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 כרונותיז   

 כרונות הם בית ""ז

 אבות ישורון

 

 

 פרק א: ילדות ונעורים בירושלים

 

 בצל מאורעות גיחה לעולם

מא יאל ,אבא בנציוןל - למשפחת  קוקיא(  619119.5 )תרצ"ו  ,אלולי"ח  -הגחתי לאוויר העולם ב

 1לא הכרתי, בלבדשנתיים וחצי  ןבכשהוא שנפטר  ,י אסתר ורבקה1 את אחי משהיאחיותלשרה ו

 הפנציליןאת   ההיא1אותה לא ידעו לרפא בתקופה ש ,ריאותהדלקת לאחר שחלה בהוא נפטר 

אז לא הכירו מאליו שמובן , מאוחר יותר (ALEXANDER FLEMINGאלכסנדר  ) גילה פלמינג

לא רחוק  ,ברח' היהודים ,ההעתיק ה בעירררוגהת תנו1 משפחלמיניה האנטיביוטיקהאת 

ה קראנשרבקה סבתא וסבא שלום עמנו גם סת של הספרדים1 בבית התגוררו מארבעת בתי הכנ

השפה המדוברת בביתנו באותן השנים לצד ספניולית הייתה  1ה"נונה" ,בספניוליתבפינו, 

לאחר  ,שהייתה עגונה  - חנולה – של אבאמשפחת האחות  גםהגורג'ית1  באותו בית גדול גרה 

ה של לאה, אחותו השנייה של חתפמשאילו ו 1שמחה וניסים - עם שני ילדיה שבעלה עזבה לאנחות

בסך הכול, התגוררנו  1השואייר נחעזבה להתגורר בשכונת מוסררה מיד לא אבא, משפחת דברה,

בחדר האורחים היו  1היו גדוליםבבית החדרים  1שתי משפחות וארבעה נכדים ,סבא וסבתאיחד 

כלל י בטוחה ננין אחר כבוד בחדר זה1 אפסנתר שכהואף  ,ערך יפרוסים שטיחים פרסיים יקר

סימן כנראה מש ישאורחים הדר ח, אבל פסנתר באי פעם ן הנכדים למד לנגן עליוביו מהשישמ

 וגדלש עצי פריו  י בורות  מיםנשבה היו ש ,ל פתחי החדרים היו מכוונים אל חצרכסטטוס1 

 1בעציצים גדולים

והוא היה צועד יחד עם בנו, אבי, לעבודה1  ,לסבא הייתה חנות בדים גדולה ליד הרובע הנוצרי

רכו זה את זה ב"אהלן וסהאלן" ו"בכיף חאלק" ו"סאבאח יבדרכם פגשו את שכניהם הערבים וב

יש לזכור שסבא שלום  1מערכת היחסים הייתה של כבוד הדדי 1"בוקר טוב" :כלומר ,אל חיר"

למד את  ,מגרוזיה הגיעש, שבנה את אחד הבתים היפים ברובע היהודי1 סבא ,היה איש אמיד

 1הערבים וכך תקשר עם שכניו ,השפה הערבית על בוריה
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ונמשך , 19.5 אפרילב לפני לידתי,המרד החל כמה חודשים   1החל המרד הערביבה נולדתי ש בשנה

 1ולבדוק את הנושא ,עדת פיל לבוא לארץועם הפוגה שאפשרה לו ,עד אוקטובר אותה שנה

 

 והמרד הערבי ועדת פיל 

על ידי ממשלת בריטניה במטרה  19.5ועדת חקירה מלכותית שהוקמה באוגוסט  יתהעדת פיל היו

ועדה עמד וולהמליץ על צעדים לעתיד1 בראש ה ,מרד הערבי הגדולה לפרוץלחקור את הסיבות 

 (Earl Peel1הלורד ויליאם פיל )

עדה וחברי הו רלין1שר המושבות בממשלתו של נוויל צ'מב ,ליאם אורמסב גוריועדה מינה וואת ה

עמדו  תהיהודי יגותצנבראש ה ים לאחר הולדתי1יכחודש, 19.5נובמבר ב 11 –הגיעו לארץ ב 

 גצד הערבי ייצאת הגוריון וזאב ז'בוטינסקי1  ןיגים בולטים: חיים ויצמן, דוד בנהשלושה מ

 חאג' אמין אל חוסייני1 - יג  האולטימטיבי של היישוב הערביההמנ

יש לזכור שעבר הירדן המזרחי  1חלוקת ארץ ישראל המערבית לשתי מדינות :יוועדה הוסקנות המ

עמק יזרעאל, את המדינה היהודית תכלול את הגליל, הוועדה המליצה ש 1ניתן לאמיר עבדאללה

כל שטחה של מ  11% –כ  לסך הכוב 1מישור החוף עד לבאר טוביה בדרוםאת עמק בית שאן ואת 

את השומרון, את  ,היהוד את כלולמדינה הערבית הייתה אמורה לואילו ה 1ארץ ישראל המערבית

 הנגב כולו1את רצועת עזה ואת מישור החוף הדרומי, 

ויכלול את  ,מסדרון שראשיתו ביפוהיה מעין שי ,ריבונות בין לאומיתשיהיה בשטח לקבוע הוחלט 

 :כמו ,עורבותהערים המאת וכן  לה, ירושלים, את העיר הערבית לוד ואת שדה התעופה הסמוך

 יהיו בפיקוח בינלאומי1ש אחרות,, חיפה ותטבריה1 צפ

נו לבין יחלוקת הארץ בינ – ראשונה את רעיון החלוקהלועדת פיל הציעה  ,כפי שנאמר

, 19.9ועד  19.1בין יוני  ,חזרו המאורעות ביתר שאת ,הערבים להצעהרבו יסכאשר  1הפלשתינאים

אצל הבריטים היו  1איש ארבע מאות עלה על םהיהודירב בקקורבנות ה1 מספר וגבו קורבנות רבים

 1הרוגים משת אלפים חכואצל הערבים  ,הרוגים ארבע מאותמעל 

, "תרצ"ט –תרצ"ו  "מאורעותהוא מכונה ובפי היסטוריונים ציונים  ,בה פרץ המרד הערבישבשנה 

 ,חוב היהודיםית בעיר העתיקה ברבובמשפחה הוחלט לעזוב את ה ,נפטר סבי שלום הלוי קוקיא

שהמשפחה תרגיש  אבא חשב 1טחוןיבהמבעיות ההחלטה נבעה  1רבי של העירעלחלקה המבור עלו

ו נואת ,אבא עזב בית גדול ומפואר 1מאוכלס ביהודים בלבדה ,יותר בצד המערבי של העיר הבטוח

  1אחותו חנולה עם שני ילדיה והסבתא נונה ועזב

בהתקפות דמים נגד היישוב היהודי, היה הרצון לחסל  שהיה מלווה ,הגורם העיקרי לפרוץ המרד 

באופן מרשים בשל בתקופה זו גדל  1 היישוב היהודי להמשיך להתפתח את סיכויי המפעל הציוני

 של שהביא לצמיחה מרשימה ,גם הון רב אאל ,יה זו הביאה לא רק עוליםיעל 1ה החמישיתיהעלי

 "שטראוס", "עלית"  - כמו ,למוצרי שוקולדמפעלי תעשייה  "מקורות", :מפעלים לאומיים כמו



 . 

1 עלייה זו הביאה גם לתרופות - "צרי"ו "אסיא", "טבע"מוצרי טקסטיל ול "אתא"מוצרי חלב, ל

הכנר  ת בניצוחו שלירמונההתזמורת הפיל בין היתר, הוקמה להתפתחות התרבותית של היישוב1

ולתרום הנאצית, מגרמניה כון הנמלט בזמן יהצליחו להשבה רוב הנגנים  1הוברמןברוניסלב 

 האחד המנצחים הדגולים שהזדה ה,של היישוב1 לדוגמוהמוסיקלי תרומה נכבדה לנוף התרבותי 

קונצרט הפתיחה שלה, שנערך שניצח על  ,האיטלקי היה ארטורו טוסקניניעם העם היהודי 

תזמורת נחשבת לאחת בימינו הש ,1 יש  לציין19.5 בדצמבר 25-בתל אביב ב 'יריד המזרח'באולם 

 י שלה היום הוא זובין מהטה1להטובות בעולם מסוגה, והמנצח והמנהל המוזיק

 1בתקופה זוששרר המצב הבינלאומי דד את הערבים לתקוף את היישוב היה גורם נוסף שעו

אדולף  ו של בהנהגת לעליית הנאצים לשלטון בגרמניה ובאירופה הביא יםהפוליטי יםהשינוי

תמכו  1 מנהיגים אלהליניועליית המפלגה הפאשיסטית בהנהגת בניטו מוסל - ובאיטליה ,היטלר

 גם 1ערביי ארץ ישראל ם שלמנהיגשהיה  ,אמין אל חוסייני במיוחד בחאג'ו ,גים הערביםיבמנה

את הערבים בארץ ישראל לחשוב שדרך האלימות תקדם את  הההססנות של הבריטים הביא

שהגיע בדרך ובעיקר פגעו בצינור הנפט  ,םישובים יהודייבהתקפות על י הם פתחו מטרותיהם1

)כך מכונה  'היישוב'מצד  הן ת יעילותנתקלו בתגובו ועולות אל1 פלנמל חיפהעד מעירק ארוכה 

בחורי ההגנה ברובה בוישה אש ,שהקימו יחידה מיוחדת ,ד הבריטיםצן מהו היישוב היהודי(

הכניס שיטות וינגייט  1פלוגות הלילה המיוחדות"" :דה נקראהיבראשותו של אורד וינגייט1 היח

יחד עם אורד אל כפרי ים היו יוצאהבחורים  1יציאה אל  קיני הפורעים :כמו ,לחימה חדשות

מונים רבים יזה קרה לאחר שהם עברו א  1מתקרבים אל הכפר בשקט מוחלטוהפורעים בלילה 

הצבא הבריטי הביאו לסיומו של שוב היהודי ויהפעולות התקיפות של הי תחת הנהגתו של אורד1

 שגים ממשיים1יהשיגו ה הערביםבלי ש ,של המרד הערבי

 

 הקמת נמל תל אביב

במבואות שהכפר הערבי ליפתא  1לא חשנו באימי המאורעות ,שגרנו בירושלים ,שאנויין חשוב לצ

במלחמת העצמאות1 החלבנית שבאה מן הכפר  פי שהיהכ ,בתקופה זופרוע  כהירושלים לא היה 

ה'  הקבועים מדי יוםהכובסת המשיכה להגיע לימי הכביסה  ן,וכ 1בוקר מדיחלב המשיכה להביא 

 :שוב הרגיש את יד הפורעים באזורי ההתיישבות החקלאיתיהי ,לאומיתבשבוע1 אבל ברמה ה

כמו   1קושי מיוחד בהבאת סחורות לארץ , והיהנמל יפו נסגרבעמק יזרעאל, בעמק חפר ובגליל1 

שנת  ,19.5בשנת  1תל אביב ולכן הוחלט להקים את נמל ,קושי להשתמש בנמל חיפההיה   ,כן

תל   - בעיר העברית הראשונה בעבודה עברית  בשלמותו הוקם הנמל  ,השיא בעלייה החמישית

כשעל סיפונה שקי היא אילת,  ,בעציון גברגוסלבית ות משא ייאניעגנה  19.5במאי  19 -ב  אביב1

 1הצי של שלמה המלךשעגן שם ראשונה  מאז הייתה זו הפעם ה מלט1

http://he.wikipedia.org/wiki/26_%D7%91%D7%93%D7%A6%D7%9E%D7%91%D7%A8
http://he.wikipedia.org/wiki/1936
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בית הספר של  םחניכיהו םמוריהפרקו  ,על פי בקשתו של ראש העיר מאיר דיזינגוף ,באותו לילה

סירות  באמצעותשהוקם בין לילה  ,את מטען המלט על מזח ארעי זבולון ים הימי של אגודת יורדי

 מזח צף1יחד יצרו ו ,ולאל ואלשנקשרו 

ללא  ועל הקמת וועליופס העיר יעקב פישמן דמהנעמלו , במהירות ממששל  כדי להקים נמל

ניסיון רב בעבודות היה  עובדים אלהל 1י שבצפון יווןהעיר סלוניקהיו אלה יוצאי בעיקר 1 לאות

 הוקם נמל אשדוד1 שנה שבה, 1956שנת 1 הנמל פעל עד 19.1עבודת הנמל הסתיימה בשנת   1נמל

1 וכלכלית אות מדיניתצמוהנמל היה לעוד סמל בדרכנו לע ,וב הייתה עצומהשיההתרגשות בי

נכתב על ידי ש ,הנה אחד מהם 1ועכדי להאדיר את האיר ,שירים רבים נכתבו באותו זמן

 לאה גולדברג1 המשוררת

 שיר לנמל

 למרחקים מפליגות הספינות

 אלף ידיים פורקות ובונות,

 והגל, ףאנו כובשים את החו

 1נמל האנו בונם פ

 

 מורק הבטון ומורם המנוף

 סירות המטען מגיעות אל החוף,

 תכלת מלמטה ותכלת מעל 

 ככה נבנה הנמל1

 

 בית ליפקיןקורות המשפחה ב

לעובדה שהוחלט לעזוב , מעבר ועל קורותיה אינני יודעת עד כמה השפיעו המאורעות על משפחתי 

שפחה ממציאת בית עבור הבר בעיר העתיקה1 אבי ואמי השקיעו את מאמציהם אהבית המפו את 

 שנולד אחרי ,אחינו מושיקו1 אסתר, רבקה ולילי  - בנות שלושכבר  אנו מונותעכשיו  1הגדלה

שישמר את שם המשפחה1  ,נצר לבית קוקיא נוה ישנשה ,וה רבה לאבינווגא היה בוודאי ,אסתר

  אתנו  וררוגהחדש הת נובביתגם 1 בשנתו הכמעט שלוש נפטר מדלקת ריאות - שרד לא מושיקואך 

ין יהדירה נמצאה בבנ 1ניסים ושמחה ושני ילדיה  - חנולה  - אחותו של אבא ,הנונא –הסבתא 

 שהיה אחד החלקים ,אבל המטבח 1נראהפי הכ ,מרווחתיפו1 הדירה הייתה  ובשברח ליפקין

היה ממוקם בקצה המרפסת,  ,אמי זמן ממושך במהלך היום הלתיבו בר שוא ,החשובים בבית
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 - בקיץ – מא לעבור בפרוזדור ארוך וחשוףיאנאלצה כדי להגיע אליו  1רחק מדירת המגוריםה

 שהכו בהולכים בפרוזדור החשוף1 ,גשםברוח וב - שמש הקופחת ובחורףב

 ,מא נחשבה לבשלנית מעולהיא 1לכל בני הביתות וטעימות טרי ותארוחאימא הכינה במטבח זה 

 ,בישול מעולההיות הומעדניה יכלו לעלות על שולחנן של המסעדות הטובות של ירושלים1 בנוסף ל

 ם1 מטעלו םשהוסיף לאיכות דבר ,בטוב טעםאת התבשילים מא יאהגישה 

של רוחות הפרצים של אותה בבהתקררויות התכופות שבהן נתקפה מא יא לא עמדהפקין יבבית ל

 זהבניין דומה ל המציגה בתמונה המצורפתמטבח -את המרפסתתוכלו לראות  1מרפסת ארוכה

 ,מתאים יותר1 ואכן ,משכן אחר נאלצה המשפחה לחפש מסיבה זו1 הוא בניין סיידוף ,יפושברחוב 

שערי "שכונת ב דירה הייתהאה דירה טובה ומרווחת במונחים של אותם ימים1 המצהמשפחה 

שהיו  ,ברוךבשל עזיבתה של משפחת התפנתה  רהידה 1לפנדריאונבון  ובותהגובלת ברח "צדק

 ואנו נכנסנו במקומם1 ',רחביהלשכונת ' ,תנוקרובי משפח

י יאחיותשל ים של אמי וסיפורידי ים על תמכוהם נ ,י מתקופה זו קלושים ביותריכרונותיז

 הגדולות1

 "כותב"ה 1הספרדי לה את "הכותב"לשכ ,כבר בגיל צעיר נכנסתי למערכת החינוך של אותם ימים

1 בכותב הוחזקו ילדים "גן ילדים" אותוים מכנהיום היינו ו ,האשכנזי "חדר"ל יה המקבילהה

 זוכרתני יא 1האלף בית"וילדות רכים בהשגחה של מבוגר או שניים1 בכותב לימדו את אותיות "

לשער שהיו אלה בעיקר  יש 1חקנו כל אותן שעות שבילינו בכותבישאבל, 1משחקיםשם אם היו 

חינוך  1 או אף גרוע מזה ,שהייתי מגיעה הביתה רטובהול אני זוכרת ערפ מתוך משחקי חצר1 

 ה במכנסיים1הפרשוהתוצאה הייתה מקובל אז, לא היה קיון לפעוטות ילנ

 

  "שערי צדק"בר אש נובית

היה בן שתי  נו1 בית"שערי צדק"שכונת תקופת חיינו בהם מביותר ם בהירים והשלמיכרונות היהז

אל  1עם משפחת ספורטה הזו חלקנו את הקומה 1המרווחת ,היואנו גרנו בקומה השני ,קומות

 ,ניוליתפכך קראנו לה בס,"הסיטוח" - מרפסת גדולהלנו היינו עולים בגרם מדרגות1 הייתה  תנויב

לו הייתה לנו אז המודעות שיש לנו היום " :אני חושבת לעצמיהיום  שלנו1 בה תלינו את הכביסהו

 1מביאים את הטבע אל הביתהיינו באותה מרפסת ענקית, ובמיוחד  ,של עציצים חשיבותםעל  

"הסטטה"  קראנו לה  ,של אמי הלסבתי, אמ אם כי ,כלל כךא חשב על בתקופה ההיא איש לאבל 

בבישול המזרחי1  יםשתמשמבהם ש בעיקר בצמחי תבלין ,עציציםב ההייתה חצר מלא ,בערבית

 ה1תיילא ה צמחייה זואצלנו גם 

1 זכוכיתעשוי היה אחד הקירות בה ש ,אני ממשיכה בתיאור הבית1 בכניסה לבית הייתה המבואה

ביסה והנוחיות1 חדר הכהיו לצדו  1שהאיר כבר עם הזריחה את הבית ,ענקהיה זה קיר זכוכית 

 דלת עץ הפרידה בין החלק הזה לבין החדרים הפנימיים1
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שני החדרים והמטבח והאמבטיה1 החדר הקדמי היה הסלון,  ,בבית פנימה היו שלושה חדרים

 ,אותנושימש והשני  ,חנולה וילדיהואת שימש את הנונה ם1 האחד בגודלשווים האחרים היו 

 ל פי הסטנדרטים של אותם ימים1הילדים וההורים1 הבית נחשב למרווח ע

 וגיער השאיושבים  רק כשבו היו  ,סא נדנדה עשוי עץ וקשיבו כו ,הסלון "המפואר" כלל ריהוט

1 עוד היו רח אורחים חשובים רביםיאזה סאות1 שולחן יוסביבו כ ,שולחן מרובע גדול ,אורחים

שנכנס  ,ד מכשיר רדיועליו עמששולחן קטן ו ,למיטה בעת הצורך השנפתח ,ישיבה תספ בסלון

למטבח  ,הביתה לאחר הקמת המדינה1 מיקום הסלון הפך אותו לחדר  מעבר לשני חדרי המגורים

מא יא ושליעליהן בו ,שם עמדו שתי פתיליות ,ולאמבטיה1 אני זוכרת שלבו של הבית היה המטבח

רנו בתום ולשם חז ,שם אכלנו את ארוחת הבוקר לפני צאתנו לבית הספר 1והנונה את הארוחות

עם יחד אורז או תפוחי אדמה מטוגנים ואחר כך מבושלים  :שכללה ,הלימודים לארוחת הצהרים

מרק עוף או  ,בעיקר בחורף ,כנראה בגרוזינית1 היה גם מרק ,שקראנו להם לוקבבי ,קציצות בשר

כי אבא היה עסוק בחנותו  ,מאישם החלפנו חוויות עם א 1בשר1 במטבח הרגשנו חם ונעיםמרק 

 מרכז המסחרי1ב

 

 יום הכביסה

מוקדם בבוקר הייתה  1יום חמישי מדינערך ש ,יום הכביסהאחד הימים הזכורים לי ביותר היה 

ישובה על שרפרף נמוך1  ,התמקמה בחדר הכביסההיא  1מהכפר ליפתא יהימגיעה הכובסת הערב

 ,בגדים, סדינים ,לתוך המים ,בה הוכנסושאותה גיגית  ,רכונה על "הפיילה" ,עבדה יום שלםהיא 

ל הכבסים הלבנים ואליו הוכנסו קודם כש ים,דוד המים הרותח עמדדה צל מגבות ומה לא1

הוצאה  ,יםיולאחר רתיחה אחת ושת ,בכף עץ גדולה היו בוחשים בכביסה 1פתיתי סבון בתוספת

 ,כמה פעמים )אז לא היו בעיות של מים(הכביסה נשטפה מים נקיים1 ב מלאהאל גיגית  ההכביס

 ן גליל קטןיזה היה מ "1כחול כביסה"מכניסה מא יאשטפה היטב הייתה ולאחר שהכביסה נ

 ,מים הנקייםתוך ההכניסו ל את השקית 1נתון בשקית בד קטנהוהיה  ,שני סנטימטריםכ גודלוש

, שאם לא כן, הוא היה מן הגיגיתמיד הוציאו אותו   1היה אמור להלבין את הכביסה "כחול"וה

 במקום להלבינה1  ,בכחול את הכביסהצובע 

, כי לא "ארוחת עניים"1 קראנו לה ובכמוןבלחם  תביום זה נהגנו לאכול ארוחת עדשים מטובל

אהבנו את הארוחה  ,הילדים ,אנחנו לבשל ארוחה רצינית שמצריכה זמן רב יותר1כדי זמן די היה 

 1(קראנו לה בספניולית ננינטשה )עדשיםוהזו מאוד 

 

היא ערכה את מגהץ הפחמים  1הצהיהדודה חנולה הייתה זו שג 1הוץייום הגלאחר הכביסה הגיע  

נפתחה פעם אחר  חולצהה 1ל חולצה גוהצה כחצי שעהלה לגהץ את חולצותיו של ניסים1 כוהח

 ,וכך הלאה ,נייהשעברה לחולצה ה ,ורק לאחר שהייתה מרוצה ,פעם כדי לבדוק שאין שום קמט
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כאשר היה לנו מגהץ  ,הגיהוץ החל בסוף שנות הארבעים ,וואילו אצלנ 1הוץילאורך כל יום הג

שהייתה ידועה גם כחולת  ,ולא הקפדנו כמו דודתנו ,הוץיהצנו בחדרנו על קרש גיאז ג 1חשמלי

 קיון1ינ

הייתי אני  1האחות הרביעית, רותי ,בבית החולים וואלך ,ארבע שנים לאחר הולדתי הגיחה לעולם

ההיא מן התקופה שלי כרונות ירנגה1 הזוס רתגב יתההגננת הי '1אליאנס'כבר בגן של בית הספר 

אבל, אני  שהייתה כבר בכיתה א'1 ,רבקה אחותי הגדולהלקחה אותי אתה עדיין1 כנראה מועטים 

אז 1 המאורעות שהתחוללו 1941שנולדה בשנת  ,האכזבה של אבא מן הבת הרביעית זוכרת את

העולם מצוי במלחמה קשה1 היטלר וצבאו ה היבעולם הקהו במקצת את האכזבה1 בתקופה זו 

האחר נשאר בידי שלטון  הכשחלק ,בלגיה וחלק מצרפתאת  ,את הולנד ,הצליחו לכבוש את פולין

להצרת תנאי לגטאות החלו להגיע ידיעות על הכנסת היהודים בפולין  1שהיה פרו גרמני ,וישי

1 לברוח לברית המועצות ויחלהטיל עליהם גזרות מגזרות שונות1 חלק מהם הצלכדי ו ,חייהם

שהביא   ,מולוטוב-פהידוע בשם הסכם ריבנטרו ,עם גרמניה חוזה חתם על שליט ברית המועצות

  לגרמניה1 ועצותמהית ברבין  פוליןל חלוקת עלהסכם חשאי 

באמצעות העולם היה עם והקשר היחיד עם אירופה ו ,בינתיים ,רחוקההייתה בארץ החזית 

שלמעטים  מכשיר ן,טלפושיחות  ותעבאמצושחיים עדיין באירופה,  עם בני משפחה התכתבות

ם על מה יהקשר העיקרי היה באמצעות העיתונים1 הם היו המדווחים העיקרי 1בביתם היהבלבד 

היה גם רדיו, אבל זה היה  ,כמובן 1המלחמה ומתקדמת על הדרך שבה מתנהלתשנעשה באירופה ו

החיים לזרום  המשיכו  ךכו1 ההיא בתקופהרדיו היה  ותמעטמשפחות רק לו ,מצרך די נדיר

 בנתיבם1

זה  1חם שעזר לנו להתעורר מן השינה ביא קפה הפוךהיה מיומו,  תלעבוד יוצא אבא לפני שהיה 

ואנו  ,יומי שאבא לא ויתר עליויומזה היה פינוק  טה בדרך אל האמבטיה1ימן המ הקפיץ אותנו

 כאשרהקושי היה  ועיקר ,סיים את הרחצהת תחשם חיכינו בתור עד שכל א כמובן שלא1 

השנים לא  ןשבאות ,טיהבשהאריך לשהות באמ ,האמבטיה נתפסה על ידי בן דודתנו ניסים

 מוש1יהופרדה מבית הש

כשהוא  ,אבא יוצא למלאכת יומוהיה  ,קריאת עיתון הבוקרלאחר ו בתום הכנת הקפה וחלוקתו

סידור הבית  -תחילה במלאכת יומה המא יאואילו חבוש בכובע לבד, ולבוש בחליפתו המהודרת 

 גנים1 לבעיקר לבתי הספר ו לאחר שארבע הבנות נפוצו כל אחת לדרכה,

 

 מערכת החינוך של היישובבאני משתלבת 

היה ממוקם ליד שוק ש ,"בית הספר "אליאנסהיה  באליו הלכתי לראשונה לאחר הכותשהמקום 

הצד האחר  ואילו ,רת את הבנותיד בית הספר ששאל רחוב זה פנה צ 1אגריפס ובברח ,מחנה יהודה

 מש את הבנים1יש
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"כל ישראל  רת דורות רבים של תלמידים?הארגון  ששמו היהישש ,זה ת ספרעל שם מי נקרא בי

בביתו של   1151במאי  11 –שהתכנסו ב  ,ועסקנים יהודיםהוקם על ידי אנשי רוח )כי"ח(,  חברים"

רתם היא לעזור לבני עמם טהם הכריזו שמ 1( בפריז"אלמקווה ישר"קרל )שרל( נטר )מייסד 

 ,אכן לות ישראל באשר הן, בשל המצב הירוד של היהודים ברחבי העולם1יובקה היושבים בציון

 ל ידי משטרת האפיפיור1עה נחטף ילד יהודי מהלכשב ,כי"ח נוסד אחרי פרשת אדגרדו מורטרה

 Allianceובצרפתית  ,יזראליט אוניברסל" "אליאנס גםנקראה היא ו ,"אליאנס" היאחברת כי"ח 

Israélite Universelleבירושלים שקומתי גדול ליד שכונת מחנה יהודה -1 החברה רכשה מבנה דו

 ,היה זה בית ספר תיכון מקצועיספר כי"ח לתורה ומלאכה". ה"בית  תאוייסדה בו  ,1112  בשנת

ית והרבנים החרדים ראו בבית ספר שלמדו בו גם מקצועות כלליים1 אולם, ראשי העדה האשכנז

"שימוש   ת הספרנעשה בבי ,לדעתם 1כללייםהימודים להת בוטת למעטשבו התורה מת זה מקום

הוחרמו, נודו וספגו קללות נמרצות1 למרות  ת הספרחולין לשפת הקודש"1 המורים וראשי בי

 שונות1 ונוספו בו מחלקות מקצועיות ,להתרחב ספרהת הביקורת הוסיף בי

הוא תיעד את חיי היהודים בירושלים  1עד את התקופה היה פנחס גרייבסקייד האישים שתאח

של אישים וכתב את תולדות  ןזיכרוורשמי ליקט תעודות היסטוריות הוא  119.1 –החל מ 

 המשפחות המפורסמות ביישוב1 הוא ערך היסטוריה מפורטת של היישוב הישן1 

 : 1 גרייבסקי וכך מציין

דה היה ביצירה זו דבר בלתי שכיח, בית ספר לילדי ישראל שבו ילמדו חניכיו שפות, לעצם העוב"  

ומחשש  ,סת את בעליה1 הופעה זו עוררה את חמת החרדים הקיצונייםנמלאכת יד ועבודה המפר

פתחו1 יפן יחתור המוסד תחת קיומם ועמדתם הכלכלית והמוסרית מצאו לנכון להחרימו תיכף בה

ל פקידי השלטונות וכן לתמיכת עדת הספרדים בירושלים אשר שאפה אלא שהודות לעזרתם ש

 1"ם הנאוריםיבכר לטעת אמונה רחבה ביחס למפעלו בלב תושבי ירושל להתקדמות, הצליח מר

  111 ודעמ .211 הוצאת יד בן צבי כליפא, נחלאות בלב העיר,-אצל נירית שלו, .-1 ודים, עמניסים בכרגרייבסקי, 1 1

בית הספר  שלמד באיסטנבול ונבחר לשמש מנהל היה יהודי ,טטוצמזכר בקטע ההמו ,בכרניסים 

פו יהחלואז , 1191בית הספר כי"ח בירושלים עד שנת ו כמנהל דהוא המשיך בתפקי "1אליאנס"

 Jewish)  נציג יק"א גם שימשוא בנוסף לכך ה 1בתפקיד ,אברהם אלברט ענתבי ,סגנו

Assosiation Colonisation ) סייע הן לחלוצים ולאנשי היישוב החדש  ובתפקידו זה  ,םבירושלי

 1לפועלים ולאומנים עניים לבנות שכונה למגוריהםוהן  

 1:פורה של שכונהיסבספרו מספר דוד סיטון 

רוצה לדעת מה  '–הוא פונה אלי  – '111 כבודו רוצה לשמוע' "גבר מסורבל וכבד גוף מתקרב אלינו

כל  יאתה וול איש אחד כבודו מי בנה שכונות אלה, הא? 111היה היה פה לפני כמה שנים?111 יודע

מתקרב האיש אלי, נוטלני  – 'סניור ענתבי ז"ל? לאת שמו ש שמע כבודותהתהילה והתשבחות111
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 ואיכה יסיחו פעולותיו מהלב? יש מעלות היה האיש הזה, מצוות כרימון פעל,'א בידו ומוסיף:

והוא העניק להם בתים שלמים, בכל שנה  –ו לארץ ל לעשרות עלומשפחות דלות ומחוסרות כ

 'היכן יש יהודים כאלה היום? השומע כבודו? 1בעלי בתים הם –שלמו פרוטות, וכיום 

  1' "של מסייה ענתבישכונתו 'אני תושב  : ונענה באזור היכן הוא גר לכל מי שנשא

 2161 ודעמ ,בלב העיר נירית שלו כליפא,נחלאות אצל 241 ודעמסיפורה של שכונה ד סיטון, דו 11

 

סורנגה  רתגב הייתי בגן של  "אליאנס"בבית הספר משפחת קוקיא: של בנות הנחזור לעלילות 

לינה דה יווא–ו אלנד"אחר כבוד ללמוד בבית הספר  תירהועב שש שנים,ילדה כבת   - ואז ,כשנה

 1רוטשילד"

ת היטב רהגיע תורי1 אני זוכ והנה ,רבקה - אחריה  ,ולה אסתרדי למדו בבית הספר אחותי הגילפנ

צעדתי כל  ,תי עצמאותישכבר אז גיל ,ואני 1מהרשות אותי להומא לא יכלה לליוא ,שמשהו קרה

שמולו ניצב לתפארה  ,דוד ילין עד לצומת ובלכיוון רח ואלפנדרי  ןנבו ובותשברחמביתי  ךהדר

כתי המש נו1יים בכיסמצוי יםהמיל או שני ושבו היינו רואים סרטים כשהי ,קולנוע "אדיסון"

התנוסס  19.9שעד שנת  ,לשעברהשגרירות הגרמנית  ביתעד ל תיירד 1פינס ובימינה לרח משם

הצטרפותה עם פרוץ מלחמת העולם השנייה ובשנה זו,  1 תורן גבוהעל גבי  רסקדגל צלב ה יהעלמ

 וברחב תיהמשכ הוחרם המבנה לטובת הצבא הבריטי1 ,אנגליה למלחמה לצד צרפת ורוסיהשל 

הצמוד למבנה הקונסוליה הגרמנית לשעבר  "וליםחביקור "חולים העל פני בית  לפתיח ,הנביאים

 ,שהייתה הרופאה של אחינו אודי ,רופאת הילדים המהוללה ,ביתה של ד"ר  כגן תי דרךועבר

טלקי , יי על פני בית החולים האתהנביאים חלפ ובבסופו של רח1 1961בשנת  שנולד מאוחר יותר,

ואני הקטנה נכנסת  ,דלת ענקית ובו קבועה ,ניצב בפינה בית הספר המיוחל הוהנ ,ימינהתי פני

 1כל הדרך הביתהאת ובסיום הבחינה חוזרת  ,עושה מה שצריך ,שואלת היכן נבחנים ,בשעריו

 

 ייחודו של בית הספר

 ותנשבעברית נקרא על שם המנהלות הראשו ,מה מייחד את בית הספר "אוולינה דה רוטשילד"

ת בי" :י התלמידותבפת הספר נקרא , שהגיעה אחריה? בילוי אתל ומיססהאגדית לנדאו חנה מיס 

הוא הוקם שבטי ישראל1 קודם לכן  ובברח נערצת1 הוא ממוקםעל שם המנהלת ה "לנדאו ספר 

ורי ואלברט כהן, והיה לבית הספר הראשון לבנות יעל ידי משה מונטיפ 1154בעיר העתיקה בשנת 

 תפירה וסריגה ודת1בנות יועד בעיקר ללמד הוא  1דשהבעת הח

 - וחמש שנים לאחר מכן ,הרב קוק ובלרח ,אל העיר המערבית הבית הספר דיר רעב 1191  שנתב

תו הפרטי יכב 1116נבנה בשנת ין ימאות1 הבנצעד מלחמת הע ,ברחוב הנביאיםאל משכנו הקבוע 

הבנקאי השוויצרי פשט את 1 ם "מחניים"נקרא בשו ,טינגרכצרי יוהנס פרוישל הבנקאי השוו

מנהלת1 היא הייתה ל מונתה חנה לנדאו רתגב 1והבית נרכש על ידי "אגודת אחים מלונדון" ,הרגל
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אורתודוקסית1 בביתה היו מתארחים לעתים חשובי הממשל, חשובי ושה רווקה, נעימת סבר יא

לימים הדירו  1אנטי ציוניתאך הייתה ידועה כ ,היא אהבה את הארץ 1היישוב ונכבדים ערביים

 מנהיגי הציונות את רגליהם מביתה1

עם הפסקה בזמן מלחמת  ,1946ועד מותה בשנת   1199 נתהלה את בית הספר ביד רמה משיהיא נ

 ,ספר להישגים מרשימיםהבית הגיע בימיה  אז גורשה מן הארץ למצרים1ש ,העולם הראשונה

של  אסלתהו או אליו ילדות ממשפחות השמננרשמ 1והיה לאחד מבתי הספר היוקרתיים בעיר

היום לשכת השר של  נתשוכ זהבניין ב1 תלמידות ארבע מאותלהיה מקום בבית הספר  העיר1

 משרד החינוך1

מנהל "הקרן הקיימת  ,שקיןימנחם אוסהזה יש לציין שבשנות העשרים התגורר בבית המפואר 

 ,והנציב העליון ,ייתה רעידת אדמהה 1921–שב  ר חאלץ לעזוב את הדירה לאנלישראל"1 הוא 

נפגע ברעידה, עבר להתגורר בבית ווריה שעל רכס הר הצופים טשהתגורר באוגוסטה ויק

שבנו את בית הנציב העליון ליד הר העצה  לאחר1 השקין עבר להתגורר ברחבייואוס ",מחניים"

 1לתפקד כבית ספרהמבנה  חזר   ,הרעה

 

דגש תורני עם דרך ששם  ,חינוך יתהו היתומטר ,דתית החינוך בבית הספר היה באוריינטציה

הצוות של בית הדגש היה על האנגלית1 ו ,אנגליתבהיה דו לשוני1 למדנו בעברית ו לימודארץ1 ה

ובעיקר הוא הכשיר  ,ובות, אזרחיות נאמנות לארץטחינך את תלמידותיו להיות יהודיות  הספר

 את הבנות להיות עצמאיות בחיים1

החצר הייתה גדולה  1למסדר בחצר בית הספר התייצבנובוקר  מדי 1הספר היה קפדניהחינוך בבית 

כל כיתה והטור שלה יחד עם מורתה1  1מאוד והכילה את כל התלמידות שעמדו בטורים טורים

את תלמידותיה  סרקההיא  1החצרפני המנהלת הייתה משקיפה עלינו ממרפסת שהשקיפה על 

 1מסודרות ונקיות ,ת הספרשכולנו הגענו בתלבושת בי דקהוב

סמל בית  עליוו ,חולצה לבנה וכובע קש מעוטר בסרט כחול -ומתחתיו  ,בקיץ לבשנו סרפן כחול

היה ברט  ,במקום הכובע ,1 בחורףשמציין את חמשת בניו של רוטשילדיד מחזיקה באגד   - הספר

המציין את חמשה  היד עם אגד –ל בית הספר מהיה רקום סו שעל כיס ,קט כחול, ונוסף ז'כחול

 1בני רוטשילד

מפטיפון  השם צעדנו לקול מוסיקה שבקע 1אל המבואה ,כיתה אחר כיתה ,בתום המסדר פנינו

בתלבושת  כשורההכול ש יווכחהלשסקרה אותנו בעין בוחנת  ,על פני המנהלת וחלפנ 1שהוצב בצד

 ,ת התפילה1 שם התפללנוומיד ירדנו אל בי ,ו את המורותרכניב תהעם כניסתנו לכי 1ובהופעה שלנו

 תלמידה אחרת את פרשת השבוע1 הקראוכל שבוע 

 

 פורי:יסבנמשיך  ,לאחר שהכרנו את תולדות בית הספר
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נמוכת ושה מבוגרת יאהייתה היא  1ומורתי הייתה גב' ברוך ,התקבלתי לבית הספר לכיתה א'

1 למדנו הרבה לתשהצמידו את מעט השער לגולגו ,שערה הדליל היה מלא במכבנות שערו ,קומה

לקרוא בצורה  ,כלומר  :,recitaion arithmetic ,reading, grammer:מקצועות באנגלית כמו

מולדת  ,היסטוריהלמדנו תורה,  עברית שפה הב 1נה וכהנההד מקצועות כווע ,נכונה ומוטעמת

י אל השדה כד הלא יצאנו החוצ 1תמונותב  ים בוננתהיינו מ ,שנקרא הסתכלות, כלומר ,טבעו

 1עודו ,לראות את הדבר האמתי

השלג היה  1מדי שנה בשנהשחזרה על עצמה כמעט  ,תופעה תדירההגשם והשלג באותן השנים היו 

מאחר שבית הספר בית הספר בעטיו1 נסגר ורק לעתים רחוקות  ,מכסה את ירושלים במעטה לבן

 ,מיל שבעהכאליו, עה לנסי "מילימים"כמה  ,בימי גשם ושלג ,נו מאבאבליק ,היה מרוחק מן הבית

ונות קבית הספר וממנו הביתה1 בכסף שחסכנו היינו ל והלכנו ברגל א םולרוב שמרנו אות

 ממתקים1

ו מתגרדות מאוד1 נהיי ,ממנו את הכףיוכשח ,כל שנה סבלנו מאבעבועות קור שניפחו את כף הרגל

היה תנור של ההעליון  ובחלק 1וכולנו היינו מסתופפים סביבו ,בביתנו היה תנור אחד שחומם בנפט

והוא היה לנו  ,ו שמים עליו פרוסות לחםנהיה פתוח היי אוו, וכשהו באמצעותפתח שנפתח 

 ,התנור ,1 בקיצורשהדיפו ריח נהדר גם קליפות תפוזיםחממנו שמלי של היום1 עליו חכטוסטר ה

כול התנהל שקראנו לו בספניולית או בערבית "סובה", היה מרכז החיים שלנו בתקופת החורף1 ה

 סביבו1

ב התחלקו "התלמידות שלמדו בו מכיתה א' ועד י 1מאודקפדנית בית הספר הנהיג משמעת 

תלמידות שנבחרו  ,האחראיות על המשמעתהיו בוגרת1 בחטיבה הבוגרת ולחטיבה לחטיבה צעירה 

 ,שומרות המשמעת ,כלומר ,prifectsלהיות  1 עליהן היהבשל התנהגות למופת )על דעת המחנך(

ישבו שאו  ,התרוצצושהתלמידות  גיחו עלשוה ,שטיילו בהפסקות לאורך הפרוזדורים ובחצר

אותם גמדים  ,elfs'' -פינות שונות1 לגיל הצעיר נבחרו  שוב התלמידות הטובות והיו לבושוחחו 

התלמידות לא צעקו,  1ר "לנדאו" ההתנהלות הייתה מופתיתבבית הספ ,שומרי המשמעת1 ואכן

 היו יוצאות דופן1  ,אם קרו ו,תופעות כאל 1ורבלא דחפו,  לא 

התלמידות התארגנות של  כלולא אפשר  ,בית הספר היה נאמן לחלוטין לשלטון המנדטורי

חברות בארגונים שיצאו חוצץ נגד השלטון הבריטי1 אני מדברת על התת או ות נוער ציוניותנועב

יישוב על פלגיו השונים  פעל השנים של סוף מלחמת העולם השנייה ובעיקר אחריה, כאשר ה

שהייתה כנראה חברה צעירה  ,אחותי הבכורה ,בדרכים שונות להשגת סיום המנדט1 אסתר

נהוג היה על התנהגות לא נאותה  ,בבית הספר מקובלוכ 1נתפסה ,והייתה בכיתה י"א "הגנה"ב

ו שלושה )הי צבע הכרטיס השתנה ,ה יותרגככל שההתנהגות הייתה חרי 1לתת כרטיס בצבע אפור

שגם היא הייתה  ,והיא הייתה מועמדת לסילוק מבית הספר1 רק לאחר התערבות אמנו ,צבעים(

פעילותה הלא את בתנאי שהנערה תתחייב להפסיק  ,הוסכם לבטל את הגזרה ,בוגרת בית הספר

 רצויה1
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ק לחל ונהגברוב עדות ישראל   1חג החנוכהכמו  ,דברים נעימים מבית הספרזכורים לי עם זאת, 

אני כבר }שילינג של מטבע של גרוש או  הבלכל אחת מהתלמידות קי ,ואכן '1דמי חנוכה'בחג זה  

הלמידה בבית  הוא הובא ישר מן הבנק1 1עדיין כי אף יד לא נגעה בו ,שהיה חדש ונוצץ (,לא זוכרת

1 כשהיית אומרת שאת לומדת בבית הספר למדי סטטוס חברתי גבוה ,הבנות ,הספר הקנתה לנו

ללמוד בבית הספר היוקרתי הזה  ,השתאות1 ואכןשל ההתייחסות הייתה של כבוד או  ",נדאול"

 בנות לבית קוקיא1ארבע  מנית למדנו בוזבמיוחד שבו  ,עלה להורינו כסף רב

ירושלים1 כבר ברותי הספריות יהתחלתי להשתמש בש "אוולינה" בתקופת הלימוד בבית הספר

ת ייפרלס תימהפכתי לאוהבת קריאה מושבעת1 לכן נרש ,הכאשר השתלטתי על הקריא ,יתה א'בכ

 את הספרלקרוא מדי יום ביומו, כי גמרתי  האליה הייתי מגיע ,החבשים ובשבסוף רח "בני ברית"

במיוחד  ,אך לא היה נוהג לקנות ספרים ,חינוך מעולהאמנם בלנו יברגע שהגעתי הביתה1 בביתנו ק

הצורך שלי  פקה אתיסלא  "בני ברית"ת יאחר שספריספריות1 מ הקריאה עמדו לרשותנו שלצורך

בב אותי וידע יהספרן שח ,שטראוס, שם ובין הפועלים שברחייה בבנינרשמתי גם לספר ,בספרים

 כל פעם שהגעתי1בנתן לי יותר מספר אחד  ,את תאוותי לקריאה

 הנפש :כמו ,לאים הרבה יותר גבוהיםיבתקופת הנעורים הזו קראתי ספרים שהתאימו לג

אחד  אחרים1, ואנה קרנינה, מלחמה ושלום, וףטז'אן כריסעל אין סוף כרכיה1 כך גם  הקסומה

זוכרת  ישאנ ובדה,עה 1רוג'ה מרטין דה גאר של בית טיבוד היה חוימבהספרים שהרשימו אותי 

שעסק  ,יותר מכול על התרשמותי מן הספר המעיד ,את שם המחבר אחרי כל כך הרבה שנים

מלחמת הגזים בגיבור הספר שנפגע  הרשים אותי  1אשונה על זוועותיהבמלחמת העולם הר

 את הידע הלשוני ,שהייתה נהוגה בחזית בין צרפת לגרמניה1 הקריאה העשירה את עולמי הרוחני

 פה ובכתב1  בעל –שלי רבליתו, את היכולת הושלי

ה אחת י את ירושלים והתגייסתי לצבא1 הקריאה הייתתעזבשעד ספרים המשכתי להחליף 

 1יה קרובה לביתייההבדל היחיד הוא שאין ספר 1נמשכת עד עצם היום הזהוהיא  ,ההנאות שלי

גם מהספרות העברית וגם מן הלועזית1 אני מוקפת ספרים מכל  ,לכן אני קונה הרבה ספרים

 את נכדתי אלה1 שבחדר השינה, בחדר האורחים ובחדר הקטן המשמ :העברים

בית  1עם פרוץ מלחמת העצמאות מההסתיי "טשילדוולינה דה ראו"תקופת הלימוד בבית הספר 

 1קרנו בבית הספריחצי שנה לא ב 1הלימודים פסקו 1אזור מוסררהב ממש על הגבול עמדהספר 

על  1הנכנסים אל העירעוד יותר מעטים היוצאים ומעטים  ,מצור קשהבירושלים הייתה נתונה 

 ירושלים בפרקים הבאים1ב הסיפור המלחמ

 

 "שערי צדק"החברתיים בשכונת  החיים

שבתים חד קומתיים וכמה בתים מעטים בני  ,הייתה בנויה סביב חצר ענקית "שערי צדק"שכונת 

ל דייריו היו כו ,קומות או ארבע שלוש בןבניין  עמד צפוניבצד המקיפים אותה1 שתי קומות 



 1. 

