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19/07/2016 

 24.5.2016                 19.3.1951       רובי ברנע–ציוני דרך 

  עקשנות ונחישות, אומץ, בעל דעה,  סקרן0מגיל. 

  הקמות רינה ברות. מטפלת מרים פרינץ-פעוטון. 

 יום הולדת שנתיים 

 .מתנה מאבא אלכס ארגז חול בפעוטון החדיש באיחוד

  3יום הולדת 

 .רובי מאשים את מיקי אקשטיין שאכלה את כל החול שאבא הביא

כל הפעוטון נוסע בטנדר עם דוד ברות לאכול ארוחה חמה בחדר האוכל של 

 המאוחד

  הקמות חני וויל,  מטפלת מימי ליפמן ,   גננת אדית מדיני – מעבר לגן 3.5גיל 

  בגן אדית4יום הולדת  

 .רובי מבקש מאבא אלכס מגדל שמירה

אבא אלכס מגייס את אלכס קסטן וביחד בונים מגדל מעץ שתי קומות עם מגלשה 

 .ישר לתוך ארגז החול

 פחדים בגן אדית רובי מטפל 

 .נמצא בצד המערבי צמוד לשדה התירס, הגן שלנו מרוחק מהקיבוץ

 .דפנה ורדי פוחדת ומשמיעה קולה, בלילה התנים מגיעים עד הגן

 .והתנים מלחץ צורחים, הילדים נכנסים ללחץ בוכים

 עוד מעט יגיע האבא התורן לישון בגן: רובי מרגיע 

 .אך כנראה הלך לגננת, האבא התורן הודיע לאשתו שהוא בגן

וכך ". תהיו בשקט כל הקיבוץ שומע: "במקומו הגיע שומר הלילה שצועק ומשתיק 

 .עובר עוד לילה בגן

 אדית הגננת נכנסת לתמונה במטרה לתת פתרון לפחדים בלילה

 "ליבני תערובת"אדית מביאה כלב מגזע מעורב הנקרא בשם הילדים 

 .קושרת אותו בצד של התנים לאחד הרגליים של המגדל

 .במשך היום הילדים משחקים עם הכלב והכל נראה מצוין

 .כאשר התנים מתקרבים הכלב צורח ונובח כל הלילה, אך עם רדת החשכה
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 .הכלב בפאניקה, הילדים בפאניקה

