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במקום הקדמה
מכתב לנחמה'לה הילדה שבי
נחמה'לה ,אמינקה יקרה שלי,
אני נחמה'לה שנפרדה ממך לפני למעלה משבעים שנה ,אבל זוכרת
אותך היטב וחושבת עלייך לעתים קרובות.

מודי

אהוד

מרב ואלה

כהוכחה עד כמה זה נכון אגלה לך שזה עתה סיימתי את כתיבת
זיכרונותינו ותתפלאי לשמוע עד כמה רבים הם.
לידיעתך  -אינני עוד הנערה המתבגרת .עכשיו אני נחמה  -אמא
לשני בנים ,חמות לשתי כלות ,סבתא לשישה נכדים מיוחדים וסבתא
רבתא לאורי ,ניני הראשון.
לאחרונה אימצתי את הכינוי "יופי נחמה".
ועכשיו מן הראוי שאבהיר את מטרת המכתב:
עלה במוחי הרעיון שאליו חבר הרצון לשתפך במקצת ב ַקורות אותי
מאז נפרדנו.
למרות שמכתב כתוב בכתב יד כמעט אינו משמש עוד אמצעי
תקשורת בימינו ,אני בכל זאת דבקה באהבתי הישנה ,אוחזת בעט
וכותבת .רציתי גם לגרום לך שמחה ברגע שתגלי שבין המכתבים
שאת מוציאה כהרגלך מתיבת הדואר ישנו אחד המיועד לך.
נכון שהצלחתי לגרום לך שמחה בעצם ההפתעה?
שנים רבות ,וליתר דיוק עשרות שנים ,חלפו מאז נפרדנו .הרבה
מים זרמו בנהר ההורין שבדויד-הורודוק עיירת הולדתנו .מים שהיו
צלולים כבדולח בילדותנו הפכו למהולים בדם יהודיה בימים האפלים
שפקדו את העולם היהודי שנים מעטות אחרי עלייתנו לארץ ישראל.
"שואת יהודי אירופה" נקראת תקופה זאת בפרק ההיסטוריה
המספר על מלחמת העולם השנייה.

אמנון ,ענבל ,עמר ,כרם ,איה ואבנר על הקלידים

אורי

בשנת  1995ביקרתי ב"מוזיאון השואה" בוושינגטון שבארצות
הברית .צעדתי לאורך קיר התמונות המספרות את סיפור גורל
יהודי אירופה אחרי עלות היטלר לשלטון ב־ .1933החל מהפגנות
מאיימות על היהודים וליל הבדולח בגרמניה ,דרך המלחמה שהחלה
ב־ ,1.9.1939גטאות ,רעב ומחלות ,פליטים ומחנות ריכוז  -וכלה
בצעדות המוות ותאי הגזים .הסיפור היה מוכר לי ,אך לפתע חלפה
בי תחושה שלא חוויתי כמותה .הרגשתי שניצלתי מהשואה.
דמעות שלא ידעו מעצור החלו לזלוג מעיני .חזרתי והסתכלתי
בתמונות ולא יכולתי להירגע .פרשתי הצדה ,ישבתי מכונסת בתוכי
והרהרתי.
אבא שלנו החכם הופיע לצדי ,והתמונה החלה מתבהרת .חזרתי
למציאות :הרי לוושינגטון הגעתי מישראל בה אני חיה מאז שנת
 .1934זה קרה הודות להבנתו של אבא שהאדמה בוערת ושהצעד
היחיד הנבון הוא לעלות לארץ ישראל .אבא היה זה שדאג שנינצל.
ואחרי למעלה מיובל שנים ,בביקור ב"מוזיאון השואה" בוושינגטון,
הענקתי לעצמי את ה"תואר" הקשה שאני ניצולת שואה למרות שלא
הייתי "שם"" .ניצולי שואה" הוא ש ֵם שבו נהוג לכנות את אלה שהיו
"שם" וניצלו.
אחרי סיפור מרגש זה אני רוצה לספר לך שהגשמתי את חלום
הילדות שלך .סיימתי את בית הספר לאחיות לאחר שלוש שנות
לימודים ,שתחילתן תחת שלטון המנדט הבריטי וסיומן כשאנו מדינה
עצמאית .ואני  -אחות! אמנם היום ,בגילי ,כבר איני עובדת ,אבל
"פעם אחות תמיד אחות".
מגיל עשר שבו נרקם חלומך לא זנחת אותו אפילו פעם אחת .האמנת
בבחירתך .תכונתך להתמיד במה שאת חושבת לראוי ומתאים
לך ,מלווה אותי גם היום ,כמו גם תכונתך לעמוד על שלך כשאת
מאמינה שהצדק אתך .ואליה חברו גם היושר ולקיחת אחריות ,שהן
תכונות יסוד הכרחיות לאחות .היית תמיד מוכנה לשאת בתוצאות
מעשייך ,גם כשהחלטת לעשות מעשים חריגים .מעשים הגובלים
בהרפתקנות.
כשאני קוראת מה שכתבתי בשורות האחרונות איני יודעת למי
התכוונתי .האם אלייך או אלי? אחרי הרהור קל אני מגיעה למסקנה
שכל אלה ממך באו לי ועל כך אני מודה.

אני זוכרת ששמחת חיים המתאפיינת בשובבות היא מתכונותיך
הבולטות והחביבות .אינך יכולה לתאר לעצמך כמה אני נהנית
לראותך פועלת ברוח זו .נהניתי מה"דמה עכבר" בו הבהלת את
אבא ,ומה"דמה נחש" אותו הפעלת כדי להכניס קצת צחוק לעולמן
של שלוש הנשים וביניהן גם אמא שלנו ,שעמלו במטבח המשותף לקראת
השבת .צחוקך המצלצל מהדהד באוזני ואנשים מזהים גם בי
שובבות למרות גילי ה"מופלג" .היום למשל שחג פורים לנו ,הגעתי
למרפאה כשמסכה על פני .הייתי היחידה למעשה כמו זה ,והחיוכים
שהעליתי על שפתי הנוכחים גרמו לי שמחה .ואת חמודה שלי אל
תדאגי .נזקקתי לרופא רק להתייעצות קלה.
חשוב לי שתדעי שגישתה של אמא לבריאותך החל מילדותך המוקדמת
שומרת על בריאותי אף היום.
למרות הקשיים והמשברים שידעתי בחיי לא איבדתי את האופטימיות
שנטעה בנו אמא שלנו .השתדלתי להחזיר לעצמי את שמחת החיים
שאבדה לי זמנית.
ואת ,ילדה קטנה ומיוחדת שלי ,אני מאמינה שאת זוכרת את
הסיפור של אמא עם מסר של תקווה ואופטימיות ,וחיוך אינו סר מעל
שפתייך .שאת קשובה למציאות ולאנשים סביבך ,תומכת ועוזרת
ועושה שינויים בהתנהגותך לפי "תנאי השטח המשתנים" .שאת
זוכרת תמיד להיות ישרה עם עצמך ,אומרת את אשר עם לבך ,אך
בלי לפגוע בזולת – ויודעת גם לסלוח.
כשהסתכלתי בתמונה שבה את צועדת לצדו של אבא ,ידך בתוך
ידו ,בהפגנה נגד הספר הלבן ,התרגשתי ואמרתי בלבי" :ילדה זו
תגלה תמיד אכפתיות לנעשה בחברה שבה היא חיה".
את דברי שנכתבו ואת אלה שקראת בין השורות אחתום במילים
מתוך שיר של המשוררת נעמי שמר..." :על כל אלה  -שמור נא לי אלי
הטוב"...

אוהבת אותך אהבה רבה,

יופי נחמה
אביב 2012

פתח דבר
ב־ 1946סיימתי את בית הספר הריאלי בחיפה ועברתי לירושלים כדי
ללמוד בבית הספר לאחיות הדסה .מאז לא חזרתי להתגורר בחיפה;
במרוצת השנים פקדתי את העיר מפעם לפעם לביקורי משפחה.
גם ב־ 2007ביקרתי בעיר ,אך הפעם לסיור בעקבות העבר .חלק
נעורי עברו עלי בחיפה .הסיור היה מרגש ומעורר
נכבד מילדותי וכל ַ
זיכרונות ,גם את הרדומים שבהם.
כשהגעתי לצומת הרחובות הרצל ,בלפור וביאליק נוכחתי ש"בית
השעון" עדיין עומד על תלו ,כאז כן היום .השעון הקבוע על קיר הבניין
וצופה על הצומת ממשיך במהלכו ,מוסיף לצבור שניות ,דקות ושעות.
עמדתי נפעמת וחישבתי את הזמן שצבר השעון מהיום שבו עזבתי
כתפי?
את חיפה 61 :שנה .הייתכן שמספר שנים זהה אני נושאת על ַ
כדי לא להשאירני ללא מענה בא לעזרתי אלבום הזיכרונות שלי,
ונוכחתי עד כמה עב כרס הוא .ארבע תמונות השפיעו עלי יותר מכול
לסיפורי; בשנייה אני
נכדי המקשיבים
ַ
באותו היום :בראשונה נראים ַ

נכדי אבנר ואמנון ,בעת סיור
נראית יחד עם אהוד ,בני הצעיר ,ועם ַ
בדויד-הורודוק בחזית ביתו של דודי שמחה שנספה; בשלישית ,אני:
נערה מתבגרת בצל המנדט הבריטי; וברביעית אני במדי תלמידה
בבית הספר לאחיות ,מגשימה חלום ילדות.
העיון באלבום נתן לי מענה לשאלה ששאלתי את עצמי לעתים,
נכדי להאזין לסיפורים שלי .מפעם לפעם עלתה גם
מדוע אוהבים ַ
מחשבה להעלות סיפורים אלה על הכתב; וכשגיליתי ש"הכפפה
נפלה" ,הרמתי אותה...
אבנר ,ענבל ,אמנון ,כרם ,איה ועומר נכדי האהובים – היו הראשונים
לדעת שהחלטתי לצאת להרפתקה של כתיבת זיכרונותי .אני מודה
להם על הגירוי הראשוני ועל העידוד שבא בעקבותיו.

הרחוב הראשי של דויד-הורודוק .משמאל :בית המרקחת

העיירה דויד-הורודוק ,כיום בבלארוס (בעבר בפולין) ,נוסדה לפי המסורת על ידי
הנסיך דויד מנסיכות טורוב ,ונזכרת לראשונה במאה ה־ .14ראשית היישוב היהודי
בה החל אחרי גזירות ת"ח ות"ט ( ,)1648ומראשית המאה ה־ 19חל גידול במספר
היהודים והיה להם חלק נכבד בכלכלה ובמוסדות השלטון.

שער ראשון

ֵאי־שם בביצות דויד-הורודוק
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|  | 16יופי נחמה

כעבור ימים אחדים ,ב־ 1בינואר  ,1928פנו הורי לעירייה כדי להודיע
על לידתי ולקבל תעודת לידה .לפי הנוהל של אותם ימים לא
התחשבו בתאריך הלידה שעליו דיווחו ההורים אלא בתאריך שבו
הגיעו לעירייה על מנת לדווח על הלידה .וכך יש בידי תעודת לידה
ובה תאריך לידתי הוא  1בינואר  ,1928ח’ בטבת תרפ”ח; על כן יש
לי ארבע אפשרויות לציון יום הולדתי .הורי בחרו בג’ בטבת ,וכך אני
נוהגת עד עצם היום הזה.
שמחים וטובי לב פנו הורי לתפקידם החדש ,ועטפו את התינוקת
בחום ואהבה .ואילו אני בניתי לי את דמותי וזהותי כילדה רזה
הזקוקה לחיזוק מתמיד לבריאותי...

תינוקת באה לעולם
כל ילדי דויד-הורודוק באו לעולם בבית ,בעזרתה של מיילדת
מנוסה; ואילו סיפור בואי לעולם – שונה .הדבר נודע לי בגיל שבו
ילדים מתחילים להתעניין איך הגיעו לעולם.
שאלתי ,וכך סופר לי :בערב חורפי קר ומושלג ,ב’ בטבת תרפ”ח,
הורי
 26בדצמבר  ,1927אחרי הדלקת נר שמיני של חנוכה ,שמעו ַ
נקישה על דלת הבית .כשפתחוה ,ראו עיניהם הנדהמות חסידה
מכוסה בפתיתי שלג ,ובפיה חיתול בד המשמש סלסילה ,ובתוכה
תינוקַ .מקור החסידה נקש ִמקור ,ובלשון בני אדם ציינה האורחת
הורי המופתעים כי
כי זוהי תינוקת ,ולא תינוק .היא התחננה בפני ַ
יקלטו את התינוקת הרכה אל חיק משפחתם“ .במשפחות האחרות
שביקרתי בהן סירבו לקבלה ”,הסבירה החסידה“ ,כולם אמרו כי היא
קטנה כל כך ,ורזה”.
והנה ,בניגוד למשפחות האחרות – ובחיוך גדול – הושיטו הורי
את זרועותיהם ואספו לתוכן את התינוקת הקטנה ,משחררים את
החסידה להמשך מצוותה :להביא תינוקות לעולם .החסידה הודתה
להורי ,ולפני שפנתה לדרכה ציינה כי מאחר שהשמש שקעה זה
כבר ,עליהם לחגוג את יום הולדתה של התינוקת בג’ בטבת.

אמא שלי ,שהייתה רוקחת במקצועה ובתום מלחמת העולם
הראשונה טיפלה בילדים יתומים ,גייסה את ידיעותיה ואת ניסיונה:
ניתנה לי תזונה מיוחדת ,שונה מזו שזכו לה יתר בני המשפחה.
במפתיע התברר כי שמן הדגים שנהגו לתת לילדים בימות החורף –
האמור לחזק את עצמותיהם – ערב לחכי ,ואמא הייתה מרוצה.
אמא גם ידעה שאין טוב מוויטמין  Cלמניעת הצטננות ,אנגינות
ושלל מרעין בישין התוקפים ילדים רזים שמערכת החיסון שלהם
ירודה .המקור הטוב לאותו ויטמין  Cהוא פרי ההדר ,ידעה אמא ,אך
פרי זה לא צמח במחוזותינו ,וצריך היה לייבאו מפלשתינה – הלוא
היא ארץ־ישראל.
התמונה הראשונה שלי .ועוד בעירום...
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התהליך היה מסובך ,ועלה דמים רבים ,אך האם היה
זה מכשול בלתי עביר להורים אוהבים ודואגים ,אשר
רצו בכל מאודם לשמור על בריאותה של ילדתם
הרזה?
כלל ועיקר לא .עד מהרה הגיעו לדויד-הורודוק
תפוזים זהובים ,ומדי יום נסחטו למיץ טעים ועסיסי
המיועד לילדה הרזה – לי.

אני בת שנה

פולין

ממוזיר ברוסיה לדויד-הורדוק בפולין

אני מצדי גיליתי שאפשר להפיק רווח מכך שהתזונה
הורי .הדבר נעשה למרכיב
חשובה כל כך בעיני ַ
חשוב ביחסינו ,ובייחוד במערכת היחסים ביני ובין
אמא .היום אני מבינה שההיענות לתנאים שלי
בנושא התזונה הייתה הרווח שהפקתי מהיותי רזה.
נעשיתי בררנית יותר ויותר ביחס לאוכל ,ואמא
הכינה מעדנים לטעמי .את מיץ התפוזים ,שנחשב
למשקה אלים בפולין המושלגת ,הסכמתי לשתות
רק בתנאים שהצגתי ,ובאופן דומה נהגתי בנושא
הארוחות שהכינה לי אמא – והיא נענתה לכל
גחמותי .כל כך מהנה היה לטפס על הסולם עם אמא,
ַ
אל המתבן שמעל הרפת ,וכוס המיץ בידה ...או ללכת
ִאתה בשעת ערב לספסל שמתחת לפנס הדולק
בכיכר העיר...
בינתיים גדלתי והחכמתי ,והסיפור על זרועותיהם
הורי היה התשתית
הפתוחות ולבם החם של ַ
לבניית אישיותי וזהותי .התעלמתי מאלה ש”סירבו
לקבלני”.

אחרי שעליתי ארצה עם בני משפחתי התברר לי שכל סיפור החסידה
היה אך אגדה ,וכי הגעתי לאוויר העולם כמו כל הילדים ,כולל ילדי
דויד-הורודוק שנולדו בבית .אמי נעזרה במיילדת מנוסה ,ויתרה
מכך :בלידתי לא היה משקלי ירוד.
גדלתי להיות ילדה רזה ,וידעתי איך נולדים ילדים ,אך השאלה איך
אלה הגיעו לבטן אמם הטרידה אותי ,כמו את יתר חברותי בנות
התשע .התשובה לא איחרה להגיע .אחת מחברותנו שהייתה יותר
ידענית מאתנו “סיפקה” לנו את כל הפרטים החשובים .מובן מאליו
שסירבנו להאמין לאמת שבפיה ,ובתגובה הכרזנו עליה חרם.

אמי ,סימה

אבי ,ראובן

אמא ואבא,
שיט על הנהר בכיוון אחד
אבי ,ראובן מישלוב ,נולד ב־ג’ באב תרנ”ח 22 ,ביולי  ,1898בעיירה
דויד-הורודוק ,שהייתה אז תחת שלטון רוסי .מאז מלחמת העולם
הראשונה ,דרך המהפכות הפנימיות שידעה רוסיה באותה תקופה,
ידעה גם דויד-הורודוק חילופי שלטון ,על כל המשתמע מכך –
בייחוד ביחס כלפי היהודים .ב־ 1921סופחה העיירה לפולין.
אמי ,סימה לבית בביצקי ,נולדה ב־ 17בינואר  ,1896ב’ בשבט תרנ”ו,
במוזיר שברוסיה.
חבר בתנועה הציונית ,ומשתתף בתגרה עם בן
 .1919אבא כבר ֵ
שחבר לקומוניסטים והטיח דברים בגנות הציונות וארץ־
העיירה
ַ
ישראל .עקב התגרה ,ובעיקר עקב השתייכותו לתנועה שהייתה
אסורה על פי חוק ,חשש אבא פן יסגירוהו לשלטונות; והחליט
לנסוע – ליתר דיוק ,להפליג בזרם הנהר מזרחה – אל מוזיר ,השוכנת
במרחק  150קילומטר מעיירתו.

|  | 20יופי נחמה

בפגישה עם קרובת משפחה שהתגוררה במוזיר שמע אבא על
הקשיים בהשגת מקום מגורים ,ובהמלצתה פנה למשפחת בביצקי
וביקש לשכור חדר .פנייתו הראשונה נענתה בסירוב נחרץ מפי אם
המשפחה .האישה בעלת ההופעה הכריזמטית דחתה את בקשתו
במילים אלו“ :בביתי לא משכירים חדרים לזרים .יש לי בן המשרת
בצבא האדום”.
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אין מדובר בהזמנה לביקור חולף .אמא נענתה ,ויצאה “לגנוב את
הגבול” .מחופשת לגוי – ובכיסיה תכשיטים המיועדים לשמש דמי
שוחד בשעת הצורך ותחליף לכסף בעתות מצוקה – חצתה את הנהר
מערבה לעבר עתיד חדש .הייתה זו הפלגה לכיוון אחד ,ומאותו יום
שוב לא ראתה את בני משפחתה ,שכן התנאים המדיניים לא ִאפשרו
ביקורים ואף לא חליפת מכתבים סדירה בין המדינות.
נותרו בידינו תמונות של אחיה ואחיותיה ,ותמונה אחת של אביה,
סבא ישראל .ואילו מסבתא נחמה – שבשמה נקראתי – לא נותרה
לאמא אפילו תמונה אחת .בילדותי אהבתי לדפדף באלבום התמונות
דודותי וכן את סבי שלא ראיתי מעולם .עד
דודי ואת
ַ
ולהכיר את ַ
היום מצער אותי שאיני יודעת איך נראתה סבתא נחמה ,שגם אבא
וגם אמא נהגו להלל את יופייה.

אמא וסבתא טויבה
(אמו של אבא)

מאוכזב חזר אבא אל קרובת משפחתו ,ובהתערבותה התרכך הסירוב
הנחוש והפך להסכמה .כך הפך אבא לדייר משנה בבית משפחתה
של אמא.
אמא הייתה הצעירה בין שלוש אחיות ,וכולן גרו עם ההורים בדירה.
אבא התערה במשפחה והרגיש בן בית ,ועד מהרה החל להתפתח
קשר בינו ובין הצעירה בבנות – לימים אמא שלי .בעקבות חוסר
היציבות הפוליטית ששרר עדיין באזור החליט אבא לחזור לעיירתו,
מה שקטע את התפתחות הקשר עם סימה .היציאה ממוזיר לדויד-
הורודוק לא הייתה אפשרית ב”דרך המלך” ,ואבא נאלץ להשתמש
בנתיב המבריחים ,שבו בצד האחד פעלו גויים ובצד השני – יהודים.
“את מוזיר אמנם עזבתי ,אך את סימה לא נטשתי ”,סיפר אבא כשהיה
כמעט בן  87בהקלטה שערך אהוד ,בני הצעיר .בעזרת המבריחים
התחילו חילופי פתקים בין הצעירים המאוהבים ,ובאחד מהם הזמין
אבא את אמא להצטרף אליו לדויד-הורודוק .לשניהם היה ברור כי

הייתה זו החלטה אמיצה של אמא – להצטרף אל אבא ולפתוח פרק
חדש בחייה ,הרחק ממשפחתה – שיקול דעת של אישה בוגרת
בת  ,25בעלת תואר אקדמי  -העובדת
סבא ישראל בביצקי ,אביה של אמא
במקצועה ,שאף הספיקה לראות את
תוצאות מלחמת העולם הראשונה שעה
שהתנדבה לטפל בפצועים בשובם מהשבי
הגרמני ובילדים עזובים בבית יתומים .אין
ספק כי הייתה שבויה בקסמו של אבא –
והיא לא חדלה להעריצו כל ימי חייה.
אמא לא זכתה לקבלת פנים חמה מצד
הוריו של אבא ,בין היתר מפני שהייתה
מבוגרת מאבא בשנתיים .אבא הגן עליה,
כמובן .הוא אהב אותה ,גם אם לא ביטא
את הדברים במילים מפורשות“ .הייתה לה
אישיות נהדרת ”,חזר ואמר.
“חסכנות” בביטויי אהבה הייתה אז דרך
חיים ,אך כדי להדגיש כמה הוא מעריך
את אמא – ולרמוז על אהבתו – לא החמיץ
שום הזדמנות להסביר ש”סימה” היא
מילה נרדפת לאוצר.
גדלתי לאורה של דרך חיים זו ,ואני יודעת
שאהבה לא מוכרחים לבטא במילים.
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תמיד הרגשתי שהאוויר מסביבי ספוג באהבה שהפיצו
יקירי גם בחיבוקים ובנשיקות.
ַ
תמיד הרגשתי אהובה.
אשר ליחסים בין סבא וסבתא ובין אמא ,עברו שנים עד
שהבנתי את מהותם .אירוע אחד נחרט בזכרוני:
סבתא טויבה ,אמו של אבא ,הייתה אחראית על גן
הירק שליד הבית ,ואסור היה לקטוף דבר בלי רשותה.
והנה ,בפתחו של קיץ אחד ,בהיותי בת שלוש או ארבע,
הבחינה אמא במלפפון ירוק ראשון לעונה מבצבץ מבין
העלים .בלי לבקש רשות ,קטפה אמא את הירק הטרי
בתקווה שאסכים לאכול אותו בתוספת שמנת ביתית
טרייה ויהיה זה לבריאותי – הרי הילדה רזה .אמא קיבלה
על הראש“ ,איך העזת?” וכדרכה במקרים דומים – ואולי
בשל נוכחותי – לא הגיבה .ואילו אני חשתי רגשי אשם.
שנים אחדות חלפו לפני שאמא ביססה את מעמדה במשפחה
המורחבת .היא הצליחה בכך הודות לגישתה :ויתור לא נחשב בעיניה
כניעה כאשר הוא משרת מטרה בעלת ערך .עם הזמן למדו בני
המשפחה – ובראשם סבא וסבתא – להעריך את אמא ולכבדה .לבסוף
אף הרגישה בטוחה מספיק לעודד את אבא לנסוע ולרכוש השכלה
ואתי בהיעדרו.
במרחקים – ולהישאר בביתם עם חיה אחותי ִ
אמא הכירה בפוטנציאל הטמון באבא ,וידעה כי יוכל למלא תפקידים
גם מחוץ לעיירה הקטנה .חמישה מבין תשעת אחיה ואחיותיה היו
בעלי תואר אקדמי :ברפואה ,בהנדסה וברוקחות .השכלה אקדמית
הייתה תמיד חשובה בעיניה .ומכיוון שבסביבה הקרובה אי אפשר
היה ללמוד כימיה ,כמו שחפץ אבא ,הוא נאלץ לנדוד הרחק ,עד
ברסלאו שבגרמניה .בשנת  1930כשנסע אבא ,הייתי כמעט בת
שלוש וחיה הייתה כבת שמונה.
מאז נישואיה לאבא לא עסקה אמא במקצועה .זו הייתה בחירתה .היא
החליטה להקדיש את חייה למשפחה .גם זו הייתה החלטה אמיצה.
מהתקופה שאבא נעדר מהבית זכורות לי בעיקר חופשותיו .הייתי
מבלה אתו שעות איכות שבהן טיילנו בשדות ולאורך נהר ההורין
שאתם שיחקתי אחר כך
הזורם בעיירתנו ,אוספת חלוקי נחל קטנים ִ
בבית .אבא הביא מברסלאו משחקי שולחן מעניינים ,שבהם היינו
משחקים בהנאה רבה.

אבא בגרמניה
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לקראת שובו ללימודים זכורות לי שעות של אריזת המזוודות .אלה
היו שעות מלוות בעצב לקראת תקופת היעדרות מלווה בגעגועים.
כדי להקל על עצמי בתקופות אלה הייתי משתמשת בחולצה של
אבא ,מקרבת אותה לאפי ו”מסניפה” את ריחו ,בעודי ממלמלת:
“פפקה ,פפקה ”,ובעברית :אבא .כמעט כל חיי חייתי באשליה שאבא
היה בא לחופשות סמסטר; ומשיחה שהייתה לנו בערוב ימיו התברר
לי שהיה בא רק לחופשת סוף שנת הלימודים .אין לי ספק שזמן
האיכות שאמא הקדישה לי גרם להרגשתי המוטעית.

חיה ,אמא ואני1928 ,

אבא ,אמא וחיה1923 ,

איינקה ואמינקה,
אחותי ואני
חיה אחותי נולדה בג’ באב תרפ”ב 28.7.1922 ,ונקראה על שם סבתא
חיה ,אמה של סבתא טויבה מצד אבא – ועל שם חיה ,אחותה של
אמא שנפטרה בצעירותה .התאריך העברי – ג’ באב – היה זהה
לתאריך הולדתם של אבא (תרנ”ח )1898-ושל סבא (תרל”ד.)1874-
שלושתם נולדו ביום שישי בשבוע ,בהפרש של עשרים וארבע
שנים ביניהם .יום הולדתם העברי היה התאריך ששימש תמיד סיבה
למסיבה – החל ממסיבה משולשת ,עבור למסיבה כפולה וכלה
במסיבת יחיד.
שם החיבה של חיה בפי הורינו היה איה ולעתים איינקה .לי קראו
בחיבה אמה ולעתים אמינקה .לא אחת השתמשנו בשמות החיבה
על גוניהם גם בשנות בגרותנו.
אבא סטודנט בגרמניה

כבר בילדותה קיבלה חיה יחס של בוגרת ,והתנהגה בהתאם :תמיד
כמו גדולה .תמיד מוכנה לעזור – כך כל חייה .כבר בהיותנו בדויד-
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הורודוק הפער בינינו בלט .כשחיה הייתה תלמידת כיתה ו’ ואף
למדה פולנית – אני הייתי בסך הכול בגן הילדים .אבל לא נתונים
אלה לבדם גרמו לאחותי חיה להיות ילדה ,נערה ואישה עוזרת
ותומכת ,אלא גם הציפיות ממנה עקב היותה הבת הבכורה – אשר
נפלו על נשמה טובה והצמיחו אדם טוב־לב בעל אישיות נדירה.
בילדותנו היינו חברות טובות ,המשחקות יחד ,רבות ומשתובבות.
אני הייתי השובבה בין שתינו .כך ,ביום אביבי אחד – בעונה שבה
מוצפת העיירה במי הנהר המפשירים מקרח החורף – ניסיתי ברגע
של שובבות לדחוף את חיה למים .מזל שהניסיון נכשל...
בהזדמנות אחרת היינו יחד בקואליציה בריב שניטש בינינו לבין
ילדיו של ָּ
הגלח (הכומר) שגרו מולנו .בוקר בהיר אחד אסרו עלינו
ילדי הגלח להשתמש במדרכה שליד ביתם .בתגובה אסרנו עליהם
להשתמש במדרכה שליד ביתנו ,אך כשנוכחתי שדרך זו לא תוביל
אותנו לפתרון המריבה – הצעתי שנרשה איש לרעהו להשתמש
במדרכה ,וישכון שלום במקומותינו .אלא שילדי הכומר דחו את
הצעת הפשרה שלי.
כתגובה ,חיה ואני עברנו בריצה לצד שלהם והמשכנו ללכת ,וכשהם
החלו במרדף אחרינו – פתחנו במנוסה ,כשידה של חיה אוחזת בידי.
חיוכי אחיות ,על המרפסת

הפלסטר הבוהק על רגלי ,אחרי המריבה עם ילדי ה"גלח"

עם הצמות...

 ...ובלעדיהן

אחרי כמה צעדים מעדתי .כשחיה נוכחה שאיני קמה מיד על רגלַ י
כי ברכי נפצעה ,לא עזבה אותי כדי לברוח על נפשה .היא המשיכה
לאחוז בידי וגררה אותי אחריה – כנוהג הצה”לי שלא משאירים
פצוע בשטח...
הזיכרון הבא ממחיש את בגרותה של חיה ,הפעם בגיל ארבע-עשרה.
בגיל שבע היו לי צמות ,כמו לרוב הילדות .ובגיל תשע ,כמו כל
ילדה – גם לי נמאס מהן .לא קיבלתי אישור להסתפר אך המשכתי
להילחם על רצוני .הפתרון הגיע לבסוף ,אך לא בנסיבות משמחות.
אמא חלתה ועמדה לעבור ניתוח שבעקבותיו הייתה צפויה להיעדר
מהבית תקופה ארוכה .ראיתי בכך הזדמנות לממש את רצוני .הנימוק
החדש היה שלא יהיה מי שיקלע את הצמות ,ולכן דינן לעבור בין
להבי המספריים של שלמה’לה ,הספר של אבא.
אלא שאז הופיע צמד מתנדבות ,וכל אחת בנפרד הודיעה לי על
נכונותה לקלוע את הצמות בהיעדרה של אמא .העיקר שלא אסתפר.
האחת הייתה גברת קארפ ,שכנתנו לדירה ,אשר ברצון כן ובניסיונות
שכנוע מקריני אהבה השתדלה להניא אותי מבקשתי הנחושה;
והשנייה הייתה חיה .בבגרות מהולה באהבה רבה דיברה על לבי
והבטיחה הרים וגבעות אם רק אבטל את רצוני .גם ניסיונות שכנוע
אלה עלו בתוהו.
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למחרת הלכתי עם אבא למספרה .כשישבתי כבר על המושב
כתפי סדין המספרה ,חברו אבא
המוגבה שעל כורסת המספרה ,ועל ַ
ושלמה’לה הספר לניסיון אחרון .ואני בשלי....
הביתה חזרתי כשידי האחת אוחזת בידו של אבא ובידי השנייה
צמותי שנקלעו באותו בוקר על ידי אמא,
שקית נייר חומה ובה שתי
ַ
והסרטים בקצותיהם (השמורות אצלי עד היוםִ .שׂ ְמ ָחתי על ההצלחה
במאבקי הנחוש הייתה מהולה בעצב על מחלתה של אמא.
בזכות חיה נחשפתי לחוויות מיוחדות .כך למשל ,בתחילת שנות
הארבעים הגיע לידי חיה הספר מריה מאת שושנה ׁ ַש ַ ּב ַ ּבוֹ,
אשר במושגים של היום נחשב לרב־מכר .זהו רומן מחיי
נזירות בארץ־ישראל אשר התמקד בסיפורה של צעירה
נוצרייה שהרתה וילדה מחוץ לנישואין ,וכדי למרק את
חטאה נכנסה למנזר .חיה שיתפה אותי בתוכן הרומן,
והצטרפתי לקריאתו .איני יודעת מניין נודע לאמא תוכן
הספר ,שבעיניה היה מוקצה מחמת מיאוס ועלול לקלקל
את נשמתן הטהורה של בנותיה .היא אסרה עלינו לקראו,
מה שנתן לנו סיבה מספקת לעקוף את האיסור ולקרוא
בכל מיני מקומות מסתור .הייתי גאה על כך שחיה שיתפה
אותי בקריאת הספר “המשחית” ,והרגשתי גדולה.
חיה

רגעים נוספים של שיתוף היו לנו בימי שבת ,אחרי ארוחת הצהריים,
שעה שנהגו ההורים לפרוש למנוחה – היום היחיד בשבוע שבו הרשו
זאת לעצמם .דממה הייתה משתררת בבית ,ואחרי שחיה ואני שבענו
מעיסוקינו האישיים נהגנו להיפגש במטבח .היינו סוגרות את הדלת
ופונות לזלילת דברי מתיקה .הדבר האהוב עלינו היה הכנת תערובת
של סוכר וקקאו וניסיונות לאכול ממנה בכפית בלי שתותז מפינו ,כל
זאת תוך כדי הצחקות הדדיות.
חיה ואני נהגנו להצחיק זו את זו דרך קבע .אחד התחביבים הבולטים
שלנו היה לחקות שיחת נשים זקנות דוברות יידיש ,המספרות אישה
לרעותה כמה אווזים פיטמו בשנה שחלפה כדי לקבל כמות גדולה
של שומן בזמן שחיטתם .זו הייתה ההלצה החביבה עלינו ,וגם
כשבגרנו ,והיינו צוללות אל זיכרונות ילדותנו ,לא פסחנו על חיקוי
הזקנות ,כולל הטון המיוחד שידענו לחקות.
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כמובן לא הכול היה כיף־חיים .בהיותה בת חמש־עשרה תקפו את
חיה כאבי בטן שאובחנו כדלקת התוספתן ,והיא נותחה .ההיכרות
שלי עם בית החולים בזמן מחלתה והתרשמותי מעבודת האחיות
הניחו את אבן היסוד לרצוני להיות אחות; אך בשובה מבית החולים
קינאתי בה על הצלקת בשיפולי בטנה .כדי לשכך את קנאתי טבלה
חיה מקלון מלופף בצמר גפן בבקבוק יוד ,וציירה על הבטן שלי פס
עבה הזהה לצלקת שלה .השמחה נטולת הקנאה לא ארכה זמן רב,
שכן היוד גרם לכוויה מקומית .את הנעשה אי אפשר היה להשיב ,אך
מה שכן אפשר היה לעשות הוא לספר לאמא ,כדי שתטפל בכווייה.
כשחיה נכנסה למעגל העבודה לאחר סיום בית ספר למסחר
נוצר בינינו פער נוסף על הפער הגילי .יום־יום יצאה
לעבודה ,ובילוייה היו במסגרת חברה סלונית; ואילו אני
למדתי אז בבית הספר ,והייתי חברה בתנועת נוער .חיה
רקדה ריקודים סלוניים ,ואני רקדתי הורה וריקודי עם
בזוגות .כאן המקום לציין שכשהזדמן לי לראותה רוקדת
באירועי חתונה ,התפעלתי תמיד מהקלילות שבה רקדה,
אשר הזכירה לי את אותה קלילות שבה החליקה על נהר
ההורין הקפוא בדויד-הורודוק עיירת הולדתנו.
חיה גרבה גרבי משי (ניילון עדיין לא היה אז) ונעלה
נעלי רוקי (פלטפורמה) – שהיו מסמליה של החברה
הסלונית; ואילו אני לבשתי מכנסיים קצרים או סרפן
בלי הקוקו ועם הסרפן
וחולצה רוסית ,ולרגלַ י סנדלים בקיץ ונעליים גבוהות
בחורף .היה מקובל אז לבקש מהסנדלר לדפוק מסמרים בסוליות
הנעליים .ראשי המסמרים היו כמעט בקוטר השקל של ימינו.
המטרה העיקרית הייתה אמנם שישמרו על אורך חייה של סוליית
הנעל ,אך אנחנו ניצלנו אותם להחליק בהנאה על המדרכות ובעיקר
על התלולות שבהן.
יום אחד ,כשנסבה שיחתנו סביב סגנון הלבוש השונה שלנו –
הצהרתי בביטחון שגם כשאגיע לגילה של חיה דאז ,לא אנעל נעלי
רוקי ולא אגרוב גרבי משי .לבוש זה היה מחוץ לתחום בשבילי .כדי
להיווכח בבוא הזמן אם מימשתי את עמדתי העלינו את זו על הכתב,
בציון התאריך המיועד .חתמנו על המסמך כדת וכדין והכנסנו אותו
ל”כספת” שלנו :בינות הסדינים המקופלים למשעי בארונה של אמא.
כשהגיע הזמן לעיין במסמך ,התברר שעמדתי בהצהרתי באופן
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כמעט מלא .נעלי רוקי לא היו במלתחתי ואילו בגרבי המשי של חיה
השתמשתי פעם אחת בלבד ,בעת מבצע שבו היה עלי להיראות
כמו גברת ולמלא תפקיד זה מטעם ההגנה .זה היה אירוע חד־פעמי,
וההבדל בסגנון הלבוש המשיך לאפיין את שתינו לאורך שנים.
איני שוכחת כי גם חיה הייתה חברה בהגנה ,ובמסגרת זו למדה עזרה
ראשונה והצטרפה למגן דויד אדום כחברה פעילה .פעולה אחרת
שבה השתתפה היא העלייה לבירייה שליד צפת .היישוב עלה ללא
רשות ממשלת המנדט ,אשר הורידה אותו – והעלייה שבה השתתפה
חיה ,בין אלפי אנשים ,הייתה עלייתם השנייה.
ככל שחיה התבגרה ,ואני עדיין בגיל הנעורים ,היא נטלה על עצמה
תפקיד של “הורה נוסף” עבורי .היא באה לבקר אותי בימי ביקור
הורים במחנות וקורסים שהשתתפתי בהם ,וגם בבית הספר לאחיות
בירושלים הייתה מבקרת אותי לעתים מזומנות כדי להקל על
ההורים בנסיעות ארוכות ולא נוחות.
לימים היינו שתינו לאימהות; ובאופן טבעי ,בנַ י ,מודי ואהוד ,אהבו
לשהות אצל חיה בחופשות .כשהיו קטנים זה היה המקום הבטוח
ביותר להשאיר אותם בהיעדרנו .לא ייפלא אפוא שכך המשיך מודי
להרגיש בתקופת לימודיו התיכוניים במסגרת הפנימייה הצבאית
שליד בית הספר הריאלי .בשעות חופש שניתנו לו מתחומי הפנימייה
מצא אצל חיה אווירת בית.
חיה ביום ביקור הורים בקורס חג"מ 1944-
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חיה המשיכה להיות החברה הכי קרובה לי; ובכל הזדמנות שהייתי
זקוקה לה באה לעזרתי .מיון חפצים לפני אריזה; “החלטות גורליות”:
על מה מוותרים; פירוק ארונות וסידורם – כל אלה בזמן החלפת
מקום מגורים ,והכול מלווה בצחוק המהדהד ומעיד על אווירה
נעימה בעבודה המעייפת.
מדי שנה לקראת ליל הסדר שהיו משפחותינו חוגגות יחד ,נהגנו
לשבת ולמרק את כלי הכסף ,עבודה משעממת האורכת זמן רב .אך
הישיבה בצוותא גרמה לנו להרגיש שהזמן חולף במהירות .שיתפנו
זו את זו בכול ,וסודות לא היו בינינו.
לימודי בירושלים,
בדפדפי במכתב שכתבתי הביתה בשנות
ַ
אני קוראת:

בזה הלילה חלמתי שחיהלי באה אלי כשהיא מלאה
בהתרגשות אחרי שקבלה את ה־  BED JACKETשסרגתי
לה .היא כל כך התפעלה ממנו ומלים לא היו בפיה להודות
לי .היא נשקה אותי בלי סוף ואני אפילו לא אמרתי “אויש
עזבי אותי” .היה כ”כ טוב בחלום ,והצטערתי שהשעון צלצל
כשהוא מבשר שיש להשכים לעבודה ולעמל .לו לפחות
()4.2.1948
יכולתי לדבר אתה קצת			.
ההורים הקנו לנו את ערך המשפחתיות ,בתקווה שננחילו לדורות
הבאים .כמו אמא בזמנה ,גם חיה הייתה מוכנה תמיד לוויתורים כדי
שרווחת המשפחה לא תיפגע.
ב־ ,1970אחרי שהתגוררו ההורים  31שנה ברחוב הרצל  77שבהדר
הכרמל ,עברו לרחוב שושנת הכרמל  25שבמרכז הכרמל כדי להיות
בקרבת חיה בזקנתם .אחרי מותה של אמא הפליאה חיה לעשות
בדאגתה לאבא .החל מכביסה ,גיהוץ ,הכנת הארוחות ,וכלה בחלוקת
המזון האהוב על אבא בכלים קטנים ובצירוף כתוביות המורות על
תוכנם .יום־יום ,אחרי מנוחת הצהריים היה בא אליה אבא להיות
במחיצתה ולהקל על בדידותו .חיה לא הייתה מתכננת לעצמה כל
תכניות מחוץ לבית ,כדי להיות בחברת אבא ,גם אם חלק מהזמן היה
מקדיש לקריאה או לפתרון תשבצים .הכול נעשה באהבת אמת כדי
להקל עליו.

ֵאי־שם בביצות דויד-הורודוק | | 33

|  | 32יופי נחמה

לימים ,גם כשנשאתי בתואר “סבתא” ,המשיכה אחותי הנפלאה
להתייחס אלי כמעט כמו בימי ילדותנו – וכשהייתה מזכירה אותי
באוזני חברותיה לא החמיצה אף פעם את התוספת “אחותי הקטנה”.
אך עם השנים חל שינוי במהות פער הגילים בינינו ,שכן חמש שנים
בגיל עשר אינן כחמש שנים בגיל עשרים ושלושים .לעתים נדמה היה
כי הפער נעלם ,והיינו כתאומות .היה לנו מילון של קודים שמקורם
בילדותנו שבדויד-הורודוק .מילת קוד אחת הייתה מספיקה כדי
לגרום לשרשרת של אסוציאציות וגלי צחוק מהנים.
זמן קצר לפני פטירתה ,כשלא יכלה להשתתף באופן פעיל בשיחה
או אפילו להגיב מילולית בגלל קשיי הדיבור ,שאלתיה אם זכור לה
איך היינו מחקות את הזקנות מדויד-הורודוק.
תגובתה לא איחרה לבוא .היא פקחה לרווחה את שתי עיניה
האפורות־כחולות כאומרת“ :ועוד איך שאני זוכרת!”
עיני הירקרקות נמלאו דמעות.
המילה “להתלונן” לא הופיעה במילון האישי של חיה אחותי היחידה
והמיוחדת .גם בתקופת מחלתה ,כשהיה גם היה על מה להתלונן,
היא נשאה את סבלה בדומיה ,עד שהוכרעה .ללא רוח חיים נמצאה
יושבת “שלווה” על הכורסה שעה קלה אחרי סיום ארוחת הבוקר .כך
הלכה ,בלי להתלונן ובלי להכביד על יקיריה.
היא חסרה לי מאוד למרות שבלבי נשארה חיה וקיימת.

סבא שלי
סבא שלי ,משה אהרון – אביו של אבא – נולד בג’ באב תרל”ד17 ,
ביולי  .1874הוא לא היה כמו הסבים הקלָ סיים שרואים בתמונות
ושומעים עליהם בסיפורים המתארים את המשפחה בעיירה .לא
היה לו זקן ,לראשו לא הייתה כיפה ,פרט לקידוש בליל שבת .במקל
שאחז בידו לא השתמש כדי להקל על ההליכה ,אלא כאביזר “גנדור”
בעת ההליכה .הוא גם לא דיבר אתי יידיש ,אלא עברית.
סבא שלי נהג לשכב לנוח אחרי ארוחת הצהריים ,בסלון הגדול
שבביתנו ,אשר בפינו נקרא “זאל” .קירותיו של הזאל היו מצופים

בטפטים בקישוטי פרחים וּוילונות ארוכים עשויים מבד מלמלה
שקוף תלויים על החלונות .הספה שעליה נהג סבא לנוח הייתה
מכוסה בכיסוי קטיפה בצבע ארגמן ועליה כריות ,אף הן בציפוי
קטיפה .לאורך הקיר מול הספה עמדו עציצים גדולים ובתוכם שיחי
פיקוס .ואילו על הקיר מעל הספה הייתה תלויה תמונה של מלאכים
מעופפים וכמה תמונות קטנות ,שמאחת מהן ניבטת דמותה של
אמא .מסגרת התמונה מלופפת בחוטי משי אדומים מעשה ידיו של
אבא – כיום היא תלויה בחדר השינה שלי ,על הקיר מול מיטתי .אחרי
ארוחת הצהריים נהג סבא להזמין אותי לשבת על הכרית שלמרגלות
הספה ולבקש שאלטף את מצחו ואת ראשו עד שיירדם .עשיתי זאת
ברצון ,אך לעתים הוא התקשה להירדם ,ובשלב מסוים היה נמאס
לי .הייתי מפסיקה את מלאכת הליטוף ,קמה בלאט ומנסה להתרחק
מהספה לעבר עיסוקים מעניינים יותר .לרוב הייתי נתפסת בניסיון
לנטוש את תפקידי ,ואחר כבוד הייתי מוחזרת לעמדתי וממשיכה
ללטף את ראשו של סבא עד שנרדם.
ידיעות וסיפורים מהנעשה בארץ־ישראל היו בני בית אצלנו באותם
ימים .הייתי מקשיבה להם ומספרת אותם אחר כך לכל דורש .סבא
סיפורי בעברית הקולחת .יום אחד הזמין אותי
נהנה לשמוע את
ַ
להצטרף אליו אל “ישיבת הפרלמנט” שלו ושל חבריו ,שהייתה
מתכנסת בימים קבועים לפנות ערב בכיכר העיירה.
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הסיפור שרצה שאשמיע באוזני חבריו היה על רצח חיים ארלוזורוב
בחוף תל אביב .השנה הייתה  ,1933ואני ,בת חמש ,סיפרתי בעברית
מידיעה שפורסמה בעיתון שהגיע לעיירה מארץ־ישראל  -כיצד
טיילו ארלוזורוב ורעייתו על שפת הים בתל אביב (המילה ים הייתה
ערטילאית עבורי) ולפתע ניגשו אליו אלמונים וירו בו למוות .הסיפור
סופר לשביעות רצונו של סבא ולמרבה גאוותו .מאחר שחלק מן
החברים הגיעו לישיבת הפרלמנט באיחור התבקשתי לחזור על
הסיפור יותר מפעם אחת.
כשנמאס לי הדבר ,סירבתי להמשיך ולספר .סבא שיכנע אותי
לשנות את דעתי בהצעת תשלום לכל פעם נוספת שאיאלץ לעשות
זאת .הסכמתי להצעתו ,אך כשהגיע סוף הסיפור ,וסבא לא כיבד את
ההסכם בינינו – ולא שילם לי – הצהרתי שהסיפור האחרון היה מלא
באי־דיוקים .זכור לי שסבא נהנה מתגובתי המתוחכמת לא פחות
מאשר מהסיפור עצמו ,וכמובן מילא את אשר סוכם בינינו ,ויכולתי
ליהנות מהממתק שקניתי.

"כי הרי הייתי
ילדה חמודה"

משפחת מישלוב:
שורה ראשונה
משמאל לימין
(יושבים)
סבתא טויבה,
אמא ,אני ,סבא
משה אהרון,
מירהלה בתו של
דוד שמחה ,דודה
גולדה.
עומדים משמאל
לימין:
חיה ,אבא ,דוד
איסר ,דוד שמחה,
נח (נונו ,ילד),
דודה ציפה  -אשת
שמחה ,דוד חיים.
שמחה ,ציפה,
מירהלה ונונו נספו
בשואה.

סיפור נוסף שסבא היה מבקש ממני לחזור ולספר היה על מריבת
הילדים שפרצה ביני ומירה’לה ,בתו של דודי שמחה ,לבין יענטעלע
חברתנו .אחרי המריבה סירבנו להמשיך ולשחק ִאתה ,והיא הביאה
ּ
סבתה שדרך החלון הקטן של עליית הגג הוציאה את
לעזרתה את
ראשה וניסתה לשכנע אותנו להשלים עם נכדתה .כשנוכחה כי
נכשלו הצעות התיווך שלה ,פתחה בסדרת קללות כלפינו ,ובהן
“חולירע עליכן” .אותי כינתה “הכיעור של העיר” ,וביידיש “דו די
מייעסקייט פון שטאט” .הביטוי התקבל למילון המשפחתי שלנו,
ונאמר תמיד בחיוך ,כי הרי הייתי ילדה חמודה.
בתמונה המשפחתית שצולמה לקראת עלייתנו לארץ־ישראל אנחנו
יושבים על הספה שבזאל ,ואני ליד סבא; אני מביטה בתמונה ושואלת
את עצמי האם זה רק מפני שאני נמנית עם אלה שמהם נפרדים ,או
מפני שאכן הייתי הנכדה המועדפת עליו ,כמו שהרגשתי.
שני הסיפורים הבאים מעידים על הקשר שלי עם סבא ,ואני מכנה
אותם “סיפורי הדגל”.
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מעות חנוכה
בדויד-הורודוק ,כמו בכל ארצות הקור ,היו מעמידים את החנוכייה
על המשטח שבין החלונות הכפולים המשמשים בידוד מפני הכפור,
והשתקפות הנרות הייתה כפולה .זה היה מחזה מרהיב ששימש גם
מסר לכלל התושבים כי חג לנו היום ,והוא יימשך שמונה ימים .חג
החנוכה היה – ועודנו – אהוב על הילדים ,בעיקר בגלל מנהג מתן
מעות חנוכה.
כמו כל הילדים ,קיבלתי מעות חנוכה באותו חג מסוים .מעות מסבא
וסבתא ,מעות מאמא (אבא היה אז בגרמניה הרחוקה) ,ומעות מבני
המשפחה שהתארחנו אצלם להדלקת הנרות .ערב אחד ,בשובנו
מהדלקת נרות אצל קרובי משפחה ובאמתחתי מעות חנוכה נוספים,
פעמי אל הארון שבו הוחבא הארנק עם מעות החנוכה שלי
שמתי ַ
שהצטברו במשך החג .התכוונתי לצרף אליו את הסכום הנוסף.
והנה ,כשפתחתי את הארנק חשכו עיני :הוא היה ריק .קיבלתי
הסבר כי היה זה מעשה ידי גנב שפרץ הביתה .הסבר זה לא סיפק
אותי ,והתחלתי בסדרת שאלות“ :איך זה יכול לקרות? הרי מטרונה
העוזרת הייתה בבית ”.גם התשובה שהיא נרדמה ליד תנור הלבנים
החם ולא שמעה את המתרחש בבית לא סיפקה אותי ,והמשכתי
בשאלה“ ,איך ידע הגנב את מקום הארנק ,ואיך ייתכן שלא גנב שום
דבר אחר פרט למעות החנוכה שלי?” מי שהשיב על שאלותי היה
סבא ,ועל שאלתי האחרונה השיב בסגנון שונה; הוא הודה כי באותו
הבוקר ,כשעמד ללכת לקנות מצרכי מזון ,נוכח לדעת שאין מספיק
כסף בכיסו ,ונאלץ “להיעזר” במעות החנוכה שלי .עם ההודאה באה
גם הבטחה שלכשירווח מצבו הכלכלי ,ישיב לי את אשר “גזל”.
זה היה חג החנוכה האחרון שחגגתי בדויד-הורודוק .כעבור כמחצית
השנה ,בספטמבר  ,1934נסענו לארץ־ישראל .סבא וסבתא נשארו
בעיירה .בחליפת המכתבים שהייתה ביניהם לבין אבא ואמא נטלתי
חלק .לא היה כמעט מכתב שבו לא הוזכרו מעות החנוכה ה”גזולים”
ועמם הבטחה שבוא יבוא היום וסבא ישיבם לי.
ב־ 1939פרצה מלחמת העולם השנייה .סבא וסבתא ,יחד עם דודי
חיים ודודתי גולדה ,נדדו כפליטים ברחבי פולין ,רוסיה וליטא .בדרך
לא דרך הצליחו להגיע אלינו לחיפה בתחילת  1941כשהמלחמה
עדיין משתוללת באירופה .ואכן ,לא עברו ימים רבים ,וההבטחה
שניתנה לי בדויד-הורודוק בחנוכה  1934קוימה בחיפה .קיבלתי
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חזרה את דמי החנוכה .כך נוכחתי לדעת שכשסבא מבטיח הוא
גם מקיים.

מעשה בבלון כחול
תחילתו של הסיפור הבא בדויד-הורודוק והמשכו חוצה ימים
ויבשות .גם הוא קשור בסבא שלי ,והוא משמעותי מאוד בחיי.
כמו עיסוקם של יהודים רבים במזרח אירופה ,עיסוקו של סבא היה
הובלת עצים כרותים במורד נהרות .זה היה אמצעי תחבורה מקובל
באותם אזורים הידועים בנהרות רבים .העצים הצפים עם זרם הנהר
עברו בדרכם ערים ועיירות עד הגיעם ליעד.
לא אחת נאלץ סבא לנסוע מחוץ לעיירתנו דויד-הורודוק בענייני
ואמצעי התחבורה באותם הימים היה סוס ועגלה ,וליעדים
עבודתו;
ִ
רחוקים יותר – רכבת.
איני זוכרת שאי פעם הביא לי סבא מתנה
ממסעותיו .אולם פעם אחת חרג מ”מנהגו”,
ושובו הביתה היה מלווה בבשורה“ :יש
לי הפתעה עבור הנכדים ,ליתר דיוק
הנכדות”.
כדי להפוך את ההפתעה המוצהרת
למציאות משמחת התכנסנו בני
המשפחה בחדר האוכל :סבא וסבתא,
אמא ,דודי איסר ,אחותי חיה בת העשר
ואני בת החמש .אלינו הצטרפה לפי
הזמנת סבא גם בת דודתי מירה’לה ,בתו
של דודי שמחה ושל דודתי ציפה .אחיה נונו
בן השנה נשאר בבית.
סבא ישב על הספה ולצדו סבתא .אמא שלי
הצטרפה אף היא ליושבי הספה ,וכולנו – כולל אולה,
האומנת הכפרייה שלי – חיכינו להפתעה שתצא
לאור.
ואז שלף סבא שקית נייר מכיסו ,פתח אותה לאטו
והוציא ממנה משהו שכמותו לא ראינו מעולם .זה היה
בצבע כחול.
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אמרתי בקול מאוכזב“ :מה זה הדבר הזה? האם זו הפתעה?” ואז
בחיוך סבאי טוב לקח סבא את ה”דבר הזה” בידו ואמר שקוראים לו
“בלון” ,אלא שצריך לנפח אותו בפה כדי שילדים יוכלו לשחק בו.
היו באמתחתו שני בלונים שיועדו לי ולמירה’לה .חיה בת העשר
הייתה כנראה בוגרת בעיניו של סבא מכדי לשחק במשחק ילדותי
כבלון ,ולא זכור לי אם קיבלה משהו אחר במקומו.
דודי איסר התבקש לנפח את הבלונים.
הבלון הראשון היה של מירה’לה .הוא החל בניפוחו ,וראו זה פלא,
הדבר הכחול התנפח עד לגודל של כדור גדול .חוט נקשר לפתח
הבלון – וקצהו לידה של מירה’לה.
ואז לקח איסר את הבלון שלי ,וכבעל ניסיון בניפוח בלונים החל
לנפח אותו .כשעמד לקשור את פתחו בחוט ,הציעה אמא“ :נאך א
ביסעלע” ,ובעברית“ :עוד קצת ”.ואז קרה מה שקורה כאשר מנפחים
“עוד קצת” .הבלון שלי ,הכחול ,התפוצץ .רק שיירים נשארו ,פיסות
בצבע כחול .ספרה של מרים רות “מעשה בחמישה בלונים” עדיין
לא נכתב בימים ההם ,וההלם שתקף את כולם לא איפשר שום
פעולת ניחומים שהילדה המאוכזבת הייתה כה זקוקה לה .הראשונה
שהתעשתה הייתה אולה ,האומנת האהובה שלי .בחושיה הבריאים
הבינה שיש לנחם אותי ,אספה את שיירי הבלון בידה ,נעלמה לרגע
עם אולה ,האומנת האהובה שלי
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מחדר האוכל וחזרה ובידה חוט ומחט ובפיה בשורה המופנית אלי:
“אל תהיי עצובה ,נחמה’לה ,אני אתקן לך את הבלון ”.וכך המשיכה
להסתובב ימים מספר ,ושיירי הבלון וכלי התפירה בכיסה ,ואני –
מאמינה לה .בינתיים מירה’לה רצה בשמחה לאורך הרחוב ,והבלון
הכחול הקשור לפרק ידה מתעופף ברוח .הסתכלתי בה מבעד לחלון,
ואחרי שגם הבלון שלה התפוצץ – והבנתי שאפילו אולה הטובה
והחכמה לא תוכל לתקנו – נרגעתי.
זיכרון הבלון הכחול ,הבלון הראשון שלי שהתפוצץ ,שקע בתרדמת
בתודעתי .תמיד אהבתי בלונים ,וכשאלה היו מתפוצצים ,לא
מיהרתי לזרוק את השיירים .הייתי עושה מהם בפי בלונים קטנטנים,
משפשפת אותם בין שיני ונהנית מהצלילים המופקים מהם.
השנים נקפו ,וזיכרון הבלון הכחול ,הבלון הראשון שלי שהתפוצץ,
המשיך להיות שקוע בתרדמת בתודעתי.
והנה ,ב־ 1949אני כבר לא ילדה ,אפילו לא נערה .זה עתה סיימתי את
בית הספר לאחיות בירושלים; ובאחת השבתות הקיציות אני יורדת
עלומי ,ולימים בעלי
מירושלים לתל אביב בחברת אבנר – אלוף
ַ
ואבי בנַ י .אחרי שיטוט לאורך הטיילת אנחנו יושבים יחד בבית קפה
ללקק גלידה .בפתח מופיע אדם ובידו אוסף של חוטים המשתרכים
מזר ענקי של בלונים בכל הצבעים .אני מבקשת מאבנר לקנות לי
בלון .הוא מרים גבה בפליאה .בחורה בוגרת מבקשת צעצוע ילדותי?
אך ממלא את בקשתי ,אולי מחשש שאם יסרב – הוא עלול להפסיד
אותי...
וכך ,עם בלון הכרוך על פרק ידי בקצה החוט ומתעופף מעל ראשי
המשכנו לטייל .הייתי מרוצה :יש לי בלון! איני זוכרת מה היה צבע
הבלון שבחרתי ,אך ברור לי שהיה כחול.
זיכרון הבלון הכחול ,הבלון הראשון שלי שהתפוצץ ,עדיין היה שקוע
בתרדמת בתודעתי.
כדרך הטבע ,שנים אינן עוצרות מלכת .השנה היא  .1954אבנר ואני
הורים לשני בנים ,מודי כבן ארבע וחצי ואהוד כבן שנתיים.
ילדי,
לא מפליאה העובדה שבלונים הם מהמשחקים האהובים על ַ
והנה ביום בהיר אחד ,כשאהוד ישב על כיסא ילדים מוגבה ושיחק
בבלון כחול ולא מנופח הבחנתי שהבלון אינו בידו .לשאלתי היכן
הוא – ענה “אין בום” והצביע על פיו הפעור .הבנתי שהבלון מצא את
דרכו לקיבתו.
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מאחר שאין דרכם של בלונים להישאר לנצח בקיבתם של ילדים
– עשה גם בלוננו הכחול את דרכו החוצה .הפתעתו של מודי עם
צאת הבלון הייתה רבה כשגילה שהבלון הוא ירוק ,ובפליאה רבה
שאל“ :הרי הבלון היה כחול ,למה הוא יצא ירוק?” שיעור ראשון
בכימיה ...אכן ,הבלון שבלע אהוד היה כחול ,אך זיכרון הבלון הכחול,
הבלון הראשון שלי שהתפוצץ ,היה עדיין שקוע בתודעתי בתרדמת
עמוקה.
ושוב נוקפות השנים ובמהלכן נוסף עוד דור למשפחתנו – והתברכתי
בנכדים ,שגם הם אוהבים בלונים ,הממשיכים להיות בני בית בביתנו.
וכך מגיעה שנת  .1986האירוע המיוחד והמרגש בשנה זו היה
הצטרפותי למסע של אחייניתי לברזיל הרחוקה לאמץ את ּבִתה.
החוויה ממסע מרגש זה הייתה עמוקה ונגעה בכל הנימים המשתרגים
לאורכה ,לרוחבה ולעומקה של נפשי.
תגובת הנימים לא איחרה לבוא .ומעשה שהיה כך היה:
הוזמנתי לחגיגת יום הולדת של ילדה במשפחתם של אולגה
וארנולדו ,שבביתם התגוררנו בימי שהותנו בברזיל .בסיומה פוזרו
בלונים בכל הצבעים ,והנוכחים התבקשו להרים איש איש בלון .אני
– בלי היסוס קל שבקלים – הרמתי בלון כחול ,ובאותו רגע כבמגע
מטה קסם ,קם מתרדמתו זיכרון הבלון הכחול ,הבלון הראשון שלי
שהתפוצץ ,הרחק בדויד-הורודוק עיירת הולדתי.
תליתי אותו מעל למיטתה של התינוקת.
בשובנו ארצה המשיך הבלון למלא את תפקידו מעל מיטתה
בירושלים ,וכשמלאו ימיו לא התפוצץ ,אלא פשוט הצטמק ופינה
את מקומו לבלון כחול חדש.
לא תיארתי לעצמי שאצטרך לחצות ימים ואוקיינוסים ,הרחק
מדויד-הורודוק שבמזרח פולין (היום בלארוס) ועד לברזיל הרחוקה,
כדי שזיכרון הבלון הכחול – הבלון הראשון שלי שהתפוצץ – יתעורר
מתרדמתו וישוב למלא את תפקידו לשמח אותי .אותה שמחה
שנמנעה ממני במפגשנו הראשון כאשר התפוצץ.
מאותו יום שימש הבלון הכחול מרכיב מרכזי במערכת המפגשים
נכדי בילדותם .בלונים – ובעיקר בלונים כחולים – נמצאו
שלי עם ַ
תמיד בארון ההפתעות שבביתי .בימי ההולדת שלהם שנהגתי לחגוג
עמם במתכונת יום כיף ,שימשו הבלונים תפאורה עיקרית.
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השנים המשיכו לנקוף ,ואני בת שבעים .הנכדים האהובים שלי ערכו
לי יום כיף כדוגמת ימי הכיף שנהגתי לערוך להם ,ובין ההפתעות
שהכינו לי היה בלון כחול ואליו צורף פתק“ :לסבתא ,לזכר הבלון
הכחול – הבלון הראשון שלך שהתפוצץ – שלא תהיי עצובה”.
והשנים בשלהן ,ממשיכות לנקוף ,ואני בת שמונים .לציון התאריך
המיוחד החלטתי לסגור מעגל עם הבלון הכחול .על הקיר ליד דלת
ביתי תליתי שלט“ :שמונים בלונים כחולים לזכר הבלון הראשון
שהתפוצץ” .מילים המרמזות מה מצפה לנכנסים הביתה.
בתוך סלון ביתי היו  79בלונים כחולים מלאים בהליום ,צובעים את
כששחררתי אותם
תקרת החדר .הביתה הבאתי אמנם  80בלונים ,אך
ִ
לכיוון התקרה ,אחד מהם התפוצץ ,זכר לבלון הכחול ,הבלון הראשון
שלי שהתפוצץ לפני  75שנה ,ואני בת חמש.
למחרת בבוקר נראה חלל החדר מלא בכוכבים כחולים הנושרים כל
אחד בקצב שלו לכיוון הרצפה .בלונים עם נשמה עבר הרהור במוחי.
 79בלונים כחולים צמודים לתקרה
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ממש כמו בני אדם הנולדים באותו הזמן אך חייהם נמוגים בקצב
שונה .הסתכלתי איך הם נעים ללא הפסקה ,כאילו מנסים לדחות
את זמן הגעתם לרצפה ,שנראתה להם כסוף הדרך .וגם אז מנסים
להישאר זקופים ולא ליפול על צדם .דומה היה כי הם מחפשים עזרה
כדי לדחות את בוא הקץ.
אכן ,אחדים התמקמו במקום שבו ימצאו תמיכה ויישארו זקופים
עוד זמן מה ,כמו הבלון שנחת בכד הצבעונים האדומים והאריך חיים
יותר מחבריו ,זקוף .אחרים מצאו תמיכה בין הכריות שעל הספות,
וכשעבר עוד יום מצאנו רבים מהם שכובים על צדם על הרצפה .אלה
לא שרדו .פרט לבלון אחד ויחיד שעזב את חבריו הבלונים הכחולים,
נדד מהסלון לחדר האוכל והמשיך לנדוד עד שהגיע לחדר השינה,
ונעצר זקוף ליד מיטתי.
אין לי ספק שלבלון הזה הייתה נשמה יתרה .הוא “נשלח” אלי והצליח
למצוא אותי .מטרתו הייתה לפצותני על הבלון הכחול ,הבלון
הראשון שלי שהתפוצץ אי שם בדויד-הורודוק ,עיירת הולדתי.
והיום – בכל בגד שאני לובשת ,בכל אביזר שאני מוסיפה ללבושי
ובכל תכשיט שאני עונדת מככב הצבע הכחול על גווניו ,בקטן או
בגדול.
בביתי פזורות “נקודות חן” ,ואף הן בגוני הכחול.
ציור מעשה ידיו של אהוד שנתן לי ליום הולדתי תלוי למראשותי
בחדר השינה .הוא מספר את כל שלבי סיפור הבלון הכחול.

