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א .הקדמה
חוה שטרן לבית ברנר נולדה בשנת .1928
כילדה גדלה בשכונת הפועלים בנהריים ,סמוך למפעל החשמל של פנחס רוטנברג,
שם עבד אביה ,מאיר ברנר .לאחר כמה שנים ,בלחצה של אמה ,זלדה (הורביץ),
עברה המשפחה לגור בתל־אביב.
חוה למדה ב"תיכון חדש" ,הלכה לתנועת הנוער “המחנות העולים" ,התגייסה
לפלמ"ח ,והצטרפה להכשרת כפר־גלעדי ,שהקימה את קיבוץ מעין־ברוך.
בהמשך ,עברה חוה ללמוד בסמינר “בית הכרם" למורים בירושלים ,לימודים
שהופרעו על ידי קרבות מלחמת השחרור .עקב המלחמה ,הופסקו הלימודים
בסמינר ,וחוה נשלחה ללמד בעקרון ,שהיה יישוב עולים .לאחר הקמת המדינה,
החלה חוה ללמוד גם באוניברסיטה העברית .הלימודים התנהלו בבניין “טרה־
סנטה" ,ושם הכירה את מנחם שטרן ,שעזר לה ללמוד לטינית.
בשנת  1952נישאו חוה ומנחם ,ומיד אחר כך נסע מנחם לאוקספורד ללימודים,
וזמן־מה אחריו הצטרפה אליו חוה.
באוקספורד נולד פנחס ( ,)1953ולאחר החזרה לישראל בשנת  ,1954נולדו גם טלי
( ,)1956מאירה ( ,)1962ודפני (.)1967
במקביל לטיפול במשפחה ,עסקה חוה בחינוך ובהוראה :היא התחילה ללמד
בתחילת שנות ה־ 50בבית־ספר “למל" ,בית־ספר ערב לנערים עובדים ,ואחר כך
עברה ללמד בבית־ספר "לוריא" (שאותו גם ניהלה מאוחר יותר) ,בבית־הספר
התיכון שליד האוניברסיטה ,ובבית־ספר “דנמרק" (שם ניהלה בהמשך גם את
חטיבת הביניים).
שגרת החיים השלווים של המשפחה נקטעה בשנת  1989עם הירצחו של מנחם,
כאשר הלך כמדי יום לעבודתו בספרייה הלאומית בגבעת רם .לאחר הרצח,
השתדלה חוה לשמור על המסגרת המשפחתית .בתקופה זו כבר הייתה בגמלאות,
ולכן הפנתה את כל כשרונותיה ההוראתיים והחינוכיים ,אהבתה ותשומת לבה
לנכדיה (שני הנכדים הראשונים נולדו בשנת  ,1983ושני האחרונים – תאומים –
בשנת .)2008
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הסיפורים ,הזיכרונות ,המאמרים ,הברכות ,הנאומים ,ההספדים והשיר שנכללו
בקובץ זה משקפים תקופות שונות בחייה של חוה:
ניסיון שלה לתאר ולסכם לבני הדור הנוכחי של המשפחה את תחילת שורשי
המשפחה (זיכרונות מדור הסבים וההורים שלה עצמה) ,חייה כילדה בנהריים,
זיכרונות מהדוד האהוב ישראל ,זיכרונות מתקופת הלימודים בסמינר למורים,
סיפור בדוי שמתאר היטב את תחושותיה באנגליה בראשית שנות ה־ ,50התנסותה
בהוראה בבית־ספר ערב לנערים עובדים (שהניב מעין רומן בן  10פרקים קצרים),
מאמר קצר שכתבה ובו סיכמה את ניסיונה בהוראת ההבעה בכתב ,זיכרונות על
אחותה הבכורה שושנה ,השתלשלות האירועים שהביאה למותה של אמה – זלדה,
זיכרונות על הידידות בין מנחם לבין עמיתו שמואל אטינגר ,וריאיון ארוך שקיימה
עם העיתונאי גדעון לוי ,לאחר הרצח של מנחם.
חוה כתבה הרבה מאוד בימי חייה :אלפי מכתבים ,דברי ברכה לימי הולדת ושמחות
משפחתיות ,הספדים ודברים לימי זיכרון ,זיכרונות וסיפורים .מתוך הכמות הרבה
של החומר הכתוב שנשארה בעיזבונה ,השתדלנו לבחור בעיקר את הפריטים
שהיא עצמה הכינה לפרסום ,או שרצתה שיינתן להם ביטוי פומבי .לפיכך ,לא
כללנו בקובץ זה מכתבים פרטיים שנכתבו לבני משפחה ולחברים.
לכותרת המקורית שנתנה חוה לכל פריט בקובץ ,הוספנו הבהרה מה טיבו של
הפריט :זיכרונות ,סיפור ,הרצאה ,או מאמר .זאת כדי להקל על הקוראים את
ההבנה מה הם עומדים לקרוא.
נדגיש ,כי פרקי הקובץ שלפנינו נכתבו במשך תקופה ארוכה של עשרות שנים.
לכן קיימות ,פה ושם ,חזרות על נושאים שונים .החזרות קיימות בעיקר בשלושה
נושאים :זיכרונות וסיפורי נהריים ,דמויות הוריה של חוה ,וסיפורים מראשית
הקריירה שלה כמורה .לעתים ,החלטנו לכלול קטעים שונים ,למרות החזרה
החלקית על הדברים.
רבים פנו אל חוה בבקשה לכתוב לציון ארועים שונים .היא נענתה תמיד בשמחה,
בלי להפלות בין הפונים .היא כתבה באהבה על מושאי כתיבתה ,והקוראים יכולים
להיווכח בכך ,ולחוש זאת גם כיום .שעות הכתיבה המועדפות עליה היו שעות
הבוקר המוקדמות שאז הרגישה שהיא בשיא כוחה ומרצה .חוה דבקה במנהגי
הכתיבה שלה מהעידן שלפני השימוש במעבד התמלילים .היא נהגה לכתוב בכתב
יד נאה וברור ,למחוק ולתקן ,למלא בלוק כתיבה בטיוטה ועוד טיוטה ,ותמיד לא
הייתה מרוצה לגמרי מן התוצאה הסופית.
לאחר שסיימנו את שלב איסוף החומר ,הגענו להחלטה לא להרבות בתמונות
מלוות .חששנו כי ריבוי התמונות יהפוך את הספר לאלבום ,ולא לכך הייתה
כוונתנו .ביום הולדתה ה־ 80של חוה (נובמבר  ,)2008הוציאה מאירה שטרן-גליק
בעזרת גיסתה ,נילי גליק ,אלבום תמונות יפהפה ,ובו כ־ 180תמונות מתקופות
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שונות מחייה של חוה .ניתן ,אפוא ,לראות באלבום שהכינו מאירה ונילי ,מקור
שאליו יפנו המעוניינים כדי לראות את הדמויות הנזכרות בספר הנוכחי.
חוה היטיבה לכתוב ,אך למקרא החומר הכתוב רב ההיקף שהשאירה אחריה,
נשאלת השאלה :מדוע לא הצליחה ,בימי חייה ,גם לפרסם?
נראה ,שהתשובה נעוצה בזהותה המקצועית כמורה וכמחנכת :מכיוון שראתה
עצמה יותר כמחנכת ופחות ככותבת־סופרת ,סיפוריה וזיכרונותיה מסתיימים
בדרך כלל ב"מוסר השכל" או “לקח" חינוכי כלשהו ,והסיומים הללו מתנגשים
הרבה פעמים ,באיכויות הספרותיות של היצירה.
הספר יוצא לאור כשלוש שנים לאחר מותה של חוה .אנו מקווים כי קובץ צנוע
זה ,שקהל היעד שלו הוא בני המשפחה וחברים קרובים ,יסייע בידינו לשמר את
זכרה של חוה בקרבנו.

פנחס (פסי) שטרן
טלי וטשטיין
מאירה שטרן-גליק
דפני שטרן-שתיל
נובמבר 2012
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שער ראשון:
שורשים

ב .זיכרונות :פרקים מההיסטוריה המשפחתית
משפחת הורביץ
הקדמה
לפני שאביט קדימה ואתרכז בכתיבת תולדות חיי למען ילדיי ונכדיי ,ברצוני להביט
אחורה ולהקדיש את הפרק הראשון לדורות שקדמו לי :להוריי ,ולסבים ולסבתות
שלי ואפילו לסבא רבא ולסבתא רבתא ,שחיו במחצית השנייה של המאה ה־.19
אין לי הרבה ידיעות עליהם ,אך מעט סיפורים ושברי סיפורים ,שאותם אני
מבקשת להשאיר לדורות הצעירים במשפחתנו.

מקור שמי  -חוה
ַחוָ ה .אני קרויה על שם סבתּה של אמי ,סבתא רבתא שלי .חוה הורביץ הייתה
אשת חיל ,אישה מיוחדת במינה .בעלה מֹויְ ֶשה-ירחמיאל הורביץ היה הרב
בעיירתם ,בבלורוסיה ,והיה שקוע בספרי הקודש .חוה ,אשתו הנמרצת עסקה
בפרנסת המשפחה :הייתה להם בחצר רפת גדולה ובה פרות רבותַ .חוֶ ה הייתה
החולבת ,ולימים גם העסיקה חולבים גויים .חלק גדול מהחלב מכרה ,ומהחלק
הנותר גיבנה גבינות נפלאות בטעמן ,וגם חיבצה חמאה למכירה .את כל התנובה
הזאת הייתה מעמיסה על כרכרה גדולה רתומה לשני סוסים ונסעה למכור את
התוצרת בעיירות של פלך מינסק.
אמי אהבה מאוד את סבתהּ זו ,וגם כל אחיה ואחיותיה אהבו את ַחוֶ ה והיא אהבה
לרקֹוב ,ולוקחת שניים-שלושה
מאוד את נכדיה .מדי פעם הייתה באה לעיירהָ ,
נכדים אליה .זה היה תענוג! סיפרה לנו אמי :היא לימדה אותה לצקת את החלב
לשקיות בד מיוחד ,שהשתי והערב צפוף ,ולקשור את השקיות על ווים שמתחתם
עמדו דליים .במשך הלילה חלחלו לאט המים ונטפו לדליים .בשקיות נשארו גושי
הגבינה .לילדים היה זה משחק והם נהנו לעזור לסבתא.
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שאלנו את אמנו :האם סבתא חוה לא פחדה לנהוג בעצמה בכרכרתה ,כשנסעה
למכור את תוצרתה? “לא ולא" ,ענתה אמא .אמנם היא הייתה אשה יחידה
שעסקה בחלבנּות ,אך היא הייתה אשה חכמה ואמיצה ,אבל בעיקר היא הייתה
ידועה בכל העיירות כאשה ישרה מאוד מאוד .לא רק בענייני חלב שמעולם לא
מהלה בהם מים ,כפי שעשו לפעמים חלבנים אחרים .ועוד ,היא תמכה בסתר
בעניים ובחוכמתה ידעה להשכין שלום בין ניצים ,פתרה בתבונתה מריבות בין
בעל לאשתו ,בין שכנים ובין יהודים לגויים .לרוב דיברה בחביבות אך לפעמים גם
בתקיפות .האנשים כיבדוה וקיבלו את פסיקותיהַ .חוֶ ה האירה פנים לבני אדם .בני
העיירות אהבוה.
בתוככי תוכה היה בחוה גם פרק עצוב :בן יחיד היה לה ,שמואל ,הוא סבי ,אב אמי.
לא נולדו לה עוד בנים או בנות .בעלה מוישה-ירחמיאל היה מנחם אותה :נשמח
בבן שהתברכנו בו .אבל בליבו גם הוא בכה.

שמואל הורביץ
גדל ילד לתפארת .יפה תואר היה ,חזק .מרחבי הטבע שבּו את ליבו ,אולי מפני
נסיעותיו מפעם לפעם עם אמו בכרכרתה ,כשכל נופי רוסיה לעיניו .יערות
עבותי עצים ,שדות ,עצי פרי ושפע פרחי בר .נפש אמן הייתה לו והוא ספג את
יפי הטבע.
צער רב מילא את מוישה-ירחמיאל :בנו יחידו אינו נמשך ללימודים .אמנם למד
לקרוא והקפיד להתפלל ,אך רחוק היה מלימודי קודש .מה כן אהב? לאסוף גזעי
עצים וענפים ,לגלף מהם צורות יפות .נזהר מפני “לא תעשה לך פסל" ונמנע
מגילוף בני אדם או חיות ,אך ִה ְיר ָּבה לחרוט צורות פרחים עטורי עלים וגבעולים.
כשגדל והיה לנער ביקש להיות נגר .אביו הרב נדהם :בנו נגר? אך שמואל לא ויתר
והיה לשוליה אצל נגר בעיירתם .הוא היה דייקן מאוד בעבודתו ועד מהרה למד
להרכיב ארונות יפים מאוד :דלתות הארונות היו מקושטות בגילופיו האומנותיים.
גם בכרכובי הארונות חרט גילופי זרי פרחים ,מלאכת מחשבת .כך נתן פורקן
לנפש האמן שבו.
בעלי האחוזות ,הפריצים הגויים ועשירי האזור היו באים לקנות את רהיטיו.
כשהגיע לפרקו נשא את דבורה בוטוויניק לאשה .אשה משכלת הייתה.

משפחת ברנר (פלג ממשפחת לּוּבנֹוב)
כשניקולי ה־ Iהוכתר לצאר ,הורע מאוד מצבם של יהודי רוסיה .הוא גזר על
ַ
היהודים גזרות קשות ,הקשה שבהן הייתה גיוס נערים יהודים לצבא ,מגיל 12
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האחים לבית ברנר
מימין לשמאל :בנימין ,בתיה ,יוסף-חיים ,מאיר ואהובה

ועד גיל  25שנים .בדרך זו הוא חשב להטמיע את היהודים באוכלוסייה הרוסית
הנוצרית ,שהרי בצבא לא יוכלו היהודים לשמור שבת וחגים ,ולאכול אוכל כשר.
המגויסים היו צריכים להתאים את עצמם לסדרי הצבא ,מעטים מאוד החזיקו
מעמד .כמעט כולם מתו בתנאי הצבא הקשים.
היהודים הסתירו את ילדיהם ככול שיכלו .אך נמצאו יהודים שבעבור כסף חטפו
ילדים יהודים כדי למלא את מכסת החיילים לצבא .הם חטפו גם ילדים צעירים
מגיל  ,8-7בעיקר מן השכבות העניות .העצבות הייתה נוראה.
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היו יהודים שגדעו את האגודל של ילדיהם וכך הפכו את הבנים לבעלי מום ,והם
נפטרו מהשירות הצבאי ,והיו הורים שלכל בן שנולד במשפחה נתנו שם משפחה
אחר ,שונה ,כך שכל ילד נרשם כבן יחיד .בנים יחידים היו פטורים מן השירות
בצבא .דרך זו הייתה לפעמים כרוכה במתן שוחד ,בזיופים ובקניית תעודות זהות
של שמות משפחה שונים.
כשנולד הבן הראשון למשפחת לובנוב ,הכול היה פשוט .הוא נקרא בשם המשפחה:
לובנוב ,אך כשנולד הבן השני ,קנו לו הוריו תעודת זהות של יהודי שנפטר וזייפו
בה את התאריכים .התעודה נשאה את השם ברנר ,וכך נרשם הבן השני בשם
ברנר .הבן השלישי במשפחת לובנוב קיבל את השם נָ רֹוצְ ִקי .כך גדלו שלושת
הבנים כ"בנים יחידים" ולא הלכו לצבא .בכל זאת הייתה סכנה בדבר כי היו גם
מלשינים.
במ ְס ָחה ,היא כפר תבור .בני־
ְּבנֵ י הבכור לובנוב ונכדיו עלו ארצה והיו לאכרים ֵ
בניהם התיישבו גם בזכרון יעקב.
אחד מבני ברנר 1,שלמה ,עזב את עירו ביאליסטוק ונסע דרומה לאוקראינה ,שאיש
לא יידע שהוא שייך למשפחת לובנוב.
בני נרוצקי היגרו לארצות הברית.
ה-מ ִלינִ י .הוא
שלמה התיישב באוקראינה בפלך צ'רניגוב ,בעיירה ענייה מאוד ,נוביָ ְ
היה הרבי בעיירה ולימד את התלמידים היהודים ב"חדר" ,לימד תורה ַוכמנהג
בימים ההם היה גם מּכה את התלמידים כששגו בקריאת התורה .היה איש קשה.
אך הוא נשא לאשה בחורה עדינה וטובת לב מאוד ,רייזל'ה ,הם הורי אבי מאיר.

 1ששת ילדיו של שלמה ברנר הם:
יוסף חיים ברנר  -נולד  .11/9/1881נרצח .2/5/1921
ספרים רבים נכתבו על חייו ואישיותו .הביוגרפיה המעודכנת ביותר עליו כיום היא :אניטה
שפירא ,ברנר  -סיפור חיים ,עם עובד.2008 ,
שמואל ברנר  -נולד  .1887הוא ,אשתו ,ושלושת ילדיהם נרצחו באוקראינה בפרעות פטליורה,
כנראה בשנת .1919
אהובה (לובה) ברנר  -נולדה  .1892נפטרה .1968
בתיה ברנר  -נולדה  .3/9/1894נפטרה  .12/12/1975עלתה לארץ ב־ .1913לאחר מותה יצא
לאור קובץ המסכם את חייה :בתיה ברנר  -לזכרה (ביום השלושים למותה ,)14/1/1975
הוצאת מרחביה /עין חרוד  -הקיבוץ המאוחד.
מאיר ברנר – נולד  .24/11/1898נפטר  .1957עלה לארץ ב־. 1913
בנימין ברנר – נולד  .1900נפטר  .23/6/1982עלה לארץ ב־ .1911על קורות חייו ניתן לקרוא
באוטוביוגרפיה שפרסם :בנימין ברנר ,גדולה הייתה הבדידות ,עם עובד.1978 ,
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שישה ילדים נולדו לרייזל'ה ושלמה ברנר:
הבכור יוסף-חיים שכבר בבחרותו היה לסופר.
שמואל בעל לב טוב .היה עילוי.
לּוּבה-אהובה ,ואחריה אחותה בתיה.
ָ
מאיר  -אבי .ואחרון בן הזקונים :בנימין.
לבד משמואל ,כל חמשת הילדים עלו לארץ ישראל...

הורי
נישואי ַ
בתקופת “העלייה השנייה" היה אבי מאיר עלם צעיר שומר בכרמי מושבות יהודה.
השכר היה זעום ,התנאים היו קשים ,אך אבי שמח בחלקו שהייתה לו עבודה.
חברים רבים היו מחוסרי עבודה.
יום אחד בא אבי ברגל מעקרון לשכונת נווה־צדק לבקר את אחיו .הוא מצא את
הבית סגור .אחיו לא היה בבית .עייף היה וגם רעב וריח טוב של אפייה בא באפו.
רגליו הוליכוהו למאפייה .בחזית המאפייה הייתה חנות לממכר הלחם והעוגות.
נערה יפה מאוד ,בעלת צמות עבותות שירתה קונה ואחר נפנתה אל הבחור .רק
פרוטות בודדות היו בכיסו ,הספיקו רק למחצית הכיכר.
בעלת החנות והמאפייה אישה קשה הייתה ,דודה אסתר ,דודתה של הנערה .היא
הזהירה חזור והזהר לבל תתן הנערה לקונים בהקפה .המוכרת הצעירה חתכה את
כיכר הלחם לשני חצאים והגישה לבחור מחצית .הבחור יצא מן החנות ,התיישב
על המדרגות ,בצע חתיכות גדולות מן הלחם וברעבתנות תוך רגעים בלע את
הלחם אבל עדיין נשאר רעב .נכנס שנית לחנות וביקש לקנות בהקפה את מחצית
הכיכר שנותרה .הנערה שריחמה על הבחור הרעב ,זאת הפעם עברה על איסורי
דודתה והושיטה לו את מחצית הלחם חינם ,למתנה .הבחור היה אסיר תודה
לנערה והביט בה בעיניו הטובות .יצא ,ישב על מדרגת המאפייה וחיכה לה עד
שהגיעה שעת סגירת החנות וליווה אותה לביתה.
המעיטו לדבר אך מצאו חן איש בעיני רעהו.
משנתקרבו אל בית הנערה ,היא נעצרה לפרידה ,שמא יראה אותה אביה הקפדן
מהלכת עם בחור לא נודע ויגער בה בצעקותיו .לכן נפרדה מן הבחור בריחוק מה
מביתה.
הבחור עוד עמד שעה ארוכה וליווה אותה בעיניו.
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נספח ביניים

בתקופת מלחמת העולם הראשונה שלטו התורכים בארץ .הם גייסו בחורים
יהודים רבים לשרת בצבאם נגד האנגלים שבאו לכבוש את ארץ ישראל.
מאיר לא רצה לשרת בצבא התורכי ,הוא ברח ,חצה את נהר הירדן והגיע לבדואים
בעבר הירדן המזרחי .הוא כבר ידע ערבית מתקופת היותו שומר במושבות יהודה,
ששם האיכרים העסיקו הרבה ערבים לעבודות בשדות ובכרמים ודיברו איתם
ערבית.
מאיר לא היה איש יפה תואר ,אך היה יפה נפש .אנשים ונשים אהבו אותו והוא
התחבב גם על הבדואים .למד את מנהגיהם :כשערכו כרה של צלי כבשה ואכלו
בידיים את נתחי הבשר וליקקו את האצבעות ,אכל מאיר כמוהם .למד את כל
רזי המנהגים; מתי בוצעים ככה ומתי אחרת .למי הכבוד לשלוח ראשון את ידיו
אל הצלי ומה הם סדרי התור לפי היחס .הוא נטמע בין הבדואים של עבר־הירדן
המזרחי וכך ניצל מהשירות בצבא התורכי.
במלחמת העולם ה־ ,Iבשנת  ,1917כבשו האנגלים את ארץ ישראל ,אך המלחמה
עדיין לא נגמרה .אז הוקם “הגדוד העברי הראשון ליהודה" בפיקודו של אליעזר
מרגולין.
אבא התגייס לגדוד ושירת בו עד פירוקו .כשהשתחררו החיילים ,התאגדה קבוצת
חיילים ,חברים ,ובהם אבי ,שרצו להקים מושב חקלאי ,לבנות את הארץ .מחלקת
'יסר ֵאל
ההתיישבות שלחה אותם להקים יישוב על אדמות בבקעת־הירדן .ליד גִ ֵ
'אמע ,כלומר “גשר החיבור" ,כי לא רחוק משם הירמוך נשפך ,מתחבר לירדן.
ָמגָ ָ
האזור היה מלא ביצות וחּושֹות של ערבים .הכשרת האדמה לגידולי חקלאות
הייתה קשה מאוד ,אך המתיישבים היו צעירים ונלהבים ,עבדו קשה והחלו בגידול
ירקות ותבואה.
הבעיה החברתית הייתה הקשה מכולן :בקבוצה היו רק חברים ,בחורות לא היו
ולא רצו להתיישב במקום כה רחוק ,מלא ביצות.
יום אחד חזר אחד החברים מחיפה וסיפר שבעוד כמה ימים תגיע לנמל חיפה
אונייה מאודסה ובה חלוצות עולות ארצה .מיד החליטו לשלוח את אבי לחיפה
שיזמין את הבחורות להצטרף לקבוצת גשר .ואמנם נסע אבא לחיפה .הבחורות
שעלו ארצה לא הכירו את תנאי הארץ ולא ידעו לאן לפנות .אבי הנמרץ שכנע
אותן לבוא להצטרף לקבוצה .הוא סיפר להן שהחיים קשים אך יש בהם טעם.
יושרו מצא חן בעיניהן .הן שמחו שבכל זאת מישהו בא להקביל את פניהן ונסעו
עם אבא לגשר .הייתה שמחה גדולה בגשר ,אכן הקבוצה תצליח!
אבא גם זכר את הנערה מנווה־צדק שנתנה לו חצי כיכר לחם כשהיה כה רעב .הוא
נסע לתל אביב והפציר בה לבוא להצטרף לקבוצה .עכשיו יש כבר חברות והיא לא
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תהיה יחידה .אמא עזבה את תל אביב ובאה להיות חברה בקבוצה ,חברה של אבא.
החיים היו קשים :עדיין לא ייבשו את רוב הביצות ויתושי האנופלס עקצו את
החברים ללא רחם .רבים חלו במלריה .גם אמא חלתה במלריה ובנוסף לכך גם
בטיפוס .היה צורך להעבירה לבית חולים .שערה נשר ,גזרו את צמותיה היפות
וגילחו את שער ראשה כדי לחזק את שורשי השערות[ .בתמונה היא כבר לאחר
לצ ֵמח ,אך עדיין הוא קצר].
ההבראה כאשר שערה החל ַ
אבא לימד את אמא לרכב על סוס.
בשבת אביבית אחת ,מלאת שמש ,יצאו מאיר וזלדה ברכיבה מגשר לעבר המצודה
הצלבנית “כאוכב אל האווה" – “כוכב הרוחות" בעברית .המצודה מתנשאת מעל
לבקעת הירדן .כשירדו מסוסיהם במרומי ההר והשקיפו על הנוף הנהדר :מולם
הרי הגלעד התכלכלים־אפורים ,מדרום בקעת בית שאן ולמטה זורם לו הירדן
ולעיתים מתנוצץ בשמש ,למראה יפי הארץ התפעם אבא והציע לאמא נישואין.
אמא נאותה בשמחת אין קץ.

תמונת אבי מאיר ואמי זלדה בימי “ירח הדבש".
התמונה צולמה בידי אברהם סוסקין שהיה הצלם (בהא הידיעה) בתקופת תל־אביב
הקטנה ושכונותיה .הרבע הראשון של המאה ה.20-
19

בשבוע שלאחר מכן נסעה אמא לתל־אביב לבשר להוריה ולבני משפחתה על
נישואיה .ימים אלה לפני חג הפסח היו .אך כל בני המשפחה שהיו עסוקים בהכנות
לחג בבית דתי מאוד ,התפנו גם להכין את חגיגת הנישואין .אחותה הבכירה של
אמי הקדישה את לילותיה לתפור שמלת כלולות לאמי.
אבי בא מעמק הירדן לתל־אביב .בו' בחודש ניסן תרפ"ה ( )1925נישאו הורי מאיר
וזלדה.
אבא נשאר בתל־אביב לחוג את ליל “הסדר" עם משפחתה של אמא .לירח הדבש
נסעו הורי בחול המועד של פסח לימים אחדים לירושלים .בירושלים חגגו את
הנחת אבן הפינה לאוניברסיטה העברית בהר הצופים .הורי בנוסף לשמחתם
2
השתתפו בשמחת העם שבא באלפיו לשמחה בירושלים.

 2פרק זה הוגש במסגרת השתתפותה של חוה בסדנת כתיבה ב"אסכולות" (לימודי חוץ של
האוניברסיטה הפתוחה) ,בהדרכת כרמית גיא.
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ג .סיפור :נהריים של ילדותי
בין עמק הירדן ועמק בית־שאן מתנמנמת לה פיסת אדמה ,שהייתה פעם ביתי
– נהריים 3.אפשר לראותה ממרחק ,אך אין לבוא אליה ,היא מעבר לגבול .אחרי
המלחמה של ששת הימים ,כשבליבות כולם גאתה השמחה ,נצבט ליבי מכאב
וקנאה .רק נהריים נותרה מעבר לקוים .נקודה אחת ויחידה נשארה מחוץ לגבול,
מחוץ לשטחים הנרחבים של ארץ־ישראל ,והנקודה הזאת – נהריים.
לכל היישובים האחרים ,שנעזבו במלחמת השחרור ,חוזרים בניהם .אלו באים
עם משפחותיהם וילדיהם לראות ולהיראות ,לפחות להעלות זכרונות :פה עמדה
הרפת לפני עשרים שנה ,כאן היה המטע .בנוה יעקב מזהה אחד המתיישבים את
מקום בית־הכנסת .בית הכנסת בו עלה לתורה בהיותו בר־מצווה .אנשי בית־
הערבה פוקדים את אדמתם בצפון ים המלח .חברי כפר דרום חוזרים להריסות
יישובם בדיר־אל־בלח ברצועת עזה .גוש עציון שוקק מתיישבים חדשים.
רק נהריים מנותקת .רק אני ,נגזר עלי לצפות אליה ממרחקים .גם אני איני מבקשת
אלא לשוב לדרוך עוד פעם אחת באדמת ילדותי .גם אני משתוקקת לראות את
בית־הספר ,את המפעל ,את גבעת הכלניות ,את ביתי .היודעים אתם? ביתנו היה
השלישי בשורה ,וכל נהריים כולה אינה אלא שתי שורות בתים .והבתים קטנים
עם גגות אדומים גדולים ורחבים ,רחבים מאוד מאוד .אני חושבת שהיו כל־כך
רחבים ,כדי שיטילו צל רב מסביב לכל בית ,כי החום בקיץ היה נורא; ואז ,בשנות
השלושים ,עוד לא היה מיזוג־אוויר .אך העיקר בנהריים היה המפעל .אתם יודעים,
כשאמרו “המפעל" ,זה היה ברור ,שהכוונה לתחנת החשמל ,הראשונה בארץ .וכבר
מתנגן ועולה בי השיר:
הריִ ם
ַהזָ ֵקן ,זָ ֵקןַ ,הזָ ֵקן מנַ ַ
הוא ֵהקים את ַה ִמ ְפ ָעל.
לא היה שם ְכלום ,לא היה שם ֶאלא מים,
ועכשיו ָשם לב חשמל.

השיר הזה נכתב עלינו .כששרו אותו לראשונה בנהריים ,הרגישו כולם כאילו זה
ההמנון שלנו .אז פרצו ויכוחים סוערים בין הילדים .חלק טען ,שאם זה המנון,
 3הסיפור נכתב ב־ ,1968מיד לאחר מלחמת ששת הימים .הוא נכלל בספר “מקראות ישראל"
לכיתה ו' (שהיה ספר לימוד מקובל במשך שנים רבות בבתי הספר היסודיים) .חוה חתמה
על הסיפור בפסבדונים בת־שומרוני (אולי כי רצתה שהתלמידים בבית־הספר לא יבלבלו בין
זהותה כמורה לבין זהותה ככותבת) .שומרוני הוא השם שקיבל בסיפור מאיר ברנר ,אביה של
חוה במציאות .גאולה בסיפור ,היא אחותה הבכורה שושנה ברנר במציאות.
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אז צריך לעמוד דום כששרים אותו .ילדים אחרים טענו שזה כמו ,אך לא המנון
אמיתי.
תשאלו :מי ניצח? אלו נהגו בכֹֹה ,ואלו – בכֹֹה ,והעניין דעך ברבות הימים .שיא
היופי בנהריים היה “הבית הלבן" של פנחס רוטנברג ,הוא “הזקן" מנהריים .מצחיק,
עוד שנים רבות אחרי שעזבנו את נהריים ,כשהיו אומרים “הבית הלבן" ונתכוונו
לבית הנשיא בארצות־הברית ,הייתי מעלה אני בליבי את הבית הלבן של רוטנברג.
כארמון מתנשא על גבעה ליד שפך הירמוך לירדן .כל ימות השנה היה הבית סגור,
כי רוטנברג לא גר בנהריים .בשבילנו ,הילדים ,הוא היה כארמון קסום ,נעול .היינו
מציצים מבעד לחרכי התריסים ורואים באפלולית החדרים את הרהיטים היקרים
המרופדים בעור .עין לא ראתה אז כמותם ליופי .והגנים והדשאים הנפלאים שהיו
מסביב לבית הלבן? ותארו לעצמכם כביש! אל־נא תצחקו! בנהריים היו רק דרכי
עפר .אני חושבת ,שבכל הארץ לא היו כבישים רבים .בעיקר נסעו אז ברכבות...
גם זאת פרשה :פעמיים בשנה היינו נוסעים לסבתא לתל־אביב .לראש השנה
ולפסח .השומר היה בא להעיר אותנו .זה היה נהדר לקום לפנות בוקר .והנסיעה
נמשכה יום תמים! אתם שואלים למה כל־כך מוקדם? פשוט – כי הייתה זאת
רכבת ֶה ָח ָלב :הכפרים והקיבוצים היו שולחים את החלב בכדים לחיפה .וכדי שלא
יחמיץ ,היה צריך לשלחו מוקדם ,לפני שיהיה חם .אבא היה אומר :אולי יבוא יום,
ותהיינה מכונות עם מערכת קירור לשמירת החלב ,ולא יהיה צורך להשכים קום
כל־כך...
אך בעצם רציתי לספר לכם על ביתנו .הוא היה השלישי בשורת הבתים .אבא נטע
עץ משמש .העץ הזה היה סימן ההיכר של ביתנו .כל החצרות היו מלאות שיחי
שושנים וורדים ,אך בחצרנו ,נוסף לשיחים התנשא גם עץ .כולנו היינו גאים בו,
בעץ שלנו.
הגנן של נהריים אמר לאבא – :שומרוני ,באדמה סידית ,מלוחה זו לא יגדל משמש.
– ואבא דווקא התעקש לנטוע .ותארו לכם ,שלמרבה הפלא נקלט העץ באדמה.
תמהה אני ,אם עדיין קיים העץ שלנו ומניב פירות? אז היה אבא אומר ,כי אפשר
להכות שורשים בכל מקום ,אם רק רוצים באמת .דומני ,כי הוא התכוון לאנשים
יותר מאשר לעץ.
ועתה תארו לעצמכם ,כי מן הבית השלישי הזה ,אשר עץ משמש לידו ,קופצת לה
ילדה קטנה בגופיה ,זוג סנדלים מתנדנד על שכמה והיא נחפזת לבית־הספר .זאת,
כמובן ,אני .וכמוני רצים יחפים לבית־הספר עוד ילדים וילדות .אמא הייתה נוהגת
לומר“ :כך ,יחפים ,חשים את אדמת המולדת ברגליים" .תאמרו אתם“ :נחמד
לרוץ לבית־הספר ובחזרה יחפים?" – לרוץ בחזרה יחפים? מה זה עלה בדעתכם?
וכי אפשר לרוץ יחפים בצהרי יום על אדמה לוהטת? ממש לוהטת עד שכפות
הרגלים נצרבות? לא ,הסנדלים מופשלים על השכם ,כדי לנעול אותם בשעת־
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צהריים יוקדת ,כשחוזרים הביתה .אז זורקים את הילקוט וטסים ישר למקלחת .זו
המקלחת בצריף פח ,שאף הוא היה לוהט בחום העז של נהריים.
עד היום אוהבת אני ימי חום ושרב ,שעם כל רוח חמה אני נושמת שוב את אוויר
ילדותי.
ובית־הספר? – עד כמה שונה היה מזה של היום! למדנו גם אחר־הצהריים מלאכה
וציור ועבודת־גן .אני זוכרת את הגינה ,שהייתה מסביב לבית־הספר .בכל יום שישי
היינו אוכלים סלט מירקות גינתנו .טבע ועבודת גינה היו הנושאים העיקריים
שבהם עסקנו .עד אשר באה משפחת שטרק לנהריים .האב היה המהנדס הראשי
של המפעל .אשתו הייתה עדינה ויפהפיה .בוקר – והיא עונדת מחרוזת .הם באו
מגרמניה אחרי שהיטלר עלה לשלטון .גברת שטרק לא יכלה להבין ,איך זה לא
לומדים מוסיקה בבית־הספר .מין “אסייתים" קטנים היינו בעיניה .רצים יחפים
לבית־הספר ולא לומדים מוסיקה .אז הציעה שהיא תלמד אותנו .ואיך ירכשו
הילדים ידיעות במוסיקה? רדיו עדיין לא היה בנהריים ,וגם פטפון לא היה .אצלנו
היה רק גרמופון רעשני ,זהו מכשיר הדומה לפטפון ופחות משוכלל .הוא עמד
בבית־העם ,ועל פי־רוב היה הקפיץ שלו שבור ואי־אפשר היה להפעילו .ובכן ,גב'
שטרק התנדבה ללמד אותנו ,הילדים ,מוסיקה .וכך ,בכל יום שני ,במקום לחזור
לבית־הספר אחרי־הצהריים ,היינו הולכים לביתה.
תמהים אתם ,מדוע לא באה לבית־הספר? – הרי רק בביתם היה פסנתר ,שנגינתו
תלווה את שירתנו.
היינו מתלבשים יפה והולכים כמו לחגיגה .השתדלנו להתנהג בנימוס ,גם הבנים.
היינו יושבים בשקט על השטיח הפרוש על הרצפה ולומדים לשיר .שרנו משירי
שוברט ובטהובן ,שעליהם שמענו אז לראשונה .שרנו בקול חרישי ,כי כך אהבה,
ואנו רצינו למצוא־חן בעיניה ,בעיני גב' שטרק .זו האשה היחידה בנהריים ,שפנו
אליה בתואר “גברת" .אמי הייתה אומרת ,כי הביטוי “לכתך אחרי במדבר ,בארץ
לא זרועה" הולם את גב' שטרק .אז לא הבנתי את דברי אמא ,ואולם כעבור
שנים ,כשלמדתי את הפסוק בספר ירמיהו ,לא יכולתי לקשור אותו לבת־ציון
ההולכת אחרי ה' ,אלא תמיד ראיתי לנגד עיני את גב' שטרק ,כשהיא עוזבת
את כל טוב גרמניה והולכת אחרי בעלה לנהריים – שהיא המדבר ,הארץ הלא־
זרועה...
ועוד זיכרונות :היינו עשרים ושישה תלמידים בכל בית־הספר .אתם צוחקים,
שהרי היום כל כיתה מונה ארבעים תלמידים ויותר ,ואז – כל מניינו של בית־הספר
עשרים ושישה תלמידים .הייתה לנו מורה אחת .ואיך לימדה? הייתה מסבירה לנו
תרגילים בחשבון ,ואנחנו היינו יושבים ופותרים עשרות תרגילים כאלו ,ובינתיים
הייתה המורה מלמדת קבוצה אחרת תורה .נותנת להם שאלות מן החומר החדש
שלימדה ,ופונה ללמד קבוצה אחרת .והיו גם שיעורים משותפים לכולם ,כמו
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שיעורי ציור ומלאכה ,שגדולים וקטנים עסקו יחד בעבודה .גם טיולים משותפים
הרבינו לערוך בנופים היפים של נהריים.
מצפון לנהריים זרם הירמוך .בחורף היו הוואדיות בסביבה מתמלאים ומוליכים
את מימיהם השוצפים לירדן ולירמוך .אני חושבת ,שהמראה הזה הוליד בלב פנחס
רוטנברג את הרעיון לנצל את כוח המים להנעת גלגלי הטורבינות ,אלו המכונות
המייצרות חשמל .בכל אופן ,בחורף זורמים פלגים ופלגי־פלגים של מים בכל
סביבות נהריים .האדמה נעשית בוצית וטובענית .טבעי ,אפוא ,שהיו לכל ילדי
נהריים מגפיים גבוהים .הם היו טובלים את רגליהם במי השלוליות לבדוק את
מידת עומקן .רק לי ולגאולה אחותי היו ערדליים חצאיים קצרים ,מתנת סבתנו
מתל אביב .סבתא ,כנראה ,לא ראתה בדמיונה את הבוץ של נהריים ,וחשבה
שערדליים ,היפים למדרכות העיר ,יתאימו גם לנו .הה ,כמה סבלנו מהערדליים
האלו .אף פעם לא יכולנו לחצות שלולית ,אלא רק ללכת בשוליה ,בעוד כל הילדים
מפזזים ומכרכרים בתוך המים .גאולה זכתה להיפטר מערדליה אחרי חורף אחד,
כי נעשו קטנים עליה .גם שלי נעשו קטנים ,אך אמא קבעה ,שאני אקבל את
ערדלי גאולה אחותי ,ולה יקנו מגפיים .היה זה יום קודר .תקוותי לקבל מגפיים
נגוזה .שווא היו תחנוני .אבא נסע לטבריה – טבריה הייתה “העיר הגדולה" שלנו,
המטרופולין – וקנה לגאולה זוג מגפיים .תארו לכם את קנאתי .תשוקתי ,משאלת־
חיי אז הייתה לזכות בזוג מגפיים ולהשתובב עם יתר הילדים בשלולית .אך נאלצתי
להסתפק בהסברים ההגיוניים של אמא ,שקבעה ,כי כשעומד בבית זוג ערדליים
המתאים למידת רגלי ,אין כל סיבה לקנות מגפיים חדשים ,זהו סתם בזבוז.
והנה ,יום אחד ,כשאבא עמד לנסוע לטבריה ,להסתפר או להביא שעון מתיקון,
ביקשתי והתחננתי שיקנו לי מגפיים – .זו תהיה מתנתכם ליום הולדתי – קראתי
בצעקה – אני מבטיחה שלא אבקש שום מתנה נוספת – .אבא ואמא התייעצו.
האוטובוס כבר טרטר ברחבת הצרכניה .כנראה שרחמיהם נכמרו עלי ,ואמא
הפטירה – :טוב ,שומרוני ,תקנה זוג מגפיים לילדה – .ציפיתי לשובו של אבא .מי
ידמה לי ומי ישווה לי באושרי .היש זוג מגפיים שחורים גבוהים כמגפי? למחרת
יצאתי להתפאר במגפי החדשים בפני הילדים .הם לא התפעלו כלל ונפנו איש
לעניינו :עסקי בולים וגולות וכיוצא באלו .כבר עמדתי לחזור הביתה ,כשאחד
הילדים הגדולים נקרה בדרכי – .תראה ,אהוד ,יש לי מגפיים חדשים – קראתי
בשמחה ובגאווה – .יופי ,תתחדשי – אמר – את יודעת ,שהוואדי ליד גבעת
הכלניות התמלא מים .כדאי שניגש לראות.
כמובן שקיבלתי את ההזמנה .תהיה זו הזדמנות לנסות את מגפי במים עמוקים.
כשהגענו ,היה זרם די חלש .אהוד אמר שנשוט ב"אגם" שנוצר .מאין־שהוא השיג
תיבה ,והציע שקודם אנסה אני לשוט – אולי מפני שהייתי יותר קטנה וקלה.
נכנסתי לארגז .אהוד דחף את הארגז במוט לאמצעיתו של ה"אגם" .בתחילה נדמה
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היה כי אמנם שטה התיבה ,אך עד מהרה התמלאה מים ובוץ והתחילה שוקעת.
אהוד נשא רגליו ורץ – אך לא להזעיק עזרה; הוא פשוט נבהל וברח .אני צרחתי
באימה .למזלי עברו שם פועלים ,שחזרו מן המשמרת במפעל ,והצליחו למשותני.
אני ,שכבר עד חצי גופי הייתי בבוץ הוצאתי בקושי ,כשרק מגף אחד לרגלי .המגף
השני ,שהתמלא מים ובוץ ,שקע במעמקי ה"אגם" .בוכיה הובאתי הביתה .הייתי
בטוחה ,שאמא תנזוף בי כהוגן על אבדן המגף ,ואין לדבר על הצער הנורא שמילא
את ליבי והאבל שהתאבלתי אני על מגפי .אך אמא שמחה כל־כך שניצלתי ,שלא
אמרה אף מילה על המגף .כמובן שהוא לא נמצא עד היום .למותר לספר ,שאני
חזרתי להשתמש בערדליים של אחותי גאולה ,והמגף הבודד שניצל נשאר כמזכיר
עוון ל"שיט הנפלא".
בחורף הבא כבר לא יכולנו ללכת לוואדי :מאורעות־הדמים של שנת תרצ"ו
השתוללו בארץ .אסרו על הילדים לצאת מתחומי הגדר .מסביב לנהריים הייתה
גדר תיל .בסודי סודות סיפרו ,שהגדר מחושמלת .בנהריים ,מקור החשמל בארץ,
היה זה עניין של מה־בכך להזרים חשמל לתיל הדוקרני .אך עד היום איני יודעת,
אם אכן חשמלו את הגדר – או שרק רצו לנסוך בנו ביטחון שהערבים לא יוכלו
לתקוף אותנו ,או אולי רצו שאנחנו נרחק מן הגדר?
הייתה מתיחות עצומה .חסן הערבי ,שהיה בא להריק את פחי־האשפה ,חדל לבוא.
בלילה היה זרקור מאיר את הסביבה .יריות נשמעו במרחקים .נהריים הותקפה רק
פעם אחת .זה קרה כאשר אחת הקבוצות עלתה להתיישבות בסביבות נהריים .זה
היה בימי “חומה ומגדל" .יודעים אתם את העליה :היו מכינים את קירות הצריפים,
את לוחות החומה ,את גוף המגדל ,את הכול מכינים ביישוב קרוב למקום העליה.
ביום המיועד היו מטעינים את הלוחות והקירות על מכוניות־משא שגויסו מכול
היישובים בסביבה .מתנדבים רבים היו מצטרפים לעזור לעליה על הקרקע .ביום
אחד הקימו את היישוב .כל אחד ידע מראש את עבודתו ותפקידו :קבוצת חברים
זאת תקים את המגדל; חברי קבוצה אחרת יחברו את הקירות אלו לאלו; החברות
מחלקות את האוכל לעובדים במקום עבודתם ,כדי לחסוך בזמן .והעיקר – היו
מקימים את החומה ,העשויה שני קירות עץ ,וברווח שביניהם היו ממלאים חצץ.
תוך יום היה הקיבוץ עומד על תילו .בערב היו המתנדבים חוזרים לבתיהם .ביישוב
החדש נשארו רק חברי גרעין המשק המתנחל .אך לא בדד נשארו .הזרקורים מכל
יישובי הסביבה היו מאותתים לקיבוץ החדש לברכו .גם אבא שלי התנדב לעזור
לעליה על הקרקע .הוא יצא עם עוד פועלים ישר מן העבודה במפעל ,לנסוע
למקום ההיערכות לעליה .אני חושבת שאבא ,עם יתר אנשי נהריים ,היה ממונה
על התקנת רשת החשמל ביישוב החדש ועל הפעלת הזרקור.
היה עצוב בבית בערב בלי אבא .אמא ניסתה להלהיב אותנו :כמה נהדר שיקום
יישוב חדש בסביבתנו ,יישוב של “חומה ומגדל"...
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פתאום פרצו היריות .אמא צעקה לגאולה שתכבה את האור .זחלנו והתכנסנו
כולנו על־יד אמא ,שכבנו בחשיכה מתחת למיטות .זה היה לילה נורא .השומרים
שלנו השיבו אש .אז הרגשנו ממש שיש מאורעות־דמים בארץ .לנו ,לילדים ,הייתה
זו טבילת־האש הראשונה בחיינו.
כשחזר אבא למחרת בערב וסיפר בהתלהבות על העלייה ליישוב החדש ,סיפרנו לו
אנחנו בעצב על ההתקפה על נהריים .אז נהדפה ההתקפה ,אך במלחמת השחרור
נעזבה נהריים ,עד היום הזה.
עתה נותרו הסיפורים והזיכרונות והגעגועים.
היום אי־אפשר לבוא לנהריים ולראותה ,אלא רק לצפות אליה ממרחקים...
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ד .זיכרונות :בית הספר בנהריים בשנותיו הראשונות
בית־הספר בנהריים בשנות השלושים היה בית־ספר ֶש ָמנָ ה מספר קטן מאוד של
תלמידים בכל כיתה ולכן לימדו המורים בשעה אחת שתיים-שלוש כיתות.
כשהייתי בכיתה א' ( )1935מנתה כיתתנו חמישה תלמידים והיינו הכיתה הגדולה
ביותר בבית־הספר .בכיתה ב' היו אז ארבעה תלמידים .לפי זיכרוני היו בכיתה ד'
ובכיתה ה' שני תלמידים בכל כיתה .היה אז בנהריים נער אחד שהיה בכיתה ח',
אך הוא נשלח ללמוד בגניגר ,כי לא היו לו חברים בני גילו .כיתה א' שנכנסה שנה
אחרינו כבר מנתה שבעה תלמידים.
הלימודים התנהלו כך :מורתנו הסבירה ,למשל ,מהי פעולת הכפל בחשבון ונתנה לנו
לפתור בכיתה עשרות תרגילי כפל לאימון .כשאנו ישבנו ופתרנו את התרגילים היא
עברה לשני השולחנות של כיתה ב' ולימדה אותם תורה .אז נתנה להם שאלות על
שנלמד וחזרה ללמד אותנו עברית .מרבית שעותינו בבית־הספר עברו עלינו
ַ
הפרק
בעבודה עצמית .שיעורי מלאכה ועבודת גינה היו משותפים לכמה כיתות יחד.
מורתנו בכיתה א' הייתה מלכה פקטורית ,שלימדה גם את כיתה ב' ואולי גם
את ג' .הייתה לה השכלה במדעי הטבע ובשנה הזאת למדנו הרבה שיעורי טבע.
הייתה לנו גינת ירקות נהדרת ועבדנו הרבה שעות בגינה .מלכה גם לימדה אותנו
להכין סלט ירקות מיבולי גינתנו .לימדה אותנו הרבה על חרקים .וכששומר אחד
בנהריים צד תנשמת ,לקחה מלכה את הציפור לגדל אותה בבית־הספר .במסדרון
הקטן – שהיה מאחורי כל בית בשכונת הפועלים בנהריים וגם בבניין בית־הספר
שלא היה אלא בית ככל בתי השכונה – במסדרון הקטן הזה גידלנו את התנשמת.
אז למדנו על עופות לילה ועופות טורפים .היה מעניין .מלכה פקטורית לימדה רק
שנה אחת בנהריים.
כשהייתי בכיתה ב' ( )1936ובכיתה ג' ( ,)1937באה אלינו מורה צעירה מקסימה,
ְפ ִר ָידה שפטל .אהבנו אותה מאוד והיא אהבה אותנו .אני זוכרת בעונג רב את
השנים האלה בבית־הספר .אחרי שנתיים היא עזבה את נהריים ועברה להורות
בראשון לציון ,שאחיה היה שם ראש המועצה .את כיתות ד' ,ה' ,ו' – “הכיתות
הגבוהות" לימד המורה שמואלי.
לימודי המוסיקה :גברת ְש ֶט ְרק (אשתו של שטרק מנהל מפעל החשמל בנהריים),
הם עלו בשנות השלושים מגרמניה ,בנדיבות הייתה מזמינה אותנו הילדים לביתם,
שהיה שם פסנתר (היחיד בנהריים) ומפעם לפעם לימדה אותנו לשיר יפה ,בשקט.
על בטהובן ,מוצרט ושוברט שמענו לראשונה מגברת שטרק .שם לימדה אותנו
כמה שירים משל מלחינים אלה.
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שעורי מוסיקה סדירים קיבלנו בשנת  1936או  :1937לֹווָ ה רביץ ,חבר קיבוץ
אפיקים היה בא ,על סוסו ,אחת לשבוע ללמד את ילדי נהריים לנגן בחלילית.
במשך שנה או שנתיים למדנו גם תווים והרחבנו את ידיעותינו במוסיקה.
מסיבות בית־הספר נערכו ב"בית העם" ,מבנה ענקי על יד בית־הספר .למסיבות
שנערכו בחגים ובסופי שנת הלימודים באו לא רק ההורים ,אלא כמעט כל אנשי
נהריים .אני זוכרת שהייתה מסיבת פורים נהדרת והייתה שמחה גדולה לכל
התושבים .בסוף כיתה ב' הייתה חגיגה גדולה :כיתתנו הציגה את המחזה “יוסף
מתוודע אל אחיו" וכך כל הכיתה תרמה לתוכנית לשמחת לב כל תושבי נהריים.

ביה"ס בנהריים .חוה יושבת שנייה משמאל
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ה .סיפור“ :הבית הלבן"
(מאיר ברנר אצל פנחס רוטנברג)
מי שלא ראה את יופיו של “הבית הלבן" בנהריים ,לא ראה ארמון נאה מימיו,
לפחות כך הוא נראה בעינינו הילדים .הבית הלבן .עוד שנים רבות אחרי שעזבנו
את נהריים והיו מדברים על הבית הלבן ,והתכוונו לזה של נשיאי ארצות־הברית,
4
ראיתי אני בדמיוני את הבית הלבן של פנחס רוטנברג.
רוב ימות השנה עמד הבית סגור כי פנחס רוטנברג לא גר בנהריים ,רק פעמים
אחדות בשנה פקד את הבית הלבן .אנחנו הילדים היינו מציצים בעד חרכי
התריסים לראות את עושרו ,את רהיטיו ההדורים ,הכבדים ,מצופי־העור ,ושאר
שכיות חמדה – שאנו כלל לא חמדנו – אך היינו סקרנים.
הבית הלבן התנשא בראש גבעה שבדרומה שכנה נהריים ובצידה הצפון־מזרחי
השתרעה “הברכה" ,שאליה גלשנו מידי יום בקיץ להשתכשך במימיה“ .הברכה",
כך היא נקראה בפינו ,אך היא לא הייתה ברכה אלא מאגר מים ענקי ,במקום
שהירמוך נשפך לירדן .מימי אגם מלאכותי זה הפעילו את הטורבינות לפי תוכניתו
של רוטנברג .אך אנו הילדים ניצלנו את המים לשעשוע.
לפני בואו של רוטנברג לביקור בנהריים היו רוחצים את הכביש המוביל לבית הלבן
כמו שרוחצים רצפה בבית ,שהכל יבהיק מניקיון ויופי .עולמי ושרה אשתו היו
אחראים לטיפול בערוגות הפרחים ,הדשאים והעצים ,צמחייה עשירה שהשתרעה
מסביב לבית הלבן.
באחת הפעמים שרוטנברג התכונן לבוא לנהריים ,אולי כשהייתי בכיתה א' או ב',
סיפר לנו אבא שלי ,שהיה בוועד הפועלים ,שהנה חברי הוועד יבואו לבית הלבן
לדון עם רוטנברג על תוספת שכר ,משהו כמו במקום ארבע וחצי לא"י (לירות
ארץ־ישראליות) ,שערכן היה אז רב ,דרשו הפועלים חמש לא"י לחודש .הייתה
התרגשות רבה .חמישה פועלים חברי הוועד הוזמנו לבית הלבן לדון על תוספת
השכר עם רוטנברג בכבודו ובעצמו.
אבי ,שבדרך כלל לא נתן דעתו על מלבושיו ,זאת הפעם התייעץ עם אמי מה
ללבוש :חולצה לבנה באמצע השבוע נראתה חגיגית מדי ולא מתאימה .גמרו על
חולצת תכלת שאמי טרחה לגהצה בקפידה רבה.
לקראת הפגישה לבש אבי את חולצתו ,הפשיל את השרוולים כדרך הפועלים,
אך הקפיד שגובהם יהיה שווה .איש מן החמישה לא ענב עניבה .הם היו נציגי
 4פנחס רוטנברג ( ,)1942-1879מהפכן רוסי ממוצא יהודי ,ממנהיגי היישוב העברי ,חלוץ
התעשייה המודרנית בארץ ישראל ומייסד חברת החשמל.
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הפועלים .החמישה נכנסו לבית הלבן בשעה היעודה .כל נהריים עצרה נשימתה
וחיכתה לאשר יקרה.
וכך סיפר אבי בשובו :הפועלים נתקבלו בחדר האורחים המפואר שבקומה
הראשונה .הם נתכבדו בתה ובעוגיות .פנחס רוטנברג “הגדול" שוחח איתם
בחיבה ובלבביות ,התעניין במשפחותיהם .דיברו על המצב בארץ ושתו כוס שנייה
של תה וטעמו מן העוגיות וחלפה לה בנעימים השעה שהוקצבה להם .ואז קם
רוטנברג וליווה אותם החוצה כיאה למארח מכניס אורחים .דלת הבית הלבן
נסגרה אחריהם.
הם לא הרחיקו לכת ,עדיין היו על יד ערוגות הפרחים ,ואבי תפש בראשו ואמר
לחבריו :מה קרה לנו? נשלחנו על ידי חברינו לנהל משא ומתן על תוספת שכר ולא
לשיחת סתם .ריקם נכנסנו ובידיים ריקות יצאנו.
החמישה עמדו אובדי עצות .מצב מביך מאוד .אבא התעשת וטען שמוכרחים
לשוב ולנהל את המשא ומתן עם רוטנברג .שני חברים שליבם נמוג מפחד לא העזו
לשוב ,אך השניים האחרים ,שהצדיקו את עמדת אבי ,חזרו יחד איתו.
אבי דפק בדלת הבית הלבן .שני החברים עמדו מאחוריו .אחד מעובדי הבית הלבן
פתח את הדלת ושאל למבוקשם .אבי אמר בתוקף אך בנימוס שעליהם לדבר
עם פנחס רוטנברג .העובד השאירם בפתח והלך למסור את דברם לאדון הבית.
רוטנברג ניאות לקבלם .אחר כך טען אבי שבליבו ידע רוטנברג שהם ישובו ,וכאילו
חיכה להם .אבי זקף זאת לעובדה שרוטנברג בצעירותו ברוסיה הרי היה מהפכן,
ועדיין הייתה בליבו פינה חמה לפועלים ,שמח שהם יודעים לעמוד על זכויותיהם.
בכל אופן נדמה היה לאבי ,ואולי הייתה זו מציאות ,שרוטנברג הבליע חיוך בקצה
פיו.
והייתה גם סברה אחרת ,שלא בגלל מהפכנותו דאג רוטנברג לעובדיו ,אלא מתוך
אדנות ופטרונות.
אם כה ואם כה היה דיון חריף על העלאת השכר .רוטנברג היה תקיף אך גם שלושת
הפועלים עמדו על שלהם .אבי ,שהיה ידוע באומץ ליבו אך גם עניו היה ,זאת הפעם
היה גאה על שעמד עם חבריו על הדרישות הצודקות של הפועלים וגם הצליח.
כילדה הרגשתי שנעשינו עשירים ,הרי אבא יקבל עוד חצי לירה לחודש .הייתי
מאושרת.
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ו .זיכרונות :דודנו ישראל הורביץ
דודנו ישראל 5היה אדם טוב לב ,נבון וחכם .נדיב מאוד .דוד נפלא ,אהבנו אותו
מאוד.
כשעברנו מנהריים לתל־אביב ,התגעגענו מאוד ,שושנה ואני ,לעמק הירדן ,אבל
פיצוי אחד היה לנו ,שבתל־אביב גרו רוב בני המשפחה של אמנו .כמעט כל שבת
(אגְ לֹוז תה)
היה דודנו ישראל נוהג לבוא לביתנו אחר הצהריים לשתות כוס תה ַ
ולהנות מהעוגיות שאפתה אמי .כשישראל היה בא ,היה שואל אותנו ,הבנות ,על
בית־הספר ,על החברות ,והרגשנו שאיכפת לו מה שקורה לנו.
לקראת סיום ביקורו היה מציע לנו “סיבוב" וזה היה תענוג גדול .ואמי הייתה
אומרת :אתם רואים ,גם בתל־אביב יש דברים טובים.
מהו סיבוב?
בשנות השלושים והארבעים של המאה שעברה ,היו מעט מאוד משפחות או
אנשים שהייתה להם מכונית ,אבל במשפחתנו היו שתי מכוניות :אחת לישראל

הדוד ישראל ביום חתונתם של חוה ומנחם
מימין לשמאל :ישראל ,חוה ,מנחם ורבקה ,אשתו של ישראל
5

ישראל הורביץ .אחיה של זלדה ,אמה של חוה .נולד  .17/10/1904נפטר .14/5/1990
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והאחרת לדודה חיה ויעקב שיפמן (שאחרי שנים ִעברתּו את שם משפחתם לבן־
סירה).
לישראל הייתה מכונית מיוחדת במינה שלא ראו כמותה בכל תל־אביב .בחלקה
הקדמי היו שני מקומות ישיבה :לנהג ולמי שישב על ידו .אך החלק האחורי של
המכונית היה נפתח כדלת לנוסעים מאחור .לא היו דפנות ,רק כסאות ,ורק הציע
ישראל “לעשות סיבוב" היינו קופצות למושב האחורי .הנסיעה במכונית הייתה
תענוג שלא היה כמותו בימים ההם .ישראל היה לוקח אותנו לסיבוב ברחובות
ומשבי רוח ליטפו את
ֵ
תל־אביב .ההנאה הרקיעה עד השמים .ראינו את הנוף
פנינו .אחרי הטיול הזה שהסתובבנו בחוצות העיר ,היה ישראל מחזיר אותנו
לביתנו .סוף הסיבוב! היינו מאושרות והוא היה מאושר איתנו .ציפינו כבר
לשבת הבאה.

פסח

לא רק בשבתות היה ישראל בא אלינו .כל שנה אך חלף חג פורים כבר הייתה אמי
מזמינה את ישראל האהוב לחוג עמנו את ליל “הסדר" .ישראל שמח וגם אנחנו
שמחנו מאוד לבואו .הייתה האווירה חגיגית מאוד.

מתנות

עט נובע :כשמלאו לי עשר שנים ,שאל אותי ישראל איזו מתנה אני רוצה שהוא
יקנה לי .לא ידעתי מה לבקש .אז שאל אותי אם אני רוצה עט־נובע .בחלומותי
לא חשבתי על מתנה כה יפה ויקרה כמו עט נובע .בכיתתי היו רק לשלושה
תלמידים ,שמשפחותיהם הספיקו לברוח מגרמניה בסוף  ,1938רק להם היו עטים
נובעים .אבל כל שאר התלמידים כתבו בעטים רגילים ,שטובלים את ציפורן העט
בקסת וכותבים כמה מילים ושוב טובלים ,וטיפות דיו היו נוטפות ומקלקלות את
הכתיבה.
עט נובע! לא חלמתי שיהיה לי .ישראל שמח מאוד שבחירתו מצאה חן בעיני
ובבואו אלינו בשבת הבאה הביא לי עט נובע .בחר את העט החדיש ביותר שמיכל
הדיו הצמוד לעט היה שקוף וכך יכולתי לראות את כמות הדיו במיכל ולדעת מתי
יאזל הדיו ואז צריך למלא את העט.
שנים רבות כתבתי בעט הנפלא הזה .גם כשלאחר כמה שנים המציאו עט שבכלל
לא היו צריכים למלא בו דיו .אבל אני אהבתי מאוד את העט הנובע שבכיתה ה'
קיבלתי מתנה מישראל.
המלך מתיא :כשהייתי לבת־מצווה ,לא כל כך נהגו אז לחוג את האירוע הזה.
אבל הלכתי עם אמי לחנות בדים ,שאבחר בד לתפור לי שמלה חדשה .גם ישראל
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ציין את יום הולדתי ה־ 12והביא לי מתנה את שני הכרכים של הספר “המלך
מתיא הראשון" מאת יאנוש קורצ'ק .ספר יפהפה בתוכנו וגם בכריכתו הירוקה
היפה .גם הדודה חיה קנתה לי ספר במתנה ,את “ויהי היום" מאת חיים נחמן
ביאליק .הספרים האלה היו הבסיס לספרייתי הפרטית .הרגשתי את עצמי גדולה.
שעון לשושנה :כששושנה גמרה את לימודיה ב"גימנסיה הרצליה" ,בא אלינו
ישראל והזמין אותה לנסוע איתו לקנות לה שעון יד ,למתנה לכבוד סיום לימודיה.
יכול היה לקנות לה שעון לפי טעמו ,אך בחכמתו סבר שיהיה לפי טעמה .בשנים
ההן ,שנות המלחמה והעוני ,אך למעט אנשים היה שעון יד ,ועוד פחות מזה
לילדים או ִלבנֵ י הנוער.
כשחזרו מן הקנייה ענדה שושנה שעון יד יפהפה וישראל אמר לנו שהשעון הוא
ִמ ֶחברת שעונים טובה מאוד .כל בני משפחתנו התפעלו מיופיו וגם אני שיבחתי
את המתנה היפה הזאת .שושנה אומרת שאני קינאתי בה ,אך אני זוכרת ששמחתי
בשמחתה .בכל אופן ישראל פנה אלי ואמר“ :חוה ,כאשר את תגמרי את התיכון,
גם לך אקנה שעון יד" .אמא חייכה וגם אני חייכתי :תעבורנה השנים.
(הערה לקנאה :איני יכולה לזכור אירוע או מצב שקינאתי במישהו.
מנחם היה אומר“ :כשאלוהים חילק את מנות הקנאה לאנשים ,הוא שכח אותך.
עוד לא ראיתי אף פעם שקינאת במישהו!" אמנם הוא הכיר אותי בגיל מאוחר
יותר ,אבל דבריו היו נכונים גם לגבי גילי הצעיר).
שעון לחוה :כאשר ב־ 1946גמרתי את לימודי הסדירים ב"תיכון חדש" והתכוננו
לבחינות הבגרות בחודש יוני ,ונשאר לנו להיבחן רק בעוד מקצוע אחד ,פרצו
החיילים הבריטים ,ששלטו אז בארצנו ,ביום שבת לקיבוצים רבים וערכו בהם
חיפושים למצוא את הנשק של "ההגנה" .הם גם אסרו רבים ממנהיגי היישוב
וכן רבים מחברי הקיבוצים :זוהי “השבת השחורה" ב־ .29.6.1946הוטל עוצר על
כשהּוסר העוצר עזבנו את
ַ
כל הארץ בערים וביישובים כולם .בתי הספר נסגרו.
לימודינו וכמו כל חברי תנועות הנוער יצאנו גם אנו לעזרת הקיבוצים שרבים
מחבריהם נאסרו .אנחנו נסענו לעבוד בקיבוץ אשדות יעקב.
אחרי כשבועיים התחילו לחזור חברי המשק וברדיו הודיעו על חידוש מועדי
בחינות הבגרות .בערב ישבנו על הדשא בקיבוץ והתלבטנו אם לחזור לתל־אביב
כדי לגמור את בחינת הבגרות האחרונה ,או להישאר בקיבוץ .חלק אמר :מה אנו
צריכים בכלל את תעודת הבגרות ,ממילא אנו נהיה קיבוצניקים ,אז מה תועיל
תעודת הבגרות .וחלק אמר :למדנו  12שנים ,אז צריך לגמור יפה .בסוף נתקבלה
ההחלטה שנחזור לבית־הספר רק יום אחד לפני הבחינה (ולא שבוע קודם שנספיק
גם להתכונן) ונכתוב בחינה לפי ידיעותינו :המגמה הריאלית תיבחן בפיזיקה
והמגמה ההומנית – בהיסטוריה ,ויהיה הציון אשר יהיה .ואמנם יום לפני נסענו
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הביתה ולמחרת נבחנו .היה מתח נורא בארץ והנה הופיע אחר הצהריים הדוד
ישראל ,בא לקחת אותי לחנות שעונים כפי שהבטיח לפני שנים.
האם אפשר לשכוח יחס שכזה?! איזה דוד נפלא ,איזה אדם נהדר .ישראל קנה לי
שעון יד ושמח שהשעון יועיל לי בקיבוץ.
נסענו לכפר גלעדי בצפון והתגייסנו לפלמ"ח והשעון על ידי.

“פ ִריגור"
חברת ְ

כשסיפרתי לישראל שנרשמתי לאוניברסיטה הוא שמח מאוד .גם אמרתי לו
שהצלחתי לקבל משרת מורה בבית־ספר ערב לנערים עובדים ,כך שבמשך היום
אוכל ללמוד ובערב ֲא ַל ֵמד .אז סיפר לי ישראל שגם הוא ,כאשר למד באמריקה,
נתן שיעורים כדי להשתכר ונזכר בתקופת לימודיו ובמשפחתה של סבתא דבורה
שקיבלה אותו יפה.
והיכן תגורי בירושלים? שאל ישראל .עניתי לו שאשכור חדר כי רבים מאנשי
ירושלים היו משכירים חדרים מדירתם לסטודנטים .ישראל חשב רגעים אחדים
ואת יכולה לגור שם בחדר
ואמר :יש לי דירה קטנה בירושלים ,של שני חדריםְ ,
אחד ,בחדר האחר כבר גר זוג .הודיתי לישראל ואמרתי :אבל בתנאי שאני אשלם
שכר דירה .ישראל צחק והסביר לי שלטובתו הוא רוצה שאני אגור בדירה .ואז
סיפר לנו שיש לו ֶחברה שנקראת “פריגור" .מה זה פריגור ,שאלתי ,והוא הסביר
שזה חומר המצוי בים המלח ומשתמשים בו לקירור .הדירה הזאת הייתה המשרד
של חברת פריגור .אבל ,הוסיף ישראל ,עכשיו היא אינה פועלת כי מסוף מלחמת
השחרור אי אפשר לנסוע לחלק הזה של ים המלח כי הוא בצד הערבי.
אני רוצה שתגורי בחדר ,כדי שהזוג ,שהבחור היה בשעתו הפקיד של החברה,
לא יוכל לפלוש ולגור גם בחדר השני .תעשי לי טובה ,כי הזוג הזה כבר משתמש
במטבח וטוב שאת תגורי בחדר כדי לשמור על זכויות “פריגור" בדירה הזאת.
באותה תקופה היה חוק שאם אנשים גרו בדירה ואפילו תם מועד השכירות ,אין
לס ֵלק את הדיירים ,כפי שבעל הבית שבו הייתה הדירה של ישראל,
בעל הבית יכול ַ
לא יכול היה לסלק את המשרד של ישראל.
שאלתי את ישראל היכן הדירה הזאת ,והוא אמר :ברחוב עזה  .7צחקתי ושמחתי:
הלוא זה ממש על־יד “טרה־סנטה" ,הבניין היפהפה בקצה הרחוב שהפקולטה
למדעי הרוח שכנה בו ,כי אי אפשר היה לנסוע להר הצופים ,החלק הערבי של
ירושלים חסם את הדרך לשם.
הייתה לנו שמחה גדולה :ישראל שמח שאני אשמור על זכויותיו בדירת פריגור
ואני שמחתי והודיתי לו מאוד שקיבלתי חדר ללא שכר דירה ועוד ממש על יד
האוניברסיטה.
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בחדר שקיבלתי היה שולחן כתיבה ענקי ויפה והשתמשתי בו .היה גם ארון
שבו אוכסנו כל המסמכים והפנקסים של פריגור .גם מיטה הייתה בחדר .באחת
הפינות תליתי מסך שמאחוריו תליתי את בגדי .הו ,כמה שמחתי בחדר זה ,שגרתי
בו בשלוש שנות לימודי באוניברסיטה .והכול הודות לדוד ישראל הטוב.

