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1

כך זה היה - ילדות יפה

“ג’ני, קחי בבקשה את הצלחת, יש בה דלעת אפויה בתנור, תיגשי לשכנה 

ותמסרי לה מתנה ממני". אחזתי בידיי הקטנות את הצלחת, נזהרת שלא 

להפילה חלילה ארצה. הדלועים ברומניה היו טעימים ביותר ומתיקותן 

הייתה טובה לחיך.

צעדתי בזהירות אל בית השכנים, פתחתי את השער ולעיניי התגלתה גינת 

הבית הגדול, במלוא הדרה. הייתה זו גינה מרובעת, גדולה ומטופחת. ריח 

הדלעת האפויה דגדג את נחיריי, אהבתי מאוד את המאכל הזה שאמא 

השכנה,  של  הכניסה  דלת  ליד  התיישבתי  נפלאה.  בצורה  מכינה  הייתה 

ולפתע נתפסתי לבהלה. חתיכות הדלעת האפויה היו כלא היו, הן פשוט 

נעלמו זו אחר זו. לא נתתי דעתי למעשיי, והנה לא נותרה ולו חתיכה אחת 

לתת לשכנה. 

ומטלגה  וזה הזיכרון הראשון שלי מבית הוריי  הייתי כבת שלוש שנים, 

)Telega( שברומניה, הכפר בו נולדתי וגדלתי עד גיל שבע לערך.

איני יודעת האם אמא התעניינה אצל השכנה אם הדלעת ערבה לחיכה, 

דבר שהיה מגלה לה את המעשה שעשיתי. איני זוכרת אם דובר באותה 

“מתנה" שלא הגיעה ליעדה. 
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אמא וסבתא

אמא, פאני, הייתה אישה נאה מאוד, גבוהה, בעלת גוף מחוטב )“חתיכה"(, 

והייתה  וזמר,  בשיר  קולה  נתנה  פעם  מדי  זמרת.  של  קול  ובעלת  רזה 

ומסייע  קולה,  מיתרי  בין  מחליק  שהיה  ביצה,  חלמון  לבלוע  מקפידה 

לשמירה על קולה הצלול והחזק. 

מבט עיניה, אותו הישירה אל המצלמה, היה חולמני כלשהו, תווי פניה 

עדינים, שיערה הארוך קלוע לצמה ארוכה, ושמלתה הארוכה והסגורה 

הייתה מהודקת על צווארה, כדרך הלבוש באותם ימים.

אמא  של  ושיערה  קטן,  מחשוף  בעלת  הייתה  השמלה  אחרת,  בתמונה 

אסוף על קודקודה. בכל מה שלבשה ובכל תסרוקת היא נראתה יפה. 

לחייה.   השלושים  שנות  באמצע  ונפטרה   1880 בשנת  נולדה  פאני,   אמי, 

אהבתי את תבשיליה. היא הייתה בשלנית מעולה. כמו כל רומנייה אמתית 

הייתה מכינה ממליגה, ועוד הייתה מוסיפה חמאה וגבינה עם אחוזי שומן 

מספר  היו  אם  גם  רע  הרגיש  ולא  התלונן  לא  איש  ימים  באותם  רבים. 

 הוריי עם משפחת הבויאר, דוברסקו.
אמי, פאני, ראשונה משמאל. אבי סולומון )סנדו( עומד שלישי משמאל
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פאני
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הכולסטרול  של  מעלליו  את  ידע  לא  איש  גופו.  על  נוספים  קילוגרמים 

הרע, כפי שאיש לא היה מודע לזה הטוב. מאכל נוסף היה הָמַלאי, גם הוא 

עשוי מקמח תירס, כעין עוגה מתוקה בתוספת גבינות, שמנת וחומרים 

נוספים, שגם הם לא היו דלי קלוריות. אבל האוכל היה טעים ומהנה. 

אמא  זאת  בכל  הוא,  נהפוך  כלל,  מסורת  שומרי  היינו  שלא  למרות 

בשלה גם מאכלים יהודיים - רגל קרושה, שהכילה פיסות של בשר עוף 

)כיסונים  ורניקס  )סרמלה(,  כרוב  עלי  בבשר,  ממולאים  גפן  עלי  וביצה, 

מיטב  לפי  וגם  בבשר(,  ממולאות  )בצקיות  קרפלעך  בגבינה(,  ממולאים 

שבת  בארוחות  שולחננו  על  עולה  שהיה  טשולנט,   – היהודית  המסורת 

פטריות  אלה  היו  הממולאות.  הפטריות  את  גם  אהבתי  מאוד  בצהריים. 

אמא  הרבתה  עוף  מרק  גם  להפליא.  וטעימות  ריחניות  מאוד,  גדולות 

יותר  טוב  טעמו  )קוקוש(  התרנגול  שמרק  לי  נודע  אז  וכבר  לבשל, 

)מראהו  ירק בשם פסטרנק  הייתה מוסיפה למרק  כן  ממרק התרנגולת. 

מוסיפה  אני  היום  עד  מאוד.  מתוק  וטעמו  לבן  שצבעו  גזר(,  כשל 

ממני.  נשכח  לא  אמא  מבית  המתוק  המרק  טעם  סוכר.  מעט   למרק 

ירשתי ממנה את היכולת  לבשל מטעמים.

אני זוכרת גם את סבתי, רוזה, שהייתה מגיעה אלינו לביקור מדי פעם, 

מהעיר פוקשאן )ברומנית - Focșani(. בעלה, סבי נהרג במלחמת העולם 

הראשונה, עת שירת בצבא הרומני. גופתו לא נמצאה מעולם, והוא הוכרז 

כנעדר - חייל שמקום קבורתו לא נודע. היא נפטרה כשכבר חייתי בארץ  

בשכונת הצריפים, בצפון תל אביב של היום. על מותה נודע לי מתוך מכתב 

ששלחה לי ָאאּוריָקה, האופוטרופסית שלי,  לאחר מותה של אמי. סבתא 

לא ביקרה אותי מעולם במוסד בו שהיתי ולא היה לנו כל קשר. למרות 

זאת שלחתי כסף לרומניה כדי שיקימו לה מצבה. סבתי הייתה אשה קשה 

וכנראה לא אהבה אותי. התעליתי מעל הכול ודאגתי לה לאחר מותה, ועל 

כך אני גאה מאוד. לימים יצרה ִאתי קשר אישה אשר טענה שהיא בתה 

של סבתי, אותה נטשה בהיותה ילדה קטנה.    

אותי, לאחר  רוזה מעודדת  הייתה סבתא  לנסוע לפלשתינה",  לך  “כדאי 

שהתייתמתי מאמי. וכדי לשכנעני, הייתה מתארת אותה כארץ זבת חלב 

על  וכהנה  כהנה  הוסיפה  ועוד  הצח.  ואווירה  היפים  נופיה  על  ודבש, 
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אמא )פאני( וחנה
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תיאוריה האידיאליים. אבל כאשר דיברה עם אחותי, חנה, הגדולה ממני 

ב-11 שנים, היו לה זמירות אחרות: “לא כדאי לך לעלות לשם. ארץ חמה 

מאוד, יש בה רק חולות, ומה בכלל יש לך לחפש שם"? 

לנסוע?  מעודדת  היא  ואותי  לשם  להגיע  שלא  מייעצת  לאחותי  מדוע 

היא בוודאי  אינה אוהבת אותי, ומעדיפה שאלך למקום רחוק, ואילו את 

אחותי היא מאוד אוהבת ואינה רוצה שתתרחק ממנה. אלו היו השערותיי 

ומחשבותיי.

היום, בדיעבד, אני חושבת שאולי אחותי, שכבר הייתה נערה, ובאמת חשבה 

לנסוע לפלשתינה - וכשהדבר היה בר הגשמה ומעשי - רצתה הסבתא למנוע 

 זאת ממנה כדי שתישאר בקרבתה. למעשה, אכן סבתנו אהבה אותה מאוד. 

בהיותו  בעיקר  הצעיר,  לילד  יותר  רבה  לב  תשומת  יש  הדברים,  מטבע 

בגיל הרך. אני  כאמור הגעתי לעולם כשאחותי הייתה כבר בת 11 - תינוקת 

שפונקה על ידי כל סביבתה. דווקא אז היה צורך להעתיר תשומת לב לגדולה. 

סבתא.  את  שהדריכה  המחשבה  דרך  הייתה  לא  שזאת  משערת  אני   אך 

תרופות סבתא

סבתא".  "תרופות  בהכנת  הצטיינה  ובעיקר  חכמה,  אישה  הייתה  סבתי 

ניתן  אילו תרופות  ידעה  היא  ידע על צמחים שונים.  לה שפע של  היה 

היא  מחלה.  לכל  צמח  מכל  לקבל  ניתן  ומזור  מרפא  ואיזה  מהן,  להפיק 

הייתה רוקחת את התרופות, ושמה כמרפאה טבעית יצא למרחוק. אנשים 

לדוגמה,  תרופותיה.  את  ממנה  ולקבל  בעצותיה,  לשאול  אליה  הגיעו 

נוזל הענף  הייתה חורצת ענף של גפן באמצעו וקושרת בקבוק לחריץ. 

היה מטפטף לאיטו פנימה. כך הייתה אוספת את תמצית הענף, שהיו לה 

 סגולות מצוינות בריפוי דלקות עיניים, וכל מרעין בישין שנדבקו אליהם. 

סבתי גם הייתה מייצרת סבון מכיס מרה של פרה, שהיה טוב ויעיל ביותר 

לסוגי עור שונים, החל מעור חולני ויבש, וכלה בעור רגיל, שסבון זה היה 

שומר על גמישותו, צחותו ויופיו. 

שעלת 

שיעול טורדני ובלתי נגמר תקף אותי. הייתי משתעלת עד שהייתה נעצרת 
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נשימתי. בלילות הייתי משתעלת עד כדי חנק.

באותם ימים לא הייתה תרופה או חיסון כנגד מחלת השעלת, אשר נקראה 

ברומנית “שעלת החמורים", והייתה מחלה קשה מאוד.

“לכי לגשר שעל הנהר", שהקיף את העיר בוקרשט, "תקיפי אותו וחזרי דרך 

 גשר אחר, והמחלה תישאר שם", יעצו לי אנשים שהאמינו באמונות תפלות. 

אבל דווקא תרופות סבתא, לעיתים קרובות היו מועילות. 

סבתי הייתה מביאה אי אילו עלים מצמחים שגדלו בסביבה. העלים היו 

ועוד. בהיותי כבר אם השתמשתי במשחה  זיהומים, דלקות  טובים כנגד 

שנקראה דיזיטין נגד גירויים בעור, שהיו לבנותיי. קראתי את המרכיבים 

ושמתי לב שגם העלים של סבתא הוזכרו שם. 

בית אבא - סנדו לייבוביץ

על  מידע  לי  אין  לצערי, 

סבי וסבתי מצד אבי.

שגר  אחיו  על  לי  נודע 

)“אבן  בפיאטרה-ניאמץ 

משערת  אני  הגרמנים"(. 

מגוריה  מקום  היה  שזה 

כנראה  המשפחה.  של 

שגם אבא, סנדו )סולומון( 

נולד וגדל שם.

את  להגדיר  יכולה  אינני 

עצם  עד  המדויק  עיסוקו 

היום הזה.

 - באדריכלות  עסק  היתר  ובין  וצבעוני,  רבגוני  מאוד  אדם  היה  הוא 

עיר  בבוקרשט,  בזמנו  הגבוהים  הבניינים  אחד  לדוגמה,  מבנים.  בתכנון 

אבא.  של  תכנונו  פרי  והיה  קומות,  שמונה  של  לגובה  התנשא  הבירה, 

שונים  במקומות  ציבורית  לתחבורה  בתכנון תחנות  היה מעורב  גם  הוא 

ברומניה ועבד בחברת "טקסיקו", שהייתה הבעלים של רשת התחבורה 

 הציבורית. לרגל עבודתו, הרבה אבא בנסיעות והיה נעדר תכופות מהבית. 

הבית בטלגה היום
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או  זו  גברת  בינתיים עם  גם מפלרטט  בו שמא הוא  כנראה חשדה  אמא 

אחרת. היא הייתה מאוד קנאית. 

פעם כשחזר מאחד ממחוזותיה של רומניה, הביא לי ביצת שוקולד צבועה, 

אמי החשדנית התמלאה  חג הפסחא.  לקראת  הגויים  מכינים  כפי שהיו 

כעס, שמא איזו גברת שפגש שלחה לי את הביצה, ואני ראיתי בעיניים 

כלות איך מתנתי נזרקת מבעד לחלון ללא שום היסוס מצידה של אמא.

למען האמת אבא מאוד אהב את אמא, אך איני יכולה להישבע שלא נתן את 

עיניו פה ושם באיזו עלמה אחרת. מתוך מכתביו לאחותו, גולדה, שהיגרה 

אותה.  העריץ  ואף  העריך  באמא,  מאוהב  שהיה  להבין  ניתן   לארה"ב, 

אבא אהב אותי מאוד. פעם אחת אחזתי בדלת המכונית שלו, והוא מבלי 

משים טרק אותה על אצבעי. בכיי וצעקותיי נשמעו למרחוק, ואבא לא 

ידע את נפשו מרוב צער וניסה להרגיע אותי. ומהי הדרך הטובה ביותר? 

כמובן לקנות לי דבר מה שישכיח ממני את הכאב ויפצה אותי על הסבל 

שנגרם לי. מיד נסענו אל מחוץ לכפר, לעיר הקרובה, קמפינה, ולא נותר לי 

אלא להתנחם בבובה שקנה לי. נדמה לי שמתנה זו הסיחה דעתי מהכאב. 

עד היום נותרה באצבע צלקת שהטביעה בי את זיכרון המקרה.

רוב  אצל  ומצוי  מקובל  דבר  בבחינת  הייתה  לא  אבא  של  מכוניתו  אגב, 

תושבי רומניה. באותו עידן רק למעטים, יחידי סגולה, היו מכוניות פרטיות 

בבעלותם. רוב האנשים נסעו בתחבורה ציבורית - ברכבות ובאוטובוסים. 

ללמדכם שהמצב הכלכלי במשפחתנו היה טוב, ומעולם לא חסר לנו דבר. 

היה  הרדיאטור  מלמעלה.  בברזנט  עטף  אותה  במכונית,  נוהג  היה  אבא 

ממוקם בחזית, וכעין רשת מברזל הגנה עליו, ונתפסו בה זבובים, דבורים, 

כאשר  החלונות.  את  כיסה  צלופן  דמוי  חומר  אחרים.  וחרקים  צרעות 

התכוון אבא לפנות שמאלה, ימינה, לעצור, או לנסוע - היה מוט מתרומם 

מכאנית במשיכת יד, כדי לאותת על כוונתו. כך היה בנוי האיתות במכוניות 

בעת ההיא. היה זה כשהייתי בת 6 לערך, בסביבות שנת 1932. 

כאמור, מכוניות לא רבות נסעו בכבישים, וכאשר אבא היה רוצה להודיע 

על בואו, היה מפעיל את הצופר, שהשמיע רעש מיוחד “פאפן, פאפן", 

שכל מי שהכיר אותו ואת מכוניתו היה מסתלק מדרכו בבהלה. אבא לא 

היה נהג מצטיין, ויכול היה גם לנסוע הישר לתוך חנות או בית המרקחת, 
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שעמד לא רחוק מביתנו. 

נסעה  מהלכה,  את  עצרה  לא  שהמכונית  אחת  פעם  במובהק  לי  זכורה 

ונסעה עד שנכנסה למטבח, ושם סוף סוף עצרה בחריקת בלמים. למרבה 

המזל איש לא נפגע. כך אבא הגיע הישר לתוך הבית, ולא היה צורך שילך 

 מהחנייה שבחוץ אפילו לא מטר אחד. כפי שאמרתי, הוא לא הצטיין בנהיגה.

קרה שהוא נפגע בתאונת פגע וברח. בעודו שוכב על  הכביש הצליח אבא 

להבחין ולזכור את מספר הרכב הפוגע. מסתבר שהמכונית הייתה שייכת 

לאחד מאילי הנפט הרומניים. לא היה לו כל סיכוי להעמיד למשפט את 

אותו אדם. האם יהודי יעמוד מול רומני חשוב ובעל השפעה כזו? היכן זה 

נשמע? הוא זחל בכוחותיו האחרונים לכיוונו של בית, שאת אורותיו ראה 

מרחוק, שם קיבל עזרה רפואית וכך ניצל.  

ודבר לא עצר בעדו, אך הבין  אבא שאף תמיד להוציא את הצדק לאור 

שלא יוכל להשיג צדק במקרה זה ולכן לא הגיש תביעה. 

אנחנו היינו המשפחה היהודית היחידה בכפר. איני יודעת מדוע התיישבו 

אבא.  של  עיסוקיו  עקב  למקום  הגיעו  שהוריי  משערת  אני  שם.  דווקא 

נפט, לא רחוק מהעיר  והיה קשר לכך שהכפר היה בקרבת שדות  יתכן 

פלֹוֶייְשט. אולי מקצועו העיקרי היה קשור לכך, ואולי עיסוקים נוספים 

שהיו לו, הצדיקו את הישיבה באותו כפר.

בני קומה אחת ומשקים חקלאיים  טלגה היה כפר רומני טיפוסי, בתים 

עד  מאופק  בסמוך,  השתרעו  נוספים  וגידולים  תירס  שדות  מסביבם. 

אופק. היה שם שפע של עשב למרעה הבקר, הצאן והסוסים, שיצאו לשם 

בבקרים עם הרועים, וחזרו לפנות ערב. לעיתים די קרובות היו העדרים 

יוצאים לבדם, ללא רועה, מציפים את הכבישים והשבילים, כשכל עדר 

ידע לאיזה משק לחזור, ולאיזה איכר הוא שייך. בחצרות וברחובות עמדו 

עצי פרי, וכמעט לכל בית הייתה באר ממנה שאבו את המים. ברזים היו 

מוצר מאוחר הרבה יותר. 

במרכז הכפר שכנה מסעדה. לעיתים היינו נכנסים אליה ליהנות מארוחה 

טובה.
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לקראת החורף היו הנשים מקוששות ענפים יבשים כדי שישמשו לחימום 

מבלי  למרחקים  ראשיהן  על  נשאו  אותן  גדולות  אלומות  יצרו  הן  באח. 

של  המתקתק  ריחם  מורם.  וראש  זקוף  בגב  הן  היו  צועדות  שיחליקו. 

העצים הנשרפים נישא בחללו של הכפר. 

שאחת  לאבא  נודע  היסודי,  הספר  בית  תלמידת  הייתי  כאשר  זכורני, 

מתלמידות הכיתה היא בת למשפחה ענייה, בה אבי המשפחה ישב בבית 

הכלא ובני המשפחה נותרו חסרי כל. אבי מילא את מכוניתו בזרדים וענפים 

לחימום ומסר אותם לידי המשפחה. אבא לא פרסם את מעשה הצדקה 

והחסד. היה זה בבחינת מתן בסתר. כאשר אותה תלמידה סיפרה באושר 

על אדם טוב ונדיב שסייע להם, שתקתי ולא אמרתי דבר, למרות שבתוכי 

החרשתי. לאיש.  גיליתי  לא  אך  שלי",  אבא  "זה  גדולה:  קריאה   קראתי 

ביתנו, כבתים אחרים בכפר, היה עשוי מחומרים טבעיים. את האבנים היו 

מחברים זו לזו בגללי פרות. השירותים היו בור סופג,  שנכרה באדמה מחוץ 

 כאן הייתה המסעדה בטלנגה.
חנה ואני בטיול שורשים, משוחחות עם בני המקום
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אבא )סנדו( כחייל רומני 
ביחידת הפרשים
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לבית. בימי החורף, בלילות הקרים, עת סופות גשמים ושלג השתוללו היה 

בלתי אפשרי לצאת מהבית. החשכה הייתה גמורה ונפש חיה לא נראתה 

יצקו  בו  לילה  סיר  לרשותי  עומד  והיה  בבית  נשארת  הייתי  אז  מסביב. 

 מים חמים, כדי שהישיבה תנעם לישבני, וחלילה לא אחוש את קור הפח. 

המפוארות  הפרשים  מיחידות  באחת  כחייל  הרומני  בצבא  שירת  אבא 

כשהוא  המצלמה,  מול  נעמד  הוא  רֹושיֹור.  דֹוי  שנקראה  והמפורסמות 

לבוש במדי צבא, הישיר מבט נחוש ותקיף, שפמו מסודר, מכוסה בסגין 

בעל כפתורים, שצווארונו הגבוה עטף את צווארו, מכנסיו הרחבים נתונים 

בתוך מגפיים מבריקים, חרב הנתונה בתוך נדן תלויה על ירכו. את כובע 

המצחייה הסיר מעל ראשו והניח לִצדו, למען יראו את פניו וראשו.

בכפר קשרו ההורים קשרים עם אנשים בעלי אמצעים, שהתייחסו להוריי 

כשווים להם במעמדם. הם אף היו מיודדים עם הּבֹויאר )Boier( - האדון 

בעל הקרקעות, לו היו שייכים השדות וקרקעות הכפר. באחת התמונות 

אפשר לראות את הוריי מצולמים אתו על רקע בית משפחתו המפואר, 

וגינתו המטופחת והיפה. להוסיף תמונה

מעשה בכלבלב

אבא היה לוקח אותי לעיתים לאכול במסעדה ששכנה לא רחוק מהבית. 

כלבלבנו הקטן והחמוד, דוקסי, היה מתלווה אלינו. אני אהבתי לאכול כבד 

קצוץ והכלבלב היה מקבל אף הוא שאריות בשר, שהיו נארזות בחבילה 

התחיל  מסוים  בשלב  אוכל.  היה  ושם  הביתה  אותה  “סוחב"  היה  והכלב 

 כלבנו להגיע למסעדה ולחכות לחבילה שלו גם בזמנים שלא הגענו אתו. 

אבי ביקש והציע לבעל המסעדה שיחדל מלתת לכלב אוכל, וזה לא יטריד 

אותו יותר. הבעלים מצא פתרון מקורי ביותר כדי “לגמול" את הכלב. הוא 

דוקסי  נוכח  אחדות  פעמים  לאחר  יין.  של  פקקים  בחבילה  לארוז  החל 

לדעת שאין בחבילות מזון בשבילו וחדל ללכת למסעדה.  
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המשפחה מתרחבת - שתי בנות נוספו למשפחה

“זאת הייתה המיילדת שלך", הייתה אמא מורה בידה לכיוונה של גברת, 

שהלכה ברחוב, עת היינו פוגשות בה. 

 .1915 נולדה בשנת  אכן, הלידות לא התרחשו בבתי חולים. אחותי, חנה, 

זמן רב אחריה נולדתי אני.

בשנת 1926 ה-16 בדצמבר הגעתי לעולם. היה זה בזמן שפתיתי שלג צנחו 

לארץ, ויתכן שגם רוחות עזות נשבו. איש לא סיפר לי, אך אני משערת 

שבתאריך זה, שאינו רחוק מהכריסמס, יתכן ושכבה של שלג כסתה את 

התינוקת  אוויר.  מזג  בכל  להגיע  עליה  והיה  הוזעקה  המיילדת  האדמה. 

שעמדה להיוולד לא התחשבה במזג האוויר החורפי. 

תינוקת  לגדל  עליה  שהיה  אמא,  על  חושבת  כשאני  מתעוררים  רחמיי 

חיתולי  לא  ואפילו  סמרטוטים,  כעין  היו  כשהחיתולים  הזאת,  בעונה 

הבד שהיו פעם, לפני הטיטולים. היה עליה לדאוג לי, תינוקת רכה, שלא 

אסבול מקור, שלא אחלה חלילה, ולדאוג לכל מחסורי.

 

חנה אחותי

ואולי מסיבות נוספות, לא היה ביני לבין  אולי עקב פער השנים בינינו, 

אחותי קשר קרוב ואוהב. יתכן שלאחר 11 שנים כבת יחידה, קשה היה לה 

לקבל את העובדה שיש יצור נוסף בבית מלבדה. 

יחסיה של חנה עם אבא לא היו יחסי קרבה והבנה. לדעתי, חנה נולדה 

קודם זמנה. היו לה רעיונות ומחשבות מתקדמים לתקופתה. גם בענייני 

ההורים,  את  לידע  מבלי  גם  ולהכיר,  לצאת  שאפשר  חשבה  בחורים, 

עצמאית  להיות  תמיד  חיפשה  היא  אבא.  עם  ולהתייעץ  לשאול  מבלי 

כשהפמיניזם  יותר,  מאוחרים  לזמנים  שמתאימים  במושגים  וחופשיה, 

התקדם בעולם. אך בזמנו לא תמיד הבינו אותה. אבא שהיה שמרן, כפי 

שהיא.  כפי  אותה  לקבל  היה  יכול  לא  בתקופתו,  היו  האדם  בני   שרוב 

אבא היה מרכיב אותנו על אופניו לקולנוע בעיירה הסמוכה. חנה מאחור 

ואני על הראמה מקדימה. הוא היה מכניס אותנו לאולם, ולאחר מכן היה 

הולך לבקר איזו ידידה בקרבת מקום.
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)לא  בחור  להכיר  נערה,  כבר  שהייתה  לחנה,  הזדמן  הפעמים  באחת 

נועזת עד  ונאה, פרח טייס ששירת בצבא. חנה לא הייתה  יהודי(, חביב 

כדי כך שתמסור את כתובתה לבחור. אך לבסוף נוצר הקשר באמצעות 

אני  להיפגש אתו.  בחור. אבא אסר עליה  אותו  נפגשה עם  והיא  חברה, 

מה  כל  ממנה  ולסחוט  לבקש  זאת  וניצלתי  שלה  המפגשים  על  ידעתי 

שרציתי. “אם לא תתני לי אספר לאבא", הייתי מאיימת. הרבה שוקולדים 

אני  שנים  של  במרחק  כעת  שאשתוק.  כדי  תקופה  באותה  קיבלתי 

הבנתי?  ומה  ילדה,  הייתי  אז  אך  ראויה.  שאינה  בצורה  שנהגתי   חושבת 

והזהיר אותה שחלילה לה להיפגש אתו.   לבסוף סילק אבא את הבחור, 

באותה  בושה  זו  הייתה  מהבית.  נמלטה   17 כבת  בהיותה  אחותי,  חנה 

תקופה. אבא צרף אותי אליו ויחד יצאנו לחפש אותה. אני משערת שלא 

אליה,  ביחסו  וקפדן  נוקשה  והיה  יתכן  יחסים תקינים עם אבא.  לה  היו 

והיא החליטה שיש ביכולתה לחיות את חייה בנפרד. במכתב שהותירה 

בבוקרשט.  כבר  גרנו  אז  במספרה.  עבודה  מצאה  שהיא  כתבה   בבית 

בגיל 18 היא נישאה ליהודי בשם יצחק מרמור. 
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הגוי שחט את תרנגול הכפרות לקראת יום כיפורים. איני חושבת שאבא 

צם, וגם לבית הכנסת לא הלך, כי כאמור לא היו יהודים בטלגה ואף לא 

בית כנסת. בחגים ההורים לא נסעו למקומות אחרים כדי לחגוג. היה לי 

לא  בצעירותי.  לי  הייתה  לא  יהודית  תודעה  ביהדות.  מאוד  קלוש  מושג 

הייתה במשפחתי שמירת מסורת ומצוות. לעומת זאת בחג המולד היה 

אבא מביא הביתה עץ אשוח, אותו היינו מקשטים כיתר שכנינו. “לא יתכן 

לאחר  רק  לומר.  נהג  אבא  כך  אקנה",  לא  שלי  לג’ני  ורק  יהיה  שלכולם 

מותה של אמא בבוקרשט, מצא אבא את דרכו לבית הכנסת. הגדרת  היותי 

יהודייה באה לי בין היתר מתוך האנטישמיות. הבנתי שאינני ככל השאר 

עוד בצעירותי. 

כן  גם  כיפור  ביום  לצום  אני התחלתי  נח.  ולא  עובד  היה  אבא  בשבתות 

בפעם  כמוני.  נהגה  שלא  אחותי  על  כעסתי  ותמיד  בחיי,  מסוים  בשלב 

הראשונה בהיותי בהיריון צמתי וזמן מה לאחר מכן ילדתי לידה מוקדמת 

בחודש השמיני. הרך הנולד לא בכה  וגם לא נותר בחיים. רק למחרת נודע 

לי הדבר באקראי, כאשר שמעתי את האחיות מדברות ביניהן באיטלקית, 

שפה אותה ידעתי על בוריה. הן דיברו על ילדי המת, חשבו שאיני מבינה 

את דבריהן. מרגע זה ואילך הפסקתי לצום בימי כיפור. 