בלון כחול ליד
המיטה שלי

עם אמא בחצר הבית בדויד-הורודוק

ילדות בדויד-הורודוק
עיירת הולדתי ,שבה ביליתי את ילדותי המוקדמת ,הייתה קסומה.
בתיה הקטנים בנויים מעץ ומכוסים ברעפי עץ או קש .בחצרות
הבתים היו לול ,רפת ,גינת ירק ועצי תפוח ,אגס ודובדבן .בכל
חצר הייתה באר שממנה שאבו את המים לתוך דליים שנסחבו אל
תוך הבתים; והיו ממלאים בהם את המכלים המיוחדים התלויים
במטבח ובחדר הרחצה ובהם מותקן ברז .מים אלה שימשו אותנו
לצורכי היומיום .גם בית השימוש היה בחצר .מאחר שהייתי
קטנה כל כך ,אסור היה לי לשבת מעל בור השופכין ,ולכן הייתי
יושבת על סיר ,בדרך כלל בתוך הבית ,אם כי אהבתי להצטרף –
יחד עם הסיר – לישיבה משותפת עם חיה בבית השימוש שבחוץ.
כאן "נולד" החיקוי של הזקנות דוברות היידיש המשוחחות אודות
פיטום האווזים.
הרחובות בעיירה לא היו סלולים ,ואחרי ימי גשם אחדים שהופיעו
לא אחת גם בקיץ ,נקוו ברחובות שלוליות בוץ שנותרו ימים ארוכים.
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לאט־לאט התרגלתי לפער שבין המציאות ובין התמונות שבזיכרוני
והמשכתי ליהנות מהסיור בהדרכתו של איסר .מדי פעם ,כשהיינו
מגיעים למקום שהזכיר לי אירוע מסוים ,סיפרתי בהנאה מרובה
את הסיפור השמור בזיכרוני ונוכחתי כי אין דומה ההנאה מסיפור
המסופר ברמת חן להנאה מאותו סיפור המסופר בדויד-הורודוק.
למרות הגשמים והשלוליות היה גם קיץ בעיירה שלי – התירס,
העגבניות והמלפפונים הבשילו ,והילדים שיחקו בחוץ כמו כל ילדי
העולם.

שלולית אופיינית ביום קיצי

זו הסיבה לכך שהאזור כונה “אזור הבלוטס” ,שפירושו “שלוליות
בוץ” ,שכן נוסף לשלוליות היו במקום מאז ומתמיד גם ביצות.
ביתנו עמד ברחוב ראשי ,ובו לא היו שלוליות רבות ,אך הסמטה
שמולו הייתה משופעת בהן תמיד .המראה הזה נחרת בזיכרוני והוא
שסייע לי להיפטר מהתסכול שאחז בי בביקורי הראשון בעיירה
ב־.1986
באותו ביקור השתתפו גם איסר דודי ומודי בני הבכור .בהגיעי אז
לדויד-הורודוק ציפיתי שאצליח להתמצא בה על סמך התמונות
שנחרתו בזיכרוני מימי ילדותי .נחלתי אכזבה .עמדתי מתוסכלת
כאילו הגעתי לעיירה זרה ולא לעיירה שלי ,ורק אחרי רגעים ארוכים
של ריכוז התבהרה תמונת המפגש בין זיכרון הילדות ובין המציאות.
בשמחה מהולה בהיסוס אמרתי" :נדמה לי שהסמטה עם השלוליות
אשר מולה אנו עומדים היא זו שהייתה מול ביתנו ".איסר שעזב את
דויד-הורודוק ועלה לארץ־ישראל בגיל עשרים ,אישר את השערתי.
הרגשתי הקלה .ובכל זאת ,המראות שנשאתי עמי מגיל שש המשיכו
לתעתע בי.
את ביתנו לא מצאתי ,שכן אחרי שעלינו ארצה הוא נמכר ונהרס,
ובמקומו נבנה בית אחר .גם זו הייתה אכזבה ,שכן החצר וכל אשר
היה בה שינו את פניהם .ואז ביקשתי ללכת לנהר .אחרי כמאתיים
מטר הופיע הנהר לנגד עיני ושוב הרגשתי תסכול ,שכן בזיכרוני
הייתה הדרך אליו ארוכה ומתמשכת.

הגידולים החקלאיים בגינת ביתנו היו באחריותה של סבתא –
ּ
מפרייה,
ובשליטתה; אף אחד מלבדה לא טיפל בגינה ,ולא אסף
ובייחוד בחלקת התות – אפילו לנו ,הנכדים האהובים עליה כל כך,
לא עשתה הקלות.
גם רפת הייתה לנו בחצר ומעליה המתבן הזכור לטוב .אהבתי את
המתבן ואהבתי לטפס אליו .מכיוון שאסרו עלי לעשות זאת בעצמי,
הייתי “סוחבת” את אמא לטפס אתי למתבן ,עם מיץ התפוזים כמובן,
ובסופו של דבר שתינו היינו מרוצות :אני מהמתבן ואמא מכך
ששתיתי את המיץ.
ברפת הייתה לנו פרה אחת חומה שקראו לה מיינקה ,והיא סיפקה
את החלב לכל צורכי הבית .זכורה לי תמונה שבה סבתא יושבת על
הספה בחדר האוכל ואוחזת בין ברכיה כלי עץ מיוחד – מחבצה,
וחובצת בו גבינה ,שמנת וחמאה מהחלב של מיינקה שלנו .ואיזה
טעם נפלא היה לשמנת ,לגבינה ולחמאה מעשי ידיה של סבתא.
לימים ,שנים אחרי שהגיעו סבא וסבתא ארצה ,ספקה סבתא כפיים
כאשר גילתה כי אני מעדיפה מרגרינה ולא חמאה ,והביעה את צערה
על כך במילים“ :אוי ,וויי איז מיר?” (אוי לי) ,את שגדלת על חמאה
מעשה ידי מעדיפה מרגרינה?!” אולי בשל כך דחיתי את החמאה של
תנובה שאינה דומה בטעמה לחמאה מעשה ידיה של סבתא.
אהבתי לראות את מיינקה הפרה מלחכת עשב בחצר ,אהבתי גם
לראות את מטרונה ,העוזרת הגויה שלנו בעלת הפנים המחוטטות
– זכר למחלת אבעבועות הרוח שבה חלתה בילדותה – חולבת את
הפרה שלנו .באחד הימים בישרו לי שבקרוב תמליט מיינקה עגל
או עגלה .כולם ציפו שתהיה זו עגלה ,כדי שתגדיל את תנובת החלב
בבוא העת.
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נהר ההורין הזורם בעיירה שלי היה מקום בילוי לגדולים ולקטנים,
ולגדות הנהר היו קשורות סירות (“לוטקס” בשפת המקום) .הצעירים
והצעירות היו יוצאים לחתירה ,ואנחנו הילדים צפינו בהם בקנאה.
הבילוי שלנו היה לטבול במימי הנהר .הייתי באה עם אמא וטובלת
באזור שהוקצה למטרה זו :מעין צריף ללא גג השקוע במי הנהר
ובו משענות לידיים (“קופלנייע” נקרא המקום) .השחייה הייתה
נחלתם של מעטים ,ואלה היו מושא לקנאה .שנים עברו עד שלמדתי
לשחות.
צעירים בסירה על הנהר

התרגשתי לקראת ההמלטה ורציתי לראותה ,והנה בבוקר חורפי
אחד ,עם קומי מהשינה בישרו לי על הפתעה הנמצאת במטבח.
בהיכנסי פגשו עיני עגל שיצא לאוויר העולם בשעות הלילה והוכנס
למטבח בגלל הקור העז .העגל היה שחור ולו כתמים לבנים .ישבתי
לידו וליטפתי אותו .אחרי יום סיפרו לי שהוא יישלח למכירה .הייתי
המומה“ .הוא לא הספיק להיקשר לאמו ולכן לא יסבול מהניתוק
ממנה ”,הסבירו לי.
כשהתרחקה העגלה אשר נשאה את העגל מהרפת מילאו את החצר
קולות הבכי של מיינקה והגיעו עד הבית .געיית הבכי הייתה שונה
כל כך מהגעיות המוכרות לי ,וגרמה לי עצב עמוק .שאלתי שאלות ,אך
התשובות לא הניחו את דעתי .לא יכולתי להבין את השיקול הכלכלי.
רגעים ספורים הספיקו למיינקה שלנו כדי להטמיע את ריחו של העגל
הרך ולרצות אותו לידה כדי שיינק מעטיניה המלאים בחלב .הזדהיתי
עם האינסטינקט הטבעי שלה כשלקחו לה את פרי בטנה.
כשהייתי בת חמש וחצי התחלתי את לימודי בגן הילדים בדויד-
הורודוק .השפה המדוברת בגן הייתה עברית ,השירים ששרנו היו
בעברית והנושאים שלמדנו היו כמובן קשורים לארץ־ישראל .במחצית
השנייה של שנת הלימודים למדנו להכיר את האלף־בית העברי ,למדנו
את יסודות הכתיבה והקריאה ואף למדנו חשבון .הגן היה חלק בלתי
נפרד מבית הספר ולכן הוא נקרא “מכינה” ,והתעודה שניתנה בסוף
שנת הלימודים הייתה במתכונת התעודה של בית הספר ,והופיעו
בה כל הנושאים שעסקנו בהם במהלך שנת הלימודים .למרות הכול,
אנחנו הילדים המשכנו לקרוא למקום גן ולא מכינה.

אחת לשבוע הייתה נשמעת צפירה מכיוון הנהר ,ואז ידענו כי
ספינת הקיטור – היא ה”פרחוד” בשפת המקום – מודיעה על בואה
מפינסק השכנה .היינו רצים לכיוון הנהר לראות את הפלא הגדול
שט על פני הנהר.
אהבתי לראות את שובלי המים שהשאירה הספינה מאחוריה על
פני הנהר השקט .אחרי שהספינה עגנה ולאחר שהנוסעים אשר
זכו לבקר בפינסק ירדו מהספינה הייתי מסתכלת בהם ומדמיינת
לי אילו פלאי עולם ראו בעת ששהו מחוץ לדויד-הורודוק עיירתם.
אהבתי גם לראות את הספינה מפליגה בעודה צופרת ושובלי עשן
לבן מלווים אותה ממעל .הייתי מסתכלת בה
עד שנעלמה מהעין.
עם בוא החורף קפא הנהר ,והמחליקים על
הקרח החליפו את השוחים במים .גם בהם
הסתכלתי בקנאה .ביניהם הייתה גם חיה
אחותי ,שהפליאה בהחלקה .בילדותי לא
הצלחתי ללמוד להחליק ,ולימים כשהייתי
נכדי למשטח החלקה
סבתא והלכתי עם ַ
ברמת גן הסתכלתי שוב בקנאה במחליקים.
הפעם היו אלה הנכדים שלי.
בנהר הקפוא היו פזורים פה ושם פתחים
החצובים בקרח ,ודרכם אפשר היה לדוג את
דגי הפלוטקס .הפתחים נסגרו בפקקי קרח
עם סיום הדיג.
סבא אהב מאוד את טעמם של דגי הפלוטקס
המטוגנים שסבתא היטיבה להכין ,אך נזהר
באכילתם שכן הדגים הקטנים היו משופעים

תעודת הגן
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בעצמות .באחת מארוחות הערב הושיט לפי מזלג ובו פיסה מהדג
הטעים .בלעתי את הדג בהנאה ,אך עצם נשארה תקועה בגרוני.
אחרי ניסיונותיה הכושלים של אמא לשחרר את העצם מגרוני ,הוזמן
“רופא” המשפחה הגוי ד”ר מרייקו .ידעתי שהוא נוהג להשתמש
בכפית שבאמצעותה לחץ על הלשון כדי להיטיב לראות לעומקו
של הגרון .לא אהבתי בדיקה זו ,ועוד לפני בואו אספתי את כל
הכפיות מהמטבח והחזקתי אותן בידי מאחורי הגב .ביקורו של הד”ר
היה אפוא לריק .אמא הודתה לו ושיחררה אותו לביתו ,ואני שכבתי
לישון כשעצם בגרוני וקמתי למחרת בבוקר ,והיא עדיין הייתה שם.
לגן לא הלכתי .ביליתי את הבוקר עם אמא בצביעת תמונות בחוברת
שבה היו תמונות ללא צבע .העצם לא הציקה לי ונהניתי מחברתה של
איסר עם חיה ִואתי אמא .אף כי לא התלוננתי אמא לא שכחה את העצם שבגרוני וברגע
שאפשר לה
מסוים ביקשה לבדוק אותו .לבקשתה פערתי פה גדול ִ
לתחוב בזריזות את אצבעה פנימה ולשחרר את העצם מגרוני.
בובות השלג שבנינו באותם ימי חורף ארוכים נראו כקישוט למשטחי
הלובן שכיסו את העיירה ונקשרות לזיכרון חג החנוכה; מאז ומתמיד
היה חנוכה החג האהוב עלי .שמונה ימים של הדלקת נרות ,לביבות
מטוגנות ,סופגניות מתוקות ומשחק בסביבונים .מכל אלה נהנו כל
בני המשפחה – והמנהג של מתן מעות חנוכה עלה על כולם .הוא
נועד רק לילדים.
בהגיענו ארצה לא הסתפק אבא במתן מעות החנוכה במטבע הארץ־
ישראלי ,אלא צירף לכך “שיעור בחשבון” בדמות טור חשבוני .בנר
ראשון קיבלנו  1מיל ,בנר שני – שניים ,בנר השלישי ארבעה מיל,
בנר רביעי – שמונה ,וכך הלאה .סך הכול הצטבר הסכום ל־ 255מיל,
שהם  25גרוש וחצי .כדי להמחיש את ערך הכסף יש להבין שגביע
גלידה עלה חמישה מיל ,כלומר חצי גרוש .גם במושגים של אז לא
היה זה סכום גדול ,ובכל זאת הייתי מרוצה ,וה”משחק” היה נחמד.
שמחת החג לא הסתיימה אצלי בהדלקת הנר השמיני שכן יומיים
לאחר מכן ,ב־ג’ בטבת ,חל יום הולדתי ,ומתנות יום ההולדת הצטרפו
למעות החנוכה.
יום הולדתי האחרון בדויד-הורודוק היה אירוע לא שמח ,בלשון
המעטה .ומעשה שהיה כך היה:
בשובי לגן לאחר חופשת החג הזמנתי את חברותי לחגוג את יום
הולדתי בביתנו ביום שלמחרת .בבואי לגן ביום המיועד קידמוני

אמא ובנותיה

כמה מחברותי במתנות שהגישו לי .חזרתי הביתה שמחה במתנות
ובציפייה לחגיגה ,אולם לאחר שעה קלה התלוננתי על כאב ראש
וגרון .אמא העיפה עין לפי הפעור וקבעה :אנגינה .אחר הצמידה את
שפתיה למצחי וקבעה :חום .המדחום שהושם מתחת לבית שחיי
אישר את האבחנה .אמא אמרה שלא נוכל לערוך את החגיגה כמו
שתכננו ,מחשש שאדביק את הילדות האחרות.
ִ
נעצבתי ,אך קיבלתי את הדין והתנחמתי במתנות שכבר היו
באמתחתי...
בשעה היעודה הגיעו הילדות ,אמא קיבלה את פניהן מחוץ לבית
והסבירה להן מדוע בוטלה המסיבה אך הבטיחה שנערוך חגיגה
אחרי שאבריא .הילדות הופתעו והתאכזבו ואחרי רגע דומיה נשמע
קולה של אחת מהן שביקשה לקבל בחזרה את המתנה .חיש מהר
הצטרפו גם האחרות לבקשה .אמא נכנסה הביתה וחזרה עם כל
המתנות פרט לטבלת שוקולד שהספקתי לזלול – וגם במקרה זה,
כמו תמיד ,מצאה פתרון :טבלת שוקולד חלופית .הילדות עזבו
אמנם מאוכזבות אך המתנות בידיהן ואילו אני נותרתי מאוכזבת,
חולה ובלי המתנות...
מאז בכל שנה ביום הולדתי אני שבה ונזכרת ָ ּבאירוע המתסכל,
ומתפללת שאהיה בריאה.
חג אחר שזכור לי הוא ט”ו בשבט .לקראת החג נהג סבא להזמין אצל
אחד הסוחרים בעיר הגדולה מקצת פירות החג המיובאים מעבר
לים .התמרים ,התאנים ,החרובים והשקדים מסמלים ארץ זבת חלב
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ודבש ,וכזאת הייתה ארץ־ישראל בדמיוננו .אהבתי את הפירות ואת
הטעימה מהם .כאשר התכנסנה כל המשפחה מסביב לשולחן היה
סבא לוקח בידו פרי מהסלסילה ,מראה לנו אותו ומוסיף כמה מילות
הסבר על עץ התמר הגבוה ועל השקדייה בפריחתה .גם בגן הייתה
הגננת נותנת לנו לטעום מפירות החג ,וליווינו את הטעימה בשירי
ארץ־ישראל.
את השיר “השקדייה פורחת” למדתי בגן שבדויד-הורודוק הרחוקה
והקרה .בסיום שנת הלימודים בגן העלינו הצגה הקשורה לטבע ובה
הופיעו שמש ,פרחים וציפורים .אני הייתי ציפור עם כנפיים .מירה’לה,
בתם של דודי שמחה ודודתי ציפה ,שהייתה צעירה ממני בשנה אחת,
עדיין לא למדה בגן ,אך הוזמנה לחגיגת הסיום .היא לבשה תלבושת
מההצגה והופיעה לצד ילדי הגן בתצלום סוף השנה .הדבר לא היה
לרוחי ,והבעת פני הכועסת מונצחת בתמונת הסיום.
דווקא עם אחיה הקטן של מירה’לה – נונו (נח) ,הצעיר ממני בארבע
שנים – אהבתי מאוד לשחק .באחד הימים כשהייתי בת שש ,הביאו
אותו אלינו ובילינו יחד בוקר נחמד .הייתי הגננת שלו ובחרתי
במשחקים שידגישו כמה אני גדולה וכמה הוא קטן.
כשהגיע הזמן להחזירו הביתה הטילו עלי את המשימה .הייתי גאה
הבעת פני מעידה על עמדתי בעניין מירה’לה וחגיגת הסיום

דודה ציפה עם
מירהלה ונונו שנספו
בשואה בפינסק

מאוד שסומכים עלי ,ויצאנו לדרך שנראתה לי ארוכה מאוד .באמצע
הדרך התחשק לי לקחת את נונו על הידיים ,הרי אני גדולה .וכשהוא
סירב ,שלפתי “נשק סודי” בתקווה שהדבר ישכנע אותו :ידעתי שהוא
מפחד מדקירת סיכה ,ואמרתי לו שיש לי סיכה ואף הגדלתי לעשות
ואיימתי שאדקור אותו בלשונו אם יסרב לבקשתי.
הילד נכנע לאיומים ,ולקחתי אותו על הידיים .לא הספקנו להתקדם
הרבה ונונו צנח מידי .היינו כבר קרובים לביתו ,אבל כשראיתי דם על
מצחו של בן דודי חשבתי כי מוטב שאחזור לביתנו ,ואמא שלי תטפל
בפצע .אמא לא הרבתה בשאלות על נסיבות הפציעה והסתפקה
בחבישה בלבד .שמחתי על כך .ושוב יצאתי לדרך להחזירו הביתה.
הפעם ,כשידו בתוך ידי ואין לי שום רעיונות של ילדה שובבה הרוצה
להוכיח כמה היא גדולה .הגענו בשלום לביתו של נונו ושוב שמחתי
שגם אמא שלו לא הרבתה בשאלות על סיבת האספלנית על מצחו.
●
בוא האביב בדויד-הורודוק בישר על הפתעה המצפה לנו בפתח
בתינו ולאורך רחובות רבים ...נהר ההורין שהיה קפוא כל ימות
החורף החל להפשיר ומימיו הציפו את הרחובות .אין ספק שהייתה
זו הפתעה גדולה לקום בבוקר ולגלות שבמקום רחוב זורם נהר
בפתח ביתך .לא היה קץ לשמחה ,כי התנועה הייתה אפשרית אז רק
באמצעות סירות ,וניצלתי כל הזדמנות להצטרף למבוגרים אשר
יצאו מהבית לענייניהם .ועם זאת היה גם מי שסבל באווירה הציורית
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הזאת .אלה היו התושבים שלביתם לא הובילו מדרגות ,והמים חדרו
אל תוך הבתים.
בתום הפשרת הקרח בנהר הסתיימה גם חגיגת השיט בין הבתים.
המים חזרו לזרום בנהר והשאירו את הרחובות משובצים מרבצי
בוץ ,וכך קיבלנו את הקיץ.
אך עוד לפני כן ,עם בוא האביב הגיע גם החג שההכנות לקראתו היו
אהובות עלי כמו החג עצמו :פסח .החלפת כלי החמץ בכלי הפסח
נראתה בעיני טקס קסום ,ועד היום שמור בזיכרוני שולחן ליל הסדר
ערוך בכלים יפים ומיוחדים .את המצות נהגו להזמין במאפייה,
ואהבתי להתלוות אל אמא ולעזור לה לשאת את תיבת הנצרים
המרופדת במפה צחורה שבה הנחנו את המצות .רבים כמונו נראו
ברחוב המוביל למאפייה ,והדבר נראה כתהלוכה המבשרת לשכנינו
הגויים שחג מיוחד עומד בפתח.
גרנו במקום מרכזי בעיירה בין שכנים יהודים ומולנו עמד כאמור
ביתו של כומר העיירה .עם ילדיו ,שהיו בני גילי ,לא רק רבנו .לפעמים
שיחקנו יחד ,כשלא היינו ברוגז .בחצרם ,בקרבת הגדר היו נטועים
עצי דובדבן ,ואנחנו ,הילדים שהתגוררנו בסביבה ,היינו רצים לגדר
ואוספים את הפירות שנשרו מהענפים העמוסים שפנו אל עבר
המדרכה.
באחד הערבים החלה לנשוב רוח חזקה וכמות עצומה של פרי
החלה לנשור .מצוידים בכלים רצנו לאסוף את השלל הרב ,ועוד
אנחנו אוספים את הדובדבנים הגיע עדר עזים מהמרעה בדרכו לדיר
וכדרך בעלי החיים הטילו חבריו את גלליהם גם על המדרכה :אותה
המדרכה אשר ממנה אספנו את הדובדבנים.
כשמלאו הכלים ,נכנסנו הביתה ליהנות מהאסיף ,ולתדהמתנו
גילינו תערובת של דובדבנים וגללי עזים .מאז נכנס הביטוי
“ציגינע בובקעס” למילון המשפחתי שלנו ,ובכל פעם שמוזכרת
עז בשיחותינו אני נזכרת באירוע ובצמד המילים “ציגינע בובקעס”
אשר מושמע בדרך כלל בצליל מיוחד ,בהנאה ובחיוך.

אבא (שורה ראשונה  -ראשון מימין) עם מורי בית הספר

סיומה של תקופה
אני שומעת את שירו של חיים נחמן ביאליק“ ,לא ביום ולא בלילה,
חרש אצא לי אטיילה ,לא בהר ולא בבקעה ,שיטה עומדה שם
עתיקה ”...ומתרגשת .הוא מחזיר אותי אל ילדותי המוקדמת,
ובדמיוני שוב אני בזרועותיו של אבא ,המנענע אותי בעדינות לקצב
שיר הערש שהוא שר ,מנסה להרדים אותי .היה זה תפקידו של אבא,
שכן אמא – שהייתה ידועה בזיופיה – ויתרה מראש.
שירים נוספים שיש להם השפעה דומה והושמעו באוזנַ י לפני שנות
ו”שכַ ב ְ ּבנִ יְ ׁ ,שכַ ב
דור הם “שכב הירדם” (מאת אהרון ליבושיצקי) ׁ ְ
ִ ּב ְמנו ָּחהַ ,אל נָ א ִּת ְב ֶּכה ָמ ָרהַ .על יָ ְד ָך יוֹ ׁ ֶש ֶבת ִא ְּמ ָךׁ ,שוֹ ֶמ ֶרת ִמ ָּכל ַרע”
(מאת עמנואל הרוסי).
אך לא תמיד אבא היה שם כדי לשיר לי שירים .ב־ 1930הוא נסע
ללימודיו בגרמניה ,ובימים אלה נאלצתי להירדם בלא שירי ערש
ברקע ...בקוצר רוח הייתי מחכה לבוא הקיץ ,לתקופה שבה הבשיל
התירס בגינה .ידעתי שבתקופה זו יגיע אבא ויהיה רק שלי ,כמעט.
בימים שאבא היה אתנו הרבינו לטייל בשדות ולאורך הנהר ,והייתי
אוספת חלוקי נחל וקוטפת גבעולי עשבים פורחים .לעתים ליקקתי

ֵאי־שם בביצות דויד-הורודוק | | 55

|  | 54יופי נחמה

אך דרכנו לארץ־ישראל החלה שנים לפני עלייתנו בשנת .1934
השנה היא  ,1917מלחמת העולם הראשונה בעיצומה ,ואבא לומד
במוסקבה :תחנה שלישית בלימודיו התיכוניים .תחנתו הראשונה
הייתה בסטרובין ,עיירת מגוריהם של סבו וסבתו ,יעקב ופריידה
מישלוב לבית יכניץ' ,הורי אביו משה־אהרון.

יעקב מישלוב ,סבא של אבא

אבא בחדר העבודה

אחרי ששריפה כילתה את בית הספר שלמד בו עבר אבא לתחנה
השנייה :ורשה ,והמלחמה אילצה אותו לעבור לתחנה השלישית,
היא מוסקבה .אמנם במוסקבה לא קיבל את תעודת הבגרות ,אך
שם התרחש האירוע המכונן בחייו .כמו כל הסטודנטים היה אבא
מעורב באירועי התקופה ,השתתף בהפגנות נגד הצאר ובאחת
מהן אף פרץ מקהל המפגינים ,רץ לעבר ה”פריסטף” ,הוא קצין
המשטרה אשר ייצג את שלטון הצאר ,וקרע מעל כתפו את הכתפייה
המסמלת שלטון זה .באותה הפגנה הבחינה עינו במודעה המופנית
לנוער היהודי וקוראת לו ליטול חלק באספה ציונית .אבא הגיע
לאולם שהוזמן אליו ומצא אותו מלא בבני נוער יהודים .על הבמה
המקושטת בתמונתו של הרצל עמד אדם גוץ למראה והלהיב את
הקהל בקריאות "עם ישראל חי".

פריידה מישלוב ,סבתא של אבא

גלידה מתוך גביע שקנה לי אבא אצל רוכל שהיה מסיע ברחובות
עגלה מיוחדת ומכריז על מרכולתו“ :מורוז’ינה ,מורוז’ינה” – גלידה.
באותם הימים לא הייתה ילדה מאושרת ממני.
בכל הטיולים היה אבא מצויד במצלמה שהביא מגרמניה .הוא צילם
אותי כדי להנציח איך גדלה ילדתו הקטנה במשך שנת היעדרותו.
את התמונה לקח אתו לגרמניה והציב אותה על שולחן העבודה
שלו לצד תמונותיהן של אמא ושל חיה .אבא היה מקל כך מעט את
געגועיו אלינו( .אחת מאותן התמונות ניצבה על המזנון בביתו עד
סוף ימיו).
כך התנהלו חיינו במשך שלוש שנים ,עד שביום אחד בהיר הגיע
מאבא מכתב ובו הבשורה המפתיעה ,שלא רחוק היום וחלום
העלייה לארץ־ישראל יהפוך למציאות .ההתרגשות בבית הייתה
גדולה וחיכינו לבואו .אף על פי ששובו התעכב ריחפה בבית אווירת
הבשורה שבקרוב עולים לארץ.

תמונות שליוו את אבא עד סוף ימיו
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"צמרמורת עוברת בגופי אפילו עכשיו כשאני נזכר במעמד ההוא",
העיר אבא כשתיאר את צעדו הראשון אל עבר הציונות" ,וקריאות
עם ישראל חי מהדהדות באוזני כאילו לא חלפו  68שנים".
בשעת לילה מאוחרת חזר אבא לחדרו שונה מכפי שיצא ממנו באותו
הבוקר :תוכן חדש נמזג לחייו .ושוב ,בגלל המצב הפוליטי הבלתי-
יציב הוא נאלץ לעזוב את מוסקבה לז’טומיר ,התחנה הרביעית
בלימודיו .שם קיבל תעודת בגרות וגם פגש בסטודנטים יהודים
שכבר חברו לתנועה הציונית .הרגשה נפלאה אופפת את אבא
כשהוא זוכה להשתייך לחבורה בעלת רעיון חדש ,שהרקע המשותף
שלה הוא שכולם יהודים.
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מראשית שנות העשרים ,עת שהוכרה הציונות כתנועה חוקית,
החלה העברית לפרוח .עד  ,1934שנת עלייתנו ארצה ,הספיק אבא
לפתוח את בית הספר העברי המסונף לרשת “תרבות” שפעלה
במזרח פולין ובליטא ,ולנהלו בהצלחה רבה – ושימש בתפקיד זה בין
השנים  1924ו .1930-הרוח הציונית אשר שררה בעיירה הפרתה את
התפתחות בית הספר ,ועברית הייתה לשפה המדוברת בקרב יהודי
העיירה ...צעירים ובוגרים למדו עברית וילדי בית הספר שהשתייכו
גם לתנועת “בני יהודה” נשבעו לדבר אך ורק עברית .אין פלא אפוא
ששפת האם שלי הייתה עברית .עם אמא ועם סבתא דיברתי יידיש.
פולנית לא נשמעה בביתנו ולא הבנתי מילה בשפה זו.

ב־ 1918עבר אבא ללמוד בקייב בבית הספר הגבוה למסחר ,אך
אי השקט הפוליטי המתמשך ברחבי רוסיה לא ִאפשר לו להמשיך
בלימודים והוא חזר לדויד-הורודוק.
השנה היא  .1919בעיירה פוגש אבא בפעילות ציונית מאורגנת –
אך במחתרת ,שכן התנועה הציונית הייתה מחוץ לחוק .מנגד היו
גם צעירים יהודים שמצאו את מקומם במפלגה הקומוניסטית.
אבא פגש בבן העיירה שחבר לקומוניסטים והלה הקניט את אבא.
כשהאיש דיבר בגנות ארץ־ישראל סטר לו אבא על פניו ,והלה אמר:
“ז’נדרם תהיה בארץ־ישראל ”.תגרה אמנם לא התפתחה מפאת
פחדו של האיש מנחת זרועו של אבא ,אך אבא חשש שהעניין ידווח
לשלטון וכך תתגלה השתייכותו לתנועה האסורה.
שוב עזב אפוא אבא את מקום מגוריו ,והגיע הפעם למוזיר ,השוכנת
 150קילומטר מזרחית לדויד-הורודוק ,שם מצא עבודה – והגורל
הפגיש אותו עם אמא.
בשובו לדויד-הורודוק התמסר אבא לפעילות ציונית .בתוך כך היה
פעיל בסניף התנועה הציונית בעיירה ,למד עברית על בורייה ועיניו
ולבו היו מופנים לארץ־ישראל .בראשית  1921אף תיכנן לעלות
ארצה ,אך אי שקט שהידרדר לכדי מאורעות דמים בארץ־ישראל,
גרם לכך שהבריטים עצרו את עליית יהודים לארץ ישראל ,ותוכניתו
של אבא לעלייה השתבשה.
אז הזמין אבא את אמא לחבור לחייו ולבוא לדויד-הורודוק .אמא
“הרימה את הכפפה” ,הגיעה לעיירה שסופחה בינתיים לפולין ,וב־26
באוגוסט  1921הם נישאו כדת וכדין.

ב־ ,1933היא השנה השלישית ללימודיו האקדמיים של אבא
בברסלאו שבגרמניה ,החלו רוחות הנאציזם לנשוב משב רוח מאיים.
אבא הבין כי הכרזה אשר דיברה על “הדם היהודי שיזוב מהסכין” לא
הייתה איום סרק .בתחילת השנה הרביעית – שאמורה הייתה להיות
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האחרונה לקראת קבלת התואר הנכסף בכימיה – הפסיק אבא את
לימודיו .פניו היו מועדות הביתה ,אל אמא ,אל חיה ואלי ,ובאופק
הרחוק – אך המתקרב – ראה את ארץ־ישראל.
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וכך תיאר דודי איסר ביומנו את הפרידה מאתנו ,בערב האחרון שלנו
בדויד-הורודוק.

בדרכו הביתה לדויד-הורודוק התעכב אבא בוורשה ,שם עבד וחסך
כסף כדי לממן את הנסיעה ארצה .אחיו חיים היה בעל תואר דוקטור
לכימיה ומומחה בצביעת פרוות ,ואבא עבד בבית החרושת שהיה
בבעלותו .בד בבד פעל אבא לקבלת האישורים הנחוצים לעלייה.
נוסף לסרטיפיקט מהשלטון הבריטי ,היה עליו להצטייד באישור
מההסתדרות הציונית ,המאשר את הרישום לעלייה .קבלת האישור
נערכה לפי מועד הרישום ,והתור היה ארוך .לאבא עמדה זכותו
כפעיל ציוני ,וזכות זו נתנה לו עדיפות בקבלת האישור .ואז הגיע
גם הסרטיפיקט ,ושני האישורים קירבו אותנו עוד שעל לעבר ארץ־
ישראל.
אכן ,לקראת פסח  1934הגיע אבא הביתה ,וההכנות לעלייה החלו.
גם בשבילי ,הילדה בת השש ,הייתה העלייה משהו נכסף שדובר בו
לא מעט“ .ארץ־ישראל” לא הייתה רק צירוף של שתי מילים .שירים,
שמש ,תפוזים ופירות ט”ו בשבט הלכו יד ביד עם שתי המילים .ארץ
זבת חלב ודבש – ביטוי שגם אנחנו הילדים השתמשנו בו לתיאור
הארץ הנכספת.

דפים מיומנו של איסר

ביום השלישי י”ז אלול התרצ”ד  28.8.1934עזב אחי ראובן
יח’ יחד עם כל בני משפחתו את דוד-גרודק ועלה ארצה
ישראל .לתאר את הפרידה קשה מאד .רק סופר מצוין יכול
היה לתאר ולספר את קורות פרידה כזו .אני באמת מימי
לא ראיתי ולא הייתי נוכח על פרידה שכזו .כבר מחצי היום
סובבו אנשים את ביתנו ,בפנים הבית כבר גם כן נמצאו
ידידים ומכרים אשר באו להפרד .לפנות ערב נתמלא הבית
מפה לפה ,אנשים שמעולם לא היו בביתנו באו להפרד,
להביט ולדבר עם ידידיהם העולים .לא היה מקום בבית
הגדול שלנו בשביל כל האנשים האלו .בשעה ה  7פרצתי
בבכי נורא .לא יכולתי להתאפק ,לבי נמלא על גדותיו
בגעגועים ומוכרח הייתי להוציאם או להשתיקם ,והדמעות
זוהי הדרך היחידה להשקטת המכאוב המידי .בכיתי ויחד
אתי בכתה גם אמי היקרה תח’ וחיה־לה תח’ .אמה תח’ לא
בכתה כל העת .היא לא הבינה את עצם הנסיעה ,לה נדמה
אבא סטודנט בחלוק האפור ,ימים אחרונים במעבדה...
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היה שהיא נוסעת לורשה ותיכף כעבור כמה שבועות תבוא
בחזרה .היא לא יכלה לתאר בליבה הגירה!
בשעה  7וחצי בערב באה העגלה והתחילו להוציא את כל
המזוודות ,ושוב בכיתי...
אני עליתי גם כן על העגלה ללוות אותם עד חורסק.
הצעקות ,הדמעות והקולות “אושר”“ ,לשנה טובה” מלאו
את הרחובות אשר דרכם עברו בעגלה! המכר מוטל קווטני
רץ אחרי העגלה וצעק “גליק”“ ,גליק”“ ,גליק” [אושר]
הלוואי ויתקיימו הברכות של בני העיר!!!
הוא השאיר שם בעיר“ ,שם טוב משמן טוב” ,עליו מכוון
האמור ,לאן שלא תפנה ,איפה שלא תהיה ,ואצל כל,
מדברים אודות משפחת ראובן יח’ .מהללים את ראובן יח’:
“אדם כזה לא היה בדוד גרודק”.
בדרך חורסק ירדתי עם שמחה וצפה יח’ מהעגלה והתחלנו
להפרד .התנשקתי יפה יפה עם אחי האהוב לי מאד ,לא
יכולתי לעזבו .הנחתי את ראשי על כתפיו ובכיתי .ובלבי...
התנשקתי עם חיה’לה ,אמה וסימה שתחיינה ובכיתי מרה.
אחרי העגלה נסעו עוד כמה עגלות ,והאנשים מהעגלות
הללו גם כן נפרדו והלכו .והעגלה ברחה מהר ונעלמה
מהעין.
חששתי מפני גשם ,אך הקב”ה שמר אותם וגשם לא היה.
יסעו בשלום ובהצלחה.
אכן לא בכיתי .אבל לא מהסיבה המופיעה בגרסתו של איסר .לא
בכיתי כי הייתי שמחה ,וכששמחים לא בוכים .הרגשתי שהבטחת
העלייה לארץ־ישראל עומדת להתממש .הנה ,אנחנו עולים לארץ־
ישראל.
מתחילים את הדרך בעגלה .אמנם הייתה זאת שעת ערב ,אך עדיין היה
אור בחוץ .קול צעדת הסוס המושך בעגלה העיד שאנחנו מתרחקים
מדויד-הורודוק ומתקרבים לארץ־ישראל .בהגיענו לתחנת הרכבת
שבלחווה ירד כבר החושך .המשכנו את הדרך ברכבת שהביאה
אותנו לוורשה ,התחנה האחרונה בדרכנו ארצה .זו הייתה נסיעתי
הראשונה ברכבת ,ועד היום שקשוק הגלגלים מהדהד באוזני כשאני
נזכרת בחוויה.

ב־ 29באוגוסט  1934הגענו אפוא לוורשה .בוקר עירוני קידם את
פנינו למחרת היום .במקום עצים ירוקים שהורגלתי לראות מחלון
ביתנו בדויד-הורודוק ,ראיתי מבעד לחלון בית המלון בתים גבוהים
בנויים אבן ,רחובות מרוצפים וחשמליות המשרכות את דרכן לאורך
הרחוב ומשמיעות מדי פעם צפירות .הן הזכירו לי את הצפירות של
ספינת הקיטור כאשר עגנה וכאשר הפליגה בנהר ההורין הזורם
בדויד-הורודוק.
מראות אלה הותירו אותי פעורת פה .אך יותר מכול ריתקו אותי
חלונות הראווה ו”הבובות” הגדולות הלבושות בגדי פאר .לא שבעתי
מהצפייה בהן ומשכתי את כל המשפחה מחלון ראווה אחד למשנהו
לאורך רחובות ארוכים .באחת החנויות התעכבנו כדי להצטייד
במשקפי שמש ,שהרי לארץ שטופת שמש מועדות פנינו .כדרכנו
דיברנו בינינו עברית ,ובעל החנות קלט זאת ולא הסתיר את פליאתו,
“כל כך קטנה וכבר מדברת עברית ”,אמר.
את שהותנו בוורשה הנעים לנו חיים ,אחיו של אבא .הוא ליווה אותנו
גם בשעת ערב מאוחרת ב־ 4בספטמבר  1934לתחנת הרכבת אשר
לקחה אותנו לעיר הנמל קונסטנצה שברומניה .שם אמורה הייתה
לעגון האנייה “פולוניה” שעל סיפונה נפליג לארץ־ישראל.
הרציף היה גדוש בנוסעים .משפחות עם ילדים ,חבילות רבות
ומלווים נרגשים – ונקל להבחין שהיעד של רובם הוא ארץ־ישראל.
כשהרכבת נכנסה לרציף ,רץ אבא לקראת דלתו של אחד הקרונות,
וכשזו אך נפתחה נבלע בקרון כדי לתפוס מקום לכולנו.
זו הייתה נסיעת לילה ,אך הרכבת לא הייתה מיועדת לשינה .כשאבא
קפץ לקרון ,נחבלה רגלו ,ואמא חבשה את הפצע בחומרים שהיו
תחת ידה .לקונסטנצה היינו אמורים להגיע למחרת היום ,בשעות
אחר הצהריים .בבוקר עצרה הרכבת בתחנה במרכזה של עיר .השלט
בישר שזו העיר לבוב .במשך הלילה לא עצמה אמא עין ,ואני סבלתי
מבחילה.
אבא ירד עם חיה ואתי כדי שנשאף אוויר צח ויוקל לנו ואמא תוכל
לנמנם על מושבנו בקרון .ברדתנו מהרכבת פגש אבא בידיד שיידע
אותנו שהרכבת אמורה לחנות במקום שעתיים וכדאי שנסתובב
בעיר .אבא קיבל את עצתו והתחלנו להתרחק מתחנת הרכבת ,וכמו
בעיר גדולה היו גם בלבוב חלונות ראווה ובהן בובות כמו בוורשה.
שוב נמשכתי בקסמן ,והתרחקנו מהרכבת.
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בדרכנו חזרה לכיוון התחנה ,עוד מרחוק הבחנו כי הרציף ריק,
והתחוור לנו כי במקום שעתיים התעכבה הרכבת עשר דקות בלבד –
והמשיכה בדרכה לקונסטנצה .דאגתנו הייתה לא רק לנו אלא לאמא,
ששיערנו כי נבהלה כאשר מצאה את עצמה נוסעת בלעדינוִ .עדכנו
את מנהל התחנה במה שקרה ,ושאלתו הראשונה הייתה לסיבת
ירידתנו .ואז באה לעזרתו של אבא רגלו הפצועה ,ובשקר לבן ענה כי
ירד לחבוש את הרגל בבית מרקחת .כמובן כדי להוכיח שאמת בפיו
הפשיל אבא את מכנסיו והראה למנהל התחנה את הרגל החבושה –
מעשה ידי אמא .המנהל התרצה מן ההסבר והציע לנו לשבת באחד
מחדרי התחנה .עד מהרה התבשרנו כי בעוד כשעה תצא רכבת
מהירה שתעבור בקונסטנצה בדרכה ליעדים רחוקים יותר ברומניה,
וכך נוכל להגיע לקונסטנצה עיר הנמל בזמן שבו תגיע הרכבת
ש”ברחה” לנו ,וגם לא יגבו מאתנו תשלום בעבור הנסיעה.
אף על פי שנראה פתרון באופק הרגשתי אשמה“ .הרי אני היא זאת
שמשכתי אתכם ללכת לאורך הרחוב ולצפות בעוד בובה ובעוד
בובה ,ולכן קרה מה שקרה ”,מיררתי בבכי ,ולבכיי הצטרפה גם חיה.
לא חדלנו לבכות ,ואבא לא יכול היה אפילו להרגיענו על ידי קניית
שתייה או ממתק ,כי ארנק הכסף נשאר בידי אמא .בינתיים הגיעה
ההודעה על המשפחה המפוצלת לכרטיסן שברכבת ,והרגל החבולה
של אבא “הפכה” לשבורה :זו ההודעה שקיבלה אמא.
רכבת האקספרס נכנסה לתחנה .עברנו אליה וציפינו ליציאתה
לדרך כדי להתאחד עם אמא .תפילתנו הייתה שחלילה לא נאחר
את הפלגת האנייה ונחמיץ את העלייה ארצה .שוחחנו בינינו ,ואבא
ניסה להרגיע אותנו.
במושב לידינו ישב אדם שהבין שאנחנו משוחחים בעברית .הוא
פנה אל אבא ביידיש ושאל אם אנחנו בדרכנו לארץ־ישראל ומדוע
הילדות בוכות .אבא סיפר לו את קורותינו ,וכששמע האיש כי לאבא
אין פרוטה בכיסו ,שלף סכום כסף לא מבוטל ונתנו לאבא .אבא הודה
בהתרגשות ומסר לו את כתובתו של דוד חיים בוורשה ,שם גר האדם
הנדיב .לימים הוחזר הכסף לאיש שעזר לנו ברגישותו ובטוב לבו.
אליו ואל דומיו התכוונה בוודאי נעמי שמר ,כאשר כתבה את השיר
“אנשים טובים באמצע הדרך”...
כשהרכבת התקרבה לקונסטנצה הבחנתי מחלון הרכבת באמא
העומדת יחידה בשטח התחנה וסביבה המטען שלנו .פה ושם
הסתובבו אנשים ,אך הם לא נראו כעמיתינו לעלייה ארצה .ירדנו
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מהרכבת ורצנו אל אמא בהתרגשות .אבא המשיך לרוץ אל האוטובוס
שהחל לנוע לכיוון הנמל ,ושוטרים עצרו אותו בריצתו כי חצה את
גבול פולין ורומניה בלי ביקורת דרכונים.
נוסעי האוטובוס ,שידעו זה כבר על הדרמה המשפחתית ,לא ניתקו
את מבטם מלא הצער מהאישה שנותרה עומדת בודדה על הגבול
בין שתי הארצות .רגע לפני שנעלמה אמא מעיניהם הבחין מישהו
כי הגענו ,ועצר את האוטובוס.
כשהצטרפנו אל הנוסעים הייתה ההתרגשות רבה.
לימים סיפרה אמא שבעומדה בשטח תחנת הרכבת מחכה לבואנו,
פנו אליה אנשים שונים בהצעות להעבירה עם כל המטען לאכסניה
עד שנגיע .אמא סירבה להצעותיהם בגלל “האזהרה” הרווחת שעם
רומנים יש לנהוג בבחינת “כבדהו וחשדהו” .והיא צדקה ,הרי ניסיונו
של אבא אכן הוכיח זאת :ברגעים האחרונים לפני שעצרה הרכבת
בתחנה רץ צעיר לאורך המסילה וקרא בשמו של אבא .כאשר ירדנו,
אמר האיש לאבא כי נשלח לאתר אותנו ולהובילנו אל אמא ,ודרש על
כך תשלום .ללא היסוס שילם לו אבא את כל סכום הכסף שנותר לו
אחרי שקנה לנו שתייה וביסקוויטים בכסף שקיבלנו מהאיש הטוב.
טעם המיץ והביסקוויטים שקנה אבא אצל המוכר שעבר עם
מרכולתו בין נוסעי הרכבת עדיין שמור בפי ,ועד היום אני אוהבת
דברי מתיקה – אך בתנאי שלא יהיה בהם טעם וריח תבלין האניס.
לא ידעתי מנין או בשל מה קיימת בי סלידה זו ,עד שיום אחד ,בחלוף
עשרות שנים ,שעה שליוויתי את אבא לבדיקות ,הוא אמור היה
לשתות לפני הבדיקה כד מים מעורב בנוזל שנדף ממנו ריח עז של
אניס .ברגע שהגשתי לו את הכד עם הנוזל ,התעוררה מתרדמתה
הבלוטה הדמיונית המשותפת לטעם ,לריח ולזיכרון – והבהירה לי
כי הטעם והריח בביסקוויטים ההם היה האניס .בנסיבות ההן היו
אולי הביסקוויטים טעימים ,אבל זיכרון אותם רגעים קשים גבר על
ההנאה מהביסקוויטים.
עלינו על האנייה ,וחשתי מאושרת .התרוצצתי על הסיפון והתפעלתי
מהים – שראיתי בפעם הראשונה בחיי .באנייה התאכסנּו בתאים
נפרדים לנשים ולגברים ,אשר בכל תא היו חמש מיטות דו־קומתיות
ושוכנו בו עשרה נוסעים .זו הייתה התמורה בעבור התעריף הזול
של ההפלגה.
כשגיליתי שאמא ,אבא וחיה ישנים בלילה על הסיפון ,כעסתי מאוד,
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ועמדתי על כך שגם אני אישן אתם; ואכן באותו הלילה נרדמתי
על הסיפון ,אך בבוקר מצאתי את עצמי במיטתי בתא .שוב כעסתי
ש”סידרו אותי” ,ורציתי לרדת מהמיטה .אך מיטתי הייתה בקומה
העליונה ,ופחדתי לרדת .באותה השעה אנשים הסתובבו כבר
בפרוזדור ,ורציתי לבקשם שיעזרו לי לרדת ,אך לא ידעתי באיזו
שפה לפנות אליהם .האם יבינו עברית? התלבטתי זמן רב כל כך עד
שאבא הגיע .כמובן שוב התלוננתי שסידרו אותי ,ואבא הסביר את
אשר הסביר.
ההפלגה ארכה ארבעה ימים ,וב־ 9בספטמבר  ,1934כ”ט באלול
תרצ”ה – בערב ראש השנה – הגענו לחיפה .ערבי לבוש מכנסי
שרוואל הוריד אותי בזרועותיו מהאנייה .הגענו למחוז חפצנו .אנחנו
בארץ־ישראל.
צעירי הנוער הציוני נפרדים מאבא ערב נסיעתו לגרמניה
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ביפו עלינו על רכבת שחנתה בקרבת הנמל ונסענו לתחנת הרכבת
בתל אביב ליד בית הדר ,ומשם בכרכרה רתומה לסוס ונהוגה בידי
עגלון ערבי ,למעוננו הראשון“ :בית מלון מסחרי” ברחוב לוינסקי
בתל אביב .הנסיעה הייתה מפגשנו הראשון עם ה”לבנט”; והעגלון
בעל השפם הגדול והמטופח ,בלבוש שהיה מוזר בעינינו ,כפייה
לראשו ומכנסי שרוואל על רגליו היה בעבורנו כרטיס הביקור של
הלבנט.
בדרך ראינו אנשים הולכים לבית הכנסת לקבל את השנה החדשה.
וכך בשעת בין־ערביים ,שעה ששנה ישנה נשקה לשנה חדשה,
התחלנו בחיים חדשים בארץ ישנה חדשה.

שער שני

התחלה חדשה
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לקראת יום הכיפורים עברנו למעון קבע :חדר שכור בדירה אשר
בחדרה השני גרה משפחה נוספת ,ולה שתי בנות .כתובתנו הראשונה
בארץ הייתה רחוב נווה שאנן  ,39תל אביב.
הלם ההגירה לא פסח עלינו .החיים החדשים בארץ־ישראל דרשו
הסתגלות במישורים רבים .צלילי העברית שנשמעו מכל עבר היו
אמנם מוכרים לנו ,אך הכול מסביב היה שונה :האנשים לבושים
אחרת ,סגנון הקניות מתנהל אחרת ,את המטבע החדש צריך ללמוד,
כמו גם את מושגי המשקל .אפילו הריחות בחנויות המזון ובשווקים
היו שונים מאלה שהכרנו במקום שממנו באנו.
לא קל להתחיל חיים חדשים שיש בהם שינויים רבים כל כך .עם זאת
ברור שהרצון להתערות עזר לכך שתקופת ההסתגלות תחלוף בלי
מרירות ,והתחלנו להרגיש שאכן זהו ביתנו ,בית שכה חלמנו עליו.

סוף־סוף בארץ־ישראל
את החדר במלון הזמינה בעבורנו לוטה רובינזון ,שבביתה התגורר
אבא בזמן לימודיו בגרמניה .את פנינו קידמה עוגה מעשה ידיה.
דקות ספורות אחרי שהתמקמנו בחדר שם אבא פעמיו לרחוב
יבנה ,אל ביתה של לוטה ,אשר הקדימה את עלייתה ארצה עם בניה
שאול ואבי .לוטה הייתה אלמנה ואת פרנסתה בארץ מצאה בניהול
פנסיון ,כך קראו אז למסעדה ממוקמת בתוך דירה שסיפקה ארוחות
מבושלות בעיקר לרווקים ורווקות ,שהיו "צמאים" לטעם אוכל ביתי.
דאגתי לאבא בצאתו שמא לא ימצא את דרכו חזרה אלינו.
באותה עת היה רחוב לוינסקי בתהליך סלילה .אבני החצץ הגדולות
שהיו מונחות במסלול הכביש החדש חיכו שישפכו עליהן זפת
ושיעבור עליהן המכבש אשר יהפוך את המסלול לכביש .בינתיים,
בימים הספורים שבהם שהינו במלון ,אהבתי להלך על האבנים
שעדיין לא סותתו ולהרגיש כיצד דוקרים חודיהן את כפות רגלי דרך
סוליית הנעליים .כל יום הארכתי את המסלול ,מתרחקת מן המלון,
ובשובי בשלום "הביתה" הייתי מרוצה וגאה על כך שמצאתי את
דרכי חזרה.

העובדה שידעתי עברית סייעה לי לדלג על קשיים שהיו מנת חלקה
של אמא .שמחתי לעזור לה בקניות ,שימשתי לה "מתורגמנית"
ואפילו ערכתי קניות בעצמי .בעל חנות המכולת והירקות שהיה
מיוצאי דויד-הורודוק סיפר לאמא בשבחי כקונה היודעת לבחור
את מיטב התוצרת ,ואני אז כבת שבע בלבד.
לאמא היו תפקידים רבים .היה עליה להתחיל לנהל משק בית
חדש תוך כדי התמודדות עם קשיים רבים .הדבר הצריך מאמץ לא
פשוט ,אך שוב הוכיחה אמא שכאשר יש לב חפץ ,מתגמדת תחושת
הקושי.
השותפות בדירה אחת עם משפחה שזה אך הכרנו הייתה דבר לא
מוכר לאמא .את החדר שלנו בדירה צריך היה קודם כול לאבזר כדי
שייחשב לבית ,ובעיקר כדי שנרגיש בו בבית .פרט לשולחן ולמיטות
שקיבלנוִ ,אלתרה אמא את הרהיטים האחרים .הקיר שימש "ארון"
לתליית בגדים :יריעות בד ועליהן פסים צבעוניים שימשו כדלתות
הארון .ארגזים אשר נועדו למשלוח תפוזים לחו"ל שימשו אצלנו
בתפקיד כפול .הן ככיסאות והן כארוניות לאחסון בגדים וכלים ,שכן
הייתה בהם מחיצה ששימשה מדף .ומעל לכול ,לראשונה הייתה
משפחתנו הקטנה יחידה עצמאית .אמא הייתה זו שנתנה לחדרנו
תחושת בית.
בחדר זה הונחה אבן הפינה לסגנון החיים של משפחתנו .הארוחות
היו מוגשות תמיד על מפה לבנה .ארוחה חלבית הוגשה בכלים
שונים מארוחה בשרית ,וכך גם הסכו"ם ,ולאו דווקא מטעמי כשרות.
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הסכו"ם היה עשוי כסף ,מעוטר בקישוטי עלים ופרחים .מפיות נייר
היו בשימוש בכל ארוחה ,ובדרך כלל היה זה תפקידי לקפל אותן
בקיפול מסוים ולהניחן בכלי המיועד לכך .אבא השתמש על פי רוב
במפית בד לבנה ,ובארוחות החגיגיות השתמשו כל בני המשפחה
במפיות הבד הלבנות.
אמא היא לא רק זו שהניחה את אבן הפינה לסגנון החיים ,אלא היא זו
שטיפחה את המבנה שנבנה על אבן זו ,ושמרה עליו לאורך השנים.
לימים ,כשנשארתי לארוחת ערב אצל אחת מחברותי ,זיהיתי את
ההבדלים בתרבות עריכת השולחן ובסגנון האכילה .התפלאתי
לראות שאת הסלט אוכלים כל בני המשפחה מאותה הקערה שבה
הוגש .גם צלחות הפח האישיות הצביעו על השוני .אנחנו אכלנו
בצלחות חרסינה.
תכונתה של אמא לרקום יחסי אנוש טובים עזרו לה להתרגל לחיים
בדירה משותפת ולתפקד במטבח משותף .היא למדה משותפתה
לדירה להשתמש בפתיליה ובפרימוס ,שהיו כלים בלתי מוכרים
במקום שממנו באה .לאט־לאט למדה אמא להכיר גם את מיני
הירקות שהיו חדשים לה ,למדה היכן אפשר להשיג מצרכים זולים
יותר ,וכל מה שעקרת בית צריכה לדעת.

בני העיירה שלנו שהקדימו לעלות ארצה תמכו בנו וסייעו בקליטתנו.
קשר מיוחד נוצר עם משפחת דושניק ,שאבי המשפחה – לייבוש –
היה בן דודתה של סבתי טויבה ,בתו של מאיר לייב קורמן מהעיירה
הולעץ .משפחת דושניק עלתה ארצה עשר שנים לפנינו .קינאתי בבני
המשפחה בשל היותם ותיקים בארץ ,וייחלתי ליום שבו אוכל גם אני
לספר שמלאו עשר שנים לעלייתי ארצה וגם אני ותיקה .הקשר החזק
ביותר היה עם הבן ,דב ,שנקרא בפינו דובי – קשר אשר נמשך עד היום
עם בניו ,שרגא וחיים.
אבא לא היה אף יום אחד ללא עבודה ,ואמא בירכה על כך והייתה
גאה באבא ,שכן רבים היו מחוסרי עבודה באותם זמנים .העיסוק
הראשון של אבא – העולה החדש – היה מתן שיעורי עברית לעולי
גרמניה ,שהיו באותה תקופה מרבית העולים .את השיעורים ִארגנו
בעיריית תל אביב ,ואבא היה עובד שכיר זמני בעירייה .במקביל
הוא עבד כמתרים לקרן היסוד ,ואז הוצעה לו עבודה קבועה בחיפה
כמזכיר ארגון המעמד הבינוני.
אחרי שלושה חודשים בתל אביב עבר אבא לעבוד בחיפה ,וכמעט
מדי שבת היה מגיע הביתה לתל אביב .בשבתות היינו מבקרים את
בני עירנו "הוותיקים" ובמוצאי שבת היינו יוצאים לטייל ברגל לכיוון
מרכז העיר ומגיעים עד לשפת הים – וכמובן גם חוזרים ברגל ,מרחק
לא קטן .פרט לטיול בצוותא ,גם חסכנו את דמי הנסיעה באוטובוס.

אוכלים
במרפסת ברחוב
בצלאל

אהבתי מאוד טיולים אלה :טיול בהרכב משפחתי ,הים הגדול ,חלונות
הראווה ואנשים רבים המטיילים כמונו .באחת הפעמים עצרנו ליד
"אס" ,חנות לממכר נקניקים ,ואבא קנה מהמעדן הזה שכולנו אהבנו
אבל מפאת מחירו לא עלה על שולחננו לעתים קרובות.
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בדרך הביתה דמיינתי את ארוחת הערב האהובה עלי :לחם ועליו
מונחת פרוסת נקניק וכוס תה מתוק – מאכל האהוב עלי גם היום.
והנה בהתקרבנו הביתה גילה אבא ששכח את הנקניק על הדלפק
בחנות .הוא לא התעצל ,חזר לשם ברגל והביא לנו את הנקניק
"האבוד" .למרות השעה המאוחרת נהנינו מאוד מהארוחה ,וטעמה
שמור במאגר זיכרונות הטעמים שלי.

ועליה ְמכל מלא נפט .הפחים הריקים מולאו בנפט מהמכל הגדול,
והנשים נשאו אותם במעלה המדרגות אל הפתילייה והפרימוס .בכל
פעם מחדש התפלאתי והתפעלתי איך הן עושות זאת .אולי הפתגם
שהיה שגור אז ,שלפיו "החיים בארץ־ישראל הם אמנם קשים אבל
שמחים" ,עמד לנגד עיניהן – ועזר להן לשאת בעול הקשה ואף
לשמוח.

לקראת פסח באותה שנה – שישה חודשים מאז עלייתנו – עברנו
לרחוב בצלאל  28בחיפה ,לדירת שלושה חדרים שבכל חדר בה גרה
משפחה .אמא התנסתה זה כבר בתפקוד לצד שותפה במטבח ,ולכן
המעבר לשתי שותפות לא הפחיד אותה ...כמובן גם במקרה זה עזרו
תכונותיה של אמא לשמור על יחסים טובים גם בתנאי לחץ.

כדי שהנפט יגיע לפתילייה נהוג היה להשתמש במשאבה מוארכת
עשויה פח שהעבירה את הנפט לבקבוק וממנו לפתילייה ולפרימוס.
בביתנו לא הסתפקו בשאיבת הנפט לבקבוק אחד ,אלא תמיד היו
חמישה בקבוקים או יותר מלאים בנפט – מילוי הבקבוקים היה לרוב
תפקידי – כדי שאם תכבה הפתילייה ,לא יהיה צורך למלא בקבוק
תוך כדי הבישול .שיטה זו מנעה מגע של ידיים ספוגות בריח נפט
באוכל .האם אפשר לתאר שיהיה אחרת אצל עקרת בית שהיא
רוקחת במקצועה ומורגלת לשמור על רמת היגיינה גבוהה?

