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 פתח דבר
 

קלטתי פתאום , חולשל יום סתם , בבסניף בנקמרכז תל אביב, רחוב הרצל בב

לעובדי הסניף ר מצאתי את עצמי מספֵ . ךספר היסטוריה מהלֵ להיות שהפכתי 

. היסטוריים כמה אירועיםבה התחוללו שסביבה שלהם שוכן בהבנק ש ,הצעירים

בשדרות רוטשילד מול בית  רבבין קהל נדחקתי  11ילד בן בהיותי סיפרתי להם ש

-דוד בןלהאזנתי ו 11.4.1917 שישיבזמנו( ביום  תל אביב דיזנגוף )מוזיאון

להפתעתי הפקידים הקשיבו בעניין,  על הקמתה של מדינת ישראל.מכריז  גוריון

 עו שאכתוב את תולדות חיי. שתו בצמא את הסיפור והצי

האזינו בקשב רב  ,לכתוב עבודת "שורשים"התבקשו ש ,נכדייגם 

חברים אפילו כתב את קורות חיי. על הלהעלות  רבנה אותידִּ " וסקרנותם יל"מעללי

הציעו  –כמה אירועים שעברתי לילות שבת בפגישות חברתיות בבני גילי, ששמעו 

 .את זיכרונותיי לי לכתוב

ניסיונה העקר של אשתי תמר לנוכח רק  ביצועים הגיעו לכלל אולם הדבר

לספר, אלא  לא משום שלא רצה ,עקר. את קורות חייו 94-מאביה בן ה לשמוע

י ינכדמי, יכדי למנוע מילדלצערנו הרב.  ,חלה ונפטרהסיפור שעם תחילת משום 

 החלטתי לכתוב. שכזה מפח נפש  נוספיםקרובים ומ

עובד, ושל אבי חייהם של מייסדי שכונת בספר גם מעט על שילבתי 

ם של ראשוניּות טבוע בכל מעשיהםושותפו, בעלי מלאכה חרוצים,  . כן שחֹותָּ

כתבתי את הספר חוויות שעברתי בצה"ל. אנשי ההתיישבות בעמק ועל סיפרתי על 

כאוסף של חוויות אישיות, אשר חלקן שזורות באירועים היסטוריים שעיצבו את 

 השקפת עולמי.
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עשר , אך 3333עם פרישתי לגמלאות בשנת תכוונתי להתחיל בכתיבה ה

אינני סלבריטאי, לא אישיות את המשימה. מילאתי לפני שחלפו נוספות שנים 

ולא סופר או משורר. אדם  ,מיוחדת במינה, לא היסטוריון, לא גנרל, לא חבר כנסת

ה שבה התרחשו וולד בתקופהיבני דורי לי ובגורל נפל בגורלאך  שוב אני.ימן הי

לפני אלפיים ארצנו שני המאורעות הגדולים בתולדות העם היהודי מאז גלינו מ

, יהדות אירופה שואת – שנה בערך: המאורע האחד, העצוב והמחריד בהיקפו

והמאורע הגדול השני, המשמח, ; כל משפחתםאת שבמהלכה איבדו הוריי כמעט 

 ת מדינת ישראל.הקמ יהה – שהייתה לנו הזכות והכבוד להשתתף בו

נקודות לא באתי ְלַלֵמד היסטוריה; רציתי לאפשר בספרי רק הצצה על 

 (Contemporary History) יתוהמפגש הרבות של חיי עם ההיסטוריה העכשו

 מה שביניהם. על ועסקים מלאכה, על ולהוסיף מעט גם על 

לכבוד הוריי ובני דורם, לכבוד החולמים והלוחמים, לזכר הנופלים 

שראל לא יחמות ישראל, ובעיקר על מנת שהדורות הבאים יזכרו שמדינת במל

 כתבתי את זיכרונותיי. –ניתנה לנו על "מגש הכסף" 

                                                 

 ט ר ל ג   ה ה ו ד י



 

 
 

 

 

 

 

 

 ון:חלק ראש

 

 תל אביב 18שכונת עובד 
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 ה ו ר יי
 

 אבי  –( גלרט מקסמרדכי )

ציה המזרחית, מישורים רחבי ידיים למרגלות הרי הקרפטים, כפר אוקראיני גלי

זה המקום שבו בחר סבי מצד אבי, אריה . חקלאי, לא הרחק מהעיירה קולומיה

 . היאפרידה לבית גלרט ,סבתילאחר נישואיו עם  ר, להתיישבמ  ה  יט  יהודה קרֹו

 .ודאי בשידוךורוב לקנישאה לו ש, עלמה צעירה מקהילה יהודית בהונגריההייתה 

קנה מכספי שעגלה רתומה לשתי פרדות בעלותו עגלון, בהיה סבא אריה 

וביל את התוצרת החקלאית של איכרי הכפר, את ההוא  תמיכת הוריו.בהנדוניה ו

אולי לא  וכל הובלה מזדמנת אחרת. מקצוע העגלון ,המספוא לבהמות הבית

נסתם בדרך זו. מה לא יעשה מצאו פר יםלא מעטיהודים מהמכובדים ביותר, אך 

 ?!ופרנסתהחדשה תו העלם צעיר בראשית דרכו למען הקמת משפח

 05,555-ובהם כתושבים  05,555-קולומיה הסמוכה, עיירה המונה כ

 לכל יהודי.  החיונימרכז דתי, רוחני וחברתי,  אמשמשת לסביהודים, 

 ,65.3.1.53-ב, שנתיים אחריה; הבכורה פנקה םבתה שנה לאחר חתונתם נולד    

(. כשמלאו לאבא שלוש התייתם מאביו. סבי ניצב בקצה מקסנולד אבי מרדכי )

 א, סבקדימה . הן נרתעו וזינקובהיל את הפרדותההאחורי של העגלה כשכלב נובח 

 שבר את מפרקתו ונפח את נשמתו תוך דקות ספורות., על גבולאחור נפל 

שם היהודית בקולומיה. לקהילה  פנוהאלמנה ושני היתומים פרידה סבתי 

גם לו  ,ישראל זילברשלקשנה,  05-בשנית לאלמן מבוגר ממנה בה סבתא נישא

 ונולדזוג עצמם. לאת מפרנסים שניהם  אחד מהם שמו הרמן., שני בנים בוגרים

 הזקונים.  בן טוניה ומשה :שני ילדים משותפים
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 נהמלחמת העולם הראשועם פרוץ  עליה;לא שפר  מזלה של סבתי פרידה

היא לקולומיה. כל אותה עת  הרומניה ושבל כיה'המשפחה בין צ , נדדההלכהמוב

תזונה. סבתי תת מבעלה השני, ככל הנראה  מחלות שבסופן נפטרממרעב וסבלה 

 מטופלת בארבעה ילדים.נותרה הפעם ואלמנה בשנית, הת

 לקיסרות 02-ה המאה ראשיתב השתייכה ,קולומיה שוכנת בהש ,גליציה

 יסרותהקאך עם סיום מלחמת העולם הראשונה והתפרקותה של , ונגריתה-אוסטרוה

 סופחה לפולין.
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 בשלטון נרשמים ילדיה ארבעת כל :נועזת החלטה מחליטה" ניסטיתיפמ"ה סבתי

 ילדים אחד בבית לגדל מוכנה אינה היא. גלרט – נעוריה בשם החדש הפולני

 . התהחלט אתבטבעיות ובשמחה  מקבלים הילדים. שונים משפחה בשמות

את משרכת היא בוקר בקת חלב בבתים. השכם ומחלמתפרנסת  אסבת

. ילדיהבחום ובשרב בחודשי הקיץ, כדי לקיים את ודרכה בקור ובשלג בחורף, 

 ניילד השה, אובתחזוקת הבית. אב הבכורה פנקה עוזרת לאמה בחינוך הבת

מתחיל כשוליה אצל פחח הוא ללמוד מקצוע. עשרה -גיל שתיםבנשלח , במשפחה

רה ולאחר זמן קצר משתכר ועוזר לסבתי בכלכלת הבית. המצב החדש יבעי

 לנגן בכינור.אפילו לומד בן הזקונים,  ,ומשה, לשני הקטנים ללמודמאפשר 

 

, אחיהם החורג הרמןו ,מרדכי מקס, משה – : אבא(מימין לשמאל)עומדים . משפחת גלרט

 אחות אבא, סבתא יושבות: פנקה(. של סבתא מנישואיו הקודמים )בנו של בעלה השני

את נסיעתו של אבא קרם של סבתא. צולם לישואים השניימהנמשה  אחות ,וטוניה ,פרידה

 . 1.65 הקולומיארצה, 
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יורדת לחיי  כאחד, ינים והפולניםאהאוקרקולומיה,  האנטישמיות של תושבי

רה, שיסוי ישקוצים" בעי"העל ידי הקהילה היהודית. אבא וחבריו נרדפים לא אחת 

 . דבר של יום ביומוהם  –יד" ברחוב ובבית הספר 'אבנים וקריאות "ז יידויכלבים, 

רוח חדשה  ות, מפיח"השומר הצעיר"ו "החלוץ"ת, והציוניתנועות הנוער 

 םצעירי)ה. "החלוץ"רה. אבא מצטרף לתנועת יבקרב הצעירים היהודים בעי

י בזמן שילד ,את זמנם בתנועות הנוער הציוניותעבירים מעיירה בהחילוניים 

אך , תלמידי בית ספר עדייןשל אבא מרבית חבריו  (בישיבות. לומדיםהחרדים 

. קריאה בערבים משלים השכלתו כאוטודידקט ,אבא, בעזרת מדריכי התנועה

 ותלעלהחולם  הנוער הציוניבקרב ביותר מהמשימות החשובות ן עברית, הת וכתיב

המעבר , ונהמלחמת העולם הראשהותירה אחריה הקשיים הכלכליים ש .ארצה

רק מגבירים, מחזקים  –ה יאנטישמיות של האוכלוסיהלשלטון הפולני, בתוספת 

היא  ,שאת נפשו של אבא, כמו של כל חבריומאת השתוקקותם לעלות. ומצדיקים 

 . שאיפה לעלות לארץ ישראלה

דודי, משה גלרט, 

בשנות השלושים 

 בקולומיה.
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הם יחד עם חברו זיגי איזנר,  ,עשרה-היותו בן שמונהב ,1.01בשנת 

סבלנות אין להם כיה בניסיון לעלות ארצה. 'יוון צהקרפטים לכהרי חוצים את 

כיה, 'הם נתפסים בצ. אולם סרטיפיקט" )אשרת כניסה(המתין עד שיקבלו "ל

 שישההשתמט מהצבא. אחרי ל אשמים בניסיוןומוחזרים בבושת פנים לפולין ומ

בשנת . אבא מנסה שוב ושוב לקבל סרטיפיקטחודשים בכלא הם משוחררים. 

הוא נמצא אמנם מאשר שמהמשרד הארץ ישראלי בלבוב ש מתקבל מכתב 1.03

"מספר השואפים והמוכשרים לעלייה עולה על מספר אך  ,מתאים לעלייה

 הסרטיפיקטים". 

נתקל בתופעות אנטישמיות, הוא אף שם ומגויס אבא לצבא הפולני,  01בן 

גיעות וניסיונות לפ ,יד"'"ז מכנים אותומ'(,  1.35 )גובהו" יהודי הקטן"ל יםעגול

 פיזיות הן מנת חלקו.

 

 .  1.01בספטמבר  0אבא בצבא הפולני, 
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 פולני, עדיין במדי חייל אבא 

 .  .1.0 סבמר 65

 

 

 

 

רות של שנה וחצי כרב"ט בחיל ילאחר ש

 ירה. יוחוזר לעמהצבא משתחרר אבא  ,הרגלים

חבר ו ,כפחח בבוקרובד עת יומו: גרשלשב  הוא

הוא שם " בשעות הפנאי. החלוץ"בתנועת  פעיל

. מתאהביםהם , וחיה לבית הורן ,פוגש את אמי

. התאהבות היא תנועות הנוער הציוניותבסימני ההשפעה החילונית עדות נוספת ל

, ומעידה על מרדנותם אותם הימיםבבקרב הצעירים היהודים מהפכה של ממש 

 שקיוו לשדך אותם כנהוג.  ם הדתיים ההוריבמסורת וב

 

 .1.65בפברואר  00אבא ואימא עם חבריהם בתנועת "החלוץ" בקולומיה, 
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לא לפני , אמיעם הוא מתארס . ט" המיוחללא חולף זמן רב ואבי זוכה ל"סרטיפיק

 . ל כדי שתגיע אף היא ארצהולעשות הכ לה בטיחהש

   

 

הפספורט של אבא ובתוכו 

 הסרטיפיקט
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 תעודה ממרכז "החלוץ" בפולין שמטרתה לסייע לחלוץ בראשית דרכו בארץ ישראל

 



 

 
 בשלהי העשור השמיני
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חוצה את אירופה ברכבות, מגיע , רהיהעימו וחברימ משפחתו,אבא נפרד מ

ה "אדריה" למולדת יאניב 1.65ומשם מפליג בפברואר  ,לטרייסט שבאיטליה

 א"י.-ישנה פלשתינה-החדשה

 

 .1.65בפברואר  01יה "אדריה", יגלויה ששלח אבא לארוסתו, חייקה הורן, מהאנ

 

 פני העוליםאת גשם מקדם . ה בנמל חיפהיישראלי עוגנת האני ביום חורף ארץ

סוכנות היהודית בפינת הלבית העולים של  . אוטובוס ממתין להם ומסיעםהחדשים

 אביב. בתל העולים ומסילת מולדת יהיעל הרחובות
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 חיה גלרט לבית הורן  –אימא 

 

ם ה גםש, רחל הורן מרדכי ואסתר יצחק המא נולדה וגדלה בקולומיה להורייא

   ,מכן אחרלשנה ויום נולדה ראשונה;  דודתי טובהבשידוך.  ודאי נישאוקרוב לו

 ;בלומהה שלישית נולד ;שרה חיה ,אמינולדה הבת השנייה,  11.0.1.51-ב

פרנסתו את מצא  חכם,-תלמידהורן, מרדכי  יצחק ,עי בן הזקונים משה. האביוהרב

 ,דקית )גלנטריה(בקומה התחתונה חנות לדברי ס  . בבית מגוריו בן שתי הקומות

 ה מגורי המשפחה. יובקומה השני

 

, ובנותיהם )מימין לשמאל(: טובה, אימא רחל מרדכי ואסתר יצחקמשפחת הורן: ההורים 

 . 1.60קולומיה,  (.משההצעיר )חסר בתמונה אחיהן  . חיה, ובלומה
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 ()משמאלהאחיות לבית הורן, בתחילת שנות השלושים בקולומיה. אימא )באמצע(; טובה 

 . )מימין( ובלומה

 

 
 בערך.  1.60ה הורן, ואשתו שולמית. קולומיה אחיה של אימא, מש

 נספו בשואה. -הורן וגם האחות בלומה  הוריהם,בני הזוג, 
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משיכה ה ולאהספר העממי,  את ביתסיימה היא  עשרה-שלושמא יכשמלאו לא

תחילה המא יאמק סבא. ינ שואים"ייה היא מכשול לני"השכלה לנערה יהודללמוד. 

אז י בשם הורוביץ, מפעל ידוע בקולומיה. תפירה במתפרה של יהודלעבוד ב

 . והתאהבה בו אאת אבפגשה לתנועת הנוער הציוני "החלוץ" ושם הצטרפה 

 

. אחותה טובה השלושיםבתחילת שנות  בתנועת "החלוץ" בקולומיהאחיותיה אימא ו

 אמצעית(. השורה בתחתונה(, אחותה בלומה )שנייה מימין השורה ב)שנייה מימין 

 

טקס זו לזו, נערך  דעות שתי המשפחותותו של אבא ארצה מתוילקראת עלי

בקשה אבא עם הגיעו לארץ מגיש ומיד לאחריו נפרדים השניים.  ,אירוסים קצר

חולפות , חוגגת רוקרטיהוהביאולם . תוארוסעבור בסרטיפיקט קבל לשלטונות ל

 .איננה המיוחלתהאשרה ו ,כמעטשנתיים 



 

 
 בשלהי העשור השמיני

 

 06 

 אני חדש בארץ 
 

, אבא יוצא לראשונה 1.65 סבתחילת מרבהיר חורף יום בארץ.  בוקר ראשון

, ואבא כר המושבות. השמש מחממת ומענגתיניו צפונה לעבר כמבית העולים כשּפ

עובר על פני  ,העלייה ד במעלה רחוביום עבודה ראשון. הוא צועלמצוא  מקווה

. וקיוסקים, סנדלרים טיםיחי ,דגיםחנות  מכשירי כתיבה,, חנויות למכולתיות וחנ

לקוח. ממערב לרחוב משתרע אזור , תלוי באו לדינו ,ידישיהזבנים דוברי עברית ו

 בתי מלאכה, וסיטונאים למיניהם. ובו מסחרי רחב ידיים 

אחד ד רחובות המחפש עוזר ליום נתקל אבא במודהמושבות כר יבכ

קופץ אבא על המציאה ומוצא את יום  היסוססרגל המדידה. ללא בשתפקידו לאחוז 

ומשכר זה , שכרו לאותו יוםזהו  גרוש 60החדשה.  והעבודה הראשון במולדת

 אפשר להתקיים על "לחם צר ומים לחץ" כשבוע.

חיות שהרי ברחובות המסחריים ומחפש פחחים או פחאבא מחרת מסייר ל

. ברחוב החלוצים הוא מגלה בית מלאכה המתמחה ביצור דוודים וזה מקצוע

 ,אדון מינץ, מלאכההכפי שנקראו בפי הבריות(. בעל בית  "זריםיגי")לחימום מים 

מקבל את אבא לעבודה. מיום זה ועד ליום מותו לא היה אבא מחוסר עבודה. דווקא 

לצו לעבוד בכל עבודה שחורה ונא ,חבריו המשכילים מחוסרי תעסוקה היו

 מובטלים. להישאר זדמנה או לחילופין הש

את מקומו. לקראת יציאתו נות לפ  אבא לאחר שבוע בבית העולים מתבקש 

לירה א"י מקבל מהסוכנות היהודית מיטת ברזל והלוואה בסך הוא לדרכו החדשה 

 ,שאנן הושוכר חדר בצריף בשכונת נוהוא הוצאות מחיה לימים הראשונים. , אחת

 דרומית לרחוב לוינסקי.

 בששמבוגר ממנו , הפגש אבא את יוסף נידיץשל מינץ בבית המלאכה 

 אאת אב, הדריך ותיק בארץ, הויוסףבעל משפחה, אישה ושני ילדים.  ,שנים
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יום שנמשכה עד ת עסקית ת ושותפּוחברּוובין השניים נרקמה  בראשית דרכו

ואז  ,איש לרעהו עד לפטירתו של אבא שותפים נאמנים ומסוריםלהיו  הםמותם. 

 את דרכו. אני המשכתי 

 

 צולם בשכונת עובד.  .ֵברי"ח  תל אביב, ניידיטש   V.1931.3על גב תמונה זו כתב אבא: "

 

 ביום ראשון בבוקר הולכים לעבודה, אני, גרומר V.1931.10"על גב התמונה כתב אבא: 

 שתי התמונות נשלחו כנראה לאימא לפני עלייתה ארצה.  ניידיטש".  ו
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 .1.60משה ובנימין, תל אביב  ושני ילדיהםצפירה יוסף נידיץ, אשתו 

 

הוא עבד כשוליה בפחחייה של את מקצוע הפחחות בגולה. למד כמו אבא,  ,יוסף

מאבי,  אביו בחצי האי קרים שברוסיה )לכן ּכּונה בפי חבריו קרימצ'ק(. אך להבדיל

אמו נפטרה בימי מגפת האבעבועות . כל בני משפחתוארצה בעקבות יוסף עלו 
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וע את למנכדי השחורות עוד ברוסיה. יוסף סיפר שנקברה בארון מעופרת 

התפשטות המחלה. יוסף היה קומוניסט בצעירותו ולרוע מזלו דווקא בעת מהפכת 

. הוא הבין שחייו אוקטובר תפסו "הלבנים" את השלטון באזור קרים לזמן קצר

הצטרף אליו, מכר את כל רכושו החליט לבסכנה וברח לאיזמיר שבתורכיה. אביו 

ואת ביתו בקרים וקיבל תמורתם שני שקים מלאי רובלים. לנוכח האינפלציה 

שקיבל הספיק בדיוק לקניית  הסכוםבבוקר שלמחרת התברר ש ,ואיבוד ערך הכסף

, אמו החורגת, של יוסף אביו: לדרךידיץ ת נל יצאה משפחו. וכך בחוסר כאחד אווז

, ועוד שלושה ילדים שמואל, אחיו הצעיר ופניהשתי אחיותיו הגדולות, רוזה 

 סשה ויונה.  ,קטנים שנולדו לאביו מנישואיו השניים: אברהם

באיזמיר ומשם עלתה ארצה. הם גרו משפחת נידיץ התאחדה  1.05בשנת 

בתל אביב. כולם היו  לילינבלוםברחוב תחילה במחנה אוהלים ליד קולנוע "עדן" 

  .בחיים והסתדרו , נקלטו בארץבעלי מקצוע טובים, התחילו לעבוד

סה ינעל אבא. מינץ  "שמה עין"ש אחות צעירההייתה בעל הבית מינץ ל

פטרו בטענה של עודף עובדים. חליט להומינץ  תחמקהאולם אבא , ביניהםלשדך 

ינץ ושואל לסיבת הפיטורים. "אין מספיק מתייצב בפני מר מ ,אב לשניים ,יוסף

 "., הוא צריך ללכת"החדש הוא הקרבןמשיב מינץ בקיצור ומסביר: עבודה" 

את שבוע לבעל הבית לחלק ביניהם  מציעבנאמנות חברית נדירה,  ,יוסף

הבוס.  על ידישרה מתקבלת אבא. הּפ – ושלושהיעבוד שלושה ימים הוא : העבודה

 שבר ומעסיק שוב את שניהם במשרה מלאה. לא חלפו שבועיים והוא נ
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 אימא עולה ארצה
 

 ישתתפוש יהודים של אולימפיאדה לקיים העולמי מכבי ארגון חליטה 2390 בשנת

 צופה תיירתכ כרטיס רוכשת בקולומיה מאיא .העולם מרחבי יהודים ספורטאים בה

 . פוליןמ םיהודיה הספורטאים משלחת עם ארצה ומגיעהאשונה מכביה הרל

 

 הפספורט של אימא
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המחזיק בתוך הפספורט חותמת המעידה ש. )מימין( הורן חיהמ"מכבי" ל"ספורטאית" תעודת 

  רכי פרנסה או השתקעות בארץ.ולצויזה זו הצהיר שמטרת נסיעתו אינה וב
 

 
 

, ליוו את אימא לתחנת הרכבת בקולומיה בדרכה ארצה בני משפחה, שכנים, וחבר'ה מ"החלוץ"

1.60 . 
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חיכה  כמובן אבא

לאימא בארץ. 

 22.9.1.60וביום 

 גג על ,קצר בטקס

 הקהילה עדו בית

 בתל יבנה ברחוב

 נישאים הם ,אביב

 וכדין כדת

 משפחה ומקימים

 .חדשה

 

 ,מהחתונה היחידה בתמונה 

  .החופה מוטות מארבעת אחד את מחזיק נידיץ יוסף נראה

 

. הגיע סוף סוףשמנצלת את הסרטיפיקט של אימא, הבכורה ה אחותטובה,  דודתי

טובה ניצלה . כך ארצה 1.60בסוף שנת  ועולה ,מאיאזה של נה את שמה למש  היא 

 שואה.במהסוף הטרגי שפקד את כל יתר בני המשפחות 

דודה טובה, הדומיננטית וחשוכת הילדים, הפכה לדמות משמעותית 

בשבוע בעבודות הבית, והייתה אחדות לאמי פעמים  בחיינו. היא נהגה לעזור

 מעורבת מאוד בגידולנו ובחינוכנו.   
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 "נידיץ את גלרט"ים את יוסף ומקס מקימ
 

מר בבית המלאכה של שמיצו את עצמם מקץ זמן קצר מרגישים שני החברים 

התעשיין  על ידיבחברת "נחושתן" שהוקמה ה הם פורשים ומתקבלים לעבוד. מינץ

-דרך יפובמפעל "נחושתן" . מהעולים הראשונים של יהדות גרמניה ,ד"ר מוסברג

 ברזליות. -ספקה של מתכות אלאבבוא וביסק ודוודים ועמייצר  ת"א

בעבודה, ייצרו עשרה דוודים  מצטייניםיוזמים,  ,השניים חרוצים, שקדנים

עולה על  ,המורכבת מנורמות ופרמיות ,ביום, והפכו לקבלני משנה. משכורתם

ביאה הת עינם של המנהלים, רּוצ  ו קנאת העובדים. משכורותיהם של מנהלי החברה

ומוטב שיפרשו לפני שיפוטרו או מתחתם ערת את השניים להכרה שהקרקע בו

 ששכרם יקוצץ. 

ומטרתם יוסף ואבא מוצאים עבודות נוספות, כל עבודה מזדמנת מתקבלת, 

לאחר יום בערבים, בית מלאכה עצמאי. אחת היא: לחסוך כסף כדי להקים יחד 

בחדר הגרדרובה באולם קולנוע מוגרבי שבו נערכים  עובדיםעבודה מפרך, הם 

תולים מהאורחים את מעיליהם, אביב. שם הם אוספים  נשפים של שועי תלבחגים 

בתיקון משאבות מים  עובדים. בשבתות הם אגורותומרוויחים כמה על קולבים 

עבודות שרברבות במיוחד  מבצעיםמפעם לפעם הם . בפרדסים של ערביי הסביבה

 חגים.באצל תושבי יפו הערבים שבבתיהם אפשר לעבוד בשבתות ו

ונותיהם, ובעזרת אביו של יוסף ואחיו הצעיר אברהם, הם שכרו בחסכ

לייב,  אביו של נידיץ, אריה. תל אביבב .ברחוב השוק  חלק ממבנה 1.61בשנת 

ואחיו אברהם פתחו חנות בחזית, וסיפקו שירותי אינסטלציה, תיקוני פרימוסים 

מלאכה  בית (אחוריתהחצר שני חדרים ובב)הקימו  ,יוסףואבא ואילו ופחחות. 

 "נידיץ את גלרט".  ושמויצור דוודים יל
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על ידי שני  1.61נקבע בשנת  "נידיץ את גלרט"הסמל המסחרי של 

השותפים. לאבא של יוסף נידיץ קראו אריה, וגם לסבא שלי קראו אריה יהודה. 

החליטו השניים שהסמל שלהם יהיה לכן ( .)אני נקראתי על שמו: יהודה אריה

 אריה. 

י יוסף נידיץ שהחיים בארץ בשנות השלושים היו כל כך לימים סיפר ל

ם. פעם ידחוקים ששלושת ילדיו נהגו להצטופף סביב קערת שעועית לארוחת צהרי

כל לקנות לילדים ואמרה: "יוסי, תן עוד כמה גרושים שאּו צפירהבאה אליו אשתו 

 .ית"גם עגבנייה ומלפפון". ויוסף ענה לה: "הם יגדלו מצוין גם על לחם ושעוע

אשתו נפגעה ובפעם הבאה שבא הביתה לאכול נכנסה למטבח, יצאה ממנו כשידיה 

מאחור, אמרה לו לפתוח את פיו, דחפה לתוכו חמש לירות ואמרה לו: "נא! תאכל 

תו. לאחר סדרת החינוך של ותאכל א –את זה!" כאומרת: אתה מתקמצן על הכסף 

מאותו יום נתן נידיץ  .בסדר"אותו והוא אמר לי: "הייתי לא  ייסראשתו מצפונו 

  .יותר לאשתו כסף בנדיבות גדולה

הבנייה בארץ ולא הייתה דרישה הופסקה במלחמת העולם השנייה 

דוודים. האח אברהם נידיץ, אינסטלטור במקצועו, ואביו שהיה פחח כמוהו, ל

ואילו אצל אבא ויוסף העסקים צולעים. אז  ,המשיכו לעבוד מהחנות שבחזית

 תפות בין אבא ויוסף לשני הנידיצים האחרים בחמיצות הדדית. הופרדה השו

חצר. הם פגשו סוחר והבשני החדרים  ,יוסף נותרו בבית המלאכהואבא 

בשם קליין, יהודי דתי שתיווך בין הצבא הבריטי לבעלי המלאכה ובעזרתו קיבלו 

 הזמנות. הם ייצרו מטפי כיבוי אש בעבור הצבא הבריטי, פתיליות וציוד נוסף

בשביל לקוחות פרטיים. בתום המלחמה חודשה הבנייה בארץ ו"נידיץ את גלרט" 

 שבו לייצר דוודים וראו ברכה בעמלם.
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 נידיץסיפורה של משפחת 
 

זמן קצר חבר קרוב של הוריי. הוא נפטר הפך ללייב נידיץ,  אביו של יוסף, אריה

מלמטה בנו צעק לפני מלחמת העצמאות. בגיל שמונים ושבע עלה לגג לתקן מרזב, 

אל תתערב". היה יום קיץ  –שירד אך האב ענה: "אני נידיץ פחח מיומן וביקש 

לייב נידיץ חטף מכת שמש ועל רגלו החשופה התפתח נמק. הוא אושפז  חם, אריה

בבית חולים והרופא הזמין את ילדיו לחתום על הסכמתם לקטיעת רגלו. נידיץ 

הוא  "!אני אחתום לכם לא ילדיי! ,גופיהזקן כעס: "מה זאת אומרת?! אני אדון ל

 חתם על הטופס, רגלו נקטעה אבל החולה לא החלים ונפטר בבית החולים. 

האב, נשמרה מערכת יחסים טובה  ובייחוד לאחר פטירת ,במשך השנים

עם אברהם נידיץ, אחיו של יוסף. שילמנו יחד את שכר הדירה לבעלי הנכס, 

 ות שנמשכה שנים רבות. והייתה בינינו עזרה הדדית ואכפתי

ראשוני רוזה נידיץ, אחותו הגדולה של יוסף, נישאה לו לודיה, אחד מ

לעתים קרובות כשהסתיימה בחברת "המעביר" שהפכה לימים ל"דן".  הנהגים

, לשתות כוס .היה לו זמן פנוי, היה ולודיה בא לרחוב השוק כשמשמרת שלו, או ה

התגוררה בחיפה.  ,אחותם השנייהניה, פ כדי לפטפט. סתםאו  ,תה, לקרוא עיתון

בעלה היה מהנדס שעבד כנהג הקטר הראשון בארץ. בתם נישאה לפועל שנהרג 

אחיהם  התנפלות פועלים ערבים על היהודים.ב 1.11-בבבתי הזיקוק בחיפה 

היגר לאוסטרליה. שלושת הבנים הצעירים לבית נידיץ: אברהם שמואל הצעיר 

 מתו מהתקפי לב בגיל צעיר יחסית.  –ר , סשה הנגר ויונה הספהשרברב
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 שכונת עובד
 

ן מבטהגחתי , חג החנוכה שלושה ימים לפני, 15.10.1.66בכסלו תרצ"ד,  בכ"ב

כשחזרה  בבית היולדות. היו, הוריי נר ראשון הדליקוכשבכל בית יהודי  .אמי

אחדים , שעלתה ארצה חודשים טובהדודתי אחותה, אותה  הסעדאימא הביתה 

 כן. ל קודם

 

 . 1.66, דצמבר התינוק יהודה גלרט והוריו
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עם עזיבתו את  אאותו שכר אבששאנן  והוצריף בנבבחדר עדיין ו תגוררהי יהור

בת. הולכת ומתרחה משפחהמלהכיל את הנעשה צר בית העולים. המקום 

חליט אבא להקים צריף בסמוך לצריפו החברו, נידיץ עצתו של יוסף בבהשפעתו ו

היום . )קליין ושפירא-של חברו בשכונת עובד הממוקמת מערבית לשכונות שפר

  (.כולה בשכונת שפיראשכונת עובד נטמעה 

 

 אבא ואימא בצריף שלנו בשנות השלושים

 

, במזרח כביר בדרום הפרבר היפואי אבו, תוחם את השכונה רחוב סלמהמצפון 

כמגרשי אימונים שימשו מגרשים ה ובמערב "מגרשי התמרים".שכונת שפירא, 

 אביב.  לקבוצות הכדורגל דאז הפועל ומכבי תל

ביניהם: , יםאעצמ בעלי מקצוע ידי עלהשכונה הוקמה בצורה פרטיזנית 

שהגיעו ארצה בחוסר חלוצים ואחרים, כולם  שרברבים, עים, נגריםעגלונים, צּב

פי תכנית המתאר המנדטורית  לעאשר  ,שהאדמותלאוזניהם שמועה כול. גונבה 

עלו בלילות , הם "המתנחלים"לכן לא היססו . תיהודיבבעלות היו , ופלי השתייכו

בדה מוגמרת קבעו רחובות ועם בוקר עּו, הקימו צריפים ,תכנית בליוללא כל סדר 

אין להרוס בית הקובע ששהיה אז עדיין בתוקף  ניאמ'אנחנו כאן. החוק העות –

מה עוד שהבעלים היהודים העדיפו להסתפק בשכר דירה  ,דםעמד לצ  , מכוסה בגג
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פרד משפט של השלטונות. בעלי הקרקע יוצאי סהבבתי מאשר להתדיין מכובד 

רכשו את הקרקעות מערביי  ,.1-ממשפחות אגסי ומויאל, שעלו ארצה במאה ה

הצדיקו  05-הואכן העליות הציוניות בראשית המאה חן. ילהשבהסביבה בתקווה 

 פיותיהם. יאת צ

 

. בכללו שסיפקו עץ לבניית צריפים ולענף הבניין ציםמחסני עהיו ה ברחוב סלמ

אבא בחסכונותיו הראשונים ובתוספת הלוואה משותפו קנה עצים, רעפים וחומרים 

קים את , הבעזרתם המקצועית של כמה נגרים ,אחד ובבוקר יום בהיר, אחרים
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אולם  ,רצפהה בו עדיין חסר ,בשכונה. עם ערב נשלמה המלאכה שלנו הצריף

 . מוגמרתעובדה היה להצריף 

חדר מאחוריהם מטבח, המבואה )הול( ושל הצריף היו הבחלקו הקדמי 

לאגור  אבו נהגה אימש מזווה. בקצה חדר השינה היה המגורים ואחריו חדר השינה

מלחמת העולם מבזיכרונה  ושנצרבהרעב עדות לימי , רוםימצרכי מזון לשעת ח

 . כמה בקבוקי שמןו סוכר שקקמח, שק , וחי אדמהשק תפ: בו אגרה היא. הראשונה

 שנימא לכבס. יבו נהגה אומחסן קטן היה בצמוד למטבח ובחזית הבית 

עשוי המכל הכביסה עליה מוצב שראשי פרימוס צמודים למכל נפט ומסגרת מתכת 

ולוח  ן מעשי ידיו של אבי הם אביזרי ההרתחה, לידם גיגית אליפסיתוופח מגול

. משמשים לשפשוף הכבסים לאחר ההרתחההן וולואף הם מפח מגמדורג עשויים 

 שלים את ציוד ה"מכבסה". הרי הצריף וה מאחימתקן תלי

וקם צריפון השכנים,  םבשטח פנוי בין שני צריפי ,בפינה נפרדת מאחור

מעליהן לוח וחביות בטור  שלושהונחו על הקרקע תוכו ב. עץ קטן מכוסה בגג פח

סא ששימש יבית הכהיה זה . בדיוק מעל החביות וקמושמעץ בעל שלושה פתחים 

שני השכנים הנוספים, משפחת בריטן ומשפחת בומואל. את החביות היו את אותנו ו

הקבלן  ,מרוקנים בלילות פעמיים בשבוע. העגלון אברשה גוטמן יחד עם שותפו

 מרוקנים את ,אוספים את החביותהיו את המלאכה. הם  עשו ,יני צואה מר כהןילענ

מא ינהגה א ושוטפים את המכלים. כדי להתגבר על בעיות ההיגיינה והריח ןתוכנ

. הריח לא סר ממנו עד ליום חיסולווביום ליזול פעמים שלוש או פעמיים  זלהתי

 שישים שנה. כבר יותר מ ,לא מש ממני עד היום"ניחוח" הליזול 

 . צריפנושאפיין את עץ טבעי נותרו  ,קירותיו ותקרתושלנו, פנים הצריף 

אם נגעת  באיכות ירודה.  וניכל יתר הצריפים בשכונה היו מסוידים בסיד צבע

שהייתה . לכן החליטה אמי, על הארץ פתיתי סידנשרו ומיד קלה בקירות נגיעה 
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, להשאיר את הקירות והתקרה ניקיוןלסדר ובכל הנוגע מאוד פרפקציוניסטית 

 קירות פעמיים בשבוע. לקרצף אבק ונקיים וללא סיד. היא נהגה לנקות 

נהגו לעטוף את הקירות בנייר  ,מבחוץ, כדי למנוע חדירת גשם ורוחות

אטמו חיברו ואת החיבורים בין יריעה אחת לחברתה . ל בשפת העם(זפת )טֹו

 בעזרת סרגלי עץ ומסמרים )פלפונים בלשון דיירי השכונה(. 

 

 

 .1.61עם ההורים על מדרגות קולנוע מוגרבי, 
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חלפו . לואך הרווחה חיפתה על הכ, צריף עוד בטרם רוצף ורוהטנכנסנו לגור ב

של סבתי. יהודי  השניבעל הגיע דוד חורג של אבא, אחיו של הולארץ אחדים ימים 

בפירמידות מטיול הוא בדרכו חזרה ואוסטריה,  וינה בירתובעל בתים ב ,עשיר

הוא קבע פגישה עם אבא בבית קפה ברחוב במהלך ביקורו בפלשתינה . שבמצרים

יק ולהענ חומריתלה קש לעזור יוב ,תעניין בשלומה של המשפחה הצעירה, האלנבי

הדוד , אך מתנה נדיבה. אבא ביקש כסף כדי לרצף את הצריף שזה עתה הוקםלה 

כסף למרצפות מקום מתנה שעליה תדרכו יום יום". ּב  לתת "אינני רוצה  :סירב

שתי ויטרינות מעוגלות מזנון מהודר בעל , בחר את אבי לחנות רהיטיםהדוד וביל ה

דאי לא היו ושבו) נאיםכלים  מציגים ןבתוכ, ששני צדדיו העליוניםבזכוכית מ

רוכב על אופניים ב"רחוב 

 1.61הראשי" בשכונת עובד, 

בערך. הצריף שלנו מסומן 

 בעיגול. 
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דיירי השכונה הסקרנים הצטופפו , אלינו גיעה. כשהמזנון י(בהישג ידם של הורי

 הכנסתו לצריף. את בהתפעלות לראות 

במרכזה בחדר , ורצפה לבנה ומבריקהב לא חלפו ימים רבים והצריף רוצף

צורות עליו צהבהב ו-צבע חוםבהמגורים מסגרת ברוחב של אריח אחד 

 לרצפה. ביטוי מודרני. האריחים הצבעוניים גיוונו והוסיפו מטריות שונותאויג

עץ ונפט.  כפיסיהיו תאורה ו חימום מקורות האנרגיה לבישול, כביסה,

יות המכולת בחבילות. ובחנ םלופין לקנותיאו לח ,ניתן היה למצוא בחוץעץ  כפיסי

מובן נו כלמשגת. למי שידו הייתה ( גיזרים) להסקת דודי החימוםגם העץ שימש 

 . ייצר אותםכיוון שאבא  היה דּוד,

כל צבוע מ  , נושאות פרדלרתומות לסוס או עגלות ק לתושבים בּפסּו נפט

כמויות קטנות ביותר היה לקנות נפט  קל. אולם בעליו מצלצל בפעמון יד, ובאדום

אותם שלתוך בקבוקים שר יהי ,פחעשויה בעזרת משאבת יד . הנפט נשאב במכולת

 הצרכן מהבית.  אהבי

 

 

 בתל אביב ת נפטיקני

 

 

 

 

 לתאורת הבית. שימשו  ועששיות נפט, חימוםללבישול ושימשו פתיליות ופרימוסים 

     פרימוס ועששית  
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מא טורחת לנקות את הפיח שכיסה את זכוכיות יאהייתה מדי בוקר 

הפרימוסים  "עיני" ניקתה אתשבוע פעם בלפחות , והעששיות בעזרת נייר עיתון

 עשויים מפליז. הכלים ה את המומירק

. תל אביבות לנו ברחוביכשטילמדנו רק כביש ומדרכות של על קיומם 

בקיץ עם כל היתמרו ענני אבק . אדמת בורהיו הדרכים והמעברים בין הצריפים 

 על ידימנת חלקנו בחורף. על האבק התגברו היו ושלוליות מים ובוץ  ,רכב שעבר

ֵכן כל. התזה של מים מצינור גומי המחובר לברז המטבח דאג לעשות זאת בחזית  ש 

נו כל יו מרגלנמגפיים שלא חלצבעזרת  התגברנושלוליות ההבוץ ו. על ביתו

 תקופת הגשמים. 

 .של משפחת רוזנברגזה צריף יוצא דופן היה 

יכלו הם ולכן חברת החשמל באבי המשפחה עבד 

חיבור לרשת החשמל.  – מותרותלהרשות לעצמם 

ואר שההצריף היחיד בשכונה זה תקופה ארוכה היה 

ן שבמרכזו עי "זניט"מכשיר רדיו בתוכו ו ,בחשמל

כיוון המקלט לתחנה עם נסגרת ושורקת -נפתחת

 הרצויה. 

ספסל אמר שהם התקינו יילזכותם של הרוזנברגים 

שימש כל דכפין שרצה להאזין לצריף, והוא מחוץ לאורך החלון עץ גדול, 

והאזינו פסל מסביב לסכל ילדי השכונה התאספו ם יבצהרי בשבת. לחדשות

 . "ירושלים קול"ששודרה ב "שירים כבקשתך"לתכנית 

ובדרך כלל חלקו שתיים או שלוש  ,עיתון היה מצרך יקר אך נדרש

נו לעיתון "דבר" הייתה משפחת תמזלנו ושותפ התמזלמשפחות במנוי אחד. 

 ;עוד לפני צאתו של אבא לעבודה ,רוזנברג. אנחנו קראנו את העיתון בבוקר
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. שפחת רוזנברגרתי את העיתון למבהע ,עם שובי מהגן או מבית הספר ,צהרייםוב

ושעות הפנאי  ,בצפון העירשאבי המשפחה עבד במשמרות בתחנת הכוח "רידינג" 

 בחלקו השני של היום.היו בדרך כלל שלו 

 

 ילדותי
 

עשוי  גבוהסא ייום הולדתי השלישי הוא זיכרון ילדותי הראשון. אני יושב על כ

טורדני בוקע על ראשי, חוטמי זב ושיעול פרחים זר  ,מתכת מעשה ידיו של אבי

ירי רים לי שי ודודתי מסובים סביב השולחן ושיהור ,שכניםהילדי כמה מרוני. גמ

 יום הולדת. 

בעצת הרופאים טופלתי . מגיל שלוש עד שש סבלתי מברונכיט ספסטי

בחדר האחות  ,בכוסות רוח )תענוג מפוקפק(ו בנוסף לתרופות, בהקרנות חשמל

ולא זו בלבד שסבלתי מברונכיט, . "ראלקופת החולים הכללית לפועלי ארץ יש"שב

טבילה בים על כת )מחלת עצמות(. הם המליצו הרופאים חשדו שאני לוקה גם ברּכ  

. כריפוי למחלה. בימי חול בחודשי הקיץ נסענו פעמיים בשבוע באוטובוס לים

נהוגה בידי עגלון ערבי ושוכר מרכבה שחורה רתומה לסוס אבא בשבתות היה 

רחוב סלמה פינת הרצל היינו נוסעים אל חופי הרחצה בתל מהתחנה שב, ומיפו

בשובנו הביתה, כשהמרכבה עצרה ליד צריפנו, נמלאתי גאווה וחבריי הביטו . אביב

בחורף נהגה אימא לרדת פעם בשבוע לים ולמלא פח בן עשרים במבטי קנאה. בנו 

 ליטרים במי ים כדי לטבול אותי בהם. 

ייתה אימא מפטמת אותי בבננות, ה "כדי ש"אקבל יסוד טוב לגדילה

הפיטום יצליח הייתה לוקחת אותי לגינות ציבוריות ובשמנת של תנובה. וכדי ש

או מסתובב על הקרוסלה הייתה על הנדנדות ובעודי מתנדנד  ,רמת גן(ל)בעיקר 

  רוגין פעם בננה ופעם כפית שמנת. ידוחפת לפי לס
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סדי קיבוץ בית אלפא של לאשר ליפמן, ממיי 1.61נת בשדודתי טובה נישאה 

העמידו והוריי  , פגש את דודתי בתל אביב,עזב את הקיבוץוא ה"השומר הצעיר". 

 את החדר השני בצריף.  רשות הזוג הצעירל

    

 .טובה ובעלה אשר ליפמן תי, אחות אמי,דוד

 

ט"תרצ – ו"תרצ מאורעותעם פרוץ 
1

המוני ערבים על יהודים שנקלעו הסתערו   

נפצעו. המוני פליטים  35-יהודים ו .הראשון למאורעות נהרגו . ביום יפולרחובות 

פ רהנהרו לתל אביב, לאחר ששכונות  , כביר אבו ערבייהיהודיות נשדדו ונשרפו.  ס 

 .אף הםו והתקיפו יר, ת עובדשכונ בדרום שגבל היפואי הפרבר

                                                      

1
. במהלכו .1.6, נמשך שלוש שנים עד לשנת 1.63בשנת  ארץ ישראלשפרץ ב המרד הערבי הגדול 

 יהודים. 155-נהרגו יותר מ
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 .6' עמ, ז"תרצ 7391 אביב תל" דבר" הוצאת" , ו"תרצ מאורעות, "חבס ברכה: מתוך

 

בשכונה, נטלה דודתי טובה את בעלה אשר,  ןשמע צרור היריות הראשויעם ה

השייך למשפחה )שכרה חדר בחצר בית ותה את החדר שקיבלה בצריפנו, פינ

י ילהשפיע גם על הור הדודים ניסואביב.  ברחוב סירקין שבצפון תל אמידה(

ואבא בכל תקופת המאורעות,  ת עובדבשכונ. נשארנו רבימובן שאבא ס, אך לעזוב

  כח להם את נטישת השכונה.כל ימי חייו לא שבמשך 

יצא מדי לילה שני לשמירה על  ,הגנה""בארגון ה חברשהיה  ,אבא

לא אשכח עד  ,מהדהדוקול היריות  ,בביתלא אבא , כשאת אותם לילות. השכונה

על כתפו ומרגיעה אותי ומבטיחה שהנה מחר אבא יבוא הייתה יום מותי. אימא 

קני על כתפו. אני -רובה דואבא וופיע ה ,בעודי במיטה ,באחד הבקרים ,רובה. ואכן

הקת צמודה לרגליי. ומעל ראשי ך הקנה מחצית מאורכשבו, קש לנסות ולאחוז מב

   אבא גיבור שכזה.כשיש לי מי ישווה לי  ,ייאשר  
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שוכן מצטרף לגן הילדים העירוני שו ארבעבן אני  7341ספטמבר ב

מכינים אותי למסיבת בגן לנוב פינת מסילת העולים. חג החנוכה מתקרב ו'ברחוב צ

הנר הראשון של החג. ההכנות  :תפקיד ראשי מיועד לי. דת שלייום ההוללהחג ו

חגיגה את דודי ודודתי הזמין לי מתכוננים ליומתוך שיחות אני קולט שהור ןבעיצומ

בלי סא גלגלים. יולמורת רוחי גם את אמו של דודי אשר, אישה זקנה מרותקת לכ

 וחפוי ראש  ָאֵבל. כל המשלחתבגן מופיעה שלי ביום ההולדת דעתי, ב להתחשב

. הילדיםשל הגננת ושל , ילא עזרו תחינותיהם של הוריישבתי במשך כל החגיגה ו

. זאת הייתה מסיבת יום ההולדת האחרונה שחגגו ועקשן עצוב ,נכלםישבתי בפינה 

 .בצנעה רבהואף היא נחגגה  ,הפעם הבאה הייתה חגיגת בר המצווה. לי

עזרו התרופות  לא. עקב מחלותיילבקרים  ותמהגן חדשנעדרתי 

ובהמלצת הרופאים המלומדים הוחלט לכרות לי את השקדים ולהוציא  ,והטיפולים

ניתוח התקרב יום בה. נההראשו הבחופש ,נקבע לסתיולניתוח תור האת הפוליפים. 

י במה מדובר ומודיע ישל הוריהם מהתלחשויותאני קולט  ,לימודיםה מועמו חופש

חגיגת יום ההולדת, מהתנהגותי בסיונם המר . מניניתוח בקול גדול שאינני רוצה

לנהוג עמי הוריי החליטו לבית החולים, בכוח שאי אפשר להובילני ובהבינם 

. שנוסעים לדודהלי וסיפרו  ,בבגדים חגיגיים הלבישו אותי ביום חולהם . בעורמה

החיים הנוחים ממהשלווה וליהנות ו ,חגיםבשבתות ובעיקר ב הנהגנו לבקר אצל

 יר.  צפון העבש

הסחת דעת שקופה וב ,בדרך ירדנו מהאוטובוס ברחוב אלנבי פינת מאז"ה

בו עמד להתבצע ונולדתי בו ש "עין גדי"נכנסנו לבית החולים  ייופשוטה למד

לא . ייסניטר גברתן חגור סינר גומי נטל אותי מהורוהניתוח. לא הספקתי להתנגד, 

ובהרגשת חנק בלתי  ,אפילפי והוצמד ל ֶאֶתרעזרו הבכי והצרחות, צמר גפן ספוג ב

 מרפה ממני עד היום.  שאינהנסבלת נרדמתי ונותחתי. טראומה 
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וחייכה אליי. אך אני עדיין שקוע ליד מיטתי  אמיא עמדהכשהתעוררתי 

הפיצוי והניסיון  .בכוח בטנהבעטתי ב –בכעסי ובתחושה שהוליכה אותי שולל 

, מותרות שלא באו אל לגוניםלפייסני הסתכם באכילה בלתי מוגבלת של גלידה וש

שגלידות נמאסו עליי. הייתה  אתהזלתי מבוקרת ת הזלילה הב. תוצאלכן קודםפי 

 לא הכנסתי גלידה או שלגון לפי עד ליום גיוסי לצבא. 

ה יהשניהשנה בתחילת . לא חליתישמיום שנותחתי כמעט לשמחת כולם 

עמי בגן בשנה  שהיו ,שמרבית ילדי השכונהכעסתי והצטערתי העירוני בגן 

דולים ממני לא גפשוט י והגננת שהם יהסברי הור. עברו לבית הספר ,הראשונה

הילדים  ה בגןיסיימתי את שנתי השני. נרגעתיואך הזמן עשה את שלו  ,הועילו

 . מחלה מפאת לא נעדרתישכמעט ובנחת 

 

, הצריף 7343-7341שנים ין הבכשאני בן ארבע לשש,  ,באותה תקופת ילדות

מרכז מעין "הופך להיות , י "ארמון רב תפארת"יבעינהוא ש ,שלנווב" ה"על

בשכונת עובד  הצריף שלנו שעלו ארצה מקולומיה.י לחברים של הוריקליטה" 

ימי הקליטה בופת לחם הראשונה, גג הקורת , בארץ םנקודת מוצא להתערותנעשה 

  . הראשונים

חברתה של דודתי  ,זוגתו מריםעם הגיע  ,הסופר והמתרגם ,שמשון מלצר

עושים בצריפנו. אברהם גרומר )עומר( הם ואת ימיהם הראשונים בארץ  ,טובה

ארץ קודם אך נסע בכבר היה ים אלינו. הוא מגיעואשתו ציפורה רופאת ילדים, 

הם את ימיהם הראשונים שמובן . חזר נשוי ערב מלחמת העולםו כיה'ללמוד בצ

הביאו באמתחתם מתנה  ,ים ריקותשלא רצו לבוא בידיאחר מועושים בצריפנו. 

מגבעת ירוקה עשויה עור ובצדדיה, פסים ירוקים עם עור חומה  חליפת – בשבילי

לבושם החגיגי של ילדי הרועים בהרי האלפים בשוויץ . דהישנוצה תקועה בצ

 ,ילדי השכונהאולם  ,החדשהבערב שבת בחליפה  לבישה אותיהמא יאוסטריה. אבו
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, פרצו בצחוק.  התעמלות כשפלג גופם העליון לרוב ערוםמכנסי חאקי או ם בלבושי

 חסרי הבנה בסיסית באופנה.  תי מטרה לצחוק ולעג שלינעש

את האחרונה שלבשתי הראשונה והפעם זו הייתה 

עם  (שני)לסכסוך רציני לבשם גרם אלה. סירובי להבגדים ה

בות ביני לאמי י( מדנים ומר.ניתוח השקדיםהיה )הראשון  .אימא

 ל."ואם לדייק עד ליום גיוסי לצה ,מאז ועד להתבגרותיחדלו לא 

 ,ציפורה גרומרמואברהם אחדים נפרדנו מימים לאחר 

באחד מימי . בירושליםשבשכונת מאה שערים דירה  הם שכרו

 ,לראות כיצד הסתדרואותם, באוטובוס לבקר אבא נסעתי עם , צהרייםהשישי ב

משאת נפשו של כל  –בעיר העתיקה וד בייח ,לנצל את ההזדמנות לסיור בעירגם ו

 יהודי.

לא הפחידה קיצוניים, של חסידים  שערים, מבצרם מאה השכונה החרדית

במידת ורוב היהודים בעיירת מוצאם דמו  ,שהרי הוריהם, שכניהם, את הזוג גרומר

אפשר גם שמחירי הדיור המשך הגלות בארץ הקודש. . השכונהתושבי למה 

 . קומות שכן בלב השכונההארבע  בן. הבית על החלטתםהשפיעו יחסית נמוכים ה

גם שכח אולי ו שכבר קרוב לעשור רחק ,ת השבת. אבאלפני כניסאליהם הגענו 

מכנסי ב גיע עם בנו לשכונה גלוי ראש ולבושה ,של החסידיםית טנאת קנאותם הפ

יצאתי לחדר המדרגות בבוקר . ועוינות חאקי קצרים. מיד הפכנו למוקד רכילות

ם יהכיפות לראש, אוזניהםליד פאות מסתלסלות  ,דת ילדים לבושי שחוריםוע

 ,קיפה אותי. הימים ימי חג הסוכותה – כותנותיהםציציות מבצבצות מתחת לו

הסבר וללא כל  כסכך,בידיהם עלים שנתלשו מכפות ענפי התמרים המשמשים 

 "!גץי"שיו "!"גויכשהם צועקים:  החשופותרגליי על על ידיי ומכים אותי לו יחתה

מהבית ומצא אותי עומד לבדי מול חבורת אבא יצא לשמע צעקותיי ובכיי, 

, גרומר מכות שספגתי. אברהםעדות ל ,ידיי ורגליי פסים אדומיםעל ו ,התוקפים
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יקו את מעשי ילדיהם , אולם הם הצדהורי הילדיםבפני השכנים התלונן מארחנו, 

 עיר הקודש גלוי ראש.תכן לראות ילד יהודי מסתובב ביוטענו שלא י

אז ראיתי בעיר העתיקה. רגלי יצאנו לסיור  ,תקריתהלאחר  ,בשבת

 כובע חבשתיהפעם ולראשונה את הכותל המערבי, את בתי הכנסת העתיקים, 

. יצאנו כל העתוים אותנו ו. חצינו את השוק הערבי כשמבטים עוינים מללראשי

 גרומר. ה של משפחת לדירתוחזרנו משער יפו 

, הורי אמי, עלה שכן של סבי וסבתי ,ושמו יוסף ויזלמקולומיה נוסף צעיר 

אר ראשון באוניברסיטה ותשרצה ללמוד לבחור משכיל הוא היה ארצה. אף הוא 

לו את הלווה מצויה בכיסו ואבא לא הייתה הפרוטה . אלא שהעברית בירושלים

 . חלומושכר הלימוד כדי שיוכל להגשים את 

עולים  ,אשתו מריםודוד של אמי, -בן ,מיאלד"ר ישראל ר ,רופאגם ה

לחברות עושים אף הם את ימיהם הראשונים בביתנו. מכאן הם מתקבלים ארצה ו

שנתו בהפלמ"ח, אך  לימים היה ד"ר רמיאל אחד מרופאי בקיבוץ גבעת ברנר.

 .נוספים שבקיבוץ היו שבעה רופאים מפניזאת והירק  הראשונה בקיבוץ עבד בגן

ואינני זוכר  רביםהיו האחרים שפקדו את צריפנו, הם ים האורחיסלחו לי 

 .ומקובלת באותם ימיםמאליה ייתה מובנת י היהעזרה שקיבלו מהוראת כולם. 

. או לחילופין התפארו במעשיהם ,על הטרחההתלוננו  אימאאינני זוכר שאבא או 

 בזרועות פתוחות. בשמחה וכל עולה חדש שנזקק לעזרה ידע שיתקבל בביתנו 

 

בחופש הגדול שבין הגן במקרה ליתי זאת י. גאימאהרתה  7343שנת  אמצעב

היו י ילהור: כההיה כדבר השנים.  עדיין לא מלאו לי ששכיתה א', כשלתחילת 

ישוב . היבנהריים שבעמק הירדן, שהתגוררו יצחק ושרה וילנרטובים, חברים 

שהוקם בארץ  מפעל החשמל ההידראולי הראשון )והאחרון(מ התפרנס רובו ככולו

שם, על גדות שני הנהרות הירמוך נחס רוטנברג. י"הזקן מנהריים" הוא פ על ידי
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והירדן )מכאן השם נהריים(, שכן מפעל החשמל ההידרואלקטרי של חברת 

 החשמל. 

ממלכת ירדן, או כפי שנקראה אז "עבר הירדן". בלמעשה שוב נמצא יהי

להשאיר אותי תכננו ואימא אבא . כשומר בתחנת הכוחמעבודתו תפרנס היצחק 

מיד עם צאת  אביב לתל, והם יחזרו החופש הגדול, חצי מחודש ימים אצל הוילנרים

 . השבת

 למשך בשביליבגדים במזוודה ארזה אימא לבשנו בגדי חג, חמישי ביום 

ברחוב הרצל עד לשדרות , עלינו את רחוב סלמה ויצאנו לדרך. חצינו כל התקופה

 החיפה נתקפאוטובוס לבתור ל המרכזית של אגד. התחנהשם שכנה רוטשילד 

נוסעים לי יבין הורשהתפתחה ה מהשיחממה, ודיאף , אולי בכאבים בבטנה אימא

אבא ואימא נאלצו לגשת מיד ומאחר שריון. ילראשונה שאמי בההבנתי הממתינים 

. מהימןלהם ידי זוג נוסעים שנראה בותי עם המזוודה הם הפקידו אלטיפול רפואי, 

בסיכת ביטחון פתק והצמידו עבור החלפת האוטובוס בחיפה, בבידם כסף נתנו הם 

 הבהרה למשפחת וילנר המצפה לי בתחנת האוטובוס בנהריים.

ה בהחלפת אוטובוס בחיפה. משם יצא כהנסיעה לנהריים הייתה כרו

שובי בקעת הירדן עד לטבריה. יולאורך י-נהריים-גשר-ר בקו חיפהובוס אחֵ טאו

, ואני עדיין לא בן נהרייםעד  יינוסע "לבדי" ללא הור, בעולםהמאושר הילד הייתי 

נהריים שהרי ), כולל ההחלפה בחיפה והמעבר לחו"ל עברה בשלום. הנסיעה שש

בעיון שקרא  כה לי יצחק וילנריבתחנה ח. בקיבוץ גשר בטריטוריה ירדנית( הנמצא

 הפועלים.  אותי לביתו שבשכונת, ולקח את הכתוב בפתק המוצמד לחולצתי

. שם ויתי בילדותיושח ותוהמופלאות ה מהמהניתבנהריים הי ההחופש

ילדי . שחיתי עם הם המתוקיםיתרמילוטעמתי מעצי החרוב את גיליתי לראשונה 

 ךקז לתוכו את הירמוינ)האגם  .חואגם המלאכותי שיצרו מקימי תחנת הכב נהריים

אף ו בסירות משוטיםתרנו ( ח.והירדן כדי ליצור מפל מים שיניע את הטורבינות
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 ,קרסשבקצהו שליך חוט למדתי להבהדרכת ילדי נהריים המבוגרים למדתי לדוג. 

שפמנונים ודגי רקק  ,אמנונים גילראשונה בדוהתנסיתי ופקק צף.  ,משקולת עופרת

 אחרים.

כובע טמבל  ,חצי גוף ערוםהסתובבתי בשל עמק הירדן הקיץ החמים  בימי

ומהם  ,מטעים, משם לאגםלאני מתרוצץ בין השכונות ו, מכנסי התעמלות ,לראשי

הוא אביו גילה לי ש. אחד מילדי נהריים בן גילי, עמם שהתיידדתיבתי הילדים ל

וציא מביתו חרב . הוא הישוביחנה צבאי צמוד ל, ומשרת במקצין בלגיון הירדני

של בה את הרו לילהראות  פנימהוהזמין אותי קצין לגיון, ל נייאופי אביזר, ארוכה

 .עשרת מוניםי יעלה בעינילד הערכו של מובן ש. ואת מדיואביו 

הטלפון. בשכונת הפקידים מכשיר לראשונה את גיליתי בנהריים 

טלפון היה  בשכונת הפועלים ואילו ,בטלפונים צוידוהאריסטוקרטית הבתים 

נהריים  ילדיח. ולתחנת הכו לשכונות האחרותממנו להתקשר היה אפשר שציבורי, 

 טלפון. דו חיש מהר איך לשגע ולהטריד את המבוגרים באמצעות הלמ

 . עצוב הייתיהחודש כשאבא בא להחזירני הביתה ף שבסואפוא  לא ייפלא

 

ולטפל בי בחודש הנותר אותי דודתי טובה לשכן התנדבה ימא, הריונה של א בשל

בדירת ברחוב סירקין שבצפון תל אביב, כזכור  ובעלה גרו היא. הגדול של החופש

 קומתי. -חדר בחצרו של בעל בית בודד דו

קים העשירים בצפון תל אביב, אצל דודתי טובה עבדה כעוזרת בבתי היֶ 

המשפחות טהורי ופרוינד
2

עבדה גם בביתה של הגננת חיה ברוידא, גרושתו היא . 

 . 7397יפו בשנת ב שנרצח של הסופר והעיתונאי יוסף חיים ברנר

                                                      

2
 לדודתו אביב תל על ותההפצצ בימי נשלח הגדול אחיו. פרוינד פטר בנם עם התיידדתי 

 הכביש על שיחק הוא. נוראה דרכים תאונת רעהיא ושם( השרון הוד שליד) הדר ברמת
 נפטר, מעולה ספורטאי שהיה, פטר אחיו גם. בריטים חיילים של מכוניתעל ידי  ונדרס
 . צעיר בגיל
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היה איש אשכולות רחב אופקים. הוא הבין  בעלה של טובה, אשר ליפמן,

בספרות, אסף בולים, ואהב מוסיקה קלאסית. בביתם היה פטפון ומבחר תקליטים 

אשר ליפמן היה שלו של בטהובן, צ'ייקובסקי, מוצרט ועוד. ולמרות הידע הנרחב 

 מחוסר עבודה ומחוסר מקצוע.

 

על הטיילת בחוף תל אביב, עם טובה ואשר ליפמן, דודתי ובעלה, בתקופה שגרתי אצלם, 

 בערך.   7337

 

ה י. בעל הבית היה יהודי שנשא לאישה גרמניהלרמול בית דודתי גרו בני הזוג 

לימים עברו הדודים, טובה צה. גויה. עם עליית היטלר לשלטון עלו השניים אר

בזכות , ואף אני גרתי עמם חודשים אחדים, והלרואשר, להתגורר בבית הזוג 

 למדתי גרמנית.  הלרהגברת 



 

 
 בשלהי העשור השמיני

 

 47 

י יולמרות גילי הצעיר סמכה עליותר מאמי, הייתה ליברלית טובה דודה ה

יהודה והירקון -ונתנה לי חופש פעולה ותנועה. מדי בוקר חציתי את הרחובות בן

אביב  של תל אני על חוף הים. את כל תחנות ההצלה לאורך חופּה והוּפ ,חףי

עבודות . י בלילותחלומותיי בימים, וגיבורי ת  צ  ר  ע  ושא ה  מהמצילים היו . פקדתי

 כשהם עומדים זקופים על ,והסועריציאתם לים הפתוח שלהם,  האמיצות ההצלה

ותם במהירות מהים. אין ומושים א למערבולות, ניגשים לטובעים שנסחפו חסקהה

גבורה ל, עוצמההיו בעיניי סמל לספק שבשנות ילדותי מצילי החוף בתל אביב 

  .אומץלו

 עגנויפו,  לנמלמערב -םדרומאביב ו תל נמלל במער-ןצפומהרחק בים, 

לסירות שתגענה לפרוק מטענן או לחילופין להעמיס סחורות. שהמתינו אניות 

 כגודל אוטובוס גדול. ן לי שגודלהיה נדמה  ,ובה מקרישלא ראה מימיו אני ,כילד

. הים ללא הכרחוף השתנה , 99.4.43 שלישייום ב, והנה בוקר בהיר אחד

 ,"מפלצת" ענקיתעמדה  ,מהחוף יםמטר כמאה ,מול חוף הרחצה של רחוב פרישמן

שהתגודדו על החוף הבנתי המבוגרים . מגודלה מעבר לכל דמיוןשה תקועה יאני

עולים בלתי  445-כועל סיפונה על שירטון בלילה עלתה  טה""פארי יהישהאנ

בקרב יטמע הצליחו לה רובםמהנמלטים האחרונים מציפורני הנאצים.  ,לגאליים

למעצר במחנה הצבא נשלחו הבריטים ו על ידיו סנתפ הנותריםתושבי העיר, אך 

ד השתאות של ילבבגולם הענק בפליאה ו עמדתי וצפיתיארוכות שבצריפין. שעות 

 אנייה בגודל טבעי. בחייו הרואה לראשונה  שש בן
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 אביב פאריטה בחוף תלאנייה ה

 

אצל מציל  לא בהתכתבות"וללא מדריך  ,לשחותעצמי את מדתי יבאותם ימים ל

טיפסתי לסיפון וקפצתי  ,שחייה לשרידי האנייההגעתי בולא רחק היום  …"ידוע

  .תל אביבשחייני החוף ועל על ילדי רבות ממנו למים. תעלול שהיה מקובל שנים 

לים שוב ירדתי  ,יום לפני תחילת הלימודים, 7343ספטמבר ב 9בשבת 

זאת הייתה הפעם  .היה שנייאני "ריטהאפ"ה יאניהלא רחוק מראיתי ולהפתעתי 

הצליחו להגיע  בערך 955 ,עולים 7,355-ל סיפונה הגיעו בלילה כ. ע"הייל-טיגר"

והובלו על ידי הבריטים אך מרביתם נתפסו  ,תושבי העיריטמע בין לחוף ולה

, סוחרי גרוטאות מתכת על ידיהייל" -למעצר בצריפין. לימים חולצו שרידי ה"טיגר

ששקעו  עד רבותתקועים בשרטון עוד שנים נשארו ריטה" א"פה שרידיואילו 

 בקרקעית החולית.

