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 659קלטת מספר 

 מר פורטי. ,בוקר טוב לך א.ל:

 גברת לימון. ,בוקר טוב מ.פ:

איון נציין שהתאריך היום יואני מודה לך על כך. לפני שאתחיל בר ,איון איתךילר תודה שבאת אלינו לארכיון א.ל:

איון איתך עם קצת פרטים ביוגרפיים על תולדות חייך. ספר לי יואתחיל את הר ,4002ינואר ב 42הוא 

 בבקשה מתי ואיפה נולדת.

שנולדתי בבית שבו גר  ,פרים ליאיטליה, ההורים שלי היו מסשבעמק הפו, בבולוניה,  1241נולדתי בינואר  מ.פ:

 הראשון ששידר גלי רדיו מאנגליה לאמריקה. האדם , פיזיקאי פרס נובל מרקוני. מרקוני היה פעם 

 אז נולדת באותו יום שהוא נולד? א.ל:

 לא נולדתי באותו יום, נולדתי באותו בית. מ.פ:

 כאילו? ,אז זה ייחוס א.ל:

". לא ראו בזה עניין של ייחוס, ר שנולדת בבית שבו גר, או נולד מרקוני: "תזכולא. ההורים היו אומרים לי מ.פ:

 אלא אולי מין עידוד, או אולי הזהרה: "תהיה ראוי לו".

 אז שם גרת, בעיר הזאת? א.ל:

אבא שלי היה  .אבל החיים שלנו, של המשפחה, היו חיי נדודים בסופו של דברבולוניה, כאמור, נולדתי ב מ.פ:

גרנו זמן מה  ,אחרי שנולדתי ובחברה שעבד בה היה עובר מידי כמה שנים ממקום למקום.כימאי תעשייתי, 

תקופת מה במכרות אבא, בצעירותו עבד אולי כדאי לציין שלפני שאני נולדתי,  .יובה נולדו שני אחיברומא, 

אחרי שגרנו  .חיי נדודים מה-במידת חיים שלנו היוכאמור המרבצי פוספטים בטוניסיה. בגופרית בסיציליה ו

רים ומפעלים פזלה היו ששל דשנים כימיים, חברה בחברה חרושת -מנהל ביתלברומא זמן מה, אבא הפך 

 ובה נולדה אחותי הראשונה. לרוונהה, על החוף האדריאתי, נ  ו  שנים בר   2אחרי רומא, גרנו , בכל איטליה. כך

שנים  2 -כשנים ברוונה,  2-כ .ת אחריםממקומולארץ, מטוניסיה או -הפוספטים מחוץ ות אוניות היו מגיע

 בולוניה.שנים ב 2ובה נולדה אחותי השנייה. ושוב , מודנהב

ספר יסודי, -זה מאוד מעניין, זה מאוד מגוון, חיים מגוונים. עכשיו תגיד לי, את הילדות הראשונה שלך, בית א.ל:  

 תיכון, איפה עשית?

יתה . למנהל היבפריפריה של הערים חרושת-ו תמיד גרנו בבתייסודי התחלתי ברוונה. אנחנהספר ה-ביתאת  מ.פ:

 ת אנשים יותר "דומים" לנו.מחוץ לחברמה, -מבודדת במידתחרושת, ככה שהיינו משפחה ה-בבית דירה

שבתקופת  ,שעבדו במפעל והאיכרים שגרו בסביבה, וגם האיכריםוהפקידים, החברה שלנו היו הפועלים 

להעמיס שקי היו באים פרות, לסוסים או רתומות לעגלות תהלוכות של ש, הדישון היו באים בתהלוכות ממ

 )כמעט ולא היו עדיין משאיות(. זהו .לוקחים את הדשןעושים תור ארוך מאוד של שעות, היו באים, דשן. 

 ומקרובי משפחה.  ,הבורגנית, החברה נו. חיים קצת נפרדים מהחברהככה חיי

 אבל אלה היו חיים מעניינים. א.ל:

הספר הייתי -בביתחיים מעניינים בשביל מי שכמוני אהב להסתכל, להתעניין ולעקוב אחרי כל הפעילות.  מ.פ:

כרים עובדים את האדמה, פועלים העסוקים במפעל. היו אלה, אני חושב, המורים הכי יאקצת יוצא דופן. 

י איכרים, בני פועלים,  לא היו בנכל התקופה הזאת ספר -בבית החברים שלי מהם למדתי לעבוד. טובים שלי.

, שונה לא בגלל דת בני המעמד שלנו. לא שאני הרגשתי רע בזה, חס וחלילה, אבל הרגשתי שאני קצת שונה

 מעמד אחר, בודד. טוב שהיו לי אחים ואחיות, איתם יכולתי לשחק.מהייתי או גזע, שונה, כי 

 היה?זה ואיזה חינוך  ,ת מהם את החינוךמה אתה יכול לספר לנו על הבית שלכם, על המשפחה שקיבל א.ל:

טוב, תראי, המשפחה שלנו הייתה משפחה בורגנית. אבא שלי היה כימאי, אימי הייתה עקרת בית, אבל  מ.פ:

ני. אינני יודע זו  תלמידה של בּובהיותה והייתה מאוד גאה  בת מהנדס, פסנתרנית.: תרבותי הרקע שלה היה

. בתור עקרת בית ידועבוזוני היה פסנתרן מפורסם, וגם מלחין בזמנה בל יה בוזוני, אהמי אם יודעים היום 

 יםמין ערב ,מידי פעם היו לנו ערבי מוזיקהלאמא, אבל  לא היהכבר פסנתר זמן לילדים, הרבה  5עם 
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. לא ואבא היה כנראה נהנה מאוד ,ואני הייתי מנגן על כינור ,שאימא הייתה מנגנת על הפסנתרכ ,יםמשוגע

 ה, כמעט אורגיה. יהערבים האלה היו חוויאבל יודע דבר, איני היום וכינור, בתי הרבה שאני ידע

 תגיד לי בבקשה, הבית היה מסורתי? ציוני? א.ל:

. היינו ממש מנותקים. ההיאמצווה בתקופה ה-בראת לא. לא. הבית שלנו לא היה מסורתי, בקושי הזכרנו  מ.פ:

. ואני לא זוכר את ההורים מודע-היהדות נדחתה עמוק כתתפשוט וגם כי  ,לא רגיליםגם כי גרנו במקומות 

סבא שלי מצד  .למדשכבר היו כבר הדור שהשתחרר, הם אנשים קשורים למסורת. כשל אימי או של אבי 

שנולדו  ,כך גם הדודים שלי מצדו .חיי נדודים, פעם פה, פעם שם חימא היה מהנדס רכבות. גם הוא יא

, מחוז שבמרכז איטליה. אם אני מסתכל על המשפחה (Abruzzo) ו  צרּוב  א  ב  נות במקומות שונים, בערים שו

היה  . הואבעל חנות לדברי אמנותהיה מצד אבא סבי היא הייתה בסופו של דבר מין קיבוץ גלויות.  ,שלי

ה, כנראה, בפירנצה, אבל מוצאה דמפירנצה, בן לקהילה ותיקה באיטליה מדורי דורות. ואילו סבתי נול

מצד אמי סבי . 1121-משפחה שנמלטה או היגרה לאיטליה מהונגריה אחרי המהומות נגד אוסטריה במ

למשפחה ספרדית ועדיין  יתה הייתה צאצאאעיירה בעמק הפו. סבתי מגנושל מקהילה ותיקה מקרפי,  מוצאו

האדום, היו איטלקים: בזמן מלחמת העולם הראשונה אמי התנדבה לצלב  יכללבאופן ידעה קצת לדינו. 

ואחיה התנדב לצבא ונהרג בחזית. הזדמן לי לקרוא מכתבים, שאמי שלחה לסבתי: איזו התלהבות 

 פטריוטית!

לימודים  עשית כך אם-איפה עשית את לימודיך בתיכון ואחר ,בבקשה ,נעבור קצת הלאה. ספר לי א.ל:

 אקדמאיים או מקצועיים.

 .ספר תיכון-ביתללמוד בכשחזרנו לבולוניה, התחלתי  .עריםעשיתי בכל מיני  יסודיספר -כפי שאמרתי, בית מ.פ:

 וללמוד שם ,עד לעירטובים הייתי צריך לנסוע בחשמלית כמה קילומטרים יום כל בו ,היינו גרים מחוץ לעיר

עד למדתי בבולוניה  .תלמיד טוב ,. אני חושב שהייתי, השתדלתי להיותצהריים גם כינורהגם תיכון, ואחרי 

 .ושל כולנו ים שלי,יהאיש םחייבוה הגורלית בחיינו, בחיי המשפחה, . זאת הייתה השנ1231עד  לכיתה י'

לא היו יכולים ללמוד היהודים הילדים  חוקים אלה , מוסוליני הוציא את חוקי הגזע. לפי 1231באותה שנה, 

או קצינים , , או מנהלי מפעליםציבוריים ספר-יבתב מוריםספר ציבורי. המבוגרים לא יכלו להיות -בבית

 ם, או למלא תפקידים בכירים אחרים.בצבא, או סתם חיילי

 בתפקידים בכירים. א.ל:

אותו למילנו. במילנו  הוהעביר ,, ניסתה איכשהו להציל אותו מפיטוריםבה שאבא עבד ,ההנהלה של החברה מ.פ:

כי במילנו גם  ,יחסית בהם ניתן לו תפקיד משני. לעבור למילנו היה טוב ,היו המשרדים הראשיים של החברה

יכולתי אני כך הספר הציבוריים. -שנזרקו מבתי ,ספר לילדים-בית  Eupiliברחובפתחה  יהודיתהקהילה ה

מכיוון  ,שנה ממש גורלית בחיים שליהייתה  , כבר אמרתי,1231להמשיך ללמוד ולהשלים בגרות. שנת 

 למשטר ולמתרחש.התנגדות לת היהודיות וובעילאותי ואותנו לתוך החברה היהודית,  השזרק

 באיזה שנה זה היה? א.ל:

גרעין של להיא הייתה  .כיתה כמעט מפורסמתל הפכהא, ה שלנו, כיתה י". אנחנו, הכית'31זה היה בשנת  מ.פ:

שכפי  ,ברה ממש, מכיווןפעם הראשונה ח  לי בכיתה הזאת הייתה . בכך וער מחודש, אם אפשר להגידנ

הרקע , לא שלא הייתה לי שפה משותפת עם התלמידים האחרים, אבל הספר הציבוריים-שאמרתי, בבתי

הספר היהודי היה שונה: מסתם מורים -גם הרקע של תלמידים ומורים בבית. יוהמעמד השונים הכבידו עלי

. אנשים נזרקו לעתים ממשרות מכובדות ביותר .אוניברסיטהשנזרקו מהפרופסורים ל ועדבכיתות נמוכות 

מין קיבוץ  ,עד ל"איטלקים" מדורי דורות: שובואירופאי -מוצא מזרחי, ספרדי, מזרחמילדים מ והילדים?