שכר הדירה ששילמה משפחה בדירה בת שלושה חדרים היה נמוך
מהתשלום בדירה בת שני חדרים .היה זה שיקול חשוב שהובא
בחשבון .הדיירים לא הכירו איש את רעהו לפני המגורים המשותפים,
והיה מדובר בהימור של ממש.
מגורים משותפים – שפירושם חדר שירותים אחד וחדר אמבטיה
אחד לשלוש משפחות – היו לכאורה מקור לחיכוכים ,ובכל זאת לא
זכורה לי ולו מריבה אחת.
את מערכת היחסים התקינה למרות התנאים הקשים יש
לזקוף לזכותן של שלוש האימהות .הן אלה שזכו במנת
הקושי הגדולה ביותר .את עבודות הניקיון בשירותים,
במטבח ובפרוזדור המשותף הן חילקו ביניהן ועמדו בכך.

פתילייה

בין השותפים לדירה היה תמיד ילד בן גילי ,ולא היה לי
משעמם .חברות היו לי גם בין משפחות דיירי הבניין ,ומדי
פעם היינו אוכלות יחד ארוחת ערב ,שבה המתארחת הייתה
מביאה אתה את האוכל מביתה .מדי פעם היינו גם עומדות
יחד על המרפסת ומציצות לכיוון המקלחת של השכנים
שהתגוררו בקומה הנמוכה ,בזמן שהבנים התקלחו.
האימהות בדירתנו "בילו" שעות ארוכות במטבח המשותף ,שכן
האוכל התבשל בבישול אטי ,על פתיליות .חומר הדלק לפתילייה
ולפרימוס היה הנפט; וכך הוא הגיע אל ביתנו :צליל מיוחד של פעמון
בישר על בוא אספקת הנפט לרחוב .לא חלפו דקות רבות ,ותור של
נשים בעיקר ,ובידן פחים ,השתרך ליד עגלה שרתום אליה סוס

ראוי להדגיש כי בזמנים אלה לא הייתה כל אפשרות להקל על החיים
בדרך של קניית אוכל מוכן ,מפני שעדיין לא נברא "יצור" כזה .כמו
כן ,אי אפשר היה להכין מאכלים לכמה ימים ,כי נפח מקרר הקרח
היה מוגבל ,מה גם שעצם קניית הקרח הייתה מבצע.
בטווח שעות מסוים בבוקר הייתה אמא – כמו עקרות הבית
האחרות – קשובה לצליל הפעמון של מוכר הקרח .היה
עליה להיזהר ,כמובן ,לא להחליפו בצלצול הפעמון של
מוכר הנפט .אז הייתה אמא יורדת שלוש קומות ועומדת
בתור ליד עגלת הקרח .בעגלה היו גושי קרח ארוכים
שנקראו בלוקים .המוכר היה בוצע בעזרת דוקרן מיוחד
לפי בקשת הקונה לכדי רבע ,שליש או מחצית הבלוק.
אחרי רגעים ארוכים הייתה אמא חוזרת הביתה לקומה
השלישית ובידיה חלק הבלוק עטוף בשק ומכניסה אותו
לתא המיוחד שבמקרר.
כעבור עשרים וארבע שעות היה התהליך חוזר על עצמו,
ובינתיים היו מצטברים המים מהקרח שנמס לאטו בתא קטן מיוחד
בתחתית המקרר .כדי שהמים לא יעלו על גדותיהם ויציפו את סביבת
המקרר צריך היה לשלוף את התא ממקומו פעמים מספר ביממה
ולרוקן את המים לדלי .מים אלה שימשו למטרות שונות :שטיפת
הרצפה ,השקאת העציצים ואפילו חיסכון במים בבית השימוש.

פרימוס
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גם את החלה לשבת אפתה אמא על גבי פתילייה בסיר פלא .היה
זה סיר שבמרכזו חור עגול ,ודרך החור חדר החום שנוצר מאש
הפתילייה לסיר ,חימם את המכסה ,התפזר על פני הבצק – והתוצאה
הייתה חלה עגולה וחור במרכזה .אמנם אפשר היה לקנות חלה
במכולת ,ואולם החלה שאפתה אמא הייתה טעימה יותר ,ולא פחות
חשוב מכך :זולה יותר.

סיר הפלא

באחד מימי שישי בשובי מבית הספר הצצתי למטבח ,וזה המראה
שקלטו עיני :אישה אחת לשה את הבצק .האחרת יושבת על
שרפרף ,קערה על ברכיה – נתמכת באחת מידיה ,ובידה השנייה
מחזיקה מקצפה (המיקסר של אותם ימים רחוקים) ובה מקציפה את
החלבונים שהיו השלב ראשון בהכנת הטורט המסורתי לשבת.
גם הטורט ,כמו "אחותו" החלה ,נאפה בסיר הפלא על גבי הפתילייה,
וגם לו היה חור במרכז .כשרצתה גברת רפפורט להיווכח ולהוכיח
כי הקצף מוצק דיו ,הייתה מרימה את הקערה והופכת אותה מעל
לראשה ,וראו זה פלא ,הקצף נשאר בקערה .בכל פעם כשהייתי
נוכחת בניסוי זה ,היה לבי פוסח על פעימה ,מפני שראיתי בדמיוני
את העיסה על ראשה.
כמה אהבתי לטבול אצבע בקצף המתוק וללקק אותה בהנאה .אמנם
אמא הייתה אוסרת עלי לעשות זאת ,אך אני בשלי :מלקקת .ואמא
בשלה :אוסרת ...וחוזר חלילה.
באותו יום שישי הייתה גם האישה השלישית בחבורה במטבח,
ומדיחה כלים ליד הכיור ,מזדרזת לפנות את המקום לחברותיה ,שכן
יום שישי הוא יום קצר ,ושעת הדלקת הנרות כבר נושפת בעורפה.

התחלה חדשה | | 75

כשראיתי את האווירה הרצינית במטבח ,צץ במוחי השובב רעיון
לתעלול שיגרום לנשים העמלות לצחוק מעט .הוצאתי מהארונית
שלי – ארגז מארגזי התפוזים – נחש צעצוע עשוי חוליות עץ וצבוע
ירוק .נכנסתי למטבח והושטתי את ידי שאחזה בחוליה המרכזית,
והנחש החל להתפתל בגמישות נחשית – ולהשלמת התמונה הניע
בראשו ,הוציא את לשונו וחשף את שיניו המאיימות .את עוצמת
שהדהדו אני משאירה לדמיונכם.
הבהלה שקמה במטבח והצרחות ִ
ואני ,שמחה מהצלחת התעלול ,פרחתי במנוסה מן המטבח.
כשישבנו לארוחת ליל שבת שמחתי להיווכח שהחלה הגיעה
לשולחן שלמה ,ואף הטורט הגיע כשהחור במרכזו "שלם" .הם לא
נפגעו מהתעלול ,ושבת שלום על כל ישראל.
ּבותי .ידעתי שהוא פוחד מעכברים ,ולי היה
גם אבא לא ניצל ממשו ַ
עכבר קטן ,אפור עשוי גומי .ממש כמו עכבר שדה .פעם ,כשאבא
נכנס לבית השימוש ,הנחתי את העכבר ליד הדלת וחכיתי לצאתו.
הקפדתי לעמוד בזווית שבה אוכל לראותו מבלי להיראות .ואכן,
צעקת הבהלה שנמלטה מפיו כשאך פתח את הדלת ,הבריחה אותו
חזרה לבית השימוש כשהוא סוגר אחריו את הדלת .כמובן פרצתי
בצחוק רם ,אשר גרם לאבא לצאת החוצה .תגובתו זכורה לי היטב,
כי הפתיעה אותי :אבא הצטרף לצחוק שלי.
אכן ,ידענו ימים מצחיקים בשנים אלה .השותפות בין דיירי הדירה
הייתה בשלב מסוים מסתיימת ,כשאחת מהמשפחות הייתה פורשת
למקום אחר ,כאשר היה לאל ידה לממן תנאי מגורים משופרים.
את מקומה בדירה הייתה תופסת משפחה חדשה ,אך הקשר עם
המשפחה הפורשת נשמר לרוב גם בהמשך .כך ,לאחר שנתיים בדירה
הראשונה בחיפה ,שיפרנו גם אנחנו את תנאי מגורינו ,ומרחוב
בצלאל עברנו לרחוב נורדאו  ,14לדירה במקום מרכזי יותר ,שהיו
בה ארבעה חדרים לשתי משפחות בלבד .כדי שלא נרגיש בנוחיות
הגובלת במותרות ,השכירו מקום בתוך חדר הילדות לעולה חדשה.
ועם זאת ,היו לדירה יתרונות משמעותיים בעבורי .היא הייתה קרובה
יותר לבית הספר ,לצריף הצופים ולחברוֹ ת אשר בביתן התאמנתי
בנגינה בפסנתר.
לא רחוק מדירתנו היה בית קפה שבמרתפו היה חדר ביליארד ובו
שיחקו קצינים בריטים .בחלק העליון של הקיר אשר פנה לרחוב
היו חלונות קטנים ,ואלה פנו למדרכה .דרכם הסתכלנו בחיילים
המשחקים.
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ב־ ,1939שנה לאחר המעבר ,שיפרנו אף יותר את תנאי מגורינו,
ועברנו לרחוב הרצל  ,77לדירה בת שלושה חדרים וחדר קטנטן
נוסף .החדר היה קטן מדי להעמדת מיטה ,ולכן שימש עבורי להכנת
שיעורים .היו בו שולחן כתיבה וכוננית .אהבתי מאוד את החדר הקטן
שלי .הייתה בו תחושה טובה של פרטיות.
את הרווחה הגדולה ביותר במעבר זה חשה אמא ,שכן היא נעשתה
למושלת היחידה במטבח .שני חדרים יועדו למשפחתנו ,והחדר
השלישי בעל הכניסה הנפרדת הושכר לשני בחורים :ישראל זילבר
וד"ר צבי קליסמן .רוב שעות היום שהו השניים בעבודה ונזקקו רק
למקלחת ולשירותים .גם את ארוחת הערב היו סועדים מחוץ לבית,
לרוב במסעדה הפופולארית באותם זמנים ,בהיותה הזולה ביותר,
היא "מטבח הפועלים".
באותן שנים היו צעירים וצעירות רווקים שעלו ארצה ללא
משפחותיהם זקוקים לשירותי האכלה ,והיו עקרות בית שפתחו
מסעדות ביתיות .אלה היו זולות אף ממטבח הפועלים.
הקשר של מר קליסמן ,כפי שנהגנו לקרוא לו ,עם הורי נמשך גם
אחרי שהקים משפחה .כשנפטרה אשתו הלכתי לנחמו ,ולפני זמן
קצר ,כשגם הוא הלך לעולמו והוא בן  ,106ניחמתי את בניו והפלגנו
בשיחה על אביהם כדייר משנה.
החדרים בדירה היו מרוצפים באריחים בסגנון ישן .החדר של חיה
ושלי היה מרוצף באריחים בצבע חרדל ,והסלון – אשר שימש גם
חדר השינה של ההורים – היה מרוצף כמו לוח שחמט ,בצבעי שחור
וחרדל .אמא לא הייתה מרוצה מכך שהאריחים נותרו עמומים אחרי
השטיפה ,והפתרון שמצאה לכך היה להפסיק לשטוף במים ונפט –
ה"ריצפז" של אותם ימים – ותחת זאת החלה למרוח את המרצפות
בווקס .הפעולה התבצעה שעה שאמא עומדת על ברכיה ,בידה
מטלית טבולה בווקס והיא מורחת בה את כל רצפת הסלון .בשלב
שני ,כשהווקס התייבש במקצת ,הייתה אמא מנגבת את המרצפות
בתנועות סיבוביות נמרצות ,והתוצאה הייתה רצפה מבריקה
לשביעות רצונה .פעולה זו הייתה מתבצעת פעם בשלושה חודשים,
וחסל סדר שטיפת רצפת הסלון .עד הפעולה הבאה היו סמרטוטים
מיוחדים שבהם היינו ממרקים יום־יום את המרצפות כדי לשמור על
הברק שלהן.
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היו תקופות שבהן חלקנו חיה ואני את חדרנו עם דודי איסר .זהו פרק
מיוחד בחיי .באותן שנים ,בראשית  – 1941בעיצומה של מלחמת
העולם השנייה – הגיעו ארצה סבא ,סבתא ,דוד חיים ודודה גולדה.
באורח פלא "התגמשה" הדירה ו"התרחבה" כדי שנוכל לקלוט את
הנפשות הנוספות בתוכנו .ואכן כך היה ,ובמשך כחצי שנה ,עד
שעברו לתל אביב ,חיינו כמשפחה מורחבת.
חיה ואני ישנו על מחצלת שהונחה על הרצפה .אמנם היה צפוף,
אך זכיתי שוב בסבא וסבתא שלי .הודות לבואם ערכנו היכרות עם
הפשפשים ,אותם יצורים זעירים ועוקצניים ,סמל לרמת היגיינה
ירודה שהביאו סבא וסבתא ממחנות הפליטים שבהם שהו.
אמא ,שהקפידה כל כך על כללי ההיגיינה ,הכריזה עליהם מלחמה –
ותוך קשיים מרובים יכלה להם ,אך לא לפני ש"טעמנו" כולנו מנחת
עקיצותיהם.

ילדות בארץ
ב־ ,1934שנת הגעתנו ארצה ,חיה ואני התחלנו ללמוד בבית הספר
"ביאליק" בתל אביב .לזכותי עמד הידע שרכשתי בגן בדויד-הורדוק
בקריאה ובכתיבה ,ואף על פי שהייתי בת שש וחצי שובצתי היישר
לכיתה ב' ,ובמילים אחרות "קפצתי" כיתה .חיה שובצה לכיתה ז'.
כיתות בית הספר היו פזורות במבנים שונים באזור .אחרי חנוכה
התקבצו כל הכיתות למבנה החדש המשמש היום בית ספר לילדי
עובדים זרים .החצר של הבניין החדש עדיין לא הייתה מרוצפת
ובמשטח החולי שבו שיחקתי באחת ההפסקות מצאתי באחד
הימים מטבע של שני מיל .המציאה הזו ִאפשרה לי לערוך קנייה
לא מתוכננת ,ושמחתי שאוכל ללכת לחנות ולבחור בממתק בשווי
ה"אוצר" שמצאתי .אולי סוכרייה או שתיים צבעוניות בטעם חמוץ,
או "פס" מרמלאדה צבעונית; וכל זה בלי לבקש רשות מאיש .לא
עלה על דעתי לחפש את בעליו של המטבע.
בחודשים המועטים שחלפו מאז עלייתנו ארצה התעריתי בלי קשיים,
רכשתי חברות והרגשתי כדג במים .במלאות מחצית השנה לעלייתנו
ארצה עברנו לחיפה ...זה היה לקראת חג הפסח ,וכלי הפסח שנקנו
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הובאו הביתה בסל נצרים גדול שנשא על גבו סבל ערבי.
התפעלתי מיכולתו לשאת משא כה כבד ולהורידו
מעל גבו בזהירות כדי שכל הכלים יצאו
שלמים .אלה היו הכלים הראשונים שקנינו
בארץ .מדי שנה הייתי מתרגשת מחדש כאשר
הורדה מעליית הגג מערכת הפסח לשימוש
"פעם בשנה"; הרי בלעדיה אי אפשר לחגוג
את חג הפסח .עד היום שמורים אצלי מספר
פריטים מכלים אלה.
סמוך לביתנו בחיפה היה אזור לא מיושב .נהגנו לטייל במקום,
לטפס על הסלעים ולקטוף פרחים .בצאתנו לטייל אבא הצטייד
תמיד במצלמת ה BOX-שלו ,בת שמונה תמונות ,שרכש בתקופת
לימודיו בגרמניה .במצלמה זו צילם אותי אבא גם בדויד-הורודוק.
מאז "הצטרפותה" של המצלמה להווי חיינו לא הלכנו יותר לצלם
העיירה ,והודות לה מונצחים גם ילדותי ונעורי בארץ.
רחוב בצלאל בחיפה שימש נתיב להובלת חצץ ,זיפזיף וחול לבניית
בתים .את החומרים הובילו על גבי גמלים שפסעו בשיירה ובראשה
חמור ועליו יושב הערבי המוביל את השיירה .זו הייתה הפעם
הראשונה בחיי שראיתי חמור וגמל .התפעלתי מדבשת הגמל
ומתנועותיו האטיות .פעם נוכחתי בעת
שהחמר הבריך את הגמל
ָּ
כדי להעמיס משא על דבשתו ,והמראה ריתק אותי .כדי להמחיש את
פעולת הגמל ניסיתי לחקות את תנועותיו ,אך לרוב ללא הצלחה.

דירתנו הייתה בקומה השלישית ולי היה זה יתרון .במקום לרדת
במדרגות כמקובל" ,התאמנתי" בקפיצת־דילוג מעליהן .בכל אימון
הוספתי מדרגה ,עד שהצלחתי לדלג מעל לגרם מדרגות ובו עשר
מדרגות!
מאחר שעברנו לחיפה באמצע שנת הלימודים היה קושי להירשם
לבתי הספר .בית הספר היחיד שהיה מוכן לקבלנו היה דתי ,ונקרא
בית הספר לבנות מזרחי .וכך ,נוסף לצורך להסתגל למקום מגורים
חדש ,לבית ספר חדש ולחברה חדשה ,נאלצנו להתמודד גם עם
בית ספר דתי .היינו משפחה מסורתית ובבית היו נהוגים מנהגים
כמו קידוש בערב שבת וחג ,החלפת כלים בחג הפסח וצום ביום
הכיפורים ,אך עד לאותו זמן למדנו בבית ספר חילוני ,ובית הספר
הדתי היה חידוש בעבורנו.

באותן שנים נבנו בתים רבים ברחוב ,ונפוצים היו מראות כמו פיגומים
עשויים עץ מסביב לשלד הבניין ופועלים נושאים חומרי בניין על גבם
מטפסים על המדרגות המאולתרות לקומות עליונות; או דלי עם מלט
שהוצא ממערבל הבטון שהעבירו הפועלים מיד ליד עד הגיעו ליעדו.
באותן השנים לא נפקד מקומן של נשים בעבודת הבניין ולא אחת
ראינו נשים לבושות מכנסיים (לבוש לא מקובל באותם ימים) ומטפחת
ראש קשורה לאחורי ראשן ,עסוקות במלאכות שונות ,ובהן שליפת
מסמרים מקרשים לשימוש חוזר לפיגומים או בעזרה בריצוף.

ימים אחדים אחרי שהצטרפתי לכיתה החדשה נערך מבחן
בחשבון .כנראה היה פער בין החומר שלמדתי בבית הספר בתל
אביב לזה שלמדו חברותי בחיפה .לא על הכול ידעתי לענות ,אך
הבנתי שמוטב כי רוב התשובות תהיינה נכונות ,ושהדרך להגיע
לכך היא "לשלוח" מבטים ימינה או שמאלה למחברותיהן של
חברותי ...העיקר לא להיכשל.

ערמות החול או זיפזיף שהיו למרגלות הבניינים שימשו פיתוי
לקפוץ לתוכן מגובה לא מבוטל .נעניתי לפיתוי ,והדבר זכור לי
כתענוג אמיתי ...באחד הימים כשהורי יצאו מפתח הבית הם ראו
אותי קופצת ,ולבם החסיר פעימה .מאז אמנם לא חדלתי לקפוץ ,אך
נזהרתי שלא יתפסו אותי.

מבחינה חברתית תפסתי בנקל "מקום טוב באמצע" ,וחוש טבעי הנחה
אותי לא לחשוף את העובדה שאורח חייה של משפחתי הוא מסורתי
ולא דתי .עם זאת למדתי משיחות מנחות עם חברותי אילו מנהגים
חשוב שנאמץ כדי שנוכל להימנות עם המשפחות המנהלות אורח
חיים דתי .למדתי שיש לברך לפני אכילה ושתייה וכי יש לומר את
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ברכת המזון אחרי הארוחה .למדתי שיש להפריד בין בשר לחלב ,לא
לאכול את שני סוגי המזון באותה הארוחה ,להפריד בין כלי החלב
לכלי הבשר ,להשתמש בספוג כלים לכלי בשר ובספוג אחר לכלי
חלב .נושא הנסיעה בשבת לא עלה על הפרק שכן מכוניות פרטיות
היו אז מצרך נדיר .התחבורה הציבורית בחיפה אמנם לא פסקה
בשבת אך הייתה מצומצמת מאוד ,ובכלל המעטנו לנסוע.
כמובן "בדקתי" מה קורה אצלנו בבית ,ולבקשתי התחלנו להשתמש
בספוגים (ליפות בלשון אותם הימים) נפרדים לכלי חלב ולכלי בשר.
אשר לשאר החוקים בענייני בשר וחלב לא נדרשנו להתאמות רבות,
שכן ההפרדה בין הכלים כבר הייתה קיימת אצלנו .אמנם לא מטעמי
כשרות אלא מטעמי סגנון אכילה :הכלים והסכו"ם אשר שימשו אותנו
בארוחה בשרית היו שונים מאלה ששימשו אותנו בארוחה חלבית.
לאמתו של דבר ,לא הרגשתי "חוטאת" על כך שלא אימצתי את
ִ
כל המנהגים שלמדתי מחברותי .לא זכור לי שניהלנו בבית שיחות
בנושאי דת וקיום מצוות .ההורים היו מרוצים מכך שאני הולכת
לבית הספר ברצון ושרכשתי חברות.
אהבתי את תפילת "אדון עולם" שהיינו שרים בכל בוקר .אהבתי את
המורה מנוחה ,שלימים – אחרי שנים רבות – בתה נעמי סורוקה
הייתה מורתו לספרות של מודי בכיתות התיכון בבית הספר
הריאלי.
בחגים נהג אבא ללכת לבית הכנסת .ב־ ,1943כשסבא נפטר ,שמר
אבא על מנהגי האבלות .לא התגלח במשך שלושים יום ואמר קדיש
במשך כל השנה .עם תום שנת האבל המשיך ללכת לבית הכנסת
בערבי שבת ובשבת עצמה ,ולא כל שכן בחגים – כך עד סוף ימיו.
כשהתארח אצלנו המשיך לשמור על מנהגיו .הלך לבית הכנסת
בשבתות ובחגים ,ודאגנו כמובן שיהיה לו מקום ישיבה בבית הכנסת
ברמת חן.
כאשר אני מדפדפת היום בין דפי זיכרונותי ,אני נפעמת מפגישתי
המחודשת עם אותה ילדה שהייתי ,אשר במשך כשנתיים בחייה
חוותה שינויים בעלי משמעות ,כאלה שדרשו כושר הסתגלות
ויכולת תמרון בשטחים שונים .ילדה אשר השתמשה בכל חושיה
כדי להשיג את המטרה ,והצליחה בכך.
כשסיימה חיה את כיתה ח' ואני את כיתה ג' רשמו את שתינו לגימנסיה
"ביאליק" .מבנה בתי הספר בשנות השלושים של המאה העשרים
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היה שונה מזה המקובל היום .היו בתי ספר עממיים ובהם למדו
שמונה שנים ולאחריהן אפשר היה להמשיך ללמוד בבית ספר תיכון
עיוני ,מקצועי או חקלאי.
בתי הספר התיכוניים העיוניים מנו שתים־עשרה כיתות :ארבע
מכינות ושמונה כיתות ,כלומר אפשר היה ללמוד באותו מוסד
חינוכי מכיתה א' ועד לקבלת תעודת הבגרות .ואילו המצטרפים
מבתי הספר העממיים התקבלו לכיתה ט'.
כדרכי ,השתלבתי היטב מבחינה חברתית ,ועם הזמן אף הייתי בין
המובילים .כשאני מתבוננת היום בתעודותי אני פוגשת לפעמים
בציון "טוב מאוד" בדקדוק ובכתיב ,אך שאר הציונים נעים בין
"כמעט טוב" ל"טוב" ,ויש גם "מספיק" לקישוט התעודה .מי שהיו לו
באותם ימים ציונים כאלה נחשב לתלמיד טוב.

אלופה בטיפוס על עצים
העיר חיפה אינה מסבירת פנים לרוכבי אופניים ,שכן היא רצופה
עליות וירידות; ובכל זאת היו ילדים – ובעיקר בנים – שרכבו על
אופניים .הם ניסו ללמד אותי לרכוב ,למרבה הצער ללא הצלחה .גם
ניסיונות מאוחרים יותר עלו בתוהו ,ועד היום אני מצטערת על כך.
לעומת זאת הייתי "אלופה" בטיפוס על עצים .עץ התאנה שבפינת
הרחובות פבזנר ויהושע היה היעד שלי לקטיף התאנים ,ועץ החרוב
ברחוב הפועל – לחרובים .במהלך הקטיף מילאתי את בטני בפירות
הטעימים ,ובסופו – הייתי מביאה פירות גם הביתה .לעתים הייתי
פועלת בחברותא ולעתים ביחידות ...תמיד נהניתי מהפעילות הזו,
יחד ולבד.

אוספים
כל מיני ָ
אחד המאפיינים של תקופת ילדותי היה תחביב האספנות .סוגי
האוספים השתנו מתקופה לתקופה .ילדים אספו פרסים ,דגלי
ארצות ,גוגואים (חרצני משמש) ועוד ועוד.
כשהייתי כבת שמונה ,כמו כל הילדות בנות גילי אספתי "פרסים",
או "תמונות חלקות" בלשון החיפאים .נהגנו לערוך בינינו עסקות
חליפין וכך לגוון את האוסף.
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באחד הימים ,בהיותי עם אמא במכולת של שלום וחנה וסקבויניק
שברחוב השילוח ,ביקשתי "בלוק חלב" .אדון וסקבויניק הושיט את
ידו למדף השוקולד ושלף את המבוקש ,אך בדרך לידי המושטת צנח
הבלוק על גוש חמאה שהיה מונח על הדוכן .צריך לזכור שבאותם
ימים לא מכרו חבילות חמאה ארוזות אלא חמאה שנחתכה מגוש
גדול ונמכרה על פי משקל .בקוצר רוח חיכיתי שאדון וסקבויניק
ינגב את החמאה מהחפיסה המיועדת לי .בהתרגשות קרעתי את נייר
העטיפה וקיוויתי שאמצא בה את הדגל היחיד שהיה החסר לי – דגל
יפן .ואכן זה היה הדגל שנגלה לעיני .לא היה קץ לאושרי .כמה מעט
צריך כדי לגרום אושר לילדה קטנה...

ענבל מקבלת את התמונה בחגיגת בת המצווה

התמונות השתמרו אצלי בין דפיו של ספר ,ובמשך שנים רבות נהגתי
לדפדף בו ,ליהנות מיפי האוסף ולהיזכר בדרך הקשה והעקלקלה
שעברתי כדי להגיע לאוסף כזה.
לימים ,כשהייתי לאמא אהבו גם מודי ואהוד לדפדף באוסף ,ועשו זאת
בעיקר כאשר היו חולים .זו הייתה דרך מצוינת "להעביר את הזמן".
לעתים הם הוסיפו פתק ובו כיתוב לגבי התמונה המסוימת ,ושמעו
ממני את סיפור "רכישת" התמונות .כשנכדתי ענבל הגיעה למצוות
נתתי לה את אוסף התמונות והכתוביות שנוספו במשך השנים .הכול
מודבק וממוסגר כתמונה אחת יפה התלויה עד היום בביתה.
אחרי התמונות החלקות הגיע תורם של דגלי הארצות .את הדגלים
אפשר היה להשיג בקניית שני מוצרים של עלית .בקופסת סוכריות
הטופי "כנרת" ובחפיסת השוקולד "בלוק חלב" .להדבקתם הייתה
חוברת מיוחדת .בעבור חוברת מלאה שנשלחה לחברת עלית הובטח
פרס .דגלים שאפשר היה למוצאם בנקל כונו "פושטים" ולעומתם
היו דגלים נדירים .דגל יפן היה בין הנדירים.
איסוף הדגלים נמשך זמן רב שכן הדבר היה כרוך בקניית מוצרים.
הנוהג של דמי כיס לילדים לא היה מקובל באותם הזמנים ,ולבקש
כסף מההורים כדי לקנות ממתקים לא היה דבר של מה בכך .ביגיעה
ובסבלנות עסקתי באיסוף הדגלים .בעוד אני נהנית מדברי המתיקה
התקדמתי לאטי לקראת מילוי החוברת וקבלת הפרס .הדגלים
הכפולים שימשו להחלפות עם חברותי ובסופו של דבר נשארה
משבצת אחת ריקה אשר ציפתה לדגל יפן.

עוד באותו היום הדבקתי את דגל יפן במקומו שבחוברת ושלחתי
אותה לכתובת המיועדת .הציפייה לפרס לא ארכה זמן רב .ביום
בהיר שהיה מאושר בעבורי הגיעה על שמי חבילה .גם זו הייתה
סיבה להתרגשות .פתחתי את החבילה ,והתגלה לעיני שעון שולחן
מרובע עשוי זכוכית שקופה שדרכו ראו את המנגנון מרובה הגלגלים
המפעילים אותו .צבע הזכוכית היה כחול ,כצבע הבלון הכחול.
השעון שימש אותנו שנים רבות ,אך לצערי איני זוכרת מה עלה
בגורלו.
לימים אסף גם מודי דגלי ארצות שצורפו לקופסאות ג'לי של חברת
ארדי .באחת מנסיעותינו באוטובוס לרופא שיניים ברמת גן השאיר
מודי את חבילת הדגלים על הספסל .איננו יודעים מה עלה בגורלה
של האבדה ,אבל העובדה שמודי מזהה את מרבית דגלי העולם
נובעת כנראה מהעניין שגילה בנושא כשהיה בגיל כה צעיר...

תרבות ותיאטרון
כשהייתי כבת עשר "גיליתי" את התיאטרון .מודעה מודבקת על לוח
המודעות העירוני ובה תמונות משכה את תשומת לבי .נאמר בה כי
ההצגה "מסעות בנימין השלישי" מאת מנדלי מוכר ספרים תעלה
על הבמה בחיפה .לא הכרתי את תוכן המחזה אך השורות המעטות
שהופיעו לצד התמונות הספיקו כדי לגרות את סקרנותי .הורי נענו
לבקשתי ,ובפעם הראשונה בחיי קניתי כרטיס להצגה וחיכיתי
בקוצר רוח למועד החגיגי.
הלכתי להצגה והייתי המומה ונפעמת מכל המעמד .מסך הקטיפה
האדום ,התפאורה המשתנה על ידי סיבובי הבמה ,ה"סוס" הרתום
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לעגלה ,הצלפת השוט של העגלון – כל אלו עשו עלי רושם רב .לבי
היה עם בנימין וסנדרל חברו ,שנוסף על תלאות הדרך לא הצליחו
להגיע למחוז חפצם אלא חזרו לעיירתם כלעומת שיצאו ממנה.

בטי דיוויס,
המקורית...

...והכפילה

הצגה זו הייתה החלוץ לכל ההצגות שהגיעו מאז לחיפה .עקבתי אחרי
הפרסום על דבר ההצגות כדי שחלילה לא אחמיץ אחת .כך גם פגשתי
לראשונה את עולם האופרה .ליתר דיוק הייתה זאת האופרטה "הלנה
היפה" .עד היום מהדהד באוזני שירו של מנלאוס מלך ספרטה" ,שמי,
שמי ,שמי מנלאוס "...אף על פי שאת המילים ופרטים רבים אחרים
מהאופרטה איני זוכרת – את ההנאה מהשירה ,ממילות השירים,
מהמוזיקה ומהשילוב ביניהם אני נושאת עמי עד היום.
גם קולנוע אהבתי ,וכשלא היה לי שותף לסרט שרציתי לראות,
הלכתי בגפי .באותה התקופה החלו אנשים להסב את תשומת לבי
לדמיון ביני ובין השחקנית בטי דיוויס .ראיתי סרטים רבים בכיכובה.
אהבתי את המשחק שלה אך לא את הדמיון בינינו .עיניה הגדולות
והבולטות היו "תעודת הזהות" שלה ,וזה היה הדמיון העיקרי בינינו.
לא אחת קרה שבסיום סרט בכיכובה היו אנשים זרים מגיבים
בפליאה על הדמיון .הדבר לא החמיא לי ,ולכן השתדלתי לחמוק
מהאולם לפני שעלה האור .הדמיון דבק בי לאורך שנים .היו שקראו
לי בטי ,עד כי לאחר זמן גם התחלתי להגיב כשפנו אלי בשם זה!
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לרגל חגיגת בת המצווה שלי .ההקדשה שכתב לי אבא על גבי הספר
הייתה קצרה ,אך בבחינת מעט המכיל את המרובה" :לנחמה'לי ,ליום
הולדתך הי"ב ,קמעא קמעא ובסבלנות ותגיעי בהצלחה למטרה
שתציגי לעצמך .הוריך אוהביך".
לנכדי .עוד כשהיו
את אהבתי לתיאטרון השתדלתי להעביר לבנַ י וגם ַ
ילדים רכים הלכנו להצגות ילדים ,ועם השנים התאמתי את ההצגות
לגילם .גם היום ,כשנכדי בגרו ,הם מצטרפים אלי ,אם כי בתדירות
שונה .ערב אחד קיבלתי מאיה נכדתי מסרון ,בזה הלשון" :סבתא,
אני עכשיו בהצגת תיאטרון עם חברה ומאוד משונה לי כי אני רגילה
להיות אתך בהצגות".
את ספר הבמה העברית הענקתי לפני כמה שנים לנכדתי כרם.
בחרתי בה ,כי היא ,יותר מכל נכדי האחרים ,ממשיכה ללכת אתי
לתיאטרון .בהקדשה שכתבתי ,המשך להקדשתו של אבא ,מופיע גם
סיפור תולדות האלבום.

בעקבות אהבתי לתיאטרון ,גיליתי שחברת הסיגריות "דובק" החלה
לפרסם תמונות מעולם הבמה העברית .בכל חפיסת סיגריות אפשר
היה למצוא תמונה .בין בני משפחתי ובין מיודעינו הקרובים לא
היו מעשנים ,אך בהיותי ילדה שאינה מוותרת בנקל על רצונותיה
מצאתי פתרון" .ארבתי" למעשנים ברחוב ובחנות המכולת,
וכשראיתי מישהו קונה סיגריות פשוט ניגשתי אליו וביקשתי ממנו
את התמונה שבתוך חפיסת הסיגריות שקנה ...אחרי שהתגברתי על
הבושה הראשונית לא נתקלתי כמעט בסירוב לבקשתה הנועזת אך
המנומסת של ילדה קטנה .המשכתי במשימה עד שכל התמונות היו
בידי .גם אבא נרתם לעזרתי ,וביקש את התמונות מהמעשנים שבין
באי המשרד שבו עבד.
לימים יצא לאור אלבום "הבמה העברית" ובו מקום להדביק את
התמונות שהיו להן כתוביות הסבר – על שם ההצגה ,שמות השחקנים
ושם התיאטרון .האלבום היה מחולק למדורים המוקדשים לכל
במות התיאטרון שהיו באותם ימים :הבימה ,האוהל והמטאטא ,וכן
ללהקות המחול השונות .האלבום היה המתנה שקיבלתי מהורי

ספר "הבמה העברית"
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חברים כותבים לי בספר הזיכרונות

או:

בעת פתיחה מקרית של מגירה נשכחת מלאה במסמכים למיניהם
הציץ לעברי קצה ספרון בצבע ירוק .שלפתיו מבין הניירת ,והכתובת
על הכריכה אישרה ,כמו שחשדתי ,כי זהו ספר הזיכרונות שלי מימי
ילדותי .מנהג מקובל באותם ימים רחוקים היה שלכל ילדה – בת
עשר במקרה זה – יש ספר כזה ,שבו כותבים להם החברים .הדף
הראשון בספר הירוק הצביע על בעליו:
ספר זיכרונות ,שייך לנחמה מישלוב ,תחר"ץ.

"עצוב היום בלי שמש ,עצוב הלילה בלי כוכבים ,עצוב היום בו
נפרד ".כתבה אביבה שר ,תמוז תרצ"ח.

שנה שהייתה אמורה להיקרא תרצ"ח ,אך בגלל ההקשר הקשה של
המילה הציע ועד הלשון לשנות את סדר האותיות – וגם אני אימצתי
את ההצעה.
אני מעיינת בכתוב ופוגשת ברכות "לעושר ואושר" ,בביטויי אהבה:
"אוהבת אני לחם ,אוהבת אני פול ,אך אותך אוהבת אני מכל".
כתבה מלכה טבק.

ולא נעדרות מן הספר הירוק ברכות בעלות אופי חברתי ולאומי:

"את הלחם תני לעמך ,ואת הדגל אחזי בידך".
כתבה ציפורה קב־ונקי.
חוה צבי כתבה ב־:27.7.1938
"...חיי חיי נדיבות והגנה".
וגם אזהרה מפגעי החיים אני מוצאת בין ה"זיכרונות":
"לא על כל מקל תשעני,
לא בכל חברה תבחרי
אל תרוצי בחיים
כי רבים הם המכשולים".
שנת תרצ"ט ,מחברתי לנגינה יהודית ריזברג.
נהוג היה לקפל את אחת הפינות התחתונות של העמוד ,ועל הפינה
המקופלת לכתוב "סוד כמוס"
ובתוכה שלל ִאמרות ,כמו:
"זכרון נצח ,נשיקה במצח".
או:

"סקרן ,מדוע פתחת?"
כל הכותבים היו בנות ,פרט לבן אחד "לרפואה" – וכך הוא כתב:
"לנחמה החביבה,
מי שאוהב אותך יותר ממני יכתוב אחרי,
מי ששונא אותך יותר ממני יכתוב מלפני,
מכיוון שלא השארתי מקום
סימן שאני אוהב אותך מכל".
אלכסנדר שטיינלוף – 20.1.1939 ,וכמובן שהדברים כתובים בדף
האחרון של הספרון.
אף על פי שחלפו  75שנים ,ומאז לא ראיתים ,זכרתי את כולם.
כך היינו מעבירים בינינו את ספרי הזיכרונות ומתבשמים בברכות
למזכרת או ב"זיכרונות" מברכים.
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ילדה קטנה נוסעת לבד
השנה היא  ,1938ואני כבת עשר .נעניתי להזמנתם של דובי ומרים
דושניק ,קרובינו שהתגוררו בתל אביב ,להתארח בביתם בימי החופש
הגדול .הורי לא היססו לשלוח אותי ללא ליווי באוטובוס מחיפה לתל
אביב ,ואף אני לא היססתי לצאת לבדי למסע ליעד לא מוכר כשבידי
כתובתם של דובי ומרים .אמנם בבואנו ארצה שלוש שנים לפני כן
התגוררנו במשך חצי שנה בתל אביב ,אך זה היה באזור אחר ולא היו
לי סימני דרך שיקלו עלי את הנסיעה אל הבלתי־מוכר.
לבושה בשמלה משובצת בצבעי אדום ,ירוק ,לבן ,ולמותני סינר
מאורגנזה לבנה לפי מיטב האופנה לילדות באותם ימים ,ובידי מזוודה
חפצי – ליווה אותי אבא לתחנת האוטובוס .בברכת דרך צלחה
ובה ַ
מהולה בנשיקתו יצאתי בביטחון וללא פחד למסע העצמאי הראשון
שלי .אמא חששה ממה שעלול לקרות לי בדרך ,וציידה אותי בשקית
נייר חומה שתשמש אותי במקרה שאחוש בחילה ואקיא .כך נסעתי
באוטובס "אקספרס" שעצר בחדרה לאסוף נוסעים ,והנסיעה בו
ארכה כשעתיים .היה גם אוטובוס "מאסף" ,שעצר בכל יישוב בדרך
מחיפה לתל אביב.
בשעות אחר הצהריים הגעתי לתחנת האוטובוסים המרכזית בתל
אביב ,שהייתה אז בקצה הדרומי של שדרות רוטשילד ,נושקת לצדה
הצפוני של שכונת נווה צדק .בקלות רבה הגעתי לרחוב יבנה  ,24שם
התגוררו דובי ומרים .וכאן נכונה לי אכזבה .את הדלת פתחה בפני
גברת פרידמן ,שכנתם לדירה .היא קיבלה אותי בחיוך לבבי ומסרה
לי שדובי בעבודה ומרים תשוב בעוד שעה קלה .אחרי שהגישה לי
משקה קל החלטתי שמקום עבודתו של דובי – חנות למוצרי טריקו
ברחוב הרצל  – 23יהיה היעד הבא שלי .ושוב ,בביטחון עצמי שליווה
אותי בהתמדה ,יצאתי לדרך והפתעתי את דובי כשהופעתי בחנות.
לדובי ולמרים לא היו עדיין ילדים ,והם הרעיפו עלי מלוא החופן
אהבה והשתדלו להנעים לי את שהותי אצלם .הם לקחו אותי לביקור
בגן החיות ,לשיט בירקון בספינה שעצרה בשבע תחנות ,וכן לקחו
אותי ללקק גלידה בבית קפה ולהרגיש גדולה .עם זאת זכור לי סלט
שלא היה לטעמי ,כי היה מתובל בשמן זית ובפטרוזיליה ,ואילו אני,
שהייתי ידועה כבררנית באוכל ,התביישתי להודות בכך .כשהוגש
הסלט אכלתי לצדו מנה כפולה של לחם ,והתוצאה של אותו מקרה
– עד היום אין פטרוזיליה בסלט שאני מכינה.
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כשהתקרב סוף השבוע והייתי צריכה לחזור הביתה ,הציעו לי
מרים ודובי להישאר אתם עוד ימים אחדים .דובי ביקש את מספר
הטלפון של אבא במשרד כדי שיוכל לקבל את הסכמתם של הורי,
ואני – שהתגעגעתי ורציתי לחזור הביתה – השבתי שאיני זוכרת את
המספר...
באלבום זיכרונותי שמורים ביקורים נוספים אצל בני הזוג החביבים
אחרי שנולדו ילדיהם שרגא וחיים.
דובי ומרים ביקרו אותנו לא אחת בחיפה ,ולאחד מביקוריהם
שמור מקום של כבוד בזיכרונותי .הדבר היה ב־ .1941הייתי כבת
שלוש־עשרה ,ודובי ומרים הציעו לי להצטרף אליהם לנסיעה
לנהריה .קיבלתי את הצעתם בשמחה ,כי עדיין לא הייתי בנהריה ,מה
גם שהנסיעה אמורה הייתה להיות במונית ,וגם במונית לא נסעתי –
והכי חשוב ,ידעתי כי שרגא'לה בן השנה נוסע אף הוא ,ואהבתי מאוד
לשחק אתו.
במהלך הנסיעה היה שרגא'לה בזרועותי .כשהגענו לנהריה ישבנו
בקפה פינגווין הזכור לטוב ,ליקקנו גלידה ,שתינו גזוז ונהניתי הנאה
גדולה מ"יום הכיף" .ביום זה התנסיתי לראשונה בשתיית בירה
לבנה ,וטעמה ערב לחיכי – ומאז קשורה אצלי שתיית בירה לחוויה
נעימה.
לימים ,כשהשתתפתי בסמינר הקיץ הבינלאומי של מכון אדלר
( ,)ICCASSIבחרתי להשתתף בסדנה שעסקה בהתמכרות .בסדנה
למדתי דברים רבים ,וביניהם דרכים שונות שבהן אדם עלול להתמכר
לאלכוהול או לסמים .ואשר לי עצמי ,הבנתי כי מפני שמעולם לא
השתמשתי בשתיית בירה כאמצעי להגיע לתחושות נעימות ,ניצלתי
מהתמכרות...

גם לי יש פסנתר!
התחלתי ללמוד לנגן בפסנתר בגיל עשר; אך החלום לנגן התחיל בגיל
צעיר יותר .לא ידעתי מתי הוא יתגשם ,לכן הייתי רושמת במחברת
סימנים דמויי תווים ומניעה את אצבעותי על גבי השולחן כאילו היה
זה פסנתר .חלומי ללמוד נגינה התגשם לבסוף ,והורי גם רכשו לי
מנוי לקונצרטים של הפילהרמונית.
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ארבע שנים חלפו מהיום שבו שהתחלתי ללמוד נגינה ,ופסנתר
עדיין לא היה לי .בכל יום הלכתי לבתי חברות שבבתיהן היה פסנתר,
כדי לתרגל .זה לא היה נוח ,שכן שעת התרגול הוכתבה לי והיה עלי
לעמוד בכל התנאים ,כולל תנאי מזג אוויר.
וכך מתאר אותי אבא באותם ימים" :לבושה בשכמיה ורודה נגד
הגשם ורגלי 'גפרורים' [כך כינה את רגלי הרזות] מציצות מתחתיה
נלחמת ברוח הנושבת בגבה כדי שלא תפיל אותה".
לא כל בתי החברות היו בקרבתנו ולא פעם הדבר הכביד עלי .ידעתי
שלימודי הנגינה הם מאמץ כלכלי להורי ולא אזרתי אומץ או חוצפה
לומר בקול רם שאני רוצה להפסיק לנגן .כתחליף ,העדפתי לקוות
שלא ירחק היום וגם לי יהיה פסנתר.
באחד הימים חשתי בתכונה בלתי ברורה אצל אמא ואבא .החוש
הבלשי שלי תירגם זאת להפתעה שבדרך .ואכן ביום בהיר אחד
בשובי מבית הספר הבחנתי שבניגוד למקובל דלת חדר המגורים
סגורה .חשדי גבר .אבל לא הרשו לי לפתוח אותה.
נקראתי לישיבה משולשת שבה השתתפו אבא ,אמא ואני ליד
השולחן במטבח .אבא שלף דף כתוב בכתב ידו וקרא בקול רם:
"עברת ארבע שנים לא קלות בלי פסנתר והראית התמדה .לאור זה
עשינו מאמץ ורכשנו עבורך פסנתר .גם את חייבת להיות שותפה
במאמץ .חלקך יהיה שמהיום לא תהיי עוד בררנית באוכל ולא
יצטרכו לבשל עבורך אוכל נפרד כמו שאמא נהגה עד היום .תאכלי
את תפריט המשפחה ויוקל לתקציב המשפחתי ".הוא הגיש לי את
הדף לחתימה .חתמתי ונכנסתי בחדווה לחדר לחזות בפסנתר.
מאושרת ישבתי לנגן בפסנתר שלי.
תעודת המכון למוסיקה

המתנה הראשונה שקיבלתי לכבוד "חג הפסנתר" הייתה מסבתא
שלי :פסל ראשו של בטהובן .הפסל הוצב על הפסנתר וכשהייתי
מנגנת נדמה היה לי שבטהובן מאזין לנגינתי .כשנסעתי לירושלים
ללמוד בבית הספר לאחיות ,נשארו הפסנתר ופסלו של בטהובן
מיותמים במקומם בבית הורי.
בשנה הראשונה בבית הספר לאחיות ניסיתי לשלב את הנגינה
בחיי ,כולל שיעורים שלקחתי אצל מורה .אך ככל שהתרבו שעות
הלימודים והעבודה ,נוכחתי שלא אוכל "לרקוד על שתי החתונות"
וּויתרתי על הנגינה.
במרוצת הזמן ,עם הקמת משפחתי עם אבנר ,עבר הפסנתר לביתנו
והמשיך לחכות שיחזרו להפיק ממנו צלילים ...זה קרה כשמודי בננו
הבכור החל ללמוד ,ואף הפליא בנגינתו להנאתנו – הוריו" .בטהובן
החל להאזין" לצלילי המוזיקה של דור חדש במשפחה...
אך הזמן ,שהמשיך במהלכו ,נוכח ששוב לא נשמעים צלילי פסנתר
בבית .צלילי הפסנתר נשמעו אז בביתו של מודי ,שיחד עם מרב
הקימו משפחה חדשה .ענבל נכדתי המשיכה במסורת הנגינה – על
פסנתר אחר ,והפסל הוצב עליו .בטהובן החל "להאזין" לצלילי הדור
השלישי במשפחתי.
בראשית שנות השמונים של המאה הקודמת ,כשלושים ושש שנים
אחרי שפסקתי לנגן ,עלה בי הרצון לחדש ימי כקדם .חזרתי לנגן
אצל בלה המורה לפסנתר ,אני ממשיכה בכך עד עצם היום הזה ,ואין
גבול להנאתי.
השנים שעברו על פסנתרי האהוב לא היטיבו עמו ,ונאלצתי להחליפו
בפסנתר חדש .פרידתי ממנו הייתה מלווה בלא מעט עצב .סיפור
חייו של פסנתרי הישן והאהוב שב ועמד לנגד עיני כשמודי ומרב
העבירוהו לחברם שיה ,אשר חי אז בכפר ים שבגוש קטיף ...לצערנו
לא הספיק שיה ליהנות ממנו זמן רב .ב־ 1993הוא נרצח בשדות
כפרו שאהב.
נודע לי שעד עצם היום הזה נשאר ביתו של שיה נטוש ,והפסנתר
נותר עומד בו כעדות לחלום שנקטע .לא ביקרתי שם ,אך אין לי
ספק שרוחות הים הנושבות לתוכו נתקלות בפסנתרי ופורטות עליו
מנגינה עצובה לזכרו של שיה ז"ל.
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תופרים לי שמלה חדשה
ודאי תשאלו למה "תופרים" ולא "קונים" ,הרי כשרוצים להתחדש
במשהו ,הולכים לקניון ,משוטטים בין החנויות עד שמוצאים פריט
המתאים לרוחנו ולגופנו וחוזרים הביתה מרוצים מהקנייה.
זה המקום לספר שאחד הבילויים שלי עם נכדי הוא רענון המלתחות
שלהם .לפעמים אנו עושים זאת כחלק מבילוי לכבוד יום הולדתם
ולפעמים גם בחילופי העונות .ההרכב הוא תמיד סבתא ונכד אחד
בלבד .מסע הקניות הכולל גם ארוחה הוא זמן מצוין לשוחח ,ובשבילי
זו במה מצוינת לספר לנכדים סיפורים מהימים שבהם הייתי בגילם.
בסוף היום הם חוזרים הביתה עמוסי שקיות המכילות מותגים .כולם
חוזרים מרוצים ,ואילו אני חוזרת גם עייפה .כך הם הדברים היום,
ואילו בעבר הרחוק היו חנויות בגדים ספורות בלבד ,מה גם שמחירי
הבגדים בחנויות היו מעל ליכולתנו הכספית.
רענון המלתחה שלי נעשה אפוא בידי תופרת .אפשרות אחת הייתה
תופרת שעבדה בביתה ,וכך התנהל התהליך :בביקור הראשון
דפדפנו במגזינים ובהם דגמי שמלות ובחרנו דוגמה ,כדי שהתופרת
תאמר לנו איזו כמות בד לקנות .אחרי שיטוט בחנויות בדים לבחירת
הבד אמא ואני היינו חוזרות לתופרת כדי ש"תיקח מידות" ,תגזור את
הבד ותכינו למדידה ראשונה .לפעמים הציעה התופרת לקחת את
הבד הביתה ולהשרותו במים כדי שיתכווץ לפני התפירה ולא כאשר
השמלה כבר מוכנה .במהלך התפירה היו ביקורים חוזרים אצל

כליבה

התופרת למדידות נוספות של השמלה בשלבים שונים של התפירה.
התהליך ארך שבועיים-שלושה ,והיה "טרטור" לא קטן.
אפשרות נוספת להתחדש בשמלה הייתה להזמין תופרת הביתה,
ואז התהליך הסתיים ביום אחד .אלא שבמקרה זה ,ביצוע עבודות
תפירה קלות בחלקה הפנימי של השמלה – או כפי שכינו זאת,
"עבודות ניקוי" – היה תפקידנו .בדרך כלל הייתי עושה את עבודת
הניקוי עוד באותו היום ולובשת את השמלה החדשה כבר באותו
ערב .וזה היה כיף אמיתי.
בערב ,לפני בואה של התופרת ,הייתה אמא מכינה את אחד משני
החדרים שגרנו בהם ל"מבצע תופרת" .זה היה בדרך כלל החדר שבו
הייתה מראה גדולה ,כדי שנוכל לראות את עצמנו לובשים יצירה
בהתהוותה .אמא דאגה שיהיה בחדר שולחן באורך מתאים להנחת
הבד לשם גזירתו.
מקום מכובד במתפרה המאולתרת תפסה מכונת התפירה
מתוצרת  .SINGERאהבתי להתבונן בתהליך השחלת החוט
במחט המיוחדת שבמכונה ולהתבונן בעבודת הרגליים על
הדוושה המיוחדת וכן בדרך שבה סיבוב הגלגל ביד הפעיל
את המכונה.
אחרונה חביבה היא קופסת כלי התפירה – בעברית תקנית שלא
נקלטה בשפה המדוברת היא "כליבה" (כלי שמניחים בו אביזרים
שונים) .בקופסה הונחו חוטים שתאמו לבדים ,כפתורים ,סיכות
ומחטים .אמא הקפידה למנות את המחטים בתחילת יום התפירה
ובסיומו .מקורה של בדיקה קפדנית זו בסיפור ,שהפך לאגדה ,על כך
שלמישהו ננעצה מחט בגוף ,וסופו היה "שלא נדע".
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כמובן כיבדנו את יחסה של אמא למחטים ,ואני יכולה לגלות שגם
היום אני נזהרת במחטים ומקפידה להחזיר את המחט כשחוט
מושחל בה למקומה ,אחרי כל שימוש.
כוס תה ופרוסת עוגה מעשה ידיה של אמא היו הארוחה הרביעית
שהוגשה לתופרת ,וסימנו את סופו של יום התפירה .כך היינו נפרדים
מהאישה הטובה לשלום ,ולי הייתה שמלה חדשה .כמובן לאחר
מכן צריך היה לסדר את החדר ולהחזירו לתפקודו היומיומי לאחר
ששימש כמתפרה ליום אחד.

יום כביסה
כאשר חיפשו הורי דירה להחלפה בדקה אמא תחילה אם יש במקום
חדר כביסה .בשנות השלושים נהגו לבנות בבתים רבים חדר כביסה
שהיה מיועד לשימוש כלל הדיירים .בדרך כלל הוא היה ממוקם
בקומת הקרקע.
אחת לחודש נהגו הדיירים לערוך רישום של יום הכביסה הרצוי .בחדר
הכביסה הותקנה מערכת ברזים מיוחדת שהייתה מקושרת לשעון המים
של כל אחד מדיירי הבית .הברזים היו נעולים ולדיירים היה מפתח.
בחדר הכביסה היו מכבסים את כל הכבסים שנערמו לפחות במשך
חודש ימים ,ובהם מגבות ,סדינים ,ציפות ,מפות ועוד .סוג זה של כביסה
דרש הרתחה ,ולמטרה זו היה בחדר הכביסה דוד .את מי הדוד חיממו
באמצעות פרימוס שעליו הוצב הדוד ,או באמצעות עצים שהובערה
בהם אש ,תלוי בסוג הדוד .את הכביסה הזו כינו "כביסה גדולה" ,והייתה
גם "כביסה קטנה" ,שאותה אפשר היה לעשות בבית מכיוון שהיא לא
דרשה הרתחה.
בבית היו מכבסים אחת לשבוע ,בגיגית שהיו מעמידים בחדר
האמבטיה על כיסא מוגבה ,ואת הכבסים תלו לייבוש על חבלים שהיו
מתוחים מעבר למעקה המרפסת .הבדל נוסף בין שני סוגי הכביסות
היה שאת ה"קטנה" כיבסה אמא ואילו את ה"גדולה" – הכובסת; כך,
הכובסת שלנו – שרה ,שזה היה עיסוקה – הייתה עוברת מבית לבית
בתיאום מראש – ומכבסת.
האטבים לתליית הכבסים היו עשויים עץ ,ודיירי הבית נהגו לרשום
עליהם את ראשי התיבות של שם המשפחה כדי להקל על זיהויים וכדי
שאפשר יהיה לדעת למי להחזירם ,שכן נהגנו להשאיל ולשאול אטבים
בשעת הצורך.
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ליום כביסה צריך היה להתכונן מראש ,ואת ההכנות התחלנו יום או
יומיים קודם לכן.
ראשית ,צריך היה להוריד קוביות של סבון כביסה מעליית הגג .הסבון
אוחסן שם כדי שיתייבש ,שכן סבון שזה אך נקנה היה לח ועל כן בלתי
חסכוני .הורדת הסבון מעליית הגג הייתה התפקיד שלי ,ואהבתי מאוד
לעשות זאת .בטיפוס לעליית הגג היה משהו מסתורי אשר טמן בחובו
הפתעות .למשל המזוודה הישנה שבה שמרו בין השאר את "עיתוננו",
שבועון הילדים באותן שנים .בפינה אחרת עמדו ארוזים למשעי כלי
הפסח היפים שלנו :צלחות ,מרקיות וקערות חרסינה לבנה מעוטרות
בפסי זהב בשוליהן .הן היו בגדלים שונים המתאימים למאכלי הפסח
המיוחדים .המאכלים היו יכולים להיאכל במשך כל ימות השנה ,אך
לא כך נהגה אמא .לדידה ,חג חג ומעדניו ,וחלילה לערב קודש בחול.
קניידלעך נאכלו רק בפסח ולביבות תפוחי אדמה נאכלו רק בחנוכה.
אריזת הכלים אחרי החג הייתה תפקידו של אבא ...כל סוג נארז לחוד ודף
נייר לבן הפריד בין כלי לכלי .כל קבוצת כלים נעטפה בניר חום ונקשרה
בחוט משיחה (שפגט) .אני הייתי זו שטיפסה לעליית הגג וקיבלה מידי
אבא את החבילות כדי להניח אותן במקומן .ידעתי שכעבור שנה יגיע
שוב חג הפסח ושוב איהנה מתפקידי...
ונשוב ליום הכביסה ,צריך היה להכין פתיתי סבון מהקוביות ,ולשם
כך צריך היה לגרר את הקוביות במגרדת .אמא מנעה ממני עבודה זו
שמא אפצע את אצבעותי והפציעה תפריע לי לפרוט על הפסנתר.
צריך היה להכין עמילן לעמלון כלי המיטה והמפות ולהכין "כחול
לכביסה" .ה"כחול" היה גוש מוקשה בצבע כחול עטוף בפיסת בד
שאותו טבלו במי השטיפה האחרונים (לפני העמלון) כדי שהכביסה
הלבנה תהיה בוהקת וצבעה יהיה לבן כחלחל.
לבסוף צריך היה למיין את הכביסה :חלילה
להשרות או להרתיח יחד כביסה לבנה ומגבות
צבעוניות .יום לפני הכיבוס היינו משרים
במים את הכביסה המיועדת להרתחה .כמובן
ביום הכביסה אי אפשר היה לבשל ,ולכן גם
את ארוחת הצהריים נהגו להכין מבעוד יום.
אלה היו תפקידיה של אמא.
גם לאבא היו תפקידים בהקשר של כביסה.
הוא היה ממונה על חבלי הכביסה ועל העצים
להסקה .את החבלים היה מותח בין הגדרות ובין
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העצים שבחצר ,ואת גזרי העץ שהכין להסקת הדוד היה מוריד לחדר
הכביסה וממלא בהם את התא המיועד לכך.
בחורף נוספה לכולם מטלה ,והיא תפילה ליום שמש .אמונה רווחת
הייתה כי השמש תזרח תמיד ביום הכביסה ְ ּבמשפחה שבה אהבתו
של הבעל לרעייתו מלבלבת כמו פרחים באביב .אבא היה גאה בשמש
הזורחת כאילו ברא אותה בעצמו.
אחרי שנשלמו ההכנות חיכינו ליום המחרת ולבואה של שרה,
שהגיעה עם אור ראשון .אמא נהגה לחכות לה בחדר הכביסה ולקבל
את פניה עם כד קפה ופרוסות עוגה.
שרה הייתה מתיישבת על שרפרף נמוך ,ברכיה כפופות וידיה נתונות
במי הכביסה ,מסבנת ומשפשפת .לקרצוף עקשני יותר נעזרה בקרש
הכביסה הגלי ,וקמה ממקומה רק כדי לערבב את הכבסים בדוד
ההרתחה .הבחישה נעשתה במוט עץ ארוך שבאמצעותו הוציאו את
הכביסה הרותחת לגיגית ,ופינו מקום לכביסה נוספת.
ואז הגיעה ארוחת הבוקר ,שהורכבה לפי טעמה של שרה .לאחר מכן
אכלה שרה מנת פירות ושתתה עוד כוס קפה עד ארוחת הצהריים;
ובינתיים הצטברה כביסה שאפשר לתלות על החבלים .את כל זה
עשתה אמא .איש לא ספר כמה פעמים ירדה ועלתה במדרגות הבית
במשך היום.
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לזמן שבילינו בקיפול הסדינים הוספנו מעשי קונדס .למשל ,האחת
מנסה למשוך את רעותה אליה עם הסדין וכמעט להפילה .צחוק לא
חסר בכל שלבי המבצע .קיפול הכבסים האחרים היה פשוט יותר ,אך
מייגע למדי ,וכך הלכה וקטנה הערמה ,וערמת הכביסה המקופלת
גדלה והלכה.
בתום תהליך הקיפול צריך היה להתכונן לגיהוץ .שולחן האוכל
שימש גם שולחן גיהוץ ,ועליו הונחו שמיכת צמר וסדינים – אשר
גוהצו אף הם תוך כדי התהליך .מגהץ חשמלי לא היה לנו ,ואמא
השתמשה בזוג מגהצים עשויים ברזל בעלי ידית מתפרקת .המגהץ
האחד חומם על הפרימוס שהועמד ליד שולחן הגיהוץ ,וכשהיה
חם דיו היה נלקח בעזרת הידית המתפרקת לעמדת הגיהוץ ,וחברו
המגהץ הקר היה מונח על הפרימוס להכין את עצמו לתפקידו כאשר
יחליף את חברו שהתקרר בינתיים .וחוזר חלילה.
אל לנו לשכוח שכדי שכביסה מעומלנת תהיה מגוהצת למשעי
נדרשת לחות מסוימת .לשם כך השתמשה אמא בכוס מים שעמדה
בפינת שולחן הגיהוץ .מדי פעם מילאה אמא פיה במים ,התיזה בזרם
על כמה פריטים והפליאה בגיהוצם.
מלאכת הגיהוץ ארכה זמן רב ,ושעות לא מעטות חלפו עד שכל
הכבסים היו מגיעים לארון כדי להמשיך במילוי תפקידם בחיינו
ולהמתין שוב שיחלוף חודש והם יחזרו לדוד הכביסה הרותח ולמגע
ידיה של שרה הכובסת.

כאשר שבנו מבית הספר סייענו גם אנו בעבודה :הסרנו כביסה יבשה
ותלינו את זו הרטובה .על המיטות גדלה ערמת הכביסה היבשה,
וידענו את המצפה לנו בהמשך היום ...שכן את הכביסה יש לקפל
בו-ביום ,כדי לפנות את המיטות שעליהן היא נערמה ,שאם לא כן
לא יהיה לנו איפה לישון.

