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 22/5/2022רחל מצר מראיינת את נעים דאי 

 תמלול נירה פנסו 

אנחנו מראיינים  אנחנו בבית היפה של יריב ובשבילי.  בוקר טוב נעים. נעים דאי זה מושג ש.

 אותך דרך תחנות חייך. קודם כל בפרס.

ליד עיראק. נולדתי וגדלתי עד ש... היו הרבה  ת. איראן. נולדתי בכרמאנשאה, עיר מערבית 

שליחים שבאו וחזרו מישראל. כל פעם באירועים שונים סיפרו על ישראל וזה הלהיב את 

למה אנחנו לא עולים גם. עד  נדנדנו להורים מה יהיה עם ישראל, הדמיון. ואנחנו תמיד 

עליתי הזדמנות אני  באותהבקבוצה של נערים ואני הייתי אחד מהם. כך שוהתארגן שהזדמן 

 לישראל. 

 ש. אתה עולה לבד. 

 נערים.  15-20קבוצה של ת. אני עולה לבד, כן. לבד ב

 או בכלל לא?אתה ברקע שומע קצת עברית ש. 

 ת. ידעתי קצת. 

 ? לרעיון הזה ש. איך היה היחס של ההורים

 ת. לא התנגדו. הם היו דווקא בעד והיו בסדר גמור. 

 יכול לספר קצת?  את הבית, לאן אתה מגיע? ש. ספר לי רק קצת, אתה עוזב

הייתי בטהראן אצל קרובי משפחה, שלושה שבועות כמעט, עד שנתארגן. עד   לטהראן. ת.

נוסעים לשדה התעופה. ואתה עולה למטוס, זו מחר שיום בהיר אחד אמרו הנה, אנחנו 

כי זה מה הייתי כמובן מאוד שמח  הייתה הפעם הראשונה שטסתי במטוס, ועולים לישראל.

 שרציתי.

 אתכם? מישהו נמצא אתכם במטוס? אתה עולה למטוס עם חבורה? לש. מישהו מקב

. נסעתי עם  ת. היה שם בן קרוב משפחה שלי שהוא במקרה גם טס אבל הוא לא השגיח

הכרתי. הגענו  לשדה התעופה ומשם הייתה אפשרות לנסוע או   כולם, חבורה שחלק מהם

 ... לדפנה או למקום נוסף כלשהו

. אני מבינה שברגע שאתה עולה למטוס נוצרת אצלך אהבה  ש. זה כשאתה מגיע ארצה

 למטוסים ואתה הופך לגרופי של מטוסים. 

 כשעליתי למטוס. ת. כן, הייתי מבסוט

 ש. אתה עולה ארצה, נדמה לי שאתם מגיעים לדפנה. מי בא לקחת אותך משם לגליל?

אפשרות להגיע או לדפנה או לעוד מקום  ת. אף אחד. איך קרה שהגעתי לגליל? הייתה 

 חברות נוער, אני כבר לא זוכר. בכל אופן באתי לדפנה. היו שם חברה לא נחמדים...  ושקלט

 ש. זו הייתה תרבות אחרת.

ה שהלכו למטע ורצו לקטוף פרי לא בשל ושברו ענפים  'ת. תרבות... גם שם היו הרבה חבר

 וזה נורא הרגיז אותי. 

 בתור חקלאי אמתי.. ש. אתה מדבר 
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ת. גם. והלכתי עשיתי את המוות למדריך ואמרתי שאני רוצה לכינרת. נעמי כבר הייתה 

 ינרת.בכ

 ש. מי זאת נעמי?

 תי. אני לא יודע אם את זוכרת, היא הייתה בחוליות. את. נעמי קל

 כן היא הייתה בקיבוץ חוליות. -ש. כן

המדריך התקשר אליה ונתן לי   בהיר ת. לא יודע איך התקשרתי אליה בכל אופן יום אחד 

 לנסוע.

 ? מגיע ארצה ונוסע לכינרת.14ש. הכול אתה עושה לבד? נער בן 

 קצת כסף לדרך. הייתה לי מזוודה.  . נוסע לכינרת נתן לי15ת. בן 

 ש. מה היה בתוך המזוודה? זה מעניין, מה לקחת?