והן מבחינה עדתית. אבל אני כלל לא הייתי ער למוצא. בשבילי כולם  והתרבותי, גלויות הן במעמד המקצועי

ק בבית הספר במילנו נדל .תומכתית ורשהפכו לחברה סוליד ,כולם ,"זרים"איטלקים,  :היו אותו דבר

הכנסת -במקהלה של ביתכיפור -לרגל יוםשרתי אפילו  תקופהיהדות. אני זוכר שבאותה ו ציונותשל הניצוץ 
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חוקי הגזע  לפני, אותו אדם שהיה Veneziani  Vittore -לא פחות ולא יותר מ היהמורה למקהלה הראשי. 

 המפורסמת.מנהל המקהלה של "לה סקאלה" 

 אווה! א.ל:

הרבה יותר תוססת, פעילה, מתמרדת, חברה שונה, חברה  במילנו בקרב. אני למדתי נזרק, וזהו הואגם  מ.פ:

רגל ונוסעים באופניים -. אבל לא רק שרנו והתווכחנו. גם בילינו יחד: היינו יוצאים לשחק כדורקרובה לי

, למרות המגבלות והדאגה מסויימתלמרחקים. כפי שאת רואה, החיים שלנו היו מנוהלים ב"נורמאליות" 

איטליה, אז החלו -לעתיד. טרם הגיעה תקופת הכיבוש הנאצי, אחרי שאמריקאים ואנגלים נחתו בדרום

נות ריכוז חלמחנות בגרמניה. ששה מבני משפחתם של הוריי נספו במ שליחת היהודים האכזריות: הרדיפות

 או בדרך אליהם. 

לתרום  ודה, משהוי לחפש עבהתחלת .בתור יהודים בפנינו. האוניברסיטה הייתה סגורה תיכון גמרתי

למשפחה. אבא פוטר בינתיים מעבודתו בחברת הדשנים, ומצא תחליף במפעל פרטי. אני התחלתי לעבוד 

גם במשרד: . כולם היו יהודים שם, מוצרים דומיםאיזה מפעל קטן של יהודי, מפעל שייצר נייר זכוכית וב

 החוצה. כולם אנשים שנזרקו  .הייתי היהודי השלישי אניו .בעל הבית וגם הפקיד היחיד

 חברה יהודית הייתה גם אפשרות להיות חבר בתנועת נוער ציונית?של האם במסגרת הזאת  א.ל:

הוגי הכנסת, היו לנו קשרים עם -. היו לנו קשרים עם ביתde factoחברת נוער אולי לא רשמית היינו טוב,  מ.פ:

לא יותר מזה. והשאלה היא אם אפשר היה בכלל להכריז , אבל ציוניים דעות, מלומדים ורבנים, ציוניים ולא

 על תנועה ציונית בזמנים ההם. 

 , או שאתה עולה ארצה?זה מה שרציתי עכשיו לשאול. מתי ובאילו נסיבות אתה מחליט לעלות ארצה א.ל:

קטן הזה מפעל הבכפקיד שהייתי צריך לעזור למשפחה ועבדתי  ,אמרתי קודםר. וסיפעוד עכשיו מתחיל  .לא מ.פ:

לקומה  אני עולה .שני אנשים עומדים ,יום אחד אני מגיע הביתה, ולמטה בכניסה לבית .של יהודים

. "אתה לוציאנו מופיעיםפתאום שני האנשים האלה  .ריםוהו, המשפחה יושבת לאכול ארוחת צהשלישית

"מה עשיתי? מה לא  -. . "אז אתה צריך לבוא איתנו למשטרה" - "כן" - פורטי?" )אז עוד לא הייתי מאיר(.

, לקחו אותי והביאו אותי למשרד הראשי של המשטרה במילנו. דברעשיתי?" לא, שום דבר, שום הסבר, שום 

וישבתי  ,הסוהר-"אתה עצור". לא הסבירו, לא נתנו לי שום סיבה למה. "אתה עצור". העבירו אותי לבית

 תי.בדיוק מאשימים אומה בלדעת  מבלי ,הסוהר-מספר ימים בבית

 ואתה נער בן? א.ל:

אבא בא לבקר אותי. הסוהר כמה ימים. -. זהו. ישבתי בבית'21. זה היה בשנת פחות או יותר 40הייתי אז בן  מ.פ:

שני שוטרים התלוו אליי, עלינו על רכבת ונסענו.  .כעבור כמה ימים לקחו אותיניסה לברר למה. שום הסבר. 

באחד הכפרים לרגלי ההרים, ושם במרכז איטליה, צי, זה מחוז ּורב  א   איפה אם את יודעת .לאן? לא יודע

לא במובנים  ,ריכוזההיה מחנה לפני שהנאצים שיחררו אותו,  ,שבהם שנתיים מאוחר יותר נכלא מוסוליני

עולי רגל  לארח תה מיועדיתשהי ,גדול, מין אכסניה ארוכהין יאיזה מין בנלקחו הגרמניים, אבל מחנה ריכוז. 

 יהדות ,חברה אחרתמהודים הראשונים את הישם הפכו אותו למין מחנה כזה. פגשתי ופורסמת, כנסייה מל

. היה אפילו בחור רוסי לא יהודי , מאוסטריה.  יהודים מהגטו של רומא, יהודים מפולניה, מגרמניהמגוונת

שממול כיכר , או בדרךשל הדבר, כיוון שיכולנו להסתובב בקלאסי לא היינו ממש אסירים במובן ה .בכלל

של הרוסים הרגלים של מוצא האנשים, הוטבח לפי הטעם יוהיינו אפילו יכולים לארגן לעצמנו מ לכנסיה.

בשעתו.  "מחנה". שם ביליתי את התקופה הראשונה של מה שקראו הכוהפולנים כ ,ככה, והונגרים ככה

שקרא, וקרא, וקרא, והיה  : יהודי מתבגר מרומא, שחרחר, צנום, קטן,היו לי כמה חברים טובים ,עיקרה

, בן של כומר, משהו בלתי רגיל מבחינת הצעיר רוסיהבחור ה ובמיוחד הערותיו.את מספר מה קרא ומוסיף 

. באיטליהבאיטלקית, כאילו שהוא נולד ומשוררים , קרא רומנים מצוין התפיסה שלו. הוא ידע איטלקית

יודע, כל בסוף איני . מה קרה איתו ממשו חברים יינפת. הטהתווכח על פילוסופיה והיסטוריה באיטלקית שו

 ?אניועל זה שהוא רוצה לברוח, רוצה לעבור ליוגוסלביה ולהצטרף לפרטיזנים. אני לא יודע. היה מדבר הזמן 
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אגב, מחנות אלה לא "אירחו" יותר מכמה עשרות, אולי ו אותי והעבירו אותי למחנה אחר. לקחיום אחד 

זה היה וילה, וילה גדולה וגם במרכז איטליה.  ,(Macerataה )ט  יר  'צ  מ  יבות המחנה היה בסבכמאה אנשים. 

שם התנאים היו יותר גרועים. למה? אבל . מוצאים שוניםיהודים מ ,ושובוגן גדול מאוד סביבה.  ,מאוד

את והכין את האוכל לכולם. והוא  ,. שם היה קבלןמחוץ לחומותצאת לא יכולנו ל מכיוון שהיינו סגורים,

יכול להיות  .לסבול מרעב. הייתי צעיראו אולי התחלתי ואז התחלנו  ,רווח הוא רוצה :ודעת מה זה קבלןי

כך הייתה לי -אחרבמשך שנים  הייתי רעב.פשוט הייתי צעיר ובל מזה, אבל וכך היה ס-שאיש מבוגר לא כל

נה הודיע שמחפשים כשמנהל המחמקומם אותי.  ,לראות שזורקים אוכל ,ועד היוםהאובססיה של האוכל. 

במלחמה(, מייד הצטרפתי. עבודה קשה תחת שמש הקייץ. אבל על היו )הצעירים  דייש החיטהעובדים לעונת 

הגורן אכלנו בשפע אוכל טעים בחברת האיכרים החביבים. במחנה קרו לי כמה דברים חשובים. קודם כל 

ושוב הספר היהודי, -בביתלמדתי  ריתספר במילנו. קצת עבה-לפני בית בעצמיעברית  העברית: למדתי קצת

היה שם . גם הקראו לו פולני טרוד וקצת מוזר, אפיסדורףפגשתי  בעצמי. אבל במחנה החדש כך -אחר

הייתה לו בת  .אולי .הפר הקדוש של מצרים העתיקהפיס, א   שהשם קשור להוא התגאה  , אבלמשונה

לימד אותי לא כל כך עברית, ל פנים האיש הזה מי יודע מה קרה איתו. על כ. ואליה חלם לנסוע ,באמריקה

הכניס אותי קצת  האיש, אבל למדנו. להכואת לא שאני תמיד הבנתי  תורה. תורה, הרבה מאודאלא לקרוא 

חוג קטן של  :אדוקים. אני זוכר שכל יום הייתה תפילה היו גם אנשיםבמחנה יותר לעולם היהודי. אגב, 

מובן לא היינו אסורים בגרסה ובאסורים,  ינולמרות שהיה. כך, ברשות ההנהל תפילות רכושע ,אנשים

 קצת אנגליתאותי שלימד  ,מוינהאחד  פגשתי שם: אנשים חשובים לי מספרשל המילה. עוד  םיהגרמני

 אחר היה לי, ועוד חבר טוב .. לא למדתי הרבה, אבל זה נתן לי את הדחיפה ללמוד אנגלית בעצמיבתשלום

יחד . קניסהטוובמיבטא כמובן,  ה דיבר. הוא היה מליבורנו, איטלקית טובקןמזו פרופסור למתמטיקה

את רואה  ובנו בארץ. ,שמעתי שהוא מת לא מכבר הפסח, פטורים מקבלן המיטבח.-הכינונו אוכל כשר לחג

, שנבדל (בצפון איטליה היאפררה ) הר  ר  היה תעשיין מפ  מעניינת ומגוונת הייתה לי. עוד חברה משונה,  ואיז

לו את מציע היה ש ,משרת. בחור מהגטו של רומא אפילו כעיןהיה לו  איש רציני וכריזמטי. ,מהאחרים

הזה המסכן יהיה קצת כסף.  שלבחורגם מטוב לב, כדי אולי וזה נעשה  .ועושה לו עבודות אחרותהמיטה 

אדם גם מאוד, מעניין היה עוד איש ועלה ארצה.  איתנו מכן להכשרה-תעשיין הגיע לאחרהאגב, בנו של 

שעשו את המהפכה  ה, אלבעירו של הפשיסטיםהמייסדת לקבוצה הראשונה  בשעתו שהשתייךמפררה, 

יום אחד  קרה: ענייןעוד דבר מוהכניסו אותו למחנה. ואותו,  עצרובכל זאת,  לא עזר לו הרבה: .הפשיסטית

כך בעלי מרץ -הם היו כל :ר לך. אני אומ, סטודנטיםלא יהודים, אנשים תוססיםצעירים  הגיעו מיוגוסלביה

כביכול. אני מאוד הערצתי אותם, , יהפרטיזאנ, המהפכני . לא היה להם הרקע היהודי, היה להם הרקעוחיים

 מאוד הערצתי...אותם אני לא יודע כמה הם העריצו אותי, אבל אני 

לואים שם במקומות האם בשום שלב לא הסבירו לכם, או לא אמרו לכם, למה אתם כ ,רציתי לדעת אני א.ל:

 האלה?

