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מולי האורחת שלנו היום ,והיא שרה פרלמוטר לבית גוטמן ,ילידת  ,9191זה אומר שהיא כבר
בת  ,57אבל קשה להאמין ,נמרצת ,נראית צעירה הרבה יותר מכפי גילה .היא מארגנטינה,
ואת ה-ריש שלה אנחנו נשמע לאורך כל השעה הזאת ,מהעיר סַ ן-מרטין שליד בוּאנוֹס-איירס.
עלתה לארץ במסגרת מתנדבי חו"ל המח"ל בשנת  .9191הזכרנו את מתנדבי חו"ל שהיו
בשעתו כוח חשוב ומקור עידוד ללוחמים במלחמת העצמאות שאתמול ציינו  75שנה
להתחלתה ,אבל מלחמתנו לעצמאות טרם הסתיימה .אני מבין שנציגי מח"ל מתכנסים הבוקר.
שלום לך!
שלום לך.
מה ,יש כנס של מתנדבי מח"ל בדיוק היום?
היום .מדרום אמריקה .עם הריש שלי...
איפה הם עושים את זה ,בת"א?
ברחוב רוטשילד.
ואת לא יכולה להיות שם כי את כאן.
נכון.
לפני שהתנדבת למח"ל ,ובכלל ,התנדבויות מלוות אותך כל חייך ,גם היום .אבל לפני
שהתחילה תקופת מח"ל שלך ,היית בארגנטינה השלווה .זה נכון לומר השלווה ,לפחות אז,
כשבאת לאוויר העולם?
נכון.
אבל מעניין ,יהודים לא סתם נמצאים בארגנטינה .הם תמיד הגיעו מאיזה מקום אחר .בעיקר
מרוסיה .מאיפה ההורים שלך הגיעו?
סבא וסבתא שלי הגיעו מעל יד ביאליסטוק שבפולניה.
באיזו שנה?
ב.2002 -
אהה .ממש בתחילת המאה.
במסגרת של ההתיישבות החקלאית של הברון הירש .אימא שלי נולדה ביום שבו הם הגיעו
לארגנטינה .כשהגיעו לקחת אותם בכרכרה לבית לא-בית שהיו צריכים לקבל ,סבתי הרגישה צירי
לידה ,ירדה מהכרכרה יחד עם הבן הבכור שלה ,שהיה אז בן  ,10ואימא שלי נולדה ליד עץ,
כשהאח שלה היה המיילד לפי ההוראות של סבתי .לאימא שלי מלאו עכשיו בפסח בדיוק 200
שנה.
רגע ,אימא בחיים?
כן.
בגיל  57יש עוד אימא .זאת זכות גדולה .ואיפה היא חיה?

2

היא בבית אבות ברמת אפעל.
אה ,היא כאן באר.
הם עלו ארצה בשנת .55
עוד מתפקדת? מה עם הראש .צלול?
לפי הרגעים .אבל מכירה אותנו ו...
לא ,אני רוצה לדעת איך זה בגיל .911
יפה ,אז אנחנו עדיין שם ליד אותה לידה תחת העץ של אימא בת המאה.הם התחילו להתבסס
שם מן הסתם .משפחה ,איך היית מגדירה אותם? אבא ואימא...
משפחה נהדרת!
משפחה ציונית כבר אז?
מאוד מאוד ציונית.
זאת אומרת ,אני אומר לעצמי ,מאד מאוד ציונית ,אז למה מביאליסטוק לארגנטינה ולא לארץ
כנען?
כי אז ,הם באו בהתיישבות של הברון הירש לארגנטינה ,ב 2002-ולא באו לכאן.
אבל ,זה היה ...זאת אומרת ,אבא שלי התייתם מאמו בגיל מאוד מוקדם .מאוד צעיר ,ואחר כך גם
התייתם מאביו .בעצם ,האחים המבוגרים שלו היו צריכים לגדל אותו ,והיו לו הרבה אמביציות .הם
גרו שמה בשדה ,והוא התחיל קורס להנהלת חשבונות דרך הדואר .האחים קצת קינאו .קראו לו
הדיפלומט .שיש לו דואר כל שבוע.
אה ,חבל שלא היה אז האינטרנט .היה הרבה יותר קל ...והוא חיכה כל פעם לדואר שיגיע,
ולדואר גם אז לקח הרבה זמן.
בגיל  25הוא החליט לצאת לחיים עצמאיים.
לבד ,נסע לבואנוס-איירס ,ומשם נסע לאיזו
כתובת שנתנו לו .עד כדי כך הוא היה ,כמו
שאומרים בספרדית "גרינגו" שאמרו לו:
תראה ,אתה עולה לטראם ,ואתה נוסע ישר,
עד למקום הזה .ברגע שהטראם עשה סיבוב,
הוא קפץ( ...צוחקת).
טוביה גוטמן ,אבא של שריטה ,על הסוס בדרום ארגנטינה ,סביבות 1920