ל אחד הילדים בגן  .ישן ומסתובב כל הלילה בין המיטות סובל ממחלת ירח, דני ָאבֶּ

 .בבוקר מתעורר במיטה של אחר ולא זוכר כלום

  .וכך עובר עוד לילה בגן הלחוץ של אדית

 .בבוקר כרגיל אוכל ושיחת פתיחה לפני הטיול של אדית הגננת

אדית פותחת ואומרת שבלילה יש לסגור את החלונות והדלתות היות ואתמול 

" נחמן פרקש"האחד : בלילה נכנסו לגן הילדים בקיבוץ יגור שני פורצים רעבים 

 .(פרטים נוספים בגוגל)". רפאל בליץ"והשני 

 .ועוד לילה לבן בגן אדית מתחיל, בערב ילדי הגן חוזרים מביקור קצר אצל ההורים

 הילדים מחכים לשווא שהאבא התורן יגיע לישון, רמת הלחץ עולה

 .לילה טוב והולכת, המטפלת מכבה את האורות

 .הילדים מנצלים את הזמן שהמטפלת הלכה

 .מתרוצצים לעוד תופסת אחת קצרה לפני השינה

 .נכנסת ללחץ ומתלוננת על כאבי בטן חזקים, ורדה הוכמן, ואז אחת הבנות

אמיץ ומרגיע מחליט לתת לילדה בקבוק חם להרגעת , מעשי, 4בן , רובי כבר גדול

 .הכאב

 . לכל בעיה50 – 60תרופת פלא בשנות ה 

 .רובי שכבר אז הבין פרק בחשמל הפעיל את הפלטה החשמלית

 .מילא קומקום מפלסטיק במים והמתין לחימום המים

 .תוך דקות ירד חושך מצרים על כל הגנים

השומר מוישה פינק מגיע עם פנס ורותח על הילדים למראה , הילדים התעוררו

 .יציקת הפלסטיק על הפלטה

 .רובי מנסה לשכנע אותו שהכל מכוונות טובות לעזור לילדה המסכנה

כאשר , למחרת בשמונה בבוקר שיחת פתיחה עם הגננת אחרי עוד ליל בלהות

 .הילדים בקושי ישנו מרוב פחד

היא מספרת שיש כוננות בדרום בגלל שהפדאיונים ממצרים כל לילה גונבים פרות 

 .מהקיבוצים ומבטיחה שהיום יהיה טיול מרגיע של כל הילדים לגבעת חיים מאוחד

 בגן הילדים במאוחד בהסכמי החלוקה בין 5בנה בן ה, נשאר  יאיר מדיני.מ.ח.בג

 .הקיבוצים אחרי הפילוג
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רובי שולט כבר בגיל הגן בכל הפינות במאוחד מרוב הפעמים שהלכנו לגן 

 .במאוחד

ותוך כדי ההליכה , ר אבל"במסלול עברנו מעל מגרש הכדורגל דרך הבית של ד

 ".בואו לראות זה הבית הישן של ההורים שלי"רובי הצביע ואמר 

 יום הולדת חמש 

 .רובי מבקש קורקינט

שלה היה קורקינט עם גלגלי בלון ' שרונה מארש'הייתה לנו ילדה בגן בשם 

 .רובי לא ירד מהקורקינט שלה. מאנגליה

 .לימים אותה שרונה מארש הפכה לדוגמנית

אדית כינסה את כל הילדים לפני ארוחת , 5בני , יום בהיר כאשר הינו כבר גדולים

 .הצהריים

 הושיבה אותנו לשיחה מאוד רצינית

 הילדים היו מאוד במתח

היא אישה מאוד .אדית הסבירה לנו בשיא הרצינות שהיום תגיע אחותה מירושלים

 .אבל ביקשה מכל הילדים לא לצחוק. מיוחדת ומצחיקה

 .ואז פתאום נכנסה אישה קטנה ומשונה לגן

כל הילדים פרצו בצחוק אכזרי ". זאת אחותי גרטה"אדית מציגה אותה ואומרת 

 .כפי שהילדים יודעים

 . גרטה נכנסה ללחץ והתחילה לאגרף את הסנטר בשתי ידיה

התחילו להדגים את גרטה מאגרפת כשהיא , רובי לא עמד בלחץ ויחד עם דני שיין

 .בלחץ

ניערה אותו ויחד עם דני שיין זרקה אותו למשך שבוע , אדית תפסה את רובי

 .לחדר בידוד שהיה ממוקם ליד המטבח בגן

הבת של קטה ומרסל ,  חני וויל ,  כל יום בצהריים הייתה מגיעה בחורה צעירה 

אני מבקשת לא "מגיעה לחדר שלנו ומודיעה , חני שוטפת את החדרים. להקמות

 .הילדים נחנקים מצחוק אך שומרים על איפוק".  לצחוק בורח לי פוק

.  צמחו סביב הגן שיחים של קיקיון, כאשר היינו קצת יותר גדולים אולי חמש וחצי

 . ושוב אדית כינסה אותנו שלא נעז לקטוף מהפירות
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שידלנו ילד אחד בשם נמרוד ארז לטעום , רובי ואני החלטנו לבדוק את העניין

 .מהאגוזים שצמחו בגן

 .תוך כמה דקות הילד התחיל לפרפר ומיד פונה במצב קשה לבית החולים

 .אחרי שבוע הילד חזר לגן ואנחנו הבטחנו שיותר לא יקרה דבר כזה

כמובן  שלא עמדנו בכל ההבטחות שנתנו לאדית כי יצרים וריגושים  לא תמיד היו 

 .בשליטתנו

עדין לא עברו מספיק שנים לחוק ,  לא את כול המבצעים  אפשר לספר

 ....ההתיישנות

 כיתה א' 