אני  .לא היו שם מהפכנים. רובם סתם אנשיםלרוב ברור שהגזע היה המניע. אני לא יודע מה אמרו לאחרים.  מ.פ:

שאלתי , (פקיד טיפוסי עגלגלטמבל, קצין משטרה,  אדם קצת) את מנהל המחנה לא פעם שאני שאלתי זוכר

 אותו כמה פעמים...

 מה הוא ענה לך? א.ל:

סך הכל שמרו במחנה שני שוטרים בכלל לא  שהוא עשה כאילו הוא לא יודע. על כל פנים... וא לא ידע, אוה מ.פ:

שמן והרזה: אחד גבוה צנום ושחור מסיציליה, שבמסדר הבוקר אהב להרביץ המפחידים. הזכירו לי את 

 תורה על דרכי התנהגות, והשני עגלגל, ובלונדי מדרום טירול. 

 ?תשובהלהם  לא הייתה א.ל:

לא אמרו. לי יש  במילנו, גם מהמחנה איכשהו לשחרר אותי, להוציא אותילוודא, ניסה לא. אבא שלי ניסה  מ.פ:

הספר, כתבתי -חברה מבית ושאני כתבתי לאיז :שיחות שהיו לי אחרי שחזרתי הביתהבשאושר  ,חשש אחד
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 .נפל בידיים של הצנזורה ,ראהכנ ,אש על הפשיסטים ועל המשטר, והמכתב הזהבו מכתב, וכנראה ששפכתי 

, ירטה'מציד -אחרי המחנה הזה על , כל גבורה.נפלא עשיתי שום דברשאותי. לא כדי לעצור וזה הספיק 

? לקחו אותי, שלחו אותי לאיזה כפר, גם כן במרכז "גולה חופשי". מה זה "גולה חופשי"העבירו אותי להיות 

מי שרוצה לדעת מה היא "גלות כל יום במשטרה.  בתייצלהוהייתי צריך  ,אצל משפחה גרתיושם  ,איטליה

עכשיו הייתה לי הזדמנות להרוויח קצת כסף לו לוי. ר  י" מאת ק  ל  בו  חופשית" יכול לקרוא "ישו עצר בא  

-יום לעבוד ברגלוהסכימו שאני אלך  ,חיפשו פועליםלירטות ליום(. הייתה מלחמה,  1)מהמשטרה שלמו לי 

 בדיו אדומהכתוב ובה לי תעודה של הביטוח הלאומי, נתנו . נוסף אקבל קצת כסףו ,אתר בנייהבאיזה  יום

ומה עשיתי? אספתי  משכורת. שילמו ליו התייצבתי,ועם זה  ,"לוציאנו פורטי מגזע יהודי" ובאותיות ענק

שם  סברתי שהיו בוניםכל מיני דברים. אני ולבנים, אבן  שבריחתיכות מתכת, מעבודות הבנייה: שרידים 

הספיק להגיע אליו. עוד דבר אחד אני זוכר שאף שבוי אנגלי לא מקווה אני ומחנה לשבויים אנגליים. 

נרדף איטלקי ויהודי גרתי, חייל שאצלה הגיע בחופשה מיוון בן המשפחה שבו מהתקופה הזאת: את הזמן 

-יום להתייצבצריך שם לא הייתי עוד יותר נידח. , כפר בסוף העבירו אותי לעוד כפר. גג-תחת אותה קורת

 ,מפעל לנקניקיות הוהיה לו בווינ ,ושם ישבתי עם עוד שני יהודים בבית קטן שנתנו לנו. אחד היה מוינה יום.

האדם  .1223עד לספטמבר ישבנו גרנו, בכפר הזה  ושםבמה עסק. שאני לא יודע בדיוק  ,והשני יוגוסלבי

וכך הוא היה מביא הביתה  ,ראים לו לשחיטת הכבשיםמוינה, חביב, וחייכן, ידע לשחוט, ואנשי הכפר היו קו

 קצת בשר. 

ואני רוצה לעבור לפרק העיקרי שלנו, שאנחנו רוצים לדעת. מתי ובאילו  ,עכשיו אנחנו מגיעים להמשך א.ל:

 נסיבות אתה מגיע ארצה.

 , אם את רוצה את כל הסיפור...אחר סיפור ארוךמתחיל פה  מ.פ:

 בקצרה. א.ל:

 ,(Gran Sasso) סו  גרן ס  על לאיזה מקום נידח שבוי העבירו אותו ו ,סוליני נפל בפעם הראשונהמו 1223-ב מ.פ:

. אני מגיע (היהודים האיטלקים, לא הפולנים, לא הגרמנים ולא האחרים)את היהודים החזירו הביתה ו

לפריפריה או מהבית, הולכים ברגל כל לילה היינו יוצאים  .למילנו, ומילנו היא תחת הפצצות אמריקאיות

בימים האלה. חצי מילנו נשרפת...  םוחוזרים הביתה. זה היה גיהינו ,לשדות, מחכים שיזרקו את הפצצות

הגרמנים  ועכשיו ,מה אתה עושה כאן? אם ידעו שאתה חזרת ?ויום אחד באים האחים שלי: "אתה יודע

עם  הולכים ברגלבר בורחים, צריך לברוח". ואני והאחים שלי ועוד חיתפסו אותך. לוקחים את השלטון, 

הנה, אתם הגעתם  יץ. אז האיש המלווה אותנו אומר: "ילשוו בדרך (כמובן ,בתשלום) איזה מדריך כזה

. "תרדו לשם" .היה איזה ביתלמטה שם  .מחר בבוקר תרדו למטה"ו, ביער הלילה כאןלגבול, תעברו את 

המשטרה מגיעה.  מה-זמןכעבור אבל פה יפה, י נוהנחמדים מקבלים אות והשוויצרים ,לבית בבוקר מגיעים

חוקרים ובסוף מחליטים: "אתם  רים.ושם חוק (לוגנו זו עיר גבול עם איטליה)נו ג  מעבירים אותנו ללּו

אם אני חוזר לאיטליה, זהו".  .אני הייתי במחנה ריכוז ,"תראו ,אמרתי "אבל",חוזרים, תחזרו לאיטליה". 

 . ככה שבאותו הלילהויישארוהחבר  צו בשום פנים ואופן שהאחים שליאז הסכימו לקלוט אותי, אבל לא ר

ואני נשארתי שם.  ,לבדם זה יושב לי על המצפון עד היום הזה, שנתתי להם ללכת חזרה לאיטליה פרדנו.נ

ברחו משם עם המשפחה להרים, ולא קרה להם דבר, תודה ו הם הגיעו למילנו,טוב, לא קרה להם שום דבר. 

משפחות  :, עם כל מיני פליטים, רובם איטלקיםלמחנה מכניסים אותי עוד פעם .ץיאר בשוויאני נשו .לאל

סגור. בא יום אחד מנהל זמן כבר לא היה כוח להישאר במחנות. הייתי יותר מידי לי , ילדים, הורים. שלמות

המציאה, ואומר: "מי שרוצה לעבוד, יכול ללכת לעבוד אצל איכרים". קפצתי על  , קצין בצבא,המחנה

התייחסו אליי עבדתי קשה, אבל . הייתי פועל חקלאי, '25 ספטמבר , ושם הייתי עדוהעבירו אותי על יד בזל

 ,מגרמניהנכה אפילו אחד מהאחים של בעל הבית חזר  .שוויצריםהיו גרמנים, לא  בעלי הביתיפה מאוד. 

, הם כתבו 1225-ב זרתי לאיטליהואחרי שח ,נפצע במלחמה. על כל פנים, אליי התייחסו יפה מאודש אחרי

"תודה רבה, התייחסתם אליי יפה מאוד, אבל עכשיו  -אמרתי  ,"טוב"אם אני רוצה לחזור לעבוד אצלם.  ,לי



 7 

שוב התקרבתי  ,כשחזרתי לאיטליה .זהו, זה פחות או יותר הסיפור יש לי תוכניות אחרות". ולא חזרתי.

מה זה פליטים. לאותו  ,היית צריכה לראות במילנו, םהחלוץ" ושלתנועת " הצטרפתיגים היהודיים. לחו

הבניין הראשי של  ,אגב ,שהיום הואבו ישבה, בין היתר, גם תנועת החלוץ, בניין  ,קומותהרב  הבניין

דרך מעבר הברנר. כל הבניין מלא אנשים  גלים פליטים -היו באים גליםלאותו הבניין המשטרה במילנו, 

למחנות לקראת עלייה אותם  היו מעביריםכך -מעבר. אחר תחנתישנים... אוכלים, ששוכבים על הרצפה, 

טוב, נכנסתי  פליטים.עמוס : הים השחור . זה היה אחד מהמראות המזעזעים בכל העסק הזהאפשרית

על יד פיזה, כן -קודם במילנו ואחרי ,עשו אותי לעורך העיתון של התנועה מסוייםברגע ו ,לתנועת "החלוץ"

יותר טוב סיוני ימנחקלאות. חקלאות ידעתי מה ב-, בהכשרה, החברים למדו דברשםרה. שכשנכנסתי להכ

 ,(Racah) הכ  ר  אגב, ההכשרה הייתה בחווה חקלאית השייכת לפרופסור . והפכתי גם קצת למדריך ,מכולם

ץ. שם גדול לרשות החלופיזיקאי, פרופסור בירושלים, שעלה לארץ לפני המלחמה )אני חושב(, והעמיד בניין 

 San -גם פגשנו את העולים הראשונים מלוב, צעירים שמצאו מקלט באיטליה, ושם גם פגשנו צעירים מ

Nicandro  זאת הגיע ארצה. הבדרום איטליה, צעירים מכפר נוצרי שהתגיירו. לפחות חלק מהקהילה

 !הייתימיליונר  יות, תארי לך איזהיאונ "קניתי"הייתי גם פעיל בעלייה ב', , 1225בתקופה ההיא אחרי 

מסכן, כי מידי פעם היו  ,צרותהלאבא שלי היו  אבל ,יותיקניתי אונ ומיליונים בכיסי.נסעתי לגנואה ברכבת 

מי אבל . הענייניםסידרו תמיד את  ב'אנשי העלייה ". טוב, ?שילמת את זה, איפה הבן שלכם אבאים: "אבל ל

, על העלייה וכו'. אין יינני יודע מה חשב בדיוק עלי. עד היום הזה אואולי גם כעס יודע כמה אבא שלי סבל

ספק, עשיתי להם צרות. אגב, בפעילותי בעלייה ב', פגשתי לא פעם את עדה סירני, אלמנתו של אנצו, אישה 

 ה לי, של מרץ והחלטיות. כריזמטית, עיניים נוצצות שחורות, סמל, נרָא

 ות לצורך מה? לעלייה ב'?יאוניקנית  א.ל:

", יט  ט  "יה יאונעם עוד קבוצה קטנה של איטלקים בונסעתי  ,הגיע התור שלי לעלייה '21בשנת  .עלייה ב'ל   מ.פ: 

עם אישתי, אחת האוניות הראשונות, שנוסעיה לא היו צפויים לגירוש לקפריסין. נסעתי אוניה איטלקית, 

תידה הייתה עוזרת לי אגב, במילנו אשתי העלהיות אישתי,  צפויה האבל היית ,יןיאשתי עד הייתהשלא 

בעריכת העיתון. הופעתה העדינה בשימלתה הירוקה והצווארון הלבן הייתה מראה לא מהעולם הזה, 

 הגענו ארצה. ,וזהובגיהינום השחור של הפליטים. 