2

יהדות ושמירת מצוות
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גילויי שנאה ואנטישמיות

“עלייך להישאר בכיתה לאחר שכל הילדים יצאו", הורתה לי אחת המורות 

בבית הספר היסודי בבוקרשט. לאחר שיצא אחרון הילדים סגרה את הדלת. 

“הושיטי לי את כפות הידיים", ציוותה עליי בקול מקפיא. היא חבטה בי 

ללא כל סיבה. בדיעבד, נראה לי ששנאה אותי על מוצאי היהודי. לא מצא 

טובים  והשגיה  הכול  יודעת  תמיד  יהודייה  שתלמידה  המורה  בעיני  חן 

מאוד. היא הייתה מרבה לשאול אותי, כאילו ביקשה להראות לי שאיני כה 

מוצלחת ומוכשרת. מכיוון שלא היה דבר שלא ידעתי ולא עניתי במדויק, 

החליטה לפרוק  את כעסה  ותסכולה בדרך הזאת, כשיתר תלמידי הכיתה 

לא היו נוכחים במקום.  מבחינה חינוכית היה זה לא נכון להעניש תלמידה 

כמוני. העונשים בבית הספר היו מגוונים - ישיבה בפינה והפנים לכיוון 

 הקיר, כריעה על הברכיים, וכן עונשי מלקות על כפות הידיים והאצבעות. 

לא גיליתי לאבא את אשר אירע. חשתי שאם נענשתי כנראה שזה הגיע 

לי. לא ידעתי מה רע עשיתי, אבל חששתי גם מתגובתו של אבי, כי אם 

המורה הענישה סימן שעשיתי דבר מה לא ראוי. באותה תקופה עמדו 

שהם  ואמון  כבוד  מתוך  המורים,  מעשי  כל  מאחורי  סייג  ללא  ההורים 

טועים.  אינם  לעולם  נכונים.  מעשיהם  וכל  משכילים,  חכמים,   נבונים, 

לכל  שחילקו  תלושים  פי  על  נעשתה  המזון  חלוקת  נוספת:  דוגמה 

משפחה. “יהודים צאו  מהתור! אין לי בשבילכם מוצרים. לכו מכאן", כך 

הכריז החנווני באחת הפעמים. המוצר הלך ואזל ואז החליט שאת המעט 

 שנותר לו, לא יחלק ליהודים. היה זה בתקופת מלחמת העולם השנייה. 

לא היו פרעות ולא פגעו בנו פיסית, אבל היו ביטויי אנטישמיות מילוליים. 

ביטוי הנאמר   - )יהודי  “ז’יַדן  היה לשמוע את המשפט:  לא פעם אפשר 

בזלזול(, דּוֶתה לפלשתינה" )יהודי, לך לפלשתינה(.

ויהודים  לכלבים  כתוב:  עליו  היה שלט  תלוי  בבוקרשט  לבריכה  בכניסה 

חשב  לא  איש  בבריכה.  ושחינו  שנכנסנו  לציין  למותר  אסורה.  הכניסה 

למנוע מאתנו את הרחצה, פשוט מהטעם הכלכלי. רוב באי הבריכה היו 

יהודים, הם היו בעלי האמצעים שיכלו לשלם את הוצאות הכניסה.
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ונחותים.  וביזוי למען לא נשכח שאנו שונים   היה  זה אקט של השפלה 

מאוחר יותר, לאחר מותם של  הוריי, הוכנסתי לפנימייה יהודית ואז היו 

לי חברות יהודיות, איתן הצטרפתי לתנועות נוער ציוניות. הזדהותי עם 

היהדות והציונות הלכה והתחזקה. 
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ניע. הנפילה הייתה  זעקה נשמעה מפי אמי. היא שכבה על השלג ללא 

קשה והכאיבה לה מאוד. לאחר מכן התברר שהיה זה שבר באגן.

הרפואה באותם ימים לא הייתה מתקדמת כבימינו. אמא שכבה זמן רב. 

תעשי  לא  “אם  לה:  אומרת  הרופאה  את  ששמעתי  לי  זכור  אוזניי  במו 

חוקן תמותי". יתכן שהייתה לה גם סתימה במעיים, והיא הועברה לבסוף 

באמבולנס לבית החולים.

למחרת נסענו אליה כולנו סבתא, אבא ואני. בקבוק הבושם שאבא קנה 

לידה. על  יקר מציאות( הארוזים בשקית, הונחו  זה פרי  )היה  והתפוזים 

זאת  בזיכרוני.  נותרו  החיוורים  פניה  חמצן.  מסכת  מונחת  הייתה  אפה 

הייתה הפעם האחרונה שראיתי אותה. לאחר מכן נותחה. הניתוח הצליח, 

אך החולה נפטרה.

כך התייתמתי מאם בהיותי כבת שמונה שנים. במשך ימים רבים לא דובר 

ציפיתי  אותי.  לקחו  לא  ללוויה  אשפוזה.  בעת  לבקרה  נלקחתי  ולא  בה 

שתחזור. איש לא העז לספר לי את הנורא מכל.

גרנו בבית בבוקרשט בקומה הראשונה.

“אנחנו עוברים דירה", הודיע אבא זמן קצר לאחר מכן.

לבית  בכניסה  המרה  הבשורה  את  אבי  לי  בישר  אתנו",  לא  כבר  “אמך 
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מותה של אמא
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הקולנוע, בו היינו אמורים לצפות בסרט עם השחקנית הידועה, שירלי 

טמפל.

אינני יודעת מדוע בחר לספר לי דווקא שם ובנסיבות ההן. 

חשתי את הצער והאבל מחלחלים בי. השתדלתי להבליג על יגוני. מעולם 

בתי, טוענת שכלאתי  דורית,  הנורא ההוא.  גם ברגע  היה  וכך  בכיתי  לא 

את הרגש עמוק בתוכי, הדחקתי את הצער, ניתקתי עצמי, וכך הצלחתי 

לשרוד גם באסונות האחרים שקרו בחיי.

בת שמונה הייתי במות אמי. 

החיים ללא  אם

אבי.  עם  רק  חיי  נמשכו  מעתה 

הוא אהב אותי אהבה עזה וטיפל 

לפרנס  להמשיך  עליו  היה  בי. 

היה  יכול  שלא  ומכיוון  אותנו, 

לטפל בי במשך כל שעות היום, 

עדינה  מטפלת  כך  לשם  שכר 

וחביבה. 

התעוררתי  הבקרים  באחד 

בתוך  שוכבת  שאני  והרגשתי 

במבוכה,  הייתי  שתן.  שלולית 

התביישתי מאוד. כששבתי מבית 

וסימן,  זכר  היה  לא  כבר  הספר 

הכל היה יבש ונקי. אותה בחורה 

לא אמרה לי דבר, לא ברמז ולא 

בחצי מילה. הודיתי לה בליבי. 

מגיעה,  הייתה  היא  בבוקר 

לי  ומסייעת  שערי  את  מסרקת 

ארוחת  את  לאכול  להתלבש, 

הספר.  לבית  ולצאת  הבוקר 

בשעת החזרה, בצהריים, הייתה 

קברה של אמא, פאני
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מקבלת את פניי בחיוך ובמילה טובה ולאחר מכן הולכת לדרכה. 

אני משערת שאבא ניסה לחזר אחריה והיא לא נענתה לו, אך  הרגישה 

מחויבת לטפל בי, ולכן השתדלה שלא להיות בבית כאשר אבא היה חוזר 

מעבודתו.

יתכן והיו לאבא נשים נוספות שגילה בהן עניין, אך הוא לא נישא בשנית עד 

ליום מותו. מתוך מכתביו לאחותו בארה"ב ניתן להסיק שלא מצא מישהי 

 שתהיה לי אם טובה. “אני רוצה אמא לג’ני ולצערי לא תהיה לה", כך כתב. 

ידוע  ילדים.  ללא  עריריות  אחיות  שתי  התגוררו  אלינו,  בשכנות  בדירה, 

לי שבעלה של אחת מהן ננשך על ידי כלב חולה כלבת ונפטר. השתיים 

אותי  לוקחות  היו  גם  מתנות  מלבד  גבול.  ללא  ופינוק  אהבה  לי  העניקו 

לבילויים ואפילו לתופרת שתפרה לי שמלות ובגדים נוספים. 
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הכרתי את האלף בית הרומני, ידעתי לקרוא ולכתוב. היה זה עוד בטרם 

התחלתי את לימודיי בכיתה א’’ בבית הספר היסודי בכפר. 

אבא השקיע בי הרבה מהאנרגיות שלו. היה חשוב לו לקדם אותי ושאלמד 

תופרת".  להיות  יהיה  גורלך  תלמדי,  לא  “אם  אומר,  היה  תמיד  היטב. 

ואני למדתי בשקיקה והייתי תלמידה טובה. אבא הזמין לי עיתוני ילדים 

שפורסמו באותה עת, וגם היה פותר ִאתי את התשבצים המיוחדים לילדים. 

 לאחר שעברנו לבוקרשט גם שכר למעני מורה פרטית לשפה הצרפתית. 

ספרי הראשון, אותו קראתי, היה “הלב" של הסופר האיטלקי אדמונדו דה 

אמיציס. ִלבי הלך שבי אחר הסיפורים וגיבורי הספר. בדמיוני ראיתי את 

גם את הדמויות שבספר.  דמיינתי  באיטליה,  ונופיהם  המחוזות השונים 

היה זה ספר ששידר הרבה ערכים הומניים ואהבת הארץ. מאוחר יותר גם 

למדתי לדבר בשפה האיטלקית.

אבא ליווה אותי והגיע ִאתי לבית-הספר ביום הלימודים הראשון בכיתה 

א’. המורה קיבלה את פנינו. בית הספר היה מעין צריף מוקף בחצר – “בית 

קטן בערבה".

ידיעותיי  בחנה את  ביחד. המורה  למדו  בגילאים השונים  כל התלמידים 

ובישרה לאבא שאני יודעת הכול. “אין לה מה ללמוד פה".

בבתי הספר ברומניה היה נהוג לציין את התלמידים המצטיינים ולהעניק 
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היו  שהישגיו  ביותר  המצטיין  לתלמיד  ניתן  ראשון  פרס  פרסים.  להם 

גבוהים; פרס שני ושלישי לתלמידים הטובים, אבל במידה פחותה; ופרס 

רביעי - פרס ניחומים.

אי  אך  מצטיינת,  תלמידה  היא  ראשון,  פרס  לג’ני  מגיע  האמת  “למען 

אפשר לתת לה כי היא יהודייה". היה זה גילוי אנטישמיות, נוסף לאחרים 

שכבר חווינו. גם אם חשבנו שאנו אזרחים שווי זכויות, לעולם לא היה כך 

ממש. 

ארזנו את חפצינו ועקרנו דירה לעיר הבירה, בוקרשט. אבא שכבר התגורר 

בה בעבר חזר אליה שנית, לאחר שנוכח לדעת שלא אתקדם בבית הספר 

בטלגה, והוא אינו עומד ברמה המתאימה לי. הוא החליט כי שם, בעיר 

הבירה, ירשום אותי לבית ספר ברמה נאותה.

קומות  שמונה  בן  בניין  של  הקמתו  על  אחראי  והיה  תכנן,  אבא  כאמור 

בעיר, ואנחנו גרנו באחת הדירות.

אותי.  לבקר  שבאו  החברות  של  מפיהן  התפעלות  צעקת  נפלטה  “אוי", 

לנו  נתגלתה  היא  העיר.  על  השקפנו  משם  השמינית,  הקומה  אל  עלינו 

בכל תפארתה, ובעיקר בלילות היו אורותיה מרצדים ורומזים לנו בשלל 

צבעים. היה זה מחזה מרהיב. הבית ניצב היה באחד האזורים היוקרתיים 

של העיר.

בית הספר היה ברמה גבוהה, דבר שסיפק את אבא.

אורח שהיה נכנס למקום היה רואה לבן בעיניים. כן, התלבושת האחידה 

הייתה בצבע לבן, וגם אפשר היה לדעת באיזו כיתה כל תלמיד, לא משום 

גדול  שהיה איזה תג על הבגד, אלא שלכל כיתה היה צווארון עם סרט 

וכן  כחול,   - לביתניקים  אדום,  צבע   - אלף  כיתות  לתלמידי  אחר.  בצבע 

הלאה. אפשר היה לזהות באיזו כיתה למד כל תלמיד לפי צבעו של הסרט.

 

הרחובות  את  כיסתה  עבה  שלג  שכבת  וקר,  קודר  היה  האוויר  מזג 

על  צמר  כובעי  וחובשים  במעילים  מכוסים  ושבים  עוברים  והבתים. 

אנחנו  ואילו  בשלג.  לשקוע  שלא  נזהרים  כשהם  בלכתם,  מיהרו  ראשם, 

נציונל"  “תיאטרו  של  הגדול  באולם  שעה  באותה  היינו  הכיתה  תלמידי 
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הבית שאבא, סנדו, תכנן בבוקרשט. 
היה אחד הבתים הגבוהים ביותר בתקופתו
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)התיאטרון הלאומי(, המלא קהל מפה לפה, מצפים בבטן הומיה להופיע 

הנוצרי.  בחג  הקשורים  נושאים  ושאר  ישו,  של  לידתו  בנושא  בהצגה 

תפקיד ילדי הקבוצה, בה השתתפתי, היה להופיע כגמדי סנטה קלאוס. 

בבגדים  לבושים  ביניהם,  ואני  הנמוכים,  הילדים  כל  את  קיבצו  כך  לשם 

לסנטרינו  שהודבקו  ובזקנים,  ולבנות  אדומות  במצנפות  מתאימים, 

נכנסנו כפי שתרגלנו קודם לכן, בשתי  וללחיינו. בלב פועם מהתרגשות 

לבמה  העלייה  לאחר  בגיר.  מסומנות  שהיו  האולם,  עברי  משני  שורות 

 שרנו בקולות הילדותיים והמתוקים שלנו, והקהל פרץ בתשואות רמות. 

רצון  שביעות  פירושן  הכפיים  שמחיאות  ידענו  לא  המבוכה  למרבה 

ומחמאות מהקהל להופעה. איש לא הכין אותנו לכך. לכולם זה היה ברור 

ומובן מאליו, מלבדנו. רעש המחיאות הבהיל אותנו ואנחנו ברחנו החוצה 

להיכנס  כיצד  ידענו  ולא  מאחורינו,  נטרקה  האולם  דלת  בהלה.  אחוזי 

בחזרה. הקהל לעומת זאת היה בטוח שזה חלק בלתי נפרד מההצגה. 

נודדים מדירה לדירה ומאזור לאזור

ברומניה היו מקימים ובונים בזריזות את הבתים. ואבא לעיתים קרובות 

היה מתחיל פרויקטים חדשים באזורים אחרים בעיר. הוא לא רצה שבית 

מדירה  עברנו  ולכן  יום,  כל  למרחקים  לנסוע  ואאלץ  רחוק  יהיה  הספר 

לדירה באזורי העיר השונים. היה עליי להתחיל ללמוד בבית ספר אחר 

כל פעם. כך עברתי מספר בתי ספר בשנות לימודיי. כוונותיו של אבי היו 

טובות בלי ספק. באהבתו אליי ורצונו שיהיה לי טוב לא הבחין בעובדה 

חדשות,  חברות  להכיר  פעם  בכל  להתחיל  עליי  היה  בה.  וקוץ  שאליה 

הגעתי  פעם  בכל  הספר.  ולבית  למורים  לתלמידים,  מחדש  להסתגל 

לכיתה, שהתלמידים בה כבר הכירו איש את רעהו, ואני הייתי זרה. בכל 

פעם היה עליי לרכוש חברות מחדש. לא רוויתי נחת מכך בלשון המעטה. 

ההסתגלות מחדש לא הטיבה ִאתי. הייתי ילדה ביישנית ומבוכה אחזה בי 

כל פעם מחדש. אבל בדיעבד נראה לי שבכל זאת למדתי להסתגל מהר 

לי לפתיחות  גרמה  זו  וליצור קשרים במהירות. עובדה  למצבים חדשים 

וליכולת לפתח קשרים חברתיים לטווח ארוך. לדוגמה, באחד מבתי הספר 

שיחקו התלמידים במשחק שעל אחד מהם היה להוריד את ראשו, ולפי 

קולו של תלמיד אחר, עליו לנחש מי הוא. אני הכרתי רק תלמידה אחת, 
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לנחש  עליי  שהיה  פעם  ובכל  האחרים,  את  להכיר  הספקתי  לא  עדיין 

קראתי בשמה של אותה ילדה.  
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היה זה לאחר הקריסמס. עובדים ופועלים חזרו מחופשה בטרנסילבניה 

וממקומות אחרים. הם הביאו ִאתם נקניקים מהמובחרים ברומניה, רוויי 

גבוה, אכל כנראה  גבוהים. אבא שסבל מלחץ דם  ואחוזי קלוריות  שומן 

מעבר למידה הראויה, כך שמעתי שהמבוגרים אמרו.

“לכי תקראי לדוקטור פורומברו", ביקש אבא לאחר שחש ברע. הרופא 

שגר בקומה השנייה, בבניין בו גרנו, פסק, “מיד לבית חולים". אמבולנס 

הגיע, אך אבא אחז בחוזקה במשקופי הדלת ולא הסכים להתפנות.

 “אני לא אחזור משם. גם אשתי נלקחה לבית החולים ולא חזרה", טען.  

הוא נלקח כנגד רצונו ואמנם גם הוא לא זכה לחזור. 

“הדודה" אאוריקה, אישה שהייתה בעיסוקה סגנית או מנהלת בנק, קיבלה 

והיא לקחה אותי לבקרו. בראותי אותו לא האמנתי  עליי אפוטרופסות, 

מילותיו  לגמרי.  הלבין  ושערו  מאוד  חיוורות  היו  פניו  עיניי,  למראה 

האחרונות אליי היו, “ג’ני, ילדתי, אל תפסיקי ללמוד".

“הוא מת", אמר מישהו בחדר בו ישבתי. ככה נודע לי על מותו של אבי 

האהוב. הרגשתי כאילו משהו מת בתוכי. איזו ריקנות. אני עסקתי באותה 

עת בהכנת שיעורים בגרמנית. איני יודעת, משום מה סימנתי עם מכשיר 

הכתיבה צורת צלב. הדבר נחרט בזיכרוני. לא הזלתי דמעה על מותו של 
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לשם  שריון  כעין  עצמי  על  עוטה  בוכה,  לא  ומתמיד  מאז  אני  כך  אבא. 

הגנה. מנטרלת עצמי מהרגש. כך התמודדתי עם מצוקות שונות במהלך 

השנים. לעיתים חשתי גם ייסורי מצפון. האם זה נכון וטבעי שהדמעות 

לא פורצות מעיניי אף פעם?

ללוויה לא נלקחתי. באותה שעה שיחקתי מונופול עם אחד מילדי השכנים.

הייתי  ואב.  אם  ללא  יתומה,  נותרתי 

כבת 12 וכבר טעמתי את טעם היתמות 

כל  ללא  משפחה,  ללא  המוחלטת, 

את  להמשיך  עליי  היה  וגואל.  קרוב 

דרכי בעולם לבדי.

בקומה  החלון  אדן  על  עמדתי 

שפיצר"  ה   ּבָ “ּבֶ בניין  של  השלישית 

החלטתי  לכובעים.  מהודרת  חנות   -

נבעה,  הזה  בבניין  דווקא  להתאבד 

לדעתי, מהרצון למות לפחות במקום 

יוקרתי ונחשב. זה מוות ראוי ליתומה 

שכמוני.

מספר שניות עברו המחשבות במוחי 

להיות?  לא  או  להיות   בקדחתנות... 

כהמלט השייקספירי, אף אני חככתי 

האופציה  מהי  במהירות,  בדעתי 

הרי  לחיות?  או  למות  למעני,  הטובה 

יבכה  לא  איש  שמתתי,  ידע  לא  איש 

ולאף אחד לא יהיה אכפת, אז בשביל 

יכולתי לשאת את  ולא  לקפוץ  אותי  די הפחיד  זה  לחיות? מצד שני  מה 

ולכן  המדרכה,  על  איברים  מרוסק  מונח  יהיה  הצעיר  שגופי  המחשבה 

ויתרתי. ניצלתי. 

מרגע זה ואילך לא נתתי לעצב ולאבל להשתלט עליי. הייתי חייבת ליצור 

קברו של אבא, סנדו
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איזה חיץ בִלבי בין מצבי האומלל לבין המשך תפקודי בחיים. לא הרשיתי 

לעצמי להרגיש רחמים עצמיים ולא ליפול לאיזו תחושה של אומללות. 

הרחקתי את עצמי מכל רגש, לא רציתי שירחמו עליי. היום אני מבינה 

שאלו היו מנגנוני ההגנה שלי. כך שמרתי על עצמי. 
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התגוררתי אצל חנה, אחותי, לזמן מה. זאת הייתה בת המשפחה היחידה 

נשואה   הייתה  חנה  קשר.  כל  לי  היה  לא  סבתי  עם  בעולם.  לי  שנותרה 

לבחיר ליבה יצחק מרמור, ואם לתינוקת ששמה שולה. חנה הייתה נמוכת 

קומה ויצחק גבוה מאוד )לימים, יירש בנו את מימדיו(. 

העיר הייתה מופצצת בזמן  מלחמת העולם השנייה על ידי בנות הברית, 

הנאצים.  של  בריתם  בת  הייתה  רומניה  גרמניה.  של  אויבותיה  שהיו 

האזעקות הרבות, ההרס והחורבן ומספר לא מועט של פצועים והרוגים 

היו מראה שגרתי, שחזר על עצמו לעיתים קרובות. 

תור האנשים שהגיעו עם דליים למלא מים מן הבארות שנותרו, היה ארוך 

ביותר. לעיתים עמדנו במשך שעות, עד שכבר לא הרגשנו את רגלינו. חנה 

הייתה עסוקה בטיפול בילדתה ואני מילאתי את מקומה בעמידה בתור. 

האזעקות התכופות היו מקפיצות ומזרזות את האנשים לרוץ אל המקלטים 

שהיו  ובעת  הרתיעו,  לא  ההפצצות  אותי  היה.  כלא  נעלם  היה  והתור 

 נופלות הייתי אני עומדת וממלאה בנחת את הדליים. איש לא היה במקום.

מול הבית היה בית ספר, שהגרמנים קבעו בו את מושבם, והוא הפך למטה 

מצלצלים  היו  והגרמנים  פעלה  לא  האזעקה  לעיתים  שלהם.  המפקדה 

בפעמונים, וכך היו מודיעים שעתידה להתרחש הפגזה על  האזור.
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עמם  לקחת  מציעים  משם,  ובורחים  רכביהם  על  עולים  היו  הגרמנים 

גם אותנו. הם לא עמדו לברר מי רומני ומי יהודי. רומניה כאמור הייתה 

היינו  בבוקרשט.  ביהודים  נגעו  לא  אך  הנאצית,  גרמניה  של  בריתה  בת 

חוזרים ִאתם לאחר שהכל הסתיים ורואים במו עינינו את ההרס והחורבן. 

את   ששרפה  אש  פרצה  מהם  שבחלק  מקלטים,  וגם  רחובות  בתים,  היו 

המקלט על יושביו.

יחסי עם חנה כזכור לא היו קרובים, וכך היה גם אז. דבר לא השתנה. 

בידי  היה  לא  לחם.  לקנות  כדי  למכולת  ניגשתי  ופעם  רעבתי,  לעיתים 

בהקפה  קונים  היו  במכולת  אבל  אחד,  רומני(  )כסף  ליי  לא  אפילו 

החוב(.  סכומי  כל  את  היו משלמים  הקונים  ומדי פעם  בפנקס   )רושמים 

“לא אוכל לתת לך את בקשתך. מצטער יש לי הוראה  מאחותך לא לתת לך". 

 כך הבהיר לי החנווני. היה ברור לי שלא אוכל להמשיך להתגורר אצלה. 

עברתי לפנימייה של נערות  יהודיות יתומות.

אין בלבי על אחותי. כבר מזמן סלחתי לה על יחסה אליי באותה עת.
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שהייתה  אאוריקה,  בי,  שטיפלה  הנחמדה  הדודה  ידי  על  הובאתי 

אפוטרופסית שלי, לפנימייה לבנות יהודיות יתומות - אּונָיאֹוניה ֶפֵמיילֹור 

ישראליֶתה )איחוד הנשים הישראליות(.

שם כבר התקרבתי יותר ליהדות, והבנתי יותר על מוצאי. 

ה" הייתה אישה בעלת ממדים, בריאת בשר, בעלת לב טוב  ּבָ המבשלת “ּבָ

ונדיב. היא הייתה הדמות היחידה שהאירה לנו פנים, וגרמה לנו להרגיש 

יותר טוב במקום. אהבנו אותה.

העלמה שטיפלה בנו )דּוְמנישּוָאֶרה(, לא הייתה כלל וכלל עלמה צעירה 

- אך ברומנית זה הוא תואר לאישה לא נשואה - הייתה אישה די מבוגרת 

אפילו, בעלת שער מאפיר. הטיפול שלה בנו היה סביר, ולא היו לנו טענות 

כלפיה. היום, בדיעבד, אני יכולה להגדיר שהייתה בסדר, אך ללא כל שאר 

רוח או חמימות כלפינו - בנות המוסד. לא חיפשנו, ולא חשבנו שעלינו 

וחפיפת  הרחצה  את  ניהלה  החומריים,  לצרכינו  דאגה  היא  זאת.  לקבל 

הראש שלנו במקלחת - בה השתלשל דוש מהתקרה - כראוי ובסדר מופתי.

את  לנו  הייתה מחלקת  כן  כמו  בשבוע.  קיימנו פעם  אותו  היה טקס  זה 

לא  שגם  כך  בכלום,  מרוחה  הייתה  לא  הצער  שלמרבה  הלחם,  פרוסת 

העסקנו את עצמנו בשאלה מאיזה צד מרוחה הפרוסה. בצהריים קיבלנו 

יום יום מרק גריסים תפל ועד היום איני אוהבת גריסים במרק. איני זוכרת 
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לפרטי פרטים מה אכלנו בכל ארוחה, אך ככלל עליי לציין שלא רעבנו. 

לעיתים היו בעלי אמצעים תורמים לנו ארוחות מהנות. אז היו עולים על 

השולחן מטעמים והיה עלינו להודות  לתורמים,  כשאנו שרות להם שירי 

שבח ותהילה עד בלי די.

לנו  מביא  בפנימייה,  מחברותיי  אחת  סימונה,  של  אביה  היה  לעיתים 

היה  האב  מאוד.  משובחים  היו  קרובות  שלעיתים  נקניקים,  של  קצוות 

מקבל מהקצבים את הקצוות שלא היו נמכרים ללקוחות. את הנקניק היו 

אוסף  היה  האב  זורקים.  היו  המצומקים  הקצוות  ואת  באטליז  פורסים 

את  שאריות הנקניק שהיו שמורים לו  באטליזים על ידי קצבים טובי לב, 

ומביא לנו, הבנות, ואנחנו היינו אוכלות ביס אחר ביס בהנאה רבה ומקוות 

שלא יגמר לעולם.

המנהלת )דּוָאְמָנה ִדיֶרקְטּוָאֶרה( – הגברת המנהלת, הייתה אישה קשוחה 

ודרך  בחדרה  יושבת  הייתה  היא  המעטה.  בלשון  במיוחד,  חביבה  ולא 

היה  די  מאוד.  ממנה  חששנו  בה.  מבחינות  היינו  בחדר  הגדול  החלון 

לראותה כדי שנרתע מלעשות איזו טעות, או מעשה קונדס. ראשה היה 

תמיד מול עינינו כאות אזהרה. מעולם לא יצרה קשר אתנו, בוודאי שלא 

גילתה כל אות של חיבה למישהי מאתנו. היום, בדיעבד, איני יודעת מדוע 

פחדנו מפניה. כנערות בגיל ההתבגרות שיש עליהן איום מתמיד, שאף 

פעם לא בא לידי ביטוי מעשי )לא פגעה באף אחת מאתנו מעולם(, די היה  

בדמותה הקפואה כדי ליצור בליבנו חשש וחרדה. 