אמא ,דמות משמעותית בחיי

כך התנהל מבצע קיפול הכביסה :ראשית מיון .מתחילים בכלי המיטה,
במפות ובמגבות המטבח – שהיו כולם עשויים בד פשתן .כל אלה היו
מעומלנים ועל כן היו נוקשים למגע יד .לצורך ריכוכם לקראת הקיפול
נדרשו ארבע ידיים ,וחיה הייתה בת זוגי .היינו עומדות זו מול זו,
מחזיקות בפינות המנוגדות של הסדין ומושכות בו כל אחת לכיוונה,
אחר כך חוזרות על הפעולה מהכיוון האחר של הסדין ,ואז עוברות
לפעולה הבאה :כל אחת החזיקה בכל יד בפינה של הסדין ,קירבנו
את הידיים זו לזו ,ניענענו אותן קדימה ואחורה ואז קיפלנו את הסדין
בתנועות מתואמות .תהליך קיפול דומה עברו גם הציפות והמפות,
ואילו מגבות המטבח קיבלו "טיפול" מיוחד לפי רוחבן.

אמא סיפרה לנו סיפורים עם מסר ועם לקח ,שהיו מקור נאמן
שממנו שאבתי את היסודות לדרך חיי .מסיפור הילדים הקלאסי
על הדייג ודג הזהב למדתי שכדאי להסתפק במה שיש לך;
הלקח בסיפור "המחרוזת" מאת הסופר הצרפתי גי דה מופאסאן
דומה :אישה ענייה ששאלה מחברתה האמידה שרשרת פנינים
ואיבדה אותה ,נאלצה ליטול הלוואה ,לקנות שרשרת פנינים
חלופית ,ולעבוד קשה מאוד במשך שנים כדי להחזיר את החוב
(שנים רבות חולפות ,והיא פוגשת במקרה בחברה הוותיקה,
ומגלה לתדהמתה כי הפנינים המושאלות לא היו אמיתיות).
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הסיפור השלישי שמלווה אותי הוא כנראה המקור לאופטימיות שלי
ולהיאחזות בתקווה גם בשעות קשות .מסופר בו על בחור שנידון
למוות בתלייה על פשע נורא .האיש טוען לחפותו ,ואמו מבקרת
אותו בכלא ומבטיחה שתעשה כל שביכולתה כדי לבטל את גזר הדין.
היא מעודדת אותו לא לאבד תקווה עד הרגע האחרון – גם אם חבל
התלייה כבר יהיה כרוך על צווארו .לשאלתו איך ידע ברגעים אלה
שאכן הצליחה במשימתה ,ענתה כי תלבש לבן ,בשונה מהקהל הבא
לחזות בהוצאה להורג הלובש שחורים .למגינת לבה לא הצליחה האם
לבטל את גזר הדין ,ובכל זאת הגיעה בלבוש לבן...
לתגובתי" ,הרי רימתה אותו!" השיבה אמא" :נכון .אבל עד לרגע האחרון
בחייו פיעמה בלבו תקווה".
אמא חיה כל חייה בתקווה שיום יבוא והיא תיפגש עם בני משפחתה
שמהם נפרדה ב־ .1921על אף שבשלהי  ,1933הזמן שבו החלו הכנותינו
המעשיות לעלייה ארצה ,הבינה אמא שמבחינה גיאוגרפית היא
מתרחקת ממשפחתה ,לא זנחה אותה התקווה שפיעמה בה כל ימיה.
האקלים בארץ ,השונה מזה שהורגלנו אליו ,לא היטיב עם אמא,
וכתוצאה מכך נעקרו כל שיניה עוד כשהייתה בת ארבעים .הדבר
נעשה בשני שלבים אשר שבועות אחדים בלבד הפרידו ביניהם,
ובינתיים היה פיה של אמא ריק משיניים ,על כל המשתמע מכך:
כאבים ,קשיים באכילה ,שינויים בדיבור ,ועל אחת כמה וכמה השפיע
הדבר על מצבה הנפשי.
כדרכה ,אמא לא התלוננה ולא שינתה כהוא זה מתפקודה .כל כך קשה
היה לי לראותה במצב זה .הייתי ילדה בת שמונה ,כשנשלחתי להתלוות
אל אמא לעקירת המחצית השנייה של השיניים .המראה הקשה
שנגלה לעינַ י בצאתה מחדר הטיפולים מלווה אותי כל חיי .הובלתי את
אמא הביתה ,ומיד לא הלכתי – אלא רצתי – למקום עבודתו של אבא,
וביקשתי ממנו כי ישוב הביתה.
לעולם לא אשכח את הריצה המטורפת כאשר מחשבות שונות
מתרוצצות במוחי על מה שעובר על אמא ועל השינוי שחל גם בחיים
שלי .כשראיתי את אמא אחרי עקירת השיניים הרגשתי שמשהו נורא
קרה :מרגע זה יש לי אמא זקנה.
תחושה זו הצטרפה לתחושת בושה שליוותה אותי זה זמן מה – על
כך שאמא שלי שונה .היא אינה דוברת עברית כמו רוב האמהות של
חברותי ,ואני מדברת אתה ביידיש .כמו כן אמא לא אימצה את המראה
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הישראלי; וצעיף עשוי פרוות שועל ,או צעיף גדול עשוי מזנבות
ארנבות עטפו את כתפיה באירועים חגיגיים ואף חגיגיים פחות .סגנון
לבוש זה לא היה לרוחי ,לא מטעמי הגנת בעלי החיים – אלא מכיוון
שלא היה בו שמץ של ישראליות .ואני התביישתי.
כשנתיים אחרי עלותנו ארצה היה ברור שאמא לא תחזור לעסוק
במקצועה כרוקחת .היא בחרה להיות "סתם" עקרת בית .שנים רבות
"שפטתי" אותה על כך שלא למדה עברית על בורייה ולא ִרעננה את
ידיעותיה במקצועה כדי לחזור ולעסוק בו .הסתכלתי על כך כבחירה
בדרך הקלה.
גם הנימוק שלפיו אמא לא רצתה להפקיד את ההשגחה עלי בידיים
זרות למען החזרה למקצוע לא הקל על שפיטתי.
במהלך השנים התחלתי להבין לאט-לאט שבחירתה נעשתה תוך
שיקול דעת .השינוי שחל במבטי על נושא זה גרם לי תחושת מועקה
משיפוטי הקודם .שנים הסתובבתי עם המועקה ,ועלי להודות שרק
עכשיו ,תוך כדי כתיבת זיכרונותי ,הבנתי את עומקו של שיקול הדעת
המלווה גם באומץ לב – תכונה שבאה לידי ביטוי גם בשלבים אחרים
בחייה של אמא כשעמדה בפני החלטות קשות ומשמעותיות.
החשבון שבאתי עם עצמי שחרר אותי מהמועקה רבת השנים ,והיום
אני יכולה לומר באמונה שלמה – ובשמחה – שאמא לא הרגישה שום
תסכול בבחירתה .היא ראתה בתפקידה כעקרת בית את ייעודה בחיים
ויצקה בו תוכן הרבה מעבר לבישול ולניקיון.
למרות הסתייגותי מהגלותיות של אמא ,היו לנו שעות משותפות
הזכורות לי כהנאה צרופה .אחת מהן הייתה הדרך שמצאנו
להתחמם בה בימי החורף הקרים .היינו עומדות גב אל גב ,משלבות
את המרפקים מאחור ומנדנדות זו את זו על הגב .אהבתי לשכב עם
אמא במיטת ההורים תחת אותה שמיכה ,קרוב־קרוב אליה ,ובזיכרון
הריחות שלי שמור ריחה של אמא כרענן תמיד.
בשנות מלחמת העולם השנייה נמנעו בתי הספר מאכלוס בתפוסה
מלאה ,ואז למדו בשתי משמרות ,האחת בין שמונה לאחת בצהריים,
והשנייה בין אחת לחמש אחר הצהריים .ההתפנקות עם אמא
התאפשרה כשהלימודים התקיימו במשמרת שנייה ולא בבוקר .אז
לימדה אותי אמא את האותיות הקיריליות בעיתון הרוסי שקראה,
והראתה לי איך להרכיבן למילים ולהבין את פירושן .בקרים אלה
צרובים בין זיכרונותי הנעימים .אמא אהבה מאוד לקרוא .היא קראה
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ברוסית וביידיש ,ותמיד שיתפה אותנו בנושאים שקראה .אני מודה
היום שלא תמיד מצאתי בהם עניין.
המשכתי לנצל את גישתה של אמא – אשר נענתה לבררנות שלי
באוכל בלי בעיות; אך בשטחים אחרים התנהגתי כ"ילדה גדולה",
הממלאת תפקידים בחיי המשפחה .הדחתי כלים ,ערכתי קניות,
ניקיתי אבק ובחופשות מבית הספר גם שטפתי רצפות וניקיתי
חלונות ותריסים.
ראוי לספר כי לא קל היה לשמש לאמא כוח עזר .היא התייחסה
לשטחים רבים בבית כאילו היו בית מרקחת .הדרישות שלה בנוגע
לניקיון היו ברמה שלעתים קשה היה להיענות לה .הדברים אמורים
לגבי הניקיון האישי כמו לגבי ניקיון הבית .איני שוכחת איך בהפוגות
בין גשם לגשם הייתה עטה על השמשות ובידה נייר עיתון ,שהיה
אז חומר הניקוי היחידי לשמשות – וגם אם ההפוגה ארכה רק שעה
קלה ,הייתה מספיקה להעלים מהשמשות את עקבות הגשם הקודם.
איני שוכחת איך הייתה מעבירה את אצבעה על אדן השמשה או על
שלבי התריסים כדי לבדוק את טיב עבודתי בהסרת האבק.
ארונות הבגדים היו אף הם מסודרים למופת .אני מודה לאמא שגם
כיום איני צריכה לעשות סדר בארונות בביתי ,כי תמיד אני מחזירה
את הבגדים מסודרים :את זה לימדה אותי אמא .בבית הספר לאחיות
נהניתי מהרגל זה שהקנתה לי ,ותמיד לקראת הבדיקה השבועית של
הארונות האישיים ,הייתי "משוחררת" מהצורך לעשות סדר.
אמא הייתה הצד הרך בחינוכי ,וזכור לי היטב שכאשר רצתה להגיב
על התנהגות לא ראויה שלי במכה על ישבני ,הייתה מניפה את ידה
לכיוון הישבן ,אך מחטיאה את המטרה ...אבא ,לעומתה ,היה תמיד
"צולף" .אפשר לומר שאמא נמצאה תמיד בעמדת "היכון" לריכוך
הפן הנוקשה בחינוכו של אבא ,כמו למשל במשלוח החבילות אלי
בזמן הלימודים בבית הספר לאחיות :למרות התנגדותו של אבא
למשלוח תכוף של חבילות מדושנות ,המשיכה אמא בשלה .היא
הכינה את תכולת החבילות ,ולעתים הייתה זו "חבילה כבקשתך".
בסופו של דבר ,למרות הסתייגויותיו ,היה אבא אורז את החבילה
וגם מאחל "לתאבון".
את התקציב המשפחתי ידעה אמא לנהל מבלי לחרוג ממסגרתו
ועם זאת לדאוג לתזונה נכונה ובריאה לפי המושגים דאז .היא לא
התעצלה להיכנס לחנויות פעמים אחדות ביום ביודעה כי בשעה
מסוימת תוכל להשיג מצרך מסוים במחיר מוזל או אפילו בחינם;
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כמו ענבים שנשרו מהאשכולות ,והירקן לא יכול היה למכור אותם ,או
ביצי קרפיונים וכבד קרפיונים ,שהיו נאספים אצל אדון קוכמן מחנות
הדגים לאחר שניקה את הדגים ואשר לא שימשו מצרך לקנייה .אנחנו
נהנינו בסופו של יום ממרק פירות טעים וממעדן בטעם כבד העשוי
מהחלקים הפנימיים של הקרפיונים.
כך עבדה אמא סביב השעון ,ודבק בה הכינוי היידי "די מורשקע",
שפירושו הנמלה; ואם לחדד את הביטוי – הנמלה העמלה .אך מתברר
שגם נמלה מתעייפת מעמל יומה וזקוקה למנוחה באמצע היום כדי
להמשיך לעמול עד שעת לילה מאוחרת.
"פרגנה" לעצמה לשכב לנוח וליהנות מפסק הזמן שנטלה
אמא לא ִ
מעבודת הבית .היא נהגה אחרת :בגדים לא החליפה ,נעליים לא
חלצה ותריסים לא הגיפה .היא הייתה שוכבת בבגדים ובנעליים בקצה
הספה ,באלכסון ,כדי שכפות רגליה נעולות הנעליים לא תיגענה בכיסוי
הספה .כך הייתה מנמנמת "שעה קלה" וקמה רעננה להמשיך בעמלה.
היא עצמה נתנה שם לסוג זה של מנוחה" :אויף בארג" ,שפירושו
"בהשאלה" .הביטוי הדגיש עד כמה מנוחת הצהריים של אמא היא
ארעית ולא לאורך זמן ,ממש כחפץ שלוקחים בהשאלה לזמן קצר.
שנים רבות נשארתי רזה .לעתים קרובות סבלתי מאנגינות ,וזכור לי
שבאחת ההזדמנויות ,בעודי קודחת מחום ,שמעתי את אמא ואבא
משוחחים ביניהם בדאגה רבה איך אפשר לחזק אותי כך שאבריא
וגופי יוכל להתנגד למחלה הבאה שתתקוף אותו .היום קוראים לזה
חיזוק המערכת החיסונית .בהאזיני לשיחתם הבנתי והרגשתי שוב
כמה הם דואגים לי וכמה אני חשובה להם.
בניגוד לתקופתנו עתירת התשובות לכל מיני חוליים ,הייתה ילדותי
דלה בהן .שכיבה מוחלטת במיטה ,גרגור מי מלח בגרון ובליעת כדורי
 Pyramidonלהורדת החום היו הטיפול היחיד שניתן לאנגינה.
הבעיה הייתה שלא הצלחתי לבלוע את הכדור גם כשחצו אותו .אמא
ואבא באו לעזרתי בנסותם ללמדני את "תורת" בליעת הכדורים בעודם
מדגימים לי כיצד הם בולעים פיסות של מיני מאכלים קשים או אפילו
רבעים מהכדור עצמו .לריסוק כדור לא הסכמתי אחרי שהתנסיתי
בטעמו המר כלענה.
ניתוח להרחקת השקדים מגרוני אכן חיזק את המערכת החיסונית שלי,
ולא ידעתי עוד חולי .אמנם נשארתי ילדה רזה – אך בריאה .גם כנערה
הייתי עדיין רזה ,ואמא הוסיפה לדאוג לתזונתי" .שתי חלב מורתח",
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כתבה לי לקורס מכי"ם של הגדנ"ע .הגבתי בחיוך ובהשתאות .אני אמנם
חברת הגנה העוסקת בדברים אסורים לפי החוק ומכינה את עצמי ליום
פקודה ,ועם זאת הבנתי שמאחורי ניצבת תמיד אמא הדואגת לי ,כי
בעיניה אני עדיין ילדתה הקטנה והרזה.
במהלך חיי למדתי בין השאר גם לבלוע כדורים בגדלים שונים ,והיום
כשאני נעזרת בתוספי מזון למיניהם ,ורובם "מצטיינים" בגודלם ,אני
בולעת אפילו חמישה כדורים בבת אחת ,ובד בבד זוכרת ומוקירה את
מאמציהם של אמא ואבא בימי חוליי בילדותי הרחוקה.
גם לאחרים נהגה אמא לעזור ,ולא רק לבני משפחתה .זכור לי אדון
קליין בעל המכבסה שהיה בא מדי פעם ,ואמא הייתה נותנת לו גמילות
חסד לפי בקשתו ולפי יכולתה .לאחר ימים ספורים היה שב להחזיר
את חובו.
ּ
לילדה בן
זיכרון נוסף קשור ל"בת עיר" שילדה תאומים – אחים
השנתיים .במשך חודשים ארוכים – ולמעשה במשך כשנה ואף יותר –
נהגה אמא ללכת אליהם ערב־ערב ולעזור לאישה לרחוץ את הילדים
ולהשכיבם לישון.
גם שנים אחר כך ,כשמודי או אהוד היו נופלים למשכב ,והייתי ִאתם
לבד בבית כי אבנר היה בצבא ,הייתה אמא מופיעה פתאום אצלנו
בגבעתיים .לא הייתי מיידעת אותה על מחלתם ,כי טלפון לא היה
אז מכשיר המצוי בבתים .חוש מיוחד היה מנחה את אמא לצאת
מחיפה בדרכה אלינו ,כמובן באוטובוסים ,ולפעמים היה אבא מצטרף
אליה .בתיקה נשאה אמא מצרכים למילוי המחסור בתקופת "הצנע",
שנמשכה משנת  1949ועד אמצע שנות החמישים – והתבטאה
בהקצבת תלושי מזון לכל התושבים למען תהיה חלוקה צודקת של
מצרכי המזון .המלאי במחסני המדינה הצעירה היה מצומצם ,והעלייה
הכפילה באותה התקופה את מספר התושבים .אי לכך הייתה החלוקה
מצומצמת ואפילו גבלה במחסור.
בימים שאמא הייתה שוהה אתנו הייתה מבשלת ,מדיחה כלים ,מקפלת
כביסה ומשתדלת להקל עלי בכל דרך אפשרית .מסירותה של אמא
לא ידעה גבול.
לימים החליף אבא את משרתו כמזכיר ארגון המעמד הבינוני במשרת
מנהל "המפדה האזרחי" בחיפה .היה זה גוף השייך לציונים הכלליים
שעיקר פעילותו לעזור לחסרי דיור לרכוש דירות .אגף אחר של
המפדה האזרחי פעל למתן הלוואות לאותם נזקקים.

|  | 104יופי נחמה

התחלה חדשה | | 105

שתפנה אליו בבקשה שיברך אותך בפרנסה טובה?" נראה היה לי
שהאיש קלט את דבריה ועזב את הבית נכלם .נותרתי ללא מילים אך
מלאת גאווה מחוכמתה של אמא שלי – ואף יותר מכך ,מאצילותה.
אשר להיגיינה האישית ,אף כי באותם ימים נהוג היה לעשות אמבטיה
חמה פעם אחת בשבוע ,ביום חמישי בערב ,אנו נהגנו ,לפי הוראות אמא
כמובן ,להתרחץ עוד פעם או פעמיים במהלך השבוע .רחצה זו נעשתה
מתוך קערה שלתוכה היינו יוצקים מים חמים שחוממו בקומקום.
נוהגי הרחצה נראים היום מוזרים ,ונבעו ודאי מטעמי חיסכון במים.

מודי ואהוד בזרועות סבתא

שעות רבות מעבר לשעות העבודה הרשמיות הקדיש אבא
ללקוחותיו קשי היום .פעולה מיוחדת פעם בשנה הייתה חלוקת
קמחא דפסחא לקראת חג הפסח .על סמך רשימה שנערכה על
פי קריטריונים מסוימים היה מוזמן מלאי המצרכים הבסיסיים
לחג :מצות ,קמח מצות ,שמן ,סוכר ויין .כמות המצרכים המיועדת
לחלוקה לעשרות רבות של זכאים הייתה זקוקה למקום אחסון
וחלוקה .אחרי התייעצות קצרה בין אבא ואמא נמצא המקום .הדירה
שלנו הייתה אמנם קטנה ,אך "התרחבה" כדי לקלוט את המצרכים
במבצע מבורך זה .אמא ניצחה על המבצע ,ואני עזרתי לה ,כי הימים
היו ימי חופשת הפסח.

אמרתי מים ,ולא מים וחשמל ,כי את המים לרחצה לא חיממו
בחשמל ,אלא בדרך הבאה :לאמבטיה היה צמוד דוד שהגיע כמעט
עד התקרה .בתחתיתו היה תא מיוחד להכנסת עצים ,וכאשר היו
מציתים אותם ,הם חיממו את המים .את העצים נהג אבא להכין
בגודל המתאים לתא המיוחד; ואילו אני מיניתי את עצמי להיות
מדליקת התנור ושומרת האש – עם ספר בידי .אהבתי לשבת על
הרצפה המרופדת בכרית ולעסוק בהדלקת הדוד באמצעות קיסם
עץ דק אחד שהדלקתי .קולות "פיצוץ" קלים נשמעו כאשר קלטו
יתר העצים את האש .החדר התחמם לאטו ,לחיי התלהטו וכל גופי
חש בחום הנעים שהתפשט בו .לא נותר לי אלא לסיים ולספק לתא
את כל מנת העצים כדי שהמים החמים יספיקו לכולם .לא אחת
הייתי משתהה מול התנור ,כי היה לי נעים ...ורק קולות זירוז מעבר
לדלת היו מוציאים אותי משם.
חיה ואני היינו בדרך כלל הראשונות להתקלח :תחילה מקלחת
וסיבון הגוף ,שטיפת הסבון ,ורק אחר כך מילוי האמבטיה במים נקיים
עד לגובה הפופיק כדי ליהנות מהשכיבה במים ולחוש ש"עשינו
אמבטיה".

הזכאים באו לקבל את המוצרים הבסיסיים ,ודלת ביתנו הייתה
פתוחה בכל שעות היום במשך שבועיים תמימים .ביטויי התודה של
האנשים ריגשו אותי בכל פעם מחדש ,והייתי גאה באבא שלי לשמע
הברכות שהרעיפו על ראשו .גם אמא ואני זכינו לתודה ולברכה.

כשהגיע תורה של אמא להתרחץ ,הייתה משתמשת במי האמבטיה
של האחרונה מבין שתינו כדי לחסוך במים ,כי הלכלוך הרי נשטף
תחילה עם זרם המקלחת...

אך זכור לי גם אירוע חריג ,שבו הגיע באחד הבקרים אדם שביקש
את ה"מגיע" לו .לאחר עיון ברשימה ענתה אמא כי שמו אינו מופיע,
ולכן לא יוכל לקבל את מבוקשו .האיש המאוכזב הרים את קולו
והמטיר סדרת קללות על ראשו של אבא .אמא נדהמה מעוצמת
התגובה ,אך כדרכה לא איבדה את קור הרוח ,ובקול רגוע ענתה" :אם
יש מי ששועה לקללות שאתה מרעיף על ראש בעלי ,האם לא מוטב

בהקשר זה ראוי לספר כי בין השינויים שחלו בחיי עם נסיעתי
ללימודים בירושלים ,חל גם שינוי באופן חפיפת ראשי .עד אז לא
נהגתי לחפוף שיער במקלחת אלא בתוך קערת מים ,בתהליך שעליו
ניצחה אמא :בחורף הייתה אוספת מי גשם בקערות שעמדו על
מרפסת המטבח ,וביום חמישי – היום המיועד גם לחפיפת הראש –
הייתה מרתיחה כמות מסוימת למטרת החפיפה .לרוחב האמבטיה
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הונח קרש ששימש בסיס לקערה מלאה במי הגשם המחוממים.
הייתי כופפת את ראשי אל הקערה ,ואמא הייתה מסבנת את שערי
בסבון כביסה ואחר כך שוטפת את הסבון במים חמים מתוך כד .כך
פעמיים ,ובפעם השלישית הייתה מוסיפה למים שבקערה מיץ לימון
מסונן לריכוך השיער ,במקום הקונדישנר של ימינו.
היום ,כאשר אני נשאלת במספרה או במלתחת הבריכה ,איך הצלחתי
לשמור עד גילי על שיער מלא ובריא כל כך ,יש בפי תשובה אחת ויחידה:
מי הגשם שאספה אמא שלי ובאהבה רבה חפפה בהם את שער ראשי.
מנהג נוסף ,שנבע מטעמי היגיינה ,היה שלא נכנסים למיטה בלי
לרחוץ רגליים אחרי שהולכים יחפים .מנהג זה חצה דור ,ואף חל בו
שיפור .כאשר הנכדים היו מתארחים אצל אמא ומתרוצצים יחפים,
היא הייתה באה למיטתם עם מגבת לחה ומנגבת את כפות רגליהם.
הדברים הבאים יעידו עד כמה היה נושא הניקיון האישי טבוע עמוק
באמא :בימיה האחרונים ,לאחר שהייתה מאושפזת כחמישה שבועות
בבית החולים רמב"ם עקב אירוע מוחי ,הכרתה מעורפלת והיא כמעט
ואינה מתקשרת ,הגעתי אליה השכם בבוקר ומצאתיה אחרי רחצה
ולאחר שהאחיות החליפו את מצעי המיטה .מיד אחר כך קרה משהו
בלי שאמא שלטה בו ,והיא הרגישה כי שוב אינה נקייה .ואז ,בידה
הפעילה ניסתה אמא לנקות את עצמה .רחצתי אותה והכנסתי את כף
ידה שהתלכלכה לקערת מים וסבון ,והיא ניסתה לנקות את ציפורניה
באמצעות ציפורן האגודל .קשה לי לתאר במילים את הרגשתי במעמד
קשה זה .גם על ערש דווי ,בהיותה בהכרה מעורפלת ,לא זנחה אמא
את גישתה לניקיון האישי – ואף עכשיו כשאני מתארת את אותם
רגעים קשים ,אני חווה אותם באותה עוצמה כמו אז ,למרות השנים
הרבות שחלפו.
אמא בחרה לחיות בצלו של אבא .על אף שהכירה בערך עצמה .היא
בחרה להצניע את ערכה ,ולעומת זאת להעצים ולהבליט את ערכו
של אבא; ועם זאת הערצתה לא האפילה על אהבתה אל אבא ,עד
יומה האחרון.
תמיד דיברה בקול שקט .מעולם לא הרימה את קולה .כשהייתה שומעת
אותנו רבות או מדברות בסגנון שלא הניח את דעתה ,הייתה מזכירה לנו
שבמשפחתה ,שהיו בה תשעה ילדים ,לא שמעו סגנון כזה – והייתה
מבקשת שנדבר ונתנהג ב־( Bontonבטוב טעם).
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תוך כדי כתיבת דברים אלה אני מעיינת במכתבים ששלחה לי אמא לבית
הספר לאחיות ,בשנים  1946ועד  ,1949אשר בתוכן מלחמת העצמאות.
אני מתרגשת היום בעת קריאתם יותר מאשר במועד קבלתם .אז היו
הדברים מובנים מאליהם.
המכתבים כתובים כמובן ביידיש ומשתפים אותי בכל מה שקורה בחיי
המשפחה .מובעים בהם גם הרגשות הקשים שהציפו את אמא לרגל
אירועי התקופה :הצער על הנופלים ,החרדה מהעתיד שבפתחו אנו
עומדים והתקווה שיהיה טוב כי אין לנו ברירה אחרת.
במישור האישי כתבה אמא על הדאגה הרבה לשלומי ולרווחתי,
לרבות החבילות ששלחה ,ועד התחתונים החמים שהציעה לשלוח
לי כדי שאתגונן מפני הקור הירושלמי ולמען ייחם לי .אחרי שקיבלו
ממני פריטי לבוש שסרגתי לאמא ולחיה ,הזכירה לי אמא לדאוג גם
לעצמי ולא רק להן.
האופן שבו סיימה אמא את המכתבים ריגש אותי במיוחד :לא סתם
נשיקות בסיום ,אלא "אני מנשקת אותך ילדה שלי" .כך סיימה אמא שלי
את מכתביה אלי .דברים אלה חוברים להרגשתי שתמיד הייתי עטופה
באהבתה ,ולידיעה כמה קל להחזיר אהבה למי שיודע להביע כך את
אהבתו .ואכן ,כך שמורה אמא שלי בלבי :אצילה ,אמיצה ,חרוצה ,נדיבה,
מסורה ,צנועה ,אוהבת ואהובה.
אמא נפטרה בכ"ז בתמוז תש"ל  31 -ביולי  1970ונקברה בחיפה.
על קברה חרוטות שתי מילים :אצילת הרוח.
ועל קברו של אבא " :חכמה וחן ואהבת האדם חברו יחדיו".
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ממטבחה של הנמלה העמלה

לקציצות של אמא היה טעם מיוחד ,כמו גם לצ'יפס העגול שהייתה
מטגנת במחבת פח שחור הנמצא עד היום ברשותי ,בין יתר כלי הבית
של אמא שאיני יכולה להיפרד מהם.

מקרר הקרח שהיה לנו באותם ימים לא הקל על אמא ,שכן היה
בקיבולת נמוכה ,ואילץ אותה לבשל מדי יום ,שלא לדבר על מבצע
קניית הקרח שתואר לעיל; ונוסף לקניות ולבישולים היומיומיים
הכינה אמא אטריות במו ידיה.

מקום מיוחד בזיכרונותי שמור גם לשניצל הטעים מבשר בקר
ולמרק הקרופניק שנהגנו לאכול עם פרוסת לחם שחור מרוח בריבה
מעשה ידי אמא .אף היום כשאני אוכלת מרק זה מעשה ידי ,טעמו
אינו מושלם לחיכי בלי פרוסת לחם מרוחה בריבה .שותפי לארוחה
נוהגים להרים גבה לצירוף המוזר ,מרק וריבה.

התהליך היה מורכב :היא לשה בצק בידיים ולא במיקסר ,רידדה אותו
לעלים גדולים ודקים אשר דרשו ייבוש .לצורך הייבוש הניחה אמא את
עלי הבצק על מפות לבנות שאותן פרסה על המיטות .כשהגיעו למידת
היובש הרצויה ִ ּגלגלה את העלים לאורכם ובזהירות מרבית הייתה
מעבירה אותם לקרש המיוחד .בעזרת סכין מיוחדת ובתנועות חיתוך
זריזות בידיה של אמא הפך העלה המגולגל לאטריות ברוחב הרצוי.
אהבתי להסתכל בזריזות אצבעותיה של אמא ,ובסתר לבי פחדתי
פן תחתוך אותן .צנצנות גדולות שימשו בית קיבול לאטריות ,ומשם
נלקחו להכנת "הטייגארץ" ,היא פשטידת האטריות המטוגנת .מאכל
זה היה אהוב על גדולים וקטנים בעבר ,וממשיך לככב כמאכל המנצח
גם כיום במטבחי .המאכל אינו זוכה להגיע לצלחת ולהיאכל כחלק
מהתפריט ,כי הוא נחטף ונבלע לפני הארוחה.

והרי לדוגמה מתכון הטייגארץ :מבשלים  400גרם אטריות
דקות ,מסננים ושוטפים תחת זרם מים .כשהמים חדלים
לטפטף מהמסננת ,מוסיפים כף שמן ובוחשים בזהירות.
מעבירים לקערה גדולה ומוסיפים שלוש ביצים בחושות,
אחת אחת .אחרי כל ביצה בוחשים .מוסיפים שתי כפיות
מלח ובוחשים שוב .אפשר לטעום מהעיסה כדי לאשר
את מליחותה.
מחממים שמן קנולה בכמות נדיבה במחבת נירוסטה קטנה.
כשהשמן רותח ,מקטינים קצת את הלהבה ומעבירים כמות
מהעיסה למחבת .מטגנים משני הצדדים ומעבירים לנייר
סופג .מכמות אטריות זו אני מפיקה חמישה טייגארצים,
כך שהם אינם עבים במיוחד .עבור כל אחד יש להוסיף שמן
למחבת אחרי שהוצאו פירורי הטייגארץ מהטיגון הקודם.
צבע הטייגארץ האופטימלי הוא זהוב־שחום .מומלץ להכין
כמות כפולה ממה שאומר ההיגיון...

עד כאן אך מדגם מייצג מבישוליה של אמא במשך השבוע .לקראת
שבת נהגה לאפות את החלות במו ידיה .תנור אפייה לא היה לנו ,והחלות
הטעימות האלו – שאין דומה להן – נאפו בסיר פלא על פתילייה .עליה
נאפתה גם עוגת השמרים שהקינמון ,הסוכר והצימוקים נתנו לה את
טעמה המיוחד .אם העוגה לא נאכלה עד-תום במשך השבת ,הייתי
נהנית מפרוסותיה ה"לא טריות" ,שעליהן מרחתי חמאה ובזקתי מעט
מלח .כוס התה המתוק השלים את ההנאה.
"זֶ ַמאלַ ך" נקראו בפינו עוגיות החמאה העגולות עם סוכר שנבזק
עליהן לפני האפייה .הן קורצו בפתחה של כוס מתוך עלה בצק
שרודד דק־דק ,שכן הכלי המיוחד לקריצת צורות שונות כמו לב,
עלה או כוכב לא היה מצוי במטבחנו .העוגיות נאפו במין תנורון
שקיבל את חומו מהפתילייה .למרות כל האלתורים הללו עלה
טעמן של העוגיות אפילו על טעם עוגיות החמאה מעשה ידי מיטב
הקונדיטוריות שאני קונה בימינו.
מאכל־ממתק טעים מעין כמוהו ,האהוב והידוע לתהילה במשפחתנו
הוא ה"כרוסטי" ,המופק מבצק המרודד לעלים דקים ,חתוך
לרצועות – הנחתכות למעוינים .בכל מעוין חורצים חריץ לאורכו,
ודרכו משחילים צד אחד של המעוין .מעוינים אלה נזרקים לסיר
שמן רותח ,ובצאתם "שזופים" נבזק עליהם מטר של אבקת סוכר.
למעדן זה אין מתחרים .לימים הייתה האהבה לכרוסטי גם נחלתם
של מודי ואהוד ,וכשהיינו מגיעים לביקור בחיפה ,הם היו מתחילים
את הריצה עוד בחצר הבית ,והקריאות "כרוסטי ,כרוסטי" בישרו את
בואם .אחרי חיבוק ונשיקה היו עוטים על צנצנות הכרוסטי שהכינה
בשבילם סבתא בשמחה.
עלי להודות באשמה שאחרי לכתה של אמא לעולמה ניסיתי רק
פעמים מספר להכין כרוסטי במו ידי ...העבודה הרבה הכרוכה
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בהכנתם ,ומרחק טעמם מאלה שאמא הייתה מכינה ,אילץ אותנו
להסתפק בזיכרון טעמם בלבד.
ועדיין לא סיפרתי על הגעפילטע-פיש והרגל הקרושה שהייתה אמא
מכינה לקראת שבת .את הרגל היינו אוכלים בשישי בצהריים כמרק
ומלקקים את השיירים הבשריים והסחוסיים שעל עצמות הרגל .את
העצמות הקטנטנות הייתי שומרת למשחק "חמש אבנים"" .חמישייה"
כזו שמורה אצלי עד היום .ראויים לציון גם החמין בחורף וחמיצת
החמציץ הקר ,הלוא הוא "שצ'אוויי בורשט" ,בימי הקיץ .במקום הכלים
העכשוויים המשמשים לקיצוץ ירקות ,בשר או דגים השתמשו בקופיץ,
שאתו עבדו על לוח עץ גדול ועבה .טעם משודרג לחמיצה זו נותנת
ִ
תוספת של כפית שמנת ,ביצה קשה מעוכה ועירית קצוצה .פרוסת
לחם שחור מרוחה בחמאה ומלח הופכת את המנה למעדן מלכים.
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מאחר שהאווז והעוף לא היו מהמאכלים שעלו לעתים קרובות על
שולחננו ,מפאת מחירם היקר ,המציאה אמא מתכון צמחוני זול בטעם
השמאלץ הבשרי :טיגון בצל בשלישיית מקורות שומן :שמן ,מרגרינה
ושומן קוקוס מוקשה ,שנקרא "קוקוסין" ,היו תחליף לשמאלץ
האמיתי .מאכל זה עמד בכבוד בתחרות "השמאלץ המנצח" .הוא
מילא צנצנות זכוכית מעוצבות ,ואחת מהן שמורה אצלי ומזכירה לי
את המעדן שמילא אותה באותם ימים רחוקים הזכורים לטוב...
בליל הסדר ובכל ימות החג שאחריו לא נעדרו מתפריט שולחננו
"לחמניות הפסח" ,הלוא הן ה"חרמזאלאך" בלשון בית אמא .שנים
חגג המתכון גם על שולחננו ,אך עם הזמן הופיעו מתכונים מתחרים
שדחקו את המתכון המקורי ממקומו היוקרתי .היחיד הממשיך
לדבוק גם היום במתכון החרמזאלאך של סבתא סימה הוא מודי,

חמש אבנים

קופיץ ולוח עץ

להבדיל ,טעמו של השוקולד למריחה שהייתה מכינה אמא במו ידיה
שמור בפי עד היום.

ואני מכינה את שני המתכונים.

אחד המאכלים האהובים על יוצאי מזרח אירופה היה ה"שמאלץ",
שהוא שומן התרנגולת או האווז מטוגן עם בצל .התבשיל ,שהיה קופא
במקרר ,שימש בסיס למינים שונים של מאכלי בשר ,אך בעיקר כממרח
על פרוסת לחם שעליה בוזקים מלח .אפשר היה אפילו לשדרג מעדן
מלכים זה בתוספת פרוסת נקניק.

צנצנת השמאלץ

אחרון חביב ל"מדגם" המאכלים הוא תוצאות הכישרון האמנותי
שהבזיק מידיה של אמא כשהיא "מכיירת" ורדים במצבי פריחה
שונים .חומר הכיור היה גוש חמאה מוצק ,קרוב לקיפאון ,ובכפית
מחוממת בכוס מים חמים הייתה אמא מרככת קמעה את הכמות
הדרושה כדי ליצור את הפרחים .בעיני הגדולות הייתי עוקבת אחר
התהוות היצירה ומתפעלת מאמא שלי ,האמנית.
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התוצאה הייתה ראשי ורדים עשויים חמאה המוגשים אחר כך
לשולחן למטרת מריחה על הלחם .עלי להודות שחבל היה לי לפגום
ביצירה שהייתי עדה ללידתה.
באחד המכתבים שקיבלתי בבית הספר לאחיות ,בינואר  ,1948כתב
אבא:

...קנינו לאמא מתנה ליום הולדתה ,מובן גם בשמך (בלי
להטיל עלייך חובת השתתפות בכסף ממש?!) תאריך לנו
לכולנו ימים בריאה ,שלמה ובעלת יכולת לבצע תפקידים
בכל השטחים של המשק ,הקשה בעיקר בתקופה הנוכחית.
גם בשמירת שיווי המשקל ביחסי המשפחה – תמיד מוכנה
לוות ר ,לפשר ,אף להקדים ולמנוע .ולזה יש צורך בעצבים,
בריאות ,כח וזמן .יש והיא נופלת לספה בלי יכולת להמשיך,
וכעבור שעה קלה שוב בתנועה לטובת המשפחה כולה.
והחבילה הנשלחת אלייך מסוגלת להעיד באיזה רצון
נשלחה ,לא סתם ,כי אם בכוונה לגרום לך נחת רוח.
בהערכה כזו הסתכל אבא על אמא" ,הנמלה העמלה" – ואם מישהו
חושב שכינוי הנמלה העמלה שניתן לאמא הוא מוגזם – שיקום!

המקל והגזר
חודשים אחדים לפני פטירתו של אבא ב־ 1987חזרנו לביתו לאחר
שקיבל עירוי דם בבית החולים .אבא היפנה אותי לאחת המגירות
וביקש שאחפש תיקייה קטנה עשויה קרטון חום אשר שימשה
אז בתפקיד העוקדן ,או הקלסר של ימינו .בלי קושי מצאתי את
התיקייה ,כי אצל אבא היה הכול תמיד מסודר ומאורגן למופת ,החל
מהפיג'מה שאותה נהג לקפל מדי בוקר ונראתה כאילו עכשיו גיהצו
אותה ,וכלה ברישום המדויק של כל ההוצאות קטנות כגדולות ,כל
פרוטה נרשמה בפנקסו בכתב ידו הברור...
הושטתי לאבא את התיקייה ,והוא הורה לי לפותחה .כשפתחתיה
פגשו עיני דפים צהבהבים מיושנים ומרופטים בקצותיהם .הדפים
היו מלאים באותיות קטנות וצפופות .העמקתי מבט מסוקרן
ושמעתי את אבא שואל" :מזהה?" ואז זיהיתי את כתב ידי ונזכרתי כי

אלה מכתבים שכתבתי הביתה ארבעים שנה לפני כן ,בשנים –1946
 1948בעת לימודי בבית הספר לאחיות .הייתי נרעשת ונרגשת,
כי לא ראיתים מאז .הורי שמרו את המכתבים באהבה ובחום .לא
יכולתי להוציא מילה מפיִ .דּ פדפתי בהם בזהירות ובעדינות בעודי
מהרהרת:

כך ודאי נוגעים ארכיאולוגים
בממצאים יקרים הכתובים
על פפירוס דק ומתגלים
לעיניהם בהפתעה.
הספקתי לקלוט משפטים אחדים
מתוך אחד המכתבים ,תגובתי
למכתבו של אבא ובו הוא מטיף
לי מוסר .ואז חזר הדיבר אל פי
והתנהלה בינינו שיחה ערה על
החינוך שקיבלתי בבית .שאלתי
הראשונה הייתה עד איזה גיל לדעתו
הוא המשיך לחנך אותי .לאבא לא
הייתה תשובה ,אבל אחרי רגעי
דומיה אחדים שהוקדשו להרהורים
בנושא אמרתי לו שיש בפי תשובה,
ושלדעתי הוא הפסיק לחנך אותי
כאשר נישאתי לאבנר .אבא הסכים
אתי אחרי שסקרנו ממרחק השנים את התקופה הראשונה של
נישואי .הורי לא התערבו כלל בהחלטותינו ובאורח חיינו .הם הבינו
שאת חלקם בחינוכי סיימו ,וכי אני נמצאת בידיים טובות.
עברנו לדבר על הדרך שבה אבא חינך אותי ,והוא התפלא לשמוע
שלדעתי היה בו פן נוקשה .מיהרתי להרגיעו ש"הגזר חבר למקל",
והבאתי לכך דוגמאות אחדות אשר חיזקו את עמדתי .המשכתי
להרגיעו בכך שאמרתי כי אף פעם ,לאורך כל חיי ,לא נעלם מעיני
הגזר שהיה בקצהו השני של המקל.
זו הייתה שיחה נעימה שהחזירה אותנו שנים אחורה ,גם לאירועים
לא נעימים .הקפדתי להבהיר לאבא שלא נשארה בי כלל מרירות
כתוצאה מהפן הנוקשה שבחינוכו.
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אני יודעת היום ,כשם שידעתי תמיד ,כי בית הגידול שלי היה חם,
אוהב ,מנשק ומפנק – אך גם מחנך .ושניהם ,אבא ואמא ,תרמו לכך
כל אחד בדרכו .כדי להבהיר לאבא מאין שאבתי את תחושתי ואיך
הגעתי למסקנה הזו ,הזכרתי לו את האירועים הבאים;

זה בהיותו לא רחוק אך גם לא קרוב מדי לבית הספר שבו למדנו .הוא
היה רחב ידיים ובו שתולים עצים ושיחים בגבהים שונים אשר שימשו
לנו גם מסתור ביום זה .בינתיים צפינו ב"ברלה" ,מחנך הכיתה ,צועד
לעמל יומו ואינו יודע מה מצפה לו.

מעשה בלבן

איש לא הפר את השביתה .שמחים וטובי לב ומצוידים בכדורים מסוגים
שונים התרחקנו מהאזור לעבר אזורים לא מיושבים .את היום בילינו
במשחקי כדור מגוונים כמו "מחניים"" ,עמודו" ו"מטקות" .שיחקנו גם
ב"חמור" – משחק שבו עומד אחד המשתתפים כפוף ,והאחרים צריכים
לקפוץ מעליו בעודם טופחים על גבו הכפוף .מי שאינו מצליח לדלג
עומד כחמור במקומו .לא דילגנו על משחקים אחרים ,כמו מחבואים
ותופסת ,ומצב רוחנו היה נפלא.

המכות הראשונות שספג ישבני מידיו של אבא קשורות לבררנות
שלי באוכל שהוגש לכל המשפחה .אמא נהגה להכין לבן במו ידיה.
אין ספק שזה זול יותר ובריא יותר .אלא שאני העדפתי את הלבן
שנמכר במכולת .באחת מארוחות הערב סירבתי לאכול את הלבן
מעשה ידי אמא וביקשתי את זה הקנוי.
אבא קם ממקומו" ,שלף" אותי ממקומי והפליא את מכותיו בישבני.
כמובן פרצתי בבכי ,ואז הורה לי אבא להפסיק לבכות .כדי להרגיזו
הייתי נוהגת להפוך את הבכי לצרחות .במקרים אחרים הייתי נוקטת
שיטה הפוכה ולא בוכה כשנחתה ידו על ישבני ,וכשאמר "תבכי כבר"
– דווקא אז הייתי עוצרת את בכיי .לא יכולתי להשיב מכות ,והדבר
גם לא עלה על דעתי ,אבל להרגיז היה בכוחי ובשליטתי.
אירועים אלה היו נדירים ביותר ואולי בשל כך הם זכורים לי
לפרטיהם.
ויהי ערב ויהי בוקר יום חדש .ובבוקר שאחרי "אירוע אלים" זרחה
שוב השמש וצפרירי השחר הנעימים חזרו לנשוב בינינו.

השביתה הגדולה
בתקופת לימודי בגימנסיה ביאליק התרחש אירוע שנותר חקוק היטב
בזיכרוני ,והוא השביתה שהוכרזה על ידי התלמידים .היינו תלמידי
כיתה ו' ,ואחד התלמידים שעשה מעשה שלא ייעשה הושעה לימים
אחדים מבית הספר .אנחנו ,חבריו ,חשבנו שהעונש כבד מדי ופנינו
להנהלת בית הספר בבקשה להקל את עונשו ,אך בקשתנו לא נענתה.
בתגובה החלטנו אפוא לפתוח בשביתה .ההחלטה התקבלה ביום
שישי ,והשביתה נקבעה ליום ראשון .את יוסף בנו של המנהל שהיה בן
כיתתנו ׁ ִשחרר "מטה השביתה" כדי לחסוך ממנו עימותים עם אביו.
ביום ראשון בבוקר התאספנו במתחם הטכניון ,היום מוזיאון המדע,
שבהדר הכרמל כדי לתכנן איך "לבלות" את "יום החופש" .בחרנו במקום

על התוצאות הצפויות מעצם הכרזת השביתה איש לא נתן את הדעת.
בצאתנו בבוקר לא יידענו את ההורים על דבר השביתה ובשעת סיום
הלימודים חזרנו הביתה כאילו אנו חוזרים מיום לימודים שגרתי
בבית הספר .אבל המציאות טפחה על פנינו .כשנכנסנו הביתה
פגשנו את הורינו "לא מחייכים" בלשון המעטה .התברר כי מכתב
"ה ּ ַש ָּמש" הג'ינג'י (אב הבית
אישי מהמנהל נמסר להם על ידי יוסף ַ
של ימינו) .כך הובאה השביתה לידיעת ההורים ,והם הוזמנו לבית
הספר לפגישה משותפת אתנו.
הטכניון
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אבא ביקש שאציג לו את עמדת התלמידים ,ולאחר ששמע אמר
כי עשינו מעשה שלא ייעשה ואסר עלי להצטרף אליו לפגישה .אז
החלה לחלחל לתודעתי ההכרה שלהכרזת השביתה יש "מחיר",
וחיכיתי בחרדה לשובו כדי לשמוע מהו גזר הדין שהוטל עלינו
השובתים הצעירים ,ואם אבא יסתפק בעונש הקיבוצי שיוטל עלינו
או יוסיף עליו עונש משלו.
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ב־ ,2007לאחר כשבעים שנה ,בעת שערכתי עם חגית ונעה בנות
אחותי סיור נוסטלגי בחיפה ,שב ועלה בי זיכרון השביתה .מול בית
השעון הבחנתי בחנות "רפפורט ,מוצרי חשמל" ושמחתי לראות כי
היא עומדת על תילה כאז כן עתה.
בני משפחת רפפורט  -ההורים ושני בניהם  -חלקו אתנו ועם
משפחה נוספת את הדירה ברחוב בצלאל בשנים  .1937–1935דויד,
או "דובצ'ה" כמו שכונה בפי הוריו שעלו לא מכבר מפולין ,היה בן
כיתתי בגימנסיה ביאליק ,והוא התלמיד שבעטיו הוכרזה השביתה.

אבא חזר חמור סבר ,ובנימת דיבור שאינה משתמעת לשתי פנים הביא
לידיעתי את סעיפי "גזר הדין" ,שלפיהם התלמידים רשאים לחזור
ללימודים למחרת היום אבל הציון בהתנהגות שיקבלו בסוף השנה
יהיה "בלתי מספיק" .אבא סבר כי העונש קל מדי ,ואמר" :עם ציון כזה
בהתנהגות אין מקומך בבית הספר ".כדי לחדד את דבריו הוסיף" :מחר
לא תלכי לבית הספר ".הבנתי שעם שופט מחמיר המשתייך לבית
שמאי אין מקום לנסות ולהתווכח .נשארתי בבית והתנחמתי בעובדה
שאמא לא תייסר אותי ,כי הרי היא שייכת לבית הלל.

נכנסתי לחנות ,מעמידה פני לקוחה תמימה .מבטי קלט כי הגבר
העומד מאחורי הדלפק הוא דובצ'ה בכבודו ובעצמו ,אשר מאז
השביתה לא ראיתיו .דובצ'ה לא זיהה אותי אך אחרי סדרה של
שאלות ותשובות דו־סיטריות ולאחר שהפגין סימנים של חוסר
סבלנות ,הקלתי עליו בתשובותי ונפלנו איש על צוואר רעהו .שקענו
בשיחה והעלינו זיכרונות מימי בית הספר הרחוקים.

את שעות הבוקר ביליתי בפתרון תשבצים ,תחביב שהיה חביב גם
על אבא .לאחר כשעתיים הגיע שליח ממשרדו של אבא ומסר כי
עלי לקחת את הילקוט שלי ולהגיע למשרד .הילקוט היה אות מבשר
טובות ,חשבתי ,אבל מי יודע?

שאלָתי המרכזית הייתה כמובן על דבר השביתה שהכרזנו בעטיו.
וכאן הוכיתי בתדהמה ,כאשר התברר לי כי במאגר זיכרונותיו של
דובצ'ה לא נמצא אפילו בדל זיכרון מהשביתה ,מגורמיה ומספיחיה
 -בעוד אני לא שכחתי את האירוע כל אותן שנים.

הגעתי למשרד ומצאתי את אבא יושב ומדפיס בשתי אצבעות מכתב
במכונת הכתיבה .אהבתי להסתכל בזריזות שתי אצבעותיו של
אבא המקישות על קלידי מכונת הכתיבה .הפעם הייתה מחשבתי
נתונה לתוכן המכתב שהיה מיועד למנהל בית הספר וקשור לשובי
ללימודים בצל השביתה .אבא קרא באוזנַ י את המכתב שעיקרו
הבטחה שלי (שכנראה "נסחטה" ממני) שלהבא תהיה התנהגותי ללא
דופי ולפיכך הוא מבקש כי הציון שאקבל בסוף השנה בהתנהגות
יהיה בהתאם להתנהגותי ,ולא "בלתי מספיק" כעונש על השביתה.

הדבר עורר בי מחשבות בנושא הזיכרון ,ואני שואלת את עצמי מה
גורם לאירוע משותף להיחרת בזיכרון אצל אחד ולהישכח לחלוטין
אצל אחר.

באיחור של כשלוש שעות הגעתי לבית הספר ,מסרתי למנהל את
המכתב ונכנסתי מבוישת לכיתה .את עונשי קיבלתי.
בימים שלאחר מכן התפוגגה האווירה העכורה שהשתררה בינינו
עקב השביתה ואט-אט פינתה את מקומה לאווירה הנוחה והנעימה
אשר שרתה תמיד בביתנו .בסיום השנה קיבל כל תלמיד את הציון
המגיע לו בהתנהגות בלי קשר לשביתה.
זוהי עדות ברורה על נוכחות "המקל" בחינוכו של אבא.

אוסף התמונות החלקות
את התמונות החלקות (כינוי נרדף ל"פרסים") לאוסף שלי השגתי
מקנייה ומהחלפות עם חברות; אלא ש"כסף כיס" לא היה לנו ,כאמור,
ולכן היה קושי ברכישות תמונות חדשות .ביום בהיר אחד חשקה נפשי
להגדיל את האוסף בתמונות נוספות .מאחר שכסף לא היה ברשותי
נאלצתי למצוא מקור להשיגו .לא ביקשתי מאמא כסף למטרה זו
מחשש שבקשתי תידחה .לעומת זאת ביקשתי כסף כדי לקנות גלידה.
גלידה לא קניתי ,אבל הקמתי לי קרן למימוש הרכישה המתוכננת.
באותו בוקר הלכתי לבקר את אבא במשרדו ,כמו שנהגתי לעשות
לעתים ,ובמוחי תכנית להגדלת ה"קרן" .ביקשתי מאבא כסף
לגלידה ,ושוב :גלידה לא קניתי ,אבל הקרן גדלה .והנה ,התעורר בי
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הרצון ללקק גלידה – וגם לכך מצאתי פתרון .אבא הרשה לי תמיד
לקנות "משהו" בבית הקפה הסמוך למשרדו ,ובמקום לשלם –הייתי
חותמת כאישור על הקנייה ,והוא היה משלם לאחר מכן .בדרך כלל
הייתי מדווחת על כך לאבא מראש ולא אחרי מעשה.
אחרי שנהניתי מהגלידה ומצוידת בסכום כסף משני מקורות –
שמתי פעמי לחנות "השכלה" ,בחרתי בכמות התמונות שאפשר
לרכוש בסכום הכסף שברשותי ושמחה וטובת לב צעדתי חזרה
הביתה .מחשבות על הדרך שבה השגתי את הכסף לא הטרידו אותי,
שכן כל מחשבותי היו נתונות לתמונות החדשות וכיצד אשתף את
הורי בשמחה שלי.
כשהגעתי למדרגות האחרונות בקומה השלישית שבה גרנו נפתחה
הדלת ,ואבא עמד בפתח .חסרת סבלנות ונרגשת לפני כניסתי הביתה
שטחתי בשמחה לפני אבא את התמונות על המדרגה האחרונה.
איני זוכרת את תגובתו באותו מעמד אבל כשנכנסנו הביתה ,שאלתו
היחידה הייתה "מניין היה לך כסף?" בלב דופק אך בלי היסוס מסרתי
דיווח מדויק .לפי שפת הגוף של אבא הבנתי שנכנסתי ל"צרות" .אחר
כבוד מסרתי לאבא את כל התמונות החלקות ,לבקשתו.
הרגע שבו הבנתי כי זה היה החלק הפחות קשה של האירוע לא איחר
לבוא .כשפניתי לאבא בשאלה על גורל התמונות הוא לא ענה לי.
הרגשתי רע מאוד .זו הייתה הפעם הראשונה והיחידה שאבא לא
דיבר אתי .הסיוט הזה נמשך ימים מספר ,עד שבוקר אחד כשיצאתי
מהבית בדרכי לבית הספר ראיתי את אבא בחדר הכביסה שבקומה
הראשונה .נכנסתי לחדר ושאלתי אותו אם הוא זקוק לעזרה בזיהוי
הברז של הדירה שלנו .אבא ענה לי ,וזה היה האות לכך שנתק
התקשורת בינינו הגיע לקצו .נשמתי לרווחה אך עדין לא ידעתי מה
עלה בגורל התמונות החלקות .האם יחזרו אלי ,ומתי?
בערב הושיט לי אבא תמונה והסביר לי שבכל שבוע אקבל תמונה
אחת חזרה .אחרי מספר שבועות או חודשים חזרו אלי כל התמונות,
ולמדתי את הלקח .איני זוכרת אם הייתה שיחה בעקבות האירוע ,אך
עד עצם היום הזה אני זוכרת אותו כאירוע מכונן בחיי.
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כרטיס התלמיד שלי

עם או בלי קביים –
בית הספר הריאלי
בית הספר הריאלי נחשב לבית ספר אליטיסטי ,והורי הציעו לי לעבור
ללמוד בו עוד כשהייתי בכיתה ו' בגימנסיה ביאליק .כדי להתקבל
לריאלי צריך היה לעמוד בבחינת כניסה שהייתה כרוכה בחודשי
הכנה ארוכים .במהלך השנים חזרו הורי על ההצעה פעמים נוספות,
ואף על פי שעמדתי בסירובי שוב ושוב כיבדו הורי את החלטתי .גם
את זו שבסיום כיתה ח'.
עם בוא החופש הגדול יצאתי למחנה צופים בקיבוץ משמר העמק.
בשובי מהמחנה ציינו הורי שיום המחרת הוא ההזדמנות האחרונה
להרשמה וכי זו הפעם האחרונה שהם מעלים בפנַ י את העניין .אחרי
הרהור קל הסכמתי וניגשתי להכין את עצמי לבחינות הקבלה.
התברר לי כי חומר הלימודים שלמדתי אינו זהה לזה שנלמד בריאלי
ובנוסף כלל לא למדתי ערבית .למרות הכול ניגשתי כעבור מספר
שבועות לכל הבחינות פרט לערבית.
התוצאות הגיעו באחד מימיו האחרונים של החופש ולמען האמת
חששתי מהן .בדחילו ורחימו פתחתי את המעטפה ומה שראו עיני
היה מעודד .התשובה הייתה שאני יכולה להתחיל את הלימודים
בכיתה החמישית ,היא ט' ,בתנאי שבחופשת חנוכה ִאבחן בערבית

שבה לא נבחנתי ,ובאנגלית שבה נכשלתי .התלבטתי אם לקבל את
הצעת ההנהלה שפירושה היה להתחיל לימודים במוסד חינוכי חדש
"עם קביים" .האפשרות האחרת שעמדה בפני הייתה לוותר על
הרעיון להחליף בית ספר.
המוצא הגיע משאול רובינזון ,ידיד המשפחה שהיה מורה להיסטוריה
בבית הספר הריאלי .שאול עודד אותי ואמר כי איני חריגה וכי
תלמידים שלא התכוננו למבחן הכניסה "מקבלים קביים" ,ועם זאת
הוא לא המליץ לי להתחיל את לימודי בצורה זו .תחת זאת סיפר כי
תלמידים רבים מבין אלה שלא עברו את הבחינות חוזרים על כיתה
ח' ,ובדרך אגב הזכיר לי כי כשהגעתי ארצה קפצתי כיתה והתחלתי
ללמוד היישר בכיתה ב' וכך עומדת לרשותי הכיתה שקפצתי אז.
קיבלתי את הצעתו ובמשך חמש שנות הלימודים עד לסיום בית
הספר התיכון לא התעוררו בי ולו פעם אחת רגשות חרטה על הצעד
מורי בגימנסיה ביאליק התפלאו ולא הבינו כיצד תלמידה
שעשיתיַ .
כל כך טובה החליטה "להישאר כיתה".
באשר לערבית – התחלתי יחד עם כולם ,וכשלמדתי בכיתות
בערבית לתלמידים שרצו
הגבוהות אף נתתי שיעורים
באשר לאנגלית ,מהיום
להתקבל לבית הספר.
למועד בחינות הבגרות,
הראשון בריאלי ועד
והמשכתי לחזק את
"נעזרתי בקביים".
שאתו הגעתי
הבסיס הרעוע
לריאלי.
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הציון השלילי באנגלית לא היה היחיד ,שכן גם הציון בהתעמלות
היה מספיק בקושי .התעודות השמורות עמי מספרות כי בסוף
השנה שיפרתי את הציון באנגלית למספיק ,ואילו את הציון השלילי
בהתעמלות גררתי לתעודת סוף השנה .הסיבה לכך הייתה תרגיל
"עמידת ידיים" שלא הצלחתי לבצע .לתרגיל זה היה מקום של כבוד
בשיעורי הספורט בבית ספרנו והוא היה אחד משורה של תרגילים
כישורי באתלטיקה
שבהם נפתח כל שיעור .במהלך השנה התגלו
ַ
קלה; הצטיינתי בריצה ,בקפיצה לרוחק ובקפיצה לגובה ,השתתפתי
בתחרויות והגעתי להישגים נאים .הציון בהתעמלות העפיל ל"טוב"
ונרשם לי מקום מכובד בפעילות הספורטיבית בבית הספר – נבחרתי
להדגים תרגילים לחילוץ עצמות בהפסקה הגדולה בימי החורף בפני
כיתות מתעמלות והשתתפתי בנבחרת הכדורסל של בית הספר.
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שבן זוגי לתרגילים עזר לי להגיע לעמידת ידיים מושלמת ,ובכך
נפתרה הבעיה .במרוצת השנים ניסה אישי אבנר ,אשר הכיר את
הסיפור ,ללמדני את התרגיל ,בעודו מדגים אותו בספורטיביות
ראויה לציון ,אך ללא הועיל .עד עצם היום הזה איני יודעת "לעשות"
עמידת ידיים.
ולמרות הכשלון הנחרץ בעמידה על ידיים ,כתלמידה נחשבתי
לבעלת הישגים סבירים ,גם לפי מושגי בית הספר .הישגים אלה
אפילו הצדיקו קבלת הנחה בשכר הלימוד שביקש אבא כדי להקל
עליו מבחינה כלכלית בקליטת סבא וסבתא ,שהגיעו ארצה בעיצומה
של המלחמה .מבחינה חברתית מעולם לא היו לי בעיות ,אף על פי
שבצופים המשכתי לפעול עם חברי הקודמים שהיו בכיתה גבוהה
ממני מיום שעברתי לבית הספר הריאלי.

חג"ם :חינוך גופני מורחב
התכנית לחינוך גופני מורחב הופעלה כשהייתי בכיתה ט' ,והדבר
הכניס תוכן חדש לחיינו כתלמידים .מאורעות דמים שפקדו את
הארץ מדי כמה שנים ( )1936 ,1929 ,1921והתפרצויות מקומיות
שאירעו במהלך השנים הובילו למסקנה כי יש להכין תכנית אימונים
קדם צבאית לנוער ,ללא אימון בנשק ,שהיה אסור על פי חוקי המנדט
הבריטי ,כדי שיוכלו לסייע בהתגוננות.
ד"ר בירם ,מנהל בית הספר ,היה הראשון להעלות את רעיון הכשרת
הנוער במסגרת תכנית הלימודים עוד בראשית שנות השלושים.
הצעתו נדחתה על ידי מחלקת החינוך של הוועד הלאומי ,בנימוק
שיש להימנע מחינוך צבאי לנוער ומתוך חשש שמא הדבר יעלה את
חמתם של הבריטים.