ההלוואה :נדיבות וחוכמת חיים בצידה

בשנות החמישים-שישים ,כבר היינו מבוגרים ,מנחם ואני ,וכבר נולדו פנחסי
וטליַ .חיִ ינּו בירושלים בצניעות ,כיתר חברינו בשכונת רסקו .כולנו לא הצלחנו
“לגמור את החודש" ,היו הוצאות כספיות רבות ,אך היינו שמחים בחלקנו.
אולי זה היה כאשר מאירה נולדה ורצינו לעבור לדירה מרווחת יותר ,היינו זקוקים
לאלף לירות (שקלים עוד לא היו) .להורים לא היה לתת לנו סכום כה גדול ואמי
יעצה לפנות לדוד ישראל ,אולי הוא יוכל להלוות לנו את הסכום הזה .קיבלנו את
עצת אמי .לא נעים ללוות כסף ,אך היינו במצב קשה.
ישראל קיבל אותנו במאור פנים ושמח מאוד לעזור .סיפר לנו מחייו ,שכאשר
הוא נסע לאמריקה ללמוד ,אף הוא סבל בהתחלה ממצוקה כספית .הוא עודד את
רוחנו .אדם נדיב מאוד .הוא נתן לנו את הכסף ואמר שלא רק לנו הוא מלווה,
אלא הלווה לעוד אחדים מאחייניו .אחר הביא דף נייר וכתב קבלה :בתאריך זה
וזה הילווה לנו  1,000ל"י .אנחנו חתמנו בשולי הדף .ישראל הדגיש שאיננו צריכים
להיחפז בהחזרת הכסף .זה לא דוחק .אבל אנחנו אמרנו שנשתדל להחזיר בהקדם.
ישראל חייך אלינו ונפרד מאיתנו במצב רוח טוב.
כשנסענו לירושלים החלטנו שכל חודש נפריש סכום כסף ,כדי שנוכל לעמוד
בהבטחתנו להחזיר את הכסף מהר ככל שנוכל .ואמנם בכל חודש הפרשנו כמה
לירות ואספנו ולא נגענו בכסף המצטבר .כמעט חלפה שנה ,חסכנו כבר יותר
ממאה לירות.
יום אחד טלפנו למנחם ִמ ִל ְש ַּכת דוד בן־גוריון וביקשו ממנו לבוא לשיחה עם
בן־גוריון .מנחם לא ידע מדוע הוא מוזמן לבן־גוריון ,אך לא העז לשאול .היינו
מתוחים מסקרנות .במועד יצא מנחם להיפגש עם בן־גוריון .אני חיכיתי בסקרנות
לדעת את דבר שיחתם .מנחם חזר הביתה קורן וזורח משמחה :בן־גוריון רוצה
להוציא ספר היסטוריה“ :תולדות עם ישראל" מראשיתו ועד ימינו .הספר יתורגם
לאנגלית ויופץ בתפוצות .בן־גוריון התעניין באוניברסיטה מיהם ההיסטוריונים
המומלצים לכל תקופה ותקופה בהיסטוריה ומנחם נבחר לכתוב את הפרק על
תקופת בית שני .כמובן שמנחם הסכים.
למועד הגיש מנחם את הפרק על בית שני .בן־גוריון שיבח אותו לאחר שקרא ואף
שילם למנחם שכר  3,000לירות .שמחתנו הייתה כפולה .גם מכתיבתו של מנחם
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וגם מהסכום של שכרו .דבר ראשון חשבנו שנינו בשמחה על החזר החוב לדוד
ישראל .באלפיים הנותרים קנינו לטלי פסנתר.
נסענו לתל־אביב .השארנו את הילדים אצל אמי והלכנו לרחוב דיזנגוף  ,46לדירתו
של ישראל להחזיר לו את חובנו ולהודות לו מאוד .מכל האחיינים שישראל הלווה
להם כסף ,היינו הראשונים לבוא להחזיר את החוב .ישראל היה לבבי מאוד,
התעניין על עבודתו של מנחם באוניברסיטה ,על הספר של בן־גוריון וגם על
עבודתי בבית־הספר.
אחר כך הלך ישראל לחדר אחר והביא את הקבלה שכתב כאשר הלווה לנו את
הכסף .הוא חייך ובחכמתו הסביר לנו ואמר :ראו ,יכולתי לתת לכם את הכסף הזה
כמתנה ,יש לי רב ,אבל אז אם תצטרכו עוד פעם הלוואה ,כבר לא יהיה לכם נעים
לבוא ולבקש ,כי מתנה לא מבקשים .אבל הקבלה שכתבתי מעידה שזו “עסקה"
ואז אפשר לבוא בפעם אחרת לעוד עסקה .איזה איש חכם!
כך אני מפציר בכם שאם שוב תזדקקו לכסף תפנו אלי ונערוך שוב עסקה ,אמר
בשמחה ובאהבה גדולה .יצאנו בלב גדוש אהבה והתפעלות מחכמתו של דודנו
ישראל .לשמחתנו לא היינו זקוקים לעוד הלוואות ,אבל נדיבותו ,חכמתו ותבונתו
של ישראל הייתה לנו לדרך עד היום הזה.
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ז .סיפור :דודי נחום ורישומיו של לוסקי
מדודי נחום 6,דוד נחמד ,אהוב וחכם ,קיבלנו לחנוכת דירתנו רישום נפלא של צבי
הירשל לוסקי.
בשנות השלושים והארבעים רשם צבי הירשל עשרות ואולי מאות רישומים .ידו
הייתה קלה ומהירה .שכלו החריף ,עיניו החדות ,הפיקחיות ,וחוש הומור עצום
הולידו רישומים מקוריים ,נהדרים ,אך קונה כמעט ולא נמצא להם .היו בארץ
מאורעות דמים .הייתה בעולם מלחמה .היה עוני .אנשים ְק ֵשי יום מצאו בקושי
לפרנסתם ,להשביע בני ביתם .מי חשב על אומנות? מי יכול היה לקנות ציורים?
צבי הירשל היה מציב את רישומיו למכירה על המדרכה ,אולי יימצא קונה?
עונייה של משפחתו היה רב משל אחרים .הם ממש רעבו ללחם .בתו ציפי ,ילדה
יפהפיה בעלת עיניים גדולות ,שחורות ,נפלאות ,בתו ציפי למדה בכיתה אחת עם
אחותי .מדי פעם היו מדברים אצלנו על מצוקתם ועל הניסיונות לעזור למשפחה,
ניסיונות שהצייר דחה בגאווה .ענק־כישרונות כמוהו לא יכול היה לשאת שהוא
יצטרך למתנות סעד .אך אמי סיפרה לנו שבסתר תומכים במשפחה ,ואשתו ,כדי
להציל את ילדיה ,אינה דוחה.
דווקא במלחמת העולם השנייה שפר חלקו של דודי נחום .הוא בנה מחנות
צבא לבריטים .בסרפנד (=צריפין) הרחיב את המחנה הקיים .הכסף היה מצוי
בכיסו בשפע .לשבחו ייאמר שגם כשהיה דחוק ועני ,היה עשיר בנפשו ,נדיב־לב.
וכשהתעשר בממון לא השתנה ,נשאר נדיב .ומהיותו משכיל ,אוהב יופי ,קנה
תמונות של ציירים גם כדי לתמוך בהם ,שיתפרנסו בכבוד.
את רישומי צבי הירשל אהב דודי במיוחד .היה מתפעל איך באמצעים מינימליים
כל־כך ,בשניים–שלושה קווים רושם בחריפות כזאת רישומים מלאי מבע ,שופעי
רעיונות .כן ,גם רעיונות .רישומים ֶשלב אדם נצבט למראיהם ,מרגיש ומבין ואף
מהרהר .אי אפשר היה להישאר שווה־נפש נוכח הפשטות והגדּולה שבמשיכֹות
עפרונו.
כשהיה דודי עובר ברחוב קינג ג'ורג' ,מול ‘גן מאיר' ,היה מתעכב על יד הרישומים
שעל המדרכה ומנהל שיחה חכמה עם צבי הירשל ,שחש באהבתו של דודי
לרישומיו ובהתפעלותו האמיתית .אחרי ששֹבעו שיחה מלאת טעם ,היה דודי
 6מתוך מכתב שכתבה חוה לדבורי הורביץ ,בתו של הדוד ישראל הורביץ (:)20/03/2006
“........לפני כמה שנים כתבתי סתם סיפור שאת דמות גיבורו שאבתי מדודי ישראל .זה סיפור
שבהחלט אינו יכול להחשב לסיפור היסטורי כי רבים כאן עניינים שלא קרו במציאות ,אבל
את תיאורי גדלות נפשו של הגיבור שאבתי הרבה מגדלות נפשו של דודי ישראל ,שכה אהבתי.
אז גם את הסיפור על דודי נחום (ישראל) אני שולחת לך כשי ואילו סיפור הזיכרונות שקרו
באמת ,במציאות סיפרתי לכם כבת־דוד .באהבה רבה ,מחוה".
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שולף את ארנקו ,משלם ברחבּות ופורש משם כשבידיו צרור רישומים גלולים
בזהירות ובלבו שמחה רבה.
שמחות אלו נקטעו באסון נורא :יום אחד ,משאית צבאית של חיילים בריטים,
שנהגּה איבד שליטה על הבלמים ,עלתה בתנופה על המדרכה ,מחצה למוות את
צבי הירשל ,מעכה את רישומיו.
אמרו שהנהג היה שיכור .אמרו שהנהג היה אנטישמי ועשה זאת בכוונה .אמרו
שהיה צעיר ,נער ,ולא ידע לנהוג .אמרו...
כל אוהביו ומוקיריו של צבי הירש לוסקי מיאנו להינחם.
בעבור ימי האבל עברה השמועה שהאלמנה ,עם כל הצער והכאב ועם כל אהבתה
ליצירות של בעלה ,נאלצת למכור את רישומיו כדי לכלכל את ילדיה.
לא רק דודי נחום חשב שיבוא יום ויכירו בגדלּות עבודותיו של לוסקי ,אמנים
וידידי המשפחה ניסו להשפיע על האלמנה שלא תמהר למכור את יצירות בעלה,
אף אספו עבורה סכום כסף להקלת המצוקה .אך בחלוף ימים וחודשים הורע מצב
בריאותה של אם המשפחה .חזרו ימי הרעב .הציורים והרישומים נמכרו.
גם דודי נחום היה בין הקונים ,וקנה הרבה .את הרישומים היפים והאהובים
עליו ביותר נתן למסגּור וצירף אותם לאלו התלויים בביתו .על יתר הרישומים
בשידה שהותקנו בה פתחי אוורור מיוחדים לשימור
“מחמלי נפשו" שמר בקפדנות ִ
הרישומים ִבתנאים מתאימים ביותר.
נקפו שנים .אספני אמנות ובעלי גלריות הציעו לדודי מחירים מדהימים עבור
רישומי לוסקי ,אך הוא אטם אוזניו ִמשמֹוע :איך ימכור את רישומיו – אהוביו?
גם עושרו פרץ מאוד ,ואם אי אפשר היה לפתותו בכסף בימי עוניו ,קל וחומר –
עתה ,בימי עושרו .אך כאשר בדירתו המרווחת של דודי רּבּו ציורים וציורי ציורים
של ציירים חדשים ועוד נוספו כהנה וכהנה ואשתו הציקה וטענה שאולי כדאי
שהוא יהפוך את דירתם למוזיאון ,או לחילופין אולי כדאי שהוא וציוריו יעברו
לגּור במוזיאון ,נתרצה דודי ומדי פעם ,בשברון לב נורא ,נפרד מאחת היצירות
שאהב – והרי את כולן אהב – והעניקּה מתנה .בעיקר העניק ִלבני המשפחה ,שאז
הרגיש שעוד יהיה לו קשר קרוב עם היצירה האהובה וכי אינו שולח אותה לנכר,
לארץ גזרה.
לנישואיו קיבל אחי מדודנו נחום רישום נפלא של לוסקי :דייג על שפת הירקון.
אני בילדותי אהבתי מאוד את הרישום הזה שהיה תלוי בבית דודי :שני קווים
ציינו את גדות הנחל .ביד קלה צויירה צללית הדייג יושב כפוף על מזח – עץ קטן,
ּובקצ ָה ִשלשּול מתפתל .כשהייתי ילדה ,הייתי
ֶ
אך ַחּכתו מונפת בעוצמה בחלל
מתבוננת בתמונה ולא ידעתי אם הדייג מניף חכתו למים לדוג או שכבר נואש
הפתיון? ואולי כל שללו ֶש ָש ָלה
ומוציא מן המים את חכתו ְּכ ֶש ַּבוָ ו תקוע שלשול ִ
הוא תולעת ִמּטלטלת באוויר?
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פעם אחרי התבוננות והתעמקות ,כששאלתי את דודי ,צחק אלי בחיבה ושיבח
אותי :הרי זהו בדיוק יופיָ ים של רישומי צבי הירשל – כך קרא לו דרך קירבה
וידידות ,בשמו הפרטי – שמלבד רישום יפהפה בקווים מעטים כל כך ,הוא מעורר
המון מחשבות ואפשרויות ,משאיר אותָך בתהייה .ואני שאלתי :ולא מעניין אותך
לדעת ְלמה באמת נתכוון צבי הירשל? ואף אני הרגשתי אליו קירבה .דודי הרצין:
כן ,אני רוצה מאוד לדעת .ואני מביט ומביט ומביט בתמונה לגלות את סודּה ,את
פתרונה .וסקרנות טובה זו – ְמרגשת.
קינאתי באחי שזכה ברישום שאהבתי אני בילדותי ,אך לחנוכת דירתנו קיבלנו גם
אנחנו מדודי ,רישום נפלא .מאחור הייתה הקדשה:
לחנה ויהודה הירושלמים,
מדוד אוהב בתל־אביב.
קיץ תשכ"ו
מעלה הרחוב ובקצהו העליון השמאלי,
הרישום היה של לוסקי :קו אלכסוני קבע את ֶ
תמרור :עצור! למטה מימין רבצה מכונית על אחוריה .שני גלגליה האחוריים חסרו
ולפיכך נראה חלקּה הקדמי גבוה ,כחיה מתנשאת על שתי רגליה הקדמיות מוכנה
לפרוץ קדימה .אף שברור שהמכונית לא תוכל לנסוע באין שניים מגלגליה ,יש בה
משהו חייתי ,מלא תנועה ,משתער .האם התמרור ‘עצור' במעלה הכביש ,במרומי
הרישום ,ניצב שם למנוע את תנופת זינוקּה? גיחוך וצחוק ועניין עוררה המכונית
המקורקעת הזאת ,המתפרצת .יהודה ואני התאהבנו בה ממבט ראשון ואנו מרבים
להתבונן בה ושבים ומתבוננים בה.
מה יש בו ,ברישום זה שהוא כובש כל כך?
לא רבות היו התמונות בדירתנו:
מגורי בחדרים
ַ
נדודי
ענף שקד בצנצנת מים ִמשל ון־גוך .תמונה שליוותה אותי בכל ֵ
שֹכּורים בירושלים בהיותי סטודנטית .עתה היא תלויה בחדר המגורים שלנו.
ועוד ,תמונה של בראק :גיטרה ירוקה וקערת פירות צהובים וכתומים על רקע
חלון חּום ומסגרתו שחורה .רפרודוקציה טובה מאוד .תמונה זו קניתי לי בצעירותי
ממשכורתי הראשונה .חשבתי אז שאני נועזת ִבבחירה של ציור מודרני .גם היום
אני אוהבת את בראק ואת הציור הזה ,המזכיר לי את תמימות טעמי מלפני שנים.
על הקיר ממול – תמונה ישראלית ,מימי נעורי ַבתנועה ,תמונה של יוחנן סימון
בגווני חּום אדמה .יהודה לא אהב ציור זה .האנשים נראו לו מגושמים מדי .וכל
ההסברים והאידיאולוגיה של הקשר לאדמה לא הרשימו אותו .כשעברנו לדירתנו
החדשה רצה לוותר על התמונה הזאת ,אך עלי היא הייתה אהובה ויהודה נתרצה
תלֹותה.
ָ
ִל
39

במדי
במקום כבוד מעל הרדיו תלוי צילום שהביא יהודה .בצילום הוא וחבריו ַ
בית־הספר העברי בווילנה .הם הצטלמו יום לפני שיהודה והוריו עזבו את ליטא.
על גבי התמונה כתוב:
ליהודה חברנו היקר,
			
להתראות בארץ־ישראל!
			
וכל אחד מהחברים כתב את שמו .למטה התאריך .12.3.1938 :מכולם רק שניים
ניצלו.
יהודה לא נפרד מן התמונה .הוא אומר :אני נושא אותם בלבי – והמלה ‘אותם'
כוללת לא רק את חבריו מהכיתה אלא את כל משפחתו משם :הסבתות ,שני
הסבים שנרצחו בגטו ביום אחד ,כשנמצאו באקציה הראשונה מתחבאים יחד
בעליית גג ,הדודים והדודות ובני הדודים והתינוקות – ואני נושא עיניי אליהם:
לזכור! לולא עלינו לארץ ישראל גם אני הייתי נספה עמם.
השכנים בדירה שממולנו ,פרופסור עפרון ואשתו נינה ,יצאו להרווארד לשנת
שבתון .הם השכירו את דירתם לשתי סטודנטיות נחמדות :האחת רוני ,לומדת
ציור ב"בצלאל" ,והאחרת ,תמרה לומדת מוסיקה באקדמיה ומפליאה לנגן בחליל.
צעירות אלו הכניסו רעננּות לבניין שלנו .אמנם היו ִמבין השכנים שביקרו את
הקולות הרמים הנשמעים מדירתן והיו שהקפידו עם תמרה שלא תחלל בשעות
מנוחת הצהריים או בשעות ערב מאוחרות ,אף שנגינתה הייתה על פי רוב נוגה
ורכה מאוד .אני חיבבתי את הנערות ושמחתי לקולות צעירים ,שוקקים בבניין
שלנו .דומני שהנערות הרגישו בחיבתי אליהן ואולי מפני קירבת דירותינו ,דלת
שחסר להן דבר ,היו דופקות על דלתנו לשאול
ַ
מול דלת ,נתיידדו אף הן .כל אימת
את החסר :פעם לא מצאה רוני פטיש לתלות את ציוריה .לתמרה התחשק בלילה
לאפות עוגה ונתברר שאין להן מרגרינה או אבקת אפייה ובאה מתחטאת לבקש,
על אף השעה המאוחרת .חיבבתי אותן.
יום אחד נתלה על לוח המודעות של הבניין דף צבעוני מעוטר בידי רוני ובו כתוב
כי בליל שבת תיערך מסיבה מדליקה בדירתן .רוני ותמרה מתנצלות על הרעש
הצפוי אך מקוות שהשכנים יבינו ויקבלו זאת ברוח טובה.
מיד נחלקו דיירי הבניין לשניים :אוהדים ושוללים .אני ,כמובן ,הייתי בין המצדדים
לשּכך את חמת הקפדנים :הן לא כל שבוע עורכים מסיבה כזאת.
והשתדלתי ַ
בצוהרי היום נכנסו הנערות לשאול אם ביום ששי הקרוב אוכל להקצות להן
מקום במקרר שלנו לבקבוקי שתייה ופחיות בירה ,שהרי המקרר שלהן יהיה עמוס
בסלטים וגבינות ושאר מיני כיבוד למסיבה .נעניתי ברצון.
בליל שבת רחש חדר המדרגות תנועה ,ריצות ,צחוקים ,צהלה .כבר פיניתי את
השולחן מסעודת ליל שבת .יהודה התיישב לקרוא את ערמת העיתונים .ילדינו
הקֹולה
ָ
פרשו לחבריהם ולבילוייהם .אז באה רוני עם חבר ,עלם חמד ,לקחת את
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והבירה .אלה הם שכנינו־ידידינו ,הציגה רוני אולי מתוך נימוס ,אולי מתוך מבוכה,
אותי ואת יהודה .וזהו יובל ,הציגה את החבר וכבר פנתה לעבר המטבח ,אל
המקרר .יובל פסע לחדר המגורים לעבר יהודה והושיט ידו ללחיצת היכרות
ופתאום ראה את הרישום על הקיר .התקרב אליו ,ידו צנחה ,עיניו תרו אחרי
חתימת האמן“ .צבי הירשל לוסקי!" קרא בשמחת ניצחון“ :מיד הכרתי את דרך
רישומו של סבי .אי אפשר לטעות בעבודותיו" .הוא היה נרגש ונסער“ :תארו לכם,
אני בא לרוני לסחוב בקבוקים ופתאום אני מוצא רישום של סבי .איזה מקרה
מוצלח! מניין לכם הרישום הזה?"
הוא חזר והתבונן בו ואחר בנו .רוני האיצה ביובל לבוא לעזור ,אך לבו כבר לא
היה נתון לבקבוקי הקולה ולמסיבה“ .תיקחי ַא ְּת חלק מהבקבוקים ואני ,עוד מעט
אביא את הבירה".
נפעם .רצה לשמוע מתי קנינו את הרישום או ממי קיבלנו אותו ושב והתבונן בו.
גם אני התרגשתי“ :אתה הבן של ציפי?"
לא ,אני הבן של מוישה ,הבן הצעיר של צבי הירשל .את מכירה את ציפי? היא
דודתי ,אחות אבי.
מאז ימי ילדותי לא ראיתי אותה.
ושוב ריכז מבטיו ברישום :יופי! נפלא! אי אפשר לטעות בתנופת ידו של סבי,
במשיכות עפרונו.
הזמנתי אותו לשבת ,אבל הוא הסתובב ונע בחדר .בחן מזוויות שונות את המכונית
המזנקת.
מה ציפי עושה? שאלתי ,מאז ימי ילדותי לא ראיתי אותה.
ציפי ,היא חיה בפריז .התחתנה עם צייר צרפתי .צרפתי-צרפתי ,אבל בתה
חזרה לארץ ואנחנו ידידים מצוינים ,הוסיף בלבביות ושב להתבונן בציור
ושאל :כבר הרבה שנים הרישום אצלכם?
סיפרתי לו על האוסף הגדול של רישומי סבו ,המצוי בידי דודי .יובל התלהב :כמה
רישומים באוסף שלו? אני מוכרח לבקר אצלו ולראות אותם .את חושבת שהוא
יסכים?
בוודאי שהוא יסכים! הוא אפילו ישמח ,גם שבאים לראות את רישומי לוסקי
שאהב מאוד ,ובייחוד שנכדו הוא הבא ,וגם ישמח שמבקרים אותו עצמו.
סיפרתי לו על דודי ,שעל אף זקנתו המופלגת ,צלילות דעתו מפתיעה .אך לדבריו,
גופו בוגד בו והוא הנמרץ והפעיל ,בגלל רגל שעושה לו “עניינים" ,מרותק לביתו,
ממעיט לצאת לראות אנשים .בוודאי שהוא ישמח לביקורך.
נתתי לו את מספר הטלפון של דודי שייוועד עמו .לּו הייתה השעה מתאימה ,היה
יובל נוסע מיד לתל־אביב .אך בינתיים ליטף במבטו את יצירת סבו וצחק משמחה:
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“ותארו לכם! יד המקרה :רוני שאלה מי מתנדב לבוא לעזור להביא את השתייה.
החבר'ה כבר התמקמו ולא היה חשק לזוז לסחוב בקבוקים ,אז אני סתם התנדבתי
ופתאום אני מוצא רישום של סבי ועוד אמצא אוצר נוסף .איזה מקרה טוב! איזה
מזל!"
ונזכר שעליו להביא את הבירה למסיבה .התנצל שעליו ללכת והודה לנו וחזר
והודה ונפרד בלא חשק כשהוא יוצא עמוס בקרטוני פחיות בירה.
גם אנחנו נפרדנו מיובל בלא חשק :לבביותו ופשטותו כבשו את לבנו .אפילו יהודה
זנח את עיתוניו ,נשבה בקסמו .ידעתי שדודי נחום יאהב אותו.
כבר ביום שני בשבוע ,יומיים לאחר פגישתנו עם יובל ,צלצל אלינו דודי הזקן .אין
לתאר את התרגשותו :פגישתו עם יובל לוסקי הייתה נהדרת ,מחממת לב ,אמר
דודי .אהבה והבנה שררו ביניהם ,אהבה משותפת לציורי לוסקי.
בדרך כלל נהג דודי בזקנתו לבקר את בני הדור הצעיר :שטחיים ,רשלנים ,בורים.
והנה לפניו יובל .עלם נבון ,יודע דבר ,מלא חן ,סקרן ,נכדו של צבי הירשל ,אוהב
את ציוריו ומבין .דודי לא פסק מלספר בשבחו ובחמדת פגישתם.
בביקור הוציא דודי ושטח וערך לפני יובל את הרישומים והסביר וסיפר עליהם
ושניהם התענגו .כבר שנים לא הייתה קורת רוח כזאת לדודי .ועתה ,אמר לי
בטלפון ,יש לנו תוכניות כבירות :נפנה להנהלת מוזיאון העיר שיערכו תערוכה של
יצירות לוסקי .אני אשא בנטל הכספי ,צחק מאושר .שוב חש את טעם העשייה
המענג .ועוד ,הוסיף דודי בנימת ניצחון ,נוציא לאור את האלבום של מחזור
רישומיו של לוסקי על נמל תל־אביב .טוב עשית ,אמר לי בחיבה ,טוב ששלחת
אלי את הבחור .תודה לך .איזה יובל נהדר! ותודה לך .כבר נתעייף ונתרגש וסיים
את השיחה.
לבי התרונן .הייתה לי הרגשה שהמפגש בין הזקן לנער – יצליח ,אך לא תיארתי לי
הצלחה כה גדולה ועוד תכניות לעשייה .לי ברור שאם ידו של דודי נחום בתכניות,
הן גם יצאו לפועל.
אלבום רישומי נמל תל אביב כמעט ראה אור בשנת  1937או בתחילת  ,'38אך
לבסוף נגנז מטעמי חסרון כיס.
הציורים והרישומים של נמל תל־אביב! ב־ 1936וב־ ,'37שנות בניין הנמל ,ציירוהו
רבים מציירי תל־אביב :נחום גוטמן ,ציונה תג'ר ועוד ועוד ציירים רבים .ציורים
מלאי שמחת בניין ויצירה ותקווה ,מלאי תכלת וזוהר .גם ללוסקי היו שפע
רישומים של הנמל :כורי הזיפזיף ,סבלים ושקי מלט על גבם ,פועלים בגופיות
ובכובעי קסקט ,קרוניות מסיעות אבנים ,מנופים ומנופאים ,המזח המתארך וחודר
למרחבי הים על רקע קו האופק המבדיל בין מים לשמים.
אז ,בשנים ההן ,בשנות ילדותנו ,בשבת אחרי הצהריים ,נהג דודי נחום לבוא
אלינו .היה בא לשתות תה ובעיקר ליהנות מעוגיותיה של אמי .פעם בא והביא לנו
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חוברת יפה לילדים ולנוער ,מוקדשת לנמל תל־אביב .על כריכת התכלת הודפס
השיר :למרחקים מפליגות הספינות/אלף ידיים עובדות ובונות/אנו כובשים את
החוף והגל/אנו בונים פה נמל .בשוליים ,כעין מסגרת ,עיטר את הדף רישום של
אוניה מצּויירת .לא לאורכה צויירה ,אלא דווקא ִמ ִצדה הצר ,מצד החרטום המפלס
נתיב בימים .עוגן נשתלשל ממנה למטה ותורן האונייה התמשך מעלה מעלה עד
קצה הדף .אני ואחותי צחקנו :איזה מין תורן הוא זה?! אני אמרתי שהתורן כל כך
גבוה שבחיים לא תוכל האונייה להפליג עם תורן גבוה כזה.
דודי הניח לשתיית התה ,לקח מידינו את החוברת והתבונן ברישום ְבפנים רציניים.
אולי הוא נעלב ,אולי הוא כעס שצוחקים מהחוברת שהביא לנו במתנה .אחרי רגע
חזר למזגו הנעים והסביר לנו שהיופי בציור הזה הוא שהתורן המתנשא אלי־על
מבטא את הרגשת הצייר שהנמל יתפתח וישגשג ויפרח מעלה מעלה .ואמי אמרה
שיש כאן התרוממות רוח שאנו בונים נמל .זהו ציור של שמחה ותקווה .אחר כך
הסתכל דודי בחתימת הצייר בפינת הציור הצר והגבוה הזה וכאילו לראשונה ראה
את חתימתו של צ' ה' לוסקי וחייך בשביעות רצון :נו טוב ,המערכת בחרה לילדים
רישום נפלא של צייר נפלא.
אתם יודעים ,אמר ,זהו ציור של לוסקי .אחותי שמחה שמחר היא תגיד בבית־
הספר לציפי ,הבת של לוסקי ,שהציור של אביה בחוברת על נמל תל־אביב הוא
יפה מאוד ומביע תקווה .ואני חשבתי שהיא סתם חנפנית ,שהרי רק לפני רגע גם
היא צחקה על גובהו העצום של התורן.
שפע רישומיו של לוסקי על נמל תל אביב הוליד אז בליבו רעיון להוציא את
הרישומים באלבום .אפילו במחלקת התרבות של העירייה התלהבו והבטיחו
להשתתף בהוצאות הכספיות .הצייר כבר בחר את הרישומים לאלבום ,קבע את
סדרם ונתן שמות והסברים קצרים לרישומים .אף שם קרא לאלבום“ :אלף ידיים
עובדות ובונות" ,שם הלקוח משיר הנמל של לאה גולדברג.
האלבום כבר היה ערוך להדפסה ,אך אז התברר שקופת העיר ריקה .האלבום לא
יצא לאור.
דודי נחום גינה אז את העירייה שלא עמדה בהבטחתה לסייע ללוסקי להוציא את
אלבומו .והרי יש חשיבות עצומה גם לצד האומנותי של הנמל ,טען בחום ובכעס:
זוהי הוצאה כספית פעוטה לעומת ההוצאות הענקיות של בניית הנמל .אך אבי
טען כנגדו שדווקא משום ההוצאות הענקיות של הבנייה ,אי אפשר במצב קשה
ולחוץ כזה להקצות משאבים כספיים לתחום שאינו שאלת חיים .ודודי נהם :ומה
הם החיים בלא יופי?
טענות ּוויכוחים כאלה מילאו אז את העיתונות במאמרים ובמדורי המכתבים
למערכת :האם בשעה כזאת צריך להוציא כספי ציבור על אלבום ציורים או צריך
להשקיע כל פרוטה בביצור היישוב?!
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והנה עתה אחרי עשרות שנים יראה אור אלבום הרישומים של לוסקי על נמל תל־
אביב ודודי הוא ַה ְמ ַמ ֵמן .רעיון צץ במוחי .צלצלתי לדודי .מבלי דעת אם יזכור את
אלי
הדברים ,הצעתי לו שהרישום של חרטום־האונייה והתורן המתנשא אלי־עלֵ ,
סוף הדף ,יְ ַע ֵטר את שער האלבום כפי שעיטר את חוברת הנמל לילדים ולנוער,
שקנה לנו דודנו בילדותנו.
הפלא ופלא! דודי זכר את פרשת התורן הגבוה ונהנה שזכרתי את מתנתו ואת
הסבריו .מבעד לטלפון יכולתי לחוש בשמחתו :יש שכר לפועלו .אמר שצריך
להתייעץ עם יובל – הוא אינו מחליט בלעדיו – אבל הרעיון מוצא חן בעיניו .וכבר
ראה את האלבום בעיני רוחו.
נמל תל־אביב כבר איננו .גם צבי הירשל לוסקי איננו .מעט ורעים היו ימי שני חייו,
אך יצירותיו קיימות .רישומי הנמל קיימים ,אך שכוחים וגנוזים.
והנה יד המקרה הטוב :דודי הזקן ,שלרגע שוב הייתה לו עדנה ,וצעיר נלבב ונמרץ,
נכדו של לוסקיָ ,חברּו יחד להפיח חיים חדשים ברישומי “אלף ידיים עובדות
ובונות" ,לגאול אותם מגניזתם ולהוציאם לאור.
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ח .סיפור“ :ציוותה את גופה למדע"
כשחזרה אמי 7מן המכולת ובידה שתי צנצנות לּבן ולחמניות זרויות פרג ,מאכלּה
האהוב ,צלצל הטלפון בדירתה .עדיין הייתה בחדר־המדרגות ליד הדלת ,נאבקת
עם המפתח המסרב להיתחב לחור המנעול .צר היה לה להחמיץ את הצלצול
הקורא ,שּכן לא רבים היו הפונים אל אמי בזקנתה .גיששה ומיששה וסובבה,
וביד רועדת הצליחה לפתוח את דלתּה ,למהר ככל שיכלה אל הטלפון .הרימה
את השפופרת וקול אחותה הבכירה בו“ :אני חולה ,הצטננתי .אנא בואי לבקרני,
לטפל בי".
נחפזה אמי להחליף בגדיה .שמחה שעדיין זקוקים לה .צררה את הלחמניות והלבן
לאחותה ושמחה שיש לה מן המוכן להביא ,לא תצטרך לבזבז שעתה בחנות .כרכה
צמתה ,שכבר הייתה קלועה מאז הבוקר ,על עורפה ,היטיבה כובעה על ראשה,
לבשה מעיל ויצאה לעבר בית אחותה .שמחה ללכת לסעוד את אחותה בחוליּה.
בחריצותה ׁשפתה קומקום לתה והעמידה מרק לבשל ובינתיים החליפה את מצעי
החולה ,כשהיא מנסה להצהיל רוחה ולעודדה .סיפרה לה מהעיתונות ,מן המתרחש
בארץ ובעולם.
לקראת צהריים כלו כוחותיה של אמי .אף דודתי ,לאחר שאכלה מקצת ממה
שהכינה אמי וחומה ירד ,ביקשה לנמנם .החליטה אמי לחזור לנוח בביתה.
יצאה עייפה לביתה ,מהלך שלוש תחנות אוטובוס .אוטובוס זה ,מס'  ,62בא
לעתים נדירות“ .אם יעבור ,אסע ולא – אלך ברגל" ,חשבה אמי “אף שהדרך
אינה ארוכה" .והנה ,אך התקרבה לתחנה והאוטובוס חלף על פניה“ .רגע! רגע!"
צעקה אמי .כמעט הייתה בטוחה ששווא צעקתה ,שהרי הנהג לא יעצור באין איש
בתחנה .אך נהג זה נחמד היה ,לא זו בלבד שעצר אלא אף נסע קצת אחורנית
להקל על אמי ,לקצר דרכה לדלת האוטובוס .הודתה לו בחיוך נלבב ושמח :לא פסו
אנשים טובים מקרב הארץ .חלפה לה מהר כברת־דרך של שלוש תחנות וכבר היה
על אמי לרדת לביתה .וברדתה נתפסה כנף מעילה בדלת האחורית.
האוטובוס המשיך בנסיעתו וגרר את אמי כשהיא נחבטת ונחבלת בשפת המדרכה,
גרר אותה וגרר אותה וגרר .נאלמה מכאבים ומפחד ומתדהמה .ועד שעמדו
הנוסעים על הנעשה ועד שצעקו לנהג לעצור ועד שהבין הלה ועצר בבהלה ,כבר
הייתה אמי מוּכה וחבולה כולה.
הנהג היה נחמד .הציע מיד לקחת את אמי לתחנת מגן דוד אדום .אנשים עזרו לה
לקום והיא עמדה כואבת ,נשענת אל עמוד חשמל .כולה מבוישת .בקושי הצליחה
7
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משפחת ברנר
מימין לשמאל :שושנה ,מאיר ,רחל'ה ,זלדה וחוה

לרמוז לנהג שאין צורך .ניסתה לחייך ,אינה רוצה לעכב את האוטו על נוסעיו .היא
גרה פה קרוב .תגיע לביתה ,תשתה ותנוח והכל יעבור.
הנהג שוב הציע בשפה רפה ,אולי בכל זאת יסיעה .אך כשסירבה ,שמח לעלות על
רכבו ולנסוע משם .נעלם מעבר לפינת הרחוב .אפילו את מספרו לא ידעה אמי.
עמדה נשענת ועמדה וסירבו רגליה לזוז .עברה שם שכנה מן הרחוב שלה ,תמכה
בה והביאה אותה לביתה והשכיבתה במיטה .אשה טובה הייתה וחכמה ,שחרף
מחאותיה של אמי ,טלפנה לאחותי ,שמספרה היה רשום באותיות של קידוש לבנה
בדף הראשון של ספר הטלפונים .לא הייתה תשובה .בצנעה העתיקה לה האשה
החכמה את המספר ,ואמי אמרה“ :אל לך להפחיד לשווא את הבת ,תעבור הבהלה
ואשוב לאיתני ,אפילו טיפת דם לא ירדה" .ולא ידעה אמי ,ששטפי דם פנימיים
הציפו את גופה .כאביה היו אנושים ולא פרי הבהלה.
אחרי הצהריים הגיעה אחותי .כביכול עברה במקרה ,שכן אותה שכנה השביעה
אותה שלא תגלה לאמא שאכן היא היא שהזעיקה אותה.
46

טלפנה אחותי לרופא המשפחה ולא נמצא .קראה לרופא פרטי אך הלה הפנה את
אמי למגן דוד או לחדר מיון ,הן תאונה היא זו .אך מכיוון שאמא חברה בקופת־
חולים ,החזירו אותה לטיפולם .ואמי מתייסרת בכאביה ,שומעת את אחותי
מתדיינת עם הפקידים והרשויות והיא מתייסרת בנפשה :כל ימיה הייתה חברה
בקופת חולים .מאז ייסודה דגלה ברעיון העזרה ההדדית ,ועתה ,משנזקקת היא
לעזרה ,כך נוהגים בה? כבר הגיע הערב ולא נמצא טיפול לאמי .טלפנה אחותי
לדודנו .אך שמע על התאונה ,מיהר ובא ועמו חברו ,רופא ידוע.
בדק וציווה מיד ,ואף נתן פתק מתאים ,לאשפזה בבית החולים ,במחלקתו .שמחנו
שתהיה בהשגחת רופאים.
לא חלפו ימים ומבית החולים נמסר לנו ששכיבתה של אמי תהיה ממושכת והם
זקוקים למיטה .זִ קנתה מכבידה על הבראתה .אל נצפה שאמנו תחזור לכוחותיה.
יש למצוא טיפול של קבע.
לאחר דיונים וויכוחים ולחצים ותחנונים הסכימה קופת חולים להשתתף חלקית
בהוצאות ואנו שיּכּנו את אמנו בבית הזקנים “בשּובה ונחת" .גם מעין בית מרפא
היה .בית נאה בסביבות העיר ,טובל בירק ודשאים.
ילדי
בכל בוקר רביעי בשבוע ,יומי הפנוי מהוראה בבית־הספר ,אך שלחתי את ַ
לבית תלמודם :הבן לבית־הספר ,הבת לגן והתינוקת הופקדה ביד המטפלת ,בכל
בוקר יום רביעי ובכל יום שני אחרי הצהריים נסעתי לבקר את אמי .הייתי יורדת
מן האוטובוס בכביש הראשי ,חוצה שדה־חרציות מזהיבות ,קוטפת אחדות מהן
ובאה לבקר את אמי .נושקת לה ,שמה את פרחי הבר בצנצנת מים .כך אהבה ,מים
זכים בצנצנת כמו בימי נעוריה.
ילדי־נכדיה ,מביאה ציורים שציירו לכבודה .שעות
מספרת הייתי את “חכמות" ַ
יפות היו אלה לנו .אם היו לה כאבים ,הצליחה לכבשם עד אחרי לכתי משם .ימי
נעוריה עלו וצפו לעיניה .שוב ושוב הייתה מספרת איך פגשה את אבא לראשונה:
נערה הייתה ועבדה במאפיית דודּה בשכונת נוה־צדק .אבא חלוץ היה .בא יחף
אל המאפייה ,חולצתו הרוסית חגורה בחבל ,תלתלים פרועים עוטרים את ראשו.
בא לקנות ככר לחם ולא הספיקו מעותיו .אמא ,אף שנתיראה מדודּה ואף הוזהרה
פעמים רבות שלא לתת בהקפה ,הכירה בבחור שרעב הוא ונתנה לו ככר .ישב על
מדרגת המאפייה ,בצע מן הלחם ואכל ,בצע ואכל ונהנָ ה .ואמא נהנתה לראותו
נהנֶ ה ושמח .חיכה לה עד שעת סגירת המאפייה וליווה אותה לביתה .ישרו איש
בעיני רעותו .הלכה אחריו לקבוצה בעמק הירדן .אמא חרוצה הייתה בעבודתה
ונתקבלה ברצון בקבוצה.
אבא לימד את נערתו לרכב על סוס .בשבתות היו רוכבים לתור את הארץ.
אהבו לעלות לכאוכב־אל־האווה ,כך ביטאה אמי את השם בערבית – אף שהקפידה
על העברית שבפיה – כך כפי שהיה בנעוריה .שבה וחשה באהבת נעוריה ובאהבת
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הארץ :הם במרומי “כוכב הרוחות" והעמק למרגלותיהם .עמק הירדן מזה ועמק
בית־שאן מזה והירדן מכסיף בזרימתו ומנגד במזרח הרי הגלעד על חריצי
ואדיותיהם הכהים ,והם על סוסיהם .שם ביקש אבא את יד אמי.
וניחוח של עמק הירדן ,ניחוח של שבת שמשית בחורף כשהכל רחוץ לאחר גשם,
מילא את חלל חדר החולים המדיף ריח תרופות.
ויש שהסיטה את השיחה לנעשה באוניברסיטה בירושלים :בעלי ,מרצה מתחיל,
האם נהנה מלימודיו ומעבודתו? והרמה בירושלים ,המשיגה היא את חידושי המדע
של העולם הגדול? ולימודי הרפואה הטובים הם? היש מספיק גופות לניתוחים
לצורכי למידה? האם נוהגים שם כבוד במת?
התייחסתי לשאלותיה כאל התעניינות כללית מצדה .בעלי מן השתקנים הנהו,
ואם סיפר מהווי המעבדה ,דיבר יותר על החיים מאשר על המתים .ואף אני לא
רציתי להעכיר את רוחה של אמי במחשבות על המוות והייתי נאחזת בסיפורי
החיים .מצבה של אמי החמיר והלך .אף שהשתדלה להצהיל פנים בבואי ולעודד
את אחותי ,לנגד עינינו הלכה ודעכה.
ארבעים ושבעה ימים נאבקה עם המוות .אור ליום שלישי בשבוע מתה אמי.
מלבד האחות במשמרת הלילה לא היה איש לידה .לדברי האחות מתה בשלווה.
בימיה האחרונים הבליעה בין מעט משפטיה ,גם לי וגם לאחותי ,כי רצונה שנפתח
את ארנקה מיד לאחר מותה .אני הייתי בטוחה שמצויה בו טבעת הנישואין של
אבינו המת ,שמעולם לא ענד על אצבעו .בילדותנו היו הורי צוחקים כשעלה
הנושא :וכי נאה גבר עם טבעת?!
פתחנו את הארנק והנה בו רק מעטפה .על דף לבן כתבה אמי בכתב ידה הפניני
כי מוסרת היא את גופתה לבית־הספר לרפואה בהדסה עין־כרם .ביקשה להודיע
על כך לפרופסור עיטם בירושלים.
בתדהמת המוות ובכאבנו לא ידענו כיצד לנהוג .מנהל “בשּובה ונחת" אף הוא לא
ידע להדריכנו .מעולם לא נתקל בצוואה כזאת .אין מסורת ,אין נוהג.
כרגיל מודיעים לחברת־קדישא כשנפטר מישהו מן המוסד .אך כאן המקרה שונה
והוא אינו מוכן להשהות במוסד את אמי המתה עד שיודיעו מירושלים מתי יבואו
לקחת את הגופה .המוות משפיע לרעה על יתר החולים הזקנים .נימוק מוצדק .אך
מה נעשה אנו? לא ,גם הוא לא ידע מהו הנוהל וכיצד לנהוג במקרה זה.
מתי הגתה אמא את הרעיון לתרום גופתה למדע? כמה זמן היה מונח המכתב
בארנקה? גיסי רץ לטלפן לפרופסור עיטם .הוא לא נמצא .הבטיחו למסור לו.
מנהל “בשּובה ונחת" ציווה להעביר את אמי לחדר המתים בבית־החולים העירוני.
גיסי חזר וטלפן להדסה בירושלים ,להודיע על כך .הודענו ליתר בני המשפחה.
בשעת צהריים מאוחרת נאספה כל המשפחה להיפרד מאמי .דודתי ,האחות
הבכירה ,חשבה :מוכרחים לקיים את טקס האשכבה כהלכתו .נורא שאין “יושבים
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שבעה" ,אך לפחות נערוך את טקס הפרידה .ביקשה מאחד מאנשי חברת קדישא,
שהיה על־יד חדר המתים ,שיקרא פרקי תהילים ושיישא תפילת “אל מלא רחמים".
קדיש יאמרו האחים .אך כששמע הלה שאין קבורה אלא האמבולנס מ"הדסה"
ייקח את אמי ,סירב בבוז .לא דרך היא בישראל ואין זו ההלכה.
מיד גילתה אחותי תושיה .באותו רגע היא תחבה לידי “איש ההלכה" שני שטרות
כסף של עשר ל"י .שינה טעמו ונתרצה .נשא קולו בתפילה.
“צבוע ונבל ,צבוע ונבל" ,הלמו המלים במוחי“ :צבוע ונבל" .בעבור עשרים לירות
ישראליות זכתה אמנו הצדקת לתפילת “אל מלא רחמים" .דודי ,צעיר־האחים,
אוהבה הגדול של אמי ,מירר בבכי .בכור־האחים אמר משפטי פרידה יפים וחמים
על חייה של אמי ,חיים מלאי אהבת הבריות .אף לאחר מותה דאגה לתועלת
זולתה :כשנפשה כבר פרחה לה לעולם שכולו טוב ,השאירה את גופתה בעולם
הזה ,למען הזקוקים ללימודי הרפואה.
האלונקה הועלתה לאמבולנס .דלתותיו ננעלו .הוא נסע באיטיות בחצר בית
החולים כשאנו פוסעים אחריו ללוות את אמי .עם צאתו מן החצר ,הגביר מהירותו
ונסע .לקח את אמנו ואיננה...
“ויתהלך חנוך את האלהים ואיננו כי לקח אותו אלהים" – דרכם של צדיקים.
נלקחה אמנו ואיננה“ .אמא נהדרת" לחשה אחותי בבכיּה“ ,אף אני אנהג כמוה
בבוא שעת מותי".
“אמא נהדרת" אמרתי בקול ,אך אני לא אנהג כמוה! כך לעזוב אותנו ,את החיים,
מיותמים ,בלא דעת איך לנהוג ,בלא קבר להניח עליו פרח ,בלא מצבה לבכות
עליה?!
יבבת בכי פרצה מלבי ונתנפצה לחלל העולם...
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ט .זיכרונות :האחות הבכורה  -שושנה ברנר-חזנולד
על שם מי נקראה שושנה 8שלנו?
הנה סבתא רוזהֵ ,ריזְ ל אמו של מאיר אבינו .אך זהו שם באידיש .תרגומו לעברית
הוא שושנה .היו מאחיותיו של אבי שהציעו לקרוא לתינוקת וַ ְר ָדה .היו ויכוחים
ולבסוף בחרו בכל זאת בשם המקובל אז :שושנה .בני משפחת ברנר שמחו
שהנציחו את שם אמם.
לצד סבתא יושב סבא שלמה ברנר .משהו על השם ברנר :בימי הצארים הרוסיים,
אלו מלכי רוסיה ,לא רצו היהודים להתגייס לצבא הרוסי .וחוק היה ברוסיה,
בן־יחיד היה פטור מן השירות הצבאי .ובכן הראש היהודי המציא פטנטים איך
להשתמט מן הצבא הרוסי .אחת הדרכים הייתה לתת לכל בן שם משפחה אחר,
וכך במרשם התושבים הוא הופיע כבן יחיד וניצל מן הצבא .גם לסבנו שלמה ששם
משפחתו היה לובנוב העניקו את השם ברנר כדי לפטור אותו מן השירות הצבאי.
כך מצד אבינו אנו קרובים למשפחת לובנוב הענפה מכפר תבור ומזכרון יעקב
שסבא שלהם היה האח של סבנו שלמה ברנר.
ורוזה ושלמה הולידו ארבעה בנים והשלישי בהם הוא מאיר אבינו .וגם שתי בנות
נולדו להם .כאן החמישה שעלו ארצה.
ועתה למשפחת הורביץ ,היא משפחת אמנו זלדה ,שהיא ביתם השלישית של סבא
עשקה-דבורה( .דבורי אורון – בת הדוד ישראל הורביץ  -ודבורה
ֶ
שמואל וסבתא
רבין  -בת הדוד צבי הורביץ  -שתיהן קרויות על שמה) .את ארבע האחיות :דינה,
חיה ,זלדה ותמימה ואת ארבעת האחים :הרצל ,ישראל ,צבי וחיים כולנו מכירים.
הנה תמונת המשפחה הענפה היפה הזאת ,התמונה משנת  .1925לו היה זמן היינו
עורכים חידון־זיהוי של הדודים והדודות אך מקוצר זמן רק נצביע עליהם.
ובכן ,אבא היה ממייסדי קבוצת גשר בעמק־הירדן .הוא הזמין את אמא לבוא
לקבוצה והיא באהבתה אותו נטשה את בית הוריה ברחוב יוחנן הסנדלר
פינת רח' שיינקין והרחיקה לכת לעמק הירדן .ואז נישאו זלדה לבית הורביץ
ומאיר ברנר .לימים נתפרדה הקבוצה .אבא עבר להיות חוצב במחצבות בחיפה,
שאז נבנתה שכונת הדר הכרמל .וכך גרו הורינו בחיפה ושם נולדה שושנל'ה
ב־ .1926תינוקת יפיפיה .ושימו לב לעגלה הגבוהה לפי אופנת שנות העשרים .כאן

 8שושנה ברנר-חזנולד היא אחותה הבכורה של חוה .נולדה כ"ח באייר תרפ"ו; נפטרה י"ג
באלול תש"ע ( .)23/8/2010-12/5/1926הדברים נכתבו ליום הולדתה ה־ 65של שושנה .שושנה
הזמינה את בני המשפחה לסיור בקיבוצי עמק יזרעאל .במהלך הסיור התכנסו הנוכחים ,וחוה
העלתה זיכרונות ,בליווי תמונות ,מחייה של שושנה .התמונות עצמן לא הובאו כאן.
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שלוש האחיות שח"ר בצעירותן
משמאל לימין :שושנה ,חוה ורחל'ה

שושנה בת תשעה חודשים וכאן בת שנה .בכתב ידה של אמנו כתוב מאחור אייר
9
תרפ"ז.
אחר כך גם אני נכנסתי לעולמה של שושנקה.
והנה אבינו הגיבור נושא אותנו על כפיו.
חבל שאמא לא כתבה על התמונה הבאה את המקום והזמן ולכן אני מעלה השערה:
אבא עבד בבניית מפעל החשמל בנהריים .הבתים למשפחות עדיין לא היו מוכנים.
גרנו בכפר יחזקאל ואבא היה בא לשבתות .ובכן אולי תמונה זו היא מכפר יחזקאל.
אך השבוע כשסידרתי את התמונות עלה בדעתי שעץ הבננות הנראה כאן הוא
אולי עץ הבננות מהחצר ביוחנן הסנדלר על־יד הנגרייה של סבא .הבה נתבונן .גם
זאת אפשרות ,קראו לנו להצטלם ,אמא שעזרה לסבתא מיהרה ובאה בסינור ואף
אני בסינור ,רק שושנל'ה לבושה יפה במעיל עם צווארון פרווה מקושטת לצילום.
ברור שבתמונה הבאה כבר הלכנו מוכנות לצילום ,שלושתינו בשמלותינו היפות.
בתמונה הבאה תקע הצלם שושנים לידינו שהתמונה תהיה מרשימה וחגיגית .אך
לא השושנים מרשימות ,אלא עיניה הגדולות המאירות של שושנתנו.
9

כאן שושנל'ה תינוקת יחידה בין חלוצים וחלוצות צעירים וברקע “הר טרשים קרח".
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התמונה הבאה פותחת את תקופת נהריים ,ערש ילדותנו המאושרת; והנה המפעל
בפנים :אולם הטורבינות ואבא שלנו בבגדי עבודה עם חבריו הפועלים .כבר
סיפרתי שגרנו בכפר יחזקאל עד שנבנו הבתים בנהריים .גם בעפולה גרנו ושם גם
נולדה אחותנו רחל'ה ,בבית החולים המרכזי בעמק .באותה שנה נסתיימה בניית
הבתים ועברנו כל המשפחה לגור בנהריים .כאן חמישתנו על יד ביתנו .רחל'ה
בת שלושה חודשים .עדיין אין גינה ודשא ,אבל אחר כך אבא שלנו החרוץ הפך
את החצר לגן־עדן ואף זכה בפרסים על הגינה המוצלחת ביותר ועל האבטיחים
הנפלאים ביותר שגידל וחילק מתנות .רואים גם את הנדנדה שלנו.
כאן רחל'ה נישאת על זרועות אבינו אך שושנה ואני כבר גדולות .בתמונה זו
רואים ברקע את פחוני המקלחות והמכבסה .לא היו שירותים ומקלחת בכל בית
אלא כמו בקיבוצים מקלחת משותפת לנשים ומקלחת לגברים .בקיץ הלוהט של
עמק הירדן להטו גם מבני הפח האלו.
התמונה הזאת אינה תמונה כיתתית אלא כאן כמעט כל ילדי בית־הספר .היו
בנהריים להערכתי ,כשלושים משפחות ,רובן צעירות .ילדי בית־הספר היו מעטים.
זוהי תמונה משנת תרצ"ה  .1935המורה איטה פקטורית שלימדה בעיקר טבע ,כי
את המקצוע הזה אהבה .הייתה לנו גינה נהדרת וכל יום ששי עשינו סלט מירקות
גינתנו ,וכל הילדים אכלו בהנאה עצומה .בית־הספר היה מאוד לא פורמאלי.
כיתתי ,שהייתה הגדולה ביותר ,מנתה חמישה תלמידים .נדמה לי שבכיתה של
שושנה היו שני תלמידים בלבד ,היא ואהוד.
פעמיים בשנה היינו נוסעים ברכבת מנהריים לתל אביב ,לחגים ולפסח .סבא
וסבתא וכל הדודים והדודות היו מפנקים אותנו נורא וקונים לנו המון מתנות.
כאן אנו בשמלות צמר צהובות עם קישוטי כוכבים חומים .הרגשנו שאנו נסיכות,
בשמלות כאלו יפות .כאן על יד הגדר של בית סבתא-סבא ברח' יוחנן הסנדלר,
פינת שיינקין .ולא ייפקד גם ביתה הקטן והחם של דודה דינה ברחוב החשמונאים.
וכאן מתוך סדרת תמונות בחג סוכות ( 1936איזו סוכה נהדרת היו מקימים בחצר.
חבל שהיא לא בתמונה) ,בחרתי בשתיים :חנה ,יצחק ויעקב וכמובן גם עמיחי
ספרא שהיה בן־בית אצל דינה .וכאן גם מֹשל'ה בתמונה.
והיו גם ביקורים לכבוד אירועים מיוחדים שבאנו לתל אביב ,כמו למשל החתונה
של חנה ושלום ברמן ,בקזינו של תל אביב על שפת הים .יעקב מגדל ועמיחי
בכובעי שעם לבנים ,יצחק בלי כובע .ברקע אמא שלנו ואבא מטושטש .ולמטה
שושי חובקת את הנכדים של סבא-סבתא ,הנכדים הקטנים יותר .איציק חותם
את קבוצת בני האחיות (רק אחר כך בעתיד יבואו הנכדים בני האחים) .והנה
תמונה מהחופש הגדול ,על שפת הים.
כמה מילים לפני התמונות הבאות :החום בנהריים וגעגועיה של אמנו למשפחתה
בתל אביב גרמו לנו לעקור מנהריים .כשנבנתה בתל אביב תחנת החשמל “רידינג",
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ביקש אבינו העברה לתל־אביב .עוד שנים רבות התגעגענו למחוזות ילדותנו
בנהריים ,אבל השתקענו בתל־אביב ברח' קריית ספר פינת חשמונאים ,בטווח
הליכה ברגל לבית סבא בשיינקין ,לדודה דינה ברח' חשמונאים ,לדודה חיה
בשדרות רוטשילד ולדירתם המשותפת של תמימה ובני ושרה וצבי ,בשדרות בן־
ציון.
הנה תמונה מן היום הראשון לבואנו לגור בתל־אביב .גם תמימה הצטרפה לתמונה.
תמונה זו פותחת את תקופת תל־אביב .לרגע סטייה קטנה מקורותיה של שושנתנו
אל קורות משפחתנו הנרחבת .באותו קיץ של שנת  '37אירע רגע נדיר ויקר
בהיסטוריה של המשפחה :כל שמונת האחיות והאחים כולל חיים שבא מאפיקים
נזדמנו יחד לתל־אביב .אולי ליום אחד ,אולי לחצי יום .אך את המפגש הזה הנציחו
בסדרת תמונות יפהפיה .וכך אני זוכרת את הדבר :בשעות לפני הצהריים הייתה
אמנו במטבח ,טבלה ידה במים וגלגלה כדורי בשר לקציצות .כשידיה מבוססות
בבשר ובמים והשמן מבעבע במחבת נשמעה דפיקה בדלת והופיעה העוזרת של
דודה חיה ,והודיעה לאמי שהיא חייבת לבוא לשדרות רוטשילד  ,133כלומר לדירת
חיה כי שם מכונסים האחים והאחיות .אמי ניסתה לדחות את ההזמנה לביקור כי
שחזְ ָקה עליה מצוות חיה לא לחזור
הייתה טרודה בעסקי הבישול .אבל העוזרת ָ
בלי זלדה ,לא הרפתה ולא קיבלה כל תירוץ וכך בחיפזון רחצה אמי את ידיה ,שעוד
דבק בהן ריח השום והבצל ,החליפה שמלה ,העבירה מסרק בשערה ומיהרה ללכת.
גם היא תורגלה לשמוע בקול האחיות הבוגרות יותר .לימים היא שמחה מאוד
שלא נעדרה מן הכנס הנפלא ההוא שלא חזר עוד ,אך נשארו התמונות הנהדרות
של כל השמונה .תמונות מלאות יופי וחמימות משפחתית .ה"ביחד" הזה העניק
לדור השני של בני המשפחה .כלומר לנו ,הרבה אהבה וביטחון .הרגשת משפחה
במובן הטוב והעמוק ביותר של המילה .והנה שתיים מהתמונות ההן .היו הרבה
יותר אך היכן הן?
נחזור לשושי :שושנה למדה בתל־אביב בבית־הספר "הכרמל" .רוב תמונותיה מאז
וחזְ ָקה עלי מצוות מארגני הכנס הזה לא להדליף כי היא כלת
שמורות באלבומהָ .
השמחה ,ולכן אספנו רחל'ה ואני רק תמונות המצויות אצלנו .לכבודה של שושי
שפחדתי אפילו לבקש מתמונותיה ,שמא תחשוד .ואצל רחל'ה נמצאה התמונה
הזאת ששושנה הצטלמה לתמונת מחזור של סיום בית־הספר בסוף כיתה ח' .חבל
שצמותיה היפות ,העבותות קלועות לאחור ולא קדימה שנוכל לראותן.
בכיתה ה' או ו' הצטרפה שושנה לתנועת המחנות־העולים .כאן בתהלוכת האחד
במאי .כל שנה באחד במאי היו נערכות תהלוכות והפגנות של ציבור העובדים
בארץ ושל תנועות הנוער החלוציות .הייתה תחרות בין תנועות הנוער־העובד,
השומר הצעיר והמחנות העולים מי יופיע בתהלוכות אלו במספר רב יותר ובצורה
נאה ביותר .ואין פלא שבחרו בשושנה לעמוד ברביעיה הראשונה של השכבה
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שלה .נערה יפה ,תלבושתה נקייה ומגוהצת היא צועדת כאן ומייצגת את התנועה
בכבוד רב.
בסוף כיתה ח' עם סיום בית־הספר העממי נסעה שושי לעבוד אצל הלובנובים
בבציר בכרמי זכרון יעקב.
והנה ממחנה עבודה בקיץ הבא – על החמור.
וכעבור שנה נסעה למחנה עבודה בקיבוץ יגור .על גב התמונה כתבה אמא :קיץ
תש"ב לפני נסיעתה של בתנו שושנה לעבוד במשק יגור .הבריטים היו אז בארץ,
היו חיפושים בקיבוצים והורינו התרגשו מנסיעתה של שושנה ודאגו לתמונה
משפחתית של טרום פרידה.
וכאן תמונה לא של פרידה רק עם אבא ואמא.
ותמונה אחרת עם רחל'ה ומאחור כתוב :עם פתיחת גן מאיר בתל־אביב פורים
תש"ד ( )10.3.44ותמונת האחיות שח"ר ,שם פרי המצאתה של שושנה ,ראשי
תיבות :שושנה ,חוה ,רחל .עניין לשוני זה הוא אך שמץ מכישרונה וידיעותיה
בלשון .והרי מילדותה ועד היום שופעים החרוזים הלשוניים והיא ידועה בקלות
כתיבתה .כשהייתה מורה לא נזקקה להצגות או מערכונים משל אחרים אלא
חיברה בעצמה ואף המחיזה עם תלמידיה.
וכאן אנו באים לפרק מרכזי וחשוב ביותר בחיי שושנה ,היותה מורה בישראל!
מורה בכל רמ"ח ושס"ה .הנה היא כאן בין תלמידיה (קרית עמל תשי"א .)1951
כאן שושנה – אפילו שספורט הוא לא הצד החזק באישיותה ,בכפר החורש לא
היה מורה להתעמלות (מה שקוראים היום חינוך גופני) אז שושנה נחלצה להורות
גם התעמלות .כאן היא מדגימה בפני תלמידיה ומתעמלת איתם .אך בכול היא
שימשה דוגמה ומופת לתלמידים :באורח חייה ,ביושר ,בהצנע לכת ,באהבת דעת
ואהבת מולדת .בשנותיה הראשונות להוראה עבדה בקיבוצי הצפון :כפר החורש,
גניגר ,חניתה ועוד .ובאחד מימי החורף כשחיפה כוסתה בשלג – דבר נדיר בארצנו
– נסעה שושי לראותו במו עיניה והנה שמחתה בשלג.
עתה נעבור לפרק שושנה בחוג המשפחה המורחבת ,כאן ודאי רבים רבים מאיתנו
מכירים ומשתתפים בתמונות:
בחתונת שרה וצבי .פסח  .1940ובאותה חתונה שושנה ותמימה בקהל השרים.
בחתונת ישראל ורבקה.
ושוב האחיות שח"ר בחתונתי עם מנחם ( )1952תשי"ב.
ובחתונת רחל'ה 1953/4
וכמובן בחתונתה עם יעקב; עם המשפחה ועם סבתא זלדה וארני.
ובשמחות אחרות בחיפה  1966עם שלה ,ברוריה ,רננה ופנחס הקטן .והנה כבר
בבר מצווה של פנחס .בחצר הבית אצל הרצל ונסיה.
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אצל שרה וצבי בביתם .שושנה שרה ומוחאת כפיים וכפו של צבי שומרת על
זהבית הקטנה .וכאן בחצר אצל טובה ויעקב .וטובה כתבה מאחור :לשושנה ויעקב
מזכרת ממפגש משפחתי בצהלה .שלכם טובה ויעקב .תשל"ז.
מי גזר ולמה גזרו? הפתרונים כנראה לאלו שלא יצאו די יפה בתמונה וויתרו על
נוכחותם.
ואצל חיים באפיקים.
ואצלנו ברסקו בירושלים
וכמובן עם האחיינים בשפעת אהבתה של שושי:
עם פסי כשהוא בן שנתיים.
עם ארני – בן עשר
עם רותי (כי עם טלי ומאירה בנפרד לא מצאנו תמונות)
ועם דפנילי.
בחנוכה לפני שנתיים באו להדלקת הנר הראשון גם שושנה ויעקב .שושי קנתה
שני תיקים נהדרים ליעלי ולעמוסי .כשהצטלמנו לא הרפתה יעלי מן התיק האדום
שלה ואף הוא הונצח בתמונה .ותראו כמה היא שמחה .גם עמוס עם תיקו הירוק,
רק השולחן מסתיר אותו .מתנה מוצלחת מאוד.
ביום הולדתה הששים של שושי ערכנו – האחיות שח"ר ומשפחותיהן – פיקניק
ביער קריית ענבים .כאן תמונה של נינוחות במפגש המשפחתי ההוא .להתראות
במסיבת יום הולדת השבעים.
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י .הספד לאורי ברנר
אורי 10יקירנו ,בן־דוד אהוב מאוד,
בילדותנו הבטנו עליך בהערצה .ידענו שאתה מפקד חשוב ב"ההגנה" .לעתים
רחוקות היית בא לביתנו בתל־אביב ברגע פנוי ,קצר מאוד ,בין עיסוקיך ב"ההגנה".
אמא הייתה מציידת אותך בעוגה .אבא ממעט בדיבורים ,עוצר רגשות אך אוהב
אותך מאוד ,היה נפרד ממך בחצי חיבוק מבויש ואומר :שמור על עצמך .ואתה,
היית קופץ לטנדר האפור שלך ונעלם .היית נערץ מאוד.
אחרי מלחמת השחרור ,במהלך השנים טּושטש פער הגילים בינינו .זרימה של
קרבת משפחה ואהבה וחמימות פרצה מלבָך וידידות שנוצרה ,העמיקה עם
השנים .אהבנו את ביקוריך כשהיית בא בקיץ לירושלים לחופשה עם נֵ ְסיה
ותמיד ,תמיד הבאתם תמרים מתוקים שי מפרי אדמתכם .או כשהיית פוקד
אותנו בבואך לימי לימוד והשתלמות או כשבאת לירושלים לספריות ולארכיונים
לאסוף חומר לספריך ,לתיעוד מדויק מאוד ,שואף לשלמות של תולדות הקיבוץ
הפן החדש שנתגלה
חתרת לעיקר .נעם לנו ָ
ָ
עסקת בשורשי הדברים,
ָ
ו"ההגנה".
לנו באישיותך ,לבביות וחמימות משפחתית .דומני שבשנים אלה הרשית לפרסם
את חליפת המכתבים הכואבת בין אביך לאמך .בגדּולה ,בעדינות מרובה דאגת
להוצאתם לאור.
היית לא רק מפקד ומנהיג בקיבוץ ובפלמ"ח ,היית לראש המשפחה לילדיך ,נכדיך
ונינתך ,אך גם לראש המשפחה הברנרית .ראש ומנהיגָ ,ענָ ו מאוד ,ישר מאוד.
סמכת בעצה ,בדברי חכמה ודעת ,לעיתים בביקורת עצובה שכך הם פני הדברים.
היית אדם נהדר ,שלם.
אין מי שימלא את החלל שנותר בלכתך.

 10אורי ברנר ( ,)1993-1914בנו של הדוד יוסף חיים ברנר .ממקימי קיבוץ מעוז חיים בעמק בית
שאן ,סגן מפקד הפלמ"ח והיסטוריון צבאי.
חוה נשאה את ההספד בתאריך ג' ניסן תשנ"ג.
56

שער שני:
מורה ומחנכת ()1988-1948

י"א .זיכרונות :הלימודים בסמינר בית הכרם
באחד בספטמבר  1947באנו ללמוד כאן בסמינר .שכונת בית הכרם על בתיה
הקטנים בני קומה אחת ועציה הגבוהים הנהדרים שקקה חיים מתלמידי הסמינר.
לא רק בנות היו .רבים היו הבחורים ששנה שנתיים קודם לכן ,השתחררו מן
הבריגדה היהודית שלחמה באירופה נגד הנאצים ובאו ללמוד בסמינר ,כשהצבא
הבריטי מממן את לימודיהם .בכיתות ובמסדרונות הסמינר פרחה האהבה .היה
סתיו נפלא ,אך מלא מתח מבחינה מדינית .האם יצביעו באו"ם על הקמת מדינת
ישראל?
אני גרתי בפנימייה של הסמינר .רבים היו התלמידים שבאו מכל קצווי הארץ
ללמוד כאן .ובנוסף לשאלות הלאומיות הגדולות העסיקו אותנו גם השאלות
הקטנות של רמת המזון וכמותו ,או מדוע ארוחות ליל שבת מוגשות קרות?
הכול נמחה באחת לאחר ליל ה־ 29בנובמבר לאחר ההצבעה באו"ם והשמחה
שפרצה אחריה בארץ כולה.
למחרת החל המאבק .בהדרגה פחתו הלימודים .רבים מהתלמידים התגייסו באופן
חלקי בהתחלה ,ואחר כך באופן מוחלט לפעולות ההגנה.
אני מבקשת להזכיר חברים ומאורעות מאותה תקופה:
מאיר שטרנברג זיכרונו לברכה:
מאיר היה ניצול שואה שעלה ארצה .היה רציני ושתקן .גר עמנו בפנימייה .כאשר
המצור על העיר העתיקה נתהדק והלך ,והמורים מהעיר המערבית התקשו להגיע
לבתי הספר שם ,התנדבו מספר תלמידים מכתה ב' של הסמינר ,שכבר הספיקו
להתנסות במתן שיעורים ,לעבור לגור בעיר העתיקה ולהמשיך ללמד ככול שאפשר
המצב .אף מאיר היה ביניהם .הוא לימד בבית־ספר לבנות ב' (לאחר המלחמה,
בית־ספר לבנות ב' נפתח מחדש בקטמון ,מקום מושבם של מפוני העיר העתיקה,
אך ניתן לו השם בית־ספר לוריא) .באחת ההתקפות הקשות על העיר העתיקה
הנצורה נפל מאיר .היה בפנימייה כאב עז על נפלו .לא הייתה לו משפחה ורק אנו
החברים חשבנו כמה נורא הדבר שנצר יחיד ,אחרון למשפחה שנספתה בשואה,
נהרג כאן .אך הוא לא היה היחיד ,ומדי יום כאבנו את מותם של הנופלים שהכרנו.
ומשהו אישי על הנצחת זכרו של מאיר שטרנברג .כעבור שנים אחדות כשבאתי
להתקבל כמורה לבית־ספר לוריא נכנסתי לחדר המנהלת וכמובן רציתי לעשות
רושם טוב .והנה נחו עיני על ארון ספרים ועליו לוח מתכת המציין כי ארון ספרים
זה ,הוא לזכרו של המורה מאיר שטרנברג שנפל בעיר העתיקה .זו הייתה תודת
בית־הספר למורה צנוע זה .וכמובן חרוט שמו על לוח הזיכרון לנופלים בבית־
הספר לוריא.
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כמה מילים על חברתי תמר שטרן שחיה עד היום וכארבעים שנה הייתה מורה.
תמי הייתה נערה ירושלמית שלמדה עמנו בכיתה .היא גרה בתלפיות ,באותם
ימים שכונה מרוחקת מהעיר שעם פרוץ הקרבות התנתקה מהעיר .הנסיעה לשם
הייתה מסוכנת .אמה של תמי הייתה עורכת דין ,אז מקצוע נדיר מאוד לנשים .היא
נהרגה בנסיעתה מבית המשפט לביתה .לאחר ימי האבל עברה תמי לגור בפנימייה
שנתרוקנה מחלק ניכר של התלמידים .היה אז רצון לקיים את הלימודים עד כמה
שאפשר והפנימייה אספה אלינו את תמי שהשתדלה להיות אמיצה מאוד באבלה.
היא הפיחה חיים בקומה שלנו בפנימייה ,כי הביאה מביתה פטיפון ותקליטים:
את הסימפוניה השביעית של בטהובן וכן את הקונצרט לפסנתר שלו “הקיסר".
ועד היום ,במשך עשרות שנים ,שתי יצירות אלו מעלות בי את זיכרונות מלחמת
השחרור .לאורך כל חודשי המלחמה שהיינו בפנימייה נוגנו שתי יצירות אלו מאות
פעמים ,כי אלה היו התקליטים היחידים שהיו לנו.
בפניכם האירוע האחרון שאני מבקשת להעלות .בחדר האוכל של הפנימייה פחת
מאוד מספר האוכלים :חברים גויסו ועזבו את הפנימייה ,חברים נפלו ,והיו כאלה
שעזבו את ירושלים .וגם מנות האוכל הצטמצמו מאוד .היינו עומדות בתורים
למים עם פחים בידינו .אך חדר האוכל ואולמות הסמינר שימשו כמקום התארגנות
של פלוגות חיילים שעמדו לצאת לפעולות .היינו רואים את היוצאים ומתפללים
שנזכה לראותם בשובם.
יום אחד הגיעה פלוגה ובה ניסן זלדס ,אחיה של חברתי הטובה בת כיתתי אורה
זלדס-יציב שאחר כך הייתה מורה ארבעים ושלוש שנים בבית־ספר בית הכרם.
ניסן וחבריו שכבו עייפים ובוודאי גם רעבים לפי תנאי הימים ההם .לעת ערב
יצאו כתגבורת לעיר העתיקה .ניסן היה בעיר העתיקה עד יום נפילתה .כשנכנעה
התנדב ניסן לצאת עם הדגל הלבן .אני אומרת התנדב כי הערבים לא תמיד כיבדו
את כללי האמנה הבין לאומית והיו מקרים שירו בנושאי דגל לבן .ניסן יצא עם
שיירת הנשים והילדים שעברו לעיר המערבית והבטיח שיחזור כדי לצאת עם
הגברים לשבי בעבר הירדן.
אביו שישב בעמדה לא רחוק משנלר ,שמע שבנו בא בראש שיירת מפוני העיר
העתיקה ,וביקש רשות ללכת לראותו ,ואף הצדיק את דרכו שהבטיח לשוב ,ונתן
על כך מילת כבוד שלו שיצא לשבי .זו הייתה פגישתם האחרונה .לימים נפל נתן
זלדס האב בעמדת השמירה שלו.
לניסן שהיה בשבי במפרק בעבר הירדן לא הודיעו על כך .המשפחה החליטה שאין
להוסיף על צערו בשבי .הם היו מוסרים ד"ש מהאב ומתנצלים שאינו יכול לכתוב.
ניסן אפילו לא חשד שאביו כבר אינו בחיים .הרי הוא ידע שהאב בעמדות.
משחזרו השבויים וכל בני המשפחות באו לפגשם הם נאלצו לחכות עוד כמה
שעות עד שהשבויים ישתחררו באופן רשמי .רק ניסן הורד מהאוטובוס .אמו
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ואחותו חיכו לו ,אך הוא כעס על אמו ואמר :את תמיד רוצה שלבן שלך יהיה
הכי טוב ,אינך יכולה לחכות כמו כולם ,עד שגם אני אשתחרר .אך בדממה גדולה
למרות שמחת הפגישה היא הודיעה לו את הידיעה המרה שעליו לבוא לשבת
שבעה על מות אביו ז"ל.
אחרי המלחמה כשחזרנו למגורינו בפנימייה וללימודים בסמינר היינו בוגרים
מאוד .מצהלות השמחה לא נשמעו .כעבור כשלושה שבועות נקראתי למנהל
הסמינר ד"ר מלמן והוא הודיע לי שיש מחסור עצום במורים בשל העלייה העצומה
שבאה לארץ ויש צורך דחוף במורים .הוחלט שאצא מיד להוראה .ניסיתי למחות,
רציתי ללמוד ,אך הארץ שיוועה למורים.
בצער אך אולי גם מתוך רגש גאווה מוצנע שנבחרתי להישלח להוראה עזבתי את
הסמינר .לא ארכו השבועות ותלמידים נוספים הוצאו מהלימודים ונשלחו להיות
מורים .למדנו בכיתות להיות מורים.