עד היום יש לנו את השמיכה אני חושב שת. מה שאימא נתנה. שמיכה, שלא יהיה לי קר, 

 הזאת. ועוד קצת בגדים. לא משהו.

שאתה נוסע? איך מרגישים  יעה שלך. מה האווירה באיראן כש. אני חוזרת לאיראן לפני הנס

 היהודים? 

הם התנכלו. אבל הם  ת. ליהודים לא הציקו במיוחד רק אם היו מאורעות של דתיים פה ושם,

דר. למדתי בבית ספר אליאנס, הייתה שם מנהלת, אני חושב מצרפת, היא הייתה די  סו ביה

 קשוחה. 

 ש. אז אתה שמעת צרפתית בבית ספר אליאנס? 

זה היה בית רצו שנלמד צרפתית, ת. לא. אנחנו למדנו צרפתית. אנגלית לא הרשו ללמוד. 

 ספר צרפתי. 

 תה? אבא הולך לעבודה? חיים נורמליים לגמרי, רגילים לגמרי? ש. ההליכה מבית הספר הבי

 ת. כן.  

 ש. באזור נוח?

שלנו. הרבה יותר מאוחר, לפני שהגעתי לארץ  ת. עיר. לא הייתה תחבורה לכיוון הבית

 ם בגבול השכונות.התחילו לעשות שם רחובות חדשים אז הרסו בתי

 איראן מה אתה... ש. מה אתה חש לגבי איראן, כשאני אומרת את המילה

 ת. לא מתגעגע. 

 ש. זה רציתי לשמוע.

שיש לי יחס אמביוולנטי.  להגיד ת. לא מתגעגע אבל גם לא שונא. לא יודע מה להגיד לך. 

 . הייתי שם, למדתי בבית ספר מה שלמדתי, כל מה שקיבלתי ויש לי

 ש. ואתה מדבר פרסית?

 ת. אם אני אתחיל אני אדבר, זה חוזר.  

 ש. אוקי, אז אם כך אתה מגיע לארץ, מגיע לדפנה ומדפנה אתה מבקש לעבור לכינרת.

 ת. כי לא מצא חן בעיני בדפנה.
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חקלאות... אתה מגיע אומר שלא מצא ח בעיניך בגלל איך שהם עבדו  ש. זה מעניין שאתה

 פה בחוליות.  לכינרת ופוגש שם חבורה שאחר כך תצטרף אליה

כמה פרסים   היו שם תי,את. כן. קודם כל היה שם גרעין. היה שם אחיה הגדול של נעמי קל

 ואחרים שהשלימו לקיבוץ מלכיה. ואנחנו באנו לקיבוץ חוליות. 

 הייתם? אנשים  ש. אתה זוכר כמה 

ו ת. כשבאנו היינו הרבה, עזבו. היינו מורכבים משתי חבורות: אלה שהיו בכינרת ואלה שבא

 של דני הורנסקי ואלה.מחוליות ואנחנו צורפנו אליהם. 

 ש. ואתם הופכים לחבורה אחת, אסתר'קה, שולה גל?

 תנו.ת. שולה הייתה א

 ההשלמה.בן דוד? זה חלק מ ש: ושוש

 ת. כן. 

 ש. אתה מגיע לחוליות. ספר מה אתה רואה? מה אתה פוגש? מה חיי היומיום? 

בשבילי. זה היה כמו כל קיבוץ אחר. די מהר מצאתי שאני הקיבוץ כבר לא היה חדש טוב, ת. 

אבא של יגאל, אברי צור, שהלך לעבוד   ואנשי המטע. .אעבוד במטע. הכרתי את מוישה ר

כשהוא עזב אני ניהלתי את  באיראן. נורא אהבתי את אברי צור. הוא היה המקצוען בחבורה.

 המטע. לא אברי ולא מוישה.

 ת, נעים זה המטע.  ש. נכון, זה אני ממש זוכר

 הוא עשה לי את המוות. ת. וזה ממש חרה למוישה, לא היה אכפת לו אבל

 ש. אתה לומד באיזה קורס חקלאי?