חשבנו   לא  גם  לשנייה.  אחת  הבנות  אנחנו  סיפקנו  והאהבה  החום  את 

שעלינו להתרפק על מישהו מבוגר ולקבל התייחסות רגשית כלשהי. לא 

חשבנו שמבוגר בעל ניסיון יכול גם להציע ולכוון. 

למרות שלא יצרנו אמון באיזו דמות אבהית או אימהית, למדתי להתחבר 

המוגן  בדיור  כשאני  היום,  למשל,  מאוד.  מהר  אישיים  קשרים  וליצור 

בקיבוץ כברי, יצרתי ועדיין יוצרת קשרים עם ילדים המשחקים בקרבת 

מקום, ויודעים שיש סבתא היושבת במרפסת ואפשר תמיד לגשת ולשוחח 

ִאתה. בעיקר נוצר קשר חברי ביני לבין הילדה תמר בת השש, הרואה בי 

חברה בוגרת, ובין השאר שמחה לשפוך את ליבה בפניי.

היו בנות שעדיין נותרו להן אם או אב וגם קרובי משפחה אחרים, שהיו 
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באים לבקרן. אליי הייתה מגיעה לעיתים רחוקות רק ה"דודה" ַאאּוריָקה 

שלגיה  בסרט  לצפות  זכיתי  אחת  פעם  שלי.  האפוטרופסית  )זהבה(, 

ושבעת הגמדים, סרט אנימציה של וולט דיסני אליו הלכתי עם אאוריקה.

וכן סבתי, שעדיין הייתה בחיים  חנה אחותי, לא הגיעה מעולם לביקור 

באותה תקופה.

יכול היה לגזול ממני. חלומי הגדול  נותרו לי חלומות שאיש לא  לפחות 

היה לעבוד בחנות הכובעים היוקרתית “בבה שפיצר", ושגם יהיה לי ארון 

לא  העזתי  היו קטנים. במצבי  כמו של סימונה, שעבדה שם. החלומות 

לחלום חלומות גדולים יותר. 

גדולה. מהכניסה עלו מספר מדרגות, מעלה,  וילה  כלל  לנערות  המוסד 

הייתה   שם  מרפאה.  כעין  ושימש  בחצר  היה  נוסף  בית  גדול.  אולם  אל 

הדומנישוארה מגישה עזרה ראשונה, כגון: חבישת פלסטרים, מריחת יוד 

על פצע ועוד. החצר הייתה גדולה ובנה של אחת מהנשים שתחזקו את 

המקום, היה מגיע ללמד אותנו משחקי כדור. מלבד זאת לא היו משחקים 

וכל ירק  אחרים. החצר הגדולה הייתה ריקה ושוממה, ללא פרח או עץ 

אחר. גם לא היה לי כל משחק או דבר מה אחר פרטי משלי. 

שם התחברתי למספר בנות, איתן המשכתי להיות בקשר גם לאחר העלייה 

לארץ, ואנו בקשר עד היום הזה. אחת מהן, שוריקה )שרה(, באמצעותה 

הכרתי את סטלה, שעבדה בחנות הכובעים היוקרתית. 

אמּה של סטלה הייתה ממוצא יווני, אביה נפטר, ואחיה שהיה כבר מבוגר, 

ילדת מוסד. הכרתי את  ידוע ביחסו הנוקשה אליה. היא לא הייתה  היה 

אמּה, שהייתה מתחננת ומבקשת ממני שאדאג לכך שתגיע הביתה בשעה 

מוקדמת, לבל יכעס אחיה עליה.

לא  וחוצפה  כוח  בעלת  אלימה,  הנערות.  אחת  י,  ּפִ ּפֶ את  גם  אני  זוכרת 

מעטה, שהייתה משתלטת על כל דבר. אם אחת מאתנו קבלה מהמבקרים 

מתנה, הייתה זו מגיעה לידיה מספר דקות לאחר שהביקור הסתיים. 

הנערות חששו מפניה ואיש לא העז להתווכח ִאתה או לסרב ל"בקשתה" 
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לתת לה את המתנה.

מבית הספר התיכון הרומני,  שם התחלנו ללמוד, נזרקנו  בשנות  מלחמת 

העולם  בזמן מלחמת  פיסית  נפגעו  לא  היהודים  אמנם  השנייה.  העולם 

השנייה בבוקרשט, אך האנטישמיות הלכה והתעצמה. 

הספר  לבית  הועברנו  אך  מלימודים",  "פטור  קיבלנו  יהדותנו  “בזכות" 

היהודי. שם לא למדנו הרבה. המורים, שהיו גברים יהודים, גויסו לעבודות 

כפייה. גם אנו היינו חייבות לעבוד בעבודות, שכללו ניקיון וגריפת שלגים 

מהרחובות, ועוד. 

חיינו:  בהמשך  לנו  שיעזרו  מקצועות  בעיקר  למדנו  היהודי  הספר  בבית 

להיות עקרות בית, ולמלא את יעודנו כנשים טובות לבעליהן וכאימהות. 

יכולתם לראות אותנו מנקות במרץ חלונות, מלאכה זאת "למדנו בעניין 

רב". עמדנו ובישלנו מאכלים שונים, וכך למדתי להכין תבשילים ואוכל. 

לא היה זה ממש לפי כללי הפנמיזם המודרני, אבל  זה עזר לי,  למרות 

זאת, בהמשך דרכי. 

אני תמהה על כך שלא למדנו כלל יהדות.

וכך  מקצוע,  ללמוד  נשלחנו  למדנו.  לא  אך  בפנימיה,  להתגורר  המשכנו 

הגעתי ללימודי התפירה בערך בגיל 15. יתכן שלו אבא היה בחיים אולי 

הייתי מצליחה לסיים את לימודיי. הוא כל כך רצה שאלמד.

למזלי דילגתי על השלב בו היה עליי להיות שוליה. “הדודה" סידרה לי 

המקצועיות  התופרות  את  אשרת  ולא  שליחויות,  נערת  אשמש  שלא 

באחת מהמתפרות בעיר, כפי שעשו נערות אחרות. 

התופרות  של  והמיומנת  המקצועית  בעבודה  להתבונן  יכולתי  זמני  רוב 

אי  כלום  בלא  פטור  אבל  הזריזות.  בידיהן  רב  זמן  התבוננתי  המעולות. 

השמש  קרני  את  להסתיר  כדי  מולן  לעמוד  נתבקשתי  זאת  בכל  אפשר, 

שהפריעו להן בעבודתן.

כתופרת  תפירה  בעבודת  יותר  עסקתי  לא  עבודתי,  את  שעזבתי  לאחר 

במשך כל חיי. 



לב חופשי  -  41 

וחיפש  לנו  מוכר  לא  אדם  הגיע  הפנימייה.  את  עזבנו   15 בנות  בהיותנו 

וכך עזבתי  לי  נערה שתשמש כשוליה לתופרת. התפקיד הנחשק הוצע 

את המקום. גם חברותיי עזבו אחריי. הפנימייה נסגרה. 

לאן  לקבוצת הבנות  היה  לא  לעולם הרחב.  בתוכן,  ואני  יצאנו חברותיי, 

יחדיו,  חיינו  מסודרת.  ומשפחה  בית  היה  לא  מאתנו  אחת  לאף  לחזור. 

חברנו יחד והפכנו למשפחה. היינו “ּבְנָדה" )קבוצה(. 

גג. אחת  בכל פעם מצאנו מקום לינה אחר. לנו בעיקר בכל מיני עליות 

מאתנו שעבדה במכבסה ברחוב ראשי וסואן, 

אותנו  הלינה  למקום,  מפתחות  היו  ובידיה 

בּבֹוְיֶדם )חדר קטן צמוד לתקרה(. בבוקר, לפני 

עלינו  היה  הבעלים,  והגעת  המקום  פתיחת 

לעזוב. היינו גם מבשלות ואוכלות ביחד. אחת 

מאתנו, צ’ילי, ידעה לבשל טוב יותר מהשאר. 

אפשרות  תמיד  לנו  הייתה  לא  הקור  בימי 

ידינו.  היו בהישג  לא  או אח  להתחמם. תנור 

נפט,  מיכל  בו  )מכשיר  פרימוס  לידינו  הגיע 

על  עמד  עליון,  יציאה  בפתח  נדלק  שהיה 

מאוד  חזק  רעש  והשמיע  רגליים  שלוש 

8

החיים החדשים לאחר סיום 
השהות במוסד

פרימוס
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והוא  סביבו  יושבות  אותו,  מפעילות  היינו  לבישול(.  גם  שימש  כשפעל. 

ברגליים  ישבנו  החום  מקסימום  את  לקבל  כדי  היחיד.  החום  מקור  היה 

פשוקות והחום היה עוטף את כל הגוף. 

במבואה  אדמה  תפוחי  מאחסן  הבית  בעל  היה  תפירה,  שלמדנו  בעת 

שלפני החדר. שם היה מונח ארגז מנצרי קש עם מכסה מעוגל )ּבאוֶּלה( 

כעין שידה. מדי פעם היינו מגניבות, צ’ילי ואני, שניים מתפוחי האדמה 

לתוך השידה, ובסוף היום לוקחות אותם למקום בו גרנו. 

היינו  וכך  הנקניקים,  קצוות  את  לנו  מביא  היה  עדיין  סימונה  של  אביה 

מתקינות לנו סעודת מלכים - בדל נקניק וארבעה תפוחי אדמה.

לארוחה בבוקר ובערב הצלחנו להשיג לחם. מעט כסף היה בידינו. כנראה 

בגדים  כגון הבאת  שקיבלנו טיפים מהלקוחות בעת שעשינו שליחויות, 

גמורים וכדומה. 

כתלמידות לתפירה לא שילמו לנו. במעט הכסף שבידינו היינו נכנסות אל 

המאפייה, שריח המאפים בה הטריף את דעתנו, ומיצי העיכול שלנו כבר 

עוד  החוצה  מגניבות  היינו  ובהסתר  אחד,  לחם  קנינו  ביתר שאת.  פעלו 

ואולי  נכון? למזלנו אף פעם לא נתפסנו.  כיכר. מותר לגנוב אם רעבים, 

בעל הבית ידע והניח לנו לקחת, אולי הבין לליבנו? מי יודע? ולעולם לא 

נדע.

אמנם לא היה לנו קל, ותנאי החיים היו קשים, אך היה לנו זו את זו. חיינו 

כך  בגאווה על  בזעם, אלא  ואני לא מסתכלת אחורה  גמורה,  בעצמאות 

שעברתי את אותם אירועים בחיי ושרדתי. 

תנועות הנוער

חברותיי היהודיות לקחו אותי לתנועות הנוער הציוניות, וכך נודע לי על 

לי  נראו  האלה  והסניפים  עצמי  את  חיפשתי  הללו.  התנועות  של  קיומן 

כמקום מתאים. לא הייתה לי תודעה אידיאולוגית, והייתי מוכנה להצטרף 

לתנועה, שבין חבריה הרגשתי תחושת שייכות, ובתנאי שחברותיי תהיינה 

שם ִאתי. היה זה תחליף למשפחה. 

תנועות הנוער שפעלו היו דרור, בית"ר, השומר הצעיר וגורדוניה. עברתי  

בין סניפי התנועות. את כולן ניסיתי והכרתי. הייתי מאוד בררנית  ובדקתי 
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כל קן וסניף של כל תנועה. אז גם התגברה תודעת הציונות שלי. לבסוף 

לעיר  שמחוץ  בפעילות  השתתפתי  בית"ר.  בתנועת  מקומי  את  קבעתי 

שכונתה “הכשרה". את הפעילויות והמשחקים ערכנו מחוץ לעיר, בחווה 

יכול להכיל מעט  בסמוך לכביש הראשי. החווה כללה מבנה קטן שהיה 

חברים. 

לא רצינו למשוך תשומת לב. לכן, הייתה שם גם עמדת שמירה, בה עמד 

שומר )שהיה אחד מאתנו(, ואשר התחלף מדי פעם. כאשר הבחין בדמות 

חשודה מתקרבת, או במכונית הנוסעת לכיווננו היה מזדרז להזהיר אותנו 

ואנחנו היינו ממהרים להסתתר בין צמחי התירס הרבים שגדלו במקום. 

שדות התירס השתרעו ברומניה על פני קילומטרים רבים. 

בתנועה למדתי מעט יהדות ובעיקר על חגי ישראל, וכמובן על הציונות 

וארץ ישראל. למדנו את השפה העברית, על החיים בקיבוצים ובמושבים. 

בסופו של דבר כבר לא נדדתי בין התנועות וקבעתי את מקומי, כאמור, 

בתנועת בית"ר.

בהכשרה

והמטרה  לעבוד,  למדנו  שם  בקיבוץ.  כמו  קומונה  חיי  חיינו  בהכשרה 

הסופית הייתה עלייה לארץ והצטרפות לאחד הקיבוצים.

מביאים  היו  שהרוויחו  המשכורות  ואת  שונות,  לעבודות  יצאו  הבחורים 

לנו  תני  אנא  יקרה(,  אמא  )ג’ני,  ְדָרֶגה  מאמא  “ג’ני,  המשותפת.  לקופה 

להיכנס", היו מבקשים ממני הבחורים, כשחזרו מהעבודה והם ובגדיהם 

אחרים  מעובדים  אליהם  נדבקות  שהיו  כינים,  וגם  לכלוך  אבק,  מלאי 

במפעלים ובבתי המלאכה.

“לכו מסביב, מהכניסה האחורית, הייתי מכוונת אותם בקול מצווה. “קודם 

זה  )היה  כך תוכלו להיכנס לחדר"  ואחר  ותתקלחו,  תפשטו את הבגדים 

החדר הגדול והעיקרי - כעין סלון(. אך בעונת החורף, כאשר גשם, שלג 

ורוחות שלטו בחוץ, השתוקקו הבחורים להיכנס הביתה מהר ככל האפשר 

ולא ללכת מסביב.

והקפדתי  הייתי מנקה,  לא הסכמתי שיכנסו דרך הכניסה הראשית. אני 

מאוד בענייני ניקיון וסדר. הייתי בת 17 בלבד, אבל לא היססתי לנזוף  ללא 
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 תקופת          

ההכשרה
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וחנופה  נקטו בשיטת תחנונים  מי שלכלך. הבחורים  ולהוכיח את  בושה 

אוותר  מחניפים  בכינויים  אותי  יכנו  שאם  וחשבו  ליבי,  את  “לרכך"  כדי 

 להם. אני לא נכנעתי עמדתי על דעתי, והכינוי “ג’ני, מאמא דרגה" דבק בי. 

כל תנועת נוער קיבלה אישורים )סרטיפיקטים( 

לעלייה לארץ. היה צורך בכך משום שהבריטים 

עלייה  עת  באותה  אפשרו  לא  בארץ,  ששלטו 

יוסף  בבוקרשט,  הקן  מפקד  ליהודים.  חופשית 

ִאתי  תבואי  אסע,  אם  “ג’ני  אליי,  פנה  שפירא, 

לפלשתינה"? כך הציע גם לי לעלות לארץ, אבל 

המסר המוסתר יותר היה  למעשה הצעת חברות. 

חשתי שהוא  מחבב אותי מאוד.

לא הייתי בטוחה שאני רוצה לעלות לארץ, וגם 

“לא  כלפיו.  רגשות  בי  שיש  בטוחה  הייתי  לא 

חושבת, לא יודעת", עניתי תשובה סתמית. 

הסרטיפיקט  וללא  שפירא  ללא  עליתי  לבסוף 

שלו. 

נוח קליינר

כיכר נוח בגבעתיים. 

תעמדו בכיכר ותשאלו עוברים ושבים מי האיש שעל שמו נקראת הכיכר. 

האם מישהו יודע?

את הכיכר כולם מכירים, אבל מי היה נוח קליינר? ספק אם ימצא אחד 

שידע לספר על האיש.

 

אני אספר לכם: קליינר, כך כינו אותו בצבא הבריטי )בחיל היהודי בצבא 

היה  ודבר. אבל  עניין  לכל  חייל  היה  הבריטי במלחמת העולם השנייה(, 

דבר נוסף שחלילה היה לבריטים לדעת עליו, הוא היה איש ההגנה ופעל 

לעלייה  באירופה  שפעל  ההגנה  סניף  כלומר  ב’,  עלייה  ארגון  בשירות 

בלתי לגאלית של עולים. 

עם יוסף שפירא באיטליה
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צווי  פי  על  וקיים  שריר  היה  עדיין  ישראל  לארץ  עלייה  על  האיסור 

הממלכה הבריטית, גם אחרי המלחמה. כלומר, באופן רשמי וגלוי סייע 

התובלה  בחיל  שירת  הוא  נגדם.  פעל  בסתר  אולם  לבריטים,  קליינר 

השמיכות  בתוך  אבל  לחיילים.  שמיכות  לדוגמה,  ומזון.  ציוד  והעביר 

גם  היה  הוא  שואה.  וניצולי  פליטים  וילדים,  מבוגרים  שכבו  המגולגלות 

פעיל “בבריחה" )תנועה שקמה לאחר מלחמת העולם השנייה, להעברת 

פליטים וניצולים יהודים, דרך הגבולות בין מדינות אירופה כדי להבריח 

אותם לארץ ישראל. זרוע של ארגון “ההגנה" מהארץ הייתה אחראית לכך 

ונקראה המוסד לעליה ב’(. 

אילו היה נתפס על ידי הבריטים היה עונשו כבד ביותר. אין ספק שהוא 

סיכן את עצמו. קליינר עצמו התגורר בארץ, עם משפחתו, בגבעתיים. 

העולים  מספר  את  להרבות  כדי 

שיגיעו לארץ, הוא היה יוצר קשר 

הוא  השונות.  הנוער  תנועות  עם 

טובים  היו אחרים  היחיד,  היה  לא 

פליטים  הגיעו  שבזכותם  כמוהו, 

המלחמה  אחרי  מאירופה  רבים 

לארץ. היה זה  בשנים 1945-1946.

חיכינו  בהכשרה  שהיינו  אנחנו 

המגורים  מקום  עלייה.  לאשרות 

בקומה  גג  בעליית  היה  שלנו 

השלישית, אותה חילקו לחדרונים, 

חדרון  קבלה  מאתנו  אחת  וכל 

בגודל של תא, אבל הייתה פרטיות 

כלשהי.

לעיתים, בלילות, היה קליינר מעיר 

אותי ומבקש שארד למטבח ואכין כריכים )סנדויצ’ים(. לפי מספרם של 

הכריכים המבוקשים, ידעתי את מספר הפליטים המסתתרים ברכב. כמו 

עם ידיד מההכשרה
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כן הועברו גם חבילות בגדים. מיד נעניתי לו וירדתי למטבח. 

פעם, ביום הולדתי הזמין אותי למשרדו, בחיוך ברך אותי והושיט לי את 

מתנת יום ההולדת. הייתה זאת בונבוניירה, וזו הייתה מתנה יוצאת דופן 

נשיקה  ממנו  קיבלתי  לחי,  על  שפתיו  את  גם  הרגשתי  תקופה.  באותה 

וחשתי שהוא מאוהב בי. נדמה לי שגם אני אהבתי אותו. התנהגותו כלפיי 

הייתה יותר מרמז לכך שהאיש מבקש שאהיה חברתו. ומעבר לכך, כידוע, 

הייתה רק חתונה.

באחד מימי שישי הסתיים “עונג השבת", כעין מסיבה בה ישבנו יחדיו, 

שרנו ואף רקדנו. היה זה במקום של אנשי הכשרה ב’, שהוקמה על ידי 

קליינר. בחלל החדר נשמעה מוסיקה, על השולחן עמד כיבוד. 

בוקסבאום, אחד החיילים, שהיה מקורב  לקליינר, הציע ששניהם יחזירו 

אותי למקום הלינה שלנו בהכשרה הראשונה )היו שתי הכשרות – א’ ו-ב’. 

קליינר הקים את השנייה. 

אני הייתי שייכת לראשונה, ו"עונג השבת" התקיים בשנייה. שתי ההכשרות 

היו סמוכות זו לזו(. 

“מה דעתך"? פנה אליי קליינר, “את  מעדיפה שאני אשאר ואחזיר אותך, 

או שנחזור עם בוקסבאום )במילים אחרות, התכוון לומר, "את מעדיפה 

לחזור עם שנינו, או רק איתי"?(.

אמיצים  בחורים  ואפילו  ישיר  היה  לא  הדיבור  הימים.  באותם  היה  כך 

כקליינר לא העזו לקרוא לילד בשמו, ולהציע לי ישירות את רצונם.

אך  אותי,  יחזיר  שהוא  רציתי  מדוע.  יודעת  איני  עניתי.  אתו",  תלך  “כן, 

לא העזתי לבקש. גם בי לא היה האומץ לומר את רצוני בצורה פשוטה 

וישירה.

הוא עלה למכונית עם חברו לנסיעה למקום ההכשרה הראשונה, שם לן. 

ואני עליתי למכונית אחרת. למרות שעניתי בשלילה להצעתו העקיפה, 

בכל זאת המשיך לתקשר ִאתי. הוא כיבה והדליק את אורות המכונית שבה 

נהג מאחור, זה היה מכוון אליי. 

הגענו לגשר ושמתי לב שהאורות כבו. יותר לא אותת לי. 

ננעצו  עיניים  להתלחשויות.  והאזנתי  למטבח  הגעתי  כדרכי,  למחרת, 

ידעו שהיה קשר כלשהו  בי. התעניינתי לדעת אם קרה דבר מה. חבריי 
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של  הטרגי  מותו  דבר  את  ובחשש  בזהירות  לי  וספרו  קליינר,  לבין  ביני 

כנראה עקב תקלה מכאנית. המשאית  נתקעה על הגשר,  ידידי. מכונית 

בה נסעו קליינר ובוקסבאום נעצרה, ושני החברים ירדו כדי לברר אם יש 

צורך בסיוע. נהג של מכונית אחרת שעברה גם היא באותה עת על הגשר 

במקום,  ומת  נדרס  קליינר  ובערפל.  באפלה  שעמדו  בשניים  הבחין  לא 

בוקסבאום הצליח להתחמק מפגיעה אנושה, אבל לא ניצל לגמרי, הוא 

נפצע קשה ברגלו ואיבד אותה.

לא ידעתי את נפשי מרוב צער. שוב נלקח ממני מישהו שאהבתי, והפעם 

באשמתי. אילו הייתי נענית לו ומסכימה ללכת אתו, אני מניחה שלא  היה 

באותה מכונית ולא היה נפגע. רגשות האשמה לא מרפים ממני עד עצם 

היום הזה.

ידי  על  התבקשתי  קליינר,  נוח  של  שמו  על  שנקראה  הכיכר,  כשנחנכה 

גם  הייתה  עליו.  לספר  שאבוא  בינינו  הקשר  על  שידעה  השכולה,  אמו 

תכנית לכתוב את סיפור חייו. לא הגעתי למקום משום שרגשי האשמה 

היו חזקים עד כדי כך שלא יכולתי להתייצב בפני אמו. זכרו היה יקר לי 

והכאב היה חזק מדי.

אני מקווה שהיא הבינה וסלחה. 

חלילה, לא סירבתי מכל  סיבה אחרת.
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נח קליינר

בשלהי מלחמת  העולם השנייה גויסו רבים מצעירי שכונת בורוכוב - גבעתיים 
לצבאות בנות הברית. רבים העדיפו להתגייס לבריגדה היהודית שזה עתה קמה, 
ומטרתה היתה להגיע לאירופה כדי להילחם ישירות בצבא הגרמני או בשלוחותיו 

בצבאות הציר.
לקראת סוף המלחמה קיבלנו בשכונה את הידיעה כי נוח קליינר בן השכונה נפל!

ב- 30 באוקטובר 1946 הגיע למשפחת קלינר מכתב וזו לשונו:
אדוני, הוד מעלתו הנציב העליון הורני להעביר לך בזה

את תנחומי המלך על מות בנך קורפורל נ.קליינר מס'' פל-32531 בשרות פעיל.
הנני אדוני עבדך הנאמן

ג'.ר. סמית
בשם המזכיר הראשי

אתר תפוז / סיפורי גבעתיים
--------------------------------------------------------------------

נח קליינר

ליחידת תובלה  והוצב  כשפרצה מלחמת העולם השנייה התגייס לצבא הבריטי 
בדרגת טוראי ראשון. דרך המדבר המערבי הגיע עם הצבא המשחרר לאיטליה, 
וגם שם היה בין הראשונים למלא כל תפקיד. כשהגיעו ימי כניעת האויב ושחרור 
שרידי היהודים ממחנות הריכוז התמסר נח בכל ישותו לפעולות ההצלה והארגון. 
עיקר פעולות היתה באודינה. משרבו הפליטים וצר המקום הוחלט להקים הכשרה 
- מזונות, תנורים,  "גייס" את כל הדרוש למחנה  נח  נוספת בשם "הכשרה ב". 
הלבשה, כלי מטבח ועוד. הוא היה עושה לילות כימים, לא נח ולא שקט, וכל זאת 
בשקט ובצניעות מופתיים. הוא ידע להתחבב על אנשים ולרכוש את לבם. התגבר 
שרידי  בקרב  פעילותו  גבול.  ללא  ומרץ  יוזמה  בתפקידו  והשקיע  מכשולים  על 
החרב החזירה לרבים מהם את התקווה והרצון להמשיך ולהתחיל חיים חדשים 
בארץ ישראל. בט' בשבט תש"ט )11.1.1946( נהרג נח בתאונת דרכים. הוא 

הובא למנוחת עולמים בבית הקברות באודינה שבאיטליה. הניח הורים ואחות.

יזכור, משרד הביטחון
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הגיע רגע הפרידה מרומניה ומבוקרשט. עלינו לרכבת חבורה של צעירים 

צוהלת ומלאת חיים. איש לא בא להיפרד ממני, גם לא אחותי או סבתי. 

הרכבת זזה, מבט אחרון, נפנופי ידיים אל אלה שנשארו מאחור. מבטים 

אחרונים אל עבר העיר בה חייתי שנים רבות. 

ללא צער רב נפרדתי מעברי והפניתי את מבטי אל העתיד, אל הצפוי לי, 

שבשלב זה היה מעורפל מאוד.

לאחר זמן הגענו לאיטליה. 

איטליה – לראות את נאפולי ולמות

המשפט הכתוב בכותרת לא תורגם בצורה מדויקת. לאחר שרואים את 

 morireנאפולי כדאי לראות אחריה גם את הישוב מורי. השם מורי קרוב ל

)למות(, וזו היא הסיבה לשיבוש. באיטלקית אומרים:

למות(. אפשר  ואז  נאפולי  את  )לראות   Vedi Napoli e puoi muori 

המטרה הייתה להגיע לדרום איטליה, לחופי הים התיכון ומשם להפליג 

לחיפה. חיכינו לתורנו לעלות לאנייה.

היינו קבוצה של בנים ובנות צעירים מלאי שמחת חיים ועליצות. גרעין 

הנוער של בית"ר מבוקרשט, שופע נעורים עליזים. על אף עברנו העגום, 

פנינו היו אל העתיד, מלאי אופטימיות, אף שגם חשנו “פרפרים" בבטן 

9

מרומניה לאיטליה
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ג'ני באיטליה
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מפני הבלתי נודע. חיינו את ההווה. 

מאוד  תקופה  באותה  הייתי  אני 

חצאית,  שלבשתי  ובעת  צנומה 

הדקה.  גזרתי  את  חגורה  הבליטה 

מעבר  והגיע  גלש  ראשי  שער 

שערי  בלט,  הרחב  מצחי  לכתפיי. 

היה משוך לאחור.

ואחד  השנייה,  על  אחת  התרפקנו 

על השני. חברי הקבוצה היו משפחה 

גדולה ומורחבת. הבנות היו האחיות 

התחושה,  הייתה  זאת  והאימהות, 

גם אם לא הייתה זאת קרבת דם. 

עליי  פרשה  חנה,  בשם  מהן  אחת 

גדולה  הייתה  היא  חסותה.  את 

“מאמא,  אותה  כינינו  בשר.  ובריאת 

מאמיקה" )כינוי חיבה לאמא(. 