זה אופי יקי .אמרו לו ,ישר ישר ,ואם יש סיבוב ,צריכים לרדת.
העיקר ,הוא בכוחות עצמו ,בגיל צעיר ,הסתובב כאן ושם ,עם יושר פנימי ...משהו יוצא מהכלל.
והגיע לגבול עם צ'ילה ושמה היה חמש שנים .המשפחה בכלל לא ידעה איפה הוא ,והוא הצליח
לבסס את מצבו הכלכלי.
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עכשיו בואי נתקדם .ניגש לילדותך שם בארגנטינה .אם את ילידת  91כפי שאמרת ,אז משנות
השלושים וודאי יש לך זיכרונות .גם משנות הארבעים .מקום שליו ,הבנתי .לא מי יודע מה.
ובכל זאת ,הלכת לבית ספר יהודי?
בבוקר לבית ספר כללי ,ואחר הצהריים לבי"ס אידיש .אז למדו אידיש.
את שולטת בשפה האידית עד היום?
לא שולטת ,אבל מסתדרת .אחר כך תיכון.
כמה ילדים הייתם במשפחה?
שלוש בנות שכיום שלושתנו בארץ .אני הראשונה שבאתי ,ב 55-אחותי הצעירה ,והאחות המבוגרת
הגיעה לפני  5חודשים.
האחות המבוגרת בת כמה?
77
וגם לה יש אמא! שגרה ברמת אפעל.
פעלתי לא בתנועת נוער ,כי כשהקימו את תנועות הנוער חשבתי שאני כבר מבוגרת לזה ,אבל
פעלתי במרכז ציוני של צעירים .הרצאות ,שירים ,סיפורים על הארץ...
כל זה בסן-מרטין? אני רוצה טיפה להבין יחד עם המאזינים מה זה סן-מרטין ,עיר גדולה?
לא ,זה פרוור של בואנוס איירס 91 .דקות נסיעה ממרכז בואנוס איירס.
כמה יהודים חיו? בית כנסת היה לכם?
היה .באותו בניין שהיה בית הספר היהודי ,שמה גם כן בחגים היה בית כנסת.

שריטה בצעירותה ,שנייה משמאל ,עם אבא טוביאס והאחיות רחל ונעמי,
ועם בני הדוד – אהרון ובבה רוגובסקי2051 ,

את הלכת לבית כנסת?
לא .החלק המסורתי היה בבית של הדוד שיילד את אימא שלי.
הבית שבו גדלתם היה בית חילוני?
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היה חילוני אבל מאוד יהודי .עד כדי כך שאני התפלאתי כשקראתי סיפורים של שלום עליכם .ההווי
ששמה מתואר היה כל כך שונה משלי ,לגמרי אחר ,ואני הרגשתי כל כך מחוברת לזה .ואבא ,היה
במצב ,היינו משפחה בורגנית פלוס .אני לא עבדתי עד שלא הגעתי לארץ .רק למדתי תיכון,
אוניברסיטה.
היית בת  99נדמה לי כשעלית ארצה .נכון? עד גיל  99לא עבדת? היום זה נשמע סביר ,אבל
אז אני מבין ,יצאו לעבודה בגיל צעיר יותר .מה למדת שם בעצם?
התחלתי .אחר כך התחתנתי ועליתי.
התחלתי ללמוד פדגוגיה .כי אני סיימתי מורה כבר שמה .אבל מורה ארגנטינאית .אחר כך פה
בארץ השלמתי את זה בסמינר למורים.
והיית צריכה לעשות הסבה ,לפחות בתחומי ההוראה שלך.
אבל אנחנו עדיין שם .הגדרת את הבית שלך מבוסס .זאת אומרת שלא היו בעיות כלכליות.
לא ,לא .שום בעיות כלכליות.
אבל ,מה שאני מעריכה עד היום הזה :זה שהיה בית שלא היה חסר שום דבר מבחינה כלכלית,
אבל אימא שלי ,אף פעם זה לא היו לה תכשיטים או מעילי פרווה ,שום דבר של ,ככה ,עושר חיצוני.
אבל הרבה עושר פנימי אני מבין.
הרבה עושר פנימי.
העושר הפנימי ,התבטא באיזה צורות?
אבא שלי היה הראשון תמיד בתרומות שלו למגבית המאוחדת.
ואימא?
אימא הייתה עקרת בית .פעילה בויצ"ו.
שוב ,במסגרות ציוניות התנדבותיות .חלום לעלות ארצה היה להם אז?
כן ,עד כדי כך...
אם חיית שם עד גיל  99אז בוודאי שמעת על פלסטינה.
בטוח.
מה דמיינת? אני מנסה להיכנס לראש שלך .כנערה שחיה אז בארגנטינה ,עוקבת אחרי מה
שקורה כאן .כי התקשורת אז ,לא בדיוק כמו היום .אז מה ,לפי העיתונים התעדכנת?
היה עיתון שיוצא עד היום הזה ,שקראו לו "ארץ ישראל" נדמה לי ,ושמה כל הזמן צילומים של
הארץ וסיפורים ,הייתה גם הוצאת ספרים שהתחילה להוציא ספרים בספרדית מתורגמים מספרים
בעברית .שם ,למשל ,בין הספרים שקראתי ,היה מה שבספרדית נקרא Surcos Profundos
"חריש עמוק" שנכתב על ידי חבר מקיבוץ של השומר הצעיר .כשקראתי את זה ,אמרתי :בקיבוץ
אני רוצה לחיות.
שם כבר הבנת שאת רוצה לחיות בקיבוץ? הכל בגלל הספר?
וההווי .ההווי הבורגני לא סיפק אותי .אני לא מתנועת נוער ,אבל מ"הצעירים הציונים" עשו גם כן
מחנה קיץ .אני חזרתי מאושרת מהמחנה הזה.
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איך דמיינת לעצמך שם את הקיבוץ?
אז ככה .חשבתי זהו .רק לתרום ,רק לתרום ,ולחיות יחד ,ולא החיים האלה שאין להם תוכן.
זה נשמע משה ו נאיבי ,אני חייב להודות .משהו יפה ,אבל אנחנו כאן במדינה ,שמי שחושב
כמוך ,מיד מדביקים לו תווית של פראייר .כן ,אבל את לא מרגישה לאורך כל הדרך ,ואת
תרמת לכל אורך הדרך ,שאת "פראיירית" .נכון? את לא מרגישה כך.
לא .בשום פנים ואופן לא.
גדלת בבית שנשא את שם המשפחה גוטמן.
מגיעים לגיל  .99עוד שאלה שרציתי לשאול אותך ,נוגעת לאנטישמיות :הרגשת אנטישמיות?
כן .הייתה אנטישמיות סמויה .לא חזקה ,אבל ...זה היה ,רוּסוֹ דה...
מה זה רוּסוֹ?
במקום יהודי ,אמרו רוּסוֹ.
כי מה?
כי ,זה היה לפני העלייה של הייקים ,שבאו מגרמניה.
רוסו זה מהמילה רוסיה .מהמילה רוסי .אז זה היה כינוי גנאי .כשאמרו רוסי התכוונו ליהודי.
כן כן ,התכוונו ליהודי שבא ממזרח אירופה .הם חשבו שכל היהודים באים מרוסיה.
כילדה הרגשת משהו בבית הספר? שלעגו ,שהקניטו.
לא.
לא היית בקטע הזה.
כשהחלטנו לעלות לארץ ,וזה היה באמצע המלחמה ,ואחרי שבררנו ,כבר היה אז קונסול
בארגנטינה ,אם בכלל יש אפשרות להגיע לארץ בתקופה הזאת ,אז אמרנו :אנחנו מתחתנים .באנו
הביתה ואמרנו ,אבא ואימא ,אנחנו מתחתנים ועולים לארץ .וידעו ,באים למלחמה .ואבא ,מה אבא
אמר לי? אני גאה ,שיש לי בת כזאת וחתן כזה שמגשימים את האידיאלים שלהם.

