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מבוא

הרהורים לצד כתיבת הספר
צפת נמצאת בתוככי ההוויה המשפחתית שלנו .צפת של פעם,
הדתיתמסורתית ,הולידה את היסודות התרבותיים של משפחתנו שרובם
נטמעו בתרבות הישראלית החילונית ,העכשווית.
צפת היא העיר שמשפחת גייגר יושבת בה כבר שמונה דורות וחיה בדוקיום
עם שכניה הערבים .זוהי העיר שב 1948התגוררו בה  12אלף תושבים ,בהם
אלפיים יהודים בלבד ,שהיו נתונים במצור עד מאי  .1948הם שרדו הודות
לגבורת הלוחמים ,שנולדו וחיו בעיר ,ובסיוע לוחמי הפלמ“ח ששחררו את
העיר במבצע יפתח.
אני נולדתי בצפת שנה אחרי כן ,ב ,1949וגדלתי לתוך המסורות ,כשפרשיות
הגבורה והסיפורים ההיסטוריים מקיפים ומלווים אותנו עד היום.
על ספר זה עמלנו יחדיו :אבא ,אימא ,שני אחיי ואנוכי ,בשיתוף פעולה
מלא של כל הנכדים .מלאכת הכתיבה נמשכה למעלה משלוש שנים .אין בו,
בספר ,תיעוד מדויק של ההיסטוריה של יהודי צפת ,אלא ניסיון להמחיש
לקורא ,בצורה אישית וחווייתית ,את ההווי ואת קורות העיר בימים של
טרום המדינה במטרה להעביר לדור הבא ,יחד עם הידע ,גם תובנות ומסרים
ערכיים ,שאבא גיבש לעצמו בחלוף השנים ,בתקווה ש“פיסת“ ההיסטוריה
תונצח בדרך זו ,ולא תישכח.
עצם הבחירה באירועים אלה ואחרים הייתה משימה קשה ומורכבת לכולנו.
לא תמיד היינו שלמים עם הבחירה ,אך אבא היה הפוסק האחרון .כאשר
נדרשנו להחליט באשר למקרים שהיו כרוכים בדילמות ערכיות ומוסריות,
וסיפורים שאינם מתיישבים עם הזרם המרכזי ,דעתי הייתה שיש להשאיר
את הדברים מחוץ לספרנו ,וההיסטוריה תשפוט.
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ככל שהעמקנו הבנתי שכדאי להתמקד בסיפור חייו של אבא המשולב
בתולדות המדינה ובתהליך הקמתה .באמצעות ספר זה רצינו להעביר את
אירועי התקופה ,כפי שאבא עצמו חוה .האירועים ההיסטוריים שעליהם
כתבנו מתמקדים בו ובמשפחתו ,במקום שבו צמח ,בצעירותו ובבגרותו.
החוויות האישיות שצבר במרוצת השנים ,השורשים המשפחתיים
והערכים שגדל עליהם ,מאפשרים לנו גם ניתוח ומציאת תובנות
והקשרים בראי הזמן.
יודעת אני שהקריאה תביא בעקבותיה חיוכים רבים ,אבל גם הרהורים
רבים ,ערעורים ושאלות .זו הייתה כוונת הכותב :לגרום לנו לרצות לקרוא
שוב ושוב בין השורות בניסיון להבין עם מה התמודדו אבות אבותינו אז
ועם מה מתמודדים אנו היום.
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פרק א

זיכרונות מילדותי המוקדמת :טקס ה‘חלאקה'
הזיכרון הראשון שנצרב בזיכרוני הוא טקס ה‘חלאקה‘ שנערך על הר מירון
ובו גזרו ,לראשונה את תלתליי הבהירים ,הארוכים ,שכה אהבתי והיו מקור
גאוותי.
ה‘חלאקה‘ (בערבית :תספורת ,גזירה) הוא מעין טקס חניכה דתי וטקס
התבגרות ,שבו גוזרים לראשונה את מחלפות ראשם של הפעוטות בני
השלוש ,כשגזירת השער מסמלת את תום תקופת הינקות.
בשביל הוריי ,אליהו גייגר וברכה גולדה לבית לוינזון ,היה זה יום שמחה וחג,
בשבילי היה זה אירוע טראומטי ,סיוט שלא נשכח ,ואת הטראומה הזאת
שחוויתי בגיל כה רך ,אני נושא עמי כל חיי...

נאוה לוין (גייגר)
מושב גאליה,
קיץ 2011

התהלוכה עם ספר התורה למירון ,ל“ג בעומר 1920
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המכונית הראשונה בצפת ,מספרה Ha 809בגימטריה ח'ה תת'ט ,שבה הובילו את ספר התורה
למירון .הנהג פאזוולו ,מאחוריו חכם יהודה ענתבי מנהל בי"ס 'מזרחי' ,הקצין כהן חבוש בקולפאק,
מאחוריו מוסא פרגו'ן ,מימינם יהודה גלדסטון ,מנכבדי העיר ועל הסוס רוכב קצין בריטי

אני זוכר היטב את רעמת התלתלים שעיטרה את פניי ,ואיך הייתה אמי
חופפת את שערי בתוך גיגית גדולה ,כחולה ,מעוטרת פרחים ,אותה גיגית
שהשתמשו בה גם כדי ללוש בצק לחלות ולמאפים כמו רוגלאך וביגלאך.
ואני ישבתי על ברכיה של אמי ,שסירקה בהנאה רבה את תלתליי והוסיפה
להם נופך בסלסול מיוחד.
הידיעה על תלתליי הבהירים נודעה לי מאמי ומהשכנים שהיללו ואמרו:
“איזה ראש מתולתל ויפה יש לך “,ואני התגאיתי במחלפות ראשי שלא עלה
בהם מורה ותער ,ורק קיוויתי שאיש לא ייגע בהן לרעה .תקוותיי נתבדו.
זה היה בבוקרו של ל“ג בעומר שנת תרפ“ז ,יום הילולת ר‘ שמעון בר יוחאי .אבי
אליהו בן יוסף צבי ואמי ברכה בת ברוך ז“ל הלבישו אותי בגדי חג ,חבשו לראשי
לראשונה כיפה שחורה ,חדשה ומבריקה ולקחו אותי אל הרחבה הנמצאת
למרגלות הר מירון ,שם עמדה לה שיירת חמורים ואחריהם  -החַמרים.
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אחרי משא ומתן על גובה המחיר עלה אבי על החמור הראשון ,והחַמר הרים
אותי והושיבני לפניו .אמי עלתה על החמור השני ,וכך התחיל המסע.
לאורך הדרך ראינו שיירות ,כולם רוכבים על חמורים ,וכולם נושאים את
פניהם לקברו של ר‘ שמעון בר יוחאי שעל הר מירון ,שם מתקיים כל שנה
טקס ה‘חלאקה‘.
במחצית הדרך עשינו חניה .מתנדבות לדבר מצווה הגישו לנו תה מהביל
או כוס מים קרים .לאחר שעה ארוכה הגענו לרחבת בית הכנסת שעל הר
מירון ,ושם התחיל הסיוט לילדים והשמחה להורים :אבי במעגל החוגגים
הרוקדים לנגינת הכליזמרים ,ואני רכוב על כתפיו ,ואין לי שמץ של מושג
על שום מה ולמה לקחו אותי .באותו זמן החלה אמי לחלק לחוגגים לייקאך
ויי“ש .בין ריקוד לריקוד הרגשתי שמחלפות ראשי מתקצרות ומִדלדלות עד
שהן נעלמות.
קשה לתאר את הסבל שחשתי ואת חוסר האונים .אני ,שחלב אמי עדיין על
שפתותיי ,נלקח בכוח ,נישא כנגד רצוני על כתפי זרים שרוקדים באכסטזה,
במעגלים איןסופיים ,לנגינת כליזמרים .ואני חסר הישע ,בוכה ומתייפח,
ואין שועה .בכיי נבלע בשירה הרועמת ,נעלם ברעש תופים מחריש אוזניים.
מפעם לפעם קופץ מאן דהוא ,מספריים בידו ,תופס תלתל וגוזר ,עד שלא
נשאר שער לגזור .דמותו של הילד היפה ,עטור התלתלים נעלמה ,ורק שני
ׁשחִית אֶת
ׁשכ ֶם ו ְֹלא ַת ְ
תלתלים נשארו ,כמצוות התורהֹ“ :לא ַתּקִפּו ּפְאַת ֹרא ְ
ּפְאַת ז ְָקנְָך( ".ויקרא יט)27 ,
בכל לבי ייחלתי לרגע שבו יסתיים העינוי ,שאבי יורידני מכתפיו ואוכל לבכות
בחיקה של אמי .זה לא קרה .מפעם לפעם הועברתי מכתפיו העייפות של
אבי לכתפיים אחרות ,זרות ,מיוזעות ומפיצות ריחות משונים ולא נעימים.
הריקוד נמשך ונמשך ,כי הכליזמרים לא חדלו לנגן ,ואני לא חדלתי
להתענות .גופי הקט התכרבל והצטנף ככדור ,מִטלטל מצד לצד ,נזרק
מכתף לכתף ,כשאצבעות ידיי אוחזות בחוזקה בכתפיים הנושאות אותי.
בכיי הלך ונחלש ,עד שנאלמתי.
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פרק ב

כזה הוא טקס ה‘חלאקה‘ ,עבודת פולחן של יהודים שבאמונתם העיוורת
מקיימים אותה באדיקות עד עצם היום הזה.

ּבּוּבע
המיילדות חוה ורוחל דה ֵ

בהרגשת בחילה התעוררתי למחרת .הסיוט של יום אתמול דומה שחלף,
כמו גם הדרך חזרה שנמחקה מזיכרוני ,ורק כאבים נותרו בברכיי ובעכוזי.
הרגשתי כאילו חזרתי מעולם האמת .אבל מראה פניי השתנה .במקום
הרעמה שפיארה את ראשי נותרו שני גדילים ארוכים ,משונים ,שעיטרו את
שתי רקותיי .זמן רב עבר עד שהשלמתי עם פניי המשונים ועם אותם שני
גופים מוזרים ,מטרידים.
אמי רצתה לשכנע אותי שהגדילים האלה הנקראים פאות ,מוסיפים
לי מראה של יופי ובגרות .היא הורידה את המראה התלויה מעל כיור
הרחצה ,ואז ראיתי את הצורה המצחיקה והמשונה שלי ,ודמעות חנקו
את גרוני .הדבר לא נעלם מעיניה של אמי ,שהתאמצה מאוד לעודד את
רוחי.
גם אם הצליחה אמי במאמציה ורוחי התעודדה מעט ,התקשיתי מאוד
להשלים עם אורכן של הפאות .גם אבי לא השלים עם העובדה שהפאות
שלי ארוכות משלו ,לכן החליט לקצרן .אמר ועשה .עוד באותו ערב ,כשחזר
מבית הכנסת ,לאחר תפילת ערבית ,ולאחר שכל ניסיונותיה של אמי
לסלסלם ולקצרם לא הצליחו ,החליטו אבי ואמי בעצה אחת ,כי אורך של
שתי אצבעות יספיק .בחיוך על פניו לקח אבי מספריים ,ומיד אחרי שעשה
את ‘הניתוח הנכסף‘ ,רצתי למראה .מראה פניי השתנה אך במעט ,אבל לא
אמרתי מאומה.
אבי ואמי סובבוני מצד לצד .פניהם הביעו שביעות רצון .אבי הנהן בראשו
באומרו כי מחר בבית הכנסת ודאי ישמע דברי תוכחה ,והוא כהרגלו מוכן
להשיב מלחמה שערה .באותו ערב המשיכה אמי בניסיונותיה לסלסל את
פאותיי ,שהתמרדו ולא נענו לסיבוב אצבעותיה ,עד אשר השלימה עם
פאותיי החלקות...

נולדתי בט‘ בחודש מנחם אב ,יום הצום של שנת תרפ“ד ,ה 9באוגוסט,
 ,1924בן זקונים אחרי חמישה ילדים :משה ,הבכור ,נולד ביום ד' י"ט מנחם
אב תר“ע.1910 ,
ארבע שנים אחרי משה ,בתרע“ד ( ,)1914נולדה ציפורה .היא נפטרה בשנתה
הראשונה .שמה לא הועלה על דל שפתנו כל ימי ילדותי.
דב נולד ביום שישי י"ב כסלו ,תרע“ו.1916 ,
חמש שנים אחרי דב בשבת ,ב‘ אדר שני תרפ“א ,1921 ,נולדו התאומים
ברוך וטובה.
אני נולדתי שלוש שנים אחריהם .מהיותי אחרון חביב ,לצערה ולשמחתה
של אמי ,שנלקח ממנה אורח נשים בגיל מוקדם ,כוניתי ביידיש ‘המזיניק‘.
בהתקרב מועד לידתי ,כשחשה אמי צירים והמים כבר ירדו ,נשלח שכננו ר‘
משה לייב על ידי אשתו לאה לקרוא למיילדת חוה דה ּבּוּבֵע ,שגרה סמוך
אלינו .ניתן היה לצפות כי חוה המיילדת תעשה הכול כדי להגיע במהירות,
ולא כך היה .ראשית ,מפאת גילה המתקדם ושנית ,בגלל מצב בריאותה
הייתה המהירות ממנה והלאה ,וכל תזוזה סחטה מפיה אנחות וגניחות
משונות .כששאלו אותה“ :מה יש לך חוה?“ ענתה“ :נישט פרדיר גדאכט איך
ּבִין ג ִב ְֵּרעכ ְט“ (שלא נדע ,יש לי בקע).
מיילדת נוספת הייתה בצפת בשם רוחל דה בובע ,אישה נמוכת קומה
ונמרצת ,כולה אומרת הוד והדר ומקרינה אצילות .לבושה בהידור וענודה
תכשיטי זהב ,מעשה ידיו של בנה ,שהמוניטין שלו כצורף יצאו למרחקים.
רוחל דה בובע ,שמוצאה ממשפחה מכובדת ,נחשבה מיילדת מיוחסת.
כשבאה לבית היולדת הביאה עמה את המכשירים :מספריים סטריליים,
סכין חדה וצבת .אחרי הלידה הרתיחה אותם וארזה אותם בבד לבן ,לאחר
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מכן תחבה אותם לנרתיק עור מיוחד ,כשכל העת עומדים סביבה ילדי
המשפחה והשכנים ועוקבים בסקרנות אחרי טקס אריזת הכלים והכנתם
ללידה הבאה.
כשסיימה את מלאכתה ,התיישבה רוחל ליד השולחן ,ובעלי הבית הגישו לה
על מגש גדול מכוסה מפית ,כוס קפה בחלב ,מרקחת של שקדים (מונדעל
אנגמעכטס) בצלוחית קטנה וכוס מים צוננים בריח של ורדים .את המרקחת
נהגו להגיש בכל אירוע משמח ,ובייחוד בלידה ,כיוון שהאמינו שהיולדת
זקוקה למנת סוכר ושקדים כדי לזרז את ייצור החלב.
מהיותה מיילדת מיוחסת ומבוקשת גבתה תשלום גבוה בעבור שירותיה,
ורק מי שהפרוטה מצויה הייתה בכיסו ,הרשה לעצמו להזמין אותה.
מובן מאליו שאבי לא יכול היה לעמוד בגובה התשלום שרוחל דה בובע
גבתה ,לפיכך חוה היא שיילדה אותי.
לידתי היא אולי הלידה הראשונה שתירשם בהיסטוריה של הלידות כ‘לידה
פעמיים‘ .אמי ,עליה השלום ,סיפרה
לי על לידתי שהתעכבה .כשניסיתי
לצאת לאוויר העולם ,חוה המיילדת
דחפה אותי בכוח ולא נתנה לי
לצאת ,עד אשר סיימה לשתות את
כוס התה שהוגשה לה .עד היום
נשאר לי סימן על המצח מהדחיפה
של חוה דה בובע ,וגם אחרי שיצאתי
לאוויר העולם ,לא העזתי לפצות
את פי ,אלא רק לאחר שטעמתי את
נחת זרועה של חוה על עכוזי...

ציון מקום מגוריה של המיילדת
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פרק ג

בית ילדותי ,בית חלומותיי
עד היום חולפים לנגד עיניי המראות של הבית הקטן והמיוחד שבו נולדתי
והתמונות של החצר והסמטאות שהובילו אל ביתי.
בית חלומותיי מוקף היה חצר קטנה .שלוש מדרגות הוליכו לכניסה לחצר
הבית .היו אלו מדרגות אבן אכולות שנים ,שאת מקומן הקבוע שכחו מזמן.
כיוון שלא היו מקובעות ונטו לזוז ממקומן ,אהבתי לקפוץ ולדלג מעליהן
כמעשה קונדס.
בפינה ,לצד המדרגות ,הייתה גומחה שבה נהגה אמי להכין את ריבות
הפובידל שלה ,שם גם הרתיחו את הכבסים .דוד נחושת כבד שימש את
אמי לתעשיית הריבות ,ואותו דוד שימש גם את העוזרת הערבייה שלנו
זענב להרתיח בו את הכבסים  -על פרימוס .את הדוד חיממו באמצעות
גזרי עצים וגללי פרות יבשים שאבי דאג להביא יום קודם משכנינו
הרפתנים.
הכניסה לחצר הייתה נמוכה ,והתקרה המקומרת השחירה מהעשן והפיח
שנוצרו כתוצאה מהבישולים ומהכביסות .אבנים חדות כשיני מפלצת בלטו
מתוך התקרה .שיניים אלו לא היו מחוברות ביניהן ,אך נשארו קבועות
במקומן ולא נשרו .הן נראו בעיניי כפלא.
מימין לכניסה ,בתוך גומחה נוספת ,חצובה בקיר ,בערו גחלים ועליהם
העמידה אמי בימי שישי את סיר החמין .לא פעם קרה ששמיל הגנב ביקר
אותנו בחשאי והותיר את עקבותיו בחמין .אמי לקחה את ביקוריו בחשבון
והוסיפה לסיר קצת שעועית ותפוחי אדמה ,שלא יחסר.
חצר הבית הייתה מתוחמת ומשותפת לנו ולשכנים ,זוג זקנים ,ר‘ משה לייב
וזוגתו לאה דיפינסקרען (מפינסק) .זו הייתה חצר קטנה כגודל חדר של ארבעה
על ארבעה מטרים ,מרוצפת אבנים לא מסותתות ולא סימטריות .בערבי חג
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נהגנו לצבוע את המרווחים שבין האבנים בצבע כחול כצבע השמיים .לפני חג
הסוכות הקים אבי בחצר סוכה לתפארת ,ששימשה מקום מפגש לכמה מן
השכנים שביקשו את קרבתנו.
בפינת החצר נמצא בור לאגירת מי הגשמים .מרזבים הובילו את המים
מהגגות לבור .המים שנאגרו שימשו לצרכי שתייה ,בישול וכביסה .כשאזלו
המים מהבורות נאלצו התושבים לקנות מים מהערבים ,אשר שאבו אותם
מהמעיינות שבסביבה ,והביאו אותם בפחים לתושבי צפת.
הבית שבו נולדתי וגדלתי היה למעשה דירת קרקע קטנה .שתי דלתות עץ,
מחופות לוחות ברזל ,ניצבו בפתחו .אבי ז“ל ציפה את הדלתות בלוחות
ברזל ,לאחר שהערבים פרצו את הבית שלנו בפרעות תרפ“ט.
חדר הכניסה הנמוך שימש כמטבח ,ותקרתו עשויה קורות עץ .מדרגות עץ
משמאל לכניסה הובילו לעליית הגג (הבוידעם) שמעל המטבח ,ובו אִחסַּנו
עצים ופחם לימי החורף הקרים .בחלל שנוצר מתחת לגרם המדרגות
התקין אבי קערה קטנה וברז ששימש לרחיצת ידיים .הקערה עמדה על
חצובת ברזל בעלת שלוש רגליים .המים ,שרחצו בהם את הידיים ,נאספו
בקערה ושימשו אחר כך לשטיפת החצר .ליד הקערה עמד כד גדול ,ובו
מי שתייה שאבי שאב מהבור שבחצר .הכד היה מכוסה בגזר עץ עטוף בד
לבן ,ועליו מצקת.
מלבד המטבחון היו בבית שני חדרי שינה קטנים ,צמודים זה לזה .שלוש
מדרגות הובילו מהמטבח לחדרים .החדר הפנימי שימש כחדר שינה להוריי,
והחדר החיצוני נועד לנו ,הילדים .בחדר הזה היה חלון גדול שדרכו נשקף
נוף קסום.
בין המטבח לחדר ההורים נותר צוהר שדרכו השתחל חבל דק שחובר
לעריסת התינוק ,כך שאימא יכלה לנענע את העריסה בעודה מבשלת,
כאשר עוד הייתה מטופלת בתינוקות .אימא היחידה במשפחה שנהנתה
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מפריבילגיה מיוחדת  -לישון על מיטה .זו הייתה מיטת ברזל שחורה
וכבדה ,שהייתה שייכת ליהודי שעלה לצפת .לאחר פטירתו הציעה חברת
קדישא את המיטה למכירה פומבית .אבי זכה במיטה ונתן אותה לאימא.
הוא עצמו ישן בתוך כוך בקיר ,שאותו ריפד בשמיכות.
אנחנו ,הילדים ,יׁשַנו על מחצלות ,שאבי פרש כל ערב על הרצפה .אימא
פיזרה בגדים מעל המחצלות ,כתחליף למזרן וסדינים .את השמיכות היא
תפרה מציפות גדולות שאותן מילאה בנוצות של תרנגולות .בבוקר הכניסה
אימא את המחצלות והמצעים של כל בני המשפחה לתוך הכוך ,והסתירה
אותם מאחורי סדין פרחוני.
על אף העוני והדלות שמחנו שמחה גדולה כששכבנו לישון ,כולנו ביחד
צפופים על הרצפה .בלילות חורף קרים וגשומים במיוחד נהגנו ,אנו
הילדים ,להיכנס למיטת הברזל של אימא ,להתכרבל בכסת הגדולה ולשחק
במחבואים ,לצאת מצד אחד ולהיכנס מן הצד השני.
ליד המיטה הייתה לאימא ארונית קטנה מעץ בצבע ירוק ,שבתוכה אחסנה
את כלי התפירה שלה ואת חפציה האישיים .כיוון שחדר השינה של הוריי
שימש בשבתות ובחגים גם כחדר אוכל ,הוא הכיל גם שולחן ,ספסל ושלושה
כיסאות ,מעשה ידיו של משה חוה גיטלס הנגר .מלבד אלה הבית עצמו היה
ריק מרהיטים.
לאחסון הבגדים השתמשנו בארגזים ריקים שאבי רכש מסוחרי הסוכר .הוא
חיבר בין הארגזים ובנה מעין ארון בגדים .בחזיתו תלתה אימא וילון כדי
להסתיר את ‘החרפה‘.
כיוון שחשמל עוד לא זרם באותם ימים ,האירו את הבתים באמצעות
מנורות נפט מכל הסוגים .התאורה סיפקה לאבי ז“ל תעסוקה מיוחדת.
מדי ערב מילא את המנורות בנפט ,ובערבי שבתות נהג לנקות אותן מהפיח
שהצטבר בהן במשך כל השבוע .בשבת האירו את הבית מנורות מיוחדות
לימי שבת ומועד.
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“המושב“ הוא בית השימוש
על בית השימוש שנמצא בחצר הקטנה של ביתנו ,לא כדאי להכביר בתיאורים,
נוכח המציאות העגומה של משפחות חסרות אמצעים שחיו בתנאים קשים
אך השלימו עם המצב בלית ברירה .בכל זאת ,כמה מילים על בית השימוש
שלנו ,שקראנו לו “המושב“ ,אף על פי שלא היה בו כל מושב.
מתחת למטבחנו הקטן היה כוך שהכניסה אליו אילצה את האדם להתכופף
ולפסק רגליים כיוון שבמרכז היה חפור בור ארוך שנועד לקלוט את
“היציאות“ .וכך ,אחרי שכבר עמדת ברגליים מפוסקות ,חייב היית להוריד
את מכנסיך בזהירות ,מכנסיים שהופשלו עוד טרם הכניסה ,על מנת
שלא יירטבו .הבור עצמו לא היה עמוק כך שניתן היה ,לילד סקרן כמוני,
להתבונן “ביציאה“ ,מול העיניים או קצת מאחור .קרה לא פעם שראיתי את
העכברושים הגדולים סועדים את מנתם היומית.
קירות הכוך הלא מטויחים ,היו שחורים מפיח הנרות ,אשר הודלקו לשימוש
בלילה ,כך שבין האבנים הבולטות נוצרו כעין גומחות וחורים בהם דרו
בקביעות עכבישים מיוחדים ,בעלי רגליים ארוכות ,ששימשו להם כלי ציד
לזבובים שנפלו ברשתם .לא אשכח איך בלילות שבהם הייתי חייב לצאת
לבית השימוש ,הדליקה לי אמי נר ,איתו הלכתי לאורך החצר ,בזהירות
עד הכוך ,שם התחלתי לשחק .כשבידי הנר הדולק עברתי על פני החורים
מלאי הקורים והעכבישים הסועדים את הזבובים שצדו .אני ,עם מכנסיים
מופשלות מטה ,בשמחה ובהנאה ,מעביר את להבת הנר מעכביש אחד לשני
ושומע את הפצפוצים ...על מלחמת העכברושים שמתחתיי ,אשר נלחמו על
מטה לחמם ,מיותר לפרט...
לא אוכל לסיים את פרק “המושב“ בחצר הקטנה שלנו מבלי לציין כי הוא
שימש גם את שכנינו :ר‘ משה לייב פרידמן ואשתו לאה דיפינסקרען וכן
שכנה נוספת ,האלמנה בובצ‘ע פוריש .לא פעם נאלצנו לעמוד בתור ,כי
הקושי להתאפק היה משותף לטף ולזקן ,ואף אחד לא ויתר ביום ועל אחת
כמה וכמה בלילה.
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דין ודברים בדבר השותפות בבית השימוש .ר‘ אייזק בנה מושב מאבן שלא התאים למידותיו
של הארגז הקודם ור‘ משה מתלונן על כך ,לפיכך פנו לבוררות ברבנות בעניין “המושב“
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פרק ד

זיכרונות מבית סבא וסבתא
סבי הבלתי נשכח ר‘ יוסף צבי גייגר היה בן דור רביעי בצפת .הוא נולד
בח‘ בשבט תר“ל ( )1870להוריו טודרוס בן יהודה לייב גייגר וחוה בת הרב
משה חר“ג .בשנת תרמ“ט נישא סבי למרים ,ונולדו להם שני בנים :אליהו
וטודרוס ושתי בנות :חנצ‘המלכה ורחל.
כמקובל בימים ההם למד סבי ב‘חדרים‘ ,אחרכך המשיך את לימודיו
כתלמיד וחניך בישיבות צפת .מלבד זאת הוא גם משך בעט סופרים.
בהתמדתו ובכישרונו הפך ל“כתבא רבא וספרא“ של צפת .כתיבתו הייתה
חדה ומסוגננת ואותיותיו  -יפות ובהירות .הוא עסק בכתיבת גיטין וכתב
מכתבים לאנשים שלא ידעו קרוא וכתוב .כיוון שנחשב איש נבון“ ,בעל
עצה“ טובה ומכובד במעשיו ,נתמנה בעודו אברך למזכיר וממונה של כמה
“כוללים“.
לסבא לא היה רגע דל .מלבד עיסוקיו הציבוריים הוא לימד את אבי ז“ל את
מלאכת החקיקה באבן ,בלא שהוא עצמו למד או הודרך לעסוק בכך .עבודה
זו הייתה תוספת לפרנסת משפחתנו עד יומו האחרון של אבי .גם אני ,בן
הדור השישי ,עסקתי בצעירותי בחקיקה על גבי אבן ,ויש כמה מצבות בבית
העלמין בצפת שחקקתי ,ואפשר לזהות את הכתב הייחודי שעבר במשפחה
מדור לדור.
רוב שנותיו היה סבי ספון בין כותלי ביתו ,שנמצא ברחוב הראשי דאז (כיום
רחוב בריוחאי) ,בחקורה התחתונה ושימש “בית ועד“ ל“ממוני הכוללים“.
רבים מתושבי העיר נזקקו למידע על אודות קרוביהם בגולה ,והקשר אתם
היה באמצעות ההתכתבויות של סבי עם שליחים ועם מזכירי האדמו“רים
בחצרותיהם בחו“ל ,גם הם שיחרו לפתחו.
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עד היום זוכר אני את בית סבי .ביליתי בו ימים רבים בילדותי ,על פי רוב
בשעות הצהריים ,כשחזרתי מה'חדר' .נהניתי לשבת על השרפרף הקטן,
ששימש כהדום לרגליו ,בזמן שסבא עסוק היה בכתיבת מסמך או בציור
מסמך עטור שערים יפים .הוא השקיע בו את מלוא מרצו ואת שאיפתו
לשלמות .המסמכים אמורים היו לשמש איגרת ברכה להוד מעלתו ,קיסר
אוסטריה פרנץ יוזף ,ירום הודו ,ולמכובדים נוספים.
ביתו של סבא נמצא בקומת קרקע .זו הייתה דירה בת שני חדרים .הכניסה
לבית עברה דרך מבוא מקומר ,שהיה סגור בשתי דלתות הצבועות בכחול.
החדר הקדמי שימש כחדר שינה של סבא ,כחדר עבודה וכחדר אורחים כאחד.
סבי ישן בתוך כוך שנמצא בקיר השמאלי .ציפית צבעונית ובתוכה בגדים
ישנים ,שסבתא הסירה מהם את השרוולים ואת כפתורים ,שימשה תחליף
למזרן .השכם בבוקר היו פורשים כיסוי אפור שהסתיר את כלי המיטה.
בצד ימין בנויה הייתה ספרייה ,ובאמצע  -שולחן שחור בגודל מחצית שטח
החדר .השולחן היה מוקף משני צדדיו בספסלי עץ ארוכים ,ובראשו -
כורסא מיוחדת שעליה ישב סבא ועבד במשך רוב שעות היום .לשולחן הזה
היו שתי מגרות עמוקות שהכילו את כלי עבודתו ופריטים קטנים השייכים
לו בלבד.
מול החדר הקדמי נמצא חדר נוסף בגודל זהה .תנור (ה“ריבע“  -תנור עצים)
הפריד בין שני החדרים ושימש בחורפים הארוכים והקרים לחימום .בימות
הקיץ נוקה ה“ריבע“ מאפר ומפיח ושימש כמחסן קטן לתעשיית המשחות
המיוחדות שסבתא מרים ז“ל רקחה.
החדר האחורי שימש חדר שינה של סבתא וחדר אוכל .בצד השמאלי של
החדר הייתה בנויה מיטה מאבן וטיח ,מסוידת בצבע כחלחל ,שעליה ישנה
סבתא .בשעות היום פרשה שמיכה ירקרקה ,מעוטרת פרחים לבנים ,שאותה
שלחה לה בתה חנצ‘ה מלכה מברזיל ,כמתנת יום הולדת.
בקיר המערבי היה חלון גדול ,שהזגוגית שלו הייתה מחולקת לריבועים.
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מתחת לחלון היה משטח ,מעין במה ,מרוצף במרצפות אבן ענקיות
שנחצבו בהר מירון .המשטח הזה שימש כשולחן אוכל בכל ימות השבוע.
רק בשבתות ערכה סבתא את שולחן העבודה בחדר הקדמי כשולחן אוכל.
מעל השולחן ,במרכז החדר ,תלתה סבתא מנורה מיוחדת שאותה הדליק
סבא רק בשבתות ובמועדים.
בקיר הדרומי של החדר השני ,בין שני ארונות חצובים בקיר ,גדושים היו
ספרי קודש רבים .על הקיר תלוי היה שעון עתיק ,שצלצולו הושבת כדי לא
להפר את השקט ששרר בכל שעות היום והלילה.
מול חדר זה היה פרוזדור אפל ,צר וארוך ,נמוך ומתפתל במקצת .הפרוזדור
הזה נראה בעיני כמנהרה שחופרים הבורחים מהכלא .הפרוזדור הוביל
למטבחון הקטן ,והוא שימש גם כמחסן למצרכי יסוד ,כגון :פחי נפט,
פחמים לבישול ,בצלים יבשים וכו‘ וכן לאחסון כלי הפסח.
לשני החדרים חדר אור יום מבעד לחלון הגדול שבקיר המערבי ,רק
הפרוזדור והמטבחון היו חשוכים .השירותים ובור המים היו בחצר .כדי
להגיע לשירותים היה צריך לעבור את המטבחון ,משם ירדו במדרגות
מפותלות ומעוקלות לחצר התחתונה ,וממנה הובילה מנהרה מקומרת,
שאורכה כעשרים אמה ,לשני בתי השימוש :אחד של השכן ר‘ איציק
השוחט ,שגר בחצר התחתונה ואחד של סבא .כאמור ,באותן שנים לא
היו מושבים לבתי השימוש .כתחליף השתמשו בארגזי עץ משומשים
שבהם הובאו פחי נפט מחו“ל ,ור‘ מוישה חווה גיטילס הנגר התקין מהם
מושב על ידי ניסור חור גדול במרכז .את הארגז הזה העמידו מעל הבור
הפתוח.
הירידה לשירותים בחודשי הקיץ הייתה נסבלת פחות או יותר ,אבל בימי
החורף הקשים זו הייתה משימה מורכבת ומסורבלת ,כי נאלצנו לרדת
כעשר מדרגות מפותלות ולעבור מרחק נוסף תחת כיפת השמיים עד
מתחת לרצפת חדרו של השכן ר‘ איציק שוחט ומשם הובילה המנהרה
המקומרת עד לבתי השימוש.

26

בנימין גייגר – אחד מזקני צפת |

| בנימין גייגר – אחד מזקני צפת

27

במקום מטבח נהגנו לומר “המטבחון הקטן“ וזאת למה? מכיוון שאם נמצאה
בו סבתא מרים לא הייתה אפשרות לאדם נוסף לעבור בו .המעבר היחידי
למרפסת היה דרך המטבחון ,שעליה הקים סבא את הסוכה .הסוכה שלו
הייתה מהיפות בעיר .על קישוטיה טרח סבא ימים רבים לפני בוא החג .מובן
שאנו הנכדים הצטרפנו בשמחה רבה לעשייה ולקישוט ,כשהתכונה מלווה את
כל המשפחה מראשית חודש אלול .עם גמר הבנייה כוסו הקירות בסדינים
לבנים וצבעוניים .עליהם נתלו פלקטים מצוירים ומאוירים שהכין סבא במו
ידיו כל שנה מחדש .זכור לי במיוחד הפלקט של האושפיזין שהפליא את
עיני כל המתבוננים בו .כמו כן היו ציורים של המקומות הקדושים ,קבר רחל
ומערת המכפלה וגם מגזרות נייר של חיות ועופות.
תקרת הסוכה הייתה האטרקציה העיקרית בסוכתנו .היא כוסתה בשכבה
של הדס ריחני שהובא מהר הג‘רמק ,ותלויים היו קישוטים רבים שהכין
סבא ,כמו ציפורים עשויות מביצים חלולות שלהן הודבקו כנפיים וזנב
בצבעים עזים ,אשר התעופפו עם כל משב רוח קליל ,דוגרת גדולה ומנופחת
וסביבה עדת אפרוחים ,נשרים שנשאו במקורם פסוקים מיוחדים כגון:
“ואשא אתכם על כנפי נשרים““ ,כנשר יעיר קנו“ ועוד .היו גם בקבוקי שמן
ורימונים עסיסיים.
שמע סוכתו היפה של ר‘ יוסל טודרוסעס הגיע לקהל גדול שבא לראותה
בכל ימי החג .גאוות הנכדים הייתה גדולה בראותם ובשומעם את קריאות
השמחה וההתפעלות של המבקרים.

שסבתא מרים הכינה לו ,הגיעו אנשים ותפסו את מקומם על ספסל העץ
סביב השולחן המלבני .מי שאיתרע מזלו תפס מקום על אחד מכיסאות
הקש שעמדו ליד השולחן .ואולם לעתים היה החדר צר מלהכיל את כל
הקהל ,והיו שנאלצו לעמוד ולחכות בכיליון עיניים לכניסתו של סבא כדי
לתנות בפניו את אשר העיק על לבם ולשאול בעצתו (“ר‘ יוסל ,איך ויל נאר
פין אייך העיצה“) .סבא שהיה כאמור “בעל עצה“ ,נהג להשיא עצה לפרנסי
העיר ולעסקניה ב“ענייני ציבור“ או לשוחח עמם בענייני דיומא.
במשך כל שעות היום באו אנשים לסבי ובפיהם בקשות שונות ,והיו שחשפו
בפניו את צפונות לבם ואת חלומותיהם מליל אמש .סביב השולחן השחור
הגדול נשמעו אין ספור סיפורים ואירועים ,לפעמים משעשעים ומצחיקים
ולפעמים עצובים ומעציבים ,סיפורים שעניינו את הולכי הבטל וסיפורים
של אנשים שלא מצאו אוזן קשבת במקום אחר .כאן זכו לתשומת לב ולעצה
טובה ,עד כמה שסבי יכול היה לתת.
והיו שבאו כדי לראותו רכון על שולחנו ,שקוע בכתיבת מכתבים
ובכתיבת בקשות מיוחדות שהוזמנו על ידי אנשים שונים ,ואינו מוציא
הגה מפיו .למרות תנועת האנשים שהגיעו במשך כל שעות היום ,שרר
בבית שקט מופתי.
סבי המעיט בדיבור ,וכשדיבר היה דיבורו קצר ועל פי רוב קולע .כל חייו קיים
את הפסוק “שומר פיו ולשונו ,שומר מצרות נפשו “.גם כששמע דברי הבל
ורעות רוח ,שלא חסרו באותם ימים מפאת בורות וחוסר ידע ,הוא התחיל
לזמזם פסוקי זמרה“ :אתה חונן לאדם דעת ומכונן לאנוש בינה “.תגובתו זו
התקבלה בחיוך קל שהופיע על שפתי הנוכחים שקלטו את המסר.

כאמור ,סבי כמעט שלא יצא מפתח ביתו ,אלא רק לבית הכנסת טשרנוביל,
הסמוך לביתו ,שבו נהג להתפלל וגם היה אחד הגבאים .עם שובו מתפילת
שחרית נהג סבי לפתוח את דלתות ביתו ,כי אנשי המקום שיחרו לפתחו
כל הימים .עוד לפני פת השחרית הדלה ועוד לפני שהספיק ללגום מהתה

סבא יוסף צבי מחייה השפה העברית
בשעות הלילה המאוחרות ,כשסיים סבי את מטלותיו ,מצא זמן פנוי לעיין
בעיתונים “החבצלת““ ,הלבנון“ וה“צפירה“ .הוא אף שימש בהם כ“כתב
וסופר נסתר“ ,כשחתם על מאמריו בשמות בדויים.

בבב
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חידת היגיון שחיבר סבא יוסף צבי

“מנחת הגיון“ .ברכה לחתונה שכתב סבא יוסף צבי לאלעזר כוכב
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סבא יוסף צבי שאף כל חייו להחיות את השפה העברית .כדי לממש את
שאיפתו זו הוא הזמין באוסטריה פלקטים ענקיים ,כתובים בשפה העברית
של אותה עת .כל פלקט יוחד לבעל מקצוע אחד :נגר ,רצען ,גנן ,רופא
ועוד .את הפלקטים האלה הוא פיזר ב'חדרים‘ ובישיבת רידב“ז .ואמנם,
אחרי תקופה קצרה פעולה זו נתנה את אותותיה ,ותגובות חיוביות הגיעו
אליו .סיפוקו היה רב כששמע שמשתמשים במילים העבריות שניסה
להנחיל .מעודד מההצלחה המשיך להנחיל את השפה העברית למען דורות
הבאים.
ראשונים שלמדו עברית היו בני ביתו והקרובים אליו .הוא השקיע בהם
הרבה מזמנו וממרצו ואף נתן להם שיעורי בית .יוםיום היה עליהם
לכתוב ולהעתיק דפים רבים בעברית והוא עצמו הכין ואף שלח לנכדיו
בברזיל .הוא כתב את דפי העבודה בצורה הומוריסטית ,בחידות ובחרוזים
כדי לעודדם לכתיבה .כמו כן הקפיד סבא על כתיבה תמה ,בתופסת אותיות
מסולסלות.
מלבד כישרונו בכתיבה יצא שמעו של יוסף צבי גייגר בצפת כצייר .פרנסי
העיר נהגו לבקשו שיכתוב שער לספר או איור לכבוד אירוע מיוחד .את
כתבי הברכה שהיו שולחים לאדמו“רים ,לאמרכלים ולנדיבים גדולים
בגולה ,התקין סבי באותיות מוזהבות ובעיטורים צבעוניים.
מנהלי המוסדות בעיר (ישיבות ,כוללים ,בתי אבות ,בתי יתומים וכד‘)
נהגו להזמין אצלו את הכנת השערים של “ספרי התורמים“ ,שנמסרו בידי
השליחים שיצאו לחו“ל כדי לאסוף תרומות למוסדותיהם .רשימת הנדבנים
לישיבת תורה א“י שבאוסף איינהורן נכתב ועוטר בידי יוסף צבי גייגר,
בכתב ידו ,בשחור ובזהב ובעיטורים סריגיים מוטבעים ,הדומים לעיטורים
שב“כתב ההכתרה“.
באוסף יצחק איינהורן מצוי מכתב הכתרה ל“נשיא אלוקים ואמרכל ארץ
הקדושה“ ,תואר המעוטר בהטבעות מוזהבות ,שהיו מעניקים לתורמים ביד
רחבה.
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אחת המגזרות שצייר סבא יוסף צבי לחג השבועות

ציוריו של סבא יוסף צבי
זקני צפת סיפרו כי סבי נהג לכתוב כתובות לזוגות צעירים באותיות
מוזהבות ומעטרן בפרחים וענפים ובסמלים שונים .מציירי הכתובה לא
נהגו לחתום בחתימתם .בביתהמדרש הגדול של האר“י בצפת ובבית
הכנסת של האר“י האשכנזי מצויים לוחות כתובים ומעוטרים באותיות
מוזהבות מעשה ידיו .זקני צפת מעידים כי יוסף צבי גייגר היה החשוב
מבין ציירי העיר .ציוריו קישטו בתים רבים בעיר הקסומה.
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מציוריו של סבא יוסף צבי

זוכר אני את ר‘ שּול ֵם זייגרמאכער שהתפרסם כצייר בסגנון הנאיבי והיה
מבאי ביתו של סבי .ר‘ שּול ֵם (הוא שלום מושקוביץ ,המכונה “שלום מצפת“)
הגיע יומיום לראות את סבא במטרה ללמוד ממנו את מלאכת הציור ואת
מלאכת עבודות היד ותעשיית צעצועים לילדים .ר‘ שולם למד ממנו בלי
ידיעתו ,ואכן סגנונו של מושקוביץ הושפע מציוריו של יוסף צבי.
סבי לא חתם על ציוריו .אחת ה“יצירות“ היחידות החתומות בכתב ידו של
גייגר היא גרגיר חיטה שעליו כתוב“ :ארץ חטה ושעורה .גפן ותאנה ורימון.
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ציור לפורים שצייר סבא יוסף צבי המוצג
במוזיאון ישראל( .תרנ“ג)1893 ,

ארץ זית ,שמן ודבש .ארץ אשר לא במסכנות תאכל בה לחם ,לא תחסר כל
בה ,ארץ אשר אבניה ברזל ומהרריה תיחצב נחושת .יוסף צבי ,צפת “.יצירה
זו מוצגת במוזיאון ישראל בירושלים.
באוסף בניהו מתוארים ציפור ופרחים ,שנמצאו על גבי ציור שנעשה בצבעי
מים וגיר על נייר .ייתכן שהוא שימש לקישוט סוכתו של הצייר .לבני
משפחתו זכורים קישוטים כאלה שהיה נוהג לקשט בהם את סוכתו להנאת
בני העיר .כן נאמר עליו שהיה נוהג להדביק לכבוד חג השבועות מגזרות
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נייר על חלונות ביתו ולעתים צייר אף על החלונות עצמם .ציור מאחורי
זכוכית המתאר קטעים מסיפורי מגילת אסתר שבאוסף מוזיאון ישראל,
נעשה בצפת בתרנ“ג ( .)1893ד“ר ישעיהו שחר כותב עליו“ :כנראה מעשה
יוסף צבי גייגר מצפת“ ,ובגב הציור כתוב“ :יש להניח שהצייר של התמונה
הזאת הוא יוסף צבי גייגר לפי עדות בנו אליהו גייגר – כך כותב גם הרב
שמחה קפלן רבה הראשית של צפת במאי .“1960
למרות היותו איש אשכולות מצבו הכלכלי של סבא יוסף צבי גייגר לא
היה מן המשופרים ,ובהשוואה לרמת החיים של זמננו אפשר לקרוא לזה
עוני .לביתו לא נכנסו דברי מותרות וחיי היומיום שלו התנהלו בשגרה
ובצמצום רב.
זוכר אני את ארוחות הצהריים שלו
ואת מקום מושבו על אדן החלון .על
משטח החלון ששימש כשולחן ,פרסה
סבתא מרים מפית לבנה והגישה לו
חצי אשכולית קלופה בצלחת ופרוסת
לחם( .סבתא קראה לאשכולית גריפון)
בעזרת אולר קטן חתך את פרוסת
הלחם לקוביות קטנות .ה“סעודה“
הקסת של סבא
הדלה נמשכה כשעה ,כי סבא אכל
באטיות רבה .לקינוח שתה כוס תה מתוק .לאחר ברכת המזון קם סבא
מאדן החלון והתיישב בכורסתו ,ליד שולחן העבודה ,אוחז בידיו קיסם
לניקוי שיניים .תוך כדי ניקיון שיניו נרדם על כורסתו לזמן קצר.
משהתעורר החל בעבודותיו הקהילתיות :כתיבת מכתבים לאנשי ה“כוללים“
שאותם ניהל ,וכן גם כתיבה ועיטור של כתובות ושל שערי ספרים.
סדר יומו של סבא היה קבוע :כל יום לאחר תפילת שחרית ולאחר ארוחת
בוקר קלה ,שכללה כוס תה כמובן ,שם פעמיו לסניף הדואר לקבל ולשלוח
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דברי דואר ,אחר כך חזר לביתו .את רוב שעות היום הקדיש למען הציבור.
לא אגזים אם אומר שרוב תושבי צפת באותם ימים נזקקו לשירותיו המגוונים.
מספר רב של אנשים ,במיוחד נשים ,לא ידעו אז קרוא וכתוב ,וסבי כתב
בשבילם את המכתבים שנשלחו לבני משפחתם שחיו בחו“ל וכן סייע להם
בקבלתם ובקריאתם .קריאת המכתבים וכתיבתם הפכו לאטרקציה וחגיגה.
תקצר היריעה מלהכיל את התגובות הרבות שהגיעו לסבי.
כאמור ,סבא מיעט בדיבור .שתיקתו הפכה סמל לחכמה ,והענווה ליוותה
אותו לכל אורך חייו .למרות היותו גבאי בית הכנסת טשרנוביל ולמרות
מעמדו בקהילה ,לא רדף אחרי הכבוד ,ובביתהכנסת לא חיפש את המקום
המכובד ב“מזרח“ .אף שאמרו לו לא פעם“ :ר‘ יוסל ,למה אתה לא יושב
ב‘מזרח‘ יחד עם כל המכובדים?“ הוא העדיף לשבת על הספסל בכניסה
לבית הכנסת מצד שמאל ,שהפך מקום מושבו הקבוע ,ומשם יכול היה
להשקיף על קהל המתפללים.

סבא יוסף צבי ונסיעתו לירושלים (לברית מילה של נכדו)
סבא לא הרבה בדיבור ,אך את דבר נסיעתו היחידה בחייו סיפר לי באריכות
רבה" :יצאנו מצפת לטבריה רכובים על גבי חמורים .התחלנו דרך ואדי לימון
שמתחת לכפר עכברה עד היציאה למגדל ,ליד חופי הכנרת .כל זה כדי להגיע
לתחנת הרכבת בצמח ,שם חיכינו שעות רבות לבואה של הרכבת מדמשק
לחיפה .הרכבת הגיעה ,בשעה טובה ומוצלחת ,ורוב העולים על הרכבת היו
ערבים ששבו משהייה במרחצאות אל־חמה וחמי טבריה ,רובם נכים וזבי
חוטם .אתם עשינו את הדרך לחיפה ,שנמשכה שעות רבות כי תחנות רבות
לה בדרך ואף מהירותה מוגבלת .בשעה טובה הגעתי לחיפה ,לכיכר המלך
פייסל ,שפסלו שובץ במקום בולט ,בין שני רחובות מרכזיים.
כפי שהורוני בתחילת מסעי ,לאחר ירידתי מהרכבת היה עלי להגיע לנמל
כדי לתפוס אנייה המפליגה ליפו .ירדתי לשוק אל חנאטיר ,שוק העגלות.
כאן עלינו על דיליג'נס מפואר ,רתום לשני סוסים אצילים .העגלון הערבי,
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לצווארו כרוך עובייה שחוטי משי שזורים בה וראשו מכוסה בכפייה
מיוחדת ,כל זה כדי לרכוש את לבם של המבקשים לשכור את שירותיו.
בכיכר פייסל היו עגלונים רבים .לפניו ומאחוריו עמדה שורה ארוכה של
דיליג'נסים שהמתינו לנוסעים שביקשו להגיע לפתח הנמל כדי להספיק
לעלות על האנייה לנמל יפו.
בשעה טובה ומוצלחת (ביטוי שגור בפיו של סבא) עלינו על אנייה שגם בה
רוב הנוסעים ערבים היו .לא סבלנו הרבה הטרדות למרות שהזהירוני על
כך לפני נסיעתי .הנסיעה נמשכה כאורך הגלות .גם לאנייה היו תחנות בהן
ביקשו אנשים לרדת ולעלות ,כמו תחנת ואדי חינין (קיסריה) ועוד כפרים
שסמוכים היו לשפת הים.
לפנות ערב הגענו ,בשעה טובה ,לנמל יפו .האנייה עגנה רחוק מהנמל ,אך
מיד עטו עלינו מכל הצדדים ,סירות קטנות מושטות על ידי צעירים ערבים,
שחורי עור .בצעקות רמות ניסו למשוך את קהל הנוסעים לתוך סירותיהם
ולהסיעם לחוף.
את הלילה ביפו לא אשכח כל חיי .היינו במלון 'דה וואנץ' (פשפשים).
עין לא עצמתי מפאת הפשפשים הרבים ששרצו סביבנו כל הלילה .איך
שהסתובבתי עקצוני ללא רחמים .הודיתי לאלוהים כשהאיר השחר .ושוב
אותו סיוט ,הדיליג'נס הסיע אותנו עד לתחנת הרכבת העולה לירושלים.
הנסיעה ארכה כארבע שעות.
כאן ציפתה לי הפתעה יפה ,מחותני חיכה לי וקיבל אותי בסבר פנים יפות,
הוא גם הזמין עבורי דיליג'נס שהוביל אותנו לביתו בשכונת הבוכרים .את
השבת ביליתי אצל מחותניי .בבית הכנסת הקרוב לביתו קיבלתי עלייה
לתורה ובירכתי את 'ברכת הגומל'.
אותו סיוט עברתי שוב בחזרי הביתה לכור מחצבתי ,צפת עיר הקודש,
שאותה לא עזבתי מעודי .באותה שבת בירכתי בפעם השנייה את 'ברכת
הגומל'.
הייתה זו היציאה הראשונה והאחרונה שלי מעירי".
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מיניאטורות מלפת
אני ביקרתי את סבי כל יום בחזרי בשעת צהריים מ‘החדר‘ ,שנמצא בבניין
“ישיבת רידב“ז“ ,כיום רחוב ירושלים .חייב הייתי להיכנס לביתו מכמה
סיבות :הראשונה ,כדי לפגוש את אבי שעבד אצלו ושימש כעוזרו במשך כל
שעות היום; הסיבה השנייה ,כדי ליהנות מברכת סבי וסבתי ואולי גם לקבל
ממתק מסבתי .רק לאחר ברכתם המשכתי את דרכי לביתנו שבקצה העיר.
פעם ,כשנכנסתי כהרגלי ,מצאתי את אבי רכון על שולחן העבודה מול סבא,
וכותב על גבי גלילי ניר ארוכים רשימות של תורמים ומתרימים בעלי שמות
משונים ,כמו למשל :חיים שיסטר ,משה שניידר ,אליע קלינטר ,שמות
משפחה שהעידו על מקצועם או על משלח ידם.
היו אלה רשימות של תושבי צפת ,שקיבלו תמיכה כספית מקרובי משפחתם,
שחיו במזרח אירופה ,או מקהילות יהודיות בחו“ל ששלחו תרומות ליהודים
שחיו בצפת ,בירושלים ובטבריה .חלוקת הכספים נקראה “כספי החלוקה“.
סבי היה האחראי לחלוקת הכספים לפי הרשימות שקיבלו מחו“ל .כל מי
שהופיע ברשימה קיבל את חלקו מהתרומה לפי קהילת המוצא שלו ולפי
גודל משפחה .כשהבחין בי סבי ,חדל לרגע מעבודתו ושאל“ :בניומין ,איזו
‘סדרה‘ למדתם היום? איזו פרשה למדתם? האם התנהגת יפה ולא נענשת
על ידי הֶרּבֶה?“
עליי להודות ששאלותיו אלה לא עניינו אותי ,כי בהסתכלי על מצע החלון
שפנה אל הרחוב ושימש כמעין אצטבא ,משכו את תשומת לבי מיניאטורות
של שולחנות קטנים ועליהם כלי אוכל :צלחות ,סירים ,ספלים מקושטים.
מסביבם היו סדורים בשורה כיסאות קטנים עגולים ומרובעים ,מוקפים
קירות מקרטון לבן ששימשו כעין בית קטן .על אחד הכיסאות הייתה דמות
של ילד קטן המחזיק כוס בידו .הבית הקטן הזה והדמויות שבתוכו היו
עשויים מלפת שסבתא קנתה באותו יום.
לתומי שאלתי את סבא“ :האם אני יכול לשחק קצת עם הדברים האלה?“ תשובתו
של סבי הייתה קצרה וצפויה“ ,את זה“ ,הוא אמר“ ,עשיתי בשביל חיים“.
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חבר של סבא שהיה בין באי ביתו וראה איך הוא עמל על עבודותיו בכתיבה ובציור ,שלח
לו מכתב מפריז ,והוא משתף אותו בהמצאה החדשה שנקראה “מכונה לכתיבה“
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מובן שלא יכולתי לעצור את הדמעות .בכיתי בלי
קול ,וזה רק הגביר בי את קנאתי ואת שנאתי
כלפי חיים ,בן דודי (הבן של טודרוס ,אחי אבי)
הצעיר ממני בשישה חודשים .הרגשתי שסבי
אוהב את חיים יותר ממני ומעדיף אותו על פניי,
ולא פעם שאלתי את עצמי מדוע? כל מחשבותיי
התמקדו בשאלה ,כיצד לשנות את המצב הזה.
עד כדי כך גברה עליי קנאתי שהחלטתי יום אחד
לבוא לסבא ולספר לו ,כי בן דודי חיים עושה
פיפי במכנסיים .חשבתי לתומי אולי בעקבות
הסיפור הזה סבא יעדיף אותי על פניו .התבדיתי.
מכונת הכתיבה
הסיפור הזה לא השפיע על סבא כלל .להיפך,
הוא אימץ את חיים אליו ביתר חיבה ,כשהוא מסביר לו כיצד להתנהג וכיצד
למנוע תופעות מעין אלה.

המטבע של “שני גרוש“
סבא נהג לחלק מעות לכל נכדיו .בימי שישי ,פעמיים בחודש ,נהגנו להתאסף
בביתו כדי לקבל את המעות .לקטנים נתן מטבע של שני גרוש (מטבע מיוחד
שהיה בו חור במרכז) ולגדולים נתן שלושה גרושים.
אחרי שקיבלנו את המטבעות ,הלכנו יחדיו לבנק “הלוואה וחיסכון“ ,למנהל
הסניף ֶר‘ יענקל ברד ,והפקדנו את הגרושים בחשבון .כל ילד קיבל פנקס מהבנק
רשום על שמו ,ור‘ יענקל ברד רשם בפנקס של כל אחד את שני הגרושים או את
שלושת הגרושים שהפקיד ,חתם בחתימת ידו ואף הוסיף את חותמת הבנק .מה
גדולה הייתה השמחה בראותנו מעת לעת ,שהחשבונות שלנו צומחים.
באחד מימי שישי ,כשסבא נתן לחיים ולי את שני הגרושים ,ובלכתנו לכיוון
הבנק ,שהיה בחקורה העליונה ,נפל המטבע מידיו של חיים ,התגלגל במורד
הרחוב ונבלע בין שתי אבני המרצפת הקטנות.

תעודה ממשלת פלשתינה המעידה שסבא יוסף צבי ואשתו מרים הם נתינים פלשתינאים
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סבא וסבתא

ראיתי בדיוק היכן נעלם המטבע ,אבל חיים לא ראה .הוא החל לבכות וחזר
בריצה לסבא .בזמן שהלך הוצאתי את המטבע ושמרתי אותו לעצמי .חיים
חזר ובידו מטבע אחר של שני גרושים שסבא נתן לו ,בתנאי שהחודש הוא
לא יקבל יותר.
הלכנו לבנק והפקדנו את כספנו אצל המנהל .על המטבע של חיים לא
סיפרתי לאיש .השחלתי בו חוט ארוך ותליתי אותו על צווארי ,אבל מצפוני
הציק לי .כל השבוע חשבתי איך אסיים את הסיפור.
ביום שישי ,כעבור שבוע ,לפני שהלכתי ל'חדר' ולפני שהלכנו בשעות
הצהריים לסבא ,באתי לאמי וסיפרתי לה את הסיפור על “שני הגרוש“
של חיים מלפני שבוע .לאבי ולסבי לא העזתי לספר מאומה .חשבתי
שאמי ברוב פיקחותה תדע איך לייפות את הסיפור ,וכך אמנם היה.
סיפרתי לאמי והוצאתי את כל צפונות לבי על אודות משחק הילדים,
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שסבא יוסף צבי הכין לחיים ,ואותי הוא שכח ,ואני אף על פי שמצאתי
את הכסף ,תליתי אותו על צווארי למשמרת ,והנה עכשיו החלטתי
להחזירו לסבי ,למען ידע כי יש לו נכדים נוספים הצמאים לאהבה
בייחוד מסבא הטוב.
אמי שמעה בהתרגשות את סיפורי ובלי להתמהמה סיפרה לאבי ,וגם הוא
התרגש וזיכה אותי בחיבוק מיוחד ,שאליו כה השתוקקתי .נשארתי נבוך
ושתקתי מתוך בושה וכלימה.
אבי סיפר את הסיפור לסבי ,שהבטיח בתמורה ,כי הוא יעסיק אותי ב“גלגול
הגגות“ (קאטשין דאח).
הכרח היה לבצע את “גלגול הגגות“ מיד לאחר הגשם ,כי הגגות עשויים היו
אדמה ,והמים חלחלו ודלפו לתוך הבית .הגלגול נעשה בעזרת אבן עגולה,
מחוררת בשני צדדיה ,ועליה הלבישו ידיות מעץ או מברזל ,וכך בעזרת האבן
הידקו את האדמה ,כדי שהגשם לא יחדור פנימה.
כאמור ,לאחר ששמע את הסיפור על אודות ‘המטבע של שני גרוש‘ הבטיח
סבי לפצות אותי ולשלם לי בעבור כל שעת “גלגול“ סך של גרוש אחד
במקום חצי גרוש.

בבב
סבי יוסף גייגר נפטר בגיל  .74הוא מת מדלקת ריאות (כי בזמן ההוא
עוד לא הייתה אנטיביוטיקה) .הוא שכב בכוך אשר בקיר ששימש כמיטה
וסבל מחום גבוה .הזעקנו את ד“ר כהן ,הרופא הידוע של צפת ,והוא אמר
בפשטות“ :אין מה לעשות “...סבא היה בהכרה מלאה עד רגעיו האחרונים,
ואנו עמדנו לצדו ולא יכולנו לעזור .סבא נפטר בכ“ג בטבת ,תש“ד ()1944
ונטמן בצפת .יהי זכרו ברוך.

בבב
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הרבה חומר כתוב נשאר אחרי פטירת סבי :יומן אישי ,התכתבויות עם
אדמו“רים ועם שד“רים והתכתבויות בין הקהילה בצפת ובין הקהילות
בחו“ל ,המזכירים לי את ימי ילדותי .מלבד זאת מצאתי חומר רב “תהומות
יכסיומו“.
אני שוקע בהם מאז פטירתו של סבי ומתקשה להגיע לעומקם .לא היה
תחום שהוא לא היה מעורב בו ,לא היה אירוע בעיר שהוא לא היה מעורה
בו .כל סיפור הגיע לביתו ,וסבא האזין ,לעתים נתן עצה ולא תמיד הוציא
תגובה מפיו.
אני עצמי מודה לסבי כל פעם מחדש על שהעניק לי את החדווה והעונג
לשהות במחיצתו ולשמוע קצת מהסיפורים ,מהאירועים ומהחוויות .דרכי
חייו של סבא ,הצנועים תרתי משמע ועשירים מבחינת אירועים ,עדיין
שמורים בזיכרוני.
בכל הזדמנות אני מספר ומצטט מאמרותיו של סבא .אותן אמרות שמעתי
גם מאבי .אחת מהן היא“ :צריך להסתכל תמיד למטה “.ידע רב וחכמת חיים
שזורים באמרות אלה .לצערי הרב ,את העובדה הזאת גיליתי ביתר שאת רק
לאחר פטירתם.
עכשיו אני מחבק את סבי חיבוק גדול ובלבי אני מודה לו מחדש על שמצא
לנכון לשמור ולאחסן את כל החומר שעבר תחת ידו :המכתבים ,המסמכים
השונים ,כל סוגי ההתכתבויות בארץ ובחו“ל ,ציוריו היפים והמדהימים,
פריטי לבוש ,קישוטים שבהם קישטו את כל חגי ישראל ועבודות יודאיקה
מרהיבות.
בכך הוא השאיר חלק נפלא מעצמו ,לנו ולדורות הבאים ,אף על פי שהוא
עצמו לא תיעד את חייו ואת חוויותיו .את סיפורי סבא ואבא עליהם השלום,
את חוויותיי מימי הילדות ,אני מנסה להעביר בכל הזדמנות לילדים ,לחברים
ולכל מי שמוכן לשמוע.

בבב

סבתא מרים בפתח ביתה בחברת קרובות משפחה( .מימין) :פייגה ארליך ,רעכל גייגר,
מרים גייגר ,גולדע הורנשטייןושיינד'ל .עומד :אחי ברוך ()1931
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סבא יוסף צבי שימש כסופר וכמזכיר הקהילות .ב־ ,1924כאשר נוסדה המושבה נתניה
על ידי מתיישבי יסוד המעלה ומשמר הירדן (שנקראו בני צפת) ,סבא שלח אליהם
מכתב שבו הוא מייעץ להם איך להקים מוסדות ציבור
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העברת הכספים מפולין לצפת מתעכבת
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סבתא מרים
כבודה בזכות עצמה ,כפי שאמרו שכנותיה וכל נשות הרחוב ,כשהלכו אחרי
ארונה בלווייתה הגדולה“ :גיטה מלאוכם זולן דיר אנקייגן גיען“ (מלאכים
טובים ילכו כנגדך) .ולא בכל לוויה שומעים אמרה כזאת...
מרים בתו של ר‘ אורי נולדה בחבל דרוהוביץ‘ שבאוקראינה בשנת תרל“ג
 1873והובאה בילדותה לצפת .אביה הביא אותה במיוחד כדי שתהיה כלה
ליוסף צבי .שלא כמו רוב הנשים באותה תקופה ,סבתא מרים ידעה קרוא
וכתוב .מהיותה משכילה ,שימשה כמפרשת והקריאה ביידיש את פרשת
השבוע בשביל כל אותן הנשים שגרו בשכנות ובאו לשמוע את פרשת
השבוע.
סבתא מרים התפרסמה בזכות המשחות שהייתה רוקחת בביתה לטיפול
בפצעים מוגלתיים ,שהיו נפוצים באותם זמנים מפאת חוסר ניקיון טרם
המצאת הפניצילין.
את המשחה הייתה סבתא רוקחת בסיר יציקה שחור ,שהיה באורח קבע
בארובה .מפעם לפעם הגיעו אליה נשים וילדים לבקש מעט ממשחת
הפלאים .סבתא ניגשה ל“ריבע“ ,הוציאה מתחת לסיר השחור פיסת ניר
מרובעת ,שהכינה מבעוד מועד משקי מלט משומשים ,ובעזרת מקל עץ קטן
הייתה נוטלת מעט משחה מהסיר ,עוטפת בתוך הנייר ונותנת ללא תמורה
לכל מי שסבל מפצעים זיהומיים ומוסיפה ברכה“ :זאל זאן צי גיטין און צי
גזינט“ (“שיהיה לטובה ולבריאות“) .את נוסחת הפלאים היא לקחה אתה
לעולם האמת ,אבל את המשחות חילקה חינם לכל דורש.
סבתא מרים נפטרה בכ“ו אלול תש“ו ( .)22.8.1946יהי זכרה ברוך!

בנימין גייגר – אחד מזקני צפת |

49

פרק ה

הוריי ואחיי
אבי אליהו בן יוסף צבי ומרים ,נולד בצפת ,יום ה‘ ט“ז בכסלו ,תרנ“ב.
אבי היה בצעירותו תלמיד ישיבה ואת רוב שעות היממה הקדיש ללימודים.
בהיותו בן שמונה עשרה התחתן ,ולאחר שהפך בעל משפחה צמצם את
שעות לימודיו והסתפק בשעתיים ביום של לימוד בישיבת רידב“ז .בעלי
הישיבה נתנו לו תמיכה כספית כלשהי ,זה היה שכר זעום ששולם לבחורי
ישיבה ,ואבי נאלץ לחפש מקורות פרנסה נוספים.
חולי השחפת שהתאשפזו בבית החולים בצפת סיפקו פרנסה בשפע לחברה
קדישא .כמעט כל יום אירע מקרה מוות אחד לפחות ,ואבי שהיה במלוא
כוחו ומרצו קיבל עליו את התפקיד הקשה ,לשאת אלונקות ,תפקיד שאותו
החל כבר בגיל שמונה עשרה כחבר מן המניין בחברה קדישא.
בצפת נהגו להוביל את המת מביתו עד למקום קבורתו ,כשהוא שוכב על
מיטת ברזל ,והנושאים נושאים על כתפיהם את המוטות הכבדים והארוכים.
לצורך משימה קשה זו גייסו את הבחורים הצעירים שכוחם במותניהם,
בהם כמה אברכים גבוהי קומה וחסונים .שניים ,החזקים שבהם ,נשאו את
המוטות מאחור ,כיוון שרוב כובדו של הנפטר נפל בחלקם של הנושאים
מאחור ,ואילו הנמוכים והחזקים פחות הוצבו מלפנים .למזלו ,אבי נמנה על
הנושאים מלפנים ,אבל גם תפקיד זה היה כרוך בקשיים מרובים ובסבל רב.
הצטערתי לראותו שטוף זיעה ,לעתים ,לאחר הליכה ממושכת ונשיאה של
גופה כבדה.
אבי שהיה איש חברת קדישא במשך כל ימיו ,ירש מאביו כתב יד יפה
ומקצוע נוסף :חקיקה באבן לשילוט בבית הכנסת ,שהיה נפוץ בעת
ההיא וכן חקיקה של שמות הנפטרים על גבי המצבות( .ערביי הסביבה
חצבו את האבנים מהר הג‘רמק וייצרו מהם את המצבות).
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סבא אליהו ונכדיו :אהרון ,נאוה ואהוד ,חורף 1959
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אמי ברכה ,סבתא קריינדל ואחי משה

כיוון שהשתכר מעט בחברה קדישא ,ומהיותו המפרנס היחידי במשפחה
בת שבע נפשות ,נאלץ אבי לחפש מקורות פרנסה נוספים .בזכות חוסנו
ובריאותו זכה לקבל עבודה ב‘יקב הגליל‘ ,בבעלותה של משפחת גולד .היקב
נמצא למרגלות העיר צפת ,בדרך המובילה לבית הקברות.
גם ביקב ,כמו בכל בית בעיר ,השתמשו במי הגשמים שנאגרו בבורות .בעל
היקב יוסף גולד העמיד את אבי על יד המשאבה ,ורוב שעות היום שאב את
המים מהבורות שנועדו לקירור המכונות.
מלבד זאת עבד אבי יחד עם סבי בהכנת רשימת שמות הנזקקים ל“כספי
החלוקה“ לאנשי צפת ,רשימות של כוללים ושל מקבלי התמיכות ,וכן עזר
לו בכתיבת מכתבים לרשויות המקומיות ולקהילות במזרח אירופה ,כולל
רשימת נפטרים ,רשימת חובות ורשימת החלקות .אבי המשיך את מלאכת
התיעוד .הוא ניהל ,בין היתר ,גם את ספר הפטירות בחברה קדישא .עד
היום יש לנו ספרונים ובהם מופיעים שמות המתים ,שנטמנו בצפת .השמות
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איגרת ברכה לשנה טובה ,ששלח משה מברזיל ב1930-

מקוטלגים לפי תאריך הפטירה ומקום הקבורה .מי שרוצה לחפש קבר מלפני
מאה וחמישים שנה ,יכול למצוא בתיעוד שאבי הקפיד לנהל.
אבי היה בדעה צלולה עד הרגע האחרון .זאת הייתה צוואתו ,שהושארה
על השולחן בבית בין דפי ה“שולחן ערוך“ ,שבו עיין לפני שנלקח לבית
החולים ,וכך כתב“ :עם חסכונותיי בסך  200לירות תממנו את הלווייתי ,את
תשלום התכריכים ואת התשלום לר' שימשון מרגליות שיאמר קדיש במשך
שנה תמימה .יתרת הכסף מיועדת להקמת המצבה הפשוטה ביותר ,יציקת
בטון ואבן .בצד הצפוני ,הפחות גשום תמקמו את הכתוב ,כך שיחזיק זמן
רב יותר .ואתם ילדיי ,אין לכם צורך להתאמץ לבקר אותי בכל שנה ,בדיוק
בתאריך פטירתי ,אלא כשזמנכם יהיה פנוי .זאת בקשתי האחרונה“.
אבי אליהו נפטר בצפת ,בשמחת תורה תשכ“ג (.)20.10.62
בן שבעים היה אבי במותו.
יהי זכרו ברוך!
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אמי ברכה גולדה ,בת ר‘ ברוך וקריינדל לוינזון ,נולדה בּבֵירּות שבלבנון
בתרנ“ג ( .)1893אביה ברוך לוינזון שהיה מלמד דרדקים ,הוזמן על ידי
הקהילה היהודית בבירות ,כדי ללמד ב'חדרים' .הוא נסע לשם עם אשתו
קריינדל ,ושם כאמור נולדה אמי .הם התגוררו בקומה השנייה ,מעל השוק
הסיטונאי .אמי סיפרה לי יום אחד ,שבמהלך משחק היא נפלה מהחלון.
למרבה המזל היא נחתה על פחון ששימש גגון מעל אחת החנויות ,ומהגגון
התגלגלה וצנחה לזרועותיו של שוטר שחלף במקרה .כך ניצלו חייה.
אמי למדה בבית הספר אליאנס ,והשפה הצרפתית הייתה שגורה בפיה.
כשהיינו ילדים היא דיברה אתנו מדי פעם בצרפתית ושרה לנו שירי ילדות
בצרפתית .שיר שזכרה אמי מגן הילדים בבירות ושרה לי בילדותי ,נשאר
חקוק בזיכרוני עד היום והועבר אפילו לנכדיי...