 

בית הספר כיתה א' בללמוד בהתחלתי  7343ספטמבר ובתם, הגדול החופש 

שלוחה של בית הספר הייתה זו אביב. למען הדיוק  ביאליק שברחוב לוינסקי בתל

שם למדו עד אפס מקום. התמלאו כל כיתותיו הקבוע, כי  מול בית הספרשהוקמה 



 

 
 בשלהי העשור השמיני

 

 44 

קליין, גבעת משה והרחובות -שפר עובד, שפירא, :השכונות הדרומיותילדי 

בשנתון שלי . לכן התמלא עד אפס מקוםבית הספר ו תל אביב-הדרומיים לדרך יפו

 . ציון הרובפינת הרחובות לוינסקי את ילדי כיתות א',  ין נוסףיבנבאכלסו 

היום סיום ובלבית הספר, מא ואבא ליוו אותי יאללימודים יום הראשון ב

מדרימים , לנוב'ברחוב לוינסקי עד לפינת צצעדנו יחד . בחוץחיכתה לי מא יא

קע קול קריין והבתים במאחד שמענו שלי, ועל פני גן הילדים חלפנו , נוביתלעבר 

על ושמענו חדשות את הכדי לשמוע צרה מא עיא. בעברית "קול ירושליםמ"

 פרצה. יה יפלישת גרמניה לפולין. מלחמת העולם השנ

הבנתי מקטעי השיחות בין המבוגרים שמלחמה ך א ,עדיין לא מלאו לי שש

כולם ל –הקרובים  ,השכנים ,ההורים. טרגיומדובר באירוע  היא דבר נורא

המבוגרים של של אמי ווהדאגה העצבות . וכולם מודאגיםמשפחות באירופה 

על  השיחות ליד שולחן האוכלנסבו  ,בערבים. כרונייבזנצרבה הסובבים אותנו 

האם ו, ן(. מה יעלה בגורלליתר דיוק ולין )גליציה המזרחיתהמשפחות שנשארו בפ

 ...יתראו אי פעם

ריחפה עלינו כעננה כל העת, אולם  העצב והדאגה לגורל המשפחה בפולין

לברית המועצות בהתאם סופחה ידיעה שקולומיה שמע המחה לחשו הקלה וש כולה

והדבר ת חיים סכנ. נדמה היה שכעת לא מרחפת עליהם מולוטוב-להסכם ריבנטרופ

 י. ימקצת את הורהרגיע ב

הצלחתי לשכנע את אחר הפצרות רבות ללבית הספר ו הלכתימדי בוקר 

ווהאמי שלא   ,חודשיים ואני קורא וכותב. הספר "חברי"יותר מלא חלפו אותי.  תל 

 יסיפורמחשבותיי, אני קורא בשקיקה את ממלא את כל  ',תה איספרי הראשון בכ

 "מי יבנה בית בתל :ושר בכל הזדמנות ,עולים חדשיםם על , סיפורי"חושם"

 ". אביב" או "למרחקים מפליגות הספינות
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י ממורתי הראשונה סימה. במהרה הייתי לתלמיד ירק שבחים קוצרים הור

מכיוון שלא אחרים. ולומושא קנאה  אלהלהערצה מ, זוכה כיתהיותר בבהטוב 

הביתה פעם חזרתי . לא צרית"הייתי רזה במיוחד זכיתי לא פעם לכינוי "שמנת מ

הקנטות. אך למדתי לשרוד וסיימתי את שנת מתוצאה  ,אדומות מבכי כשעיניי

 הלימודים הראשונה בהצלחה.

 

 השכונה שלי
 

 ,מסתריה ,צפונותיה ,הישכונה על נופהאת גיליתי שבע לשש שבין בגיל ה"מתקדם" 

 ונה היו קשות יום,המשפחות בשכרוב של חברת הילדים. את העולם המרתק בייחוד ו

עסוקות בעבודות הבית , היו טרודות לעייפהמהות הא   מבוקר עד ערב,עבדו אבות ה

ת ייה, הדחת כלים, קנייכביסה בידיים, בישול על גבי פרימוס ופתיל: כפויות הטובה

אנו הילדים וכמובן עבודות הניקיון.  ,בגדים קרועים ה שלהטלאמצרכים, תיקון ו

היו כה ירק עם רדת החש. חוץבאחר הצהריים שעות את ינו בילו את המצב ניצלנו

 ההורים קוראים לנו לשוב הביתה, וצעקותיהם קטעו את משחקינו. 

 אחד מבעלי. ערביםשל  םפרדסיהיו באזור ה השכונה בטרם הוקמ

תנשא לגובה של שהמוגבה כורכר תגורר במבנה החסן, עדיין  אבו, הפרדסים

כוח בממנה נהג להשקות אשר בריכה ה הייתה . בצמוד למבנבערך יםמטרשישה 

למלא את חסן  אבונהג הייתה טובה עליו את פרדסיו. כאשר רוחו גרביטציה ה

 וביתלסביב מבמימיה. כשך לשולשחות  ,ילדי השכונה ,אפשר לנולהבריכה במים ו

שאת פריו נהגנו  ,עץ תות רחב עלווההיה  מכולםהבולט ועצי פרי  כמהשרדו עדיין 

עלי בלאכול. בעונת גידול תולעי המשי הזינו ילדי השכונה את התולעים לקטוף ו

 ץ. הע
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השתרע שטח ריק  שבין השכונה לבין הפרבר היפואי אבו כבירבשטח 

ין יפסולת בננהגו גם להשליך  שםאך  ,ששימש אותנו למשחקיםמלא עשבים 

רו את שהבוגרים בשכונה זכפני ה. שטח זה נקרא בפינו "הפרדס" מיתעשיעודפי ו

 . לכן שנים קודםכמה עקירתו 

 ;עדיין שרדו בשכונה ,חסן ביתו של אבו כמו ,נוספים כורכרבני שני מ  

העולים של הסוכנות היהודית  שזה עתה עזבו את בית חדשיםעולים  גרואחד ב

, אורווה לסוסים של משפחת בריטןכשני שימש . המבנה המשם לא רחוק ששכן

 עליהם אספר בהמשך. ו

ממערב לשכונה ששכנו "פרדס" התברכנו במגרשי התמרים ה עלנוסף 

תחתון גבל המפלס ה. שלושה מפלסיםהיו ועד לגבעת הרצל. למגרשי התמרים 

כדורגל של הכמגרש אימונים לקבוצות ששימש משטח נקי והיה ברחוב סלמה, 

מוגבה בכמה מטרים  ,השני. המגרש אביב תל "הפועל"ו "מכבי"אגודות הספורט 

בתוכו פזורים מספר עצי דקל  :אך אליה וקוץ בה ,הוא הגדול שבהם ,מהתחתון

ילדי השכונות הסמוכות, אך עם גם כאן שיחקנו כדורגל . המתנשאים לגובה רב

המפלס  השימוש העיקרי היה שדה הצגה ואימון לסוסים של משפחת בריטן.

יה ה ,ווה גובה ל"פרדס" התוחם את גבולוש   ,שבהם הגבוהוהדרומי  ,השלישי

 . הקטן שבשלושה

, ה ליצרני חבליםיויוטכמקום  השטחשימש  ,היותו מגרש משחקים מלבד

היצרנים הציבו בקצה המגרש גלגלי בהם נקשרו סירות לרציף. שחבלים הסוג מ

העוסקים במלאכה היו פורמים את חבילות הפשתן ומדללים וים. שבמרכזם ו  ענק 

א פשתן, היה קושר את קצה אחד הפועלים, לבוש בסינר מל. ל"שערות"ן אות

ללכת לאחור כשחברו מסובב את הגלגל עד להיווצרותו של ומתחיל ו, השערות לו  

 יחד לחבל עבה נשזרוחבל דק. אז היו מסובבים את הגלגל השני וכמה חבלים 

  .וחזק
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 מדריך למשחקים של פעם
 

, חלקם משחקיםאין ספור שיחקנו . ומרתק מקסיםחיו בעולם ילדי השכונה 

 הגלעיניםאת  אספנו בשקדנות ,המישמש כשהבשיל, למשל ,באביב. ונתייםע

היה מתוק וטעים , לפחות במישמש הערבינים הגלעין, ּפ  משחק. ששימשו כ"אבני" 

לתוך גומות . עצמו במשחק, אנחנו היינו שקועים , אולם לא בכך עסקינןכשקד

מרחק קבוע , לורוכל אחד בתגלעינים, חופן חפורות באדמה הקשה נהגנו להשליך 

גלעינים זכה בכולם. בחג הפסח  מי שהצליח להכניס לבור הכי הרבה. מראש

כשרוחו של  ,עם סיום המשחקבדרך כלל אגוזים. שיחקנו את אותו משחק עם 

, נהגנו לפצח את הגלעינים ולאכול את תוכנם, כולנו יחד, עליו טובההזוכה 

 .  בחברותא המנצחים והמפסידים

בשכונה, שוחק אף הוא  ןאו הבנדורות כפי שכינינו אות ,משחק הגולות

, גולההלקלוע אל באצבעותינו ניסינו כש. אולם כאן נדרשה דייקנות גומות ןבאות

ן. הגולות ּוכיוחוש ת קליעה וּומשחק פיתח מיומנההביאה לזכייה בה. כל פגיעה ו

 מצוי אךכשהשני שווה יותר , "ראסים"ו "פושטים": מחולקות לשני סוגיםהיו 

 מאושר ומוערך על ידי חבריו. של גולות היה ילד אוסף גדול מי שהיה לו  .פחות

של עשרה סנטימטרים מקל מטאטא באורך נדרש ה" דֶ משחק ה"דּול

מכים על החוד בעזרת קרש שטוח ובעודו באוויר  .מחודד בשני הקצוות בערך,

 א המנצח. הויותר בגדול המרחק מי שהעיף את הקרש ל .למרחק מעיפים אותו

 ינסבול האמריקישל משחק הביזעור עין מ  , מ"הקפותשיחקנו גם "

בחנוכה . תחנות במעגלו מקל חביטה, וילרוב ישן ובל ,כדור טניסשנדרשו לו רק: 

השלכת מטבעות ממרחק קבוע לעבר קו משורטט כמו משחקי כסף שונים שיחקנו 

שיחקנו הושלכו. זוכה בשאר המטבעות ש לקו המטבע הקרוב ביותר. על האדמה

מהמטבעות  גזור ,הפך ברבות הימים לבינלאומיש ,)שם המשחק ."יל  עץ וּפ  "גם 
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חנוכה ב (.ם שבצידם האחד עץ ובשני כתוב פלשתינהימיל ושני מיל המנדטורי

 ,את מטבעות המשתתפים משותפת מניחיםפה קּו: במשחק הסביבוןשיחקנו גם ב

ון שסביבונו נחת על האות גימל הראש. הסביבוןאת בתורו וכל משתתף מסובב 

שיחקנו בחנוכה לכן  ,"סףלשחק "על כ אסרו עלינוהמבוגרים  זוכה בקופה.

 במסתור. 

 על ידי אותה מזיזים שאבן שיש בגודל כף יד ": קלאס"גם שיחקנו 

לא מדרכה או אספלט. מכיוון שעל  בתוך טבלה משורטטת ,קפיצות על רגל אחת

לא היו אלה תי או על מדרכה, כי שקשה על ריצפה יכולנו לשרטט טבלה 

 רטטנו טבלה במסמר חלוד. עליה ש   ופשנו חלקת אדמה קשה יבשכונתנו, ח

קלפים אלא  ,היוםרים ּכאלה המּוכ, לא בשכונה שיחקנו משחקי קלפיםגם 

אטרון, אישים חשובים יתמונות של ספורטאים, שחקני קולנוע ותועליהם 

שעישנו  בלנו ממבוגריםיק. את הקלפים ביםבפוליטיקה, סופרים ואירועים חשו

באלבום  סדרה זכית   , ואם אספת  הייתה תמונה ממוספרתה בתוך כל חפיס. סיגריות

שיחקנו בינינו כשאחד שלם בתוכו הודבקו התמונות. כדי להגיע לאוסף ומהודר 

 .פני התמונה העליונה מעלהרק כש ,הקלפים בידיו חפיסה בכל ידאת אוחז הילדים 

, עליהם הוא מהמרשמחזיק בידיו כמות של קלפים  ,השני שתפקידו להמרהילד 

גבוה יותר מהיד  ומספרעל קלף ש אם הימרת  . מידיו של חברואחת בובוחר 

  . קלפנים של ממש. זכית   – יהיהשנ

אף עליהם שימשו שסמלים והורים האי ;בקבוקיםשל פקקי מתכת אספנו 

שיחקנו ככל וכמובן ות גם הבנים. בנהבחבל, לא רק קפצנו הם למשחקי מזל. 

"הּכ דרים ", תופסת גבולות"תופסת, מחבואים, משחקי הקבוצה כמו הילדים: 

 שגנו כדור.יהשכ "מחנייםו"באים" 

פינו באימוני צ  רבות כדורגל. שעות היה האך החשוב מכל משחקי השכונה 

ך כלל בדר. בעצמנו חקנוייותר שעוד ושעות רבות  ,הקבוצה של אגודות הספורט
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של  תחיצונימעטפת מזל מצאנו לעתים כשהיינו בני כדור עשוי סמרטוטים, היה ה

מילאנו אותו בסמרטוטים וכך זכינו בדגם משופר יותר. כדור  ,מעורישן כדור 

 גרם לנו אושר רב.  ,כמה חודשיםפעם ב נושהשג ,תיאמ  

 או בשעות ,בימים גשומיםשכיכבו אצלנו  בית שונים משחקיגם לא חסרו 

 .יה, או באחד הצריפיםיבבנשנמצא בית , בכה בתוך חורבה ערבית ישנהיהחש

"ריכוז". משחק  היה , ושיא המשחקים של אותם ימים"דמקה", "'רץ 'ריץ"שיחקנו 

 שדות תעופה ומפעלים. ערים, בתים, בתי מלון,ובו "קונים": שארך שעות רבות 

. יישאיפותכל את מילא , ואת לבי השקסם חיי השכונה שבאפוא פלא יילא      

 יה לאחד השחקנים המובילים. השאגדל אכאיך ובלילות חלמתי על כדורגל 

 

כל מיני כמו: תותים וסברס,  איסוף וקטיף של פרות שוניםגם חיי השכונה כללו 

של ל"ג בעומר . חגיםוגם  , מלחמות בין שכונה לשכונהמעשי קונדס, תעלולים

י. ונכדי יילדימהחג כפי שחוגגים אותו היום ילדותי, למשל, היה שונה בתכלית 

ליד הבתים, נדלקות בכל קרן רחוב, מדורות פרטיות להבדיל מימינו כשאין ספור 

נורא נגרם  רהום אווייז)וההורים לוקחים חלק בהכנתן ו ,ילדיםבתי הספר וגני 

ובכל שכונה הייתה מדורה אחת  ,חג ילדים טהורזה אצלנו היה  – לסביבה למחרת(

 .בדבל

, והשתתפו בהן כל הילדים חלו מיד לאחר חג הפסחל"ג בעומר הההכנות ל

ועד לבוגרים בשנות העשרים לחייהם. על כל שכבת גיל הוטלה  4והנוער מגיל 

משימה: הבוגרים היו בוני המדורה ומדליקי האש, ואילו הצעירים היו ממונים על 

יירי הצריפים הוטל לפקוד את ד 4-איסוף הקרשים. על הינוקאים בני ה

)בכל בית הוא נמצא להפעלת פרימוסים  .כשבקבוקים בידיהם ולבקש תרומת נפט

בערה אספנו לכל אורך החומרי שאר והנפט  ,את הקרשים (.פתיליות ועששיות

 נו באחד המבנים הנטושים או בחצר אחד הצריפים. חס  או התקופה,
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של  ה לגובההתרוממשלעתים ת המדורה ישבוע לפני ל"ג בעומר החלה בני

מעשי ידי הבנות הוצבה בובת סמרטוטים של היטלר . בפסגתה בית בן שלוש קומות

  .ה(יהימים ימי מלחמת העולם השנישהרי )

לחזות בה כל דיירי  והוזמנו ,כה מוחלטתיהמדורה הודלקה רק עם רדת חש

השכונה מקטן ועד גדול, זקנים, גברים, נשים וטף. בין השכונות נערכה תחרות על 

שכונות דרום תל אביב זכתה במדורות ההמרשימה ביותר מבין יה. ויופי הגודל

 והוזכרה לטוב בכל הזדמנות. , העלתה את קרנה של השכונה, במחמאות

כשהמדורה דעכה, הוכנסו לתוך הגחלים הלוחשות תפוחי  ,רק אחרי חצות

נוער מטלה חשובה על האז הוטלה והסעודה הסתיימה לפנות בוקר.  אדמה ובצלים,

 התזת מים וכיסוי מסיבי בחול.על ידי כיבוי מוחלט של שאריות המדורה  :הבוגר

 

. אדם משכיל שעבד כעגלון שמו דייר חדש לשכונה שלנו, לוצקי בא באחד הימים

בחלוקת מוצרי "תנובה". )באותה עת גם אנשים משכילים עבדו בעבודות פשוטות 

 אםעם אחד מילדיו, אינני זוכר התקוטטתי וכל מלאכה כיבדה את בעליה.( פעם 

. הוא היה בריון, ובא להגנתם לה, ואביהם יצא מהבית'לה או יצחק'היה זה עם ארה

תפס אותי והכה בחוזקה על שוק רגלי. בכיתי וברחתי הביתה. אימא ראתה את 

הסימן האדום הלוהט שהשאיר לי לוצקי על הרגל ושאלה: "מי עשה לך את זה?" 

אראה לו מה זה!" אמרה אימא ויצאה מהבית. בחמת זעם היא  "לוצקי" עניתי. "אני

צעדה אל ביתו, פתחה את הדלת, התנפלה על הבריון, החטיפה לו סטירת לחי ואף 

שברה את משקפיו. הצעקות הגיעו עד לב השמים וכל השכונה התאספה. לוצקי 

ה התלונן עליה בוועד השכונה ולאחר בירור פסק הוועד שאימא זכאית. זו היית

הפעם היחידה שראיתי את אימא מכה אדם זר. אותנו הייתה מכה מדי פעם, אבל 

היסוסים או עכבות, היא  כללא היו לה  –להכות אדם שהעז להרים יד על בנה 

 גוננה על ילדיה כלביאה. 
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נשיקה" של ". בידי האבא לקנות פלאפלעם יצאתי  ערבלעתים, לפנות 

עגלת קרון . היינו נעמדים ליד והרך הלבן הוצא מתוכהחלק ש ,כר לחםיכ

בתוך שמן ששחו כין כדורי פלאפל הזבן . השפרימוס וקערת שמן רותח במרכזה

נמלא פי ריר כשאני עד היום והניח אותם בתוך ה"נשיקה" החלולה שלי.  רותח

 .גניםוהמט הפלאפליםיח רֵ וב ההואעממי המאכל נזכר ב

 

 השכנים שלנו 
 

גם ולכן גיון יהוללא  הוקמו ללא סדרעובד בשכונת ארתי, הצריפים יכפי שת

ֵּפר את צריפו כראות עיניו. מספר ניתנו בדרך אקראי.  הכתובות ס  כל בעל צריף מ 

. מען 71השכן היה פו של , בעוד צרי47אותו קבע אבי היה שהצריף שלנו 

ובית מודרני  ,כשהצריף כבר לא היה קייםגם . עוד שנים רבותכך  נותרמשפחתנו 

ל א". אך תל אביב 47"גלרט שכונת עובד נותרה כתובתנו:  –נבנה תחתיו  ֵבנ יםמל

  ללא טעויות. הדואר את משפחה וחילקו כל הדוורים הכירו כל צריף ו, דאגה

יצא שחצי מהצריף שלנו  ,תכנית מתאר בליומאחר שהצריפים הוקמו 

; ואילו שייך למר אגסישעל מגרש אחד נבנו של משפחת בריטן וחצי הצריף 

של משפחת באומוול השייך למר ליד הצריף חציים השני בנוי על מגרש שני 

מויאל. כדי למנוע משפטים ודמי שכירות מופרזים רכשנו במשותף עם בריטן את 

משפחות נדרשו המגרשו של אגסי, ובמשותף עם באומוול את מגרשו של מויאל. 

 סכון וצמצום כדי לרכוש את המגרשים. ישל חאחדות שנים ל

של משפחת ן הצריף שכ   לצריף שלנו דרוםמ עשרה מטריםחק של מרב

ממני בשנה. שמואל  המבוגרובנו צפניה,  ,אשתו ,אבי המשפחה שמואל :באומוול

 כמו בעלים של בית יציקה למוצרי פליז. הוא קנה גרוטאות ופסולת נחושתההיה 

בניות בתוך ת התיך אותם ויצק, בעיקר מהצבא הבריטי, תרמילי פגזים וכדורים

בקצה מערב מגרש התמרים  שכ ןחול חלקים שונים לאינסטלציה. בית היציקה 
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 היה בין הטוביםבאומוול  תהכלכלי של משפח היה. מצביבמעלה רחוב העל

 . בשכונה

 ,בתוך בור שנוצר כתוצאה מכריית כורכר ,במרחק דומה ,ממזרח לצריפנו

ן  . הםדים לבושי שחוריםמשפחה חסידית מרובת יל. של משפחת מרגזון הצריף שכ 

שולחנו של הרבי שדר לו  לעסמוכים היו ו "חלוקה"כנראה מכספי  והתפרנס

כנטע ו המשפחה היבני קומתי על "גדות" רחוב סלמה. -ב"שטיבל" שלו בבנין דו

 .ותו לא הסתכם באמירת שלום עמםשר והקזר בתוך השכונה 

 הרווקה ובתם משפחת לפושנייק, זוג זקנים, גרה בר ל"רחוב"מעֵ  ,ממול

עפרונות, כרטיסי ברכה  ,מחברות: כתיבה מכשיריהזוג התפרנס ממכירת . רוזה

אצלם קנינו . ילדיםשלהם היו חוג הלקוחות העיקרי . וכיוצא באלה לראש השנה

ותולעי משי  ,, גולות(ציורים צבעוניים שאספנו בילדותנו)"פרסים" בין השאר 

 בעונה. 

בעל היה אבי המשפחה . חת שקלרהתגוררה משפאותה שורה לבהמשך 

אבי ייחוד וב ,ובמורד השכונה לכיוון רחוב סלמה. משפחה ז ששכנהיה ינגר

  . מערב, שכנינו מבר פלוגתא נצחי של משפחת בריטן, היה המשפחה

אב המשפחה שלמה . היו עם משפחת בריטןשלנו היחסים ההדוקים ביותר 

כולם  ,ולהם שישה ילדיםפנינה )פרלה( לחוזר בתשובה ונשוי בשנית היה 

ראובן הבכור  ,בעזרת שני בניו ,האב. חר בסוסיםמבוגרים ממני. הם התפרנסו מס  

באחד מבתי שכנה . האורווה בסוסים ואת המסחר ניהלו את האורווה ,סל הצעירויו

השכונה. מרבית הלקוחות היו ערבים שעזבו את הכורכר הנטושים של ערבים 

כדי . התמרים היוו שדה תצוגה ואימונים לסוסים שבאו מכל קצות הארץ. מגרשי

בנו  ,ללקוח את חוזקו ויכולתו הפיזית של הסוס או הפרד המוצע למכירהדגים לה

בחזית ננעצו שני . מזחלת שלגמו הבריטנים ארגז עץ גדול שחובר לשני קורות כ

 על גבי הארגז אפשר היה להושיב שני מבוגרים. אליהם נרתם הסוסווים גדולים ו  
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הסוס  ,לא היו גלגליםזו  "מזחלת"לאחר שמואו לחילופין מבוגר ושני ילדים. 

ו בכיליון ּנילדים המת  . אנו המהירותאף את יכולתו לפתח וחו כך את כו הפגין

 "נסיעת המבחן".  ולחוות בשמחה את  המזחלתים שנוזמן לשבת על גבי יעינ

התיכון,  כנהוג במזרח, ממכר בסוסים נעשה בקולי קולותהקח וימה

נישאו  ניחוח של חדווה וסקרנות. רוסיתבדיש וייגם ב ותובלתברית מובע בערבית

ם המסחר. המילים והמשפטים ועד תבאוויר ואנו הילדים לא עזבנו את המקום 

 . שםמ והיום בערבית באיודע לומר הספורים שאני 

 ,לעומת זאת ,יהורי. דתייםהיו משפחת בריטן ובפרט העומד בראשה 

ספגו ש מסורתי-דתיהנוך יחאך זכרו לטובה את ה ,אורח חיים חילוני הלוינ

מדי : דרך קלה ונוחהלכך הם מצאו מעט יידישקייט. קשו להנחיל לי יבו בילדותם

אב שלמה הו, דאגו שאהיה סמוך לשולחנם של הבריטנים צהרייםיום שישי אחר ה

 מצווה שנפלה לידיו. ה לעשמח 

שני בניו )ארבע ואנוכי , אב המשפחה: דיחשישי לפנות ערב צעדנו  ביום

לנוב. מבית הכנסת 'צדק" שברחוב צ ( לבית הכנסת "פועלינשארו בביתבנות ה

שני ניצבו  ,מפה לבנהבסה ושולחן גדול מכעל  ,שם. קבלת השבתל חזרנו לצריפם

 שתי חלותו השולחן היבמרכז . בתוכם נרות לבנים דולקיםופמוטים גדולים 

 ,הבנות גם ,לחןושלסביב מ ית צהובה. הסבנו כולנובמפקלועות מכוסות 

. אז "אשת חיל מי ימצא"ו "רתבזמירת "שלום עליכם מלאכי השוהבריטנים פצחו 

 ,מרק ,פיש עגפילט :שכללה סעודת שבתהוגשה על החלות ו, בירכו קידשו על היין

"מנוחה ושמחה אור ליהודים" ם הארוחה נהגו לשיר: בשר ושאר מטעמים. בסיו

שבת שבתה את לבי וחיכיתי לה בכיליון היום "צור משלו אכלנו". קבלת סלו

בנים לתפילת "שבת לם כל ימי החול. בשבת בבוקר שוב הצטרפתי לאב ויעיני

הפעם  ,הצטרפתי ,הסעודה השלישיתלאחר  ,שחרית" בבית הכנסת. במוצאי שבת

 לאבי המשפחה לטקס ה"הבדלה" המבדיל ביו קודש לחול. ,לבד
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שמעתי ראש השנה ב. משפחת בריטן אצלם חגגתי יגים היהודיאת כל הח

הכיפורים הייתי עמם, אם כי לא צמתי ולא הייתי ביום . גם תקיעת השופראתם את 

ים חגהמ ,סוכותבאך . קטיןהייתי שהרי  ,תפילות שלפני הימים הנוראיםבכל ה

דה צמו סוכה בנינו ראשיתביליתי אצלם שעות רבות.  ,ילדיםלביותר המהנים 

 ,מסגרת עץ שכוסתה במחצלאות קש מבחוץה"שלד" שלה היה עשוי . לצריף

 ,לא חסרו בסביבהים. אלה תמרכפות מהיה עשוי סכך . הבפניםמוסדינים לבנים 

מיומן של שני בני בריטן הטיפוס בזכות הרק היו כל כך גבוהות שאך צמרותיהם 

 התמזל מזלםים לכרות ענפים במידה מספקת לכיסוי הסוכה. לפעמהם הצליחו 

 והצליחו לרדת עם לולב כשר למהדרין מצמרת העץ. 

ין התקרה עליית הגג שבב. בנות המשפחהופקדות היו מעל קישוט הסוכה 

: בו שכנה מזוודה ובתוכה קישוטי הסוכהו"בוידם" סודי היה  גג הרעפיםל

ף עם פתיחתם, תמונות נושהתנפחו ר צבעוניים יכדורי ני ,ר צבעוניותישרשרות ני

הבנות מדי שנה  אלה צירפול. בריטן עבודות יד של בנות, ועוד פרחים ועציםשל 

את שם טרחה להגיש לי  אימאקישוטים נוספים. בשבעת ימי החג סעדתי בסוכה ו

 הארוחות. 

. מאותה עליית גג מיוחדת חג הפסח אצל משפחת בריטן היה חוויהגם 

צלחות, כוסות, מרקיות  ם,"סכו :הוצאו כלים כשרים לפסח שחמץ לא דבק בהם

מפסח שעבר. את ערכת סירי הבישול  בבוידםשכנו לבטח שוכלי מטבח שונים 

המשטח העליון של מגרש התמרים מלא מסרו להגעלה. יומיים לפני החג הת

סירי הבישול  רובבאותם ימים )ערבים תושבי יפו שהתמחו בהגעלת הכלים. ב

מגעילי  (הנחושת הרעילה.ת יקורוזי להגנה בפני ,עשויים היו נחושת מצופה בבדיל

זים שבקצותיו שתי ידיות הניחו בתוך הבור מפוח עשוי עור ע  וחפרו בורות הכלים 

מתוכה יצא ות מתכת יפיהייתה השני  ובקצהשם הפעילו מפוח הידיות ה בעזרת. עץ

הסירים מעל הגחלים הם הניחו את  מתקן מוגבה. על אש גחליםליבוי ויר דחוס לוא
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הסיר ומצפים את משחה מיוחדת היו מושחים עליו עם חימום הסיר  .להגעלה

 –חשוב מזה פני הרעלה ווב ממוגן שנעשה הסיר . בשכבת בדיל חדשה ומבריקה

קח יובמהגעלת הכלים פיתי במרותק ושבוי בקסם העושים במלאכה צ  . כשר לפסח

 התנהל בין נותני השירות למקבליו. וממכר ש

 .שולחנה של משפחת בריטן המורחבתן אל סובימכולנו היינו ליל הסדר ב

חג זה היו מגיעים מכל קצות הארץ גם ילדיו מאשתו הראשונה וקרובי משפחה ל)

גדה וזמירות פסח מתוכה היו לשם דבר בשכונה והשאירו את ה( קריאת הנוספים.

  י עד עצם היום הזה.ירישומם על

ה לא מעטה על השפעהייתה לה כי משפחת בריטן מעט יותר על התעכבתי 

של המשפחה  הדרכלי בזכותה. באו יהודית המסורת רוב ידיעותיי על ה. ילדותי

בעת בניית הבית במשותף ובבר , שנים הבאותב חיי הצטלבה לא פעם במהלך

  הבאים. אספר בדפיםהמצווה שלי, ועל כך 

 

  חורף בשכונה
 

ובייחוד אם היה כשגשם ראשון ירד, 

 ים,בדכה וירדו ממטרים זה היורֶ 

שלוליות בשקעים מיד נוצרו 

שבמגרשי התמרים ומסביב 

ארבעה למשך האבק שאפיין את חודשי האביב והקיץ בשכונה פסק לצריפים. 

 .בחורףמחלות העיניים נעלמו בערך, וגם חודשים 

שרדו עד סוף החורף, ולעתים, בשנה גשומה שנקוו בשכונה השלוליות 

החורף  ,בכלל. הילדיםכמובן היו  ןהבמי ששמח במיוחד, גם עד תחילת הקיץ. 

גג דולף, בגלל אצלנו בשכונה היה חגם של הילדים. בעוד הורינו עמוסים בדאגות 

אנחנו  –חדירת מים מקירות העץ שאינם אטומים כראוי, ובעיות חימום הבית 

  גשם ראשון

 
 הוא מרטיב את נמנום יום הקיץ , גשם ראשון
 הוא מרביץ את אבק הדרכים , גשם ראשון
 המרפסת כולה רחוצה היא , גשם ראשון
 ...כרונות של חמסיןיוריחות ז, גשם ראשון
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את ראשונים ים לרגליהם, חצו יי המזל שמגפנעסקנו בתעלולי שלוליות. הילדים ב

בעזרת , . מיד אספנו קופסאות שימורים ריקותןתברר לנו עומקהוכך  ותהשלולי

דרכם השחלנו חוט ברזל שהגיע עד לגובה  ן,הידשני חורים בצ   ניקבנומסמר 

ת. לא אחת וחצינו את השלולי ןבעזרתופחיות הפכו לקביים הושתי  ,המותניים

ים קול צחוקם וצהלותיהם של הצופו ,מעדו רגלי אחד הילדים שנפל לתוך המים

צליחה עברנו לתחרות של הקפצת אבנים נשמע למרחקים. עם סיום ניסיונות ה  

שטוחות על פני המים, וכל המרבה במספר ההקפצות של אבן אחת, זכה להערצת 

 הקהל. 

נ ים רֹ השלוליות שרדו לאורך ימים ושרצו  שהפכו לצפרדעים אש 

ק של תּו-קאל התזמורת הרגילה של יללת התנים, התּו ,בלילותקרפדות. לו

גם עתה נוסף  –כביר  משאבות הפרדסים הסמוכים, וקול המואזין מהמסגד באבו

גשם המכה על גג ה קולהתווסף גם צפרדעים. כאשר לקולות אלה הקרקור 

 לתרדמה עמוקה ומתוקה.מהר נפלתי חיש  –הרעפים וקירות העץ של הצריף 

 

י הרכבת שבמזרח, התחום הצפוני של שכונתנו היה רחוב סלמה, שתחילתו בפס

וסופו ביפו בשדרות קינג ג'ורג'. אך מה לעשות שמתכנני הכביש של עיריות יפו 

רובו ככולו נמצא . הרחובשל לא הביאו בחשבון את מצבו הטופוגרפי  אביב ותל

מיד לאחר היורה הפך רחוב . דרום זרמו לתוכומבתוך ואדי ומי הגשמים מצפון ו

ומקומות העבודה היו הציבור  ספר, מוסדותסלמה לנהר שוטף וקוצף. כל בתי ה

 לשהאבסורד מחזה  ונ שנ החזר  ,לאחר ממטרים כבדים ,בוקרמדי מצפון לרחוב ו

 הבבוקר כזה עמדתי עם חברים נוספים על הגדה הדרומית נהנ. "נהר"חציית ה

וילדים מנסים מבוגרים מאות . בדרכם המזרמי המים שסוחפים עמם כל אשר נקר

, זה מניח אבנים גדולות ומנסה לדלג מאבן לאבן: לחצות את הרחובבדרכים שונות 

אולם . לצד הצפונילחצות  ומניח קורות עץ על גבי אבנים ומנסה בדרך זאחר 
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ה"נהר" הייתה לשלם למוביל של רכב כלשהו לחצות את הדרך המקובלת והנוחה 

 ולעבור בבטחה. 

ע אישי וניסיון, מתבססים על ידללא כל הודעה מוקדמת, ו עם הנץ החמה

התאספו כל בעלי העגלות, בעלי האופניים וסבלי הסביבה נעולים במגפיים. זה עם 

עם עגלה חברו ו ,, אחר עם תלת אופנוע, זה עם עגלה רתומה לחמורןתלת אופ

מגדה לגדה "נוסעים" העברת . התשלום בעבור גדולה יותר רתומה לסוס או לפרד

 ,תוך פחות משעה ,כך. גובה ובזרם המים(חצי גרוש או כמה גרושים )תלוי ב –

. לא פעם איחרתי לבית של רחוב סלמה הועברו המבוגרים והילדים לצדו הצפוני

 . "חציית הנהר"הספר אך ורק כדי לחזות ב

בלתי חצי גרוש או יכאלה הוסיפה אימא לדמי הכיס שקגשומים בימים 

סיתי ולפעמים גם כל לחצות בעזרת אחד המובילים. מדי פעם ניגרוש כדי שאּו

הצלחתי לחצות את ה"נהר" בכוחות עצמי או זכיתי לרחמיו של אחד המובילים 

וכך נשארו לי פרוטות נוספות לקניית ממתק נוסף או גזוז. מטריות היו מצרך נדיר. 

בימים גשומים כאלה הייתי חוזר מבית הספר רטוב עד לשד עצמותיי, אך שמח 

 וטוב לב. 

משקיף הייתי בצער רב . בביתאלצתי להישאר נ ללא הפוגהגשם ירד כש

פי על החלון  ובזגוגית המתכסה באדים מהבל ,דרך החלון בגשם הניתך ארצה

שרציתי. בכיליון עיניים המתנתי  דבריםציירתי וכתבתי על החלון  יהקר. באצבע

 כל לצאת לאוויר החופשי וליהנות מתענוגות החורף. להפסקת הגשם כדי שאּו

הקור. ממסתור מהגשם וחיפשו בחורף והם אף בלו חתולי הרחוב ס

גם ברווזי בר  ולהקות חסידות נחתו במגרשי התמרים. גיע לחרוףהנחליאלי ה

 מדי פעם בשלוליות. כשכו ש
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, ככל שמדובר במזג האוויר קודמיםהחורפים הלא היה שונה מ 7335חורף שנת 

שינתה את חדים אחודשים זה באירופה  המתרחשתמלחמת העולם השנייה אולם 

 האווירה בשכונה. 

כבר )דרכי לבית הספר  עושהעסקים כרגיל, מדי בוקר אני המצד אחד 

אבא רוכב על אופניו לעבודה וחוזר בשעות הערב המאוחרות, י(. ללא ליווי הורי

את השכונה לפקוד  ותועגלת הנפט האדומה ממשיכ ,עגלת הקרח הרתומה לפרדה

כתמיד בשכונה על חמוריהם עוברים בים רכוהרוכלים הערבים כבעבר. גם 

משני צדי החמור ארגזים מלאים בירקות . ומציעים את מרכולתם לעקרות הבית

 "להציּב"אדמה(,  )תפוח "הטבט")עגבנייה(,  "בנדורה: "בקול רםמכריזים והם 

ושם מקללים הצקנו להם לא מעט, פה מושכים לחמור בזנב . אנו הילדים )בצל(

הושפעו מהתעמולה שלא לקנות תוצרת ערבית. נו תעלולי .רוכלאת אמו של ה

ו"כוס אומק" ו"אינעל הדיבור  חודרות לשפתמהם למדנו שהקללות בערבית 

 שפת ילדי השכונה. בלתי נפרד מאבוק" הם חלק 

המגרשים  הפכומדי פעם . שתנההבמגרשי התמרים הנוף  ,עם זאת

תרבוש חאקי לראשם, שם יי. חיילים הודהבריטי צבאהלמחנות צבא ארעיים של 

כומתות חובשי  זילנדים עם כובעים רחבי שוליים, צנחנים אנגלים-אוסטרלים וניו

גופם התחתון וחמת חלילים פלג סקוטים שחצאית מכסה את חיילים גם ו ,אדומות

וממשיכים בדרכם למצרים לחזית  ,יותרלפעמים ומלווה את צעדתם. הם חונים יום 

ארובה ש (נשק-נושאת)נ.נ. ל ידי ים נגררים עניידשדה  המערבית. מטבחי

טורי חיילים שמסטינגים בידיהם ממתינים . ומסביב סירי בישול גדולים ,הבמרכז

 . ארוחה צבאיתהם מקבלים בעזרת תרוודים ומצקות , ובתור לקבלת אוכל
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ים יאוהלים הודבפקדות מ  הקצינים וה ,אוהלי סייריםב השתכנוהחיילים הפשוטים 

בסקרנות פינו בהם צ   ,ילדי השכונהאנו, בסדר צבאי מופתי. מאורגן ל והכ, וגדולים

 וה בהערצה. מלּו

לאחריהן אזעקות המתריעות על מטוסי אויב מתקרבים. נשמעו בלילות 

הסכנה שחלפה. מכיוון שמחסה או מקלט לא היו שבישרו ש צפירות ממושכותהיו 

חצוב כורכר ד בלילות( ולהיצמד לקיר ייחובשכונה נהגנו לצאת מהצריפים )ב

וכשהאזעקות הפכו , לא שמענו את המטוסים רוב הזמןן. וגישנסך אשליה של מ

הוראת המשמר התושבים.  בקרבמעת שהחלה התרופפות מרה גשדבר שבל

ולא אחת התעוררתי  ,לה חמורה בלילות לא נשמרה בקפדנותהאזרחי על האפ  

 " !בלילה מקריאות הפקחים "לכבות את האור בבקשה
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אשר אביב ) ת תליועילה בטובה עיריהלאחר לחץ מסיבי של ועד השכונה 

לבנות  ,ת יפו ושלטונות המנדט(יבהסכמת עירי ,םיאת המסים העירונילה שילמנו 

  זה.הבילינו במקלט עות רבות שמקלט ציבורי במרכז השכונה. 

 

 אחותי רותי

 
י יהור .ושלושה חודשים ששאמי את אחותי רותי. אני בן  ילדה 7335 סמרב 1-ב

 פתחבשלבקשתי לקרוא לה רות. אימא חוזרת מבית החולים בילינסון  ונעתר

 כעת משמשת ,בה נהגו לרחוץ אותישתקווה והתינוקת בזרועותיה. אמבטיית פח 

ימים ה לחן רחב.ונה, היא מרופדת בשמיכות צמר ומונחת על שעריסתה הראשוכ

מיטת במקומה נה את מיטת התינוק שלי לטובת אחותי ומקבל חולפים ואני מפ  

 מבוגרים בחדר השני. 

בית לשלמה בריטן הזקן אני הולך עם  ,שלאחר לידתהבשבת הראשונה 

את בקול ריז כמבקש מהגבאי להאני , ושם לנוב'הכנסת "פועלי צדק" שברחוב צ

 שמה של אחותי. 

 . הילדים בשכונה משחקים באגוזים. פסח באהגיע אביב נו. החורף מאחורי

שוב שרב ושוב חום כבד, אנחנו  ,הקיץ בעיצומוחודשים אחדים לאחר מכן 

הסכמנו לנעול )לעתים עשינו טובה ו .מתרוצצים חצי ערומים ולרוב גם יחפים

אחותי הקטנה עדיין תינוקת בת . ינייםמחלות העעמו האבק חוזר ו.( סנדלים

המרפאה שלנו גם אני לא נמלט מהן. ות עיניים וסובלת מדלקאחדים חודשים 

ברחוב לוינסקי פינת נווה שאנן, " שוכנת קופת החולים של הסתדרות העובדיםב"

אימא שולחת אותי לעתים קרובות עם . מהשכונה כשני קילומטריםמרחק של 

לרופאת העיניים. טפטוף בדרך כלל  ,מספר )תור(פנקס החבר האדום לקחת 

 הופך לסיוט, הן צורבות ומכאיבות.הרופאה  על ידיטיפות ה
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טיפות לא היא טפטפה  ,רופאההאימא עם אחותי אצל ד מביקוריה של באח

לממדים  הנפחהתהעין ה. חמירהשל רותי  באחת מעיניהוהדלקת  ,מתאימות

לאחד המומחים  ,בירושלים "הדסה"לבית החולים  הובהלהמדאיגים ואחותי 

עליה ולאחר שבוע מורט עצבים  ריחפהד"ר טיכו. סכנת עיוורון , בארץ הגדולים

סה חלק מאישונה, צלקת יחלפה אך כתם לבן כאמנם הדלקת . חזרה הביתההיא 

 שליוותה אותה עד גיל שש. 

פעם בהיותה בת חצי שנה . ייאחותי הייתה שובבה למדבדומה לאחיה גם  

ך היא הצליחה להתכופף וליפול מכיסא תינוק. מעצמת הנפילה היא התעלפה בער

והתעוררה רק לאחר ששכנים חשו לעזור וטיפלו בה. פעם אחרת היא עקבה כיצד 

אבא מתגלח ולאחר צאתו לעבודה טיפסה על כיסא, לקחה את מכשיר הגילוח 

כבת וגילחה היטב את פניה. כשאימא ראתה את המתרחש עמדה מולה פעוטה 

שנתיים מדממת וחתוכה בפניה. למזלה החתכים הגלידו ונעלמו. בפעם שלישית 

רות שבישלה השכנה שלנו, רוזה גוטמן. סובלת הפילה אחותי על עצמה מרק פֵ 

לא נותרו  אתמכוויות חמורות היא הובהלה לבית חולים ולמרבה המזל גם בפעם הז

 . ועיקר ם כללפלא, אפוא, שחייה של אימא לא היו קלייי לאצלקות. 

 

שלפני החופש הגדול  ממש בחודש האחרון. לפני סיומהבכיתה א' שנת הלימודים 

סוף שנת לקראת  עברנו לבית הספר "יסוד המעלה" השוכן ברחוב נווה שאנן.

קטן כמובן. אין מאושר ממני, עד אז  ,7תי מספר אבא קנה לי כדורגל אמ  הלימודים 

למרות תי. נה קיבלתי במתנה אחד אמ  גל מאולתר והשיחקנו בשכונה בכדור

בהפסקה אנחנו משחקים על . י אני לוקח את הכדור לבית הספריאזהרות הור

וחפוי ראש אני  ָאֵבל הכדור נבעט לכביש ומכונית חולפת מפוצצת אותו. ,המדרכה

בסגנון: עם הכדור הקרוע ומקבל "מקלחת" של צעקות והטפות מוסר הביתה חוזר 

 בקול הוריו".  מעושלא ש"זה עונשו של ילד 
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. מורתנו סימה ואין מורה מחליפהחלתה לפני סיום השנה אחדים שבועות 

 'בין הכיתות הגבוהות יותר. נפל גורלי וצורפתי לכיתה ג 'מפזרים את ילדי כיתה א

את מבנה . השתתפתי בשיעור, קלטתי על מבנה השעוןבשיעור שבו למדו התלמידים 

 לשבחים מהמורה. כיתי וז ,שעה ושעה מלאהצי ח ,הדקות ,השעות ,השעון

לבלות בביתה של דודה ושוב עם בוא החופש הגדול שלחו אותי ההורים 

ואני ה כעוזרת בית, תעסוקה בעבודתי דוד. ושוב בעלה אשר ברחוב סירקיןוטובה 

 אני מתרוצץ בחוף היםושוב . בים וברחובות של צפון העירכרצוני לבלות  חופשי

רחצה הנקראים על שמות הרחובות החופי  .ההצלה של המציליםמתפעל מפעולות ו

 . וכדומה ,חוף פרישמן, חוף גורדון המובילים אליהם: חוף טרומפלדור,

וקם מבנה עץ על ה ,על החול הרך ,בין חוף פרישמן לחוף גורדון

ומטווחים שנקראו "טיר" משחקי קליעהובו כלונסאות 
3

גברים פיתי בלא אחת צ  . 

  ממוקמת במרחק שלהייתה מטרת נייר . ברובי אווירעה למטרה בקלישהתאמנו 

לבדוק את דיוק הפגיעות. , כך יכול היה היורה נעה על גבי מסילהו ,מטר 95-כ

מתחת לרצפת העץ בין ים פלוהם נגיליתי שו עופרתמעשויים היו הכדורים 

כרנו מ אפון.י נהגנו לאסוף את הכדורים שגודלם כגודל יחבריחד עם  .הכלונסאות

ופעמים רבות עשינו  ,יצקנו מהם סביבונים לחנוכה, פעם אותם לסוחרי מתכות

 משקולת לחכות דיג. מהם 

 7.3.7335-וב הביתה לשכונה חזרתיסתיים לצערי הרב, ההגדול החופש 

מורה החדשה . לשברחוב לוינסקי "ביאליק"בבית הספר  'כיתה בללמוד ב התחלתי

אחד התלמידים והייתי לבלימודיי  חיל תיעשי בכיתה ב'הדסה. גם  קראושלי 

 הטובים בכיתה. 

 טרודה בבעיותהייתה ביומו. היא  י מטלות מדי יוםיטילה עלהאימא 

גש  ,אחותי החולה. "יהודהשל  המעומס עבודות הבית ומעול גידולקרסה שכמעט ו

                                                      

3
 . אביב בתל הטיילת בצפון קליעה ומשחקי משחק מכונות, המועדונים אזור  – טיר  
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... לך לקופת חולים לקחת מספר לרופאת העיניים" ,יהודה, "למכולת ותביא לחם"

ניסיתי בכל דרך לשחק עם ילדי השכונה, יו לצאת וה יפותייניי ושאישכל מעי ,יואנ

  .חופשי ומאושרולהישאר  להתחמקאפשרית 

עד דמדומים, היה שם ולבלות  הםבנהגתי להסתתר שאחד המקומות 

. בפאתי מגרש התמרים ששכןנים ובלוקים יצור לבֵ יערמות החול של מפעל קטן ל

ורק עם  ,ישבנו וסיפרנו בדיחות ומעשיות שונות ,על תלוליות החול הלח ,שם

כל אחד החול וחזרנו ערמת נטשנו את "הביתה!" קולות ההורים שנשמעו ככה יחש

 . לביתו
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 תל אביב מופצצת
 

, ימים ספורים לאחר תחילת שנת הלימודים, ואני בכיתה 7335בספטמבר  3יום ב

לקופת החולים לקחת  . אימא שלחה אותיבית הספרב', חזרתי מוקדם מהרגיל מ

שבשכונת  שיבת ציוןמספר לתור, או להביא תרופה לאחותי. בדרך עצרתי ברחוב 

הילדים, וביניהם גם ילדיו של יוסף נידיץ, שותפו של היו שפירא, שם עסוקים 

אבי, בניסיונות ללכוד חתולים. הם קשרו חוט למכסה פח האשפה )הפחים היו 

פתוח, המתינו לחתול רחוב מזדמן שייכנס  משכו בחוט כך שהפח ,עשויים מתכת(

לתוכו ואז הרפו את החוט והמכסה סגר על החתול. המסכן המבוהל היה משתולל 

 ים משכו הילדים בחוט ושיחררו את החתול. יולאחר דקה או שת

נשמעו לפתע קולות  ,או אזעקהה עוללא כל התר, תעלולבעודנו שקועים ב

ה בהתפוצצויות נוספות וֶ תימרות עשן כבד מלּוב וּנהבח  נפץ אדירים. במבט צפונה 

של העיר. רק אז החלה לפעול אזעקה, הסירנות  צפונּהמו העולות ממרכזּה

הצופרות התערבבו בקולות הנפץ. רצנו כאחוזי אמוק לביתו של נידיץ הסמוך 

)שזה עתה הסתיימה בנייתו מבטון ולבנים(. יחד עם אשתו של נידיץ הסתתרנו 

 הרגעה. עד שנשמעה צפירת מיטות. חלפה כחצי שעה מתחת למבוהלים 

תקף מן האוויר את תל אביב, כחלק  התברר שחיל האוויר האיטלקי

מתרומתה של איטליה )בעלת בריתה של גרמניה הנאצית( למלחמה בבריטים. 

הפצצות בין רחוב  רובמטוסי חיל האוויר האיטלקי שהגיחו מכיוון הים הטילו את 

 . , רחוב בצלאל ושכונת נורדיהפלדוררחוב טרומ ,בוגרשוב

לא הגעתי לקופת חולים(. הרעש שחזרתי הביתה מפוחד מאוד )מובן 

טראומה שליוותה אותי עוד שנים רבות לאחר מכן. גרמו לי להנורא, העשן והפחד 

אותה כל הזמן שמענו . ההפצצה המחישה לנו הילדים מה פירוש המילה "מלחמה"
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עדיין לא ידענו , אך אז בעת ההיא מלחמה ניטשהבאירופה , כי בוגריםמפי המ

 הנוראה ביותר שפקדה את העם היהודי. שהיא 

אבא עזב את עבודתו בבית המלאכה ורכב על אופניו צפונה כדי לברר מה 

 לא היו מרנינות. בהפצצה נהרגו עמו קרה לקרובים ולחברים. הבשורות שהביא 

פצעו. בתים רבים נהרסו וזרימת נוספים נ 793-ו   איש )שבעה מהם ערבים( 751

 המים ושירותי החשמל והטלפון הופסקו. 
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אבא עצמו עבר טלטלה קשה. תחילה נסע לדודתי טובה שהתגוררה בחדרון קטן 

ב סירקין. הוא נחרד כשראה שהבית נהרס כולו, ואז הופיעה בחצר בית ברחו

דודתי בריאה ושלמה. היא ובעלה יצאו ללא פגע. התברר שפצצה נפלה על הבית, 

אולם  .74שלושתם שהו בביתם שברחוב סירקין , בעל הבית, אשתו ובנו נהרגו

ס הבית ההרוכי החדרון הרעוע שבחצר לא נפגע. דודתי איבדה את מקום מגוריה 

הזמינו את הדודה , הלר, הזוג ממולה פינוי ההריסות. שכנילפּונה למניעת מפולת ו

 והדוד להתגורר בביתם. 

רניץ, חבריו הטובים, ספֶ מבית דודתי המשיך אבא לבית משפחת  

שהתגוררו ברחוב בצלאל )כיום טשרניחובסקי(. הוא שמח לראות שביתם לא 

ובוכים. התברר שבנם אילן, ילד בן נפגע, אולם כשנכנס לבית מצא אותם אבלים 

גילי, נהרג בהפצצה. הוא יצא מהבית להחזיר ספר ששאל מחבר, כשפצצה פגעה 

 )שמו וגילו שובשו בעיתון שהופיע למחרת.(בגדר לֵבנים והיא קרסה ונפלה עליו. 
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תקופה די ארוכה
4
לא שבו מטוסי אויב לשמי העיר, אך אזעקות נשמעו  

בעל ן ימדי כמה ימים. אט אט שינו הבתים בעיר את צורתם. ליד כל כניסה לבני

טורים רחבים של שקי חול. חדרי הונחו קומות הוקם קיר לבנים רחב או כמה 

 נראו ביםיירי הבית ולהולכי רגל מזדמנים. המדרגות הפכו למקלטים מאולתרים לד

 ת באניות מלחמה להגנה מפני צוללות גרמניות.וֹוּושיירות של אניות סוחר מל

יותר ויותר חיילי . אף הוא הנוף האנושי בטיילת שבחוף תל אביב השתנה

המסעדות. חיילים שיכורים פקדו את את ת הברית מילאו את בתי הקפה ועלוב

שנאספו על ידי המשטרה רבים אוסטרלים הם וב ,יילתהמסבאות לאורך הט

הצבאית אם בגלל שיכרות או עקב נפקדותם. נהגנו לבקש מהחיילים בולים )כמעט 

ני לבן, כל הילדים אספו בולים(, או גומי לעיסה. טעמנו לראשונה מסטיק מלּבֵ 

טעמו ערב, צמיגותו כגומי, ואפשר ללעוס אותו שעות רבות ואף ליצור ממנו 

 ונים. בל

שבו החיים למסלולם, אפשר שזה היה חוסנו של לאחר ההפצצה יום 

טוב, אם כי בהשפעת חבריי  היישוב הקטן בארץ. בכיתה ב' הייתי )עדיין( תלמיד

דבר לא היה וה בקושי הכנתי שיעורים. אהבתי מאוד להסתובב בשכונה בשכונה

ה להטיל עליי לרוחה של אמי, אלא שאני הייתי בעל אופי מרדני והיא התקשת

 מרות. 

                                                      

 דודתי אצלאז  גרתיפעם נוספת.  האיטלקים תקפו ,7397 ביוני 77-ב, חודשים 3 כעבור 4
 ברחוב, במרחק לא רב מביתם נפלו הפצצות. בלילה בבהלה והתעוררתי אביב תל בצפון
 6 הופצצה אביב תל. אביב תל מתושבי 79 נהרגובהפצצה זו . דיזנגוף פינת' ורג'ג קינג

 7391 וביולי ביוני, במאיהעצמאות  מלחמת במהלך מצריים םמטוסי ידי על נוספות פעמים
 . 1991-וכמובן במלחמת המפרץ הראשונה ב
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  בנים תמיד יהיו בנים
 )משלי כב, י( ֹוּכר  י ד  ל ּפ  ר ע  ע  ּנ  ל   ְךנ  ח  או: 

 

אמשיך הוחלט ש. אז ודודי אצל דודתישבתי לגור ם סיום כיתה ב' פש הגדול עבחו

בכיתה ג'. אמי העדיפה שאעבור ללמוד בבית ספר גור אצלם גם בשנת הלימודים ל

ל"בית החינוך לילדי עובדים". אולי בסתר לבה קיוותה גם טוב יותר ורשמה אותי 

למעט מנוחה מהפרא אדם שהייתי אז. )אשתי תמר טוענת עד היום שלא ניתן 

ם ששולחת את בנה בן השבע לגדול בבית דודתו. אולם אני הייתי להבין אֵ 

 ( .מאושר

שתי המשפחות . הלרבבית משפחת  חדר האחוריגרתי עם הדודים שלי ב

 הפונה לחצר"שלנו" החדר שירותים. המטבח והשכר הדירה, ביניהן את חילקו 

כמה עצי הדר: קלמנטינות, היו בו עץ פיקוס גדול,  צמחבחצר היה מוצל ויפה. 

 גינת ירק קטנה. , וגם אשכוליות ותפוזים

. "ביאליק"פתוח וחופשי יותר מבית הספר בית ספר "בית החינוך" היה 

ודה ועזרה הדדית, כפי שבאו לביטוי בארגונים השונים הטיף לשוויון, לחיי עבהוא 

של תנועת העבודה. לא נדרשנו לקום כשהמורה נכנס לכיתה, קראנו למורים 

 פשוט "אריה".  קראנומנהל לוהפרטי,  בשמם

 בשעה שדודתי הייתה עסוקה בעבודתה,אך שם לא מצאתי את מקומי. 

בלי  ,ת לקולנוע, וחס חלילהים, ללכלנהגתי להסתובב ברחובות עם חברים, ללכת 

הבאת זרי בכשליח עבוד נהגתי לבסופי שבוע שדודתי תדע, גם הרווחתי כסף. 

. בטיפים שהרווחתי יכולתי לקנות ם בתל אביבעשיריהמהחנויות לבתי  ,פרחים

כרטיסים לקולנוע או דברי מתיקה. וכשרציתי להרוויח כסף גם באמצע השבוע, 

רחוב שפינוזה מעסיקים ילדים לאסוף מול ניס שמעתי מאחד הילדים שבמגרשי ט

כדורי טניס שעפו למרחק. גם שם הרווחתי דמי כיס. דודי אשר, שהיה אספן בולים 
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בולים נחשבים יקרי ערך, ומדי פעם הייתי הולך  לוהדריך אותי אי ,כמעט מקצוען

  ."Give me stamps"ומנדנד להם:  יםבריטי םחייליבעקבות 

ם שהגיעו עם צבא ַאנֶדרסיי החיילים הפולניהתיידדנו גם עם ילד
5

. ילדים 

פולניים בהירי שיער ששיחקו עמנו ברחובות, הם דיברו רק פולנית ואנחנו רק 

   .בינינועברית אך הדבר לא מנע את ההתרועעות 

מפריע ולא המורה התלוננה שאני נעדר הרבה מבית הספר,  באחד הימים

ותי לפסיכולוג. היא הוטרדה גם מכך ואמי החליטה לשלוח אמכין שיעורים, 

שמצצתי אצבע עד גיל מבוגר, הייתי כבר בן שמונה או תשע. הגענו שנינו 

. הפרופסור ביקש ממנה בתל אביב שניאורסון ברחוב דבורה הנביאה סורלפרופ

 לצאת החוצה ושוחח אתי ביחידות. "אתה רוצה להפסיק למצוץ אצבע?" שאל.

כדי אמי הייתה מעמלנת סדינים ואפילו תחתונים. "כן" עניתי, "אבל קשה לי". 

ובמקביל נהגתי כים ונעימים, כדי שיהיו רוהציפיות ועך את הסדין להירדם הייתי מ

  .יחדשתי אצבעות מצוץ ל

הפסיכולוג הציע לי לשים תחבושת על האצבעות, הטעם לא ינעם לי 

צץ עוד את ואפסיק. כשבאנו אליו בפעם הבאה סיפרתי לו שהצלחתי ואינני מו

האצבעות. הפסיכולוג קרא לאמי ואמר לה: "גברת גלרט, הילד אינו זקוק 

 .לפסיכולוג, מי שצריך פסיכולוג זה ַאת והמורה"

ד' מצבי היה גרוע כל כך מבחינה כיתה בחופש הגדול שבין כיתה ג' ל

חשבון. בכיתה ד' נעשיתי מתוחכם יותר ללימודית ששכרו לי מורה פרטי לעברית ו

חתי עם חברים לראות סרטים בבית העם. כך התוודעתי לצ'רלי צ'פלין, והתפל

                                                      

5
 אלף 17 מהם ,נפש אלף 779-כ מנה פולנים ומפליטים משבויים שהורכב אנדרס צבא 

 את לו הועידו הברית בעלות .יהודים מהם 6,777 -כ, אזרחים אלף 99-ו צבא אנשי
 שחיפשו יהודים אלפי היו זה לצבא המתגייסים ביןאיטלקית. בחזית ה לחםילה המשימה

 יהודיםה חייליםה. ישראל לארץ במסעו לצבא ולהצטרף המועצות מברית מלטילה דרך
 אנדרס מחיילי אחד. העברי היישוב של המגן כוח להקמת בסיס היוּו אנדרס מצבא שערקו
 מאת" אנדרס של חייליו, "דעת אתר מתוךמנחם בגין.  היה ממנו שוחרר אך לערוק שסירב
 . לוין דב 'פרופ
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וטובים. אולי עברית וחשבון לא ידעתי,  עוד רביםלטיירון פאואר ולארול פלין, ל

אומץ , ועל מעלליו של זורועל  ,רובין הודאך ידעתי היטב על הרפתקאותיו של 

 . לבו של טרזן

שנה תהלוכה ברחובות תל  מדיכ, צעדה 7339אחד במאי חג הפועלים, ב

אביב. בשנה ההיא יצאה התהלוכה מאצטדיון המכביה )ליד תחנת רידינג( לכיוון 

לא רחוק מבית דודתי, יחד שם יהודה. עמדתי -רחוב בןקולנוע מוגרבי, לאורך כל 

עם אחד מחבריי )נדמה לי שקראו לו מוני( והמבוגרים הסתירו לנו את החוגגים. 

טנו לטפס על גג מונית חונה. משם ראינו את הצועדים בתושייה אופיינית החל

 הכרזות. את נושאי הדגלים, את המחולות ו

כשתמה התהלוכה חשבנו שאולי יגיעו עוד צועדים והמשכנו לשבת על גג 

המונית. הקהל התחיל להתפזר, וגם נהג המונית הגיע לרכבו. הוא לא הבחין בשני 

י קפץ מיד, ואילו אני, בהיותי קצת הפרחחים שישבו על הגג והחל לנסוע. חבר

חולמני, נשארתי על הגג, נשכבתי עליו ונאחזתי בו בכל כוחי כדי לא ליפול. 

שבים החלו לקרוא אל הנהג, אך זה לא הבין מה הם רוצים ממנו. בהגיעו ועוברים 

גוריון( פנה הנהג -שדרות בןלימים יהודה שדרות קרן הקיימת )-לפינת רחוב בן

שבתי שהוא עומד לעצור ולהכות אותי. קמתי ממקומי בדיוק כאשר והאט, ואני ח

לכביש ממש ליד בית מרקחת "אברבנל". חטפתי הושלכתי המונית פנתה בחדות, ו

. בלפורזעזוע מוח ואיבדתי את ההכרה. נלקחתי לבית החולים "הדסה" ברחוב 

, הוא לגמרי במקרה הסניטר שקיבל אותי בבית החולים היה בן דוד של דודי אשר

הודיע לדודתי וזו הזעיקה את ההורים. התעוררתי לאחר שש או שבע שעות. 

שדיווחה על: "ילד  ,למחרת הופיעה כתבה קטנה בעיתון "הארץ", מעט לא מדויקת

 הובהל ללא הכרה לבית החולים". ושנפל מעץ במהלך תהלוכת אחד במאי 
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א יכולה דודתי להוריי חד וחלק: "גמרנו! אני ל הכשהתעוררתי הודיע

להשגיח עליו עוד! קחו אותו ממני!" הוריי לקחו אותי הביתה, ובחודש האחרון 

 . "חינוךהבית "למשכונת עובד באוטובוס  נוסעללימודים הייתי 

ע"ש אחד לבנים לשנת הלימודים הבאה אימא רשמה אותי ל"בית הספר 

החילוני  פיורי. בית הספר העירוניינחמני ומונטאחד העם, העם". בין הרחובות 

היחידי בתל אביב, שהיה מיועד לבנים בלבד. רבים מהם כמוני, ילדים שובבים, 

טיב אתם. הייתה בו רמת לימודים גבוהה, ישהוריהם סברו שחינוך נוקשה וקפדני י

 . "בית החינוך"שיצרה פער גדול לעומת החומר שלמדתי ב

וע. המחנך מנהל בית הספר, פסח אברבוך, היה סופר ילדים ואיש חינוך יד

רשע". הגמד הבגובה שלי, וכונה בפינו " ,בני, היה בחור טוב לב, נמוךשלי, אדון ל  

הוא נהג להכות אותנו בחביבות: פה מושך באוזן, שם סטירה קלה. מכות נמרצות 

שאני לא מכין שיעורי בית ולא עומד  "גמד"חטפנו ממורים אחרים. משראה ה

ת הוריי. לא סיפרתי להם דבר וחצי דבר הורה לי להזמין א ,בדרישות הלימודים

עד שהחליט המחנך לקחת את הילקוט שלי: "כדי לקבל חזרה את הילקוט, עליך 

להודיע להורים לבוא לפגישה עמי", הודיע לי. בלית ברירה סיפרתי להורים 

וחטפתי מאבא סטירה או שתיים על כך שלא עדכנתי אותם קודם. בהפסקה 

הגמד "אל ושנינו באנו  , נאלץ אבא לבוא לבית הספרהגדולה, באמצע יום העבודה

הוא פתח במילים פשוטות וברורות בטונים שהלכו ועלו לקראת סוף ". הרשע

ח אותו -ק בל -: "מר גלרט, יש לך ילד מוכשר, ילד נהדר, ילד חכם, וטוב. אדבריו

 ני!" צרח.-מ-מ

קשבתי אימא בדרכה הנוקשה לא הצליחה מעולם להשפיע עליי. היחיד שה 

לו היה אבא. מדי פעם היה לוקח אותי לשיחה ומשפיע עליי לטובה. אולם גם 

לא עזרו. המשכתי  –השיחות אתו, המכות, הצעקות, והזמנת ההורים לבית הספר 

להיות התעלולן הראשי של הכיתה. יום אחד המורה לחשבון, אדון שיף, הוציא 
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על עץ אזדרכת, קטפתי  . יצאתי לרחוב, טיפסתישנייההבקומה ש אותי מהכיתה

המורה. לשמחתם של  עבררותיו )בונגלכים(, וצלפתי אותם דרך החלונות למּפֵ 

 . נשנקחבריי לא היה גבול, ושמעתי ממרחק את צחוקם ה

כיתה ו' הגיע מחנך חדש, בן משה שמו. לכיתה ה' ואת סיימתי בקושי 

עיניים מלוכסנות. הוא י", כי היו לו ינ  הקודם, קראנו לו "ס   "הגמד"בהו היה כשל וג

 היה רשע מרושע. 

למזלנו, המורה לטבע ולספורט, חיים קלר, צבר יליד ראש פינה, היה  

תנו אהוב עלינו מאוד, אך גם הוא לא חסך  שבטו. קלר לא הכה אותנו מא 

 – 6בספונטניות, אלא בתכנון מראש. בסוף השיעור היה מכריז: "גלרט ואקשטיין

שנינו להושיט את ידינו ווה על מצ  מה צפוי לנו. קלר היה " ידענו היטב !לגשת אליי

 קדימה, ובסרגל עץ היה מכה אותנו על כף היד. 

חברי, זאב אקשטיין, היה גם הוא כמוני קצת מופרע ולא מסתגל. נהגנו 

ללכת יחד ולנבור בפחי האשפה של חנויות לכלי כתיבה. חיפשנו אחר ציפורן של 

ומתו חברי ושכני, נפתלי זרעוני, שדודו היה עטים נובעים עשויים מזהב. לע

מלוחמי לח"י, היה דווקא תלמיד טוב, וחבר שלי בלב ונפש. במשך השנים איבדנו 

 קשר אולם אני זוכר אותו בחום כידיד אמת.