זהות.  ללא  רכוש,  ללא  ארץ,  ללא  משפחה,  ללא  אנשים  חבורת  היינו 

“פתאום קם אדם בבוקר ומרגיש שהוא עם ומתחיל ללכת". כאמור, נדדנו 

ממקום למקום באיטליה, כשהמגמה היא להגיע לדרום, לים התיכון ומשם 

להפליג לארץ ישראל. 

הגענו למודאנו, פדובה, ברנדיזי ולבסוף לנאפולי. 

באחת הפעמים בהן עצרה הרכבת בדרך, ירדתי לעשות את צרכיי. הרכבות 

בהן נסענו לא היו רכבות פאר, לפעמים הן היו מיועדות למשאות. בעודי 

הרכבת   התחילה  אותי,  תראה  לא  זר  שעין  כך  קרונות  שני  בין  כורעת 

בתזוזה איטית. התחלתי לרוץ בעקבותיה כשבגדיי התחתונים בידיי. אחד 

הצעירים, שלא הכיר אותי באופן אישי, זינק מהרכבת ורץ בעקבותיי כדי 

לסייע לי לעלות בזריזות לרכבת בטרם תגביר את מהירותה.

בתחנות רבות חיכו לנו שליחים שנשלחו מטעם המוסדות בארץ ובידיהם 

כריכים ושתייה, מוכנים למעננו. התפעלתי מהסדר ומהכיבוד, הם ידעו 

מרדכי המדריך,
שלישי משמאל
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באילו תחנות נעבור ומה מספרם של הצעירים בכל רכבת. הארגון היה 

למופת. 

חנה 
זלצר

תמונות מאזור הווילה
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שנוספו  אחרים  צעירים  עם  נפגשנו  באיטליה  הגענו  אליו  מקום  בכל 

אלינו. לא הייתה זאת רק חבורה של בית"ר, ִאתה יצאנו מרומניה. הגיעו 

פליטים מכל רחבי אירופה. גם לא הייתה לנו שפה אחת. היה זה קיבוץ 

גלויות, בליל של שפות. אני כאמור למדתי את השפה האיטלקית, וכבר 

יכולתי לפטפט בה לא מעט. אין ספק שהשפות הלטיניות שהיו שגורות 

על לשוני, רומנית וצרפתית סייעו לי בכך.

נטשו  אותה  עזובה,  לווילה  נכנסנו  בנאפולי,  התגוררנו  בה  בתקופה, 

הבעלים. השתכנו שם באחד החדרים. נראה שהמשפחה הייתה קתולית 

אחד  על  נותרו  הקתולית  הנוצרית  הדת  של  תמונות  סמלים,  אדוקה. 

הקירות. שם מצאנו אוסף של ספרים ואני בחרתי לקרוא את הספר “אוהל 

הדוד תום", באיטלקית כמובן. לעזרתי עמד ריקו שתרגם והסביר מילים 

אותן לא הבנתי. גם קריאת הספר שפרה את ידיעותיי בשפה.

בקרבתנו היו תמיד החברים - החיילים  מהצבא הבריטי, בחורים צעירים, 

יהודים מארץ ישראל, ומארצות שונות, שהתגייסו בזמן המלחמה לצבא 

הבריטי, וכעת עדיין נותרו על אדמת אירופה עד לשחרורם.

חלקם עסקו גם בענייני העלאת יהודים לארץ. כמובן שהיה זה באופן לא 

רשמי ובהיחבא. הם השתייכו ליחידת התובלה והאספקה. בתוך השמיכות 

שהיו מעבירים ממקום למקום באירופה ובאיטליה, התכרבלו גם פליטים 

מתאים  בעיקר  שהבריחו. 

ילדים.  בהן  להחביא  היה 

הללו  שהבחורים  כמובן 

ואולי  עצמם  את  סיכנו 

היו  אילו  חייהם,  את  אף 

נתפסים.

במגורים  התגוררו  החיילים 

)כעין  פלטונים  שנקראו 

והקבוצות  קסרקטינים(, 

שלנו התגוררנו מולם.

אותו  אוכל,  חילקו  לחיילים 

ִאתנו  לחלוק  מוכנים  היו 

אני וידידה עם חייל, שתפקידו היה לחלק מזון 
לפלטונים השונים
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בפדובה

עם חייל רומני 
C מפלטון

עם חנה זלצר ואחד החיילים

אני עם חברות 
במוליאנו

חנה זלצר ואני
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עם חברות וחיילים מהבריגדה

לפני 
העלייה, 
1945

עם חברה

החברה 
הג'ינג'ית משמאלי 

נישאה ביום בו צולמה 
התמונה
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בוונציה

עם האחראי 
לחלוקת המזון בין 

הפלטונים
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יותר  אוכל טעים  היה  בו  בפלטון  לארוחה  להצטרף  בשמחה. השתדלנו 

)חולק לפי מספר החיילים(, אפילו אם היה עלינו ללכת מרחק רב לשם 

כך. יתכן שעבד שם טבח מוכשר יותר.

עוד  חברתי  סטלה  למשל,  וטיפוסים.  שפות  אנשים,  של  מגוון  היינו 

מרומניה, הייתה ספורטאית נועזת. היא הרבתה לקפץ מעל הספסלים, 

בה  מביטים  היו  הבחורים  הזה.  המכשולים  מעבר  את  כראוי  וצלחה 

בהתפעלות וכך זכתה להשיג את מטרתה - לקבל תשומת לב.

עוד היה אתנו מרדכי המדריך וחברתי נוצי ז"ל )נעמי(, שהתגוררה לאחר 

עלייתה לארץ ועד יומה האחרון, בכפר תבור.

אחד מהחיילים, שם משפחתו היה גרופר, שם עצמו לשוטה ומטומטם 

מהצבא.  לשחררו  שימהרו  כדי 

במעיל  לארוחה  מגיע  היה  למשל 

ארוך ללא מכנסיים, ובמסטינג היה 

לוקח אוכל לכלבו, ועוד כהנה וכהנה 

מוזרויות. 

ארץ  מחיילי  אחד  פוליקר,  סרג’נט 

צבאי.  חולים  בבית  אושפז  ישראל, 

בבית  לבקרו  כאזרחית  יכולתי  לא 

הנהוגים.  הכללים  פי  על  החולים, 

מחבורתנו  אחד   - גולדמן  לבובי 

יחידת התובלה בחזית צפון אפריקה

עם בובי גולדמן
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אוכל  כיצד  רעיון  היה   - וחכם  ידע  לבעל  ונחשב  האינטליגנט  שהיה 

האפשרות  ניתנת  משפחה  לקרובי  אחותו.  שאת  להם  “תאמרי  להיכנס: 

לבקר". האחות בשרה לפוליקר שאחותו הגיעה. “אין לי בכלל אחות", ענה 

ההוא וכניסתי נחסמה. 

לראות  רוצה  “את  בעיות.  בלי  אותי  שיכניס  הציע  ומיד  גרופר  הגיע  אז 

את פוליקר? מיד אקח אותך אליו". נתן לי את הז’קט שעל שכמו והוסיף 

דרגות. “ג’ני, אנחנו נכנסים ואת הולכת ישר כאילו זה מובן מאליו שיש לך 

אישור כניסה". כך הצלחתי לבקר את פוליקר המאושפז. 

אז תגידו מי החכם - בובי האינטליגנט או גרופר השוטה? 
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ממקומי ראיתי משאית שעל דלתה היה מצויר מגן דוד גדול בצבע לבן 

על רקע כחול. הדבר מיד עורר בי התרגשות וחימם את ליבי. בסמוך עמד 

ומרשים  נאה  נראה  הוא  שזוף.  פניו  ועור  בלורית  בעל  גבוה,  לא  בחור 

מאוד במדי הצבא הבריטי. אז גם הבחנתי בחיוכו הרחב שחשף שיניים 

“שיניך  יפות, חשבתי.  שיניים  אילו  ישרה.  בשורה  ליד שן  שן   - צחורות 

כעדר הקצובות שעלו מן הרחצה, שכולם 

מתאימות ושכולה אין בהם", כך שר בספר 

“שיר השירים" פרק ד’’ פסוק ב’’ המשורר 

לנערה. אצלנו היה זה להיפך. גיליתי עניין 

בבחור והוא בי. הרגשתי שליבי נמשך אליו. 

הייתי זקוקה למישהו שיאמץ אותי אל ליבו 

וירעיף עליי אהבה. 

ריקו )אהרון( רגנשטרייף ידע לעשות זאת 

בצבא  היהודים  מהחיילים  אחד  היטב. 

אמר  אותי,   שהכיר  בוקסבאום,  הבריטי, 

באחת הפעמים, “שלא היה נותן לי ללכת".  

התכוון לכך  שיש בי משהו המושך את לב 

יפה,  הייתי  שלא  להודות  עליי  הבחורים. 

אבל כנראה שהייתה בי חינניות וחיוניות. 

10

נישואיי לריקו

ריקו ואני בתקופת חברותנו
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ריקו האזין ושמע את אותה אמירה של חברו בוקסבאום ולא שכח. 

“פאפא מיּו רומנו" )אבא שלי רומני( כך אמר לי באיטלקית. יכולנו לשוחח 

זו לשפה  וכך הפכה שפה  איטלקית,  אני למדתי במהרה  ברומנית, אבל 

שקישרה בינינו.

ריקו עם חברים ליחידה

ריקו בצבא הבריטי. פרדי משמאל
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 ריקו ואני

בחתונתנו
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החתונה המשותפת
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באותם ימים, בניגוד לימינו, לא הייתה חברות כפי שנהוג כיום בין בחור 

לבחורה. רמזים קטנים, מעשים סמליים, ביטאו את הקשר, ומהר הזדרזו 

בני הזוג להתחתן. 

חפצים.  ומספר  בגדים  מעט  עם  ישראל  לארץ  יוצאים  היינו  כלל  בדרך 

הבריטים לא הרשו לקחת מעבר לזה. “את יכולה לשלוח בגדים להוריי". 

אמירה כזאת שפירושה, כדאי לך לשלוח בגדים להורים בארץ וכך תוכלי 

כל  לא  גדולה.  הייתה  לא  כך  להציל כמה שיותר מהמלתחה שלנו, שגם 

משיכה  שהרגיש  מי  רק  אלא  לבחורה,  כזאת  הצעה  מציע  היה  בחור 

לבחורה ורצה בקשר אתה. זאת הייתה אחת הדרכים לבטא זאת. אם בחור 

ביקש  מבחורה לתפור לו כפתור, גם זה היה סימן וביטוי. ללא  שום כוונה 

רצינית  לא היה הבחור פונה לבחורה שתעזור לו. 

כאמור, נקשרה שיחה בינינו ומאז לא נפרדנו. רובן של הבחורות מצאו להן 

בני זוג מבין החיילים האלה. הם היו ברובם יפים, שזופים, נראו בריאים, 

חביבים ושופעי חיוכים.

ִאתם  הצעירים  בחברת  שהייתי  למרות  וגואל,  קרוב  ללא  יתומה  אני 

משלי  פרטית  לפינה  שאפתי  אותם,  אהבתי  ומאוד  בנעימים,  הרגשתי 

ולהקים לי, עם בחיר ליבי, משפחה שלא הייתה לי.

וגבה קומה.  פרדי, אחיו של ריקו היה בחור נאה 

בקיצור  יפים,  פנים  תווי  נאה,  בלורית  לו  הייתה 

היו  שהבחורות  פלא  ואין  ימינו,  בלשון  “חתיך", 

כרוכות אחריו. אף הוא שירת בצבא הבריטי וגם 

הייתה לו דירה בנאפולי. ריקו מסר לי את המפתח, 

אך  מפרטיות.  וליהנות  להיכנס  אני  אף  שאוכל 

פרדי, שהיה מביא לשם את חברתו, לא שבע נחת 

התעלמתי  אני  שאלך.  שכדאי  לי  רמז  ואף  מכך, 

מהרמזים.
בירח הדבש
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חני מתארת את המקרה המשעשע בירח  הדבש 

רומנטיקה זרמה לו בלב ובדם,   

כשאת ג'ני הכיר, התאהב במאדאם.   

היא ענתה רומנית, איטלקית הוא דיבר,   

ובטבעת החליט אצבעה לעטר.  

הם נישאו, וברומא בירח הדבש   

לא עבדו הדברים, או הצליחו ממש.   

הם לבשו הפיג'מות, אמא כך מספרת.   

ובעוד הכלה הטריה מתהדרת,   

הוא הלך לנסות הכיור שבחדר,   

האם הוא פועל והאם הוא בסדר.  

הסתבר שהיה זה “בידה" לתפארת,  

שהתיז בו זרנוק, שפעת מים ניגרת.   

וניצֹול הצונמי במגבת עּוטף,    

וחזר למיטה כשגופו מטּופטף.   

החתונה התקיימה בנאפולי ב-9.4.1946, הייתי כבת 18. השיא אותנו הרב 

מרדכי  עם  רבקה  יחדיו.  שנשאנו  זוגות  ארבעה  היינו  הבריטי.  הצבאי 

מינהרט ועוד אחת הבחורות )ג’ינג’ית שאת שמה איני זוכרת(. היא ובעלה 

הגרו אחר כך לארה"ב. והיה זוג נוסף - נוצי ויוסף. בתמונת החתונה אפשר 

כל  כלה מתאימות.  כולן לבשו שמלות  לא  כל ארבע הכלות.  לראות את 

יקרה  מתנה  מהחברים  קיבלתי  לה.  שהיה  היפה  הבגד  את  לבשה  אחת 

מאוד באותם הימים – שעון מפואר.
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היחידה הצבאית בה שירת ריקו בצבא הבריטי

פלוגת ההובלה 462

פלוגת הובלה 462 המוכרת גם כ"יחידת ההובלה 462", "יחידת תובלה 

462", ו"יחידת הנהגים 462", כללה חיילים יהודיים מארץ ישראל, ששרתו 

במסגרת הצבא הבריטי במלחמת העולם השנייה.

תולדות הפלוגה

ישראל  של  פיקודו  תחת   ,1942 באפריל  הוקמה   462 ההובלה  פלוגת 

 ,179 ההובלה-  מפלוגת  ותיקים  מחיילים  הורכב  היחידה  שלד  בוגנוב. 

שנימנו עם ותיקי מתנדבי היישוב לצבא הבריטי במלחמת העולם השנייה, 

ואליהם נוספו מגויסים חדשים.

הפלוגה הופעלה לראשונה במסגרת המערכה במדבר המערבי, בבניית קו 

הביצורים באל-עלמיין במדבר המערבי, בלוב.

ביוני 1942 היא נשלחה לביירות שבלבנון.

ההובלה  שפלוגת  לכך  גרמו  המערבי  במדבר  הבריטי  הצבא  כישלונות 

חזרה לקו ההגנה של אל-עלמיין. היא הובילה חטיבה אוסטרלית מסוריה 

באל-עלמיין,  הבריטי  הצבא  של  השמינית  לארמיה  כתגבורת  למצרים, 

במערב מצרים. 

היא השתתפה עם המחנה השמיני בקרבות הבלימה נגד הצבא הגרמני, 

עליו פיקד פלדמרשל ארווין רומל. 

לאחר המתקפה הבריטית על הצבא הגרמני, בקרב אל-עלמיין השני, 

בסוף אוקטובר 1942, המשיכה פלוגת ההובלה עם הצבא ללוב.

462 הייתה הפלוגה הארץ-ישראלית הראשונה שעמדה להישלח  פלוגה 

מנמל  יצאה  חג הפסח  - אחרי   1943 באפריל  ב-24  באירופה.  לנחיתה 

ציוד,  נושאות  אלכסנדריה שבמצרים לאי מלטה שיירה של כ-30 אניות 

דלק וחיילי עזר, כהכנה לקראת פלישת בעלות הברית לסיציליה. בראש 

השיירה הפליגה האנייה ארינפורה )Erinpura(, שנשאה את חיילי הפלוגה 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%AA_%D7%94%D7%94%D7%95%D7%91%D7%9C%D7%94_462
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%AA_%D7%94%D7%94%D7%95%D7%91%D7%9C%D7%94_462
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ואת ציודם. במהלך ההפלגה, ב-1 במאי, שיירת האוניות, 27 במספר, 

שנשאה חיילים של הצבא הבריטי, אותרה על ידי מטוס סיור גרמני. הטייס 

הזעיק מטוסי קרב, אשר הגיעו לעת ערב. האנייה נפגעה פעמיים ושקעה 

תוך כ-4 דקות. 139  מחיילי הפלוגה נספו ורבים נפצעו.

תנאי,  על  גט  על  הנשואים  החיילים  חתמו  להפלגתם  קודם  קצר  זמן 

ומשם  ולבנגאזי,  לטריפולי  הוחזרו  הניצולים  טביעתם.  עם  שהתממש 

וזו  מחדש,  הפלוגה  הוקמה   1943 ביולי  ישראל.  בארץ  לחופשה  נשלחו 

שלא  אלה  את  ושחררה  חדשים  מתגייסים  קיבלה  בסרפנד,  התארגנה 

התאוששו מן האסון. 

נשלחה  היא   1943 בספטמבר  למצרים.  הפלוגה  חזרה   1943 יולי  בסוף 

פעלה  שם  לנאפולי.  שמדרום  בסלרנו  החוף  בראש  ונחתה  לאיטליה 

בפריקת ציוד לרציפים והובלת דלק ותחמושת לחזית. 

לאחר כחודשיים השתלבה בפעולה בחזית, ואנשיה השתתפו במבצעים 

המשלחת  בליווי  חלק  נטלו  ואפילו  המלחמה,  סוף  עד  איטליה  בחזית 

הצבאית הבריטית לחתימת חוזה הכניעה עם גרמניה הנאצית.

כיוון שהייתה זו פלוגה של מתנדבים ותיקים, הייתה זו הפלוגה העברית 

הראשונה שפורקה באוגוסט 1945. וותיקי היחידה שוחררו משירות, ואילו 

המגויסים החדשים הועברו ברובם לפלוגת הובלה 468.

פלוגת מובילי המים 148 

ישראל  יהודים מארץ  חיילים  יחידה של  הייתה   ,)PAL) WATER TANKS

במסגרת הארמיה השמינית של הצבא הבריטי במלחמת העולם השנייה. 

הבריטי  לצבא  היישוב  התנדבות  במסגרת   ,1941 בשנת  הוקמה  היא 

קהיר  ליד  והתאמנה  התארגנה  הפלוגה  השנייה.  העולם  במלחמת 

שבמצרים.

במדבר המערבי באפריקה

בין 18 בנובמבר לבין 30 דצמבר 1941 השתתפה היחידה במבצע צלבן, 

שהביא להסרת המצור על טוברוק, במסגרת קרבות המערכה במדבר 
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מים  להוביל  היה  הפלוגה  של  תפקידה  אפריקה.  בצפון  המערבי 

ההובלות  במהלך  הבריטי.  הצבא  של  האספקה  מצבורי  אל  במדבר, 

פלוגת  באזור.  שהיו  לקרבות  לפעם  מפעם  נקלעו  הם  המים  של 

במבצע. שהשתתפה  היחידה  העברית  הפלוגה  הייתה  המים   מובילי 

בהמשך המלחמה, במחצית הראשונה של שנת 1942, המשיכה הפלוגה 

לפעול במדבר המערבי. היא הייתה יחידה עברית בודדת ופעלה בתנאי 

שירות ותעסוקה קשים במיוחד. 

לכבוש  הצליחו  הציר  מדינות  של  כוחותיהן   ,1942 ביוני  שב-21  לאחר 

יחד עם  לכיוון מצרים  נסה הפלוגה  טוברוק מבעלות הברית,  חזרה את 

שאר יחידות הצבא הבריטי.

במשך חודשי הקיץ והסתיו של שנת 1942, החלו ההכנות להתקפת הנגד. 

הפלוגה המשיכה להוביל מים ליחידות השונות, שנטלו חלק בקרב אל-

עלמיין השני, אשר נמשך מ-23 באוקטובר ועד ה-3 בנובמבר 1942. היא 

המשיכה במרדף אחרי צבאו של גנרל ארווין רומל עד לטריפולי.

באיטליה

הפלוגה נטלה חלק ב"מבצע אוואלאנש", נחיתת בעלות הברית בספטמבר 

1943 בחוף סלרנו, דרומית לנפולי באיטליה. היא הייתה היחידה העברית 

הארמיה  במסגרת  פעלה  היא  באיטליה  לאיטליה.  שהגיעה  הראשונה 

בעלות  של  הקיץ  מתקפת  בעקבות  ארצות-הברית.  צבא  של  החמישית 

הברית ב- 1944, הפלוגה הגיעה לפירנצה ונותרה בה תקופה ממושכת. 

מערכת  ששוקמה  עד  האזרחית  לאוכלוסייה  מים  סיפקה  היא  בפירנצה 

אספקת המים. במתקפה האחרונה של בעלות הברית באיטליה, שהחלה 

ופורקה  החזית  של  המרכזית  בגזרה  הפלוגה  הופעלה   ,1945 באפריל 

בדצמבר 1945.

מתוך ויקיפדיה
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הייתי  לנו.  נמסר  לארץ",  שמפליגה  ֶקְנטֹון  לאנייה  ביחד  עולים  “אתם 

מאושרת,  וראיתי עצמי בת מזל שנפל בחלקי לעלות לארץ עם בעלי. 

לא היה זה מובן מאליו. יכולים היו להודיע לנו שכל אחד יעלה בנפרד. לא 

רבים מהזוגות זכו לעלות ביחד. 

ריקו היה אמור לחזור ארצה ושם היה עליו להשתחרר מהשירות הצבאי 

במחנה סרפנד )היום: מחנה צריפין(. ואני  כאמור קיבלתי אישור עלייה 

מהבריטים יחד עם כל הקבוצה.

הרופא הצבאי הבריטי בדק כל אחד מהאנשים שהיו אמורים להפליג לארץ 

בקפדנות יתרה. הוא העביר את מבטיו הבוחנים על גופי ולפתע הבחין 

או תרסיס  אלוורה  לא  גם  נגדם,  חומר  היתושים, שבאין שום  בעקיצות 

התפשטו  גופי  על  לכן,  במרץ.  להתגרד  אותי  אילצו  להרגעה,  כלשהו 

לי רגישות. כאשר  יש  )עד היום  כתמים אדומים שנראו לרופא חשודים 

אני נעקצת, אני מרבה להתגרד(.

“האם זה מאוד מגרד לך"? שאל ואני שבקושי הבנתי את דבריו באנגלית. 

)הרבה  עניתי בכנות, באיטלקית שפה בה כבר שלטתי, “מולטו, מולטו" 

הרבה(. לא כל כך הבנתי את דבריו.

כבר  האחרים.  מסמני  שונה  שמי,  ליד  סימן  איזה  ששרבט  ראיתי  מיד 

התעורר בי חשש שלא יאשר את עלייתי לאנייה. ואכן כך היה. 

הרופא חשד שמחלת עור בשם סקביאס, הידועה כמחלה מדבקת, שוכנת 

בגופי.

לא יכולתי להאמין למשמע אוזניי שלא אעלה לאנייה יחד עם כולם, ולא  

אפליג מהנמל עם ריקו בעלי. הייתי כה המומה שבמשך כמה דקות לא 

יחידה  פעם  )אולי  כמים  מעיניי  זרמו  דמעות  מפי.  הגה  להוציא  יכולתי 

בחיי שבכיתי(, ורק התגברו כאשר יצאה הספינה לדרך.

נותר לנו רק לנופף זה לזו. הספינה הרימה עוגן, נשמעה צפירה, היא נעה 

על צידה והחלה אט אט להתרחק. 

עד  ממנו  מבטי  את  להעתיק  יכולתי  לא  ואני  הסיפון,  על  עמד  ריקו 

שהאנייה נעלמה באופק. 

עמדתי  עוד  רב  זמן  ובוכה.  כואב  שבור,  לב  עם  החוף  על  נותרתי  אני 
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במקום, כאשר מסביבי הנמל, אניות יוצאות ונכנסות. גלי הים ליחכו את 

כלות  בעיניים  עומדת  עוד  ואני  לבן,  בהותירם שובל קצף  ונסוגו,  החוף 

ואדומות מבכי. 

זמן רב לא יכולתי להירגע. “אני אהרוג עשרה מכם )מהבריטים( כשאגיע 

ארצה", כך הבטחתי לעצמי במר ייאושי.

אמבטיות  לעשות  עליי  היה  “מחלתי".  את  לרפא  כדי  טיפול  קיבלתי 

חולה.  הייתי  לא  כלל  ואני  גופי  על  נמרחו  דביקות  משחות  יום.   יום 

בווילה מפוארת, מוקפת   עד לעלייתי לאחר מספר חודשים, התגוררתי 

גינה יפה וירק, ובמבט לאחור לא היה לי רע כלל וכלל. 

בעצם לא היה עליי להשתוקק כל כך להגיע לארץ, שבה החיים לא היו 

קלים, ובהתחלה אכן התגוררנו בארץ בתנאים די קשים.
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11

העלייה לארץ וראשית חיי בה 

כעבור מספר חודשים עליתי אף אני על אנייה שיצאה בדרכה למצרים. שם 

ירדתי ומשם נסעתי ברכבת לחיפה. ריקו שהגיע למצרים לקבל את פניי, 

עמד מולי בזרועות פתוחות מוכן לחבק אותי. הפגישה הייתה נרגשת, אך 

הבחור בעל הקומה הבינונית, שניגש אליי במהירות ִשמח אותי וגם ִאכזב 

מעט. בלבוש אזרחי הוא נראה לי הרבה פחות מרשים.

בשנת 1947 הבריטים עדיין שלטו בארץ, ואנחנו מצאנו את עצמנו בעיר 

תל-אביב של אותם הימים, מתגוררים בשכונת צריפי פח בסמוך לירקון, 

בקצה רחוב אבן-גבירול של ימינו, ליד שכונת ג’מוסין, ולא רחוק משייך-

מוניס, הלא היא משכנה של אוניברסיטת תל אביב כיום.

לריקו לא היה מקצוע, אבל הוא קיבל עצה טובה, לנסות  להתקבל לחברת 

החשמל. תמיד היה זה מקום עבודה בטוח, אליו שאפו להגיע רבים. חבריו 

יעצו לו: “בלשכת העבודה תבקש הפנייה לחברת החשמל, ואנחנו נדאג 

שתהיה בפנים". פרוטקציה אף פעם לא הזיקה – לא לפני קום המדינה 

ולא כיום. 

כך ריקו עשה, ואמנם הוא קיבל את ההפניה המיוחלת והחל לעבוד שם 

החשמל  לעמודי  בורות  חפירת  כגון  מקצועיות,  לא  פשוטות  בעבודות 

ועוד. 
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תחילת 
החיים 

המשותפים
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ואחר  לרעותה  אחת  ממחלקה  עבר  והוא  שונות  מחלקות  היו  בחברה 

נבון  בחור  שהיה  מכיוון  המקצוע.  רזי  את  שלמד  עד  אחריה,  לבאה  כך 

ומוכשר למד בחברת החשמל להיות חשמלאי, והחל לעסוק  גם בעבודות 

מקצועיות. ככל שהתקדם גם משכורתו עלתה. אני הייתי עקרת בית. 

כעבור שנה הייתי מטופלת גם בתינוקת. נולדה בתנו הבכורה - חנה )חני(. 

הצריף היה מחולק לשניים, בחלקו האחד התגוררנו אנחנו, הזוג הצעיר, 

ריקו,  של  אמו  נֹונה,  גם  אתנו  התגוררה  האחר  בחלק  התינוקת.  ובתנו 

שהגיעה ארצה  מלבנון, וחלקה אתנו את הצריף. 

אנחנו ישנו שנינו במיטת יחיד, על גבי מזרן שמולא בקש. למרבה המזל 

שנינו לא היינו עבי בשר. בסמוך לכניסה לצריף, היו השירותים - בור עליו 

הייינו רוכנים, ודוש שעמד מעליהם. שם התקלחנו.

בעולם,  שונים  ממקומות  שהגיעו  נוספות,  משפחות  התגוררו  סביבנו 

בעיקר ניצולי שואה. 

שנה לאחר בואנו ארצה - בתאריך ה’ באייר, תש"ח - קמה מדינת ישראל. 