בחתונה של שריטה ויוסף .בואנוס-איירס  .2091מימין לשמאל :משה גוטמן ,טוביאס ופאולינה גוטמן,
יוסף ושרה פרלמוטר ,עדה ,לאה (גל) ושלמה פרלמוטר.
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הפסקה עם שיר :שלישיית מפלסים ,פולי הקפה.

עכשיו הדרך מארגנטינה .יוצאים מתי? אנחנו בשנת  ?91המדינה כבר נולדה?
כן .זה היה בתקופת ההפוגה השנייה.
הבנתי.
יצאנו במסגרת של מח"ל ,אבל לא עברנו אימונים לפני כן.
אני חייב לציין .כבר היית נשואה אז .נערה בת  99שהתחתנה מתי?
אחרי שהחלטנו שאנחנו עולים ,קבענו תאריך לחתונה.
ואיפה התחתנתם? עוד שם?
כן .ותיכף עלינו .לא הקמנו בית שמה.
חתונה גדולה?
אנחנו ,אף אחת משלושת האחיות ,לא התחתנה באולם .זה היה סגנון החיים שלנו.
אז חתונה צנועה.
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התחתנו בבית של ההורים .רק החופה ,מכיוון שהיו גם הרבה מוזמנים מצד בעלי ,הייתה בבית
כנסת מאוד גדול בבואנוס איירס ,שמה הזמנו לבית הכנסת לחופה .ואחר כך חתונה מצומצמת
בבית-ההורים.
מה שם בעלך?
יוסף.
יוסף פרלמוטר .זה הגבר שנישאת לו .הוא כבר היה איש שעובד ומתפרנס ומפרנס?
כן ,הוא היה בעל תואר אוניברסיטאי.
באיזה תחום הוא התמחה?
הוא היה רואה חשבון .הוא היה אדמיניסטרטור ורואה חשבון של חוות מאוד גדולות שהיו לדוד שלי,
במוזסוויל .שמעת על מוזסוויל? זאת הייתה העיירה המרכזית של ההתיישבות של הברון הירש.
זאת אומרת שלו הייתם נשארים שם הייתם מבוססים כלכלית יפה מאוד.
כן ,בלי שום בעיה .ו ..הוא היה ישר כמו שהיה אבא שלי .כנראה בגלל זה בחרתי בו.
את אומרת היה מפני שהוא הלך לעולמו בשנת  11נכון?
בשנת  .11כן.
אז ,למשל ,הסוכנות שילמה את הכרטיסים ,כי באנו במסגרת מגויסים .כמה בערך הייתם?
את זוכרת?
הקבוצה הזאת הייתה כ 25-איש.
יש לך תמונה יפהפייה שבה אתם יושבים על סיפון האונייה.
הוא אמר :לי יש כסף ,למה שהסוכנות תשלם לי כרטיס? אז הוא שילם .אבל מכיוון שכולם לא היו
בקבינות ,אז גם הוא ,למרות שרק התחתנו ,לא היינו שנינו יחד .אני הייתי בתא של  100נשים והוא
היה בתא של  500גברים.
למרות שלא הייתה לו בעיה לסדר קבינה.
לא ,בטוח שלא.
אבל הוא הרגיש שכך זה יותר נכון .הוא יהיה כאן ואת תהיי שם .והוא עוד שילם את מחיר
הכרטיס .איזה גבר נאיווי .לא מוצאים אנשים כאלה היום .אומרים לו בחינם והוא אומר לא – לי
יש.
במכתבים שהוא כתב לי ממוזסוויל לבואנוס-איירס האידיאליזם עומד מעל לכל .לא יהיה לך קל ,אני
יודע ,אבל זאת הדרך שלנו ,וזה מה שאנחנו צריכים לעשות .הוא היה מאוד החלטי ומאוד
ביצועיסט..
נחרץ
והיה ברור לו שהוא בא לארץ .דבר שהוא היה צוחק עלי .הוא היה אומר לי – את מאוד
אידיאליסטית ,אבל לו לא היית מתחתנת איתי ,היית נשארת ציונית בארגנטינה .אבל הוא לא חשב
בדיוק על קיבוץ .אני מי שדחפתי לקיבוץ .ואחר כך ,מהרגע הראשון שהגענו ,הוא הפך לדמות
מרכזית .היה מרכז משק  29שנה.
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זהו ,השאלה אם האופי שלו באמת התאים לקיבוץ? כי הוא יכול היה לעשות חייל בתחומי
כלכלה במשטר קפיטליסטי.
כן ,ואחר כך הוא עבד עם הרצפלד והיה ראש מרכז החקלאי.
אבל את רצה ...זה כבר במסגרת הקליטה שלכם .ואני עדיין רוצה ללוות את סיפור העלייה
שלכם .אתם עושים את כל הדרך מבואנוס איירס יצאתם?
לגנואה ,איטליה.
כמה זמן הייתם באיטליה?
שלושה ימים.
שלושה ימים ,וכבר עולים לאנייה כדי להגיע ארצה .איזו מין אנייה זאת הייתה?
דה-קרפי .אונייה שהיה לה דגל מפנמה ,אבל כל הצוות היה יווני .ולמרות שזה היה כבר אחרי קום
המדינה ,היו בה תנאים של אוניית מעפילים .הקיבולת הייתה ל 250-איש והיו שם .000
פי  9נדחסתם לתוך האונייה הזאת .זה היה מסע לא פשוט.
למזלנו נתנו לנו להיות על הסיפון ולא בבטן האנייה.
מי היו האנשים באונייה?
פליטים מאירופה.
אה ,בעיקר פליטי שואה .אני רואה בעיניים שלך ובנענוע ראש .מה המחזה היה?
זה היה מאוד קשה .אנחנו לא חיינו בכלל את כל הזוועות .קראנו.
למזלכם.
למזלנו.
על מה שקרה ,מתי נודע לכם? אני מדבר על הזוועה האמיתית.
בארבעים ושתיים.
ב 9199-כבר ידעתם שיש זוועות ממש?
כן.
אפילו כאן עוד לא היו בטוחים.
כן ,כן .אני זוכרת שהיתי בתיכון ,והבאתי עיתון להקריא לחברים בכיתה :תראו מה כתוב שקורה
באירופה .וזהו ,היינו שייכים לשכבה מבוססת של יהודים ,ופשוט לא נתקלתי.
מה ראית?
אנשים במצב ..השיחות ביניהם.
פיתחת איתם שיחות על האונייה?
לא יכולנו .הם דיברו כל מיני שפות שאני לא ידעתי .היינו בינינו .היה לנו מאוד קשה.
לעומת זה ,אני כותבת במכתבים ששלחתי להורים ,שפגשנו באונייה צעירים מישראל שנסעו
לאירופה להעביר את הפליטים דרך הגבולות ,וכמה שאנחנו הערכנו אותם.
את אותם שליחי עלייה.
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כן .איזה בחורים צעירים .מה שהם כבר הספיקו לעשות בחיים .מה אנחנו עשינו לעומתם? תראו
מה שהם עושים.
רגע ,שליחים כאלה היו גם שם ,בארגנטינה?
שליח אחד ,כמו שסיפר ראול ,בא כדי לאמן את החברה להביא אותם לצבא .אבל באירופה מצאנו
את השליחים הצעירים שהעבירו את הגבולות.
לבושים בחאקי? את זוכרת?
לא .הם לא היו בתור חיילים

.

