זיכרונות        -   	סוניה לבקוב

זיכרונות אלו הועברו לכתב מהקלטות זקני היישוב בגליל.
ההקלטות נערכו ע"י אורי שרפמן מבית-גן(יבנאל) והם רכושו הפרטי של בלהה ואורי שרפמן.
ההקלטות נמסרו לארכיון המושבות יבנאל משמר השלושה ובית גן אשר יהיו לתועלת הציבור כולו. 

									תמלל ע"י יואב בוקשטיין

סוניה: ואני הרי לא מבינה בזה הרבה, אבל ראיתי ילד חלוש, סימן שהוא לא אוכל, ילד בריא סימן שיש לו מספיק אוכל. קודם כל תודה לברכה, ברכה ומרים רוזנפלד עשו הרבה מאוד..
אורי: ברכה אברמזון.
סוניה: ברכה אברמזון, נו היינו מביטים, תני לו לאכול זה וזה, גדלו התחילו לטפל יפה, כעבור שנה כבר צעקות איפה אני אשכב ככה לאט, לאט עשינו פינות של רהיטים ואוכל, אח"כ באו הצדיקים ללמד אותנו לבשל אוכל אירופאי, בישלנו פעם אחת אבל הם זרקו, פעם שניה הם זרקו עד שבאתי תבשלי חילבה ובחילבה שמנו ירקות וככה לאט, לאט הם נעשו לנהדרים. 
אורי: איזה חומר זה היה?
סוניה: תימנים, על פי רוב תימנים הם הכי בני אדם.
אורי: ואיך הייתה המעברה? נקייה?
סוניה: לא רע, לא רע. אבל מה אני זוכרת, שבת  אחד בא אליי מרוקאים, המרוקאים החליטו להרוג את תימנים, באתי לשם, אברהם הרי היה אדוק, באתי לשם, אתלן אתה זוכר אותו___ מה לעשות הכנסתי לו סטירה _-מתתיהו קוסטיצקי ומאז נעשינו ידידים וככה הלך והמעברה הייתה נהדרת __את יודעת משפחה של יאנה באו אנשים נהדרים אתה שומע, שקטים, טובים, כשבאתי ואמרתי חברה אם מישהו ממכם באדום..
אורי: זה היה בדונים(?) זה לא היה___שתי משפחות בבדון.
סוניה: מחר תהיו במזכירות מה אני יעשה וכך נעשתה מעברה נהדרת,
אורי: אני זוכר את המעברה הזאת, לא זוכר כמה שהיא הייתה נהדרת
סוניה: המעברה הזו טובה מאוד, לעומת יבנאל 
אורי: פה יותר בני אדם פה היו..
סוניה: הם היו נחמדים.
אורי: לאיפה הם עברו אח"כ הם בשיכונים השניים ה...
סוניה: הם בשיכונים, הם פה, הם 
אורי: רובם עזבו _ גדי למקומות האלה. 
סוניה: איפה זה? מה שמו.


סוניה: יהושוע פרועה שהייתה שם שריפה..
אורי: השרפה הייתה בצריף של בעלה של מי שגר היא הייתה כאן 
סוניה: לא, הראשונה הייתה שהתינוקת נשרפה, עמוס טוויטו עם ברון זו הייתה השריפה הראשונה, השריפה השנייה הייתה אצל סרור אז ילד אחד החזקתי ביד ואת יהושע דחפתי עם הרגליים 
אורי: עד היום הוא מסכן.
סוניה: הוא מסכן, עד היום אנחנו כולנו מסכנים.
אורי: אנחנו רצנו לכבות את השירפות והעולים ברחו.

אורי: זכרונות אלחנן לבקוב.
אלחנן: כשאני באתי הנה אז אני שמרתי ביבנאל, גויסתי בתור שומר ואני שמרתי ביבנאל. היינו צריכים לשמור גם ביבנאל וגם בבית, הייתי בבית גן כשומר, אז בנו רק את הבתים.
אורי: מי היו הראשונים אז אתה זוכר? מי היו הראשונים? מתי היגורובים באו?
אלחנן: היגורובים כבר היו, 
אורי: מי עוד היה? סנדלר היה?
אלחנן: סנדלר ושרפמן וחרלפ וגרינברג.
אורי: הולנדר.
אלחנן: אח"כ בא הולנדר וצבי שושני.
אורי: זאת אומרת אז היה הרומן שלך עם סוניה.ואז היו פה מנדלוביץ והיה___________נסע לארגנטינה אח"כ.
אורי: ואז היו מחזרים עם הפטנטים של עכשיו בבחורות?
אלחנן: בדרך כלל הבחורים אלה המג'ייניקים ריסים היו בחורים כמו שרפמן וגרינברג וחרלפ היו גומרים את השטבי(?) כמו שקראו ואת האדמות על פי רוב היו מוסרים לערבים לעשות קרב והם בעצמם היו מתיישבים ברכיבה עם הרובה והיו נוסעים לראש פינה למטולה לחפש בחורות.
אורי: היה שמח בערביים?
סוניה: בית כנסת שרקדנו שם.
אלחנן: זה כבר יותר מאוחר.
אורי: מה היה עם הריקודים בבית כנסת.
אלחנן: לא זה היה כבר יוצר מאוחר.
אורי: ואיך היו האספות בועד?
אלחנן" או, זה תמיד רעש היה.
סוניה: לא, רוחמן הזקן _____
?: אני זוכר קצת את הפנסים שעפו באסיפה.
אלחנן: הפנסים זה הרשקוביץ ובין גליל.
אורי: מה היה בין אבל לסנדלר?
אלחנן: בין אבא לסנדלר אינני זוכר.
אורי: שהכניס לו סטירת לחי לסנדלר.
אלחנן: זה אני לא יודע, כנראה שלא הייתי פה אז. אבל הייתי שנה פה, שנה שם אתה מבין ככה זה. היה ביבנאל איפה שעכשיו בית הספר היה צירף גדול, היה צריף גדול ושמה גרו שרפמן, גופן וגרינברג וכל אלה.
? באיזה שנה הגיעה הברושקובסקי?
אלחנן: הברושקובסקי הגיעה מקפריסין.
אורי: למה הם הגיעו הנה?
אלחנן: הם היו, מרוסיה הם נסעו לקפריסין בתור מתיישבים ואח"כ עברו לארץ ישראל ובאותה שנה הכרתי כבר את סוניה. חזרתי למרחביה אחרי שנה התחתנו.
אורי: איפה?
אלחנן :פה.
אורי: ואיפה גרתם בבית גן?
אלחנן: בבית גן גרנו אצל מקלר. 
?: מהבית של מקלר לאן עברת לגור?
אלחנן: כשהתחיל אדמות לוביה הייתי בין המועמדים של אדמות לוביה.
אורי: ואיפה גרתם?
אלחנן: גרנו אז, בנו בתים , חמישה בים ראשונים. שמה.
אורי: אתה, שמושקין, סנדלר, חמישה האלה כן וגרנו שתי משפחות בבית אחד.
אורי: כל אחד היה לו חדר.
אלחנן: חדר.
?: עם מי הייתם גרים אז?
אלחנן: אנחנו גרנו עם משה בן ספרי. 
אורי: הבר מצווה של חיימקה עוד הייתה שם?!
אלחנן: הבר מצווה הייתה אצל הסבא כמובן, אנחנו גרנו מול.
אורי: כמה זמן גרתם יחד?
אלחנן: אני חושב שאיזה שלוש שנים כי להנה נכנסנו ב-29
אורי: 1929 אני זוכר כשבנו כאן את הבתים האלה. 