 ".מימי ליפמן"נכנסו עם מטפלת שעברה איתנו מהגן ' לכיתה א

 .קיבלנו עוד מטפלת זמנית בשם אילזה ברונר

שבעברית קראנו ". שימק"באותה תקופה קיבלנו עוד ילד מהעלייה הרוסית בשם 

 .כי לא חתכו לו את השפיץ". מישה פיפי עיפרון"לו 

" כולם עם הראש אל הקיר, לא לדבר בצהריים: "אילזה המטפלת ביקשה, יום אחד

 ".עוד פעם  תדברו תקבלו סטירה"והוסיפה 

רובי באדישות אמר לה , אילזה הגיעה צעקה וצרחה, כמובן שהרעש לא הפסיק

 .מה את רוצה זה שימק

 .אילזה הגיעה לסיפוק והכל נרגע בשטח, שימק קיבל את הסטירה

 .כנראה ששימק קיבל את הסטירה בהבנה למרות שלא הבין אף מילה

  כיתה א–רותי בן זאב ' 

 .בגן ידענו כל הילדים שלרותי יש שני אבאים

 .ולמחרת אבא יוסף משכיב, בלילות יום אחד אבא פיפי משכיב

 .הצטרף למשפחה תורן חדש למשימת ההשכבות' בכיתה א

 .גם אבא: רותי עונה ". מי זה"רובי שואל את רותי 

רובי ויפתח הולכים עם רותי לבית של ההורים לבדוק , משמרת הצניעות, למחרת

 . מה קורה

 .ולים'בחוץ עדה ודורית האחיות משחקות בג

 .הבית מלא צלמניות מעניינות, בפנים

 .יושבת בכורסא ומתנדנדת, לפחות כפי שהבנו אז, אמא יוטה נראית חתיכה
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וזה אבא יוסף , זה אבא פיפי שומר בגת. אמא יוטה עובדת בגת: רותי מסבירה 

 .עובד בפרדס, ומנפרד החבר החדש של אמא מהמתנדבים. גם שומר בגת

ופיפי מוזג ,  מנפרד מצלם מהעין , יוסף מצלם מהבטן . בבית אידיליה משפחתית

 .ואנחנו נשארנו המומים עדיין. מהיין

 .פעיל בחירות פנאטי, אלכס ברנע' בסוף כיתה א

 .רובי מתגייס לעזור כפי יכולתו במפלגה

 .שרובי הביא מהבית, פ, ל, ת, כ, כל הכיתה מתמלאת באותיות א

הפעם להפיל את השלט הגדול ממגדל המים . אך רובי נחוש לצאת לעוד משימה

 .של המאוחד

 על המגדל הופיעה האות ת

 .למחרת בבוקר המגדל היה נקי משלטים

באחד השיעורים למדנו ". שלומית גרינבאום"קיבלנו גם מורה למופת ' בכיתה א

לקחנו את החתול של הכיתה שכולם אהבו למגדל . שחתול תמיד נופל על הרגליים

 . מת –קומה שלישית . קומה שנייה שרד. ואכן את הקומה הראשונה שרד. המים

 .חזרנו לשולמית וסיפרנו לה שהיא לא צודקת

 בסוף יום 16.00מימי ליפמן המטפלת נוהגת להתקלח בבית הילדים בשעה 

 . העבודה

מביא סולם ומביט , מציין שיש לה מקלחת בבית, לרובי העניין לא נראה הגיוני

 .במה שיש למימי להציע מבחינה גופנית

יוצאת בסערה החוצה שלגופה רק מגבת מכניסה לרובי , מימי קולטת זוג עיניים

 .סטירה וצועקת משהו בגרמנית

לא כואב "תופס את הפנים ואומר למימי , כולו אדום מבושה, רובי עף על הרצפה

 ובורח" היה כדאי

 

 כיתה ב' 

 .למדנו על הדואר בישראל ובעולם. 'כאשר קצת התבגרנו בכיתה ב

ל "ח ועל היונים שיש היום בצה"שלומית המורה סיפרה על יוני הדואר שהיו בפלמ

 .והציעה שרובי ויפתח יגדלו יוני דואר יחד עם משה דייג להמחשת העניין
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לכל יונה מחברת ומעקב על . במשק הילדים היה שובך מאוד מסודר ליוני הדואר