בקריית עקרון  -עבודה ראשונה בהוראה
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י"ב .זיכרונות :הידידות עם אורה יציב
אורה 11חברתי ,בני משפחה ,חברות וחברים ,מאימתי אני מכירה את אורה?
מחודש ספטמבר  .1947הערה :גם אורה ,גם אני ,גם רבים מבני דורנו מונים
את התאריכים לפי הלוח העברי ,אך שנת הלימודים בארצנו נפתחת לפי הלוח
האזרחי באחד בספטמבר ,כך היה לפני קום המדינה וכך גם בימינו.
זיכרון ראשון :באנו לסמינר בבית הכרם ללמוד להיות מורות .כשבאתי לא הכרתי
אף תלמידה אחת ,אך אורה ועוד קבוצת תלמידות ירושלמיות מילאו את הכיתה
ודיברו וצחקו יחד.
ישבתי ליד השולחן הראשון בטור האמצעי של הכיתה .מאחורי ליד השולחן השני
ישבה אורה עם חברתה מהגימנסיה .היה שיעור בפסיכולוגיה .המורה העלה בעיה.
דנו בה .המורה פונה לתלמידה לסכם את הנושא .נשמע סיכום מגומגם .אורה
מצביעה ,מקבלת את רשות הדיבור ובבהירות רבה ,בהבנה נהדרת ועברית נפלאה
היא מסכמת את הנושא .המורה שבע־רצון ואני בהתלהבותי מיפי התשובה ,פונה
לאחור ובקול רם אני משבחת אותה :יופי! נהדר .לולא היה זה שיעור בוודאי
הייתי מוחאת כפיים משמחה .עדיין לא הכרנו אך שמחנו זו בזו .בחלוף הימים
העמיקה היכרותנו.
רק חודשים מעטים למדנו יחד .בכ"ט בנובמבר של שנת  ,'47לאחר פחות משלושה
חודשי לימוד ,הכריזו באומות המאוחדות על עזיבת הבריטים את ארצנו ועל
ייסוד שתי מדינות בארץ ישראל :ליהודים ולערבים .כבר באותו לילה ,בשרון
נרצחו יהודים בידי ערבים שדחו את הצעת האו"ם .עדיין לא הייתה מלחמה ,אך
מסלול חיינו כבר לא היה שקט.
בחודשים הבאים ,במלחמת השחרור ,כבר היינו חברות טובות ,אך הסמינר נסגר.
ירושלים הייתה במצור .לא יכולתי לחזור הביתה לתל־אביב.
יחד עם אורה ומשפחתה דאגתי לניסן שלא הכרתיו ,אך ראיתיו כמה פעמים כי
באולם ההתעמלות של הסמינר התמקמו חיילים וניסן היה ביניהם .אורה הראתה
לו אותי מרחוק .כאשר ניסן הלך בשבי לעבר הירדן ,רבתה דאגת המשפחה ואני
דאגתי עמם .כשנתן ,אבא של אורה ,נהרג במלחמה ,כאבתי יחד עם חיה ,אמא של
אורה ועם הדודה גיטה שגרה יחד עמם בדירתם ועם המשפחה כולה.
אחרי שביתת הנשק ,בספטמבר  1948נפתח הסמינר ,אך בשל גלי העלייה הרבים
של יהודי השואה ושל יהודים מארצות האיסלם ,היה מחסור גדול במורים ואנו
נשלחנו ללמד מבלי שהספקנו ללמוד בסמינר.
 11העלאת זיכרונות במלאות לאורה יציב  75שנים .חוה אמרה את הדברים ביום ו' .28.10.2004
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כאשר חזרתי לירושלים ללמוד באוניברסיטה כבר נתרחב מעגל חברותנו :אורה
נישאה לשאול ואני שמחתי מאוד בשמחתם ובאהבתם.
בשנות ההוראה הרבות שלנו ,עד צאתנו לגמלאות היו לנו שיחות יפות על
עבודתנו בבית־הספר .במהלך השנים ,לנושא החינוך בשיחותינו ,נוסף נושא חדש
יקר מאוד :ילדינו! אורה סיפרה את דברי החכמה של ילדיה ואני סיפרתי את
ילדי ושתינו שיבחנו יופיים ומתיקותם ולפעמים גם חלקנו את דאגותינו
חכמת ַ
על טרדות גידולם.
ובחלוף השנים הבאות נוסף נושא חדש ואהוב עלינו מאוד ,נושא יקר לנו :נכדינו
הנפלאים ,המוצלחים ,שאין כמותם לעונג.
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י"ג .פרקים מרומן בכתובים :בית־ספר ערב
לנערים עובדים בירושלים 1950
פרק א :קיץ  ,1949עניינים בירושלים עולים יפה
הייתה שעת בוקר מוקדמת ,רעננה ,אך רוחות מזרחיות בישרו על יום שרבי.
כששתינו קפה בצוותא ,אמרה אמא :חני ,אולי תוותרי היום על נסיעתך לירושלים:
ָ
התורים ב"אגד" נוראים ,הצפיפות באוטובוס והשרב וההתרוצצויות בירושלים –
12
יום קשה ,אולי תדחי את הנסיעה?
 אמא ,אבל אנו בקיץ ומה כבר משנה שרב בירושלים או יום לוהט של 35°בתל־אביב? אני מוכרחה לגמור את סידורי הרישום לאוניברסיטה ולחפש עבודה.
הלוואי ואגמור את כל העניינים בעוד שתיים-שלוש נסיעות נוספות .אין למתי
לדחות ,פסקתי בהחלטיות .אמא חייכה ,היא ידעה שצדקתי .פשפשה בארנקה,
שלפה חצי לירה ותחבה את השטר לידי ,לפחות שיהיה לך להרוות את צמאונך
ותיכנסי ל"מסעדה הקואופרטיבית" לאכול ארוחת צהריים .דחיתי את השטר.
ואת יודעת שיש לי כסף משלי ,מהשיעורים הפרטיים שלימדתי
אמא ,זה המון כסף ְ
בחודשים האחרונים .בכל אופן תודה לך .אמא לא ויתרה :חני ,מותר לאמא לדאוג
לילדה שלה ולתת לה ,אפילו אם יש כסף לילדתה .עוד תצטרכי את כספך .היא
קיפלה את השטר ובעדינות ותקיפות דחפה אותו לכיס שמלתי .נשקה לי ואיחלה
לי הצלחה.
 12בספר ,שהיה היצירה הספרותית הגדולה ביותר שחוה ניסתה לכתוב ,יש  10פרקים.
את סיום הסיפור התקשתה חוה לכתוב ,ולכן הסיפור מסתיים בטיול השנתי בפסח וללא
“אחרית דבר".
כל פרקי הסיפור הודפסו בתחילת שנות ה־ 2000על ידי שניים מנכדיה של חוה :עמוס שטרן
ואבנר גליק .פרקים א'-ז' של הסיפור שהודפסו על ידי אבנר גליק ,הובאו כאן כפי שהודפסו.
הפרקים האחרונים (ח'-ט'-י') ,שהודפסו על־ידי עמוס שטרן במחשב אחר ,ולא נשאר להם
גיבוי ,הודפסו מחדש בשנת  2011מכתב היד.
על פי בדיקת כתב היד :חוה החליטה בעריכה (שלה עצמה) להפוך את פרק ז' לפרק ח' (כנראה).
בשיחות באמצע שנות ה־ ,2000הביעה חוה את אכזבתה מכך שלא הצליחה למצוא הוצאת
ספרים שתהיה מעוניינת בהדפסת הספר ,והיא גם לא הסכימה להצעה להוציא את הספר
באופן פרטי .בדף נייר ,שנכתב בתקופה יותר מאוחרת (ובו כתב היד של חוה כבר פחות
רהוט) ,מצאנו את ההקדשה הבאה לסיפור:
“מוקדש באהבה לנערות ולנערים תאבי הדעת שעבדו קשה ביום והתמידו בלימודיהם בבית־
ספר בערב – והצליחו.
לחברי המורים שלימדו וחינכו את תלמידינו במסירות ללא גבול.
למנהלנו יעקב כהן ז"ל שללא לאות הקדיש את ימיו וערביו לקידום בית־ספרנו והביאו
לפסגות".
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ּובזִ יוֹו ָה ִראשֹון" (ח.נ.
עֹולם ֻּכלֹו ְב ָט ֳהרֹו ְ
“ּבעמֹד ָה ָ
אני אוהבת לצאת בהשכמת בוקרֲ ,
“ּפ ֵר ָדה") .יצאתי מביתי ושאפתי את צחּות האוויר במלוא
ביאליק בפתיחת השיר ְ
ריאותיי .הרחובות היו ריקים מאדם וממכוניות .צעדתי לאורך רחוב יהודה הלוי,
לעבר התחנה המרכזית ,שוקלת במחשבותיי את סדר יומי לכשאגיע לירושלים.
והנה מאחור משיכה שובבית בצמתי .מימי בית־ספר העממי הרחוקים ,שאז היו
הבנים “מתחילים" עם הבנות במשיכת צמותיהן ,איני זוכרת מתי לאחרונה משכו
את ,חייך אלי
בצמותיי .הסבתי ראשי לאחור .חני ,בוקר טוב ,הייתי בטוח שזו ְ
יואל .השבתי לו חיוך שמחה ולחיצת ידנו הייתה אמיצה מאוד – .לאן? שאל.
השבתי :לירושלים ,לאוניברסיטה – .נהדר! גם אני לשם.
שמחנו לפגישה .יובלות שלא התראינו .אני חושבת שמאז ההפוגה הראשונה
במלחמת השחרור לא התראינו .נו – אמר יואל – גם אז זו לא הייתה התראּות של
ממש :עמדת בצומת ביל"ו ואנחנו ירדנו לנגב .ראיתי אותך וצעקתי לך שלום .נכון?
נכון! נזכרתי ,בתחילה לא ידעתי מי קורא לי ומניין בא הקול וכשגיליתי אותך
במשאית הנוסעת כבר התרחקתם דרומה ונופפתי לך לשלום ואפילו הפרחתי לך
נשיקה .הסמקתי .באמת שמחתי אז לפגישה החטופה ובעיקר לעובדה שידעתי
שאתה בחיים.
לפני מלחמת השחרור למדנו יואל ואני ב"תיכון חדש" בתל־אביב .כשהייתי
בששית ,היה יואל בכיתה השביעית ,אך עיקר היכרותנו היה מהתנועה .הוא היה
מר ֵכז השכבה
בוגר בשכבה אחת מעלי אבל הדרכנו יחד את כיתות ו' .יואל היה ַ
וחברי .יואל יצא שנה
ִ
והצליח מאוד .כל צוות המדריכים של שכבת ו' היה נפלא
אחת לפנַ י ל"הכשרה מגויסת" ,כלומר לפלמ"ח ,לקיבוץ בנגב ואנחנו עוד נשארנו
שנה נוספת לגמור את התיכון ולהדריך בתנועה .בחופשותיו היה יואל בא לבקרנו
ונשמרו הקשרים .רק לאחר שנה כשגם אנו התגייסנו ויצאנו להכשרה נתרופף
הקשר כי אנו נשלחנו לגליל וממש לא התראינו .פרצה מלחמת העצמאות .כל אחד
היה נתון בקשיי הקרבות של אזורו ,למעט אותה פגישה בצומת ביל"ו כשיואל
חלף במשאית עם המחלקה שלו וצעק לי שלום ואני התרגשתי מאוד .בייחוד
שמחתי שאחרי האבדות העצומות של חברים שהיו לנו במלחמה ,ראיתי שהנה
יואל בחיים.
עתה המשכנו לצעוד יחד ברחוב יהודה הלוי .כבר כמעט היינו בפינת דרך פתח
תקווה כשיואל פנה ימינה.
 לאן אתה הולך?את רוצה ללכת?
 לתחנת הרכבת ,ולאן ְ לתחנה המרכזית. לתחנת האוטובוסים? השתגעת? לעמוד שתיים-שלוש שעות בתור ולהידחסאחר כך לחום ולזיעה? מה רע לנסוע ברכבת?!
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 היא נוסעת יותר משעתיים ,מתי נגיע? בוודאי לפני האוטובוס! בואי נמהר ,נספיק לרכבת של  .6:10יואל חזר להיותמרכז צוות ההדרכה .אחרי שהחליט לא היה מוכן לוויכוחים נוספים.
ֵ
בעצם שמחתי לנסוע ברכבת .בילדותי גרנו בעמק הירדן ופעמיים בשנה ,בראש
השנה ובפסח ,היינו נוסעים ברכבת לבית סבא-סבתא בתל־אביב ,לחוג עמם את
החגים .היינו נוסעים יום שלם ברכבת החלב שיצאה בהשכמת הבוקר מצמח ונסעה
דרך עמק יזרעאל עד חיפה .שם החלפנו רכבת ונסענו עד ראש העין .הקונדוקטור
היה צועק ראסאליין ,ראסאליין ,בערבית .שם הייתה התחנה האחרונה לנסיעתנו
ברכבת ומשם המשכנו באוטובוס לתל־אביב.
 דווקא יופי! כבר מזמן לא נסעתי ברכבת .זה באמת רעיון טוב ,נתרציתי .יואלמיהר לקופה לקנות כרטיסים ואני מיהרתי לרכבת לתפוס מקום ואפילו הצלחתי
למצוא מקום על יד החלון ,אך רק אחד ,כי ממולי כבר ישבו .טוב ,אפשר להתחלף
בדרך :מחצית הדרך אשב אני על יד החלון ובמחצית האחרת יישב יואל .אך
כשיואל הגיע והכרטיסים בידו ,הוא בכלל לא היה מעוניין לשבת על יד החלון:
בחודש האחרון נסעתי כל כך הרבה פעמים לירושלים שאני כבר מכיר את הדרך
“בעל פה" ,צחק .צפירה ועוד אחת ויצאנו לדרך.
הייתה נסיעה נחמדה .העלינו זיכרונות מלפני המלחמה וסיפרנו על המלחמה
והזכרנו חברים שלנו שנפלו ונעצבנו .ואחר כך דיברנו על האוניברסיטה .מה
תלמדי? שאל יואל ואני אמרתי שאני מאוד רוצה ללמוד תנ"ך וספרות ולשון
עברית והיסטוריה של עם ישראל והיסטוריה כללית .עדיין לא החלטתי סופית,
אך ברור שאלמד היסטוריה כי אז יש בסיס נרחב ומצע ליתר הלימודים .ויואל
אמר שגם הוא היה רוצה ללמוד היסטוריה ,אך הוא החליט ללמוד מדע המדינה
ויחסים בין לאומיים ,כי הוא חושב שעכשיו ,אחרי קום המדינה צריכים אנשים
שיקשרו קשרים עם מדינות אחרות ועם ַעמי העולם .אחר כך דיברנו על הדיור
ויואל אמר שהוא צריך למצוא דירה עם עוד סטודנט או למצוא חדר בשכירות.
ואז התערבו שני הבחורים שישבו בקרון מולנו ואמרו שהם מחפשים שותף שלישי
לדירה שהם קיבלו מ"הרכוש הנטוש" ושאלו אולי יואל רוצה להצטרף .התברר
שגם הם היו בפלמ"ח ,בחטיבת “הראל" ,ואף הם באים ללמוד בירושלים .יואל
שמח והסכים מיד באופן עקרוני ,אך אמר שקודם הוא רוצה לראות את הדירה.
מיקומה ב"ממילא" מצא מאוד חן בעיניו כי זה קרוב לבניין טרה־סנטה ,ששם
התקיימו הלימודים במדעי הרוח והחברה ,וכך חוסכים זמן וכסף לנסיעות .וכבר
היינו חבורה אחת .והם שאלו איפה אני אגור וסיפרתי שקיבלתי דירת חדר מדודי.
הוא שכר את הדירה לפני המלחמה לצורכי עבודתו ,אך עתה נשתנו פני הדברים
ובשעה זו הוא אינו זקוק לדירה אבל יצטרך אותה בעתיד והוא מפחד שבעל הבית
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יסלק אותו מהדירה ,כי הוא לא גר שם ,וזכויותיו ייפגעו כי זו דירה בשכר מוגן
ולכן הוא ישמח אם אני אגור בדירה ואז ֲחזָ ָקתֹו על הדירה לא תֹאבד .בכל אופן
שפר עלי חלקי ,כי דודי הנדיב אמר שאמנם הוא עושה לי טובה ,אך גם אני עושה
לו טובה בשמירת הדירה והוא נמצא נהנה ,ולכן הוא ימשיך לשלם את שכר הדירה
ואני אשלם את מסי הארנונה והחשמל .בעיני היה זה סידור יפה ואני אסירת
תודה לדודי והוספתי שאצלי עניין הדירה מסודר אך אני מוכרחה למצוא עבודה,
כי אפילו שבחודשים האחרונים נתתי שעורים פרטיים רבים ,הכסף שחסכתי לא
יספיק לכל ההוצאות בירושלים .ויואל אמר :גם אני עבדתי בחודשים האחרונים
לחסוך כסף .עבדתי על בולדוזר .בקיבוצו היה יואל אחד הטרקטוריסטים הטובים
ואחרי המלחמה כשהחליט ללמוד – כך סיפר – עבד בהכשרת קרקעות לבנייה
ולסלילת כבישים .שֹכרו היה רב ,אבל גם הוא לא הצליח לחסוך כדי מחייתו לשנה
שלמה.
יואל אמר שהוא מצא עבודה כמורה בבית־הספר ערב לנערים עובדים .יופי של
רעיון! התלהבתי ,אולי יש שם צורך בעוד מורים?!
וללמד בערב .הרי זה נהדר!
אפשר ללמוד במשך היום ַ
יואל הבטיח לבדוק.
איזה מין בית־ספר זה? התעניין אמנון ,אחד משני החברים שישבו מולנו .ויואל
הסביר שיש הרבה נערים ונערות שלא סיימו בית־ספר עממי בגלל המצב הכלכלי
הקשה בביתם וכבר בילדותם הם נאלצו לעזוב את הלימודים בבית־הספר ולצאת
לעבודה .אז "ההסתדרות הכללית" הקימה עבורם בתי ספר שלומדים שם בערב,
אחרי יום עבודה ,והמסיימים מקבלים תעודת גמר של בית־ספר עממי.
מאוד מאוד הייתי רוצה לעבוד בבית־ספר כזה ,אמרתי ליואל ,זו גם שליחות
חברתית וגם עבודה בשכר.
אתה חושב שהם צריכים עוד מורים? יואל אמר שהיום הוא ייפגש עם מנהל בית־
הספר והוא מוכן לשאול אם גם לי תימצא שם ִמש ַֹרת מורה.
את אל המנהל?
 ובעצם מדוע שלא תבואי היום גם ְ מה ,בלי להודיע לו? תמהתי. כן! ענה יואל :הוא עשה עלי רושם של אדם נפלא שאינו שם לב לגינוני טקס.ואת ,חני ,נורא מתאימה לבית־ספר כזה.
הוא רוצה מאוד לקדם את בית־הספר ְ
אני בטוח שתמצאי חן בעיניו.
אבל אני לא רציתי לנחות במפתיע מבלי שנועדנו ,כאילו אני מעמידה אותו בפני
עובדה.
יואל הציע שכשנבוא ל"טרה־סנטה" ,הוא יתקשר וישאל את יעקב ,הוא הוא מנהל
בית־הספר ,אם גם אני יכולה לבוא לפגישה .נתמלאתי שמחה ותקווה ,אך שני
חברינו ממולנו לגלגו קצת על התלהבותי.
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כבר חלפנו על פני שכונת מקור חיים עוד דקות מספר והגענו לתחנת הרכבת.
יואל קבע עם חבריו החדשים לבוא אחר הצהריים לראות את הדירה ואף רשם
בפנקסו את כתובתם .יצאנו כולנו יחד מתחנת הרכבת .רוח שרבית ירושלמית
קידמה את פנינו ,אך מלאי מרץ ועליצות צעדנו במעלה הרחוב .אחרי כברת דרך
קצרה פנו חברינו לרחוב דוד המלך המוליך לממילא ויואל ואני עלינו ברחוב קרן
היסוד בואכה טרה־סנטה.
למזלנו לא היה תור ארוך במזכירות למדעי הרוח ומשך הסידורים היה סביר .חתמנו
על כל המסמכים וסוף סוף קיבלנו את פנקס הסטודנט וכן כרטיס קורא – אישור
לשימוש בספרייה .יצאנו שמחים שגמרנו את סידורי הרישום לאוניברסיטה.
יואל טלפן ליעקב המנהל ושאל אם הוא יכול להביא חברה ,שהוא מאוד ממליץ
עליה כמורה .שמעתי את יעקב צוחק ושואל :זוהי החברה שלך? ויואל ענה :חברה,
אבל לא החברה ,עבדנו יחד בתנועה בהדרכה .היא הייתה מדריכה מצוינת ובוודאי
תהיה גם מורה מצוינת.
 טוב ,תביא אותה ונראה ,חתם יעקב את השיחה.היינו במצב רוח מרומם .עד כה היום הכל התנהל והסתדר יפה :גמרנו את הסידורים
באוניברסיטה ,יואל באופן מקרי גם מצא דירה ואני אולי אמצא עבודה כלבבי.
התקדמנו במעלה רחוב המלך ג'ורג' למרכז העיר .לאורך גן־העיר נתמשך קיר בטון
עבה ,שנבנה במלחמת העצמאות ,כדי להגן על ההולכים מפני צליפות הערבים.
עדיין היינו חדשים בירושלים .עצרנו והצצנו בחרכים שבקיר לעבר מזרח ירושלים:
מולנו – אך בגבולנו – מרחוק התנשא בניין ג'נרלי ,ובזווית העין הימנית ראינו את
חומת העיר העתיקה ,רחוקה ובלתי מושגת .קשה היה להינתק ממראות ירושלים.
כבר הייתה שעת צהריים חמה מאוד .ראינו שעלינו למהר כדי להגיע לשכונת “מקור
ברוך" לפגישה עם יעקב בביתו ובכל זאת עצרנו ליד קיוסק ושתינו גזוז ושתינו
ולא רווינו .מקוצר הזמן ויתרנו על ארוחת צהריים ב"מסעדה הקואופרטיבית".
יעקב קיבל את פנינו בש-לום ארוך ולבבי .לחץ את ידי ,טפח ליואל על שכמו
והכניסנו לחדר מוצל וקריר .שרינה ,האורחים הגיעו ,קרא לעבר אשתו .והיא באה
מהמטבח נושאת מגש עמוס פירות קיץ רעננים וכד לימונדה צוננת .טרחה ומזגה
שתייה לכוסותינו והאיצה בנו בחיבה לאכול ולשתות .הייתה נעימות רבה ופשטות
בהליכותיהם .המתח בקרבי פג.
יעקב שאל את יואל אודותיי ,ויואל סיפר לו על ההדרכה שלנו ב"תנועה" ושיבח
יחסי לחניכים ואת הפעולות המוצלחות שהעברתי .יעקב פנה אלי :אבל
ַ
את
הדרכה בתנועה אינה הוראה בבית־ספר .ועניתי שבכל זאת יש מן המשותף בדרכי
החינוך וביחסים האנושיים ,בין אם אלו תלמידים ובין אם אלו חניכי התנועה
ובוודאי נסיון ֶהעבר יועיל לי גם בבית־הספר .ואשר לתכנים ,אהבתי מאוד להכין
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פעולות עשירות ביֶ דע ועניין ,ואני מקווה שגם שיעורי יהיו כאלה .יעקב שאל
באילו כיתות אני מעוניינת ללמד .עניתי שבכיתות הגבוהות .יעקב אמר שכרגע
כיתה ד' וכיתה ו' עדיין אינן מאוישות ואני ביכרתי כמובן ללמד בכיתה ו' .יעקב
העיר שעלי לדעת שהכיתות אינן מדורגות לפי הגיל אלא לפי הידע של התלמידים.
הם כולם נערים ונערות בני ארבע־עשרה שנים עד שמונה עשרה .ובכל זאת אני
חושבת שאפשר לפתח שיחה ולהרחיב את הנושא בכיתה גבוהה יותר .נכון ,אישר
יעקב ,אך תדעי שהחברויות בבית־הספר חוצות את מסגרת הכיתה ,עוד תראי.
קלחה לה השיחה .יעקב התעניין אילו מקצועות אלמד באוניברסיטה ואחר כך דיבר
על קשיי הנערים ללמוד בערב ,על עייפותם לאחר יום עבודה .ובעבר היו באים גם
רעבים ישר מעבודתם ,וזו הייתה בעיה קשה .אחר הוסיף בענווה אך גם בגאווה,
שלפני כשנה וקצת יותר הוא הצליח להשיג לבית־הספר מימּון מנשות “הדסה" ומן
ההסתדרות כדי שהתלמידים יקבלו ארוחה חמה לפני תחילת הלימודים ,ועכשיו
לפחות הם לומדים כשהם שֹבעים ,אמר בסיפוק .ותדעו שהמורים אף הם חייבים
לבוא לארוחת הערב ,כי הסעודה המשותפת היא חלק מההווי ומחיי בית־הספר.
ניכר היה ביעקב שהוא אוהב את תלמידיו וגאה בהישגים של בית־ספר ערב .הוא
מאוד מצא חן בעיניי.
ואת תוכלי להיפנות מלימודייך ולבוא לבית־הספר לארוחת
ְ
לפתע חייך ואמר:
ערב כבר בשעה חמש וחצי? לא יכולתי להסתיר את התרגשותי :בוודאי ,בוודאי,
תודה לך .אני מבינה שקיבלת אותי כמורה לבית־הספר .בוודאי שאבוא בזמן.
אחר כך צחק יעקב ואמר :ברגע שאמרת “נִ ְסיֹון ֶהעבר" ,בה' סגולהָ ,ש ִבית את
לבי .נהניתי מן העברית שבפיך וגם מתוכן דברייך .ואני ,נהניתי מאוד מדיבורו של
יעקב ובעיקר מהגיית אותיות החית והעין כדרך המזרחיים .לא אמרתי זאת שלא
יישמעו הדברים כחנופה ,אך בהחלט הוקסמתי מיעקב.
גם יואל זכה לחיבתו ולהערכתו של יעקב .עם העלייה הגדולה מיד לאחר קום
המדינה ,אמר יעקב ,הגיעו הרבה בני נוער שלא למדו בארצותיהם בבית־הספר
וכבר עברו את גיל בית־הספר העממי .לכן ההסתדרות תפתח בירושלים עוד שני
בתי־ספר ערב לשנת תש"ט ( .)1949יעקב הציע ליואל להיות סגן מנהל בית־ספר
ערב בדרום העיר ,ששם הוקמה מעברה גדולה לקליטת העולים .יואל היה מופתע
ונרגש אך ביקש שהות לחשוב בדבר .ויעקב אמר :יפה ,יפה תחשוב ותשיב לי
בחיוב בטלפון או במכתב ומהר .יש עבודה רבה להקים את בית־הספר לקראת
תחילת שנת הלימודים.
יעקב ליווה אותנו עד למדרכה וביקש מיואל שיתקשר אליו בהקדם .ולי הבטיח
לשלוח את חומר הלימודים של כיתה ו' ,כדי שאוכל להתכונן לקראת שנת
הלימודים .נפרדנו בידידות ,בברכת להתראות באחד בספטמבר .בצאתנו אמר לי
יעקב שביום הראשון ללימודים תתקיים ישיבת מורים קצרה לפני שעות ההוראה
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למסירת ידיעות ראשונות .ואחרי הלימודים – ישיבת מורים ארוכה ושאביא זאת
בחשבון .צחקתי ואמרתי שכל עיתותיי יהיו בידי שהרי האוניברסיטה תיפתח רק
לאחר החגים ,כך שכל הימים בספטמבר יהיו קודש לבית־הספר.
ציפיתי לתחילת שנת הלימודים.

פרק בֵּ :כלים ,כלי ַה ָק ָשה בבית־הספר
הלימודים בבית־ספרנו החלו בשעה שש בערב ,אך קדמה להם מחצית שעה של
קורת רוח ושמחה :אכלנו ארוחת ערב חמה בצוותא ,תלמידי בית־הספר ומוריו.
יחד סעדנו בחדר האוכל של בית־הספר “למל" ,שנמצא בבניין מיוחד בחצר
בית־הספר .לא בכל בתי הספר לנערים עובדים קיבלו הנערים ארוחה חמה לפני
הלימודים ,אבל בבית־ספרנו הייתה זו שעה נפלאה.
כבר בפגישתנו הראשונה סיפר יעקב בקצרה על הסעודה המשותפת שהיא חלק
מחיי בית־הספר ומחייבת גם את המורים ,אבל במשך הזמן שמעתי מחברתי
עופרה את הסיפור בהרחבה:
לפני כמה שנים ,עוד לפני מלחמת השחרור ,הצליח יעקב בנמרצותו וביוזמתו
למען בית־הספר לרתום לעניין הארוחה קבוצת נשים ציוניות מאמריקה ,שביקרו
בארץ ורצו לעשות משהו למענה .הא נפגש עמן והביאן לבית־הספר .כל שתי
נשים התארחו בכיתה ,ישבו במשך שיעור שלם וראו את מאמצי התלמידים ללמוד
ולהתקדם ובעיקר להישאר ֵערים .הן התבוננו בפני התלמידים ,בלבושם הדל
ובנימוסיהם והתרגשו מאוד .כן ,הן רצו לעזור לבית־הספר ושאלו את יעקב כיצד
ובמה? הוא הציע להן לממן ארוחת ערב חמה לתלמידים לפני תחילת הלימודים.
הן התלהבו ומיד ניגשו לביצוע הרעיון הזה.
פסחו על מכשולי הביורוקרטיה ובמהירות ארגנו את העברת הכספים כי הן
הבינו שזהו צורך אמיתי ,וכבר בשנה שלאחר מכן קיבלו התלמידים ארוחה חמה
לפני הלימודים .כעבור חודשים אחדים ,כשנציגות של אותן נשי אמריקה באו
לירושלים וביקרו בבית־הספר ,הן גם השתתפו בסעודה עם התלמידים .כפי שהן
ציינו באהבהָ ,ע ַרב להן מרק הירקות החם בחדר האוכל של בית־הספר יותר מכל
מעדני אמריקה ומטבחי המלונות המפוארים שבהם התארחו .הן גם יכלו לחוש
את החמימות והאווירה הנעימה ששררה בחדר האוכל.
ליד כל שולחן על ספסלי עץ משני צידיו הצטופפו כעשרה עד שנים עשר תלמידים
מורה .במכוון לא היו מקומות ישיבה קבועים
מורה או ָ
ובראש השולחן ישבו ֶ
לתלמידים ,כי הם ישבו לפי החברויות שחצו את גבולות הכיתות.
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ימי הראשונים בבית־הספר התפעלתי מנימוסי התלמידים בחדר האוכל .הרי
למן ַ
ִ
רובם באו רעבים לאחר יום עבודה קשה וציפו לסעודה ,אך מעולם ,מעולם לא
דחפו או נדחקו.
ביום הראשון לשנת הלימודים לפני תחילת הארוחה ,כשהתלמידים כבר ישבו
ליד השולחנות ,בירך יעקב את התלמידים ואת המורים בשנת לימודים מוצלחת
ודרש בקצרה את המשנה מפרקי אבות“ :רבי שמעון אומר :אבל שלושה שאכלו
על שולחן אחד ואמרו עליו דברי תורה ,כאילו אכלו משולחנו של מקום ברוך
הוא" (פרק ג' משנה ג') .והסביר בקצרה ֶש ַאל לה לחבורת אנשים הסועדים יחד
להסתפק רק במאכל ומשתה ,אלא צריכים גם לומר דברי תורה ,כלומר ללמוד.
ואין הכוונה כאן רק לתורת משה אלא לכל לימוד .ואף אנו ננהג כך – הדגיש יעקב
– נלמד פרק קצר ,נושא קטן בטרם נאכל .דבריו אלו היו מכוונים לכל התלמידים
אך בעיקר לחדשים ,שהרי התלמידים והמורים הוותיקים כבר הכירו מן השנה
שעברה את הנוהג הזה של לימוד לפני הארוחה.
ושוב ברך יעקב את המסובים בשנת לימודים פוריה ,מעניינת ומוצלחת ,חייך אל
כל הנוכחים והשמיע “בתיאבון" ורק אז החלה הסעודה .לקראת שעה שש התרוקן
חדר האוכל וכולנו מיהרנו לכיתות להתחיל בלימודים.
וכן מדי יום ביומו לפני הארוחה הוקדשו חמש–שבע דקות לנושא מסוים .ביום
ראשון היה המורה אסף אחראי להציג בפני התלמידים נושא ‘מן המתרחש
בעולם' .לעתים בחר להביא נושא אקטואלי ,לעתים הבהיר מונח או מושג שהיה
בחדשות ,כדי שהתלמידים ,כאשר יקראו בעיתון או יאזינו לרדיו יבינו יותר טוב
את הנושא.
לתוכנית ביום שני הייתה אחראית נחמה .היא הייתה סטודנטית לפיזיקה וכימיה
וכבר למדה לתואר מ.א .אך בערב לימדה בבית־ספרנו .היא הקדישה את דבריה
לתופעות בטבע ,שאותן ניסתה להסביר באופן פשוט ,שווה לכל נפש ,שכולם
13
יבינו .פעם הביאה לחדר האוכל שפעת סתווניות שקטפה בין סלעי ירושלים.
היא חילקה לתלמידים את הפרחים ,פרח לכל שני תלמידים .אז הסבירה על חלקי
הצמח :שורש ,גבעול ,עלים ופרח ותפקידו של כל חלק .להפתעתנו היא ציוותה
עלינו לפרק את הפרח כדי לראות את העלי והשחלה ואת האבקנים ולא להסתפק
רק בעלי הכותרת הוורודים שהכרנו .בחיוך על פניה ,אך ברצינות הסבירה את
תהליך ההפרייה והיה קשב רב .אולי לא כל התלמידים זכרו את כל הפרטים ,אבל
היופי והרעננות שפרצו עם הפרחים לחדר האוכל ריגשו ושימחו את לב כולנו.
תמיד הייתה סקרנות לדעת מה יהיה הנושא המעניין הבא שנחמה תביא.
 13אז עוד לא נוסדה החברה להגנת הטבע שאסרה על קטיפת פרחים.
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ביום שלישי הייתי אני אחראית לתחום המוסיקה .בעיקר חשבתי על הוראת
שירים קצרים אך לעתים גם לספר משהו על המלחין או המשורר שכתבו את
השירים.
בקיץ ,לפני פתיחת שנת הלימודים ,כשיעקב קיבל אותי לעבודה בבית־הספר,
הוא שאל אם אני מוכנה להתנדב להכין נושא כלשהו של חמש עד שבע דקות
שיינתן בחדר האוכל לפני הארוחה ,אז סיפר לי על המנהג היפה הזה .בנפש חפצה
קיבלתי את הצעתו .ובמה תבחרי? 'על הנעשה בארצנו' השבתי מיד .אהה ,אמר
יעקב ,נושא זה כבר תפוס בידי נפתלי ,מורה ותיק בבית־ספרנו .ביום חמישי הוא
חותם את השבוע בסקירה על מה שקרה בארצנו ולפעמים גם מביא מסיפורי
ארץ ישראל .אינני חושב שהוא יוותר על חלקת אלהים שלו" :מן הנעשה בארצנו
הקטנטונת!" יעקב צחק :תחשבי על נושא אחר ,אבל לא מתחום הלימודים ,אלא
משהו נוסף שירחיב את אופק תלמידינו .אז הצעתי :אולי משהו במוסיקה? לימוד
שיר קצר ,או קנון? יעקב התלהב מאוד מהרעיון :אף פעם עוד לא עשינו זאת
את בטוחה שנוכל לשיר יחד בחדר האוכל? הרי זה נפלא גם מבחינה
בבית־הספרְ .
חברתית .הוא ממש קרן .אמרתי :לפחות נוכל לנסות ,וכבר היססתי אם אצליח.
בימי רביעי בשבוע דאגה עופרה לשיחה .היא לא בחרה בנושא קבוע אלא הכתירה
את בחירתה בשם" :שונות" .ותמיד היה מתח במה עופרה תפתיע אותנו .לפעמים
סיפרה על הצגת תיאטרון ,לפעמים על סרט .אם ביקר אורח חשוב בארץ ,סיפרה
עליו .בכל יום רביעי ציפינו להפתעותיה .וביום חמישי סיכם נפתלי את מה
שהתרחש בארצנו במשך השבוע.
רבות חשבתי איך ללמד שיר בחמש דקות ואיך לגוון את הלימוד .היה ברור
שהשירים צריכים להיות קצרים מאוד .פסוק אחד שאפשר לקלוט את מילותיו
מבלי לכותבן .בנוסף לשיר רציתי ללמד עוד משהו ,על מילותיו או על מנגינתו.
בפעם הראשונה לימדתי את השיר הלקוח מדברי ישעיה הנביא" :כי מציון תצא
תורה ודבר ה' מירושלים" .חלק גדול מהתלמידים הכיר את הפסוק .הסברתי
בקצרה שהשירה התנ"כית ואף דברי הנבואה כתובים בתקבולת .הסברתי מהי
תקבולת והדגמתי מפסוקנו :ירושלים מקבילה לציון ,דבר ה' מקביל לתורה .ואז
שרתי את השיר .היה לי קול עמוק ויפה .התלמידים האזינו ,פה ושם היו גם
גיחוכים וצחוקים ,אך התעלמתי .ואז שרנו כולנו את החלק הראשון "כי מציון
תצא תורה" .השירה הייתה מהוססת אך יפה .ניסינו שנית וכבר העיזו יותר .שרנו
גם את המחצית השנייה וכבר הייתה שמחה .אז שרנו את השיר כולו .העזתי לגזול
עוד דקה או שתיים ושרנו אותו בשנית וכשגמרנו פרצו מחיאות כפיים של הנאה.
כולנו נהנינו.
ביום השלישי הבא פתחנו בחזרה על השיר "כי מציון" והייתה שירה נהדרת.
החידוש מצא חן בעיני התלמידים .גם יעקב וחלק מן המורים הצטרפו לשירה.
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הפעם לימדתי מהו קנון אך בכל זאת שרנו אותו יחד והבטחתי שבשבוע הבא,
לאחר שנדע היטב את השיר ,נשיר אותו בשתי קבוצות:
"הימים חולפים שנה עוברת אבל המנגינה לעולם נשארת".
שרנו קטע אחרי קטע ואז שרנו את השיר בשלמות .כבר חרגתי ממסגרת הזמן אך
ציפינו לפעם הבאה לשירת קנון.
קל היה לשיר קנון בחדר האוכל כי ממילא הוא היה מחולק לשני טורי שולחנות
וכך בפעם הבאה לאחר שחזרנו על השיר ורצינו לשיר בקנון ,החצי השמאלי של
חדר האוכל פצח בשיר ותלמידי החלק הימני חיכו לאות ממני ופתחו בשירתם
יותר מאוחר .הצלחנו! ההנאה הייתה רבה .רוב התלמידים נחנו בחוש נפלא לקצב
והשירה הלהיבה ביותר.
לאחר שבוע הבאתי אותו קנון בתרגום שונה:
כל על פני ארץ הוא בן חלוף
רק שיר הזמר חי עד אין סוף.
הלחן כבר היה ידוע ומיד יכולנו לשיר את הקנון ,אך רציתי לעורר את תשומת
לב התלמידים לתרגום השונה והם הבינו שלאותו טקסט יכולים להיות תרגומים
שונים.
כשלימדתי את השיר "עֹזי וזמרת יה ויהי לי לישועה" ,נצרכתי להסביר מהי סינקופה
וכדי להדגישה הצעתי שנמחא כפיים ִבמקום הטון החסר .מכאן ואילך גם ללא
הוראותיי נתלוו לשירה מחיאות כפיים .הקצב היה בדמם ,שצף בעורקיהם של
התלמידים וההתלהבות הייתה רבה .בנוסף למחיאות כפיים היו תלמידים שהקישו
כף במזלג או כפית בספלי הקרמיקה העבים ,הקישו לפי הקצב והשמחה גאתה.
יעקב שחרד לכלי האוכל מהקרמיקה שמא יישברו ,ביקשנו להמעיט בהקשות.
אך אי אפשר היה לעצור את הקצב המתפרץ .ולא זו בלבד אלא שמעון ,נער
שובב ושמח ,תלמיד מכיתה ח' ,נכנס למטבח ,הביא שני מכסי סירים והקיש בהם
כבמצלתיים אמיתיים של תזמורת .רבתה השמחה.
אז עלה רעיון במוחי והצעתי ליעקב שנקנה כלי הקשה :משולשים ,מצלתיים,
תופים ,פעמונים וקסטנייטות ונלווה בהם את שירתנו .שניים-שלושה כלים לכל
שולחן שיעברו מיד ליד בין התלמידים .יעקב אהב יוזמות חדשות ומחא כפיים:
את תבררי מה מחירם של כלי ההקשה ואני אשתדל להשיג את הכסף.
יופי! יופי! ְ
הלכתי ל"זמיר" ,חנות לכלי מוסיקה ,ומצאתי שנצטרך כחמישים-ששים לירות
לשמע הסכום שנקבתי.
לכמות המינימלית של כלי ההקשה שלנו .יעקב נעצב ֶ
בלאו הכי לא רצו ב"הסתדרות" לשמוע על מין הוצאה כזאת לבית־ספר ערב.
יש צמצומים בכל תחום ואתה בא עם הוצאות נוספות ,נזפו בו .כמעט הייתי
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צריכה לנחמו ,אך גם אני מיאנתי להינחם :הנערים עובדים קשה ומשתדלים מאוד
בלימודיהם והנה יש פינת שמחה שאפשר להגבירה ,אך אין כסף .המשכנו ללוות
את שירתנו במחיאות כפיים ובהקשת כפות במזלגות.
והנה יום אחד בבואי לבית־הספר ,בא לקראתי יעקב כולו זורח :חני ,מצאתי מקור
לכספי התזמורת שלנו .ובלחש סיפר לי כי ארגון נשות אמריקה ,אשר מתרומותיהן
קיימת מסעדת בית־הספרַ ,מקצה כל שנה חמישים ל"י לכלים ,כלומר לחידוש מלאי
הצלחות והספלים והסכו"ם ,שהרי יש בלאי ושבירה .אך אנחנו ,אמר יעקב ,עדיין
לא השתמשנו בכספים אלו .וכי ראית כלים נשברים בחדר האוכל? הרי תלמידינו
הם מנומסים ,מלאכים בהתנהגותם בהם .אינך מבינה ,אמר יעקב ,יש לי תקציב
לכלים ,אך לא פירטו לאילו כלים .ובכן אני בוחר לקנות כלי הקשה ולא כלי מטבח,
את תביאי קבלה על כלים .אני בטוח שהיהודיות מאמריקה גם
ספלים וצלחותְ .
הן תשמחנה שלא שברנו כלי אוכל וקנינו בכסף כלי מוסיקה .כשהנשים תבואנה
לביקור ,נכבד אותן במרק חם ובשירה אדירה מלווה בכלי הקשה.
חזרתי ל"זמיר" וקניתי כלי הקשה וביקשתי הנחה כי זו קנייה גדולה .בעלי החנות
“זמיר" ,לאחר ששמעו למי נועדו הכלים ,לנערים עובדים ,התלהבו והוסיפו
לנו בהנחה רצינית גם תופי מרים ומנענעים ותיבה תהודה סינית ,שאותה רוב
התלמידים לא הכירו .הבאתי את ה"אוצר" לבית־הספר .ומדי יום ג' ,שעליו נאמר
פעמיים “כי טוב" ,הייתה לנו חגיגה ְשמחה מלּווָ ה בכלי הקשה.

פרק ג :שמואל שפירא
הפעמון כבר צלצל להתחלת הלימודים .כן ,היו אצלנו צלצולים לתחילת השיעורים
וסיומם ,גם כדי להידמות לבתי הספר הרגילים ,הצלצול יצר אווירה בית־ספרית.
יצאתי מחדר המורים לעבר כיתתי ומיד נלווה אלי נער ששאל־אמר :את גברת
חני?! חייכתי :אינני גברת אך אני חני .ואני – שמואל שפירא .אדון יעקב הפנה
אותי לכיתתך .אולי הוא עדיין לא הספיק לדבר אתך .אני לא למדתי באופן
מסודר ,בבית־ספר עממי .למדתי במעין “חדר" והמנהל הציע שאנסה בכיתה ו'
ואראה אם אני מתאים לרמת הכיתה .אני יכול להתחיל כבר היום? שאל בתחינה.
תמהתי למראהו .הוא היה דתי ,בהיר שיער ועור ,חובש כובע כהה ישן ,אך יכולתי
לתארו לעצמי גם כשכיפה לראשו ,נער ממאה שערים .הוא כאילו ראה את
תמיהתי והוסיף :אני משכונת כרם אברהם .חכם ורגיש – חלפה מחשבה בראשי
וכבר שבה את לבי.
הגענו לפתח הכיתה .הארתי לו פנים ואמרתי :ברוך בואך לכיתתנו .עכשיו בוא
תיכנס ואחרי הלימודים נשוחח .אחזתי בכתפו בחיבה והכנסתיו לכיתה .מבטי
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התלמידים ננעצו בו ,בוחנים אותו .מיד הצגתיו בפני הכיתה :בא אלינו תלמיד
חדש ,שמואל שפירא .אנא קבלוהו ועזרו לו להשלים את החומר שלמדנו מראשית
השנה .שלומי עדיקא אמר בגיחוך ,בלעג בלתי מוסתר :הוא משלנו? הבנתי את
כוונתו הרעה“ :אנו" בני עדות המזרח ,נערים ונערות עובדים ומה לו לדתי ,לבהיר
שער זה בקרבנו? השבתי בנעימות כֹלא מבינה את כוונתו אך גם בתקיפות :בוודאי
הוא משלנו! כל נער ונערה הרוצים ללמוד ,הם משלנו!
השטתי עיני על פני הכיתה ,מנסה למצוא לשמואל מקום ישיבה ראוי ,לא בקצה
הכיתה .על יד מי להושיבו? מי יאיר פניו לתלמיד השונה כל כך? זאת ועוד ,כיתתנו
מנתה שלושים תלמידים ,אחת הכיתות המאוכלסות ביותר בבית־הספר ,יהיה צורך
להכניס שולחן נוסף לכיתה ,אמנם לא ברגע זה ,אך עתה עליי לפתור את מקום
מושבו .והנה נחו עיניי על עזרא שישב לבדו ליד שולחנו .ציון היושב לידו לא הגיע
היום .הוריתי לשמואל לשבת במקום הפנוי עד אשר נסדר לו מקום קבע .אך עזרא
הפתיע :אני מוכן שהוא ישב כאן תמיד .במשפט ידידותי זה ניסה למחוק את טעמם
המר של דברי שלומי .אמרתי לעזרא :יפה ,אתה גם תראה לו מה למדנו עד כה.
ופתאום גם מרגלית ,בביישנות אך גם בהעזה אמרה :גם אני מוכנה לעזור .רחש חלף
בכיתה ונשמעו צחקוקי הבנות .שמואל צעד לעבר מקום מושבו.
פתחתי מיד בשיעור תנ"ך :עמוס פרק ב' .בשיחה קצרה חזרנו על השיעור הקודם
שבו נשא הנביא עמוס נבואות על העמים השכנים לישראל .תמרה ביטון,
תלמידה מצטיינת ,היטיבה להסביר שהנביא רוצה להדגיש בפני אנשי ממלכת
ישראל ,שאלהים הוא אחד ויחיד השולט על העולם כולו ,נושא שהרחבנו בו
בשיעור תנ"ך הקודם .עזרא אף הוא הזכיר מהשיעורים שכבר למדנו ,שהנביא
מדבר בהתחלה על העונשים שיבואו על העמים האחרים ובכך הוא מושך את לב
הישראלים שיבואו להאזין לו .נעים להם לשמוע שהנה אויביהם מסביב ייענשו.
לסיכום קראה מלכה את הנבואה על מואב וניסים קרא בקול רם ובוטח את
הנבואה על ממלכת יהודה .מנשה הוסיף שאף על פי שיהודה היא ממלכה אחֹות
לישראל ,אך גם בת תחרות ,בכל זאת שמחים הישראלים לשמוע על העונש
שיביא ה' על אנשי יהודה:
“ושלחתי אש ביהודה
ִ

ואכלה ארמונות ירושלים"

שמואל ישב דרוך ,מאזין ומתבונן בתלמידים הלוקחים חלק בשיחה ,משתדל לא
להחמיץ אף מלה .קיוויתי שיצביע ,אך הוא רק האזין ,לקלוט את הנאמר.
לאחר החזרה על השיעור הקודם פנינו לעיקרו של השיעור – נבואת עמוס על
ממלכת ישראל .אמרתי :עתה באה ההפתעה הבלתי נעימה לקהל השומעים
בממלכת ישראל .עמוס מניח לעמים האחרים ,לחטאותיהם ולעונשם ,ומפנה את
דבריו הקשים לשומעיו בישראל .עמוס מטיף להם מוסר על דרכיהם הרעות ,על
75

חטאיהם שלהם .וכל כולו של ספר עמוס – ציינתי – הוא קובץ נבואות קשות על
ממלכת ישראל .עברתי לקריאת הנבואה על ממלכת ישראל:
“על ְׂשֹל ָֹשה ִּפ ְש ֵעי יִ ְׂש ָר ֵאל
ַ
ַעל ִמ ְכ ָרם ַּב ֶּכ ֶסף ַצ ִּדיק

וְ ַעל ַא ְר ִָּב ָעה ֹלא ֲא ִׁש ֶיבּנּו,
וְ ֶא ְביֹון ַּב ֲעבּור נַ ֲע ָליִ ם…"

והמשכתי לקרוא עד סוף הפרק.
למרות היותי שקועה בדברי עמוס ,ראיתי בזווית עיני שעזרא הסיט את ספר
התנ"ך לעברו של שמואל כדי להקל עליו את הקריאה .רווח לי.
הייתה שיחה ערה על חטאי העם שהם בעיקר חטאים בין אדם לחברו :החזקים,
הרשעים ,למען בצע כסף מתנכלים לעניים ,ועושקים אותם .והשופטים בעבור
שוחד מטים את המשפט לטובת הרשעים .קראנו פסוק פסוק והסברנו את
חבלים יַ טו
משמעותו .הנושא דיבר ללב התלמידים .כשהגענו לפסוק “ועל בגדים ֻ
בּולים" ולא הבינו מהו החטא
“ח ִ
אצל כל מזבח" ,לא הכירו התלמידים את המילה ֲ
שעמוס מציין בפסוק זה .אז ראיתי את שמואל מרים אצבע מהוססת כמבקש
לומר ואינו מעז .מיד פניתי אליוׁ :שמואל ,אתה רוצה להציע פירוש? שמואל
הסמיק מאוד והשיב :למדנו בתורה בספר שמות שאם מלווים לעני כסף והוא
נותן את בגדו ,למשל את מעילו ,בתור משכון ,הרי המלווה צריך להשיב לו את
המעיל בערב ,כי בו הוא מתכסה שלא יהיה לו קר בלילה .אבל כנראה בימי עמוס
המלווים לא קיימו את חוקי התורה ולא החזירו לעניים את בגדיהם החבולים,
כלומר שניתנו כמשכון ,אלא הם פרשֹו את הבגדים על יד המזבח ,כשבאו לעבוד
לאלוהיהם .והעניים נשארו בצינת הלילה ללא בגד להתכסות בו.
שיבחתי מאוד את שמואל על דבריו .גם התלמידים התרשמו מפירושו ומבהירות
הסבריו .שמואל השפיל את עיניו ואמר :אנחנו בבית־הספר לא קראנו הרבה
בנביאים ,אבל למדנו הרבה בתורה.
הפניתי את התלמידים ,לאלה שהיה בידם תנ"ך מלא ,לקרוא את ַה ִפסקה בשמות
פרק כב ,פסוקים כה-כו וביקשתי מאסתר שתקרא בקול את הפסוקים למען אלה
שהביאו לכיתה רק את ‘תרי עשר' .אסתר קראה יפה ,בהטעמה“ :אם חבל תח ּבֹל
ֹלמת רעך ,עד בֹא השמש תשיבנו לו .כי היא כסותֹה לבדה ,היא שמלתו לעֹרֹו,
ש ַ
במה ישכב?!"
ֶ
כשאסתר קראה ,ראיתי את שפתי שמואל נעות ,מלוות אותה באמירת הפסוקים
בעל פה .שמחתי שדברי שמואל נאמרו בתבונה ונתקבלו ברצון אצל התלמידים.
יש תקווה להצלחתו.
השיעור השני היה שיעור חשבון .למדנו שברים פשוטים .ההתקדמות בכיתה
הייתה די איטית .חזרנו ותרגלנו וחזרנו עד שרוב התלמידים היו מבינים את
הפעולה הנלמדת .ראיתי ששמואל שולט היטב בחומר הלימוד ובמהירות פתר את
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התרגילים .המתח והדריכות מהשיעור הקודם פגו והוא היה בטוח ונינוח יותר.
קיוויתי שהוא יישאר בכיתתי.
השיעור השלישי היה שיעור מולדת ,חדש וזר לשמואל והוא שוב נדרך .הנושא
היה איזור השרון כמרכז הפרדסים בארצנו .גם לחלק גדול מתלמידי הכיתה היה
הנושא זר ,אך מראשית השנה כבר התחילו להבין שכל אזור בארץ ,על פי תנאיו
הגיאוגרפיים קובע את ענפי החקלאות המתאימים לו  -לאילו גידולים באזור יש
סיכוי להצליח יותר כלומר להניב יותר פרי.
שנלמד מראשית
ַ
הרגעתי את שמואל שבקלות הוא יוכל להשלים את החומר
השנה .אני אוכל להסביר לו אם ייתקל בקשיים.
ברבע לתשע נסתיים יום הלימודים .עזרא ושמואל קמו יחד לצאת מהכיתה .עזרא
אמר :אני גר בשערי חסד ,איפה אתה גר? אולי נלך יחד? שמואל ענה :אני גר
בכרם אברהם אך אני צריך להישאר לדבר עם גברת חני ,ועזרא העיר בצחוק:
אצלנו לא קוראים למורים גברת או אדון ,רק קוראים להם בשמם ובטח לחני
איננו קוראים גברת כי היא כמעט כמו חברה שלנו ואוהבת אותנו .שמואל חייך:
קשה יהיה לי להתרגל למנהג הזה אבל אני אנסה.
הייתי סקרנית לדעת מה הביא את שמואל לבית־ספרנו וציפיתי לשיחה עמו ,אך
ַשמש בית־הספר היה צריך לנעול את הבניין ולא היה לנו איפה לשבת ולשוחח.
הצעתי לשמואל שאלווה אותו לפחות עד מאה שערים ,אך הוא התחלחל ,לא!
דחה את הרעיון בתקיפות :אולי אני אלך אתך ,קצת בדרך שלך .הבנתי שאינו
רוצה שיראו אותו בשכונתו הולך עם בחורה זרה .וכך צעדנו לאט לעבר רחוב
יפו .דקות אחדות הלכנו בדממה .לא רציתי ללחוץ עליו .הגענו עד “ביקור חולים"
ברחוב הנביאים ועצרנו ליד עמוד חשמל שפנסֹו מאיר .שמואל החל לדבר לאט
כשוקל מה לספר ועל מה לפסוח :למדתי חמש שנים .אני אוהב ללמוד ,אבל אבא
שלי טען שאחי הבכור כבר לומד בישיבה אז אסור להפריע לו ולכן אני חייב לצאת
לעבודה ולעזור לפרנסת המשפחה .תוך כדי כך תוכל ללמוד מקצוע ,אמר .אמי
התנגדה להפסקת לימודי וגם אני התחננתי שירשה לי ללמוד עוד שנתיים-שלוש
עד שאתבגר יותר .אבל אבי אדם קשה ,מתרגז ורותח כשמביעים דעה שונה משלו.
הוא צעק על אמי שלא תתערב ולי הרביץ מכות נוראות.
כבר בסוף שנת הלימודים של כיתה ה' נכנסתי כשוליה לעבוד אתו בנגרייה .על כל
שגיאה קטנה ,אבי נותן לי סטירות כאילו שאני עוד ילד .גם ילד לא צריך להכות.
התקדמתי בנגרות אבל אני רציתי ללמוד ולהשכיל .בקיץ שמעתי משני נערים
בשכונה שגם הם עובדים ביום ,שמעתי שאפשר להשלים לימודים של בית־ספר
עממי בבית־ספר ערב לנערים עובדים .הם לומדים בבית־ספר כזה במקור ברוך.
אבל אני התעניינתי ואמרו לי שבית־ספר “למל" לנערים עובדים הוא יותר טוב
ומקדם יותר את התלמידים ,אז בחרתי ללמוד ב"למל" ולא במקור ברוך.
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אמרתי לאבא שלי שאלך ללמוד בערב אחרי העבודה ,אך הוא כעס נורא וסטר לי
על פני ואמר שלא יקום ולא יהיה כדבר הזה שאוציא את זמני על הלימודים ולא
יהיה לי כוח לעבוד .אמרתי לו שבכל זאת אני כן אלך ללמוד בתחילת ספטמבר,
כשתתחיל שנת לימודים חדשה .כמה ימים הוא לא דיבר אתי .אך אמי תמכה בי
בסתר ועודדה אותי כן ללכת ללמוד.
לפני החגים אמר לי אבא :אני לא יכול לעצור בעדך .אתה רוצה ללמוד – תלמד,
אבל בשום אופן זה לא יהיה על חשבון העבודה .ותתחיל רק אחרי החגים כי לפני
כן יש הרבה עבודה.
בחול המועד סוכות שינה אבא את דעתו והחליט שלא אלמד ,כי אמי צריכה ללדת
בעוד חודשים אחדים .תהיה הרבה עבודה בבית וצריך לעזור לה ,אז כדאי שבכלל
לא תתחיל ללמוד ,אמר .אני אמרתי בשקט ובלי התרגזות :אמרת אחרי החגים ואני
מתחיל ללמוד אחרי החגים .פניתי והלכתי אך הוא תפס אותי והפליא מכותיו.
לפני ראש השנה באתי ודיברתי עם המנהל יעקב .סיפרתי לו את הכול והוא
אמר :תבוא אחרי סוכות ותלמד אצלנו .המנהל עודד אותי מאוד .ואני אמרתי
לו :שמואל אתה באמת בן־חיל .אשמח מאוד אם תחליט להישאר בכיתה שלנו.
אני אעזור לך שתצליח ואני בטוחה שתצליח .אני אעזור לך ,גם עזרא יעזור וכן
יתר החברים .ושמואל אמר :כן ,כבר החלטתי ללמוד בכיתה הזאתי .אמרתי :אני
מאחלת לך שתצליח.
שמואל חייך ופנה לחזור לביתו .הוא היה מאושר אף שידע שאביו כבר ימצא סיבה
לחלוק לו מכות.
תוך זמן קצר ביותר השלים שמואל את חומר הלימודים שלמדנו מראשית השנה
והיה בין המצטיינים ביותר בכיתה .הוא ניחן ביכולת הסבר מופלאה .מיד כשהבין
שאלה קשה בחשבון או משפט בהנדסה הוא היטיב להסביר לאחרים בבהירות
רבה .הוא זכה להערכה רבה בקרב התלמידים ,פיצוי עגום על המכות והסטירות
ששֹבע מאביו.
לימים כשהתרגל ונתערה בכיתה ,הצעתי לשמואל שיקדים לבוא ויאכל עמנו את
ארוחת הערב המשותפת לתלמידי בית־הספר .הוא נבוך מאוד :חני ,הייתי מאוד
רוצה אבל אני לא יכול להרגיז יותר מדי את אבי .הוא יכעס שעליי להקדים בחצי
שעה לצאת מהעבודה ובעיקר הוא יצעק שבטח אוכלים טריפה אצל החילונים.
מוטב שלא אמתח את החבל יותר מדי .שמואל השפיל עיניו ,חשש שמא נעלבתי
על חשדותיו של אביו לגבי מאכלינו .לבי היה עם שמואל ,נער עדין וחכם מאוד.
היה לי רצון עז לחבקו ,לאמצו אל לבי ,אך מובן שלא העזתי ,רק אחזתי בידי בשתי
כתפיו ,הבטתי אל עיניו ואמרתי :אתה נער יקר מאוד ,חכם ורגיש .אני מקווה
גאה בהישגיך .הוא חייך
שיבוא יום ואביך לא יכה אותך ואמך תשמח בך ותהיה ָ
בעצבות ולחש אמן!
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בשיחה עם יעקב סיפרתי לו את כל הידוע לי על סבלותיו של שמואל שפירא
והצעתי שאולי כדאי שנתערב ונשוחח עם האב לטובת שמואל .יעקב דחה את
דבריי :השתגעת?! רק נזיק לו! הוא יחטוף מכות קשות על שסיפר בבית־הספר
שאביו מכה אותו .מוטב שלא נתערב ,פסק .אולי צדק יעקב ,אך לי היה קשה
להשלים עם מצוקה כזאת ,כשאנו כבולים ביכולתנו לשנות את המצב ולעזור
לתלמיד נהדר שלנו.

פרק ד :המורה נפתלי מבקר בכיתתי
כשיצאנו מחדר האוכל ופנינו לחדרי הלימוד ,נלווה אליי נפתלי ,מן המורים
הוותיקים בבית־ספרנו .הוא הרגיש קצת שלא בנוח כששאל :חני ,אפשר לבקר
אצלך מחר בשיעור? יעקב ביקש ממני שאבקר בשיעורים אצל המורים החדשים
ואולי גם אוכל לייעץ להם מניסיוני ולעזור ,אם יהיה צורך.
ברצון רב ,עניתי במאור פנים .בלבי חשבתי שטוב שיש מורה שאפשר לפנות
אליו ולהיעזר בו כשמתעוררת בעיה ,אבל הייתי שמחה לּו היה בא בעוד שבועות
מספר ,כשאני עצמי אהיה בעלת ניסיון רב יותר בכיתתי .אולי גם הוא חושב
כמוני ,אך חזקה עליו בקשת יעקב .נפתלי לא השאיר לי מרחב תמרּון או יכולת
להכין לכבודו משהו מיוחד ואולי זו הייתה כוונתו לראות אותי בשגרת העבודה.
הייתה לי הרגשה שאני עומדת למבחן ללא מתן זמן להתכונן .לאיזה שיעור אתה
מעוניין לבוא? שאלתי ,והוא אמר :לאיזה שיעור שתבחרי .אבוא מחר לכיתתך,
בשיעור הראשון .במחשבה ראשונית ,טבעית ,הייתי רוצה שיבוא לשיעור תנ"ך,
ששיעור זה הוא האהוב עלי ביותר ,אבל הייתי באמצע הפרק ב"עמוס" ואל סיומו
לא אגיע בשיעור הבא ,כך ייצא שנפתלי יראה קטע אמצעי ללא התחלה וללא
שאלמד בו סיפור לא ארוך,
ֵ
סוף ,לא משהו שלם .חשבתי אפוא על שיעור בספרות
מתחילתו ועד סופו ,והשיעור יהיה יחידה אחת שלמה.
ההחלטה שקיבלתי ,למרות היותה חפוזה ,שימחה אותי ובמצב רוח טוב נכנסתי
לכיתתי ללמד את שיעורי היום.
בערב ,בשובי עייפה מבית־הספר ,ישבתי לחפש סיפור מתאים ,לארגן את השיעור
למחר .הנושא שעסקנו בו היה – משל ואגדות .היה על כך חומר רב במקראה
שלנו והבחירה הייתה קשה .רבים מהסיפורים אהבתי אך היה עלי לתת דעתי גם
למבנה השיעור ולפעילויות שבו .השאלה היא איך לבנות את השיעור ,להצליח
להעביר את חוכמת הסיפור ויופיו לתלמידים .בלי נפתלי בוודאי לא הייתי נלחצת.
דפדפתי וחזרתי וקראתי ופסלתי סיפור זה ואחר ,וצמצמתי את מספר האפשרויות
ולבסוף נפלה בחירתי על ‘משפט הביצה' ,סיפור של ביאליק מתוך ‘ויהי היום',
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אגדות־עם שביאליק כינס וחזר וסיפר .שמחתי בבחירתי .את הספר ‘ויהי
ַ
קובץ
היום' קיבלתי מתנה מדודתי כשהייתי לבת־מצווה .שבתי וקראתי בו פעמים אין
ספֹור .את ‘משפט הביצה' אהבתי ועתה נחה דעתי .את הכנת השיעור דחיתי
לבוקר המחרת.
בצלילות דעת וברעננות של השכמת בוקר ,קראתי שוב את הסיפור ,החלטתי על
מהלך השיעור ,ציינתי לי ראשי פרקים וערכתי את השאלות הרצויות .אמדתי את
הזמן שאקדיש לכל נושא משנִ י בסיפור .מהלך השיעור היה ראוי בעיניי – השאלה
הייתה ,כמובן ,איך יעלה הביצוע בכיתה.
מיהרתי לצרור את ספריי ומחברותיי ללימודיי שלי וכן את הספרים לבית־הספר,
שּכן אותו יום היה גדוש שיעורים באוניברסיטה וכבר לא יהיה לי זמן לשוב
לחדרי .מהאוניברסיטה כבר אלך ישר לבית־ספר ערב.
בערב בצאתנו מחדר האוכל ללכת לכיתות נלווה אליי נפתלי .כשנכנסנו לכיתתי
והתלמידים תמהו לבואו של נפתלי ,אמרתי :היום יש לנו אורח ,נפתלי מורה ותיק
בבית־ספרנו ובוודאי רבים מכם מכירים אותו .עזרא התנדב ללכת להביא כיסא
לאורח ,אבל נפתלי סקר את הכיתה וראה שיש מקום פנוי .אז ביקש נפתלי מצדוק,
שישב בשורה האחרונה ,שיעבור קדימה ויפנה לו את המושב האחורי .אני רוצה
להרגיש “יחד אתכם" ,חייך נפתלי ,ולא לשבת מּולכם .התלמידים ידעו שהוא בא
לראות אותם אך גם את מורתם.
פתחתי את השיעור בחזרה קצרה מהי אגדה לפי מה שכבר למדנו בשיעורים
קודמים .התלמידים היו ערים והשתתפו יפה .רוויתי נחת .אחר עברתי לאגדת
‘משפט הביצה' לחיים נחמן ביאליק .פתחנו את המקראות ואני קראתי בקול לפני
הכיתה את האגדה ,שעניינה בקצרה הוא:
מעשה ברועה מרועי דוד המלך שלא שֹבע מארוחתו שהביא מביתו ,לחם וביצים
מבושלות .הוא ביקש מרעהו שישאיל לו ביצה להשֹביע נפשו .המשאיל התנה את
מתן הביצה בכך שהמבקש יבטיח וייׁשבע בפני העדים כי ישיב את הביצה למועד,
אותה ועל כל תבואתה אשר תביא ביצה לבעליה עד שתוחזר .המבקש אכן נשבע.
מקץ ימים רבים בא המשאיל לדרוש את נִ ְשיֹו ,את חובו .השואל סבר שעליו
להחזיר רק ביצה אחת ,אך המשאיל דרש מכסת כסף ,מספר עצום ,רב מאשר
תשיג יד הנתבע .זה טען בכֹה וזה טען בכֹה והדבר הובא בפני דוד המלך .דוד פסק
שאכן המשאיל צודק ועל השואל לשלם לו כפי שהתחייב.
לשבריר רגע הרמתי עיני מספרי לבחון את תגובת הכיתה .התלמידים היו שקועים
בספריהם אך ראיתי את שמואל שפירא מזדקף וחיוך רחב על פניו – תופעה
נדירה ביותר בחייו – כאומר בחריפות שֹכלֹו :איזה משפט מעוות פסק המלך! עוד
הוא מחייך ותר בעיניים למצוא לו שותף בין התלמידים ,שאף הוא סובר שמשפט
המלך אינו צודק ,זקפה מרגלית את ראשה והשיבה לשמואל חיוך ,וסומק ענוג
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נתפשט על פניה ואף שמואל הסמיק והשפיל את עיניו .מופתעת חייכתי לעצמי
בעדנה למראה לבלוב של ניצני אהבה – אולי הייתי רוצה לצפות בה עוד ,אולי
אהבה זו היא בלתי אפשרית – אך מיד המשכתי בקריאה:
“אהה ,אדוני המלך ואנֹכי לא אדע כמה?" זעק הרועה .אז ֵפ ֵרט המשאיל את
החשבון :ביצה ִּת ָּב ַקע אפרוח אחד .האפרוח יביא בשנתו השנייה שמונה עשר
אפרוחים וכן בכל שנה גם אפרוחים אלו יביאו כל אחד שמונה עשר אפרוחים.
ומאז שהושאלה הביצה עברו ארבע שנים .הנה החשבון עצום ורב.
הנתבע יצא מלפני המלך בפחי נפש .והנה נקרה לפניו שלמה ,בנו של המלך ,שהיה
עדיין נער והוא שאל את הרועה לעצבונו .הרועה סיפר לשלמה את אשר קרה לו
ואת אשר שפט המלך :חלף ביצה מבושלת אחת ,עליו לשלם הון עצום .שלמה הנער
החכם נתן לרועה עצה כיצד להיחלץ מצרתו :כאשר ייֵ צא גדודי המלך להתאמן
בשדה ייצא גם הרועה לשדה ויזרע לעיניהם מלוא חופניו פולים מבושלים ,ואם
ישאלוהו העוברים לפשר מעשהו :מי ראה פולים מבושלים נזרעים? יענה הרועה:
ומי ראה כי ביצים מבושלות ִּת ָּבקענה אפרוחים?
ואמנם מילא הרועה אחר עצת שלמה והדבר היה לחידה באוזני השומעים ,עד
אשר הגיע גם לאוזני דוד המלך ,אשר זכר מיד את משפט הביצה וציווה לקרוא
לרועה .המלך שאלו“ :האין יד בני שלמה ועצתו בכל הדבר הזה?" והרועה הודה.
אז קרא דוד לבנו ובזעף אמר :מה בפיך על הדבר הזה? אך שלמה לא חת והשיב
בעוז :האיש לקח מרעהו ביצה מגולגלת ,מבושלת ,אשר לא ידגרו עליה ולמה עליו
לשלם פי שבעים ושבעה? ופני דוד אורו כי הכיר בצדקת דברי בנו החכם ,נשק לו
ופנה לרועה ואמר“ :לך ושלם לרעך ביצה אחת".
אנחת רווחה עלתה בכיתה לצדק שנעשה .השיחה על הסיפור קלחה .רוב התלמידים
שיבחו את עוז רוחו של שלמה שלא נתיירא מפני המלך וכן את רוב חוכמתו.
אחרים אף שיבחו את דוד שידע להודות בטעותו .ברכה שאלה מדוע בחר ביאליק
לכתוב את הסיפור בלשון תנכית ולא בעברית שאנו משתמשים בה היום? שאלה
מוצדקת ,שיבחתיה .תמרה מיהרה להצביע ולענות :כי העברית התנכית יוצרת את
האווירה של תקופת התנ"ך ,שבה מתרחש סיפורנו וכך נוצרת אמינות גדולה כי
אין זו רק אגדה אלא סיפור אמיתי .נהניתי מתשובתה של תמרה ,שכה אהבתיה,
מהבנתה ומניסוחה הפשוט ,הבהיר .ראיתי שגם נפתלי שמח בתשובתה .הרגשתי
שהוא באמת בא ברוח אוהדת ,נכון לעזור .המתח שבי פג ומכאן ואילך התנהל
השיעור כרגיל ,כאילו אין אורח בכיתה.
כשכתבתי את שיעורי הבית על הלוח ,נשמע הצלצול לסיום השיעור .נפתלי חיכה
עד שסיימתי ואז קם והודה לתלמידים על השיעור היפה ועל דבריהם הנבונים
ונפרד מהם .הייתה לנו הרגשה שהוא נהנה והתלמידים שמחו כילדים ,ואף אני
הרגשתי שהשיעור היה מוצלח ומעניין .יצאתי ללוותו שתיים-שלוש פסיעות
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והוא אמר :נהניתי מאוד מהשיעור .אחרי הלימודים נשוחח ביתר הרחבה .היה
יפה מאוד וגם הקשר בינך לבין התלמידים חם וטוב.
הוא מיהר לכיתתו ללמד ואני חזרתי לכיתתי לשיעור השני :מולדת ,אך לפני
שהתחלתי בשיעור החדש שיבחתי מאוד את תלמידיי שהיו נהדרים בהתנהגותם
ובשיחתם .היינו במצב רוח מרומם.
בסוף היום באה עופרה לקראתי ושאלה :נו ,איך היה השיעור? ונפתלי ,שצעד
מאחוריה והיא לא ראתה אותו ,ענה :יפה מאוד! והכיתה של חני גם נעימה ונבונה.
עופרה פרשה לדרכה ,ונפתלי ואני פסענו לאיטנו כשנפתלי חזר על שבחיו :מהלך
השיעור היה בנוי היטב ,השיחה התנהלה בעניין והבנה ,הייתה התייחסות ללשון
הסיפור הן מצידי והן מצד התלמידים .בכיתה אווירה חברית נעימה ועוד ועוד ,אך
היו לו גם הערות ושאלות :מדוע במהלך קריאתי – שהייתה יפה ודרמתית וריכזה
את הכיתה – מדוע הכנסתי פירושי מילים ,למשל“ :ויבוא המשאיל לדרוש את
נִ ְשיֹו" הוספתי את המילים“ :את חובו" והמשכתי לקרוא ,או “חלף ביצה מגולגלת"
האין זה פוגם בסיפור? כך שאל נפתלי
הסברתי“ :ביצה קשה" תוך מהלך הקריאהֵ .
ואני אמרתי שלא את כל המילים אני מסבירה תוך כדי קריאה אלא רק את מילות
המפתח ,שאם לא יובנו מן ההתחלה ,לא יובן הסיפור כולו .הרי אם לא יבינו
שהרועה שאל ביצה קשה ,מבושלת ,והם לא הבינו את הביטוי ביצה מגולגלת ,הרי
כל הסיפור בטל והוא הדין במילה “נשיו" ,חובו .החוב כאן הוא ְבסיס הסיפור.
נפתלי טען שצריך לקרוא את הכתוב כמו שהוא ורק לאחר הקריאה להסביר את
שאת עומדת על דעתך וזו
ְ
המילים והביטויים הקשים .אבל הוסיף :אני רואה
זכותך .חשוב לי לראות שיש לך דעה בעניין ולא סתם נהגת כך .אני מעריך מורים
שיש להם דעה משלהם גם אם אינה תואמת את דעותיי ובכל זאת אני מבקש
שתהרהרי בדבריי.
אחר כך הוא שאל מה כבר הספקנו ללמוד מראשית השנה והסברתי שבשיעורי
עברית אנו עוסקים בספרות ומניתי בפניו את היצירות שכבר למדנו ,אך שיעור
אחד בשבוע אנו מקדישים לכתיבת חיבורים .הוא התעניין לדעת מה אני עושה
בשיעורים אלו ,וכן אילו נושאי חיבור הצעתי לכיתה .הסברתי שלא נתתי אף
נושא ציוני או מדיני כי איני בטוחה שיש לתלמידיי ידע מספיק בנושאים הרחבים
האלה ,אני חושבת שצריך לבחור נושאים הקרובים ללבם ואז אפשר להתרכז יותר
בכתיבה .כמחנכת הכיתה ,אמרתי ,חשוב לי להכיר את התלמידים ולכן בחרתי
נושאים מהווי חייהם ומסביבתם הקרובה .כבר כתבו שלושה חיבורים ואחר כך
גם קראנו אחדים מהם בכיתה ודנו עליהם.
הנושא הראשון היה :אבי או אמי או הוריי .כל אחד לפי בחירתו .הכתיבה הייתה
טובה והכרתי במשהו את היחסים בבית .הצטערתי לקרוא שיש בכיתתי כמה
מאם ,או מאב .נפתלי מאוד ביקש לקרוא חלק מן החיבורים
וכמה יתומיםִ ,אם ֵ
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והבטחתי לו שכאשר אאסוף את מחברות החיבורים לתיקון אך גם לשבח ,אעביר
אותן גם אליו.
הנושא השני היה :שכונתי או מקום מגוריי .גם בנושא זה נתוודעתי לנוף חייהם.
אולי לא כולם תיארו בדיוק את הצפיפות בביתם ,אך למדתי על מקום חיותם
ואפילו על השכונות בירושלים שאת רובן לא הכרתי .הנושא השלישי שכתבו היה:
מקום עבודתי .הם תיארו את מקום עבודתם אך בעיקר את היחסים בינם לבין
“בעל הבית" ,כלומר המעסיק או המעסיקה .היה להם מה לכתוב!
הרעיון מאוד מצא חן בעיני נפתלי והוא אמר שיציע זאת גם למורים אחרים .כך
גלגלנו דברים בנושאי ההוראה והרגשתי שטוב ששוחחתי עם נפתלי .הוא הזכיר
שידווח ליעקב על השיעור ועל שיחתנו .השעה נתאחרה ,נפרדנו בידידות .נפתלי
אמר :זו לא הייתה “ישיבת מורים" אלא “הליכת מורים" .צחקתי :אלו הם תנאי
עבודתנו.