להוריי נולדו שישה ילדים ,ונותרנו חמישה :משה הבכור ,ציפורה ,שנפטרה
בהיותה בת שנה ,אחריה נולד דב ,אחר כך התאומים :ברוך וטובה ואני,
בנימין ,בן הזקונים.

על גג ביתנו הקטן מאחור (מימין לשמאל) :אחי משה ,אשתו רבקה ,לידם אחותי טובה
והילדים :אברהם פרידמן ,אחיו יענקל‘ה ואני.

משה נולד ביום ד ,י“ט מנחם אב ,תר“ע ( .)1910אני זוכר אותו מפרעות
 ,1929כשהסתגרנו כולנו בחצר ביתה של רחל קורן .הייתי אז בן חמש,
ולמשה כבר מלאו שמונה עשרה .הוא הגיע ,חמוש במקל רועים גדול,
ג‘אמאלי ,וליווה אותנו עד לסרייה .זאת התמונה השמורה בזיכרון ילדותי.
אחר כך עבד משה כשנה בחנות הכלבו של ר‘ טוביה אונגר .ב 1930נסע
לברזיל ועסק שם ברוכלות .כנראה לא עשה חיל ואחרי שנה חזר ארצה וגר
בחיפה .הוא עבד כשלושים שנה בבית מסחר לבדים רשקובסקי .כשנסגר בית
העסק ,עבר לבית המסחר נוימן ,שגם סחר בבדים ועבד בו כעשרים שנה.
בחיפה פגש משה את רבקה ,בת ר‘ יצחק וזלוטה שטרום ,עולה חדשה
מפולניה ,והם נישאו ביום ג ,ט“ז אדר א ,תרצ“ה ( .)19.2.1935החופה
התקיימה על מרפסת בית הכנסת צ‘רנוביל בצפת ,אחרי החופה נכנסו
האורחים לכיבוד בביתו של סבי יוסף צבי ,הסמוך לבית הכנסת .זוכר אני
שהבאתי פטפון ותקליטים מהשכנים :משפחת פינקלשטיין .ישבתי ליד אדן
החלון והנעמתי בניגונים של יוסל‘ה רוזנבלט ,של הרשמן ושל קוורטין.
הייתי אז בן אחת עשרה.

בהיותה בת שתים עשרה סיים אביה את תקופת השליחות ,והיא חזרה
עם הוריה לצפת ,כשהיא דוברת צרפתית על בוריה .בצפת שודכה לאבי,
שהיה אז בן שמונה עשרה .זה היה שידוך ראוי לשניהם .אבי בא ממשפחה
מכובדת ,ואמי נחשבה אישה משכילה .כבוד גדול היה בשבילו לשאת אישה
מכובדת ומשכילה ,כמוה היו מעטות .מלבד צרפתית אמי ידעה גם יידיש,
ערבית ועברית ,שהיו השפות המדוברות בקרב היהודים .אנחנו ,הילדים,
ינקנו את מגוון השפות האלו יחד עם חלב אמנו.
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משה ורבקה התגוררו בחיפה ונולדו להם שתי בנות :רותי ועטרה .אני זוכר
את ביקוריי בביתם .פעם הגעתי כשלראשי כובע מיוחד ,שנהגו לחבוש
בצפת .זה היה כובע שחור ,עשוי קטיפה ,שתפר לנו החייט חיים דויד
מנדלסון .כובע זה לא מצא חן בעיניה של רבקה ,והיא נתנה לי במקומו כובע
ברט חום וצ‘ופצ‘יק בקצהו ,שהביאה מפולניה .בגאווה רבה חזרתי לצפת,
כשעל ראשי ברט חום בעל צו‘פצ‘יק .לא העליתי על דעתי שאהיה ללעג
ולצחוק בעיני הוריי וחבריי“ .לפחות תוריד את הצו‘פצי‘ק“ אמרו לי כולם
וצחקו ,אך הצו‘פציק מצא חן בעיניי מאוד.
כמה עובדות באשר לאחי היקר משה .מעסיקו הראשון שילם לו שכר
מינימום במשך שלושים שנה ,לפי השכר שנקבע לו בהיותו רווק .אף שנישא
והפך לאב לשתי בנות ,לא נוספה לשכרו אף פרוטה שחוקה.

דב על רקע הר מירון ()1920
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כשנסתיימה עבודתו נשלח הביתה ללא כל זכויות פנסיה ועם סיכוי קלוש
למצוא עבודה .לאחר כמה חודשי בטלה התקבל משה לעבודה אצל נוימן
בשכר נמוך גם כן .למזלו ,רבקה אשתו הייתה תופרת במקצועה ועזרה
במעט בכלכלת המשפחה ,כך שהתאפשר להם לחנך בקושי אך בכבוד רב את
בנותיהם היקרות ,באופן שלא נתן להן להרגיש בחיסרון כל שהוא.
גם ממקום העבודה אצל נוימן ,הסוחר האמיד ,נשלח משה לביתו ללא
תשלומי פנסיה .כך חיו אחי ואשתו בצמצום רב כל השנים וגידלו משפחה
לתפארת ,ללא כל טרוניות .חרף כל הקשיים משה ז“ל היה אדם אופטימי
ותמיד היה שמח בחלקו ,כפי שמעידות בנותיו רות ועטרה ,שגדלו בבית
תרבותי :עיתון כל יום ,לימודי נגינה וספרים לרוב.
משה נפטר לאחר מחלה קצרה בגיל  ,64ג‘ באייר ,תשל“ד (.)25.4.74
יהי זכרו ברוך!
דב נולד ביום ו ,י“ב כסלו ,תרע“ו ( .)1916ביום ג ,ה בכסלו ,תש“ב (,)25.11.41
בשעה שלוש אחר הצהריים ,נישא דב לשושנה ,בת ר‘ בן ציון בלוגרונד
ויוטהלאה ,ונולדו להם שתי בנות :מיכל ומרים.
בהיותי הצעיר בבית זוכר אני את אחי דב המבוגר ממני בשמונה שנים .אמי
ז“ל שמרה על צעדיו יותר מאשר על צעדיהם של האחים האחרים בבית.
דב היה מיוחד בהתנהגותו ובמנהגי האכילה שלו .הוא לא אכל כל דבר,
אלא אם הכינה לו אימא משהו מיוחד .לעתים ישב ליד השולחן ולא טעם
פרור .אימא דאגה לו ושאלה“ :ברולע ,וואס ולסטי אעסן?“ (מה אתה רוצה
לאכול?) “אם לא תאכל ,לא תגדל ולא יהיה לך כוח“.
“אין לי תיאבון “,ענה לה“ .אז אולי אעשה לך ביצה רכה?“ כך גדל דב
ביתר תשומת לב ורחמים של אימא ,שהצער על פניה ניכר היטב .והוא
אמנם היה חיוור ורזה .כשבגר ועבר מ‘החדר‘ לבית ספר מזרחי ,הצטיין
בלימודיו .משם המשיך את לימודיו בקולג‘ הסקוטי .אבי צריך היה
להתחנן בפני מיסטר סמפל ,המנהל ,שיקל עליו את עול התשלום הגבוה

56

| בנימין גייגר – אחד מזקני צפת

שבו התקשה לעמוד .גם כאן סיים דב את
לימודיו בהצטיינות.
במלחמת השחרור התכוון מטה ההגנה להציב
את דב ואת ברוך ,שני אחיי ,בקטע שלי,
קטע ד‘ .התנגדתי לקבלם מסיבות מובנות.
דב שירת כמפקד עמדת ברנזון בקטע ו‘.
ההשכלה הרחבה והשפה האנגלית שבה
שלט היטב עזרו לו להתקבל לעבודה
בול צפת
כפקיד בדואר שנוהל על ידי ממשלת בריטניה.
בחלוף השנים הגיע לתפקידי ניהול ,ובהם דרגת מנהל הדואר בצפת.
לאחר מלחמת ששת הימים מונה למנהל הדואר של אזור הגליל העליון
ורמת הגולן .בתפקיד זה שימש עד יום מותו .כמנהל היה אחראי להדפסת
בול צפת הראשון (בעת ההיא לא הודפסו בולים ממלכתיים).
דב היה אדם משכיל ומיוחד .עוד בילדותו אהב מוסיקה ואמנות .מחסכונותיו
ובעזרת סבא יוסף צבי ,רכש אקורדיון עליו ניגן תקופה ארוכה .הוא ורעייתו
חסכו אוכל מפיהם ,אך השקיעו בקניית ספרים .סלון ביתם הגדול נראה היה
כספרייה אחת גדולה  -כל הספרים והאנציקלופדיות נרכשו סמוך להוצאתם
לאור .פסנתר מפואר מילא את סלון ביתם במוסיקה שאותה ניגנו בנותיו מיכל
ומרים .דב גם רכש הגדה לפסח נדירה שהודפסה בלונדון במאה הקודמת .הוא
אהב מוסיקה ואמנות והיה בעל ספריית תקליטים עשירה ואוסף תמונות של
מיטב ציירי צפת כמו :פרנקל ,אברט ,גלבוע ,קוסונוגי ,קסטל ,הרמן ועוד.
דב נפטר לאחר מחלה קשה ,בכ“ז ניסן תש“ם ( .)12.4.1980יהי זכרו ברוך!
התאומים ברוך וטובה נולדו בשבת קודש ,ב‘ אדר ב‘ ,תרפ“א (.)1921
ברוך נישא ליהודית שיפריס ,בת לאחת המשפחות הותיקות שעלו לארץ
בתחילת המאה .נולדו להם שני ילדים ,הבת ברכה נקראת על שם אמנו
ז“ל ,והבן אדר שנולד בחודש זה.
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ברוך מבוגר ממני בשלוש שנים .גם הוא החל את לימודיו ב‘חדר‘ והמשיך
את לימודיו בבית ספר מזרחי .אבי צריך היה שוב להתחנן בפני מנהל
הקולג‘ הסקוטי ,מיסטר סעמפיל ,שיקבל גם את ברוך ויקל עליו את נטל
התשלומים .המנהל אכן נעתר לבקשה ,וברוך סיים בהצלחה רבה את
לימודיו.
על פי צו ההגנה התגייס ברוך בגיל שמונה עשרה למשטרה הבריטית.
בתחילת שירותו הוצב במשטרת מטולה.

התאומים ברוך וטובה
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לסניף רמת גן ,רחוב הרוא“ה ,וקיבל תפקיד ניהולי .כך גם זכה להכיר את
יהודית ,אשתו לעתיד ,גננת שהתגוררה ועבדה באותה סביבה.
באחד הימים בשובו מהעבודה ,בעת שחצה את הכביש במעבר חצייה ,פגעה
בו מכונית ופצעה אותו פציעה אנושה שממנה לא התאושש .טיפול חם
ואוהב של בני משפחתו ,במשך חמש שנים ,הקל מעט על סבלו.
ברוך נפטר בי“ד אלול תש“מ ()18.9.1986
יהי זכרו ברוך!

טובה ,ברוך ואני ()1932

היה זה בעיצומה של מלחמת העולם השנייה ,ותפקידו היה להשקיף לשמיים
כצופה אוויר ( )air watchלגלות מטוסי אויב ולהזעיק כוחות.
לאחר זמןמה הועבר למשטרת צפת ושימש כשומר ראשו וביתו של
המושל הבריטי ,שהיה ממוקם באחד המבנים של הקולג‘ הסקוטי .כשסיים
את השירות ,התקבל לעבודה בבנק לאומי בצפת .כעבור כמה שנים עבר

טובה ,אחותי ,למדה בבית ספר לבנות מזרחי בצפת ,עם בת הדוד טודרוס,
אף היא טובה ,שתיהן נקראו על שם אותה הסבתא .עם סיום לימודיה בבית
הספר היסודי ,יצאה ללמוד בירושלים בחוות הלימוד של רחל ינאית בן צבי.
כותבת על כך טובה ז“ל ביומנה:
“עז היה רצוני ללימודים .אמא נסעה אתי לירושלים והכוונה הייתה לרשום
אותי ללמודים בסמינר למורות המזרחי שהיה בזמנים ההם 'המקום'
להכשרת מורות אך לפנימית הסמינר לא הייתה כל אפשרות לשלם ,אז
ירדה תכנית זאת מהפרק ולבי כאב עלי מאד .נאלצתי להיעזר בחברתי
הטובה הדסה שלמדה אז בחוות הלימוד של רחל ינאית בן צבי ,והתקבלתי
שם ,בשכר נמוך מאד( “.גם הפעם התקשו ההורים לשאת בנטל של שכר
הלימוד ,ואבי נאלץ לפנות להנהלה בבקשות להנחה).
“בחווה למדה אתי בת דודתי טובה ,שאני הבאתיה לשם ,מאותה סיבה שגם
לה לא היו אפשרויות מימון ...היא הייתה חברתי הטובה ביותר ,היא הייתה
לי כאחות טובה ומבינה ואהבתיה מאד“...
טובה נישאה ללוי גורשטל (גילת) ,בראש חודש אלול תש“ב .לוי הגיע לארץ
בראשית שנות ה ,30הישר מחוות ההכשרה של ארגון החלוץ מביאליסטוק.
משפחתו נספתה בשואה ,ברוסיה הלבנה .משנישא לטובה ,הפכה משפחת
גייגר למשפחתו ,והעיר צפת הפכה לעירו ומילאה אותו גאווה .לוי היה
ממקימי “סולל בונה“ ואחד מעמודי התווך בחברה .כעובד החברה נשלח
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מטעמה לביצוע עבודות בנייה בעבור הצבא הבריטי בעיראק ובאירן .לימים
הצטרף להנהלת החברה כנציג ארגון העובדים “היציבים“ .פעילותו הציבורית
הייתה ביטוי לתפיסתו הסוציאליסטית שעליה התחנך מנעוריו בארגוני הנוער
הציוני ברוסיה הלבנה ובפולין.
לאחר נישואיהם נולדו לטובה ולוי שלושה ילדים :עודד ,משה ודורית .טובה
התגוררה בקריתחיים והקדישה את כל חייה לביתה ולילדיה .משגדלו
הילדים ובגרו ,יצאה לעבודה ולפעילות ציבורית בארגון בני ברית ,שם זכתה
להערכה רבה ונבחרה לנשיאת הסניף המקומי.
טובה אחותי נפטרה בד' כסלו ,תשס“ט (.)1.12.2008
יהי זכרה ברוך!
טובה ,בת הדוד טודרס ,חברתה האהובה של טובה ,אחותי ,נישאה לד“ר
פרידמן אף הוא יליד צפת .הוא היה אחד מרופאי הילדים הידועים בחיפה,
ובמשך שנים שימש מנהל מחלקת ילדים בבית החולים רמב“ם .טובה
פרידמן ז“ל נפטרה ממחלה קשה ,בת  56הייתה“ .היא השאירה חלל ריק
בנפשי“ כותבת על כך טובה אחותי.

תמונה משפחתית .הוריי אליהו וברכה ,במרכז למעלה :דב ,באמצע :טובה
בשורה התחתונה מימין :ברוך ואני (משה כבר בברזיל)
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פרק ו

זיכרונות מתקופת הדלות :ריבת הפובידל של אמי
כאמור ,אמי נישאה לאבי בשנתה השמונה עשרה והתקשתה מאוד להסתגל
לדלות .הבית היה ריק מחפצים ,והיא דחקה באבא שיקנה לה ארון כדי
שתוכל לאחסן בו את מעט הבגדים שהיו להם :שלוש שמלות לימי חול,
שמלת שבת ,מעיל עליון לשבתות וחגים וחליפה לימי חול של אבא .אימא
גם רצתה מראה גדולה ,כדי שתוכל לראות את עצמה .כל יום חזרה ואמרה
לאבי“ :מתי נקנה ראי? מתי נקנה ארון?“ וכל יום נתן לה אבי תשובה דומה,
“אין לנו כסף מספיק בשביל אוכל ,אז איך את רוצה ראי?“
החליטה אימא לעשות מעשה וביקשה מאבי שעבד ביקב שירכוש
בשבילה שק צימוקים לעשיית ריבות .אבא מילא את בקשתה ,ועוד
באותו יום ,כשהביא שק צימוקים הביתה ,הבעירה אמי אש בחצר ,ליד
מדרגות הכניסה ,העמידה מעל האש את דוד הנחושת הגדול ,שפכה את
הצימוקים לתוכו ,הוסיפה סוכר ובישלה ריבה מיוחדת ,הידועה בשם
פובידל ,ואנחנו כל העת עמדנו מסביב והסתכלנו איך אימא בוחשת בכף
עץ ארוכה את המרקחת .מדי פעם ,כשהאש דעכה ,פיטמנו אותה בזרדים
ובגללים.
כשהסתיימה המלאכה ,יצקה אימא את המרקחת לתוך צנצנות ,הניחה חצי
אגוז מעל הריבה ושלחה אותי למכור אותה בחנויות ,לא לפני שהזהירה
אותי“ :לא לאכול את האגוז ,כדי שהריבה תיראה יפה“.
תחילה מכרתי צנצנת ריבה אחת לכל בעל חנות :לדובידעל (דוד) ,לזלמנקע
בצ‘וצ‘ער לחנה פריילכמן ולחיים ּבּוֵרך (ברוך) .הריבה זכתה לביקוש רב,
ובעלי החנויות ביקשו צנצנות נוספות .אמי ,כמנהג נשות הגולה ,נהגה לאגור
פרוטה לפרוטה ,לשמור בגרב ישנה הקשורה היטב ולטמון במקום מחבוא,
מה שנקרא קניפל ביידיש.
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כאמור ,אבי עבד בחברה קדישא ,ולצפת הגיעו זקנים מהארץ ומחו“ל כדי
להיטמן ליד קברי הצדיקים .לפעמים הביאו אתם חפצים ,אחד הביא מראה,
אחד הביא שעון ,אחד הביא ארון .אימא ביקשה מאבא לבדוק אם לאחד
הנפטרים יש מראה בבית או ארון ,או אז היא תיתן לו כסף שחסכה כדי
שיקנה לה אותם.
יום אחד הביא אבא את הראי שאימא כה חפצה בו (ראי זה מפאר את ביתי
עד עצם היום הזה) .מהכסף שאגרה קנתה אמי ,בעזרתו של אבא ,גם שעון
ואפילו ארון בגדים פשוט בעל שתי דלתות.

דגים וצ‘ולנט לשבת
זוכר אני בימי שישי עמדתי ליד אימא שהכינה את מעדני השבת .היו אלה
דגים קטנים ,שלהם קראה “אֹוגֹורלוך ,יירדנע פישלך“ (דגים מהירדן) .היא
קנתה אותם אצל ינקעב מוישה וקיצצה אותם על “הברייטעל“ ,מעין קרש
שעמד על אדן חלון המטבח ושימש שולחן עבודה ,כי מלבדו לא היו כלי
מטבח .כדי לקבל געפילטע פיש חתכו את הדגים לחתיכות קטנות ,שמו
אותן על הברייטעל ובעזרת ‘גרזן‘ קטן היו קוצצים את הדג ומועכים אותו.
אחר כך הוסיפה אימא ביצה אחת ,מלח ופלפל ,וכל הזמן אמרה“ :לכבוד
שבת ,לכבוד שבת מלכתא“.
בכל ימות השבוע אכלנו רק “אווינר יוך“ (מרק בלי בשר) ,אך לקראת שבת
קנתה אימא בשר וראש של כבש או של עז או כמה רגלי עזים ,שמהם היה
מורכב הצ‘ולנט .הכנתם לצ‘ולנט הייתה עבודתו של אבי .הוא השקיע עמל
רב בהורדת הטלפיים ובשריפת השיער .את כל אלה בתוספת תפוחי אדמה
שמו בצ‘ולנט כדי שיהיה יותר שמן וטעים ומילאו את סיר החרס במים
עד גדותיו .תפקידי היה לקחת את הצ‘ולנט לאפרים האופה ,אחרי שאמי
סגרה את מכסהו בבצק כדי שהצ‘ולנט יישאר שלם וכדי שהמים לא יגלשו
ושהצ‘ולנט ,חס וחלילה ,לא יתייבש.
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אני זוכר את השולחן שאימא ערכה לקראת ארוחת ליל שבת ,ועליו עמדו
בקבוק היין העתיק ,המיוחד ,שקיבלנו מסבי יוסף צבי .תפקידי היה לקנות
אצל מוישה יהודה אוקיה (כמאתיים גרם) יין לקידוש .הלכתי אליו עם
הבקבוק .היה לו ,למוישה יהודה ,כלי מדידה בכל הגדלים ,והוא מדד את
הכמות המתאימה ומזג לתוך הבקבוק .היין אמור היה להספיק לקידוש
ולהבדלה ,אבל הכמות הייתה כה קטנה שידעתי שאם יתחשק לי לטעום
מעט בדרך ,יחסר היין להבדלה .בכל זאת התקשיתי לעמוד בניסיון ,הלוא
כתוב בתפילה“ :טועמה חיים זכו “,כך אמרתי לעצמי ולגמתי לגימה קטנה
ובזה חשתי כי זכיתי לחיים.
כשחזר אבי מבית הכנסת במוצאי שבת ,ועמד לקיים את מצוות ההבדלה,
ראה שחסר יין בבקבוק ומיד קרא לי .אני כבר ידעתי את הסיבה .ניסיתי
להתחמק ,זה לא עזר .אבי החזיק בי ,ובקולו השקט אמר“ :תגיד לי בבקשה,
האם קוראים לך מנחל?“ (יש תפילה בשבת בה כתוב“ :מנחל בדרך ישתה,
על כן ירים ראש )“.כשאבי אמר “קוראים לך מנחל“ התכוון לשאול אם
שתיתי קצת לפני שהגעתי הביתה .בראש חפוי ובדמעות בעיניים עמדתי
מולו בלי תשובה .אבי מזג את היין שנשאר בבקבוק והוסיף מעט מים ,כי
הכוס חייבת להיות מלאה ,ובלי לומר מילה נוספת ערך את ההבדלה ויחד
סיימנו בברכה ואיחולים לשבוע טוב (הגייטע וואך).

בבב
מלחמת העולם הראשונה שפרצה ב 1914קטעה את השגרה .לאחי הבכור
משה מלאו ארבע .דב נולד ב ,1916בעיצומה של המלחמה .הרעב בארץ
היה גדול ,עד כדי כך שלא היה מה לאכול ,לכן הקימה הממשלה האוסטרית
מחנה צריפים (ּבָָרקעֵן) על יד העיר וינה ,ואפשרה לנתינים האוסטרים
לנסוע לשם ולזכות במזון ותרופות.
הנתינים האוסטרים היו אלה שמוצאם מהאימפריה האוסטרוהונגרית ולא
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ויתרו על אזרחותם גם אחרי שעלו לארץ .אמי ואחיי משה ודב שנחשבו
נתינים אוסטרים ,קיבלו היתר יציאה ,בעוד שאבי שנולד בארץ נחשב נתין
טורקי ,כיוון שהארץ הייתה בשליטת האימפריה העות‘ומנית.
לא זו בלבד שלא הותר לאבי לצאת לווינה ,הוא אף נדרש להתייצב בּבֵירּות
ולהתגייס לצבא הטורקי .הידיעה שהמתגייסים לצבא הטורקי אינם שבים,
עשתה לה כנפיים .נעשו ניסיונות שונים להשתמטות כולל מתן שוחד
(בארטיל) למגייסים .אולם ההתייצבות לוועדה הרפואית בבירות היתה
הכרחית .כך חזר אבי משם “לא כשיר לשירות“ ונאסר עליו לצאת מהארץ.
אמי החליטה לנסוע בלעדיו ולקחה אתה את אחיי .המסע באותם ימים
מצפת לווינה היה ארוך ומפרך .בשיירת חמורים ירדו מצפת לטבריה ,משם
המשיכו ברגל לצמח ,לתחנת רכבת העמק ,שנסעה מחיפה לדמשק ,ומבירת
סוריה המשיכו ברכבות לרחבי אירופה.
אבי ליווה את אמי ואת אחיי לתחנת הרכבת בצמח ,ושם נפרדו .אמי ואחיי
עלו על הרכבת ונסעו למחנה הפליטים ליד וינה .הם נשארו שם שלוש
שנים וחזרו לארץ בתום המלחמה ,ב.1919
עד היום שמורים אצלי מכתבי אהבה שאמי כתבה ממחנה הצריפים בווינה,
במלחמת העולם הראשונה ,ושלחה אותם למשפחתה בצפת.
אמי נגאלה מייסוריה אחרי מחלה קשה שנמשכה כשנתיים .היא נפטרה
ביום כ“ז תמוז תשט“ו  ,1956בהיותה בת  63שנים .יהי זכרה ברוך!
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המכתב ששלחה אמי מווינה שבו היא מביעה את אהבתה ודאגתה לאבי על שלא כתב לה מזה
שלושה חודשים .כמו כן היא מספרת שקנתה ציצית לילדים ודורשת בשלום בני משפחתה.
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פרק ז

זיכרונות מלימודיי ב'חדרים‘
עד אותו יום מר ונמהר שבו נערך טקס ה‘חלאקה‘ ,חייתי כמו יצור חופשי
ומאושר ,בתוך בועה של אהבה ,פטור מכל עול או חובה .מאז הטקס ,שנערך
בגיל שלוש ,דומה שתמו להם ימי התום .גזירת השער הבהירה היטב את שינוי
מעמדי ,ומאז הוטלו עליי כמה גזירות והעיקרית שבהן הייתה להשכים קום
וללכת לבית הכנסת ואחר כך לבלות את רוב זמני ב‘חדר‘ בלימוד תורה...

האישור שניתן למשה ולדב מטעם הקונסוליה האוסטרו־הונגרית

ב‘חדר‘ של ר‘ אידולע (יהודה) מלמד
ובכן אחרי אותו אירוע טראומתי נעמדתי יוםיום מול הראי הקטן שתלה
אבי מתחת למדרגות העץ שהובילו לבוידעם כדי לראות את פאותיי
המשתלשלות לצדי אוזניי כשני גופים זרים ,פאות שגרמו לי סבל ,למרות
מילותיה המעודדות של אמי ופניה הנוהרות ,כל אימת שהייתה מלטפת
בחיבה את פאותיי וממשיכה ללטף גם את פניי.
אחרי כמה ליטופים וחיבוקים ,ובעודה מהססת איך להקדים רפואה למכה,
החלה אמי להכין אותי לקראת הבאות ולספר לי סיפורים על ילדים
מאושרים שהולכים ל‘חדר‘ ועוד כהנה וכהנה סיפורים שלא נקלטו במוחי.
ערב אחד ,לפני שהלכתי לישון ,אמרה לי אמי כי למחרת בבוקר ,אם ירצה
השם ,היא תיקח אותי בפעם הראשונה ל‘חדר‘ של ר‘ אידולע המלמד.
“איך ויל נישט גיי אין חדר“ (אני לא רוצה ללכת ל'חדר') ,אמרתי לאמי,
ובאותו לילה נדדה שנתי .המחשבות טרדו את מוחי .נזכרתי בסיפור שסיפר
לי אבי כמה פעמים על אודות עקדת יצחק ואיך הרכיב אברהם את יצחק על
החמור ולקח אותו לעקידה .סיפור העקידה ליווה אותי לפני כניסתי ל‘חדר‘
ובאותו לילה חשבתי לתומי ,שגם אותי לוקחים לעקידה והחלטתי להתנגד
לכך בכל תוקף .למחרת בבוקר העירני אבי בפעם הראשונה ,ואחרי נטילת
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הידיים ורחיצת פנים חזר על דבריה של אימא שהיום אני נכנס ל‘חדר‘ של
ר‘ אידולע .כשנוכחתי לדעת שהתנגדותי לא תעזור ,נכנעתי לגורלי והסכמתי
רק בתנאי שאמי תלווה אותי ל‘חדר‘ של ר‘ אידולע ,כי לפי ההכנות של אבי,
בטוח הייתי כי גורלי יהיה כגורלו של יצחק אבינו...

בבב
"את ר' אידל הבאהושי מכירה כל צפת ,ולא רק עכשיו כשמכל יהודי צפת
נשארה רק שארית – מעט ,אלא גם לפני המלחמה הקודמת ,כשצפת מנתה
י"ד אלף יהודים ,ידעו כולם את ר' אידל הבאהושי ,מלמד דרדקים .ולא עוד
אלא אז הכיר גם הוא את כל יושבי צפת ,את ילדי העיר ואת הוריהם וגם
רבים מידידי צפת אשר מחוץ לעיר.
בימי חייו הארוכים הספיק לבקר את כל האדמו"רים מבית ריז'ין ,שעינם
הייתה צופיה מרחוק על חסידיהם מצפת ,את הרבי מצ'ורטקוב ואת הרבי
מהוסיאטין ,את הרבי מסדיגור ואת הרבי מבויאן ,את הרבי מקופצ'ינץ
ואת הרבי משטפנשט ,את הרבי מאטאניע ואת הרבי הליאובי  -כן גם את
הרבי הליאובי!  -אותם ואת בניהם ואחדים מנכדיהם ,ועל כל אחד מהם
היה נוהג לפנים לספר סיפורים מופלאים ומפורטים .אבל זה היה לפנים,
כשלא ניטל ממנו עדיין חוש השמיעה ,והראיה עוד לא היתה לקויה וגם
הדיבר עוד היה בפיו כראוי .אז היה חביב על בריות ושיחה עם בריות היתה
חביבה עליו .עכשיו ר' אידל ,למעלה מבן שמונים ,וחלוש מאד ומתרחק מן
השיחה .קשתה עליו השמיעה מאד וניטל הביטחון שהשומע מבחין כראוי
את חיתוך דיבורו .ויש חשש של התבזות .אולם חולשה אחת נשארה לו לר'
אידל ,שאינו יכול להתגבר עליה :אוהב הוא לשמש את צאצאי בית רבי.
ואם מזדמנת לו מצווה זו ,גובר עליו יצרו שלא להחמיצנה".
(מתוך :הבאהושי האחרון בצפת ,זלמן שזר ,מבחר כתבים ,סיפורי זיכרונות פרקי
מסה ומחקר ,הוצאת דביר ,עמוד ).134
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מיד אחרי שעברנו את מפתן הדלת החורקת ,שצבעה התקלף וסימני הזקנה
נתנו בה את אותותיהם ,נתקלנו בגופו אדיר הממדים של ר‘ אידולע ,שהיה
מדדה כברווז צולע.
לאחר כמה שנים נודע לי שבעיר הולדתו פודולוי אשר ליד יאס ,נערך פוגרום
קטן מדי כמה שנים .ר‘ אידולע ,שגם בצעירותו היה גברתן ,ארגן את צעירי
המקום ,וביחד הטילו אימה על ה‘שקוצים‘ .באחד מערבי החורף הקשים ,כשחזר
אידולע לבדו מבית הכנסת ,ארבו לו כמה ‘שקוצים‘ ועשו בו שפטים .הוא נפגע
באזור הברכיים ,מאז נותר צולע (הייתה זו אחת הגרסאות שאימצנו לנו).
ר‘ יהודה מלמד ,שנקרא בפינו ר‘ אידולע ,קיבל אותנו בסבר פנים יפים :פניו
מזוקנים ,עיניו בורקות ,והלחלוחית שהייתה בהן שיוותה לפניו הבעה של
בכי מתמיד .ואולם גופו אדיר הממדים הטיל אימה על הזאטוטים בני השלוש
שהובאו לראשונה ל‘חדר‘ על ידי הוריהם כנגד רצונם .חלקם נישאו בידיים,
חלקם הובלו ביד חזקה ובזרוע נטויה .ילד שבא בלי בכי ובלי התנגדות ,זכה
מיד לתשומת לב מיוחדת מצד הרבי.
אגיטע מורגן“ (בוקר טוב) ,בירך הרבי בלבביות כראוי למפגש הראשון.
על אף קבלת הפנים החמה ולמרות מאמצי השכנוע של אמי שאסכים להיפרד
ממנה ,נצמדתי לאמי ולא עזבתיה ,למרות ניסיונותיה להיפרד ממני.
“אם ירצה השם ,ממחר תישאר יחד עם כל הילדים ,ותחזור אתם הביתה“,
אמרה אמי והצמידה אותי ליענקל‘ה ,בן השכנים ,כדי שאחזור אתו הביתה.
עם זאת חששה אמי שאחזור בכוחות עצמי ,לפחות בימים הראשונים“ ,כי
‘מזיניק‘ הייתי ו‘מזיניק‘ נשארתי“ ,והיא עצמה טרחה ובאה להוציאני מן
ה‘חדר‘ כל יום בשעה קבועה ,יחד עם יענק‘לה כמובן.

בבב
חיי כפעוט התנהלו כשגרה .כל יום דמה לקודמו .עם אור ראשון העירני
אבי כדי שנלך יחד לבית הכנסת לתפילת שחרית .מיד אחרי טקס ה‘חלאקה‘
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לקחני אבי עמו לבית הכנסת ,כדי להרגילני לאורח החיים של כל יהודי וגם
כדי להיות מוכן לשאלותיו של הרבי ,ששאל כהרגלו “האם התפללת היום?
באיזה בית כנסת היית?“
ישבתי בבית הכנסת לצדו של אבי ולא הבנתי מאומה .אבי ניסה מפעם לפעם
להראות לי בסידור היכן להתפלל ,אבל אני הסתכלתי בסידור כתרנגול בבני
אדם והתנועעתי כתרנגול לקצב המנגינות.
כשחזרנו מבית הכנסת ,אמי כבר חיכתה כדי להובילני ‘לחדר‘ ,לאחר שהכינה
לי ‘כריך מיוחד‘ עשוי תמיד פרוסת לחם דקה ,מרוחה בשמן זית ,ולהגברת
התיאבון שפשפה שיני שום מסביב לפרוסה .בעונת העגבניות הוסיפה
פלח עגבנייה לתפריט .בצהריים אכלנו ארוחה חמה בבית ,ארוחה פשוטה
ונפלאה .בשעות אחר הצהריים חזרנו ל‘חדר‘ .למדנו שם עד שעות הערב.
בחדרו של ר‘ אידולע לא היה שום רהיט מלבד אותו שרפרף נמוך וקטנטן,
שהכיל רק בקושי את ישבנו עצום הממדים של הרבי .כל פעם כשניסה
להתיישב ,נשמעו קולות משונים בחלל ,אולי משום שהשרפרף חרק ,אולי
בשל מאמציו לכופף את רגליו הארוכות ,או שמא נשמעו הקולות מאיבריו
המוצנעים?
לא פעם קיוויתי שהשרפרף יתפרק תחתיו ,והרבי יישב כאחד מאתנו על
אחת המחצלות הפרושות על הרצפה .כיוון שזה לא קרה ,הטריד אותי
דבר אחר ,איך יקום על רגליו .אולי אסתר תהיה לו לעזר? אסתר ,אשתו
של ר‘ אידולע ,הייתה אישה גבוהה ,חזקה ושתלטנית .פניה הקשוחים
והרציניים ,בלי צל של חיוך ,הטילו מורא על הילדים שפחדו מפניה יותר
מאשר מפניו של הרבי .אסתר המתינה לנו בפתח ,והיא שקבעה את סדר
הישיבה שלנו על המחצלת .היא לקחה כל ילד בידו והובילה אותו למקום
ישיבתו על המחצלת ,ואוי לו לילד שהחליף את מקומו ,ללא הסכמתה.
כך מצאתי את עצמי נבלע בין עשרים וחמישה ילדים ,המצטופפים מול
השרפרף של הרבי.
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הקיר החיצוני של ה‘חדר‘ היה למעשה חלון גדול ,שדרכו הציצו ההורים.
לא פעם קרה שגעגוע תפס את אחד הילדים ,שעדיין לא מצא את מקומו.
הוא פרץ בבכי מר ורץ בטירוף אל אמו שחיכתה בחוץ ,אחז בכוח בשמלתה
וצעק“ :איך ויל נישט גיען אין חדר“.
זעקותיו זעזעו את שאר הילדים ,שהשתתקו כבר והשלימו עם מר גורלם.
הרבי ,שלא כהרגלו ,כפה על עצמו להבליג וחיכה לשווא לשקט .זה לא קרה.
כשפקעה סבלנותו החל להשמיע קולות בלשונו העילגת.
הוא היה כבד פה .המילים שיצאו מפיו ,שכמעט לא נראה מתחת לשפמו
המתמרד ובין שערות זקנו שגדלו פרא ,נשמעו כאילו עברו דרך מסננת
שזיבורית הצטברה בה וסתמה את הפתחים ,כך שלא תמיד יכולנו להבין את
דיבורו .הדבר גרם לו תסכול שהגיע מדי פעם לידי רוגז מופרז ,ואז הוציא
את חמתו על אחד הילדים בצביטה בלחי או בצביטה בישבן ,שחותמה
נשאר לעתים לאורך זמן.
נראה שהביטוי ‘גרסא דינקותא‘ שגור היה בפיו של ר‘ אידולע עוד משחר
ילדותו .כשפתח בדיבור תמיד השתמש בביטוי הזה .לנוכח הבעת התדהמה
בעיני הילדים ,ניסה לשווא ר‘ אידולע להסביר את פשר הביטוי ,ומיד המשיך:
“מי יודע מה הדבר הראשון שעושה יהודי בבוקר?“ לנוכח העיניים הפעורות
אמר“ ,בטח כולכם כבר יודעים“.
המונולוג הזה חזר על עצמו כל בוקר“ :הדבר הראשון שיהודי עושה בבוקר,
עוד ביושבו על קצה מיטתו ,ייטול את ידיו ויאמר את הברכה על נטילת
הידיים‘ :ברוך אתה ה‘ ,אלוהינו מלך העולם ,אשר קידשנו במצוותיו וציוונו
על נטילת ידיים ‘.גם אחרי שאדם עושה את צרכיו “,פירט הרבי והסביר,
“דבר קטן (פיפי) ,דבר גדול (קקי) ,מיד לאחר מכן ייטול את ידיו ויאמר
את הברכה הזאת על נטילת ידיים .ומיד ימשיך ויאמר את הברכה השנייה
החשובה במיוחד ואין לה תחליף ואין דומה לה בנחיצותה .וזאת הברכה:
‘ברוך אתה ה‘ אלוהינו מלך העולם ,אשר יצר את האדם בחוכמה וברא בו
נקביםנקבים ,חלוליםחלולים ,גלוי וידוע לפני כיסא כבודך שאם ייפתח
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אחד מהם או ייסתם אחד מהם ,אי אפשר להתקיים ולעמוד לפניך אפילו
שעה אחת .ברוך אתה ה‘ ,רופא כל בשר ומפליא לעשות“‘.
שנה שלמה למדנו ,אנו ילדי העיר הקסומה ,ב'חדרו‘ של ר‘ אידולע ,ושנה זו
נחרטה עמוק בזיכרוני ,אחרי טקס ה‘חלאקה‘ ,כמובן .בעיקר נחרטו הניגונים
שליוו כל פרק שחזרנו ושיננו ,גם אם לא הבנו את פשרו.
יום בהיר ,בשעות אחר הצהריים ,אסף הרבי את כל ילדי ה‘חדר‘ ,ויחד יצאנו
לבקר בבית הבראה בצפת ,כי נודע לו ששוהה שם אישה המיוחסת לנכדו
של האדמו“ר מבוהוש .הוא לקח עמו תמונות המיוחסות לרבי וסיפר לה את
כל שעבר עליו מיום עזיבתו את רומניה .ואיך לא יראה לה את ילדי ה'חדר'
שהוא מלמד בעיר הקודש?
האישה הזאת הביאה לנו מגדנות ולא חסכה דברי הילולים ותשבחות על
אודות הרבי הנערץ שלנו.

ב‘חדר‘ של ר‘ בערולע (דב) מלמד
בשנתי הרביעית ,מיד אחרי החגים הבאים בתכיפות :ראש השנה ,עשרת
ימי תשובה ,יום כיפורים ,סוכות ,הושענא רבא ,שמיני עצרת ושמחת תורה,
שבהם הילדים ,לשמחתם הרבה ,מובטלים מעול לימוד תורה ,נכנסתי ל‘חדר‘
של ר‘ בערולע(דב) מלמד.
עוד במהלך החגים דאגה אמי להכין אותי באומרה“ :כל מה שהיה אצל ר‘
אידולע נגמר .מעכשיו מתחילה שנה חדשה שבא תלמד ,אם ירצה השם,
חומש בראשית וגם תפילה “.חשבתי לעצמי ,די לצרה בשעתה ,אבל גם
דברים טובים מסתיימים ,למחרת ‘אסרו חג‘ ,כשטעם שמחת תורה עוד
מלווה אותי ,לקחה אותי אמי ל‘חדר‘ של ר‘ בערולע.
בלילה הקודם טרפו חלומות את שנתי ,אחד מהם נחרט בזיכרוני :אני עומד
ליד ביתו של אברום פייֶקס ,מעל המדרון ,שבו נהגו כל ילדי השכונה להחליק
על גבי חתיכת פח או קרטון .בחלומי ,חברי הטוב ניסן דוחף אותי בכוח.
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בעוד אני צונח במורד התלול ,פרשתי את ידיי לצדדים ,ומיד צמחו לי כנפיים
והתחלתי לרחף באוויר .מתחתיי המעיין הנובע מים מתוקים ובתיהם של
אסעם וראשיד אבואלעניין ,שכנינו הערבים .הפחד שאני נופל על גג אחד
הבתים העיר אותי בבהלה.
סיפרתי לאמי את החלום .היא הפיגה את חששותיי מההליכה ל‘חדר‘ ואמרה
שאין לי מה לפחד מבערולע מלמד“ .הוא אוהב את כל הילדים שלומדים
אצלו .לילדים שמתנהגים יפה ,משננים את החומש ובשבתות יושבים על יד
הוריהם בבית הכנסת וקוראים את פרשת השבוע ,הוא נותן כל יום סוכריות
לונדוניות( “.סוכריות שהגיעו בפחים גדולים ,ואמרו שהן מגיעות מלונדון).
אבי כהרגלו העירני באשמורת בוקר ראשונה כדי לקום ‘לעבודת הבורא‘.
שמונים שנה חלפו מאז ,ועדיין אני זוכר את ההרגשה המופלאה כשהלכתי
עם אבי יד ביד לבית הכנסת קאסוב (ביידיש כונה קוסוב) ,שם התפללו
בני משפחתנו במשך שבעה דורות .בית הכנסת נמצא לא הרחק מביתנו.
לעולם לא אשכח את ערפילי הבוקר ,שכיסו את ההרים מסביב ,את קריאת
התרנגול ואת קרקורי התרנגולות מחצר השכנים .ההמולה הזאת שליוותה
אותנו בצאתנו מן הבית נשמעה באוזניי כמזמורים ערבים.
כשחזרנו מבית הכנסת הובלתי על ידי אמי ל‘חדר‘ .אינני זוכר מה לבשתי
ביום הראשון ,אבל אני זוכר שרחשתי חיבה מיוחדת לסנדליי החדשים.
ביקשתי מאמי לנעול אותם ביום הראשון בלכתי לחדר של ר‘ בערולע ,כדי
להתפאר בהם בפני הילדים .בימים הראשונים שבהם נעלתי את סנדליי
החדשים ,מתבייש אני לספר ,ליקקתי את הסוליות כדי שייראו כחדשים.
את היום הראשון ב‘חדר‘ של ר‘ בערולע לא אשכח לעולם“ .גיט מורגען“
(בוקר טוב) ,בירכה אמי בהיכנסנו ל‘חדר‘“ .א גיטע יור“ (שנה טובה) ,ענה לה
ר‘ בערולע והוסיף“ :הנה את בירכת אותי בבוקר טוב וקיבלת ממני שנה
טובה“.
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ואמי הייתה מאמצת אותי בחום אל לבה ובאמרות שפר מנסה להפיג את
פחדיי ,אבל הצביטות של אידולע בישבני נצבטו גם בזיכרוני ,ואמי הרגיעה
אותי ואמרה ש“בערולע מלמד ולא צובט ילדים ,ולפעמים כששורה עליו
רוח טובה ,הוא משלח את הילדים הביתה עוד לפני שקיעת החמה ,כפרס
על התנהגותם הטובה“.
אחרי שהיללה את הרבי וניסתה להפיג את פחדיי ,שבה והזכירה לי כי עליי
להישאר עם כל הילדים ב'חדר' .העפתי מבט מסביב ,ועיני קלטה ילדים
זרים לי .היו כאן עוד ילדים שהכרתי ,בהם ילדים ממוצא מזרחי שאתם
התיידדתי .דיברתי אתם בערבית ,השגורה בפי עד היום.
למדנו ב‘חדר‘ מבוקר עד ערב ובימי החורף הקרים ,כשהימים מתקצרים,
חזרנו הביתה בחושך .כל ילד אחז עששית קטנה בידו .הלכנו תמיד בזוגות,
כשהילד המבוגר מלווה את הצעיר לביתו ואחר כך ממשיך לבדו.
ר‘ בערולע ,בניגוד גמור לר‘ איודלע ,היה קצר קומה .לא פעם חמדנו לצון ונעמדנו,
אנו הזאטוטים ,לידו רק כדי להיווכח שהוא לא גבוה בהרבה מהגובה שלנו.
ר‘ בערולע גידל זקנקן קטן שעיטר את סנטרו ואת לחייו ,ועיניו היו קטנות
וחודרות .הוא ישב על שרפרף בראש שולחן נמוך במיוחד ,מותאם למידותיו
ומותאם למידותינו .אנחנו ישבנו על ספסלי עץ ארוכים משני צדי השולחן,
כשסידור תפילה חדש ,שריח הדפוס עדיין נדף ממנו ,מונח לפני כל אחד.
הרבי פתח את פיו לברך וכינה את תלמידיו“ ,אוצרות מופלאים“ .הוא אמר
שעליו “מוטלת המשימה לעשותנו יהודים שומרי מצוות “.אף ילד לא הבין
למה הרב מתכוון .בין הילדים היו גם כאלה שהגיעו ל'חדר' ללא סידור
תפילה ובבגדים בלויים .הדלות והעוני שררו ברוב הבתים שבהם גדלו ,בלי
עין רעה ,שישה  -שבעה ילדים ויותר ,והפרנסה לא הייתה מצויה.
ל‘חדר‘ של ר‘ בערולע הגיעו גם ילדים מוכי גורל שישבו פעורי פה ,ראשם
מוטה לצדדים ,וכשהרבי שאל אותם שאלה ,נראה כאילו מעמק הבכא באו
וכי יש צורך להחזירם לעולם הזה.
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הילד השובב והבולט ביותר ,שהטיל מוראו על כל ילדי ה‘חדר‘ של ר‘ בערל‘ע,
היה שייע ברזל .באחד הימים ,כששוחררנו ללכת הבית ,עמדתי לפניו ,והוא רצה
להקדימני ודחף אותי מאחור .נפלתי על פניי .את התוצאה של נפילה זו ,שנחרטה
מתחת לסנטרי ,יחד עם סימנים שנוספו עם השנים ,אקח עמי בהגיע יומי.

בבב
מלבד סידור תפילה היו שהביאו אתם גם משחקים מביתם .המשחקים שלנו
היו עשויים מחומרים פשוטים וזמינים ,כמו למשל פיסות ניר צבעוניות
וקופסאות גפרורים ,שמהם הרכבנו רכבת או עגלה וסוסים .פיזרנו אותם
על השולחן ושיחקנו.
כשישבנו מסביב לשולחן ,פתח הרבי את סידור התפילה ,קרא פסוקים בקול
ׁש ֵהבַּנּו דבר .הוא התחיל בתפילה“ :מודה
רם ,ואנחנו חזרנו על כל מילה מבלי ֶ
אני לפניך ,מלך חי וקיים ,שהחזרת בי את נשמתי בחמלה רבה אמונתך“.
(היום ,ממרומי גילי ,יודע אני שאותן שתים עשרה המילים של ‘מודה אני‘
משתוות לשתים עשרה שניות ,אותן שתים עשרה שניות שהרפואה ממליצה
לחכות בקומנו בבוקר ,ולפני הירידה מהמיטה כדי לאזן את הנשימה).
את התפילה הזאת דקלמנו בשירה במשך כל היום הראשון .עד היום אינני
יכול לשכוח את המנגינה שליוותה את המילים.
ואיך אפשר בלי הפסוק המפורסם ,הקדום והמיוחד ,ששמענו מהיום הראשון
ב‘חדר‘ של ר‘ בערולע“ :שמע ישראל ,אדוני אלוקינו ,אדוני אחד “.פסוק זה
מלווה אותנו מאז קבלת התורה על הר סיני ,והוא שגור בפי כל יהודי מיום
היוולדו ,בייחוד בעת צרה ומצוקה .פסוק זה מייחד את עם ישראל ,ואנו
חוזרים וקוראים אותו בקול גדול שלוש פעמים ביום :בשחרית ,במנחה
ובערבית .ואלה המקפידים ושומרים על כל מצווה ,קלה כבחמורה ,קוראים
את קריאת ‘שמע‘ בפעם הרביעית ,לפני השינה .כך חונכנו ,אנו ילדי צפת,
אצל ר‘ בערולע ,והתפילה הראשונה לא התחילה לפני שכל הילדים נעמדו
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על רגליהם ,יד ימינם מכסה את עיניהם ,והאצבעות פתוחות קמעה כדי
להציץ באחרים ,וכולם בצעקה אחת גדולה“ :שמע ישראל ,אדוני אלוקינו,
אדוני אחד “.צעקת הדרדקים שיצאה מדי בוקר בבוקרו מחדרו של ר‘ בערולע,
ומשאר ה‘חדרים‘ התגלגלה והדהדה למרחקים.

הריחות ב'חדר'
לא רק את הקולות אני זוכר אלא גם את הריח המיוחד ,המאובק ,ששרר
ב'חדר' .זה היה ריח חזק ונעים שמזכיר שקי קמח טחובים ,שאליו נמהל
ריח הטבק שהרבי הוציא מדי פעם מתוך קופסת טבק מוארכת ודחף מנה
גדושה לתוך אפו הקטן ,שלחלוחית נראתה בו תמיד .שפמו ואצבעותיו
(בעיקר האגודל והאצבע) היו מוכתמים בנוזל החום של הטבק .מדי פעם
היה מנגב את הלחלוחית במטפחת אדומה ,גדולה במיוחד ,המונחת לצדו
ושימשה אותו אינספור פעמים ,לכן עלו ממנה ריחות מוזרים ,שהצטרפו
לריחות שעלו מאתנו.
כשילד רצה לעשות את צרכיו ,היה מרים אצבע אחת ל“קטנים“ ושתי
אצבעות ל“גדולים“ ,אז היה הרבי שולח אותו לשירותים .לא פעם קרה
שהרבי התעלם או שלא הבחין באצבע המורמת ,עד שהילדים עשו את
צרכיהם במכנסים ,והריחות הורגשו היטב.
אני זוכר היטב גם את מגע ידו של הרבי .מפעם לפעם קרא לאחד הילדים
לגשת אליו ללמדו פרק מתוך סידור התפילה .שאר הילדים ניצלו את הזמן
למשחקים מבלי לעורר את זעמו של הרבי .כל ילד בתורו דקלם בקול
גדול את המילה שהרבי הצביע עליה בטאטעל (מקל ארוך מחודד בקצהו).
השינון והחזרה על כל מילה נצרבו בזיכרוני.
אחרי שלמדנו קצת את התפילה ,התחיל הרבי ללמד אותנו חומש .יום זה
צוין כיום גדול לילדים ולהורים .ההורים הוזמנו לחגוג את תחילת לימוד
ספר בראשית כמנהג המקום .בעלי היכולת הביאו עמם כיבוד קל ,קצת
לייקאכלך וסוכריות לילדים.
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הרבי החזיק את החומש לידו ,קרא לכל אחד מתלמידיו לגשת אליו ,הוא
קרא פסוק ,והילד חזר עליו בקול רם .כל האחרים שמעו את הפסוק ושיננו
אותו בעל פה ,כי לא לכל אחד היה חומש.
כשהגענו למילים שלא הבנו ,הרבי הסביר אותן ביידיש .כמעט כל הילדים
דיברו בבית יידיש ,גם מי שלא דיברו את השפה הזו ,הבינו למה הרבי
מתכוון .והוא חזר על המילים שוב ושוב כדי שהם ייקלטו .המילה ‘שחין‘,
למשל ,ביידיש פירושה פארעך .והרבי היה אומר“ :נים דיר אריין אין קופ
אריין שחין  -הפארעך“ [תכניס לך טוב לראש שהמילה שחין היא כמו
המילה פארעך] .עד היום אני זוכר את הניגון.
במהלך הלימודים לא חסרו הפסקות .כל שעתיים איפשר הרבי לתלמידיו
לצאת לחצר ולהשתולל במשך כעשר דקות .את אותן דקות ניצלו
הסוחרים למכור לנו דברי מתיקה .אחד מהם בשם נח זייף ,קראנו לו
‘נויעח‘ ,רקח בעצמו ‘מזון לילדים‘ .הוא טחן חומוס ,ערבב בקצת סוכר,
שם את התערובת בתוך גביעי נייר ומכר כל גביע במיל או שניים .מי
שהחזיק כמה אגורות בכיסו ,קנה את הממתק וכיבד גם את האחרים ,כי
לא לכולם היה כסף.
בין הסוחרים היה גם ערבי שהתמחה בהכנת משקה מיוחד שנקרא ‘סוס‘
(ליקוריץ‘) .הוא סחב על הגב מיכל נחושת שממנו מזג את המשקה לכוסות
שהיו מחוברות בתאים מיוחדים מסביב למיכל .למי שלא היה כסף ,הערבי
מכר בהקפה ומתח קו על הקיר לסימון החוב .לא פעם מחקו הילדים את
הקווים וכך נמחק גם החוב ,כי הערבי לא תמיד זכר מי חייב לו וכמה.
הביקורים בבתי היולדות שמורים בזיכרוני והם בלתי נשכחים .באותם ימים רבה
הייתה הילודה ,חרף העוני והדלות ואולי בגללן .הלידות התרחשו בבית היולדת.
ילדי ה'חדר' הקטנים קיבלו תפקיד מיוחד ,לבוא ערב ברית המילה לבית היולדת
ולברך ב“קריאת שמע“ (קרישמע ליינען) ,את האם והתינוק .ביקורים אלה נערכו
על פי רב בשעות הערב ,לאחר סיום הלימודים.
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כל ילד הביא מביתו עששית וביחד הלכנו בזוגות ,אוחזים יד ביד חזק מאימת
החשיכה ,כשהרבי בראש ואנו אחריו מעודדים בשירה“ :ועשו כולם אגודה אחת
לעשות רצונך בלבב שלם“.
וכך נכנסנו בשירה רועמת לביתה של היולדת ,שהיה מואר כולו .כל השכנים
וכל מי שהחזיק מנורה ,הדליק והביא אותה לבית היולדת ,ערב ברית המילה,
כדי לגרש בעזרת האור את כוחות החושך.
אנחנו ,הילדים ,זכינו לקבלת פנים מתוקה .כל ילד קיבל צרור ממתקים
(בינטלאך) שהכיל קצת שקדים ,אגוזים ,גרעינים וסוכריות .אחר כך קראנו
קריאת ‘שמע‘ עם הרבי ,כדי שחס וחלילה השטן לא יקלקל את השמחה.
אחרי שסיימנו נתן הרבי את האות וכולנו פה אחד אמרנו“ :א גיטע נאכט
דה קימפוטורען“ (לילה טוב ליולדת) ,וחזרנו כל אחד לביתו.

ב‘חדר‘ של רב שימלע
כשהתחלנו ללמוד אצל ר‘ שימלע ,בשנה החמישית שלנו ,החומש כבר היה
שגור בפינו ,וידענו הרבה מאוד מפרשיות השבוע ,אבל עדיין לא למדנו
תלמוד ,רק תורה.
ר‘ שימלע היה רזה ,בעל קומה ממוצעת ,זקנקן אדום עיטר את פניו ואם
מותר לי להגיד ,הרנייה גדולה בלטה מתוך מכנסיו ,בליטה שעוררה את
צחוקם של הילדים.
היו בינינו כמה ילדים חריגים ,קשי תפיסה שלמדו אתנו למרות מוגבלותם.
זכור לי אחד מהם ,אחרי שסיים לקרוא בסידור ,היה קורע את הדף וזורק
אותו .כולנו ,גם החריגים והמוגבלים ,למדנו יחד ,ור‘ שימלע לא ריחם
עליהם .מי שהתקשה בקריאה ומי שלא הקשיב ,נענש בחומרה.
הרבי נהג בנו ביד קשה והטיל עלינו עונשים משפילים ואכזריים .כך ,למשל,
נהג להעמיד ילד בפינה ,כשמגבת קשורה סביב ראשו .כל הילדים הוכרחו
לעבור לידו ולהקניטו במילים“ :הרבי העמיד אותך בפינה “,וכך במשך עשר
דקות או רבע שעה עמד הילד בפינה ,מבויש ומבוהל ,ובכה.
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לפעמים היה הרב מפשיט את מכנסיו של אחד הילדים ומצליף בחגורה
בישבנו לקול צחוקם של חבריו ,וקרה שהכריח את הילד לעמוד כשישבנו
חשוף ,וכל הילדים עברו וירקו עליו .אז מה הפלא שפחדנו מר‘ שימלע
פחד מוות? לא היה ילד שלא עמד בפינה פעם אחת לפחות .גם אני עמדתי
בפינה ,מסיבה שאינה זכורה לי .התביישתי ופחדתי לספר להוריי.

ב‘חדר‘ של ר‘ אּושֵר (אָשר)
בהיותי כבן שבע הלכתי ל‘חדר‘ של ר‘ אּושֵר ,ללמוד גמרא .הלימוד אצלו
היה שונה :כל ילד ישב ,כשגמרא פתוחה לפניו ,וקרא בקול רם ובמנגינה
מיוחדת כמה מן הפסוקים ,והרבי הקשיב .הוא כנראה ידע בעל פה את
הפסוקים והקפיד מאוד שכולם יקשיבו.
כדי לבדוק את רמת הקשב של תלמידיו נהג הרבי להכניס מדי פעם משפט
שאינו קשור לעניין ,כמו למשל“ ,פָּאר וּוס ג ֵעין דיג ֵענץ‘ בורווס“ (למה
הברווזים הולכים יחפים?)
המשפט הזה נשמע כאילו הוא חלק מהשיעור .הוא נאמר באותה אינטונציה
ובאותו ניגון ,וקרה לא פעם שאחד הילדים חזר כמו תוכי על המשפט“ :פָּאר
וּוס ג ֵעין דיג ֵענץ‘ בּורו ֶוס “,מכך הסיק ר‘ אושר שהתלמיד אינו מקשיב כלל.
הוא החזיק בידו רצועה של מכונת תפירה ,וכשגילה שאחד הילדים חי לו
בעולמות אחרים ,היה מצליף ברצועה לכיוון הרגליים ,מתחת לשלחן ,כדי
להעיר את ה‘חולמים‘.
ר‘ אּושֵר ,הממונה על ההכשר ועל ‘עירוב השבת‘
על ר‘ אּושֵר סיפרו שהיה אחד מל“ו הצדיקים בדורו .שום פעולה לא התקיימה
בצפת בלי שהרבי נתן עליה הכשר .ר‘ אּושֵר ,למשל ,היה ממונה על הכשרת
(הגעלת) הכלים .בערב פסח היה עומד במשך ימים שלמים בסמטת בית
המרחץ העירוני ,לשם הזרימה העירייה מים במיוחד למטרה זו .את המים
שּׁמָּש
הרתיחו בתוך דודי נחושת ענקיים .ר‘ אושר עמד בצד ופיקח על ה ַ
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הגברתן ר‘ שימון ,שטבל את הכלים במים החמים ,אחר כך טבל אותם במים
הקרים .אחרי שהסתיימה המלאכה ר‘ אּושֵר הוא שנתן את חותמת הכשרות.
ר‘ אושר היה גם האחראי לבדוק את ‘עירוב השבת‘ .חרף קשיי הראיה שלו
הוא נדרש לבדוק כל יום שישי את חוטי המתכת שחיברו בין העמודים
שהקיפו את העיר ,וסימנו את ‘עירוב השבת‘ .יהודי לא הורשה לעבור בשבת
את העמודים ולצאת אל מחוץ ל‘עירוב‘ .אלא שהרבי ,שסבל מראייה לקויה,
התקשה לראות את החוטים מלמטה ,לפיכך נהג לקחת אתו את אחד הילדים
שלמדו אצלו ב‘חדר‘ .בדרך כלל זכיתי אני בכבוד להתלוות אל הרבי בימי
שישי ולבדוק עמו את תקינותם של החוטים .אם גילינו חוט קרוע ,הייתי
מטפס על העמוד ,קושר חוט לחוט ומתקן ,כדי שה‘עירוב‘ יהיה שלם.
בזמנו הפנוי ,אם נותר לו בכלל זמן פנוי ,נהג ר‘ אּושֵר לשבת בבית כנסת
האר“י ,לקרוא מספרי הקודש ומעת לעת גם ללמוד וללמד.

ב'חדר' של ר‘ מְרדכ ֵי
בגיל שמונה עברתי ללמוד ב‘חדר‘ של ר‘ מְרדכ ֵי עם כל חבריי ,חוץ מאותם
ילדים בעייתיים שנשרו( .בכיתות הנמוכות למדנו בין עשרים לשלושים
ילדים בכיתת ‘חדר‘ .כשהגענו ל‘חדר‘ של ר‘ מרדכי מנינו כחמישה עשר
ילדים).
התרגשנו מאוד מהופעתו המרשימה של הרבי :ממדי גופו ,משקפיו המוזהבים
ודיבורו ,כל אלה עשו עלינו רושם עז .כבר ביום הראשון החל הרבי להרצות
לנו .הוא אמר שאנחנו כבר גדולים וצריכים להיות אחראים יותר ,והוא
מקווה שבתום השנה ,בעקבות הידע שיעניק לנו ,נהיה מוכנים לישיבה.
אצל ר‘ מרדכי ,נאמר לנו ,לומדים תורה וביתר חשיבות – גמרא .הרבי החליט
שנתחיל ללמוד את מסכת ‘בבא מציעא‘ וחזר כמה פעמים על שם המסכת
כדי שייכנס לנו טוב לראש“ .אצלי “,הוא אמר“ ,זה לא כמו אצל ר‘ אּושֵר .אני
לא אגיד לכם‘ ,פָּאר וּוס ג ֵעין דיג ֵענץ‘ בּורו ֶוס‘ ,אתם צריכים להקשיב טוב ,כדי
שזה ייכנס לכם לראש ושתהיו מוכנים לישיבה ,והוריכם יתגאו בכם“.
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דבריו של הרבי נכנסו לאוזן אחת ויצאו מהאוזן השנייה .אנחנו רצינו עוד
לשחק .כבר למחרת הביא כל ילד את המשחקים שלו ל‘חדר‘ .אחד הביא
קופסת גפרורים ריקה ,ששימשה לתפיסת זבובים ,אחר הביא מחט ארוכה
ממתכת ששימשה לפתיחת סתימות בפרימוס ,ולאחר שאיבדה את חדותה
הפכה כלי משחק .היינו מכופפים אותה ויוצרים ממנה מכוניות.
היו גם ילדים שניסו להידמות למבוגרים והחליטו לעשן ,אבל מאין ייקחו
סיגריות? הם גילו כושר אלתור והכינו סיגריות בעצמם .בעזרת סכין קטנה
וחתיכת פח או זכוכית שהביאו לחדר ,הם גירדו את העץ מהשולחנות.
את השבבים הפכו לטבק ,שאותו גלגלו בתוך נייר חום שנלקח משק מלט
משומש .בהפסקה ,כשיצאנו לחצר ,הדליקו את הנייר כאילו היה סיגריה,
והשתעשעו במשחקי עישון למרות השיעולים.
משחק נפוץ נוסף ב‘חדר‘ היה תפיסת זבובים והפיכתם למטוסים .זבובים
לא חסרו :זבובים רזים וזבובים שמנים ,שאותם צדנו בקלות .כשלכדנו
זבובים שמנים ,לחצנו בישבנם עד שה‘קישקעס‘ (המעיים) שלהם יצאו ,ואז
הדבקנו חתיכת נייר לאחוריהם ושחררנו אותם .הזבובים המשיכו במעופם
כמו מטוסים ,ואנחנו במקום ללמוד גמרא ופרקי משנה הסתכלנו על מטס
הזבובים שהתעופפו הנה והנה ,כשחתיכות נייר דבוקים מאחוריהם כזנבות.
ה‘חדר‘ צהל ושמח .כל ילד הכיר את ‘מטוסו‘ לפי צבע הנייר שהדביק ,והרבי
שהרכיב משקפיים עבים לא ראה ולא הבין על מה השמחה.
את ר‘ מרדכי אני זוכר היטב גם בזכות ארוחות הבוקר שלו .בזמן הפסקת
האוכל היה מוציא מתיקו כמה פרוסות לחם ,מרוחות בחמאה ובהן חתיכת
הרינג (דג מלוח) ,נוגס בהן בהנאה מרובה תוך התעלמות ממבטי הילדים
שננעצו בו .היו כאלה שמצבם הכלכלי של הוריהם לא אפשר להם אלא רק
פרוסת לחם אחת מרוחה בשמן זית ולפעמים בתוספת של חתיכת גבינה
צפתית קשה.
לאחר שסיים לאכול הוציא מתיקו תפוחי עץ קטנים בעלי לחיים אדומות
שהגיעו מדמשק .בארץ עוד לא גידלו תפוחים ,ואנחנו הסתכלנו בו בקנאה
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ובלענו את הריר .בתום הארוחה לא התבייש לקנח ב‘גרעפס‘ עסיסי ,אחר
כך התיישב על כסאו ונרדם .מרגע זה החלה השמחה .ה‘אווירונים‘ טסו
ו‘המכוניות‘ נסעו ,והרבי שקוע בשינה עמוקה ,שלוותה מדי פעם בנחירות
קצובות ,עד שלפתע היה מתעורר מהרעש ,משקיט את הילדים וממשיך
ללמד כאילו מאומה לא קרה .בעקבות אכילת ההרינג והתנומה הקטנה שחטף,
צימאונו של הרבי הציק לו ,כנראה ,והוא שלח אותי לקיוסק של אבועלי
שמכר גלידה וגזוז“ .בניומל‘ה “,הוא אמר“ ,געי ברינג מיר א גלוז גזוז פין
אבועלי “.בשמחה רבה ירדתי לקיוסק ואמרתי לאבועלי“ :ר‘ מרדכי שלח
אותי להביא לו כוס גזוז ,אבל שלא יהיה חמוץ( “.כי אני אהבתי מתוק).
אבועלי מזג כוס גדולה ,ואני שידי לא הייתה משגת לקנות גזוז ,התלבטתי
בזמן שעליתי במדרגות ,אולי כדאי לטעום קצת .בהתחלה לא העזתי ,אבל
אחרי כמה שליחויות ,לא עמדתי בפיתוי ושתיתי ,אבל רק קצת שלא יורגש.
הרבי הבחין בכל זאת שחסר קצת בכוס“ .שתית מעט?“ הוא שאל .אמרתי
שנשפך לי קצת בדרך ,והוא אמר בחיוך“ ,מחר תשים לב ,שלא יישפך לך“.
למחרת ,כשנשלחתי שוב להביא כוס גזוז ,שתיתי ,אבל קצת יותר מדי,
אז מה עושים? ניגשתי לכיור שבמסדרון שהכיל מי שתייה שנשאבו
מהבאר ,והוספתי לכוס עד שהתמלאה .הרבי נראה מרוצה מאוד ואמר:
“כל הכבוד שלא נשפך לך היום“.
במאורעות  1939 – 1936נסעה ציפורה ,אשת ר‘ מרדכי עם בתם ,בת השנתיים,
במונית מחיפה לצפת .בדרך ,ליד הכפר בענה ,הותקפו על ידי ערבים .מרבית
נוסעי המונית נרצחו באכזריות ,בהם הנהג בכור שחרור ,כלה ביום חופתה
ואשת ר‘ מרדכי .בנס ניצלו הרב זיידה הלר ושלום ביבר ,מזכיר קיבוץ מחניים,
שהצליחו לברוח וכן בתו של הרבי ששכבה מתחת להרוגים.

מכת הכינים ב‘חדר‘ ושאר מרעין בישין.
צפיפות הילדים ב‘חדר‘ גרמה להדבקה של מחלות נפוצות ,כגון :כינמת ,גזזת,
נזלת ושאר מרעין בישין .אך הנפוצה בין המחלות הייתה הכינמת .ביידיש
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תלמידי ‘החדר‘ של ר‘ מרדכי כהנא (עומד במרכז) בטיול לבית הכנסת העתיק במירון

היו אומרים“ :האר איז פיל מיט לאז‘“ (הוא מלא כינים) .לא אטעה אם
אומר כי לא היה ילד שלא סבל מכינים בצורה בלתי נסבלת .ואם אלוהים
העניש את פרעה מלך מצרים במכת הכינים ,אזי הוא ידע מה הוא עושה.
הילדים התגרדו כל שעות היום ,והכינים בהמוניהן החליפו דירות .לא הייתה
כל דרך להיפטר מהמכה הזאת.
גם אני סבלתי קשות ממכת הכינים .כל יום ,בחזרי מה‘חדר‘ ,הושיבתני אמי
על ברכיה ,פשפשה בין שערותיי והוציאה את הכינים ,זו אחר זו .אבל על
הכמות היא לא הייתה מסוגלת להתגבר ,לכן נקטה באמצעי חריף יותר.
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אימא טבלה את אצבעותיה בנפט ,שפשפה בין שערותיי ושיירות של כינים
החלו לחפש דרך להימלט .אמי קנתה מסרק מיוחד ,רחב ,מרובע ,עשוי עצם,
ושזרה בין שיניו הצפופות חוט לבן וצמר גפן ,גם כדי להרחיק את הכינים וגם
כדי שהפעולה תיראה .כשהייתה מסרקת ,ראו על הצמר גפן את ‘הסחורה‘,
כלומר את הכינים .המסרק חולל פלאות ,אבל כבר למחרת חזר המצב לקדמותו.
הכינים הפכו שיחת היום בין האמהות שילדיהן הלכו ל‘חדר‘ .אימא אחת
אמרה שכדאי לערבב חומץ בנפט ,שהשילוב ביניהם יעיל יותר .ואמנם הבית
התמלא ריח של חומץ ונפט ,אבל החומר עזר ככוסות רוח למת.