 .הגוזלים ועל צורת אימונם

לאחר כמה חודשים של אימון זוג גוזלים שבינתיים הפכו ליונים נשלחו רובי ויפתח 

 .ה לאימון יותר מתקדם"לכפר הרא

שתי יונים נדבקו לנו לרגליים , התפללנו שהיונים יחזרו הביתה, פתחנו את הארגז

 .והלכו אתנו ברגל

 .אך היונים  סירבו לעוף, ניסינו לבעוט ולצעוק

 .בסוף אנחנו והם חזרנו ביחד כאשר שתי היונים מנקרות לנו את כפות הרגליים

אוהב . ילד מנתניה.  אבירם שפריר–במשך הזמן קיבלנו גם ילד חדש לכיתה 

כל . אבל אימא שלו התנהגה בצורה לא קיבוצית. חברותי ונחמד, רגיש, ספורט

 היא הייתה באה לבדוק מה נשמע ומכניסה חמש סוכריות 23.00לילה בשעה 

כי שתי .  סוכריות3אבירם עד היום יודע רק על . בטעם לימון מתחת לכרית שלו

 .סוכריות הלכו לטובת רובי ויפתח

 כיתה ג' 

 .בלה וולף מקפידה על מנוחת צהריים. 'הגענו לכיתה ג

 כולם צריכים להיות במיטה עם הפנים לכיוון הקיר כדי שלא יהיו 14.00בשעת 

 .דיבורים

כל תקליט שוקל . במרכז בית הילדים ניצב גרמופון עם חצוצרה וערמת תקליטים

 .קילו

בלה מחליטה שמרטין אחראי על המנואלה . מרטין לא יכול לישון בצהריים ומפריע

 .של הפטפון

יש לנו ", "שימי ידך", "קול דודי", "כושי כלב קט" מתחיל להתנגן 14.00בדיוק ב 

ועוד " אבאלה בוא ללונה פארק לרכב על הסוס הלבן"וגם ישראל יצחקי , "תיש

 .שירים

אז כולם . ידענו כבר את כל השירים בעל פה ולישון לא רצינו אבל בלה רצתה לנוח

 . צריכים לנוח

והכל . ה'שנה מעלינו עבדו בגן הירק עם טושק' הבעיה הגדולה הייתה שכיתה ד

 .וטעם הגזר נכנס ממש לתוך החדר. היה מתחת לחלון של הכיתה
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בלה , מרטין מנגן. בדרך כלל היינו קופצים מהחלון מביאים גזרים והכל סבבה

יהודית ויעל עובדים , בועז , עקיבא,מנמנמת ואנחנו רובי ויפתח יחד  עם נמרוד 

 .בגן הירק 

בלה . הקצב של כושי כלב קט קצת יותר איטי. יום אחד מרטין נרדם על הפטפון

בלה עוברת בין החדרים ובדיוק . כל הילדים צוחקים. צועקת מרטין תתעורר

רובי חוטף סטירה ואני . כשאנחנו מזנקים דרך החלון למיטה בלה מגיעה לחדר

 .בורח לארון המטאטאים

תופסת אותי ומכניסה לי מכות עם המקל של המטאטא עד , בלה דבקה במטרה

מרוב בושה וכאבים לקחתי גיר אדום מהלוח של הכיתה וציירתי . שנשבר המקל

ציור  גרפיטי שעליו כתוב . (מהעיר לכפר)את בלה על הקיר בבית הסמוך לכיתה 

 " . בלה המשוגעת"

אך כל שנה . במשך שנים שאול שיין שלח את סירי מאליכין לצבוע בלבן את הציור

 ".בלה המשוגעת"עם רדת הגשם הראשון הופיע הציור עם הכתובת 

המטפלת בלה וולף החליטה שהיא אומרת לילה טוב בשעה ', באמצע כיתה ג

במשך . ועד עשר כל חדר חייב לכבות את האור בצורה עצמאית. תשע בערב

רובי לא . לרובי יש שיטה אחרת. השבוע היה סבב בין הילדים לכבות את האור

יותר פשוט לקצר את השקע ליד המיטה ובבוקר מוקדם להוציא חתיכת חוט . קם

 .לתקן את הפקק והאור נדלק, מהרשת בחלון

רובי מצליח לארגן מצנחים כנראה של פצצות תאורה או ציוד כבד ' בסוף כיתה ג

כל אחד עולה בתורו על המקפצה הגבוהה בבריכה והמצנח נפתח . של הצבא

ה נהנים וצונחים 'במשך כמה ימים הכול סבבה החבר. באוויר עד שמגיעים למים

ורובי שקל כמו נוצה מצא את עצמו על הבנקט של , עד שיום אחד יש קצת רוח

 .כאוב בתחת אך מספיק  חזק כדי שלא יראו את הכאב. הבריכה

 כיתה ד' 