 בשביל לנהל. קורס מטעים קצר. הייתי בת. כן, 

  אוהב את האווירה? אתה הרי ילד שעוזב אתכשאתה בא? אתה אז ש. מה האווירה בקיבוץ 

 ודרים. איראן לקיבוץ שיש לו חיים מס

 . 15כבר בן   ילד. הייתי הייתי בר לא כל כךת. נכון אבל כ

 תקופה גדולה מהחיים שלך.  !ש. נכון שאתה כבר נער אבל אתה גדל לבד

 הייתי צריך את ההורים. כל כך כבר לא כשאת החבורה זה לא ממש. ת. 

 ש. ילד עצמאי לגמרי. 

לכתוב  כתבתי מכתבים וגם הם כתבו. בקושי ידעתי כברהייתי כבר כמה שנים בארץ, ת. כן, 

 בפרסית כי לאט לאט שוכחים צריך לחפש את המילים.

 ש. היו לך בני משפחה בארץ כשהגעת הנה? 

 ת. כן. דודים בירושלים. 

 ש. שמרתי אתם על קשר?

 ללילה וזהו.לבקר ת. שמרתי ונסעתי כמה פעמים אבל רק 

 הבנתי שאתה נתת את עינך ביעל כבר בגיל מאוד צעיר.  ש. אני



4 
 

 

 לא רק ליעל, קודם הייתה... די מוקדם, כן, לא זוכר מתי זה היה, ת. 

 ש. היית נער יפה, ויעל הייתה בת קיבוץ...

 תמר גם. לת. ו

 באצולה...התאהבת ש. גם תמר, אתה 

ים אליהם לחדרים, את ת. הם היו יחד, הם היו חבורה. אנחנו היינו גם אתם, היינו הולכ

 זוכרת איפה הם גרו? 

 ש. כן. איפה? 

 .בבית הזה. ת. כשבאים מחדר האוכל לכיוון צפון מצד ימין

 ש. שם גרו כתת נחליאלי? זאת אומרת שמבחינה תרבותית אתם יחד. 

 ת. גם עשינו פעולות יחד, בערבי שבת היינו יחד.. 

 הופך להיות חבר שלה.ש. אותי נורא מעניין, אתה רואה את יעל ואתה 

 ת. כן ברור, יותר מאוחר. 

 ש. זה אומר גם ללכת לבית שלה?

 ת. הרבה יותר מאוחר. מוישה לא כל כך קיבל אותי.

ש. בוא נגיד שמוישה לא היה אבא שלה אלא בן הזוג של שלומית. בוא תספר קצת על החיים  

 האלה. הולכים בבוקר לעבודה. מה עושים? מה היה בקיבוץ? 

י אני די נקרעתי בעבודה. גם הייתי כוח בעבודה. מיד נקלטתי ועובדה שמאוחר יותר  ת. תרא

 גם ניהלתי את העבודה. 

ש. זה תאם לך, אני זוכרת אותך כאיש מטע. כשהיינו באים לגיוסים, אני רואה אותך לפני 

 תגיד ומה עושים אחרי העבודה בקיבוץ של אז? אלי אז עבד אתך? העיניים שלי.

 .. כמו  הלכנו לשחות בבניאס. עוד לא הייתה בריכה, הלכנו לשחות, היינו במיםת. 

 ש. אתה עדיין שומר קשר עם ההורים? 

 ת. ההורים שלי? מעט מאוד.

 ש. הם נשארים באיראן?

 את אימא. היא הייתה אצלי כמה זמן. גם  ת. כן. אח שלי בא לבקר, פעם לבד, אחר כך הביא 

 של אז, אתם מתקבלים כשווים בין שווים? אתם חבורה אחתבקיבוץ ש. פעילויות התרבות 

 ? הכול מיד מסתדר?עם בני הקיבוץ

 ככה. כן..-ת. ככה

לך, אתה לא סובל, מה שאני שומעת, שאתה מיד נקלט, ההורים באיראן,   זה מעניין! איןש. 

 !אתה בכל זאת לבד.

 ת. תשמעי אחרי שנקלטים ומרגישים טוב זה כבר לא כל כך נורא.

נקודה לזכות קיבוץ חוליות. יש איזה מדריך שמקשר ומחבר? ירי? )ירי היה המדריך  זו  ש.