פרק ה :ציון לוי
גם תמול גם שלשום גם ימים רבים אחרים ציון מאחר לבוא לשיעורים .ומשבא,
צונח ראשו על חזהו מעייפות והוא נרדם בשיעור .נפתלי בביקורו בשיעור
בכיתתי נתן ליבו לכך ותמּה מדוע לא הערתי את התלמיד שנרדם .אמרתי לנפתלי
ששוחחתי עם התלמידים על הירדמות בשיעורים והחלטנו שאנו לא נעיר תלמיד
המסבה תשומת לב מיותרת לתלמיד שהוא ממילא
ֵ
עייף ,כי זו הפרעה לשיעור
עייף ולא יקלוט הרבה מתוכן הלימודים ,רק יתבייש ויעמוד במצב לא נעים בפני
חבריו .החלטנו בכיתה שרק החבר היושב על יד היָ ֵשן ינסה בעדינות להחזירו
לשיעור .אם יצליח ,מה טוב! ואם לא ,ישלים אחר כך הנרדם את החומר החסר.
הן עייפותם אינה פרי פינוק אלא תוצאת עבודתם הקשה.
נפתלי אהב את היחסים שביני לבין תלמידיי ושיבח את שיחתי עימם ,אך יעץ לי
לפנות ליעקב ולדווח לו על תלמיד שמרבה לאחר ולהיעדר מן הלימודים ,שהרי גם
שינה בשיעור – חייך בטּוב – גם היא בגדר היעדרות.
נפתלי דחק בי לשוחח עם יעקב וללמוד יותר על זכויות הנערים העובדים
הקבועות בחוק .ההסתדרות השיגה הרבה למען הנוער העובד .אולי יש מקום
לשיפור נוסף ,אך צריך לדאוג ֶשמה שכבר הושג ונקבע בחוק ,יתקיים במקומות
העבודה .בפועל המעבידים מתעלמים מהחוקים ומנצלים את הנערים שאינם
יודעים את זכויותיהם .וגם אם יודעים ,הם מפחדים לדרוש אותן שמא יפטרו
את יודעת ,אמר נפתלי,
אותם .והלא הם זקוקים מאוד למשכורותיהם העלובותְ .
שלפי החוק חייבים המעבידים לשחרר את התלמידים הלומדים בבית־ספר
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ערב ,לפני גמר העבודה כדי שיוכלו להגיע במועד ללימודים .באמת? – לא
ידעתי! ותלמידינו ,הוסיף נפתלי ,מרביתם מפחדים לדרוש את קיום החוק ִמ ַּפ ַחד
פיטוריהם .בכל אופן עלייך להודיע ליעקב על התלמיד הזה ,ציון .ועלייך ללמוד
יותר על זכויות תלמידינו ולהביא אותן בפני התלמידים ,הטיח בי נפתלי תביעה
מוצדקת.
רציתי לדעת עוד על עבודתו של ציון והחלטתי להילוות אליו אחרי הלימודים,
בדרכו הביתה ,ולשוחח עמו על כך .הודעתי לחברתי עופרה ,המורה של כיתה ג',
שהערב לא נחזור יחד בדרכנו הביתה ,ושלא תחכה לי.
חשובות מאוד היו לנו שיחותינו עם התלמידים ובעיקר עם כל תלמיד בנפרד ,אך
בבית־הספר ערב לא היה זמן לשעות קבלה ,גם מבלעדי זאת היו השיעורים גדושי
תורה ,והרצון להספיק עוד ועוד לא בא על סיפוקו .רבים מהמורים נהגו אחרי
הלימודים ללוות את תלמידיהם בדרכם הביתה ולנצל את ההליכה המשותפת
לשיחה .לעתים חברו כמה תלמידים יחד והלכו עם המורה לשיחה כללית .לעתים
כשביקשנו לדבר ביחידות ,פרשו יתר התלמידים בעדינות והבנה והותירו את
המורה עם התלמיד היחיד .גם אנו המורים היינו פורשים כאשר מורה רצה לשוחח
ביחידות עם תלמידו.
הודעתי אפוא לעופרה שלא תחכה לי ונלוויתי לציון .כשהצטרפתי לתלמיד
להליכה ולשיחה משותפת ,הרגל היה לי להניח בחברּות את ידי על שכמו לאות
ידידות ,לאמר :זו שיחת ֵרעים .אך ציון היה כה גבוה וצנום שידי לא הגיעה
לכתפו .נרתעתי מלחבוק את מותניו ,בוודאי גם הוא היה נרתע ,וכך נותרה ידי
מונפת באוויר לשווא וצנחה .שאלתיו על עבודתו ,אך הוא לא ידע כיצד לפתוח
כבד עלי .גם בכיתה היה ציון מן
או לערוך את דבריו ופסענו יחד בשתיקה .לבי ַ
השתקנים ולא הייתי בטוחה ששיחה זו לרצון היא לו .שאלתיו כמה זמן הוא
כבר עובד בדפוס ,כמה שעות הוא עובד ביום ,מתי הוא מתחיל את עבודתו ומתי
גומר? בלחש דיבר .סיפר שבהיותו כבן אחת עשרה נפטר אביו .עבד בכריכייה
של ליפשיץ .אבי ישב וכרך ספר ופתאום צנח ומת .ניסו להחיות את אבי אבל
הוא מת .הייתי בכיתה ה' ,ב"תחכמוני" .אז הציע ליפשיץ ,כדי לעזור למשפחה,
שאני הבן הבכור אבוא לעבוד אצלו במקום אבא .תלמד את המקצוע ,אמר.
בלימודים הייתי תלמיד טוב וליפשיץ חשב שכדאי שאעבוד בדפוס והעביר אותי
מן הכריכייה לבית הדפוס שלו שנמצא באותו בניין .כבר בחופש הגדול אחרי
כיתה ה' התחלתי לעבוד .אני עוזר ַס ָדר שזו דרגה מתקדמת בסדרות הדפוס.
אני טוב בכתיבה ואין לי שגיאות וליפשיץ אמר שבמשך הזמן אני אהיה ַס ָדר
טוב .אכן ,אתה כותב יפה מאוד ,גם מבחינת התוכן ,שיבחתיו .אך הוא נשתתק,
היה מן השתקנים ,רגיל להיות מרוכז בסידור האותיות שלא יטעה ויינזף .דומני
שרווח לו .שתקנו אך הייתה נעימות רבה בהליכתנו יחד.
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למחרת הקדמתי לבוא לבית־הספר .רציתי לדבר עם יעקב בעניינו של ציון ,אך
יעקב היה עסוק ולא יכול היה להיפנות אלי ורק הסכים לשמוע בקצרה מה מציק
שאת באמת מוטרדת ,אמר וחייך אלי את חיוכו הטוב ,הרחב :אני
ְ
לי .אני רואה
מבטיח להישאר אחרי הלימודים ולדון עמך בזכויות הנערים העובדים .ואמנם
אחרי יום מייגע ועמוס נכנסתי לחדרו .יעקב כבר הכין על שולחנו את קובץ חוקי
העבודה של הנוער העובד .היה מוכן לקראם לפני .אמרתי :יעקב ,בישיבת המורים
הראשונה שנערכה בתחילת שנת הלימודים ,היית צריך לצייד אותנו בידיעת חוקים
אלו ,ולא רק אותנו אלא בעיקר את תלמידינו .הם צריכים לדעת את זכויותיהם
ולעמוד על כך שיקוימו .אנחנו יכולים לעזור להם ,אך הם בקו הראשון ,הם צריכים
שאת צודקת! חניַ ,חנָ ִתי ,את
ְ
לדעת מה מגיע להם .יעקב האזין ופניו הרצינו :בחיי
צודקת! אכן זוהי חובת בית־הספר ללמד את הנערים מהן זכויותיהם .הדבר חשוב
לא פחות מספרות וחשבון .הוי כמה זה נכון! בישיבת המורים הבאה נדון בחוקים
אלו .ובכל זאת לא תצאי מכאן ריקם .הנה קחי את הקובץ הזה ותעייני בו בביתך.
כך נודע לי שלפי החוק ,המעסיקים ,על חשבונם ,חייבים לשחרר את התלמידים
מעבודתם כך שיספיקו לבוא בזמן לבית־הספר ,שלא יאחרו ויפסידו מלימודיהם.
אכן הישג נכבד של הסתדרות העובדים .הייתי גאה .גאווה זו לזכויותיו של האדם
העובד נשאתי עמי עוד מבית הוריי ,אך עתה הייתה לה ממשות.
כבר למחרת ָח ַברתי אל ציון בדרכו הביתה .הסברתי לו את כל ההטבות שהוא זכאי
לקבל ממעבידו“ .בעל הבית" – תיקן ציון ,דחה את המונח “מעביד" .היה נינוח יותר
מאשר בשיחתנו הקודמת אתמול .ניסיתי לשדלו שייגש בהפסקת הצהרים לליפשיץ
“בעל הבית" ויזכיר לו את חוקי הנוער העובד ,שיבקש שישחררו מהעבודה יותר
מוקדם כדי שלא יאחר לבית־הספר ויסביר לו שהוא גם מפסיד את ארוחת הערב
החמה שהתלמידים מקבלים בבית־הספר .ציון נבעת :מה ,הוא ילך לדרוש או לבקש
מליפשיץ שיתן לו לצאת מוקדם יותר?! מורה חני ,זה בלתי אפשרי ,אמר בתוקף,
הוא יפטר אותי ַבמקום .אני לא יכול להפסיד את מקום עבודתי ,פסק .אבל ציון,
אמרתי ברּכּות ,לא תפסיד את מקום עבודתך .אתה חושב שליפשיץ רוצה לאבד
עובד כמוך? הרי אתה מצטיין בכתיבה :גם בעושר השפה וגם כותב ללא שגיאות
באופן מוחלט .הנה בשבוע שעבר כשהחזרתי לכם חיבורים וקראנו את חיבורך
“שכונתי" ראית לאילו ביקורות נפלאות זכית מהחברים בכיתה .ובאמת היה זה
חיבור מיוחד במינו .כשתיארת את כניסת השבת לשכונה כתבת“ :עם שקיעת
החמה שכונתנו עוטה שבת כשֹלמה" כמו בפסוק בתהלים “עוטה אור כשֹלמה",
וכולם התפעלו .אכן יש לך כשרון כתיבה אמיתי! איפה ימצא ליפשיץ עוד ַס ָדר
דפוס טוב כמוך ובמשכורת שהוא משלם לך? אך העיקר ,יש חוק והוא חייב לנהוג
לפיו .האם נער אחר שיבוא תחתיך לא ירצה לנצל את יכולתו ללמוד? האם עובד
אחר לא ידרוש לצאת יותר מוקדם מהעבודה? גם ליפשיץ חייב לציית לחוק.
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ציון החיש צעדיו ,כמעט רץ כרוצה לברוח מכל הנושא הזה .מה אני מתערבת
בחייו? אז הבריק רעיון במוחי .ציון חכה ,קראתי ועצרתי .גם ציון נעצר .נשמתי
עמוקות :אני אלך ואדבר עם אדון ליפשיץ .אם יהיה צורך ,גם יעקב יבוא .אני
אבוא מטעם בית־ספר ואתה אינך צד בדבר .ליפשיץ לא יוכל לטעון נגדך דבר.
אנחנו רואים שאתה בא מאוחר לבית־הספר ואנו רוצים לברר מדוע אינך מגיע
בזמן .תסביר לי בדיוק היכן נמצא בית הדפוס שלכם ,איך אגיע לשם?
ציון שתק .נשען על גדר אבנים ושקל בליבו את הצעתי .שתיקתו נתארכה .שתקתי
גם אני .לבסוף אמר ציון :ואם ליפשיץ ישאל איך הגעת אליו מה תגידי לו? אה,
אומר לו שתלמידי המצוין ציון אינו בא לסעודת הערב המשותפת שלנו ,הכוללת
ַ
אומר שציון לוי מאחר לבוא לשיעורים .זה מפריע למהלך
גם פרק לימוד קצר וגם ַ
השיעור וגם הוא עצמו ניזוק כי הוא מפסיד חלק מן השיעור .מכיוון שהחוק קובע
כי הנערים העובדים והלומדים בערב צריכים לצאת יותר מוקדם ממקום עבודתם,
באתי לברר עם “בעל הבית" מדוע ציון אינו מגיע בזמן.
ואם ישאל אותך איך ידעת לבוא לבית הדפוס שלו? הקשה ציון ,עדיין מפחד
להסתבך עם בעל הבית .אענה לו שהלכתי למזכירות בית־הספר ,הסתכלתי
בכרטיס של ציון לוי וראיתי היכן מקום עבודתו ובאתי .ציון חייך אלי ,כמעט צחק.
גם אני חייכתי ואמרתי :מחר אצלצל לאדון ליפשיץ ואקבע עמו מהו המועד הנוח
לו לקבל אותי לשיחה .הנה אתה אינך יודע מתי אבוא וגם אני עדיין איני יודעת.
אני מניחה לו לקבוע את השעה הרצויה ,רק שלא יהיו לו תירוצים להתחמק.
כבר פניתי ללכת וציון אמר בלחש :בית הדפוס נמצא בשכונת שערי חסד.
בלחש בלחש הסביר לי את הדרך ,לפנות ימינה ואחר כך שמאלה בין הסמטאות.
ולבסוף כשתראי מעין חומת אבן ובה שער ברזל גבוה ועליו מתנוסס מגן דוד,
תדעי שהגעת לבית הדפוס ולכריכייה של ליפשיץ .נשם לרווחה .הודיתי לו על
את כבר
ההסבר וכבר רציתי להיפרד לשלום אז ציון הוסיף :מורה חני ,אם ְ
מבקשת בשבילי ,אולי תבקשי גם בשביל ירוחם כבירי .הוא גם כן עובד אצל
ליפשיץ ולומד בבית־ספרנו בכיתה ג' .הוא שכן שלנו ,וארוחת הערב חשובה לו
אפילו יותר מאשר לי .ואם זה חוק ,אז גם לו מגיע .באותו רגע אהבתי מאוד
את ציון שדאג גם לחברו.
הבטחתי למלא את בקשתו :ודאי שהחוק חל על כל הנערים העובדים .היש עוד
נערים שעובדים אצל ליפשיץ ולומדים בערב? ציון אמר שבבית הדפוס אין ,אך
אולי יש בכריכייה ואולי יש הלומדים בבית־הספר ערב בסניף אחר .הוא הבטיח
לברר ואני הבטחתי שאטפל בכולם ואף אספר ליעקב שיעזור במקרה הצורך.
נפרדנו בשמחה ובתקווה.
למחרת טלפנתי לבית הדפוס של א' ליפשיץ וביקשתי לבוא לשוחח עמו .הוא
ניסה להתחמק בטענה שאין לו זמן להיפנות אלי .אך לא הנחתי .ביקשתי במפגיע
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לשוחח עמו ואמרתי שאתאים עצמי לכל מועד שיקבע .לבסוף נתרצה והציע
שאבוא למחרת בשעה שתיים אחר הצהריים .כמעט נפלטה מפי צעקת ‘אוי' שהרי
בשעה זו עלי להיות בשיעור ואחר בתרגיל של פרופסור מאוד קפדן שהיה מעביר
רשימות נוכחות התלמידים בשיעוריו .אבל אחרי שיקול דעת של שבריר שנייה
התעשתי ,הודיתי לו ואמרתי בנימוס רב שאכן אבוא בשעה היעודה.
בצוהרי יום המחרת סיימתי בחופזה את ארוחתי ב"מסעדה הקואופרטיבית".
כשיצאתי לרחוב ,הכתה בפני רוח קרירה ,נעימה של ראשית החורף .בצעד נמרץ
פניתי לרחוב בן יהודה ולהמשכו רחוב בצלאל ומשם לשכונת שערי חסד .חשבתי:
אשאל אנשים כיצד להגיע לבית הדפוס של ליפשיץ ,אך בשעת הצהריים לא
נראתה נפש חיה בסמטאות הצרות של השכונה .טיילתי לי .שמחתי :הנה כבר
כמה חודשים אני בירושלים ומדי יום צועדת במסלול קבוע :לומדת בטרה־סנטה,
בצוהרי יום נוהרת עם הסטודנטים למסעדה הקואופרטיבית ושוב ללימודים.
ולפנות ערב ממהרת לבית־ספר “למל" לנערים עובדים ועם לילה חוזרת מותשת
לחדרי .אין זמן לטייל בירושלים .הלימודים וההוראה ממלאים את היממה כולה,
ועתה הנה אני מסיירת בשכונה שכף רגלי עדיין לא דרכה בה ומי יודע מתי הייתי
מתפנה לטייל בין בתיה הקטנים הצפופים .נהניתי ,אך עדיין לא הגעתי לשער
הברזל הגדול של ליפשיץ .לפתע חלפו על פני שני נערים וְ תיקים בידיהם ,כנראה
חזרו מבית־ספר .שאלתי אותם איפה בית הדפוס של ליפשיץ והם שמחו להסביר
לי איך להגיע ואפילו היו מוכנים להילוות אלי כדי להיות בטוחים שאגיע בשלום,
אבל הדרך כבר הייתה קצרה ונפרדנו .ועוד סמטה ופנייה נוספת ושער הברזל
המתנשא ציין שהגעתי לבית הדפוס של ליפשיץ .השער באמת הרשים .בלט
בגובהו והמגן־דוד המתנוסס בעצמו עוד הגביהֹו בניגוד לבתים הקטנים וגדרות
חצרותיהם הנמוכות .ואם לשפוט לפי ציון לוי תלמידי ,גם אנשי השכונה צנועים,
שחוחים ,משפילי פנים.
השער היה רחב ,נפתח באמצעיתו לשתי דלתות .חלקה התחתון של כל דלת
היה עשוי לוח של מקשת ברזל אחת והעניק לשער את כוחו וכובדו .אך החלק
העליון נסתיים בקשת יפה מאוד והיה מסורג מעשה ידי צורף אמן באשכולות
ענבים ,בעלי גפן מברזל מלוטש וקנוקנות ברזל מתפתלות ומשתרגות ומעוררות
בלב זכר ויופי של כרם אמיתי .התענגתי למראהו .אך בנקודת הקודקוד של קשת
השער היה תקוע מגן דוד ,אף הוא מברזל מרוקע ועליו פיתוחי עלים יפים.
והייתה צרימה נוראה בשילוב ענבי הכרם עם המגן־דוד .שמחתי חלפה .היה
משהו מעוות בצרוף הזה ,אולי באיש הזה היושב מאחורי השער שאילץ את
האמן להרכיב מגן־דוד על גבי עלי הגפן ואשכולות הענבים .הרגשת עצב צבטה
את לבי.
פתחתי את השער ונכנסתי.
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החצר הייתה גדולה ורחבה ובה גלילי נייר ענקיים ומגדלי לוחות קרטון לכריכייה.
דרך יפה וישרה ,מרוצפת אבנים מסותתות ,חצתה את החצר והוליכה מהשער
לדלת הבניין הבנוי מאבן אדמדמה .העפתי מבט על סביבותיי ולפתע אמרתי
את משהה
לעצמי :חני ,מאימתי את מתעניינת כל כך בנוף? באבני בנייה? האם ְ
את רגע כניסתך לבית הדפוס? האם נתקפת במורך לב מפני הפגישה עם ליפשיץ?
חייכתי :לא ולא! לא היה ועד היום אין בי מורא מפני אנשים חשובים או מאלה
השֹמים עצמם חשובים ,במעלה גבוהה .הרגשת השוויון בין בני אדם ,שכולנו
נבראנו בצלם ,מפעמת בי בעוצמה רבה.
פעם בנעוריי בתל אביב ,כשהייתי מדריכה בתנועה ,לצורך הכנת פעולה לשכבה
כולה נזקקתי לחוברת שכתב ברל כצנלסון .הלכתי ל"חדרי העיון" ברחוב מקוה־
ישראל להשיג את החוברת ,הלכתי ל"בית האדום" ברחוב הירקון ,ניסיתי למוצאה
בבתי חברים וידידים – לשווא ,החוברת לא נמצאה לי .אמי אמרה ספק בתמימות
ספק בצחוק :אולי תלכי לביתו של ברל כצנלסון ,שגר ברחוב מאז"ה במעונות
עובדים א' ,לא רחוק מביתנו ,ותבקשי ממנו את החוברת ,בוודאי אצלו תמצאי.
בצר לי מאוד ,אכן פניתי לביתו של ברל .דפקתי על דלתו .ברל עצמו פתח לי את
הדלת והכניסני לפרוזדור דירתו .הסברתי לו שאני מדריכה בתנועת “המחנות
העולים" ועליי להכין פעולה לשכבה ,פעולה המתבססת על דברים שכתב ,אך
למרות מאמציי לא הצלחתי להשיג את החוברת “דרכנו לאן?" ואולי הוא מוכן
להשאילה לי .ברל הקשיב במורת רוח ואמר שאינו יכול להשאיל מספריו לאדם
שאינו מכיר ,מה גם שחוברת זו אזלה מן השוק ויש לו רק עותק אחד .הצגתי
עצמי בשמי וציינתי שדודתי מעין חרוד היא ידידה קרובה לו ולאשתו ,כך שאיני
זרה לגמרי ואל לו לחשוש שמא לא אחזיר את החוברת .אשמרנה ואחזיר אותה
מיד לאחר הפעולה .והעיקר הרי חשוב שכולנו נתחנך לאור דבריו ,שהרי לשם כך
נכתבו .בלבי חשבתי שהוא היה צריך לשמוח שהנוער קורא את דבריו ודן בהם.
ברל בחוסר חשק מוחלט נתרצה להשאיל לי את החוברת .הודיתי לו מאוד ויצאתי
שמחה כשהחוברת בידי.
מדוע דווקא עכשיו נזכרתי במעמד ההוא ,האם לעודד את רוחי שאכן סתם נערה
קטנה יכולה להצליח ,והרי כבר אז ,בהרהור שני חשבתי שצדק ברל שלא רצה
להשאיל לי חוברת שאי אפשר היה להשיגה ,אף שאני החזרתיה לו בערב ,לאחר
הפעולה.
חדר משרדו של ליפשיץ היה בקומת הכניסה .אל דלת חדרו הוביל מסדרון קטן
שלידו היה חדר מזכירתו ודלתו הייתה פתוחה ,כך יכלה המזכירה לפקח על
הנכנסים .הצגתי עצמי לפניה והיא אמרה כן ,מר ליפשיץ יודע על בואך .הורשיתי
להתקדם לעבר חדרו.
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כשנכנסתי נדהמתי לראות איש קטן יושב ליד שולחן כתיבה ענקי .גם ראשו
היה קטן ,רובו קירח אך שארית שערותיו החלו מלבינות .הרגשת דחייה עלתה
בי .הוא לא הציע לי לשבת ונשארתי עומדת מולו .פתחתי מיד בדברי הסבר על
לשלח מוקדם את הנערים העובדים ,שלא סיימו
החוק המחייב את המעסיקים ַ
חוק לימודם בבית־ספר עממי ,כדי שיוכלו ללמוד בבית־ספר ערב ,להשלים את
תלמודם ולקבל תעודת גמר של שמונה שנות לימוד בבית־ספר עממי .ולכן...
ליפשיץ עשה בידו תנועת ביטול וקטע את דברי :ההסתדרות שלכם אינה יכולה
לקבוע את סדרי העבודה בבית הדפוס שלי .הנערים הם חלק ממערך העבודה
הכללי ואם הם יצאו מוקדם ,מי ישלים את עבודתם?
אדוני ,אמרתי בנעימות רבה אף שבתוככי נפשי רתחתי מזעם ,החוק מחייב את
כולם ואל לי להתערב במציאת פתרונות לסידורי העבודה בבית הדפוס שלך.
לשלח את הנערים לבית־הספר במועד.
בטוחה אני שכמנהל תמצא דרך נאותה ַ
זאת ועוד ,התלהבתי ,אתה צריך להיות מעוניין שעובדיך יהיו יותר משכילים,
שהרי אין עבודה בדפוס כעבודה בבית חרושת .אמרתי ברכּות :אתה כאיש ספר –
על המשפט הזה חשבתי בביתי ,הכינותיו מראש ,לא רק להיאבק אלא גם לחפש
שסדר דפוס טוב יהיה לא רק פועל טכני ,אלא גם
דרך שלום – אתה יודע שחשוב ַ
יידע היטב לשון עברית ,ויימנע משגיאות ,האין זאת?!
דברים שאני מאמינה בהם ,יוצאים מפי אמינים ונלהבים .מר ליפשיץ מכיסא
את באמת מאמינה
ישיבתו הביט אליי ,העומדת ,מלמטה למעלה ,וסקר אותיְ .
בדברייך ,אמר .חייכתי :כבר אמר זכריה הנביא “דברו אמת איש את רעהו".
ות ַמּה :גברתי יודעת ספר .אתם בית־ספר חילוני?!
בתנועת יד הזמין אותי לשבת ָ
התעלמתי מתנועת ידו .התנ"ך הוא של כולנו ,השבתי .אז אמר :שבי נא גברתי.
תודה לך ,ישבתי .משהו נטה לטובתי אך מיד נדרכתי :חני ,אל תתפתי לשמוח,
באת לשכנעו לשלח את הנערים מוקדם לבית־הספר ,אל תחוגי בלבך ניצחונצ'יק.
חזרתי לעניין :לציון לוי יש כשרון רב ללשון ולכתיבה .לשונו עשירה וצבעונית,
הוא כותב חיבורים יפה מאוד ,זאת אני אומרת לך כמורתו ,ואף אתה בוודאי
שמת לב שאין לו כלל שגיאות כתיב ,אף לא אחת ,והרי הוא למד בבית־ספר
רגיל רק עד כיתה ה' ,עד מותו של אביו .הוא מאוד מעריך ומוקיר אותך שקיבלת
אותו לעבודה ,שיוכל לעזור בפרנסת המשפחה .הוא נער מוכשר מאוד ,הוא חייב
להמשיך ללמוד ולהתקדם .בוודאי גם אתה דורש טובתו ומהשכלתו גם אתה תפיק
תועלת ,שהרי עבודתו תהא משופרת יותר .והוא הדין לגבי שאר התלמידים למשל
ירוחם כבירי .עליהם לבוא לבית־הספר במועד .ומתי רוצה ,גברתי ,שאשחרר את
הנערים? שאל ליפשיץ .ובו ברגע הרגיש שמבחינתו הרחיק לכת ,שבשאלתו הכיר
בזכותי לקבוע את שעת סיום עבודתם וגם דיבר על הנערים העובדים אצלו ולא
רק על ציון לוי .הוא נע על כיסאו באי־נוחות.
89

לשלח את הנערים כך שיוכלו
מר ליפשיץ ,לא אני הקובעת ,החוק קובע שיש ַ
להגיע בזמן לפני תחילת הלימודים ולא לאחר .אני חושבת שעליהם לצאת לבית־
הספר בשעה חמש .מה? נזעק ליפשיץ ,את רוצה שבשעה חמש הם כבר יעזבו את
העבודה? כן! עניתי בתקיפות ,מתחילים אצלנו בשעה חמש ושלושים .ואני יודע,
אמר ליפשיץ ,שהלימודים מתחילים בשעה שש.
 אצלנו מתכנסים בשעה חמש ושלושים בחדר האוכל לסעודת ערבית משותפת.לרבים מתלמידינו זוהי הארוחה החמה היחידה שלה הם זוכים במשך היום.
“אם יש קמח יש תורה" ,לא רק הארוחה חשובה ,והיא חשובה ,הדגשתי ,אלא
לפני האוכל אנו לומדים בצוותא משהו מענייני דיומא מן הנעשה בארצנו או
בעולם .רבים מן הנערים אינם מספיקים לקרוא עיתון ,וחשוב שיידעו מה
מתרחש בעולמנו .לימוד זה חשוב עד מאוד!
 זה כלול בחוק? שאל. אדוני ,אתה הרי יודע ,שאם בבית־ספר רגיל הלימודים מתחילים בשעה שמונהבבוקר ולפני כן יש שעת תפילה או למשל בבית־ספר חילוני יש התעמלות
כללית בחצר לפני הלימודים ,אף חלק זה נכלל בשעות הלימוד וחל על
כל התלמידים ,הם אינם פטורים מפעולה חינוכית זו .כך גם בבית־ספרנו.
ההתכנסות לארוחה ולשיעור משותף חלה על כל התלמידים.
 אני צריך לחשוב על כך ,מלמל מר ליפשיץ. ואני מצפה ,שעכשיו כשאתה יודע יותר על מערכת הלימודים והפעולות בבית־ספרנו ,אשר החוק תומך בהן ,תדאג שגם הנערים העובדים אצלך בבית הדפוס
ובכריכייה ,ואשר אתה אחראי לקידומם ולטובתם ,אני מצפה שתקרא ותסביר
להם כמה חשוב וטוב שילכו ללמוד ולא יאחרו .אני מציעה שתעשה זאת מיד
אחרי לכתי .אל לנערים לדעת על שיחתנו למען היחסים הנאותים ביניכם ,ואל
לי לערב את מנהל בית־ספרנו ,אם הנערים לא יגיעו היום במועד לבית־הספר.
תודה לך ,מר ליפשיץ ,סיימתי את דבריי ועמדתי להושיט לו ידי ללחיצת פרידה,
אך מיד אספתיה שכבר ידעתי שאדם דתי אינו נוהג ללחוץ יד אישה זרה.
הייתה לי הרגשה טובה שהצלחתי .הקדמתי בואי לבית־הספר וסיפרתי ליעקב על
שיחתי עם ליפשיץ .הוא נהנה אך אמר :הוא אדם קשה .הוא לא יוותר ,אבל נחכה
ונראה .אם לא ישחרר את הנערים ,אפעל לטובתם בהסתדרות ,במחלקת הנוער
העובד .בכל אופן יפה שניסית ,בת חיל! יעקב אהב לשבח את מוריו.
לפנות ערב ,בחמש וחצי ,כאשר נאספנו לחדר האוכל ,באו ציון לוי וירוחם כבירי
ומנשה אברהם – שעליו לא ידעתי לפני כן – באו קורנים וסיפרו איך בעל הבית קרא
להם והם נורא פחדו ,מה פתאום קוראים להם לבוא לחדר של מר ליפשיץ באמצע
העבודה ,וציון חשש שמא עומדים לפטר אותם .אך באמת אדון ליפשיץ אמר להם
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שהיום הם ייצאו מוקדם מהעבודה כדי שיספיקו לבוא בזמן לבית־הספר ושילמדו
יפה ויתנהגו יפה ושיצליחו .והדגיש ,שכבר היום הם חייבים לבוא וגם להשתתף
בארוחת הערב .והם צחקו וצהלו .בלב מתרונן נכנסנו כולנו לחדר האוכל.
בתום יום הלימודים ניגש אליי ציון ואמר :מורה חני ,תודה לך מאוד ,מאוד.
לא האמנתי שדבר זה יכול לקרות .צריך להאמין ולנסות ,אמרתי .ולחצנו ידיים
בעוצמה רבה.

פרק ו :צדוק הגהץ
כבר שבועיים ויותר שלא נסעתי לתל־אביב לבית הוריי .בשבתות נשארתי
בירושלים מעומס עבודה :היה עלינו להגיש לפרופסור שירמן תרגיל בכתב על
שירת החול של ר' משה אבן עזרא ,ושירמן היה ידוע בקפדנותו ובדרישותיו
הגבוהות .הכנת העבודה דרשה אפוא קריאה רבה ופרשנות מדויקת .אך יותר
מזאת הנושא עניין אותי מאוד ,אהבתי את העבודה והתענגתי על הכנתּה .רציתי
שתהיה ראויה .גם תרגילים אצל מורים אחרים העיקו וגזלו זמן ,וכך שבת אחר
שבת נשארתי בירושלים כדי לנצל את מלוא הזמן ללימודים .כנראה שגם בשבת
הבאה לא אסע הביתה.
מלאי בגדיי הנקיים אזל .כביסה קטנה כיבסתי בכיור בדירתי ,אך את בעיית גיהוץ
החולצות לא יכולתי לפתור .שאלתי את עופרה חברתי אם יש לה מגהץ והשיבה
בשלילה אך גם הוסיפה בלעג :נִ ְש ַא ְר ְת בירושלים לעסוק בכביסות וגיהוצים או
ללמוד? אין ברירה ,עלייך למסור את בגדייך למכבסה.
במשפחתנו לא מסרו כביסה למכבסה .כל השנים הייתה לנו כובסת קבועה שהייתה
באה אחת לחודש לביתנו לכבס את המצעים ואת יתר בגדינו .ומדי שבוע הייתה
אמי מכבסת כביסה קטנה .לא הכרתי מכבסות בתל־אביב ובוודאי לא בירושלים.
כשאת יורדת מטרה־
ְ
עופרה הציעה :במורד רחוב עזה יש מכבסה טובה ולא יקרה.
סנטה והולכת במדרכה השמאלית ,תראי את השלט“ :מכבסת לובן" .תקבלי את
כביסתך לבנה וצחורה במחירים סבירים .כדאי לך! לא שמחתי להוצאה כספית
נוספת ,אך האם הייתה לי ברירה?
צררתי את חולצותיי בשקיק גדול וגם תחבתי לתוכו את הסרפן שלי שהיה זקוק
לרענון ,ונשאתים למכבסה לפי הוראותיה של עופרה .בקלות מצאתי את המכבסה
לפי השלט“ :מכבסת לובן" – משה ידיד.
במרפסת שבחזית המכבסה נערמו חבילות כביסה צרּורות בסדינים שארבעת
קצותיהם קשורים בחוזקה .פילסתי לי דרך לתוככי המכבסה .בחדר הכניסה ליד
דלפק הקבלה עמד בעל המכבסה ובירכני לשלום .שאלתי אם אפשר למסור כביסה
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וכמה זמן יארך העניין .ביקשתי שיקדים ככל האפשר את כביסת חולצותיי .שאל
אם אני רוצה את הכביסה לפי משקל או לפי “חתיכות" ונקב מחיריהן ,ובחיוך רחב
העיד שהוא אחראי לטיב העבודה.
לפתע מתוך החדר הפנימי יצא צדוק תלמידי ,לבוש במין חלוק עבודה אפור.
שמח לקראתי :שלום חני ,כאן במכבסה הזאת אני עובד .לרגע חשתי שלא בנוח.
הרהור חלף במוחי :מזל שהבאתי לכביסה רק בגדים עליונים ולא לבנים תחתונים.
וצדוק המשיך :אני עובד בפנים ,עומד ומגהץ ופתאום הייתי בטוח שאני שומע
את .ברוכה הבאה! צדוק שמח ואולי
את קולך ,אז באתי לראות אם זאת באמת ְ
אף היה גאה בעבודתו והמעמד כולו נראה פתאום טבעי מאוד ואפילו נעים .הוקל
את המורה של
לי .משה ידיד ,בעל המכבסה ,האיר פניו אליי ואמר בחיבה :אז ְ
צדוק? נו ,ואיך הוא לומד? העתרתי שבחים על צדוק ,שבחים שהיה ראוי להם:
הוא בין התלמידים הטובים ביותר בכיתה .נבון מאוד ,חרוץ ובעיקר דייקן ובעל
חוש ליופי .מחברותיו הן הנאות ביותר בכיתה אך גם מלאות תוכן .צדוק נותן
לבו לסדר וליופי של עבודותיו .נעים מאוד להיות מורתו .משה ידיד הביט בצדוק
בחיבה רבה וטפח על שכמו .אף הוא הרעיף שבחים על הנער :לצדוק יש ידי זהב.
הוא עובד אצלי כבר שלוש וחצי שנים ,התחיל עוד לפני שהיה לבר מצווה .ותדעי
לך שאין גַ ָהץ טוב ממנו .בדייקנות הוא מותח את פס הקמט במכנסי הגברים ,פס
הגיהוץ יוצא לו בדיוק בדיוק באמצע .אין שני לו! אין לו מתחרה! ואיך הוא מקפל
בקפדנות את החולצות שגיהץ ,הן ממש כמו חדשות .כן ,צדוק מוכשר מאוד ,כל
מה שעושה ,באופן מושלם הוא עושה.
בשּבת ,בבית הכנסת ,כשאראה את אבא שלך ,אספר לו את כל
הוא פנה אל צדוקַ :
השבחים שאמרה עליך מורתך.
הפטרתי :ואני אפילו לא הגדתי עליו החצי .ידיד אמר :אני חושב שלצדוק יש
נתונים רבים להתקדם בחיים .אני יודע שלא תמיד הוא יהיה גהץ ולכן טוב מאוד
שהוא לומד .בכשרונותיו הוא עוד יגיע לגדולות!
צחקנו שלושתנו ,הייתה אווירה נפלאה .חלפה מחשבה במוחי :יש “בעלי בתים",
כלומר נותני עבודה ,נעימים וטובים ויש לצערנו גם לא .וזכרתי את ענותו של ציון.
משה ידיד אמר :אנחנו הבבלים – והטעים מלעילית את הבבלים ,והיה רוך רב
בדבריו – אנחנו כמו משפחה גדולה ,ובכך כאילו רצה להסביר את מערכת היחסים
הנעימה בינו לבין צדוק .אך בוודאי גם אישיותו הישרה ,החרוצה של צדוק,
כשרונותיו ומאור פניו ,הם הם שקבעו כלפיו את היחס של מעסיקו.
נפרדתי בלבביות מצדוק וגם מבעל המכבסה ,שאף הושיט לי ידו ולחצנו ידיים.
יצאתי נרגשת .כבר לא חשבתי על חולצותיי .נפתרה לי חידת צדוק שתמיד תמיד
בא לבית־הספר מבהיק בבגדיו המעומלנים ,המגוהצים ומקפיד על ניקיון ויופי.
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פרק ז :מסיבת חנוכה
ברחוב המלך ג'ורג' ,בקפה “אלנבי" ,כבר מוכרים סופגניות .ריחן הנודף ומתפשט,
מזכיר כי מתקרב חג החנוכה .בדרכי לבית־ספר ערב ,אני חולפת על המדרכה ליד,
וחושבת שכבר צריך להתחיל לארגן בכיתה מסיבת חנוכה .יעקב מודיע שחגיגות
חנוכה יהיו במסגרות כיתתיות ,בית־הספר כולו יציין את החג בחדר האוכל
בהדלקת נר ראשון של חנוכה ,בשירת שירי חנוכה בציבור ובאכילת סופגניות
לקינוח ארוחת ערב ,אך החגיגות תהיינה כיתתיות.
אני את חג חנוכה אוהבת מאוד .הוא יפה בעיני מכל החגים :ניצחון במלחמה
לעצמאות של מעטים נגד רבים .המון אור ושמחה ,בלי שבתון וכבלי חוקים
ואיסורים של “עשה ואל תעשה" .והשנה ,זו מסיבת כיתה ראשונה לי ולתלמידיי.
כולנו מתלהבים לקראתה.
בשיעורי ספרות עברתי ללמד יצירות על החג .פתחתי בשיר “למתנדבים בעם" של
חיים נחמן ביאליק:
“ל ְבׁשּו־נָ א עֹז! ִּד ְרכּו־נָ א עֹז!
ִ
ּצּוריםֳ ,ח ָר ִׁשים ְמ ִצ ִּלים,
ִּב ְמ ָערֹות ַה ִ
ימי ַח ְׁשמֹונָ ִאים,
יטה ִּב ֵ
ִה ְת ַל ְּק ָטה ַה ְּפ ֵל ָ
ם־רנְ נַ ת ַה ְּת ִה ִּלים
צּוח ֲח ָרבֹות ִע ִ
ִצ ֲח ַ
ּוס ָל ִעים,
ְּכ ֶא ָחד ֵה ִׁשיקּו ְּד ִמי יְ ָע ִרים ְ
ּבמ ָערֹות ֲא ֵפ ָלה,
ּוב ַמ ֲח ֵבא ֳח ָר ִׁשיםְ ,
ְ
דֹולה ּגָ ֵמ ָלה.
ׁשּועה גְ ָ
יְ ָ
ם־ענִ י,
וַ ֲאנַ ְחנּו דֹור ַּד ָּכאְ ,ק ַצר־יָ דְּ ,בנֵ י ַע ָ
חֹוצץ,
ל־לּבֹות ָּבנֵ ינּו נַ ַה ְל ָמה־ּנָ א ֵ
ַע ִ
ּמּודנּו ַהיְ ָמנִ י,
ְּוד ַבר ֲאדֹנָ י ַע ֵ
פֹוצץ!
יׁשנּו ַה ְמ ֵ
וְ הּוא ַּפ ִּט ֵ
עֹוד ֹלא ָכל־ּכ ֵֹחנּו נָ ַתּנּו ָלבֹז -
אֹלהים ָלנּו עֹז!"
ֵּב ִ

שיר המעורר רוח של נתינה לעם:
“ל ֶעזְ ַרת ָה ָעם! ְל ֶעזְ ַרת ָה ָעם!
ְ
ל־ּת ְׁש ָאלּו ַּ -ב ֲא ֶׁשר נִ ְמ ָצ ָאה!
ַּב ֶּמה? ַא ִ
ל־ּת ְבּדֹקּו ּ -כֹל ִלּבֹו יִ ְּד ֶבּנּו!
ְּב ִמי? ַא ִ
ִמי ָצ ַרת ָה ֻא ָּמה ִּב ְל ָבבֹו נָ גָ ָעה -
ילּנּו!
ַה ַּמ ֲחנֶ ה יֵ ָא ֵסףַ ,אל־נָ א נַ ְב ִּד ֶ
ל־מ ָּתת  -נֶ ֱא ָמנָ ה:
ל־ק ְר ָּבן  -יֵ ָר ֶצהָּ ,כ ַ
ָּכ ָ

ֵאין ּב ְֹד ִקים ִּב ְׁש ַעת ַה ַּס ָּכנָ ה!
אֹורה,
יטת ַהּטֹובְ ,שֹ ִריד ָהעֹז וְ ָה ָ
ל־ּפ ֵל ַ
ָּכ ְ
ימה,
הֹותיר עֹוד ֵאל ִּב ְל ָב ֵבנּו ְּפנִ ָ
ֶׁש ִ
ָה ָבה נְ ַל ֵּקטַ ,ל ֲא ָח ִדים נֶ ֱאג ָֹרה,
ימה!
ילנּו נָ ִר ָ
וְ ַעל־נֵ ס ְּביֹום ֵח ֵ
יל ְּקטּו ֵא ֵלינּו ִמ ֶּק ֶדם ַעד-יָ ם
ִו ֻ
ַחיִ ל ּגָ דֹול ְל ֶעזְ ַרת ָה ָעם!
ִח ְשֹפּו ָהאֹור! ּגַ ּלּו ָהאֹור!
ִאם ַה ֲר ֵרי נֶ ֶׁשף ָע ֵלינּו נֶ ֱע ָרמּו -
ל־הּנִ יצֹוצֹותֹ ,לא ָתּמּו;
ֹלא ָד ֲעכּו ָכ ַ
ֵמ ָה ֵרי ַהּנֶ ֶׁשף עֹוד נַ ְחצֹב ֶל ָה ָבה,
יקי ַה ְּס ָל ִעים ַ -ס ִּפ ִירים ִל ְר ָב ָבה.
ִמנְ ִק ֵ
ּוב ַת ְח ִּתּיֹות נִ ְׁש ָמתֹו -
ל־ק ְר ַקע ָה ָעם ְ
ַע ַ
נֹוצץ ְׁש ִכינָ תֹו.
ּות ֵ
עֹוד ִּתּגַ ּה ְ
דֹולה!
הֹויָ ,הבּו־נָ א יַ ְח ָּדו ָל ֲעב ָֹדה ַהּגְ ָ
נָ ג ָֹּלה־ּנָ א ָה ֵרי ַהּנֶ ֶׁשף ,נָ ג ָֹּלה!
אֹורים ָה ַר ִּבים!
נַ ַח ְשֹ ָפה־ּנָ א ִׁש ְכבֹות ָה ִ
הֹויְּ ,בנֵ י ַה ַּמ ַּכ ִּבים!
ת־ע ְּמכֶ םָ ,ה ִקימּו ַהּדוׁ ר!
ַה ֲע ִמידּו ֶא ַ
ִח ְשֹפּו אֹורִ ,ח ְשֹפּו אֹור!"
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שמואל שפירא ,שכבר השתלב בכיתה ומעז יותר להצביע ,ציין שמילים אלו יפות
גם לתקופתנו ודבריו מתקבלים בהסכמה .ציון מוסיף שבעצם עברו על עמנו
תקופות קשות רבות והשיר מבטא הרגשה של התלכדות ביחד ולא רק בחנוכה.
בהתחלה חששתי שמא יהא השיר קשה ללימוד בעיקר בגלל לשונו ,אך הוא מאוד
נתקבל אצל התלמידים שהזדהו עם הקריאה לעזרת העם .החלטתי לשלב אותו
במסיבת חנוכה .נקרא אותו כמקהלה מדברת :קטעים יקראו סולנים וחלקים
תקרא כל הכתה יחד.
ערכנו ניסיון:
שלומי פתח בקריאה מלאת עוז ופאתוס:
“לבשו־נא עֹז ,דרכו נא עֹז!"
מרגלית המשיכה“ :במערות הצורים ,חרשים מצילים,
התלקטה הפליטה בימי חשמונאים"
ואחר כל הכיתה קראה בהתאמה:
“ואנחנו דור דכא ,קצר־יד ,בני עם־עני" וכו'
			
התלמידים קראו נפלא .הייתה הרגשה לכולנו שאנו חברה מלוכדת אף שאנו בני
עם עני.
בשעת הקריאה נפתחה חרש דלת הכיתה ויעקב נכנס ,עמד בפתח והקשיב.
כשסיימנו מחא כפיים .יעקב בא להודיע לכיתה משהו ,אך אני חושבת שהוא
שמע קול דברים רבים בכיתה והיה סקרן לראות מה קורה .אז מצא תירוץ ונכנס.
הוא היה מלא התפעלות ושיבח את הכיתה .גם אנחנו עצמנו הרגשנו כי הקריאה
יחד הייתה נהדרת .טוב שהיה “קהל" ואפילו של אדם אחד ,חלפה מחשבה במוחי
וצצה מחשבה נוספת שאולי נזמין למסיבת חנוכה את הורי התלמידים .המחשבה
כבשה את ליבי ,אך אמרתי לעצמי ,עדיין אל תגידי מילה ,תשקלי היטב האם
בכוחנו להרים אירוע כזה? קראנו יפה שיר בכיתה ,אז מה? זו כבר מסיבה לקהל
ההורים? וקול אחר ענה לליבי שזו התחלה.
אני ,כשהייתי תלמידה ,אהבתי מסיבות עם הורים .הייתה הכנה יותר רצינית
והייתה התרגשות ומתח להופיע יפה ,במיטב ,לפני קהל ההורים.
אני זוכרת שהוריי וגם הורי חבריי אהבו לבוא לבית־הספר לחוג יחד עם “הנוער"
את החג ,ליהנות ולראות את ילדיהם על הבמה .עוד אשקול בדבר ,הרגעתי את
עצמי :איני חייבת להחליט מיד .ובכל זאת הרעיון לא הרפה ממני.
למחרת הקדמתי לבוא לבית־הספר להיוועץ ביעקב .חשבתי שהוא ישמח לחידוש,
אך הוא היה מאופק :חני ,אף פעם לא הייתה בבית־ספר ערב מסיבה עם הורים.
אולי יש חלק מן התלמידים שלא ירגישו בנוח ,או אנסח זאת אחרת ,שלא
יהיו חופשיים בהתנהגותם בנוכחות ההורים .יש כבר שוני מסוים בין תלמידינו
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לבין הוריהם .וישנן כמובן הבעיות הטכניות :לפי ההסכם ,בלילות חגים אולם
בית־הספר עומד לרשות תלמידות בית־ספר “למל" ,שהרי זהו בית־ספרן ואנו
כאן רק “אורחי משנה" .למה שלא תערכי מסיבת כיתה כמו יתר הכיתות?! עוד
אחשוב בדבר ,עניתי .ודווקא אז גבר בליבי הרצון לערוך ולו רק פעם אחת גם
בבית־ספרנו מסיבה עם הורים ,שייהנו אף הם .רציתי מאוד לראותם ,להכירם,
לארח אותם.
בשיחה נוספת עם יעקב הצעתי לפניו שנערוך את המסיבה בליל הדלקת נר שני
של חנוכה .כבר יהיה חופש בבית־הספר .האולם והבמה יעמדו לרשותנו .אמנם
יצטרכו לשלם לשמש בית־הספר שיבוא לפתוח לנו את הבניין ולסוגרו בתום
המסיבה ,אך מדוע שלא ננסה פעם להביא הורים לבית־הספר שיחוגו עם ילדיהם?
יעקב הבטיח להשיב לי בהקדם .וכמובן אתה מוזמן בראש כל הקרואים ,הוספתי.
את עקשנית .רק על דברים חיוביים ,עניתי לו.
יעקב חייך בלא חמדה :חניְ ,
יעקב שקל בדבר ונעתר לבקשתי :באמת כדאי שננסה ,אם תצליח החגיגה – מה
טוב ומה נעים! ואם לא – נפיק לקחים .אני מקווה שנצליח ,עודדתי את רוחו.
כאשר העליתי את ההצעה בפני כיתתי ,נחלקו התלמידים לשניים והרוחות סערו:
מה פתאום מסיבה עם ההורים? מה אנחנו ילדים קטנים? ואם ההורים לא יכולים
לבוא? אף פעם לא היו כאן מסיבות עם הורים!
וכנגדם המתלהבים להזמנת ההורים :פעם אחת בחיים הזדמנות שההורים יבואו
לבית־ספר! יופי שיבואו! נעים להופיע בפני קהל .תמיד ההורים נותנים לנו ועושים
למעננו ,עכשיו אנחנו נכין להם מסיבה עם כיבּוד ,שייהנו מהילדים שלהם .ברכה
קראה :כן! אני ולבנה רוצות להיות אחראיות על הכיבוד להורים! תשתקו אתן,
צעק שלומי ,עוד לא החליטו שמזמינים את ההורים ,אז מה אתן כבר קופצות עם
הכיבוד?
הכיתה געשה .ניסיתי להרגיע את הרוחות וקבעתי שמחר נערוך הצבעה .למה לא
עכשיו? אפשר להצביע כבר עכשיו ,אמרה תקווה שרצתה מאוד שההורים יבואו.
עכשיו לא נצביע ,אמרתי ,כי צריך שכל אחד יחשוב בשקט ולא יחליט בחופזה.
תשקלו בדבר ,תתייעצו ביניכם ,ומחר נצביע .עברנו לשיעור.
למחרת ,בתחילת השיעור הראשון ,אכן נערכה ההצבעה .רציתי לדחותה לסוף יום
הלימודים ,אך אי אפשר היה לפתוח בשיעור ,המתח היה רב .הנושא להצבעה היה
ברור :האם לערוך מסיבת חנוכה עם הורים או בלי הורים?
הצעתי שאחד התלמידים ידבר “בעד" ועוד תלמיד ידבר “נגד" ואז נצביע ונקבל
החלטה .מרגלית ביקשה לדבר “בעד" ועזרא בחר לדבר “נגד" .הכיתה הסכימה.
אני ,עוד בביתי ,כשחשבתי על ההצבעה ועל המתח שהיא מעוררת ,החלטתי
שנערוך הצבעה חשאית שתפחית את סערת הרוחות .זו גם הייתה הזדמנות
להסביר לתלמידיי מהי הצבעה חשאית ומהם יתרונותיה.
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בתחילת השנה ,כשבחרנו את ועד הכיתה ,נהגנו כפי שהיינו רגילים מן השנה
שעברה ,מכיתה ה' :רשמנו את שמות המועמדים על הלוח והצבענו על כל שם
ושם .שלושת התלמידים שזכו ברוב הקולות נבחרו לוועד .אז עדיין הייתי חדשה
בכיתה וכדאי היה לנהוג בדרך המוכרת להם ולא להמטיר עליהם חידושים רבים
בבת אחת .אך עכשיו ,לאחר יותר משלושה חודשי עבודה עם תלמידיי ,כבר הייתה
קרבה בינינו ויכולתי להציע משהו חדש.
אמרתי :הפעם נצביע בדרך שונה מזו שהצבענו כשבחרנו את ועד הכיתה .הפעם
ההצבעה תהיה חשאית ,כלומר בסתר .ומהו הניגוד? בגלוי! נשמעו קולות .ציון
אמר בלשונו העשירה :לעין כול! שיבחתי את המשיבים והמשכתי :ומי רוצה
להסביר מהי הצבעה חשאית? רק שתיים-שלוש אצבעות הורמו ,של תמרה ,של
ציון וגם שמואל הצביע אך בלא חשק ,לאמור :אני יודע אך הפעם איני רוצה
להיות המסביר .ציון אמר :כדי למנוע לחץ על אנשים ,למשל “בעל הבית" על
העובדים שלו ,שישנו את דעתם ,או אפילו לאיים עליהם שאם לא יצביעו כפי
שהוא אומר להם ,אז הוא יפטר אותם או יפגע בהם ,אז כדי שלא יהיה לחץ כזה,
נותנים לכל מצביע מעטפה .כל המעטפות שוות .המצביע שם במעטפה את פתק
ההצבעה ,במה או במי הוא בוחר וכך הוא חופשי להצביע לפי דעתו ואף אחד
לא יודע במה בחר .כך היו בחירות לכנסת הראשונה .ידיד שלי לקח אותי לתחנת
ההצבעה ונכנס להצביע מאחורי וילון שלא יראו איזה פתק הוא ׂשם במעטפה.
ואפילו שהייתי נער צעיר ,לא נתנו לי להיכנס איתו לתא ההצבעה .החשאיות
שומרת על זכותו של המצביע להביע את דעתו מבלי שאף אחד יפריע לו.
תמרה ביקשה להוסיף :זה לא רק בבחירות לכנסת ,אפילו אצלנו כשבחרנו בכיתה
את חברי הוועד באופן גלוי ,זה לא היה כל כך נעים ,כי למשל ,אני מביאה רק
דוגמה ,הדגישה תמרה ,נניח שהשנה לא רציתי להצביע בעד מרגלית ,כי היא כבר
הייתה בוועד בשנה שעברה ,אז נכון שיש לה ניסיון ,אבל כדאי לבחור חברים
חדשים ,שיהיו להם רעיונות חדשים .אז נניח שרציתי לבחור את ברכה ,אבל
מרגלית היא חברה שלי והיא הסתכלה עליי כשהצביעו ולא היה לי נעים ולא
רציתי להעליב את מרגלית חברתי ,אז הצבעתי בעדה.
מרגלית ,אל תיעלבי ,אמרה תמרה ,זו רק דוגמה ,משל .אך מרגלית נעלבה מדברי
תמרה.
וכמובן שהצבעתי בעד שלומי ,המשיכה תמרה ,כמה גיחוכים וצחוקים היו מצד
בנות שגם הן רצו להצביע בעדו ואולי לא העזו בגלל הלגלוגים האלה ,שתיכף יגידו
שהבנות אוהבות אותו .אז ברור שבהצבעה חשאית כל השיקולים האלה בטלים
ואפשר לחשוב רק על העניין עצמו .אני אצביע בעד הזמנת ההורים למסיבת
חנוכה ואני אומרת זאת בגלוי ,אך לּו הייתי רוצה להצביע נגד הזמנתם ,הייתי
שמחה שההצבעה חשאית שלא יגידו :הה ,תמרה בטח רבה עם הוריה ,או תמרה
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לא אוהבת את הוריה .אני מבינה שיש תלמידים בכיתה שחושבים שיותר טוב
שתהיה מסיבת חנוכה כמו כל השנים וזכותם לחשוב ככה ,בכל זאת יהיה להם
יותר נעים שההצבעה חשאית.
הסברי ציון ותמרה נראו לי מאוד ולא חשבתי שעליי להוסיף ,אך לפני שנצביע
שאלתי למי יש שאלות וציונה שאלה :חני ,אז הבאת לנו מעטפות להצבעה? זאת
שאלה נכונה ,נהניתי משאלתה ,אך הפעם לא נצביע במעטפות לצורך הסודיות,
נסתפק בפתקים שווי צורה .לקחתי שני דפים חלקים וגזרתי שלושים ושניים
פתקים שווים .הוריתי שכולם יכתבו בעפרונות על הפתק “עם הורים" או “בלי
הורים" ושוב ביקשתי שכולם יכתבו בעיפרון שאם למשל מישהו יכתוב בעט ואחר
יכתוב בעט אדום ,הרי מיד נדע של מי הפתק.
אנחנו נשתדל לשמור על חשאיות ההצבעה גם בתור תרגיל אימון לימים יבואו.
ביקשתי שכולם ישתתפו וממילא איש לא העלה בדעתו לא להשתתף ,העניין ָש ָבה
את ליבם .העברתי את הפתקים בין התלמידים וכל אחד כתב על פתקו וקיפל
אותו .ברכה ולבנה עברו בין הטורים ואספו את הפתקים המקופלים בשני כובעים
שנידבו הבנים.
שיטת ההצבעה החדשה הייתה לטובת הכיתה .היא הסיטה את מתח הנושא של
הזמנת ההורים לדרך ההצבעה וכך המתח פג.
החידוש המעניין השרה אווירה טובה בכיתה .הזמנתי שני תלמידים ,את שלומי
שהתנגד להזמנת ההורים ואת מרגלית שרצתה שנזמין את ההורים ,להיות סופרי
הפתקים .על הלוח ערכנו שני טורים .ברכה פתחה קיפולו של כל פתק ומסרה
לשלומי ומרגלית .הסברתי לתלמידים שנציגי כל פלגי ההצבעה צריכים להיות
נוכחים בשעת ספירת הקולות ולהשגיח שלא יהיו זיופים או טעויות .נכון שלא
מדובר בכיתתנו שהרי אנו ננהג ביושר והגינות ,אבל עליהם להכיר את סדרי
ההצבעה .חלק מתלמידינו יהיו בעוד שנים מספר בין המצביעים לכנסת הבאה.
מרגלית ושלומי קראו מה כתוב בכל פתק ורשמו קו בטור המתאים .בתחילה
יצאו ברציפות דווקא פתקים אחדים שהיו נגד הזמנת ההורים ושמחת תלמידי
קבוצה זו רבתה .אך לאט לאט נתרבו הפתקים בעד הזמנת ההורים ופחתו
פתקי הנגד ומצב רוח הקבוצות נשתנה בהתאם .ברכה הוציאה פתק והכריזה:
זה הפתק האחרון וקבוצת ה"בעד" פרצה במחיאות כפיים .גם פתק זה היה
“בעד" אף שלא היה בכוחו לשנות את התמונה .הסיכום נראה על הלוח לעיני
כל הכיתה :שמונה עשר תלמידים בעד הזמנת ההורים ואחד עשר נגד .שני
תלמידים נעדרו מהכיתה.
אולי היה צער אך לא זעם .ההצבעה שנערכה ביושר רב ונראתה לעיני כל
התלמידים ,ריככה מאוד את לב המפסידים .ושלומי כדרך מנהיג גא ,מובס ,אמר:
אולי באמת טוב שפעם אחת נשמח בבית־הספר ביחד עם הורינו .אולי טוב שלא
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אנחנו ניצחנו ,ולחץ את ידה של מרגלית כמו שני יריבים בתחרות ספורט .מחווה
חכמה ונחמדה מצד שלומי והכיתה קיבלה זאת באהדה רבה.
עזרא שהיה נגדה אמר :כבר לא חשוב מה הצבענו ,כולנו נעבוד להכנת המסיבה
ונשתדל שתצליח.
גם אני מחאתי כף בשמחה ואמרתי שהסיום היפה הזה מוצלח מאוד בעיניי ואני
מקווה שגם המסיבה תצליח .ביקשתי שכולם ימסרו להורים שלא יקבעו איזה
אירוע לערב הדלקת נר שני של חנוכה כי אז תתקיים המסיבה שלנו ,אך עוד נשלח
להורים הזמנות בכתב .לפי תוכנית הלימודים לאותו ערב חשבתי ללמד בסוף היום
את השיר של זאב“ :אנו נושאים לפידים בלילות אפלים" ,אך בכיתה היה מצב רוח
כל כך מרומם שממש לא התבקש לעבור לשיעור חשבון אחרי ההצבעה המוצלחת,
אז שיניתי את הסדר :כתבתי את מילות השיר על הלוח והקדשתי את שארית
השיעור ללימוד השיר ,שנתקבל בהתלהבות רבה .הוא יושר במסיבת חנוכה שלנו.
כל יום עד חנוכה גזלנו זמן מהשיעורים להכנות למסיבת חנוכה ,ואם לא
ירד גשם נשארנו אחרי הלימודים בחצר בית־הספר להרבות בחזרות לקראת
המסיבה.
לתוכנית המסיבה כבר הייתה לנו מקהלה מדברת של השיר “למתנדבים בעם" של
ביאליק .צדוק שהיה לו קול צלול וחזק ונעים הבטיח להיות המברך על הנרות.
חזרנו על השיר “מעוז צור ישועתי" ,שאותו נתכוונו לשיר ביחד עם ההורים .היו
תלמידים שהעירו כי אצלם נהוג לשיר אחרי ברכת הנרות את השיר “הנרות הללו
קודש הם" .אמרתי שגם בבית סבי היה נהוג כך ,אך בארץ ישראל המתחדשת גבר
המנהג לשיר את “מעוז צור ישועתי" לאחר הדלקת הנרות ואף אנו ננהג כך.
גם את “אנו נושאים לפידים" שרנו מדי יום כדי שיהא רהוט בפינו .הצעתי שבשיר
הזה נסיים את תוכנית הערב לפני “התקווה" .רציתי שכל התלמידים ,גם אלה
שכבר גמרו את תפקידם וירדו מן הבמה ,יעלו כולם לקראת סוף המסיבה וכל
הכיתה תהיה על הבמה ויחד נשיר את “אנו נושאים לפידים".
מיעקב קיבלנו רשות לערוך חזרות על חשבון הלימודים במסדרון של בית־הספר.
גם זה היה חידוש בעיני התלמידים .בסמוך לחנוכה הציע עזרא ,שעבד כשוליה
בבית מלאכה לתיקוני מכשירים חשמליים ,שהוא יביא כמה מנורות המקרינות
אור חזק ,ולקראת הסיום ,כששרים “בעמק חצבנו עד דם ויהי אור" ,הוא ידליק
את המנורות והאולם כולו יימלא אור .הרעיון נתקבל בהתלהבות רבה על ידי
התלמידים ואני ,לבי נתמלא שמחה שלכל אחד איכפת מהמסיבה הזאת .כמובן
שכולם הסכימו ודן הבטיח לעזור לעזרא בהתקנת המנורות והדלקתן.
גם אביבה שהייתה תלמידה מאוד שקטה בכיתה וליבה פנה לתיאטרון ולקולנוע
יותר מאשר ללימודים ,הנה גם היא פרחה לקראת המסיבה .היא סיפרה לי שיש
לה אחות שחקנית והיא ,אביבה ,רוצה שאחותה גם היא תבוא למסיבה ותראה
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מה כיתתנו הכינה .אביבה התנדבה לחלל בחלילּה .עד אז לא ידעתי שהיא מחללת
ומיטיבה כל כך לחלל .היא הכינה מחרוזת שירי חנוכה ידועים וכשהביאה את
החליל לכיתתנו ,לנגן באוזנינו את השירים ,ממש הפליאה בנגינתה וכולנו התפעלנו.
הכרתי בתלמידי צדדים חדשים ,שלא מצאו ביטויָ ם בשיעורים השגרתיים.
המופע העיקרי של התוכנית היה מחזה שתוכנו נסב על ההכנות במודיעין לקראת
הקרב בין יהודה המכבי וחייליו לבין צבא אנטיוכוס .ההצגה הדגישה את האווירה
ששורה במודיעין :חששות אך גם עוז רוח ואמונה ביכולתו של יהודה לגרש את
הכובש מן הארץ ,בייחוד לאחר שיהודה נושא דברי עידוד לחייליו ,אך רוב הנשים
נשארות מודאגות .המסך יורד .סוף המערכה הראשונה.
מערכה שנייה :שומעים קולות מלחמה .אנשי הכפר שנשארו מצפים לשמוע
ידיעות מן הקרב .הנשים מנסות לעודד אישה את רעותה.
והנה מגיע המבשר ומודיע על נצחון יהודה וצבאו .הבנות יוצאות במחולות לקבל
את פני המנצחים ובראשם יהודה המכבי.
קראתי את המחזה בפני התלמידים .לא מתוחכם אך אפשרי להצגה בתנאים שלנו.
מאוד דיבר ללב התלמידים ,אף שלעיתים בפאתוס .היינו לאחר מלחמת העצמאות
שלנו .הכאב על הנופלים והשמחה על העצמאות עדיין היו שלובים בעוצמה רבה.
המחזה מצא חן בעיניהם.
הם הציעו את עצמם לתפקידים השונים ולעיתים גם הציעו את מי מחבריהם
שסברו שתפקיד זה או אחר יתאים להם .כל הכיתה חשבה ששלומי הוא המתאים
ביותר למלא את תפקידו של יהודה המכבי .ואכן שלומי נאות לקבל את התפקיד,
אף על פי שהיה צריך לשנן וללמוד את דבריו בעל פה .שלומי הבטיח שילמד ויבוא
מוכן לחזרות .ציון ביקש להיות מתתיהו וקומתו הגבוהה עשתהו מורם מעם.
נבחרו גם שלושת אחי יהודה ,כשיונתן ,במהלך ההצגה ,מספר על אלעזר אחיהם
שנפל בקרב ,כשניסה להמית את הפיל שנשא את המצביא היווני.
תפקידי הבנות היו כמעט שווים ,שכן הן שיחקו את נשות החיילים .לכל אחת
היו משפטים אחדים המביעים דאגה או שמחה לפי מהלך העלילה .מכיוון שלא
היה לי כשרון ריקוד ,התנדבה עופרה חברתי לעזור לנו בביצוע הריקוד של בנות
מודיעין .הבנות יצאו במחול בליווי תופי מרים משל בית־הספר ,אך חלק מהן גם
דאגו לשאול ממכריהן ,כדי שלכל נערה יהיה תוף משלה.
כולם ,כולם רצו בהצלחת ההצגה .לכולם היה איכפת .אביבה העלתה את שאלת
התפאורה .הסברתי מהי תפאורה ומיד התנדב דן והביע את נכונותו לדאוג עם עוד
קבוצת תלמידים לצייר על גליונות בריסטול את נוף הרי יהודה וכמה בתים בצד
הבמה .רבות התווכחנו איזו צורה לשוות לבתי הכפר במודיעין ולבסוף החלטנו
שהם ידמו ל"חושות" ,בתי החמר של הערבים ,אך ביקשנו מן התפאורנים שידגישו
את פתחי הדלתות והחלונות ,כדי שהקהל יבין שאלו הם בתים.
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התלבטנו גם באשר לתלבושות :חלק הציעו שהבנים ילבשו עבאיות כמו הערבים
בימינו וחלק הציעו שהבנים ילבשו שקים ,כמו שקי תפוחי אדמה ,ונפתח בשקים
פתח לראש ולידיים ,וכן שיחגרו למותניהם אבנטים .קשה היה לנו לקבוע דעה
נחרצת וברכה הציעה שכל אחד מן התלמידים יבחר לו את התלבושת הנראית
לו ואכן כך הוחלט ,אבל כולם הסכימו שמתתיהו ובניו ילבשו גלביות יותר
מהודרות כדי שיבלטו .גם הבנות היו נרגשות באשר ללבושן :שמלות ארוכות
רחבות ומטפחות לראשיהן .מרגלית אמרה :הוי כמה שסבתא שלי תשמח לתת
לי משמלותיה היפות .זו הייתה “יריית" הפתיחה .מיד סיפרו הבנות בהתלהבות
על מלבושי סבותיהן הצבעוניים שכבר אינם נהוגים בימינו והנה עתה יימצא להם
שימוש.
תמרה הייתה מסויגת משמחת הבנות ומהתלהבותן .דומה שכלל לא הייתה
מעוניינת להשתתף בהצגה .ואמנם באותו יום הלימודים ,כשיצאנו ללכת הביתה
נלוותה אלי וכדרכה אמרה ישירות :חני ,אני לא רוצה להשתתף בהצגה ,אני רוצה
תפקיד אחר במסיבה .דיבור קצר ופסקני .אל תשאלי מדוע ,פשוט אני לא רוצה.
טוב ,טוב ,אמרתי ,כאן לא מכריחים .איזה תפקיד את רוצה? על זה אני רוצה
להתייעץ איתך ,אמרה תמרה ,אולי לקרוא איזה קטע שמתאים לחנוכה .אני נהנית
מאוד להשתתף במקהלה המדברת .השיר של ביאליק מאוד מצא חן בעיני .אולי
תציעי לי משהו לקריאה בקול .אני אתכונן היטב .אהבתי מאוד את תמרה על יושרה
ופשטותה וחוכמתה .עמדה על דעותיה ולא תמיד הלכה בתלם .מקורית ,מנהיגה
ומאוד מיוחדת .דומני ,שאף שהייתה חברה של מרגלית ,הייתה יריבות מסוימת
ביניהן ,אולי על ההנהגה בכיתה ,אולי על לב הבנים – בוודאי על תשומת ליבו של
שלומי ,יריבות מי מביניהן מקובלת יותר .בימים אלה הייתה ידה של מרגלית על
העליונה :יפהפיית הכיתה ,נבחרה להיות בהצגה אשתו של יהודה המכבי ,כלומר של
שלומי .בהצגה יש קטע שעליה ללטף את ראשו כדי לעודדו ,הוראה מפורשת של
המחזאי לבמאי ההצגה .הכיתה הייתה נרגשת מסצנה זו.
תמרה לא נאבקה ולא נדחקה אלא ויתרה ופרשה לגמרי :מה היא תהיה סתם אחת
מנשות הכפר במודיעין?!
הסכמתי להצעתה ואף שיבחתי את הרעיון היפה הזה שיעשיר את תוכנית המסיבה.
הבטחתי להביא לה כמה קטעי קריאה שתבחר מה ימצא חן בעיניה .רווח לתמרה.
למחרת ויתרתי על שיעור באוניברסיטה ועליתי לאולם הקריאה בטרה סנטה לחפש
קטעי קריאה לתמרה .בחרתי מספר המקבים כמה קטעים לקריאה .המתאימים
ביותר ,בעיניי ,היו סיפורי חנה ושבעת בניה או דברי יהודה המכבי לחייליו ,טרם
צאתם לקרב עם היוונים במעלה בית חורון (מקבים א' ג' י-י"ב :ט"ז-כ"ו) .תמרה
בחרה בדברי יהודה המכבי .קראה את הדברים בטעם והייתה מרוצה מאוד מתפקידה.
ערכנו וערכנו חזרות ,גם על חשבון הלימודים ,וכבר היינו שבעי רצון מביצוע ההצגה
100

והיה צורך לערוך חזרות על הבמה .פניתי ליעקב .במהלך ההכנות למסיבה נתרכך
ליבו .סיפרתי לו על ההצבעה לגבי הזמנת ההורים והדבר נגע לליבו שרוב הכיתה
רצו בכך .אך הייתה בעיה רצינית להשגת אולם בית־הספר :תלמידות בית־ספר
“למל" שלמדו בו לפני הצהריים גם הן התכוננו לחנוכה .לכמה כיתות נועדו מסיבות
ליום הדלקת נר ראשון של חנוכה והכיתות ערכו חזרות באולם אחר הצהריים
ובשעות הערב .יעקב הפציר במנהל “למל" שיתיר לנו לערוך ולו חזרה אחת לאחר
שתלמידות “למל" יגמרו את חזרותיהן ,אך מנהל “למל" לא נעתר לבקשתו ,שמא
נקלקל את הקישוטים שנתלו באולם לקראת החג .המנהל לא סמך על תלמידינו.
יעקב טען כנגדו :הרי גם אנו מעוניינים באולם מקושט ,למה שנקלקל? המנהל
וא ְפשר לנו
דחה את בקשת יעקב ,לא רצה להסתכן ובכל זאת לבסוף נתרצה ִ
חזרה אחת ,ארבעה ימים לפני מסיבתנו .שמחנו מאוד .מיהרנו לגמור את ההכנות
האחרונות כדי לראות את מהלך המסיבה כולו על הבמה ,בעיקר את כניסת
התלמידים לבמה ויציאתם .ישבתי בקצה האולם לשמוע האם התלמידים דוברים
בקול רם שיישמע גם בשורות האחרונות .ההתרגשות הייתה רבה ,כולנו רצינו
להצליח ,אך בהחלט נשמעו הערות לשיפור גם מצידי ,גם מצד התלמידים .רשמתי
את כולן כדי שנלטש את המופע בימים שנותרו לנו.
כתבתי את תוכנית המסיבה על הלוח וביקשתי שהתלמידים יעתיקו:
תוכנית המסיבה:
דברי פתיחה וברכה – יעקב המנהל
ברכה והדלקת הנרות – צדוק
מעוז צור ישועתי – שירה בציבור עם ההורים
למתנדבים בעם/ח' נ' ביאליק – מקהלה מדברת ,כל הכיתה
מי ימלל גבורות ישראל – שירת קנון ,כל הכיתה.
(אחרי השירה רוב התלמידים יוצאים מהבמה אל מאחורי הקלעים להתלבש לקראת
ההצגה)
קריאה מתוך מקבים א' – תמרה
מחרוזת שירי חנוכה – נגינת חליל ,אביבה
הצגה :ניצחון המכבים – רוב התלמידים
אנו נושאים לפידים – שירה ,כל הכיתה על הבמה
שירת "התקווה"
רציתי שהתלמידים ישננו ויזכרו את מהלך המסיבה ,שכל אחד ידע מתי הוא עולה
לבמה ומתי הוא יוצא אל מאחורי הקלעים.
יעקב ביקש לבוא לחזות בתוכנית בחזרה באולם .דחיתי את בקשתו :אתה מוזמן
לבוא למסיבה כאורח .תבוא ואז תתרשם .כבר היה מאוחר להכניס תיקונים כשכל
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אחד כבר ידע היטב את תפקידו .לּו היה יעקב בא ומציע הערות והיינו מתחילים
לשנות ,היו התלמידים מתבלבלים מהחידושים .בשלב מאוחר זה ביכרתי לדחותו.
יעקב נעלב או השים עצמו נעלב :חני ,הרי אני חבר לעבודה .נכון ,עניתי ,אבל
הפעם תבוא ליהנות .ובכל זאת אני מטילה עליך תפקיד .מוכן ומזומן ,אמר יעקב
מופתע .אני מכבדת אותך לשאת דברי פתיחה וברכה להורים ולתלמידים .הו! לזאת
אני באמת מוכן .אמר יעקב ומצב רוחו השתפר .גם קיבלתי כרטיס הזמנה יפה
מאוד מכיתתך .מיהו שכתב ועיטר את כרטיס ההזמנה? הוא מאוד מיוחד .סיפרתי
לו שהקדשנו חלק משיעור לכתוב ולקשט את ההזמנות להורים .כל אחד כתב
ועיטר את ההזמנות למשפחתו .אף על פי שרובם היו נערים מבוגרים ,שמחו להכנת
ההזמנות כילדים .על המלאכה ניצח דן ,אתה זוכר אותו? יש לדן חוש אסתטי יוצא
מן הכלל ,הוא אמן בנפשו ,אף שאינו עוסק בציור אלא בצורפות ,הוא נותן עצות
לתלמידים בקשר לקישוטים .הצעתי לו שהוא יכין לך את כרטיס ההזמנה ,אבל דן
שהתהלך בין התלמידים וראה את עבודתם ,ידע מי המוכשר והמתאים ביותר .דן
אמר לי :תראי חני את ההזמנה של שמואל .איזו דייקנות ובאילו עיטורים עדינים
קישט את הזמנתו .יש לו טעם טוב וידי זהב .תדע יעקב ,ששמואל הנער הדתי ,הוא
הכין לך את ההזמנה המקסימה ביופיה .אך תדע שדן פנה אליו והראה את הזמנתו
לכל הכיתה וכולם היללו אותו ,אך שמואל שתק ,כבש את יצרו כי ידע שהוריו לא
יבואו :אביו נשאר בקשיחותו נגד לימודי בנו בבית־ספרנו ,ואמו אך לפני שבועות
מספר ילדה תינוק ולא תוכל לבוא .זאת ידעתי אני ,אך הכיתה לא ידעה על מצבו
של שמואל במשפחתו והרעיפה עליו שבחים שצבטו את ליבו.
יעקב הבטיח לבוא למסיבה .היה סקרן מאוד לראות את קהל ההורים יחד ולהתרשם
איך יקבלו את מסיבת ילדיהם .ותדע שיהיה גם כיבוד של סופגניות ,הוספתי .יעקב
צחק :מסיבת חנוכה אמיתית כדת וכדין .חני ,איזו תסרוקת את מתכננת לך למסיבה?
שאל יעקב שלא מן העניין .נדהמתי .מה איכפת לו? ממתי הוא מתעניין בתסרוקתי?
לא ירדתי לסוף דעתו והשבתי בפשטות :אכרוך את צמותיי על עורפי .אנחת רווחה
נשמעה .יופי! אמר יעקב ,זאת תסרוקת טובה ויפה ותשווה לך יתר בגרות .פתאום
הבנתי :יעקב חשש שההורים לא יהיו מרוצים שהמורה של ילדיהם צעירה כמעט
כילדיהם .הרגשתי אי נוחות :יעקב אתה חושש? אבל חני ,תלמידייך מאוד אוהבים
ומעריכים אותך ובצדק ,אמר יעקב מנסה לעודדני .בכל אופן כוונתו הייתה טובה.
דן
כמה ימים לפני מסיבת חנוכה ,בלכתי לבית־הספר ראיתי את דן עומד לבדו על
המדרכה ,ליד קולנוע אדיסון ,שמול בית־ספר “למל" .כשראה אותי מתקרבת ,פסע
לקראתי .חני ,אמר בהתרגשות ,נכון שבחנוכה מחלקים דמי חנוכה או מתנות?
נכון ,חייכתי אליו ולא ידעתי מה מבוקשו .אז אני רוצה לתת לך מתנת חנוכה! דן,
תמהתי ,מה איתך? כמעט אמרתי ,השתגעת? הורים נותנים לילדיהם דמי חנוכה
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או סבתא וסבא נותנים לנכדיהם מתנות ,אבל לא תלמיד למורתו .אני לא יכולה
לקבל ממך מתנה .הייתי במבוכה נוראה :מה פתאום? מה עלה בדעתו? גם דן היה
נבוך מאוד .שלף מכיסו קופסה קטנה והגיש לי :יש כאן תכשיט יפה לצווארך,
בבקשה ממך.
הרגשתי נורא :אבל דן ,הרי אתה רואה שאני בכלל לא עונדת תכשיטים .אין
לי טבעות וצמידים או עגילים וגם לא תכשיטים לצווארי .ממש לא ידעתי מה
לעשות ,מה פתאום? איזה רעיון נכנס לראשו? דן החזיק בידו את הקופסה ואמר:
כבר שלוש שנים אני עובד בצורפות אצל אדון יששכרוף ,שהוא אחד הטובים
ביותר בירושלים בתחום הזה ,משפחתו הייתה מן המפורסמות ביותר בצורפות
בבוכרה שמשם הם עלו .ואני ,הנה במשך שבועות אחדים ,בהפסקת הצהריים
עבדתי להכין לך את התליון הזה ,הוא מכסף טהור ,אדון יששכרוף חייב אותי
רק במחיר החומר ,הכסף ,והסכים שבהפסקות הצהריים אעבוד על העדי הזה.
אני עיצבתי אותו במיוחד בשבילך וליטשתי את האבן שבאמצעיתו בצורה כזאת
שקרני האור יישברו ויקרינו גוונים שונים לכל הכיוונים .חני ,תסתכלי ,הוא הוציא
מהקופסה את התליון שבאמת היה יפה ומיוחד מאוד :פסי כסף דקים מאוד
כחוטים יוצרים זר עגול שבאמצעיתו הזהירה ביופיה אבן תכלת שקופה .מלאכת
מחשבת מקסימה!
דן ,התכשיט באמת יפהפה ומיוחד ,אבל מה זה עלה בדעתך להביא לי מתנה!?
ממש לא ידעתי איך לצאת מכל העניין הזה :מצד אחד אני אוהבת את כיתתי,
נהנית מעבודתי ובשום פנים ואופן איני מצפה לקבל מתנות מתלמידיי .גם דן
אוהב את עבודתו במלאכת הצורפות וכנראה שהוא גם צורף מוכשר ,מקורי ובעל
דמיון ,טרח והכין לי תכשיט יפהפה ויקר שנעשה ביד עדינה .איני רוצה להעליבו
ולדחות את מתנתו ,אך מצד שני גם איני רוצה ,בפירוש איני רוצה לקבל מתנות
מתלמידיי ובוודאי שלא מתנות יקרות ערך כאלה .בעינייך חני ,הוא יפה העדי?
שאל דן כמעט בתחינה.
הוא מקסים ומיוחד מאוד ,עניתי .אז חני ,בבקשה ממך ,תקבלי את מתנתי .אני
רוצה להביע לך תודה ואני יודע שגם כל התלמידים חושבים כמוני שנפלא שאת
המורה שלנו .אז אני אומר לך תודה בעבודת הצורפות שלי ,שזה מה שאני הכי
אוהב.
שנינו היינו נבוכים .דן ציפה להתפעלותי ובוודאי לתגובה אחרת מזו שלי .התעשתי.
אף שהרגשתי אי־נוחות נוראה ,כבשתי את רגשותיי ,הארתי פנים ,לקחתי בידי
את התליון ,התבוננתי בו מקרוב והתפעלתי ושיבחתי את יופיו ומקוריותו והודיתי
לדן שהיה נרגש מאוד .ובכל זאת נדמה לי שנעלב מתגובתי הראשונית .לחצתי את
ידו של דן ושנינו חצינו את הכביש ונכנסנו נבוכים לבית־ספר “למל" ,לארוחה,
ללימודים ולהכנות למסיבת חנוכה.
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גמלה בליבי ההחלטה לענוד את העדי במסיבה ,לפצות את דן על צערו.
ברכה ,לבנה וציונה קיבלו על עצמן לדאוג לכיבוד להורים .בתחילה חשבנו רק על
סופגניות ,אך ככל שקרמה המסיבה “עור וגידים" והתוכנית נתעשרה ,גבר רצון
התלמידים להעשיר גם את הכיבוד להורים .כל תלמידינו עבדו ,אך משכורותיהם
לא היו גבוהות ובדרך כלל ניתנו להורים לעזרת כלכלת המשפחה ,אך הפעם
האווירה החגיגית לקראת המסיבה ,עוררה בלבם רצון לנהוג ברוחב לב ,בנדיבות,
ואני בעדינות ניסיתי לרסנם ,שהרי הכיבוד חשוב אך אינו עיקר המסיבה .בכל אופן
הוחלט בכיתה שבנוסף לסופגניות יהיו גם סוכריות ודברי מתיקה – ובשפע! העיר
צדוק – וכן שתייה קלה.
הבנות הלכו לשוק מחנה־יהודה לברר מחירים ,להשוות בין קונדיטוריות המוכרות
סופגניות .אביה של לבנה ,בעל דוכן לממכר ירקות בשוק ,הבטיח לספק קלמנטינות
במחיר מינימלי .הבנים התנדבו לבוא ביום המסיבה לסחוב את בקבוקי המיץ
והגזוז לבית־הספר.
בכיתה הייתה אווירת שמחה נהדרת של עשייה ,של רצון לעזור ,שכולנו ביחד
רוצים להצליח להנעים להורים את ביקורם בבית־הספר .המסיבה נקבעה לערב
הדלקת נר שני של חנוכה .תלמידות בית־ספר “למל" כבר יסיימו את מסיבותיהן
והבניין כולו יעמוד לרשותנו .הזמנו את ההורים לשעה שבע בערב .הימים קצרים,
מחשיך מוקדם והם יספיקו להדליק את הנרות בבתיהם ויתפנו לבוא למסיבתנו.
אנחנו באנו בשש בערב להספיק לערוך השולחנות ,לתלות את הבריסטולים של
התפאורה שיצאו צבעוניים ויפים :מרחוק ברקע הרי יהודה ,ובתי כפר מודיעין.
כמובן שגם נקבע מקום לבנות להחליף את בגדיהן להצגה וכן מקום לבנים ,שהרי
בחלק הראשון של המסיבה היינו כולנו בחולצות לבנות ובחצאיות או במכנסיים
כחולים.
הבנות בניצוחה של ברכה ערכו בצד הקיר שולחנות וכיסו אותם בגיליונות נייר
לבנים ועליהם העמיסו קערות של סופגניות ,מגשי קלמנטינות ,קעריות ובהן דברי
מתיקה וסוכריות וכן בקבוקי שתייה וגביעי נייר ומפיות .הכול בטעם ובתבונה.
המסך היה פתוח .על הבמה עמדה חנוכייה ענקית שבית־ספר “למל" השאיל לנו.
צדוק הביא נרות חנוכה גדולים להדלקה.
בקושי הספקנו לגמור את כל הסידורים וראשוני ההורים התחילו להיכנס לאולם.
גם יעקב הקדים לבוא .בשער בית־הספר עמדו ציון ושמואל והנחו את ההורים אל
האולם שהיה בקומה השנייה.
רוב ההורים באו במיטב בגדיהם לכבוד חגיגת ילדיהם .האבות חלקם בחליפות,
חלקם בחולצות לבנות וז'קטים .מהם חובשי מגבעות ,מהם מסתפקים בכיפות
לראשיהם ,לפחות לשעת הברכה על הנרות והדלקתם ,והיו גם אבות גלויי ראש.
האמהות באו בשמלות חגיגיות ,עדויות מחרוזות וצמידים .מהן לבשו שמלות
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ארוכות בסגנון עדתם ,מהן לבשו שמלות מודרניות .חלקן עטו מטפחות ראש
צבעוניות כדרך המזרחיות שמׂשכלות את קצות המטפחת על עורפן וקושרות
את הקצוות בפסגת ראשן .חלקן באו גלויות ראש ותסרוקותיהן מסודרות.
ההורים ניגשו לברך בשלום את יעקב .אלה שהכירוהו האריכו יותר בשיחה ואלה
שהכירוהו זה עתה שמחו להודות לו על פעולתו בבית־ספר הערב למען קידום
ילדיהם והצלחתם ,שתהיה להם תעודת בית־ספר .רבים מההורים גם ניגשו אלי
להכירני ולברכני לשלום ,להודות לי על החידוש המשמח בהזמנת ההורים למסיבה
בבית־הספר .ואני עניתי בשמחה שזה היה רצון התלמידים – ילדיהם .הצבענו
בכיתה וברוב גדול החלטנו להזמינכם .נעים מאוד שבאתם.
עם הוריה של אביבה באה גם אחותה הגדולה שהייתה שחקנית בלהקת תיאטרון
ירושלמית .היא שיבחה מאוד את רעיון המסיבה הזאת ושמחה שאביבה תופיע
בנגינתה המצוינת בפני קהל ההורים.
והנה נכנסה אשה גבוהה ,מרשימה מאוד .נעלה נעלי עקב גבוהים ודקים .מיד
ידעתי שזו אימו של דן ,הוא כל כך דומה לה .לבושה הייתה בחליפה מחויטת
שהלמה לה מאוד .בדש חליפתה הייתה נעוצה סיכת כסף יפה מאוד שהזכירה
במשהו את העדי שקיבלתי מדן .כל העיניים הוסבו אליה ,אך עיניה ריחפו על פני
האולם ,חיפשה כנראה את דן ,אולם הוא היה מאחורי הקלעים עסוק עם עזרא
בהתקנת המנורות שיפיצו אור עז בהיר בסיום שירת “אנו נושאים לפידים" .ניגשה
אלי בחיוך טוב ולחצה את ידי :את בוודאי חני ,ואני אמא של דן .דן מדבר עליך
רק טובות .והנה גם העדי שעיצב עבורך .יפה מצידך שענדת אותו .הוא השקיע בו
את מלוא הערכתו ואהבתו כלפיך .היא ממש הרשימה ביופיה ובלבביותה ,אך אני
נבוכתי מאוד ואמרתי :גם לפני שהצגת את עצמך כבר ידעתי שאת אימו של דן,
הוא דומה לך מאוד .עכשיו הוא עסוק מאחורי הקלעים ובוודאי יתפנה עוד מעט
ויקבל את פנייך .היא צחקה ואמרה :לא צריך להפריע לו ,אני אשב עם ההורים,
ופנתה לברך גם את יעקב בטרם תשב .הרשימה מאוד.
הייתה אווירה חגיגית ,נעימה .בשעה שבע ועשרים לערך החלטנו להתחיל .ההורים
תפסו את מקומותיהם .יעקב עלה לקדמת הבמה ועמד בצידה השמאלי וצדוק עמד
ליד החנוכייה בצידה הימני של הבמה .אז עלו כל תלמידי הכיתה לבמה והסתדרו
בשורות לפני קהל ההורים .גם אני עליתי לבמה לנצח על השירה ועל הקריאה ,אך
עמדתי בצד ,בקצה שורות התלמידים :הם הם היו גיבורי המסיבה! המעמד היה
יפה מאוד :כולנו בחולצות לבנות וגם אני בחולצתי הלבנה ועל צווארי התליון
שקיבלתי מדן .הרבה הרהרתי בדבר :רציתי לפצות את דן על עלבונו ,כשניסיתי
לדחות את מתנתו .מאידך גיסא ידעתי שהעדי יכביד עלי :איני רגילה בתכשיטים.
גם מבחינה נפשית אין לי צורך בהם ,אבל כבשתי את ה"לא" והחלטתי לשמח
את דן.
105

כבר בתחילת הערב ,כשהגעתי מוקדם לעזור בסידורי המסיבה ,התלחשו הבנות
שהנה באתי עדוית התליון .שלומי עדיקא ניגש והתבונן מקרוב בתשומת לב
את עונדת ,מקסים! אני רוצה לנחש שהוא יצירתו של דן,
ואמר :חני ,עדי יפה ְ
נכון?!
נכון! יש לך טביעת עין מצוינת ,אמרתי במבוכה .הבנות השמיעו קריאות
התפעלות :אואי באמת? איזה יופי! הן התפעלו באמת .שמחתי שהפעם זכה דן
לחיבה רבה ולהוקרה על עבודת הצורפות המיוחדת שלו .דן חייך מהצד .שמחתי
שענדתי את התליון .הפעם זכה דן לגמול ראוי.
עמדנו כולנו נרגשים על הבמה ,מנסים לכבוש את התרגשותנו .יעקב פתח וקידם
בברכה את ההורים והתלמידים .הקהל ישב בשקט והאזין לדבריו .הוא דיבר על
מלחמת המכבים בימים ההם ועל מלחמת השחרור שלנו ועל עצמאותנו בזמן הזה.
שיבח את התלמידים שעמלו וטרחו לקראת המסיבה וציין שחני ,מחנכת הכיתה,
יזמה את הזמנת ההורים והוא שמח לנסות בפעם הראשונה בבית־ספרנו מסיבה
עם הורים .תלמידיי פרצו במחיאות כפיים שלא היו בתכנון ,אך יעקב בחיוכו
הטוב החזיר אותם למהלך המסיבה ואיחל להם הצלחה רבה .יעקב כבש את לב
כולם בפשטותו ובדבריו החמים והלבביים וזכה לתשואות הקהל.
אז פתח צדוק בקולו הרם ,הצלול ,בברכת הנרות והקהל כולו ענה אמן! הייתה
אחדות הלבבות .משגמר צדוק לברך ולהדליק את הנרות ,פצחנו כולנו בשירת
“מעוז צור ישועתי" וההורים שרו עימנו והייתה רוח טובה מאוד ובסיום השירה
מחא הקהל כפיים.
אז קרא שלומי בהתלהבות:
				
				

“לבשו נא עוז! דרכו נא עוז!
במערות הצורים ,חרשים מצילים
התלקטה הפליטה בימי חשמונאים" וכו'

הקהל נשתתק באחת והאזין לדקלום של הכיתה כולה לשירו של חיים נחמן
ביאליק “למתנדבים בעם" .הקריאה וחלוקת התפקידים הייתה מרשימה .אולי לא
כולם הבינו את כל המילים ,אבל המקהלה הייתה מלאת עוז ועוצמה ,וזאת קלט
הקהל והבין והריע במחיאות כפיים סוערות.
כששרנו את “מי ימלל גבורות ישראל" ,אפילו כששרנו בקנון ,היו כאלה בקהל
שהצטרפו אלינו והייתה הרגשה נעימה של שותפות הקהל .גם קריאתה של
תמרה את דברי יהודה המכבי מתוך ספר מקבים א' הייתה מוצלחת .אך יותר
מכל הפליאה אביבה בנגינה בחלילּה .מחרוזת שירי חנוכה הקסימה את כולנו,
תלמידים והורים ,מה גם שרוב השירים היו מוכרים והקהל נסחף .אביבה פיזזה
באצבעותיה על החליל ,בווירטואוזיות מפליאה ,נהנתה מנגינתה ונהנה הקהל
שהביע את התלהבותו ברעם מחיאות כפיים .עוד! עוד! צעקו קולות מהקהל,
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ואביבה כמו אמנית מנוסה שבה וניגנה עוד שלושה שירים מן הידועים ביותר
ואחר בחן ובחיוכים ירדה מן הבמה .שבתה את לב כולם .הייתי עם רוב התלמידים
מאחורי הקלעים מתכוננים להצגה ,אך הצצתי בסקרנות אל הקהל שהתפעל מאוד
מאביבה .היא קרנה מאושר .זה היה יומה הגדול .ראיתי גם יעקב עומד במקומו,
מוחא כפיים בהתלהבות וצועק :בראוו! בראוו! וכך נהגו רבים מהקהל .גם אחותה
של אביבה עמדה והריעה לאחותה הצעירה.
שעה שתמרה קראה ואביבה ניגנה היו רוב התלמידים עסוקים מאחורי הקלעים
בהכנות להצגה ,בעיקר בהחלפת בגדיהם .הבנות גם הביאו תכשירי איפור וצבעו
את שפתותיהן וקרעו בפוך את עיניהן .היו יפות מאוד וצחקו בהנאה על האיפור.
רוח שובבות וצחוק תקפה אותן והפיגה את המתיחות.
לרגע הורד המסך“ .בני מודיעין" ,חיילי יהודה המכבי התפרשו במקומותיהם על
הבמה וכן הבנות – נשות הכפר .כשהורם המסך הגדול הושלך הס בקהל וההצגה
התחילה .הייתה התרגשות בקהל :כל הורה חיפש לראות את בנו או את בתו.
סיפור העלילה היה קל להבנה ודברי הדאגה של המכבים אך גם דברי העידוד קלחו
מן הבמה אל הקהל שהיה מרותק .בעיקר יצא הקהל מגדרו בהתלהבות לקראת
סיום המחזה כשהבנות פרצו במחולות בצאתן לקבל את פני השבים מן הקרב:
יהודה המכבי וחייליו.
אולי פה ושם טעה מישהו בפסוקים שהיה עליו לומר ,אך התעשת ואמר את
דבריו בשנית ,וכל מהלך ההצגה הקסים את ההורים .ההצגה הייתה פסגת החגיגה.
האולם געש מהתלהבות .לסיום עוד עמדנו ושרנו את “אנו נושאים לפידים
בלילות אפלים" ובסוף השיר כאשר שרנו את “ויהי אור" ,הצליחו עזרא ודן ללחוץ
על המתג ולהפעיל בדייקנות רבה את הדלקת המנורות רבות העוצמה ואור יקרות
גדול הציף את הבמה ואת האולם .הקהל השתאה ופרץ במחיאות כפיים אדירות,
הייתה התלהבות אדירה .עזרא היה גאה מאוד ברעיון שהגה ,אך בעיקר בביצועו
המדויק שהצליח .הוא זכה לשבחים רבים וגם דן שמח שלקח חלק בהפעלת
התאורה.
אז מיהרו הבנות לרדת מן הבמה בבגדי המחולות והגישו את הסופגניות לקהל
והפצירו בהורים לגשת לשולחנות ,לשתות ולהתכבד בדברי מתיקה .ההורים קמו
ממקומותיהם ומיהרו לחבק ולנשק את ילדיהם ולשבחם .אחרים נהגו ביתר איפוק
וטפחו על שכמם ,אך ההתרגשות הכללית הייתה רבה וכולם היו נלהבים .רבים
ניגשו ליעקב ללחוץ את ידו ולהודות לו על הערב הנפלא .יעקב עצמו נתפנה לרגע
מן ההורים ובא להודות לתלמידים ולשבחם .הוא אף ניגש ללחוץ את ידי :חני ,כל
הכבוד לך .אני שמח שהתעקשת על יוזמתך להזמין את ההורים וגם הצלחת .חייך
מנחת וטוב לב .גם ההורים ניגשו אלי ושיבחו מאוד את המסיבה והודו בשמחה
על הערב המוצלח.
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כבר נתארכה השעה ,אז ביקשתי מהקהל לפני שיתפזר שנסיים את המסיבה
בשירת “התקווה" .היה רגע של התרוממות רוח :חלק שר בעוז ,חלק שר כלוחש
תפילה ,חלק מן ההורים אמנם לא שר אך עמד בכבוד עם כל הציבור.
ההורים נתפזרו לביתם ומיד נרתמנו כולנו לנקות ולסדר את האולם ולהחזירו
מצוחצח כפי שהבטחנו .כולנו עבדנו במרץ ושמחה ובתוך כך החלפנו רשמים וחוויות
וכולם דיברו עם כולם .הידד! הייתה הרגשת סיפוק של הצלחה גדולה.