                                                      

6
 נידונו. הם קסטנר של בחייו המתנקשים משלושת אחד לימים היה שטייןקא זאב חברי 
 .שנים שבע כעבור חנינהל, אך זכו עולם מאסרל
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 הבית היפה ביותר בשכונת עובד 
 

בזכות חריצותם ומקצועיותם לא נפגעה פרנסתם של אבא ונידיץ. "נידיץ את 

רוויחה יפה גם בעת מלחמת העולם השנייה ומצבנו הכלכלי הלך גלרט" ה

והשתפר. אימא התלוננה שהצריפים הסמוכים כבר חוברו לרשת החשמל ורק 

. אבא דחה את החשמל "להכין שיעורים לאור העששיתו"הילד צריך  אצלנו אין

נתחבר לרשת" היה  – "כשנבנה בית: בטענה שהוא אינו רוצה להשקיע בצריף

 ה. עונה ל

 , כשעמדנו לבנות בתי קבע, היה צורך להרוס את הצריפים7334בשנת 

של שני אולם נמצאה דרך להשאיר את שני החדרים האחוריים  ;שלנו ושל בריטן

משפחתי, -ולגור בהם בינתיים עד שתסיים בניית הבתים. בנינו בית דוהצריפים 

תים והמקלחת בעל קיר משותף עם משפחת בריטן. בעת הבנייה הרסו את השירו

ו להתרחץ בגיגית. אלא שאני, ילד מרדן שכמותי, לא נבנה בחצר, ונאלצאבא ש

ולאחר כמה ימים של מרד הוביל העניין למריבה גדולה. רחצה שכזאת, הסכמתי ל

אבא ואימא לקחו אותי בכוח להתרחץ בגיגית ואימא הודיעה: "לא אתן לך להיכנס 

בתגובה לקחתי את נעליי " !קייםאתה לא תיכנס מלוכלך למצעים הנ! למיטה

  את גופי בסוליה.מרחתי לאחר הרחצה המלוכלכות ו

בחודשים האחרונים לבניית הבית התגוררה אחותי אצל דודתנו, ואני 

שנשא אישה  ,נשלחתי לבית השכן אברהם גוטמן. הוא היה אלמן, אב לשני בנים

בצריף בשכונה התגוררה ש נחשבה אז לרווקה מבוגרת שנייה ושמה רוזה. רוזה

אני ך החורגת א םמשלנו לאחר פטירת הוריה. ילדיו של אברהם לא אהבו את א  

הושלם.  נוחיבבתי אותה. בעת הבנייה גרתי עם בנם הצעיר בחדרון קטן עד שבית
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 העצמאותמלחמת )בנו הבכור של אברשה, יוסקה גוטמן, התגייס לפלמ"ח ונפל ב

 (.שבגליל נבי יושעקרב על משטרת ב

כך היה שמעט שמחה לחייו של אברשה, ומעשה זכיתי להכניס  לימים

"ידיעות אחרונות" התחרות בין עיתוני הערב  העצמאותבתקופת מלחמת : היה

הודפסו מהדורות לעתים כל הזמן ובעיצומה. החדשות זרמו הייתה "מעריב" ו

יצא "ידיעות אחרונות" מאבק הבמסגרת ביום. פעמים שלוש ואף מיוחדות פעמיים 

 םלואת כמי שיאסוף תלושים ממוספרים ו. מדי יום הופיעו בעיתון םופרסמבצע ב

יוכל להשתתף בהגרלה שהפרס ראשון בה (, 45 –)אם זיכרוני אינו בוגד בי 

הייתי נער צמא חדשות ואופטימי, קניתי את העיתון, גזרתי ּב לילה. -מכונית פיאט

סתי אותם למעטפה. הכנעם תום המבצע , ובמוצאי שבת ואספתי את התלושים

ממש העיתון בשדרות רוטשילד, מערכת להביא את המעטפה במו ידיי להחלטתי 

בעודי יוצא מהבית רכוב על אופניי,  ,למחרת. בעמילות מכס סמוך למקום עבודתי

והוא ביקש  אמרתי לושאל, : "לאן אתה נוסע?" גוטמן פגשתי את שכני אברשה

שנתן , שמתי במעטפה בשבילו תי אותםגזרבחפץ לב שאקח גם את התלושים שלו. 

באתי למערכת "ידיעות" עם שתי המעטפות. ממש בשמונה בבוקר בדיוק ולי, 

 הראשונות.את שתי המעטפות לתוכה שלשלתי ואני  התיבהבאותו רגע הגיעה 

לא אמנם  !זכה במכוניתגוטמן התברר שאברשה ואחדים חלפו שבועות 

אך להחזיק מכונית פרטית, להרשות לעצמו  והוא אף לא יכול היההיה לו רישיון, 

רהיטים שקנה אצל מיטב וריהט את צריפו ב קיבל סכום כסף נכבדהוא מה במקו

, בזכותו התחלתי (בוקסהת קופסא )מצלמאברשה קנה לי  כאות תודההנגרים. 

 שימשה אותי ימים רבים לאחר מכן. לצלם, והמצלמה 
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נה לראותו. הוא היה מקסים. אמנם קטן, הושלם ביתנו באו כל תושבי השכוכאשר 

היו בו רק שני חדרים, מרפסת ומחסן בחצר, אך אימא טיפחה אותו מבפנים, ואבא 

שתל בגינה  ,לאורך הגדר המשותפת עם השכןת ינקֹוהוא שתל ו  טיפח אותו מבחוץ. 

נטע אבא ומאחור  מעל השער, צלּושיחי פיקוס ירוקים גזומים בסימטריות הֵ ורדים, 

כביש טרם נסלל אז, היום  ונראה חלומי. שטוחוגג  אפור. הבית היה עם שפריץ גפן

 עובר שם רחוב אליקום.
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 ת הנוערותנועב
 

בתקופה שגרתי אצל דודתי בצפון תל אביב, הצטרפתי לתנועת הנוער "מכבי 

הצעיר". אולם בבית הספר "אחד העם" נדרשנו להצטרף אך ורק לתנועת הצופים. 

" בחצר שליד מגדל המים צופים קשישיםהכיתה לקן התנועה "בתחילה הלכה כל 

". הקן צופי בתי הספר" א"ה. כעבור זמן נדרשנו להצטרף לקן שנקראזברחוב מ

. אהבתי את המדריך שלנו, אליעזר, דהיום( ליד היכל התרבות)שכן ב"גן אברהם" 

 לימים ממקימי קיבוץ פלמחים. באתי לכל הפעולות בהתלהבות, הייתי מאושר

ומחויב לאין שיעור יותר מאשר בבית הספר. רשמתי במחברת מסודרת, בקפדנות 

 ובשקדנות, את דברי המדריך, והייתי מסור לתנועה ולפעילויות בה. 

 

 

 

 

מתוך 

מחברת 

הצופים 

 שלי
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ולא רק אני חשבתי שהמחברת שלי יפה ומסודרת, גם המדריך שלי כתב כך והוסיף: 

שמור על  "...יש לציין כי מחברתך היא המלאה ביותר ביחס למחברות שאר חבריך...

הימים!" ואני עשיתי כדבריו ושמרתי עליה עד  מחברת זו, היא תוסיף לך מאוד ברבות

 עצם היום הזה. 
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כל אחת מנסה לקחת כשנהגנו לשחק "תופסת גבולות", קבוצה נגד קבוצה, בצופים 

"שבויים" ולהציל אותם על ידי נגיעה. שיחקתי בלהיטות ובכישרון רב. שבת אחת 

שתי מצח לפנות ערב, בשעה שדהרתי לחלץ את המדריך שנתפס כ"שבוי", התנג

במצח בילד מהקבוצה השנייה. נחתכתי מעל הגבה, העין כולה הוצפה בדם, 

א"ה. הרופא זדום ברחוב מ דוד נלקחתי לבית מרקחת סמוך בדיזנגוף, ומשם למגן

שקיבל אותי אמר: "אני חייב לתפור את הפצע, יש להזמין את ההורים לחתום על 

ו לדודתי טובה. טובה לא שכונת עובד הייתה רחוקה וביקשתי שיקרא .הסכמה"

תפרו את הפצע  ,הייתה מוכנה לחתום והזעיקה את אבא. רק משהגיע אבי וחתם

ושחררו אותי הביתה. מרוב מהומה איש לא שם לב לילד שהתנגש בי, יואל ילין, 

  שאיבד את ההכרה ומאוחר יותר אושפז בבית חולים כשהוא סובל מזעזוע מוח.

 

 

 

לימודים. אמנם רכשתי יסודות בחשבון, בעברית, גם בכיתה ז' לא השתפרתי ב

אך לא הכנתי שיעורי , פה עד היום ואפילו פרקים שלמים בתנ"ך אני זוכר בעל

, עם בית וירדתי ברמת הלימודים. הוריי חיפשו מסגרת לימודית חדשה בשבילי

  רחח. עדיפות לפנימייה שתרסן את הּפ  
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 רטניצול השואה היחיד ממשפחת גל –משה  ידוד
 

מקולומיה נספתה ם ל משפחתושכהוריי עם סיום מלחמת העולם השנייה, התברר ל

בשואה. הניצול היחיד היה משה )אריה ליאון( גלרט, אחיו למחצה של אבא, וצעיר 

 עשרה שנה. הם היו בנים לאותה אם ולאבות שונים.-ממנו בשתים

לה של לטר, בעלה של פנקה, אחותו הגדוו  הדוד משה ברח יחד עם גיסו 

אבא, לברית המועצות. פנקה עצמה, יחד עם בתה הקטנה רותי, התגוררה בווינה 

כשאוסטריה סופחה לגרמניה הנאצית. היא ברחה ליוגוסלביה עם בתה ושרדה בין 

לטר בא . עד אז אבא עדיין קיבל ממנה מכתבים. בעלה ו  7334הפרטיזנים עד 

 חמה. לבקר את המשפחה בקולומיה, ונתקע שם עם פרוץ המל

 

 .7349רוזנצויג,  לטרובעלה ו  אבא, פנקה, אחותו הגדולה של 
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 .7334. שתיהן נספו ביערות יוגוסלביה בשנת 7341פנקה ובתה רותי, 

 

 .7344-ו 7341השנים של רותי מות האחרונות התמונ
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דוד תקפו את ברית המועצות במבצע "ברברוסה", אמר הגרמנים כש ,7337בשנת 

לא האמינה  היאשלי, משה, לאמו: "בואי נברח מזרחה לכיוון רוסיה". אבל 

, 9559יה אזרחית. שנים רבות לאחר מכן, בשנת ישהגרמנים יפגעו באוכלוס

י, שאלתי את דודי: "למה אימא שלך לא ברחה אתכם יבהיותו על ערש דוו

נשכבה ממש לרוסיה?" והוא סיפר לי שהיא ליוותה אותו עד לתחנת הרכבת, שם 

על הארץ בנסותה למנוע מבן הזקונים שלה לנסוע מזרחה ואמרה: "אני מכירה את 

והוא אמר לה: "אימא, הגרמנים רוצחים  .הגרמנים, הם לא יפגעו באזרחים"

אבל סבתי לא  .תנו לרוסיה"שלך. בואי א  האחרונה יהודים. זו ההזדמנות 

 ולומיה. השתכנעה, נותרה בעקשנותה ונרצחה עם שאר יהודי ק

לטר עלו לרכבת האחרונה שיצאה מפולין בנה הצעיר משה והחתן שלה ו  

לטר מטיפּוס. משה לברית המועצות, הגיעו לסיביר, נדדו לטשקנט ושם נפטר ו  

 דודי קבר אותו ונותר הניצול היחיד מכל משפחת גלרט. 

 

 השואה הפרטית שלנו

ל שאר בני משפחתי שנותרו בקולומיה וסביבותיה, כגורל הסבים שלי ושל 

היה כגורל כל היהודים שנותרו לאחר נסיגת ברית המועצות תחת השלטון 

עדיין הגיעו מהם מכתבים כתובים ביידיש ואבא היה  7337הנאצי. עד קיץ 

עזבו הכוחות הסובייטים, ובמשך  7337 ביוני 45-בל לאימא. מקריא אותם בקו

הגיעו  7337אוגוסט  . בתחילתהעיר יומיים ערכו האוקראינים פוגרום ביהודי

הראשונה, בה הובילו  אקציההייתה ה 7337באוקטובר  79-ב ,הגרמנים

יהודים ליער שליד הכפר שפרוביץ' ורצחו אותם.  4,555-כחיילים נאציים 

סתדר בחמישיות. על פי פקודה התקדמו כל חמישה היהודים הערומים נצטוּו לה

לשפת הבור, הם נצטוּו לעמוד בשורה עורפית ונורו בירייה אחת בראשם. 

בודדים העזו וברחו אולם רוב הנמלטים נתפסו לאחר מכן ביערות ונרצחו על 

ידי הגרמנים או על ידי עוזריהם. המסגירים קיבלו בעד כל יהודי שהוסגר חצי 

בנובמבר הובלו מאות יהודים נוספים אל בורות ההרג  4-ב קילוגרם מלח.

ביער. הרציחות לא פסקו, אלפי יהודים נרצחו בבורות ההריגה, רבים אחרים 

 9-מתו בגטו ממחלות ומרעב, אלפים נשלחו למחנה ההשמדה בלזץ. ב

-הוכרזה העיר כ"נקייה מיהודים". כאשר הגיע הצבא הרוסי ב 7334בפברואר 

 י מעט יהודים שהצליחו לשרוד.תֵ יצאו ממחבואם מ   7333 סבמר 93
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בגרמניה, ונעשה שורים ברגן בלזן לאחר המלחמה הגיע דודי משה למחנה העק

לימים המפלגה הפרוגרסיבית. שם הכיר בחורה  ,העובד הציוני""פעיל במפלגת 

עשרה שנים, ונשא -עשרה, צעירה ממנו בשש-בשם מניה, יפהפייה בת שמונה

שה היה בטשקנט, ואבא אותה לאישה. אבא ודוד משה התכתבו עוד מהתקופה שמ  

נו. )גם אחותה של מניה הייתה אמורה לעלות עם הזמין אותו בחום להתגורר את

 בעלה, אולם הם היגרו לקנדה.( 

של מניה. נסענו  עלו ארצה משה, אשתו מניה ואמּה 7334בסוף שנת 

עשרה שנים חלפו מאז עזב -שש. לקבל את פניהם בנמל חיפה. היינו נרגשים מאוד

זמן הזה ב. 7345ה עם אחיו משנת לא התראהוא אבא את ביתו בקולומיה, 

הם התחוללה מלחמה נוראה, עולם שלם נחרב, ומרבית בני משפחתנו נרצחו. 

 התחבקו שעה ארוכה, הפגישה הייתה נרגשת ביותר.

במשך שנים רבות נטר משה טינה לאבי בטענה שלא עשה די כדי להוציא 

אותו ואת שאר בני המשפחה מאירופה הבוערת, ואילו את אחותה של אימא העלה 

שלאבי לא היו סרטיפיקטים ולא הייתה לו שום דרך לסייע, אולם  ארצה. מובן

 בשקט ובכאב. "אשמה"אבא נשא את ה

משה ומניה באו לגור של מניה קיבלה מגורים בבית עולים, ואילו  אמּה

כשאבא שב מעבודתו, הוא ישב עם אחיו , במשך כחצי שנהמדי ערב, אצלנו. 

המלחמה, על הבריחה מזרחה, על במטבח ושמע ממנו סיפורים על העיירה בימי 

מפי  שמעם שמשה עצמו סיפורי, וכן השוק השחור שצמח בברית המועצות

 . עוד על מכרים שהיו ואינםו גהעל בורות ההרֵ ניצולים: 

 . אימא הייתה צועקתשוחחו השניים ,ולעתים אף מאוחר יותר ,עד חצות

הייתי שותה  ,עשרה-םתיילד בן ש ,שלא אוכל לקום בבוקר ללימודים, אך אני עליי
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בצמא את הדברים ולא מוכן ללכת לישון. כמו רוב בני גילי בעת ההיא, הייתי ילד 

 מדי יום ביומו.  –פוליטית, לא קראתי ספרים רבים, אולם עיתון מאוד מעורב 

לצפות במשחקי כדורגל בשבתות נהגנו ללכת יחד אני משה ודודי 

יה )ששכן ביריד המזרח שבקצה ובאצטדיון המכבשביפו באצטדיון בלומפילד 

עוברי אורח ביידיש. בינינו קילומטרים ברגל מדברים הלכנו רחוב דיזנגוף(. 

: "תסתכלו, צבר עירים בהתפעלותשפגשנו, רובם שארית הפליטה מאירופה, היו מ

 " !דובר יידיש

ביניהם דיברו יידיש . רק עברית –יידיש  נותהוריי מעולם לא דיברו א  

אותה הבנו את השפה. אחותי ואני בע הדברים, למדנו , מטֶ ךוכן, כשלא רצו שנבי

שלא ידע עברית כשהגיע ארצה, אני  ,. הודות לדודי משהבה לא דיברנוך אהיטב 

 דובר יידיש טובה.  

לוותר על תכניתם הוריי נאלצו לאחר עלייתם של משה ומניה ארצה 

ותנו, ובכסף שכר אבא מכר את חצי המגרש שהיה בבעל. לקנות בית גדול יותר

דמי הוא שילם ברחוב מסילת ישרים בשכונת שפירא. בת חדר וחצי דירה להם 

נולד בנם  7334בסוף מאי קנה להם רהיטים. ו )כולל שנתיים שכר דירה( מפתח

 .יעקב הבכור

מכני מוכשר, סיים בהצטיינות את בית הספר הטכני  דודי משה היה מסגר

הוא גויס לצבא ותכנן  העצמאות. במלחמת של מהנדסכבלבוב, והיה בעל השכלה 

הארגז". "רוב שירותו עשה בחברת את כלי רכב מיוחדים בשביל חיל החימוש. 

הוא תכנן צריח מסתובב שהורכב על שילדה של משאית, ואלה היו המשוריינים 

 שרידיהם מוטלים עד היום בשער הגיא.  .הראשונים של צה"ל

אדם מריר גלרט לאות, היה משה למרות כישרונו המקצועי וידיו הנפו

ך לחייו. א ושירדמס הכנסה  יונטה להסתכסך עם כל העולם, ובייחוד עם פקיד

  ו מאוד. הבתי אותהדבר לא השפיע על היחסים בינינו וא
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 קבוצת גבע
 

הוריי מודעה קראו עשרה וחצי, -בהיותי בן שתים ,7334בחופש הגדול בשנת 

בחברת הילדים בקבוצת )בתשלום( ץ" להשתלב בעיתון "דבר", המזמינה "ילדי חו

גבע שבעמק יזרעאל. בקיבוץ היו מעט ילדים, עד כדי כך שהוחלט לרכז גם את 

כאן מצאו הוריי פתרון לבעייתם עם אלה שהיו אמורים לעלות לכיתה ח' בכיתה ז'. 

 "הילד הסורר" ורשמו אותי לפנימייה בגבע.

הבגדים כנדרש, ונסעה אתי אימא הכינה לי מזוודה, רקמה את שמי על 

גבע. יחד אתי הגיע "ילד חוץ" נוסף קטן ממני, בוצת באוטובוס לעפולה ומשם לק

תלמיד כיתה ה'. )אילנה רובינא, בתם של שחקנית התיאטרון חנה רובינא 

עזבה כשאני אך היא  ,והמשורר אלכסנדר פן, הייתה אף היא ילדת חוץ בקיבוץ

  (.הגעתי

ולא התנגדתי לשינוי. המטפלת פגשה אותנו, לקחה  לא ידעתי מה מצפה לי

את המזוודה, והורתה לי לבוא אחריה. נפרדתי מאימא במהירות, מסרב כהרגלי 

לחבקּה והגעתי בעקבות המטפלת לחדר "שלי" ושל שותפיי בבית הילדים. שותפיי 

מילדי לחדר היו בן הקיבוץ יואב נחשון )לימים סולן להקת הגבעטרון(; וילד חוץ 

 . ישראלושמו הראן ט

דר את המיטה". לא המטפלת הניחה מצעים נקיים על המיטה ואמרה: "ס  

היה לי מושג איך עושים את זה, מעולם לפני כן לא נדרשתי לסדר את מיטתי. יואב 

 ילד בגיל בר מצווה כמעט, אובד עצות ודמעות בעיניי. ,ואניעמד לידי וצחק ממני. 

התיידדתי לא , חוץ"התנשאו על "ילדי ילדי גבע רובם ככולם התבדלו וה

. הנחמה היחידה שלי הייתה כדורסל ואתלטיקה, בקיבוץחברים תם ולא היו לי א  

הייתי משחק לבדי במגרש שמאחורי בערב, דרך כלל , בבעיקר ריצה. שעות רבות
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מים נבחרתי לנבחרת הכדורסל הבריכה. שיפרתי את הקליעות שלי עד כדי כך שלי  

 של הכיתה. 

, בזמן ששיחקתי והתאמנתי בקליעה לסל, , אחר הצהרייםאחת פעם

שמעתי קול נפץ עז. הוא הגיע משטח האימונים של מחלקת הפלמ"ח שהתאמנה 

היותו אזור בהמורה לגבע, באזור שנקרא עד היום "מסתרי ארנבות" ) בין גבעת

רעה תאונה ושלושה יבנשק חם, אשם המחיה שלהן(. אנשי הפלמ"ח התאמנו 

נהרגו. פינו אותם במהירות וראיתי את חברי הקיבוץ מסתודדים בפנים  בחורים

 מודאגות. 

רונית )אחותו של "אימא" משפחה מאמצת, "אבא" גדעון והצמידו אותי ל

אך גם  .האלוף אסף שמחוני שנהרג בהתרסקות מטוס זמן קצר לאחר מבצע קדש(

, לבקר את וךקיבוץ תל יוסף הסמל הלכתי ברגלבשבתות אליהם לא התחברתי. 

אצל אברהם רכטר, וחיה וחיים פינסקי, הורים לשלוש בנות. של הוריי,  בני עירם

נהגתי לעבור  מגבע לתל יוסףבדרך חמימות ובתחושה של בית. זכיתי בפינסקים ה

י  ם. הרועי צאן מהכפר עם עדריפגשתי מדי פעם ו ,לא רחוק מהכפר הערבי קּומ 

ל. בראש כל שולחן הושיבו נער גבע הונהג משטר אוכבחברת הילדים ב

אמור שהיה ז ר( אלי )שלאחיו התאום קראו ע  . בראש השולחן שלי ישב כיתה י'מ

ל כֵ . ואני ילד מפונק, לא אֹואת כל המנה שלהם להשגיח שהילדים הקטנים יאכלו

אכלתי בחיי, לראשונה שם, רק לחם וריבה.  –חצילים, לא כרובית, לא דלעת 

לסיום לי לקום מהשולחן עד  הניחיח אותי לאכול ולא אלי היה מכר. עגבנייה

כך הפכה כל ארוחה . מתחת לשולחןהארוחה. כשהוא לא ראה נהגתי לזרוק אוכל 

אם לפנות ל"חברת הילדים" כדי שתדון בבקשה שלי התלבטתי לסיוט בשבילי. 

, אולם ידעתי שהם נעתרים די בקלות לבקשות שחרור של לקבל שחרור מהאוכל

 .ק, אך נוהגים בקשיחות עם "ילדי החוץ"ילדי המש
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ובהם גם את הפזמונאי דידי מנוסי, ואת  בגבעהכרתי את כל החברים 

, שניהם בני (אלוף הארץ בקפיצה לרוחק ובריצה למרחקים קצרים)שאול רוזנפלד 

 הקיבוץ. 

 

, נערכה מסיבת 7334באוקטובר  4-ל 4, בלילה שבין תש"ז במוצאי יום כיפור

הקים יישוב פרידה בחדר האוכל בגבע, לכבודם של בחורים ובחורות שעמדו ל

חדשות בנגב. העלייה עצמה נעשתה היישוב העשרה נקודות -אחתחדש, אחת מ

, גדר תיל", אלא שהחומה הייתה רק חומה ומגדלבאותו לילה במתכונת הדומה ל"

בחדר האוכל.  שררהוהמגדל היה מתקן עץ ועליו חבית מים. התרגשות רבה 

המטרה הייתה לגרום להכללת הנגב בתוך גבולותיה העתידיים של המדינה 

היהודית. עד אז היו בנגב רק שלושה יישובים יהודיים: בית אשל, רביבים 

 אורים.ץ הצעירים מגבע נשלח להקים את קיבוגבולות. גרעין ו

בו , אני זוכר, כי פלמ"חניקים שיש7334 סגם את העלייה לביריה, במר

. צפת, הסמוך לביריהבגבע הצטיידו בקיבוץ ומשם יצאו לסייע ליישוב היהודי 

הבריטים כ"שטח צבאי מוחזק". המוני צעירים, מכל השטח נתפס והוחזק על ידי 

תנועות הנוער והפלגים השונים, עלו בליל י"א באדר תש"ו, כדי להתנגד לבריטים 

 שניסו לאסור מגורי יהודים במקום. 

 

. כל הילדים עבדו שעתיים ביוםובגבע למדתי לעבוד. ילדי המשק חונכו לעבודה, 

שדה תפוחי האדמה היה  תפוחי אדמה. בהוצאה ובאיסוף של ,עבדנו בגן הירק

ה היו חולפות על פנינו ר  ר  ערביות עמוסות תפוזי ּב   ומשאיות ,חיפהלכביש סמוך ל

מדי פעם היינו מבקשים מהם תפוז או שניים וטעמם היה טעם . לרבת עמוןבדרכן 

 גן עדן לעומת האשכוליות של גבע. 
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חדש. נערכה  במלאת עשרים וחמש שנה לגבע חנכו בקיבוץ חדר אוכל

נו במיוחד לרגל האירוע וחבורת הזמר של חגיגה מרשימה, שירים נכתבו והולח  

הקיבוץ שרה נפלא. אפשר שאז הונחו היסודות ללהקת הגבעטרון שהוקמה 

 כשנתיים לאחר מכן. 

הייתי ילד מנוכר  ,אך למרות האירועים החגיגיים, ערבי התרבות והשירה

ולי בשל כך לא התחברתי עם ילדי החוץ, אך ובודד. לא באתי ממשפחה הרוסה, א

גם לא הייתי ידידותי במיוחד ואולי בשל כך לא נקשרתי לבני הקיבוץ. נאבקתי עם 

אולם במבט לאחור, על אף הסבל והבדידות צחקו ממני. ו ילדים, הלכתי מכותה

בשנת הלימודים בגבע, אני זוקף לזכותם את המהפך בחיי. נעשיתי בוגר ואחראי 

 פני גבע.אפיינה אותי בימים שלולא חזרתי לּפ רחחות שיותר, 

 

באחד מביקוריו של אבא אצלי, הוא לקח אותי לבקר בנהריים אצל  ,7334בשנת 

מגבע לתחנת הרכבת בעין חרוד, ומשם צעדנו משפחת וילנר, חבריו הטובים. 

 נסענו ברכבת העמק עד לגשר. עברנו את הגבול לעבר הירדן והגענו לנהריים. 

כשעברנו במחסום הירדני, ראינו לגיונר ירדני יורה לעבר  ,דרך חזרהב

נהג משאית ערבי והורג אותו. זו הייתה הפעם הראשונה בחיי שראיתי אדם ירוי. 

הדבר נחקק בזיכרוני. אבא ניסה להסית את מבטי מהמחזה הנורא: "בוא יהוד'לה, 

  חזרה לגבע.בזה לא עניין שלנו" אמר ומשך אותי אל הרכבת 

 ביליתי שם בחופש הגדול. זה היה הביקור השלישי והאחרון שלי בנהריים

בתחילת מלחמת העצמאות, נכבש המקום על ידי . 7337ושוב בשנת  7343בשנת 

רוב תושביו נפלו בשבי הירדנים הירדנים, המפעל נבזז ונהרס והופסקה פעילותו. 

 ( .)הנשים והילדים פונו קודם .והוחזרו עם סיום המלחמה

עשרה -יצאתי לביקור הראשון שלי בבית. הייתי בן שלוש 7334בחנוכה 

אך בגבע החילונית לא חגגו לילדים בר מצווה. גם אצלנו בבית היה האירוע עובר 
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 והתערבות השכנים שלנו שלמה ופרלה בריטן. בהיות אלמלאבקול דממה דקה 

ווה". ניסיתי חוזר בתשובה טפח בריטן על כתפי והודיע: "אנחנו נעשה לך בר מצ

להתחמק: "לא למדתי", וגם הוריי אמרו: "הוא לא יודע לקרוא בתורה" אבל 

שלמה בריטן התעקש: "ההפטרה והדרשה אינן חשובות, עצם העלייה לתורה 

לאחר . היא החשובה". וכך בשבת הקרובה עליתי לתורה –ואמירת הברכות 

 בא הזמין אורחיםא. התפילה הוזמנו כל האורחים לסעודה בבית משפחת בריטן

ומיהרתי לצאת  ,ל השכם מבעליהןעחברות וטפיחות ה, קיבלתי נשיקות מאחדים

 לשחק כדורגל. 

 

 הנוער העובד וה)לא( לומד
 

לקראת הקיץ קיבלו הוריי הודעה שהילד לא מתאים לקבוצת הילדים בגבע. אבא 

 ואני די שמחתי לחזור הביתה. מהקיבוץ בא לקחת אותי 

 .בא שאלא"מה יהיה אתך?" 

 .עניתי "אני לא רוצה ללמוד"

. אין דבר צהרייםה"אין לא רוצה! אתה לא תשב סתם כך בבית ותישן כל יום עד 

 כזה. או ללמוד או לעבוד!" הודיע אבא נחרצות. 

  אלך לעבוד".אז : "אמרתיואני 

 י. יעשרה וחצי וכל דבר שאינו לימודים היה עדיף בעינ-הייתי בן שלוש

. עשרה-נער שעדיין לא מלאו לו ארבערו על העסקת חוקי העבודה אס

עלייה בתל אביב. למדתי הקן אופניים ברחוב אצל מת  זמנית אבא סיכם שאעבוד 

בר עליי. בעל הבית פנצ'רים, אבל לא חלפו ימים רבים ואופיי המרדני ג  אצלולתקן 

החטיף לי סטירה ומקץ שבועיים הודעתי לאבא שאני לא חוזר לשם. אבא היה 

ודאג: "לא יקבלו אותך בשום מקום". ואני עניתי: "אל תדאג, אני אמצא מקום מ
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הוספתי לעצמי  7344עבודה". זייפתי את תעודת הלידה שלי, במקום שנת לידה 

ופניתי ללשכת העבודה של "הנוער העובד". הציעו לי  7347שנתיים, כתבתי 

וסים, עבדתי עבודה במוסך ברחוב הרצל, לא רחוק מהבית. היו שם שלושה ב

דשים. את הכסף שהרווחתי מסרתי להורים ולזכותם וכשוליה והתמדתי כשלושה ח

 91-שהם שמרו לי אותו וביום שרציתי לקנות אופניים יכולתי לקנות ביאמר י

  .ים" נהדרספורט-אופני "ראלי)לירות ארץ ישראליות( "י אל

בד" לשלוח "נוער העוחויב על ידי ההמוסך, בהיותו מקום עבודה מסודר, 

קורס  התחלנו ללמוד 7331אותי )ואת השוליה השני( ללימודים מקצועיים. בקיץ 

ע"ש מקס פיין בבית ספר  ,בשעות אחר הצהריים, שלוש פעמים בשבוע, מכונאות

 . בשכונת הרכבת

ערב אחד, כחצי שעה לפני תום הלימודים, נכנס אדם זר לכיתה, קרא 

הקראתי את שמם מתבקשים להישאר בשמות כמה תלמידים ואמר: "הנערים ש

שמי היה ברשימה. בתחילה  .היתר משוחררים הביתה". בכיתה לאחר הלימודים

. אל המהרעד  התפוגגוחששתי שאולי שוב הסתבכתי בדבר מה, אולם חששותיי 

לגייס כדי הוא בא לבוש בחאקי ובעל שפם גדול. נחמד הכיתה נכנס בחורצ'יק 

"הגנה". הוא אמר שמי שאינו נוער )גדנ"ע( של הלגדודי העשרה -נערים בני חמש

רוצה אינו חייב, ומי שרוצה מוזמן להצטרף. בחוץ חנה אוטובוס שהסיע אותנו 

 לבית ספר ברחוב קינג ג'ורג'. 

לאחר הסבר ארוך וממצה שוב ניתנה לנו הזדמנות לפרוש, אבל כולנו 

האחת אקדח ובשנייה החזיק בידו , מאחורי וילוןאל  כל אחד הוזמן פנימהנשארנו. 

חזרנו  שבעה הסודית. משהסתיימה ההתנ"ך ונשבע אמונים לארגון ה"הגנה"

  .ומצפים לבאותי מוטיבציה מלאֵ , הביתה נרגשים

הייתי מאושר. נהגתי לספר להורים שאני הולך בערב לתנועה אך למעשה 

 וּנ(, התאמ  במקל "פ )קרב פנים אל פניםאהלכתי לפעולות ה"הגנה". למדנו קפ
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בתרגילי אומץ, ובשבתות יצאנו ברגל לאורך הירקון עד לרמת הדר )הוד השרון 

ן, טֶ בנשק, למדנו להשליך רימון, לפרק ס   וּנהתאמ   ,בין הפרדסים ,של ימינו(. שם

נעצר שמקרה לדרכו אותנו ורובה צ'כי, איטלקי ואנגלי, ולהשתמש באקדח. ת  

חברי תנועת ל ובסך הכאנחנו שבתמימות להשיב עלינו על ידי האנגלים ישֵאל נו

 נוער. 

בד בבד עם פעילותי ב"הגנה" המשכתי לעבוד. מקץ שלושה חודשים 

עזבתי את המוסך, עבדתי זמן קצר כשליח בחנות נעליים מיקולינסקי ברחוב 

ל שמחתי כשמצאתי עבודה במשרד ליבוא ואלנבי, עבדתי מעט כחרט, אך יותר מכ

, אחד המנהלים" בשדרות רוטשילד. בע"מ ויצוא ולעמילות מכס "ֶּפלטרנספורט

ושמו יליד תל אביב קית גב' גרבר, ועמיל מכס היה צייר, עמו עבדה היֶ  ,שמושרמן 

ליפשיץ. ליפשיץ האמין בי למרות גילי הצעיר, לקח אותי אתו לנמל תל אביב 

  לשחרר סחורות, והתייחס אליי בחום ובאנושיות. עבדתי שם כשנה.
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 מלחמת העצמאות
 

יום שבו הצביעה העצרת הכללית של האו"ם על חלוקת ה, 7331"ט בנובמבר כ-ב

גוריון על ההחלטה, אך התריע שעלינו להיות מוכנים -הארץ, בירך דוד בן

למחרת החלו הקרבות ופרצה מלחמת העצמאות.  ,להתנכלויות מצד הערבים. ואכן

ואמי עברו  תחת אש צלפים מערביי אבו כביר. אחותינתונה השכונה שלנו הייתה 

אנו, נערי לגור אצל הדודה בצפון תל אביב ואני התעקשתי להישאר בבית. 

שגויסו לאייש את העמדות חברי ה"הגנה" לשימשנו כמדריכי דרך השכונה, 

ואני הובלתי את לוחמי  ,הרחובות הראשיים היו תחת אשהפונות לאבו כביר. 

ם צדדיות שהכרתי לעמדות דרך חצרות ודרכיאצ"ל הלוחמי את ה"הגנה" וגם 

 היטב בשכונה. 

ר וחזלפר אותו ונהגתי להאני  ולםהבריטים הטילו עוצר בשעות הערב, א

הביתה רכוב על אופניי גם בעת חשיכה. הייתי מחכה במקום מוסתר ברחוב צ'לנוב 

, צמוד לקירות הבתים שהיו ואזמוודא שהפטרול הבריטי עובר,  ,פינת סלמה

 סלמה במהירות וטס הביתה. רחוב ה את חוצֶ יתי היוחים על ידי הערבים, מטּו

שבוע על שפת הים בתל מדי לילה אחד לשמור  , נערי הגדנ"ע,נתבקשנו

בית תרבות ציבורי בנפגשנו . אביב. היינו חוליה של שלושה, שני נערים ונערה

ויצאנו למשמרות בנות שעתיים לאורך החוף, מרחוב גורדון ועד רחוב הירקון ב

טֶ ואלסמכיכר הרברט  של  מתחת לבגדיםאת חלקיו שהסתרנו ן מפורק . היה לנו ס 

מתקפה להתריע על פתיחת תפקידנו היה שני הבנים, ואת הרימון הסתירה הנערה. 

. כל אותה עת הייתי צריך להמציא ירות שהפליגו ביםס  מ  או  ,ערבית מכיוון יפו

תנועת הם שאני בלהורים סיפורי בדים לאן אני נעלם בלילות. בדרך כלל סיפרתי ל

 וישן אצל חבר. הנוער 
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ת. שבהתהוּוהישראלי לקראת עזיבת הבריטים הוחלט לגייס לוחמים לצבא 

עשרה להתייצב בלשכת -בעיתונות פורסמה הודעה שקראה לכל גבר מגיל שמונה

 גיוס.

נתבקשתי לבוא  ,כחבר ה"הגנה" ,אני

לשמש כסדרן בלשכת הגיוס ו

 ברחוב הקונגרס בבית הספרש

"תלמוד תורה". ביום הראשון לאחר 

פרסום הצו עמדתי בשער כסדרן, 

ועיתונאים הגיעו אל בית הספר 

אלא  ,לצלם את ראשוני המתגייסים

לא הם שהשעה הייתה מוקדמת ו

. אחד הצלמים מעיתון עדייןהגיעו 

"הארץ" פנה אליי ושאל אם אפשר 

ואני הסכמתי. כמתגייס לצלם אותי 

ת החולצה הוא ביקש ממני לפשוט א

 והרופא עשה עצמו כאילו הוא בודק אותי לפני גיוס.

קרא את "הארץ"  ,אצלנו בבית קראו "דבר", אבל נידיץ, השותף של אבא

 ?!בעבודה. הוא הביט בדף האחורי, ראה את תמונתי שם, ושאל את אבא: "מה זה

הבן שלך לא קצת צעיר בשביל להתגייס?" אבא בא הביתה וביקש ממני הסברים. 

תפתלתי קצת בשקריי ואמרתי שעברתי שם במקרה והצטלמתי. לא ידעתי שאבא ה

 זה והחל לחשוד בי.לרף כמה נתונים זה יצ
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 .7334וני בי 99. עולה באשאלטלנה עמדתי שם וראיתי את המול חופי תל אביב, 

 

, הוחלט לגייס גם את 7334ימים אחדים לאחר פרשת אלטלנה, לקראת סוף יוני 

תנועה . הכנתי לי תרמיל גב וסיפרתי בבית שאני נוסע במסגרת ה7347ילידי 

לעבוד בקיבוץ. באתי לבסיס הקלט "מחנה יונה", הבקו"ם הראשון בארץ, שנמצא 

 במקום שבו שוכן היום מלון הילטון. 

ב"הגנה". היינו כבר די מאומנים,  עם כל המחלקה שלי בסיסלהגעתי 

מוכנה לקרב. קיבלנו כלי נשק, עמדנו במסדר, ועוד רגע כמעט מאורגנת, מחלקה 

לאוהל  –: "יהודה גלרט ברמקול קט עמדנו להיות מחּוילים. לפתע נשמע קול

המפקד!" באתי למפקד ומצאתי שם את אבא שלי. התברר לי שהוא עקב אחריי, 

תית חדשה הגיע לבסיס רכוב על אופניו, ובידו תעודת הלידה שזייפתי ותעודה אמ  

שהוציא ממשרד הבריאות חתומה בחותמת נוטריונית. מפקד המחלקה ראה שאני 

תינוק!" בבושת פנים  ,ולך הביתה עשרה ונזף בי: "תחזיר את הנשק-רק בן ארבע

 החזרתי את הרובה ומדוכדך עד עפר חזרתי הביתה. 
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, השתתפה המחלקה שלי ב"מבצע 7334ביולי  3-קצר לאחר מכן, ב זמן

חברים רבים שעמדו אתי ביום . שדה התעופה לודיהוד ודני" ונשלחה לכיבוש 

 ההוא במסדר החיּול נפלו בקרבות. אבא הציל את חיי.

 

הייתי די מאוכזב, לא חייל ולא גדנ"עי, אלא רק נער שקורא  7334באביב 

היומיים, מעורה באירועים ובקרבות שהתרחשו, ומשכים  בשקיקה את העיתונים

, בעת עבודתי 7334באפריל  91-מדי בוקר לעבוד במשרד לעמילות מכס. ב

, עמדתי על מרפסת המשרד וראיתי את ""ֶּפלטרנספורט במשרד לעמילות מכס

אנשי לח"י שודדים את בנק ברקליס ברחוב אלנבי. הם התחפשו לחיילים בריטים, 

רחוב משני צדדיו, נכנסו אל הבנק )שהיה בבעלות בריטית( ורוקנו את חסמו את ה

אצ"ל בכיבוש יפו. הד ללחימה של אנשי הייתי עֵ ימים ספורים אחר כך הכספות. 

כוחות האצ"ל הצליחו להגיע לחוף ולנתק את שכונת מנשיה, האצבע הערבית 

נלחמו אנשי  , ולנתקה מעל יפו. באותה עת, תוך תיאום עם האצ"ל,ל אביבלתוך ת

 ה"הגנה" בשכונות הדרומיות של תל אביב.

, שמונה שעות לפני תום המנדט 7334במאי  73ביום הכרזת העצמאות,      

)כיום  תל אביבהתכנסה מועצת העם באולם המוזיאון בל, ישרא על ארץ הבריטי

עמדתי בין אלפי אנשים . דיזנגוף(. בחוץ הוצבו רמקולים המוזיאון על שם מאיר

 גוריון-שים בשדרות רוטשילד ביום שישי אחר הצהריים ושמעתי את בןנרג

ישראל קם העם היהודי, בה עוצבה דמותו הרוחנית, הדתית  בארץמכריז: "

 ..." והמדינית

אני אדם רגשן, כשראיתי לראשונה חייל ישראלי חמוש התרגשתי, עד 

ששמעתי את כהתרגשתי וגם אז , ייהיום כששרים את ההמנון נקוות דמעות בעינ

ישראל,  בארץ גוריון: "... אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית-קולו של בן

מגילת היסוד למדינה  אמר: "נקבל אתלקרוא כאשר סיים  .ישראל" היא מדינת
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היהודית בעמידה". הקהל באולם קם על רגליו וההמונים בחוץ התחבקו זה עם זה, 

: "ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם גם עם זרים גמורים, והרב פישמן בירך

הטקס הסתיים בשירת התקווה. ידעתי ..." שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה

ד הייתי עֵ . ראיתי ושמעתי את האירוע כולו. שנפלה בזכותי זכות גדולה, הייתי שם

 להכרזת המדינה. 

חמישה צבאות ערביים פתחו . בשבת, למחרת ההכרזה, תם המנדט

הלכתי לנמל תל אביב וראיתי ספינות מעפילים  .על מדינת ישראל לתבמתקפה כול

מטוסים מצריים הפציצו בעיקר את  שהגיעו לחוף מבלי שנעצרו על ידי הבריטים.

  שדה דוב ומטוסים שלנו רדפו אחריהם ואף ראיתי אותם מפילים מטוס מצרי.

ל גויס לתקופות קצרות לחי"מ )חי ,שהיה אז בן ארבעים ושתיים ,אבא

מילואים(. פעם נשלח לסייע בלילות בסבלות, להעביר ציוד למשאיות שעלו 

לירושלים, לפני שנסלל כביש בורמה. פעם אחרת גויס למשימות שמירה. אולם 

 בחזית עצמה. ום בהיותו אב לשני ילדים לא נשלח ללח

 
 

   אבא מגויס לצבא במלחמת העצמאות
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 קיבוץ תל עמל )ניר דוד( 
 

ולא חבר "השומר הצעיר", היה שמעון שליט, שלנו, בשכונה  "רחובהנערי אחד מ"

בן  ,היה מבוגר ממני בשנתייםהוא  .של ממש שמוצ"ניק שרוףסתם אחד אלא 

הציע לי לצבא, כנראה מסיבות בריאות. הוא למשפחה בת עשרה ילדים, שלא גויס 

אחר כך . קיבוץ מעברותשלו בגרעין ללנסיעה בשבת בטרמפים להצטרף אליו 

הצטרפתי . לקן תנועת הנוער של "השומר הצעיר"הזמין אותי להצטרף אליו 

יחדיו האזנו לנאומים של בתנועה "שכבת להבות".  תהנּובני גילי שּכשכבה של ל

 , חזן, גלילי, וגם יגאל אלון שהגיע מהחזית לאספות ע ם אלה.  מקימי מפ"ם: יערי

האידיאולוגיה של מפ"ם דיברה ללבי, התחלתי להרגיש שמקומי אינו בתל 

אביב, ושאני מתגעגע לעמק יזרעאל. שוחחתי עם המדריך: "הייתי רוצה לצאת 

לא אמרתי לו "אבל מי יקבל אותי?! אחד שנפלט מכל מסגרת לימודית ו ,לקיבוץ"

שייך לשום גרעין..." המדריך עודד אותי ואמר שלעתים מתארגנת חברת נוער 

ישראלית : "תשמע יהודה, הוקמה חברת נוער קרא ליישראלית. יום אחד הוא 

ייד אותי במכתב המלצה להנהגת ה"שומר צ  ו ,אמר ,חדשה שיוצאת לתל עמל"

, ומיד שאלו אותי: הלכתי למשרדי התנועה ברחוב אלנבי פינת מונטיפיורי. הצעיר"

 עניתי בביטחון, "הם יסכימו".  ,"הוריך לא יתנגדו?" "לא"

הוריי כלל לא התלהבו אך גם לא התנגדו. אימא עיקמה את האף וסירבה 

לעזור לי לארוז מזוודה: "עד שהוא נעשה בן אדם והתחיל לעבוד, עוד מעט היה 

 אזוי וועטן טֶ ער בֶ הֶ ועט ואזוי יכול להיות עמיל מכס". אבל אבא אמר לה ביידיש: "

יאכל את מה ש, יעני: כך יישן עליה –" )כמו שיציע את מיטתו ןפאשל ֶהר

 .יבשל(ש
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, אבל הם בכללו השומר הצעיר" ומרעיון הקיבוץ"מ ושניהם לא התלהב

י מרורים, והקיבוץ לא יכול להזיק לי. בבוקר המיועד כנראה חשבו שסבלו ממני דֵ 

 וז מזוודה ויצאתי מהבית. אימא בכל זאת עזרה לי לאר

 

 

נפרדתי בלי נשיקות  7333 סבמר

 צ'לנובלרחוב ברגל מהוריי, הלכתי 

חרוד", טיפסתי -ל"קואופרטיב בית שאן

למשאית שהובילה סחורה לתל אביב 

דרך ואדי מילק.  לכן נסענווחזרה לעמק. ואדי ערה היה עדיין בשליטה ערבית, 

חיבלו בעמודי החשמל, וכל עמודי המתח כשהגענו לכביש הסרגל ראינו שהערבים 

נסענו ועד בית אלפא ממשטרת שאטה הגבוה נפלו והיו מוטלים לאורך הכביש. 

. ושטרם זופת "ֶדֶּבש" על אבניעד לתל עמל המשאית  טלטלהיהומשם בכביש צר, 

 ( .)חודשים אחדים לאחר מכן זופת הכביש עד לקיבוץ מסילות

ֵאלריך, עובד יג  הגעתי לתל עמל אחר הצהריים. המד
7

, חבר הקיבוץ, בא 

החותרים". בתל עמל הייתה גם חברת נוער  -לפגוש אותי. נקראנו "חברת נוער ד' 

שואה שקיבלו מהסוכנות ומעליית הרומנית, מבוגרים מאתנו בשנה. רובם ניצולי 

 היה להם מחנה מסודר. . הנוער ציוד: בגדים, מיטות, מזרונים, צריפים

                                                      

7
 "הגנה"ומראשי פעיליו, מפקד ב "השומר"ארגון  ( חבר1999- 1991ֵאל )בנו של מרדכי יג   

. מרדכי הוזמן לא פעם להרצות בפנינו בעיקר על פעילותם תנועת העבודהואיש 
 .המבצעית של אנשי "השומר"

שובי יראשון י ,קיבוץ תל עמל )ניר דוד(

מתוך ארכיון השומר ) 7343חומה ומגדל 

 .הצעיר יד יערי(
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ער הישראלית, איש לא תמך וקיבלנו מחנה נטוש של , חברת הנונּוּב  

מחלקת הפלמ"ח: שישה אוהלים הודיים פרוצים וקרועים מהשמש, וארבעה 

 צריפונים קטנים. 

עשרה בערך, חלקם נוער שוליים -היינו כארבעים חבר'ה בני חמש

מירושלים, רובם ממשפחות עניות מרובות ילדים, חבורה של ילדים תימנים 

בפתח תקווה, כמה ילדים מבתים הרוסים, וכל מיני ילדים מופרעים  ממחנה יהודה

שני נערים לא ידעו כלל קרוא . כמוני שלא השתלבו במסגרות לימודיות רגילות

 וכתוב. 

עוד עם החדש. גרתי בו מקום מגוריי עובד יג אל לקח אותי לאוהל, 

פוררו, . האוהלים במחנה שלנו הלכו והתאליהםארבעה חברים ומיד התחברתי 

סבלנו ממצוקת דיור וראיתי נער מהקבוצה שלי, אמנון פרנקל )לימים יוגב, חבר 

בית קמה(, שבנה לעצמו סוכה פרטיזנית בין העצים על שפת האסי. הרעיון הדליק 

 ו סקיצה לבניית סוכה טובה יותר. ּנאותי ויחד עם חברי הטוב, משה זהבי, הכ  

זוג פרדות לפלטפורמה נו מ, רת, בשבתות הפנויות שלנולאחר התכנון

אספנו מבתים נטושים קרשים וחומרי  ונסענו לבית שאן שרק לאחרונה נכבשה.

. בנינו מהם יסודות ושלוש מדרגות , וגם "סחבנו" חומרי בנייה מהמשקבנייה

שהובילו אל הסוכה. הברזנט שנותר מהאוהלים שימש כקירות, התקרה הייתה 

מנה נהגנו לקפוץ לשחייה באסי. הסוכה עשויה מבדי יוטה. הוספנו מרפסת ומ

, כשירד שלג בכל 7345אפילו בחורף . ונוחה וגרנו בה שנתיים וחצינהדרת הייתה 

הארץ, וגם בעמק בית שאן, נשארנו לגור בה. )באותה עת עבדתי בבית אריזה 

למרבה הפלא, השלג  לירקות, ועטפתי את כפות רגליי הקפואות בנייר עיתון(.

א נמס שלושה ימים. הרי הגלעד והגלבוע כוסו בלבן במשך בעמק בית שאן ל

 כשבוע, בעוד שבמקומות רבים בארץ השלג נמס עוד באותו יום.
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 הסוכה שלנו בתל עמל

 

 

 .7345, פברואר חורףעל שפת האסי, בשלג המחנה שלנו 

 

חצי יום עבדנו וחצי יום למדנו. עבדתי במספוא, ולא היה אדם גאה ממני כשהלכתי 

לשון ומעמיס חבילות חציר. מאוחר יותר הגיעו יי עגלה רתומה לפרדה, מניף קדבצ  

בג'יפ של ענף הדיג. בימים ההם לא אפילו  נהגנו. לנהוג בהם ונתנו לנום טרקטורי

 . שכאלההקפידו בקיבוץ על רישיון נהיגה ועל זוטות 
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גם אברהם יפה, . אנחנו לא היינו היחידים שצפצפנו על חוקי תעבורהו

-שלושהלימים אלוף בצה"ל וח"כ, שהיה חבר תל עמל, נהג לתת לבנו דני בן 

תם טרמפ פלימוט" הצבאית שלו. לעתים קרובות תפסתי א  עשרה לנהוג ב"

 בשבתות כשנסעתי לבקר את חיה וחיים פינסקי בקיבוץ תל יוסף. 

ולפנות המוקדמות בגלל החום הכבד עבדנו בדרך כלל בשעות הבוקר 

היינו נחים במקלטים שליד בתי הילדים. חפירות ותעלות  צהרייםערב. בשעות ה

ות לו מתכסיחתכרת ממלחמת העצמאות, אולם אלה העדיין הקיפו את המשק, מז

. המקלטים היו המקום הצונן ביותר באותם ימים של טרום באדמה וחול עם הזמן

שהיו  בשבתות ובחגים עבדנו עם ילדי המשק .(לא כל שכן מזגנים) מאווררים

תנו. הם למדו במוסד החינוכי בבית אלפא, והעריצו את צעירים מא  כולם 

 בוצה שלנו. "הגדולים" מהק

לקורס בן תקופה ארוכה עבדתי בגן הירק, ואף נשלחתי מטעם המשק 

יזמתי גיוס לקט תפוחי האדמה, שנותר בשדה כשלושה חודשים במדרשת רופין. 

הקיבוץ מכר אותם . בבית האריזה בשקיםארזנו ואספנו, שטפנו, , של חבריי

 פון לקבוצה. קנינו פטגם היטבנו את תנאינו ובכסף שהרווחנו , ובשבילנו

גם ערוגה קטנה עשיתי במחנה שלנו, זרענו בה גזר ומכרנו את היבול. 

לקחנו אפרוחים שהלולנים בעיר:  גילינו יזמות שהביאה תועלת אף למשפחותינו

יכולנו להביא עופות יצאנו לחופשות וכש ,לא רצו בהם, גידלנו אותם במחנה

של ילדים אחרים היו פחות למשפחות. משפחתי לא הייתה נזקקת במיוחד, אבל מש

לתוצרת החקלאית שהגיעה מהקיבוץ וראו בה ברכה, בייחוד נזקקו  ,קשות יום

דגנו אותם ממש ליד , משה זהבי ואני בעת ההיא בימי הצנע. גם דגים הבאנו הביתה

 בעיקר להקות גדולותאליה מים מהכיורים של בתי הילדים משכה ת ההסוכה. זרימ

אמנונים(. בעזרת רשת דגנו כמויות אדירות, ושמרנו קרפיונים ומּושטים ) של

 אותם בחבית מחוררת שהנחנו בתוך הנחל. 
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לפני כל נסיעה לחופשה, היו הבנות מנקות את הדגים וכל אחד נסע 

 הרבה של המשפחות.  ןהביתה עם שלושה או ארבעה דגים, לשמחת

 

חופשה ראשונה מתל עמל, 

, לבוש כראוי 7333פסח 

 בחולצת התנועה. 
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 .7345עם אחותי רותי, סוכות 

 

ואף על פי שהייתי רק נער, וחברי הקיבוץ לעומת זאת היו בשנות השלושים 

בענפים תם א  עבדתי התיידדתי עם כמה מהם.  –לחייהם ורובם כבר אבות לילדים 

חיבבתי את אהרון וכמובן בחדר האוכל.  ,השונים, נפגשנו במקלחת המשותפת

שעבד בבריכות רכז הביטחון דרוקר, רכז ענף המטעים; היו לי שיחות עם גדעון 

י שעבד אתי בגן הירק ונשארנו ר  הדגים; וחברות ארוכת שנים עם מאיר ט   ק  יצ  ֶצב 

 י וחם. ר  בקשר חב

מדי ערב היינו מתכנסים במועדון שלנו, שם ערכנו פעולות חברה ורקדנו 

עד השעות הקטנות של הלילה. חיים לוין, אחד החברים, ניגן באקורדיון, וכשהוא 

  ו תקליטים על הפטפון שקנינו.ּנעזב ניג 
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. ביקשתי שישלחו וסירב לרדת C°35פעם חליתי, קדחתי מחום, המדחום הראה 

מים אחדים עד שהבראתי. יסעדה אותי לתל עמל וק לאמי והיא באה מיד מבר

ריחה ריחה בעת העבודה בבור התחמיץ. הּפבאביב, כשעבדתי במספוא, קיבלתי ּפ

התפשטה והרופא הורה לי למרוח חומר שמנוני לבן ושלח אותי לבדיקות דם 

. הוא נתן ולרופא עור בעפולה. זה קבע שמדובר באלרגיה ואסור לי לעבוד בשדה

לי פתק ובו המלצה להעביר אותי לענף אחר. העבירו אותי לעבוד בלול, אבל 

כעבור חודש חזרה הפריחה. העבירו אותי לעבוד בגן ירק. בינתיים החורף הגיע 

ארבע פעמים תקפה אותי  ;ב הופיעהווהפריחה נעלמה, אולם עם בוא האביב היא ש

בתקווה קראתי לאלרגיה ובצבא אבל דווקא כשהייתי האלרגיה באותן שנים. )

היא נעלמה לחלוטין. התברר שהיא תקפה  –שתחזור כדי שישחררו אותי לחופשה 

 ( .אותי רק באקלים לח

להפתעתי הרבה בתל עמל הפכתי לתלמיד מצוין. המדריך הראשי שלנו, 

: ביולוגיה, עובד יג אל, היה גם המורה שלנו למדעי הטבע, הוא לימד אותנו

היה בוגר "מקווה ישראל" ובוגר הפקולטה וטניקה וגיאולוגיה. עובד זואולוגיה, ב

לחקלאות באוניברסיטה העברית. תנ"ך למדנו עם אהרון שּוֶרר )אחיו של חיים 

דֹון. יצחק )שאינני זוכר  שורר עורך העיתון "דבר"(. ספרות לימד אותנו יהושע ּפ 

גם . למדנו את שם משפחתו( היה גם הוא מדריך שלנו וכן רכז גן הירק

ל ברמה גבוהה. רק שני מקצועות לא ווהכ –אנתרופולוגיה, היסטוריה, לשון 

 . בקיבוץ שלא היו מורים לתחומים אלהמכיוון למדנו: אנגלית ומתמטיקה, פשוט 

לינו אותם על חינו באסי, הלכנו לסחנה, דגנו דגים וצ  ש  בשעות הפנאי 

ו נער שמח, עובד בחריצות מדורה. הייתי מאושר. כשהוריי באו לבקר הם פגש

ומצליח בלימודים. אבא כתב לי מכתב ובו ציין משהו כמו: "שמחנו לראות 

 שנעשית בן אדם ושטוב לך". 
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שמה היה יפה, היא הגיעה . בתל עמל נישקתי לראשונה בחיי נערה

לקיבוץ מכרם התימנים בתל אביב. ערב אחד טיילנו לבריכות הדגים, התנשקנו 

צפוני ייסר אותי כי לא אהבתי אותה. למזלי, ובלי קשר לערב והתחבקנו. אלא שמ

 ההוא, היא עזבה את הקיבוץ זמן קצר לאחר מכן. 

התאהבתי מעל לאוזניי בלאה מזרחי, בת למשפחה ברוכת ילדים, ילידת 

נהגתי להציץ העיר העתיקה בירושלים, שהגיעה לתל עמל חודשים אחדים אחריי. 

עם, אבל לא ידעתי איך מתחילים עם נערה... עד  יחד ריקודי רקדנובהיחבא,  בה

שיום אחד מצאתי אותה יושבת בסוכה שלי, עושה סדר ומקפלת את בגדיי. מאותו 

יום נעשינו חברים והרומן שלנו נמשך שלוש שנים. באותה עת הייתי בטוח 

מסתודדים , שנתחתן. בלילות היינו הולכים מחובקים לאורך הכביש עד הסחנה

שמימיו מלוחים כמו  – ג'מעיןה מעיין)ד המעיינות שמאחורי הסחנה. ליומתגפפים 

  (.ג'וסק שמימיו מתוקיםהמעיין מי הסחנה, ו

 

 השייך לחברת הנוערחברי הטוב, משה זהבי, נבחר לגזבר הקבוצה. את כל הכסף 

סוכה ההוא החביא בקופסת פח קטנה שהוטמנה בין קפלי היוטה ב"תקרת"  שלנו

)נסיעה  .עשר חצאים של חצי לירה כל אחת-לירות בארבעה שלנו. היו בה שבע

( יום .אגורות, כך שמדובר היה בסכום לא מבוטל 94מהקיבוץ לתל אביב עלתה 

. קראנו לעובד ותואחד הכסף נעלם ולכולנו היה ברור שמישהו מהחברים גנב א

המדריך והוא החליט לערוך חקירה. הוא הציע שלמחרת בבוקר משה ואני לא נצא 

. אולם את הגנבשל כולם עד שנמצא ובחדרים לעבודה ונבדוק בכלים האישיים 

עלמות הכסף עשתה לה כנפיים ולמחרת כשהתחלנו בבדיקה, הגיע יהשמועה על ה

יה, לקח משהו מתיקו ילפתע בריצה בנימין דוקטורי, אחד הבחורים שעבד באווז

, אך סיפר שהוא ויצא. עצרנו אותו והוא התנצל שהחזיק כסף פרטי שהיה אסור

-מדודתו. בדקנו את הארנק והסכום היה בדיוק שבע לירות בארבעה אותוקיבל 
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נו. חבריו רּבֵ גנבים מק  להוקיע עשר חצאים. עמדנו לערוך אסיפת חברים כדי 

הירושלמים עמדו לצדו, אנחנו היינו נגדו, אבל דוקטורי החליט לחסוך לנו את 

 עוזב.שהוא  האסיפה והודיע

כבר לא הייתי במשק, טיפס משה זהבי לתקרת ואני בערך, כעבור שנה 

לימים נפגשתי עם מפוזרות שם. הסוכה ומצא את כל הכסף, שבע לירות בדיוק 

שמצפונו  ,וביקשתי ממנו סליחה. גם משה זהבי 7דוקטורי בקורס קצינים בבה"ד 

ייסר אותו, חיפש את דוקטורי וביקש את סליחתו. בנימין דוקטורי התגייס 

טרה ואין לי ספק כי אימץ בכל לבו את הסעיף בספר החוקים הקובע שכל עוד למש

 אזי הוא נקי מכל רבב. – של אדםלא הוכחה אשמתו 

 

אך פעמיים יצאנו  ,בשבתותבעיקר  מדי פעם יצאנו מתל עמל לטיולים קצרים

טיול  לטיולים שנתיים ארוכים. לקראת סיום השנה הראשונה יצאנו לעשרה ימי

טנו בסירות באגם החולה, ביקרנו במנרה, במשגב עם, ראינו את הזריחה בגליל. ש

 מהר התבור, ביקרנו בסג'רה, חרשנו לאורכו ולרוחבו את הגליל התחתון והעליון. 

אותנו שלושה מדריכים,  יצאנו לטיול השנתי השני לנגב. ליוּו 7347בפסח 

 אחד מהם. ובהיותנו בוגרי גדנ"ע היו לנו עשרה רובים וגם אני נשאתי 

 
 .7347הקבוצה שלנו בנגב, פסח 
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בסיס של חיל המדע , טיילנו במדבר יהודה, והגענו עד לביקרנו בנגבה, ביד מרדכי

כנית הייתה התו ערד טרם נוסדה אז(. ;זווירה )לימים ראש זוהר-ראס אששכן ב

קילומטרים  74ונלך  הקילומטרים עד למצדה, נלון למרגלותי 74שנלך ברגל 

נוספים לעין גדי. לאחר לינה בעין גדי היינו אמורים ללכת כעשרים קילומטרים 

 מקום שבו נמצאים היום בתי המלון(. ה –ק )עין בוקק רלנחל אום אל בא

ֵדי חלב ותכנן ל", וכ-המדריך שלנו עובד יגאל, פלמ"חניק "יודע הביא ּכ 

למלא בהם מים ולהעמיס אותם על גמלים. אלא שלא מצאנו גמלים וכל אחד 

גמרו יצאנו לדרך, היה חם, וכעבור זמן קצר כולם הצטייד בשתי מימיות מים. 

הגענו למצדה, המים במימיות אזלו ה אחת. המדריכים הורו על משמעת מים. ימימי

עין בוקק. הבנות התעלפו ראשונות, גם  רלעבוהוחלט לקצר ולהמשיך בצעידה 

כמה בנים התייבשו, והמדריך הורה לחזקים שבינינו לקחת את כל המימיות 

 ן הנובע שם. יעין בוקק כדי למלא אותן במעילהריקות ולצעוד מהר ככל האפשר 

נוסף לקחנו את נער להפתעתי נמלאתי כוחות ויחד עם חברי משה זהבי ו

קילומטרים ובערב הגענו  74-. צעדנו כדרומהנו והתקדמ של כולם המימיות

ראשונים אל אזור עין בוקק, אלא שלא מצאנו את המעיינות. יריתי כמה יריות 

הסלולה  באוויר בתקווה שמישהו ישמע ויבוא לחלץ אותנו ונשכבנו על הדרך

. למזלנו יחידה צבאית שמעה את היריות, כמה חיילים על )שבין סדום לעין בוקק(

בפתחו של עין בוקק. החיילים ממש  ר עצרו לידנו ואז התברר שהיינוקומנדק

 שהיו פזורים בלי שלחו אותנו לשתות במעיין, והם עצמם יצאו לחלץ את חברינו

 ., ממצדה ועד עין בוקקהשביללאורך ובלי כוחות מים 

ינו בלי הלכנו עוד כמאה מטרים, מצאנו את המעיין, נשכבנו לידו ושת  

קומנדקר הביא את כולם והזעיק במכשיר הקשר את המשאית סוף. בינתיים ה

אותי לאחר מכן  תהמות מצמא ליוולהחשש  בעקבות תי)הטראומה שעברשלנו. 



 

 
 בשלהי העשור השמיני

 

 771 

בכל שירותי הצבאי. חגורה עם מימייה מלאת מים הייתה צמודה לגופי במהלך כל 

 (.תקופת השירות, בסדיר ובמילואים

בה לכיוון אילת )שנקראה המשכנו בטיול ונסענו דרך הער יחלשים למדי

על חוף הים וראינו את אחת האניות  ּוּנרש(. טיילנו קצת, יש   -אז עדיין אום רש

מטען של ברזל לבניין. אחד מנהגי המשאיות  המהראשונות שהגיעו לנמל נושאת ע  

. בדרך צפונה אותו פנה למדריך שלנו וביקש שייתן לו שני נערים חמושים שילוּו

נהגים לא לו ,לא רחוק מבאר מנוחהעם הירדנים רעה יקרית שאהימים היו לאחר ת

"החבר'ה שלך יוכלו לשבת בקבינה, יהיה להם יותר נוח מאשר . היה נשק

. אני וחבר נוסף הבטיח נוריד אותם" )חצבה של היום(ובעין חוסוב  ,במשאית

התנדבנו למשימה, היינו בטוחים שמדובר בתנאי נוחות מפליגים, אלא שלא כך 

 תחו העניינים. התפ

עפר. השמש הנסעה לאט מאוד בדרכי לבניין המשאית עמוסה ברזל 

, והמשאית שלנו זוחלת. חלפה על פנינו מזמןשקעה, המשאית של תל עמל כבר 

. את הדרך, אחד מהם השתחרר והנהג לא יכול היה לראות לפניםפנסיה מרקדים מ

ירה ביקש הנהג שאני הוא ניסה לחזק את הברגים אך הדבר לא הועיל. בלית בר

וחברי נשב על הכנף הקדמית ונכוון את הפנסים קדימה להאיר את הדרך. התחלפנו 

בינינו כמה פעמים, אבל הנסיעה בת כמאה קילומטרים נראתה לנו כאילו לא 

  . הגענו בחצות רצוצים לעין חוסוב.לנֶצח תסתיים

 

אמה הפדגוגית" נו מחזה המבוסס על "הפוילקראת תום התקופה בתל עמל, העל

מוסד לנערי רחוב בברית המחזה עוסק בשל מקרנקו, מחנך סובייטי ידוע. 