 של נוער ב לפני שהתגייסו להשלמת הגרעין עם כינרת. נ.פ(
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 חגים? הש. מה אתה פוגש בתקופה שלך בקיבוץ? איזה אירוע? 

 ת. היה.

האנשים בעיקר  אתם בונים, ש. ואתה השתתפת בלבנות, לעשות? אני זוכרת את זה,

 שמנהלים את הדברים.

 , אבל השתתפתי, בטח.ממש  ת. לא כל כך ניהלתי חגים

 ש. ואז? מתי אתה מתחתן עם יעל? 

 אם אני לא טועה.   1960-. אני חושב שזה היה ב1960-ת. ב

ש. היא אחרי הצבא. והחתונה מתקיימת בקיבוץ שדה נחמיה? אתה יכול קצת לתאר איך 

 הייתה חתונה אז?

 רחבת חדר האוכל. בא הרבי ממטולה וחיתן אותנו. ת. אוי. על 

 ש. ולך יש מעט משפחה בארץ.

 .ת. כן, מעטים באו. אבל באו, היה נחמד. על הדשא עשו ריקודים ואחר כך בחדר האוכל

יבוץ. כל אחד היה אחראי ש. חתונות שארגנו מההתחלה ועד הסוף בקיבוץ. אנשים מתוך הק

 על משהו וכל אחד עשה משהו.

 ובחדר האוכל היו גם מופעים, אני כבר לא זוכר מה. היו כמה מופעים קטנים. ת. 

 ש. ואז, הבית הראשן שלכם איפה? 

 זה היה בית ראשון. ת. בשיכון א.

 ש. זה מדהים. ספר קצת, נולדים הילדים... ניר... 

 ת. וואו, את מחזירה אותי אחורה.

כמו משוגע, אני ממש זוכרת  מטע, אתה אבא צעיר, אתה ממשיך לרוץ לעבוד בניר נולד, ש. 

ואת הגיוסים. זה היה חלק גדול ממך, כשהיינו ממיינים את התפוחים, בכול   אותך במטע,

 היית בפנים... 

ת. אני לא כל כך הלכתי לבית האריזה. לא הצטרפתי. היה שם, זוכרת את יעקב מימרן?  

ריזה אחרי שאברי ניהל את בית האעבד אתי במטע הרבה שנים. בחור מקריית שמונה ש

 נסע.

ש. זאת אומרת, את כל עבודת המטע למדת תוך כדי. אתה לומד תוך כדי ומלמד אחרים.  

 מקבלים מתנדבים, מקבלים נערים מהקיבוץ. 

 בקורס למטעים על יד נתניה, זה היה קצר ולא מי יודע מה. אז ת. הייתי 

כמו היום. אתם זוג צעיר  ש. אני חוזרת ללידה של הבן הבכור. ניר המתוק. זה דברים שלא 

 שצריכים להביא את הילד לבית התינוקות, איך אתה מרגיש עם זה? 

אותו כל פעם, אפילו באמצע היום. הם לא עשו בעיות   לוקחים היינו בשיכון א. זה קרוב. כן ת. 

 לילו הייתה המטפלת שלו.

 ש. לילו הייתה המטפלת הדגולה. אתם מגדלים ילדים בתוך בית מאוד קטן.  
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. נכון. אבל אז לא החזיקו את הילדים בתוך הבית. החזרנו אותם בלילה לבית הילדים. הם  ת

 היו כמה שעות בבית, שלוש שעות ומשהו אחר הצהרים  וזהו. 

 ? ש. והיית הולך אתו לטייל

 ת. יחד עם יעל. עם עגלה.

ש. הכול היה הרבה יותר פשוט, אם אתה רואה היום את הנכדים שלך. הסתדרנו עם מה  

שם וחדר האוכל, יש  שיש. זה מאפיין בכלל את הקבוצה שלכם הסתדרתם עם מה שיש.

 החיים, סידור העבודה. הכול התרחש שם. 

 ת. כן. את יודעת איפה היה סידור העבודה. בכניסה

 ש. בחדר האוכל הישן. איך היה הקשר עם חברי הקיבוץ, עם הוותיקים? 

