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 אילנה בארי: 

על מנת לייסד קיבוץ חדש.  61-67נער ונערה בני  06שנה התאספנו  03לפני 
לפני הקיבוץ היה הגרעין. הגרעין התאסף במשמר העמק. האנשים באו מקצוות 

א וחלק קטן היה נוער מחיפה, ירושלים ות" –שונים: חלקם באו מהתנועה הא"י 
מגרמניה ואוסטריה שהתחנך בקיבוצי הקיבוץ המאוחד אך שומרת אימונים 

חרוד למדנו אותנו עברית, למדנו -יוסף ועין-הצעיר. בקיבוץ המאוחד: תל-לשומר
העמק כבר באנו קצת -ידיעת הארץ וקנינו לנו הרגלי עבודה ראשוניים. למשמר

 ת חורשה, במטבח ובענפי המשק. יותר מוכנים. שם התחלנו לעבוד בנטיע

הימים היו ימי מאורעות והערבים ניסו כבר אז לגרש אותנו. הם עשו את זה 
באמצעים קצת יותר פשוטים: הם הבעירו את השדות, הדליקו את החורשות 

 וירו. ועלינו היה עוד פעם לטעת את העצים שנשרפו. 

שם זה דווקא טוב לעצים הימים היו ימי חורף. היה קר, היה גשם. אבל לנטוע בג
הקטנים. ואנחנו בידיים קופאות נטענו את השתילים הקטנים והיום אני נהנית 

מאוד לעבור ביער מנשה ולראות את כל העצים הגדולים והזקופים ולדעת שגם 
 לי היה חלק בנטיעתם. 

משמר העמק קבלה אותנו יפה. נהנינו לראות את חיי התרבות העשירים 
היפים והמסיבות היפות. קבלנו מדריך טוב מאוד אך תנאי שלהם, את הנשפים 

אך אז כולם גרו באוהלים, בפחונים  –החיים היו קצת קשיים. גרנו באוהלים 
 וצריפים. לא היה כל כך נורא.

עבדנו עם חברי הקיבוץ. היחסים היו יפים ואנו ניסינו בינינו ליצור יחסים כאלה 
עו לנו שאולי נשלים קיבוץ קיים. בשום שיאפשרו לנו אחר כך לייסד קיבוץ. הצי

 אופן לא הסכמנו. היה לנו ברור שאנו רוצים להיות עצמאיים וליצור קיבוץ משלנו.

וכך, לאחר שיחות והתלבטויות ופגישה עם אנשי הקנים הוחלט שקיבוצינו 
 בראשון לציון.

 

 יהודה: -גיורא בן

אילנה אמנם לא זוכרת במה עבדו הבחורים בגרעין אך אני כן זוכר. חלק עבדו 
בריסוס עגבניות, בקטיף עגבניות. חלק  –אני עבדתי הרבה בגן הירק  .בפלחה

כי כפי שאילנה  –ניכר מימי העבודה שלנו הלך לשמירה. גם ביום גם בלילה 
מר העמק היתה הימים ימי המאורעות. אנו זוכרים היטב, שליד מש –סיפרה 

חורשה גדולה, ומעבר השני של העמק היתה חורשה גדולה, יער בלפור, ע"י 
אנו ראינו את זה, וכשהציתו את  –גניגר. כשהערבים הציתו את היער של גניגר 

ובצורה כזאת  –ראו את זה בגניגר. ובעזרת איתות נתנו סימנים  –היער שלנו 



לכבות. לא פעם גם ירו עלינו  ובלילה יצאנו –הודיעו לנו אם פרצה דליקה 
 כשעסקנו בכיבוי בשריפות.

לגבי יוצאי חברות הנוער היתה בעיה של השתלבות עם הנוער הישראלי. אנחנו, 
בשטח העבודה: כבר היה לנו ניסיון, כי כבר שנתיים עבדנו והתרגלנו, אך לגבי 
הישראלים העבודה היתה חדשה, פרט למחנות עבודה. הבעיה היתה להתמזג 

גוף אחד, מאחד שהחברים היו מקינים שונים, מתרבויות שונות ומגלויות ל
אביב היתה קבוצה די גדולה של עולים חדשים ולאט -שונות. למשל, בקן תל

הפך להיות קיבוץ. לקראת יציאתנו לאט התגבשה קבוצת הגרעין שבמשך הזמן 
קיבוץ לראשון לציון הצטרפו חברים נוספים. התנהלו בירורים לקראת הקמת ה

עם הגדודים בערים ובצורה כזאת נוצר הקיבוץ. אני זוכר שהוטל עלי התפקיד 
של ייצוג הקיבוץ כגזבר הקיבוץ. אני רוצה להזכיר רק מקרה אחד: קיבלנו את 
ההלוואה הראשונה מבנק הפועלים והמדריך שלנו הכלכלי הלך איתי וקיבלנו 

שות עם כל כך הרבה לא"י. לא ידעתי מה לע 633את ההלוואה הראשונה בסך 
כסף. באופן טבעי התייעצתי עם הגזבר של קיבוץ בוגר מאיתנו )קיבוץ א"י ב', 

עכשיו אילון( והוא אמר: אתה יודע, אם יש לך בעיה, תלווה לי את ה"עודף" שלך 
לא"י. אלה הן מקצת זיכרונות מהימים הראשונים בהם הקמנו  13ונתתי לו  –

  את קיבוץ א"י ג'. –את קיבוצנו 