צד זה בהרמוניה חיו זה לומכל עדות ישראל באו כל תושביה בה חרדים1 זו הייתה שכונה ש

כרות קרובה בכל מה שקורה בבית פנימה אצל כל יהבמעורבות וב , שהתבטאהשכנות טובהבו

ילידי הארץ1 ואף  והילדים היכל השכנים1 היו בה ספרדים ואשכנזים, עירקים, ויוצאי יוון, אך 

  הלנו חיים חברתיים עשירים1ינ ,שלמדנו בבתי ספר שונים

בדיקות קיימות לא היו  בתקופה ההיאכונה הכל כך ביתית1 אחת אופיינית לש הדוגמוהרי 

מא יוכאשר א 1בנות חמש בתהיינו משפחה  1ילודין היאת מ נו מראשדעשלא י ךכ אולטרא סאונד,

  ,מא בןיאילדה וכאשר  1בן ווולד ליאבינו שאולי סוף סוף יציפה שית, יריון בפעם השיהייתה בה

קריאות שלא היו  ", יש לי בן! יש לי בן!" :בשאגות שמחהפרץ אבא לפנות בוקר אל השכונה וחזר 

וכולם  ,ואתם את כל השכונה ניין, את השכנים בב והעירהקריאות הנרגשות האלו  1יניות לויאופ

הפך להיות הילד של  ,זה היה שמו ,ואודי ,ממשרגיל  תילבשמחו בשמחת משפחתנו1 המחזה היה 

 סוף דודים ודודות תושבי השכונה1אין  לשו  - אחיותיואנו,  -אמהות   חמש

פנויה  ,תאך מאחר שלנו הייתה חצר ענקי 1אפיינו את העיר ירושליםבשכונה חקנו יששהמשחקים 

חקנו בה משחקי מחניים, משחק יש (, באותם הימים? למי הייתה מכונית)מכל חפץ או מכונית 

והנחנו קרש  ,יתה לנורשת לא הי 1החלוקה נעשתה באופן אקראיו ,שבו התחלקנו לשתי קבוצות

 שסימן את הגבול בין שתי הקבוצות1 ,ארוך

כאשר משני צדי  ,או בזוגות, וגם בשלשות ביחידיםקפיצה על חבל בתופסת, במחבואים ובשיחקנו 

 ":קלס"היה גם משחק  השלישית קופצת1בעוד  ,החבל תא מגלגלותובנות שתי החבל עומדות 

שרטטנו 1 באבקה לבנה על האדמהבועים ירסימנו  ,השכונה שלנו לא הייתה מרוצפתש ווןכימ

 במקוםו ,היינו מטילים אבן חלקהשאו  ן הריבועים המסומנים,צורה של אווירון והיינו קופצים בי

ל עשינו במו ידינו והכ 1מיוןהשתמשנו בד היינו קופצים ומשלימים את המשימה1 ,שהיא נפלה

כמו חדרי הילדים  ,בצעצועיםנו מוצפים יבת לא היוימים באותם  ולא קנו לנו צעצועים1  ,כמעט

 נו1ינכדשל נו או ישל ילד

את האבנים היינו מחפשים  1נות גבוההמזה למיוהבמשחק  והגענו ",חמש אבנים"משחקים  היינו

שקראנו  ,היו גם אבנים קנויות תהיינה מרובעות ובגודל אחיד1 ןהשתדלנו שה 1ר הענקית שלנובחצ

 ,רתהיו גם משחקים רגועים יו תה שמונה זרועות היוצאות מן המרכז1היי ןוצורת ",ג'קסים"להן 

שנבחרו לשבת בכס המלוכה היינו מתקדמים לעבר הבן או הבת  - כמו "שלום אדוני המלך"

ועל פי ההצגה היה צריך  ?",איפה הייתם ומה עשיתם" :והוא היה שואל ,ומציגים בפניו משהו

 לנחש היכן היינו ומה עשינו1

 ,כדי לשחק במשחק זה 1"אלמבוליקה"היה משחק  ,מאוד בילדותנונפוץ שהיה  אחר,משחק 

עשרים של כ בגודל  ומקל קטן  של חמישים עד שישים סנטימטרים ך רמקל באוהכין נדרשנו ל

ככל שהצלחנו להתרחק  1מכים במקל הגדול על הקטןו היינו מחדדים את קצותיו 1סנטימטרים

 למנצחת1קבוצתנו כך נחשבה  ,מתחנת המוצא
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וכל אחד מן המשחקים היה  ,היינו כורים גומות קטנות ,שהם גלעיני המשמ ,בעונת "הגוגואים"

כשהוא כורע במרחק מסוים מן הגומה1 באותם הימים שלו, חייב להכניס לגומה את הגוגו 

הם ידעו שאין לזרוק אף  1אותם שמרו לנו בני המשפחה ,שקיות מלאות גוגואים ובידינוהתהלכנו 

מר כל עונת שכלל זה נ ,כי בזה היה תלוי גורל ההצלחה במשחק1 אכן ,של משמשאחד גלעין לא 

הבלורות הן ג'ולות  "1בלורות"עברנו ל ,ה תקופת המשמשיםמוכשת המשמשים הקצרה של הקיץ1

 משו אותנו לגוגואים1ישקודם לכן ש ,ואותן היינו מכניסים לאותן גומות ,מזכוכית בצבעים שונים

ת שנקראה רגולה אחבשאתה קלענו  ,לות הייתה גולה גדולה שנקראה "ראסייה"ק הג'וחבמש

 ניתן היה1 בעונת הג'ולות "פושטיתב"זכוכית דקה, או עשויה  שהייתה -" גזזית" , או"בנדורה"

 ערכים שונים1מלות ממינים שונים ווילדים מסתובבים עם כיסים מלאים בג' ותראל

וכדי ליצור  , לדוגמה,כמו רביעיות עם שמות סופרים ,שהיו בהם משחקים יםמעטבתים היו 

שהיה ,"יאליקב"את חיים נחמן  ותן לי ,שהיה סופר ,היינו אומרים "קח את פיכמן" ,הירביעי

 משורר1

אותם היינו ש ,ים שעטפו שוקולדים איכותיים ופרסים מסוגים שוניםהבאספנו ז ,הבנות ,אנחנו

יר יוסף הפרטי1 אחד המשחקים הפשוטים כלל דף נלנו בא חסרוזהבים שבמחליפים בפרסים או 

ילד, ילדה, חי,  :כל רובריקה )טור(כותרת  של רושמים ב היינוו שרטטנו קווים ארוכים 1פרוןיוע

ואנחנו  ,א' ב' –צומח, דומם, עיר, ארץ1 אחד המשחקים היה מתחיל למנות בשקט את אותיות ה 

לחפש החילונו  ,בהעצר ש אותוב !עצור ,מרכלו ,מילה "סטופ"אמצעות הבהיינו עוצרים אותו 

 שסיים גרם לכולם להפסיק את הכתיבה1 הראשון 1ן הלאהילדה וכשל  ,שם של ילדות רימהב

שחק הזה יכול היה מה 1אחריםלר שמאיותר רבים שמות לו שהיו  היה זהבמרב הנקודות הזוכה 

מד אותנו שמות של בעלי זה לימשחק  בלי שהצקנו למבוגרים1 ,ולהעסיק אותנו ,שעות הימשךל

  , שלא הכרנו קודם לכן1חיים, צמחים, וערים

 הם - שניים מן הילדים את החמורהיוו  במשחק זה "1החמור"משחק חברתי אחר היה משחק 

ות כמו יצבנהארבע גפיים  יצרה מראה שלוריו של השני בתנוחה שחאחד צמוד לאכשה ,עמדו

הקופץ  1בקריאה "אסומניה אבודניה"צים עליהם היו קופ 1 המשתתפים האחריםעל הקרקעחמור 

ור תוהבא ב ,הראשון רו של ה"חמור"אכדי להגיע עד לצוו ,מאודמיומן הראשון היה צריך להיות 

 1 וזו הייתה הנאה צרופה1"החמורים" עד שכולנו טיפסנו על שני ,וכן הלאה ,וקפץ אחרי

 יף רחוק יותרעמי י - רות הייתהחוהת ,קראנו לעפיפון "טיירה" 1רים עפיפונים מנימכיניהיינו 

 1בעיקר זה היה משחק של בנים את העפיפון שלו1 וגבוה יותר

הנשים  1מעשי קונדס לא מעטים נעשו באותה חצר ענקית1 יום חמישי היה יום הכביסה בשכונה

וכדי להרים את הכביסה היו משתמשים  ,היו מותחות חבלים מצד אחד לצד השני של החצר

, חבלבמפוצל  החלק כשהוא תומך באמצעות האותו ומעמידים  ,היה מפוצלו ראשבמוט ארוך ש

 ישהייתה אדמת חמרה1 אחד ממעש ,וכל הכביסה התרוממה מן הקרקע ,את המוט יםרימומ

הייתה ין יעדלא יבשה  ו שהתנופפה ברוחואז הכביסה הלבנה  ,הקונדס היה להוריד את המוט
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ו הילדים היינו נפוצים לכל עבר לקול זעקות השבר של באדמה1 אנחנ הופכת לחומה בשל הנגיעה

 האמהות שכביסתן התלכלכה1

 הג בעומר1 כל שכונה במרחב שלל"אחד המפעלים השכונתיים  שכולם לקחו בו חלק היה מדורת 

מדורה  וכנהאנחנו  1כמו היום את1 אני זוכרת זיותר מאחרות יסתה להקים מדורה גדולה וגבוההנ

1 כבר ידענו את שעולל לנו "היטלר"שקיבל את השם  ,נו דמות של דחלילובראשה הצב ,ענקית

 ,הי הי מדורה"נו מרקדים סביב המדורה ושרים אכש ,נו אותו באשיואז העל ,הצורר הגרמני

נאספו עד תפודים ובצל שובעוד ממלהכניס  וזה1 דאגנמעין או משהו  ,"!מדורהב נשרףהיטלר 

יושבים סביבה ואוכלים את המטעמים הנהדרים הללו  ינו, היכשהמדורה גססה לאטהקודם לכן1 

את התפודים1 אבל  וחוזרים הביתה מסריחים מריח אשה של המדורה ופנינו מרוחות בפחם שסבב

איש לא ידע ולא חשב על סכנת  ואף ילד לא היה מוכן לוותר על התענוג הזה1 ,זה היה תענוג אמתי

 הפחם לגרימת מחלת הסרטן1

כדי להראות את תחפושותינו1 לנו בבית  ,כולנו ויצאנו אל מרכז החצרשנו התחפרים ובחג הפ

שהובאה כנראה ו שהייתה של אבי כשהוא היה קטןתלבושת  ,הייתה תחפושת של קוזק קווקזי

 ,הבתורה בבגד זהתחפשה  ,האחיות ,כמעט כל אחת מאתנו היא גאורגיה של היום1 ,מגרוזיה

צד בו ,החלוק היו טורי כדורים שעטרו את צד שמאל במרכז 1חגורהבן חלוק שנסגר יל מלשכ

תחפושת  ,של החלוק הייתה חרב קטנה שננעצה בחגורה וכובע בצורת קולפק1 בקיצור ניימה

כי כל היתר התחפשו לרקדניות, לשלגיות, לערביות וכו'1 בפורים נהגנו לשלוח מנות  ,יחודיתי

 תואנחנו רצנו בין השכנו ,התקרובת הכנת מגשיועל יה ימא הייתה אמונה על האפיא 1לשכנות

על פי אפתה וחילקה שה יכל א 1גם חזרנו עם תקרובת נאה ,וכמובן ,המנות ילקנו את משלוחיוח

 נוהגי העדה שלה1

בצורת כדים שלתוכם  עוצבושהנרות שלה  ,לנו הייתה חנוכיית כסף 1חג החנוכה היה יותר ביתי

אבא היה מדליק את  1ודלקה לאחר תפילת החגההחנוכייה  1לכל כד נמזג שמן והוכנסה פתילה

כל יום שנוסף נתן לאחת הבנות את התענוג של ההדלקה1 החג היה מלווה בו ,הנר הראשון

אני מרגישה את  ,וכשאני כותבת על כך 1כל שמונת ימי החגבמשך מא הייתה מכינה יבלביבות שא

ם היה מלווה בכמה לביבות שהפע ,בוקר היינו קמות לכוס הקפה מדי  טעמן של הלביבות בפי1

 הגיעהחנוכה  גיש לזכור שח תי1יעדן אמ ןג םטעוהטעם היה  ,מסוכרות ועוטות קצת קינמון

כך  ,ל סדק בדירתנווהקור הירושלמי חדר לכ ,בסוף חודש דצמברלעתים קרובות באמצע או 

 שהלביבות החמות והקפה החם היו מענה ממשי למזג האוויר החורפי1

בחנוכיות  הניצבות  על אדני החלונות, נרות הראינו את הבהובי  ,החצר הענקיתבצאתנו בערב אל 

 זה השרה עלינו אווירה קסומה1המראה הו

על תלו, קצת עדיין ביתנו ניצב אף ו ,עדייןקיימת שכונה ה 1, אני  מצרהקורי בשכונהיבב ,היום

הפכה להיות  יותיי,, חצר חווהחצר הענקית 1ה חרדיתפכההצביון השתנה1 השכונה אך , משופץ

 וחבל! ,ניטל ממנה ת ילדותי שכונוכל ייחודה של  ,מגרש חניה אחד גדול
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 ירושלים הנצורה במלחמת העצמאות 

שליש מן העם הגדול של אבדן הכשנודע על  ,מלחמת העולם השנייה הסתיימה1 השבר היה גדול

אך כאשר  19.41משנת החל , טיפין טיפיןהיהודי בידי החיה הנאצית1 לארץ הגיעו אניות מעפילים 

שהייתה  ,ה ב'יהחל מפעל עלי ,על ידי הבריטים ,קר שערי ארץ ישראליובע ,נסגרו שערי אירופה

כי  ,כך הנקראדהיינו: עלייה בלתי חוקית, על פי גזרות הבריטים1 עלייה זו  –"עלייה בלתי לגלית" 

יה מטעם המנדט ייונות עלשיכלומר ר סרטיפיקטים,ה א' הייתה העלייה של אלה שקיבלו יעלי

הגיעו אניות מעפילים כשהן מנסות להתחמק  1ה התגברהיהעלי 1בשל המצוקה באירופה ,הבריטי

 המעפילים למחנה הובאו בתחילה  1ומן הרדר הבריטי שעל הר הכרמל1 חלק גדול מן האניות נתפס

בין ם זרלשחרר את המעפילים ולפשל "ההגנה" סיון מוצלח ילאחר נאך  "1עתלית"מעצר ה

כאשר הגיעו הבריטים להחזיר את הנמלטים1 לאתר והבריטים לא הצליחו בסביבה, שהקיבוצים 

לשאלה כל הנשאלים  השיבו ,"מחנה עתלית"בו נמצאו חלק מן הנמלטים מש ציםקיבואחד הל

יועברו  ,תפסייה שתינאשכל הבריטים לכן החליטו 1 "אני תושב ארץ ישראל " -" מי אתה?"

לקליטת המספרים  שהייתה תחת שלטון בריטי1 שם הוקמו מחנות ענקיים ,יןאנשיה לקפריס

חמש ל מאתייםשעלו לחופי ישראל היו בין  בכל אנייה משבעים האניות  העצומים של המגורשים1

ללמד  )פלמ"ח ימי( ם"נשלחו מורים ואנשי פלי מחנות בקפריסיןיותר1 לאף עתים ל, ועולים מאות

 ברגע שהבריטים יעזבו את הארץ1 ,כדי להכינם לבאות ,מוני נשקיואף א ,עברית

 ההמאבק הי 19411 שנת מתום המלחמה ועדהלח"י וההגנה נגד הבריטים  ,נאבקו האצ"לובארץ 

והם הביאו את הנושא להכרעת האו"ם1 האו"ם מצדו שלח  ,בריטים נמאס מכל הסיפורלעד ש ,מר

1 הוועדה הזו סיירה אונסקו"פ שםה בנקראהיא ו ,חת שהיו בה חברים מכל יבשת ויבשתלמש

שוב יובמהלך הסיור הם הגיעו לנגב ולי ,קיבוציםבמושבים ובם, ים עירוניישובים יהודייבי

הן הגלדיולות הצבעוניות וגבוהות  ,בסיורם הם ראו שדה סייפנים 1בוץ רביביםיק - הדרומי ביותר

 ,ו להוציא אותם מן הקרקעוהם ניס ,לכבודם באותו יום ונשתל אלההם היו בטוחים ש 1הגבעול

לקה יחהיא  נים בידה1רענים זרו  ,ואז הגיעה נערה 1ולא תקוע בקרקע ,ולגילו שהצמח שתהנה ו

נגב בשטח המדינה היהודית1 הכלל נפור זה יסבעקבות ועדה1 יש הטוענים שוחברי האותם בין 

והדבר  ,ם להצעההערבירבו יסאך שוב  ,פ הציעה חלוקה של הארץ בין שני העמים"ועדת אונסקו

לא אוכל  29111141 –יום ה מ ו"מאת החלטת עצרת הא  ם להחלטה עקרונית1"חזר אל האו

אני זוכרת את הצהלות שעלו מכל בתי השכונה ואת חת עשרה שנים1 אהייתי ילדה בת  1וחלשכ

 1יות של שמחהוכבר התקהלהיו שם  1יפו ובההתארגנות של כמה מילדי השכונה לצאת אל רח

 :קהלים נשמעות קריאותתהמון המי כשמפ ,וטנדרים עמוסי חוגגים נעו ברחובותמשאיות 

 ,הקטנה ,ואני ,"!" "מדינה חופשית!" "הלאה השלטון הבריטי!"מדינה עברית, עלייה חופשית

חפת עם סשאני שותפה לרגע היסטורי1 אני נ צורחת במלוא הגרון את הסיסמאות האלה וחשה

אין מארגן  - כר ציון1 השמחה הייתה ספונטניתיאיתן לכיוון כ המחוללים והשרים שזורמים בזרם
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לה עוד עלילות  ושנכונ ,ירושליםבחלקי העם היושבים  מכלאנשים או מוביל, לוקחים בה חלק 

רעבה  ,הן של האזרחים והן של החיילים1 אני חוזרת מאוחר הביתה, עייפה ,קשות וגילויי גבורה

  מן הערב המרגש1 ייותיארו בבית את חווששנ יומספרת להורי

עצרת בתכנית החלוקה  בדבר החלטהמיד עם אשרור ה ,והנה מאתנו לא צפה את העתיד1יש א

את  תקפו כוחות ערביים בלתי סדירים"( כ"ט בנובמבר)" 1941 בנובמבר 29הכללית של האו"ם ב־

ובמקומו  ,סתייםלה ארץ ישראלעל  המנדט הבריטי אמור היה ,היישוב היהודי1 לפי החלטה זו

מורכבים בעיקר הכוחות הערביים היו  1יהודית וערבית, זו לצד זו - שתי מדינות עמדו לקום

שלא הסכימו לרעיון החלוקה1  כוחות ערביים סדיריםאבל נוספו אליהם גם  ,ישראל-מערביי ארץ

רים, ירדן, סוריה, צמ ב:חמש מדינות ערפלשו   ,1616141  -עם עזיבת הבריטים ב ,מאוחר יותר

 ותקפו את היישוב היהודי1 ,לבנון ועירק

", שבה נהרגו אגדשל " 2194ההתקפה על אוטובוס נחשבת  אותצמת העמלחמשל  יריית הפתיחה  

", שהיווה צבא סדיר ההגנהל היישוב היהודי הגנו אנשי ארגון "עחמישה יהודים מנוסעיו1 

)חיל  חי"םאנשי ה ה היהודית,יגדרובם משוחררי הבר ,איש עשרים וחמישה אלףובו כ ,למחצה

 עשרת אלפיםלהגנת היישובים, כנועד ר שואשובי הארץ, יבמסגרת כל ישהיה משמר(, כוח צבאי 

ם שבין שמונה עשרה י מאומן היטב של צעירים בגילאיכוח צבאשהיה )חיל שדה(,  חי"שאנשי ה

)פלוגות  פלמ"חה אנשי שלושת אלפיםוכ ,נועד לפעול מחוץ ליישוביםשנים, ו שנים לעשרים וחמש

הזרוע הסדירה והמגויסת של ההגנה המאומנים אימון קרבי; ובמידה פחותה יותר,  -המחץ( 

 שלו מאות אחדות של לוחמים1 ,לח"יוה ,חמיםכשלושת אלפים לושלו  ,אצ"לארגוני המחתרת: ה

 

  המסחרי תקפה על המרכזהה

אני זוכרת היטב את שיבתו של אבא לאחר יום קשה של התקפת ערביי העיר העתיקה על המרכז 

 1 הוא חזר שפוף, מלא דאגה למה שמצפה לנו בעתיד1המסחרי

ההתקפה זו הייתה  19411 בדצמבר 2-ב ירושליםשב מילאמבשכונת ההתקפה הראשונה החלה 

פה 1 ההתקהחלטת החלוקהבתגובה לבירושלים של ערביי ארץ ישראל  הראשונההגדולה 

 1ההגנהכישלון של ל הנחשבו ,הסתיימה בהרס המרכז המסחרי

 "המלך דוד"מלון מאחורי ששטח מההמרכז המסחרי היה מקום מועד לפורענות1 הוא השתרע 

של   שרות בתי מסחר קטניםיים גדולים של יהודים ועא1 היו בו בתי מסחר סיטונשער יפולכיוון 

נוצרים ומוסכים של ערבים1 בעלי המסחר היהודים לא גילו הבנה של מוסלמים ושל  ,יהודים

 "ההגנה"הצליחו אנשי לא מעטים רק לאחר מאמצים  1ולא שיתפו אתה פעולה ,"ההגנה"לצורכי 

http://he.wikipedia.org/wiki/29_%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%91%D7%9E%D7%91%D7%A8
http://he.wikipedia.org/wiki/1947
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%22%D7%98_%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%91%D7%9E%D7%91%D7%A8
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9E%D7%A0%D7%93%D7%98_%D7%94%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%98%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A8%D7%A5_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%94%D7%AA%D7%A7%D7%A4%D7%94_%D7%A2%D7%9C_%D7%90%D7%95%D7%98%D7%95%D7%91%D7%95%D7%A1_2094
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%92%D7%93
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%94%D7%92%D7%A0%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%99%22%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%99%22%D7%A9
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%9C%D7%9E%22%D7%97
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9F_%D7%A6%D7%91%D7%90%D7%99_%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9C%D7%97%22%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9E%D7%99%D7%9C%D7%90
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/2_%D7%91%D7%93%D7%A6%D7%9E%D7%91%D7%A8
http://he.wikipedia.org/wiki/1947
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%97%D7%9C%D7%98%D7%AA_%D7%94%D7%97%D7%9C%D7%95%D7%A7%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%94%D7%92%D7%A0%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9C%D7%95%D7%9F_%D7%94%D7%9E%D7%9C%D7%9A_%D7%93%D7%95%D7%93
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%A2%D7%A8_%D7%99%D7%A4%D7%95
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כיתת פקה את הצרכים המינימליים של ילמצוא מקום שאפשר היה להחביא בו כמות נשק שס

 אחת1 "הגנה"

יילים קטנה1 מציאותם של שוטרים וח "הגנה"ית ינשלחה למקום חול 1941 בנובמבר 1.-ב

 ":ההגנה"היהודים1 כמה סוחרים פנו בשאלה למפקדת  בקרבטחון יבריטים גרמה לאשליית ב

 ונענו בשלילה1 ?האם עליהם להוציא את רכושם מהמקום

הוחלט להכריז על מצב כוננות בעיר,  "ההגנה"העימות היה ידוע מראש לכל הצדדים1 במפקדת 

 ש"יבעקבות דיווחים מה שדה()חיל  חי"שהשל ו (משמר)חיל   חי"םוהופעל גיוס חלקי של ה

 1שער יפועל כוונת הערבים לפגוע ביהודים באזור ( "הגנה"של ה ידיעות)שירות 

יומיים לפני ההתקפה הופיע צמד קצינים בריטיים בחנותו  1המידע של הבריטים היה יותר ממוקד

 1  ו על משאיות ולפנות את החנותת, ועזרו לו להעמיס את מרכולסוחר ארמני ,של אליה קאווג'יאן

על ההתקפה המתקרבת, והקדימו תרופה למכה בכך  הם גםידעו הסוחרים הערבים בשוק 

 1צלביםאו ב סהרוניםימנו את דלתות חנויותיהם בשס

והחלו לצעוד לעבר  בדצמבר, התקהלו מפגינים ערבים בסמוך לשער יפו 2-בבוקרו של ה 1.:9-ב

ם החלו ה 1סכיניםבקלות ו(, כשהם מצוידים במרחוב שלומציון המלכה  - רחוב הנסיכה מרי )כיום

שהוזעקו למקום1 אנשי  "הגנה"אנשי  כמהלבזוז חנויות יהודיות ולהעלותן באש, ואז פגשו ב

ו למנוסת ההמון לעבר העיר העתיקה1 השוטרים הביאבאוויר ו אקדחיריות  כמהירו  "ההגנה"

החלו לדלוק אחרי אנשי  אך הבריטים שהיו במקום לא הניפו יד לעבר ההמון החמוש בנשק קר,

 1"ההגנה"

אלא  הערבים התעודדו מפעולת הבריטים ופרצו שוב למרכז המסחרי1 כעת לא נתקלו בהתנגדות,

פך1 השוטרים הבריטים נתנו להם יד חופשית1 חנויות היהודים נפרצו, נבזזו והועלו באש1 בעלי ילה

 חנויות ארבעיםהתברר שהחנויות שהיו במקום הותקפו במוטות ברזל ובגרזנים1 בסוף היום 

 אבל הם חולצו מהמקום1 ,עשרים יהודים נפצעו, חלקם באופן קשהו ,הועלו באש

 נעצרו ונאסרו על ידי הבריטים1 ,שניסו להגיע למרכז ולעצור בעד ההמון ,פיםנוס "הגנה"חברי 

 עלות ערבית1ברחוב הנסיכה מרי, שהיה בבש "רקס"קולנוע את  "ההגנה"הציתו חברי  בתגובה

למקום במשאית וסייעו לסוחרים להציל את הסחורות  "ההגנה"לפנות ערב הגיעו כמה מחברי 

1 יצחק פנסונפל ממנה אחד מהאנשים, נשמט ו ,שלא נשדדו1 כשהסתלקה המשאית מהמקום

 באותו יום1 ידי הערבים1 הוא היה ההרוג היחידבסכינים על והוא נרצח  ,חבריו לא הבחינו בכך

הארגון ש ,בירושלים1 העובדה "ההגנה"נפילת המרכז המסחרי הייתה פגיעה קשה ביוקרתה של 

 עוררה פקפוקים בציבור היהודי ועודדה את הערבים1 ,לא היה יכול למנוע את הרס המרכז

http://he.wikipedia.org/wiki/30_%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%91%D7%9E%D7%91%D7%A8
http://he.wikipedia.org/wiki/1947
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%94%D7%92%D7%A0%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%99%22%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%99%22%D7%A9
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%22%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%A2%D7%A8_%D7%99%D7%A4%D7%95
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%94%D7%A8
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%9C%D7%91
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%97%D7%95%D7%91_%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%9E%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%9F_%D7%94%D7%9E%D7%9C%D7%9B%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%92%D7%A0%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A7%D7%93%D7%97
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%9C%D7%A0%D7%95%D7%A2_%D7%A8%D7%A7%D7%A1
http://www.izkor.gov.il/izkor86.asp?t=8672
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ישר  ,תרתי משמע ,איש תמים היה ,אבי1 אבי אחת החנויות שנבזזו והועלו באש הייתה חנותו של

כפי שעשו לא  ,לכן לא נחפז לפנות את רכושו ,ומאמין שהשלטון הבריטי ישמור עליו ועל רכושו

ת הרעם כששמע את קולו ,שהיה באותו בוקר בחנותואחר כך,  ,פריסאבי מעט סוחרים1 

י הערבים המוסתים רצים את המונמחנותו היה אף לראות  ניתן 1המתגלגלים מכיוון שער יפו

אבי ושכן נוסף הגיפו  1"!"אטבח אל יהוד: כשבפיהם צעקה ,בזרם אדיר לכיוון המרכז המסחרי

בשני המנעולים שהיו מוכנים כבר בצד שמאל  םנעלו אות של חנויותיהם, הברזל ימיד את תריס

 וברחלסחרי מה המרכז ביןבמפגש ש 1דוד המלך ובמלט לכיוון רחיובצד ימין של התריס והחלו לה

 ,יםמילשם נכנסו השניים והסתתרו באחד החדרים הפני 1המלך דוד היה משרד של חברת החשמל

דרך מלט על נפשם יוהם יוכלו לה ,קוראים תהילים ומחכים שההשתוללות של הפורעים תדעך

 1שלום ציון המלכה - כיום ,פרינסס מרי וב מעלה רח

הגיע אל הצליחו לובהתגנבות יחידים הם  ,החשמל לצאת ממשרד חברת עם ערב העזו השנייםרק 

הלאה, הם הצליחו לעבור משם פרינסס מרי1 לרחוב  "ג'נרלי"שניצב בין בניין  ",בווינגרד"מחסום 

מה יהיה   - והגיעו איש איש לביתו עצובים ומדוכאים 1 המחשבה שעלתה בראשו של אבי הייתה

חנולה? שמחה כבר  יאחותאת ת הסבתא ואפרנס את הבית מלא הילדים וא דעל הפרנסה? כיצ

שכול טוב הארץ עומד לרשותה1 ניסים  ,באלכסנדריהוחיה כנסיכה  בן דודה מוריסלהייתה נשואה 

 מאי בשטח1צעשנה,  21אחיה היה כבר בחור בן 

 ,הנוה ,מיכי החנות הייתה מלאה בסחורות שהתאימו לחורף הירושל ,כאבו של אבא היה רב

 1הנגוז ,שהחורף יהיה טוב מבחינה כלכלית ,פייהיהצ 1זה  דבר  כלבאבחת חרב לא נותר מ

א באולבדוק את הנזקים1  ,המסחרי זלחזור למרכ "ההגנה"למחרת נקראו כל הסוחרים על ידי 

על ידי הבריטים1 אבא הגיע  מובטחים", כשהם ההגנה"את הסוחרים ליוו אנשי  ו:רופיסבמשיך ה

להוציא את  ,דבר לא נותר בחנות 1היה פרוץ ,סתובעת מנואותו הגיף ש ,תריסה ו1לחנות

ר טהסנטימאת  ,פים על קרשופהיה גוזר במיומנות את אריגי הבד שהיו מל שבהם ,המספריים

 ,היא הייתה 1משה אותו כקופהיהמגרה ששאת מדד את אורך הבד הרצוי ללקוח ו שבאמצעותו

ים דמתמודכשהם  ,מאיל אילך מתחילה התקופה הקשה של אבא ושאריקה1 מרגע זה ו ,כמובן

 בדרכים שונות לקיים את המשפחה  הגדולה1

 

 מאבק הבריטים ביישוב היהודי

התקפות על  השכלל ,עקובה מדם מלחמהבהראשון  בהשל הייתהבירושלים  שהתחוללהמלחמה ה

אביב  ותיה הדרומיות של תלנשכו ,וכמובן ,ירושלים, חיפה, צפת וטבריה - תם המעורבויהער

 פו1יבהגובלות 
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היינו צעירים  ?נו לבין הערביםישהנה פרצה מלחמה בינ ,הילדים ,יתה המשמעות עבורנוימה ה

סמי מאורגנות1  ות,מעטקבוצות  שלעצם פעולות של כנופיות ובמכדי להבין ששלב זה כלל 

הזמן כשכניהם של רוב  חיוהם  ןבהש ,קבוצות אלה תקפו אזורים קרובים לשכונות שלהם

 תרתי משמע1 ,שגבו מחיר דמים ,האלימות יהםהקל עליהם את התפרצויותזה דבר  1היהודים

ההתכנסות  1המלחמה הפסיקה את ההליכה לבית הספרש , המשמעות הייתההילדים ,בשבילנו

פחות, להפריע השתדלנו  1הדאגה של המבוגרים הקרינה עלינו הילדיםובתוך המשפחה גברה, 

  ל יום1במעשה שזה היה  נםכתיקום ישבזמנ ,כל מיני דברים פחות לבקשו

משוחררים גרמנים ואף  ,מתנדבים יגוסלבים, פולנים וגם ,חלקם עריקים ,חשוב לציין שהבריטים

כמה דוגמאות מאלפות שהחלו להקשות והרי  נחלצו לעזרת הערבים1 ,מצריםבממחנות השבויים 

פוצצה ו ,חומר נפץבעמוסה  ,משוריינתבריטית מכונית התפוצצה  212141 -ב :את החיים בירושלים

המשרדים והדפוס של העיתון שכנו בירושלים ברחוב  1יין פוסט"סתה"פלשל מערכת הין יאת בנ

 תופתהמכונית  את(1 "רוזלם פוסטג'ה"  - היוםוהעיתון נקרא  ,)כיום רחוב "חבצלת" 9הסולל 

ושלושים נפצעו, ולבניין העיתון  ,הובילו, ככל הנראה, שוטרים בריטים1 שלושה אנשים נהרגו

רעידת משום שהקבלן שבנה אותו, שש שנים לאחר  ,זאתונגרם נזק רב, אולם הוא לא התמוטט1 

, חיזק אותו במיוחד סולם ריכטרב 5126, שהייתה בעצמה של (תרפ"ז) 1921של שנת  האדמה

 1הפגיעה מחרתלש בבוקר 1 חרף הנזק הרב הצליח העיתון לצאת לאורעבים ביסודות ובקירות

נכנסו משאיות עמוסות בחומר נפץ, נהוגות בידי עריקים של  1941 בפברואר 22 -ב  :נוספתפעולה 

  אדיר נשמע בשעה הופעלו המטענים1 פיצוץ ןאל רחוב בן יהודה, ולאחר נטישת ,ריטיהצבא הב

נפגעו המבנים  בן יהודה1 בפיצוץ ובחקול הפיצוץ נשמע אף בשכונתנו הרחוקה מר 1בבוקר 1.:5

 נזק כבד נגרם למלון "אמדורסקי", לבית בנקו ,קומות של "מלון אטלנטיק"ה: מבנה ארבע אלהה

וזכוכיות נופצו בכל  ,"קולנוע אוריוןק הסמוך1 מהדף הפיצוץ נמעך גג "יוילנצ' ולבית "קופת עם"

שעות של פינוי  1.5 לאחר מחנה יהודה, מקור ברוך וגאולה, רחביה - בשכונות , רחבי העיר

שגרתי  ,אני ,אכןו חללים1 ארבעים ותשעהפצועים ו מאה וארבעיםההריסות נאספו למעלה מ

קול הנפץ האדיר, קפצנו מן לשהתעוררנו גם כן זוכרת  ",שכונת שערי צדק"ב ",ברוךמקור "ב

שואלים את מי שנקרה בדרכנו לפשר הפיצוץ האדיר1  ,התלבשנו במהירות ויצאנו החוצה ,המיטות

 - היה רבבסופו של יום  ושנמנר הקורבנות פמס 1בן יהודה קרס ובהתברר שחלק גדול מרח

בין תושבי ירושלים  עבר מפה לאוזןרוע הזה יהאשמע  1פצועים םמאתיהרוגים וכ חמישיםכ

 והעצב על האבדן היה רב1 ,הכירו את כולםבה שכולם  ,הדואבים

  גוע היהי1 הפטון היהודי של תקופת היישובלבמרכז הש -והפעם  ,בריטי נעשה ניסיון פיגועשוב 

, נכנס 1941 במרץ 11-ב         עמדה לקום1 שהנה הנה ,של המדינה "מוסדות הלאומייםה"במבנה 

לאחר  ,ונטש את הרכב "וסדות הלאומייםהמ"בית האמריקאית בירושלים לחצר  קונסוליהנהג ה

בפיצוץ התמוטטה הקומה השנייה  המקום1 ןהוא עצמו הסתלק מ השהיה1המנגנון  שהפעיל את

, לייב יפה ",קרן היסוד"ובדי הבניין נהרגו, ובהם גם מנהל מע שנים עשר, "קרן היסוד"של אגף 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9B%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%AA_%D7%AA%D7%95%D7%A4%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%A2%D7%99%D7%93%D7%AA_%D7%94%D7%90%D7%93%D7%9E%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%A2%D7%99%D7%93%D7%AA_%D7%94%D7%90%D7%93%D7%9E%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%A2%D7%99%D7%93%D7%AA_%D7%94%D7%90%D7%93%D7%9E%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/1927
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A8%D7%A4%22%D7%96
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%95%D7%9C%D7%9D_%D7%A8%D7%99%D7%9B%D7%98%D7%A8
http://he.wikipedia.org/wiki/22_%D7%91%D7%A4%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%90%D7%A8
http://he.wikipedia.org/wiki/1948
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%9C%D7%A0%D7%95%D7%A2_%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%97%D7%91%D7%99%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%90%D7%95%D7%9C%D7%94_(%D7%A9%D7%9B%D7%95%D7%A0%D7%94)
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%97%D7%A0%D7%94_%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%94_(%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D)
http://he.wikipedia.org/wiki/11_%D7%91%D7%9E%D7%A8%D7%A5
http://he.wikipedia.org/wiki/1948
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%A0%D7%A1%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%93%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%A8%D7%9F_%D7%94%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%93
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%91_%D7%99%D7%A4%D7%94
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ומות ברזל1 נפצעו1 לאחר הפיגוע שוקם המבנה, וסביבו הוקמו גדרות ברזל וח ארבעים וארבעהו

 ה סגור1רש חניהרחבה הפכה למג

רחק ממחנה הלא  ,"מקור ברוך"אנחנו גרנו בשכונת   1החמירהלך ו אליו נקלעה ירושליםב צהמ

 16 –פלישת מדינות ערב ב עם נו עם עזיבת הבריטים את הארץ ואנשי פס על ידיתשנ ",שנלר"

סבו של המלך  ,ידי הירדנים ומלכם עבדאללהבמזרח נשלט עתה מו צפוןור מז1 הא1941מאי ב

הירדנים הפגיזו את האזור של  1הסערהן בעי היה ,מקור ברוך והסביבה –ואזורנו  ,חוסיין ז"ל

 11ועל כך בהמשך1 ,נולהשכונה שנפגעה ולא פעם  ",שנלרמחנה "

המסגריות שהיו באזור לבתי מלאכה לנשק1 וכל המוסכים הפכו  ,כדי להכין את ירושלים למצור

 ומה לא1 ,כדורים לכלי נשק שוניםשל   ,סטנים ה של עבדו שם יומם ולילה בהכנ

היינו  ,מלבד המשחקים 1מחפשים תעסוקההיינו  ,עתה מלימודיםפנויים שהיינו  ,הילדים ,אנחנו

 מציקים לחיילים הבריטים שעדיין לא עזבו את ירושלים1

מדינות הערביות הכמו  ,ברגע שהירדנים נכנסו למלחמה נגדנו 1המלחמה הגיעה גם אלינו ,והנה

בכל השכונות הצפוניות  ,ובכלל ,המצב בשכונתנו החמיר ,מצרים, סוריה, לבנון ועירק - חרותהא

נפלו ולא פעם  ,הערבוהשכם  "שנלר"של העיר1 תותחי הלגיון הערבי טווחו לעבר המחנה הצבאי 

 ,ממש1 זכור לי היטב אותו רסיס שפגע בדלת הכניסה לחדר האורחים שלנו תנובשכונהפגזים 

אמור היה ו ,בגזה לבנה תהיה מרושקיר הזכוכית  1אנדהרדרך קיר הזכוכית של הוולאחר שעבר 

 ת1יזכוכהזור שברי ילמנוע את פ

הייתה ידידה  ,ממוצא פולני ,היינו יורדים אל "השכיינה"1 השכנה ,זעקהארגע שנשמעה הב

בבית פת תוס ,וינהי 1חמש הבנותומא יאבא וא - בילינו גם את הלילות בביתה1 הורייאמיצה של 

שהייתה מכוסה במזרונים  ,הרצפהגבי נפשות1 הצטופפנו על שש שהייתה גם היא בעלת  ,משפחהה

היינו אוספים את המצעים ועולים  ,כאשר נשמעה אזעקת הרגעה עליהן ישנו1ש ,חורף ובסמיכות

 הקומה השנייה, אל דירתנו1 לא

 1רעבה ממש שהייתההעיר,  וד על העברת סחורות ומצרכים אלאהמצור על ירושלים הקשה עד מ

בעל  עםומדברת  ,נבון ובשפנתה אל רח ,מרפסת של ביתנוהמן  קוראתמא יאני זוכרת את א

כי  ,ולא פעם נשארנו ללא לחם ?"האם הגיע לחם" :שכן ,כלומר ,"ג'רנה"שכונה  ,מכולתה

תת מא עוברת בין בתי הדודים ואוספת פה ושם קצת לחם ליאהייתה ואז  ,אספקה לא הגיעהה

 לילדיה1

כמות אבא קנה אספקת הנפט כמעט ופסקה, ואז  ,כלומר ו1יליות לא היתת הפקגם אמצעים להדל

 אותה מרפסת גדולה1ב -" סיטוח"והיינו מבעירים את העצים ב ,עץ לבערה גדולה של

 ותוכבו ,ה את סיר הפלאחהני 1 היאבתמא עיסת בצק ללחם לקראת ליל השיאהכינה ופעם 

 ,"השכיינה" לוכולנו נאלצנו לרדת במהירות א ,זעקהאנשמעה  ,והנה 1העציםעל מדורת  ,הבצק
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מה שנותר בסיר הפלא  ,וחזרנו לדירתנו ,זעקהאוכשתמה ה 1מתפללים שאף פגז לא יפגע בשכונה

 לאסוף קצת לחם מכאן ומשם1 ,שוב למשפחה המורחבתרצים ואז  1היה עוגת פחם שחורה

לאחר שהייה  ,בימי המתח הבלתי פוסקים 1שפתותינו אני זוכרת מקרה נוסף שהעלה חיוך על

 ורורולא אחת מעקרות הביתהוציאה  בקומות הראשונות,שאותן דירות  ,ארוכה ב"מקלטים"

שתספוג את קרני השמש החמימות1 כדי  ,ניחה אותה על גדר הביתהו ,נוצות אווזיםב המלאקסת 

"1 ומצאו מחסה איש איש ב"מקלטוכולם  ,שלנו התרוקנה תהחצר הענקי 1זעקהאנשמעה  ,והנה

וכל  ,זעקה יצאנו החוצה וחשבנו ששלג יורד על שכונתנו, התברר שרסיס גדול פגע בקסתאבתום ה

היו רגעי הומור לא מעטים בימי  ,השכונה בלבן1 כן חללאת  מילאונוצותיה התפזרו לכל עבר ו

 הקדרות שאפפו את העיר1 

עיר לנורות המים שהגיעו יצצו צפולאחר ש ,רהמים חולקו במסו התחושה הייתה קשה1ככלל, 

נאלצו פרנסי  ,מים אל הברזים בדירותהגיעו במהלכן שרבות, ן1 לאחר שנים ירקוממקורות ה

באמצעות  והעיר לפתוח שנית את בורות המים1 בביתנו היה בור מים שהיו שואבים את מימי

כדי שחלוקת המים תהיה  מנו1כדי לדלות מ חבל ודלי ודרשנשלא  ,זה היה בור משוכלל 1משאבה

אנשי "משמר העם" אחראים לחלוקה1 תור  , היוכל בית אב יקבל את מנת היום שלושו ,סדירה

, עמדנו בתור ,עשר נפשותמשפחה בת שהיינו  ,גם אנחנו 1לוקהחתרך ליד אזור השארוך היה מ

הייתה מלאה אלה  שלידם  1ידיות נשיאה שהולחמו על ידי פחחיםולהם  ,בידינו שני פחים חדשיםו

וזה היה  ,פחים ליוםשני של נושאי המים1 היינו מקבלים  בעבודה, כדי לספק את הצרכים הגדלים

 1עודלשטיפת הרצפה ו ,לרחצת הגוף ,ה, לבישול, לרחצת כליםיאמור להספיק לשתי

ומי  ,אכן התפתחה בירושלים שיטה לניצול המים עד תומם1 מים של הרחיצה עברו למי הכביסה

אני סוגרת  ,כלים מדיחהכאשר אני  ,לרחיצת הרצפות1 אף טיפה לא בוזבזה1 עד היום  - יסההכב

 ,זעקותאבשל ה ,לא פעם כדי לבזבז כמה שפחות מים1 ,אחרי שטיפה של כל צלחתאת הברז 

 1כלל וקרה שבאותו יום לא הייתה חלוקת מים ,חלוקת המיםנדחתה 

 

 השיירות

לא יהיו מזון  ,הערכות שאם שיירות אספקה לא תגענה לעירונשמעו  ,המצור על ירושלים התארך

ה האזרחית יאת האוכלוסיגם כלל  הלשבועיים בלבד1 זדי בה היה  ארהשנש אספקהה ומים, כי

נעשו  ,ואכן 1עירלסביב מם שהיו בעיר ובמוצבישהייתה ממוקמת  ,הצבאיתגם את האוכלוסייה ו

עדיפות ירושלים הייתה ב ,לדעת דוד בן גוריוןכי  ,סיונות לא מעטים להעביר שיירות לירושליםינ

 1לפני כל חזית אחרת ,ראשונה

גברים ונשים מאנשי   1יוצאת דופןנושא של גבורה  היהשהובילו את האספקה לעיר רות יפרק השי

 - "שער הגיא" הוא – "באב אל וואד" ךשיירות בדר לווביה ",אגד"כמו נהגי  ,ריםחואהפלמ"ח 

והשני יורד  ,אחד עולה לירושליםבלבד: השני נתיבים ובה  ,דרך צרה מאוד באותם ימים הייתהש



 2. 

על ידי הערבים  ההדרך נשלטה משני עברילא הייתה אפשרות פנייה ימינה או שמאלה1 ממנה1 

תנו לרכסים ישני שמות שנ ,"רכס משלטים"ו "רכס שיירות"  - הריםהרכסי שהיו פרושים על 

הנתיב  להערבים חלשו ע 1בואך אל העיר "אל וואדאב ב"החל ב ,לירושלים ךואי הדרוששלטו על ת

 ,וכל השיירה נעצרה ,במשוריין הראשון או במשאית הראשונה ופגעיש די היהו ,העולה לירושלים

בין מלווי  היו הנפגעיםרבים  1מדרונות ההריםמוהחיילים היו חשופים ליריות שבאו מן הרכסים ו

כדי לשמור על  ,שסיכנו את חייהם אלהשל  תםהוא סיפור גבור "רותימלווי השי"סיפור  השיירות1

ם בישהייתה מרכז העצ,הבירה אל מישור החוף ואל תל אביבהכביש היחיד שחיבר את ירושלים 

 טחוני1יהב

שעבר דרך יזור, רמלה, לטרון ושער  ,בשל התקפות חוזרות ונשנות על הכביש היחיד לירושלים

ת האלה נלוו ותחמושת אל העיר הנצורה1 אל השיירשל דלק ושל  ,התארגנו שיירות של מזון ,הגיא

  1לירושלים ונקראו בשם "יחידת זהבי" ביבשיצאו מתל א ,חוליות קטנות של חברי פלמ"ח

 ך הכוליצאו מבית פורמן1 בסהן כי  ,שיצאו מירושלים נקראו "יחידת הפורמנים" השיירות

 טון של אספקה1 עשרת אלפיםשנשאו יות מאתיים ארבעים וחמש משאהצליחו להגיע לירושלים 

היו בה  1האחריות על הדרך לירושלים וית אליהדה נלוייחעל ו הוטלה על הפלמ"ח 121911941-מ

 ם1ניקיפלמח מאה ושבעיםמתוכם , לוחמים מאתיים ועשרים

ולמן הימים  1הערבים הבינו כי ניתוק התחבורה לירושלים יכול להכריע את המערכה על העיר

  1חסימת התנועה לעירבהערבים את עיקר מאמציהם כזו ירם של המלחמה הראשוני

 עמוס אילון:העיתונאי והסופר כתב על כך 

"היה ברור לכל כי המערכה על ירושלים לא תוכרע בעיר העתיקה, אף לא בקטמון ובשיך ג'ארח, 

של העיר  ספלט צר המחבר את ירושלים עם תל אביב1 הכביש הוא עורק החייםאכי אם באותו פס 

 ובלעדיו לא הייתה תקווה להחזיק מעמד1"

 על ארגון השיירות מספר שבתאי גרייפן )שפס(:

תל אביב אחד ממפקדי ההגנה בשם ב"כאשר החלו להתארגן השיירות לירושלים, הגיע לריכוז 

1 המפקד ביקש מהרכז לשבץ לנסיעה נהג מנוסה בליווי שיירות1 הפנו אותו אלי1 התחמשתי מכבי

האגודה באקדח מאוזר עם קת עץ1 כך החלה למעשה פרשה ארוכה של נסיעות בשיירות  על ידי

 "19411כשאני מוביל אנשי פלמ"ח בראש השיירות, כל שנת 

 חמישה :והאבדות היו מעטות ,שיירות לירושליםמאה ושתיים עברו כ 1941 אר עד חודש מרץומינ

התקפות הערבים תכפו  1המצבהחמיר החל מחודש מרץ  1פצועים עשרים וארבעההרוגים ו

שיירות רבות נתקעו  1הנפגעים בצדנוגם מספר וכך  ,מספר התוקפים עלה מדי יום 1והתחזקו

שער "הוא  ,"אדובאב אל ו"וכלה בשיירות שנתקעו במעלה  "שיירת חולדה"בהחל  ,ונפגעו קשות

 ,נפגעו יות רבותמכונ 1פצועים ועשרים וארבעההרוגים  שלושים ושישהכבר  בזמן זה היו1 "הגיא

שהיו  הערבים, על ידי הכפריים הנחמס ,שהכילה קמח ואורז ומצרכים חיוניים אחרים ,ולתןכות
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 לתוכם הכניסו כל מה שהיה על המשאיות1ששקים ענקיים  יהם, והביאו עמםמלווים בנשות

 שהחזיקו את העיר הנצורה1 והם הם ,להגיעהשיירות עם האספקה  המשיכולמרות הקשיים 

 מפקד הפלמ"ח: ,יגאל אלוןעל כך אמר 

שהייתה זאת המשימה המייגעת ביותר והמהלכת אימים יותר מכל משימה אחרת  "אפשר

 במלחמה"1

 :הוסיף בן גוריון ואמר

השתאיתי על הגבורה הטבעית הצנועה והפשוטה של נערינו ונערותינו ופורצי המצור111 הדי "

 את כל היישוב"1גבורה עילאית  זו עודדו את כל שאר הלוחמים, 

 

  היא " "ןשיירת כפר עציו", "שיירת יחיעם" – הן בשיירות ,שהיה רצוף אסונות ,סוף חודש מרץ

לצאת   והן בנפילת העיר העתיקה, הביא את הנהגת היישוב - "שיירת חולדה" ,שיירת דניאל"

א והבי 1941 שהחל באפריל  ,מבצע נחשוןלמבצע שיביא לשינוי המצב: הוחלט על ביצוע 

ואי של הדרך משער הגיא לירושלים1 וכפרים לא מעטים נכבשו בת 1בהצלחתו לשינוי המצב

 צלה העיר1יוכך נ ,דרך בורמההיא  ,שתעקוף את שער הגיאדרך אלטרנטיבית גם נמצאה 

והנה נכנסה   ,, המחסור הורגש בכולמנשוא קשה היההמצב בעיר  1ערב פסח :כילדה ,אני זוכרת 

על המשאיות העמוסות ישבו חיילים  1והייתה עמוסה לעייפה "בורמהדרך "שיירה שעברה ב

יותר מחצי שנה1 כבר אותם לא ראינו  - םוזיפעומדים בצדי הדרך תה לאכובעי גרב והעיפו ב

 תה1שהצלחתי להביא תפוז או שניים הבישמחתי ובעיקר  ,השמחה הייתה רבה

עשויה מלוחות ה ,הפורצים אנדרטתהוקמה אנדרטה שנקראה  לירושלים לזכר פורצי הדרך

חיילים שעשו הכול כדי שהדרך לירושלים הלומיניום הפולחים את השמיים ומסמלים את כל א

ניתן לראות עד היום את שרידי לכיוון העיר  "ואדובאב אל "מ ,תהיה פתוחה1 בצדי הדרך

 מים1פורם זועק אל השיסו  ,המשוריינים החרוכים והשרופים ניצבים דוממיםאת ו המכוניות

 :השיירותמלווי ת סיפור אהמספר  ,ואדואל  : באב כתב את השיר המפורסם גוריחיים המשורר 

 

 פה אני עובר, ניצב ליד האבן1 

 כביש אספלט שחור, סלעים ורכסים1

 ,ערב אט יורד, רוח ים נושבת 

 אור כוכב ראשון מעבר בית מחסיר1 

 , לנצח זכור נא את שמותינו, באב אל וואד
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 העיר1 אל צו בדרך שיירות פר

 בצדי הדרך מוטלים מתינו

 שלד הברזל שותק כמו רעי1

  

 פה שצפו בשמש זפת ועופרת1 

 פה עברו לילות באש וסכינים1 

 פה שוכנים ביחד עצב ותפארת, 

 1משוריין חרוך ושם של אלמוני 

 111באב אל וואד

 

 ואני הולך, עובר כאן חרש חרש

 ואני זוכר אותם אחד אחד1 

 ו יחד על צוקים וטרש כאן לחמנ 

 כאן היינו יחד משפחה אחת1

 111באב אל וואד

 

 111 יום אביב יבוא ורקפות תפרחנה,

 אודם כלנית בהר ובמורד1  

 ישכח אותנו,אל זה אשר ילך בדרך שהלכנו 

 1 באב אל וואד אותנו 
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יפה הועברו מכוניות אספקה  לירושלים בצורה רצ "דרך בורמה"ופריצת  "מבצע נחשון"לאחר 

 והעיר ניצלה מן המצור המעיק והארוך1  ,ובטוחה

תה פצע על יהחנות במרכז המסחרי הי 1מן המלחמה הזו יצאה משפחתי חבולה ופגועה כלכלית

ואבינו נותר  ,הבית בעיר העתיקה נותר בידי הירדנים 1והמרכז המסחרי פסק לתפקד ככזה ,הגבול

תפור חליפות לנשא ויאברכים הרוצים להללא חנות שיוכל להמשיך למכור את בדי הטכסטיל ל

היו  יםמעטשים נא 1כאשר הפך את חדרנו לחנות בזעיר אנפין ,שובלמכור לחתונתם1 אבא החל 

 ,חנות חלופית ברח' יפומן הממשלה בל יעד שק ,אבא למכורהמשיך ושם  1ספהבבאים ומתבוננים 

 1"ג'נרלי"ין יליד בנ

 

 מישים הקשות חשנות ה

 בהם תילמדשבתי הספר א. 