 ת. בסדר. קודם כל עם אנשי הענף.

 ה יותר קירבה.ש. שזה הי

 קשר טוב מאוד. אני עם אברי יותר, עם משה פחות.היה ת. בטח, 

 שהכול זורם? הכול על מי מנוחות? מגיעות מלחמות? היא  ש. ההרגשה שלך 

היינו מגויסים, ז"א כל אחד והתפקיד  אנחנו ת. במלחמות לא התגייסנו אבל בתוך הקיבוץ 

 שלו. עשינו מה שהיה צריך לעשות.

 שכחתי לשאול אותך, כשאתה עולה ארצה אתה מגיע לגיל גיוס.ש. 

 לתפקד במשק.השאירו אותנו ש. לא גייסו אותנו, 

 ש. לא עשיתם צבא?

עושים מה שצריך  מתגייסים ואז ממש.  של צבא ת. עשינו בנח"ל, גיוס נח"ל זה לא גיוס 

 במסגרת המשק. 

לכם ארבעה ילדים, הם גדלים עם  ש. הבנתי, ואז נולדים שאר הילדים, אשתך בע"ה יש 

 הקיבוץ והקיבוץ משתנה מילד לילד.

 ת. ואנחנו משתנים אתם יחד.

ש. משפט מאוד יפה. אני מרגישה שאתה לא חווה קושי אלא זורם. אפשר להגיד שאתה  

 תי בעצם. יאתה קיבוצניק אמ אתה מקבל.זורם עם כל שינוי, עם כל דבר. 

, אנחנו זרמנו. אם רצינו משהו מיוחד אז קנינו. אז לא ת. נכון. אנחנו לא שברנו את הכלים

 אף אחד לא עשה את זה.  בית מפואר. וג שבן אדם הולך ומפאר את עצמו ובונההיה נה

 ש. הכול היה צנוע. 

 ת. כן, פחות או יותר.  

מגיע מרגיש שאתם הופכים לחלק מזה. כל הסיפור שלך, אתה  –ש. ואתה אומר שהוותיקים  

 ילו נוצר בשבילך. כך אני מרגישה, אתה לא מקטר על שום דבר.לקיבוץ והוא כא

 ת. כי אני לא באתי מאיזה... אני באתי מכינרת, בכינרת הייתי שלוש שנים.

 ש. וכבר הייתה חוויה של קיבוץ. 

 ת. בטח.
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 לאט הפרסית הולכת ונעלמת.-ש. ולאט

 ת. נעלמת ולא נעלמת. ברגע שהיה לי עם מי לדבר דיברתי.

היו הרבה אלמנטים של האוכל הפרסי. פה שאתה ויעל מבשלים, אני זוכרת, ותקוש. הייתה 

 זה יכול להיות? 

 ת. באוכל שלנו? כן. אני הכנסתי ביעל את ...

ש. מה? ספר קצת. היא עשתה קציצות ירק, זה הכול בא ממך? היא אחר כך גם למדה 

תנה לנו קורס על זה. אני , לקטניות. היא פעם נהטבעוני ונקשרה בעצמה לירק, לטבע, לאוכל

 זוכרת שתמיד עשיתם קציצות ירוקות והיו שם גוונים של אוכל פרסי.

 ת. אני כבר לא זוכר מה בשלנו, היו כמה דברים, זה נכון.  

במדינה  –מתחתנת עם משפחה ווינאית ין שאני בתור בחורה שבאה ממרוקו שש. מה שמעני

אתה פתאום נכנס למשפחה איך אחת מצלצל השעון בכל כמה שעות ובמרוקו אין שעון. 

 הולנדית, תרבות... הכול השתלב מאוד יפה, מה שראיתי... 

 ... מה זאת אומרת?ת. לא הייתה בעיה של שעון אבל התנהגנו

ת התרבות מפרס, במה זה מתאפיין? במה אתה נתקל פה? זאת תרבות אחרמבחינת ש. 

לגמרי. מה שאני שומעת ממך זה אתה כאילו כמו דג בירדן, שוחה בזרם. אני רואה את  

נוחת במדינה אחרת, אתה נער פשוט החיוך עליך, זה פשוט מדהים לשמוע את זה. כי אתה 

 בלי הורים, ומה שהייתי מבליטה זה השחייה שלך בזרם, גם בירדן וגם בתרבות ובחיים.  