נבחרי העם התכנסו ובן גוריון קרא את מגילת העצמאות. נונה נותרה עם 

חני, ואנו רכבנו על גבי האופניים לחגוג עם כולם. מעגלי הרוקדים ליד 

חוף הים סחפו אנשים רבים, ואף אנחנו הצטרפנו לרוקדים. הייתה שמחה 

בתהליך  להשתתף  הזוכים  בין  היינו  ואִמתית.  כנה  הלב,  מכל  ספונטנית 

ההיסטורי שדורות חלמו עליו - הקמת המדינה היהודית. 

מלחמת  ראשית,  קלות.  היו  לא  הצעירה  במדינה  הראשונות  השנים 

העצמאות, שנמשכה לפני ולאחר הכרזת המדינה. זכורה לי הפגזה חסרת 

רחמים )כנראה מיפו( ואשר בעקבותיה נפגעו רבים, חלקם הרוגים, חלקם 

פצועים קשה באזור התחנה המרכזית )הישנה(. 

לאחר סיום המלחמה עדיין לא הסתיימו הבעיות הביטחוניות, שכידוע 

אנו סובלים מהן עד עצם היום הזה. ויתרה מזאת, החל להגיע זרם של 

על  העולה  במספר  חדשים,  עולים  לקלוט  היה  הוותיקים  על  עולים. 

 מספרם, על כל המשתמע. היה צורך לספק מגורים, עבודה, מזון ועוד. 



74  -  לב חופשי

החלה תקופה הידועה בתולדות ארצנו, תקופת הצנע. כל משפחה קיבלה 

הקצבה לפי מספר הנפשות לקניית מצרכי יסוד. תמורת תלושים אפשר 

היה לקבל שמן, סוכר, לחם, מנת בשר אחת לשבוע ומספר ביצים לשבוע. 

הקצבה זאת הספיקה לכל האוכלוסייה וכך לא היו רעבים בארץ. 

דב יוסף היה שר הקיצוב והוא זה שהגה את התכנית. ההקצבה אפשרה 

שונות  יצירתיות  פעולות  היו  יותר  לאכול  כדי  יותר.  ולא  מינימלי  קיום 

בקרב האוכלוסייה. כל אדם שהייתה לו איזו חלקת אדמה קטנה ניצל זאת 

לצרכי גידול תוצרת חקלאית כלשהי, וגם משק חי קטן. כך תושבים רבים 

למדו את רזי החקלאות גם בעיר.

לנו הייתה חצר קטנטנה בכניסה לצריף. למדנו  שאפשר למתוח חבלים 

שפריו  מטפס  צמח  עליהם  ולגדל  גבוה,  למקום  הצמיחה  ממקום  דקים 

היה ידוע בשם ליפה )השם המדעי: Luffa, כעין ספוג טבעי שהיו נוהגים 

קטנה  בחלקה  במקלחת(.  או  בגיגית  הרחצה  בעת  הגוף  את  בו  לרחוץ 

נוספת הקמנו לול תרנגולות. כך היו לנו בשר עוף וביצים. 

למדתי לטפל בתרנגולות. “אם תרנגולת דוגרת על ביצים, היא לא תזוז 

עד שיצאו אפרוחים, אפילו אם ישימו לה ביצה אחרת לא שלה", כך אמרו 

לי. פעם הנחנו ביצים לדגירה אצל התרנגולת אך כנראה שחלה טעות, 

ומהביצים בקעו... אפרוחי תרנגול הודו. האפרוחים שגדלו והתפתחו, הפכו 

לתרנגולים גדולים ורעשנים. נאלצנו להעביר אותם לאחותי שהתגוררה 

בחולון, והיה לה מקום בחצר להכיל לול גדול יותר. 

פעם נוספת, למרבה הפלא, יצא אפרוח שחור. אולי דגרה על ביצה לא 

בעבר?   רבים  מדורות  שהגיעו  או  כאן,  התבלבלו  גנים  אילו  אולי  שלה? 

שלה  הטבעי  באינסטינקט  שחשה  יתכן  האפרוח.  את  דחתה  התרנגולת 

שהאפרוח שונה,  ולא הסכימה לגדל אותו. כשהאפרוח היה מתקרב אליה, 

הייתה האם מיד מסלקת אותו ואפילו מנקרת במסכן, עד שחששתי שתצא 

נשמתו. האפרוח השחור, כמו הברווזון המכוער מהסיפור של אנדרסן, 

לו  ולשמש  אותו  לאמץ  אלא  ברירה  נותרה  לא  ולי  ומסכן.  דחוי  הרגיש 

תחליף אם. הייתי מאכילה את ציפי - כך קראתי לו - לא ידעתי שהוא זכר. 

לו מקום חם,  לי כבר לא החלפתי את שמו. דאגתי לרפד  לאחר שנודע 

והוא היה רץ בעקבותיי לכל מקום כמו חיית מחמד. 
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נונה וחני

תקופת 
הצריפים
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“קרח, קרח", היה מכריז המוכר כשהוא עומד ליד העגלה הרתומה לסוס, 

כאשר מאחור היה משתרך תור של אנשים, בדרך כלל עקרות הבית, שהיו 

ובידיהן מלקחיים, או שק, בעזרתם היו לוקחות בלוק קרח, או  עומדות 

מחציתו, או שליש כפי שנדרש. 

המקרר בבית, כפי שהבנתם, קירר על ידי גושי קרח, שהונחו בתוך תא 

עליון. המים שהופשרו נזלו אל קערה בתחתיתו, שהיה צורך לרוקן אותה 

מדי פעם. בגמר הפשרת הקרח היה צורך לחדש את המלאי. 

אף אני הייתי הולכת אל תור חלוקת הקרח. הייתי יורדת מהגבעה, עליה 

הוקמו הצריפים, אל הרחוב, וציפי רץ בזריזות אחריי. שמעתי את ציוציו: 

- המתנו בתור, שלעיתים היה ארוך למדי,  ואני  – הוא  וביחד  ציף.. ציף. 

ואחר כך גם חזרנו יחדיו הביתה - בידיי הקרח והוא בעקבותיי.

על חוף הים: ריקו, חני ואני עם חברינו, השכנים, 
ברונה, ג'קו ואילן ילדם הבכור

חני ונונה
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בשוק,  להופיע  אלה  מקררים  החלו  אך  חשמלי.  מקרר  לנו  היה  במהרה 

הישראלית  החברה  הייתה  זאת  אמקור.  ממקררי  חדש  מקרר  רכשנו 

היחידה שמכרה מקררים. 

גידלתי בערוגה קטנה גם תות שדה. ציפי אהב לטעום מהתותים, והחצוף 

הקטן והמקסים אפילו לא היה מבקש רשות. 

האפרוח הלך וגדל והפך לתרנגול גדול ושמן. הוא הרגיש כבן משפחה, 

על  עולה  הבית,  בתוך  כך  מסתובב  שתרנגול  נוח  לנו  היה  לא  כבר  אבל 

השולחן ועל הרהיטים. סופו היה כדרך כל  בשר... מכורח המציאות של 

אותה התקופה.

בפינה נוספת, במקום צר בחצר, גידלנו גם שפנים.

הגבעה.  במעלה  בצריף  שהתגוררה  השכנה,  הייתה  לבשר  נוסף  מקור 

היה לה מאהב שהיה מביא לה תרנגולות במתנה. כמובן הן היו מיועדות 

לאכילה, אלא שהיא לא אהבה לנקות את הכנפיים. בדרך כלל היא הייתה 

מבשלת  הייתי  בהן  כנפיים,  בארבע  זכיתי  ואני  תרנגולות,  שתי  מקבלת 

מרק, לחני התינוקת, שהספיק למשך ימים אחדים.

בו  הצריף  היה  אחריה  צ’לה.  השכנה  של  היה  ברחוב  הראשון  הצריף 

השכונה  תושבי  רוב  אנחנו.  מכן  ולאחר  התימניה,  יהודית  התגוררה 

הועברו לאחר מספר שנים לשכונה חדשה  במזרח העיר ברחוב ניר-עם, 

דורית.  נולדה  שם  היום.  של  דיין  משה  לדרך  השלום  דרך  הרחובות   בין 

בפי.  שגורה  הייתה  לא  עוד  העברית  השפה  בארץ,  הראשונה  בתקופה 

פעם, היה עליי לקנות וו לתליית חפצים בבית. כדי שלא אשכח את המילה 

שיננתי לי שזאת האות שבאה לפני האות ז’. בעת כניסתי לחנות פרחה 

מזיכרוני המילה והאות, אבל זכרתי את האות שאחריה. “תן  לי בבקשה 

זין", ביקשתי מהמוכר, שלא ידע את נפשו מרוב תדהמה. 

לאחר שהתאושש הבין שמדובר בעולה חדשה ובירר בדיוק את רצוני. 

אני כלל לא הייתי מודעת לכך שלאות הזאת יש פירוש  אחר...

רותי

לא  מאז  אביב.  תל  מרחובות  באחד  עבודתו  בעת  ריקו  את  פגשה  היא 
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והלכה  לו  הניחה 

גילה  הוא  בעקבותיו. 

את  ליטף  חיבה,  לה 

גופה  ואת  ראשה 

את  אתה  חלק  הקטן, 

דבק  וליבה  ארוחותיו, 

לא  היא  לאהבה.  בו 

כשחזר  גם  לו.  הניחה 

העבודה  לאחר  לביתו 

וכך  בעקבותיו,  הלכה 

הגיעה אלינו. 

אני לא רציתי בה. גם כך הצריף שלנו היה צפוף, לא מרווח ותנאי המגורים 

קשים. אך היא, גם למחרת, כשגרש אותה וניסה להתחמק ממנה, הלכה 

אחריו וחזרה שוב לביתנו. 

ראיתי שהיא כה דבקה בנו אז הנחתי לה, והסכמתי ללא הודעה מפורשת 

רותי כלבתנו הנאמנה. את התועלת  כך הגיעה אלינו  שתשכון בצריפנו. 

בה גילינו, כאשר התמעטו העכברושים בצריף ובחצר. גם השכנים נהנו 

משירותיה. היא הייתה  האויבת הגדולה של העכברושים, פשוט לא יכלה 

לשאת אותם. הייתה תופסת אותם בעורף מנענעת לכל הצדדים עד שהיו 

נחנקים למוות. מיד לאחר מכן ביקשה לשתות מים, כאילו לנקות את פיה 

ולשטוף את הטעם הנורא שהותירו בה.

לאחר מספר שנים, כלבתנו, רותי, שהייתה בת בית אצלנו, הלכה לעולמה.

 

שכונת ג'מוסין 

לידנו. מסביב  גבעה  על  בשכנות,  ערבים  חיו  ג’מוסין הסמוכה,  בשכונת 

לבתיהם הייתה אדמת חמרה אדומה  כבושה בלבד, ללא ריצוף, שהייתה 

הופכת לאדמה בוצית לאחר שירדו גשמי החורף. מאוחר יותר הם הוסיפו 

ריצוף  של בלטות. תנאי חייהם היו דלים, וכדי לשבוע היו אוספים עלים 

וצמחים ששמשו להם מזון. אני זוכרת שהייתה להם חנות מכולת משלהם, 

אבל היו באים לקנות גם במכולת אשר בשכונתנו. 

חני ורותי 
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חני:

 “במעלה הגבעה על מרבץ הכורכר,

 עמד בית ורוד, ביתו של המוכתר.

 ...תרנגולת נוברת, עז כבדת עטינים,

 מקבלים בברכה גם גדולים גם קטנים.

 וכובסות בחצר, בסינר מול גיגית,

קוראות לעברנו ברכה בערבית....".

סופה של אותה שכונה ערבית עם הקמת המדינה:

 “...אך בוקר אחד, הגננת תמר,

 בשרה כי הכל כבר חסל ונגמר.

 היא הסבירה: “הוקמה מדינה ונחוץ

לגרש כל אויב מבפנים ומבחוץ".

 והבית ניטש, המדינה מתחדשת.

 גודרה הגבעה, אין לבוא אין לגשת!

 השמים חשכו, התאבן לב אדם,

 ונשכח השלום וכל מה שקדם.

 אך אנחנו ידענו, אותו הענק,

 שנותר ללא בית, כואב, נאנק.

 נלקחה אדמתו ונבלה החצר,

 והוא בודאי מתאבל ומצר.

 כי החורף יחזור, הדממה, הקדרות,

תתרחש ההיסטוריה, ואין לה מילוט".
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אלה תולדות

גדל  אך  ב-26.12.1919 במצרים,  לאוויר העולם  הגיע  )ריקו( בעלי,  אהרון, 

באיסטנבול. 

אביו מרקו, יליד רומניה, היה עיתונאי בדיילי טלגרף, ולכן סבב ממקום 

אמו  באזור.  ואירועים  מקומות  “לכסות"  העיתון  שליחות  לפי  למקום, 

ויולט לבית אובודוסקי, גדלה באי קורפו, לשם היגרה המשפחה מאודסה 

שברוסיה. 

שלטה  אמו  ואנגלית.  צרפתית  רומנית,  ביניהן  רבות  שפות  דיבר  אביו 

ביוונית וטורקית. 

כל אחד מחמשת הבנים שנולדו לזוג מרקו וויולט, נולד במקום אחר, לשם 

אדולפו  ברנרד,  ריקו,  של  אחיו  האב.  עבודת  בעקבות  המשפחה  הגיעה 

)זאב( פרדי )אפרים( ורובי )ראובן( הצעיר - כולם היו גבוהי קומה, מלבד 

ריקו, שהיה הנמוך ביניהם וקומתו בינונית. 

אל  ניגש  כאשר  לעשות  הגדיל  הוא  פרחח.  ואפילו  שובב  היה  בילדותו 

התרנגולת וניסה למשוך ממנה את הביצה שעמדה להטיל, ועל כך קיבל 

ממנה נקירה עזה. מסתבר שגומת החן בלחיו לא שכנה שם מבטן ומלידה, 

אלא מזכרת מניסיון נועז שלא צלח.

האב היה אדם נוקשה, שהעניק לבנים חינוך קשוח ולא מפנק. לא חסך 

שבטו מהם על כל מעשה קונדס. גם כשבגרו והיו מאחרים לשוב הביתה 
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זכו הם לנחת זרועו, כל אחד בתורו, וגם הכלב שהיה מזדנב מאחוריהם 

גם  אותו.  גם  ולהעניש  לחנך  היה  צריך  כי  ההפקר,  מן  לבעיטה  זכה 

בהיותם כבר נערים בוגרים ויצאו עם בחורות, היה עליהם להתייצב בבית 

 בשעה שקבע להם, והם היו מקפידים ומצייתים לבל יצא קצפו עליהם. 

לאם הוא לא היה מותיר כסף לצרכי חינוך הילדים, והיא נאלצה להפריש 

לצורך זה מהכספים שהיה משאיר לה לקניית מצרכים בסיסיים. לעומת 

זאת, היה ידוע שלבת השכנים מימן את הלימודים.

חני: 

 “ואני על אבי סיפורים אספר,

 שידע לאהוב, להצחיק ולחזר.

 כחול עיניים, וחיוך שמפניו אינו מש,

 ואופיו, “מרי פופינס", ליצן של ממש.

 גדלו האחים וחולצה ומכנס

 יעבירו לריקו, האח הננס.

 קומתו הקטנה הייתה לרועץ,

 כי תמיד בבגדי האחים התרוצץ.

 והייתה לו גומה על לחי אחת, 

 זיכרון לפרחח ושובב ללא חת. 

 סקרן הוא היה, ובדק מדעית

 מי הראשון: הביצה או תרנגולת תורכית?

 וכשקצה הביצה צץ לעוף מן התחת,

 הוא החליט לזרז הלידה המוצלחת.

 הוא ניגש מאחור, הביצה הוא משך

 וקיבל נקירה שאותה לא שכח.

 ומאז חיוכו בגומה התהדר,

לזכרו של מקור שעליו הסתער".
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ריקו משמאל עוזב את טורקיה
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האב לא התאמץ לדאוג להשכלתם וללימודיהם. עם זאת יש לציין שחמשה 

בנים שובבים לא קל לגדל, ויש להשליט משמעת וסדר. לעיתים היו הם 

עושים מעשי קונדס ותעלולים, כגון: ניסוי בהבערת ניירות על השולחן. 

לשונות האש והעשן  שעלו, הבהירו לפרחחים שעשו מעשה חמור. 

יתכן שכוונתו הייתה להשליט סדר, אך “הוא הלך רחוק" מדי בכוונה זו. 

מכמות  כנראה,  בה,  שנפגע  הכבד,  משחמת  נפטר  לערך  חמישים  בגיל 

האלכוהול שהיה מרוקן לתוכו. הוא לא התנזר משתיית אלכוהול בלשון 

המעטה.

כינו אותה, כלומר  “קורפיוזה"  לו.  16 כשנשאה  ויולט, אשתו, הייתה בת 

מהאי קורפו. חמשת הבנים נולדו בזה אחר זה. היא אהבה את בעלה אהבת 

נפש למרות מגרעותיו, והייתה מבטאת את געגועיה אליו גם לאחר מותו.

בעבודתו כעיתונאי העז האב לכתוב מאמר נגד מדיניות הבריטים כלפי 

הישוב היהודי בארץ, והוא נכנס ל"רשימה השחורה". לא הותרה לו הכניסה 

מלבנון לארץ, לשם עברו בני המשפחה מטורקיה. מכל הבנים רק רובי חי 

עוד בלבנון. יתר הבנים עזבו איש איש לדרכו עוד לפני כן. לבסוף נפטר, 

 כאמור, ונקבר בלבנון. הבנים לא התאמצו במיוחד להעביר את גופתו לארץ. 

כך מהחינוך  כל  בטוח שנהנו  לא   .18 לגיל  בהגיעם  הבנים פרשו מהבית 

שזכו בו מאביהם, והחליטו למצוא את דרכם בעולם הגדול. 

ריקו עזב גם הוא והתגייס ללגיון הזרים, מתוך מטרה להגיע בדרך הזאת 

ניסה לעלות  לפלשתינה. פעם ישב בכלא. הוא ברח לפני הגיוס ללגיון, 

לארץ ונתפס. אביו הביא לשחררו. לאחר זמן הצליח לברוח מלגיון הזרים 

ולערוק. אילו נתפס היה סופו רע ומר. הוא התגייס לצבא הבריטי ליחידת 

תובלה, ובשנת 1943 נשלח לאיטליה לפלרמו.

ריקו בעלי

שיניו  התגלו  אז  הרחב.  בחיוכו  ליבי  את  כבש  ריקו  ספרתי,  שכבר  כפי 

הלבנות והיפות. עיניו היו בהירות והביעו שמחה ואהבת אדם. הוא היה 

אדם לבבי, וכאשר הכיר מישהו זר, היה מתיידד עמו כעבור מספר דקות, 

כאילו היו חברים  מזה שנים.
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החיוך מפניו לא מש, וגומת החן הוסיפה לזיו  פניו. 

זיק של  נותר בו משהו מהילד שבו. תמיד היה בעיניו  עד מותו הטראגי 

שובבות. ריקו אהב את חני ודורית, שתי בנותיו, אהבת נפש. הוא היה איש 

משפחה, מאוד אנושי וטוב לב. 

פעם עמד וגזם את השיחים בחצר. 

“ג’ני בקשה שאעשה זאת", השיב ריקו לשאלתה של דיאנה  וקס השכנה 

הפולניה, למעשיו.

 “וכול מה שג’ני מבקשת אתה עושה"? חקרה והקניטה, בצחוק, השכנה. 

אוכל".  לא  זאת  הירח  את  לה  להביא  ממני  תבקש  אם  אבל  הכול.   “כן, 

אני הייתי תמיד הדומיננטית בבית.

דורית: אבא אהב את אמא מאוד. הוא טיפל בה מרגע שהכיר אותה, כמו 

בילדה יתומה ובודדה, שהייתה זקוקה לחום ואהבה. 

מעשה בסיכה

ג’ני ממשיכה ומספרת: באחד הימים עברתי עם  ריקו ליד חנות תכשיטים 

ששכנה בין אלנבי לקינג ג’ורג’. הבחנתי בסיכה יפהפייה. שלושה פרחים 

 - פרח  כל  ובמרכז  לבן,  מכסף 

וזוהר. מדי פעם  יהלום קטן, עדין 

בתכשיט,  ומתבוננת  עוברת  הייתי 

מפסיקה  ולא  עיניי,  את  בו  מזינה 

שהיה  ריקו  מחדש.  להתפעל 

באחת  להתלהבותי.  עד  היה  אתי 

הפעמים כשעברתי במקום שמתי 

לב שהתכשיט איננו. “אוי קנו אותו 

אז   "עד  בצער.  פלטתי  בוודאי", 

לראותו  פעם  מדי  יכולתי  לפחות 

בחלון הראווה". 

עטופה  קטנה  מתנה  ובידו  אליי  ניגש  ריקו,  הגיע  נישואינו,  יום  ב-9.4, 

היה  ומה  תכשיטים.  קופסת  שזאת  הבחנתי  מיד  מהודר.  עטיפה  בנייר 

הסיכה
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קופסה  חשקתי.  בה  סיכה  אותה   .... היטב  מנחשים  אתם  נכון  בתוכה? 

 קטנה ותכשיט קטן בה. אבל, גדולה ויקרה בעיניי בערכה הכספי והרגשי.

תחביב הצלילה

במסכה  מצויד  הים.  למעמקי  צלילה  הייתה  ריקו  על  האהוב  התחביב 

ושנורקל היה שוחה וצולל. חביב עליו היה עולם הדממה במעמקים, מראה 

מטרתו  למים.  מתחת  אחרים  חיים  ובעלי  וצורות  צבעים,  בשלל  הדגים 

מים,  רובה  באמצעות  מימי  תת  בדייג  לדוג  הייתה  בצלילה  העיקרית 

הבוספורוס,  באיסטנבול.  גרה  כאשר המשפחה  עוד  למד  אותה  מלאכה 

במימיו  לצלול  הזדמנויות  של  שפע  לו  סיפק  העיר,  חלקי  בין  המפריד 

ולתרגל את הדייג. 

בחוף   למים  מתחת  בהנאה  מבלה  היה  הפנאי  בשעות  קרובות  לעיתים 

ֶאחיו,  גם  לעיתים  הצטרפו  אליו  רובין"(.  “נבי  בשמו,  גם  )ידוע  פלמחים 

רובי ופרדי.

יצא  בטרם  אותו  מזהירה  הייתי  מדי",  יותר  לעומק  תצלול  אל  “תיזהר, 

לצלילה.

“אל תדאגי, ג’ני", היה עונה וחיוכו הידוע על פניו. “אני חזק ואיני טירון 

היה  אכן  נזהר".  אני  אותי  מכירה  שאת  וכמו  ניסיון,  די  לי  יש  בצלילה. 

ספורטאי, חסון וגופו בנוי לתלפיות. סמכתי עליו, ובכל זאת...

רקדן

רקדנו  אנחנו  מעליו.  מונחת  כשהמחט  הפטיפון  על  הסתובב  התקליט 

לקצב המנגינה. לעיתים היה זה ואלס עליז, או טנגו סוער, או צ’ה צ’ה וגם 

סמבה ברזילאית. 

ריקו היה רקדן מעולה. היה מוביל אותי בתנועות קצביות, כשהוא מניע 

את איבריו בגמישות. החברים אהבו לרקוד, לשיר ולהשתעשע. לעיתים 

הייתה המחט מוסטת למרכזו של התקליט אז הייתה המוסיקה נפסקת. 

המחט  הייתה  לעיתים  במקומו.  אחר  להניח  או  אותו  להפוך  צורך  היה 

חוזרת שוב ושוב על מקומה, סימן שהתקליט היה שרוט. 
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ריקו בין חברים.
איסטנבול, 1940
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הותאמו  המפגשים  שישי.  יום  מדי  חברים  עם  נפגשים  היינו  כלל  בדרך 

לשעות עבודתו של ריקו במשמרות. לא אחת קרה שהיה משובץ למשמרת 

ולא יכולנו לארגן מפגש. החבר’ה התעקשו לארגן מפגש רק כאשר ריקו 

יכול היה להגיע.

13

חברים, חברה ומשפחה 

עם חברים
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הבתים,  לאחד  להגיע  דחופה  טלפונית  הודעה  קיבל  המפגשים  באחד 

מעונב  לבנה,  חולצה  בחליפה,  ריקו  החשמל.  אור  ללא  באפלה  שנותר 

בעניבה יצא מתוך המסיבה והלך לתקן את התקלה. הוא צלצל בפעמון, 

הקיש בדלת שנפתחה. על פתחו עמדה בעלת הבית שלא האמינה למראה 

הם  הולכים  כאילו  לעבודה  מגיעים  החשמל  חברת  עובדי  ממתי  עיניה, 

לאיזה נשף מפואר? “אתה בטוח שאתה מחברת החשמל"? שאלה האישה 

על מפתן ביתה.

מאיטליה,  איטלקית  דוברי  שכנים  חברים:  קבוצות  כמה  לנו  היו 

 החברים מחברת החשמל ועוד חברים שלא השתייכו לשתיים האחרות. 

קרובות,  לעיתים  נפגשנו  אתה  לחבורה  שייך  היה  לא  השכן,  לוי,  יצחק 

אך באחד מחגי הפורים הגיע אף הוא למסיבה. היה לבוש מעיל למרות 

שבאותו פורים היה חם. מנגינת התקליט כבר נשמעה ברקע ויצחק הזמין 

את אשתו של רוברט, עטרה, לריקוד. היא נראתה מרוצה מאוד. 

חברותיי ואני בחוף פלמחים
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שהחל  נראה  הריקוד.  כדי  תוך  מעילו  כפתורי  את  לפתוח  החל  יצחק  

להתחמם.

שהיו  תפוזים  ושני  גזר  לרווחה  הפעור  מעילו  צדי  שני  בין  נראו  לפתע 

צמודים אליו. את זה קשר למותניו מלפנים, כשהם משתלשלים כלפי מטה... 

 תוך כדי ריקוד התנועעו להם הפירות ימינה ושמאלה, התנגשו זה בזה... 

פרצי צחוק רועמים נשמעו בין הנוכחים, ויש כאלה שלא יכלו לעצור את 

צחוקם והתחלנו לחשוש להם...

באחת מחגיגות פורים התחפש ריקו ללולה, רקדנית קברט ידועה באותה 

היו  שפתיו  שונים,  בצבעים  ריקו  את  איפרתי  סידרתי,  תפרתי,  תקופה. 

מרוחות באודם אדום כדם. הוא הפך לגברת החשפנית, והחבר’ה הביעו 

את הערכתם לתחפושת הבלתי רגילה. באותם ימים לא קנו תחפושות, 

הכל היה פרי עמלנו, וכך נהגו גם האחרים. 

בהפסקות שבין הריקודים היינו נהנים מכיבוד שכלל בדרך כלל כריכים 

ועוגות. 

התחפושת  שנרצח.  קונגו  שליט  למובוטו,  בפורים  התחפש  אחר  חבר 

המושקעת הציגה אותו חסר ראש. ראשו היה בידו האחת וגרזן נוטף דם 

בידו השנייה.

אורות  את  מדליק  היה  ריקו  לקומזיצים.  הים  שפת  על  להיפגש  נהגנו 

רעיונות  פעם  מדי  לנו  היו  תאורה.  לנו  הייתה  וכך  הים  מול  אל  הטנדר 

אחד  שכל  החלטנו  פעם  ושעשועים.  היתוליים  למשחקים  יצירתיים 

מאתנו יביא אוכל לבן זוג. הזוגות יתחלפו וכך יצא שכל אחד יאכל אוכל 

שמישהו אחר הביא. ריקו המסכן, עלה בגורלו לקבל תות שדה עם קצפת, 

מאכל אהוב על רוב בני האדם, שהיו מוכנים להתחלף עמו, אך טעמו של 

ריקו היה שונה. הוא תעב את המאכל הזה. אך כדי לא לפגוע ולהעכיר את 

 האווירה, אכל זאת ואף החמיא והוסיף דברי שבח לטעמו של המאכל...

את יום הולדתו של ריקו, שהיה בדצמבר ובאותו חודש - גם שלי, היינו 

לבית,  מחוץ  למפגשים  הולכים  כשהיינו  הסילבסטר.  עם  ביחד  חוגגים 

ללון  נשארות  היו  הן  כשגדלו  הבנות.  על  משגיחה  נונה  סבתא  הייתה 

לעיתים אצל חברות. 
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חיי החברה שלנו היו תוססים. הניה ועזרא היו חברים טובים שלנו. שניהם 

עבדו במשרד החוץ וגרו ברחוב המקביל לרחוב בו התגוררנו.

