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כותרת :רותי שילוני  -המתנדבים מחו"ל
בקיבוצים בישראל ,יוזמה של התנועה
אורן וייגנפלד  :הם באו לכאן המתנדבים ,מאז ימי קום המדינה,
צעירים וצעירות ,רבים מהם אגב בלונדינים ,בלונדיניות ,שחיי
השיתוף ,הפלחה וחדר האוכל סיקרנו אותם .בינם לבין הצעירים
הצברים מיד נוצר חיבור מעניין ,וכל השאר ידוע ,מסיבות פרועות,
והתאהבויות,

מה לא .רותי שילוני התלוותה אל

המתנדבים

שחזרו לאחרונה לביקור בישראל ובעיקר למתנדבת אחת שעדיין
מחפשת את האהבה הישנה שלה.
הייקה-בת הקיבוץ  :או.קי .את מוכנה?
רנה וולדקירץ''-ארה"ב ,התנדבה בקיבוץ גניגר לפני  25שנה  :אני
מוכנה .אני לא מאמינה שהגיע הרגע הזה ,אני חולמת עליו כבר
שנים .אלוהים! זה חדר האוכל! אני לא מאמינה שעברו  25שנה.
חלמתי כל כך הרבה על כך שאחזור לפה ,ועכשיו זה באמת
התגשם ,אני לא מאמינה.

אני זוכרת שהורידו אותנו מקו 301
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בקצה הכביש ,והיו לנו רק התיקים שלנו ,והאוטבווס עזב
והסתכלנו על הכביש וחשבנו :מה עשינו?
רותי שילוני  :עשרים וחמש שנה חלפו מאז ירדה רנה מהאוטובוס
בגניגר ועד היום.

פוסעת שוב בשבילי הקיבוץ עם הבן שלה,

מספרת לו וגם להייקה ,בת הקיבוץ ,על שמונת החודשים
המופלאים בחייה.
רנה וולדקירץ''  :כשאני חושבת על גניגר אני רואה את הנוף הזה,
עם המועדון וכל העצים והפרחים .התחלתי במטבח ואחר כך בבית
הילדים ,וזו הייתה העבודה האחרונה שלי ,בה הייתי הכי הרבה
זמן.
רותי שילוני  :רנה ,כמו מאות מתנדבים אחרים באותה תקופה,
באה גם לעבוד גם לעשות שמח .על שפת הבריכה בקיבוץ היא
גם מוצאת אהבה.
רנה וולדקירץ''  :שיעור מאד מתולתל ,כהה .יש לי תמונה.
לילי כספין-חברת קיבוץ גניגר  :אני לא זוכרת אותו .איך קראו
לו?
רנה וולדקירץ''  :הוא היה

החבר שלי ,הוא היה האהבה הגדולה

של חיי .ונפרדנו.
לילי כספין  :הוא היה החבר שלך?
רנה וולדקירץ''  :כן,

הוא היה החבר שלי.

לילי כספין  :ואת עדיין מפשת אותו?
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רנה וולדקירץ''  :אני עדיין ...אני תוהה מה קרה איתו ,יש לי
זכרונות טובים...
לילי כספין  :הוא מכוער ,שמן ,אין לו שיער ...מה את צריכה
אותו?
רנה וולדקירץ'' :

יכול להיות.

לילי כספין  :אני לא מכירה אותו?
רנה וולדקירץ''  :לא?
לילי כספין :

סליחה.

רנה וולדקירץ''  :זה בסדר.
לילי כספין  :עדיף לזכור אותו כך.
רנה וולדקירץ''  :כן ...אולי עדיף שהוא גם יזכור אותי כך.
רותי שילוני  :רנה ממשיכה לשוטט בשבילים ,לחפש אחרי מישהו
שיכיר את יוסי.

במקרה של ברניס ברור לה

שאף אחד לא

יזכור אותה.
* :מה את זוכרת?
ברניס גובויס-צרפת ,התנדבה בקיבוץ בית השיטה לפני  62שנה :
מעט מאד .קודם כל ,היו בעיקר אוהלים ,לא היו כל כך הרבה
בניינים,

וישנו באוהלים .חוץ מחדר האוכל ,זה כמובן כבר היה...

*  :חדר האוכל היה כאן.
ברניס גובויס  :אה .אבל כבר לא.
*  :הם בנו אחד חדש.
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רותי שילוני  :הבה השתנה בקיבוץ בית השיטה מאז הייתה פה
בפעם האחרונה.

טוב ,זה היה מאד מאד מזמן.

ברניס גובויס .1949 :
* .''49 :
ברניס גובויס  :אז הייתי כאן.
* ?''49 :
ברניס גובויס  :כן.
*  :זה לא עניין של מתנדבים ,זה בכלל היה אז מלחמת
השחרור .זה בכלל לא מתאים לסרט הזה.
ברניס גובויס :

אז הייתי כאן לפנייך.