התרחומא ודלקות עיניים
ואם לא די בכינים ,הילדים ב‘חדרים‘ של גיל הגן ,שם היה צפוף יותר ,קיבלו
כתוספת גם את התרחומא ודלקות עיניים .זוכר אני עיני הילדים ,שהזוויות
שלהן אדומות תמיד ולחלוחית לבנה צהובה כיסתה אותן ,למרות הטיפול.
זה היה סימן היכר שהדלקת עדיין בעיצומה.
כל יום עברו ב‘חדרים‘ נשות “הדסה“ בדרכן לעבודתן בבית החולים .נשות
“הדסה“ היו מודעות למצבם של הילדים והחליטו לעשות מעשה .הן שלחו
שני מרפאי עיניים ,את בורך אורנשטיין ואת ר‘ איציק סיגל ,שהגיעו יומיום
ועברו מ‘חדר‘ ל‘חדר‘ ,מהקטנים לגדולים .הטיפול ניתן בהתאם לאבחנה,
באמצעות טיפות כחולות שהזליפו לתוך העין .הטיפול הזה היה עינוי בשביל
הילדים ,כי לפעמים הפכו את גלגל העין ,אחר כך מרחו משחה מרגיעה על
העפעף ,והילדים הסתובבו כשהעפעפיים דבוקים זה לזה ,עד שהמשחה
הצהובה התנקזה לזווית העין.
יוםיום בשעה קבועה נשמעו צרחות בוקעות מחדרי הדרדקים“ :מיי גייט
שון שמירען די אוייגען“ (הולכים למרוח את העיניים) .הלימודים הופסקו
והרבי היה משחרר אותנו .הילדים יצאו בצהלה גדולה .וניצלו את ההפסקה
הלא צפויה כדי לשחק ולהשתולל בחצר .בסופו של דבר ,הודות לטיפולם
האבהי והמסור של שני המטפלים חלה הטבה ניכרת בבריאותם של הילדים.
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פרק ח

חוויות ,זיכרונות ומשחקי ילדות
כשחזרתי הביתה מה‘חדר‘ בשעות הצהריים ,נהגתי ללכת עם שניים
מחבריי ,בני דודים שנקראו אליעזר ,על שם סבם המשותף .ב‘חדר‘ קראנו
לכל אחד מהם “לּוז ֶר“ ושניהם נקראו "לוזרים".
שני "הלוזרים" ישבו תמיד זה ליד זה מול המלמד .אף שלא היו
דומים כלל ,האחד שערו שחור ,והאחר בלונדי ופאותיו מסולסלות,
הרבי נטה להתבלבל ביניהם ,ולא פעם קרה כשפנה לאחד ,ענה האחר
במקומו.
כשהגיעה העת ללכת הביתה ,נשלחנו בזוגות על פי רוב לפי מקום המגורים.
שני ה"לוזרים" נשלחו תמיד יחד .כשהגיע תורם אמר הרבי“ :בֵייֶדע לּוז ְרס
ג ֵייטְס ההיים“ (שני הלוזרים לכו הביתה).
כשנשמעו ארבע המילים הללו ,פרצה שירה אדירה מפי כל התלמידים,
שחזרו על דברי הרבי בידעם כי המילים מבשרות את סיום הלימודים.
כיוון שגרתי לא רחוק מהם ,צורפתי אליהם ,ושלושתנו הלכנו יחד.

הבאר של ר‘ אָרון
לא רחוק מה‘חדר‘ ,על אם הדרך ,ראינו את ר‘ אָרון מהחאן שואב מים
מהפיזיקע  -באר המים (סוּפַר שמי הבאר חודרים למעמקי האדמה ומגיעים
עד ירושלים).
ר‘ ארון ישב לו על שרפרף קטן ,אוחז בידו דלי פח קשור לחבל דק ,שאותו
שלשל לתוך הבור ,אחר כך העלה את הפח ,ובתוכו מעט מים ששפך לדלי
שלידו .כך שאב במשך שעות רבות ,עד אשר הצליח למלא את הדלי במים,
שאותם שמר רק לשתייה .אמרו עליו שבזכות המים האלה הוא ואשתו
האריכו ימים.
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אהרלע החיגר ,הרשל‘ע הצולע ויוסל‘ע דלריינה
מהבאר של ר‘ ארון המשכנו דרך החיקורע לכיוון הקוילען פלאץ (כיכר
הפחמים) ,שם פגשנו את אהרלע סּופֶר החיגר ,נמוך הקומה ,מוכר העיתונים.
צורת הליכתו המיוחדת ותנועות גופו המשונות עוררו בנו התעניינות .אחרי
שנפרדנו ממנו ניסינו לחקותו.
בדרכנו פגשנו גם את הֶרשַל‘ע ,מחלק הלחם ממאפיית חיים האופה (חיים
בעקער) ,שגם הוא צלע משום שהייתה לו רגל אחת קצרה .הרשל‘ע לא
פסק לשיר ,גם כשסחב על ראשו את תבנית העץ הגדולה ועליה כיכרות
הלחם שאותם הביא לעקרות הבית לאחר אפייתם.

הרשל‘ע אוטיק ,מחלק הלחם מהמאפייה של חיים

בקוילען פלאץ נאלצתי להיפרד משני ה‘לוזרים‘ .הם ירדו לכיוון השוק
והחנויות של ר‘ טוביה ושל ר‘ יוסל זלץ ,כי ביתם נמצא לא רחוק משם ,ואני
המשכתי לבדי לעבר מדרגות בית הכנסת האר“י ,כשתחושת בדידות מלווה
אותי ,בלא שיהיה מישהו לחלוק עמו את החוויות שניקרו בדרכי.
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הגעתי ליד המעיין העירוני ,שנמצא מתחת למדרגות של הדואר הישן ,לפני
ביתו של הרב אברום לייב .פזלתי בפחד לעבר המבנה שליד המעיין .זה
היה מבנה פתוח ובמרכזו קברו של יוסף דלריינה .סיפרו עליו שהיה יהודי
משיחי שניסה להפיץ את תורת המשיחיות .כיוון שיהדותו הייתה מוטלת
בספק ,הוא לא נקבר בבית העלמין הכללי .כמעט כל הלוויות שנערכו בעיר
עברו ליד קברו של ‘המשומד‘ הזה ,בדרכם ל ֲעז ָרה של בית הכנסת האר“י,
שם נערכו ההספדים ושם גם הופרדו לפי המנהג הנשים מהגברים.
כשעברה לוויה ליד קברו של ר‘ יוסף ֵדל ֵַריינה ,בדרכם ל ֲעז ָרה של בית
הכנסת האר“י ,נהג המת לשבת על המיטה ,כך סיפרו ,ורק אחרי שהגיע
מסע הלוויה למדרגות היורדות לבית הכנסת ,חזר המת למיטתו.
בדמיוני רואה אני את האלונקה המיוחדת ,עשויה שני מוטות ארוכים ועבים
המחוברים זה לזה על ידי טבעות ברזל גדולות ,וביניהם שרשרות ברזל
וחבלים ,שעליהם משכיבים את הנפטר“ .ולמה חבלים ושרשראות ברזל?“
שאלתי“ .כי המת צריך לעבור נתיב ייסורים בדרכו האחרונה על מנת להרגילו
למה שצפוי לו ,כאשר יטמנו אותו בקרקע הטחובה של בית העלמין ,במקום
של חושך וצלמוות “.הסיפורים האלה חלחלו למוחי ,לכן חלפתי על פני
המקום בריצה ,מפחד פן יקום יוסל‘ע המת ויתפוס אותי.
עברו כמעט שמונים שנה מאז ועדיין ,כשאני עובר במקום ,אף שהקבר כבר
אינו קיים ,הסיפורים חוזרים ומהדהדים בראשי...

השתתפותי במסע הלוויה
לא פעם ,בחזרי מה‘חדר‘ הביתה לארוחת צהריים ,ראיתי איך שופכים מים ליד
הדלתות .בכל בית בעיר היו כד מים גדול לשתייה וכמה דליים לרחצה ולבישול.
הייתי רק בן שש ,והבנתי שבאחד הבתים יש נפטר .ר‘ אּושר סיפר לנו,
שכשיש נפטר באחד הבתים ,טומאת המת מגיעה למרחק של שלושה בתים,
לכן דיירי הבתים האלה חייבים לשפוך את מי השתייה שלהם ,למרות מצוקת
המים ולמרות מחירם היקר ,מחמת טומאת המת.
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באחד הימים ,בחזרי מה'חדר' ,עברתי ליד ביתו של ר‘ מנשה האמריקאי,
שגר סמוך ל‘עזרה‘ של בית הכנסת האר“י ,והבחנתי בשלוליות מים רבות.
תכונה רבה הייתה בביתו של ר‘ מנשה .חשבתי בלבי כי עלי ליידע את אבי
שיש נפטר בעיר ,בפרט אם הנפטר התגורר בשכנות לביתנו.
בריצה מהירה דילגתי מעל המדרגות של בית הכנסת אבריטש ,עד שהגעתי
מתנשם ומתנשף לכניסה לחצר ביתנו .אותה שעה עמד אבי בפינת החצר
ודלה מים מהבור .בראותו אותי קצר נשימה שאל“ :למה אתה רץ? מישהו
רודף אחריך? אולי תלך פעם כמו בן אדם“.
“רצתי מהר כדי להודיע לך שר‘ מנשה נפטר “,אמרתי.
“ואיך נודע לך?“ שאל אבי.
“ראיתי מסביב לביתו שלוליות של מים “,השבתי.
מיד הפסיק אבי את מלאכתו ,נכנס הביתה ואמר לאמי ,שעמדה במטבח
והכינה את ארוחת הצהריים ,שעליו לגשת מיד לבית הלוויות.
אבי כזכור היה איש חברת קדישא במשך כל ימיו ,ובשנים הראשונות שימש
כנושא.
ברוב ההלוויות שאבי שימש בהן כנושא ,מצאתי לעצמי תפקיד :רודף הייתי
אחרי כל הלוויה ,וכל הלוויה הייתה בשבילי סוג של התרגשות ושל חוויה
חדשה ,כי אחת לא דמתה לקודמתה.
רציתי מאוד לראות את הנפטר .כשהכניסו אותו למקווה הטהרה של האר“י
ז“ל בבית העלמין ,שנקרא עד היום “המקווה של האר“י“ ,התגנבתי פנימה
עם ה‘נושאים‘ ועמדתי בפינת המבנה החשוך ,ליד המקווה השנייה ,שלא
הייתה בשימוש ,ושם מצאתי לעצמי נקודת תצפית ,שממנה יכולתי לראות
את כל שלבי הטקס .ראיתי איך תחילה רחצו את המת בטהרה ,אחר כך
נשאו את המת בידיו וברגליו ,הכניסו אותו למקווה ,והמת היה צף על פני
המים .כל זה נעשה במקווה של האר“י שהיו בו מים זורמים המיועדים
לטבילת המתים.
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‘העזרה‘ של בית הכנסת האר“י

בפעם הראשונה ,כשראיתי את גופתו של המת הצפה על פני המים ,ואיך
השמש ר‘ איציקעל דוחף את הראש לתוך המים וטובל את הגופה שבע
פעמים ,המראה הזה לא הרפה ממני .היה זה מן המראות המהפנטים של
ילדותי ,נושא להתבוננות ,לחקירה ולמחשבה.
בחלומותיי בלילות נגלו לפניי דמויות המתים ,אבל הדבר לא הרתיע
אותי מלחזור ולראות את המראות האלה כל פעם מחדש ,אף שאבי
ניסה למנוע זאת ממני .כשהבחין בי משקיף מרחוק ,היה מגרש אותי,
ואני המשכתי לבוא .ראיתי את מורת הרוח שעל פניו ,אבל ידעתי כי
הוא רחום וחנון ולא יביע את כעסו בהתנהגות חריגה .את העובדה הזו
ניצלתי .לבסוף הרשה לי אבי לבוא מדי פעם ולהסתכל .עניינו אותי
במיוחד גופותיהם של נפטרים שלא מתו מיתה טבעית .איך ידעתי שהם
לא מתו מיתה טבעית? לפי הכרזתו של ר‘ איציקעל ,השמש ,שהיה
מכריז על מותו של פלוני ועל מועד הלווייתו “ -לוויה של הקדוש“...
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המילה קדוש הצביעה על כך שהמוות לא היה טבעי .רוב ה“קדושים“
נהרגו בפיגועים ,והם לא טוהרו ולא הולבשו בתכריכים ,בניגוד למוות
טבעי שנחשב “טמא“.

בבב
כאמור ,חלומותיי בלילות נסבו על אודות המראות שראיתי בהלוויה .כל
בוקר ,כשרחצה אמי את פניי ,נהגתי לספר לה את חלומותיי .היא הקשיבה
בקשב רב ,כשהיא מעלה חיוך על פניה היפים ,מסלסלת את פאותיי וממשיכה
ללטף את צווארי החשוף.
כשראיתי את התרעומת על פניהם של אחיי ואחותי ,נזכרתי בפרשת ‘וישב‘
בראשית לז ,גה“ :וְיִׂשְָראֵל ָאהַב אֶת יֹוסֵף ִמּכָל ּבָנָיו ּכִי בֶן ז ְֻקנִים הּוא לֹו…
וַּי ְִראּו ֶאחָיו ּכִי אֹתֹו ָאהַב ֲאב ִיהֶם ִמּכָל ֶאחָיו ,וַּיִׂשְנְאּו אֹתֹו ו ְֹלא יָכ ְלּו ּדַּבְרֹו
ל ְׁשָלֹום .וַּיַחֲֹלם יֹוסֵף חֲלֹום וַּיֵּג ֵד ל ְ ֶאחָיו וַּיֹוסִפּו עֹוד ׂשְנֹוא אֹתֹו“.
הפסוקים האלה נחרטו בזיכרוני ,לכן נזהרתי ושמרתי את חלומותיי לעצמי,
בלי לספרם לאיש ,כי אהבתי לאחיי הייתה גדולה ולא רציתי שפרשת ‘יוסף
ואחיו‘ תהיה בביתנו .רציתי בכל מאודי להיות ככל הילדים.

מגרשי המשחקים שאלתרנו
בילדותי לא היו מגרשי משחקים בצפת .נראה שפרנסי העיר לא חשבו
שלילדים מגיע להשתעשע קצת .עיקר דאגתם נתונה הייתה לסדרי הלימוד
ב‘חדרים‘ ולחינוכם של הילדים ,ככתוב“ :לתורה ,לחופה ולמעשים טובים“.
לפיכך נאלצנו ,אנו הילדים ,לאלתר פתרונות ולמצוא תחליפים .שטחים
עזובים ובתים הרוסים ,אשר לא שופצו מאז הרעש הגדול בשנת תקצ“ז,
הפכו מגרשי משחקים.
למשל ,החורבה הקטנה שליד ביתו של שרול וועלול דה בובעס ,הבנויה
בשיפוע .בחורבה הזו שיחקו הילדים הקטנים בכדור עשוי סמרטוטים או
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בפעצ‘רקעס (בלורות או ג‘ולות עשויות חמר) .אחד הילדים הופקד לשמור
על הבלורות שלא יתגלגלו החוצה בגלל השיפוע.
מגרש אחר ,גדול יחסית ,נמצא דרומית לבית החרושת למצות ‘לודמיר‘,
בשטח שבין שני בתים הרוסים .כאן שיחקו הגדולים בתופסת ,חמור חדש
ובכדורגל.
גם הרחבה שליד בית הכנסת קאסוב שימשה מקום מפגש למשחקי תופסת
או למשחקי כדור .במהלך היום לא נראו ילדים ברחובות .כולם ספונים
ב‘חדרים‘ .רק לפנות ערב ,כשהסתיימו סוףסוף הלימודים ,החלה נהירה
המונית .בהמולה ובצווחות ,כשל ציוץ צורמני של להקת ציפורים ,זרמו
כולם למגרשי המשחקים .זמן רב לא נותר לשחק .החשכה ירדה ובישרה
שהגיע זמן תפילת מנחה ומעריב.
בזה אחר זה נלקחו הילדים על ידי הוריהם בניגוד לרצונם לבתי הכנסת.
אחי ברוך ואנוכי נלקחנו לבית הכנסת קאסוב ,ממש מול מגרש המשחקים.

מגרש המשחקים המאולתר ליד בית הכנסת קאסוב

94

| בנימין גייגר – אחד מזקני צפת

חיכינו לרגע שבו תסתיים התפילה ,כדי שנוכל להמשיך ולשחק עוד קצת.
הילדים הגדולים התפרצו למגרש שבחורבה כמו תיישים צעירים ששוחררו
ממכלאותיהם ,ואילו הילדים הקטנים ,כמו נחיל נמלים השואף להגיע לטיפת
הדבש ,ניסו אף הם לתפוס מקום .המשחקים בין החורבות יכלו להימשך מן
הסתם עד אור הבוקר אילולא הגיעו ההורים לקראת חצות ואספו את ילדיהם
חרף מחאתם .המולת הילדים פסקה ,ועל הרחוב ירדה שלווה.

הבארג (ההר) שליד ביה"ס המזרחי ,סמוך לביתה של עלקה מיט די קעלבלאוך ()1930

בחורף הקר התאמנו את המשחקים למזג האוויר ולמבנה המיוחד של
העיר .בימי החורף ,בדרך כלל ,באו ההורים ל‘חדר‘ לאסוף את ילדיהם .מי
שיצאו מה‘חדר‘ ללא ההורים ניצלו את ההזדמנות לדשדש במי הגשמים
שזרמו בשצף קצף במורדות ,מפסגת המצודה לעבר השכונות היהודיות.
מבלי לחשוב פעמיים נכנסו הילדים לתוך תעלות המים ,כשהם מלווים
את עצמם בשירה ובריקודים ,מדמים את עצמם לבני ישראל שחצו את
ים סוף ,ובשירה הודו לאל“ :המעביר בניו בין גזרי ים סוף ,את רודפיהם
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ואת שונאיהם בתהומות טיבע ,וראו בניו את גבורתו “.רטובים עד לשד
עצמותיהם הגיעו הילדים לבתיהם ,למגינת לב הוריהם .כך הפגינו ילדי צפת
את גבורתם וכך שיחקו בימי החורף ,מרובים גשמי הזעף.

הכרם של אסתר ּבְֹרּוכ ֶה
מקום המפגש המבוקש ביותר בעירנו הקסומה היה הכרם של אסתר ּבְֹרּוכ ֶה,
שאותו אי אפשר לשכוח...
מי זאת אסתר ּבְֹרּוכ ֶה? לא היה ילד בעיר שלא הכיר אותה .באשר לממדי
גופה ,אף שלא הייתה נמוכה ,ממדי גופה הרחבים יתר על המידה משכו
תשומת לב .דמותה זו לבד הטילה את פחדה על כל ילד שנצרך לעבור
בחצרה לפני הגיעו לכרם ,בפרט הטילה מורא על הילדים הרכים בשנים,
שבאו אף הם לשחק בכרם.
הילדים המבוגרים כבר ידעו שאסתר ּבְֹרּוכ ֶה היא קצרת ראייה ולא פחדו
ממנה למרות צעקותיה .בהתקרבם לחצר ,תכף בכניסה ,נראו שתי רגליה של
אסתר ּבְֹרּוכ ֶה ,כשהיא יושבת על המושב בבית השימוש הקטן העשוי עץ.
המבנה הכיל רק את פלג גופה התחתון ,כך שרגליה בצבצו מחוץ למבנה.
הילדים ידעו שבישבה לעשות את צרכיה ,היא לא תוכל לעשות להם דבר,
ובזריזות עברו דרכה בלי להיתפס.
בצמוד לביתה של אסתר ּבְֹרּוכ ֶה ,שאותו קיבלה כנדוניה מנישואיה לר‘ דוד
מוהליבר ,בנו של ר‘ בעריל מוהליבר ,גדל עץ תות ענק .מה גדולה הייתה
שמחתם של הילדים ,בשעה שגילו שליד ביתה של אסתר ּבְֹרּוכ ֶה ישנה
חלקה גדולה מוקפת חומה ,וכנראה ,לפי שיירי השורשים והענפים ,הייתה
פעם חקורה (כרם ,בוסתן) ערבית ,שלא נשאר ממנה זכר זולת אותו עץ
תות שחור ענק ,שפריו קסם לילדי העיר .ומה לא עושים ילדים כדי לטעום
מן הפרי?
גודלו של העץ שימש גם למשחקי תופסת ושאר משחקי טרזן .עץ התות
לא היה קניינה הפרטי של אסתר ּבְֹרּוכ ֶה ,כי הוא גדל מחוץ לגבולות ביתה.
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אבל היא ,בלי כל סיבה שאפשר לחשוב עליה ,הפכה להיות סיוט לילדים
שבאו לשחק על עץ התות ,ואף הגדילה לעשות .כדי שהילדים לא יטפסו על
העץ ,היא תקעה מסמרים גדולים בגזעו .גם זה לא עזר ,אף על פי שכמה
ילדים נפצעו.
יום אחד ,בחזרי מן ה'חדר' ,לקח אותי אחי ברוך לעץ התות .הייתי אז בן
ארבע ,והוא בן שבע .עברנו במהירות את חצרה של אסתר בְּרּוכ ֶה ועלינו
במדרגות המובילות לכרם ,בלי שתרגיש .על העץ כבר שיחקו ילדים רבים
שפניהם השחירו מרוב תותים שאכלו .גם אני טיפסתי על העץ וטעמתי
מהתות השחור והמתוק ,כשלפתע יצא מהחצר ,הגובלת לכרם ,בעריל הזקן,
החם של אסתר ברוכה ,אוחז מקל בידו ,צועק ומאיים.
כל הילדים נמלטו על נפשם ואותי ,הקטן ,השאירו לבד .כיוון שלא הספקתי
לברוח ,עליתי על ענף גבוה וקפצתי על גג ביתו הצמוד של ר‘ בעריל ,שעמד
ליד קיר ביתו ,איים ונופף עליי במקלו .נשארתי על הגג זמן מה וחיכיתי
להזדמנות לרדת .ברגע מסוים קפצתי מהקיר שהיה נמוך יחסית ,ובאתי
הביתה למגינת לבה של אמי ,במכנסיים מלאים ,נו ,במה? תפעילו את
דמיונכם!
האם דברים כאלה אפשר לשכוח?

ביצי נחש שבורות
בחופשות ובחגים ,כשהיינו פטורים מעול לימוד תורה ,שיחקנו בכדור על
המגרש הנטוש הגובל ב‘חדר‘ של ר‘ שימלע .פעם אחת התגלגל הכדור ונכנס
לחצרו של נוצרי שגר מתחת ל‘חדר‘ .טיפסתי מעל הגדר ונכנסתי לחצר.
בין הקוצים והעשבים השוטים שגדלו שם ,הייתה מכונית מפורקת .בתוך
חלקיה הישנים והחלודים של הגרוטאה הסתובבו תרנגולות של בעל הבית
והטילו ביצים .כשחיפשתי את הכדור ,מצאתי גומה ובתוכה כעשרים ביצים.
בבית שלנו לא היו ביצים ,הן היו נדירות מאוד באותו זמן“ .אז למה שלא
אקח קצת הביתה?“ אמרתי לעצמי ומילאתי את הכיסים.
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לכל כיס דחפתי שתיים  -שלוש ביצים ,ועברתי בזהירות ובקושי רב את
הגדר .בכיסים תפוחים חזרתי הביתה .לרוע מזלי הבחינה בי עלקה ,קרובת
משפחה“ ,בניומל‘ה “,אמרה“ ,מה יש לך בכיסים?“
“שום דבר “,אמרתי.
היא התקרבה וטפחה על הכיסים .מובן שהביצים נשברו.
“אוי ויי “,היא צעקה“ ,מה זה?“ וכשראתה שהחלבונים והחלמונים נמהלים
ונוזלים מתוך המכנסים ,אמרה“ :אולי זה ביצים של נחש ,מאיפה לקחת
אותם?“
אבל אני לא יכולתי לענות ולא יכולתי לזוז ,כי הביצים נדבקו לרגליי,
ופחדתי שאמי תראה לי את נחת זרועה .ברחתי ממנה ונכנסתי לאיזו
חורבה ,הורדתי את מכנסיי ,לקחתי רגבי עפר ומרחתי על הביצים שנדבקו
למכנסיים .חיכיתי כחצי שעה עד שהנוזלים נספגו והתייבשו ,לבשתי את
מכנסיי וחזרתי הביתה ברגליים פשוקות.
“ווס איס דוס?“ (מה זה?) אמרה אמי כשראתה אותי .סיפרתי לה את כל
הסיפור .אימא לא כעסה ,היא רק אמרה שיכול להיות שעלקה צודקת ,ואולי
הם בכלל ביצים של נחש.
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פרק ט

האשפוז בבית החולים ‘הדסה‘ בצפת
בית החולים הוקם בראשית המאה העשרים ביוזמת הברון רוטשילד ובסיוע
ההסתדרות הציונית ‘הדסה‘ ,ששמו להם למטרה לבנות בית חולים יהודי
בעיר המקובלים .ואולם בית החולים פעל זמן קצר בלבד .ב ,1914עם
פרוץ מלחמת העולם הראשונה ,סגרו שלטונות האימפריה העות‘מאנית את
שעריו והפכו אותו לבית חולים צבאי.
ב 1921נפתח בית החולים מחדש בחסות ‘הדסה‘ ושימש לטיפול בחולי
שחפת ,שאוויר הרים צח וצלול היטיב עמם .כמו כן הוא שימש בית יולדות.
ב ,1927כשהגיע לעיר ד“ר פינחס וייל ,פנימאי ידוע ומומחה בטיפול
במחלות ריאה ,נפתחה בבית החולים מחלקה לרפואה כללית ,שבה טופלו
מקרים דחופים וקשים.
ד“ר וייל ניהל את המוסד עם סגנו ד“ר אברהם צפרוני עד  1948והפך את
בית החולים לגוף מרכזי בעיר ,לא רק מן הבחינה הרפואית אלא גם מבחינה
תרבותית ,חברתית וביטחונית.
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העוברים והשבים .לא פעם קינאתי בהם .החולים ישבו להנאתם בגן,
שנראה בעיניי כגן עדן עלי אדמות ,אוכלים פרי עונתי ,משוחחים ביניהם
ונהנים מזיו השכינה .השתוקקתי מאוד ,ולו פעם אחת ,לשבת גם אני
מתחת לצמרות העצים בגן ‘הדסה‘ וליהנות ,כפי שהחולים נהנים .אבל
איך מגיעים לשם?

הגינה של בית החולים הדסה (מול גן העיר)

בית החולים ‘הדסה‘ שכן בכניסה לעיר ,על הכביש הראשי ,מול בית החולים
הסקוטי .הכביש נקרא בזמנו “צפת מקום הטיול“ ,וכשמו כן היה .הכביש
שימש את תושבי העיר היהודים כאתר טיולים.
סמוך לבית החולים ‘הדסה‘ קיים עד היום גן ציבורי רחב ידיים ,שבו נהגנו
אנו ,ילדי צפת ,לבלות ולהשתעשע בצל עצי הנוי .בייחוד נהנינו להתבונן
בדגיגים הצבעוניים ששייטו להנאתם בבריכת המים הקטנה ,שהוקמה
בטבורו של הגן.
מתוך הגן יכולנו להציץ גם לתוך חצר בית החולים .כמה חולים ישבו על
כיסאות נוח ,מתחת לעצים הגבוהים ,והסתכלו על הנוף המרהיב ועל

זה קרה באחד מימי החורף הקשים .רוחות חזקות נשבו ,גשם ושלג ירדו
חליפות ,ואני בוססתי בבוץ ובשלג בדרכי ל‘חדר‘ .נראה שלא הייתי לבוש
די הצורך .הגעתי ל‘חדר‘ רועד מקור ,שלא עזבני עד שעות הצהריים .בחזרי
הביתה אמי כהרגלה בדקה אותי ,הניחה את ידה על מצחי והרגישה חום
גבוה ,גם בלי שהשתמשה במדחום.
“אוי ויי “,היא פרצה בצרחה“ ,די הוסט פערציג גרוד איץ‘“ (יש לך ארבעים
מעלות חום)“ ,צריך לגשת מיד לקליניקה של ד“ר וייל לפני שהוא סוגר“.
ד“ר וייל טיפל בתושבי העיר במרפאה שלו שהייתה ממוקמת מתחת
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לבנק “קלינגר“ .למרפאה היו שתי כניסות :האחת מהרחוב הראשי והאחת
מ‘החקורה‘ העליונה.
אבי עדיין לא הגיע הביתה ,כי באותו יום נערכה הלוויה ,ואמי בלי להתמהמה,
הלבישה אותי בבגדים חמים ועטפה אותי במעיל צמר ארוך של אחי ברוך,
ורצנו שנינו לקליניקה .בדרך פגשנו את אבי ,שהבטיח לבוא במהרה אחרי
מסע ההלוויה.
בכניסה למרפאה ישב הגזבר של בית החולים מר דויד .שאלה אמי“ :האם
ד“ר וייל עדיין מקבל?“ “כן “,אמר הגזבר ודרש בעבור הטיפול שני גרושים,
סכום די גבוה ,שכר של חצי יום עבודה כמעט .לאמי כמובן לא היה כסף,
והיא הפצירה בגזבר שירשה לה להכניס לרופא את הילד הקודח מחום,
כשהיא מצביעה עליי .ישבתי בצד מצטנף במעיל ואחוז צמרמורת .היא
הבטיחה לגזבר לשלם לו מחר .הגזבר סירב ודרש את הכסף מיד.
מר דויד נודע כאיש נוקשה מאוד .הוא שהחליט ,באופן שרירותי ועל דעת
עצמו ,כמה כסף לגבות .לאחד אמר“ ,אתה תשלם חצי גרוש “,לאחר אמר,
“תשלם גרוש “,וממי שלא אהב או רצה להתנקם בו ,הוא דרש בקור רוח
“שני גרוש“ ,בלי להתחשב בעובדה שתושבי צפת עניים מרודים ,וידם אינה
משגת לשלם.
לא פלא ,אפוא ,שהגזבר שחסם בגופו את הכניסה למרפאה ,ספג במהלך
שנות עבודתו הרבה עלבונות ,שהטיחו בו חולים חסרי אונים ,לא פעם קיבל
מכות וסטירות לחי .כל אלה לא ריככו את לבו.
גם הפעם התעקש .הוא דרש מאימא סכום הגבוה בהרבה מיכולתה
הכלכלית ולא הסכים להוריד את המחיר ,אולי בגלל המקרה שקרה
עם אבי שחלה פעם בטיפוס .אבי הלך לד“ר וייל ,והגזבר קבע שעליו
לשלם שני גרושים .אבי ביקש הנחה ,אבל הגזבר חזר ואמר“ :צוואי
טולער ,צוואי טולער( “,שני גרוש) ,עד שאבי התמלא חימה .הוא לא
היה רגזן מטבעו ,אבל כנראה החום הגבוה השפיע עליו ,והוא איבד קצת
את העשתונות .הוא תפס קערית מים ,שהייתה מונחת בחדר ההמתנה
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על חצובת ברזל ,שפך את המים העכורים על פניו של הגזבר ההמום
ואמר“ :אני לא נכנס לבית החולים “.אבי פנה לבית החולים הממשלתי,
שם טיפלו בו במשך שלושה שבועות רופאים ערביים ,עד אשר החלים
ממחלת הטיפוס .זכור לי שבאותו זמן חיטאו את הבית שלנו וסגרו
אותו לשלושה ימים.
והנה עכשיו אמי מנסה לדבר על לבו של הגזבר ,והוא מקשיח את עמדתו.
משנוכחה אמי לדעת שלא יועילו הפצרותיה ,נחושה בדעתה היא תפסה
בידי ומשכה אותי לכיוון דלתו של הרופא .דפיקה בהולה בדלת ,וד“ר וייל
הכניס אותנו בלי אישור הגזבר .הרופא תקע בפי מדחום מזכוכית ,המכיל
כספית וספרות מסומנות לכל אורכו ואמר“ ,תחזיק מתחת ללשון עשר
דקות“.
באותן עשר דקות כבר ראיתי את עצמי בדמיוני יושב בחצר בית החולים,
וכל חבריי צופים בי בקנאה .איחלתי לעצמי שיהיה לי חום גבוה מספיק כדי
להגשים את חלומותיי.
חלפו עשר דקות ,וד“ר וייל ,בהבעה דאוגה על פניו ובטון רציני ,הודיע לאמי
את מה שקיוויתי לשמוע :עליה לקחת אותי מיד לבית החולים“ ,כי לילד
יש דלקת ריאות קשה “.מצוידת במכתב שכתב ד“ר וייל לקחה אותי אמי
ביד לבית החולים.
האחות הראשית ,גברת אליפנט ,קיבלה אותנו במשרדה .היא קראה לאחות
המחלקה ,הגברת סובול ,וביקשה ממנה להכין מיטה בשבילי במחלקת
הגברים ,כי אז עוד לא הייתה מחלקה לילדים .אמי נשארה כל העת במשרדה
של הגברת אליפנט ושמעה בחשש כבד את משמעות האבחנה של ד“ר וייל,
ש‘המזיניק‘ שלה בניומל‘ה חולה בדלקת ריאות ,שנחשבה בזמנו מחלה קשה
שעלולה לגרום לסיבוכים ואפילו למוות.
אבל אני נהניתי מאוד .גברת סובול מילאה אמבטיה במים חמים ,נתנה לי
פיז‘מה והחלה להפשיטני .הייתי אז בן שש או בן שבע .בושתי ונכלמתי
שאישה זרה תראה את מבושיי וגם התביישתי שמישהו יראה את הכינים
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שהציקו לי .הכינמת ,כאמור ,הייתה נפוצה מאוד בין הילדים ,שישבו צפופים
ב‘חדר‘ והדביקו זה את זה.
לא ידעתי איך להיפטר ממנה ,עד שעלה בדעתי רעיון‘“ .גברת אחות “,אמרתי,
“אני צריך לבית שימוש “.השקר הצליח .היא עזבה אותי לנפשי וציוותה
עליי להתרחץ ולאחר מכן ללבוש את הפיז‘מה ולהיכנס הישר למיטה .היא
הדגישה שאסור לי להסתובב עם חום גבוה.
ניצלתי את ההזדמנות להתרחץ לבד .נכנסתי מיד לאמבטיה ,זו הייתה חוויה
גדולה ,עד אז לא ראיתי מקלחת ,נתתי למים החמים לשטוף את ראשי
והחילותי לשפשף בסבון שהגברת סובול הכינה לי .נתמלאתי בושה וכלימה
בראותי את כמות הכינים שירדו מראשי עם הזרם .חשבתי לעצמי ,איך
הייתה גברת סובול מגיבה אילו ראתה את כל אלה .אבל לבי גאה משמחה
לקראת אשפוזי הצפוי .לבשתי את הפיז‘מה של בית החולים ,שהייתה גדולה
ממידותיי .קיפלתי את המכנסיים ואת השרוולים בקיפולים רחבים ,וניגשתי
לראי הקטן התלוי בפינת המקלחת שהתמלא אדים .התמלאתי שביעות
רצון למראה עיניי .הנה כל רצונותיי מתקיימים .אני בבית החולים .משימה
אחת נותרה לי :לשבת על כיסא נוח ,בגינה של בית החולים הפונה לגן
העיר ,ולקרוא לחבריי.
תוך התעלמות מוחלטת ממחלתי ומהוראותיה המפורשות של הגברת
סובול ,רצתי הישר לגן .על אף הקור העז ישבתי על אחד הכיסאות וקיוויתי
שאחד מחבריי יעבור .כנראה מפאת מזג האוויר החורפי ,אף ילד לא הסתובב
בחוצות .נחלתי אכזבה גדולה.
אבל מהגברת סובול לא התחמקתי .אחרי שטיפלה בחולה קשה במיוחד,
שמיטתו הייתה סמוכה למיטתי ,היא הבחינה שמיטתי ריקה .היא רצה
למקלחת ,משלא מצאתני החלה לחפש אותי בכל המחלקה .עד שאחד
החולים אמר לה שאני יושב בגינה.
מרגע זה אל תקנאו בי .גברת סובול בגופה האדיר יצאה לגן ,תפסה אותי
בידיה המוצקות וצעקה צעקות היסטריות“ :מה ,אתה רוצה למות? תיכנס
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מהר למיטה! אני פוקדת עליך ,שלושה ימים אתה לא יורד מהמיטה!“
קיפלתי את הזנב בין רגליי ,חזרתי שפוף למחלקה ונכנסתי למיטה ,רועד מפחד,
מקור ומהתרגשות ,זו פעם ראשונה שאני ישן במיטה ,בבית חולים .למרות
התעניינותי בשכנים ששכבו לצדי ,הכריעה אותי העייפות ונפלה עליי תרדמה.
טלטולים קלים ולחישות חיבה העירוני משנתי .פקחתי את עיניי קמעה
וראיתי את פניה היפים של אמי ז“ל .היא עמדה לצד מיטתי ,החזיקה את
ידי ובזווית עיניה הופיעה דמעה שנמחתה חיש ,כי לא רצתה לצער אותי
בדאגתה .זמן ממושך עמדה וליטפה את פניי .רק אחרי שביקשתי ממנה
לחזור הביתה ,כי אחיי ואבי ודאי מחכים לה ,נאותה לעזבני ,לא לפני
שהוכיחה אותי על מעשיי ,שעליהם כבר שמעה מפי האחות סובול ,ולא
לפני שהבטחתי לה שאנהג לפי ההוראות של בית החולים.
מחויב להבטחתי נשארתי במיטה .להפתעתי הגדולה ראיתי את שכננו ,ר‘
יוסל‘ה גולדנבוים ,שוכב במיטה שלידי ,ועיניו עצומות .הכרתיו היטב .הוא היה
אחד המתפללים בבית הכנסת קאסוב שבו התפללו בני משפחתנו כל הימים.
דרשתי בשלומו ולא קיבלתי מענה ,התקרבתי אליו וניסיתי לבדוק אם הוא
נושם ,אך הוא לא הגיב .בבהלה רבה שבתי למיטתי והתחפרתי עמוק מתחת
לשמיכה כשגופי רועד ,הן מחשש שאתפש על ידי האחות והן מה‘מפגש‘
המפתיע עם המוות .לאחר דקות מספר החלה תכונה גדולה מסביב למיטתו
של ר‘ יוסל‘ה .אחות אחת הביאה מתקן עשוי עץ ומסביב לו וילון לבן ארוך,
העמידה אותו כחיץ בין המיטה שלו לשלי .אחרי הסתודדויות בין הרופאים
הוצאה המחיצה ויותר לא ראיתי את ר‘ יוסל‘ה .נודע לי שהוא הלך לעולמו.
כשביקרו אותי אבי ואחיי באותו יום ,סיפרתי להם על אודות רב‘ יוסל‘ה,
שאת מראהו ברגעיו האחרונים אני לא יכול לשכוח עד היום.
בעמדם ליד מיטתי סיפר אבי ,שבאותו יום הובא לבית החולים גם ר‘ איצ‘ע
דּוויד ,שבמשך רוב שנות חייו לא חש את המגע עם מים .גופו נראה שחור
משחור .אחרי מאמצי שכנוע הוכנס ר‘ איצ‘ע דוויד לאמבטיה ועבודת
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האחיות החלה :הן הורידו ממנו את שכבת הפיח ואת שכבות הזוהמה
שדבקו לגופו .אחרי מאמצים רבים הוכנס ר‘ איצ‘ע דוויד למיטה צחורה
ונקייה שכמוה לא ראה מימיו .האחיות בבית החולים ניסו להכניס לפיו
מדחום ,והוא סירב בתוקף ,מפני שלא ידע איזו ברכה מברכים על מדחום.
באותו יום נפטר ר‘ איצ‘ע דוויד ,ובעיר התהלכה שמועה ,שסיבת המוות
הייתה :רחצתו הראשונה בבית החולים.
באותו יום ובאותה שעה הוציאה חברה קדישא מבית החולים את גופתו של
ר‘ יוסל‘ה ,שכננו האהוב ,ואת גופתו הכחושה של ר‘ איצ‘ע דוויד.

בבב
אני עצמי החלמתי אחרי כמה ימים .קיבלתי תרופות וטיפולים שהועילו מאוד,
ואולם כשנשלחתי הביתה לא שמחתי .יותר מכול הטרידה אותי העובדה שחבריי
לא ראו אותי יושב בגן של בית החולים ‘הדסה‘ .מטרתי ,אפוא ,לא הושגה.
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פרק י

זיכרונות מבית הספר ‘מזרחי‘
בהיותי כבן תשע סיימתי את לימודיי אצל ר‘ מרדכי והייתי אמור להמשיך
ללמוד אצל ר‘ חיים .הלימודים אצלו נחשבו מעין הכנה לישיבה ,אבל הוריי
החליטו לרשום אותי לבית הספר הדתי ‘מזרחי‘ ,שבו לומדים גם מקצועות
חולין ולא רק לימודי תורה וגמרא .עם זאת דרש אבי שאלמד בישיבה,
שעתיים כל יום .וכך אמנם נהגתי בשנה ההיא :הלכתי לבית הספר ובשעות
אחר הצהרים המשכתי לישיבה ללמוד גמרא.
לבית הספר ‘מזרחי‘ נכנסתי רק בכיתה ה‘ .רוב ילדי הכיתה החלו את לימודיהם
בכיתה א‘ כך שידיעותיהם במקצועות החולין ,כגון :חשבון ,היסטוריה ,ספרות
וכד‘ היו גבוהות ביחס אליי .אני הלוא למדתי רק תורה ותלמוד.
אבל הפער לא הקשה עליי .השתלבתי יפה ורכשתי לעצמי חברים חדשים,
שעזרו לי בהכנת שיעורי הבית .גם המורה אדון מליקובסקי עזר מאוד לילדים
החדשים .הוא לימד אותם שיעורים פרטיים אצלו בבית ,ללא תשלום.

המטבח לדוגמא (שנקרא ‘המטבח הדוגמאי‘)
בכיתה ח‘ ,בשיעור בכלכלת בית ,כל תלמיד הכין ארוחת צהריים בעצמו
בהדרכת המורה לתזונה .לארוחה הוזמנו ההורים וכן גם אחד המורים ואחד
החברים.
יום אחד בישרה לי צילה ,המורה לתזונה ,שהגיע תורי לבשל את ארוחת
הצהריים ושאזמין את אחד המורים ואת ההורים ,כדי לטעום מהמטעמים
שאכין בעצמי.
התפריט שצילה הרכיבה כלל :שניצל כבד ,מרק ירקות ופודינג לימון,
לקינוח .היא אמרה לי לבשל לפי התפריט .המורה צילה ,כמובן ,סיפקה את
המצרכים.
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שיעור בחקלאות בכיתה ח' (מימין לשמאל) :אליעזר טויסטר ,אברהם פרידמן ,פנחס
פינקלשטיין ,אני ,יצחק כהן ,יעקב ורשאי ,חיים גייגר עומדים  :המורים חרובי וכהן

בכיתה ט‘ (מימין לשמאל) :פנחס פינקלשטיין ,אברהם פרידמן ,יעקב ורשאי ,ציפורה הלר,
המורה לאנגלית ,לאה קלינגר ולידה חיים גייגר(בן דודי) ,רחל טבול ,חיה מנדלסון,
דוד שטרגנזלז ,אני ,יצחק כהן (יושב מלפנים) אליעזר טויסטר

נכנסתי למטבח ,חגרתי את הסינר הלבן והתחלתי לעבוד .טיגנתי את הכבד
במחבת ,הכנתי מרק ירקות ולסוף  -את הפודינג .הגיעה שעת הארוחה.
הזמנתי את מנהל בית הספר אדון ענתבי ,את אמי ואת איציק ,חברי.
כולם התענגו על התבשילים ואכלו בתיאבון רב את הכבד ,את המרק ואת
המנה האחרונה .בגמר הארוחה ,לאחר ברכת המזון ,כשכולם ישבו נינוחים
ליד השולחן ,אמר המנהל אדון ענתבי“ :בנימין היקר ,עכשיו תואיל להסביר
לנו איך הכנת את כל הדברים הטובים האלה“.
אחרי הילולים ותשבחות שהרעיפו עליי ,אזרתי אומץ ופתחתי את
פי“ :לקחתי את הכבד ,טבלתי בביצה ובפירורי לחם ,שמתי במחבת
וטיגנתי .זה השניצל שאכלתם “.שמע אדון ענתבי את ההסבר ,פניו
התעוותו והחליפו צבעים“ ,מה?“ הוא הזדעק“ ,אתה לא צלית קודם

את הכבד? הכנסת אותו ישר למחבת עם הביצה? אתה האכלת אותנו
טריפה!“ פניי חוורו ,דמי קפא בעורקיי ,נאלמתי דום ולא יכולתי להוציא מילה
מהפה .כאשר התאוששתי קמעה יצאו מפי המילים הבאות“ :כך אמרה לי המורה
צילה“.
“אוי ואבוי “,ספק המנהל ידיו ואמר“ :כבד הלוא צריך לצלות קודם הכנתו.
אני ,כל החיים שלי ,נמנעתי מלאכול טריפות ונבלות ,והנה עכשיו אתה
האכלת אותנו נבלות וטריפות!“
שקט הושלך במטבח .איש לא פצה פה ,והמורה צילה עמדה בצד חיוורת
ומבוהלת.
“איך לימדת את הילדים ככה לעשות?“ הוא צעק עליה ולא חדל לרטון,
ומשלא הצליח לכבוש את כעסו ,קם ועזב בטריקת דלת .למחרת פיטר
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המנהל את צילה המסכנה בלא כל התראה .מאז הפך ה‘מטבח הדוגמאי‘
למטבח חלבי ,ולא נכנסו לשם מוצרי בשר.
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“תוציא התיש מהכיתה “,צעק המורה“ ,מי הכניס התיש?“
אבישי קם ,תפס את התיש בקרניו והוציאו החוצה .התיש חזר לבדו הביתה,
ואבישי הכחיש כל קשר לתיש ,אבל את עונשו קיבל.

מעשי קונדס בבית הספר
זכורים לי עד היום אותם מעשי משובה ומעשי קונדס שהיו חלק בלתי נפרד
מילדותי ,והם מאפיינים את ההווי ואת אופי החיים המיוחד שהיו בעירי
הקסומה.

התיש של אבישי
כמעט בכל בית שני גידלו עזים לצריכה עצמית .היו שגידלו שתיים –
שלוש עזים והיו שגידלו יותר ,אם היה מקום .היו שהקימו צמוד למטבח
הקטן מעין במה ,שסגרו אותה בדלתות וקרשים והפכו אותה לדיר ,מבלי
להתחשב בריח ובשכנים.
מי ששפר מזלם וצמוד לביתם הייתה חורבה או מרתף נטוש ,גידלו שם עדר
קטן של עזים ,ששימש גם תוספת קטנה להכנסת המשפחה .כזה היה ביתו
של חברי הטוב אבישי ,שקראנו לו ‘אֹוּבִיש‘.
הוא ישב לידי בכיתה ,בספסל האחורי ,אבל לא הרבה להשתתף בשיעורים
ולא גילה התעניינות בלימודים .כל מעייניו נתונים היו לעזים שלו .בכל
הזדמנות נהג להסתובב עם העזים בשדה שליד ביתו .למרות זאת ולמרבה
הפליאה היה אבישי בין המצטיינים בכל המקצועות ,ובבחינות גילה
בקיאות רבה.
יום בהיר אחד הכניס אבישי לכיתה ,בשעת ההפסקה ,את אחד התיישים שגידל.
זה היה תיש גדול קרניים ,שהלך אחריו כמו כלב מאולף .אבישי הלך לתפוס את
מקומו בספסל האחורי ,והתיש אחריו .אבישי ציווה עליו לשבת ,והתיש ציית.
נכנס המורה ד“ר ּפֹויז ֵן לכיתה והחל ללמד מתמטיקה .לפתע בלי התראה,
פרץ התיש בפעייה“ :מה ...מה “...והתחיל להתרוצץ ולקפץ בין הספסלים
לצהלות התלמידים.

אבני הבנייה של סלים כהן
בהפסקת עשר ,אחרי שסיימנו לאכול את חתיכת הלחם שהבאנו מהבית,
יצאנו החוצה והתפנינו למעשי קונדס .אחד מהם היה לגלגל את אבני הבניין
של סלים כהן ,שהתגורר בשכנות לבית הספר.
סלים כהן ,יהודי ממוצא פרסי ,הכין אבנים מסותתות לבנייה .היות שבית
הספר שכן במעלה הגבעה ולמרגלותיה ואדי גדול ,התענוג שלנו היה לסחוב
את האבנים של סלים כהן ולגלגל אותן במורד הוואדי.
כך עשינו כמה פעמים ,עד שפעם אחת ,לרוע מזלנו ,עמד סלים כהן
על מרפסת ביתו וצפה במתרחש .הוא חיכה עד שהסתיימה ההפסקה.
אחרי שהתחלנו בשיעור של המורה פרידמן ,ג‘ינג‘י מהיר חימה כבן
עשרים וחמש ,נשמעה דפיקה בדלת .סלים כהן נכנס ובפנים כעוסות
פנה למורה ואמר“ ,אני מכין אבנים לבנייה ,וכל אבן עולה לי חמש גרוש
לפני הסיתות ,וילדי כיתתך ,כל הפסקה ,לוקחים מהאבנים שהכנתי
ומגלגלים למטה לוואדי“.
“אתה יכול להגיד לי איזה ילד עשה את זה?“ אמר המורה.
סקר סלים במבטו את כל התלמידים ,והצביע עליי“ .גש הנה בבקשה“,
ציווה עליי המורה .עוד לא הספקתי לעמוד לידו ,והמורה הבריון הנחית על
פניי סטירת לחי כזאת שסובבה אותי כמו סביבון.
“עכשיו ,אתה יכול לשבת “,אמר המורה .מעָצמת הסטירה לא ידעתי להבחין
בין ימיני לשמאלי ,ואת מקום מושבי לא מצאתי בקלות .לבסוף ,הצלחתי
לשבת כשראשי סחרחר ,בעוד סלים כהן צופה בהנאה גלויה.
“ראית עוד מישהו?“ שאל המורה .בחן סלים את התלמידים והצביע על
חברי יעקב פלפל הי“ד“ .שני אלה הם שזרקו את האבנים למטה“.
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“בוא הנה!“ הורה לו המורה באצבעו .יעקב שכבר ידע מה צפוי לו ,ניגש
בחוסר רצון למורה ,שהחטיף גם לו סטירה דומה ,וגם יעקב הסתובב כמו
סביבון“ .עכשיו “,אמר לו המורה“ ,לך שב!“
“אדון כהן “,פנה המורה לאדון סלים“ ,אתה שבע רצון מהעונש שנתתי
להם? אני מקווה שיותר הם לא יגלגלו את האבנים לוואדי“.
הסטירה הזו שאותה לא אשכח שינתה את התנהגותי לחלוטין וגם את
התנהגותם של חבריי לכתה ,אשר נכחו בביצוע ‘העונש החינוכי‘ .אז עוד
לא ידענו ,שפרידמן המורה היה נצר למשפחת הכוהנים .אומרים שכאשר
הכוהנים כועסים ,פגיעתם רעה .את זה למדנו על בשרנו ,ומאז לא גלגלנו
את האבנים של סלים לוואדי .הבנו שאבנים מסותתות מיועדות לבנייה .זה
היה בשבילנו שיעור לדוגמה.
בבגרותי ,לצערי ,לא יכולתי לחלק את התובנות אלה עם חברי הטוב יעקב
פלפל ,שגם הוא טעם את טעם הסטירה .הוא היה בין הנופלים הראשונים
במלחמת השחרור ,בקרב על יד קיבוץ רמת יוחנן.

אני עומד משמאל בטיול שנתי ()1939
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שמן דגים
מדי בוקר ,בשעה עשר ,הגיעה לבית ספרנו האחות ציפורה ,שעבדה בבית
החולים ‘הדסה‘ .במסגרת ביקוריה בבתי הספר בדקה אם יש לנו כינמת
או גזזת ,בחנה את מצב הציפורניים  -אם הן נקיות וגזוזות ,חבשה לנו
פצעים ,ואחרון אחרון ‘חביב‘ נתנה לנו לשתות כף של שמן דגים לחיסון
הגוף ולחיזוק עצמות.
ריח בלתי נסבל נדף מהשמן וטעמו לא היה בדיוק צפיחית בדבש ,לכן שתייתו
גרמה בחילה לי ולמרבית הילדים .ניסיתי להתחמק .כשהגיעה האחות ובידה
המשקה ,נעמדתי ליד חבריי לכיתה ,אלחנן (חונע) ואסתר ,אחותו .הם
אהבו את השמן המסריח עד כדי כך שהם לגמו בהנאה את המנה שהוגשה
להם וגם את המנה של ילדים אחרים שנתנו להם בסתר ,כשהאחות לא
ראתה ,אחר כך קינחו בפרוסת לחם שהביאו לארוחת העשר.
רוב הילדים בלעו את השמן בעל כורחם וקינחו בפלח תפוז כדי להיפטר מהטעם.
היו שהקיאו .מיותר להגיד שאחרי שתיית השמן ,נותרו שיירים רבים על הרצפה,
ובכיתה התפשט ריח של דגים סרוחים שליווה אותנו במשך כל היום.
הסיגריה הראשונה
בגיל שתים עשרה החלטנו חברי אליעזר פלדמן ואנוכי להתחיל לעשן.
חשבנו שעישון מעיד על בגרות .אבי עישן אולי חצי סיגריה שגלגל בבוקר
וחצי סיגריה אחרי ארוחת הערב ,אביו של אליעזר לעומתו עישן סיגריות
ערביות בשם נג‘אח.
אליעזר שרצה לפתות אותי ,לקח את הסיגריות שאביו הכין בעצמו בבית,
ואמר ,בנימין ,בוא נעשן“.
“איפה נעשן?“ שאלתי.
“יש לי מקום “,הוא אמר ,והוביל אותי לכוך שנמצא מעל בתי השימוש
בחצרו של אייזנברג ,בעל המבנה של בית הספר .עלינו יחד לכוך ,וכל אחד
מאתנו הדליק סיגריה בגפרורים שאליעזר הביא.
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כבר עם השאיפה הראשונה התחלנו להשתעל ,למרות זאת המשכנו .רצינו
להוכיח שאנחנו מסוגלים לעמוד בסבל כמו מבוגרים .מאז נעשה ההרגל
לטבע .במשך ארבעים שנה ,מגיל שתים עשרה ועד גיל חמישים ושתיים,
עישנתי חפיסת סיגריות ביום.
הפסקתי ממנהגי זה רק אחרי שאבי ז“ל ,שעבד כזכור בחברה קדישא ,סיפר
לי מה קרה ליהודי שהרבה לעשן .בזמן הטהרה ,כשניקו את גופו ,נפלט
גוש שחור מריאותיו .הסיפור הזה זעזע אותי עד כדי כך שבאותו יום ,ובלי
להתעמק באמיתות המקרה ,החלטתי לחדול מההרגל המגונה.
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פרק יא

המוסדות בצפת
בקהילה היהודית בצפת קמו מוסדות שכל חברה זקוקה להם ,ביניהם:
חברה קדישא ,בית מרחץ ציבורי ,בית יתומים ,בית התבשיל ,מושב זקנים,
ישיבות וחדרי לימוד לדרדקים .מוסדות אלה התקיימו בעיקר מתרומות
של קהילות בחו“ל .לצורך קבלת התרומות נשלחו מפעם לפעם שליחים,
מצוידים במכתבי המלצה מיוחדים שנכתבו בשפה מליצית ובטוב טעם.
מכתבים אלה קושטו במיוחד לצורך המשימה והיו חתומים בחותמת של
המוסד ,בתוספת חתימתו האישית של מנהל המוסד ,המעידה על יושרו
של השליח.

אנשי חברה קדישא נאספים לקראת לוויה וקבורה .מימין :פסח שמול ,יעקב משה ,בכור
איבי ,סלים גנון ,יחזקאל אמנג‘ד ושלמה המאירי מול ביתו של משה פדהצור
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חברה קדישא
אחראית על טהרת המת לפי דת ישראל והבאתו לקבורה .וזה הנוסח שנכתב
על קיר חברה קדישא“ :כל מתנדב בחברה קדישא מתחייב למלא את הוראות
החברה כפי שמופיעים על לוח ההודעות מבלי לערער“.
לוח ההודעות
 1 .1השמשים ,הרוחצים ,הנושאים והקברנים מחויבים לשמור על כבוד הנפטר.
2 .2לא לשוחח שיחות חולין עד להגעת הנפטר לכור מחצבתו ,מקום
מנוחתו ,עד לסתימת הגולל.
3 .3אסור באיסור חמור לאיש החברה להטיל מימיו באזור בית הנפטר או
בבית העלמין.
4 .4מודעות אבל יתפרסמו אך ורק על ידי השמש בהסכמת הנהלת
החברה.
5 .5אסור בתכלית האיסור להשתמש לצרכים פרטיים באבזרי הטהרה:
בכלים ,בפנסים ובמיטה ,אלא לצרכי הנפטר.
6 .6מטרת החברה להביא את הנפטר או הנפטרת לקבר ישראל ולהטמינו
לפי כללי דת ישראל ,לא לפני שטיהרו והלבישוהו בבגדיו הנצחיים
(התכריכים).
7 .7גודל התשלום עבור כל הכרוך בטיפול בנפטר מרגע יציאת נשמתו ועד
הבאתו לקבורה ,נקבע על ידי הוועד הנבחר והיו“ר ,אחרי חקירה על
אפשרות התשלום או שחרור ממנו למשפחות שאין ידם משגת .לפיהם
יישק דבר.
הטהרה בוצעה בבית הנפטר .לשם כך הביאו לביתו קרש טהרה (דה טארע
ברייט) .זו הייתה פלטת עץ ארוכה ורחבה ובמרכזה שני חורים גדולים
לניקוז הנוזלים .הקרש הועמד על שתי חצובות ועליו השכיבו את הנפטר.
כמו כן הביאו שני דליי פח גדולים לשם איסוף הנוזלים וכמה משפכים.
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כל הכלים ואבזרי הטהרה לטיפול בנפטר אוחסנו בחדר מיוחד שנקרא דאס
טויטע שטיבעל (ביתן המת) .בגמר הטהרה הולבש הנפטר בתכריכים והורד
על רצפת הבית ,כששני נרות דולקים למראשותיו .השמש הביא את המיטה
(האלונקה) ,שהייתה כאמור עשויה שתי כלונסאות עץ טבעי ,בלתי מעובד,
המחוזקות זו לזו בחבל עבה ובשרשראות .בין הכלונסאות נפרשה שמיכה
ועליה הושכב הנפטר וכוסה בטליתו .המיטה הייתה עשויה כך כדי להכין
את המת לקראת אי הנוחות שעתיד לחוש בקברו .כדי למנוע את נפילתו
המת נקשר בחבל לכלונסאות.
מסע ההלוויה עבר ליד קברו של יוסף דלריינ ֶה והמשיך לכיוון ‘העזרה‘ של
בית הכנסת האר“י .יוסף דלריינֶה היה אחד מתלמידיו של האר“י ,שעליו
סופר שביקש להחיש את הגאולה .אחר טקס היטהרות שנמשך שלושה
ימים לקח יוסף דלריינה כל מיני מרקחות וקסת סופרים במותניו ושם פניו
לכיוון הר מירון .ויבוא לקבר ר‘ שמעון בר יוחאי הרשב“י וישתחווה על קברו
וילן בלילה הבא ולא ישן אלא מזער .כל תפילתו נועדה להחשת הגאולה
ובקשה לביאת המשיח .יוסף דלריינה נפטר בצפת ונקבר במרכז העיר ,בכיכר
המגנים ,שנקראה בעבר כיכר הפחמים (הקוילען פלאץ).
בצפת התהלכה אגדה שבזמן הלוויית המת ,כשעברו ליד קברו של יוסף
דלריינה ,היה המת מתיישב על מיטתו ,עד שנושאיו התרחקו ואז היה חוזר
למנוחתו .לכן במסע ההלוויה השתדלו שלא לעבור ליד קברו ,פן יקום המת
ויתיישב על המיטה.
מסע ההלוויה עבר ליד בית המרחץ ,שהיה צמוד ל‘העזרה‘ ,שם הורידו את
מיטת המת וערכו טקס הספד וקדיש ראשון .בגמר הטקס שוב הועלה הנפטר
על כתפי הנושאים ,ומסע ההלוויה המשיך עד הגיעם למקום מנוחתו ,לקבר
שנכרה בעבורו .בצפת ,כאמור ,נהגו להוביל את המת מביתו עד למקום קבורתו,
כשהוא שוכב על המיטה המיוחדת ,ארבעה גברתנים נשאו על כתפיהם את
המוטות הכבדים והארוכים .עבודתם של הנושאים הייתה קשה במיוחד.

116

| בנימין גייגר – אחד מזקני צפת

בנימין גייגר – אחד מזקני צפת |

117

הפליג הכרוז בהכרזתו .בהישמע דבריו נסגרו כל החנויות בעיר ,והתושבים
יצאו בהמוניהם כדי לחלוק כבוד אחרון למת .שמש החברה ,ר‘ איציקל,
הספיק כבר להזעיק את צמד הקברנים :ר‘ מעכול קולעכור (מיכאל הסייד)
ור‘ ראובן (ריבולע) ,האחראים להטמנת הגופה ,עד לסתימת הגולל ,והם
היו הראשונים שהתייצבו כדי להספיק לחצוב את הקבר באדמה הסלעית.
החוצבים חצבו ממש במו ידיהם .מתחת לשכבה העליונה ,הרכה ,נתקלו
ברוב המקרים בסלע קשה ,וחייבים היו לחצוב בו בפטישים ובמכושים
מיוחדים כדי לעצב ממנו קבר ,שיוכל להכיל את גופת הנפטר .את אורך
הגופה מדדו בידית של הטורייה .לא פעם שמעתי את ר‘ מעכול אומר
לריבולע“ ,תוסיף לאורך עוד חצי טורייה ,כי הראש לא ייכנס“.

טקס הקבורה .אבי אליהו גייגר ,בענה וויק ,חיים שכטר ,לייבל גרינברג ,בכור
איבי ולמטה סלים גנון ()1940

מנהגי הקבורה
בכל בית בעיר אחסנו כד מים גדול לשתייה וכמה דליים לרחצה ולבישול .לא
פעם ,בחזרי מה‘חדר‘ הביתה לארוחת צהריים ,ראיתי איך שופכים מים ליד
הדלתות .כאמור ,ר‘ אּושר סיפר לנו ,שכשיש נפטר באחד הבתים ,טומאת
המת מגיעה למרחק של עד שלושה בתים ,לכן דיירי הבתים האלה חייבים
לשפוך את מי השתייה שלהם ,מחמת טומאתם.
בחוזרי ל‘חדר‘ ,אחרי ארוחת צהרים ,שמעתי לא פעם את הכרוז איציקל
שאמס ,השמש של חברה קדישא ,שהסתובב בסמטאות העיר ,מכריז בקולי
קולות (“גיין צי דער לוויה“) על ההלוויה שתיערך מיד ומודיע את שם
הנפטר ומועד מדויק של הלווייתו .כשהנפטר היה איש ציבור או צדיק ידוע,

דף מפנקסו של סבא יוסף צבי המפרט אירועים במשפחה
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אחרי הקברנים הזעיק השמש ר‘ מוישהלייב את הרוחצים או הרוחצות,
בהתאם למינו של המת .השמש היה ממונה גם על הבאת ציוד הטהרה מבית
הלוויות לבית הנפטר.

קבורות לילה
קיים היה מנהג בצפת שאין מלינים את המת .גם אם בן אדם נפטר בשעת
ערב ,עוד באותו יום הזעיקו את כל בעלי התפקידים :הרוחצים ,הקברנים
והנושאים .כולם ידעו היטב את מקומם ואת תפקידם בארגון ,והתארגנו
להלוויה בלילה .באותם לילות נדדה שנתה של אמי ,שחיכתה בחרדה
לחזרתו של אבי מבית העלמין.
בקבורות לילה ,במיוחד אלו שנערכו בחורף ,הזמינה חברה קדישא כמה
פנסים גדולים אצל מרדכי הרשל ,הפחח .הפנסים היו חסינים מפני
הרוחות ומפני הגשמים והם ניזונו ממיכל נפט .הממונים על הדלקתם
היו השמשים.
מי שלא ראה הלוויה ,העושה בערב את דרכה לבית הקברות ,לא ראה
מראה סוריאליסטי כזה מימיו .מסביב חשוך ושקט מלבד הלמות רגליהם
של המלווים ושל נושאי הפנסים ,שהלכו לפנים להאיר את הדרך .בדרכם
עברו ליד קברם של המקובלים :ר‘ יוסף קארו בעל “שולחן ערוך“ ,ר‘ שלמה
אלקבץ בעל “לכה דודי“ ,אך כשהגיעו לקברו של ר‘ משה קורדובירו ,שלפני
פטירתו ציווה על תלמידיו“ ,האיש אשר יראה עמוד אש הולך לפני מיטתי,
הוא אשר ימשיך להנהיג אתכם “,התמהמהו נושאי הפנסים עוד כמה רגעים,
מחמת יראת הרגע.
הלנת המת
במקרים נדירים נאלצו להלין את המת .זה קרה כשאחד מבני המשפחה
לא יכול היה להגיע ועמד על דעתו להשתתף בהלוויה .במקרה כזה,
כשהמשפחה התעקשה ,דחו את ההלוויה ,לפנים משורת הדין וחרף
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התנגדותה של חברת קדישא ,והלינו את המת בפרוצדורה מיוחדת:
השכיבו אותו בביתו על הרצפה ,כיסו אותו בכיסוי לבן והדליקו שני נרות
למראשותיו .כדי לשמור על כבוד המת ,נשאר אחד מעובדי חברה קדישא
יחד אתו ושמר עליו כל הלילה.
מסופר על ר‘ שמעון ,שישב במשך כל הלילה למראשותיו של המת וקרא
תהילים .רצה מישהו לבדוק את אומץ לבו והחליט להתחפש למת .השכיבו
אותו על הרצפה ,הדליקו נרות למראשותיו ואמרו לר‘ שמעון לשבת אתו
במשך כל הלילה .כשהתחיל ר‘ שמעון לקרוא תהילים ,התחיל ‘המת‘ לזוז.
ר‘ שמעון ראה שהמת חסר מנוחה ,בלי פחד לקח את השרפרף שישב עליו,
הנחית מכה בראשו ואמר לו“ ,אם אתה מת ,אז תהיה מת “.המכה הייתה
אנושה והיו צריכים לקחת את המתחזה לטיפול רפואי .מאז ידעו כולם :ר‘
שמעון הוא אדם אמיץ מאוד ,שאין שמים אותו ללעג .אם המת אינו מת
באמת ,הוא כבר יהפוך אותו למת.

בית המרחץ
המוסד החיוני אולי יותר מכל דבר אחר היה בית המרחץ .בצפת לא היו
מקורות מים מלבד מי הגשמים .אלה נאספו מהגגות והועברו במרזבים
מיוחדים לתוך בורות .בחצר כל בית נחפר בור לאיסוף מי הגשמים .מים
אלה שימשו בעיקר לשתייה ,לרחיצת ידיים ולצורכי הבית .בשביל להתרחץ
הלכו פעם בשבוע לבית המרחץ הציבורי ,שהוקם על ידי ועד העיר .המים
לבית המרחץ סופקו על ידי העירייה ,מהמקור היחידי שהיה בין אל ג‘באלען
(בין שני ההרים).
בבית המרחץ היו שלוש מקוואות בחדר אחד :אחת חמה ,אחת קרה
ואחת קרה במיוחד .גודל כל מקווה היה שני מטרים מרובעים ,ושלושתן
היו בחדר אחד.
מלבד המקוואות הייתה בבית המרחץ בריכת חמר גדולה ,ששימשה להרתחת
המים לרחצה ,כי מקלחות לא היו ,וכן מרחץ זיעה ,שנקרא “שוויץ“.
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מתחת לשכבה של אבני בזלת היה תנור שהוסק באמצעות עצים וזמורות
שבערו במשך עשרים וארבע שעות ביממה.

ענפי הבעירה
כבר בימי חמישי לפנות בוקר החלו להגיע הערביות מכפרי הסביבה ,נושאות
על ראשיהן חבילות גדולות של זמורות ושל עצים ,שאותם כרתו ביערות
הר מירון והביאו לבית המרחץ לחימום התנור .בין זמורות העצים היו
גם ענפים שלמים של עלי דפנה .בעוברן ברחוב התמלא האוויר ריחות
מופלאים של עצי היער ,מעורבים בניחוחות של עלי דפנה .זו הייתה הרגשה
מיוחדת .עלי הדפנה שמהם איגדו חבילות קטנות שימשו את באי מרחץ
ההזעה .בעזרתם הכו על הגוף הלוהט להגברת החום בעלותם על מדרגות
ה“שוויץ“.
בימי חמישי ,כשראיתי מבעד לחלון חדרי את הכפריות נושאות על
ראשן את זמורות העץ להסקה ,חמקתי מהבית ורצתי אחריהן ,עוד לפני
התפילה ,לראות איך הן נושאות את החבילות הענקיות ואיך הן פורקות
אותן בשיטה מיוחדת .הן היו נעמדות ליד הקיר ,משעינות את הראש,
ובלי עזרה של איש ,מטות את הגו קדימה ובתנועה מיוחדת מחליקות
את החבילה הגדולה מטה ,תוך שהן משחררות אנחה של הקלה ושל
אושר.
כל אותה שעה עמדתי והשקפתי מן הצד .ראיתי איך מוישה חניקו,
העובד הקבוע של בית המרחץ ,מכניס את חבילות העצים לתוך המרתף
ששימש כתנור מתחת לאבני הבזלת .מוישה שפך עליהם קצת נפט
והציתם .ואני ,מרותק למראות האלה ,שכחתי שעדיין לא התפללתי.
בדרך כלל הלכתי בבקרים עם אבי לבית הכנסת ,רק בימי חמישי,
כשהכינו את בית המרחץ לקראת יום השישי ,יום הרחצה ,רצתי לשם
לפני התפילה .יצאתי מהבית מוקדם בבוקר ,בלי להגיד מילה לאבי,
שחיכה לי בלי לדעת לאן נעלם הילד...
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כל ימות השבוע חיכינו ליום השישי .כל השיחות ב‘חדר‘ היו על בית המרחץ
ועל החוויות הצפויות לנו שם .כולנו חיכינו בקוצר רוח לרגע שבו יתחיל
הרבי לקרוא בשמות הילדים היוצאים הביתה .אחרי שקרא את שמות ‘שני
הלוזרים‘ ,בני הדודים שיוצאים לפניי ,ידעתי שתורי הגיע“ .בניומל‘ה “,כך
נהגו הרבי וילדי החדר לקרא לי“ ,געי אהים“ (לך הביתה) .קפצתי כתיש
משוחרר ורצתי בלי להתעכב .אמי חיכתה לי בחצר ,אחרי שסיימה את
ניקיון המטבח ,וכולם חיכו בחוץ עד שהכול יתייבש.