דורית: עזרא ואבא היו צמד ליצנים כמו לורל והרדי )זוג קומיקאים ידוע 

שכונו גם בשם השמן והרזה(. 

ג’ני ממשיכה: אחרי שריקו נהרג המשכתי להיפגש עם החברים. לא ישבתי 

בבית וקוננתי על מר גורלי. הם תמיד שמחו לראות אותי, ונתנו לי הרגשה 

שאני ממשיכה להיות חלק מהם כפי שהיה תמיד.

דורית: אמא מצאה את מקומה בין החברים גם כשהייתה יחידה בין הזוגות. 

היא לא התלוננה ולא הפכה למרת נפש. אני זוכרת שאמרה לי, “אנשים 

לא אוהבים אנשים עצובים". לכן, השתדלה תמיד להעמיד פנים שמחות 

ולא לגרום לאיש להרגיש רע בחברתה.

ג’ני ממשיכה: באחת הפעמים הגיעו אליי החברים לחגיגת הסילבסטר, 

כאשר הייתי כבר אלמנה.

הניה, עזרא ואני במסיבת פורים
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לפתע היה זעזוע קל, תמונתו של ריקו צנחה מהקיר ונפלה בינינו. שתיקה 

השתררה בחדר. 

מתוך הדממה כאילו שמענו את קולו, “גם אני אתכם. לא יתכן שתחגגו 

בלעדי". כולם  דממו לכמה שניות, עד שחזרה אליהם יכולת הדיבור. 

חנה

חנה אחותי עלתה לישראל מרומניה שנים ספורות אחריי. בעלה יצחק 

חברת  עבור  עגורן  עם  עבד  “מרמוריקה"  החיבה  שם  בו  שדבק  מרמור 

חשמל. הם התגוררו בפאתי חולון. ביתם היה בקצה העיר, ולפניו נפרשו 

לשולה  ספורות,  שנים  לאחר  הימים(.  אותם  של  )חולון  החולות  מרחבי 

בתם הקטנה הצטרף אח ושמו צביקה. חנה אהבה לצייר ולעסוק במלאכת 

יד. הייתה תופרת  מוכשרת במקצועה והרבתה גם לתפור לילדיה. באותם 

תופרת  הייתה  הבגדים  ואת  תפירה  מכונת  ברשותה  הייתה  לא  הימים 

בעבודת יד.

מימין, אני, שרה רגב - אשתו של פרדי, ריטה רגב - אשתו של רובי
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והיינו  לי. שמרנו על קשר הדוק  היחידה שנותרה  חנה היתה המשפחה 

מרבים לבקר אותם בחולון. 

נאלצה  אחותי  וחנה  ממחלה,  מרמוריקה  נפטר  צעירים  הילדים  בהיות 

בחברת  לעבוד  החלה  היא  ילדיה.  את  לכלכל  מנת  על  לעבודה  לצאת 

תדיראן, והיתה מאד חרוצה ומוכשרת בעבודתה.

שולה הבת הבכורה, נישאה בגיל צעיר מאוד ועברה לגור בסמוך לאמּה. 

נולדו לה שתי בנות. 

הבן - צביקה, בבגרותו, עבר להתגורר בפנימייה של בית הספר הטכני של 

חיל האוויר. הוא ירש את מידותיו של אביו, מרמוריקה, והפך לעלם גבוה 

ונאה. לאחר הצבא נישא ונולדו לו שני ילדים, בת ובן.

חנה נפטרה בהיותה בת 70 בערך.

הזוג מרמור ואנחנו
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ריקו אחר לחזור הביתה באותו יום חמישי. זו לא הייתה הפעם הראשונה 

שלא הגיע בזמן. לעיתים היה מתעכב בעבודה, מכיוון שהיה עליו לסיים 

דבר מה, או לתקן בדחיפות תקלה כלשהי. 

)שכונה  כביר  בתל  חשמל  מעמוד  חשמל  חוטי  נקרעו  טרגי  ערב  באותו 

בדרום תל אביב(. ריקו לא הסכים בשום פנים ואופן להותיר את השכונה 

ללא חשמל לקראת סוף השבוע ויצא לבצע את התיקון.

הפעם חשתי בחוש השישי המיוחד לי שארע לו אסון. ראיתי את התמונה 

שפרדי אחיו מגיע להודיע לי שדבר מה נורא קרה. ואכן פרדי דפק בדלת 

“רק תגיד לי, האם הוא פצוע או הרוג"? שאלתי. הייתה ברורה לי סיבת 

בואו של פרדי.

“הוא לא פצוע", הגיע התשובה.

מרגע זה השתנו חיי. שוב הייתי במקום של מות אחד מקרוביי ואהוביי. 

אבל כבד ירד על משפחתנו. 

השנה הייתה 1977 וריקו היה רק בן חמישים ושמונה במותו. 

בשכונת תל כביר, כאמור, הוא נקרא לתקן חוטים קרועים בעמוד חשמל. 

את  ולתקן  לעלות  היסס  לא  החשמל,  חוטי  את  לאחות  כדי  טיפס  הוא 

התקלה, למרות שהיה זה בסוף המשמרת ויכול היה לחזור לביתו. 

העמוד סומן על ידי מע"צ, כעמוד עץ המיועד להחלפה. 

ריקו לא ידע. איש לא הזהיר אותו. למרות שהיה סימון במקום הוא לא 

14

מותו של ריקו 
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הכיר אותו, )באתם ימים לא היה קשר ועדכון בין מע"צ לחברת החשמל(, 

ולכן טיפס על העמוד ללא חשש. 

ברגע שניתק את החוטים, העמוד, שהיה בבסיסו רקוב, קרס עליו והרגו 

במקום.

נותרו  עיני  מוות.  כשחוויתי  גם  בעבר  בכיתי  ולא  פעם  אף  בוכה  אינני 

יבשות, אבל בכיתי בתוכי בכי מר. 

התאלמנתי ונותרתי עם שתי יתומות מאב.

מישהו מתל כביר, שהכיר את פרדי ואת ריקו, הודיע לפרדי וכך הוא הגיע 

לביתנו עוד לפני שהגיעו נציגי חברת החשמל.

קיבלתי פיצוי קטן מחברת החשמל. עד היום אני מקבלת קצבה, אבל כל 

המפקחים שהיה לנו קשר איתם, ניתקו אתנו מגע, כולל השותף לעבודה 

של בעלי.

רצוני  על  דעתו  את  פרדי  הביע  החשמל",  חברת  את  לתבוע  כדאי  “לא 

להגיש תביעה כנגד חברת החשמל, בגלל הכשל שגרם לאסון. 

“יש להם עורכי דין טובים, הם כבר ימצאו נימוק ויטילו את האשמה על 

ריקו. למשל,  יוכלו לטעון שלא היה מרוכז או כדומה.

המשפט יימשך שנים, ולא בטוח שתזכי לבסוף במה שתרצי. הניחי לעניין, 

את ריקו  לא תחזירי", כך הוסיף ושכנע אותי.

ברחוב דיזנגוף קיים טרנספורמטור על שמו של ריקו.

יהי זכרו ברוך

סבתא נונה נפטרה בגיל 72, בתחילת שנות השבעים, קודם מותו הטראגי 

של בנה.

לאחר השבעה התחילו חיי היום יום ללא ריקו. היה עליי להיות אם ואב 

לבנותיי. החוש המיוחד שלי לראות תמונות שאחר כך מתממשות ליווה 

אותי במשך חיי. כאמור צפיתי את מותו של ריקו.

פעם נוספת שבה ראיתי בדמיוני אסון שעומד להתרחש, היה זה כאשר  

היו  מההופעות  באחת  בידור.  לבימת  הגענו  העצמאות  חג  מימי  באחד 

בידי המנחה בלונים רבים. באחד מהם הייתה אמורה להיות הפתעה. הוא 
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שחרר את הבלונים והקהל  החל לרדוף אחריהם. 

התכנית הייתה שמי מהאנשים שבלון מיוחד יגיע לידיו, יקבל את ההפתעה 

שהייתה בו. 

איני זוכרת באיזו הפתעה דובר, אבל היה זה דבר מה יקר מציאות לאותם 

הימים )בבלון היה פתק עם כרטיס הזכיה(. אני צפיתי שכאן יקרה אסון. 

ואכן חלק מהבמה התמוטט וקרס. יתכן שעל פי ההיגיון כל אדם אחר היה 

יכול לשער שהפעילות הזאת לא תסתיים בטוב, אך אני ראיתי בדמיוני 

את תמונת הקריסה, ואפילו היכן תתרחש.

בכלוב  אוהל של קרקס. האריה עמד  ליד  גן  בפעם אחרת עברנו ברמת 

שנכנס   המאלף  הסואן.  הראשי  לכביש  בסמוך  ועמד  החוצה,  שהוצא 

לכלוב לא ציפה שהאריה יתנפל עליו. אני ראיתי זאת מספר דקות לפני 

האירוע. צפיתי את תמונת האריה המתנפל על המאלף. ראיתי בברור את 

התמונה בדמיוני. יתכן שרעש הכביש הסואן, והאנשים הרבים שנאספו 

בלבלו את האריה וגרמו לו לחרדה.

ריקו היה אומר שאני תמיד חושבת על קטסטרופות ובסוף הן מתממשות 

כמו נבואה המגשימה את עצמה, והיה תוהה איך יש לי ראייה כזאת, כעין 

חוש שישי. 
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העיר,  למזרח  הצריפים  שכונת  דרי  את  העבירה  וביצרון  עזרה  חברת 

לרחוב ניר עם. בסמוך לשכונת רמת ישראל, לא רחוק מגבעתיים. הבתים 

שם היו דו-משפחתיים ודו-קומתיים, כלומר ארבע משפחות בכל בלוק. 

לכל אחת מארבעת המשפחות הייתה חצר. 

אביב של  תל  לא  וגם  צפופה,  הייתה  לא  עדיין  בימינו, הארץ  כמו  שלא 

ברוב  אדמה.  חלקת  לקבל  משפחה  כל  באפשרות  הייתה  הימים.  אותם 

וכך  ספורים,  פרי  עצי  ואפילו  ודשאים  פרחים  שתלו  האנשים  החצרות 

ואבנים  ירוק  דשא  גוונים,  בשלל  בה צמחו פרחים  בגינה שלנו,  גם  היה 

עליהם עברנו, וסימנו את שביל הכניסה אל הבית. 

במרכז הגינה הקמנו כעין כיכר, שבה שתלנו ורדים, שיופיים וריחם הנעים 

נישא באוויר, והיה משיב נפש לכל הנכנס אלינו, וגם לשכנינו.

דבר שהיה שיא  בנפרד,  ומקלחת  קטן, שירותים  לנו מטבח  היה  בדירה 

הקדמה בזמנו. מאוחר יותר הגדלנו את המטבח והוספנו עוד חדר. רובם 

הגדול של תושבי השכונה היו שכנינו משכונת הצריפים, אלא שהפעם 

גרנו בסדר שונה. שיטת חלוקת הבתים נעשתה על ידי הגרלה וכך נמנע 

כל ריב ומדון, על מיקום הדירה. 

עברנו לשם בשנת 1953, ובשנת 1954 נולדה דורית. 
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דורית

חני ודורית

דורית שנייה משמאל בגן טרום חובה
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שנינו לא הגענו מבתים בהם שמרו את מצוות הדת. לכן לא הקפדנו גם 

אנחנו בשמירת המצוות. היינו חילונים. אלא שבארץ גם החילונים בדרך 

יום  וחוגגים את החגים. לא כל  - לא עובדים בשבת  כלל שומרי מסורת 

בימי  נעדר  לעיתים  במשמרות.  עבד  ריקו  השבת.  לארוחת  ישבנו  שישי 

ולהותיר  החשמל  את  להפקיר  היה  אפשר  אי  בחגים.  או  שבת  שישי, 

את התחנה ללא עובדים לגמרי. את החגים היינו חוגגים לעיתים אצלנו 

ולעיתים עם ֶאחיו של ריקו - פרדי או רובי )אדולפו וברנרד הגרו זה מכבר 

לקנדה(.

והיו מכינות מאכלים  נונה היו הטבחיות במשפחה,  דורית: אמא וסבתא 

שונים ממאכלי הבלקן לחגים, טשולנט, וממולאים שונים - כרוב, פלפלים, 

המתכונים  כמיטב  חצילים,  מיני  בבשר,  ממולאת  כרובית  קישואים. 

הרומנים וגם גפילטע פיש , כבד קצוץ, מרק עם קניידלעך ועוד. 

בליל הסדר, כשחגגנו עם הדודים - האחים של ריקו  ומשפחותיהם, היינו 

בנות הדור הצעיר, בנות הדודות, נפגשות מספר ימים לפני החג  ומארגנות 

את סדר קריאת ההגדה. כל אחד מהמשתתפים היה מקבל קטעים לקריאה 

ההקראה   במשפחה.  הצעיר  מקבל  שהיה  תפקיד  נשתנה",  ה"מה  כולל 

קטנים  מציק...  החל  והרעב  רוח  קצרי  נעשים  היינו  ובינתיים  התארכה 

וגדולים רצו כבר לטעום מתבשילי החג הטעימים. 

16

שבתות וחגים
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מי  “אחד  לשירי  די מהר  מדלגים  היינו  ההגדה,  לסוף  הגענו  לא  מעולם 

יודע" ו"חד גדיא".
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“בשעה שאמא הייתה מכינה שיעורי בית בעברית ולומדת, כל הבית היה 

לומד ִאתה", נזכרת דורית בלימודי העברית שלי. 

לא יכולתי לעזור לבנות בלימודיהן בכל הקשור לשפה. החלטתי שעליי 

ללמוד את השפה פעם אחת בצורה טובה ויסודית.

מכונית  עם  מגיעה  הייתי  לשם  אמריקה,  ציוני  בבית  לאולפן  נרשמתי 

הייתה  המכונית  רישיון,  לי  והיה  הטסט  את  עברתי  כבר  שלנו.  הדופין 

קטנה ולא מפוארת, אבל מכונית. צבעה היה ירוק בהיר ומספרה 33-888, 

התנוסס על הפגוש.

נעשה  זה  כלשהו,  פרויקט  לעשות  מחליטה  וכשאני  ללמוד,  אהבתי 

וביסודיות. לא הפסדתי כמעט אף שיעור. הלימודים התקיימו  ברצינות 

שלוש פעמים בשבוע בבקרים, ואני הייתי יוצאת, מדליקה את המכונית 

שהועילה  לפני  קודם,  להתחמם  עליה  היה  ביותר.  חדישה  הייתה  שלא 

בטובה לנסוע. ועד אז עוד היה לי פנאי להיכנס הביתה לאכול, לשתות את 

כוס הקפה, להתלבש ולהתאפר, ואז התרצתה הדופין שלי לזוז ולנסוע. 

בבית ישבתי להכין שיעורים, ולעיתים נעזרת בבני המשפחה שהיו סובבים 

סביבי. כך למדתי בצורה יסודית, ושפרתי מאוד את הידע שלי בעברית. 

ידעתי שפות אחדות: רומנית, איטלקית, צרפתית, ודווקא את שפת הארץ 

לא קלטתי היטב. כעת תיקנתי במידה רבה תחום זה. 

17

האולפן



102  -  לב חופשי

ברונה, שכנתי האיטלקית, הצטרפה אליי, אלא שהיא נהנתה יותר לצאת 

מהבית ולא השקיעה יתר על המידה בלימודים. זאת הייתה תקופה שנשים 

עדיין היו עקרות בית, ולא נהגו לצאת ללימודים ולבילויים עם חברה. 

בדרך כלל הגברים נהגו בכלי רכב, נדיר היה לפגוש בנהגת.  

הרנו דופין הושקה ב-1958. היא הגיעה למהירות של 96 קמ"ש ב-32 שניות. 
ב-1961 הייתה זו המכונית הנמכרת ביותר בצרפת
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דרושות זבניות לחנות בגדי נשים גדולה באלנבי 
בעלות ניסיון במכירות מתבקשות לפנות לחנות האחיות אנגלנדר

את  להציג  החלטתי  בעיתון.  שקראתי  המודעה  נוסח  בערך  היה  זה 

מועמדותי. לא היה לי כל ניסיון, אבל  גם לא היה לי מה להפסיד. במקרה 

הטוב - אתקבל. החלטתי לצאת לעבודה.

הבוס קיבל אותי לראיון. כנראה שהתרשם ממני לטובה, ובישר לי שאבוא 

לאחר  מוצלחת,  בחירה  הייתה  שזאת  לדעת  נוכח  הוא  שבועיים.  בעוד 

שהצלחתי למכור שני מעילים די בקלות.  

הייתה בי היכולת השיווקית ומשהו מהעורמה הרומנית.

כך התחלתי לעבוד בחנות המפוארת והידועה ברחוב אלנבי, שהיה באותם 

הימים אחד הרחובות המרכזיים, המפוארים והחשובים מבחינה מסחרית, 

בתל אביב. 

הנשים שהיו משוטטות בין החנויות, אהבו מאוד להתבונן בחלון הראווה 

של החנות. מי שידה הייתה משגת, הייתה נכנסת פנימה ומי שלא, לפחות 

יכלה להסתכל ולחלום על השמלה שראתה בחלון. 

די מהר התקדמתי והפכתי למעין קניינית, האחראית על הזמנת הבדים. 

סייעתי גם בעיצוב חלון הראווה. אין ספק שידיעותיי בתפירה סייעו לי 

מאוד בעבודתי. 

18

האחיות אנגלנדר
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“הו איזה בד יפה", היו לקוחות שהתפעלו מהבדים שהייתי מזמינה, למשל 

מאיטליה או מאיזה חו"ל אחר. מבד שהוזמן אפשר היה לתפור שתיים 

שלוש שמלות ולא יותר. לכן, נשים ששאפו לשמלה מיוחדת, שלא תיראה 

את  לממש  יכולות  היו   - אקסקלוסיבית  שמלה   - אחרת  אישה  שום  על 

חלומן, בתמורה לכך שייפרדו מסכומים לא קטנים, ואפילו גבוהים מאוד. 

היו נשים בעלות יכולת כלכלית כזאת בין נשות תל אביב, ואולי גם מחוץ 

לעיר, ואנחנו תפרנו להן את שמלות חלומותיהן. 

עבורן.  במיוחד  נתפרה  ושמלתן  מידותיהן  את  לוקחת  הייתה  התופרת 

החנות ספקה אופנת עילית.

כך  לשם  מתאימות.  קולקציות  מזמינות  היינו  והחורף,  הסתיו  לקראת 

הייתי  מבקרת בתצוגות אופנה.

באחת מהן השתתף מעצב האופנה שהיה גם הבוס של הדוגמניות. הכינוי 

שניתן לו  היה “מזו קפו די קנונה“ )Mezzo capo di canone(, איש שראשו 

תותח. הכוונה לאדם נמוך קומה שחושב עצמו לתותח גדול. היה בטוח 

שהוא איזה דון ז’ואן, וגם תמיד רטן כנגד הנשים. הערתי לו שאלמלא היו 

נשים גם לא היו נולדים גברים. 

ולא  מדי  מבוגרות  לא  לנשים  מיועדות  שהיו  הללו,  מהתצוגות  באחת 

מעצב  אותו  השמלה.  את  והציגה  ושוב  הלוך  הדוגמנית  צעדה  צעירות, 

התרגש מאוד ולאחר התצוגה, ניגש אליה לחבקה  כאות  הערכה.

ארוכות,  שרשראות  ועליו  נדיב  מחשוף  בעלת  שמלה  לבשה  הדוגמנית 

במכנסי  “החנות"  לכפתורי  מסביב  ונכרכו  הסתבכו  המבוכה  שלמרבה 

המעצב בעת החיבוק.

אירוע  כל  או  חתונה  לקראת  בגדים  תפירת  לסיים  עלינו  היה  לעיתים 

מאוחרת.  לשעה  עד  בלילה,  אפילו  לעבוד  העובדות  על  היה  אז   אחר. 

“שלחתי אליך מועמדת. היא גרה ברחוב בן יהודה, קרוב לחנות, ונראה לי 

שתתאים מאוד לעבודה, בעיקר בתקופת עומס", פניתי לבוס )כך כיניתי 

אותו(.

“ראיינתי אותה. היא לא נראית לי מתאימה", פסק בקול נחרץ.

“למה"? 
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“היא חסרת ניסיון".

“בוס, שכחת שגם אני הייתי חסרת ניסיון ובכל זאת קבלת אותי לעבודה? 

היא גרה קרוב ותוכל להגיע מהר בשעת הצורך", ניסיתי לשכנע. אותה 

אישה דווקא נראתה לי מתאימה לעבודה.

“את, מיד ראיתי שאת מתאימה, לא כך לגביה".

כך נגמרה השיחה, והוא סרב לקבל אותה לעבודה.

אהבתי להיות חופשיה ולנסוע לטייל כרצוני. “ג’ני את יכולה לנסוע מתי 

שתרצי", אמר הבוס. אך אני לא יכולתי להתפנות בכל זמן שרציתי, היו לי 

מטלות ומחויבויות לעבודה.

עליי  היה  הכנסה,  למס  לדווח  צורך  שהיה  תקופה  באפריל,  ה-1  לפני 

להוריד את ערך השמלות. כן, גם קבעתי את המחירים, כדי להפחית את 

המיסים. אז היה כדאי לקנות, היו אלה  מחירי מבצע. 

“אנחנו מכירות", פנתה אליי  לקוחה בחנות.

היא לא הייתה מהחוג החברתי שלי, ואני לא זיהיתי אותה.

“את קונה אצלי עגבניות", ניסתה להזכיר לי היכן פגשתי בה. 

אכן הייתה זו בעלת דוכן ירקות בשוק הכרמל.

מפולין.  יהודיות  אחיות  לשתי  שייכת  הייתה  אנגלנדר"  “האחיות  חנות 

בעלה של אחת מהן – דולי, היה הבוס ושם משפחתו היה ֵרּבחן. הוא היה 

גם הבעלים של רדיו פיילוט. לו ולאשתו, היה בן יחיד בשם  מיקי שלמד 

באנגליה. 

האחות השנייה היגרה לאמריקה ונפטרה שם.  

עבדתי במשרדו של הבוס, ומאוד לא אהבתי את התנהגותו. למשל, היה 

חולץ את נעליו ומוריד את הגרביים. חשבתי שזה לא נאה לאדם במעמדו 

ולא לכבודו.

אבל אהבתי את העבודה בחנות. כאמור,  ידעתי ונהניתי גם לשווק ולמכור. 

היה לי מעמד מכובד, והבוס הזהיר את  אשתו ודרש ממנה להתייחס אליי 
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בכבוד.

“לנהוג בג’ני בכפפות של משי עד למרפקים". לא פחות.
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שנה לאחר מותו של ריקו החלטתי לפרוש. החיים קצרים ויקרים, רציתי 

להיות חופשיה ואדון לזמני. שאפתי לטייל בארץ ובחו"ל מבלי ששום בוס 

יקבע מתי אעשה זאת ואם בכלל.  

ידיד וחבר היה לי, טיבי, שאף הוא היה אלמן. הייתה בינינו ידידות, אך לא 

 מעבר לזה. חודשיים לפני יום הולדתי נתן לי במתנה  פסל של שני זקנים. 

הלב.  תשומת  על  לו  הודיתי  אופן  בכל  הולדתי",  ליום  עד  זמן  עוד   “יש 

הוא התעקש לתת לי את המתנה לפני המועד. 

“מדוע צריך לחכות עוד חודשיים אם אפשר לתת עכשיו"? טיבי היה חולה  

בסרטן, ואכן שלושה חודשים לאחר מכן הלך לעולמו. 

דורית.  לי  להינשא, אם תכירי מישהו מתאים", אמרה  יכולה  “אמא, את 

לבד כשתהיי  תהיי  לא  “לפחות  נהרג.  צעירה כשאבא  עדיין  הייתה  היא 

זקנה. יהיה מישהו שיגיש לך כוס תה".

“ואולי אני אצטרך לתת לו כוס תה. אני לא רואה את עצמי מבשלת, מנקה 

ומכבסת לאיזה גבר אחר".

התרגלתי להיות לבד, יש בזה משהו נוח... אני אדון לעצמי, ללא שותף. 

חנה )חנוקיתה, חני(

חני נולדה לתוך העוצר הגדול שהטילו הבריטים על תל אביב בשנת 1947. 
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דווקא אז כשאסור היה לצאת לרחובות ולנוע בכבישים, בקשה העוברית 

שבבטני לצאת. 

הגעתי לבית החולים שברחוב מאז"ה. למרות העוצר נסעתי. את הלידה 

נולדה  הבכורה  וילדתי  בשלום,  עברה  הלידה  לעצור.  הבריטים  יכלו   לא 

קרולינה  שנקראה  מטורקיה  דודה  שם  על  חנה  לה  קראנו  ב-10.3.1947. 

ובעברית חנה. 

אחרות  “מחנות"  להבדילה  כדי 

חנּוקיתה.  אותה  כינינו  בסביבה 

דודה  לה  קראו  דורית  של  ילדיה 

חני.

נפש  לאם.  הפכתי   19 בת  בהיותי 

לצריף  נוספה  וזעירה  קטנה 

את  מקבלת  הייתי  כזכור  שלנו. 

כנפי התרנגולות, שהובאו כמתנה 

קבלתי  ובנוסף  השכנה,  לצ’לה 

לבתי  נוסף  מזון  עבור  תלושים 

סייעה  חמותי,  נונה,  התינוקת. 

בידי לגדל את  התינוקת. בהתחלה 

הנקתי אותה, אך לאחר זמן מועט 

האכלתי אותה כבר מבקבוק, בו הייתה דייסה. את הבקבוק הייתי משרה 

בתוך סיר עם מים חמים. 

הייתי  לאכול,  מבקשת  בוכה,  בלילה,  מתעוררת  הייתה  התינוקת  כאשר 

שאותו  הבקבוק  אחר  למחצה,  עצומות  בעיניים  שינה,  אפופת  מגששת 

הנחתי ליד המיטה.

ביתנו. שם הכירה את הגננת  גן הילדים שבו למדה חנה היה ממש מול 

תמר ואת חבורת הילדים מילדי השכונה.  

לא ידענו היטב את השפה העברית, ולא הכרתי את השירים שלמדה בגן, 

וגם ספרים לא הטבתי לקרוא. אבל הקשבתי לשירים שחני הייתה שרה, 
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חני: 

 ואנו כל בוקר, ילדי הגנון, 

 נאספנו מבית, מצריף, מפחון.

 במצעד תינוקות: זה נופל, זה מדדה,

 פוסעים על מרבד עשב, ירק שדה.

 ובקצה חצרו של הבית הטוב,

 עץ אקליפטוס מטל לח, רטוב.

 מצפה, כתמיד, שאבוא ואופיע,

 והוא חמדותיו יגלה לי, יציע.

 אני רצה, נבלעת בצל מתחתיו,

 מצמידה את לחיי לגזעו הרחב.

 ונושמת עמוק את בשמו המיוחד

 של העץ הנבחר, האהוב האחד.

 וחופנת, גורסת עליו בידיי,

והריח חריף ונוקב ריאותיי.

בין בדיו אשכולות, ניצני הפריחה,

 סביבונים זעירים מחכים לפתיחה.

אותם למדה בגן וניסיתי ללמוד ולשיר אותם. 

אני זוכרת את תחילתם של שירים, אותם שרה חני בגן הילדים:

קול דודי הנה זה בא...  

אמא אמרה לדני, ילדי  הוא גדול וגיבור הוא לא יבכה אף פעם כילד קטון...

פרח נתתי לנורית .... תפוח נתתי לנורית, נתתי הכל.

קן לציפור בין העצים ובקן לה שלוש ביצים, ובכל ביצה הס פן תעיר ישן לו אפרוח, 

אפרוח זעיר....
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אנחנו למדנו את השפה דרך הבנות. התהליך היה הדדי. הבנות לא שמעו  

הרבה את השפה העברית בבית, זו לא הייתה שפת האם. בינינו דיברנו 

איטלקית, ועם נונה ובני משפחתו של ריקו דברנו גם צרפתית ורומנית. 

גם טורקית הייתה שפה שדוברה במשפחתו של ריקו. 

בכיתה א’’ למדה חני בבית הספר היסודי “איילון". באחת הכיתות חינכה 

אותה הגברת רחל גולדשטיין, שאהבה את חני והקדישה לה תשומת לב. 