ברים חיוביים, לא ניסיתי להתנגד אלא רציתי ללמוד. דווקא  אני מצאתי הרבה דהאמת ת. 

מצא חן בעיני כל מיני דברים שלמדתי ואחרי שהתרגלתי וראיתי שזה טוב לא הייתה שום 

 בעיה. 

 .. על התקופה עם הילדים ש. הילדים שלך גדלים, הופכים בעצמם לחברי קיבוץ, ספר קצת

 ם בחקלאות...ת. כן, אני שמח ממה שיצא מהם, ניר מפתח זני

באיזשהו שלב אנחנו משנים את החיים  זו יצירת מופת שלכם כמו שאני רואה את זה. ש. 

 בקיבוץ. איך אתה רואה את זה?

, אם אנחנו רוצים או לא רוצים. משתנה לדעתי לטובה כי אי  האמת שזה משתנה גם ככה ת.

 אפשר להתנגד לזה.  

עובר אתה אח"כ  בחיתוליו, עוד ו ש. מדהים, כמה שאתה אוהב את הקיבוץ, שבאת אלי

 ... להפרטה ושום דבר

 לא נחיה כמו לפני עשרים שנה.עם הרוח של הזמן. ת. כי זה משתנה לטובה, עם הזמן, 

שינויים, אתה היו היו אספות,  –ש. אתה ליברל מאוד, מקבל את השינויים. השאלה שלי 

 מתעצבן?

ת. לא. אם הרוב מחליט אפשר להתנגד, אבל מה יצא מזה? יביאו את זה עוד פעם ועוד פעם  

 ובסופו של דבר הרוב יקבע. 

ש. רואים את זה עליך כי אני זוכרת אותך תמיד עם חיוך ענק כזה נכון? כל מה שאחרים  

 יריב כתב לי משהו, האהבה שלך קולטים, משנים את הקיבוץ... עברו והתעצבנו, לא.

 למטוסים בחיל האוויר. יכול לספר קצת?
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זה התבטא בזה שבניתי מטוסים ואהבתי לא הייתי טייס אבל תמיד אהבתי את זה. זה כן. ת. 

 מטוסים, כמה שיכולתי התקרבתי למטוסים.

 אתם טסים לאיזו תערוכה? ?70ביום ההולדת  ריב לוקח אותך ביום הולדת לא?ש. י

 לתערוכת מטוסים. ת. נדמה לי שהוא לקח אותי 

ארצה, יש איזשהו מרד בהורים  שאתה עולה ש. כי זו אהבת חייך. ד"א כשדיברנו בהתחלה 

 לא? אתה לא מורד? אתה מחליט, מכל האחים שלך לעלות והכול עובר בשלום? 

ת. אני לא עשיתי סיפור מזה. התארגנה קבוצה ואני הצטרפתי. אמרתי שאני רוצה והם 

עיה. היה דבר כזה, שהם כאילו הסכימו ולא הסכימו בעל פה, שהם הסכימו. זאת לא הייתה ב

 יבואו אחרי. זה לא יצא. 

 ש. אז מה בסוף? הם נשארו באיראן עד סוף ימי חייהם? 

 ת. כן. הם כבר לא קיימים. 

 ש. אתה שומע... את ההורים שלך אתה כבר לא רואה. 

 ת. הם היו פה פעם אחת וחזרו לפני המון שנים. לא עכשיו.  

 אם הם חזרו זה אומר שהם לא חששו באיראן.  חזרו!.. ש. 

 ת. איראן זה לא ארץ ערבית. זו אמנם ארץ מוסלמית אבל זה דבר אחר לגמרי.

כשאתה היום מסתובב בקיבוץ, עם יעל, אתה שמח לראות מה קרה עם המטע, מה תגיד, ש. 

 קרה עם הקיבוץ? 

אני הוא מנהל ואני רואה מה יוצא מזה. ש . ברגע שאברי עזב ונתן את זה לאיך קוראים לו?ת

 שמח שזה הולך ככה. 