שלושה ימים נמשך המסע מגנואה עד לנמל חיפה.
משם ישר ל"שער העלייה"
מגיעים .התרגשות גדולה הייתה אצלכם?
אני כותבת להורים .כשראינו את האורות של חיפה..
זה אומר שהגעתם בלילה?
כן בלילה .יצאנו כולנו לסיפון ,לראות את ה ...וכבר
החליפו את הדגל והניפו את דגל ישראל.
עד שלא הגענו ,למרות שהמדינה כבר הייתה קיימת,
אבל זה היה באמצע המלחמה .הניפו דגל ישראל רק

שריטה לאחר החתונה2091 ,

בקרבת חיפה ,והחברה הישראלים לקחו את פיקוד האונייה.
וליבך התמלא מן הסתם בגאווה .הנה דגל ישראל מתנוסס ,והעיר חיפה ממול .יורדים בחיפה
בלילה ,את אומרת.
אני לא זוכרת איך הגענו מהאונייה לשער העלייה תיכף .בעלי מאוד ביקש שיתנו לו לגשת
לכתובת ..לא היה אדם אחד שהכרנו.
לא היו לכם קרובי משפחה.
כיום יש לנו פה משפחה ענפה.
כן ,אבל אז.
אז אנחנו היינו הראשונים מכל המשפחה הענפה ,שהגענו לארץ .אבל דוד לסקוב ,זקן החיילים,
שנפטר במדים ,אשתו ,ציפורה ,הייתה בת דודה של אימא של בעלי .נתנו לו לצאת ,והוא הגיע
לבית שלהם ,חזר ואז נתנו לשנינו לצאת אליהם לשעתיים .משם לעתלית.
כמה זמן הייתם בעתלית?
בעתלית היינו ..קודם  5ימים .ואחרי שאני מאוד ביקשתי ....כי שמה קיבלתי את השוק.
האידיאליזם נפגש עם המציאות.
מה הדהים אותך? מה הפריע לך?
מהאנשים שהיו באוניה ,אלה היו אנשים יותר מבוגרים או בחורים ,שהלכו למחנה של הבחורים.
בעלי היה במחנה של הגברים .אני הייתי לבד ,בלי שהייתה לי נפש חיה שיכולתי להחליף איתה
מילה .הייתי באוהל .היו בנות מהונגריה ,רומניה ,פולניה ,ואני הרגשתי ..ולא ראיתי את הארץ ,לא
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ראיתי כלום ,ישר למחנה .והתחלתי ,כלומר בעלי – שידע עברית ,לבקש שיתנו לנו כמה ימים .אני
רוצה לראות את הארץ .והיא אמרה :אני לא יכולה ,זה אמצע המלחמה.
בסוף ,מכיוון שסיפרנו לה שהתחתנו ותיכף עלינו ,היא אמרה :אתם יודעים מה ,נעשה כאילו רק
עכשיו התחתנתם ואני אתן לכם  20ימים חופש.
ככה נתנו? הייתה אפשרות לארגן חופש  91ימים?
כן ,אבל החופש הזה נגמר מהר מאוד.
מה ,לא הספקתם  91ימים אה?
לא .אחרי שביום הראשון מרוב התרגשות בבית של לסקוב אני חליתי ,ואח"כ התחלנו לנסוע
לכתובות שנתנו לנו ,באמצע הדרך עלה מ.צ .ביקש את הפס וביטל אותו .ואנחנו לא ידענו למה.
הוא אמר לחזור למחנה .אנחנו אפילו לא ידענו איך לחזור משם למחנה .הגענו לכתובת שהייתה
לנו ושאלנו מה קרה? רצחו את ברנדוֹט.
אה ..אלה היו הימים.
ביטלו את כל החופשות ,ונסענו למחנה .שם כבר הרגשתי אחרת .השלושה ימים שהספקתי קצת
לפגוש אנשים ,לראות את ת"א ,לראות את חיפה .לא היה לי שום בגד ,הייתי עם בגדי חיילת.
אם אני מנסה להפיק לקחים ממה שעזר לך ,זה שכשאתה מביא עולים ,קודם כל ,לא להכניס אותם