שכונת שהיה ב ",לנדאו"בבית הספר לא חזרנו ללמוד  ,כמו שכבר סיפרתי ,עם תום המלחמה

ידי   על 1165שהוקם בשנת  ", למל"על הגבול1 לכן סיימתי את כיתה ח' בבית הספר  ,"מוסררה"

לעזור לתושבי היישוב הישן בית הספר הייתה  תטרמ 1משפחת למל האמידה מאוסטריה

 מכיתה א' עד כיתה ח'1  בו ולמדו ,היה בית ספר יסודי לבנות ספרבית ה 1בירושלים

  , לראשונה, .Edker fon Lemel Shuleשנקרא על שם האציל לבית למל  ,פתח בית הספרנ כאשר

 בית הספר המודרני הראשון בארץ ישראל1זה  היה ובשפה הגרמנית1 ,בתחילה בניםבו למדו 

בלו ארוחה חמה1 ישהלומדים בו ק ,לדים יתומים וענייםהמבנה להיות בית מחסה לינועד במקור  

 ,פורי משליםיסשל פורי התנ"ך, יס של וסדר היום כלל לימוד ,בית הספר היה מסורתי ו שלאופי

 לאכת מחשבת1מוכן ציור ו ,שולבו בו גם לימודי טבעו

גדות נהתהוא נתקל ב ,פרסשהיה למנהלו הראשון של בית ה ,עם בואו של לודוויג אוגוסט פרנקל

רוח הפקרות שתביא תכנית פני חששו מ1 אנשי קהילה זו בעיקר האשכנזי ,עזה מצד היישוב הישן

 פנהלכן  1שכללה גם לימודי חול1 החרם של האשכנזים היה מוחלטמשום  ,שנקבעה הלימודים

 הם יאשרו את תכנית הלימודיםוהגיע עמם להסכם, לפיו  ראשי העדה הספרדית אלפרנקל 

 עה1החדשה שהוצ

 ,עברית, מקרא, כתיבה, חשבון ולשון המדינהאת המקצועות האלה: תכנית הלימודים כללה 

שלשון ההוראה הייתה לאדינו1 רק בראשית שנות עם זאת לציין  אך חשוב 1תורכית שהייתה

 התמנה 1111בשנת  צרפתית1לשונתה השפה מלאדינו לגרמנית ו תשע עשרהשל המאה ה שמונים ה

כמו  ,הארגון החדש של בית הספר כלל מורים חדשים 1רייס –אפרים כהן  פר,מנהל חדש לבית הס
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דוד  "מכללת –בירושלים המכללה להכשרת מורים על שמו נקראת ש ,איש חינוך ידוע ,ןדוד ילי

 גם בני העדה האשכנזית1 , ביניהםתלמידים ותלמידות נוספוו ,חולהוספו שעות ללימודי נ1 "ילין

את המבנה תכנן  1ברח' ישעיהו ,"זיכרון משה"בשכונת  .191 – 1912משכן הקבע נבנה בשנת 

יפו1  ובשהוקם ברח ",שערי צדק"חולים השתכנן גם את בית  ,האדריכל הטמפלרי תיאודור זנדל

בית  שתייךההבריטי ועם תחילת המנדט   ,ברת "עזרא"חבית הספר לידי הועבר  1914בשנת 

לפני המעבר  ,כיתה ח' ,בית הספר היסודי של אחרונהה השנהלמדתי את  כאן 1לזרם הכללי  הספר

 של חסידי רוז'ין1 "תלמוד תורה" היפה והמיוחד הזה שוכן במבנה תיכון1 היום בית הספר הל

המפגש עם אטרקציות החת א בו הייתה כשהתחלתי ללמוד בבית הספר נתקלתי בשתי הפתעות1

יה, הייתה יאמרתי שאני ספרדשוכ 1ניאני ממוצא פולהן העלו את השאלה אם  האשכנזיות1הבנות 

 כללא הייתה בה גרתי שבשכונה  1העדתיהתפלאתי שהעלו את הנושא  ,השתוממות רבה1 בכלל

האדון בר  - להיסטוריה המורהבשבילי  הפתעה נוספת היהה בין עדה לעדה ובין צבע לצבע1 נהבח

השנה הזו  ,עם זאת 1ממש "היו שם מורים "עתיקים ,מא שלי1 בקיצורישלימד את א ,דרומא

שהיו שונות לחלוטין מאלה  ,ר של תלמידותחמפגש עם סוג אכך גם הו ,זכורה לי כשנה מעניינת

 1"אוולינה"שלמדו אתי ב

לאיזה בית ספר תיכון אלך1  -אלה בבית שה עלתהראת חודש ספטמבר לקו ,1961שנת היא השנה 

לצאת  ילכן עלי ,לם שכר לימודאפשרות לשלנו אבא שאין הצהיר  ,ייבין הור בשיחה שהתנהלה

שכבר  ,1 אניבאותם ימים מאודנפוצה תופעה שהייתה  ,יםיוללמוד אחר הצהר ,לעבוד בבוקר

אעבוד אחר ואני אלמד בבוקר " :רבתי והצהרתייס ,היו נחרצות יגיליתי עצמאות ודעותי

 1"ייוכך אממן את לימוד ,םיהצהרי

וכלל כיתה  ,גננותללסמינר למורים ו השהוסב שהיה ממוקם בווילה ",נר אשכוליימס"נרשמתי ל

 1שם כבר למדה אחותי רבקה", אוריון"מאחורי קולנוע גיל1 מיקום הסמינר היה שכבת כל באחת 

 ,עוריםישה עזור להם בהכנתתפקידי היה ל 1ילדים שהיו בה ארבעהמצאתי עבודה במשפחה 

  ערב1הארוחת את רם ועבולהכין 

שבין ארבע בגילאים   ,כולם בנים ,ילדים הארבע לעאחראית  -שלוש עשרה ילדה בת הייתי 

שבהם עם הצעירים  1שנתקלו בקשיים במקוםשיעורים ועזרתי את הו כינדאגתי שי 1שתים עשרהל

על כך  עייפים מיום עמלם1הההורים  אם שלהעסקתי אותם עד ארוחת הערב ועד בוכך ו ,חקתייש

עבורי ועבור רבקה  לימודהשכר את למתי יש ובו ,בדסכום  מכואז היה זה  1לירות תשע קיבלתי

הצגות ל ,לסרטיםלבילויים: אותה ניצלתי ש אחת,  ונשארה לי עוד לירה ,שמונה לירות -אחותי 

 כסף כיס1 למעטתיאטרון ו

 1מורים היה צעירהחבר  1היו מרתקים בלבד, שהיה מיועד לבנות ",סמינר אשכולי"בהלימודים 

 1של ימי הביניים פרופסור לספרות ספרד היה מאוחר יותרו ,ותמורה לספרהיה ישראל לוין 
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 ,םיחזר מן המלחמה עם פציעה שגרמה לו רעד בידי 1 הואלוגיהואברהם אמיר היה המורה לבי

 ופפטוצה בנותל הוכ בחדר הכיתה, ואת זאת ראינו רק כאשר ערך ניתוח של צפרדע על שולחנו

וה משהו ושנחכדי  ,כל זאתבעשה את הדבר אברהם ו !למי היו אז מעבדות? בערמה מעל הצפרדע1

מר הילמן,  המורה לאנגלית היה של הצפרדע1היה במקרה זה ש ף חי,גושל ממבנה מעולם החי ו

צוות  ,בקיצור 1והמורה למקרא היה המשורר מיכאל דשא ,מאוד את הבנות הצעירותאהב ש

 מורים מעולה1

 1כנס לכיתהיולא רצינו לה ,ו לא פעם שביתותערכנ ,נוים בדממצעירות שההורמונים זור ,אנחנו

ה תוכבר אז התגלהללו,  הסיבות, אבל אני לקחתי חלק בארגון השביתותלי היום כבר לא זכורות 

את יחד נו גשאר ,ארבע חברות -היינו שלוש 1ייאנשים אחר וףסחהיכולת לאצלי יכולת המנהיגות ו

הזאת  בשל הפעילות הענפה 1אנוכי –כמובן ו ,שרהוגורה, חווה  ו:הי 1 חברותיי אלוכל המבצעים

רוש הדבר יפ  יו1שני קווים מתחת , בתוספתבהתנהגות "כמעט טוב"ציון ב ,בסוף השנה ,זכיתי

י הלימודיים נשכחה לי הבעיה ההתנהגותית1 יש לשער יאך בשל הישג 1סילוקי מבית הספרהיה 

קשתו של ישראל בעל פי  ,חיבור לפני הכיתהלקרוא  ירוב שלישמה שהוסיף לציון הגרוע היה הס

 רוב1י, שלא הסכים לקבל את הסהמורה לספרות ,לוין

נימוקים ראשית, בשל  ,בבחינות העתקהנגד  ותהתארגנ תה בהייה 1דתחכיתתנו הייתה מיו

 ואלמת זכו לציונים נמוכים יותר משהלומדות באהמעשי הנימוק בשל ל גם בא ,ערכיים

כמה ו ,ן עד לגיוסורכשתי חברות שליוו אותי לאורך כל התיכבבית ספר זה  ,עתיקו1 בקיצורהש

 ועל כך מאוחר יותר1 ,גם לאחר מכן -מהן 

 ,כשסיימתי את כיתה י"א ,.196בשנת  ,והנה 1הפעילות הבית ספרית רבההייתה בתקופה זו 

 ,מפלגת מפא"ילו יכישתשה ,דינור ןבן ציו  סורפרופ ,ממשלת ישראל ושר החינוך שלה והחליט

מחולק יהיה ש ,אחדממלכתי  ולהקים זרם חינוך ,ד את כל זרמי החינוך שפעלו בארץלאח

 –ים מראשית המאה ה מהזרמים שהיו קיי 1 בשל כך בוטלו"ממלכתי דתיל"ו "ממלכתי כללי"ל

 ";יםיציונים הכללמפלגת "השהיה מסונף ל ",הזרם הכללי" :היושבוטלו 1 הזרמים .196ד וע 21

שהיה  ",זרם המזרחי" ם;למפא"י  ולמפ" ,"תנועה הקיבוצית"יך להיה משוש ,זרם העובדים

 1"אגודת ישראל"שהיה מסונף ל ,"מאיצהזרם הע"ו ;הדתי םהזר

לצד  1הזרם הממלכתי דתי כלל את הדתייםאילו ו ,החינוך הממלכתי כלל את כל היישוב החילוני

נסגר  ,הממלכתי הזרם העצמאי1  בשל הקמת החינוך שני הזרמים הממלכתיים היה קיים גם

  - היום ",סמינר בית הכרם"וכולנו עברנו ללמוד ב ,שהיה שייך לזרם הכללי ",סמינר אשכולי"

 1"מכללת דוד ילין"

סיום עם ה ת הלימודים1שננו בסוף נבחן שבה ,לקראת בחינות הבגרות ,לשם בכיתה י"ב תיהגע

 ",שומר הצעיר"ל "יםמחנות העולב" מחברות עברנובינתיים ש ,אניוהחלטנו חברתי גורה 

  סמינר1לימודינו בלא לסיים את ו ,להתגייס לנח"ל
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 עברית עם בוא העלייה הגדולה הוראתב. 

שהכפילה ואף שילשה את מספר  ,החלה העלייה הגדולה "סמינר אשכולי"ב יבתקופת לימודי

מר יעקב  יצאואז  ,ובכלל עבריתב ,קרוא וכתובהגיעו עולים רבים שלא ידעו  1האוכלוסין בישראל

בני הנוער לבוא ולהתנדב   לבקריאה א ,על תרומה לחברה 'פרס ישראל'זוכה  ,ירושליםמ מימון

 "סליגסברג"העולים1 בתחילה הוא  צירף אליו את תלמידותיו מבית הספר  ללמד עברית בקרב

צירף לפעילות רבים מבני משפחתו וממכריו ובני נוער  ,בירושלים, שבו לימד קצרנות1 בהמשךש

בשבוע בחורף  פעמייםהיינו יוצאים  גם אני למפעל המבורך הזה1הצטרפתי כך  1ועות הנוערנתמ

חשנו שזו מטלה  1פעם לא נעדרנוואף  ,עלותמ 6.בשרב ובחום של ואף  ,בסער ובשלג ,הגשום

קדושה שיש למלא אותה באחריות ובנאמנות1 הטנדר של יעקב חיכה לנו והסיע אותנו ליעדנו1 אני 

נו ייתה ממוקמת במחנה הצבאי הבריטי שעבר לידיהש ,"מעברת תלפיות"קראים בעבדתי עם 

 1"מסילת ציון"במושב התימני  ,המקום השני היה בפרוזדור ירושלים 1ונקרא "אלנבי בארקס"

 196.1 - 1961בין השנים  ,התמדתי בפעילות זו כשלוש שנים

בה ריכז שיעורי שפה שניתנו על ידי שמונה מתנדבים1 ש, "תלוזי"מעברת מימון החל לפעול ב

 ,כללה אף יישובים מרוחקים ,ךהפעילות התרחבה למעברות נוספות בפרוזדור ירושלים, ובהמש

מתנדבים ש"גייס"1 במהלך עוד תו וא, בצפון הרחוק "חצור הגלילית"ו "דובב", "מרגליות"ובהם 

נוער, השיתוף פעולה של תנועות להשנים הרחיב והעמיק את פעולות ההתנדבות וזכה לתמיכה ו

יהדות התפוצות, ולא פסח אף על חברי של קיבוצים ושל וניברסיטאות, של האחידות צה"ל, ישל 

נשיאים1 מימון גייס אלפי מתנדבים, אשר היו מגיעים בהנחייתו לבתי עולים על רים ועל שכנסת, 

ומסייעים בהקניית השפה ובהתערות בחיי הארץ1 פעולות אלו נמשכו בשכונות מצוקה, והתחדשו 

1 מימון עסק בפרויקט העלייה מברית המועצות בשנות השבעיםשהוקמו עבור  ,ליטהבמרכזי הק

יקיר "על פעולות אלו זכה בתואר  19111-ההתנדבות כחצי יובל שנים, עד לשנתו האחרונה ב

, 1915(1 בשנת 1915) האוניברסיטה העברית בירושליםשל  "עמית כבוד"( ובתואר 1951) "ירושלים

 על תרומה מיוחדת לחברה ולמדינה1 "פרס ישראל"כשנה לפני מותו, הוענק ליעקב מימון גם 

מדתי בירושלים קראים שעלו יל ,רתיסיפכמורה צעירה לעברית1 כפי ש יכמה מחוויותיוהרי 

אני ו ,יום גשם שוטף ,ניתזכור 11 הייתי מגיעה בכל מזג אוויר"מעברת תלפיות"ב ממצרים ושוכנו

קור  שררכי  ,צעיפיםביושבים מכורבלים במעילים ו ,תלמידים שמונה עשרהואתי עוד כ ,בצריף

מכל חור בגג1 שניים שלושה גברים  ףלדלו תוהצריף היה פרוץ לרוחות1 והנה התחיל גשם זלעפו ,עז

ואנו הצטופפנו בפינה שלא הייתה בה כמעט  ,סוף הגשםיולהביא גיגיות לא ,תיהםהתנדבו לרוץ לב

יאמר ילזכותם  1דליפה1 עם קצת דמיון אפשר לתאר איך התנהל השיעור ומה חשו הלומדים

ם המשיכו וה ,ויתר על השיעוריםאחד מהם לא  ףהקור והרטיבות א ,שלמרות מזג האוויר

 בחום היוקד ובקור הירושלמי המקפיא1 - רויול מזג אלהתייצב בצריף הדולף בכ

http://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%9E%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%AA_%D7%9C%D7%95%D7%96%D7%99%D7%9D&action=edit&redlink=1
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A8%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%95%D7%91%D7%91
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%A6%D7%95%D7%A8_%D7%94%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A2%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%94_%D7%9E%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%95%D7%AA_%D7%91%D7%A9%D7%A0%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%A9%D7%91%D7%A2%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/1977
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A7%D7%99%D7%A8_%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A7%D7%99%D7%A8_%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A7%D7%99%D7%A8_%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/1967
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%91%D7%A8%D7%A1%D7%99%D7%98%D7%94_%D7%94%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA_%D7%91%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/1976
http://he.wikipedia.org/wiki/1976
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 ובכלל ,ללמוד עברית והייתה לי כיתת נשים שבא םש "1תעוז"חוויה אחרת הייתה שייכת למושב 

מה קרוא וכתוב1 אני זוכרת שלאות תודה הם הזמינו אותי לאחת החתונות שהתקיימו במושב1  -

ים שרקדו לקול התיפוף בזריזות הפחים והריקוד של שני גברעל הטיפוף  כרוני היהישנצרב בז

, ובאו עוד מתימן1 בקיצורהים שימלווים את הכלה עדוית התכשיטים התימנ ,גמישות רבהוב

ללא תלונות רבות  ,הרבחקלאות הומפגש עם עדה שתרמה רבות ליישוב  של ממשחוויה הייתה זו 

 קבלת המציאות הקשה באהבה1מתוך ו

 . חברות בתנועת נוערג

לתנועת נוער כשהגעתי לגיל המתאים, ובכך המשכתי את המסורת שהתפתחה  גם אני הצטרפתי

 - ומאוחר יותר  ,ם חברה חייםעשיחד  ,אחותי הגדולה אסתרבמסורתי1 זה החל  -בביתנו הבורגני

מחנה עבודה ביישוב החדש ב לקחו חלקהם  19451ועת "עקיבא" עוד בשנת נלה, הצטרפו לתבע

והגרעין  ",צופיםתנועת "השהצטרפה ל ,תה רבקהיה בתור היהבא 1"בית הערבה" ,ליד יריחוש

לימודיי בתקופת  ,1 ואילו אניעליוןשבגליל ה "גונן"את קיבוץ  םהקי ,שכלל גם תל אביבים ,שלה

שהייתה תנועה בראשית דרכה  ",מחנות העוליםתנועת "ל , כאמור,יתהצטרפ ,התיכוןבבית הספר 

כי  ו,כך קראנו ל - הערבי )פלדמן( יוסי ":רביבים"בוץ היו לנו מדריכים מעולים מקי 1בירושלים

ואילו  1הלו את הצריף ואת כל פעולות הבוגריםישפירא1 הם נ ,נדמה לי ,ודן ,נהג ללכת תמיד יחף

 היינו למדריכים של הקבוצות הצעירות מכיתה ד' ועד ז'1  ,נוא

ים גבוהות ובתרמילים על יאנחנו בנעל ,לטיולים סביב ירושלים תשב מדייוסי היה מוציא אותנו 

יחף1 ובימי קרה וגשם הוא היה עוטף את רגליו ביוטה וממשיך ללכת אתנו  ,כהרגלו ,והוא ,הגב

תפיסת העולם שלי והתגבשה בכיוון סוציאליסטי, הלכה בתקופה זו  במסלול שנקבע מראש1

ומר ש"והצטרפתי ל יולכן הקצנתי את עמדותי י,כאשר הדאגה לחלש הייתה בראש מעייני

 1"הצעיר

מניפה את  ,נערה גבוהה מעל הממוצע בראש הצועדים - אני זוכרת את עצמי צועדת באחד במאי

 :הדגל האדום ושרה בגרון ניחר את שירת האינטרנציונל

  ה עם ֵחֵלָכהרקום התנע 

 ּוְמֵזי ָרָעב ַעם ֲעָבִדים

 ֵאׁש ַהְנָקמֹות ַהֵלב ִלֵחָכה 

 .ָרבַלְק  ִלְקַראת אֹוֵיב ִהּכֹון 

 עֹוָלם ָיָׁשן ֲעֵדי ַהְיסֹוד ַנְחִריָמה

 ִנְפֹרק ָהֹעל ִמַגב ָּכפּוף 
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 ֶאת עֹוָלֵמנּו ָאז ָנִקיָמה 

 1לוֹ ַהּכ – ָחר, מֹלא ְכלּום ֶאְתמֹול 

  ֶזה ִיְהֶיה ְקָרב ַאֲחרֹון ְבִמְלֶחֶמת עֹוָלם

 !ָהִאיְנֶטְרַנְציֹוָנל ֵיעֹור, ִיְשַגב ָאָדם ִעם

 
את הטעות העצומה  עמדתי )היום אני כבר יודעת ,פראג יהתנהלו משפט רכאש 1יתרה מכך

 אשמיםהם ם יוהגנתי עליהם וחשבתי שהנשפט (ת בברית המועצותישטעיתי באמונה כה החלט

של  21 –לאחר הוועידה ה  ובמיוחדמהם,  שהחילותי להסתייגרבים עוד  דברים היו 1 ובאמת

כאשר כרושצוב הכריז על העוולות שגרם סטאלין  ,המפלגה הקומוניסטית של ברית המועצות

 !?מי היה מאמין 1האמונה כה תמה ועזההייתה בהם היו ימים ש ,1 כןהמדינה הענקית לתושבי

 "1שומר הצעיר"להצטרף לאני ו גורהי"א לכיתה י"ב החלטנו כיתה במעבר מכפי שכבר סופר, 

נתנו לה שם  ,שהיו קומוניסטים ,הוריה 1על שם הסופר הרוסי מקסים גורקי השם 'גורה' ניתן לה)

שמות  לוכם לאעצמאתם יכולים לתאר ל 1 19.5 -ב ,בה היא נולדהשכאשר נפטר הסופר בשנה  ,זה

והגשמתי בקיבוץ  "שומרי"לגרעין גם עם התנועה הזאת הלכתי  '!(גורה'השם  זכה"חיבה" 

  שבצפון הרצועה1 "זיקים"

ללכת לפעולות עם  ,מילא ,נו 1תה פשוטהיהנוער לא הילתנועות  ,בנות קוקיא ,רפות שלנוטההצ

, נתקלו המחנה עבודל וכן ,אבל לצאת לטיולים של יותר מיום 1מכנסי חאקי עוד היה נסבל

בהתנגדות ההורים1 מה פתאום לעזוב את הבית לשבוע? לאן? ועם מי? הנשק שלנו היה שביתת 

בקה1 ההסכמה רסכים ליציאתה של אבינו שהיה רך לבב נכנע וה ,זאו 1הפסקנו לאכול 1רעב

והדמעות והשביתות  ,הדרך נסללה ,ליציאתה של רבקה חייבה גם הסכמה ליציאה שלי1 בקיצור

 והדרך להגשמה חלוצית הייתה סלולה1 ,פסקו

קיבוץ הייתה ממקימי  ,תיציינכפי ש ,1 רבקה"בית יהושע" ץאסתר וחיים הגשימו בקיבו ,ואכן

מעט בשהיה מיושב  ",זיקים"השלמנו את קיבוץ  מגרעין "שומריה" ייואילו אני עם חבר ",גונן"

ו ועברו להתגורר ליד אשקלון ונקראו "זיקי זרהתפ יםראחה 1הרומנישנותרו מהגרעין  ,חברים

בשעות  1כך החלה דרכי החדשה 1)על שמו של סנה(  הם היו קומוניסטים או סנאיסטים 1פלדה"

אותם שלהיות קרובה לספרים   - עבודה שאהבתי מאוד ,יהים התנדבתי לעבוד בספריאחר הצהרי

 מגיל צעיר ביותר1 ,בלעתי – שר לומרפא ,קראתי

 לחמה תמהשלוש עשרה שנים1 המטא את עצמאותי1 הייתי בת במומעניין שלפניכם הוא סיפור ה

קשתי יב "1בית יהושע"ואני החלטתי שאני רוצה לבקר את אחותי אסתר בקיבוץ  ,זה כשנה

פניתי ברגל אל  1עם כסף ובלעדיו אני נוסעתשלהם  הודעתירבו1 יהם ס 1כסף לנסיעהם סכוי ימהור

משאית שהסכימה לקחת  הוהנה הגיע 1שם עמדו כבר טרמפיסטים לא מעטים ,היציאה מירושלים

על ד כל אח אישבנו איך שהויהת ,בחביות עמוסהשהייתה  ,עלינו על המשאית 1אותי ועוד שניים
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הגענו  ,כל רגע חשבנו שהנה אנחנו עפים מן המשאית1 אך למזלנוב 1לנסועחבית והחילונו גבי 

וכאן אני לא יודעת היכן עומדים לקחת טרמפ צפונה1  1בשלום לתל אביב1 ומה עכשיו? כסף אין לי

ומשהו נסיעה לקנות כרטיס  שאפשר לי ,שה שילינגיהתמזל מזלי ופגשתי חבר תנועה שנתן לי חמ

מגינת ל1 המיועד מקוםבאותי  דקשתי מן הנהג להורייוב ,ס לכיוון נתניהלאכול1 עליתי על אוטובו

 ,תי לחצות שדה דלועיםצ1 נאל"בית יהושע"בוץ שכן ליק ",תל יצחק"הוריד אותי בהוא  ,לבי

הייתה  ,ה אותיוולו הייתה מצלמה מלו 1כשדה מוקשים ,הילדה הצעירה והתמימה ,שנראו לי

ועכשיו  ,1 סוף סוף הגעתי לגדריקר לא לדרוך על "מוקש"הע ,ראה ילדה מקפצת ממקום למקוםמ

שאני  יפרתיוכשאני ס 1הנה מגיע זוג שומריםו 1לחפש שער או פרצה בגדר כדי לעבורהיה צריך 

מצאתי את האוהל של אסתר   1ישר אל הכניסהההם הובילו אותי  ",בית יהושע"צריכה להגיע ל

שהחלה את כ עשרים שנהכבר בת הייתה היא ש בעוד, לגלות את אחותה הצעירה השנדהמ ,אחותי

 1חייה מחוץ לבית

דר האוכל שם נתקלנו בחברי חהלכנו לאז ,ו ,קצתהיא נתנה לי לנוח  1פורייפרתי לה את סיס 

החל הוא  1מאוד הייתי גבוהה כי ,לפחות שמונה עשרהובחבר אחד שחשב שאני נערה בת  ןהגרעי

היא בסך הכול  ?השתגעת"אמרה לו בהאי לישנא: עד שאסתר אחותי התערבה ו ,אתי "להתעסק"

 1שלוש עשרה"בת 

 ,לא הצלחנו לעלות על טרמפ 1אותקגם החזרה הביתה הייתה מלאת הרפת 1אקצר את הסיפור

צומת בילו את הלילה, ב ותבלאיאלץ לשהיה חשש ממשי  "חבצלת"נחמדה מהיישוב ולולא נערה 

בלתי מיטה ילישון1 ק הזמינה אותי אל ביתהא הי ולחכות לשחר כדי למצוא אז טרמפ לירושלים1

התכרבלתי במיטה כמו עובר וחיכיתי לבוקר1 וכשהגיע  ,ללא מקלחת ,צחה כשלג1 ואנימוצעת, 

טנדר עלו ה  לע 1שיג טרמפ )כך נסעו באותם הימים(המנסים לעל עצמו1 סיפור , חזר ההבוקר

דו1 לבסוף הוחלט לנסוע ל הנוסעים הורכ 1ואיש לא ויתר ,שמונה במקוםאנשים, תשעה 

1 הבטחתי לה שאחזיר "חבצלת"למה אותה נערה ממושב יאת הכסף עבור הנסיעה ש 1באוטובוס

ת האוטובוס היה ננו אל תחאתהמרחק מ 1רצתי מיד הביתה ,ואכן מיד עם הגיענו1 לה את הכסף

1 רהחזברצתי בלתי את הכסף ויק 1לא הסברתי דבר מיד1 יתנו לי את הכסףיקשתי שיוב ,קצר

רק אז  ה אל האוטובוס שיביא אותה אל ביתה1תלפני שעל ,זיר לה את הכסףחהספקתי לה

 מאחותי אסתר1 רישת שלוםומסרתי ד ,שבועאותו י בסוף יתי לספר את קורותיהתפנ

 

 החיים בבית בשנות החמישים עד מות אבינו ד.

ד את הבית בעיר אבא הפסי 1לא היה טובמבחינה כלכלית פרתי בראשית הפרק שהמצב בבית יס

הייתה אני זוכרת כיצד  וקשיי הפרנסה היו גדולים1 ,חנותו במרכז המסחרי נשרפה 1העתיקה

לגבות ו ,שקנו מאבא בדים והיו חייבים לו כסף ,אחותי הצעירה עליזה צריכה לעבור בין החייטים

כי  ,אתאחת עשרה, אך היא עשתה ז עשר  מאוד בשביל נערה בתקשה 1 זו הייתה חוויה את החוב



 .. 

סכום קטן מן  והם נתנו לה ,לא היה מזהירשל החייטים גם מצבם  הבינה עד כמה המצב קשה1

 הקיץ תבחופש ,אני ואילהחזיק את המשפחה הלא קטנה1 וו ,על פני המיםאבא צף וככה  ,החוב

ר משפחות יעבהשבמפעל הממשלתי נחלצתי לעזרת המשפחה והתקבלתי לעבודה ב "בין י"א  ליש

שאת  ,כנס למשפחותי1 תפקידי היה לה.196בשנת  היה , זהי טועהנניאם א 1ל הכפרמן העיר א

כנראה,  ,וגם לשכנע ,בר ידעתידלשומאחר  1הפרויקט בירושלים בלתי מן האחראי עליכתובתן ק

בלתי יהעבודה הזו ק עבור 1עבודה מעניינת כל השכבות החברתיותממשפחות הפגישה עם ה הייתה

כדי להקל על המצוקה  ,מסרתי לאבא הכסף אתבאותה תקופה1 כסף שהיו הרבה  ,לירות 11

 ירחיב הוא יחזיר לי את הכסף1שכלשאבא הבטיח  בבית1

שהייתה עסוקה  ,מאילקחתי על עצמי חובות לא קטנים בניהול הבית לצד אהיה שנראה  ,בכלל

 ,על שם אביושלום בשם שרצה לקרוא לו  ,אבא 19611  באפרילשנולד  ,בגידול אחינו הקטן אודי

הוא בסוף ל 1עוננו שיש לתת לרך הנולד שם מודרני יותריהשתכנע מט ,שנפטר בשנות השלושים

אודי1 לאבא קשה היה לעמוד  לו אהוד1 אנו קראנו הואבישראל של אחינו  שמוו ,קיבל את דעתנו

 שלום1 –את השם של אביו כשם שני לו תן נ אך הוא מול חמש בנות דעתניות1

 ולצאת ,את פנקס הנקודות ,לקחת את סל הקניות היתהייום  י בתחילתו שלות שלפעילויה אחת 

ל משפחה לקו לכי, ולהביא בנקודות שחףבתור בתקופת הצנע של השר דוב יוסהשוק, לעמוד  לא

מא הייתה ישא ,היו אלה דגי פילה קפואים 1דגיםכל מיני מצרכים1 בין מצרכי החלוקה היו גם 

 ובלים בלימוןתפעם קציצות ופעם דגים מטוגנים מ - יםמהם מטעמ מכינהמפשירה ו

ת והיו בשוק שפע של דוכני ירק 1לא היה רחוק מביתנו - שוק מחנה יהודה –השוק  1פטרוזיליהבו

בלנו את מנת הפילה על פי יוק ,ורתעמדנו ב לפני חנויות אלו 1םלממכר דגיחנויות וביניהם  ,רותיופ

הבעיה הייתה  ?!ומה לא ,נו1 בשוק היו גם דוכני ממתקיםמספר הנפשות והנקודות שעמדו לרשות

 1 בטרם מלחמה היוכפי שהיה לפני המלחמההמבחר, כסף כדי להביא מכל  דילא לכולם היה ש

 ,רות העונה טרייםיפשל ירקות ושל שפע ב מוסים עד לעייפהסלים עבמשופעות הערביות  באות  

 ,כשהשמלה הרחבה מכסה הכול ,םיבסיקול רגליהערביות היו יושבות  לי בוקר1לנוטפים ט םעודב

 ול על מרכולתן1 קומכריזות ב

היא הכינה אוכל טעים  מכינה מטעמים ממעט המצרכים שעמדו לרשותה1מא יאת את ראני זוכ

כדי  ,לעשותהיה יאמר שהיא עשתה כל שניתן ימא ילזכותה של א ,בכלל  ומשביע למשפחה הענפה1

אבל איך אפשר היה שלא לחוש במצב , כשאבא התהלך  1הקשה לא נחוש במצוקה ,הילדים ,שאנו

אבא  השכיר  1םומכירתחזיות ומחוכים מתפירת פיש  עשהרווח שהלות לראות את כעצבני, עיניו 

התופרות  - ואצל שכנו 1יכנסישהו יהיה יושב בטל ומחכה שמעצמו חנות1 הוא ה תחצימ אתפיש ל

 ר שקיבל את החנות מן הממשלה ברח' יפו1לאחהיה המצב ות נכנסו1 וזה חקולוה ,תפרו

מיד לאחר המלחמה את עסק מכירת הבדים לבנות הוא התחיל כאשר , ראינו את המצוקה

המיטה שלי ושל רבקה הפכה להיות חלון הראווה של הבדים, ומעט האנשים  1מחדש לחליפות
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בגדי החאקי  1תהבשיא תפוקאז הייתה אתא ברת חשנכנסו היו חרדים לפני חופתם1 צריך לזכור ש

 ,וגם אלה שלא היו בתנועה ,חברי תנועות הנוער 1ילדיםלגברים ולמטיביים טיהיו הבדים האול

 ן אנוש1פחאקי1 זה היה בגד זול ונוח מאוד1 אבל זה פגע באבא באובגדי ו בבשלתה

העירייה תלושים ארגנה  ,ממנו סבלו מרבית תושבי ירושליםשבמצב הקשה של תקופת הצנע 

נו יים ביום שבת1 היינו מתלבשים במיטב מחלצותיאותם יכולנו לנצל לארוחת צהרו ,למסעדה

שמה היה  ,מטעה אותי אינוכרוני יאם ז 1יפו עד למסעדה ובוהולכים ברגל לאורכו של רח

של בגדי נשים וממכר של חנות  - "מעיין שטוב"והיא הייתה ממוקמת מול החנות  ",טרבלסי"

שם  1'עד שרוך נעלומחוט 'באמירה  שאפשר לצייןמה של כל ודינים סשל  ת,מגבושל ילדים, בגדי 

לכל סועד1 תלושים אלה לחם בקינוח ובשתי פרוסות  ,וכמובן ,זכינו במרק חם ובמנה עיקרית

מאוד על כלכלת המשפחה1 איש בימים אלה לא חש מושפל או מבויש לקבל עזרה כאילו הקלו 

 הירושלמים1של שמונים אחוז מעלה מ לאצל כי זה היה המצב  ,זה בית תמחויהיה 

יאה צהו בשעת הצורךושבארון, סדינים ה ןמא החכמה ידעה לשמור כסף מן הימים הטובים בייא

אסתר  1המשפחה החלה להתפזר סתה לעודד את אבא שעוד יבואו ימים טובים1ימן המחבוא ונ

לנח"ל,  1964בשנת זבתי ע ואני ",גונן"בוץ יורבקה עזבה את הקן לנח"ל ולק ,1962התחתנה בשנת 

בוצנו יהגענו לק ,מלחמת סיניזמן ב ,תבסיום השל" 1שבעמק בית שאן "רשפים"בקיבוץ  תלשל"

 1על כך בהמשך(ואני נקלטתי בענף הבננות) 1ושם התחלנו את חיינו החדשים ",זיקים"

 ,רותי התגייסה לצה"ל ,מאיא אודי נשאר בטיפולה של 1החיים בבית התנהלו על מי מנוחות

יה של יעליזה עברה לפנימואילו   ,במחלקת הגננות "בית ברל"ולאחר מכן החלה ללמוד בסמינר 

, דבר ה טובה ובלטה במקצוע המתמטיקהדהייתה תלמי היא1 "עין כרם"בית הספר החקלאי 

 1"פלמ"ח צובא"ששירת אותה כאשר הייתה מנהלת חשבונות בקבוצה 

ע ייפה ובמגבעת, איש אציל ומכובד1 היה מגאבא המשיך לצאת מן הבית לבוש בקפידה, בחל

סאו חסר מעש1 יכב הוא יושבאילו ו ,סורים היומית1 מר פיש מוכרייהושם חווה את מנת  ,לחנות

הוא  ה1יד חבילה או קופסרכדי להו ,סא בחנותיבחודש מאי, הוא עלה על כ 1969יום אחד בשנת 

כבר לא  ו,ולנסות להחיותאותו לבדוק  גשויכשנ 1מקוםב וכנראה מת, נחבט ברצפה ,סאימן הכ נפל

יש ונפטר מדום לב, אבא אומרים ש עד היום אין יודעים את סיבת המוות1 יש היה לו דופק1

ורצו  ,שייאך מאחר שנפטר ביום ש 1)ידענו שסבל מבעיית לב( אומרים שהיה לא התקף לב רציני

הדין המוערך שלמה תוסייה  עורך ,בן דודתיהצליח  ,לקבור אותו באותו יום לפני כניסת השבת

  1יום בהר המנוחותבו בוהוא נקבר  ,למנוע את נתיחת הגופה ,כהן

 ",מבועים"ב אז שהייתה לא נכחנו בהלוויה1 לרבקה,  ,ואנירבקה  ,שתי בנותיואנו,  לדאבון הלב,

ה הי ביישוב הטלפון היחיד עד יום ראשון, כי ניתן היה להודיעלא  ,בדרום הארץ היישוב הקהילתי

לא ניתנה  ,להגיע מהר הביתה "רמת השופט"מזכירות מקיבלתי הודעה כן ש לי,ו ,מזכירותבסגור 

התגלגלתי לתל  ומשם ,הקיבוץ הוציא אותי אל הכבישמחברי שהו ימ 1סיבה לנסיעה המבוהלת כל
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שלא ידעתי דבר1 אבל חשבתי שקרה  מעיניי, אף על פיהדמעות זלגו ל הדרך אביב ולירושלים1 כ

ולא  ,פשתי מודעות אבליח 1הגעתי לירושלים 1האסון  קרהששהייתה חולה בתקופה  ,לאמימשהו 

אותה  , "מקור ברוך""  שבשערי צדק"ונת כשהיה בש ,תי לכיוון הביתכנרגעתי והמש 1מצאתי דבר

 ,יבה גרנו1 נכנסתש ,היאת הכול1 עליתי במדרגות אל הקומה השניבה ל הכירו וכהש ,תשכונה ביתי

 הןעיניואחותי הגדולה ואת אמי  רשם ראיתי את אסת1 עד שנכנסתי למטבח ,בבית שררה דממה

 היה חסר1  תשע,הצעיר בן ה יאח ,אודי1 עליזהאת את רותי ומצאתי ר הפנימי דבח 1אדומות מדמע

 התיישבתי 1שי סיימתי את עבודות ההכנה לליל שבתייום שב": מאיפרה איעל מה שקרה ס

לעשן לפני  תהגונאני אותה שולעשן את חצי הסיגריה,  ,קצתלנוח נבון  ובמרפסת הפונה לרחב

הולך  (בן דודתי)את בן ציון  (אז קראו לזה גזוזטרה)רואה מן המרפסת אני פתאום,  יסת השבת1נכ

 ,ת הבשורה המרה1 ואודיאשר בפר שהיה לו קשה לעלות וליסהוא לאחר מכן וב1 הלוך ושוב ברח

שם  ",ת יובליקרי"היא  ",בית מזמיל"רץ ברגל עד "1 אודי יתעזב את הב ,כאשר שמע שאבא נפטר

כי  ,כהיגרו אסתר וחיים ושני הנכדים הראשונים גדעון ויואב1 הוא ישב בחוץ על מפתן הבית וח

ספה שלו ונסע לחפש את וכולם היו עסוקים בהלוויה1 רק עם תום ההלוויה לקח חיים את הו

 רע1יין לא קולט את אשר איועד ,על מפתן הביתהמום  בומצא אותו יוש ובית הוא הגיע אל 1אודי

התפללו ו ,י המשפחה הרביםנב ,ערב התכנסו הגברים של השכונה מדי 1התנוהלה כהלכ "שבעה"ה

ישבנו על  ,בני המשפחה ,אנחנו 1וכך כל שבעת ימי האבל ",ערבית"ואחר כך  ",המנחה"את תפילת 

דודה את אודי ו , אתהאחיות כולן , אתמאיל את אזה כל 1מזרונים דקיםעל על כריות או  - הרצפה

ביקורים הרבים של בני משפחה, בבמהלך השבעה ו שגרה אתנו זמן רב1 ,אחותו של אבא ,חנולה

 המשפחה1על חברים שמענו סיפורים רבים על אבא ושל מכרים ושל חברים, של 

וולינה דה א"ב דשאפשרה לבנותיה ללמו ,תם פרק בחיי המשפחה, שהחלה כמשפחה אמידה

ובכל חג ומועד נקנו לחמש הבנות  ,חיה ברווחהמשפחה ש ;לא מעט כסףבשעלה  ",סקול דרוטשיל

משעי1 ובבית הייתה חדשים ומצוחצחים ל בבגדים כדי שכולנו נקבל את החגים ,כל מה שנדרש

 ל מה שקיבלנו1שמחה רבה עם כ

 

 פרק חדש בחיינו

ג לרווחת ודאתפקידה להיה שעד עתה  ,מאיא בעיקרו ,כולנו יוצאים לדרך חדשהואילך עתה מ

מה1 רהלה את משק הבית ביד ינוקרה את אחיותיה יבסה, אפתה, בישלה, כיהיא ב 1פחהשהמ

עד פטירתו של מא לא יצאה לעבוד בחוץ ידאג לכל העניינים הפיננסים1 אהיה זה שואילו אבא 

היא צריכה ללמוד  עתהמ ,והנה ,הלה כל משא ומתןילא נ ,לא כתבה או חתמה על צ'ק ,אבא

הרי כל  1קשה שיעסיק אותה בתפירהיובמר פיש  היא פנתה אל אלה1הדברים ה את כל  לעשות

מד אותה לתפור חזיות ימיטב האופנה1 הוא ל יעל פחייה תפרה לחמש בנותיה בגדים יפים 
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זוכרת  אני אודי1לעליזה ול שאפשר קיום לרותי, ,בלה סכום הגון עבור התפירהיוהיא ק ,ומחוכים

, דבר שהקל מאוד ישאותה שדרגה והוסיפה לה מנוע חשמל ,על מכונת הזינגרשעות  אותה רכונה

 על עבודתה1

ה דלמהיא בו ו ,זה היה בית ספר מקצועי 1בכיתה י"א "סברגגסלי"רותי עזבה את בית הספר 

מחלקת ל ",בית ברל"מינר לס הובתום הגיוס נרשמ ,התגייסה לצה"ל 1 היאתפירה ועיצוב בגדים

להכשרת מורים וגננות שמעניקה אקדמית מכללה ל "בית ברל" ךפמאוחר ה הרבה יותר  1הגננות

אני זוכרת היטב את תקופת הלימודים של   .B.E.D BECHLOUR OF EDUCATION תואר

שגרו  ,ראובן בעלהשל ו תנובת דוד ,לאה גור אריה ם שלכאשר נהגה להתארח בבית, רותי

כך חסכה  1שבוע  י1 היא התארחה אצלם בסופ"הוד השרון"ת היום שנקראדאז, ו "רמתיים"ב

ולאה הייתה מספרת שדבר ראשון  ,מאודלעצמה את הנסיעות לירושלים1 רותי הייתה פדנטית 

 גהץ את בגדיה1לולפתוח את קרש הגיהוץ  היהשרותי עשתה 

עלתה  1ל רותידנה בעתידה שוהמשפחה התכנסה ואז  ,רותי סיימה את לימודיה בתום שתי השנים

א לרותי  1"מצפה רמון"הצענו לה לקבל את המשרה המוצעת ב ?רותיתעבוד היכן   - השאלה

היא  ,חשבנו שאם תתרחק מן הבית 1מאיוהייתה צמודה מדי לבית ולא ,הייתה בתנועת נוער

היה שם גרעין  "מצפה רמון"ולא טעינו1 בזמן שהותה ב ,אלץ לחיות חיי חברה יותר מפותחיםית

 י ילדיה1בשהפך להיות בעלה וא ,עמוסהיה  ן חבריוובי ,ניעירו

מא התעשתה מהר והחלה לנהל יא ,תיציינכפי ש מא ולתפקודה לאחר מותו של אבא1ינחזור לא

 היסודי הקושי הכרוך בכך1 אודי המשיך ללכת לבית הספראף  לע ,את חיי הבית כהלכה

לבית הספר המשיכה ה זועלי ,םלזרם העובדי עברבייך תששה ,הטורים ובברחש "כצנלסון"

והחלה  ,ניםבו חייתה עם אבא עשרות שש ,שאר בביתיהחליטה שאינה רוצה לה מאיא החקלאי1

או  ,היא מכרה כל חפץ יודאיקה שהיה בעל ערך 1לה ודמי המפתח שהגיעלבנוסף  ,כספים ףלאסו

ברח'  ",וןקטמשכונת "בלהתגורר  הותוך שנה עבר ,סכום הנדרשהואספה את  ,בדים אתניים

בקומה רביעית ללא מעלית, כי זה מה שאפשר לה הסכום שהיה בידה1 זו הייתה  ,22בוסתנאי 

מקלחת  ,וכמובן ,פינת אוכל ומטבח ,קטנים נהיסלון ושני חדרי ש :ירה של שלושה חדריםד

לץ את יהשכונה החדשה נחשבה יוקרתית יותר, אבל זה א ,ונוחיות1 מבחינת מקום המגורים

האנגלית,  - שם עלתה לדרגת מוכרת בשל ידיעת השפות ,ע אל חנותו של פישמא לנסויא

לאחר מלחמת ששת הימים החלו  1אותה ידעה היטבש ,ערביתה –ר קובעי ,הצרפתית ,הספניולית

 וחנותו של פיש שגשגה1 ,שקנו מכל הבא ליד ,רביותעו יםלנהור לחלק המערבי של ירושלים ערב