הוא משתנה או שאתה אומר עשיתי את שלי אני  . חשוב לך לאן שהקיבוץ הולך, ולמהש

 שמח מה שיש?

 ת. אני לא כל כך יודע למה לצפות... 

 עשו לנו גזזת. אתה זוכר את זה?נדמה לי ש. גם אני במרוקו וגם לך 

 לא היה לי כזה. ת. הורידו את השערות?

ש. אם הייתי מסכמת את תחנות חייך, בסך הכול יש איזה רוגע, איזה נועם. נעים. כשמך. 

אתה מגיע לאיזו בעיה, מתעמת אתה ועובר הלאה. זאת אומרת שום דבר לא מטלטל אותך. 

 בכל זאת עברת מארץ דוברת פרסית לקיבוץ. 

התעמת. ברגע שיצאתי והגעתי לארץ ת. נכון, אבל לא היו לי בעיות קשות שהייתי צריך ל

קלטו אותי. אי אפשר להגיד שנזרקתי לאנשהו. הגעתי למחנה עולים בשדה התעופה בן  

הייתי שם חודש, כי עוד לא החליטו לאן לקחת אותנו. בסוף  גוריון, יש שם מחנה עולים ממול, 

 החליטו שאנחנו הולכים לדפנה. הייתי בדפנה איזה כמה זמן, החבר'ה שמה...

 שמחת לעבור לכינרת.אתה ש. 

ועם  ת. שמחתי? עשיתי את המוות למדריך כדי שישלח אותי. הייתי קצת בקשר עם נעמי 

והוא לא כל כך רצה לשלוח אותי. הוא בכל זאת שלח אותי, הייתה לי מזוודה  החבר'ה שמה 

 גדולה. כשבאתי לכינרת צחקו עלי מה ילד כזה סוחב אתו מזוודה כזאתדי ירוקה כזאת 

 גדולה.  
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מלאכת יד. אתה לימדת  ה איזה צריף שאתה ובינה לימדתםנעים אני זוכרת שהיתגיד, ש. 

 מה זה היה?  ילדים.

 ת. כן, מלאכת יד. 

 ש. שני הצריפים האלה, עם משורית. בכלל, הייתה לך גישה לנגרות לא?

 ת. בטח, לעץ.

 פתאום נזכרנו.. אותי לנסר...ספר, אני זוכרת, אני רואה אותך מחזיק מסורית ומלמד אז ש. 

ת. העץ היה מהתחלה הזה שלי. לא מתכת. עץ. כשהייתי ילד הייתי חותך עצים ביד. ממש 

 ילד קטן. 

 ש. ופה אתה ממש עושה רהיטים. 

ת. לא ממש. אבל עשיתי כל מיני דברים, לא רהיטים ממש. את השולחן הזה אני עשיתי. את 

 הפלטה. 

 ט בנית דברים. גם בבית שלך.ש. אני זוכרת את זה, אתה פשו

 אבל דברים שטוחים כמו זה אני עשיתי. סא. ית. כן אבל לא צעצועים וכאלה. לא כ

 אחרי השיפוץ הראשון, אתה עשית דברי נגרות, אני זוכרת. גם ש. כי גם בבית שלך, 

 ת. כן, כל מיני דברים, יש לי בבית כמובן. 

 ש. ואתה למדת איזה קורס או שזה בא לך ככה? 

 . הייתי פעם אחת ברופין, לא ממש קורס אבל הייתי שמה כן. ת

 ש. אני לא רוצה לעייף אותך אז נעשה הפסקה. 

 )נכנס כלב(  

 ת. וואו, ראית איך הוא פתח את הדלת? חמוד שאתה... 

 ש. וואו! איך הוא הרגיש שאנחנו מסיימים? 

 ת. לא יודע, הוא פתח את הדלת. 

  ם ה לספר אבל אני לא רוצה לעייף אותך. יש עוד דבריש. אני אומרת שיש לך הרבה יותר מ

שאתה זוכר? את חבורת ההשלמה? אתם עושים המון דברים, טיולי סיני? תמיד היית שם,  

 . אתה זוכר את טיולי סיני? היית חלק אינטגרלי. אני זוכרת אתה צילמת

 רוצה לנסוע.  שייח? עכשיו יריב-ת. אני צילמתי, זהו. להגיד לך פרטים? היינו עד שארם א

ש. בכל טיולי סיני של מיכאל אתה ויעל נמצאים. יש כמובן סרטים שאתה מצלם. יש עד היום  

 את הסרטים האלה, אתה בין הצלמים. היו מעט צלמים ואתה אחד מהם.  