פרק ח :חורף תש"י ()1950
היה חורף קשה ,קר מאוד .גשמים עזים ירדו ביום ובלילה ,לא כמו בימי שלומציון
המלכה“ ,שהיו העם עוסקין בבנין בית המקדש וירדו הגשמים בלילות ולמחרת
נשבה רוח ונתפזרו העבים וזרחה החמה ויצאו העם למלאכתן – וידעו שמלאכת
שמים בידיהם" (בבלי מסכת תענית כג א).
אך בימינו ,התלמידים ,וגם אנו המורים ,היינו מגיעים לבית־הספר רטובים ,נוטפי
מים :באנו ברגל ,לרובנו לא היו מטריות .בחדר האוכל התחממנו באכילת מרק
חם ,אך כשבאנו לכיתות קפאנו ִמקור ,לא הייתה הסקה וגם לא תנורי נפט ,היה
קר מאוד .הבנות ישבו עטופות בצעיפיהן ולעיתים קרובות נשארנו כולנו במעילינו
אפילו שהיו לחים .היה קור עז .השתדלנו להתרכז בלימודים אך היה קשה.
ערב אחד יצאתי מבית־הספר עם עופרה .היינו רטובות ,עייפות וגם רעבות .הקור
הגביר את התיאבון .כשפנינו מרחוב ישעיה לרחוב הנביאים ,הציעה עופרה שנלך
בהמשך הרחוב למאפיית פת .במאפייה היה חם .אפשר היה לקנות כל שעות
היממה ,כיכרות לחם ,לחמניות חמות שאך זה יצאו מהתנור ,או עוגות מתוקות
שהיו יקרות יותר .נכנסנו למאפייה והצטופפנו עם שאר הבאים שנהנו מהחום
ומן הלחמניות ומריח ניחוח של לחם טרי .נעים היה להיכנס ,אך לא היה חשק
לצאת .נדחפנו לפינה לעמוד שם ולאכול את הלחמניות ,והנה מרגלית ושמואל
תלמידיי היו אף הם בפינה ,נושפים בהבל פיהם לחמם את ידיהם הקפואות
המחזיקות בלחמניות .אכן ,הם אוהבים ,חלפה מחשבה שמחה במוחי .הם נבוכו
מאוד .הרגשתי במבוכתם ואמרתי בנעימות :הנה לכולנו היה רעיון מצוין להיכנס
למאפייה ולהתגבר על הקור .מרגלית התעשתה ואמרה ,מנסה להפיג את המבוכה,
היה נורא קר בכיתה וקר נורא גם בחוץ .הייתי רוצה שכבר יחלוף החורף הזה
ויבוא האביב .מרגלית חייכה במתיקות והמשיכה לנשוף על ידיה ולחככן זו בזו.
עופרה הכירה היטב את מרגלית מתקופת החזרות ,כשבאה ללמד את בנות כיתתי
את הריקודים למסיבת חנוכה שלנו .עכשיו שמחה עופרה לקראתה ואמרה :כמוני
כמוך ,גם אני מצפה שיהיה כבר יותר חם ובעיקר שהגשמים ירדו בלילה ויגבירו
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את מאגרי המים במדינה ,אך לצאת לגשם ,ללכת בגשם לבית־הספר ולמות מקור
בכיתות ,קשה באמת.
שמואל עמד קופא מקור אך אולי גם נפשו קפאה משתי מורות שפתאום ראו אותו
ואת מרגלית יחד .לא מצא מילים בפיו להשתתף בשיחת־סתם שלנו .משכתי את
עופרה שרצתה להישאר עוד קצת בחום המאפייה .משכתי אותה החוצה להקל על
מבוכתו של שמואל .מטר גשם הצליף בנו בצאתנו.
כשיצאנו מהמאפייה הרחבנו צעדינו לעבר רחוב המלך ג'ורג' ,רצינו להגיע מהר ,כל
אחת לביתה שלה.
לא למחרת ולא אף פעם לא הזכרתי את פגישתי זו במאפייה עם מרגלית ושמואל.
ובכל זאת סיפור אהבתם נודע בכיתתנו ונפוץ בבית־הספר .מדי פעם ראו אותם יחד.
החורף נתארך ונמשך .ט"ו בשבט לא בישר את בוא האביב .להיפך :בחודש שבט ירדו
מטרות עוז ובכמה מקומות בארץ היו שיטפונות .היה חורף קשה.
עם בוא האביב כבר לבלבה אהבתם של מרגלית ושמואל ופרחה לעיני כל בית־הספר.
היו כאלה ששמחו ,היו בנים שקינאו שדווקא שמואל זכה באהבת מרגלית היפה.
יום אחד בלכתי לבית־הספר פגשתי את ברכה שנצטרפה אלי וצעדנו יחד .בשיחתנו
אמרה ברכה בעדינות רבה“ :יפה אהבתם של מרגלית ושמואל אך ההורים של שני
הצדדים יפריעו ולא ייתנו לה להאריך ימים .שמעתי שאביו של שמואל הוא אדם
קשה ולא ירצה נערה מזרחית לבנו .וההורים של מרגלית בטח ירצו לבתם בחור
מהעדה שלהם".
אף שחשבתי שיש מן האמת בדברי ברכה לא רציתי ,לא יכולתי ,לקבלם כעובדה
מוחלטת .אמרתי“ :אבל ברכה ,זוהי רק חברּות" .ברכה השיבה בתקיפות“ :תראי,
חני ,לצערי אני אהיה הצודקת .רוב ההורים אצלנו לא ירשו לבת שלהם לצאת עם
בחור ,מבלי שהם ידעו מיהו ומה כוונותיו ומבלי שהם יאשרו את בחירת בתם".
“אבל ברכה" ,טענתי“ ,הרי הם צעירים .הם אינם עומדים להתחתן" .ברכה התעקשה:
“אצלנו זה אחרת ,כשייוודע להם שמרגלית יוצאת עם שמואל ,הם עלולים לכלוא
אותה בבית .מרגלית ושמואל צריכים להיזהר".
נעצבתי אל ליבי.

פרק ט :מות אביהם של לבנה ואלי
כשבאתי ביום ראשון בשבוע לבית־הספר ראיתי ליד השער את ברכה .היא חיכתה
לי .חייכתי אליה ,שמחתי לקראתה .מאוד אהבתי אותה וגם הערכתי אותה כאדם
הנותן ליבו ודעתו לזולתו .אך ברכה עמדה עצובה ורצינית ליד השער ורק הצליחה
לומר :חני ,והתייפחה בבכי מר ,שניסתה לעוצרו ללא הצלחה .שאלתי בבהלה :מה
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קרה? ברכה ,תגידי לי מה קרה? עברו רגעים ארוכים של בכי עד שברכה לחשה:
אבא של לבנה מת .אבא של אלי ולבנה מת .יהודה ארבלי מת ,זיכרונו לברכה.
אמש כבר הייתה ההלוויה .חיבקתי את כתפיה ויחד פסענו לעבר חדר האוכל.
תלמידי בית־הספר כבר שמעו את הבשורה המרה .לא כולם הכירו את לבנה ,אך
רובם הכירו את אחיה אלי מכיתה ח' וכולם בחצר דיברו בלחש ושאלו לפרטי
האסון .עצבות נוראה ירדה על כולנו.
ברכה נרגעה במקצת וסיפרה לי כי ביום ששי ,בשעות הצהריים המאוחרות ,חזר
אביה של לבנה משוק מחנה יהודה ,ששם היה לו דוכן לממכר ירקות .הוא הרגיש
עייפות וחולשה ולכן שכב לנוח בטרם יכין עצמו לקראת השבת ,אפילו לא רצה
לאכול משהו .כעבור שעה קצרה נשמע קול חרחור ,ידו צנחה לרצפה וכשמיהרו
אליו מצאוהו מת .אמא של לבנה פרצה בצעקות ואלי רץ לטלפון הציבורי לקרוא
לעזרת מגן דוד אדום ,אך הטלפון היה מקולקל .יש טלפון גם בחנות המכולת אך
החנות כבר הייתה סגורה מפני השבת ועד שאלי מצא טלפון ,חלף זמן יקר .לו
קראו מהר למגן דוד אולי עוד היה אפשר להנשים את יהודה ארבלי ולהצילו ,אך
כשאנשי מגן דוד הגיעו כבר היה מאוחר .עוד בשעות הצהריים הייתה המשפחה
שלמה ,שמחה ,היה אבא ,ולפתע איננו עוד ,מיררה ברכה בבכי .לא מצאתי מילת
ניחומים.
הייתי נסערת ועצובה .לנגד עיני עלתה דמותו של יהודה ארבלי כפי שהכרתיו
במסיבת חנוכה :גבר גבוה ,מרשים .לבש חולצה לבנה וז'קט אך ללא עניבה .בא
בלוויית אשתו .לבושה הייתה בחצאית רחבה ובחולצה חגיגית .ענדה מחרוזת
לצווארה וצמידים לידיה .לראשה עטתה מטפחת שאת קצותיה העבירה בשיכול
מתחת לשערה ,והקיפו את ראשה ונקשרו בקשר שהתנוסס מעל ראשה .ניגשו
לברך לשלום .אנחנו ההורים של לבנה ,אמרה האם ,היא ילדה טובה וחרוצה
ואוהבת מאוד את בית־הספר .ויהודה אמר :תודה מורה חני שהזמנת את ההורים
למסיבה .תמיד רציתי לראות מבפנים את בית־ספר שלבנה ואלי לומדים בו
ולהכיר את המורים .והנה חידוש :חגיגה עם ההורים לכבוד חנוכה! צחק בהנאה
והמשיך :כלתה רגל מן השוק – איזו עברית יפה ,חשבתי בליבי ,בוודאי משפט
שלמד כשהיה ילד – תמיד בחנוכה אנו סוגרים יותר מוקדם לבוא הביתה לברכת
הנרות והנה גם חגיגה .תודה לך! וכמובן ניגשו אל יעקב מנהל ביה"ס ללחוץ את
ידו .אחר פנו ותרו למצוא מקום־ישיבה .והורים אחרים אף הם ניגשו לומר שלום
ולהכיר את המורה .אחר כך כשהתחילה המסיבה וציון בירך על הנרות וכולנו
פצחנו בשירת “מעוז צור ישועתי" ,שר יהודה ארבלי בעוז ומתוך כוונה וקול
שירתו בלט מאוד .לאחר המסיבה ניגשו ההורים עם לבנה להודות על המסיבה
ולבנה אמרה לאביה בחיבה :אבא ,שרת במרץ את “מעוז צור" ,שמעתי את קולך
מבין כולם .ואמה אמרה :יהודה תמיד הצטיין בשירה ,כשהיה ילד שר במקהלת
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הנערים של בית הכנסת .ויהודה עמד וקרן למשמע שבחיו .הייתה ביניהם חמימות
משפחתית נעימה.
פגישה זו עם ההורים הן הייתה לפני חודשיים או פחות ועתה האב איננו .נורא
הדבר .והפסוק “כלתה רגל מן השוק" נתקע במוחי ולא הרפה.
כשנכנסנו לחדר האוכל ,כבר היו שם כמה מורים ובראשם יעקב .התיישבנו ליד
שולחנות האוכל .הייתה דממה כבדה .יעקב אמר שהיום ,שלא כמו בכל יום א',
לא יספר המורה אסף על אירועים מן העולם ,כי היום לא יום רגיל לנו ,יום עצוב
בבית־ספרנו :נפטר יהודה ארבלי ,אביהם של שניים מתלמידינו ,של אלי מכיתה
ח' ושל לבנה מכיתה ו' ושל עוד ארבעה ילדים צעירים .יהודה ארבלי מת באופן
פתאומי .בית־ספרנו שרוי באבל .הוא נפטר ביום ששי אחר הצהריים וההלוויה
נערכה אמש ,במוצאי שבת ,כי בירושלים לא נוהגים להלין את המת ולכן עורכים
הלוויות גם בערב.
שני חברים של אלי מכיתה ח' ,שבאו בשבת לפני הצהריים לקרוא לחברם ללכת
לטיול לנוה שאנן ,מצאו בית אבל .למרות השבת שדוחה אבל ,מצאו לפני הבית
ובתוכו קרובים ושכנים שבאו להיות עם המשפחה כששמעו על האסון .נכון נהגו
משה ויהונתן שנכנסו אף הם לחזק את אלי ולנחם אותו .וכשיצאו כואבים ,מלאי
צער ,רצו לספר על דבר האסון וכבר לא הלכו לנוה שאנן אלא פנו ללכת לביתם
ואז נפגשנו.
אני ומשפחתי ,אמר יעקב ,היינו בדרכנו מאירוע משמח בבית הכנסת בשכונה
אחרת .בנו של חברי מילדות ,הגיע למצוות ועלה לתורה .הלכנו כולנו ,כל בני
משפחתי ,לבית הכנסת לשמוע את הנער קורא בפרשת השבוע ובהפטרה .אתמול
קראו את פרשת “יתרו" .פרשה חשובה ומעניינת ,העוסקת בהקמת המערכת
המשפטית בעמנו .בעת אחרת הייתי משוחח עמכם על חשיבותה ,אך לא היום.
גם את ההפטרה קרא הנער בטעם ,לפי הטעמים ,והרי רובכם מכירים את המעמד
הזה .עם כל קהל המתפללים יצאנו בתום התפילה ל"קידוש" שנערך במרפסת
שלפני אולם התפילה .וכשיצאנו שמחים ,בדרך לביתנו ,פגשנו במשה ויהונתן
שסיפרו לנו על האסון שפקד את משפחת ארבלי ובאחת הושבתה שמחתנו .הפך
יומנו משמחה ליגון.
האזנתי לדברי יעקב וחשבתי ,האם בכוונה האריך וסיפר בפירוט על דבר הבר
מצווה ,כדי להקל במעט על כולנו ,בעיקר על התלמידים ,מהעצבות הנוראה
שהעיקה על כולנו?
ויעקב המשיך :נהוג אצלנו שלפני ההלוויה באים לבית הנפטר קרובי המשפחה
ורק אחר כך בשבעת ימי האבל ,אחרי ההלוויה ,באים גם חברים וידידים .אך
הפעם טוב שמשה ויהונתן נכנסו לבית המשפחה להיות עם אלי .גם אני הרגשתי
עצמי כאחד מן המשפחה ובאתי בשבת אחר הצהריים להיות עימם ובעיקר עם
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אלי ולבנה .במוצאי שבת הייתי בין המלווים שהלכו אחרי ארונו של יהודה ארבלי
שהיה אדם יקר וישר דרך .יהי זכרו ברוך.
ודאי רבים מן החברים ירצו לפקוד בימי “השבעה" את אלי ולבנה האבלים .אני
מציע ,אמר יעקב ,שתלכו בקבוצות קטנות .אם תראו שהבית מלא וצפוף אל
תשהו שם שעה ארוכה אלא תפנו מקום גם למנחמים נוספים שבאים .כך עמד
יעקב והנחה את התלמידים איך להתנהג בבית האבלים.
אחרי דממה קצרה בירך יעקב כמעט בלחש :בתיאבון ,וכולם אכלו בשקט ,בשקט
ובעצב שאפף את כולנו .גם בשיעורים דיבור התלמידים בלחש וצער ,היה קשה
להתרכז בלימודים.
יעקב ,נפתלי ,מחנך כיתה ח' ,ואני קבענו שנלך יחד לנחם את משפחת ארבלי ביום
שלישי לאחר הלימודים .אולי זאת שעה מאוחרת ,אמר יעקב ,אבל כבר יהיו פחות
מנחמים ,שבדרך כלל הגברים באים אחר הצהריים גם לתפילת מנחה ולאחריה
לתפילת מעריב .לא נאריך לשבת בערב ,אבל נוכל לשוחח עם אלי ולבנה.
ואכן ביום שלישי אחרי הלימודים הלכנו שלושתנו לבית משפחת ארבלי ,שגרה
באחת הסמטאות המסתעפות מרחוב אגריפס .בעת אחרת הייתי שמחה לבוא
לאזור זה שלא הכרתיו ולראות ולהכיר את השכונות השונות של ירושלים על
בתיהן הקטנים והצפופים ,אך עתה היה הלב נתון לכאב המשפחה ומבטי חלף
ברפרוף על בתי השכונה.
כשהייתי אני בכיתה ח' מתה באופן פתאומי אמה של נעמי חברתי הטובה.
ב"שבעה" ,לפני שהלכתי לנחמה ,הורתה לי אמי כמה ממנהגי האבלות שאנהג
לפיהם 14:אין דופקים בדלת ,פותחים ונכנסים .נכנסים ואין מברכים לשלום שהרי
כרגע אין שלום למשפחה ,אין שלמות עם מות האם .אז הסבירה לי אמי ששלום
ושלמות נגזרים מאותו שורש .רגע לפני שנכנסתי לבית ארבלי זכרתי את דברי
אמי וזכרתים בכל פעם שהלכתי לנחם אבלים .לצערי במלחמת השחרור ולאחריה
ביקרתי אצל כמה וכמה משפחות של חברי שנפלו במלחמה .העצב העלה עתה את
זכרם והרגשת הצער כבשה את כולי.
נכנסנו .דרך מבוא כניסה קטן נכנסנו ישר לחדר המגורים .האבלים ישבו על
הרצפה ,אפילו לא על שרפרפים נמוכים ,נשענים במשהו על כרים שהונחו לאורך
הקיר .ספה וכסאות מועטים היו בחדר למושב למבקרים .יעקב נכנס ראשון ואנו
אחריו .הוא ניגש והתכופף אל אם המשפחה ,חפן בידיו את שתי כפות ידיה של
גברת ארבלי ולחש :אני רוצה להביע את השתתפותנו באבלכם על מות יהודה זכרו
לברכה .כל בית־הספר ,המורים והעובדים והתלמידים כולנו עמכם בכאבכם .חנה,
 14דומני שעתה בימינו כבר אין מקפידים על מנהגים אלו שהרי בעדות שונות מנהגי אבלות
שונים ובכלל פחות נוהגים לפי המסורת.
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תהיי חזקה למען ילדייך המצוינים ,אמר ברכות ,גם אלי וגם לבנה הם נפלאים
ואת גידלתם ילדים לתפארת .והוא
ובוודאי גם האחים הצעירים כמותם .יהודה ְ
פנה ללחוץ ידיהן של עוד שתי נשים אבלות ,קרועות חולצה ,אחיותיו של יהודה,
שבאו לשבת “שבעה" בבית אחיהן .אחר כך לחץ יעקב את ידי לבנה וחיזק את
רוחה וליטף את ראשה של האחות הצעירה ביותר כבת ארבע שנים .אז הזדקף
ופנה לגברים האבלים ,שישבו בנפרד מן הנשים ,לאורך קיר אחר .לחץ ידיהם של
אחי יהודה והשתהה על יד אלי ודיבר עימו .גם נפתלי עבר בין האבלים ,לחץ ידיים
ולבסוף נתיישב ליד אלי ושוחח עמו.
אף אני ניגשתי קודם כל אל אמה של לבנה ולחצתי ידה והבעתי תנחומי ואמרתי
שזכיתי להכיר את יהודה ז"ל ,כאשר ההורים באו למסיבת חנוכה ואיך הוא שר
יפה .ודיברנו שהייתה לו נחת רבה מילדיו ,שהם באמת מוצלחים ואני יכולה להעיד
על פי אישיותה הנפלאה של לבנה .ואחר עברתי בין יתר האבלים ונתיישבתי על
הרצפה ,קרוב מאוד ללבנה .ולבנה סיפרה – בפעם המי יודע כמה – על השעות
האחרונות של אביה והתייפחה תוך כדי סיפורה ואף אני לא יכולתי פתאום לכלוא
את בכיי ,אף שבדרך כלל אני מאופקת ועצורה מלהפגין את רגשותיי ברבים ואינני
מן הבכייניות ,הרי כאן הייתי חלק מן האבלים והבכי המשותף עם לבנה היה כל
כך טבעי.
אחת מן הנשים הצעירות – אולי מהמשפחה ,אולי שכנה – הגישה על טס מתכת
גדול ספלוני קפה שחור וצלחת ובה מיני מאפה .כולם נתכבדו .אך אצלנו לא
נהוג להגיש כיבוד ב"שבעה" ,אולי לכל היותר מגישים בקיץ מים קרים לרוות את
הצימאון .כבר עמדתי לסרב למגישה ב"לא תודה" כשראיתי את יעקב מראה על
ספלו ומניד ראשו בחזקה בתנועת “כן"! ואף בעיניו רומז לי :כן! הודיתי לאשה על
ספלון הקפה ולגמתי ממנו ואף טעמתי עוגיה מלוחה וראיתי שרווח ליעקב וסרה
הבהלה מפניו.
כשנפרדנו נשקתי ללבנה ואמרתי לה שאני והחברים מצפים לשובה לכיתה .יצאנו,
אז נזף בי יעקב באבהות וחיבה :חני ,מה עלה בדעתך לסרב לכיבוד של “שבעה"?
הלוא היית פוגעת ועולבת בבני המשפחה .הכיבוד הוא חלק מן המסורת והטקס.
התנצלתי :אצלנו ,כלומר אצל האשכנזים ,לא נהוג להגיש כיבוד שהרי הוא מבטא
שמחה וחגיגיות וכאן עצבות .עוד זכורים לי דברי אמי שהייתה מספרת על הגויים
בעיירת מגוריה ברוסיה .הגויים היו עניים אך לסעודות ההבראה “מישכנו את
בגדם האחרון" כדי לערוך סעודה ענקית לאחר הקבורה ,להביע כבוד למתַ .עם,
ַעם ומנהגיו ,ואצלנו – עדה ,עדה ומנהגיה ,אך אל לך יעקב לכעוס עלי .בבית
הוריי מנהגים אחרים .ותודה לך שחילצת אותי מהמבוכה ,שהייתה עלולה לקרות,
לו דחיתי את הכיבוד ומעליבה בכך את המשפחה והרי זאת בוודאי לא רציתי.
נפתלי אף הוא חיזק את דבריי ואמר שגם במחוזותיהם באוקראינה ,שמשם עלתה
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משפחתו ,אף אצלם לא היה נהוג להגיש כיבוד למנחמים בימי ה"שבעה" .אפילו
השיחה על מנהגי האבלות לא עודדה את רוחנו ובקצה רחוב אגריפס פנינו איש
לביתו.
במשך שבוע האבל ביקרו רבים מתלמידי הכיתה בבית משפחת ארבלי .לבנה
הרגישה שאנו עימה .בסוף השבוע ,ביום חמישי ,בצאתנו מחדר האוכל נלווה
אלי ציון לוי ואמר :חני ,ביום ראשון הקרב ,לאחר שבעת ימי האבל ,תחזור לבנה
לכיתה .זה רגע קשה מאוד לחזור לחיים ולהמשיך כאילו לא קרה דבר .את בטח
תגידי לה כמה מילות עידוד ,אבל אני רוצה שהיא תדע שבאמת כולנו היינו עימה
ועם משפחתה ,אפילו שלא יכלנו להגיע לביתה .לצערי גם אבי נפטר כשהייתי
ממש צעיר ועכשיו כל הכאב נתעורר בעוצמה מחדש .את אולי חושבת שברכה
תקדם את פני לבנה בשם הכיתה ,אבל אני חושב שבמקרה הזה לא ברכה צריכה
לדבר בשם הכיתה ,כי זה ייצא כאילו מפני שהיא חברתה הטובה אז היא הייתה
עצובה והרי כולנו היינו עם לבנה ,אני מוכן להגיד לה שטוב שהיא חוזרת לכיתה,
כי למרות האבל צריך להמשיך ולהשתדל להמשיך בדרך שאבא שלה חינך אותה
ובדברים הטובים שהעניק לה מרוחו .התרגשתי מאוד מדברי ציון שבדרך כלל
הוא מן השתקנים ואינו מביע כלפי חוץ את מחשבותיו ורגשותיו והנה רגישות
עצומה כזאת .האמת שהיה לי ברור שכשנבוא ללימודים ביום ראשון ,לפני תחילת
הלימודים ,אומר ללבנה בכיתה דברי עידוד בשם הכיתה ,אבל ציון צדק :חשוב
מאוד שגם מישהו מן החברים ידבר בשם הכיתה.
הודיתי לציון והבעתי את התפעלותי מרגישותו .ברכתיו על הרעיון המוצלח
שהעלה .דומני שציון חש שבאמת הערכתי מאוד את דבריו ואיזה צל חיוך עצוב
נראה על פניו.
ביום הראשון הבא בחדר האוכל קיבל יעקב את פני אלי ולבנה בדברי תנחומים
ועידוד .הדמעות זלגו על פני לבנה וברכה שישבה על ידה חיבקה וחיזקה אותה.
בדרך מחדר האוכל ,בחצר ,ניגשו תלמידים רבים מכיתות אחרות גם אל אלי ,גם
אל לבנה ,ולכל אחד היה משפט חם וידידותי לומר להם.
גם אני הקדשתי את ראשית השיעור לומר מילות נחמה וחיבה ללבנה .ואז קראתי
בקול לפני הכיתה את הבית הראשון והאחרון משירו של ביאליק “אחרי מותי"...:
השיר השאיר רושם עז על התלמידים.
אב ַדת אב
אחר קם ציון לדבר .השתקן החכם אמר דברים מן הלב ,מניסיונו :לבנהֵ ,
היא דבר קשה .אי אפשר להשיב את המת ,אבל בעצם הוא נשאר עימנו :הדברים
שאמר ולימד ,כל מה שיהודה ארבלי זיכרונו לברכה השקיע במשפחתו ,בכם ילדיו,
והעניק לכם מניסיונו ומרוחו ,הכל הכל נשאר בקרבכם ואתם תזכרו את אביכם
בהתנהגותכם ובדבריכם ,אתם נושאים אותו בליבכם ובכך אתם מנציחים אותו.
הוא ימשיך להיות בליבכם .אני מבקש ,לבנה ,שתדעי שכל הכיתה ,גם התלמידים
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שלא יכלו לבוא לנחם אותך בביתך ,כולם ,כולנו היינו עימך ועם משפחתך באבל.
חברות כזאת היא יקרה ומחזקת.
הייתה דממה ארוכה .קשה היה לעבור לשיעור תנ"ך.
אך בכל זאת.

פרק י :הטיול השנתי
לקראת האביב זימן אותנו יעקב לישיבת מורים .לא הרבינו בישיבות כי הלימודים
הסתיימו קרוב לשעה תשע בערב .לא רק התלמידים היו עייפים ,גם אנו המורים
עייפנו בסוף היום ,והעיקרַ ,ש ָמש 15בית־הספר היה צריך לנעול את הבניין ולא
היה לנו מקום התכנסות .השתדלנו לפתור בעיות בשיחה עם יעקב ,הודעות הוא
היה מעביר לנו בכתב.
נושא הישיבה היה :הטיול השנתי.
בבית־ספר ערב לא היו נהוגים טיולים שנתיים .לא רק שטיול היה בגדר מותרות
אלא שלּו רצו לבצעו ,היו בעיות מיוחדות ,שאינן בבית־ספר רגיל ,מכשילות את
היציאה לטיול :תלמידינו עבדו קשה במשך כל השנה .לפי החוק הגיעה להם
חופשה שנתית של שבועיים ,שבדרך כלל ניתנה להם בחודשי הקיץ ואין להניח
שבאמצע השנה הם יוכלו להיעדר מעבודתם ולצאת לטיול .גם רבים מתלמידינו
היו ממש עניים ואיך יפרישו כסף לטיול?! ומי יישא בהוצאות? ועוד :רבים מן
ההורים ,בייחוד הורי הבנות ,התנגדו ללינת ילדיהם מחוץ לבית ולא ירשו להם
לצאת לטיול .וכך לא היו טיולים לנערים העובדים .אך יעקב לא ויתר .הוא הגה
רעיון ולכן כינס אותנו להתייעצות .גם מדריכי הגדנ"ע באו להשתתף בישיבה.
יעקב אמר :אנחנו נצא לטיול שנתי .לא לטיולי כיתות אלא לטיול של כל תלמידי
בית־הספר .בחול המועד של חג הפסח נוכל לצאת לטיול :רבים מבעלי המסעדות
בירושלים סוגרים אותן בחול המועד ,שכן לא כדאי להם להשקיע כספים
בהכשרת המסעדות לפסח והוא הדין במאפיות ובקונדיטוריות השונות ובבתי
הקפה .וכך כל הנערים והנערות שעובדים במקומות האלה פנויים מעבודתם .גם
עובדי המכבסות יוצאים בפסח לחופשת שבוע תמים ,לאחר העבודה המאומצת
שלפני החג .כל המכבסות סגורות בפסח ותלמידינו העובדים שם פנויים .גם רבות
מתלמידותינו העובדות בבתים פרטיים ,במשק בית ,מקבלות כמה ימי חופשה
מעבודתן שכן המשפחות שבבתיהן הן עובדות ,נוסעות לחג .וכך היה יעקב הולך
ומונה את ענפי העבודה והעסקים הרבים שסוגרים את מפעליהם בחול המועד
 15בימים ההם קראו לשרת ביה"ס – שמש.
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פסח ,ואלה שאינם סוגרים ממילא עובדים רק חצאי ימים .אז הנה אפשר להוציא
את תלמידינו לעמק או לגליל ,אמר בטון של ניצחון .הן יש כאלה מתלמידינו
שבשש עשרה-שבע עשרה שנות חייהם לא יצאו מחוץ לירושלים ולּו גם פעם
אחת .איך נעורר בהם אהבת מולדת? שאל יעקב בפאתוס.
במשך כל שנות קיומם של בתי ספר ערב לנערים עובדים לא היו טיולים שנתיים.
נושא הטיולים כלל לא עלה .עתה עלינו לשנות את הדבר! רוב תלמידינו יכולים
לצאת לטיול ,כפי שהסברתי .אך כאן הנמיך יעקב את קולו ואולי גם רוחו הונמכה:
אבל יש בעיה ,בעיית המורים .למורים יש חופשה בחול המועד ואי אפשר לחייבם
לצאת לטיול בימי חופשתם ,הן בטיול יעבדו קשה כפליים מכל יום עבודה בכיתה.
אפילו לרגע לא הייתה דממה כפי שסבר יעקב .רחל'ה צעירת המורים בבית־
הספר ,שעדיין למדה בבוקר בסמינר למורים בבית הכרם ובערב לימדה בבית־
ספרנו בכיתה א' את התלמידים שבכלל לא ידעו קרוא וכתוב ,רחל'ה אמרה מיד:
אני מתנדבת לצאת בימי חופשתי .הבטתי על עופרה ועופרה חייכה אלי ומיד
הצטרפנו גם שתינו :אנו עם רחל'ה .גם אנו נצא בפסח לטיול .עוד ועוד מורים
הביעו נכונותם לצאת לטיול .דווקא חלק מן המורים הוותיקים ,המבוגרים יותר,
אולי בשל היותם בעלי משפחות ,ניסו לרפות ידיים ולא התלהבו מהרעיון כולו.
יעקב ממש זרח .הטיול ייצא לפועל ,פסק .יש די מורים המוכנים לצאת ומי שאינו
יכול ,לא ייצא .וכמובן גם מדריכי הגדנ"ע ייצאו עמנו לטיול.
היינו צעירים ונלהבים .הרגשנו שהטיול חשוב מאוד לתלמידינו ואנו מתנדבים
לממש את האירוע הנפלא הזה .הרגשת הראשוניּות אף היא רוממה את רוחנו
והפיחה הרגשה חברית בין המורים ,אף שכבר היינו צוות חברי מלוכד.
עוד התווכחנו האם הטיול יארך שני ימים או שלושה .תומכי הטיול לשני ימים
דיברו על כך שבתור ניסיון צריך לנהוג בהדרגה ובעיקר הדגישו שההורים ישתכנעו
ביתר קלות לתת לילדיהם לצאת רק ללינת לילה אחד .והתומכים בטיול בן שלושה
ימים ,והם היו הרוב ,טענו שאם כבר משקיעים מאמץ ,מוטב שהטיול יהיה עשיר
בחוויות ובראיית נופים רחוקים מירושלים ,שהרי הדרך גם כן תארך ,אז מה
נספיק ביום אחד?
יעקב העלה את בעיית התלמידים ובעיקר התלמידות שהוריהם לא ירשו להם
לצאת לטיול מסיבה זו או אחרת ,ובעיקר מסירובם להרשות להם ללון מחוץ
לבית .קבענו שהמחנכים יבקרו בבתיהם ,ינסו לשכנע את ההורים בחשיבות הטיול
ובעובדה שתהיה לינה נפרדת בין הבנים לבנות ,ונקווה שלא יאונה כל רע.
בעיה אחרת שעלתה :רוב תלמידינו באים מבתים דתיים או מסורתיים וחייבים
לדאוג לאוכל כשר ובייחוד בפסח שעניין הכשרות קשה שבעתיים .יעקב הציע
שכרגע לא נדון בשאלת אספקת המזון ,שאולי נקנה אוכל במרוכז ורק ליום
הראשון יביאו התלמידים צידה מביתם .ועוד ביקש יעקב שעדיין לא נדבר עם
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התלמידים על הטיול ,עד שהוא יברר את מכלול הבעיות הטכניות של הטיול:
מקום הלינה ,מחירי הנסיעות ועוד .מוטב שנביא דבר מוגמר בפני התלמידים ולא
יפרחו השמועות.
אך עוף השמיים הוליך את הקול .יום לאחר ישיבת המורים על הטיול געש בית־
הספר כולו :בפסח ניסע לטיול שנתי לאזור חיפה והכרמל .בתחילת השיעור הציפו
אותי תלמידיי בשאלות :חני ,כל בית־ספר יודע על הטיול ,ולמה את לא סיפרת
לנו? נדהמתי ,הרי יעקב ביקש ובצדק ,שעדיין לא נעלה את הנושא בכיתות .כיצד
נפוצה השמועה? מטר השאלות לא פסק :חני ,מתי ניסע לטיול? כמה יעלה הטיול?
ציון אמר :עוד אף פעם לא נסעתי ברכבת ,אני נורא שמח שניסע לחיפה ברכבת!
לבנה טענה :אני לא יודעת לשחות .אומרים שנשוט בסירות במפרץ חיפה .אני
מפחדת ,אני לא רוצה לשוט .תמרה “תיקנה" :לא נשוט בסירות אלא בספינת
קיטור .מעניין ,אני עצמי לא ידעתי על שייט במפרץ .אך דמיונם של התלמידים
פרץ כל גבול .יהיו ארוחות משותפות? איפה נלון? מה יהיה אם ההורים לא יסכימו
שניסע? עזרא טען :הרי אנחנו צריכים להסדיר את חופשתנו עם “בעל הבית" ,אי
אפשר לדחות זאת ליום האחרון.
הכיתה הייתה כמרקחה .הרמתי את קולי כדי לגבור על הרעש וההתרגשות :הטיול
עדיין בשלבי תכנון .כשיהיה מאורגן נודיע את הפרטים לכל התלמידים .נכון
שנוסעים לאזור חיפה ולכרמל ,אך לא נשוט בים לא בסירה ולא בספינה ואף
לא נרחץ בים .שוב נתגעשו הרוחות :למה לא? אם כבר נהיה על שפת הים ,למה
שלא נתרחץ בים? נושא הים עורר את דמיונם והתרגשותם ,אך לבנה ועוד כמה
בנות דווקא הגיבו באנחת רווחה ,סר פחדן ואולי אפילו אין להן בגדי ים ,חשבתי
בלבי והמשכתי בדברי :עדיין צריך לברר אם נקבל את מקום הלינה שביקשנו
והאם חברת ההובלה בחיפה תפנה עבורנו את המשאיות לנסיעה באזור ומה
המחיר ועוד ועוד פרטים ,לכן אין טעם לדון עתה על הטיול .בימים הקרובים
תקבלו באופן מסודר את כל הפרטים .אל תדאגו ,כיתתנו לא תישאר בירושלים.
התלמידים היו מוכנים לשוחח על הטיול במשך כל השיעור ,אך אני הבטחתי
שכאשר יהיו כל הפרטים סגורים וידועים ,נקדיש לטיול שיעור שלם ואף יותר,
שהרי נצטרך להתכונן לטיול גם מבחינה לימודית .באי רצון מופגן מצד התלמידים
עברנו לשיעור חשבון .אחרי יומיים־שלושה קיבלו התלמידים את דף מספר  1של
הטיול השנתי ,המתאר את מסלול הטיול:
יום ראשון :נסיעה ברכבת מירושלים לחיפה .ביקור בנמל .נסיעה לבית־הספר
בהדר הכרמל שבאולם ההתעמלות שלו נלון .ארוחת ערב .הליכה לתצפית מהכרמל
לעבר מפרץ חיפה ועמק זבולון בלילה.
יום שני :נסיעה למוחרקה .מפקד .צפייה על עמק יזרעאל .ביקור בכפר הדרוזי
דליית אל כרמל.
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יום שלישי :ביקור בבית החרושת “אתא" ובקיבוץ יגור להכרת הקיבוץ כצורת
התיישבות חדשה בארצנו .חזרה לירושלים ברכבת של אחר הצהריים.
מועד הטיול נקבע לשלושת הימים הראשונים של חול המועד פסח .בדף גם הייתה
משורטטת מפת אזור חיפה .בימי הלימוד שנותרו עד פסח הקדשנו את שיעורי
מולדת להכרת המקומות שבהם נבקר .כשיצאנו לחופשת הפסח בירכנו איש את
רעהו בברכת חג שמח! להתראות אחרי ה"סדר" בתחנת הרכבת .עופרה ואני
קבענו עם יעקב שנצטרף לנסיעה בתחנת הרכבת של לוד .כי לליל ה"סדר" נסענו
למשפחותינו בתל־אביב.
בימים ההם של ראשית המדינה היו סידורי התחבורה קשים ביותר .עם גל העלייה
הגדול היו המוני נוסעים אך היו מעט אוטובוסים או קרונות רכבת .לו רצינו להגיע
לירושלים לרכבת בהשכמת יום ראשון של חול המועד היה עלינו לעמוד שעות
ארוכות בתור של מוצאי החג .יעקב הסכים שנצטרף לטיול בתחנת הרכבת של
לוד ,ואף התנדב לדאוג לכיתתי ולערוך את מפקד היוצאים בבוקר הטיול ,ואיציק,
מדריך הגדנ"ע ,התנדב לדאוג לכיתתה של עופרה.
כשעופרה ואני באנו לתחנת הרכבת בלוד חשכו עינינו :על הרציף עמדו המוני בית
ישראל שחזרו מהחג או שנסעו לבלות בחול המועד .מאות ואולי אלפי אנשים
עמוסי חבילות ומזוודות ותרמילים עמדו וחיכו לבואה של הרכבת .אך כשהגיעה
הרכבת מירושלים היא כבר הייתה עמוסת נוסעים .איבדנו כל תקווה לעלות עליה.
אנשים התפרצו לעבר דלתות הרכבת .המהומה הייתה נוראה .כולם דחפו ונדחפו.
מחלונות הרכבת הביטו בסקרנות הנוסעים שהגיעו מירושלים ומגמתם חיפה .גם
שלומי עדיקא ניבט בחלון וכשראה אותי ואת עופרה צעק :חני הנה! נדחפנו לעבר
חלונו והוא ועוד נער מכיתה ח' אפי (אפרים) ,הכניסו את תרמילנו לתא .הרכבת
כבר צפרה להמשך נסיעתה כשרוב הנוסעים עדיין נאבקו לעלות עליה .שלומי
פקד :חני הושיטי ידיים ,ופתאום הם תפסו באמות ידי ,הרימו אותי ,ידי כמעט
נעקרו מגופי מעוצמת המשיכה ,וגררו אותי בעד החלון אל התא .כל התלמידים
בקרון מחאו כפיים .הרכבת כבר התחילה לנסוע .שלומי ואפי התכופפו מהחלון
ובמאמץ עצום משכו גם את עופרה והכניסוה לקרון .כולנו התנשפנו וצחקנו
ושלומי ואפי זכו לתשואות אדירות על יוזמתם ותושייתם .הודיתי ושבתי והודיתי
לתלמידיי .הייתי נרגשת מאוד לא רק מן הגרירה אלא בעיקר מהפחד של מה היה
קורה לו נשארנו על הרציף בלוד? איך היינו מצטרפות לטיול? גם יעקב שהיה
בקרון מחא כף לשלומי ואפי ושיבח אותם מאוד .בגדינו מלאו אבק מן הגרירה
על הדופן החיצוני של הקרון ,שהיה מלוכלך .ניסינו לנערם בלא הצלחה יתרה .אך
מי שם לב לקטנות? העיקר שהיינו עם תלמידינו .נוסעים לטיול! הבטתי בשלומי
באהבה רבה :נער בוגר ,עז ,בעל תושיה ,מנהיג בנשמתו .הייתי אסירת תודה לו.
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כיתתה של עופרה הייתה בקרון סמוך והיא מיהרה לפלס לה דרך ולהצטרף אל
תלמידיה .שתינו התחלנו את הטיול בחוויה הבלתי צפויה של כניסה לרכבת בעד
החלון ,שנגמרה בכי טוב בצחוקם של התלמידים ובאהבה והערכה רבה כלפי
שלומי שהציפה את ליבי.
מעומס הנוסעים התנהלה הרכבת באיטיות רבה .בינתיים גבר הרעב והתלמידים
התחילו להוציא מתרמיליהם את צידתם .אבוי ,דחיסת התרמילים אלו על אלו
פוררה את המצות לגמרי .גם התלמידים ,שלדעתם ארזו היטב בין שני קרטונים
את כריכי המצות ,נוכחו לדעת שהצפיפות האיומה מעכה לגמרי את המצות.
תמרה הוציאה משקיק האוכל שלה ביצה קשה שקליפתה אמנם נסדקה אך בכל
זאת היה אפשר לאכלה .תמרה נופפה את הביצה למעלה ואמרה בחן רב :הנה
יש לי ביצה מגולגלת .מי רוצה לשאול אותה בתנאי שישיב אותה למועד ,על כל
אשר תביא ביצה לבעליה עד שתוחזר .כולנו צחקנו מאוד .גם יעקב נהנה והעיר:
איזו עברית משובחת! לבד מהנחת שהייתה לי מתלמידיי שלמדו ויודעים ,הרגשתי
שכבר נוצר בכיתתנו הווי משלנו.
התלמידים נהגו בנדיבות רבה איש כלפי רעהו .מי שצידתו נמעכה כליל ,זכה
לכיבוד מצד חבריו .וכולם כולם רצו לכבד אותי במאכליהם המצוינים שהכינו
אימותיהם ,אך לא יכולתי להיענות לכולם אף שבאמת היו המאכלים המזרחיים
טעימים וחריפים וערבים מאוד לחיכי .ומנשה שברגיל הוא מן השתקנים אמר
פתאום :הניחו לחני ,אם היא תאכל את כל הכיבוד שאתם מגישים לה ,שלומי
כבר לא יוכל להרים אותה מבעד החלון בנסיעה חזרה .פרץ אדיר של צחוק וצהלה
“פוצץ" את הקרון ,אך אני ניצלתי ממצעד מעדני האוכל שזרם אלי.
לאורך הדרך נעצרה הרכבת בתחנות :ירדו אנשים ,אך בעיקר עלו .יש מן התלמידים
שנתנו ליבם לשלטי שמות היישובים בדרך .כשעצרנו בחדרה קרא ציון :הנה היער
של חדרה ,שם ייבשו את הביצות בנטיעת אקליפטוסים .וכולם מיהרו להזדקף
ולהציץ מהחלון ולראות .או כשעברנו את בנימינה הזכיר צדוק שלמדנו בשעוריי
מולדת על מושבות הברון וכן זכרו התלמידים גם את זכרון־יעקב .קצרתי יבול
בעמלי.
הנסיעה הייתה נפלאה אך לחיפה הגענו באיחור .הביקור בנמל נתקצר .המשאיות,
שהיוו את תחבורתנו לאורך הטיול ,הגיעו בזמן והסיעו אותנו להדר הכרמל ,אל
בית־הספר שהיה לנו למלון .מנהל בית־הספר היה חבר של יעקב והסכים להעמיד
לרשותנו בחופשת הפסח את אולם ההתעמלות והשירותים של בית־הספר
והשימוש בברזיות בחצר .השמש קיבל אותנו במאור פנים ועזר לנו במשך שהותנו
שם ,כמובן עבור תשלום נדיב.
בכניסתנו לאולם הסביר יעקב את סידורי הלינה .הבנות יישנו לאורך הקיר עם
הסולמות .הבנים יישנו לאורך הקיר ממול .ציונה צעקה :אוהי ,אוהי ,אוהי בנים ובנות
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יחד באותו חדר? יעקב השיב :זה לא חדר ,זה אולם והמרחק רב .והמשיך :לא הייתה
אפשרות לפתוח חדרי כיתות בבניין הראשי של בית־הספר .ובכלל אנו מטיילים יחד
בנים ובנות ואני מקווה שהלינה פה תהיה בסדר מאוד והרביץ חיוך שכולנו הבנו את
משמעותו ,מבלי שיאמר דברים מפורשים ,בחינת די לחכימא ברמיזא.
התארגנו .כל שתיים-שלוש בנות פרשו שמיכה על הרצפה ובשמיכות הנותרות
התכסו בלילה .וכן גם הבנים בצד שלהם .לגבי המורות החלטנו שלא נישן ביחד
אלא כל מורה תישן עם בנות כיתתה והמורים ומדריכי הגדנ"ע יישנו עם הבנים.
הצטרפתי ל"חוליה" של ברכה שכללה את לבנה וציונה .ברכה ולבנה יתכסו יחד
וכן ציונה ואני .סידרנו את התרמילים למראשותינו ופרשנו את השמיכות שהכל
יהיה מוכן לכשנחזור מטיול הערב לתצפית לעבר חיפה והמפרץ בלילה.
אף שהיינו עייפים ,טוב היה לטייל ברגל לאחר יום שכמעט כולו עבר בנסיעות.
המראה היה מרהיב .קריאות התפעלות מפי התלמידים ליוו את הצעדה למקום
התצפית .הים ושוב הים! לב הירושלמים ,אנשי היבשה ,כמּה לים .אורות הנמל
שריצדו על המים ,חיפה המוארת הפרושה למרגלותינו ,המפרץ ויישובי עמק
זבולון ,הכול ,הכול עורר התפעלות ושמחה .טיול לילה נהדר.
כבר היה מאוחר כשחזרנו לאולם ההתעמלות .שעת כיבוי אורות נקבעה לאחת
עשרה בלילה .שעת היקיצה נקבעה לחמש בבוקר .קיווינו שהתלמידים יירדמו
אחרי יום ארוך מאוד ומעייף ,אך איך אפשר לינה בטיול ללא צביעת פני הישנים?
כששוחחנו בינינו המורים על הצביעה בלילה קבע יעקב שתעלול זה הוא חלק
בלתי נפרד ממסורת טיולי בתי הספר ואנו לא נאסור זאת .אני סברתי שאין
להתפלפל כל כך בנושא ,שהרי תלמידינו הם כבר נערים בוגרים ושובבות של
בית־ספר עממי בוודאי כבר אינה קוסמת להם .אך טעיתי עד מאוד .תלמידי כל
הכיתות הביאו עמם שפופרות של משחת שיניים ולאו דווקא לצחצוח שיניהם.
המקשים והחמּורים יותר אף הביאו לצביעה משחת נעליים.
כבר נרדמנו ,אך התעוררתי לשמע לחישה :כאן באיזה מקום ישנה חני ,אותה
נצבע במשחת שיניים לבנה ,ומישהו אחר לחש היא כבר צבעה את עצמה בשחור
כשהתחפשה לכושית בפורים .התכוונתי להמשיך לישון אך מיד הרגשתי משהו
צונן על לחיי ומצחי והתעוררתי לגמרי .לרגע רציתי לגלות להם שאני ערה ולמחות
את המשחה מעל פני ,אך לבי הגיד לי שאגרום לתמידי אכזבה עצומה אם הם
ייכשלו בצביעת מורתם .ויתרתי .עשיתי עצמי ישנה והם המשיכו למרוח את פני
במשחה והסתלקו למצוא קרבנות נוספים.
נשארתי שוכבת ערה .עלה בי זיכרון מימי ילדותי :אבי אהב מאוד שחמט ואף
הצטיין במשחק זה ,אך כשאני ואחיותי היינו קטנות הוא הסתפק בכך שלימד
אותנו דמקה ודמקה הפוכה .אהבתי מאוד לשחק עם אבי .במשחקים רבים היה
עוצר ומציע דרך טובה יותר מזו שבחרתי אני ,והיה מסביר מה היתרון בהצעתו.
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משחק כזה לא נחשב לתחרותי אלא למשחק של לימוד .אבא לימד אותנו תכסיסים
שונים והיינו משחקים עוד ועוד .הרבה פעמים הוא ניצח ,אך כשאני ניצחתי
הרגשתי שאכן גם אבא שלי עשוי לשגות ואני ניצלתי את שגיאתו וניצחתי .אף
פעם לא הרגשנו שאבינו מוותר לנו רק כדי לגרום לנו שמחת ניצחון .לעתים הוא
ניצח בשניים-שלושה משחקים רצופים .אז היה לב אמי נכמר בקרבה מרחמים
עלינו והייתה אומרת לו באידיש שלא נבין :תוותר לילדה ,תן לה לזכות בניצחון.
ואבי ,שגם הוא אהב אותנו מאוד ,היה עונה לאמי שצריך לשחק ביושר ובתבונה
ואנו צריכות לאמץ את מחשבותינו ורק כך נלמד לשחק היטב .אהבתי את עמדתו
של אבי שהייתה מכובדת וישרה יותר .ואף שאמנו אך מטוב ליבה רצתה שנזכה
אף אנו בניצחון ,הנה דבריה גרמו לי עלבון וכעס :איני רוצה לזכות בניצחון שאינו
מגיע לי אלא שנובע מרחמים.
עתה שכבתי ערה וחשבתי :הנה את עצמך ב"רחמייך" על תלמידייך שמא יתאכזבו,
מוותרת להם .הם יזכו בשמחת ניצחון שהצליחו לצבוע אותך .אה ,את נוהגת
בדרך אמך הלא־צודקת?! ובכל זאת לא הצטערתי שהעמדתי פני ישנה .אפילו
שמחתי שנהגתי כך .נעם לי מאוד להבין משהו מעמדת אמי ,אף שידעתי שאינה
צודקת .והרי יש גם מצבים של “לפנים משורת הדין" ,הרגעתי את עצמי.
אחרי הטיול כשאחזור הביתה ,בין חוויות הטיול שאספר להוריי תהיה גם חוויית
ההבנה הפתאומית של גישותיהם למשחק הדמקה מימים עברו .וחוויית הגילוי
שאף על פי שהייתה לי דעה ועמדה נחרצת במצב מסוים ,הנה בשיקול דעת נוסף
אני עשויה לנהוג אחרת ואף לשמוח במעשי למרות שבתוככי עצמי ידעתי שיש
פגם בדרך שבחרתי .נשארתי שוכבת ערה .ובעוד רגע בחשכת הלילה פרצה מהומה
באולם ההתעמלות :נשמע קול מכות וחבטות וקריאות :תעזוב אותי! תעזוב!
קפצתי ממשכבי ורצתי בחשכה לעבר הקול .עוד מורים ותלמידים שנתעוררו,
הצטרפו ובאו .הערנו בפנס :אחד הבנים התנפל על תמרה .הפרדנו בין הנצים.
מה קרה? תמרה חשבה שלא רק לבנים מותר לצבוע את הבנות .גם היא הביאה
שפופרת של משחת שיניים וצבעה שלושה־ארבעה בנים שהיו שקועים בתרדמה
עמוקה ,ומבלי לראות בחשכה צבעה גם את שלומי .הוא התעורר מיד ,תפס אותה
והפליא בה מכותיו.
תמרה צעקה לעברו :אתה צבעת הלילה או לא צבעת? שלומי לא הכחיש .אז למה
לך מותר ולי אסור? תמרה היפה ,הגאה ,הבוטחת בעצמה ,בכתה מכאב ובושה.
שלומי נתרכך ואולי גם הצטער על מכותיו העזות וביקש דרך נסיגה :טוב ,לא
ידעתי שזו את ,אמר בהצטדקות .אולי גם הוא התבייש שהרביץ ככה לנערה .נרגעו
הרוחות .התלמידים מסביב שבו למקום משכבם .כבר ניטל טעם הצביעה ועד שעת
ההשכמה נמו כולם את שנתם.
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בכל זאת בהשכמת הבוקר הייתה שמחה וצהלה לראות את ה"צבועים" .גם אני
לא ניגבתי את המשחה מעל פני .ההתלוצצות על חשבוננו הצבועים הייתה רבה
ובהחלט הוסיפה צבע לטיול.
ההתארגנות בבוקר ארכה מן המשוער :ההתלבשות מאחורי שמיכות כשהחברות
מחזיקות בקצותיהן שלא “יראו לנו" ,התורים הארוכים לשירותים ,העמסת המזון
על המשאיות וההידחסות שלנו למשאיות השהו את יציאתנו לדרך ,אך לא היה
בכך להעיב על שמחתנו .כשיצאנו לדרך פרצה שירה אדירה במשאיתנו ומכאן
נתפשטה לשאר המשאיות .כל בית־הספר נסע ושר .היום השני היה המרכזי של
הטיול :המוחרקה וביקור בכפר הדרוזי דליית אל כרמל.
היה אביב בארץ .נעמה לנו קרירות הבוקר .יצאנו מתחומי חיפה ונסענו על רכס
הכרמל לעבר המוחרקה .נסענו צפופים כמעט כמו סרדינים בקופסה .נסיעה זו
סיפקה ריגושים בלתי צפויים .אלו שעמדו ליד דפנות המשאית יכלו להיאחז
בׂשבכת המשאית ,אך אלו שעמדו באמצעיתה לא היה להם במה להיאחז ותמכו
והחזיקו אלו באלו ובכל עיקול דרך איבדו התלמידים את שיווי משקלם ונטו
ליפול ונאחזו בבגדי חבריהם והיו צחוקים והיו ליטופים חטופים והיו קריאות
הוי! “להצלה" ,כשבעצם הלב צהל למגעים בין הבנות לבנים .מגעים נעימים ,בלתי
נמנעים מטלטולי המשאית .הגדילה אסתר בצווחותיה העליזות :הוי אני נופלת!
הוי אני מתגלגלת! וי ,רומסים אותי!
באחד מעיקולי הדרך נעצרו המשאיות ואנו ירדנו אל דרך עפר כשעימנו תרמילי
צד ובהם צידתנו .רצינו לעלות למוחרקה ברגל .מדריכי הגדנ"ע דרשו שבחלק מן
הטיול יהיה קטע רציני של הליכה ורוב המורים תמכו בהצעה זו .עכשיו כשירדנו
והשתחררנו מצפיפות הנסיעה ,חילצנו עצמות והתפעלנו מהנוף הנהדר סביבנו.
כיתות כיתות נערכנו למסע .אך היה ברור שזהו טיול ולא מסע צבאי וכך במשך
ההליכה נתמזגו הכיתות ,חברים נצטרפו לחבריהם מיטיבי הלכת מכיתות אחרות.
וכמו בכל טיול ,מיטיבי הלכת התקדמו לראש המסע ונחשלים האטו צעדיהם
והגיעו עם המאסף.
יפי הנוף שבה את ליבנו .שמחנו להליכה בשביל ,אך היו גם אנחות עייפות
וטרוניות :הדרך קשה ,החום מציק ,מתי נגיע? איציק מדריך הגדנ"ע צחק :אני
מרגיש את עצמי כמו משה רבנו במדבר ש"זכה" לתלונות אין ספור .תלמידינו לא
היו בתנועות נוער ואף אם יצאו לטייל עם משפחותיהם ,לא היה זה טיול הליכה
של שעות .לרובם הייתה זאת התנסות ראשונה בהליכה ארוכה שבחלקה הייתה
עלייה שהקשתה על ההולכים .אך כמו בטיול מפרך בסוף הדרך מחכה הפיצוי:
הגענו לפסגת המוחרקה ונוף עמק יזרעאל שנפרש לפנינו עצר נשימה ביופיו.
הייתה ראות נהדרת .ערפילי הבוקר נמוגו והאוויר היה צלול ובהיר .נראו מרבדי
מלבנים ,מלבנים של צבעי ירוק בגוונים שונים .נראו שדות חרושים ושדות צהובים,
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שדות שתבואתם כבר הבשילה ושדות שעמדו עדיין בירקותם ,בגווני גוונים של
ירוק .ושורות ברושים בירוק כהה מסמנים גבול בין חלקות השדה והגנים והכרמים
שלמטה ,המראות האלה עוררו קריאות התפעלות שהדהדו בפסגת ההר .מראה
נרחב כזה עד קצות ארץ אינו מצוי בנוף הרי ירושלים“ .היה כדאי לסבול את הדרך
הקשה כדי להגיע לכאן" ,אמרה ציונה בהתרגשות וביטאה בדבריה דעת רבים.
בין פורקי התפעלותם בקריאות רמות ,הייתי גם אני .עליתי על גל אבנים ,פרשתי
כפיי אל על וצעקתי כאחת התלמידות :אואי ,אואי ,יופי שכזה עוד לא ראיתי.
זה לא היה נכון ,שהרי במוחרקה כבר הייתי כמה פעמים בטיולי בתנועה הן
כחניכה והן כמדריכה ,אך היופי המרהיב ִהפעים כבחוויה ראשונית .ובעוד אני
עומדת פרושת כפיים ,נשמע קליק מצלמה .צדוק שהביא מצלמה קטנה הנציח
את התמונה.
אחרי חופשת הפסח זכיתי בכמה תמונות מן הטיול .עמדתי בתוקף לשלם עבורן.
אז החלטנו שכל אחד ישלם עבור התמונות שהזמין אצל בעלי המצלמות .החלטה
זו אפשרה לתלמידים להזמין את התמונות שצולמו בטיול והיו רצויות להם כי
הם עצמם נקלטו בתמונה – לפעמים באקראי – או בגלל יפי התמונה .וכך הזמנת
התמונות לא הכבידה כספית על בעלי המצלמות בטיול.
עמדתי והתבוננתי בתלמידי ובכלל התלמידים שהשקיפו על העמק וחיפשו זוויות
צילום מתאימות ,או ניסו לזהות את היישובים שלמטה לפי המפה שבידם .הייתה
הרגשת חופש ,כאילו העולם כולו פתוח לפנינו במרחביו .והנה בצעד מהוסס ניגש
אלי דן ואמר :חני ,אני מוכרח להגיד לך משהו .נפניתי אליו .אני פשוט לא יודע איך
לתאר לך כמה השפיע עלי המראה של העמק .יש כאן הרגשת חופש ואני רוצה לחבק
ולש ֵמר את ההרגשה הזאת .אילו הייתי צייר ,הייתי רוצה לצייר
את העולם כולו ַ
על בד גדול ,ענקי ,את יופיים של מלבני השדות והכרמים בשלל צבעיהם ,אבל את
יודעת שאני צורף ואני רוצה לבטא את היופי הזה בריקועי מתכת .אמנם לא יהיו
צבעים אבל אולי אפשר בחריטה מגוונת ליצור את המלבנים השונים .עד עכשיו
עבדתי רק בצורפות עדינה .כן ,אני אוהבת ושומרת התכשיט היפה שקיבלתי ממך
במתנה והוא באמת עדין ומיוחד מאוד ,אמרתי .אבל פה ,במרחבים ,אמר דן ,אני
לר ֵק ַע מתכת כסף למלבנים ענקיים ,כל אחד
מרגיש שאני רוצה ליצור משהו גדולַ ,
בצורה שונה .אני עוד לא יודע איך לבצע זאת ,אבל הייתי מוכרח לספר למישהו
שאני רוצה לנסות משהו חדש לגמרי לגבי במלאכת הצורפות .עד עכשיו אהבתי
את חוטי הכסף הדקים ,את שזירתם והׂשתרגותם ופתאום אני רוצה לפרוש משהו
עצום וענקי .אני צריך להתייעץ עם אדון יששכרוף ,שהוא מלמד אותי ומסביר לי
את העבודה בכסף ובזהב .אבל עכשיו אני רוצה משהו חדש .דן היה נרגש מאוד.
נפשו ,נפש אמן ,ידיו יצרו תכשיטים יפהפיים ולעתים גם מקוריים ויששכרוף
באמת מעריך אותו ומקדם אותו בעבודה .והנה נוף חדש לגמרי ,אולי עולם חדש
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נפתח לעיני דן והוא נרגש .אך אני הרגשתי דלה ,איני יכולה לעוץ ולו במילה אחת
שהרי בתחום עשייתו אין לי כל ידע .יכולתי רק להקשיב באהבה רבה לדבריו .בכל
זאת הוקל לדן שסיפר למישהו על תוכניתו החדשה .אני כבר מחכה לסוף חופשת
הפסח ,אמר ,לספר לאדון יששכרוף על העבודה החדשה שאני רוצה לרקע – עמק
יזרעאל! אני בטוחה שתצליח עודדתי את דן .ובלבי חשבתי האם יששכרוף יליד
ירושלים ,איש שתול בירושלים ,יבין לעוצמת התרגשותו של דן ויוכל לעזור לו
בריקוע עמק יזרעאל בכסף או בזהב?
הייתה הרגשת חופש מסביב.
לפי התוכנית היינו צריכים להתחיל את שהותנו במוחרקה במפקד גדנ"ע ,אך אי
אפשר היה לשכך את ההתלהבות ממראה העמק ,רצו לגמוע עוד ועוד ושוחחו
וצעקו וצחקו ,הביעו התפעלות .שינינו אפוא את התוכנית ודחינו את המפקד עד
שתישוך ההתרגשות.
שריקה חדה ,ארוכה הזעיקה את כולנו למפקד ברחבה שלפני המנזר הכרמליתי.
מדריכי הגדנ"ע סידרו את הכיתות ,כשאיציק מפקד בהוראותיו ומזרז להסתדר.
העמידה המסודרת בצורת ח' של כל המטיילים הרשימה מאוד .היינו גוף אחד
מלוכד :עמוד דום ,עמוד נוח ,לימין ישר ,לחזית שּור .עמדתי בצד כיתתי וראיתי
את תלמידיי שאך לפני רגע היו כל כך אנושיים בהשתוללותם והתפעלותם מן
היופי שנגלה לעינינו והנה בשריקה אחת נדרכו והיו ל"אנשי צבא" ,סרים למרות
ופקודה .התלמידים אהבו את המשמעת הקפדנית של הצבא .הם גם שמחו להיות
בגדנ"ע כיתר בני גילם במדינה ועתה עמדו מתוחים במפקד .המפקד עבר לנֹוח.
כיתה ח' הכינה את הטקס ,אך יעקב נשא דברי פתיחה .הדגיש את חשיבות
הטיולים בארץ להכרת המולדת ולאהבתה .ועוד ציין כי זו פעם ראשונה שתלמידי
בית־ספר ערב יוצאים לטיול שנתי ארוך :נפלה בחלקנו זכות ראשונים! הוא הביע
את תקוותו שגם יתר בתי הספר לנערים עובדים ילמדו מניסיוננו ובשנים הבאות
גם הם יטיילו.
אחר כך קראו תלמידים מכיתה ח' קטעים מהתנ"ך .נפתלי בחר פסוקים מתאימים
על השופט גדעון ומלחמתו במדיינים ,שהשתלטו על עמק יזרעאל ובזזו את היבול
של בני ישראל .וכמובן קראו את פרק מלחמתו של אליהו התשבי בנביאי הבעל.
ניכר היה שנפתלי עמל וטרח עם תלמידיו על קריאה נאה .היה תענוג להאזין להם,
רובם קראו באופן טבעי בחית ובעין גרוניות ,אך גם הקפידו על אותיות דגושות
ורפות .רוחמה מכיתה ח' קראה את הסיפור ממלכים א' יח כ-כד.
ל־הר ַהּכַ ְר ֶמל .כא וַ ּיִּגַ ׁש
יאים ֶא ַ
ת־הּנְ ִב ִ
ל־בנֵ י יִ ְשֹ ָר ֵאל; וַ ּיִ ְקּבֹץ ֶא ַ
כ וַ יִ ְׁשלַ ח ַא ְח ָאב ְ ּבכָ ְ ּ
ל־ׁש ֵּתי ַה ְּס ִע ִּפיםִ ,אם־יְ הֹוָ ה
ד־מ ַתי ַא ֶּתם ּפ ְֹס ִחים ַע ְ
ֹאמר ַע ָ
ל־ה ָעם ,וַ ּי ֶ
ֵאלִ ּיָ הּו ֶאל־ּכָ ָ
ֹאמר
ֹלא־ענּו ָה ָעם אֹתֹו ָּד ָבר .כב וַ ּי ֶ
ָ
ם־ה ַ ּב ַעל לְ כּו ַא ֲח ָריו; וְ
ֹלהים לְ כּו ַא ֲח ָריו ,וְ ִא ַ
ָה ֱא ִ
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ע־מאֹות
יאי ַה ַּב ַעלַ ,א ְר ַּב ֵ
נֹות ְר ִּתי נָ ִביא ַליהֹוָ ה ְל ַב ִּדי; ּונְ ִב ֵ
ל־ה ָעםֲ ,אנִ י ַ
ֵא ִלּיָ הּו ֶא ָ
נּו־לנּו ְׁשנַ יִ ם ָּפ ִרים ,וְ יִ ְב ֲחרּו ָל ֶהם ַה ָּפר ָה ֶא ָחד וִ ינַ ְּת ֻחהּו ,וְ יָ ִׂשימּו
וַ ֲח ִמ ִּׁשים ִאיׁש .כג וְ יִ ְּת ָ
ל־ה ֵע ִצים ,וְ ֵאׁש
ת־ה ָּפר ָה ֶא ָחד ,וְ נָ ַת ִּתי ַע ָ
ל־ה ֵע ִצים ,וְ ֵאׁש ֹלא יָ ִׂשימּו; וַ ֲאנִ י ֶא ֱע ֶׂשה ֶא ַ
ַע ָ
ֹלהים ֲא ֶׁשר־
ֹלה ֶיכם ,וַ ֲאנִ י ֶא ְק ָרא ְּב ֵׁשם־יְ הֹוָ ה ,וְ ָהיָ ה ָה ֱא ִ
אתם ְּב ֵׁשם ֱא ֵ
ּוק ָר ֶ
ֹלא ָא ִשֹים .כד ְ
ֹאמרּו ,טֹוב ַה ָּד ָבר.
ל־ה ָעם וַ ּי ְ
ֹלהים; וַ יַ ַען ָּכ ָ
יַ ֲענֶ ה ָב ֵאׁש ,הּוא ָה ֱא ִ
אז המשיך שמעון החכם ,השובב ,המצחיקן בקריאת פסוקים כו-כט.
אׂשנָ הִּ ,כי ַא ֶּתם
יאי ַה ַּב ַעלַּ ,ב ֲחרּו ָלכֶ ם ַה ָּפר ָה ֶא ָחד וַ ֲעׂשּו ִר ׁ
ֹאמר ֵא ִלּיָ הּו ִלנְ ִב ֵ
כה וַ ּי ֶ
ת־ה ָּפר ֲא ֶׁשר־נָ ַתן ָל ֶהם,
ֹלה ֶיכם ,וְ ֵאׁש ֹלא ָת ִׂשימּו .כו וַ ּיִ ְקחּו ֶא ַ
ָה ַר ִּבים; וְ ִק ְראּו ְּב ֵׁשם ֱא ֵ
ד־ה ָּצ ֳה ַריִ ם ֵלאמֹר ַה ַּב ַעל ֲענֵ נּו .וְ ֵאין קֹול וְ ֵאין
ם־ה ַּב ַעל ֵמ ַהּב ֶֹקר וְ ַע ַ
וַ ּיַ ֲעׂשּו ,וַ ּיִ ְק ְראּו ְב ֵׁש ַ
ֹאמר
ל־ה ִּמזְ ֵּב ַח ֲא ׁ ֶשר ָע ָשֹה .כז וַ יְ ִהי ַב ָּצ ֳה ַריִ ם וַ יְ ַה ֵּתל ָּב ֶהם ֵא ִלּיָ הּו וַ ּי ֶ
עֹנֶ ה; וַ יְ ַפ ְּסחּו ַע ַ
אּולי ֵָי ׁ ֵשן הּוא וְ יִ ָקץ
י־ד ֶרְך לֹוַ ,
יח וְ ִכי־ ִשֹיג לֹו וְ ִכ ֶ
ֹלהים הּוא ִּכי־ ִשֹ ַ
י־א ִ
ִק ְראּו ְבקֹול־ּגָ דֹול ִּכ ֱ
יהם.
ְך־דם ֲע ֵל ֶ
ד־ׁש ָפ ָ
ים־ע ְ
ּוב ְר ָמ ִח ַ
כח וַ ּיִ ְק ְראּו ְּבקֹול ּגָ דֹול ,וַ ּיִ ְתּג ְֹדדּו ְּכ ִמ ְׁש ָּפ ָטםַּ ,ב ֲח ָרבֹות ָ
כט וַ יְ ִהי ַּכ ֲעבֹור ַה ָּצ ֳה ַריִ ם וַ יִ ְתנַ ְּבאּו ַעד ַל ֲעלֹות ַה ִּמנְ ָחה; וְ ֵאין־קֹול וְ ֵאין־עֹנֶ ה ,וְ ֵאין ָק ֶׁשב.
הוא קרא בקול מלא אירוניה ולעג את דברי ההיתול של אליהו וכשסיים “ויהי
כעבר הצהריים ויתנבאו ...ואין קול ואין עונה ואין קשב" נתפשט על פניו חיוך
רחב מלא לעג ,כל כך הזדהה עם דברי אליהו .אחרי פרקי התנ"ך עברו לקריאת
קטעים על העמק המתארים את ההתיישבות הציונית החדשה .העמק שהיה כולו
ביצות ,הפך לגן פורח ענקי .לאה מכיתה ח' שרה בקול צלול ונפלא את שירו של
לוי בן אמיתי “שדות שבעמק":
ָׂשדֹות ֶׁש ָּב ֵע ֶמק
ִק ְּדמּונִ י ַה ַּליְ ָלה
יח ַהּזֶ ֶבל,
ְּב ֵר ַ
יחֹוח ָח ִציר.
ַ
נִ

ִמ ָּכל ֲח ָס ִדים ִלי
ֻא ַּׁש ְר ִּתי ַּבּיֶ גַ ע
ימיָך
ִלגְ מ ַֹע ֵמ ֶ
ִּפ ְּתָך ֶל ֱאכֹל.