ההכנות לקראת הרחצה במקווה
לבית המרחץ שלחה אותי אמי עם ברוך ,אחי ,אחרי שקיבל הדרכה והוראות
ברורות כיצד עליו לשמור על אחיו הקטן ,ובעיקר כיצד עליו להתנהג בכניסה
למקווה לנוכח ההשתוללות של הילדים שם.
לבשנו ,אחי ואני ,את בגדי בית המרחץ המיוחדים ,כי איש לא הגיע לשם
בבגדים ובנעליים ששימשו אותו בכל ימות השבוע .לצערנו הרב ,רבים מבאי
המקום היו אנשים קשי יום שלא התאפשר להם לרכוש בגדים או נעליים
חדשים .לכן ,אם ראו בחדר ההלבשה נעליים טובות או לבוש במצב טוב,
התקשו לשמור על הדיבר“ :לא תחמוד“ ,ובלי להסס החליפו את מלבושם
הדל ואת נעליהם המרופטות באחרים .לא פעם נשמעו קריאות היסטריות
בחדר הרחצה“ :וער או טמיר צוגענעמין מיינע שיך אין או טמיר איבער
גלוזט דיעה אולטע שקרובעס“( ,מי לקח את נעליי והשאיר לי את נעליו
הישנות).
אחרי שלבשנו את בגדי בית המרחץ ,ברוך ואני לקחנו אתנו דלי ששימש
למילוי המים לרחצה ,חתיכת סבון שאימא חתכה מקוביית סבון כביסה
גדול ,ומגבת ישנה ששימשה כליפה .עם כל הכבודה הזו יצאנו לדרך.
חדרון קטן בכניסה שימש כקופה .הקופאי ר‘ שמעון ,שישב מאחורי דוכן
שהושאל מבית הכנסת הסמוך ,גבה תשלום :גרוש אחד למבוגר וחצי גרוש
לילד .אני ואחי שילמנו ביחד רק חצי גרוש ,כי אחי טען שאני לא מתרחץ,
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אני רק מחכה לו עד אשר יסיים להתרחץ .אם הצליח אחי לשכנע את
הקופאי השתמשנו בחצי הגרוש הנותר שקיבלנו מאימא כדי לקנות בקבוק
גזוז אצל ר‘ שימען הבלן ,שאצלו אפשר היה גם לקנות חבילת זרדים מעלי
דפנה ,ששימשו לבאי ה“שוויץ“.
אחרי שעברנו את הקופאי נכנסנו לחדר הלבשה חשוך ,שבשני קירותיו היו
מקובעים תאים קטנים מעץ לשמירת הבגדים .אחי הכניס את בגדינו ואת
נעלינו לתוך אחד התאים .הריחות בחדר זה מלווים אותי עד היום :ריחות
של בגדים ספוגי זיעה ושל נעליים וגרביים שלא ראו מים במשך שבעה ימים
ואף יותר.

יענקל ור‘ סנדר
ערומים כביום היוולדנו נכנסנו ,אחי ואני ,לחדר הרחצה הראשון .משני
צדדיו היו ספסלי בטון ארוכים מכוסים פלטות אבן חלקות ,שעליהן ישבו
אנשים והתרחצו במים ששאבו מברז הברונזה הגדול שיצא מתוך בריכה
קטנה עשויה אבן ,שניצבה בפינת החדר .ליד מאגר המים ,על מבנה גבוה,
עמד ערבי בשם חסן וכל תפקידו היה לשאוב מים קרים מבור המים שהיה
במקום ולהוסיף אותם למאגר המים החמים.
מסביב לחדר ,על ספסלי האבן ,ישבו כאמור המתרחצים ,ערומים כביום
היוולדם ,שונים זה מזה במראה גופם ובאיבריהם .בין המתרחצים היו גם
חיגרים ,חריגים ובעלי מום ,והמראות אינם משים מעיניי .זוכר אני עד היום
את מקום מושבו הקבוע של כל אחד ואחד .בתור ילד עניין אותי איך זה
יושב ,איך זה קם ,איך ההוא מתרחץ ומסתבן .הסתכלתי על האנשים לראות
איך הם מגיבים למים החמים ,איך הם מתנהגים בעת הטבילה .בייחוד
זוכר אני את יענקל שתפס לעצמו פינה קבועה ,ואוי ואבוי למי שתפס את
מקומו .אם היה בא לבית המרחץ ,ומישהו כבר ישב בפינה שלו ,היה נעמד
מולו ונותן בו מבט .ההוא כבר הבין .הוא קם ופינה לו את המקום.
היה בו משהו מיוחד ,ביענקל .הוא היה גבר יפה ,גבוה ומרשים .הייתי עוקב
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אחריו ורואה איך הוא מתיישב עירום בפינתו הגבוהה ,הקבועה .אחר כך
היה לוקח את הדלי ,ממלא אותו במים חמים ומתרחץ ,תוך שהוא מרים
רגל אחת למעלה ורגל אחת שולח למטה ,על המדרגה .כיוון שלא היה לו
סמרטוט או מגבת ,הוא שפך את המים על הראש ,הסתבן ,אולי בעזרת
ליפה ,אחר כך שפך על עצמו קצת מים ,מילא דלי נוסף ושפך את כל המים
על הראש ועל כל הגוף לשטיפה אחרונה .המים שנשפכו לרצפה התנקזו
לתוך תעלות המים שמתחת למרצפות ויצאו החוצה .בדרך הביתה עוד
ראינו את המים זורמים.
אחד החריגים בין באי בית המרחץ היה ר‘ סנדר .התענוג שלו היה להפליק
בכף ידו הרחבה והרטובה בישבניהם של הילדים ,שהאדימו מעוצמת החום
והכאב .כל מכה כזאת לוותה בצעקות כאב של הילדים שניסו לברוח ממנו.
הוא היה הסיוט של הילדים .כשראינו את סנדר יושב ,הלכנו מסביבו.

ה‘שוויצרים‘ :ר‘ הרשל ור‘ וועלוועל
מחדר הרחצה היה מעבר לחדר הזעה (‘השוויץ‘) .הוא נבנה בצורת חמש
מדרגות גבוהות ,שהגיעו עד לתקרה .המדרגות היו ממוקמות מול פתח התנור
שהכיל את אבני הבזלת המחוממות ,ועליהן שפכו מים חמים שהגבירו את
החום ,וענן כבד של אדים כיסה את המדרגות .ככל שעלו מדרגה ,החום הלך
וגבר .בודדים הצליחו להגיע למדרגה החמישית .כילד לא יכולתי לעלות
אלא רק מדרגה אחת או שתיים.
זוכר אני את ר‘ הרשל השמש ,אחד ה‘שוויצרים‘ ,שהחום של המדרגה
החמישית לא הפחיד אותו .אחרי ששפך כמה דליי מים רותחים על אבני
הבזלת ,והחום בחדר הפך בלתי נסבל ,גם בשביל מי שישבו על המדרגות
הנמוכות ,הכין ר‘ הרשל דלי גדול מלא מים קרים ,וכשהדלי בידו האחת
וחבילת ענפי דפנה טריים וריחניים בידו האחרת ,עלה ר‘ הרשל למדרגה
החמישית ,שעליה כבר אי אפשר היה לעמוד ,כי היא נשקה לתקרה
המקומרת.
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הוא נשכב על אבני המרצפות הלוהטות ,סיבן את חבילת ענפי הדפנה
ובתנועות שדמו לתנועות המלקות של ערב יום כיפור ,העביר את חבילת
הענפים לאורך גופו.
ר‘ הרשל שכב על גבו .גופו להט ,צבע עורו האדים ,תנועותיו נעשו איטיות,
והוא קיפל את רגליו לכיוון חזהו השעיר ,כך שאבריו האינטימיים תלויים
היו ברפיון לצד ישבנו המורם .או אז לקח צרור זמורות של עלי דפנה
ירוקים ,איגד אותם בצורת בייזמל (מטאטא קטן) והחל לחבוט בעדינות על
ישבנו ,כדי להמריץ את זרימת הדם .בכל חבטה היה מפזם את הפסוק מתוך
“הושענה רבא“ שנאמר בסוף חג הסוכות ,כשחובטים את הערבה בבית הכנסת:
“כל מבשר ,מבשר ואומר “.וכל פעם כשחבט בישבנו ,היה מוסיף ואומר
ביידיש“ :דו איז דילבידקע וועלט“ (פה העולם החי).
אחר כך צינן את גופו הלוהט במים קרים ,שהעלה בדלי גדול ומיוחד ,טבל
מגבת גדולה והניח אותה על ראשו .הצינון איפשר לו לשהות זמן ממושך
על המדרגה החמישית.
אחר כך היה יורד ,כשגופו אדום כסלק ,ושם פעמיו למקווה התחתונה,
שמימיה קרים כקרח .לא פעם קרה שהוציאו מהמקווה הקרה אנשים שנפחו
את נשמתם .לבם לא עמד במעבר מהחום הלוהט של ‘השוויץ‘ למקווה
הקפואה .לא אשכח את המראה המזעזע ,כשהוציאו את ר‘ מוישה שוייחט,
שמצא שם את מותו.
דמות מיוחדת נוספת היה ר‘ וועלוועל .זקן אדום קטן פיאר את פניו
המוארכים .גופו בריא ומוצק ,גובהו ביחס לאנשים אחרים היה ,כפי
שהתבטאו“ ,ראש אחד יותר גבוה “.אתו אי אפשר היה להתווכח ,הוא תמיד
צדק .מקום מושבו ב‘שוויץ‘ היה על המדרגה הראשונה .איש לא העז לשבת
במקום הזה ,גם כשהוא עדיין לא הגיע .לפעמים קרה שאדם זר ,שלא ידע
את חוקי הבית ,רצה לשבת במקום של ר‘ וועלוועל ,מיד ניגש אליו אחד
האנשים ואמר לו שלא כדאי לו לעשות זאת“ ,כי וועלוועל יושב פה“.
ר‘ וועלוועל היה עולה למדרגות העליונות של ‘השוויץ‘ ,כשלראשו כובע
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לבד ישן ,בעל שוליים רחבים .את הכובע היה טובל במים קרים ומניח אותו
על הראש ,כך שכל גופו נשטף במים קרים .אחרי שגופו ,האדום בלאו הכי,
האדים מרוב חום ,היה יורד לאטו למקומו הקבוע ,כשכובע הלבד עדיין
מונח על ראשו .מפעם לפעם מילא אותו במים קרים וחבש אותו בשנית.
בית המרחץ (‘השוויץ‘) שימש לגברים בלבד .הנשים הלכו לבית מרחץ נפרד,
הסמוך לבית המרחץ של הגברים .בבית המרחץ של נשים היו רק אמבטיות
מים וכמובן מקווה טהרה .היו נשים שרצו אף הן להרגיש את חומו הלוהט
של ה“שוויץ“ ,לפיכך הקצו להן שעתיים בחמישי בערב ,ובאותן שעתיים
יכלו לשהות שם לבדן ,בחברת הבלנית.

הקיל ֶה של ר‘ יענקל
בחדר נפרד נמצאו שלושת המקוואות .למקווה החמה ירדו שבע מדרגות.
גודל המקווה היה בערך כשלוש אמות על שלוש אמות .את המקווה החמה
הסיקו על ידי סמובר .זה היה מכל עשוי נחושת ,גדול ועגול כמו חבית,
שנמצא בפינת המקווה ,מחובר לרצפה .לתוך הסמובר הכניסו עצים ,שבערו
תמיד וחיממו את המים כמו כף חשמלית גדולה .הסמובר עמד בפינה
וארובתו הגיעה עד הגג.
מפעם לפעם היה חסן ,הבלן הערבי ,זורק לתוך הסמובר גזרי עצים כדי
להמשיך את הבעירה .שבע המדרגות שירדו למקווה שימשו גם למנוחה
קצרה לזקנים שתש כוחם משהייה במים החמים .הם היו יושבים על
המדרגות ומשוחחים ביניהם .לא פעם שמענו שיחות מעניינות וכמה
בדיחות שסיפרו זה לזה.
באחד מימי שישי ישבו זה לצד זה ר‘ יענקל ור‘ אּושֶר .לר‘ יענקל הייתה
קיל ֶה גדולה .ר‘ אושר היה סגי נהור ,בעל ראייה לקויה .הוא הרגיש שמישהו
יושב לידו ולא ידע מי הוא .שלח את ידיו לכיוון ר‘ יענקל ונגע בקילה שלו.
שאל ר‘ אושר“ ,ר‘ יענקל ,האם הבאת אתך את הנכד?“
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שבע הטבילות
המקווה החמה נועדה בעיקר לזקנים שבאו לטבול .לא פעם הביאו אתם
הזקנים למקווה גם חתיכת סבון וסיבנו את גופם המיוזע מתחת למים.
בעודם מסבנים גם את המקומות הנסתרים החלו לצוף על פני המים גופים
בלתי מזוהים וכן גם שכבה של שומן ושל קצף וסבון .מראה המים לא היה
משובב וכן גם הריחות .כדי לטבול ולהכניס את הראש מתחת למים היה
צריך לפנות את שכבת השומן שצפה .עשו זאת בעזרת תנועות הידיים ,אחר
כך אטמו את האף ואת הפה בעזרת אצבעות הידיים ובתנועה מהירה הכניסו
את הראש ,וכשעלו חזרה ,כל השכבה שצפה ,התלבשה על הראש .ככה טבלו
שבע פעמים ,ומהשכבה שצפה לא הצליחו להיפטר .לזקנים זה כנראה לא
הפריע .העיקר שהם טבלו במקווה שבע טבילות וקיימו את המצווה לערב
שבת ,כפי שקבע האר“י זצ“ל.
גם לנו זה לא הפריע .אנחנו ,הילדים ,נהגנו לקפוץ מצד אחד של המקווה
לצדה האחר בלי להתחשב בזקנים .המקווה החמה הייתה גם מקום אידיאלי
לנערים בגיל הבגרות ,שנהנו כבר מזקפה קטנה ולא היה להם כל מושג
מה עושים עם זה .במקווה גילו בפעם הראשונה שאפשר להתחכך בילדים
צעירים מהם ,שעדיין לא הבינו את משמעות הדבר.
המקווה האמצעית ,הקרה ,לא שימשה לטבילת אנשים ,אלא רק לטבילת
כלים חדשים .קיר שהיו בו אשנבים קטנים חצה את המקווה במרכז.
האשנבים אפשרו למים לזרום מצד לצד ,ככתוב ב‘שולחן ערוך‘ ,מקווה
טהרה.

הרחוב על יד ביתו של אברהם שטרן .השכן ר‘ יצחק סגל ,מרפא העיניים בדרכו לעבודתו
בבית הספר ובחדרים ויענקל שניידר

המקווה השלישית ,הקרה כקרח ומכוסה בגג מקומר ,נמצאה עמוק
מתחת לבניין בית המרחץ .כדי להגיע למקווה הזו ירדו מדרגות רבות,
כמו לתוך בור .היו אלה מדרגות אבן לא מסותתות ,והיורדים היו חייבים
לנהוג משנה זהירות ,למשש כל מדרגה ,כי במקום שרר חושך מוחלט.

128

| בנימין גייגר – אחד מזקני צפת

למקווה הקרה נכנסו אלה שירדו מהמדרגות הגבוהות של ה“שוויץ“ ,ורצו
לקרר את גופם הלוהט .המקווה העמוקה ,החושך ששרר והמים הקפואים,
כל אלה הפחידו אותנו הילדים ,ומנעו מאתנו לטבול בה.

ר‘ אובנר וקורבנות המקווה השלישית
זוכר אני ,כאילו עדיין עומדים הם לפניי ,את כל אותם מתי מעט שנכנסו
לטבול במקווה הקרה .זוכר אני את ר‘ אובנֵר (אבנר) ,איש נמוך קומה ,פניו
עטורות זקן לבן ,ארוך ומטופח ,שחי חיי פרישות ונחבא אל הכלים .רק
מעטים שמעו את קולו ברבים .נאמר עליו שהיה אחד מל“ו הצדיקים ,והוא
מהיחידים שירדו למקווה הקרה ,כדי לטבול בכל ערב שבת ,לא אחרי מרחץ
הזעה ולא כדי לקרר את גופו ,אלא רק לשם הטבילה.
כשראינו את ר‘ אובנר יורד במדרגות למקווה הקרה ,החשוכה והמפחידה,
רצינו מאוד לראותו טובל ולשמוע אותו נוהם מרוב קור ואומר ביידיש:
“אתה הוא אל חנון ורחום ארך אפיים ורב חסד ניחם על הרעה “.דומה
שהיה עליו לכפר על עוון ,והוא המשיך“ :ברצונך ,קח לי את נפשי ממני ,כי
טוב מותי מחיי “.כזאת הייתה תפילתו מדי ערב שבת .ואנחנו היינו יושבים
על המדרגות ושומעים את תפילותיו ותחנוניו .לימים ,כשבגרנו הבנו כי
במשפט שאמר הזדהה ר‘ אובנר עם יונה הנביא ,שביקש מאלוהיו“ ,קח את
נשמתי מרוב חטאי“.
באחד מימי שישי נמשה ר‘ אובנר מהמים הקפואים של מקווה ,כשהוא ללא
רוח חיים .סיפור מותו הפך שיחת היום והוא הדהד עוד זמן רב.
כמה ימים אחר כך הוציאו מתוך המקווה הקרה גם את גופתו של ר‘ מוישה
שוחֶט שליבו לא עמד לו ברדתו מ‘השוויץ‘.
באחד מימי שישי ,בישבנו כהרגלנו על מדרגות המקווה הקרה ,ישב לידנו ר‘
יענקל ,הכרוז מחברה קדישא ,וסיפר לנו את הסיפור הבא“ :מעשה שהיה,
כך היה .בבית המרחץ נמצאה גופה במקווה המים הקרים .איש לא הכיר
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את הנפטר ולא ידע את זהותו .ביום ראשון נערכה לו הלוויה כדת וכדין ,בלי
שאיש ידע את שמו .מפאת הספק באשר לזהותו נקבר האנונימי בקצה בית
העלמין ,בחלקה המיועדת למתאבדים ולבלתי מזוהים.
לימים נפוצה השמועה שערבי נעלם ,וחיפשו אחריו .כיוון שגם ערבים נהגו
להגיע לבית המרחץ ,נבהל הרב הראשי ושלח לקרוא לאחד מכוהני הדת
המוסלמית .הרב סיפר לו שלפני כמה שבועות קברו אדם שנמשה מהמקווה
של בית המרחץ“ .מה דעתך?“ הוא שאל את השיח‘“ ,יכול להיות שזה אותו
אדם שאתם מחפשים?“
השיח‘ שאל“ ,מה הוא אמר?“
“מי אמר?“ שאל הרב.
“זה שקברתם אותו “,ענה לו השיח‘.
“כלום הוא לא אמר “,אמר הרב.
“אז גם אתה אל תאמר כלום “,אמר לו השיח‘.
בזה נסתיים הסיפור ,וביידיש :מיט דייעם אוט זיך גהאנדיכט די גשיכטע.

בבב
אבא המתין לנו בחזרנו ,ברוך ואני ,מבית המרחץ וקיבל מאתנו את הדלי,
את המגבת ואת הסבון .גם הוא לבש את בגדי המרחץ הפשוטים ,נעל
את נעלי הבית המשומשים ,שעליהן כבר לא חל הדיבר “לא תחמוד“.
לנו נראה הדבר תמוה ,תעלומה שהתקשיתי לשער את סיבתה ,למה
אבי לא נלווה אלינו לבית המרחץ ולו פעם אחת? לבית המרחץ כאמור
הלכתי תמיד עם ברוך ,אחי .דב ,אחי המבוגר ,נלווה אלינו לפעמים .הוא
היה עדין נפש ולא סבל את הריחות הלא נעימים ואת ההתחככות עם
האנשים הערומים .לנו זה לא הפריע.
דב העדיף להתרחץ בימי שישי בבית ,בגיגית הנחושת (הפיילה) הגדולה
ששימשה גם לכביסה .כשהתבגרנו הבנו כי הסיבה העיקרית לכך שאבי
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לא התרחץ אתנו ,הייתה בגלל אחד הלאווים הכתובים בתורה“ :ערוות
אביך לא תגלה ,כי ערוותך היא“ .את הדיבר הזה קיים אבי עד יומו האחרון,
כששכב בבית החולים וחייבים היו לחברו לצינור שתן (קטטר) .אחי הבכור
משה ז“ל ואני עמדנו ליד מיטתו .הרופא ביקש לחברו לקטטר ,והוא ביקש
מאתנו לצאת מהחדר.

בית היתומים ובית התבשיל (בית תמחוי)
שני המוסדות האלה הוקמו במרכז העיר ,בסמטה הגובלת עם הקוילען
פלאץ (כיכר הפחמים) .הם נוסדו בשנת תר“פ ( )1920בתמיכת הרבי
מוויז‘ניץ ,ר‘ ישראל האגר מניו יורק .אבי ז“ל שימש אחד המדריכים
בבית היתומים מיום היווסדו .הוא עבד עם חברו אליהו גודבייטער .לא
פעם ביקרתי במוסד כדי להכירו מקרוב ולהכיר חלק לא מבוטל מחבריי
לעתיד .ראיתי את תנאי המגורים .כעשרה ילדים ישנו בחדר אחד גדול,
ועשו שמח .הייתי אז בן שששבע וקינאתי בהם (אשרי יתום אני).
בבית היתומים התגוררו כעשרים וחמישה ילדים ונערים שנאספו
מרחובות העיר .המוסד סיפק את כל מחסורם :אוכל ,לבוש ,דיור וחינוך,
שהיה כמובן דתי .בשעות היום הלכו הילדים ,כמו כל ילדי צפת ,ל‘חדרים‘
וכשסיימו את לימודיהם ב‘חדר‘ ,עברו לבית הספר ‘מזרחי‘ ,שם לימדו
מקצועות כלליים ,כמו למשל ,חשבון ,מקרא ,היסטוריה ואפילו ערבית.
כיוון שאוכלוסיית העיר הייתה ברובה ערבית מוסלמית ,ובאותו זמן
היה דוקיום ,ולו למראית עין ,בין היהודים לערבים ,לכן נכללה השפה
הערבית בתכנית הלימודים.
בית היתומים פעל בפיקוח הדוק של ועדת ביקורת .סבא יוסף צבי היה אחד
מחברי הוועדה ,שדיווחה לתורמים על המצב הכספי של המוסד החינוכי
ועל רמתם של התלמידים .באחד המבנים הסמוכים הוקם מטבח ששימש
גם את בית התבשיל לעניים וגם ליתומים .מוסדות אלה הוכרו והומלצו
על ידי מושל המחוז הבריטי  ,S. Moodyשבביקוריו השגרתיים בדק

בית התבשיל

“מושב זקנים“ .בחצר יושבות כל הזקנות שבילו את שנותיהן האחרונות
בבית מושב הזקנים בניהולו של ר‘ שמחה שולמן ב.1928-
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את מצב בריאותם וחינוכם של הילדים .המושל הביע את שביעות רצונו
והוקרתו למנהלי המוסד ,מר דוד שו“ּב (שוחט ובודק) ,אלעזר גרינפלד
ומשה מרדכי הכהן .בתחילת שנות השלושים הפסיק בית היתומים את
פעילותו מסיבות תקציביות .ההנהלה נאלצה להעביר חלק מהילדים לבתי
יתומים בירושלים .בן דוד של אשתי רחל ,שנקרא אולטערקה ואמו אלקה,
שעבדה כטבחית בבית היתומים בצפת ,עברו לבית היתומים בירושלים ,שם
המשיכה אלקה לעבוד כטבחית ,עד ששבו לצפת.
בית התבשיל (בית התמחוי) סיפק ארוחות חמות לאנשים קשי יום ,שידם
לא הייתה משגת אפילו למנת מרק .בהפסקת הצהרים ,כשרצתי הביתה
מ‘החדר‘ בירידה התלולה של המדרגות המתפתלות לכיוון ה‘עזרה‘ של
בית הכנסת האר“י ,פגשתי את אותם אנשים .הם עמדו בכניסה לבית
התבשיל .דלת החצר 'עדיין לא נפתחה ,חלקם ישבו להם על המדרגות,
והבעת פניהם ביטאה הכול .הריר ניגר מפיהם ,כשריח המרק המתבשל
נדף החוצה .בין הבאים היו גם כאלה שהחזיקו ביד קופסה או מכל קטן
ממתכת ,מתוך כוונה שאם יישאר מעט מהמרק או מהרוטב בסיר הגדול,
יזכו לקחת הביתה.
כשנפתח השער ,נהרו האנשים פנימה כדי לזכות בכמה פרוסות לחם ובמעט
מרק חם ,ששתי נשים צדקניות מתנדבות הכינו למענם מדי יום ביומו.
כשהרחתי גם אני את ריח המרק ,חלפו מחשבות בראשי ,שאולי אף אני,
הילד הרעב ,אכנס ואשב אתם על ספסלי העץ ,מסביב לשולחן הארוך ואטעם
מהמרק שריחו עלה באפי .כשריחות אלה מלווים אותי רצתי הביתה כדי
לטעום מהתבשילים שאימא הכינה לארוחת הצהריים.

מכתב תודה שכתב סבא יוסף צבי ,בשם הנהלת המוסד ,לתורם בניו יורק,
והוא מבקש ממנו סיוע כספי נוסף

הקולג‘ הסקוטי הוא בית המושל (לאחר מכן בית בוסל)
זהו בניין יפה ומיוחד שעומד עד היום בכניסה לעיר .הבניין היה רכוש
של המיסיון הסקוטי ,ששימש כבית חולים למעוטי יכולת ובעיקר להפצת
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הקולג‘ הסקוטי

הדת הנוצרית על ידי המיסיונרים ששהו בו .את הבניין האחורי אכלס
המושל הבריטי ,בדרך כלל שוטרים יהודים שמרו על המבנה.
יהודי צפת חששו שהמיסיון יעביר על דתם יהודים חלשי אופי ,לכן הפעילו
את השפעתם על נשות הדסה בארה“ב ,שיקימו בית חולים בעיר .בתחילת
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ברוך ,אחי ,עומד על משמרתו בבית המושל הבריטי ,בחצר הקולג‘ הסקוטי

שנות העשרים הוקם על ידי נשות הדסה בניין דומה לזה של המיסיון הסקוטי,
כדי שישמש בית חולים מודרני לתושבי צפת וסביבתה .בית החולים הסקוטי
חדל לתפקד שנים מספר ,אחר כך נפתח ,בבניין המיסיון קולג‘ לתלמידי תיכון,
יהודים וערבים .המורים הובאו במיוחד מאנגליה ושפת הלימוד הייתה אנגלית.
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פרק יב

הווי ,פולקלור וסיפורים מצפת
באמצע שנות השלושים של המאה הקודמת ,בעקבות העולים שהגיעו
מאירופה ,התחזקו מאוד ההתיישבויות בגליל ,בהם הקיבוץ איילת השחר,
ששכן ליד תל חצור ,ומושבות הברון :משמר הירדן ,יסוד המעלה ,ראש
פינה ,מחניים ומטולה.
במסגרת ניסיונות לפתח ענפי חקלאות שונים הקימו חברי הקיבוץ רפת
קטנה ודיר עזים ,וכמו כן עבדו בפלחה שנתונה הייתה לחסדי שמיים,
לפיכך שלחו ידם גם בכוורנות .את הכוורות פיזרו בין עצי האיקליפטוסים,
שחצצו בין המושבה יסוד המעלה ובין קיבוץ איילת השחר( .אידיליה לא
שררה בין שני היישובים ,סכסוכים לא חסרו ,והקנאה הייתה מנת חלקם
במשך שנים).
מצבו הכלכלי של קיבוץ איילת השחר היה בכי רע .חברי הקיבוץ התקשו
למכור את התוצרת החקלאית הזעומה שהצליחו לייצר ,בגלל התחרות
הקשה עם הכפרים הערבים של עמק החולה והגליל ,שמכרו את תוצרתם
ליהודי צפת וסביבותיה ,במחירים זולים מאוד.

הדבש של קיבוץ איילת השחר
יום אחד החליטו חברי הקיבוץ לשלוח משלחת מכובדת לצפת הסמוכה
ולהציע לסוחרים היהודים את הדבש הטהור שהפיקו באותה שנה .הילל
לנדסמן ,מוכתר משק איילת השחר ,וחבר נוסף בשם חנוכי ,ממייסדי
הקיבוץ ,רתמו בוקר אחד את הפרדה היחידה שבמשק לעגלה קטנה
והעמיסו עליה שני פחי דבש טהור מן המשובחים ביותר ,ושמו פעמיהם
לעיר הקרובה צפת .בהגיעם פנו הישר לחאן של ארון ובנו שייע ,ברחוב
הראשי על יד הפזיקע .כל אחד לקח פח דבש ושמו פעמיהם לחנותו של
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ר‘ טוביה ,המוכר בין אנשי הקיבוץ כסוחר גדול ובעל מוניטין ,ועליו קיבלו
המלצה שהוא יוכל לשווק את הדבש של הקיבוץ.
בחנות הכלבו של ר‘ טוביה שנמצאה במרכז העיר העתיקה ,צמודה לדירתו
הפרטית ,לא היה דבר שלא יכולת למצוא בה ,מחוט ועד שרוך נעל ,למרות
שטחה הקטן ,אבל לא נרחיב את דיבורנו על תכולת החנות.
בקיצור ,הילל וחנוכי נכנסו לחנותו של ר‘ טוביה והציעו לו לקנות את
הדבש .התנצל ר‘ טוביה שלא הוא הכתובת ואמר להם“ :במורד הרחוב ,לא
הרחק ממני ,ישנו יהודי בשם חיים הירש קענייס ,המכונה בפי הערבים חיים
‘זיבדע‘ (זיבדע פירושו חמאה) משום שהוא קונה ומוכר את כל התוצרת
החקלאית ,בעיקר ביצים וחמאה ,שערביי הסביבה מביאים ,והוא בטח
ישמח לקנות מכם את הדבש .עצתי לכם ,למען הקשר הטוב עם חיים
‘זיבדע‘ ,תהיו גמישים במחירים ,אחרת הוא ישיב את פניכם ריקם “.חנוכי
והילל הודו לר‘ טוביה ושמו פעמיהם לחנותו של חיים ‘זיבדע‘.
אישה עבת בשר ,שרוחבה עולה על גובהה ,קיבלה את פניהם .עטופה בצעיף
צמר שחור ,מרופט ,שאלה“ :מה יש לכם למכור ומה יש לכם בפחים האלה?“
פתחו השניים את אחד הפחים והיללו את הדבש הטהור שבאמתחתם.
נכנסה האישה לחנות הצמודה ,המקומרת והאפלה ,הביאה כוס זכוכית
גדולה וביקשה מהילל שייצוק לתוכה מתוכן הפח .הילל עשה כמצוותה ומזג
לה כוס דבש טהור ומזוקק שכמוהו לא נראה בימים ההם .בעקבות האישה
הופיע יהודי ,סנטרו מכוסה זקנקן לבן ובין שערות זקנו בצבצו פה ושם כמה
שערות אדומות ,שהעידו כי חיים ‘זיבדע‘ היה אדום שיער בצעירותו.
לקח חיים הירש את הכוס מיד אשתו ,בחן אותה לעין השמש והתפלא מאוד
על צלילות הדבש .לאחר מכן דחף לתוך הכוס שתי אצבעות ,את המורה
ואת האמה ,הוציאן כשהן נוטפות דבש ,דחף לפיו ,ליקק בהנאה מרובה ,נתן
מבט חד במוכרים המשונים ומבט אחד בשמיים ובצער רב פסק“ :דוס איז
נישט פאר מיר“ (זה לא בשבילי) ,הפנה את גבו וחזר לחנותו האפלה מבלי
להסביר למה ומדוע.
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שני הקיבוצניקים סגרו בבושת פנים את פח הדבש וחזרו בדרך שממנה באו.
בדרכם עברו ליד חנותו של ר‘ טוביה שעמד בפתח ,כשאצבעות ידיו תחובות
לתוך השלייקעס משני צידי גופו הדשן ,ובהבליטו את כרסו התפוחה ,פנה
לעברם בנימה של צער ושאלם“ :נו מה? רואה אני שחייםהירש לא קנה
את הדבש “.השניים סיפרו בצער רב את מה שאמר להם ר‘ הירש ביידיש.
“לפלא ייחשב הדבר בעיניי “,אמר ר‘ טוביה ,שבטוח היה כי כיוון אותם לכתובת
הנכונה“ .מה פסול מצא בדבש? או אולי המחיר שביקשתם היה מופרז?“
הקיבוצניקים הלא מנוסים בדרכי מסחר אמרו שהוא אפילו לא התעניין
במחיר“ ,הוא רק ראה ,טעם ואמר ‘דוס איז נישט פאר מיר‘“.
ר‘ טוביה הפיקח צחק צחוק גדול כששמע את דברי הקיבוצניקים שנאמרו
באכזבה רבה ובכאב עצום ,ובזו הלשון פתח ואמר להם“ :אתם ,במחילה
מכבודכם ,עדיין לא מעורים בדרכי המסחר השוררים באזורנו .אתם כנראה
רגילים ,מהארצות שמהן באתם ,שאת האמת אתם אומרים ישר בפנים( .איר
געט מיטן אמת פין פורענט) אצלנו יש מנהגים אחרים .אני אלמד אתכם
כיצד לנהוג ,ואם תרצו ממני עוד עצות “,אמר ר‘ טוביה בלשונו ההיתולית,
“תצטרכו לשלם בעבור ה‘עיצה גיבר‘ .הפעם זה לא יעלה לכם פרוטה“.
הקיבוצניקים חיכו למוצא פיו .הוא חכך בדעתו ובעיניו הערמומיות נראה
עצב קל באומרו“ :קחו את שני הפחים האלה חזרה לקיבוץ .את הדבש הזה
לא יהיה לכם כל סיכוי למכור בצפת .תעשו את אשר אומר לכם :את כל
הדבש שרדיתם השנה ,תכניסו לכלים גדולים ואת כל הדרעק שנשאר בתוך
הכוורות ,דונג ,דבורים מתות ,עלים יבשים ,נמלים וכל השאר ,תוסיפו לדבש
ותערבבו הכול יחד ,כמו שכתוב “יערות אכלו ,לא דבש דבורים “,רק אחרי
שתכניסו את כל הדרעק ,תיווכחו שהסחורה שלכם לא רק שתימכר בקלות,
אלא גם מחירה יעלה“.
הקיבוצניקים שתו בצמא את דבריו של ר‘ טוביה ,הודו לו על עצותיו
הנבונות ,נפרדו ממנו בלחיצות ידיים אמיצות ושמו פעמיהם חזרה לקיבוץ.
כיוון שהדבש כבר מצוי וקונה אין ,החליטו לאמץ את עצתו של
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ר‘ טוביה .כשחזרו הביתה הוסיפו לתוך הפחים את הזיבורית שהוציאו
בזמן רדיית הדבש.
למחרת ,מוקדם בבוקר ,רתמו שוב את הפרדה לעגלה הקטנה ,העמיסו את
הדבש במתכונתו החדשה ,כשהספק מנקר בלבם ,האם ימצא הדבש חן בעיני
חיים ‘זיבדע‘?
ליתר ביטחון החליטו הילל וחנוכי לשלוח את הדבש בידי שני חברים שאינם
מוכרים לר‘ חיים .הם סיפקו לשני הבחורים את הידע הדרוש והדריכו אותם
למי לפנות“ .היעד הראשון שלכם יהיה חנותו של ר‘ טוביה ,את הפחים
תיקחו בידיים ואת הפרדה והעגלה תשאירו בחאן ליד ‘הּפֵזיֵקע‘“ והם גם
הסבירו איך להציג את הסחורה ואיך לנהוג עם ר‘ חיים ,אם חלילה יסרב.
מצוידים בידע הדרוש עלו הבחורים על העגלה ונסעו צפתה ,מלווים
בחששות וגם בתקווה שאולי הפעם ייפתח בפניהם שוק הדבש ‘הטהור‘.
בהגיעם לחאן ,התירו את הפרדה ,לאחר שדאגו להאביסה ולהשקותה ,ושמו
פעמיהם לכלבו של ר‘ טוביה להציג בפניו את הסחורה החדשה ,כפי שהורו
להם הילל וחנוכי.
ר‘ טוביה ,כהרגלו מדי בוקר לאחר חזרתו מבית הכנסת ,עמד בחנותו מאחורי
דלפק רחב וגבוה שרק ראשו בלט מאחוריו .אשתו ביילה כבר הכינה לו
את קנקן הקפה והחלב וכמה רוגלאך טריים מחנותה של דובריש ,הידועה
באפיית רוגלאך ,והיא עצמה שירתה באותו בוקר את הקונים המעטים
שהגיעו לחנות ,בשעה שר‘ טוביה שתה ואכל בהנאה רבה .אחרי הברכה
האחרונה יצא ר‘ טוביה לפתח חנותו ופגש את הבחורים שהגיעו מאיילת
השחר ,כשכל אחד מהם נושא בידיו פח דבש.
ניגשו הזרים לר‘ טוביה ,בירכוהו כפי שלימדו אותם“ :א גיטע מורגען ,ר‘
טוביה“ (בוקר טוב ,ר‘ טוביה) והסבירו לו על טיב הדבש .חייך ר‘ טוביה ,פתח
את אחד הפחים ,הסתכל בעניין רב פנימה והודיע בסיפוק כי “את הדבש הזה
חיים ‘זיבדע‘ יקנה בעיניים סגורות .בדרככם חזרה “,אמר להם“ ,תעברו דרכי
לומר לי שעצתי עזרה ,ובזה אסתפק ,למרות שלעצות שלי יש מחיר“.

140

בנימין גייגר – אחד מזקני צפת |

| בנימין גייגר – אחד מזקני צפת

הבחורים ירדו לחנותו של ר‘ חיים הירש .בראותו את הפחים שבידיהם ,יצא
לקראתם בלי שידע מה הם מכילים“ .א גיטע מורגען ,ר‘ חיים “,בירכוהו
הבחורים ופתחו בפניו את הפחים .ר‘ חיים דחף כמנהגו את שתי אצבעותיו
לתוך הפח והוציאן כשהן נוטפות דבש .אחרי שטעם מן הדבש ,קרא בקול
ובהנאה רבה“ :כמו שכתוב :כצפיחית בדבש “,אף שלא ידע את פירוש המילים.
וכשראה בתוך הדבש שיירים של דונג ופגרים של דבורים ,פסק שזה דבש
אמיתי וגם שילם להם בעבורו טבין ותקילין בתוספת טפיחה על שכמם.
הבחורים בירכוהו לשלום ושמו את פעמיהם לחנותו של ר‘ טוביה ,שחיכה
בקוצר רוח לראותם חוזרים בידיים ריקות .כשראה אותם מרחוק ,ציווה
מיד על ביילה אשתו שתמהר ותביא קנקן צ‘ייניק (תה וסוכר) .מיד הוציא
להם כיסאות ,והושיבם כדי שינוחו מעמלם ומהמתח שהיו שרויים בו.
הבחורים לגמו בנחת מהתה המהביל ,ואז פתח ר‘ טוביה ואמר“ :כדברי
בלעם בן בעור ‘כי לא נחש ביעקב ולא קסם בישראל‘ .אני לא עשיתי שום
קסם ,רק יעצתי עצה“.

בבב
לימים התמנה ר‘ טוביה להיות סוכן של חברת הדלק “של“ ,המשווק הבלעדי
של כל הדלקים והשמנים באזור הגליל .קיבוץ איילת השחר ,שגדל והתרחב
בינתיים ונזקק לדלקים רבים ,לא שכח לגמול לו והפך אחד הלקוחות
הנאמנים של ר‘ טוביה ,ובכך בא על שכרו ,כמו שנאמר“ :שלח לחמך על פני
המים כי ברבות הימים תמצאנו“.

חיים בּורך ,איש חברה קדישא
מהיותו צעיר בעל כוח מילא את תפקיד נושא המיטה .פעם ,בזמן
הלוויה ,מישהו סיפר שלנפטר הזקן נפלטה מהחלחולת חתיכת זהב בזמן
הטהרה .שמע זאת חיים בורך וביקש גם הוא להיות מטהר במקום נושא.
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בקשתו נענתה .הוא שימש כרוחץ ומטהר במשך שנים רבות ,אבל זהב הוא לא
ראה .באחד הימים הגיעה מפריז אישה מבוגרת ,מיוחדת במינה ,שקראו לה
סּורה .היא התגוררה בחדר קטן ברחוב שלנו ,וכל היום שרה שירי אופרה.
השירה שלה הדהדה בכל הרחוב.
סורה התהלכה תמיד בבגדים שחורים ,ובשיפולי בטנה בלט גוש גדול מתחת
לשמלתה .חיים בורך חשב שכאן אולי מונח המטמון ,וכל יום הלך אצלה
לשאול לשלומה ולראות אם היא עדיין חיה.
מהיותו גבר הטרידה אותו העובדה שלא יוכל לרחוץ אותה לאחר מותה.
כשנפטרה הגיעו אנשי חברה קדישא ,בהם כמובן חיים בורך .את הטהרה
עשו הרוחצות אצלה בחדר ,וחיים חיכה בחוץ כדי להתעדכן בנוגע למטמון.
הרוחצות הפשיטו אותה וגילו בשיפולי הבטן גוש גדול של סמרטוטים כגודל
כדורגל .חיים בורך שהציץ מהחלון ,אמר להן להתיר את הסמרטוטים .הן
הורידו שכבה ועוד אחת ,הגוש הצטמק כגודל של כדור טניס ,הורידו עוד
שכבה ,עד שגילו שעון ושרשרת זהב .הרוחצות יצאו החוצה ,בישרו שמצאו
שעון זהב והחלו לחפש קרובי משפחה כדי לתת להם את המציאה .מה רבה
הייתה אכזבתו של ברוך כשנמצא בן משפחה רחוק בשם זילברשטיין ,והוא
קיבל את השעון .זילברשטיין סיפר שסורה בצעירותה הייתה מאוהבת בזמר
אופרה ,והוא נתן לה את השעון מתנה .בחלקו הפנימי חרוט היה שמו .זה
הזיכרון שנותר לה מאהובה שאותו שמרה בין רגליה מכל משמר ,עד יום
מותה .עזה כמוות האהבה.

החייטים זיעליג ושימחולע
לרחוב השוק ,רחובה הראשי של צפת ,הביאו ערביי הכפרים שבסביבה את
מרכולתם ומכרו את התוצרת לתושבים היהודים והערבים .ברחוב השוק
עברו עוברי אורח במשך כל שעות היום ,מי ברגל ומי על גבי בהמה :חמור,
סוס ,גמל או פרדה .כל הכבודה עברה ברחוב הצר שרוחבו היה לא יותר
משששבע אמות .הרחוב התחיל בכניסה הצפונית ,שם נמצא ביתם של
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לוי יצחק ולאה באלזער ,עבר ליד ביתו של ר‘ משה פודהורצר ,לימים ראש
העיר והמשיך לכיוון המרכז המסחרי שנבנה בתחילת שנות השלושים על
חורבות הרובע היהודי ,שנשרף כליל במאורעות תרפ“ט.
במרכז הרחוב שכרו שני החייטים ,זיעליג ושימחולע ,שני כוכים קטנים ובהם
עשו את מלאכתם ,תיקוני בגדים משומשים .למותר לומר כי מעבודתם זו
התפרנסו בדוחק רב וחיו בצמצום שלא יתואר .מרוב שעמום בעבודתם
הדלה הם הקימו משפחות מרובות ילדים (כדרך החייטים – מנייעט אין
מטרענט).
מכונות התפירה שלהם מוקמו בפתח החנות ,כך שכל מי שעבר ברחוב
חייב היה להסתכל פנימה .בראות אחד מהם שמאן דהוא נכנס לחנותו של
האחר ,והוא עצמו יושב באפס מעש ,התעוררה הקנאה .היחסים ביניהם היו
מתוחים אבל ללא התפרצות של כעס ,כי “טוב שכן טוב מאח רחוק“.
כדי לתבל קצת את חייהם הדלים ,החדגוניים ,הם מצאו להם דרך
להשתעשע .הם קשרו חוט ארוך לחור המטבע של שני גרוש .המטבע,
המחובר לחוט ,נזרק מפתח החנות למרכז הרחוב .כל ערבי שעבר התכופף
להרים את המטבע ואז משך אחד מהם את החוט ,והערבי נשאר המום...
לשימחולע ,כאמור ,הייתה משפחה מרובת ילדים ,והוא חיפש מקור פרנסה
נוסף על החייטות .הוא רכש כמה עזים שאותן אכסן במרתף ביתו .מדי יום
יצא אתם למרעה ,ליד בית המטבחיים העירוני ,לא רחוק מבית העלמין.
עדר העזים גדל ברבות הימים ,וגדלה גם תנובתם שהספיקה לכלכל את
משפחתו הענפה וגם נשארו קצת גבינה ,קצת חלב וקצת חמאה ,שאותם
מכר לשכנים.
עם פרוץ מלחמת תש“ח נתונה הייתה צפת לאיומי צלפים שצלפו על כל
דמות שראו.
שימחולע שהיה יוצא כל יום עם העזים למרעה ,לא היה ער לסכנת הצליפות.
בוקר אחד ,בעומדו על גבעת חנה ,על יד עדר העזים שלו ,פגע בו צלף .כך
מצא את מותו הטרגי בהניחו אחריו משפחה ענפה ,ללא מקור פרנסה.
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ההספד על ר‘ זיעליג
כשנה לאחר מכן נפטר במפתיע גם זיעליג .שכניו אמרו ששמעו אותו אומר
שחייו אינם חיים בלעדי שכנו הטוב שימחולע .שנת פטירתו של ר‘ זיעליג,
החייט המרוד ,הייתה שנה של עצירת גשמים .כל הבקשות אל הצדיקים
הקבורים מסביב לעיר צפת לא נשאו פרי ,וגשמים לא ירדו עד חג החנוכה.
בשנות בצורת נהגו בצפת לקשור מטלית רטובה על בהונו של הנפטר
הראשון בחודש כסלו ,כמובן עדיף היה שהנפטר הוא בעל תורה ומעשים
טובים ,אבל איש בעל מידות כאלה לא נפטר בחודש זה ,אלא רק ר‘ זיעליג
החייט ,שהיה רחוק מלימוד תורה ומצוות.
ההלוויה יצאה מבית הנפטר כנהוג בצפת ,וקהל המלווים הלך וגדל .כשעברה
ההלוויה ברחובות נסגרו החנויות ,ואנשים יצאו מחנויותיהם ומבתיהם
והצטרפו לקהל המלווים כדי לקיים את מצוות הלוויית המת .כך התנהלה
ההלוויה לכיוון ‘העזרה‘ של בית הכנסת האר“י זצ“ל ,שם גם נערך הספד
גדול לנפטר.
בירידה במדרגות ,עוד לפני שהגיעו ל‘עזרה‘ ,חיפשו אנשי החברה קדישא
מאן דהוא ,שיאמר כמה מילים ואולי אף יספיד את הנפטר ר‘ זיעליג ,שלא
נמנה על אלה שאפשר לומר עליהם“ :תורתם אומנותם“.
בין המלווים היה גם ר‘ בורך ברזל שנודע בהספדיו מרטיטי הלבבות .ההלוויה
נכנסה ל‘עזרה‘ ,ואיש החברה קדישא ביקש מר‘ בורך לומר כמה מילות הספד
לנפטר .ר‘ בורך ,אשר עמד בין המלווים אבל וחפוי ראש ,סירב ,אבל לאחר
כמה בקשות נוספות נעתר וניגש למיטת הנפטר .כל המלווים ציפו לשמוע
את דברי ר‘ בורך ,והוא החל את ההספד בקול בכייני“ :והאיש משה עניו מאוד
מכל אדם .אד“ם ,ראשי תיבות :אברהם ,דוד ,משה .אברהם אמר‘ :ואנוכי
עפר ואפר ‘.דוד אמר‘ :אנוכי תולעת ולא איש ‘.משה אמר‘ :ואנחנו מה?‘“
והוא המשיך ואמר“ :ר‘ זיעליג היה עניו אמיתי .הוא היה חדור הכרה מלאה
שאחרים טובים ממנו .הוא אף פעם לא זקף את גבו ואמר ‘צדיק אני ‘.במקום
שחוזרים בתשובה עומדים ,צדיקים גמורים אינם עומדים “.כל זה נאמר
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בשיברון לב מלווה התייפחות ,וכל הקהל התייפח אתו“ .המצווה החשובה
ביותר של ר‘ זיעליג הייתה מתן בסתר .למרות עוניו וקשיי הפרנסה שלו הוא
הפריש כל ערב שבת וערב חג מתן לנצרכים ,שרק הוא ידע באמת מי הם“.
ר‘ בורך המשיך להתייפח ,וכל הקהל המה אחריו .ההספד נמשך ונמשך ,ואיש
מהקהל לא הפסיקו.
ההספד הארוך והנרגש של ר‘ בורך נגע ללבבות ,בעקבותיו החליט איש
חברה קדישא שהמת המוטל לפניו הוא צדיק ,בעל תורה ומעשים טובים
וקשר בצנעה את המטלית הרטובה לבהונו של זיעליג.
כשיצאה ההלוויה ממקווה האר“י ,לאחר הטהרה ולאחר הטבילה ,התקדרו
השמים וגשם זלעפות ניתך .כל העיר הייתה כמרקחה בשמעם על דבר
המטלית ,שנקשרה לבוהן של ר‘ זיעליג .וכולם בדעה אחת אמרו“ :היום
נגדע צדיק גדול בישראל“.

אדון ספיר ,הדוור
סניף הדואר היה מבנה בעל שתי קומות ונמצא בכיכר הקוילען פלאץ (כיכר
הפחמים ,היום :כיכר המגנים) .הדואר נקרא הסניף האוסטרוהונגרי ,כיוון
שמרבית תושבי העיר שהגיעו מאירופה שמרו על נתינותם האוסטרוהונגרית,
שהקנתה להם זכויות יתר.
היום שבו הגיע הדואר לעיר היה מעין יום חג .השמועה שהגיעו דברי
דואר עשתה לה כנפיים ,וכולם נהרו לכיכר ,בתקווה לקבל חבילה או
איגרת מקרוב משפחה שנשאר בחו“ל .בקוצר רוח חיכו עד שאדון ספיר
עלה למשרדו שבקומה השנייה כדי למיין את המכתבים .כיוון שהיו
מעט תושבים ומעט דברי דואר ,הוא השלים את מלאכתו בתוך עשר
דקות או רבע שעה .כשירד אדון ספיר ממשרדו שבקומה השנייה לכיכר,
מחזיק בידיו את חבילת מכתבים ,כולם עקבו אחריו דרוכים ונרגשים,
עד אשר נעמד על דרגש עשוי מארגזים ישנים ,וכשהוא גבוה מעל כולם,
קרא אדון ספיר בקול רם את שמות הנמענים .מי ששמע את שמו קפץ

בניין הדואר מתקופת הטורקים בכיכר הקוילען פלאץ.
מימין חנותו של הפחח ניסים טנגג‘י ראובני

בשמחה ,לקח את המעטפה והלך לביתו לקרוא בשקט את אשר כתבו
לו קרוביו.
כך הפך אדון ספיר האיש המקשר בין יהודי צפת ובין העולם הרחב .אוסיף
ואומר כי לא כל יום התקיימה חלוקת דואר ,אולם בזמן החלוקה אפשר היה
לחוש את המתח בקהל .למאוכזבים שלא שפר עליהם גורלם ולא קיבלו דבר,
היה זה ממש יום אבל ,מול האחרים שקיבלו ובשבילם היה זה יום שמחה.
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מר ספיר התגורר ליד בית הכנסת קרלין .לימים ,אחרי שעזב את ביתו,
הקמנו שם את המועדון הראשון של קבוצת “דרור“.

תעשיית הסיד והפחמים
פחמים באותם ימים היו מצרך חיוני ומבוקש ,כי חשמל עדיין לא הגיע לצפת.
במקום חשמל השתמשו בפחם או לחלופין בנפט ,שהובא בפחים עלידי
חברות הדלק ‘של‘ ו‘סוקוניואקום‘ ,והם חולקו לבתים על ידי חָמרים קבועים.
גם הסיד היה מצרך מבוקש בקרב יהודי צפת .הוא שימש את עקרות הבית
לסיוד הבתים בערב פסח וכן לתחזוקה קבועה ולתיקונים הדרושים בדירות
ובכוכים אחרי החורפים הקשים והשלגים ,שצפת התברכה בהם.

אביֶי בכובע הקסקט ,בכובע הלבד
הקוילען פלאץ( .מימין) :מוכר הדגים ינקעב משה ,הסבל 
עכל קולוכער ,משהוועלוועל"ס (טויסטר) חבוש קיצ‘מע ומאחוריו
השחור (קופליטש) ֶמ ֶ
לישקה החלבן גם הוא בקיצ‘מע
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בשלהי חודש תמוז התחילו בהכנת בורות הסיד והפחם או בשיקומם
מהעונה הקודמת .מרחוק ,על רכס הרי הגליל ,ובראשו ההר הגבוה במדינה
הוא הר מירון ,נראתה תכונה רבה :שיירות של חמורים וגמלים הביאו
אבני סיד ועצים שמהם ייצרו את הפחם .את העצים הכניסו לבורות
והציתו אש גדולה ,שהפכה את העצים לפחמים .כל הזמן הוסיפו עצים
לבורות ,ואש תמיד בערה .בתוך הבורות גם שרפו את אבני הגיר שמהם
הפיקו סיד .הבעירה נמשכה כמה שבועות ,עד אשר הגיעו אבני הסיד
לבשלותם.
מראה המדורות המפוזרות על רכס ההרים נראו בלילות כאבוקות ענקיות,
שהזכירו את האבוקות בל“ג בעומר ,בהילולה של רבי שמעון בר יוחאי בהר
מירון .אפשר היה לחוש באוויר את ריח הבעירה .ביום נראה רק העשן .אחרי
כמה שבועות כשראינו שהאש כבתה ,הבנו שהסיד והפחמים מוכנים.
הפועלים אספו את אבני הסיד והפחמים ,העמיסו אותם על גבי חמורים
וגמלים והביאו אותם לנקודות המכירה בכיכר הקוילען פלאץ (כיכר הפחמים),
היום כיכר המגינים ,על יד ביתו של אברום פייקס הידוע .ה ַחּמָרים הפיצו
את הפחם ואת אבני הסיד בין תושבי העיר .את האבנים הכניסו לגיגית מים
כדי להפכם לעיסה רכה .האבן תססה והפכה לסיד .לא פעם רימו ה ַחּמָרים
את הקונים ,כשהכניסו אבנים רגילות במקום אבני סיד ,ורק כשבאו הביתה
גילו את התרמית.

החמרים שסיפקו לנו את הסיד והפחמים
החָמר הראשי בהובלת סיד ופחמים לתושבי צפת היה חיים ינֶקעל ובנו
ראובן שעבד אתו והמשיך אחריו .חיים ינקעל היה בנם היחיד של שמעון
האשכנזי וזוגתו ראלי ֶע הספרדייה ,שנישאו בטבריה ועלו לצפת .באותם
ימים צפת וטבריה היו קשורים בעבותות של מסחר וביחסי שכנות הדוקים.
שיירות של חמורים יצאו יוםיום מצפת לטבריה ובחזרה ,כך שגם קשרי
נישואים נפוצו באותם ימים בין הטבריינים לצפתים.
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שמעון ,אחד החמרים שעבד על קו טבריהצפת ,חלה בפתאומיות ונפטר.
ראליע ,האלמנה ,גידלה את חיים ,בנם היחיד ,שעוד בנערותו ירש את
תכונותיו של אביו המנוח .הוא רכש לעצמו חמור מהסוג המשובח ,שנקרא
חמור קפריסאי .צבע עורו חום כהה ,והוא גבוה וחזק במיוחד .חיים שילם
בעבורו הרבה כסף ,והחמור לא אכזב את בעליו.
בילדותי הפך החמור הזה חלק מההווי שלנו .רדפנו אחריו ברחובות וראינו
איך חיים מעמיס עליו סיד ופחמים וסחורות נוספות ,בלי רחמים .לא זו
בלבד שהחמור עבד עבודות קשות במיוחד ,הוא גם הפך להיות המבוקש
ביותר כחמור הרבעה .בתפקידו זה הוסיף באופן משמעותי להכנסתו של
חיים ינקעל ,שהפך להיות דמות מוכרת לא רק בין האוכלוסייה היהודית,
אלא גם בין הערבים .בכל הכפרים הכירו את חיים ינקעל ואת החמור שלו,
שהשביח את גזע החמורים בצפת ובסביבותיה.
חיים ינקעל עבד עם שותף ,איציק חיה טובעס שמו ,איש רב פעלים ,הנודע
בזכות גופו החסון וגובהו הרב .בצפת התהלכה שמועה שאיציק נולד בחודש
השביעי ,ונקרא אזיּבָל ֶע (שביעי) .למרות זאת הפך איש גדול .פניו מוארכות,
עטורות שפם ענק כמנהג הדרוזים ,שאתם עבד .בסביבות פסח ,כשחלב
העיזים מרובה ,יצאו חיים ינקעל ואיציק לאחד הכפרים ,גיבנו שם את
הגבינות והביאו אותם העירה.
איציק נודע גם כחזן ,בייחוד בימים הנוראים .קולו הגברי המיוחד הדהד
בכמה מבתי כנסת ברחבי העיר ,והקהל אהב את קולו המיוחד .הוא גם
אלתר מנגינות מיוחדות לחלק מהפיוטים ,שהוסיפו נופך והומור לתפילה.
כמו כן ,הוא שימש גם כ‘נושא‘ בחברה קדישא .מקומו הקבוע בנשיאת
המיטה היה מאחור בגלל גובהו .רוב הנושאים רצו תמיד להיות לידו ,כי כל
כובד הנפטר הוטל על כתפיו החסונות.
גם לאיציק היה חמור ,אבל קטן ממידותיו .כדי לרכוב עליו ,נאלץ איציק
לפסק את רגליו הארוכות ,והחמור כאילו נבלע בין רגליו .רכיבתו של איציק
הגדול על החמור הקטן הפכה לשנינה והומור.
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בין החמרים בלטה גם דמותו של ּבֶענ ֶע חישעס ,נכה מלידה ,שחיים ואיציק
אימצו אותו ,מתוך רחמים .הוא גם נטל חלק בכל הכנסה שהייתה להם.
בין שאר עיסוקיהם הם נהגו לצאת לכפרים :חולהּ ,בנת ג‘יּבל בדרום לבנון,
משם הביאו ביצים ,עופות ושאר ירקות .המסחר הזה שימש להם תוספת
לכלכלת ביתם.
בהיותו בן חמישים התחתן בענע הנכה עם נכה כמוהו ,שהגיעה מפולין
בשנות השלושים כעולה בלתי לגאלית .למרות נכותם נולדו להם שני בנים
בריאים.
חמר נוסף ,שהגיע בצעירותו מאיסטנבול ,היה חיים סטנבולי .הוא החזיק
בבעלותו כמה חמורים והסיע נוסעים לבירות דרך עכו וראש הנקרה ,לכן
נעדר ימים רבים מביתו ורק לעונת הפחמים הגיע .הוא נודע כאחד הסוחרים
הגדולים בעיר ,והביא חמורים עמוסים בפחמים לכיכר הפחמים.
יהודי נוסף שעסק בתעשיית הפחמים נקרא יעו ְּב (יעקוב) שַחרור .הוא היה
אחד הסוחרים המפולפלים ביותר בין סוחרי הפחמים .בכל מכרז הייתה
ידו על העליונה .קרה לא פעם שהוא השיג לעצמו את כל מלאי הפחמים,
וקנה גם בשביל אישה ,שקראו לה פייגע אי ֶעדל .היא הייתה הסוחרת ,בה‘
הידיעה ,והיא שילמה לו כדי שייקנה פחמים בשבילה.
פעם החליטה פייגע להתחכם ואמרה ליעוּב“ :לא מגיע לך “,אף על פי
שהוא תיווך בעסקה .יעוּב לימד אותה לקח .הוא הוריד את שקי הפחם מגב
הגמל ,תפס את פייגע במותניה ,הושיבה בזריזות על גב הגמל ,ובחרחורים
הלקוחים משפת הגמלים ,העמיד את הגמל על רגליו הארוכות .וכך ,כשהיא
יושבת על הדבשת ,הודיע לה יעוב שהיא תישאר על גב הגמל ,עד אשר
תשלם לו את השילינג המגיע לו ,דמי תיווך .בלית ברירה היא זרקה את
המטבע ,ורק אחרי שיעוב אסף אותו ,הוא ּהבריך את הגמל (גרם לו לכרוע
על ברכיו) והוריד אותה ארצה למען יראו ויראו.
דאוד (דויד) וחממה ,מבני משפחת קישיק הידועה ,מצאו אף הם את
פרנסתם כחמרים וחילקו נפט בפחים לבתי התושבים.
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משפחת קישיק הייתה משפחה גדולה ואמידה של סוחרי בדים ,שהגיעה
מדמשק בתחילת המאה העשרים .בהגיעם לצפת בנו שם את ביתם .זהו
בית אבן גדול ,חזק ויפה שקיים עד היום הודות לבנייה האיכותית שאפיינה
את יהודי דמשק ,והוא נקרא בית הקישיק .בחזיתו הקימו חנויות בדים
שהביאו מדמשק .לבית הגדול כניסה אחת .כל יום ,עם שקיעת השמש,
סגרו את הכניסה בשער עץ יפה וחזק ,מאחוריו בכניסה לחצר פנימית,
נמצא שער ברזל נוסף לביטחון‘ .בית הקישיק‘ הפך חלק מההיסטוריה של
צפת .בחצר הבית מצאו מקום מסתור רבים מתושבי העיר בפרעות תרפ“ט.
במלחמת השחרור שימש הבית כמקום ריכוז ליחידת הפלמ“ח שהגיעה
לצפת .לוחמי הפלמ“ח שהו בבית בכוננות מתמדת וממנו יצאו לילה לילה
למארבים ולפעולות.

ר‘ חיים יואל וגלזר ,המומר
את הסיפור שמעתי מפי אבי ז“ל .ביתו של ר‘ חיים יואל ממוקם היה
בגבול שבין הרובע היהודי לרובע הערבי .מעבר לרחוב הראשי ,מרחקמה
מביתו ,הייתה כנסייה פרוטסטנטית שנוהלה על ידי יהודי מומר בשם גלזר,
שגם משפחתו גרה במבנה צמוד לכנסייה .מר גלזר ,מיודענו ,נהג להסתובב
בעיר ולחפש נפשות ,שאולי אפשר יהיה להשפיע עליהן להצטרף לכנסייתו.
במשך כל שנותיו בעיר הקדושה לא הצליח גלזר להעביר לכנסייתו אף לא
איש אחד.
ר‘ חיים יואל ,שגר קרוב לכנסייה והיה יוצא ועובר יוםיום לידה ,פגש
את מר גלזר .האחרון היה מברכו לשלום ,ובחיוך רב מזמינו לבוא ולבקר
בביתו ,הצמוד לכנסייה .גלזר הזמין את ר‘ חיים יואל לשתות כוס תה בלבד,
“מטעמי שכנות טובה“ ,אבל כוונתו הנסתרת הייתה להשפיע עליו שיבוא
לכנסייה.
ר‘ חיים יואל ,שהפרוטה לא הייתה מצויה בכיסו ,חשב בלבו“ ,מה כבר יכול
להיות? אכנס פעם אחת ואראה מה יש לגלזר להציע“ ,אבל הפחד שמא
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יראהו מאן דהוא נכנס לכנסייה ,הרתיע אותו .הזמן עשה את שלו ,ויום אחד
עבר את הכביש המפריד בין ביתו ובין הכנסייה ,ובלי שאיש יראהו נכנס
לחצר בית גלזר שהייתה גם חצר הכנסייה .מר גלזר קיבל את פניו בסדר
פנים יפות והורה לכבד את אורחושכנו בכוס תה וביסקוויטים.
ר‘ חיים יואל שתה את התה ,אכל גם מן הביסקוויטים ,לאחר שווידא
שהם כשרים ,ונהנה מאוד .השיחה ביניהם הייתה שגרתית על אודות בני
המשפחה ועל ענייני השעה .לאחר כמחצית השעה קם ר‘ יואל ,הודה לגלזר
על הכנסת האורחים היפה ופנה לדרכו ,כשגלזר מלווה אותו עד לשער
ומזמינו להיכנס מדי יום לשתות כוס תה וביסקוויטים .ההזמנה מצאה חן
בעיני ר‘ יואל ,ופגישתם הפכה הרגל.
מדי יום נכנס ר‘ יואל בהסתר לכנסייה ,מפחד שמא יראו אותו חס וחלילה
ויחשדו בו ,שהוא נתפס על ידי גלזר המשומד להמיר את דתו .כל מטרתו
הייתה כוס תה וביסקוויטים בלבד .באחת הפגישות ,בשתותם כוס תה,
אמר מר גלזר לר‘ חיים“ ,אם לא תתנגד ,אשאל אותך כמה שאלות .אתה,
יהודי פיקח ויודע ספר ,בטח תוכל לענות לי .שאלותיי הן פשוטות בתכלית.
השאלה הראשונה :למה אצלכם צועקים בתפילה והתפילות שלנו נערכות
בלחש?“
חייך ר‘ חיים יואל מתחת לשפמו ואמר לגלזר“ ,האם אתה באמת לא יודע
מדוע צועקים אצלנו בתפילה? התשובה היא כיוון שהאלוהים שלכם הוא
צעיר מאוד ושמיעתו עדיין טובה ,לכן אתם יכולים להתפלל בלחש ,והוא
ישמע .אבל האלוהים שלנו הוא בן אלפי שנים ,הוא כבר לא שומע טוב ,לכן
אנחנו צועקים“.
המשיך גלזר ואמר“ ,למה בתי הכנסת שלכם מלאים אבק ולכלוך?“
“אני מתפלא עליך ,אדון גלזר ,האם גם את זה אינך יודע? הכנסיות שלכם
נקיות יותר ,כיוון שלאלוהים שלכם יש אישה ששומרת על הניקיון ולאלוהים
שלנו אין אישה שתעשה זאת“.
“אשאל אותך עוד שאלה אחת בלבד “.אמר גלזר“ ,ובשביל היום זה יספיק.
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למה בלוויות שלכם אתם צועקים ועושים רעש גדול ,ואצלנו בלוויות לא
תשמע צעקות ובכי?“
“לגבי הלוויות ,אדון גלזר ,אתה באמת צודק “,השיב ר‘ חיים“ ,אצלנו בוכים
וצועקים ,והרעש הוא גדול ,לכן מעדיף אני ללכת ללוויות שלכם ,כן ירבו“.
גלזר המומר ,שהיה מומחה בתורת המיסיון ,ראה בחיים יואל טרף לא קל,
אבל החליט לא להרפות ולהמשיך בפגישות התה והביסקוויטים .הוא ידע
כי ההצלחה תעלה את קרנו בעיני הממונים עליו.
לרוע מזלו של ר‘ חיים יואל ,עבר במקרה באחד הימים ר‘ שמולק‘ה ,אחד
ממתפללי בית הכנסת שבו נהג גם ר‘ חיים יואל להתפלל ,והוא הבחין בו
חומק במהירות בשער הכנסייה .העיר הייתה כמרקחה .השמועות שנפוצו
ידעו לספר ,כי גלזר הצליח להשפיע על ר‘ חיים יואל והעבירו על דתו
והוא כבר הוכתר כהגמון בכנסייה .זה הספיק להיות אחד הסיפורים הבלתי
נתפסים והמעניינים שלא ירדו מסדר היום ומהשיחות בין המתפללים בכל
בתי הכנסת שבעיר ,אלא שר‘ חיים יואל ,חרף השמועות ,לא הוכתר לכומר
ולא טמן את ידו בצלחת .בהשפעת כמה מחבריו הקרובים ,שלא האמינו
לסיפורים הללו והשתכנעו כי נכנס לכנסייה אך ורק בשביל לשתות תה
וביסקוויטים ,הוא החליט להזים את השמועות וכך אמר“ :אמנם שמעתי
את סיפוריו של גלזר על אודות משיח השקר ,אבל הם נכנסו מהאוזן
השמאלית ויצאו מהאוזן הימנית “.כך או כך לתיבת התפילה בבית כנסת
חב“ד הוא לא ניגש יותר.
ובאשר לגורלו של גלזר המומר .ב 20באפריל  ,1948כשיצאו הבריטים
מצפת ,הם לקחו עמם את גלזר ואת בני משפחתו :אשתו ,שתי בנותיו ובנו
היחיד ג‘וני הידוע .ומאז נעלמו עקבותיו.

עין הרע
מאז ומתמיד הפחד מעין הרע העסיק והפחיד רבים ,בעיקר את אלה שהאמינו
שקיימים כוחות בלתי נראים בקרב אנשים ובקרב בעלי חיים ,המסוגלים
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להביא על האדם מחלות שונות ובעיקר לפגוע במהלך חייו ובגורלו של מי
שירצו לפגוע בו ,ללא כל סיבה אך בעיקר מרגשי קנאה .אנשים שאינם
מאמינים באמונות טפלות דחו מכל וכול את האמונה העיוורת בעין הרע
ושמו ללעג ולקלס את מי שהאמין וחי ברגישות יתר ובפחד מתמיד מפני
כל תקלה וכל חריגה שבשגרה ושיוכה לעין הרע ,בלי לחשוב שלפי היהדות,
ההשגחה העליונה היא המשפיעה על גורלו של האדם בהתאם למעשיו.
בצפת רווחה האמונה הזו בקרב עולים זקנים מעיירות במזרח אירופה,
שהגיעו ארצה טיפין טיפין במשך דורות ,להיקבר ליד קברי הצדיקים .נשים
האמינו יותר מגברים בעין הרע ובפגיעתה ,ולכן פיתחו אמצעים שונים
להגנה מפניה ,כמו :הכנת מרקחות של עשבים שונים ,התקנת קמעות,
הרחת עופרת ויציקתה בין רגלי הנפגע ,תפילות מיוחדות ועוד.
בהיותי ילד ,כששבתי הביתה מה'חדר' הייתה אמי בוחנת אותי במבטה
החודר מכף רגל ועד ראש ושואלת“ :את מי פגשת בדרך?“ כשהיא מציינת
שמות של אנשים שהיו ידועים בעין הרע שלהם“ .אהה ,את זה פגשת? מה
הפלא שפניך לבנים כסיד “.תשובתי התמימה הייתה“ :הכלב של בנע רדף
אחריי וכמעט נשך באחוריי ,לכן רצתי עד הבית ופניי לבנים“.

