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 ‰„Â·Ú ‡ÈˆÂ‰Ï  
והסיסמא , עבדו בטוריות כבדות או בחרישה בפרידות. תורת הייעול לא ידעו אז, מיכון לא היה

הליכוד בין החברים . מאודהחיים היו אינטנסיביים מאוד ואינטימיים ". להוציא עבודה"הייתה 
ורבה הייתה הציפייה , הכול היה כבר זרוע. ערב אחד היה זה בחודש שבט וגשם כבד ירד. היה רב
. ומילת קסם זו הביאה להתלהבות עצומה!" מטפטף: "פתאום נכנס אחד החברים ובישר. לגשם

  .אור בהורה סוערת -אותו לילה רקדנו עד הבוקר
  )עזריאל שלו(

  
Ô· „ÏÂ ,ÂÔ· „Ï!  

רק , כולם היו בשדה, היה שקט בחצר. שתקפו אותי צירי הלידה, אני נזכרת באותו בוקר בטבת
  .החזיקה בידי והוקל לי, עמדה על יד מיטתי, מרים בבגדי עבודה

פתחה מרים את החלון ונשמעה הקריאה , כשפילחה הצעקה הראשונה של הילד את אוויר העולם
  .מולה נולד ותנחום היה רחוק בשדה!" נולד בן! נולד בן: "המהדהדת

: עוד הייתה מהדהדת בחצר הקריאה, על עגלת גלגלי העץ הגדולים, כדרכו, ובערב כשנכנס לחצר
, שפך תערובת והוסיף מים לפרדות, קשר המושכות, הניח את השוט, הוא ירד מן העגלה". נולד בן"

. רנות וברק אושר העיר בעיניונכנס והציץ בילד בהפתעה ובסק, ובצעדים עייפים עבר את החצר
לקח את הבגדים וירד למקלחת המחצלות , חלץ נעליו וקילף חותלותיו, הוריד את הקסקט - ושוב

  . הרחוקה
  ")טעם ראשונים", חיה תנפילוב(

  
‰ÒÈ·Î  

יוסף בוסל היה . חיותה הייתה זו שהעלתה את עניין הכביסה וחלוקת העבודה בין נשים וגברים
אנו מדברים על חיי . מחרתיים על לול ועל גן הירק, מחר על הרפת, על כביסה כיום מדובר: "בעדה

  "בל יינתן איפוא מקום לקיפוח חברותינו השותפות לחיינו. חברה מתוקנים וצודקים

  
˙·˘Ï ˙ÂÙÓ  

  ?בשביל מה נחוצות מפות לפועלים: תנחום אמר. חיה החליטה שצריך מפות לשבת
. הלכתי לטבריה ברגל. מפות לבנות ונרות שבת, א שליאני רציתי שבשבת יהיה כמו אצל אמ"

אני : שמא נא: "נכנסתי אליו ואמרתי. שם עבד אחיה של חנה דרוקר. בטבריה היה המשביר
אני מתגעגעת . בלי נרות שבת, תאר לך שאנחנו יושבים בשבת ליד שולחנות בלי מפות. מדגניה

  ."לבית שלי
  .שאל? אז מה את רוצה -
  ?איך אקנה מפות. מפותאני רוצה  -
  .קחי כמה שאת רוצה, שם יש בד ערבי, עלי למעלה -
  ! אבל אין במה לשלם -

  
È˙¯˙Ò‰ È˘Ó‰ ˙ÂÏÓ˘ ˙‡  
זרועי , בלילות תחת כיפת השמים העמוקים, רק על משכבי בחוץ. את שמלות המשי הסתרתי

לילות הירח והאדמה היא אדמתי וב, השמים הם השמיים שלי. הרגשתי כי כאן מקומי, כוכבים
כל  –המוסיקה והתיאטרון , התרבות, התפנוקים, והיה זה לי במקום הבית החם שבגולה, הלבנים

זרקתי מעלי את עגילי הזהב . פועלת –בכבוד אשא את תואר הכבוד ! אשכח אותם, זה מאחורי
את נעלי העקב . את שמלות המשי הסתרתי במזוודה, הורדתי את הצמידים מעלי, ואת הטבעות

  .לראשי" עקל"לבשתי שמלת בד פשוטה וכפיה ו. פתי בסוליות פשוטותהחל
  )חיה תנפילוב(

  
  



  :שאלות שאפשר לשאול על הקטעים
  ?אילו קשיים עולים מהקטע? האם היה קל לבחור להיות חלוץ. א
  ?באיזה אופן בוחרים החלוצים להתמודד עם הקשיים הללו. ב
  ?מה מחליש? מה מחזק אותם. ג
 