לאוהל ולא לבית .לקחת אותם לטיול של  5-20ימים ואח"כ להתחיל לחיות.
ומשם למפלסים?
לא ,מפלסים עדיין לא הייתה קיימת .אבל באחד הימים הגיע נציג של הקיבוץ המאוחד שקיבל
הודעה מארגנטינה שאנחנו מיועדים לגבת .למה לגבת? כי ב 97-הגיעה הקבוצה הראשונה
שהייתה בהכשרה בארגנטינה היו כבר בגבת .אנחנו הצטרפנו אליהם ,ושמה מאוד רצו שנישאר
כולנו ,כל הקבוצה .הם אמרו :מאז שבאנו מינסק ,לא פגשנו קבוצה אידיאליסטית כמוכם .אבל
אנחנו אמרנו – לא! אנחנו רוצים קיבוץ משלנו .הציעו לנו בעמק ,אמרנו – לא! אנחנו לנגב.
למה לנגב?
כי היה יותר חלוצי .הנגב לא היה מיושב כמו עמק יזרעאל.
הבנתי .אז מטעמי אידיאליזם אתם רציתם דווקא למקום הפחות מיושב.
נכון .ב 21-ביוני  90ייסדנו את קיבוץ מפלסים ,שהוא הראשון שנוסד ע"י עולי דרום אמריקה.
אז לפי החשבון הזה ,חגגתם שם  71שנה לפני שנתיים ,נכון? ואז עשו ממש חגיגות שם
במפלסים? כמה מנתה החבורה הזאת שייסדה את הקיבוץ? כמה התחלתם שם?
טוב ,באותו יום הצטרפו כל אלה שהיו בצבא ובמח"ל ,אבל הקבוצה שהייתה בגבת מנתה כ .10-זה
הכל.
עשרים ,אבל אידיאליסטים ,שמאמינים ,וזה לא היה כל כך פשוט .מה עוד? כשהגעתם
בעיצומה של המלחמה ,מלחמת העצמאות ,ורבים מהחברה של מח"ל הצטרפו למלחמה ממש,
וחלק ,לצערנו הרב ,נפלו לא?
היה לנו מזל יוצא מהכלל .אף אחד מהקבוצה שלנו לא נהרג.
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אף אחד לא נפל במלחמה למרות שהשתתפו.
כן ,השתתפו בשחרור צפת ,השתתפו במלחמות בעמק ,כן ,ואנחנו עוד כשהיינו בגבת ,היו הפצצות
על משמר העמק ,אנחנו גרנו בצריף כדוגמת הצריף המפורסם של דגניה .ערב אחד כשהייתה
הפצצה ורצנו ,כל הצריף רעד( .צוחקת)
אני מנסה לדמיין לגור בצריף ,בתנאים האלה ,מים זורמים אני מתאר לעצמי שבהתחלה עוד
לא היו כל כך.
לא ,שמה בצריף לא .מקלחות ציבוריות ,שירותים ציבוריים.
יפה .מזגנים ,מי חלם אז .בטח היה חם ,בקיץ.
לא כל כך ,לא נורא .אבל המעניין ,אני רוצה לספר .ביום שנכנסנו לחדר הקטן בצריף ,ואני הוצאתי
קצת מהדברים שהבאתי ,וזה היה בעצם החדר הראשון שלנו בתור זוג נשוי.
אה ,סוף סוף יכולתם להתייחד קצת .עד עכשיו לא נתנו לכם הזדמנות ,באנייה ,במחנה בעתלית..
ואני הייתי מאושרת .ארון שהיה מסגרת עם וילון ,וארגזים כמו שהיו אז ,ואני באתי מבית בורגני.
ולא היו לך הרהורים שאמרת ,אוף ,אני רוצה לעזוב הכל ולחזור לארגנטינה?
לא ,אף פעם.
שהרי ההורים שלך עוד היו שם ,נכון?
הם באו לבקר .הם היו ביום שיצאנו להתיישבות .הם באו לגבת ויצאו יחד אתנו..
הגיעו לביקור?
הגיעו לביקור ב ,90-ואבא הביא שקית אדמה ממוזסוויל ,כאילו החלפה של חקלאים ,ולקח בחזרה
לארגנטינה ,שקית אדמה של מפלסים.