 לאיזה מקום אתה מגיע בארץ לראשונה? א.ל:

 שונות שהגיעה...ות הראיאחת האוניהייתה זו כפי שאמרתי, אני יורד בחיפה מהאונייה.  מ.פ:

 .לגליתבלתי  א.ל:

יורד , פחות או יותר. אז אני מגיע לחיפה, קמהעלייה ב'. המדינה כבר  כבר לא ,מסודרת, מוכרת ,לא לגלית מ.פ:

: "אתה לך לשם", לא חברים, לא שום דבר, לא אשתי (ישראלית עכשיו)צבאית המשטרה בסולם לרציף, וה

 ליד, לצבא.-תלקחו אותי ישר לבי דבר.-שוםלעתיד, 

 סוהר? -לבית א.ל:

. העבירו ומלחמת העצמאות עכשיוצבא. כבר לא היו האנגלים, היו הישראלים למחנה סוהר, -לא, לא לבית מ.פ:

 לעזור למדריך. אותי למתורגמן. הייתי צריך והמדריך הפך ,ליד עברתי קצת אימונים-ליד. בבית-אותי לבית

, כיוון שהם שפות תערובת כזאת של מיןל ,יידישלם לגרמנית, הוא דיבר עברית ואני הייתי צריך לתרג

היחיד שהבנתי קצת, והייתי צריך לתרגם כל הייתי אני ו. עברית לא הבינו (עולים חדשים כמוני)החניכים 

למדתי תירו" הייתי צריך לתרגם. "או  ,"לא תעמדו דום", או ": "תעמדו דוםהיה אומר , המדריך,מה שהוא

-בביתאבל גרמנית בשוויץ, הבנתי פחות או יותר יידיש מהמחנות.  דיברתיספר, -גורל( בביתגרמנית )צחוק ה

, מהקיבוץ ברנר-הייתה תקופה קצרה. אינני יודע אם היה לטובה או לרעה, אבל יום אחד באו מגבעתזו ליד 

ברנר, -בעתחבר ג, מטעם "החלוץ" ממוצא איטלקימדריך  איטליהבלנו היה  שהייתי מיועד להצטרף אליו. 

היה ברנר. אני לא יודע אם זה -. והגעתי לגבעתליד-מבית באו והוציאו אותי אם כן, .סירני וחבר של אנצ

מהיר הזה מהאוניה ה אני יודע שהרבה אנשים עברו את התהליךמה שאני רוצה להגיד הוא:  .למזלי או לא
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ה שמישהו לא מת במקומי, אבל , ולא מעטים נהרגו. אני מקוו, נשלחו כמעט בלי כל הכנה לחזיתלצבא

נוחיות כמו בשעתו בשוויץ, כשנפרדתי מאחיי, שהוכרחו לעבור את הגבול -מכרסמת אותי הרגשה של אי

 חזרה לאיטליה. 

 ברנר?-אבל אתה נשלחת לצורך מה לגבעת א.ל:

 ה עולים, , אשתי לעתיד, שהוצאה בינתיים ממחנאסתרוכך אני רציתי. ואני נשלחתי בתור חבר התנועה.  מ.פ:

הייתה קבוצת איטלקים ותיקים. לא רק משפחת סירני, גם, למשל, הבנים של  ברנר-בגבעתשם. הייתה כבר 

אז  , ועורר לא מעט סקנדל., והרב עצמו הצטרף לבסוף אליהם אחרי המלחמה בתור הורהשל מילנוהרב 

 התחלתי את הקריירה...

 האזרחית שלך. א.ל:

ורדים  לגידולענף  יתההי ,למעשה ,עבדתי במה שקראו משתלה, אבל ברנר-בעת. בגהאזרחית שליהקריירה  מ.פ:

והטיפולים הנדרשים. בבוקר  וק. כל יום הלכנו, קטפנו פרחים ועשינו את כל העבודותיולש לקטיף וסייפנים

קירור, לארוז את הפרחים למשלוח -מוקדם מאוד )ארבע וחצי, או משהו כזה( הייתי קם והולך לבית

בלעתי בריסוסים,  DDTזיתים. כמה -פרי, במיוחד במטע-. כעבור מספר שנים עברתי לעבוד בעצילירושלים

 את המרסס.  שגררהאיני יודע, אני והפרדה 

 אוקייי. אנחנו נתקדם קצת הלאה, כי אני רוצה שנגיע לנגב. א.ל:

 טוב, אבל זה קשור. מ.פ:

 ב?זה קשור, אז איך אתה, או באיזה אופן אתה מגיע לנג א.ל:

. לחיי הקיבוץ הסתגלהאשתי לא , אבל ברנר-בגבעת היינו "פופולאריים" מאודשהייתי אומר  ,שוב סיפור מ.פ:

לא אבל למורים וגננות, הקיבוצים בסמינר  "אורנים"ב שלחו אותה ללמודהייתה מטפלת מצוינת, היא 

לטפל בו כל הזמן אישית, רצתה  , אשתי,בחיי הקומונה, במיוחד כשנולד הבן שלנו הראשון, והיא הסתדרה

ויום אחד אמרנו: "די". אישתי חוזרת לשנה  ולא להשאיר אותו רוב הזמן, ביום ובלילה, בידיים זרות.

עכשיו  .ברנר-. הודעתי שאנחנו לא רוצים להמשיך בגבעתארצה חוזרמה שם, ו-זמןכן -אני יושב גם .לאיטליה

. חיפשתי בכל מיני מקומות. אני לא יודע איך, אבל פרנסהוהתחלתי את הנדודים לחפש צריך למצוא עבודה. 

לפני עליי המליץ  ה,מייסדימאחד ווותיק ברביבים,  יואל,מרביבים, ידע שאני מחפש עבודה.  מלאך,-יואל דה

 " של האוניברסיטה העתידה לקום.ישל "המכונים למחקר שימוש ", השם המקוריהמכון לחקר הנגב"מנהל 

, דבר שהרגיז י זוכר שבתהליך הקבלה מישהו שאל אותי: "אתה יודע עברית?"אנ פועל. בתור קיבלו אותי

 עולה חדש בתקופת העליה ההמונית.-אותי מאוד אחרי עשר שנים בארץ, אבל טיפוסי כביטוי לניגוד ותיק

 אז עברת לנגב? א.ל:

ל דירה קטנה כך הצלחתי לקב-גרתי זמן מה אצל משפחה של איטלקים, אחר .שבע-עברתי לנגב, לבאר  מ.פ:

עבודה כפולה, גם במכון וגם קצת  לעבוד והמשכתי הם הגיעו, ,הודעתי למשפחה שהסתדרתיואז א',  בשכונה

 ספר.-והבן התחיל ללכת לבית ,וגם אשתי מצאה עבודה כמורה .בגינה פרטית, לעגל את פרנסתי

 ?שבע-זאת ההתחלה שלך בנגב, בבאר א.ל:

 זו ההתחלה. מ.פ:

 היה? באיזו שנה זה א.ל:

. עם הזמן נולד בן שני, וכעבור כמה שנים עברנו לעומר. אשתי הייתה מורה, '00, ראשית '52זה היה בשנת  מ.פ:

ספר בצריפים בסביבות המקום בו יושבת -הספר המקומי הראשון במושב. בית-מנהלת ראשונה של בית

צוא, ואשתי יורדים לי יום אחד אשתי החליטה לעבור לחקלאות. הקמנו חממתוהיום רשות העתיקות. 

 ציון לשבח עבור תוצרתה. אני המשכתי במכון.בזכתה אפילו 

עשית  איון הזה, כי אנחנו רוצים לדעת מהיעכשיו יש לי בקשה, היות והפרק הזה של חייך הוא עיקר הר א.ל:

 ספר לי בסדר כרונולוגי את כל מה שעבדת ופעלת וחקרת בנגב, בסדר כרונולוגי. .בנגב
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באינטרודוקציה של  עבדתי בהתחלה כפועל שחורואני התקבלתי בתור פועל במכון לחקר הנגב,  טוב. מ.פ:

 צמחים.

 שזה מה? א.ל:

 באינטרודוקציה  של צמחים. מ.פ:

 אינטרודוקציה, תסביר מה זה. א.ל:

ה בעולם בעלי תנאים דומים לאלמינים מאזורים אחרים  בחו"ל, ולהביא ארצהלחפש קלום של צמחים. יא מ.פ:

, מליחות וכו'. לבדוק את עמידותם בתנאים החדשים, יובשבתנאי אצלנו ולנסות לגדל אותם של הנגב, 

בתור פועל עבדתי בהתחלה  , פרי, נוי, שיפור סביבה, תעשייה. כאמור,יעוריולפתח אותם למטרות מרעה, 

אני כי ם הטוב, מרצונ לטכנאי אותי קידמו לאט-לאט ,משתלהללאט הפכתי לאחראי -לאטכך -שחור, אחר

אינטרודוקציה בצורה העבודות התחלתי לעסוק בשל מנהל המחלקה, טכנאי לבקש. בתור נהגתי אף פעם לא 

מאוניברסיטת   Yermanosגיע לארץ בחור בשם עמרם קדיש. קדיש היה תלמיד של פרופ' יאז הו ,מסודרת

 החוחובה.של רבות ית  ה תאת עבוד ושהתחילאחד מאותם החוקרים  בקליפורניה, "סייד-ריוור"

 רבות. זאת אומרת שחוחובה הייתה קיימת כצמח...ית א.ל:

הייתה  כל מיני תכונות, אבל לא כבעלתאינדיאנים ל ה הייתהאומנם ידוע .חוחובה הייתה קיימת כצמח בר מ.פ:

התחיל לפתח ההוא  הפרופסורבעקבות עבודות שנעשו בשנים קודמות,  גודלה כצמח חקלאי.לא  ת,מתורבת

, והביא זרעים מבתי גידול רבים ביותר הרעיון הזה אתלארץ  הביאוקדיש  ,היתעשיאת הצמח בתור צמח 

מתמיד. יום אחד הוא עקבי ו, אבל קדיש לא היה איש צמחיםבות את ההתחלנו לר   מערב ארה"ב.-מדרום

באוניברסיטה,  באיטליה למדתי קצתנכון,  .ואני נשארתי במקומו, עדיין עם מעט מאוד ידע מקצועי ,הלך

וכאן אולי המקום להוסיף כמה פרטים. אחרי . מלחמת העולםאחרי הקשות של  השניםבאוניברסיטה של 

תום המלחמה, חוקי הגזע בוטלו, והאוניברסיטאות נפתחו שוב ליהודים. נרשמתי לפקולטה לחקלאות 

היו זמנים ללימודים  במילנו, ואחרי שנכנסתי להכשרה, אפשרו לי אפילו להמשיך בפיזה, אבל אלה לא

. עקביתלא למדתי בצורה שמסודרים. במילנו הייתי צריך לעבוד כפקיד, והייתי עסוק בתנועה ובעיתון. כך 

ומאוחר יותר נשלחתי היה לי גם ידע מעשי וגם ידע תיאורטי מספיק טוב. במכון.  סמכו עלייובכל זאת 

יה )צרפת(, ולבסוף לשנת לימודים באקולוגיה ימונפלב)איטליה( ו אריבבלהשתלמות במכונים האגרונומיים 

גם את החוחובה, התפתחו, וכללו  מסודרותהאינטרודוקציה ה תוכניותשל הצמח באוניברסיטת מונפליה. 