ולימד אותם האמין ביכולתם ש המועצות והתקבצותם סביב מחנך צנוע ומיוחד

אחריות לחייהם. אני נבחרתי לשחק בתפקיד ראשי והייתי גאה לגלם בל עליהם לק

 את מקרנקו עצמו. 
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אתי אך ורק את "על המשמר", והאמנתי באידיאולוגיה הייתי שמו"צניק נלהב, קר

ובשותפות מוחלטת. אפילו הצעתי שכל הבגדים הסוציאליסטית, באחוות עמים 

יהיו משותפים ונחלק אותם רק לפי גודלם. אבל המטפלת, שהייתה פחות "שרופה" 

ממני בענייני שוויון, הציעה שפשוט נרקום את השמות שלנו על הבגדים, וכל אחד 

 קבל את שלו חזרה מהמכבסה. י

הבקיעים אולם לאט לאט החלו לחלחל ספקות בלבי ונתגלו לעיניי 

ג'ורג' אורוול ראיתי שכל  הראשונים באידיאל השוויון. כמו ב"חוות החיות" של

ילדי הקיבוץ קיבלו אוכל משובח יותר מילדי אך יש שווים יותר.  ,החברים שווים

גילינו שתמיד אחד  ,ואני רצינו לבלות יחדחברת הנוער, ומדי שבת כאשר לאה 

 תנו שובץ לתורנות. נפקחו עינינו וראינו את מגרעות הקיבוץ. מא  

השומר "בתום התקופה היינו אמורים לקבל את סמל הבוגרים של 

לעזוב את אך לאה ואני, וגם חברנו אמנון הלל, החלטנו . הצעיר" ולהתגייס לנח"ל

לקנות משק במושב אז )חשבתי . שלנו לנח"ללא להתגייס עם הגרעין והקיבוץ 

 שרונה שליד כפר תבור ולאחר השירות הצבאי להשתקע שם עם לאה.( 

זמן קצר לפני הגיוס לצה"ל עזבנו את הקיבוץ. החברים כעסו, החליטו 

להקשות עלינו, ולא היו מוכנים לתת לנו כסף לנסיעה באוטובוס הביתה. עזבנו את 

 תל עמל בתחושת מרירות.
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 בצה"ל
 

התגייסתי לצבא. הרוח הקרבית ו"המורעלּות" שאפיינו את  7347ביוני  94-ב

ממני והלאה. רציתי רק למלא את חובתי בצה"ל, חלמתי לשרת כנהג, היו נעוריי 

והשירות הצבאי לא משך עצמאות תמה להשתחרר ולצאת לאזרחות. מלחמת ה

 אותי כלל. 

שנקרא אז קלט, צריפין  במחנה באתי יחד עם חברי אמנון הלל לבקו"ם

חלפו יותר משבועיים ועדיין לא שיבצו אותנו. כשלושים צברים חיכו להצבה ך א

ל מ  ואילו את העולים החדשים הציבו מיד. לאחר ימים ארוכים בקלט הופיע ס  

פקד עלינו  ,, אסף את כל הצבריםשמו מחלקה יליד כרם התימנים, משה נחום

ידענו רק שנוסעים דרומה.  ,לא ידענו לאןלקחת את הקיטבג ולעלות למשאית. 

אך היא המשיכה דרומה לכביש , תחילה חשבנו שהמשאית תעצור בקסטינה

פלוגות. חשבנו שהיא תעצור בפלוג'ה, אך המשאית עברה את הצומת והמשיכה 

אך המשאית פנתה שמאלה והמשיכה לבאר  ,למשמר הנגב. חשבנו שוודאי נרד שם

אך המשאית המשיכה  ,בפיקוד דרום בבאר שבעשבע. היינו בטוחים שנשרת 

בסיס , במחנה נתן – דרומה ועצרה לבסוף שלושה קילומטרים דרומית לבאר שבע

היו שלושה  ּהשּב 1בחטיבה הוצבנו . שריון של חרמ"ש )חיל רגלים משוריין(

 13ושני גדודי חרמ"ש, גדוד חרמ"ש ן ובו טנקים מסוג שרמ 49גדודים: גדוד 

 גדוד חרמ"ש שלנו במחנה נתן.  – 3גדוד ישב בחצור, וש

 

 טירונות
 

שרידי בונקרים נהלה אחדים, בך ראינו כמה אוהלים, צריפי מ  עד לאבק ולאֹומּב  

היו שתי פלוגות של מחנה נתן בחול וחול. בעיקר ו, ממלחמת העולם הראשונה
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ם עולים חדשים. את שלושים הצברים פיזרו בין המחלקות. בכל ּבטירונים, רּו

 לויֹותוהל היו תשעה עולים: פולנים, עיראקים, רומנים, תורכים, עולים מכל הג א

בזמן הזה שבקושי ידעו עברית, וצבר אחד. מדי יום למדו העולים שעתיים עברית, 

חן בעיני  ולא מצאשעות הפנאי שלנו אולם . (ואני למדתי לעשן)אנחנו עשינו חיים 

 ס"ר. המפקדים שלנו והם הטילו עלינו עבודות ר

הטירונות נמשכה שלושה חודשים וכללה אימוני חי"ר קשים ומפרכים, 

דבר קשים. מי שתייה קיבלנו  למדנו ניווטים, אימוני נשק ותרגילי סדר בתנאי מ 

משני עוקבים. כל טירון הורשה למלא שלוש מימיות בלבד מדי יום: בבוקר, 

אולם רוב הזמן  ,ותםובערב. המים במקלחות היו מליחים ואסור היה לשת צהרייםב

פעם אחת, לאחר שבועיים ללא מקלחת, לקחו את . לא היו מים גם במקלחות

, בכניסה המערבית לבאר מטוסים קליםלבשדה פתוח ליד מנחת הפלוגה להתרחץ 

ליד שיבר אחד, כחמש מאות מטרים מהכביש, עמדנו כל חיילי הפלוגה, . שבע

ם אוטובוס וראינו את עיניהם התפשטנו מבגדינו והתרחצנו. פעם בשעה עבר ש

 הנדהמות של הנוסעים למראה החיילים העירומים. 

הצבא התנהל בעת ההיא על פי דוקטרינה נוקשה, על פי מיטב המסורת 

גם בקורס מ"כים ובקורס  ;של הצבא הבריטי. לא רק הטירונות הייתה מפרכת

, הם הטירון שיש לשבור את רוחו שלהאמינו קצינים נהגו בנו בקשיחות. המ"כים 

הטילו עלינו עונשים חמורים ורדו בנו ללא רחמים. על כל גרגר אבק נענשנו 

ם!" ו"תתחיל לרוץ סביב קּו-לֹובריצות ארוכות, ועל כל מילה מיותרת: "ּפ

המחלקה". מדי בוקר יצאנו לריצה עד באר שבע וחזרה. בחלתי בחיי הצבא 

 והרגשתי שאני בגיהינום. 

העמידו פעם אחת בשבוע כשחוץ מ ,ם לגשתלשק"ם לא נתנו לטירוני

משחת שיניים או סבון בתלושים שקיבלנו. המשכורת אותנו בתור כדי לקנות 

 הייתה ארבע לירות ושש אגורות. החודשית 
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שעות ארוכות עמדנו בתור לחדר אוכל עם המסטינגים. פעמיים בשבוע 

ו תחליפי בשר, ל. בשאר ימי השבוע קיבלנוגרם בסך הכ 755-קיבלנו מנת בשר, כ

שהרי מדובר בתקופת הצנע. הטירונים עמדו תמיד אחרונים בתור לחדר האוכל, 

 וחיכו כחצי שעה עד שהטבחים זרקו את המנה שלהם אל תוך המסטינגים.

ומאחר שלא  קיבלתי חתיכת בשר זעומה, צהרייםבארוחת ההימים אחד ב

ד. ביקשתי עוד אכלתי ירקות מבושלים, הצטמצם התפריט שלי לבשר ולחם בלב

בערבית. מיד עסיסית חתיכה אך הטבח צעק: "לך מכאן!" ואני החזרתי לו בקללה 

רגע, עוד -ןג ששמר על התור והתלונן: "הטירון הזה קילל אותי". ּב  "הוא קרא לש

, נושא , מצאתי את עצמי מחוץ לתורצהרייםמארוחת הפירור לא הספקתי לטעום 

-פקד עליי: "פול ג"ושים קילוגרמים. השעל גבי תרמיל מלא אבנים ששקל כשל

קום! "רוץ!" והריץ אותי במעלה הגבעה עד לבור ששימש כבית סוהר גדודי. 

נפלתי אל תוך הבור ונשארתי כלוא בתוכו עד הבוקר כשלידי מתרוצצים עכברים 

 וחולדות. 

ו לחופשה. קיוויתי שהאלרגיה נמשך כל תקופת הטירונות לא יצאב

ת תחזור ותשחרר אותי מאימונים, אולם היא אוהבת לחּו שפקדה אותי בתל עמל

וכשהתלוננתי על ולא הופיעה דווקא כשהייתי צריך אותה. אך התמזל מזלי 

 הצלחתי פעם אחת לבקר בבית, ונשלחתי לבדיקה רפואית ביפוחושים בלב ימ

היחס על . בביקור ההוא התלוננתי באוזני הוריי על התנאים הקשים ובחטף

ס נתן. אבא קטע את בכיינותי ואמר: "תתבייש לך! אני שירתתי הנוקשה בבסי

אותו רגע מבצבא הפולני עם גויים שהתנכלו לי! אתה זכית לשרת בצבא שלנו!" 

  הפסקתי להתלונן, זקפתי ראש והחלטתי לקבל את המצב בהשלמה.

 



 

 
 יהודה גלרט

 

 799 

למ"פ ולמג"ד : בניגוד למ"כים שאותם לא הערכתי, רכשתי כבוד רב לקצינים

מגבעת חיים, ולסג"מ חיים פלאוט, שעלה ארצה ארז, די למ"מ שלנו גר, אריה שח

  רוחם של הוריו. למורתמארצות הברית והתגייס לצבא 

בעת ההיא הלכו ורבו הסתננויות של כנופיות ערבים מרצועת עזה, 

בת ציוד חקלאי ורכוש, אולם "פדאיון". לעתים הם הסתפקו בגרימת נזק וגנֵ 

ו מוקשים בשדות ובדרכי עפר ועשרות ישראלים נהרגו. במקרים רבים הם הטמינ

, זמן קצר לפני 7347בספטמבר  95-בצה"ל הוחלט על ביצוע פעולות תגמול. ב

סיום הטירונות, נשלח הסג"מ שלנו חיים פלאוט עם חוליה מפלוגה מסייעת 

לפעולת תגמול ליד בית חנון שברצועת עזה. הפעולה נכשלה, פלאוט ככל הנראה 

ח לנווט וחזר מדוכא ומבויש לכיוון הבסיס. בדרך הוא פנה לחייליו, אמר לא הצלי

, ולפני שהחיילים הבינו מה קורה הוא להטיל את מימיודה שהוא צריך ללכת הצ  

בתחילה אמרו  ;פתח נצרת רימון ואיבד עצמו לדעת. הדבר נודע לנו רק בדיעבד

הפעם הראשונה שהוא נהרג בפעולה ואחר כך נודעה האמת הקשה. זו הייתה 

 שנפגשנו עם מותו של אדם צעיר שהכרנו היטב. היינו המומים. 

היינו עדים להתפרצות  ,הייתי כבר בקורס מ"כיםכש ,זמן קצר לאחר מכן

תנו בטירונות, פטר שטיין שמו, עולה מחלת נפש של אחד הבחורים שהיה א  

מנית והתלונן מגרמניה. הוא היה בעל מראה ארי, בלונדיני וגבוה, שדיבר אתי גר

שוורצע" במחלקה שלנו. לילה אחד, בארבע לפנות בוקר בערך, "כל הזמן על ה

הוא יצא לכיוון גן יבנה חמוש במקלע, פגש שוחט שיצא לעבודתו והרג אותו, 

ואחר כך התבצר על מגדל המים בגן יבנה וירה לעבר כלי רכב שנסעו בכביש. 

אה לעבר מגדל המים, המ"פ עלה פלוגה סדירה יצ שבעה או שמונה אנשים נהרגו.

למעלה חמוש באקדח, והשתלט על שטיין שהיה המום, מבולבל ומנותק 

מהמציאות. במשפטו נטען שסבל מהתקף פסיכוטי אך הוא נידון למאסר. שמעתי 
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ששוחרר מהכלא, עזב את הארץ, חזר לגרמניה, והיו שאמרו שהיה בכלל מרגל 

  מה עלה בגורלו.גרמני לא יהודי. אינני יודע מה האמת ו

 

 קורס מ"כים
 

עבר כל הגדוד ומשזו הסתיימה  ,הטירונות יצאנו לחופשהשלושת חודשי בתום 

שלחו לקורס נקיוויתי שישבצו אותי בתור נהג, אבל כל הצברים . מחנה חצורל

 מ"כים. 

רּוף לעומת מחנה גן עדן צ  התגלה כ, השוכן בשפלה הדרומית, מחנה חצור

ירושה ) מעוגליםבטון בעלי גגות לא אבק, אלא ביתני נתן. לא עוד אוהלים, 

י ארז דג היו מקלחות, ואפילו מים חמים. פשוט גן עדן. מפקדי הקורס ,(הבריטיםמ

 וחיים דים. 

היינו . לברוח הביתהבאחת השבתות החלטנו מחבריי שלושה  יחד עם

ו ניצאו פרצה בגדר" ובטוחים בעצמנו, מצאנו ותיקים בצבאארבעה צברים "

נוסף נו לטרמפ יחיכתפסנו טרמפ למסמיה ומשם , לכביש הראשי. הגענו לדרך

 יפרו שיש להםנוסעיה סממטה החטיבה מג'וליס,  תצבאיה משאית . הגיעצפונה

after duty משה בן לבסיס תם בערבסוכם שנחזור יחד א  . וגם אנחנו אמרנו כך .

ואני וחברי  ,יםתנו ונסע לירושלים, שלמה נפרד ונסע לשערינעים נפרד מא  

המשכנו לתל אביב. שמחים בחלקנו חזרנו במוצאי שבת לנקודת המפגש. לגמרי 

וכשנכנסנו  , GMCלמשאיתבטעות, בחשבנו שמדובר בחבר'ה מג'וליס, עלינו 

פנימה חשכו עינינו: כל הפיקוד של קורס המ"כים ישב ברכב. הם לא אמרו מילה 

גן עצרה המכונית ומשה בן נעים אך אנחנו הבנו שאנחנו בצרה צרורה. בבית ד

תנו לא עולה עליה, ברחובות היא עוצרת שוב ושלמה משעריים מצטרף. איש מא  

 עלתה לנו בחופשה הבאה, בקנס כספי ובעונשים נוספים.  אתניצל. ההרפתקה הז
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במסגרת  היינו אמורים לצאת לראשונה לאימוני שדה 7347דצמבר ב

חו, גשמי זעף ירדו בכל מקום, הייתה זו אלא שארובות השמים נפת ;קורס מ"כים

אחת השנים הגשומות שידעה הארץ. הקמנו את אוהלי הסיירים בדיונות שליד 

מון פרט ואימון יהעיר אשדוד )שטרם נוסדה אז( והיינו אמורים לעבור סדרה של א

כיתה על גבי זחל"מים. ארבעה או חמישה ימים לא פסק הגשם, האוהל הוצף, 

אחר ארבעה ימים הוחלט לעד ראש. ומכף רגל  נרטבנובמטר,  השכמיות לא עמדו

שעות ארוכות  ;גם משימה זו התבררה כמסובכתאלא שלהחזיר אותנו לבסיס, 

 נאבקנו בחול הטובעני, זחל"ם גרר זחל"ם, עד ששבנו לבסיס חצור. 

לאחר החלפת בגדים ומנוחה קצרה פקדו עלינו לעלות למשאיות ויצאנו 

ם במעברת זרנוגה שליד רחובות. האוהלים במעברה צפו לסייע לעולים חדשי

 ןבשלוליות ואנחנו במשך לילה שלם נשאנו בידינו משפחות שלמות, על ילדיה

 . ן, אל האוטובוסים שפינו אותןוזקניה

לא , כעבור ימים אחדים יצאנו לסדרה בדרום הארץ, ליד מושב אחוזם

פקדה וכמה אוהלי אוהל מ  . הקמנו )שאף היא טרם נוסדה אז( גתרחוק מקריית 

והתחלנו להתאמן. אבל הגשם המשיך כל העת, הלכנו ליד תל קונטרה סיירים 

בוואדי כשהשכמיות שלנו צפות במים. בלית ברירה הוחלט להחזיר אותנו למחנה 

לבקר את לאה הצלחתי במהלכה ו ,בת שבוע)רבע שנתית( נתן. יצאנו לחופשה 

 ששירתה בגרעין נח"ל במעגן מיכאל. 

עם  ,ירדנו להתאמן לא רחוק מתל ירוחם. באזור ההואלבסיס כשחזרנו 

"כביש בקצה קלוש ביותר.  –מאה מ"מ גשם בשנה, הסיכוי שיתפוס אותנו שיטפון 

ו מחנה זמני על שרידיו נהכין הסגל של ,בקטע שבין ירוחם למכתש הגדול ,הנפט"

ם תמימים, עד של מחנה משמר מצרי ישן. במחנה הזה "בילינו" שלושה חודשי

באר שבע ואני  -בקו אילתלסיום קורס מ"כים. פעם ביום היה עובר שם האוטובוס 
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ם לעצמי את השיר ששרה יפה זרה, ומזמהייתי מביט בו, חולם על הבית ועל החבֵ 

 "ירקוני "קצת דרומה לבאר שבע... הי דרומה, הי דרומה, הי דרומה לאילת!

 

  פיקוד והדרכה

 

אחרי החניך המצטיין. בייחוד שני, ציונים טובים, מקום סיימתי קורס מ"כים ב

הצטיינתי בניווטים; רק במשמעת, כתמיד, היו ציוניי נמוכים. נשלחתי להדריך 

-( שישבה במשטרת עיראק1)הסיירת של חטיבה  71טירונים בפלוגת סיור 

סווידאן. מפקד הסיירת היה שמואל ללקין )לימים, מנכ"ל ההתאחדות לספורט, 

 הספורטאים באולימפיאדת מינכן 77לרבים בשל ההספד שנשא לאחר רצח  שזכור

 (. 7319-ב

י סיירים בחיל מודיעין ליד לֵ מ  מקץ חודשים אחדים נשלחתי לקורס ס  

מדנו לתפעל: רובים קנדים ואנגלים, טומיגנים, ול ציידו אותנו בנשק אויברמלה. 

צוין, בראשו עמד שונים. זה היה קורס מומקלעים  מקלעים-ותתמקלע ברן, 

את גבולות הכרנו המפקד שמואל גורן, ובמהלכו למדנו סיירות וטופוגרפיה, 

לאורך  נסענו בקומנדקרים בלי דרגות ובלי דיסטאנסכם. לאורוסיירנו  המדינה

 הגבול עם סוריה, לבנון, ירדן ומצרים. 

המושל . גם בוואדי ערה, בכל הכפרים הערבים היה עדיין ממשל צבאי

תושבים  3,455-שהיה אז כפר ובו כ ,פאחם-אל-ישב באוםל המשולש שהצבאי 

(.אלף איש 34 -)כיום זו עיר ובה יותר מ
8
ת שהותנו שם ובמסגרת ביקש שבעֵ הוא  

נשתתף בלילות בסיורים , וףוטביטחון ששל סייע במשימות נלימוד הג זרה 

  .הקמנו מאהל בנקודה גבוהה החולשת על האזורובמארבים לאורך הגבול. 

                                                      

8
ור המשולש בתום מלחמת העצמאות במסגרת הסכמי שביתת הנשק הועברו הכפרים הערביים באז 

 .הם קיבלו אזרחות והפכו לתושבי המדינה 7344אך רק בשנת , לשטח מדינת ישראל
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, כדי להיחלץ מהמיתון, שונתה המדיניות 7349באותה תקופה, בפברואר 

-ולשם יצירת מאגר מט"ח הוטל מעשר חד ,הכלכלית בארץ. הוחלפו השטרות

פעמי )בדמות מלווה חובה( על כל הכסף הנזיל במטרה להוריד את האינפלציה. 

גבול, היו בקשרי מסחר וקשרי משפחה עם הערבים שמעבר לשערביי ואדי ערה 

ת כספים. לפנות בוקר מדי יום היו מגיעים כפריים משני חעסקו בין היתר גם בהבר

די הגבול ונפגשים אלה עם אלה. עצרנו אותם, הודענו להם שיש איסור על צ  

 המפגשים ודיווחנו על כך למושל. 

ה אי משה דיין, שהיה אז אלוף פיקוד הצפון, הגיע לשטח ואמר לנו  ּכ 

נ א ת ישראל לא תסבול פגיעה בריבונותה. תקימו מארבים, בפעם הבאה "מדינ: ל ש 

תירו על מנת  –שיתקרבו ערבים אל הגבול תזהירו אותם ואם לא ישמעו לכם 

 להרוג!" 

ונשלחתי לצפות  צופההייתי  ,למזלי .בלילה שלמחרת הקמנו מארב

 ולהתריע על התקרבות הערבים אל הגבול. ראיתי ערבים צועדים על הכביש

והודעתי על התקרבותם. חבריי נהגו על פי הוראת אלוף  ניהם לחציית הגבולופ

-עין א שהיו מהכפרהרגו שני כפריים ופצעו חמישה. התברר , הפיקוד, ירו לעברם

ראו את  ,שליד הכפר ערה. לשמע היריות יצאו אלפי תושבים מבתיהםסהלה 

בעזרת שני  ההרוגים והחלה מהומה והתפרעות. בקושי רב חילצו אותנו משם

 קומנדקרים. 

, העלה את העניין בכנסת, דרש רוסתם בסתוניערבי ממפ"ם, בר כנסת ח

גוריון -חקירה מידית והעמדת האשמים לדין. ראש הממשלה ושר הביטחון דוד בן

ּכ  ה  יהושפט מינה ועדת חקירה ובראשה עמד אל"מ  י, שמונה לימים לראש אמ"ן. ר  ב 

כשהוזמנתי לשטח  קציןתת עדות. הייתי כבר הוועדה זימנה אותי ואת חבריי ל

ּכ  ה  שאלות. לאחר ששמע את דברינו אמר לנו על להשיב  י ר  "אתם בנחרצות: ב 

 פושעים!"
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 "מה זאת אומרת?! הרי מילאנו פקודות" ניסינו להסביר.

ּכ  ה  ו י ר  הסביר לנו, הרבה לפני פרשת כפר קאסם, שזו הייתה פקודה בלתי חוקית ב 

 חוקית?" בלתיאת דבריו: "מה זו פקודה  בעליל. לא הבנו

: "לּו היינו הולכים בתל אביב והייתי פוקד עליכם לירות בהולכים הסבירוהוא 

יריתם באזרחים כמו בדיזנגוף גם כאן, ברחוב דיזנגוף, הייתם עושים את זה?! 

  .אתם תשלמו על כך ביוקר ותשבו בכלא" !ישראלים

התברר כאשר לאחר החקירה,  חזרתי ליחידה שלי מודאג מאוד. אולם

גוריון מוצא. הוא -"לירות על מנת להרוג", מצא בןמילים אלה: שמשה דיין אמר 

שאמנם נעשתה טעות אולם מדובר באנשי מודיעין, אשר על פי חוקי בכנסת הודיע 

במדורו "לחש הסוד" את החירום שמותיהם חסויים. נתן אלתרמן כתב על האירוע 

 "דבר".בעיתון  "הטור השביעי"
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 מתוך: הטור השביעי, נתן אלתרמן, שירי העת והעיתון, ספר שני, הוצאת "דבר",

 .945 – 911תל אביב תשי"ד, עמודים 
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חופש שיוצאים למשימות שלושה חודשים הרגשנו כמו פרטיזנים, מעין לוחמי 

והמהנה י סיירים כטוב לֵ מ  הייתי מציין את קורס ס   אתהתקרית הז אלמלאנועזות. 

 ביותר שעברתי בצה"ל. 

לתפקיד סמל מחלקת משוריינים,  71תום הקורס חזרתי לפלוגת סיור ב

שבראשה עמד שוסטר. אלה היו המשוריינים הראשונים בצה"ל שנקנו מהצבא 

ות שהוטלה עלינו הייתה לשמש כיתת ירי ולירות מטחי כבוד הבריטי. אחת המשימ

נה "הזקן"ּובהלווייתו של האלוף יצחק שדה שּכ
9

 . 

 

 קורס קצינים
 

השירות הצבאי הסדיר הוארך לשנתיים וחצי, ולכן כדי למלא את חצי השנה 

קורס קציני  החל 7349באוקטובר שנוספה לי הסכמתי לצאת לקורס קצינים. 

)מחזור י"ב(. מפקד הבסיס היה יששכר )ישכה( שדמי 45חי"ר במחנה 
10
משדות  

נחנים ולימים קצין צ חטיבת הצנחניםים, ומפקד הקורס אהרון דווידי, ממקימי 

כל להגיע אליו. לל לא האמנתי שאּוראשי. נדרשנו למאמץ גופני ולכושר גופני שּכ  

עשר קילומטרים, ובשובנו לבסיס נדרשנו תמיד -הכל בוקר נפתח בריצה של ארבע

מכשולים. רבים לא עמדו באימונים המפרכים ועזבו או הודחו. הלעבור את מסלול 

 יים עם שישים.הקורס החל עם מאה וחמישים צוערים והסת

                                                      

 ממייסדי היה. ברנר גבעת קיבוץב למחרתונקבר  1991באוגוסט  12-ב נפטריצחק שדה  9
  .ל"לצה היסוד וממניחי, הראשון מפקדוהפלמ"ח, 

10
כשפיקד על חטיבת גולני , קאסם בכפר הטבח מנאשמי שדמי אחד ישכה היה לימים 

מה לעשות אם : אותו שאל הגדוד מפקד שכאשר נגדו שבגזרתה בוצע הטבח. נטען
: שמשמעותו. "אללה ירחמו"פטר אותו בביטוי ערבי:  הוא? רו את העוצריפֵ הכפריים 
ל עוד שנים רבות עד "והמשיך לשרת בצה הדבריםכחיש את ה כהיששצריך.  תעשה מה

 .הכיפורים יום מלחמתב הצפון פיקודאלוף, כסגנו של אלוף -שהשתחרר בדרגת תת
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קצינים, כמו בטירונות, התייחסו לחניכים בנוקשות רבה. מדי הגם בקורס 

ופעמיים ביום היה קצין  ,שמסביב לאוהל החוליתיום ביומו גירפנו את האדמה 

ובחצות הלילה הוא פקד  בדל סיגריההתורן בודק את המאהל. יום אחד מצא הקצין 

ל למגרש הרכב, והציוד, לסחוב הכעלינו לפרק את האוהל ההודי עם המיטות ו

בא לבדוק שהקמנו אותו הוא כקילומטר מהמאהל, ולהקימו שם. באחת בלילה 

כנדרש, ואז פקד עלינו לסחוב אותו חזרה ולהקימו מחדש בשטח המאהל. העונש 

הזה נמשך כמעט עד הבוקר וכל שמונת הבחורים מהאוהל שלי לא ישנו בלילה 

 ההוא. 

, )חברי לחדר בקיבוץ( ה מגבע: את יואב נחשוןפגשתי בקורס שני חבר'

ז ר(, שהיה יושב בראש לימים סולן בלהקת הגבעטרון; ואת אלי )תאומו של ע  

השולחן בחדר האוכל, משגיח על הילדים הקטנים ומכריח אותי לאכול. קיבלתי 

כבעבר משני בני הקיבוץ, אולם הם נשארו יהירים ומתנשאים יותר ציונים טובים 

 ידדנו. ולא התי

יצאנו למטווחים בגבעת אולגה. בחצי יום עברה כל כיתה  7349בנובמבר 

מתחנה לתחנה והספיקה לטווח ברובים, במטול נגד טנקים, במקלעים, השלכנו 

וד אימוני ירי מסוגים שונים. בתום המטווח ולאחר ארוחת רכנו ערימון, וע

ברגל למחנה. על נדרשנו להעמיס את כלי הנשק על המשאית ולחזור  צהרייםה

הוא הניח מקלע אחד על המשאית ואת . המשאית עמד צוער ושמו עובדיה מלמד

במקום.  גֹושר לראשו והר  יהמקלע השני קיבל לידיו, נשען עליו וכדור נפלט הי

 עמדנו המומים. מול עינינו נהרג אדם באימונים. מוות פתאומי ומזעזע. 

את האסון, נדרשנו לעבור  חזרנו לבסיס, לא נתנו לנו להתאבל או לעכל

ועדת חקירה. שהרי החניכים היו צריכים תמנתה כתמיד את מסלול המכשולים ונ

מטווח התרשל בתפקידו. ללבדוק את כלי הנשק ולא עשו זאת, וגם הקצין האחראי 

רו אחרונים בדרגה, וכל חניכי הכיתה שי   הקציןהוועדה המליצה להוריד את 
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עדיין לא( וביניהם  –רגת קצונה )אלא רק ע"ל במקלע לא קיבלו בתום הקורס ד

 גם אלי מקבוצת גבע. 

ובוודאי הודות לקפדנותי,  ,ביותר, למזליזהיר האסון גרם לי להיות קפדן ו

 נהרג אצלי חייל באימונים. לא מעולם 

 

בנגב כשיצאנו למצוא גבעה ליד : בניווטי לילהתמיד בלתי הֹובקורס קצינים 

 יםבסדרת פטרול, ובסדרות אימונים נוספות. בגלילמשאבי שדה, ליד שפרעם 

כיתה אחת נכנסה להסתתר במערה, , פטרול מחפש פטרולה הייתה משימהכש

)וסיימו את  עשר חבריה לקו בקדחת המערות-כל שנים. בניגוד להוראה מפורשת

ּנּולא ת הפטרולים סדרב .הקורס בלי לקבל דרגה אלא רק: "עדיין לא"( שלושה  י ש 

 .לחם גם ללא שינהי. בתום הסדרה הבנו שאדם יכול להשלושה לילותימים ו

ידעתי שאוכל  ,)לימים, במלחמת ששת הימים, כשבאמת נאלצתי לתפקד ללא שינה

 לעמוד בזה.( 

, קיבלנו שלוש שעות שינה. ת הפטרוליםבלילה האחרון, לאחר סיום סדר

ואני חלצתי את  ,ייהמעליה השכמו סידרנו "מיטות" באוהלי הסיירים, סירה קוצנית

יד. נקבעה רשימת שמירה, כל אחד היה אמור לשמור חצי שעה מנעליי ונרדמתי 

שהחניך יעקב  ואני הייתי אמור לשמור בין שתיים לשתיים וחצי לפנות בוקר. אלא

ברקאי שהיה אמור להעיר אותי, וטען שעשה כך, לא חיכה עד שאבוא להחליף 

ר התברר שהמחלקה כולה ישנה שנת ישרים אותו ואני לא התעוררתי. בשש בבוק

ללא שמירה. המדריך דווידה ערך חקירה מהירה לבירור התקלה בשרשרת 

שהיה צריך  ,חברי לאוהל ,השמירה. הוא האשים את ברקאי, אותי ואת ראול

לשמור אחריי וכלל לא היה בעניין. בינתיים הגיעו המשאיות לאסוף אותנו למחנה 

רומה, ירדנו מהגליל, הגענו עד ואדי מילק וקצת לפני בת שמונים. התחלנו לנסוע ד

שלמה המשאית נעצרה. דווידה הודיע: "ברקאי, גלרט וראול תרדו למטה!" ירדנו 
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אך הוא פקד עלינו לעלות חזרה, לקחת את התרמילים, את כלי הנשק, ציוד ששקל 

 ה תלכו ברגל עד למחנה שמונים!" כעשרים קילוגרמים והודיע: "מּפ  

גבעת עדה ועד לפרדס למבת שלמה לזיכרון יעקב, משם לבנימינה, נו צעד

אכן עשר קילומטרים לפחות. דווידה בא ברכב לוודא שאנחנו -השיחנה, כחמ

של  טרונייתםכל הדרך נאלצתי לשמוע את תפסנו טרמפ. התחכמנו וצועדים ולא 

 בגללי, כי לא התעוררתי לשמירה. קרה ל והאשימו שהכששני חבריי 

בכניסה חיכה לנו שמונים.  ו אחר הצהריים עייפים וחמוצים למחנההגענ

לנו. חברינו בקורס  ולא ויתר הפעםהמפקד ופקד: "למסלול המכשולים!" גם 

 התייחסו אלינו בחמלה, הביאו לנו אוכל וניקו במקומנו את הרובים. היינו מותשים. 
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נ ָאה  אֹול ק  ה כ ש  ש  ב ה, ק  ֶות ַאה  מ  ז ה כ    יר השירים ח, ו()שע 
 

נהניתי מאוד מהחופשות בקורס קצינים. יצאנו לחופשת שבת פעם בשבועיים, 

. לאה חברתי שירתה אז בבית after dutyשנשארנו בבסיס קיבלנו כובשבתות 

תה עד מוצאי ליד, לכן גם בשבתות קצרות יכולתי לבקר אותה בבסיס ולבלות א  

רוב המקרים התארחנו בבית הוריה שבת. בשבתות ארוכות יצאנו יחד הביתה, ב

 שעיקמו את אפם כלפיה ,בירושלים, ופעמים אחדות בבית דודתי טובה. אצל הוריי

 מיעטנו לבקר.  –

באחת השבתות הקצרות הגעתי בטרמפים לבקר את לאה. הש"ג הכיר 

אותי ואמר: "לאה ביקשה שאודיע לה כשאתה מגיע, וחוץ מזה היא יוצאת עם חייל 

נתי לדבריו, הייתי בטוח שהבחור רוצה להקניט אותי. הוא התקשר אחר". לא האמ

ללאה להודיע על בואי, אבל לא הייתה תשובה. "היא בחדרו של סמל תורן" אמר 

דלת ואין תשובה, הצצתי בחלון וראיתי אותה על הלי והצביע על הצריף. דפקתי 

ל חוקי ישנה במיטה עם הסמל. הייתי תמים מאוד, שמוצ"ניק אדוק, שמרתי ע

ּבהשומר הצעיר" " רה העשירית: "השומר יהיה טהור במחשבותיו, דבריו שהד 

 המיני" ואני שמרתי על ומעשיו, אינו מעשן, אינו שותה כוהל ושומר על הטוהר

לבי נשבר. היינו חברים שלוש שנים והיא הייתה האהבה היטב. יּבר העשירי הד

 חודש והסתיים סופית. הראשונה שלי. הקשר בינינו נמשך בגמגומים עוד כ

אומרים שמשברים מחשלים ואני התחשלתי היטב בדיוק בימים האחרונים 

זלזלתי . שאיננהתי צער ויגון על אהבכולי הייתי שפוף מאוד,  של קורס קצינים.

במטלות והגבתי בתוקפנות לחבריי. לא סיפרתי לאיש מה שעובר עליי. בקושי 

בהתנהגות  אבלשלי היו טובים מאוד, סיימתי את הקורס. הציונים המקצועיים 

 קיבלתי ג'. 
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שר. למחרת בבוקר הוריי באו למסדר הסיום והיו באופוריה, אבא ממש זרח מאֹו

הוזמן כל חניך לחדר המפקד. קיבלנו תעודה חתומה על ידי הרמטכ"ל מרדכי 

מעטפה ובה הדרגות. לנוכח התנהגותי בסוף הקורס הוענקה לי דרגת וכן מקלף, 

 נאי שאהיה בפיקוח. סג"מ בת

 

מדוכדך עד (, הראש למטה, מורל ירוד, )יהודה שני משמאל סיום קורס קציניםטקס ב

 . 7344 סמרעפר, 
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 .7344עדיין בסדיר, עם הוריי ואחותי, 

  

יצאתי הביתה וקדחתי מחום. הלכתי , ביום שלאחר הטקס וקבלת הדרגה, למחרת

מתחנת הרכבת לשכונת עובד, הקיטבג על גבי, ואני בקושי הולך. רופא מקצין 

ם במטרה לעבור קורס העיר הוזעק וקבע: שפעת. משהחלמתי שבתי למחנה שמוני

 צניחה, אולם בצבא הודיעו לנו: "אין קורס צניחה, מחכים לכם ביחידות!"

 

נערך מצעד בחיפה. כדי להפגין כוח צבאי מרשים הועלו כל  7344ביום העצמאות 

מהחטיבה שלנו צפונה. החיילים שלי נסעו ברכבת ולנו במחנה והזחל"מים הטנקים 

מהוריי את כתובתה של משפחת וילנר שעברה  דוד שבכניסה לחיפה. אני לקחתי

מנהריים להתגורר במושבה הגרמנית בחיפה ובאתי להתארח אצלם. שמחתי 
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לפגוש את הוילנרים ובייחוד שמחתי לפגוש את בתם דליה שהייתה צעירה ממני 

בשלוש שנים. כשראיתי אותה לאחרונה היא הייתה ילדה כבת עשר ולא עניינה 

עשרה, תלמידה מצטיינת -בפניי נערה יפהפייה בת שבעאותי, אולם כעת עמדה 

 בחיפה. הריאליבית הספר ב

יצאנו יחד לסרטים, התכתבנו, ובחופש הגדול כשבאה לבקר את חברתה 

. לא סיפרתי להורים, אבל למסיבה בגדוד אותה בקומנדקר אספתיבבאר טוביה 

חדים בלבד. ת שלנו החזיקה מעמד חודשים אבמשך הזמן הדבר נודע להם. החברּו

הוריי היו חברים טובים של הוריה, אולם אמה חששה שאפריע לבתה ללמוד 

לבחינות הבגרות. לבסוף הבנו שאנו חשים זה אל זו חיבה כפי שחשים חברי 

ילדות, אך זו לא אהבה שבין גבר לאישה. לאחר שחרורי, ליום הולדתי העשרים, 

שמכאן והלאה דעכו לי  קיבלתי מדליה את הספר "כמעיין המתגבר", אך נדמה

  .היחסים בינינו

 

 מפקד מחלקה
 

אולם הצבא  ,71לפלוגת סיור  1עם סיום קורס קצינים ביקשתי לחזור לחטיבה 

 13הוצבתי בחצור בגדוד חזרתי לחטיבה אך . כידוע אינו "תוכנית כבקשתך"

משה בר כוכבא )בריל(, לימים להדרכת פלוגה ותיקה. מפקד הפלוגה היה סרן 

י יםהמ"מאחד פיקוד הדרום. אלוף  היה ידידי, אבינועם ּכּוּב ש 
11

, לימים רואה 

וכאשר אלה נשלחו לשרת בנח"ל  ,החשבון שלי. תחילה הדרכנו חיילים ותיקים

אותם המשכתי להדריך כמעט עד הגיעו טירונים.  – , לקראת שחרורםעוז

 מילאתי את חובתי כנדרש אך המשכתי לשנוא את חיי הצבא.השחרור. 

                                                      

אביו, סעדיה כובשי, היה מחנך, עמד בראש עולי יהדות תימן, ומחותמי מגילת  11
  העצמאות.
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ייתי אמיץ, ילדותי ודי פזיז, כצפוי מבחור כבן עשרים. באחת ה

ההסתערויות באימון פלוגה מישהו השליך רימון שלא התפוצץ. צעקתי לכולם 

על המנוף שלו. המג"ד  מונחראיתי שהוא נותר ו לשכב ואני עצמי ניגשתי לרימון

 צעק "תתרחק!" אבל אני בפזיזותי התקרבתי, תפסתי את המנוף, לקחתי את

אמרתי:  אשרהוא הנצרה מהבחור שזרק את הרימון והכנסתי אותה חזרה למקומה. 

  .רבה שילוב של אומץ לב וטיפשות

מצב הביטחוני ההולך ומחמיר, , לנוכח ה7344באוגוסט או בספטמבר 

הוחלט במטכ"ל לבצע פעולת תגמול. מחבלי פדאיון חדרו מדי יום, הניחו מוקשים 

. הטילו עלינו להניח מוקשים בין המשלטים של בנפש ביישובי הנגב וגרמו לאבדות

הצבא המצרי. הלבישו אותנו בלבוש אזרחי מכף רגל ועד ראש ויצאנו למשימה. 

כה, חוליה י. יצאנו עם חשקציןשני חבלנים, חייל ו תהיינו שלוש חוליות, בכל אח

נו חציאחת יצאה מנחל עוז, השנייה מכיסופים והחוליה שלי יצאה מקיבוץ בארי. 

הנחנו את שלושת בין משלטי הצבא המצרי, שחיברה ינו על דרך ול, על  באת הג

המוקשים, כיסינו וטשטשנו את עקבותינו. עם תום המשימה התאספנו בחדר 

משה דיין, הגיע לשמוע על הפעולה ולשוחח ראש אג"ם, האוכל של נחל עוז ו

הרג. כתוצאה מכך תנו. אז נודע שעל המוקשים שהחוליה שלי הניחה עלה גמל ונא  

הבינו המצרים שהשטח מוקש, הם איתרו את כל המוקשים ונטרלו אותם. הפעולה 

 נכשלה לחלוטין. 

ליד לל תרגיל באש חיה, שּכ   תיאימון פלוגיצאנו ל 7344בספטמבר  74-ב

נפגע , כובשי בית גוברין. אבנר בן ישראל, אחד הטירונים ממחלקתו של אבינועם

וויתי זו הייתה הפעם השנייה שח   גו.פגע בו והר  כיוון,  מכדור שפגע בסלע, שינה

לא הייתה רשלנות או זלזול בנהלים, אבל בצה"ל למדו הפעם אסון באימונים. 

 אדמת טרשים.אש חיה במאותו מקרה שאין לערוך אימונים ב
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חדרה חוליית פדאיון מירדן, השליכה רימון לתוך בית  כחודש לאחר מכן

ובנימין  שלוש)שושנה בת  שני ילדיה הקטניםאת ו פחהביהוד והרגה את אם המש

הטילו עלינו לצאת לפעולת  ה.יֶ לכפר קיּבו ובילהעקבות הרוצחים . בן שנה וחצי(

ה כפעולת הסחה, ואנחנו, נֶ דתגמול. הצנחנים היו אמורים לתקוף את הכפר אי

ע על וו'א. ערכנו אימונים למבצה, היינו אמורים להתקיף את חירבת בית 1חטיבה 

 חורבות הכפר איסדוד שלימים הוקמה שם אשדוד.

ללה כשמונים כלי רכב יצאנו לפעולה בכוח גדול, שיירה ענקית שּכ  

אני . לסיוע. מפקד הסיירת, איציק בן ארי, הוביל את הכוחמוכנים וכוחות אוויר 

הצנחנים אמנם . כה מבית קמהיעם חש יצאנו, ובכיתה המובילה י היינויעם חייל

בזמן, אלא  נה כמתוכנן, אולם בן ארי טעה בניווט ולא הגענו ליעדדת איתקפו א

 ביטל את המבצע., שהיה אז ראש אג"ם ,. משה דייןלפנות בוקר

נערכה  ,7344 באוקטובר 74-ל 73זמן קצר לאחר מכן, בלילה שבין 

רחים מתושבי הכפר. אז 45-הלכה נהרגו כמשב היֶ קיּבפעולת תגמול בכפר 

לא  1פעולה זו, שגררה אחריה ביקורת קשה בדבר טוהר הנשק, חטיבה ב

של  435והיתר לגדוד  757השתתפה. )כשליש מהחיילים השתייכו ליחידה 

  (.הצנחנים

 

לא אני  ךהמ"פ שלי, משה בר כוכבא )בריל(, ניסה לשכנע אותי לחתום קבע, א

והייתי עונה  היו לנו חיכוכים רביםה. בלשון המעטהצבאית, אהבתי את המסגרת 

. גם אם אצטרך לישון על ספסל אחד קבע אפילו יום לו: "אותי לא תראה בצבא

מאיים עליי שישאיר אותי המ"פ " מדי פעם היה !בשדרות רוטשילד לא אחתום

, אך לא חששתי מפניו והייתי עונה: "מקסימום שבת אחת פחות בבית. בבסיס שבת

)בריל נשא לאישה מורה חיילת בשם נחמה. לימים  .אני אזרח"בעוד כמה שבועות 

 אז טרם הכרנו.( ךהתברר שהיא בת כפר מעש, הכפר של תמר אשתי, א
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פקדת כחודשיים לפני שחרורי מצה"ל הוזמנתי לשיחה אצל המח"ט במ  

החטיבה בג'וליס שליד נגבה. הוא הלך סחור סחור ואמר: "שמעתי שביקשת בסיום 

לא אמרתי דבר  ., אני מאשר לך לחזור לשם"71זור לפלוגת סיור קורס קצינים לח

 ולא הבהרתי לו שגם הבטחה כזו לא תשנה את דעתי ואין בכוונתי לחתום. 

למחנה חצור.  עברהבדיוק בעת ההיא ש, 71הוצבתי כמ"מ בפלוגת סיור 

פיקד  ,מהלך מבצע קדשרבות הימים בבמפקד הפלוגה היה סרן צביקה דהב )אשר 

תלה(. המ"מ השני היה מי שיהפוך וגת טנקים שחב  על פל רה לצנחנים בכיבוש המ 

מכפר יהושע. עמי היה מגיע רכוב על  ,טוב-לשותפי לחדר ולחברי הטוב, עמי לב

אופנוע, בכל שעה פנויה היה מתקן ומשפץ את האופנוע, לבוש בבגדי עבודה ועל 

 פרצופו מרוח חיוך נצחי. 

דרום הגיעה החלקת כוננות של פיקוד אחד בהיותי מפקד מבוקר בהיר 

עם מחלקה של  יצאתיבנגב. שידיעה שמסתננים עומדים לחדור למושב מבטחים 

ארבעים חיילים לאבטח את הבתים. המא"ז היה קיבוצניק מניר יצחק וכשבאתי 

ח, בעלה של סמדר, אחותה של לאה שהייתה  לפגוש אותו התברר לי שזהו יֶר 

לי: "המפקד בשטח זה אני, אני אפזר את החיילים  חברתי הראשונה. ירח הודיע

לשמירה ליד הבתים. ואתה בא לישון אצלנו". שמחתי על ההזמנה, ישנתי ב"חדר" 

  שלהם שנת ישרים, ושום מסתננים לא הגיעו בלילה ההוא.

כוננות  מחלקתקיבלתי הוראה להתייצב עם זמן קצר לפני תום שירותי 

ושה קומנדקרים למשימת ליווי ואבטחה של י בשליבתל ירוחם. באתי עם חייל

גוריון, הרמטכ"ל מרדכי מקלף, ופמליה -ראש הממשלה ושר הביטחון דוד בן

. ליווינו את השיירה לאורך כביש הקאולין אנשי צבא בכיריםמכובדת של אלופים ו

ירדנו לכיוון שדה חרסית לבנה(.  ה בקאולין:שהכביש צּוּפ   מכיווןנקרא כך )ש

, נווה מדבר מרהיב בחלקו התחתון עין עבדתוב עין מור, בקיבוץו בביקרנ ,בוקר

 . נחל צין של
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גוריון התלהב ושאל את הרמטכ"ל: "המעיין הזה נובע כל השנה?" -בן

הוא מסתובב בנגב יותר ממני" ענה מקלף. ודיין אמר שזהו מעיין  ,"תשאל את דיין

ר, כי זמן קצר לאחר גוריון באזו-ייתכן שאז התאהב בןזורם כל השנה. איתן ש

 . בשדה בוקר, כשהתפטר מראשות הממשלה, בחר להתיישב 7344דצמבר במכן, 

   

מעין עבדת המשכנו למכתש רמון עד למחנה של סוללי הכביש )במקום שבו 

שוכנת היום מצפה רמון(. משם טסה הפמליה במטוסי סיור ואנחנו חזרנו 

 קומנדקרים לבאר שבע. ב

 

 74-לפני השחרור, ב ייםשבועכ. 71ת סיור חודש וחצי בלבד שירתתי בפלוג

. פגשתי מדי פעם את דליה בחיפהולהבראה יצאתי לחופשה , 7344בדצמבר 

וילנר, כשמצאה זמן בין הלימודים והבחינות, אך בעיקר נהניתי מהחופש. 

 . 7344בסוף דצמבר השתחררתי משירות סדיר בדרגת סג"מ שמח וטוב לב 

 עין עבדת
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 האזרח יהודה גלרט
 

למוד ללא תכננתי את חיי באזרחות ולא ידעתי באיזה תחום אבחר. אבא הציע לי 

(, בן דוד של אימא, שעלה בשנות בומקברוך קופמן )טכנאות שיניים אצל ד"ר 

מרפאי שיניים, עלו אף הם השלושים ארצה והיה רופא שיניים אמיד. שני אחיו, 

ארצה לאחר המלחמה וסיפור הצלתם בשואה מעיד על מזל ותושייה גם יחד. הם 

קולומיה, עיר הולדתם של ק מלא רחו (Horodenka)ָקה הֹורֹוֶדנ   הריילידי העי

היה בין הבודדים בארץ שהקים וניהל לא רק מרפאת  ברוך קופמןד"ר הוריי. 

הציע לאבא שאבוא שני טכנאים. הוא בה העסיק ושיניים אלא גם מעבדת שיניים, 

  טכנאות שיניים. וללמוד אצל

 

 עלומה  פרשייה משפחתית
 

דתי טובה. היא התאהבה בו כלפי דורגשי אשם היו ככל הנראה לברוך קופמן 

תיכון בקולומיה והתגורר בביתה. סבי לא הרשה בבצעירותה כשבא ללמוד 

. לבנותיו ללמוד בתיכון כי חשש שלבנות משכילות אין סיכוי למצוא שידוך טוב

אולם בתו טובה, אחות אמי, הייתה נערה חכמה, בערך בת גילו של ברוך, וסייעה 

ל היה ברור שהם נועדו זה לזו, ייתכן ובו, ולכלו בשיעורי הבית. השניים התאה

עם סיום לימודיו נשלח ברוך ללמוד רפואת שיניים אלא ששהם אף התארסו. 

ריז, שם הכיר סטודנטית יהודייה לרפואת שיניים ונשא אותה אבסורבון שבפ

לאישה. דודה טובה נשארה פגועה וממורמרת, ולא סלחה לו כמעט עד יום מותה. 

. היא יעל אמגם זאת צה היא לא הסכימה לפגוש אותו ואסרה כשעלה ברוך אר

לא רצתה שאזמין אותו לחתונתנו. אולם הוריי בכל זאת נפגשו עם ברוך  אפילו

 קופמן מדי פעם, כנראה ללא ידיעתה. 



 

 
 יהודה גלרט

 

 344 

בשבת לבוש בגדי עבודה כחולים בימות החול אך אבא היה פחח פשוט, 

אודם על מורחת לת נעלי עקב ואימא הייתה נוע. עניבהענב וחג לבש חליפה ו

, ללא ומקשפתיה, ומדי פעם היו שניהם יוצאים לבלות ולשחק קלפים אצל ב

חבר אתה ובייחוד אם  ,עשרה-)כדרכם של בני טיפש. ידיעתה של טובה כמובן

, כשראיתי אותם לבושים כך, הייתי נבוך ועברתי מיד למדרכה "השומר הצעיר"

 .(תי בינינולטשטש את הקשר המשפחכדי השנייה 

 

לירות לחודש,  13התחלתי לעבוד כשוליה במעבדה לטכנאות שיניים. קיבלתי 

י, למדתי לצקת גבס ולהכין מודלים. אך הטכנאים, שדאגו ימשכורת נמוכה למד

 מלאכות מורכבות. לבצע תם, נמנעו מללמד אותי דלמקום עבו

ן לנדמן לעבוד אצל טכנאי בשם ניס רכעבור זמן הציע ברוך עצמו שאעבו

מד אותי את המקצוע. אצלו ל  שהיה בעברו מנהל המעבדה של קופת חולים כדי שי  

 חשבתי שעתידי יהיה בתחום רפואת שיניים. בות. תותו למדתי להכין כתרים

עם דליה מחיפה, והיא השפיעה מדי פעם התכתבתי נפגשתי ובעת ההיא 

ון הישראלי עליי להשלים את בחינות הבגרות. נרשמתי ללימודי ערב במכ

להשכלה בכתב. המכון היה שייך להסתדרות, והלימודים נערכו בבית ספר עממי 

ולכן היה ברחוב העבודה בתל אביב. לא הייתה לי תעודת גמר של בית ספר עממי, 

שחררו אותי מלימודי בוטניקה  אמנםמוקדמות". הבחינות "בתחילה מוד עליי לע

לא ויתרו לי על ך י מניר דוד, אהודות למכתב המלצה שכתב לי מדריכ ,וטבע

אנגלית, משנה ואגדה. משסיימתי את "הבחינות המוקדמות" התחלתי ללמוד 

 בגרות. ת הובחינל
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 תמר
 

מדי פעם . בחורה נאה, עם שיער ארוךאתנו למדה ללימודי ערב במכון הישראלי 

תשע בערך, שעה לא שוחחנו. ערב אחד בתום הלימודים, ב ךאלעברה הצצתי 

ופטפטנו. ניגשה אלינו בדרכנו הביתה  ,חברי מהלימודיםשמוליק, עם  יצאתי

ואמרה: "אני עומדת לידכם רק כמה רגעים, כי נטפל אליי איזה בחור ואני  הבחורה

 רוצה שילך מפה". המחזר הנודניק הלך לדרכו ובזכותו הכרתי את תמר גולדּבּורט. 

חנה מרכזית כפר מעש שליד פתח תקווה, והולכת לתבת התברר שהיא 

כדי לתפוס משם אוטובוס הביתה. הצעתי ללוות אותה. היא עזבה את בית הספר 

בכיתה ט', אחותה הגדולה, גילה, הייתה תלמידה מצטיינת וההורים היו יורדים 

בית עזבה את  ,כמו אחותה. תמר הגיבה במרדנותטובים לחייה שתשיג ציונים 

 האהבה בינינו פרחה.ודי ערב. לכן נאלצה להשלים בגרות ונרשמה ללימוהספר 

 

 

 

 

ת ותמר בכפר מעש, חובבת בעלי חיים, מחבקת תרנגול

 .  3113-ו 3141ל אופניים, ורוכבת ע
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נקראתי לשירות בטירונות בהיותה , ותמר התגייסה לצבא 3111בשנת 

, חטיבת שריון מילואים 27הראשון שלי. אז הקימו את חטיבה הפעיל המילואים 

ערכנו צג"מ )צוות גדודי משוריין(, ב המפקד מחלקשירתתי כהראשונה בצה"ל. 

כשיצאתי וגת טנקים ופלוגה מסייעת. אימונים משותפים לפלוגת חרמ"ש, פל

בדרך כלל לא נתנו לטירוניות להיפגש  .32בבה"ד ת תמר באתי לבקר אלחופשה 

אישור מיוחד קיבלתי  לבוש מדי ב', ע  גֵקצין יָ  ,אותיעם חבריהן, אבל כשראו 

 האהבה בינינו הלכה והתעצמה.לראותה. 

     

 אצל ההורים בחצר                                                3111 תמר

   

 

 

 

3114  
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עם סיום הטירונות נסעה תמר 

כפר מעש ופגשה לביתה ב

באוטובוס את חברתה עליזה 

שווילי, גם היא חיילת. תמר סיפרה 

לה שהיא מוטרדת מהשיבוצים 

הצפויים כי יש לה חבר והיא רוצה 

 לשרת קרוב למרכז. 

ענתה עליזה, "את  ,"מה הבעיה"

 רוצה בשלישות ברמת גן?" 

 . קצתבמ "כן" ענתה תמר מופתעת

 "אין בעיה, אני אסדר לך" הרגיעה

וסיפרה שהיא משרתת  ,עליזה

 מיון. הכפקידה במשרדו של קצין 

החלה תמר לשרת  3111בתחילת שנת 

חשבים הראשונים ועבדה כנקבנית באחד המ   IBMהיא נשלחה לקורס . בשלישות

 בתל השומר. סגור הבסיס בפתוח ברמת גן ואחר כך התחילה בבסיס , בצה"ל

 

בגרות, וחשבתי שאלמד בחינות התי להמשכתי לעבוד בטכנאות שיניים, בערב למד

רפואת שיניים באוניברסיטה העברית. נסעתי עם תמר לירושלים לפקולטה 

לרפואת שיניים להירשם ללימודים. "איפה התעודות שלך?" שאלה אחת 

 המזכירות בחוג.

" את השתיים החסרות אסיים בחופשה"הנה הבאתי ציונים של ארבע בחינות, 

 עניתי.

 בתל אביב ליד הים 3114יוני 
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עשר -בי מעל המשקפיים ואמרה ביובש: "יש לנו מקום לחמישההמזכירה הביטה 

סטודנטים בלבד. שמונה מקומות משוריינים לבנים של רופאי שיניים. על שבעת 

המקומות הנותרים מתמודדים מאה ועשרים מועמדים, ויהיה עליך לעבור בחינות 

 טרום קורס". 

ין לי סיכוי הבנתי היטב את דבריה, בקושי עברתי את בחינות הבגרות, א

 להתקבל. החלום ללמוד רפואת שיניים הלך ונגוז.

 

היא טרום המתירנות שנהוגה היום והרצון התקופה  התחלנו לדבר על נישואין.

להינשא נבע בעיקר מרצוננו לחיות יחד, ופחות מהרצון להקים תא משפחתי. 

 באמצעות הוועד אולםקבענו תאריך, תמר עמדה לקבל שחרור מהצבא, הזמנו 

עוד לא בישרה על כך רב צבאי שישיא אותנו. אלא שתמר ביקשנו מלמען החייל, ו

החליטה היא להוריה. לנוכח גילה הצעיר והעובדה שאחותה הגדולה טרם נישאה, 

אלא לבקר בכפר מעש, כדרכי מדי שבת באתי . את הבשורהשאני צריך לבשר 

סיפרתי לה ו פסתאמה חוה על המר מולואני ישבתי  ,ברחה מהבית "גיבורה"הש

 שתמר ואני החלטנו להתחתן.

"היא עדיין בצבא, אתם נורא צעירים..." הסתייגה אמה. אבל לא נבהלתי: "היא 

 הרגעתי.  תשתחרר, יהיה בסדר"

 "נשכור דירה", "איפה תגורו?" שאל בישרתי לו.כשמאוד שמח שלי אבא 

הוריה של תמר,  אדבר עם. "אני יכול להרשות לעצמי לקנות לך חצי דירה .עניתי

  . שתמיד היה נכון לעזור ולעמוד לצדיי " אמר אבאולי הם יוכלו לקנות עוד חצי

ברחוב הירקון שבאולם רון  3111פברואר בחתונתנו נערכה בצניעות 

 ,שתי חברותיי הקודמות)ואפילו  . חברים ובני משפחה באו לחגוג עמנובתל אביב

  .באו(הוזמנו ו, לאה ודליה
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 . 3111בפברואר  22החתן והכלה, יהודה ותמר, מוקפים בבני משפחתם, 

 

, ברחוב הרא"ה ברמת גן ,מ"ר 14 ,בת שני חדריםישנה ההורים קנו לנו דירה 

קרובי  ,תשע משפחות, שבע מהן עולים מעיראקו בגרו . בבניין בן שלוש קומות

 הסתכסכו שוב ושוב על ניקוי חדרי מדרגות וטיפול בגינהמשפחה אלה של אלה, ש

 . אבל אנחנו שמחנו בחלקנו –

 אני תמיד זוכר ומודה, "בנית את עצמך לבד" כשאנשים אומרים לי

זל, מזרונים, לנו את הבסיס הראשון. קנינו שתי מיטות ברנו נתו ושעזרלהורינו 

 סאות, ובמה שנשאר מהחסכונות קנינו מקרר "אמקוריכ הארון ושולחן עם ארבע

 קר מציאות בעת ההיא. מוצר י   –" 33

חזרנו מהחתונה במונית, עמוסים במתנות שקיבלנו, והנה הדלת לא 

הימים הבאים חמשת נפתחת. נאלצתי לשבור אותה ולהזמין למחרת תיקון. את 

ה אך במקום ליהנות מהחופש הייתי מצוברח. חשתי את כובד בילינו במלון בחיפ

 העולם על כתפיי, כיצד אפרנס... איך נסתדר...
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. נסענו באוטובוס בדרך ואניגילה אחותה , אשתי: לאילת נונסע 3117יולי ב

עברנו לא סלולה: תל ירוחם, המכתש הגדול, מעלה עקרבים והערבה.  חתחתים

רחוק בקלילות לא צבאים רצים צים בנו מהסלעים, ובנוף פראי כשחרדוני צב מצי

שני ג'יפים צבאייםליוו אותנו  . במעלה עקרביםמהדרך
12

 . 

בדרך לאילת, ליד מעלה עקרבים, עצרנו לתקן תקר בגלגל. גילה )מימין(, תמר )לידה 

 .3117בחולצה לבנה(, ואני שקוע בעיתון. יולי 

 

עברנו מקיוסק לקיוסק וקנינו  ,ל הזמןצמאים כ .לא היו מזגנים במלוןעדיין אילת ב

מאוד. אמנם טסתי קודם במטוסים  והתרגשנושתייה. חזרנו בטיסה לתל אביב 

נות זו הייתה הפעם מעולם לא טסתי לפני כן במטוס אזרחי, ולּבָ ך א ,צבאיים

 . שטסו הראשונה

                                                      

 77 נרצחו בופיגוע ירי ו עקרבים מעלהב, היה 7591  סבמר 71-לכן, בקודם  שנתיים 12
 על ידי מחבלים. לכן ליוו אותנו הג'יפים. "אגד" אוטובוס של נוסעים



 

 
 בשלהי העשור השמיני

 

 311 

 פרנסת הזוג הצעיר  –" שלוש ארבע ולעבודה"

 

שם חיפשו , לירות בחודש 373ורת של משכב לתמר הובטחה עבודה ב"אגד"

ניסן לנדמן לאך כשסיפרתי  ,לירות 13 השתכרתי. אני IBMבנרות נקבניות 

למרות ולם אלירות בחודש.  333-לאת משכורתי העלה  מתחתניםשאנחנו 

לא ראיתי את עתידי בטכנאות שיניים, הרגשתי שאין לי ידי אמן ה עלאהה

נסה גבוהה. גם הבוס שלי הרגיש שאני לא שמתאימות למקצוע, ולא הייתה בזה הכ

מתאים ופשוט פיטר אותי. הרגשתי רע, הייתי מודאג, היינו זוג צעיר שרוצה 

 לחסוך כסף, וחיפשתי מקום עבודה חדש. 

העזרה הגיעה מכיוון לגמרי לא צפוי; אברהם לחמן, שכן שלנו בשכונה, 

מייסדיה ארץ )היה מחסנאי בחברת "רסקו", חברת הבנייה השנייה בגודלה ב

חיפש עוזר מחסנאי והציע לי הוא . המפלגה הפרוגרסיבית(ומנהליה היו חברי 

 מבנים טרומייםלייצור (, במפעל בת של "רסקו"-החבר) עבודה ב"רסטרום"

בניית לולים, בתי אימון, מחסנים, בעסק  המפעל. ברחוב הבנאי בחולוןששכן 

אשר  ,ווי מאות אלפי לירותבשברגים וציוד היו  ובמחסן שלמפעלים וכדומה. 

 הטרומיים.  שימשו לחיבור ולחיזוק הקירות

לעבוד כעוזרו ואני התחלתי  ,היה עובד קבוע של "רסקו"לחמן אברהם 

קיבלתי מיד . פועל יומי בחברת "רסטרום". באתי וראיתי כי טובמעמד של ב

ון רישי הוצאתיבטכנאות שיניים(.  333לירות בחודש )לעומת  313משכורת של 

ויכולתי לנהוג במשאית החברה,  – רישיון צבאי כבר היה לי – נהיגה אזרחי

לא היה רישיון. המנהלים היו  עדייןכשלאברהם לחמן עצמו, המחסנאי הראשי, 

קבוע  לקח אותי תחת חסותו ונעשיתי עובד המפעל, ישראל לוי, מרוצים, מהנדס

. חברהבעתיד מבטיח  לירות בחודש וצפו לי 233-"רסקו". המשכורת עלתה לשל 

 אלא שאני לא חשתי מסופק.
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 מודעה בעיתון שפורסמה על ידי לשכת התיירות קראתי 3117בשנת 

למדתי ידיעת הארץ כמקצוע . מורי דרך מוסמכיםלבחינות תעודה ל, הממשלתית

והחלטתי  ,לבגרות, הכרתי את הארץ היטב מתקופת שירותי הצבאי בחירה

לם; חצי יום נערכו בחינות בכתב ואחר הצהריים להיבחן. הבחינות נמשכו יום ש

די קולק שהיה אז מנהל לשכת התיירות ושימש טפה על ידי -איון בעלינערך ר

כבוחן ראשי. כעבור כשבוע נתבשרתי שקיבלתי רישיון לעבוד כמורה דרך 

טיולים, יצאתי בעיקר עם קבוצות של חברי  הדרכתימוסמך. בחגים ובשבתות 

די טוב,  השתכרתיממקומות עבודה מאורגנים. מטיילים ו שים, עולים חדהסתדרות

  . 3111מאי  לירות לטיול. עסקתי בזה עד 43או  13

", צירפתי את אבא ואת טרום"רסמיי ראחד הטיולים שארגנתי לחבב

. הסברתי ברמקול על הנוף, הצמחייה, ההיסטוריה ועודאני  .לאילתנסענו דודתי. 

לפחות שני נוסעים באוטובוס בל אני בטוח שהיו אינני יודע אם כולם נהנו, א

מדושני עונג וגאים ב"ילד" שהדריך. 

)באילת התברר לי שהנהג היה רופא 

כמוני חולים בילינסון שעשה המבית 

  (.חלטורות בשבת

 

שהצטרף לטיול לאילת, )מימין( עם אבא 

 תמונתו האחרונה.  .3111פסח 

 

בייצור גופי חימום בבית עבדתי גם 

ים חשמליים. אבא נזקק לשלושים לדווד

גופים כאלה בערך מדי שבוע. הוא לימד 

אותי לייצר אותם והתחלתי לעבוד בזה 

בערבים. הוא שילם לי חצי לירה על כל אחד מהם, וגם זו הייתה תרומה 

 משמעותית להכנסות שלנו.
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 ׁשדֵ מבצע קָ 
 

בעת ראה , חטיבת שריון מילואים הראשונה בצה"ל, נק27, שירתי בההחטיבה ש

כמעט לפני כל פעולת תגמול גייסו אותנו. . לשירות מילואים לעתים קרובותההיא 

אז נערכה )גוריון. -יצאנו לתרגיל חטיבתי גדול בנגב בנוכחות בן 3111בשנת 

  (.פעולת קלקיליה ומיד אחריה מבצע קדש

. ", נערך גיוס שקטמבצע סינימבצע קדש, שנקרא בעיתונות "לקראת 

עם צו קריאה, ומבתים רבים יצאו לובשי המילואימניקים  יעו לבתימגייסים הגה

 ת ואני לחטיבה. לישּומדים נושאי תרמילים. תמר גויסה לׁשָ 

לבוש בסוודר אזרחי בצבע חום  3111אוקטובר אמצע יצאתי מהבית ב

במהלך במיוחד לקצין. תקנית מדים, תלבושת לא לבהיר. לבשתי אותו מעל 

אותו אחטוף כדור. אף על פי שאני אתיאיסט מובהק, ט פשוחשתי שאם אהקרבות 

 התייחסתי לסוודר כמו שמתייחסים לקמע, ורק בתום המבצע פשטתי אותו מעליי. 