שאפשרה לה לנהל  ,משכורת טובהמא יאלל אבא, כבר הייתה לאחר פטירתו שששנים הבשמונה 

בחייו נכון ש שלא עשתה אי פעם עם אבא1 דבר ,ברותיהחל עם "ואף לנסוע לחו ,חיים מסודרים

 המלחמהייתה כך ושלוש שנים אחר  ,שנייהה םעולההייתה מלחמת  1הזמנים היו אחריםשל אבא 

 "צנע"יו חיילים ואזרחים1 השל קורבנות  ששת אלפיםשגבתה  ,מלחמת העצמאות - עקובה מדם
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ר וקיעל טיולים לחו"ל1 הטיולים היחידים היו באז לחשוב  "היה ראש"למי וקשה, כלכלי ומצב 

 1"זיקים"בקיבוץ  צליוא "גונן"בוץ ירבקה בק צלא

את תנה את רותי ואותי ויאצלה1 היא ח חגגנוחגים את ה 1מא רכזה סביבה את כל בני הביתיא

ואילו  ,היא הייתה הרוח החיה", כוונתי היא שתנהיח"את אודי1 כשאני אומרת   -ף בסוול ,עליזה

ואילו אני התחתנתי בחתונה  ,אולםבתנה חרותי הת ,דאג לצד הכלכלי1 למשל ותזוגאחד מהכל 

מי  , הכוונה היא לכלכשכל המשפחה נוכחת, כמובן ,בוסתנאי ובברח ,מאייתה של אבבצנועה 

שאה יה נזעלי 1והשמחה הייתה רבה ,נה את כל העוגיות המפורסמות שלההיא הכי 1שהיה בארץ

ארגן  ,שנערכה בבית אגרון ,ואת החתונה של אודיעל הזוג, כך שלא היה שום נטל כלכלי  ,בקיבוץ

 מא שלנו1יאלמאוד עזר הוא בכך  1שהיה והינו איש אמיד ,בן הדוד שלנו ניסים

העקמת בגב  1שמצבה הבריאותי הלך והחמיר ,המא וחנוליונשארו בו א ,הבית התרוקן באחת

מא המשיכה לבקרה כמעט יעודי1 איניסים להעביר את אמו לבית חולים סנאלץ ועם הזמן  ,גברה

הגיע  ,מאיא ה שלמבחינת כל1אואף הביאה לה מהבישולים של אותו יום ודאגה שת ,מדי יום

 של הנינים1 - ומאוחר יותר ,זמנם של הנכדים

תל אביב כעתודאי1 בכל אוניברסיטת לרפואה ב ת הספראודי לביהתקבל קופה זו חשוב לציין שבת

התחתן ועבר לגור הוא וכאשר  ,ל יכולתהככמא מבחינה כלכלית יאעזרה לו תקופת לימודיו 

כדי שיוכל לקנות את  ,התגייסנו כל אחיותיו ואספנו סכום כסף, בירושלים "תלפיות"ת נבשכו

 דירתו הראשונה1

לעבוד עד גיל שמונים וחמש1 היא הייתה נוסעת  פעמיים ביום אל החנות, בבוקר  מא המשיכהיא

העבודה והמפגש עם אנשים הצעיר אותה ושמר על  1ים1 היא התלבשה כמו ליידייואחר הצהר

כל פעם   - אתן נפגשה בכל מוצאי שבתשחברות  כמה מלבד הנסיעות לחו"ל היו לה חיוניותה1

 1ומחליפות רשמים משחקות בקלפים, אוכלות ארוחת ערב ו1 הן הישל חברה אחרת הבבית

בימים  ,כין ארוחת ערב עשירה יותר1 בביקורים שלי בביתהמי ת - בין החברות התפתחה תחרות

 ,היא הייתה מזמינה כל מיני מצרכים ,במשרד החינוךש באגף לתכניות לימודיםבהם שעבדתי 

 ,עד למותה 1ולד הניניםיוהנכדים החלו לה ם ושנייםילצד עשר כדי להכין ארוחה יפה וטעימה1

אותם  ביקרה1 היא נינים שנים עשר "היא "גידלה ,שלושה חודשיםעוד ושנה יתה בת תשעים יכשה

בנה של  ,יו של יואביקתשהיו תאומו ,לנינות הראשונותהקדישה מזמנה ובעיקר אותם1 ואהבה 

ר ליד חלונות ועבל ,בן יהודה ובלרחבגדים יפים1 היא נהגה לנסוע להם הייתה תופרת היא  1אסתר

חוזרת הביתה ומציירת והייתה בראשה את הבגד שנראה לה,  ם"צל"ל ,הראווה של בגדי ילדים

 ,תחת ידה בגד יפה וצבעונימוציאה הוכך  ,ולאחר מכן מעבירה את הציור על בדאת הדגם, על נייר 

 בבית1 ושהי יםת של בדועשוי משארי
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אז החלה  1שנה לפני מותה דתפקדה ע כי היא הייתה סבתא לילדינו,  , כך נהגנו לקרוא לה,סבתא

היא  1לכל צרכיה גשתדאכדי ליפינית יפ עסקנו1 ה"שערי צדק"חולים הכנס ולצאת מבית ילה

ליפינית דאגה שהיא תהיה יהפ המטפלת כרונה, אבל יזנחלש לאט  טסעדה אותה באהבה רבה1 לא

 שערה סרוק1ויה משוחות בלכה אדומה, פורניצ ,התכול הנקי תמיד בחלוקלבושה 

 ,1611191-ב     היא נפטרה  ת נשיקה!יתזו מהייתה ולא התעוררה1  ,לישוןאימא אחד שכבה  הליל

ה בדרכה תושהרטיבו את כל הבאים לכבד א ,גם השמים בכו ונפרדו ממנה בדמעות 1ביום חורפי

ומדי שנה אנו עולים אל  ,שלה החלקה נקנתה על ידי ניסים האחיין ,1 הקבר היה מוכןהאחרונה

 ומתייחדים עם זכרה1  הקבר
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 רות בצבא ובקיבוץיהש פרק ב':
 

 הגיוס לנח"ל

פדגוגית1 עם  שלו הייתה אוריינטציהשה ",בית הכרם"תיכון לימודיי בסיימתי את  1964בשנת 

השומר "עם חברתי גורה לתנועת  הצטרפתי יחד - עליהן עבדתי במרץ רב - סיום בחינות הבגרות

הוא גרעין  ,החליטו לצרף אותנו לגרעין קיים ,ירושלמיות נוהיינו שתיש1 מאחר "הצעיר

 כפר סירקין1מבני רמתגנים ו, היה מורכב מרחובותיםש ",יהישומר"

 הכרויות היוחברויות,  היו אלה1את אלה  יםמכיר םלוכבו קל להשתלב בתוך גרעין ש לנו לא היה

מורכבת מגרעין  , שהייתהכדתומל בתוך חבורה  למצוא את מקומנוצריכות היינו ואנחנו  ת,קודמו

 שאליו הצטרפנו1 ,ב' מגרעיןו ,שהיה בוגר מאתנו בשנה ,א'

לונו את מסע יהחשם   ,)בסיס קליטה ומיון( "ם"בקו"בין הגרעין החל בלנו יהמפגש הרציני בינ

ל עם "מה פתאום לנח :שאלו אותישם ו ,יכות()קבוצת א "א"בק"קובעי ה עברנו דרך 1להחיו

שמה חלוצית כחברה בקיבוץ גרבה שאני רואה את עתידי בה ה וובגאעניתי ואני כאלה?  םכישורי

 כפי יכולתי1 לחברה ולמדינה אתרוםשם שו ", שומרי"

היה "1 זה ףנח"ל חו"למחנה  רישהנו על משאיות ילהוע ,קידבק ענק תונושא עבר מהר1 החיול 

 1מגויסים לחילות אחריםגם היו שם ש וייתכן ,ח"לנטירונים למחוילי ה מחנה

 מדי בוקרו ,שוכנו באוהלים גדולים תקופת הטירונות הייתה ארוכה, שלושה חודשים תמימים1

 ,התרחצנו 1קריםהמים הברזיות  - אל מתקני הרחצה יצאנובשעה חמש קום1  נומהשכ ובבוקר

רצנו כשבפינו רינה, שרים שירים, שרוממו  בריצה1הבוקר  חלנו אתוהת  לבשנו את בגדי הספורט

אך זה  ,זה היה מאמץ לא קטןאת רוחנו, דרך שדות קיבוץ "החותרים" אל חוף הים ובחזרה1 

 אותנו1 של יח

למדה לפרק ולהרכיב את  כל אחת מאתנו הכרת הנשק ותפעולו1 האימונים החשובים היה דאח

מה  ,1 הייתיהימים הגענו למטווח1 לי היו כרגיל בעיות ראיובאחד הי ,הרובה הצ'כי במהירות רבה

היו לעומתי 1 התקרבתיואפילו לא  ,כך שלא הצלחתי לקלוע למטרה ,"קסוקרית" ,ה קראו'שהחבר

מן כתוצאה  ,כת הרובה בכתףפגעה כל פעם שירינו בבנות שקלעו נהדר ויכלו להיות צלפיות1 

הרי  ,אם לא כולםוגם  1סימן כחולב מעוטריםימים נו כמה הלכוהכאב היה רב1 אחר כך הת ,ההדף

 הכתם הכחול לא יום ולא יומיים1 נשאתי אתאני לפחות 

1 בשל רוחת הבוקראל בידינו נגעם המסטי נוהתייצב ולנוכ 1ממשם יספרטניהחיים היו  תנאי

 אכילה תילבנוצרה עיסה  ,בקיצור 1הזיתיםעם מלוח וההריבה עם הדג התערבבה  הטלטלות

חזרו ים יצהרהובכל היתר לא נגעתי1 בארוחת  ,מעט ריבהבלחם וב ,תהבנחתי יאני ק1 ממש

שיפור מאז חל  חלוטין1אחר להוא הסיפור  את הטירונות,ים היום בוחנ1 כאשר הדברים על עצמם

 משךחת1 גם אולא מגישים את כל מרכיבי הארוחה בצלחת  ,הכלים סבירים -דבר ראשון  1עצום

מגיעות לשלושה  ינןהן א אפילולהוציא את החיילות הלוחמות, ו ,הטירונות התקצר הרבה
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רק  1האות ט' ליועועליה היה תג מתכת שנו כומתה חבשבכל שלושת חודשי הטירונות  חודשים1

את קבענו השרוול גבי על  1בלו החיילים הקרבייםיבלנו תג מתכת שאותו קיירונות קטסיום העם 

 1נוותתה כל גאוהיי  עליותג הנח"ל, ש

 ימה ימים1 ועבה שנמשכש ,היציאה ל"סדרה"אחת הפעולות החשובות בטירונות הייתה 

 ולינה ,הקבוע מתחום המחנההרחק  ,11יציאה אל מחוץ למחנה  יהו? ז"סדרה"המשמעות של 

 ;לא מתקלחים ימים שבוע במשך - חיים בתנאי שדה חיילות; שתיאוהל כל ב 1אוהלי סייריםב

ב"מתקנים  מקום לעשיית הצרכיםשמש מ ההשד ;יהימיהמ תוךמים מבשוטפים שיניים 

וצריך  ,היה חור פעור באדמהם ש 1במחנהש "קרוסלה"ים מן היגיינישהיו הרבה יותר ה ",קרביים

 כבר אמרתי? - תנאים ספרטניים ,צוריבק 1לקלוע אליוהיה 

את לנו  שם הקמנו ",גלעד"קיבוץ  יצאנו את המחנה לכיוון גבעות 1הגיע יום היציאה לשטח

 תאח 1לפעילויות השונות מדי בוקר השכםהיינו יוצאות  1אוהלי סיירים כמהשכלל  ,המאהל

לאחר שנזרקה אי שם  ,יצאה לבדה אחתוכל  ,בדיקת ההתמצאות שלנו בשטח הפעילויות הייתה

הגיע בהתגנבות יחידים בלי להתגלות אל לב המפקדה1 זה לא ול ,לנווט נכון עליהוהיה  ,בשטח

ב הבנות עשו ו1 רעודה ויצריך היה להתמצא בכוכב הרוחות , צריך היה להתמצא בצמחי 1היה קל

בלי תקלות ובלי  ,עברה בשלום " סדרה"והיינו גאות מאוד על כך שה ,זאת בהצלחה רבה

 1"ת"בושו

 ,האות ט' שלהסמל קבוע  היה העלישהכומתה   ללאכבר  ,לחופשההביתה בתום הטירונות יצאנו 

שלא  ,בכומתת החאקימאוד "1 היינו גאות "ל של "מגל וחרבת , אלא עם סמל הנחכלומר טירוניו

 חודו של החיליתואם את יהיל כומתה בצבע ילכל חיש בחיל הרגלים1 היום  כומתהנבדלה מאף 

 ירוק1בצבע הכומתה היום היא  ,םהנחלאי ,לנו 1שבו הוא משרת

 V.I.P 1בלנו בבית תנאים של יאחר שלא היינו בבית תקופה ארוכה, קמ 1החופשה הסתיימה

מא פינקה אותנו עם מטעמים  לפי מיטב המסורת לבית קוקיא1 פגשנו את חברותינו מן התיכון יא

 והלכנו לסרט1 בקיצור עשינו חיים1 

יבוץ קל ,את פרק הטירונות הארוך שלהםגם הם יחד עם הבנים שסיימו  ,ם החופשה הגענוובת

היה  ,כלומר ,א תשלוםללרושה חופשה ישנת חל"ת פ 1שבעמק בית שאן לשנת חל"ת "רשפים"

ים שנה בקיבוצים, צאמנהסכם עם הצבא שגרעיני הנח"ל מפסיקים את הפעילות הצבאית שלהם ו

 1קיים ץקיבול יצטרפואו  חדשקיבוץ  ו מיקבה ישתקופה קראת הצמם לע שם הם מכשירים 

 1יה על הקרקעיהעל - ביותרלגבש את הגרעין לקראת המשימה החשובה גם  השנה הזו נועדה

אך שם בחרו אחרת  וקבעו  ,למשימה הזואכן היינו בטוחים שהנהגת התנועה תשלח אותנו 

, יםברמאה ועשרים חהיותנו גרעין גדול מאוד של על אף שאנחנו נהווה השלמה לקיבוץ קיים1 

 ות לולא לת ,הייתה שיש להשלים קיבוץ במשבר םטענת נועה אחרת1תה הנהגת  ו חבריחשב

 לקבל את דין התנועה1 ,לאכזבתנו,לקרוס1 ואנו נאלצנו
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היה בו והענף העיקרי  ,היה קיבוץ חקלאי 1966שבתקופה זו של  ",רשפים"בינתיים הגענו לקיבוץ 

 ענף הכותנה1 בעיות המים היו בינתיים רחוקות ולא ידועות1

ריבה יצאנו לחם בוסת פר ואכילתיה של תה חם ילאחר שת 1לפנות בוקר 4111שעה ו קמים בנהיי

 יםמחכ ,וי מן הפרחיםלתההגפן הלבן  צמרעם  ,של צמחי הכותנהים טור טורים  1אל השדות

נים ירעגשכלל גם  ,גפן הלבןהלתוכו הכנסנו את צמר ו ,לקטיף1 כל אחד מאתנו הצטייד בשק ענק

ד רצה כל אח 1יתה רבהינו הית בינוהתחר טה1נבמותנה הגיעה אל הכאחר שהלתם הפרידו ושא

 כדי להרים את המורל: ,היינו קוטפים ושרים להיות מלך הקוטפים1 

 "בים לבן קבוצת שחורים קוטפת 

 בים לבן

 1קוטפת כול היום"

 כל היה מקטפות, ולא זהעגלה1 לא היו א לנשקל ונזרק א ,קלשא הובא אל המלמתכל שק שה

במשך כל  1המנבטה אל ן מכשור מכני מלבד הטרקטורים שמשכו את העגלות עמוסות צמר הגפ

כשהחום , בערך בבוקרבשעה עשר  1כדי לשמור על המורלשעות השהייה בשדה המשכנו לשיר, 

אנו שוב בשעה ארבע להשלמת יום צואז י ,חזרנו אל החדרים למנוחהעוד, היה בלתי נסבל 

 1העבודה

 - ות במשקראחלאחר מכן חזרנו לעבודות  1םיהתקלחנו ונחנו עד לארוחת הצהרי ,הגענו לחדרים

והייתי לספרנית לצד ספרן  ,היספריעבוד ב1 אני התנדבתי לעודאוכל, בבתי הילדים והבחדר 

כי אהבתי לקרוא ויכולתי להיות קרובה לספרים החדשים שזה  ,הקיבוץ1 זו עבודה שאהבתי מאוד

 לא היה טוב ממנו1 הבעתה יצאו מן הדפוס1 לעבוד במשהו שאתה או

 יפה מאוד מבחינת הלכידות החברתית של גרעין ב'1 יתה תקופההי "שפיםר"החל"ת בתקופת 

אלה שלא היו כשרים להיות  ,דים"הבנות והכלמ ,ואנחנו ,שנת החל"ת תמה לה השנה ,והנה

קיבוץ את חברי הנו ליבה הרא, שפרדנו מן הקיבוץ המארח לאחר מסיבה יפהנ ,קרביים לוחמים

נסענו אל  , שלוו במחיאות כפיים סוערות1מלווה בשירים פרודים ,במסכת יפה תינונוושריכ

  שהיה ממש על גבול רצועת עזה1 ",זיקים"הקיבוץ המיועד, קיבוץ 

 גרעין קטןעוד ו טה של הגרעין הרומני שהקים את הקיבוץיכלל את שארית הפל "זיקים" קיבוץ

ים1 קיבוץ ד"ן ב' והכלמיתוספת נכבדה של בנות גרענו ישהיוו ,נואותו נועה מבריטניהתשל חברי ה

המצטרפים  אף על פי שהוא תוגבר על ידיו, לעלייתו בר  כמה שניםמלאו כש אף על פי ",זיקים"

 של ה"אנגלים" הם היו הטוב נםרצוכל עם  1הפילוג שחווהבשל  זעק לידיים עובדות מאנגליה,

 רצון לעבוד ולהתנסות בחיי קיבוץ1עם שלנו באו עם מרץ רב והחברים  וליוא ,סיוןינחסרי 

רות הצבאי, חלקם יהמשיכו את הש "כשרים"הבנים ה 1הבניםגם בחדר, וכך בנות ארבע ל שוכנו כ

שומרים על מאחזים  , היינוהסכמי שביתת הנשקל בהתאם 1בסוסיתא ובהר הצופיםשוטרים כ

 ם1ים באזורי גבול בעייתייישראלי
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 "זיקים"החיים בקיבוץ 

 מנו קוםכבוקר הש מדישובצתי לענף הבננות1  דור העבודה1 אנייפי ס להתחלנו מיד בעבודות ע

 ,בידיים מצריות אר לאחר מלחמת העצמאותששטח שנבו לשחלקם גב ,מטעי הבננותאל  נוויצא

מעין  ,ענף הבננות היה משה הרומני, איש גבוה  ורזהרכז מ1 צפון רצועת עזהב ,כלומר

ומה  ,גרעיןהקיבוץ,ה - לםשיחות נפש בנושאים שעמדו ברומו של עו שאתו היו לי ,אינטלקטואל

 לא?

שיח היינו מדללים את הייחורים הרבים שיצאו ליד שיח האם1  1העבודה בבננות כללה את הדילול

ואת  ,היינו משאירים את הייחור החזק והבריא 1הוא שיח עלים שיש לו ייחורים רבים ותהבננ

המתנו את כל  ולה זובפע 1החורתוך היינו מוציאים מהם את הלבה ומטפטפים נפט אל  - היתר

היה שלב בעבודה המפרכת שלב נוסף  1ותתפתח שיח הבננה תרונהחזק שומ ,הייחורים המיותרים

 שאחריושלב ה 1פורים לא תנקרנה את הפרי המתחיל להבשיליכדי שצ 1כיסוי הפרי בשקי יוטה

מבחיל  ושלחנו אותו להבחלה1 הפרי היהעדיין קטפנו את הפרי כשהוא לא בשל  1היה קטיף הפרי

ומשם אל  ",תנובה"ולאחר סיום ההבחלה הוא היה מוסע במשאיות אל  ,בתנאים מסוימים

 ןסיויוכאשר היה נ ,עבדתי בו שלוש שנים רצופות1 מאודרווחי השווקים1 ענף הבננות היה 

רני בענף בטענה שאני הבת יהשאלואנוכי  ,מרכז הענף ,משהנאבקנו  ,חלהוציאני מן הענף למטב

משלוש  למעלהבו  רשאיואין להוציאני ממנו1 ואכן הצלחתי לה ,דת בענף חקלאיהיחידה שעוב

 1רשיםזה היה הישג מ 1שנים

ממחנות הפליטים בעזה, שמדי  מסתננים, אותם "וןפדאי"פגיעות של  הקיבוץ שלנו ידע אין סוף

 וגנבו צינורות וכל מה שהושאר בשטח1 הקיבוץ לילה בלילה חדרו לשטחי שדות

של זו לזו, בלתי קשורות בהכרח  ,הוא כינוי משותף לקבוצות שונות - מחרפי נפשם"" - פדאיוןה

ראשיתן של  1שישיםוה חמישיםה בשנות ישראלשפעלו ב פלסטינים מחבליםשל או  מסתננים

לישראל על מנת  הסתננו פליטים פלסטיניםכאשר  ,מלחמת העצמאותהקבוצות היה מיד לאחר 

הפעולות התמימות התחלפו  1961החל משנת לחזור לבתיהם או על מנת להציל משהו מרכושם1 

של תושבים באזורי הספר1  רצחואף  גניבותיותר ויותר וכללו  הראשונות בפעולות שהפכו אלימות

מהם הגיעו1 פעולות ש מחנות הפליטיםהמסתננים ומדינת ישראל הגיבה בפעולות צבאיות כנגד 

 1"פעולות תגמול"צבאיות אלו כונו 

הקימו את יחידות הפדאיון שהורכבו מפלסטינים אשר גויסו ברצועת עזה לשם פעילות  מצריםה

הפנו אותם כנגד ישראל לאחר פעולת התגמול עתה הם ו 1 בתעלת סואץ כנגד הבריטים ששלטו

 עזהב דיוויזיהיחידות הפדאיון היו כפופות באופן מנהלי ל 1רצועת עזהב "חץ שחור"הישראלית 

אנשי יחידות הפדאיון ביצעו  1גששיםארבע פלוגות ויחידת כ - איש שש מאותכ 1966ומנו בסוף 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A1%D7%AA%D7%A0%D7%A0%D7%95%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A1%D7%AA%D7%A0%D7%A0%D7%95%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%97%D7%91%D7%9C
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%9C%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%A0%D7%95%D7%AA_%D7%94-50_%D7%A9%D7%9C_%D7%94%D7%9E%D7%90%D7%94_%D7%94-20
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%A0%D7%95%D7%AA_%D7%94-60_%D7%A9%D7%9C_%D7%94%D7%9E%D7%90%D7%94_%D7%94-20
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9C%D7%97%D7%9E%D7%AA_%D7%94%D7%A2%D7%A6%D7%9E%D7%90%D7%95%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%A2%D7%99%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%A4%D7%9C%D7%99%D7%98%D7%99%D7%9D_%D7%94%D7%A4%D7%9C%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A1%D7%AA%D7%A0%D7%A0%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/1950
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%A0%D7%99%D7%91%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%A6%D7%97
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%97%D7%A0%D7%94_%D7%A4%D7%9C%D7%99%D7%98%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%AA_%D7%AA%D7%92%D7%9E%D7%95%D7%9C
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A6%D7%A8%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%A5_%D7%A9%D7%97%D7%95%D7%A8
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%A6%D7%95%D7%A2%D7%AA_%D7%A2%D7%96%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%99%D7%95%D7%95%D7%99%D7%96%D7%99%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%96%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/1955
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%A9%D7%A9


 4. 

רבים מאנשיה 1 ירדן1 חלקם הופעלו מתחום 1966-1965לישראל בין השנים  סדרה של חדירות

 שהביא להפסקת פעולתן1 ",מבצע קדש"נהרגו במהלך 

נו הגנבות לכלכלה הרעועה של הקיבוץ1 יצאמו שגראנחנו המשכנו בחיינו למרות הנזקים הכבדים 

לא התאימו לא  משםדרומה 1 היה הדרומי ביותר בארץ "זיקים"ענף הבננות של  1אל השדות

מתחייבות1 היו לנו מטעי העונתיות העבודות הבכל גם האדמות ולא האקלים לגידול בננות1 עבדנו 

היה בתוך תחום ש ,גן ירק וענף נוי ,וכמובן ,תפוזים ואשכוליות ללשכ ,, פרדס הדריםגויבות

 1הקיבוץ

י ועל חיי1 באחת החופשות הקצרות שלקחתי נסעתי אל בית ילאני זוכרת את השפעת הפדאיון ע 

לא וה הדל אל האוכל םתלהשווהיה שלא ניתן  ,מאיתי מן הבישולים של אינהנ 1י בירושליםיהור

עובדי  ,האוכל היה צריך להשביע את כולנו 1לא היה כמעט גיוון באוכל1 בקיבוץ בקיבוץשמעניין 

מטבח ב םעובדיה, יםתי הילדב עובדי  –האחרים עובדי הענפים גם את כמו  ,יםיפים החקלאהענ

אותו מחסן בגדים בו סודרה  ,ה"קומונה"אנשי המתפרה ועובדי   ,המכבסהעובדי חדר האוכל, בו

 שי1 ילתאי החברים לקראת יום ש והוכנסה ותוקנה הכביסה

 השוויוניות ברכוש

יום של  ובבוקר (בעיקר) חברה ול חבר כהיו עולים אליה ש ,חוץ הייתה מחלקת בגדי "קומונה"ב

ההסבר הפשוט לתופעה זו נעוץ  1תםנסיעקראת ובוחרים בגדים ל ,כןל קודםאו יום  ,נסיעה

 -ביותר להוציא את האביזרים האישיים  ,ך לך שייך לכולםיבתפיסת העולם שכל מה ששי

 מתמוק" המקומונה"ם ליהיינו עול ,ום העבודהעם ת ,שייכל יום שבתחתונים וחזיות של הבנות1 

כל היו מאוחר יותר בשלב רק חדר עם חבילה שכללה בגדי עבודה ובגדי שבת1 לעל הגבעה וחוזרים 

 ,כשלא היה עדיין סימון לבגדים ,אבל בתחילה ולכל חבר היה מספר משלו1 ,הבגדים מסומנים

פרצי צחוק  הדברלא פעם גרר  1תיבעיקר לפי תובנת המחסנא ,באופן אקראי חלוקההנערכה 

השני  ,רבעים הבמכנסי שלושה ז - העובדים לחדר האוכליצאו כאשר בבוקר יום ראשון  ,אדירים

 ךכך בחולצות וכ 1יפוליםקכנס כמה המהיה צריך לקפל את ו מעבר למידה, ם ארוכיםייסבמכנ

 1פי גודלו וצרכיווהותאם לכל אחד ל ל עניין הבגדים הסתדרכמה שנים עד שכ עברובלבנים1 

   וןינושא הדשאחת מאספות הגרעין הוחלט ב ?"שלך שלי ושלי שלך"מאין הגיעה התאוריה ש

הכיוון של היה ויון שיש לאכוף בין חברי הגרעין1 בשיח שהתנהל ומידת הש ימה יעסוק בנושא:

יהיו  ובנוסף לכך ,בגדי עבודה ובגדי שבת –שוויון מוחלט, כלומר לכולם יהיו אותם הבגדים 

 מקדים לבקשם זוכה בהם לאותו יום1הכל ו ,בגדים מיוחדים ליציאה העירה

אחד הוותיקים בקיבוצי קיבוץ זה הוא  שם1 לאחר ביקור "שובל"את הרעיון קנינו בקיבוץ 

מת קומונה ולע ,ות מוחלטתישוויונ  :ומרלכ , בו הייתה קיימת קומונה א' א'ו ",השומר הצעיר"

http://he.wikipedia.org/wiki/1955
http://he.wikipedia.org/wiki/1956
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A8%D7%93%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9C%D7%97%D7%9E%D7%AA_%D7%A1%D7%99%D7%A0%D7%99
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בלת יכל היתר היה שייך לכלל1 מתנה שקו ,שאיר לעצמם בגדים אישייםא' שבה האנשים יכלו לה

בל יוק ,הוא היה עובר למחסן הכללי ,קומקום חשמלי ,למשל ,בלתיעברה לרשות הכלל1 אם ק

הוותק שלך, הגיל שלך, האם  :שהגיע לו הדבר לפי התור1  ולכך היו כמובן קריטריונים זהאותו 

בעל המתנה עצמו יכול היה לחכות לעתים  ,לדים1 בקיצורוהאם יש לך כבר י ,"זוגיות"אתה ב

 יותר משנה עד שזכה שיהיה לו קומקום בחדר1

1 רק לחלוטין אולוגי השוויוני1 והדבר נראה לנו טבעייעד כדי כך היינו שקועים בעולם האיד ,כן

 ,כבר מחוץ לקיבוץהייתי ואני  ,ב הקיבוץ מבחינה כלכליתמצכאשר הוטב  ן,כמאחר לשנים 

 ,כל טובבוהחדרים התמלאו  ,רכוש פרטי של קיום הותר הבוהחלה התקופה ש ,הדבריםהשתנו 

 1לפי מיטב הטעם של החברות

אנו ישובים על הדשא  זאת:ה נהסצהכרוני יעולה בז "בגדים שלך השייכים לכלל"בהקשר של 

כחול בצבע חצאית ב ואני ישובה ,קיבוץהשיחת  - אפשר לומר כברובאחת משיחות הגרעין, 

שכמה וכמה חברים ישבו על היקף עד  ,קלוש ענקבפרושה החצאית  ?אפשר אחרת וכיהפועל, 

 זה 1 צבע צבע אחר כללא ו ,כחול הפועל בצבע המסוים שלחצאית את המא תפרה לי יהבד1 א

למדור בגדי  ,עלותה אחר כבוד למחסןהכרת שנדרשתי לווץ1 אני זבהתאים לחיים שלנו בקי בלבד

בגדים שנועדו ליציאה העירה1 ולא פעם מצאתי את עצמי מבקשת ה , להשאירה ביןכלומר ,החוץ

 עירה1לבושה בה השיצאה  ממני,זריזה  ,שהי אחרתיאת החצאית, אבל כבר הייתה מ

 6591מלחמת 

 ,ממשלת ישראל לא יכלה להמשיך ולהסכים עם התופעה הזו שאזור שלם ן1יואהפד נושאנחזור ל

 כוימשי, ששליחי מצרים הפדאיונים,יהיה נתון להשפעה הקשה של  ,היום הוא נקרא עוטף עזה

 לפגוע בתושבי האזור1

ולא היה  מי שיכול  ,בירושלים וחזרתי לקיבוץ לפנות ערבי שיהוריצאתי לביקור בבית  יום אחד

ל הדרך לרוץ את כ –והחילותי לצעוד  י"לקחתי את גורלי בידי"בוץ ברכב1 ילהכניסני אל הקהיה 

מות של לעברי ד "מציצה"ל עץ בפרדם כאשר מכ ,במהירות עצומה יםהקילומטר שבעתבת 

אך  ,רוףיהגעתי לשער הקיבוץ מזיעה בט, ואבל הלחץ היה עצום ,הכול היה פרי הדמיון 1יוןאפד

  הנה עשיתי זאת והגעתי בשלום1 - משוחררת מכל לחץבסופו של דבר, 

 1965שנת ב  הפדאיונים1את תופעת  לנסות ולפתורההזדמנות והנה נקרתה למדינת ישראל 

המהנדס הצרפתי פרדיננד דה התעלה סיים  כריית את 1נאצר את תעלת סואץ אל לוהלאים עבד

טלקי ג'וזפה ורדי את האופרה יסיום הלחין המלחין האהטקס כבוד ל1 1151בשנת  לספס

ה על תעלת הפסידו את הבכורש ,בריטניהללצרפת ו ההזדמנות שנקרתה הייתה לחבור 1"אידהא"

תפס את השלטון מידי  ,ה של הקצינים החופשייםמהפכממחוללי ה ,ל נאצרוכאשר עבד ,סואץ
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 המלך פרוק היה  המורדים לדעת 1מלך פארוקבשהיה גם הוא בין הקצינים המורדים  ,נגיבמחמוד 

ביולי   .2 -מאז הו, .196שנת ליולי של  .2-בהם תפסו את השלטון  1 1941 אחראי לתבוסה שלה

 יום המהפכה1 –הוא יום חג במצרים 

ה שגם הבריטים והצרפתים יצטרפו יתוך סיני ורצועת עזה בציפי לוהנה בתאריך זה פרץ צה"ל א

 תבמערך הלוחם חוו את קרבו 1של הגרעיןהבנים הכשרים לקחו חלק  זו במלחמת  למשימה1

קודם  1ון של הגרעיןה לא היה האבדן הראשז 1וברשהיה ידיד ק ,חברנו צביקה גשם נהר ,המתלה

 , שהיו חבריםיןערגחברי  שלושה קרב בחוסןנהרגו ב ן,יואלחם בפדימאמץ להמסגרת הב ,לכן

 1גרעין הצעירב שפגע, דבר בינינו היו הנופלים הראשונים הלא 1מרכזיים בחיי הגרעין

י הרחובותי , את זעקת האם את המפגש עם משפחתו של צב ,כל עוד אני חיה ,אני לא אשכח

בדה את בנה1 זמן לא ישזה עתה א ,מאימר לאלומה   - את תחושת חוסר האונים שלנו ,כולההש

 במלחמת סיני1 ,גם הוא צביקה ,רב אחר כך נפל בן דודו

בכל חוליה  1לשמור על הקיבוץ1 התחלקנו לחוליות והכפל מדים,הבנות  ,נשארנו בעת המלחמה 

, שוכבות על הקרקע  ,עצמי עם חברה מצאתי את 1או זוגות מעורבים שתיים או שנייםהיו 

הבנים הכפלמדים  1דמויות מתקרבות ותהיינו רואכש ,לירות תפקידנו היה  1גלפנינו מונח מכש

 ,המערכה התנהלה בהצלחהש1 מאחר "בית חנון"ם מחנה הפליטי שלבוש יכ תמשימלנלקחו לפתע 

ה מחכות לבה לאורך הלייכואנו הבנות נפטרנו מן המג ומן הש 1הכיבוש מהיר וללא קרבנותהיה 

 לאויב1

יצאנו לכיוון  1םישהחלטנו לצאת לטיול באזורים הכבו ,משקבהנשארים  ,המלחמה תמה1 ואנו

שהיה אז  ,המרחק מן הבית דרך חוף הים היה קילומטרים ספורים1 יצאתי עם אילן 1הרצועה

 די המשטרה הצבאיתוהנה אנו נעצרים על י 1והתחלנו לצעוד על החולות עם חברים נוספים ,חברי

ואיש לא היה יודע על  ,השתגעתם! הפליטים במחנות יכלו להרוג אתכם" :1 הם צעקו עלינושלנו

והחזירו אותנו אל  ,הערה ונשם נרשמה ל 1ת עזהרמשט ל1 הם הובילו אותנו אחר כבוד א"כך

יע עד גלחנו להצה 1וון מערביהפעם בטרמפים לכ ,אניו אילן ,ויצאנו שוב ,הקיבוץ1 אנחנו לא ויתרנו

אך התחייבנו  ,יוון המתלהכראינו את הטנקים השרופים ורצינו להמשיך הלאה ל "1אבו עגלה"

חשבנו שנחזור ונצא שוב1 אך החלטות בינלאומיות קטעו את  1דור העבודה המחייבילחזור אל ס

וכך  ",מבצע סיני"מצה"ל לחזור אל הגבול שלפני  ודרש ,בעיקר ארה"ב ,חלומנו1 ארה"ב וברה"מ

ועל  ,עד לתעלה ,ייעם תלמיד -והפעם  ,חזרתי ",ששת הימים"לאחר מלחמת  ,מאוחר יותר היה1

 כך בהמשך1

נורות ההשקיה יתמה המלחמה, השקט חזר לאזור1 אפשר היה לצאת אל השדות ולמצוא את צ

שהיה  ,אודיאת אבא וואת מא יאת א ןעכשיו יכולתי להזמי לאיים שהושארו בשטח1קוכלים ח

אחי אל תוך את י ויוטנדר יצא להביא את הור ,לביקור בקיבוץ1 היום הגיעשנים, בן שבע כבר 
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ולאחר מנוחה קצרה  ,דרתי עבורםיהבאתי אותם לחדר שס 1הפגישה הייתה מרגשת 1בוץיהק

הם  1הגויבותמטעי ל אבעיקר  ,יצאנו יחד לראות את הקיבוץ1 למחרת לקחתי אותם אל המטעים

כדי שיהיה להם בכל  ,את הפרי העסיסיו מלוא הפה, אף הבאנו לחדר ואכלאת הגויבות אהבו 

פעם שירצו1 אני עצמי לא אהבתי את הריח ולא התקרבתי אליו ביום יום, אך מה לא עושים כדי 

 ,האזוריבאמפיתיאטרון  ",גברעם"בוצה של הבת1 אני זוכרת שבישההורים יהיו מרוצים מק

יא נהנתה מאוד1 לאחר יומיים מלאים בהפתעות יצאו וה ,ולקחתי את אמי להצגה ,הייתה הצגה

ואבא עלה בעזרת רגליו הארוכות  ,בקבינה ישבו מא ואודייאר1 נדטרים עם אודי שוב בוהה

 ,שם לקחו ,וכך הוסעו אחר כבוד אל הכביש הראשי של אשקלון ,הנהג אל הטנדר מאחורבעזרת ו

 את האוטובוס לירושלים1 ,מלאי חוויות

ועדה הפוליטית1 ואני נבחרתי ל מסוימת1 ועדהוהיה חבר ב חבר,או כמעט כל  חבר קיבוץ,כל 

 ",ברנע"שכונת  ובה ,שבאותם ימים הייתה עיירת עולים ,נסיעות לאשקלוןבהדבר היה כרוך 

לכנס אנשים היה חברי הוועדה הפוליטית כדנו קיתפ הכיבוש1 בזמןים שחיו בעיר קלוותי השנבנת

בשל בעיקר  פות,כות התנעש פעילות זו 1וחח אתם על מצבםולש ,במרכז מפ"מ של אשקלון

מר שהצלחנו לשכנע וזה  אאין  1מאוד ירות1 המפגשים הללו היו מענייניםחהתקרב מועד הב

ושיש להם  ,הצורך להתארגןאת סינו להביא למודעותם את נושא זכויות הפועלים, יאבל נ ,אנשים

 1 לפניות כתובת

שעבור  ,הקפדתי לדבר עברית תקנית 1היכולת הלשונית שליהוא  דבר נוסף שבלט בהיותי בקיבוץ

נושא לבדיחות ולשנינות כזו או  לא פעם עוררה  העברית המדויקת שלי י נשמעה צחה מדי1 יחבר

 אחרת על הירושלמית שכאילו באה מעולם אחר מבחינה לשונית1

והיו לנו  ,יה אז חברישה ,עזבתי אותו יחד עם אילן 1961 -וב ,אני נשארתי בקיבוץ עוד שנה

של אילן התברר שמשפחת  המא הפולנייכאשר לא ,אך כל התכניות התפוגגו 1כניות לעתידת

סיתי יוהקשר הסתיים1 נ בינינו,לניתוק  והיא דאגה ,יהיספרדשהיא ר קובעי ,קוקיא מרוששת

י באתי לבקר, אך חברי הגרעין התעלמו ממנ לשם כך 1לקיבוץ ולבדוק אם ניתן לחזור לגשש

ולכן  ,עוזב הוא בוגד "יהישומר" ןן האנגלי1 הבנתי שבעבור גרעייגרעמהוהתארחתי אצל החברה 

ארו שאלו שנגם העוזבים ו גם ,של כל חברי הגרעיןש גמפ נערך מאוחר יותר לא יסולח לו1 שנים 

1 נתבקשנו לכתוב לעלון של חיינו 61 –מרביתנו לשנות ה  המפגש נערך כשהגענו 1חברי קיבוץ

י ישותגשבתי וכתבתי על רייהת 1לא התעצלתי1 לצאת לקראת אירוע הפגישההיה שאמור  ,בוץהקי

יחסם אל לקשורים לאופן התנהלות החברים ו היו יעיקר דברי1  1961   שנתאז י מימחשבותעל ו

ם התנהגותהייתה  ,אלה שהראו רצון כזהאת לפחות  ,במקום לעודד את הרוצים לחזור 1העוזבים

הדבר לא מעט נשאר וכך  ,ם כלל ועיקר1 הם ראו בעוזבים בוגדיםייצירתי לא היו והם ,דוגמטית

אני התפתחתי  בל1 אחברהללחיי הקיבוץ ו הפסידו אדם שיכול היה לתרוםבכך הם  שנים1

 בכיוונים רבים ומעניינים1
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 תחיל פרק חדש ומעניין בחיי1ה ,עזבתי את הקיבוץלאחר ש
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 ומחנכת בישראלפרק ג: מורה 

מצאתי אותה במכון  1פשתי עבודהיחוי יחזרתי לירושלים אל בית הור ,לאחר שעזבתי את הקיבוץ

 ברי אילן קסלר1חשם עבדתי עד שנפרדתי מ ,לסטטיסטיקההממשלתי 

1 הגעתי אל מחוז הדרום יבה אוכל לממש את יכולותיחשבתי ש 1החלטתי לחזור אל ההוראה

את שמו איני  ,פקחמה 1לי תעודת בוגרת סמינר הלא הייתש על פי , אףלפגישת עבודה והתקבלתי

השנה היא  1קיבל אותי ושלח אותי לעיירה אופקים ,בר אתי ושמע את העברית שבפיידש ,זוכרת

 1 1969-1961שנת 

איון אצל יהתקבלתי לר ה זו1בשנתה עיירת פיתוח בראשית דרכה ישהי ",אופקים"הגעתי ל

וגם הוא היה בראשית דרכו1 סוכם שאני אקבל את  ,קיאוצא עירשהיה ממ ,המנהל שלום כתב

 תה ו'1יכאת תה ב' ויכ

באותה עת התחולל מאבק  1מאלג'יריהבעיקר  ,מצפון אפריקה גדולהשנת העלייה ה ההשנה היית

הכול נעשה על ראשיהם של  1בין  זרם החינוך הממלכתי לזרם החינוך הממלכתי דתיאיתנים 

מספר  1התלמידים שתחת חסותואת מספר גדול ולהרחיב את בתי הספר וכל זרם רצה ל 1הילדים

 נכחו ,עתי לכיתהגכשה ,יום אחד באופן משמעותי1התלמידים קבע את גודל התקציב הממשלתי 

 ,המורים ,ואנחנו ,חצילכמעט מספר התלמידים למחרת  ירד  1תלמידיםלמעלה מארבעים בה 

עור לכל יעבורי ש יוותהשה ,זכורה לי אחת הסצנות לתפקד במצב בלתי יציב זה1  היינו צריכים

 שנות ההוראה הרבות שבאו בעקבות האירוע המכונן הזה1

 ,עולים חדשים שנחתו בעיירה הדרומית ,ו' קדים תלמידי כיתה פמוובידי צעירה, אני מורה 

עם עם אזור חדש ו, כשפת התפילה רק שהייתה מוכרת להם ,שפה חדשהלהתמודד עם  ועליהם 

ולשלב אותם בחברה הישראלית  ,י היה ללמד את השפהיעלו1 מהמוכר להם נה חברתי שונהמב

החברה הישראלית בשנים אלה החלה  ,ההולכת ומגבשת את זהותה1 כדי לשרוד בחברה החדשה

ואילו העולים חיו  1גרעיניות היו ברובןמשפחות וה ,תופרטיקולריסטילגלות נטיות הקיימת 

מעמדו התערער  ,שלא פרנס כיאות את המשפחה המורחבת ,האב 1ותמשפחות מורחבבחמולות וב

 שבוהממסד  את ריהכ לה הוא לא אבשל  ,עיקרהו 1השפה העברית ו אתבשל כך ובשל אי ידיעת

 כשל במערכת היחסים אתו1כך ו  ,יוםמדי פגש 

זה דבר יום שם1  ,יום פה ,לזרם זרם נעו בין  ,את העברית כשפת דיבורשלא הכירו   ,והתלמידים

שהייתה מבוגרת בגילה  ,אחת התלמידות הסתגלותם למערכת יציבה1על הקשה על יציבותם ו

למהלך השיעורים1 באופן יוצא דופן  הוהפריע ,מלא כינים ,שיער פרועבהגיעה לכיתה  ,לכיתה ו'

 ,בית הספרהזמנתי את מנהל 1 לא ידעתי כיצד להתמודד אתהוהלא מנוסה, המורה הצעירה  ,אני

"ראו מי   - ופניו מביעות חשיבות ,לכיתהל נכנס מנהה ,בעיה1 והנהלפתור את היעזור לי שכדי 
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לפתע ו ,עמיד אותה בפינת החדרה ,ל לילדהמנההקרא ואז  1שקט לא השתרר 1 אךנכנס לכיתה"

1 עמדתי היהשני הלחי לע – יהיוהשנהאחת,  נוחתת על לחיה  סטירה ראשונהו ,מתרוממת ידו

ואז ולא ידעתי את נפשי מרוב מבוכה וכעס על עצמי שהזמנתי את המנהל1  ,המומה, חסרת אונים

, מאז 1מודד עם בעיות משמעתתהחלטתי ביני לביני שלעולם לא אזמין איש סמכות לעזור לי לה

שקבעתי כללים ברורים  באמצעותל בעיה כעם התמודדתי בהצלחה  הוראהות שנ ארבעיםכ במשך

 שיחה בארבע עיניים1בה רהיא נפתכלשהי ה בעיה צצ כאשרו 1לבין חניכיי ביני

"עבד כשתפקד  ,מנהל במחיצתשאר שם יותר ילא יכולתי לה 1שנה אחת נשארתי מורה באופקים

רמת "עברתי  לעבוד כמורה שכירה בקיבוץ  ונענה לכל דרישה של הממונים עליו1 ,כי ימלוך"

 י1יהיו מאושרות בחיי ובחיי תלמידש ,שנתייםבמשך שם עבדתי  ",השופט

 הצגתיוחדשה בשיחה עם התלמידים הלימודים השנת את תי פתח  ,תיציינש בהתאם להחלטתי

רמת "ב ההכית 1העבודה המשותפתאת ננהל את חיי הכיתה ו על פיהםש הכללים את הםבפני

הם  ועוקצניים1נחמדים  ,ילדים וילדות ובה בין עשרים לעשרים וחמישה ,הייתה כיתה ד' "השופט

זה לא דמה כלל לחינוך הפתוח  1עבוד כשרצולשרצו וככנס ילה  - היו רגילים לחופש פעולה מלא

כנסו למסגרת עבודה, יחשוב היה לי שהם י בית הספר הפתוח1בשל היום בבית ספר דמוקרטי או 

 ומסגרת ברורה1ברורים כללים  שיש בהאבל  ,לא מלחיצה

כל בשהיה נוהג לצאת מן הכיתה  ,תלמיד נמוך קומה ,בירסקיס משהבמיוחד התלמיד לי  רזכו

ובשיחה שהתנהלה  11 הדבר לא נראה ליחסיה מורתו הקודמת בכיתתה שלנהג כך  "1שבא לו"פעם 

 הוא חייב להשתתף בכל המפגשים1 י לו שאם הוא רוצה להיות תלמיד מן המנייןתהבהר בינינו 

את המטלות  בצעול ,דים, למד לכתוב במחברתלימוהשתתף בהוא לאט לאט הוא נענה לאתגר1 

החברה "ואף הקים עם חברים את  ,בבגרותו הפך למטייל ידועהיום יומיות כמו כל תלמיד אחר1 

 נה את שמו למוש סביר1יוש "הגיאוגרפית

הצגה שהרמנו אני בוהשיא היה  ,בכיתה ה' -בשנה שלאחר מכן תי גם המשכעם הכיתה הזו  

 ,פריידל  ועזרה על ידינונו חזרות, רכעוהכנו תלבושות  1ר מארץ סין""הזמי ששמהוהתלמידים 

וקרנם של הילדים  ,ויד ימיני1 ההצגה זכתה להצלחה רבהשל ילדי הכיתה שהייתה המטפלת 

 , שהייתי גאה בה1הי  קבוצת "מעין"1 זוההוריםגם בעיני  ,וכמובן ,עלתה בין כל הקבוצות

 אני יודעת ,כמורת דרך ,להר תבור1 היום שערכנו יולהט אהו "מעין"קשור לקבוצת ה אירוע נוסף

 ,עלינו ,51 –ה       בראשית שנות ,אבל אז תלול1 הרראש  אל תעלוכדי למיני ואנים  נהוג להזמיןש

 ,1 זו לא הייתה עלייה קלהברגלינו את ההר ,הילדים הצעירים מכיתה ה' יחד עם פרידל ואנוכי

כי כולנו היינו פנימה, לא יכולנו להיכנס  ,לכנסייהעד ענו הגשה1 וכמאבל הצלחנו לעמוד במשי

כנסיית זו הייתה וכך נכנסנו1  ,כיסינו את רגלינו בגופיות  -1 מצאנו פתרון מכנסיים קצריםב

(1 לפי או המטמורפוסיס ביוונית ,הטרנספיגורציה בלטינית –השתנות הההשתנות הפרנציסקנית )
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הפך לטבע  של ישוע  כאשר הטבע האנושי ,הר תבור רעה עליא האמונה הנוצרית, ההשתנות 

כדי  ,אל ההר עמו  - יוחנן ויעקב ,הוא פטרוס ,כייפא  - ח את שלושת תלמידיוקישוע ל אלוהי1

מצד שזו   - ה שתי קפלותיבכנסי לפני ההשתנות1 ,וכמובן ,לחזק אותם לפני העלייה לירושלים

האולם המרכזי הוא הסוכה  1קדשת לאליהומצד ימין מושוזו  ,שמאל מוקדשת למשה בהר סיני

יה יהכנס מראותו מניננה טלקי1יהוא ברלוצי האשעיצב את דגם הכנסייה האדריכל  1של ישוע

קח אותנו להמשך ישת ם(ו)לא אוטובוס כמו הי כדי לפגוש את המשאיתמן ההר, והתחלנו לרדת 

 הסיור1

קניתי לי  1מאוד מהשהיה בקיבוץתי יונהנ ,מאודמוצלח סיון ברמת השופט היה יהנ ,רתיסיפכפי ש

בלתי שני יכשעזבתי ק ידידות עמוקה עם חלק מן התלמידים שלי1 ,ובעיקר ,הרבה חבריםשם 

 ראשון:ב  - בומיםלוכך נכתב בשני האשלי1  לומי התלמידיםים צובה ,אלבומים

 "ללילי מורתנו היקרה!