ַה ַּליְ ָלה ָל ֵע ֶמק
ֲאנִ י ֲאזַ ֵּמ ָרה,
ִּכי א ֶֹׁשר ָּב ַאנִ י
וְ ֶח ֶסד ַה ִּׁשיר.

ָא ְס ֵפנִ י ֵא ֶליָך
ֱאסֹף ַּכ ִּׁשּב ֶֹלת,
ִׁשּב ֶֹלת ַלּג ֶֹרן
ְּב ַחג ַה ָּק ִציר!

ּגֹור ִלי ִּכי
ָר ָצה ָ
ָאׁשו ָּבה ֵא ֶליָך
ֵמ ֶע ֶצב ַה ָּמוֶ ת,
ֵמ ֶע ֶרׂש ַה ְּׁשכֹול.

ַה ַּליְ ָלה ָל ֵע ֶמק
ֲאנִ י ֲאזַ ֵּמ ָרה,
ִּכי א ֶֹׁשר ָּב ַאנִ י
וְ ֶח ֶסד ַה ִּׁשיר.
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וכששרה את הפסוק “כי אֹשר ָב ַאני וחסד השיר" הרגשתי רטט אמיתי של אושר,
כה יפה היא שרה וכה יפה היה המעמד .לא רק אני התרגשתי מקול שירתה של
לאה .כאשר שרה“ :אספני אליך ,אסֹף כשיבולת – שיבולת לגורן בחג הקציר".
שמעתי על ידי את ברכה ולבנה מצטרפות ושרות עימה בלחש את מילות השיר.
עוד קטעי קריאה ואז כל בית־הספר עמד ושר יחד את שירם של נתן אלתרמן
(מילים) ודניאל סמבורסקי (לחן):
נּוחה ַלּיָ גֵ ַע
ָּב ָאה ְמ ָ
ּגֹוע ֶל ָע ֵמל.
ּומ ְר ַ
ַ
ַליְ ָלה ִחּוֵ ר ִמ ְש ָֹּת ֵר ַע
ַעל ְשֹדֹות ֵע ֶמק יִ זְ ְר ֶעאל.
ּול ָבנָ ה ֵמ ַעל,
ַטל ִמ ְּל ַמ ָּטה ְ
ִמ ֵּבית ַא ְל ָפא ַעד נַ ֲה ָלל.
ַמהַ ,מה ַּליְ ָלה ִמ ֵּליל
ְד ָמ ָמה ְּביִ זְ ְר ֶעאל
נּומה ֵע ֶמקֶ ,א ֶרץ ִּת ְפ ֶא ֶרת
ָ
ָאנּו לְ ָך ִמ ׁ ְש ֶמ ֶרת.
נֹוע ַע,
יָ ם ַה ָּדגָ ן ִמ ְת ֵ
ׁ ִשיר ָה ֵע ֶדר ְמ ַצ ְל ֵצל,

יה,
ֹדֹות ָ
ּוש ֶ
זֹוהי ַא ְר ִצי ְ
ִ
זֶ הּו ֵע ֶמק יִ זְ ְר ֶעאל.
ְּתב ַֹרְך ַא ְר ִצי וְ ִת ְת ַה ָּלל
ִמ ֵּבית ַא ְל ָפא ַעד נַ ֲה ָלל.
ַמהַ ,מה...
א ֶֹפל ְּב ַהר ַהּגִ ְלּב ַֹע,
דֹוהר ִמ ֵּצל ֶאל ֵצל.
סּוס ֵ
קֹול זְ ָע ָקה ָעף ּגָ ב ַֹּה,
ִמ ְשֹדֹות ֵע ֶמק יִ זְ ְר ֶעאל.
ּומי זֶ ה ָׁשם נָ ַפל
ִמי יָ ָרה ִ
ֵּבין ֵּבית ַא ְל ָפא וְ נַ ֲה ָלל?
ַמהַ ,מה...

הייתה זו שירה נהדרת ,כמו תפילה ותודה מכל הלב.
לא קל היה לי ללמד את השיר הזה בחדר האוכל בימי שלישי .עדיין לא היו בבית־
הספר מכונות שיכפול וצילום כדי להדפיס את מילות השיר .העתקתי בנייר קופי
דפי שיר לכל מחנכי הכיתות וביקשתי מהם להכתיב לתלמידים או לכתוב על הלוח
את המילים כדי שהתלמידים יעתיקו את כל שלושת בתי השיר .וכך במשך פעמיים־
שלוש הצלחתי ללמד את השיר וחזרנו ושרנו אותו עד שהתלמידים ידעוהו היטב.
עכשיו עמדנו מול עמק יזרעאל כשהוא פרוש לרגלינו ושרנו בהתלהבות“ :תבורך
ארצי ותהולל מבית אלפא עד נהלל".
את הטקס סיימנו ב"התקווה".
הייתה חגיגיות רבה במעמד הזה .הייתה הרגשה נפלאה .כשנתפזרנו לאחר הטקס
נפנינו לדאוג לארוחת צהריים .כיתות וקבוצות התפזרנו על רכס המוחרקה להכין
את הארוחה .בכיתתי ברכה ולבנה ניצחו על המלאכה .הן ממש היו בעניין .מהיותן
עובדות במשק בית ידעו הרבה יותר ממני להכין אוכל ,אף שלא נדרש כאן ידע רב
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בבישול .חושיהן היו דרוכים לארגן את הארוחה ולחלק הוראות :אלו יפתחו את
קופסאות השימורים ,אחרים יפתחו בזהירות את חבילות המצות שלא יתפוררו.
את תמרה ושלומי שלחה ברכה החכמה לברז לשטוף את הירקות והפירות.
מאז הבוקר ראינו – אי אפשר היה שלא לראות – ששלומי מהלך סביב תמרה.
כשעלינו בהר ,אף שהוא היה מן ההולכים בחלוץ ,האט שלומי את צעדיו והצטרף
לתמרה בקצב הליכתה .ביקש לשאת את ילקוטה להקל עליה .תמרה סירבה אבל
חייכה לעברו בתודה .אט ,אט נפער מרחק בינם לבין יתר המטיילים .שלומי
לרצות את תמרה .תחילה נראה היה שהוא רוצה
אפילו לא הסתיר את חפצו ַ
לפצות אותה על המכות מאמש ,אך בהמשך ראינו כי הולכת ונרקמת חברות ואולי
ראשית אהבה בין השניים .ברכה כבר חשה בזאת כששלחה אותם לשטוף את
הירקות והם לא מיהרו לחזור.
הסעודה עלתה יפה מאוד והבנות זכו לשבחים .היה מצב רוח מרומם ואפשר
היה להישאר עוד ועוד במקום היפה הזה ,אך גם בלאו הכי שהינו במוחרקה יותר
מאשר התכוונו והמשאיות כבר הגיעו להסיע אותנו לדליית אל כרמל.
צר היה לנו לעזוב את המוחרקה ואת הנוף הנהדר של עמק יזרעאל ,אבל היינו גם
סקרנים לפגוש בדליית אל כרמל את התלמידים הדרוזים של כיתות ח-ט.
יעקב היה חבר של מנהל בית־הספר ב"דליית" והוא הזמין אותנו לבוא אחרי
הצהריים לפגוש בבית־הספר את הנוער הדרוזי .כשהגענו לכפר וירדנו מן המשאיות,
התחבקו שני המנהלים וטפחו בחיבה איש על שכם רעהו .חייכנו למראה וגם
התלמידים הדרוזים חייכו בכבוד .נוצרה אווירה נעימה מאוד .הערבים והדרוזים
ידועים בהכנסת האורחים הנאה שלהם ,ואכן קיבלו אותנו יפה .ישבנו כולנו עם
התלמידים הדרוזים באולם בית־הספר .סקרנו אלה את אלה והנה המנהל הדרוזי
פתח בברכה לבואנו .אחר סיפר לנו על העדה הדרוזית בכלל ועל הדרוזים החיים
בארץ .הם ידועים כעם אמיץ וחרוץ ,דוברי ערבית אך אינם ערבים .הם גם אינם
מוסלמים ,קומץ כוהני הדת הדרוזית מעבירים בסודיות את יסודות דתם המיוחדת
ומסורתה לקבוצת כוהנים מצומצמת של הדור הבא .היה מעניין מאוד והתלמידים
הקשיבו בעניין רב .התלמידים הדרוזים ידעו עברית בסיסית והאזינו בנימוס גם
אם ידעו את תוכן הדברים.
אחר כך סיפר יעקב לנוער הדרוזי על בית־ספרנו ,שהוא בית־ספר ערב לנערים
ונערות העובדים ביום ובאים ללמוד בערב להשלים את לימודיהם .הדרוזים
התפלאו שלא כל התלמידים היהודים לומדים בבוקר .יעקב ,בערבית צחה ,הסביר
בהרחבה את הנושא שעניין כל כך את הדרוזים.
אחר כך הוגש כיבוד :פירות ושתייה .לפני שנפרדנו קמה תקווה מכיתה ח' ,הודתה
למנהל ולתלמידים על קבלת הפנים היפה והזמינה אותם לבוא לביקור גומלין
לירושלים הקדושה והיפה ,והבטיחה שגם אנו נקבל אותם יפה .הזמנתה של
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תקווה הייתה לנו הפתעה נעימה אך התברר שעוד בירושלים ,לפני שיצאנו לטיול,
יעקב כבר הכין את תקווה שתברך את הדרוזים ותודה להם וגם תזמין אותם
לבקר אצלנו.
כשעלינו על המשאיות והן התחילו לנסוע ,נופפנו בידינו לעבר התלמידים הדרוזים
שנשארו בחצר בית־הספר .ואף הם נופפו בידם לשלום .הייתה הרגשת קרבה.
נסענו על רכס הכרמל לעבר חיפה .במערב ראינו את השמש בשקיעתה בים .היה
מראה מרהיב עין ,רבים מן התלמידים התקנאו בנוף הנפלא של הים .חבל שאין
ים בירושלים!
חזרנו לחיפה .היה זה יום גדוש חוויות .יעקב קבע ששעת כיבוי אורות תהיה
בעשר בלילה ,כי חזרנו עייפים ולמחרת היינו צריכים להשכים קום כדי לנסוע
למפרץ לבקר באזור התעשייה ואחר לנסוע לביקור בקיבוץ יגור ,כדי שהתלמידים
יכירו את הקיבוץ כצורת התיישבות מיוחדת בארצנו :יראו את חדר־האוכל ,סמל
השיתוף בין חברי המשק ,וכן את הרפתות ,הלולים ,מחסן הבגדים שהכול משותף.
אך התוכנית השתנתה :הקיבוץ הודיע ליעקב שאינו יכול לארח אותנו בפסח כי יש
להם אורחים רבים של המשפחות וגם פרצה מגפת הפה והטלפיים ,מחלת הבקר
והצאן ,שמנעה מאורחים רבים להיכנס למשק .נאלצנו לוותר על ביקור בקיבוץ,
ויעקב בהתייעצות עמנו ,המורים ,החליט שנבקר במפרץ ונחזור לירושלים ברכבת
הצהריים ולא ברכבת הערב כפי שחשבנו קודם .זכרנו את המוני בית ישראל
המסתערים על הרכבת ויעקב לא רצה לסמוך על רכבת הערב ,שאם לא נשיג בה
מקום לכולם לא נוכל לחזור לירושלים ביום השלישי ,כפי שהיה מתוכנן .החלטנו
לנסוע בצהריים שגם אם לא נשיג מקום לכל התלמידים ,נתחלק לשתי קבוצות:
חלק יסעו בצהריים וחלק ייסעו בערב ,אך כולם יגיעו ביום השלישי לירושלים.
השכמנו קום והתארגנו ליציאה .ניקינו את אולם ההתעמלות שבו יָ ַשּנּו ,גם דאגנו
לאסוף את הקליפות והניירות שהתפזרו פה ושם והשארנו בית־ספר וחצר נקיים
מאוד .נפרדנו בתודה חמה מהשרת שעזר לנו .עלינו על המשאיות ונסענו לעבר
המפרץ.
אפילו שהיה אז חול המועד פסח ובירושלים הרבה בתי עסק ומלאכה סגורים ,הנה
במפרץ חיפה היתמר עשן מארובות לא מעטות של מפעלי תעשייה .אך בעיקר
התעניינו התלמידים במראה המיוחד של מבנים ענקיים שהתבלטו מעל בתי
המפרץ .המבנים המעוגלים האלה ,שכל אחד מהם היה מורכב משני חרוטים ,היו
בתי זיקוק הנפט .עד מלחמת השחרור היה הנפט זורם בצינור מעירק עד חיפה.
אך אחרי  1948נפסקה הזרמת הנפט מעירק ומדינת ישראל קנתה נפט מארצות
אחרות .במבנים האלה המשיכו וממשיכים לזקק את הנפט.
נסענו ל"אתא" ,בית חרושת לייצור בגדים .רוב התלמידים התפלאו על גודל
המפעל .בירושלים היו בתי מלאכה קטנים ,היו תופרות וחייטים שתפרו בגדים
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ואילו כאן מבנה ענקי של בית חרושת שעורר התפעלות .בפתח כבר חיכה לנו
המארח ,פועל בסרבל עבודה כחול .הוא קיבל אותנו בפנים מאירות“ ,שמי מיכה"
אמר והזמין אותנו להיכנס לבניין .התיישבנו על רצפת אולם הכניסה הענקי של
המפעל .מיכה הציע שקודם הוא יספר על בית החרושת ואחר כך נצא לסייר
באולמות .מיכה ביקש והזהיר שלא נתקרב לנגוע במכונות ורק נתבונן בעבודתן.
מיכה סיפר בקצרה על תחילת התעשייה בארץ :העליות הראשונות של הציונים
שעלו לארץ ישראל עסקו בעיקר בחקלאות ,אך אחרי מלחמת העולם הראשונה,
עלו ארצה גם יהודים שהיו ביניהם בעלי מלאכה וסוחרים ,בעיקר מפולין ששם
הם עסקו בתעשיית טקסטיל וניסו לייצר גם בארץ :למשל בית חרושת לגרביים
"לודז'יה" שבעליו באו מהעיר לודז' שבפולין.
בית חרושת "אתא" ,אמר מיכה ,הוקם בארץ ב־ .1935מה זה “אתא"? איך כותבים
“אתא"? לחשה לבנה לחברתה ברכה ,אך הלחש יצא בקול חזק שכולם שמעו .גם
מיכה שמע ואמר :בדיוק התכוננתי לספר לכם על המפעל שלנו :אתא – ראשי
תיבות של “אריגים תוצרת ארצנו" .כל העבודה כאן היא עבודה עברית .בית
החרושת כולל מטוויית חוטים ממינים שונים .בשלב שני ,מן החוטים אורגים
בדים שונים ואחר בשלב השלישי מהבדים תופרים בגדים .בית החרושת שלנו הוא
מן הגדולים והמתקדמים ביותר בארץ .אתם תראו איך העבודה מתבצעת בשיטה
חדשה של פסי ייצור .למשל ,אמר מיכה ,מתקרב הקיץ .האנשים צורכים מכנסיים
קצרים ,צריך לייצרם בגדלים שונים .אחרי שנארג הבד המתאים למכנסיים ונצבע
בצבע הראוי ,מכוונים את מכונת הגזירה לגודל הרצוי .המכונה גוזרת בבת אחת
חבילה המכילה בדים רבים של מכנס שמאלי .הבד הגזור נע בפס הייצור .משני
הצדדים יושבים פועלים ופועלות וכל אחד לוקח מכנס ובינתיים המכונה גוזרת
חבילת בדים של מכנס ימיני .גם בדים אלה נעים על הפס וכל עובד לוקח מכנס
ימיני ומחבר את חלקי המכנס .כל זוג מכנסיים נע הלאה לתפירה וממשיך במסעו
על הפס הנע שהפועלים יתקינו לו כיסים ואחר כך הוא ממשיך לנוע ונעצר בתחנה
לציוד לולאות לחגורה והלאה לתפירת כפתורים וכך עד שהמכנסיים מוכנים
למשלוח לחנויות .זוהי השיטה של פסי ייצור .ניסים מכיתה ח' הצביע ואמר
שראה בסרט על תעשיית מכוניות “פורד" באמריקה ,שגם הן מיוצרות בשיטה
זאת .מיכה אישר את דברי ניסים ואמר ששיטה זו נהוגה לא רק בתעשיית הבגדים
או מכוניות אלא כובשת תעשיות של מוצרים רבים ,כמו ייצור נעליים וסנדלים,
כלים שונים או אפילו רהיטים .שלומי הזדקף ואמר בקול רם :איך אפשר לנהוג
כך בנגרייה? ומיכה השיב :גם בנגרייה אתה מכין את רגלי הכסא ואחר את הלוח
שעליו יושבים ואחר כך את המשענת שתתאים לממדי הכיסא ובשיטת הסרט
הנע עושות זאת המכונות ביתר מהירות ולעיתים גם ביתר דיוק .שלומי היה
נסער :אינני חושב שבנגרייה שלנו אפשר לייצר כך .ומיכה אמר שבאמת שיטה
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זו מתאימה לייצור המוני ,במספרים גדולים אך לא בבית מלאכה קטן .שיטה זו
מאפשרת להוזיל את המחירים ,כי בבת אחת מייצרים כמות גדולה של כיסאות
או שולחנות או מיטות או כל ריהוט אחר .נכון שאם מישהו רוצה רהיט מיוחד או
אז עליו להזמינו אצל נגר־יוצר.
בכל זאת שלומי לא נרגע :אני עובד בנגרייה ובעל הבית מלמד אותי כל שלב ושלב
בעבודה ואני מתענג כשאני רואה את המוצר המוגמר ביופיו ,וכאן האנשים כל
עבודתם היא לבצע קטע קטן מאוד מהשלם .לא הייתי יכול לשבת שישה ימים
בשבוע ,שבוע אחר שבוע ,ליד סרט נע ולעשות כמעט באופן אוטומטי רק חלק
קטן מהשלם .עזרא תמך בו ואמר :אולי גם האדם נהפך פה למכונה :מבצע אותה
פעולה קטנה לכל אורך היום ,אך אינו מרגיש את היצירה.
מיכה חייך ואמר :תחשבו עד כמה שיטה זו יותר מהירה והרבה יותר זולה ולכן
המון שכבות באוכלוסייה ,גם עניים ,יכולים לרכוש בגד יפה ,רהיט יפה ,נעל
יפה ,כלים יפים ואין לזלזל בכך .נכון שיש אנשים שאולי ירצו משהו מיוחד שגם
יעלה יותר ,אז הם יכולים לפנות לבעלי מלאכה ,אומנים ,לקבל אצלם את המוצר
המיוחד .מיכה ברוח טובה הוסיף ואמר :שיטה זו בתעשייה כובשת ארצות רבות,
כי המכונות מספיקות בזמן קצר לייצר הרבה מוצרים בפחות מחיר ובפחות זמן.
ועתה ,אמר ,הבה נראה את בית החרושת שלנו .אך פתאום נזכר ואמר :אולי נקצה
עוד כמה דקות לשאלות או להערות .אסתר מכיתה ה' שאלה :למה תליתם כאן
תמונה של ראש הממשלה ,דוד בן גוריון ,כשהוא לבוש במכנסיים קצרים? מספר
תלמידים פרצו בצחוק ,אחרים גיחכו ,אך מיכה התייחס ברצינות לשאלה ואמר:
אני מודה לך ששאלת את השאלה היפה הזאת :יש חשיבות רבה לכך שהיהודים
בארצנו יקנו את תוצרת ארצנו ותהיה עבודה לפועלים היהודים בארצנו .בן
גוריון שהוא ראש הממשלה ורוצה שהתעשייה שלנו תצמח ותשגשג ,אז הוא
לא רק מטיף לאחרים שיקנו תוצרת הארץ ,אלא הוא עצמו קונה לו בגדים של
אתא לשמש דוגמה לכולם .לכן מתוך תודה וכבוד לראש הממשלה ,תלינו פה את
תמונתו כשהוא במכנסיים קצרים מתוצרת אתא .ברוח נעימה זו קמנו ופנינו לבקר
ולראות את בית החרושת הענקי .התחלקנו לשלוש קבוצות כדי להקל בצפייה
ונלוו אלינו עוד שני מדריכים.
אולמות העבודה היו ענקיים .אינני חושבת שהיה בירושלים בית חרושת או
בית מלאכה בגודל כזה .היה מעניין מאוד לצפות בעבודה .הפועלים היו שקועים
בעבודתם ,עבדו בזריזות בקצב פס הייצור הזורם .נפלאה הייתה התמונה הזאת.
אמרתי ליעקב :תלמידינו ,אך גם אנו כולנו ,קיבלנו מושג נרחב על התעשייה
בארצנו .הרבה יותר גדולה ומתקדמת משציפיתי .היה מעניין מאוד ,נקי מאוד
והמוצר המוגמר היה יפהפה .הלב פעם בשמחה .שעה ארוכה עקבנו והתבוננו על
זריזות העובדים ועל דייקנותם .יכולנו לעמוד שם יום תמים אך נאלצנו להיפרד
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מבית החרושת הגדול הזה שקיבל אותנו כה יפה והרחיב את ידיעותינו ואופקינו
על התפתחות התעשייה בארצנו .הודינו למארחינו ועלינו על המשאיות לנסוע
לתחנת הרכבת בחיפה .רצינו להספיק לחזור כולנו יחד ברכבת אחת של הצהריים.
רציף הרכבת המה מנוסעים ,אמנם קצת פחות מאשר היה בלוד .והנה נשמעה
צפירת הרכבת המתקרבת לתחנה וגושי בני אדם נעו והתפרצו אל הדלתות.
הספקנו להתפרש על שניים-שלושה קרונות בצפיפות רבה אך בשמחה שכולנו
ניסע ביחד .הנסיעה לירושלים הייתה נהדרת .אמנם חלק מהתלמידים היו עייפים
ונרדמו ,אך רבים מהתלמידים חלקו את גודש רשמי הטיול עם חבריהם .יעקב
עבר בין הקרונות וכל המורים דיווחו לו שלא חסר אף תלמיד .רווח לו והוא שב
למקומו בקרון שלנו .במהרה צנח ראשו על כתפו ועיניו נעצמו.
שלומי ותמרה פילסו להם דרך במעבר הצפוף מתלמידים והצליחו להגיע למקום
מושבי .שלומי עדיין היה נרגש מעוצמת המכונות המייצרות את הבגדים ,כמות
גדולה בבת אחת .חני ,פנה אלי ,מה את חושבת על התעשייה לעומת אומנות
המלאכה? את חושבת שהשיטה הזאת תגיע גם לירושלים? הרי היא תהרוס את
הנגרייה שאני עובד בה וגם את יתר הפועלים ואת בעל הבית .שלומי היה מתוח
נורא .ניסיתי להרגיע אותו שהמהפכה הזאת אינה מתחוללת מהיום למחר ועוד
יישארו הרבה נגריות גם אם שיטה זו תתפשט בארצנו .נכון שאי אפשר לעצור
את ההמצאות המקדמות את חיינו ,אבל בוודאי יישארו אנשים שיאהבו וירצו
את הרהיטים של נגרות האּומנים ,שהרבה פעמים הם גם אומנים בעבודתם .והנה
התנער יעקב מנמנומו ואמר :יש הרבה מעלות טובות לשיטה החדשה .אולי ייפגעו
בעלי המלאכה ,אך המוני העם יוכלו לקנות רהיטים ,מכשירים ,בגדים ועוד הרבה
מוצרים ,יותר בזול ובטיב מעולה .יעקב הזדקף ואמר לשלומי :אתה זוכר את הקנון
שחני לימדה אותנו בחדר האוכל? והוא פיזם בשקט:
זכור אמרה ,אין טוב בלי רע
אין יום בלי ליל ,אין אור בלי צל!
צחקנו נורא ומחאנו כף .יעקב היה פשוט מחנך חכם ,הוא הצליח בשירתו להפיג
במשהו את מתיחותו וסערת רוחו של שלומי .יעקב חזר לנמנומו .עזרא שישב
מולנו במעבר אמר לשלומי :כשנבוא לירושלים יהיה כדאי לך לדבר עם שמואל מה
קורה בנגרייה שלהם .אמרתי :רגע ,רגע ,תהליך המעבר מעבודת יד למיכון אינו
נעשה ביום אחד ובוודאי יעבור זמן רב עד שיגיע לירושלים .שלומי פנה לעזרא
ואמר :מה? גם שמואל שפירא עובד בנגרייה? לא ידעתי! ובכלל למה הוא לא בא
לטיול? ועזרא ענה :הם מאוד דתיים ואבא שלו לא הרשה לו לצאת לטיול כי
אמר שלא יהיה פה אוכל כשר ובוודאי לא כשר לפסח .שלומי נשתתק ,אולי נזכר
בקבלת הפנים החמוצה שערך לשמואל ביום הראשון שהוא בא לכיתתנו .לא היו
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קשרי חברות בין שניהם .שלומי נעצב והשתתק .חייו של שמואל קשים משלו .גם
תמרה שעמדה במעבר בין הספסלים ניסתה למחות את העצב שנשתרבב לשיחה
ואמרה בשמחה :רואים את הים! קומו מהספסלים ותראו איזה נוף נפלא! חבל
שלנו בירושלים אין ים!
במהלך הנסיעה הזכרתי ליעקב שעופרה ואני נרד בלוד ומשם ניסע הביתה לתל־
אביב .יעקב צחק :טוב שתרדו מהרכבת ,ירווח לנו המקום! והוסיף אל תדאגו
אנחנו נדאג לכיתות שלכן .ואמנם לפנות ערב ,כשהגענו ללוד ,נפרדנו מתלמידינו
ופילסנו לנו דרך לדלת הקרון כדי לצאת .שוב אותה צפיפות ,שוב אותו דוחק אבל
עופרה ואני יצאנו לרציף וחיכינו עד שהרכבת המשיכה לנסוע לירושלים ונופפנו
בידינו לשלום לכל תלמידינו וצעקנו חג שמח! להתראות בבית־הספר בשבוע
הבא!
כשנתרחקה הרכבת פנינו לתחנת האוטובוסים .נדחפנו ונדחקנו לאוטובוס ונסענו
בעמידה הביתה לתל־אביב.

חוה בשער בניין טרה־סנטה (משכנה של האוניברסיטה העברית) .1951 -
במקביל ללימודיה באוניברסיטה העברית לימדה חוה גם בבית־ספר לנערים עובדים.
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י"ד .ברכה להדסה בריל-נועם עם הגיעה לגבורות
והנה מעט מן הזיכרונות משנות עבודתי בבית־ספר "לוריא" ,אשר היה בהנהלתך.

16

באתי לגור ב"רסקו" .רציתי לעבוד בבית־ספר “לוריא" .לא ידעתי כלום על בית־
ספר זה ,אך הוא היה הקרוב ביותר לשכונה .הלכתי לפגישה עם גברת בריל,
מנהלת בית־הספר .פרפורים בבטן ,פיק ברכיים .עבודתי תלויה בפגישה גורלית
הׁש ָרת מורה לי היכן “חדר המנהלת" .אני דופקת ונכנסת וכל חרדתי מתפוגגת
זוָ .
באחת .במבט עין אני מקיפה וסוקרת את החדרון הקטן .צנוע מאוד .חדרון,
שהיה פעם ,לפני מלחמת השחרור ,חדר־אמבטיה בבית ערבי עשיר .עתה שוכן
בית־ספרנו בבית נטוש זה והמנהלת בחרה לה מן הצנוע שבחדרים .ובליבי עולה
שירו של ביאליק:
ּופ ֵאר,
לּולים ְ
יתי ָק ָטן וָ ַדלְּ ,ב ִלי ַמ ְכ ִ
ֵּב ִ
תּוח ַלּגֵ ר,
ּופ ַ
ַאְך הּוא ָחםָ ,מ ֵלא אֹור ָ
ואכן החלון פתוח והחדר מלא אור ופני המנהלת קורנות נעימות ,והשיחה קלחה
בנעימות .לימים ,לאחר היכרות וחברּות תאמר הדסה“ :הייתה זו אהבה ממבט
שארצה לעבוד עם אשה מחנכת זו".
ֶ
ראשון" ואני אומר“ :זה היה הדדי .ידעתי
נתקבלתי לעבודה כמחנכת כיתה ה' .למדנו בבניין “העזרה הסוציאלית" .תנאים
קשים ,תלמידים לא תמיד קלים ,חלקם ממפוני העיר העתיקה .מצאתי עצה ועידוד
אצל גברת בריל.
גברת בריל! למה גברת בריל? הן הדסה ְׁש ָמּה!
אבל זו הייתה דרך הפנייה אז בבתי הספר הממלכתיים .ואילו לי היו השקפות
ִמ ֶּש ִלי ,ולאחר שבועות אחדים של עבודה בביה"ס העזתי ופרצתי את המקובל
וחברי וקרוב ללב  -הדסה.
ִ
ופניתי למנהלת בשמה :הדסה .כל כך פשוט וחם
יעל וורדה נזעקו ,אחרי ששמעו; מה פתאום הדסה? היא חברה שלך? איך ַא ְּת
פונה למנהלת?
אך תוך ימים ספורים אף הן ,כיתר המורים ,אימצו פנייה חברית זו והשם הדסה
נשתרש בפינו .מדוע? כי היה בך הדסה משהו מאוד סמכותי אך גם מאוד חברי
ודמוקרטי ,עממי ,תומך ומעודד .בשנות עבודתי ,שלאחר בית־ספר לוריא,
 16הדסה בריל-נועם ( ,)2001-1908מנהלת בית־ספר לבנות ב' בעיר העתיקה (עד שנת ,)1947
ואחר כך מנהלת בית־ספר "לוריא" בשכונת קטמון בירושלים .הייתה מודל לחיקוי עבור חוה,
בראשית דרכה המקצועית .כשפרשה הדסה לגמלאות ,החליפה אותה חוה בתפקיד המנהלת.
שם נעוריה של הדסה היה בריל .היא נישאה ליעקב נועם ,אך המשיכה להיקרא בפי כול הדסה
בריל.
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התגעגעתי מאוד לדמוקרטיה האמיתית של שיתוף המורים בבעיות בית־הספר,
מן הזוטות ועד שאלות ברּומֹו של חינוך וגורל תלמידינו ועד ועד ועד...
לא שאז לא נאנקנו תחת עול הישיבות הדו־שבועיות והדיונים המרובים ,הדסה
לא ויתרה ויצרה צוות מורים שותף לפעולות ולאירועים ולדרכי העבודה בבית־
הספר .לי זו הייתה הרגשה נהדרת .הנה למשל בעיה מן הימים ההם :היכן יהיה
מונח הפטיש? פטיש אחד ויחיד היה לכל בית־הספר לדפוק מסמרים כדי לתלות
פלקטים וקישוטים בכיתות .אך אם נשאיר אותו בארון פתוח ,הוא אמנם יהיה
מצוי לכול ובכל עת ,אבל הרי גם לתלמיד שובב שיחמוד אותו ,ואז נישאר ללא
פטיש ,ואם נסגרנו בארון על מנעול ובריח ,הרי ייתכן שניזקק לפטיש והשרת לא
יימצא באותו רגע לפתוח לנו את הארון ולא נוכל להשתמש בפטיש .עניין פעוט
אך עלינו להכריע .לאחר שנתקבלה ההחלטה וכולנו היינו שותפים לה ,היינו כולנו
אחראיים לביצוע .וכך בכוחות משותפים נשאנו בעול.
הדסה הייתה המנהיגה ,אך ָאזְ נָ ּה הייתה כרויה לכל הצעה ,לכל רעיון שיתרום לחיי
בית־הספר .לדוגמה :כבר אז התחילה ירידת “מעמדו" של חג הביכורים ,בין כל
ימי החגים של השליש האחרון .אך מרים בקר ואני מכוח ההרגל לא רצינו לוותר
על טכס הבאת הביכורים של כל בית־הספר .הדסה נתנה לנו יד חופשית לערוך
ולבצע את הטכס ואף הושיטה עזרה בעניינים הארגוניים של סחיבת כיסאות
למגרש הפתוח ושל הקמת הבמה.
היה נהדר לעבוד קשה ,לפעול ולזכות בברכתה של הדסה ובבת חיוך של סיפוק על
אירוע חגיגי שנערך בבית־הספר .עידוד ועידוד ודרבון לעשייה חינוכית לטובה.
ואפשר לספר עוד ועוד על הטיול לחבל לכיש :כל בית־הספר קם ונוסע יחד לטיול,
דבר זה היה בו מן החידוש אז .אפשר לספר על עיתון בית־הספר ועל העלון
ומפקדי הבוקר והדרישה המתמדת לסדר ,לניקיון ,לנימוס.
ואיני יכולה שלא להזכיר גם את יעקב ,בעלה של הדסה ,ידיד וחבר טוב לה ולכל
בית־הספר .סיפור קטן:
גרנו ברסקו .בקומת קרקע ,דירה קטנה .שבת .בהשכמת הבוקר דפיקה קלה בדלת.
אני חושבת :מי זה יכול להיות? בשעה כזאת? רצה לדלת ,פותחת חריץ קטן .עומד
אדם מלא הוד ונועם ואומר :את חוה? אני בעלה של הדסה .הו ,היכנס בבקשה
אדון בריל ,אני אומרת במבוכה( .איני ערוכה עדיין לקבל אורחים) .אך הוא בסבר
מקסים מסרב ואומר :טוב שמצאתי אותך – בחיפושיו הוא עלה את כל הקומות
הגבוהות ורק אחר כך ירד לקומת הקרקע – הדסה ,הוא אמר ,רוצה לדעת אם את
מוכנה לקבל עוד ארבע שעות שבועיות ,היא יכולה להגדיל את משרתך ,שהרי אני
התקבלתי בשנה הראשונה רק למשרה חלקית.
הנה מתברר שגם טיולי השבת של הזוג נועם ,לפחות בחלקם ,הוקדשו לקידום
ענייני בית־הספר.
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לימים ,תספר הדסה שהיא חיכתה בחוץ ,כי ידעה שזו אינה שעה לקבלת אורחים
ולא רצתה להביכני ,אך מבוכתי גדלה שבעתיים ,כשנודע לי על צחוקם שקראתי
ליעקב מר בריל.
ואפשר לספר אין ספור זיכרונות ומאורעות מחיי בית־הספר ,משנות עבודתו
היפות ביותר ,תחת שרביטה של הדסה יקירתנו ,אך אעצור בזיכרונות המתפרצים
ואשאיר זכות גם לחברותיי הרוצות לספר את סיפוריהן.
תודה לך הדסה על השנים היפות המבורכות האלו.
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ט"ו .הספד להדסה בריל-נועם
הדסה יקירתנו,
היית אשה גדולה ,מלאת חזון ועשייה ,אשת חינוך ,מצניעת לכת.
עלית מטיקטין שבמזרח אירופה .שם למדת עברית בבית־ספר “תרבות" והכשרת
עצמך להיות מורה בארץ ישראל .בארצנו התרפקת בזיכרונות על עיר הולדתך,
אך כאן היית כולך חדורה אהבת מולדת שהנחתה אותך בכל עבודתך החינוכית.
עד נפילת העיר העתיקה במלחמת השחרור ,לימדת שם בבית־ספר לבנות ב',
את את בית־ספר לוריא וניהלת
שאחר כך הועבר לקטמון ,ועל יסודותיו ,ייסדת ְ
אותו.
רושם פגישתי הראשונה עמך לא נמחה עם השנים .באתי מורה צעירה נרגשת
לפגישה עם מנהלת בית־הספר .נכנסתי לחדר המנהלת .חדרון קטן ,קטן מאוד
שלפני מלחמת השחרור שימש חדר אמבטיה לאפנדי שגר שם .חדר ובו שולחן
כתיבה ,שני כיסאות וארון ספרים ועליו שלט :זכר למאיר שטרנברג ,מורה שנהרג
בעיר העתיקה.
פשטות החדר שבתה את ליבי .הסתבר שבמחסור בחדרים ובצפיפות הכיתות
שאת צריכה ויכולה להסתפק בחדרון הזה והיית סמל ומופת
ְ
חשבת
ְ
בבית־הספר,
לכולנו בענוותך.
בבניין בלתי ראוי לחלוטין לשמש כבית־ספר ,ייסדת והקמת בית־ספר
לתפארת .המהות והתוכן היו בעינייך העיקר וכך דרשת גם מאיתנו ,מורי בית
את
הספר להתגבר על המציאות הקשה ולתת את כוחנו ומרצנו לחינוך ולהוראהְ .
דרשת ,אך היית לנו לדוגמה ,קודם כול דרשת מעצמך.
הדסה יקרה ,רבות סופר ויסופר על הישגי בית־ספרנו .דורות של הורים ותלמידים
העריצו אותך .גם כשפרשת לגמלאות ועדיין היית במלוא כוחך ומרצך קיבלת על
עצמך לנהל את קרן בית הנשיא ,לדאוג לילדי ירושלים שיקראו ספרים וירחיבו
דעת.
ובשנים האחרונות ,שהזִ קנה כבר נתנה אותות חולשה בגופך ,נשארת צלולה מאוד
ברוחך – המשכת לקרוא ספרים ,גם לצפות בטלוויזיה.
בשנים אלה כשהבנים והכלות ,הנכדים והנינים גדלו ואהבו לצלם ,מלאו קירות
ואת נהנית
ְ
חדרך בתמונותיהם ,הם הקיפו אותך ברוב אהבה בתמונותיהם,
במחיצתם וסיפרת בחמימות על כל אחד מהם .רווית נחת .חייך היו מלאים.
17

 17הדברים נאמרו על ידי חוה בי"ט בחשון תשס"ב.
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באנו להיפרד ממך ,הדסה יקרה ,אבל אנו יודעים שזו פרידה חיצונית ,כי ֶאת כל
שהענקת לנו והרעפת עלינו נמשיך לשאת בתוכנו ולהודות לך.
סגרת מעגל חיים יפה ,עתיר עשייה ברוכה ,מעגל של  93שנים פחות אחד־עשר
ימים.
אנו נפרדים ממך ,הדסה אהובה ,אך יודעת אני שתמשיכי להיות עמנו.
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ט"ז .דברי פרידה ממשה בן־חמו השרת
(עם פרישתו מהעבודה)
זיכרונות ראשונים מעבודה משותפת עם משה בביה"ס ,בבניין הישן מנצנצים
במעומעם כשאני שומעת את הדסה אומרת ,לאחר שורה של שרתים בביה"ס
שהתחלפו והוחלפו מסיבות שונות ,ובכן הדסה מתהלכת בקורת־רוח ואומרת:
סוף סוף מצאנו את האיש המתאים ,הנכון .ואכן מורגשת ידו של משה בביה"ס.
איכפת לו :כסא שנשבר ,ידית רופפת בדלת ,והמדובר עדיין בבניין הישן,
כשהתנאים קשים ,המדרגות צרות ולעתים המעקה ניתק ומשה משתדל בכל
ישותו לשמור על מראה ביה"ס שיהא יפה ושלם מאוד .כמחנך אמיתי משבח
את הטובים אך אינו נרתע מלגעור ולדרוש הענשת תלמידים זדונים הפוגעים
בבית ,ברכוש הכלל.
זוהי תמונה כללית מאוד .אך יש גם זיכרון אישי מאוד רחוק ,ביום סיום כיתתי,
כיתה ח' את ביה"ס :הכנו את הקישוטים והתמונות של הבוגרים בהיותם קטנים.
עיתון שכלל חיבורים שכתבו .עבדנו וטרחנו בחדר של רבקה גריכטר למעלה
בקומה ג' ,והמסיבה הייתה צריכה להיערך באולם למטה .וכמובן ריצות מקומה ג'
לקומה א' וההתרגשות גדולה והזמן דוחק וחסר דבק ונעלם הפטיש ,ואני עם כל
השמחה מתוחה נורא .ואז נחלץ משה לעזרתנו :בשקט מאוד ,בשלווה ,בנעימות
עצומה ,בבת חיוך טובה מרגיע :חוה ,תראי שהכול יסתדר .את הפלקט הזה כדאי
לתלות כאן ,ופה בפתח אל תתלו כי המקום צר ,ייתקלו בו ההורים והוא ייפול.
ובהש ֵקט ורוח טובה מאוד
ְ
בהשּכל
ֵ
גם התלמידים מרגישים כי יש יד מכוונת,
משתררת ומשה מטה שכם וכולנו עובדים וטורחים יחד למסיבת הסיום בערב,
נהדרת ומוצלחת ולמשה חלק חשוב בהצלחתה.
ובשנה שלאחר מכן תמונה נוספת נחמדה :למדנו במרתף .הדסה בחיבתה אלי
הייתה משכנת אותי עם כיתתי בחדרים הנוראים ביותר של ביה"ס (המרתף,
הגרז') ,אבל תמיד הדסה עשתה זאת בהסכמתי ,הן מישהו היה צריך לאכלסם.
בחורף לא אחת הוצף המרתף במי גשמים ,ואני רואה לעיני את משה עומד ושואב
את המים ללא תקנה ,משתדל בכל יכולתו .התלמידים שמחים על חווית הים
הגואה בכיתה ועל ביטול תורה ומשה עומד ומצר שאלו הם תנאי לימודנו.
ואכן אנו זוכים לבניין חדש .דומה שכאן יצא משה עם כולנו מאפלה לאורה:
ממלכתו מתרחבת והוא זוכה בחדר מואר במרכז הבניין .ואף בקומת הקרקע מוצא
פינה למחסן לכליו ולמלאכתו.
אך מתברר שגם הבניין החדש לא היה כליל השלמות והדסה בעזרת משה מנסים
ונאבקים לשפר את התנאים .מי זוכר כיום את פתחי האוורור שהרוח העזה
נשבה בהם והקפיאה את דמנו? האדריכל תכנן חדרים עם צהרים קטנים כאילו
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שבירושלים אנו חסרים אוורור? משה סותם אותם .בעינו הבוחנת רואה את
הפגעים ,מפנה את תשומת הלב והדסה נאבקת עם העירייה לשיפורם .במהלך
השנים באים פגמים אלו על תיקונם ואחרים צצים .הנה רק בשנים האחרונות
נסגרו לנצח אשנבי חדר ההתעמלות שמדי לילה היו נפרצים ולעתים גם מתנפצים
ובריונים ניסו לפרוץ פנימה .משה מאיץ בי לכתוב לעירייה ובסופו של דבר ,בית־
הספר בכוחות עצמו ,כשמשה מנצח על המלאכה ,מביא קבלן ,עומד עמו על
המקח ,ואנו גוברים על המכשול.
משה אשר על הבית קראתי לו בלבי .הוחלט על מחסן לכלי החקלאות .משה סובב
הולך במרץ לחפש ליפט מתאים ,מביא כמה הצעות ומזרזני לרכשו .כשראינו
שמוטב לרכוש כלים לפסח ולא לקחת בהשאלה ,משה קונה כלים יפים ,מסתיר
אותם מפסח לפסח .שיהיו כשרים לפסח כדת וכדין .אנו צוחקים ומשה ניגש
בשמחה להתקנת השולחן המסורתי לעריכת לילות הסדר בכיתות ג' .בכל פעילות
בבית־הספר ,בכל חג למשה חלק נכבד בתכונה ובביצוע.
לכאורה משה מושל בממלכת החומר :הסקה לחימום ,רדיאטור נוזל לא עלינו
מציף את הפרוזדור ,שמשה מנופצת ומי ימנה את אורך הרשימה? אך בטביעת עינו
מורה ותלמיד ועובדת ,בתבונתו
המבורכת ובחוש האנושי הוא רואה את האדםָ :
מיטיב מאוד להכיר את נפש האדם ומתייחס בהתאם ,כשהקו המנחה :ברוח טובה
נפתור את הבעיות .עובדת חולה וצריך שאחרים ימלאו מקומה ,עובדת מתפטרת
ואין למצוא מישהי תחתיה ...ואכן נמצא המוצא והאווירה הטובה נשארת.
ואל נא נשכח כי משה היה גם חברנו למקצוע ממש ,בתחום ההוראה .אני זוכרת
שהלכתי בדחילו ורחימו לבקש ממשה שיסכים לקבל על עצמו את ניהול החוג
לבדק־בית .חשבתי משה ,שאתה מאוד מתאים לכך בגישתך הנפלאה לילדים,
בסבלנותך ובידע הרב בתחום המקצועי .אך האם אפשר להטיל עליך עבודות
נוספות? הלכתי לצריפים לגלגל ברעיון עם משה .מצאתיו עומד וראשו בתקרה
מחליף מנורה שנתקלקלה .רצה לרדת ,מנעתיו .וכך שידיו עסוקות במלאכה ואוזניו
וק ְיּב ָלה .באיזו אהבה ומסירות
קשובות וראשו שוקל בענין ,שמע את ההצעה ִ
ניהל את החוג ,ואיך הכין הכול לקראתו .בכל יום ג' הייתה אביבה אומרת :חוה
את מוכרחה לרדת לראות איך משה מתכונן לקראת שיעורו .ואכן כלי כלי ערוך
במקומו לכל זוג תלמידים ,החדר מסודר ,משרה אווירה נהדרת לעבודה ,ואכן אילו
עבודות נפלאות עשו התלמידים! ובתום שתי שעות עבודה היו מפצירים במשה
שימשיך לעבוד עמם ולא רצו ללכת הביתה .חדוות היצירה הייתה נחלת המורה
והתלמידים.
משה יקר ,אתה משאיר ממלכה מאורגנת ומסודרת בטעם ובתבונה ואני בטוחה
שגם בממלכת ערד ובכל אשר תפנה תצליח לתרום מיכולתך העצומה.
בצאתך לדרך ,צרור נא עימך את ברכותינו ואת ידידותנו.
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י"ז .הספד לדורון הירשמן
בימי השבעה למותו ,כשהדמעות חנקו את גרוני ודמותו של דורון 18עלתה לנגד
עיני ,ראיתיו בחיוכו הנהדר ,השובבי .רציתי לראותו רציני ,אך דווקא ניצב לפני
מחייך ,מניף ראשו בתנועה חיננית ,גנדרנית משהו ושפעת תלתליו מתעופפים.
נער מקסים.
את דורון לימדתי ספרות ולשון עברית כאשר היה בכיתה ט' .ט 5/הייתה כיתה
אהובה עלי ,הרבה תלמידים בצופים ,הרבה תלמידים נבונים ,רציניים ,לומדים,
כיתה כלבבי .דורון היה בין הטובים ביותר .לאו דווקא מבחינת חריצות והכנת
שיעורים מסודרת ,אבל הצטיין מאוד בהבנת היצירות .לעתים קרובות בשיעורי
ספרות היה מפתיע במחשבה מקורית וברגישות רבה .גם אם לא שקד על שיעוריו,
תפיסתו המהירה והתמצאותו היו שקולות כנגד כך.
לא כן היה בשיעורי דקדוק :כאן לא מספיקה הבנה ,כאן נדרשת עבודת תרגול
ואימון משיעור לשיעור .בתחילה לקח דורון את העניין בקלות .אבל באחד
המבחנים הראשונים קיבל ציון שהיה למטה מכבודו .למזלנו יצא לנו ללכת יחד
כברת דרך בשדרות עגנון בדרכנו הביתה .ניצלתי את השיחה הלא־פורמאלית,
אולי אפשר לומר את האווירה הידידותית ,החברית ,של סתם הליכה ברחוב,
וניסיתי לבקש מדורון שיקפיד על התרגול משיעור לשיעור ,שהרי שיעורי דקדוק
מּובנים מאוד נדבך על נדבך ,ואם חסרה לבנה אחת ,כל הבניין רעוע .דורון לא
ְ
הבטיח כלום ,הרביץ את חיוכו השובה־לב ונפרדנו ברוח נעימה מאוד .אבל מאז
במשך כל שנת הלימודים התמיד דורון בעבודתו בדקדוק ,באחריות רבה ,והיה
מן המצטיינים בכתה ,ודומני שאף נהנה מן השיעורים ,מן המבנה ההגיוני ,ואולי
אפילו אהב אותם.
אני זוכרת עוד שיחת ידידות משמעותית עם דורון .כשהיה בכיתה י' ,אז כבר לא
הייתי מורה בכיתתו .דורון חזר מפעולה בצופים והפעם לבדו ,לא בחבורה .אני
בדיוק יצאתי מביתי ברחוב טשרניחובסקי וכך הצטרפתי אליו בהליכה לאותו
כיוון .דורון היה בתלבושת צופית עם עניבת מדריך ,גאה ושובבי ,אבל השיחה
הייתה רצינית על הפעילות בצופים .היו בעיות־משמעת בקרב החניכים .אמרתי:
והרי אנו בסירה אחת .גם אצלנו בשיעורים ,כידוע לך ,יש תלמידים המשוחחים
ביניהם על ענייניהם שלהם ,מבלי לתת את דעתם לנושאים הנדונים בכיתה .ודורון
התריס :אבל צופים זה לא בית־ספר .אבל בני אדם הם בני אדם ניסיתי לנחם
 18דורון הירשמן ( ,)1991-1969תלמיד לשעבר של חוה בבית־ספר דנמרק .נספה בעת צלילה
בחופי סיני ,באזור דהב ,באתר הצלילה “החור הכחול" .הדברים נאמרו על ידי חוה בתאריך
.5/5/1996
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אותו ,ואולי גם להעניק משהו מניסיוני ,ודיברנו בהרחבה גם על התכנים בפעילות
שאולי ימשכו את לב החניכים .דורון היה נחוש מאוד להצליח בהדרכה .היה רציני
כל כך ,אחראי בדבריו ,בדעותיו ,הניד את ראשו ושפעת תלתליו התעופפה ,אבל
הוא היה איתן ובוגר מאוד .אהבתי והערכתי אותו .נפרדנו כשווים ממש :שני
אנשים העוסקים בחינוך שאיכפת להם.
אפשר לספר על אירוע כזה ואחר מחייו של אדם .אבל באמת אנו מתייחסים
למכלול אישיותו ,לתכונותיו הבולטות שמתבטאות לעיתים בזוטות של יום.
בעיניי יושרו והגינותו של דורון הן מצע אישיותו ,חביבותו העצומה ,מאור פניו.
כך דורון שמור וזכור בליבי.
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י"ח .הרהורים ביום הזיכרון תשנ"ה
צפירת יום הזיכרון מעבירה רעד בליבי .אני חושבת על חברי מנוער שאינם עמנו.
אחר כך הטקסים בבתי הקברות הצבאיים .אני צופה בטלוויזיה ומאזינה לדברי
ראש הממשלה.
יצחק רבין בדבריו מעלה את זכרו של החייל יעקב סטוצקי ,חייל שעמו החליף
מעיל לפי צאתם לקרב בימי מלחמת העצמאות .בשבריר שנייה אני אומרת“ :הלא
19
זה יענקל'ה סטוצקי שהיה המ"כ שלנו".
דמותו ניצבת לנגד עיני :גבוה ,נאה מאוד .שער חום חלק צונח על מצחו והוא
בהינף ראש שיש בו מן הגנדור מנסה להסיט את שערו לאחור .וחיוך מאיר את
פניו ,חיוך נעים.
ובכן ,הוא היה המפקד שלנו כשהצטרפנו ל"הגנה" לפני חמישים שנה .היינו
בשישית של התיכון ,חברי תנועת “המחנות העולים" ,קן דרום בתל־אביב .כרוב
בני הנוער הצטרפנו ל"הגנה" .והבריטים אז בארץ.
המ"מ שלנו היה אברהם אמיר והמ"כ – יענקל'ה סטוצקי .לא ידעתי שהוא מחיפה.
באווירת הסודיות של אז לא חקרו ולא דרשו בפרטים שאינם הכרחיים .שתי שבתות
בחודש יצאנו למסעות אימונים ,ופעם בשבוע בערב התאמנו במק"ל ( 1במקום
לימוד) שהיה בית־ספר לבנות בנווה־צדק ,היום המרכז למחול – סוזן דלל.
היינו כחמישים חברים במחלקה ,שלוש כיתות .אך מכיוון שהיו רק שני מפקדים
לא נשמרה כל כך החלוקה לכיתות ואף לא החלוקה של אימונים נפרדים לחברים
ולחברות .פעמים רבות התאמנו עם הבנים .הייתי טובה בענייני נשק :היטבתי
לפרק אקדח ולהרכיבו במהירות רבה ,אך לא הצלחתי באימונים הקשורים
בספורט ,ותחום זה היה בסמכותו של יענקל'ה.
גבוה ,תמיר ,גמיש מאוד היה מדגים את התרגילים.
אם סיפר רבין שבמלחמה היה המעיל שמוט על כתפי יענקל'ה ,ודאי לא נשמט
בשל נמיכותו ,אלא מפני רזונו .רם קומה היה .באולם ההתעמלות של בית־הספר
בנווה צדק היה יענקל'ה רץ ,מנתר בקלות ,קופץ על המזרון או הארגז ,עושה גלגול
וממשיך לרוץ בגמישות כשהחיוך הטוב על פניו :קל! אף אנו היינו חייבים לבצע

 19יעקב סטוצקי (.)1948-1926
באתר “יוטיוב" באינטרנט ,אפשר לראות סרטון וידיאו ,שבו מזכיר ראש הממשלה יצחק רבין
את חברו יעקב סטוצקי ביום הזיכרון לחללי צה"ל (זה היה יום הזיכרון האחרון לפני מותו של
רבין) .חוה כנראה צפתה בכתבה המקורית (ששודרה בטלוויזיה) ,והצפייה גרמה לה לכתוב
קטע זה.
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תרגילים אלו .כאן ,מועטה מאוד הייתה הצלחתי :לא רצתי די מהר ,לא ניתרתי
לגובה הדרוש ,כשלתי .אך יענקל'ה היה עומד כפוף במקצת ,כפות ידיו על ברכיו
כמוכן לזנק קדימה ,אם תידרש עזרה ,וחיוכו האופטימי על פניו :בוודאי תצליחי.
מאוד רציתי להצליח ,ולא .חיוכו מלא־התקווה לא סר ממנו :אם לא הפעם ,אולי
בפעם הבאה .היה מ"כ נהדר!
במלחמת השחרור שמעתי שנהרג בקרב עם ערביי הכפר דיר ָאיּוּב ליד שער הגיא.
עד  1967הכפר הזה היה בתחומי השלטון הירדני ,מעבר לקו הירוק .כשהייתי
נוסעת מירושלים לתל־אביב ,בשער הגיא לפני שהאוטובוס היה פונה לעבר
מסילת ציון ,הייתי מביטה לעבר הכפר הערבי ,הרע הזה ואומרת בלבי ,כאן נפל
יענקל'ה סטוצקי .אמירה זו הייתה ציון לזכרו.
לאחר מלחמת ששת הימים נעלם הקו הירוק והכפר דיר איוב נמחה .כשהייתי
נוסעת מירושלים לתל־אביב עם ילדי ,מיד לאחר שעברנו את שער הגיא ,הייתי
אומרת להם :הביטו ימינה על הגבעה הזאת ,שרק עצים מעטים נטועים עליה ,כאן
עמד פעם כפר ערבי והמ"כ שלי ב"הגנה" נהרג כאן.
כאן נפל יענקל'ה סטוצקי.
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י"ט .הרצאה :איך לערוך בחירות לוועד־הכיתה?
תלמידי הכיתה הם הבוחרים את הוועד כנציג הכיתה .חשוב לנצל את ההכנות
לבחירות כפעולה חינוכית לדמוקרטיה ,ולהקדיש זמן להכנות אלו.
מהם תפקידי הוועד?
 נציג הכיתה בפני המורים והנהלת בית־הספר .למשל מורה חסר ,חבר הוועדמודיע לחדר המערכת.
 העברת בקשות הכיתה למורים (למשל דחיית מבחן) ולהפך. משתתף בבירור בעיות שמתעוררות לגבי התנהגות הכיתה ,השחתת ציוד וכו'. מפעיל חלק משיעורי החברה .מרכז את ההצעות והיוזמות לפעילות חברתיתבכיתה.
 דואג לביקור חולים (בעיקר כשתלמיד נעדר לתקופה ממושכת).אחראי לארגון “הקשר" של הכיתה ולהעברתו.
....
.....
האם רצוי שהחברים לוועד יתנדבו לכך או יבחרו?
יתרונות ההתנדבות

יתרונות הבחירה על־ידי הציבור

אדם המרגיש שבכוחו לתרום לציבור –
יתנדב.

הציבור קובע את נציגיו ומנהיגיו ומקבל על
עצמו “עול" מנהיגו זה מבחירתו שלו.

האדם פועל מבחירתו החופשית ולכן יעשה
את הדברים ביתר רצון והתלהבות.

הנציג מבצע החלטות הציבור שבחר בו ולכן
יש לו גם גיבוי לפעולותיו והוא אחראי בפניו.

מתגלים חברים חדשים שהציבור לא ידע
את הכוחות הגלומים בהם (ולא נבחרים
דווקא התלמידים “הקבועים" לוועד משנים
קודמות).
חסרונות ההתנדבות

חסרונות הבחירה על־ידי הציבור

יש מוכשרים אך ביישניים או ענווים ,ולכן
לא יציעו את עצמם.

היווצרות “עסקנים" קבועים המטפלים
בענייני הכלל.

חסר “הגב" של נבחר הציבור.

נטייה נוצרת בקרב יתר תלמידי הכיתה
להטיל כל דבר על הוועד :הן אנחנו בחרנו
בך ,ובזה לפטור עצמם מפעילות.
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התהיינה הבחירות גלויות או חשאיות?
יתרונות לבחירות גלויות

יתרונות הבחירות החשאיות

אדם מציג את דעותיו או נימוקיו בעד
בחירת חבר זה או אחר בעוז לפני הציבור
ואיננו מסתתר מאחורי החשאיות.

הבוחר חופשי מכל לחץ:
דוגמאות מחוץ למערכת:
עובד מתיירא להביע דעותיו פן יסולק
מעבודתו אם המעביד מתנגד לדעות אלו.

הפעולה הגלויה מעוררת ליתר אחריות
(להצלחה או לכישלון) כי הכול יודעים את
עמדותיך.

דוגמאות לעניין הנדון:
ראובן חבר טוב של שמעון אך אינו רוצה
לבחור בו כי חושב ששמעון אינו מתאים
לתפקיד .שמעון ייפגע ,אם יראה שחברו
לא בחר בו .בחירת חשאיות משחררות את
הבוחר משיקולים שאינם לטובת הבחירות.

