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  . ובשניה לאחר נישואיו לחיה ברוידה ,1909- ע" תר-ט "הראשונה כשהגיע לארץ  תרס.ברנר התגורר בשתי תקופות בפתח תקוה 

אותו כתב בשנה הראשונה למגוריו כאן כשהדמות " מכאן ומכאן: "רשמיו משנות מגוריו בעין גנים העלה ברנר בשני רומניםאת 
כשהרקע הוא סיפורה ,  הרומן השני שכתב מאוחר יותר" שכול וכשלון"ו,אריה לפידות בספר,גורדון. ד.המרכזית ברומן הוא א

את זעזועיו ממלחמת העולם .מהדמויות המרכזיות בספר ,חנוך,  הינוך הטרגי של משפחת פסילוב ששכלה את בנה הצעיר
  ".מוצא"דאגתו ועזרתו לפליטים כתב בסיפורו ה,הראשונה 

על קבלת . השמועה על הגעתו של ברנר  לעין גנים עוררה שמחה בקרב הפועלים ששרו לכבודו מהגורן במושבה עד לעין גנים
הוכנו  מקומות ישיבה מארגזי ,חצרו של אליהו דיין הוכנה במיוחד,זה היה יום שישי..."מרדכי קושניר,האורחים סיפר לימים 

על ,גורדון קיבל את פניו וברנר על הישוב החדש". אחד הצעירים ירה באויר, מצב הרוח היה מרומם..,מלוחות ומכל הבא ליד,נפט
קטעי ...זו היתה אקסטזה של תנועות ידים ורגלים, בשנים רקדו . "בתום הנאומים החלו ריקודים ובראשם הזקן.הפועל והעבודה 

  ".היכו בתמהון פלאים,הניגון שליוו את הריקוד גברו ולעתים נבלעו
 וברל  אך בעיני דוד שמעוני,לרבים הצטייר כאיש קודר. ברנר היה מאופק סגור ובודד ובדרך כלל לא השתתף בויכוחים ציבוריים

לכל , למשכבו, למזונותיו,זו דאגה לזולתו "באיגרותיו מעיד על נכונותו של ברנר לעזור  ברל כצנלסון  .כצנלסון היה איש דואג ורך
  "...לפני שבאתי הנה כבר שאל לעבודה ולמקום לינה לי,אדם הנקרה לפניו

ברנרפנה , שהיה טיפוס שונה מהאחרים ובדרך כלל הלך יחף" קושה"שמעון קושניר מספר על מקרה בו פגש ברנר את יקותיאל 
חלץ נעליו והציעם .....נסה לנעול את אלו, הערט יונגערמאן לי יש שני זוגות נעלים....."ו  באחת הפעמים בו נתקל בו והציעאלי
  .שסירב בתחילה לקחתם" קושה"ל

ערים תמיד ונמשכים הוויכוחים עם אבא היו סו"...יעל גורדון בזכרונותיה , גורדון. ד.בתקופה זו ביקר לעיתים קרובות בצריפו של א
  ".. לעיתים עד חצות הלילה

כן נהג להגיע ,וכשהגיע לשם ישב בין הפועלים והתעניין במעשיהם ובגורלם ,מלון הפועלים ,"במלון רבינוביץ"ברנר נהג לבקר 
  ..ולא פעם היה עד להשפלתם של הפועלים עד שקיבלו יום עבודה"הבורסה "–ה 'לבירג

דבריו ברך וב,בנשף הפתיחה נשא  נאום הפתיחה, בבית טומושבסקי" קלוב הפועלים"נפתח " גנים -עין"בתקופה זו בה התגורר ב
הרי הם ראויים ליעודם אלא מי ,שיהיו באיך ראויים ליעודם, שיהא אורך גדול? אף אתה קלוב הפועלים במה אברכך"את הקלוב 

  ".יתן וירבו הבאים ויגדל אורם
מאמר בענייני דת " הפועל הצעיר"ב בתקופה זו רסםכן פ, רבינוביץ ואחרים, גורדון נאומים לצידם שלבפתח תקוה ברנר נשא 

  .ואמונה שהסעיר את ועד חובבי ציון שהפסיקו את תמיכתם בעתון
בשנות מלחמת העולם הראשונה  נישא לחיה ברוידה מפתח תקוה וחזר להתגורר .אחרי שנת מגורים כאן עבר ליפו ולירושלים

  . וברנר התגלה כאב מסור, כאן נולד בנו אורי, של גיסו חיים ברוידה בצריפו" עין גנים"ב
ברנר אסף את בני הנוער ."כשהגיעו מגורשי תל אביב לפתח תקוה ועין גנים מצא ברנר שדה פעולה בעזרה לפליטי תל אביב

מי שלא ראה את ..רופות ובגדיםת,ברנר התרוצץ כדיי להשיג מזון , ואירגנם לגדוד שסייע  לו בהגשת עזרה לפליטים, שבעין גנים
  ".אינו יודע מהי עבודת קודש,ברנר באיזו מסירות וחריצות עשה עבודתו 

  

  ברנר בעין גנים
 

  :ביבליוגרפיה
  . ת"מועצת פועלי פ. בית נטע,התלם הארוך,ריכר מרדכי

  .  ט"תשי, ]ל"חמו: [אביב - בני הדור ומוריו  תל,קושניר מרדכי 
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