נוכנו ובקידום יודתך המסורה בחותנו, קבלי את ברכתנו החמה1 אנו אסירי תודה על עבאבעזבך 

 כודה1יקבוצתנו ול

 אנחנו מקווים שתדפדפי באלבום , בו תמצאי את שמותיהם ודיוקנם של תלמידייך לשעבר1

י"ז  אנחנו מאחלים לך הצלחה במקום עבודתך החדש ומאחלים לך כל טוב1 שנה טובה ומאושרת1

 אלול תש"ך רמת השופט

 "1'מעין' וצתקב הבהוקר

 ני נכתב:ובאלבום הש

בתור מורה היית טובה  1אלבום זה ישמש לך כמזכרת לשנתיים חשובות שלמדת אותנו לילי!!"

אולם קשה היה לנו להתרגל לזה שתסעי כל יום1 גם לך זה היה כבר מעל לכוחותיך1 היית  אלינו1

 תרת עלינו1יו 1צריכה לוותר על משהו

 יריות, וכן הצלחה בלימודים )התחלתחרף זאת אנו מברכים אותך בהרבה הרבה שנות חינוך פו

 ("בית אדלשטיין"ב יאז את לימודי

 בברכת חברים נאמנה

 "1"מעין"קבוצת 
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 ",ןבית אדלשטיי"ם ביברסיטאייי האוניכי התחלתי את לימוד ,לא נשארתי ברמת השופט

ות שנולא יכולתי לוותר על  ,למדתי לטיניתכי  ,יקרעבו ,רסיטת חיפהבשמאוחר יותר הייתה לאוני

בת דודתי לילי ביתם של רחק מהלא  ,1 עברתי לדירה שכורה בחיפהשפה זום שהקדשתי ללימודיה

 מצאתי עבודה בעיירת הפיתוח הצפוניתאילנה, סולי ויגאל1   - הררי ובעלה יצחק ושלושת ילדיהם

 1"נצרת עילית " –

התלמידים  נמצא  שבהן גילבשתי כיתות  ני בהוראהסיוימנ 1מדתי בכיתה ח' ובכיתה ב'יל בנצרת

יש לו גישה ש ורההגעתי למסקנה שמ ,ח(-) דהיינו: כיתות א בקצוות של בית הספר היסודי

וגם בכיתה ח',  בכיתה ב' גם ,בכל כיתהללמד  פדגוגית ודידקטית דיפרנציאלית נכונה, מיטיב

 בכל רמת גיל1 בתנאי שהוא שולט בתכנים הנלמדים

העבודה הייתה  1לכיוון נצרת עילית "אגד"אוטובוס  עולה עלו משכימה קוםהייתי  בוקר מדי

 תשל שליטה במיומנויוידע ו ה שלהפגנ תוךשסיימה את השנה  ,במיוחד בכיתה ב' ,מעניינת ביותר

 ,מטר על מטרשל ודל גלתכנן ספר בכפול: היה לסיום השנה הרעיון   1הימשהופעה מרבו הנדרשות

עה של פבהולקנח ו י התלמידים,בציור יםובעמ כשהםים שנלמדו, נושאהכל שיכלול את 

ית והייתה לשם דבר ההצגה הייתה הצלחה רצינ עזרה לי בהכנת הספר אחותי רותי1 1התלמידים

 שבהם,אחרון הועד  ן התלמידיםבישמן הטובים   - חלק הל הילדים לקחו בבין ההורים1 כ

 לם תרמו באופן שווהוכו ,חלק בעשייהעצמם כולם הרגישו  משופרת עדיין1שקריאתו לא הייתה 

ית הספר החקלאי הייתה בב שאחריההתנסות ביותר1 ה חשובהדבר ההיה וזה  להגשמת הרעיון, 

 1"ניר העמק"היום הוא נקרא ש ,בעפולה

 ,בבית הספר התיכוןטוב יותר לידי ביטוי  ושורי יבואיחשבתי לעצמי שכ ,עבודתי כמורהבבהרהרי 

תקבלתי אליו ה ,אכןו1 חקלאי בעפולההספר הבית ההצעה הייתה לעבוד ב 1פניתי למגזר הזה

מבני  התלמידים היו 1'ט' וי ותבלתי את כיתילשון1 קלספרות ול מקרא,לכמורה להיסטוריה 

כפר " ,"תל עדשים",  "בלפוריה", "ניר צבי", "כפר יחזקאל", "היוגב" :כמו ,עמקשב םמושביה

בין ל וותיקיםשילוב בין בני המושבים ה1 זה היה ניסוי ראשוני של "התענכים"מושבי ובני  "קיש

 אלג'יר1ממרביתם עולים ממרוקו ו ,בני התענכים

והייתה פתיחות רבה1  ",קליק"ביני לבין התלמידים נוצר  1מן הרגע הראשוןהחל ההצלחה הייתה 

 1תכך בספרוו ,שירה  - ראקובמ ,י אומנותשילבתבהיסטוריה  1עורים נשאו אופי בין תחומייהש

   רון , אליקשביניהם היו עוזי דיין ,סיתי להעשיר את עולמם הצעיר של התלמידיםינ ,בקיצור

בני של עדינה פרידמן ועוד ועוד1 עדות להצלחת העבודה המשותפת הייתה ההזמנה למפגש 

דות שהוזמנו אל יהיינו שתי מורות יח "1ניר העמק"ב לעצמםהתלמידים  ערכוש, החמישים

רווה נחת והוא  ,פנחס םהגעתי עאל המפגש  1מד בתקופה זוילכל מחזור המורים שתוך מ המפגש

שאתי בסוף השנה הראשונה לשהייתי בניר ילפנחס נ 1האירוע ומקבלת הפנים החמה שלה זכיתימ

ספר ארכיאולוגיה על בר כוכבא1 הם   - מתנה נפלאה יבלתי מתלמידייקלכבוד נישואיי  1העמק
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בית החרושת שהיה   -" תמה"בלתי סט כלים של יידעו את אהבתי הרבה לנושא1 ומבית הספר ק

 1"משמר העמק"בקיבוץ 

אליה ו ,קיבלתי דירת שרד 1מרכזת בית הספרל יהתמניתב"ניר העמק" לעבודתי בשנה השנייה 

צבתי בפני ישהאך התנאי  ,קשו שאשאר לשנה שלישיתישי1 בייום ש מדי  מגיע כמעטפנחס  היה

 "ית הפועליםיספר"של  "מרחביה"ם עבודה בדפוס מצא לפנחס מקוישי מועצת החינוך היה 

תי להתפטר צנאל ,מאחר שזה לא צלח 1סדר הטקסטים(היה ובשלב זה  ,)פנחס עסק בדפוס

ואכן מוכפל בתאריך לידתו, עשר המספר   11111119541  -רונן בבננו שם נולד  ,אביב לולעבור לת

י באו ילמידתשלושה מ הרבה תחומים1מו שד בכמוכשר  ,עשר", ילד ונער "עשר"רונן היה תינוק 

עד עצם  כשיטניתתשהיא  ,של עוזי ואמ , יצירתה שלועדי ץקערת ע -לבקר אותי והביאו לי שי 

 1היום הזה

מלא חיות1 עם תום ושגדל לתינוק חייכני  ,במעבר לתל אביב לקחתי שנת חופשה והייתי עם רונן

שהיה בית ספר פרטי בהנהלת הרצל  ",םמודיעי"אתי אותה בבית הספר צפשתי עבודה ומיהשנה ח

תי פתח 1התחלתי לעבוד במלוא המרץו מקראלזלמן וד"ר רימלט1 התקבלתי כמורה להיסטוריה ו

היו שנים   1916עד   1956 1 השניםלאורך כל הדרך  שומםיעל י ויתרתי א של ,הקניית הכלליםב

 ואו שלא הצליח ,ןרמת גב י ספר יוקרתייםתמב ונוער שנשרבני עם  תיעבד , שבהןמעניינות

גבוהה וההישגים היו של הצוות הייתה מוטיבציה ה ,ן1 צוות המורים היה מצוילהתקבל אליהם

 בהתאם1

כל כ הניסיון בהוראה בבית ספר פרטי הבהיר לי שמספר התלמידים קובע את רווחיות בית הספר1

 םשיל , ישיו הרווחיםכמה חשובים העד כדי להבין  1ותורווחיה עלתכך   ,שמספר התלמידים רב

 ,בישיבת מורים מסכמת חברי הצוותכל ו נישב ,תמה השנה הראשונהכאשר  1שלפנינולב לפרשה 

אלה ל היווכמה בחינות י לשנה הבאה, "חלק"בה נקבע מי עולה ומי נשאר, מי נושר ומי עולה ש

תי רכעעורי בית מכל התלמידים, יאספתי ש ,הייתי מורה אחראיתש1 מאחר על תנאי עוליםש

 1את הישגיועל פיו ע וקבלהיה אפשר ש ,כל תלמיד היה מערך ציונים נאהלכך ש ,מבחנים ובוחנים

 1הקבלהתש התוצאהערער על   תלמידיםמה ף לא אחדא

כדי , מסוים שאשנה ציון של תלמידבדרישה רימלט  רתי גביה אלתישיבה פנמהלך הב ,והנה

1 ומיד במעבר לתלמיד את עמדתימקתי יונ רבתייכמובן שסהעולים כיתה1  רשימתב השיהי

אני  ,עשו בו כרצונכם ,קחו את יומני" :סאי ואמרתייקמתי מכ 1 כתגובה,הבקשה חזרה שאחריו

 הרגשה כבדה1ב הלכתי הביתה 1"כי אינכם מכבדים את עבודתי ,עוזבת

ה מלט מטוב ועד רע, עד שהיא יזמיר רתברתי עם גביולא ד ,תתיילמחרת חזרתי לבית הספר ולכ

י לגבי יעל קביעותעוד איש לא העז לערער  1כך חזר המצב לקדמותו  שיחה והתנצלה על האירוע1

 מה עוד שלא היה פער בין ציוני הבגרות לציוני המגן שאני נתתי1 ,הציונים
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לא הפסקות תום הב1 "מודיעים"ספר הבבית  ,בין אירועים רבים ,רוע משמעותייזכור לי עוד א

היה לגמור את כוס הקפה או  "צריך"  - שמע הצלצוליעם המיד  תותיהםלכי המורים לצאתנהגו 

)אבא נהג להזיז  שהקנו לי הורייחינוך  וזה 1כי שנאתי לאחר ,את השיחה1 אני נהגתי לצאת בזמן

 עשרהכ בו בהוהנה יש ,עליתי לכיתה 1חרנו(יפעם לא א כך שאף ,דקות קדימה 11את השעון 

 מניעתקשתי מן המנהל לאשר לי את יכנס1 בתום השיעור בילהכל המאחרים לא הורשו  1תלמידים

 ייכנס לפנילהכדי ראו אותי חלק מן התלמידים ורצו  שאחריובשיעור  של המאחרים1 סתםיכנ

בעקבות מה   בכיתתי תופעה זו1עוד   חזרהולא  ,ימו האיחוריםיכך תוך יומיים הסת לכיתה1

 "1הרשמה"לתלמידים מפריעים לא הוצאתי   "אופקים"שנתי הראשונה בבית הספר בבלמדתי ש

 היהכך  1וחוזר חלילה בידיהם,פתק כשהחזרו והם  ",הרשמה"לתלמידים היו מורים שהוציאו 

 בקושי נלמד בו דבר1ו עובר,עור ישה

ספר הבבית תה י"ב ישל תלמידי כ "סיני"לטיול  - אירוע מרתק ומוצלח אחרון חביב, התקייםו

יצאתי עם כיתה י"ב למצרים1  "סיני"כחצי שנה לפני החזרת  ימים, שבוע ארך "1 הטיולמודיעים"

 סנטה"ומשם עלינו ל ",ראס מוחמד"בו "א טור" –שם ביקרנו ב  ",תעלת סואץ"לטיול חלומי עד 

הר "מוקדם בבוקר עלינו לראות את הזריחה מעל טיול כולו1 ה שיאל טיפוס שהיה ",קתרינה

הנוף  1חשנו שאנו בפסגת העולם 1ממשה היה מדהים נו עם הזריחעיניל ההנוף שהתגל 1"משה

הביקור הוסיף  של קדושה1 לתחושה זו אווירהמקום ה לע השרויה הירוקה יהצמחוההררי 

בתום ו על מותם של לא מעט נזירים1 דהתלמידים נדהמו מחדר הגלגלות, שהעי 1מנזרבמרתק ה

לתוך  יסתוכנשנמשך עד  ,"פארןנחל "ב יתרגלהליכה המשכנו בוו מן ההר, הסיור החילונו לרדת

 "שארם א שייך"היינו ב 1לאורך חופי סיני בה כנושמדינת ישראל1  פגשנו את המשאית והמשטח 

שם  ,לאחר מנוחה לא ארוכה המשכנו עד לרמת גן 1אילת"עד הגיענו ל ,ונסענו לאורך החופים

 ו מלאי חוויות וסיפוק1נהתפזר

בננו  ,הצלחתי לשכנע את פנחס לנסוע יחד עם רונןונו, פרתי על החוויות שעבריכשחזרתי הביתה ס

 הם יצאו בטיול מאורגן ונהנו ביותר מן המסע1 ,ואכן 1לסיני ,הבכור

כי   ,חציל את משרתי תיצמצמ1 1916 שנת דעבדתי ע "םימודיע"ספר הבבית  ,תיסיפרכפי ש

  1לעצמו סיפור מרתק ווגם זה ",אגף לתוכניות לימודים"ב הבינתיים התקבלתי לעבוד

אני חובבת עיתונים מושבעת שקוראת כל מילה וכל  איך הגעתי לעבוד באגף לתכניות לימודים? 

1 לשם תכניות לימודיםעל מועמדות לכתיבת  מודעה מעניינתבי נתקלת 1כולל מודעות אבל ,מודעה

1 כמובן ת התאמהבחינב דומלעכדי  ,בירושלים "אוניברסיטה העברית"רשם בילה כך יש

 ,באודיטוריום התקיימה  ההבחינ והתייצבתי אליה כנדרש1 ,הודיעו על תאריך הבחינה 1ישנרשמת

שמאוחר יותר  ,האגף"חברת  חילקה לנופסי הבחינה טו את מועמדים1מאות  ארבעכ הנכנסו אליו

עורים הקשורה לתחום ידת לימוד בת שלושה שייח בהכרנוה כנאוה סגן1 המשימה הייתה לכתו

 קובעיקר על ההתיישבות החלוצית בעמ   ,יהיה השניאני כתבתי על העליהדעת של כל נבחן1 
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בלתי את תי "1כנרת"היא  ",דלייקה"ועל  "אום ג'וני"ב "דגניה"הקבוצה הראשונה  על - הירדן

 עורים בשירה ובספרות יפה מתאימה1יהש

 ,מרכלו ,תואר שנילהקנות לנו  הרובלתי תשובה שהתקבלתי לתכנית שאמיחלפו כמה ימים וק

והיינו צריכים לעבור ועדת  ,הקבלה הזו לא הספיקההודעת 1 אך "תכנון לימודים"ב תואר שני

האגף לתכנון ", ראש "אוניברסיטה העברית"איש ה ,פוקס סורקבלה שהייתה מורכבת מפרופ

בזרם הדתי ועוד  הד"ר שבח אדן, מפקח ההיסטוריה בזרם הכללי ומפקח ההיסטורי ",לימודים

 אנשי חינוך1

שזומנו  עשרים וחמישהנבחרו לבחינה בכתב שהתייצבו ארבע מאות שמתוך ה ןשוב לצייח

 ,התכנים ומה נדרש מאתנו מספרים לי על 1איון כאילו התקיים היוםיאיון1 אני זוכרת את הרילר

ואני מתלבטת אם  ,תומר שאמור להתחיל את כיתה א' בשם יש לי ילד צעירשואני עונה להם 

ולא  ,ו הזדמנות של פעם בחייםשזקרא לי ד"ר שבח אדן הצדה ואמר לי  לקבל את ההצעה1 ואז

 תשובה1 ןתמלי יממה ל התנינ 1לוותר עליה

איך " :הוא דחה אותה ואמר 1פרתי לפנחס על ההצעהיתי מהוועדה ונסעתי הביתה וסדנפר

ובעיקר  ,זה יהיה קשה לכולנו 1בירושליםחודש ימים שאר ישלוש פעמים תצטרכי לה ?נסתדר

בבוקר  ,ואכן 1לא לוותרשוהיא עודדה אותי  ,הטובות ילילדים1 צלצלתי בערב לאחת מחברותי

 ",מטפלת שתעזור לנהל את הבית חניק: :אמרתי לפנחס 1לקבל את ההצעהבדעתי קמתי נחושה 

 בירושלים ואמרתי שאני מקבלת את ההצעה1 "האגף"וצלצלתי למשרד 

היא עזרה לארגן את היציאה שלהם  - תיים בבוקרשעביום: שעות  ארבעלילדים לקחנו מטפלת ל

החלו  1הכול הסתדר כמו שצריך מקלחת1לערב והשעתיים לארוחת   - ובערב ,לבית הספר

בלנו גם מענק מכובד שעזר לנו יבה קשומהר תמה לה השנה, , הלימודים והעבודה המעשית

 להתארגן כלכלית1

 ,ואכן 1לסיים את המסטרו ,ך כדי עבודהלימודים תובבתום השנה החליטה כל הקבוצה להמשיך 

 אותה סיימתי בהצטיינות1ש  ,חינה בעל פהבהוכן  ,הבחינות היו מאחורינו

 ,1 ראש הצוות היה ד"ר שלמה שביט"אגף לתכניות לימודים"היסטוריה בלהחלה העבודה בצוות  

  הכינויהיה זה  1י טיפוחני הקמנו צוות לכתיבת חומרי למידה לטעואלדר ואנוכשיחד עם ציפי 

שגים של יהה מיעוטותמיד התייחסו ל ,השתנו עם הזמן כינוייםה 1תלמידים הבלתי משיגיםל

עם הזמן  כתבנו ספרי לימוד  התקניים שהישגיהם היו סבירים1 אותם תלמידים מול התלמידים

 בלבדאילוסטרציה   ושלא הי ,בצבע וכללו עושר של תמונות 1 הספרים הודפסולכל תלמידי ישראל

התלמידים להפיק אינפורמציה לא מעטה שיחד נדרשו מן התמונות  1מקור לימודי ואלא הי ,לספר

ומאז ועד  ,1915  שנת ב ההחל "אגף"העבודה ב עשיר ומגוון1 תוכןעם הטקסט יצרה עולם 
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ספרי בכתיבת ובעיקר  ,עבדתי בהכנת תכניות לימוד בהיסטוריה 1991,שנת ב ,אגף"פרשתי מן הש

 לחטיבה העליונה1גם ומעט  ,ת הבינייםלימוד  לחטיב

ישבתי בוועדות מקצוע שהיו  1עם אנשים מענייניםבשיתוף הייתה מרתקת  "אגף"העבודה ב

פגישות עם מורים והדרכתם  כללה אחראיות על תכנון תכניות הלימודים בהיסטוריה1 העבודה

כים יהמדריבת בכתו כתיבת ספרי הלימוד בהיסטוריהבעבדנו בעיקר  1ודיםמתוכניות הליב

 לנצל את הפוטנציאל הלימודי הטמון בספרי הלימוד1 כיצד מורים בידי השנתנו כלים  ,למורה

 1שהפך מאגף כותב לאגף מתכנן בלבד ,"אגף"זו הייתה תקופה יפה שתמה עם השינויים שחלו ב

לכך, מעבר  1פחות אותנו נתמעניי התמקדות בתכנון בלבדהואני ש ,חברתי לצוות ,ציפיחשנו ואז 

פרש גם הוא  ,שהיה ראש הצוות ,יהושע מטיאש , וכך עשינו1אפשרו לנו לפרוש בצורה מכובדת

ר ושמל נותרה עדנה אלעזרי לבדהכולו  מצוות ההיסטוריה ו ועבר לעבוד באוניברסיטת תל אביב1

 על הגחלת1 

 

 בבית ברל

מכן התקבלתי לעבוד בע שנים לאחר ואר ,1916 שנתעזבתי את בית הספר התיכון ב ,כפי שציינתי

רעיונות ועם צוות מצוין  ,זו הייתה תקופה רצופה עניין כמדריכה פדגוגית1 "מכללת בית ברל"ב

 שרת מורים1 כהשל נוך ויח ים שלחדשים בנושא

המפגש אתם היה  הוראה1ל סבהה בשנה השנייה לעבודתי צוותתי לעבוד עם אנשי צבא שעשו 

ואחרים בדרגות  ,םיחלקם סגני אלופים, אלופי משנה מעט, ביותר הגיעו אנשים איכותיים 1מרתק

הן בהיסטוריה  ,נסק לגבהיםאתם כל דיון  1ומחילות שונים1 העבודה אתם הייתה מרתקת אחרות

קר בדרכי ההתמודדות עם שיטות הוראה חדשניות שעונות יעבו ,של החינוךוהן בפילוסופיה 

לאחר שישב כצופה  ,ונות1 באחת השניםם והחטיבות העליילצרכים של תלמידי חטיבות הביני

הצטרף ד"ר עזוז יצחק לצוות ההדרכה  ,כשנהבמשך י יעוריבש משתתף באופן פעילכולעתים 

בל את ייתה בהרמוניה מלאה1 הוא קימרצה בהיסטוריה1 העבודה בינינו ההיה ל אףו ,הפדגוגית

מוד השפה ילצורך לאנגליה ביצא להשתלמות שוכ ,י' –ז' כיתות כוז המסלול של יתפקיד ר

 החלפתי אותו בריכוז המסלול1 ,אנגליתה

בתי ספר וכמה  "דרור"בית הספר , "מעברות"ב ר מול בתי הספרבעיק ,העבודה הייתה מעניינת

 P.D.S, –טת ה י1 העבודה נעשתה ממוקדת יותר כשעבדנו בש"הרצליה"וב "כפר סבא"תיכוניים ב

היה  תהליךה 1מקצועילפיתוח בית ספר  - Profional Development Schoolsבשיטת   ,כלומר  

 השיטה הניבה פירות1המאמץ השתלם, בישיבות רבות, אבל בדיונים ממושכים וכרוך 
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מכיוון  ,הצבא ביטל את התכנית 1של אנשי צבאהסבה להוראה  לשקט הפרוי דעךהזמן  עם

 גבוהיםנקים מעב, בנוסף על משכורתם, זכו ונכללים במסגרת זה ו1עבור ישהייתה יקרה מד

  1שנה בהוראה עשרים וחמשותק של קידום הם קיבלו מענק אבטלה ו - הצבאיתלפנסיה  פונוסש

שלי ונראה לי שהצלחתי למזג את הידע הנצבר  ,מערכת היחסים עם הסטודנטים הייתה מעולה

לכלל דרך שנות העבודה במכללה את שנות ההוראה הרבות בתיכון ואת , "תכניות לימודים"ב

מן תלמידים בצד  ניסיוני בהוראה היה מגוון1בהבנת דרכי ההוראה ובהקנייתן לתלמידיי1 משלי 

גם לכיתות נוספו  1שלא היו ממיטב הנוער ביכולות הלימודיות שלהםגם כאלה הגיעו  השורה

עייפתי קצת מן ביותר1 גרועים היו ם היו טובים מאוד וחלקם קשחל ,תלמידים מן המגזר הערבי

בלתי מכתבי תודה מן יק בכל שנה לפרוש מן המכללה1 2116שנת בחלטתי הלכן ו ,ההוראה

 י שנתיים לפני הפרישה:יוכך כתבו לי תלמיד הסטודנטים1 הנה אחד מהם לפניכם1

  .91511לילי היקרה                                                                

 רצינו לומר לך תודה

 כל הנשמה את תודה על כך שנתת לנו

 על שיעורים ודיונים מעניינים תודה

 )גם על ההפסקה( תודה על כך שלא התפשרת

 על שדרשת מאתנו להפיק את המרב תודה

 לנו להתקדם תודה על שאפשרת

 תודה על דוגמא אישית לתפארת,

 טובים יותר להיסטוריה ובכלל תודה על כך שבזכותך נהיה מורים

 אוהבים,   

 .211דקטי( בהיסטוריה נריון דייסמ"ד )סמ   

 בית ברל   

שעיהו י פסורפרק נוסף ומסכם של עבודתי החינוכית היה החלק שלקחתי במחקר שערך פרו

1 המחקר התפרסם בספרו "חינוך "מכללת עמק יזרעאל"ב ראש החוג למדעי ההתנהגות ,תדמור

 – 221 ודיםעמ)נקרא "על מה משפיע המורה המשפיע"  חלק בולקחתי שהנספח  1כחוויה חינוכית"
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מתחום  תכחורג ת ההשפעהנתפס,  "על ההוראההמורים המשפיעים  השפעת" במחקר על 1(261

עומק של הברובדי  תנוגעכ תא נתפסיה 1מיומנויות למידהשל מושגים ושל ידע, של  ההקניה

 התלמיד, שבהם הוא מתלבט בשאלות יסוד של חייו1

השפעה יכולת שלהם ו ,תלי עצמה אישינבחרו מורים ששמם יצא למרחוק כבעלצורך המחקר 

יפה,  ד"ר צביקה  – אקיקי צור לילי קוועדינה לוין, מ ד אריה ברנע,"עו :הםיבינ ,חינוכית רבה

 1אחריםקרניאל ו

יה התקיימה יהשיחה השנ 1שיחות עם המורים שנבחרו כמהקיימו שהשתתפו במחקר  ותהחוקר

 תעל עקרונו מושתת של לילי "אני מאמין"הוכך מסכמת החוקרת: 1 יפה –א לילי  קוקי ,אתי

התלמיד, עידוד החופש לאמירה ולחשיבה, ניסיון ל אכבוד של החינוך  שיש בהם התייחסות 

 יות בנושאים של התנהגות וגבולות1בהתנהגותו, הקפדה ועקאת להבין את נפש התלמיד ו

 , כדיהתלמיד תכיצירת מדדים רבים להער :עיקרון נוסף המנחה את השקפתהמציינת החוקרת 

היא תובעת מתלמידיה  1"יותר  ם רביםיילו סיכו ושיהילא להחמיץ אף לא אחת מיכולותיו, "ש

"ילד שעבד קשה מגיע לו  :ה רבה  ויודעת לבטא את הערכתה לתלמיד המשקיעימאמץ ועשי

הקפידה להיות דוגמה  ,החוקרת כותבת ,יפה – אלילי קוקי חסו אליו באחריות וברצינות"1ישיתי

השקפתה …1 אישית לתלמידיה, מתוך אמונה שאל לה לדרוש מהם דבר שאינה עושה בעצמה

העלאת דילמות מוסריות וסוגיות בדרך  לתלמידים באמצעות מדגישה הקניית ערכים החינוכית

את האני מאמין שלה באומרה, כי  מסכמת )לילי( היא תי, הקשבה ופתיחות1ישל שיח אמ

 ,ת וההומניסטית, שבמרכזה האדםימתוך הגישה הדמוקרטעקרונותיה החינוכיים יוצאים 

להוביל על מנת שינהל את חייו1 אני רוצה להדריך את התלמיד, לא לכוונו,  "שאותו אני צריכה

 להדריכו לחיים מועילים כך שיוכל לחשוב מה טוב לו"1

התלמידים התבטא בהבנה, בהערכה ובאהבה1 היא  לא )של לילי( יחסה" :והחוקרת מסכמת

היא  1ואמון לתלמידיה גילתה אחריות למה שהיא אומרת ורחשה כבוד דברה "בגובה העיניים",

בלו את העקרונות ואת יהם קשמאחר  ולבבי בינה ובין תלמידיה, מעידה שנוצר קשר עמוק

ך שסיפקה לתלמידים כלים בכהיחסים ביניהם כאמתיים ולא מזויפים1 היא רואה את השפעתה 

ל התחומים1 היא כיוונה את השפעתה  לכך שהתלמיד יהיה בעל זהות שיעזרו להם בחיים בכ

של התלמיד לא תהיה  שהזהות האישית ;למדינתו, לאדמה ,קשור לאומה שלו ,ישראלית, יהודית

 על כך שהם יהיו אנשים מעורבים ה1 היא השפיעשלו מנותקת מהזהות החברתית והלאומית

את האחר  ,שידע לכבד'בן אדם'שהתלמיד יצא  טית1 היא רצתהסבחברה, החיים בתרבות פלורלי

 דברים שלמד וילמד בעתיד ויבין שהתלמיד ידע לכך היא כיוונה את השפעתה ואת החריג1

שיהיה אדם לאשתו, אדם לילדיו '; 'את חלקו הקטן או הגדול לכל מקום שיגיע אליו ושיתרום'

 "1' היה אזרת נאמן וישרשימצה את יכולותיו ושי; ם לחברה, שיהיה שמח עם מה שיש לוואד
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אהבת רך של משרד התיירות1 ד יונרשמתי לקורס מורישן משתי חלום יממן המכללה עם הפרישה 

היה  ,הבן הבכור ,כשרונןי1 יהארץ שלי ושל משפחתי התבטאה בטיולים רבים מאז ילדותם של בנ

רך שביל הנחש1 עלינו ד 1"מצדה" ל יצאנו בטיול של המשפחה המורחבת אשנים, ן שלוש וחצי בכ

נצמד אל החומות והטה את  ןורונן הסקר ,1 נכנסנו אל המתחם"עזה פזיזה"רונן הקטן עלה כמו 

וכך הגבלנו  ,לכן קשרנו אותו ברצועות העגלה 1גופו כדי לראות את הנוף1 הסכנה הייתה ממשית

בעלי  ם ראשוניהההורים בין היינו  ,כללכ 1או להתכופף באופן מסוכן ,אותו מלרוץ לכל מקום

את המנשא הביאה אמי כשחזרה  לתוכו הכנסנו את רונן ויצאנו לטיולים שונים בארץ1ו ,מנשא

 1"יפה" אותנוה הפתיעיה1 היא ידעה על אהבת הטיולים שלנו ולמטיול באנג

התיכון עירוני "הקורס היה ממוקם בבית הספר  1דים בקורס מורי הדרך היו מרתקיםהלימו

1 בכל שבוע יום אחד טיוליםביום וחצי ושל לימודים עיוניים בוחייב  ,19שטריקר רחוב ב ",י"א

 שישים וחמישהערכנו  1ממש ה חוויה נהדרתתייה ווז ,ביום הטיולים הזה חרשנו את כל הארץ

בקמפוסים הללו העמקנו מאוד  1היו לנו ארבעה קמפוסים 1מן החרמון ועד אילת - סיורים

מרכז  1"קמפוס גולן" ,"קמפוס גליל עליון", "פוס אילתקמ", "קמפוס נגב" :כמו ,בלמידת האזור

 הוא דאג "1אבא של הקורס"הוא היה מעין  1לכל צורכי הקורסני פרנקל שדאג בהקורס היה 

 רד התיירות בירושלים1שת שהתקיימה במיובעיקר את הבחינה הסופ ,שנעבור היטב את הבחינות

 לי עברו בחינות רבות בחייהם, אך לא זכורהסיון חיים עשיר וימרבית החברים בקורס היו בעלי נ

ואז כמו  ,כל פעם בבית אחר והתכוננו לבחינהבישבנו  1תקופת הכנה כזו רצינית לקראת כל בחינה

ומה הציון שקיבלנו1 זה מצחיק עכשיו כשאתה חושב  ,התעניינו איך עברנו ,תלמידים בכיתה יוד

סיון ינ ,ועזרה הדדית יפה1 בקיצורמאוד ים נעוהווי חברי  - על זה, אבל זה היה ההווי בקבוצה

 סיון החיים העשיר שלי1יהקורס הצטרף לנ

תי מאוד ינהנ 1שעבדה עם בתי ספר יסודיים ",מקום"בעיקר בחברת  ,עבדתי בהדרכה כשנתיים

ולהקנות ערכים וידע  ,להדריך את הצעירים ולהעניק להם קצת מאהבת ארץ ישראל שלי

ארץ קטנה לשהם ייחודים  ה,בהם את אהבת הארץ ונופי תעיקר לטעוב ,בהיסטוריה, בגיאוגרפיה

היו לי גם קבוצות של  ארצות הברית1מרחבי כאילו דמינו  ל מגוונים, פיםבה אזורי אקלים ונוש

 חודש לאזור אחר1 מדיובמיוחד קבוצה פרטית שיצאה אתי  ,מבוגרים

שם שכב  ב",איכילו"ולים כשפנחס חלה ונאלצתי לשהות שעות רבות בבית הח הנעצר כהדרהה

 1אז ויתרתי על ההדרכה 1פנחסנפטר  של מאבק במחלה חודשים ארבעהלאחר  1פנחס בבידוד

אך כשאת מסרבת פעם אחר פעם לצאת  1והחלטתי להמתין ,קצתבמדעך חשתי שהמרץ הרב שלי 

תי הובל ,שחזר עם הזמן ,את המרץ שלי 1איני מצטערת 1ופחות פחות יךיאל םכבר פוני ,לסיור

ההתנדבות1 התנדבתי  קי היה אפיצאליו ניתבתי את מרשהאפיק החדש  1לאפיקים אחרים

כדי לעזור לתלמידים  ,בתי ספר יסודייםלאים ללעמותת "ידיד לחינוך", זו עמותה שמצוותת גמ

תחום של וגם לעזור ב ,אנגליתבחשבון, בבהבנת הנקרא,  ,ולקדם תלמידים חזקים ,מתקשים
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ד"ר אביבה רפופורט1 יש לנו מעל  י להיות רכזת תל אביב יחד עם חברתינבחרת 1היבט הרגשיה

מתנדבים שעושים עבודת קודש1 ההנאה של כולנו מהנתינה ומהמפגש החברתי עם קבוצת  שישים

 אנשים ייחודית היא רבה ביותר1
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 בישראל שאת ומקימה משפחהי: אני נ רק ד'פ

 תיזו הייתה נסיע 1עם קבוצת סטודנטים מן האוניברסיטה העברית יצאתי לחו"ל 1952 בשנת כבר

לכן  1מטעם הצבא יציאה מן הארץת ולא ידעתי שאני צריכה רשו ,הייתי רווקה 1ראשונה לחו"לה

עולים  ית חבריאראיתי  ,ני טועהיאם א  d9'וחיכה לנו מטוס קטן  ,כשהגענו לשדה התעופה

לספר את הסיפור כי התביישתי  ,מסלול1 לא חזרתי הביתהאני נותרתי עצובה על הואילו   ,מטוסל

יה צזו הייתה האופ 1היסיתי לארגן כרטיס נסיעה באניינסעתי לחברה בחיפה1 שם נ  1המביך

המון כסף,  החלטתי לא לוותר1  אזואף על פי שזה היה  ,דולר 211עוד  ףהוסיהיה עליי ל היחידה1

ונסעתי לכיוון  "ירושלים"ה יאני עליתי על האני1 סריפבינתיים במרסיי בדרכם לנחתו החברה 

נשים  - לראשונה תיירים יפנים מבוגריםפגשתי ושם  ",רופוליסקא"ב ,בדרך עצרנו באתונה 1ונציה

 קום1מבכל  וראהם נו ,םיכבר אז הם היו טיילים כפייתי1 בעיניי זהיםשכולם נראו   - וגברים

הייתי צריכה להגיע  ס1 בפריסהרכבת לפרייה הגיעה לוונציה שם ירדתי כדי לקחת את יהאנ

 ים בלבד1מעטברו אנגלית ידשנים  ןאותב 1למטרו לכן נכנסתי  1איתסיהפרלאגודת הסטודנטים 

ניגש  1והדמעות החלו לזלוג, חשתי חסרת אונים ,העלו והורידו אותי במטרוש התוצאה הייתה

 1כך עשיתיוציע לי לקחת מונית, ה 1 הואבר אותה באופן רהוטיוד ,מבוגר שידע אנגלית דםי איאל

הגעתי  1הם חיכו לי 1הודיע לקבוצה שאני בפריסאחד מחבריה ו ,הגעתי לאגודת הסטודנטים

והזוכים  ,ו לאאם אבוא אה -הימור ביניהם אליהם וזכיתי בחפיסת שוקולד טוב, כי הם ערכו 

 מחיאות כפיים סוערות1ב מלווה ,נתנו לי את השוקולד

מיד רות שבארץ לא ראו אז1 ויראיתי פ 1הפריסאירות יהירקות והפבשוק  לחהביקור שלי אתם ה

את שלוש השקיות בידי  החזקתיבקושי  1תותיםגם ועסיסיים אפרסקים ענקיים ו קניתי אגסים

 לותי לזלול בתאווה רבה1יוהח

כדי להגיע לדנמרק נאלצנו לחלוף על פני  איטליה1את את דנמרק ו ,דנהטיול הזה כלל את הול

הייתה  מסיבה זו 1רבנו לעבור בגרמניהיוכולנו ס ,הטיול נערך שנה לאחר משפט אייכמן 1מניהגר

האהדה הייתה  היאבעת ה 1בכל המקומות נפגשנו עם סטודנטים מקומיים עתנו בלילה1ינס

 ,רדיובו בברו יומשמעות משפט אייכמן הייתה נושא שד ,היה טרי "השואה"לישראל רבה1 נושא 

שזו הייתה לנו הפגישה הראשונה עם חוץ לארץ  ,יזיה1 לנו הישראליםוולוגם בט ותתוניבע

הכלכלית1  ,וכמובן ,הסוציולוגית, החברתית - הטיול מרתק ומלמד מכל הבחינותהיה  ,ואנשיה

ה שנמצאה בתהליך של שגשוג הגענו לאירופ "1הצנע"אנחנו מדינה שמתחילה להשתחרר ממשטר 

שיצאה מן  ,ובעיקר תמכה בשיקומה של גרמניה ,ירופהשתמכה במערב א  ,כנית מרשללאחר ת

 המלחמה הרוסה מכל הבחינות1

נזדמן לי לנסוע הטיול המוצלח למערב אירופה  שנה לאחר ,הנהו 1יציאה לחו"לעמתי את טעם הט

חיים   1היו בלונדון עם שני הבנים הקטניםש ,אסתר ובעלה חייםאחותי הבכורה ל  .195 בשנת 
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אספו הם  וההתיישבות שארגן בארגנטינה1 בלונדון "הברון הירש"בנושא רט את הדוקטו הכין אז

על הברון הירש מקים המושבות בארגנטינה1 הודעתי להם  ומידעארכיונים כל מיני תעודות ה מן 

אפשר הגעתי אליהם  ולמרות זאת,יה1 לזאת עשיתי מאחת התחנות בדרך לאנגו ,שאני מגיעה

ואף  ,חרשתי את לונדון 1ימים, טיילתי אתם ולבד חודשכ דון בלונאצלם שהיתי  1לומר בהפתעה

יה1 ימאוחר יותר לאנגלנישא ואף  ,שהיה מהנדס נפט וחי בלונדון ,נפגשתי עם חברי ההודי דברג'ה

שה עצמאית י, א"אשת העולם הגדול"ממד של  ,לחייממד ושוב הוסיף  ,ממשמוצלח הטיול היה 

מסתדרת היטב באנגלית ונפגשת עם סוגים שונים  ,צמהנוסעת ומטיילת ומממנת הכול בכוחות ע

הרחבת עם שואי ויזו הייתה התחלה שנקטעה עם נ דעת1 בטיול מרחיהיה זה  ,בקיצור 1של אנשים

 1שנים שש  ,הבן השלישי ,תומרמלאו לכאשר  ,לטייל יחזרת 1 המשפחה

ה תורכית מגעילה יאני,  "סמסון"יה יעליתי על האנ 1הביתהואני בדרכי חזרה  ,החודש הנפלא תם

 חדר האוכל ליד  ,יםיצהרהלארוחת  כיבדר ,שם 1הדל אפשר לי תקציביש מהומלוכלכת, אבל זה 

ובעצם לא הפסקנו כל ימי  ,רח וחיכה כמוני לארוחה1 התחלנו לדבריעמד איש צעיר וק ,שרכה

 ,ארץשהשארתי חבר ב אף על פיו ,ו לנמל חיפה1 הקשר שנוצר היה אמיץנעד שהגע ,הנסיעה

מלא רשמים  ,ויתרתי עליו לטובת פנחס1 פנחס חזר מטיול תרמילים של חצי שנה באירופה

 וחוויות1

הנקראת  (,)חטיבה יהודית לוחמת "רמת החי"ל"בהחלטנו להמשיך את הקשר1 לפנחס היה בית 

הוחלט להחזיר את השם  ,בהחלטה של עיריית תל אביב ,היום 1"רמת החייל"היום  מאז ועד

  ל"1י"רמת החי

 

    

 ]לא ברור: הן זה היה השם בפי כול לאורך כל השנים. מה המשמעות למילה "להחזיר"?[

השם בפי התושבים היה רמת החיל אך באמת הוא רמת החיי"ל, אך היו תושבים שבקשו 

להחזיר באופן רשמי את השם רמת נחייל וכך עשו בעיריה למרות שעדיין הצתים בדרך לשכונה 

 רשיים בשם החייל.עדיין מופיעים ג

 

   "?ירדתי"ולמה  1טהיאל המ "ירדתי" ,לנוחלשכב וורציתי  מחיפה בפעם הראשונה שהגעתי אליו

ולהתחיל במלאכת  ,חדר הייתה עצומה1 נאלצתי לקפל שרווליםהם על רצפת תונייכי כמות הע

היה נקי ומוכן יר1 לאחר שהבית יאז  נלא מחזרו עדיין  ,לצערי 1קיון1 הוצאנו את כל העיתוניםיהנ

 ,כי פנחס היה טבעוני1 הסתפקנו בארוחה הקלה ,הכינונו ארוחת ירקות קלה ,לקראת השבת
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את זיווה וחיים שהיה קטוע יד , פצוע מלחמת  - ומאוחר יותר יצאנו לבקר חברים של פנחס

ונוצרה חברות מן הרגע הראשון1 באחד הביקורים שלנו אצל  ,השחרור1 הביקור היה נעים  ונחמד

עזע י1 הרצח ז(.195) פרצה ידיעה מן הרדיו המודיעה על רצח הנשיא קנדי בדאלאס חייםזיווה ו

בארצות הברית1 זכרנו את אומץ  עכשיו הולך להיותשוהחלה שיחה ערה ונרגשת על מה  ,את כולנו

עצירת הספינות את ו בקובה "מפרץ החזירים", את סיפור "ברלין החצויה"בו של הנשיא בל

בדה נשיא צעיר וכריזמטי יהמנסות להגיע לקובה1 ארצות הברית א נושאות הטילים יטיותיהסוב

בך את ישס ,במקומו עלה סגנו ג'ונסוןיה אחת1 יבמחי ירוהכול נפסק  ,שהבטיח גדולות ונצורות

 1גרמה לאבדות קשות בקרב חיילי ארצות הבריתיטנאם הקשה שיחמת ולארצות הברית במ

יטנאם לארצות הברית1 יעד שהושגה שביתת נשק בין ו ,חייהםלמו ביחיילים שחמישים אלף כ

י לבין פנחס1 נוהוא היה לנו אות וסימן להתעצמות הקשר בי  ,הרצח היה ערב בלתי נשכחערב 

צנועה, הנה בחתוערכנו את החתונה בבית אמי בירושלים1  2.11154 -וב ,החלטנו למסד את הקשר

 ,ו כולןנכחי יהתקרובת1 אחיות באמי הכינה את רו מכך1 פחותאף אולי ו נכחו כשבעים אנשים,

 "הירש מושבות הברון"עמוק בתוך המחקר על  ,שהיו כבר בארגנטינה ,להוציא את אסתר וחיים

 ה1ינבארגנט

בעפולה1  "בית הספר החקלאי"ב יתלמידי לאכי הייתי צריכה לחזור  ,לא יצאנו "ירח דבש"ל

 והלכנו לישון עייפים אך מאושרים1 ,ריוחזרנו הביתה במכונית שפנחס שכר יחד עם הו

 1שלתי כלליים1 לא ביהתחלנו לבנות את חיינו המשותפים1 השנה הראשונה הייתה שנת זהב פרוו

כי לא  ,מבחינתי זה היה ממש בסדר על פי עקרונות הטבעונות1 ,אגוזיםמגון אכלנו ירקות חיים ו

בעיקר להכין מטעמים שעלו בקנה ו ,הזמן למדתי לבשל םהייתי בשלנית מדופלמת1 כמובן שע

 אחד עם הכללים הטבעוניים1

 

 המשפחה מתרחבת

היו לנו שלד רונן1 אני זוכרת נו 1954שנת  ,בו 11-ב ,ובאוקטובר ,להריון תימהר מאוד נכנס

 1לכו להצגה"חברה שהייתה מנוסה ממני אמרה באחד התאטראות בתל אביב1 כרטיסים להצגה 

לא  1מוםיובעיקר ד ,החלו כאבי גבמיד  , כמובן1היא לא צדקה 1 אך"עד שתלדי יעבור זמן רב

ה1 הגעתי יבקר "בית החולים ליולדות"והשכן שהייתה לו מונית לקח את שנינו ל ,לקחנו סיכון

 "רצה"כי הילד כבר  ,לידההוהבהילו אותי לחדר  אותי , לא הספיקו לקלח ולגלח9146שעה לשם ב 

השעון  מחוגי  התינוק1 קיהחל םתוא ,המים ירדו 1ת השליההרופא פתח א ויר העולם1ואל א לצאת

תי ביקשהרופא מ כרבע שעה1 כולו נמשך כל התהליך ,כלומר 111111השעה  על הצביעו על הקיר ש

הייתה יציאת התינוק יכולה היה ש נימוקכשה חתך בכל זאת,אבל הוא  ,שלא יעשה שום חתך

ק החוצה יהחל ,זה שמו של הרך הנולד ,ונןהוא שכח שר 1מטריילקרוע את הדפנות באופן לא ס
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בשל כך סבלתי אחר כך תקופת החלמה לא  הרופא פתח את השליה1 רשיחד עם מי השפיר כא

לרך נולד קראנו בשם  כדי שיעזור לי בהחלמה1 ,ופנחס הביא גלגל גומי ,קצרה1 לא יכולתי לשבת

 הנכד הזכר הראשון במשפחת יפה1 עם לידתו1 הוא היה  וכי רינה ושמחה בא ,קראנו לו כך "רונן"1

1  11111154  –ורונן נולד ב ,11111השעון סימן  1כלומר ילד די גדול ,ק"ג 1161. במשקל של נולד רונן

על כך בהמשך1 התינוק הובא ו ,כך היה ,ואכן "1עשר"שיהיה לנו תינוק על כך צביעו הכל הספרות 

אחת  נוסף על כך, 1האחיות לא עזרו ליו ,איך עדיין הוא לא ידע ה1קיי לאחר הלידה ליניאל

כמעט מעל עשרת  ,רונן ירד במשקל, ואכן 1היא הייתה קצת שקועה 1מוצלחת הייתההפטמות לא 

 מסתבר שגם לא היה לי הרבה חלב1 1והוא בכה הרבה ,האחוזים המותרים, כי לינוק הוא לא ינק

ואם בכלל1  ,ינק התינוקש החלב ותכמאת פנחס שכר משקל כדי לבדוק  ,כשיצאנו מבית החולים

עשוי החלטנו להכין לא משקה  ,הורים צעירים וטבעונים ,ואנחנו ,מסתבר שלא הייתה יניקה

זה הוא שתה המשקה סקנו והעברנו דרך חיתול1 את יגזר1 את הכול רמו םשומשומ ,שקדיםמ

 ברצון רב והחל לעלות יפה במשקל1

 ,בבוקרשאנחנו אתו1 מסתבר ו ,עיןבו ן לא עצם להוציא לילה אחד שרונ ,גידולו של רונן היה נוח