ומגוונת של מינים  , עצים, שיחים, צמחי מרעה, צמחי נוי, קבוצה גדולהבנוסףשהייתה קצת ההובי שלי, ו

 בעלי פוטנציאל להתפתחות בנגב. 

 תם?ימה היית צריך לעשות או ל:א.

הנגב, באיזו מידה הם יכולים המטרה הייתה לרבות אותם ולבדוק באיזו מידה הם מסתגלים לתנאים של  מ.פ:

בתנאים  בשטח עם הבדיקה , נמשכההתרומה התיאורטית המצופה. העבודה התחילה עם הריבוי לתת את

התפתחה  כך ד"ר יופה,-דם גבי בלום ז"ל, ואחרקו חדש,גיע מנהל מחלקה יכשה ,לאט לאטושבע, -של באר

 ,. הקמנו שלוש חלקות ניסיוניות, אחת בעומר, אחת על יד גבולותשבע-מחוץ לבאריותר גדולים  תניסיונול

הייתה לבדוק קבוצה די  המטרהרמת חובב. ולשבע -חולות שמדרום לבארבואחת בחולות של ואדי סכר, 

גם ברמת הגשמים וגם בתכונות  ,שוניםטבעיים מטרות בתנאי סביבה  המיועדים לכל מיני ,גדולה של צמחים

. זאת הייתה הדיונות חול העמוק שלבדיונות, ואדי סכר ב ,לס, גבולות עם חול על לסבקרקע עומר  :הקרקע

 לאזור אחראו זה,  מתאימים לאזור אילו מיניםהעיקרית, שהייתה צריכה לקבוע  תהפרלימינאריהתוכנית 

העבודה כללה בצורה יותר מעמיקה צמחי ם לתוצאות לפתח ולנצל אותם למטרות ייחודיות. ובהתא, בנגב

 מרעה...

 

 659קלטת  Aסוף צד 

 Bצד 
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 תמשיך. ,בבקשה א.ל:

כמותית לשפר  " בתוכנית הפיתוח:להיטים"הבין היו אז אלה  .המרעהנתחיל עם צמחי  יטוב, אז בוא מ.פ:

ידי תוספת לשטחי המרעה של צמחים -עלבעיקר כבשים,  בעלי חיים,לואיכותית את הספקת המזון 

בלתי  אחרי שנים של ניצול ,לדצומח הטבעי המדול, תוספת למאזורים אחרים בעולם )בעיקר מאוסטרליה(

טבעי , בחלקם דומים למלוח הקיפח שגדל רובם שנתיים, שיחים-רבמינים היו  האלהמרעה מתחשב. צמחי ה

וצפון ומדרום אמריקה,  ודרום מצפוןאחרים, שמוצאם עוד ו ,וסטרליהמינים מא , כאמור,בארץ. בעיקר

זמן שהייתי פעיל במכון, הזאת נמשכה שנים. למעשה כמעט כל עבודה מאזורים צחיחים. אפריקה. כולם 

וההסתגלות במספר בתי גידול  תההישרדובדיקת אחרי חיים. -עסקתי בצמחי מרעה ובתרומתם להזנת בעלי

-בעל היחסיםלשלבי מחקר מתקדמים יותר:  יםמצטיינ של מינים העברנו קבוצה, ההשקייבנגב ללא כל 

 מרעה ובעלי חיים בענייני מומחים ,של מכון וולקני חוקריםבשיתוף פעולה עם צמח. העבודה נעשתה  -חיים 

ועם חוקרים במכון, שבדקו במעבדה את  (נועם זליגמןד"ר ו ,שאולי את מכירה ,רוג'ר בנימין :להזכיר)

גם ניסיונות אלה נערכו ללא אגב, אנינה ירון(. ד"ר ההרכב הכימי, ואת הערך התזונתי של הצמחים )ביניהם 

השלב הראשון של , בחוות מיגדה של מכון וולקני, לא רחוק מגילת. ה, בתנאים הטבעיים של המקוםיהשקי

ממינים  הזההזר ת החומר הכבשים אוכלות אוהאם בכלל לבדוק באיזו מידה  מיועדההיה גישוש  הניסיונות

וכאלה  ,יותר אהובים . כבר אז נתגלו מיניםובאיזו מידהמין זה או אחר,  - אחדים. ואם כן, מה מעדיפות

בשלב השני הניסיון הורחב למספר רב של מינים, ותוכנן לשטחים גדולים שהכבשים כמעט ולא נגעו בהם. 

עדיפויות של הכבשים בחודשי השנה השונים. וטציונית ורציפה. נבדקו סדר הר -רעייהבשתי שיטות  

. כך הגענו לסלקציה של מספר התחדשותםכושר את ובמקביל את התגובה של המינים השונים לרעייה ו

. לא מינים מבטיחים ביותר, ועליהם נערך השלב השלישי: לבדוק באיזו מידה מינים אלה תורמים להזנה

מקבלים משקל,  הם , ואיך המזון משפיע. אםאוכליםם הכמה  אוכלים, צריך לראותחיים -בעלימספיק ש

לאכילה. בעלי  יםהתגובה של הצמחכן ו ים,חי-יהתרומה המעשית לבעלעומק לנבדקה . כך הם פורייםכמה 

מסוגלים  האם , אוכלים ללא רחמים מה שהם אוהבים. אבל אחרי ניצול כזהחוכמות חיים לא יודעים 

 פעם מזון בכמות מתקבלת על הדעת? הצמחים להתחדש? לגדול ולייצר עוד 

 או שהם אוהבים, או שלא.  א.ל:

, אבל מצפים שיתחדשו אחרי הרעייהשנתיים, -צמחים רבב מדובראוהבים, אוכלים עד הסוף. מה שכן.  מ.פ:

ואחרי עונת רעייה אחת הולך, מתדלדל או מת, דל שלוש שנים עד שהוא מוכן לרעייה, צמח שג   ?באיזו מידה

המסקנות לא היו הכי מעודדות, למרות שזוהו מינים טעימים, מתחדשים, בעלי מסה ם ערך. טוב, שו ואין ל

 ,ביניהםשהמינים האלה, גם המצטיינים  שלמעשה ,המסקנה של בעלי המקצוע הייתהמתקבלת על הדעת. 

ר מדי מלח דורשת השקעת אנרגיה יותבהתכולה הגבוהה בנוסף ו ,מבחינה תזונתית יותר מקשאינם תורמים 

משימור ב[ רבודה ]יעקוב עו .הזמנים השתנואולי אפשר להוסיף שמאז התחלת הניסיונות . לסילוקה גבוהה

מטופחים ובעלי איכות ותפוקה  רעהטחי משלפתח  '00-וה '50-החקלאות שאף בשנות ה-הקרקע במשרד

אני לא אומר, אולי שלנו, של הארץ.  לפחות בתנאים ,ימת הכזיבו. הכזיבויבמידה מסוהדברים גבוהות. 

התוצאות לא היו לקראת סוף המאה אצלנו , אבל ותמספיק טוב להיראותהתוצאות היו יכולות במקום אחר 

יה, ייפה, חלק מהמינים עמד ברעחלק מהמינים הסתגל  .נויניס לאור מגמות הפיתוח החדשות. מספקות

: הריבוי והנטיעה של השקעהמצדיק את ההשימוש בהם לא נראה חלק מהמינים נאכל יפה מאוד, אבל 

של  והתפתחותסגורים ובלתי מנוצלים לאורך שנים, כדי לאפשר התבססות  מרעההשתילים, שטחי 

הנושא ירד מסדר היום. אמרתי: המרעה תפש נתח  .שאינו משביע רצון ,הצמחים, ובסוף גם ערכם התזונתי

לה, מעקב אחרי המינים שהובאו במשך ניכר של שנות עבודתי: שנים רבות של חיפוש, איסוף, ריבוי, שתי

חיים -השנים, ולאחר מכן לפחות שש שנים בכל אחד משלושת השלבים העיקריים של המחקר על יחסי בעלי

 צמחים. -

 תו.יואיך הצלחתם א ,וומה ייעוד ",חוחובהעל ה" ,בבקשה ,ספר לי א.ל:
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 הביא את החוחובההאדם ש ,קדיש עמרם, הבוס הראשון שליכשהזכרתי את  ,התחלתי לדבר על חוחובה מ.פ:

 ארצה.

 מה היה הערך של החוחובה? א.ל:

בוטן, פחות או יותר בגודל של  הואמהזרעים. הזרע לית שסוחטים נוזההערך של החוחובה הוא בשעווה  ,טוב מ.פ:

לניצול  של הצמח, כיוון שהפוטנציאל ההאטרקציזאת היא השעווה החמישים אחוז שעווה. כומכיל 

כך מסתדרים ביחד. על כל פנים -טוב. אני לא נכנס לכימיה, כיוון שאני והכימיה לא כלראה תעשייתי נ

אולי ברפואה,  ים גם בתור שמן סיכה, גם בפלסטיקה,ישימושים פוטנציאל שעווההפוטנציאל טוב, יש ל

ה יכווי יש לי !הטכנאים, הם יגידו לך: "אה, החוחובהאת . אם את שואלת את החברים שלי במכון, במזוןו

נושא ב". לצערי, יופי וזה עובר ,על היד)השעווה( אני שם קצת שמן  ?, משהו כזהמפלטה חשמלית ,ביד מתנור

 המחקרדווקא שהוא  . אחד מהדברים המצעריםבנושאים אחרים, המחקר לא התעמקגם ויות יהזה של הכוו

ישושים בלבד )למשל, ד"ר לג ברוב המקרים, והצטמצם ממדים רחביםל התפתחהטכנולוגי, הקליני, לא 

ת עור, או רופא אחר מירושלים על כוויות(. יש לכך כמה סיבות: והחולים סורוקה על מחל-יץ מביתובמוס

עה בפני הקשיים יהתוצאות, הרתלגבי וודאות ה-מון הרב הדרוש יחד עם השנים הרבות של מחקר ואימה

לגבי  במיוחדהאמריקאי(  F.D.A-ה )למשל, לאישור המוצר יםימצד המוסדות האחרא םהבירוקראטיי

ב"ש נעשתה לא מעט עבודה על השעווה, תכונותיה, שימושיה  ת. באוניברסיטתרופות ומוצרים דיאטטיים

, יואחרים(. אבל, לפחות בזמנ , פרופ' גלון ז"ל,ן, פרופ' וישניאק, פרופ' שנירוהפוטנציאליים )ד"ר אנינה י

 הוא שימוש בשעווההאחרים לא הצליחו. היום רוב המאמצים לעניין תעשיות וגורמים מממנים 

לצד החקלאי. אחת  נעבור ,אבל בואי .ידי תעשיות מובילות בשטח-על בעולם בקוסמטיקה גם בארץ, וגם

 ממטרותיו...