אחמד יאסין ועינו הרעה של ר‘ אברום
מעניינת ביותר העובדה שהאמונה בעין הרע השתרשה ביתר שאת בקרב
ערביי הגליל ,בעיקר בקרב הפלחים ,שהאמינו בכל מאודם שקיימים אנשים
בעלי כוח בעיניים ,שיכולים להשפיע לרעה על מהלך חייו של האחר ,כפי
שמעיד הסיפור על אחמד יאסין ועל עינו הרעה של ר‘ אברום.
ר‘ אברום ,יהודי בעל חזות מרשימה ,לבוש תמיד בקפידה בקפטן ארוך
ומבריק ,פניו עגולים וזקנו ארוך ומטופח ,חיוך מעושה ואולי טבעי היה
נסוך על פניו תמיד .בחצר הגדולה שעל יד ביתו היו פחים מלאי אדמה
שבהם גידל את פרחי הגליל ועשבי תבלין שונים .מתחת לביתו היה מרתף
גדול ,שאליו ירדו במדרגות רחבות והוא שימש כרפת לפרות החולבות,
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שמהן מצא את פרנסתו .את החלב ומוצריו ,כמו :חמאה וגבינה ,הוא מכר
לשכנים הקרובים לביתו.
כל בוקר אחרי שחלב את שבע פרותיו ,הוציאן למרעה וחיכה לבואן של
הנערות הערביות מעין זיתון ,שבאו מדי בוקר לאסוף את גללי הפרות כדי
לייצר חומרי בעירה .תמורת הגללים הן טאטאו וניקו את המקום .מיקום
ביתו היה על גב ההר ואיפשר לו להביט בחופשיות מלמעלה “ולשלוט“ על
המתרחש בדרך היחידה שהובילה מהכפרים לצפת.
ר‘ אברום היה מעודכן במספר הגמלים עמוסי הפחם או השמן שהגיעו
יומיום העירה וכן היה מעודכן במספר הפלחים שהביאו את תוצרתם למכירה
בעיר .הוא הכיר אותם באופן אישי והם הכירוהו גם כן וקראו לו ּבְרּום .בין
הפלחים התהלכה שמועה כי הוא בעל כוחות מזיקים של עין הרע ,ולכן פחדו
ממנו וניסו להתרחק מסביבתו ומפגיעתו הרעה .הוא היה הנושא שעליו חזרו
ושוחחו כל הזמן ,בלי להזכיר את שמו .הם מצאו לו כינוי“ :אבו מוקונסע“,
בעל המטאטא ,כשהכוונה הייתה לזקנו הגדול שדמה למטאטא בעיניהם .ניכר
היה שהפחד שלהם קשור היה בחזותו החיצונית המיוחדת.
אחד מן הסיפורים הרבים על עינו הרעה של ּבְרּום בעל הזקן קשור באחמד
יאסין מעין זיתון.
אחמד יאסין ,בעל חקורה (בוסתן) בכפר עין זיתון ,גידל בטרסות שעל יד
ביתו מעט ירקות שאותם השקה בעזרת תעלות מים שהגיעו מהמעין היישר
לחלקתו .לאחמד הייתה פרדה אחת ויחידה שקבל במתנה מידיד לרגל אירוסי
בתו .הוא שמר עליה כעל בבת עינו .כל יום היה רוחץ אותה ליד המעין
ומסרק את זנבה העבות ואת שיער עורפה .הוא גם לא שכח לתלות לצווארה
חרוז כחול גדול וחמסה למזל (חמסה–קמע בצורת כף יד) במרכז מצחה כנגד
עין הרע ,שלפי אמונתם פוגעת גם בבהמות .כך נהג כל השנים והתמיד בכך
למרות גילה המתקדם של הפרדה חביבתו .יום אחד ראה ששפתה התחתונה
של הפרדה שמוטה כלפי מטה .צערו היה גדול מנשוא .אף שקיבל מידידיו כמה
סימנים שהראו אותות החלמה ,נאלץ להשלים עם המצב.
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וכך מדי יום ביומו היה פורס על גבה שמיכה עבה למניעת החיכוך ,אוכף
עליה את האוכף המיוחד ,שסביבו תפורים היו חרוזים כחולים וצדפים
קטנים ,תולה שני ארגזי עץ עם מעט ירקות מגנו ויוצא לדרך ,לשוק היהודי
שבצפת.
באחד מימי החורף הקשים ,שלוו בגשמים ורוחות סוערים ,עלה אחמד
יאסין רכוב על גבי פרדתו שמוטת השפה ועמוסת הירקות ,בעליות הקשות
לכיוון העיר .אתו רכבו פלחים נוספים מכפרי הסביבה .במרחקמה ,על
ראש ההר עמד כמנהגו ר‘ אברום והשקיף על השיירה .כשהגיעה פרדתו של
אחמד יאסין לכניסה המרוצפת של הרחוב היהודי ,החליקה הפרדה ופשטה
רגליה לפנים ולא זזה .שיירת החמורים נעצרה ,וכל החמרים ניסו להקימה.
ללא הועיל  -הפרדה לא קמה .לפתע נשמע קולו של אחד הפלחים מכריז
בצעקה שכל זה קרה בשל עינו הרעה של ברום ,שעמד בקרבת מקום.
התרופה היחידה שהציעו כדי להציל את הפרדה הייתה לחתוך חלק מהקפטן
של ברום ולהציתו בין רגליה .אחד הפלחים שלף אולר ורץ במהירות לכיוון
ר‘ אברום ,תפס את כנף מעילו והוריד ממנו פיסת בד ,עטף אותה בפיסות ניר
שמצא והציתה בין רגליה האחוריות של הפרדה .וראה זה פלא ,כשהרגישה
את הבעירה התרוממה הפרדה כמוכשת נחש ונעמדה ,לקול צהלותיהם
ושמחתם של כל הניצבים סביב .אחמד יאסין חיבק ונישק את הפלח בעל
התושייה ,שיזם את המעשה והציל את הפרדה מעינו הרעה של ברום.
ר‘ אברום שלא הבין מה קרה ,נבהל ,רץ לחצר ביתו והסתגר שם.
הסיפור על הפרדה של אחמד יאסין ועין הרע של ברום הדהד בכפרים עוד
שנים רבות.

הסיפור על אפרים פרוים ,האופה והמרפא
שכננו פרוים האופה היה בעל תנור אפייה .כנהוג באותם הימים הכינה כל
בעלת בית בביתה את דברי המאפה ,את החמין ואת התבשילים לשבת.
גרוזע ,אשתו של האופה ,הייתה עוברת בין עקרות הבית ואוספת את כל
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הבצקים של החלות ,של הלחמים ,של הפיתות ושל העוגות ,לוקחת אותם
לתנור של אפרים ,והוא אפה אותם.
אפרים נחשב טיפוס מיוחד במינו .הוא נראה תמיד באותם הבגדים ,לבוש
במכנסי שרוואל ומגבעת ,שהסירו ממנה את השוליים ונשארה רק הכיפה.
את האפודה שלבש מעל בגדיו ,הוא לא החליף .זו הייתה אפודה מיוחדת,
קצרה מאוד וצמודה לגופו ,שאשתו תפרה לו ,לפי מידותיו .בחזית האפודה,
מעל בטנו ,בלט כיס רחב ,שבו שמר אפרים את הטבק .הוא היה מכניס
אותו לפה ,לועס ויורק .אולי משום כך הצהיבו אצבעותיו וגם שיניו שבלטו
החוצה ,קיבלו צבע צהוב.
אפרים לא הקפיד על כללי ההיגיינה ,והניקיון היה רחוק ממנו והלאה .ידיו
המגושמות היו שחורות מהעבודה במאפייה ,וגם ציפורניו היו שחורות
וארוכות ,כאילו מעולם לא גזז אותן .כל זה לא הפריע לו להציג את עצמו
כמרפא מחלות ,דהיינו :האופה המרפא.

היא הביאה מים בתוך כלי ,ואני התחלתי לירוק דם .כנראה נוצר פצע,
אבל אפרים האופה לא התרגש ואמר לאמי“ ,עכשיו את יכולה לקחת אותו
הביתה “.פניה של אמי החווירו והיא רק מלמלה“ :מיר זאל זאן פאר דיר“
(שיהיה לי עבורך והפירוש :שמכאוביך יעברו אליי).
במשך כמה שעות דיממתי ,וכיוון שהדימום לא פסק ,לקחה אותי אמי לבית
המרקחת ,היחיד שהיה בעיר ,בבעלותו של דויד בהר .אמי סיפרה לרוקח
את כל הסיפור על אודות הטיפול של אפרים ,והוא הוריד אותי למרתף,
שם הייתה לו מעין קליניקה ,והוא פתח את פי .כשראה את מה שאפרים
עשה ,נחרד .הוא הביא מקל ארוך עטוף בצמר גפן ,טבל ביוד כחול ,מרח
את השקדים ואמר לאמי“ ,אם תוך שלושה ימים לא ישתפר המצב ,תיקחי
אותו לרופא“.
אלוהים עזר .אחרי כמה ימים נרפאתי ,אבל את הסיפור על אפרים,
האופההמרפא ,אי אפשר לשכוח עד היום.

אני ,לרוע מזלי ,סבלתי בילדותי מכאבי גרון ומדלקות שקדים חוזרות
ונשנות .כיוון שכך החליטה אמי ללכת אתי לאפרים שכננו כדי שיבדוק
לי את השקדים .הייתי אז בן ארבע או חמש ,כשאמי הובילה אותי אליו,
בניגוד לרצוני .ירדנו כעשר מדרגות ,וכשהגענו לפתח המאפייה ,נתקלתי
בפרצופו המפחיד“ .הנה ,הבאתי לך את הילד “,אמי אמרה( .היא כנראה
סיכמה אתו קודם לכן על מועד הביקור ).עוד לפני שהספקתי לברוח ,פרוים
תפס בחוזקה את ידי והכניס אותי לחדר הסמוך .שם ,ליד החלון ,תלוי היה
מדף גדול .הוא הרים אותי בכוח רב ,הושיב אותי על המדף וציווה עליי
לפתוח את הפה.
מובן שהתנגדתי .הוא אחז את פניי ,ובידיו השחורות לחץ בכוח את הלחיים
פנימה ,עד שנאלצתי לפתוח את הפה ,ואז בציפורניו הארוכות והשחורות
החל לגרד את השקדים .במצב הזה לא יכולתי לצעוק ולא יכולתי לזוז.
כשסיים ,הוא ביקש מאשתו להביא מים.

דגים לשבת
דגים לשבת חשובים היו מאז ומתמיד ,לא רק משום המצווה לאכול בשר
ודגים בשבת ,אלא גם מפני שבמשך השבוע נמנעו רוב המשפחות ,שהפרוטה
לא הייתה מצויה בכיסם ,לאכול מאכלים מזינים ומשובחים ,ונאלצו להסתפק
במועט .במשך רוב ימות השבוע דיברו על הדגים והבשר שיקנו לשבת ,ורק
מהדיבורים היו כולם מזילים ריר וחיכו בכיליון עיניים לימי חמישי ושישי.
ביום חמישי הגיעו הדגים ,מהכינרת ומאגם החולה ,לצפת ומצאו את מקומם
בשתי חנויות בלבד :בחנותו של יענקעב משה גולדצוייג ובחנותו של לייבל
פישר (פלדמן) ושותפו צאליק (בצלאל) באלטינשטר.
הדג המבוקש ביותר היה המושט ,משום בשרו הרך ,העסיסי והטעים .גם
המושט הקטן זכה לביקוש גדול .הדג ניצוד עוד בטרם הספיק להעלות בשר,
לכן עצמותיו היו מרובות מבשרו .לשני הסוגים קראו ביידיש סובעלעטס.
לקטנים קראו סובעלעטסקלאך (סובעלעטס אבל קטן).
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דג מבוקש נוסף נקרא אֹוג ֶר .הוא דומה מאוד למושט ,אבל קטן ממנו בהרבה
וצבעו ירקרק .האוגר שימש כתוסף טעים לגעפילטעפיש והעניק לו טעם
מיוחד ,משום כך נודעו הגעפילטעפיש של צפת בכל רחבי הארץ.
דג אחר שעלה על שולחננו בשבת היה אבובוז (בערבית :בעל פה גדול),
על שום הפה הגדול שלו .הדג הזה נחשב טעים מאוד ,ובשיא העונה הגיע
משקלו לשניים  -שלושה קילו .דג נוסף היה אבואישר (בערבית :בעל
קשקשים גדולים) ,שאף הוא נחשב טעים ובעל ממדים גדולים .דג השמפנון,
שהוא לא כשר ,נמכר לאוכלוסיה הערבית בלבד .כמו כן נמכרו בחנויות
גם סרדינים ,שנמשו מהירדן ,בגדלים של עד מאה גרם ,ונקראו ביידיש:
ירדנע פישאלאך .טעמם היה לא רע ,אבל אין להשוותם למושט או לדגים
האחרים ,והם היו מנת חלקם של העניים ,שידם לא הייתה משגת לקנות
דגים טובים יותר.
בימי חמישי ,כשהגיעו הדגים לצפת ,הזדרזו עקרות הבית החרוצות לקנות כמה
סוגי דגים והיו מכינות מהם את הגעפילטעפיש המסורתיים ,שטעמם כצפיחית
בדבש .השילוב הנכון בין סוגי הדגים השונים הוא שקבע את טעמם .ביום ראשון
נהגו נשות צפת להתרברב :אצל מי היה הגעפילטעפיש המוצלח והטעים יותר.
אותן נשים טענו שהן קיבלו מבעליהן ,כאות תודה ,תוספת לכתובה.

סיפורי “הסעודה השלישית“ (“שאלעש סידעס“)
בית הכנסת קאסוב היה השטיבל של משפחתנו מזה דורות ,ובו נהגנו
להתפלל כל ימות השנה .סעודה שלישית לא התקיימה בו ,משום מה ,ולכן
נהגתי להגיע לבית כנסת טשורטקוב לתפילת מנחה בשבתות ולהישאר
לסעודה שלישית .בית כנסת זה היה ידוע בשל קריאת מזמורי תהילים לפני
התחלת התפילה ,מה שמכונה “תהילים זוגער“ .היו אנשים שלא סיימו את
תפילתם בלי קריאת כמה מזמורים נוספים.
הסעודה השלישית נערכה לפני צאת השבת ,בין תפילת מנחה למעריב.
בבית הכנסת טשורטקוב ,בראש השולחן ישב ר‘ שייע הורוביץ זצ“ל,
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האיש שנחשב גברא רבא ,המלומד הגדול ,החכם המושלם ,אוהב חכמה ,בקי
בתורה ובמשניות ,מעורה בנסתר ובנגלה .הגיגי מחשבותיו ודברי תורתו נבעו
מפיו כמעיינות של חכמה ודעת .עם זאת ,נחשב ר‘ שייע איש צנוע ונעים
הליכות .רוב ימיו שימש כרב קהילת מונטריאול שבקנדה ,שם דבק בטוהר
מידותיו והאציל מרוחו ,ממעשיו ומנועם הליכותיו על כל הסובבים אותו.
כל חייו בניכר קיווה ר‘ שייע שבשארית ימיו יחזור לצפת ,כור מחצבתו ועיר
הולדתו ,כדי להיטמן בבית העלמין שבצפת ,לצדם של גדולי הצדיקים.
ובכן ,ישב לו ר‘ שייע בראש השולחן הארוך ,כשהמסובים היו לא רק מתפללי
בית הכנסת ,אלא גם יהודים מכל שכבות העם ,שבאו לשמוע מפיו דברי
תורה וסיפורי צדיקים .בין המסובים היו גם אלה שלא שפר גורלם ובאו גם
כדי ליהנות מפרוסה של חלה ומחתיכת געפילטעפיש או סרדין ומשקה.
הרגשה מיוחדת ליוותה אותי בהיכנסי לשם ובראותי את המתפללים ,לבושים
במיטב בגדיהם הדלים ,מצטופפים על ספסלי העץ הארוכים ומתחככים זה
בזה ,בשאיפה להתקרב לראש השולחן על מנת להיטיב לשמוע את דבריו
של ר‘ שייע .ישבו שם אנשים פשוטים לצד תלמידי חכמים ,עשירים ועניים
כאחד ,גומעים בצמא כל מילה היוצאת מפיו המפיק מרגליות של הרבי.
הקרבה שנוצרה בין האנשים השונים זה מזה לא הפריעה לאיש .נהפוך הוא,
נוצרה הרגשה משונה ונעימה בחזקת “שבת אחים גם יחד“.
גבאי בית הכנסת ר‘ מאיר מנדלסון ,בן החייט הנודע חייםדוביד ,ור‘ יצחק
בן לייבלה גייגר טרחו והגישו את שאריות מאכלי השבת שהמתפללים הביאו
מהבית ,בהם למשל ,חתיכת דג מלוח ,ציר מהדגים או ביצה קשה ,וכן הוסיפו
קצת יי“ש (ביידיש :ברונפן) כדי לרומם את מצב רוחם של המסובים .פרוסות
חלה נפרשו בהנאה רבה ,ללא הגבלה ,ואת החלק הרך היו טובלים בציר הדגים
עד שהכול נספג ולא נותר אלא לחכות בערגה לשבת הבאה .מראות אלה
משכו את מבטי ועוררו בי רגשות מעורבים של צער והנאה כאחד .מתפללים
נוספים נהגו להגיע בסיום הארוחה ,לטעום “כזית“ ולהשתתף בברכת המזון.
כל זאת כדי לשמח את הקהל ,אנשי העמל ,ולשמוע את ר‘ שייע.
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בשעת הסעודה ואחריה פצחו הכול בזמירות מיוחדות לסעודה השלישית.
הפזמון הראשון על שם רבי יצחק לוריא האר“י ז“ל ,בלשון הארמית התחיל
כך“ :בני היכלא דכסיפין למחזי זיו דזעיר אנפין“ (תרגום :בני ההיכל הנכספים
לראות את זיוו של זעיר אנפין) .המייחד את הניגון הוא שכל שורה מתחילה
באות הראשונה של השם ר‘ יצחק לוריא האר“י .הפזמון השני ,שמחברו היה
כנראה אברהם מימון ,התחיל במילים“ :אל מסתתר בשפריר חביון ,השכל
הנעלם מכל רעיון ,עילת העילות ,מוכתר בכתר עליון ,כתר ייתנו לך אדוני“
ויש המשך .המילה “אל“ מתחילה באות הראשונה של אברהם ,שרצה גם
הוא להנציח את שמו .השורות הבאות מתחילות באותיות :בי“ת ,רי“ש ,ה“א
והאות מ“ם.
כל המסובים שרו את שני הפזמונים מתחילתם ועד סופם ,והמילים היו
שגורות בפיהם למרות הלשון הארמית ,שרק מעטים הבינו אותה .בין
הזמירות סיפר ר‘ שייע ,בקולו העמוק והשקט ,סיפורי צדיקים שריתקו את
קהל המסובים ,ואני ביניהם מקשיב ,כמו כולם ,בקשב רב.
ר‘ שייע ידע ליצור מתח רב בסיפוריו .לאווירת המתח והמסתורין תרם גם
מזג האוויר .בעתות החורף כיסה ערפל כבד את הסמטאות הצרות של העיר
הקסומה ,והגשמים המלווים ברקים ורעמים קרעו את שמי העיר והשפיעו
על האווירה ועל מצב הרוח הכללי.
החשיכה שירדה מוקדם גרמה למצב רוח מיוחד של שמחה ושל עצב על
כך שהיום הקדוש הסתיים .מבעד לחלונות הפונים מערבה נראו שמיים
אפורים ,ובאופק אפשר היה עדיין לראות קרניים אחרונות של השמש
ששקעה כבר מאחורי פסגת מירון.
שקיעת השמש והשמיים האדמומיים הסבו עצב רב על הנוכחים .לפי סיפוריו
של ר‘ שייע ולפי הסיפורים שסיפרו לנו ב‘חדר‘ ,בשעה זו של בין הערביים
חוזרים הרשעים לגיהינום ,אחרי שנהנו מקדושת השבת .האדמומית המכסה
את השמיים היא האש שמבעירים בגיהינום לאחר השקיעה ,ואז מכניסים
את הרשעים בחזרה .ואנחנו הילדים ,כשראינו את השמיים האדומים ,האמנו
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באמת ובתמים ,שהנה עכשיו ,אחרי שנהנו הרשעים מהשבת ,אלוהים מחזיר
אותם לגיהינום...
לאחר ברכת המזון של הסעודה השלישית החשיכה כבר הייתה במלואה;
ואז קם ר‘ שייע ממקום ישיבתו ,והוא בכבודו ובעצמו החל בתפילת מעריב,
כשכל בית הכנסת שרוי באפילה גמורה .עד סיום התפילה אסור היה להדליק
את האור.
ר‘ מאיר ואביו ר‘ חיים דוד דאגו לתאורה בבית הכנסת בסיום התפילה ,וכן
הכינו מבעוד מועד כוס יין ונר להבדלה .כדי לזכות בברכה נוספת הביאו
הדסים שהוכנו בערב שבת לברכת “בורא מיני בשמים“ .את תפילת ההבדלה
המיוחדת של ר‘ שייע קשה לי לשכוח עד היום .גם הסיפורים שסיפר
במהלך הסעודה השלישית מלווים אותי במהלך כל החיים.

סיפוריו של ר‘ שייע
כאמור ,ר‘ שייע היה מספר סיפורים מחונן .עוד בטרם פתח את פיו החל
לחכך בידיו ,לאחר מכן הרים את עיניו ואת גבותיו כדי להיטיב לראות את
קהל המסובים ,ורק לאחר שווידא שכולם מאזינים בשקט מוחלט ,אואז
השפיל את מבטו ,השמיע אנחה כבדה והחל בסיפורו .כדי להוסיף נופך
דרמטי לסיפור היה משנה מדי פעם את טון דיבורו ,משחרר אנחה או
משתתק שתיקה רבת משמעות.
הסיפור על הבעש“ט
מספרים על הבעש“ט שעבר עם קהל חסידיו ביער .עצר את עגלתו ליד
עץ עבות וציווה על שמשו לקדוח חור בעץ ולהכניס לתוכו נר בוער .עמד
הבעש“ט והתפלל ליד העץ ,עד שהנר כבה ,הרים את עיניו השמיימה וקרא
בקול גדול ,מלא שמחה“ :אני מודה לך ,הקדוש ברוך הוא ,על שהצלת את
אחינו בית ישראל מגזירה קשה“.
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המסובים הקשיבו בקשב רב .ר‘ שייע סיפר את סיפורו בצורה כה מוחשית,
עד שכולנו ראינו בדמיוננו את הבעש“ט עומד מול העץ ומתפלל בדבקות,
ולולא תפילתו רבת האמונה של הבעש“ט ,מי יודע מה היה קורה.
זה היה המסר .ר‘ שייע ידע בדיוק רב איך להעבירו לקהל שומעיו.

הסיפור על הצדיק ר‘ אהרון לייב
פעם אחת ,כאשר נסע ר‘ אהרון לייב מפשעמישיל( ,עיירה בפולין) לביקור
בעיר רימנוב ,ציווה על עגלונו לעצור לפני הכניסה לעיר .הוא נתן לעגלון
את אדרתו והורה לו לשבת בתוך העגלה ,והצדיק בכבודו ובעצמו לבש את
בגדי העגלון ,ישב במקומו ואחז במושכות.
בכניסה לעיירה קידמו את פני הבאים חסידים רבים ,שידעו שהרבי צריך
להגיע .הם מיהרו לברך לשלום את ה“צדיק“ ,הלוא הוא העגלון ,שישב
בירכתי העגלה .רק ר‘ נפתלי מריבשיץ ניגש לעגלון וקרא“ :שלום עליכם
רבנו “.תמה ר‘ אהרון לייב ואמר“ :איך הִבחנת בדבר?“ ענה ר‘ נפתלי“ :ראיתי
באיזו הכנעה נוהג רבנו בסוסים ,וידעתי מיד כי הוא הצדיק“.
סיפורים חסידיים מעין אלה ,שנועדו לפאר את סגולותיו של הרבי הצדיק,
הם טיפה בים ותקצר היריעה מלהעלות את כולם ואת כל דברי התורה אשר
שמעתי מפיו של רבי גברא.

בבב
גם אחרי נישואיי המשכתי להגיע מדי שבת לתפילות מנחה ומעריב בבית
הכנסת טשורטקוב ,כדי לחוש את יציאת השבת ולצפות לשבת הבאה .החיכוך
עם הקהל ,סיפוריו המרתקים של ר‘ שייע והאווירה הקסומה והמיוחדת ,כל
אלה משכו אותי ,ומי שלא חווה בצעירותו חוויות מאין אלה ,לא מעלה על
דעתו את גודל ההפסד .זאת ההרגשה המלווה אותי כל חיי ,ואני מתמלא
געגועים לאותם ימים מופלאים ,געגועים המתחזקים לעת זקנה ביתר שאת.
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המצב הביטחוני בצפת :פרעות תרפ“ט
פרעות תרפ“ט החלו בירושלים ב 23באוגוסט .1929 ,הערבים שהרגישו
מאוימים בגלל הגידול באוכלוסייה היהודית ,פתחו בהפגנות מחאה,
שהתפשטו לאירועים אלימים בכל רחבי הארץ.
לצפת הגיעו הפרעות ביום חמישי ה 29באוגוסט .בשבת קודם לכן נערכה
הפגנה גדולה .המוני ערבים מוסתים נכנסו לסמטאות הרובע היהודי .ראש
הצועדים הניף דגל ולצדו צעד מתופף ,ויחד הלהיבו את ההמון בשאגות
רמות“ :סייף אלדין חג‘ אמין“ (חג‘ אמין הוא חרב הדת) .ההמון ניפץ חלונות
ועקר דלתות .קורבנות בנפש אמנם לא נרשמו באותו יום ,אך היה בזה
משום רמז לבאות.
התושבים היהודים קיוו להאמין כי אירועי אותה שבת לא יִּׁשָנּו .נדמה
היה כי השלטונות ישמרו על הסדר בעיר ,ולא כך היה .הלאומנים
הערבים לא רצו לפגר אחרי אחיהם שהתפרעו בכל רחבי הארץ .השקט
המתוח נמשך כל אותו שבוע עד יום חמישי .באותו יום יצאו הפורעים
מהמסגד הגדול שנמצא בלב השוק .אחרי נאום הסתה ,שבו דווח לקהל
המתפללים שביפו הרגו היהודים חמישה ערבים ,החלו ההתפרעויות.
הפורעים המוסתים פרצו אל תחומי הרובע היהודי ,אוחזים בידיהם
סכינים (שבריות) ,גרזנים ונבוטים .בראש הפורעים צעד לא אחר מאשר
עבד אלרחמן ,פועל ערבי שעבד במאפייה של אייזנברג .הוא הלך בראש,
נושא תוף ענק על כתפו ,והכה בו באכסטזה .ההשתוללות ומעשי הביזה
וההרג נמשכו כשעה.
את אותו יום חמישי של חודש אב לא אשכח כל חיי .חזרתי מה‘חדר‘ ,אמי
נתנה לי פרוסת לחם כמנת ביניים בין ארוחת הצהרים לערב .רצתי והפרוסה
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ביד ,במעלה המדרגות המובילות לרחבה שעל יד בית הכנסת קאסוב ,שם
כאמור ,נהגו להיפגש ילדי השכונה .אותו יום הגיעה קבוצת ילדים ,בהם
גם ברוך ,אחי ,המבוגר ממני בשלוש שנים ,ועוד כמה ילדים בני גילו .היו
שם גם האחים יצחק (איציקל) ויעקב (יענקל‘ה) ,בני משפחת בריטוויץ‘,
משפחה חרדית שגרה סמוך לבית הכנסת קאסוב .איציקל היה בן גילו של
אחי ברוך ,ויענקל‘ה בן גילי שלמד אתי ב‘חדר‘.
בעוד יענקל‘ה ואני משחקים בתופסת ,נראה שכננו רבי לוי יצחק ,ששמר
בדרך כלל על הופעה מהודרת והתהדר בתואר בעל הזקן הארוך ביותר
בשכונה ,רץ מבוהל במורד המדרגות של בית כנסת האר“י ,ואחריו דולק
ערבי ,אוחז ביד אחת מקל ארוך וביד אחת – גרזן .ראינו איך הערבי משיגו
כמעט .מרוב פחד הגביר לוי יצחק את מהירות ריצתו והצליח להגיע
לביתו.
חבריי המבוהלים מיהרו להתפזר .איציקל ויענקל‘ה ברחו לביתם ,וברוך
אחי נעלם אתם .אני משום מה החלטתי לרוץ לביתי שנמצא במורד הרחוב.
הערבי החל לרדוף אחריי .המרחק בינינו הלך והתקצר .נוכחתי לדעת שלא
אצליח להגיע הביתה בשלום .בשניות המעטות שהפרידו בינינו זינקתי
לחצר בית הכנסת אבריטש בתקווה למצוא שם מחסה.
בחצר בית הכנסת היו שני בתי שימוש צמודים זה לזה ,לא פעם הזדמן לי
להשתמש בהם .בכל אחד מהם נמצא בור גדול שנועד לקלוט את הצרכים.
נכנסתי במהירות לאחד מבתי השימוש ,ואז הגיעה לאוזניי קול חריקה של
שער שנפתח .ידעתי שהערבי בעקבותיי.
פחד מוות תקף אותי ובלי להסס קפצתי לתוך הבור המלא צואה ושתן.
כשאני שקוע עד צוואר ,ראיתי את הערבי והגרזן בידו ,ונזכרתי בפסוק:
“מאין יבוא עזרי “.ריסנתי את הבכי שפרץ בתוכי כשהבנתי איזו טעות
בסיסית ועמוקה עשיתי...
הערבי הסתכל כה וכה ,וכיוון שלא האמין שאני בתוך הביוב ,הוא הסתובב
על עקבותיו ויצא .אחר כך שמעתי אותו נכנס לבית השימוש השני ,וכשלא
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ראה אותי ,יצא החוצה .עצרתי את נשימתי עוד כמה דקות ,ולאחר ששמעתי
שוב את חריקת השער ,ידעתי שניצלו חיי.
בקשיים מרובים ובתחושה חזקה של גועל נפש נחלצתי מתוך הבור ,ורצתי
הביתה נוטף צואה .מצאתי דלת סגורה ,ובראותי שדלת השכנים שלנו ,לאה
די פינסקרען ובעלה משה לייב ,נעולה גם היא ,כבר לא יכולתי להתאפק
יותר ופרצתי בבכי .זה היה בכי עצור ,בלי קול ,ביודעי שאין מקשיב.
עד היום איני זוכר שבכיתי אי פעם בקול ,גם כאשר אבי ‘ליטף‘ את לחיי
(החטיף לי סטירה קטנה) פעם אחת ויחידה ,גם אז לא בכיתי .אני כן מזיל
דמעה כשיקיריי ,חברים או בני משפחה ,מסתלקים מן העולם ,אבל מעולם
לא בכיתי בקול.
מטונף מצואה ומשתן עמדתי מול הדלתות הנעולות ולא ידעתי מה לעשות.
תיארתי לעצמי כי אבי ואמי ברחו לבית סבתי קריינדעל ,שגרה בהמשך
הרחוב ,בחצר הסגורה של רוחלאיציקלייבס היא רוחל קורן.
התחלתי לרוץ לבית סבתי .פחדתי פחד אימים ורצתי כמרחף באוויר,
על אף בגדיי הספוגים .תוך כמה רגעים הגעתי .בחצר ,מאחורי הדלת
הנעולה על בריח כבד ,כבר הסתופפו כמה משפחות שברחו מאימת
המוות ומצאו מחסה מפני הערבים שהשתוללו בסמטאות .דפקתי
בחוזקה בדלת .אישה שעמדה על הגג ראתה אותי .הוכנסתי פנימה,
והדלת נסגרה מאחוריי.
אמי לא הכירה אותי .לקח לה רגע או שניים לזהות שהילד המכוסה צואה
הוא הבן שלה ,ופרצה בבכי .אבי התעשת במהירות ,העמידני במרכז החצר,
על יד בור המים ,הפשיט אותי מכל בגדיי ,ובעודי עומד מולו ערום ועריה,
החל לשאוב מים בעזרת המשאבה המורכבת על אדן הבור והתחיל להסיר
מעליי את כל הסחי.
ברגעים אלה נהניתי מאוד .זכיתי לתשומת לבם של כל הנאספים ,אף
שהתביישתי וניסיתי בעזרת ידיי להסתיר את מבושיי .מפני שלא היו לי
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בגדים להחלפה ,הולבשתי בכותנתו הארוכה של סבי ז“ל ,שסבתי שמרה
במשך ארבעים שנה ,מאז נפטר בי“ד תמוז תרמ“ט ( 12ביולי .)1889
שערו בנפשכם איך נראה ילד בן חמש ,עטוף כתונת לבנה ארוכה ,הגדולה פי
עשרה ממידותיו .ביקשתי שיכרכו חגורה או חבל סביב מותניי ,כדי ששולי
הכותונת לא יטאטאו את הרצפה .את סנדליי רחצו במים ,וגם אותם לא
יכולתי לנעול ,לכן הסתובבתי יחף.
בחוץ המשיכו להישמע צעקות מחרידות .הרחובות בערו ,וההתפרעות
עדיין לא נרגעה .מי שתפסה יוזמה הייתה רוחל קורן ,בעלת החצר .על
הגג שבלט מעל דלת הכניסה היא העמידה פח שמן זית ופרימוס גדול,
בעל שני ראשים .היא הרתיחה את השמן ובעודה עומדת לבדה על הגג,
צרחה על הערבים שהתכוונו להיכנס לסמטה“ :מי שיעבור ליד הדלת ,אני
שופכת עליו שמן רותח “.בכך הצילה את מעט היהודים שהסתופפו בחצר
ביתה.
בחצר ביתו של מוישה לאהר התגוררו הורי רחל ,אשתי ,אהרון כהן מוהליבר,
אשתו חיה וילדיהם .אהרון מילא את החצר באבנים גדולות ,העלה אותן לגג
שמעל הכניסה .שכן אחר קנה שני פחי שמן ,ומילא בהם את דוד הכביסה.
במשך כל הלילה הרתיחו את השמן .הדלתות והמשקוף שבכניסה היו
מחוזקים בשלושה בריחים שהכין הנפח שמיל גרוס .בחצות החלו הדפיקות
על השער .אהרון טיפס לגג ,יידה אבנים ושפך שמן רותח על הפורעים
שברחו.
משה ,אחי הבכור ,הגיע מהיכן שהוא ,כשהוא אוחז ג‘מלי ,מקל גדול,
בידו והודיע לדיירי החצר כי יצא כרוז ,בהוראת הקצין הבריטי פאראדי,
הקורא לכל יהודי הרובע להתפנות מבתיהם ולהגיע לסַָרי ָה( .כך כונה
בניין הממשל הבריטי שנבנה עוד בתקופת השלטון העות‘מאני ,ושימש
כבית סוהר וגם כאורוות סוסים של חיל הפרשים של המשטרה .המבנה
קיים עד היום) .בכרוז נכתב ששוטרים אנגלים וערבים ישמרו על כל מי
שיצא מביתו.
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בחצר הסַָרי ָה
אחוזי פחד יצאו כולם מבתיהם ,ובכללם אלו שניסו להתגונן ,והלכו לכיוון
הסַָרי ָה .כשכותונת לגופי וברגלים יחפות ,פסעתי על אבני המרצפת שהציקו
לכפות רגליי .מדי פעם נשאו אותי המבוגרים על ידיהם ,וכך עברנו ,אחוזי
אימה ,גם ברחובות הערבים ,עד שהגענו לחצר הסַָרי ָה ,מרחק של חצי שעה
הליכה.
למעלה מאלף איש נדחקו בחצר הסַָרי ָה המוקפת מרפסות ,מתחת להן
אורוות הסוסים ,ובמרכזה  -השוקת .אמי שמרה עליי מכל משמר ולא
עזבה אותי לרגע ,כי הלוא הייתי ‘המזיניק‘ .ברקע עוד נשמעו הדי הפורעים,
שהמשיכו ללא הפרעה במעשי ביזה ורצח של נשים וזקנים .הפורעים
הרגו בצורה אכזרית ביותר .בין הנרצחים היו שהכירו היטב את רוצחיהם
הערבים ,שאתם קיימו יחסי שכנות טובים ,והתחננו לשווא על חייהם.
מספר הקרבנות הגיע לעשרים ,מלבד הפצועים שנפטרו מאוחר יותר.
האספסוף לא הסתפק בכך והעלה באש את הבתים הסמוכים לרובע הערבי.
גם ביתה של סבתי חוה ,בתו של משה חר“ג ,שבו ביליתי לא מעט בילדותי,
נשרף כליל.
בין הבתים שהוצתו היה גם מחסן הדלק של משפחת קלינגר ,ששכן צמוד
לרובע הערבי .הרוח הפיחה את האש שהתפשטה לעבר הרובע הערבי.
הערבים חשו להציל את בתיהם ,ובזכות כך ניצלו חייהם של יהודים רבים.
עם רדת החשכה פרצה מהומה גדולה בתוך חצר הסַָרי ָה הצפופה .השוטרים
הערבים שעמדו על המרפסות עם תגבורת שהגיעה מעבר הירדן ,פתחו פתאום
באש .הם טענו שכוונתם הייתה להגן עלינו מפני הערבים המתפרעים ,אך
ל ַ ֲאמִּתֹו של דבר הם כיוונו את רוביהם לעבר הקהל שבחצר .שני ילדים נהרגו
וכמה נפצעו .אמי אחזה בידי והכניסה אותי במהירות לתוך אחת האורוות.
האורווה הייתה חשוכה .אמי השכיבה אותי בין האנשים שהצטופפו ואמרה
לי להישאר שם .היא עצמה הלכה להשגיח על אחיי שנשארו בחצר.
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נראה שנרדמתי .תוך כדי שינה הרגשתי חמימות מתפשטת בכל גופי.
כשהאיר השחר והתעוררתי ,נגלה לעיניי מחזה מחריד :במשך כל הלילה
שכבתי בין רגליו של סוס מת ,שהתפגר כנראה באורווה ונשאר שם .לידי
מצאתי את השכן שלנו איציק שגם הוא ,כשאר האנשים ,התכרבל מתוך
פחד בין רגליו של הפגר.
בין השוטרים הערבים שהיו על המרפסות בלטו שוטרים ירדניים ,חגורים
חגורות אדומות רחבות .הם שירתו בחיל הספר הירדני ,והבריטים הביאו
אותם לתגבורת .הם פתחו בירי לעבר הקהל גם למחרת היום ,וגרמו
לפציעות.
זה היה ביום שישי .אוכל ומים לא קיבלנו .אנשים שתו מתוך השוקת
מרוב צמא .השוטרים שעמדו על המרפסות החלו לזרוק פיתות ולחם לעבר
הקהל .תארו לעצמכם את המהומה שנוצרה כשכל אחד רצה לתפוס לעצמו
פיתה או לחם ,והשוטרים עמדו למעלה וצחקו.

הביזה וההרס שהתגלו לנו בעקבות הפרעות
בצהריים החליט אבי שהוא רוצה לראות מה קורה בבית שלנו ,ולקח אותי
אתו (אמי ואחיי נשארו) .בפחד רב חלפנו על פני הרחובות השוממים,
וכשהגענו לרחוב היהודים התגלה לנגד עינינו מראה איום ונורא :הבתים
פרוצים ,החלונות שבורים ,דלתות החנויות פתוחות ,ומרכולתן בחוץ.
נכנסתי לאחת החנויות הפרוצות שהייתה שייכת לערבי מעין זיתון .קראו לו
אַָדמָנג‘י (פירוש השם קולה הפיצוחים) .מצאתי את האגוזים ,השקדים ושאר
הפיצוחים פזורים על הרצפה ,למרבה שמחתי .אף פעם לא יכולתי לקנות
פיצוחים ,וכך באין מפריע מילאתי שקיות ,עשויות נייר מלט ,בחומוס מתוק
וב‘מלאבס עלהלוז‘ (שקדים מצופים בסוכר) והמשכתי עם אבי .בדרך ,על
אבני הריצוף העתיק ,נותרו כתמי דם.
הבית שלנו ,כמו מרבית בתי היהודים ,היה פרוץ .בחצר מצאנו את החפצים
שלנו זרוקים ומפוזרים ,ובתוך הבית התגלה לנו חורבן .בכל ארון ובכל

ההרס והחורבן בשוק היהודי לאחר פרעות תרפ“ט.

שידה נראו סימני ביזה והרס ,אף על פי שלא היה הרבה מה לקחת .בין
הבגדים המוטלים על הרצפה מצאנו את בגדיי .אבי הלביש אותי ומיהרנו
לעזוב את המקום .אבי רצה לנעול את הבית ולא הצליח ,כי המנעול נשבר.
הלכנו לביתו של ר‘ יחיאל פדהצור ,חבר של אבא ,לראות מה שלומו.
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ביתו נראה בדיוק כמו שלנו לאחר הביזה ,וחפציו פזורים ושבורים .אחר כך
נודע ששמונה עשר איש נהרגו בפוגרום ,וכחמישים יהודים נפצעו .הקהילה
מנתה אז כשלושת אלפים נפש.
באותו לילה של יום חמישי הובלנו כצאן לטבח אל הסריה ,חדורי תחושת
עלבון וחוסר אונים ובלי יכולת להתגונן .היה זה המקור לנחישות ולאומץ
הלב שהפגין הישוב היהודי במלחמת הקוממיות.

הרובע היהודי שנשרף בפרעות תרפ"ט

בניית ‘המרכז‘ בסיועו של ועד העזרה האמריקאי
כבר למחרת הטבח חזרו החיים לקדמותם .הערבים נכנסו לרובע היהודי,
והמסחר התנהל כרגיל ,כאילו דבר לא אירע .כשנשאלו איך עשו את מעשי
הזוועה ,הם אמרו ש“זה הילדים הפרחחים“.
ועד העזרה האמריקאי נחלץ לעזרה לתושבי העיר השדודה .מאחר שרוב
החנויות נשדדו והיה מחסור במזון ,התקיימה חלוקת מזון בבית הכנסת
בירב שנקרא ביידיש די מארקאנער שול .לשם הביאו את החבילות ולשם
הגיעו נציגי המשפחות .כל משפחה קיבלה לפי גודלה מצרכי מזון ,שכללו
קמח ,סוכר ,שמן ,סרדינים ועוד.
כפיצוי על הפרעות החליט ועד העזרה האמריקאי להקים מבנה גדול על
השטח שבו עמדו בתי היהודים שנשרפו ,על גבול הרובע הערבי .המבנה
שנועד להיות מרכז מסחרי נבנה מבטון מזוין .לא נחסכו בו מלט וברזל.
בנייתו נמשכה למעלה משנתיים ,והוא הוקם כדי לתת ביטחון והגנה
לתושבים שאיבדו את רכושם .למבנה ניתן השם ‘המרכז‘ .בעיני ערביי העיר
נראה ה‘מרכז‘ כמבצר.
עם פרוץ המלחמה ,ב ,1947מיקדו הערבים את כל מאמציהם כדי לכבוש
את המבנה ,כשהם מרכזים את מיטב הלוחמים שלהם בניסיונות לפרוץ
פנימה ,ניסיונות שנהדפו ברובם על ידי מגיני קטע ד' .מאז ועד היום
עבר המבנה כמה גלגולים .לא מעט מפעלים ניסו בו את מזלם בהצלחה
מועטה.
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פרק יד

פרעות תרצ“ו ()1936
בעקבות הפרעות של  ,1929וכיוון שהשלטונות הבריטיים לא נקטו צעדים
יעילים כדי להגן על האוכלוסייה היהודית ,התחזק ארגון ההגנה שהוקם
ב ,1920-ונועד “להגן על חיי היהודים ,ועל רכושם וכבודם“.
במשך דורות רבים חיו בצפת יהודים וערבים בדוקיום .ראש העיר היה
ערבי ולצדו כיהנו תשעה חברי מועצה ,בהם רק שני יהודים :אידל מייברג
(יהודה) ודוד באהר .למעשה הערבים הם שהנהיגו את העיר ,וכל החלטה
שהתקבלה במועצה עברה בקלות .על פניו לא הייתה כל סיבה לקום יום
אחד ולטבוח בשכנים החלשים .לכן היו הפרעות הפתעה מוחלטת .היהודים
לא התכוננו לכך וגם לא התגוננו .הקהילה בעיר הונהגה על ידי יהודים
חרדים אשר היגרו ממזרח אירופה והורגלו לפרעות בארצות מוצאם ,שם
התגוננו באופן פסיבי .הם ירדו למרתפים והסתתרו במקומות מוגנים כדי
לשמור על חייהם .כך נהגו גם בצפת.
לנו ,אנשי היישוב ,לא היה ספק שהאידיליה לא תימשך זמן רב ושעלינו
להקדים רפואה למכה .למרות יחסי השכנות מתחת לפני השטח רגשו
הרוחות וכשפרצו הפרעות תפסו כמה צעירים יוזמה והתגוננו מפני
הפורעים .זו הייתה יוזמה אישית ,ללא הנהגה .בזכות היוזמה והתושייה של
אותם צעירים ניצלו רבים מתושבי העיר.
ההתארגנות הצבאית וניסיונותיו של היישוב היהודי להגן על עצמו ,כל
אלה לא הביאו ביטחון לתושבי הרובע היהודי .ב ,1936כשפרץ מרד ערבי
בראשות חג‘ אמין אל חוסייני ,ומאורעות דמים שטפו את כל הארץ ,שוב
מצאו את עצמם יהודי צפת חשופים למתקפותיהם של שכניהם הערבים.
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הטבח בבני משפחת אּונגֵר
באחד הלילות נכנסו הערבים לרובע מכיוון בית הקברות היהודי ,וחיפשו קרבנות.
הם הסתובבו באין מפריע בתוך הסמטאות הצרות ,והרסו את כל הנקרה בדרכם,
עד שהבחינו מבעד החלון הנמוך של אחד הבתים בדמות רכונה.
זה היה ר‘ אלטֵר אּונגֵר ,סופר סת“ם .שקוע היה בכתיבת ספר תורה לאור
עששית ,שעמדה על השולחן שליד החלון .מהיותו חירשאילם לא שמע ר‘
אונגר את המהומה שבחוץ ואת הדי היריות.
הערבי שהבחין בו ירה ירייה אחת ברובה ציד .הכדור הבודד פילח את
ראשו והרגו .הערבים לא הסתפקו בכך .הם נכנסו לביתו דרך הדלת ,שלא
הייתה נעולה ,ומצאו את אשתו של ר‘ אלטֵר ,את הסבתא ואת שלושת
ילדיהם שישנו במיטותיהם .הערבי ניגש למיטה של הילדים וירה בהם,
זה אחר זה .אמם שרצתה לגונן על ילדיה ,נשכבה עליהם .הערבי ירה בה
כדור אחד שפגע באצבעה וגרם לקטיעתה .אשתו של ר‘ אלטר והסבתא
שרדו את הטבח.
התוקפים התקדמו לכיוון בית הכנסת אבוהב ,אך התקדמותם נבלמה .לא
רחוק מביתו של ר‘ אלטֵר התגוררו כמה חלוצים שבאו להתיישב במושבה
מחניים .אחד מהם ירה באקדחו .התוקפים ברחו ונכנסו לסמטה אחרת,
שם נתקלו בשני צעירים חברי ארגון ההגנה ,אברהם בן בצלאל ודניאל פרל,
שהחזיקו אקדח ברשותם והבריחו את המתפרעים.
אותו ליל דמים לא יישכח מזיכרוני .זה היה בחודש אב ,ה 13באוגוסט,
 .1936אותה עת היינו בבית ,שנמצא על גבול הרובע האשכנזי והספרדי,
סמוך לבית אונגר .באמצע הלילה התעוררנו לקולות ירי.
אבי יצא החוצה לראות מה פשר היריות ומה מקורם .הוא ירד לרובע
הספרדי והזדעזע למצוא את חברו הטוב אלטֵר אּונג ֵר שרוע על יד החלון
כשראשו מרוסק .נכנס אבי בדלת הפתוחה וראה את אשתו של ר‘ אלטר
שנפצעה ואת אמה הזקנה ,ועל פניהן הבעת אימה .במיטה הקטנה
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שבפרוזדור שכבו שני ילדים הרוגים .הבת הבכורה יפה נפצעה קשה
ונפטרה כעבור יומיים.
כשחזר אבי וסיפר את אשר קרה ,ניעורה סקרנותי ויצאתי לראות את
המחזה הנורא ,אף על פי שאבי לא הרשה .מצאתי את אנשי קיבוץ מחניים
מטפלים בבני המשפחה הפצועים ומעבירים אותם לבית החולים .יפה ,הבת
הפצועה ,למדה בכיתה של רחל ,אשתי ,בבית הספר אליאנס.
אנחנו ,הילדים ,הסתקרנו לראות מאין הגיעו הפורעים ולאן ברחו .למחרת
בבוקר לא התאפקנו ויצאנו לסמטאות הצרות .על אבני המרצפת מצאנו
עקבות וסימנים של דם.
מאוחר יותר נודע לנו שאת הרצח ביצע ערבי נוצרי בשם מיכאיל ,בעל
מספרה ברחוב היהודים ,שהחזיק ברשותו רובה ציד .מאז הטבח לא חזר
למספרה מפחד נקמה.
המקרה המזעזע הזה עורר רצון בקרב צעירים רבים להתארגן ולהגן על
הרובע היהודי ,כדי שטבח נורא מעין זה לא יִּׁשָנֶה.

מיסטר וּוד ,הסרג‘נט הבריטי
במהלך פרעות  1939 – 1936הוצב הסרג‘נט הבריטי מיסטר ווד בקצה
העיר ,קרוב לבית הקברות ,כדי לשמור על הרובע היהודי .עמדת השמירה
שלו הייתה בבית משפחת ברנזון ,שממנה ניתן היה לשלוט על כל הסביבה.
בנוסף לתפקיד השמירה קיבל מיסטר ווד ממשרד הבריאות רובה ציד
דוקני להשמדת כלבים משוטטים בסמטאות ,בעקבות מחלת הכלבת
שפשטה בעיר .בשעות היום הוא נהג להסתובב ולירות בכלבים משוטטים
לצהלותיהם של הילדים ,שלא ראו כדבר הזה .מיסטר ווד התחבב מאוד על
ילדי השכונה ולימד אותנו להשתמש במקלע שלו.
ערב אחד הותקף הרובע על ידי קבוצת ערבים שניסו להיכנס מול העמדה
שבה שמר .הוא פתח עליהם באש חזקה ממקלע הלואיסגאן שלו והניסם.
תגובתו הנחושה הצילה את הרובע מאסון כבד .כעבור יום שבו התוקפים
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לתקוף את הרובע הסמוך .הפעם הצליחו לבצע את זממם ולרצוח בדם קר
את אלטר אונגר ואת שלושת ילדיו .הטבח הנורא פסק הודות למיסטר ווד.
הוא יצא מעמדת ברנזון ,כיוון את המקלע שבידיו לעבר היורים ,פתח באש
והניס את התוקפים ,תוך שהוא גורם להם אבידות קשות .למחרת חילק
לילדי השכונה את תרמילי הכדורים שירה בלילה .יש לציין כי התנהגותו
ואומץ לבו הצילו את העיר וזיכו אותו באהדת תושביה ,אסירי התודה.

גיוסי לתנועת הנוער
בהיותי כבן שתים עשרה עברה השמועה מפה לאוזן :מאיר מיברמייברג
(מייבר) ,שהפך אחד ממפקדי ההגנה בצפת ולימים כיהן ,בין שאר תפקידיו

מדריכים בתנועת הנוער ,ב( ,1941מימין לשמאל) עומדים :שושנה גייגר ,אני ,הניה כספי,
חיים גייגר ,יהודית ליפשיץ ,אברהם הרוש( ,מימין לשמאל) יושבים :שרה פינקלשטיין,
נחום כוכב ,ישראל רוטשטיין ,הניה כוכב ,רפאל אדרעי
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הציבוריים ,כראש העיר ,והתאומים שמואל ודניאל פרל ,בחורים חסונים
ואמיצי לב ,המבוגרים מאתנו בשש  -שבע שנים ,מזמינים אותנו ,הנערים בני
השתים עשרה ומעלה ,לפגישה שתתקיים בחצר התחתונה של מלון פרידמן.
אף על פי שידענו פחות או יותר מה עומדים לומר לנו ,חיכינו בקוצר רוח
לפגישה .מאיר מיברמייברג פתח ואמר בהתלהבות“ :אנו גזע של יהודים
גיבורים ולא נדמה לאותו יהודי גלותי המושיט את צווארו בלית ברירה .אנו
נהפוך את אופל הלילה לידיד “...וכך בלשון ציורית ובשימוש במטפורות
ניסה לטפח בנו את האמונה בכוחנו ולהחדיר בנו את ההחלטה לא לתת
לאירועים ,כמו אלה שקרו ב 1929ומקרה השחיטה של בני משפחת אונגר,
לחזור על עצמם.
“מהיום “,אמר מייברג“ ,נפתח באימוני לילה ואימונים בכלים קטנים ונתחיל
להיערך לקראת הבאות “.הפגישה הסתיימה בהסכמה כללית ,חרף ההסתייגויות
כי כבר בפגישתנו הראשונה ניסתה קבוצת נערים להשפיע על אחדים מאתנו
להצטרף לארגון הנוער בית“ר ,דבר שלא היה לרוחם של חלק מהחברים.
כבר למחרת היום קיימנו ,כמה חברים מהכיתה ומכיתות אחרות ,פגישה מיוחדת
בתוך מתחם בית הספר .החלטנו שאנו בעצמנו ,ללא עזרה מבחוץ ,נקים ארגון
בני נוער בלתי תלוי שייקרא ‘בני דרור‘ .עליי הוטל התפקיד למצוא מועדון.
לשמחתי מצאנו מהר .אדון ספיר הדוור ,שגר בסמטה מתחת לבית הכנסת
קרלין ,עזב את ביתו ועבר לבית גדול יותר .באותו יום השתלטה קבוצתנו
על הבית שלו ,וכולנו התגייסנו לסייד ,לשפץ ולהפוך את הבית למועדון .כל
אחד מאתנו הכין תמונות וקישוטים והגה סיסמאות לפי צו השעה וברוח
ההתיישבות העובדת (תנועת המושבים והקיבוצים).

ואלה הסיסמאות שקישטו את מועדוננו הקטן:
1 .1רץ כצבי וגיבור כארי
2 .2באי עולם נסקרים בצִּפִיָתֶָך
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3מים עמוקים י ְִדל ֵם איש תבונה
4ענווה דגלנו
5לא עוד – צו השעה
6שא בגאווה את זיכרון עיר מולדתך
7לעבודה ,להגנה ,לקיבוץ ולהכשרה (סיסמא שמצאה חן בעיני
חברי הקבוצה).

סיסמאות אלו ,הקוראות להתגייס לעבודה ולהגנה ,השפיעו עלינו מאוד.
אנו ,בני הנוער ,צעירים ,תוססים וחדורי אידיאלים ,החילונו להיפגש כל יום
כמעט ,וכל שיחותנו נסבו על אודות אירועי השעה.
במקביל התחלנו בחזרות להצגה בשם :בוצינא קדישא ,שבחרנו להציג
בפני ילדי בית הספר ‘מזרחי‘ ,כל זאת כדי שיכירו אותנו כקבוצה מגובשת
בעלת שאיפות להשפיע בעתיד .בהצגה התחפשנו לערבים ורקדנו לפי
מנגינה מיוחדת .את השיר להצגה בוצינא קדישא חיברו חבריי ,תלמידי
כתה ח‘ ,ב ,1936והוא כולל משפטים בעברית ובערבית כדלקמן:
"וואחאד גהווע בקרה תניין
שם ארצנו פלסטין.
פלסטין לא ארץ ישראל
כך רוצה האנגליזי וגם ישמעאל.
פזמון חוזר:
אהט מאסארי בעס (תן רק כסף)
היהודים עלו כמו אש,
רוצים אותנו לגרש,
רוצים אותנו לרמות,
קונים אצלנו קרקעות.
פזמון :תם ,תם ,תם ,תם ,תם ,האט מאסארי בעס.
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האימונים על פסגת הר כנען
כבר בשבועות הראשונים להתארגנותנו כקבוצה ,החליטו להתלבש עלינו,
כמו היינו פרי בשל ,מדריכי בית“ר ,התאומים שמואל ודניאל פרל ומדריכי
הנוער העובד משה גרינפלד ונחום כוכב.
קסמה לנו במיוחד קריאתו של דניאל ,מדריך בית“ר ,להקים מחנה
אימונים על המצודה .דניאל ,איש מעשה ,הקים אוהל ענק עשוי שֹקים
ישנים והכשיר חברים ובהם גם את שרה רוט (לימים שרה מייבר) להיות
מדריכים לאיתות בדגלים ומורס .כל אלה ומשחקים נוספים שכנעו אותנו
להצטרף למחנה שלו.
מיד בתום המחנה החליט דניאל להקים מחנה נוסף בביתה של שרה לוי,
אלמנה אצילה ,בעלת אמצעים ,שהגיעה מאוסטרליה ורכשה אדמות על
הר כנען .על השטח שרכשה הקימה עשרה בתים ובית מלון גדול .מספרים
שאת חומרי הבנייה הנדירים הביאו על גבי חמורים מסוריה ומלבנון ואת
השיש הביאו מאיטליה .לימים השתלט הצבא הבריטי על בית המלון
ופינה אותו כשעזבו את הארץ .בית המלון קיים עד היום ונקרא בשמו
החדש כנען ספא.
כדי למשוך אותנו לשורותיו צירף דניאל כמה נערות ,בהן :אחותו ציפורה
פרל ,לאה בנדרלי ,תיקי פרל וטובה שור .המחנה התקיים על פסגת הר
כנען .במשך שבוע ימים דאג דניאל ללמד אותנו אימוני שדה ותקשורת
והחדיר בנו אידיאלים .לזכותו ייאמר שבלי עזרה ובלי השתתפות של
גורמים זרים הצליח דניאל לגבש קבוצה מאורגנת ומאומנת ,ועל כך נתונה
הערכתי אליו.
ואולם מדריכי ‘הנוער העובד‘ נחום כוכב ומשה גרינפלד לא נחו ולא
שקטו על שמריהם ,בראותם כי ההשתלטות של דניאל על קבוצת ‘בני
דרור‘ מצמיחה כנפיים לכיוון בית“ר ,והם זימנו את דניאל ושמואל
לפגישה ,בסיומה הוחלט לאפשר לכל אחד מחברי הקבוצה שלנו להחליט
לאן מועדות פניו.
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חבריי לאימונים( .מימין) בשורה העליונה :יענקל‘ה ורשאי ,אני ,אבישי זיפלינגר ,דוד שטרנגלז,
יצחק כהן ,יעקב פלפל ,המדריך דניאל פרל ואליעזר טויסטר מרכיב משקפים.
יושבים :סמי שטרנברג ,זאב כהן ,ברגמן ושלמה לוברבוים (דפנה)

לשם כך הוזמנו לפגישה על גג מועדון בית“ר ,ליד ביתו של משה יהודה
קירשנבוים ,איש אשכולות ואחד מעמודי התווך של הקהילה בצפת .דניאל
העמיד אותנו בשורה ,ערך לנו מסדר ואחרי נאום קצר אמר“ :מי שרוצה
להמשיך במסגרת שהתחיל בה ,זאת אומרת להצטרף לבית“ר ,יצעד צעד
אחד קדימה“.
מתוך עשרה נערים שישה צעדו קדימה .ארבעה ,ואני ביניהם ,לא זזנו.
בצער רב נפרדנו מדניאל ,כי את דניאל באופן אישי הערכנו מאוד ולא היינו
מחליפים אותו ,אבל העדפנו את סיסמת ‘הנוער העובד‘“ :לעבודה ,להגנה,
לקיבוץ ולהכשרה“.
במסגרת תנועות הנוער לא חדלנו ,חבריי ואני ,להתאמן ולהיערך לקראת
הימים הבאים ,שאיש לא ידע מה טומנים בחובם.
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פרק טו

 :1939 – 1937עבודותיי למען הצבא הבריטי
במקביל לאימונים הצבאיים נאלצנו לצאת לעבוד .אנחנו ,בני המשפחות
מרובות הילדים ,היינו מודעים לצורך לסייע למשפחה ,וכך מצאנו
את עצמנו מגויסים לעבודות שונות ומשונות שיזמו הבריטים בזמן
ששלטו בארץ.
הבריטים נקטו עמדה של ‘הפרד ומשול‘ .להגשמת מטרתם וכדי להגן על
שלטונם בשיאם של מאורעות תרצ“ותרצ“ט ,הם הקימו כמה מצודות
ומבני משטרה ,שאותם תכנן המהנדס הבריטי צ‘ארלס טיגארט .בצפת בנו
שתיים כאלה :אחת על הר כנען ,החולש על העיר ,ואחת על הגבול שבין
הרובע היהודי לרובע הערבי .נוסף על כך החליטו הבריטים להפריד בין
הרובע היהודי לערבי על ידי בניית גרם מדרגות בין שני הרבעים ,ופרוז‘קטור
ענק הוצב על גג המצודה( .פרוז‘קטור זה שהיה אמור להגן על הרובע היהודי,
הפך מטרד ,ועל כך בפרק נפרד).
חברת סולל בונה היא שזכתה במכרז לבניית כל אותם מבנים .לצורך הבנייה
גייסו את כל כוח העבודה באזור ,ערבים ויהודים כאחד ,כולל בני ‘הנוער
העובד‘ ,בהם גם אנוכי.
בשנים  1938 - 1937עבדתי במגוון עבודות ,בין השאר בהכנת חצץ לסלילת
כביש הביטחון שהקיף את כל הרובע היהודי .אבנים גדולות הובאו מהר כנען
ונשפכו לאורך הדרך ,מגן העיר ועד בית הקברות היהודי .מהאבנים האלה
אמורים היינו לייצר חצץ בגדלים שונים .לא אחטא אם אומר שהייתה
זו עבודת פרך ,בייחוד לנערים בגילנו .גם אחיי ,המבוגרים ממני ,נרתמו
לעבודות השונות כדי לסייע בפרנסת המשפחה ,כך חונכנו!
שפְֹשָק,
מקרה מזעזע שנחרט בזיכרוני הוא מותו הטרגי של חברנו אברהם ֹ ַ
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שנהרג לנגד עיניי כשעבדנו בבניין של משטרת טיגארט ,על הר כנען .זה קרה
כשקרונית עמוסה סלעים ,שהוצאה מתוך בור ענק שנחפר מתחת לבניין,
התהפכה .אברהם נקבר תחתיה.

עבודתי בבנייה
יום אחד פנו הקבלנים משה שטרן ואריה מרמלשטיין ללשכת העבודה
וביקשו עובדים לבנות מחדש את הקיר שהתמוטט במקווה על שם האר“י
שבבית העלמין .חברי הטוב זאב טויסטר (וֹובָה) ואני נשלחנו לעבודה הזו,
שאותה לעולם לא אשכח.
בשבע בבוקר הגענו לקיר ההרוס של המקווה .מצאנו שם ערמות של
חול וחצץ ,שמהם היינו אמורים לייצר בטון ליציקה .ללא אומר ודברים
ניגשנו לעבודת הבנייה .בעזרת טוריות ואתי חפירה התחלנו לערבב את
החומרים .כעבור זמן קצר ,נשמע קולו של הקבלן משה שטרן המאיץ בנו:
“יאללה ,יאללה ,איפה הבטון?“ (עד היום מהדהדות צעקותיו באוזניי יחד
עם הרהורים נוגים על ההיבט המוסרי בהעסקת ילדים בעבודות קשות
וההשפעה שיש לזה בעתיד).
הגברנו את קצב העבודה כדי להדביק את קצב הצעקות המאיצות ,שליוו
אותנו כל העת .לאחר שעתיים של עבודה מפרכת בערבוב הבטון כבר לא
הרגשנו את הגב ואת הידיים .אבל מי אנחנו כי נלין? בושה וכלימה! כל זאת
היה כאין וכאפס לעומת העבודה שחיכתה לנו בהמשך .את כל ערימות
הבטון שהכנו ,היינו אמורים לשפוך לתוך דליים גדולים ולשנע אותם על גבי
הפיגום הגבוה .עבודה זו נמשכה עד שעות הערב .בקושי רב הגעתי הביתה.
ארוחת ערב לא אכלתי .נשכבתי במיטתי כאבן שאין לה הופכין ,מבלי לדעת
היכן אני.
אמי ז“ל לא ישנה כל אותו הלילה .היא עמדה ליד מיטתי ושמעה בכאב
לב את האנחות והגניחות ולא ידעה את פשרן .למחרת בבוקר לא יכולתי
לקום .ידיי ורגליי לא נשמעו לי .וובה חברי לא ישן אף הוא כל אותו הלילה.
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למחרת חיכה מוישה הקבלן בבית העלמין ,ליד המקווה של האר“י ,לפועלים
הצעירים שלו וובה ובנימין ,אשר בוששו להופיע ,והוא לא ידע מדוע.
עבודתי בתחזוקת קווי טלפון
במסגרת חיפושיי אחר מקור פרנסה לא בחלתי בשום עבודה .אחי דב ז“ל,
אחרי שסיים את לימודיו בקולג‘ הבריטי וידע אנגלית על בוריה ,התקבל
לעבודה במשרד הדואר ותפס עמדה בכירה .קיוויתי שאולי ממנו תבוא
הישועה וביקשתי ממנו שישבץ אותי באחת העבודות בדואר.
לצערי הרב נעניתי ב“לא“ חדמשמעי .גם הוריי הצדיקו את סירובו הנחרץ
בטענה שהוא עלול לשלם על כך ביוקר ,ושחס וחלילה לא ירננו שהוא ניצל
את עמדתו הבכירה והכניס לעבודה בן משפחה.
דב אחי התייסר על כך שנמנע ממנו לעזור לאחיו הצעיר .לאחר תקופה
התמנה דב למנהל סניף הדואר בצפת .במשרה זו עבד עד סוף חייו .בסוף
מלחמת השחרור יזם את הנפקת בול צפת הידוע ,שאותו הדפיסו על גבי
מעטפות .הבול מבוקש מאוד בקרב אספנים עד היום.
הישועה באה אליי ממקום אחר ,לא צפוי .בשנות השלושים התחילו להתקין
קווי טלפון ביישובי הגליל .על תחזוקת הקווים ותחזוקת עמודי הטלפון,
שחיברו בין היישובים ,התמנה בחור גבוה ומיוחד בשם שְלֹויְמֶה שלא גר
בצפת ונקרא בשם ‘ליין מן‘ ,איש הקווים באנגלית.
ובכן בצאתי מפגישה אצל אחי ,שבה נעניתי בסירוב מוחלט וסופי ,נכנסתי
למשרדו של שְלֹויְמֶה .מצאתי אותו במצב רוח נוח .לאחר שיחה קצרה אמר
לי להתייצב במשרדו למחרת בשבע בבוקר ,וכך אמנם עשיתי.
מצאתי את שְלֹויְמֶה לבוש מעיל מיוחד מעור וכתפיות ,שבהן נעוצות כפפות
עור ,המיועדות לרכיבה על אופנוע .מיד בהיכנסי למשרד הורה לי לעלות
על האופנוע שלו ולהתיישב מאחור .זו הייתה פעם ראשונה שעליתי על
אופנוע .בלי שהיות מיותרות פתח שלוימה ברכיבה מטורפת ,אולי כדי
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להפחידני ,אולי כדי לבחון אותי אם אני מתאים לתפקיד .אחזתי בכל כוחי
בידיות המושב ,עצרתי את נשימתי והתפללתי שנגיע בשלום.
האופנוע טיפס למרומי הר כנען ,שם שלוימה גר ,באחד הבתים של שרה
לוי .הוא עצר את האופנוע ליד דלת הכניסה לביתו ,ואני נשארתי בחוץ.
לאחר זמן מה יצא ,אוחז חבילה בידו ,התניע את האופנוע ושוב פתח בדהרה
פראית .אבל שלוימה לא הסתפק בכך ,בעודו מתמרן בסיבובים ובירידות
מהר כנען הוא נעמד בשתי רגליו על האופנוע.
לבי פסק לפעום .הרגשתי שזאת התאבדות ,אבל מי כמוני יוותר? איכשהו
הגענו למשרד ואז ,לאחר טבילת האש ,הסביר לי את מהות העבודה .התפקיד
שהוטל עליי היה לבדוק ,בכל עמוד טלפון ,את תקינותם של הקווים ושל
המבודדים.
שלוימה נתן לי שק אדום ,ובתוכו מצאתי את הציוד הבא :נעלי ברזל
בעלות רצועות עור ,המיועדות לטיפוס על העמודים ,חגורה רחבה בעלת
אבזמים גדולים להיקשר בעזרתם לעמודי הטלפון ושקית ובתוכה מבודדים
(איזולאטורים) חדשים ,כדי להחליף מבודדים שבורים שעל העמודים.
מצויד בכלי עבודה התחלתי ללכת לכיוון היציאה מהעיר ,בדרך המוליכה
למושבה ראש פינה .בדקתי כל עמוד ועמוד לאורך הדרך .כשאיתרתי מבודד
שבור ,טיפסתי על העמוד ,קשרתי את עצמי באמצעות החגורה ובעזרת
חבל שהכנתי מבעוד מועד ,משכתי שק ובו כמה מבודדים והחלפתי את
השבורים.
עבדתי קשה מאוד עד שעות הערב .איש לא הודיע לי מתי עליי לסיים.
לא נערכתי כראוי לשהייה ממושכת בשטח ולא הבאתי אתי אוכל ושתייה.
בלית ברירה הסתפקתי בצמחים הגדלים על מורדות הר כנען ,שאותם
אכלתי .מלבד הרעב שהציק לי ,הייתי חסר ניסיון.
לא פעם קרה ,שטיפסתי עד לראש העמוד ,אחרי שהתייגעתי וקשרתי
את עצמי נוכחתי לדעת ששכחתי לשים בתוך השק את המכשיר החשוב
ביותר ,את צבת החיבורים .בעוד אני מקלל וכועס על עצמי החלקתי למטה,
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הכנסתי את הצבת לתוך השק ,ושוב טיפסתי .בתום היום הראשון לעבודתי
אצל שְלֹויְמֶה חזרתי הביתה תשוש ורעב ,אך מרוצה.
למחרת דיווחתי לשְלֹויְמֶה שהגעתי עד לחצי הדרך“ .תמשיך מהיכן שהפסקת,
ואני מקווה שתגיע היום עד ראש פינה “,כך אמר וצייד אותי בטלפון נייד,
“כשתסיים ,תתחבר מאחד העמודים ותודיע לי .אני אבוא לאסוף אותך
מחנותו של זרחיה בראש פינה“.
למוד ניסיון הצטיידתי לקראת יום עבודתי השני בכמה פרוסות לחם
טבולות בשמן זית ,תפוז ובקבוק מים ,שחסר לי מאוד ביומי הראשון ,ואחרי
שקיבלתי את ברכת הדרך מהוריי המודאגים ,יצאתי לעבודה.
הגעתי לעמוד שבו סיימתי ,על גבעות הטרשים של הר כנען ,במחצית הדרך
היורדת למושבה ראש פינה .נכנסתי לשגרת עבודה :טיפוס ,התמקמות על
ראש העמוד ,קשירה לעמוד ,תיקון הנזקים ,בדיקת הקו וירידה .העבודה
המונוטונית הזו נמשכה כל היום .לפנות ערב הגעתי לראש פינה דרך
הכפר הערבי ג ַ‘עּונִי ודרך בית העלמין ,שבו קבורים ראשוני המתיישבים.
בהזדמנות ביקרתי גם אותם ,דרשתי בשלומם ,איחלתי להם מנוחה נכונה
והמשכתי במורד הרחוב ,המרוצף אבני בזלת שחורות ,עד לחנותו של
זרחיה.
בהגיעי לרחבה שלפני החנות כבר דלק הפנס היחיד על קיר המלון של שרה
שנמצא ממול ,ושְלֹויְמֶה חיכה לי בקוצר רוח מופגן .התמקמתי על המושב
האחורי של האופנוע ,כשהציוד קשור לגופי ,והוא כהרגלו פתח בדהרה
מטורפת בלי להתחשב בסיבובים המסוכנים ובעלייה התלולה .אמנם זו לא
הייתה נסיעתי הראשונה ,אבל לא אחטא לאמת אם אומר שפחד משונה
תקף אותי .עם זאת לא העזתי וגם לא יכולתי לפצות את פי בזמן הנסיעה.
איך שהוא הגענו בשלום למשרדו .פרקתי מעליי את הציוד ואת כלי העבודה
ורצתי הביתה בשמחה.
אמי כבר חיכתה לי בכיליון עיניים .היא עמדה במעלה הרחוב ,על יד בית
הכנסת קאסוב ,וכשראתה אותי יורד במדרגות של בית הכנסת האר“י,

בנימין גייגר – אחד מזקני צפת |

185

התקשתה להסתיר את שמחתה ואת דאגתה .פניה הסגירו היטב מה זאת
אהבת אם...
עבודתי לא השתנתה באופן מהותי בימים הבאים ,השתנו רק המקומות
שאליהם נשלחתי .בקיצור ,את כל קווי הטלפון בין צפת לסביבותיה הכרתי
על בוריים.
באחד הימים ,בעוד אני ניצב על ראש העמוד ומתקן קו טלפון ליד מושב
מירון ,עצרה מכונית בריטית שחורה מסוג המבר .ארבעה בריונים יצאו
מתוכה .באיומי אקדח ציוו עליי לרדת .הם הכניסוני למכונית ונלקחתי
למשטרת צפת .נחשדתי שאני מחבל בתקשורת של הצבא הבריטי .זה היה
ב ,1939בתחילת מלחמת העולם השנייה .השאירו אותי בתחנת המשטרה
עד ששְלֹויְמֶה הגיע .הוא מסר עדות ושוחררתי להמשיך את עבודתי על
אותו עמוד שבו התגלתה התקלה.