על השן הראשונה שצצה בפיו של התינוק1 מסתבר הכפית דפקה דייסה, כפית באכלנו אותו הכש

 שחווים התינוקות1ביותר מן הכאבים הקשים  הם שכאבי השניים הבוקעות מתוך החניכיים

 ,לשם תירצ 1המרפסת ןמכיוו שומעת בכי באחד הימים אני  ,והנה ,על צמיחת השנייםהתגברנו 

ת הקימה ופעולומיד הוא למד את  ,והנה רונן עומד בלול ולא יודע כיצד לשבת1 הושבתי אותו

הוא זחל והלך  1רונן היה זריז בכל מה שעשה 1חודשים שמונהכשהוא בן קרה והישיבה1 וכל זה 

ה כילד חייכן, טוב תחילת שנתו הראשונה1 הוא התגלבוהחל לקשקש גם כן  ,שנהשמלאה לו לפני 

 1מאוד תיוחברולב 

א וכמה ילדים1 ה עוד  סימה השכנה, שהחזיקה פעוטון עם כבר כשהיה בן שנה וחצי הוכנס לגן של

תיים וחצי כבר הלך למכולת והביא נהשתלב נפלא והפך מיד למוביל1 אני לא אשכח איך בגיל ש

אך לצערי לאחר  ,ריון שנייי להואכן נכנסת 1לו אח או אחות יםוחשבנו שמגיע ,א גדלולחם1 ה

ונוצר ברחם אוסף של תאים לא  ,ר בכלל לא התחלק נכוןבהסתבר שהעו 1חודש הייתה לי הפלה

 הרחם זרקה אותו החוצה1ו ,  מסודר

 העובר 1סינו שוביה שוב1 לאחר חצי שנה נסו שנננהצער היה רב, אך אני ופנחס היינו צעירים וחשב

הזרע של  1רצינותבהדבר נלקח הפלה1 עכשיו הייתה ושוב  ,שהוומ יםיחודשמעמד  הפעם החזיק 

 1ריוןינכנסתי לה שלאחר מכןסיון יובנ ,הוא קיבל טיפול 1והתברר שהוא קצת חלש ,נבדקפנחס 

 1זה נראה לי מיותר שלושה חודשים1 משךריון ליהרופאה לא לקחה סיכון והחליטה על שמירת ה

 ,גרים היום ובה אנשלדירה אז עברנו בדיוק  1הכלליםאך נאלצתי לשמור על  ,מאודטוב הרגשתי 
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שבתי את הדשא במשך ימים ארוכים1 יישבתי על שרפרף וע 1שוביוהדשא ששתלנו היה זקוק לע

 ריון1יהה משךתרומה ל שהיאיזובכל זאת  מסתבר ש"השמירה" תרמה

 ,מארטריטס פנחס לסבולהחל אחרי רונן1 בתקופה זו השנה ת רבעי שושלושנים לד ארבע ושרון נ

הוא סבל כאבים קשים  ף,התקהיה לו וכש 1ה שבעים סוגיםתשיש כמו ,סוג של דלקת פרקים

כמחלה של  עד אז הבשנחש ,בל את המחלהיאשר ק, כ9.בן  ,יחסיתביותר1 הוא היה איש צעיר 

 1הסתובב בבית כמו אריה בסוגרבל התקפת כאבים עזה ויק בבוקר הלידה הואבדיוק 1 זקנים

שאסע בכוחות עצמי לבית החולים1 כשהאוטובוס והודעתי לו מים הרגעתי את פנחס וכשירדו ה

הראה  ת1 נהג המוני"הקריה" החולים ליולדות תי מונית שלקחה אותי לביתמנהז ,לא הגיע

יקח אותי מהר יוש ,עניינומזה אין עניתי לו ש 1יינות מיותרת כאשר שאל אם אין לי בעלנהתע

 לבית החולים1

 לשזה שמו  ,הייתי אחרי הכול1 שרון 11111ובשעה   ,לחדר הלידה בבוקר 9111ות יבבהגעתי בס

ומאה גרם1 תארו  גרםומשקלו היה שלושה קילו ,הוא הקדים לצאת 1נולד בחודש השמיניש הרך

הוא  1בל את ההודעה שיש לו בן נוסףיפנחס ק נשאר עוד חודש בבטן אמו1 לו ה,לכם מה היה קור

כול נעשה ה 1אטי היה תינוק ,רונןל בהשוואה ,ן1 שרוןעוד בה שנולד לו גאהיה שמח ו ,בא לבקר

אך ברגע שהשתלט על  כל הפונקציות האלה הוא לא  1בוריהד ,ובעיקר ,הישיבה, ההליכה - לאט

 בעיקר בדיבור, עד עצם היום הזה1 ,הפסיק להשתמש בהם

 בהתפתחותו1 הזות רבהאח הצעיר, שגילה זרי ,שנה וארבעה חודשים מאוחר יותר נולד תומר

ת ושי ערכנו  ארוחיבימי ש ,למשל ,חמודים התחלנו לנהל חיי משפחה מסודרים םעם שלושה ילדי

בחגים ביתי הספרדי1 מוחלק אני תרמתי  ,רטואר האשכנזיפרהרובן מ ,זמירות יווילבליל שבת 

ורת של בית המס הפעם לפיו  ,ישראל ימעם ישראל החוגג את חג אינטגרלי הרגשנו חלק במיוחד 

י כבר מזמן לא היה בין החיים, אבל זכרנו באמנם א 1פסחבו חג הסוכותנהגנו כך באבי1 בעיקר 

רחנו משפחה וחברים בסוכה גדולה יא 1והשנה ועשינו כמו מדישהוא היה מקים  האת הסוכ

עלי  ליעבתרם את יכולתו האומנותית והכין פרחים  ,אבא של פנחס ,ומקושטת1 סבא אפרים

ה שלו היה מגן יולבסוף יצא פרח צבעוני ויפה1 שיא העשי הו,שנמאחד שזור בהשכ ,רביםכותרת 

פרחים את בשטנו בו ויאותו שמרנו מכול משמר וק ,במספר חמישה עשרכ ,דוד בתוך מגן דוד

ומאוחר יותר עזרה גם אלה הנכדה1 שיא  ,את השרשראות הכינו הבנים הסוכה שנה אחר שנה1

 ,בחג הפסח1 את הנעימות של "קדש ורחץ" קראנו לפי הנעימה הספרדיתבית אבא היה מכרון יזה

שלושים ו ניתה שנה שסביב השולחן ישביה 1רחנו לשולחן הפסח משפחה מכאן ומכאןיובכל שנה א

של חדר  דלת היציאה למרפסת עדמפינת האוכל ו - 1 השולחן היה ערוךה סועדיםשוחמי

ל האנשים שהיו הכין כרטיסיות עם שמות כ ,ציירליר ושידע לאי ,רונן 11 זה היה חג נפלאהאורחים

הצטרפו אלינו  ההגדה,גדה, הארוחה ושירי ההקריאת ה משנסתיימוו ,שולחןלאמורים להסב  

 והמשכנו לשיר עד לפנות בוקר1  ,שהגיעו לאחר סיום הסדר שלהם נספחים 
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רונן היה הראשון שזכה כל אחד לפי רצונו1  - הכינותי תחפושות לבנים 1ם חג הפורים היה יפהג

נו לכל ינענ ,בקיצור 1שוטר רצה להיות ותומר ,שרון להיות כומררצה ואחר כך  ,לתלבושת של ליצן

ם צלחות עם ימשלוח המנות1 היינו מכינ -מא יה מסורת בית אתייה ה מכולהבקשות1 אבל החשוב

שגרו לא רחוק  לגב' זית ולגב' אסאבן ולסבתא וסבא - תקרובת שהילדים לקחו לבתי השכנים

 1עוגות ועוגיות חזרו עם צלחות מלאותהילדים ו ,מאתנו

לאחר חופשת הלידה לעבודה כי חזרתי  ,לילדים הייתה מטפלת בשנים הראשונות לחייהם

והנה קרה  1פלו יפה בילדיםי1 הן היו נחמדות וטה כמעט  שנהמלארונן לכש ,ה לשנהכשהתאר

וכדי שתוכל להמשיך ולקיים את עצמה היא  ,עבעלה של המטפלת האחרונה נפטר לפת 1אסון

גרה לארצות יומהר מאוד ה ,היא עזבה אותנו 1לא יכולנו לעמוד בהו ,קשה העלאה רצינית בשכריב

ברתי ילהשיג מטפלת חדשה היה בלתי אפשרי1  דו ,הברית1 הדבר קרה חודשיים לפני סוף השנה

אני כך אוכל ו ,מן הגנים  את  אחיוקח ייש תשע שנים, וביקשתיאו  שמונה  שהיה כבר בן ,עם רונן

 1חזור מבית הספר אתן להם ארוחת צהרים1 רונן עשה זאת בנאמנותלשוב לעבודתי, וכאשר א

הלביש אותם  ,הביא אותם הביתההוא  1כל אחד היה בגן אחר 1הוא הוציא את שני אחיו מן הגנים

 מה והושיב אותם ליד השולחן מוכנים לארוחה1'פיזב

שמע הצלצול, עוזב ישאלה אותי למה רונן רץ מיד עם ה 1 היאאהובהפגשתי את מורתו  לאחר זמן

והיא לא הפסיקה להלל ולשבח את  ,תיקלעיה נלאשהמצוקה  עלפרתי לה יאת הכיתה ונעלם1 ס

 ,ל הנדרש1 הוא היה לי לעזר רב1 עם זאתככרונן היה ילד טוב, מוכן לעזור בכל עת ו ,רונן1 ואכן

 ובכלל1 "צופים"היה פעיל בו ם פעילות חברתיתהוא לא הפסיק שו

 הפעילות הענפה של הבנים

או כמו כל  ,אם כי היו דברים שהם עשו ביחד ,הבנים צמחו וגדלו והתפתחו כל אחד לכיוון שלו

בית "וביכולת הציור שלו1 הוא היה בסדנת ציור ב ,צופים"ב וחברותבחבריהם לשכבה1רונן בלט 

והשנה הזו  ,1 הוא גילה יכולות טובות ביותרשתים עשרה שנים בןכשהיה  ",הלנה רובינשטיין

 , ודבר זהאך היכולת החברתית גברה על הרצון לצייר 1בסדנה העשירה אותו מאוד שתתף בהשה

 1"צופים"בפעילות שלו ב בא לידי ביטוי

צמח   והוא ,כבשה את הילד "צופים"בכיתה ד'1 החברות ב ,כמו כל בני גילו "צופים"רונן הצטרף ל

כל אותו עברו ש ,ערך1 הוא היה למדריך  לאחר שעבר קורס הדרכהולהיות חבר מתמיד ומ

 ,בל להדריך את בני כיתה ד'יבסיום קורס ההדרכה הוא ק 1'ט כשהיו בכיתההמועמדים להדרכה 

( של כיתה ו'1 כמו כל "ראש גדוד")רשג"ד כ בחרו בוהם את אחיו הצעיר תומר1 לאחר מכן יבינ

של שבטי תל  שם נערכה תחרות בין השבטים והחניכים ",יער  הזורע"או למחנה קיץ בשנה הם יצ

סצנה  נוחניכיו הכיו רונן1 בחרכולו גדול שהשבט  מנושא  , חלקהכינה נושא משני ל קבוצהכ 1אביב

השיג הוא  1הלקוחה מן העיירה היהודית1 לשם כך הוא לקח בהשאלה את הכינור של סבא אפרים
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כפי  ,באר נהאלוהים יודע היכן השיג אותן1 הוא ב ,הוא הביא חבילות קש 1עםכדי חלב כמו פ

בכפר1 הילדים התחפשו לאברכים עם פאות מים  נהגו לשאוב  , ואשר ממנהבגולה הייתה ש

יסוי ראש1 הכנר כינר כמו טוביה על הגג1 וכשבאנו כוהבנות היו לנערות חסודות עם  ,וציציות

 ןורונ ,ראשי הצופים עברו בין כל שבטי הצופים של תל אביב 1צומהיהתחרות בעהייתה  ,לבקר

 ,שמחת החניכים על הזיכוי1 הוא וחניכיואת זכה במקום הראשון1 לא ניתן לשער את שמחתו ו

שירה אדירה1 רונן הצטרד כך שלא ניתן היה בצחון ייצאו בתהלוכת נ ,בר בראש המחנהוכשהכנר ע

הבנו את  - הורים, חניכים, מדריכים - ר1 אבל כולנולחש צרוד לא ברו מלבד ,לשמוע את קולו

בשל כל אלה  1הצלחתו של רונן1 הנער גילה יצירתיות בלתי רגילה, התמדה,  אחריות והישגיות

 הצליח להשיג את המקום הראשון1

רף את אהבת הטיולים בארץ הקטנה והיפה1 בכל יאליה צ ",צופים"רונן המשיך את פעילותו ב

 ,ביתסיון שהיה לו ביהנמן  ,אני משערת ,הוא לקח אתבריו לטייל1 את זהזדמנות יצא עם ח

 – לש את אהבתו לנופי הארץיהכפיל ושרונן אך שבת ובחופשות1  מדילטייל כמעט  תצאנהגנו לכש

 ,הוא גילה את פחד הגבהים שלוש ,פורי חבריםיסעל פי  ,הריה, ונחליה1 כאן התברר ,דיותיהאו

 וכיצד התגבר על פחד זה1

ונותרו לנו כמה מדרגות לעלות  ,בעזרת הרכבל "מצדה"כשעלינו ל ,הדבר התברר ,למשפחה ,נול

עלה עם נ אנחנו  1והתקשה לעלות1 אמרנו לו שזה בסדרבן השתים עשרה עד לפסגה1 שם נעצר רונן 

אני ושני הבנים  ,1 עלינו פנחסבטיולנו נרד לאסוף אותו ונמשיךואז   ,תומר לחצי שעהעם שרון ו

למגורי   ךכר ואח ,לבית הכנסתפנינו ומשם  ,של הורדוסהצפוני ירים והתחלנו עם הארמון הצע

כשהוא מחפש אותנו1 שמחנו לראות אותו  ,נגלה רונן ,לפתע ,והנה 1חומהלהקנאים שנבנו צמוד 

 1ושמחנו יותר שהצליח להתגבר על הפחד, אותו פחד גבהים מצמית1 המשכנו את הסיור כולנו יחד

 1 פרבכביש מס ,ומשם ,לירושלים ",עין גדי"דרך  ,ומשם ,דנו ברכבל אל אזור החנייהחזרנו ויר

פרו חבריו של רונן1 הם יצאו להכין מסלול טיולים יבאותה סוגיה ספור יסעוד ביתה לתל אביב1 ה

והירידה  ,הם ירדו בנחל "1נחל בית הכרם"לחניכים בתפר שבין הגליל העליון לתחתון וצעדו ב

השכנוע דברי  1רונן מסיבת פחד הגבהיםעצר גם כאן י הגובה1 למבחינת הבדמעותית הייתה די מש

לכאורה1 זו דוגמה נעלמו כשפחדיו  ,ורק לקראת הסוף הצטרף רונן ,החברה החלו לרדת 1לא עזרו

פנימיים שלו1 הוא הצליח לשכנע את עצמו שהוא ה פחדיםהנפלאה כיצד רצונו של האדם גובר על 

הפחד המצמית, ואכן הוא עשה זאת1 יש לנו תמונה שממחישה יותר מכול כיצד מסוגל להתגבר על 

שרונן התגבר  יםמרא מקרים אלהריכה1 בה ל הוא קופץ בבריכת המשושים, מקצה המצוק א

 לחלוטין על פחדיו1

 1הוא היה יוצא לטייל שנקרתה בפניואפשרות בכל כל חופשה או בכמעט  1ל יוצא דופןירונן היה טי

1 יום אחד תפסנו שיחה עם רונן ואמרנו לו:"יופי את הארץ והכיר את רוב משעוליההוא אהב 

את הדבר, אבל נראה לנו שאתה צריך לממן את מאוד אנחנו מעריכים  1לשאתה אוהב לטיי
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יום חמישי בערב הוא החל  מדי :החלטה יבלרונן הקשיב וק שלך1" ותהוצאות הטיולים הרב

 מלאהיה חוזר לפנות בוקר מקומח כולו ושק על גבו  1 הואה לא רחוק מן הביתילעבוד במאפי

ולנו לא נותר אלא  ,מן את טיוליויכך הוא מ 1לקנו לכל השכניםיאותם חש בכיכרות לחםחלות וב

 המשך הטיולים בארץ1 –מטרה בובעיקר על הדבקות  ,להעריך אותו על החלטתו

 החליף ,בכיתה י"א או י"בהיותו ב ,מרכז הצוות עזב וכאשר ",צופים"רונן המשיך בתפקידיו ב

כולל קורס הדרכה  ',כיתות דב ", החלשבט דן"י על כל הפעילות של אאותו רונן1 הוא היה לאחר

 ,ט' ותאת תלמידי כית כוהדרי ה1 הםהיו צוות לדוגמיחד אותו  ניהל יחד עם ענת1 שניהם ש

 1"ספוטיסטים"שנקראו ה

ם הפעולה של אותה שבת1 הוא הצליח להכין מוכן ע ,שבת בבוקר התייצב רונן להדרכה מדי

עשרים  – ולקראת הסיום הוא הכין לחניכיו ספר מדהים שנמצא אתנו עד היום ,הדרכות מרתקות

שנים לאחר הכנתו1 הספר כולל את הפעולות הצופיות, הפעולות העיוניות ועוד כהנה  ושמונה 

הם  ועל האופן שבואיים שאבדו באחד ה "ספוטיסטים "    כמו קומיקס על גדוד ,וכהנה

את חוות הדעת אמר  אמי שקרכל ווחניך, חוות דעת על כל חניך  בכת אר הוקמסתדרים1 ובעי

שים יחוות דעת על חמ ב1 הוא כתהשל חניכיו לעומקהמתעצבת שרונן הצליח להבין את נפשם 

על פי  ,ספר1 הוא סיים את כתיבת העיצומןכשבחינות הבגרות ב ,חניכיו1 וכל זה נעשה בכיתה י"ב

בעיקר  ",שלוך"בחינת הבגרות האחרונה בביולוגיה1 רונן היה נער אכפתי, לבוש כמו עם  ,עדותו

מטר1 נער יפה  1191בגובה  ,חבל1 הוא היה דק גזרהבובמקום חגורה עטף את גופו  ,בבגדי חאקי

 שער שחור מתולתל1ותואר, עם עיניים בוערות 

שהוא כמעט תמיד היה מאחר1 הוא היא האמת  1עוריחר לשיהוא נענש על שא ,ניתזכור ,פעם

 התרעם על העונש ופנה אל המנהלת:

פתק לכאורה מן הרופא1 אבל אני העדפתי לומר את  ,כמו תלמידים רבים ,"יכולתי להמציא

 חרתי1"יולכן א ,עד מאוחר "צופים"הייתי עסוק ב :האמת

היה מוכן לתת מזמנו עבור הזולת1 תרה על העונש1 הוא יהמנהלת לא יכלה להתעלם מדברי רונן וו

אחר רוע יכרון לחללי צה"ל, או לעזור בכל אילא פעם להקים את נר התמיד ביום הזהתנדב הוא 

עליהן נלחם שבמיוחד על היותו עצמאי בדעותיו  ,המורים מאודבבית הספר1 על כך אהבו אותו 

מח שיוזה  ,מגיל צעיר תתי1 הוא עמד על דעתו כבריולא ויתר1 הוא לא היה חלק מן העדר הכ

כשהיה בכיתה בעל דעות חברתיות מוצקות1 ,תורם לחברה  ,נער צעירגדל נו ילנגד עינ 1אותנו מאוד

באותם  "1 עירוני י"ד"הצטרפו ל "נווה שרת"ותלמידי  ,במערכת החינוךהחלה האינטגרציה  ,ז'

נחשבה  "וה שרתנו" 1בעייתית מבחינה חברתיתממנה באו התלמידים שזו שכונה הייתה ימים 

 -כל תלמידי השכבה  ביןן שווה פלקו באויכיתות חלא מעט עבריינים1 את הבה גרים שלשכונה 

 1"רמת החי"למ" םיתלמידהו "שיכון דןמ" םתלמידי", הנווה שרתמ" םתלמידיה
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בה שזה עזבו את הכיתה ועברו לכיתה תלמיד זה ותלמיד פר שירונן מבית הספר וסיום אחד הגיע 

 :1 אמרנו לרונן"נווה שרת"למידים מיש פחות ת

 "1תהיה כזה בכל הרכב חברתי ,את הכיתה1 אם אתה תלמיד טוב אתה לא עוזב" 

 די בכךלא 1 ורונן היה בין המעטים שלא עזבו את הכיתה ונשאר בה עד סוף חטיבת הביניים ,ואכן 

 1"נווה שרת"חברה בכיתה ט' בת  לואף הייתה  , אלאשרונן לא עזב

הוא  1טיבה העליונה אפשרה לרונן לשלב נושאים אהובים עליו עם נושא הטיוליםה לחיהעלי

כולל  ,דות בכל אחד מן המקצועותייח למד ברמה של חמשהתמקד במגמה הביולוגית כימית ו

1 התמונה הרגילה של רונן הייתה "צופים"אנגלית1 הוא היה תלמיד טוב, אך את כל מרצו הפנה לב

צריף  לא ,לקיחת איזה חפץ נשכח וריצה בחזרה החוצה ,בריצהחדרו מטבח אל הכניסה דרך דלת 

היה לביתו השני של רונן1 לעתים נערכו  "שבט דן"וק מביתנו1 חשהיה ממוקם לא ר ",צופים"ה

 1של הערב ישיבות המדריכים בחדרו הקטן עד שעות מאוחרות

 V-מן בסולאחר מכן מ ,1 הוא היה עורך רשימות"צופים"קשור להמאוד בכל מסודר רונן היה נער 

על  1א ליווה אותם עד יציאתו לצבאווה ,החניכים אהבו את רונן צע1יאת כל מה שעשה, סידר, ב

 כך בהמשך1

מסמך כמו ראה יכדי שי בשוליו,שהיה שרוף  ,לףקאת נייר ה "אחוות כפיר"מבל מחניכיו ירונן ק

 :וכך כתבו לו 1עתיק

 ך הכי הכי הכי111לצ'פל )זה היה כינויו בקרב חבריו( המדרי

 תודה על זה שהיית

 אתה!!!! ולא "שחקת" את

 1 נהנינו מכל רגע"הקשוח"

  מקווים שגם אתה!

 מאתנו אחוות כפיר1

 כון! נהיה 

 חזק ואמץ 
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וצרבין,ציפי  ן,רחמים,ש1 אמנון,ערן ג'רס,צחי קרסטל, שרון גלאי,סיגלויא מיכל באריט, שושי

 הג'נג'ית,רות חזי,רחל חזי, לימור חדד1

 ":צ'פל"באשר לכינוי 

לרונן היה כלב שקראו לו  1תשמעו איך המצאנו לו את השם צ'פל1 אני חושב שזה היה בכיתה ו'"

ואז יצא  שפי1 בהתחלה קראנו לו שפי על שם הכלב ולכלב היינו קוראים רונן כשהיה מטייל אתו1

רבה אנשים הו צ'פיל ולבסוף צ'פל1 הי ,בוש השם קראנו לא שפיליבשו, מסטיק בשם צ'פיל 

 "צ'פל1 םהם הכירו רק את הש ,לא ידעו מי זה רונןשקרובים אליו 

מי הם מתכוונים, עד לקשו את צ'פל לא ידענו ישבאו חבריו של רונן לביתנו ובכ ,מדי פעם ,ואכן

 שלמדנו לחבר בין הכינוי לבין שמו האמתי1

הוא הכין את  1יוצא דופן עשה למענם דברהוא ה של חניכיו מכיתה ט'1 כררונן בלט בקורס ההד

הוא צייר קומיקס שהשתרע  1העיוניות והמעשיות ,שכלל את כל הפעולות הצופיות ,ספר השכבה

והם נקלעו לאי והחלו  ,שאנייתם טבעה "הספוטיסטים"בהם תיאר את ו ,על כמה וכמה עמודים

ת שורדת כיצד קבוצה מלוכד - דרך הסיפור המצויר הוא העביר מסר חברתי 1מחדש את חייהם

 : להיות מדריכים בעצמם ודחיבר רונן לחניכיו שעמ את השיר המפורסם בעת צרה1

 להיות מדריך

 להיות מדריך111

 איך זה להיות מדריך? חשבתם פעם

 אסור לאחר לפעולה,

 חאקי בכביסה,האסור להגיד ש

 ושבת במשך כול השנה ילהגיע בשליש

 בלי לפספס אף פעולה1

 

 קשיים, להיות מדריך זה מתיש ויש

 ויש ספוק לפעמים1 אך זה אתגר
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 שלם1ולהיות מדריך זה להיות שווה לכולם 

 להיות מדריך זה לא להתיאש בהתחלה,

 להמשיך עד הסוף, עד המטרה1

 זה לא להישבר להיות מדריך

 בטיול קשה, כשאתה לא יכול יותר1

 לא לזלזל או ללגלג על חניכים,

 לדאוג לקבוצה ככלל

 רט,אך גם לא לשכוח את הפ

 לעזור לכולם אחד אחד,

 להיות מדריך111

הגיע הוא לכן  1סיום קורס המדריכיםלעד  "שבט דן"סיים את הבגרויות, אך נשאר עדיין בנן רו

 מדריכיםהשגם הוא היה מדריך בקורס ,יחד עם ארז בצלאל  ,מאוחר יותר "רעים"בוץ ילק

ייס לנח"ל גרונן התצר, ק [חופשה ללא תשלום]  תחל"בה קצרה י1 לאחר שהי"שבט אופק"ב

גם הם ש ,ן1 הוא נפרד מחצי הגרעין שלוואשקלון וחול ,בת ים -"שבט דן"מ ורת עם חברייוש

אך 1 הוא לא אהב את הטירונותוצה אחרת1 באך עם ק)נוער חלוצי לוחם(, החליטו ללכת  לנח"ל 

 על רונן והצבא בפרק אחר1

כי בשלב מסוים הוא  לא  ,אך שרון לא התמיד, "צופים"בהם היו גם  ,שרון ותומר ,אחיו הצעירים

החלטנו במשפחה להעביר את שרון לבית הספר   1עם אחיו הצעיר1 הם רבו בלי סוףממש הסתדר 

 ,מאודהחקלאי "כפר סילבר"1 קשה להגיד שהוא נהנה להיות בבית הספר הזה1 שרון היה מוכשר 

אחת התופעות בקשת  ,רפרגאס רק מאוחר יותר התברר לנו ששרון הוא 1אך לא הסתדר חברתית

 האוטיזים1

1 "ירוני י"אעהתיכון "שרון חזר הביתה לאחר נפילתו של אחיו רונן1 הוא עבר ללמוד בבית הספר 

ובעיקר קרא ספרים  ,למד רק מה שעניין אותוהוא לת טובה מאוד1 וגם שם התגלה כבעל יכ

ללמוד בבית הספר ולסיים  מתחת לשולחן1 לאחר כיתה יוד הוא החליט שהוא לא רוצה להמשיך

שם , במחשבה שי לרשום אותו לאוניברסיטהכהיועץ החינו יבורילא עזרו כל דאת הבגרות1 

, ההורים ,הדאיג אותנושדבר  ,הוא היה ללא מסגרת ,וזהו1 ואכן ,יאתגרו אותו1 שרון החליט
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לא הבית  מןוהיה נעדר , פנדה האדומהפיאט  ,באוטו הקטן הוא נסע לטייל הרבה בארץ 1מאוד

 מעט1

בשל מצבו הנפשי הוא שוחרר מן הצבא1 כדי שיהיה עצמאי שכרנו לא חדר,  1שרון לא הלך לצבא

שהפכה להיות פח אשפה אחד גדול1  ,אך זה התגלה כקטסטרופה1 הוא לא דאג לנקות את הדירה

 ועל כך בהמשך1 ,הוא חזר לחיות אתנו עד שהתחבר לאיריס

טיפוס  פחות מוחצן, הרבה יותר  ,יותר ויותר כמו רונן1 אמנם תלם ונראהבתומר הבן הצעיר הלך 

אך לא הגיע  גם כן, מופנם, אבל גם עם הרבה חברים וחברות, פעיל בצופים במידה1 הוא הדריך

תי נהוזמ 1יקהטזכורה לי אפיזודה שקשורה למקצוע המתמ 1היה תלמיד טוב הוא 1להיות רשג"ד

הוא יעץ  1על מצבו של תומר ברנויבה דו ,שיחהל קה,שהיה המורה שלו למתמטי ,י המנהלדעל י

כי תומר ביר לי סקודם לכן העוד טיקה לארבע1 תמלהוריד את תומר מחמש יחידות במ לנו

 ,בבחינה, והוסיף שרוב הכיתה נכשלה1 לכן כששמעתי את הדרישה של המנהל ןשלויהסיבה היא כ

מו צטיקה לא צריך לשאול את עהאם הוא כמורה למתמ - כיתה שלמה נכשלת אםשאלתי אותו 

לא שמאחר   לרמה נמוכה יותר1במקום להוריד תלמיד כזה או אחר  ,ולקחת אחריות ,מה קרה

בבוא העת ודות במתמטיקה , ייחחמש ההוא השאיר את תומר במגמת  ,ה רציניתו הנמקהייתה ל

 יפה מאוד את הבחינה1 תומרעבר 

חברי הגרעין של תומר היו אחים ואחיות  1הפתעה יתה לכולנויכאן ה 1תומר הלך עם חבריו לנח"ל

כמו הגרעין של רונן1 תומר הלך לקורס  ",רעים"בוץ יוגם הם הלכו לק ,של חברי הגרעין של רונן

כל נסיעה לו ,אז עוד היה לנו ואן "1בסיס צאלים"חובשים קרבי והקפדנו לבקר אותו בעיקר ב

תומר הסתפח מאוד1 בסוף הקורס נעימים המפגשים האלה היו  1חברות של תומר שלושהצטרפו 

הוא פגש  1והיה שם רפתן ץול1 עם סיום הצבא הוא חזר לקיבוכעורפית בשל היותו אח ש הליחיד

 בפרקים הבאים1 - על המשך דרכם 1והפכו לחברים ,שהגיעה מניו זילנד ,שם מתנדבת בשם ברברה
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 נהרג ! הזעקה יצאה מפירונן פרק ה': 

 (ון הראשונה במלחמת לבנ ) 

 ,ולאחר חופשה קצרה בבית  הוא עלה יחד עם חבריו ללבנון ,6רובאי  ם שלמונייאהאת  סייםרונן 

בהרי  ,בחלק הצפוני של לבנוןין יעדמצוי היה הצבא  1והם מוקמו במוצבים על כביש בירות דמשק

והקו  ,בקעהלהרי השוף ולצה"ל נסוג דרומית  ,הרבה יותר מאוחר ,רק מאוחר יותר 1השוף

 התייצב צפונית לליטני1

 מדוע החלה מלחמת לבנון?

 ,"ספטמבר  השחור"לאחר התרחש מירדן ללבנון  ינאיםתמעברם של ארגוני הטרור הפלש

ון נטויה על ידי חוסיין מלך ירדן1 הם התמקמו בלבנגורשו מירדן ביד חזקה ובזרוע  שלאחריו

הם החלו לירות על  ובבירה ביירות1 בעיקר במחנות הפליטים ,חלשה מבחינה שלטוניתייתה הש

 תםותן אישמ ,"מבצע ליטני"ב יצאנוואף  ,ואנו השבנו להם בירי ממטוסים ,שובי הגליל העליוןיי

)הארגון  הצליח להביא להפסקת אש בין ישראל לאש"ף ,השליח האמריקאי פיליפ חביב 1קצתבמ

 19111ביולי  24 –ב  לשחרור פלסטין(

מי שפגע 1 נו לבין אש"ףישרר שקט בינ ,בשגריר שלמה ארגוב  בלונדוןעד הפגיעה  ,תקופה ארוכה

לאלה שניסו להסביר  1שהיה פלג שהתנגד לאש"ף ,נידאל בשלמה ארגוב בבריטניה היו אנשיו של

 בלשונו העסיסית: ",רפול"הוא  , הרמטכ"ל דאז,ענה רפאל איתן ,שאלה אינם אנשי אש"ף

 את אש"ף"1צריך לדפוק  ,"אבו נידאל, אבו שמידאל

על הפצצת  1911, לחרף הסכם שביתת הנשק ש ,ראשותו של מנחם בגין החליטהבואכן הממשלה 

 ופעולות אל 1שובי הגליליוזה הגיב בהפגזה כבדה על י ,תשעה מתקנים צבאיים של אש"ף בלבנון

 1"מלחמת לבנון"פתיחת הקרקע להכשירו את 

המבצע הוגבל לכניסת  1שלום הגליל"שכונה בשם "מבצע  המלחמה החלה במבצע צבאי מוגבל

ה היה המרחק הדרוש כדי להרחיק זק"מ צפונה מקו שביתת הנשק עם לבנון1  41 –כוחות צה"ל ל 

 תושבי הצפון1 למבצע זה הסכימו כל המפלגות הציוניות1 ם שלבתיהאת הקטיושות של אש"ף מ

והצבא המשיך  ,בשטח הנמוכים יותרק"מ לא ירדה אל הדרגים –ה    41  ההחלטה על ,לצערנו

 עיר הבירה של לבנון1, תוהתקדם עד שעצר בשדה התעופה של ביירל

 לוכ ,בר הזה השתנה מהר מאודדעי לבנון1 היפרחים ונתפסו כמושבחיילי צה"ל התקבלו באורז ו

שחיילים ישראלים הגיעו  עמרג הפך להיות אויב מר של חיילי צה"ל1 ,ובעיקר שיעי ,לבנוני

מטרה  1ל לבנוןכמ ףגירוש המליציות של אש"דרישה לוהייתה  ,השתנתה עבצמטרת המ ,לבירות



 1. 

וזכורות התמונות של מנהיגי אש"ף ולוחמיו עולים על ספינות שלקחו אותם  ,זו הושגה במלואה

ף עד "הלבנונים אנשי אשוגם הסורים  המעורבים בש יס1 המבצע התרחב והיה למלחמהנלתו

יתה יוה הווהתק ,הנוצריהשלטון בשיר ג'ומייל   את  תפס ,ןבכל לבנושורר כאשר צה"ל  1שגורשו

 1ל תפס את השלטוןיואחיו  אמין ג'ומי ,אך בשיר נרצח 1יושג הסכם שלום עם לבנוןבמצב החדש ש

1 צה"ל אפשר לפלנגות הנוצריות להיכנס "סברה ושתילה"בימיו התרחש הטבח במחנות הפליטים 

 בח בתושבי מחנות הפליטים1ערך טיאיש לא שיער שי 1למחנות הפליטים

שות ארבישראל נתפסה אשמה בטבח1 בישראל הוקמה ועדת חקירה  1קמה זעקה בינלאומית

 ,משה ארנס  פסהשופט כהן, שאילצה את שרון לפרוש מתפקידו כשר הביטחון1 את מקומו ת

, 1916הנסיגה הסתימה בשנת  1לסגת באופן הדרגתי מצפון לבנון .191ספטמבר בשנתן הוראה 

במאי  24 –רק ב  כשהוא נעזר בחיילי צד"ל )צבא דרום לבנון(1 ,טחוןיעל רצועת הב בצה"ל התייצו

בר התבצע לאחר הפגנות בלתי דנסוג צה"ל מלבנון בהוראת ראש הממשלה אהוד ברק1 ה 2111

כמעט  1שוב תמך בהןיחלק גדול מהילאחר שו ,שהלך והתרחב ,סקות של ארגון "ארבע אמהות"ופ

לא עם סוריה ולא  ,הנסיגה התנהלה ללא שום הסדר מדיני 1היה נציג לוחם במלחמה משפחהלכל 

נמשכה  צד"ל1 המלחמה האיומה והמיותרת הזו של ה כבריחה של צה"ל וסנתפ הנסיגה1 עם לבנון

 קורבנות1  1215גבתה ו  21111 שנת ל 1912 שנתבין 

ור אל רונן ואל מותו בקרב תוצאותיה נחזשל מהלך המלחמה ושל הסיבות, של תיאור ה לאחר 

שחזר כ 1חייל ממושמערונן  היהבדרך כלל  וריה1צירות במוצב מנימיותר על כביש דמשק ב

שלא היה מיומן בעבודה  ,מפעילות מבצעית נתבקש לנקות את המ"ג שהיה מורכב על הטנק1 רונן

נפלט כדור  בקנה כדור כדי לבדוק אם ישובניסוי שעשה  בגובה מספיק, לא הרים את הקנה ,זו

שהנה קרה כל כך, מוסרי ה ,החייל  ,הנער - יוק עבר במקום1 הדבר זעזע את רונןדשב ,שפגע בקצין

מבתי  ד1 אך לפי נוהגי צה"ל הוא הועבר לאחתקש את נפשו למוימקרה נורא שכזה1 הוא ב ול

ה כסנו עצה מיט ,ההורים הנסערים וחבריו ,והיה אמור לעמוד למשפט1 אנחנו ,ישראלבהכלא 

ות, אולי נבלוק ציור ועפרו ,הבאנו לו ספרים 1קרנו אותו בבית הכלאיבל ולכקודם  ניתן לעשות1

יוכל לפרוק את רגשותיו על הנייר1 אני יזמתי פגישה עם אחד השופטים הצבאיים בחיפה1 הוחלט 

 1ולהחזירו אל הקו ,לשחרר את רונן

 1העלו בפני החיילים טאו המח" התנדב לכל משימה שהמג"ד ,אשמה איומהתחושת רדוף  ,רונן 

ה מחבריו אל השטח בידיעה שמסתובבים שם ת המשימות הקרביות הוא יצא עם כמבאח ,ואכן

הכוח הלוחם הישראלי  את זיהומן החיילים שלנו והם היו זריזים יותר  ,מזלו הרעל 1מחבלים

 ,כך - רים החיונייםאחד הכדורים עבר בגופו ופגע בכל האב 1רונן היה הראשון שנפגע 1ופתחו באש

 לא ויתרו ,יאהיע בו החצניסה לב ,שהיה חובש קרבי ,הרופא החטיבתי1 חברו נועם של ווחיעל פי ד

 1"רונן כבר לא חי ,עזוב :"עד שהחברים אמרו ,עטכמשעתיים במשך 

 על כך מספרים חבריו לגרעין:
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תו יום הפסקנו להיות ל השתנה1 מאוובאותו היום הכ 1לדבר על היום שבו צ'פל נהרג "אני רוצה

היינו אז בטירונות1 שמעתי שחייל נהרג בלבנון, ואחרי זה אני שומע את השם, ושהיה פעיל  1ילדים

 תה מהלומה רצינית1י1 לא היה לי ספק1 זו הי"צופים"ב

משהו נגמר ש תחושהבמלחמה הזו נפלו שניים מן השבט1 השבט בלי צ'פל זה יהיה דבר אחר1 יש 

)חופשה ללא  לצאת לחל"ת עומד מול העיניים שלי1 שנינו היינו אמורים  פלבפנים1 כל הזמן צ'

111אני לא רוצה להאליל את צ'פל, אבל אני חושב, שהוא שייך לדור של האנשים שנתנו תשלום(

 להיות מדריך נוער, להיות בן אדם1 איבדנו בן אדם, וזה העיקר1 –הרבה אהבה לנוער1 פשוט 

צ'פל היה בן אדם, סתם בן אדם יקר, ולא בשוליים של  הזה1 העיקר זה לזכור את הבן אדם

החברה, אלא מרכז החברה1 בחוש ההומור שלו, באהבה שלו, הוא כבש את כולם1 הוא אהב את 

זה לא יהיה  – לי צ'פלבהחברה והם אהבו אותו1 צ'פל אהב את ארץ ישראל1 החיים אתו והחיים 

 צריכים להתמודד עם מוות של חבר1" 11ני ים באותו הדבר1 זוהי מציאות מטורפת, שילד

 רונן סוגר מעגל

"אני שוחחתי אתו כשהיינו בשמירה1 הוא לא ביקש כדור1 הוא רצה שתפרוץ מלחמה, לא מלחמה, 

 זה אכל אותו1 –זה שהוא הרג מישהו  1"אני איהרג"איזו התקלות1 ואלא 

לו עדות  ןתה שאני אתיהי קר אצלי הוא היה שבור לגמרי, לגמרי קרוע1 מטרת בואויכשהוא ב

אופי במשפט1 אבל הוא גם שאל שאלות כמו אם זה עבירה להתאבד בצבא1 שתי עבירות הוא לא 

תעשה איזה " :אמרתי לו 1לבטים קשים, ודיברתי אתו הרבהלו ראיתי שהיו  1רצה לעשות

ך צמפרוייקט, כשתשתחרר מהצבא, תלך להדריך בעיירות פיתוח ותחליט שאתה מקדיש את ע

תשמע, אני " :1 בסוף הוא סיכם ואמר"ולא להקריב את החיים, מזה לא ייצא כלום ,לחברה

הרג בהיתקלות זה יהיה הדבר הכי טוב, כי יאם א" :לבסוף אמר 1"אשתדל להתנדב כמה שיותר

 1"יתה שגיאה שלא מרצונייאז יעריכו אותי וגם ידעו שזו ה

יכול היה להשאיר את המעגל הזה פתוח1 1 הוא לא לפי דעתי ,סופו של דבר, הוא סגר מעגלב

 הוא סגר מעגל1 רונן לא יכול היה לחיות עם הדבר הזה1 מבחינת הטוהר שלו

יתה שם טעות של המ"מ שלו1 מי זה שולח לטפל במאג בן יל הוקודם כ"אחד ממרכזי השבט אמר:

 1"יתה של רונןילטפל בו! וחוץ מזה הטעות לא ה ךאדם שלא יודע אי

לאחר  1, כי הוא לא יכול היה להמשיך לחיותלם בחייו על אותה טעות טראגיתישרונן  ,לסיכום

 עד שכדור האויב השיג אותו וסגר עבורו את המעגל1 ,המקרה הוא התנדב בלי סוף

נסיים האלה, הבלורית כמהמה שבלט אצל רונן זה ":"הצופים"מוסיף לסיכום חבר הנהגת 

את ההדרכה, זאת התחושה שהוא השרה על כל  זה הכיף לעבוד, זה לאהוב ,הזאת, זה הצחוק
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תלהבות שלו1 גם הבהסביבה של לעבוד עם חיוך, לעבוד עם צחוק, עם התלהבות ולהדביק אחרים 

הקטנים, את המתנות בערב האחרון1  ה"מורנים" 12המסירות שבה הכין לחניכים, לאחווה של 

צ'פל ממש הקרין את  –ל"ת או האווירה שהוא השרה בצוות הקורס שבחורשה לפני שיצאנו לש

 1"ף לעבוד אתויזה1 היה פשוט כ

הוא נהג  ,שנת י"ב ,כל השנה האחרונהבמשך  נותן מעצמו עד בלי די1 ,ף של ילדירונן היה כ ,כן

שי בסיום הלימודים לבית סבא וסבתא שהיה קרוב לביתנו ולשטוף את הבית ייום שבלרוץ 

ואני  ,את הפנדה האדומה והשארתי ל ,לוכשהיה באחת החופשות ש ,ניתזכור לקראת שבת1

באצטדיון רמת גן היה  ,1 למזלי הרעבאוטובוס חזרתי מעבודתי בירושלים באגף לתכניות לימודים

 ,אוהדיםבוכל האוטובוסים שנסעו לשם ולכיוון ביתי היו מלאים  ,אמור להתחיל משחק כדור רגל

פניתי לאיזו  1לחכותנמאס לי  שת  רבעי שעהותחנה1 לאחר כמעט שלבואף אחד מהם לא עצר 

רונן יצא לאחר שיחה קצרה  1יד(ין לא הומצא הפלפון הני)עדי קשתי רשות לצלצל הביתהיחנות וב

על השולחן הייתה מונחת ארוחת הצהרים חמה ומכוסה כדי  ,תיעלקראתי ונסענו יחד הביתה1 הג

 לשמור על החום1 הבית היה נקי ומסודר1 כזה היה רונן1

היה  גובהוראיתי אותו שוכב לכל אורך הסלון,  1ני שנהרג הוא היה בחופשה בביתכמה ימים לפ

את דיוויד ברוזה שהיה אז להיט 1 גם ברגעים שהיו  - ם לחבריוימטר ותשעים, ומקליט שיר

 אמורים להיות שלו הוא דאג לאחרים1

  1נהרג הוא ,תה אמורה לפגוע במחבליםיבפעולה שהי ,שייוביום ש ,רונן חזר לצבא ביום חמישי

 הם חיכו עד צאת השבת1 ,ואכן 1יליה על נפילת חעהשנים לא נהגו להודיע מיד ובכל ש ןבאות

קש שאצא ימתכוננת לבחינה באוניברסיטה1 פנחס ב ,ייהייתי רכונה על מחברות ,אמו של רונן ,אני

שמחים   91.1שעה ויצאנו כולנו וחזרנו ב ,1 הם הצליחו לשכנע אותי"עיר הנוער"ו ועם הבנים לתא

תנו גב' זית1 נחיכו עד לבואנו אצל שכ ,אנשי קצין העיר ,1 והםלאחר שערכנו קצת קניות ,ועליזים

 :ויצאה מפי צרחה איומה ,הבינותי מיד ,וכשפתחתי את הדלת 1הם ראו את המכונית וירדו אלינו

עד שהרופא  ,דממה מוחלטתאצלו תה יהי ,שקודם לכן נכנס אל הנוחיות ,פנחס "רונן איננו"! 