מקום שני בקפיצה
לרוחק

בסיום כתה ט' היה ציוני בהתעמלות "טוב" למרות שעדיין לא ידעתי
לעשות עמידת ידיים.
שנתיים לאחר מכן החלו ההכנות למופע הספורט לקראת הערב
החגיגי במלאות שלושים שנה לבית הספר ,שנערך באולם קולנוע
ארמון .המורה המיתולוגית להתעמלות אסתר פומרנץ עמדה בפני
בעיה – הייתי בקבוצה שנבחרה להדגים תרגילי התעמלות אך
לא ידעתי "לעמוד על הידיים" .המורה מצאה פתרון יצירתי :היא
העמידה אותי בפינה מרוחקת של הבמה כך שהצופים לא הבחינו

אך במאי  1939חל מפנה בגישת מוסדות היישוב .הצעתו של ד"ר
בירם אושרה ,והתכנית הופעלה באופן רשמי בבתי הספר התיכוניים.
התכנית כללה אימוני שדאות (א"ש בלשון הימים ההם) ,ספורט
שימושי ,שכלל טיפוס ותרגול על מתקני חבלים ולא פסח על ירידת
"אומגה" ,סוגים שונים של קרב פנים אל פנים (קפא"פ) ,איתות וכמובן
תרגילי סדר (ת"ס) .האימונים נערכו בשיעורים שבועיים בבית הספר
וכן בימי שדה מרוכזים .אהבנו את התכנית החדשה .היא גרמה לנו
להרגיש כמו גדולים ,וחשנו כי אנחנו מתכוננים לימים שבהם נוכל
למלא את חובתנו ב"הגנה".
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מגרש המסדרים ומגורי הבנים

המדריכים שלנו היו תלמידים מהכיתות הגבוהות שעברו הכשרה
בקורס מפקדים במהלך החופש הגדול שבין השישית לשביעית .גם
אני נשלחתי לקורס מפקדים ,שהתקיים ב"חצר האחורית" של כפר
ויתקין ,סמוך לביתן אהרון של ימינו.
בית האבן הישן שעמד במרכז מתחם הקורס היה הבניין שבו גרו
מייסדי כפר ויתקין ב־ 1933והיום שוכנת בו מסעדה.
באחד הימים ביקרתי במסעדה והעשרתי את בעלי המקום בידע על
אודות השימושים השונים שהיו לבניין במרוצת עשרות השנים מאז
שהוקם .הביקור החזיר אותי לשנת  ,1944שבה השתתפתי בקורס.
החדר המרכזי של המסעדה היה אז חדר האוכל .הקומה השנייה
של המבנה שימשה מגורי הבנות .עץ הפלפל מאותם ימים רחוקים,
הממשיך להוריק בחצר המסעדה ,מספר למסתכלים בו סיפורים על
בני נוער אשר במקום לבלות בחופש הגדול בים ובקולנוע ,הגיעו
לכפר ויתקין ובנו בין ענפי העץ סולמות חבלים לטפס עליהם .מגרש
החניה של המסעדה מספר שהוא שימש אצלנו מגרש מסדרים ומאהל
למגורי הבנים .אלה היו רגעים ארוכים של התרגשות אמיתית.
הבטחתי לעצמי לחזור לשם שוב ,ואכן עשיתי זאת .הפעם ביקרתי
במקום בשעות ערב ,כשירח מלא חלקית מאיר את השמים וגם את
הארץ .הרמתי את ראשי ,וכשראיתי את הכוכבים ,נפתח אלבום
הזיכרונות שלי בדף המספר על ליל הניווט האישי לפי הכוכבים,
שהחל אי שם בחולות השרון לכיוון המחנה שבכפר ויתקין.
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עם שולה (מימין)

לא אהבתי את האימונים לקראת התרגיל הסופי ,שכן כל שיח בחולות
היה בעיני דמות מאיימת ,ופשוט פחדתי .לקראת ליל הניווט קבעתי
מחברי בקורס ,שנעמוד בתור ליציאה איש ליד
עם גדעון איילון ,אחד
ַ
רעהו .הראשון מבינינו שיצא יחכה לבואו של השני ונמשיך יחד .כך
התגברתי על הפחד שאיים עלי כל כך ...באותו ביקור במסעדה שחזרתי
בלבי את הניווט המשותף עם גדעון וסיפרתי לאחרים על החוויה ועל
גדעון שכעבור שנה עבדנו יחד במחסני הנשק ,ובמלחמת העצמאות
נפל על הגנת צפת .יהי זכרו ברוך!
זאב יצחקי
לאחר סיום הקורס הייתי מפקדת כיתה ,ובהמשך מפקדת מחלקה.
האותות שעל חולצת החאקי שלי "הסגירו" את הדרגה ואת התפקיד.
המפקדים הצעירים אימנו את החניכים בתרגילי סדר שהיו בסיס לכל
אימון בארגון צבאי או טרום צבאי ,וכן בספורט שימושי שכלל טיפוס על
קירות ,טיפוס בעזרת חבלים וכמובן ליווי במסעות בהרי הכרמל והגליל.
האימונים הגופניים אצרו בתוכם גם חינוך לערכים :יושר ,פשטות וצניעות
לצד שאיפה למצוינות ועזרה לזולת היו עמודי התווך של החינוך הזה.
לאימונים הייתה השפעה גדולה על החניכים .שתיים מחניכותי בעבר
הגרות ברמת-חן זוכרות היטב את אותם הימים ,ואחת מהן לא מפספסת
אף הזדמנות ומזכירה בחיוך מה רב היה הכבוד שרחשה כלפי – כבוד אשר
גבל בפחד.
בימים שבהם הייתי מפקדת זוטרה היה מפקד החג"ם בבית ספרנו זאב
יצחקי ,דמות שהרשימה אותי מאוד .עוד בפגישתנו הראשונה
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הוקסמתי מהופעתו .המילה כריזמה לא הייתה שגורה על לשוננו,
אך עליו אפשר להגיד כי היה התגלמות הכריזמה .הוא לא היה
חתיך ,במושגים של היום ,וגם לא במושגים של אז ,אבל היו בו קסם
ומסתורין – על עברו לא ידענו מאום .מראהו היה סגפני ואפילו
נזירי במידה ,ולבושו היה פשוט :חולצת חאקי ,מכנסי חאקי שהגיעו
עד לברכיו וגרבי חאקי נתונים בנעליים גבוהות ,ורק הברך נותרה
חשופה .אף כי באותה תקופה היה זה לבוש מקובל ,זאב נראה צנוע
מהרגיל .לצד הצניעות המעיט האיש בדיבור ,אך הדברים שאמר
נפלו על אוזן קשובה ובוצעו בלב חפץ.
גישתנו לחג"מ הייתה רצינית מאוד ,והדבר סייע לנו לעמוד בדרישות
ובמשמעת הנוקשה של התכנית .זה לא היה קל ,ואת היכולת
הדרושה לכך סיפק זאב בשפע .אין ספק כי דמותו ודרכו הנחו אותי
חברי בתפקידנו כמפקדים צעירים .ב־ 1946נקרא זאב לתפקיד
ואת ַ
אחר ,ומחליפו התקשה מאוד להיכנס לנעליו .מה גם שאנו ,צוות
המפקדים ,לא הקלנו עליו.
בסיום לימודינו פנה כל אחד לדרכו ,ובמשך עשרות שנים לא שמעתי
על זאב ולא ידעתי על מעשיו .לפני כעשור נתקלתי במודעת אבל
שהודיעה על מותו של זאב יצחקי .וידאתי שאכן זהו אותו אדם,
והלכתי לבקר את המשפחה ולהביע את תנחומי .זו הייתה פגישה
מרגשת מאוד לשני הצדדים.
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חברה בצופים
הצטרפתי לצופים ,לשבט "משוטטי בכרמל" אשר היה מסונף לבית
הספר הריאלי .אהבתי את הפעולות שהתחילו תמיד בשירה .הודות
למנהג מאותם ימים לרשום את השירים בפנקס ,יש בידי אוסף של
עשרות שירים שנהגנו לשיר ,ונקראים בימינו "שירי תנועות הנוער".
לא החמצתי אף טיול ,מחנון או מחנה ...מובן שהתנאים היו שונים
מאלה הקיימים היום .שקי שינה לא היו לנו ,ולכן ישנו על מזרני קש
נוקשים באוהלים שהקמנו בעצמנו משמיכות בשטחים פתוחים,
והתכסינו בשמיכות צמר שהבאנו מהבית ותמיד היו דוקרניות.
ההורים לא ליוו את החניכים לטיולים ולא בישלו להם כנהוג היום.
ב"מחנונים" ,כלומר במחנות הקצרים ,בישלנו בעצמנו ,וכאשר שהינו
במחנה בקיבוצים ,שם גם עבדנו ,אכלנו בחדר האוכל של הקיבוץ.
בכל פעם שאני חולפת בנהיגה לאורך "כביש הסרגל" בואכה לעפולה
מוביל אותי זיכרוני לטיול שהיה הסיום למחנה העבודה בן עשרת
הימים במשמר העמק בקיץ  .1941מסע רגלי בן שלושה ימים ,שכלל
ביקור בחפירות מגידו ,טיפוס לגבעת המורה וביקור בבית שטורמן
שבעין חרוד.
צעדנו עם תרמילים מלאי ציוד על הגב .רצועות התרמילים לא היו
ידידותיות כמו בימינו .הן היו עשויות עור ,לא היו מרופדות ו"חתכו"
את הכתפיים .אף על פי שרגלינו וכתפינו הכואבות לא האמינו
שיבוא סוף לכביש הסרגל בן עשרת הקילומטרים ,מצב הרוח שלנו
היה מרומם.
במסע זה הייתה הלינה בבתי ספר ,על שמיכות שהבאנו מהבית
ונשאנו בתרמיל שעל הגב .בתום שלושה ימי הטיול חזרנו למשמר
העמק ב"רכבת העמק" הזכורה לטוב ,ומשם ,במשאיות ,חזרנו
הביתה עייפים אך מרוצים.

פנקס "שירי תנועות הנוער"

אחת מהפעילויות בצופים הייתה גיוס תרומות לקרן הקיימת
לישראל .הכספים יועדו לרכישת קרקעות ,להקמת יישובים
ולנטיעת יערות .זה המקום לציין כי איסוף תרומות לקרן הקיימת
היה נוהג מקובל מאוד באותן השנים ,וכבר בגן הרימו הילדים תרומה
על ידי כך שבכל יום שישי ׁ ִשלשלו מטבע ל"קופסה הכחולה" .הנוהג
נמשך גם בבית הספר ,ואת ימי ההולדת שלנו ציינּו בתרומה מיוחדת
שתמורתה הוענקה לנו תעודה.
כמו כן גייסנו תרומות ב"ימי סרט" .אחת לחודש במוצאי שבת נהגו
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חניכי הצופים לצאת לרחוב הראשי לבושים במדי התנועה ,צועדים
בזוגות :האחד אוחז בידו את הקופסה הכחולה ,והשני – שקית ובה
סרטי נייר ועליהם מודפסת מטרת התרומה .הסרט הוצמד בסיכה
לדש בגדו של התורם .ההיענות מצד הציבור הייתה גבוהה.
השיר "דונם פה ודונם שם" חובר כדי לעודד את תושבי היישוב
לתרום לקרן הקיימת.

דונם פה ודונם שם
מילים :יהושע פרידמן ,לחן :מנשה רבינא

ֲא ַס ּ ֵפר לָ ְך ַה ַ ּילְ ָדּ ה,
		
וְ גַ ם לְ ָך ַה ֶ ּילֶ ד,
ֵא ְ
יך ְ ּב ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאל
		
ֲא ָד ָמה נִ גְ ֶאלֶ ת:

דּ ּונָ ם ּפֹה וְ ד ּונָ ם ׁ ָשם,
ֶרגֶ ב ַא ַחר ֶרגֶ ב –
ָּכ ְך נִ ְפ ֶדּ ה ַא ְד ַמת ָה ָעם
ִמ ָצּ פוֹ ן ַעד נֶ גֶ ב.

בתחילת שנות הארבעים ,בסיום פעולה בצופים נשארנו עם
המדריכה גסטי ,לימים ממייסדות מעגן מיכאל וחברה בו כל ימיה.
שיחתנו התמקדה בסיפורי העלייה שלנו ושל הורינו .כששמעתי את
סיפורה של גסטי ,שמתי לב כי פרטים אחדים בסיפורי העלייה שלנו
משיקים זה לזה ,ושלפתי את השאלה" ,האם את זוכרת את המקרה
שבו אב ושתי בנות ירדו מהרכבת באחת התחנות ,לא הספיקו לעלות
בזמן והרכבת המשיכה בלעדיהם?" גסטי אישרה שהיא אכן זוכרת,
והוסיפה כי זכור לה עד כמה דאגו להם הנוסעים .הזדהיתי כאחת
הילדות מאותו אירוע ,ונפלנו האחת על כתפי רעותה.

וחניכי הצופים יצאו פעמים אחדות בשנה לרחובות העיר,
כאשר כל צמד צופים אחראי על אזור אחר .החניכים
הצטיידו בשקים ,בתרמילים ובסלים ,התדפקו על דלתות
התושבים וביקשו מהם לתרום את הבקבוקים הריקים
שברשותם לקרן הקיימת .ההיענות הייתה רבה ולוותה
ששחררה
בהערכת התושבים לתנועת הצופים על כך ׁ ִ
אותם ממלאי הבקבוקים המיותר ,למטרה חשובה.
הבקבוקים רוכזו במכלים בחצר ה"צריף" ,שם אוחסנו
עד שבעלי מפעלים שמצאו עניין במצבור ,קנו אותם –
והתמורה הועברה לקרן הקיימת.
כשהגיע זמני להדריך ,קיבלתי קבוצה של "עופרים":
המצטרפים הצעירים ביותר לתנועה; והשבט שאליו
השתייכה הקבוצה היה שונה באופיו משבט "משוטטי
הכרמל" שבו הייתי חברה .ראיתי בכך אתגר ,ואהבתי
מאוד את שנות ההדרכה .בימי החורף ,כשהכרמל היה
מתכסה בפריחה אין קץ ,היינו מטפסים אליו ומקדישים
חלק משעות הפעולה לקטיף כלניות ורקפות – ומובן
מאליו שהזריזות שבינינו היו מגיעות הביתה עם זר גדול
יותר מהאחרות .כך היה כשהייתי חניכה וכך עשיתי עם
חניכַ י .למרות הזיכרון הנעים אני מברכת על כך שהיה מי
שהגה את רעיון הפרחים המוגנים ,ואוכלוסיית הפרחים

תעודת קק"ל מדויד-הורודוק
על גב התעודה כתבו המורים:
"שותלים אנו עץ זית על שם נחמה
על אדמת קק"ל בארצנו שלתחיה
קמה .תפרח ותעלה בתכם כמו זיתה
ותזכה לבנות בצילו את ביתה"

לא אחת עולה במוחי ההרהור ,כמה מוזרות דרכי העולם וכיצד זיכרון
של אירוע פרטי של משפחה אחת שזור גם בצרור הזיכרונות של
משפחה אחרת ובמקרה שלי הייתה זו גסטי המדריכה שלי בצופים.
הורי תעודה המעידה כי לכבוד הולדתי
לימים מצאתי בעיזבונם של ַ
בשנת  1928תרפ"ח ניטע על שמי עץ זית בארץ־ישראל והתורמים
היו מורי בית הספר תרבות בעיירה שלנו .מסגרתיה ועד היום תלויה
התעודה על הקיר בביתי.
דרך נוספת לגייס כספים לקרן הקיימת הייתה איסוף בקבוקי זכוכית
(בטרם באו לעולם בקבוקי פלסטיק) .לשם כך חולקה העיר לאזורים,

קבוצת "דקל"
בגדוד כנרת

|  | 132יופי נחמה

ניצלה .בעבר היו הילדים הקוטפים העיקריים של הפרחים ,ואילו היום
הילדים הם השומרים העיקריים על הרעיון הנפלא.
פעולה דומה המזכירה את חלקם של הילדים ובני הנוער בהצלחת
יישום רעיון הפרחים המוגנים היא רעיון "קנה תוצרת הארץ" .בעטיו
שהנם
של רעיון זה עמדנו על המשמר שהורינו ישתמשו במוצרים ִ
מתוצרת הארץ בלבד ,כדי שלמפעלים המקומיים תהיה עבודה ,ולא
תהיה אבטלה.
מאז שעזבתי את דויד-הורודוק הייתי בקשר מכתבים עם בני
הדודים שלי שנשארו שם ,ובהם שיתפתי אותם בחיי בארץ .המכתב
שבהמשך דברי ,העוסק בנושא "תוצרת הארץ" ,התגלגל אלי באורח
פלא ובעיתוי מפתיע .המכתב המקורי לא נשמר אצלי ,אך שרגא
דושניק ,קרוב משפחתי הנובר ב"ניירותיו" המצהיבים של דובי אביו
המנוח ,מצאוֹ והעבירו אלי .אני מניחה שאבא התפעל ממכתבי,
העתיקו במכונת כתיבה ושלחו לדובי :נחת אב מבתו בת התשע .וכך
חוזר ההעתק שהצהיב מרוב שנים לידי כותבו.
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למרים ולנח היקרים שלום!
זה זמן רב שלא כתבתי לכם ,משני סבות רומנטיות מאד
(למודים ,נגינה) .אני מנגנת זה חצי שנה ופסנתר אין לי
עדיין ,מפני זה עלי ללכת אל חברתי לנגן והיא גרה די
רחוק ,ברחוב הרביעי ממני .זה גוזל מזמני ואין לי אפשרות
לכתב מכתבים.
חושבת אני שאתם יודעים מהי תוצרת הארץ ושאצלכם גם
כן מרבים לדבר עליה .ואם לאו – הנה ואספר לכם במקצת,
מהי תוצרת זו.
תוצרת הארץ בכלל זו תוצרת של אותה הארץ שבה מיצרים
את התוצרת .וכשאנו מדברים על תוצרת הארץ ,הכוונה
היא תוצרת ארצנו ארץ ישראל .כולנו משתדלים לקנות
מתוצרתה וגם בבתי הספר מספרים לנו הרבה עליה.
כל התלמידים מפצירים בהוריהם שירבו לקנות אך ורק
מתוצרת הארץ .וצריכים אנו באמת לקנות אותה ,בכדי
שכל הכסף שוב ישאר בארץ .ואם קונים מתוצרת חוץ ,הרי
שולחים את הכסף שלנו לארצות זרות ,והארצות האלה
לעתים קרובות שונאות הן אותנו .אז נסגרים אצלנו בתי
החרשת ,ואין פרנסה ואין עבודה.
וזהו הסמל של תוצרת ארצנו ...הוא מביע שבתי החרשת
שלנו צריכים להיות פתוחים אז יעלה עשן מארובותיהם.
עבודה בבתי החרשת נותנת אפשרות להביא עולים חדשים,
והמצב בארצות הגולה הוא רע ואנו צריכים לדאוג לאחינו
הנמצאים שם.
ובזה גמרתי לספר לכם על תוצרת הארץ ככלל.
אחד המפעלים הגדולים ביותר בארץ ,הוא בית חרושת
"שמן" .בית חרשת זה מיצר שמן זית ,סבון ממנים שונים
(כביסה ,פנים ,גילוח) ,משחת שנים ,קסם לכביסה וכו' .בית
החרשת נותן לחם להרבה הרבה משפחות של יהודים.
ואנו הילדים נהנים לעתים קרובות מהפרסים של "שמן".
גם שיר מיוחד חובר לכבוד "שמן" ,הוא "הורה של שמן".

סמל תוצרת הארץ

נעורים בצל המנדט הבריטי | | 135

|  | 134יופי נחמה

והנה השנה מלאו  18שנה לקיומו של בית החרשת .כלנו
שמחים למאורע הזה .ובית החרשת סדר לרגלי החג הזה
הגרלה עם מתן פרסים בשביל המשתמשים בתוצרת
"שמן".

והיינו רצים למקלט שהיה בבית הספר אליאנס הסמוך לביתנו .קול
צופר האזעקה שהעיר אותנו לא אחת באמצע הלילה זכור לי כמשהו
מפחיד ביותר .לעתים נשמעו הדי התפוצצויות תוך כדי הצפירה
והריצה למקלט.

בהגרלה זו אפשר לזכות הרבה מאד דברים בעלי ערך.
ואנחנו המקימים את מצוות תוצרת הארץ של "שמן" זכינו
בספרית הילד הקורא ,בפרס החשוב הזה החלטנו לזכות
אותכם ,מרים ונח היקרים ,ובהזדמנות זו גם לספר לכם
על תוצרת הארץ וחשיבותה .ככה אתם יודעים גם מאיפה
באה המתנה.

משטר ההאפלה התחיל עם רדת החשכה .שמיכות צמר כהות כיסו
את פתחי החלונות ,והחום בבית אטום ללא מזגן בתקופת הקיץ היה
קשה מנשוא .לא אחת העדפנו לשבת במרפסת הבית ללא אור אך
עם משב אוויר.

מה שלומכם דודי ודודתי?
ומה שלומכם מרים ונח?
נשיקות רבות וחמות ממני אוהבתכם
ואהובתכם נחמה

בגלל החשש ש"כוחות הציר" – כפי שנקראו הגרמנים ובעלי בריתם
האיטלקים – יגיעו גם לארץ־ישראל ,הייתה תכנית לפנות את הילדים
מהערים הגדולות שאמורות היו לשמש יעד להפצצות מהאוויר.
נשאנו עלינו תעודה מזהה; וילקוט גב ובו חפצינו האישיים היה מוכן
לשימוש במקרה של פינוי.
גם בבית הספר שינו את מתכונת ריכוז התלמידים .לא עוד כל
התלמידים באותן השעות בבית הספר ,אלא שתי משמרות לימודים.
אני אהבתי ללמוד דווקא במשמרת השנייה .הייתי מכינה את
השיעורים באותו יום אחר הצהריים וזוכה למחרת בבוקר פנוי.
סבא וסבתא עם דודה גולדה ודוד חיים

בצל המנדט הבריטי
נעורי התפרשו על פני חלק משנות מלחמת העולם השנייה ,ובהמשך
ישיר ומיידי על פני תקופת "טרום המדינה" – שנים משמעותיות
שלא השאירו אותנו בני הנוער אדישים למתרחש סביבנו .התעניינו
במה שקורה באירופה ,ועם זאת המשכנו בחיים כפי שנוער נוהג.
הפעילות בצופים הייתה במרכז חיינו .פרט לפעולות ,טיולים ומחנות
היינו נפגשים ב"צריף" במוצאי שבת ומבלים בריקודי הורה" ,יש
לנו תיש" וג'רקסיה .הריקודים היו קרקע טובה להיווצרות "זוגות",
מהחברה
לקראת סיומו של ערב אפשר היה לראות זוגות חומקים
ֶ
ונעלמים בחשכה...
כמובן שלא ויתרתי על חיי התרבות ,כמו קולנוע ,הצגות וקונצרטים.
לפעמים בחברותא ולפעמים בגפי.
בתקופה מסוימת הייתה למלחמה השפעה על חיי היומיום שלנו.
האיטלקים בעלי בריתם של הגרמנים פלשו לצפון אפריקה
והתקדמו מזרחה לעבר מצרים .לא אחת הם הפציצו את חיפה,
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עם הסרת החשש לפלישה האיטלקית לארץ חזרנו לאורח חיים
רגיל.
בראשית  ,1941כשסבא וסבתא ודוד חיים ודודה גולדה הגיעו ארצה
בדרך לא דרך ,הייתה לי הזדמנות לשמוע מפיהם מה עבר עליהם
מיום פרוץ המלחמה .וזה סיפורם:
הם עזבו את ורשה ,עיר מגורם מאז עלייתנו ארצה ,ימים ספורים
אחרי פרוץ המלחמה ,כשהעיר מופצצת מהאוויר יומם ולילה .פניהם
היו מועדות מזרחה ,לכיוון דויד-הורודוק שעברה לידי הרוסים על
פי הסכם בין שרי החוץ של רוסיה וגרמניה מולוטוב וריבנטרופ,
אשר נחתם ב־ 23באוגוסט .1939
דרכם התנהלה ברכבות ובעגלה רתומה לסוס ,תחת הפצצות
אוויריות בלתי-פוסקות .את לילותיהם לנו בכפרים בצדי הדרך ,עד
שהגיעו לדויד-הורודוק .דודי שמחה ובני משפחתו קיבלו אותם
לביתם ,שם נשארו כתשעה חודשים .הם נוכחו שכל "סדרי ימי
בראשית" שהיו נהוגים בעיירה היו כלא היו .הרוסים שלטו בעיירה
והנהיגו בה את חוקיהם .בית הספר העברי אשר תיפקד לתפארת
משנת  1924הפך לבית ספר רוסי .הרוסית הפכה כמובן לשפה
השלטת והנלמדת בבית הספר .גולדה דודתי החלה לשמש בו מורה
לרוסית.
החיים התנהלו תחת החשש מה ילד יום .ואכן ,צבאות גרמניה
התקדמו מזרחה ,וחושים בריאים הורו לבני משפחתי להתרחק .כך
הגיעו לווילנה ,בירת ליטא שסופחה יחד עם יתר הארצות הבלטיות
בקיץ  1940לברית המועצות ...הם השתייכו לאלפי היהודים שהגיעו
ואכלסו את מחנות הפליטים.
מפולין הכבושה ִ
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הגולגולות .והכסף הדרוש למטרת התשלום "נתרם" על ידי הג'וינט
ואיפשר לקבוצה המאושרת – ובה סבא ,סבתא ,דוד חיים ודודה
גולדה – לצאת לדרך.
כל התהליך הזה היה על דעת הסוכנות היהודית בארץ־ישראל
ובשיתופה .בהגיעם לטורקיה התקבלו בני משפחתי בעיר מרסין
למחנה פליטים שהוקם בעבורם על ידה .ואז החלה הציפייה לרגע
שבו תתרכך הנוקשות הבריטית במתן סרטיפיקטים .אכן בעבוֹ ר
כחודשיים ,בראשית  1941הגיעו סבא וסבתא ,ובעבוֹ ר מספר
חודשים נוסף הגיעו גם הדוד והדודה .חזרנו לחיות במסגרת משפחה
מורחבת – והפעם בתנאים צנועים גם למשפחה אחת.
זכורה לי היטב אווירת הדאגה שהיינו שרויים בה חודשים ארוכים
ללא כל אות חיים מסבא וסבתא ומשאר בני המשפחה שנשארו
בפולין .זכור לי גם הרגע שבו התקבל המברק מהם שנשלח מדרכם
מווילנה לטורקיה .ביד רועדת פתח אבא את מעטפת המברק ובו
שתי מילים .All Well :לא היה קץ להתרגשותנו.
הצטערנו מאוד שדודי שמחה ומשפחתו לא הצטרפו להוריו ולאחיו
בעזבם את דויד־הורודוק לכיוון ליטא .המציאות הייתה שבאותה
שנה שאלה הגיעו ארצה ,ניספו שמחה ובני משפחתו .כששמעתי
מפי סבא וסבתא על גלגוליהם בכל אותן השנים הטרידה אותי מאוד
השאלה איך הצליחה סבתא ,שהייתה זכורה לי כאישה המתקשה
בתנועה ובהליכה ,לעבור את קטעי הדרך המופצצים ,וכלי התחבורה
שלהם הוא הסוס והעגלה .לא ידעתי את נפשי משמחה שניצלו
וזכיתי שוב בסבא וסבתא.
ושוב יכולתי לשמוע את סבתא מברכת אותי כפי שנהגה ,בפתיח
לברכת הכוהנים" :יברכך השם וישמרך" .אביה של סבתא ,מאיר ליב
קורמן ,היה כהן ,אך בהיותה בת לא זכתה סבתא בזכויות הכוהנים
שעברו לבנים בלבד ובהן הזכות לברך ...היא לקחה לעצמה את
ונעם לי לשמוע אותה מברכת...
הזכות ַ

סבא וסבתא ,כמו רבים מהפליטים ,לא פסקו לחפש דרכים לעזוב את
האזור ולהתקדם לכיוון ארץ־ישראל .עם זאת הם לא שכחו כי שערי
הארץ סגורים גם בפני הפליטים .הנהגת המחנה בעזרת הג'וינט (גוף
שנוסד בארצות הברית בשנת  1914למען עזור ליהודים במצוקה)
ובראשה משה בקלמן ,נציגם בליטא ,הצליחו להשיג את הסכמת
הרוסים למעבר היהודים בשטחה כשפניהם לטורקיה הניטראלית.
התעודות הנדרשות היו דרכונים ואישורי כניסה לארץ־ישראל.

מידע על הנעשה באירופה בחזית המלחמה היה מדווח לנו ברדיו
ובעיתונות .באותם הימים לא היה לנו רדיו ונעזרנו במכשיר שהיה
לישראל זילבר ,דייר המשנה שלנו.

כל מי שלא היו בידיו התעודות המבוקשות קיבל אותן מהנהגת
המחנה אחרי שהוכנו ביד אמן מבין אנשי המחנה .ההסכם עם
הרוסים היה תשלום " ,"Pere Capitaכלומר תשלום לפי מספר

בשלב זה היו הזוועות שסבלו יהודי אירופה לוטות בערפל בעבורנו,
ורק בשלהי  1942החלו להגיע ידיעות על כך .למרות מיעוט המידע
התנהלו בכיתה שיחות בנושא.
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בחיבור שנושאו "כיצד נגיב לטבח אחינו באירופה" ,כתבתי:

...נבצר מאתנו להשיב מכה למכינו ,אך עלינו לעורר
את האומות לפקוח את עיניהם למראה הזוועות .שיַ ראו
הם ,הקוראים לעצמם "בנות הברית" התנגדות למעשי
הזוועה .אך יחד עם זאת עלינו להתגייס ולשתף פעולה
עם הדמוקרטיות במיגור הנאציזם .ומיד לאחר הניצחון
נדע להתנהג כעם ונדע לדרוש את זכויותינו .ועוד ,עלינו
לדרוש שגם כעת בהגיע פליט מהתופת הנאצי ,יפתחו לו
את שערי הארץ ולא ינעלו אותם בפניו)9.12.1942( .
בחיבור בשם "חפצתי" שכתבתי ב־ ,1942בעיצומה של מלחמת
העולם השנייה ,אני מצביעה על רצוני לבקר בעיירת הולדתי אחרי
סיום המלחמה .שאר מאוויי אינם פרטיים אלא לאומיים.

...שתפסק המלחמה ,החיים יחזרו למסלולם וישרור שלום
בעולם .מיליוני הלירות המוצאים על כלי מלחמה ומביאים
הרס וחורבן יוצאו למטרות חשובות ומועילות ...פצעי
האמהות השכולות היו נרפאים מהר יותר וכל אחד היה
שוב ֵרע לשני...
מה חפצתי אחרי המלחמה לשוב ולראות את מקומות
הילדות בהם בליתי את שנות חיי ...ומה מהרהרת אני רבות
על מדינה עברית ,התגשמות רעיונות הציונות ,בית לאומי
ושערי הארץ פתוחים לכל עולה וחלוץ...
וכך כתבתי כתגובה לידיעה על אודות המרד בגטו ורשה:

...מגיעה ידיעה מעודדת במידת מה" :יהודי גטו ורשה
מתגוננים" .אנו יודעים כשם שהם ידעו שאין להם כל
תקווה להצלחה במלחמה זו .זו הייתה מלחמת ייאוש
שסיסמתה הייתה "הנקמה")14.6.1943( .

הספר הלבן
במאי  1939הכריזה ממשלת המנדט על תקנות חדשות שהיו
בבחינת גזרות נגד היישוב .התקנות קובצו בספר הלבן .התקנות
הקשות ביותר הורו על צמצום מספר הסרטיפיקטים (רישיונות
העלייה ארצה) הניתנים במשך שנה ,על איסור קניית קרקעות
מהערבים ועלייה על הקרקע .אחת מהדרכים שעמדו לרשות

סמלי הבריגדה

היישוב להגיב הייתה הפגנות-נגד ,ואלה שנערכו ברישיון התנהלו
ברוב עם ובשקט.
אבא ,אשר האמין בחינוך למעורבות חברתית ,לקח אותי לאחת
ההפגנות ,וצלם רחוב קלט אותנו במצלמתו והנציח את המעמד.
שנים אחר כך גיליתי להפתעתי שהציבור המאורגן הצועד מאחורינו
היה אחיות לבושות לבן – צירוף מקרים או רמז לבאות?
כדי לא להכביד על הבריטים הלוחמים בגרמנים הורו מוסדות
היישוב להפסיק את ההפגנות .דרך נוספת שבה סייע היישוב
לבריטים במלחמתם נגד הגרמנים הייתה התגייסות לצבא הבריטי.
בשנים הראשונות שירתו המתגייסים היהודים ביחידות הבריטיות.
היו מספר יחידות יוצאות דופן ,ובהן פלוגת "מכבי" שמגויסיה היו
על טהרת המגויסים היהודים – ביניהם גם אבנר אישי .מוסדות
היישוב שאפו וחתרו להקמת בריגדה יהודית שתפעל תחת פיקוד
יהודי ,שבו העברית תהיה השפה השלטת באימונים והחיילים יהיו
עטורים בסמלים בכיתוב עברי .ביולי  1944הוקמה הבריגדה (חי"ל;
חטיבה יהודית לוחמת); ואכן רוב חייליה ומפקדיה של הבריגדה היו
ההפגנה
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יהודים מארץ־ישראל ,והתגים שהם נשאו על המדים העידו על
יהדותם ,שכן היו אלה תגים ציוניים עם כיתוב בעברית .לתפקיד
מפקד החטיבה מונה בריגדיר לוי בנימין ,יליד קנדה .כחודשיים
לפני תום המלחמה עוד הספיקו אנשי הבריגדה להילחם בצפון
איטליה .שלושים ושלושה מחייליה נפלו בקרבות וקבורים בבית
הקברות הצבאי שברוונה.

אבנר (משמאל) עם
יחזקאל אילן ואחת
הניצולות

במהלך טיול קבוצתי באיטליה ב־ ,1966בהיותנו באזור ונציה
נפרדנו מהקבוצה ליום אחד ,ובמכונית שכורה שמנו פעמינו
לאזור הקרבות של החי"ל ולעיירה רוונה ,שבה מצוי בית עלמין
צבאי לחללי מלחמת העולם השנייה .איתרנו את קברות חבריו
של אבנר לפלוגה ,ובהם גם יוסי גוסטין ,בעלה הראשון של יפה
ירקוני .אחרי רגעי התייחדות עם זכר חבריו ,חזר אבנר ושיתף
אותי בחוויותיו מימי הקרבות.
בשלהי מלחמת העולם השנייה היו חיילי הבריגדה אלה שטיפלו
בשארית הפליטה ובהבאתם ארצה .אבנר ז"ל היה בין פעילים אלה.
הוא היה אחראי על ציבור גדול של יוצאי המחנות בוכנוואלד וברגן-
בלזן אשר רוכזו בקרבת העיר אנטוורפן שבבלגיה .הפליטים שהו
שם כשנה עד שהגיע תורם לעלות ארצה בעלייה ב' ,היא העלייה
הבלתי-לגלית בסיוע הפלי"ם ,הזרוע הימית של הפלמ"ח .בתקופת
שהייתם בבלגיה הוכשרו הפליטים לעלייה ,בעזרת אנשי החי"ל.
הם למדו עברית ,שמעו על החיים בארץ באותה התקופה ,הכשירו
את עצמם לעבודה חקלאית בחווה שהקימו ואף מצאו זמן להעלות
הצגות מסיפורי המקרא והצגות על החיים בארץ .ב־ 1946עלו
לבסוף ארצה ,בספינה תל־חי ,והצטרפו לגרעין שהקים את קיבוץ
נצר-סירני .עד היום אני בקשר עם חברים מאותה עלייה ,קשר שאני
ממשיכה מאז ימיו של אבנר.
לקראת סוף מלחמת העולם חזרו ההפגנות לרחובות .המשטרה
הבריטית הגיבה ביד קשה כלפי הפגנות שצעדו ללא רישיון .היה זה
מחזה קשה לצפייה :שוטרים חמושים באלות פורצים אל בין שורות
המפגינים ומכים בהם מכל עבר .באחד הימים חזיתי באירוע כזה
ממרפסת ביתה של אחת מחברותי .המפגינים צעדו לאורך רחוב
הרצל לכיוון קולנוע אורה ,וחיילים חמושים באלות שעלו במדרגות
מרחוב החלוץ הפתיעו אותם בנקודה זו והפליאו בהם מכות ַא ָּלה.
באחת ההפגנות ספג גם אבא מכות כאלה .הוא ניסה להסתיר זאת
מאתנו אבל לא הצליח בכך לאורך זמן.

תמונות מהצגות הניצולים

ב־ 1946צעדה הפגנה ללא רישיון נגד גירוש ספינות מעפילים
לקפריסין .חיה ואני השתתפנו בהקמת מתרס מכל הבא ליד כדי
למנוע מהמשטרה ומהצבא הבריטי להגיע אל המפגינים .כאשר בכל
זאת התקרבו אלינו חיילי הצבא ,עזבנו את המקום ונסנו על נפשנו
במרוצה דרך חצרות בתים עד שהגענו הביתה.
בהפגנה אחרת הפעיל הצבא הבריטי נשק חם נגד המפגינים ,וחברתי
לספסל הלימודים אביגיל ויינברנד נורתה למוות.

ילדי טהרן
בראשית  1943הגיעו ארצה כאלף ילדים שכונו "ילדי טהרן" על
שם התחנה האחרונה בדרכם ארצה .מרבית הילדים נולדו בפולין
למשפחות שעם פרוץ מלחמת העולם השנייה נדדו למזרח פולין
אשר עברה לידי רוסיה על פי הסכם מולוטוב ריבנטרופ .חלק מהם
הוגלו לסיביר ולברית המועצות האסייתית .אחרי שלוש שנות סבל
ולאחר שרבים מהילדים איבדו את הוריהם ,צורפו הילדים והמבוגרים
ל"צבא אנדרס" ,הוא הצבא הפולני שהוקם על אדמת ברית המועצות
ב־ .1942הם הגיעו לטהרן ויעדם ארץ־ישראל .הסוכנות היהודית
וארגנה את עלייתם לארץ־ישראל.
הקימה עבורם מחנה ִ
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הגעתם של הילדים לארץ עוררה התרגשות גדולה ביישוב .מצבם
הבריאותי של חלק מהילדים הצריך טיפול ,והם אושפזו בבית
החולים רוטשילד בחיפה .נעניתי לקריאתה של הנהלת בית הספר
לבקר את הילדים בבית החולים ולשחק אתם .הקפדתי להגיע לימי
התורנות שנקבעו לי ,ובכל פעם חזרתי הביתה מלאת סיפוק ,וגם
מברכת על כך שמזלנו שפר עלינו ועלינו ארצה בזמן הנכון.
הילדים שמחו כשהגענו לבקר אותם .במפגשים הראשונים הייתה
הבעת פניהם עצובה ובקושי עלה חיוך על שפתותיהם .אך כעבור
מפגשים אחדים הייתי פוגשת אותם מחכים לי ומקבלים את פני
בחיוך .דיברתי אתם ביידיש אך לא העזתי להציג להם שאלות על
אשר עבר עליהם .רובם הביעו רצון עז לחזור לבית הספר ולהשלים
את החסר בשנים שלא למדו.
בכיתה שוחחנו על האירוע יוצא הדופן ,והמורה לספרות הטיל עלינו
לכתוב חיבור שנושאו "איך נהפוך את ילדי טהרן לבנים בונים?"
בחיבורי כתבתי:

עלינו לשלחם לכפר ,לקיבוץ או לקבוצה לחיי עבודה...
משיחותי עם אחדים מהילדים אני נוכחת שכמעט רצון
כולם להשאר בעיר ולהמשיך ללמוד ...אפשר להבין את
רצונם אבל לא יתכן שמתוך אלף ילדים תקלוט העיר
כ ...90%-אחרי שינוחו ויחליפו כח ,מתפקידנו להרגיל
אותם לאט לחיי עבודה ,יכירו את החיים ההם ואז יוכלו
להכנס לעבודה ברצון ובמרץ)10.3.1943( .

אני חברה ב"הגנה"
ב־ ,1944כשהייתי בת  ,17תלמידת הכיתה השביעית (י"א) ,הצטרפתי
לפעילות בארגון ההגנה .בניגוד לחג"ם שהיה חלק בלתי נפרד
מתכנית הלימודים בבית הספר וכל התלמידים השתתפו בו ,החברות
בהגנה הייתה אישית ולא הייתה קשורה לבית הספר.
החברוּת בהגנה אושרה רק לאחר שבוצע תחקיר על המבקשים
להצטרף אליה .בטקס צנוע ,סודי ומרגש נשבעתי ל"ארגון" כפי
שכונתה ההגנה .כל מצטרף הושבע באופן אישי בעודו מניח את ידו
על ספר תנ"ך שעליו הונח אקדח .זה הרגע שבו נכנס הנשק לחיי

הנעורים שלי .הידיעה שאני פועלת במחתרת ועשויה להיתפס
ולשלם מחיר יקר לא הרתיעה אותי .ידעתי שאני חברה בגוף חשוב
ושותפה להשגת מטרה חשובה ,והדבר גרם לי סיפוק וגאווה.
לאקדח ולרימון התוודעתי באימונים שנערכו בשעות הערב בחדרי
חדרים מאחורי תריסים מוגפים וּוילונות כהים כדי שקרן אור לא
תיראה בחוץ .בערבי קיץ חמים ומחניקים ללא מזגן היה קשה.
אימוני השדה (א"ש) היו קשים יותר מאימוני החג"ם ,ובדרך כלל
התקיימו בקיבוצים בסביבת חיפה .היינו יוצאים לימי אימונים
מרוכזים אשר כונו בפינו "יציאה" .אחרי אימונים רבים יצאנו גם
למטווחים אשר התקיימו בשטחים פתוחים ומרוחקים מיישוב,
כדי שקולות הנפץ לא יגיעו חלילה לאוזני הבריטים.
לא פעם בדרכנו לשטח האימונים נעצרנו על ידי אנשי צבא
או משטרה בריטים שערכו חיפוש במשאית שבה נסענו .בידי
המדריכים היו מערכי השיעור שמתוכנם אפשר היה להבין לאיזו
מטרה הם משמשים .כאמצעי זהירות – כדי שהמערך לא ייפול
בנקל לידי הבריטים – הוא נמסר תמיד למשמרת בחזייה של אחת
מהבנות .כשנפל בחלקי לאחסנו בחזייתי הרגשתי שאני ממלאה
תפקיד חשוב מעין כמוהו.
באימוני הרימון הייתה לי בעיה :בקושי הצלחתי להטילו למרחק
המינימלי שבו לא הייתה סכנה לי ולסובבים אותי מרסיסיו .חששתי
שלא יתנו לי לזרוק רימון חי .אך המדריך לא רצה למנוע ממני את
חברי לאחור ,לטווח ביטחון
הסיפוק שבמטווח הרימון ,והרחיק את ַ
– והכול בא על מקומו בשלום.
כך הגעתי בחופשת הקיץ של הכיתה השביעית (י"א) לקורס מפקדי
כיתות של גדודי הנוער של ההגנה .הקורס נערך בגבע שבעמק
יזרעאל ונמשך  45יום .באותו מתחם התקיים גם קורס מכי"ם חי"ש
(חיל שדה) מירושלים .האמונים והמסדרים היו נפרדים ואילו חדר
האוכל והשירותים היו משותפים.
לקראת הקורס ,ביולי  ,1945קיבלתי שי מזאב יצחקי ,המפקד שלנו
בחג"מ :ספר המספר על פעילותם של הפרטיזנים היהודים במלחמת
העולם השנייה .בהקדשה ציטט זאב מדבריה של פרטיזנית יהודייה
על חשיבותו של כוח מגן למדינה שבדרך .בהמשך נכתב" :לנחמה,
לקראת יציאתה לקורס של אלה המהווים את הכוח ".הייתי גאה
לקבל ממנו את המתנה.
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בקורס השתתפו בני נוער מכל היישובים באזור חיפה והצפון ,ובין
עשרות בנים היינו כעשר בנות .האימונים שהורגלנו אליהם במשך
השנה חזרו על עצמם במהדורה מורחבת אך קשה יותר .מסעות,
ניווטים ,וגם אימוני קפא"פ :קרב פנים אל פנים שבו עמדו שניים זה
מול זה ,וכל אחד אחז בידו מקל שנכרת מעץ מסוים – האחד מכה
והאחר מתגונן .את ה"ספורט" הזה שנאתי .לא ידעתי להכות חזק
ולא להדוף היטב את המכה במקלי .אצבע האמה שבכף ידי הימנית
הייתה תמיד נפוחה ממכות שקיבלתי ,ובמזל לא נשברה .האימונים
האחרים כללו ענפי ספורט הקשורים בחבלים :הליכת זיקית ,הליכה
על חבל שעה שהידיים מחזיקות בחבל מתוח מעלינו; טיפוס על חבל
בשיטת "המדרגה" וירידה ב"אומגה" .אהבתי את אימוני החבלים
ואת אימוני הג'יאו ג'יצו .כמו כן חפרנו תעלות מגן והתאמנו בנשק.
המשמעת הייתה נוקשה ,באותם ימים היתה נהוגה "משמעת מים"
אשר משמעותה הייתה שתייה מועטה בזמנים מוגדרים .בזיכרוני
נחרת אירוע של הפרת משמעת המים ,ומעשה שהיה כך היה:
היינו בדרכנו למאהל ,להפסקה ומנוחה קלה בשעת צהריים לוהטת.
אני ובנות אחדות הפרנו את משמעת המים ורוקנו את המימיות
לקרבינו .נתפסנו ,והוטל עלינו עונש :לקחת את המימיות של כל חברי
הכיתה ולמלא אותן במים קרים מהמתקן המיוחד שבמשק( .המתקן
כונה "ויטמן" ,על שם חנות הגלידה המפורסמת באותם הימים בתל
אביב) .אך העונש האמיתי היה האיסור לשתות מים ב"ויטמן" בזמן
מילוי המימיות .זכור לי שמילאנו אחר ההוראה כלשונה ,וכאז כן
היום אני מרגישה את הסיפוק ממצפוני הנקי באותו מעמד.
הבנות בקורס בגבע 1945 -

אימוני קפא"פ

אילו ניסינו לדרג את תנאי המגורים ,המקלחות והשירותים שעמדו
לשימושנו הרי אי אפשר היה להעניק להם ולו כוכב אחד קטן.
הלילות עברו עלינו באוהלי בד ,מזרנים קשים מלאי עשב הונחו
על המיטות ,ו"אדמת העמק" הייתה למרגלותינו .למרות התנאים
הקשים והאימונים המתישים לא התלוננו ,אך גם היום זכורים לי
הקשיים שחווינו .כידוע ,בקיץ חם בעמק ,והאימונים נערכו גם
בשעות הצהריים החמות .באחד מאלה נתקלנו בנחיל צרעות,
ונעקצתי בפנים ,אשר התנפחו כתוצאה מהעקיצה .גם סבלתי
מכאבים .איש לא נתן את דעתו על האפשרות לפנות למרפאה שמא
לנעקצת הייתה רגישות לארס הצרעות .הכריחו אותי ללכת לחדר
האוכל למרות המראה שלי .למזלי ִאפשרו לי להיעדר באופן חלקי
מהאימונים .כך זה נמשך שבוע ימים ואיש לא חשב להתאונן .אף לא
ההורים בשמעם על האירוע בשובנו הביתה.
לקראת סיום הקורס התקיימו מטווחים שונים :בזריקת רימון ובירי
ברובה למטרה נייחת ולמטרה ניידת .נוכחתי שאין דומה אימון
ברובה ללא כדורים וללא ירי למטווח באש חיה .הדף הרובה הותיר
בכתפי סימנים כחולים וכאבים שלא שכחתי ימים רבים .מקום
המטווח נבחר הרחק מגבע ,אי שם בעמק הירדן .יצאנו במשאית ובה
נסענו רק חלק מהדרך .סיימנו את הדרך רגלית דרך שדות חרושים.
עם סיום המטווח שמנו פעמינו לגבע ,שוב דרך שדות חרושים ורק
קרוב ליישוב חיכתה לנו המשאית .אלה היו אמצעי שנועדו להבטיח
כי זהות המשאית לא תתגלה אם ניתפס על ידי הבריטים.
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בתום הקורס נותרו לנו אמנם רק שבועיים ליהנות מהחופש הגדול,
אך ב"אמתחתנו" נשאנו חוויות מעוטרות בתואר המכובד "מ"כ
גדנ"ע" ,ובציפיות לכל פעילות שתוטל עלינו.

התיישבנו במקומותינו רק כאשר האולם הוחשך ,כדי למנוע כל שמץ
של חשד .נרגשים צפינו בסרט ,וברגע שהופיעה על המרקע המילה
"הפסקה" בטרם נדלק האור – ביד רועדת קמעה שלפתי את הכרוזים
ממקום מחבואם והמטרתי אותם בהינף יד על יושבי האולם.

חלוקת כרוזים של ה"הגנה"

משעלה האור באולם קם קהל הצופים ואנחנו ִאתו – ויצאנו
להפסקה ,מי למזנון ומי לשירותים ....במקום שנקבע מראש פגשנו
בשני המדריכים שלנו שהיו באולם כדי לעקוב אחרי מהלך הפעולה
ולוודא ששלום לנו .הם אף הכינו לנו שני כרטיסים באולם כדי שנוכל
לצפות בהמשך הסרט .לצערי איני זוכרת את שם הסרט ,וגם לא את
תוכנו .ההתרגשות עשתה את שלה...

אחד מתפקידי הגדנעים היה חלוקת כרוזים .הכרוזים היו אמצעי
תקשורת מקובל באותם ימים ,ובאמצעותם הובא לידי הציבור מידע
חשוב שלא פורסם בעיתונות המצונזרת ,כמו ידיעות בדבר ספינת
מעפילים שהגיעה בלי שנתפסה או יישוב חדש שעלה על הקרקע
בניגוד לגזרות הספר הלבן.
דרכי ההפצה של הכרוזים היו מגוונות :גדנעים הדביקו אותם על
גדרות הבתיםִ ׁ ,שלשלו אותם לתיבות הדואר שבבתי המגורים ,או
פיזרו אותם במקומות ציבוריים ,כמו שעשיתי אני לא פעם .מובן
שהפצת כרוזים בכל דרך הייתה בלתי-חוקית.
חלוקת הכרוזים התבצעה תמיד בזוגות ,ומדריכים סיירו באזורי
הפעולה כדי לוודא שהחלוקה מתבצעת ללא תקלות ואיש לא
נתפס .לפני החלוקה ובמהלכה הסתרנו את הכרוזים בתוך הבגדים
כדי לא לעורר את חשדם של אנשי המשטרה הבריטית או הבולשת
שהסתובבו בחוצות העיר ,עם או בלי מדים .את פחית הדבק
והמברשת נאלצנו להחזיק גלויים ,וקיווינו שיתמזל מזלנו ולא יגלו
אותנו.
הפעם הראשונה שבה נשלחתי עם בן זוג להפיץ כרוזים בקולנוע
ארמון זכורה לי במיוחד .בן זוגי היה אורי ,או בכינויו "ימבה" ,שהיה
אז החבר שלי .היינו אמורים להשליך את הכרוזים מהיציע לאולם
בתחילת ההפסקה – ברגע שהאור יידלק .הקצינים הבריטים נהגו
לשבת בשתי השורות הראשונות ביציע .שורות אלה הופרדו
מהשורות שלאחריהן ,ונקראו "תאים" כי היו בהן מחיצות .כל
ארבעה מושבים היוו "תא" .קיבלנו כרטיסים לשורה הראשונה בתא
כזה .ידענו שמאחורינו לא ישבו מאנשי שלומנו .כדי לא לעורר
חשד התלבשנו כמבוגרים וניסינו לשוות לעצמנו מראה מכובד.
שלא כהרגלי ,לבשתי חצאית וז'קט ,ולא מכנסיים ,גרבתי גרבי משי
ונעלתי נעלי עקב .בן זוגי לבש חליפה וענב עניבה .נראינו כצמד-
חמד תמים לכאורה שבא לצפות בסרט .הכרוזים ,אגב ,מצאו את
מקומם "הבטוח" בחזייה שלי.

 17בינואר  1946היה היום שבו הגיע תורנו לשמור על חניכינו
שיצאו להדביק כרוזים .אני זוכרת היטב את התאריך ,שכן היה זה
יום הולדתה של אמי .בן זוגי למשמרת היה כמובן ימבה חברי ,ויחד
עקבנו אחרי החניכים .הכרוזים דיווחו כי ספינת המעפילים "אנצו
סירני" הגיעה לחופי הארץ אך נתפסה מחוץ למים הטריטוריאליים
של חיפה ,ונוסעיה הובלו למחנה המעצר בעתלית.
עמדנו ,ימבה ואני ,על המדרכה ברחוב בלפור פינת יוסף צופים לעבר
החניכים שהדביקו את הכרוזים ברחוב יוסף .מכונית פרטית שחנתה
במורד רחוב בלפור לא עוררה את חשדנו ,אולם אנחנו עוררנו את
חשדם של יושביה .לפתע יצאו שני שוטרים מהמכונית התמימה
לכאורה והתקדמו לקראתנו אוחזים בידם נשק שלוף .הם הצמידו
את הנשקים לגבינו והובילו אותנו לניידת שהגיעה.
מגעו של קנה הרובה בגבי נצרב בזיכרוני ושמור במאגר הזיכרונות
הלא נעימים .השוטרים בדקו את תעודות הזהות שלנו והורו לנו
לרוקן את תכולת הכיסים .למראה פיסת נייר שהייתה בכיסו של
ימבה חייכו השניים .על פיסת הנייר היה איור של מטוס שהוא
ׁ ִשרבט בשיעור משעמם ,ומאחר שמעבר לכך לא נמצא דבר בכלינו
שוחררנו ,ומיהרנו לדווח למפקדים שלנו על אשר אירע.
בתקופה שבה היחסים בין ההגנה לארגונים "הפורשים" אצ"ל ולח"י
היו מתוחים נקלעתי למצב שבו כרוזים שאני ובן זוגי ימבה ִׁשלשלנו
לתיבות הדואר בבתים הוצאו על ידי נערים מהאצ"ל .רצינו לתפוס
אותם ולמסור אותם למפקדינו ,ולכן עלינו אחריהם לאוטובוס שנסע
לכיוון הכרמל עד לבית החולים הדסה (היום המרכז הרפואי בני
ציון-רוטשילד) .באמצע הדרך ביקשנו מהנהג שלא ימשיך במסלולו
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הקבוע אלא ייסע מיד חזרה ,בלי לעצור בדרך ,להדר הכרמל ,שם
ישבו המפקדים שלנו.

חברי לכיתה ,ואני ביניהם ,ואף תלמידים צעירים יותר ,היינו בין
הנוסעים לכיוון בית אורן .האוטובוס שהסיע אותנו הגיע עד לשער
הקיבוץ ושם הצטרפנו לאלה שהקדימו אותנו .אוטובוסים אחרים לא
הורשו להמשיך בנסיעה ,ונוסעיהם המשיכו את דרכם בהליכה .מראה
הכרמל זרוע באנשים המטפסים במעלה ההר בלי לעצור ריגש אותי
מאוד ונשאר חי במאגר זיכרונותי כאילו לא עברו מאז למעלה מ66-
שנה ...כאשר אני נזכרת בכך היום ,אני מתרגשת אף יותר.

אגב ,למדרגות האלה ניתן ברבות הימים השם מדרגות שפינוזה.
בנעורי עליתי וירדתי בהן פעמים אין ספור ולא אחת מניתי את
מספרן ...היום עולה בי הרצון לצאת ל"מסע בעקבות העבר" ובין
השאר לחזור ולמנותן.

למטה
בבית אורן לא נשארתי זמן רב .אחד המפקדים הורה לי לנסוע ֵּ
הגדנ"ע בהדר הכרמל ולהעביר "קשר" לאסף שמחוני שהיה מפקד
הגדנ"ע בצפון הארץ ,ובכך תם חלקי בפעילות הגדנ"ע בפעולת
הפריצה לעתלית.

התכנית שלנו לא עבדה .הנהג סירב לבקשתנו ,הוא פתח את דלתות
האוטובוס וה"מבוקשים" שלנו ירדו בזריזות ורצו במורד המדרגות
ללא שם המובילות להדר הכרמל ,לרחוב ארלוזורוב פינת רחוב בלפור,
ואנחנו בעקבותיהם .לצערנו לא הצלחנו להדביק אותם ונותר לנו רק
לדווח למפקדים על האירוע שנגמר בכישלון ובאכזבה.

הפריצה לעתלית
באוקטובר  1945הוקמה "תנועת המרי העברי" שאליה חברו ההגנה,
האצ"ל והלח"י לשם תיאום הפעולות נגד השלטון הבריטי .הפריצה
למחנה המעצר עתלית התרחשה בחודש זה בעקבות מידע על
אודות כוונת הבריטים להסגיר לסוריה מעפילים שהגיעו משם
רגלית ונתפסו בכפר גלעדי .גזר דין מוות היה צפוי לאנשים אלה עם
הסגרתם לסוריה.
ותכנונו – על יצחק רבין ,אשר בפעולה
המבצע הוטל על הפלמ"חִ ,
עצמה שימש סגנו של המפקד ,נחום שריג .יומיים לפני המבצע חדרה
חוליית פלמחניקים למחנה במסווה של מורים לעברית ,כדי לבצע
פעולות הכנה לקראת המבצע .ב־ 9באוקטובר פרץ הכוח למחנה
וחילץ את  209המעפילים .המעפילים ומחלציהם היו אמורים להגיע
לקיבוץ בית אורן ולהשתלב בין חבריו; ואכן ,עד שהבריטים גילו כי
המחנה נפרץ ,הגיעו חלק מהניצולים לקיבוץ .מעפילים נוספים
הופנו לכיוון קיבוץ יגור ,ואף על פי שכבר חיכו להם שם השוטרים
הבריטים ,הצליחו חברי הקיבוץ להסתירם בבתיהם ,וכך ניצלו.
כדי להקשות על הבריטים להבחין בין מצילים לניצולים הזרימה
ההגנה לאזור מאות פועלים מהמפעלים שבמפרץ חיפה ומאות
תלמידים מבתי הספר התיכוניים .לשם כך גויסה התחבורה
הציבורית ,וכל האוטובוסים הסיעו את הציבור החיפאי קרוב ככל
האפשר לאזור בית אורן.

לימים היה אסף שמחוני לאלוף בצה"ל ,וזמן קצר לאחר מלחמת
"קדש" ,ב־ ,1956הוא נהרג בתאונת מטוס.

השבת השחורה
ב־ 29ביוני  1946ערכו הבריטים פעולת דיכוי חסרת תקדים בהיקפה
נגד היישוב העברי בארץ־ישראל ,יום אשר כונה "השבת השחורה".
המבצע היה תגובה לפעולות המאבק והמרי שנקטו אנשי היישוב
נגד גזרות הספר הלבן ובעיקר כתגובה על פיצוץ הגשרים ב"ליל
הגשרים".
ליל הגשרים הוא כינויה של פעולה מתואמת של הפלמ"ח במסגרת
תנועת המרי העברי ,שאירעה בליל י"ח בסיוון תש"ו (הלילה שבין
ה־ 16ל־ 17ביוני  ,)1946ובמהלכה הותקפו אחד-עשר גשרים בו-
זמנית בכל גבולות ארץ־ישראל .תשעה מהגשרים פוצצו ,אחד מהם
ניזוק קשות ,ואחד הגשרים לא פוצץ.
הצלחת הפעולה גרמה לניתוק זמני בנתיבי האספקה שהיו בשימוש
הבריטים .הפעולה בגשר הסמוך לאכזיב השתבשה ,וארבעה־עשר
לוחמים מהכוח התוקף נהרגו .יחיעם וייץ ,שהיה בפעולה זו משקיף
מטעם הפלמ"ח ,נהרג אף הוא .הלווייתו יצאה מחיפה ,ואלפי מלווים
– ובהם תלמידי בתי הספר – הולכים בעקבות ארונו .הוא נקבר
בהר הזיתים .שרידי גופותיהם של האחרים הובאו בחשאי לקבורה
בחיפה .ביום ה־ 22לנופלם הועברו עצמותיהם לקבר אחים במתחם
האנדרטה שבגשר הזיו.
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בשאר הפעולות לא היו נפגעים לכוח התוקף .לימים חיבר חיים חפר
את השיר "דחילק מוטקה":

 ...בשש-עשרה לחודש יוני
ארבעים ושש,
בטרם הוא הלך לגשר
והריח אש,
את הכלי הוא לא נצר
לחץ ...כדור עקר.
"דחילק מוטקה" היא אמרה לו
ככה היא אמרה...
המנגינה לשיר נלקחה משיר ששרה ריטה הייווארט בסרט "גילדה"
( ;)Put the Blame on Mameולימים אימצה להקת הצ'יזבטרון את
המנגינה למילותיו של חפר.
●
לשירות הידיעות של ההגנה (ש"י) נודע בעוד-מועד על המבצע
הסודי של הבריטים ,אשר כונה בלשונם "ברודסייד" .כדי למנוע את
ביצועו שידרה ההגנה ברדיו המחתרתי את פרטי המבצע בתקווה
שהפרסום יגרום לבריטים לבטלו או לדחות אותו .ואולם הבריטים
החליטו לבצעו בכל מחיר .ההגנה הספיקה להעביר את רוב המנהיגים
למקומות מסתור.

הוקל העוצר שהוטל בתחילתו על כל היישוב.
אצלנו בבית הוקם "מיני מטה" של הגדנעים ,וממנו
יצאו הודעות קשר בכתב ובעל־פה לנמענים שונים.
תפקידנו היה להביא את ההודעות ליעדן ,והדבר
נתן לנו תחושה שאנו שותפים למערכה.
כתוצאה ממעצרם של רבים מחברי הקיבוצים
נפגעו כל הענפים שבמשקים ,וכדי להתמודד עם
העומס שנוצר ולמנוע נזק בלתי הפיך שלחו בתי
הספר את תלמידי התיכון "למלא" את מקומם של
החברים העצורים .כך מצאתי את עצמי אוספת
תפוחי אדמה מהקרקע בשער העמקים ,מדללת
בכיתה י"ב
שתילי תירס בכפר המכבי וקוטפת פירות נשירים ביגור .כל כיתה
עבדה ימים אחדים בשבוע .התלמידים התייצבו השכם בבוקר
בקיבוץ ,וכל תלמיד הביא מזון לכל היום כדי לא להכביד על המשק
שבלאו הכי כרע תחת הנטל.
היחלצות זו לעזרת הקיבוצים הזכירה לי את זו שהייתה מספר
שנים לפני כן ,בתקופת מלחמת העולם השנייה ,כאשר חברים רבים
מהקיבוצים התגייסו למאמץ המלחמתי ,וענפי המשק סבלו מחוסר
ידיים עובדות – בעיקר בעונות הבוערות .בתיאום עם בית הספר
היינו יוצאים לעזרת הקיבוצים שבסביבת חיפה.

בבוקרו של יום השבת הקיפו כוחות הצבא והמשטרה עשרות
יישובים ,ערים וכפרים ,והוכרז עוצר-בית חמור .אלפי אנשים ונשים
נעצרו והובלו למתקני זיהוי ,ואלפים אחרים נשלחו למחנות מעצר
בלטרון וברפיח .בין העצורים היו אישים מראשי היישוב :משה שרת,
דב יוסף ,יצחק גרינבוים ,הרב י"ל פישמן-מימון ,דוד רמז ואיסר
הראל .בתוך כך נפרצו משרדי הסוכנות היהודית בירושלים ,משרדי
הוועד הפועל של הסתדרות העובדים הכללית בתל אביב ושורה של
מוסדות ציבור אחרים ,ונערכו בהם חיפושים מדוקדקים ,שבמהלכם
נגרמו להם נזקים קשים מאוד.
בקיבוצים נערכו חיפושים נרחבים הן אחרי פעילי ביטחון והן אחרי
נשק מגן .ההרס שנגרם לקיבוצים היה עצום .במהלך המבצע ניסו
אנשי הקיבוצים להתנגד לפעולות ,וכתוצאה מכך נהרגו שבעה
חברים ורבים אחרים נפצעו .בקיבוץ יגור עלה בידי הבריטים לגלות
סליק נשק גדול של ההגנה .המבצע נמשך ימים אחדים ובמהלכו

תעודת הבגרות
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ב־ 1946הייתי בכיתה י"ב ,ובחינות הבגרות עמדו בפתח .חזרנו לשגרה
לפני הכיתות הנמוכות מאתנו וניגשנו לבחינות בעתן ובמתכונתן
כאילו לא היו בארץ מאורעות מטלטלים בחודשים האחרונים .בתום
הבחינות לא יכולנו לחגוג בחופשה מענגת שכן לכל בוגר הייתה
תכנית מוכנה מראש .חברי תנועות הנוער יצאו להכשרה שהייתה
גשר ישיר לפלמ"ח .אחרים יצאו לפי הוראות מחלקת הנוער של
מוסדות היישוב ,לשנת שירות באחד הקיבוצים .הנותרים ואני
ביניהם יצאו ללימודים באישור המוסדות .פני היו מועדות לבית
הספר לאחיות בירושלים ,ובידי האישור המבוקש.