איך ייערכו הבחירות?
יש המציעים להביא “מצע" של קבוצות תלמידים (מעין מפלגות) .להפעיל
שכנועים על ידי פלקטים ,נאומים ,התנצחויות וכו' ,חיקוי לבחירות לשלטון .ויש
הנוהגים ב"פחות הצגות" אך מקפידים על קביעת קריטריונים לבחירות ומקפידים
על חשאיותן ומוותרים על הפעלולים החיצוניים :מכינים מראש פתקי הצבעה
שווים בצורתם (כדי לשמור על החשאיות כמידת האפשר) כל תלמיד כותב  3או
 5שמות ,בהתאם למה שנקבע מראש למספר חברי הוועד.
אחרי כתיבת השמות ,אוספים את הפתקים ושני נציגים קוראים בפני הכיתה את
שמות הנבחרים .תלמיד עורך את רשימת השמות על הלוח והתלמידים שקיבלו
את המספר הרב ביותר הם הם הנבחרים .פתקים שלא היו בהתאם לקריטריונים
נפסלים.
מהם הקריטריונים?
ייצוג לכל חלקי הכיתה:
בנים-בנות .חברתנו היא חברה מעורבת מבנים ובנות .לכן לכל חלק חייב להיות
ייצוג .פתק שנרשמו בו רק שמות של בנים או רק שמות של בנות נפסל.
(נניח שיש רוב בנים בכיתה והבנים יירצו לבחור רק בנים ,הרי לפי הרוב הם אמנם
יוכלו לבחור ועד המורכב רק מבנים .פעולה זאת אינה חוקית! ולא מכוח החסד
הם חייבים לכתוב ולבחור גם בנות ,אלא מכוח החוק הדמוקרטי הקובע את זכויות
המיעוט ודואג שקולם יישמע ויובא לידי ייצוג).
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בתחילת כיתה ז' ,כשהכיתה מורכבת מתלמידי בית־ספר לוריא ,מצדה וגונן .חשוב
שיינתן ייצוג לכל אחת מקבוצות התלמידים האלו .ואף שתלמידי בית־ספר לוריא
הם הרוב ,אין הם יכולים לבחור רק חברים מלוריא אלא כל קבוצה חייבת להיות
מיוצגת בוועד .ולכן פתק בחירות חייב לכלול נציגי כל קבוצה ,וָ ֹלא – ייפסל.
הערה טכנית :חשוב שיכתבו את שמות הנבחרים במלואם ,שאם יש שני תלמידים
בעלי אותו שם ,שידעו בוודאות למי נתכוון הבוחר .צריך להפחית את הספקות
ואי־הבהירויות ככל האפשר .והשווה ההקפדה על הדפסת האותיות למפלגות
בבחירות לכנסת שחובה שתהיינה ברורות ולא מסופקות ,אחרת ייפסלו.
האם ייבחרו חברי הוועד לכל השנה?
רצוי לבחור את הוועד רק ל"מחצית" כדי להפעיל יותר תלמידים נושאי “תפקיד
ציבורי" מחד גיסא ,וכדי למנוע “חזקה" על התפקיד על־ידי תלמידים ,הנבחרים
ל"כל חייהם" מאידך גיסא.
בבחירות באמצע השנה יש לקבוע מראש האם ייבחר הוועד כשכל חבריו יהיו
חדשים בתפקיד או שחלק מחברי הוועד היוצא ימשיך בתפקידו כדי לייצר רצף
בפעילות ובידע (כדוגמת הבחירות לסנאט של ארה"ב שמדי שנתיים מתחלף רק
 1/3ממספר החברים .וכך תמיד בסנאט יש ותיקים וחדשים) .יש לקבוע זאת או
שכל חברי הוועד יתחלפו לקראת המחצית השנייה בכוחות רעננים שיישאו בנטל
פעולות הוועד.
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כ .הרצאה :לקראת הלימודים בחטיבה העליונה
בבי"ס “דנמרק"
התכנסנו הערב הורים ותלמידים להיערכות לקראת שנת הלימודים הבאה בחטיבה
העליונה .אך אין היערכות לקראת החדש ,מבלי לסכם את לימודינו וחיינו בחטיבת
הביניים והעיקר בכיתה ט' ,שהיא שלב סיכום נוסף בגידול ילדינו ובהתבגרותם.
מה בולט לעיני בשנה זו ,בגיל סוער זה שעל סף ההתבגרות? ההתמודדות בין
היחיד לחברה ,הרצון של הפרט להדגיש את עצמיותו ועצמאותו ,לשאת את דגל
אושרו הפרטי ולעמוד על זכויותיו או מה שנראה לו כזכויות ובין השתלבותו
של הפרט בחיי החברה ,על השמחה של השתייכות לחברה אך גם קבלת המרּות
והחובות שהחברה מטילה על פרטיה.
התמודדות זו מצאה את ביטויה בשני תחומים :בלימודים ובחיי החברה בשכבה.
בלימודים :כיתה ט' מהווה סיכום דרך של לימוד שראשיתו בבית־הספר היסודי
ועיקרה לימודי החובה .רוב רובם של הלימודים היו מקצועות החובה .בכך נדרש
התלמיד להוכיח את יכולתו שלו ,גם אם הנושא אינו תמיד מלבב או מושך.
וכך בצד ההשכלה שרכש ,נבחן הנער בכוח רצונו ,במידת אחריותו ,ביכולת שלו
למצות את כולו ,בדרישות שהציבו בפניו לימודי בית־הספר.
בכיתה ט' מתבטאת אולי האחריות של התלמיד במלוא חריפותה וכך כשנבוא גם
אנו להעריך את רצונו ובקשתו לקראת ההמשך בחטיבה העליונה ,תהיה הערכה זו
מבוססת לא רק על "אמירתו אני רוצה נושא זה או זה .אני בוחר במקצוע כזה או
אחר" ,אלא על התייחסותו של הנער עצמו ,אל מעשיו ועבודתו ומידת רצינותו.
המשך דרכו היא פועל יוצא של עשייתו.
גורם נוסף שיקבע בהערכה זו הוא יכולתו של התלמיד וכישרונותיו .מכאן
החשיבות הרבה שייחסנו השנה למבחן השכבתי .כאן ניתנת תמונה לא רק של
התלמיד ביחס לעצמו אלא ביחס לרמה הכללית הנדרשת.
בהבדל מן הלימודים בחטיבה העליונה המבוססים בעיקר על מקצועות בחירה ועל
בחירת נושאים שונים ברמות לימוד שונות ,ועל כך ,על החטיבה העליונה ,תרחיב
אחר־כך חדווה מנהלת בית־הספר ,גם בשכבתנו היו מקצועות בחירה על פי רצונו
של התלמיד אך באופן מצומצם ביותר :ערבית או צרפתית ,כלכלת בית או חשמל
ואלקטרוניקה .וכך נערכו כבר מבחנים באנגלית ובהיסטוריה ועוד נערוך בשניים-
שלושה מקצועות נוספים.
לסיכום כיצד בדיוק ייערך השיבוץ יסביר אחר כך יהושע יועץ השכבה.
ומה בחיי החברה בשכבה?
כפי שסופר לכם בחוזר הסיכום שנשלח בתום המחצית ,תורמת השחרית ,הנערכת
מדי שבוע ,את תרומתה השכבתית לגיבוש חיי החברה בשכבה ,וכמובן היציאה
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המשותפת למוזיאון וסיורי השכונות בירושלים .גם ההליכה המשותפת להצגות
הביאה לליכוד שורותינו .לכאורה נראה נחמד ,אך אל תחשבו שתמיד הכול עבר
בנועם כזה :כמובן שנמצא יותר מתלמיד אחד שהעלה את שאלת זכויות התלמיד.
המותר לבית־הספר לחייב אותנו לבוא להצגה אחה"צ? ומהויכוחים נעו אמות
הספים.
תלמיד היטיב אולי להשיב על כך בשיחת הסיכום שנערכה אחרי הצגת “הלילה
ה־ ."12הוא אמר בגילוי לב“ :כעסתי על חוה שהיא חייבה אותי ללכת להצגה אבל
בדיעבד לאחר שהלכתי שמחתי מאוד שחויבתי ללכת" .לאמור :יש אולי שיקול
צודק מעבר לשיקולנו.
וכך בשעה שמחוץ לכותלי בית־הספר מנשבות בחברה הכללית במדינה רוחות
המדגישות את הפרט ואת רצונותיו ,ואת זכויותיו ואת צרכיו ,אך מבלי להציב
בפניו ובייחוד בפני הנוער שהוא תוסס ומלא יכולת פעולה ,מבלי להציב אתגרי
עשייה בחברה ,במצב זה חייב בית־הספר לעמוד ביתר עוצמה על המשמר .וכך
ראינו בהתנדבות את גולת הכותרת של הפעילות החברתית בשכבתנו .כל מחנכי
הכיתות משמשים דוגמה אישית ונרתמו לפעולה בתחומי ההתנדבות של השכבה:
חונכות בבית־הספר לוריא ,גונן וזלמן ארן וכו' ,במועדונים בקהילה :כגן ,בכר
ולזרוס .עזרה לקשישים מתבטאת בעיקר בהבאת נפט לבתים ,אך יש תלמידים,
אמנם בודדים ,שמצאו כר פעולה גם מעבר לזה :הבאת תרופות מקופת חולים,
קניית מצרכים ועוד ,וכמובן יצירת קשר אישי עם הקשיש .קבוצת תלמידים אחרת
פועלת במועצה למניעת תאונות דרכים .חלק מתלמידינו עבדו בגן החיות התנכ"י.
פעולה זו נפסקה לעונת החורף ותתחדש באביב .תלמידות יזמו מרצונן עזרה בבתי
חולים .פעילות זו מבורכת וחבל שעדיין לא כל תלמידי השכבה נרתמו אליה.
ועדיין לא מאוחר.
במסגרת הנושא השכבתי “איכות חיים" אימצה השכבה את הטיפול בחצרות
בית־הספר וכך זכינו אנו לטעת בשבוע ט"ו בשבט את החורשה בחצר המערבית
של בית־הספר .בצד נעימות הנטיעה והטרסה היפה נדרש באביב ובקיץ לטפח,
להשקות ולעבוד בחורשה כדי שהיא אמנם תצמח לתפארת.
ועתה למעבר לכיתה י':
כל חדש מעורר תהייה ,סקרנות ואולי אף קשיים .ההסתגלות לחטיבה העליונה
במסגרת בית־הספר תקל על תלמידינו תודות לניסיון שהצטבר ,שזו הפעם
השמינית שבבית־ספרנו עוברים תלמידי ט' לי' .הנהלת בית־הספר ,המורים,
היועץ וכל הצוות מנסים להקל את חבלי ההסתגלות של התלמידים .אולי כדאי
להזכיר שבשנה שעברה בסוף כיתה ט' עזב מספר מצומצם של תלמידים .תלמידים
שלא היו להם כל קשיים לימודיים עזבו את בית־הספר ,וניסו לפנות לבתי ספר
אחרים ,ואחרי פרק זמן חזרו לבית־הספר שלנו ואף נתקבלו (ולא מתוך שלא יכלו
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לעמוד בלימודים שם) .חלקם היו תלמידים מצטיינים ,אך ההסתגלות לחיי בית־
ספר אחר הייתה קשה :לעתים לא חפף בדיוק חומר הלימודים שם את זה שלנו;
וכך אחרי שניסו אפשרות אחרת חזרו.
אני מקווה שמרבית תלמידינו יישארו וימצאו את סיפוקם בהמשך הלימודים
בחטיבה העליונה שלנו.
ועתה יהושע יועץ השכבה על הקווים המנחים אותנו בשיבוץ תלמידים לחטיבה
העליונה.
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כ"א .מי נושא באחריות?
שלמה .אמנם נישא
כששלמה מלאכת בניין בית־ספר “לוריא" ,לא הייתה שמחתנו ֵ
ָ
הבניין מגבעות והרים ,אך ילדים ,הורים ,מורים ומנהלת בית־הספר ,הדסה בריל,
היו מלאי חששות מן האסון העומד לקרות :סלעים ענקיים שלפני הבנייה עּוזקו
וסוקלו כדי לפנות שטח נרחב לבניין בית־הספר וחצרותיו ,גושי סלעים אלו לא
פונו וסולקו ,אלא נדחפו אל מעבר לחצרות הבניין ונשארו תלויים מעל שיכון
20
רסקו ,מאיימים ,עלולים להידרדר בכל רגע.
מדי בוקר נאלצו מאות תלמידים מהשיכון לטפס בין גושי הסלעים הנוראים
שדומה היה כי הנם מתגלגלים למטה ומוחצים את הילדים המטפסים .הילדים
נאחזו בידיהם בסלעים ,כשהם מחפשים להם שבילים להגיע לבית־הספר במרומי
ההר .העלייה הייתה קשה מאוד ומסוכנת ,אך קשה ממנה הייתה הירידה בשעות
הצהריים ,כשהילדים היו חוזרים לבתיהם ברסקו .כשירדו ,לא מצאו כברת ארץ
איתנה ,מנוח לכפות רגליהם הקטנות .לא פעם החליקו על הסלעים ועל הצמחייה
שבינותם ,נחבלו ונשרטו.
העלייה לבית־הספר והירידה ממנו היו קשות ומסוכנות.
עשרות מכתבים הריצה מנהלת בית־הספר למחלקת החינוך של העירייה ולמחלקת
מהנדס העיר ,עם העתקים למשרד החינוך ,אך מענה לא ניתן .לכל היותר היו
פקידות שהשיבו שנתקבלו המכתבים והנושא בטיפול .האסון העומד להתרחש
היה חרות על הסלעים הענקיים התלויים על בלימה .החרדה הייתה נוראה .נקפו
ימים ושבועות וחודשים אך העירייה התעלמה מהנושא .תושבי רסקו ,בחרדתם
לשלום ילדיהם ,אף הם כתבו מכתבי אזהרה לעירייה .לשווא.
אב אחד מודאג ונמרץ ,פקעה סבלנותו מהסחבת הרשלנית הזאת .ובוקר אחד נסע
לעירייה ודרש להיפגש עם טדי קולק ראש העיר ,להתריע על חוסר המעש מפני
האסון התלוי על שיכון רסקו .מובן שהפקידות והמזכירות מנעו את כניסתו לשיחה
עם ראש העיר .אך האב לא נסוג ובסבלנות ציפה שראש העיר יתפנה לקבלו .לעת
צהריים נכנס האב ,מנחם רהט ,לחדר ראש העיר ותיאר לפניו את המצב הבלתי
נסבל .טדי קולק האזין והבטיח לדאוג שהעניין יסודר .אך האב לא ויתר :אתה
חייב לבוא ולראות במו עיניך את האסון המאיים על ילדינו ,אז אולי תבין שאסור
לדחות אפילו ליום אחד את סילוק הסלעים האדירים האלה .האב לא הרפה מטדי
 20גרסה מקוצרת של הסיפור (עד אמצעיתו ,הפיסקה המתחילה במילים “נזכרתי בארוע זה,)"...
נכתבה לאחר מותו של טדי קולק בשנת  ,2007ושמה היה“ :ליום השלושים למות טדי קולק
ז"ל".
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קולק וראש העיר לא ידע איך להיפטר מן האב הזה .יומנו היה עמוס בפגישות
וישיבות לשבועות הקרובים והיה מוכן לקבוע לסיור איזשהו תאריך לעתיד לבוא.
אך הוא לא ידע עד כמה האבא הזה נחוש בדעתו ועקשן ,ואינו מוכן לקבל שום
דחייה ,שהרי כבר חודשים “הנושא בטיפול" .בוא עכשיו ,אמר לטדי .ראש העיר
הבין שאיש זה לא יוותר והציע לו לבוא למחרת בשש בבוקר לביתו אשר בשכונת
רחביה ואף ציין את כתובתו המדויקת .אז ייסעו יחד לרסקו .אולי סבר ראש העיר
שאבא זה יירתע מן השעה המוקדמת ,אך מנחם הבטיח לדייק ולבוא .הוא לחץ
את ידי טדי והודה לו .ניפגש מחר בבוקר ,חייך אליו .אף טדי השיב לו בחיוך .בליבו
אהב והעריך אנשים נמרצים שאינם מוותרים ,דבקים במטרתם.
ואכן למחרת ,בהשכמת הבוקר ,חיכה מנחם רהט בפתח ביתו של ראש העיר .טדי
אף הוא דייק .מנחם נהג בו בכבוד ,פתח לפניו את דלת מכוניתו הקטנה וטדי
גדול הממדים נכנס לתוכה במאמץ אך ברוח טובה .הדרך לא ארכה ,שהרי בשעה
מוקדמת זו היו הכבישים כמעט ריקים ,ובמהרה הגיעו לרסקו .מנחם מיהר ויצא
ממכוניתו לפתוח את דלתה לכבוד ראש העיר.
טדי יצא ,עמד על מדרכת רחוב טשרניחובסקי ברסקו ,ליד הכיכר הקטנה ,אשר
שם תחנת האוטובוס .הוא נשא עיניו אל הסלעים האיומים .מנחם שתק .טדי
הסתכל בחרדה למעלה ואמר שבאמת העניין מפחיד ובלתי נסבל .הבטיח לטפל בו
מיד .אך מנחם אמר :אדוני ראש העיר ,כדאי שתטפס ותגיע לבית־ספר “לוריא",
אז גם תדע ותחוש את קשיי הדרך ותדע כמה זמן אורך לילדים להגיע לבית־
ספרם .טדי סירב :באתי ,ראיתי ואפעל מיד לתיקון המצב .אך מנחם לא הרפה:
אתה תעלה! ציווה על ראש העיר .ושניהם התחילו יחד לטפס במעלה הטרשים,
לפלס דרך למעלה.
טדי התייגע מאוד ,אך מנחם לא ויתר .במחצית הדרך נצטחק מנחם אל טדי ונפרד
ממנו :אני יורד אל הפיאט הקטנה שלי ,להסיעה ולהביאה ליד בית־הספר .שם
ניפגש .הבאתי אותך לכאן וגם אחזיר אותך לביתך .הוא פנה לאחור וירד לרחוב
טשרניחובסקי כדי לנסוע לפגוש את טדי בפסגת ההר.
טדי המשיך לטפס והגיע למתחם “לוריא" כולו מתנשם ומתנשף .ידיו מלוכלכות
מהאחיזה בסלעים המאובקים ורטובים מטל הבוקר .כולו רותח וזועם .מנחם פגש
אותו בידידות :ראה איזה נוף יפה נשקף מכאן .גם בניין בית־הספר יפה ומרווח .כל
הכבוד לך על פיתוח העיר ,ניסה מנחם לרכך את המעמד .טדי שתק ונכנס למכונית.
אל תכעס שעזבתי אותך במחצית הדרך ,אמר מנחם כשכבר נסעו .רציתי למנוע
ממך את הירידה שהיא קשה יותר מן העלייה .טדי שתק זועף .האיש מצא חן בעיניו.
השעה כבר מאוחרת ,אמר טדי ,אל תסיע אותי לביתי אלא ישר לבניין העירייה.
כמצוותך ,חייך מנחם והביאו לעירייה .כשנפרדו לחצו ידיים וטדי אמר :אני מודה לך
מאוד שהצלת את כולנו מרשלנות איומה .הן האחריות עלי היא .תודה לך.
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טדי נכנס כסופה לבניין העירייה ואמות הסיפים נעו .כל העובדים הבינו שקרה
משהו נורא ,כבר הכירו את זעמו של ראש העיר .הוא ציווה על מזכירתו לכנס
בדחיפות את מנהלי המחלקות של החינוך וההנדסה והתחזוקה ואת ראשי
האגפים ואת כל מי שהייתה לו נגיעה לבניין בית־ספר “לוריא" .ראש העיר רצה
שמיד יאספו את הבולדוזרים של העיריה ויַ פנו אותם לעבר “לוריא" ומיד יתחילו
בפינוי הסלעים הנוראים .ואכן כעבור ימים לא רבים פּונו כל הסלעים .ברחוב
טשרניחובסקי נבנו מדרגות על פני חלק מן ההר ונכבשו שבילים נוחים להקל
על העלייה .ילדי רסקו והוריהם ,המנהלת והמורים יכלו לנשום לרווחה וליהנות
מבניין בית־הספר ומן הדרך המובילה אליו.
נזכרתי באירוע זה שהתרחש ב־ ,1966כשקראתי לפני זמן קצר שמנהלת בית־ספר
“לוריא" כיום ,שרה אנג'ל ,תועמד לדין בשל אסון שקרה בבית־הספר בקיץ ,1998
כשתלמידה מבית־הספר ,מכיתה ג' ,אמיליה כהן ,נפלה מחלון כיתתה ונהרגה.
אסון כבד וקשה מאוד למשפחתה ולמשפחת “לוריא" .מי נושא באחריות?
לּו היו החלונות בקומות העליונות של הבניין מסורגים ,לא היה קורה האסון.
ובאמת בעבר היו בבית־הספר סורגים .אך כאשר בחופש הגדול ביצעו תיקונים
בבניין ,הסירו פועלי העירייה את הסורגים להקל בעבודה .ומשנסתיימה העבודה
לא השיבו את הסורגים למקומם.
מכתבי מנהלת בית־הספר אל מחלקת החינוך וההנדסה והתחזוקה של העירייה
אמנם נתקבלו אך דבר לא נעשה .מזכירות חרוצות שלחו מכתבי תשובה לבית־
הספר שהמכתבים נתקבלו והעניין בטיפול .בשל רשלנותן של מחלקות העירייה,
קרה האסון הנורא.
אהוד אולמרט ,אדוני ראש העיר ,מה חבל שמנחם רהט ז"ל כבר אינו עימנו היום.
מה חבל שלא נמצא אבא עקשן ונמרץ כמוהו ,שהיה “מטריד" אותך שתדאג
שמנהלי המחלקות וראשי האגפים יעשו את מלאכתם באמונה ,שהעירייה תעשה
את המוטל עליה ולא תטיל את האשמה על המנהלת שהתריעה והזהירה שחייבים
להשיב את הסורגים לחלונות בקומות העליונות .אך אנשי העירייה לא שמעו את
קולות האזהרה ולא פעלו כראוי והנה קרה האסון.
עתה מאשימים את שרה אנג'ל.
מי באמת חייב לשאת באחריות?
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כ"ב .מנסיוני בהוראת ההבעה בכתב
אספר על נסיוני ,תוך שנתיים ,לחבב על התלמידים את שיעורי ההבעה בכתב.
בהיותי מורה מתחילה נהגתי לקרוא בשם נושא כלשהו ,ורק חלק מהתלמידים
הצליחו בחיבור .אפילו היה הנושא לקוח מחוויות הילדים ,כגון יום גשם ראשון
או מדורת ל"ג בעומר ,נכשלו חלק מן התלמידים בתיאור .מובן שהאשם היה
בי .הבינותי :הצעתי נושא בלי להכין את הכיתה לקראתו .טרחתי התחילה עם
תיקון החיבורים .התיקון בא לאחר שהשגיאות כבר נשתרשו .למעשה לא הפיקו
התלמידים תועלת מתיקוני ,הכתיבה לא נשתפרה .אמרתי דברים יפים על כתיבה
נכונה ,והנחתי שדברי נקנו .כמובן שטעיתי .בכל למידה תהליך האימון חשוב עד
מאוד .חשובה החזרה .עלה בדעתי לנצל רעיון החזרה גם בכתיבת החיבור :לכתוב
21
ואריאציות על נושא אחד.
אביא כמה דוגמאות מעבודת הכיתה .בחרנו נושא“ :ההפסקה" ,מצלצול ועד
צלצול ,היינו פרק זמן מוגבל .הזכרנו מילים ומצבים :שאון ,המולה ,רעש ,שעטת
רגליים במדרגות ועוד .לאחר השיחה כתבו התלמידים ,והפעם – בלי מציצת
העפרון והרהורים כבדים “במה לפתוח" .הצלצול הוא הפותח .הטובים מצאו דרך
ביטוי משלהם ,ורוב החיבורים היו טובים.
כעבור שבוע קראנו חיבורים רבים ,לאו דווקא של הטובים .היו חזרות על התמונה
והביטויים ,אבל הכול הרגישו פתאום “שהם יכולים".
הנושא הבא היה ואריאציה על קודמו“ :שיעור חופשי" .גם פה חזרו הביטויים
שנלמדו בפעם הקודמת ,אך עדיין לא היו קניין של ממש .שוב ניתנה האפשרות
להשתמש בהם ,שימוש טבעי שיַ קנה חזקה על מה שנלמד .מי שטעה בכתיבת
“שאון" ,יכול עתה לכתוב אותה שנית .שיעור חופשי אינו הפסקה .המוכשרים
נתפסו לייחודו של הנושא ,הבינוניים והחלשים כתבו חיבור שגור ,אך בעל מיבנה
טוב ,אוצר מילים יפה וכמעט ללא שגיאות .העיקר ,הם הרגישו כי כתבו חיבור
טוב.
עוד שבוע .הנושא“ :שיעור בחוץ" ,כגון חקלאות או התעמלות .שוב אפשר
להשתמש בחומר הבסיסי ,המצוי בשפע ועתה כבר הוא קניינו של התלמיד .אודה
על האמת ,כי חששתי למשיכת כתפיים ולתרעומת על החזרה“ :שוב נושא דומה,
משעמם" .להפתעתי נתקבל הנושא בהתלהבות“ :יופי! אני אכתוב חיבור מצוין;
החיבור נורא יצליח לי ,אני יודעת איך לכתוב אותו".
נושא בסיסי אחר היה “בתור לאוטובוס" .הועלו ביטויים כמו :התור מזדנב ,תור
מתמשך לאיטו .תלמיד טוב כתב“ :התור מתקדם עקב בצד אגודל" .בשעת החזרת
 21התפרסם ב"הד החינוך" ,כרך מ"ד ,גליון ח' ,עמ' .30/10/1969 ,9
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החיבורים קראנו גם את חיבורו ,והביטוי מצא חן בעיני הכול .אחר כך“ :בתור
לקולנוע" .החומר כבר היה בידי התלמידים ,ועתה עסקו יותר בטיפוסים ,בתוכן:
בחוויה של מתח ,הציפייה לכרטיס המיוחל .חלק הגיעו לפורקן עם קבלת הכרטיס
ויציאה מן התור ,חלק נחלו אכזבה :הכרטיסים אזלו .שוחחנו על מתח ופורקן.
לסיום המחזור כתבנו “בתור לרופא" .השמחה הציפה את הכיתה לאחר קריאת
החיבורים .פתאום נתברר ,שהכול כותבים היטב.
נתעוררה סקרנות בכיתה :איזה נושא־אח (ואריאציה) תבחרי בשבוע הבא?
לפעמים הייתי מגלה ולפעמים לא .ביקשתי מהם הצעות .בכל קבוצת נושאים
הדגשנו יסוד אחד .למשל ,הקצב בכתיבה ,משפטים קצרים וארוכים .בנושא
“בדרכי לבית־הספר" דובר על קצב מהיר ,הכול ממהרים .תחושת החיפזון הקיפה
את הכול והם ניסו לבטאה בקצב מהיר ואף הצליחו .בנושא“ :בדרכי מבית־הספר".
נעלם הקצב ,הולכים לאיטם ,אין חשש איחור ,רוב התלמידים הצליחו להעלות
את אווירת העצלתיים .הם תפסו בחוש ,ולא רק במחשבה ,את השוני בין תיאור
מהיר וקצוב לבין דרך איטית.
ענת לא הסכימה :בבוקר היא זוחלת ובצהריים היא “נחפזת"“ ,אל המרק" .הצעתי
לה לכתוב את הנושא לפי דרכה .הרשיתי לה לגמור את החיבור בבית ,והכיתה
ציפתה לתוצאות .התיאור עלה יפה בדרך הניגוד ,וכך נולדה ההצעה לתאר מצב
על ידי ניגודים .באו הנושאים :הכנת שיעורים ,תורנות בכיתה ,העזרה לאמא,
והובלטו בהם הניגודים ,המתח והפורקן.
להדגמת רצון התלמידים לחזור ולכתוב היטב על נושא מוכר ,אספר מאורע קטן:
מחמת מחלה נעדרתי ביום כתיבת החיבור .נכנסה חברה למלא את מקומי .לפי
שנכנסה ללא הכנה ,הציעה לכיתה לכתוב על נושא חופשי ,והעבירה אלי את
החיבורים .ביניהם היה חיבור של יורם על ההפסקה .חיבור זה כבר כתבנו בכיתה.
מצאתי בו תיאור מוכר של תחרות בין שתי כיתות בהפסקה ,שעליה כתב תלמיד
אחר ,ואת חיבורו קראנו בכיתה .כשהחזרתי את החיבורים החופשיים ,שאלתי
את יורם ביחידות מדוע לא בחר בנושא אחר .השיב :התיאור שנקרא אז בכיתה
מצא חן בעיניו .הוא זכר את הביטוי “שאגת הידד הדהדה במגרש" ,ואף הוא רצה
לכתוב את זה.
נראה לי ,כי כתיבת החיבורים על נושא ּוואריאציות הצדיקה את עצמה .שמחת
הכתיבה גדלה .התלמידים חשו כי הם משפרים את כתיבתם .המורה יקרא
חיבורים רבים לא־מקוריים ,אך ייהנה מרמתם .הוא ייהנה מחתירתם של בעלי
כושר־הביטוי לכתיבה מקורית ,לצירופי מילים ולדימוי.
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כ"ג .סיפור :חופשה משפחתית (נסיעה לקיבוץ)
בערב שבועות היה שרב כבד .בארוחת ליל החג ,כשכל הבנים והבנות והנכדים
והנכדות של סבתא התכנסו בביתה ,אמרה פתאום יעל :אבא ,מתי כבר ניסע
לים? כל כך חם ,כבר הגיע הקיץ .באמת ,אמרה סבתא ,כבר אפשר להתרחץ בים.
כשאני הייתי ילדה אמרו שעונת הרחצה בים נפתחת לאחר חג השבועות ולא
הרשו לילדים להתרחץ בים לפני מועד זה .הקפידו על כך מאוד .אך הנה הגיע
החג ומותר לרחוץ בים .נו ,עכשיו ימים אחרים ,אמרה רוני אמּה של יעל ,עכשיו
22
יתרחצו הילדים בבריכה ובחופש הגדול ניסע לים.

בחוף נווה-ים (על–יד קיבוץ עין כרמל)  -סוף שנות ה.80-
 22השמות שנתנה חוה בסיפור הם השמות הבאים :שירה – דפני שטרן ,יואל – פנחס שטרן,
רוני – רחל שטרן ,הקיבוץ עין הים – במציאות הוא הקיבוץ עין כרמל ,שאליו נסענו בשנים
 ,1995-1988במשך  8-7חופשות קיץ.
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לאן ניסע השנה? שאל עמוס בן הארבע .אבא ,עוד מעט יגיע החופש ולאן ניסע?
אבא אמר :השנה ניסע לקיבוץ על שפת הים .נחליף דירה עם משפחה בקיבוץ,
משפחת יערי .הם יתנו לנו את דירתם בקיבוץ ואנחנו ניתן להם את דירתנו כאן
בירושלים .נעשה חילופין .הם רוצים לבלות את החופש בירושלים :לטייל בעיר
ובסביבותיה ,לבקר בכותל המערבי ובמגדל דוד ,בחפירות העתיקות ,במוזיאון,
בכנסת ובעוד המון מקומות מעניינים בירושלים.
יופי! מחאה כף יעל ,ניסע לקיבוץ .גם עמוס שמח :יופי! יופי!
שירה דודתם ,אחותו הצעירה של אבא ,אמרה שזה סידור יפה מאוד :הילדים
יתרחצו בים וגם יכירו וידעו מה זה קיבוץ.
כולם שיבחו את הסידור הזה ,אך רוני אמרה :אחרי שנחזור מהחופשה ,נדע אם
הסידור מוצלח או לא .אני לא כל כך אוהבת שאנשים זרים ,שאיני מכירה ,יגורו
שבועיים בדירה שלנו .אבל גם אנחנו נגור בדירה שלהם ונשמור עליה ,קרא עמוס.
בכל אופן תנסו ,הרגיעה אותה סבתא ,והגישה עוגת גבינה ענקית לכבוד החג.
יעל שגמרה את כיתה א' קיבלה תעודה יפה מאוד .המורה שיבחה את קריאתה
המצוינת ,את ידיעותיה וחריצותה וגם הוסיפה הערה שיעל עוזרת לחבריה
ותורמת לחברה בכיתה .אמא ואבא וסבתא שמחו מאוד כשקראו את דברי השבח
על יעל .יעל שמחה שהיא עולה לכיתה ב'.
גם עמוס הביא תעודה מהגן ותמונה של כל ילדי הגן עם הגננת רותי .גם הוא
שמח בתעודתו.
נגמרה שנת הלימודים .עתה הייתה התלהבות הילדים נתונה בעיקר להכנות
לנסיעתם לקיבוץ עין הים .כל יום ספרו כמה ימים נשארו עד הנסיעה.
והנה הגיע הבוקר המאושר .אבא העמיס את המזוודות על המכונית .הילדים ארזו,
כל אחד בתיקו ,משחקים אחדים ,צבעים לציור וגם כמה ספרים לקריאה .אמא
בדקה אם לא שכחו משהו ויצאו לדרך.
הדירה בקיבוץ הייתה נעימה מאוד .כל בוקר הלכו להתרחץ בים ,ואחרי הצהריים
סיירו במשק או נסעו לטייל בסביבה .נהנו מחופשתם.
סבתא נשארה לבדה בירושלים .היה לה עצוב וכל ערב דיברה עם נכדיה בטלפון.
יעל סיפרה לה שהיא שוחה יפה למרות הגלים הגבוהים ועמוס סיפר שבתחילה
פחד מן הגלים הגבוהים אך התרגל ועכשיו הוא נהנה ,אף על פי שהוא בולע
ואת יודעת
המון מים מלוחים .היה מעניין בחופשה וסבתא שמחה בשמחתםְ .
סבתא ,התפעל עמוס ,בקיבוץ כולם אוכלים בחדר אוכל אחד גדול .ויעל סיפרה
לסבתא שהרפת והלולים  -הכול משותף לכל החברים .וגם מטעי התפוחים וכרמי
הענבים ,צעק עמוס שסבתא תשמע .ויש גם פינת חי של ילדי הקיבוץ .הכול
במשותף ,הוסיפה יעל.
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אבא יואל שהוא הבן של סבתא ,הזמין אותה שתבוא אליהם לקיבוץ ,לשבת.
יש מספיק מקום בדירה ,אמר לה בטלפון :תוכלי לישון על הספה ולא יהיה לך
עצוב לבד בירושלים .יעל ועמוס שמחו מאוד :סבתא תבוא ,סבתא תבוא! וסבתא
אמרה :זה רעיון יפה מאוד ,אבל דווקא בשבת זו קיבלה שירה חופש מהצבא והיא
תבוא הביתה לירושלים ולא יהיה נעים לבוא לבית ריק ,אם אני אסע .מיד אמר
אבא ,אחיה הגדול של שירה :אנחנו נזמין גם את שירה לבוא לקיבוץ ויהיה לכולנו
שמח בשבת .סבתא הבטיחה לברר אם שירה תוכל להגיע מרמת הגולן לעין הים.
הכול הסתדר יפה .שירה שמחה לבלות את חופשת השבת עם כל המשפחה על
שפת הים.
ביום שישי לקראת הצהריים הגיעה סבתא לעין הים .כולם שמחו לקראת סבתא.
כבר היו אחרי הרחצה בים ואחרי המקלחת .סבתא אמרה :אתם כל כך שזופים
שבקושי אני מכירה אתכם וכולם צחקו ועזרו לסבתא לפרוק ממכוניתה את
מזוודתה ,אך בעיקר שמחו לעוגה שאפתה לכבוד שבת ולכל “טוב הארץ" שהביאה
למשפחתה ובייחוד שמחו לסלסלת הדובדבנים שעמוס נשא מן המכונית למקרר
שבדירה.
גם שירה יצאה לפגוש את סבתא ולעזור .שירה הגיעה לקיבוץ לפני סבתא ,כי
למזלה מרמת הגולן ,ששם שירתה בצבא ,היה לה טרמפ עד חיפה ומשם כבר באה
באוטובוס לעין הים.
אחר כך הלכו כולם יחד לחדר האוכל לארוחת צהריים .יעל ועמוס הסבירו לסבתא
איפה לוקחים צלחות ואיך כל אחד בוחר לו את מנתו .וסבתא אמרה :אתם כבר
כמו ילדי הקיבוץ ,יודעים הכול .כולם התיישבו ליד שולחן אחד .אמא הביאה כד
מים קרים ומזגה לכולם .היה נעים להיות שוב ביחד.
אחרי שכולם קמו רעננים משנת הצהריים אמר אבא :עכשיו נלך עם האורחות
שלנו לטייל לאורך חוף הים .אבא מילא מיכל מים לשתייה בדרך וכולם יצאו
לטיול במצב רוח נפלא .כשהגיעו לחוף חלצו את הסנדלים והלכו על החול הרטוב
ואף שכשכו רגליים במים .יעל ועמוס אספו צדפים יפים ואבנים חלקלקות וסבתא
נתנה להם שקיות ניילון לשמור את אוצרותיהם.
רוח קרירה נשבה מן הים .מפעם לפעם עצרו לראות את יופיים של הים ושל
השמש הנוטה לשקוע ומתקרבת לקו האופק .והנה כבר נגעה השמש בים .אבא
עצר :עשינו כברת דרך גדולה ,עכשיו עלינו לחזור לקיבוץ כי עוד מעט ירד הערב.
אולי בכל זאת נלך עוד קצת ,הציעה יעל...
[כאן נקטע הסיפור].
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כ"ד .ברכה ביום נישואיהם של דפני ונמרוד
שטרן-שתיל
בילדותי עמדה להיערך חתונה אצל ידידי המשפחה .הכלה ,שעלתה ארצה כחלוצה
והוריה נשארו בגולה ,בחרה בהוריי להיות לה לשושבינים ,להובילה לחופתה .אמי
שהייתה אשה ענווה מאוד ,זאת הפעם נתמלאה בגאווה ושמחה .וכששאלנו אותה,
אנו הילדים ,כיצד בוחרים את השושבינים ולמה בחרו דווקא בה ובאבא ,הסבירה
שבדרך כלל מוליכים ההורים את ילדיהם לחופה ,אך אם אין לכלה או לחתן הורים
אז בוחרים לשושבינים זוג קרובים או ידידים שחייהם יפים ונעימים ,שלא קרה
אסון במשפחתם .בוחרים כך מתוך הרגשה או ציפייה ,אולי תמימה ,שהם הם
יאצילו מרוחם ומאורחות חייהם על הזוג הצעיר ויביאו לאושרו .והוסיפה אמא:
הורים מתברכים בלבם שיזכו הם עצמם להוליך את ילדיהם לחופה ולהוריש להם
מאוצרות רוחם וערכיהם.
ואמנם זכו הוריי ,וב-ב' באדר תשי"ב הובילוני אבי ואמי לחופת נישואי עם מנחם.
אף מנחם ואני היינו מתברכים בלבנו ובשיחותינו :ולוואי ונזכה להוליך את ילדינו
לחופה ולראות בגידול נכדינו.
ואכן במזל טוב השאנו את טלי ודוד ,את פנחסי ורחל ,את מאירה ונועם .ונותרה
עוד בת זקונינו ,דפנילי חמדת לבנו .ולא זכה מנחם ...אך ַאת דפנילי זכית בשפע
אהבה ,בערכי אנוש ,באוצרות רוח ,שהענקנו לך אבא ואני ,והם יעמדו לך בחייך
המשותפים עם נמרוד.
אהובי דפני ונמרוד? – שתשרור האהבה והשמחה במעונכם,
ַ
ובמה אברככם
במשפחה החדשה שאתם בונים ,ותזכו לגדל את ילדיכם לתורה ,לחופה ולמעשים
שילשים .ברוכים תהיו!
טובים .וביחד ,ביחד תזכו לראות גם בני בנים ,אף בני ֵ
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כ"ה .ברכה בחגיגת בת־המצווה של יעל שטרן
בליל סופה וסער ,כשבחוץ נערם שלג עד הגג וחסם את חלונות המוטל ,ששהינו
בו במיניאפוליס שבארה"ב ,כשביקרנו את טלי ודוד ואת התינוק הזעיר אשר נולד
אך לפני ימים אחדים ,פתאום בלילה הזה ,בשלוש לפנות בוקר צלצל הטלפון.
קפצתי מן המיטה אל האפרכסת .מן העבר השני ,הרחוק ,מירושלים צעק פסי:
אמא ,מזל טוב! מזל טוב! הייתי בטוחה שהוא מברך אותנו לכבוד הולדת התינוק
ולכבוד היותנו לסבא וסבתא ,ואך הספקתי להגיד :פסי יופי שאתה מתקשר ,צעק
פסי בהתרגשות :נולדה לנו בת מקסימה 23,לרחל ולי! התמלאתי שמחה עצומה
וקראתי :מזל טוב! מזל טוב אתה אבא! מה שלום רחל? מה שלום התינוקת? איך
הייתה הלידה ,כמה היא שוקלת?
רציתי לשמוע עוד ועוד על התינוקת שלנו המקסימה שנולדה בישראל ואנו כאן,
רחוקים ממנה ,באמריקה.
גם מנחם ודפני שהתעוררו ,קפצו מן המיטות וצעקו בשמחה :מזל טוב! מזל טוב!
והתחבקנו והתנשקנו וצחקנו עד השמים .גם הם רצו לשמוע אילו חכמות כבר
יודעת התינוקת שלנו .אבל פסי היה נרגש מאוד וכבר ניתק את השיחה.
 23יעל ,בתם של פנחס (פסי) ורחל שטרן .נולדה  .13/4/1983חגיגת בת המצווה שלה נחגגה בבית
משפחת שטרן ברחוב גדעון ,ירושלים ,ב־.27/5/1995
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וכך לפנות בוקר ישבנו לנו כלואים ,רחוקים בחדר זר במוטל בארה"ב והשמחה
גאתה בנו .אי אפשר היה להמשיך לישון .ישבנו ונזכרנו מנחם ואני איך היה כאשר
פסי נולד ,ואנו היינו לאמא ואבא .גם אנחנו היינו רחוקים מהורינו וממשפחותינו.
היינו אז באוקספורד שבאנגליה .מנחם נסע להשתלם בלימודיו .הולדת פסי
הביאה אושר לא יתואר לחיינו הקשים שם מקור ומעוני .כשפסי נולד עוד לא כל
כך השתמשנו בטלפונים ,כי לרוב האנשים בארץ לא היה טלפון ,אז שכנה יהודייה
באוקספורד התנדבה לשלוח מברק לאמא ולאבא שלי .וכך כתבה:
Mother and baby are fine.

והורי ושושנה ורחל'ה אחיותי וגיטי ,אמא של מנחם שמחו מאוד שילדתי ,אך
התפקעו מסקרנות לדעת אם נולד בן או שנולדה בת ,שהרי באנגלית בייבי משמש
גם לזכר וגם לנקבה .וכך רק לאחר עשרה ימים ,כשהגיע אליהם מכתב ממני
המתאר את פסי ,התינוק הכי יפה בעולם והכי נפלא ,נודע להם שנולד להם נכד.
והנה חוזר אותו גורל :פסי נולד הרחק מסבותיו וסבו ומדודותיו ,ואף יעלי נולדה
הרחק מסבותיה וסביה ,שהרי גם סבתא קלרה וסבא שמואל עדיין לא עלו אז
לארץ ושמעו בארגנטינה הרחוקה על הולדת נכדתם יעלי.
האביב של שנת  '83היה נהדר .בשבוע אחד הפכנו להיות סבא וסבתא ,התעשרנו
24
בנכד ונכדה נחמדים הלא הם גלי ויעלי.
נשוב לתינוקות :עליך גלי נספר בשנה הבאה כאשר אתה תהיה לבר מצווה אבל
עכשיו נספר על יעלי.
בקיץ כשחזרנו ארצה מצאנו תינוקת נהדרת ,מתוקה עד שיגעון שכבר יודעת
לחייך .הפלא ופלא ,רחל ופסי גידלו אותה באהבה רבה גם בלי העצות של הסבתות
שהיו במרחקים.
יעלי הייתה מקור שמחה ושעשועים לכל המשפחה .עקבנו אחרי גידולה ,כל
חידוש התקבל בהתפעלות :יעלי כבר מתהפכת על הבטן ,יעלי מוחאת כפיים,
יעלי זוחלת ,יעלי אומרת מילים ראשונות ,יעלי ,יעלי ,יעלי .הרעפנו עליה אהבה
ללא גבול ויעלי השיבה במתיקות רבה .אחר כך כשגדלה קצת ,בכל ליל שבת לאחר
הסעודה הייתה רוקדת לפנינו וזוכה למחיאות כפיים סוערות מכל בני המשפחה.
כחלוף השנים הרחיבה את התוכנית וגם הציגה הצגות בכשרון רב ,ואחר כך
כשלמדה לחלל ,הייתה מביאה את חלילה ומחללת שניים-שלושה שירים וזוכה
לתשואות רבות .עם השנים נולדו גם עמוסי ויואב .התוכנית של לילות שבת
גוועה .יעלי התפתחה והתבגרה ,נבונה מאוד כבר פסחה בין הילדים ובין מחנה
המבוגרים ושיחותיהם ,ונצטרפה לשיחות.
 24גם יתר בני המשפחה קיבלו מעמד חדש :פסי ורחל ,טלי ודוד היו להורים אך גם לדודים ,ובטי,
מאירה ודפנילי היו לדודות ואח"כ נצטרפו גם דני ,נועם ונמרוד למעמד הדודים.
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אני אוהבת מאוד ,יעלי ,לצפות באחריות הרבה שאת מגלה כאחות בכורה .לעתים
אולי בחומרה מיותרת כלפי עמוס ,אך לעתים גם בחברות רבה כשווה אל שווה,
ובהרבה נעימות כלפי יואב .כאשר הייתי נקראת להיות בייבי סיטר ,לצערי לא
לעתים כל כך תכופות ,ושאלתי את רחל :מה לעשות אם יואב יבכה או מה לתת
לו לאכול? הייתה רחל עונה :תשאלי את יעלי ,היא כבר תגיד לך .ואכן הייתה יעלי
נותנת עצות מדויקות וטובות ועוזרת להרגיע את יואב ,אם בכה .גילית ,יעלינקה,
יוזמה ותבונה ,נהניתי מהפתרונות שהצעת.
והנה ,יעלי ,עכשיו את בת מצווה .את נחשבת לבוגרת ונכנסת לקהילת הבוגרים.
פנחס כסוציולוג ורחל כפסיכולוגית ייטיבו ממני לספר על הטקסים הנערכים
בחברות השונות כאשר צעיר נכנס לקהילת המבוגרים ,אך אני מבקשת להדגיש
לא את הטקס אלא את המשמעות ,שמעתה האחריות המלאה למעשייך היא
עלייך .אני מאחלת לך ,ילדתי ,ומעתה כבר לא ילדה את אלא נערה מתבגרת ,אני
מאחלת לך שבתבונתך הרבה תשקלי את מעשייך ותמשיכי ותפעלי במשפחה
ובחברה בטּוב ,בטעם ותצליחי מאוד מאוד.
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כ"ו .ברכה בחגיגת בר־המצווה של גל וטשטיין
כשטלי ודוד היו חברים ,עדיין בצבא ,היו נוהגים בימי ששי לבוא אלינו לירושלים
לחוג יחד את השבת .בחורף  1978באו כדרכם לשבת ובשורה בפיהם :אנו רוצים
להתחתן לפני פסח ,אפילו תאריך קבעו .לא היה גבול לשמחה ולהתרגשות .אז
ביקשתי מהם :אנא ,אם כבר לפני פסח ,אז הינשאו ב־ו' בניסן ,שהרי הורי ,זלדה
ומאיר ברנר ,סבתא וסבא של טלי ,נישאו בתאריך זה ב־ ,1925והתאריך היה יקר
למשפחתנו .טלי ודוד נענו מיד .וכך חוט של אהבה נשזר מנישואי הורי לנישואי
טלי ודוד .לימים כשגלי 25יגדל ויתבקש בביה"ס לכתוב חיבור על שורשי משפחתו,
נשב יחד ונחזור ונספר על הדורות הקודמים של משפחתנו ,חלוצים מבוני הארץ,
ועל משפחתו של מנחם שחלקם נספו בשואה ,ודוד יספר על קורות משפחתו,
שאף הם נספו עם המיליונים.
גלי נולד בכ"ג בניסן  '83במינסוטה הרחוקה ,הקרה ,עתירת השלג ,אך הוא חימם
ושימח את לב הוריו .נכד בכור לסוזי ויוסי ובכור גם למנחם ולי .שהינו אז עם דפני
בשנת שבתון בבוסטון ,וכשנולד כולנו מיד טסנו לראות את גלי ,שהיה מתוק וקטן
מאוד .לאחר שבוע קשתה הפרידה מהתינוק הזעיר כל כך ,ואף אנו כסוזי ויוסי,
נאלצנו ללמוד על גידולו מתמונות ומשיחות טלפון.
בסוף שנת הלימודים חזרנו ארצה ובלבנו תפילה שדוד יגמור את הדוקטורט וגם
משפחת וטשטיין הצעירה תשוב ארצה .לצערנו הם חזרו בנסיבות עצובות :יוסי,
אביו של דוד נפטר ,ודוד הרגיש כי בשנה קשה זו עליו להיות עם אמו כאן ,בארץ.
וכך חזרו דוד ,טלי וגלי לתל־אביב ,לדירתם.
מדי שבוע או שבועיים היינו נוסעים לבקרם ובעיקר להתענג על התפתחותו של גלי.
כבר היה פעוט ודיבר יפה .אהב לשמוע מוסיקה ,הכיר את כל "פטר והזאב" ואף ידע
לספר את הסיפור כולו ולשיר את קטעי החיות השונות .טלי דאגה לחינוכו המוסיקלי.
פעם כשבאתי לבקרם אמרה :הי אמא יופי שבאת .הסברתי לגלי מה זה קנון ,אך איני
בטוחה שהבין .מיד שרנו כמה קנונים וגלי הבין.
גלי היה מקור שמחה לכולנו .הכיר המון שירים ,ידע בעל פה את כל “דירה להשכיר"
של לאה גולדברג ,וכשקראנו לפניו את הסיפור ,אבוי היה ,אם פסחנו על שורה אחת.
גלי היה מצטט מיד את השורה שדילגנו עליה וכועס שלא דייקנו בקריאה .כל בני
המשפחה והדודות ,כולם הרעיפו אהבה על הפעוט המקסים ,גלי .לשמחתנו נולדה
דנה ,וגלי הקטן היה לאח הגדול שבמרוצת השנים פיתח יחסי דאגה ואחריות כלפי
אחותו הצעירה.
 25גל הוא בנם של טלי ודוד וטשטיין .נולד  .6/4/1983חגיגת בר המצווה שלו נחגגה בתאריך
ח' באייר תשנ"ו.23/4/1996 ,
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טלי ודוד החליטו לחזור לארה"ב כדי שדוד יוכל לסיים את עבודת הדוקטורט .קיבלנו
את החלטתם בהבנה רבה ,אך צער הפרידה היה עז :שוב לא נוכל להינות ממאור פניו,
מחיוכו המתוק של גלי; לא נוכל לצפות בהתפתחותה של דנה.
ישיבתם באמריקה נתארכה כדי שש שנים .סוזי ביקרה אותם שם פעמים רבות
והייתה שבה מלאת סיפורי התפעלות מנכדינו .רבו געגועינו ובקיץ  '87נסענו אף אנו
לקנדה .היה חודש נפלא עם הילדים .היינו מאושרים .בבוקר האחרון ,טרם צאתנו
לדרך ,צילם דוד את כולנו על מדרגות ביתם וכולנו תהינו מתי נשוב וניפגש שנית.
וזה קרה דווקא יותר מהר ממה שציפינו :בקיץ הבא נישאו מאירל'ה ונועם .טלי
והילדים באו אלינו לירושלים ,לחתונה ,ושהו כאן חודש ימים .היה נהדר .דנה הייתה
עדיין קטנה אך גלי ,מדי בוקר היה משכים קום ,חרש פותח את דלת המטבח ,שלא
להעיר את הישנים ,ונכנס .אני כבר הייתי שם .הייתה זו שעה נפלאה של ִקרבה
וחמימות .כל מה שעלה בדעתו של גלי ,שאל וכמובן נענה .אך בעיקר אהב סיפורים.
וכך מדי בוקר סיפרתי לו את סיפורי ספר בראשית .כשסיפרתי לו על התוודעות יוסף
לאחיו עלו דמעות בעיני גלי ,ליבו נצבט מכאב מתוק .גלי היה אז יקר לי מאוד .נכד
בן חמש ,רגיש בעל נפש ,קלט את מעמד ההתוודעות בכל יופיו וקשייו .היינו שנינו
נרגשים :גלי מהסיפור ואני מהתוודעות אמיתית לנכדי.
בט ָהרו
שעות נעימות אלו של השכמת בוקר כדברי ח.נ .ביאליק“ :בעמוד העולם כולו ְ
ובזיוו הראשון" נהוגות עד היום כאשר גלי ודנה מתארחים בירושלים .אלו שעות
נכדי בתבונתם
של קורת רוח .של שאלות והסברים ודיונים ושיחות .נעים לפגוש את ַ
ורגישותם.
תחום שבו לא היה לי חלק ,לא הייתה לי ידיעה ,הוא הפרק של הקסמים .הייתה
תקופה שכששאלו את גלי מה אתה רוצה לעשות כשתהיה גדול ,מיד השיב :להיות
קוסם .הוא התמיד בשאיפה זו .וכשנשאל מה לקנות לו מתנה ,ביקש קופסת קסמים
כזו ואחרת וספרי קוסמים וקסמים .דמיונו המריא למחוזות רחוקים סמויים מן העין,
שלי לא היה חלק בהם.
מה חבל שסבתא סוזי איננה עמנו כאן ובעיקר היום .גם היא הייתה רֹווה נחת
ובוודאי גם לה היה הרבה מה לספר .בתחום הדמיון היא היא שהפליגה עם גלי .היו
עורכים משחקים של העמדת פנים .כל אחד העמיד פנים באמירות עשירות דמיון,
חכמה ואלתור .ואמנם הייתה תקופה שגלי בצד רצונות להיות קוסם פנה גם למשחק
ולהצגות .כששב שנית לקנדה השתתף גלי בביה"ס בחוג למשחק והוא הוא היה
הבמאי של הצגת סוף השנה.
לאחר שש שנות ישיבה בחוץ לארץ ,כשאנו רק ליקטנו פירורים משלבי התפתחותם
של נכדינו ,הרי שיבתם ארצה שימחה אותנו מאוד ,מאוד.
תמונתו של סבא מנחם ניצבת בביתנו בחדר המגורים .בעשור האחרון לחייו מיעט
מנחם להצטלם וקשה למצוא תמונה שלו .והנה לגמרי במקרה מצאתי מספר תמונות
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מ־ 1985כשטלי ודוד וגלי באו אלינו לסעודת ליל שבת .מנחם עמד ליד כוננית
הספרים .טלי ,כשגלי בזרועותיה ,ניגשה למנחם וגלי הושיט את ידיו הקטנות אל
הספרים .מנחם היה משועשע מאוד שהנה זה הקטן כבר פונה לעבר הספרים וחייך
אליו באהבה רבה .מיהרתי והנצחתי רגע זה במצלמתי הקטנה ,הפשוטה .יצאה תמונה
נהדרת :כל שפעת האהבה שאפשר להביע ניבטת מעיני מנחם אל נכדו גלי .עכשיו
בהגדלת התמונה היא ניבטת אל כולנו.
גלי יקר שלנו ,יהיה רצון שאהבת כל בני המשפחה אליך תלווה את דרכיך ומעשיך.
תהיה רגיש לזולתך ,כפי שאתה ,תשכיל ותצליח עד מאוד.
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כ"ז .ברכה בחגיגת בר־המצווה של עמוס שטרן
מיום שנולדת ,עמוסי 26,היית תינוק מתוק שאפילו התמונות היפות מאז ,אין
בכוחן לתאר את האור שהקרנת .כולם חייכו אליך ואתה השבת בחיוכיך הנפלאים
ונוצר סביבך מעגל אהבה גדול.
פסי שאל אותי :אמא ,היפה בעינייך השם עמוס? ועניתי :הרי הוא הנביא האהוב
עלי מכל הנביאים ,הוא הראשון מבין הנביאים האחרונים שהטיף ודאג לעניים,
דרש משפט צדק לכל“ :וְ יִ גַ ל ַכמים משפט ּוצדקה כנחל איתן" .מימי ילדותי אני
יודעת את כל ספר עמוס בעל פה .נעמה לי מאוד בחירת שמך עמוס ,וכשגדלת
נעם לי לדעת שאימצת את דעותיו ואתה ער לזולתך.
בימי רביעי הייתה רחל באה לביתנו עם יעלי ועמוס שנראה בגידולם של נכדינו,
יואבי עדיין לא נולד אז .מנחם היה יושב בקצה הספה וקורא .הדלת הייתה נפתחת
ועוד בטרם פשטו את מעילך ,היית ,עמוסי ,פושט זוג ידיים קטנות ורץ לעבר
מנחם שייקח אותך בזרועותיו .רגעים אלו היו מן המאושרים בחיי מנחם .הרי
היה אדם מאופק ,והנה עמוסי הקטן רץ לקראתו .בשמחה היה מנחם מניח את
ספרו ,קם ותופס ומרים אותך “עד השמיים" וצוחק ונהנה .מדי שבוע היה אומר:
אני חושב שבאמת עמוסי אוהב אותי .ואמנם ,עמוס ,מקטנותך הייתה בך אהבת
אדם רבה.
אך לא רק באהבה וטּוב לב ניחנת ,אלא גם בחוכמה ותבונה .פעם ,בגיל ארבע־
חמש ,הסברתי לך בעיה כלשהי .הקשבת בריכוז רב ונהנית .כשגמרתי להסביר לך,
אמרת :עכשיו ,סבתא ,אני אסביר לך .אמרתי :עמוס מה אתך? הרי רק לפני רגעים
אחדים גמרתי להסביר לך ,סימן שאני מבינה את הבעיה .אבל אתה אמרת בחיוך:
סבתא ,כשאני מבין יפה ,אני אוהב להסביר גם לאחרים שייהנו .ואז הסברת לי את
הנושא כולו ,על דקויותיו ומשמעויותיהן .נדהמתי עד כמה קלטת והבנת ,ושמחתי
שיש בך התכונה המצוינת להעניק משלך גם לאחרים.
הייתה ויש בך סקרנות והתעניינות בתחומים רבים .נהניתי מאוד לדון אתך בהם
ולהרחיב אופקיך .אך כשכבר שלטת היטב בקריאה ,פחתו השיחות ,שהרי יכולת
בכוחות עצמך לקנות דעת .לעתים אפילו היית אתה לי למורה .כך למשל במשחק
השחמט שהיטבת לשחק ממני ,היית עוצר בשעת המשחק ונותן לי עצה איך
להיחלץ ממצב מביך ,ראית כמה צעדים קדימה .הייתה לנו זו שעה של קורת רוח.

 26עמוס הוא בנם של פנחס (פסי) ורחל שטרן .נולד  .1/2/1986חגיגת בר המצווה שלו נחגגה
ב"בית שמואל" ,ירושלים ,ב־.22/2/1999
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לכל אורך שנות גידולך ,עמוסי ,רוויתי ממך נחת ושמחה .והנה הגעת לגיל מצוות,
שבו הנער מקבל עליו את האחריות למעשיו .אך יכולה אני להעיד שכבר בשנים
קודמות היית ילד אחראי מאוד ,כך שהיום אתה רק מקבל גושפנקא רשמית
למעשיך הטובים ,הנבונים .ביום יפה זה ברכה חמה לך שתמשיך להיות נפלא כזה
גם בעתיד.
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כ"ח .ברכה בחגיגת בר־המצווה של יואב שטרן
יואב 27נולד תינוק מתוק ,יפה תואר ,נולד בי"ז בתשרי תש"ן ,בחול המועד סוכות,
בדיוק באותו תאריך שנולד פסי בי"ז בתשרי ,אך כשלושה עשורים ויותר לפני
יואב .זה היה אירוע משמח ונחמד שאב ובנו נולדו בדיוק באותו תאריך .אבל היו
כאלה שאמרו :מה זה משנה? עניתי :בעוד שלוש עשרה שנים ,כשהתינוק יגדל
ויהיה לבר מצווה ,הוא יעלה לתורה ויקרא את אותה הפרשה ואותה ההפטרה
שקרא פסי .והנה הגענו ליום הזה! נכון שחלו שינויים קלים בבחירת יום החגיגה
אך גם כך רבה שמחתנו היום.
לפני שלוש עשרה שנים ,באחד הימים שלפני הברית של התינוק ,הזמינו אותי פסי
ורחל לבוא אליהם .פסי אמר :אנו רוצים להיוועץ עמך ,אך לא אמר מהו הנושא.
באתי לדירתם ברחוב עוזיה .ישבנו בחדר הגדול .ובכן? אמרתי .רחל שתקה ,גם
פסי התקשה לפתוח בשיחה .שתקתי גם אני .לבסוף התעשת פסי ואמר :אמא ,את
יכולה לבחור לתינוק שלנו איזה שם תנכי שאת רוצה .הן גם לילדינו יעל ועמוס
שמות תנכיים .אנחנו נקבל את השם שתבחרי .קטעתי את דברי פסי ואמרתי :אני
מודה לכם מאוד ,אך לדעתי ההורים הם הם שצריכים להחליט איזה שם ייקרא
לבנם .אתם תבחרו את השם ואני אקבלו בשמחה .אז אמר פסי :אמא ,אנחנו
מרגישים שאיננו יכולים לקרוא לתינוק מנחם .הייתי נרגשת מאוד ,הכאב העז על
רצח מנחם ,שלושה וחצי חודשים קודם הולדת התינוק שלו ,המתוק הזה ,הכאב
לא פג .אך גם אני לא יכולתי לקרוא לתינוק הרך הזה מנחם .איך אפשר לקשור
את אכזריות מותו עם תינוק טהור וזך כתינוקנו?! לא הייתי מסוגלת לקרוא לו
מנחם .הוקל לכולנו .ההורים בחרו את השם יואב ,שם נהדר! ההברה “אב" היא
היא הזיכרון לאבא־סבא מנחם .ובכל זאת יפה עשו והוסיפו בתעודת הלידה גם
את השם מנחם.
וסיפר לי פסי שכעבור כמה שבועות הם הזמינו חברים לביתם לכבוד הולדת
התינוק .אחד החברים שאל :ואיזה שם קראתם לבנכם? ורחל ענתה :יואב! יעלי
כבר נרדמה בחדר הילדים ,אך לפתע נשמע קולו של עמוס שקרא בשארית כוחותיו,
בקולו הרדום :קוראים לתינוק יואב-מנחם! קוראים לו יואב-מנחם!
יואב היה תינוק עדין ורך .אפילו בכיו היה שקט .הוא לא צרח והרעיד את הבית
בקולו ,אלא בכה בצניעות וענווה .דומני שהצניעות והענווה ניכרו לא רק בבכיו
אלא גם ניכרות באישיותו :טוב־לב ,תמיד נכון לעזור לזולתו ,אין פלא שהוא אהוב
 27יואב הוא בנם של פנחס (פסי) ורחל שטרן .נולד  .16/10/1989חגיגת בר המצווה שלו נחגגה
ב"בית שמואל" ,ירושלים ,בשבת כ' בחשוון תשס"ג.26/10/2002 ,
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מאוד על חבריו .כשמשבחים אותו הוא אינו מתנשא ,אלא משפיל עיניו כאומר:
הרי זה מובן מאליו ,מה יש כאן לשבח?!
קטע שלא נקרא בחגיגה:
כשיואב היה בגן או אולי בכיתה א' ,פעם בסעודת ליל שבת ,סיפר פסי שהוא
ורחל יסעו לפראג ,בירת צ'כיה .נזכרתי ואמרתי שכשפסי היה בחור ,אחרי הצבא,
הוא נסע עם דרכונו הבריטי לכמה מהארצות הקומוניסטיות ,מעבר למסך הברזל.
מהביקור בצ'כיה הוא נהנה ביותר .המשפט הראשון שאמר בבואו היה“ :פראג היא
העיר היפה מכל ערי תבל .אני עוד אשוב לשם ".והנה עמד לשוב לשם עם רחל.
אז אמר יואב“ :אבל סבתא ,איך אבא יכול להגיד דבר כזה ,הרי הוא לא ראה את
כל הערים שבעולם?" התרגשתי והתפעלתי מאוד מהמשפט החכם הזה ,הן באמת
כדי להשוות בין הערים הוא היה צריך לראות גם את הערים האחרות!
היללתי מאוד את יואב ,אך הוא לא התרגש ,הוא אמר מה שחשב.
דברי חכמה רבים שמעתי מיואב בשיחותינו .כשיואב היה בכיתה ב' או ג' ,כשהיה
בא אלי ,היינו קוראים פרק בתנ"ך ,שגם יואב וגם אני אוהבי תנ"ך אנחנו .בעצם
יואב קרא בקול ושנינו נהנינו .לעתים גם היינו דנים בנושאים .דוגמה מני רבות:
קראנו בבראשית ד' את הפסוקים“ :ויקח לו למך שתי נשים ,שם האחת עדה
ושם השניה צילה .ותלד עדה את יָ ָבל ,הוא היה אבי יושב אוהל ומקנה .ושם אחיו
יובל ,הוא היה אבי כל תופש כינור ועוגב" .דיברנו על ראשית התפתחות התרבות
ופתאום עלה בדעתי שאולי הביטוי “אבי יושב אוהל ומקנה" אינו מובן דיו ,ואז
הסברתי ליואב את כוונת המילה אבי ,כאן ,במובן של היה ראשון שעסק בגידול
צאן ובקר .ממנו למדו האחרים ,הוא היה כאב שממנו למדו .יואב הקשיב ,חשב
ואמר :אבל ,סבתא ,לא הוא היה ראשון ,הרי הבל היה לפניו רועה צאן .הידד
יואב! שמחתי מאוד על יכולתו של יואב ,לחשוב ולהבין ולשאול כאשר הוא נתקל
בסתירה .אז דנו ביחד מדוע יבל ולא הבל נחשב לאבי יושב אוהל ומקנה .ממש היה
תענוג לקרוא יחד פרקי תנ"ך.
אתם בוודאי חושבים“ :מסכן יואב .לא די לו ב־ 30או  36שעות לימוד בבית־ספר,
גם כשהוא בא לבקר את סבתו הוא יושב ללמוד?" לא! בביקוריו יואב הוא שקובע
מה לעשות :לשחק ובאילו משחקים ,לקרוא ,לצייר ,לאכול את המטעמים אשר
אהב .ויותר מפעם ערכנו תערוכת ציוריו :שטחנו את הציורים על המזנון ועל
הספה וכשבאו בני המשפחה לסעודת ליל שבת ,עברו על פני הציורים ונהנו מן
התערוכה.
יואב גדל והרחיב את נושאי התעניינותו :חברים ,צופים ,משחקי כדורגל .לא רק
צפייה במשחקים בטלוויזיה ,אלא גם היה הולך עם פסי למגרשי הכדורגל .בבית־
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ספר “גאולים" היה יואב אחראי למדור הספורט בעיתון בית־הספר ואף ערך אותו
יפה.
יואבי ,אני מתבוננת בגידולך בהנאה רבה :יכולת הנתינה לזולת ,לחברה לא פחתה
עם השנים .מידת אנושיותך גדלה עמך יחד .יואבי אהוב מאוד ,במה אברכך
בהגיעך למצוות ,לגיל הנעורים? ברכתי שתכונותיך היפות ,הנפלאות ,אשר בורכת
בהן ימשיכו להנחותך גם בבגרותך.
קטע שלא נקרא בחגיגה:
אם הבאתי דוגמה לחכמתו של יואב ,אני רוצה להדגיש את רגישותו וטּוב ליבו:
באחד מביקוריו בביתי ,ישב יואב מול הטלוויזיה וצפה במשחק כדורגל ,שעה שאני
טיגנתי לו צ'יפס שהוא אוהב .עד שהצ'יפס טוגן באתי לשבת על ידו .אמרתי
ליואב שמאז המונדיאל ,שאז צפיתי בשניים-שלושה משחקים ,שיניתי את יחסי
למשחק הכדורגל .יואב היה מופתע ואמר :מה סבתא ,באמת הסתכלת במשחקים,
עם מי ראית? עניתי שישבתי בערב לבד וצפיתי .יואב אמר :אוי סבתא חבל ,לו
הייתי יודע שאת לבד ,הייתי בא לצפות איתך יחד.
טּוב לבך ,יואב יקר ,ריגש אותי עד דמעות.
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כ"ט .ברכה בחגיגת בר־המצווה של אבנר גליק
אבנר 28נולד בליל הסדר.
כך קל מאוד לזכור את תאריך לידתו לפי הלוח העברי ,י"ד בניסן .עם הולדתו של
אבנר זרח אור גדול של שמחה במשפחתנו .אחרי חודשים של כאב ועצבות נוראה
עם מותו האכזרי של מנחם זכרו לברכה.
בסעודות המשפחתיות בלילות שבת בביתנו ,עמד בראש השולחן כסאו הריק של
מנחם .ובהתקרב חג הפסח כאבנו שזו הפעם הראשונה שמנחם לא יהיה עמנו בחג
ולא הוא ינהל את סדר הפסח בביתנו.
פסי ורחל הזמינו את המשפחה לחוג בביתם את הסדר .דפני – עדיין לא נשואה
– ואני נענינו להזמנה .טלי ,דוד והילדים היו בקנדה .גם זלטה הייתה עמנו ,אף
על פי שבכל שנה היא נהגה לנסוע לחוג את ה"סדר" עם משפחתה בחיפה ,זאת
הפעם קיבלה את ההזמנה להישאר עמנו בירושלים ,כי מאירל'ה עמדה ללדת כל
יום ,ונועם הרי יהיה עמה בבית חולים ,אז איך היא תיסע למרחקים? ואם בדיוק
יודיעו על הולדת התינוק ,איך היא תגיע מיד מחיפה לירושלים?!
וכך התכנסנו כולנו לחוג יחד את הסדר אך מאירה ונועם לא באו עמנו ,הם נסעו
להדסה בהר הצופים ,כי מאירה כבר הרגישה צירי לידה ראשונים.
והנה ,בשעת קריאת ה"הגדה" נשמע צלצול הטלפון“ .זה נועם" קראתי בשמחה
ופסי זינק לטלפון .ואכן נועם נרגש משמחה בישר לנו על הולדת התינוק המקסים.
הכול עבר בשלום ,אמר נועם ,התינוק כבר במיטתו .נועם היה מאושר .צעקנו
לו :מזל טוב! אבא נועם ,תמסור את ברכותינו לאמא מאירל'ה .כולנו התרגשנו
מאוד אף שציפינו לבשורה הזאת .זלטה פרצה בבכי של שמחה מהתרגשות וכולנו
קראנו :מזל טוב! זלטה את סבתא! גם אני התרגשתי נורא ,אפילו שהכול היה
צפוי ואפילו שכבר הייתי סבתא לחמישה נכדים טובים ,יפים וחכמים ,הרי התינוק
שזה עתה נולד ריגש אותי מאוד ואהבתי אותו עוד בטרם ראיתיו .כולנו התחבקנו
והתנשקנו מרוב שמחה .למחרת ,לפני הצהריים נסענו לראות את התינוק החדש
ולברך את אמא מאירה.
לתינוק הנהדר שלנו נתנו מאירה ונועם את השם אבנר ,לאמור נר־זיכרון לסשה,
אבא של נועם ונר זיכרון למנחם ,אבא של מאירה .בתעודת הלידה ניתן לאבנר גם
השם סשה .כולנו שמחנו לשם שניתן.
אני מבקשת לספר סיפור מופלא מחודשי חייו הראשונים של אבנר ,ותאמינו לי
שכל דברי אמת :בהיות אבנר כבן שלושה חודשים ,באה אחותי שושנה לבקרנו
 28אבנר גליק הוא בנם של מאירה ונועם גליק .נולד ב־ . 9/4/1990חגיגת בר המצווה שלו נחגגה
ב"בית־שמואל" ,ירושלים ,בשבת .26/4/2003
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בירושלים .אחרי הצהריים הצעתי לה שנלך לראות את אבנר תינוקנו החדש.
שושנה שמחה מאוד .צלצלנו למאירה ושאלנו אם אפשר לבוא .כן ,מאירל'ה
שמחה לבואנו .באנו ,התפעלנו מהתינוק היפהפה שעיניו הגדולות ,היפות,
החכמות ,זוהרות .ישבנו ודיברנו ,מאירה העיפה מבט לעבר השעון ואמרה:
הגיעה שעת קריאת סיפור .שושנה התפלאה :מה בגיל כה צעיר את קוראת
לו סיפורים? כן ,ענתה מאירה בהחלטיות .ואני אמרתי ביותר משמץ לגלוג:
מאירה ,באה דודתך לביקור ,אז לא תהיה היום שעת סיפור .אבל מאירה בשלה,
הביאה את הספר וקראה בעונג רב .והנה לרגע הפסיקה ואמרה :בפסקה זו אבנר
מחייך .אמרתי :נו ,באמת מאירל'ה את כבר מגזימה .אבל באמת באמצע הפסקה
אבנרל'ה חייך חיוך רחב וגדול של טוב ותבונה .שושנה ,דמעות זלגו מעיניה
מהתרגשות ,ואני הייתי נדהמת .מאירל'ה חגגה ניצחון ואבנר הביט וחייך אליה
והיא חייכה אליו.
לו היו מספרים לי סיפור כזה ,לא הייתי מאמינה .אך מכיוון שהייתי שם וראיתי
במו עיני ויש לי שתי עדות ,הרי כל פעם שאני נזכרת או מספרת על המעמד ההוא,
שאבנר חייך בפסוק הנכון ,אני נרגשת מחדש.
ועכשיו כשאבנר גדל ,נער מלא חכמה ותבונה וטוב לב ומסביר פנים לבני אדם,
אני נפעמת מאישיותו.
הרבה שעות שמחה ומשחקים היו לי עם אבנר ,כשהיה בגיל הגנון והגנים אהב
מאוד לבנות בקוביות ,למיין את החיות ולשכן כל מין בחדרים שבנה להן .שיחקנו
ברביעיות עוד לפני שאבנר ידע לקרוא ,אך הוא הכיר את הצבעים והספרות ועל
פיהם יכולנו לשחק ברביעיות לגיל הגן .בכיתה א' כבר שיחקנו ברביעיות אמיתיות
של נופים ומקומות בארץ ,של כלי תזמורת ועוד נושאים שונים .אך אני מבקשת
לספר על אירוע המעיד על אופיו ורגישותו של אבנרי ועל מידת הרחמים שבליבו:
כשהיה אבנר כבן ארבע ,שיחקו הילדים בחצר הגן .והנה גילו שורת נמלים נושאות
גרגרים ושאר מזונות לחור־ביתן לאגור לימי החורף .הילדים התנפלו על הנמלים
והרגו בהן .אבנר בכה :אל תעשו להן רעה ,וניסה למנוע מהילדים להתעלל בנמלים.
אך הילדים היו רבים והוא היה אחד מולם .הוא בכה נורא :למה אתם הורגים
אותן? הגננת יצאה ובאה וניסתה להרגיע את אבנר ,אך הוא מיאן להינחם :למה?
הוא בכה .ובאמת אין תשובה למה?
חוש הצדק וההגינות והרחמים כבר בלטו בהיותו קטן ,וכשגדל אבנר ,היה אהוב
על חבריו שהעריכוהו על טוב ליבו ותבונתו וענוותו .פעמים רבות נבחר לוועד
הכיתה .ובכיתה ו' כשהנהיגו בבית־ספר את שיטת הגישור והפישור ,כלומר ,כאשר
יש ריב או סכסוך בין התלמידים ,לא רצים מיד אל המורה שתברר ותשפוט ואולי
גם תעניש ,אלא בכל כיתה בחרו תלמיד ותלמידה המנסים לגשר ולהשכין שלום
בין הניצים .כמעט פה אחד נבחר אבנר להיות המגשר בכיתתו עם עוד חברה.
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החברים בטחו בו שישפוט משפט צדק ובתבונתו יפתור את הסכסוך .כך נמנעו
בכיתה מריבות ומכות .החברים קיבלו את שיפוטו.
ועוד בחירה באבנר:
בשנה שעברה רצתה קהילת היהודים בבריסל ,בלגיה ,להזדהות עם תושבי גיֹלה,
שסבלו באינתיפאדה מיריות על השכונה .הקהילה הזמינה מכל כיתות ו' בבתי
הספר בגיֹלה קבוצת תלמידים להתארח אצל משפחות יהודיות בבריסל ,במשך
שבוע ימים .מבית־ספר גיֹלה ד' נבחר אבנר מכיתתו ועוד תלמיד מכיתה ו'
המקבילה.
ככל שקרב מועד הנסיעה ,נלוו לשמחה גם חששות :לעזוב את הארץ ,לנסוע בלי
הורים לשבוע ימים ,אך כבר לא הייתה דרך נסיגה .הם נסעו לבלגיה בשמחה ובלב
מפרפר .בשבוע זה התבגר מאוד אבנר וחזר מלא רשמים וסיפורים על קבלת הפנים
החמה שזכו לה .אני זוכרת שלאחר כמה שבועות יצא לנו לדבר על חולץ פקקים
לפתיחת בקבוקי יין ,ופתאום אמר אבנר :יש כבר חולצי פקקים מסוג חדש ,הבאתי
מתנה לאבא מבריסל .ואז סיפר אבנר בחן רב איך הוא והחברים הלכו בבריסל
לחנות כל־בו ענקית לבחור מתנות לבני המשפחה ואיך נועצו איש עם רעהו וערכו
קניות ופתאום היו גדולים .נסיעה זו הייתה פסיעה ענקית לקראת בגרותם.
אספר על שעה של קורת רוח עם אבנר :כשגרו בני משפחת גליק בגיֹלה ,מידי
יום ג' בשבוע ,בשעה שלוש חמישים וחמש אחר הצהריים הייתי נעצרת ליד
ביתם ,צופרת קלות לאות שהגעתי ואחרי כמה דקות היו פורצים מדלת הכניסה
שלושה נכדים נחמדים ,אבנר ,אורי ויובל ,מדלגים על המדרגות ,וכבר היו נכנסים
למכוניתי וכולנו נסענו לביתי.
והנה יום אחד פרצו ארבעה ילדים .אבנר מתנשם מהריצה שאל :סבתא ,אולי
את יכולה בדרך נסיעתנו להסיע את החבר שלי לביתו? כמובן שיכולתי .התברר
שהחבר הזה בא אל אבנר כדי שאבנר ילמד אותו ויחזור עימו בחשבון על שברים
פשוטים .היה מבחן בכיתה וחלק ניכר מהתלמידים לא הצליח .אז הגתה המורה
רעיון שכל ילד שכן הצליח ,ילמד ויחזור עם חבר על החומר ויעזור לו .למחרת
היה צריך להיערך המבחן החוזר .מכיוון שאבנר קיבל  100במבחן הראשון ,הפך גם
הוא למורה ולימד את חברו .עתה רצה לנצל גם את זמן נסיעתנו ללימוד.
בדרך נסיעתנו ישבנו אורי ,יובל ואני בשקט רב כדי לא להפריע לאבנר בהסבירו
את החלק הקשה בלימודי שברים פשוטים ,פרק חילוק שברים .ישבתי והתענגתי
איך אבנר מסביר לחברו למה מחלקים במונה וכופלים במכנה .לי הייתה זו שעה
של קורת רוח ,לשמוע את ההסבר בבהירות רבה.
הייתה זו נתינה יפה לחבר שאולי בכיתה התבייש לשאול עוד פעם ועוד פעם
ועתה כששבו וחזרו ,ועוד פעם חזרו ,שמחתי על סבלנותו של אבנר ועל הסבריו
הנבונים .יפה נהג בחברו.
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בקיץ  2001נסעו מאירה ונועם וילדיהם יחד עם דפני ונמרוד וילדיהם לחופשת הקיץ
לרודוס .הם גרו בכפר שהיה לו חוף ים נהדר .מדי יום הוסעו בבוקר באוטו של בעל
המלון לשפת הים ובצהריים היו חוזרים באוטובוס ציבורי .נדב ומיכאל ,שהיו עדיין
תינוקות ,היו צמודים להורים ,אך אבנר ,אורי ,יובל ואייל רצו על פני החולות ונהנו
ממרחבי החוף .אבנר היה המנהיג .בצהריים ,כאשר ראו את האוטובוס מתקרב ,היה
אבנר נותן את האות לרוץ לתחנה .בזריזות עלו לאוטובוס ואבנר היה מראה לכל
אחד מן הילדים איפה לשבת ולשמור מקום למבוגרים שהתנהלו לאיטם עם עגלות
התינוקות .כך זכו כולם לשבת באוטו סמוכים זה לזה ונעמה להם הנסיעה למלון.
וכך בהנהגת אבנר הפכה קבוצת בני הדודים לחבורה אחת.
גם בחיי היום־יום מגלה אבנר ,אח בכור ,בוגר ,אחריות עצומה כלפי שלושת אחיו:
אורי ,יובל ומיכאל .כשהם נשארים אצלי בלי ההורים ,יושב אבנר על יד מיכאל ועוזר
לו באכילה .אם יש חילוקי דעות בין האחים ,הוא משתדל לפשר ולהרגיע.
באישיותו משפיע אבנר על אחיו ,בחינת ממני תראו וכן תעשו .למשל :אבנר אוהב
מאוד לצייר ואף ניחן בכישרון ציור .כבר לפני שנתיים מסגרתי ציור משלו והוא
תלוי בחדרי .לפעמים כשאבנר יושב ומצייר ,גם אורי ויובל ניתקים מהטלוויזיה
ומצטרפים גם הם אל שולחן הציור ואחר נהנים מיצירתם.
השנה אני באה אליהם לצור הדסה ,יותר משהם באים אלי לירושלים .והנה לפני
שבועות אחדים רצה יובל ללמד אותי לעבוד על המחשב .לא הייתי תלמידה כל כך
טובה ,אבל יובל היה מורה טוב! שאלתי אותו :מי לימד אותך להשתמש במחשב.
חשבתי בוודאי אמא או אבא ,אך תשובת יובל ,כמובן מאליו ,הייתה :אבנר! והנה
נכנס אורי לחדר ,שאלתי אותו :מי לימד אותך להשתמש במחשב? ואורי ענה:
אבנר! ואמנם בתעודת מחצית השנה בבית־הספר קיבל אבנר “מצוין" בשעורי
המחשב והנה צייד גם את אחיו בידיעותיו .אגב ,הציון הזה “מצוין" לא היה היחיד
בתעודתו.
ועתה אבנר יקירי ,שבגרת והגעת למצוות ,במה אברכך והרי בורכת בשפע מידות
טובות ,אלא שתמשיך לגדול וללכת בדרכך הטובה והאנושית.
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ל .ברכה בחגיגת בר־המצווה של אורי גליק
אורי 29נולד תינוק מקסים ,פנים זוהרות ,מקרינות אור ויופי .אין פלא ,אפוא,
אּורי .ומיד עולה בלב השיר של רחל המשוררת,
שמאירה ונועם נתנו לו את השם ִ
אקרא קטע מהשיר:
ֵּבן לּו ָהיָ ה ִלי! יֶ ֶלד ָק ָטן,
ׁ ְשחֹר ַּת ְל ַּת ִלים וְ נָ בֹון.
ֶל ֱאחֹז ְּביָ דֹו וְ ִל ְפס ַֹע ְל ַאט
ילי ַהּגָ ן.
ִּב ְׁש ִב ֵ
יֶ ֶלד.
ָק ָטן.

אּורי ׁ ֶש ִּלי!
אּורי ֶא ְק ָרא לֹוִ ,
ִ
ַרְך וְ ָצלּול הּוא ַה ׁ ֵּשם ַה ָּק ָצר.
ְר ִסיס נְ ָה ָרה.
ְליַ ְל ִּדי ַה ׁ ְּש ַח ְר ַחר
“אּורי!" –
ִ
ֶא ְק ָרא!

אמנם רחל ראתה ילד עם תלתלי שיער שחור ,אך לאורי שלנו ,שאכן הוא נבון ,יש
שיער בהיר ובכל זאת יפה.
לאורי שם נוסף ,שם שני“ ,מנחם" ,על שם סבא מנחם שלא זכה להכירו .אורי נולד
בדיוק שלוש שנים וחודש לאחר מותו האכזרי של מנחם .שני נכדים שנולדו בשנה
לאחר מות מנחם :יואב ,הבן של פסי ורחל ,ואבנר ,בנם של מאירה ונועם נקראו
בשמות עם המילה אב :יואב מנחם ואבנר ,נר לזכר סשה ,אבא של נועם ונר לזכרו
של מנחם אבא של מאירה .בתעודת הלידה ניתן לאבנר גם השם השני סשה ,לכן
עתה התינוק הנהדר שנולד ,אורי ,קיבל גם שם שני לזכרו של מנחם.
כשהיה אורי בן שלוש והלך לגן היה נהוג שיום אחד בשבוע אחר הצהריים הייתי
לוקחת את אבנר מגנו ויחד היינו נוסעים לגן של אורי ולוקחים אותו מגנו ונוסעים
לביתי עד הערב .אורי היה מחכה בסבלנות לבואנו ,אך כשראה אותנו נכנסים לגן
היה רץ מיד לעומתנו ,ויחד יצאנו שלושתנו.
אורי היה מתוק מאוד .הוא הנהיג שלפני שנוסעים אל סבתא צריכים לראות
חמישה חתולים .דומני שאהבתו של אורי לטבע התבטאה בצורך לראות את
החתולים ולעתים אף ללטף אותם .אבנר כאח הגדול היה עוזר בחיפוש החתולים.
ספירת החתולים הייתה חשובה לאורי אולי יותר מהחתולים עצמם .אורי אהב
מאוד לספור ועל אף גילו הצעיר ידע את המספרים ,לא רק להגיד אחת שתיים
שלוש ,אלא הבין להצמיד את שם המספר למספר החתולים שראינו ,ובאמת
כשראינו את החתול החמישי היה אורי שמח ושבע רצון ועלה עם אבנר למכונית
ונסעו לביתי.
 29אורי הוא בנם של מאירה ונועם גליק .נולד  .21/7/1992חגיגת בר המצווה שלו נערכה בתאריך
.22/7/2005
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מקטנותו העיסוק במספרים עניין את אורי ונושאים חשבוניים מעסיקים את אורי
עד היום .הוא מצטיין בתחום זה מאוד מאוד .גם השנה כבשנים קודמות קיבל
אורי את הציון הגבוה ביותר במבחן שנערך ,מבין תלמידי כיתות ו' בבית־ספרו.
לעיתים אני מתענגת לדון עם אורי בנושא חשבוני ,הוא קולט ומבין מיד את
הבעיה ופתרונה גם בלי הסבר שלי .יופי!
אורי פעיל גם מבחינה חברתית .בשנה שעברה ארגן תחרות שחמט לפי הכללים
בין הילדים ברחוב שלהם ,ברחוב בׂשמת ,בצור הדסה .בענוונותו הוא לא סיפר
לנו על כך ,אבל יובל שאף הוא השתתף בתחרויות אמר לי בגאווה שאורי ראוי
לכל הכבוד.
השנה גם אבנר ,גם אורי ,חברים בתנועת הצופים ופעילים בתנועה לשמחת
הוריהם ויתר בני המשפחה כולל הסבתות.
ועתה אורי ,נכדי המקסים ,שהגעת למצוות ואתה עובר מתקופת הילדות לתקופת
הנערות ונוטל אחריות על מעשיך ,ובטוב לבך אתה נוהג לוותר כדי להשכין שלום,
ברצוני לצייד אותך בעצה :יפה שאתה מוכן לוותר ,אך לפעמים בנושאים או
באירועים שאתה צודק ,אתה צריך לעמוד על דעתך.
ברכות לך ,אורי יקירי ,אהוב לבי ,שתמשיך ללכת בדרכך הטובה והצודקת .תיהנה
ותצליח בכל מעשיך.
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178

ל"א .הספד לסוזי וטשטיין
סוזי 30יקירתנו ,היית אשה אמיצת לב .מאז אותם ימים רחוקים של מלחמת העולם
השנייה ,כשנפרדת מהורייך ומאחייך בתקווה שגם הם יעזבו את אוסטריה ויגיעו
אחרייך לאנגליה ויינצלו ,והכאב הנורא שהם כבר לא יכלו לצאת ונשארו שם.
כנערה נשארת בודדה ואמיצה באנגליה בימי הבליץ ,בימי ההפצצות הנוראות על
בקשיים והתגברת.
לונדון ,ועמדת ְ
אחרי המלחמה עלית ארצה ויחד עם יוסי ,שאף הוא היה ניצול שואה ,הקמתם
משפחה .משפחה קטנה וחמה .החיים היו קשים אך זכיתם לשמוח בגידולו של
דוד .אמרת :לא יצאתי לעבוד מחוץ לבית ,רציתי להיות עם דוד כל רגע ,כל שעה.
דוד היה מקור לשמחה עצומה.
כשטלי ודוד נישאו בתשל"ח ,כמה ימים לפני פסח ,ואחר באתם אלינו לליל הסדר,
אמרת :הו ,יופי! איזה שולחן גדול ומשפחה גדולה וסיפרת שהייתם חוגגים רק
שלושתכם .ודפני שהייתה עדיין ילדה קטנה שאלה בתמימות למה? וענית :לנו
אין משפחה ,ודפני פרשה זרועותיה כאומרת לאמץ אתכם ואמרה :עכשיו אנחנו
חיבקת אותה ודמעות זלגו מעינייך .אהבת מאוד לחזור
ְ
ואת
המשפחה שלכםְ ,
ולספר את האירוע הזה ,כי אכן מן הימים הראשונים שהכרנו היינו למשפחה אחת
והעצבונות שפקדו את כולנו.
על השמחות ִ
ואת היית חזקה ,חזקה.
ידענו שעברת ניתוח להוצאת גידול סרטני ,אך במשך כל  18-17השנים שחלפו
נאבקת בעוז לא להיכנע למחלה וזכית לשנים של נחת מלימודיו של דוד,
ְ
מאז,
מחמימות המשפחה שהקים עם טלי ומהנכדים הנפלאים גלי ודנה.
בשבתם
ביקרת אצלם רבות :במינסוטה עם יוסי ,ואחרי פטירתוִ ,
ְ
כששהו בחוץ לארץ
בקנדה היית נוסעת פעמיים בשנה לחגים ולפסח אליהם ,ושבה ארצה בכוחות
מחודשים .זכית לשנים של נחת רבה.
נאבקת ככל שיכולת .היו רגעים שהרופאים כבר נואשו.
ְ
בשנה האחרונה חלית שוב.
אך בצדק אמר דוד שהם לא שיערו ולא הביאו בחשבון את כוחות הנפש העצומים
שלך ואת כוח ִחיּותך ,לא נכנעת בקלות.
דוד וטלי וגלי ודנה פקדו אותך במסירות רבה והרעיפו עלייך אהבה.
יהי זכרך ברוך בלב כולנו.
 30סוזי ויוסי וטשטיין היו המחותנים של חוה ומנחם.
סוזי (סלמה) וטשטיין (לבית גליק) – נולדה  ;18/11/1916נפטרה .25/7/1994
בעלה ,יוסף (יוסי) וטשטיין – נולד  ;30/9/1922נפטר .6/10/1983
חוה נשאה את ההספד לסוזי בתאריך .26/7/1994
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שער רביעי:
על מנחם

ל"ב .סיפור :חנה ותנחום באוקספורד
לצורך השלמת מחקרו ,קיבל תנחום בעלי מלגה צנועה מן המועצה הבריטית.31
נוסעים לאנגליה.
אך אתמול נישאנו .מתנות־חתונה ורישום לדירה ואיזה צבע חרסינה נבחר ובאיזה
קיר נקבע את הארון?! ופתאום עזוב זוטות־חיים אלו ותרחק נסוע לאוקספורד.
צררנו כמה חולצות וזוגות ג'ינס אחדים .ודודות טובות נותנות עצות :שמלת
מקסי זה הכרחי ,ונעלי־עקב חובה! וכנגדן ,ידידי נוער :גם באנגליה אין כיום סגנון
אחיד .איש הישר בעיניו ילבש .וחוץ מזה ,תקנו שם יותר בזול.
תנחום מביט בי וקורץ חיוך :והכסף מנין יימצא? המלגה אכן צנועה.
הגענו לאוקספורד.
אוקספורד.
גדי ידידנו ,הכותב כאן דוקטורט ,מצא לנו דיור ארעי ,אצל גברת המשכירה
חדרים ל"לינת לילה וארוחת בוקר" ,ואף זה נמצא בקושי .העיר מלאה סטודנטים
ואורחים .מחירי הדירות מרקיעי שחקים ,ודירות אין .אולי לגור בפרברי העיר או
באחד הכפרים שבסביבה?
תנחום מתנגד :התחבורה יקרה ואף הזמן יקר.
בוקר בוקר אנו עוברים ב"אוקספורד מייל" ( )Oxford Mailעל טורי השכרת הדירות.
אח"כ עד שאנו מוצאים את הכתובת ומגיעים מכבר נחטפו החדרים ,הושכרו
הדירות.
נחמה פורתא :לפחות אנו מסיירים בחלקיה השונים של העיר .אבוי לנחמה!
תנחום מתוח :בא לעבוד ,הספריות נהדרות ,נפשו יוצאת לספרים ,והוא אינו
עובד ,תר את חלקי העיר .מוכרחים למצוא דירה.
הישועה באה מיהודי מקומי ששמע על מצוקתנו.
מסר לנו כתובת של הזוג ברוקס – מכרים של קרוביו הרוצים להשכיר דירונת,
ברחוב צדדי אך קרוב למרכז .מיהרנו ורצנו.
צלצלנו .זקנה נאה ניצבה בפתח .הצגנו עצמנו :זוג סטודנטים ,שמענו מידידים על
דירה פנויה להשכרה.
“כן ,נכון .מי אנחנו ,כמה זמן נשהה ,היש לנו ילדים?"
לא ,אך אתמול נישאנו.
 31הסיפור נכתב על ידי חוה שטרן בתאריך לא ידוע .מצאנו את הדפים בשעת סידור הדירה
ברחוב טשרניחובסקי בחול המועד פסח (מרץ  .)2009מילים רבות שנכתבו במקור בכתיב חסר
ובניקוד ,הוקלדו בנוסח שלפנינו בכתיב מלא .חנה ותנחום בסיפור הם חוה ומנחם במציאות.
בסיפור משתקפים זיכרונות מהנסיעה של חוה ומנחם לאוקספורד בשנים .1954-1952
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חייכתי אל תנחום וחרף רצוני להיות מנומסת ,נפלטו מפי המילים בעברית“ :לא
ייצא מזה כלום ,חבל על הזמן ,היא לא תשכיר לזוג צעיר".
תנחום טשטש במשפטי נימוס באנגלית את התפרצותי בעברית .התחייך – לא
אלי – לזקנה ,והבטיח חגיגית שלא יהיו לנו ילדים באנגליה .הזקנה נתרצתה
לפתע.
האם חיוכו של תנחום קסם לה?
היא הכניסה אותנו .החדרים בקומה הראשונה ובקומה השנייה היו דירתם .ואנו –
בעליית הגג .שני חדרים קטנטנים הועמדו לרשותנו .המחיר כך וכך ליש"ט לשבוע,
אינו כולל חימום הדירה ,אך מים חמים באמבטיה יש כל היום .שעות האמבט
שלנו הן אלו כדי שלא נפריע להם ,לה ולבעלה .חבלי הכביסה בקצה הגינה יעמדו
גם לרשותי ,אך לא ביום ב' ,שאז היא עושה את כביסתה.
פירטה ולא חסכה סעיפי סעיפים של חיים תחת קורת גג אחת ,אך הבאים לתחום
אותך בד' אמותיך ולא לפגוע בפרטיות שלהם או שלנו .כמובן הסכמנו לכל תנאיה.