שרה החלוצה בראשיתו של קיבוץ מפלסים2090 ,

שריטה ויוסף .שרה בהריון עם ורדה2050 .
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יפה ,זאת מחווה שלא הייתי חושב עליה .בכל מקרה ,יש עוד קטע קטן מחייך ,שבו את עוזבת,
יחד עם בעלך ,מתי זה היה?
נסענו ב 52-וחזרנו ב.55-
ב ,79-כשכאן תקופת הצנע ,מה הביא אתכם לחזור? מה זה היה?
שלחו את בעלי .שלחו לא כמו שליחים .לא היתה לנו משכורת .גרנו בבית של הורי ,לבדוק איזשהו
פרויקט שיעזור לנו להתפרנס בקיבוץ שרק עכשיו נוסד.
אז זו הייתה שליחות.
שליחות ללא משכורת .הוא ייסד שם חברת מניות שעם הכסף הזה קנינו טרקטורים גדולים ואח"כ
בנו לולים שהיו שייכים לחברה.
אז שנה וחצי הייתם שם ,אבל כשחזרתם כבר חזרתם בהרכב מורחב יותר.
לא ,נסענו כבר עם תינוקת בת שנה.
אה ,פה נולדה תינוקת ,בתך הבכורה ,שהיא כבר בת  71פלוס ,אני לא מאמין כשאני רואה
אותך כאן ..אבל משם חזרתם לא רק עם הבת ,אלא גם משפחה מורחבת...
אחותי ובעלה.
אז גם אחותך הצטרפה ,והם גם החליטו שהם באים לקיבוץ שלכם?
לא .היא הייתה דווקא בתנועה ,אבל גיסי היה רופא .הוא לא  ...היה מאוד מאוד ציוני ,פעיל מאז
שהוא היה בן .25
אבל קיבוץ זה לא היה בשבילו.
קיבוץ זה לא .אחותי כן ,אבל הוא לא כל כך .אז הם באו לשנה הראשונה ,פרופסור דורון ,באו
לקיבוץ גברעם .היא הייתה אחות בטיפת חלב באשקלון ,והוא היה רופא באזור .אחרי זה עברו
לבאר שבע והם שמה ממש מקבוצת וותיקי באר שבע .עכשיו הם גרים בתל אביב .הוא אחר כך
היה רופא מחוזי ויושב ראש קופת חולים...