 

היא כבשה את המשלטים של רפיח יחד עם  .הייתה בכוח המובילחטיבת גולני 

 חיל רגלים ממונע על -חרמ"נ שלנו )החיילים . 27חטיבה מהחטיבה שלנו,  כוחות

-אש-בשטח מופגז שהמצרים טיווחו אליו )משימתרפיח  לפנינתקלו , משאיות(

 עשרה חיילים שלנו נהרגו, עשרות נפצעו. . סכנה(

הרוגים זיהיתי לשטח זמן קצר לאחר מכן. בין ההגעתי עם הפלוגה שלי 

את יוסף תם
13

 בתל עמל. חברת הנוער שהיה אתי ב , בחור

 

                                                      

13
 והשתייך עמל בתל מכן ולאחר והותק בפתח למד, שבתימן בצנעא נולד תם ףיוס 
 ביום סיני במערכת רפיח בקרב ונפל ל"לצה גויס 1591 באוגוסט". הצעיר השומר"ל
 . ברוך זכרו יהי. וילד אישהאחריו  הניח(. 7.77.7591) ז"תשי במרחשון ז"כ
 (www.izkor.gov.il" כולם את נזכור" ל"צה של ההנצחה אתר מתוך)

 



 

 
 יהודה גלרט

 

 311 

, עריש ולמחרת המשכנו עד רומניכבר בלילה הראשון הגענו לפאתי אל 

. כל העת חלפנו על פני גופות קילומטרים מקנטרה שעל גדות תעלת סואץ 31

אבל ההרוגים שלהם היו מוטלים , חיילים מצריים. את ההרוגים שלנו כיסו ופינו

כמו פגרי חיות. המוני בני אדם מתים, ביזוי נוראי של כבוד המת. הייתי בהלם, 

 נותר המום.קרבו יכרוני כל חיי. מי שלב בהמראה נותר צרוב בז

בין היתר נפגע . מטוסים שלנו הפציצו את שיירות המצרים הנסוגים

שואה הניצול . יתגובות חייליפיתי בצָ מ"מ כ. באש קפץ ממנו נהג בוערואמבולנס 

 לא יכלו לשאת את המראות. , כמוניגיבו רוב האנשים ה ולםא ,אחד צחק

קילומטרים רבים חפצים לאורך חוף ת הברצועבימים הבאים ראינו 

שהשאירו החיילים המצריים הנסוגים. לכל אורך הדרך היו מוטלים: נעליים, 

ת שלא נזהה אהבריחה וכדי  אתלהקל בגדים, כובעי פלדה ורובים, שנזרקו כדי 

 כחיילים. הבורחים 

המחלקה שלי התקדמה בארבעה זחל"מים כשלפתע מישהו דיווח על חייל 

תתר מאחורי חבית בחולות, כמאה מטרים מהכביש. החיילים החלו מצרי שהס

! חדל!" אש והחל לרוץ. צעקתי: "חדל ואת רובה השליךלירות לעברו. המצרי 

אבל החיילים המשיכו לירות. בדרך נס הצליח המצרי לרוץ אל עבר המסילה 

 !וקולדהי: "אתם חיילי שיונעלם בריא ושלם מעינינו. שמחתי שניצל ונזפתי בחייל

לא חייל  לירות עלאתם פחדנים מוגי לב!  !שלא פגעתם בו! אתם לא ראוייםטוב 

 כעסתי עליהם מאוד. !" לא חדלתם כשפקדתי עליכםנוסף על כך ! וחמוש

לב -חיים ברמו וע  , תנו לאורך כל הדרךהרמטכ"ל משה דיין היה א  

א פקד עליי הוהמ"פ.  ,אורי רמון מקיבוץ מזרעואריה שיאון המג"ד, , המח"ט

מחלקת  נעשינו. כך לתוך אל עריש לב ודיין-ללוות עם המחלקה שלי את בר

אנגלית בשבוי את הלב שאל -קצין מצרי וברנתפס אל עריש . לא רחוק מאבטחה

 ביניהם. יםירוסיועצים אם יש 
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ראיתי בחיי לראשונה  שםשק"ם של הצבא המצרי. בניין הו אל ננכנס

לבזוז, ודיין צעק לעברם: "תפסיקו! תפסיקו!"  בקבוק קולה. החיילים התחילו

הרמטכ"ל את אקדחו וירה ברגלו של אחד מהם. שלף אז . אולם החיילים המשיכו

הקצינים, אותם ימים נאלצו אולם במהלך כל ה והביזה פסקה. יימומיד השתררה ד

ם. ימצריחיילים החיילים שבזזו שעונים ודברי ערך מהלהעניש ואני ביניהם, 

לנו אריה שיאון, ערך חיפושים כדי לוודא שאף אחד לא לקח שלל. הוא המג"ד ש

כל מילה סכמתי עם ואני ה ,, דיבר על טוהר הנשקנשא נאום חינוכי, הטיף מוסר

 שלו. 

 

חודש ימים לאחר תום הלחימה. לא עוד באל עריש  המשיכה לשרתהחטיבה שלנו 

חצי ג'ריקן ב נו להתקלחנהג, ויחד עם חברי אבינועם כובשי זורמים שם מים והי

 מים. טיפסנו על זחל"ם או על עמדה, ומשם שפכנו מים איש על רעהו. 

ץ וביום השני לאחר ההתמקמות, יצאנו חבורה של שמונה קצינים לרח

בחוף הים היפה של אל עריש. השארנו את הבגדים ליד סירה נטושה ונכנסנו 

נו צ  שתי חיילות. ר  וחיילים כמה ערומים למים. לפתע הגיע קומנדקר צבאי ובתוכו 

באזרחות( נשאר במים. הוא ביקש שנביא את  "דן"להתלבש ורק מוטק'ה )נהג 

 אל הסירה.לו שהבגדים 

 אותו אחד הקצינים. הקניט" !אתה מתבייש מהבנות? ,"מה

  .ומוטק'ה ענה: "כן, לא נעים" 

 .תך על לירה כל אחד שאין לך אומץ לצאת ערום מהמים""נתערב א  

כל אחד נתן לירה, שבע לירות  .ענה מוטק'ה, "תתחילו לאסוף כסף" ,בעיה" "אין

בדיוק, ומוטק'ה יצא מהמים. אלא שבעודו מתקרב למקום שבו הושארו הבגדים, 

בא הקצין המתערב, לקח את בגדיו והביאם ממש ליד הבנות. מאחורי הסירה, 

לירה מכל אחד. והבטיח לשים עוד  התגרה בו ,"נראה עכשיו אם יהיה לך אומץ"
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 מוטק'ה הסכים ואז הועלה רף ההתערבות: "אם תסכים שהבנות יצלמו אותך

בסופו של עניין עשה מוטק'ה האמיץ קּופה של  ., תקבל עוד לירה מכל אחד"ערום

רק עשרים ואחת לירות. הבחורה שצילמה אותו עשתה זאת בנונשלנטיות מפתיעה. 

, שני רופאים ושתי אחיות מבית אז התברר שבקומנדקר נסעו אנשי חיל רפואה

 . ערוםהחולים בבאר שבע, והן כלל לא התרגשו ממראהו של גבר 

חופשות, בכל פעם פלוגה אחת. כעבור ב בֶ סֶ שנוכל לצאת להמג"ד הודיע 

 . אני נהגתי שבועיים הגיע תורנו. נסענו בשיירה מאל עריש דרך רפיח ועד הנגב

עשן מאחת  עלותחריי. פתאום החל למלפנים בג'יפ מצרי והחיילים במשאיות א

אחד לאחר כל הנאומים והניסיון לחנך, המשאיות והשיירה כולה נעצרה. התברר ש

קה. החיילים לקח שלל והטמין אותו ליד המנוע. החפצים התלקחו וגרמו לדלֵ 

 משתוקנה התקלה המשכנו בנסיעה עד הבית. 

הצעירה שלמדה י נוהג בג'יפ המצרי, ביקרתי אצל אחותקים וּבבמדים מאּו

נסעתי הביתה ומצאתיו ריק. התברר שתמר עדיין משם ליד בית עובד. ש בעיינות

. שלי לרגל החופשהקיבלה שחרור במילואים בשלישות. נסעתי לבקרה והיא 

, ובכל מקום התקהלו ת עובדנסענו לבקר את הוריה בכפר מעש, את הוריי בשכונ

 . המצרי אנשים לראות את הג'יפ
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 יםחיים חדש
 

החלטנו שהגיע הזמן להרחיב את משפחתנו, רצינו כבר להיות  3111שנת  בתחילת

ראיתי שבחולון בונים . הדירה שלנו ברמת גןמ דירה גדולה יותר מצאנוהורים. 

שיש לו למכירה דירה בת ושמעתי בניינים משותפים, ניגשתי לאחד הקבלנים 

אלף לירות. התלהבנו: עשר וחצי -מ"ר, ומחירה שנים 17שניים וחצי חדרים, 

 . נוהעבודה שלמות קרובה יותר למקוודירה חדשה, גדולה יותר, 

כך לא נזקקנו להלוואה  נתן, לנו הלוואה, וגם אבא של תמר נתןאבא 

ותמך בי כאשר ביד רועדת קניתי  ,בא עמי לחתום על חוזה הרכישה אבאבנק. מה

 . 3111נותה ביולי לפ   דירה "על הנייר". מכרנו את הדירה ברמת גן והתחייבנו

 

 עברנו להתגורר בינתיים בבית הוריי.ומכיוון שפינינו את דירתנו תמר הרתה 

וילדיו  מניה )אשתו .להגר לקנדהעמד ש ,גלרט , משהגם הדוד שלי גרמנו יחד ע  

לשדה אותו בלב כבד ובתחושת מועקה אבא ואני ליווינו ( .לפניו באנייה שנהיצאו 

בנות ישואה שעלה ארצה לבנות ולההניצול יה ציוני מאוכזב, ה דודי לוד.בהתעופה 

 יורד ממנה. הוא  – בע אכזבות ותסכוליםהוא ש   כש ,בה, וכעת

ראיתי ונפנפנו לו לשלום, טרמינל העל מרפסת שנינו עמדנו בשעה ש

היחיד  ,בוכה. אחיומעולם לפני כן לא ראיתיו דמעות זולגות על לחייו של אבא. 

שיכול, וקיבל כל כקליטתו בארץ  אתיסה להקל נ אבארץ. יורד מהא – ששרד

שן נעלם בשמים ובסערת יימטוס הקונסטלבתמורה רק מרירות, טענות ומענות. 

 הקלה. גם הרגשות, יחד עם העצב והאכזבה, אבא חש 
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 עם שני הבנים, יעקבשל משה מניה אשתו      3117עם דודי האהוב משה גלרט )מימין( 

 .  3111י, מונטריאול וצב                                                            

      

 
 .3111משה ומניה, מונטריאול 
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. וחיכינו לעבור לדירה החדשה היה די צפוף בבית הורייגם לאחר עזיבתו של משה 

בספטמבר, אחר כך הבטיח ה באוגוסט, אחר כך תהיה מוכניא הקבלן הבטיח שה

  באוקטובר.

רחוב לתה א  לידה. הלכתי  ציריתמר החלה לחוש בתחילת אוקטובר בשבת 

. השארתי את שבפתח תקווה השרוןנסענו לבית חולים ומונית  עצרנו, שם סלמה

תם תי א  . כשחזרהעש להודיע להוריכפר מהלכתי ברגל ללידה והבחדר אשתי 

נולדה  3111באוקטובר  4-בתינוקת מתוקה. לנו ם התבשרנו שנולדה חוליהלבית 

 מיכל, בתנו הבכורה.

בימים הראשונים גרנו בכפר מעש ובסוף אוקטובר עברנו לדירתנו 

וחצי  חדריםה החדשה בחולון. דודתי טובה עזרה לי להעביר את החפצים. שני

  נראו בעינינו כארמון.

שר. נכדתו הראשונה. הוא זרח מאֹואבא היה בן חמישים ושלוש כשנולדה 

גיל, הבנתי את אותו שנים רבות לאחר מכן, כשאני עצמי נעשיתי סבא, בדיוק ב

השמחה והאושר שמציפים אדם כשהוא נעשה לראשונה סבא. מדי שבת היה אבא 

ב על אופניו לדירה שלנו בחולון, ולוקח את מיכל לטייל בעגלה בחוץ. מגיע רכּו

. הוריה של תמר נאלצו לנסוע בשלושה אוטובוסים מכפר הוא היה המאושר באדם

מעש, דרך פתח תקווה ומשם לחולון. בידיהם היו נושאים תמיד עוף מהלול, תבנית 

 ביצים ועוד מוצרים ותנובה מהמושב. 
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 .3113הבכורה, מיכל, חולון, עם בתי 

 

כלו, היו בריאים ועזרו ככל שיָ  נוהיינו מאושרים, נהנינו מהתינוקת שלנו, הורי

הייתה לי עבודה טובה, ונראה היה שהחיים מתנהלים על מי מנוחות. אלא שלא כך 

 רצה הגורל. 
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 האסון
 

ן ( צעד מצעד צה"ל ברחוב סלמה בתל אביב. בי3111ביום העצמאות תשי"ט )

שצעדה בסך עם חבריה לגרעין.  , חיילת בחטיבת הנח"ל,החיילות הייתה גם אחותי

 אבא הביט בה והיה כל כך מאושר וגאה. 

ָטה ליד, נקראתי לשירות מילואים 3111בחודש ההוא, מאי  ב  העתיקה  ׁש 

בטה לשרידיה של מסילת רכבת תורכית , בין חורבות ש  הצבאי שבנגב. מול הבסיס

האימון הגדודי להכנת  קציניםהרק באו . תחילה הפלוגהאהל של הקמנו את המ –

ובשבת ראשונה יצאנו לחופשה. אחר כך התחיל האימון הגדודי ולאחריו האימון 

הביתה, והציע השנייה החטיבתי. המ"פ אישר לקצין אחד מהפלוגה לצאת בשבת 

 יערכו ביניהם הגרלה. ערכנו הגרלה ואני זכיתי.  יםששלושת המ"מ

הביתה מבסוט. ראיתי את התינוקת שלנו, ביקרתי אצל ההורים, באתי 

חיבקתי אותו  ,מרכזית, פטפטנו קצתהובמוצאי שבת אבא ליווה אותי לתחנה 

 ונסעתי לבאר שבע. 

למחרת בבוקר יצאנו לאימונים והרגשתי נורא. סבלתי מקלקול קיבה 

תשמע, אני  חריף וחשתי מועקה לא מובנת. אמרתי לחברי יהודה צולעי: "יהודה

 מרגיש שמשהו לא בסדר אצלי בבית". 

"עזוב, רק אתמול חזרת מהבית. אתה מרגיש רע בגלל השלשול" ענה יהודה. 

בטה, התקלחנו שם ועדיין הרגשתי יצאנו מהמאהל לבסיס ש   צהרייםהבהפסקת 

נורא. אחרי המקלחת חזרנו לקומנדקר, יהודה נהג ואני לידו ושוב אמרתי לו: 

הספקתי לסיים את דבריי וקומנדקר הגיע  טרם .ר אצלי בבית""משהו לא בסד

רד ן לצולעי שיֵ מֵ יסהוא ליש הגדודי שלנו נסע בו ון לנו לעצור. הׁשָ מֵ יממולנו וס

תיישב ליד ההגה. הוצולעי חזר לקומנדקר ו ,בשקט דיברואליו. צולעי ניגש, הם 
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ודה צולעי אמר תפסתי אותו בחולצה ושאלתי בצעקה: "מה קרה אצלי בבית?" ויה

 .לי: "סע מיד הביתה, אבא שלך בבית חולים"

, בלתי נשלטת אמין בקיומה של טלפתיהותו יום ואילך התחלתי להמא

 בין אנשים קרובים.  ושל קשר חושי לא רציונאלי

שאדם מתל אביב, בו כתוב היה בבאר שבע קניתי עיתון ו. נסעתי מיד

בא רכב על אופניו ברחוב העלייה נפצע בתאונת דרכים. התברר שא ,מרדכי גלרט

פתח את  טנדרשחילק סחורה לקיוסקים, ובדיוק כשנהג ה טנדרבתל אביב, עקף 

הדלת, עקף אותם סמיטריילר ואבא הועף ונמחץ מתחת לגלגליו. חמישה ימים הוא 

. עוד הספקתי לדבר אתו ולענות לו כששאל אם "הדסה"חולים השכב בבית 

את הכרתו וקדח מחום גבוה. הרופא אמר לי קיבלתי חופשה, אחר כך איבד 

הזמן, בשבת בערב חזרתי הביתה ובשתיים  רובקלושים. הייתי לידו  ושסיכוי

 נפטר.  , בעלה של טובה, והודיע שאבאאשר בלילה הגיע דודי

ןכשהייתי בן עשרים וחמש  רגע התהפכו חיי. מבחור -חרב עליי עולמי. ּב 

תמר לא עבדה והייתה אחריות למשפחה כולה. הנפלה על כתפיי  ,צעיר נטול דאגות

נשברה ולא הפסיקה  ,לושהייתה תלויה באבא בכ ,אימאבבית עם התינוקת שלנו. 

עד יומה האחרון לא התגברה על והייתה בת חמישים ושתיים בלבד, היא לבכות. 

  מותו. היא סבלה מדיכאון, בכתה כל הזמן וחששה להיות לבד בבית.

מושב יין חיילת בצבא, שירתה בגרעין נח"ל בהייתה עדרותי אחותי 

, והאסון נפל גם עליה כרעם ביום בהיר. פנינו לפיקוד הנח"ל שבעמק מולדת

בתקופה האחרונה לשירותה היא  ,קרוב לבית. ואכןאותה וביקשנו שיעבירו 

 שירתה בצריפין והתגוררה עם אימא. 

זה שלושים , 1יוסף נידיץ, שותפו של אבא בבית המלאכה ברחוב השוק 

לכתוב צ'ק ולא היה לו אפילו שנה, היה אובד עצות ושרוי בהלם. הוא לא ידע 

 מושג בניהול העסק. 
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לא ידעתי השתנו מן הקצה אל הקצה. והשלווים הפשוטים  ,חיי המוגנים

 נעשה אתי. שמה 

קלל כמו ללהתעצבן ומיהר חם מזג שטוב לב ונידיץ היה אדם פשוט, יוסף 

את מלאכת , יצר דוודים ולתקנםיידע להוא לו ניסיון חיים,  קוזק רוסי, אך היה

הניהול היה ולם ה, היה זריז, חרוץ וישר שאין דומה לו. איעל בוריהכיר ההלחמה 

בארנק קטן שותפות חיים ונאמנות בלב ונפש. הייתה ביניהם כולו בידי אבא. 

הוצאות, רשם הכנסות ושבכיס חולצתו פנקס את הקופה של העסק, ובהחזיק אבא 

 ת לשני השותפים ולפועל.ומשכור

הוא עדיין היה בהכרה,  אבאכשהרימו אותו מהכביש לאחר התאונה 

הכניס את ידו לכיס וביקש שימסרו את הארנק לנידיץ. נידיץ בא לבקרו בבית 

החולים וביקש להחזיר לו את הארנק, אך אבא היה כבר מעורפל והכסף נשאר 

 הו באופן מוחלט. אצל נידיץ. הם סמכו איש על רע

במוצאי שבת, כשנודע שאבא נפטר מפצעיו, אמר לי מישהו שהבנק עלול 

ינתן צו ירושה. ניגשתי לנידיץ ואמרתי לו שימהר ילסגור להם את החשבון עד ש

למחרת בבוקר לבנק, לפני שייוודע להם האסון, ושיעביר את הכסף לחשבונו. 

ית המלאכה. נידיץ נתן לי את הארנק עדיין המום וכואב נאלצתי לטפל גם בענייני ב

של העסק, ביקש ממני לשמור עליו וההחלטה היחידה שקיבלנו הייתה לסגור את 

 העסק לשבעת ימי האבל. 

היה השריד היחיד  הואחלפה בקושי שנה מיום שדודי ירד לקנדה. 

על פי , שכן . הציעו לי לכתוב לו על האסון רק בתום השבעהשל אבא ממשפחתו

ורציתי להקל עליו ככל שניתן.  ,לשעתייםמצטמצם  "בעה באיחורש" ההלכה

 כתבתי לו בעברית והוא ענה לי ביידיש, מכתב שובר לב, השמור אצלי עד היום.

אבא היה אדם מתון, טוב, שקט וגם אלטרואיסט שעזר לאנשים רבים. 

לווה כסף לבן דוד של אימא, רופא שיניים, שעלה ארצה לאחר מלחמת הוא ה  
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ד"ר להשנייה ונזקק להלוואה כשבנה את ביתו ברחוב הרא"ה ברמת גן. גם  העולם

ל את הקיבוץ ופלמ"ח, חבר גבעת ברנר, שעזב בחוסר כברופא , ישראל רמיאל

אבא הלווה כסף.  –וקנה מגרש ברחובות לבניית ביתו העצמאות לאחר מלחמת 

לסוחר מרחוב הוא נתן הלוואה לאלמנה בעלת חנות לאופניים; הלוואה נוספת נתן 

לווה לא סיפר לה כמה באמת ה  , הוא מאימא השוק ולאנשים נוספים. בשל חששֹו

וים רבים מהלֹו לאנשים, בדרך כלל סיפר לה רק בערך ורק על חצי מהסכום.

בתום )וסיפרו על טוב לבו ועל הכסף שהם חייבים לנו.  ,ביקרו אצלנו בימי השבעה

סכום גדול  ,לירות 31,333-ם הגיע להשבעה התברר שסך כל ההלוואות והביטוחי

 ( .יותר ממחיר הדירה שקנינו בחולון באותה עת

ראשון מההלם. הוא בא אליי ואמר: "יהודה, יש לנו שתי  יצאנידיץ 

ונתחלק  ,נמכור ,אפשרויות: או שאתה נכנס לעסק ומתחיל לנהל אותו, או שנסגור

מה שוויו. ספרנו  כצעד ראשון הוא הציע שנערוך ספירת מלאי ונדע .בכסף"

מוניטין היה כל אחד הובתוספת  ,לירות 33,133והגענו למסקנה שהעסק שווה 

  מהשותפים יוצא עם חצי דירה.

ניצבתי על פרשת דרכים: מצד אחד ראיתי שב"רסקו" יש לי פרנסה 

. בטוחה, משתלמת ומעניינית, התלהבתי גם מתחום התיירות ומעבודתי כמורה דרך

החליטו נידיץ ואבא שהם לא יכניסו את  בשעתםי בעסק. מצד שני: זקוקים ל

מבקש ממני נידיץ להיכנס כשותף במקום  ,לנוכח האסון ,ילדיהם לעסק. והנה כעת

 לא ידעתי מה להחליט.  אבי.

חודש?" ונידיץ ענה: "אני לא יודע.  כלשאלתי את נידיץ: "כמה הרווחתם 

זה מה שלקחתי". שאלתי אבא שלך היה מחלק את הכסף ביום שישי וכמה שנתן 

 את אימא אך גם היא לא ידעה דבר.

של אימא, היה בעל קשרים  (, רופא השיניים, בן דודּהבומקברוך קופמן )

ללא תשלום. "תתחיל  החופששנת מהנהלת "רסקו" בשבילי והוא הציע שיבקש 
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תוכל  –א ֹלוָ  ,לעבוד בעסק ותראה כמה מרוויחים. אם תראה שטוב לך תישאר שם

 ר לרסקו". לחזו

אבל הייתי , השאיפה להיות עצמאי מעולם לא נגוזהעצתו הייתה הגיונית, 

הייתי צריך . לא רק את משפחתי הצעירה בעסק צריך להיות בטוח שיש עתיד

 לדאוג גם לאמי ולאחותי.היה עליי כעת לפרנס, אלא 

בדרכו ה לאומי כי אבא נהרג בתאונהביטוח הצבה מאימא החלה לקבל ק  

אם נקבל כספים נוספים או תוקטן ולם הובהר לנו שקצבה זו תקוזז לעסק. א

סייע לנו  והואמתביעה אזרחית נגד הנהג הפוגע. התייעצנו עם עו"ד כתוצאה 

להוציא צו ירושה וייעץ לוותר על תביעת הנהג. הסברתי לאחותי שמאחר שאין 

חלקנו  לנו וחצי לאימא, אך אני מציע שנוותר על המגיע מהירושהצוואה חצי 

החלה לעבוד היא עם שחרורה מצה"ל )לטובתה. אחותי כמובן הסכימה מיד. 

 (מפעל ידוע וגדול לצביעת בדים., ב"ארגמן"

אני אתיאיסט גמור, אולם ישנם מנהגים  –אינני אדם דתי, נהפוך הוא 

שמדברים ללבי ואני מקיימם. לא אמרתי 'קדיש' על אבי מדי יום, אך גידלתי זקן 

   בל.יום, וגזרתי על עצמי הימנעות מאירועים במשך שנת האֵ  במשך שלושים

 

. פעם בעת שירות לזהירות בדרכיםמאז מותו של אבא נעשיתי מודע מאוד 

מילואים אף איימתי על נהג קומנדקר שאם לא יחדל מנהיגתו הפרועה אני יורד 

. כתבתי על כך למפקד הפלוגה והתרעתי בכל והוא ישלם על כך ביוקר מהרכב

 הזדמנות שיכולתי על הסכנות האורבות בכביש. 
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 השּותפּות החדשה –נידיץ את גלרט 
 

נידיץ החל להסביר שם שכן בית המלאכה ו 1לרחוב השוק קמנו מהשבעה, הגעתי 

לימד אותי איך מייצרים הוא , 13ליטר ואיך נראה אחד של  13לי מהו דוד של 

. הוא הכיר את הלקוחות, הייתה (פחי נחושת)בעיקר  הם חומרי הגלםֵאילו אותו, 

 נו. כרטסת מסודרת, פתחנו מחדש את חשבון הבנק והעברנו את השותפות על שמֵ 

 ,למדתי להלחים, לחתוך פחיםביסודיות.  החלטתי ללמוד את המקצוע

. ייצרנו "צאת החמה עד צאת הנשמה"להזמין חומרים ולעסוק במכירה. עבדנו מ

 ובקיבוצים נבנו בארץ, בעיירות הפיתוחיכונים החדשים ששב. אלפי דוודים

חומרי בניין, ללחנויות גם . הדוד היה זול יחסית וסיפקנו אותו שלנוהותקנו דוודים 

על ידי בימים ההם חימום מים נעשה לאנשים פרטיים ולקבלנים.  ,לארגוני קניות

 שריפת עצים או נפט מתחת לדוד, ומאוחר יותר באמצעות גוף חימום חשמלי.

לירות לחודש כל אחד.  133-כ . הרווחנועסקי פוטנציאלשיש ראיתי 

את רוב הכסף בחיסכון כדי לקנות דירה לאחותי.  הפקידהשליש נתתי לאימא, ש

לירות, לקחתי כמשכורת. מקץ חצי שנה הודעתי ל"רסקו"  433ושני שלישים, 

שלא אחזור לחברה. לא המשכתי להדריך טיולים, ולא עבדתי בעבודות נוספות 

 ההכנסה מהעסק הספיקה לנו.. י שעשיתי בעברכפ

נידיץ ואני היינו הפכים גמורים והתווכחנו על כל דבר. נידיץ נולד בשנת 

, והיה מבוגר אף מאבי. כשהתחלנו לעבוד יחד הוא היה בן שישים ואני בן 3133

, עולה מסיים את עבודתועשרים וחמש. בשבע בבוקר היה פותח את העסק, בחמש 

בשכונת שפירא. הוא עבד טוב ממני, ידע להלחים שוסע לביתו לאוטובוס ונ

במיומנות ובמהירות והיה בעל מוסר עבודה יוצא מן הכלל. אלא שהיה שמרן, 

שיש לי עוד דרך ארוכה ואמר מחידושים, לא סמך עליי, נזף בי שוב ושוב  חשש
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, כמו בין ציק". אולם היה בינינו אמון מוחלטלהבנת המקצוע, וטען שאני עדיין "צּו

 אב לבנו. חילקנו את הרווחים בדיוק כפי שנהגו לעשות שניהם בימיו של אבי. 

את  להוציאלמשרד הקטן, נהגנו לעלות העבודה,  תוםבימי שישי, ב

סכום מסוים לחלק ו ,הכנסות והוצאות ואת מה שהצטבר בקופהלסכם הפנקס, 

, ספרתישאני חזרה לקופה. ובשעה  הכנסנובינינו שווה בשווה. את היתרה 

היה  –במספרים שלא הסתדרו  תילעתים נאבקושלא נפלו טעויות,  בדקתי, סיכמתי

ולי יש בעיה, הסכום לא  ,ן לך"יוסף, אתה ישֵ  :נהגתי להתלונןיוסף נידיץ מנמנם. 

מסתדר לי..." והוא אפילו מבלי לפקוח את עיניו היה עונה: "לא מעניין אותי, 

איך לחלק את ההכנסות באותו שבוע, למשל  תפתור בעצמך". אז הייתי מחליט

היה נידיץ מתעורר מהנמנום, לוקח את . מיד לירות" 313הייתי אומר: "כל אחד 

הסכום שקבעתי ונוסע הביתה. מעולם לא בדק אם החזרתי את היתרה לקופה, לא 

הסתכל כמה לקחתי לעצמי. אמון מלא ומוחלט שרר בינינו. גם כשיצאתי למילואים 

ל בצורה מדויקת ורושם בפנקס הכנסות והוצאות ומעביר אליי את הכ היה נידיץ

 כשחזרתי.

לבקר חברים וכשחזרנו גילינו שפרצו תמר ואני,  ,נסענו 3114בפסח 

ארנק שבו שמרתי את כל הכסף של העסק. ששת אלפים לירות את הלביתנו וגנבו 

ות, ונאמר לנו היו בו, זה היה הון תועפות. הודעתי למשטרה, נלקחו טביעות אצבע

שנייה וקשה להניח שהמשטרה תצליח השהגנבים טיפסו דרך המרפסת לקומה 

לתפוס אותם. בבוקר שלמחרת לקחתי את האישור מהמשטרה ונסעתי בלב כבד 

עור קומתו. "תשמע יהודה, שומר חינם ילנידיץ לספר לו. נידיץ התגלה במלוא ש

הסביר לי כמה הלכות אמר וכך  .פטור. אני לא רוצה לשמוע על זה יותר"

וודא סיפר לי ששלח את בנו למשטרה לנידיץ מהמשפט העברי. בהיותו אדם ישר 

 חקירה, אבל הוא האמין לי ולא רצה לדבר על כך שוב. שאכן מתנהלת 
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 בוקר בהיר אחד, עד ש, למדנו להסתדר זה עם זהנידיץ ואני ככל שחלפו הימים 

אותו יום היו לנו שלוש עמדות חל מהפך של ממש. עד ל ,בערך 3112בשנת 

ינו להלחמה ולריתוכים. מקור הגז היה מחולל אחד שבו ייצרנו בעצמנו גז. היה עלֵ 

לקנות קרביד
14

, לאחסן אותו, סבלנו מריחו הנורא, מלחץ משתנה, מהצורך לדאוג 

פל יטשבתאי  שלנוכשהפועל הפסקות, במים מדי פעם. וולהוסיף  לקרביד חדש

 י. יהיה פרימיטיבי למדבכללו נחים, וכל התהליך  נו, כולהרבמחולל, העבודה נעצ

: "פותחים אותו ואפשר אציטלן מוכןניסיתי לשכנע את נידיץ שנקנה בלון 

אצל גם ראיתי עם מחולל, ולעבוד ללא הפסקה". סיפרתי לו שהיום לא עובדים 

איך לא הסכים: "אתה לא תל מד אותי נידיץ אבל . בלון גזשלנו מתחרים ה

המחולל שבק חיים, נמלא חורים ומים ההוא כשבוקר העד היה עונה. !" דיםעוב

 החלו לנזול ממנו. נידיץ רצה שאלך לקנות מחולל חדש ברחוב הרצל. 

 ". !תקנה בעצמך –"יוסף, אתה רוצה מחולל חדש  ," אמרתי לו!"עד כאן

ה ת ברירילבד. בל קנהלא פטיש אפילו שהרי  ,סוף בשבילו-ת יםעזו הייתה קרי

הוא הלך לראות איך עובדים רתכים אחרים. להפתעתו רעיון הבלון אכן עבד 

 מצוין. 

תקנה בלון גז" אמר לי. התעקשתי שילך גם ליעקב אייבלום, אחד הרתכים  ,"טוב

 את רגליו גם לאייבלום, התלהב כיתתק שלנו. נידיץ הטובים בארץ, שהיה גם ספָ 

 והשתכנע סופית. 

מי ונידיץ חדל לזלזל בי. קניתי שני בלוני גז באותו יום קניתי את עול

ויסות, ושלושה אנשים יכלו לעבוד כמעט שבוע ומלאים, הרכבנו מערכת שעונים ל

 עם אותו בלון. התפוקה הוכפלה. 

                                                      

 אצטילן גז היוצרת כימית תגובה יוצר הוא מים לו מוסיפים שכאשר, כימי חומר - קרביד 14
 .קשות מתכות של והתכה חמצן חיתוךבתוספת  המאפשרת, במיוחד גבוהה בטמפרטורה
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ים ללקוחות שלנו במקומות שונים בארץ. ארזנו אותם דנהגנו לשלוח את הדוו

בעגלת יד למשרדי הובלה. יום  או בזרועותייבבית המלאכה ואז הייתי נושא אותם 

-מתחרה שלנו שלח שניםראיתי שאחד שלחתי ללקוח בגבעת אולגה שני דוודים, ו

 . יישובעשר דוודים לאותו 

לבית המלאכה ואמרתי לנידיץ: "יוסף תשמע, משהו לא מתוסכל חזרתי 

עשר". נידיץ -בסדר אצלנו. אנחנו שולחים רק שני דוודים ומוסקוביץ' שולח שנים

הוא אהב  .אני רוצה לספר לך משהו" ,יק להלחים ואמר לי: "יהודה שב לרגעהפס

להמשיל משלים ולספר סיפורים. "בעיירה אחת היו שני בעלי מכולת יהודים, 

ברל'ה ויענקל'ה. הם ישבו זה מול זה, מכרו בדיוק את אותה סחורה, באותם 

עשר ילדים -ניםמחירים, התפללו באותו בית כנסת, תרמו לצדקה, לברל'ה היו ש

עשר ילדים. ברל'ה עומד בחוץ ורואה שאצל יענקל'ה יש כל -וגם ליענקל'ה שנים

משלמים ויוצאים עם סחורה. ואילו אצלו בית קברות. , קונים, נכנסיםה: הזמן תנוע

אנחנו שני שכנים, דומים בכול, אלא 'הלך ברל'ה להתייעץ עם הרבי ואמר לו: 

אילו אליי בקושי שני קונים בשבוע. אצלו פרנסה שאליו נכנסים קונים כל היום, ו

 .'מת –בשפע ואילו אצלי 

  'איך אתה יודע שאצלו יש הרבה קונים?'הרהר הרבי ושאל: 

אני עומד מחוץ לחנות, ידיי בתוך הכיסים, אין 'התפלא ברל'ה,  'מה זאת אומרת?!'

  '.עבודה, ואני רואה מה קורה ממול

ליענק'ה יש שני שומרים על המכולת: אתה והוא. פשוט מאוד. ' ,אמר הרבי ',אהה'

 '".תפסיק לשמור על החנות שלו, תתחיל להתרכז בחנות שלך ויבואו קונים

הצלחתם של המתחרים. לקנא בהמשל של נידיץ דיבר אליי. הפסקתי 

התרכזתי בעסק שלנו, חשבתי על דרכים להוזיל את המוצרים והתחלנו להרוויח 

 יותר. 
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ייצרו דוודים פחות טובים משלנו ומכרו אותם  מתחרים שלנו מיפו

הם השתמשו בפחים דקים יותר ובגוף חימום פחות אמין. כדי  בשישים לירות.

בעשייה שלנו, הצעתי לנידיץ שנכין שני  לעמוד בתחרות, ונאמן להמלצתו להתרכז

מוצרים: דוד אחד, דומה לזה של המתחרים, שנקרא לו "רגיל", ונמכור אותו 

שמונה לירות; ודוד שני איכותי יותר, כמו הדוודים שהכנו תמיד, נקרא בחמישים ו

לו "מיוחד" ונמכור אותו בשישים ושבע לירות. שמנו פתקים על הדוודים "רגיל" 

ו"מיוחד" וראינו שלקוחות פרטיים העדיפו את הדוד הטוב, ואילו הסוחרים קנו את 

 הדוודים הזולים. 

 דוודיםלמסקנה שאין עתיד חשבתי על העסק יום ולילה ובאתי ל

לא ניתן היה ושייצרנו. הדוד סיפק מים חמים רק מעל לאמבטיה, המיושנים 

להעביר מים חמים למקומות נוספים בבית. הייתה סכנה שהדוד יתנפח או ידלוף, 

וככל שרמת האינסטלציה בבנייה  ,הדוודים שלנו לא קיבלו אישור ממכון התקנים

 דוודים שלנו.כך הלך ופחת הצורך ב –עלתה 

)לימים, בזכות היותי מומחה בתחום צנרת נחושת, נתבקשתי להיות חבר 

ידיעותיי עצותיי ו ב"וועדת תקינה לצנרת נחושת לשימוש ביתי" במכון התקנים.

 התקן שהתקבל.( תרמו רבות לכתיבת 

עשויים די חשמל ושמש יצור דּוהשקעתי המון כסף בניסיון לעבור ל

יתוך חשמלי, ייצרנו סדרה של דודי לחץ מברזל, והיה מברזל. עברתי קורס בר

ברור שנצטרך לקנות גנרטור ולהעסיק רתכים מקצועיים. אלא שנידיץ לא היה 

שלא נוכל להתחרות בשוק  ,ובצדק ,הוא טען. מוכן להיכנס לחידושים ולהשקעות

שתנה.   המ 

 שנים אחדות מסרנו את הדוודים לצביעה, אחר כך, כדי לחסוך בהוצאות,

כשגמרנו לייצר את הדוודים, עד  צהרייםפתחנו אצלנו מצבעה. משעה חמש אחר ה

תשע בערב, הייתי עוסק בצביעתם. לובש מסכה וצובע את הדוודים בחדר צביעה 
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לעתים גם הרכבנו מעייפות.  "גמור"סגור. באותם ימים הייתי חוזר בלילה הביתה 

ם החשמלאי שלנו והרכבנו אני זוכר פעם שנסעתי ע. בבתי הלקוחות את הדוודים

 מלון בבאר שבע.אחד בעשר דוודים ביום -שנים

מקום להקל תעשיינים, ּב  להמדינה שיוועה ליצרנים ושבהן שנים ודווקא ב

קנייה מראש מס ערמה עליהם קשיים. נדרשנו לקנות בולי היא בהם ולהתחשב 

ו מאתיים ולהדביק אותם על הדוודים עוד לפני מכירתם. ייצרנו מלאי של מאה א

ו אותם בעליית הגג, ובסתיו ובחורף, בשיא הביקוש, ּנחס  באביב ובקיץ, א   .דוודים

היינו מוכרים מתוך המלאי. אולם בכל התהליך הזה המדינה לא התחשבה, במקום 

יום המצב השתנה, משרדי כלהטיל מסים על הסוחרים הטילו דווקא על היצרנים. )

תקומה. היצרנים אינם משלמים מס על הממשלה הבינו שללא תעשייה אין לנו 

  .(באזורי פיתוח מוטל מס הכנסה מופחתומלאי, 

נזקקנו למכונית בעסק כדי להוביל סחורה וחומרי גלם. מדי יום כשהיינו 

ויחזיר  יעשולחים דוודים לצביעה, היה עלינו לשלם למוביל שייקח אותם לצּב

י שנוכל להוביל בעצמנו. אותם לבית המלאכה. הצעתי לנידיץ שאקנה מכונית כד

נידיץ לא רצה, אבל הסכים שאני אקנה מכונית מסחרית והעסק "ישלם" לי 

קניתי סוסיתא חדשה בצבעים תכלת ולבן. הייתי  3113. בשנת החזקתהוצאות א

המאושר באדם, זה היה הגשמת חלום. עד היום אני זוכר את ריח המושבים 

מעולם לא התרגשתי ושמחתי  ולם, אהחדשים. מאז היו לי עשרות מכוניות חדשות

הראשונה. אימא נישקה אותי ואחותי הייתה בשמים: סוסיתא כמו אז בקניית ה

ך "ליהודה יש מכונית!" היא קפצה משמחה. אבא למד נהיגה ורצה לקנות מכונית א

לא הספיק. זו הייתה מהפכה, למשפחת גלרט יש מכונית! לרוב השכנים שלנו 

היו מכוניות, כך שלא הייתה כל בעיית חנייה. העסק  ברחוב חנקין בחולון לא

 תמיד סוסיתא.  –מכונית חדשה קניתי וכל שלוש שנים  הרכבתחזוקת על שילם 
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ל ֵמדבעת ההיא גם בן משפחה יכול היה  נהיגה. הוצאתי רישיון למורה נהיגה  ל 

נוסף, קניתי סימן "ל" בצבע אדום, ולימדתי את תמר לם זמני, סידרתי בסוסיתא ב

לנהוג. את השיעורים הראשונים עשינו בין הפרדסים בכפר מעש, אחר כך היא 

החלה "התלמיד עלה על רבו" והיא היא נהגה טוב וחיש מהר  הגה בתל אביב.נ

למילואים תמר מילאה את מקומי בעסק, יצאתי להעיר לי על טעויות בנהיגה. כש

 ל. ועשתה את ההובלות ועזרה לנידיץ בכ

כשקניתי מכונית תוצרת חוץ.  3173רק בשנת  נפרדתי מהסוסיתות

 עסק והן לטיולים משפחתיים. קבינה, ששימשה הן להובלות ב-פולקסוואגן דאבל

 

נולדה  3113בפברואר  21-הייתה שנה של שמחות במשפחתנו. ב 3113שנת 

רב, בתנו השנייה. תמר הייתה כבר בסוף ההיריון ואני יצאתי למילואים בצריפין. מֵ 

ביפו. נסעתי גם אני )צהלון( כשחזרתי התברר שתמר נסעה לבית החולים דג'אני 

. טיילנו יחד בשדרות ירושלים וכעבור כעשר דקות לשם והתברר שטרם ילדה

 נולדה. שלנו התחילו צירים חזקים ומרב 

באותה שנה נישאה אחותי רותי לאמציה אייל. )דודו של אמציה, שמואל 

( לאחר החתונה .אייל, היה אלוף בצה"ל ושירת כראש אכ"א במלחמת ששת הימים

יך את לימודיו בירושלים החל אמציה ללמוד בפקולטה לחקלאות ברחובות, המש

 .סטודנטים לחקלאותגיה במסגרת חילופי בועם סיום התואר יצא לחצי שנה לנור
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 עוברים דירה – עזיבת שכונת עובד
 

לאחותי דירה ברחוב היא חסכה וקנתה ירשה שאימא הכסף מההכנסות ומ

. את הבית הישן בשכונת עובד היא השכירהמה. אוסישקין בחולון ועברה לגור ע  

 ללא בעלההיא הייתה רוב הזמן שלוש שנים כי במשך , הדבר לא הפריע רותיל

. אולם אני דאגתי מאוד לאימא שכרכה את חייה באלה בתקופה שלמד בירושלים

 סיגל, הבכורה של אחותי. ואשר יגורתי בא לי: כשאמציה חזר מחו"ל ונולדה בתם

תחתנתי עם אחותך, לא המגורים עם חמותו לא התאימו לו. הוא בא אליי ואמר: "ה

עם אמך". ידעתי היטב שהוא צודק. דיברתי עם אימא ושכנעתי אותה שעליה לגור 

 שגרה אז בקריית שלוםטובה בבית משלה. השפעתי עליה לעבור לגור ליד אחותה 

בשכונת עובד,  הביתבערך מכרה אימא את  3114. בשנת שבדרום תל אביב

כל  רבּוך אהן אמנם היו קשורות זו לזו ועברה לגור בדירה מעל לזו של אחותה. 

  חייהן.

שגר עם דודתי ודודי, ברחוב סירקין שבצפון תל אביב, אישה  הלרהזוג 

יה ואיש יהודי, חזר לאחר מלחמת העולם השנייה לגרמניה. דודתי נשארה יגרמנ

מלאה הארץ עולים חדשים  באותה תקופהבדירה מרווחת בת שני חדרים גדולים. 

, עדה גורני. עדה גרה עם בעלה של דודתישל חברה  שתי אחייניותוביניהם גם 

עשרה -חמשהובנה בדירת חדר ודודתי התנדבה לשכן את שתי הניצולות בנות 

עשרה בדירתה. היא נשארה עם דודי בחדר אחד והנערות בחדר השני. -ושבע

דיירים מוגנים עצמם לבינתיים הצטרף לדירה חבר של הבת הגדולה ואלה הפכו 

, והם לא פינו את הדירה אלא רק לאחר בעלי זכויות בדיוק כמו דודתי ובעלהו

. וכך קרה שהדודים שלי, שהזמינו אל ביתם את שקיבלו מחצית מדמי המפתח

 הניצולים, נושלו מזכויותיהם כדיירים מוגנים בלעדיים. 
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בזכות אבא שסייע לדודים הם קנו דירה חדשה בשכונת קריית שלום. 

 , במטרה לשכן בה את ותיקי הסתדרות העובדים(3141דה בשנת שנוס) בשכונה

קומתיים, ארבע יחידות דיור בכל בית, שכנים מצוינים, בית למופת, -בתים דונבנו 

 ומסביב לבית חצר משותפת, משופעת בעצי פרי ופרחים. 

דודתי טובה הצליחה להסתכסך גם עם השכנה הנחמדה  ,למרבה הצער

ים הקרירים היא החליטה שאינה רוצה לגור שם עוד. היחסנוכח בדלת שמולה. ל

כמובן אליי ומצאתי להם דירה ברחוב קראוזה בחולון. אז מכרו הדודים פנו הם 

לי את  דוד שלי אמר לי אז: "הצלתָ ת שלום ועברו לחולון. ישלי את הדירה בקרי

 דירה)בכספה( חולון, קנינו לה ת שלום לילאחריהם גם אימא עברה מקריאשתי". 

 אחותה. בית למקביל רחוב ב
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  מיצרן ליבואן
 

לחדש לעתים מהם  הודרש היצרניםעל  ידההכבידה הממשלה את בתקופת הצנע 

יצרנים שלא קיבלו רישיונות נאלצו לקנות נחושת יבוא. הרישיונות קרובות את 

אבא ונידיץ קיבלו רישיון לייבא פחי נחושת בשוק השחור במחיר גבוה בהרבה. 

חברת  חברת "חרות",. בין לקוחותיהם הייתה גם דוודיםיצרו מכיוון שי

משביר המרכזי" שקנה ההאינסטלציה הגדולה ביותר בארץ של "סולל בונה", ו"

דוודים לקיבוצים. הם ייבאו בדרך כלל עד חמש טונות של נחושת שהספיקו לשנת 

 עבודה.

בבקשה שהמלאי החל להצטמצם פנה אבא למשרד המסחר והתעשייה כ

בה הוא נדרש להציג את רשימת הלקוחות ולהפתעתו הר  . רישיון היבואאת ש לחד

 חברת . אנשי"לא אתם" –מעכשיו הלקוחות עצמם יקבלו רישיון שנאמר לו 

מהם "חרות" הסוציאליסטים קיבלו את רישיונות היבוא ואבא ונידיץ נאלצו לקנות 

 השוק השחור.  את חומר הגלם במחירי

סוחר אחד, יותר, כשאני כבר בעסק, הציע  לימים, כמה שנים מאוחר

נחושת ואנחנו פחי טון  השבעעבורנו א בּבֵ י  שהוא י   ,גבנסקי שמו, מרחוב העלייה

בתוספת עשרה למפרע עד הגעת הסחורה,  נשלם לו במשך הזמן בתשלומים

אחוזים משווי הקנייה. ייבאתי דרכו כמה פעמים, אבל התחלתי לחשוב: למה לא 

קום לשלם עשרה אחוזים נוספים?! נידיץ ריפה את ידיי ואמר אייבא בעצמי במ

 שעדיף לשלם ליבואן מאשר להתעסק בעצמנו ביבוא. 

. כמסוכם בינינו נתתי לגבנסקי את הגיע משלוח גדול 3114בשנת 

התשלום כמה חודשים מראש, עוד לפני הגעת הסחורה. התשלום כלל צ'קים, 

 טרות בסך אלף לירות חזר ולא נפרע.מזומנים ושטרות חוב של לקוחות. אחד הש
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התנצלתי, הסברתי לו שאנחנו כרגע לחוצים, וביקשתי שימתין ימים אחדים אך 

, מראש הוא סירב. נפגעתי והופתעתי: "אלפי לירות שילמתי לך כבר שנים

אתה לא יכול לחכות כמה ימים?!" הוא התעקש לקבל את  ,כשאני לחוץ ,ועכשיו

שלשנינו היה ברור שהדבר יעלה לי בריבית(, על פי התשלום. הוצאתי צ'ק )אף 

רשמתי את הסכום שהייתי חייב לו ואמרתי לו: "מר גבנסקי, זו הפעם האחרונה 

. גבנסקי הופתע וגם הגמל !" זה היה הקש ששבר את גבעבורינובשאתה מייבא 

 נידיץ נדהם. 

, דבר תלוי בדבר, הא בהא תליא. אחד הסוחרים בחומרי גלם, אדון בלוך

שהיגר לבלגיה ובא לבקר לאחר פטירת אבי, אמר לי בעת הביקור: "גלרט הצעיר, 

 –אתה תקבל רק גיבנת מהדוודים. תתחיל לייבא חומר גלם  .תפסיק לייצר דוודים

עודד אותי גם הדוד שלי שבא לביקור מקנדה שנים לאחר מכן  .זה משתלם יותר"

 דברים ברוח דומה. נפקחו עיניי. ב

 3111גיע הדוד שלי לביקור לאחר שעזב את הארץ בשנת ה 3171בקיץ )

בתקופת הצנע. בקשתו הראשונה הייתה ללכת למס הכנסה להודות לפקיד השומה 

לי שירד לחייו. הוא אמר שבזכותו הוא השתקע בקנדה והצליח בעסקיו. נדמה 

 שעד אחרית ימיו לא השלים דודי עם עזיבת הארץ ונותר ציוני מאוכזב.( 

גם הוא ובלגיה, בדי בשם נאור שהיה סוכן של מפעל נחושת פגשתי יהו

הציע לי לייבא בעצמי. הלכתי למשרדו בבית רומנו שבתל אביב, ונאור הדריך 

אותי כיצד להגיש בקשה לרישיונות יבוא. הכנתי רשימה של פחי נחושת ודסקיות 

 ד(. עגולות )לכיפה ולבסיס הדּו

ם, למדתי הכול לבד תוך כדי חומרי גלכיצד מייבאים לא היה לי מושג 

לימד אותי איך מגישים בקשה לרישיון אחד עבודה בדרך של ניסוי וטעייה. סוכן 

עמילות ואת תחום מנטרי, קּויבוא, פקידה בבנק לימדה אותי לפתוח אשראי דֹו

 . למדתי מסוכן נוסף מכסה
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 שנים ראשונות כיבואן
 

"בנק הלוואה  ,ב. לבנק שלנוהתחלתי לייבא בעצמי וראיתי כי טו 3114בסוף שנת 

לא היה אישור לסחור במטבע זר, היה צורך להעביר תשלום לספקים  ,וחיסכון"

בחו"ל דרך "בנק לאומי". אולם למרות הסרבול היבוא העצמי השתלם. ניגשתי 

ששילמו  המיותר מ נמוךנחושת במחיר פחי למתחרים שלנו והצעתי להם 

רבע לירות ק"ג נחושת ואני מכרתי להם יבואנים. הם שמחו. עד אז הם קנו באל

 בשלוש וחצי. 

, קנה ממני חצי טון נחושת, 'אחד המתחרים שלנו, אדון מוסקוביץ

לירות. סכום  213והרווחתי חצי לירה על כל קילוגרם. תוך חמש דקות הרווחתי 

אותו רגע בשלושים דוודים. ה של מכירייצור ולאחר  ,בשבוע עבודההרווחנו כזה 

 יבוא. אלא בבייצור דוודים יד העסק אינו הבנתי שעת

סיפור "הופתע, אולם לאחר אמנם כשהראיתי לנידיץ את הרווח הוא 

היה לו אמון בי. "אני כבר זקן", אמר לי, "אלך אחריך. אתה רוצה גם  "המחולל

  .נייבא נחושת" –לייבא נחושת 

ו לייצור נהקדשהעבודה שמתי לב ששמונים אחוזים מזמן במשך הזמן 

רק עשרים אחוזים. הרווחים המשמעותיים  יומהם הרווחים ה ךהדוודים, א

)שמונים אחוזים מהכנסתנו( הגיעו דווקא מהיבוא ולהם הקדשנו רק עשרים 

החלטתי לא להסתפק ביבוא פחים לדוודים, שהיה שוק מצומצם,  אחוזים מזמננו.

, מתקיני את טכנאי חברות הגזגם  משמשתהאלא לייבא גם צנרת נחושת. צנרת 

התחלתי להתעניין גיליתי שמדובר בשוק גדול. . כמובן יצרני דוודיםו ,מזגנים

 ביבוא צינורות נחושת בגלילים. 

"אודן חיפה מפעל במסרתי להפחתתי את העבודה בדוודים. ובהדרגה לאט 

עליהם. הפכנו עת הסמל שלנו הדוודים, ואפילו את צביעתם והטּבָ בע"מ" את ייצור 

 . ליבואנים
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מאוסטריה. על פי מה צינורות נחושת ייבאתי לראשונה  3114שנת ב

בקוטר חיצוני של עשרה מילימטרים, וטונה קוטר חיצוני שנאמר לי הזמנתי טונה ב

הנחושת נעשתה בארץ, כמו באירופה, צנרת עשר מילימטרים. מכירת -שניםשל 

רות עשר לישהם נמכרים בעל פי משקל. כשהגיעו הצינורות לארץ התברר לי 

וחצי. פניתי לסוחרים, לבעלי מפעלים לדודי לירות לקילוגרם ולי זה עלה רק חמש 

נוספים, והצעתי להם את הסחורה בשבע  ותשמש, למרכיבים, ולבעלי מקצוע

 וחצי בלבד. לירות 

 יםעשרה אחוז, אחד הסוחרים התלהב מהמחיר וקנה ממני מאה קילוגרם

ומן. העמסתי עשרה גלילים על עגלת מהכמות שייבאתי. הוא אף הבטיח לשלם במז

יד, שלחתי אליו את העובד שלי והוא חזר עם צ'ק במזומן. הרווחנו המון. הראיתי 

 .לנידיץ: "תראה, כדי להרוויח את הסכום הזה היינו צריכים לייצר עשרים דוודים"

. אולם למחרת צלצל הטלפון במשרדי, הסוחר היה על הקו: ּוּנשנינו לא האמ  

תיקח את כל הצינורות שלך". הוא רתח מכעס. "מה קרה?" ו "תבוא מיד

ק". התברר שהוא נהג לקנות צינורות 'התפלאתי. "תבוא מיד ותחזיר לי את הצ

 3.3 דופן של מ"מ ואני מכרתי לו צינורות בעובי 3.1נחושת שעובי הדופן שלהם 

יד . ומאחר שהמכירה שלי הייתה לפי משקל, והוא מכר לפי מטרים הוא הפסמ"מ

כסף. פשוט הייתי חדש בתחום ולא ידעתי מה לייבא. מכרתי את כל הסחורה 

 למרכיבים של דודי שמש והרווחתי רווח זעום.

רוחי לא נפלה, למדתי מהטעויות, ובהזמנה הבאה כבר הקפדתי גם אולם 

על עובי הדופן. התמדה היא חלק חשוב בהצלחתו של עסק. לעתים יש ירידות 

, מבין את ע  להתמיד. בעל עסק שמתמיד לומד להתמקצֵ  העיקר –לעתים עליות 

 לים. גדֵ הולכים ווסיכוייו להצליח  ,העסק

בהמשך הגיע אליי . תחילה ייבאתי רק מאוסטריה באמצעות הסוכן נאור

ולבסוף ייבאתי באמצעותו מבלגיה במחיר  ,סוכן בשם גטניו, חיזר, שכנע, המליץ
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ות צינורות נחושת )היום אנחנו בשנה הראשונה ייבאתי שש טונ יותר. נמוך

 (אחד. ביוםאת מוכרים את הכמות הז

 

בשנים הראשונות כשעדיין פסחתי על שני הסעיפים, יבואן מכאן ויצרן משם, 

עבדתי קשה מאוד. יצאתי מהבית בשבע בבוקר וחזרתי בשבע בערב. והיו גם ימים 

 יושת שייבאתרבים שחזרתי הביתה קרוב לחצות. כדי לרכוש לקוחות לצנרת הנח

גלויות דואר המציעות את מגוון הצנרת המצוי  333-נהגתי מדי חודש להדפיס כ

)בתקופה ההיא כל הצנרת מהדוד  .אצלנו במלאי. שלחתי אותן ליצרני דודי השמש

( כן נהגתי לשלוח גלויות לכל .והקולטים שעל גג הבית ועד לדירה היו מנחושת

גלויות שנשלחו רכשתי לקוח  333מתוך  יר, חימום וקירור.והעוסקים במיזוג או

לפעמים גם שניים או שלושה. חוג הלקוחות הלך  התמזל מזליחדש אחד ואם 

והתרחב. בניגוד למתחריי הגדולים שנהגו לגבות מלקוחותיהם דמי הובלה, אני 

 ק"ג נחושת ויותר.  333-הצעתי שירות עד לבית ללא תשלום לכל מי שהזמין מ

לסגור  (,קבינה-פולקסוואגן דאבלורה על הטנדר )נהגתי להעמיס את הסח

, ולנסוע ללקוחות. פעמים היה זה צהרייםאת העסק בסביבות השעה ארבע אחר ה

למרכז הארץ, מרחובות בדרום ועד חדרה בצפון, פעם בשבוע נהגתי לנסוע 

וגם לקריית שמונה  הלירושלים, ופעמיים בחודש לצפון הארץ: חיפה, נצרת, נהרי

 הגעתי. 

שיצאתי למרחקים חזרתי הביתה קרוב לחצות רצוץ מעייפות. את  כ

צלחתי ותודתי אני חב בראש וראשונה לאשתי תמר שחינכה וגידלה את שלושת ה  

ילדינו כמעט לבד. היא לא ירדה לחיי כשהגעתי מאוחר, ולא התלוננה שאני עובד 

ילואים לשירות מ יולא מקדיש זמן לה ולמשפחה. זאת ועוד, כשיצאת יקשה מדי

בה היא מילאה את מקומי בעסק ואף נהגה להוביל סחורה ללקוחות. בעזרתה הר  

 מי ברכה בעמלנו.יצאה גם היא נשכרת וראתה יחד ע  
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מכיוון  לקוחות שלהם עברו אליי .שאני נושף בעורפם הרגישוהיבואנים המתחרים 

שלנו עד  סוד ההצלחה ו)ההסתפקות ברווח קטן ז. צנועים אחוזי רווחבהסתפקתי ש

  (היום.

באתי לבית לפגישה.  הזמינו אותי יבואני המתכת הגדולים 3111בשנת 

גליקמן, יבואנים: ארבעה או חמישה ופגשתי  ,קפה באבן גבירול פינת קרליבך

: "בחור צעיר, אתה שובר לנו את השוק! עד עכשיו הם נזפו בינחושתן ואחרים. 

בגללך כולנו מרוויחים פחות! השוק חמישים אחוז על צנרת, ועד הרווחנו ארבעים 

והרווח על צנרת נחושת  ,מספיק גדול!" הם החליטו שמעכשיו קובעים מחיר אחיד

לא מוכרים בפחות שהסכם ג'נטלמני הבטחנו ביהיה שלושים אחוז! לא פחות! 

 נחושת. הייתי תמים והאמנתי להם. גרםעשרה לירות לקילו-משלוש

עשרה -לקנות סחורה באחת למחרת בבוקר צלצל לקוח שלי וביקש

הוא  "אפנה למתחרים שלך" .עשרה"-לירות. אמרתי לו: "המחיר עלה לשלוש

הייתי בטוח שגם המתחרים, בהתאם לסיכום שלנו,  ."אין בעיה: "איים ואני אמרתי

יחזור אליי. נהגתי להוביל סחורה ללקוחות על בוודאי הוא ינקבו באותו מחיר, ו

רוצים מהשירות. מקץ שעות אחדות כשהלקוח לא חשבוני, כך שהם היו תמיד מ

התקשר שלחתי את העובד שלי סמי לראות מה קורה אצלו. סמי חזר ואמר: "כל 

ניגשתי אליו ושאלתי: "מה  .החצר שלו מלאה צינורות. הוא קנה אצל מישהו אחר"

  .קרה? הרי כל השנים אתה קונה אצלי, והמחיר אחיד, אצל כולם אותו מחיר"

 .עשרה לירות לקילו"-מחיר?!" ענה הבחור, "קניתי בשתים"מה אותו 

הייתי המום והבנתי שאני עדיין תמים בעולם העסקים. היבואן המתחרה לא התנצל 

. אולם אני ידעתי את בינינו עוד לפני ההסכם הג'נטלמניוטען שהבטיח את המחיר 

 אמרתי לו. האמת: "תסלח לי, הוא התקשר בבוקר ונקבתי במחיר שקבענו"

התקשרתי מיד לידידי שלום, ממפעל "קרן אור" לייצור דוודים, וביקשתי שיפנה 
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למתחרים ויבקש הצעת מחיר לצנרת נחושת. הוא גילה שאיש מהם אינו עומד 

גם לי ירד האסימון והבנתי את  כאןיותר.  נמוךבהסכם שנקבע וכולם מכרו במחיר 

עשרה -שת במחיר אחתהמצב לאשורו. התקשרתי לכל הלקוחות והצעתי צנרת נחו

 לירות לקילו, כמו שהיה לפני כן. 

, הם לא יכלו היבואנים הגדולים עצמם הפכו ללקוחות שלנורוצת הזמן במ

וקנו אצלנו צינורות נחושת. מתכות אחרות: פליז, לעמוד ברווח מצומצם שכזה, 

חברות הגז  גםאלפקה, חוטי ברונזה ופחים שונים הם המשיכו לייבא בעצמם. 

 –והכמויות שייבאנו תפחו ו לייבא וקנו אצלנו. ככל שהביקוש בארץ גדל הפסיק

 להתמקח על המחיר בחו"ל.  נוכך גדל גם כוח

 עבורומקררים מסחריים וביקש שאייבא בשל יום אחד הגיע אליי יצרן 

וצנרת ישרה למיזוג אוויר. הוא  ,יותר שמידותיהם באינצ'ים עביםצינורות נחושת 

איכותיים ו מוצרי, שבקנדהש( Wolverine)לוורין" ל "וֹוהמליץ שאייבא ממפע

מאלה של האירופים. רשמתי לפניי את השם, אך בימים ההם של טרום אינטרנט, 

 לא מצאתי את הסוכן של "וולוורין" בארץ. 

פניתי לקליין, סוחר שבתקופת המנדט תיווך בין אבא ונידיץ לצבא 

מוצרי אלקטרוניקה לבארה"ב ו הוא ירד לקנדה, נעשה סוכן בקנדה)הבריטי. 

"סניו" מיפן, והפך ליהודי אמיד מאוד. בשנות השישים בא לביקור, הרעיף עלינו 

מתנות ושאל: "מה עם אחותך?" בתקווה לשדך אותה לבנו. נאלצתי לאכזב אותו 

ולומר לו שאחותי יוצאת עם אמציה. אז השאיר לי את כרטיס הביקור שלו והזמין 

הוא . עת, לאור בקשתו של יצרן המקררים, פניתי אל קלייןכ (אותי לבקר אצלו.

יוסף קורין  "וולוורין" ומשם נמסר שהסוכן שלהם בארץ הוא דודיצר קשר עם 

 ומשרדו נמצא ברחוב יהודה הלוי בתל אביב, ממש ליד העסק שלנו. 

יליד קיבל אותי יהודי . לבוש בבגדי עבודהשל קורין באתי למשרדו 

ארה"ב. הוא הסביר לי שכדי ב, בוגר כלכלה ומנהל עסקים עיראק משכיל ונחמד
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אשראי דוקומנטרי ייבא ממפעל בקנדה עליי לפתוחל
15

לא ולם א. עשיתי כדבריו 

שאלתי את אדון קורין: "מה לייבא. מידות להזמין ומה כדאי  לואיהיה לי מושג 

 )ואולי גם לא רצה(. גם הוא לא ידע מה להמליץך בדרך כלל מייבאים?" א

מה הוא זקוק, התקשרתי לחבר נוסף תקשרתי לחבר שעסק בקירור ושאלתי ל  ה

 שעבד במיזוג אוויר, ועל פי המלצתם הכנתי הזמנה. 

העסק גדל ונוסף על לא נזקקתי עוד לעצתם של אחרים. במשך הזמן 

התחלתי  ,אחרות ברזליות-לאומתכות וגליליים צנרת נחושת, צינורות ישרים 

ים למיזוג אוויר: מדחסים, תרמוסטטים למיניהם ועוד. לייבא גם אביזרים שונ

, ולפעמים בכמויות יותר מעשרה אחוזי רווחביקשתי ולא  הגינותשמרתי על 

 .מזה אף פחות –גדולות 

                                                      

. משלוח מסמכי מערכת תמורת, נקוב כסף סכום לשלם יבואן בפקודת בנק של התחייבות 15
Documentary Credit .( יבואן לרוב) לקוח בפקודת בנק ידי על צאהשהּו איגרת: אחר לשון

 המפורטים המסמכים מסירת כנגד קבוע סכום למוטב לשלם הבנק של התחייבות המכילה
 מקובלת זו שיטה. קבוע לתאריך עד סחורות של מסוים למשלוח המתייחסים באיגרת
 נהנה היבואן ןשּכ ,הצדדים לשני נוח זה סידור. יבוא בעבור לתשלום בינלאומי במסחר

 הגיעה שזו לאחר רק אלא הסחורה בעד מיד לשלם צריך שאינו משום) מסוים מאשראי
 .מועדוב יבוצע שהתשלום בנקאית התחייבות זה לסידור הודות מקבל היצואן ואילו( לידיו
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 לראשונה בחו"ל
 

 בשנות השישים השפעתי על נידיץ לנסוע עם אשתו לרוסיה ערש הולדתו. 

בחשק לראות עולם. הייתי  אחותי ובעלה כבר טיילו בחו"ל ונדבקתי מהם

תמר ואני חסכנו כסף  כבר מעל גיל שלושים ועדיין לא יצאתי מגבולות הארץ.

שואה ערירית, ההשכנה שלנו מינה, ניצולת ואז רצה המקרה שפנתה אלינו  .טיולל

שאחת מחברותיה מחפשת מארחים וסיפרה תנו בעשר שנים בערך, מבוגרת מא  

ך שלושה שבועות תמורת תשלום. החלטנו למש לשני בחורים גרמנים צעירים

הבחורים אחד בינינו לבין . הרווחנו כסף והרווחנו חברים. כך לארח אותם בסלון

 ידידות אמיצה וארוכת שנים.שמרה נ ה ואשתו היידי,סלֶ ף לֶ ל, אינגוהגרמנים

השארנו את שתי בנותינו אצל  ,3114קיץ חודשים אחדים לאחר מכן, ב

יה "מולדת" לנאפולי ילטיול בן חודש בחו"ל. הפלגנו באנ דודתי ויצאנו לראשונה

איטליה. על האנייה הופרדו הגברים מהנשים, אני הייתי בתא עם בחור נחמד בש

. שאלנו מאחותי , עליזה והרצל נישריותמר עם אשתו, כך רכשנו עוד זוג חברים

, טליהאינסענו לצפון אוהל וציוד קמפינג ויצאנו לתור את אירופה ברכב שכור. 