 כן. אני רק רוצה עוד שאלה אחת לדעת. לא הגעתם עם החוחובה לתוצאות משביעות רצון... א.ל:

 גענו.יגענו, היבהחלט ה מ.פ:

 ?געתםיה א.ל:

, מין שבו ישנם ביתי. כלומר-דו מין היא. חוחובה עבדנוצד החקלאי, איך על הלדבר עובר עכשיו אני וגענו. יה מ.פ:

 מהם זרעים, את לא מקבלת סתם. אם את לוקחת "מסובך"צמח קצת  היאלכן  ,צמחי נקבה וצמחי זכר

חלקם זכרים, חלקם נקבות, וכל פריט  טיפוסים,את מקבלת כל מיני  או של האב. האםהעתק של צמחים 

ים הן של של הצמחנולוגיה אחרי הפ  קודם כל  נועקביהיה בעל תכונות משלו. בעבודה שלנו  (זכר או נקבה)

, באיזו עונה, מתינגב, מתנהג בתנאים של ההמין באופן כללי והן של פרטיו. בדקנו איך המין בכללותו 

כדי הכרחי , מעקב הראשוןהיה המעקב זה מה קצב גדילתו.  ,פורח, מתי מבשיל את הפירותובאיזה גיל 

שאם לוקחים  ,ברור ביותרנעשה . למיןהאופייניות התכונות הבסיסיות  התנהגותו ואת ללמוד את

פקת, ליבולים משמעותיים. נקבל תערובת מס   , לא נגיע לתוצאהסתם מריבוי זרעים של צמחים האוכלוסיי

 כי אני חושב שזאתלכן התחלתי, ופה אני אומר התחלתי,  שונות ביותר.של נקבות וזכרים בעלי תכונות 

)יעקב לביא  הייתה העבודה האישית שלי, אז התחלתי לעקוב אחרי הצמחים הבודדים, אני והטכנאי שלי

 .ז"ל(

 בודדים אתה קורא לזכר ונקבה? א.ל:

משל עונת פריחה: יש פריטים זכרים ונקבות בהתנהגותם האינדיבידואלית. ל אחד אחד לחודלצמחים  מ.פ:

ואחרים שמאחרים לקראת אפריל. ולא פחות חשוב, היקף הפריחה, כמה  ,שמקדימים לפרוח, נניח בפברואר

יוצרת, כמה פירות היא מבשילה: מתי מתחילה להניב.  מסויימת, כמה פרחים נקבה צרוים יאבקה זכר מסוי

היו בערך  .בגילתהקיימת -ת הקרןטח של משתלבש .בשטח בגילתגם כך -בשטח במכון, ואחרקודם  עקבנו

במשך כמה שנים את  רשמנועקבנו אחרי כל צמח,  מריבוי הזרעים שהביא עמרם קדיש. צמחים 2000 - 3000

לגידול  הם הצמחים הראוייםאלה , אולי Y -ו Xגענו למסקנה שצמח יוה ,ים האינדיבידואלייםיבולה

קילו, לא גרם. אז  3, אבל היו צמחים שנתנו זרעיםגרם  400עד  150 -לרוב צמחי הנקבה נתנו, נניח, כ. חקלאי
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אמרנו: "בסדר, אם יש מצב כזה,  כך.ולא עצרנו ב .הצמחים שבהם ריכזנו את ההתעניינות שלנו היו אלה

, בואו נתחיל לעשות תואמתיש לנו נקבות בעלות יבול גבוה וזכרים בעלי פריחה עשירה ופחות או יותר ש

וף עם ד"ר משה טל, גם הוא יתבש ,שבע-כך במכון בבאר-ת". עשינו קודם בגילת ואחרכלאוה ביניהם

קילו לדונם,  300כבר אז שאפשר להגיע ליבולים של  הנחנו. מבטיחיםגענו לבני כלאיים יה. כך מהמכון

 להתפתחות נוספת, והרחבנו אתהבסיס מסתם זרעים. היה לנו עכשיו של האוכלוסיות  100או  140-לעומת ה

מהרגע שזוהו צמחים מצטיינים ועוד דבר: . שיצרנו מצטייניםהים יכלאה בניעבודת ההשבחה להכלאות בין 

כיוון ששוב , של עצמם היה ברור שאין להרבותם מזרעים ,עים הראשונות במכון ובגילתיבאוכלוסיות הזר

ריבוי ווגטטיבי, שיטות להתחלנו אז לנסות ולפתח  .בעלות יבולים נמוכים מעורבות אוכלוסיותתהיינה לנו 

, ד"ר בירנבאום ז"ל רהתחלנו גם לעבו כלומר, לעשות ריבוי של צמחים טובים על ידי ייחורים. יחד עם זאת

של צעירות מרקמות חתיכה קטנה  לקחת ,יות רקמה. כלומריתרבוון פיתוח הריבוי ביוהמעבדה שלו, לכ

. הריבוי בייחורים עבד טוב. ושלםשל צמח מ עד לשלב, ולפתח אותה במעבדה האות להשריש ם,ימסויצמח 

לעבוד על כך, כדי  )ד"ר מילס( במכוןעדיין צולע. אני אומר עדיין, כי עדיין ממשיכים  יות רקמהיהריבוי בתרב

יצר שתילים,  כבר בשעתו הנחוצות למטעים נרחבים. אומנם ד"ר בירנבאום לריבוי מסחרי בכמויותלהגיע 

 בל המיגבלה הייתה הכמות.והם נשתלו, והתפתחו יפה, א

 עד היום הזה? א.ל:

השיטה חשובה, היא מאפשרת ריבוי מרקמות צעירות עדיין לא נגועות במחלות, בעיקר מחלות  .עד היום .כן מ.פ:

 ,אבל, יוביות מבחינה מעבדתיתיגיעו לתוצאות חיהשתילים בריאים. כאמור, בין היתר שורש, ולשתול כך 

. אני רוצה לריבוי מסחרי רבתי יש לך שיטה בטוחהלשלב שבו הגיעו לא  ,חרוןבזמן האאם לא השתנה משהו 

קונבציונלי. בתרבויות רקמה עדיין לא.  ריבוי ווגטטיביבשתילים  10,000 אני יכול לעשות ?שתילים 10,000

בלנו מימון ינקודת המפנה חלה כשק הייצור המסחרי.בתהליך המחקר ועכשיו לשלב הראשון  נעבור

תעשייה המסחר וה. כשהמכון הצליח לשכנע משקיעים יהודים אמריקאים לתמוך בנושא, משרד אמריקאי

לניהול )פרטנרים  אחריותחברת "דלק" את ה גורם כלכלי, הכיר בחוחובה כפרויקט לאומי, והטיל על

 פנים, המחקר כלאיני איש עסקים, ייתכן שלא דייקתי בפרטים. על  .(המשרדמסחריים היו תנאי לתמיכת 

קיבל מימון טוב, והפך לנושא מחייב ביותר. אז התפטרתי מההנהלה של המחלקה לחקלאות וביולוגיה 

שימושית )לאט לאט קידמו אותי לתפקיד זה(, כדי להקדיש חלק ניכר מזמני לפרויקט החוחובה, שכלל 

חב של המילה, נוסיף כאן ביולוגיים במובן הר .את הכימאיםכבר הזכרתי  .ם, כימאים, אגרונומיםיביולוג

מזרחי ואחרים. ויעקב לביא, הטכנאי,  פרופ', סמיל ד"רד"ר נרד, וכן ציוני, בנעליזה  ראשית כל פרופ' ביניהם

ודישון, עמידות  השקייהכל מיני מישורים: בהשותף שלי בכל נושאי המחקר שעסקתי בהם. המחקר התפתח 

ים שונים, שיטות מיכון האסיף, הדברת בה בזנבמליחות, והשפעתה על היבולים, אחוז השעווה, והרכ  

אחד מאנשי על  , כאמור,הוטלהניהול הפרויקט האחריות על ועשבים. מחקר מסועף מאוד.  , מזיקיםמחלות

הישגים מהירים.  צריכים להראות ,גם מינוסים: כשמעורבים גורמים מסחרייםהאלה  בהסדרים. יש "דלק"

ישראל, קרה רק באגב, זה לא , להחלטות נמהרות. דייןססות קורבן להערכות לא מבו גם לעתים נופליםוכך 

ביותר ממטעים בסופו של דבר חלק גדול ו ,בתקופת האופוריה של החוחובה באמריקה שתלו אלפי דונמים

 אנחנו עשינו משהוקניה. באמריקה, -דרוםבמקסיקו, ב, באוסטרליה :בעוד מקומותוזה קרה הלך. אלה 

 נשתלו , התפתחות.להראות הישגים , כאמור,ינתיהחברה הייתה מעונ מידה ישראלי.-דומה, רק בקנה

ועד קליה, סמר, ואליפז  חרוד בצפון-עיןמבכל מיני אזורים בארץ,  חלקות מסחריותכעשרים או יותר 

הצלחתי בדבר אחד לפחות היו זרעים, זרעים עם כל השוניות הכרוכה בכך. חומר הריבוי  אבל בדרום.