 ת. אני צילמתי כן. 

האופי  מה שבולט זה ש. הכול נשמר, אני זוכרת אותך בטיולים האלה. תמיד החיוך הזה ו

לקבל, נוסעים, מטיילים, אתה מדבר עם כולם, יוצר קשר עם כולם, לא משנה באיזו הזה, 

 אתה רקדת? צעירים, יותר חבורה הם. גם אתי, גם כשאנחנו 

 ת. כן, מאוד. 
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 ש. דבר נו יא פלאג... היו ריקודי עם בחדר האוכל. אתה רוקד? 

 ת. מאוד.

 ש. עם יעל? 

 ת. עם כל מיני. לא זוכר כבר, עם תמר, עם יעל.  

 ש. כל אירועי התרבות, פורים, אתה מתחפש, 

 ת. לא כל כך התחפשתי.

ש. החבורה שלך הייתה ממש בולטת, החבורה שלכם. אתה נחשב להשלמה? הייתה תקופה  

 שאתם בונים שולחן כזה, כמו של קרן קיימת במרכז השכונה שלכם ונפגשים בשבתות. 

 יכול להיות. ת. 

החבורה שלכם מאוד יצירתיים. משפצים, בונים. בכל חג אני את ש. אני זוכרת אותך ו

 אלה זיכרונות שלי, אתה לא זוכר את זה.. רואה...

 ת. מה בונים? 

 ש. נגיד בחג העשרים אתם בונים את כל הפלטפורמות.

 ת. יכול להיות אני כבר לא זוכר.

 ש. כן עם משה ר. 

 היא תספר. אז , אם תביאי את יעל ת. יעל זוכרת יותר

הולכים ביחד לכלבו. יש לך נגיעה בכל מה כל הכבוד. אני רואה אתכם ש. ואתם זוג, 

 שהולכים לבשל. אתה אוהב לבשל? 

 ת. אני אוהב אבל אני לא מבשל, יעל מבשלת. אם היא רוצה אני עוזר לה. 

ריא. יותר ירוק.  יותר בש. אתה גם אוכל דברים ירוקים? אתם עברתם באיזה שלב לאכול 

 את זה לילדים?  הצלחתם גם להביא

 ת. אני חושב שכן. 

איך אתה מרגיש  ש. אתה רוצה להגיד כמה מילים לסיום? איך ההרגשה שלך בתור נער?

 שהקיבוץ הפך?ממה היום בקיבוץ ממה שאתה רואה 

 ת. מה אני אגיד? 

 ש. אתה אומר כל הזמן שאתה בסך הכול מבסוט ממה שקורה. 

מה שיצא עד עכשיו אני מבסוט. חבל שאין הרבה אנשים שיוצרים ולוקחים אחריות   סה"כ .ת

 הדומים ליריב שלוקחים. שכמו שיריב לוקח. כמו 

 ש. שאכפת להם. 

 ת. כן. יש מעט אנשים כאלה. 

 ש. אתה היית רוצה לראות יותר מעורבות של .. 

 ת. של הבנים שלנו. 
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 היו איזה עשרה שהתקבלו לחברות.  .ם שלנו שחזרו הייתה קליטה אדירה של הבני ש. עכשיו

 ת. זה לא מספיק שהתקבלו.  

מחזיקים את  אלה שש. אתה רוצה שייקחו פיקוד? אני מאמינה שזה יקרה כי אנחנו כבר לא 

 הקיבוץ.

 ת. לא צריך להוריד מאתנו, ממי שעוד עושה. אבל שייקחו. יש מספיק עבודה. 

 מהמשפחה שבאו מפרס?ש. יש לך עוד קשרים עם חלק 

 ת. לא. כמעט ולא.

 ש. ניסית לעשות עבודת שורשים על החיים שלך באיראן?

 ת. לא.

 

 


