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 2022ר פברוא  –פרדי כהנא  –ארכיון בית העמק    ליקט וערך 

 ימי סיביר העליזים 

לא  הישן  האוכל  חדר  באזור  הקרים  המים  מתקני  על  פרדי  של  האחרונה  רשימתו 

 .מים קרים OK   ?ענתה על התהיה מה התשוקה הגדולה הזאת למים קרים

ה אפילו   60וה    50-בשנות  להאמין.  קשה  בבתים.  מקררים  העמק  בבית  היו  לא 

הישראלי לא    כבר היו ארגזי קרח בבתים. קשה לחשוב שבקיץ  העות'מאניתבירושלים  
כוס הסודה הכי קרובה לקבוץ היתה ברדיוס    רור למזון אצלנו בחדרים.יהיו אמצאי ק

 .קמ' )הכביש לנהריה היה מפותל מאד( 15של 

 ?מה עשינו

היה מכשיר הסיפולוקס. סיפולוקס הוא מותג ישראלי לבקבוק מתכת להכנה ביתית  

מין סיפון מסוכן למדי. זו  של סודה )הסודה סטרים הוא הגירסה העכשווית(. זה היה 
היתה המתנה הכי פופולרית לחתונה. היינו הולכים לחדר האוכל למלא מים קרים 

אך מה עם החלב? המרגרינה? אכן היינו מביאים    חגיגה גדולה.   ושותים סודה בבית.

מדי יום מוצרי מזון בסיסיים מחדר האוכל ואוכלים באותו יום לפני שיחמיצו. לא היה 
"אספקה קטנה" פעמיים בשבוע למוצרים כמו    ההייתו עם מוצרי מזון ,  צורך בכלב

פעם בחודש     משחת שיניים ונייר טואלט שניהלה אמא סלינגר ) אמא של חביבה(.
חילקה סלי יונש עוגיות ושוקולד שאמור להספיק עד החלוקה הבאה בחודש הבא. 

רים וילדים היו נפגשים  קרים היה מקור מיים חיים. חב  מיםעכשן מובן יותר למה מקור  

 .ליד הכלבו. ומה עם גלידה? היצחקתם 4.00כמו היום בשעה  ההברזייעל יד 

בגודל   מקרר  סיביר.  מקררי  הגיעו  שלו    הטלוויזיואז  תמונה  לראות  אפשר  בינונית, 

 ."באתר "נוסטלגיה ישראלית

. כל מקררי היין שיש לנו היום בבית ומקפיאי הבשר  ןהענייקשה לתאר את משמעות 
יי -) 70  -ב   גלידה ( לא  יכולנו לעשות אפילו  שוו למה שעשה לנו הסיביר הידידותי. 

                                                                                22.2.2022ה יוגב יאלדנ                                                                       .ביתית
 

 

 

הראשון בבית    "הסיביר"

במרפאה    הועמד  העמק  

קופת   באדיבותה   של 

כשנה  ם  חולי כללית, 

חולקו   שהמקררים  לפני 

 . לבתי החברים

'הפרסומ  של  ותבמדור   '

  'הטלוויזיה'תכנית  

פרדי בליץ  הסטירית של  

גד של  נועהעון )אבא   ,  

הוצהר:   ו  קנ"ותמרי( 

שקר  ביר'סי המקרר   '

                   ()פ.כ. "  יותר...

 

 