לפליאתי כיצד המורה מקדישה לבתי מעל ומעבר, דבר שאינה עושה עם 

כל תלמיד ותלמידה, הסבירה לי יעל חברתי, שאף היא הייתה מורה, “אי 

אפשר לאהוב את כל התלמידים בדיוק אותו הדבר. יש אהובים יותר". 

חני ודורית היו ילדות טובות, מנומסות ואדיבות. כך חינכנו אותן. וכידוע 

מורים אוהבים תלמידים כאלה.

חני הייתה תלמידה טובה ושקדנית. התעודה שלה הייתה “משעממת". לא 

היו הפתעות. לעיתים היה ראשה בעננים, מרחפת ורגליה נוגעות פחות 

בקרקע...  

היה  בית הספר  הס".  “משה  על שם  נקרא  למדה  בו  היסודי  בית הספר 

במרחק של כחצי שעה הליכה והתלמידים היו הולכים ברגל, הרעיון של 

הסעות באוטובוסים לא עלה על דעתו של איש. 

דורית

24 שעות לאחר לידתה, אפשר היה לברך ב"מזל טוב". הייתה זאת לידה 

 בסיכון, ורק לאחר יממה אפשר היה לברך על המוגמר. התינוקת שרדה. 

הילוד.  מין  על  ריקו  של  לשאלתו  המיילדת  האחות  ענתה  בת",  לך   “יש 

“לא יתכן. זאת לא שלי, לי יש בן", כך ענה. לא סייעה לו השאיפה לבן זכר 

ונולדה בת נוספת. היה זה ב-28.2.1954. 

ומלחש לו הרוח, נענה לו העץ,

 וארנב מסקרן מדלג מתרוצץ,

 תרנגולת נוהרת, עז כבדת עטינים

 מקבלים בברכה גם גדולים גם קטנים.

https://youtu.be/91atmk9l5vg
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בנותיי
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ריקו אולי התאכזב לרגע קט, אך עיקר דאגתו הייתה לתינוקת שנולדה 

לגבי  קריטיות  היו  הראשונות  השעות   24 השמיני.  בחודש  זמנה,  טרם 

הישרדותה. 

 השמחה חזרה לריקו לאחר שהתברר שהתינוקת חיה ונושמת ומצבה טוב. 

הוא מאוד אהב את דורית - הייתה זאת אהבה ממבט ראשון. קראנו לה 

בשם דורית, פשוט משום שמצא חן בעיניי,  וריקו הסכים ללא היסוס.

יפה. היא  ניר עם. דורית גדלה והתפתחה  גרנו ברחוב  בעת לידתה כבר 

לגן  בגן טרום חובה בקצה הרחוב. בהמשך רשמתי אותה  החלה ללמוד 

חובה דתי. 

דורית: 

הבית היה חילוני לגמרי. הוריי רצו שאקבל מושגים ביהדות. ביתנו היה 

יהודי וציוני, אבל שני ההורים גדלו בבתים חילוניים. 

הכיפורים.  ביום  צום  כגון  מצוות,  אלו  אי  על  שמרה  נונה  סבתא  אמנם 

כשתפילותיה ובקשותיה מריבונו של עולם נענו - לאות תודה על עזרתו 

של הקדוש ברוך הוא - הייתה היא מביאה בקבוק שמן לבית הכנסת. 

האוכלוסייה  את  להותיר  היה  אפשר  אי  כיפור.  בימי  לעיתים  עבד  אבא 

של  בכבודם  לפגוע  שלא  נזהר  היה  אבל  החשמל,  בחברת  תורנים  ללא 

משאיר   אבא  היה  הרכב  את  כנסת.  בתי  כמה  שכנו  בקרבתנו  הצמים. 

במרחק מה מהבית והולך ברגל. הוא גם לא היה נוהג לאכול ארוחה חמה 

 ביום זה, חלילה שלא יתפשט ריח האוכל אל מחוץ לבית ויפריע לצמים. 

אני זוכרת, ממשיכה דורית ומספרת, שבגן הילדים, לקראת הפסח, סומן 

על משטח חול מסלול בני ישראל במדבר. בכל פעם שאחד הילדים קיבל 

חיזוק על התנהגות טובה, או מעשה טוב שעשה, הפרס היה לתקוע דגל 

ישראל  בני  היו  הטובים,  המעשים  ריבוי  עם  כך,  המסלול.  לאורך  קטן 

מתקדמים במדבר, עד שהגיעו לארץ. ואז בדרך כלל היה מגיע גם ערב 

הפסח.

אני זוכרת את התפילה בבוקר וברכת המזון. אף ילד לא היה נוגע באוכל 

לפני סיומה.
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איש לא בדק אם בבית מקיימים את המצוות, אותם למדו הילדים בגן.  לא 

הייתה כל כפייה. 

ג’ני ממשיכה:

הגננת, שושנה, יעצה לי לתת לדורית יותר חופש בבית ופחות “להחזיק 

אותה קצר". בגן הייתה שובבה, פרקה עול, בניגוד לבית שם לא אפשרתי 

לה. 

"דורית סיפרה לילדי הגן שרק זקנים מתפללים", התלוננה באוזניי הגננת 

שושנה. היא הוכיחה את דורית ונזפה בה על כך.

לא אהבתי שהייתה מתלכלכת, ולא שמרה על ניקיון הבגדים. 

דורית: 

בבית חינכו אותנו להיות מנומסות. “עליכן להתנהג יפה, שלא יגידו שאינכן 

להתחצף  ולא  והמבוגרים  הגדולים  את  לכבד  חייבות  היינו  מחונכות". 

חלילה. היו לנו הרבה דודות. מלבד דודות בקרבת דם. היה עלינו לכנות כל 

שכנה ומכרה בשם “דודה".   

לשלב  ניסיון  היה  היסודי  הספר  בבית  הספר.  בבית  ללמוד  זמני  הגיע 

בין כיתה א’’ לגן וקראו לזה כיתה גנית. שם לימדה אותנו המורה צביה, 

 שהייתה ידידה של אמא, שנעזרה בה הרבה בעבודות יד שונות בכיתה. 

כל ילדי כיתה א’’ התחפשו לפרדס. היה זה בפורים. כל כיתה התחפשה 

להתחפש  צריכים  היו  הכיתה  ילדי  אחר.  בנושא  בתהלוכה  והשתתפה 

בהתאם.

יצאנו, אנו ילדי הכיתה, כל אחד מאתנו מחופש לעץ בפרדס. כל תלמיד  

ותלמידה היו לבושים בחצאית ירוקה מסטן ועליה התנוססו עיגולי קרטון 

בצורת תפוזים כתומים, או צהובים בצורת לימונים.

לכל אחד היה כתר על ראשו, עשוי מנייר קרפ צהוב או כתום.

כך, לבושים בצבעי ירוק, שלהבת ירוקה, וכתומה, וביניהם בצבץ הצבע 

 הצהוב, צעדנו את המרחק לבית הספר, שהיה רחוק ממבנה הכיתה הגנית. 
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לא לשכוח שאמא תפרה את כל התלבושות המפוארות הללו לכל שלושים 

תלמידי הכיתה. הרבה עבודה וִטרחה היו לאמא, לפני אותו חג הפורים. 

אין ספק שהמורה צביה הייתה אסירת תודה. בזכותה של אמא היא זכתה 

לשבחים. 

הייתי ילדה חולנית. לעיתים קרובות מאוד חליתי בדלקת גרון. חומי היה 

עולה לגבהים, עד כי חשבו הרופאים בקופת חולים שזה חום גופי הטבעי. 

ימים רבים לא הגעתי לגן. כמעט תמיד בחגיגות הייתי חולה. לקחו אותי 

לחגיגה ומיד בסיומה החזירו אותי הוריי הביתה. 

ג’ני:

את  מיד  הזמנתי  גופה.  חום  עלה  בערך  שנה  בת  דורית  הייתה  כאשר 

הרופא לביקור בית. לאחר שהאזין בסטטוסקופ ובדק את הריאות ודרכי 

הנשימה, נעלם לזמן מה. הוא הלך להביא תרופה. 

לפתע הבחנתי שהתינוקת התחילה לפרכס ולאחר מכן נראתה כמאובנת, 

בעבודה(.  היה  )ריקו  ג’קו  שכננו  את  מהר  הזעקתי  נעה.  ולא  זזה   לא 

הוא יצא בריצה  עם התינוקת על זרועותיו וביקש מבעל משאית ברחוב 

נוסע  שהוא  לי  הודיע  לא  נעלם,  הוא  החולים.  לבית  מהר  אותו  שיסיע 

לבית החולים, ופתאום התינוקת איננה. 

הילדה"!  את  לי  לקחו  “ריקו,  הקרוב  הציבורי  הטלפון  לתא  מהר  רצתי 

הצלחתי להוציא את המילים האלה מפי והשתתקתי. ריקו הגיע במהירות. 

הוא לא הבין שדורית נלקחה לבית החולים ובא תחילה לראות מה מצבי. 

נסענו שנינו לבית החולים ויכולנו לנשום לרווחה, דורית נראתה כשורה. 

מאז יעצו לנו שברגע שהחום עולה מיד לתת נרות להורדת החום, והזהירו 

אותנו שלא נאפשר לחום לעלות מחשש לפירכוסים נוספים.

השכונה

השכונה הייתה מורכבת מפסיפס של אנשים ממוצא שונה אלה מאלה, 

גווניו  על  ישראל  עם  של  מייצג  אוסף  זה  היה  ואחרים.  כאלה  ומנהגים 

השונים ועדותיו, שהגיע לארץ באותן שנים לאחר קום המדינה - שנות 

החמישים והשישים. קיבוץ גלויות. 
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השכונה שקקה חיים. שידורי טלוויזיה לא היו. לא לכולם היה רדיו. היו 

בין  ורכילות  פטפוטים  ֵרעים,  שיחות  הפנאי,  לשעות  ספרים  עיתונים, 

השכנות. וכמובן, מפגשים בין חברים וקרובי משפחה.

לרעהו.  איש  ואמפתיה  אהדה  גילו  הם  לזה.  זה  קרובים  היו  האנשים 

הייתה עזרה הדדית בין השכנים בעת הצורך. השכנות היו לומדות לבשל 

תבשילים שונים אישה מרעותה. הבנו כראוי את המשפט “טוב שכן קרוב 

מאח רחוק". הרגשנו כמשפחה גדולה ומורחבת. 

)לנו כאמור היה מקרר  זקוקים רוב השכנים  לו היו  מלבד מחלק הקרח, 

גם  מגיע  היה  לשוק(,  לצאת  לתקופה שהחלו המקררים  בסמוך  חשמלי 

עקרות  לו  מכינים  שהיו  לסירים  ויוצק  בכדים,  החלב  את  ומביא  החלבן 

הבית מבעוד מועד. 

לרוע  החלבן.  של  סירחונו  את  מרחוק  מריח  היה  הפקינזי,  כלבנו  לוקי, 

יש  מיום שהחל את עבודתו,  ניקיון.  כל תודעת  הייתה לחלבן  לא  מזלו, 

להניח שלא החליף מעולם את בגדיו מהם נדף ריח רע. 

לוקי כנראה לא יכול היה לסבול את ריחו והיה נובח כאשר רק התקרב 

אלינו וריחו נקלט באפו הרגיש. הוא היה נרגע רק כאשר הייתי מניחה לו 

צלחת מלאה בחלב  במרכזו של הדשא, והיה  מלקק את החלב בלהיטות. 

כ-15 שנים היה הכלב עמנו עד שהלך לעולמו. 

סן  )פסטיבל שהתקיים מדי שנה באיטליה בעיר  רמו  סן  שירי פסטיבל 

רמו. תחרות שירים באיטלקית שהנפיקה שירים רבים, שנשמעו ברדיו, 

ואפשר היה למצוא את התקליטים בחנויות(, התנגנו על הפטיפון אצל 

השכנה והחברה ברונה. “זינגרה"  ו"סוכרו" )סוכר( היו חלק מאותם שירים 

באיטלקית, שלא הפסקנו ליהנות מהם, ולשיר כולנו יחד עם הזמרים את 

הפזמון החוזר ושורות אחרות בשירים. המילים האיטלקיות היו מובנות 

לכולנו. 

מעל לכל הייתה זו הנאתה השלמה של ברונה, שארץ הולדתה איטליה.

בלתי  בהתלהבות  אותם  שרה  והייתה  געגועיה,  את  ביטאו  השירים 

מוסתרת.

הייתה זאת חגיגה שחזרה על עצמה מדי  שנה בתקופת הפסטיבל.
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דורית: 

אנחנו הילדים נפגשנו ברחוב, שם שיחקנו במשחקים שונים. 

היו לי חברות כמו מרים ישראלי, רחל רייטר ואורנה ֵגרד שבאה ממשפחה 

ניצולת שואה, והייתה צעירה ממני בשנתיים, אבל מצאנו שפה משותפת. 

הוריה גרו בשכנות אלינו. היא הייתה בת יחידה לאם ניצולת שואה. 

דיאנה, חברתי, הייתה בתה של ברונה האיטלקייה. אביה של דיאנה שירת 

ביחידת מובילי המים של הצבא הבריטי. באיטליה הכיר את ברונה, נשא 

אותה לאשה והיא הגיעה עמו לישראל. היא הייתה זרה, בעלת מנטליות 

שונה, אך הסתגלה במהרה ובשכונה קבלו אותה כאחת משלנו. 

ההורים ואני יכולנו לדבר ִאתה באיטלקית. 

השכנות(.  כל  את  כינינו  כאמור,  )כך,  נינה  “דודה"  גרה  הסמוכה   בדירה 

חברתי הטובה ביותר בבית הספר הייתה נמרה, שהוריה הגיעו מהקיבוץ. 

ניצולי שואה שהגיעו לארץ, בהן גם נשים  גדול מגרי השכונה היו  חלק 

שנפשן נפגעה. למשל אחת מהן הייתה מתפשטת ברחוב לעיני כל, והיו 

עוד התנהגויות מוזרות.

היה שוויון בין האנשים. כולם היו שייכים לאותו מעמד, או ליתר דיוק, לא 

היו מעמדות ופערים. לא היו בינינו עשירים, וגם העניים יותר, לא הרגישו 

שווים פחות. הייתה אינטגרציה מבלי לדבר על כך.

כדי  כסף  לאסוף  הולכות  וכשהיינו  ההורים,  בוועד  תמיד  הייתה  אמא 

היה  שלא  אנשים  היו  השנה,  בסוף  מתנות  ולמורות  למורים  לקנות 

נתן.  שיכול  מי  בסדר.  היה  וזה  כנגדם,  טען  לא  ואיש  לתת,   ביכולתם 

היינו הולכים בשכונה אל מושיקו וצלחת בידינו. מושיקו היה מכין חומוס 

טעים בביתו על גבי הפרימוס. על כל צלחת שהוגשה לו, היה מורח את 

החומוס ומסדר בצלחת סביב סביב.

במכולת השכונתית היינו קונים, כשאנו מבקשים את המוצרים - לפי רשימה 

של אמא - מהחנוונית השמנה, והיא הייתה מגישה לנו את מבוקשנו. “לחם 

בבקשה"; גבינה צהובה פרוסה דק, בבקשה". היא הייתה חותכת בסכין את 

גוש הגבינה, ובשלב מאוחר יותר כבר היה במכולות מכשיר לחיתוך. “דג 

מלוח בבקשה", והיא הייתה שולה במיומנות דג  משומר במלח מהחבית,  

מניחה אותו  על  נייר עיתון שהיה פרוש לפניה על הדלפק ועוטפת אותו 
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היטב מכל צדדיו.  את הטחינה הייתה מאכסנת בפח גדול. הייתה מטביעה 

הנוזל הגולש אל  ויוצקת את   בזהירות   מצקת בתוך הפח מעלה אותה 

הכוס אותה הבאנו עמנו מהבית, מבלי לאבד אף טיפת טחינה. 

את הווי השכונה מתארת בספריה הסופרת ליזי דורון, שאף היא התגוררה 

בסמוך. אמא שלה הייתה ניצולת שואה מפולין. 

משפחתנו הרבתה לטייל בארץ. בשבתות, חגים ובחופשות, כשאבא לא 

נהנינו   הארץ.  את  הכרנו  כך  שונים.  במקומות  לטייל  נוסעים  היינו  עבד 

לבלות ביחד. היינו מגיעים גם לכינרת, מקימים בחוף אוהל ושוהים שם 

בקמפינג מספר ימים; טובלים מדי פעם במים המרעננים; נהנים לשחות 

במימי האגם.

של  איטלקיה  חברה  לטיציה,  את  לבקר  במטרה  היו  לירושלים  טיולינו 

ולטייל  המלחמה,  לאחר  באיטליה,  השהות  של  מהתקופה  עוד  אמא 

באתריה העתיקים והחדשים של עיר הקודש, להתפעל מיופייה, ולנשום 

את אווירּה הנקי. 

לעיתים, משם היינו ממשיכים לים המלח, נהנים ממראה הנוף המדברי 

במקום הנמוך בעולם. מהשלווה והשקט ומהטבילה במים המלוחים. 

ימי הולדת

דורית:

למרגלות  אמצא  מה  לנחש  מנסה  הייתי  הולדתי,  יום  לפני  ימים  מספר 

הייתי  בבוקר  הפעם?  לי  יקנו  מתנה  איזו  ההולדת.  יום  בבוקר  מיטתי, 

פוקחת את עיניי בהתרגשות רבה... והמתנה כבר הייתה מוכנה למרגלות 

המיטה. כך היה נהוג  במשפחה.

בת המצווה לא הייתה חגיגה מיוחדת. זו לא נחגגה ברוב פאר והדר, אלא 

כשאר ימי ההולדת. אלא שהפעם קיבלתי מתנה גדולה יותר... שעון יפה 

ויקר. זאת הייתה מתנה מיוחדת, שהייתה נהוגה ברוב הבתים כמתנת בר/

בת מצווה.

מנהג זה של הבאת מתנות נותר ִאתי מבית הוריי, וכך גם המשכתי אותו 

במשפחתי, אצל ילדיי. 
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בית הספר

החל  למדתי  התיכון  הספר  בבית  טובה.  תלמידה  והייתי  ללמוד  אהבתי 

מהחמישית )בית הספר היסודי כלל כיתות א’-ח’. לא הייתה חטיבת ביניים 

עדיין. כיתה ט’ נקראה: חמישית( בעירוני ט’’ ביד אליהו, במגמה ביולוגית. 

ונורית.  לוי  אסתר  היו  הטובות  חברותיי  ומגובשת.  קטנה  כיתה   היינו 

הבגרות  בחינת  גמר  לאחר  ימים  עשרה  ביולי,  היה  לצה"ל  גיוסי  מועד 

האחרונה. לא הספקתי לנשום את החופש, וכבר הייתי חיילת. מכל ילדי 

המחזור הייתי הראשונה לגיוס.

שפת  על  לקמפינג  ואני,  חבריהם  ההורים,  כולנו,  נסענו  הגיוס  לקראת 

הכינרת מול הר הארבל.  באותה תקופה לא הרבו לבלות בבתי מלון או 

צימרים. 

כולם.  לנו  בו  ענק  אוהל  עמו  הביא   האיטלקיה,  ברונה  של  בעלה  ג’קו, 

שבוע ימים עשינו קמפינג ונהנינו מאוד. 

במרכזו של האוהל היה צינור ממנו טפטפו וקלחו מים בזרם דק. אילן, 

בנה של ברונה החזיק בידו פלייר, בעזרתו ניסה לסגור את הצינור הדולף. 

אך ככל שסגר כן גבר הזרם והתחזק. הבחור טעה ובמקום לסגור... פתח. 

מתנות קטנות            

כתב: נועם חורב   

)...(

 מתנות קטנות 

 מישהו שלח לי מתנות קטנות 

 רסיסים של כוונה עיגולים של אמונה 

 מתנות קטנות 

 מישהו שלח לי מתנות קטנות 

 כמו הכוח לקבל את מה שאין את מה שיש 

מה עוד אפשר כבר לבקש

)...( 
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ג’ני:

יצאתי  בי. רק ביום שישי  ואני ברחתי כל עוד נפשי  האוהל הוצף במים 

כעת. עליה  לוותר  לי  לא התחשק  נאה.  ועל ראשי תסרוקת   מהמספרה 

באותה עת עדיין לא היו כלים חד פעמיים. את הכלים שטפנו בברזיה. 

בחיק  הנופשים  על  המקלים  בימינו,  הקיימים  האביזרים  היו  לא  עדיין 

חוויות  מלאי  חוזרים  והיינו  רבה,  הייתה  השמחה  זאת  למרות  הטבע. 

במשך  בילינו  בה  והמשעשעת  המיוחדת  ומהאווירה  בכינרת  מהשחייה 

אותו השבוע. 

השירות הצבאי

דורית:

הבריטי  המנדט  בתקופת  )שנקרא  בצריפין   12 בבה"ד  הטירונות  לאחר 

סרפנד(, המשכתי לקורס מכיו"ת ואחר כך לקורס קצינות. הייתי מּונעת 

ברצון להוכיח שאני מסוגלת, ובעלת יכולת. חשתי שאמא רוצה להגשים 

להגשים  יכלה  שלא  מה  שכל  להיות  יכול  אחותי.  באמצעות  עצמה  את 

אני  שגם  לומר  רציתי  שאני  יתכן  באחותי.  בה,  שיתקיים  רצתה  בחייה 

קיימת ויכולה להגשים חלומות. אבא היה מאוד גאה בי, תמיד.  ועוד יותר 

- לאחר שסיימתי קורס קצינות, דבר מאוד משמעותי בחברה הישראלית.

לאחר השחרור מסדיר עוד הספקתי לעשות מילואים.

אפילו קיבלתי צו קריאה, בו היה עליי להתייצב... ביום נישואיי.

במילואים הדרכתי במטווחים ובקורס קצינות עתודאיות.

שירתתי בצבא בזמן מלחמת יום הכיפורים. 

זמן קצר לאחר שקיבלתי את דרגת הסג"ם עליתי לדרגת סגן וכך סיימתי 

את שירותי.

לימודים ונישואים

התחלתי ללמוד את מקצוע הפיזיותרפיה בבית החולים אסף הרופא. אז 

עדיין המקצוע לא היה במסגרת לימודים אקדמאיים. אני זוכרת את אחת 
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לאחר  דווקא  שבירושלים.  הצופים  בהר  בהדסה  שעשיתי  ההתמחויות 

שאבא נהרג רציתי להתרחק מעט מהבית. 

חני, אחותי, ובני בעלה הכירו את אריה ברן, שעשה דוקטורט באוניברסיטת 

בתחום  דוקטורט  עשה  בני  שם.  שהו  ובני  חנה  גם  בקליפורניה.  ברקלי 

החינוך. 

בשלב מאוחר יותר, באחד מסופי השבוע, הגיעו חני ובני לבקר את ההורים 

והזמינו גם את אריה. שחקנו במשחק הזיכרון. אריה שיחק במשחק זה 

למרות שהיה רחוק מלהיות בעל זיכרון טוב.

בפעם הבאה נפגשנו בביתם של חני ובני בעומר. ה"כימיה בינינו עבדה" 

ונותרנו בקשר. לאחר חצי שנה, עם סיום לימודיי בבית הספר לפיזיותרפיה, 

נישאנו בחצר ביתו של  דודי, פרדי, בגני-יהודה, ב-29.8.1978. 

אבא לא זכה להיות בחתונה הוא נהרג שנה לפני כן.

חתונה היא אירוע של שמחה. אצלנו היא הייתה מהולה בעצב. אבא לא 

היה לצדנו. רוחו ריחפה מעל, אך חסרונו הפיסי הורגש היטב. 

בנותיי  - חני, דורית - ואני
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קניה

יושבת  ואני  פילים  שני  של  לחדק  חדק  חיברו  הזאת.  בתמונה  תסתכלו 

תמונה.  של  יופי  איזה  צדדיי.  משני  הפילים  על  נשענות  וידיי  עליהם 

 הפילים הסבלניים עומדים מבלי לזוז ואני יושבת ונראית משועשעת מאוד.  

בעוד ריקו בחיים, נסעתי לטייל בחו"ל. רציתי שוב לבקר בארץ הולדתי 

וגם באיטליה. בשתי המדינות הרגשתי בנוח.

יכולתי לתקשר עם המקומיים, הרי אני יודעת את השפות.

בעבודה;  ימיי  את  לבזבז  מוכנה  שאיני  החלטתי  ריקו  של  מותו  לאחר 

העולם.  את  לראות  ברצוני  הערב.  ועד  בוקר  משעת  יום  יום   להתייצב 

ליבי נמשך בעיקר למקומות מיוחדים, מעניינים, לפגוש בני אדם שונים 

רחוקים  למחוזות  ולטוס  להפליג  כמונו,  מערביים  לא  השינוי,  בתכלית 

ועלומים.

שלי  וההרפתקנות  הסקרנות  יצר  האנתרופולוגי.  בנושא  עניין  גיליתי 

ניצת. נרשמתי לטיולי החברה הגיאוגרפית ועם מדריכיה יצאתי לטיולים 

מאורגנים. בחברה זו נערכו טיולים למקומות מיוחדים, ותמיד נלוו אלינו 

מדריכים מצוינים, בעלי ידע - ממש מקצוענים. 

התקופות  אחת  זאת  הייתה  ואכן,  קרובות.  לעיתים  לטיולים  יצאתי 

הנפלאות בחיי.

20

סע וטייל ברחבי תבל - 

מסעותיי בעולם
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היה  לעיל,  הזכרתי  אותם  לפילים  ובאשר  ויפה...  מעניינת  כך  כל  התבל 

את  וללמוד  לתרגל  יש  מיומן  פילים  רוכב  להיות  כדי  בקניה.  בטיול  זה 

להתנועע  ויש  צד  אל  מצד  מתנועע  הזה  הענק  החיים  בעל  המלאכה. 

ופשוטה.  נוחה  יותר  הרבה  למשל  גמל  על  רכיבה  הקצב.  לפי  עמו   יחד 

את בעלי החיים השונים ראינו גם בשמורות, בספארי - ג’ירפות, זברות, 

קופים, אריות ועוד. 

מאוד אהבתי לפגוש ולראות את אנשי השבטים השונים, על תלבושותיהם, 

היינו  נידחים,  למקומות  כשהגענו  לעיניי.  שנגלה  והפולקלור  ריקודיהם 

נכנסים בחשש למגורי האפריקאים.

מספר  אצל  שהיו  התותבות  מ...השיניים  התפעלו  שהמקומיים  לי  זכור 

אנשים. כיום, כנראה, הם מתפעלים מהשתלים.

בטיולים של החברה הגיאוגרפית באפריקה, הסבירו לנו  מה הם סימני 

האזהרה של בעלי החיים, שדעתם לא נוחה - בלשון המעטה - מחדירה 

למרחב המחייה שלהם, דבר שעלול להסתיים באסון. 

הביתנים, בהם התאכסנו, היו  בתוך השמורה שבאזור הסוואנה . לא רחוק 

להנאתם  שטו  בהם  מים  מקורות  היו  יותר  וקרוב  הסוואנה,  סבך  משם 

הקרוקודילים, שכידוע גם בשר אדם יכול לערוב לחיכם. 

יצאתי החוצה לחשכה ולא נתתי דעתי ש"שכנה" בגודל ענק  בצבע אפור 

הענקיות  באוזניה  נופפה  היא  מקום.  בקרבת  לטיול  יצאו  הקטן,  ובנה 

במרץ. כן ניחשתם הייתה זאת פילה שהזהירה אותי לבל אתקרב אליה 

הסכנה  על  להתריע  כוחה  במלוא  ניסתה  היא  הקטן.  הפילון  בנה  ואל 

הצפויה לי ממנה, אך אני לא הבחנתי ולא שמתי לב. הפילה התקרבה אליי 

נשמעו  צעדיה  כשקול  תחתיה,  ורעדה  נאנקה  האדמה  צעד,  אחר  צעד 

כרעידת אדמה, ואני לא ידעתי לאן אברח, הרי איני מכירה את המקום 

ובמים כאמור ציפו לי התנינים... אם אטעה, אפול אליהם. נצמדתי לקיר 

יש  אליו  הנכון  הכיוון  מהו  ידעתי  לא  בחזקה.  פעם  ליבי  כולי,  מפוחדת 

לברוח. לא תכננתי לגמור את חיי כאן בקניה. 

