר

ובפרוץ מלחמה הוא גויס לחזית

זמנית ,לימודי טכניון נגנזו

ונהיה בעלה ,הוא פגש אז את סבתא

ושאר הפרקים זה בשיר שלה

גאה“ראש שבט"כיום סבא אריה 

יבול נאה ,נכדים7

במגמה הפוכה ,הוא צועד עם הזמן

כמו מנוחה ,זה מושג לא מוכר"להזקין''

גם בונה שני בתים,עובד במלוא מרץ

בקו להבים 'אגד'חתום קבע ב

אהוב ואוהב ,אין כמוך סבא

תומך וסוחב ,מניע ,משקיע

ביומולדתך היום קבל מכל לב

מ כ ו ל נ וב ר כ ו ת
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סבא שלנו תמיד הוא בונה

מאבן יסוד ועד מעקה

את הבית שלנו יזם ותכנן

והציב על רגליו ואפילו מימן

*
כשהוא נח מלבנות הוא עובר ללקנות

מתחרה עם סבתא בהבאת מתנות

היא בבגדים וממתקים ממלאת סלים

מקרר ומייבש וארבעה מקלחונים--הוא

*
ואנחנו רוצים שיהיה רק בריא

שיביט בראי ,שלא ישתעל

גאה ואהוב,ויראה שם אריה

שכולנו מנשקים ומאחלים לו כל טּוב



בזכרוני חקוקות כל כך הרבה  

 .חויות ותמונות ממענית

בבואי להתחקות אחר הזכרונות  

חיפשתי עדויות   ,כדי לתעדם

רינה   .בארכיון לשהותי במענית

האחראית המסורה של   ,ברקת

העבירה לי שני   ,ארכיון מענית

פתקים על חיסון כלשהו  

או משהו  -שקיבלנו בתיה ואני

כנראה    ,שנשמרו בארכיון ,דומה

 ?שהחוק חייב לשמור
!יותר מזה היא לא מצאה

גם ברשימה שמפרטת את

נשארה  חברות הנוער במענית 

משבצת ריקה במקום בו אמור  

להיות רשום שם המורה של  

זה שכונה ,"במפנה"חברת 

סימנתי בחץ את   ."המהנדס"

שמדברת בעד  ,המשבצת

עשור מחיינו נעלם כלא  …עצמה

….היה

4פרק 

אחרית דבר



ושהתפרסמו   ,בננו ,יעקבעל כן הנני מביא את אחד משני השירים שכתב 

וזו ההוכחה  -מ ע נ י תמקיבוץ 9. 5ובו הוא מופיע כבן ,במשמר לילדים

…היחידה על היותנו שם



9יעקב בן 



בכתבה בשם יוסי פלד קראתי במוסף הארץ לאחרונה ריאיון עם 

על ' גם אני אהיה מיליונר-אם חברי הקיבוץ יהיו מיליונרים'

איך ברשימת   :"פספוס"ולצד השמחה חשתי ,הצלחות גלעם

לקיבוץ השמטתי את העניין   "במפנה"האיחולים שלי בשירי

!?הפיננסי הכל כך חשוב

ויעידו על כך כמה  ,המצב הכלכלי של מענית היה אז שונה

:דוגמאות
את משאית המאק  כמו גם ,של הקיבוץהפרה הראשנה את 

 ,בנסיעותיה לחיפה ,פסקהבזמנו הייתה  .רכש אבא ,הראשונה
 ,חוזרת עם כסף שקיבלה מקבלן חיפאי

ולפעמים   .כהלוואה לקיבוץ ,ידיד של אבא

.בדק לנסוע במיוחדנתןי "אף נתבקשה ע
זכור לי   .גם אבא עצמו הלווה כסף לקיבוץ

אף שלא שיתפו   ,ויכוח בין פסקה לנתן

על רקע הלוואה כזו לאחר הפיחות   ,אותי

נתן טען שמכיון  -הגדול עם קום המדינה

הקיבוץ   ,שפסקה ואני שנינו חברי קיבוץ

הם לא יהיו  ידאג לרווחת ההורים ולכן

...זקוקים לכסף



שכן שעות   ,הרחוקה יחסית ,זכור לי שנתן נהג לעבוד עם הבנק בזכרון יעקב

.קים’העבודה של הסניף שם היו נוחות לו לגלגול הצ

כשם שכל יתר איחוליי  -בריאיון אכן יתגשםאני מאחל שכל הכתובאם גם באיחור 

אנו רוצים לראות  .אנא הזדרז בהתחשב בגילינו ,יוסי .ובמהרה בימינו-התגשמו

!שזה קורה בימינו

.תודות על שהבאת את יוסי מרוחמה למענית ,יקירתי ,ולנאוה

על מאמציה להנציח את ההיסטוריה  , הטורחת ומוציאה חוברות לתפארתלרינה

של הקיבוץ

על שהצליח להביא ה מעין שמר למעניתוליגאל

 :וגילוי נאות לסיום
ללא   ,עזבנו עקב התפתחות מסוימת במחלקה לבנייה בה עבדתי אזאכן

.קשר כלשהו למענית ולאהבתי את המקום והאנשים

..........עזבתי 

!!!א ו ת י ע ו ז בל אאך הקיבוץ
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