שהתגורר  נו ושם נגנבה מכוניתנו ונותרנו בחוסר כול. חבר של הורייאהגענו למיל

נתן לנו בגדים, סייע בקבלת רכב  במילאנו התגייס לעזור. הוא הזמין אותנו לביתו,

חצינו את האלפים, הגענו לשוייץ חלופי ועזר לנו להתארגן. המשכנו בטיול, 

ריז, משם לריביירה אלפהמשכנו לנו. שהתארח אצ ףלאינגופגשנו עם ואפילו נ

 נלהבים ומאושרים.  ,וחזרנו ארצה בהפלגה דרך יוון, הצרפתית, אחר כך לאיטליה



 

 
 יהודה גלרט

 

 311 

 

 שנות השישים –באנו למילואים 
 

למלחמת ששת הימים, הייתה תקופה של שקט ביטחוני  ׁשדֵ התקופה שבין מבצע קָ 

. יומרות להתקדם בצבא אך לא היו לי ,. זומנתי למילואים פעמים רבותבארץ יחסי

מרגע שהגעתי לבסיס הייתי מתכנן איך ומתי אצא לחופשה, מילאתי את חובתי 

  אולם כל העת הייתי מוטרד מהעסק שהשארתי מאחור. ,כנדרש

מתקן צאלים של חיל ניתן למנות את הקמת בין המשימות שהוטלו עלינו 

, ה לתפקיד סמג"דהועלהשריון. חבריי התקדמו בצבא, אורי רמון מקיבוץ מזרע 

יהודה צולעי החליף אותו, ודני דרורי, חברי מניר בנים, מונה למ"פ וביקש ממני 

את רוב הפעילות והלך  קיבל עליודרורי . . לא יכולתי לסרב לושמש כסגנול

 לקראתי כשהייתי זקוק לחופשות. 

עם מינויו של ישראל טל למפקד גיסות השריון,  ,באמצע שנות השישים

רבים אני ועוד לטה שכל מ"פ וסגנו חייבים לעבור קורס מ"פים. התקבלה הח

אחרים הודענו שאיננו יכולים לעזוב את העסקים שלנו לשלושה חודשים ולצאת 

אתם  ,האלוף טל הודיע: "לא יעזור לכםכי לקורס. אולם לא הצלחנו להתחמק 

ילואים זה היה במסגרת מספר ימי המ, יום 41-הוא קיצר אותו ל .יוצאים לקורס"

 המותרים על פי חוק.

, בדיוק כאשר נקראתי לצאת לקורס מ"פים, נולד בננו מודי. 3111בשנת 

שמחנו שמחה גדולה וקראנו לו על שם אבי )אם כי  .3111ביולי  22-הוא נולד ב

 לא ענה למי שקרא לו מרדכי(. נקרא מודי, וכבר מילדות הוא 

ורס, היינו ימים אחדים אמרתי למח"ט ישראל כרמי שאינני יכול לצאת לק

אחרי ברית המילה, תינוק קטן, שתי בנות, אשתי, ו"נידיץ את גלרט" כתמיד על 

 .כתפיי. המח"ט הודיע לי: "אתה יוצא על אפך ועל חמתך"
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 "אעשה הכל כדי שיזרקו אותי מהקורס" הבטחתי למח"ט. 

אלא שכעסי פג כשהוזמנתי לשיחה עם מפקד הקורס, אורי רום 

שירות בסדיר. הוא התחשב במצבי המבאר טוביה, סמג"ד שלי מ לום(,ב)רוזנ

ל כדי לסייע לי. ווהבטיח שבכל פעם שאזדקק לחופשה אפנה אליו והוא יעשה הכ

הקורס נערך בג'וליס ומדי ערב בתום האימונים נסעתי בסוסיתא שלי חזרה 

שעה לכל כיוון. בשבע בבוקר למחרת כבר עמדתי במסדר יותר מקצת הביתה, 

 את הקורס בציונים טובים. סיימתיר בג'וליס. בוק

כסמ"פ, בתור סגנו של עדיין יצאתי לשירות מילואים פעיל  3111בקיץ 

שתי מחלקות בנחל עוז ואני עם מחלקה במחנה קטן ליד פיקד על דני דרורי. הוא 

קיבוץ נירים. חיילי האו"ם שמרו על הגבול בהתאם להסכמי שביתת הנשק. ואנחנו 

רך הקו שליד רצועת עזה, מיד מרדכי ועד כרם שלום. כל בוקר, אבטחנו לאו

יום, יצאתי לסיור רגלי עם החיילים שלי מקיבוץ בארי ועד כרם שלום.  43במשך 

המ"מים החליפו אותי בסיור רק כשיצאתי לחופשה. אשתי וילדיי באו לבקר אותי 

, שבחייו צויןבמחנה בקיבוץ נירים. הקמתי שם מגרש כדורעף קטן, היה לנו טבח מ

 . , כך שהארוחות היו מצוינותשף של מלון שרתוןהאזרחיים היה ה

מ"פים זמן קצר לאחר תום קורס ון, גֶלאחר מבצע קדש הוענקה לי דרגת סֶ 

קרא לי המח"ט לשיחה, העניק לי דרגת סרן והודיע: "מעכשיו אתה מ"פ פלוגה כ'" 

יי הנוחים כסגנו של דני )אחת משלוש פלוגות הלוחמים בגדוד חרמ"ש(. כך תמו ח

 דרורי. 

סרן צעיר מהצנחנים  עם תום חודש המילואים החליף אותי בקיבוץ נירים

בהיותנו חטיבת שריון מילואים בכלל, . 31-ושמו דן שומרון, לימים הרמטכ"ל ה

אחר לב היה מח"ט שלה, -"התגלחו" עליה כל המי ומי בצה"ל. חיים בר ,ראשונה

אריק  –הגיע מח"ט חדש מהצנחנים  ,בערך 3111נת ובש, אברהם אדן )ברן(כך 

שרון. אריק שרון שינה את אופי ימי המילואים שעד אז התנהלו בעצלתיים ובוזבז 
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בהם זמן יקר. הוא זימן את המילואימניקים לשלושה ימי אימונים אינטנסיביים, 

וקבע את האימונים במרכז הארץ )בבסיס דורה בנתניה או בפלמחים למשל(, כדי 

. המילואימניקים התייצבו בשבע בבוקר, כל הציוד הוכן נסיעהשעות בלחסוך 

ירי, עד חצות הלילה. שדה ומראש ומקץ חצי שעה כבר היו היחידות באימוני 

ן הפרט ומסתיימים בהתקפה פלוגתית על יעד מבוצר. והאימונים היו נפתחים באימ

עת המילואימניקים ביום האחרון בערך בחצות הוא דאג להזמין אוטובוסים להס

אך בתחושת סיפוק שעמדנו  ,עם התכווצויות שרירים תמיד חזרנוחזרה לבתיהם. 

במשימה ונערכנו ליום פקודה כראוי. למדתי מאריק שרון איך לייעל ולשדרג את 

  ימי המילואים.

כשמוניתי למ"פ זימנתי את הפלוגה שלי, כמאה  3117שנת  לכן בתחילת

י בפני חייליי את המדיניות שלי, הודעתי להם שאני לא תאיש, ליום מילואים. פרש  

רוצה לבזבז יום מילואים על התארגנות ופקדתי על היערכות והצטיידות מראש. 

כל חייל נדרש לבדוק ולהכין את הציוד האישי שלו, וכן בדקנו וציידנו את מחסני 

גָןלא היה לי  ;החירום. גיליתי שמצבת הפיקוד בפלוגה כ' חסרה רו שני וחס ,ס 

מפקדי מחלקות. בעצם היה לי רק קצין אחד ותיק, נתן מוהר, מעין החורש. דרשתי 

לקבל עוד קצינים ושלחו לי סמ"פ בשם צביקה, מ"מ צעיר ושמו משה פנדו מבת 

  מ"מ מכפר מנחם. ,ים, ואבנר בן אליעזר
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 מלחמת ששת הימים
 

 ,אביב. הרמטכ"להתרבות בתל  לנערך כנס קציני שריון בהיכ 3117במאי  31-ב

דיבר על כוננות מלחמה ואני חשבתי שלפחות הפלוגה שלי הוכנה  ,יצחק רבין

 כראוי, מחסני החירום מלאים ומסודרים. 

 במאי 31-להסלמה: ב שהביאובגזרה הדרומית חלו מספר התפתחויות 

  לשטח סיני.  וכוחות מצריים את תעלת סואץ ממערב למזרח ונכנס וצלח 3117

, על פי עזבו כוחות האו"ם את הגבול שבין מצרים לישראל 3117במאי  22-ב

רי טיראן לתנועת צָ את מ  ו המצרים במאי סגר 21-ב .נשיא מצריםנאצר, דרישת 

בני תקופת המתנה מורטת עצבים,  החלהנקראנו למילואים ו ספינות ישראליות.

 מאוד. מצב הרוח היה ירוד בכל רחבי הארץ.  חפרו שוחות ומילאו שקי חולנוער 

ומסרנו איש במחנה ביל"ו ישבתי עם חברי דני דרורי באחת השוחות 

אנחנו לא  אתלרעהו מעין צוואה בעל פה. שנינו היינו בטוחים שמהמלחמה הז

חוזרים, אבל תחושת הפטריוטיות גברה על הכול. הרגשנו את כובד האחריות על 

 שעלינו להקריב את חיינו למען המדינה.  נוכתפינו והאמ  

רצועת עזה. דני היה אמור ינו הייתה לכבוש את שימה שהוטלה עלהמ

מזרח לעיר עזה. והפלוגה -לכבוש עם הפלוגה שלו את גבעת עלי מונטאר, מדרום

 ,ליד מושב קלחים לכבוש את הגבעה שלידה. ירדנו לאזור בית קמה, יועדהשלי 

ראינו את  בוקר יצאנו לתצפיות,מדי ואחר כך עברנו לחורשה ליד קיבוץ גברעם. 

עם החיילים אימונים  ּוּנערכות המצרים בצד השני של הגבול, והתאמ  יה

 אינטנסיביים. 

מפקד החטיבה, מנחם אבירם )ֶמן(, מפקדנו הנערץ, אדם משכמו ומעלה, 

בא לבקר אותי בגברעם. הייתי מ"פ חדש ועדיין לא הספקתי לצאת לאימון עם 
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ביותר, וכיבוש הגבעה יהיה קשה  הפלוגה שלי. ֶמן אמר לי: "אתה המ"פ הצעיר

י לפלוגה שלך. זו גבעה מבוצרת יותר אפילו מעלי מונטאר. לכן החלטנו שאתה ימד

ּנֶה פ  . במקומכם יכבשו את כוח רזרבישמש כאת הזחל"מים והפלוגה שלך ת ת 

  .הגבעה פלוגת צנחנים בסדיר"

ת ספגתי את העלבון בשקט. אספתי את המ"מים ואחר כך אך נפגעתי, א

חוסר ניסיוני עלינו בגלל אלא לא נעוצה בהם החיילים, הסברתי להם שהסיבה 

ארבע ב. אלא שלרדת מהזחל"מים. לפנות ערב העברנו לצנחנים את הרכבים

כל סדר הכוחות השתנה, הצנחנים הועברו לגזרה לפנות בוקר קראו לנו שוב. 

רת הטבע גשר אברהם ליד אופקים )היום שמואחרת והחטיבה שלנו הועברה ל

 אשכול(.

כוח במסגרת אוגדת טל הוקם צוות קרב שריון מאולתר שנודע בשם "

טוב תמיר היה מ"פ טנקים )פטון -יום. גרניתישראל " בפיקודו של אל"מ גרנית

שהצטרף לכוח זה רק בליל הלחימה  אני הייתי מ"פ חרמ"ש )זחל"מים(ו(, 41-אם

ת תול"רים מורכבים על ג'יפים, דן שומרון היה מ"פ פלוג. 3117ביוני  1-השני, ב

וזינגר פיקד על ארבעה  ,(MX13)חיים עדיני היה מ"פ של חצי פלוגת טנקים 

 עים. ייתותחים מתנ

את נאומו המהוסס ומגומגם של ראש תי שמעאותם ימי היערכות ב

קים אשכול הבר, והממשלה לוי אשכול. לאחריו, מתוך היענות ללחץ הציבורי הג

ומשה דיין  ,נה את משה דיין לשר הביטחון. המורל עלהיומממשלת ליכוד לאומי 

 ביקר ביחידות שונות והגיע גם אלינו. 

בשבת הוציאו יחידות לחופשה כדי להטעות את המצרים שהכוננות אצלנו 

פרצה מלחמת  ,3117ביוני  1-ב ,ירדה. גם אני זכיתי לצאת לחופשה, ולמחרת

לפרוץ לסיני בקצה עת עזה, אלא כבר לא הייתה רצוהמשימה שלנו ששת הימים. 

 אל עריש. בציר חולות קשה עד תקדם הדרומי של מערך רפיח ולה



 

 
 בשלהי העשור השמיני

 

 313 

 

כתבתי קרבות ואני על חלקו בלארכיון החטיבה כל מ"פ בסיום המלחמה כתב 

  :)צולם מארכיון החטיבה( את הדברים הבאים מנקודת מבטי
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 שנה מהמלחמה: 43-זיכרונותיי כיום, במרחק של יותר מ

ת סואץ. תעללאורך החוף כשהיעד: בדרכנו לאחר כיבוש אל עריש, המשכנו 

עצר אותנו וחשבנו שנספיק לנוח אולם אז נורו לעברנו טילים מהים וקיבלנו  גרנית

עשר -כחמישה פקודה להמשיך לכיוון קנטרה. לפנות בוקר הגענו לסביבות רומני,

קילומטרים מהתעלה, ושוב קיבלנו הוראה לעצור. כוח מצרי של חטיבת טנקים, 

פתחו  –נושאי טילים )סג"רים(, וארבעה מיראז'ים שהמצרים קיבלו מאלג'יריה 

 בהתקפה עלינו. 

ניהל קרב למופת. בשלב מסוים טנקים וכלי רכב כבדים נשארו  גרנית

או שבעה זחל"מים מצוידים במקלעים מאחור לתדלק והפלוגה שלי עם שישה 

 גרניתמצאה את עצמה בראש הכוח ומולנו טנקים מצריים. קראתי בקשר ל

בקול בטוח ושקט הרגיע אותי ואמר  גרניתשישלחו חיפוי כי אנחנו ללא הגנה. 

אתה לא לבד! כל צבא הגנה  ,בקור רוח: "כומר )שם הקוד שלי בקשר(, אל תדאג

 לישראל עומד מאחוריך!" 

מזלי, איש מחיילי הפלוגה שלי לא נהרג. המטוסים הפציצו ממש מעל ל

הפלוגה, אך הפצצות העיפו בעיקר חול. כעבור דקות אחדות הופיעו מטוסים שלנו 

העביר את הפיקוד לרפול, רפול עם  גרניתוהפילו את כל ארבעת מטוסי האויב. 

דרכו לאל עריש, , שכבר היה בגרניתכוח צנחנים נעו על הכביש ושם רפול נפצע. 

. המשכנו לכיוון יהחזר לפקד על החטיבה ואחר כך אהרון דווידי הגיע לפקד על

קנטרה ושוב ירדו אלינו מטוסי קרב, אבל הצלחנו להגיע לקנטרה. הצנחנים נכנסו 

 . הכול בער מסביב. איסמעיליהכביש מקנטרה לחסום את הלעיר ואנחנו יצאנו ל

ירושלים.  שחרורשמענו על ה, לחמהשלישי למ, בסופו של היום בלילה

ּנו. אני לא הצלחתי לאכול דבר. היו לנו מנות חמישה ימים וחמישה לילות לא יׁש  

רק שתיתי  ,קרב, אבל העול והמתח היו כל כך כבדים על כתפיי שלא הרגשתי רעב
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ואני חששתי כל הזמן שהם יסטו  מעייפות היו גמוריםנהגים המים ועישנתי. 

מסמן  ,ולות. לכן כשעצרנו מדי פעם לנוח הייתי הולך אחורהמהדרך אל תוך הח

 בשני דגלים ודופק על כובעי הפלדה של הנהגים כדי שלא יירדמו. 

בינתיים הכריזו על הפסקת אש ואנחנו נכנסנו לחניון לילה. החבר'ה לקחו 

אפונה ה, את הלוף, התירס, מציותאת ה ןאת כל מנות הקרב, הוציאו מתוכ

מרק" "מישהו הגיש לי את ה ל מעל מדורה.ויפו מים ובישלו הכהשעועית, הוסו

 32 הורדתיי מימיי. תהזה בפחית של קופסת שימורים. מעדן מלכים כזה לא טעמ

 בימי המלחמה. ממשקלי קילוגרמים 

כשעמדנו ללכת לישון הודיעו לי שחייל מצרי נמצא בתוך החניון שלנו. 

: "תהרגו אותו!" היה ברור לי שאם חששתי שיסגיר אותנו ואמרתי לאחד מחייליי

הוא יסגיר את מקום החניון הולכת הפלוגה. "תהרוג אותו אתה!" ענה לי החייל. 

אך גם אני לא הייתי מסוגל להרוג חייל לא חמוש. פקדתי על החיילים לקשור אותו 

ולשמור עליו בתורנות כל הלילה. רצה אלוהים ובלילה נסע אחד הטנקים לאחור, 

 . גֹוהשבוי, דרס אותו והרָ לא ראה את 

וידי וקיבלנו הוראה מאהרון דבשעות הבוקר, ביום האחרון למלחמה, 

ה צפונה. שמחתי מאוד, עלינו על הזחל"מים והתחלנו לנסוע תעלשהפלוגה שלנו 

לכיוון אל עריש. כל חמישים דקות עצרתי את השיירה כדי לגרז את כלי הרכב. 

 ."יש פה הרוגים ,יעו בקשר: "תמשיך עודבכל מקום שרציתי לעצור החבר'ה הוד

אין ספור גוויות של חיילים מצריים היו מוטלות לאורך כל הדרך. הכוחות שבאו 

 אחרינו הרגו את החיילים הנסוגים. זה היה מחזה נורא.

הגענו כמעט עד אל עריש וקיבלנו הוראה לחזור לתעלה. התברר 

בתעלה החטיבה שלנו והוחלט להשאיר את נשלחו צפונה לרמה שהצנחנים 

קנטרה פגשתי את פיחוטקה )אפרים  איסמעיליהלשלושים יום נוספים. בצומת 

  .אתם נשארים" .חירם( והוא אמר: "אנחנו עולים צפונה
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, והשני מיושנים 31MX : האחדבחטיבה שלנו היו שני גדודי טנקים

ני וא 31MX-ה את הפיקוד על האזור קיבל גדודם תותח משופר. עM51  שרמנים

 עם פלוגת החרמ"ש מסופח להם. 

. הוא גדוד הטנקיםפגשתי את וילנר, מג"ד בקנטרה שלגדות תעלת סואץ 

היה חבר שלי עוד מהשירות בסדיר ומדריך שלי בקורס מ"פים. שאלתי אותו: 

מהגדוד שלך? למה החזירו אותנו?" ווילנר סיפר לי ת החרמ"ש "איפה פלוג

אכנס ביקש ש. הוא מ"פיםהיהם חבריי מקורס שנשהמ"פ וסגנו נהרגו ליד רפידים, 

   .העיראשמש כמושל לקנטרה ו

 

 מושל קנטרה
 

 לא היהאזרחים מצריים, רובם עובדי הרכבת.  3,133 בה היונכנסנו לקנטרה. 

ללא ניהול תקין, וכן היה צורך לפקח על שני המעברים  אפשר להשאיר את העיר

לבית מושל העיר, והצבתי חיילים תעלה. הפכתי את מועדון עובדי הרכבת לשמעל 

של ציוד, ובהם מכלי רכבת התעלה. עשרות קרונות  במחסום הכניסה ובמעברי

 עמדו בתחנת הרכבת.  ,מים

תושבי קנטרה התחילו להגיע ל"מושל" ולבקש מים, מזון ועזרה רפואית. 

אולם בעיה חמורה בהרבה נוצרה כשהתחילו להגיע עשרות אלפי חיילים מצריים 

ו להם מים ומזון והקמנו מכלאות ּנר. הם הגיעו צמאים ומורעבים. נת  מהמדב

לשבויים. חילקנו אותם למכלאות נפרדות, לקצינים ולחוגרים, לא ידענו מה 

 לעשות אתם. 

יום אחד הגיעה סירה מהצד השני של התעלה. אנשיה נופפו בדגל של 

אדום, הגיעו ויצרים, אנשי הצלב הוהצלב האדום וביקשו להיפגש אתי. שני ש

אך הבנו זה את זה. הם ביקשו  ,ו אנגלית עילגתנמלּווים בקצין מצרי. כולנו דיבר

ולקחתי בשביל אזרחי העיר שאחזיר שבויים. ידעתי שאני זקוק למים ולמזון 
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יוזמה. הסכמתי להחזיר להם שבויים בתנאי שיפתחו את שיבר המים שנמצא 

. הכנתי זרחיטרה "שלנו" בצד המבתחנת השאיבה בצד שלהם, ומספק מים גם לקנ

ולפתיחת  אזרחי קנטרה 3,133-נוהל מסודר: הקצין המצרי דאג לאספקת מזון ל

ויפעילו  את השיבר ומהנדס וטכנאי שיפתחמדי בוקר יגיעו שיבר המים. סוכם ש

ואני אתן בתמורה חיילים שבויים. מדי בוקר הייתה מגיעה אספקה  ,את המשאבות

גדולים. חיילים שלי שמרו על כל  בד בשקי ,ות ופיתותלאזרחים, בעיקר עגבני

פקיד הפלוגה רשם את שמות השבויים, אנשי הצלב בשעה ש מכר הזה-הסחר

 קפדנות רבה. וב סדרנעשה בל וכהו ,האדום חתמו ליד כל שם

סיכמתי עם הרופא המצרי ד"ר זבלול ועם אנשי הצלב האדום בד בבד 

ו. מכתבים לא יכולנו להעביר להם מטעמי שיעבירו ספרים לחיילים השבויים שלנ

הוא התחייב בפניי שיגיעו לחיילינו. אספתי ספרים כן.  צנזורה, אבל ספרים

באחד מהם כתבתי רמז מוצפן. כל ארבעה או . מסרתי אותם למצריםו מהחיילים

משהו או מצו, יום שחרורכם קרוב" זקו וא  חמישה עמודים כתבתי אות אחת: "ח  

לי מושג אם מישהו משבויינו ראה את זה, אבל מילות העידוד היו  בסגנון הזה. אין

 המלחמה החלה החלפת השבויים.  תוםכי מיד עם תה, יאמת לאמ

קיבל את הפיקוד על דרום, ההאלוף אריק שרון, מפקד אוגדה בפיקוד 

לקחתי אותו למעבורת שעליה העברתי את . לקנטרההתעלה ובאחד הימים בא 

 השבויים מדי יום. 

 למה אתה נותן להם לעבור?!" "

תם? לקחתי כבר אלפיים שבויים, ביניהם גנרלים "מה אתה רוצה שאעשה א  

מה אתה רוצה שאני אעשה  ,וקצינים. מה אעשה עם כל היתר? אלה אספסוף

 תם?" א  

"תירה בהם לפני שהם מגיעים אליכם. תעמיד חיילים שיירו בהם! אלה יילחמו בנו 

 .במלחמה הבאה"
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  .ע מה אריק, הנה העוזי שלי, תהרוג אותם בעצמך""אתה יוד

 נפנף בידו בתנועת ביטול והלך. לא היה מוכן להרוג שבויים. הוא אריק אפילו 

קנטרה: אנשי צבא בכירים ובהם הרמטכ"ל יצחק להגיע החל לם ישראל ע  

רבין, קצינים מהמטכ"ל, שר הביטחון משה דיין, עיתונאים, שחקנים, זמרים, וגם 

 זרחים. סתם א

. אף על פי שכבר לא אג"םבין המבקרים הגיע גם האלוף עזר ויצמן, ראש 

ל וכששאלתי אותו היה מפקד חיל האוויר, עדיין היו לו קשרים הדוקים עם החי  

גיסי, הרגיע אותי ומסר שראה אותו לשלומו של מנחם הטייס, אחיו של אמציה 

שלום  אתמול. שאלתי על אמציה ועזר השיב שגם הוא בסדר, ניסיתי לברר מה

ן שהיא דכֵ אחותי רותי שהייתה אז בחודש התשיעי להריונה, וגם את זה עזר ידע וע  

י התקשורת היו , אמצעֵ 3117ביולי  31עדיין לא ילדה. המשכתי לשרת עד 

גת קו טלפון הייתה קשה כקריעת ים סוף ומכתבים הגיעו טיים, השמיושנים וא  

במקרה הטוב לאחר שבוע. לכן את הבשורה שאחותי ילדה את בתה השנייה נורית 

 .3117ביולי  1-קיבלתי בראס סודר ב

פקיד קנטרה חויבו להצטייד באישור שהכין לי השרצו לבוא למבקרים 

 טרה.של מושל קנחותמת  –המכס המצרית ותמת מח פלוגתיה
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יָקרֹוהכנו רישיונות כניסה וחילקתי אותם למי ש  וביניהםאמנים כשהגיעו . ָחפצתי ּב 

ביקשו להיכנס לסיור ו ,אחריםהתיאטרון", חוה אלברשטיין ומועדון "רביעיית 

 ופעה לחיילים שלי. תנו היהסכמתי בתנאי שי  –קנטרה ב

לאחר מכן לא א שירתתי כשבועיים בתור מושל קנטרה, מעולם לפני כן ול

 היה בידי כוח וסמכויות כפי שהיו לי בתפקיד זה. 

ל מעבר" שהוכן למוש אישור"

קנטרה: הנ"ל רשאי להיכנס 

לשטח העיר קנטרה, שם/ דרגה/ 

חותמת ועל החתום: סרן  /מ.א.

 יהודה גלרט מושל קנטרה. 
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  23.31.3117( מיום 111) 43 'גיליון מס,  "במחנה" עיתוןבמתוך כתבה 
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 מתוך הכתבה "יום ליד תעלת סואץ"

( 111) 43 '"במחנה" גיליון מס עיתוןב

  23.31.3117מיום 
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 . 3117על המזח בפורט תאופיק, יוני 

 

 
 

 )שלישי מימין(. 3117י באותו מקום בפורט תאופיק, יונ

 

 

 



 

 
 יהודה גלרט

 

 234 

יצאתי לחופשה בת עשרים וארבע שעות וכשחזרתי כבר ישבה יחידה אחרת 

בקנטרה. חברי אורי מנוחין, מ"פ פלוגת חרמ"ש של גדוד הטנקים "ֶשרמנים", היה 

 2-מעתה מושל קנטרה. החלה מלחמת ההתשה וימים אחדים לאחר פגישתנו ב

לוי אומץ לב ודבקות יוענק לו צל"ש על "גאורי נהרג. לאחר מותו ה 3117ביולי 

  עשר חברים מכוחותינו נפלו שם ב"מלחמה שלאחר המלחמה".-הה". תשערבמט

 

 מכתב לתמר
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ישבנו כשבוע . דרום התעלהלמיד לאחר קנטרה נשלחה הפלוגה שלנו  ,למזלי

פורט תאופיק. חפרנו עמדות ומחלקה אחת שלי ישבה באגם המר הקטן הבקצה 

תנו החלו לרכז אלפי טונות של ליד האגם, ובמרחק של כחמישים מטרים מא  

הגיע קטר רכבת, זה היה מאוחר יותר תחמושת וציוד שהשאיר הצבא המצרי. יום 

אגם המר. התוכנית האל עריש עד קצה הניסיון הראשון להשמיש את המסילה מ

 הייתה להעמיס על הרכבת את התחמושת והשלל. 

הפלוגה שלי דרומה לראס קיבלתי פקודה לרדת עם חלפו ימים אחדים ו

י, נדרש להתחלף אתי. מסרתי לו יסודר. יאיר דגני מגבעת ברנר, המ"פ המקביל אל

לראס סודר. נסענו  וירדתי עם הפלוגה שלי ,אגם המר הקטןהאת הפיקוד בקצה 

עם הזחל"מים דרומה ושמענו בקשר שהפלוגה של יאיר דגני נלכדה בין מצבורי 

התחמושת. התברר שיחידת קומנדו מצרית הניחה לבני חבלה מתחת למצבור 

התחמושת, וטונות של תחמושת החלו להתפוצץ סביבם. לא ניתן היה לחלץ אותם 

 שוחות שחפרנו ואיש לא נפגע. במשך יומיים. למזלם הפלוגה הייתה מוגנת ב

עמי חברי באחד המכתבים שקיבלתי מתמר באותה תקופה היא כתבה ש

טוב מכפר יהושע נפצע בחזית הסורית ביום -לב

 קראתיהחמישי לקרבות. כשהגעתי לראס סודר 

בעיתון וכך נודע לי שעמי נפטר מפצעיו ֵאֶבל מודעת 

 (. 21.1.3117-)ב

ינינו החל הוא היה החבר היחיד שהקשר ב

בשירות הסדיר ונמשך גם כשיצאנו לחיים אזרחיים. 

זכרתי אותו עומד בבגדי עבודה, מדבר וצוחק כאחת. 

מותו שבר זכרתי פגישות שלנו גם לאחר השירות. 

 .אותי
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 בספר שהוצא לזכרו כתבתי, בין היתר, את הדברים הבאים: 
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המג"ד וילות שהשאירו מאחור קודחי הנפט. וב ,בתנאים מצויניםגרנו בראס סודר 

, נ, שמעולם לא הסתדרתי אותו, היה איש צבא קבע, כבן ארבעים וחמש"שלי, ד

הסמג"ד שלו יורם. אלא שאז הביא עם בחדר אף הוא הגיע לראס סודר, והתמקם 

עשרה, והורה לסמג"ד לישון על -פקידה שלו, חיילת צעירה כבת תשעהמג"ד את ה

בוקר לכוננות נ"מ לנוכח בגג הווילה. הוא פקד עלינו לצאת כל יום בחמש 

המטוסים המצריים שהחלו להופיע מעלינו ולצלם את הכוחות. ובשעה שאנחנו 

 יוצאים לבושים בבגדי ים להתרחץ במים.  תוהמג"ד ופקיד ובכוננות הי

יום הבשעה שהקצינים דנו לגבי פעילות ( קבוצת פקודות)חד הדיונים בא

עם הפקידה. כשפניתי אליו הוא השתיק ל מסתודד יחתוההמג"ד פנה שלמחרת, 

אותי בגסות: "שתוק עכשיו! אתה לא רואה שאני מדבר עם החברה שלי". אמר 

ניתי לו וחיבק אותה. התנהגותו בישיבה והזלזול שהפגין כלפיי הכעיסו אותי, ע

והוא העיף אותי מהדיון וקבע שלא אצא לחופשה. אמרתי שלא  קשותבמילים 

 עשר ימים מסתיימים המילואים. -בעוד חמישהך ובין כך אכפת לי כי בין כ

 מפקד תורן יחידינשארתי יצאו לחופשה, האחרים כל הקצינים וכך, כש

תעתי, ביום שבת להפ לטיול באזור.עצמו נשאר בסיני אך יצא  המג"דבראס סודר. 

ָשרהודיע לי ה  בשבת. ביקורל באמנחם אבירם( שישב ברפידים  -ֶמן )שהמח"ט  ק 

  .ניגשתי לקבל את פניוואני  יצא מהמסוקהוא . מח"ט בהליקופטרהגיע ה צהרייםב

 .שאלוא ה?" . )המג"ד("איפה ד

 "יצא לסיור" עניתי. 

 ""לא הודיעו לכם שאני מגיע?

התברר שמברק שנשלח כמה ימים קודם לכן שר" עניתי. הבוקר הודיע לי הקרק "

אני לא נשאר כאן. תודיע לו  ,"אם המג"ד איננולא הגיע אלינו. המח"ט כעס: 

. והיה מעוצבן עליו הוא ככל הנראה כבר שמע על מעללי המג"ד .שהייתי כאן"

יחסו תפקודו ועל המג"ד נחרד כששמע על הביקור, אך הדבר לא השפיע על 
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, עם תום ימי המילואים, נערך מסדר סיום 3117ביולי  31-ב. חייליםל הזלזל אהמ

מרשים באל עריש, בדיוק במקום שבו נערך מסדר הסיום של מבצע קדש. גם 

 המשפחות הוזמנו למסדר ואני נסעתי הביתה להביא את תמר. 

 

 .3117ביולי  33עם תמר ליד טנק מצרי נטוש, בכביש אל עריש רפיח, 

 

 .3117ביולי  31במסדר הסיום למלחמת ששת הימים, אל עריש 

והזכיר בכאב את ארבעים החללים  דיברֶמן גם . ןיצחק רבי ,הרמטכ"לנאם  במסדר

את של החטיבה. בפלוגה שלי לא נהרג איש, אבל איבדתי חברים קרובים וביניהם 
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, 7.1.3117-יצחק יצחקי, חברי מקורס מ"פים, שנפל ביום השלישי לקרבות, ב

 בכניסה לביר גפגפה שבסיני.

 

נערכה שיחת  ,וד בביל"ולאחר החזרת הציימי מילואים,  73-עם השחרור בתום כ

קצינים בכירים , בהשתתפות פקדת החטיבה, מדרגת מ"פים ומעלהמ  בסיכום 

אני על הלחימה מהזווית שלו. סיפר כל מפקד . בשיחה, שתוכנה הוקלט, מהמטכ"ל

שהייתי המ"פ החדש ביותר  משוםרשות הדיבור בתום הסבב, אולי קיבלתי את 

חששתי יות עם המג"ד, אך אני כהרגלי לא בגדוד. חבריי המ"פים לא העלו את הבע

ולבסוף ציינתי את היחסים ולקחיה,  עשיתי חשבון לאיש. דיברתי על הלחימהולא 

העכורים שנתגלו בין אנשי צבא הקבע למילואימניקים. כן סיפרתי על התנהגותו 

 ה החבר'ה מחאו כפיים. ּבהמבישה והלא הולמת של המג"ד. להפתעתי הר  

כל מ"פ לפגישה אישית במשרדו. כל  המח"ט ֶמן בתום השיחה זימן

אמר לי: "תשמע  ֶמן. חוץ ממניסרן, -הועלו בתום המלחמה לדרגת רב יםהמ"פ

רציתי לזרוק  –יהודה, לאחר ששמעתי מה שאמרת על אנשי הקבע והמילואים 

אותו מהגדוד.  'שחררנו'נ היו נכונים. "אותך מהגדוד. הדברים שאמרת על המג"ד ד

החדש שיורש ממנו את הגדוד, יגאל מור מגבעת ברנר, מוכן לקבל את  אבל המג"ד

הגדוד בתנאי שאתה נשאר בתפקידך כמ"פ. לכן אתה נשאר בגדוד, אבל כולם 

כדי שלא  נ"מג"ד דה)וזאת על פי בקשתו של עולים בדרגה ואתה נשאר סרן." 

 יתפרש שאני גרמתי לסילוקו(.

כל בלבד יחסים קורקטיים  בינינוו הי ,למרות הערכה וכבוד הדדיים

דבריו בעיניי כקליפת השום. "אני כבר בן הפעם היו אך  ,את ֶמןצתי הער השנים.

אמרתי לו, "אני בשלהי הקריירה הצבאית שלי, אבל אני שמח  ,שלושים וארבע"

נפרדתי ממנו לשלום. )לאחר שחרורו בדרגת תא"ל נתמנה ֶמן  .להישאר בגדוד"

 (.נשרמפעל המלט למנכ"ל 
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 ובינתיים בעורף
 

 
 .3111עם מיכל ומרב, 

 

 
 .3117חיות אחרות, בחרקים ובעניינים כדרכם ברמשים, מיכל, מרב ומודי, מת
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 בערך. 3111משפחתנו. 

 

 
 ילדי גלרט בשלהי שנות השישים
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חודשיים בחזית הדרומית, רוב הזמן ליד יותר מבמלחמת ששת הימים שירתתי 

תעלת סואץ. נידיץ נשאר לבדו בעסק, הוא ידע למכור דוודים, אבל לא ידע לכתוב 

 צ'קים, לא ידע להתנהל מול הבנק, ולא ידע להוציא סחורה שנתקעה בנמל. 

כנס לסניף ישי מנוסחורה הגיע לנמל. ביקשתי ממשלוח של עשר טונות 

שלנו בבנק "הלוואה וחיסכון", יחתום על המסמכים ויעביר אותם לעמיל המכס 

 שלנו בחיפה. רק כך אפשר היה לשחרר את הסחורה. 

מה זאת אומרת?!" התפלאתי, "יש לנו בבנק " "אין לנו מספיק כסף" ענה לי נידיץ.

כשבאתי לחופשה  .ם מעולם לא השתמשנו בו"לירות ועד היו 1,333אשראי של 

מהמילואים ראיתי שהסחורה הגיעה לעסק. "כיסית את החוב בבנק?" שאלתי את 

לך תבוא" תלי כסף" ענה. התברר שהפקיד דחה אותו ב" ןלא נתבנק נידיץ. "ה

 ונידיץ ידע שאנחנו זקוקים לסחורה ולווה את הכסף מאחותו רוזה. 

ק עשרות שנים, היה לנו בו אשראי מאושר, רתחתי מכעס. עבדנו עם הבנ

שיניים. ונוסף על היותנו לקוחות אמינים, אבא הבערבותם של הדודים שלי רופאי 

ונידיץ אף החזיקו במניית יסוד של "בנק הלוואה וחיסכון" שהחל את דרכו כקופה 

הדדית. זאת ועוד, באותם ימים בנק ישראל הורה לבנקים לכבד אשראים, לא 

'קים ואפילו לתת אשראי נוסף ללקוחות שגויסו למילואים. והנה פקידי להחזיר צ

ל בקרב ואז נידיץ הזקן ֹותם כבר קברו אותי. הם חששו שאפהבנק "שלנו" בנבזּו

 יתקשה להחזיר את החוב. 

באתי לבוש מדים לבנק וביקשתי הסברים מהפקיד: "למה לא נתתם 

הסמיק וגמגם ואמר שההוראה  לנידיץ את הכסף? יש לנו אשראי מאושר!" הפקיד

דלת על השקירותיו זכוכית, דפקתי  הייתה של מנהל הסניף. עליתי למשרד המנהל

 ושאלתי גם אותו את אותה שאלה. אף הוא היה נבוך ואמר: "אולי באמת שגינו". 

אמרתי "אם טעיתם אני מבקש פרסום בעיתון שאתם מתנצלים בפני  ,"בסדר"

 .ת לא ראויה"על התנהגו 'נידיץ את גלרט'
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ענה המנהל, "אבל נהיה מוכנים לפצות אתכם בחמש מאות  ,"לא נוכל לעשות זאת"

 אני לא רציתי בו.ך לירות". זה היה סכום מכובד למדי א

אמרתי לו, "אם מחר לא אראה  ,שמע, באתי לחופשה בת ארבעים ושמונה שעות""

  ."ון התנצלות אנחנו עוזבים את הבנקבעית

הכי גדול שלהם, אבל מספיק חשוב כדי שההנהלה לא הייתי הלקוח 

אלף לירות. כשהודיע לי על כך המנהל לפיצוי להעלות את התתכנס ותחליט 

אמרתי לו בלשון בוטה: "אתה יכול לדחוף את האלף לירות לאן שתרצה. אני כבר 

ודאי שלא נהגתי כפי שאמור , ּוהגיוני במיוחדלא הייתי  .לא אהיה לקוח שלך"

 על עלבון. לא הייתי מוכן להבליג ולם אעסק,  לנהוג בעל

לבנק הפועלים(, חציתי את היום שייך שיצאתי מבנק "הלוואה וחיסכון" )

הכביש והלכתי לבנק לאומי סניף מרכז תל אביב, הרצל פינת יהודה הלוי. אדון 

שור, מנהל מחלקת חח"ד )חשבון חוזר דביטורי( ללקוחות עסקיים, קיבל את פניי 

שהיה גם )בומק(, בן דוד של אמי, ד"ר קופמן שובמקצוענות. התברר באדיבות 

רגע נתן לי אדון שור מספר חשבון, מסר -העֵרב שלי, היה רופא השיניים שלו. ּב ן

לידיי פנקס צ'קים, הציע לי אשראי של עשרת אלפים לירות )במקום שלושת 

ראי לא תהיה אלפים בבנק הקודם( ואף אמר שאם אני רוצה להכפיל את גובה האש

 כל בעיה.

והנה אדון שור עסק, ובעוד אני מספר לנידיץ על ההתפתחויות, חזרתי ל

ומנסה לעמוד על טיבם של לקוחותיו  1מבנק לאומי עובר מול החנות ברחוב השוק 

אני יצאתי מהחנות ך לא רצה שאראה אותו במשימת הריגול, אהוא החדשים. 

את פיצויים, הקרן את ברתי לבנק לאומי תנו כוס קפה. העוהזמנתי אותו לשתות א  

 ., לנידיץ, ולנידיץ את גלרטקופת תגמולים ואת כל החשבונות והחסכונות שהיו לי

 מאז ועד היום אנחנו מנהלים את חשבונותינו העסקיים בבנק לאומי. 
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 סיפורה של הנחושת  –פעם למעלה ופעם למטה 
 

כן מדי פעם, לגמרי במקרה, . לנה המתכת הספקולטיבית ביותר בעולםהנחושת ה  

יוּב כ ת   רווחים שלא חלמתי עליהם. זכיתי בו ר 

חברת האינסטלציה של  ,רווח לא צפוי נפל בחלקי בזכות חברת "חרות"

במכרז גדול לקירוי הגג של כנסיית זכתה החברה  3111בשנת "סולל בונה". 

העבודה. פחי נחושת לביצוע  טונות העשר-חמש ההזמינחברה הבשורה בנצרת. ה

הפחים לא נארזו כראוי, הושארו בארגזים על הרציף בנמל אשדוד, ונרטבו בגשם. 

ראה את כתמי הרטיבות, חשב שמדובר במי ים  האדריכל שבא לבדוק את הסחורה

ולא אישר להשתמש בהם. ומאחר שכל משלוח כזה מבוטח בביטוח ימי, הובאו 

ות את המוכתמים בעשר לכנסייה פחים חדשים וחברת "חרות" הציעה לנו לקנ

ך ובין כך פחים עם כתמים אינם מפריעים לייצור דוודים שבין כ)לירות לקילו. 

הערכתי שכמות כזו תספיק לנו לייצר דוודים במשך שנה.  (נצבעים לפני מכירתם.

מ"מ, אולם המחיר  3.11נחושת בעובי הפחי  נותטו העשר-לא היו קופצים על חמש

ולא מיהרתי לקנות את הסחורה. בינתיים המחיר לא היה אטרקטיבי מבחינתי 

 בעולם ירד ואנשי "חרות" הציעו לי לקנותה בסכום נמוך יותר.

שלכם  'ההנחה'", אמרתי להם, "היום גם הים"הבורסה ירדה בעשרה אחוז

 לשדוד אותנו?!" התמרמר נציג "חרות".  ,אינה אטרקטיבית עוד". "מה אתה רוצה

 ,ימי הצנעעניתי וזכרתי היטב את לא שודד כמוכם!" לשדוד?! אני פועל!  ?!"אני

ולא המשכנו להתווכח . ועשקו אותם כשמכרו לאבא ולנידיץ פחים בשוק השחור

העסקה. בינתיים מחיר הנחושת המשיך לרדת ואז חזרו אליי מ"חרות" סגרנו את 

 והודיעו שהם שקלו ואישרו ומוכנים למכור לי במחיר שרציתי. 

ורא עיתונות ויודע שהמחיר ירד. היום אני יכול לקנות גם אני ק !"עכשיו?

 עניתי ושוב לא סגרנו עסקה.  אותו יותר בזול"
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המחיר המשיך לרדת ולבסוף קניתי את כל הפחים בחמש לירות לקילו. 

שילמתי בשטרות דחויים לשלושה חודשים, וסיכמתי עם "חרות" שבגלל העדר 

להם, ששכן באזור התעשייה של מקום אצלי אמשיך לאחסן את הפחים במחסן ש

חולון במקום שבו נמצא היום סופרמרקט "חצי חינם". סוכם עוד שיאפשרו לי 

 להוציא את הסחורה לפי הצורך בשלבים ולצורך כך קיבלתי מכתב למחסנאי.

תו גם המחיר ואז התמזל מזלי ומחיר הנחושת בעולם החל לעלות וא  

את ארשת פניו החמוצה של  בארץ. בכל פעם שבאתי להוציא סחורה ראיתי

המחסנאי ובקושי יכולתי להסתיר את חיוכי. המחיר עלה ועלה, מכרתי את הפחים 

מחיר נמוך בעשרה תמורת ליצרני דוודים, אלה שמחו על קניית פח עבה יותר 

 יותר משהרווחתי בשנת עבודה אתאחוזים ממחירו בשוק. הרווחתי בעסקה הז

 . שלמה

 

ניהול למס הכנסה. הימים ימי טרום מע"מ, וטרום חובה הגשנו כמדי שנה דו"ח ל

תנו א   מנהליםחשבונות. תשלום המס היה מבוסס על הצהרתנו ופקידי השומה היו 

משא ומתן על גובה הכנסתנו. הבאתי ספר חשבונות אולם הפקיד לא האמין 

שעליהם אין לי חשבוניות במחירים נחושת את מוצרי הוטען שמכרתי למספרים 

שתי הקביעות היו לא  אני עובד בשבתות כמורה דרך.נוסף על כך בוהים, ויותר ג

תי. הגשתי ערעור נכונות. קיבלתי שומה לתשלום מס בסכום כפול מהרווח האמ  

כי הסכום  נובפני הוועדה המייעצת והם הורידו מעט את הסכום. ועדיין כעס

ון שלי כמורה שנקבע היה גבוה ביחס להכנסות שלנו. החלטתי להחזיר את הרישי

 . מיום מותו של אבא לא עסקתי בזהך ובין כך בין כ, דרך

בזכות חברת "חרות",  נו, לאחר הרווח האדיר שנפל בחלק3117בשנת 

. 13%בטענה שיבואנים מרוויחים לפחות  התחילו שוב פקידי השומה לרדת לחיי

 . לייבא זמניתהחלטתי שעדיף להפסיק 
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יברי משכבר הימים, אבינועם החשבון שלי וח-התייעצתי עם רואה . כּוָּבש 

הנהלת חשבונות מסודרת כדי שלא אצטרך להיכנס הצעה לביקשתי ממנו להכין 

מדי שנה בשנה למשא ומתן מייגע עם פקידי השומה. אמרתי לו: "אני רוצה 

שהעסק שלי יהיה כל כך נקי ושקוף, עד שפקיד השומה יוכל להתלונן עליי רק 

לעולם לא יוכל  ךעל העלבת עובד ציבור. אמקסימום נן ולהתלו ,בגין הפה שלי

 לתבוע אותי שוב בענייני מיסוי". 

את  וקיבל עליוכובשי הציע לרשום את השותפות שלנו כחברה בע"מ 

החברה ואותנו המנהלים )הבעלים( בפני  גהנהלת החשבונות, עריכת המאזנים, ואת ייצו

ספרי מלאי על בסיס יומי, להכין  הוא הסביר לי כיצד לנהל שלטונות מס ההכנסה.

 3-ב כרטיסי מוצרים מסודרים, לכתוב קבלות וחשבוניות והכול מתועד ומסודר.

תנאים במקרה של בינינו סיכמנו נידיץ ואני הפכנו את העסק לחברה,  3111באפריל 

 3171או  3172בשנת וחזרנו לייבא.  פירוק, התחלנו לנהל חשבונות כנדרש בחברה

ת דוודים שיוצרו אצל עדיין עסקנו במכירם כי , אבעצמנו דוודים הפסקנו לייצר

 אחרים.

 

נידיץ, בהתקף לב. הסעתי אותו יוסף בערך לקה אברהם, אחיו של  3117בשנת 

הביתה, אחר כך פינו אותו לבית החולים "דונולו" ביפו. הספקתי לבקרו וכעבור 

בעל הבית רצה לקחת ימים אחדים הוא נפטר. החנות בחזית נותרה ללא בעלים. 

את החנות שהייתה בדמי מפתח, התעקשנו שגם החנות הקדמית שייכת ל"נידיץ את 

גלרט" ובכך הגנתי על זכויותיה של אלמנתו של אברהם. עזרתי לה למכור את 

מצרי בשם יליד יהודי  ,המכונות שנותרו שם וחתמתי על חוזה חדש עם בעל הבית

לירות ולבעל הבית  33,333אברהם  . סוכם שנשלם לאלמנתו שלומרקו באס

נשמנו לרווחה, היינו זקוקים  ואנחנו נמשיך להחזיק בנכס בדמי מפתח. 1,333

יכולנו כעת לאחסן מחסנים בחצר, ולפתחנו את התקרה בין החנות לשטח שבחזית. 

 .יםשישה מטרארוכים באורך בעליית הגג צינורות 
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 במילואים ושוב 
 

, זומנתי שוב לשירות מילואים פעיל. 3111בקיץ  שנה לאחר מלחמת ששת הימים,

דרום הרצועה, באחריותנו: חאן הוצבה בהגדוד ירד לרצועת עזה, והפלוגה שלי 

בתקריות ואסונות. כיתה  גדושודיר אל בלאח. זה היה חודש מילואים  ,יונס, רפיח

מחלקת בכוננות, ושתי הוצבה כאחת ישבה בעיירה דיר אל בלאח, כיתה נוספת 

שלי נשלחה לרפיח, לפטרל לאורך הקו אחת קות החזיקו את הקו. מחלקה מחל

הירוק )מכרם שלום ועד דיר אל בלאח(, ולאייש את מחסום רפיח. יום יום עלו 

העמסנו שקי חול בקרקעית הזחל"מים והקומנדקרים, הם . כלי רכב על מוקשים

וקר הייתי בלמו את הפיצוצים ולמזלי איש מאנשיי לא נפגע ממוקש. אך מדי ב

צריך להכריח את החיילים למלא את שקי החול ולהסביר להם שוב ושוב שמדובר 

את מלחמת ששת הימים, היו שאננים, זלזלו  וּובסכנת חיים. החיילים שכבר חָ 

 וכעסו עליי שאני רודה בהם.  ,בנהלים

באחת השבתות באו אשתי ם כי לא יצאתי לחופשה כל אותו חודש, א

 בחאן יונס. וילדיי לבקר אותי 

 

הפעילות החבלנית נוסף על גם מבחינה רגשית. היה קשה הזה חודש המילואים 

הפזורים על שנבע מכוחות קטנים )העומס הפיזי עם ועל ההתמודדות היום יומית, 

בהיתקלויות אותנו. שונאים שגע עם תושבים מהמהתייסרתי , (שטחים גדולים

י יית, נשים גברים וילדים, חזרו אלפלסטינהפגישות עם האוכלוסייה האזרחית בו

ם יבריטיהחיילים נזכרתי ב. תקופת המנדט הבריטימ יתמונות הילדות של

ותיעבנו אותם.  כובשיםואנחנו ראינו בהם  ,בחוצות העירשהסתובבו חמושים 

ה עוינת. יחייל כובש מול אוכלוסי ,דו השני של המתרסמצ  עצמי אני והנה כעת 
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מהיכן אותם: "שאלתי פלסטינאים כשראיות עם ילדים הרגשה נוראית. בשיחות אק

 ,לוד"ן ללא היסוס: "מוהם ענו במהירות כוונתי הייתה היכן אתה מתגורר? ?" אתה

 . יפו"ן שלישי "מהו ,רמלה"ן "מ: עונההיה השני 

ת עזה, שנולדו במחנות הפליטים ברצוע ,כבר אז הבנתי שילדים אלה

מהם שמקומות אל הלמולדתם הכבושה, ר חונכים מינקות להאמין שעליהם לחזומ

מעיניהם של  הברחו או גורשו )כל אחד לפי הבנתו(. השנאה כלפינו ניבט

תרון היחידי יכמו היום, הגעתי למסקנה שהפ ,אז כבר המבוגרים והילדים כאחד.

מדינה בגבולות שאנו  –יסכימו ולא ירצו גם אם לא  – לתת לעם הפלסטיני הוא

 . "תכנית אלון"כדוגמת , לנו מבחינה ביטחוניתנוחים גבולות נקבע, 

מו של שוגים ומתעלמים מקיו "ארץ ישראל השלמה"החולמים על  כל

חולמים בהקיץ על שלום שוגים ו הפשרנים אנשי השמאל,וגם העם הפלסטיני. 

שלום הוא חזון שלא יתגשם בתקופה לדעתי,  נחזיר את כל השטחים.כששיבוא 

 םלא השלימו עם קיומנו עד היום. כל תקוותם וחזונם ההפלסטינאים הנראית לעין. 

 טע זר שיש להשליכו לים.נֶ להם, ואנחנו שייכת לחזור ל"ארצם", כולה 

נקים חומה לאורך הגבול,  ,ברירת מחדל. בל נשלוט בהםלכן נותרה לנו 

ההפרדה בין . נותקףאם ונגן על עצמנו  ,נמנע כניסת נשק כבד למדינה החדשה

עים לנוע בחופשיות בתוך כשהם מנּו, פעולות הטרורייע במניעת תסהאוכלוסיות 

שלוט נלא למדינה שהיא יהודית ודמוקרטית, , אנו וילדינורק אז נזכה, מדינתנו. 

 . מעצמה עלםית –כובשים אנחנו אומות העולם ש, וטענת עם זרעל 

 

ן בשבוע השלישי למילואים ירו על סיור לילי של הגדוד ליד בית הקברות בחא

קיבוץ יונס. יצאתי מיד עם מחלקת כוננות, הזעקנו את המושל הצבאי, סא"ל חבר 

סגר סביב בית הקברות  הטילחברי. החלטנו ל ,אורים, ואת הסמג"ד דני דרורי

לאורך כשלושה קילומטרים. התוכנית הייתה להיכנס בדרכי עפר חיילים ולהעמיד 
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השטח ולתפוס את  בארבע לפנות בוקר אל תוך השטח המכותר, לסרוק את

 היורים. 

הסגר כבר הושלם ואני ישבתי ליד המחסום  בערך בשלוש לפנות בוקר

אתי שני שומרים. הנחנו מחסום עם דוקרנים, והצבנו שני כובעי פלדה ובחאן יונס, 

התנכלויות לנוכח ה ,באותה עת)כדי להאיר את המחסום.  יםבוער יםלפידכעם חול 

י רכב שמגיעים מסיני לֵ שכלמחסום ברפיח ראה ניתנה הו, לכלי רכב ישראליים

חייבים לנסוע בזוגות, ואחד מהם חייב , דרך רצועת עזה ורוצים להיכנס לישראל

על פי  ,למחסום אמורים שיגיעולהיות חמוש. לכן ידענו שכלי רכב ישראליים 

 (בזוגות.להגיע  ,הנהלים

גור רכב במהירות מתוך השטח הס חהיה לילה, שקט מסביב, ולפתע הגי

בודד. היינו בטוחים שיעצור במחסום אבל הוא עשה סללום, עבר את המחסום 

ומיד אחר כך עליתי על באוויר יריתי צרור חשבתי שדרס את הזקיף שלי. לרגע ו

הרכב סטה קצת ונעצר. התברר שמדובר ברכב . גלגליםהשני בהכביש ויריתי 

נפצע מהם אחד , ריותמאחור נפגעו מהיו בשיששני הנוסעים ופרטי ישראלי, 

הגיע סמיטריילר נושא טרקטור. התברר  ומיד אחרינפצע קל ברגל. והשני בבטנו 

תרע מזלם יא. ששני הפצועים היו טרקטוריסטים שעבדו בעבודות עפר בסיני

לנסוע הביתה עם נהג פראי וחסר אחריות בשם אילן ורדי
16

. הוא לא חיכה 

ת הפצועים חבש אשרופא זעק . הולא עצר במחסוםכנדרש, ו למשאית מאחור

 אותם לבית החולים באשקלון. ופינינו 

באותו לילה כבר לא יכולתי להירדם. באתי להגן על חיים של ישראלים 

והנה גרמתי לפציעתם. המג"ד ניסה לעודד את רוחי: "עשית בסדר! פעלת נכון!" 

 .אבל הרגשתי נורא. כשתם חודש המילואים בירכתי את אלוהים שזה מאחוריי
                                                      

16
אילן ורדי הובא למשפט ובעצתי לקח עו"ד. מסרתי את עדותי והייתי בטוח רוע הנהג הפ 

ללא הרשעה מחוסר הוכחות. חודש לאחר מכן  שיישפט למאסר. אולם המשפט הסתיים
מתקין מזגנים, הוא הופיע כשעבד כ ,הוא נהג משאית ברצועה והרג הולך רגל. לימים

 הוא היה צרה צרורה. בינינווגם בקשר העסקי , ב"נידיץ את גלרט" וביקש לקנות סחורה
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מג"ד. הוא שימש כסהמג"ד יגאל מור נסע לקולומביה וחברי דני דרורי מניר בנים 

לח לחי"ם )חיל משמר שָ סיפר לי שיש כוונה להצעיר את הגדוד. הייתי בטוח שאֶ 

 ולוותר עליי וביקש ודני לא רציגאל ואבל , שאויש על ידי לוחמים מבוגרים(

שהמח"ט ֶמן, שהיה אז מפקד פו"ם פקדה. בינתיים נודע לי אר כמ"פ מ  שָ שאֶ 

בגלילות, הופתע מרצונם להשאיר אותי בגדוד ואמר: "יהודה לא יורה טוב כמו 

שהוא מדבר", דהיינו לדבר הוא יודע, אבל בחיילּות הוא לא מבריק. הדברים 

הספיקו לי כדי להחליט סופית שאני לא רוצה להישאר בגדוד. אך דני דרורי בא 

ולחץ עליי שֶמן רוצה להיפגש אתי. הוא ביקש  ,1וק ברחוב הש ,אליי לעסק

בפו"ם. לא יכולתי לסרב למפקדי הנערץ  צהרייםשאבוא לפגוש אותו לארוחת 

ובאתי לפגישה. ֶמן אמר שהוא לא התכוון, שזו הייתה סתם פליטת פה, וביקש 

פקדה. הסכמתי בשני תנאים: לתקופת ניסיון של את תפקיד מ"פ מ   עליישאקבל 

 ד, ושאקבל גיבוי מהמג"ד ומסגנו במהלך הדרך. שנה בלב

את ללמד היו:  מ"פ מפקדההמטרות שהצבתי לעצמי בתפקידי החדש כ

למלא את ייעודם לשרת את הפלוגות הלוחמות. לשם כך פקדה חיילי פלוגת מ  

לשרת את שעליהם  זכרושנות את המנטאליות של הג'ובניקים שלא תמיד לרציתי 

נו בינינו שאדבר על כך עם המג"ד יגאל מור וסגנו דני סיכמהלוחמים ולא להפך. 

 דרורי. אלא שאז קרה אסון ויגאל נהרג בקולומביה. 

מג"ד חדש אשר "לא ידע את יוסף" ולא ידע על ההסכם שלי עם התמנה 

יצאנו לאימון חטיבתי בסיני. הגדוד שלנו ישב  3173או  3111המח"ט. בשנת 

פקדה לעמוד במסדר בוקר כמו כולם, דרשתי בג'אבל ליבני ופקדתי על חיילי המ  

מהאפסנאים לספק את המדים החדשים ללוחמים, ולקחת לעצמם דווקא את 

שקים והטבחים לעמוד בלוח זמנים כנדרש הישנים. ניסיתי ללמד את הנהגים, הנ  

ת את אלה שפרקו עול הם פנו לחברי דני דרורי מחיילים. כשרציתי לרתק לשּב
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תון, בעל לב טוב ויחסי אנוש טובים, ריחם עליהם ונתן להם הסמג"ד. והוא, אדם מ

לא נותר לי אלא . פקדהחופשה. גם המג"ד החדש לא רצה להתעמת עם חיילי המ  

י את התפקיד. נסעתי כעשרה ילנסות לפנות למח"ט ששכנע אותי לקבל על

פקדת החטיבה. שוחחתי עם ֶמן אבל המצב לא קילומטרים לביר חמה שם ישבה מ  

שלא  ודאיר. סיימתי את המילואים ולא רציתי לשרת עוד כמ"פ מפקדה ּוהשתפ

תחת פיקודו של המג"ד החדש. אלא שֶמן לא רצה לוותר עליי וביקש שאמשיך 

כקצין שליטה, מעין איש קשר בין הגדוד לחטיבה. שמחתי להישאר  בחטיבהלשרת 

 רק בעת תרגילים חטיבתיים. ונקראתי למילואיםחטיבה ב
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 ום הכיפוריםמלחמת י
 

הוזעקתי למילואים בגיוס שקט כבר בשעות הראשונות.  יםכיפורהבמלחמת יום 

אשתי אמרה: "אל תמהר לרוץ, כבר לא צריכים אותך בגדוד!" אבל בשתיים אחר 

היה ברור שכל הארץ מתגייסת. נסענו  ,דרו סיסמאות גיוסוכשברדיו ש ,הצהריים

ישים היו עמוסים כלי רכב צבאיים, לימ"חים שלנו )מחסני החירום( ברפיח. הכב

ובחדשות כבר שמענו על התמוטטות קו הביצורים שליד התעלה ועל הקרבות 

 ברמת הגולן. 

בפיקודו של חיים " פטוןמסוג "החטיבה כולה ירדה דרומה: גדוד הטנקים 

שלגדות תעלת סואץ.  אןירדָ לגשר פ  עדיני נסעו על השרשראות לאורך החוף עד 

רק בודדים. כמעט כל חיילי הגדוד נהרגו או מהם נותרו או לדרך ויצשישים טנקים 

 נפצעו. שני גדודי חרמ"ש נסעו לכיוון אל עריש ומשם המשיכו לרומני. ברומני, 

קילומטרים מהתעלה, היו כל מחסני האפסנאות, הדלק, הגז והתחמושת של  31-כ

 צפון סיני. 

יסת ואתי נהג, שני ביום ראשון בבוקר נסעתי במכונית פולקסוואגן מגו

מודיעין, שהתעקשה הרטטת מחיל סרנים מבוגרים, וחיילת מילואים, ש   -רבי

להצטרף לנסיעה. ניסיתי לשכנע אותה להישאר בבסיס, אבל היא התעקשה 

 ונדחפה פנימה. 

די הדרך טנקים נסענו בעקבות הגדוד וכשהגענו לרומני ראיתי משני צ  

מוטלים מתים. בכל ימי חיי לא ראיתי מחזה  וזחל"מים שלנו פגועים וחיילים שלנו

נורא מזה. במלחמת ששת הימים ראיתי גופות של מצרים אבל מעולם לא של 

 חיילי צה"ל. והגופות מוטלות, חלקן ללא גפיים, ללא כיסוי וללא כבוד. 
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הבנתי אז שזו מלחמה אחרת, לא ששת הימים ולא קדש. התברר שזה היה 

אלוף שנשבה בשבי המצרים. כמאה -, סגןשל אסף יגורי( 237חטיבה )מ 331גדוד 

 ועשרים אנשי קומנדו מצריים הונחתו בלילה ממסוקים ופתחו על הגדוד באש

 טנקים הושמדו. 31-מחייליו נהרגו, ו 12תופת. 

אפשר לעמוד מול המראה  היה אלתנו התחילה להקיא, השרטטת שבאה א  

. סיגריות, באותו יום חזרתי לעשןהצלחתי להימנע מעישון במשך שנה הנורא. 

אפסיק שוב,  –שכנעתי את עצמי שכאשר המלחמה תסתיים ואחזור הביתה בשלום 

   זור הביתה בחיים.לא האמנתי שאחאולם 

החטיבה הסדירה כבר לא תפקדה, שמענו בקשר שלא נשאר כלום מגדוד 

נות את השרטטת מהחזית, והוא ביקש שאסיע הטנקים שלנו. ביקשתי מהמח"ט לפ  

אותה וחיילת נוספת לבונקר הבנות בבלוזה. בבוקר היה אמור להגיע אוטובוס 

 ג"כשלושה קילומטרים. הש . נסענו לבלוזה מרחק שלכל החיילותולפנות את 

הכניס אותנו לבסיס והצביע לעבר בונקר הבנות. ומסביבנו אש תופת ופגזים 

נופלים כל הזמן. בונקר הבנות היה לא יותר מאשר שני חדרים קטנים ובהן שכבו 

פנים ואני בצפיפות כחמישים חיילות שהגיעו מהבסיסים בסיני. לא היה מקום ּב  

מוד לקיר הבונקר. מהבונקר יצאה חיילת בסדיר התיישבתי בחוץ על ספסל צ

והחלה להתרפק עליי: "אתה כמו אבא בשבילי" אמרה. לאחריה יצאה גם 

השרטטת ושתיהן מחבקות אותי, ואני חושב על תמר והילדים ובטוח שלא אזכה 

לראות אותם שוב. וכך ישבנו שלושתנו, פגזים נופלים בסמוך, ואני מתפלל שיגיע 

 ש בבוקר נשמתי לרווחה. האוטובוס הגיע והחיילות נסעו צפונה. כבר הבוקר. בחמ

שלנו מול רומני. בחטיבה נשארו רק גדודי מקום ריכוז כלי הרכב חזרתי ל

הדרגים של בדרגת סרן, ריכז את כל החטיבה , מפקד מחנה מלכיןחרמ"ש. 

במגרש חנייה ובו מצבורי נשק ותחמושת, עשרות מכליות דלק, משאיות החטיבה 

תחמושת בעיקר פגזים לטנקים, ומשאיות של מזון ואספקה. בשטח לא גדול  עם
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הצטופפו שישים או שבעים כלי רכב מסוגים שונים. פתאום הופיעו שלושה מטוסי 

"סוחוי" מצריים בשמים והחלו להפציץ אותנו. עזבנו את כלי הרכב, אני יצאתי 

סמוכים. פחד נוראי וכולנו רצנו בבהלה להסתתר בין הדקלים ה ,מהפולקסוואגן

שקשה לתאר במילים. אזור הדקלים הפך בלילה לשירותי שדה ואנחנו נשכבנו 

 משותקים מאימה על הטינופת.

רום ברומני, ממש י, בכניסה למחסני החפצצה אחת נפלה על המחסום

פצצה שנייה פגעה בשער. "ג שכשישים שעמדו קוהרגה שני חיילים  מולנו,

מקץ דקות אחדות הופיעו שני  החלו להתפוצץ.והם ל בלוני גז לבישובמצבור של 

וכיבה את  מסוק"מיראז'ים" שלנו והפילו את מטוסי האויב, לאחריהם הופיע 

 בלוני הגז.בהשריפה שפרצה 

מפקד המחנה, התברר שהוא איננו. מכשיר הקשר  מלכיןהלכתי לחפש את 

המפקד איננו רם ממעגן מיכאל. אמרתי לו שצבי לא עבד ונסעתי לבלוזה למח"ט 

אבל המחנה נראה כמו צאן בלי רועה. או סתם נעלם, ולא ברור אם חטף הלם קרב 

ואמר: "מעכשיו אתה המפקד בשטח, הדרגים המח"ט החליט למנות אותי למפקד 

החיילים הרחיק את ל היה לותך!" החשוב מכהסרנים שבאו א  -תיעזר בשני רבי

מסוכן היה  תר לציין עד כמהֹולמממצבורי הנשק ולפזרם בשטח. ואת כלי הרכב 

 ריכוז הכוח, פצצה אחת מדויקת וכולם נהרגים. 