 אבלשיהיה משהו יותר טוב".  מה-לפחות סיכוייש מצמחים טובים. )זרעים( רק ריבוי חומר  ולשכנע: "תיקח

התחילה להוריד  ,"דלק"עזבו את העסק, וגם "נגב חוחובה" כלומר, החברה של  משקיםזה לא עבד. הרבה 

קמה חברה חדשה, "חוחובה ישראל" בקיבוץ חצרים, שבסביבתו כבר היה אחד מאותם . את המפרשים

ראשונים, שלא עמדו בציפיות. אינני יודע מה סוכם בין "דלק" לחברה החדשה )תפקידים, המטעים ה
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תוף פעולה עם המכון, והדגש הושם על יאחראיות, זכויות וכו'(. אני יודע שנוצרה אווירה חדשה של אמון וש

אנשים אחרים, אלה , יםחצר שטחים.מספר הדווקא על ריבוי  ו, ולאוגטטיביוה טיב החומר הגנטי, על ריבויו

התחלנו בתנופה ובכובד ראש. העסק והתייחסו אליו התלבשו על  "נטפים". הם, שהקימו בשעתו את אנשים

, מספר זכרים מצומצם... למה אני אומר בתכונותיהן לשתול חלקות מריבוי ווגטטיבי. אמהות ידועות

בערך חצי חצי, חצי ינים הוא היחס בין שני המזרעים, ב מריבוי? כי באוכלוסייה "מספר זכרים מצומצם"

  .וחצי זכרים שאינם מניבים פרי נקבות

 ככה שותלים את זה בשטח? א.ל:

 )הזכרים( מהשתיליםחמישים אחוז בערך ו ,מזרעים, אנחנו מקבלים תערובתבריבוי  םשתיליאם שותלים  מ.פ:

 וקטן  מסויים אחוז, יונאלי"מספר זכרים "רצידי ריבוי ווגטטיבי את יכולה לקבוע -עלאינם נותנים כל פרי. 

. אז הדברים התחילו הומוגניות, בעלות תכונות רצויות תר האוכלוסייה נקבות מובחרותיכשכל  ,זכריםשל 

מהות יא זוהו. עם הזמן סלקציה חלהיות יגם בחלקות המסחר. מובחרים. זוהו עוד זנים לזוז. היבולים עלו

קודם בחצרים,  ואז העסק התחיל לזוז. התחיל לזוז ,יםלתנאים אלה או אחר יותר טובות, יותר מתאימות

ובכל נטיעה מוסיפים זנים או דונם של חוחובה.  3,000-4,000-כ  ,היום לפחות, אני אומר לפחותלה יש 

נים ומשפרים את שיטות הגידול. חצרים ששמוכיחים את עצמם, ובעקבות הניסיון, מ לשתול זניםמעדיפים 

 ."קוריאל", מפעל תקווה-בפתח עוד מפעל קםו .ווהלייצור השעהקימה גם מפעל 

 ה מטרות?לשעווה לא א.ל:

את צריכה כמויות  ,למשל תחליף לשמן סיכה,כדי להפוך ל תיראי, .רוב השימוש בקוסמטיקהכבר אמרתי,  מ.פ:

סדות מפקחים על מוצרי שימושים אחרים מותנים במחקר ארוך ויקר, ובאישורים של מו אסטרונומיות.

 הכמויותעבור מוצרי קוסמטיקה, וכי מוכנים לשלם השימוש משתלם, בקוסמטיקה  .דיאטטיקהו בריאות

ידי כמויות הפרי הזמינות, דבר -מושפעים על מתנדנדים, מחירי השעווה. אמנם יחסיתלא גדולות  הדרושות

 ,ם, ומצד שניהמחירים עולייבולים נמוכים נוצר מחסור, ובשנים של יציבות השוק. -וודאות ואי-שגורם לאי

אז שולחים מניבות פרי בכמויות סבירות, ובר בעיקר במקסיקו, הות יאוכלוסי ,בשנים שהתנאים מתאימים

להגיע חשוב היה ? יםהמחירים יורדים. זהו פחות או יותר. עכשיו מה הסיכויו ,ביד פועלים זולים לאסוף

שחסרון גדול לעתיד החוחובה הינו לי,  , איני חושב שעדיין זה קרה. אבל, נראהבמחירים מסויימתליציבות 

 מדעיתלו המחקר היה מוכיח  .אני הזכרתי את עניין הכוויותמחקר על שימושים אלטרנטיביים. העדר 

הרחבת הגידול החקלאי. השימוש הפוטנציאלי את וממריץ  ,כוויות, הביקוש היה עולהיעיל בטיפול שהשמן 

 פשריים. , והזכרתי עוד שימושים אהת הוא דוגמולכווי

 ה ארצות?לגם בחוץ לארץ, ובא ווחוקרים אות ,ידוע ומוכרהחוחובה  אני סקרנית לדעת, האם גידול א.ל:

בארה"ב שתלו  (זוכר אותם איניכי  ,אני לא נוקט במספריםההתחלתית )טוב, תראי, בתקופת ההתלהבות  מ.פ:

בארגנטינה, רו, בברזיל, בפרגואי, בפריקה, בצ'ילה,  בקוסטהבמקסיקו, שתלו ושטחים ענקיים, 

 כלל אינם נראיםקשר עם מישהו במלזיה, ששם התנאים אפילו . היה לנו , בקניה, בהודובאוסטרליה

 מתאימים. 

 והיו שם תוצאות לפחות, תוצאות טובות? א.ל:

שתלו  שהיבולים לא הצדיקו את ההשקעה. ,הברית הכישלון היה בזה-תראי, בואי נגיד ככה. בארצות מ.פ:

כמו  הפנצ'ר וזה היה ,שתלו .שום החקלאי עדיין לא קדמה ההכרה שאין לסמוך על זריעיםיכשלי ,יםיעזר  

עבדו . באוסטרליה , תוצאות עלובותשטחים ענקייםובארצות אחרות: במקסיקו בארץ. אותו דבר קרה 

עובדים על עד היום הזה שם אבל אינו כדאי,  ות מעורבותיאוכלוסישגידול הגיעו למסקנה בזהירות יתר, ו

חברות מספר בארה"ב עדיין נותרו במידה מתונה. אחרי הכישלון גם מגדלים  , ועד כמה שאני יודע,סלקציות

פי קריטריונים דומים פחות או יותר לקריטריונים שלנו: זיהוי זנים -על והן עובדותשמגדלות את החוחובה, 

התגלתה עוד בעייה לגידול  ."נאי סביבהת" :גטטיבי, זנים שיתאימו לתנאי הסביבה. אמרתיווריבויים הו

, למשל, ותגדל חוחובה ת בר שלו. אוכלוסיקורבפני  העמידות :מות אחריםבארה"ב ובמקו החוחובה
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תקופה של מנת קור, חוחובה צריכה כדי לפרוח ש, במקומות הנתונים לקור. נכון, באריזונה, בהרים

עצם הדבר  מעט מאוד מתחת לאפס.רק או  מתחת לאפס,קור , לא בגבולות מתונים, אבל "התקררות"

לעיתים טמפרטורות נמוכות, אינו ערבות להצלחת גידול  אותם פוקדותשמצוייה בטבע באזורים, שחוחובה 

אבל כשיש לך גידול  . אם בשנה מסויימת הצמחים אינם פורחים, המין אינו נכחד,זה ניתןבטבע  מסחרי.

עוד נושא  ואם כך עמידות בפני קור הופכת להכרחית.ציבים. יבולים פחות או יותר יימסחרי, את צריכה 

איני יודע אם יש ארגנטינה. בארה"ב, המגדלים העיקריים הם בישראל ובמ מאשר לסלקציה. כיום, חוץ

עד כמה שאני . מספיק לעניין הקור ,לדעתי ,לא התייחסוושתלו הרבה,  שם ובארגנטינה. יהמשך בפרגווא

יכול להיות שבתנאים , אבל היבולים לא  גדולים, בדרום אמריקהמביקורי ועד כמה שהתרשמתי  ,יודע

קילו  300-ליותר מ , והגיעולהגיעאפשר . בארץ יםמספיק עדייןקילו לדונם  140 אמריקה(-)של דרום שלהם

הגידול  שיטותשיפור בוידי שימוש בזנים טובים, -הגשמת החלומות והתחזיות של פעם. וזאת שוב על לדונם,

כשאני מדבר על חוחובה מסחרית, אני לא מדבר על חוחובה להדגיש:  וכאן המקום. (דישון וכו', ייההשק)

רגע, אני חושב שבלבלתי כאן משהו. אמרתי ) בנבטים ה. עכשיו,יאני מדבר על חוחובה בהשקי ."בעל"

]יעקב  הד  ּובל   שבשעתו? מכיוון , ולא חצריםלמה אמרתי נבטים .הבנות-אי נהייתהחס וחלילה שלא  .(נבטים

זה היה פחות בנבטים. החקלאות -במשתלת שימור הקרקע של משרדב[ הייתה חלקה קטנה של חוחובה עור

בל את יכנושא לתצפית. הוא ק ,כנראה גידל חוחובה,או יותר  במקביל לתקופה שקדיש הגיע לארץ. בודה 

מה רוצה להדגיש: אני שוב  ובה.מאריזונה, אחד מהחוקרים הראשונים של חוח Gentryהזרעים שלו מד"ר 

יה בצורה יהשקעוד: ה, דישון וישמקבל השקי גידול, אלא "בעל"אינו גידול  שמגדלים היום במטעי החוחובה

במי ביוב.  משקים םחצרילפחות ב: חשוב . ועוד דבר אחדהי, לעומת גידולים אחרים, אבל השקיימתונה אול

תימן בקו שנבנה, -משוחזרים מהמפעל בשדהיאים מי ביוב קודם את מי הביוב של המשק, והיום מבניצלו 

 שנה את המטע.  מדיגדילה כמעט מכתוצאה מכך חצרים  .ידי המשק-על (בטוח )איני כנראה,

 להם יש עדיין גידולי חוחובה, לחצרים? א.ל:

יש עוד ו. משהו לדוגמהזה , . כדאי לראותלפחות דונם 4,000כבר הזכרתי: יש להם היום מעל לכן, כן,  מ.פ:

שבע ועוד. איני יכול לפרט כי אינני מעודכן. בכל -יד באר-בוקר על-שדה בשטח של, י, בבארבסעד :משקים

, ואני חוזר: . עכשיו, אמרתי כברלהצלחהבילי זה סמל בש. חוחובהדונם  0,000-מעל ל בארץ אופן, יש

פחות או שאני חושב  .י ביוב. זהומים שפירים. מי ביוב משוחזרים, אבל מבמי ביוב ולא השקייה בטיפטוף 

והיום בקליה, המטע גם במים מליחים )בשעתו  מסויים. אגב, אפשר לגדל חוחובה עד גבול יותר סיכמתי

 ך(.אמל הציוני ויואל דנהנגב של ד"ר עליזה ב-הניסיונות ברמתהתוצאות של 

רסומים. פ מחקרים והוצאת  םשהאני רוצה לשאול אותך עוד שאלה אחת. ידוע לי שאתה עסקת בעוד איזה  א.ל:

 האם אתה יכול להגיד את השמות של...

אני אמשיך. קשה לסכם את פרק הפירסומים. הם לא רבים בספרות המדעית. בתור מנהל מחלקה  .טוב מ.פ:

מחקר והרבה דו"חות. פרטים תוכלי למצוא בקורות חיי, הרבה הצעות ואחראי לפרויקט אמביציוזי, כתבתי 

במשך  ינת. טוב שהיו לי קולגות, שסיכמו עבודות, שהייתי שותף להן. הכתיבה הפכה לגביאם את מעוניי

ף, טהספר היהודי, כתבתי בש-בבית יבשנות לימודיהשנים לסיוט, אולי בעקבות פרשת המעצר שלי בשעתו. 