קש שאלך לבדוק מה קרה ילהיות המבשרת, ב - ווה לכל קבוצה כזו, שתפקידה כה קשהלהמת

אנשים בהבית התמלא כל חיינו לחלוטין1 בן רגע השתנו ובעצם מרגע זה  ,אתו1 פנחס יצא שבור

והוא עם תומר וחברים הסתגרו  ,את שרון הביאו מכפר סילבר 1ים וגם מקרובקשבאו ממרח

 בחדרם1

ההחלטה על שעת  ,מודעות האבל :על ידי הצבא ןהכול תוכנ1תה אדירהינדרלמוסיה היהא

 ההלוויה, אנחנו תפקדנו כמו מריונטות שאומרים לנו מה לעשות1
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 ,שהייתה בלתי שגרתית ,בקשתנו קברו1ילראות את רונן לפני ה ,בעיקר פנחס ,קשנוידבר אחד כן ב

נו את הארון1 ראינו את פנישם פתחו ל "1השומרתל "נלקחנו ל לפני ההלוויהשהתקבלה1 בבוקר 

 ,רק כתם קטן של דם היה על מצחו1 הוא היה כל כך שלו 1שוכב רגוע וקי שלחאדי המרונן לבוש ב

 כאילו ידע שהגיע אל המנוחה הנכונה אותה כל כך חיפש1

 הגיעו לקראת ההלוויה1 חבריםבוקרובי משפחה בשהחל להתמלא  לביתנוחזרנו  ,נפרדנו ממנו

חברי שני הגרעינים  ,קרובי משפחה וחברים הוריהם,ב מלוויםחניכיו מן הצופים  - המוני אנשים

היה נוף שחור של בני הישיבה  ,ששוחררו מן המשימות שלהם בלבנון1 ובעיקר ,חבריו לצבאו

 שבאו לחלוק לו כבוד אחרון1 ,תנוישגבלה עם ב

שה יש –ארונו של רונן המלווה ב  נוסעים אחרי ,הוסענו לבית הקברות הצבאי בקרית שאול

לאחר  1לא הכינותי דברי הספד ולכן ,לא היינו מוכנים נפשית1 חיילים שישבו לשמאלו ולימינו

טאו געגועים אין קץ לילד הנפלא שהיה ישב ,בעיקר מפי ,דברי הספדשאו ישנה אחר שנה נ ,מכן

 חונן1שהיה כותב מ לעשות זאת, אף על פי, כי לפנחס לא היה  הכוח לנו

שניהם בני  ,הגענו אל הקבר הפעור המחכה לקבל אליו את רונן1 הוא נקבר ממש ליד חברו ארז

 1"רעים"שהיה מצוות לקיבוץ  ,"בהז"גרעין 

ראת קכולם ממררים בבכי1 ל ,היו רבים רבים שבאו לחלוק לו כבוד אחרון כבר, כפי שאמרתי 

ום חתונה אנחנו קבמ" :והיא אומרת לי ,יתה חברתוישה ,ידיתעמא של יהיציאה אני פוגשת את א

  1"קוברים את רונן

 כתב לאחר מותו: ,גלעד מלצר ,אחד מחבריו הטובים

ארתי לי שאצטרך לשאת דברי הספד לצ'פל111רונן שהיה111רונן היה111 קשה לדבר על צ'פל י"לא ת

בנו1 צ'פל הוא לא יעבור מל,וזאת אני אומר מהיכרות עמוקה אתו עולם,ל ,בלשון עבר1 בנופלו

שהוא בחר ללכת  במכנסי זלמן וחולצה צופית111 מדריך מפוזר אך אמתי111 זה המסלול ,המדריך

ל יילט ,ועוד איך ידע ,ורונן ידע,ליחברות אמתית, לטי בו, הדרך שבה צריך לנהוג, לעשות, לחנך1

כל על עד הקניון השחור ברמה1 גם בלבנון התובענית ידע להסת –בטיול של זרוקים בנואיבה 

רונן היה נער  באהבת ארץ ישראל אך לא בשנאת הערבים1 ןשהאמי ,פריחת הדובדבנים1 צ'פל

בן שמונה עשרה  ,שאר תמיד צעיריירונן  1פשוט, מבריק ונהדר1 נער מחנך אמתי, בדמותו ובמעשיו

ן ור הפלמ"ח1 הוא נסיך החיים, אידל  -י, רק שמונה עשרה וחצי111 הוא שייך בעצם לדור אחר צוח

מותו של רונן  מגינוני המלך ולא מנוקשות האביר1 נסיך נהדר וסקרן בן שמונה עשרה וחצי1בו 

התיכון ספר הבית ו "ישגב"בית הספר היסודי  - הספר בו למד  תיחולל זעזוע בשיכון שלנו ובב

 שהיה ממוקם בשיכון דן1 ,"עירוני י"ד"
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 ,תה גם המחנכת שלוישהי ,מכיתה ו' נכתב על ידי מורתולרונן אחד ההספדים המרגשים שנכתבו 

 יהודית פילפובסקי1

 איש אשכולותהקטע נקרא: 

 –", מורה חדשה לכיתה ו' ישגב" פרסת ה"לפני שמונה שנים הכרתי את רונן לראשונה1 הגעתי לבי

 ספסל שלישי מימין1 כולו קשב ודריכות1 ,רונן ישב בטור ג'

"אידישע מאמע"1 הוא הצטיין בכל  לם של כרונן הוא חלו 1כיר אותוהבמרוצת הזמן הספקתי ל

הוא היה משכמו ומעלה, אך לא עורר את קנאת  מאון הדעת שלו היה ללא גבול1יצ 1המקצועות

ומבקש שארשה לו להכין  ילהכין עבודה בנושא כלשהו, היה ניגש אלי ייחבריו1 כשנתתי לתלמיד

ומעולם  ,הוא רצה תמיד לעזור את החומר הביבליוגרפי1 למחרת היה מגיש לי את החומר מודפס1

שמצאו ביטוי בטיפולו , לא ניסה להכשיל1 היה עניו ועקשן, בעל דעה עצמאית ובעל כוח שכנוע רב

אפשר היה לראות כמה קשה  –אך אם קרה ודעתו לא התקבלה  1החברהבענייני בענייני הכיתה ו

 ול כמו כולם1נכנע לדעת הרוב והמשיך לפעהוא לו שלא הצליח לשכנע את חבריו, אך 

ובו קטע המספר על רונן: "מי קיבל  ,במסיבת סיום כיתה ו' חיברו התלמידים שיר מהווי הכיתה

י אפשרי הדבר שרונן יקבל תק"1 זהו קטע אירוני, כמובן1 הרי בלירונן יפה הצד –בלתי מספיק 

יק1 כאל צד אמנם לא נאמר באירוניה, התלמידים התייחסו אליו בלתי מספיק, אבל ה"צדיק"

מתחנפים אל הוכך קיבלו אותו ובאהבה רבה1 הוא לא היה מאותם תלמידים  ,הוא היה כזה

לעתים הייתי תמהה על ההספק  –מלשינים על חברים1 הוא רץ קדימה עם עצמו ההמורים או 

 ם אין שוכחים1תשלו1 שנה אחת בלבד לימדתי אותו, אך הוא היה מאותם התלמידים שאו

תיו, לא היה לו צורך לבוא לביה"ס ולהתרפק על העבר, הוא הלך עברו מספר שנים ולא ראי

רונן  –"המורה, לא תאמיני מי נהיה שובב  הלאה1 כאשר פגשתי חברים מכיתתו, סיפרו לי פעם:

אמרתי להם, "לרונן מותר גם להשתובב, הוא תמיד נמצא בתוך מסלול  יפה"1 "אין דבר",

 הלימודים"1

בחור מגודל, זריז ונמרץ, בנימוס שאל אם אפשר להודיע  –עד שיום אחד הופיע לבית הספר 

לבני כיתתי1 וכך נודע לי שהוא רשג"ד בצופים, כלומר, ראש גדוד של תלמידי  אהודעה כל שהי

כיתתי1 הרגשה טובה מאוד למחנך לראות את תלמידיו הבוגרים כמדריכים לתלמידים הצעירים1 

אך רשג"ד זה כבר תפקיד נכבד  –מחזק את הקשר מחזיר ו זה, לשותפים בחינוך נוזה הופך אות

 התלמידים לא פסקו מלהלל ולשבח אותו1 -ואחראי  

בהפסקה ראיתי הודעה שרונן הדביק על דלת הכיתה1 ההודעה הייתה מעוטרת, מקושטת וכתובה 

תמיד  –דעות בחטף לחניכיו ובתשומת לב מרובה1 כך נזדמן לי מדי פעם לראות את רונן מוסר ה
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איש  –כי הרי ניצל הפסקה בין שיעור לשיעור1 בתקופת הרנסנס היו קוראים לאדם כמותו ממהר, 

 אשכולות1

 א יכול היה להיות מדען1וה

 הוא יכול היה להיות רופא1

 הוא יכול היה להיות צייר1 

 יכול היה להיות משורר1 הוא

 הוא יכול היה להיות איש חינוך1

 אך הוא איננו111 

 יהי זכרו ברוך1 

מתוך הכרות קצרה  ,ה בעיני רוחםתתיכון לצייר את דמותו של רונן כפי שעליו מן הם מוריכממשי

 או ארוכה אתו1

בלורית, חסון וגבוה משכמו ומעלה1 זיפי זקן מעטרים את סנטרו1 -"אני זוכרת את רונן כנער שחור

 המטה1כאילו יצא זה עתה מן  –נבוך משהו, לעתים עייף, אוחז בספי הדלת נכנס לשעת אפס 

כי  –זכורים לי הרגעים בהם היה מחווה דעתו, ומקפיד שלא לסגת ממנה, גם עקב ויכוח סוער 

 –מעורה היה בחומר הנלמד, בחומר, ובנעשה מסביב1 הרצון לדעת, להבין, לא להחסיר אף מילה 

שיותו1111זוכרת אני שבהיותו בשמינית הוטל עלי להכין טקס ליום הזיכרון יזה אחד מסממני א

ם מקימים מיד את התורן ואת יוכבר צ'פל לצידי1 בראש חבורת נערים נפלא –ית הספר בב

צ'פל מנצח ומדויק וכפי שכתוב בספרים1   לושבטקס1 הכ יהאנדרטה, ודואגים לכל החלק המעש

 ולי ברור שיש על מי לסמוך1 –על המלאכה 

אלו  –ראים לאלה שנפלו" "רק שאותנו לא יספידו, רק שלכבודנו לא יקראו את ה'יזכור' כפי שקו

 111התמידולידו אש  ,ל האבנים אשר עליו ניצב כובע הפלדהלותיו כאשר הקים את גיהיו מ

תוסס,  ,חי –"הקושי לדבר על רונן, הוא הקושי ביומרה לשרטט דמות שהייתה עולם שלם 

 ה"1ניסיון לקבע דמות זו בכמה מילים )סתמיות , מעצם מהותן( הוא כושל מלכתחילה משתנה1

כרוננו כל כך יכיוון שרונן נשאר בז ,רונן"קשה, וכמעט בלתי אפשרי, לחשוב ולכתוב על מותו של 

חי, חיוני ותוסס1 תמיד היה נדמה לי שמקומו בכיתה אינו יכול להכילו, ולא רק בגלל גודלו הפיזי 
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רצת אלא גם בגלל החיוניות הרבה שהייתה פו  ורגליו הארוכות, שלא הסתדרו מתחת לספסל, 

 ממנו ומסביבתו1

רצה להבין דברים עד הסוף, שאל  –היה רציני, אכפתי ואמביציוזי יותר ממרבית חבריו  ,כתלמיד

עמיק1 אך גם רצינותו זו מן היה ההרבה שאלות, הביע דעתו, והיה ער לתוצאות עבודותיו, שב

 הייתה מלווה צחוק, חיוך והרבה חוש הומור1

 ,ומצד שני –טחונו העצמי יברגעי רצינותו, במחשבותיו, בב  - היה בו הרבה מן המבוגר ,מצד אחד

לפעמים1 היה הפריעה התנהגותו ש עלבצחוקו, בשובבותו, בחרטתו   -היה בו הרבה מאוד מן הילד 

המורים  –וקשה היה לכעוס עליו, כיוון שהיה אהוב כל כך1 כולנו אהבנו אותו   ,לו חן מיוחד

בוהו אף לרגע בהפסקות וגם בשיעורים, ושוב בגלל פעילותו והתלמידים1 חבריו מהצופים לא עז

 , המורים, לא היה מוכר מחוץ לכיתה"1ווחיוניותו באותו עולם שלנ

בעיית ב   קשורה"אני הייתי המחנכת של רונן בכיתה י"ב1 ההיתקלות הראשונה שלי אתו הייתה 

זה היה באמת מצחיק  1ים להזעיק את ליליהאיחורים שלו, כל הזמן מאחר, ובסוף היינו צריכ

לחם בכך1 הייתה לה גישה נהדרת1 היא ישלתלמיד בשמינית קוראים לאמו1 לא ידענו איך לה

 1'תבוא אלאם תרצה תבוא, אם לא תרצה  -רונן, זה העסק שלך'אמרה: 

היא לא נזפה בו1 רמת האיחורים ירדה1 אי אפשר היה להתעלם מרונן1 ולרוב  1זה היה מדהים

דמות חיובית1 היה בחור הגון,  היה 1 הואאו אחרותד, על אף כל בעיות המשמעת חיבבו אותו מאו

 מעריכים תלמידים לפי ההישגיםבדרך כלל 1 "צופים"וזה עשה את שלו1 העריכו את מה שעשה ב

 – 'הם היו בני אדם', אבל לא רק זה1 הרבה פעמים יש לנו תלמידים שעליהם אנו אומרים: שלהם

 וזה שווה הרבה יותר1

ו לתנ"ך1 לדבר על רונן במושגים של "היה", ל"אני הכרתי את רונן רק בכיתה י"ב, בתור מורה ש

חיה, דמות דינמית ופעילה, וכך נזכור וזה ממש נוגד את דמותו, כי רונן היה ממש דמות תוססת 

 אותו תמיד1

ני היה חניך ב, ו"צופים"עוד לפני שלימדתי אותו1 הוא היה מדריך בקורס הדרכה ב יעתמעל רונן ש

געון, יתשמע, היה לי מדריך ש'באותו קורס1 יום אחד הוא בא הביתה, בחופשת הקיץ, ואומר לי : 

1 רונן היה דמות שכל החניכים הוקסמו ממנו, מאישיותו1 היו עוד 'ואותו אני רוצה לחקות

 מדריכים, אבל זו הדמות שנחקקה יותר מן האחרות1

, כפי שהילדים ראו אותה, ישהדמות שנצטיירה בעיני לדעתי ללמד את רונן,נוכחת יכשהתחלת

הוא עבד הרבה, והיה לו רצון  –טענות לרונן כתלמיד  כלרוקמת עור וגידים1 ובאמת אין לי 

, עד כדי כך ממש להגשים, לפעול ולהשיג1 הייתי אומרת, שמבחינה מסוימת היה דמות כריזמטית
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רגיל, והוא אמר שהוא מתכוון ללכת לנח"ל  זה היה שוק לא –שכאשר הבן שלי  שמע שרונן נפל 

 1'להמשיך את דרכו של רונן' –ואחת הסיבות לכך היא 

תו1 אני חושב הבתי את האופי שלו, הרגשתי טוב אתו1 א11רונן היה תלמיד שיכולתי לדבר א1

 שמצאתי זהות בין הדמות שלו לבין הדמות שלי בצעירותי"1

 ההנצחה של רונן

 - ואני ופנחס ,לבתי הספר - הבנים1המשפחה לעיסוקיהחזרה ונן שבוע לאחר נפילתו של ר

 בירושלים1 "לתוכניות לימודים"לעבודתנו, פנחס בדפוס ואני לאגף 

כיצד נזכור את  :המחשבות לא פוסקות לנקר 1הדמעות כאילו מאליהןלירושלים זלגו כל הדרך 

 ?לטיילותו הדינמית, את האדם שאהב את אישייותר מכול הולם  מה  ?רונן

הסגל עם והחלטנו להתייעץ עם מנהל בית הספר ו ,פנחס ואני ,נוילפני שיוחלט דבר שוחחנו בינ

והחדר יונצח  ,זהמעין או משהו  ,שלו1 בפגישה עלה הרעיון לעזור לבית הספר להקים חדר מעבדה

לא הדבר  1איני רוצה הנצחה מתה :'בכיתוב המסביר מי היה רונן1 אני הבעתי התנגדות ואמרתי

 ט כאלו חלק מן הקיר1ליחסו אל השים הזמן יתעוהציון, תלמידים יעברו על יד  1יורגש

ו שאנו ננציח את רונן בחלוקת מלגות שיקבלו תלמידי ננו לבין עצמיחזרנו הביתה והחלטנו בינ

המורה  11 חזרנו עם הרעיון לבית הספר"ידיעת הארץ"כיתה יוד שיכתבו עבודות בנושא 

לקבוע ולהעבירו לתלמידים  ,היה לבחור נושא יהתגייסה למשימה1 עלי ,רון ציפי ,לגיאוגרפיה

 ,משה הלבני ",החברה להגנת הטבע"תאריך סיום לעבודה1 בשנים הראשונות גייסתי את איש 

 חמש עשרהיצא לדרך, וכשהגיע המועד נבחרו  די1 הפרויקטלצו רהצד המולשיהיה אחד השופטים 

ת יוהרביעי או הרביע ,בלו מלגה כספיתיקות 1 שלוש הראשונתוראשונ ארבע נומהן בחר ,עבודות

 בלו ספר עזר חשוב1יק

הגענו אל הערב המיוחל נרגשים ורוצים מאוד שזה יצליח1 אל הערב הוזמן מרצה מן האקדמיה 

 עליו כתבו התלמידים1שן הרצאה בנושא תשנ

 וצטופפה ",צופים"כולל חניכים מן ה ,וכל האורחים ובני משפחה ,שבעהייתה השעה 

מלא מפה לפה1 אחת המורות ארגנה קטעי נגינה היה באודיטוריום של בית הספר1 האולם 

לבסוף נקראו התלמידים  1שאורכה לא עלה על שעה ,ולאחר מכן  נשמעה ההרצאה ,וקריאה

בר על תהליך הכתיבה של העבודה1 יאחד מהם ד 1נרגשים מאודהזוכים היו הזוכים אל הבמה1 

גשו נרגשים ומעודדים יוהאנשים נ ,זכרנו את רונן1 ההצלחה הייתה רבה ראשון בובזה תם הערב ה

ם להכין דף כיהיו צריהמשתתפים למידים תבו החלטנו להנציח את רונן1 יש לציין שהשהאופן  על

 פר שהוצאנו לזכרו ולזכר ארז1 סהמתייחס לרונן1 הם נעזרו בבעבודה ראשון 
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 ם בבחינות הבגרות1יתלמידי יוד היו עסוק כלכי  ט' לכיתה  הבהמשך כתיבת העבודות עבר

 ומשימת העבודה לזכרו של רונן הכבידה עךיהם1

 ]משפט לא ברור[

 

קיבוץ ב םבתיהיה שתוכנו  ,יור על בד לבדצ יהכינות ,שחקיותו של רונן לא תמשרציתי שד ,אני

 ושמו של רונן שזור בתוך הציור1 ,ית פרחים  צבעונייםיצמח מוקפים

נבחרו ובחר נושא, נבחר מרצה נכל שנה  1שנים מעמד עשרים וחמשהחזיק ההנצחה  מפעל 

 הזוכים1 המפעל הופסק לאחר שפנחס נפטר, על כך בהמשך1

 1"שיםיר פרחים לישראל החוגגת ש"ז: בודה שנושאה היה עאחת מיני רבות היא ה הדוגמ

 1"141412111בתאריך  4 ט'אשטמקר מכיתה  המגישה:טל

של בתוספת  ,ניתוח הדומה למגדיר צמחיםב , מלווהארץ ישראלב םפרחיה רובאת  ההעבודה סקר

שיר שעוסק בפרח1 הקטע מלווה של אגדה עממית ושל הופעתו של הצמח במקורות, מיקום 

 בתמונות מרהיבות1

  מאז נפילתו של רונן1 השנים עשרים  עבודות כאלה נכתבו במהלך

 ה בשמירה על כך שהתלמידים יעמדו במשימה1שהייתה הרוח החי ,כותבת מורתו ציפי רון

עירוני י"ד, שם השנבצר ממנה לקחת חלק באירוע האחרון שנערך בבית הספר  ,ציפי הוכך כתבת

 בננו1 חלוקת המלגות על של רונן ל יםמפגשהשנים את  במשך עשרים וחמשערכנו 

  1בצורה זויקר האזכרה לרונן האת יימים קבה אתם משהשנה האחרונה  הי"שמעתי מפנחס שזו

שחוויתי אתכם את ימי  כל השנים לאחר בשל כך אני מצטערת כפל כפליים שלא אוכל לבוא1

שנה עשרים וחמש אמין שעברו כבר הקשה ל הזיכרון והאבדן הקשה, החלטתי לכתוב אליכם1

נהרג בלבנון1 מה שחייל על בו הודיעו ברדיו ש! אני זוכרת את הבוקר הקשה רונן מאז עזב אותנו

ושמעתי שזהו רונן1 לא ידעתי את נפשי מרוב צער1 כאבתי  –שכשבאתי לבית הספר  רב היה דאבוני

שעתיים למשך לגיאוגרפיה, ונפגשתי אתו רק שלו שהייתי רק המורה  אף על פי ד את אבדנו1ומא

את זכרו אתי תמיד1 רונן היה בעל לב זהב, רגיש  דמותו עמוק בתוך לבי ואשאנחקקה  ,בשבוע

 , חם ואכפתי!ומרגיש
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היה נאלץ להתכווץ אל תוך המושב הצר1 פעמים רבות נדמה בשלו ש ,אני זוכרת את גופו הארוך

אך אוזניו היו  – "צופים"כאילו אינו שם לב לשיעור, ואפילו עוסק  בהכנות כל שהן עבור חניכיו ב

 ין ואהב גיאוגרפיה וידיעת הארץ1יהוא שאל שאלות לענ 1קשובות

 ולחניכיו גרמו לי להעריך עוד פן באישיותו1 "צופיםנועת "התמסירותו הרבה ל

וא בוצע בהרבה הו ,תרבותיומפעל ההנצחה שהרמתם בבית הספר היה רעיון גדול  –לילי ופנחס 

הרבה ערכים מוספים לגבי ו גם בהיו  –ובנוסף לשימור הזיכרון של רונן  ,השקעה ואהבה

 המפעל העצום1 עליישר כוחכם  1התלמידים

דלתם הוא יעל הבן הנפלא שאבד לכם ועל כל הדור שהיה יכול להקים, חבל שהעץ היפה שגחבל 

 ת אחד הענפים המרכזיים111אגדוע וחסר 

 ו נחמה ונחת מהילדים ומהנכדים1בושא ,היו בריאים

 כואבת אתכם וזוכרת את רונן באהבה"

 וןרצפורה 

בינתיים מבני נמצאו מרצים  1רונןלאנחנו עורכים בביתנו את האזכרה  בשנתיים האחרונות

 בני, וכך נמשיך לזכור את רונן1 ,ותומר יפה ,גיסי ,חיים אבני סורכמו פרופ ,המשפחה

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1. 

 טוס של משפחה שכולהאפרק ו': המשפחה מתרגלת לסט

עם נפילתו של רונן, נכנסנו לסטאטוס של הורים שכולים1 משרד הבטחון, דאג לצרף אותנו 

עובדת סוציאלית 1  תהנפגשו אחת לשבוע עם עובדת המשרד שהילקבוצת הורים כמונו ש

המפגשים הללו נועדו לאפשר לנו להתמודד עם השכול1 פנחס ואני חשנו שהמסגרת הזו אינה 

שאנו לא תחושתינו הייתה תואמת את צרכינו, כי כל פגישה חזר הדפוס של ספור הנפילה של הבן, 

סקנו לבוא1 נראה לי שאחת הסיבות העיקריות מתקדמים לכן החלטנו לוותר על הקבוצה והפ

ד בכוחות עצמנו עם נפילתו של רונן1 גם צורת ההנצחה דהייתה היכולת הנפשית שלנו להתמו

 שבחרנו חיזקה את רוחנו1

נשלחתי יחד עם עדה לשליחות של  1916  -כולנו חזרנו כל אחד לעיסוקיו, שנתיים לאחר מכן ב 

זה היה קורס   American Sudiesאוניברסיטה של מניסוטה שלושה חודשים למניסוטה ללמוד ב

בין לאומי שהשתתפו בו מורים וכותבי תוכניות מצרפת, דנמרק, פינלנד, תורכיה, פיליפינים 

וגרמניה וכמובן ישראל1 הקורס היה מרתק ובסופו ערכנו סיור של שבועיים במרכזה של ארצות 

ערכנו מסיבת סיום בקייפ קוד, על שפת שם ן כשאנו מסיימים בבוסטו Middle West–ב  הברית

 ינוס האטלנטי1קאושל ההים 

חזרתי הבייתה וחצי שנה לאחר מכן חשתי כאבים בחזה הגעתי לאחד הפרופ' לבדיקה הוא בדק 

את השד השמאלי ששם כל נגיעה הכאיבה לי, הוא טען שעל פי המקום זה לא נראה לו טוב, אבל 

סגורים ולא יכולתי לעשות דבר1 לי  היו יום ששי כול המכונים וי לעשות ממוגרפיה1 היום היהצר

וספרתי לו את בליל שבת לצרפת ואנגליה ליום ראשון, העזתי וצלצלתי אל הרופא  היו כרטיסי

ספור המכונים הסגורים והטיול של יום ראשון1 הוא אמר לי סעי לא יקרה דבר במהלך 

את הדאגה מאחורי ולהנות מן הטיול חזרתי השבועיים1 ואני נסעתי עם חברה והחלטתי לשים 

הולדת חמישים שנערך באזור בית ג'מל ולקחו בו היום ה וביום שבת חגגנו את ציום ששי ארב

המורחבת ובהזדמנות זו קרא פנחס את המקמה ליום הולדתי הנה היא כלשונה  חלק כל המשפחה

 וכמובן בשל תוכנה1 של פנחסוככתבה:קצת ארוכה אבל לא ניתן לוותר עליה בשל יכולת הכתיבה 

 61 –מוקדש לרעייתי ליום הולדתה ה 

 יזיה גברת כבודהוולאחרונה ראינו בטל

 שעשתה שעות ונשארה בארץ באוגוסט לבדה1

 ואני רוצה לספר לכם, ידידי היקרים,

 על טעויות שלי מלפני עשרים ושלוש שנים,
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 כאשר סתם כך, בקלות ראש את הארץ החלטתי לנטוש

 לחרוש1 –ה ואת אירופ

 

 לראשונה טעיתי, כאשר בדרך חזרה

 בחרתי דווקא להפליג באוניה1

 ועוד טעות עשיתי, בלי כל מחשבה,

 כאשר לאכול כשר בחרתי, ללא כל סיבה1

 

 עשיתי טעות נוספת זוא

 ופניתי בדברים לעלמה ממושקפת,

 שהציגה את עצמה: "שמי לילי"1

 השד יודע מה קרה לי, –הרהבתי עוז 

 מי לי1 –אם אין אני לי והחלטתי: 

 

 מן הון להון, העניינים מתפתחים,

 והראש בעננים1 –לארץ מתקרבים 

 מה אדבר? עיניכם הרואות:ומה אומר 

 אין מה לעשות1 –נשארתי תקוע 

 

 אז אם לתאר זו הגברת מכל צד ומכל עבר,

 אף כי אינני מתיימר לכתוב כמו חיים חפר
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 :(ות סודות מן החדרל)ובלי כל כוונה לג

 הרי בשעות היום המרץ בה שופע, ממש פורצת כל גדר,

 גב ועיניה בספר,האך לעת ערב הרוגה, מפנה אלי 

 אנה אני בא? שוד ושבר! –ואני  

 

 מורה 1 את זה הכל יודעים, –עיסוקה העיקרי 

 ולפעמים אנו פוגשים פה ושם תלמידים

 שטיפסו והגיעו לתפקידים נכבדים

 ואף כי עברו רבות בשנים

 חוזרים ומדגישים:ויד מציינים הם מ

 לא בקלות שוכחים1 –מורה שכזאת 

 

 ואם בכך לא די, הנה יש לי שלוש אחיות

 ומה אתם חושבים, הללו עושות?

 מובן מאליו: הרי גם הן מורות!

 וכזה הוא מאז ומתמיד גורלי

 תלמיד נצחי1 –להישאר כל הזמן 

 

 עם חלוף השנים, רעייתי להשתלם מתעקשת

 מתחילה אחר כחץ מקשת –אחד  ובסיימה חוג

 בתחילה היה זה חינוך, היסטוריה וסוציולוגיה
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 ולשם גיוון החליטה לבחור בקרימינולוגיה,

 ובאוניסברסיטה כבר התחילו ממש דואגים

 שמא לא יימצאו בשבילה מספיק חוגים1

 

 בקיצור, רעייתי היא ממש תוססת

 היא מצפצפת ,ועל הגיל, כך סתם

 תלמות נוספתואם לא מצאה איזו הש

  -וכתיבת תוכניות את זמנה לא גוזלת  

 בלי כל היסוס מיד היא מתנדבת

 ולשני בתי הספר בשכונה היא אז ניגשת

 שיהיו למזכרת, –להכין פינה פה, חידון שם 

 וגם עבודות לחלוקת המילגה בשקידה היא בודקת1

 

 עתה, משמלאו לה יובל שנים

 שבהן העמידה דורות של תלמידים,

 שבמחצית השנייה של החיים החליטה

 היא תקדיש עצמה להנחיית הורים1

 

 נתיים, חוץ מכתיבת תוכניות לימודיםבו

 החלה להעביר השתלמויות למורים

 ומי יודע איזה רעיונות בצקלונה טמונים
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 קרים111בובמה היא עוד תפתיע חדשות ל

 

 ה קדומת,פרעייתי הצעירה אומנם מחלי

 כולת:אך הדבר אינו מוריד כלל מן הי

 עם אור הבוקר היא כבר על הרגליים

 מתרחצת, מתלבשת ומשנסת מותניים, 

 ומיד היא ניגשת לעבודת כפיים:

 גינה עודרת, כלים שוטפת,

 בגדים כובסת, תולה ומגהצת

 פרחים מסדרת, בעציצים מטפלת,

 ולכל העולם מטלפנת –חתולה דואגת ל

 את הבנים במיטה מטלטלת

 גוערת1 – לא חשוב על מה –ובבעל שלה 

 

 ואם תשאלו, מאיפה היא שואבת

  –שיש לה, לגברת  כל אותם כוחות

 הרי למשפחת הקוקיות היא שייכת, –ברור כשמש 

 בספר המשפחה כתוב בחרט1 –וכל השאר 

 

 לוקחת אוביד הי –כשבאים אורחים ומתיישבים בנחת, לא עובר רגע 

 מסרגה וצמר, או חוט ומחט
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 ועם כל אחד בערנות משוחחת

 ככה סתם מתבדחת אפעמים היול

 ואת אף אחד היא אינה מקפחת1

 

 ובנתיים היא גם במטבח טורחת

 להכין לאורחיה מעשה מרקחת

 לזה כוסית לזה צלחת, –וגם מגידה 

 ורק האל יודע איך עושה היא את הכל ביחד,

  –ואף אם ארצה חלק קטן בכל זאת לקחת 

 ברי פי פחת1על אמיד אמצא את עצמי 

 

 העבודה מסתיימתכש ע,ובסוף השבו

 את שני הבנים לעזרה מגייסת

 ומיד ממרקת, מקרצפת, ורצפה שוטפת

 לסדום ועמורה הופכת,ואוי לו למי שיעז לשם לגשת1 –וכל הדירה 

 היא הכל זונחת –אבל שקיץ מגיע 

 ו פה סובלים והזיעה קולחתנובשעה שא

  –ועל ראשנו מעל השמש קופחת 

 אין טומנת ידה בצלחת

 ,תנדודים בה עולה ופורחותאוות ה

 ולחו"ל בורחת1מה?  –אז נושאת היא כנפיים 
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 קדחת! –להישאר כאן באוגוסט ולהזיע בקלחת? היא תעשה טעות כזו?! 

 אשמע: שק בתחת!מיד  –ואם רק אומר מילה 

 אך בכל זאת יש בכך משהו חיובי

 כי אז אעשה את העולה על לבבי,

 ולא איכפת לי להשאר ולדאוג לכול,

 ים להשקות, כלים לשטוף, ולשאת בעול,עציצ

 לפחות בחופש הגדול! –הרי מגיעה לי חופשה ממנה  

 

 וכך, כל התוכניות שרקמתי לי בשקט

 ב"אילוף הסוררת" לאלף אותה כמו

 הפכו לחלום שגז וחלף,

 מכובעו שלף וכמו ארנבת שקוסם

 ראו זה פלא: אני הוא זה שיצא מאולף

 

 * * * 

 ושם אם השמצתי את רעייתי פה

 אין זאת אלא שרק לשבח יהיה זה מוגזם!

 ובמסיבה שכזו ובפני עדה ועם

 לא זה המקום להתחפש לחכם

 ם כמה שטויות גם1יואז פולט

 וכי מה  כבר נותר לו לאדם
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 לעשות עם חייו בכזה העולם

 אם לא לצחוק יחד עם כולם111

 

 אך את האמת לאמיתה, ידידי היקרים,

 אומר לכם עתה, ללא סייגים: 

 את העבר אם היו לאחור מחזירים

 הייתי שוב בוחר, כמו שאתם שומעים,

  -בכל אותן טעויות, כמו לפני שנים   

 בזאת אתם יכולים להיות בטוחים!

 

 נחזור למפגשים עם אוהבי רונן:

ר עם חברי הגרעין של רונן שלא פסקו לבוא ולבקר קהמגע הבלתי פוסק עם חניכיו בצופים ובעי

ר הראשון לנפילתו1 כול יום ששי הבית היה מתמלא בחברים יקרים שבאו תנו במשך העשווא

בקיבוץ רעים  ,המפגשים הללו עסקו בעינייני יום יום לחזק את רוחנו ובעיקר לזכור את רונן1

 קיבוץ1 ילחבר כושחלק מן הגרעין נשאר והפ

עו לקיבוץ יגלפני ה ניסנית אותו אייש הגרעיןהגיעו ל "זהב"גרעין חברי כאשר  התחזקהקשר 

בצפון רצועת עזה1 אני נסעתי לבקר אותם  רעים היעד הסופי של הגרעין1 ניסנית היא האחזות

וזכורני שהבאתי להם כול מיני טובין בעיקר מגבות מטבח וכדומה כדי לשמור על הנקיון במטבח 

1 עליו היו אחראיות הבנות1 בתום השל"ת הם עברו לקיבוץ רעים והחלו להשתלב בענפי המשק

כמובן חלק מן הגרעין עם תום השרות הצבאי עזב וחזר העירה, אבל עדיין נשארו לא מעט מחברי 

 אף הקימו משפחות1 שן יהגרע

הקשר אתם נמשך ובאנו לבקר את החברים בעיקר את נועם ומשפחתו שעד היום הם חברי רעים 

גרעין שנשארו ונועם אף נושא בתפקיד מרכזי כמו מרכז המשק1 מכאן ניתן להסיק שחברי ה

בקיבוץ השתלבו באופן מצויין בחיים השיתופיים1 נכון שהיום הקיבוץ כמו רבים אחרים הוא 

מופרט אבל עדיין, זו חברה שחבריה ערבים זה לזה1 החינוך שהילדים מקבלים הוא מהטובים 

 1של חברי הקיבוץ בארץ1 וכך גם איכות החיים
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 שרון הפך לאח הבוגר

שלא עלו להרות ים נבע  משני נסיונות גילרונן אחיו הבכור, פער ה אחרישנים  6שרון נולד כמעט 

יפה וההריונות הסתימו בהפלות1 שרון היה תינוק שמנמן וחמוד, אבל איטי אם רונן היה זריז כמו 

הלך מהר ודיבר מהר, הרי ששרון היה אטי הוא הלך רק כשהיה בן שנה וחצי, דיבר  ,שד, ישב מהר

 אבל כשהחל לדבר לא הפסיק עד שאחיו ובכלל צעקו די!1 כשהגיע לגיל שנתיים

ילד מוכשר עם יכולות רבות, אבל כבר בגיל צעיר התעוררו בעיות של עקשנות מה הוא שרון 

יועציו בכדי להעזר למכון צטרפנו ה "ילד כוח", כדי להתגבר על הבעיה  הגדיר ון אדלרכשמ

בלטה לעין, בזמן מלחמת יום ששרון שנותו של קדוגמא לעלהתמודד עם שרון1 שיעזרו לנו 

הכיפורים פנחס אושפז בבית לבינשטיין ואילו אני הייתי אחראית על הביטחון בבית הספר בו 

יוק שרון החליט שהוא לא הולך לגן1 לא הצלחתי עבדתי והייתי חייבת להתייצב לעבודה ואז בד

תו ואיני יכולה להשאיר את לשכנע אותו לא בטוב ולא ברע ואז אמרתי לו שאני נאלצת לעזוב או

הבית פתוח1 הוא יכול להשאר בגינה1 הוא נשאר בחוץ, עד חזרתי הביתה1 מה הדבר עשה לו 

על פי לבטח זה לא עזר למצבו1 נחזור למכון אדלר, כפי שאמרתי הם קראו לו ילד כוח, ש ?נפשית

 לידה שסדר הנאמר ש הדרך ד"ר דרייקורס האמריקאי, וממשיךהאדלריאנית  תיאוריהה

במשפחה קובע את דפוס התנהגותו של הילד במשפחה1 בדרך כלל הבן הבכור הוא בעל היוזמה, 

ואילו הילד השני נולד כבר למציאות שיש ילד שפועל  הילד הטוב, העונה לציפיות של ההורים

בצורה שעונה על ציפיות ההורים ולכן כדי לקבל את מלוא תשומת הלב של ההורים הוא בוחר 

חזק תקבל את תשומת הלב גם אם בהתנהגות שלילית1 הוא בחר להגיד לנו שהוא ש התנהגותב

ולא מוותר1 אני בעל ערך רק  דעתווהוא יכול לעשות מה שהוא רוצה1 הוא מתעקש ועומד על 

כן שרון היה עקשן, לא ויתר ולא התפשר1 הדבר גרם גם לחיכוכים עם אחיו א כשאני שולט במצב

 חודשים לאחר מכן1שנולד שנה וארבעה  ,תומר

שלצד ההתנהגות של ילד  חשנובגיל צעיר עוד ניתן היה להתמודד עם ההתנהגות הזו1 עם הזמן 

היא אחת התופעות  שאספרגר– PDD -שרק בגיל בוגר הובחנה כ כוח התברר שלשרון יש הפרעה 

ליתר הבהרה תסמונת אספרגר היא אחת מהלקויות ההתפתחותיות המכונות תסמונת שלה, 

א מילולית1 ילדי אספרגר הם בעלי רמת לת האוטיסטית1 עיקר הלקות היא התקשורת ההקש

למדי1 ואכן שרון הוא  בוגר מוכשר רחב אופקים, מתעניין בנושאים מתחום  משכל גבוהה

 הפילוסופיה, הספרות, ועוד1

 שלחר נפילתו של רונן שעוד הספיק בחייו יחד עם חברו עמית להכין את הגינה לבר המצווה לא

גינה והצלו עליה מפני בהם קישטו את הגינה ובעיקר את עצי האורן שעוד נצבו תמירים שרון1 

השמש, נכון שהם גם השירו מחטים שלכלכו את הגינה אבל ההנאה מהם הייתה רבה1 הם תלו 

מצווה הבר את לו ערכנו סלסלות של פרחים צבעוניים שהוסיפו מימד קסום לגינה הלא גדולה1 

לחנות מכוסים במפות משובצות אדום לבן, רונן והגינה הכילה עשרה או יותר שנו בכוחות עצמ
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היה כבר בטירונות, כול המשפחה המורחבת באה לשמוח בשמחתנו1 זו הייתה מסיבה אנטימית 

עזרת הנשים בהנשים היו  והפורמלי בבית הכנסת האורתודוכסי, אנ קקודם לכן היה החלונעימה1 

אל הנעשה ליד התיבה שם עמד שרון מלווה באבא פנחס וברב השכונה  ותמאוחרי וילונות מציצ

את סוכריות הטופי שהוכנו בכמויות  קאנו חיכינו לרגע שנוכל לזרו 1לימד אותו את ההפטרה םשג

וזכה  שרון קרא את קטע התפילה וההפטרה יפה מאוד בבית הכנסת השכונתימבעוד מועד1  

ם1 בסיכומו של יום כולנו הסכמנו שהיה זה יום יפה למטר של סוכריות מחבריו ומאתנו הנשי

 יפה1 שעבר בצורה

ו, הוא לא הסתדר עם אחיו הצעיר ממנו בשנה וארבעה צמעם זאת הבעיות עם שרון הלכו והתע

חודשים, הם רבו בלי סוף ולאחר התייעצות החלטנו להעבירו לבית הספר החקלאי כפר 

 היה מעשה נבון1 שרון לא השתלב חברתית במקום סילבר1אני לא בטוחה היום בראיה לאחור שזה

1 הוא לא היה שלא הייתה ידועה לנו באותן השנים  PDD –ההפרעה של ה וזה כנראה בשל 

תלמיד בעייתי אך הוא לא שתף פעולה1 הוא קרא בלי סוף בכול השיעורים1 עם זאת כשנגש 

תוך מה שזכר מנות יהבחאי, הוא עשה את צממאוחר יותר לעשות את בחינות הבגרות באופן ע

 ותכך נגש למקצוע אותו,  הפניםולימודיו בכיתות ט' ויוד1 הוא כנראה שמע את החומר הנלמד מ

ואני כבר לא זוכרת אילו מקצועות נוספים1 כפי שאמרתי שרון ההיסטוריה הגיאוגרפיה, המקרא, 

 היה מוכשר ביותר, אבל המסגרת המאוד פורמלית לא התאימה לו1

הלה תמר שהכירה ירונן שרון חזר הביתה והתקבל  לבית הספר העירוני י"א אותו נלאחר נפילת 

כתב את ספורו של רונן וקבלה אותו לבית הספר1 שרון היה תלמיד סביר ואולי יותר מכך1 הוא 

שירים בהחלט לא רעים1 אך שוב המסגרת המרובעת לא תאמה את צרכיו בתום כיתה יוד הוא 

בית הספר ביקר כמה וכמה פעמים בבית החינוכי של הספר1 יועץ  החליט שהוא לא חוזר לבית

ניסה לשכנע את שרון שבצד המסגרת המחייבת של בית הספר הוא יעזור לא להצטרף לשיעורים 

 ע ועזב את הלימודים בתום כיתה יוד1נבאוניברסיטה1 שרון לא השתכ

ה איתן הוא חרש את הארץ  אי לעשות כרצונו, היה לו את הפנדה פיאט והכלבה הלנצמואז היה ע

 ואנו דאגנו לוודה היכן הוא נמצא כל יום1

שכרנו לו גם דירה כדי שיהיה עצמאי, דבר שנתגלה כשגוי1 הוא לא ניקה את חדרו ובצר דברים 

 נאלצנו להחזירו הביתה1נעשה בלתי נסבל ואנו  בהמצ שצבר

חליטו לקשור את עתידם והם ה שהיתה לחברתו  פגש את איריס 19בתקופה הזו והוא כבר בן 

הגנים אולמות מ ה מושקעת באחדנערכנו חתו ןביחד1 הם ערכו נשואים ברבנות ולאחר מכ

בעל חצר יפה והפעם החתונה הייתה רפורמית ורבה ערכה אותה , חברתנו מירה1  היההפתוחים ,ש

גורר בנווה שרת1 מאוחר יותר הם עברו להת השמחה הייתה רבה והזוג החל את חייו המשותפים
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בבית שהיה בבעלות של פנחס,שם גרו הוריו והוא הוריש להם את הבית למגורים ובבוא הזמן 

 הדירה תעבור לנכדתנו אלה

 תומר האח הצעיר

של המשפחה1 הוא פתח חוש הומור שבלט כבר בגיל צעיר1  "המזיניק"  תומר היה תינוק חמוד

כמו רונן ושרון, בי"ס ישגב, בית הספר בי"ס יסודי הוא הלך לגנים שאחיו הלכו אליהם וכן לאותו 

השכונתי, היה חברותי מאוד והיו לו חברים רבים, הוא סיים את בית הספר היסודי עבר לחטיבת 

הביניים ותיכון עירוני י"ד והשתלב כמו אחיו רונן במגמה הביאולוגית1 הוא היה פעיל בצופים אך 

שהתנועה  מטרה להגשים את הדרךף הלך לנח"ל בלא כמו רונן, הוא הדריך שנים מספר וא

 התוותה1

היו האחים ן הדבר המפתיע היה שהוא צוות לקיבוץ רעים ממש כמו רונן ויותר מזה חברי הגרעי

התקופה הצבאית  הבוגרים מגרעין זהב11כך קרה שאנו קשורים אל הקיבוץ דרך רונן ודרך תומר1

לנו אלינו הצטרפו שלוש חברות  של תומר עברה בשלום נהגנו לבקר אותו בצאלים עם הואן שהיה

 תמר ואורה שתיהן חיות היום בארצות הברית את שמה של השלישית איני זוכרת1

אחר סיום הטירונות תומר עבר קורס חובשים קרבי, אך לבקשתנו הוא שרת בקו הירוק1 שלוש ל

מניו  השנים חלפו מהר1 תומר חזר לקיבוץ ושם היה לרפתן1 הוא פגש ברעים מתנדבת בשם ברברה

ואף נסעו יחד לביקור במצרים1 וכאשר חזרו, הם החליטו שהם יסעו לניו  זילנד1 הם הפכו לחברים

ה תומר עבד ברפת שנחשב כמקצוע מועדף עזילנד לחיות ביחד ולהחליט על עתידם1 עד לנסי

בתום התקופה הוא וברברה חזרו  ובתום חצי שנה קיבל מענק מטעם הצבא שאותו שמר לנסיעה1

קבלו חדר לעצמם, וכמובן ארוחות ומילוי כל צרכיהם1 הם התחילו לעבוד כדי לממן את הביתה 

הנסיעה היקרה תומר שהיה בעל קטנוע היה לשליח של חנות פרחים ואילו ברברה עבדה בתחנת 

1 ברברה נערה מאירת עיניים הרכבים שבעליהם תדלקו את רכבםניקוי שמשות בדלק שליד הבית 

ו לבדי התחנה ועל הנהגים והייתה חוזרת כל יום עם פדיון לא רע1 כך התנהחייכית התחבבה על עו

 חודשים1 4השניים במשך 

הגיע הזמן לצאת לדרך הם ארזו שני תרמילים ענקיים והפכו לשני "מוצילרוס" היוצאים 

להרפתקה1 ליווינו אותם לדרך, הם יצאו דרך תיאלנד שם עשו חניית ביניים של כמה ימים 

 לניו זילנד1  והמשיכו משם

הם הגיעו לביתה של ברברה שכלל לא מעט בני משפחה דור שני ושלישי, לפני ההתנחלות הם 

ושת האיים שיחד מהווים את מדינת ניו לקיבלו מאביה של ברברה את הואן שלו וערכו טיול בש

ה מיליון כבשים ופרות וארבעה וחצי מליון בני אדם1 אני מקוו 54זילנד1 ארץ ירוקה שיש בה 

שאתם מבינים למה החור באוזון בניו זילנד ואוסטרליה הוא כה גדול, בשל גז המיטן שפולטים 
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כדי להמנע מהכנסת  מליוני הכבשים1 אל הבתים בניוזילנד נכנסים רק לאחר שחולצים נעליים

 פסולת בעלי החיים1

ניהם, קבלנו מתומר וברברה קלטת שמתארת את טיולם, אחד השיאים היה "הבאנג'י" שעשו ש

ברברה קפצה כמו נמרה ללא חת ואילו ראינו את תומר משקשק ומתקרב באיטיות רבה של 

 ,זה כף ,צועקת "נו תומרהסירה  אלהקצה ממנו קופצים1 ברקע שומעים את ברברה שנאספה כבר 

מתנדנד הלוך ושוב בחבל1 יש  אתקפוץ כבר", תומר לקח את נפשו בכפו וקפץ אל הנהר כשהו

פכה בקרבו, לבסוף גם הוא נאסף אל הסירה ויחד הם חזרו אל נקודת המוצא1 הלשער שקיבתו הת

באותה קלטת צירף תומר מסמך מעניין על אופן הבילוי המשפחתי ובכלל1 מסתבר שתושבי ניו 

ריפה1 בתמונה חזילנד מרבים לשתות לשם כך הוקמו מרכזי קניות שמוכרים בהם סוגי שתיה 

ול סוג, יין, וודקה ומה לא1 אכן בני הבית שותים בארוחות רואים אולם ענק המכיל בירות מכ

הוא  מכשיר הטלביזיה, הבידור העקרי של התושביםמד בול יםימשפחתיים ולאומ ארועיםבו

 1השתיה בצוותא

)ההורים לא הכירו דולר ניו זילנדי1 51התיישב בבית המשפחה, הם נדרשו לשלם הזוג הצעיר כש

שאם צריך לשלם למה לא לשכור דירה באותו הסכום ולהיות  תומר הציע רוח הישראלי(יאת הא

 עצמאיים בשטח בלי כל ההמולה הבלתי פוסקת של המשפחה המורחבת1

ם חצי שנה תומר ואכן כך עשו, תומר מצא עבודה כרפתן וברברה כפקידה, הזמן חלף עבר ובת

 עצר לרגע ושאל את עצמו ואת ברברה מה הלאה?

ברברה אני לא חושבת שאני רוצה לחזור, ונמקה זאת כך אני לא  ?" ענתהי"האם את חוזרת אית

 רוצה לחזור בגלל הערבים והדתיים"

 ומה אתך תומר?