במחסני הנשק (סליקים)
נוסף לפעילותי בגדנ"ע נפל בחלקי להיות שותפה לחבורה שעבדה
ב"קודש הקודשים" של ההגנה – מחסני הנשק שהוסתרו מעיני
הבריטים וכונו "סליקים" .כך הכרתי את יעקב זיניוק ז"ל ,הנַ שק
ואיש הרכש המיתולוגי של ההגנה.
יעקב היה קטוע יד כתוצאה מעיסוקיו העלומים .עם קום המדינה
פתח בחיפה חנות ראשונה מסוגה למכירת נשק ותחמושת .לא היה
אדם מתאים כמותו להיות חלוץ ענף מסחרי זה .בכל פעם שהייתי
רואה את שמו מתנוסס על חנותו או נתקלת במודעת פרסומת על
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"מרכולתו" היה עובר רעד בגופי .הדרך שעבר האיש
הזה עד שהגיע לרגע ששמו ועיסוקו-מומחיותו
יהיו גלויים לכול עוברת כל דמיון אפשרי .פעילותו
המחתרתית בתחום רכש הנשק ,הצפנתו בסליקים
ושימורו ליום פקודה ,כתובים באותיות זהב בדפי
ההיסטוריה של הקמת המדינה.
אמא

אבא

באותם ימים גייס יעקב אותי ואת חברי לספסל
הלימודים – שולה ויינשטוק-שחר ,עדינה כהן-כץ
ז"ל וגדעון איילון ז"ל – וצירף אותנו לחבורת הנשקים
שהיו מבוגרים מאתנו בשנים לא מעטות .כמובן לפני
שהתקבלנו עברנו תחקיר וריאיון אישי נוקב.
נפגשנו פעמיים בשבוע בשעות הערב ,בכל פעם
לארבע–חמש שעות עבודה .החדר הקטנטן והבלתי-
מאוורר שעבדנו בו היה במפלס העליון של הסליק
אשר שכן במרתפי בית הספר המקצועי בחיפה
(אשר שמו היום "בושמת") .סביב השולחן הצטופפו
כשמונה אנשים המחכים לכלי נשק מפורקים ומגורזים שיעלו
הנשקים מתחתיות הסליק ,כדי שינקו אותם ויכינו אותם לגירוז
מחודש ,כך שיהיו תקינים בעת פקודה .לבשנו חלוקי חאקי מיוחדים
כדי שבגדינו לא יוכתמו בגריז .החלוק אמנם הגן על הבגדים מכתמי
גריז ,אך מהריח אי אפשר היה להימלט – והוא נספג בבגדינו .לא
פעם שאלו אותי ההורים" ,איפה את מסתובבת ,ומניין הריח הזה
מבגדייך?" מעולם לא חקרו אותי ,אף על פי שמעולם לא קיבלו ממני
תשובה ישירה.
כשהגעתי לסליק בפעם הראשונה ובעודי מחכה עם חברי לאיש
שיביא את כלי הנשק לשולחן ,נפתחה הדלת ,והאיש בפתח היה לא
אחר מאשר יצחק שינברג ,שכננו הזגג .שנינו הופתענו מהפגישה,
והוא אמר בהפתעה" :לא תיארתי לי שילדה תמימה כמוך אפגוש
במקום כזה .לימים ,ב־ ,1950הוזמן יצחק למסיבת נישואי והביא לנו
מתנה סמלית כמזכרת לעבודתנו המשותפת :רימון יד מותקן על
שני קליעי כדורים .את מנגנון הרימון החליף מנגנון חשמלי שממנו
יצא חוט חשמלי ,וחלקי הנשק הפכו למנורת שולחן.
בהמשך הערב היה מי שדאג לשתייה ולביסקוויטים .בתום העבודה
יצאנו מהמקום אחד-אחד או בזוגות ופגשנו באלה שעמדו בחוץ כל
הערב על משמר שלומנו .כמה צח היה אז האוויר שקידמנו...

מדי פעם יצאו אחדים מאתנו לעבוד בסליקים קטנים שהיו פזורים
בשכונות מסביב לחיפה.
השומר במגדל המים – שניצב שנים רבות בפינת הרחובות בלפור
ומסדה – היה אז יעקב ,והדבר אפשר לו לבצע חלק מעיסוקיו
העלומים .מקום זה היה מקום ריכוז שאליו הובאו בשלב ביניים
חלקי נשק עד שהועברו ליעדם .גם בפעילות זו היה לי חלק.
בכל פעם שהיו מגיעים לידי יעקב חלקי נשק לא גדולים הוא היה
מזמין אותנו להתייצב במגדל המים מיד עם תום הלימודים ,שם
הייתי מרוקנת את הילקוט מהספרים ומהמחברות וממלאת אותו
בחלקי תחמושת שאותם העברתי בדרך כלל לאותה כתובת בשכונת
הרצליה .כדי לא לעורר חשד לא צעדנו בחברותא אלא כל אחד
בגפו .לאחר מכן הייתי חוזרת למגדל המים ושבה ומכניסה לילקוט
הריק את הספרים ואת המחברות ,וחוזרת הביתה באיחור של שעה
או שעתיים .אמא אמנם נהגה לשאול אותי לפשר האיחור ,אך אף על
פי שלא קיבלה תשובה מספקת ,לא לחצה עלי.
אין ספק כי לו הייתי נתפסת וחלקי התחמושת בילקוטי התמים,
הייתי משלמת מחיר כבד .אפשרות כזאת לא הטרידה אותי ולכן
יכולתי להמשיך לפעול בשלוות נפש.

טיול גשום בנחל יגור
בין שלל התפקידים החשובים שמילאנו בתקופה כה מכרעת הזדמן
לנו גם לטייל סתם לשם ההנאה .בשבת חורפית בראשית שנת 1946
החליטו חברים אחדים ,ואני ביניהם ,לצאת לטיול רגלי בנחל יגור
דרך עוסופייה .הפרסומים על תחזית מזג האוויר המתפרסמים היום
לא היו קיימים אז ,והצצה לכיוון השמים אמורה הייתה להספיק לנו
כדי לקבוע מה תהיה התחזית לאותו יום .באותו הבוקר לא בישרו
השמים על גשם.
התחלנו את דרכנו בשכונת הדר הכרמל במדרגות שהיו אז ללא
שם ,תחילתן בפינת הרחובות ארלוזורוב ובלפור – והן תחילתו של
נתיב המוביל לכרמל .אחרי הליכה קצרה בשדרות וינגייט ,המשכנו
במדרגות גדרה שנקראו באותם ימים "שביל החמורים" .השביל
קירב אותנו לדרך המובילה לעוסופייה .שם ִּתכננו להתעכב ולהיטיב
את לבנו במטעמים דרוזיים לפני תחילת המסע האמיתי – הירידה
בוואדי יגור.
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במצב רוח טוב התקדמנו לאורך שדרות הנשיא בדרכנו לרחוב
מוריה ,ובדרך הצטרפו אלינו הבנים שהתגוררו על הכרמל .בקצה
אזור "אחוזה" נעלמה פתאום השמש והתקדרו השמים .התעלמנו
מהאפשרות שהעננים הכבדים האלה עשויים להוריד גשם שישבש
לנו את הטיול.
והנה ,ככל שצעדינו היו מהירים יותר ,השמים התקדרו יותר .טיפות
הגשם הראשונות הפכו במהרה לגשם זלעפות ,ולא הייתה לנו כל
אפשרות לתפוס מחסה שכן לא היה דבר כזה בדרך .על אף שנרטבנו
המשכנו בדרכנו ,ומצב רוחנו נשאר מרומם כשהיה .איש מאתנו לא
העז להעלות על דל שפתיו אפשרות לבטל את התכנית המקורית.
וממילא ,השפתיים היו עסוקות בשירה.
אז העלה נח מוזס ז"ל (שנפל במלחמת השחרור) הצעה .אביו ,אשר
שירת בעבר במשטרה ,היה מוצב תקופה מסוימת בתחנת עוסופייה
ודלית אל־כרמל והיו לו קשרים טובים עם המוכתר של עוסופייה.
נח הציע שנתדפק על דלת ביתו של המוכתר ונבקש מחסה עד
יעבור זעם .ואכן כך עשינו .נח הציג את עצמו ,ודלתות הבית נפתחו
לרווחה ,ובחיוך על השפתיים נפתחו גם זרועות בני הבית לקלוט
אותנו – החבורה הרטובה עד לשד עצמותיה.
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דרך עד שיצאנו מתחום היישוב .במצב רוח מרומם פתחנו בצעדה
על המדרון הבוצי והחלקלק .מדי פעם ִטפטף גשם קל ,אך אחרי
חוויית הבוקר דבר לא הפחידנו .הבנים שאלו אותנו על התפריט
שהוגש לנו וסיפרו שהתפריט שלהם כלל בשר ואורז .חשדנו שזה
היה תפריט דמיוני שנועד לעורר בנו קנאה ,אבל אל האמת לאמיתה
חש ֵדנו נשאר בעינו.
לא הגענוָ ׁ .
בגלל תנאי הקרקע הייתה ההליכה זהירה ואטית ,והדרך התארכה.
ניסינו לבדר את עצמנו בדברי שטות והבל .למשל הזכרנו לעצמנו
שלא כל דבר חום (הבוץ תחת רגלינו) הוא שוקולדה ,ולא כל נוזל
(הגשם על ראשינו) הוא לימונדה .שרנו את כל שירי הרחוב ושירי
השטות שידענו ,והפלאנו בחיבור מילים חדשות לשירים ישנים.
כך הגענו סוף-סוף לתחנת האוטובוס ביגור בשעה שהחושך ירד .לא
ִצלצלנו לאבא שיבוא לאסוף אותנו כי לא היה לנו טלפון נייד ,ולאבא
לא הייתה מכונית ...כמנהג הימים ההם עלינו אפוא על האוטובוס
שלקח אותנו לחיפה .שם נפרדנו איש מרעהו ,וההרפתקה המיוחדת
הצטרפה לאוצר החוויות באמתחתו של כל אחד מאתנו.

ועוד זיכרון...

חום נעים וריח פחמים שעלו ממתקן החימום רמזו על כך שכאן
נוכל לייבש את בגדינו ולחמם את עצמותינו .ואז הפרידו בין הבנים
לבנות ,הגישו לנו עבאיות כתחליף לבגדינו הרטובים שנתלו לייבוש
על חבל מתוח מעל התנור .כך ישבנו על כריות שהונחו על הרצפה
והוגש לנו תה חם ומר ,שטעמו נשאר בפי עד היום .פיתות ,גבינה
וזיתים הוגשו לצד התה .לאט-לאט התפתחה בינינו ובין הנשים
שאירחו אותנו שיחה שהתנהלה בעברית שלובה בערבית הרצוצה
שלנו .לקרוא פרק בקוראן אמנם ידענו ,אך כדי לנהל שיחת רעים
נדרשת שליטה בערבית מדוברת ,ובכך לא הצטיינו.

במאגר זיכרונותי שמור גם זיכרון לא נעים שהתחיל בערב שאמור
היה להיות רומנטי .באחד הערבים טיילנו ימבה ואני באזור לא מיושב
על מורדות הכרמל .ישבנו על סלע ולפתע הופיעו שני צעירים
שמבטאם העיד כי הם ערבים .אחד מהם פנה אל ימבה ואמר" :תן
לי אותה ".הופתענו כמובן ,ונבהלתי בלשון המעטה ...ימבה הבחין
בסכין שבידו של האחד" .תברחי כשאגיד לך!" לחש לי ,ובתושייה
שהפתיעה את התוקפים ,וגם אותי ,דחף בכוח את מחזיק הסכין
והלה נפל לתוך השיחים .עד שהאיש התאושש וקם מהסבך נשאנו
את רגלינו ונסנו במורד ההר.

חיכינו עד שבגדינו יתייבשו ,ובינתיים התבהרו השמים .אחרי
שהתלבשנו ,פגשנו את הבנים ,הודינו למארחים האדיבים ויצאנו
לסיים את המסלול שהתחלנו בו אי שם בבוקר שבת כשהשמש
זרחה בשמים כחולים ונקיים אף מענן קל.

חבל שלא היה שעון עצר למדוד את מהירות ריצתנו ...מעוצמת
התגובה השניים אפילו לא ניסו לדלוק אחרינו .הגענו בשלום לכביש
הקרוב ,ואוטובוס שעבר אסף אותנו .הגענו למקום מבטחים ונשמנו
לרווחה.

ההפסקה שנכפתה עלינו הוסיפה טעם וצבע לטיול תמים שהפך
להרפתקה .כדרכם של מארחים אדיבים ,הם בירכו אותנו בברכת
הדרך ,ואחד מבני המשפחה הצטרף אלינו כדי ללוות אותנו כברת

כל האירוע ארך דקות ספורות .כשאני משחזרת עכשיו את הדקות
האלה אני מתפלאת שזיכרון אותו ערב לא נחרט בתודעתי כדבר
טראומתי .אף פעם לא סיפרתי אודותיו .הסבר לכך אין לי...

שער רביעי

החיידק הסמוי "להיות אחות"
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ביתנו לא היה קרוב ל"עזרה" (שם בית החולים) ששכן ב"דרך ההר",
כפי שנקרא לפני ששונה שמו לשדרות הציונות .השם אמנם שונה
אבל המדרון התלול של היום לא היה פחות תלול אז.
ילדה קטנה ורזה השוהה בבית החולים מבוקר עד ערב אינה מראה
שכיח ,ועד מהרה זיהו האחיות כי ההסתובבות שלי "בין הרגליים
שלהן" נבעה מסקרנות והתעניינות בעבודתן .הן לא ראו בכך
מטרד ,להפך :הפכתי ל"כוח עזר" .הן הרשו לי להשקות חולים מתוך
ואפשרו לי לשים מתחת לעקביהם גלגלון מרופד
קומקומון מיוחדִ ,
בצמר גפן למען יוקל להם מהשכיבה הממושכת על הגב.
הייתי מאושרת .האחיות הבינו את אשר על לבי ואפילו סמכו עלי.

כך נדבקתי בחיידק הזה
שני מפגשים עיצבו את חיי .הראשון אירע כשהייתי בת עשר ,אחרי
שחיה נתקפה בכאבי בטן עזים ונותחה עקב דלקת בתוספתן.
ִאשפוזה נמשך עשרה ימים ,ובשבעה מהם הייתה מרותקת למיטה.
אני ריתקתי את עצמי בכל עשרת הימים – לבית החולים.
עד לאותו אירוע ביקרתי רק פעם אחת בבית חולים ,שנתיים לפני
כן – כאשר אמא נותחה והובאתי אליה לבקשתה מיד אחרי הניתוח.
פניה החיוורות של אמא ,עיניה העצומות למחצה ולחייה הנפולות
עקב התותבות שהוצאו מפיה – גרמו לי לסיוטים בלילה שאחרי
הניתוח ,וליוו אותי ימים אם לא שנים אחר כך .והנה ,בביקורי אצל
חיה דבר לא הזכיר – ולו במעט – את התחושות מאז ,אף על פי
שחלפו רק שנתיים.
ריח בית החולים לא דחה אותי; החולים – שכנותיה של חיה ,הנאנחות
מדי פעם – לא הבהילו אותי; והאחיות בלבן המתרוצצות כל הזמן
מחולה לחולה ובידיהן מכשירים שונים ומשונים ,והן פונות לחולים
בקול שקט ומרגיע – רק ריתקו אותי.
מאחר שהייתי באותו זמן בחופשת הקיץ מבית הספר ,יכולתי
לשהות ליד חיה משעות הבוקר ועד כיבוי האורות בחדרי החולים.
רק בצהרי היום הייתי רצה הביתה לארוחת הצהריים ,וחוזרת מיד.

חיה החלימה לאטה ,ונהנתה לראות אותי – אחותה הקטנה –
"משחקת" באחות .באותו הקיץ התחיל להתפתח אצלי "החיידק"
שהיה כנראה חבוי בנפשי מימים קודמים ורק חיכה להתפרץ.
ההתפתחות הייתה בקצב לא קבוע ,אך ללא הפסקה ,ותמיד נמצא
לי תפקיד כלשהו שקירב אותי לייעודי.
בתחילה נחשפתי לכך במסגרת "אגודת הבריאות" ,גוף שפעל בבתי
הספר ,ושהורכב מקבוצת תלמידים מכיתות ז' וח' והודרך על ידי
אחות בית הספר .קיבלנו הדרכה בנושאי עזרה ראשונה ,היגיינה,
תזונה וחינוך לבריאות.
החינוך לבריאות התבטא בהשגחה על תלמידי הכיתות הנמוכות
בשעת הארוחה בהפסקה הגדולה .התורנים היו עוזבים את כיתותיהם
לפני תום השיעור (וזה כבר היה כיף) ופושטים על הכיתות כדי
להשגיח על נטילת הידיים של הצעירים ועל אכילת הכריך שהביאו
מהבית כשמפית בד פרוסה על השולחן.
תפקיד אחר היה להתלוות אל האחות לבדיקות הניקיון החודשיות
שנערכו לכל התלמידים בכיתותיהם וכללו בדיקות אוזניים,
ציפורניים ושיער .היעד בשיער היה חיפוש אחרי כינים וביציהן,
ורחמנא ליצלן – גזזת.
ב"עזרה ראשונה" לימדו אותנו למדוד חום ,לחטא פצע ולמרוח
עליו יוד .בימים שבהם האחות נעדרה מבית הספר ,נקראתי לא אחת
להגיש עזרה ראשונה מסוג זה .סיפוק רב – ולא פחות מכך גאווה –
חשתי כאשר נפלה בחלקי משימה כזו.
הידע "הרפואי" שלי כחברה באגודת הבריאות ,הכמיהה והעניין
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שגיליתי בנושאים מסוג זה – ניזונו מהידע של אמא שלי כרוקחת
ומסיפוריה על עבודתה עם שבויים ועם יתומים בשלהי מלחמת
העולם הראשונה ותקופת מה אחריה.
כך המשיך החיידק הסמוי שלי להתפתח ולהתחזק; וב־ ,1944עם
סיום כיתה י' נסעתי לראשונה – נערה חיפאית – לירושלים .טיילתי
בעיר עם חברה ירושלמית שהכרתי בקורס מפקדים של החג"ם,
הוקסמתי מהעיר ,ולא פחות מכך מהביקור בבית החולים הדסה
ובבית הספר לאחיות בהר הצופים.
הורי שאך זה סיימה את
ידידי ַ
שם נפגשתי לאה לנדה ,בתם של ֵ
לימודיה בבית הספר לאחיות .הביקור היה יסודי וצייד אותי במידע
חשוב על בית הספר ,אשר נחשב למוסד אליטיסטי בתחומו בארץ,
והפנימייה שלידו הייתה מעוטרת בהמון כוכבים.
דרכי הביתה ארכה אז כארבע שעות ,ובמהלכן ִהרהרתי בסיור הנפלא
שנפל בחלקי .הרגשתי שנפל הפור :בבוא הזמן אלמד בירושלים,
בבית הספר לאחיות שליד בית החולים הדסה .אני אהיה אחות!
בחופשת החנוכה של כיתה י"ב ,בשלהי  ,1945שמתי פעמי לבית
הספר לאחיות הדסה בהר הצופים שבירושלים .הנתונים שסיפקתי
להם כדי להתקבל ללימודים ענו על דרישותיהם בשלב זה .הוזמנתי
לשלב השני ,שבו הייתי אמורה לעבור בדיקות רפואיות ,קונקורס
וריאיון אישי .פגשתי שם עשרות רבות של בנות אשר כמוני חלמו
להיות אחיות .ההתרגשות הייתה רבה ובדרכי חזרה הביתה נשאתי
תפילה חרישית שחלקי יהיה עם המאושרות שיוזמנו להתחיל
בהגשמת חלומן ,והרהרתי באכזבה שתהיה מנת חלקן של חלק
מ"החולמות".
והנה ,עם סיום השליש השני של שנת הלימודים הגיעה הידיעה
המשמחת שב־ 1.9.1946אוכל להתחיל בהגשמת חלום ילדותי.

אחד בספטמבר  ,1946יום ראשון בבית הספר לאחיות הדסה בהר הצופים

סיפורה של תמונה
ארבע תלמידות בפתח בית הספר ,כולן במדים וכולן חובשות ֶּכ ּפים.
(כיסוי הראש שחבשה כל אחות וכל תלמידה בעבודתה ).לשלוש –
ֶּכ ּפ קטן ,ואילו לראשה של הרביעית – הלא היא סיוטה אפלבאום,
בת למשפחה ציונית בבסרביה – כפ ארוך .נחזור קצת אחורה בזמן:
השנה היא  ,1944זמנים קשים עוברים על יהדות אירופה" .הפתרון
הסופי" בעיצומו ,ואביה הציוני של סיוטה אינו חוזה שינוי לטובה
במצב היהודים בעתיד הקרוב .הוא הצליח לשלוח את בתו היחידה
ארצה ,ועוד באותה השנה הגיעה הבחורה הצעירה לירושלים ,ופניה
לבית הספר לאחיות .כמו בנות אחרות בעלות רקע דומה ,ראתה
סיוטה את בית הספר כביתה ולא רק מקום לרכישת מקצוע .בעבוֹ ר
תקופה קצרה נודע לסיוטה שאביה הוגלה לסיביר על ידי הרוסים
לאחר שאלה כבשו את רומניה ,היא לא ראתה את בני משפחתה עוד.
הכפ הארוך של סיוטה מעיד כי ה־ – Probationתקופת הניסיון
במחצית השנה הראשונה ללימודים – כבר מאחוריה; ואילו השלוש
האחרות ,ואני ביניהן ,עומדות בפתח לימודי המקצוע .ה־Probation
עוד לפנינו.
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סיוטה הייתה תלמידת השנה השלישית שנבחרה כמו רבות
מחברותיה לשמש "אמא" לתלמידות שאך זה הגיעו לבית הספר;
להדריכן ולעזור להן בסבך הנהלים והחוקים הקיימים בחיי בית
הספר :החל מאופן לבישת המדים ,עבור דרך סידור החדר וכלה
בהליך בקשת הרשות לצאת מבית הספר העירה ,כולל אופן הפנייה
למדריכות ולאחיות המוסמכות ,ועוד ועוד...
כל "אמא" קיבלה שלוש בנות אשר חלקו את אותו החדר .סיוטה
הייתה ה"אמא" שלנו :ציפורה סאקי ,השמאלית בתמונה; שולה
חיימסון ,האמצעית; ואני – הימנית .הרכב החדר נקבע על ידי
ההנהלה ולא הייתה לנו כל אפשרות לבקש שינויים .ציפורה הגיעה
מחיפה ,אחרי סיום כיתה י"א בבית הספר הריאלי .שולה היא בת
ירושלים בוגרת בית הספר אוולינה דה רוטשילד; ואני בוגרת בית
הספר הריאלי בחיפה.
לא הייתי מרוצה מהרכב החדר .את ציפורה הכרתי מבית הספר
בחיפה ,והיא לא הייתה  .My Cup of teaרציתי לגור עם בנות חדשות.
לימים נודע לי שציפורה היא שיזמה את המגורים אתי ,בעזרת
דודתה שהייתה מנהלת המטבח של בית החולים .היות ולא ניתנה לנו
האפשרות לערוך שינויים במגורים ,החלטתי לא להעסיק את עצמי
בנושא כדי לא להעכיר את רוחי בפתח התקופה החדשה בחיי.
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אבא בפתח הספר עצים מדברים שציירה לאה גרונדיג וכתבה אנדה
פינקרפלד .את הספר בחרתי כמתנת "צידה לדרך" .ואלה מילות
הברכה שכתב אבא:

נחמה'לי יקירתנו,
השער אליו את נכנסת מחר (ה'באלול תשו)1.9.1946-
בשעה טובה ,מוביל אל דרך החיים שבחרת לעצמך.
כבר בצעדיך הראשונים ָידרשו ממך רגש ,תבונה ומאמץ
נפשי.
אל תבזבזי את כוחותיך ,כי קשה וארוכה הדרך ,דרך בת
ישראל בארץ ישראל ,השואפת לתחייה.
איחולינו – ברכותינו לך שברוב חן תתקבלי במוסד חינוכי
זה ,אל המסגרת החברתית שבתוכה עתידה את לבלות
שנים אחדות ,מהיקרות שבשנות חייך.
שקדי על מיזוג נכון של השכל והרגש במילוי כל תפקיד
שייפול בחלקך וכן גם ביחסים עם כל אדם ואדם.
זכרי שתוך חרדה מתמדת לצעדייך בחיים מתפללים אנו
חרש להצלחתך ,מלאי ביטחון ואמונה שאכן גם תצליחי.

עם סיום תקופת הניסיון בת מחצית השנה ונשירת מספר בנות מבית
הספר התפנה גם מקום בחדרה של בת-שבע הירושלמית ,שהיה
מאוכלס על ידי שתיים בלבד .בשלב זה ִאפשרו לנו לערוך שינויים
בהסדרי המגורים .עברתי לגור עם בת-שבע ,וידענו חברות טובה
רבת שנים אחרי ה־ clickשהיה בינינו ביום הראשון לבואנו לבית
הספר.

אחותך והוריך
מוצש"ק
אור ליום ה' באלול
1.9.1946

כאשר הסתיימה שנת הלימודים השנייה עזבה ציפורה את בית
הספר ,ושולה הצטרפה אלי ואל בת-שבע .עברנו לחדר המיועד
לשלוש בנות וידענו ימים טובים ועליזים בהרכב זה של החדר.

אבא ליווני לאוטובוס הנוסע לירושלים ,העמיס את המזוודה שארז
עבורי ,הצמיד נשיקה לשפתי ושלחני למחוז חפצי עם ברכה כתובה
כהקדשה בספר ,ועם ברכה נוספת ללא מילים – בלב.

בבוקר שבו צולמה התמונה נפרדתי מאמא ,מאבא ומחיה .על ידי
ענדה חיה צמיד זהב ועליו לוחית עם התאריך של אותו יום ושתי
מלים נוספות :לנחמה מחיה .הצמיד יקר ומשמעותי בעיני ואני
עונדת אותו עד עצם היום הזה .על ידי השנייה שעון חדש ובו מחוג
של שניות למדידת הדופק של החולים שבהם אני אמורה לטפל.
על שפתי טעם נשיקותיהם של אמא ואבא – ובלבי הברכה שכתב

קצת חוששת ,אך בעיקר נרגשת ,יצאתי להגשים חלום ילדות.
הדרך מחיפה לירושלים ארכה באותם ימים שעות ארוכות ,כאמור,
וכך היה בידי זמן להרהורים .חששי הראשון היה שמא יערוך הצבא
הבריטי חיפוש באוטובוס כפי שנהגו לעשות מדי פעם ,ואתבקש
לפתוח את המזוודה .היא הרי ארוזה בקפידה כמו שרק אבא שלי
יודע לארוז ,ואחרי שיחטטו בה בחיפוש אחר נשק ,לא אוכל לסגור
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אותה .התפללתי שחששי יתבדה והתפניתי למחשבות על התקופה
החדשה שאני עומדת בפתחה ,נרגשת לקראת העתיד ומאמינה
שבחרתי נכון.

בסיום הטקס כתבתי להורי ,בין היתר" :עדיין לא התרגלתי לרעיון
שהדבר הוא קבוע ולא זמני לחודש חודשיים .והכל כאן חדש ,הכל
מוזר והכל זר".

הייתי מודעת גם לקשיים שאצטרך להתמודד אתם :החל מהניתוק
הממושך מהבית ,דרך השתלבות בחיים בפנימייה לצד אנשים חדשים
וחוקי חיים ב"משפחת" בית הספר ,וכלה בלימודים אינטנסיביים .לא
נעלם מעיני הצורך בכוחות הנפש הדרושים לעוסקים במקצוע זה.
מובן שלא פסחתי על הדאגה למצבנו הלאומי שעה שאיש אינו יודע
מה ילד יום.

כתבתי הביתה כמה מכתבים
בשבוע ,ושיתפתי את בני משפחתי
בפרטים רבים מאורח חיי החדש,
החל מתיאור חלקי התלבושת
שקיבלתי ,וכלה ברגשות ואף
חששות מהעתיד .כשאבא היה שב
מהיעדרות בת יומיים או שלושה
מחיפה עקב עבודתו ,נהגנו להתכנס
במטבח ולהאזין לפרטי ביקורו בתל
אביב :איך היה בענייני העבודה,
איפה לן ,את מי ביקר ומה אכל.
מכתבי המפורטים שימשו עבורי
תחליף להתכנסות המשפחתית
במטבח.

ברכתו של אבא שנכתבה בתבונה ובאהבה אין קץ עודדה אותי.
הגעתי לפתח משכן חלומותי ,ולאחר שעה קלה צולמה התמונה
הפותחת פרק זה בסיפור חיי.

מהבית המגונן לפנימייה
בבית הספר לאחיות הדסה ירושלים
 1בספטמבר  ,1946היום הראשון בהתחלה חדשה .אני לבושה במדי
תלמידה ,מנסה להרגיש שייכת ל"משפחת הדסה" .יחד עם בני
המשפחה החדשה שלי נכחתי בטקס ה־ ,Graduationאשר ציין את
סיום לימודי המחזור שהחל את לימודיו שלוש שנים לפני כן.
המעמד היה חגיגי ומרגש .אך אתמול היו צעירות אלה תלמידות,
והיום הן אחיות מוסמכות עם סיכת הבוגרת על דש שמלתן .פעם
ראשונה במדים הלבנים של האחות המוסמכת ומגן-דוד-אדום על
הכפ שלראשן .הן פינו מקום למחזור חדש בבית הספר – מחזור 1949
– ולמחזור הזה אני שייכת מהיום 1949 .היא השנה שבה אהפוך גם
אני מתלמידה לאחות מוסמכת .הטקס שבו אני נוכחת היום מבשר
שבעוד שלוש שנים יהיה טקס הסיום גם להתחלה שלנו.
כתשע שנים חלפו מאז נולד חלומי להיות אחות ,והיום אני צועדת
צעד ראשון בהתגשמות החלום .בעוד מחשבותי ורגשותי נתונים
למעבר שעשיתי מהחלום בן השנים להתחלת הגשמתו ,פניתי לבלוק
מכתבי
ולעט וכתבתי מכתב הביתה .למזלי שמרו הורי באהבה רבה את
ַ
אליהם ו 66-שנה לאחר כתיבתם אני חוזרת וקוראת בהם ואף יכולה
לצטט מתוכם.

שכר הלימוד השנתי היה  10לירות
ארץ־ישראליות (לא"י) .ו 6-לא"י
היו מפקידים בבית הספר כפיקדון
שהיה מוחזר לנו חצי לירה בכל
חודש למטרת כסף כיס .זה לא
מספיק גם שלא מתנהגים בבזבזנות.
"...שילחו לי בולים" ביקשתי מדי
אבא ואמא המגוננים
פעם .גם זה חיסכון ...שיתפתי את
ההורים בקניות או בהוצאות אחרות
מתוכננות על מנת שיביעו את דעתם על הכדאיות שלהן.
אני קוראת ופוגשת בצימאוני למכתבים מהבית .צימאון שאינו יודע
רוויה .אין כמעט מכתב שלא מובעת בו המשאלה שיכתבו יותר – אף
על פי שמכתבים הגיעו כסדרם ,מפורטים ומשתפים בנעשה בבית,
וברובם כתבו לי כל בני המשפחה .ובכל זאת אני מוצאת במכתבי
משפטים כמו"...קיבלתי את מכתבה של חיה והצטערתי שהיא
הייתה היחידה שממשה את העובדה שעדיין זוכרים אותי ...כתבו!"
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את הבקשה החוזרת "...כתבו לעתים קרובות יותר "...אני פוגשת
במכתבים רבים ולאו דווקא בתחילת שנת הלימודים הראשונה.
הצמא למכתבים היה ביטוי לגעגועי החזקים .ועם זאת ,ראיתי גם
את החיוב באורח חיי החדש.

"...למעשה אני שמחה שאני מחוץ לבית ,היות ובגיל כמו שלי טוב
לו לאדם להתרגל לחיים עצמאיים .אך בכל זאת תוקף אותי מפעם
לפעם הרצון להיות אתכם ,בבית .לשבת ליד השולחן המשפחתי ועוד
ועוד .הרי יכול לאדם גם להימאס לחיות בתוך המון)8.1.1947( "...
תמיד ידעתי שאני גדלה בבית חם ומגונן ושהקשר שלי אליו הוא
חזק ומשמעותי .אך קריאה במכתבי לאחר שישה עשורים מוכיחה
לי שהקשר היה אף חזק מזה השמור בזיכרוני.
במכתב שנכתב רק שבועיים לאחר תחילת הדרך החדשה ,אני פוגשת
בשינוי מה בזהותי .לא עוד ילדה שהוריה שומרים על בריאותה ,אלא
נערה המייעצת לאבא בענייני בריאותו" .מה שלומך אבא ,האם היית
אצל רופא? אני בתור אחות בעתיד ובתור תלמידה עכשיו צריכה
לטפל גם בבריאים ,ולהשגיח שלא ייפגעו ממחלות .ועל כן שמע אבי
בעצת בתך ולך לרופא)15.9.1946( "...
בבית הספר פגשתי את מרים ברנד ,תלמידת מחזור  ,1947אשר
זיהתה אותי כבתו של אבא .כעולה חדשה פגשה בו בצעדיה
הראשונים בארץ ,ופיה מלא שבח לאבא ,לאוזנו הקשובה ,לנועם
דיבורו ולסבלנותו הרבה .במשך שנים רבות ניהל אבא את סניף
בנק עידוד בחיפה ,שהיה חברה בע"מ למתן הלוואות מיסודה של
הסוכנות היהודית .מבקשי ההלוואות בשנות הארבעים היו אנשים
קשי יום ,ועם תום מלחמת העולם השנייה היו רובם עולים חדשים.
"עידוד" היה המוסד שאליו פנו אנשים אלה כדי לקבל סיוע כספי
בתחילת חייהם החדשים .אבא ,כנציג המוסד ,קלט מיד שפרט
לעזרה הכספית זקוק היושב מולו לאוזן כרויה וללב מבין ,והעולה
החדש היה נענה להצעה שנאמרה ללא מילים.
סגנון עבודה זה הצריך זמן ,ואבא אכן לא התחשב בשעות העבודה
המקובלות .אלא שהעבודה המשרדית שהצטברה נדחתה לשעות
הערב המאוחרות ואף לשבתות.
הרגשתי שמפגש זה עם העולה החדשה ודברי השבח שבפיה היו
כפיצוי על השעות שהקדיש אבא לעבודה במקום למשפחה.
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כך כתבתי לאבא בהקשר זה:

...דומני כי הגיעה העת לקחת חפש ולנוח .אנשים העובדים
 8שעות ביום נוהגים לקחת כל שנה את חופשתם; ואתה
שהנך עובד לפעמים גם  16ו 18-שעות ביממה ,דוחה את
חופשתך מפעם לפעם .אתה ודאי תענה לי את המענה
הישן' :אבל אין העבודה מאפשרת לקחת כעת חפש!' []...
אם לא תשים לב לבריאותך כעת ,תתחרט אחר כך ,וחבל.
[ ]...חיה מסרה לי שאינך נראה כל כך טוב ואפילו ...הזקנת
קצת .עזבתיך כשאתה נראה צעיר ורענן וכך בידך להמשיך.
אתה מבטיח לי לקחת במהירות האפשרית חופש ולנוח?...
אמנם אפשר להזקין גם מצרות ,אבל אנחנו משתדלות לא
ליצרן כדי לא להרבות את שערות השיבה בראשך"...
מכתב זה נכתב ב־ 25בדצמבר  ,1946ואבא היה באותו זמן בן .48
●
הדגש בדברי סיוטה ה"אמא" שלנו לחשיבות שמייחסים במוסד
הדסה לנימוס ולדרך ארץ החזיר אותי במעט לגיל ההתבגרות ,שכן
ההתפרצויות מצדי הטרידו מאוד את הורי :זה היה קורה כאשר
משהו לא היה לרוחי או לא מקובל על דעתי .התנהגות כזאת לא
נראתה נאותה בעיניהם ,ובוויכוחים בינינו שמעו מפי שוב ושוב את
המשפט "אותי לא תשנו".
ואולם עתה הבנתי שאם רצוני להצליח ,ולא לטרפד את דרכי במסלול
החדש ,עלי להתנהג לפי כללי "ביתי" החדש .מיהרתי להרגיע את
הורי ,שכן שיערתי שיהיו מודאגים מהחולשה הזאת בהתנהגותי.
בברכת הדרך שכתבו לי הביעו את אמונתם בהצלחתי ,ולא רציתי
לאכזב אותם ,לא כל שכן את עצמי.

אשתדל לשמור על עצמי ולא להתפרץ כשמשהו אינו
לרוחי .אין כאן דבר העושה רושם טוב יותר מצייתנות,
נימוס ודרך ארץ.
אתם ודאי מחייכים למקרא שורות אלה על נימוס ודרך
ארץ .דברים ששנים על גבי שנים השתדלתם לטפח בי,
והצלחתם בחלק שהצלחתם ...כנראה שזוהי נקודה חלשה
באופיי שבמקום שבו אינני מוכרחה לעשות משהו – אינני
עושה אותו .אך לעומת זאת במקום שאין ברירה אז באמת
אין ברירה)1.9.1946( .
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ובאמת ,השתדלתי .היו כל כך הרבה
דברים שצריך היה להתרגל אליהם.
וזה לא היה קל .אפילו אל המדים
שלבשתי ,כמו כולן ,לאורך מחצית
היממה היה צריך להתרגל.
המדים הורכבו מכמה חלקים:
שמלה בצבע כחול ג'ינס ,צווארון
לבן שנדרשנו להצמידו לשמלה,
וחפתים לבנים שהוצמדו לשרוולים.
כפ לבן וקטן לראש .את השיער
נדרשנו להצמיד בסיכות ראש או
לאסוף .שיער ארוך נדרשנו לאסוף
ברשת ,למען לא תנוע אף שערה
באופן עצמאי .על השמלה לבשנו
סינר לבן כמובן ,אשר עטף את הגוף
בעזרת כתפיות מצטלבות על הגב
והיה מחוזק על המותניים בעזרת
כפתורים .את שלל הפריטים הללו
השלימו גרביים ארוכים ,אפורים
ואטומים ,שהוחזקו בעזרת חגורת
ביריות שלבשתי מתחת לשמלה.
הנעליים היו חייבות להיות שחורות
ושטוחות .תכשיטים אסור היה
לענוד .השעון עם מחוג השניות שעל
פרק ידי השמאלית היה התכשיט
היחיד שהיה מותר ,מאחר ששימש
כלי עבודה.

תלמידה חדשה עם כפ קטן

למרות אי הנוחות שנבעה מהמדים
שמחתי והרגשתי גאווה ללבוש
אותם ,שכן באמצעותם ייצגתי סמכות
שנסכה בי הרגשת ביטחון .בסוף היום
הארוך ,כאשר הייתי משתחררת מהם
וחוזרת לבגדי האישיים הייתי מציינת
עוד יום שבו למדתי משהו חדש בדרך
ליעדי ...ובינתיים חלמתי על תום
תקופת הניסיון ,כשכפ ארוך יתנופף

על ראשי וימחק כל הבדל חיצוני ביני לבין התלמידות הוותיקות.
חשתי שחל בי שינוי מתוקף נסיבות חיי החדשים :מילאתי תפקידים
הקשורים בבריאותם של בני אדם ,והאחראים סמכו עלי .חולים ראו
בי סמכות ,ובתוקף ראייה זו הרגשתי זכאית גם לייעץ לאבא כמו
שציטטתי בדברי .אך אבא המשיך כהרגלו לחנך את "ילדתו הקטנה",
ו"היא" – מרגישה כבר גדולה.
אם בעבר נחשבו תגובותי להערותיו המחנכות כמרדנות או חוצפה,
הרי עתה הרגשתי זכאות מוחלטת להגיב בלי שיכנוני בכינויים
אלה.
וכך אני כותבת ב־:8.4.1947

...קצר היה הביקור ונעים כמו תמיד אך דבר אחד הרגיזני כי
פגע בי .יכול להיות שלא הרגשתם וטוב שכך .רציתי שיגמר
הביקור במצב רוח טוב ובלי אשר יעורר ויכוח שהיה מביא
את אחד הצדדים או שניהם לידי התרגזות .אבא ,אולי לא
הרגשת עד כמה המשפט שאמרת עלול היה לפגוע ,וחבל.
ואם אמרת זאת בהכרה ברורה שזה צריך להאמר ,אזי
כואב לי הדבר כפליים" :יכולת לא לבוא ,היינו שולחים לך
חבילה והיה הדבר עולה לנו בזול יותר מהוצאות הנסיעה"
...כן ,דברים אלה נאמרו על ידך .ואני לא הגבתי מהסיבה
שאמרתיה לעיל.
אחרי מחשבה הגעתי למסקנה שהדברים יכלו להיאמר
מפני מחשבה שלא הקדשתי מספיק זמן בשבילכם.
במצפון שקט אני אומרת שזה לא נכון .חילקתי את הזמן
הקצר ביושר ובצדק .יודעת אני שקיים רגש אגואיסטי
אבל בכ"ז...
אולי כעסת כי אחרתי לשוב? מדוע אינך רואה את הלילות
ללא בילוי? האם לא מגיע לי לבלות? האומנם קצר זכרונך
מלזכור את ימי בחרותך?
ואולי גם כעסת שלא השבתי על שאלותיך שנשאלו לפני
זמן מה .בשהותי אז בבית יכולת להבחין במצב רוחי שהוא
הייתה התשובה.
האם באמת היה צריך לחזור אל העבר? בפירושים וכו'?
לדעתי – לא; ועל כן גם לא באו.
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חברותי למחזור 1949
למעלה משלושים בנות התחלנו את הלימודים ב־ .1946סיימנו
עשרים ותשע בנות ב־ .1949באנו מכל קצות תבל ,רובנו בנות
שמונה־עשרה או תשע־עשרה ,ילידות הארץ או עולות ותיקות,
שגדלו בארץ.
מה שייחד את המחזור שלנו היה שבע בנות שהגיעו מאירופה אחרי
מלחמת העולם .זה היה מפגש ראשון שלי עם בנות שחוו את השואה.
הן היו מבוגרות מאתנו בנות הארץ בכמה שנים .לאף אחת לא היו
הורים .לבודדות מהן היה אח או דוד .הידע שלהן בעברית היה דל.
את ההרצאות הן כתבו בשפת ארץ מוצאן.
הבנתי שקושי זה הוא הקל שבקשיים שזימן להן הגורל; ואף על פי
שהחיים בבית הספר נכנסו מיד להילוך גבוה ,הן השתלבו בינינו די
מהר .אך טבעי היה שעם הבנות שאיתן חלקו בנות אלה את חדרן
נוצרה קרבה מהר יותר מאשר עם האחרות.
לאט-לאט נוצרו חברויות בין הבנות .חברותי הטובות היו בת-שבע,
חנה'לה ויונה – ויחד אתי היינו חבורה ,שכונתה בפינו "המשפחה".
או ליתר דיוק ,משפחת "פורים" .הידידות שהחלה על הר הצופים
אי שם לפני קום המדינה נמשכת ומשתרעת על פני עשרות שנים;
ולצערנו נפרדנו מבת-שבע ב־.2009
								
			

עם ג'וני השלד

כך לומדים לעשות חוקן

לימודים ועבודה
הלימודים בבית הספר לאחיות ,התחלקו לשניים :עיוניים ומעשיים.
הלימודים המעשיים התקיימו בחדר לימוד דמוי חדר חולים
שהייתה מצויה בו בובה בגודל אדם שוכבת במיטה .למדנו כל פעולה
אפשרית הקשורה בטיפול בחולה או בסביבתו ,וביצענו אותה שוב
ושוב ,בפיקוח המדריכה .אחרי שעות הלימודים היינו חוזרות לחדר
הלימוד כדי להתאמן בפעולות שנלמדו באותו יום ובימים שקדמו
לו.

"למדנו לסדר מיטות ,והערב סידרתי (פרקתי והצעתי)
מיטה ב־ 18דקות לעומת הפעם הקודמת ב־ 35דקות .זוהי
התקדמות עצומה)5.9.1946( ".

מימין:
בת שבע ואני
"תאומות סיאם"
משמאל:
משפחת פורים
עם הורי בביקורם
הראשון בהר הצופים

במלאות עשרה ימים לתחילת הלימודים התחילו קבוצות בנות
ארבע תלמידות להיכנס לעבודה במחלקות בית החולים .בקוצר רוח
חיכיתי לראות את שמי ברשימה ,וכשזה קרה לא הייתה מאושרת
ממני.
מלווה במדריכה ובהערותיה סידרתי מיטה ריקה ,פעולה ביצועית
ראשונה במחלקה.
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הרגשה משונה ליוותה אותי כשנכנסתי לחדרי החולים.
לא הייתי חופשיה .כשפנה אלי חולה בקריאה "אחות" לא
נעניתי לקריאתו הראשונה .לא תיארתי שאני היא האחות.
אחד זקן כינה אותי שליח של אלוהים ,ומיד הרגשתי שרוח
ה' נסוכה עלי ,אשר ייעדתני לתפקידי)15.9.1946( .
הלימודים המעשיים נמשכו ,ונוספו עוד פעולות שהייתי רשאית
לבצע ליד מיטת החולה .סידור מיטה עם חולה ורחצת חולה במיטה
היו כבר עבודות עצמאיות שעשיתי יום-יום.

...חולה שהיה הראשון שרחצתיו ,והמשכתי לרחצו כמה
ימים ,כל כך נהנה מהרחצה שלא נתן למישהי אחרת לרחצו
ביום שנעדרתי מהמחלקה .גם מהעדינות בה עשיתי לו
מסג' הוא נהנה וביקש שאעשה אותו גם במקום הכאב .מה
דעתכם עלי? איך הפכו ידי הגסות לעדינות .שחולים נהנים
ממגען? ]...[ ...היום עזבו את המחלקה שישה חולים .נעים
היה לראותם שאך לפני זמן קצר שכבו חסרי אונים ,והנה
הם בריאים וחוזרים לביתם ולמשפחתם)13.10.1946( ...
אחד מתפקידי האחות ,במסגרת הלימודים המעשיים ,היה עבודה
בחדר הכלים ,אשר הכיל את כל הכלים הלא סטריליים אשר בשימושו
של החולה :סירים ,בקבוקים ,כלי החוקן ואביזריו ,קערות הרחצה
וקעריות המשמשות בשעת טיפולים שונים .ניקוי מפסולת ,רחצה,
חיטוי והכנת הכול לשימוש חוזר היו מהות העבודה ,שארכה כשלוש
שעות .ריח חזק של חומר החיטוי "ליזול" שרר בחדר .קשה לסווג
את העבודה הזאת בין העבודות הנעימות ,אך אם אחות מוסמכת
עובדת בחדר הכלים ,מי אני ,התלמידה הקטנה ,כי אלין על כך.
ולעומת זאת ,כך כתבתי להורי בהקשר אחר:

 ...אתמול 'הכניסו' אותי לחלוקת רפואות והיום חילקתי
כבר בעצמי .זו אחת העבודות האינטליגנטיות במקצוענו.
כמובן אחת מהאחראיות ...בקרוב אתחיל לתת זריקות.
'מסכון' יהיה הראשון שיקבל את זריקתי הראשונה .אולם
גם כזה צריך להיות.

בשנה הראשונה כללו הלימודים העיוניים אנטומיה ,כימיה,
פיזיולוגיה ,בקטריולוגיה ופסיכולוגיה.
לקראת סיום השנה הראשונה אני מוצאת במכתבי דברים המנסים
להיות דברי סיכום:

...הנה גזה שנה תמימה .לא קלה הייתה השנה חבלי
הסתגלות היו לכולם ...ואיני זוכרת שהבעתי אי פעם את
קשיי ההסתגלות ,אולם היה היו ...אין זה מטבעי להציג
לראווה ולו גם לקרובים את הקשה והמעיק לי .אני שמחה
שהכל חלף עבר .ובלי צל של פקפוק אני אומרת שאני
מרוצה מאד מאד משנה זו .לו אך פקפקתי אם נכונה
הייתה בחירתי לא הייתי מהססת ועוזבת את המקצוע כי
אין העבודה כה קלה שבלי סיפוק הייתי נשארת...
[ ]...לפעמים בערב כשיש חשק לשכב במיטה ולקרוא צריך
לעבוד ...למדתי לקבל זאת בקלות ,בחיוך ובצפצוף
[ ]...עוד מעט יצלצל השעון המבשר שיש להשכים לעבודה
ולעמל ...ועכשיו כל כך קר לקום בשש בבוקר וכל כך אין
חשק .לו רק יכולתי לנסוע הביתה הייתי מוכנה לקום גם
באישון ליל .לו רק")4.2.1948( ...
צר לי שבחג לא אהיה בבית .אמנם בקשתי לימים חופשיים
בחג אושרה ,אך כשעיינתי מי לא קיבל חופש בחג נוכחתי
שיש אחיות מוסמכות שבקשתן לא אושרה .הגיוני אמר לי
שלהן מגיע לפני וויתרתי על זכותי .תהיה אמנם ארוחה
חגיגית בערב החג ,אך אני שמחה שאני עובדת אחרת זה
היה מרגיז אותי שאני לא איתכם והורגת זמן ...כך אני
לפחות יודעת שאני עוזרת לאנשים)11.9.1947( .
תופעה נפוצה בין הבנות הייתה תולעים במעיים שגרמו לכאבי בטן
ולשלשולים .טיפול תרופתי עזר להיפטר מהן .גם אני הייתי מועמדת
לטיפול ,וגם על כך כתבתי להורי:

[ ]...נהוג לעשות טיפול זה ביום החופש השבועי .אך
אני עמדתי על כך לעשות זאת ביום מחלה .וכפי שאתם
מכירים אותי שאני לא מוותרת בנקל הצלחתי גם הפעם
להשיג את שלי)19.11.1947( ".
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●
הבחינות לקראת סיום תקופת הניסיון התקרבו ,והשורדות היו
צפויות להחליף את הכפ הקטן בגדול .צריך היה להתכונן.
הבחינות נערכו בעל פה ובכתב ,וההתרגשות לקראתן הייתה רבה.
והנה ,ממקור לא צפוי קיבלנו "תרופה מרגיעה" .לפני הבחינה
הראשונה בכתב זימנה אחת ה"אמהות" לחדרה כמה בנות מהמחזור,
ואני ביניהן ,ובפיה בשורה" :בבית הספר קיימת מסורת של גניבת
טופס הבחינות שבכתב".
גם את מצפוננו המפרפר לשמע המעשה שאולי אינו יאה בעינינו
טרחה ה"אמא" להרגיע .נכון ,אנו מכינים את עצמנו לעסוק במקצוע
שאחת מאושיותיו היא יושר ...אך הנימוק העיקרי שבפיה היה כי
בלאו הכי נידרש להתכונן לבחינות שבעל פה; והמעשה־שלא-
ייעשה נועד לחסוך מאתנו את המתח וההתרגשות לקראת הבחינה
בכתב.
התרגשתי רק מעצם בואי בסוד זה ,שהיה בין הכמוסים ביותר בחיי
תלמידות בית הספר .קיימנו דיון בנושא ,ובסופו בת-שבע ואני
התנדבנו להיות החלוצות.
ערב או שניים לפני מועד הבחינה ,אחרי שעת כיבוי אורות ,נפגשנו
עם דבורה פיאלקין ,תלמידת שנה שלישית ,מחזור  .1947פנינו היו
למשימה החשאית שמטרתה להסיר מכל בנות מחזורנו מתח מיותר
לקראת הבחינה הראשונה.
את השקט הלילי אשר שרר בפרוזדור הארוך הפר רק תקתוק
השעון שהיה תלוי במרכזו .לבי הגביר את קצב הלמותו .שאלתי את
עצמי האם הד קולו מגיע לאוזני שותפתי? האם גם לבה פועם בקצב
דומה?
את חדר ההנהלה שבקומה הראשונה פתחה דבורה במפתח ששוכפל
לפני שנים במבצע מיוחד בפני עצמו .עם פנס בידה האירה את דרכנו
ובביטחון הצביעה על שמלת המדים של גברת קנטור ,מנהלת בית
הספר המיתולוגית .מכיס השמלה נשלף המפתח שיפתח את מגירת
השולחן שבה היו מונחים אחר כבוד שני מפתחות בתנוחה מיוחדת,
אחד מהם מתאים לפתיחת הדלת הימנית של שולחן הכתיבה שבו
נמצאת המעטפה המבוקשת.
"עבודת הקודש" בוצעה לאורו של פנס ,מחשש שאור מלא בחדר

ההנהלה בחצות הלילה עלול לעורר חשד בקרב עוברי אורח מכיוון
בית החולים הנמצא באותו מתחם עם בית הספר.
מחצית המלאכה הושלמה בשלום ,ופנינו היו להמשכה .עלינו בלאט
לקומה השלישית שבה הייתה עתידה להתבצע פתיחת המעטפה.
הרגשתי הקלה ש"שלום" לנו .והנה ,בקצה המסדרון הארוך הבחנו
בדמותה של גברת סימונסון ,סימונה בפינו ,אם הבית הידועה לטוב.
הצלחתי להתחמק לשירותים שמימיני; דבורה כבר הספיקה להיכנס
לחדרה לצורך הבאת הכלים הנחוצים לפתיחת המעטפה; ובת-שבע
נשארה יחידה מול הסכנה .בתושייה מרשימה היא הקדימה ושאלה
את סימונה" :גברת סימונסון ,למה את לא ישנה בשעה כזו?" תשובה
היא לא קיבלה ,אך גם לא נשאלה למעשיה .חיכיתי עד עבור הסכנה
והגעתי לחדרנו להמשך המבצע.
אדים היוצאים מקומקום רותח סייעו בפתיחת המעטפה ,ואחרי
שהעתקנו את השאלות ,החזרנו את הטופס למעטפה והדבקנו
אותה מחדש – שבה המעטפה למקומה שבשולחן הכתיבה בחדר
המנהלת ,כאילו יד לא נגעה בה.
השאלות הועברו בין הבנות" ,ויהי ערב ויהי בוקר מבחן ראשון".
השכל הישר אומר שבדרך זו עשוי להיות פער בין ציון גבוה במבחן
בכתב ולעומתו ציון נמוך במבחן בעל פה ושהדבר עלול לעורר חשד.
לי קרה מקרה הפוך :באחת הבחינות בכתב חסרו לי כמה נקודות
לציון "עובר" ,ואילו בבחינה שבעל פה קיבלתי ציון גבוה.
ראוי להדגיש כי לא כל הבנות נטלו חלק במבצע השגת הבחינות.
הן פשוט סירבו .אך להשתמש בשאלון לא סירבה ולו אחת מהן...
התנהגות אנוכית אשר עוררה בי כעס רב.
"ביקורים ליליים" דומים בחדר ההנהלה נערכו גם למטרת קבלת
מידע מוקדם על חוות הדעת שנכתבו עלינו עם סיום העבודה
החודשית במחלקה והמעבר למחלקה חדשה :ה"רפורט".
וכך כתבתי בנושא הרפורט:

היה לי ריאיון אישי עם גברת מרגלית [המנהלת החדשה]
למסירת פרטים מהעבודה (רפורט) .היא מסרה לי שהכל
טוב ויפה ,אבל לא "פירגנה" לפרט אשר אני ראיתי אתמול
בתיק שלי כש"ביקרתי" בשעת ערב מאוחרת בחדר
ההנהלה .וכך כתבה עלי ברפורט האחות הראשית" :אחות
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טובה ,זריזה ,אחראית ונעימה ".נו ,אתם מרוצים ממני?
ואשר ללימודים ,השנה הם מאד מעניינים .כירורגיה,
פנימיות ,וגניקולוגיה .אחרי כל שעור מרגישים שהשעה
נתנה משהו .אבל כאב ראש יכול להיות גידול במוח וכאבי
פרקים יכולים להיות מחלת לב ,וזה מפחיד .גם בעבודה
למדתי הרבה ,לאו דווקא טיפולים חדשים .למדתי את
נוהלי המחלקה ,והתמצאות בכלל ליד החולה .כן ,כן הרבה
למדתי במשך השנה הזו ולגמרי אין להצטער על דרך זו
של החיים שבחרתי לי( .ספטמבר )1947

משהו המשרה מצב רוח ביתי ,אבל אם כל יום שני וחמישי
יוצאת חבילה ,הרי תרגזי ודאי אם זו תאחר פעם לבא.
עם כל זה מאחל גם אני תאבון אבל לא בזלילה אלא
באכילה מנומסת ובמידה.
יקירתי ,כל טוב ,נשיקות
שלך אבא
האם כתבת לת"א? [הכוונה לסבתא]

פינוק מהבית " -חבילה הגיעה"
חבילות מהבית הגיעו לעתים קרובות ,וכמעט בכל מכתב הודיתי
בשמי ובשם חברותי על החבילה הטעימה .לעתים הן היו אף בבחינת
"חבילה כבקשתך" ,ואת תוכנן היינו מחסלות תמיד בחברותא.
לעומתנו ,הסתובבו "שמועות" שיש בנות המכלות את החבילות
ביחידות.
החבילות שהייתי מקבלת היו ידועות בין חברותי כאיכותיות ,והביאו
עמן את טעם הבית המפנק .לכל חבילה היה מצורף מכתב המסיים
בברכת "לתיאבון" לי ולחברותי .מכתב אחד חרג קצת ממנהגו ,שכן
לברכת ה"לתיאבון" קדם קטע חינוכי .וזה לשון המכתב ,המדבר
בעד עצמו:

יקירתי,
...את דעתי את ודאי יודעת שאני מתנגד למשלוח כה תכוף
של חבילות ואין לבי שלם גם בנוגע לתכנן של אלה .הנך
גרה בפנימייה ולא בבית-הבראה; הנך שם לצרכי למוד,
עבודה וקליטת מושגים חדשים על החיים ,ואין אם-כן
מקום לפנוק מתמיד ע"י משלוח כל מה שאת רק מזכירה
– ולו אפילו ברמז בלבד .המשונה שבדבר הוא זה שעלי
לארוז את כל זה .אין לדעתי מקום לשלוח ביצים ושומן
ונקניק – אינכן גוועות חלילה ברעב ואם מורגש מחסור מה,
מנין השמנת כדבריך? גם תפוחים תוצרת-חוץ אין מקום
לשלוח .אל תתפלאי לכן אם יבא במרוצת הזמן שנוי-מה
במשלוחים .חבילה לדעתי צריכה הייתה להיות בשבילך

שוב נשיקות אבא

סיום תקופת הניסיון Probation -
עד מהרה קרב ובא סיום תקופת הניסיון ,והייתי מאושרת להימנות
עם הרוב השמח אשר ממשיך הלאה .ימים אחדים הפרידו בין החלפת
הכפ הקטן בגדול ,בטקס מרגש שבו תוצמד לצווארון המדים שלי
סיכה ובה תמונתה של הנרייטה סולד ,מייסדת בית הספר – אות לכך
שעברתי שלב ,ואני תלמידה מן המניין .לא הייתה מאושרת ממני.
עשיתי צעד משמעותי למילוי היעד הסופי שלי :להיות אחות.
בהתרגשות רבה חיכיתי לטקס בנוכחות אבא ואמא.
תקופה זו הייתה ידועה באי יציבות :פעילות נגד הבריטים ,ותגובות
הבריטים אשר כללו הטלת "עוצר" .התחבורה בין חיפה לירושלים
הפכה למסובכת ,והורי היו עלולים להיתקע בירושלים לזמן בלתי
ידוע .נוכח זאת החליטה ההנהלה לקיים טקס צנוע.

ועל כך כתבתי להורי" :יש הרגשה של עיר נצורה ואיני מייעצת לכם
לבוא .זה אינו זמן לנסיעות .בהזדמנות הראשונה אצטלם ותוכלו
ליהנות מזיו פני בכפ ארוך)5.3.1947( "...
בלי נוכחותם של אבא ואמא ִשׂ מחתי לא הייתה שלמה .הם היו אתי
בכל השלבים של תקופת הניסיון ,בשמחות ובחששות – ודווקא
ברגע השיא של מעבר ה"משוכה" לא נכחו ,וחסרו לי מאוד.
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למחרת הטקס כתבתי להם שוב:

במחלקת הילדים

הטכס היה קצת עלוב בגלל מיעוט ההורים .רק הורי
הירושלמיות נכחו .ואתם חסרתם לי מאד.

בראשית השנה השנייה עבדתי במחלקת הילדים ,עבודה שאהבתי
מאוד .כך אני כותבת הביתה ב־:16.10.1947

ובכן הנני כבר "גדולה" .חסל סדר ה"כפים" הקטנים ,ושוב
איננו נבדלות במראה החיצוני משאר התלמידות .בתחילה
קצת לא נוח עם הכפ הגדול אך מקווה שבקרוב אזיז את
הראש ביתר חופשיות.

לא ידעתי שאני כל כך אוהבת ילדים ולו יהיו אפילו חולים.
בזמן מחלה הם משתנים ,ויש האומרים שאז הם אפילו
לא נחמדים .אך היתכן ילד לא נחמד? את דעתי על כך
תקבלו מפי אמא .אם אך הוא נקי הריהו נחמד .ועל נקיונם
של הילדים כל זמן שהותם בבית החולים אנו אחראיות.
כמובן שיש גם מתן רפואות ושאר טיפולים שאינם לרצון
הילד ...אני מוכרחה לאמר שהרבה יותר ברצון אני מחתלת
חמישה ילדים רטובים מאשר נותנת לאחד רפואה .כי זה
פרושו לסתום את אפו המסכן ולשפוך את הרפואה פנימה.
מי ידמה לי ומי ישווה לי כשאני מפסיקה את בכיו של ילד
על ידי החלפת בגדיו הרטובים ביבשים .החלטתי שיהיו לי
תריסרים של ילדים בתנאי כמובן שגם הוא יסכים למספר
אסטרונומי זה ...ויישר כוחו של בן גוריון שקרא לעליה
פנימית!!!

אני מסתכלת סביבי ונהנית מהפרחים הממלאים את
החדר .לזאת דאגו הבנות ידידותינו מהמחזורים הבוגרים.
()10.3.1947
גם למחרת נמשכה ההתרגשות .בבואי לעבודה כשהכפ הגדול
מתבדר על כתפי קידמו החולים "שלי" את פני בחיוכים ובברכות
חמות.