שבו היו מעין פירמידות קטנות. שטח אחורה ל הדרגיםבלתי את כל הֹו

הוריתי לכל הנהגים לחפור שוחות אישיות. פיזרתי את עשרות כלי הרכב לאורך 

ואמרו "ברכת  כמה קילומטרים. זה היה בערב סוכות והחיילים הדתיים התפללו

 הגומל". 

, מפקד המחנה. "קח את הפיקוד!" אמרתי מלכיןבלילה חזר והופיע סרן 

לו ושמחתי למסור לו בחזרה את תפקידו. בינתיים ריכזתי את כולם בצפיפות 

עוד לפני זריחת השמש, יש להתפזר  ,ללינת לילה, אך נתתי הוראה שלפנות בוקר
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, דקות אחדות לאחר ההתפזרות, שוב ולהתחפר במקומות הקודמים. השכם בבוקר

. הוא הסתתר מלכיןהופיעו מטוסי אויב בשמים. שוב הופצצנו ושוב נעלם סרן 

קשר: "אני לא רוצה בלי  הורהבזחל"ם שלו בין העצים ולא יצא משם. המח"ט 

 לשמוע עליו! אתה נשאר המפקד בשטח!" 

מדי יום שלחתי שיירת אספקה לתעוז
17
עם מעוז "יורם" ושמרנו על קשר  

"בודפשט" בפיקודו של מוטי אשכנזי. המשאיות נסעו בדרכים מופגזות לאורך 

די הכביש החוף, בין בלוזה לבודפשט, כעשרה קילומטרים לכל כיוון, כשמשני צ  

 ביצות טובעניות. 

דרום בבאר שבע. שוחחתי התגבורת מפיקוד שלוש משאיות הגיעו אליי 

, תתפרשו בשטח, תחפרו בורות נהגים ואמרתי להם: "חבר'ההעם שלושת 

כחמישים מטרים זה מזה, כי כול בוקר מפציצים אותנו מטוסים  ותתרחקו

   מצריים". הנהגים קיבלו פיק ברכיים, השאירו את המשאיות וברחו.

לתעוז  סרן דב בן אמיתי הוביל בדרך כלל את שיירת האספקה-רב

את המשפחה. "ומי יוביל צא לחופשה וייסע לבקר . יום אחד אמרתי לו שיֵ "יורם"

בן אמיתי נסע, קצין  .את האספקה?" שאל אותי, "אני אחליף אותך ביומיים האלה"

האספקה החליף אותי, ואני הובלתי את שיירת האספקה והייתי מאושר שאני 

מסייע ללוחמים בקו הראשון. כשבן אמיתי חזר נסעתי לראשונה, לאחר 

המשפחה. למחרת נפרדתי מאשתי  כשבועיים, לעשרים וארבע שעות לראות את

 ומילדיי וחזרתי לחזית. 

נכנסה יחידת קומנדו מצרית דרך הים ולפנות בוקר ות לילבאחד ה

אבנר בן אליעזר, סרן -נהרגו, ביניהם רב רביםהתקיפה את שיירת האספקה שלנו. 

כשנודע על ההתקפה הוחלט בפיקוד לשלוח מ"מ בפלוגתי במלחמת ששת הימים. 

מפקד שמעתי את קולו של הסמג"ד וחלק מחיילי הגדוד נשלחו לקרב.  דניתגבורת. 
                                                      

17
והמוצבים לב" נקראו מעוזים, -המוצבים הקדמיים שנבנו לאורך תעלת סואץ ב"קו בר 

 ק"מ מזרחה נקראו תעוזים. 11-העורפיים שנמצאו כ
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 בואיבדנו זה היה קרב נורא. " תגמרו עליהם! "נפנפו אותם! :עק בקשרוצ האוגדה

בסופו של דבר הקומנדו המצרי חוסל או ברח והקשר חיילים, מיטב הבחורים.  12

  דש. ט" חּוש"בודפ עוזעם מ

שנייה הר עברו לאפריקה. הארמיה החלה צליחת התעלה וחיילי הסדי

להתמקם  ושלנו נשלח דרגי החטיבהנסוגה והארמיה השלישית הייתה מכותרת. 

בבסיס "קטיה" ליד בלוזה, מחנה של הצבא הסדיר. בעודנו מתארגנים בו הופיע 

ומודיע: "אני מפקד המחנה!" "תפדאל" אמרתי  ",מפקד הנעלם"ה, מלכיןסרן 

 ומסרתי לידיו את הפיקוד.

אספקההטל, סגן קצין -קחתי עמי את דני ברל
18

, ואת יורם, קצין 

טנקים ה ליד עברנונסענו כעשרים קילומטרים למפקדת האוגדה. בדרך , והשליטה

ר , זחל"מים מפויחים, צה"ל בימיו הקשים ביותר. יכולנו רק לשעֵ שלנו שרופיםה

 כמה נפגעים יש לכוחותינו. 

פקד האוגדה, ששון. הכרנו עוד נכנסנו אל הקרון שבו שכן משרדו של מ

מהשירות הסדיר כשהיינו שנינו מ"מים צעירים אצל משה בריל. ביקשתי שחרור: 

חזר לפקד על המחנה, ואצלי בבית  מלכין"המלחמה באזור שלנו נגמרה, סרן 

 השארתי שותף זקן בעסק" נימקתי. 

 –שכנעתי אותו והבטחתי שאם יזדקקו לי . המח"ט לא רצה לשחרר אותי

הוא שחרר את שלושתנו.  ,רצון בולט ובשפתיים קפוצות-באי ,חזור מיד. לבסוףא

לקחנו את  ,עלינו לקומנדקר, טסנו ל"קטיה" וכבר עוד לא הספיק לסיים את דבריו

מטורף נהג הנשק והציוד שלנו, ונסענו בטנדר לאל עריש. משם תפסנו טרמפ עם 

מטורף הזה יהרוג אותנו' שטס בחולות עד רפיח. 'לא נהרגנו במלחמה ועכשיו ה

חשבנו שלושתנו. בצומת רפיח ביקשנו לרדת, המשכנו בטרמפ נוסף למשמר הנגב, 

 ובשתיים לפנות בבוקר הגעתי הביתה. 
                                                      

18
שר לחזית. היום הוא יהיעם פרוץ הקרבות בלימודים בארה"ב והגיע אז היה טל -דני בר 

 .אוניברסיטת תל אביבפוליטית ב-פסיכולוגיה חברתיתפרופסור ל
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ונידיץ התרגש מאוד לראותי. אולם החופשה  ,בבוקר חזרתי לרחוב השוק

. משדה התעופה בתל חטיבהשלי לא ארכה יותר משבועיים ונתבקשתי לחזור ל

פקדת החטיבה שישבה בג'נייפה ב טסנו במטוס הרקולס לפאיד ומשם נסעתי למ  אבי

 שבאפריקה. 

 מלכיןבשבועיים שחלפו חלו שינויים במצבת כוח האדם בחטיבה. סרן 

נה חברי יהודה צולעי לפקד על המחנה. כדור תועה שוחרר מתפקידו ובמקומו מּו

 לפקד על המחנה. ושוב לנה לבית חולים. לכן נתבקשתי ּופגע בצולעי והוא פ

קשיים כלכליים לנקלעו מהם חיילי המילואים שירתו כבר חודשיים, רבים 

שירות לפתרון הבעיות משפחתיות שונות. חיילי הסדיר יכלו לפנות לקציני תנאי ול

רם את צבי למילואימניקים לא הייתה כתובת. לכן זימן המח"ט  ולםבעיותיהם, וא

כמוני מ"פ בששת הימים( וביקש ממנו לשרת יאיר דגני מגבעת ברנר )שהיה 

בזה?! אין לי  ן. יאיר נבהל: "אני קיבוצניק, מה אני מבי)תנאי שירות( כקצין ת"ש

החליט המח"ט  .רק לא זה" –מושג איך לטפל בבעיות סוציאליות, כל תפקיד אחר 

להיות קצין ת"ש ביקש , ואילו ממני דגני למפקד המחנה במקום צולעילמנות את 

 בתי. חטי

יש שלי המח"ט הסביר . לא ידעתי מה כולל התפקידשעל פי אף  ,הסכמתי

לראיין את האנשים הזקוקים לעזרה, לבדוק את תלונותיהם, לפנות לעזרת הביטוח 

טפרסון דוד חייל המילואים לאומי, ובמקרים מיוחדים נוכל להיעזר בקרן שייסד ה

 שלו ואת נהגֹו לוֹוונית הוֹולעזרת משפחות נזקקות. המח"ט העמיד לרשותי את מכ

 הצמוד. 

בשבוע הראשון הסתובבתי בחטיבה וראיינתי את כל החיילים שפנו 

נשארתי בצפון, ביקרתי אצל השני תית. בשבוע לרובם הייתה מצוקה אמ  . לעזרה

המשפחות ובמקומות העבודה של החיילים וניסיתי לפתור בעיות. בשבוע שלאחר 

אפריקה לשוחח עם החיילים. וכך במשך כשלושה מכן ירדתי שוב לקו הראשון ב
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חודשים שירתי שבוע שבוע: שבוע בחטיבה כעובד סוציאלי, ושבוע בצפון בניסיון 

 המצוקה.  אתלמצוא פיתרונות ולהקל 

טור ב"מעריב" במלחמת יום הכיפורים מדי שבוע העיתונאי יגאל לב כתב 

איין גם אותי והדברים "מיומנו של קצין קרבי". הוא הסתובב באוגדה שלנו, ר

מיומנו  –. לאחר המלחמה יצא לאור ספרו "שמש שחורה "סוף שבוע"פורסמו ב

בהן בהיותי עסקתי שכמה דוגמאות מתוך עשרות פרק אחד מתאר  .של קצין קרבי"

 . קצין ת"ש
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 –הוצאת "ביתן", ת"א תשל"ד , מיומנו של קצין קרבי" –"שמש שחורה יגאל לב, מתוך: 

 . 317-311, עמ' 3174
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 .  342-343שם, עמ' 
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בעלה של אמציה יל, אחיו של גיסי . מנחם אית משפחתנופקד גם אכבד אסון 

, נקרא כמו כולנו במילואיםאחותי, שהיה טייס אל על באזרחות וטייס סקייהוק 

 ,בעת תקיפת מטרות ליד "החווה הסינית" ,3171באוקטובר  31-למילואים. ב

הופל מטוסו. חודש ימים לא ידענו אם נפל בשבי או נהרג. הטייס השני, בן זוגו 

ראות אם נחת בשלום ושמו לא הופיע ברשימות השבויים, אך לגיחה, לא הצליח ל

 כולנו המשכנו לקוות שהוא ניצל ונמצא בשבי. 

במהלך מלחמת יום . עצמאותאביו מישקה היה מ"פ בגבעתי במלחמת ה

לעתים קרובות במכוורת שלו בנחלת יהודה, וניסיתי  הכיפורים ביקרתי אצלו

שרוי בדיכאון עמוק. כחודש לאחר  תנו לא הבין שמישקהלעודד אותו. איש מא  

הפלת מטוסו מצאו בסיני את שברי המטוס ואת גופתו של מנחם. הוא השאיר 

נסע אביו הוודאי משנודע דבר מותו תי בנות קטנות. ריון ושיאחריו אישה בה

, שבה את. על הגבעה הזניצניםקיבוץ מ ה, כקילומטר מזרח11מישקה לגבעה 

התאבד בירייה. בבית העלמין  הואנלחם כקצין בגבעתי במלחמת העצמאות, 

 .הלב נשברבראשון לציון נערכה הלוויה כפולה לאב ולבנו. 

 

פשטתי את המדים, לאחר קרוב לשישה חודשי מילואים.  3174 סבמר 31-ב

 שפחתי ולעסק ברחוב השוק, ונשמתי לרווחה.  חזרתי למ
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 " עמותת אגרוף ורומחעזרה הדדית וחברּות ב"
 

)לאחר שישה  במלחמת יום הכיפוריםפעיל מילואים שירות לאחר ששוחררתי מ

בתפקידי כקצין ת"ש חטיבתי. מוסה פלד, אב שכול נתבקשתי להמשיך חודשים(, 

ציני ת"ש בצה"ל לכנס בבית הצנחן בעצמו, ומייסד יד לשריון, הזמין את כל ק

ברמת גן. הוא תיאר בפנינו את הטיפול במשפחות השכולות בצנחנים והציע שגם 

אנחנו, קציני הת"ש בחטיבות השריון, נקים עמותות שיסייעו למשפחות החללים 

 תן. וישמרו על קשר א  

הדברים נפלו על אוזניים כרויות והקמתי את "עמותת אגרוף ורומח למען 

ופלים ומשפחותיהם" )אגרוף ורומח מסמלי החטיבה(. שימשתי כיו"ר העמותה, הנ

טפרסון, אריה אייזנבך כגזבר, עורך דין וחברים נוספים, דוד מי התנדבו בה ויחד ע  

 כולם לוחמים מהחטיבה. 

שנים רבות התמסרתי לפעילות בעמותה. תחילה השגנו את כתובותיהן של 

. אספנו תמונות וחומרים, והוצאנו גיליון לזכר המשפחות השכולות וביקרנו אצלן

יותר משישים נופלי החטיבה במלחמת יום הכיפורים. פרסמנו חוזר להורים, 

לאלמנות ולילדים היתומים, הודענו להם על הקמת העמותה והזמנו אותם להיות 

העברת האנדרטה שהוקמה לאחר מלחמת פעלה גם למנו בקשר. העמותה שלנו ע  

 ד רפידים. ששת הימים לי

 

 

האנדרטה ברפידים ליד 

 שרידי הרכבים 
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עשר מאנשי החטיבה שנפלו -הוקמה מאבן בזלת לזכר תשעה ברפידיםאנדרטה ה

 ,האנדרטה נשברה לארבעה חלקים גדולים, ואנחנובמקום.  נערךבקרב לילי ש

של משרד הביטחון, העברנו אותה לשפלת לוד, ת החייל בשיתוף המחלקה להנצח

לידה אזכרה לחללי החטיבה. תלמידי תיכון  מתקיימתאלה. כל שנה ליד בית נב

מרמלה ומכפר סבא נהגו לטפל באנדרטה, לנקות את סביבותיה ולערוך לידה טקס 

 . ביום הזיכרון לחללי צה"ל מכובד

ערכנו למשפחות הנופלים אירועים שונים כמו: ימי כיף בבסיסי החטיבה, 

. ןולזכר יקיריה ןלכבוד אירועה בשנה הכנו מדי שנומתנות לילדים, סיור בסיני, 

כדי לגייס כספים, נהגתי לצאת ליחידות ביום האחרון לשירות המילואים שלהן 

את דמי  למענהביקשתי שיתרמו ולספר למילואימניקים על העמותה ועל פעילותה. 

רוב המילואימניקים נענו  .ליום שירות ₪ 3.31הכיס שקיבלו בסיום השירות בסך 

ברצון. אני תרמתי מדי שנה ביד נדיבה לעמותה, וכן נהגתי לקנות כיבוד ותרמו 

תרם אוטובוס להסעת המשפחות  "הוועד למען החייל"ושתייה לטקס יום הזיכרון. 

 ופרסם על חשבונו מודעה בעיתונות יומית על מועד הטקס.

היום מנוהלת העמותה על ידי ממשיכי דרכנו, אך כל שנה ביום הזיכרון 

, מודות לי, וזוכרות את פעולות אותי אותי המשפחות השכולות, מחבקות קיפותמ  

 ההנצחה שיזמתי.
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 . 3113בטקס זיכרון לחללי החטיבה, יוני 

 

הפכו את החטיבה הוחלט לצמצם את מספר החטיבות בצה"ל. תחילה  3111בשנת 

פקדת כוחות שלנו לחטיבת חי"ר )שלושה גדודי חרמ"ש בלי טנקים(, וצורפנו למ  

 טקסנערך השדה. אחר כך הוחלט לפרק לחלוטין את החטיבה. לקראת פירוקה 

ואף הוצאנו  ,בפארק הלאומי ברמת גן, באו אלפי לוחמים ובני משפחותיהם חגיגי

 חוברת לסיכום פעילותה.

טיבה חרה לי מאוד, שהרי איש לא מפרק את גולני, או את אולם פירוק הח

לחמה במלחמת קדש )אז היה  ,"חטיבת אגרוף ורומח" ,גבעתי. החטיבה שלנו

(, ובמלחמת יום הכיפורים 13-ל ּהספרנה מ  (, במלחמת ששת הימים )שּו27מספרה 

תי בכוח גרנית (. כתבתי מכתב לרמטכ"ל דן שומרון, שלחם א  234)כחטיבה 

את מורשתה מת ששת הימים. ביקשתי שלא יפרקו את החטיבה, אלא יעבירו במלח

לחטיבת שריון אחרת. הזכרתי במכתבי שזו חטיבת שריון מילואים הראשונה 
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בצה"ל, בעלת דגל, סמלי גדודים, היסטוריה, מסורת ומורשת קרב, ושירתו בה 

ו יתי לשכנעהרמטכ"ל וניס אלפי חיילים. הוזמנתי לפגישה בקריה, פגשתי את סגן

כעבור זמן קצר קיבלתי תשובה שהרמטכ"ל השתכנע מדבריי  ה.החלטהלחזור מ

לחטיבת טנקי מרכבה מילואים העביר את מורשת החטיבה וסמליה הוחלט לו

פגש אותי, קיבל  בראשית דרכה(. המח"ט עמוס מלכאמו )כ 27 כיום רּהספומ  

"חטיבת אגרוף  ,רבשמחה את התג הישן והחליט להשאיר את שם החטיבה כבעב

 ורומח".

 

 ת האגרוף והרומחחטיבצה"ל באנדרטה לחללי זיכרון לחללי ביום ה

 

, בהגיעי לגיל חמישים וחמש, אבל 3111בשנת  מילואיםשוחררתי ממערך ה

 בערך.  2332נת המשכתי לפעול בעמותה עד ש
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נשא דברים  ,ביום הזיכרון לחללי החטיבה ,2337בשנת יום כיפור סמוך ל

. התרגשתי מדבריו , מנחם אבירם )ֶמן(במלחמת ששת הימים מפקד החטיבה

אליו ומתשובתו  יחלק ממכתב .הוקרה והערכה לדברים שנשא וכתבתי לו מכתב

 מצוטטים להלן: 
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 :ןלמֶ  ימכתבמתוך 

 "שלום מן! 

תי לאחרי ששמעתי את הדברים שנשאת ביום הזכרון האחרון לחללי החטיבה לא יכו

 כמובן( עליהם. המילים נתקעו בפי ולא יכולתי ,לסדר היום מבלי להגיב )לחיוב לעבור

 בע"פ וכפי שהבטחתי אני כותב... ןלהביע

יחסים קרובים במיוחד לא  ,ולבסוף מן, כפי שכבר אמרתי בפגישתנו האחרונה

אך מאידך רציתי שתדע  .היו בינינו ואתה הגדרת זאת טוב ממני "היחסים היו קורקטים"

שלמרות הדברים החריפים שהשמעתי לפעמים הערצתי וכיבדתי אותך כמפקד לדוגמא, 

שימשת לי דוגמא של ים מהמוכשרים ביותר שהכרתי. ים חושב וכמנתח מצבים פוליטכאד

 –דאי יודע איזה מח"טים היו לנו ומפקד ואדם בכל דרכי הצבאית וגם לאחריה... ואתה בו

י ילב, דרך ברן, אריק שרון שגם הם לא קוטלי קנים היו, אך אתה עלית )בעינ-מחיים בר

שארו לנו שנים רבות לחיות )מקסימום ארבעים( רציתי ון שלא נולפחות( על כולם. מכי

 שלא לפספס ומצאתי הזדמנות זאת כשרה להביע את רגשותיי. 

 בברכה שלך

 יהודה גלרט"

 
 מתוך מכתב התשובה: 

קווי אישיותך ותכונותיך.  יםאור קורותיך מאז גיל הנערות מדגישיהודה שלום רב...תי"

בה בחיים גם בצה"ל וגם כאזרח, והנך יכול זהו יהודה שלא הכרתי קודם. הספקת הר

 להיות גאה במעשיך ובהישגיך...

תכן כי באחד הימים אאגור מספיק ירפת וזה מסקרן אותי, וייתי בחוברת שצנעיי

. דוד טפרסון, אתה יהודה ושאר חברי יאנרגיה כדי לבוא לראות את הדברים בעיני

 ד מוקיר.ואני מאעושים עבודה חשובה אותה  13העמותה להנצחת חטיבה 

 "להתראות מן.

 

מאז כתיבת המכתבים התהדקו הקשרים בין ֶמן לביני, ונשכחה מזמן התקופה 

 הארוכה והצוננת שאפיינה את יחסינו בעבר.  
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 רידה מיוסף נידיץהפ
 

זה(. ובערוב ימיו, בהיותו כמעט בן שבעים, סבל יוסף נידיץ מטרשת נפוצה )סקלור

ם שונים בגופו. פתאום לא יכול היה להזיז את ידו, אחר כך המחלה פגעה באזורי

. בהתמדה ובחריצות כתמיד המשיך יוסף לעבוד –את רגלו, אבל כל עוד יכול היה 

שכנעתי אותו להמשיך: "אתה כמו אבא שלי, תמיד הוא רצה לפרוש לגמלאות אך 

לו.  מרנהגתי לואתה מכיר את הלקוחות ויודע לענות לטלפונים, אני זקוק לך" 

לע ובקושי הגיע נידיץ לעבודה באיחור יחד עם בנו. הוא צָ  3174בוקר אחד בשנת 

דיבר, שיתוק פגע ביכולת הדיבור שלו. "אני רוצה להיפרד. לא יכול להמשיך 

נאמן להחלטה שקיבל עוד עם אבי שלא להכניס את הילדים לעסק,  .לעבוד"

 עת להיפרד. הגיעה ה. החליט נידיץ שלא הוא ולא ילדיו ימשיכו

יאבינועם באנו לפגישה עם  רואה חשבון שלנו, שהיה גם הבורר  כּוָּבש 

המוסכם על שנינו. כובשי אמר: "תסגרו את העסק לשלושה ימים, תעשו ספירת 

עוד בעת רישום העסק כחברה סוכם  .וי"מלאי ועל סמך המלאי אעשה הערכת שֹו

ישלם לו את השווי  ,שמי משני השותפים שירצה לקנות את החצי של השני

בתשלומים במשך שנתיים. ניגש אליי בנימין, בנו של נידיץ, ואמר לי בשקט: "אני 

אבל אני לא מבין דבר וחצי דבר בעסק שלכם, הייתי רוצה  ,מקווה שלא תיפגע

נפגעתי אך  .להביא חבר שלי עורך דין במקצועו להיות נוכח בספירת המלאי"

  הסתרתי את העלבון והסכמתי מיד.

בבוקר שבו היינו צריכים להתחיל בספירת המלאי הגיע בנימין לבדו. 

"איפה העורך דין?" שאלתי, ובנימין במבוכה גדולה סיפר לי שכשנודע לאביו 

שברו לך הרגליים יעס ואמר לו ביידיש: "שיעם וכָ זָ  ,שהוא ביקש להביא עורך דין
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לגנוב ממני  רצההודה והידיים בטרם תכניס לעסק עורך דין!" ועוד הוסיף: "אם י

עורך דין שלך?! אני בוטח בו יותר מאשר אני ההיה מחכה עד שתבוא עם לא הוא 

"אתה תרשום מה שיהודה יגיד לך! מה שיגיד : על בנובו בערה בוטח בך!" חמתו 

  "!תוזה קדוש! ואל תתווכח א  

ולאחר ספירת המלאי  ,ספרנו שלושתנו: בנימין, העובד שלנו סמי, ואני

לירות. זה היה סכום עתק שעלה על כל  322,333ת השווי חצי מהעסק היה והערכ

הרווחים שיוסף ואבא הרוויחו יחד בשלושים שנות עבודתם המשותפת. הוסיפו 

לירות מוניטין וזה היה הסכום שהייתי חייב לנידיץ. באותה עת  33,333להם גם 

יים. לקחתי התחילה אינפלציה ולא רציתי למשוך את התשלומים על פני שנת

בתוך שלושה חודשים. בשנת ושילמתי קניתי מנידיץ את חלקו בעסק  ,הלוואות

 נפרדנו לשלום.  3171

 

 ליפול ולקום מחדש
 

גרות חוב צמודות יקנתה בכסף אעסק, והיא שלה בחצי את המשפחת נידיץ קניתי מ

בעקבות מלחמת יום , 3174ואילו אני הפסדתי את הכול בשנת . והרוויחה טוב

 פור והשפל הכלכלי. כי

, הביקוש לנחושת גדל עולמי פרץ משבר נפטלאחר שנפרדתי מנידיץ, 

חסר ניסיון בעולם היבוא, והזמנתי ו הרקיע שחקים. הייתי עדיין "ירוק" ומחירּה

שהמחיר חששתי נחושת במחיר קבוע שכלל את חומרי הגלם והעבודה. ומאחר ש

שלושה הבאים, -תחילה לחודשיים ימשיך ויעלה התחלתי להזמין לחודשים הבאים,

בשוק הנחושת שבחשבון הביא ואחר כך גם לעשרה חודשים מראש, וזאת בלי ל

 גם ירידות. יש 
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לירות שטרלינג לטונה  433המחיר לנחושת בבורסה בלונדון היה 

לירות שטרלינג  3,133-מחירה ל נסקתוך חודשים אחדים אך , 3174בתחילת 

( .דולר לטונה צינורות 1,133ה לי סחורה שעלתה היית 3174לטונה. )באוקטובר 

בתחילה מכרתי והרווחתי אבל אז החלו מחירי הנחושת לרדת )בשלושה חודשים 

ולי עדיין היו הזמנות במחיר  (213-לירות שטרלינג לטונה ל 3,133-הם ירדו מ

והסחורות ממשיכות להגיע. התחלתי למכור במחיר הקרן, הפסדתי כל  ,הגבוה

וקיבלתי  ,יתי בדרך לפשיטת רגל. שילמתי על הסחורה במזומן בנמלהיוהזמן, 

 תשלום מהלקוחות רק כעבור שלושה חודשים.

היא תמר אשתי, בתפקידה כמנהלת החשבונות של החברה )ועדיין 

(, חזרה ושאלה: "מה יהיה?" היה ברור לשנינו 2333ממשיכה בכך עד היום, 

ל היה ולא היו שייכות לי, הכ –סק שאנחנו רק צוברים הפסדים. כל הסחורות בע

. ירד לטמיון –וללקוחות. כל מה שאבא, נידיץ ואני צברנו  קים, לספשייך לבנק

הפרטי בחולון קירות של העסק ברחוב השוק, הבית ה תנשארו לי רק ארבע

. "אל תדאגי, בחולון שהתחלנו בבנייתו, והדירה שבה התגוררנו ברחוב חנקין

 הייתי מנסה להרגיע את תמר. ור את הדירה"במקרה הגרוע ביותר נמכ

ואפילו פקיד  קדמותהמצב הקשה נמשך כמעט שנה. קיבלתי פטור ממ  

השומה נבהל כשראה את ההפסדים. אבינועם, רואה החשבון שלי, הרגיע אותי 

 ואמר: "יהודה, בזכות ההפסדים האלה לא תצטרך לשלם עשר שנים מס הכנסה". 

באפריל  3-נה אחת לא שילמתי מס. בכי רק ש ,אבינועם טעהלא שא

 הסיוט כשקיבלתי את ההזמנה האחרונה שקניתי במחיר גבוה. תם 3171

באותה תקופה היו יבואנים שהכריזו על פירוק מרצון, סחורות הגיעו 

. ספקים מחו"ל הפסידו כספים, יבואנים מהנמל לארץ ואיש לא בא לאסוף אותן

שטו את הרגל וסגרו עסקים. אדון ניסו להתמקח עם המפעלים, ואחדים אף פ

למשל, בעל חברת "מלך צנרת הנחושת", אחד היבואנים הגדולים באותה  ,שפיגלר
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עת, התחכם, השאיר את הסחורה בנמל, הכריז על פירוק מרצון בשני עיתונים 

נחושת, צנרת כנדרש, אבל עשה זאת בעיתונים זניחים. וכך נשארו בנמל מאה טון 

בשנה שלמה. משלא הגיע התשלום פנו היצרנים מבלגיה  יותר ממה שייבאתי אז

לסוכן גטניו לברר מה קרה. גטניו פנה לבנקים, הבנקים הודיעו שהסחורה לא 

יצאה מהנמל, ובינתיים, עד שנודעה האמת, נותרו הצינורות בנמל אשדוד. לאחר 

 כעשרה חודשים פנה המפעל בבלגיה לגטניו שיערוך מכרז בין היבואנים בארץ

היצרנים היו אמורים לקבל החזר מחברת הביטוח )סה למכור את הסחורה. וינ

ר את הנזק הציעו למכור זעֵ ובהמשך לתבוע תביעה משפטית, אולם בינתיים כדי למ  

  (את הסחורה.

 3,133הסחורה עלתה אז  גטניו פנה לכל היבואנים והציע את הסחורה.

ל את הצינורות במחיר בלבד. ידעתי שלא אקב 3,333לטונה ואני הצעתי  דולר

 הזה. המתחרים שלי הציעו מחירים גבוהים יותר. 

בראשה עמדו ארבעה ש ,ייגדולה למד החבר ,גם "אספקת מתכת"

נדל, ניצול  ,שותפים שואה מבוגר ממני הנקלעה לקשיים. אחד השותפים, אדון מ 

לבקר אצלי בעסק. הוא ביקש נהג מדי פעם ומהשותפות בעשרים שנה בערך, פרש 

 אחדים אחוזיםלמני לייבא בשבילו פליז ללקוחות שנותרו נאמנים לו בתמורה מ

מנדל  מהרווח. בעודו יושב אצלי נכנס גטניו וסיפר על הסחורה שנותרה בנמל.

הציע שיבוא אתי לנמל אשדוד כדי לראות את הסחורה ולבדוק שאינה פגומה. 

ף היה מוכן לעזור לי ראינו שהסחורה במצב טוב ומנדל עודד אותי להציע מחיר, וא

 בקנייתה. 

למרבה ההפתעה, המפעל בבלגיה העדיף למכור דווקא לי לאור ניסיונו 

הטוב אתי. הם טענו שאני היחיד אשר גם כשהמחירים היו בשפל לא התחמקתי 

מתשלום ושילמתי על כל הסחורה שהזמנתי כנדרש. למדתי שיושר והגינות 

שהוא והציע תי ואולם מנדל הרגיע א השתלמו לי כלכלית. קצת נבהלתי מהכמות,
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ק עם "נידיץ את גלרט" את ההשקעה וגם את הרווחים כמובן. סוכם שאוציא ויחל

את הסחורה בשלושה משלוחים ובינתיים המפעל ישלם את מחיר אחסנתה, ואף 

קים. זה היה שיעור חינוכי חשוב בשבילי. כשהוצאנו את ייתן לנו אשראי ספ

מחירה  דולר 3,333-עלות. אותה סחורה שקנינו בהסחורה החלו המחירים ל

משלוח השלישי שכמעט הכפיל את עצמו. בבתוך חודש או חודשיים, עד האמיר 

הנחת להם ו תּנלטונה. מנדל מצא הרבה קונים, נ   דולר 2,333-לכבר הגיע מחירה 

 לירות 73,333-שהסתכם ב 43% ברווח היה חלקֹומזומן, ועל פי ההסכם בינינו 

 .סכום עתק באותם ימים, בערך

והשאיר  ,יבואן מחיפה פעל כמו שפיגלרהתברר שזמן קצר לאחר מכן 

סחורה שהזמין מחברת "וולוורין" הקנדית בנמל חיפה. שוב פנה אליי הסוכן, 

יוסף קורין, והציע לי את הסחורה. הפעם בלי שותפות עם מנדל  הפעם היה זה דוד

  ח.מכרנו אותה ברוושוב קנינו את הסחורה ו

שוב התמזל מזלי. הגיעה אליי גברת פרידמן, הראתה לי  3171בשנת 

צינורות כאלה, שישה  נות"יש לי יותר משלושים טו צינור נחושת דק ורך ואמרה:

ליות, ברז  -בעלי חנות למתכות אלבעבר היא ובעלה היו  .מטרים אורך כל אחד"

סידו כספים כך לאחר פטירת בעלה בנם ירש את החנות, וכמו עסקים רבים שהפ

גם להם. הבן החל לעבוד ב"המשביר המרכזי" ואמו המשיכה לעסוק במסחר. קרה 

אותם במחיר שלוש לירות וחצי לקילו, מחיר פסולת, אבל אני קנות "תוכל ל

 אמרה לי הסוחרת.  .מבקשת חצי לירה על כל קילו שתמכור"

ג כמה לקחתי ממנה דוגמה והלכתי להתייעץ עם הסוכן יצחק גטניו שייצ

ומיד!  ,מפעלים לייצור מתכות בחו"ל. הוא הביט במתכת ואמר: "תקנה ממנה הכול

ר לך בהמשך למי למכור. אחרי שתרוויח הרבה כסף  אל תחכה דקה! אני אֹומ 

  .תזמין אותי לארוחת ערב"
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, המיועדת אזור התעשייה בחולון. הנחושתלנסעתי עם גברת פרידמן 

מאוחסנת בחמישים ארגזים. התברר שכמו במקרה הייתה יצור סוללות למזגנים, יל

של "חרות" גם הפעם הארגזים נרטבו בנמל, הנחושת הוכתמה והביטוח כיסה את 

הנזק. כשראיתי את הסחורה ראיתי שהפגמים נמצאים רק מלמעלה ורק על כמה 

וחצי לקילו. הבאתי לירות ארגזים. חתמתי על צ'קים לקניית כל הארגזים בשלוש 

נו את הסחורה, והעברתי את הנחושת לאחסון בכפר מעש אצל אביה משאית, שקל

של תמר. עדיין לא ידעתי למי אמכור אותה. התחלתי למיין את הצינורות וחשבתי 

שאת הפגומים אמכור כפסולת, אך גיליתי שגם הפגומים מתאימים לייצור 

 דוודים.תרמילים לתרמוסטטים של 

יצרו מחליפי ישבעה יצרנים שיצחק גטניו נתן לי רשימת של שישה או 

-חום. מחיר השוק היה עשרים וחמש לירות לקילו. הצעתי את הנחושת בשמונה

עשרה לירות לקילו וכל היצרנים התלהבו. אולם הזריז מכולם, יצרן מצור הדסה, 

נתן לי צ'ק וקנה את כל הסחורה. הרווחתי הון תועפות בתוך שלושה ימים. בימי 

 את כל החובות שצברתי בשנה הקודמת.  פרעתי. כאלה חיי לא הרווחתי סכומים

הזמנתי את גטניו לארוחת ערב כמבוטח ואמרתי לו: "תבחר כל מקום 

ָךשתרצה, כאשר  ש  ַאֶוה נ פ  " והוא בחר במסעדת אלהמברה הצרפתית ביפו. ישבנו ת 

 .נאהשם עם נשותינו שעות ארוכות והשארתי שם בחפץ לב סכום 

 

 מס הכנסה תביעת   – סיפורו של נישום זועם 
 

חלפו שנים אחדות מאז הפכנו לחברה בע"מ. נהגנו לפי הנחיותיו של חברי אבינועם 

כובשי, רואה החשבון שלנו. ניהלנו הנהלת חשבונות כפולה, ספרי מלאי ומאזנים לפי 

 ,כל כללי החוק. מדי פעם הזכרתי לאבינועם את התנאי שהצגתי לו בקבלו את המשימה

 קח וממכר עם מס ההכנסה. ילתמיד של המואחת  דהיינו: חיסול
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התקבלו במס  –ששולמו בהתאם סים שבע שנים חלפו בשקט, המאזנים והמ  

קיבלנו זימון  3171ההכנסה בהערה שזו שומה זמנית בהתאם להצהרתנו. והנה בשנת 

 למס ההכנסה לדיון בשומות החברה והבעלים לשבע השנים שחלפו.

ביום הנקוב במשרדי מס ההכנסה לבדי. הייתי  ישמח ובטוח בעצמי התייצבת

את אבינועם על הפגישה.  יידעתיכשורה עד שאפילו לא  לכל כך משוכנע שהכו

נטפלו   –מאחר שלא יכלו לתקוף את ניהול הספרים שהיה כשר למהדרין  –להפתעתי 

היא כפי ש שלנו, שרמת החייםאליי ואל שותפי נידיץ )שכבר פרש מהעסק( בטענה 

 תואמת את הכנסותינו בפועל, קרי הכנסותינואינה  ,הצהרת ההון שהגשנוב משתקפת

השנתון הממשלתי לסטטיסטיקה נתונים מ. טענתם התבססה על היו גבוהות מהמוצהר

כל שנה במשפחה ממוצעת בת חמש נפשות מה היו ההוצאות השנתיות של הקובע 

כלומר עשר שנים , 3111ושנה. מכיוון שהצהרת ההון הקודמת שלנו הייתה בשנת 

ת שעל פיו נוצר עיוּוכך  .סך ההכנסות שלנו מהעסקחילקו באופן שרירותי את לפני כן, 

כביכול בשנים מסוימות ההוצאות שייחסו לנו )על פי השנתון הסטטיסטי( היו גבוהות 

 לפיכך קבעו בפסקנות שהיו לנו הכנסות נסתרות נוספות.   מהכנסותינו באותה שנה.

את הדלת בתוספת  בכעסטרקתי ו תם על הנושאו לדון א  לא הסכמתי אפיל

כמה "ברכות". לדיון הבא באתי עם ידידי אבינועם. לתדהמתי סיכמו פקידי השומה עם 

ל"י. על הכנסה זאת  31,333אבינועם על הכנסה נוספת לשבע השנים האחרונות בסך 

נוסף על המס ל"י מס בתוספת ריבית והצמדה, וכל זה  1,333-היינו צריכים לשלם כ

 .ושכבר שילמנ

במשרדו של פקיד השומה ובנוכחותו שאלתי את אבינועם אם יש פגם כלשהו 

המלאי והמאזנים של החברה. תשובתו הייתה החלטית  ,בניהול ספרי החשבונות

". בו במקום כל פגםוברורה: "הספרים נוהלו ומנוהלים לפי כל הכללים ואין בהם 

פקיד השומה ולאבינועם שאינני מוסיף אפילו פרוטה להסכם המוצע. הודעתי ל יסירבת

 אחת להכנסות של החברה ושלנו הבעלים. 
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יצאנו ממשרדי פקיד השומה בכעס רב, אבינועם התרעם עליי שלא הסכמתי, 

את ניהול  יוואני שפכתי עליו קיתון של רותחין והזכרתי לו את תנאיי כשקיבל על

 הספרים.                  

שומות חדשות שהסתכמו ביחד )נידיץ ואנוכי(  רם קיבלנו בדואמקץ כמה ימי

 בשבע השנים שחלפו. ול"י להכנסותינ 313,333בתוספת של 

בטוח בצדקתי, ולמורת רוחו של אבינועם, פניתי לעורכי הדין משה טלגם 

וישראל שפירא, כדי שיתבעו את מס ההכנסה על שומות שגויות שמשוללות כל יסוד. 

אמנם בחששות, תמכו בי לאורך כל הדרך. שלטונות המס סירבו אפילו נידיץ וילדיו, 

לקבל את המגיע להם לשנה האחרונה בהתאם להצהרתנו, סכום שלא היה שנוי 

במחלוקת, בתקווה שנפסיד במשפט ונחויב גם בריבית גבוהה ובהצמדה למדד יוקר 

ממשלתיות לקבל איגרות חוב  והמחיה. כדי להבטיח את עצמנו קנינו בכסף שסירב

 דות למדד.ונושאות ריבית וצמ

כדי לקצר אספר מיד שזכינו במשפט. השופט נזף בפקיד השומה שלא בדק 

יסודית את מאזני החברה והוסיף לנו רק ריבית סמלית של שלושה אחוז )ללא הצמדה( 

על הכספים שהיינו חייבים ולא היו שנויים במחלוקת. כך שאפילו הרווחנו סכום נאה 

 חוב. גרות הימא

אנחנו ממשיכים לנהל כל השנים את הספרים כחוק הן של החברה והן שלנו 

תנו לעימותים ובטוחני באופן אישי. שלטונות המס מאז ועד היום נמנעים מלהיכנס א  

 וובסופו של דבר מקבלים את הצהרותינ ,מבקרים ,שזה הודות למשפט. הם בודקים

 .ככתבן וכלשונן ללא ערעור
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 ןהגשמת חלום יש
 

די מקום לסחורה. שכרתי  בו נעשה קטן עלינו, לא היה 1המקום ברחוב השוק 

מחסן של כשלוש מאות מ"ר ברחוב שעלבים, מול מגרש החנייה של אצטדיון 

הניהול. הגענו עד  אתן הסחורה בשני מקומות שונים הכביד חסּובלומפילד ביפו. א  

שם  ,דלק בגבעת הרצליבוא של מאה טון בשנה. שכרתי מחסן נוסף, ליד תחנת 

הזמנתי תחילה  ,כשהסחורה החלה להגיע במכולות ,אחסנתי גלילים. אחר כך

עשרים או ארבעים רגל שבה עשרים טון גלילים  המכולה של עשרים רגל, ולאחרי

 ,מכולותהצינורות ישרים. לשנע מכולות כאלה היה מבצע לוגיסטי מסובך.  נותטו

ושם  ,השוקברחוב  לחנותיע רק בלילה, עשר מטרים, יכלו להג-שאורכן כשנים

תמיד צינורות ארוכים הייתי זקוק ת לפריקפרקנו את הסחורה בעזרת סבלים. 

לנוכח תמורת תשלום כמובן. לעזור, תגייסו ה ילדיים של הלעתים חברי. לפועלים

 וח. הקשיים התחלתי לחשוב על העברת העסק מחוץ לעיר, למבנה גדול ומרּו

 

 ם כשועל ּוחלקלק כצלופח וער
 

דהיינו כל פרוטה  ההון העצמי, מגבלה רצינית אחת והיאישנה יבואנים מהסוג שלנו ל

. זאת בניגוד למקצועות חופשיים: רואי ור ללא תחתיתב ושמרוויחים דרושה לעסק. זה

חשבון, עורכי דין, סוכנים ומתווכים למיניהם, אשר משתמשים ברווחים שלהם 

 ,הון הנדרש לפעילות הוא ללא גבולותשפחתם. אצלנו המ תרכיהם האישיים ולרווחולצ

אחד לכן בנקאיות שמקזזות ללא רחמים מהרווח.  תואת החסר משלימים בהלוואו

צוג בלעדי של מפעלים ידהיינו, להשיג י ,היה להקים משרד לסוכנויות ימחלומותי

 תמורת אחוזים מהמכירות.בארץ, ליבואנים ביניהם בחו"ל ולתווך 

אלי שנים בערך,  31-צעיר ממני בלי ההזדמנות. בחור  והנה נקרתה

עזרתי לו ובהמשך ) לימודיו בטכניוןבעת שעבד אצלנו בחופשות שמו,  שיפמן
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סיים תואר שני בהנדסת מחשבים . הוא נסע לארצות הברית, (למצוא מקום עבודה

כשהתכונן לחזור ארצה  יורק. בניו ןובמקביל עבד כקניין של משרד הביטחו

לנצל את קשריהם  , איזק,יעצתי לו ולחבר נוסף שלו .התי לגבי תעסוקא   ץהתייע

 תי חברה לסוכנויות. ואכן החברה הוקמההידע שרכשו ולהקים במשותף א  את ו

השניים איזק וגלרט. בהנחייתי פנו  ,ראשי תיבות של שיפמן S.I.G. Ltd :שמהו

מספר וקיבלנו  ,ץבארלי הבנק שמכתבי המלצה ציידתי אותם במ למפעלים שונים,

בינתיים פרש מהחברה השותף איזק, ונשארתי עם אלי שיפמן סוכנויות בלעדיות. 

כיצד למד שיפמן ניסיוני הודות לושוב בהדרכתי ובארץ,  שכרנו משרדכשותפי. 

"ידידי שיפמן תוך זמן קצר ולצערי הרב  . אולם העסק נראה מבטיח. ולמי לפנות

מייצג סוכנויות נוספות ללא ידעתי וללא וא שהיום אחד שמעתי הטוב" בגד בי. 

למוטט את "נידיץ את גלרט". מעולם  עלולשותפות אתי. הבנתי שהקרקע בוערת והוא 

 .ותבנוכל ערמומי וחלקלק שכמולא נפגשתי לפני כן 

הודעתי לאלי שיפמן שאנחנו נפרדים. פניתי לעורך הדין שלנו,  3113בשנת 

 ,אבינועם כובשיכמו  ,ד את השותפות. גם הואאליעזר שטיינלאוף, וביקשתי שיפרי

חשבו שאני רואה צל הרים כהרים. הם לא האמינו  ,ואפילו תמר ,רואה החשבון שלי

 –יו נוטף דבש, קולו רך ועדין כשסיפרתי להם שהוא פנה למתחרים שלי. אדם כזה שפ

 כשאמרתי להם שהוא נוכל. לי איש לא האמין 

בארץ  םנויות של מפעלים שאת ייצוגסוכשיפמן ללא בושה נטל לעצמו 

סוכנות של מפעל לצינורות  ,תמורת תשלום שסחט ממני ,השאיר לי. הוא קיבלנו יחד

רכשנו יחד מבנה באזור  ,נחושת, שהתברר שפשט את הרגל חודש לפני הפרידה. למזלי

למכור את חלקו שיפמן כשרצה , ובאור יהודה )עוד לפני המעבר לחולון( ההתעשיי

 שותף הצלחתי להוציא ממנו חזרה את הגזלה. בנכס המ
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ץ מאותו חומר של נידיץ, שותפי האמין לתומי שאלי שיפמן קור  חשבתי 

הפעם לתחום  ,נוסף להרחיב את עסקיי ןנחלתי אכזבה קשה. ניסיו, אך והנאמן

 עשיתי בשנות האלפיים עם קיבוץ קריית ענבים, כמתואר בהמשך. ,ההתעשיי

שבמהלך  מפניר הקמתה של חברת הסוכנויות, בסיפו שחור לאך לא הכו

דיוויד מנהל מכירות באחת החברות בארצות הברית ושמו הכרתי השותפות עם שיפמן 

איש מקסים שהפך לידיד נפש שלי וברבות הימים אף עזר לי  ,(David Bates) ֵּבייטץ'

 בעסק.

                 

 

 "נידיץ את גלרט" עוברים לחולון
 

חיפשתי מקום שישמש כמחסן, רצוי תי לחפש מבנה חדש לעסק. שנים רבות המשכ

זוג . כל קושימשאיות לפרוק ולהעמיס סחורה ללא שם יוכלו  ,באזור תעשייה

את המבנה באור יהודה, בעבר כרו לנו הקבלנים מחולון, צוברי ועורקבי, שמ

 הביאו אותי לרחוב הבנאי בחולון. הם הראו לי חורבה עם גג אסבסט, ואמרו לי

מ"ר  2,133-בנוי ומפעל למזרוני גומי. השטח היה אלף מ"ר ן שם כ  שָ שזו מציאה. 

 דולר.  213,333הם הציעו לי לקנות חצי, את החלק האחורי, תמורת מגרש. 

 אולם לא היה ,מוד ניסיון משותפויות החלטתי לקנות את המבנה כולול  

 13,333) דולר. 213,333-הסכום הנדרש. הצעתי לקנות את המבנה כולו ב בידי

בעבור העסק ברחוב השוק שהיה בדמי , ואת קופת הגמל שלי פדיתידולר חסכתי, 

תכננתי לקחת הלוואה מבנק לאומי  .דולר 13,333מפתח הערכתי שאקבל עוד 

המשא ומתן נמשך ימים  (דולר. אבל יותר מכך לא היה לי. 313,333בסך 

 ,3112ולר. לבסוף, בשנת ד 133,333ארוכים, הצעתם הלכה וירדה והגיעה עד 

וחצי, ברחוב הבנאי דונם  דולר, קניתי את המתחם כולו, שני 211,333במחיר של 

  העברנו את העסק למשכנו החדש., ובאותה שנה בחולון
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 ע י ש ו ן
 

הפסקתי לעשן. לּו  , התגייס בני מודי לצה"ל. עם גיוסו3111, בשנת בערך אותה עתב

רתי בחיי הרי הקושי שבהפסקת העישון )והפעם ג את הקשיים שעברֵ נתבקשתי לדָ 

כל חשבתי בצעירותי שאּולצמיתות( היה עומד במקום הראשון כקושי הגדול ביותר. 

 קל? אין "להפסיק לעשןמארק טוויין: להפסיק לעשן מתי שרק ארצה, כמו שאמר 

  .. עשיתי את זה אלפי פעמים"מזה

יוחצי,  31בן  רקואני  3147כשחזרתי מקבוצת גבע לשכונה בקיץ  ת  ר   ָחב 

ם סיום בית הספר העממי לא המשיכו ע  שד לאלה ייחווב ,תמחדש לחבריי מילדּו

"זוהר" שנפתח לא מכבר ברחוב סלמה היה מקום  . קולנועוהחלו לעבוד בלימודים

ם ובשעות הערב. מאחורי הקולנוע ובהיחבא ישלנו מדי יום אחר הצהריהקבוע מפגש ה

שאפתי לריאות ולמרות  .יניה'רגיסיגריות אנגליות עם טבק ו תם לעשןלמדתי יחד א  

עד שנפגשתי עם המשכתי לעשן הרגשתי "גבר".  –הסחרחורת שקיבלתי בתחילה 

ה 'החברֶ מקומם של תנועת הנוער והגדנ"ע את . אז החליפו שמעון שליטהשמוצ"ניק 

 תיוברושאחת מד   "השומר הצעיר"ופסקתי באחת לעשן. כחניך מקולנוע "זוהר" 

  .ּולטאּבבשבילי עישון הפך ה: "השומר אינו מעשן ואינו שותה לשכרה", קובעת

חזרתי  ,בשעתיים שחבריי העולים החדשים למדו עברית ,בטירונותאולם 

בעידודם של חבריי הצברים שהיו משועממים כמוני בהפסקת . הדבר נעשה לעשן

עם השחרור , אך יוםטי של סיגריות בודדות לבקצב א  עישנתי האימונים. תחילה 

רגל מגונה, מעצבן ולא סיגריות(, הֶ  23מהצבא כבר עישנתי קרוב לחפיסה ליום )

 לא היה הכוח המוסרי לשכנע אותי להפסיק. בעצמו עישן שאבא לבריא. 

סיגריות  13קצב העישון גבר ותוך שנתיים כבר עישנתי חפיסה וחצי דהיינו 

בעצמי ועל גופי, הרגשתי זאת יא, הבנתי ליום. לא היה צורך לשכנע אותי שזה לא בר

כל מאמץ פיזי קטן ואת השיעול הטורדני שלא פסק. אך המתחים עם את קשיי הנשימה 
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תרמו לא  ,ומבצע סיני תקופת פעולות התגמולב ,צבאבעבודה ובעיקר בשנים  ןבאות

 לרצוני להיגמל.  

כרונית,  , שסבל מקטנות מאסטמהכשנולדו ילדיי ובמיוחד כשנולד בני מודי

 חפיסות ליום שתיכבר שלי קצב העישון החלטתי לראשונה להפסיק לעשן. אז היה 

פרצה , הפסקתי. חלפו כשישה חודשים 3117אכן בתחילת שנת . וסיגריות( 43)

הבטחתי . חזרתי לעשןשלפני המלחמה עוד בכוננות מלחמת ששת הימים, ולמען האמת 

ועדיין עישנתי, ניסיתי להוריד נוספות ם לעצמי שבסיומה אפסיק שוב. חלפו כחמש שני

 את הכמות, אך ללא הועיל. 

 , עשיתי את ניסיוני השני להיגמל3172דצמבר ב ,11-ביום הולדתי ה

מלחמת יום אלא שאז פרצה שנה לא עישנתי כמעט ואכן הצלחתי. מעישון 

מוטלים ביום השני למערכה כשראיתי את ההרוגים הראשונים שלנו . הכיפורים

. שוב הבטחתי לעצמי שאם לעשןחזרתי  – י הדרך ללא כיסוי וללא כבודדצ  ב

לעשן לא רק שלא הפסקתי  ,. למרבה הצערמידאחזור הביתה בריא ושלם אפסיק 

 סיגריות( "מלברו" ארוך ליום. 13) הגדלתי את הכמות לשלוש חפיסותאף אלא 

היה צבוע הסיגריות המעשנות, השפם אף הוא מאצבעות ידי הימנית היו חומות 

ירקתי לתוך צחצחתי שיניים כש יםוהשיעולים בלילות לא פסקו. בבקר, בחום

אני מקצר את חיי, אולם שהיטב חתיכות טבק. הבנתי הופיעו בתוך הריר והכיור 

חלפו עשר שנים . התגייס בני מודי לצבא 31.1.3111ביום ז, וא. זרָ הייתי זקוק לזָ 

להפסיק לעשן. שלי אחרונה הדמנות הזהממלחמת יום הכיפורים והחלטתי שזאת 

בסבל רב ואנושיים, -במאמצים אל, 21.1.3111-ב ,עשרה ימים לאחר מכן

 והפעם לתמיד.  –הצלחתי 

שנה הראשונה ספרתי כל יום שחלף ללא עישון, במשך היום לא יכולתי ב

כה והקדמתי לשכב לישון. כשהתעוררתי ילהתרכז, חיכיתי בקוצר רוח לרדת החש
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. האוכל ללא עישוןיום נוסף חלף ציינתי לעצמי בסיפוק שי לרווחה ובבוקר נשמת

 הפך לתפל, הקפה איבד את טעמו ומצב הרוח היה בכי רע. 

. גמילהמאותה שנה ראשונה להרבה יום רדף יום ולמען האמת אינני זוכר 

שהייתה מונחת בארון וניסיתי ה הוצאתי סיגריה מחפיס ללא עישוןשנה  תבמלא

ונשבעתי לא  השלכתי את הסיגריה. סחרחורתאחת וחשתי שאיפה . שאפתי לעשן

שבו להיות טעימים האוכל והקפה  ,עוד. חלפה שנה נוספת והייסורים הלכו ופחתו

ק"ג למשקלי. בשנה  33-. לצערי הרביתי באכילה והוספתי כמשופריםואפילו 

רק . "ניחוח" העשן המיתמר מפיהםתענג מולה, אהבתי לשהות בין מעשנים ההיא

 לעשן ולאחר מכן לא יכולתי לסבול אותואדיש נעשיתי לגמילה בשנה השלישית 

לעשן, חזרתי . שנים רבות לאחר מכן פקד אותי מדי פעם בלילה חלום שכלל

 .רע זה רק חלוםהבנתי שהיה בבוקר וכשהתעוררתי מחתי עד אין קץ וש ָ 

בלם ולילדיי אינם מעשנים, אפשר ש בלי מהתקופה שעישנתי בלס  יש חלק  הס 

קת אני יכול לומר ללא כל ספק, שהפסָ  ,שנים מיום שהפסקתי לעשן 21 ,בזה. היום

 העישון הייתה הדבר הקשה ביותר שעברתי בימי חיי. 

 . אּורָ יהדורות שלאחריהם למען יקראו וי  למען את הפרק הזה למען נכדיי וכתבתי 

 

 תחם ברחובהמ   ייתקנול 3112לשנת אחזור  אתלאחר הפסקת העישון החינוכית הז

המגרש הפרטי היחיד באזור, כל יתר  ושזה התברר. אז חולוןב 11הבנאי 

מיד לאחר חתימת ההסכם, בעודי מנקה ומסדר, הגיעו )נהל. המגרשים הם אדמת מ  

אחריי עברו לחולון  (למזגנים והציעו תמורתו סכום כמעט כפול.אליי בעלי מפעל 

 עסקים רבים.

אחרי . השכרתי לחברת המשקאות "טמפו" את חלקו האחורי של השטח

. בשכר 3112הסתיים בשנת  ותלמפעל צעצועים שהחוזה א  השכרתי אותו שנה 

, לבני נשיםהדירה החזרתי הלוואות. את החנות ברחוב השוק קנה "קובה" יבואן 
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דולר. שילמתי כעשרה  13,333חלק מהסכום קיבל בעל הבית, אני קיבלתי כצפוי 

וח. תחילה עוד רווחה. סוף סוף היה לי מקום אחסון מרּואחוזי מס ונשמתי ל

 המשכנו לפרוק סחורה בידיים, אחר כך קניתי מלגזה. 

התחלתי  ,עם מפעל הצעצועיםהשכירות כשתם חוזה  ,3112בשנת 

לבנות מבנה חדש ומתאים ל"נידיץ את גלרט". במשך  :בהגשמת פרויקט חיי

שעליי , וידעתי ובארצות הברית השנים ביקרתי בעסקים דומים, בעיקר בקנדה

מתקני "התאמה  תכננתילתכנן את המקום כך שיהיה קל לפרוק ולטעון סחורות. 

 , ועוד. לקונטיינרים", "משווי גובה", מתקן לשינוע צינורות ארוכים

שכרנו מבנה סמוך ברחוב הסתת למשך שנתיים, ואת המבנה ברחוב הבנאי 

המבנה כולל מרתף חנייה, מחסנים, שתי . נוילצרכהרסנו ובנינו מבנה חדש מותאם 

 קומות מעל הקרקע כשהקומה העליונה מיועדת למשרדים להשכרה. 

בית. אז לראשונה הרגשתי שהפכתי לאדם הערכנו חנוכת  3111בשנת 

אמיד. הגשמתי את חלום חיי. זה היה פסגת ההישגים שלי. לא האמנתי שהפכנו 

מ"ר, שאינו שייך  4,333בן  לי()במושגים ש לבעלים של מבנה תעשייתי ענק

מודעות ברכה הופיעו ל"נידיץ את גלרט", אלא לנו, לתמר ויהודה גלרט. בעיתונים 

ואיחולי הצלחה. שכר הדירה מהמבנה מהווה את עיקר הכנסתנו היום בהיותנו 

 גמלאים. 

אני חב תודות. לחברי צבי חסיד שליווה  לשני אנשים, חבריי הטובים,

משה  ,ט מתחילתו ועד סופו וחסך לי כסף רב. ולחבר נוסףוהשגיח על הפרויק

אין  ה.יטוריס ז"ל, שבשלבים הסופים של הבנייה שמר והשגיח על הבונים והבני

 .ביותר ספק שתרומתם למבנה היפה הזה הייתה רבה
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ני הנחושת הגדולים יבואונעשינו להתרחבה חברה שלנו , העם השנים העסק גדל

 התברר שגם המבנה הזה נעשה קטן עלינו. רוצת הזמן במ. בארץ

שלקוח שלנו, בעל חברה ששוכנת ממש בני בשנת אלפיים נודע למודי 

חמש . המבנהאת קנינו את השטח ודונם.  שנימולנו, ברחוב הבנאי, מוכר מגרש בן 

ו לישיבת הנהלה והחלטנו ברוב קולות לבנות מבנה נהתכנס שנים לאחר מכן

נבנה שם רישיונות הבנייה לאחר קבלת . בשטח החדש (כדוגמת המבנה הקיים)

  .בעברשעשינו  נקי מטעויותמבנה  בתקווה שהפעם נצליח לבנות ,מבנה חדש

 

 ההתקשרות עם "ענביד"
 

בקיבוץ קריית "ענביד" פעולה עסקי עם מפעל בשנות האלפיים יזמנו שיתוף 

נהגנו במשך שנים לקנות מהם בידוד . צינורותים לבידודיצור יב, המתמחה ענבים

נשארנו נאמנים להם גם ו, גדוליםיהם הלקוחותהיינו לאחד מ, י לצנרתאכמוצר לוו

 כשהמפעל שלהם נשרף. 

רות באותה עת הוקמו בחו"ל מפעלים שהכינו מוצר מוגמר של צינו

למשל, חסכו לעצמם בדרך זו השחלת בידוד על  ,)טכנאי מיזוג האוויר .מבודדים

צנרת.( לכן, ועל סמך הבנה שעסקינו עלולים להיפגע אם לא נתקדם, הצענו 

צר קו מוצרים חדש לצינורות י  לקריית ענבים להקים במשותף אתנו מפעל שי  

יכולת נחושת, כמו גם בצנרת הידע ו מבודדים. ל"נידיץ את גלרט" היה ניסיון

כלכלית, ולקיבוץ היה ניסיון וידע תעשייתי בתחום הבידוד. כתבנו הצהרת כוונות 

אולם להפתעתנו כעבור חודשים אחדים ראינו שאין כל התקדמות ודבר לא נעשה. 

התברר שיצרנים מעכו, אנשים נחמדים והגונים בעלי מפעל "פֹוֶמקס", הקדימו 

כדי מבודדים. בלית ברירה יצרנו קשר עם מפעל ביוון  אותנו והחלו לייצר צינורות

לבסוף, לאחר תסכולים ללא שותפים. ו לקנות מהם ידע ולהקים מפעל כזה אצלנו

 ואכזבות, הקמנו בהשקעה משותפת את המפעל בקריית ענבים. 
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צינורות הנחושת ושם  הם 11% ;מהמוצר 31%מרכיב הבידוד הוא רק 

ענבים נהנו מהקשרים העסקיים שצברנו במהלך גם נמצא הרווח הגדול. קריית 

 . ואנו נהנינו מניסיונם המקצועי, השנים, ומכוח הקנייה הגדול שלנו

מהנדס מכונות שנשכר על ידי הקיבוץ הקים את קו המוצרים, המפעל 

החל לפעול, אולם המוצר הסופי לא היה טוב ונאלצנו להוריד מחירים. כעבור 

ה אחד, הגיע אחר תחתיו שהיה פחות מסור חודשים אחדים פרש מנהל עבוד

התרשמנו שישנו בזבוז במפעל, חוסר הגינות, ונהנתנות מוגזמת בקרב  כןמקודמו. 

 -כ מנהליו. כעבור שלוש שנים מכרנו את החלק שלנו לקיבוץ, אמנם הפסדנו

 שקל אך שמחנו שיצאנו מהשותפות. 133,333

 "ענביד"", וגם עם אנשי אנחנו בקשרי עבודה מצוינים עם מנהלי "פֹוֶמקס

 שרי עבודה סבירים. לא התייאשנו מהחזון לעסוק בעתיד גם בייצור.נותרנו בק  

 

, הבנתי שכיום (ת ענביםיעם קריהשני עם שיפמן והראשון לאחר מפח הנפש השני )

כוונתי לנידיץ.  הרדיפה לצבירת הון יצרה סוג  ,אין עוד "אנשים כמו האיש ההוא"

החלטתי סופית שכל התפתחות או יוזמה . זאב –אדם לאדם , םחדש של אנשי עסקי

 במסגרת משפחתי בלבד.מכאן ואילך,  ,רתישאחדשה עסקית 

 

 לימודים ובריאות

 
לקריאה, ללימודים ולהשתלמות מקצועית לא זכו מעולם להגיע לרוויה. אך  ָצָמאה

לרוב לאורך הדרך ה גשמתי חלק לא מבוטל מהם. קראתי ספרות יפה כל השנים, 

בלילות עד שעה מאוחרת, כשעישון סיגריות במיטה מחזיק אותי ער. סיימתי 

בהצטיינות קורס ריתוך חשמל של משרד העבודה, וזאת בתקופה שתכננתי להרחיב 

את ייצור דודי לחץ ודודי שמש. השתתפתי בשני קורסים לאנגלית של מחלקת החינוך 

ואן אני חייב לשלוט בשפה החשובה בעיריית חולון, וזאת מתוך הבנה שכדי להיות יב



 

 
 יהודה גלרט

 

 211 

הזאת. לכן על כל שלושה ספרים שקראתי בעברית נהגתי )וכך אני נוהג עד היום( 

לקרוא גם ספר באנגלית. האהבה להיסטוריה הביאה אותי לאוניברסיטה הפתוחה 

בהיסטוריה וכן עברתי מבחן להבנת  A.Bנקודות לתואר  13%-. צברתי כ3113בשנת 

את כל אלה עשיתי השכם בבוקר לפני צאתי לעבודה, ואחר חצות הנקרא באנגלית. 

 הלילה מקץ יום עבודה מפרך.

ָקטע את הלימודים ולא חזרתי  3111לצערי, התקף לב שעברתי בשנת 

אליהם עד היום. אני "חוטא וזולג" מדי פעם גם כיום לכיוונים שונים, אך את 

תית. אני צועד מדי בוקר המאמצים בבקרים ובלילות אני מקדיש לפעילות בריאו

קילומטרים. בשעות הצהריים אני שוחה  1-בשדות בית הספר החקלאי מקווה ישראל כ

 32בריכות( ארבע פעמים בשבוע. בעזרתה של תמר ה שלתי  43קילומטר אחד רצוף )

 קילוגרמים ממשקלי לאחר ההתקף, ואני שומר על משקל זה עד היום.

צאה ישירה של עישון כבד, רמת את התקף הלב "הרווחתי ביושר", תו

( שזלזלתי בה, ותזונה לא נכונה שהביאה אותי למשקל עודף, 123כולסטרול גבוהה )

 ועל כל אלה נוספה פעילות גופנית לא מספקת. 

השתחררתי מהצבא הסדיר בפרופיל הבריאות הגבוה ביותר. בילדותי עברתי 

בגין קרע  3117ברך בשנת ניתוח שקדים, ובבגרותי נותחתי פעמיים נוספות, פעם ב

של המניסקוס, והשני בשנות השמונים של המאה הקודמת להסרת גידול שפיר ממיתרי 

( אני בריא, נמצא בכושר 2332הקול שבגרוני. בסך הכול מאז ההתקף ועד היום )

 גופני מתאים לגילי המתקדם, ומקווה לשנים רבות נוספות של פעילות ובריאות טובה.
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 בניית ביתנו –בין כרמים ושדות"  "בעמק יפה
 

כבר מתחילת שנות השבעים רציתי לבנות לנו בית פרטי צמוד קרקע. חבר שהיה 

ים חולון" סיפר לי שיש מגרש למכירה בחולון הגובל -אתי בוועד הורי "הפועל בת

אלף לירות את  55-קניתי ב 2727בשטחים החקלאיים של מקווה ישראל. בשנת 

וא זכה בו בזכות אימא שלו שעבדה בקרן הקיימת ולקחה המגרש מאדריכל. )ה

לשניהם את אחד המגרשים היפים ביותר שנותרו כרכוש נטוש.( הקרקעות נמסרו 

תוך התחייבות לבנות תוך שנתיים. האדריכל הקים יסודות, אך לא עמד 

 בהתחייבות לבנייה בזמן שנקבע, ומכר את המגרש. 

ש את השכנים החדשים. התברר לאחר ששילמתי דמי קדימה באתי לפגו

שהם מתכוונים להגיש התנגדות לבניית שתי קומות בטענה שזה יסתיר להם את 

עורך דין שלי, שינה את תוכניותיי: ההנוף. חשבתי לבטל את העסקה אך בדיחי, 

"אם אתה מוותר, אתה לא צריך לשלם דמי קדימה, אני קונה את המגרש. זו 

בוודאות לבנות קומה שנייה. זה רק עניין של החלקה הכי טובה בחולון. אפשר 

 כסף" אמר. 

ן והוציא אישורי בנייה. לאחר ושמעתי בעצתו, הוא פנה לעיריית חול

והיה לי אישור  (לירות 5,333על השירות הנוסף ) קבלת הרישיון שילמתי לו

 לבנות שתי קומות בהתאם לתוכניות שהגשנו. 

, אלא שאז 2725ת יום כיפור עמדנו להתחיל בבנייה ביום ראשון שלמחר

שהזמנתי  יסטגם הטרקטור, אני נקראתי למילואים פרצה מלחמת יום הכיפורים.

