
 גנני על אברהם( מעלה חמישה)בעתון ידיעות הקיבוץ  פרסום

 
 על עצים וארזים

 אברהם גנניתיאר החבר  –זה היה פעם שמו של עלון קיבוץ מעלה החמישה  –" במעלה ההר"בגיליון , 7891בשנת 
ועל חלקת , מסייר אני בגן המשקיף על נוף הרים מרהיב, כדרכי: "לנגד עיניו התרחששה את השריפה הגדולה

עוד יום קיץ שחון , וחושש אני בלא מעט חרדה שהנה...שנים 71והם בני שנה עד , הארזים שניטעו זה מקרוב
הם קדים , עומד לצדם, הנוטע, ואני...ועמדו כמו נסיכות , הארזים התמתחו כלפי מעלה בגאווה...ולוהט עבר וחלף

בואו הינפשו בצל : עוד מעט אוכל להגיד, מעיף מבט מלטף ואוהב, המגדל, ואני... אילו אומרים לי שלוםכ
ומכלות את החלקות הנטועות , ראיתי לתדהמתי להבות אש עולות גלים גלים, בשעת צהרים, והנה... הארזים
, ארז אחד העומד להישרף ניסיתי להציל לפחות, מתבונן בחזיון האימה בחוסר אונים, עמדתי לבד.. ארזים

מול , בתופת השואה, את אחיי הקטנים ואת אמי שעלו באש, ראיתי בארזים את בני משפחתי... ולשווא
 ...."ואין מושיע, היה למאכולת אש, תוך דקות ספורות, עמל שנים...עיני

זה שמו של עלון  -" םקורים דברי" אחרונה בגיליוןכפי שעולה מדברים שכתב ל, זה סיפור אהבה –גנני והארזים 
, וכתחביב, בזמני הפנוייישמתי , המלון של היום, בבית המרגוע, אחראי מטבח, עבדתי כאקונוםכש: "הקיבוץ כיום

ואת , עיצבתי במו ידי את הסלעים הגדולים בכניסה למלון; כשגיננתי את שטחי בית המרגוע, גנני, את שמי
 ;תיעדתי את רכישת השתילים והזרעים, בנוסף. במלון ובקיבוץ, שתלתי וטיפחתי מאות ארזים, זרעתי, גינותיו

בסקר ארצי על , 7891בשנת . בה פירטתי את קצב גדילתו ובעיותיו המיוחדות, לכל עץ הקדשתי תעודת זהות
במשך . ב"וכיו, מ"ס 71, מ"ס 1,  מ"ס 3: אלא גם את אורך מחטיו, מדדנו לא רק את גובה העץ ואת היקפו, הארזים

ואף נתתי לסלעים ולארזים , הלבנון ועוד, אטלנטי: דתי להתמצא ולהבדיל בין סוגי הארזים השוניםהזמן למ
צמרתם , את השריפה שהארזים שהצליחו לשרוד", הוא מסיים, "אני מקווה...כאילו היו חלק ממשפחתי, שמות

ישמרו את ערכי ומורשת שההווה והעתיד , ויד אדם לא תגדע אותם, הירוקה תקוד כאומרת שלום עוד שנים רבות
 ".העבר

גאוות הקיבוץ סביב מה שנחשב , קשורה בוויכוח שניטש לאחרונה במעלה החמישה, של גנני, הבעת תקווה זו
מאז . מעלה החמישהבכניסה ל, אותם ארזים כבדי שנים וצמרותבעיקר  –וארזים , סביבה, טבע: ומורשת מייסדיו

נגד , אבקמנהל מוא ה, פינת החמד ע החדשה להמיט על"ת התבההרס שמאיימעל  אחד מחברי הקיבוץנודע לש
ד צפריר בן אור "עו ,מתייצב בשם הקיבוץ -הרי לכם דרמה  – החבראל מול . "הרס הטבע שזורעת תנופת הבנייה"

חלק נכבד ועיקרי בעיצובו , (מגדל)חנה רביב ל": פי שמפרט גנניכ, רשושיש לו קשר חזק למ, מגבעת חיים איחוד
שנולדה עם ראשית , אימא ואבא של יערה', החמישה'היא אלמנתו של יצחק מגדל מ, כידוע לכל, חנה. הנוףשל 

 ..."אור-ד צפריר בן"סבתא של עו, מבצע הייעור של קרן קיימת באזור
המכונה הנאצית  החליט לבדו לברוח מציפרני 71בגיל , יליד בוריסלב שבפולין, בפני עצמו ארז, (83)גנני אברהם 

כדי "הצטרף לצבא אנדרס  , בשואהשנספו כולם  את אימו אחיו ואחיותיואיבד שהתקרבה לבתי היהודים וכך 
, עם צבא אנדרס הגיע ארצה". כבדות ירייהאחראי על מכונות "והצטיין בו כ, "להילחם על שחרור פולין

שלוש שנים . למשמר השרוןהובילוהו , ועתו מביתתנ, אחר בוגרי גורדוניה יושוחיפו', 33-ב, תחרר משירותוהששוכ
פגש את  במשמר השרון ."בשבת השחורה"וגם נלקח בשבי הבריטים , בלול עבד ,עבריתלמד , נהדרות היו לו שם

ועם , תהיהצטרף א, '31-ב. "עד היום שהיא אשתי היקרה, שושנה ויינטראוב, אחת הנשים היפות והטובות"
 31-ו, ניהל את בית הקירור לפרי, הקים את ענף הלול, כלולן מדופלם, כאן. הלמעלה החמיש, תינוקת ראשונה

 . עבד במלון,  עד צאתו לפנסיה, שנה
 ?מה אתה עושה היוםו( ש)
. וזה נותן תעסוקה, נינים 73-יש לנו שמונה נכדים ן. אני משומש במצב טוב. אני עושה רושם טוב, קודם כל"

אוהב צמחים , אוהב לטייל בטבעמאוד אני , בפולין, מאז הטיולים עם אבא. לטייל, לפעמים אני נוסע לירושלים
כמו שבן , אז אורנים, עצים: אנשים שאמרוהיו . בקיבוץ פעם התווכחו מה לשתול. ככה גם הגעתי לארזים. ועצים

חייו , שטחיים ושורשי, הוא חלש, מתאיםהסברתי להם שהאורן לא . "איקליפטוסיםאז , עצים": גוריון אמר
הלכו בשתי  0111, ארזים שהיו כאן 0111-ומ. אלף ארזים נטעתי בעצמי. לעומת הארז החזק והיפהפה, קצרים

ואז . נשברו ונעקרו, בעיקר אורנים, והרבה עצים, הייתה סופה קשה, נתייםבחורף לפני ש. 111נשארו . שריפות
 "ארזים - שנה 31בדיוק מה שאמרתי לפני  –ם ביותר למקום מיהמתאי צים הע: קבעו כל המומחים

 .איום חדשמרחף עליהם עכשיו ( ש) 
 ."לא יפגעו בארזים. יהיה בסדר, שאחרי מה שכתבתי בעלון, אנשים הרגיעו אותי"
 .אז אתה רגוע( ש)
לנטוע צטרך י, ויעקור ארז אחד, מי שבונה בית: אני אומר לאנשים. אני עם יד על הדופק. זה רע, להיות רגוע"

 ."במקומו חמישה
 

 ארזים וסלעים, אברהם גנני עצים
    