חוה ומנחם בטיול לוויילס
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אז יצא מדדה על קבו הבעל הזקן ,לראות את הדיירים החדשים.
אחה"צ הבאנו את שתי מזוודותינו לבית ברוקס .דומני שרווח לגברת כשראתה
מה מעטים חפצינו ,אולי אפילו הופתעה.
גב' ברוקס הייתה הוגנת מאוד ,מנומסת מאוד ,שומרת מרחק .כשהיינו נפגשות
בכניסה ,הייתה משמיעה משפט או שניים בענייני מזג האוויר.
יום יפה היום ,האין זאת?
ואני ,שכבר למדתי מקצת מאורחות אנגליה הייתי משיבה :אכן ,יום נאה.
או הייתה מציינת“ :יורד גשם".
כן ,אני משיבה .אני מקווה שמחר יתבהר כבר .
שיחת מזג אוויר אינה רק בבחינת קביעת גשם או רוח ,שהרי תופעות אלו נראות
לכל בר בי רב ,אלא זו מעין ברכת יום ,שיחה שאין עימה ויכוח על עקרונות או
המעוררת חילוקי דעות .לימים למדתי שאין להסתפק באמירה :אכן יום נאה
היום .עלי להוסיף עוד חצי משפט“ :כן ואתמול היו הרוחות עזות יותר".
חיינו התנהלו על מי מנוחות.
בוקר .תנחום ממהר לספריית הבודליאנה .אני משוטטת בעיר .מבקרת באשמוליאן
– חלוץ המוזיאונים של העולם .מה רבים אוצרותיו.
לעתים ,אני מעיפה מבט בחלונות הראווה הגדושים כשכיסיי ריקים .לפחות
מטיילת בין דוכני השפע של “מרקס וספנסר".
לקראת חג המולד זהרה העיר .עצי אשוח עטויי מנורות צבעוניות נשקפו מחלונות
הראווה ומחלונות הבתים .בערבים שלפני החג נאספו המוני אדם בסנט ג'יילס,
כיכר הקדושים ,לשיר תפילות חג .ללא מנצח עמדו אלפי אנשים ושרו יחד .תנועת
האוטובוסים לא פסקה ,אך הם צמצמו נסיעתם לשולי הכיכר .מדי רגע נעצרו
ופלטו בני נוער ומבוגרים וזקנים שהצטרפו לגוש השרים .בני אדם באלפיהם
עומדים ושרים המנונות תחת כיפת השמיים.
ימים אחדים לפני החג פגשתי על מדרגות ביתנו את גב' ברוקס .דומה שהפעם
הייתה זו פגישה מכוונת מצדה ,כמעט “ארבה" לי .אחרי ברכת מזג האוויר היומית
הזמינה את תנחום ואותי לבוא לשתות עמם תה בחג ולטעום מעוגת הפירות
המתוקה ,שתהיה שנה מבורכת .בחביבות הייתה מוכנה אף לתת לי את מרשם
עוגת החג הנפלאה ,וכבר מנתה בהתעוררות את שפע הפרי שיש לתת בעוגה
שתהא השנה פוריה ,וכן סוכר ודבש שתהא שנה מתוקה .כמעט כמו בראש השנה
אצלנו ,חלף הרהור במוחי.
צר היה לי לדחות את הזמנתה .קבענו לנסוע לחג לידידים בלונדון ,לראות את
הבירה .אולי נפגעה מן הסירוב .לשבריר רגע נראו אותות מבוכה בפניה .בסבר
של נימוס פרשה .נקישות צליעתו של הזקן הלמו ביתר עוז .משך כל זמן מגורינו
בביתם שוב לא זכינו להזמנתם.
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ימים נקפו ובאו .עם חלוף השנה שבנו ארצה .תמונות חיינו באוקספורד נטשטשו
במהירות בשטף מהלך חיינו בירושלים .לקראת חג המולד הציע תנחום שנשלח
כרטיסי ברכה לשנה החדשה שלהם.
ערכנו רשימת ידידינו הגויים .אני כיתתי רגליי בחנויות למצוא כרטיסי תמונת
ירושלים המשתרעת בכל הדרה כשכיפת הסלע מתנוצצת בזהבה.
גם לברוקסים שלחנו כרטיס וכתבנו בלשון מליצית:
ממרומי הרי ירושלים אנו נושאים ברכה לשנה החדשה
Happy New Year

תודה על השנה היפה שעשינו בביתכם.
חנה ותנחום.
חשבנו :נשמח את לב הזקנים ואולי גם פיצוי על עלבון דחיית הזמנתם לפני שנה.
לא חלפו שניים-שלושה שבועות ומעטפה נאה ומאורכת נושאת בול הוד
רוממותה ,הגיעה אלינו.
תנחום פתחהּ .על דפים תכולים ועדינים ,בכתב יד יפהפה ,כתב אלינו מר ברוקס
בקרבת נפש רבה:
חנה ותנחום היקרים,
התרגשתי לקבל את ברכתכם מירושלים עיר הקודש ,העיר המעטירה .הייתי
בצבאו של הגנרל אלנבי ובכיבוש עיר יקרה זו השתתפתי ונפצעתי קשה .היה
הכרח לקטוע את רגלי .אני נפעם לראות את תמונת גודלה וזוהרה של העיר,
שאהבה וייסורים היא מזמנת לבניה .אף אני בהם.
ממרחקים אני צופה ביופיה.
שלכם,
ג'ון ברוקס.
“הרי לך" רטט קולי.
לחיות שנה במחיצת האנגלים הגאיונים האלו.
לשמוע את נקישת רגלו של הזקן ,ולא לשמוע מפיהם כל בוקר אלא ברכת יום
גשום ויום זוהר בשמש.
מיסטר ברוקס שפך דמו למען ירושלים ,וקולו אילם.
הדי כאבו ואהבתו פרצו ,והגיעו אלינו רק ממרחקים של עבר־ימים.
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ל"ג .זיכרונות :הידידות בין מנחם שטרן
לשמואל אטינגר
ידידות
בקיץ  '87או אולי בקיץ  ,'88הקיץ האחרון לחייהם ,נסעתי במכוניתי במורד רחוב
עזה ,והנה מימין על המדרכה ראיתי את שמואל ומנחם מהלכים להם בנחת,
שקועים בשיחה .עצרתי ושאלתי בחצי־צחוק ,אף שידעתי את התשובה :רוצים
טרמפ הביתה? מנחם “הזדעזע" הכיצד אפשר להעלות על הדעת ,שהוא יעדיף
נסיעה ויוותר על הליכה נעימה לרוח קלה של בין־ערביים ובייחוד עם שמואל .גם
32
שמואל ,מתון יותר ,דחה את ההצעה בחיוך ובנימוס.
כעבור שעה ארוכה ,כאשר מנחם הגיע הביתה ,סיפר כי ליווה את שמואל לביתו
ועוד עמדו שם ליד השער ודיברו ונתארכה השעה ולא מיצו את שהיה להם
לומר איש לרעהו .ואז ליווה שמואל את מנחם עד רחוב עזה ועצרו והמשיכו
בשיחה ושוב ליווה מנחם את שמואל לביתו ורק אז נפרדו בידיעה כי עוד ימשיכו
בשיחתם .חלק משיחותיהם נערכו בטיולי רחוב ובליוויים מעין אלו.
ונושאי שיחתם? מגוון רחב ועשיר ,ששניהם היו רחבי אופקים ללא גבולות ,החל
בזוטות של יום וגם דברי רכילות וענייני האוניברסיטה ואשר קורה בחוג והמצב
המדיני ,והשלום עם הערבים ,ששמואל היה אופטימי מאוד וחשב שאפשר להגיע
עמם להסכם שלום ומנחם חשב שאפשר להגיע להסכם שלום ורצה בכך בכל
מאודו ,אך היה פסימי כי סבר שבנושא ירושלים אף צד לא יוותר והקיצונים בשני
העמים ,אנשי הדת והמצפים למשיח לא ייתנו להגיע לפשרה .ועוד דיברו שמואל
ומנחם על נושאים שברוח ,על השקפות ורעיונות בתחומים שונים ,ששניהם
המריאו לפסגי פסגות של המחשבה האנושית.
33
לעיתים הצטרף לשיחות גם חיים הלל בן־ששון ,שהיה בקשרי ידידות עם שמואל
עוד לפני שמנחם חזר מאנגליה .ובמהלך השנים הם היו לשלישייה שנתהדקה
בקשרי ֲחברות אמיצים.
 32בשנת  2011יצא לאור הספר של יעקב ברנאי ,שמואל אטינגר :היסטוריון ,מורה ואיש ציבור
(ירושלים ,מרכז זלמן שז"ר ,תשע"ב) ,שהוא ביוגרפיה של שמואל אטינגר (נולד  – 1919נפטר
 ,)1988מחבריו הקרובים של מנחם שטרן .ברנאי התחיל לאסוף חומרים לספר בראשית שנות
ה־ ,2000וכחלק מאיסוף החומר ,פנה אל רבים שהכירו את אטינגר ,ובהם גם אל חוה .חוה
העלתה על הכתב את זיכרונותיה מן הידידות בין שמואל אטינגר למנחם ,ושלחה את הדפים
הכתובים אל ברנאי .ברנאי ציטט חלק מן הכתוב בספרו (שם ,עמ'  .)200-199ברנאי מציין ,כי
מכתבה של חוה אליו נשלח ב־.18/9/2000
 33חיים הלל בן־ששון (.)1977-1914
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בשמחות היו גם המשפחות נפגשות ומפעם לפעם גם במוצאי שבת ,כשעוד
חברים מוזמנים ,אך עיקר הדוברים במסיבות אלו היו שמואל וחיים הלל .אהבה
גדולה שררה בחבורתנו.
ב־ 1977היה מנחם בשנת שבתון באוקספורד .בחודש מאי נפטר חיים הלל ז"ל.
שמואל צלצל אלי להודיע לי על מותו של החבר האהוב ,הנערץ והחכם כל כך.
שמואל הזהיר אותי שעלי להודיע למנחם בזהירות ובהדרגה על מותו של חיים
הלל .ואכן מנחם קיבל קשה מאוד את הידיעה המרה הזאת .גם עובדת היותנו
באנגליה הקשתה עליו לשאת זאת .כשאנו רחוקים מדבורקה והבנים והחברים.
שבועות של קדרות ירדו עלינו.
משנשארו רק שמואל ומנחם מן השלישייה ,נתעצמה חברותם.

שנים ראשונות של ידידות
מנחם החל את לימודיו באוניברסיטה לפני מלחמת השחרור .אך קירבה חברית בין
שמואל למנחם צמחה אחרי שובו של מנחם לירושלים משנות לימודיו באוקספורד
ב־ .1954הוא קיבל את פרס ורבורג שהיה מעין סימן ִל ְמקבליו שבמהלך השנים יזכו
להשתלב בסגל האקדמי של האוניברסיטה .וכך אמנם הצטרף גם מנחם להורות בחוג
ולימד נושאים מתקופת הבית השני .בשנים אלה ,שנות החמישים ,כתב מנחם גם את
הדוקטורט שלו .היו אלה שנים פוריות מאוד בעבודתו.
גם לשמואל היו אלה שנות לימוד ועבודה פוריה בתחומו ,בחוג לתולדות עם ישראל,
ובשנים אלה צמחה ונתהדקה ידידותם וחברותם כשחיים הלל בן־ששון חובר אף הוא
לטרוייקת החברות.
רינה ושמואל היו מארחים מקסימים ,רחבי לב .פעמים אחדות בשנה היו מזמינים
לביתם חברים מהחוג עם בנות זוגם .מפגשים חבריים אלה תרמו אף הם ליצירת
אווירה נעימה בקרב חברי החוג.
ב־ 1960כאשר מנחם קיבל תואר דוקטור ,רציתי לערוך מסיבה לציון האירוע .אבל
מנחם שהתרחק מאוד מטקסים ,הסכים בקושי שנחוג את קבלת הדוקטורט במסיבה
צנועה בקרב בני המשפחה המצומצמת .וכך היה.
אך הנה שמואל ורינה החליטו לערוך ארוחת ערב חגיגית לכבוד מנחם לקבלת
הדוקטורט והזמינו עוד כמה חברים .מנחם לא יכול היה לסרב.
התכנסנו בבית משפחת אטינגר .לפני הרמת גביעי היין לכבוד מנחם ,התפלפלו
שמואל וברוך מבורך וגם מאיה אשתו באיזה יין לפתוח .גם רינה לקחה חלק בדיון
על היין ,שהרי אמרה – אחר כך צריך להתאים יין אחר לתבשילים שהכינה ויין זה
אינו “הולך" עם האחר .מנחם ואני ישבנו שותקים ונבוכים .לא היה לנו שמץ מושג
מכל רזי היינות למיניהם .אני אפילו חלק משמותיהם לא הכרתי .גם מנחם לא .לבסוף
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הגיעו לידי החלטה .שמואל מזג את היין ,השקנו את גביעינו .אחר שמואל דיבר לכבוד
מנחם בחמימות ובלבביות רבה.
(חלפו עשרות שנים מאז ולכן אביא רק את תוכנם העיקרי של דברי שמואל ,כפי
שנשארו בזכרוני)
שמואל אמר שהוא בטוח שמנחם אכן יהיה היסטוריון לפי שאיפותיו מאז היותו ילד
ויקדיש את חייו לעיסוק בהיסטוריה ,ותואר הדוקטור שקיבל הוא רק נקודת ציון
בדרך הארוכה שעוד נכונה לו .השקנו גביעי יין ושמואל בירך בחיבה את מנחם.
לא רק דברי הברכה היו לבביים ,רינה הכינה “מעדני מלך" לארוחה :מיני מאפה
ממולאים מכל טּוב הארץ ומנות נוספות טעימות מאוד מדיפות ריחות מעוררי
תיאבון .הייתה שעה ארוכה של שמחה מתובלת בשיח חכמים.
יחסם הנלבב של האטינגרים חימם את הלב .נתחזקו קשרי הידידות.

ערד  -שיחה וביקורת שלא הגיעו לכלל עשייה
כשאני אומרת ששמואל ומנחם שוחחו ,הרי לא נוכחתי בשיחות אלה ואיני יכולה,
כמה חבל ,לספר את תוכנן ,אלא במקרים ששמואל בא לביתנו ואז שמעתי משהו
משיחותיהם ,או כאשר מנחם בא הביתה והיה תחת רושם שיחתם ,והיה מספר
את תוכן השיחה או קטעים ממנה .אביא דוגמה ואשתדל לדייק ככל שהדברים
נחרתו בזכרוני:
על קרן ההשתלמות של האוניברסיטה הם דיברו לא אחת .אפשר לנצל את כספי
הקרן רק בחוץ לארץ .מדוע? והרי לעיתים רוצים להשתמש בה בארץ ,אך זאת
הקרן אינה מאשרת .למשל :לּו שמואל רצה לנסוע לערד שאווירּה היבש יפה
לבריאותו ,לּו רצה לשכור לחודש חדר בערד בחופשה בין הסמסטרים ,להתרחק
מירושלים מהישיבות המרובות ,מהמון הטלפונים של הפונים אליו ומבקשים את
עצותיו; חודש ימים היה יושב לו מרוכז בערד וכותב מאמר או פרק מספרו ,לא!
קרן ההשתלמות לא הייתה מאשרת בקשה כזאת .והרי הצעה כזאת יתרון לה:
שמואל לא היה מנותק לגמרי ממשפחתו ,יכול היה לנסוע לשבת לירושלים או רינה
הייתה יכולה לבוא לבקר אותו בערד .לּו רצה להשתמש בספריו או ברשימותיו,
היה יכול לקחתם עמו לערד .והרי גם מבחינת כלכלת המדינה מוטב היה להוציא
את כספי ההשתלמות בארץ מאשר להוציאם במטבע חוץ ,בחוץ לארץ .אך לא! זה
בניגוד לחוקי קרן ההשתלמות .וכך נגזר על הפרופסורים לנסוע לחו"ל כדי לממש
את כספי ההשתלמות.
נושא זה שמעתי כמה וכמה פעמים מפי מנחם .הם לא הצליחו לשנות את חוקי
“הקרן" שנשארו כך כמו שהם אולי עד ימינו אלה.
קטעי שיחות כאלה ואחרים היה מנחם מספר לעיתים בבית.
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על יחסו של שמואל לנוער
בתחומים רבים היו השקפותיהם של שמואל ומנחם קרובות מאוד .אולי בפרט זה
או אחר היו חילוקי דעות או אי הסכמות ,אך ַּביסודות ובמכלול היו תמימי דעים.
אחד הנושאים שהעסיק אותם ואת חיים-הלל היה הדאגה לדור הצעיר ,לקידומו .לא
רק העמידו תלמידים רבים ,אלא הקדישו הרבה מהשכלתם ומזמנם לנוער .שמואל
ומנחם היו פעילים מאוד בוועדה בראשותו של פרופ' יהושע אריאלי ,ועדה לעריכת
תוכנית חדשה ללימוד ההיסטוריה בחטיבות הביניים .אך עניינם בנוער לא היה רק
בתחום הממסדי .שמואל בא במגע ישיר עם בני הנוער וניסה להשפיע מהשקפותיו
ועמדותיו מקרוב .על תרומתו ,על יחסו האישי של שמואל לנוער ,על הכבוד שנהג
בצעירים אביא שני אירועים שהרשימו אותי מאוד ונחרתו בזכרוני:

הפגישה עם תלמידי התיכון באילת
ערב אחד ,מבלי שנועדנו ,בא שמואל למנחם ,לביתנו .מנחם קם לקראתו ושמח
מאוד לביקור .אני מיהרתי להגיש תה וכיבּוד ושמעתי את מנחם שואל בדאגה את
שמואל :אתה נראה עייף? אתה מרגיש טוב? ושמואל ענה :אכן אני באמת עייף.
חזרתי מאילת .מנחם תמּה :מה ביקשת באילת ,שאל .ושמואל סיפר :תלמידי
כיתות י"א בבית־ספר התיכון באילת הזמינו אותי לבוא להרצות בפניהם על
מצבנו המדיני ,ולברר האם יש אפשרות להגיע להסכם שלום עם הפלסטינים.
שמח מאוד .ונסעת את כל הדרך הזאת ,עד אילת?
כמובן שנעניתי ,אמר שמואלֵ ,
חרד מנחם .טסתי ,הרגיע אותו שמואל.
שמואל אמנם היה עייף ,אך היה נרגש מאוד מפגישתו עם עשרות תלמידי התיכון
באילת .דומני שהוא בא לחלוק עם מנחם את שמחת הצלחתו.
התלמידים קיבלו אותו בכבוד וברצינות .רבים מהם שאלו שאלות נבונות ואף
הביעו את דעתם בצורה אינטליגנטית על המצב כפי שהם מבינים.
שמואל סיפר לנו בהתלהבות על הכנס באולם בית־הספר .בחלק הראשון הוא
הסביר את עמדתו הנחרצת למען השלום .בחלק האחר עודד את התלמידים
לשאול כל שאלה שמציקה להם( .הייתה זו תקופה שבקרב הנוער עלתה השאלה
מה זכותנו על כל ארץ ישראל? בעיתונות וברדיו ,בעיקר מקרב אנשי הימין הייתה
ביקורת חריפה נגד מערכת החינוך שאפשרה שאלות כאלה .גם כאן בירושלים,
בבית־הספר שאני לימדתי ,היו בינינו מורים שסירבו לדון עם תלמידיהם על נושא
זה .זו בגידה! הדפו את תהיית התלמידים וחסמו את פיותיהם .אני מתארת לעצמי
שגם באילת נמצאו מורים כאלה).
במצב זה בא שמואל אטינגר ,היסטוריון דגול ,פרופסור באוניברסיטה העברית
בירושלים ,ומתיר לתלמידים ומעודדם לשאול כל שאלה שעולה בדעתם .מתייחס
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אליה ואליהם ברצינות ,משיב בכבוד ובהבנה לשואלים .ברור שהתלמידים קיבלוהו
בהתלהבות וגם התלמידים הקיצוניים בדעותיהם התנהגו יפה ,בנימוס .היו
מוקסמים משמואל ,אך גם שמואל הוקסם והופתע מיחסם כלפיו ושיבח אותם
מאוד .הוא הרגיש שהצליח בתבונת דבריו ובלהט אמונתו להעביר לתלמידים,
לפחות לחלקם את הצורך בשלום.
שמואל ראה בשלום פתרון לרבות מבעיותינו ,וסיפר לנו על כמה משאלותיהם
ועל תשובותיו:
הוא נשאל כיצד נוכל ,מבחינה ביטחונית ,למסור חלקי ארץ־ישראל לידי הערבים.
לשטחים – אמרו – יש ערך בטחוני .ואם אמנם החזיר מנחם בגין את מרחבי סיני
למצריים ,עדיין יש לנו ביטחון שגם אם תפרוץ מלחמה ,טילי המצרים לא יגיעו
לגבולנו ואילו מהגדה ,או מסוריה ולבנון קל להתקיף בטילים את ישראל.
שמואל ענה – ובשנים ההן הטיעון הזה לא היה נפוץ – שכיום יש בידי המדינות
טילים לטווחים רחוקים מאוד אז האם נרחיב את כיבושינו עד למקומות הרחוקים
ההם?! לא ,דווקא משום כך ,כדי למנוע התקפות טילים יש צורך דחוף בהסכם
שלום ,שלא ישתמשו הערבים נגדנו בטילים ארוכי טווח .עלינו להיות חזקים אך
לבסס את העתיד על שלום.
שמואל הדגיש בפני התלמידים עד כמה יביא השלום צמיחה בתחום הכלכלי לא
רק למדינת ישראל אלא לכל ארצות האזור .הוא דיבר על יצוא מתוצרתנו ,בעיקר
התעשייתית ,לארצות השכנות ,דבר שיביא לשגשוג כלכלי במדינה.
אדם מרגיש כשהוא מצליח ,ושמואל ידע שהצליח מאוד בפגישתו עם הנוער
באילת .הוא צייר תמונה ורודה של תקופת השלום העתידה לבוא .אני זוכרת
שאמרתי לו :שמואל ,אתה צריך לבוא אלינו כל שבוע ,כי באופטימיות האדירה
שלך אתה מפיח תקוות רבות ,בייחוד נוכח האווירה הקודרת האופפת אותנו.
שמואל צחק .אך מנחם אמר שבאמת בתחומים רבים ניתן להגיע לידי הסכם עם
הערבים :בתחום קביעת הגבולות בינינו לביניהם או מפעלי תעשייה וחקלאות
משותפים ,או בפיתוח אוצרות ים־המלח ביחד ועוד ועוד .אך – הוסיף מנחם ,ואנו
ידענו את דעתו זו – גם אם נגיע לידי הבנה עם הערבים בתחומים רבים ,תכשיל
ירושלים את חתימת חוזה השלום מכיוון שבנושא השליטה על ירושלים לא יימצא
פתרון :הדתיים הקיצוניים שלנו והקיצוניים הדתיים של הערבים לא יוותרו ולּו
גם על אבן אחת ,ולא ייתנו לפגוע באתרי ירושלים העתיקים המקודשים לכל עדה
ועדה .שום טיעונים הגיוניים לא יוכלו לשכנע אותם .להיגיון לא יהיה כל מעמד
בסוגיית ירושלים.
שמואל הכיר את דעותיו הפסימיות של מנחם ,שלא האמין שניתן יהיה לפתור את
בעיית ירושלים .אך בכל זאת הייתה שמחה בביתנו ששמואל הצליח במפגש עם
תלמידי התיכון באילת“ .אם גרעין זרעת – ְּב ַטח!"
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ועוד מתרומתו לנוער
ביום קיץ לפנות ערב בא שמואל לביתנו ,למנחם .מנחם היה אמור להגיע כל רגע
מהאוניברסיטה .בינתיים ישב שמואל על הספה לחכות לו .בפינה אחרת של החדר,
ליד שולחן האוכל ,ישבה מאירהִ ,בתנו ,עם שלוש מחברותיה מכיתתה בתיכון
והתכוננו לבחינה בהיסטוריה של עם ישראל .הנושא היה יהדות ברית המועצות,
ובאותה שעה הן עסקו במאמר של דב בר בורוכוב .עד שהגשתי לשמואל לימונדה
ופירות קיץ קרים ,האזין שמואל לשיחתן .ישב והקשיב וכנראה הבין שהבנות
מתקשות בסוגיה מהמאמר .שמואל קם ממקומו ,ניגש אל הנערות ושאל בעדינות
אם הוא יכול לעזור .עיני מאירה הבריקו משמחה :תודה ,תודה לך ,ברצון רב.
הבנות האחרות לא הכירוהו .מאירה הציעה כיסא לשמואל ,אך הוא ביכר לעמוד,
כאילו ניגש רק לרגע קט .שמואל הציע שיניחו לרגע את המאמר והוא יסביר את
הרקע למאמר .ואז בלי כל הכנה נתן בשטף הרצאה נהדרת ,מתומצתת ,בהירה ,על
צמיחת התנועות הלאומיות באירופה במאה הי"ט ,ואצל היהודים – הציונות .על
התעוררות מעמד הפועלים במדינות אירופה ,ואצל היהודים – הבונד ופועלי ציון.
פתאום הייתה התמונה ברורה.
גם אני הצטרפתי לקהל המאזינות .והנה נפתחה הדלת ומנחם נכנס והופתע
לראות את שמואל עומד ומרצה בהתלהבות לקהל של חמש מאזינות .מיד אמרה
מאירה :אבא ,אל תיקח לנו את שמואל! ושמואל בחיוך צנוע הסביר למנחם שהוא
רק ניגש לעזור לבנות הלומדות לבחינה .מנחם התיישב ואף הוא הקשיב בהנאה
עצומה לדברי שמואל והיה גאה מאוד בחברו.
אחר כך לקח שמואל את המאמר ועיין בו רגע וסיכם את תוכנו במשפטים אחדים
שהיו מובנים מאוד .ואיך זה שמקודם לא הבינו?! ונערה אחת אמרה :חבל שלא
היית מורה שלנו להיסטוריה במשך כל השנה .שמואל חייך .הוא נהנה שיכול היה
לתרום לארבע נערות לא רק להבין את דברי בורוכוב ,אלא להבין את התקופה,
את הזרמים והתהליכים שהביאו את בורוכוב להיות ממנהיגי פועלי ציון.
זכינו לשמוע שיעור מזהיר ביופיו .אחר כך הבנות פרשו לחדר אחר .שמואל ומנחם
עברו לשבת על הספה לשיחתם שלהם.

המסיבה לשמואל עם פרישתו
כשיצא שמואל לגמלאות ופרש מן ההוראה באוניברסיטה ,אך בהחלט לא ִמיתר
פעילויותיו ,ערכו לכבודו חבריו ותלמידיו מסיבה לציון האירוע.
באולם ,בבניין “חוצות היוצר" ,התכנסו אוהביו ומוקיריו של שמואל .הייתה שמחה
ואווירה חגיגית .שלושה מבכירי תלמידיו נבחרו לשאת דברים לכבודו .במכּוון
בחרו בבני דור ההמשך ,להדגיש שהנה הם משתלבים בעשייה והפעם זכו בתפקיד
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הנעים – אמירת דברים לכבוד שמואל .הוחלט שכל אחד מהם יאיר פן אחר או
זווית ראייה שונה מעושר אישיותו של שמואל ואשר הם זכו לקבל ממנו ,ומחיבור
דבריהם תעלה דמותו של שמואל בכל גדלותה.
מנחה הערב פתח בשבחי שמואל ואחריו דיברו הדוברים שנקבעו .כל אחד מהם
אמר דברים יפים וטובים ,אך שלמות גדלותו של שמואל לא נוצרה ולא הּוארה.
לא לכך ציפינו.
מנחם ישב עצוב ,מתוח ,מאוכזב .ופתאום בהחלטה של רגע ,קם ממקומו בקהל,
פסע לעבר שולחן הנשיאות וביקש מן היו"ר לומר כמה דברים על שמואל ,אף על
פי שהדבר לא תוכנן מראש .היו"ר נענה לו.
מנחם עמד מול הקהל ובסערת רוחו דיבר באהבה רבה ובהערכה עצומה על אישיותו
של שמואל ,על ייחודו כאדם ,כחבר ,כמורה ,מתווה דרך ,כשּותף למתרחש בחברה
ונושא באחריות לקורה בחיינו כאן בארץ ,ועוד ועוד .עם כל משפט נתעצמה
לנגדנו גדולתו האנושית והרוחנית של שמואל ,כפי שידענו וכפי שציפינו לשמוע
בהתכנסות לכבודו.
אחר כך חזר מנחם אל מושבו .היה מוכרח לומר את הדברים האלה .היה נרגש
מאוד .גם שמואל ורינה היו נרגשים .הייתה רווחה.
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ל"ד .כתבה עיתונאית“ :בדרכו לספרייה"
לפני שלושה חודשים נרצח פרופ' מנחם שטרן .באותו בוקר השכימה חוה שטרן
לקום ,כמנהגה ,והתיישבה להתכונן לבחינה באוניברסיטה ,שם היא לומדת עכשיו
34
עריכה לשונית.
מלאכתה הייתה קלה עליה במיוחד באותו בוקר ,ואף על פי שתיכננה ללמוד
חצי יום ,בשמונה כבר סיימה .פרופ' מנחם שטרן ,בעלה ,קם אחריה ,כהרגלו,
וב־ 8.35בדיוק יצא את ביתו .המסלול הרגיל ,הדרך השגרתית ,כמדי יום – בשביל
העפר הנשקף מחלון הבית ,החוצה את עמק המצלבה ,במעלה הגבעה ,הישר אל
הספרייה הלאומית בגבעת רם.
הוא הלך לשם ברגל .כהרגלו .בידו תיק קרטון חום ,והוא נדבר עם חוה שייפגשו
בשעה תשע באולם הכניסה לספרייה .חוה אמרה שתשלים בינתיים עוד כמה
מעבודות הבית ,כלים שנשארו מאתמול ,ואחר כך תבוא במכונית לאוניברסיטה,
לשאול ספר מסוים בספרייה.
חוה זוכרת את שיחתם האחרונה לפני צאתו מהבית .הנושא היה מועד ג' ,דובר
בתלמידים ,שנזקקים למועד נוסף בבחינות ,דבר שאינו נהוג היום ,ומנחם אמר
שיש להנהיג מועד ג' כשגרה.
בעשרה לתשע נכנסה חוה למכוניתה וכעבור חמש דקות הגיעה לספרייה הלאומית.
חמש דקות מהבית .השעה תשע ומנחם איננו .עלתה למעלה ,לאולם הקריאה,
ומנחם איננו .ירדה לבית בלגיה ,אולי הוא שם – ומנחם איננו .שאלה עמיתים,
ומנחם איננו .הזמינה את הספר שרצתה ,אמרה שעוד מעט תחזור לקחתו .אולי
קרה משהו למנחם ,חשבה ,אולי הוא חזר הביתה .נכנסה למכונית וקפצה הביתה.
בדרך שמעה ברדיו שמצאו גופה בעמק המצלבה .רעד קל עבר בגופה ,כך סיפרה
השבוע ,לבה ניבא לה רעות .אחר כך כעסה על עצמה ,על הדאגנות המופרזת
שלה .הרימה טלפון ,חייגה  ,100למשטרה :שמעתי בחדשות ,אמרה ליומנאית,
שמצאו גופה במצלבה .בעלי נעדר .היומנאית שאלה מה לבש מנחם ,ביקשה מחוה
שתסגור את הטלפון ,ואמרה שהם כבר יתקשרו חזרה.
הדקות נקפו ,חוה הסתובבה אנה ואנה ,טילפנה למאירה ,בתה ,שישנה עדיין,
ביקשה שתבוא .המשטרה לא טילפנה .בינתיים הבחינה חוה מחלון הבית ,בנחיל
ניידות משטרה העושות דרכן בעמק .הרי זו חצר ביתי ממש ,חשבה ,אגש ואראה
מה מתרחש“ .ניגשתי להיות בטוחה שזה לא מנחם" ,אמרה השבוע .הרי בכל
זאת מנחם לא הגיע לפגישה .היא הגיעה לזירת הרצח ,הקצינים ביקשו תחילה
 34גדעון לוי מראיין את חוה שטרן (בהשתתפות מאירה ודפני שטרן) .מוסף “הארץ" ,יום ששי,
( 22/9/1989כתבת שער במוסף ,שלושה חודשים לאחר הרצח של מנחם שטרן).
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להרחיקה .היא שאלה רק אם הנרצח קירח .הקצינים ביקשו שתשב והיא הבינה.
תשתי משהו ,אמרו והיא אמרה :מה יש לי לשתות .בינתיים הגיע קצין הביטחון
של האוניברסיטה ,שאל אותה אם אפשר לעזור .חוה אמרה שכן :היא רוצה
לראות את מנחם .הקצין אמר שיש חוקים ,וחוה השיבה שיש חוקים ויש מציאות
והיא רוצה לראות .אני ילידת הארץ הזאת ,אמרה לקצין ,כבר ראיתי כזאת .בבית
אבא ,במגירה ,הייתה שמורה תמונה דומה :צילומיו של הדוד ,אחי אביה הסופר
יוסף חיים ברנר ,אחרי הירצחו בדקירות סכין .סוסקין צילם .השוטרים נעתרו,
הורידו את הכיסוי מהראש ,חוה ראתה את אישה המת .חמש דקירות סכין .חזרה
הביתה ,בלוויית איש משטרה ,טילפנה לילדים :אבא נרצח .הבת מאירה ונועם,
בעלה ,כבר חיכו בבית ,לשם הלכו לאיטם ,לא העלו על דעתם לאן הם הולכים.
פנחס ,הבן ,היה בספריית האוניברסיטה בתל־אביב ,חוה אמרה לפקידה שאביו
נרצח ,שלפנחס תגיד רק שיתקשר הביתה בדחיפות .הבנות טלי ודפני היו בקנדה.
דפני בדרכה חזרה מטיול ממושך של אחרי הצבא במזרח הרחוק ,טלי שוהה שם
עכשיו עם בעלה.
ישבנו השבוע בסלון הבית .דירה מדהימה בפשטותה .ריהוט של שנות החמישים,
אין שטיחים ,מערכת סטריאו מיושנת ,כמה תמונות של מנחם ושל הנכדים
על הפסנתר ושולחן בפינת האוכל .ליד שולחן הפורמייקה הזה בלי מחשב ,בלי
חדר עבודה מיוחד ,גם ללא מכונת כתיבה ,היה יושב הפרופ' מנחם שטרן ,חתן
פרס ישראל ,יו"ר החברה להיסטוריה ,חבר האקדמיה הלאומית למדעים ,גדול
ההיסטוריונים של תקופת הבית השני בדורנו ,וכותב את מחקריו.
דפני ,הבת הצעירה ,22 ,באה מחדרה ,חדר סטודנטיאלי ירושלמי אופייני,
פוסטרים וכריות על הרצפה ,קופסאות קנט וקמל פזורות מסביב ,עכשיו היא
גרה בבית ההורים עד תחילת הלימודים .מאירה מצטרפת אחר כך .חוה מראה
מחלון הבית את זירת הרצח הניבטת בדיוק ממול .כך נהגה לעשות גם ב"שבעה",
כדי להפיג מבוכה ומתח של חברים .מהחלון רואים את מוזיאון ישראל משמאל,
משכן הכנסת מימין ובתווך חורשת עצי זית ,עמודי חשמל ,ושני מבנים של תנועת
הצופים .שם היה הרצח.
לחוה ,שהייתה בפלמ"ח ,יש עדיין הופעה פלמ"חניקית ,שיער אסוף ,סנדלים35 .
שנה עסקה בהוראה ,רוב הזמן כמורה ,חלק מהזמן כמנהלת בית־ספר בירושלים,
מלאת חיוניות ,מרשימה מאוד .היא מדברת עברית שורשית של פעם ,כשסיפרה
משהו על דודתה אמרה דודה במלרע .בת הארץ.
ספרי על עצמך ,חוה ,איפה נולדת? מאירה ודפני בקול אחד :חודי לו חידה .צחוק.
חוה“ :גדלתי ביישוב היחיד בארץ שלא חזר לתחומי מדינת ישראל אחרי מלחמת
ששת הימים .מהו? כשתלמידי היו שואלים אותי מנין את ,הייתי אומרת להם –
תלכו הביתה ,תפתחו את מפת ארץ ישראל ותדעו מהו היישוב .עכשיו אין לנו זמן,
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אגלה לכם :גדלתי בנהריים .אני לא מאנשי ארץ ישראל השלמה ,אבל בכל טיול
שנתי ,כשהיינו מגיעים לאזור ,הייתי עוצרת בהמיית לב גדולה וכל התלמידים היו
שרים 'הזקן מנהריים' .אין תלמיד שלי שלא ידע על מפעל החשמל הראשון בארץ".
עכשיו ,אחרי הרצח ,יש פחד .השבוע הזמינה חוה סורגים לדירתה.
ונשאר תיק הקרטון החום שלקח מנחם איתו בבוקר ההוא .התיק ,מוכתם בדם,
נמצא איתנו .ניירותיו התפזרו לכל עבר סביב הגופה ,ואחר כך נאספו .עשרות דפי
פוליו בכתב־יד צפוף .הטקסט בעט שחור ,התיקונים וההערות בדיו כחולה ,וכתמי
הדם שיבש על חלק מהדפים.
כמה דפים הלכו לאיבוד .הנה למשל דף מספר  ,8ששבעת קודמיו חסרים .אולי
התעופפו ברוח ,אולי היו מוכתמים מכדי להישמר .חיבור אחד שנמצא שלם
בתיק הוקרא בכינוס למדעי היהדות שהתקיים לא מזמן .נושאו :המשחקים
בירושלים בתקופת הורדוס .בכתב ידו כתב הפרופ' שטרן“ :ביטוי להשתלבותו
של הורדוס בעולמו של הפרינקיפאט הרומי והציוויליזציה היוונית-רומית של
התקופה ,אנו מוצאים בעריכת המשחקים בנוסח יווני ובתוספת גוון רומי ,בתוככי
ירושלים ובסביבתה הקרובה" .דברים מלומדים על ההיפודרום והאמפיתיאטרון
והגימנסיות .קטע מדברים שעמד הפרופ' שטרן לשאת בכינוס .המלים האחרונות
בהרצאה“ :הורדוס לא ערך עוד משחקים בירושלים".
חוה מאוד התלבטה אם לקיים את השיחה בינינו .מנחם הרי רחק תמיד מראיונות.
בכל חנוכה ,בכל ל"ג בעומר וט' באב היו מטלפנים מהרדיו ,מבקשים לראיין
אותו על בית שני .תמיד סירב .היה מפנה לפרופסורים אחרים ,אומר לחוה
שתגיד שאינו מתראיין .רק פעם אחת התרצה :כשפנתה אליו תרצה יובל ,עורכת
האוניברסיטה המשודרת בגלי צה"ל ,לשאת סדרת הרצאות על הורדוס .הוא
הסכים והתחרט .אמר לחוה :מה עשיתי ,למה הסכמתי ,יצאתי מדעתי .אולפן
גלי צה"ל בירושלים היה תפוס אז לשידור משפט דמיאניוק ,ולכן סגרו את כל
החלונות בבית והקליטו בסלון .בשש בבוקר היו חוה ומנחם קמים ,מאזינים
לשידור .אחר כך ,באוניברסיטה ,שמע מנחם מחמאות על השידורים ,גילה את
מעלותיה של התקשורת .לכן החליטה חוה להיענות לראיון .אולי מנחם שינה את
עמדתו בנושא הזה ,של ראיונות ,מאז האוניברסיטה המשודרת“ .אני לא יודעת
אם לרצון הייתה לו הכתבה הזאת ,אבל אני יכולה להגיד שאיני יודעת מה היה
אומר".
אבל ,כדרך המשפחה ,התייעצה גם עם הילדים .כך הם נוהגים תמיד .אחרי
ה"שבעה" ,דרך משל ,התייעצו כולם על הנוסח שיירשם על גב המצבה .כל אחד
הכין הצעת נוסח .דיונים מטריפים ,כלשונן ,התקיימו שם על הנוסח ועל העניין.
למשל ,התווכחו אם לרשום “חוקר תקופת בית שני" ,מינוח מודרני ,או “היסטוריון
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בית שני" ,מינוח מיושן יותר .חוה הייתה בעד היסטוריון כי מנחם אמר לה תמיד
שמגיל  12ידע שיהיה היסטוריון .לבסוף כתבו היסטוריון.
אחר כך התלבטו אם לרשום “בדרכו לספרייה הלאומית ,קופדו חייו" .הספרייה
הלאומית הייתה ביתו השני .באוקספורד אהב את האשמוליאן ואת הבודליאנה,
שתי ספריות הפאר לחוקרי התקופה הקלאסית .אבל יותר מהן ,יותר מכל ,אהב
את הספרייה הלאומית .כל כך אהב את המדפים הפתוחים ,את הספרים ,את
אולם ההשאלה ,את אולמות הקריאה .יום יום היה הולך לשם .פעם בא אליו
סטודנט מאוניברסיטת בר־אילן עם ספר שאינו נמצא בספרייה הלאומית וכמה
כאב לו אז שבבר־אילן מצוי הספר ובספרייה הלאומית הוא חסר .בגלל האהבה
הזאת החליטו לכתוב על המצבה :בדרכו לספרייה הלאומית .ובן־הדוד ממעוז
חיים ,בנו של יוסף חיים ברנר ,צילצל ואמר :לפחות הוא מת בדרך שהוא אהב.
הדרך המוחשית – דרך המצלבה ודרך החיים – הספרייה הלאומית.
מנחם שטרן נולד בביאליסטוק לפני  64שנים ,בן יחיד להוריו .לארץ עלה לאחר
הבר־מצווה .את לימודיו סיים באוניברסיטה העברית .שם בקמפוס הישן בטרה־
סנטה ,הכיר את חוה ,עזר לה ללמוד לטינית .מדי ערב היו אז מתכנסים כמה
סטודנטים בחדרה ,חבורת פלמ"חניקים לשעבר ,שגם אנגלית כבר הייתה יותר
מדי בשבילם ,ומנחם היה עוזר להם לפענח את המשפטים המורכבים בלטינית.
ב"שבעה" היו שנזכרו כי מנחם היה ממהר לסיים את השעורים המאולתרים
הללו ,ביקש להישאר לבד עם חוה .יחד היו הולכים מטרה־סנטה למסעדה
הקואופרטיווית וחזרה ,דרך שבה נרקמו אז רומנים רבים .בין  5ל 7-בבוקר
היה נוהג ללמוד טקסטים קשים במיוחד ביוונית עתיקה ,וכשהכיר את חוה
הקפיד פחות והתרגש מגודל הוויתור .ב־ 1952זכה במלגה לאוקספורד .ערב
צאתו לאנגליה ,נישאו.
 23שנה שקד על אחד ממפעלי חייו הגדולים“ :סופרים יוונים ולטינים על יהודים
ויהדות" .שלושה כרכים באנגלית ,הכוללים כל התבטאות שהיא על יהודים ויהדות
בזמן ההוא ,והסבריה 23 .שנה נשמו השטרנים את המפעל הזה .מדי פעם היו
יוצאים לסרט .מדי פעם לחברים .בשנים האחרונות שקד על מפעל ענק נוסף –
תולדות בית שני ,הן מההיבט היהודי ,הן מההיבט היווני-רומי .כמה השלים? חוה
אומרת שזו שאלה כאובה .הוא התקדם ברצף ההיסטורי ,אך נותרו הרבה חתכי
רוחב של נושאים שאותם ביקש עוד לחקור לעומקם .כל הערת שוליים שרשם
לעצמו עוד הייתה אמורה להפוך לנושא בפני עצמו ,לכן קשה לקבוע .תלמידו ,דני
שוורץ ,קיבל עליו עכשיו ,עם חוקרים נוספים ,לנסות להשלים את המפעל ,עניין
לשנים .כן ,והקיץ ,יודעת חוה ,הוא היה אמור לכתוב עוד חמישה מאמרים.
עולם של מלומד מהדור הישן ,רוחב של ידע בתחומים מגוונים ,בתוך הוויה
חברתית ירושלמית־אינטלקטואלית אופיינית.
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עלעול בדפי ספריו ,השבוע בספריית האוניברסיטה ,מעלה מאגרי ידע עצומים,
ואינו מעלה אפילו מילה אחת שיש לה הקשרים אקטואליים ,אנלוגיות
היסטוריות לימינו .גם לא בפרקי המבוא ,מקום מועד לכגון אלה .דפני אומרת
שאבא תמיד אמר שההיסטוריה אינה חוזרת על עצמה ויש לבחון כל אירוע
בנפרד .יש היום ,היא ממשיכה ,נטייה לפופוליזם ,להשוואות בין כהנא לנאצים
למשל ,בין בר־כוכבא למישהו אחר ,השוואות פזיזות ונמהרות שאבא התנגד
להן תמיד.
אבל פרופ' שטרן לא היה מנותק מאקטואליה ,גם לא מהבלי העולם .לא היה
לו אמנם רשיון נהיגה ,גם נורה לא ידע להחליף ,אבל הן אומרות שהיה מעורה
מאוד ,לא מנותק ,לא מסוגר בהיכל האקדמי .פעמיים בחייו השתתף בהפגנות –
פעם ,בנערותו ,נגד "הספר הלבן" ופעם בהפגנת ה־ 400אלף של “שלום עכשיו".
על עצומות של פרופסורים לא חתם – חשב שהפרופסורים הם ככל האדם .את
דעותיו לא הסתיר ,עם זאת.
חוה זוכרת שכשישבו כאן ,במקלט ,במהלך מלחמת ששת הימים ,והיא עצמה הייתה
אבל .דווקא מתוך ראייתו ההיסטורית
בחוגגים על הניצחון הגדול ,מנחם הסתובב ֵ
היה אומר :קרה דבר נורא .חוה חשבה אז שתוך כמה שבועות נחזיר את השטחים
והשלום ייכון .היא החמיצה אז ,בשל הריונה ,טיול של החברה ההיסטורית לרמת
הגולן ,הייתה בטוחה שזו החמצה לנצח ,ששוב לא תוכל לבקר שם .מנחם אמר :עוד
תספיקי .נוצר מצב שיקשה מאוד על השגת הסדר ,להרבה שנים.
איזה מין היסטוריון אתה ,אמרה חוה ,שאינך שומע את משק כנפי ההיסטוריה,
ביטוי שגור באותם ימים .הוא היה קודר ,היסטוריון של בית שני ,שלבו לא עלץ
נוכח כיבוש ערי האבות .יריחו של רחב הזונה לא דיברה אליו ,אמר שחייו של
חייל אחד אינם שווים את זה .לא שהיה פציפיסט ,הוא רק חשב שנוצר כאן מצב
של שניים אוחזין ,שהפתרון הוא רק בהידברות .האינתיפאדה הרבתה להטרידו,
לא ראה פתרון מסתמן .היה מדוכא נוכח חוסר היכולת להידבר ,באשמת שני
הצדדים .קרא “מעריב" ו"הארץ" ,לא החמיץ את “מבט" .בבית נחלקו בבחירות
בין מערך ,רצ ומפ"ם.
יחסו לערבים? הבנות אומרות שאבא לא הכיר ערבים ,סטודנטים ערבים ממילא
אינם מסתערים על לימודי היסטוריה יהודית דווקא .היה לו אולי קצת יחס רומנטי
לתרבות הערבית ,שדבק בו מעמיתיו המזרחנים .פעם צפה עם חוה בתמונות של
ילדים פלשתינאים פצועים בשטחים והתקומם מאוד .עם זאת אמר שקשה לצפות
מחייל ,שחברו הוכה באבן ,להתנהגות אחרת.
לבושו היה שמרני ,תמיד בחולצה עם שרוולים ארוכים ,לא מופשלים .באלבום
המשפחתי ,כמו בכל אלבום משפחתי ,תמונות מטיולים משפחתיים בחו"ל .שטרן
נראה תמיד רוכן בהן לקרוא כל שלט ,לאסוף כל פיסת מידע.
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בדלת ממול מתגוררת משפחת הרניק .בנה ,גוני ,נפל במלחמת לבנון .פעם ,לפני
שנים ,נשלח גוני הקטן למכולת להביא ביצים וחלב .כשפתח את דלתו ראה בדלת
ממול את השכן ,פרופ' שטרן ,יוצא עם תלמיד שלו ,ללוותו לתחנת האוטובוס.
התלמיד הודה במלים רמות למורו – תודה ,פרופ' שטרן ,להתראות ,פרופ' שטרן.
ולפתע פונה גוני הקטן :היי מנחם ,אם אתה כבר יוצא מהבית ,אולי תביא לנו
ביצים וחלב? התלמיד לא ידע את נפשו מרוב תדהמה.
חברה אחת נזכרה השבוע איך באה פעם לבית ,ראתה את הפרופסור שטרן יושב,
שני נכדיו על ברכיו ,קורא סיפור .בשבילה – חיזיון בלתי צפוי.
בבום הגדול של הטוטו ,לפני מספר שנים ,פיתוהו בנותיו למלא ששה טורים.
מילא ,ישב בשבת ,המתין לתוצאות .נורא צחקו .אבא ,הפרופסור ,עמד בתור עם
כל עם ישראל ומילא טוטו.
הרוצח או הרוצחים ,כנראה שניים ,לא נמצאו עד היום .אישה אחת שטיילה
באותו בוקר במצלבה עם כלבה ,פגשה ,כמה דקות לפני הרצח ,שני צעירים שנראו
לה ערבים .הם שאלו אותה מה השעה .כלבה השקט בדרך כלל ,חשף שיניים,
והשניים נמלטו .למשטרה אמרה אחר כך בעדותה ,שאחד הצעירים נראה לה בעל
חזות צלבנית .עגה ירושלמית של היסטוריונים .הכוונה הייתה לחזות מערבית.
כמה חשוב לך שהרוצחים יימצאו? חוה“ :יש כאן שני מישורים .במישור הלאומי,
לא נותנת לי מנוח המחשבה שמישהו אכזר כל כך מסתובב חופשי .מהבחינה
האישית – מנחם לא יחזור .אני קמה בבוקר עם המחשבה על מנחם ,הולכת לישון
עם המחשבה על מנחם .אני חושבת על הרצח ,לא על הרוצח .בתחילה עוד חשבתי
מה היה קורה אילו לקחתי אותו במכונית לאוניברסיטה ,היום אני כבר יודעת
שהמוות הוא מוחלט".
ואז שאלתי על גזר־דין מוות למחבלים ,והתלהט ויכוח בין האם לבנותיה .חוה:
“באופן עקרוני הייתי תמיד נגד ,אבל מאז הרצח של דני כץ בכרמל ,שיניתי במשהו
את עמדתי .אמרתי שיש מקום שבו האכזריות היא כל כך נוראה ,שעל החברה
להקיא מתוכה אנשים שפסקו להיות אנשים ,שאיבדו צלם אנוש .אני חושבת
שהמקרה של מנחם נופל בקטגוריה הזאת".
דפני“ :אני נגד גזר־דין מוות .איפה עובר הגבול ומי יחליט ,מה כן ומה לא .האם
האמא שרצחה אתמול את בנה בן החמש אשמה פחות? אני ,באופן עקרוני ,נגד
העונש הזה".
חוה“ :מגיע הרגע ,שגם לי מותר להפסיק להיות אישה רציונליסטית כל הזמן .יש
רגעים של נקמת דם ילד קטן לא ברא השטן .אז אני לרגע לא רציונלית".
ומאירה“ :רוצחי הסרג'נטים הבריטיים לא היו שונים כל כך בעניין הזה .אבל אני
מרגישה שאצלי התערער משהו מאז הרצח ,אני עדיין לא מצליחה לאסוף את
השברים".
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לפני ההלוויה הם פנו למשטרה וביקשו לדאוג שאנשי כהנא לא יגיעו כמנהגם.
חוה אומרת שמנחם תמיד אמר שפרשנויות היסטוריות הן פרשנויות ,אך תמיד
צריך להיצמד לעובדות“ .העובדה היא שהוא נרצח ,ומהעובדה הזאת אנשים הגיעו
לשתי מסקנות מנוגדות ,כבר בימי ה'שבעה' .היו שאמרו שאם אדם כמו מנחם,
שלא דרך על נמלה ולא הרג זבוב בחייו ,נרצח ,אז צריך לשבת ולהידבר ולהפסיק
את מעגל האלימות .אחרים אמרו שאם אדם כמו מנחם נרצח ,אז אין סליחה ואין
מחילה וצריך לגרש אותם מהארץ .אנחנו במחשבה הראשונה".
מאירה אמרה שהמקרה השאיר אותן בבלבול .כמעט אף לא לרגע אחד ,במהלכה
של השיחה הממושכת ,לא זלגו דמעות.
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ל"ה .פתח דבר לספר “מלכותו של הורדוס"
מנחם שטרן אהב את הבריות ,אהב ספרים ,הרבה לקרוא .בספרים – לבד מן
ההנאה שבקריאתם – ראה דרך לקרב את הבריות לתורה ולדעת .כמעט ולא
35
האמין בדרכים אחרות לקניית השכלה ,זולת – ספרים.
מדי שנה בהתקרב חג החנוכה או אבל תשעה באב ,ימי מועד מתקופת בית שני,
היו פונים אל מנחם מהרדיו או מהטלוויזיה לבוא להרצות על האירועים שהביאו
לנצחון החשמונאים או לדיון במרד הגדול ,שסופו הביא לחורבן בית המקדש
השני .לעתים ביקשוהו להשתתף ברב־שיח עם חברים נוספים על נושאי בית שני,
אך תמיד סרב .דחה כל פנייה.
והנה הצליחה תרצה יובל לשכנע את מנחם שיסכים להרצות באוניברסיטה
המשודרת של גלי צה"ל .התפלא על עצמו שחרג ממנהגו ונתרצה לבקשתה .כמעט
רצה לחזור בו ,אך לא ראה דרך להיסוג .בחר בנושא “מלכותו של הורדוס" וניגש
במרץ להכין את סדרת ההרצאות .הקלטת ההרצאות הייתה לו חוויה מרגשת,
חדשה ,בלתי מוכרת .בחורף תשמ"ט ,בהגיע עת שידורן ,מדי חמישי בשבוע היה
מנחם משכים קום ועם שתיית קפה של בוקר היה מאזין להרצאותיו .היו רגעי
כשפסקה נוסחה היטב וקלעה בדיוק למה שנתכוון.
ִ
נחת כשההרצאה עלתה יפה,
אך לעתים הייתה לו ביקורת על דבריו ,נצטער שלא הרחיב או שלא הבהיר די את
הבעיה .אז היה אומר :כשאקבל את הדברים בכתב ואערוך אותם לחוברת שתצא
בדפוס ,אשנה ואשלים נושא זה ואחרים.
מנחם הופתע מן התגובות להרצאותיו :ברחוב ,במסדרונות האוניברסיטה ,ברחבת
הספרייה ,לעתים אף בטלפון היו פונים אליו חברים ותלמידים וסתם מכרים,
מודיעים לו שהאזינו להרצאתו ,משבחים ,שואלים ,מתעניינים ,רוצים לברר סוגיה.
מנחם היה מופתע“ :לא ידעתי שכל כך הרבה אנשים משכימים ומאזינים לרדיו".
היה מוקסם מן הדרך החדשה ללימוד ,להפצת דעת .היה מוקסם ושמח שלאחר
סירוב מוחלט במשך שנים רבות ,הנה עתה גם הוא שותף לחידושי התקופה .ציפה
לקבל את הקלטות הסדרה “מלכותו של הורדוס" ,לערוך את הדברים לדפוס,
להביאם לידי שלמות.
ולא זכה .בבוקר י"ט בסיוון תשמ"ט  ,22.6.1989כשהלך מנחם בדרכו לספרייה
הלאומית בגבעת רם ,קופדו חייו ביד אכזרית ונפשעת.
ולא זכינו אנו.
 35מנחם שטרן ,מלכותו של הורדוס ,האוניברסיטה המשודרת של גלי צה"ל ,משרד הבטחון –
ההוצאה לאור.1992 ,
הספר נערך על ידי ישעיהו גפני וחוה שטרן .על פתח הדבר חתומים שני העורכים ,אך הוא
נכתב בעיקרו על ידי חוה.
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כנהוג בהרצאות של האוניברסיטה המשודרת ,המרצה אינו קורא את דבריו מן
הכתב ,אלא מרצה בעל פה ,כמשוחח עם מאזיניו .לו היה מנחם עורך את שיחותיו
לקראת הוצאתן לאור בכתב ,בוודאי היה משפר ,מבהיר ,מדייק מאוד בניסוחיו,
מקפיד ,שהרי אינם דומים דברי שיחה לדברים שבכתובים.
המחבר היה משנה .לא כן אנחנו .ניגשנו לעבודת העריכה בדחילו ורחימו.
השתדלנו מאוד להיצמד לדבריו שנשארו מוקלטים .המעטנו בשינויים .רק כשהיה
הכרח ,שינינו .גם כשחשבנו שיכול להיות ניסוח טוב ויפה יותר ,נבחר ונשאר
ניסוחו של מנחם .לעתים אולי הוספנו פסיק להקלת הקריאה ,גם אם מבחינה
תחבירית ,היה מיותר.
ערכנו ביד זהירה .מגע ידנו היה קל ורך.
ישעיהו גפני
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חוה שטרן

ל"ו .דברים בחנוכת כיכר על שם מנחם שטרן
כבוד ראש העיר ,כבוד נשיא האוניברסיטה ,כבוד נשיא הקונגרס היהודי העולמי,
36
חברים וידידים ובני משפחה,
בקיץ של שנת תש"ג ,1943 ,לפני חמישים שנה ,עלה מנחם מתל־אביב לירושלים
ללמוד באוניברסיטה העברית ,בהר הצופים .רבים ממורי האוניברסיטה ומתלמידיה
גרו אז בשכונות הצפוניות של ירושלים וגם מנחם בחר לגור בשכונת כרם אברהם.
לאחר מלחמת השחרור ,כשהאוניברסיטה גָ לתה מהר הצופים והעתיקה משכנּה
לבניינים שונים בעיר ,ומדעי הרוח והספרייה הלאומית עברו לטרה־סנטה ,נשאר
מנחם לגור בצפון ירושלים ,ומאז קבע את צעדותיו ברגל :מדי בוקר לטרה־סנטה
ועם ערבית – אל חדרו בכרם אברהם.
רק בשנת  ,1954משחזרנו מאוקספורד ,שלשם נסע מנחם להשלים לימודיו ,וגרנו
בשכונת רסקו הזכורה לטובה ,או אז נשתנה מסלול הליכתו :מרסקו צעד בדרך
העפר שעברה כאן ,ממש במקום הזה שאנו עומדים עתה ,המשיך במעלה רחוב עזה
לאוניברסיטה בטרה־סנטה .ההרים היו חשופים ,מלאי סלעים וטרשים וקוצים.
בתים עדיין לא היו כאן להוציא את בית חנניה שנבנה לפני מלחמת השחרור ובתי
קדימה שהיו בהר על קו גבוה יותר.
הכביש לרסקו עבר למטה ברחוב הרצוג ,שאז עדיין לא ניתן לו שמו .מנחם היה
מהלך כאן לבדו בדרך העפר על תוואי רחוב טשרניחובסקי שאף הוא עוד לא היה.
מנחם אהב מאוד דרך זו גם בימי הקיץ הלוהטים ,אך בעיקר בימי סּופה וָ גשם
כשצעד נגד הרוח ונזכר בימי ילדותו בביאליסטוק הרחוקה ,כשהיה צועד בשלג
וברוח לבית־הספר .כאן נהנה לחוש את האדמה תחת רגליו אך אהב מאוד לציין
שהמחשבות והרעיונות המקוריים ,הרעננים ,היפים ביותר עלו בצעדו בין מרחבי
ההרים האלה.
כאן במשך שנים מעטות ,כמעט בבת אחת ,נבנה האזור כולו .בשנות השישים עברה
האוניברסיטה לקמפוס היפהפה גבעת רם .גם אנחנו אהבנו מאוד את השכונה,
כרבים מחברינו ברסקו ,אך כבר היו לנו שלושה ילדים ,לכן עברנו לדירתנו כאן
ממול ,ופה נולדה ִבתנו הצעירה .עתה היה מנחם צועד בבוקר אל עמק המצלבה
ומשם לגבעת רם .לעיתים בשובו מן האוניברסיטה נלוו אליו חברים נוספים ויחד
היו צועדים בעמקְ ,מלבנים סוגיות מן ההיסטוריה ודנים בבעיות עכשוויות .מנחם
אהב שיחות אלו הזכורות מאוד גם לחבריו.
 36הכיכר נחנכה בירושלים ב־ 30.6.1993בצומת הרחובות טשרניחובסקי והרב חן ,מול דירתם של
חוה ומנחם ברחוב טשרניחובסקי .14
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אך מצומת זה היה מנחם גם פונה לעבר רסקו להביא בבוקר את הבנות הקטנות
לגן או כאשר בא לחגיגות הילדים הגדולים בבית־הספר .במשך עשרות שנים היה
זה צומת חשוב בהליכותיו עד ליום הי"ט בסיוון תשמ"ט.
בשם בני המשפחה ,בשם החברים ובשמי ,אני מבקשת להודות מאוד לפרופ'
עזרא פליישר נשיא הקונגרס היהודי העולמי ,שהגה את הרעיון לקרוא לנקודה
בירושלים ,לצומת דרכים זה ,בשמו של מנחם יקירנו זיכרונו לברכה .פרופ' פליישר
לא רק הגה ויזם רעיון זה ,אלא האיץ בעירייה ולא נח עד שהביא לביצועו ,עד
שהגענו למעמד זה .תודה לך על פועלך.
ברצוני להודות לנשיא האוניברסיטה פרופ' חנוך גוטפרוינד שעודד וסייע ככל
שהיה אפשר ושיתף את האוניברסיטה בעשייה ,תודה לך עד מאוד ,ותודה לחברים
מן האוניברסיטה שלקחו חלק בארגון טקס זה ,ולאוניברסיטה ,שמנחם הרגיש
עצמו כחלק ממנה וכשייך מאוד אליה .אנו מודים לאנשי עיריית ירושלים שעשו
לקביעת שמו של מנחם בצומת הזה ודאגו למעמד זה.
ולבסוף אני מודה לכם מאוד ,חברים יקרים ,שבאתם לזכור ביחד את מנחם .תודה,
תודה לכולכם.
לאחר הטכס הנכם מוזמנים לדירתנו אשר היא מול כיכר מנחם שטרן.
:

בחנוכת הכיכר על שם מנחם שטרן :חוה ניצבת בין טדי קולק ,ראש עיריית ירושלים,
לבין פרופ' חנוך גוטפרוינד ,נשיא האוניברסיטה העברית ,ופרופ' משה דוד הר ,עמיתו
של מנחם מן החוג להיסטוריה של עם ישראל.
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ל"ז .דברים בחלוקת פרסים לסטודנטים בחוג
להיסטוריה של עם־ישראל

		

י"ט בסיוון תשס"ו ()19/6/2006
ברצוני להודות לד"ר מיכאל סילבר ראש החוג על המפגש שלנו היום ,ולהודות
מאוד לפרופ' אברהם גרוסמן שהגה את הרעיון החברי ,היפה של המפגש לזכרו
של מנחם ,מפגש של מורי החוג עם הסטודנטים שיָ קרו מאוד למנחם .תודתי
נתונה לכל מורי החוג ,וכן לנטליה ושלומית שעבודתן ודאגתן לחוג ראויות לתודה
37
חמה.
לפני  17שנים ביום חמישי י"ט בסיוון ,כמו היום ,יצא מנחם בבוקר ,כדרכו
ללכת ברגל לספרייה בגבעת־רם .הוא אהב מאוד את ההליכה הזאת ,הוא היה
אומר שההבנות והרעיונות היפים ביותר עולים במוחו בשעת בוקר זו ,בלכתו
לאוניברסיטה.
בצאתו ללכת ,ראה מנחם שבתיבת הדואר מונח מכתב .הוא לקח את המכתב
וחזר ונכנס הביתה לקרוא את הכתוב :תלמיד אחד כתב למנחם שהוא לא יוכל
להשתתף במבחן סוף השנה ,כי הוא נקרא לצאת למילואים וכל בקשותיו מהצבא
לדחות את שירותו ,נדחו .הסטודנט ביקש את עצתו של מנחם .מנחם קרא שנית
את המכתב ואמר :אני חושב שצריך לקבוע לבחינות גם מועד ג' לסטודנטים
המשרתים בצבא בתקופת הבחינות .אמרתי לו שזה רעיון צודק ,והוא אמר בצער:
כבר דיברנו על כך עם ההנהלה אך לשווא ,בקשתנו נדחתה ,ויצא נסער ודואג
לתלמידו.
לאחר שעה קצרה נרצח בעמק המצלבה .מחוגי שעונו נעצרו על  12דקות ַלשעה .9
שני נושאים עיקריים העסיקו את מנחם :אהבתו להיסטוריה ,שבה הגה יומם ולילה,
ואין זו מליצה .הוא היה אומר שכאשר היה בן  ,12כבר ידע שיהיה היסטוריון.
ונושא שני היה :אהבתו לתלמידיו שדאג להשכלתם ולקידומם.
בשם משפחתנו אני מברכת אתכם ,תלמידים יקרים ,שתצליחו מאוד בלימודיכם
ותיהנו מפרי עבודתכם.

 37חוה נהגה להגיע מדי שנה לטקס חלוקת הפרסים ,והתכוננה לטקס זה במשך שבועות רבים.
הבאנו כאן ,לדוגמה ,רק אחד מבין הנאומים שהיא נשאה במהלך השנים.
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ל"ח .שיר :לבד
38

ְל ַבד

יְ ֵח ָפה
עֹודּנִ י ְּב ֻכּתֹנֶ ת
ֶ
ּפֹות ַחת ְּת ִריס
ַ
ימה
ּפֹורץ ְּפנִ ָ
וְ ַהּב ֶֹקר ֵ
ְּבאֹור
ב־רּוח
ַ
ְּב ַמ ַּׁש
ְּב ִמ ְצ ֲהלֹות ְרחֹוב
רּועה
ִּב ְת ָ
ְש ָׂפ ַתי נִ ְפ ָּתחֹות ְל ָב ֵרְך
ּב ֶֹקר טֹוב!
ֵאין ִאיׁש.
ַרק ִקירֹות נֶ ֱא ָל ִמים נִ ָּב ִטים
ֵאין ִאיש.
ְש ָׂפ ַתי נֶ ְח ָׁשקֹות ְּבזַ ַעם ִּב ְכ ֵאב
ֵאין ִאיׁש
ֵאין ְמנַ ֵחם.

 38השיר נכתב על ידי חוה בקיץ תש"ן ( ,)1990זמן קצר לאחר מותו של מנחם.
מצאנו את השיר כאשר עברנו על מכתבים ומחברות לקראת פינוי הדירה ברחוב טשרניחובסקי
בתאריך  .14/5/2011לפי הידוע לנו ,בדרך כלל כתבה חוה סיפורים ומאמרים ,וזהו כנראה
השיר היחיד שכתבה .המקור נכתב בכתיב חסר ובניקוד.
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ל"ט .כתבה עיתונאית“ :אחרי מות  -חוה שטרן
מחנכת ירושלמית"
חוה שטרן (ברנר) נולדה בנהריים ,שם עבד אביה במפעל החשמל של רוטנברג.
סבה נרצח בפרעות פטלורה ( )1920באוקראינה ,ודודה ,הסופר חיים יוסף ברנר,
נרצח שנה אחר כך בידי ערבים ביפו .היא גדלה בבית שבו הסתפקו במועט,
וכשהמורה שלה למוסיקה ,דניאל סמבורסקי ,הציע להוריה כי ישלחו את הילדה
המוכשרת לקונסרבטוריון ,ההצעה נפלה מחוסר אמצעים ,והיא קיבלה זאת כמובן
39
מאליו.
כחניכה בתנועת “המחנות העולים" היא התגייסה לפלמ"ח ועם הכשרת כפר גלעדי
הייתה ממקימי מעיין ברוך .אלא שכאבי גב אילצוה לעזוב ,והיא עברה לירושלים,
שם למדה בסמינר למורים ובאוניברסיטה העברית והתחתנה עם המורה ללטינית,
מנחם שטרן ,לימים פרופסור לתולדות ישראל וחתן פרס ישראל .היא ילדה לו את
פנחס ,טלי ,מאירה ודפני.
ד"ר דנה אריאלי-הורוביץ ריאיינה אותה ב־ 1998ל"גיבורות ישראליות" ,ספר
מיוחד שיזם ארגון “הדסה" במלאות חמישים למדינה ,שהוקדש ל"גיבורות
ישראליות" אשר “נענו לאתגר של זמנן בהתלהבות ,מסירות ונחישות" .כשנשאלה
להרגשתה בכ"ט בנובמבר  ,1947התרגשה  -יובל שנים אחרי האירוע  -עד כדי
דמעות .באותו ראיון סיפרה ,כי הציעה לבעלה שאת השבתון שלו יבלו בדימונה,
שכן אזורי הספר זקוקים למורים טובים ,אולם הוא טען כי עבודתו באוניברסיטה
היא תרומה ראויה .כך או אחרת ,את שלה היא עשתה בלמדה בבית־הספר התיכון
“דנמרק" ,שעל גבול שכונות המצוקה של הקטמונים.
לפני כן לימדה בבית־הספר “למל" לילדי עובדים ,ובבית־הספר היסודי “לוריא",
שם החליפה את המנהלת הוותיקה הדסה בריל-נועם .תלמידתה אז ,עו"ד תמי
 39אורי דרומי“ ,הארץ".11/12/2009 ,
הכתבה מצאה חן ,באופן כללי ,בעיני בני המשפחה.
עם זאת התגלו בה מספר שיבושים עובדתיים:
שנת הלידה של חוה היא ( 1928בכתבה כתוב בטעות .)1925
סבה של חוה ,שלמה ברנר ,נרצח בפרעות פטליורה כנראה בשנת  1918או ב־( 1919בכתבה
כתוב .)1920
הדוד־הסופר קרוי יוסף חיים ברנר (בכתבה כתוב בטעות חיים יוסף ברנר).
חוה לימדה בבי"ס ערב לנערים עובדים ,שבאו ללימודים לאחר יום העבודה (בכתבה כתוב
בטעות כי לימדה בבית־ספר לילדי עובדים ,השם שהיה מקובל לבתי הספר של מפלגות
הפועלים).
במלחמת ששת הימים נהרג בן דודה משה בן סירה בתאונת דרכים (בכתבה כתוב כי נפל
בקרב).
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בן דוד ,אומרת כי השפיעה עמוקות על תלמידיה ,בהקנותה להם “אהבת הארץ,
ציונות ,ומעל לכל  -יושר" .לדבריה ,שטרן נהגה בתלמידיה בשוויון מוחלט ,בלי
שים לב למוצאם או למעמדם החברתי־כלכלי .במפגש עם תלמידיה לשעבר ,שיזמה
לפני כמה שנים ,דיברו הכל על האופן שבו עודדה אותם למצות את הפוטנציאל
הטמון בהם.
במלחמת ששת הימים נפל בן דודה בקרב ,אך המכה הקשה מכל ניחתה ב־22
ביוני  .1989פרופ' שטרן ,שיצא כדרכו מדי בוקר אל האוניברסיטה בגבעת רם,
נרצח בעמק המצלבה הסמוך בידי שני פלסטינים .חוה ראתה מהחלון את ניידות
המשטרה ,ירדה לראות מה התרחש וקיבלה את הבשורה המרה .לגדעון לוי
מ"הארץ" סיפרה ,שהשוטרים ניסו למנוע ממנה את המחזה המבעית ,אך היא
התעקשה“ :כבר ראיתי כזאת .בבית אבא ,במגירה ,הייתה שמורה תמונה דומה:
צילומיו של הדוד ,הסופר יוסף חיים ברנר ,אחרי הירצחו בדקירות סכין .סוסקין
צילם".
לדבריה בראיון ,הרצח הוביל אנשים למסקנות שונות“ .היו שאמרו שאם אדם כמו
מנחם ,שלא דרך על נמלה ולא הרג זבוב בחייו ,נרצח ,אז צריך לשבת ולהידבר
ולהפסיק את מעגל האלימות .אחרים אמרו שאם אדם כמו מנחם נרצח ,אז אין
סליחה ואין מחילה וצריך לגרש אותם מן הארץ" .היא בחרה בדרך הראשונה,
והצטרפה ל"פורום משפחות שכולות ישראלי-פלסטיני בעד שלום" .בפורום ציינו
את “רגישותה ,את יכולתה להתמודד עם כאבה האישי על ידי הענקת חום לכאבו
של השני ,את אמונתה שאפשר גם אחרת ,שהארץ המדממת הזאת תוכל עוד
להשיג את השלום ואת הפיוס".
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