מקת. ללא זהירות. אולי מכך הרתיעה, הרדיפה אחרי כתיבה זהירה, מחושבת, מנו ,ומתוך השראה ,בתנופה

כך "פספסתי" את ההזדמנות לפרסם לא מעט פירסומים, שכבר היו מוכנים, מוזמנים, דרשו אולי קצת 

עסקתי בעוד מספר נושאים בנוסף  לצמחי מרעה ולחוחובה, ביניהם  ,חרתי את המועד. כןיציחצוח אחרון. וא

שמעסיק את האמריקנים צמח קה, בצפון אמרי( צחיחים)ים י  יד  ר  ה, צמח מאזורים ַאל  יּוַאניסיון בגידול גּו

 את הנושאסיכוי, ועזבנו ו שיש לזה נכבר עשרות שנים כמקור אלטרנטיבי לגומי המופק מהעץ. לא השתכנע

ם ופיתוח של עצים ושיחים וקלילאורך כל השנים: א יבעוד נושא עסקתי עם חבריוכעבור כמה שנים. 

 דב-ודות ליוסי בןתשיפור הסביבה, נוי. ושימור,  רוחות, ייעור,ולשימור הקרקע, הגנה משיטפונות, סחף, 

ומיני  )שהובאה בשעתה כצמח מרעה פוטנציאלי( הי  כ  אחדים מצמחים אלה כמו קו   וחושו המיוחד
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היחיד ). בשטח הניסיוני של עומר לייצואה, למשל, של ענפי קישוט קלגידולים להפאיקליפטוס, הפכו 

שלושים אחוז מתוך יותר ממאתיים  (י מדיניות המוסדותם שהזכרתי, ששרד את טילטולימשלושת השטח

על כך גדלים, ובחלקם משגשגים אחרי כמעט ארבעים שנה ללא טיפת מים מאז שתילתם.  ,שנשתלו מינים

הפנים לניצול אשפה -של משרד ובתמיכהפירסמתי מאמר לאחרונה. אזכיר עוד נושא: את הניסיון ביוזמה 

פוריות הקרקע. תיאורטית הניסיון היה מוצדק: להתפטר מכמויות  עירונית אורגנית גולמית להעלאת

התוצאות היו מעודדות: עדיין גדלים בעומר צמחי המרעה  :גדולות של אשפה אחרי מיון ראשוני. ניסיונית

אני רוצה להוסיף עוד מילה אחת. אם שנשתלו בצפיפות של אלף שתילים לדונם. אבל ההמשך לא היה. 

 , היו, פרט לגואיולהשטיפלתי בהם ה, הגידולים האחריםיבהשקי ולגידולסחרי, מ חוחובה הפכה לצמח

בין ומי  כפי שהדגשתי, שנה, 20כמעט  ת כברועומר קיימב קלוםיאהה בכלל. חלקות יגידולים ללא השקי

חוחובה עצמה, שעליה נערכו ניסיונות . עד היוםרח ול ופגד   ,שהיה מסוגל לעמוד בתנאים של האזורהמינים 

לכסות בירוק כמאתיים דונם לאורך הכביש לערד, למרות ו להתרבות שקייה ודישון בעומר, עדיין ממשיכהה

 שכבר שנים אינה מקבלת כל השקייה. 

 מי מטפל בזה? א.ל:

הרבה  אני הייתיו. שמטפלים ב קשה להגיד .ר למועצהנמסו מקרקעי ישראלמינהל הוחזר ל השטחתראי,  מ.פ:

של עצים סלקציה לצמחי מרעה. יש גם כריתה והן עושות כביכול עוד פעם  ,כבשים שלפלישה יש . שםפעמים 

לא קיבלו, לא ראו מים מהיום  מיםומטר,  40בגובה של המתנשאים לשמיים יש עצים אבל  פה ושם. 

 זה לא צחוק.כבר ארבעים שנה.  . גם בשתילה לא קיבלו מים, והם חייםחוץ מהגשם ,שנשתלו

 חוחובה היא שיח? היא עץ?ת התמונה: להשלים  אכדי  א.ל:

השטח כפי שאמרתי,  :וכו' יעור, שיפור הנוףילגבי ו. ויותר גובה שיח, שיח שיכול להגיע לשני מטר היא מ.פ:

בינתיים רוצה  המועצה לאו .נהל מקרקעי ישראלילמ אותואנחנו הצטרכנו להחזיר . עד היום מתקייםבעומר 

 ,והפסקת כל טיפולבעומר החוחובה, אחרי הניסיונות שלנו אני חוזר, ב, . אגעליו, רוצה לשמור ותולעקור א

 .מאתיים דונםב מדוברוהשטח,  אתכמעט כיסוי מלא עדיין מכסה 

 איפה זה נמצא? א.ל:

 .מול הכפר בעומר מ.פ:

 בעומר באיזה שטח? א.ל:

מטע של המתחיל  ,ון צפונהבכיו ּהלימינ   התעשייה,-לאזורהכניסה ליד כף יאם את נוסעת לכיוון ערד, ת מ.פ:

, והעצים רעה שסיפרתי עליהם קודםימה  , צמחימאז שנשתלו היעוד בלי השקיוה. יבלי השקיהיום  ,חוחובה

 הנושאים העיקריים היו . אני חושב שאלה פחות או יותרוכו' שיחים למטרות שימור הקרקע, שיפור הנוףהו

ללא דרישות לתוספות מים, או בדרישות  רים צחיחים: חיפוש ופיתוח מיני צמחים שיתאימו לאיזולעבודתי

, אבל כשהייתי צריך 4002-יון הזה נערך ב. הראיחסית צנועות. ועוד מילה: הזכרתי את רתיעתי מכתיבה

 אני סוף סוף משתחרר.  4000לעבור על הטקסט, ההיסוסים חזרו. עכשיו, ביולי 

 תודה רבה לך. א.ל:

 זה מספיק לך? מ.פ:

ונתת לי תמונה ברורה על מה שעשית. זה מיוחד, הייתי אומרת, כי לא שמעתי עוד  ,החלט מספקכן, זה ב א.ל:

 סיפורים על זה. תודה רבה עוד פעם.
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 נספח

הברית, גרמניה(, ונערכו בשיתוף עם -ידי גורמי חוץ )ארצות-אחדים מהמחקרים, שהייתי שותף להם, מונו על .1

 וצואנה(.)מצריים, קניה, ב תים במקביל בארץ ובחו"לימוסדות חוץ, לע

כשדיברתי על צמחי המרעה נשמעתי פסימי לגבי הסיכויים של ניצולם בעתיד לאור המסקנות אליהן הגיעו  .4

המצטבר בגוף לאחר אכילת מינים  לחנמצא, בין היתר, שלסילוק עודפי המ .חיים-המומחים לתזונת בעלי

מות גבוהה ביותר. מכאן המסקנה שלמינים כמו מלוחים נדרשת השקעת אנרגיה מרובה ושתיית מים בכ

הופתעתי, לכן, כשלאחרונה פנו אלי לאינפורמציה, אלה ערך תזונתי פחות או יותר שווה לזה של קש. 

 נחכה ונראה. וכשסופר לי על שתילות בערבה. 

ואלו שטחי  ,שתילים לשנה 300,000המשתלה בחצרים הגיעה בשעתו לתפוקת , נמסר לי שאשר לחוחובה .3

אפשר היה להגיע ללא הבסיס -אי כךדונם, חלק ניכר מהם בחצרים. ל 0,000-מעבר לבארץ דול התרחבו הגי

נושא  בלעדיהם. ובמעבדה ובניסיון בשטח שוםשל חומר גנטי מובחר שזוהה במעקב סבלני בשדה, בי

 החוחובה עלול היה להצטמצם למחקר אקדמי. 

רבים, חוקרים, טכנאים  מצדשיתוף פעולה ושל יוזמה  היו פרי שלעבודתנו טובות או לא טובות, תוצאות  .2

ששררה בין בודאי האווירה הטובה . את שם של חלקם לפחות ופועלים. השתדלתי להזכיר בריאיון הזה

ואני נזכר עכשיו בעוד כמה שמות: שמחה תרמה לא מעט להצלחה. העובדים ללא הבדל של תפקיד או דרגה 

המזכירה, גרינשטיין המחסנאי, עופר היימן סורוג'ון ית מעולה, רבקה שתלנ –ינית 'הקוצה ט  ּוביק  ד  ו  

האגרונום, עמרם נבו, שהתפטר לאחר שלא אשרו את תכניתו לפיתוח הפיסטוק, והמשיך את העבודה באופן 

 ומי יודע כמה שכחתי.  , הגננת והשתלנית., רוחמה סמילנסקי )אגין(עצמאי ובהצלחה

המפגש המרגש עם חיילי הבריגדה שהיו פעילים באותו "ים שחור של פרט נוסף לסיפור תולדות חיי:  .5

, ואנחנו השתדלנו לתרום לתנועה , בו הם )הפליטים( מצאו מקלט זמניבמילנוהפליטים" באותו הבניין 

 .ולעליה

של סבתי מצד אמי היה אחד מרופאיו של  ה: סופר לי שאחד מבני אחותוכדי להדגיש את תהפוכות החיים .0

בשפה,  אדווקהתעמק מתורגמן וסופר. הוא תונאי, יפרטיזן, ע - טו המנוחר  ב  'יל  ואשר לאחי ג  מוסוליני. 

ם במיוחד לגבי אותה התקופה שקדמה למלחמת העול ,בספרות, ובהיסטוריה של אוסטריה וגרמניה

ב כתגיבורים -שליטים וקורבנותעל השנייה. עליה, על אישים, הראשונה והסתיימה עם סוף מלחמת העולם 

 שירה מרגשת. -מין פרוזה

הינו מעצב פנים וחובב אמנות. אחותי  טו  נ  י האחרים. ר  יטו, ואולי מילה על אח  ר  ב  'יל  הזכרתי את אחי ג   .0

ה, תלמידה ט  ס  אוהייתה אשת עסקים מפולפלת, ואחותי הקטנה פ   , חובבת ספורט וציור,הנ  ד  ר  המנוחה ג'יו  

 אני הנני "הכבשה השחורה" ואולי איכר.ו .הנה עקרת בית מסורה ,מתמרדת בנעוריה

אישי ואחרון. סיפרתי על אוכל ורעב במחנה, על האובססיה שלי. ברגע שהזדמנה אפשרות לעבוד ועוד פרט  .1

התנסותי האישית ניה. מתוך מ  לא עזר הרבה. הרעב הפך ל   ., קפצתי על ה"מציה"של המחנה במטבח

שמשום מה המסכנות ת החמאה ואת מניתי שולח להם במילנו, הי יעם מצוקתם של הוריי ואחיוהזדהות 

 י( קיבלו אותן.יהמטבח. מי יודע אם אי פעם הם )קרוב ןהיו מחלקים לנו, לנו ולא לקבל

 