אסור לנו להוציא ילדים מהמיטות על מנת להשתעשע
עמם .אך כל רגע שיש לי הזדמנות אני עושה זאת .אין לי
כמעט אושר גדול מזה שאני גורמת לתינוקות שיצחקו ויגלו
את חניכיהם הריקים או את קצה השיניים המציצות...

החלפתי לכפ ארוך

חיוכי תלמידות
וסימונה איתן

אחד הדברים שהיו קשים עבורי בעבודתי במחלקת הילדים הייתה
העובדה כי הורים לא הורשו לשהות עם ילדיהם החולים ,ונקבעו
שעתיים ביממה שהיו מיועדות לביקורים .קולות הבכי שבקעו
מהמחלקה בשעות הביקור היו קורעי לב .ילדים שנרגעו באשפוז
ללא ההורים לידם היו פורצים שוב בבכי עד השמים בהופיעם
פתאום לביקור .אחרי רגיעה בת שעה במחיצת ההורים היו נאלצים
שוב להיפרד ,ואז בקעו שוב קולות בכי מרים – וחוזר חלילה ,יום
אחר יום.
זכור לי זוג הורים שמצא דרך יצירתית לראות את ילדם החולה,
ולא לעורר את בכיו בבואם ובלכתם .מיטת בנם הפעוט הייתה ליד
החלון ,והם הציצו דרכו וראוהו רגוע ומשחק בצעצוע .אז שלפו
מכיסם עיתון שקרעו בו פתחים לעיניים ,לאף ולפה והביטו בו
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כמבעד למסכה .כשהילד הבחין בהם היה קם על רגליו ומוצא עניין
בזוג "הליצנים" .כך הם השתעשעו יחד בשעת הביקור ועזבוהו רגוע
עד לביקורם הבא.

השובבה שוברת חוקים
המשמעת בבית הספר באה לידי ביטוי בין היתר בשלל חוקים
נוקשים ,כידוע – ולעתים לא עלתה בקנה אחד עם רצונותי .זה קרה
אף על פי שחיים בתנאי משמעת עם פן של נוקשות היו מוכרים לי
הן מבית הורי והן מבית הספר הריאלי.
לפי אחד מחוקי בית הספר אסור היה לעזוב את הר הצופים בלא
אישור .בין אם הייתה זו ירידה קצרה העירה ובין אם הייתה זו נסיעה
מחוץ לעיר ,היה עלינו להגיש בקשה בכתב לתוך תיבה מיוחדת
מבעוד יום .מותר היה לצאת יום-יום עד עשר בערב ,ופעם בשבוע
עד חצות .את האישור היינו מוצאים באותה תיבה ,בתנאי שהבקשה
לא התנגשה בשעות הלימודים והעבודה.
לפני תום השנה הראשונה העזתי לעשות מעשה שעלול היה לעלות
לי ביוקר .באותה תקופה היה ימבה ,חברי הפלמ"חניק ,בהכשרת בית
השיטה .בתוקף הנסיבות התראינו לעתים רחוקות ,ולא ייפלא אפוא
שכשהגיע מכתב המבשר לי שהוא קיבל שבת פנויה – התחלתי
בתכנון הנסיעה.
היום החופשי שלי היה הנתון הראשון לבדיקה ,ובישר
טובות .אני חופשייה בשבת וגם ביום א' שאחריו ,עד
השעה ארבע ,שעת התחלת הלימודים .אישור נסיעה
אף הוא היה בידי .לפי המידע שקיבלתי באגד היה עלי
לצאת מירושלים באחת בצהריים ובעפולה להחליף
אוטובוס שיביאני לבית השיטה.

חברי הפלמ"חניק

לפני שהזמנתי את הכרטיס באגד התגלגלה אבן נגף
לפתח מימוש נסיעתי .השיעור האחרון ביום שישי –
הוא יום נסיעתי – אמור להסתיים באחת בצהריים.
המחשבה שחלפה בראשי ביקשה החלטה :האם
להישאר לשיעור ,או לנסוע למרות השיעור ,כלומר
"להתפלח" .לא חלף זמן רב והחלטתי שלמרות
הסיכון – אני נוסעת .התוצאות הצפויות לא הטרידו

עם ימבה
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אותי גם במשך שני ימי השהייה בבית השיטה.
ביום ראשון ,ברדתי מהאוטובוס מול הכניסה לבניין בית הספר ,בעודי
מרוצה מכך שהגעתי מבעוד זמן ללימודים ,קלטו עיני את בת-שבע
יושבת על המרפסת שמעל לכניסה .לבי בישר רעות .היא הורתה
לי לעלות היישר לחדר ,ואז התברר לי שמיד עם תחילת השיעור
האחרון ביום נסיעתי ,נכנסה לכיתה סלבה גלרמן ,ובפינו :גברת
גלרמן ,מדריכת המחזור שלנו החשדנית והקפדנית .אחרי סריקת
עין קצרה על הנוכחות הייתה בפיה שאלה אחת" :איפה מישלוב?"
חברותי מילאו פיהן מים ,והמדריכה הקפדנית עזבה את הכיתה.
כך ,בשובי ,התייצבתי על פי הוראותיה בחדרה ,ושם היא אסרה עלי
להיכנס ללימודים והפנתה אותי לגברת קנטור ,מנהלת בית הספר.
בעודי צועדת אל חדר המנהלת עלו בלבי חששות לגורל המשך
לימודי .בפיק ברכיים נכנסתי לחדרה .התיישבתי מולה – רק אחרי
שהתבקשתי לעשות כן – וישבתי בברכיים צמודות ,כמו שהדריכו
אותי ואת חברותי התלמידות הבוגרות .השתיקה הממושכת ששררה
בחדר עד שהמנהלת פנתה אלי הגבירה את חששותי.
האם חלומי להיות אחות עומד להתפוגג?
אז נשמע קולה הסמכותי של האישה במבטא האנגלו-סקסי ,אשר
ביקש כי אסביר את אשר קרה .בנימה מנומסת הסברתי למנהלת את
מטרת נסיעתי ואת בעיית לוח הזמנים של האוטובוסים .שוב השתררה
שתיקה ,ונדמה היה לי שקול הלמות לבי מהדהד בחלל החדר.
עד מהרה פתחה המנהלת בהטפת מוסר על המעשה שעשיתי,
שבעיניה נראה כבגידה בערכי המקצוע.
ושוב ,אחרי דומיה נוספת ,שמעתי סוף-סוף את קולה אשר בישר לי
כי הפעם היא מסתפקת בנזיפה שתירשם בתיקי האישי ,וכי למחרת
אוכל לחזור ללימודים .את אנחת הרווחה השמעתי בקולי קולות רק
בהגיעי לחדר ,ונשארתי לחכות לחברותי ולבשר להן שהרע מכול
לא קרה.
בהמשך דרכי ,כשהייתי שומרת לילה – נוכחתי הלכה למעשה שחוקיו
הנוקשים של בית הספר נוגעים גם בשומרות הלילה .לפי החוק ,הן
נדרשות לישון אחרי השמירה" ,בחדר השומרות" הממוקם בקצה
הפרוזדור – הרחק מרעש .בדרך כלל נערכה שם ביקורת לאור פנס,
לזיהוי הישנות ו"תפיסת" פורצות החוק ,המנצלות את הזמן הפנוי
אחרי השמירה למטרות אחרות .החוק נבע אמנם מדאגה לבריאותנו,
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אך ניצול זמן פנוי שלא היה "מצרך מצוי" במקומותינו גרם לי לערוך
סדר עדיפויות אחר .וכך ,מחצית השנה אחרי "אירוע בית השיטה"
שוב נפלתי ברשתה הפרושה של גברת גלרמן ,מדריכתנו הקפדנית.
באותו זמן התכוננתי בשמחה לסוף השבוע שאבלה בביתי בחיפה;
ואיתרע מזלי ,ובליל חמישי הייתי בשמירת לילה ,ובשבת וראשון
הייתי חופשייה מעבודה וקיבלתי אישור נסיעה .בשישי בבוקר הייתי
אמורה לישון אחרי שמירת הלילה אך "ויתרתי" על שינה זו .הרצון
להגיע ככל המוקדם הביתה לחיפה גבר על הצורך בשמירת החוק:
בשעה תשע בבוקר שישי הייתי כבר בדרכי לחיפה ,וכך נפל בחלקי
כמעט יום שלם נוסף להיות בבית .גם באותו בוקר יום שישי נערכה
ביקורת בחדר השומרות ומובן מאליו כי מיטתי הריקה הסגירה
אותי .ביליתי סוף שבוע נעים בחיק המשפחה והחברים ,בלי לבזבז
רגע אחד על המחשבה שמא התגלה חטאי.
חזרתי לבית הספר בראשון בצהריים כדי להיות מוכנה ללימודים
בשעה ארבע .ביושבי בחדר האוכל לארוחת הצהריים הופיעה גברת
גלרמן ,ניגשה היישר אלי ואמרה בקול גוער הגובל באיום" :מישלוב,
לא ישנת ביום שישי! יותר לא תסעי אף פעם!"
האם יכול להיות איום קשה מזה?
כל זה קרה כשבוע לפני כ"ט בנובמבר  ,1947היום שבו עמדו להצביע
באו"ם על החלוקה.

כ"ט בנובמבר
מלחמת העצמאות מתחילה
בערב שכולם ציפו לו בכיליון עיניים ובמתח רב עבדתי במחלקת
ילדים .היינו שתיים במשמרת ,וביקשנו מהתורן במרכזיית הטלפונים
ליידע אותנו על תוצאות ההצבעה .הזמן עבר לאטו ,ועסקנו בעבודות
השגרתיות של המשמרת.
הייתי באמצע האכלת תינוק ,וצלצול הטלפון הפר את דממת הלילה.
תגובתה של חברתי שענתה לצלצול לא הצריכה הסברים .הבנתי
שזו התוצאה שציפינו לה ,ורעד עבר בגופי.
איזו סמליות הייתה בכך שהתינוק שהאכלתי היה בן למשפחה
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ערבית מרמאללה! סיימתי להאכילו ,הרמתי אותו כלפי מעלה
בזרועות ישרות ,הסתכלתי בעיניו ואמרתי בקול רם" :אתה יודע?
תהיה לנו מדינה!"

מטבע הדברים ,המפגש עם פצועים בני גילי גרם לי לדאוג לחברי
שהיו בצמתים דומים בארץ .קשר המכתבים אתם הלך ונעשה רופף
ככל שהדרך לירושלים נעשתה בעייתית.

מיד עם החלטת האו"ם התחילה למעשה מלחמת העצמאות .כבישי
הארץ נעשו מסוכנים לנסיעה .גם התחבורה להר הצופים שימשה
יעד לירי .למחרת ההכרזה אירע הירי הראשון על אוטובוס מספר 9
בעוברו בשייח' ג'ראח בדרכו להר הצופים.

חברי ילדות בגזרות
הרגעים שבהם הגיעו ידיעות על נפילתם של ֵ
אחרות היו קשים מנשוא ,ובד בבד נמשכה הדאגה לנותרים.

אני ובת-שבע חברתי היינו הנוסעות היחידות באוטובוס .חזרנו
משהייה קצרה בעיר ,שאליה ירדנו כדי לקחת חלק בשמחת
הירושלמים .באותו יום הדחקנו את החששות מפני העתיד
והתמקדנו ברגעי השמחה .אפילו את שריקת הכדורים לא זיהיתי
כירי .השתטחותה של בת-שבע על רצפת האוטובוס החזירה
אותי למציאות ,ו"הצטרפתי" אליה .הסוודר הלבן מעשה ידי
שלבשתי באותו הערב בפעם הראשונה לא היה לבן כשהגעתי
להר הצופים .הוא היה עד אמין לקורותיה של אותה נסיעה.
למזלנו לא פגעו הכדורים בנהג .הם רק ניפצו את השמשה
הקדמית אך החטיאו את מטרתם .הגענו בשלום להר ,ומאותו
ערב חל שינוי באורח חיינו בבית הספר .לא עוד ירידה העירה ,לא
כל שכן נסיעה הביתה לחיפה .בזמן זה גם התחילו קשיים בקבלת
שיחות טלפון מאבא ,וככל שהתהדק המצור על ירושלים ,נעשה אף
זרם המכתבים דליל יותר ויותר ,ועל אחת כמה וכמה החבילות שהיו
דרישת השלום המתוקה וטעם הבית.
האירועים שהחלו בעקבות כ"ט בנובמבר הביאו לשינוי בהרכב
אוכלוסיית המאושפזים בבית החולים .במקום החולים שהשתחררו,
לא קיבלו עוד חולים לפי אותם הקריטריונים שהיו נהוגים עד לאותו
זמן .את המיטות הפנויות שמרו לפצועים שהתרבו והלכו .מיום
ליום נעשתה הדרך לירושלים מסוכנת יותר ,וגבתה מס דמים .גיל
המאושפזים ירד ,סיבות האשפוז וקצב החלמתם של המאושפזים
השתנו .לא דומה מהלך ההחלמה של מנותח פצוע בטן למהלך
החלמתו של מנותח בניתוח בטן יזום.

יחד עם כל המזעזע שבו אנו נפגשים בבית החולים בימים
אלה ,נתקלים גם בתופעות מעודדות מצד הפצועים עצמם.
הדאגה לחברים הנשארים היא כל כך רבה ,ההתענינות
בגורל הבריאים היא לפעמים למעלה מהתפישה .אכן,
הפצועים לא זעקו)29.12.1947( .

היה זה גם מפגש ראשון שלי עם המוות ,מוות של צעירים.
באישון ליל ה־ 2.2.1948הרעיד פיצוץ אדיר את רחבי ירושלים ,אשר
נשמע גם בהר הצופים .כעבור שעה קלה נקראתי לחדר הניתוח,
מקום עבודתי אז .מאחר שרק פצועים מעטים נזקקו לניתוח מיידי
נשלחתי לחדר המיון ,שם התברר לי שמערכת ה־Palestine Post
פוצצה.

זה היה מחזה איום ונורא לראות את האלונקות עם
הפצועים שותתים דם מובלות לחדר המיון .כולם היו
פצועים בראש ובפנים .נדמה היה שלא יהיה קץ לאלונקות
המובאות ...איזה התנהגות! הן מצד הפצועים והן מצד
הרופאים והאחיות .איזה קור רוח למופת...
ואנו הרי יודעים ידו של מי מעורבת בדבר ...כמעט ואין מה
לעשות חוץ מאשר לחכות לטוב)4.2.1948( ...
עד מהרה "ירדה" עלינו ,התלמידות ,הנחיה חדשה" :אין ליצור קשר
חברי עם הפצועים ".בעינינו הנחיה כזו היא בבחינת "גזרה שאין
הציבור יכול לעמוד בה"; והסיפור הבא מוכיח עד כמה אמת יש
באמרות חז"ל ,כי הן הרי לקוחות מניסיון החיים :אחת התלמידות
נשלחה לעשות חוקן לפצוע ,וזה היה "מפגשם" הראשון .מתברר
שהיא לא מילאה אחר הוראות איסור הקשר ,שכן מקץ זמן ,כאשר
בשלו כל התנאים ,הם נישאו.
בתקופה זו דומה היה כי דבריה של מדריכתנו גברת גלרמן בנוגע
לנסיעותי הביתה מתממשים .הגעגועים הביתה גברו מיום ליום.
מכתבים הגיעו בטפטוף ,טלפונים – כמעט ולא .ידעתי שהגעגועים
של בני משפחתי כוללים גם דאגה לשלומי.
לכל חוקי הירידה העירה במקרים מיוחדים בלבד נוספה בימים
הטרופים ההם הוראה על קבלת אישור מההורים כתנאי לקבלת
אישור מההנהלה.
ואכן ,בתחילת פברואר  1948הזדמן לפתחי "מקרה מיוחד" כאשר
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הוזמנתי למסיבת החתונה של שולה ,חברתי הטובה מימי הריאלי
בחיפה .אחרי מאמצים מתמשכים שפירושם ציפייה של שעות
לשיחה מוזמנת ,השגתי את אבא בטלפון והשמעתי באוזניו את
בקשתי .אבא לא הציג לי שאלות ,אך נימת קולו הסגירה את הרגשתו.
לא ציפיתי לתשובה מיידית ,שכן ידעתי שנדרשת תחילה התייעצות
עם אמא .תיארתי לעצמי כמה קשה יהיה להם להגיע להחלטה שאני
מצפה לה – החלטה שהם אכן הגיעו אליה אחרי לבטים קשים.
הייתי מלאת תודה והערכה על החלטתם ונהניתי מערב שהיה לא
שגרתי עבורי בתקופה זו; אך השכם בבוקר שאחרי המסיבה ,ב־22
בפברואר  1948החריד פיצוץ אדיר את כל ירושלים .שלוש מכוניות
תופת התפוצצו ברחוב בן יהודה ,הרסו בתים וגרמו ל־ 58הרוגים
ולפצועים רבים.
הסתובבתי בעיר מתוסכלת מהעובדה שבשעות כאלה אני נמצאת
מחוץ לבית החולים ואיני מביאה תועלת .גם מחשבות על ההורים
ששמעו ודאי על האירוע ויודעים שאני בעיר ולא בהר הצופים
הטרידו אותי .ניסיתי לתאר את תחושתם עקב חלקם בעצם היותי
בעיר.
סוף-סוף הגיעה השעה שבה עליתי על המשוריין וחזרתי להר
הצופים .עד מהרה ובאורח פלא השיג אותי אבא בטלפון ,ונרגע
בשומעו כי שלום לי.
אני קוראת מכתב שכתבתי ב־ ,8.2.1948כשבועיים לפני מסיבת
החתונה של שולה ,ובו אני מנסה לנתח את ההתלבטויות הצפויות
של הורי למלא את בקשתי לקבל את אישורם לרדת העירה:

אני מבינה עד כמה קשה לכם ההחלטה .ואתם הטלתם
לפי דברי חיה'לי [בשיחה טלפונית] את המלה האחרונה
על אמא'לי .אני מנסה להעמיד עצמי במקומה .עליה לתת
לי את הרשות לרדת העירה .היא כאילו עוזרת לי להדחף
לסכנה .ואם חלילה יקרה לי משהו היא תרגיש אשמה כי
היא אמרה" :רדי העירה" .והיא לא תסלח לה זאת לעולם...
למעשה אם אתם מונעים ממני לרדת העירה זה כדי שלא
יקרה לי משהו; כדי שאהיה רחוקה מסכנה .כוונתכם טובה...
אבל הדבר המונע אתכם מהחלטה חיובית הוא גם גורם
אנוכי ....אתם רוצים למנוע מעצמכם את הדאגה הנוספת,
לגורל אוטובוס מס'  9אשר בו אני יכולה להמצא...

בינתיים הלמה המלחמה באחת מחברותינו ,תלמידת מחזור ;1948
חנה גרדי חלמה אף היא להיות אחות ,אך לגורל היו תכניות אחרות..
בדצמבר  1947היא קיבלה מכתב ששהה בדרך ימים רבים ובו
ּ
חברה נפטר וההלוויה נערכה כבר .חנה לא ידעה דבר על
הודעה כי
אודות מחלתו הקצרה והקטלנית ,וביקשה לנסוע על מנת לנחם את
בני משפחתו הגרים בקריות שליד חיפה .היא קיבלה את האישור
לנסיעה ,וגברת סימונסון גילתה אצילות ואחריות ועמדה על רצונה
ללוות את חנה בנסיעתה ,ולו רק עד תל אביב.
בכל קטע דרך שנסעה בו חנה כשפניה אל משפחת חברה המנוח
– מהר הצופים לירושלים ,לתל אביב ,לחיפה ,לקריות ובחזרה עד
שובה לירושלים – שימשו האוטובוסים שנסעה בהם יעד ליריות.
חנה יצאה בשלום בגופה .בלב שבור אך בהחלטה נחושה היא חזרה
לירושלים כדי להמשיך בדרך שהתחילה בה ,ולהיות אחות .יומיים
חיכתה בעיר עד בוא האישור לצאת המשוריין חזרה להר ,אלא
שאז ,בהיותם כבר קרובים להר
חנה בחדר התינוקות
הצופים חדר כדור בודד דרך
חרך צר במשוריין ,פגע בראשה
של חנה ,אשר צנח על כתפו של
הרופא שישב לצדה.
ללא רוח חיים הובאה חנה לבית
החולים .על אלונקה שהוצבה
באולם הכניסה של בית החולים
הונחה גופתה שהייתה מכוסה
עד צוואר .ראשה נחבש כאילו
עטפה אותו במגבת אחרי חפיפת
ראש .עיניה העצומות הדגישו
את שלוות פניה ונפשה.
כמו כולן עמדתי בוכייה ,מכונסת
בתוך עצמי ומהרהרת על חלקו
של הגורל בחיינו ובמותנו.
באחד מביקורי הראשונים בתל
אביב עליתי לקברה של חנה
שבנחלת יצחק והנחתי פרח
לזכרה.
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הפעילות על ההר ,בבית החולים ובאוניברסיטה העברית נמשכה
כרגיל ,אף על פי שאי אפשר היה להגיע להר הצופים באופן עצמאי.
הרופאים ,האחיות ויתר העובדים ,כמו גם המרצים ,הסטודנטים
ועובדי האוניברסיטה ,הגיעו להר הצופים בשיירה ולא באוטובוסים
בודדים – מלווים באנשי צבא ומשטרה בריטים .בלית ברירה השלכנו
את יהבנו על הבריטים שהבטיחו כי יהיו המגן שלנו .כמעט הכול
עבר בשלום ,עד היום המר והנמהר.
ב־ 13באפריל  1948יצאה לדרך שיירה אשר כללה אמבולנס גדול
ובו ד"ר חיים יסקי מנהל בית החולים ועוד שנים־עשר נוסעים; שני
אוטובוסים משוריינים ובהם שישים נוסעים; משורייני ליווי ובהם
לוחמים; ושלוש משאיות שהובילו אספקת מזון וציוד רפואי .בסך
הכול  105אנשי הגנה ,רופאים ואחיות ,עובדים ,מבקרים ,חולים
ואנשי סגל האוניברסיטה.
כשהגיעה השיירה לשכונה הערבית שייח' ג'ראח ,נתקלה במחסום,
רכביה עלו על מוקש והתכבדו במטח יריות כבד .חמישה כלי רכב
הצליחו להימלט ,ואילו האמבולנס הגדול ושני האוטובוסים נשארו
במלכודת האש .האוטובוסים עלו באש ,ומי שניסה להימלט נורה.
"ההגנה" של המלווים הבריטים הוכיחה אזלת יד .הם עמדו בחיבוק
ידיים ונתנו לפורעים לבצע את זממם .ויתרה מזאת ,הם מנעו מכוח
של ארגון ההגנה לבצע פעולת חילוץ.
קולות הירי הגיעו עד להר הצופים .באותו בוקר לא עבדתי .עמדתי
עם תלמידות אחרות על המרפסת ,צופה לכיוון שייח' ג'ראח .בלב
חרד חיכינו לדממה ,וכשזו הגיעה לאחר שש שעות קלטו עינינו את
העשן המיתמר .הבנו שהרע מכול קרה .המחיר היה כבד 78 :הרוגים,
ופצועים רבים.
סיוטה – "האמא" שלי – אשר סיימה את לימודיה כמה חודשים לפני
כן והמשיכה לעבוד בבית החולים ,מצאה את מותה ,יחד עם מרגלית
בר שלום וצפונה אשבל ,בנות מחזורה ,וכן רינה שוורץ ,תלמידת
מחזור  .1948ארבע אחיות צעירות בין עשרות עובדי האוניברסיטה
והדסה ובראשם ד"ר יסקי מנהל בית החולים – שילמו בחייהם על
מזבח הקמת המדינה.
במועקה כבדה המשכנו ללמוד ולעבוד .הרגשנו שאנו נמצאים
במצור כפול :הר הצופים הנצור בתוך ירושלים הנצורה .ליל הסדר
שחל עשרה ימים אחרי אסון השיירה נחוג בעצב רב ,כשכל בני
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משפחת הדסה שלא עבדו היו מסובים ליד שולחן ערוך כהלכתו,
ועורך הסדר מנסה לנהלו.

הירידה מהר הצופים
העירה
כך השתנו החיים בהר .עקב הקשיים והסיכון בתחבורה התקשה בית
החולים בהר הצופים למלא את ייעודו .בלית ברירה הוחלט לעבור
בהדרגה העירה .מובן שגם בית הספר היה כלול בתכנית .לאחר
כחודש התחיל בית החולים לעבוד במתכונת כפולה .חלק ממנו עבר
העירה ,לאגף במנזר סנט ג'וזף ולבניין שהיה ידוע בשם "המיסיון
הבריטי" שברחוב הנביאים.
כעבור פרק זמן נוסף הועבר כל בית החולים העירה והר הצופים
על מבני מוסדותיו החשובים הפך למובלעת מפורזת שהייתה תחת
פיקוח כוח משטרתי ישראלי לכאורה ,אך למעשה היה זה כוח
צבאי.
אגף הפנימייה המיועד לא היה מוכן לקליטתנו במקביל לפתיחת
מחלקות החולים שנפתחו במנזר סנט ג'וזף; ולכן ,תחילה ירדו
העירה הבנות הירושלמיות ובנות נוספות שהצטרפו זמנית למגורי
חברותיהן.
כך ,בתחילת מאי כבר לא הייתי בהר הצופים אלא בעיר ,מתגוררת
עם בת-שבע בדירתם הקטנטונת של הוריה ,חולקת אתם מים ומזון.
עם בת-שבע חלקתי את אותה מיטה בלילות שבהם היינו שתינו
חופשיות מעבודה .הורי הקפידו לשלוח חבילות מזון למשפחתה
של בת-שבע ,ככל שהדואר היה מסוגל להעבירן.
ב־ 11.5.1948ננעל בית הספר בהר הצופים ,ואגף במנזר סנט ג'וזף
שברחוב הנביאים הפך למגורינו .מפנימייה ברמה של חמישה
כוכבים עברנו לגור באולם אחד המאכלס את כל המחזור .כוכבים?
הס מלהזכיר .מצב הרוח היה קשה אך נאחזנו בתקווה שחזור נחזור
להר ,ובמהרה.
בסוף שנות החמישים ליווה אבנר אישי את אנשי גדודו בעלותם
לשמירה על ההר .לבקשתי ערך סיור בבניין בית הספר ומסר לי
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דרישת שלום מהחדר שבו התגוררתי ומהשעון שהיה תלוי בפרוזדור
והמשיך במהלכו ותקתוקו.
בשבת הראשונה אחרי תום מלחמת ששת הימים נסענו עם מודי
ואהוד לבקר בהר הצופים .התמונות ממחישות את העצב שאפף
אותי בהתקרבי לבניין בית הספר ובשוטטי בחללו השומם .הכניסה
לבניין ששקק חיים תשע־עשרה שנה לפני לכן הייתה סתומה
בלבנים ,ותקתוק השעון בפרוזדור נשמע באוזני עצוב אך חזק יותר
בגלל ההד שעלה מן החדרים הריקים שלאורכו.
התקתוק העצוב בפרוזדור השומם

בחזית בית הספר 1946 -

למרות הקשיים הפיזיים של חיינו ,ועל אחת כמה וכמה הפן הרגשי
של התקופה ,האווירה בינינו הייתה טובה .הצפיפות באולם שבו
התגוררנו כבקסרקטין צבאי לא גרמה לחיכוכים .מצב הרוח היה
אפילו עליז .הומור ובדיחות הדעת היו כיסוי לתחושות האמיתיות.
לא נתנו לפגעי הזמן לשבור את רוחנו .הפגזים המשיכו ליפול ,ועם
זאת בת-שבע ואני יצאנו ביומנו החופשי לחפש חנות בדים פתוחה.
הרצון לשמלה חדשה נכח גם בימים טרופים אלה...
האינטנסיביות שבחיי עזרה לי לקבל את החיים ללא פרטיות ביתר
קלות; ומדי פעם ,כשנזקקתי לה ,הצלחתי "לפרוש" לתוך עצמי,
להתכנס בתוכי וליהנות מהפרטיות שהייתי בונה לעצמי.
כל הצרכים שסופקו לנו בהר הצופים כמו אוכל ,מים לרחצה או
אספקת מדים מכובסים ומגוהצים סופקו לנו כמו בעיר נצורה .את
הסינר הנקי והמעומלן שנהגתי להחליף לפחות פעמיים בשבוע
לבשתי עד שהייתה כבר בושה לאחות ללובשו ,ואז הייתי הופכת
אותו לצד שמאל ומשתמשת בו עד שהיה מלוכלך יותר מהצד
הקודם.

בחזית ביה"ס מיד אחרי מלחמת
ששת הימים 1967 -

אמנם לא עמדתי בתור כמו כל תושבי הבירה ,עם פח בידי ,כדי לקבל
את מנת המים היומית שחולקה מתוך מכל שהורכב על עגלה ,אך
אף במים לרחצה שהיו בדוד גדול שבמקלחת אפשר היה להשתמש
בכמות מוגבלת.
היינו ערות לכל דבר הקשור לביטחון ,וכשהבחנו שבכל יום ,כמעט
באותה השעה לפנות ערב ,יש הבהוב מחלון שבכנסייה החבשית –
יידענו בכך את כוחות הביטחון .אלה שלחו משקיף לבדוק את החשד,
ואחרי ימים אחדים של שהייה במקלחת שלנו בשעה המדוברת הגיע
למסקנה שמקור ההבהוב הוא השמש המשתקפת באשנב מסוים
שבגג הכנסייה .נוסף לשביעות הרצון מתוצאות התחקיר קיבלנו
"יישר כוח" על הערנות.
בבית הספר נמשכו החיים כסדרם .גם על הבחינות לא ויתרו .וגם
במעוננו החדש נמצאה הדרך להשיג את טופסי הבחינות שבכתב...
בשלב זה היה סיום השנה השנייה בפתח ,וידעתי שמחזור של
"קטנות" יגיע בקרוב ,ואז יקראו לי ולבנות מחזורי "הגדולות".
הזמן חלף ,וההחלטה שהתקבלה באו"ם בכ"ט בנובמבר קרמה עור
וגידים .בה' באייר הכריז בן גוריון על עצמאותנו.
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ואיפה הייתי אני בשעה זו?
יום שישי  ,14.5.1948ה' באייר תש"ח .שעת צהריים מאוחרת.
אני חופשית מעבודה ,שוכבת על רצפת המרפסת הקטנה בבית
משפחתה של בת-שבע ,מנסה לקלוט שמש ירושלמית משזפת,
ומחכה נרגשת לשידור ההיסטורי ,בתקווה שתהיה קליטה ברדיו
הגדול והיחיד שבדירה .וזה קורה .אני שומעת את קולו של בן גוריון,
ואיני מאמינה למשמע אוזני .האם אני באמת עדה לרגע היסטורי
זה?
ומה מצפה לנו מחר? האם נעמוד במבחן? האם נהיה ראויים ליום
הזה?
ברור היה לכולם שהמלחמה המצפה לנו בשערי מדינתנו שאך זה
נולדה תהיה שונה מזו שאנו שרויים בה מאז כ"ט בנובמבר.
בחצר הדסה א' ,האמבולנס המשוריין מאחורי
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●
מעבר בית החולים העירה פירושו התפרסות המחלקות בבניינים
שונים לאורך רחוב הנביאים .הבניין הראשון שאוכלס היה המיסיון
הבריטי ,וכונה הדסה א' .החדרים היו גדולים והכילו יותר מעשרים
מיטות .כל חדר שימש מחלקה .בקומה הראשונה היו המחלקות
הכירורגיות ,מיון ,חדר ניתוח וילדים ,ובאגף העליון היו מחלקת
יולדות וחדרי לידה.
כמו כל האחיות המוסמכות עבדו גם התלמידות שתים-עשרה
שעות ביממה .המחלקה ִּתפקדה בשתי משמרות :יום ולילה .משעה
שמונה עד שמונה.
גם בסנט ג'וזף הייתה מחלקה ,ואגף זה כונה הדסה ב' .עם הזמן פתחו
את הדסה ג'; ואת הדסה ד' :בית הדגל.
תקופה ממושכת עבדתי בחדר המיון .העבודה הייתה מלחיצה.
הפצועים משדה הקרב והאזרחים שנפגעו מההפגזות היו מגיעים
לחדר המיון ללא טיפול ראשוני באתר הפציעה .המראות היו קשים.
בכל עת שנשמעה צפירת האמבולנס המבשרת שהוא קרב ובא ,היה
עובר רעד בגופי ,אשר נמשך עד שהפצוע הראשון הוכנס לחדר
המיון .מאותו רגע היו מתארגנות כל מערכות הגוף והנפש לפעילות
נכונה.
כדי לתת מענה מהיר לפצועים הממשיכים להגיע מהמשלטים
שבסביבה נפתח חדר ניתוח בבניין המנזר שבקרית יערים באבו
גוש.
כעבור שנים רבות אני יושבת בכנסייה של קרית יערים ומאזינה
למוזיקה המושמעת במסגרת קונצרט למוזיקה ווקאלית .לפתע
מופיעות בעיני רוחי תמונות שאין להן כל קשר לצלילים ששומעות
אוזני .אחרי התאוששות קלה אני מזהה כי אלה תמונות מחוויות
תש"ח ,שהתייצבו בעיני רוחי כנראה הודות לקרבתי למנזר שבו היה
חדר ניתוח שהובהלו אליו פצועים .החדר שבו הם קיבלו טיפול מהיר
מידי רופאים ואחיות,ביניהן בת מחזורי ציזה פרל לימים קלטר.
בשונה מהטיפול בפצועים עבדתי גם במחלקת היולדות בהדסה
א' .במסגרת עבודתי בחדרי לידה התפעמתי מענף זה של המקצוע.
הוא ריתק אותי .התמזל מזלי ,והרבה מהלידות בתקופת עבודתי היו
לידות חוזרות .לידות אלה מותר היה לנו התלמידות לקבל ,בנוכחות
מיילדת כמובן .קיבלתי  18לידות ,מספר "מכובד" לכל הדעות.
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בתקופה זו התגבש הרצון שלי להיות מיילדת ,ובסיום הלימודים
נענתה בקשתי להשתלמות במיילדות .הייתי אמורה להתחיל בה
אחרי שאמירה דוידוב בת מחזורי תסיים את ההשתלמות שלה,
כלומר כעבור שישה חודשים.
אלא שלגורל היו תכניות אחרות עבורי; וכאן אני מגיעה למפגש
השני שעיצב את חיי ,אשר השלים את זה הראשון שתואר בפתיח
לפרק זה.
בשלהי הקרבות בירושלים הוזמנתי למסיבת סיום של קורס סמלי
מודיעין של חטיבת קריתי שבצבא הגנה לישראל .חבר של שושנה
פולני ,אחת מחברותי לחדר ,היה בין מסיימי הקורס .נעניתי להזמנה
בהיותה אישית .למסיבות אחרות בבסיסים צבאיים –שפורסמו על
ידי מודעה כללית על לוח המודעות בבית הספר – לא נעניתי אף
פעם.
המסיבה הנוכחית התקיימה ב"קופסת
השוקולדה" ,בית קפה ירושלמי .סרן צעיר
שבא לברך את המסיימים בשם מטה
החטיבה שבה את לבי ביופיו ובדברים
שנשא .בסיומו של הערב לא חזרתי לבית
שאתה הגעתי .אחרי
הספר עם החברה ִ
כמה ריקודי טנגו צמודים ליווני לפנימייה
הסרן הצעיר והיפה – אבנר שמו – וכך
התחיל הקשר בינינו.
צמד חמד אוהבים בטיילת תל־אביב 1949 -

בשנה השלישית ללימודי נוכחתי שהתפקידים שאני ממלאה
בעבודה נושקים כבר לתפקידיה של אחות מוסמכת .זריקות,
החלפת תחבושות ,השגחה על עירויים ,שאיבת שתן ואפילו אחריות
על משמרת .סומכים עלי .חיי חולים – בתקופה זו רובם פצועים
– נתונים באחריותי ,ואני בסך הכול בת עשרים פלוס; ושוב יכולה
לומר לעצמי בביטחון שאני שבעת רצון מדרך החיים המקצועית
שבחרתי בה.
האנטיביוטיקה באותה תקופה כללה שתי תרופות בלבד :פניצילין
וסטרפטומיצין .ואלה היו ניתנים לפי פקודת הרופא בזריקות לתוך

השריר ,בדרך כלל בכל ארבע שעות סביב היממה .החומר נשאב
במזרק זכוכית מבקבוקון קטן ,ולכל חולה הייתה הכמות היעודה לו.
עם סיום סבב ההזרקות היינו משרות את המזרקים ואת המחטים
במי סבון ,שוטפות במים ומכניסות לכלי (סטרילייזר) ובו מים
מזוקקים להרתחה.
לאחר זמן מה היו המזרקים שוב סטריליים .אז היינו מוציאות אותם
למגש שעליו הייתה פרוסה מגבת סטרילית ,והם היו שוב מוכנים
להזרקה הבאה .פעם ביממה ,בדרך כלל בשמירת לילה ,היו השומרות
מכינות מזרקים נקיים ויבשים למשלוח לסטריליזציה מרכזית
באוטוקלב .את תקינות המחטים היינו בודקות על ידי שתי פעולות:
חדות המחט נבדקה על ידי העברת האצבע על גביה; והעברת אוויר
דרך המחט על ידי מזרק הייתה מעידה שהמחט אינה סתומה .גם
מזרקים אלה היו נשלחים לסטריליזציה המרכזית .מחט לא תקינה
הייתה יוצאת מכלל שימוש.
איש לא העז לדמיין מזרקים לשימוש חד-פעמי ואנטיביוטיקה
הניתנת דרך הפה או הוריד.
שמירות לילה רבות נפלו בחלקי ,ובהן הכנת המזרקים והמחטים.
עבודה זו הייתה אמנם משעממת באמצע הלילה ,אך בלי ספק טמנה
בחובה אחריות.
העירויים היו ניתנים ממכל זכוכית גדול שהגיע סטרילי למחלקה
והורתח בשעת הצורך במשך היום לשימוש חוזר .הנוזלים לעירויים
היו מגיעים בבקבוקים ,שאותם היו שופכים למכל ומכסים
במגבת סטרילית .כל הפעולות האלה נעשו בשמירה מרבית על
הסטריליות.
כאמור ,מחלקות בית החולים היו פזורות בבניינים לאורך רחוב
הנביאים .העיר הייתה נצורה ומופגזת .לא פעם בדרכי לעבודה
"זִ גזגתי" בין הפגזים .כך מצאה את מותה המיילדת חוה זמר בדרכה
לעבודה ,בדרכה להביא חיים חדשים לעולם ,כאשר כבר הגיעה
סמוך למחלקת היולדות.
המצור התבטא גם במחסור במזון .מבחינה זו היו החולים בעדיפות
ראשונה ,ורק אחריהם הצוות .בכל פעם מחדש התרגשתי בראותי
את הרופאים – אבות לילדים – עוטפים את קוביית החלבה הקטנה
והמתוקה כדי להביאה לילדים בבית.

החיידק הסמוי "להיות אחות" | | 199

|  | 198יופי נחמה

בהמשך נודע לנו שבסניף מד"א מחלקים ביסקוויטים וכוס תה
מתוק לאחר תרומת דם .הביסקוויטים היו בין המצרכים שזה זמן רב
לא באו אל פינו ,וחבילות מהבית אף הן לא הגיעו .הכמיהה למעדן
המתוק זירזה אותנו למלא חובה חברתית ,ואחרי מילוי חובתנו,
בעוד אנו מחכות לתמורה ,התברר שמלאי הביסקוויטים אזל...
ב־ 19ביולי  1948הוכרזה הפוגה מהקרבות ,אשר כונתה "ההפוגה
השנייה" .בניגוד לקודמתה – "ההפוגה הראשונה" – שארכה חודש
ימים ,לא היה תאריך לסיומה של זו.
באחד מערבי הקיץ בראשית "ההפוגה" ,ביושבי על מרפסת חדרה
של חברתי שבשיכון "המקשר" – אשר צופה אל הכביש המוביל
מבית הכרם לכביש היציאה מירושלים – הגיעה לאוזני קול שירה
רמה ,אך מאופקת ...קלטתי את המילים:

"...האמיני יום יבוא ,טוב יהיה מבטיח לך,
לחבק אותך אבוא והכול אשיח לך"...
ומאוטובוס אחר נשמע השיר:

"הן אפשר ,הן אפשר,
שיהיה זה פשוט כבר מחר...

לשפלה וממנה .היציאה מירושלים הייתה כמובן אסורה בלי רשות
המוסמכים לכך .הרישיונות ניתנו במשורה ,מחשש שירושלים
תתרוקן מתושביה העייפים מהחודשים הארוכים שהם במצור ותחת
מטחי פגזים.
במחלקה שבה עבדתי ניתנו לי יומיים רצופים (ששי ושבת) של
חופשה .באמצעות קשרים מיוחדים השגתי אישור יציאה מירושלים
על שם בחור בשם עמוס אנגלסרט .אישור היציאה היה ליומיים .כדי
למנוע בעיות אפשריות שונה השם באישור מעמוס לנעמי .וכך ,בלי
רשות מבית הספר ,אני – "נעמי אנגלסרט" – התייצבתי ביום חמישי
בשבע בערב במחנה שנלר ,הצגתי את התעודה שבידי ועליתי
לאוטובוס שהיה אמור להביאני לתל אביב .השתדלתי לא להיקלע
לשיחות ,על מנת שלא תתגלה זהותי האמיתית .לכל אורך הנסיעה
לא התבקשתי ולו פעם אחת להציג את האישור .תעודות זהות עדיין
לא הונפקו במדינה בת החודשיים.
כל הדרך היו מחשבותי נתונות לפגישה המפתיעה עם אמא ,עם אבא
ועם חיה .בכל אותם חודשים שלא התראינו גם קשר המכתבים ,כמו
הקשר הטלפוני ,היה רופף מאוד .הייתי אמורה לחזור במוצאי שבת
כדי להגיע לעבודה ביום ראשון בבוקר .ליתר ביטחון ,סיכמתי עם
אחת מהבנות שהייתה חופשייה ביום ראשון שתמלא את מקומי
במקרה שלא אגיע כמתוכנן.

היו אלה אוטובוסים עמוסי חיילים .כאשר החלימו מפציעתם לא הייתה
אפשרות לצאת מירושלים ולכן שוחררו לבתי הבראה בבית הכרם;
ואילו עתה – כשאפשר היה להשתמש בדרך בורמה כנתיב העוקף את
שער הגיא – היו חיילים אלה מהיוצאים הראשונים ...שירתם ריגשה
אותי מאוד ביודעי מה עבר עליהם בחודשים האחרונים.

אחרי כמה שעות נסיעה הגענו לקטע של דרך בורמה ,ובה ראיתי
מבעד לחלון שהנוסעים מהאוטובוס שלפנינו מטפסים רגלית
במעלה התלול של אדמה הררית ואילו האוטובוס נוסע ריק על גבי
רשת המונחת על הקרקע.

שמחתי לדעת שבקרוב מאוד יוכלו להגשים את מילות השירים
ששרו ויוכלו :גם לחבק וגם להשיח...

למרות עייפותי התכוננתי לטיפוס הצפוי ,אך למרבה ההפתעה
הצליח נהגנו "החברמן" לעשות זאת בלי שירדנו מהאוטובוס.

ובאשר אלי ...ככל שחלפו הימים השקטים התבססה בי תחושה כי
חוקי החירום הנוגעים ביציאה מירושלים חייבים לבוא אל קצם.

בהמשך הדרך זיהיתי שלטי יישובים כמו חולדה ,עקרון וכפר בילו,
וזו הייתה הפעם הראשונה שבה קיבלתי מושג איפה אני נמצאת.
בשלוש לפנות בוקר נעצר האוטובוס ,והתבקשנו לרדת .הבנתי
שהגענו ליעדנו ,היא תל אביב .לפני שניסיתי לזהות איפה בתל
אביב אני נמצאת עשיתי חשבון שעברו שמונה שעות מאז צאתנו
מירושלים ,ועדיין לא ידעתי איפה אני ומה אעשה בשעת לילה זו.

אך ההנהלה חשבה אחרת .הגעגועים הביתה גברו ,וספרתי שמונה
"ארגנתי" לי
חודשים שבהם לא ראיתי את ההורים ואת חיה .ואז ִ
נסיעה באופן עצמאי ,כלומר בלי רשות ההנהלה.
בתקופה זו "דרך בורמה" (הדרך שעקפה את הדרך הישנה הנשלטת
עדיין בחלקה על ידי האויב) הייתה כבר בשימוש ,אך בעיקר
לצורכי הצבא .למרות קשיי המעבר בה ,אפשר היה להגיע דרכה

פתאום הבחנתי בטנדר עם סימון צבאי היוצא מהמתחם שלידינו.
שם המחנה במתחם היה "קריית מאיר" ואילו עכשיו ממוקמים שם

|  | 200יופי נחמה

רוב מוסדות התרבות של תל אביב :מוזיאון תל אביב ,התיאטרון
הקאמרי והמשכן לאומנויות הבמה .הנהג הציע לי טרמפ ,וקפצתי
על אחת המדרגות החיצוניות שהיו לטנדרים באותה התקופה משני
צדי הדלתות ,מחזיקה בחלון הדלת .בעוד אנו נוסעים ,זיהיתי לפתע
שלט ובו הכתובת רחוב דיזינגוף.
"איזה יופי ",אמרתי בלבי ,וביקשתי לרדת מהטנדר.
דודי איסר גר ברחוב זה ,בבית מספר  .30למרות השעה הלילית
וצלצלתי בפעמון דירתו .הדלת נפתחה ,ובפתח עמדו
לא היססתיִ ,
הוא ודודתי שמריה אשר הייתה בחודשי הריונה האחרונים .הם היו
המומים לראותי .אחרי כמה מילות הסבר על הופעתי ,כיוונו אותי
למיטה שבה העברתי את שארית הלילה .דודי הספיק לספר לי
שאבא נמצא בתל אביב ,בביקור אצל סבתא.
באותו לילה בקושי עצמתי עין .חוץ מהרצון העז להתקלח ,הייתי
נרגשת מהמפגש הצפוי לי עם אבא כעבור מספר שעות.
סוף-סוף האיר הבוקר ,ושמעתי רחשים המעידים כי בני הבית ערים.
אחרי המקלחת הנכספת ,כשהמים קולחים מהברז – דבר שלא זכיתי
דודי לארוחת בוקר במטבח .סיפרתי
לו חודשים – הצטרפתי אל ַ
בקצרה את קורותי בחודשים האחרונים ויצאתי נרגשת לביתה של
סבתא ,שעברה בינתיים משדרות רוטשילד  105לרחוב המגיד .7
בלב פועם במהירות – ובצעדים מהירים לא פחות – צעדתי לביתה
של סבתא .מה שהעלה את הדופק היה כמובן המפגש הצפוי עם
אבא .דמיינתי לעצמי איך אבא יגיב כשיראה אותי.
אף על פי שרצתי התקדמה הדרך באטיות.
והנה ,סוף-סוף :רחוב המגיד .מספר אחת ,שלוש ,חמש ו ...שבע!
טיפסתי במעלה המדרגות באטיות ,מנסה להאט גם את דפיקות
הלב .הנה הדלת ועליה השלט "משפחת מישלוב" .אני מצלצלת ,ועד
מהרה שומעת צעדים מתקרבים .צעדיו של אבא ,אני מזהה .הדלת
נפתחת ,ואבא עומד מולי .שניות ארוכות נוקפות עד שאנחנו נופלים
איש על צוואר רעהו.
למרות השמחה הצטערתי לראות שסבתא אינה במיטבה.
הנסיעה המשותפת לחיפה בהמשך היום נתנה לאבא ולי זמן איכות
יחד .כמובן הוא שמע על כל חוויתי בתקופת המצור בירושלים ,שכן
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חליפת המכתבים בינינו נפסקה בראשית פברואר.
בבואנו לחיפה לא נכנסנו יחד הביתה כדי לא להדהים את אמא
ולרגש אותה יתר על המידה.
אבא עלה בגפו ,והכין את אמא לאפשרות שאגיע בקרוב הביתה.
אמא חשדה בסיפורים שמספר אבא ,ואז הוא פתח את הדלת ,והאמת
יצאה לאור .כל תיאור מילולי לא יצליח להמחיש את ההתרגשות
אשר ליוותה את אותה פגישה.
בשעות הספורות שעמדו לרשותנו ניסינו להכיל את החודשים
שבהם לא התראינו .האם זה אפשרי? ויש גם חברים...
החזרה לירושלים דרשה אף היא תהליך של רישום וקבלת אישור,
וכל זה התבצע בצהרי יום השבת בבית רומנו שבתל אביב .האישורים
שבידי היו אלה שאיפשרו לי לעלות על האוטובוס שלקח אותי
לירושלים .בשעת לילה מאוחרת – אחרי חצות – הגעתי לירושלים
עם מצברי נפש מלאים ,כדי להמשיך להגשים את חלומי להיות
אחות.
ה"גזרה" נגד קשרי תלמידות ומטופלים הייתה באותה עת שרירה
וקיימת ,וכמעט נפגעתי מאי מילוי הוראותיה ,עקב פירוש קשרים
אלה על ידי אחרים; באחד מימי יולי  ,1948כאשר ההפוגה בהפגזות
ִאפשרה לתושבי ירושלים לטעום רגעי תרבות ,הגיעה לירושלים
להקה צבאית.
גדעון גולדמן ,אחד מפצועי העיניים – אשר נחשב אז לעיוור– קיבל
רשות לצאת מהמחלקה ולהיות נוכח במופע .הצטרפתי אליו ,גם
כדי ללוותו .בשובנו לבית החולים אחרי חצות פגשנו את האחות
הכללית (האחראית על כל המחלקות באותה משמרת) בפרוזדור
המחלקה ,ולשאלתה השיב גדעון שיציאתו הייתה ברשות .לי לא
הוצגה כל שאלה ,אך למחרת בבוקר הוזמנתי אל גברת מרגלית,
מנהלת בית הספר.
מיד הבנתי שהמפגש הלילי עם האחות הכללית אמש היה בעוכרי.
לשאלתה איך אני מסבירה את צאתי עם פצוע מאושפז" ,שלפתי"
תשובה" :ההיכרות שלנו היא בת שנים "...בירכתי על השליפה
המוצלחת ,שכן היא נועדה לשמור את חיי בבית הספר ולהגשים את
מאחורי.
חלום הילדות שלי להיות אחות ...והרי רוב הדרך הייתה כבר
ַ
כך יצאתי בשלום גם מאירוע זה.
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היינו מגיעות לעיר החופשית ,ועצם ההסתובבות בה הייתה בילוי
עבורנו .ואז ,עם הטעם של הגלידה בפינו ,ריח הים באפינו וסנדלים
חדשים לרגלינו – היינו חוזרות לירושלים ,לעבודה ולתכנון גיחות
חדשות לעיר חופשייה ולא נצורה .העזנו לחלום ולקוות שבקרוב גם
ירושלים תהיה כזאת.

הפצועים שלי
כשאני נכנסת כיום לשער הגיא בדרכי לירושלים ,אני נוהגת על
כביש רחב ובו שלושה מסלולים ,המוביל במעלה ההר לבירה.
מימיני מזדקר ההר אשר הודות לו ול"בן דמותו" שממולו ,במורד
הדרך מירושלים נוצר ומתפתל הגיא ובו סלולים הכבישים.

במדים ובלעדיהם

●
אט-אט ,וכמעט בלי להרגיש ,חדלו החיים להתנהל כשם שהתנהלו
בעיר נצורה .כבר לא היה מסוכן ללכת ברחובות ,כי פגזים לא נפלו,
ובתי הקולנוע נפתחו .הפילהרמונית והתיאטרון הגיעו אף הם
לירושלים .וניצלתי כל הזדמנות לחזור וליהנות מהתרבות שהציעו
החיים בירושלים.
אך אליה וקוץ בה ,מחיר הכרטיס לפילהרמונית היה יקר ,ולא יכולתי
להרשות לעצמי ללכת ,שכן "קופתי" הייתה ריקה ...חברותי אף הן
היו במצב פיננסי דומה .ובאופן יצירתי למדי מצאנו פתרון.
מאחר שהתזמורת הופיעה באולם קולנוע אדיסון בתשע בערב,
נהגנו ללכת להצגה ראשונה באותו אולם .לפני תום הסרט ,בטרם
נדלק האור ,היינו חומקות לשירותים ומחכות שם עד שהקהל
התחיל להיכנס לאולם ,שהפך בן-רגע לאולם קונצרטים .ואז היינו
מגיעות לאולם ,ומחכות לנעילת הדלתות – הזמן המתאים למצוא
מקום פנוי.
ימי החופשיים באותם ימים נהגתי לנצל גם כדי לרדת עם בת-
את ַ
שבע בטרמפים צבאיים ולראות את באר שבע אחרי כיבושה ,או לתל
אביב – כדי להציץ בים ,ללקק גלידה או לקנות סנדלים .הדרך הייתה
מלאה במחסומי צבא המונעים מאזרחים לעזוב את ירושלים ,אך
הודות להיכרויות שהיו לנו עם החברה בצבא ,לא שימשו המחסומים
מכשול לתכניותינו ,והם נפתחו.

לא דומה דרך זו לדרך שבה עליתי ב־ 1בספטמבר  1946ופני להר
הצופים ,כאשר כל רצוני היה להיות אחות .אז התפתל הכביש – בן
מסלול אחד – לכל כיוון ,ומשני צדדיו ,קרוב לשוליו ,הזדקרו הרים.
זה היה גיא אמיתי .הטבע בהתגלמותו .על דרך כזאת אפשר לעשות
פרפראזה לשירו של אלתרמן ולאמור..." :יש דרכים יפות ממנה אבל
אין יפה כמוה".
משהתקרבתי אז לירושלים ,לא הרחק מנוה אילן הרגשתי במשב
הרוח המיוחד שבא מהריה .הרוח חדרה לאוטובוס מבעד לחלונות
הפתוחים ,כי מזגנים לא היו עדיין ,והיה כל כך נעים" .הלוואי שרוח
נעימה כמו זו המקדמת את פני בכניסתי לירושלים תישוב כך תמיד!"
חלפה משאלה בלבי.
שנה אחרי עלייתי הראשונה לירושלים חבר הירי ליפי הדרך .העם
אשר אלפי שנים ציפה לעצמאותו קיבל אור ירוק להכין את עצמו
אליה; ובדרך לעצמאות הייתה בירה שעליה ועל הדרך אליה הגנו
הצעירים שהכינו את עצמם לימים האלה.
כך התמלאו מדרונות ההרים משני צדי הדרך באלה שרצו לסכל את
הגשמת חלום עצמאותנו .ירושלים התכוננה לימי מצור ,משוועת
לאספקת מזון ולציוד צבאי .בני היישובים הערביים ניצלו את
העדיפות הטופוגרפית שהייתה להם ועשו ככל שביכולתם על מנת
למנוע הגעתן של שיירות אל יעדן.
הבריטים ,שעוד שלטו בארץ־ישראל ,לא ִאבטחו את הדרך ,ואף
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לא ִאפשרו למלווי השיירות להחזיק נשק באופן גלוי כדי להשיב
אש לתוקפים .נשקיהם של המתגוננים היו חבויים מתחת לשקי
האספקה שבמשאיות ,ולפיכך השימוש בו היה בלתי-יעיל .חלק
מהמלווים נמצאו במשאיות וחלקם האחר במשוריינים שבשיירה.
הדרך לירושלים גבתה מחיר יקר ,ואנחנו קלטנו גם את הפצועים
מבין מלווי השיירות .בפצועים רבים טיפלתי בתקופה זו ,ושלושה
מהם מסמלים בעבורי את פצועי תש"ח שלא יָ כְ לו לִ ְקרב חייהם;
ופצועה נוספת ,אשר שרדה למרות פציעתה הקשה.
●
שוקי רבינוביץ ,בן מושב בעמק יזרעאל ,מסמל עבורי את דמותו של
מלווה שיירות .בחור חסון בשנות העשרים המאוחרות לחייו ,שפם
של מושבניק מעטר את שפתו העליונה ,מגיע למחלקת "חדר "10
בהדסה א' ,שבה עבדתי.
רגלו נותחה ,והייתה נתונה בגבס לכל אורכה .זה היה החלק הקל
שבפציעתו .הפגיעה בבטן פגעה בדרכי השתן ונתנה לפציעתו את
ההגדרה "קשה" .החלמתו הייתה אטית מאוד .החתך בבטן לא החלים,
ושוקי התחיל לגלות סימני דכדוך ,הראה פחות ופחות רצון לקיים
קשר מילולי עם הסביבה .גם יוחאי בן נון ,שכנו מימין ,שהצליח קודם
לכן לדובבו ולעודדו ,נתקל בקיר אטום .האחות הראשית – שאותה
לא סבל שוקי – הציעה לו יום-יום תפריט-כבקשתך ,ואילו הוא
נשאר באדישותו .בדל של חיוך לא עלה על שפתותיו .בין השורות
הבנו כי שוקי חושש שמא פציעתו פגעה גם בגבריותו .הרופאים לא
הצליחו להסיר את החשש מלבו ,וטיפול מתאים של אנשי מקצוע
למקרים אלה ודומיהם לא היה באותם ימים.
התחבושת על בטנו של שוקי הייתה תמיד רטובה בשתן שלא עבר
בדרכים המקובלות .ותמיד ציפינו למוצאה יבשה .באחד הימים
לפנות בוקר ,בבואי להחליף את התחבושת שעל בטנו ,גיליתי סוף-
סוף תחבושת יבשה ,ואילו הבקבוק שהיה תמיד ריק משתן היה
הפעם מלא בשתן ,לראשונה .בלי להסתיר את שמחתי ,דיווחתי לו
על החדשות הטובות .אפילו הפעם נשארה תגובתו אילמת .ואף על
פי שמצבו הפיזי העיד על התאוששות קלה ,הידרדר מצבו הנפשי.
שוקי הרבה להתלונן על מחושים שונים ,שהתברר כי אין להם כל
שחר .הדבר חזר על עצמו שוב ושוב ,ובשלב מסוים הרופאים חדלו
להתייחס אליהם ברצינות .כך אירע שאחת מתלונותיו טופלה

באיחור ,והוא הפסיד במלחמתו על החיים .לצערי לא ידעו הרופאים
איך לעזור לו.
כמו יתר חברותי ,הייתי עדה למותם של צעירים ,וגילי היה עשרים
בקושי .הנסיבות לא ִאפשרו לי להגיב רגשית ,ורק במרחק של זמן
הבנתי שהיו אלה מנגנוני הגנה טבעיים שהופעלו בנפשי כדי שאוכל
להמשיך לתפקד .אז גם יכולתי לעכל את המאורעות המיוחדים
שהייתי חשופה להם.
כיובל שנים אחרי אותה תקופה נפגשתי עם אחותו של שוקי ,אשר
הביאה את תמונתו כדי לוודא אם כך הוא נראה בעת אשפוזו אחרי
חודשי לחימה ...ואילו אני הבאתי אתי לפגישה תמונה שלי במדי
תלמידה ,כדי להמחיש לה איך נראיתי כאשר טיפלתי בו שנות דור
לפני כן .שתינו היינו נרגשות.
היא הקשיבה רב קשב לתשובותי לכל השאלות על אחיה בשעותיו
הקשות; ואילו אני הצטערתי לשמוע מפיה שאביהם הצליח להגיע
לירושלים יום אחרי פטירתו של שוקי ...בשבילי הייתה פגישה זו
סגירת מעגל.
במשך עשרות שנים מאז ,בעלותי לירושלים וברדתי ממנה משמשים
עבורי המשוריינים של מלווי שיירות תש"ח המוצגים בדרך ,גלעד
לשוקי ,מלווה השיירות ,הפצוע שלי ,המושבניק המשופם מהעמק.
●
המפגש עם הפצוע השני שלי התרחש באחד הבקרים בבואי לעבודה
בחדר  .10הופניתי למיטתו של פצוע חדש ,חגי לרמן .תוך כדי טיפול
בחגי גילינו כי אף על פי שאיננו "מאותו הכפר" אלא מ"כפרים"
סמוכים ,יש לנו חברים משותפים .לשנינו נעם המפגש ,למרות
הנסיבות ואולי דווקא בגללן ...חשבתי על הוריו שאינם יודעים דבר
על מצבו הקשה ואינם יכולים לבקרו ,ועצם המחשבה הייתה לי קשה.
בבואי לעבודה למחרת ,עוד ממרחק הבחנתי כי מסביב למיטה של
חגי מוצב פרגוד – אות לכך שמצבו הורע אך הוא בחיים; או שהרע
מכול קרה ,והוא נפטר.
עד מהרה התברר לי כי חגי לא הוציא את לילו ,ונפטר .עלי ועל
תלמידה נוספת הוטל "לסדרו" .הטיפול נעשה לפי הכללים הנהוגים
בבית החולים ,והייתה זו עוד התנסות קשה עבורי.
בשנות עבודתי בבריאות הציבור הקדשתי ארבע-עשרה שנים
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לבית הספר התיכון בליך ברמת גן .לימים ,כעבור חצי יובל שנים
מאז לימודי בבית הספר לאחיות ,ראיינתי תלמידה חדשה לקראת
שנת הלימודים .היא הגיעה בליווי אמה ובידיהן השאלון הרפואי
שהתבקשו למלא ,ובו בין היתר שאלה על אחיה ועל אחיותיה...
נדהמתי לגלות כי שם אחיה היה חגי לרמן ,כשמו של הפצוע שלא
שרד את הלילה "ההוא" ושמו נשאר חקוק בזיכרוני .אכן התברר לי
שהנער נקרא על שם דודו חגי שנפל בקרבות על ירושלים במלחמת
העצמאות.
הדברים שנשמעו בחדר האחות באותו מעמד גרמו לכולנו התרגשות
רבה ,אף על פי שהתלמידה ואמה "הכירו" את חגי מסיפורים בלבד.
אווירה מרגשת לא פחות שררה בפגישתי עם אחיו של חגי "שלי",
נראה לי כי האיש ממקד את
אביו של חגי הנער הצעיר .בשיחתנו ָ
מבטו בעיני ,העיניים האחרונות שראו את אחיו בחיים ,ובידי ,שהיו
האחרונות לגעת בו – לא פחות מאשר מקשיב לדברים שנאמרו ביני
ובין אחיו ביומו האחרון.
●
אמנון ויגוליק היה אף הוא פצוע שלי ,השלישי שבהם.
ב־ 2006נתקלתי בכתבה בעיתון על אודות תערוכה ובה תמונות
שצוירו בעקבות מלחמת תש"ח .להפתעתי דגש מיוחד בכתבה
ניתן לתמונות שבהן מצויר אמנון ויגוליק ,הפצוע הקשה ביותר של
מלחמת תש"ח .בעקבות הכתבה ביקרתי בתערוכתו של הצייר משה
טמיר שהוצגה במוזיאון הפתוח בפארק תפן.
כמו תמיד ברגעים דומים ,נפתח אלבום זיכרונותי בדף המדובר.
הפעם היה זה יום שישי ,שעה שנקראתי לשמירת לילה פרטית על
פצוע קשה העומד לצאת מחדר הניתוח .הפרטים שנמסרו לי היו
שהאיש איבד את מאור עיניו ושתי כפות ידיו נקטעו .אמנון הגיע
למחלקה ,חדר  ,9ער וערני לחלוטין .על התחבושת אשר כיסתה
את עיניו לא שאל דבר ,ואילו ידיו החבושות הטרידו אותו .הוא לא
הפסיק לשאול "מהו החישוק המחבר את ידי?" הוא לא התלונן על
כאבים ,וסיפר לי שנפצע בתפקידו כחבלן בגזרת נווה יעקב.
שיחתנו גלשה לעברו ,והתברר לי כי ב־ 1945שהינו שנינו באותו
מתחם בגבע ,בקורסים שונים – הוא מטעם חי"ש ירושלים ואני
מטעם גדנ"ע חיפה וצפון הארץ .כך גם גילינו שיש לנו חברים
משותפים.