כמעט אסון
באחד הבקרים ,כשהופעתי בבוקר למשרד ,הצטוויתי כמו תמיד לקחת
סולם וכלי עבודה ולתקן תקלה על עמוד גבוה במיוחד ,הצמוד לגדר
הברזל ,המקיפה את בית הספר אליאנס .זה היה עמוד עגול וגבוה במיוחד,
לכן השתמשתי בסולם כפול .כשאני חגור וכלי העבודה צמודים אליי,
החילותי לעלות על הסולם שנשען על העמוד העגול .מתחתיי ראיתי
את גדר הברזל של בית הספר ,שקצותיה משוננים וחדים .כשהגעתי
לשלב העליון ,החליק הסולם ונפל ארצה ,ואני עדיין לא הייתי קשור
לעמוד.
זה יכול היה להיות סופי הטראגי אילולא פעלתי בתושייה .באופן
אינסטינקטיבי חיבקתי את העמוד בכל כוחי ולא עזבתיו .הסתכלתי למטה,
וכשראיתי את הלהבים המשוננים ,לבי הלם בחוזקה ,ורעד עבר בכל גופי
בחשבי על התוצאות.

186

| בנימין גייגר – אחד מזקני צפת

בהחליקי באיטיות ארצה כבר עמדו כמה אנשים שעברו במקרה וראו את
שאירע .ר‘ בֹוֵרך ,ממכריו של אבי שנכח במקום ,חיבק אותי בחום ואמרִ“ :די
דרפסט ג ֵיי אִין שִיל אִין בענטשיין גֹויְמְעל“ (אתה צריך ללכת לבית הכנסת
ולברך ברכת הגומל).
בידיים רועדות אספתי את כלי העבודה הפזורים מסביב ,קיפלתי את הסולם
הכפול וחזרתי למשרד .סיפרתי לשְלֹויְמֶה מה קרה ובלי לחשוב פעמיים
אמרתי“ :שְלֹויְמֶה ,שמחתי לעבוד אתך ,ואני שמח עוד יותר לעזוב אותך“.
בזאת הסתיימה עבודתי הקצרה כאיש קווים (ליין מן .)line man
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פרק טז

התגייסותי לארגון ההגנה
ב ,1936עם פרוץ המאורעות שנמשכו עד  ,1939גויסו ואומנו במסגרת
ההגנה מירב הבחורים ,מבוגרים וצעירים כאחד ,והתאמנו בנשק קל.
נערים בגיל שתים עשרה ומעלה גויסו ואומנו כאנשי קשר בשל זריזותם
והתמצאותם בכל רחוב וסמטה .כל האימונים נעשו במחתרת מחשש פן
יגיעו לאוזניהם של השלטונות הבריטים ששלטו אז בארץ.
הייתי כבן שתים עשרה ,כשגויסתי כַקשָר יחד עם חבריי .תפקידנו היה לקשר
בין העמדות ,שהוקמו בכל הכניסות לעיר ,ולהעביר תשדורות וציוד מעמדה
לעמדה ובין העמדות ל ַ ַּמּטֶה.
מיד החלו האימונים שהיו מיועדים לגילאים שלנו ולתפקיד שייעדו לנו.
האימונים התקיימו בעיקר בלילות .היות שצפת בנויה בצפיפות לא נותרו
כמעט שטחים פנויים לאימונים .לבסוף מצאנו שטח פנוי במורד הגבעה ליד
בית הקברות ,שם עברנו סדרת אימונים :א“ש לילה ,הסוואות ,ריצות ,שכיבות,
החלפת עמדה ,זחילות וכל מה שלומדים בתחילת פעילות צבאית.
אבי ,שהבין את חומרת המצב ,נתן את הסכמתו .הוא אף עשה פעם ג‘סטה
וקנה לי נעלי ספורט לפי הוראת מפקדיי .ולמה נעלי ספורט? כדי שנוכל
לרוץ בסמטאות ,בלי שהבריטים ירגישו בנו.
כילדי המקום הכרנו היטב את כל הסמטאות .היות שבתי צפת מחוברים זה
לזה יכולנו לרוץ דרך הגגות בלי להיחשף .לא פעם ראינו שוטרים בריטים
מסתובבים ,בזמן שזחלנו על הגגות.
איתות בדגלים היה המקצוע הראשון שלמדנו .האיתות בדגלים התקיים
בשעות היום ,כמובן ,וכן גם הליוגרף שעמד על חצובה בעלת שלוש רגלים,
ועליה הורכבה מראה עגולה ,וכך אותתנו זה לזה באמצעות המראה והשמש.
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בלילות העברנו תשדורות באמצעות פנסי איתות מיוחדים ,מעין פרוז‘קטורים.
בנושאים האלה הדריכו אותנו שניים :פנחס כהן ,ג‘ינג‘י מיוחד במינו ,ושרה
רוט ,מומחית באיתות בדגלים.
אימונים ב‘כלים קטנים‘ בשל מאורעות הדמים וההתקפות הבלתי פוסקות
מצד שכנינו הערבים ,החליטו מפקדי ההגנה ללמד את הצעירים ,ששימשו רק
כקשרים ,להשתמש גם באקדחים ,שנקראו אז ‘כלים קטנים‘ ,לצורך הסוואה ,או
כפי שאמרו הוריי“ :די גויים זאלען נישט פארשטעיין“ ,כדי שהגויים לא יבינו.

קורס הליוגרף באילת השחר ()5.2.1943

וכך לכל כלי נשק הדבקנו כינוי :המאוזר ,למשל ,נקרא ‘מסור מהיר‘ ,האקדח
הגרמני ּפָָרּבֵלּום נקרא בקיצור ‘ּפָר‘ ,תּוּפִי כונה ‘תוף‘ ,וּפִיסְטֹול ָה ּבֵֵרטָה ,אקדח
איטלקי ,כונה ‘ּפִיּבִי‘ .את כל כלי הנשק האלה קנה ארגון ההגנה מקיבוץ איילת
השחר ,ששימש מחסן מרכזי של כל הגליל .כלי הנשק נשמרו ב‘סליקים‘,
בבורות שנחפרו במרתפים ,בחצרות הבתים או בשטחים נטושים.
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האימונים התקיימו במקומות מסתור :במרתף של מלון פרידמן ומתחת
לרפת של בנימין כהן .אחד הבחורים שמר בחוץ .כשהבחין בפטרול בריטי
מתקרב ,מיהר להזהיר אותנו.
הבית שלנו נמצא ממש מעל הרפת של בנימין כהן .יום אחד התקיים שם
מטווח ‘כלים קטנים‘ ,כדי לבדוק את שמישותם .אנשי ההגנה נכנסו לשם
והתחילו בניסוי הכלים .אבי שהיה בבית שמע את היריות .הוא ניגש לחלון,
וכשראה את המאבטח מאיר מייבר ,אמר לו בלצון“ :אצלכם כנראה פורים,
היום הורגים את המן הרשע“...

חניכי הקורס (מימין לשמאל) :ברונו ,יענקל‘ה מאירי ,נטע ,דובה ,אני במרכז מאחורי
ההליוגרף ולימיני שוקה

מאיר מייבר שהיה כאמור אחד ממפקדי ההגנה בצפת ,מינה אותי כבר
בהיותי בן חמש עשרה להיות מדריך ירי .לשמחתי ולגאוותי הדרכתי
אנשים מבוגרים ממני.
קרבות פניםאלפנים (ַקּפָא“ּפ) :מלבד אימוני ירי התאמנו עם אנשי
הפלמ“ח בקיבוץ איילת השחר בקרב פניםאלפנים (ַקּפָא“ּפ) ,סוג של
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לוחמה ייחודית במקלות .פעם אחת השתמשנו בנשק הזה כאשר אספסוף
ערבי ניסה לפרוץ העירה .אוחזים במקלות ,מנענו מהם להיכנס ,אחרי שכמה
מהם ספגו פגיעות קשות.
אני זוכר התקפה אחת קשה בתקופת מאורעות  .1939 - 1936הערבים
נכנסו בכוח רב מכיוון צפון .בחסות החשיכה הצליחו להגיע עד לקיר בית
הספר ‘המזרחי‘ ,לאחר שחצו את הכרם הערבי של חליל יוסוף ,בהמטירם
אש עזה .הרבה יריות נורו שם .בתחנת הנוטרים בבית בנדרלי ,שנמצאה
בקרבת מקום ,היו באותה עת דניאל פרל ושמואל בן שפרוט .כל אחד מהם
תפס רובה וזחל לאורך הגג של בית הספר .כשראו את ההמון המתפרץ ,ירו
אש לעברם .הערבים נסו על נפשם ,כשהם מותירים אבידות רבות.
למחרת החליטו פרל ובן שפרוט על דעת עצמם לנקוט בפעולת תגמול נגד
תושבי הכפר הערבי עין זיתון ,משם באו הפורעים .הם התקרבו לכפר וזרקו
רימונים .כתוצאה מכך נפגעו כמה כפריים .פעולה זו נעשתה ללא תיאום עם
מפקדי ההגנה ובלי ידיעתם ,והשניים נענשו על כך.

שירותי כנוטר
מלאו לי שבע עשרה וכבר הייתי אחד המפקדים בהגנה ,אחרי כמה קורסים
שהכשירוני לתפקיד .בתקופה זו חסרו אנשים מאומנים ,ומוסדות ההנהגה
הציונית שאפו לגייס צעירים למסגרות צבאיות כדי להכשירם ולצרפם
למערך ההגנה הכללי.
מסגרת אחת הייתה הנוטרות :משטרת היישובים היהודים שהוקמה
ב 1936על רקע מאורעות תרצ“ו .הכוח המשטרתי היהודי הוקם בחסותם
ובהסכמתם של השלטון הבריטי כגוף לגאלי שנועד להגן על היישובים מפני
התקפות הערבים .בעקבות כך השתנה לטובה מצבו הביטחוני של היישוב
העברי .מבחינה פורמאלית היו הנוטרים כפופים לפיקוד הבריטי והורשו
לשאת נשק באורח חוקי ,אך למעשה פעלו תחת פיקוד ארגון ההגנה.
מסגרת אחרת הייתה הפלמ“ח (פלוגות המחץ) .במאי  1941הוקם מערך
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קבוע ולוחם של אנשים צעירים שהוכשרו לשמש כוח שייטיב להגן על
הארץ ולשמש כגרעין לצבא בעתיד .הפלמ“ח היה ארגון לא לגאלי ואנשיו
התחמשו והתאמנו מתחת לאפם של הבריטים .בתקופת מלחמת העולם
השנייה פנו הבריטים לא פעם למוסדות היישוב בבקשה לסייע בידם
בפעולות צבאיות שונות .ואמנם ,הפלמ“ח ביצע מספר פעולות נועזות
בידיעת הבריטים ובסיועם .הפלמ“ח פורק בשנת  .1948מפקדיו וחייליו
היוו את הגרעין של צה“ל.

בקורס מקלעים במסגרת הנוטרות ( )1942אני מצד שמאל אוחז במקלע

גיוסי למשטרת הישובים
בגיל שבע עשרה נקראתי על ידי המא“ז צ‘רה (מפקד ָהאֵזֹור) להתגייס
למשטרת היישובים .הגיוס התקיים בקיבוץ איילת השחר ,שם ישב מרטין,
הקצין הבריטי האחראי על הגיוסים .הגעתי לקיבוץ עם עוד כמה בחורים
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צעירים שנקראו להתגייס במסגרת ההגנה .עוד קודם לכן ידעו כולם לאן
יישלחו .אני אמור הייתי לשרת בכפר גלעדי.
אחיעם קרול ,אחד מהמפקדים הבכירים בהגנה ,ששירת במשטרת
היישובים בדרגת סרג‘נט (סמל) ,קיבל את פניהם של המתגייסים לכפר
גלעדי .סרג‘נט קרול הכניס אותי לחדרו של מרטין ,הקצין הבריטי האחראי
על הגיוסים .בראותו אותי הרים מרטין את קולו ואמר“ :הוציאו אותו
מכאן ,אני לא מגייס ילדים!“

כך נראיתי לפני הגיוס

בנימין גייגר – אחד מזקני צפת |

193

בגיל שבע עשרה הייתי נמוך קומה ונראיתי כילד .למרות זאת שיחקתי
כדורגל בקבוצת הבוגרים .אחיעם ,שהיה מעוניין שאשרת בקיבוצו ,פנה
לקצין ואמר“ :מיסטר מרטין ,אם לא תגייס אותו ,אתה מפסיד את אחד
השחקנים הטובים ביותר באזור הגליל .הוא יכול להיות בקבוצת הכדורגל
של גדוד  “.12שמע זאת הקצין הבריטי ומיד גייס אותי.
יום גיוסי היה יום קשה להוריי .העצב נראה בעיניהם ,והפרידה מצעיר
ילדיהם ‘המזיניק‘ קשתה עליהם מאוד .מאחר שברוך ,אחי ,כבר גויס ושירת
במשטרת מטולה ,הדאגה והצער היו כפליים .אבל שניהם התעלו על
רגשותיהם ועזרו לי לארוז בתיק את מעט בגדיי ואת חפציי האישיים .מובן
שאבי דאג שלא אשכח את התפילין וציווני לא לשכוח להניחם בכל יום
בהאמינו בלב שלם ,כי זה הקמע שישמור עליי מכל פגע .אמי נשקה לי על
לחיי ,ואת נשיקותיה אינני שוכח עד היום .נשיקות אלה השאירו לחלוחית
בעיניי ,שאותה התאמצתי להסתיר מעיני הוריי המודאגים.
מיהרתי לצאת מהבית .סחבתי עליי את תיק הציוד המצומק שלי כדי
להגיע בזמן לאוטובוס ‘שירות החולה‘ ,שעמד לצאת לגליל העליון .אחרי
נסיעה שנמשכה כשעתיים ,הגענו לקיבוץ כפר גלעדי ,שנראה בעיניי בסוף
העולם.
האוטובוס נעצר ליד שער הכניסה ,שם כבר חיכה הסרג‘נט אחיעם קרול,
שבירך אותי בברכת “ברוך הבא“ והובילני הישר למחנה הנוטרים הסמוך
לשער הראשי .היה זה מחנה אוהלים הודיים קטנים .במרכז האוהל ניצב
עמוד ,ומשני צדדיו שתי מיטות סוכנות לשני אנשים .במקום מזרנים סיפקו
לנו שקים לבנים בצורת ציפיות ,שאותם מילאנו בקש מהמתבן.
שמיכות לא קיבלנו ,לכן הסתפקנו במעיל חאקי בריטי (שינעל) ובמעיל גשם
שהיו חלק מהציוד ,ובהם התכסינו בלילות .הציוד שמשטרת המנדט הבריטי
סיפקה לנו כלל שני מכנסיים שלושת רבעי ,שתי חולצות פלנל ,נעליים
גבוהות וחותלות (פאטעס) .מצא חן בעיניי במיוחד הכובע האוסטרלי,
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שבו התגאו כל המתגייסים החדשים .בכך הושלם תהליך גיוסי לנוטרות,
כשאני מוצב לגדוד  ,12גליל עליון ,ואני בן שבע עשרה בלבד.

לילי הראשון בכפר גלעדי
הערב ירד והחשיכה השתלטה על המחנה ,שהיה עדיין חידה בעיניי .הייתי
עסוק בסידור מיטת הסוכנות ,היצוקה מברזל ופסים לאורכה ולרוחבה.
באוהל לא היה דבר מלבד המיטה הנוספת שנועדה לשותפי שעדיין לא הגיע.

טז  – 2על קבר האריה השואג בתל חי
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התחלתי לסדר את המזרן המאולתר ואת הקש הדוקרני שבתוך השק הלבן,
כדי שישמש מצע לעצמותיי .ישבתי עליו לרגע ,וריח מוכר ונעים של תבן
ואבק מילא את נחיריי .מחשבות שונות ומשונות החלו לטרוד את מוחי.
אודה ולא אבוש ,בסתר לבי בכיתי ופיללתי שיהיה זה רק חלום ,אך המציאות
טפחה על פניי .נוכחותה של אמי ,שהעתירה עליי מכל טוב בביתנו הדל,
ליוותה אותי בלילי הראשון מחוץ לבית ,ועוררה בי געגועים לחיקם החם
של ההורים .שכבתי על המיטה כשתרמיל ריק משמש לי כרית ובלי לחלוץ

אני שומר בשדות על הסוסה “דפנה“ מעל גשר זוג פוקאני ()1942
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את נעליי ,נרדמתי קמעה .סערת רוחי לא נתנה לי מנוח ,ככתוב במגילת
אסתר“ :בלילה ההוא נדדה שנת המלך“...
את קריאת התרנגול שמעתי בעודי ער ,כשבליל המחשבות טורד את מוחי
ואינו פוסק .נזכרתי איך בילדותי ,בשוכבי על אדן חלון ביתנו שפנה מערבה,
אהבתי לעקוב אחרי קרני השמש של הבוקר ,שריצדו על ההרים ממול
בשלל צבעים .הייתה זו דרך נעימה ואהובה להתחיל בה את היום.

נוטר בכפר גלעדי ,על יד שער הכניסה המערבי ()2.3.1942
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התפקידים שמילאתי כנוטר
בימים הראשונים ,בשעות היום ,החלפתי משמרות על יד השער הראשי,
שהיה סגור לנכנסים ונשלט בידי הנוטרים .בלילות שמרנו ברפת ,באורווה,
בלול ובמוסך מפני גניבות של ערביי הסביבה .גניבת יבול מהשדות הייתה
נפוצה מאוד .בכל יום שלישי התקיים שוק בחלסה (קריית שמונה).
הלילה שלפניו היה מועד לגניבות ולמכירת הסחורה הגנובה לשוק.

שומר בשדות על הסוס “הלבן“ ()25.7.1942
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מדריך בקורס גדנ“ע ,בחורשה בגינוסר

תפקיד הנוטרים היה לצאת בכל ליל שלישי למארבים בשדות כדי למנוע
את הגניבות .קרה לא פעם שנתקלנו בגנבים ,ומנענו מהם לבצע את זממם.
מלבד השמירות העסיק אותנו הקיבוץ בעבודות שונות ,ארבעה ימים
בחודש ,לכיסוי הוצאות הכלכלה.

סבא אליוביץ ובנו משה
ליד מחנה הנוטרים גר סבא אליוביץ .הוא חי בצריף קטן מטופח להפליא,
מוקף אשכולות של פרחים שונים שאותם שתל וגידל ,והם טיפסו גם על
קירות הצריף .ניחוחות הפרחים הגיעו עד לאוהל שגרתי בו.
סבא אליוביץ היה איש ‘השומר‘ .הוא הגיע מסג‘רה לכפר גלעדי עם עלייתו
על הקרקע של גרעין ההתיישבות הראשון .כל לילה נהג לבקר אותנו,
השומרים בשער ,ולהנעים לנו את הזמן בסיפורים מעניינים ובצ‘יזבטים
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משעשעים ,חלקם כתובים בספר הצ‘יזבטים של הפלמ“ח ‘ילקוט הכזבים‘.
מחנה האימונים של הפלמ“ח היה צמוד למחנה הנוטרים ,וכך שמעו גם הם
את הסיפורים הללו.
עם סבא אליוביץ הגיע גם בנו משה ,אף הוא מאנשי ‘השומר‘ .הוא ידע
את השפה הערבית על בוריה מתוקף היותו שומר מוכר באזור הנגב ,שם
יצר קשרים עם שיח‘ים בדואים .בזכות קשרים אלה שימש לא פעם שופט
ב‘סולחות‘ בין השבטים בנגב .לאות הוקרה העניק לו אחד השיח‘ים מתנה,
סוסה יפה ואצילה ,צבעה אדום ,ורק כוכב לבן עיטר את מצחה ,לכן קרא
לה ‘אדומה‘.
משה הביא את סוסתו לכפר גלעדי ושמר עליה כעל בבת עינו .הוא לא התיר
לאיש לרכוב על הסוסה.
במסגרת תפקידי כשומר שדות סיירתי יומם ולילה ,רכוב על גבי הסוסה
‘דפנה‘ .התפקיד היה מגוון ומעניין ,בעיקר בשעות הלילה אז בוצעו רוב
הגניבות בשדות ובמטעים .בלילות יצאנו שני שומרים ,אך היו מקרים
שיצאתי למארבי לילה בגפי.
יום אחד קרא לי משה אליוביץ ואמר“ :בנימין ,מזה זמן רב עוקב אני אחריך
ורואה את התנהגותך ,את טיפולך ואת אופן רכיבתך על הסוסים במשק.
החלטתי למסור לרשותך את ‘אדומה‘ .רק אתה רשאי לרכב עליה ,בלי
למוסרה לאיש“.
אין מילים לתאר את הגאווה ואת האושר שמילאו את לבי ,כי רק בי בחר
משה אליוביץ להיות הרוכב על ה‘אדומה‘ שלו .מאז יצאתי כל יום לשמירה
בשדות ובמטעים ,רוכב בגאווה על גב הסוסה ומכיר בחשיבות תפקידי
כנוטר עברי.

השמירה במנרה
ב 1942רכשה הקרן הקיימת אדמות בגליל ובהן גם את אדמות מנרה.
האדמות נרכשו מידי האפנדים ששלטו אז בכל עמק החולה .אחד מהם
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נקרא כאמיל אחסיין ,בנו של אחד האפנדים שעל פי השמועות היה
אחד מרוצחי טרומפלדור .הנציגות הערבית בגליל לא ראתה בעין יפה
את נושא המכירה והתנגדה לכך בכל תוקף .היה חשש שהערבים לא
ישלימו עם המכירה של קרקעות מנרה וינסו לבטלה .בהתאם לכך הוחלט
להציב במקום נציגות יהודית ולשלוח לגבעה ,שעליה נמצא הקיבוץ היום,
שלושה נוטרים ממשטרת הישובים ,המשרתים בכפר גלעדי .היו אלה
יצחק דוברין ,דב נוימן ואנוכי .כל אחד מאתנו קיבל רובה ומאה כדורים
על פי התקן שאושר על ידי הממשל הבריטי ובנוסף גם כמות של רימוני
יד .השטח היה שומם ,לכן נאלצנו להתמקם במערה חצובה בראש הגבעה.
לאחר כחודש ימים עברנו להתגורר בצריף שהוקם בעבורנו על ידי הקרן
הקיימת .לעזרתנו עמד גם כלב דוברמן מאולף שהפיל את חיתתו על כל
ערביי הסביבה .היינו שלושה גברים מבודדים עם כלב .הקשר שלנו עם
ישובי הסביבה התקיים ביום באמצעות ההליוגרף ובלילה על ידי איתות
בפנסים .אספקת המזון נעשתה על ידי ערבי בשם ראשיד שהגיע מהכפר
חולה שלמרגלות הגבעה וקיבל את שכרו מהקרן הקיימת .על הגבעה
“בילינו“ למעלה משלושה חודשים עד שהגיעו המתיישבים הראשונים.
היו אלה בני נוער שעברו הכשרה בתל חי.

סיפור בגידתה של הסוסה ‘אדומה‘
כאמור לעיל ,ערבים מסוריה ומלבנון הביאו את מרכולתם למכירה בשוק
בחלסה ובדרכם עברו דרך שדות כפר גלעדי ואספו מכל הבא ליד .תפקידי
כשומר שדות היה למנוע גניבות אלה .באחד הלילות יצאתי למשמרת רכוב
על גב הסוסה ‘אדומה‘ של משה אליוביץ ,במטרה לשכב במארב ליד שדה
תפוחי האדמה שעל גדות החצבני .היבול כבר היה בשל ומוכן לאיסוף ,טרף
קל לגנבים .הגעתי לשביל העובר בקצה החלקה שם הסוויתי את עצמי
בין התלמים כשסוסתי עומדת במרחק מה ממני כשהיא מלחכת עשבים
בשלווה .לפתע רקעה ברגליה ,הרימה זנבה ופתחה בדהירה מטורפת לעבר
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הבית כשהיא מותירה אותי לבד בשדה( .נראה שנעקצה על ידי יתוש מתחת
לזנבה) .נשארתי לשכב במארב עד עלות השחר .למזלי לא היו גניבות בלילה
הזה .שיירות הערבים ,על מרכולתם ,עברו לידי בלי לעצור .לפנות בוקר
החילותי לעלות ברגל לכיוון הקיבוץ .בהגיעי למרגלות הגבעה שמתחת
לרפתות ראיתי טורים של אנשים יורדים לעברי .בראותם אותי נעצרו
וקראו“ :בנימין ,בנימין ,בטוחים היינו שהרגו אותך בראותנו שהסוסה שבה
לאורווה בלעדיך“...
בין היורדים מן הגבעה היה גם משה אליוביץ ששאל אותי לפשר הדבר.
“מזה לילות אני משאיר את הסוסה לידי ובטוח שהיא תישאר נאמנה לצידי
כל הלילה “,אמרתי לו .הביט מי משה בפליאה וסח“ :האם לא ידוע לך
הפתגם הבדואי שאומר‘ ,אל תאמין לאשתך בבית ולסוסך בשדה‘“.
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פרק יז

חידוש פעולות האיבה והחרם הערבי
תושבי צפת ,היהודים והערבים ,חיו זה לצד זה .היו מקומות שבתי היהודים
השיקו בבתי הערבים ,וכך נוצרה היכרות קרובה בין התושבים ,שקיימו ביניהם
יחסי שכנות טובה ומיוחדת ודו קיום שנשתמר במשך דורות .הפרעות של
 1929ו 1936ואירועי איבה מקומיים קטעו מדי פעם את השגרה.
הראינוע (הקולנוע) בצפת
זיכרון מיוחד ומרגש שנחרט בזיכרוני מתפקיד מעניין שאותו ביצעתי
בצעירותי ,היה הראינוע הראשון בצפת .הוא נמצא על גג בניין החנויות,
מול הקולג‘ הסקוטי.
הבניין היה בבעלותם של בוטרוס הגיבן ושל משפחת חורי ,משפחה נוצרית
מכובדת ואמידה ביותר .משפחת חורי קיבלה זיכיון לדוג דגים מהכינרת
ומאגם החולה ולסחור בהם עם שותפם היהודי מִינֹו ,הדייג הידוע מטבריה.
הם השכירו את גג הבניין לאידל מייברג ולאבו עלי (מוכר הגזוז והגלידה)
כדי לבנות שם ראינוע.
את שטח הגג הקיפו בקרשים ובפחים ישנים כדי למנוע מהשכנים לצפות
בסרטים ללא תשלום .בעזרתו ובשיתופו של מר אגם לבן ,הבעלים של קולנוע
ארמון מחיפה ,הביאו את המסרטה הראשונה ,שאותה הפעיל המסריט
האיטלקי ג‘וני .מודעות ענק נתלו בחוצות העיר ,אלה הזמינו את התושבים
לצפות בפלא החדש בסרטו האילם של צ‘רלי צ‘פלין‘ ,השמן והרזה‘.
כיסאות לא היו עדיין ,והצופים נאלצו לעמוד על רגליהם במשך כל זמן
ההקרנה .הסרט עורר התרגשות גדולה בקהל ,שרובו היה ילדים וערבים.
מכות ,קללות ,סיגריות ויריקות לא חסרו ,בקבוקי גזוז ריקים התגלגלו.
בקיצור ,שמחה גדולה.
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לילדים רבים בני גילי לא היו הפרוטות המעטות לקנות כרטיס כניסה.
כל העצים בסביבה והדרך העולה למצודה מלאו ילדים שנהנו לצפות
בסרטים ללא תשלום‘ :השמן והרזה‘‘ ,מראות הטבע‘‘ ,מיקי מאוס‘ ו‘עודד
הנודד‘ ,שהוצג בליווי דיבור ושיר הנושא“ :נומה עמק ,ארץ תפארת ,אנו
לך משמרת“.
כיוון שרבים לא שילמו בעבור הצפייה בסרטים ,הציע מר אגם לבן לר‘ אידל
מייברג לפתוח קולנוע במקום סגור .על גבול הרובע היהודי והרובע הערבי
עמד מבנה ענק ,שנקרא ‘המרכז‘ (אשתם) שנבנה ,כאמור ,מכספי תרומות
של יהודי ארצות הברית על חורבות הרובע היהודי ,שנשרף על ידי הפורעים
הערבים ב .1929מתחת לבניין הענק היה אולם גדול שעמד בשיממונו.
לאחר שטעם את טעמו הטוב של הראינוע על גג המבנה של משפחת חורי,
החליט ר‘ אידל מייברג ,איש פיקח ,בעל ממון ובעל אמביציות ,כי כדאי
ליצור שותפות עם אחד מערביי צפת המכובדים.
אחד הסוחרים המכובדים ,שהסכים להיכנס לשותפות עם ר‘ אידל ,היה
לא אחר מאשר הסוחר הידוע מוסטפה נג‘יב .השניים ייסדו את הקולנוע
הראשון ,שהיה משותף ליהודים ולערבים.
זה קרה בשנים  .1945 - 1944בין היהודים לערבים שררו עדיין יחסי שכנות .גם
הערבים ביקרו בקולנוע ,בזכות השותף הערבי מוסטפה נג‘יב ,שהיה בין הפעילים
בתנועת הנוער הערבי שנקראה ‘נַג ָ‘אדָה‘ והיה מעוניין בהמשך הדוקיום.
את מכונות ההסרטה המשומשות סיפק מר אגם לבן ,הבעלים של קולנוע
‘ארמון‘ מחיפה ,ומקרין הסרטים היה ג‘וני האיטלקי .כיוון שלא היה
תרגום בגוף הסרט ,צריך היה להפעיל בצורה ידנית את כתוביות התרגום.
חברי דוד שטרנגלז ואנוכי קיבלנו את הזיכיון להפעיל את בית הקולנוע
בשל היותנו חברי ההגנה ובשל ההכרות הקרובה שלנו עם מאיר מייבר,
בנו של ר‘ אידל.
הבעיה העיקרית הייתה להתאים את התרגום לגוף הסרט .דוד ואני לא
שלטנו בשפה האנגלית ,ולא פעם קרה שהתרגום הקדים את העלילה ,ואז
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פרצה מהומה בקהל .כששמענו צעקות ושריקות עולות מתוך האולם ,הבנו
שאין התאמה בין הסרט לתרגום ,אבל לא ידענו אם אנו מקדימים את
האירועים שעל המסך ,או מאחרים אותם.
זכור לי הסרט ‘ציפורים באות למות בפרו‘ ,שהיה די משעמם .בעוד אנו
מסובבים בעצלתיים את גלגל התרגום ,שלא התאים לתמונות שעל המסך,
קם במפתיע אחד הצופים וצעק צעקה גדולה“ :הציפורים באו למות בפרו,
ואנשים באים למות בקולנוע “.כל הקהל קם על רגליו ופרץ בתשואות
ובשריקות.
בהקרנה אחרת נעצרה אחת המסרטות ,וגו‘ני המפעיל לא הצליח לתקנה.
לאחר כרבע שעה עלה ר‘ אידל על הבמה וצעק לקהל“ :למה אתם עדיין
יושבים? הסרט נגמר ,לכו הביתה“.

החרם הערבי הכללי
באחד הערבים של שנת  1946שמנו לב לתופעה חריגה .בקולנוע לא ביקר
ולו ערבי אחד .זו הייתה אינדיקציה כי משהו עומד לקרות .למחרת ניגש
ר‘ אידל לחנותו של שותפו ,הסוחר הערבי מוסטפה נג‘יב ,ושאל לפשר
הדבר .אמר מוסטפה לשותפו היהודי כי הוכרז חרם ערבי כללי על כל
עסקי היהודים ועל כל תוצרתם .החרם נשמר בקפדנות על ידי הנג‘אדה
(ארגון הנוער הערבי) .סיורים של צעירים ,גילאי שבע עשרה  -שמונה
עשרה ,הסתובבו בזוגות ,מצוידים בפגיונות שהוסתרו מתחת לבגדיהם
ובנבוטים קצרים להפחדה .תפקידם היה לסייר ברובע היהודי ולתור אחר
מפירי החרם .כאשר נתקלו בערבים שקנו את מצרכיהם בחנויות יהודיות,
החרימו להם את המצרכים ,תוך שהם מכים בהם ומאיימים על חייהם
אם יעשו זאת שוב.
החרם הזה נמשך כשנה תמימה ,וגרם לא פעם להתנקשויות בין צעירים
יהודים לבין אנשי הנג‘אדה ,המסיירים .המתח הביטחוני גבר מיום ליום
והורגש בכל תחומי החיים .הופסקו גם הקניות של היהודים ברחוב הערבי

מכתב שכתב ד“ר וייל ,מנהל בית החולים בצפת וחבר מועצת העיר ,לדוד בן גוריון
המפנה את תשומת לבו להתגרויות של התושבים הערבים כלפי היהודים

ובשוק ,ששימש מקום קניות מועדף בקרב האוכלוסייה היהודית .הכניסה
של היהודים לאזור הערבי פסקה לגמרי .נותרנו נטולי מידע על אודות
המתרחש ברחוב הערבי ועל ההפתעות הצפויות.
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חלוקת העיר לקטעים
כדי להשיג שליטה טובה בהגנה ,חולקה העיר לשישה קטעים .בכל קטע הוקמו
בנקודות התורפה עמדות סטטיות .בכל אחד מהם הוצב כוח נייד קטן שיכול
היה להגיע בפרק זמן קצר למקום האירוע ולתת סיוע ברגעים הקריטיים.

את העיר ומסירת כל המלון לידי הערבים ,כולל המרפסת ששלטה על
סמטת ‘מושב זקנים‘ ועמדת קצלניק.
פרט מעניין וחשוב הוא שאת המרפסת ביצרו הבריטים וכיוונו אותה לעבר
עמדת קצלניק ,אף שהרובע הערבי היה בכיוון הנגדי .מעניין מדוע !?

תיאור העמדות
עמדות ההגנה לא היו עמדות מבוצרות ,כפי שמקובל ,אלא חלון פשוט או
אבן שנעקרה מקיר של בית ,ומכיוון שיהודים וערבים גרו בסמיכות ,עמדות
ההגנה היו קרובות מאוד לבתי הערבים .ממקום שהפך לעמדת ירי ,אפשר
היה להשקיף על הרחוב או על הסמטה שהובילה לרובע הערבי.

עמדת ליפא שרף
הייתה בחצרו של ר‘ ליפא ומוקמה בתוך מרתף הבית ,לפני הרפת .מן הקיר
החיצוני הוצאו שתי אבנים .מבעד לאשנב שנוצר ניתן היה להשקיף על כל
הסמטה שהגיעה עד לרובע הערבי .עמדה זו שלטה למעשה על אותה סמטה
שעליה שלטה עמדת קצלניק ,שהייתה גלויה ושימשה מטרה נוחה לפגיעות
צלפים ולכן גם בלתי נגישה .כדי להגיע אל עמדת שרף מבלי להיפגע צריך היה
לעבור דרך שורה ארוכה של מרתפים ,מתחת לחצר ולבנין של ‘מושב זקנים‘.

עמדת בלוגרונד
נקראה על שם דיירי הבית ,בן ציון בלוגרונד ובני משפחתו .העמדה נותרה על
גג הבית אחרי מאורעות  .1939 - 1936בהמשך ,אחרי ההתקפות והצליפות
המרובות מטווחים קרובים במשך שלושת חדשי המצור ,החלה העמדה
להתפורר ואי אפשר היה להסתמך עליה יותר .במשך זמן קצר המשכנו להשתמש
בה ,לאחר שהוצאנו אבנים מהקיר הפונה לשוק הערבי והשגנו שליטה יעילה
ומוסווית .העמדה שעל הגג לא אוישה יותר והפכה לעמדתדמה ,שספגה את
מרבית האש שנורתה מהרובע הערבי ,בחושבם שהיא מאוישת .בית בלוגרונד
שימש כמרכז לקטע ד‘ לתקופה קצרה ,אך מאחר שהיה חשוף לצלפים הוא
עבר לבית ברכה נחומעס ,בסמטא מול בית הכנסת צאנז.

עמדת קצלניק
נקראה על שם המשפחה שגרה בבית הזה ,והייתה העמדה הקיצונית ביותר
בסמטה שמתחת לרחוב ירושלים .מולה היה מלון צפת שהופקע על ידי
הצבא הבריטי שהגיע לתגבור המשטרה וביצר את כל המלון ובייחוד את
המרפסת שמול העמדה .זוהי המרפסת ששימשה את הבריטים עד עזיבתם

העברת עמדת שרף משליטת אנשי ההגנה לשליטת האצ“ל
עמדת שרף הייתה מאוישת באנשי ההגנה .בביתו של משה שטרן איש בית“ר,
שנמצא ממש לפני העמדה שלנו ,תכננו כמה מצעירי בית“ר להקים עמדה
משלהם .כשנודע על כך למטה ,נשלח שליח מיוחד למפקדם ,שמואל פרל.
בישיבה שהתקיימה במטה הוסכם על פינוי בית שטרן ובתמורה עברה השליטה
על עמדת שרף לשליטתם של אנשי בית“ר .הוחלט שההוראות לפעולה יגיעו
ממטה ההגנה והעמדה תהיה כפופה לפיקוד ,ככל העמדות ,מקטע ד‘ .כמו כן
סוכם ,על דעת שני הצדדים ,שהאצ“ל ימסור את נשקו ,שכלל שנים עשר
רובים צרפתים ארוכים ,כולל תחמושתם .בית שטרן פונה מיושביו הקבועים.
אנשי בית“ר איישו את עמדת שרף הקדמית במשך כל שלושת חדשי המצור.
מאיר מיבר בספרו בצל המצודה כותב:
באחד הימים בשלהי ינואר  1948פנה אלי מפקד קטע ד' בנימין גייגר ...אנשי
אצ"ל בנו עמדה בדירת משה שטרן ,איש אצ"ל שגר בחצר של שרף ...ויורים
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ללא צורך אל מטרות בטווחים רחוקים .אין לי קשר איתם .הם לא יודעים
את הסיסמא .הם אינם יודעים את מערך הכוחות ואת תנועות המ"ן הקטעי
והאזורי ועלולים להרוג מישהו מאנשינו כשהם נעים בשטח"...
בעמוד  " :156דרשתי אפוא ,לחסל עמדה זו ללא דיחוי ,אחרת נאלץ לנקוט
נגדה בכל האמצעים ,אפילו בכוח הנשק .נציגי האצ"ל דיברו רמות שיש להם
הרבה נשק והרבה אנשים ושהם רוצים לקחת חלק בהתגוננות הרובע .מדוע
לא לנצלם לטובת העיר הלוחמת על קיומה?"
בעמוד " :156הם הצטרפו מעתה למגיני העיר .את פקודותיהם קיבלו
ממטה 'ההגנה' בעיר .הם היו חלק בלתי נפרד מהכוח הלוחם שלנו".
(מאיר מיבר“ ,בצל המצודה“ ,הוצאת מילוא ,עמודים )156155

בניין המרכז‘ ,אשתם‘
כזכור ,ועד העזרה האמריקאית החליט להקים את הבניין על חורבות הרובע
היהודי שנשרף במאורעות תרפ“ט ,במטרה להחיות את היישוב ולעודדו
לקום ולהוכיח לשכניו הערבים כי עם ישראל חי .מתחילת בנייתו היה
הבניין לצנינים בעיני שכנינו .הם חששו שמבנה מיוחד זה שהוקם ממש
על הגבול בין הרבעים ישמש כבית חרושת לנשק ולחומרי חבלה .לא פעם
שמענו איומים לפוצץ את הבניין.
בניין המרכז ,העומד עד היום על תלו הוא מבנה ענק יצוק כולו מקשה
אחת של בטון מזוין ,ללא כל סימן של לבנים .קומת הקרקע ,המשתרעת
על שטח גדול ורחב ידיים ,ללא כל מחיצות ,אמורה הייתה להיות שוק
מרכזי לתושבי צפת .מעליה היו כמה מבנים למשרדים ומעליהם הקומה
שיועדה לחנויות למסחר זעיר ,במרכז חצר גדולה .מרפסת גדולה מקיפה
את הבניין ,מצדו המערבי לצידו הדרומי .שלוש כניסות היו במבנה :מצפון,
ממערב וממזרח .הצד הדרומי שפנה לרובע הערבי אטום כולו ,ללא פתחים.
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אנשי ההגנה היו בטוחים שיהיה זה המקום המותקף ביותר בעיר והיעד
הראשון לפיצוץ כדי לפרוץ משם לרובע היהודי ,אי לכך הוקמו סביבו
ארבע עמדות.

עמדות המרכז
עמדה אחת הוקמה על המרפסת הפונה לצד המערבי והדרומי ושלטה על
הסמטה התחתונה שבכניסה לרובע .הבריטים ,טרם עזיבתם את העיר,
ביצרו את המרפסת הזו ,והיא שימשה כאחת העמדות החשובות לשליטה
על הרחוב שמתחת לבניין.
עמדה נוספת במרפסת הייתה אשנב שפרצנו בקיר הדרומי ,הפונה לרובע
הערבי ,קרוב למרפסת שהייתה מטרה לצלפים .האשנב מיועד היה לאדם
אחד בעמידה ואדם נוסף בשכיבה.
בנוסף הייתה עמדה בקיר הדרום מזרחי של הבניין .כאן פרצנו אשנב
לכיוון השוק והרחוב המקשר בין הרבעים יחד עם שליטה על המדרגות
המפרידות.
בקיר המזרחי נפרץ אשנב לעבר חנויות הערבים (משם אכן נפתחה
הרעה ועל כך אספר בהמשך) .במהלך הקרבות ,בהפוגה של שעות הערב,
הוקם מחסום שנבנה מקיר של לוחות עץ כפולים ובניהם חצץ .לקיר
זה היו שני אשנבי ירי כהגנה מפני צלפים ששלטו על הכניסה לרחוב.
מי שיזם וביצע את הדבר היה מרדכי פיזם ז“ל ,שהקים את רוב מחסומי
ההגנה בעיר.
עמדת בית ד“ר כהן
עמדה זו הייתה צמודה לגרם המדרגות שהפרידו בין הרבעים .מול הבית,
במרחק של כחמישה עשר מטר ,הייתה עמדה ערבית .עם תחילת מעשי האיבה
נמצא בעמדה רק המפקד אהליאב אדרעי ,שיצא לרגע .השכנים הערבים נצלו
את ההזדמנות ,הניחו חומר נפץ ופוצצו את העמדה .אהליאב ניצל בנס.
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עמדת שחרור
הוקמה בבית משפחת שחרור ממש על גבול הרובע ,ליד המדרגות המפרידות.
הוצאת אבן מהקיר הדרומי הפונה לאזור הערבי אפשרה שליטה על הכניסה
לרובע הספרדי ,שמתחת לבנין המרכז .העמדה אוישה לאחר שעמדת בית
ד“ר כהן פוצצה .מעמדה זו היה שדה ראיה עד לבית נעים אוחנה.
מחסום ‘מושב זקנים‘
לאחר פיצוץ העמדה ובית קצלניק הוקם בערב אחד מחסום לרוחב הרחוב,
על יד ‘מושב הזקנים‘ ,עם קיר כפול מלוחות עץ וחצץ .את המחסום אייש
מרדכי גולד שעמד רוב הזמן לבדו ,באומץ רב ,מול התקפות האויב.
בחירתי למפקד קטע ד‘
לאחר חלוקת העיר לקטעים נקראו קומץ בחורים ,ואנוכי ביניהם ,לישיבת
מטה דחופה כדי לבחור מפקדים לששת הקטעים .בין המשתתפים היו:
מאיר מייבר  -מפקד העיר ,יונה תרשיש ואברהם הרוש  -חברי המטה.
בפגישה זו הועלו הקשיים שעלולים להיות בכל קטע והדרכים להתמודד
עמם .אני מוניתי למפקד קטע ד‘ ,שגבל בבתי הערבים ונמצא סמוך לשוק
המרכזי ולמסגד .הקטע מתחיל ברחוב ירושלים ועובר לאורך המדרגות
המפרידות בין הרבעים כאשר בתי היהודים והערבים נושקים זה לזה ,ולכן
על פי כל התחזיות קטע זה עלול להיות המסוכן ביותר.
שאלתי הראשונה הייתה“ :ממה נבעה החלטתכם להציב דווקא אותי
בקטע זה?“
וזו התשובה שקיבלתי“ :אתה נולדת ברובע וחיית בו ,אתה מכיר כל אבן
ומתמצא בכל סמטה .זה נדבך חשוב שנלקח בחשבון בהחלטתנו ונוסף על
כך ניסיונך הרב בהגנה וחמש שנות השירות שלך בנוטרות ובהדרכה .מכירים
אנחנו ומוקירים את ניסיונך ,שליטתך והשפעתך על האנשים הסובבים
אותך .והחשוב מכול ,אתה חווית על בשרך את מאורעות תרפ“ט כילד
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ואת מאורעות תרצ“ותרצ“ט כנער ,כך שאתה ער לגודל האחריות המוטלת
על כתפיך .בטוחים אנחנו שכל דאגתך תהיה מכוונת להגנת העיר ותושביה.
אילו הסיבות שהביאונו להחלטה למנותך כמפקד הקטע המסוכן והחשוב
ביותר בהגנה על הרובע היהודי“.
רוב שנותיי כילד וכנער עברו עליי בסמטאות העיר העתיקה ,ברובע
היהודי והערבי כאחד .הכרתי כל אבן ,כל זיז וכל בליטה בקירות
העתיקים וברחובות .בסמטאות העיר חשתי ביטחון עצמי רב ,אולי
אפילו מופרז ,לכן קיבלתי את החלטת המטה בלי אומר ודברים ,במלוא
הרצינות והאחריות ,למרות גילי הצעיר ,מבלי לדעת עם אילו מצבים
אצטרך להתמודד ,ומה גודל הסיכון והאחריות שהוטלו עליי .ימי הילדות
והתום לימדוני שעליי לעשות כל שיידרש כדי להגן על הרובע ויושביו,
מבלי לחשוב על הסיכון הכרוך בכך וללא שמץ של הרהור על סירוב
לשאת בנטל.
בסוף הישיבה אמר מאיר מיבר את המשפט המהדהד באוזניי עד היום“ :על
בנימין אפשר לסמוך“.
ידעתי את גודל האחריות המוטלת על כתפיי וידעתי את הסיכון שקיים
בקטע שלי ,בשל החיכוך היומיומי עם השכנים הערבים ,במקום הצפוף ביותר.
ואולם ,גם בתחזיות הכי קשות שלי לא חזיתי את השתלשלות המערכה ,את
החרדות והמצבים שאליהם נקלעתי .למרות כל זאת למדתי במהלך הקרב
כיצד להמשיך ולתפקד בכל מצב ,כשמילותיו של מאיר ,כי עליי אפשר לסמוך,
מהדהדות במוחי ,לכן חובת ההוכחה מוטלת עליי ועל בני דורי.

בבב
אל לנו לשכוח כי ממצבים “פעוטים“ נוצרת היסטוריה ,ואנחנו הבאנו את
העיר עד הלום .הלך המחשבה הזו ליווה אותי במשך כל חודשי המצור ובזמן
ההתקפות הבלתי פוסקות .בפה מלא יכול אני לומר שלא זכורה לי התקפה,
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ביום או בלילה ,שלא הייתי מעורב בה באופן אישי .הרגשתי שאם לא
אהיה נוכח ,התוצאות עלולות להיות קריטיות ,אף שהיו אתי כמה צעירים
מאומנים ,הרגשתי כי כל כובד האחריות נופל עליי.

בבב

מאפיית החוסרי .להפתעתי נתקלתי בסנדלר ובצולע  -שני בניו של ראשיד
אבו ז‘אז ,הכרוז בשוק הערבי .הסנדלר אחז במקלע בריטי ,סטן .בראותו
אותי מתקרב נדבק עם כלי נשקו לעמוד חשמל בפינה והמתין בדריכות.
לרגע תיארתי לעצמי את התסריט הגרוע מכול .לא הייתה דרך חלופית ולא
הייתי חמוש ,כי את האקדח שלי מסרתי לדוד קופרברג ,איש העמדה שלי
‘במרכז‘ ,כדי שיחפה עליי בעת הצורך .לא נותר לי אלא לסמוך על נחישותי,

לאחר שהתמניתי למפקד קטע ד‘ ,קיבלתי מהמטה מידע כי שני בחורים
מהמחלקה הערבית של הפלמ“ח הושתלו ברחוב הערבי .לבושים היו כמו
הערבים הכפריים ,והערבית קלחה בפיהם .הם אמורים היו להגיע בשעות
הערב למטה ולמסור מידע שאספו.
אחינועם ראובני ,התצפיתן שלי ,קיבל ממני הסברים כדי שלא יופתע מבואם
וכדי שחלילה ,לא יפגע בהם בטעות .ואמנם השניים הגיעו לפנות ערב ,עברו
את העמדות שלנו ,כשפניהם לכיוון המטה שבכיכר המגנים .הם דיווחו
על תסיסה והסתה מאורגנת לקראת אירועים עתידיים ועל תכנית לביצוע
התקפות יזומות בכל רגע נתון .לאחר מכן חזרו השניים כלעומת שבאו.
מידע זה הגיע אליי עוד בחמישי בערב  ,בנוסף למידע על אודות בניית
עמדות חדשות על גגות הבתים הצמודים לרובע היהודי.

חידוש האלימות ,יומן אירועים :יום חמישי11.12.1947 ,
הידיעות שזרמו אליי על הסכנה המיידית לחידוש אירועי האלימות ולהקמת
העמדות הקדמיות של הערבים יחד עם מחסור במידע עדכני ,הביאו אותי
לידי מעשה .בלי לדווח למטה ,תוך התעלמות מהסיכון הרב ,החלטתי לבדוק
את הרחוב הסמוך לשוק ואת המשכו לכיוון המזבלה העירונית הערבית ,שם
עמד ביתו של אבו חמוד .תנועה רבה הייתה סביבו .כשהתקרבתי למקום
זיהיתי על גג הבית עמדה חדשה ,שזמן קצר אחר כך צוידה במקלע מסוג
שאטו צרפתי שריתקה את עמדותינו במהלך הקרבות ,עד אשר שותקה.
כשסיימתי ,בדרכי חזרה לרובע היהודי ,חייב הייתי לעבור בסמטה צרה ליד
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על כושרי הגופני ועל חושיי המחודדים .החלטתי לצעוד מולו .הגעתי קרוב
אליו ,והוא לא זז .ידעתי שאם אמשיך ,וגבי יופנה אליו ,לא אהיה מוגן .מבלי
להסיר את מבטי ממחזיק הסטן ,התחלתי ללכת אחורה ,כשפניי מופנים
אליו ומבטינו מצטלבים לאורך כל הסמטה ,עד שהגעתי לעיקול הרחוב,
ושם נשמתי לרווחה.
נזכרתי בפתגם ששמעתי מאבי“ :גם אם מעשה טיפשי מצליח ,זו עדיין
טיפשות “.יכולתי להיות הקורבן הראשון במלחמה זו ,שעדיין לא החלה.
בעקבות הסיור שעשיתי הבנתי שהמצב ברחוב הערבי השתנה ועלינו לנהוג
בהתאם .הרשמים והמסקנות הובאו מיד למטה .אין ספק שעשיתי מעשה
פזיז ,וננזפתי קשות .אולם המצב ,כפי שראיתי אותו במו עיניי ,חייב אותנו
להיערך מחדש ,להיות ערניים ודרוכים יותר ונכונים אלי קרב ,שעמד
בפתחנו.

בנימין גייגר – אחד מזקני צפת |

הערבי .לבי ניבא לי רעות .את אשר יגורתי בא לי .חרף התנגדותי הלך נחמו
לשוק .מיד עם היכנסו הוא נרצח על ידי שני הקצבים ,סברי ואחיו פוזי .הם
דקרו אותו למוות .מה רבה הייתה שמחתם לאחר הרצח ,כשמצאו על גופתו
את אקדחו האישי ,שאותו לא הספיק להפעיל .נסיבות הרצח נודעו לנו לאחר
מכן ,מתוך חקירה של שבויים שנפלו בידינו בסערת הקרבות .עוד נודע לנו,
לצערנו ,כי לאחר הרצח התעללו בגופה ,ולכן לא נמצאו שרידיה עד היום.
נחמו ז“ל היה אחד הצעירים המאומנים והאמיצים שאותם ביקשתי להציב
בקטע שלי( .רוב אנשי העמדות לא הוכשרו לתפקיד לפני בואם ,למרות
בקשותיי להפנות אליי צעירים מיומנים ).לאחר כמה התקפות קשות הגיעו
צעירים שאותם הצבתי למ“ן (משמר נע) .תפקידם היה להגיע במהירות
לכל מקום שיותקף בקטע.

יום ששי 12.12.1947
התצפיות בקטע ד‘ דיווחו על תכונה רבה בשוק ,ליד המסגד המרכזי .נוסף
על כך קיבלנו ידיעות מהמסתערבים על נאום צפוי של המופתי חג‘ אמין אל
חוסייני ממרפסת המסגד החולשת על כל השוק .נאומי ההסתה שלו זכורים
היו עוד מפרעות  .1929אספסוף גדול התקבץ בכיכר השוק .המולה ורעש
נשמעו היטב בכל הסביבה ,וחששותינו גברו והלכו .תגברנו עמדות ללא נשק,
כשהלוחמים מיודעים על מיקומו ,מפחד פן יימצא ויוחרם על ידי המשטרה
הבריטית העוינת .ביום זה הגיע המתח לשיאו ,אך דבר לא אירע להפתעתנו.
הרצח של נחמו
באותו ערב פנה אליי נחמו מזרחי ,עלם צעיר שנמנה עם הנערים
הלוחמים הצעירים בקטע ד‘ ,וביקש כהרגלו להיכנס בשבת בבוקר לשוק
הערבי .לנוכח המצב והמידע שהיה ברשותי ,סירבתי לאשר את בקשתו.
בשבת בבוקר ,בשעה עשר בדיוק ,נשמעו היריות הראשונות מכיוון השוק
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יום שבת 13.12.1947
כמו בכל שבת ישבתי ליד אבי בבית הכנסת קאסוב ,בלי לדעת מה ילד
יום (לאחר שהצבתי את אחינועם ראובני בתצפית) .המתח מפני הלא
נודע הורגש היטב .לפתע נשמע מטח יריות מחריש אוזניים ,שנמשך ללא
הפסק .היה זה מצב שלא נצפה מראש .עזבתי את בית הכנסת ורצתי לכיוון
“אשתם“ (המרכז) ,משם נשמעו היריות .הנשק טרם חולק לעמדות .חלק
ממנו הוצא מהסליקים וחולק לבתים הקרובים לעמדות .הנשק לעמדת
“אשתם“ היה בביתי ,שהיה צמוד לבניין ומוכן לעת צרה .במהירות הבזק
לקחתי מהסליק רובה אנגלי וחגורה ובה חמישים כדורים ועליתי לעמדה
שעל גג בית בלוגרונד כדי לתצפת ממנה על השוק ועל בתי הערבים
הסמוכים .הירי גבר .מכל חלון ניתן היה לראות את ההבזקים .המולה רבה
נשמעה מכיוון השוק ,וניתן היה להבחין בערבים אוחזים בנשק ,רצים
לכיוונים שונים .חלקם התקרבו לסמטאות ונדמה היה כאילו התכוונו
לפרוץ פנימה .זה לא קרה .מוכן הייתי לפתוח באש על אלה שינסו לפרוץ
אל הרובע ,אך לא יריתי מכיוון שחששתי פן אתגלה לצלפים שעמדו
מבעד לחלונות.
במרחק של כעשרים מטר מהעמדה שלי עמד ביתו של מוחמד עלי אבו אל
עייזין ,צמוד לביתו של הרשל גרוס .אבו אל עינין היה נהג מונית מוכר ,והנה
ראיתיו יורה ללא הרף לעבר מטרות ברובע היהודי .ללא כל קושי יכולתי
לפגוע בו ,אך התאפקתי ,כדי לא להתגלות וכדי להפתיע את הפורצים
לסמטאות .לפתע שמעתי קריאות מכיוון המדרגות העולות לגג העמדה.
היה זה אברהם הרוש ,איש מטה ההגנה ,שאף הוא רץ לעזור כששמע את
היריות .הזהרתי אותו מפני הצלף המשחר לטרף ,אך הוא בכל זאת החליט
לעלות אליי לעמדה .אחריו במדרגות היה יוסי פינטו .בהגיעם למדרגה
העליונה פגע הצלף בשניהם בירייה אחת .הם נפלו מהמדרגות וקיבלו עזרה
ראשונה משתי החובשות ,חיה טויסטר ואיילה ברשד (צביאלי) ,שהיו
מוצבות בעמדה .לאחר זמן החלימו ושבו לתפקד.
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בעומדי בעמדה התגלה לעיניי מחזה שלא אשכח :שריונית שהייתה
בשירות הצבא הבריטי ,ותותח קטן על חרטומה ,נעמדה מול מלון
צפת ,כשהתותח מכוון לעבר העמדה שלי .ליד השריונית עמדו שני
חיילים ערביים ,חיילי חיל הספר הירדני ,חבושים כאפיות ,שגויסו
כתגבורת לצבא הבריטי באזור .אף כי מהרובע היהודי לא נשמעה אף
ירייה ,השריוניות והרובים מכוונים היו לעברנו והמתינו לשעת כושר
כדי לפתוח באש .חיילי הלגיון היו העידית של הצבא הירדני ונקראו
עסכר אבו חנק .כולם היו מגודלי צמות ובעלי זקנים קטנים .מטרתם
הייתה לפגוע בנו ולא באחיהם הערבים .לא יכולתי לרדת מהגג ,חששתי
שאתגלה וכל הכלים המכוונים לעמדה יפתחו באש .בחרתי להישאר
במחסה ,עד יעבור זעם .מנעתי מחבריי לעלות לגג ,ביודעי כי מי שיעלה,
ייפגע .לאחר כשעתיים ניצלתי הפוגה קצרה כששני החיילים והשריונית
עזבו את מקומם .עברתי בריצה מהירה את השטח הפתוח שעל הגג
ודילגתי במהירות על המדרגות.
לא אשכח את השבת ההיא ,שהייתה נקודת מפנה בממדי פעולות האיבה,
החל בהירצחו של נחמו הצעיר וכלה ביריות ובצליפות ,שלא פסקו עד
הלילה .באותו ערב אוישו כל העמדות .אנשים קשי יום בגילאים שונים,
לצד בני נוער שאומנו להשתמש בנשק קל ,כולם השתתפו במאבק .כעשרים
בחורים ,שאומנו במשך השנים במסתרים ,היוו את עמוד השדרה שלנו .על
שכמם הוטל הנטל ,משא הדורות .צעירים אלה הגיעו לקטעים ,חלקם היו
מפקדי הקטעים וחלקם מפקדי עמדות.
הסימפוניה של בנימין גייגר (מתוך ספרו של ישעיהו עשני“ ,בוא עמי לצפת“)
בנימין גייגר ,מפקד קטע ד' ,פני נערה לו ועיניים שקדיות ,ערניות ומבריקות.
הוא פקד על הבניין המוצק של המרכז המסחרי ,שהוקם לאחר מאורעות
תרפ"ט .בנימין הוא בעל אטליז קטן וקצב לפי מקצועו .עם פרוץ מלחמת
השחרור היה זמנו קודש להגנה ולעבודה.
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ביום ערפל אחד ,בינואר תש"ח ,ירד למרתפו להמליח שני עורות ,אולם מיד
הופרע על ידי יריות תכופות בקרבת הקטע שלו .הפסיק את עבודתו ובריצה
נכנס לבנין המרכז המסחרי.
בתצפית עמד אבינועם ראובני ז"ל (נהרג בפירוק מוקש על יד עין־זיתים).
פועלי "אשתם" כבר סיימו את עבודתם ועזבו את הבנין .נשאר בו רק איש
עמדה אחד ,פייבל הוכלרר .מבעד לערפל הסמיך ראה בנימין להקת ערבים
מתקדמים מהריכוזים שברחובות העליונים ,וממלון "צפת" פקד עליהם ערבי
לא מקומי במבטא ערבי זר" :קדימה ,עליהם! קדימה! שחטו את היהודים!"
בנימין הוציא מן ה"סליק" את הכלים  -ביראטה איטלקית ,כלי חצי
אוטומטי ,רובה צרפתי ועשרה רימונים .אבינועם הגיש לו שני רימונים,
בנימין הטילם בריכוזים שהתקרבו ,וכן ירה כמה כדורים מאקדחו .לפתע
הזדעזעה המרפסת .רימון ערבי התפוצץ בה ,אולם עפר שקי המגן כיסה
אותה .בנימין זרק עוד שני רימונים ,בכיוון הרחוב העליון .נשמעו צעקות
וזעקות הפצועים .מיד הפעיל את הביראטה ואחריה את הרובה הצרפתי.
הוא קפץ מאשנב לאשנב ,מעמדה לעמדה ,וכל פעם השתמש בכלי אחר.
אבינועם הזעיק בינתיים את מרכז הקטע בעמדת "בלויגרונד" ,וזה את
מטה האיזור .הערבים פתחו באש איומה .כל העמדות וכל האשנבים
רותקו באש המקלעים .בנימין התגנב לשער הראשי ,יצא ממנו ,התקרב
לבית הרשל גרוס שממול המרכז והטיל רימונים .בפינת ביתן המרכז
המסחרי ארבו לו שני ערבים ,ושניהם הפעילו אש אוטומטית .כדוריהם
פגעו בשריקה בקיר המרכז מעל לראשו של בנימין .הוא התכופף ,הסתער
עליהם ,הטיל רימון  -והפינה שותקה .מבעד לקיר מגן הטיל עוד שני
רימונים .זעקת הפצועים גברה.
ברגע האחרון הגיע משמר נע אזורי ,מ"ן  -שישה אנשים עם בראן אחד.
המשמר הנע חולק לשלושה .מכמה אשנבים נורו צרורות.
בנימין החזיק בעמדה והבריח את הערבים בעזרת ה"סימפוניה" שלו ,שניגן
על כל כלי הירייה שהוצאו מה"סליק".
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מפקד האיזור התפלא אחר כך ,כיצד נוצל כל כך מהר המלאי של עשרה
רימונים בהדיפת התקפה של כמה עשרות מתקיפים ...אולם זמן קצר אחר
ההתקפה נודע ,כי הרופא הממשלתי ,ד"ר מוניר ,ביקש מרופא "הדסה" ,ד"ר
פ .וייל ,גבס בשביל  15פצועים קשה .מספר ההרוגים לא נודע .כך נהדפה
התקפת הפריצה המתוכננת הראשונה של הערבים .הדף אותה בנימין גייגר
לבדו .עם שחרור צפת התגייס בנימין לצה"ל.
עכשיו הוא הולך לפעמים בשבתות עם בני ביתו אל קיר המרכז המסחרי,
ומודד את המרחק מחור הקלע הערבי לגובהו הוא ,ותמיד מתברר מחדש ,כי
רק שלושה וחצי סנטימטרים חסרו בשביל שהערבים יפגעו בראשו...
(ישעיהו עשני“ ,בוא עמי לצפת“ ,ספרות צפת ,1963 ,עמוד )147

כמפקד קטע ד‘ תפקידי היה לאייש באותו ערב את חמשת העמדות ,שסומנו
והוכנו בפתחם של חמשת הרחובות ,ששם צפינו שתהיה המתקפה .ואלה
העמדות :קצלניק ,שרף ,בלוגרונד ,שחרור ,עמדת בית ד“ר כהן ועמדת המרכז.
בהכירי היטב את האנשים שעמדו לרשותי דאגתי לאייש בכל עמדה לפחות
אדם אחד מאומן .מרכז הקטע הוקם זמנית בבית בלוגרונד .היו בו שתי
החובשות איילה וחיה ,ושלושה אנשי מ“ן מאומנים שתפקידם היה להגיש
עזרה מיידית לכל מקום שיותקף .אל לנו לשכוח שבעיר עדיין שלטו הבריטים,
שעלולים היו לתפוס את נשקנו הדל ולהחרימו .גם לילה זה עבר ללא אירועים
מיוחדים ,אך אנחנו חשנו שנכנסנו למצב שאין ממנו דרך חזרה.
תיאור מרתק של אותם “ימים אפורים“ נמצא בספרו של מאיר מיברמייברג,
בצל המצודה:
הימים באותו חורף בצפת היו אפורים ואדומים .ימי חורף צפתיים קשים
במיוחד ,מלווים בסערות גשמים ,שלגים וקור עז .התקפות נערכו יום
יום בגזרות שונות ונוסף עליהם גם ירי צלפים ...ניסיון ערבי לפרוץ
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ממש אל תוך הרובע היהודי נעשה לקראת סוף ינואר  ,1948תחת מעטה
של ערפל שכיסה את כל העיר במשך חמישה  -שישה ימים ברציפות.
המרכז המסחרי שנבנה על חורבות תרפ"ט ,היה אחד ממעוזי קטע ד'.
כל העובדים בו היו כמובן חברי 'ההגנה' ...העובדים גמרו את מלאכתם...
בתצפית נשארו פייבל הוכלר ודוד קופרברג ...לפתע נפתחה אש חזקה
לעבר העמדות של המרכז המסחרי על מנת לרתק את מי שנמצא שם.
תחת מעטה כבד של ערפל החלו הערבים להתקדם מריכוזיהם שברחובות
העליונים ...הם הגיעו כבר אל מתחת לאחת העמדות ...בנימין גייגר היה
מפקד קטע ד' ...כששמע את הירייה הראשונה ,רץ כאחוז אמוק לעבר
המרכז המסחרי ,עודד את דוד קופרברג ופייבל הוכלר ...לירות לעבר כל
מטרה שתיראה ...תוך כדי כך הוציא גייגר מהסליק את השמייסר ואת
הברטה האיטלקית.
בנימין גייגר ...בעל אומץ לב נדיר ,זכר לבטח כיצד לפני עשרים שנה,
בתרפ"ט ,בהיותו ילד ,ברח מהרוצחים שרדפו אחריו .הוא קפץ אז לתוך
בור ביוב והתחבא בו ,כשהוא מפחד פחד מוות .עתה הוא דילג ממקום
למקום ומאשנב לאשנב ,ירה וזרק רימונים לעבר הפורעים המתקדמים.
את המקשר שלו שלח להזעיק את המ"ן הקטעי וגם את המ"ן האזורי.
הערבים הרגישו כנראה בהתרוצצותו וכיוונו אליו אש תופת ,שרק
בנס לא פגעה בו .הוא הסתער עליהם יחידי עם רימוני יד .עם בוא
המ"ן האזורי והקטעי נשברה התקפת הערבים והם החלו לסגת ,גוררים
אחריהם הרוגים ופצועים ...יצאנו מהתקפה ...זו בלי פגע ...שבירת
ההתקפה הערבית וניסיון הפריצה שלהם ,היתה גאווה לכולנו והוצאנו
ממנה גם לקחים חשובים ,שהרי היתה היום שעה שעמדנו בה על סף
כישלון.