מימין :יוסף ,שלמה ועדה פרלמוטר ,שריטה ולאה.
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עכשיו קצת על הקליטה שלך כאן בארץ :לגבי השפה ,השפה העברית ,כי היום ,מה שמעניין,
שרה ,את ממשיכה ללמד .בגיל  17בדרך כלל יוצאים לפנסיה ,אבל את בגיל  57ממשיכה
ללמד.
לפני שניגע בנקודה הזאת ,מסמנים לי ,יש טלפונים....
מטלפן פיבה ,ברוך שחר,
הוא מלמד אותי אורגנית...
אז יפה ,את גם לומדת ,אורגנית ,וגם מלמדת .מה את מלמדת בעצם?
אני מלמדת בכיתות י"א בגרות ללשון.
לשון עברית?
כן ,בדיוק.
כן ,כשהגעת ארצה ,בעלך ידע עברית ואת לא.
ידעתי טיפלה.
אז מהטיפלֶ ה הזה לבוא היום וללמד לשון לבגרות ,את אומרת .אז קודם כל מה זה ,אהבה
לשפה?
לא יודעת .אני למדתי באוניברסיטה גם פה בארץ.
מה למדת? איזה תחום?
למדתי תולדות עם ישראל ומחשבת ישראל .אמרתי ,אני מחנכת כל השנים .אבל ללמוד ,אני רוצה
ללמוד על העם שלי .ומעניין שבעלי ,שהיה בתחום המשקי והכלכלי כל השנים ,כי הוא היה מרכז
משק  29שנה ,בהפסקות של תפקיד חוץ ,ומזכיר תק"ם וכו' וכו' ,כשהוא יצא ללמוד ,יצא ללמוד
תולדות עם ישראל ומחשבת ישראל ,וגמר תואר שני בהצטיינות חודש לפני שהוא נפטר.
באיזה גיל הוא נפטר ,בעלך?
00
בגיל  11ועד הרגע האחרון למד וקיבל תואר .את אומרת מחנכת .אני רואה בעיניים שלך .זה
מסוג הדברים שהיה פעם ,והיום פחות ופחות .תגידי לי מה דעתך .כשאומרים מחנכת ,זה לא
סתם .אז בואי תסבירי לי .מה התפקיד של מחנך בבית ספר ,מעבר לתואר הזה ,את יודעת.
אני לא המחנכת של הכיתה ,אבל אני מרגישה שאני מחנכת .הקשר הזה עם היחס אליהם ,שמעתי
לפני כמה ערבים ,אני שומעת הרבה רשת א' ,איזו תוכנית שהייתה על אלימות בבתי ספר .הופיע
מנהל של תיכון עירוני בת"א ,ונציגה ממשרד החינוך וכו' .בין היתר ,הם אמרו :כשאנחנו מדברים
על אלימות של תלמידים ,אתם שמתם לב איך המורים מתייחסים לתלמידים? ואני אומרת בבי"ס,
מכיוון שאני יותר מבוגרת ,אני מרשה לעצמי להגיד למורות הצעירות :בנות ,ככה ,התנהגות בחדר
מורים .נורמות של התנהגות ,נימוס ,התייחסות לאדם.
את יודעת ,כשאומרים ערכים ,אפילו המילה הזו נשמעת כאילו מיושנת .ואצלך הערכים עדין
מאוד חשובים.
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אני חושבת שבלי ערכים ,מדינת ישראל לא תוכל להתקיים .אני לא יודעת באיזה סדר עדיפות ,אבל
זה לא רק בטחון .אם לא יהיו ערכים ,אם לא יהיה מה שאני מרגישה בתור יהדות ,כי אני לא
דתייה ,אבל למדתי ,רציתי להכיר .מה שזה היהדות של הנביאים .החלק המוסרי ,החלק
האוניברסלי ,החלק שככה אני הכרתי את היהודים בארגנטינה .למשל ,אישה ארגנטינאית הייתה
אומרת :אני רוצה להתחתן עם יהודי ,כי יהודי לא מרביץ .ופה ,אני חיה בארץ ,כשכל יום..
את קוראת ידיעות על אלימות כלפי נשים.
ואני אומרת ,איפה? ולמה?
מה היה המצב המשפחתי שלך ושל בעלך ,שאמרנו שהלך לעולמו בגיל  11עוד בשנת .11
הבאתם ילדים לעולם .כמה ילדים?
שתי בנות ובן .הבן שיושב כאן מעבר לזכוכית? וגר בירושלים.
מישהו מהילדים נשאר בקיבוץ?
לא ,אף אחד משלושתם.
איך את מסבירה את זה?
יש כל מיני גורמים ,וכל אחד לפי הסיבות שלו .למשל הבן ,ממשיך להיות מאוד קשור למפלסים.
הוא היה עכשיו ביום העצמאות במפלסים ואמר "אני מרגיש כל כך טוב פה".
הבן יושב כאן עם הבן שלו ,זאת אומרת הנכד שלך?
כן.