 חצי שנה. להבנייה נדחתה . שנינו גויסנו. לא הגיעלחפירת המרתף 

באתי עדיין במילואים ו שירתתילבנות את הבית. נו התחל 2721 סבמר רק

שלא נעז  ה מביתה והחלה לצרוחהשכנה יצאלשטח. לבוש מדים עם הטרקטוריסט 
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כנסי הביתה או שאני יורה בך!" הפחדתי אותה עם העוזי. יה. "לבנות את הבית

 במשך שנים רבות. השכנים ניסו להוציא צו הפסקת בנייה והמשיכו לרדת לחיינו

 הם מיררו את חיינו ואת חיי ילדינו. 

ע צדדי )השכן תמיד תב-החדעשר שופטים עסקו בסכסוך השכנים -שישה

ן. את נבית המשפט העליון, אולם בניית הבית נמשכה כמתוכלהגענו עד אותנו(. 

, 3171בניית השלד הפקדתי בידי חברי, צבי חסיד, ומקץ שנה וחודשיים, ביולי 

מהרווחים מימנתי את נכנסנו לגור בבית ברחוב הטווס. באותה עת העסק שגשג ו

 נקין.למכור את הדירה שלנו ברחוב חנזקקנו לא הבנייה ו

 

 . 3171תמר ויהודה בביתם החדש, חולון 
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 . 3171, יוני בבר המצווה של מודי

 

נערך בפני השופט אהרון כהן. השכן טען שנערכו ביני לבין שכני, אחד המשפטים 

. אני טענתי שהחזקתי בענף וכשעזבתי הוא פשוט עף אחורהואילו שהכיתי אותו, 

אולם שלושתנו לא דבקנו באמת.  –השכנה שהבאתי כעדת האופי העידה לטובתי 

תנו, והחליט ק יומין, לא האמין לאיש מא  השופט פסק שמדובר בסכסוך שכנים עתי

להטיל עלינו ערבות אישית בסך לירה אחת. הוא אמר לעורך דין שלי, שטיינלאוף, 

שייקח את שנינו למזכירות, יחתים אותנו על ערבות אישית להתנהגות טובה 

תנו יפגע בשכנו אנחנו צפויים לשבועיים מאסר מידי. במשך שנתיים, ואם אחד מא  

עורך דין שלי לפני האולם אך אז אמר השכן: "אני רוצה להתייעץ עם יצאנו מה

שטיינלאוף הסכים ורק אמר שעליו לקבל אישור מהשופט. נכנסנו  .שאני חותם"

שוב לאולם, השופט הפסיק את המשפט שהתנהל בפניו, וכששמע את בקשתו 
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" שכני אמר: "שוטר, קח את האדון לאבו כביר כדי שיוכל להתייעץ עם עורך דינו!

 ושנינו חתמנו על ערבות אישית.  ,נבהל, חזר בו מיד

במשפט האחרון שנערך בשנות השמונים בבית משפט השלום בפני 

השופט נוסבאום סביב תנור הארובה שהפעלנו בחורף, שכנעתי את השופט 

שבמקום לנהל משפט עדיף שיבוא לביתנו ויתרשם במו עיניו מהארובה. בפסק 

 "Cherche la femme"שפט שמדובר במקרה קלאסי של הדין הזה קבע בית המ

 )חפש את האישה( ודחה את התביעה על הסף. 

והשכנים  בשלווה ובנחת, במשך השנים למדנו לחיות זה בצד זה בשלום

 . בעיניי טובים( כולם )כמעט

גם אחותי רותי ובעלה אמציה רכשו מגרש בנחלת יהודה שליד ראשון 

. מאוד שמחתי, זאת ועוד: שנה לאחר מכן נולדה בתם לציון ובנו בית דומה לשלנו

 הקטנה תמי, והפכתי דוד לארבעה ילדים.   

 

 בחולון 4הבית שלנו ברחוב הטווס 
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 למען הכלל 
 

לא בתחום הפוליטי )אף על פי שתמכתי לתרום למען הציבור, ניסיתי תמיד 

 . , ועד היום אני תורם לנזקקיםקהילתי-בהקשר חברתיאלא (, 19בתנועת ד"ש

כאשר ילדיי למדו שחייה, הייתי בין מקימי הסקציה לשחייה בחולון. 

ת   ר  נגר(, והקמנו סקציה לשחייה תחרותית יי לאבא נוסף, יצחק שמיר )שלזָחב 

ומאות ילדים שתי הערים הקמת הסקציה בעל רסמנו ים חולון". פ-פועל בתהב"

נרשמו. נבחרתי ליושב ראש ועד ההורים, יזמתי תחרויות ומפגשים, ונסעתי במשך 

. מים ברחבי הארץ-ה ולמשחקי כדורישש או שבע שנים מדי שבת לתחרויות שחי

שחֵ  גמר באליפות הארץ  ההשתתפנו בכל צליחות הכנרת. האגודה פרחה, ובכל מ 

-היה לנו נציג. מרב הייתה שחיינית טובה מאוד וזכתה בגיל שתים –ונוער  לילדים

עשרה במדליית זהב בשליחים מעורב )בשחיית חזה(. גם מיכל ומודי היו שחיינים 

 טובים.

  

 

 

 

חלוקת מדליות לזוכים 

 3171 ,בתחרות שחייה

 בערך. 

 

                                                      

19
, 7511 בשנת התשיעית לכנסת הבחירות לקראת הוקמה לשינוי הדמוקרטית תנועהה 

 טכ"ל לשעבר פרופסור יגאל ידין ופרופסור אמנון רובינשטיין. בראשות הרמ
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פורט ל"ועדת לאחר שילדיי פרשו משחייה תחרותית, גויסתי על ידי ההתאחדות לס

כדור המים הארצית". במסגרת זו נתבקשתי בשנות השבעים לצאת בראש 

בלגיה. בגרמניה ובהמשלחת של נבחרת ישראל בכדור מים, לתחרויות באוסטריה, 

שימשתי גם כאיש ביטחון, זה היה לאחר רצח הספורטאים במינכן. מילוי שלושת 

התישו אותי  –מאבטח צד הכספי, ולהתפקידים: ראש המשלחת, גזבר ואחראי 

לחלוטין. החלטתי שזו הפעם הראשונה והאחרונה שאני יוצא עם המשלחת לחו"ל. 

נוסף על כך העסקנות בהתאחדות לספורט לא הייתה לרוחי ולאחר כשנתיים 

 פרשתי. 

 

לב -ין חרוד, פגשתי את חיים בריבשנות השבעים, בעת חופשה משפחתית במע

בתי בזן הזה, תמר תמיד אהבה בעלי חיים, כך שטייל שם עם כלב דני ענק. התאה

רמה, והיא  קראנו להשאותה לא הייתי צריך לשכנע. קנינו כלבת דני ענק גזעית, 

 תה מהדירה ברחוב חנקין לבית החדש. המליטה שלושה גורים. עברנו א  

בהיותי חובב כלבים נעשיתי פעיל בהתאחדות לכלבנות, השתתפנו 

שלנו לא זכתה בשום תואר(, ונבחרתי ליושב ראש בתחרויות בינלאומיות )רמה 

מועדון כלבי דני ענק בהתאחדות. עם מותה של רמה, קנינו שוב כלבה מאותו סוג, 

ר שסבלה מאפילפסיה ומתה רבתבגיל שנה ה. לצערנו כייפי, יותר גדולה מרמה

נראה כמו שמקץ כמה שנים ממחלה. לאחר מכן גידלנו כלבים נוספים, שּושּו, 

היה גדול יותר מהדנים. את הכלבים הבאים אספנו מאגודות למען בעלי אריה ו

טייטיי, כלבת צעצוע נכה. ובהיותנו משפחה חובבת חיות  חיים, והיום גדלה אצלנו

 . רחוב חתוליגם להאכיל אנחנו ממשיכים  –ומתנגדת לאפליה 
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 "הייתי בפאריז וגם ברומא..."
 

ולים בהשתתפות כל קציני החטיבה לאחר מלחמת ששת הימים יצאנו לשלושה טי

ונשותיהם. ביקרנו בסיני, בגדה, וברמת הגולן. בכלל, בשנים ההן טיילנו הרבה. 

בדרך כלל יצאנו עם ילדינו, הקמנו אוהל במעיין חרוד או על שפת הכנרת, ערכנו 

 ועוד ועוד.  ,פיקניקים בסחנה, טיולים לאילת

ות, היא לא רצתה כשמיכל, בתי הבכורה, הגיעה למצו 3173בשנת 

. היא ביקשה רק לבקר את משפחתנו "טרראם"עם כל ה מסיבה גדולהשנערוך לה 

כשאמציה השלים תואר  ,בקנדה. אחותי ובעלה אמציה שהו שם עם שתי בנותיהם

שני בחקלאות. כזכור, גם דודי, אחי אבי, השתקע בקנדה, ומאז שעזב את הארץ 

תחילה ביקרנו את דודי . נדהלא ראיתיו. נסעתי עם מיכל לק 3111בשנת 

 עשרה שנים לא נפגשנו והתרגשנו מאוד. -שתיםבמונטריאול. 

תנו ולקח אותנו מאות קילומטרים לביתם. משם אובא לאסוף גיסי אמציה 

נסענו  חיפושיתגן אוופולקסב. שבועיים בחוף המזרחי של ארה"בבן  יצאנו לטיול

מיכל ואני. ראינו נופים שישה אנשים: אחותי, אמציה, שתי בנותיהם, יחד 

כשאנחנו  DC והגענו עד וושינגטון ,מרהיבים, ביקרנו במוזיאונים, היינו בניו יורק

ב גם פגישת עסקים הספקתי לשלֵ בנסיעה זו לרוב במוטלים זולים.  מתאכסנים

 ששוכנת בלונדון )אונטריו( שבקנדה."וולוורין" בחברת 

 

ולומיה שבה גדלו הוריי. הם לא לטיול שורשים בק נסעתי עם תמר 2333בשנת 

רצו לחזור לעיירה, וגם דודי, אח אבי, לא גילה כל עניין בנסיעה. עובד שלנו, יליד 

גה קייב, הצטרף אלינו ושימש כמתורגמן. ביקרנו בבית הכנסת, ראינו את גיא ההרֵ 
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לפי הנחיותיו של דודי חיפשנו את . של יהודי קולומיה ואת המצבה שהוקמה בסמוך

 אך הבית נחרב ולא נותר ממנו זכר.  ,שפחת גלרט ששכן מול הכנסייהבית מ

הביקור בקולומיה והנסיעה ברחבי אוקראינה השלימו את המראות 

לא אהבתי את אך אני והנופים ש"זכרתי" מסיפורי אבא, אימא והדוד שלי. 

כאילו לא חלפו כמעט , והשואה הייתה נוכחת כל הזמןמות שביקרנו בהם, המקו

 שנה מתום מלחמת העולם השנייה. שישים 

 

עם עצירה  לאחר שמודי השתחרר מהצבא נסענו יחד ל"מסע כומתה" בסקנדינביה

 . הוא היה בכושר מעולה ואילו אני דידיתי אחריו בניסיון לעמוד בקצב. בפאריז

בשנות התשעים, כשמודי החל לנהל את החברה והחתנים שלנו מסייעים 

ו להרשות לעצמנו לעשות חיים ולנסוע לטיולים לו בניהול, תמר ואני יכולנ

להוואי. ו לניו זילנד ,ארוכים. נסענו למזרח הרחוק, לדרום אפריקה, לאוסטרליה

ניו זילנד שהיא בעיניי המקום היפה לישנם שני מקומות שאני חולם לחזור אליהם: 

 קי הקנדיים. ביותר בעולם, ולנופים עוצרי הנשימה של הרי הרֹו

הרחוק התיידדתי עם קדיש שרמייסטר, מבעלי חברת  בטיול למזרח

"השמירה", ונעשינו חברים טובים. נסענו יחד עם נשותינו לסין, לאלסקה, לקנדה, 

באופן פתאומי.  2332לאיטליה, ולמקומות נוספים. לצערי הוא נפטר בשנת 

 נשארנו בקשר חברי עם אלמנתו.
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 רידה מדור ההורים הפ
 

שחזרתי מהטיול בקנדה עם בתי מיכל, חלתה אמי. היא לאחר  כשנה ,3173בשנת 

רידה מאחותי ומשפחתה, ששהו אז התגוררה בחולון, לא רחוק מאחותה, אך הפ

בקנדה, השפיעה על בריאותה הנפשית. דודתי התמסרה לילדיי ודחקה מעט את 

אוקטובר הוזמנתי ליום השריון בהיכל התרבות. סוף קשריה של אימא עם נכדיה. ב

היא לא ולם א –הייתה אמורה לבוא אחר הצהריים לשמור על הילדים אימא 

הגיעה. נסעתי לדירה שלה, מצאתי את הדלת פתוחה, ואימא שכבה על מיטתה 

ניתי אותה בבהילות ישלושים כדורי שינה. פ בלעהולידה בקבוק תרופות ריק. היא 

יתי מאחר לא לבית החולים איכילוב, והיא טופלה בשטיפת קיבה. נאמר לי שלּו הי

 ניתן להצילּה. היה 

רק אז הבנתי שאימא שלי שרויה בדיכאון קליני קשה. אשפזו אותה בבית 

החולים הפסיכיאטרי "גהה". ביקרתי אצלה פעמיים ביום וחשתי שאני עצמי שרוי 

בשבילי.  נוראבהלם. לראותּה שם עם חולים נוספים במחלקה סגורה היה מחזה 

ראה היה שבזכות התרופות הולך מצבה ומשתפר. לאחר כחודש היא שוחררה ונ

אולם מקץ ימים אחדים היא התחילה להתלונן שאחותה גונבת ממנה מגבות, 

 ָפָרנֹויָה, כמו גם ממניה דפרסיה. והבנתי שהיא סובלת מ

תקופה ב 3173בשנת העליות והנפילות בחייה של אמי היו קשות מנשוא. 

מלאת מרץ והחלטית ואפילו החליטה מא איהייתה  ,שבה הייתה במצב של אופוריה

דרכון, ויזה וכרטיס טיסה. עד  לעצמהסידרה היא אחותי בקנדה. בקר את לנסוע ל

אימא נאלצתי לספר לה.  המצבלנוכח ולם אז לא שיתפתי את אחותי במחלתה, א

כעבור שלושה חודשים חלה . נה דניאחותי ילדה את בבדיוק כש לקנדהאליה נסעה 

התרופות לא  נפשי נורא.במצב שבר כלי  אליי אימא חזרהו התדרדרות חמורה

 השפיעו עליה כלל.
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למזלי, התיידדתי בסקציה לשחייה עם ד"ר ֶסֶקלי, אדם נפלא, מומחה 

ת ילדים. בייאושי פניתי אליו והוא הציע שאביא את אימא אליו יבפסיכיאטרי

ז אותה בגהה, לאבחון. הוא בדק אותה, הרגיע אותי, קבע שזו הייתה שגיאה לאשפ

 חולים"ר נ ייֶסר, פסיכיאטר ומנהל בית והמליץ לאשפז אותה אצל תלמיד שלו, ד

נווה און שבבני ברק. מקץ חודש אשפוז השתפר מצבה של אימא, היא  פתוח

 קיבלה תרופות שאיזנו אותה וחזרה לתפקד. 

, בגיל שישים ושש, עברה אימא ביוזמתה להתגורר בבית 3172בשנת 

וקם בחולון. גם כאן נעזרתי בד"ר ֶסֶקלי שהשפיע על הנהלת הבית אבות חדש שה

ממחלת נפש. הוא כתב מכתב משכנע ונתן אחריות אישית ובלת לקבל אישה שס

לבריאותה. כמעט עשר שנים אימא התגוררה שם. פעמיים בשבוע ביקרתי אצלה, 

  .טיפלתי בה לבדבתקופות של אשפוזים ומחלות גם אחותי עזרה וטיפלה בה. 

 –נפילה ושבירת האגן , בגיל שבעים ושש, לאחר 3111בדצמבר  13-ב

אימא נפטרה. היא קבורה בקריית שאול ליד אבא. לפי בקשתה אמרתי עליה 

 ., מעין הבטחה לאימא'קדיש' במשך שנה, ומאז מותה התחלתי לצום ביום כיפור

 

נו ו. דרכֵ הקשר שלי עם יוסף נידיץ המשיך להיות הדוק גם כשתמה השותפות שלנ

בדרך מרחוב  צהרייםאולם המשכתי לבקרו מדי יום שישי ב 3171-ב הנפרדאמנם 

 השוק חזרה הביתה. בשבועיים האחרונים לחייו הוא כבר לא הכיר אותי. 

 אתה יודע מי אני?"  ,שאלתי אותו: "יוסףבפגישתנו האחרונה 

 "לא" הוא ענה. 

  .ס"ק"אני יהודה, הבן של מ  

 ס..." כאילו התעורר ונזכר בחבר קרוב. קמ מקסוהוא אמר: "לפתע אורו עיניו 

. הוא קבור לצדו של לעולמויוסף נידיץ שמונים, הלך היותו בן , ב3113בשנת 

 ת שאול בתל אביב.יאבא בבית הקברות בקרי
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 גם במותם לא נפרדו, מצבותיהם של נידיץ וגלרט.

 

אחות אמי. הוא היה  ,נפטר דודי, אשר ליפמן, בעלה של דודתי טובה אחרי נידיץ

בצעירותו ממייסדי קיבוץ בית אלפא. בערוב ימיו סעדתי אותו וביקרתי אותו מדי 

 .3112יום בבית חולים ואחר כך בבית לוינשטיין. הוא נפטר בשנת 

ו, דודה טובה, גרה אצל אחותי שנים אחדות, אולם כשנעשתה אשת

במוסד סיעודי. בשנותיה האחרונות השתפרו היא אושפזה סנילית ומצבה התדרדר 

טובה ליפמן נפטרה דודתי היחסים בינינו, והיא אף זכתה להיות בחתונת בתי מרב. 

 , בגיל תשעים ושלוש.3111-ב
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 פרק מיוחד לשני אנשים יקרים לי שליוּו קדישלא איהיה זה לא הוגן ולא נכון אם 

חוה לבית כצנלסון,  ,יתי. אמּהישנה. כוונתי להוריה של תמר רע נו כארבעיםאות

הוא  הידוע מבניהואותה משפחה שמוצאה מבוברויסק שברוסיה הלבנה  ,כן כן,

"למעלה ממחצית  ממנהיגי היישוב ותנועת העבודה. ,ברל כצנלסון

בבוברויסק היו  …היו יהודים תושביה של בוברויסק

אומרים שאם תזרוק בה אבן, חזקה שתפגע באיזה 

והיו כצנלסונים.  –כצנלסון. אלא שהיו כצנלסונים 

משפחתו של ברל לא השתייכה לענף בני קצנלסון 

אלא אל ענף דל יותר של שבט  …המשכילים והעשירים

20.בני כצנלסון"
 

. יהודה 3124קב בשנת עלתה ארצה יחד עם אחותה רות ואחיה יע חוה

כחלוץ ישראל ן ארץ יצא ממנה לכיוּו ,אף הוא מבוברויסקאביה של תמר, גולדבורט, 

עשרים על גבי עגלה רתומה לזוג סוסים שעליה מצטופפים  3123בשנת עשרים בן 

עד השתרכו החלוצים כך . הכנסתהשני של יו"ר ה – קדיש לוזביניהם ו, חלוצים

 ,ה מאיטליה למצריםיהפליגו באני, את אירופהברכבות צו בירת פולין, משם ח הלוורש

 השלישית. הכחלק מחלוצי העלייברכבת הגיעו ארצה משם ו

עזב את בארץ. יהודה נפגשו רק  ,ששניהם מבוברויסקעל פי אף  ,חוה ויהודה

 פתחומצא עבודה, לא פחות קשה, אצל פרדסני  קשה אצל איכרי חדרה,עבודתו ה

נפילים" ה"דור מייצגים את שניהם והשניים נישאו.  חוה את. שם הוא פגש תקווה

הבסיס וסד ונמחדש שוב היהודי בארץ י, קם הישקדמו להםעליות בזכותם ובזכות הש

  מדינת ישראל.הקמת ל

הראשונים של  םמתיישביהצטרפה משפחת גולדבורט הצעירה ל 3111בשנת 

עם מושב "היובל" תאחד הכמה שנים מאוחר יותר אשר  מושב העובדים "בהדרגה"

                                                      

20
 .34 - 31מתוך: אניטה שפירא, "ברל", עמ'  
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היה  סוכנות היהודיתתמיכת הלמרות . מעש" שליד פתח תקווה ומאיחוד זה נוצר "כפר

 ,בעונת ההדרים בקטיף ובאריזה עבדהחוה קשה להתפרנס מהמשק החקלאי לבדו. 

עבודה התפרנס מאת מלאכת הטיוח שבענף הבניין ורוב ימות השבוע  למדויהודה 

בנים של מחנות הצבא הבריטי מ  טיוח בהוא עבד  ה. במלחמת העולם השנייומפרכת ז

 . המשטרתחנות ו

, תקווה נולדה עוד בפתח, 3112ילידת הבכורה, גילה  :שתי בנותנולדו לזוג 

 .3111שנולדה במושב בשנת  ,ותמר

ועד ליומם  3114, מתחילת היכרותנו בשנת לכל אורך חיינו המשותפים

היינו פוקדים  כשגרנו ברמת גןם. ת ובחֹושל תמר במסירואותנו הוריה  ליוּוהאחרון, 

 ,של המאה הקודמת החמישיםשנות בעת ההיא, חגים. בבבשבתות ו בעיקראת ביתם 

, יחסית מלול תרנגולות גדולוליתר דיוק רק מהמשק, בכבוד כבר התפרנסו הוריה 

בזמן שהותנו שם עזרנו תמיד בחלוקת תערובת לעופות, . מטילות 1,333-כשמנה 

במוצאי השבת או החג היינו חוזרים לביתנו לקראת שיווק.  ןאריזתבים ובמיון ביצ

חולון ונולדה גור בכשעברנו לגם . ביצים ועוף לשבוע הקרובברמת גן וידינו מלאות 

, היינו מקבלים אספקה קבועה מהמושב. ההורים מיכל בתנו הבכורה ונכדתם הראשונה

נושאים בכליהם , ווטובוסיםשלושה אמחליפים בדרך היו באים לבקר מדי שבוע, 

לחסל את הלול חוה ויהודה חייהם החליטו לשבעים המאוחרות הביצים ועופות. בשנות 

 קנה.להתפרנס לעת ז   קיוּו, מהם ונטעו פרדסים באדמות החקלאיות שלהם

ודאי ו, שבםנרתמו ההורים לעזור לנו בהתאם לאפשרויותיהבכל שלב בחיינו 

 .ינו את ביתנו הנוכחי בחולוןנ  וכשּבנו כשנולדו ילדייפה  הם תרמו בעיןלא היו גדולות. 

בשבתות עזרנו בהשקיה ובקטיף פרי, כן ייצרתי בשבילם בבית  :העזרה הייתה הדדית

  .למערכת ההשקיה בפרדס "מזחלות" תל אביבהמלאכה שלנו ב

בתי החולים דרך מכוני השיקום ועד לאותם  וווינילו לוחָ כשזקנו ההורים 

לבית אבות בפתח  ועברואת המשק  עזבו הםלחייהם שעים שנות התב לבית אבות.
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מילאתי ברצון כל . מכך יותראולי אף ו ,בן להוריומו מם היו כי ע  ייחסה. ותקו

לנוכח משק, בלהיות בן ממשיך  . לא פעם הפציר בי אביה של תמרבקשה שלהם

חתן השני שיחסיו עם הוזאת מפני , בלבד בן משפחה אחדללהורישו המתיר החוק 

, בטענה שאינני היורש שלהם ושכנעתי יטובים )בלשון המעטה(. סירבתהיו לא 

 נהגתי בחוכמה.לא תכן שיי אותו להשאיר את העניין לשתי בנותיו. בדיעבד

מאחורי  המועצותבברית נותרה רדה את השואה של יהודה שש  משפחתו 

אחד . גניה ועם אחותבעיקר דליל , והוא שמר על קשר מכתבים מסך הברזל

עלייה הגדולה נוסף עלה באח נו של וב ,בשנות השבעיםעלה ארצה מבניה, דויד, 

יהודה בין  3111בשנת בארץ התרחש  המפגש המרגש ביותר .3113של 

והוא  32בת הייתה היא קודם לכן.  שנה 71 אחותו גניה שממנה נפרדגולדבורט ו

ר על לספלא נהג  חמים. בשנות התשעים לחייהשניהם וכעת היו  ,שנפרדוכ 23בן 

 שמענו ממנו מעט על בית הוריו אולם לקראת הפגישה עם אחותו ,ילדותו

 .בוברויסקב

 ו לפניכם.         הוהרי " מעריב"גוריון תועד ב-המפגש שנערך בשדה התעופה בן
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מכן  ,שלושה חודשים לאחר המפגש ההיסטורי נפטרה גניה וחודשים אחדים לאחר

הייתי קשור , רגשתי כאילו גם אני איבדתי אבהלך לעולמו ה  נפטר יהודה. כש 11בגיל 

. חוה 13 אמּה של תמר חוה נפטרה שלוש שנים קודם כשהיא בתאליו ואהבתי אותו. 

 ים שניהם בחלקת ותיקי ההגנה שבבית הקברות סגולה בפתחקבורגולדבורט ויהודה 

 תקווה. יהי זכרם ברוך.

 

, בגיל שמונים ושבע. בנו 2332דודי, משה )ליאון( גלרט, נפטר בקנדה בשנת 

שימיו ספורים ומיד נסעתי אליו. שלושה ימים שוחחנו. והודיעני שלח לי מברק 

אהבתי אותו מאוד וזכרתי לו  .יםנפרדחנו הרגשתי שאנאך הוא היה בהכרה מלאה 

, ואת העזרה למשחקי כדורגלאת הליכתנו המשותפת , את הימים שהגיע לארץ

 שהושיט לי בכל פעם שנזקקתי לעצה טובה. 

פעם בשנות השמונים והתשעים טסתי לאמריקה כמה פעמים בשנה, ובכל 

ה אתו במקום העבוד ביקרתית הנסיעות ביקרתי גם אצל דודי במונטריאול. באח

כמהנדס תעשייתי בעשרים מפעלים בערך,  דהאחרון שלו במונטריאול. הוא עב

היה תמיד יצירתי ומקצוען, בנה מכונות תעשייתיות מעולות, נעשה מומחה 

לפלסטיקה, והפך את כל הבוסים שלו למיליונרים. אולם כעבור זמן תמיד 

 תם ומצא מקום עבודה חדש. הסתכסך א  

נפטר דודי. הוא היה יותר חבר האחרונה  לאחר פגישתנובערך חודשיים 

 מדֹוד, ואהבתי אותו. אנחנו בקשר חם וקרוב עם שני בניו ועם נכדיו. 

 

. עם גרומר ואשתו; עם חברם ים של הוריההמשכתי לשמור על קשר עם חברי

ֶלֶכר ואשתו ברטה שנפטרה בשיבה טובה; עם ד"ר רמיאל מילדּו ת בן עירם, מוטי ּב 

של אימא, הלכו ני דודים ב ,חיורופא השיניים ואֶ (, בומקמן )ברוך קופואשתו. 

 ת עם ילדיהם. וכשדור ההורים הלך לעולמו נשארנו בקשרי ידידּולעולמם. 
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 דור באדור הולך ו
 

למדה לשון היא תי שנתיים ועזבה. עזרו לי מדי פעם בעסק, מיכל אף עבדה א  ילדיי 

לוגיה ורוקחות. שתיהן לא ראו את עברית ושפות שמיות עתיקות, ומרב למדה ביו

תי בצעירותו, שהחל לעבוד א   ,מודיבני עתידן המקצועי ב"נידיץ את גלרט". אולם 

המשיך גם כשלמד כלכלה ומנהל עסקים באוניברסיטה העברית. הייתי בטוח שהוא 

שאני כופה אחרת וטענה ימשיך את דרכי ויוביל את החברה. להפתעתי תמר חשבה 

מקרו ואסור -תשמודי מתעניין בכלכלמרה ובא יהיא פקחה את עיני את רצוני.עליו 

 . דרכילי לכפות עליו את 

העליתי  צהרייםזמן קצר לאחר סיום לימודיו כשמודי בא אלינו לארוחת 

ך . א'נידיץ את גלרט'"מודי, אני בניתי עליך שאתה תנהל בעתיד את : את הנושא

רצונותיי. אם יש לך תכניות  אינני רוצה לכפות עליך אתואופן בשום פנים 

  ."בהבנה אקבל זאת –להתפתח בכיוונים אחרים 

תו את מודי חייך וסיפר לנו שעשרים וחמישה סטודנטים מסיימים א  

 יוכל ליישםביניהם שמהיחיד  התואר השני במנהל עסקים, וכולם מקנאים בו שהוא

. אשמח את מה שלמדו. "אני לא מרגיש שאתה כופה עליי את רצונותיך מיד

 " ענה.עסקאת הלהמשיך 

סקי, נמודי סיפר שאחד המרצים, אולי היה זה ראש החוג, פרופ' ששי

את הפעולות הנחוצות ביותר לעסק.  ןביקש מהתלמידים לדרג על פי סדר חשיבות

הסטודנטים ענו: שיווק, מכירות, פיננסים, תהליך הייצור, כוח אדם ועוד. מודי 

הוא הצביע ואמר: "גבייה". המרצה  'רוב הזמן? עסוקבמה אבא שלי 'חשב בלבו: 

בלי גבייה העסק לא  –שיבח אותו ואמר: "רק אחד מכולכם קלע למטרה. דעו לכם 
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אין עסקים". חבריו לכיתה צחקו ואמרו: "מה החוכמה?!  –שווה כלום. אין כסף 

 יש לו אבא שמלמד אותו!" 

מנהל מכירות כהחל מודי לעבוד אתנו  , עם סיום לימודיו,3113בשנת 

למסקנה שמבחינה כלכלית לא כדאי להיות  הגעתיבמשך השנים במשרה מלאה. 

תלויים אך ורק בצנרת נחושת, אך דחיתי את כניסתנו לתחומי יבוא נוספים בשל 

. אולם משנוכחתי לקוחותינו םשנמנו ע רצוני להימנע מפגיעה ביבואנים אחרים

הם ו גם אנחנו לייבא מוצרים שהחלו לייבא צינורות נחושת, התחלנמהם שכמה 

ם לקירור ולמיזוג אוויר, מנועים, משאבות שונות יהרמטי ייבאו, כמו: מדחסים

 ועוד.

בעל חברת "סקופ מתכות", יצחק שילה, בשנות האלפיים הגיע אלינו 

החברה הגדולה ביותר בארץ ליבוא נירוסטה, פלדה ומתכות נוספות. הוא רצה 

עשרה  :תמורת עשרים מיליון דולרלמכור הסכמנו ו"נידיץ את גלרט" לקנות את 

המוניטין. לנוכח המחיר הגבוה ויתר  –מיליון שווי החברה, ועשרה נוספים 

המתחרה על הקנייה אך איים שייכנס בעצמו ל"ענף הצהובים", קרי לנחושת. 

ייבא לכשנודע לנו שהוא החל . אמרתי לו, כפי שאמרתי לקודמיו, שזהו שוק חופשי

 נירוסטה. שת התחלנו אנחנו לייבא צנרת נחו

מהשוק. אולם  13%-הנחושת הגדולים בארץ, כמוצרי כיום אנחנו יבואני 

שונים  אנחנו מייבאים גם כמות נכבדה של נירוסטה, מתכות נוספות ואביזרים

מעולם לא ניצלנו הזדמנויות, לא העלינו מחירים לקירור, לחימום ולמיזוג אוויר. 

אף מכרנו במחיר הקרן. נשארנו הגונים ולכן אוהבים אותנו כשהיה מחסור, לעתים 

  לקוחות נאמנים.חוג רחב של בשוק ויש לנו 

 

לא זקוקים לצבור עוד ממון, תמר ואני למסקנה ש הגעתיבשלהי שנות התשעים 

וכדאי שננצל את השנים הבאות לנסיעות ולכיופים. חשבתי שכעת הזמן הנכון לדוג 
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. ראיתי די והותר בתי חולים, ולכתוב את תולדות חיי יםלקרוא ספר, ללמוד, דגים

  ז קנה וחולי בימי חלדי, ורציתי לפרוש.

ובעקבותיו הצנתור והנחיות  3111התקף הלב שעברתי בפברואר 

ירדתי ו השפיעו על אורח חיי. התחלתי לצעוד מדי יום כמה קילומטרים –הרופאים 

, בה אושפזתישצילום למחלקה מסירותם תרמתי מכונת  לעוכאות תודה ) במשקל

עזבתי את הלימודים  .(לפסוןובית החולים ווכסף למחלקת הצנתור ב

 . והחלטתי לפרוש מעבודה ,חזרתי לקרוא הרבה, באוניברסיטה

פרישתי רציתי של העסק. לאחר  מכירותהמנהל בני תפקד בעיקר כמודי 

למצוא לו , ולכן התנאי הראשון לפרישתי היה יתקדם לתפקיד המנכ"ל שהוא

בעבודות התחיל תנו מאז שנישאו שעובד א  , בעלה של מרב, חתני בילמחליף. 

 כמנהל היבואחשוב. הוא משמש  , והגיע בהדרגה לתפקיד ניהוליהסבלות והובל

אפשר לא היה  המלאי.ניהול ספקים ובאחריותו ובפיקוחו התשלום לוהיצוא ו

 להעמיס עליו יותר.

. את התפקידיו לקבל עליכל, יסכים קיוויתי שחתני חנן, בעלה של מ

בזמן וחשבתי שבאותה עת מרב וביל עמדו לנסוע לחודשים אחדים לאירלנד 

פניתי קודם למיכל ובהסכמתה העדרו חנן יוכל לחפוף גם את התפקיד של ביל. 

שעבד כמנהל משמרת בחברת ממן בשדה התעופה. ישבתי ערב אחד חנן, פניתי ל

"נידיץ את והצעתי לחנן להיכנס ל ,תי לפרושסיפרתי להם שהחלט ,עם שניהם

יותר, ואף  ,בממןׂשתכר שהמשכורת תהיה לא פחות ממה שהלו הבטחתי . גלרט"

בו טמון עתיד משפחתו וילדיו. ו ל: זה העסק שלוווהחשוב מכ ,משמרותלו לא יהיו 

לאחר ווה את הבעלים גם שמל   מדובר בעול ,שכירבניגוד למי שעובד כ ,אמנם

ת חנן הסכים ולקח שנ הסיפוק.ההישג  ותחושת זה גם המקור ל, אך דהשעות העבו

ללא תשלום מחברת ממן. מקץ שנה הוא התפטר סופית מחברת ממן והיה  החופש

 למנהל המכירות ב"נידיץ את גלרט". 
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של מודי לתפקיד וזמן קצר לאחר כניסתו  ,למדתי מניסיונם של אחרים

גרמו הדברים ושבהם אב הגביל את בנו, את המושכות. ראיתי עסקים  בידיו נתתי

 לפירוק העסק. עד פילו ואלמריבה גדולה ובילו הש למתחים

היה אימפריה בתחום המתכות, אך מאז שהעסק הועבר למשל,  ,גליקמן

 אצל ולמיטב ידיעתי לא נשאר דבר מהעושר שצבר. גם ,לולדור הבא התפרק הכ

המצב  –ליות ברז  -תכות אלנחושתן, החברה הגדולה בארץ ליבוא ואספקה של מ

אן ו  . כך קרה גם להתדרדראת החברה והיא הלכה וה היורשים מכרולא היה שונה. 

פרלשטיין שיורשיו לא רצו להמשיך את החברה, וגם אצל הסוחר הומינר. אך 

בן גילי שעבד יחד עם אביו בסוכנות לתיווך , חברי יצחק גטניולמדתי מל ויותר מכ

אביו הפטריארכאלי אחז אותו ביד ברזל, לא  אנים בארץ.בחו"ל ליבובין מפעלים 

 נתן לו להתפתח ולצמוח, הם הסתכסכו, הבן פתח סוכנות משל עצמו והלב נשבר. 

ראיתי איך נהרסים עסקים בדור השני, ועשיתי כל שיכולתי  ,למדתי לקח

כדי להצליח בשילוב הדור הבא השליטה בעסק באופן הגון ונכון. כדי להעביר את 

סיפוק מקצועי, ולשמר לו יד חופשית, לאפשר לו ו סמכויות, לתת העניק לוב לחש

את ההתלהבות ואת חדוות העשייה. אדם הרוצה להעביר את עסקיו לילדיו עליו 

להתערב, להעניק להם זכויות ולסמוך על שיקול דעתם. לא להפסיק לפקח עליהם, 

הדרך הנכונה להעביר את הדבר נעשה בהדרגה, לא ביום ולא ביומיים. זו להבנתי 

 ניהול החברה לדור הצעיר.

יש זכות חתימה בלעדית, לילדינו יש זכות  , מודי, ביל וחנן,לכל השלושה

חתימה גם בחשבונות הפרטיים וגם בעסקיים. אמון מלא ובלתי מעורער הוא יסוד 

הכרחי להצלחת עסק. כך היה גם ביני לבין נידיץ. אם שותפים אינם בוטחים איש 

 העסק נדון לכישלון.  –הו ברע

, ללא הזמנתי 2333ליוויתי את העסק חודשיים נוספים, ובתחילת שנת 

כשהגיעו הבנים בבוקר לעבודה, הם  .שלטים חדשים לחדרי ההנהלהידיעתם, 
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סופית שאני מחוץ לעסק.  כך קבעתיומצאו את השלטים עם הגדרת תפקידיהם. 

עברת הניהול לידי הדור הבא, ותמר חגיגית לעובדים, הודענו על ה סעודהנערכה 

 ואני נסענו בתחושת הקלה לטיול באלסקה. 

 

ם מובן שאין אדם שלא טועה. גם אני טעיתי בתחילת הדרך וכך גם ילדיי. יצא לי ׁשֵ 

"גֹוֶבה הטוב ועם זאת נחשבתי ל בעל עסק הגון שמקיים את כל הבטחותיו של

מחירי הנחושת תנודתיים, ומוך, שעבדתי על מתח רווחים נ מכיוון". בארץ ביותר

מי שפיגר  ,(בעיקר בשנות השמונים)לכן כשהאינפלציה הייתה בשיאה 

  בתשלומים, אפילו בשבוע, גרם לי להפסדים.

ות העיקרון שהנחה אותי וצריך להיות תמיד נר לרגלנו הוא שללקוח מגיע

וצר פגום שירות טוב, הובלות ברחבי הארץ, החלפת מיושר, הגינות, : כל הזכויות

ֵלםל. החובה שלו כלפינו היא אחת ויחידה: והכ –  !ובזמן ,ל ׁש 

 לקוחות שלא עמדו בחובה זו כלפינו העדפתי שלא למכור להם. 

נו די שמש פשט את הרגל ולא שילם לאחד הלקוחות שעסק בהתקנת דּו

עם . אמנם הכרתי את אביו אך הייתה לי תחושה שהעסק גדול עליו. לכן את חובו

 .שקל, אגורה לא יותר" 33,333עד של אמרתי למודי: "תן לו אשראי תי פריש

מודי שמע "בסדר בסדר..." ואני כבר הסתלקתי מהניהול. חלפה חצי שנה וראיתי 

האף ו ,רגשתי שמשהו מעיק עליוה   ולםא ,מודי מדוכדך. הוא לא אמר לי דברש

מה לתי אותו שא לבסוףשלו באדמה. הוא סיפר לתמר אך שניהם לא סיפרו לי. 

  .שקל" 413,333-והוא ענה: "נפלתי בקורה לו 

ברגע ששמעתי את זה רווח לי ואמרתי למודי: "טוב שזה רק זה. ל'נידיץ 

. העסק לא ייהרס. תרים את הראש. זה עם ההפסד הזה את גלרט' לא יקרה דבר

 .בית ספר מצוין. קיבלת שיעור טוב יותר מכל מה שאבא שלך יכול ללמד אותך"
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יל יותר ממני, בעיקר בתחומי כלכלה וניהול. הוא, יחד עם ביל משכ דימו

 רש אסטרטגיה ניהולית נכונה ויישום רעיונותו. זה דתחומים נוספיםוחנן, פיתחו 

 ,מייצאים היוםגם אנחנו , ו. בזכות מודי נכנסנו לשיווק גז קירור למזגניםעסקיים

וקנינו את השטח  בירושלים,סניף פתחנו את ה. למזרח אירופה ולניגריהבעיקר 

 אלה רק חלק מהצלחותיו של הדור הצעיר.  –21ברחוב הבנאי שממול 

 

הנחלה, אינני צריך לדאוג עוד לפרנסה, טוב לי עם מה אל הגעתי אל המנוחה ו

לדור הצעיר אני שב ומזכיר שעסק שדורך במקום נידון לכיליון.  ךשיש לי. א

 על השמרים.קפוא אסור ל

 

מר , כתבנו תפרישהוהמחשבה על , 3111בפברואר שעברתי לב ה לאחר התקף

ואת מניות החברה העברנו לשלושת ילדינו. אולם בניגוד  ,ואני צוואות הדדיות

לקת את נכסינו לשלושה חלקים צוואה פשוטה המח  שזו לצוואה שלנו כהורים, 

יתן שווים, הרי שבעסק חשוב שתהיה למנהל יכולת שליטה. אם אין שליטה, לא נ

לא מחד גיסא  ;והדבר עלול לגרום לפירוק העסק. התלבטתי בעניין ,לקבל החלטות

לא רציתי גיסא מאידך תי בחברה לטוב ולרע, רציתי לקפח את מודי שנמצא א  

 לקפח את בנותיי. 

פניתי לעורך דין שלי, אליעזר שטיינלאוף, אחד המומחים בארץ לדיני 

ק את החברה לתשעה חלקים, חמישה חללירושה. הוא הציע עצה יפה ונכונה: 

( לשתי הבנות, שניים 4/1( כבעל השליטה, וארבעה חלקים )1/1חלקים למודי )

אותו מניהול הדיח ל תוכלנהלמרב(. שתיהן יחד לא  2/1-למיכל ו 2/1לכל אחת )

. שטיינלאוף הציע גם שכל עוד תמר מהחברה והוא לא יוכל להוציא אותן ,החברה

וחים וההון בעסק מתחלקים בין שלושת ילדינו באופן שווה. ואני בחיים, כל הרו
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, ממה שמודי יקבל. כך גם לגבי הדיבידנדים 71%לאחר מותנו הבנות יקבלו 

 משכורות החתנים. והרווחים 

ה תמר לא הייתה מוכנה לחתום על הצוואה כפי שהציע ּבלהפתעתי הר  

ילדינו ל"אסיפה  יפגעו. החלטנו להזמין אתישטיינלאוף. היא חששה שהבנות 

משפחתית" ולשאול לדעתם. מודי כמובן הסכים, ושתי הבנות תמכו בהצעה ברצון 

אז "הסירה" תמר את התנגדותה  נכון לעשותו.שברורה שזהו הדבר  בתחושהו

 וחתמנו על הצוואה. 

בשנות התשעים החלו לדבר בארץ על הטלת מס ירושה. לאחר שנים כה 

לא רציתי שילדיי יצטרכו לשלם  –מסים כחוק ותשלום כל הארוכות של עבודה, 

זבון. לכן החלטנו להעביר עוד בחיינו את העסק על שם ילדינו. אמנם ישנה ימס ע

ש אותה. נשארנו בעלי כל לחזור בי מההחלטה, אך אין לי כוונה לממֵ אופציה שאּו

שנושאות רווח. יש לנו יכולת רכושיות שלוש מניות שליטה, אך אין לנו מניות 

רעה במקרים של סכסוכים, אך מבחינה חומרית אין לנו חלק ברווחים. לאחר הכ

 נמחקות.השליטה פטירתנו שלוש מניות 
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 מלחמת המפרץ הראשונה 
 

של זוג חברים טובים שלנו, עמליה ומשה  םהשתתפנו בחתונת בנ 31.3.3113ביום 

ושוחחתי עם שהתקיימה בגני התערוכה בתל אביב. בסיום החתונה ישבתי  ,קירשנבוים

שעיקרו איומיו של  ימצב הביטחונלבין השאר גלשה השיחה . משה כשרוחו טובה עליו

ק. יומיים לאחר מכן מימש אארצות הברית תתקוף את עיראם ם חוסין על ישראל דאס

 בגוש דן. רובם נחתו ,טילים על ישראלעשרות ירה ם את איומיו ודאס

 2:33ביל. התעוררנו בשעה באותם ימים התגוררו בביתנו מרב ובן זוגה 

במפעל לפנות בוקר מאזעקת אמת ודקה אחת או שתיים לאחריה נפל הטיל הראשון 

מטר מביתנו. טילים נוספים נחתו לאחר מכן בתל אביב  133-מרחק של כבאזור, 

בשל החשש כי הטילים נושאים נשק כימי, נקראו אזרחי ישראל להתגונן . היתוסביבבו

ם, לא לשלוח את הילדים בחדרים אטומי, להסתגר ב"כחבישת מסכות א ידי על

ביל הפך להיות קצין הביטחון בבית, הוא אטם  .ולא לפתוח עסקיםלמוסדות החינוך 

 רדנו למקלט אטם גם אותו. תחילה את החדר האטום ולאחר מכן כשיָ 

לא אכחש  .על קור הרוח וביצוע ההוראות כלשונן התמלאתי הערצה לבחור

בשבילו בעוד שיותר מלחמות גרועות  עברתי כמה, אך בכל זאת שפחדתי כמו כולם

הם  .. הטלפון הראשון מחו"ל התקבל מהוריו באירלנדמלחמה הראשונהזאת הייתה ה

אליהם ולשהות שם עד יעבור זעם. ביל הסביר להוריו שמרב בוא הציעו לו ולמרב ל

מו של אמרה א   ,ך"ם כאאינה רוצה לעזוב אותנו ואינה מוכנה לנטוש את ה"מערכה". "

זכתה אצלי קרנה מיד עלתה בעיניי והיא עם אהובתך".  ר"אתה חייב להישא ,ביל

 לנקודות זכות ראשונות.   

יי יצ   בבוקר  למחרת, בשעה עשראולם ת ולא פתחתי את העסק. להוראו ת 

קריאה טלפונית מאחד הלקוחות שלנו שביצע עבודות צנרת רפואית  קיבלתי ,ערךב

צינורות בדחיפות לספק לו ביקש . הוא בבית החולים רמב"ם בחיפהום במרתף החיר

והוא נענה  ,עובד שלי המתגורר באזורלסמי, הנחושת. לא היססתי לרגע, קראתי 
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שעסק בתיקון הזגוגיות בביתו שהתנפצו כתוצאה מנפילת אף על פי  ,הבנהבברצון ו

קנו את הצנרת למרות סיפ (.מטר ממקום הנפילה 333-)הוא התגורר כ .הטיל הראשון

כל התבקשו יומיים לאחר מנפילת טילים נוספים. ן מוגהעובדה שהעסק לא היה 

וחנויות מזון  ,רם כמו בנקים, דואיבוריימוסדות הצבהעובדים במפעלים החיוניים ו

 לחזור לעבודה. 

כמנהגי מדי שבוע נסעתי לבנק בתל אביב מצויד כמו כולם שישי  ביום

ברגל דרך צעדתי ליד בית הדר ומשם שה ירגיל במגרש החניבמסכת אב"כ. חניתי כ

ברחוב יהודה ששוכן  בנק לאומיסניף המרכזי של הודה הלוי עד ליהרחובות הרכבת ו

נפש חיה לא . ות שוררת בסביבהוודממת מ מהמכוניתיצאתי . 31הלוי פינת הרצל 

יורק אחרי  הוליוודי המתאר את ניוהסרט כמו סצנה מה .עיר רפאים. ה ברחובתנרא

צעדתי מדי יום כשהעיר  3141שבאותו רחוב בחודש מאי  תישואה אטומית. נזכר

. אנשים כמהאחת הפצצות נפלה בבית הדר והרגה . המצרי רחיל האוויעל ידי הופצצה 

ביום אחר באותו חודש הופצצה התחנה המרכזית בתל אביב ועשרות אנשים נהרגו. אך 

משכו למרות נעם צפירת הארגעה וחיי היום יום  הה אנשים שיצאו מהמחסמָ הרחוב הָ 

פיתי ברחוב עצרתי וכאן נזכרתי שעמדתי באותו חודש וצָ  ם. ליד אחד הבניינילהכו

במטוס מסרשמיט שלנו מפיל מטוס דאקוטה מצרי שזה עתה הטיל את פצצותיו על 

 העיר. 

היינו  3141בשנת  !אותי. "מה קרה לנו? הציפושל חרדה ודיכאון  ותתחוש

שסכנת כ ,היוםחת איום קיומי ממשי ואז הציבור הגיב בגבורה ובאומץ. ואילו ת

תנו כרחוק מזרח ממערב פחד בו המתנהג הציבור בפאניק ,השמדה וכיבוש רחוקה מא 

 שלא ידענו אז!!!"

פקידים שנקראו לעבודה והייתי הלקוח  רק קומץכשהגעתי לבנק מצאתי 

לפנות ערב פיתי בטלוויזיה העבודה צָ  היחידי שהופיע. בימים שלאחר מכן עם סיום

, יילמראה עינ. לא האמנתי שנוטשות את העיר ןמכוניות בנתיבי איילושל בשיירות 
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רוח העמידה נעלמה חסינותו ויכן להוהמחשבות לא מרפות "המחזה היה מדכא מאוד 

האם הדורות צורה מסיבית בכמה חזיתות?! אם נותקף חלילה במה יהיה  !?מנושל ע  

על התהיות והמחשבות המטרידות  "!רוח תש"ח?תשוב האם  !דשים יעמדו בפרץ?הח

 ...תוחד משמעיות תשובלי אין  ההאל

ם חוסין היה על סף התמוטטות אכשפסקו נפילות הטילים ומצבו של סד

התבשרתי בבשורה המרה . דווקא אז לחזור למסלולםבארץ החיים החלו  –טוטלית 

כשהוא בשנות  חלה ממארת ואלימה במיוחדנפטר ממ םימשה קירשנבוחברי ש

 מלחמת המפרץ הראשונה.ף שמתחבר אצלי לנוס עצובזיכרון החמישים לחייו. 

 

 נטשה
 

בני דודים שני  יהמביילורוסנחתו בארץ ימים של מלחמת המפרץ ובלי כל קשר באותם 

שהם  ולנטין ואשתו :משפחותיהםעלו עם הם , חוה לבית כצנלסון. מצד אמּהשל תמר 

ועמם ילדה כבת יבגני ואשתו ; ואחיו 71וטניה בת  22אולג כבן  בני גילי, ושני ילדיהם

ומשפחתו השתקעו בערד. גני יב , באשדודומשפחתו השתקעו ולנטין  נטשה. – 72

לעזור במציאת עבודה לשתי המשפחות, הצלחנו פה ושם עם משפחתו של ניסינו 

סיימה את שירותה הצבאי, נטשה, לאחר שאך משפחתו של יבגני.  ולנטין ופחות עם

רחנו אותה יובשמחה אברצון . השלימה את לימודיהשנזקקה למגורים באזור המרכז כ

מכן המשיכה לאחר ראשונה באוניברסיטת תל אביב. ה הדיבביתנו במשך שנת לימו

טת חיפה ועם השלמת התואר עזרתי לה במציאת עבודה יסנטשה ללמוד באוניבר

שחם ואימא לאסף, יום היא נשואה לה שלנו. הפכה לבת משפחהנטשה ראשונה. 

 שכים עד היום. מלבביים ונטובים ווהקשרים המשפחתיים בינינו 
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  אהובינו
 

(. קשה לתאר את 3111( ונועם )3113הדר ) ,(3111מיכל וחנן ילדו את יפעת )

לידה ההתרגשות שלנו כשנולדה נכדתנו הראשונה יפעת. כשמיכל הייתה בחדר ה

עזבתי את בית החולים עד שילדה.  לאוודאגה  לאכול מרוב התרגשותיכולתי לא 

  נזכרתי באבא עד כמה התרגש כשהיא נולדה.

 

 בערך. 3111עם נכדתנו הראשונה, יפעת, 

 

 

 

 

 

 

 

 חנןו מיכל

עם ילדיהם: 

הדר  , יפעת

 ונועם. 
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  יהודה ונכדו אדם בבר המצווה שלו

 

(. ובזכות מודי וליאור קיבלנו 3111( ואת אדם )3111מרב וביל ילדו את תום )

(. זכינו לשמונה נכדים 2331ואת רועי )( 3111)(, את גיא 3111את ניב )

  שממלאים את חיינו באין ספור רגעים של שמחה ונחת.

על נכדי אדם אינני מוכן אך , את קורותיהם יוכלו בעתיד לספר הוריהם

נמצא בקבוצה ילדים אוטיסטים, ושייך לספקטרום גדול של לפסוח. אדם 

 הקדשתי לו זמן ומאמץ יותר מאשר לנכדיי האחרים. שמאופיינת בתפקוד גבוה. 

 המילים מדברות בעד עצמן: . ואלה הדברים שאמרתי בחגיגת בר המצווה שלו

  - דםדברים שסיפרתי בחגיגת בר המצווה של א

 2333 סמר רחובות,

 כל הנוכחים יודעים. -ילד מיוחד הוא אדם זה ש

ר החל לדּבהוא אבל אני לא משוכנע שכולם יודעים ש

לא הוציא מילה הוא  1רק בהגיעו לגיל חמש. עד גיל 

 אחת מפיו.

לא לילה אחד נדדה שנתי מדאגה שמא לא ידבר 

 . כשהתברר אחרי בדיקות שהוא שומעלעולם

הוא הסתדר לא  ,לטוב. כדי לדייק יוקיוויתהתעודדתי 

רע בלי הדיבור. בעזרת הידיים והראש הוא השיג את 

ארונות והוציא את ב כל צרכיו. בידיים פתח מגירות

בעצמו. בראש הנהן אליהם כל מה שחפץ. באצבעות הצביע על דברים שלא יכול היה להגיע 

ישנם דברים  .ולנו שזה לא מספיקל"כן" ונענוע הראש מימין לשמאל סימן "לא". ברור לכ

 גם אילמים זקוקים לשפה. שאי אפשר להשיג או להביע בשיטה הנ"ל.

יום בהיר אחד נקראתי : על שתי אפיזודות שהיו לי עם אדם בתקופה שלא דיבראספר לכם 

בכפר אביב. הוא היה אז כבר בן ארבע. נכנס  הלהסיעו לטיפול ברכיבה על סוסים בחוו

החל לבכות ולצרוח. לא  ,לא רחוק מהכביש הראשי ,חגר את עצמו ובדרך ,בשמחה למכונית

מכיוון שהדרך  .לאחר נסיעה קצרה על הכביש הראשי הוא נרגע .מצאתי כל סיבה סבירה לבכי

בה נסעו תמיד הוריו הייתה חסומה פניתי לדרך צדדית, אדם חשש שאינני יודע את שהרגילה 

 כשראה שהמשך הדרך הוא הכיוון הנכון. הביע את מורת רוחו בבכי ופסק ,הדרך

בשמונה בבוקר  רלהביאו לשיעו המטפלת שלו בריפוי במשחקים, ,פעם אחרת ביקשה חן

הייתי כבר ואני יל ומרב עבדו בשעה הזאת, . מכיוון שּבצהרייםשעה הרגילה  אחר הבבמקום 

בשמחה אדם נס תבקשתי להסיע אותו באותו בוקר למרכז הטיפולי ברחובות. שוב נכ, הגמלאי

היא ולמרב,  טלפנתיכשלא ראיתי סיבה סבירה לבכי . למכונית ובדרך החל לבכות ולצרוח

בכה וצרח הוא כשהגענו  ;. אך נהפוך הואעיירגכאשר נגיע הוא הורתה לי להמשיך בתקווה ש

על אדם ולא רצה לרדת. הוצאתי אותו בכוח והבאתי אותו למרכז. ליד חדרה של חן נשכב 

צעקות מחרישות אוזניים. חן יצאה מחדרה וביקשה ממני להחזירו הביתה. בי מר והרצפה בבכ



 

 
 בשלהי העשור השמיני

 

 211 

בדרך חזרה  , שהרי תמיד הוא מגיע ברצון ובשמחה.והיא טענה שכנראה ישנה סיבה לסירוב

קשה ממני לנסות להביאו כמדי יום בבוקר לגן הילדים יבוהיא שוב צלצלתי למרב . נרגע

מהמכונית ובשמחה ודיצה רץ לגננת אפילו מבלי אדם וראה פלא, אך הגענו ירד . ביבנה

 .צהרייםממני. רק כאן הבנתי שלא רצה לצאת משיגרה שהיא: גן בבוקר וחן אחר ה דלהיפר

כשחזר מהגן לנסות ולתרום את חלקי  צהרייםנהגתי להגיע מדי יום ו' בבשנים ההן 

וכשהוא רוכב  אופןם תלת ב על אופנייולדובבו. לימדתי אותו לרכ ת)הבלתי מנוסה( בניסיונו

ואני מדדה אחריו מגיע למקדונלד כדי לקנות לו גלידה וניל אותה אהב ללקק. ניסיתי להוציא 

הוא  .ממנו את המילה "גלידה" דהיינו, לא לקנות עד שיאמר את המילה. כמובן זה לא הועיל

 הוא מלקקתו ליד השולחן כשבכה וצעק עד שנכנעתי וקניתי. ישבתי א   ,הצביע על הגלידה

ונשמתי פרחה  ,בי ישבו אמהות עם ילדים קטנים יותר שמשוחחים ללא בעיותימסבבהנאה. 

 אדם .בורים ביבנה שיש בו מתקנים לילדיםינאה. משם נהגתי להמשיך לאחד הגנים הצמק  

ד אהב להתנדנד, להחליק במגלשות ולהסתובב בקרוסלות. בנדנדה אהב בעזרתי להגיע ומא

י מדי פעם להפסיק לנדנד וכשרצה שאמשיך, דרשתי ממנו לומר "עוד לשיא הגובה. ניסית

 פעם". מובן שזה לא עזר ואחרי בכי וצרחות המשכתי בנדנוד. כך חזר הדבר במשך זמן רב. 

כשהוא כבר בן חמש, נדנדתי והפסקתי ופתאום שמעתי מפיו  ,אחדשישי עד שיום 

קתי שוב לנדנד ושוב שמעתי "עו , פסילא האמנתי למשמע אוזני .בפעם הראשונה "עו פע"

תוך ימים ספורים, בעזרת  ,סיפרתי למרב בשמחה גדולה את הבשורה המשמחת. ואכן. פע"

אפשרה לי היא ר. באחד הטיפולים לדּבאדם תו החל שעבדה א   ,קלינאית התקשורת ,אתי

 . תוך'ולשמוע כיצד הוא חוזר על הצבעים ואומר "ירוק", "אדום", "צהוב" וכו סלהיכנ

למד כבר דיבר. תוך שלושה חודשים  'גיע לכיתה אשהכות מעטים הוא חיבר משפטים, ושבוע

 הרי הוא לפניכם. ו כמו ילד רגיל את טכניקת הקריאה וקרא. והשאר ידוע

 
 

 .2333 ס, מרתום ואדם ,עם מרב, ביל
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  .2331מודי, ליאור והבנים: ניב, גיא ורועי, בבר המצווה של ניב, 
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 .2333 סתמר ויהודה מוקפים בשמונת נכדיהם, מר
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 מבט אל העתיד
 

לפניי והוא עומד עוד אני חי אני ממשיך לצפות ולתכנן גם את העתיד. פרויקט גדול  כל

מול בית , 21יך לנו ברחוב הבנאי בניית בית תעשייה נוסף לזה הקיים במגרש השי

. העסק זקוק למחסנים נוספים כדי להמשיך ולהתפתח. 11גלרט שברחוב הבנאי 

רוקרטיה בלתי נסבלת ומארבע שנים של בייותר לבצע זאת. אחרי יי קיבלתי על

בעיריית חולון, אני עומד על סף קבלת רישיון הבנייה. אם לא יהיו תקלות נוספות 

משך שנתיים עד שלוש שנים י. פרויקט שבוודאי י2332בשנת  הבנייה תחלש נראה

וידרוש מאמצים וכספים וכמובן את עזרת הבנקים. עזרה נכבדה קיבלנו בימים אלה 

של תמר במשק שירשה מהוריה בכפר מעש לאחותה גילה. הכסף  כשמכרנו את חלקּה

 בוודאי יעזור ויקל על מימון המבנה.

תי לגמלאות עדיין לא ביצעתי שתיים. עם פרישמהמטרות שהצבתי לעצמי 

ביל ומרב ליום פרישתי שקנו לי החכה  ;דגים גלצאת מדי פעם לים לדו ,הראשונה

 שאשתמש בה. עדיין מונחת בארון ומצפה  2333בשנת 

בחלקים די נכבדים על פני כדור הארץ  ;השנייה, לטייל, מולאה רק בחלקה

חלק מהחסר. גם לקרוא וללמוד טרם עדיין לא טיילנו ונשתדל בשנים הבאות למלא 

 בעתי כך שהעתיד נראה מכאן ורוד ומבטיח. ש  
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 סוף דבר 
 

לא  ועם זאת ,השתדלתי ככל שאפשר להיות צמוד לאמת, לא להמעיט ולא להגזים

אסמכתאות לאישוש הדברים להמציא אף להיות נדוש ומשעמם. ניסיתי לדייק ו

 כתבתי.ש

 ,שנות גלות 3,131 חלפו. מת המדינההקלד עֵ וזכיתי להיות שפר מזלי 

 ועד, (אדריאנוסהקיסר  על ידילספירה  311בשנת )מדיכוי מרד בר כוכבא 

זכיתי ואני גוריון. -דוד בן על ידיאביב  יום הכרזת העצמאות בתל ,34.1.3141

. אינני פלא הזההוראות במו עיניי את הנס היות באותו יום במקום ההכרזה, ולל

יהודים, בני דורם של המדינה קמה בזכות . עובדהזו כיתי אך ז על שום מהיודע 

שנענו לקריאתו של ד"ר תאודור הרצל חוזה  ,י, דור לפניהם ודור אחריהםיהור

והצליחו להקים נאבקו ולחמו להגשמת חזונו . הם התיישבו בהוהמדינה, עלו ארצה 

 את המדינה היהודית היחידה בעת החדשה. 

. ה מדםּבהעקּות העצמאות במלחמרק צופה הייתי לנוכח גילי הצעיר 

. נפל בקרבות ,באותה תקופההעברי ישוב יאחוז אחד מה ,אישכששת אלפים 

אולם  המדינה. הקמתעל שילמו בחייהם  ,מיטב הנוערמלוחמים נועזים והנופלים, 

  מלחמות שבאו לאחריה.בהשתתפתי 

 

חינוך הוונתי לשגיאות כ. ילדים מתייחס לחינוך –שניתן להסיק מספרי לקח מסוים 

מוזכרות אחדות בילדותי. לא כאן המקום לפרטן, להן י שהייתי קורבן ישל הור

לא עשו את הדברים מרוע לב,  ,ובייחוד אמי ,ייהור .הראשון של הספר ובחלק

 הדרכה. הם עלו ארצה בשנות העשרים לחייהםמחוסר ו העיאלא מחוסר יד

אני זוקף לזכותם את חיי המשפחה , זאתועם את ההורים והסבים.  רוהשאירו מאחו
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 ,אימאשל  ושימשו דוגמא ומופת לאחותי ולי. בערוב ימיהקיימו היפים ש

אפשר היה לסובב  שלּו תה על חטא ואמרהכה  היא טענותיי, כשהעליתי בפניה את 

 נוהגת אחרת. ודאי הייתה  –את הגלגל לאחור 

ישיות הסקתי אינני מתיימר להיות מחנך מדופלם, את המסקנות הא

אף על ו בגידול ילדינו.על השגיאות ובעזרת אשתי תמר ניסינו לא לחזור  ,בעצמי

אני תקווה . תמר ואנוכי, איננו נקיים משגיאות שנינו, אני בטוח שגם אנחנו כן פי

  בחינוך ילדיהם. ןשילדיי לא יחזרו עליה

 יש –מילד בעייתי וקצת מופרע לאדם נורמטיבי  ,המהפך הגדול בחיי

תנועה הקיבוצית. למרות הביקורת והסבל שחוויתי בשנת הלימודים הזכות לזקוף ל

ליתי חברה שונה, גישות שונות של מבוגרים יג. בקבוצת גבע, שם נפקחו עיניי

 .של ממש אכן מהפך –גיל ההתבגרות לאלה את תחילת אוסיף ואם  ,לילדים

ת בתי אהאש ,יזרעאלהערגה לעמק ו , הכמיהה"הצעיר השומר"תנועת 

דוד  עמל )ניר החזירו אותי לתל –וקורותיי במלחמת העצמאות , ת ניחוחופו ואנו

את שם ינקתי יל, ללמוד ולהשכשם התחלתי לרצות צב אופיי. כיום(. שם עּו

על פי אף  הקיבוץ היום, המשמשים נר לרגלי עד היום. ,השאיפה לצדק וליושר

חלקו הגדול  לענוסף . ת רבות לוזכויו, באותה מתכונת שיתופיתקיים עוד שאינו 

גורם חינוכי ראשון במעלה של רבים מבני הנוער  ועדייןהיה הוא בהקמת המדינה, 

 .ואני עצמי חייב לו את ימי האושר של נעוריי ,שחונך בארץ

 

דאי ו"אימפריה כלכלית", אך בולא הקמתי אולי . הגעתי להישגים יפים בעסק

לא ביום ולא . י. העסק שהקמתי הוא מפעל חיישהייתי מברך בהם את חבריי וידידי

מאבקים קשים עם מתחרים, עם  אלא בעמל רב של שנים רבות, בשנה הוא נבנה,

אותי לאורך כל הדרך. ההצלחה היא  ליוּות עין וקנאה שצרּום עו ,רשויות המס

  נכדיי.לואותה הייתי רוצה להנחיל לילדיי ובה הלכתי שתולדה של הדרך 
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אלה  – התמדהבעקביות וב ת,נחישּובולדבוק בו  ,רעיוןלחשוב, להגות 

הצלחה. יושר והגינות )לא טיפשות חלילה( לאורך כל ל הדרךאבני סופו של דבר ב

להפסיק יש  ,אם מתברר לאחר תקופה שהרעיון בטעות יסודו אךהדרך משתלמים. 

 פעמים גם להפסיד. דעת למיד ול

ל את מעשיך בתבונה כֵ לכ ;לעולם אל תסכן כספם או רכושם של אחרים

ב גם על כדי שלא תגרום עגמת נפש ונזק לזולת. בכל יציאה לדרך חדשה חשֹו

  והכן את עצמך להתחלה מחדש. האפשרות הגרועה ביותר

אנו . העברנו את המפעל המוצלח הזה לילדינו עוד בחיינואשתי ואני 

הזה כך נהנים ממעשיהם ומתפללים שגם אחרי שנסתלק מהעולם , צופים בהם

בהבנה ובהתחשבות כיאה  ,באהבהזה לזה יתייחסו  ,ינהגו. ינהלו את העסק בתבונה

 לאחים.

אם : או סתם סקרן ,ידיד חבר, בן משפחה,אתה בין אם  ,היקר לקורא

שימחת  יםרות מהסיפינהנרק אם דייני. גם  –מת והפנמת את הכתוב החכ למדת,

ילדיי, , אשתי: כתיבת הספרבך בי כל מי שתמלכל קוראיי, ובייחוד ל. תודה אותי

, שליוותה רעמי מלניק, עורכת הספ-, ובתשהזכירו נשכחותומכרים  נכדיי, חברים

 .ברוכים תהיו. לכולם תודה – אותי לאורך כתיבתו

 

 

 

 

 

 