פקודת יום כפי שפרסם מאיר מיבר

(מאיר מיבר ,בצל המצודה ,הוצאת מילוא ,עמ‘ ).146145
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פרק יח

צפת :המאבק ההרואי על עצמאותה
אם יש את נפשכם לדעת מנין שאבו הנערים ,ילידי צפת ,את עוז רוחם
ואומץ לבם ,את עמידתם האיתנה ללא כל פחד להשיב מלחמה שערה
ולמנוע משכניהם לטבוח ולהשמיד את תושבי העיר  -חיזרו למאורעות
תרפ“ט.
כעשרים אלף ערבים עוינים הקיפו אותנו .הם התגוררו בצפת ובכפרים
שמסביב ,וצרו עלינו .המצור על העיר הלך והתהדק ,צבאות ערב התכוננו
לפלישה .המופתי חג‘ אמין אל חוסייני שאף לכבוש את צפת ,עירנו ,להפוך
אותה לבירת מדינתו וממנה לצאת להמשך כיבושיו.
למרות כוחנו הדל ולמרות מעט הנשק שהיה בידינו ,עמדנו בעוז ובגבורה,
באומץ ובהקרבה והדפנו את כל ההתקפות .רבים הם סיפורי הגבורה שאירעו
במהלך אותו חורף ,שחווה פצועים והרוגים שלא נמצא להם תחליף .אולם
ביום פקודה ,ובעזרת הפלמ“ח ,יצאנו מהמצור ,כשידנו על העליונה .המחיר
היה יקר :חמישים מיקירינו מוטלים היו לפנינו .הם שילמו בחייהם את
מחיר הניצחון.
עודדה אותנו פקודת היום שהופצה בערב פסח תש“ח ,וזו לשונה:
"לפני ארבע שנים על אדמת נכר ,בסמטאות גטאות היהודים ,החל הקרב
הנואש של לוחמי הגטאות על חייהם ועל כבוד ישראל ,מעטים נגד רבים,
בכוח ובנשק מול שריון של אויבים ,ללא קשר ומבודדים אך חדורי עוז נפש
ונכונות הקרבה ,עמדו אחינו במערכה .הגיבורים נלחמו מרחוב לרחוב ,מבית
לבית ורק בנפול אחרוני הלוחמים תם הקרב.
לוחמי צפת ,הקשיבו! דגל ישראל שנשמט במלחמות הגטו ,יונף מחדש על
מצודת צפת .צפת בירת הגליל תהיה ,ואתם הלוחמים חיזקו ואימצו ויהיו
גיבורי הגטאות לסמל ולציון בדרך ישראל לחירותו".
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בימים אלה ,כשאגלי טל החורף מכסים את שערי המלבין יכול אני לומר
על עצמי שלמדתי לפחוד ,כדי שאדע גבורה מה היא .במחשבה לאחור
קשה לי להבין ולעכל את העובדה שצלחתי ללא פגע את קרבות הרחוב
בשלושת חדשי המצור על העיר .אני מתקשה לקלוט איך מלחמה עקובה
מדם הסתיימה בניצחוננו ובבריחה של תושבים ,שמספרם עלה על מספרנו
בעשרות מונים .הם היו מצוידים במיטב כלי הנשק ובאמצעי לחימה רבים
ומגוונים ,ומולם עמדנו אנו ,קומץ בחורים חמושים בנשק מועט ודל ,אך
נחושים בדעתנו לא לחוות שוב אירועים כאירועי תרפ“ט .כבר אז נשבענו
והחלטנו לא עוד ,ימים כאלה לא ישובו.

סיפור הפרוז‘קטור
ב 1936החליטו הבריטים להפריד בין הרובע היהודי לערבי באמצעות
בניית גרם מדרגות רחב שיפריד ביניהם .בחלק העליון ,צמוד לבניין
הממשלה ,יצקו מבנה גבוה עם אשנבי ירי לכיוון המדרגות .על גגו הציבו
פרוז‘קטור ענק כדי להאיר בלילות את המדרגות ולמנוע חיכוך בין
הצדדים.
פרוז‘קטור זה עשה את שלו במשך שנות האירועים (.)1939 - 1936
מאז ועד  1947כבה ונותר עומד על גג הבניין ללא שימוש .ב,1947
כשהתחדשו פעולות האיבה ,הפעילוהו מחדש שוטרים בריטיים וחיילים
ערביים מהלגיון הירדני .בלילות חשוכים דאגו לכוון את אלומת האור
המסנוורת לעבר העמדות שלנו ,ובכך חשפו אותן בפני הצלפים הערבים.
המצב היה בלתי נסבל .כמה מאנשינו נפגעו בעקבות פעילות הפרוז‘קטור.
חשבתי שמצב זה אינו יכול להימשך ועלינו לשתק את מקור האור.
הודעתי למטה ההגנה על כוונתי .לאחר דיון נעניתי בהסתייגות ,אך
בחיוב .ברור היה שכדי לצלוף ,היורה צריך לרדת מהעמדות שלנו לעבר
האזור הערבי ,ובכך לסכן את עצמו .חרף הסיכונים התנדבתי לצאת
למשימה ,ללא כל היסוס.
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שני אנשי מ“ן (משמר נע) משה וולך ויוסי פינטו ,היו המאבטחים שלי.
סוכם בינינו כי אם אתגלה ,עליהם לפתוח בירי עז מעליי ולאפשר לי
לסגת.
בלילה הבא חזר הסיפור על עצמו :הפרוז‘קטור הופעל לכיוון המדרגות
ומיד אחר כך שינה כיוון לעבר העמדות שלנו .מטר היריות של הצלפים
היה עז ,ובתוך ההמולה שנוצרה מסביב החילותי לזחול לעבר המדרגות,
מתחת לגדרות התיל (הקונצרטינות) ,שהפרידו בין הרבעים ,עד לנקודה
שבה נגלה לעיניי הפרוז‘קטור במלוא הדרו .ברשותי היה רובה אנגלי דרוך
ומוכן ללחיצה על ההדק כדי למנוע את רעש הבריח בעת הכנסת הכדור
לקנה .בתפילה חרישית להצלחה כיוונתי למטרה ,לחצתי על ההדק וסיימתי
את המשימה .הפרוז‘קטור שותק .חשיכה מוחלטת השתלטה על פני האזור.
היריות לכל אורך הקטע לא פסקו ,כך שהירייה הבודדת שלי נבלעה במטח
הירי שמסביב .משהושלמה המשימה זחלתי לעמדת המרכז שממנה יצאתי.
התקבלתי בשמחה רבה על ידי חבריי ,אנשי המטה ,שהמתינו בחיל ורעדה
לשובי בשלום .קיבלתי טפיחות רבות על השכם ותרועות “כל הכבוד“ ויישר
כוח .מכאן ואילך כבר לא היינו מטרה קלה וגלויה לירי הצלפים בלילות.

בבב
ב 2007תוקן הפרוז‘קטור על ידי חיים עמית מהיישוב עמוקה שליד צפת.
הוא שמע ממני את הסיפור ,בתחקיר שעשה לקראת השיפוץ ,והתרשם
מאוד .יחד עם עיריית צפת פעל להשיב את הפרוז‘קטור לפעילות.
מדרגות ההפרדה נשארו עד היום בצורתן המקורית והייחודית .מה שנבנה
בזמנו כחיץ כדי להנציח את ההפרדה שבין הרבעים ,משמש היום מקום
מפגש לבני נוער שבאים מדי שנה לשמוע סיפורי גבורה על המלחמה הקשה
שהתנהלה במקום זה והסתיימה בניצחוננו .הפרוז‘קטור ניצב בגאון על
מקומו המקורי ומזכיר לכולם את העבר ,שלא יישכח.

סיפור הפרוז‘קטור כפי שהתפרסם בעיתון

הרימון שלא נזרק
לכולנו היה ידוע מה רבים הם המאמצים ,הסכנות והסבל שהיו כרוכים בהשגת
נשק ותחמושת ,בעיקר רימונים ,ובהסתרתם .היינו מודעים לעובדה שתגיע
השעה שבה כל כדור או רימון עשויים להכריע את הכף לחיים או למוות.
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“בזבוז“ תחמושת שלא לצורך ,נחשב כפגיעה בבשר החי .המקרה שעליו
אספר כאן יוכיח זאת.
באחד הלילות ,כשסיירתי בין העמדות ,הוזעקתי בדחיפות לעמדת המרכז.
איש העמדה הקבוע ,מוסה סרור ,סח לי בהתרגשות רבה“ :בנימין ,בוא
תשמע ,שים את האוזן על יד האשנב ,אני שומע רעש מכיוון השוק הערבי“.
הקשבתי היטב .האזור היה חשוך והיריות נשמעו מכל עבר ונמשכו כל העת.
ללא קשר ליריות ,שמעתי אף אני מעין רעש מונוטוני ,עמום ,הדומה לקול
חפירה במעדר ,כאילו הגיע ממרחק .הדבר הטריד אותי מאוד והחלטתי
להודיע על כך למטה ולקבל את תגובתם .התבקשתי להתקרב בזחילה
למקור הרעש ולזרוק רימון יד ,בעיקר כדי להשקיט את הפחד של אנשי
העמדה ולהרגיעם .הזעקתי את שני אנשי המ“ן מאותו קטע ,משה וולך ויוסי
פינטו ,מתוך ידיעה שעליהם אני סומך .הודעתי להם שאני זוחל אל מעבר
למכשולים שלנו ולקיר המחסום ,מתקרב לשוק עד כמה שאוכל ,וזורק רימון.
הם היו אמורים לחפות עליי במקרה שאתגלה ,וכך היה .שניהם התמקמו
בפינת הבניין ,ואני החילותי לזחול ,כשתחושת השליחות עומדת בראש
מעייניי וממלאת אותי אומץ ונחישות .הערכתי שיעברו כחמש עשרה עד
עשרים דקות עד שאגיע למקום זריקת הרימון .כולי מתוח וקשוב ,התקדמתי
בזחילה איטית ,שעל אחר שעל ,כשאני משתדל לא לעורר שום רעש או לבצע
תנועה מוטעית .כשהתקרבתי לעמדות הערבים ,עצרתי והאזנתי היטב ,אך לא
שמעתי דבר .החלטתי שאין סיבה לזריקת הרימון יקר הערך .הזמן כאילו עמד
מלכת ,אך ללא היסוס נצרתי את הרימון היקר והתחלתי לשוב לאחור .באותו
קצב ובכל הזהירות הנדרשת זחלתי חזרה ,כשבאוזניי מהדהדים קולות הירי
שלא פסקו אף לרגע .בהגיעי למרכז קיבלו את פניי בשמחה רבה אנשי המ“ן,
אנשי המטה ובראשם מפקד העיר מאיר מייבר .לא הבנתי את פשר השמחה.
או אז אמר לי מאיר“ :אנו מחכים ומחכים לפיצוץ .חלפה כמחצית השעה מאז
יצאת והתחלנו לחשוש לגורלך “.לדבריו המשימה נועדה להרגיע את אנשי
העמדה שהיו דרוכים ומודאגים כששמעו את הרעש ,אולם הדאגה והמתח
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לא חלפו .הכול חיכו למוצא פי .תשובתי הייתה“ :מכיוון שהייתי קרוב למקום
שממנו אפשר היה להשקיף על כל הגזרה ,עד כמה שאפשרה לי החשיכה,
בחרתי לא לזרוק את הרימון מתוך ידיעה שמקור הרעש לא זוהה והמטרה
אינה ברורה .החלטתי שעדיף לשמור אותו לשעת הצורך “.שאלתי את מאיר:
“אמור לי בכנות ,האם היית נותן לי רימון אחר תחתיו?“ ותשובתו הייתה:
“לשם כך הוצאת לכולנו כאן את הנשמה?! חזור וזרוק שני רימונים ותקבל
במקומם ארבעה “.כששמעתי את ההבטחה רמזתי לאחינועם ראובני ,הקשר
שלי במרכז ,להביא לי מיד שני רימונים מהסליק .תוך זמן קצר החרידו שתי
התפוצצויות את חשכת הלילה .התעודדנו מכך ,אך בתמורה קיבלנו מהערבים
מטר יריות שנמשך שעות לאחר מכן.
מאיר הבטיח וקיים.
לימים ,אחרי שחרור העיר ,נפתרה תעלומת הנקישות העמומות ,שפשרן
נותר עלום באותו לילה .להפתעתנו הגדולה מצאנו מנהרה שהחלה מתוך
החאן הערבי ,ששכן במרחק של כחמישים מטר מהעמדה הקיצונית ,במרכז
המסחרי .המנהרה אמורה הייתה להגיע עד לקיר המערבי של הבניין .הערבים
זממו להניח חומרי נפץ ולפוצץ את העמדה על אנשיה .גשמי הזעף הרבים
שירדו באותו חורף מוטטו את החפירה מתחת לגרם המדרגות המפריד בין
הרבעים .הערבים כנראה חשבו שהמנהרה נחשפה והפסיקו לחפור .מזימתם
לפוצץ את הבניין על יושביו ומשם להמשיך לעבר הרובע היהודי נכשלה,
מבלי שנעשתה כל פעולת מנע מצדנו.

16.4.1948
תם עידן המנדט הבריטי בצפת
ביום הזה פינו הבריטים את צפת והעבירו לידי הערבים בצורה מסודרת
את כל נקודות השליטה בעיר :בניין המשטרה ,מלון “צפת“ ובניין שלווה
שבכניסה לעיר ,כולל הציוד ,הנשק והתחמושת .מרגע שנעזבו כל העמדות
ועברו לידי הערבים ,הפכה העיר למרקחה .כל ההתקפות שהכרנו עד כה היו
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כאין וכאפס לנוכח אש התופת שנפתחה עלינו מיום זה ואילך .מן המטה
העבירו פקודה לא להשיב אש ,אלא אם רואים דמויות מתקרבות לעמדות.

פינוי המשטרה על ידי הבריטים :משה וולך ואני הולכים לכבוש את
המשטרה
בקטע ד‘ (קטע סטלינגרד) לא התקבל כל מידע על פינוי הצבא הבריטי .גם
מידע על המתרחש בקטעים האחרים לא הגיע אליי .הייתי טרוד באירועים
בקטע ד‘ ,שחייבו פעילות ודריכות ללא הפוגה .באותו יום ,לפני הצהריים,
הורגשה תכונה בלתי רגילה ומתח רב שרר ברחובות הגובלים לרובע .דיווחתי
על כך למטה ,ונאמר לי שהבריטים העמידו שלוש משאיות ברחוב ירושלים
וביקשו מאנשי המטה ומנבחרי העיר לפנות את הנשים והילדים מהעיר .הם
חששו לגורל התושבים .נבחרי העיר ואנשי המטה השיבו בשלילה לבקשה.
כמחצית השעה לאחר השיחה עם המטה ,קיבלתי הודעה שהבריטים עוזבים
את העיר!
לרגע לא האמנתי שעשרים ושמונה שנות המנדט הבריטי יסתיימו בשעות
ספורות ,וללא כל התראה ,כשהחיילים הבריטים ,שמוקמו בכל נקודות
התורפה בעיר ,יעזבו תוך זמן קצר .יידעתי את כל אנשי העמדות והעליתי
את רמת הכוננות לשיאה .ההוראה המפורשת אסרה על האנשים לעזוב את
עמדותיהם.
בלי לחשוב הרבה ,ובלי להודיע לאנשי המטה ,החלטתי על דעת עצמי ,להיכנס
לבניין המשטרה ,המקום האסטרטגי ביותר בעיר לאחר פינוי הבריטים,
כשלצדי משה וולך וצביקה עבו .הנשק האישי שלי היה שמייסר גרמני ושני
רימונים ,למשה היה רובה אנגלי וחמישים כדורים ,ולצביקה  -שני רימונים.
נכנסנו דרך ביתו של זלמן החיגר לשטח שמעל הבית ,כשצמחייה גבוהה
משמשת לנו מסתור .הגענו עד למרחק של כעשרה מטרים מהפילבוקס
שעל הכביש ותצפתנו מבעד לצמחייה על מבנה המשטרה .מה גדולה הייתה
אכזבתנו בראותנו על גג הבניין ראשים עטורי כפיות מבצבצים מבין שקי החול.

תחנת המשטרה
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קני הרובים בלטו מכל אשנבי הירי של בניין המשטרה והפילבוקס .הדגל הסורי
והדגל העיראקי התנופפו על הגג .לפתע החל להישמע מטר יריות שכמותו
לא שמענו עד כה .נשארנו שכובים על מקומנו ,מופתעים ומאוכזבים ,מנסים
לחשוב מה עושים במצב כזה .לצערנו ,רעיון כיבוש המשטרה ירד מהפרק ,אבל
פטור בלא כלום אי אפשר .מפאת קרבתנו לפילבוקס החלפתי את השמייסר
שלי ברובה האנגלי השקט ,נשקו של משה חברי ,כדי להפתיע כמה צלפים.
המולת היריות מסביב הייתה רבה ,ולכן ניצלתי את ההזדמנות והצטרפתי
ל“תזמורת“ ,כשאני צולף בנחישות על כל ראש שנראה על הגג .לאחר כמה
דקות נשמע פיצוץ עז בקרבתנו .בטוחים היינו שגילו אותנו ושרימון נזרק
עלינו .במהירות שיא נסוגונו ושבנו מאוכזבים מכך שלא הצלחנו לכבוש את
המשטרה( .אחר כך נודע לנו שמבנה המשטרה נמסר לערבים ,כולל הנשק
והציוד שהיו בו).
כשהגעתי לקטע מצאתי את אברהם רוזנטל בעמדת הירי של המרגמה.
לדבריו קיבל פקודה מהמטה לירות חמישה פגזים לעבר המשטרה .אחד מהם,
זה שנפל ליד הפילבוקס ,כמעט חיסל את משה ,את צביקה ואותי .הרימון
שנזרק עלינו כביכול ,היה למעשה אחד הפגזים שנורה מאש כוחותינו.
בתוך דקות הופגז כל הרובע והותקף מכל עבריו ,ללא הפוגה ביום ובלילה.
פיצוצי בתים נשמעו בלילות .פגזים עקרים רבים התגלגלו בימים הבאים
בסמטאות העיר וסיכנו את הילדים ששיחקו בהם .אחד הילדים שניצל היה
גבי המאירי הקטן .ראיתיו מנסה לפרק נפל פגז .לקחתי את הפגז מידיו
והשלכתי אותו לאחת החורבות ,שם התפוצץ.
מלון “צפת“ היה שייך לרופא עיניים ארמני בשם ד“ר מוגרדיש ,שנישא
למירל‘ע ,בת למשפחה יהודית צפתית .המלון שכן בקומות העליונות,
ואילו קומת הקרקע שימשה כקליניקה ,שאותה ניהל הזוג במשך שנים לא
מועטות ,עד פרוץ המאורעות ב .1947בשנה זו הופקע המלון על ידי פלוגה
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של הצבא הבריטי ,שהגיעה לעיר כדי לתגבר את המשטרה בצפת .בהגיעם
ביצרו הבריטים את הבניין ,אטמו את כל החלונות בשקי חול ,רק את אשנבי
הירי הותירו חשופים .את המרפסת ,שפנתה לעבר הרובע היהודי ,סגרו גם
כן והותירו אשנב ירי ונקודת תצפית .מכאן יכלו לצפות על כל הרחוב ועל
עמדת קצלניק שלנו ,שהייתה ממוקמת במרפסת לא מבוצרת .על מרפסת
המלון הוצב בקביעות מקלע ברן מאיים ,שהטריד אותנו לא מעט.
כאמור ,ביום שבו פינו הבריטים את צפת ,הם העבירו לידי הערבים בצורה
מסודרת את כל נקודות השליטה בעיר ,כולל מלון “צפת“ ,שממנו חלשו
הערבים על רחוב “מושב הזקנים“ וכן גם על בתים רבים ברובע .את כל בתי
היהודים הקרובים למלון ,פוצצו הערבים בלילות ,בית אחר בית ,כדי ליצור
שטח הפקר.
ב ,21.4בשעות אחר הצהריים ,פתחו הערבים ברתק עז משני מקלעים,
שהעמידו על מרפסת מלון “צפת“ ,לעבר עמדת קצלניק שהייתה מאוישת
באדם אחד בלבד מרדכי גולד ,שהיה חמוש בסטן וברימונים .במצב הזה,
תחת רתק האש הכבד ,היה בלתי אפשרי לעמוד בעמדת המרפסת מבלי
להיפגע .מרדכי ידע שעליו לתפוס מחסה בפינת הרחוב מתחת למרפסת
של מוישה לעמילס .ממרחק של עשרה או אולי חמישה עשר מטרים
הגיחה לפתע מולו חוליה בת חמישה אנשים ,שיצאה מחצר המלון .אנשיה
היו חבושים כובעי פלדה ,ובידיהם תתמקלעים .הם צעקו“ :עליהום גדם
או איטבח!“ (התקדם ושחט!)
מרדכי ,שהיה כאמור לבדו ,התעשת ,וללא כל פחד הפתיע אותם ופתח באש
מהסטן שבידו .הוא פגע בכמה מהם ,כשהנותרים נסוגו לחצר המלון ,כשהם
גוררים את פצועיהם .גם אנחנו הופתענו ,כי באותן דקות ספורות שבהן
עזב מרדכי את העמדה ,הצליחו שני ערבים ,בחסות האש הכבדה ,להגיע
עד לקיר העמדה ולהניח מטען נפץ ,שגרם לבית לקרוס תחתיו .מרדכי
ניצל בנס .נראה היה שהרתק הזה נועד להסיח את דעתנו ולגרום לפיצוץ
העמדה ,בעוד אני הייתי בטוח שהם התכוונו ,בחסות עוצמת האש ,לפרוץ
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מבעד לעמדות המרכז .אנו ציפינו להם שם בכוננות מוגברת .בהישמע
הדי הפיצוץ של עמדת קצלניק ,הבנו את מטרת הירי המסיבי .ברגע זה
רצתי לכיוון העמדה שפוצצה ומצאתי את מרדכי עומד מתחת למרפסת,
פניו מכוסים אבק וחיוך על פניו .ידעתי שעל מרדכי אפשר לסמוך בכל
מצב והתכוונתי לומר לו מילות עידוד על עמידתו הנועזת ועל העובדה
שהצליח לבדו לעצור את ההתקפה ,אך הוא פתח ואמר“ :בניומן ,אמרת
לי לעזוב את העמדה ולרדת לרחוב ובזה הצלת את חיי ,אחרת היית מוצא
אותי מתחת להריסות “.דמעות זלגו על פניו המאובקים .גם אני חשתי
מחנק בגרוני .חיבוק של לוחמים הוא רגע מיוחד ,רגע של התעלות הנפש,
זר לא יבין זאת...
ברגע זה הבנתי שנעצרה כאן התקפה ,שעתידה הייתה לפתוח פתח אל
הרובע .נס כפול היה פה .עוד באותו ערב ,תחת אש בלתי פוסקת ,הקמנו
קיר מגן לרוחב הרחוב ,ובו שני אשנבי ירי לכריעה ולעמידה ,כתחליף לעמדה
שפוצצה.

פיצוץ מלון “צפת“ (כתגובה לפיצוץ עמדת קצלניק)
באותו לילה החליט אלעד פלד ,מפקד מחלקת הפלמ“ח ואחד המפקדים
הבכירים בעיר ,שפיצוצי בתינו לא יהיו חדסטריים ,וכפעולת תגמול יש
לפוצץ מיד את מלון “צפת“ .הייתי נוכח בעת קבלת ההחלטה ,וחשבתי שיש
לפגוע רק במרפסת שממנה ריתקו את הרחוב ומנעו את תנועות המגינים.
כיליד העיר הכרתי היטב את המבנה :זכרתי את הקומה התחתונה ,קומת
הקליניקה של “הדסה“ ,שאליה הגעתי לא פעם עם אמי .תיארתי בפני אנשי
המטה את הפרטים החשובים ,ובעיקר את מיקום העמודים שהחזיקו את
הקומה העליונה .המשימה הוטלה על יואל החבלן .הוא הסביר לנו שיש
ביכולתו לבתר את הבניין ,כך שעורף המבנה יישאר על מקומו ,ואילו החזית,
הפונה לעבר הרובע ,כולל המרפסת ,תיהרס .וכך היה .עוד באותו ערב יצא
יואל ,כשמטען של חומר הנפץ על גבו .תפקידי היה להעמיד את המ“ן
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בנקודות התורפה לחיפוי והגנה במקרה של גילוי או צורך בנסיגה .כעשרים
מטרים בלבד הפרידו בין העמדות שלנו לבין המלון .בנחישות ובאומץ לב
זחל יואל כחצי שעה בין המכשולים וחוטי התיל .הוא הניח את המטען
מתחת לאפם של הצלפים שהיו על המרפסת ,ושב לעמדה .או אז החריד
פיצוץ עז את אוזנינו .לאחר שהתפזרו עמודי האבק נתגלה לנגד עינינו מחזה
מרהיב :חצי בניין נשאר על תילו ,בעוד החזית והמרפסת נעלמו כלא היו.
אל לנו לשכוח שבעת ההיא חיינו כל יום מחדש ,חיים של נתינה ושל הקרבה,
לכן ביום הזה כולנו ,כל אנשי המטה וחבריי מקטע ד (סטלינגרד) ,נשאנו את
יואל על כפיים ובירכנו אותו על הצלחתו המדהימה ,שהיא הצלחתנו .אנשי
מחסום קצלניק יכלו לנשום לרווחה .המטרד המסוכן והמאיים ביותר הוסר.

י‘ בניסן תש“ח 19.4.1948
בחודשי החורף של שנת תש“ח גילינו את אכזריות האויב והבנו כי זוהי
מלחמה לחיים או למוות “אנחנו או הם“ .הערבים ריכזו את כל כוחם
ומיטב הנשק שנפל בידיהם והמטירו אש בלתי פוסקת לעבר עמדות
המגן שלנו במטרה לפרוץ לתוך הרובע היהודי ולכבשו ,ואילו אנו ,למרות
עמדת הנחיתות ,היינו חבורה מלוכדת ,מלאי עוצמות פנימיות ונחישות
של בחורים ,חדורי אמונה בצדקתנו ובניצחוננו ,ועמדנו במבחן .בעקשנות
ובאומץ בלמנו את הכוחות התוקפים .לעתים פעלנו בחמת זעם ובמיצוי יצר
הנקם ,כשמול עינינו ניצבו מראות הטבח מפרעות תרפ“ט ,ובעיקר האירוע
שבו נקלע לרובע הערבי נער צפתי ונטבח על ידי ההמון .הייתה זו מלחמת
קיום אכזרית בעלת נורמות התנהגות שהונעו על ידי היצרים בבחינת“ :אם
אין אני לי ,מי לי ,וכשאני לעצמי מה אני?“
אני מביע כאן את ההרגשה שלי בעניין כובד האחריות והמניעים לפעולה.
חשתי על כתפיי את נטל זיכרון הילדות הכואב ותוצאותיו ,וכך נהגתי במשך
כל המלחמה הקשה הזו ,שבה שילמנו מחיר כבד .כפסע היה המרחק בין
כישלון ואבדון לבין הניצחון.
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הדור הצעיר מתייחס לסיפורנו כהגדה ,אבל למעשה זוהי האמת לאמיתה.
אחד מרבני צפת אמר שצפת ניצלה בזכות המעש ובזכות הנס .המעש הוא
התפילות של יהודי צפת ,והנס הוא בואו של הפלמ“ח.

מעשה נסים של יתרו
מספרים על התלבטותו של יתרו ,חותן משה ,אם להצטרף לעם ישראל אם
לאו .הוא שמע על אודות נס קריעת ים סוף בצאת בני ישראל ממצרים ,אך
לא האמין בנסים .באותה תקופה נטוש היה קרב קשה בין עמלק וישראל,
והכתוב מציין במפורש כי עם ישראל גייס מתוכו אנשי חיל למודי מלחמה
שנלחמו בעמלק ,מלחמה קשה ואכזרית שהסתיימה בניצחון ישראל.
בעקבות נס הניצחון על עמלק החליט יתרו להצטרף לעמנו.
נס לא קרה לנו .ב־ 17.4.1948עזבו הבריטים את העיר .למחרת ,לפנות
בוקר ,הגיע אלעד פלד בראש מחלקה של  35אנשי פלמ"ח שהביאו אתם
אספקה וציוד לחימה ,כדי לחזק את מגיני צפת ,מתי מעט ,שמנו כמאתיים
איש .היו אלה ילידי העיר רווית אירועים ומראות מסמרי שיער ,צעירים
ומבוגרים שלא היו למודי מלחמה ,אלא נלחמו על חייהם ,על עברה המפואר
של העיר ועל עתיד המדינה שבדרך ,ויחד עם הכוחות שחשו לעזרתם,
הביאו לסיום המלחמה ולניצחון גדול .מי שמאמין בנסים שיבושם לו.
איש באמונתו יחיה.
היינו חשופים להתקפות יומיומיות מצד הערבים שניצלו את מזג האוויר
הערפילי ששורר בצפת בימות החורף ואת החשיכה בלילות .ההתקפה
הנועזת ביותר נערכה באור יום מהקטע שלי קטע ד‘ ,ואותה לא אשכח .זה
קרה יומיים לאחר הפינוי הבריטי.
יום רביעי ה 28.4ההתקפות הקשות עלינו חזרו ונשנו בכל שעות היממה.
מצב כוח האדם שלנו היה בכי רע .לאחר שביקרתי בכל העמדות שבקטע,
החלטתי לסור למטה ולבקש כוחות נוספים לתגבור .נעניתי בשלילה בגלל
מחסור בכוח אדם .בינתיים פניתי לזאב טויסטר ,מפקד עמדת שחרור,
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ולשני אנשיו :יונה מזרחי וחיים שחרור והוריתי להם לעזוב את העמדה
ולחסום את הרחוב התחתון .היו אלה רגעים קריטיים ביותר .התקדמתי
יחד עם צביקה בחיפוי של מפקד המ“ן משה וולך ואיש המ“ן יוסי פינטו.
חיומה עדיין לא שב עם הרימונים ולכן נותרתי במערכה חמוש בשמייסר
הגרמני עם שתי מחסניות ובהן שבעים כדור ושני רימונים .גם לצביקה היו
שני רימונים .התחלתי להתקדם צמוד לקירות כששני חבריי מחפים עליי.
ממש באותו זמן נשמעו מטר יריות אדיר ומטחי פצצות ,שהרעידו את
הקרקע .נדמה היה שההתקפה באה מכיוון 'מושב זקנים' ,מרחק של כמאה
מטרים מהמטה שבו הייתי .רצתי לעבר העמדה המותקפת באש תופת,
כשמאחוריי הקשר הקבוע שלי ,הנער צביקה עבו ,ובמרחק מה מאתנו הגיע
גם חיומה הענק ,הסנדלר האמיץ .בתוך זמן קצר הגענו צביקה ואנוכי אל
מתחת למרפסת של מוישה לעמילס ,כשאש תופת ממקלעים מרססת כל
סנטימטר ברחוב הצר .בפינת הרחוב עמד מפקד העמדה מרדכי גולד והשיב
אש מהסטן שבידיו.
ברגע שהגענו אירע מעצור בנשק שלו ,והוא הפסיק לפעול .תפסתי את
מקומו וחיכיתי למטרות שיופיעו עם תום הרתק .כצפוי ,מן החצר של מלון
“צפת“ ניסו לצאת שני ערבים .יריתי לעברם צרור מהשמייסר שבידי וראיתי
אותם נמלטים אל מעבר לשער .בינתיים התגבר מרדכי על המעצור ושב
לעמדה.
ברגעים אלה בטוח הייתי שהגענו בזמן הנכון למקום הנכון והצלחנו לבלום
את ההתקפה .אולם מטר היריות נמשך ,ולכן ליתר ביטחון החלטתי להישאר
עם מרדכי .לפתע הופיעו מאחורינו שני מקשרי הקטע ,הנערים יצחק שניצר
ומרדכי פרידמן ,והודיעו לי בהתרגשות רבה ,כי הערבים נכנסו למרכז .הבנתי
מיד כי הייתה כאן פעולת הסחה מוצלחת של ריתוק כמה עמדות ,כדי לפרוץ
למרכז ולכובשו .בתוך זמן קצר צריך הייתי לחשוב ,לשקול ולהחליט איך
להגיב .עברו במוחי כמה תרחישים באשר למה שקרה ועתיד לקרות ברגע
קריטי זה .ידעתי שאם הערבים אכן נכנסו למרכז וכבשו אותו ,חובה עלינו
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לערוך התקפת נגד מיידית ,לפני שיתבססו במקום .אפשר לעשות זאת רק
באמצעות רימונים .אולם רימונים לא היו לי .שלחתי את חיומה ,שעמד
מאחורינו ,ואמרתי לו“ :רוץ למטה והבא רימונים למרכז ,אנחנו בדרך לשם.
בדרכך הזעק את הכיתה של גדעון איילון מבית הקישק “.וכך היה .לאחר
רגעים ספורים כבר הייתי במטה הקטע שלי .עולמי חשך עליי ,כשראיתי
חלק מאנשי עמדת המרכז ועמדת בלוגרונד עומדים ברחוב ומקבלים את
פניי בהיסטריה“ :בנימין ,הערבים כבר בפנים!“
הרגעתי את הלוחמים והתחלתי לחלק פקודות ,שעיקרן תפיסת הרחוב
התחתון ליד ביתו של נעים אוחנה ,כדי למנוע התקדמות משם .בתוך דקות
הייתי מתחת למרפסת בית בלוגרונד ,מול חצר המרכז .שום רחש לא נשמע,
ואף תנועה לא נראתה בתוך המבנה .בדילוג מהיר הגעתי לקיר המחסום .הבטתי
מבעד לאשנב העליון ,לעבר חנויות הערבים ,שמתחת לבית גרוס המפוצץ.
השקט עדיין שרר בכל האזור .לפתע נשמעה חריקת דלת .שתי הדלתות של
החנות הקרובה ביותר לרחוב נפתחו בבת אחת לרווחה ,ומתוכן פרצו כעשרים
חיילים בשאגות קרב“ :עליהום גדם או איטבח!“ (עליהם התקדם ושחט!)
מלווים בצרחות אימים של נשים מיללות ומקללות ,ומטר יריות מסיבי מכל
עבר .ברגע זה חשבתי שעליי לזרוק את הרימונים ,אולם המרחק בינינו היה
קצר וידעתי שיש סיכוי שהחיילים יגיעו אליי לפני התפוצצות הרימונים.
מחשבות על המוות לא עברו בראשי ברגע זה ,אך יכול הייתי לחוש את החזה
עולה ויורד כמפוח ,כשאני נדרש להחליט על גורלי בהרף עין .ממוקד למטרה
פתחתי באש שוטפת מהשמייסר שבידי ,וריססתי את כולם.
מכת האש הקרובה כל כך הפתיעה אותם מאוד .חלקם נפגעו ונשארו
מוטלים במקום ,חלקם נסוגו לחנות הפתוחה ,וחלקם ברחו לכיוון השוק
הערבי .ברגע זה הבנתי שהתהפכו היוצרות .ההפתעה יצרה מצב חדש
שעליי לנצל .אי לכך התחלתי לזרוק רימונים לעבר הבורחים .הם מצאו
את מותם תוך כדי מנוסתם .בתוך המולת הקרב הצליחו שניים מהתוקפים
להיכנס אל מאחורי קיר המגן ,שבין ביתו של אריה סימנה ובין חנות המרכז.
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בינתיים חזר חיומה מהמטה כשבאמתחתו עשרה רימונים .החלטתי לזרוק
כמה מהם רחוק יותר ,לעבר השוק ,כדי להרתיע .אולם כדי ליידות את
הרימון למרחק אופטימלי יצאתי אל מעבר לקיר המגן ,כשאני מוגן על
ידי קיר האבנים שנבנה כחודש לפני האירוע .בעמדי שפוף בין הקירות,
נורתה לעברי ירייה שחלפה מעל ראשי ו פגעה בקיר ,ליד שער הכניסה
למרכז .בנס לא נפגעתי .בלהט הקרב לא הבנתי את גודל הנס .ברגע זה
חיפשתי את מקור הירי .לאחר דקות מועטות הגיע גדעון איילון לתגבור
והציב את המקלען אורי בתוך עמדת בית בלוגרונד .היריות שוב פסקו,
לא הבנו מדוע ,אך היינו בכוננות מרבית .לפתע פתח אורי באש חזקה
מהברן .שאלתי אותו מדוע ירה ,והוא הצביע על שני התוקפים שהצליחו
לחדור בחסות הריתוק ,להסתתר מאחורי קיר המגן העליון ולירות עליי
בין הקירות .כשראו שההתקפה נכשלה ,המתינו קמעא והחליטו לסגת
כפי שבאו ,מבעד לחנויות ,אלא שאורי זיהה אותם .הוא כיוון ,פגע וחיסל
אותם.
תעלומת הכדור שכמעט שם קץ לחיי נפתרה.
ברגע זה ביקש גדעון איילון ,מפקד הכיתה ,לעלות לתצפית מן העמדה
המחוררת מאלפי הכדורים שנורו במשך השנים ,סירבתי לבקשתו .גדעון
חשב שיש לתצפת על הרחוב המוביל לשוק הערבי ,ועלה בכל זאת .כשעמד
שם ,ראה אנשים יוצאים מתוך החנויות וגוררים את הנפגעים שנותרו
מהקרב ,לכן החליט לירות לעברם צרור מהטומי גאן שברשותו .ברגע זה
התגלה מיקומו לצלפים .אלה מיד פתחו באש לעברו והרגוהו .גדעון נפל
בנסיבות טרגיות והרואיות .אילולי נפילתו של גדעון בהתקפה זו אפשר היה
לומר שניצחוננו היה מושלם.
בדיעבד הבנו שהתקפה זו נוהלה על ידי חיילים עירקים ,חמושים ומצוידים
במיטב הנשק והתחמושת .עד אותו יום לא עמדנו מול ערבים לבושים
בבגדי צבא וחבושים כובעי פלדה ,חיילים מיומנים בעלי טקטיקות לוחמה
מקצועיות .מכאן ואילך הפכה הלחימה קשה יותר ויותר.
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מאיר מיבר בספרו בצל המצודה מתאר את האירוע:
לפני שניחתה עליו ההתקפה בא מפקד הקטע ,בנימין גייגר ,למטה להתלונן על
המחסור באנשים ...מפקד הקטע הצליח להגיע למטהו שבבית גרסטל וארגן
את ההגנה על הקטע שלו ...גייגר ניצל בדרך נס לא פעם מפגיעות כדורים,
אולם בשקט ובתבונה המטיר אש על הכוחות המתפרצים כל פעם מכיוון
אחר .הוא הזעיק את יחידת הפלמ"ח שהייתה בבית קישק הסמוך ,ויחידה
בפיקודו של הפלמ"חניק גדעון איילון הגיעה מיד ופתחה גם היא באש...
עמדת בלוגרונד היתה מכבר עמדה מפוררת מאש האויב ,ולא השתמשנו
בה אלא לתצפיות לילה .גדעון ,אם כי הוזהר על ידי המק"ט שהיא חדירה
לכדורים ,עלה לעמדה ,השקיף ממנה וראה ערבים מושכים נפגעיהם בפנים
החנויות .הוא פתח עליהם באש והרגם .כעבור רגע נפגע מכדור בראשו...
בסכנת נפשות הורד מהעמדה ללא רוח חיים.
(בצל המצודה ,עמוד )300

סיכום ההתקפה על קטע ד‘
בשלושת חודשי המצור היו התקפות רבות עלינו ,אך זו הייתה הקשה ביותר.
כל מה שאומר לא יוכל לשקף את המציאות שבה חיינו באותה עת .מה שלא
היה ברור אז התבהר לאחר מעשה .הערבים לא העריכו נכונה את האויב
שעמד מולם .ההתקפות שלהם נהדפו על ידי נערים נחושים ,ששמעו על
אכזריות הערבים ,כשלחמו עם הגב לקיר.
זו הייתה מלחמה של להיות או לחדול .למרות העדיפות של הערבים
בלוחמים ובנשק ,כשלו כל ניסיונותיהם להגיע לעמדותינו ולפרוץ אל העיר.
לכן חיפשו פתרונות כדי להימנע מקרבות פנים אל פנים וחשבו להערים
עלינו באמצעות חפירת מנהרה .גם ניסיון זה לא צלח עקב התמוטטות
הקירות.
כל הכישלונות הובילו אותם לפרוץ מבעד לשבע החנויות שברחוב העליון,

מתוך ספרו של אלעד פלד" ,עדות אישית" ,עמ‘ 113
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בהפתעה ומבלי להתגלות .הפריצה דרך החנות האחרונה ,כפי שאני ראיתי
מבעד לאשנב ,הפתיעה אותנו באופן מוחלט .כשהגעתי למחסום לא נראה
שום דבר חשוד .השקט היה מקפיא ומאיים .שקט שלפני הסערה .כל דלתות
החנויות היו מוגפות .התברר ,בדיעבד ,שבמקצועיות ובשקט מופתי נפתחו
פתחים פנימיים בקירות שבין החנויות ,בלי ששמענו דבר ,עד הפריצה דרך
החנות האחרונה ,הקרובה כעשרה מטרים מהמחסום .הייתי בטוח שהרתק
המסיבי שלהם חיסל את חברינו בעמדות הקרובות ופתח להם את הדרך
לפריצה .כך אמנם עלול היה לקרות אילולי הגענו ברגע הקריטי .לדעתי,
כישלון ההתקפה שלהם נבע מהטעות של אי ניצול אותן דקות קריטיות
שבין הרתק האדיר לבין ההתפרצות שהתמהמהה .הזמן שלא נוצל היה
המפתח לניצחוננו .לנו ניתנו דקות של חסד להתאושש ,להגיע למחסום
ולערוך להם קבלת פנים בלתי צפויה .אפשר לומר כי כישלון זה היווה את
נקודת המפנה למהלכים ולתוצאות של המערכה מכאן ואילך.
למחרת היום פוצץ חבלן הפלמ“ח את שבע החנויות ,ששימשו מסתור
לפורצים הערבים .כך נוצר שדה ראייה חופשי עד למדרגות .במצב הנוכחי
התברר לנו שיש מחסור משווע בתחמושת ,על כן הוריתי לכולם להימנע
מפתיחה באש ללא סיבה .כתוצאה מכך התקשו הערבים לאמוד את כוחנו
האמיתי ,שהיה בכי רע .לעומת זאת ,קיבלתי אישור מהמטה לבצע פעולת
הטעיה .כל ערב שלחתי את רפאל אדרעי לירות במקלע השאטו ,היחידי,
צרור כדורים מכל עמדה .אחרי כל ירי שלו קיבלנו כמות הגונה של עופרת
לעבר עמדותינו בקטע.
השבעה במאי :בתאריך זה החלה הרעשה ראשונה על העיר מתותחים
שהוצבו על הגבעה שמעל עין אל טינה .מאות פגזים נורו לעברנו בכל
שעות היום וגרמו להרס רב אך האבדות בנפש היו מועטות ,כי האוכלוסייה
הבלתי לוחמת שהתה במרתפי הבתים בזמן ההפגזות ,על פי ההוראות.
בקטע סטלינגרד לעומת זאת ,התהלכו אנשים בחופשיות ,ללא כל פחד,
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בשל הקרבה לרובע הערבי .ידענו שהיורים לוקחים טווח ביטחון כדי לא
לפגוע באחיהם .ואמנם ,בכל הקטע ,לאורך המדרגות המפרידות לא נפל ולו
פגז אחד .הרעשת התותחים נמשכה שלוש יממות.
ללא הודעה מוקדמת הגיע לעיר ביום זה מפקד הפלמ“ח יגאל אלון .חרף
הקשיים והסכנות הוא החליט לבקר בקטע סטלינגרד ,לאחר ששמע ממפקד
המטה על ההתקפה הגדולה ותוצאותיה .הייתה זו הפעם הראשונה שפגשתי
בו .לאחר שביקר בכמה עמדות ביקש לדעת את הקורות אותנו ,עד הפרט
האחרון ,ואז טפח על כתפי ואמר“ :בנימין ,אל דאגה ,יהיה טוב“.

התשעה במאי ,הקרב האחרון וכיבוש העיר
התקבלה הוראה לאנשי כל העמדות בקטע לרתק באש חזקה ,ללא הפסק,
את כל העמדות הערביות שאת מיקומן ידענו .בשעה עשר בערך התקבלה
הודעה משמחת ,לפיה פטמת המצודה נפלה לידינו ,לאחר קרבות קשים
מאוד שהסתייעו ב“דוידקות“ שהביא הפלמ“ח לצורך הרעשה .למרות
שעת הלילה המאוחרת החלו התותחים שליד מירון בהרעשה כבדה
על הרובע .זו פסקה לאחר זמן קצר .בעשר וחצי פרצו כוחותינו לבית
שלווה .לצערנו ,אברהם ליכט ,המ“פ ,נפל בקרב קשה זה .לערבים היו
למעלה מעשרים נפגעים .באותה שעה נערך קרב עז ביותר על תחנת
המשטרה העירונית .בקרב זה נפל המ“פ יצחק הוכמן מהפלמ“ח .היה זה
אחד הקרבות הקשים והנועזים ביותר .לאחר שכמה ניסיונות לפוצץ את
גדר התיל מסביב לבניין נכשלו בגלל הגשמים שהרטיבו את חומר הנפץ,
נעשה ניסיון נוסף לפוצץ את גדר הביטחון ולהצמיד מטען חדש לקיר
הצפוני כדי להיכנס לקומה התחתונה של הבניין .וכך היה .לאחר קרב
פניםאלפנים נסוגו הערבים לקומות העליונות ,ושם התנהל הקרב
מחדר לחדר .כשהסתיים טיהור שלוש הקומות עלו מספר ערבים לגג,
שהו שם יומיים ,אף שכל העיר הייתה כבר בידינו ,ומשם המשיכו לצלוף
ללא הרף.
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הניסיונות שלנו לעלות על הגג לא צלחו .באחד הניסיונות נפצע קשה
מפקד הפלמ“ח אלעד פלד שנכווה מלהביור פרימיטיבי שהוכן לפריצה.
מספר הערבים שהתבצרו על גג המשטרה ,לאחר כיבושה ,היה שנים עשר.
יומיים לאחר מכן החליטו תשעה מהם להיכנע ושלושה שלשלו עצמם
בעזרת חבלים מאולתרים למטה .אחד מהם נהרג בנפלו מגובה רב ושניים
הצליחו להימלט דרך הוואדיות הסמוכים.

העשרה במאי1948 ,
המשטרה ,המצודה ובית שלווה שהיו בידי הערבים עד לאותו יום ,עברו
לידינו עם עלות השחר .כבר לא נשמעו יריות יותר .שקט שכזה לא היה
מוכר לנו מזה כמה חודשים .אנשי הקטע נעמדו על מרפסת המרכז ,הפונה
לעבר ההרים ,ולא האמינו למראה עיניהם .כל הדרכים המוליכות לכיוון ואדי
טווחין וואדי מירון מוצפות היו בהמוני אדם שנסו בבהלה ,ומאידך התנופף
לו בגאווה ,ברוח הצפתית הקרה ,דגל ישראל על גג בניין המשטרה .התקבלה
הוראה לא לפתוח באש על הנמלטים“ :יש לתת להם לברוח ולהקל על
יציאתם “.תושבי צפת נשמו לרווחה .הם יצאו מהמרתפים ושבו לבתיהם.
גם אני כמפקד הקטע עמדתי יחד עם אנשיי על המרפסת המסוכנת
והמותקפת ביותר ,ללא כל פחד מפגיעה .לא האמנתי למראה הטרגי :עיר
שלמה ,גברים ,חיילים ,נשים וילדים עוזבים את בתיהם ונסים על נפשם .כל
המחשבות חלפו ביעף בשעה זו .לפי ראות עיניי לא הייתה כל סיבה למעשה
הבריחה .אך למעשה ידעתי את הסיבה .הם ודאי זכרו כיצד התנהגו אחיהם
בפרעות  1929ו 1936ובטוחים היו שאנו ננהג כמותם וננקום .אינני מנסה
להעלות על דל שפתותיי מה היה קורה אילו המצב היה הפוך .ברור לי שאנו
לא היינו מצליחים לברוח ולא היה נשאר מאתנו שריד ופליט .תוכניתם
היתה להשמידנו!

בבב

מטה ההגנה בכיכר המגינים

כללי התנהגות שקיבלתי ממפקד העיר כנעני (אלעד פלד)
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סיכום הוא רגע נפלא ,הכרוך בחשבונות נפש לאחר קרבות ומאבקים ,ולכן
אומר ,שלניצחון יש ריח מיוחד ,אך את התהילה קוצרים רק אלה שזוכים
לחוות את הסוף המוצלח.
יש מעשים שעשו מעטים ,שלא זכו לתהילה .אל לנו לשכוח את מסירותם
ואת אומץ לבם של אותם נערים צעירים ,בני העיר ,שהיו מוכנים להקריב
את חייהם למען עירם .שמם לא נישא בפי כול ,על אף מעשי הגבורה
הקשורים בהם.
כזאת הייתה עמידתם של אותם קומץ בחורים צעירים ,חפצי חיים,
שעמדו מול עיר ערבית המונה פי עשרה ממספרם של התושבים היהודים.
הם עמדו מול פורעים צמאי טרף ,שטעמו את טעם הניצחון בפרעות
 1936 - 1939ודימו לעצמם שגם בפעם הזו הדרך תהיה קלה ,וחלוקת
השלל תגיע במהרה ,אך התבדו .במלחמה הזאת של מעטים מול רבים
הוכחנו שלחלש יש כוח לא פחות מאשר לחזק.
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פרק יט

סיפורה של רחל
רחל נולדה בי“ב ניסן תרפ“ז 14 ,באפריל  ,1927דור שישי למשפחה
צפתית ותיקה .היא הייתה הבכורה .אחריה נולדו ברכה ,פינחס ומשה.
אביה אהרון כהן מוהליבר היה בעל אטליז ואמה חיה ,בת מרים ופינחס
מרגלית ,הייתה עקרת בית .בילדותה למדה רחל בבית הספר אליאנס ,שבו
שפת הלימוד העיקרית הייתה צרפתית .בוגרי בית הספר רכשו את ידיעת
השפה כנכס חשוב להשכלתם.

כל שנה ,בהתקרב חודש ינואר ,החודש שבו נפתח המצור שנמשך כשלושה
חודשים ,נזכרים חבריי ואני באותם ימי ההוד והאימים שליוו את שלושת
חודשי המאבק ואת הקרבות הקשים שהיו מנת חלקנו יומם ולילה .אנו,
שרידי הלוחמים ,קיבלנו על עצמנו לספר לדורות הבאים את אימת המלחמה,
לתאר קצת מאירועיה ולהעביר את תחושת היוםיום תוך כדי המצור ,את
מלחמת גוג ומגוג ,שהסתיימה בניצחוננו הנכסף .לכן בכתיבת שורות אלה
אני רואה שליחות ,לתרגם את התובנות שרכשתי עם השנים ולהנחיל את
מורשת הדור הוותיק לדורות הבאים.

בצל המצור .ברכה אמי עוזרת לטפל באהרון
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חנות הבשר של אהרון כהן בקוילען פלאץ .האיש בעל הזקן הוא ר‘ איציק שוחט
(ר‘ יצחק באהר) .האישה במטפחת שמסתכלת עליו היא גב‘ רוזה סימנה

תעודת הנישואין

ההכרות ההדוקה עם זוגתי רחל נוצרה על רקע המצב הביטחוני בצפת.
באותן שנתיים שקדמו למלחמת השחרור ,כשהמתח בין היהודים לערבים
בצפת ובארץ כולה הגיע לשיאו ,הציב ארגון ההגנה עמדות שמירה בנקודות
תורפה בעיר .מרבית בני הנוער בצפת נשלחו לשמור באותן עמדות הקרובות
לרובע הערבי.
אני ,כזכור ,חזרתי לצפת אחרי שירותי בכפר גלעדי ,ומהיותי אחראי על כמה
עמדות יצא לי לפגוש את רחל שהוצבה באחת מהן .לאמתו של דבר הכרתיה
עוד קודם .היא גרה בשכונה שלי ,ברחוב המוביל לביתי .נפגשנו גם במסגרת
שיעורי קשר ועזרה ראשונה שהעברתי ב“נוער העובד“ .אחר כך התגייסנו ,אני
ל‘הגנה‘ ,ורחל  -לאצ“ל ,שם עברה אימונים בהפעלת נשק קל.
ביקוריי התכופים בעמדות אפשרו לנו להדק את החברות בינינו ובעקבות

מסע חיזורים החלו דיבורים בינינו על חיים משותפים ועל חתונה .לצערנו
הרב חלה אביה של רחל ,אהרון כהן מוהליבר ,במחלה סופנית ,לכן הקדמנו
את מועד נישואינו לדצמבר .נישאנו שבוע לפני חג החנוכה ,ב 10בדצמבר
 .1946רצינו לאפשר לאביה של רחל ליטול חלק בשמחת הכלולות של
בתו הבכורה ,אך הוא נפטר ,למרבה הצער ,ארבעה חודשים לפני המועד
שקבענו.
אהרון כהן מוהליבר נפטר בי“א בחודש אב ,תש“ו ( )8.8.1946יהי זכרו ברוך!
במותו נותרה אשתו חיה אלמנה צעירה ,בת שלושים ושבע בלבד ,ללא אמצעי
קיום מינימאליים ,כשהיא מטופלת בארבעה ילדים :רחל ,ברכה ,פינחס ,ומשה,
שהיה בן שלוש בלבד .רחל הבכורה ,היחידה שיכלה לסייע בכלכלת המשפחה,
נרתמה לעזרה עוד בימים הקשים והארוכים ,כשאביה חלה.
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במותו הייתה רחל בת תשע עשרה .עול הפרנסה נפל על כתפיה הצעירות,
והיא ניהלה את האטליז שפרנס בקושי את המשפחה.
לאחר נישואינו ,כדי לעזור בכלכלת המשפחה ולהיות לצדה של רחל ,נאלצתי
לעזוב את עיסוקי בעבודות חשמל ולקחתי חלק פעיל בניהול האטליז .אף
שמלאכה זו הייתה רחוקה ממני כרחוק מזרח ממערב ,וידיעותיי בתחום זה
היו אפסיות .מימיי לא שיערתי שזה יהיה המקצוע שבו אעסוק בעתיד .אני,
בן עשרים ושלוש ,חובב הטבע ,השדות והחופש ,שבכל תקופת התבגרותי
הכשרתי את עצמי להיות נוטר ,פרש ,מיומן בהפעלה ובהדרכה של כל סוגי
הנשק ואמצעי ההגנה ,מוצא את עצמי מנתב את כל חלומותיי לכיוון אחר,
בגלל האהבה!? רחל ,רעייתי ,ואנוכי עזרנו לאמה חיה כהן מוהליבר לתפעל
את החנות עד לסגירתה כעבור שנים מספר.
סבתא חיה כהן מוהליבר נולדה ונטמנה בצפת .היא נפטרה בי“א באדר
תשס“ו ( ,)11.3.2006בהיותה בת מאה ,כשהיא מוקפת נכדים ,נינים
וחימשים .חמישה דורות העמידה לתפארת .יהי זכרה ברוך!
זכות גדולה נפלה בחלקה של סבתא חיה .במשך שנים הייתה אחת המתנדבות
ששירתו את קהל החוגגים הבאים מדי שנה להשתטח על קברו של רבי
שמעון בריוחאי“ .שליחות“ זו עברה אליה בירושה מאמה מרים מרגלית,
ששירתה אף היא ב“צבא המתנדבות“ במירון במשך שנים.

חיה ואהרון כהן מוהליבר

חיי נישואינו בצל המצור על צפת
בכספנו המועט שכרנו רחל ואני דירה קטנה ,על גבול הרובע הערבי ,שאותה
הפכנו תוך זמן קצר ,לשובך יונים במלוא מובן המילה .היו לנו שני חדרים
ומטבחון מרוהטים בריהוט יד שנייה ,עם מיטת ברזל חורקת ,שאותה תכנן
למעננו הנפח שמעון גרוס עליו השלום .לצערנו הרב נאלצנו לעזוב את קן
אהבתנו החם והאהוב שאותו טיפחנו בזיעת אפנו ,ולנדוד לדירות מוגנות
יותר ,בשל חדירת הכדורים שנורו מהרובע הערבי לעבר חלונות הבתים.
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בעת הזו הייתה רחל ,אשתי ,בחודש התשיעי להריונה .מחשש שלא תוכל ללדת
בצפת החלטנו להעבירה ליתר ביטחון לחיפה ,למגורי אמה שעברה לחיפה מיד
לאחר מות בעלה .היות שהייתה זו הלידה הראשונה ,בלב כבד השארתי את רחל
בהשגחת אמה וחזרתי לעמוד על משמרתי בצפת .כל יום חיכיתי בכיליון עיניים
לבשורה .והנה ,ערב אחד ,הופיע בדירתנו אחי דב שבביתו היה טלפון ,ובישר לי
על הולדת בני הבכור ,בשעה טובה ובמזל טוב .היה זה ב 1באוקטובר.1947 ,

בפתח חנות הבשר .רחל ואני במדים ,אהרון בזרועותיי ()1949
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בשל המתיחות ששררה בעיר ,לא קיבלתי אישור לנסוע לחיפה לראות את
אשתי ואת ראשית אוני .חרף זאת ,לאחר שנקבע המועד לטקס ברית המילה,
נסעתי ללא הודעה מוקדמת למטה ההגנה .הטקס נערך בצנעה בבית סבתא
חיה .בננו בכורנו נקרא אהרון ,על שם חותני שנפטר באותה שנה.
(סבתא חיה התאלמנה כאמור בהיותה בת שלושים ושבע ,באותה שנה נולד
נכדה הראשון ,שלימים יזכה אותה בנינה ראשונה ,אותה נינה תעניק לה
חימשה .שוו בנפשכם את גודל הטלטלה שחוותה סבתא חיה באותה שנה,
וכיצד התגלגלו הדברים מכאן ואילך).
עוד באותו יום חזרתי ,בצער רב ,לצפת .רחל נשארה בבית אמה כמה ימים
נוספים .יום אחד לפני שהוטל המצור על העיר ,ונסגרו כל דרכי הגישה,
הספיקה רחל לחזור לצפת ,לבית הוריי ,כשהיא נושאת בזרועותיה את בננו.
לנוכח המצב קיבלו הוריי את כלתם ואת הרך הנולד בשמחה מהולה בעצב .לא
יכולנו לשוב לדירתנו הקטנה שהייתה צמודה למרכז ,שהרי הוא שימש מטרה
נוחה לצליפות רבות ולכדורים טועים ,שחדרו למרפסות ולבתים הסמוכים.
ואולם גם בבית הוריי לא יכולנו להישאר ,בגלל ההפגזות מכיוון הר מירון על
ידי כוחותיו של קאוקג‘י ,לכן נאלצו כולם לעזוב ולעבור למרתף בבית סבי.
כך יצא שכל בני המשפחה שלנו ,יחד עם אחי דב ועם שושנה אשתו ושתי בנותיו,
התרכזו בקומה התחתונה של בית סבא ,שנחשב לכאורה מקום מוגן יותר .במשך
שלושת חודשי המצור עברנו דירה שלוש פעמים ,כשבכל פעם הורעו התנאים.
לא הייתה לנו כל טרוניה ,גם לא היה למי להתלונן .אישית הייתי נתון במתח רב
מפאת גודל האחריות שהוטלה עליי ,ואני בן עשרים ושתים בלבד!! כל מעייניי
נתונים היו לנעשה בקטע שבאחריותי ,למרות היותי חתן בן שנתו ואב צעיר
לתינוק ,כשעול הדאגה להורים גם הוא מוטל על כתפיי.
לא אגזים אם אומר שבכל שלושת חודשי המצור ובכל תקופת הקרבות על
העיר לא ישנתי ,ולו לילה אחד ,בבית משפחתי בחברת האנשים האהובים
עליי כל כך .הצורך הטבעי להגן על הבית הפרטי שלי התחלף בצרכי השעה
 -הגנת העיר ותושביה .נאלצתי לוותר על החובה להיות לצד הוריי ולצד
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אשתי ובני הקט ,שהגיח לעולם בעת הזו ,ולצאת למלחמה על העיר שבה
גרו בני משפחותינו מזה שישה דורות.
המצב הקשה והקרבות היומיומיים הובילו למחשבות פסימיות באשר לעתידנו.
רחל שטיפלה בבננו אהרון בן החודשיים לא נטלה חלק בקרבות ובהגנה על
העיר בעת הזו ,אך השימוש בנשק קל לא היה זר לה .אי לכך ,כשהחמיר המצב
וההתקפות התעצמו ,התכוננו לתרחיש הגרוע ביותר שבו נכנסים הערבים
לרובע היהודי ,שורפים ,הורסים ומתעללים .לפיכך החלטתי להשאיר בבית
את אקדחי האישי ורימון יד אחד ,על מנת להגן על משפחתי בעת צרה .רחל
ואני סיכמנו את דרכי תגובתה לפרטי פרטים ,כך שבמצב של חוסר ברירה,
כשגם הכדור האחרון לא יעזור ,היא תפעיל את רימון היד עליה ועל הילד.

תגובת הוריי בשעות הקשות
להוריי היקרים חלק חשוב בעיצוב התנהגותי ותגובותיי בשעות קשות
אלה .התנהגותם הייתה כנה ושקטה ולא הסגירה את הסערה שהתחוללה
בתוכם .ללא מילות היסוס ובמעין הסכמה חבויה אישרו לילדיהם לפעול,
כפי שהכתיבו האירועים הקשים .למרות גילם ואורח חייהם ,בתוך קהילה
דתית קטנה וסגורה ,רחוקה מהצורך להתגונן ולהשיב מלחמה ,הם הבינו
את צרכי השעה ובסתר לבם היו מודעים לגודל הסכנה הכרוכה בהתנהגותנו
היומיומית .אחי ואני מצאנו את עצמנו לא פעם מעודדים ביציאתנו לאימון
או לפעילות הגנתית.
נדבך חשוב בחוסננו הנפשי ובאומץ לבנו קיבלנו מאבי ז“ל שחווה את
הזוועות בשנת תרפ“ט ובשנת תרצ“ו .אירועים אלה גרמו לו להבין את
הצורך הקיומי של עמנו .לצערי ,גם אני כילד בן חמש ,שפסע היה בינו ובין
המוות בפרעות ,ובגיל שתים עשרה ראיתי את גופות בני משפחת אונגר
שנרצחו ,איני יכול לשכוח מראות אלו שנשארו חרותים בזיכרוני עד היום.
הם המניע להתנהגותי ,לאומץ לבי ולהשקפתי האישית כלפי העם הערבי,
לקרב על השלום ולגורל החברה הישראלית.
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פרק כ

המינוי לתפקיד מנהל המשרד לשיקום העיר העתיקה
ב 1978התקיימה ישיבה בעיריית צפת ,שבה הוחלט להקים רשות לשיקום
העיר העתיקה ולמנות אותי כמנהל הרשות .סגן ראש העיר ,ר‘ שמואל
זילברמן ,אף הוא יליד העיר ובן למשפחת רבנים מזה דורות ,קיבל על
עצמו לקדם את הנושא מבחינה ניהולית ותקציבית .למטרה זו הוקם ,באחד
הבתים שבעיר העתיקה ,משרד שבו התקיימו ישיבות צוות ומפגשים עם
נציגי משרד התיירות שהביעו רצון לסייע בתכנון ,בשיקום ובשחזור המבנים
הרעועים והסמטאות.
בתחילת העבודה קיימתי פגישות עם מהנדס העיר ,שהלך שבי אחרי תכניות
השיקום והכין אותן להגשה למשרד התיירות .ראוי להודות ליוסי זלץ ,מנהל
במשרד התיירות שדם צפתי זורם בעורקיו ,על הסיוע בקידום הפרויקט.
לצערי ,הועמדו לרשותי שני פועלים בלבד מתקציב המשרד ,כך שרק חלק
קטן מההחלטות בוצעו ,חרף נכונות משרד התיירות להשתתף בתקצוב.
לאחר שנת עבודה מאומצת שבה ניסינו לאתר את היורשים של בעלי
המבנים שברובע ולתכנן את השיפוץ ,העמיד משרד התיירות תנאי
להשתתפותו .התנאי היה שהעירייה תישא בהוצאות התחזוקה .דרישה
זו נענתה בסירוב .לצערי ,כל התכניות שהועלו וכל העבודה שהתבצעה
במשך קרוב לשנתיים ,ירדו לטמיון ,והם מונחים עד היום בגנזך העירייה,
כאבן שאין לה הופכין.
זוהי הסיבה להתפטרותי מתפקיד חשוב זה ,שהיה אתגר חיי .חפצתי לשמר
את צפת ,עיר הולדתי ועירם של אבות אבותיי ,לשמור על צביונה המיוחד
המתאפיין בעתיקות ,בסמטאות ,בקברי הצדיקים ובבתי הכנסת הרבים,
כדי שיהוו מוקד משיכה לתיירים ויביאו בעקבות כך לפיתוח המסחר ,בתי
המלון ושירותים נוספים שיתרמו לפרנסת תושבי העיר.
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סיפור המדליה של אחד מחסידי אומות העולם
באחד הימים של ראשית שנות השמונים בחזרי הביתה עברתי ליד
הדווידקה בצפת .זוג מבוגרים וזוג צעירים עמדו שם וקראו בעניין רב
את השלט שעליו נכתב על כל הנפלאות שחוללה הדווידקה במלחמת
השחרור .כשהבחינו בי ,שאל הזוג המבוגר אם אני יליד העיר ,ואם הייתי
במלחמת השחרור בצפת .הם סיפרו לי כי סיירו בעיר לפני שבועיים,
והמדריך סיפר להם שצפת נכבשה על ידי היהודים ,אף על פי שהיהודים
מנו כעשירית ממספר התושבים הערבים .מדבריו הבינו כי הערבים נבהלו
לאחר ששמעו את הרעש החזק שיצרה הדווידקה וחשבו שליהודים יש
פצצת אטום .זה היה הגורם למנוסתם!? הם התרשמו בעיקר מהניצחון
של מעטים מול רבים עד כדי כך שהחליטו לחזור לצפת ,רק כדי לברר
איך הצליחו אלף וחמש מאות יהודים להתגבר על חמישה עשר אלף
ערבים.
“זה סיפור ארוך “,אמרתי להם ,והזמנתי אותם לביתי הסמוך לדווידקה.
הגשתי להם קפה ועוגה וסיפרתי את קורות חיי ואיך קרה שמעטים גברו
על רבים .תיארתי בהרחבה על אודות פעילותם העוינת של הערבים ועל
אכזריותם ,סיפרתי להם איך רדפו אחריי ב 1929ורצו להרוג אותי ,ושוב
עלו לנגד עיניי המראות הקשים ומה שעוללו הערבים לתושבי צפת בשנים
 1936 ,1929ו.1947
תיארתי בפניהם את הזוועות שחוויתי בילדותי ,שגרמו לי ולחבריי להילחם
עד טיפת דמנו האחרונה“ .כולנו ידענו “,אמרתי לאורחים שלי“ ,שאם חס
וחלילה הם יצליחו להיכנס לרובע היהודי ,הם יחסלו את כולנו .והידיעה הזו
היא שהביאה אותנו לידי החלטה שמאורעות כמו שקרו ,לא יחזרו “.העמידה
בגבורה של מעטים הפתיעה גם את הערבים שחששו מנקמת היהודים בשל
זוועות העבר .נזכרתי בפתגם הערבי האומר“ :שלושת רבעי הגבורה היא
הבריחה “...להם היה לאן לברוח ולנו לא!
סיפרתי להם על רחל ,שהייתה חברה באצ“ל וידעה להשתמש בנשק,
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וכשנהגתי לצאת מהבית ,השארתי לה אקדח ורימון ,אם חלילה יצליחו
הערבים לפרוץ העירה ,היא תוכל להגן על עצמה ככל האפשר ואם לא ,היא
תשים קץ לחייה ,ובלבד שלא תיפול בידי הפורעים.
שני הזוגות שאחר כך התברר שהם הורים וילדיהם ,בילו אצלנו כחמש שעות
ושמעו סיפורים לרוב .אחרי חודש קיבלתי במפתיע חבילה ואליה מצורף מכתב.
בחבילה מצאתי מדליה מכסף ועליו מוטבעים דיוקנו של הרצל ושל ראשי
המדינה :דויד בן גוריון ,גולדה מאיר וחיים וייצמן .החבילה נשלחה מאדם בשם
אֹול ֶר ראדן ,הוא התייר שהתארח אצלנו ומוצאו משוודיה .אז התברר לי שהוא
אחד מחסידי אומות העולם ,ואת המדליה שנמסרה לו על ידי ממשלת ישראל,
הוא העניק לי כמחווה על אומץ לבי ועל עמידה איתנה שלי ושל חבריי.