רותי שילוני  :כן ברניס בת ה 81-היא באמת לא המתנדבת
הסטראוטיפית .אלו שהציפו את הקיבוצים מסוף שנות ה 60-ועד
סוף שנות ה.90-

צעירים ,חלקם יהודים ,חלקם לא ,שבחרו

לראות מקרוב את הפלא הציוני ,ואת שיטת ההתיישבות הייחודית
שלהם ,הקיבוץ .אבל גם סדר היום של ברניס ב1949-

היה דומה

לשל כל המתנדבים ,מאז ועד היום.
ברניס גובויס  :היינו אוכלים ארוחת בוקר מוקדםן מאד בחדר
האוכל ,רק תה ולחם וריבה ואז יצאנו לעבודה .אני לא זוכרת אף
אחד ...זה היה מזמן.
רותי שילוני  :אין כבר הרבה אנשים בבית השיטה שזוכרים את
התקופה ,מזל שיש את התמונות בארכיון של תמר ,שיספרו את
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הסיפור.
*  :המטבח.
ברניס גובויס  :המטבח.
*  :כן .וכל זה כבר איננו.
ברניס גובויס  :זה מה שכר לא קיים ,נכון?
שדרן )באדיבות ארכיון שפילברג(  :הענפים כרעו תחת כובד
הפירות .עכשיו ,בזכות הידיים הנוספות ,אפשר היה להשלים את
קטיף הפירות.
ברניס גובויס  :קטפתי אז תירס ,רוב הזמן ,ונורא התקשינו עם
התריס ,ואז ,כדי להבך אותנו ,הם שלחו קבוצה של ילדי צופים.
והם עבדו הרבה יותר מהר מאיתנו .זה לא היה גבוה מהראש
שלי ,לא היו עלים בפנים שלי ,בזה אני בטוחה.
אנחנו זוכרים שדברים גבוהים

*  :בדרך כלל ,כשאנחנו צעירים
יותר מכפי שהם.
ברניס גובויס :

בהחלט.

*  :זה הפוך.
ברניס גובויס  :זה הפוך ,לא היו עלים בפנים שלי.
*  :כן.
ברניס גובויס  :ולמעשה ,לרוב היינו צריכים להתכופף ,וזה היה
קשה.
*  :יש עדיין מקומות שאת מזהה? מללבד המדשאה...
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ברניס גובויס  :המדשאה ,חדר האוכל הישן ,שכבר לא שם ...ואז
לא יכולתי לראות אותו .והאוהלים כבר לא היו שם אז ...זה לא
קל.
*  :כן ,אני מבינה.
ברניס גובויס  :חוץ מהתירס .אבל אפילו התירס השתנה.
*  :אבל הנוף...
ברניס גובויס  :כן.
* :הגלבוע.
ברניס גובויס :

הגלבוע ,כן ,כמובן ,הוא נשאר אותו דבר ,תודה

לאל על הגלבוע.
רותי שילוני  :על הקלנועית בשדות הקיבוץ היא מרגישה שוב בת
 , 19מצליחה להחזיר אחורה בזמן גם את יוקה ,במקרה שלה לא
 60שנה אחורה אלא רק .25
*  :אני גרתי כאן באחד הבניינים האלה.
רותי שילוני  :כשהיא הגיעה לכאן עם התרמיל הגדול מהולנד.
יוקה רודד-קיבוץ בית השיטה :דיברתי עם חברה שלי על התנדבות
בקיבוץ בישראל ,ונסעתי ב 15-למאי  .1973למה אני זוכרת את
זה? כי ב 16-למאי התעוררנו בבוקר עם גשם על הגג של הפח.
אז רציתי להישאר לשנה ,והשנה עדיין נמשכת כי הייתה לנו
נפגשנו ואז התפתח מה שהתפתח .הכל הלך ממש פיקס עד
שנולדו הילדים והייתי צריכה להתרגל ללינה משותפת ,ולא
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אני לא מוכנה" .ואמרתי בכל

התרגלתי .הילדה השנייה אמרתי:

חברה יש יוצאי דופן ,גם בקיבוץ ,ואני אהיה היוצאת דופן .זהו.
רותי שילוני  :יוקה וחיים הם אחד הזוגות הרבים שנולדו ממפעל
המתנדבים ,ויש רבים כאלה מפוזרים בקיבוצים בכל הארץ.
המתנדבים התאהבו בבנות הישראליות היפות ,הישראלים התלהבו
מהצעירות ,בעיקר הסקנדינביות ,ההורמונים עבדו שעות נוספות.
רנה וולדקירץ''  :היה לי חבר שהיה מאד יקר לי .הוא היה
סטודנט אחרי הצבא .אני לא יודעת אם אתה מזהה אותו ,אבל זו
תמונה שלו .זה ה ...אני לא בטוחה ,החבר שלי היה אחד
הסטודנטים.
*  :אני ארד לרותי ,אם רותי תראה את התמונה היא תכמר
אותו .רותי תעני לי בגלל שיש כאן מערוץ  ,2הם מחפשים את
הבחור הזה .לא ,אבל לבחורה הזאת יש תמונה שלו ואנחנו רוצים
לראות אם את מזהה אותו.
רותי שילוני  :הרעיון הקיבוצי ,איך לומר? כבר מזמן לא מה
שהיה .עם ההפרטה התמעטו המתנדבים ,אבל הם עדיין כאן,
כ 1,200-בשנה .הזמנים השתנו ,האידיאלים השתנו ,ההרפתקה אותו
הדבר.
אנה מולינסקאיה-ארה"ב ,מתנדבת בקיבוץ גבע  :אני מאד רוצה
לראות איך זה לחיות בקיבוץ .את יודעת ,החיים השיתופיים ,איך
שכולם עובדים אחד למען השני .ורציתי גם לא לחיות בעיר לאיזה
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תקופה.
רותי שילוני  :נשאר משהו מהמיתוס הפרוע?
*  :שרידים ,פה ושם .זה כבר לא תור הזהבה שהיה פה בשנות
ה.80-
רותי שילוני  :גם המתנדבים של קיבוץ גבע שומעים את
הסיפורים על תור הזהב  -על המסיבות ,האלכוהול ,הסמים,
הדיסקו של הקיבוץ .הם אמנם חוגגים ,אבל מודים שבעיקר עם
עצמם .אפילו בבריכה ,המקום שבו מכירים קיבוצניקים ,הם לא
מתערבבים.
לורה-בריטניה ,מתנדבת בקיבוץ גבע  :היום ,מתנדבים לא שוהים
תקופות ארוכות כמו פעם.

אז אנחנו פוגשים אותם ,אבל אננחו

לא מבלים איתם הרבה כמופעם.
ברנדה לנדס-אחראית מתנדבים בקיבוץ גבע  :בשעות ה70-
החבר''ה שהגיעו מסקנדינביה ומהולנד ,זה היה כאילו מהירח
בשנות ה .70-הבני משק לא כל כך נסעו אז .היום כולם נוסעים.
אז הם רואים את העולם .אז העולם בא אליהם.
רותי שילוני  :אבל הדיל נשאר אותו דיל .עבודה תמורת תנאים.
לינה ,אוכל ,אפילו דמי כיס.
ברנדה לנדס  :הם מקבלים  135שקל לשבוע.
רותי שילוני  :ולמה קוראים לזה פאני מאני?
ברנדה לנדס  :כי זה פאני .זה כמו במונופול ,הם לפעמים הולכים
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לתל אביב ושוכחים שאין להם כסף והם מוצאים את הפאני מאני,
זה לא עוזר

בתל-אביב ,בפאבים.

*  :הייתי בקיבוץ שנה שעברה ,הייתי בקיבוץ להב.
*  :אפשר אולי להתקדם עם ההיסטוריה הזאת?
רותי שילוני  :חוויות של השנים האחרונות והחוויות של אז
נפגשות במסע הזה .מתנדבי עבר שאספה התנועה הקיבוצית לרגל
 100שנים להקמתה.

באוטובוס אנחנו פוגשים את קארין וקים,

נרגשים לקראת הנסיעה לקיבוץ דליה.
*  :מה נשמע ,גבר?
*  :או.קי ,מה אתך?
*  :חזק כתמיד.
*  :היי ,רמי.
*  :היי ,שלום.
רותי שילוני  :במרפסת של אסתי ורמי חברים מאז מוציאים
אלבומים.
*  :יש לי ציורים של הילדות .הן היו אז

בנות .5

* :אני זוכרת.
*  :כמובן.
* :קארין וקים ודקלה ושחר.
רותי שילוני  :הימים ימי מלחמת המפרץ .רוב המתנדבים מיהרו
לחזור הביתה.
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קארין סטוקר-שווייץ ,התנדבה בקיבוץ דליה לפני  20שנה  :ברור
שחשבתי ,צחקתי על זה ,ואמרתי :ברור שחבשתי ,צחקתי על זה,
ואמרתי:

טוב ,זה יהיה יקר מדי להתקשר אליהם כל יום לבדוק

אם הם עדיין חיים ,אז אני כבר אשאר כאן .כן ,ככה נפגשנו.
רותי שילוני  :אחרי כמה חודשיעם כל אחד מהם נסע לדרכו,
היא לשווייץ ,הוא לאנגליה .לפני שנתיים בעזרת פלאי האינטרנט,
הם מוצאים שוב אחד את השני.
קארי סטוקר  :זה עוד פתוח ,הדיסקוטק?
*  :לא.
רותי שילוני  :עכשיו הם יחד ,מבינים שזרעי אהבתםן נטעו כבר
אז בשדות המשק.
רנה וולדקירץ''  :זה היה חבר שלי...
*  :בטח שאני מכירה אותו .בטח.
רנה וולדקירץ''  :כן.
*  :יס .אבל אני לא יודעת מה קורה איתו היום.
אורן וייגנפלד  :אז פניה נרגשת ליוסי אם ראית את הכתבה אתה
מוזמן ליצור קשר.
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