בן גוריון מגיע לקיבוץ שלומית גרינבאום מבקשת שני מתנדבים לקבלת בן גוריון 

 .1960השנה . במגרש החנייה

רובי ויפתח צועדים למגרש . תשע בערב כל הקיבוץ יושב בחדר האוכל וממתין

שני . בדרך מול הרמפה עומדת בלה וולף עם זר פרחים. החנייה לקבל את האורח

בלה נכנסת ללחץ . מכנסיים קצרים וגופייה לבנה, הזאטוטים מגעים יחפים
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לקחנו את הזר בהתרגשות ונגשנו . ושואלת למה לא התלבשתם כמו שצריך

מחבק אותנו . מכנסים קצרים וחולצה קצרה, בן גוריון יורד עם סנדלים. למונית

 .וצועד אתנו יד ביד לתוך חדר האוכל

' אך אציין שבסוף כיתה ח, אדלג כמה שנים ואשמור ליום השנה כמה פעלולים

עם . נפרץ מקרר הגלידות של בית ירח, בזמן גיבוש חברת הילדים בעמק הירדן

 (רבינקה'צ)השלמת משימת הפריצה חלפו במקום שתי בנות אחת זהבה קמרמן 

שתי . הפצרנו בהן שיקבלו ארטיק בעד הבטחה לשתיקה. והשנייה דגנית שקדי

במשפט שדה , למחרת. הבנות נעלמו עם הארטיקים וחשפו את דבר הפריצה

הוחלט לזרוק את רובי ויפתח מפעילות לחצי שנה , שנערך על ידי רוחמה ויקטור

 זהו חשבון פתוח שמותיר צלקת נוראית –לגבי זהבה ודגנית . בחברת הילדים

 . מאותם הימים

רימון הדף . בתקופת הצבא רובי ויפתח מתאמנים בזריקת רימונים בפרדס הבית

מתבקש לטפל , שהיה כבר משוחרר' אבנר אברמוביץ. אחד מסרב להתפוצץ

יפתח מקבל הודעה מקצין העיר , למחרת. בעניין ולהעלים את הרימון מהשטח

ה הוא פוגש את רובי שמספר לו שקיבל הודעה "בכפר הרא. לחזור מיד הביתה

כל אחד משנינו שקיבל את ההודעה בבסיס היה . מקצין העיר לחזור מיד הביתה

ה הבחנו בתנועה מוזרה של חיילי "כבר בכפר הרא. בטוח שקרה אסון במשפחה

רובי לביתו ואני לבית . הגענו הביתה. משמר הגבול שנסעו הלוך וחזור על הכביש

רצתי . שמעתי מאבא שלי שיש בהלה בקיבוץ בגלל רימון שלא התפוצץ. הוריי

הכנסנו את רימון , חפרנו בור של מטר באדמה, סיפרתי לו במה מדובר, לרובי

ולצידו הצמדנו רימון רסס חי במטרה לפוצץ את , ההדף שסירב להתפוצץ פנימה

חסל . כעבור מספר שניות בומבה נוראית בכל הקיבוץ.  הרימון הסרבן והתרחקנו

התוודינו על דבר העבירה , הלכנו מיד לעמרם ישראלי המזכיר.  סיפור הרימון

קיבלנו הודעה , ביום שישי כאשר חזרנו הביתה מהצבא. וחזרנו כל אחד לבסיסו

לאחר שנתפסנו .  מהמזכיר שכל אחד מאיתנו מושעה לשנה מחברות בקיבוץ

 . בפעלול האחרון למדנו לקח ונהיינו יותר זהירים

 .                                                                את הזיכרונות כתב יפתח לב רון
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