שריטה עם בני הדורות השני והשלישי ועם אמא שלה  -פאולינה
מימין :למעלה :ורדה ובני שילה ,ישעיהו בן אהרון מחזיק את מתי ,שריטה ,רוני שילה-דובנוב
למטה :שולמית בן אהרון ,ענת שילה ,אדירה בן אהרון ,פאולינה גוטמן ושלומי פרלמוטר.
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חמוד בצורה לא רגילה .בן  1נכון? איך קוראים לו?
יוספי ,על שם בעלי.

שריטה ויוספי בבר המצווה שלו ,ספטמבר 1005

גם כשהוא מגיע לקיבוץ אומר שהוא רוצה להישאר שם?
כן.
באמת ,הוא אוהב את החיים בקיבוץ?
הוא אוהב להיות אצל סבתא ,ובברכה (צוחקת).
לגבי בנך ,הוא חי חיים שראויים לתוכנית רדיו .ספרי לי במשפט אחד.
הוא פעיל מאוד ב"אלול" .המוסד הזה של לימודי יהדות משותף לנשים ,גברים ,חילונים ודתיים,
והוא בעצמו נשוי לדתייה.
לך זה נראה חיבור טבעי נכון?
(בקטע על אדירה ...בדיוק החליפו צד בקלטת)
הבכורה ,היא גרה ברחובות ,היא ביולוגית ,גמרה מסטר בביולוגיה ,ועכשיו עובדת בהוראת מדעים
במכון ויצמן ,ובעלה הוא פרופסור במכון ויצמן ,ראש המחלקה לגנטיקה מולקולרית.
איך קוראים לה?
ורדה שילה ולבעלה – בני שילה.
עוד מילה על הקיבוץ כיום .הוא בטח לא דומה למה שהוא היה.
כואב לי ,אבל לכל הפחות אני מרוצה שהרקמה החברתית לא נשברה כפי שקרה בהרבה קיבוצים
שהתחילו עם השינויים .החגים הם חגים ,אין קרע חברתי ,אומנם אנחנו ,השכבה הוותיקה מאוד
מפחדת ממה שיקרה איתה עתיד.לי באופן אישי יש חיים מאוד מלאים .יש לי  21שעות הוראה ואני
יוצאת ונפגשת עם נוער .אני מאוד פעילה במועדון לגיל השלישי .עכשיו ב 12-במאי ,מארגנת ערב
על חברים מהאזור שבאו בהעפלה.
ויכולנו עוד להמשיך ,אבל אנחנו חייבים להיפרד כאן .לעונג רב היה לי לארח אותך ,שרה
פרלמוטר לבית גוטמן.
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תמונות מספרות:

שריטה ,טוביאס ורוסיטה 2095

נישואין ,10.0.2091

בבית הכנסת

ובבית גוטמן
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מימין :פאולינה ,יוסף ,שריטה ,וטוביאס גוטמן

שריטה ואחיותיה ,ביום חתונתה 2091
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בבית הגוטמנים ,2091 ,Ayacucho 137 ,לפני הנסיעה של שרה ויוסף לישראל.
מימין :פאיע ,טוביאס ,פאולינה ,שלמה פרלמוטר ,יוסף מורדרור (אח של עדה) ,עדה פרלמוטר ,קלריטה מורדרור,
יוסף ,לאה

בישיבה :לואיסיטה ,שריטה ,פרידה גוטמן

בברזיל ,בחניית ביניים בדרך לישראל
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בישראל ,חלוצה

עם ורדה2050 ,

נתניה  , 1957עם יוסף ,פאולינה וטוביאס

21

נתניה  , 1957עם יוסף ,פאולינה וטוביאס

מפלסים ,ליד ה"חדר" 2057 ,שריטה ,ורדה ואדירה

20

פורים2001 ,

עם אמא והאחיות

בחתונת ורדה ובני מרץ 75
מימין לשמאל :עדה ז"ל ,יוסף ז"ל ,אורלי ,משה ,לאה ,עידית ז"ל
למטה :ורדה ,בני ושריטה.

22

ביום הולדת  00של פאולינה ,הרדוף 2002

שריטה ורוני 2077

יוסף ורוני2071 ,

23

אדירה ,שולמית וורדה 2011 ,

עם אפרת ,שלומי ,ושלושת הילדים הגדולים :יוספי ,אלון ותכלת .פברואר 2000

24

משפחות פרלמוטר ובן אהרון ביום הולדת  00של סבתא פאולינה ,הרדוף 2002
עומדים מימין :אדירה ,מתי ,ישעיהו ,יוספי ,אפרת ,יושבים :פאולינה ,שלומי ,אלוני.

שריטה ופאולינה עם משפחת שילה בבית של פאולינה ברמת אפעל 2005,
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ביום הולדת  10של פאולינה

שולמית בן-אהרון ,2005 ,בבית משפ' שילה ברחובות

יושבות :פאולינה ורחל עומדים :שריטה חיים ונעמי דורון 2002

26

בחתונה של שלומי ואפרת ,17.1.2001 ,ירושלים.

עם תום ,הנין הראשון (נולד0.1.100 :בשנת  ,)1009אוגוסט 1009
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בטיול לסין ,עם דיצה גורן בביג'ין1000 ,

ספטמבר 1005

שיהיה עד מאה ועשרים ובבריאות !!

עריכה:
ורדה שילה ,ספטמבר 1000
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