זמן ממושך לא ידע אמנון מהי מהות פציעתו .גם ידיו וגם עיניו
היו חבושות ,והוא היה מצוי במצב של ניחושים פנימיים .תשובות
ברורות לא קיבל גם כששאל ,שכן הרופאים לא ידעו איך להביא
לידיעתו את האמת הקשה.
העזרה הגיעה מחיים ,אחיו של אמנון ,שאושפז אף הוא עקב פציעה
קלה יחסית .ביחסי ִקרבה של אחים – ובעדינות – הוא הסיט מעל
אחיו הקטן את המסך שהסתיר את האמת הקשה .אמנון אמנם לא
ראה אמת זו ,ואולם בלבו הרגיש אותה .בהמשך הוסרו התחבושות
מהגדמים ,ואמנון פגש בהם בפעם הראשונה – לא בראייה ,אלא
במישוש גדם בגדם.
אמנון נשאר מאושפז בבית החולים כי לא היה מקום אחר המתאים
לו במצבו .דומה היה כי מצב רוחו טוב רוב הזמן .אפשר היה לפגוש
באמנון יפה התואר המסתובב בליווי מתחלף של תלמידות בית
הספר לאחיות; מבקר חברים פצועים במחלקות אחרות; או יושב
על ספסל בחצר בית החולים ,מקשיב לספר שקוראת לו התלמידה;
או עם תלמידה אחרת ,שנעזר בה כדי לעשן .הוא ִהרבה "לקרוא".
רב המכר באותו קיץ היה הספר הוא הלך בשדות מאת משה שמיר.
אמנון "קרא" את הספר יותר מפעם אחת ,ונהג לבקש הקראות
חוזרת של קטעים מסוימים בעודו מציין את מספר העמוד .בחלקם
היו אלה תיאורים אירוטיים.
לא לעתים קרובות הזדמן לי לקרוא לאמנון ,אך כאשר הגיע
התיאטרון הקאמרי לירושלים עם הצגת "הוא הלך בשדות" ,ביקש
ממני אמנון ללכת אתו להצגה .הבטחתי כי אשיג כרטיסים טובים
ואתלווה אליו .וכך עשיתי .בת-שבע הצטרפה אלינו ,ובבואנו להכינו
ליציאה נוכחנו שזו הפעם הראשונה שהוא יוצא מחוץ לבית החולים,
סביבה זרה עבורו.
בתוך כך עלתה השאלה אם להשאיר את ידיו הגדומות חשופות בתוך
השרוולים הארוכים או לחפש פתרון אחר .הפתרון שעלה על הפרק
והיה מוסכם גם על אמנון היה להצמיד לגדמים כפפות חדר ניתוח
ממולאות בצמר גפן .התוצאה נראתה לנו סבירה ,וכך יצאנו לדרך.
הפתרון היה "דרוש" כי הציבור עדיין לא היה חשוף לנכים ולמומים
שלהם.
מקרה זה מוכיח עד כמה חסר אז איש מקצוע שיטפל וידריך כדי
שלא נצטרך להגיע לפתרון שאליו הגענו.
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באותה שנה נשלח אמנון על ידי צה"ל עם קבוצת חיילים פצועים
קשה לארצות הברית למטרת שיקום .גם בבית החולים בניו יורק לא
יכלו להחזיר לו את מאור עיניו .הוא חזר ארצה ,אושפז בבית החולים
תל ליטוינסקי – הוא שיבא של ימינו – ובינואר  1949נפטר.

טובה גולדברג נלחמה ושרדה
בשיחה שהייתה לי עם אחת התלמידות בבית הספר בליך בשנות
השבעים התחוור לי שהוריה הם נכי צה"ל .בבירור נוסף התברר
לי שאמה נפצעה בירושלים במלחמת העצמאות ,ואני טיפלתי בה.
אלבום הזיכרונות ממקד אותי בחדר  4ששימש כמחלקה בהדסה א'
ברחוב הנביאים.
למחלקה שאושפזו בה פצועים הובאה יום אחד נערה אחרי ניתוח
שבו קטעו את ידה הימנית .נערה יחידה בין עשרות לוחמים פצועים
ברובם מבוגרים ממנה.
סיפור פציעתה מופיע בספר "בכל מאודם" ובו מעשים למופת
במלחמת ישראל.
וזה לשון הסיפור:

באחד מימי ההפגזות הקשות ביותר על ירושלים ,בימי
הקרבות האחרונים לפני ההפוגה הראשונה ,נשלחה
הקשרית טובה גולדברג להעביר מכתב דחוף מהמטה
האזורי של הגדנ"ע שהיה בשכונת בית ישראל לבניין
הסוכנות היהודית .אותו יום ישבו כל בני העיר חבויים
במרתפים או מוגנים בעמדות מבוצרות ,וההליכה ברחוב
הייתה בבחינת סכנת נפשות .טובה גולדברג בת ,17
לא פקפקה הרבה ,לקחה את המכתב ויצאה לדרך .בין
התפוצצות פגז למשנהו קפצה מקיר אל קיר .כך זחלה
וקפצה עד שהגיעה עייפה ורצוצה לרחוב בן-יהודה.
קשה שבעתיים היה המעבר ממדרכה למדרכה .וכשזינקה
הנערה בקטע של כביש פתוח ולא הספיקה להגיע למחסה
של קיר ,פגע בה פגז והפילה לארץ .נשארה שוכבת חסרת
הכרה בתוך העשן ורסיסי הפגזים שמסביבה .פרקי ידה
הימנית התרסקו ובשר חי נתלה חתיכות חתיכות והכאב
דקר עד לשגעון .כששבה להכרה לא נמלטה לבקש עזרה

רפואית ,אלא חיפשה קודם את המכתב שהועף מידה
המרוסקת .כשמצאה אותו במרחק כמה מטרים ,קמה
מהארץ ,לקחה אותו בידה השמאלית ורצה שותתת דם
לכוון הסוכנות היהודית .היא פחדה להסתכל לכיוון ידה
הימנית .הכל היה מרוכז במכתב שבידה השמאלית .היא
ידעה שאם תעביר מיד את המכתב תמלא את תפקידה
באמונה ,ואולי גם תציל את חייהם של אנשים רבים .בכח
ידיעה זו התגברה על הכאבים והגיעה לבנין הסוכנות
היהודית ,בהשאירה אחריה לאורך כל הדרך סילון של דם
שנקרש על הכביש.
התנהגותה של טובה בזמן ִאשפוזה תאמה את סיפור פציעתה ,ומהלך
החלמתה לא היה מלווה בסיבוכים .היא השתחררה מהמחלקה ,ואת
מקומה תפסו פצועים חדשים שלא פסקו לזרום לבית החולים.
כשזיהיתי אותה כאמה של נעה ,התלמידה מבליך ,ביקרתי בביתה,
והתברר לי שבעלה ,אביה של נעה ,הוא אשר בק  -קטוע רגל שהיה
מאושפז בחדר  2סמוך לחדרה של טובה .מובן ששיחתנו הפליגה
לעבר שנת תש"ח ,ושתינו התרגשנו.
עשרות שנים חלפו מאותה פגישה ,ועם זאת היא זכורה לי כפגישה
סוגרת מעגל ,אשר מדרך הטבע הצטרפה למאגר זיכרונותי.
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מחזור  .1949מסומנת משמאל :גברת גלרמן ,מימין :אני

טקס הגמר Graduation -
ספטמבר .1949
שלוש שנים עמלתי וייחלתי ליום הזה .והיום הגיע .החלפתי את
המדים הכחולים של התלמידה במדים הלבנים של המוסמכת; את
הכפ הארוך של התלמידה בכפ קטן של המוסמכת אשר מגן-דוד-
אדום מתנוסס במרכזו; ואת הנעליים השחורות והגרביים האפורים
החליפו נעליים וגרביים לבנים; את הסיכה המכריזה ברבים שאני

אחות מוסמכת אקבל עם התעודה בזמן הטקס ,ואצמיד אותה לדש
שמלתי הלבנה .המראה החיצוני ברור לעין .אך חשוב ממנו מה
עבר עלי בשלוש השנים שהיו כל כך מיוחדות ,ולאו דווקא בגלל
לימוד המקצוע הרחק מהבית ,מבני משפחתי .כדי לענות לשאלה
זו אני נעזרת שוב באלבום הזיכרונות .הפרק הנושא את התאריך
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ראשון בספטמבר  1946מספר:

התחלתי את לימודי כשהמנדט הבריטי שולט בארץ ,וכל
חייל הנושא נשק אינו מאנשי שלומנו .אני מסיימת אותם
כשיש לנו מדינה ריבונית .יש לנו צבא ,וכל חייל נושא
נשק הוא ישראלי .עובר זמן רב עד שאני מפסיקה להתרגש
מהמציאות החדשה הזאת וממראהו של חייל עם נשק על
כתפו או אקדח על מותניו – והכול גלוי לעין.
השינוי גבה מחיר יקר .איסר ברסקי ,שסבותינו היו אחיות; ילי שבט,
חברי לספסל הלימודים; וסטוץ ,בנם של
דודי חסין וגדעון איילוןַ ,
דב וקילה ,ידידי משפחתנו – ועוד רבים מוכרים לי – כולם יישארו
בזיכרוני צעירים לנצח.
טיפלתי בצעירים שנלחמו על חייהם במלחמה שהחליפה את זו
שבשדה הקרב .גם כאן ,במלחמה על החיים ,היו תבוסות ...וזה היה
קשה .אני ממשיכה לדפדף באלבום הזיכרונות ומגיעה לגוש עציון
הנופל ,וללוחמים אשר נלקחו בשבי – כמו גם העיר העתיקה על
מרב לוחמיה.
דפי אלבום הזיכרונות ממשיכים להתחלף ונעצרים בפצועים לא
מעטים שפציעתם הגופנית גרמה להם שריטה נפשית לא פחות
הגשמתי את חלומי ,אני אחות

"בעלי הבית" בטקס הגמר

קשה ,שגם היא זקוקה לטיפול – הוכחה נוספת עד כמה חזק הקשר
בין הגוף והנפש.
ואז נעצר האלבום בדף ברכת הדרך שהעניק לי אבא לפני שלוש
שנים בצאתי להגשים את חלום חיי .אני נוכחת שככל שהתקדמתי
בעבודתי הסיעודית הבנתי יותר עד כמה קלע אבא בניסוחו..." :
כבר בצעדייך הראשונים יידרשו ממך תבונה ,רגש ומאמץ נפשי"...
ואכן למדתי להכיר את כוחות הנפש שלי אשר שירתו אותי
נאמנה בשנים אלה.

המלים האחרונות בברכת הדרך אומרות..." :זכרי
שתוך חרדה מתמדת לצעדייך בחיים מתפללים
אנו חרש להצלחתך ,מלאי ביטחון ואמונה
שאכן גם תצליחי ".וכך ,בידיעה שתפילתם
של אבא ואמא ממשיכה ללוות אותי ,אני
נכנסת בביטחון ל"טרקלין" המקצוע אחרי
שלוש השנים שהיו ה"פרוזדור".
יום ה־ Graduationהוא יום מרגש שאין דומה
לו .חברותי ואני בוחנות זו את זו במדים החדשים,
וכולנו מחייכות ,נרגשות .ואז מגיע רגע הצילום
הקבוצתי .תמונות המחזורים מאז המחזור הראשון היו תלויות על
הקיר בקומת הנהלת בית הספר בהר הצופים .מתי נזכה שהתמונות
תחזורנה להיות תלויות שם ותמונת המחזור שלנו תצטרף אליהן?
המעמד הוא חגיגי .אורחים רבים ומכובדים ,ביניהם בולטים
כומר ונזירות ,דייריו הקבועים של מנזר סנט ג'וזף ,שבו מצאנו
מקלט ואכסניה בימים הטרופים של ירושלים הנצורה במלחמת
העצמאות.
אני מרגישה אווירה מיוחדת מעצם נוכחותם של אמא ואבא .נחלי
געגועים זרמו בינינו במשך שלוש השנים המיוחדות האלה .געגועים
המלווים בזרמים חזקים של דאגה .ביום זה מלא הלב תודה ,ומברך
על כך שזכינו למעמד זה ושלום לנו .התעודה בידי ,ואני קולטת את
פניהם המאושרות של הורי.
בתום הטקס נסענו למעוני החדש ברחוב מטודלה  24שברחביה
– צעד נוסף לעבר עצמאותי .הביקור היה קצר ,שכן לקראת חצות
הגיע האמבולנס לאסוף אותי לשמירת לילה .בפעם הראשונה במדי
אחות מוסמכת!
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אחרי יובל שנים
ספטמבר  .1999שעת בוקר מאוחרת במזג אוויר נעים של סוף הקיץ.
בגינה הפורחת שבביתי שמחה והמולה .למעלה מעשרים "בנות"
בתחילת העשור השמיני לחייהן באו מבאר שבע שבדרום ועד ורד
הגליל שבצפון כדי לציין תאריך משמעותי בחיינו  -ספטמבר .1949
בטקס חגיגי שנערך אז בחצר מנזר סנט ג'וזף שברחוב הנביאים
בירושלים קיבלנו את הגושפנקה לכך שאנחנו אחיות מוסמכות.
ההמולה היום מעידה על שמחת המפגש .יש בינינו כאלה שלא
התראו עשרות שנים .אמנם "קצת" השתנינו ...אבל לא עד כדי
הצורך להציג את עצמנו.
אחרי "עדכון" פרטי ההווה אודות הכאבים ,התרופות ,ולהבדיל -
הילדים והנכדים  -אנו עוברות לעבר .ואז ,כבמטה קסם ,חוזר הברק
לעיניים ,הקול חוזר לצלילו כבעבר ,והצחוק המהדהד מטעה את
המאזין :האם זהו צחוקן של נערות בנות עשרים או של סבתות בנות
שבעים ויותר?
חוויות רבות הצטברו משהייה משותפת במשך שלוש שנים
המתחילות בפנימייה שבהר הצופים ,שלשם העפלנו כדי לרכוש
את מקצוע האחות ,ומסתיימות במנזר בסנט ג'וזף שבעיר ,שלשם
עברנו עקב נסיבות הזמן .החוויות כוללות את המעבר לחיים במדינה
עצמאית תוך כדי חיים בתנאי מצור ,את הטיפול בלוחמים פצועים
בני גילנו ומפגש תכוף עם מוות של צעירים .הן כוללות גם את אובדן
חברותינו התלמידות שניספו  -כל אלה מסופרות בעצב רב .אך לא
חסרות חוויות המעוררות צחוק שחווינו בחיינו בתקופה המיוחדת
ההיא .כל אחת שולפת חוויה משמעותית עבורה ,והצחוק מהדהד
או להבדיל דמעה נמחית.
איננו שוכחות להזכיר את בנות מחזורנו שלא זכו להגיע למפגש
זה :שולה חיימסון ,שולה ברו ,לאה אייזנברג ,שושנה פולני ,מילה
לנסקי ,יוכבד (ינקה) קוניס ,שושנה שמוקלר ,אורה קוזווינר ,אמירה
דוידוב ,בת-שבע גלמן זיכרונן לברכה.
אתנו במפגש נמצאת יהודית שטיינר ,מדריכה בבית הספר בימי
לימודינו ולימים מנהלת בית הספר  -היוזמת ,המקימה והרוח
החיה בארגון בוגרות הדסה .הקשר של יהודית עם המחזור שלנו

הוא הדוק .היא מוזמנת למפגשים שלנו ,ואנו שמחות
להיענותה.
מטבע המפגש גולשים הזיכרונות גם לעבר חוקי
המשמעת באותם הימים ,והסיפורים אודותם קולחים.

סלבה גלרמן – שאליה נהגנו לפנות "לפי הפרוטוקול"
בפנייה "גברת גלרמן" – הייתה המדריכה של
המחזור שלנו ,מחזור  .1949היא הצטיינה בדייקנות
ובדקדקנות לא רק בשיעורי העבודה המעשית
שהעבירה לנו ,אלא גם בהקפדה שנמלא את חוקי
בית הספר ,ללא התגמשות ולו קלה ביותר .כאן
באה לידי ביטוי הנוקשות שבה נהגה בנו .ציינתי
זאת לא אחת בדברים שכתבתי .את הדרישה
לדייקנות ולדקדקנות בביצוע העבודה קיבלתי,
כמו יתר חברותי ,בהבנה .ואילו הנוקשות נראתה לי
מוגזמת ,מיותרת ואפילו מרגיזה .לא אחת "נאלצתי"
להפר חוקים .מעשי אלה לא היו על חשבון העבודה
ולא פגעו בחברותי .רק בי עצמי היו הדברים עלולים
לפגוע.
במפגש זה שיתפתי את חברותי בקשר החד-פעמי
והמרגש שהיה לי עם גב' גלרמן שנים רבות אחרי סיום
בית הספר .אחרי עשרות שנים ללא כל קשר בינינו כתבתי
לה מכתב תנחומים לרגל מות בעלה .התשובה שהשיבה
לי הייתה מפתיעה ומרגשת כאחת .היה במכתבה גילוי
לב הגובל באומץ..." :אהבתי מאד את עבודתי כמדריכה
בבית הספר .אבל היום אני מודה ,שלו ניתן היה לי לעשות
זאת שוב ,הייתי עושה זאת ביותר רכות ובפחות נוקשות".
התוודתה במכתבה.
"מודה ועוזב ירוחם" הוא ביטוי מתאים כתגובה לווידוי
כמו זה של גברת גלרמן ,והיום לצערנו היא כבר אינה בין
החיים.

יהודית שטיינר

סלבה גרמן
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בחזרה למחלקת הילדים
במחנה העולים בראש העין
ב־ 1בנובמבר  2011נערך טקס לשימור אתרים היסטוריים בראש
העין .לטקס המרכזי קדמו טקסים מקומיים להסרת הלוט באתרים
השונים ,ובהם "אתר הדסה" אשר בגינו הוזמנתי לטקס המרכזי.השלט
שהוצב באתר הדסה מספר את חלקה של הדסה ירושלים בטיפול
בילדים החולים של מחנה העולים בשלהי מלחמת העצמאות.
מיום קבלת ההזמנה לא ידעתי את נפשי מרוב התרגשות .התרגשתי
מעצם המודעות לחשיבות שימור העבר גם אם חלפו רק כשישים
שנה .התרגשתי שהצליחו לאתר אותי ואת חברותי ,האחיות בנות
מחזורי ,נעמי לכמן-סמואלוב וזיווה קוסטיצקי להיס .התרגשתי
מכך שהזמינו אותנו וכיבדו אותנו בהסרת הלוט מעל השלט.
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בטקס המרכזי בלט המקום שהמחלקה וילדיה החולים תופסים
בזיכרון הקולקטיבי של ראש העין.

נעמי סמואלוב בטקס הסרת הלוט

ביטוי לכך היה המצגת שבה ראו אותנו בעבודתנו והבמה שנתנו
לנעמי ולי לשאת דברים על הימים הרחוקים ההם.
כשהתבוננתי בקהל המבוגר שעמדתי מולו שאלתי את עצמי אם
אין בין הנוכחים ילדים שטיפלתי בהם בעבר .ביקשתי סליחה ממי
שהכאבתי לו כשהזרקתי אנטיביוטיקה בישבנו או כשסתמתי את
אפו כדי שיבלע את התרופה.
בין הנוכחים היו אנשים שזיהו את בני משפחותיהם בסיפור זיכרונותי
דאז .אחרים פנו אלי והזדהו כילדים שאושפזו ב־.1949
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ילדים בהדסה ירושלים ,היו מתחלפים ביניהם בשהות בראש העין.
לעזרתם הצטרף ד"ר מנדל שעלה זה מקרוב מדרום אפריקה,
ושני סטודנטים לרפואה מבולגריה ,אשר נודעו ידועים כפרופסור
סמואלוב ופרופסור אליקים.
הילדים הופנו אלינו דרך קופת חולים או בתי התינוקות שפעלו
במחנה; ועד מהרה התמלאה המחלקה בתינוקות וילדים שסבלו
בעיקר מתת-תזונה על כל המשתמע מכך ,ואחרים שסבלו
מתוצאותיה של המלריה .היו גם מקרי שחפת.

ההתרגשות לא הניחה לי לרגע ,ובעקבותיה נפתח אלבום הזיכרונות
שלי בעמוד של שנת  ,1949בסיפור הבא:
המדינה הצעירה החלה בקליטת העלייה עוד בטרם שככו הקרבות
בכל החזיתות .למבצע הבאת עולים בקנה מידה כזה לא היה אח ורע
בעולם; והדבר הורגש גם בשדה הבריאות.

מראם של רוב הילדים לא תאם את גילם .הם היו רזים ,כחושים
ומיובשים .הביטוי "עור ועצמות" כאילו נוצר עבורם .עירוי נוזלים
היה השלב הראשון במלחמה ביובש ,אך ורידי ידיהם הצנומות היו
צמוקים ואי אפשר היה להחדיר מחט לתוכם ,מה שאילץ אותנו
לעשות חתך בווריד כדי להחדיר את המחט ...לבנו נחמץ למראה
חדר מלא ילדים עם עירויים ,שאפילו קול בכיים היה חלשלוש.

באוקטובר  1949נשלח צוות רופאים ואחיות למחנה העולים בראש
העין לפתוח מחלקת ילדים .אני וחברותי בנות מחזורי נעמי וזיווה
נמנינו עם חברי הצוות ,ואלינו הצטרפו גם מטפלות שהוכשרו
לעבוד במחלקות הילדים.
הגענו למקום ,ולעינינו התגלתה עיר אוהלים .דרכי העפר שחצו
אותה לאורכה ולרוחבה בישרו כי בבוא החורף יהיו אלה לדרכי בוץ.
ואכן כך קרה.
אוכלוסיית המחנה הייתה מורכבת רובה ככולה מעולים מתימן
שהגיעו ארצה במבצע מרבד הקסמים ,ושכנו באוהליםִ .מנהלת
המחנה ומוסדותיה שכנו בצריפונים שנטש הצבא הבריטי בעת
יציאתו מהארץ ב־ 15במאי  .1948הצריפונים שימשו גם מחלקת
ילדים ומגורי צוות.
לא היינו בודדים .המחנה שרץ עכברי שדה שערכו ביקורים גם
במחלקה וגם במיטותינו .אחרי מפגשים לא נעימים אתם סיגלתי לי
"נוהל בדיקת מיטה" בטרם כניסתי אליה ,ונוהל דומה לפני הכנסת
ידי לתיק על מנת להוציא משהו מתוכו.
ד"ר צבי שמיר ז"ל וד"ר יהודה מטות ,רופאים בכירים למחלות

עם ד"ר שמיר
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במקביל התחלנו להרגיל את הילדים לתזונה שתיטיב עמם ,בצעדים
אטיים מאוד – הן בכמויות האוכל והן בתדירות ההאכלה.
חשבתי שאני מוכנה פיזית ונפשית לעבודה עם ילדים חולים ,גם אם
הם בני עולים החיים באוהלים במחנה עולים .חשבתי שזה יהיה כמו
בירושלים :אותו צוות רופאים בכירים ,אותו צוות אחיות ,אותו ציוד
רפואי ואותו טיפול.
ובכל זאת זה היה כל כך שונה .כלל לא חזיתי עד כמה קשה יהיה
הדבר ,ולא רק מבחינה פיזית .נוסף לחומרת מצבם של רוב הילדים
שעשתה את העבודה לקשה כל כך ,היה גם קושי שנבע מהיותם
בנים לתרבות השונה מזו שלנו .ההורים היו עדיין תחת הלם העלייה,
ולא הבינו מדוע יוטב לילדיהם להימצא בבית תינוקות ולא ִאתם
באוהל .ויתרה מכך ,דרך הטיפול הייתה נשגבת מבינתם :מה פתאום
מחט תקועה ביד הכחושה ,וצינור מוביל נוזלים או חלילה דם לגופו
הקודח של הילד ,ובכלל ,מי הם האנשים ב"לבן" החושבים שהם
יודעים טוב מהאם מה טוב לילד שלה? כך נתקלנו לפעמים באבות
מודאגים אשר שלפו מחטים מידיהם של ילדיהם.

עם אם מודאגת ובנה החולה

מימין לשמאל דר' מנדל ,אני ודר' סמואלוב

למרות הניסיון הרב שיש לבית החולים הדסה ירושלים בטיפול
בילדים מאושפזים ,עמדנו חסרי אונים נוכח המקרים יוצאי הדופן
שאירעו במחלקה .לא היה בינינו מי שיסביר להורים בשפתם את
מהות המחלה של ילדיהם ואת טיב הטיפול הנחוץ ,דבר שעשוי היה
לגרום להם להתחיל להאמין בנו ובמעשינו.
בלית ברירה וכפתרון יחיד לבעיה החלטנו לאסור כניסת הורים
למחלקה כדי שנוכל להעניק לילדיהם את הטיפול הראוי בלי
לחשוש ממעשיהם .הדלתות ננעלו ,ולבי כאב למראה ההורים
שצבאו על החלונות כדי "לשמור" על ילדיהם דרך הרשת המתוחה
על פתח החלון ,תמונה הצרובה היטב בזיכרוני.
אבי אחת ממשפחות העולים עלה ארצה כשנתיים לפני בני
משפחתו .הוא התערה בחיי הארץ ,דיבר עברית ,וגם בלבושו נראה
כבן היישוב הוותיק ולא כאחיו יושבי האוהלים .אחד מילדיו אושפז
במחלקה ,ובאחד מביקוריו הציע לנו את בתו הבוגרת ככוח עזר
לאנשינו במטבח.
הצעתו התקבלה ,והצעירה נקלטה בין העובדים לשביעות רצוננו.
בתחילה בטחנו בה .ואולם בבוקר שבת בהיר הגיעה הנערה למחלקה
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ופתחה את אחת הדלתות הנעולות .למחלקה נכנס אבי אחד הילדים
החולים ,שלף את בנו ממיטתו ויצא מבעד לדלת הפתוחה בדרכו
למחנה.
ברגע שהבחנו בכך יצאנו בעקבות "החוטף" ,אך ההמון שהתאסף
מנע מאתנו להשיגו .חזרנו למחלקה בתחושה קשה ,דואגים לשלום
הילד וגם לעתיד עבודתנו .זאת ,נוכח הפער הגדול בין תפיסת העולם
שלנו ובין זו של הורי הילדים החולים שבדעתנו ובידינו לעזור להם
להבריא.
למרות התסכול ,לא השתנה קצב העבודה ואף לא יחסנו אליה.
שתים-עשרה שעות עבודה היו המינימום במשמרת .למרות הקושי
הייתה האווירה בין אנשי הצוות טובה ,ואיש לא התלונן .הרגשתי
שאני עוסקת בעבודת קודש.
בעבודתי בראש העין פגשתי מקרי מוות רבים של ילדים רכים .היה
חדרון מיוחד שבו היינו מניחים את גוויותיהם של הילדים הפעוטים,
עטופות בסדין לבן לפי הכללים הנהוגים בבית החולים .כמובן לכל
גוויה הוצמד פתק עם פרטיו האישיים של הילד .כבר נפגשתי בעברי
מקרי מוות בעבודתי עם פצועי המלחמה ,והם היו קשים ,אך מראה
של גופת תינוק עטופה בסדין לבן נגעה בנימים מיוחדים בנפשי.
הודעה הייתה נמסרת למשרד המחנה ,שאנשיו הופקדו על ההודעה
להורים והמשך הטיפול בנושא .וכאן התגלתה בעיה .לא לכל ילד
היה שם משפחה .במקרים כאלה הוצמד לשמו של הילד שם האב –
פתרון שחיסרון בצדו ,שכן היו ילדים ששמותיהם ושמות אבותיהם
היו זהים לשמותיהם של צמדים אחרים ,אב־ובן .בעיה זו הייתה
מועברת לטיפול משרד המחנה.
המשרד טיפל גם בעניינים המנהליים הנוגעים לילדים שהועברו
לבתי חולים בסביבה לאחר שלא נמצא להם הטיפול הראוי
במחלקתנו.
למרות הקשיים המרובים – ולשמחת כולנו – הבריאו רוב הילדים.
אין שמחה גדולה ממראה ילד שהבריא חבוק בזרועות אמו ושניהם
מחייכים בצאתם מבית החולים לעבר ביתם ,גם אם הבית הוא אוהל
הלוהט בקיץ והדולף בחורף.
שנים לאחר מכן ,כשהתגלתה בעיית ילדי תימן "החטופים" ,הוזמנתי
כמו יתר חברי לעבודה להעיד בוועדה שהוקמה לבירור הבעיה
הכאובה .אנשי הוועדה רצו לשמוע מפינו פן נוסף להבנת התנאים
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שבהם עבדנו ולמצוא בקיעים שיכלו להוביל להבנת הפרשה
האומללה כולה .שמחתי לשמוע שבראש העין לא היו תלונות
על היעלמות ילדים שאושפזו במחלקת הילדים .ועם זאת עניתי
לשאלות שנשאלתי ,בהדגשה כי דברי מתבססים על עבודתי
'במחלקה זו .מתוך ניסיוני ניסיתי להצביע על אפשרויות שהיו
עשויות להביא הורים למסקנה שילדיהם נעלמו ,כלומר נחטפו לפי
תפיסתם:
אפשרות אחת הייתה העברת ילדים לבתי חולים מחוץ למחלקה
שבה טופלו ,בשעה ששם הילד עשוי להיות זהה לשמו של ילד
אחר; אפשרות שנייה – אשפוז ממושך של תינוק שהגיע במצב של
תת-תזונה קשה ,ואחרי חודשיים הוחזר להוריו בריא ,שמנמן ובוגר
בחודשיים בלי שהם ביקרו אותו ולו פעם אחת בתקופת אשפוזו,
בגלל חוסר תחבורה .תנאי חיים אלה גרמו למקרים שבהם הורים
התקשו להכיר את ילדם שחזר ,וסירבו לקבלו; ובינתיים נלקח הילד
למעון ילדים עד לבירור הבעיה .באותם מעונות הוחזקו גם ילדים
שהוריהם החליפו כתובת ,והמוסדות טיפלו באיתורם .אפשרות
נוספת היא קבורת ילד שנפטר בלי שדווח על כך להורים בזמן;
ומעל הכול חשוב לזכור ולהדגיש כי כשלים עשויים היו לקרות עקב
הקשיים בארגון עלייה כה מאסיבית שהגיעה בזמן כה קצר.
●
את העבודה בראש העין סיימתי עקב מצב בריאותי שלא מן הנמנע
התערער כתוצאה מעומס יתר (פיזי ונפשי) שבו הייתי נתונה
חודשים ארוכים .אושפזתי בבית החולים בירושלים ,ואחרי החלמה
והתאוששות יצאתי לחופשת מחלה.
בכך תם עידן עבודתי בבית החולים .הקשר עם הסרן מ"קופסת
השוקולדה" התהדק והעדפתי ללכת בעקבות לבלובי האהבה שבלב.
ויתרתי על קורס המיילדות ועברתי למרכז הארץ ,האזור שבו שרת
אבנר באותה תקופה.
בי"א באדר תש"י 28 ,בפברואר  ,1950נישאנו.
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סיפוק ב"מגע" בענף המיילדות :במסגרת עבודתי בתחנה לבריאות
המשפחה העברתי קורסים להכנה ללידה לנשים הרות ולבעליהן.
ב־ 1991פרשתי מהעבודה.
עם אבנר ידעתי כשלושים שנות זוגיות והורות מאושרות .ב־1979
נפטר אבנר והוא בן  59בלבד .הוא לא זכה להיות נוכח בחתונות
בנינו ,להכיר את כלותינו אלה ומרב ,את ששת נכדינו ואת אורי ניננו
הראשון.

התחלה חדשה בנתניה
זמן קצר גרנו בחדר בדירה בת שלושה חדרים שחלקנו עם שלושה
זוגות צעירים ,כשזוג אחד גר במיטבח .מצוקת הדיור נבעה מכך
שנתניה הייתה עיר קולטת עלייה .לאחר כחודשיים שדרגנו את
מגורינו .היינו לדיירי משנה בחדר אחד ,בדירת שלושה חדרים ,יחד
עם משפחה בת ארבע נפשות.
חדרנו-ביתנו שכן לחופו של הים ,והתמונה היא עדות לכך שנהנינו
מהמגורים בנתניה.
עברתי קורס מזורז בבריאות הציבור ,ושובצתי לעבודה בנתניה
ובמושבים בסביבתה .החלפתי את המדים הלבנים בירוקים – מדי
האחות בבריאות הציבור .מצאתי עניין בשדה זה של המקצוע,
כשקליטת העלייה שלה הייתי שותפה בעבודתי נתנה לי עניין
מיוחד.
ב־ ,1951אחרי לידתו של מודי ,עברנו לשיכון צבא קבע ברחוב
גולומב  35בגבעתיים ,ולא חזרתי לעבודה גם אחרי לידתו של אהוד
ב־.1953
ב־ ,1960ערב העתקת מגורינו לרחוב צפניה  8ברמת חן ,חזרתי
למדים הירוקים ועברתי קורס מלא בבריאות הציבור.
רצוני להיות מיילדת אמנם לא התממש ,אך ברבות השנים מצאתי
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אני ממשיכה להתגעגע ולומדת לחיות עם הגעגועים שדרכם עולים
זיכרונות משישים השנים שהייתי אתך ואתה אתי .זה מזכיר לי את
ה"גלים" שהיית שולח אלי כדי לזרז את בואי אליך כשנדמה היה לך
שאני מתמהמהת.
והיום אני כותבת כדי לספר לך מה קרה לי ואצלי מאז נפרדתי ממך.
ראשית חשוב לי שתדע שבשעתך האחרונה לפני שננעלה הדלת
מאחוריך לא היית לבד.

מכתבים לאבא ()2011
במקום אחרית דבר
כשהתירס יבשיל בגינה
אבא'לה יקר שלי,
כבר כמעט  25שנים שאני מתגעגעת .אני אמנם למודת געגועים אליך,
כי בין גיל שלוש לשש לחיי ,בעת שלמדת כימיה בברסלאו שבגרמניה,
היית בא הביתה רק פעם בשנה לחופשת הקיץ .בתקופת הציפייה
לבואך שימרתי את נוכחותך בעזרת חוש הריח שלי .מחבקת חולצה
שלך בזרועותי ,מקרבת אותה לאפי" ,מסניפה" בלשון ימינו וממלמלת
"פפקה ,פפקה" .אבא ,אבא .זו הייתה הדרך שמצאתי כדי להקל על
געגועי .ניסיון געגועי העבר אינו מקל על געגועי ההווה.
אז הבנתי או ידעתי שבבוא הקיץ ,כשהתירס יבשיל בגינה ,תגיע ותהיה
כמעט רק שלי.
ואילו בפרידה הנוכחית יש חוקים שונים .אמנם עונות השנה מתחלפות,
הקיץ מגיע בעתו ,התירס מבשיל בשדות – אך אתה לא מגיע ,וגם לא
תגיע בעונת הקיץ הבאה .ולא בכל עונה אחרת.
אני יודעת שב"שיכון הקבע" שאליו עברת בשלווה ובהשלמה לא ניתנות
חופשות ,ואיש עוד לא חזר משם ,כי כינויו הוא עולם שכולו טוב.

באותו יום בצהריים נפרדתי ממך תוך הבטחה לשוב למחרת בבוקר.
שעה קלה אחרי הגיעי הביתה הגיעו הגלים ששלחת אלי והקוראים
לי לחזור אליך ולהיות אתך-לידך .הודעתי לחיה שבדעתי לשוב מיד
לחיפה ואספתיה בדרך לבית החולים .וכשהגענו אליך מצאנוך שוכב
שלֵ ו ומחכה לנו .עיניך היו עצומות ולא יכולת לתקשר מילולית.
נותר לי להחזיק בידך באהבה רבה עד שכבתה נשימתך האחרונה.
וכהרגלנו בעת פרידות נפרדנו גם הפעם בנשיקה ,אלא שהפעם זו
הייתה נשיקה חד־סטרית .ידעתי שזו נשיקתי האחרונה לך .זה היה
בי' בתמוז תשמ"ז 7 ,ביולי . .1987
למחרת ליווינוך למקום משכבך האחרון ליד אמא .רבים הלכו אתנו
עצובים אחרי ארונך .בתום ה"שלושים" הקמנו מצבה ולא שכחנו לציין
שדויד-הורודוק היא עיירת הולדתך .חיפשנו גם מילים שתציינה את
דמותך .אחרי התלבטות לא קלה (חבל שלא יכולת לעזור לנו) החלטנו
על הנוסח הבא" :חכמה ,חן ואהבת האדם חברו יחדיו".
פרידתך הסופית מאתנו הייתה גם מפגשו הראשון של אמנון נינך עם
משמעותו הממשית של מושג המוות .אחרי שקיבל הסבר המתאים
לתפיסתו של ילד בן חמש ,הביע את רצונו לראות את המקום שבו
אתה נמצא .אהוד ואלה מילאו את רצונו ובטקס השלושים הוא היה
איתנו .הוא התקרב לקברך ,בידו הקטנה טפח בתקיפות על המצבה
ואמר" :לפתוח!! אני רוצה לראות אותו ".איזו נחישות מהולה
בתמימות היו באקט הזה.
עם לכתך חלו מספר שינויים באורח חיי .אחד מהם הוא שבמשך
תקופה ארוכה הפסקתי לפתור תשבצים .הצלחת לטעת בי את
האהבה לתשבצים מגיל צעיר .זה היה נושא משותף בינינו לשנינו.
גם בערוב ימיך ,כשרוח הקודש לא נלקחה ממך כתפילתך ומשאלתך:
"רוח קודשך אל תיקח ממני" – היינו מחליפים שיחות טלפון על
קשיים בפתרון התשבצים ,ואל מי אצלצל עכשיו?..
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לאחר זמן מה ,כששבתי לעולם התשבצים – מצאתי את עצמי לא אחת
רוצה לחייג אליך כשאני מצפה לעזרה במציאת מושג זה או אחר.
משך דורות היו הספרים מקור לידע והעיתונים מקור למידע; והנה
התפתח מדע המחשבים ומנסה לתפוס את מקומם .הוא מתיימר לתת
תשובות שאותן חיפשנו בספר ,במילון ובאנציקלופדיה.
המחשב מנסה להחליף את הדפדוף בספר תוך שימוש בגלגלת העכבר.
(אל דאגה ,אבא'לה ,זה אינו עכבר חי ,היצור שממנו כל כך פחדת ואני
בדמה עכבר ).אף אני
בשובבות ילדותית אופיינית לי הבהלתי אותך ֶ
למדתי את יסודות המחשב ומשתמשת בו לצרכים שונים .לא רציתי
לפגר אחרי הקדמה ולא להיות מסוגלת להבין "שפה" שמשתמש בה
נכדי .אבל על דבר אחד לא ויתרתי והוא השימוש
הדור הצעיר וביניהם ַ
במילון ,ואני ממשיכה להשתמש בו .בכל פעם כשאני מדפדפת בו
עומדת לפני עיני דמותך המחפשת אחרי עוד מילה ועוד מושג
שיעשירו את שפתך על אף היותה כה עשירה .זו עוד אהבה משותפת
לשנינו.
ומאהבה לאהבה; מאחר שהמכתבים היו התקשורת המקובלת באותם
ימים רחוקים – שמורים אצלי מכתבים רבים שלך .בקוראי בהם חזור
וקרוא ,נגלית לי שוב אהבתך הגדולה לכתיבה .איני זוכרת אם שיתפתי
אותך אי פעם בדמעות שזלגו מעיני כשהייתי קוראת במכתביך שיועדו
אלי למחנות הצופים ,לקורסים של ההגנה ולבית הספר לאחיות
בירושלים.
אני יודעת שלא התכוונת לכך ,אבל ַרכות הפנייה ,הרגשות המובעים
ועוד יותר אלה הטמונים והמרמזים על רגשות עמוקים יותר ,הם אלה
שפעלו כפי שפעלו.
אתה הוא זה שהרגלת אותי לכתוב מכתב שבועי לסבא וסבתא כתוספת
למכתבך" .נחמה'לי ,תוסיפי למכתב שלי" – היית אומר ,מבקש ,מזכיר...
ואין מסרב...
המכתבים שלי אליכם מבית הספר לאחיות ושאותם שמרתם באהבה
רבה הם עדות חיה לתקופה המשמעותית בחיי .אני מעיינת בהם מדי
פעם ושמחה לפגוש את נחמה'לי הנערה המנסה לבנות את עתידה
המקצועי .אני פוגשת בעובדות ,בחוויות ,בהתלבטויות ובמצבי רוח,
ואני נרגשת למקרא הדברים.
מתברר שאז כמו היום אהבתי לכתוב .אמנם כיום תם כמעט עידן
המכתבים ,אך אני עדיין דבקה בדרך תקשורת זו .כיום אני מייעדת
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את מכתבי בעיקר לנכדים כשהם מרחיקים מהבית לתקופה קצרה
או ארוכה; כמו מחנות הצופים בימי נעוריהם ,היציאה לצבא,
ונסיעות ל"טיול הגדול" כפי שזה קרוי היום ,כמו שעשו בזמנו מודי
ואהוד בני – נכדיך .אני שמחה להיווכח שהם שומרים על המכתבים
כפי שעשיתי אני ,כפי שעשית אתה וכפי שעשו רבים וטובים אחרים
שאתם הייתה לך חליפת מכתבים .והיום – לקראת ערוב יומם עושים
סדר בחפציהם ומציעים להעביר לי את העתקי המכתבים שכתבת
להם .כמובן שאיני מסרבת וקוראת בהם בשקיקה.
באין רדיו וטלוויזיה בימי ילדותי זכיתי לשעות איכות אתכם ההורים.
זכיתי לשמוע סיפורים על ילדותכם ועל נעוריכם .אתה אבא השלמת
זאת ביוזמת אהוד ,בריאיון מוקלט שערך לכבוד יום הולדתך ה־.87
ואני גיליתי בסיפוריך עולמות שלא היו מוכרים וידועים לי.
לנכדי סיפורים
גם כאן משיקות אהבותינו .שכן גם אני נוהגת לספר
ַ
מחיי – זיכרונות ייקרא להם .ומעיין זיכרונותי שופע .אני שמחה
להיווכח שהם אוהבים להקשיב לא פחות ממה שאני אוהבת לספר.
והיום אני מעלה את זיכרונותי על הכתב.
אבא'לה ,אני כבר בת  84לחיי ושמחה לבשר לך שתפילתי כתפילתך
ל"רוח קודשך אל תיקח ממני" אכן התקבלה .חיוניות הגוף והנפש
השתמרו לשביעות רצוני ,לא איבדתי את הסקרנות החיובית ואני
לא מתעצלת לנסוע לים כדי ליהנות מיפי השקיעה.
אני ממשיכה לקנות דעת בשטחי חיים המעניינים אותי ובוודאי
תשמח לדעת שחזרתי לפסנתר .אמנם לא לאותו פסנתר מוכר לנו
מילדותי שסיפור כרוך סביב רכישתו ,אלא לפסנתר חדש שאני
מפיקה ממנו צלילים נעימים ונהנית מהנגינה.
יחד עם זאת אני מודעת כי בגיל זה מפגר הגוף אחרי הנפש .השוני
שחל בקצב שניהם מובן לי ועל כן אינו גורם לי תסכול או עצב.
אני משתדלת לשמור על שניהם כדי שבבוא "יום פקודה" אענה
ל"קריאה" במצב לא פחות טוב משלך.
משום מה לא יידעתי אותך שלפני עשרים ושתיים שנה נוסף לך נין,
בן למודי ולמרב .שמו עמר-ראובן ,לכיבוד זכרך .הוא "מכיר" אותך
מהסיפורים ששמע אודותיך .הוא עלם חמודות ,קצין צעיר בצה"ל
בדרגת סגן .גורם נחת וגאווה לכולנו ובעיקר למודי הקצין הבכיר
בדרגת אלוף משנה ,שהשיג בדרגה אפילו את אבנר ה־סגן אלוף.
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גאווה
אבא שלי יקר,
אורי ,ניני

עמר ,נכדי

בשֹורה חדשה – ב־ 23באוקטובר  – 2010ט"ו בחשוון תשע"א –
קיבלתי תואר חדש והוא סבתא-רבתא ,או רב סבתא ,כפי שאתה
נהגת לומר .ענבלי וליאור בעלה העניקו לי נין שעבורך הוא ריבע.
שמו אורי-דב (דב על שם סבו של ליאור) וכמובן שהשמחה במשפחה
רבה.
כשמלאו לי  ,84לא ויתרתי על מנהגנו "לשחק" במשחק הגימטרייה
לשנות חיינו כפי שנהגנו לעשות יחד ,וכל אחד לחוד.
כמו "גיל אגיל" כשמלאו לך .87
או "חייב חיים" כשמלאו לך .88

שוב אני כותבת לך ,ושוב כמעט ופתחתי ב"מה שלומך אבא?" כפי
שנהגתי מאז ומעולם בחליפת המכתבים בינינו.
אך מיד חזרתי למציאות; שכן בעולם שבו אתה נמצא לא יכולים
לחול שינויים בשלומך ,כי הוא עולם שכולו טוב .וכך אני יכולה
להמשיך לכתוב ולהאמין שדברי יגיעו אליך כי טעות בכתובת לא
תהיה ,והודעה בלשון "לא ידוע" לא אקבל .וכי יכול להיות שאתה
"לא ידוע"? הרי בכל מקום שבו הופעת הבחינו בך מיד ,וכששמעו
אותך מדבר ,האזינו למוצא פיך באוזן קשבת .ועל כן גם לא מפליא
שנשארת בזיכרונם של אנשים כה רבים שאתם היה לך אפילו המגע
הקל שבקלים.

לצערנו נמנע מאתנו להמשיך יחד במשחקים האלה .אז אני ממשיכה
בעצמי כדי לא להפר את המסורת שלנו.

אולי יש גם מי שמרים גבה כשהוא שומע שאני נוהגת לכתוב לך .אני
אפילו לא טורחת לגרום לו להוריד את הגבה המורמת .מי שמתפלא
מעצם כתיבתי אליך גם לא יבין את הסברי .אני כותבת כי יש לי במה
לשתף אותך ואין לי ספק שדברי מגיעים אליך.

ואכן  ,זו המציאות בחיי.

היום אני רוצה לספר לך שבקיץ  2010נסעתי לדויד-הורודוק עיירת
הולדתנו לציון יום השנה ה־ 69לטבח יהודיה .במסע זה השתתפו
צאצאיהם של ילידי העיירה ,גם אלה שאבות אבותיהם היגרו

והיום מצאתי ש־ 84שווה בגימטרייה ל־אגיל לי.
אחזור ואכתוב.
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לאמריקה וקנדה בשנות העשרים של המאה הקודמת.
לבודדים שהאריכו חיים ,כמו יודל שיפמן ,ליטמן מור ,משה דושניק,
זלדה גולדמן ויוסף שולמן – לא עמדו הכוחות להצטרף למסע.
שער בנפשך אבא'לה שאני הילדה הקטנה שלך הייתי במסע הזה
"זקן" ילידי העיירה .הייתי היחידה שהגיעה עם מטען של זיכרונות
וחזרה עם מטען של חוויות שיצטרפו עם הזמן למטען הזיכרונות
הקיים.
במשך ארבעת ימי המסע הרגשתי שאני מתפקדת בדמות כפולה.
לפעמים אני נחמה'לה הקטנה שלך – "די מיעסקייט פון שטאט"
(ובעברית "הכיעור של העיר") ,כפי שכינתה אותי סבתה של
יענטע'לה כי לא רציתי לשחק עם נכדתה – ואתה אבא ִאתי .שוב
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מטיילת אתך בשדות ולאורך נהר ההורין שלנו ,ושוב אוספת לתוך
כיסי חלוקי נחל קטנים – בדיוק כפי שנהגנו לעשות בבואך לחופשת
הקיץ מלימודיך בברסלאו שבגרמניה
לפעמים אני "זקן" המשתתפים במסע ,מספרת סיפורי זיכרונות
מימי ילדותי בעיירה .גם אז אתה ממשיך להיות אתי.
ובכל פעם שאנחנו המשתתפים מנסים לברר בינינו למי מילידי
דויד-הורודוק אנחנו משתייכים – אני שומעת את ההערכה המובעת
בשומעם שאני הבת שלך .הנוסח השכיח הוא" ,אני אמנם לא הכרתי
את אביך ,אבל אצלנו בבית הוזכר שמו בהערכה הגובלת בהערצה".
וכמו תמיד – גם כאן ועכשיו אני גאה בך .גאה שאתה אבא שלי וגאה
שאני הבת שלך.
אנחנו משוטטים בדויד-הורודוק ,ואהוד ,בניו אבנר ואמנון – שהם
נכדי וניניך  -צמאים לכל פיסת זיכרון שלי .הם חוזרים ומבקשים
ַ
שארבה לשתפם בזיכרונות ממקומות קיימים ומזוהים על ידי,
ובזיכרונות מהמקומות שאינם קיימים עוד .זיכרונות מילדותי
בעיירה ,וזיכרונות עלינו כמשפחה מצומצמת וכמשפחה מורחבת.
נוכחותם לא נותנת לי לשכוח שאני כבר בעשור התשיעי לחיי ,ואני
משתדלת להרוות את צימאונם ממעיין זיכרונותי השופע.
גולת הכותרת של המסע הייתה הסרת הלוט מהאנדרטה שהוקמה
בגיא ההריגה.
ואלה הדברים שנשאתי בטקס .עדות לעוצמת המסע כולו .ואני
מודה לך אבא'לה שלי ,על שהיית אתי כל הזמן.

דברים בחנוכת האנדרטה | | 237

|  | 236יופי נחמה

אחותי חיה ואני בת השש – את דויד-הורודוק ,ועלינו לארץ ישראל
להגשים חלום ציוני.
היום הסתובבנו בעיירה שלי כשהיא ריקה מיהודים .אך איך היא
נראתה כשחיו בה יהודים?
על פניו היא נראתה כמו היום – בתי עץ קטנים מכוסים ברעפי עץ או
קש; בחצרות הבתים לול ,רפת ,גינת ירק ועצי תפוח ,אגס ודובדבן.
ובכל חצר באר מים שממנה שואבים את המים לתוך מכלים לשימוש
יומיומי בבית פנימה .שלא לדבר שגם בית השימוש הוא בחצר.
אחרי ימים גשומים הרחובות הבלתי-סלולים הופכים לשלוליות
בוץ ,ולא לחינם קוראים למקום אזור הבלוטס ,שפירושו שלוליות
בוץ ,וזה בנוסף לביצות הקיימות.

דברים בחנוכת האנדרטה
אני ,נחמה בן ש"ך – בן פורת ,ילידת דויד-הורודוק ,בתם של סימה
ונכדי
ושל ראובן מישלוב ,אף הוא יליד דויד-הורודוק ,ואתי בני אהוד ַ
אבנר ואמנון ,עומדים נרגשים מול האנדרטה שהוקמה לזיכרון עולם
למעשה הזוועה שבוצע על אדמה זו.
היום ,י"ז באב תש"ע (יולי  ,)2010לפני שישים ותשע שנים ,ובאקציה
שנייה – לפני שישים ושמונה שנים – הובלו ממרכז העיירה לכאן
כ 7,000-יהודים ,רובם בני דויד-הורודוק ,ויתרם שהגיעו ממרכז
פולין כשהם נסים מפני צבאות גרמניה המתקדמים מזרחה.
צעדנו היום באותה דרך שבה צעדו בני משפחותינו אל מותם;
זקנים ,גברים ,נשים וטף הובלו הנה ונרצחו בדם קר על ידי הנאצים
ועוזריהם שונאי היהודים מימים ימימה .הם נקברו באדמה זו שעליה
עומדת האנדרטה שעליה עומדים אנחנו.
וכך הפכה האדמה המקוללת לקדושה כשהיא רוויה בדם אחינו
הטבוחים – דויד-הורודוק ,העיירה שלי ,שבה נולדתי ובה גדלתי עד
שהחלו לנשוב רוחות המבשרות על הרע מכול.
אבא שלי חזה את הנולד ,ובשנת  1934עזבה משפחתנו – אבא ,אמא,

אך יש גם קיץ בעיירה שלי ,ואף כי גם אז יורד לעתים הגשם – התירס,
העגבניות והמלפפונים צומחים ,והילדים משחקים בחוץ כמו כל
ילדי העולם .ילדים ונוער טובלים ,שוחים ושטים בסירות הנקראות
לוטקס ,בנהר ההורין החוצה את העיירה שלי .עם בוא החורף קופא
הנהר ,ואת השוחים מחליפים המחליקים על הקרח .פה ושם יש
פתח חצוב בקרח הסגור בפקק קרח שנועד לאפשר לדוג את דגי
הפלוטקס מהנהר.
וכל העיירה שלי מכוסה אז בלובן השלג .ועם בוא האביב ,עת
הפשרת השלגים – מוצפים רחובות העיירה במי הנהר ,והתנועה בה
אפשרית רק על ידי שיט בסירות .למרות השמחה מהאביב המיוחד
יש גם הסובלים ממנו .אלה הם היהודים הגרים בבתים שאליהם לא
מובילות מדרגות ,והמים חודרים פנימה.
ומי גר בבתים של העיירה שלי?
משפחות יהודיות המהוות לעתים  40%מכלל התושבים
המקומיים.
אחינו היהודים שאותם אנחנו מספידים היום מובילים את כלכלתה
של דויד-הורודוק .סוחרים ,בעלי מלאכה ,מובילי עצים בזרם הנהר,
מפעילי התחבורה בעגלות וחברים פעילים במכבי האש העסוקים
כל השנה בכיבוי שריפות הפוקדות את העיירה לעתים קרובות .ויש
אפילו מבני העיירה היהודים שהם חברים במוסדות העיירה.
לכאורה ,על פני השטח נראים היחסים תקינים לחלוטין בין אחינו
היהודים ובין תושבי המקום .אך המציאות הוכיחה את אשר הוכיחה,
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גם האוכלוסיה המקומית באה לטקס

ועצם העובדה שאנו עומדים היום במקום הזה – מצביעה על עומקם
של שורשי השנאה כלפינו.
בעיירה שלי יש רבנים ותלמידי חכמים ,ויש חמישה בתי כנסת
שנועדו להכיל את מגוון הזרמים .החסידים והמתנגדים ,החרדים,
הדתיים והמסורתיים ,ואפילו החילונים פוקדים את בית הכנסת
בחגי ישראל.
איך חוגגים את החגים בעיירה שלי?
בחג החנוכה עומדות חנוכיות דולקות על אדן חלונות הבתים לבשר
כי חג אורים לנו היום .והילדים שמחים לקבל מעות חנוכה.
בט"ו בשבט או "חמישוסר" כפי שקוראים לזה בעיירה – אוכלים או
ליתר דיוק טועמים מהתמרים ,מהחרובים ומהתאנים ,ושרים שירי
חג בעברית.
בפורים מתחפשים קטנים כגדולים ומחלקים משלוחי מנות בין

תושבי העיירה ,בלי לדלג על עניי העיר.
לקראת חג הפסח נראים הורים וילדים ובידיהם ארגזים עשויים
מנצרים ,מרופדים בסדינים צחורים ופניהם אל המאפיות לקבל את
מנת המצות שהזמינו לחג.
בל"ג בעומר חוגג הנוער היוצא עם חץ וקשת מחוץ לעיירה ,אל
הטבע.
כך חוגגים בעיירה שלי את חגי ישראל.
החינוך שמאז ומעולם עומד בראש סולם העדיפויות של המשפחה
היהודית ,לא מאבד מחשיבותו גם בעיירה שלי .אין הבדל בין בנים
ובנות .החל מהחדר הישן שבו מלמדים ביידיש ,אל החדר המתוקן
שבו מלמדים בעברית ,עבוֹ ר בשנת  1917לבית הספר העברי
שהחזיק מעמד רק שנתיים בגלל גישת השלטונות המתחלפים
לבקרים לנושא החינוך היהודי.
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בית הספר משמש בית היוצר לכל תנועות הנוער :השומר הלאומי,
הנוער הציוני ,בית"ר ,השומר הצעיר ועוד .הקופסה הכחולה של
הקרן הקיימת לישראל ובולי הקרן קיימת הם חלק בלתי-נפרד
מהווי בית הספר .כולם שותפים לאיסוף תרומות והפצת הבולים,
והכסף משמש לגאולת אדמות בארץ-ישראל.
העברית נשמעת ברחוב באופן הטבעי ביותר ,ומעשה שהיה כך היה:
יוסף ברץ חבר דגניה מגיע כשליח מארץ-ישראל ,וכשהוא נוכח
בתופעת השפה העברית המדוברת בפי כול – הוא נדהם ומגיב כך:
"נדמה לי שאני מהלך בשבילי דגניה קיבוצי".
בבית הספר נלמד הכול בעברית פרט לפולנית הנלמדת כשפה זרה,
והמקצועות הקשורים לתרבות פולין נלמדים אף הם בפולנית.
נוסף לצד הלימודי ברמה הגבוהה מושם דגש גם על הצד החינוכי-
ערכי.
כל הפעולות מופנות בכוונה ברורה להכנת הנוער לעלייה לארץ-
ישראל ולהיותו שותף פעיל בבניית הארץ.
בראשית שנות העשרים ,עם הפיכתה של הציונות לתנועה מוכרת,
נרקם חלום לחזור ולייסד בית ספר עברי .ואכן שנת  1924משמשת
ציון דרך ,כאשר בעיירה שלי נפתח בית ספר עברי השייך לרשת
"תרבות" שהקימה בתי ספר וגימנסיות בפולין ובליטא.
יש לי הזכות להיות בתו של ראובן מישלוב ,פעיל ציוני בן דויד-
הורודוק ,שהיה בין יוזמי הקמת בית הספר ומנהלו הראשון בין
השנים  ,1930–1924עד שנסע לגרמניה ללימודים אקדמיים.
מאז הוקם בית הספר חל שינוי בחיי העיירה .שינוי שאפשר לכנותו
פלא .הכול מתייחסים לבית הספר כאל היכל .היכל לתרבות ,היכל
לחינוך .עוברות אך שנים מעטות ובית הספר הופך לגולת הכותרת
של רשת בתי הספר "תרבות" הקיימים ,וזאת בזכות הישגי התלמידים
וניהול בית הספר.
יש שנים שבהן לומדים בבית הספר  700תלמידים המשמשים גם
מפיצי השפה העברית .תנועת "בני יהודה" (ע"ש אליעזר בן יהודה,
מחיה השפה העברית) משמשת חוד החנית להפצת השפה .חבריה
נשבעים לדבר רק עברית .עברית בבית ,עברית ברחוב ,ועברית
אפילו עם התושבים הלא יהודים.
לא מעט קוריוזים קורים בגלל דבקותם לא להפר את שבועתם.

מסירות המורים היא ללא גבול ,והמורים המגיעים מערים גדולות
אינם מפסיקים להתפעל ולשאול איך הצליחו בעיירה קטנה להקים
מערכת חינוך כזו.
ילדים להורים מעוטי יכולת שאין ביכולתם לשלם את שכר הלימוד
אינם נשארים מחוץ לכותלי בית הספר .העזרה ההדדית והתמיכה
בנצרכים מוכיחות את יעילות המערכת.
תלבושת אחידה מונהגת כדי לטשטש את הפער בין המעמדות
הקיימים בכל חברה אנושית.
כשבני העיירה שהרחיקו לארצות הברית מגיעים לביקור ,הם
מתרשמים ומתרגשים למראה עיניהם ,ותורמים ביד נדיבה להקמת
מבנה נאות לבית הספר השוכן במבנים עלובים.
כך הופך בית הספר לבן טיפוחיהם של כל תושבי העיירה.
בוגרי בית הספר ממשיכים את לימודיהם בגימנסיה "תרבות"
שבפינסק או בווילנה .ועם גמר לימודיהם שם ,עולים צעירים רבים
לארץ-ישראל – הן במסגרת ההכשרות והן כתלמידים המיועדים
לאוניברסיטה העברית בירושלים ,המכירה בתעודת הבגרות של
בוגרי הגימנסיות העבריות.
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בית הספר פעל במתכונתו עד היום שבו הוחלף השלטון ב־,1939
והשפה העברית נאסרה להוראה .רק שנה אחת פעל בית הספר תחת
השלטון הסובייטי ובהתאם להוראותיו .עם תום השנה נסגר המוסד
המופלא שפעל ,לימד וחינך ילדים יהודים במשך שש-עשרה שנה.
מה שעלה בגורל בני העיירה שלי מאז פרוץ המלחמה ב־ 1939ועד
 1941כתוב בדמם על דפי ההיסטוריה של המאה העשרים.
ובדויד-הורודוק ,העיירה שלי ,ממשיך נהר ההורין לזרום ,ואניות
הקיטור משייטות עליו ומשמיעות מדי ערב צפירות כבימים ימימה,
והציפורים חוזרות ללינת לילה על העצים שבחצרות הבתים; אך
הבתים ריקים מיהודים  -פעם היו כאן יהודים ואינם עוד.
אנו באנו היום לגיא ההריגה של בני עיירתנו לומר בקול רם שאנחנו
זוכרים את מה שהיה כאן בדויד-הורודוק ואת מי שהיה כאן ואיננו
עוד.
וידע העולם שלא נשכח ושלא נסלח.
דברי על דויד-הורודוק ,העיירה שלי ,נאמרו במעמד זה לזכר כל
הקדושים וביניהם דודי שמחה מישלוב ,שנולד בדויד-הורודוק ,חי
בה ואהב אותה – ובבוא ימי חושך לחיי היהודים מצא מקום מקלט
שנתן לו תושב מקומי תמורת כסף .לא עברו ימים רבים וקבוצת
מקומיים נכנסה בדלת הראשית למקום מחבואו ,חבריה כפתו את
ידיו ואת רגליו ,הוציאוהו החוצה וגררוהו לאורך העיירה שלו שכה
אהב ,בעודם חובטים בו במקלות ,במוטות ,במגרפות ובכל כלי
משחית אפשרי .לפני שהוציא את נשמתו הספיק דודי שמחה להטיח
בהם קללות זועמות ,וזעק לנקמה.
גופתו נזרקה למאכל חיות ועוף השמים .היא אינה קבורה בין אחיו
כאן בבור ,אך נשמתו חברה אליהם ותישאר אתם לנצח נצחים.
ציפה לבית רטנר ,ולזכר
דברי נאמרים גם לזכר אשתו-דודתיֶ ,
ילדיהם ,בני דודי מירה'לה בת השלוש-עשרה ונח (נונו) בן העשר –
שלושתם נספו בגטו פינסק  -ולזכר קרובי משפחתנו בני משפחות
יכניץ' ,רטנר ופינקלשטיין.
יהי זכרם ברוך!

האנדרטה בדויד-הורודוק