המדליה
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פרק כא

אני מתגעגע למראות ,לדמויות ,לחוויות ,לאירועים
צמד המילים “אני מתגעגע“ מבטא יותר מכול את געגועיי לימי ילדותי,
ימי הדחק והעוני שאפיינו את התקופה .בתקופה זו של ילדותי הקדומה
והמאוחרת חוויתי ימים וחודשים של מלחמת קיום קשה ,הן במובן
הכלכלי והן במובן הביטחוני ,אלא שאז ,לא חשבתי שזה חריג ,לא
הרגשתי שום אירוע יוצא דופן .חשבתי לתומי שכך נוהג העולם .האמנתי
שאנחנו צריכים להשלים עם המצב ,ועלינו לדעת איך להתגבר ולשרוד
כפי שלמדונו ההורים .וכך אמנם היה .עד היום אני זוכר את הימים ההם
בערגה ולא פעם ,בחלומותיי בלילות ,אני חוזר אליהם ומתעורר בהרגשת
שמחה ,וטעם טוב בפה וסיפוק רב .המצב הכלכלי בביתנו היה קשה אך
כילד לא חשתי דבר .לא היו לי דרישות מיוחדות מהוריי ,ואם היו הייתה
אמי פותרת הכול בכמה מילים טובות היום ,בדיעבד ,אני מתקשה להבין
איך הצלחנו.
אני מתגעגע לכל הטיפוסים ,המיוחדים והחריגים ,שמשכו את תשומת
לבי מאז ומתמיד .היו אלה טיפוסים יוצאי דופן ,שגדלתי אתם ופגשתי
במהלך שנות ילדותי ובגרותי :טיפוסים מצחיקים ,משונים ,ובאותה
מידה גם מעוררי חמלה .געגועיי מופנים דווקא לאותם אנשים קשי יום,
שגורלם לא שפר עליהם .כיום ,ממרומי גילי ,נראה לי שאנשים אלה
מאושרים היו יותר מאנשים אמידים ,שלא ידעו מחסור ,וגם עליהם לא
אפסח בדבריי .אוסיף ואומר עוד ,כי לעניות דעתי האנשים שעליהם אני
מספר לא חרגו מהציר המצומצם שבין שכונת מגוריהם ובין סביבתם
הקרובה ,זאת אומרת שגדלו וצמחו מבלי שיצאו מהעיר ולא זכו לטעום
טעם אחר.
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געגועיי לבני משפחתי
געגועים עזים תוקפים אותי בחשבי על בני משפחתי :סבי יוסף צבי וסבתי
מרים ,אבי אליהו ואמי ברכה ,סבתי קריינדל ,אחיי ואחותי .מוכן אני לשלם
שנים מחיי כדי לראות ,ולו רק פעם אחת ,את זיו פניהם ולשמוע את
קולם שנדם .ניחוחות הימים ההם וטעמיהם מציפים אותי לעיתים קרובות
ומזכירים לי את ביתי ואת בני משפחתי שאינם .לפעמים הם מופיעים
בחלומותיי ומותירים לחלוחית בעיניי .התופעה חוזרת על עצמה ביתר
שאת ככל שנוקפות השנים.
איני יכול לשכוח את בית סבא יוסף צבי ,שהמה אדם במשך כל שעות היום.
אנשים מכל שכבות העם באו להסתופף בצל קורתו ,לתנות את מצוקותיהם
או לבקש בקשה מיוחדת ,לקרוא או לכתוב מכתב בסגנון מיוחד ,או סתם
לקבל מילה טובה ,אף שלא הִרבה לדבר.
אני זוכר את סבתי מרים יושבת על שרפרף קטן בפתח ביתה ,מחכה לאנשים
הצורכים את התרופה שרקחה מחומרים שונים ונתנה לכל נזקק בלא תמורה.
את הרכב המשחה שמרה לעצמה .נראה שרצתה להיות היחידה שפונים
אליה בשעת מצוקה .היא באה על סיפוקה ,כשראתה את פניהם המרוצים
ושמעה את דברי התודה שלהם.
אני מתגעגע אל אבי היקר אליהו ,אל עיניו הפיקחות ,שנשתקפה מהן
הבנה וטוב לב ,שאותם העביר לילדיו ולנכדיו .מזגו השקט ,הזך והטהור,
והחינוך שהעניק לי ולאחיי ישמשו נר לרגלינו ולילדינו לאורך השנים.
לא אוכל לשכוח איך בילדותי ,בימים הנוראים ,שמח לבי וגבה בעומדי
ליד אבי בבית הכנסת קאסוב כאשר ר‘ דויד ששימש ‘בעל תוקע‘ ,כשל
בתקיעותיו .אבי שלף מתוך שקית טליתו את השופר הקטן השחור,
שאותו קיבל בירושה מאבי סבו ,רבי יהודה לייב ז“ל ,והוא החל לתקוע
בקול חד וגבוה וללא כל תקלה לשמחתם של הסובבים .שופר קטן זה
עבר בירושה אליי ,וכמוהו גם אני משמש ‘בעל תוקע‘ בבית הכנסת
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בימים הנוראים עד עצם היום הזה .ילדיי ונכדיי באים לתקוע בשופר זה
בביתנו בימים הנוראים.
עדיין חרוטים בזיכרוני פניה היפים והקורנים של אמי ברכה גולדה ,שנשקפה
מהם ענווה ,חיבה וטוב לב ,שאותם העניקה לילדיה ולנכדיה .איני יכול
לשכוח את ימיה האחרונים ,שעברו עליה בייסורים נוראיים.
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זוכר אני בערגה את אותם ימי שישי ,בעמדי ליד אימא שהכינה את מעדני
השבת :הדגים הקטנים מהירדן ,שנקראו בפיה “אֹוגֹורלוך ,יירדנע פישלך“
שאותם קיצצה על “הברייטעל“ ,מעין קרש שעמד על אדן חלון המטבח
ושימש שולחן עבודה .אני מתגעגע עד היום לשולחן שאימא ערכה לקראת
ארוחת ליל שבת ,ועליו עמד בקבוק היין העתיק ,המיוחד ,שירשנו מסבי יוסף
צבי שירש אותו מסבו .תפקידי היה כל ערב שבת לקחת את הבקבוק המיוחד
ולקנות אצל מוישה יהודה אוקיה יין לקידוש (כמאתיים גרם) שאמור להספיק
לקידוש ולהבדלה ,אך בדרך חזרה גבר עליי יצרי ולגמתי לגימה קטנה.
כשחזר אבי מבית הכנסת במוצאי שבת ,ועמד לקיים את מצוות ההבדלה ,ראה
שחסר יין בבקבוק ומיד קרא לי .אני כבר ידעתי את הסיבה .ניסיתי להתחמק,
זה לא עזר .אבי החזיק אותי בידי ,קרץ בעינו ובקולו השקט אמר“ :תגיד לי
בבקשה ,האם קוראים לך מנחל?“ (יש תפילה בשבת שבה כתוב“ :מנחל בדרך
ישתה ,על כן ירים ראש )“.כשאבי אמר קוראים לך ‘מנחל‘ ,התכוון לשאול
אם שתיתי קצת בדרך ,לפני שהגעתי הביתה .בראש חפוי ובדמעות בעיניים
עמדתי מולו בלי תשובה .אמי הביטה בי בהבעת רחמים והשתתפות בצערי.
אבי מזג את היין שנשאר בבקבוק והוסיף מעט מים ,כי הכוס חייבת להיות
מלאה ,ובלי לומר מילה נוספת ערך את ההבדלה .לרגעים אלה אני מתגעגע.

בבב

קברו של ר‘ יוחנן בן עוזיאל בעמוקה ( .)1910סבתא
קריינדל ואני נהגנו ללכת לקברי צדיקים

אני מתגעגע לנוף הנפלא ולמראות המיוחדים שנשקפו מבעד חלון ביתנו
הקטן .היו אלו מראות מהפנטים לילד כמוני שמצא בהתבוננות זו דרך נעימה
להתחיל בה את יומו .ההרים והגבעות מצדו המערבי של הר מירון (באותם
ימים נקרא הר עצמון) ,הגבוה בהרי ארצנו ,על שתי פטמותיו ,התנשא
במלוא הדרו אל מול החלון .לפנות ערב נראו עדרי העזים והכבשים ,שחזרו
מהמרעה ונכנסו למכלאות שנמצאו מתחת לחלון .או אז התחילו להישמע
קולות הטלאים ששבו אל אמותיהן ,קולות החליבה והמולת האימהות שבאו
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מכל קצות העיר עם ילדיהם החלשים ,שהחלימו ממחלות שונות ,על מנת
להשקותם בחלב עזים חם ,הישר מהעטינים ,מתוך אמונה כי שתיית חלב
חם וטרי היא סגולה לבריאות ומחסנת נגד מחלות ילדים נפוצות.
גם אותי לקחה אמי לפעמים לשתות את החלב החם הישר מעטיני העז.
זוכר אני את הקצף החם שהגעיל אותי ,אבל מה לעשות? הלוא הוא אמור
לחסן ממחלות .אמי הייתה מעודדת אותי לשתות את החלב דווקא עם הקצף
שנוצר מפעולת החליבה המהירה של הרועה הערבי .מן החלב המבעבע ניתזו
טיפות לתוך עיניי .עד היום זוכר אני את מילות העידוד של אמי“ :טרינק,
טרינק ,טרינק “,חזרה שלוש פעמים על המילה ביידיש לשתות ,ולא אפשרה
לי להפסיק .היא ידעה שאם אפסיק לשתות ,לא אמשיך .כל רצונה היה למלא
את פקודת הרופאים להשקות את הילדים בחלב עזים לחיזוק העצמות.

בבב
אני מתגעגע לקולות השירה והניגונים ששמעתי מבעד לחלון ביתנו .חלון
זה שימש לי כמיטה בלילות הקיץ ,שעליו ישנתי וחלמתי את כל חלומותיי,
בשינה ובהקיץ .צמוד לחלון ,מצד צפון ,גרו השכנים שלנו משפחת אלבוים.
האב זלמן ,האם שושע וחמשת ילדיהם :חיים ,וועלוול ושמעון ,והבנות
דבורה ויפה .מרפסת ביתם הייתה סמוכה לחלון ביתנו .על מרפסת זו
ישבו מדי ערב ,ובעיקר בלילות הקיץ החמים ,שלושת הבנים ואביהם,
שרו שירים נוגים מאוד ומנגינות שאינן נשכחות ממני עד היום .על רקע
הניגונים שלא פסקו ,נפלה עליי תרדמה נעימה וחלומות ערבים.
בקומה שמתחת לחלוני חי לו יהודי אלמן בשם מוישה מאיר ביינישעס .את
קולו לא שמעתי כל השבוע ,אלא רק בשבתות לפנות בוקר כשהיה מעביר את
פרשת השבוע .למה אני אומר “מעביר?“ ביידיש נהוג לומר“ :אר איז מועבער
די סעדרע“ (הוא עובר על הסדרה) .לכל שבוע יש את הסעדרע שלו (פרשת
השבוע) .בקולו העמום והצרוד קמעא ,קול שנשמע כאילו בא מעולם אחר ,היה
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מוישה מעיר אותי משנתי העריבה ,כי ביום השישי ,אחרי ה‘שוויץ‘ ,ישנתי שנת
ישרים כמו אחרי מנת אלכוהול הגונה .הצלילים והמנגינות של משפחת אלבוים
יחד עם פרשת השבוע של מוישה ביינישעס מתנגנים בזיכרוני עד היום.
את חודש אלול ,חודש הרחמים והסליחות ,לא אשכח .לפנות בוקר העירה
אותי שירתו הנוגה של ר‘ פרוייקולע סויפר החיגר ,שהסתובב לאטו בסמטאות
העיר אוחז במקלו הקצר (המותאם לגובהו) ,כי היה איש נמוך קומה .עוד בטרם
האיר השחר נשמע קולו הצרוד קמעא מהדהד ביידיש בכל רחובות וסמטאות
העיר“ :עצל עצל ,עד מתי תשכב ,מתיי תקום משנתך? רץ כצבי וגיבור כארי
לעשות רצון אביך שבשמים ,דמיו חוזרים וימיו אינם חוזרים .קומו לעבודת
הבורא “.אטאט החלו המשכימים לצאת לרחוב ,לכיוון בתי הכנסת ,משם
נשמעה התפילה ,שנאמרה בתחילתה בקול רם ולאחר מכן בהמיה שקטה ,כך
ששני סוגי התפילות התמזגו יחד לקול מיוחד שאותו אני מתקשה לשכוח.
הבעת הפנים של האנשים בחודש אלול הייתה שונה משאר ימות השנה.
תקיעות השופר בקעו מבתי הכנסת .דאגה אפפה אותם עם התקרב יום הדין
שבו יחרץ דינו של כל אדם לפי מעשיו ,לשבט או לחסד ,ככתוב“ :היתקע
שופר בעיר והעם לא יחרדו?“ איך אפשר לשכוח את אותם ימי אלול?!

געגועיי לאנשים שגרו בשכנות
אני זוכר היטב את המשפחות שגרו בשכונת ילדותי שהתקיימו בה יחסי
שכנות וחברות ,ואיש לא חש בדידות ברגעי שמחה ועצב ,בחתונות ובאבל
ובעתות של מתח ביטחוני וסכנות חיים ,שאתם התמודדנו השכם והערב.
פרויים ,אפרים האופה ,שעליו כבר סיפרתי ,אשתו גרוזע ושתי בנותיהם שרה
שחְרּור וילדיהם :הבכורה ג‘מילה ,שנישאה
ותמר .משפחת שחדה ועזיזה ַ
לאבו ג‘ויה ,והאחים :אליהו אברהם (קראו לו ברהם) ,יצחק (קראו לו זכי)
והצעיר ביותר יוסף .הרביתי לבלות אתם בילדותי .כשאביהם שחדה חזר
מעבודתו לפנות ערב ,רכוב על גבי חמורו ,הגיע תורנו לרכוב לפי התור על
החמור ,עד שנאלצנו להפסיק כשאביהם צעק“ :תעזבו את החמור העייף
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שעבד כל היום “.בלית ברירה עברנו למשחקים אחרים ובעיקר לתעשיית
הטיארות (העפיפונים) שנהגנו להעיף על גבעת חנה (חאניס בערגעל)
בימים של רוחות.

משפחת פינקלשטיין
את הפרק הזה אני מקדיש לשכנינו הקרובים משפחת פינקלשטיין ,שגרו
בחצר הסמוכה לחצר שלנו .הכרתי משפחה מאוחדת ,המצטיינת באהבת
הזולת .לא אגזים אם אומר שבבתים אלה שגידלו בהם חמישה ילדים,
בתנאים הקשים של ילדותנו ,אין בנמצא גם היום.
אבי המשפחה וועלוול היה טיפוס מיוחד :גופו אדיר מימדים ,ראשו עטור
בלורית שחורה ,ושפם ענק גלש לצדדים .דומה היה כשתי טיפות מים
לסטאלין .היה זה כינויו בפי חבריו כל השנים .וועלוול בנה בתים מאבן
ירושלמית ונחשב לאחד מהמתכננים והבנאים הטובים באזור .היכן רכש
את המקצוע? אינני יודע ,אך נראה לי שהייתה זו “גרסא דינקותא“ ,כי עוד
בצעירותו עסק בתחום קשה ומפרך זה ,המצריך כוח פיזי רב .שותפו היה ר‘
שמעיה פטרונק ,שהיה אף הוא בנאי אבן .מלבדם לא נמצאו יהודים שעסקו
במקצוע זה.
האימא מלכה הייתה אישה שקטה שנהגה לצאת מביתה רק באירועים
מיוחדים או לטיול קצר מסביב לביתה .כל דאגותיה נתונות היו ליושבי
ביתה ,לבעלה ,לילדיהם ולכלכלתם .שר החוץ היה האבא שדאג שדבר
לא יחסר בבית .היה זה בית חם ,מלא תנועה ,אורחים שהכירו את מלכה
באו תמיד לבקרה .חלקם ביקשו שתכתוב בעבורם מכתב לילדיהם בגולה,
בעברית או באנגלית ,שהייתה שגורה בפיה גם כן .דיבורה השקט והרגוע
גרם לאנשים לרצות את קרבתה .בין באי ביתה היו גם אנשים קשי יום,
שמטרת ביקורם הייתה לזכות בכוס תה או קפה ועוגייה ,מעשה ידיה,
או רוגלך ממולאים בסוכר או בקינמון ,ולשמוע מפיה מילה טובה .אופייה
הנאצל ומזגה הנוח והשקט השרו על הסובבים אותה ביטחון ותקווה.
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היא גם השכילה להשתתף בצערם של אלה שגוללו בפניה את צרותיהם וזכו
לשמוע ממנה מילות עידוד.
בין באי ביתם הקבועים היו הכליזמרים ,אליע קלענטער ,אברום קלענטער,
מעכיל פואקער ,בעל התוף הקטן ואחד הריבולוך שעל התוף הגדול ,אשר
נהגו להגיע מטבריה כדי לשמח חתן וכלה ביום חתונתם או כדי להשתתף
באירועים שמחים .טבריה וצפת ערים תאומות היו אז ,ואחרי כל אירוע,
הקפעלה (החבורה) הזאת לא שבה לטבריה לפני שחבריה התכנסו לשתות
אצל וועלוול ומלכה ,שאף הם היו טבריינים במקורם .הכליזמרים הביאו
בעקבותיהם גם אורחים בלתי קרואים שחפצו להאזין לניגוניהם .כולם
נדחסו בבית הקטן והתקבלו בעין יפה על ידי בעליו.
בגיל הילדות והנעורים הרביתי לבלות בבית משפחת פינקלשטיין .כאמור,
בתינו היו סמוכים זה לזה ,ומטבע הדברים הרביתי לשחק עם ילדיהם
שרה ומנחם .חבריי שרה ,מנחם ואני ,בילינו ביחד את זמננו החופשי,
זה אצל זה או במגרש המשחקים שלנו ,מתחת לעמוד הלוקס ,על יד
המאפייה של פרוים בעקער .עם הזמן הצטרפו לשרה ומנחם שני אחים
ואחות .זוכר אני את הבריתות של השניים ,הפעם כילד ,כשבלילה לפני
הברית ,על פי המנהג באותם ימים ,הגיעו בני המשפחה והידידים לקרוא
“קריאת שמע“ (קרישמע ליינען) ליד מיטת היולדת ,קמע להגנת הילוד
מפני השטן .אני נלוויתי לאמי וקיבלתי שקית ממתקים (חוויה שהכרתי
מילדותי ב'חדר') .אמי הביאה לבית היולדת מנורה כחולה יפה ,שאבי נהג
להדליק בלילות שבת כדי למלא את הבית באור כסגולה נוספת להרחקת
השטן מהרך הנולד ומאמו.

מנחם חברי
משפחת פינקלשטיין עברה לגור בדירה גדולה יותר ,על הבארק (ההר) ,ליד
ביתו של מיסטר מייסטר ,אבל החברות עם מנחם ואחותו נמשכה .כמעט כל
יום נפגשנו במועדון “הנוער העובד“ שהיה בבית דב הוז ,בפעולות של השכבה
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הצעירה ,באימוני גדנ“ע ועוד .מנחם ,שהיה כבר אז אמן הנגינה במפוחית פה,
הנעים לנו את כל המסיבות במנגינותיו וכן גם בשירה ובריקודים .מומחיות
מיוחדת הייתה לו למנחם ,לרקוד במרכז המעגל ,כשבקבוק על ראשו ,והוא
רקד בלי להפילו .את המיומנות הזו ירש מאביו וועלוול ,שהיה תמיד במרכז
השמחה .גם את מקצוע הבנאות והאדריכלות העביר האב לבנו ,ומנחם
עוסק במלאכה זו עם בניו עד היום ,בגילנו המופלג.
בפעילויות שלנו ב“נוער העובד“ פגש מנחם את רותי לבית ברונפלד .החברות
שלהם הפכה לנישואים שנמשכים עד עצם היום הזה .הם בנו את ביתם
במורדות הר כנען במקום הצופה לעבר בריכת “עמק התכלת“ .ביתם הפך
לבית פתוח לכל משפחתם הענפה ולחבריהם.

מותו הטראגי של אבי המשפחה
בגיל ששים הפסיק וועלוול את עבודתו בבניין .באותו זמן פתח בית ההבראה
ע“ש יוסף בוסל את שעריו למבריאים ,ומנהלו ד“ר עמנואל רכטר חיפש אדם
שישמש חצרן ושומר לילה .התפקיד הוצע ל“סטאלין“ .מקום העבודה קסם
לו ,והוא שמר עליו במשך כמה שנים לשביעות רצון הממונים עליו .באחד
הימים הגיע לבית בוסל שותפו לשעבר ,מרדכי סגל ,וביקש לקבל ממנו ייעוץ
באשר לשיפוץ הבית העתיק של סרול בעקער .הלכו שניהם לבית המדובר
ועלו על המרפסת הרעועה ,בקיר המערבי ,עמדו ותכננו מה נדרש לשיפוץ.
לפתע נשמעה חריקה ,המרפסת קרסה ,ושניהם נפלו מגובה והוטחו בעוצמה
על הקרקע .מרדכי נהרג במקום .וועלוול נפצע קשה והועבר לבית החולים
בטבריה ,שם נפטר.
המשפחות איבדו את היקר להן ביותר ,והעיר צפת איבדה שני ראשי
משפחות ותיקות ושורשיות ,אנשים נקיי כפיים ,אנשי עמל וישרי דרך.
מותם היה לשיחת היום במשך ימים רבים .עליהם אומרים כל שבת את
המשפט“ :הנאהבים והנעימים בחייהם ובמותם לא נפרדו“.
שכננו חיים כץ ,סבו של הסופר יהושע בר יוסף ,סבל מפרנויה ולא יצא
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מפתח ביתו במשך כשלושים שנה .ביתו הסמוך לביתי היה ריק מכול .ר‘
חיים נהג לטייל על הגגות .בראותו איש לא מוכר מתקרב ,היה נבלע מיד
בחדרו הקטן .כיוון שהתגורר בקרבת בית המרחץ הציבורי ,נהג לצאת מביתו
לבית המרחץ רק בשעות הלילה המאוחרות ,כדי שאיש לא יראה אותו
בצאתו ובחזרו .טיפוס מעניין מאוד היה ר‘ חיים .אף שלא יצא מפתח ביתו
במשך כשלושים שנה ,היה בקיא בכל התאריכים של חג ומועד ,שחלו לפני
שנים רבות ,וגם ידע באיזה תאריך בדיוק יחולו החגים בעוד עשר שנים.
שכנה קרובה הביאה לו אוכל מבית התבשיל והכניסה מבעד לפתח שהיה
קיים באחד הקירות .גם שכנים אחרים דאגו לו למזון ,ואני הייתי מטפס על
גג בית הכנסת אבריטץ‘ ומביא לו את האוכל .רק אתי הוא דיבר .הוא ראה
אותי מדי יום ,כשיצא לגג ביתו ,ושוחח אתי בחופשיות .לפעמים ביקש ממני
בקשות מיוחדות .הוא שאל ,למשל ,אם אני יכול להביא לו את מה שאהב
בילדותו .שאלתי אותו “מה?“ והוא אמר “קופסת סרדינים “.כשהבאתי לו
חתיכת גפילטע פיש ביום שישי ,הוא חזר ושאל ביידיש“ :וי זענין די סרדעלן?“
(איפה הסרדינים?) מדי פעם הבאתי לו קופסת סרדינים ,כפי שביקש.
הסופר יהושע בר יוסף ,נכדו של ר‘ חיים ,היה מגיע מירושלים כמה
פעמים בשנה ומתעניין במצבו .הוא רצה מאוד לדובבו .כשראה אותו ר‘
חיים ,נעלם בחדרו ולא רצה לדבר אתו .אני סיפרתי ליהושע בר יוסף את
הפרטים המדויקים שכל כך רצה לדעת על אודות סבו .יום אחד נעלם
ר‘ חיים ולא נראה יותר על גג בית הכנסת אבריטץ‘ .את אשר יגורנו בא
לנו .כשפרצו את דלת חדרו ,מצאו את ר‘ חיים שרוע ללא רוח חיים ,על
הדרגש שעליו שכב כשלושים שנה .מסביב לחדר מסודרות היו בסדר
מופתי קופסאות סרדינים ריקות ששמר ,מי יודע למה?!

דמויות חריגות ויוצאות דופן
איך אפשר למחוק מהזיכרון את דמויותיהם של המוגבלים שאותם
פגשתי בילדותי כמעט בכל יום .חבריי ואני ריחמנו עליהם ,אך לפעמים
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הוצאנו אותם משלוותם בקריאות לצון כדי לראותם ברוגזם .תגובותיהם,
תנועותיהם וצעקותיהם המשונות עוררו בנו גיחוך וצחוק .בקיצור ,מעשי
קונדס ילדותיים.
איציקל שורבינעס הסתובב זמן רב בעיר בחוסר מעש ,עד שנהגי אגד
קיבלוהו לעבוד בהתנדבות ברחיצת מכוניות .איציקל היה אדם שקשה
להוציאו משלוותו ,אך אם כבר התרגז ,מסוכן היה לעמוד בקרבתו .כנערים
נהגנו לתפוס מרחק ממנו ואז להרגיזו ולראות את תגובתו .כששרתה עליו
המוזה נהג לומר“ :כשאני אמות ,לא אהיה נטל על חברה קדישא .אני ארד
למטה לבית הקברות ,אחפור לי את הבור ,אכנס פנימה ,אתכסה בעצמי ,ואף
אחד לא ידע לאן נעלמתי “.וכך היה .יום אחד נעלם איציקל .שלושה ימים
חיפשנו אחריו בוואדי ולא מצאנוהו .עקבותיו נמחקו ,ואת מקום קבורתו
(כקבורת משה רבנו) איש אינו יודע עד עצם היום.
צמח הכורדי הגיע מכורדיסטן לצפת בשנות העשרים עם אמו ואחותו ,בלי
שידע מילה אחת מהשפה המדוברת כאן (עברית או יידיש) .הוא היה יוצא
דופן בלבושו המסורתי המיוחד ,כפי שנהגו להתלבש בכורדיסטן :כותונת
ארוכה ומעליה מעיל קצר ששרווליו קצרים ,נעול נעליים מיוחדות שנראו
לנו כנעלי בית .התקשינו להרגיזו ,אך ברוגזו מסוכן היה לעמוד לידו .עד היום
שגורים בפי אותם משפטים בלתי נשכחים שאותם אמרנו כדי להרגיזו ,כטוב
ליבו ביין .אז שרתה עליו רוח טובה ואנו אהבנו לדובבו ולשמוע מפיו הברות
משונות שעוררו את צחוקנו ,כי העברית לא היתה שגורה בפיו .עיסוקו היחיד
היה בעונת פרי ההדר .בעת ההיא היתה העיר מוצפת בקליפות תפוזים .פחי
האשפה הקטנים לא יכלו להכילם .תודעת הניקיון לא היתה קיימת ואנשים
אכלו וזרקו בכל מקום .צמח הכורדי ,יקירנו ,יצא מדי בוקר מביתו ,בית ההקדש
הספרדי שממול לבית הכנסת אבוהב ,כשעל גבו שק גדול.
כל היום הסתובב ברחובות ובסמטאות ,אסף קליפות הדרים ופיזר אותם לייבוש
על גגות הבתים הסמוכים .בתום העונה ,כשהם כבר יבשים ,היה אוספם ומחלקם
ללא תמורה למאפיות ,לשמחת בעליהן ,כחומר בעירה טוב במיוחד.
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(מימין) :אהרל‘ה סויפר החיגר ,במרכז איציקל שורבינעס ומשמאל :יוסף יעקב פלדשי
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געגועיי לדמויות ולחוויות מה'חדר‘
עד היום אני מתגעגע לראות ולשמוע ולו רק פעם אחת ,את מלמדי :ר‘
אידולע פודולוי ,ר‘ ברולע אורניק המלמד ,ר‘ שימולע המלמד הרגזן ור‘ אושר,
התלמיד החכם ,הסגינהור ואת מחליפו בימי מחלתו הרבים“ ,הליטבק“,
שכנראה הגיע מליטא .בימים שבהם החליף “הליטבק“ את ר‘ אושר ,השמחה
הייתה רבה ,בשל בקיאותו בכל התחומים ,גם בענייני חולין .הוא היה נמוך
קומה ,בעל חזות מיוחדת ,שאת מלבושיו לא החליף כל ימות השנה .חובש
היה קיצ‘מע שחורה דהויה ,עשויה קרקול ,צמר של כבש צעיר ששימש
לתעשיית כובעים .את הקיצ‘מע הביא עמו “הליטבק“ בבואו לארץ ומאז לא
הסירה מראשו .על אפו הרכיב משקפיים עבות שרק הוא ראה דרכן .על פי
הבעת פניו כשקרא בחומש או במשניות קשה היה לדעת אם הוא רואה את
הכתוב או יודע בעל פה .בימים שבהם היה אתנו התנהגותו ריתקה אותנו,
ולא הסרנו עין ממנו אף לרגע .שיא הצחוק היה כשלתוך הסבריו הכניס
ציטוטים מהתורה להמחשה .לדוגמא“ :אם במחתרת ימצא הגנב והוכה ומת
אין לו דמים “.מכיוון שלא התרחץ זמן רב הכינים חגגו והטרידו אותו מאוד.
רוב הזמן היה מתגרד ומשתדל לתפוס את הכינה המטרידה ואף מצליח .או
אז לא הרפה עד שמחץ אותה בין ציפורניו הארוכות והצהובות .בחדוות
מנצחים מתחיל היה למלמל את הפסוק הנ“ל ,לקול צהלתם של הילדים.

רחל ואני בחצר ביתנו בצפת בחברת איציקל שורבינעס

געגועיי לילדי ה'חדר‘
בחלוף השנים הארוכות מאז נפרדו דרכינו ,לא פגשתי את חבריי ל'חדר‘ וכיום
אני חש רצון עז לראותם ולחזור עמם לחויות ההן .אירועי הילדות אינם
נשכחים לעולם והיום הם שבים לתודעתי אחד אחד ובעיקר אלה שהותירו
בגופי “סימנים“ .הצלקת הראשונה בחיי נגרמה לי עוד מהימים של ה'חדר‘.
הילד השובב והבולט ביותר ,שהטיל מוראו על כל ילדי ה'חדר‘ של ר‘
בערל‘ע מלמד ,היה שייע ברזל .באחד הימים ,כששוחררנו ללכת הביתה,
עמדתי לפניו ,והוא רצה להקדימני ודחף אותי מאחור .נפלתי על פניי .את
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מקור לא ידוע

התוצאה של נפילה זו ,שנחרטה מתחת לסנטרי ,יחד עם סימנים שנוספו
עם השנים ,אקח עמי בהגיע יומי.
צלקת שנייה קיבלתי בהיותי בן ארבע .זה היה בזמן ההקפות של שמחת
תורה .היה זה חיים בורך שעליו אספר בהמשך .הוא שהותיר סימן בעכוזי
שאותו לא אשכח לעולם.
עם השנים נוספו צלקות כמו זו שנותרה לי בשוק השמאלי מנפילתי על
גדר התיל שעל יד בית הספר וכן גם הפציעה בראש כתוצאה מהשלכת אבן,
בזמן שמירת השדות באדמות חמרה ,ליד נהר החצבני ושבירת יד שמאל על
ידי הערבים שעלו עם עדריהם על שדות החיטה על יד הכפר זוג פוקאני
(אחד משני כפרים קטנים ליד החצבני ,זוג פוקאני וזוג תחתני ,הראשון
גבוה מהשני).
אזכור גם את ברוך דויד כהנא ,בנו של ר‘ מרדכי כהנא ,המלמד ,שאתו
למדתי ב'חדר‘ במשך שנתיים ויחד חלקנו את אותו ספסל  .אמו של
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ברוך נרצחה במאורעות תרצ“ו ,בדרכה מחיפה לצפת במכוניתו של
בכור שחרור ,יחד עם כל ששת הנוסעים .את גוויותיהם הביאו העירה
והשכיבו אותן בשורה בחצרו של ר‘ אלטר ברנזון .המראה הזה לא יישכח
ממני לעולם.
לא אשכח את לּוזר (או אלעזר) פדהצור ובן דודו שגם נקרא לוזר פדהצור.
שניהם יחדיו הגיעו ל'חדר‘ ויחדיו חזרו מה'חדר‘ ,וזכו בשיר מיוחד מפי
הילדים“ :ביידה לוזרס גייט האיים“ (שני הלוזרים לכו הביתה).
אני רוצה לחזור ,ולו לערב אחד ,מה'חדר‘ הביתה עם כל הילדים .אני
מתגעגע להליכה לאור העששיות ולשירה בצוותא ,שאולי נבעה מהפחד.
השירים איחדו את כולנו .החזקנו יד ביד עד אשר כל אחד מאתנו הגיע
לביתו ,והוריו קיבלו את פניו.
אני מתגעגע לאותם לילות ,ערבי ברית מילה ,שבהם הלכנו מה'חדר‘ לבית
היולדת ,שילדה בן זכר .הלכנו בזוגות ,אוחזים יד ביד ,ובבית היולדת שרנו
את כל שירי ההלל והברכות לשלום היולדת והרך הנולד .לאחר מכן קיבל
כל ילד ‘בינטלע‘ ,חבילה קטנה של ממתקים :קצת סוכר ,קנדל ,צימוקים,
שקדים ,גרעינים ובוטנים ,ולשמחתנו לא היה גבול.
אני מתגעגע לחזור ולרוץ הביתה בירידה התלולה של המדרגות המתפתלות,
לכיוון ה‘עזרה‘ של בית הכנסת האר“י .בהפסקת הצהריים ,בכניסה לבית
התבשיל (בית התמחוי) ,שדלת החצר שלו עדיין לא נפתחה ,ישבו להם על
המדרגות ,חלקם גם עמדו ,אנשים קשי יום ,שידם לא הייתה משגת אפילו
מנת מרק .הבעת פניהם ביטאה הכול ,הריר ניגר מפיהם ,כשריח המרק
המתבשל נדף החוצה .כשהרחתי גם אני את ריח המרק ,חלפו מחשבות
בראשי ,שאולי אף אני ,הילד הרעב ,אכנס ואשב אתם על ספסלי העץ,
מסביב לשולחן הארוך ואטעם מהמרק שריחו עלה באפי .כשריחות אלה
מלווים אותי רצתי הביתה כדי לטעום מהתבשילים שאימא הכינה לארוחת
הצהריים .ניחוחות אלה מעוררים נשכחות ,והם עדיין עולים באפי כל אימת
שאני מדבר עליהם.
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געגועים לחברי ילדות:
בסיורי בעיר אני חוזר מחדש לנופי ילדותי המוכרים לי לפני ולפנים ואז עולים
בי זיכרונות של ילד הנושם שוב את ריחות הרחוב ,רץ ומשתולל כבעבר.
אני מתגעגע ורוצה לחזור ולשחק ,ולו לערב אחד ,עם ילדי הרחוב ,האשכנזים
והספרדים ,מתחת למנורת הלוקס שהשתלשלה מקורת ברזל גבוהה ,והאירה
באור חיוור את שתי הסמטאות שבהן העברתי את תקופת ילדותי העשירה
בהרפתקאות .במשחקי הילדות מתחת למנורת הלוקס השתתפו האחים
ארל‘ה ,איציק ופלתיאל ,יענקלה זלץ ,שימחולע גרוס ואחיו יעקב ,האחים
בריטוויץ יצחק ויעקב וילדים נוספים .לא אשכח את יעקב פילפל ,הגבוה
מכולם ,שנהרג במלחמת השחרור בקרב נגד הדרוזים ברמת יוחנן .כמו כן
נחרטו בזיכרוני חבריי הטובים אהרון דויד שטרנגלס ויוסף מאיר מרגליות,
ויסלחו לי כל אלה שאותם לא ציינתי.
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והנעים ומהמנגינות המיוחדות שעברו מפרק אחד למשנהו בטעם ובערגה.
ממשיכו היה ר‘ שּולם גרינברג ,שירש מר‘ יוסל חזן את מרב זמירותיו ,והפליא
לשבץ בתפילותיו רבים מניגוניו של יוסל‘ה רוזנבלט .בקולו המיוחד משך
רבים להגיע לתפילה בבית הכנסת האר“י ,בייחוד בחגים ובימים הנוראים.
יהי זכרו ברוך.
את ר‘ שימשל‘ה ,השמש של בית הכנסת האר“י ,לא אשכח ,כי שימשתי
אחד מעוזריו בימי החורף הקשים בצפת ,בבואי לפנות בוקר להתפלל במניין
הראשון עם הנץ החמה .עזרתי לו להסיק את הארובה של התנור על ידי
הבאת עצים מבית המרחץ הקרוב והכנסתם לתנור שקיים עד היום.
את חיים בורעך ,שהיה בעל קורא בבית הכנסת האר“י ,הייתי רוצה לשכוח,

געגועיי לדמויות מבתי הכנסת
בית הכנסת קאסוב :בערל‘ה קרוטהמר ובנו ר‘ דויד ,ר‘ חיים מומולעס ,משה
לייבאלעס ובניו אברום וולוול .אברומצ‘ה פיפיק החזן ,אלטר אבוגידילה,
הגבן (עושה גבינות) ובנו מוישה חיה לאיס ,הכוהנים שהשתתפו בברכת
הכוהנים בבית הכנסת .אהרל‘ה סויפר החזן ,איציק חייטובעס החזן והגבן,
סרול וולוול די בובעס ,חכם אהרון ,בנו של החכם רבי יהושע פלאצ‘י
שהתפלל דרך קבע בבית כנסת קאסוב.
ר‘ חיים שמעון פרידמן‘ ,הבעל תוקע‘ הקבוע בימים הנוראים ,שלפני
התקיעות נהג לטבול במקווה .כל באי בית הכנסת כיבדו אותו וציפו לבואו
בשקט מוחלט ,ששרר במיוחד בשעת תקיעותיו הרמות והצלולות שעל פי
האמונה פותחות את שערי השמים.
מבית הכנסת האר“י :דמותו הבלתי נשכחת של החזן הראשי ,ר‘ יוסל חזן .כשהיה
מתפלל לפני התיבה בימים הנוראים ,הארץ רעשה ,והשמיים נטפו מקולו הרם
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הרבי הליטבק ממלא המקום של ר‘ אושר ,והרשלע  -עוזר האופה חיים בעקער
ליד בית הכנסת קאסוב
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אך אין זה אפשרי .כזכור ,הוא השאיר חותם בעכוזי ,כששלח את אצבעותיו
הארוכות בצביטה איומה .היה זה בשמחת תורה ,ואני בן ארבע ,יושב לי
מתחת לאחד הספסלים שמסביב לבמה המוגבהת שבמרכז בית הכנסת ,כדי
לצפות בחוגגים הרוקדים עם התורה .פתאום חשתי צביטה איומה באחוריי.
ראיתי שידו של חיים בורך הייתה במעל .הכאב והעלבון מלווים אותי עד
היום.
בית הכנסת צ‘רנוביל :סבי יוסל טודרייסיס (גייגר) שעליו הקדשתי פרק מיוחד.
ר‘ שומשון מרגוליס (שמשון מרגליות) ,שאותו קשה לשכוח ,משום שהיה יחיד
ומיוחד ,תלמיד חכם ,נאה ונשוא פנים .גבותיו העבות שחורות משחור .זקן

יהודים מתפללים על מרפסת בית הכנסת בוקווינה ,בחג הסוכות 1909
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שחור ,שהשיבה זרקה בו ,עיטר את פניו .מבטו החודר והפיקח ,גא ותקיף בעת
הצורך ,עצוב וגם עליז .שחקן מופלא היה ,משנה את הבעת פניו ברגע .בעומדו
לפני התיבה ריתק את קהל שומעיו בקולו המיוחד ובהדגישו את מילות התפילה.
מתפללים רבים לא תמיד הבינו את המילים ,והוא הדגיש היכן שצריך .בקיא היה
בתורה כולה .תענוג היה לשבת סביב השולחנות הארוכים בבית הכנסת ולשמוע
את קריאת מגילת אסתר בפורים על ידי ר‘ שומשון ,כי הוא הכניס הומור רב .גם
אלה המרוחקים מהדת באו במיוחד כדי לשמוע אותו .כאשר קרא את מגילת
איכה בליל תשעה באב ,קולו המשכנע גרם לקהל לבכות.
קשה לשכוח את טקס “קידוש הלבנה“ ,שנערך בתחילת כל חודש ,על מרפסת
בית הכנסת .ר‘ שומשון היה השחקן הראשי .לא אשכח את קפיצותיו מול
החרמש הדק ,שנראה ברקיע בתחילת החודש ,וקריאותיו “שּולם עליכם“.
הוא חיכה שיענו לו מלמעלה “עליכם שולם“ ,כשזה לא קרה שאל את קהל
מאזיניו בקריצה“ :מה יקרה אם יענה לי אחד מלמעלה ‘עליכם שולם‘?“
ר‘ שמעלק‘ה (שמואל) ,קטוע הרגל ,שעלה כנראה מרוסיה כדי למות בישראל,
ובנו ר‘ שֹוייל (שאול) .שניהם גרו בדירה קטנה מתחת לבית הכנסת ועלו
בוקר וערב להשלמת המניין בבית הכנסת .זוכר אני את הפרוטזה שהחזיק
ר‘ שמעלק‘ה ביד ,בהשעינו את רגלו הקטועה על סד העץ המרופד בכל מיני
סחבות שחורות.
ר‘ לוזר ברונפלד ,שהיה בין מתפללי בית הכנסת וגם אחד הגבאים .לא אוכל
לשכוח אותו כי הוא חי בדירת קטנה ,שנמצאה בחצר בית הכנסת צאנז.
מיטתו עמדה על דלת מסתורית שהובילה למרתף .כזכור שימש המרתף הזה
אותנו ,חברי ההגנה ,כ‘סליק‘ לנשק ולתחמושת בקרבות בקטע ד‘ במהלך
מלחמת השחרור .לא פעם נאלצנו להעיר אותו ולהזיז את מיטתו ,כדי לרדת
ל‘סליק‘ ולהוציא נשק .תמיד ליווה אותנו במילים אלה“ :ברכה והצלחה בכל
מעשה ידיכם“.
ר‘ ליפא שרף ,שנקרא בפי כול “ליפא רוניעס“ .הכרתי אותו מאז היותי
ילד ,כשהלכתי כל יום לבית הכנסת השכם בבוקר .את קולו ואת
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שיעולו המיוחד שמעתי מרחוק בהוציאו מידי בוקר את פרותיו למרעה.
כשנשמע השיעול אמרו כולם“ ,הנה ר‘ ליפא מוציא את הפרות “.גם
אני אמרתי זאת לאבי ,בדרכנו לתפילת שחרית .כזכור ,אחת העמדות
הקדמיות והמסוכנות ביותר במלחמת השחרור הייתה בחצרו של ר‘
ליפא שרף.

ליפא שרף מוציא את הפרות למרעה

ר‘ סנדר הנמוך ,בעל זקנקן קטן לבן ,שאת עיניו החודרות קשה לשכוח .הוא
היה אחד הסוחרים האמידים והפיקחים בין סוחרי העיר .לא היה ילד שלא
קיבל ממנו פליק על הישבן בבית מרחץ .הוא היה הסיוט של הילדים בעברם
על ידו בבית המרחץ בימי שישי.
ר‘ ברוך ברזל (בּורֹוך ברזל) ,יהודי נמוך קומה ,בעל זקנקן אדום כהה,
מרכיב משקפי ראייה עבות ,שהיה גבאי בית הכנסת האר“י ואחד
ממנהלי ישיבת רידב‘ז בצפת .אני זוכר אותו מהלוויות שנערכו ברחבי
העיר .כשהגיע מסע ההלוויה ל‘עזרה‘ של בית הכנסת האר“י ,נאמרו
שם הספדים ,על פי רוב על ידי הרב המקומי או על ידי איש שהכיר
את משפחת הנפטר .ההספדים ,כמובן ,דיברו תמיד בשבחו של הנפטר.
באחד הימים נפטר אחד מתושבי צפת שכולם הכירוהו כאיש גס רוח
ואלים ,שהיה מנבל את פיו ,מעליב ומשפיל ללא סיבה .כשהגיע הלווייתו
ל‘עזרה‘ של בית הכנסת האר“י ,לא היה איש בין קהל המלווים שיכול
היה לומר ולו מילה אחת לזכותו.
ר‘ בורוך ברזל ,שנודע בשל דיבורו הנעים ,פיקחותו וענוותנותו ,נתבקש,
למרות סרבנותו המובנת ,לומר כמה מילים בזכות הנפטר ,עד שלבסוף
נעתר .תחילה התקשה ר‘ בורוך לומר מילה טובה על הנפטר ,אך בהמשך
דבריו הביא כמה פסוקים וראיות ,שאותם ביטא בדמעות אמת ,ובלשונו
השנונה .בקולו המיוחד ,המעורר רחמים ,הוא ריתק את קהל שומעיו עד
שרבים הזילו דמעה ,למראה דמעותיו של רב‘ בורוך .היה זה הספד שקהל
המלווים לא שמע מעודו.

284

| בנימין גייגר – אחד מזקני צפת

דמויות מיוחדות מצפת ,המלוות אותי עד היום:
אדון ספיר ,הדוור ,בעומדו על דרגש עץ ,במרכז הקוילען פלאץ ,וסביבו קהל
גדול ,והוא מחזיק בידיו חבילת מעטפות ,שולף מעטפה וקורא בקול רם את
השם שכתוב עליה ,ומתוך הקהל מושטת יד של אחד שקיבל מכתב מיוחד,
שהוא מייחל לו זמן רב .אני זוכר את הבעת האכזבה והצער על פניהם של
האחרים שלא זכו אותו יום לקבל מכתב.
מרדכי הרשל ,הפחח ,ממציא הפטנטים .את תנורי הפח המיוחדים לבישול
הצ‘ולנט והקפה של שבת המציא ר‘ מרדכי הרשל .היה זה פטנט שעליו
רשום שם הממציא ,ולאיש לא הייתה זכות ליצור תנור דומה .זה היה תנור
מרובע ,בעל שתי קומות ,שרצפה מחוררת מבדילה ביניהן .בקומה התחתונה
שתי מנורות נפט ,עשויות אף הן מפח ,כדי למנוע תקלה במקרה של דליפת
מים ,קפה או נוזלים מהמזון שנמצא בקומה העליונה על מנורות הזכוכית.
שני תאים מופרדים למעלה יועדו לקפה ולצ‘ולנט .הדלתות נסגרו באמצעות
פטנט מיוחד של ידית עולה ויורדת .בחלק העליון של חזית התנור נקבע
לוח נחושת מבריק שעליו רשם את שמו ,את מספר הפטנט ואזהרה שאין
להעתיקו .חומרי הגלם לתעשיית התנורים היו פחי נפט משומשים שרכש
מר‘ טוביה אונגר ,סוכן הדלק של חברת סוקוני ואקום .לאחר פטירתו של ר‘
מרדכי הרשל המשיך בנו שולם לייצר תנורים ,ואף הוסיף את שמו על גבי
לוח הנחושת לצד שם אביו המנוח.
ר‘ אברום דער קרימר (אברום החיגר) ובנו חיים הסבל
ר‘ אברום שהתגורר סמוך לקוילען פלאץ (כיכר הפחמים) הוציא כל בוקר
את דרגש העץ המרובע ,שעליו העמיד טס נחושת (סנייה) עגול וגדול,
ששימש כמצע להצגת המצרכים שהציע למכירה .מרכולתו הייתה קבועה
בדרך כלל .הוא רכש מערביי הסביבה ומבעלי החצרות הסמוכים זערורעס,
ענבי בוסר ,צימוקים יבשים ,דבלים ,תמרים יבשים וקצת צפאפעס .פרט
מיוחד שנוסף למרכולתו היו ביצי הסיד .היו אלה ביצים שאוחסנו בכדי סיד
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לכמה חודשים כדי למוכרם ,בזמנים שלא ניתן להשיג ביצים טריות .מיותר
לציין כי ביצים אלו לא היו במיטב טריותם ,לאחר אחסון שכזה ,בייחוד
כשהוצגו על המגש ,חשופות לשמש .ר‘ אברום נוהג היה להציען למכירה,
אך חש בריח העולה ,לכן פנה בלשונו העילגת לבנו חיים שישב בקרבתו,
ואמר“ :חיים ,נעם הארן די אייער ,דוואבער וועלין זיך צלויפען“( ,חיים,
הכנס את הביצים ,הנשים תיכף תברחנה).
חיים בעקער ,חיים יענקל וחיים זולמן ,שלושתם נישאו לשלוש אחיות
שהיגרו מטבריה לצפת .לכל אחת מהמשפחות נולד בן בכור בשם ראובן.
לכן היו בצפת “דה דריי ריבלאך“ (שלושה ראובן) ,ריבולע חיים בעקרעס,
ריבולע חיים יענקלס וריבולע חיים זלמנס.
זיידל דר קויטיגער שכונה זיידל המלוכלך .כשמו כן הוא ,טיפוס מיוחד ,בעל
חנות מונפיקטורה (חנות בדים) קטנה ,בכניסה לשוק .הרבה סחורה לא
החזיק בחנותו ,אלא רק כמויות קטנות ,ולא חידש את מלאי הבדים מחוסר
אמצעים .בין הבדים שהציע זיידל למכירה היה בד לתכריכים .מהבד הזה
החזיק מלאי גדול .כל העיר ידעה שתכריכים קונים אצל זיידל ,אבל לחכות
כל היום לקוני התכריכים בלבד ,מזה ידע זיידל ,לא תימצא לו פרנסה!
כתוספת למכירת התכריכים ,ישב כל היום על שרפרף קטן בפתח חנותו
ופרט בכינורו העתיק מנגינות ישנות ונוגות שמשכו עוברי אורח ,שנגינתו
הזכירה להם את ארצות מוצאם .לא פעם נמצאו כאלה שהאזינו לניגון
הנוגה והחליטו לרכוש תכריכים “לפני שהגיע יומם“.
איך אפשר לשכוח את זיידל דויד כהנעס ,החלבן ,את אשתו ואת שתי בנותיו
שנפטרו בעודן בתולות .כל חייו לא החמיץ זיידל הזדמנות ללגום מהטיפה
המרה :בחתונות ,בבריתות ,באזכרות ,בתפילות בבתי כנסת וכמובן בשבתות
ובחגים ,שבהם חגגו מסיבה זו או אחרת ,או בחגיגה שנערכה אצל רב העיר
בפורים ,בשמחת תורה ובשביעי של פסח ,זמן קריעת ים סוף.
אותו יום השביעי של פסח ,הגשום מאוד של שנת תרצ“ו (,)1936
חגג ר‘ זיידל בבית הכנסת קאסוב וכנראה הגדיש את הסאה .כשיצא
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מבית הכנסת ,נפל ונחבל קשה בראשו .לאחר שבוע של ייסורים נפח את נשמתו.
הירושה היחידה שהשאיר לאשתו ולבנותיו הייתה חגורת השבר (הקילה),
שקנה לא מזמן ושילם בעבורה במיטב כספו .את חגורת הירושה ניסתה
אלמנתו למכור לכל המרבה במחיר כדי לממן את הוצאת קבורתו .המקרה
של ר‘ זיידל הפך לשיחת היום.
ר‘ יענקל בראד ,מנהל בנק “הלוואה וחיסכון“ ,אדם שקט מטבעו .השקט אפיין
את כל בני משפחת בראד ,שהייתה ידועה כמשפחה בעלת אופי מיוחד ונודעה
באמינותה ,משום כך נתנו לר‘ יענקל לנהל את הבנק ללא פקיד נוסף ,מה גם
שגודל החדר לא אפשר זאת .היה זה בנק קטן ,בעל חדר אחד ,שנמצא בכניסה
לחקורה העליונה .ר‘ יענקל ישב מאחורי שולחן מכוסה בד לבד ירוק ,מול דלת
הכניסה ,משם ניהל את כל עסקי הבנק .כילדים ,כזכור ,חונכנו לחסוך את שני
הגרושים עם החור באמצע שהיינו מקבלים כל שבועיים בימי שישי מסבא.
יחד עם פנקס החיסכון רצנו להפקיד את המעות אצל ר‘ יענקל בראד .מי ראה
אי פעם בנק ,המנוהל בחדר אחד ,על ידי פקיד אחד ,שזכה לאמונם של כלל
תושבי העיר ,היהודים והערבים גם יחד?
פסח שמול ובני משפחתו גרו בשכנות לבית סבי .פסח ניהל חנות לכלי
בית .עם זאת היה מעורה בכל הנעשה בעיר ,בוועדות למען הציבור :בחברה
קדישא ,בבית המרחץ ,בבית היתומים ובבית התבשיל .פסח שנודע בעיר
בשל היותו איש צנוע ,עניו וישר דרך ,החליף לימים את ר‘ יעקב בראד
כמנהל בנק הלוואה וחסכון.
מאיר הלפרין (הינדיס) היה שומר בבנק אּפָק ,בנק אנגלופלסטינה .גופו הרחב
והשעיר היה יוצא דופן ,אפילו בבית המרחץ ,שם נראה במלוא אונו .פחד נפל
על הילדים בבית המרחץ ,כשמאיר הינדיס עבר לידם .הוא דמה לצ‘יטה.
מאיר הלפרין שמר בבנק בימים ובלילות .באחד הלילות ירה באקדח הטוּפי
הארוך ,שאותו החזיק ברישיון ,לעבר דמות שנראתה במסדרון הבנק.
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“הדמות“ שבה ירה ,וגם פגע בה ,הייתה לא אחרת מאשר מעילו הארוך
וכובעו הקופעליץ‘ ,שהיו תלויים על הקולב במסדרון הבנק .שיחת העיר
באותו היום הייתה על הקופעליץ‘ המחורר של מאיר הינדיס השומר.
מיסטר סמפל ,מנהל הקולג‘ הסקוטי בצפת ,שאותו לא אוכל לשכוח ,כי הוא
דקר אותי בעיפרון ארוך ומחודד ,דקירה עמוקה באחת מצלעותיי .היה זה
באחד מימי ההולדת של המלך ג‘ורג‘ .לרגל יום הולדתו של המלך האנגלי
התקיימו חגיגות ומופעים של תלמידי הקולג‘ .הסדר על מגרש המופעים
נשמר היטב על ידי מיסטר סמפל ,המנהל הבריטי הגבוה והמרשים .באחת
החגיגות ,כשברוך אחי נטל חלק במופע ,באתי לצפות בו .אחד הילדים דחף
אותי ונגד רצוני עברתי את החבלים שהקיפו את המגרש ,או אז “זכיתי“
בדקירה עמוקה אחת וכואבת .האם את זה אפשר לשכוח?
זיכרונות מכוננים:
לא אשכח את מאורעות תרפ“ט ( )1929ואת זיכרונות האימה המכוננים,
הנלווים לאירועים שאירעו בהיותי בן חמש .הכול נשתמר אצלי בתודעה
בחדות כאילו קרה הדבר היום .אני זוכר כל פרט.

משה יהודה קירשנבוים
ר‘ מוישה ,שכננו ,היה איש אשכולות ודמות נערצת על הכול .הוא נחשב
אחד מעמודי התווך של הקהילה בצפת .לא הייתה ועדה או מוסד ציבורי
שלא השתתף בניהולו :בית היתומים ,חברה קדישא ,ישיבת רידב“ז ,בית
המרחץ הציבורי ,בית התבשיל ועוד .לפרנסתו עסק במכירת יינות בחנותו
אשר בשוק המרכזי ,בעיר העתיקה .החנות שימשה מקום מפגש לכל מי
שביקש ייעוץ בכל תחום .כזכור ,כילד נשלחתי על ידי אבי ,כל יום ששי,
לקנות אוקיה יין לקידוש .אהבתי לעשות שליחות זו ,כי תמיד קיבל אותי
ר‘ יהודה בסבר פנים יפות ובטעימות מיין הקידוש ,לפני המזיגה .את
הטעימות נתן לי בחנות ,כדי למנוע ממני את הטעימות בדרך הביתה
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באמרו את הפסוק הידוע בתוספת קריצה“ :מנחל בדרך ישתה“.
אסון גדול פקד את משפחת קירשנבוים .בתם חיה נישאה לדוד קראוס,
אחד השוטרים היהודים ששירתו באותו זמן במשטרה בצפת ,שהייתה
ממוקמת בסריה .כדי להגיע לשם צריך היה לעבור דרך כל הרובע הערבי.
ימים ספורים לאחר נישואיו ,בדרכו לסריה מעל “הגשר“ ,נורו לעברו יריות
על ידי מתנקש ערבי שארב לו ופצע אותו קשה.
אסון זה הכה בתדהמה את כולנו ,הן במישור האישי והן במישור הלאומי.
תושבי העיר הכירו היטב את משפחת קירשנבוים האצילה והענפה ,והאירוע
הזה היווה נקודת מפנה בהתייחסותנו לשכנים הערבים .הוא השפיע על
הנוער הצפתי להתארגן ולהיות מוכנים לקראת פעולות אכזריות ובלתי
צפויות של שכנינו הערבים.
בני משפחתי ואני הוכינו בתדהמה רבה במיוחד מהאסון שפקד את משפחת
קירשנבוים .לא זו בלבד שגרנו בשכנות במשך שנים רבות אלא גם הייתה
בינינו קרבת משפחתית .בתוך הקהילה הקטנה שבצפת ,הקרבה המשפחתית
הייתה בולטת ביותר ,כך גם במקרה הזה :אמי ז“ל הייתה מבאי ביתם של
מוישה יהודה ואשתו בובע ,כשכנים וכקרובי משפחה .בתו של משה חר“ג,
חוה ז“ל ,הייתה סבתא רבא שלי ,בובע היתה נכדתו של מוישה חר“ג ,ששם
משפחתם המקורי היה צייגער .הוא נישא לבתו של גבריאל צ‘אק וכבוד גדול
היה בזמנו להיקרא בשם חותנך ,חתן ר‘ גבריאל חר“ג.
התאומים שמואל ודניאל פרל ,צפתים מזה כשבעה דורות ,אנשי בית“ר,
שעיצבו בצעירותם את מיטב הנוער הצפתי לקראת הימים שיבואו ,כאילו
שרתה עליהם רוח הקודש ,ביודעם שימים קשים בוא יבואו .הם עשו לילות
כימים בהכשרת הנוער באימוני שדה ובאימונים הקשורים בהגנת העיר.
כל זאת בהתנדבות מלאה ,כשהם מפגינים אומץ לב ותעוזה ,ומתחמקים
מעינו הפקוחה של המנדט העוין .הודות להם ולאנשים כמותם נסתיימו
המלחמות בניצחונם של המעטים מול רבים.
החשוב מכולם מאיר מייבר (מייברג) ,מפקד העיר צפת במלחמת השחרור.
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הרקע שלו היה כמו של האחים שמואל ודניאל ,אלא שהוא הצטרף להגנה
בשנות השלושים .הוא עבר קורסים רבים במסגרת ההגנה והקדיש את כל
כולו להכשיר דור המשך לאנשי ההגנה באמצעות אימונים צבאיים .אני
מרבה לציין את השפעתו הרבה של מאיר על מהלך חיי ,כנער וכבוגר ,ועל
תרומתו הרבה לעיר במשך עשרות שנים ,כפי שהוא מעיד על כך בספרו
“בצל המצודה“ ,שבו מתוארים קורות חייו ,מעשיו והישגיו הרבים.

דמויות משירותי כנוטר ובהגנה ,המלוות אותי עד היום
סבא אליוביץ‘ ,הכרתי אותו ביומי הראשון בשירותי כנוטר משטרת היישובים,
בכפר גלעדי .מחנה האוהלים של הנוטרים היה צמוד לצריפו הקטן והמטופח,
מוקף ערוגות פרחים .הצריפון היפה להפליא של הסבא נראה העתק מדויק של
אחד מבתי העץ במורדות האלפים .בכל הזדמנות האזנו לסיפוריו המרתקים,
שהוא השתוקק כל כך לספר ,ואנחנו אהבנו לשמוע ,כמו למשל ,הסיפור על
הוצאת הסרטן מבטנו של אחד הערבים ,שבא אליו כדי להירפא .סיפור זה
מופיע גם ב“ילקוט הכזבים“ של הפלמ“ח ,ועוד כהנה וכהנה צ‘יזבטים ,שסבא
אליוביץ‘ סיפר ,ואנו האזנו ברוב קשב ובהסתייגותמה.
מוישה אליוביץ‘ ,בנו של הסבא ,וסוסתו האצילית בשם “אדומה“ ,שקיבל
משיח‘ ערבי בדרום .סוסה זו עברה לידי ,יחד עם האמרה הבלתי נשכחת
שמוישה אליוביץ‘ אמר במוסרו לי את הסוסה“ :אל תאמין לאשתך בבית
ולסוסך בשדה “.כפי שקרה ,כזכור ,באחד המארבים בלילות ,ליד החצבני.
“אדומה“ הרימה את זנבה ,חזרה לאורוותה והשאירה אותי ,שלא כהרגלה,
לבד בשטח .מלבד אותו מקרה שירתה אותי “אדומה“ בנאמנות כשומר
השדות ,עד ליום שבו הועברתי להדריך בצפת.
לא אשכח כמה חברים מקורס מ“כים בג‘וערה ,בכפר ויתקין ,ב .1943דויד
מוצ‘ניק מיבנאל ,שהצטיין בכל התחומים .עמוס הפלמ“חניק והבדרן מקיבוץ
גבע .יוסק‘ה המדריך ,חביב הבנות .צ‘רלי ,מדריך הקשר הארצי בהגנה ,שהיה
המפקד הכריזמטי של הקורס .הידע הרב שלו ליווה אותי עוד זמן רב.
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בנימין גייגר – ביוגרפיה
נולד בצפת בט‘ מנחם אב תרפ“ד ( ,)1924דור שישי להוריו אליהו וברכה,
בן זקונים לאחר משה ,דב ,ברוך וטובה .בפרעות  ,1929בהיותו בן חמש,
פרצו הערבים לרובע היהודי .בנימין הילד נרדף על ידי ערבי חמוש בגרזן,
אך ניצל הודות לזריזות ולתושייה שהפגין כשקפץ לתוך ביב שופכין ,בבית
הכנסת אבריץ‘ ,בסמוך לבית הוריו .בעקבות האירועים נאספו כל היהודים
בסריה ,בהוראת המושל הבריטי .בלילה נורו יריות לתוך הקהל .בנימין מצא
מחסה באורווה ונרדם בין הסוסים .בבוקר נמצא הסוס מת ,והילד החי
לצידו .אירוע טראומטי זה נחרט עמוק בתודעתו.
בגיל שתים עשרה הצטרף בנימין לקורס קשרים ,במסגרת ארגון ההגנה,
שם למד איתות ,מורס והגנה עצמית .יחד עם בני גילו שימש כמקשר
בין העמדות ,במאורעות  .1936 - 1939עם הזמן שימש מדריך לנוער
צעיר ממנו .בהמשך נשלח לקורסים שונים ורכש מיומנויות בהפעלת נשק
והגנה עצמית.
בהיותו כבן שבע עשרה התגייס ליחידת הנוטרים שבסיסה היה בקיבוץ כפר
גלעדי .בנימין שימש כנוטר ,שומר שדות ומדריך נשק במשך חמש שנים.
במקביל הגיע לצפת בכל הזדמנות על מנת להדריך בני נוער ולהנחיל להם
את ערכי אהבת המולדת ואת היכולת להגנה עצמית.
כשנרכשו אדמות קיבוץ מנרה יצא עם עוד שניים מחבריו לשמור על המקום
עד שהגיעו ראשוני המתיישבים .במשך אותם שלושה חודשים ישבו בנימין
וחבריו במערה ,עם כלב שמירה.
כשעלה הצורך להגן על היישוב היהודי הקטן בעין זיתון ,היה בין אלה
שנשלחו להעביר נשק ליהודים שהתבצרו שם .העברת הנשק התבצעה
בחשאי ,בלילות ,תחת עינם הפקוחה של הבריטים ושל ערביי הסביבה.
במלחמת השחרור מונה לתפקיד מפקד קטע ד‘ ,שכונה “סטלינגרד“ ,קטע
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שנחשב הבעייתי ביותר כי הוא נחשף לניסיונות פריצה חוזרים ונשנים מצד
הערבים .סיפורי גבורה ,המתארים נחישות ,אומץ לב וכושר מנהיגות שהפגין
בנימין בתקופה קשה זו ,נכתבו בהרחבה בספרים על אודות התקופה.
בתום הקרבות בצפת התגייס גייגר לצבא ושירת יחד עם חבריו ,מגיני צפת,
בחטיבה  ,9היא חטיבת “עודד“ ,אשר השתתפה בקרבות עקובי דם בגליל
המערבי ובאזורי לחימה נוספים ,כולל בית גוברין.
ב ,1946שבוע לפני חג החנוכה ,נישא בנימין לרחל ,ילידת צפת אף היא,
ונולדו להם שלושה ילדים :אהרון ,נאוה ואהוד .הם התגוררו בבית קטן
בעיר העתיקה בצפת.
בין יתר עיסוקיו ניהל בנימין ,במשך שמונה עשרה שנה ,את בריכת
השחייה “עמק התכלת“ ,ששימשה מקום מפגש ובילוי לתושבי העיר.
על ניהול הבריכה שהצטיינה בניקיון בטיפוח ובבטיחות ,שלא אירע בה
אף לא מקרה אחד של טביעה ,זכה גייגר בציונים לשבח ולפרסים מטעם

שר הפנים יוסף בורג מעניק לבנימין גייגר פרס ראשון על ניהול הבריכה ()1962
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משרד הפנים .בנימין נהג להכניס לבריכה ,ללא תשלום ,ילדים מיעוטי
יכולת .עם אותם ילדים הוא שומר על קשר עד היום.
ב 1978עזב את ניהול הבריכה והתמנה על ידי עיריית צפת לתפקיד ניהולי
וביצועי במסגרת הפרויקט לשיקום העיר העתיקה .בנימין התמסר במלוא
מרצו לתפקיד ,מתוך חזון להפוך את המקום לאתר מורשת לדורות הבאים,
למען אוהבי העיר ומוקיריה.

פגישת לוחמים שנערכה במשרד הביטחון בקריה עם יצחק רבין (יושב משמאל) ,לצדו:
מאיר מיבר-מייברג ,אבישי שמול ,אילה צביאלי ,אני ומנחם פינקלשטיין

בשל אילוצים משפחתיים עברו בנימין ורעייתו להתגורר ברחובות ,לצד
ילדיהם ,כשהדירה בצפת ממשיכה לשמש כעוגן למשפחה המורחבת .למרות
המרחק נשאר בנימין נאמן לצפת ולמורשתה ובחר להתמקד בהנחלת מורשת
הקרב למבוגרים ולבני לנוער בכל רחבי הארץ.

בנימין מניח זר מטעם ההגנה על קבר הנופלים בתש“ח ()1967

בכל הזדמנות מגיע בנימין לעיר ומוביל ,בין סמטאותיה המופלאות ,את
הקהל המאזין לסיפורי קרבות ולזיכרונותיו ממשעולי תש“ח ,השזורים
בתולדות חייו .כל זה נעשה בתחושת שליחות ובהתנדבות מלאה .על כך
יעידו מכתבי התודה וההוקרה שקיבל.
ילדיו ,נכדיו וניניו של בנימין זוכים אף הם למנה מבורכת של מורשת.
בכל אירוע משפחתי נוהגת משפחת גייגר לדורותיה להגיע לצפת
ולהסתובב בסמטאותיה ,בהדרכתו הנלהבת ,ולהתענג על סיפוריו.
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חגיגות בר המצווה המשפחתיות נערכות בבית הכנסת קאסוב שבעיר
העתיקה .בבית כנסת זה זכו סבו של בנימין ,אביו ובניו לטקס מילה,
למצוות ולחתונה.
סבו של בנימין ,יוסף צבי גייגר ,שנחשב אחד מבכירי הקהילה היהודית בצפת ,נודע
כצייר הנאיבי הראשון שציוריו מקשטים את קירות מוזיאון ישראל בירושלים.
בשנת תשס“ד ( )2004קיבל בנימין גייגר את התואר יקיר צפת .התואר
הוענק לו מהיותו אחד מחברי ארגון ההגנה ,בזכות“ :עמידתם ,מסירותם,
רוחם האיתנה ,אומץ ליבם ,עוז רוחם וגבורתם ,תוך ליכוד מלא ואחדות
ישראל במלחמת הקוממיות “.גם לרחל גייגר הוענק התואר “יקיר צפת“.
מאז הקמת המדינה מתייצב בנימין כל שנה בטקסים הנערכים לקראת יום
העצמאות ובאזכרות לנופלים שבזכותם אנחנו כאן ,והוא מקפיד להשתתף
בכל אירוע שהעיר צפת מוזכרת בו.
בשנות ה 60החליט בנימין לרכוש חלקה לו ולרעייתו בבית העלמין
שבצפת ,כדי להישאר לעד בעירו האהובה ולהיטמן בין קברי אבותיו ובני
משפחה ,שאותם שיפץ ,ובין קברי חבריו הלוחמים ,הטמונים זה לצד זה
במורדות של בית הקברות העתיק.
בנימין הוא הנציג האוטנטי של “זקני צפת“ ,ומשמש כתובת לכל המתעניינים
בתולדות העיר וקורותיה .הוא תמיד מוכן לחלוק בידע הרב שלו ולהנחילו
לכל דורש ,כמעין חובה מוסרית לדורות הבאים.
כתיבת ספר זה היא המשך טבעי של הרצון היוקד בתוכו במשך כל השנים
להנציח את המורשת של עירו ושל בני משפחתו .מכיוון ש“בין אמר לעשה,
ת“ק פרסה“ נמשך תהליך הכתיבה עד עצם היום הזה .ואולם הספר איננו
סוף פסוק .מעיין הזיכרונות עוד נובע בתוכו ,והפרקים הבאים בדרך .בנימין
ממשיך להקדיש את ההווה שלו לעברו!
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אחרית דבר
העבר הוא הלפיד המאיר את המחר
בשלהי סתיו חיי מהרהר אני על אודות האירועים שעברתי ועל החוויות
הרבות שחוויתי ,ואני מתקשה לעכלם .אני חי את עברי בחדר מיוחד
שבניתי ,חדר זה מספק לי את צרכיי והבסיסיים ,ובו מבלה אני את
רוב עיתותיי .ביושבי בו מרגיש אני הרגשת ניתוק מוחלט מכל ענייני
דיומא .התמונות והדמויות ,שאותן אני מבקש לראות ולזכור ,מקיפות
אותי ,והן גם חלון הראווה ,שאותו אני מבקש להראות לאורחים ולכל
המעוניינים.

בבב
פליאה רבה ונחת רוח ממלאים אותי מדי פעם ,כיצד זה נשתמרו הזיכרונות
הללו ,בחדות רבה ולפרטי פרטים והם מהווים חלק חשוב ביותר בחיי ,בעת
הזו!? היום ,ממרומי גילי ,גם אם הרחיקני גורלי מעירי האהובה ,רואה אני
בכתיבת שורות אלה שליחות :לזכור ולא לשכוח.
אינני רואה את עצמי מספר סיפורים .המילים מחליפות את המראות ,את
החוויות ,את הנופים ואת הדמויות שאתם גדלתי ,ואני מנסה בלשוני הדלה
להעבירם .שמחת הכתיבה היא גם שמחת ההנצחה .כפי שאמר עמוס עוז:
“אני כותב ,כי אנשים שאהבתי כבר מתו“.
ברור לי שאין תחליף לזמן שביליתי עם האנשים האהובים עליי באמת,
כשיכולתי לחלוק עמם את חוויותיי ואת סדר יומי .במהלך חיי השכלתי
להבין את המשמעות של הקרבה ואת היתרונות שבהימצאותנו ביחד .בערוב
ימיי לא נותר לי אלא להתגעגע ולנסות לשחזר את זיכרונותיי באמצעות
הכתיבה ולהנציח פרטים קטנים שעיצבו את עולמי.
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הזיכרון האנושי ,הרי הוא מתעורר וכבה כאשר יחפץ .מילים ,זיכרונות
וריחות האצורים בו ,מושלכים במחסניו באי סדר וקצת קשה לארגנם,
כי המוח מקדים את הגוף בהבנת המתרחש וכך ,לצערי ,נעלמו להם לא
מעט פרטים ממוחי היגע.
כאמור ,ההנצחה היא בשבילי שליחות ,שאותה אני ממלא ביחד עם בני
משפחתי היקרים ,במטרה לתרגם את התובנות שרכשתי עם השנים
ולהנחיל את מורשת הדור הוותיק לדורות הבאים .ולא רק באמצעות
התיעוד אלא גם בסיורים מודרכים ברחבי העיר עם בני משפחה ,עם
חברים ועם כל מי שהעבר מעניין אותו.
בנימין גייגר
מושב גאליה
קיץ ,תשע“א

לפניכם ארבעה עמודי קולאז':
 .1קברי המשפחה לדורותיה
 .2סיורים בצפת עם בנימין
 .3תמונות של צפת בעבר ובהווה
 .4בנימין ובני משפחתו

298

| בנימין גייגר – אחד מזקני צפת

בנימין גייגר – אחד מזקני צפת |

299

300

| בנימין גייגר – אחד מזקני צפת

בנימין גייגר – אחד מזקני צפת |

301

304

| בנימין גייגר – אחד מזקני צפת

בנימין גייגר – אחד מזקני צפת |

305