 ענה תומר "אני לא נשאר כי מאוד משעמם פה"

 לשמחתנו הרבה תומר נפרד מברברה ומשפחתה והעיקר מהמרחק האדיר מארץ ישראל1

אוסטרליה1 שם בעונות  -מדינה השכנה  הפרדה לא החזירה אותו הבייתה1 הוא המשיך אל ה

ידיים עובדות הוא התקשר לאחת החוות ויחד עם  הך הרביקטיף המשמשים או כול פרי אחר שצר

לו מזון ודיור1 כשנודע לבעל החווה שתומר הוא רפתן בו יוסי הם צוותו לעבודה ובתמורה קרחב

1 הוא בקש מתומר לשמור זאת לר אוסטרליוהוא העסיק אותו בחליבה ואף שלם לו על כך עשרה ד

לבקר בכל מזרחה של אוסטרליה, עד דרווין הנקודה  ולעצמו1 כך עשה תומר כסף שאפשר ל

של האי הגדול1 תומר בבקורו באוסטרליה ערך ביקור אצל מרגרט חברתי שהייתה  ת ביותרהצפוני

נפטרה מורה בבית הספר בו עבדתי ברמת גן והיגרה לאוסטרליה לאחר שאמא נצולת שואה 



 96 

במלבורן, שם חייתה מאז סיום מלחמת העולם השנייה1 מרגרט עברה לגור בבית אמא1וכך יכול 

לארוחת ליל שבת  היה תומר לבקר את מרגרט1 היא ארחה אותו ואת יוסי מאוד יפה1 הם הוזמנו

וסוף סוף הם חוו מסגרת משפחתית שחסרה להם כול השנה בה היו בניו זילנד ועכשיו 

 באוסטרליה1

ג'ינים רמר כפי שספרתי אסף כסף והמשיך בסיוריו באוסטרליה, הוא עבר במחוזות האבותו

ותיהם על ידי הכובש הבריטי ובעיקר על ידי להתושבים המקוריים של היבשת שנושלו מנח

חים, אנסים ציה אל מושבת העונשין1 התושבים החדשים היו גנבים, רויטנהאסירים שהובאו מבר

בת כוח האדם הלבן הראשוני1עם הזמן נוספו תושבים שהתנהגותם ומה לא1 הם היוו את מצ

הייתה תקינה והם שינו את פני המושבה1 אך האבורג'נים נשארו בתחתית הסולם החברתי 

 כשואבי מים וחוטבי עצים1 

גית הזו1 הוא בכלל היה רגיש ועודנו רגיש לכל עוולה לותופעה האנתרופוהתומר מאוד התרשם מן 

מרכז האומנותי בזעקה לשמים1 אך הרבה הוא לא יכול לעשות מלבד לקנות  חברתית ושם היא

 יעבור אליהם וישמש אותם לצרכיהם1ולקוות שהכסף הזה שלהם 

תומר המשיך לטייל באזור המזרח היה בעיר הצפונית דרווין ובסיום הסיור שנמשך כשנה הוא 

ים לפני שהגיע התחוללה רעידת קנה כרטיס לארצות הברית והגיע ללוס אנגלס1 כאן יום או יומי

אדמה רצינית והממשל בקליפורניה שם מכשירי טלפון ניידים כך שהתושבים וגם התיירים יוכלו 

להתקשר הביתה ולהודיע שהכל בסדר אתם1 ואכן קבלנו מתומר שיחת טלפון שנמשכה כרבע 

ירה הקבועה שעה ותומר מרגיע ואומר שזה לא עולה לא אגורה שחוקה1 סיימנו את השיחה באמ

 שמור על עצמך וצלצל כול שבוע כפי שסוכם בינינו1

בניגוד לפנחס והנה חלף שבוע וגם השבוע השני מסתיים ואין קול ואין שום סימן מתומר1 אני 

נכנסתי ללחץ, דבר ראשון שעשיתי היה לצלצל לשגרירות ארצות הברית בתל אביב, אך לצערי 

י תהמשכתי לצלצל לכול הגסט האוס בלוס אנג'לס ושאלם ראשון ולא היה מענה1 אז ונפלתי על י

על תומר איש לא ידע ולא שמע ואנו נשארנו חסרי אונים1 רצה המזל ותומר התקשר למחרת 

היום, דבר ראשון הוא חטף מקלחת על זה שחלפו שבועיים ולא שמענו ממנו והוא בשלו הרי 

צעיר את חרדתה של אמא שכולה דברתי אתכם המון זמן לאחר רעידת האדמה1 לך תסביר לעלם 

 שנתיים1 טשאבדה את בנה בכורה והיא דואגת מאוד לילדה הצעיר שכבר לא ראתה כמע

יר שקראו לו טומי בלחתי לאתר אותו באכסניית הנוער הוא הסצככשאלתי את תומר למה לא ה 

ן של הניקיו מגורים הוא היה אחראי עלהאוכל והשהה שם ותמורת  אשהיה קל יותר מתומר1 הו

 המקום בקיצור העלם למד להסתדר יפה1
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הוא ספר לנו שהוא עומד להעביר מכוניות וככה להגיע ליעדו הבא ניו יורק1 מיד הזהרנו אותו לא  

בה הוא שלח לנו קטע עיתון המתייחס ולישון באוטו כי יכולים לחטוף אותו עם האוטו כתג

"ב אותו נושא מקבל האשית ואילו בארמופיעה ככותרת רעל כך  שבארץ הידיעהכטרור, הלפיגועי 

 ידיעה קטנה בשולי העמוד הפנימי1

בבית ספר לילדים במסעו זה הוא פגש את פניה האמיתיות של ארה"ב1 הוא התארח אצל אב בית 

ראקנסו מדינתו של ביל קלינטון והייתה לא שיחה מרתקת עם איש החינוך במיוחד בסיכון ב

 תש הזה נתן לא חומר רב בעיקר על תפיסת עולמו החינוכיהאי 1כשאמר שגם אמו היא אשת חינוך

וחומר זה הגיע אלי לארץ1 הוא היה מרתק כי האיש עסק בילדים בעלי סיכון גבוה והיה מעניין 

תומר המשיך במסעו והגיע לניו יורק שם מצא עבודה בתחילה  להשוות עם הנעשה בארצנו1

ם1 העבודה הייתה קשה אך מתגמלת1 בהעברת משאות ומאוחר יותר בהדבקת טפטים ושטיחי

ויצא לטיול בתקופת השלכת המדינות ניו אינגלנד1 כשסיפר על כך נזכרתי  ההוא עשה בה הפסק

בנסיעת לארצות הברית בשליחות מטעם האגף לתוכניות לימודים יחד עם עדה מצוות אזרחות 

בית  ךהוא עבר דרמטייל תומר1 מאחר והייתה לו מכונית  1992טיילנו במקומות שעכשו ב םש

שהגיע לרוויה מסויימת והחליט  עדרי ועוד נופים ואנשים 'החרושת לגלידה המפורסם של בן וג

 לחזור הבייתה1

הוא קנה כרטיס לאירופה אך השתהה שם עוד שלושה חודשים אותם הוא בילה במערב אירופה 

הן מארצות הברית שתיים מחברותיו הטובות שבאו גם  םאירלנד עב, תחילה םמדווש על אופניי

לדווש באנגליה דנמרק וגרמניה שם היה מתעכב בחוות שונות עוזר בחליבה  ךוכשהן חזרו המשי

וזוכה לכמה מרקים1 הוא המשיך לצרפת שם נפגש עם אחת המתנדבות של הקיבוך מתקופתה של 

 טולוז1 ברה שגרה בעיררב

על עלה לבסוף  מן ותומרסוף סוף הסתיים הסיור הארוך שנמשך שלוש שנים ורבע1 הגיע הז

ל את פניו1 והנה הטיסה בהמטוס לישראל1 אני ופנחס מלאי התרגשות בדרך לשדה התעופה לק

לים לצאת נוסעי הטיסה ואין זכר לתומר, מחכים ולבסוף יחמתמפריס נחתה ותוך עשרים דקות 

ושך אתו אני נגשת לאיש בטחון ושואלת מה קרה והנה תומר יוצא ובנוסף לתרמיל הענקי הוא מ

תם נסע בטיול האופניים שלו1 לאחר יסתבר שהיו אלה האופניים אה בגודלה חבילה ארוזה ענקית

מינל לכיוון האוטו שלנו, הצלחמו להעמיס את רין ספור יצאנו את הטונשיקות א קבלת פנים חמה

 כול הכבודה ואנו בדרכנו הביה1

ה יותר משלוש שנים והחל לגשש תומר התאושש מן החזרה הביתה, נפגש עם חברים אותם לא רא

והיה מיוזמי הקמתה של המגמה בפקולטה לחקלאות לגבי לימודים, די מהר הוא השתלב 

רד לאיכות שהירוקה1 הוא הסתמן מיד כאיש איכות הסביבה ומצא עבודה במכון השל , במ

 הסביבה אותו עזב די מהר1
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בבצלאל שנה אחת לאחר במגמה הירוקה הוא נפגש עם נועה שעזבה את לימודי האומנות 

שם החלה לימודי תיאטרון בובות ובעיקר הכנת בובות  שהתחילה ונרשמה לסמינר הקיבוצים

עיר היות וירידות הם עברו להתגורר ביחד בכפר גיבתון שנבלע על ידי להקשר התהדק לאחר ע

 רחובות1

עבר  B.A תומר התחיל ללמוד בפקולטה לחקלאות ברחובות בתחילה ביאולוגיה ובסיום ה

להמשך הלימודים והתמקד בנושאי איכות הסביבה1 בשלב מסויים הם החליטו למסד את הקשר 

 כשנועה כבר בהריון מתקדם1

הזוג החליט על תאריך וקבענו שהחתונה תערך בביתם שבמושב1 הזמנו חברה שהביאה שולחנות 

ת עלינו כי אבא של כלים ובעיקר קטרינג טוב כמו כן בית שמוש נייד גם הוא איכותי וכול העלו

 נועה לא רצה להשתתף בהוצאות ממש כמו בחתונה של שרון1

אני הזמנתי כמה זרים של חמניות צהובות בהן קישתתי את הגדר שסבבה את שטח הגינה, הוזמן 

 טרקטור שישר את השטח1

שבע הברכות חבריהם  םהגיע מועד החתונה שנערך על ידי רב רפורמי, הטקס היה יפייפה1 במקו

לקפריסין  נסעובים כול אחד מהם ברך ברכה אישית מיוחדת1 יש להזכיר שקודם לכן הזוג הט

 ערך שם חתונה אזרחית וחזר הביתה כזוג נשוי1ו

הזוג התמקם בדירתם בגיבתון, הדירה הייתה ממש קטנה אך כשנולדה אלה הקטנה והחמודה 

תאוששה והזוג חזר לביתם נוקת הגיעו אלינו הביתה ושהו כחודש ימים עד שהאמא הינועה והת

מהר מאוד הם שכרו דירה מרווחת יותר וגדלו את אלה החמודה שהתגלתה כילדה נבונה מלאת 

 חיוניות  וחכמה1

 ראשינו נועה החליטה שהיא רוצה לפרק נראה שחיי הזוג מתנהלים כסדרם והנה פצצה נופלת על 

ייה לזוגיות1 השוק היה עצום, , היא מודיעה שהיא אוהבת את תומר אך היא לא בנואת הזוגיות

לא היה כול סימן למה שיבוא ואנחנו נותרו המומים וכואבים אלה הייתה כבר בת שנתיים וחצי 

ובדת ונקבע שההורות כוברור שהדבר השפיעה עליה1 המזל הגדול היה שהפרידה נעשתה בצורה מ

 וה1תהייה שווה ובחוזה נקבע שנוע תגור ליד תומר כדי לממש את ההורות השו

 ומה משעותה של הורות שווה?

מא וכול סוף שבוע פעם אצל נועה ופעם אצל איום אחד אלה אצל אבא ביום השני אצל נועה ה

 תומר1
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אנחנו עטפנו את אלה באהבה רבה וביתנו היה לבית חם עבורה כך גם ביתו של אתן אבא של נועה 

אני שללתי את הדבר מכול שהיה לסבא איתן שבאחת השיחות הזהיר אותי ממה שהולך לקרות ו

 מאתנו וידע על חוסר היציבות שלה1 בוכול אך מתברר שאבא של נועה הכיר אותה טו

 הרה שקשוזבת התיייקר בכתעתומר עבר משבר קשה והתמסר לעבודתו בנושא איכות הסביבה וה

לניצול הפסולת הביתית הרטובה באמצעות קומפוסטר1במהלך השנה עשינו כולנו אתנחתא כאשר 

יסים הזמיננו לחתונת בנו עמנואל עם סאלין1 את הכרטיסים קנינו אנחנו נסענו אני תומר ואלה נ

שהייתה כבר בת שלוש וחצי את המלון הזמין נסים1 החתונה הייתה כמו מן הסרטים, היא נערכה 

באיזה שטו מימי הביניים עם ארוחה נפלאה ובעיקר רקודים עד אור הבוקר1 אנחנו נשארנו עוד 

 מים וחרשנו את פריס וחזרנו שמחים הבייתה1כמה י

מסדו את מערכת היחסים בינינם גם הם תומר בתקופה זו מצא אהבה חדשה את יעל1 מהר מאוד 

ה עם חברים מברכים הפעם פנערכה במקום כפרי י ההחתונ 1יעל הייתה בהריון בעת החופה

סימן שמחה עם נימה של אורתודוכסית לבקשת הוריה של יעל1 החתונה הייתה בהייתה חתונה ה

עצב כי אביה של יעל חלה בסרטן איש לא ידע אז כי לא רצו להשבית את שמחת הזוג הצעיר אך 

 בר וקובי אביה של יעל נפטר לאחר ארבעה חודשים1דמהר מאוד נודע ה

יעל שעברה בדיקות רבות כפי שנהוג היום גילתה שלעובר יש בעיה לבבית ואכן מיד לאחר הלידה 

הרך הנולד ק"ג1   1111.לאחריה הוא עבר צינטור והוכנס להשגחה בפגיה למרות שנולד  עשר שעות

בפגיה  וופת שהייתקבת של הרופאים חמוד שנמצא די הרבה תחת בקורת קנקרא יואב וגדל לתינו

הוא נחשף לרגישות לאחת התרופות שסבכה את ההחלמה והוא נשאר כמה שבועות בפגיה כאשר 

השבועות שהוא היה בבית  ל ותומר1עלהקל על י יועושים תורנות כד אנחנו נתרמים למשימה

 חולים שניידר לילדים בבילינסון לא היו קלים1 כולנו התפללנו שיואב יצא מן הסיבוך1

עבר את כול הקשיים ועתה הוא ילד בריא לכול דבר ועניין1  ב1 לשמחתנו עם הזמן התברר שיוא

ון נפלא, הוא זוכר שירים שלמד בגנון כולל המוסיקה הוא ילד מפותח מבחינה מנטלית, עם זכר

השפה שהוא מדבר משובחת והוא קולט מילים חדשות כול הזמן ומפתיע אותנו כול והמילים1 

 פגישה1 ליואב יש תאווה לשוקולד אותו הוא מקבל כול פעם שאני מבקרת אותם ברחובות1

 ורא לי( וכך לסבתא מיכל1בקיצור יש הרבה נחת ממנו להורים ולסבתא לילי )כך הוא ק

1 היא תינוקת חמודה חייכנית, כמעט ולא בוכה מתפתחת יפה 2111 אפרילגיל הקטנה נולדה ב

ואנחנו מחכים שתתחיל כבר סוף סוף להתהפך1 גיל נולדה עם רעמת שער שחורה כמו הלילה 

ף לגדל היא ילדה נוחה מאוד וכובתספורת שעשתה לה סבתא מיכל היא מזכירה את דורה הבובה1

 אותה1
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 פרק ז': טיילת סקרנית המגיעה כמעט לכול מקום

כאשר  .1נערה צעירה בת  יכפי שקראתם בפרקים קודמים אהבת הטיולים נטעה בי עוד שהיית

טיילתי עם פנחס לאחר הנשואים וגם כשהייתה לנו מאוחר יותר טיילנו עם מדריכנו יוסי הערבי1 ו

תי כהצלחה המשבקורס מורי דרך כשסיימתי אותו  משפחה המשכנו לטייל בארץ ואף סיימתי

 לטייל עם קבוצות שונות1

אחד הטיולים נערך בהגיעי לגיל שבעים1 החלטתי שבמקום מסיבה בבית, נשכור אוטובוס ונסע 

שאני אדריך אותו1 הטיול היה לגליל  עם המשפחה, המשפחה המורחבת וכל החברים לטיול

 ם בהם בקרנו היו:המערבי, יצאנו במצב רוח טוב1 האתרי

משוריין וכלי נשק נותרו כר הנופלים במקום זחיעם שם הוקמה אנדרטה ליאזור נפילת שיירת 

משם ומפה המתארת את מהלך הקרב וכן את האזור ממנה הגיעה השיירה ולאן היו מועדות פניה1

ת ברכס רמת אדמית, אל המערה הלכנו ברגל במסלול נוח להליכה ספרנו א נסענו למערת קשת

האגדה כיצד נוצרה הקשת ובעצם זו מערה קרסטית שגגה התמוטט ונשארה רק הקשת 

ר המבצר באטרון קטן התיישבנו וצפינו לעיכנו לפארק גורן והגענו לאמפי תשלתזכורת11 המ

הצלבני הטבטוני )הגרמני( המונפורד ספרנו את סיפור סופם של הצלבנים שעברו לעכו ומשם 

 למלטה1

 יעותהכיר אותי, והחל סיפור ארוך שכלל חברים מנסד ול אחד יספר כיצחיים גיסי הציע שכ

 בחו"ל, ממכללת בית ברל, מעבודתי באגף לתוכניות לימודים ועוד1

החלטנו לקצר כי הבטן החלה לזמר לכן נסענו במהירות אל הכפר חורפש שם חיכתה לנו ארוחה 

רים על העדה ולפני שנפרדנו פנחס תום הארוחה שמענו מן המארח הדרוזי ספובדרוזית צמחונית1 

 קרא ברכה ליום הולדתי1

 לאשתי לילי ליום הולדתה השבעים

רציתי להתחתן וחיפשתי אשה יפה, חיפשתי אישה חכמה, חיפשתי אישה  בימי חלדי הארוכים

אבל בסוף נאמר לי להתחתן רק  – זריזה, אישה חברותית, אישה בעלת חוש הומור, אישה נדיבה

 עם אשה אחת1

 אבל לא במקרה זה1 –גם לגבי גברים  –בדיחה הזאת נכונה לרוב האנשים ה

כשאתה אומר לילי, אתה אומר כדור מרץ בלתי נדלה, אתה אומר דמות של בולדוזר, שכל הזמן 

עוסקת בעשייה1 היא ממריצה, דוחפת, מלהיבה,אופטימסטית ללא תקנה1 היא מארגנת כל  דבר, 

 מטלפנת לכל העולם, דואגת לכולם1
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כשאתה אומר לילי, אתה אומר דמות דומיננטית, דמות כריזמטית, דמות הבולטת ונוכחת הכל 

 מקום שבו היא נמצאת1

כשאתה אומר לילי, אתה רואה דמות כפולה:מצד אחד אישה רחבת אופקים, המביעה דעות 

טוענת, מתווכחת, ועומדת על דעתה1 אבל מצד שני אתה רואה גם  –העומדות ברומו של עולם 

אישהבעלת תמימות של ילדה קטנה1כשאתה אומר לילי, אתה רואה אישה, שהיא או לפני טיול 

ואוטובוס אחד  –או אחרי טיול1 בכל טיול היא אוספת חברים ובמיוחד חברות1 עוד כמה טיולים 

 כבר לא יוכל להכיל את כולם1

מתכוננת  אוהיועכשיו, באמצע החיים, היא עושה הסבה מקצועית ולומדת בקורס מורי דרך, 

 לעסוק בכך במחצית השנייה של החיים1

היא לא זנחה את המקצוע הקודם שלה, שהיא ראתה בו שליחות, ובכל מקום  עם זאת,

 שמתאפשר לה היא מנצלת את מיומנותה1

לדוגמא:אנו גרים בשכונה שנקראת רמת החי"ל, על שם החטיבה היהודית הלוחמת, שהוקמה 

אבל הכל קוראים לה "אמת החייל", בעקבות התיישבותם של בארץ במלחמת העולם השנייה1 

נכו, אבל לא לילי111 אם תנסה להגיד  –חיילים משוחררים בשכונה אחרי מלחמת העצמאות 

 "רמת החייל",מיד תקבל שיעור בהיסטוריה על תולדות היישוב בארץ1 במחיצתה את השם

כל רגע פנוי לעשייה בבית1 היא נוסף על כל הפעילות שלה בחוץ, היא גם עקרת בית שמנצלת 

אני מנסה לתרום את חלקי ככל האפשר בעבודת  אוהבת סדר, והדבר מורגש בכל מעשיה1

המטבח, ופעם אף ניסיתי לתלות כביסה, מלאכה שהייתה שמורה רק לה1 אבל כשהיא חזרה 

 לתלות כך תחתונים ליד חזיות?" הביתה, התלוננה:"מה עשית? איך אפשר

אסור לי יותר  –סיתי לתלות כביסה, אבל כשהיא ראתה שאני ללא תקנה עוד פעם אחת ני

שלנו ביום כביסה, תוכלו לראות על החבלים משני  להתעסק בכך1 אם תגיעו פעם לחצר האחורית

צדי השביל,  כשהם מסודרים למופת, משמאל חולצות ואחריהם תחתונים, ומימין מכנסיים, 

לפחות שהכביסה תהיה  –כמו שלנו, שהיא ללא סדר ואחריהם מגבות ובסוף חזיות1 במדינה 

 מסודרת111

וכלל1 נקווה שמעתה  החיים לצידך, לילי, עד כה לא היו משעממים כלל אז מה אומר ומה אדבר?

 תוכלי להרבות בטיולים, וכשם שהצלחת במקצוע הקודם שלך, כך תצליחי במקצועך החדש1

 חיים פוריים ותוססים ,מאחל לך עוד הרבה שנים

 פנחס
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הייתה משמעות שונה1 הרצון להכיר ארצות אחרות מבחינה  הנסיעות לחו"ל, להןל נחזור א

היו בשבילי עולם ומלואו, סקרנותי לא  , להכיר נופים חדשים, אנשים ותרבויות חדשותתגיאוגרפי

ידעה גבולות ונסעתי לבד עם חברות או בקבוצות, כי כאשר פנחס חלה בארטריטיס והיה מוגבל 

פי היסטורי, ונשאו אהללו הטיולים  ה נאלצתי להתפשר ולצאת כפי שאמרתי עם חברות1בהליכ

איני מתכוונת לספר על כול טיולי הרבים שנערכו 1 וטיולי טבע לא מעטים אנתרופולוגי, תרבותי

יו יוצאי דופן ומעניינים ההתמקד בארבעה טיולים ש במשך ארבעים שנה ועדיין נערכים1 ברצוני ל

 אתחיל מטיולי האחרון שהיה לאינדונזיה מאוד1 אני 

ו נשלושה עשר איים מרביתם מאוד קטנים ולא מיושבים1 אנחנו בקר שלאינדונזיה היא ארכיפלג 

לא הייתה מלבבת, ידענו שזו לגבי אינדונזיה התמונה בכללותה  ה, סלואסי ובאלי1וובשלושה, בג'

נתנו את הטון1 והסטריאוטיפים היו  המדינה המוסלמית הגדולה בעולם, והקיצונים ממחוז אציי

ויזות לישראלים1 כך הל עם לא סובלני מתנגד לכול קשר עם ישראל ומידי פעם מפסיק את מתן ש

 היה לאחר המשט התורכי1

ג'אווה שפגשנו היה אי הראשון דרך סינגפור ומצאנו ארץ מכניסת אורחים הלאינדונזיה וענו געה

  1הוברהמ וישנו ,שים לאלים שיבהרושם רב היו נמקדעלינו מה שהשאיר ו

שדות האורז שהשתרעו מאופק לאופק כאשר כול פיסת קרקע מנוצלת לשתילה ולעתים  וכן

להר געש בהר ברומו  שלא ניתן לשכוח היו העליהשלושה מחזורי שתילה בשנה1 כמה שיאים ב

 היה האי המקום השני 21141ההתפרצות האחרונה הייתה בשנת  טפסנו כשלוש מאות מדרגות,  

 תלו תושביםדמויי הסירה כאשר על חזית הבתים ה  םסולאווסי המאפיין את דרום האי אילו בתי

בופאלו יעלו השמימה ועל הולפי אמונתם   לאלים את קרני הבופאלוס שקודם לכן הוקרבו קורבן

, שהוא שבט נוצרי שם גבם נשמת הנפטרים1 הבתים דמויי הסירה שייכים לשבט הטוראג'ה

כדי  ם נערות תיכון שהצטלמנו יחד וכשבקשתי את המיילעלי חוויה מעניינת, פגישה  הייתה

שאוכל לשלוח את התמונה, קבלתי צמיד עץ עליו מצוייר השם טורג'ה ואילו אני הסרתי מהיד את 

 אחד מצמדי הכסף שלי ונתתי לה אותו1

 יש לציין שהקשר ביננו במייל ממשיך ואף שלחתי לה ספר יל ישראל1

באלי מלבד יופיו החופים הנאים יש בו מסורת של שריפת גופות זהו אי שרוב הוא השלישי  האי

1 אחד הדברים המרתקים זה מראה הנשים הנושאות מנחות על ראשיהן תושביו הם הינדים

 והנשים עצמן עוטות בגדי חג וצועדות בתהלוכה מלווה בתזמורת אל המקדש1

יפתו של ברהמין ממשפחה חשובה ששמש כמושל שרהייתה אחד הדברים המדהימים שראינו 

, ליוו את הגופה שהוצאה מן הבית על גבי גשר במבוק שנבנה הטקס היה מדהים 1בנגלימחוז 

1 מלווה באין סוף אנשי צבא ואזרחים ונשים נושאות על ראשיהן מנחות1 הגענו ד עבורובמיוח
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השור הוא ייצוגו של  ניות רבה1בצבעועשוי עץ מקושט  לאזור השרפה שם על מקום נישא עמד שור

הגופות, הגופה נשרפה לאחר שהערימו  תאל ההרס, האחראי על שרפ –ננדי, כלי רכבו של שיווה 

 עליה מאות מנחות הכול עלה באש במהירות אדירה1 האפר נאסף ופוזר בים1

ווה אפטנגבנהר איונג1 אני שבורחת מים, בריכה וכל מק הרנשיא השיאים של הטיול עבורי היה 

רים ומדריך מקומי כשאנו מצויידים במצוף, תומים כמו מאש עליתי על סירה עם עוד ארבעה ח

ד עשר וחצי קילומטר חאבנהר שאורכו מדרגות ושטים  פוריורדים אל הנהר באין ס קסדה ומשוט

עשינו בערך שליש מן הדרך במשך שעתיים בין סלעים  ירוק ומסעיר בתוך הג'ונגל בנוף בנהר

לשד עצמותינו אך החוויה שעברנו הייתה אדירה  ד1 בקיצור יצאנו רטובים עםמפלי מיקיים ונע

 ךעזבנו את אינדונזיה בדר בסיום המסלול המרתקשאיש לא נפל לתוך הנהר הגועש1ביום  דבמיוח

 הביתה

 מושבתשני דברים סיפור בנייתה של באוסטרליה בלטו לאוסטרליה וניו זילנד1 היה הטיול השני  

באזור סידני וסיפור האבורג'ינים התושבים המקוריים של האי שהושפלו עד עפר  העונשין

האבורג'ני ג'פוקאי1 שמספר על חייהם  לא ראו בהם אנשים מן היישוב1 בקרנו  במרכזהלבנים ו

לור מבוצע על ידי בחורים ובחורות מבני האבורג'ינים בקרנו גם באיירס קואף צפינו במופע פולר

באמצע המדבר המקודש להם1בסיום הביקור במולבורן העיר הגדולה יצאני  רוק אותו סלע ענק

תושבים  411שני איים גדולים והאי סטיוארט הפצפון שיש בו  בהבטיסה לאוקלנד בניו זילנד1 

ארבעה מיליון תושבים וששים וחמשה מיליון כבשים כובעיקר הרבה ציפורים, ובכלל בניו זילנד 

 ופרות1

תי הארצות האלה הם הנופים המרתקים ובעלי חיים נדירים באוסטרליה בשהדברים המרשימים 

ערות גשם עבותים וצמחיה , י א גר בהם ובצפון מזרח אוסטרליהליש מדבריות ענק שאיש 

 טרופית נדירה

ששייכים לגזע הפולינזי, אנשים גבוהים ונאים  בניו זילנד בולטים התושבים המקוריים המאורים

יגוד לאבורג'נים באוסטרליה1המאורים עוסקים בעיקר בתיירות מאוד מודעים לעצמם בנ

 ומרביתם התנצרו כאשר הגיע האדם הלבן אליהם1

פחה בשנת שאחד הביקורים שערכנו היה בעיר האונברסיטאית דונדין בה שהה יואביק והמ

 היהודית הקטנה1 שבתון1 הביקור היה נחמד ואף לקחנו חלק בתפילת ליל השבת של הקהילה

 עריה של ניו זילנד יפות מאוד מזכירות את ערי בריטניה ממנה באו תושביה הלבנים1בכלל 

בניו זילנד ערכנו טרק בפארק אבל טאסמן מגלה ניו זילנז ושטנו בספינה  בעקבות לוויתנחם 

בשיט האוניה עלתה וירדה ואתה גם הקיבה שלי ושלעוד כמה והוצאנו הכול מה שהיה  ודולפינים1

, הפך ללבן ירוק בשל כך1 חוויה ממש לא מלבבת1יופייה של ניו זילנד היה מהמם בקרבנו ופרצופנו
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והשאיר עלינו רושם בל ימחה1 האנשים המדינה הזו מאוד לבביים ומאוד פתוחים והיה מעניין 

או בפרקים בהם בקרנו1 בקיצור  הנו לאתנחתא של שתיה חמבלשוחח אתם אם בבתי קפה שם יש

 טעם של עוד אבל מי יסע שוב למעלה מעשרים שעות? הטיול לעולם הרחוק השאיר

 מאוד מצ'ילי1 טארגנטינה ומע ל,ל את פרו, ברזיללדרום אמריקה שכ היה יהטיול השליש

קוסקו, האתר מאצו פיצו, העיר לימה ומה שנקרא  בלטה העירכל ארץ והשיאים שלה בפרו 

הללו מוכרים במיוחד מאצ'ו גלפגוס הקטן1 אני לא מתכוונת להכביר במילים כי כול האתרים 

פיצ'ו שנחשב לאתר מורשת עולמית של אונסקו1 אני הייתי אז בכושר מעולה וטיפסתי בלי שום 

בעייה של חמצן או אוויר11 האתר גדול ואחרי שצפינו בו מלמעלה ירדנו אל האתר עצמו ופגשנו 

מקום להעלאת בכמה למות רועות בשטחים המכוסים בעשב ירוק ורענן1 באתר כמה מקדשים ו

קורבנות1 העיר לימה יושבת לחופי האוקינוס השקט, כך שיש חופים ארוכים ובין הבירה לאזור 

גלפגוס הקטן יש שכונות עוני ענקיות אמנם לא כמו הפבלות של ריאו דה ז'נרו1 אבל עדיין פחונים 

 קטנים ללא מים זורמים או חשמל1

ית על האמזונס1 חמשה ימים של מסע מרתק במעבר מפרו לברזיל שטנו בספינה בבעלות אמריקא

ו עכול יום ירדנו אל כפר אינדיאני אחר ופגשנו באנשים ובעיקר מתלמידי בתי הספר שהופיב

1 קיימניםאת הבפנינו בשירה1 באחד הלילות ירדנו לסירות כדי לראות את חיות המים בעיקר 

חנו להעלות אחד כזה לסירה ו מאירות באור ירוק1 הצליקרוקודיל קטן שבלילה עינ הקימן הוא

וראינו את שיניו החדות, הוא התפתל והייתה סכנה שהוא יהפוך את הסירה ואז שחררנו אותו 

 לחופשי11

היו בה תושבים לבנים רבים אך  1 מנאוס בתום חמשת ימי השייט הגענו לחוף הברזילאי ולעיר

1 עיקר ועוד ו אוריזונטהבלל ,סאו פאולול ריו אורוב תושביה היגרו ל  21 –במהלך המאה ה 

הביקור היה בריו דה ז'נרו עלינו ברכבל לראות את הפסל ישוע הענק שזרועותיו פרוסות כמברכות 

את העיר ותושביה1 העיר ענקית יושבת לחופי האוקינוס האטלנטי,בצד אזורים עשירים מאוד יש 

 הכנס לתחומן1בה שכונות עוני ופשע ענקיות שנקראות פבלות שאיש מן היישוב לא מעז ל

משם טסנו לארגנטיה היינו בבונוס איירס )רוחות טובות( בקרנו בשכונותיה השונות ובעיקר 

בקרנו באזור הקרחונים  ערכנו ביקור בבית ספר לטנגו1 יצאנו בטיסה דרומה אל ארץ האש1 שם 

את וזכינו לראות גם קבוצות מטפסים על הקרחונים וגם מפולות של קרח המוכיחות יותר מכול 

 תיאוריית התחממות כדור הארץ1

1 זו שמורת טבע נפלאה, מלאה "טורוס דה פיינס"לבסוף היינו כארבעה ימים בצ'ילי באזור 

, אזורים ירוקים כי המקום מקבל הרבה שוורים –באגמים כחולים בהרים שנקראים טורוס 

ת1בתום הסיור גשמים צעדנו שם כשלושה ימים עם מעילי גשם ומטריות, החוויה הייתה ייחודי
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חזרנו לעיר קלפטה שהיא דרומית מאוד ממש בכניסה לאירץ האש1 אנחנו השתכנו במלון חדש 

שקבוצתנו חידשה את הלינה בו1 קלפטה היא עיירה קטנה עם הרבה מסעדות וחנויות לתיירים כי 

 אלה הם עיקר המבקרים בה1

ע יבשות דרום אמריקה, ארבמולסיום הארץ הרביעית היא אתיופיה1 הצלחתי לסקור טיולים 

אסיה, אוסטרליה ואפריקה1 נכון הייתי גם בצפונה של אמריקה ובאירופה, אך החלטתי לדלג 

 עליהן בשל אורך היריעה שנפרסה עד כה1

לאתיופיה  ולו נערכו בקבוצות מאורגנות, הרי שהטיקספורה של אתיופיה1 אם כול הטיולים שנסר

 1ו עצמאיפבאו היא חבש ערכנו אני וחברה

אבבה1 מצאני מלון פשוט וזול ויצאנו לטיים בבירה תחנתנו הראשונה הייתה הבירה אדיס 

שחלקה מודרני ומושפע מן הכיבוש האילקי קצת לפני פרוץ מלחמת העולם השנייה שהביא 

ת הקיסר היילה סילסי לירושלים שם שהה עד תום הכיבוש האטלקי1 הכיבוש האטלקי חלברי

הדיקטטור  נפילתגענו כשנה לאחר יה לאתיופיהת ובעיק קולינרית1  בחינה ארכיטקטונימהשפיע 

מנגיסטו ועדיין ניתן לראות את חורי הפגזים בחלק מן  המבנים1 העיר ענייה מאוד1 עם זאת יש 

לה אוניברסיטה מרשימה, קמפוס לא קטן וכנראה לא מעט סדטודנטים1 לפני שעזבנו את הבירה 

כי הארץ גדולה מאוד הכבישים רעועים ולכן ניתן לנוע בה רק  רכשנו כרטיסי טיסה למספר יעדים

רה לליבלה שיחודה הוא כנסיות חצובות בסלע1 יבאמצעות אוירונים1 היעד הראשון הייתה העי

ורק בסוף המאה התשעה עשרה והעשרים חדרו אליה  תאתיופיה בראשית הדרך הייתה נוצרי

 שיו ואחד אחוז נוצרים והיתר מוסלמים1הרבה מוסלמים ושנו את מאזן הכוחות כיום יש חמי

שהינו בעיירה יומיים  ובקרנו בכנסיות המרתקות אחת מהן קבורה מתחת לאדמה ומלמעלה ניתן 

יש לזכור שהנצרות שייכת לזרם האתיופי שהוא יחודי ויש לו חלק קטן  צלב1לראות צורת 

 בכנסיית הקבר, וכנסיה גדולה בירושלים ברח' החבשים1

שהוא מקור הנילוס הכחול1 באגם כאחד עשר איים ובהם כנסיות לאגם טאנה,  ההמשכנו בטיס

שני איים שם ראינו כנסיות מפוארות שמקושטות  לחנו ספינה מהעיר גונדר ושטנו אקומנזרים ל

ות מן הברית הישנה והחדשה כל הדמויות הו אתיופיות עם עיניים ענקיות ראינו גם את יבדמו

הגז העתיקה1 חזרנו וטיילנו בגונדר שם ישנם ארמונות של מלכי ספרי הקודש כתובים בשפת 

אתיופייה מן המאה השש עשרה וכמובן לא פסחנו על כפרי היהודים ראינו את הטוקולות 

שעליהם עבודות חימר עם דמויות יהודיות הכפרים ריקים מיהודים אך התושבים שנכנסו 

 משםתיירים בעיקר יהודים וישראלים1 במקומם  משיכים את האומנות הזו, כי זה מושך הרבה 

לבירה הקדומה אקסום שעל פי המסורת מלכת שבא באה ממלכה  ןלצפון אתיופיה על גבול סוד

שלזרים לא ניתן להכנס אליה לפי המסורת ארון הברית שוכן  ןזו1 ניתן לראות בה את כנסיית ציו

ות זה כתרי תורה המוצגים לרא ןבכנסיה ומוציאים אותו פעם בשנה בחג שלהם1 מה שיכולנו כ
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קסום הייתה מחצבה של  אובלסקים שהושטו אלראווה בפתח הכנסיה1 דבר נוסף מעניין כנראה ב

 מתקופה קדומה יותר1 בנילוס למצרים, נתן לראות אובליסק בתהליך חציבה שנשאר כך

 1 נסענו שמונה אנשיםא מאגם ויקטוריהצשיו אל מפלי הנילוס הלבן היהסיור מרתק נוסף 

מול המפלים השוצפים עד למקום שרק ברגל אפשר להתקדם1 צעדנו כקילומר ונעמדנו  בלנדרובר

ב והמים הכמעל לבנים נהם כאלה בשל חומר שמצוי בקרקע1 1תם הישל הנילוס הלבן, מראה מר

י ה1 כמסיורנו באתיופיה לא לפני שנכנסנו למסעדה אטלקית וקינחנו בפאסטה המוכרת והטעי

'ירה הלחם החמוץ שאופים האתיופיים היה בלתי אפשרי ובשהיה של שבועיים לאכול את האינג

 תפק במעט פרות וירקות1סנאלצנו לצום ולה

לשמוע את חוויותינו  ן, שם חיכה פנחס כמו בכול נסיעה אחרת לחו"ל כשהוא הראשוחזרנו ללוד

 והתרשם מהטיול שערכנו שתי גרציות ללא חשש ומורא1
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 נפרדים מפנחספרק ח': 

ביולי  11 –אחד ב  ,הולדת של פנחס ושרון שניהם נולדו יום אחרי יוםההגיע חודש יולי ואיתו יום 

כמובן בהבדל של שלושים ושמונה שנים1 פנחס ביקש לא לערוך לו יום  11 –שרון ופנחס ב  של זה

רה כאשר עשינו לו הולדת, הוא כבר לא הרגיש כל כך טוב1 התלבטנו, כי אני זוכרת עשר שנים אחו

מחרת הוא הביע כזו אכזבה זה לו גגנו את יום ההולדת במשפחה הגרעיניתיום הולדת שבעים וח

נה שבבית של תומר אמה שאתם עושים לי? שבוע אחרי זה הצלחנו להוציא אותו מן הבית בתו

ו ברחובות יש נזילת מים1 כשהשניים חזרו החצר הייתה מלאה בחברים ובני משפחה כולם קבל

החל האירוע שהוכן קודם לכן את פניו  בקריאת יום הולדת שמח1 הוא כמעט קיבל שבץ ואז 

צלמנו ממש של פינחס ו בכול המקומות  בו התנהלו חייו ננסענו לטבריה ועברואני ותומר כאשר 

הכול חזרנו וערכנו והכיננו כיתוביות הומוריסטיות1 ואת כול זה הקרנו עכשיו, ההתרגשות הייתה 

עיר התחתית  בית הספר היסודי, התיכון1 הקולנוע, הדפוס בתמונת החדר אליו הלך  רבה1

המשפחתי, הדרך בה ירד מן הבית בקרית שמואל אל הכינרת1 בקיצור פרסנו את חייו על 

היה ממש מענין ומרגש וההתרגשות של פנחס הייתה לפני האורחים הצלולויד והקרנו 

סיפה זכרונות מימי הילדות וחייהם המשותפים עצומה1מלכה קראה מפרי עטה כשהיא מו

 , על יום ההולדת המשפחתי1הבוגרים יותר1 בקצור הארוע היה פיצוי מלא

אבל עתה בהגיעו לגיל שמונים לגבורות מצבו הן הפיזי והן הנפשי לא היה מי יודע מה והוא התנגד 

ת רצונו ואכן ערכנו התנגדות נחרצת ובקש לא לערוך לא שום הפתעה או ארוע1 הפעם כיבדנו א

 יום הולדת צנוע1

יצא עם הרכב לחברתנו כרמית להביא לה עתונים בעיקר את  פנחס לא חלפו עשרה ימים, כאשר

ופתאום אני מקבלת טלפון וקול בוכה צועק אלי פנחס נפל! פנחס נפל! בואי  Timeו" ל"אשה"

, כאשר מראשו תמדרגוגרם ה מוצאת את פנחס שכוב עלוני רצה כול עוד רוחי למקום אמהר! 

לאיכילוב ואני  נסעועל אלונקה ו הויורד דם1 כרמית הספיקה להזמין אמבולנס שבזהירות השכיבו

 לנסוע אחרי האמבולנס1 ישהיו מתחת לגופו של פנחס, מהרתלאחר שמצאתי את מפתחות הרכב 

לדת ליולי כתשעה ימים לאחר יום ההו 21-ם לאיכלוב ועתה מתחילה הסגה שהחלה ב ימגיע

השמונים שלו1 הוא הובא לחדר המיון ובבדיקות שערכו לו כולל סיטי ראש נמצא שיש לו דמום 

בראש, אבל ההבחנה הזו לא הייתה ההבחנה החשובה1 ההבחנה הקריטית הייתה שלפנחס יש 

פוצה שזה סוג של סרטן דם שכשאר הוא מתגלה בזמן הוא נחשב לסרטן כרוני ועם נמיילומה 

1 לצערנו, פנחס הטבעוני האדוק חשב שהוא יוכל םלחיות עוד כמה וכמה שני טיפול נכון ניתן

צמו והחל בצום שנמשך מעל ארבעה ימים עד שתומר בנינו הצעיר דרש ממנו להפסיק עלרפא את 

יד לחדר מבודד מאת הצום1 אבל בינתיים הוא הגיע לבית החולים חלש ורזה מאוד1 הוא הועובר 

ביתה ביום ששי ועבר את היום ויום השבת בחום גבוה ובהזיות כך תקופה קצרה, חזר ה ושהה בו
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שנאלצנו להחזירו לבית חולים בו הוא שהה כמעט חודש וחצי ברציפות1מצבו לא השתפר 

 וכשוחחנו עם רופאיו שנתנו לו את התרופות החדישות ביותר מה הצפי שלהם לגבי העתיד1

ו הבייתה יתכן שבסיבה הביתית והמוכרת התשובה הייתה כנה ביותר, אנחנו מציעים לקחת אות

העלות ולהוריד את קצות א הגיע הבאנו מיטה מותאמת שניתן לי שהונמצבו יוטב1 ואכן לפ

ך התנהלו חיינו כמובן שקבלנו יון(1וכצהמטה, כסא נוח חשמלי )מטה מיד שרה והכורסה מעזר ל

קטן והיה קם הרבה הלילה עזרה בדמות פיליפיני נחמד שהיה לנו לעזר רב1 הוא השתכן בחדר ה

 לעזרתו1

 דם בגוףהוהנה חל שיפור אצל פנחס כאשר לקחנו אותו לבקורת אצל הרופאה האחראית למצב 

ונראה שהערכים היו בעלייה חזרנו מאוד מרוצים חברים שלנו, חברים  )הרופאה  ההיסטולוגית(

וב יותר והתיאבון שלו של רונן בקרו את פנחס הבית היה מלא ופנחס היה עירני1 הוא גם אכל ט

 היה ממש בריא1

אך, ההדרדרות החלה כאשר המחלה התקדמה ולא ניתן היה יותר להסיע אותו למקלחת 

בצורה נוראה1  הכאביםלקלחו1 כי כל נגיעה הכאיבה לא מאוד והוא זעק מכדי ו על כסא בהושילו

ההוספיס  לואני א ו שהפתרון יהיה ההוספיס בתל השומר1 נסענו תומרנהדבר הלך והחמיר וחשב

 שהיה מלא ונאמר לנו ברגע שיתפנה אתם תוזמנו1

היה כה קשה שלנו לא היה זמן לחכות לכן פנינו אל אודי אחי שהוא מנכ"ל מכב"י  מצבו של פנחס

שיעזור לנו ואכן מלה שלו פתחה בפנינו את ההוספיס1 קבלנו עוד באותו יום שאנחנו יכולים לבוא, 

בולנס הוזמן מ1 האייום חמישי והחלטנו להעבירו ביום ששבתקבלה נמצא מקום1  התשובה הכי 

ים בהוספיס, זוהגיע ונסענו יחד עם הפליפיני לתל השומר1 פנחס קבל חדר לבד כמו כל המאושפ

יום שבת הגענו כל המשפחה עם בולפליפיני הייתה מטה על ידו1 בקיצור נמצא הפתרון הנכון1 

הגיעה מטבריה1  הבההמפגש היה מרגש גם אחותו זע ת שבבן חצי שנה ואלה ב היההנכדים יואב 

היה מעין מפגש פרידה שלא תוכנן1 תמה השבת איש איש חזר לביתו והנה בשעה חמש לפנות 

 בוקר טלפון מההוספיס בואי מהר פנחס לא מרגיש טוב1

היה ללוא רוח חיים יותר י לתל השומר1 הגעתי ופנחס כבר עתסנעל ההונדה ו יהתלבשתי עלית

שבתי לעצמי ח 1נפרדתי בנשיקהרכנתי אל פנחס והוא היה מכוסה1 הסרתי את הכיסוי  משעתיים1

 פנחס נגאל מיסוריו1 הזעקתי את הבנים ויחד חיכנו לאמבולנס של אוניברסיטת תל אביבהנה 

פנחס האיש המוסרי, החושב איך  שיקח את הגופה שהרבה קודם לכן תרם פנחס את גופו למדע1

ופו1 בנוסף לכרטיס האדי שהוא החזיק בכיסו, הוא תרם את גופו תוך כדי שכנוע ניתן להעזר בג

כך  דמחלקה שיהיה להם הרבה מה ללמוד מאדם שהיה טבעוני עם ארטריס שתפקחוקרי ה

 1 האמבולנס הגיע פנחס יצא לדרכו האחרונה1 הוא שהה באוניברסיאה שנה וחצי1עשרות שנים
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אבא סוף סוף הגיע לאונברסיטה שכה  ו בהלצה,ס1 אמרוילדי שירשו את חוש ההומור של פנח

אוד התנגדה וקבלתי כמה טלפונים קשים מהם, איך מפחה החרדית ש1 המללמוד בה רצה

1 ותשובתי הייתה: זו הייתה בחירתו של פנחס דבר כזההרי על פי היהדות אין עושים  יתממהסכ

ת אבל והבית התמלא ותונים מודעיהוצאנו לע ךכמובן שהלוויה לא הייתה א ואני מכבדת אותה1

דרך, חברים של הבנים1 תומר ויעל שחצי שנה ה יחברים שלי מקורס מור ,חברים שלנו 1באנשים

לנומה בעין, הייתה לעזר היא קנתה שתיה וכיבוד וכל מה שנחוץ ממקודם לכן אבדה את אביה 

 ושבים שבעה1יכש

כשנו חלקת קבר בחלקת ההורים בינתיים בעזרת משרד הביטחון ובן דודי ניסים מפריז ר

הכול היה מוכן וכשגופה שוחררה ערכנו לא  השכולים הכינונו קבר כפול גם עבורי כשיגיע זמני1

 ויה מכובדת, חברם משפחה וחברים מן הפורטום להורים שכולים באו לחלוק לא כבוד אחרון1לה

 י את הדברים הבאים:נשאתלזכרו 

 מפנחס פרידה

 יר הנסיון כתב:קהלת המשורר המקראי עת

 לכל זמן ועת לכל חפץ תחת השמים

 עת ללדת ועת למות

 עת לטעת ועת לעקור נטוע

 עת להרוג

 ועת לרפוא

 עת לפרוץ ועת לבנות

 עת לבכות ועת לשחוק

 עת ספוד ועת רקוד

חיים מלאי מעש, מלאי הגות, מלאי  קוהלת הצליח במספר מיליםלא רב לתאר את חייך פנחס,

 תו של בכורנו רונן1לב לאחר נפישמחה אך גם הרבה עצ

טבריה בבית חצוי האב כמעט חילוני ואמא אדוקה באמונתה שומרת על כל תג ותג בתרי"ג בגדלת 

 המצוות1
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בספר שכתבת עליך ועל המשפחה אתה כותב "תוך  כדי עבודתו בדפוס היה אבא חשוף לחומר 

ם מודרניים במקום ללבוש בגדיבשאלה' והתחיל  חזר 'כתוב שהיה פסול בעיני החרדים, וכך הוא 

 הבגדים השחורים"1

אמא נשארה חרדית עד סוף ימיה1 ואילו אני הייתי היחידי שלבש כובע קסקט, עם מצחייה בעוד 

שכל תלמידי החדר חבשו כובע עגול שחור1 גם הדבר הזה וגם העובדה שאבא לא לבש בגדים של 

בלי הרגשת שייכות לחברה בה  חרדים עשה אותי לחריג ב"חדר"1 הרגשתי את עצמי תלוש

 נמצאתי"1

דותיך הפוליטיות מעוהרגשה זו של תלישות ליוותה אותך לא מעט זמן עד שנשאת והולדת ילדים 

עוולה שנעשתה לאדם באשר הוא אדם הציקה לך, כתבת  לכול התייצבו בצד השמאלי של המפה1

ות שונים ממלכתיים במדורים המתאימים בעתוני הערב ואף הרבת להתכתב עם מוסד על כך

 ואחרים התרעת בפניהם על העוול שנעשה לאנשים,

כן, היית לוחם צדק אמיתי בלי לעורר רעשים ומהומות1 הכל היה בכתב, הטלפונים בדרך זו ניסית 

 להזיז דברים, לשנות1

הותרת אחריך קלסרים מלאי מכתבים בנושאים שונים ברובם שתפת אותי, רעייתך באחרים 

 עת אותי1דמה ואם היו תוצאות יהרצת אותם קדי

וש הפכת לטבעוני אדוק וכך נשארת עד שעצמת את עיניך ביסורים ללגיל שלושים וש עתהג ראשכ

 ל גופך1בכקשים כאשר סרטן הדם בו לקית לא הותיר פצע וחבורה ומכה טריה שפשו 

הלילות  האמנת שהטבעונות תציל אותך מכל המחלות של האדם המודרני ולא כך1 אני זוכרת את

 לבהם היית מתייפח אל תוך הכרית כדי לא להעיר אותי, וכמובן שהייתי ערה לכל תזוזה או קו

 לא היה בכי של כאב אלא בכי של אכזבה על בגידת הטבעונות1 השלך1 הייתי באה להרגיע, ז

מדי1 כפי שאמר  המסר החשוב מחייו של פנחס הוא, להלחם, להאבק, אך לא להיות קיצוני

 ותו הוקיר פנחס ולימד שדרך הביניים היא הדרך הנכונה בכל מעשיו של האדם1הרמב"ם א

פנחס, באנו היום משפחה, חברים וידידם להפרד ממך לאחר שגופתך שוחררה ממחלקת המחקר 

של אוניברסיטת תל אביב1 אתה תרמת את גופך למדע זה גם מעשה שמאפיין אותך ללכת עם 

 עקרונותיך עד הסוף1

 אתה היית עושה1שמור על ילדינו ונכדנו כפי שאתך על כך ומוקירים את מעשיך ןאנו אוהבים או

 תנוח על משכבך בשלום1
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