אחד מאנשי הקבוצה שהיה בסביבה ומצבו היה כשלי, ניסה להרגיע אותי, 

זה עדיין לא סילק את הצרה אליה נקלעתי.  לי.  ג’ני", קרא  “אל תפחדי 

התקרית הסתיימה למזלי בשלום.
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הפילה והפילון שהיה כרוך אחריה התרחקו לעומק השמורה.

במקרה אחר, היה זה בקמרון, ישבנו בערב בהרצאה, ומאחור לא רחוק 

ברור שהן  היה  נועזות.  נשים בתלבושות  ישבו על ספסל מספר  מאתנו 

נערות ליווי, או אפילו ממש זונות. המלון בו השתכנו היה אחד המפוארים. 

ישבנו בחוץ,  בפטיו, כאשר מאחוריו הייתה חורשה גדולה. לפתע נשמעה 

לעבר  מהירה  ריצה  לרוץ  והחלו  ממושבן  קפצו  בחורות  ואותן  שריקה 

החורשה. כנראה שהסרסור שלהן הבחין בשוטרים מתקרבים, והוא סימן 

להן בשריקתו להסתתר. השריקה נשמעה לי כאזעקה. יש לקום ולהימלט. 

התחלתי לנוס בעקבותיהן. הסתכלתי לרגע לאחוריי, לראות אם גם יתר  

להרצאה. להקשיב  והמשיכו  ישבו  שהם  והתברר  רצים,  הקבוצה   חברי 

חזרתי בבושת פנים. 

השנייה.  העולם  מלחמת  מאז  בי  נעוצה  שלי  האינסטינקטיבית  הריצה 

כאשר הופצצה בוקרשט על ידי מדינות הברית )רומניה הייתה בת ברית 

של גרמניה(, הייתה נשמעת אזעקה והאנשים היו מתחילים לברוח ולרוץ 

למקלטים, או לכל מחסה אחר. וגם אם לא שמענו את האזעקה, למראה 

אנשים רצים, היו כולם מצטרפים אליהם בריצה מהירה. אותה שריקה 

זיכרון  ואותו  במלחמה,  האזעקות  זיכרון  את  בי  עוררה  בקמרון  במלון 

הורה לי באופן מותנה לרוץ מיד.

באחד הטיולים, הגענו עייפים ורצוצים למלון. נכנסתי להתקלח. החלטתי 

את  פתחתי  השיער.  לכיסוי  כובע  ראיתי  והנה  הראש  את  אחפוף  שלא 

האריזה בה היה הוא נתון, והתפלאתי למראה הכובע הקטן. ניסיתי להכניס 

בו את שערותי, אך אבוי הכובע היה קטן מדי וכאילו להכעיס לא הצלחתי 

להרחיבו כדי מידת ראשי. אילו ראשים יש לאפריקאים האלה, כל כך קטנים? 

 כמובן  שאת הכובעון לא הצלחתי להלביש על ראשי. היה זה... קונדום. 

נסעו  הקבוצה  אנשי  הבירה.  לעיר  התקרבנו  באפריקה,  נוסף  בטיול 

ההולכים  באנשים  הבחנו  רכבת.  על  הועלו  שלנו  והמזוודות  באוטובוס, 

התחוללה  שבעיר  לנו  נודע  ביותר.  מוזר  נראה  המחזה  מורמות.  וידיהם 

הפיכה באותה עת. הצבא תפס את השלטון. ההולכים וידיהם מורמות היו 

והעלו לגבעה  סימן לכך שהם אזרחים שאין בידיהם נשק. אותנו בודדו 

רחוקה יותר כדי שלא ניפגע חלילה מהאירועים. 
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בכל טיול וטיול היה מתרחש איזה אירוע מיוחד, שהפך את הטיול ללא 

שגרתי בהחלט. 

סין

המדינה המופלאה, לדעתי, היא סין. לשם הגעתי עוד בתקופה שהסינים 

עדיין לא נחשפו לתיירים מערביים.

אחד  וצורתו.  טעמו  המקומי  הספגטי  על  ושוחחנו  במסעדה  ישבנו 

ברחוב  הספגטי  הכנת  דרך  את  לראות  רצונו  את  הביע  הקבוצה  מאנשי 

בהכנת תבשיל האטריות.  והתבוננו  לרחוב  מיד  יצאנו  אותו.  וגם לטעום 

“הטבח" גלגל את הבצק  ומתח אותו לאורכו עד הפיכתו לאטרייה צרה 

ודקה, מקבץ עוד אטריות וזורק אותן למים הרותחים. לאחר מכן הוציא 

את האטריות הארוכות, שהיו כבר מוכנות לאכילה, והן היו טעימות מאוד. 

אגב יש אומרים שהספגטי הגיע לאיטליה מסין, אולי דרכו של מרקו פולו 

האיטלקי שביקר בסין.

מלוכסני  המוני  סביבנו  נאספו  במלאכה,  ומתבוננים  עומדים  אנחנו  עוד 

להם  מה  אותה.  ומכירים  המלאכה  את  יודעים  הם  הרי  תמהתי,  עיניים. 

להתאסף ביחד אתנו? את סוד העניין גילינו במהרה. הם התאספו כדי... 

להתבונן בנו. רבים מהם עדיין לא נחשפו לתיירים מערביים, והם התבוננו 

בנו בסקרנות, לראות איך נראים אנשים שונים מהם. הם סברו שיש לנו 

אפים ארוכים.

השתעשענו למראה התינוקות והילדים הרכים, שעדיין לא נגמלו מעשיית 

הצרכים. התחתונים באזור הישבן לא היו סגורים. היה להם פתח והם יכלו 

לשבת היכן שירצו, ולעשות את צרכיהם.

כמובן שהלכנו גם לאורך חלק מהחומה הסינית. ביקרנו בעיר האסורה, 

 ראינו את המבנים המיוחדים של מגורי הקיסרים, נשותיהם ואנשי החצר.

ראינו שדות תה נרחבים ושדות אורז אינסופיים. התושבים המקומיים היו 

אוספים אותם מתוך השטח המוצף מים, תוך כדי כך שהם כורעים שעות 

על גבי שעות ולא מיישרים את גבם. בתנועה אחת מונוטונית, הם קוטפים 

וזורקים את שיחי האורז לתוך סל גדול התלוי על גבם. 
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הודו

בהודו ראינו את פסלי בודהה, את התלבושות היפות והטקסים המעניינים. 

לא נעלמו מעינינו העוני והדלות של המוני ההודים. 

בנהר הגנגס מתרחצים, וגם משיטים את המתים. על גבי רפסודה קושרים 

את גופת המת ולידה הייתה נערכת תפילת האבלים.

בעזרת לפיד אש מבעירים את הגופה והיא נשרפת כליל - כלפיד בוער 

על פני המים. את שאריות האפר מפזרים בנהר. זה לא מנע מהם להעלות 

מים מהנהר ולגמוע מהמים המזוהמים.

הטאג’ מאהל )הינדית: כתר הארמון(, שהוא אחד משבעת פלאי העולם, 

אל  פנימה  המבקרים  את  מוליך  מפואר  שער  ביופיו.  אותי  הדהים  אכן 

ומגיעות עד  תעלות מים ארוכות הסובבות את ההיכל המפואר מסביב, 

לבניין עצמו. משני צדן גנים, עצים והארמון בתווך. העמודים המקיפים 

אותו משתקפים כמראה במים בצורה הפוכה. הארמון רב תפארת מלא 

פאר, הוד  והדר. הכניסה מקומרת וגבוהה, ומשני צדיה קימורים נוספים. 

מעל מתנוססת כיפה גדולה ושתי כיפות קטנות יותר לצידה. על הקירות 

חרוטים שרטוטים עדינים.  

תאילנד

בטיול לתאילנד הגענו לעיר הבירה בנגקוק, ביקרנו  גם באיים היפים עם 

חופי הים המרהיבים והמים הכחולים והרגועים. 

בתחילת הטיול הרגשתי לפתע שגבי אינו יציב, תנועה נוספת מצדי והוא 

נתפס, כך שלא יכולתי לעשות שום תנועה נוספת. 

שם.  רע  לי  היה  לא  לידיעתכם,  החולים.  בית  אל  בדחיפות  הובאתי 

ואפילו  פינוקים,  עליי  הרעיפו  כראוי,  בי  טיפלו  בשלום.  עבר  האשפוז 

קיבלתי פרחים מהשגרירות הישראלית בתאילנד. הרופאים היו נחמדים 

ימים  מספר  שכעבור  כך  כדי  עד  מועילים  היו  והטיפולים  ומקצועיים, 

השתחררתי מבית החולים, ואפילו לא שקלתי את הרעיון לחזור ארצה. 

בתאילנד  לטייל  להמשיך  והספקתי  המטיילת  לקבוצה  שוב  הצטרפתי 

ובנפאל. 
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דורית: 

אנחנו כאן בארץ היינו אחוזי דאגה ושקלנו את האפשרות שאריה ייסע 

להחזיר את אמא הביתה. 

פרו

תחילה  דרכנו  את  עשינו  קלה.  הייתה  לא  בפרו  פיצ’ו  למאצו  העלייה 

ישנה, הרי מדובר באחת מארצות העולם השלישי. לאחר  ברכבת משא 

מכן עוד טפסנו ברגל. האוויר למעלה דליל וחשנו מחסור בחמצן. אחת 

מחברות הקבוצה חשה ברע.

מפוארת,  ציביליזציה  שם  שהקימו  האינקה,  שבט  בשרידי  זרוע  האתר 

שלא הייתה מביישת גם את תקופתנו. התפעלנו מהבנייה.

תמהנו איך הצליחו להעלות לשם חומרי בנייה ומים, איך  תכננו והפעילו 

את מערכת ההשקיה. היה עליהם להיעזר בחישובים הנדסיים מסובכים 

ומתקדמים מאוד. האם אלה היו ידועים להם?

את צאצאיהם של אותם שבטים ראינו בעיר קוסקו ובמקומות אחרים. הם 

כהי עור, לבושים בבגדים צבעוניים, ובעל החיים הדומה במראהו לגמל 

)יותר קטן ונמוך( מצוי בקרבתם - הלא היא הלאמה. 

ברזיל

בידו של הטייס, בעת טיסתנו מעל מפלי האיגואסו, בגבול  אחזתי חזק 

המקום  בעוצמתו.  מדהים  היה  לעיניי  שנגלה  המחזה  ארגנטינה.  ברזיל 

שטח  פני  על  משתרע  עולמית,  מורשת  כאתר  אונסקו  ידי  על  שהוכרז 

רחב ידיים. מפלים רבים )אומרים שכ-270(, נופלים מגובה רב ברעש אדיר 

כשאגה. כמויות מים אדירות נופלות בשצף קצף ובמהירות מסחררת מן 

הגבהים אל המעמקים, ניתזות לכל עבר ויוצרות ענני מים. 

במקום צמחייה מגוונת. בעלי כנף מעופפים מעל המפלים, נישאים על 

גבי ענני המים. כל המראה היה מעורר השתאות והתרגשות. האדם עומד 

לעומת עוצמת הטבע ומרגיש את קטנותו ואפסותו מול היקום המלא הוד, 

המעורר התרגשות אותה חשתי. אמנם אפשר היה לראות את המקום גם 

מלמטה, אך כדי לתפוס את  הגודל והעוצמה, היה  מתאים יותר לעלות 
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מול  גשרים  גם  פזורים  למטה  המים  פני  על  מלמעלה.  ולהביט  לשמים 

המפלים, וגם שם חשים את  טיפות המים הנישאות באוויר. אלה שבחרו 

להגיע  קרוב למפלים בספינה, נרטבו לגמרי עקב זרימת המים האדירים. 

והתנועעו  בברזיל  ז’נרו  דה  ריו  ברחובות  עמדו  בשנים  רכים  ילדים 

לקצב  שהחוש  מכך  התפעלתי  מסביב.  שנשמעה  ולמוסיקה  למקצבים 

קיים בברזילאים מרגע לידתם, כנראה, ועובר אצלם בגנים. 

הקרנבל העליז, עם התלבושות הססגוניות בגוונים שונים, ריקודי הסמבה, 

מרהיב  מופע  יצרו  מינימום,  בבגדי  הרוקדות  העור  שחורות  היפהפיות 

כך  ולראות.  מלהתבונן  שבענו  ולא  ברזיל  בירת  ברחובות  עמדנו  ביופיו. 

כמעט כל הלילה. 

איי גלפגוס  

קשר.  ביניהם  ואין  לאקוודור,  השייכים  איים,  שרשרת  בראשיתי.  מקום 

בעלי החיים בכל אי שייכים רק לאי עליו הם גדלים ומתרבים בו. איגואנות, 

לטאות ענק, צבים ובעלי חיים אחרים, שהם כנראה שרידי הדינוזאורים, 

נותרו באיים מלפני אלפי שנים. 

 זה המקום שממנו שאב דרווין חוקר הטבע הבריטי את תורת האבולוציה. 

כאשר  הקבוצה,  מאנשי  אחד  אותי  הזהיר  בך",  התאהב  מישהו  “ג’ני, 

שכבתי לי על החול שליד חוף הים, שגליו ליחכו את החוף. הרגשתי רוגע 

ושלווה, עצמתי את עיניי. נמצאתי רחוק מהציביליזציה ומטרדות היום 

יום. התעוררתי, הסתכלתי לאחוריי וראיתי מפלצת ענקית מתבוננת בי 

יודעת מה היו תכניותיו של אותו בעל חיים, אבל  גלויה. איני  בסקרנות 

אני החלטתי שליתר ביטחון כדאי להתרחק. יש לשער שהיה זה אריה ים.

מקום.  בכל  לטייל  שבעים  בגיל  גם  מוכנה  הייתי  גיל.  מגבלת  חשתי  לא 

ונמנעתי  שלי  היכולת  גבול  את  ידעתי  בהם  מקומות  היו  זאת  ולמרות 

מללכת. למשל באותם איים שנדרשה בהם עלייה על סלעים חלקלקים. 

חששתי לעלות ונותרתי במקומי על החוף.

וכיצד  לעלות  כיצד  והנחיות  הדרכה  קיבלנו  גומי.  בסירות  שטנו  לאיים 

לרדת מהסירה כדי לא לגרום לה חלילה להתהפך. בלילה שלפני השייט 
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הגיע אלי ריקו בחלומי ורמז לי בידו לבוא אליו. לכן, כאשר הסירה נעצרה 

האם  במחשבתי.  עלה  החלום  זכר  פחד.  בי  התעורר  תקלה,  עקב  במים 

ריקו הגיע כדי לבשר לי שעכשיו עליי להצטרף אליו? 

כאן בגלאפגוס דווקא? 

איטליה

הייתה  )כשהארץ  יוגוסלביה  בריטניה,  בצרפת,   - אירופה  בכל  ביקרתי 

עדיין מאוחדת(. לאיטליה חזרתי עם הבנות. בכל ביקור היינו בוחרות עיר 

אחרת ומבלות בה כשבוע: רומא, פירנצה וונציה. 

לעיתים היה הטיול מקיף חבל ארץ רחב יותר כמו: אזור טוסקנה והאגמים 

של  בקרנבלים  סיור  של  משבוע  מאוד  נהנינו  אפילו  איטליה.  צפון  של 

וונציה, וורונה וויארג’ו. 

דורית:

באחד הלילות במלון בפירנצה התעוררנו חני ואני לאחר ששמענו רעש 

של נפילה. “הבום" היה חזק. מסתבר שאמא נפלה מהמיטה. היא מיהרה 

הבחנו  אנחנו  המביך.  בארוע  נבחין  שלא  כדי  במהירות,  למיטה  לשוב 

בנעשה רק כשחזרה לשכב במיטה. פרצי צחוק נשמעו מפינו. אמא קבלה 

אותם ברוח טובה.

כשאמא התבגרה וכבר הבינה שאינה בנויה יותר לטיולי אתגר והרפתקאות, 

קבוצת  עם  לטיולים  יוצאת  הייתה  שלה,  השבעים  שנות  סוף  לקראת 

ואני  חני  המטייל"(.  “הברידג  לקבוצה  )קראו  חברה  הייתה  בה  הברידג’ 

היינו מצטרפות אליה. ישבנו תמיד שלושתנו ביחד בספסל האחורי של 

וינזדור העליזות",  “נשות  או אם תרצו  האוטובוס. שלוש המוסקטריות, 

משתעשעות, מתבדחות, וצוחקות הרבה.

ומצאנו את עצמנו עם  טיול הגענו לשדה התעופה במילנו,  בסיומו של 

עוד ישראלים בקצה מבודד של שדה התעופה, ושומרים מקיפים אותנו. 

כנראה הייתה התרעה על איזה אירוע ביטחוני.

לקראתנו הלך שוטר איטלקי, מחזיק בידו שרשרת אליה היה קשור כלב 

זאב יפה. “אני לא יודעת מי יותר יפה הכלב או בעליו", העלתה אמא את 
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מסעותיי בעולם

טיול ראשון באנייה 
לאירופה, 1968
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טיול במקסיקו
ובפרו
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ספקותיה. דבריה נאמרו בקול רם. אמא שרצתה להתבטא בשפה שאותה 

ב...איטלקית. היא לא  הייתה  יבין אותו שוטר איטלקי, בחרה דוקא  לא 

כזאת  שאמרה.  מה  את  והבין  שמע  כנראה,  שהשוטר,  מהעובדה  נבוכה 

היא אמא, שולפת מהבטן בלי להתבלבל ומבלי לעשות חשבון. חני ואני 

חשבנו שאנחנו “מתות" ממבוכה ומצחוק.

ברומא, בדרכנו לביקור בוותיקן, הלכנו לאורך המדרכה הצמודה לחומה. 

צעדנו בטור: אני בראש, אחרי חני ואחרונה אמא. בשלב מסוים שמענו 

“בום", וכשהסתובבנו ראינו את אמא שרועה על הרצפה.  

אדון  איטלקי שהזדמן לשם סייע לה לקום והזהיר אותה שלא תיפול פן 

יעונה לה דבר מה רע. “אני יודעת איך ליפול", החזירה לו אמא תשובה 

ראויה. 

אמא אהבה לנסוע בטיולים מאורגנים. היה צורך לשכנע אותה שבערים 

אין צורך בכך. אפשר גם לקחת ספר הדרכה ולהסתובב באופן עצמאי.

 

רומניה

באחת הפעמים כשהגעתי לרומניה, מצאנו עצמנו, חברי הקבוצה, בבידוד. 

ישראל הוכרזה כמדינה נגועת חולירע. הייתה זאת תקופת ביניים שעדיין 

לא הספיקו למחוק את המדינה מהרשימה הלא מכובדת הזאת. למרות 

שעשרה ימים היינו באותו בידוד ולא טיילנו, היה נחמד ואפילו כיף, ממש 

חוויה קצת אחרת. העיתונאי נקדימון רוגל, אותו פגשנו שם, לא הרפה 

מחיזוריו אחריי.

שנים רבות לאחר מכן חזרתי לרומניה לטיול שורשים עם חני ודורית. היה 

מעניין ומרגש לראות את טלגה, כפר ילדותי והמקומות אותם עזבתי כבר 

לפני שנים. הרבה לא השתנה שם. אותם בתים, אותה באר בחצר הבית, 

ואותה מסעדה במרכז הכפר.

ברחובות  תכנן. התהלכנו  אבא  ושאותו  גרתי,  בו  בבית  בקרנו  בבוקרשט 

ועלו  צפו  הזיכרון  ומנבכי  עברו,  מימים  דמויות  עיניי  לנגד  נצבו  ושוב 

אירועים. 
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רוסיה

ביקרתי גם ברוסיה. במוסקבה היפה, נהניתי לראות את הציורים המרהיבים 

ומושכי העין בתחנות הרכבת. אך התושבים, הנוסעים ברכבות, חוזרים 

מעבודתם, עוצמים את עיניהם ופחות צופים בציורים )ואולי הם כבר די 

כמובן שטיילנו  הזה.  נותר להתפעל מהיופי  לתיירים  רק  להם(.  מוכרים 

היא  פטרסבורג,  לסנט  טסנו  ועוד.  הקרמלין  את  ראינו  האדומה.  בכיכר 

ונציה הרוסית. בין היתר ביקרנו במוזיאון ההומיטאג’. 

קנדה וארצות הברית

ביקרתי בקנדה, במונטריאול. שני אחיו של ריקו גרו שם. 

ובקליפורניה, בתקופה  בחוף המערבי של ארה"ב  גם באלסקה,  ביקרתי 

שחני ובני שהו שם, כשבני למד באוניברסיטת ברקלי. 

טיילנו בפארקים הידועים גרנד קניון ויוסמטי.

בטנדר  התמקמתי  אני  יוסמטי,  בפארק  ובני  חנה  עם  שטיילתי  בעת 

החוצה.  והצצתי  הווילון  את  הסטתי  בחוץ.  נשמע  מוזר  רעש  לשינה. 

עמד שם דוב גריזלי ענק, שהתרומם על שתי רגליו, כשהוא מטלטל את 

הצידנית שהייתה תלויה על העץ. כנראה רצה לפתוח אותה. מן הסתם 

פגש בני אדם קודם לכן וידע שבכלי כזה יש מזון. הדוב לא  רצה לוותר על 

ארוחה מזדמנת. אך למרות הטלטולים הרבים היה עליו לזנוח את תכניתו 

להשביע את רעבונו,  כי לאכזבתו לא הצליח לפתוח את אותה הצידנית. 

אני הרגשתי בטוחה בטנדר ולא פחדתי מהדוב המאיים. 

ביקרנו בעיר היפה סן פרנסיסקו, על רחובותיה המיוחדים, עליות מאוד 

תלולות  ובהתאם לכך גם הירידות. הנמל ואריות הים השוכבים על האבנים 

ועוד.  אלקטרז  באי  הידוע  הסוהר  בית  בשמש,  ומשתזפים  הים   בחוף 

גם בעיר ניו יורק הייתי אם כי לא לזמן רב. 

איסלנד

רק  שזה  לדעת  ונוכחנו  לגובה,  מתנשאים  קרחונים  בין  שטנו  באיסלנד 

במים.  עמוק  שקוע  מהקרחון,  שלישים  שני   - רובו  רוב  הקרחון.  קצה 

יפה  חרישית,  מנגינה  של  זמזום  מעין  יצר  לקרחונים  המים  בין  המגע 
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והרמונית,  כאילו המים שרים לקרחונים מנגינה עתיקה בת אלפי שנים, 

בהם הקרחונים והמים חיים כאן אחד ליד השני, משתלבים יחדיו בטבע, 

משלימים זה את זה.  

אינדונזניה

שהיא  הזאת  במדינה  דרכוננו.  את  שיחתימו  ללא  נכנסנו  לאינדונזיה 

מוסלמית, סגרו מדי פעם את השערים בפני ישראלים. כשהגענו התברר 

הייתה אותה אישיות, שהצליחה  מי  יודעת  איני  להיכנס.  נוכל  לנו שלא 

להעביר אותנו בכניסה מבלי שהשומרים יבדקו אותנו, או יחתימו בדרכוננו 

את החותם הדרוש. 

ועוד על טיולים בחו"ל

ברונה  עם  נסעתי  לאירופה.  באנייה  הפלגנו  הראשונים,  מטיולי  באחד 

ואני  האנייה  מתנודות  רע  הרגישה  ברונה  האיטלקייה.  וחברתי  שכנתי 

הצעתי שנעלה לסיפון לשאוף אוויר צח. היא ספק עמדה ספק נשענה 

עליי והרבתה להקיא, החזיקה ביד אחת דבר מה. כשהתבוננתי שמתי לב 

שהיא מאמצת אל חיקה את ארנקה. למרות שהרגישה רע לא נטשה אותו. 

והארנק שהשארתי  לא חשבתי על התיק  כלל  לה,  לעזור  ואני, שחשתי 

אותם אי שם. רצתי מיד לחפש אותם בתא שלי. 

התחברנו   חני.  של  גילה  בת  שהיתה  מימי  את  הכרתי  הטיולים  באחד 

ביחד.  לטייל  הרבינו  כך  אחר  “כימיה".  בינינו  הייתה  מיד   והתיידדנו. 

אילו ניתן לי והייתי כשירה היום לנסיעות הייתי טסה לאוסטרליה. זו היא 

היבשת היחידה בה לא דרכה רגלי. 

החלטתי לאחר מותו של  ריקו שהחיים קצרים ויקרים מדי וצריך למצות 

החיים. את  אהבתי  הרפתקנות.  של  יצר  כאמור  בי  יש  תום.  עד  אותם 

הטיולים נתנו לי עניין, כוח ושמחת חיים. חזרתי עם חוויות עליהן אני 

מתרפקת כיום ונזכרת בהן בהנאה רבה. 
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דורית: 

אמא אהבה מאוד את אפריקה. עניינו אותה האנשים ומנהגי השבטים - 

החלק האנתרופולוגי. תמיד גילתה עניין בדברים הקדומים והבראשיתיים. 

הערים באירופה יפות, אך עוד עיר ועוד עיר כבר יוצרות תחושה של דז’א 

וו )כבר ראיתי(. היא חפשה משהו שונה. לפעמים כשהייתה חוזרת מטיול 

באיזה מקום אקזוטי, נידח ומיוחד הייתה מביעה משאלה: “אני רוצה לגור 

על העצים".

באחת הפעמים, שהגיעה אלינו לביקור בכפר ורדים, ביקשה ללון באוהל 

על משטח הדשא. הוספנו לה גם תאורת חירום ובקבוק מים. ומכיוון שהיו 

אלה ימי מחאה חברתית בארץ,  תלו הילדים על דפנות האוהל כרזות כגון: 

“העם דורש צדק חברתי" )המחאה החלה מהתמרמרות על מחירי המזון 

הגבוהים(. 

גם כרזה נוספת התנוססה על האוהל – “הרומניות לשלטון". 

לאחר השירות הצבאי של הילדים הם באו לסבתא כדי לשאול ולהתייעץ 

בקשר לטיולי התרמילאים אליהם יצאו.  היא יכלה ליעץ להם, לא אני...
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בניצוחו  בקונצרט  נגנה  הבכורה  בתי  שחני  בעת  ביותר,  המרגש  הרגע 

של דני קיי השחקן הקומיקאי הנודע, היה כאשר הוא הניח את שרביט 

המנצחים לרגע קט, ניגש אליה בעת שניגנה בכינור ונשק על לחיה, ומיד 

חזר לנצח על תזמורת הגדנ"ע. 

הקונצרט התקיים בהיכל התרבות בתל אביב.

כבר בהיותה תלמידה בבית הספר היסודי התברר שהילדה בעלת  כישרון 

הכלים",  מלך  הוא  ש"הכינור  באוזניי  ציינה  למוסיקה  המורה  מוסיקלי. 

והמליצה שנפנה לוינשטיין, בונה כינורות ידוע. 

ישראל  לכינור,  בארץ  הטובים  המורים  לאחד  אותנו  היפנה  וינשטיין 

עמידן. לאחר מכן עברה חני ללמוד בבית הספר התיכון לבני נוער בעלי 

כישרונות אמנותיים - תלמה ילין.

במסגרת עידוד כישרונות צעירים, היא הופיעה באחת הפעמים בנגינה 

בכינור. ההתרגשות הייתה עצומה, והיא זכתה במקום הראשון. ניתן לה 

סכום כסף למטרת המשך פיתוח הנגינה מקרן נורמן.

הייתי גאה בה מאוד. 

הייתה התרגשות רבה לקראת הנסיעה של תזמורת הגדנ"ע  לתחרות של 

תזמורות נוער בהולנד. חני ארזה את המזוודה וסביבה היו פזורים בגדים 

וחפצים. עדיין לא החליטה סופית מה תיקח ִאתה, אבל היא הייתה מלאת 

21

חני )חנה(
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שמחה וחסרת מנוחה. 

במקום  זכתה  התזמורת  אכן 

לידי  ניתן  והגביע  הראשון, 

חברי התזמורת. עוד פעמיים 

במקום  התזמורת  זכתה 

הראשון והגביע נשאר בארץ 

הנוהל.  היה  זה  לצמיתות. 

הכירה  גם  היא  זאת  מלבד 

חברים הולנדים.

בבית.  להתאמן  הרבתה  חני 

מתאמנת  הייתה  שעות 

כדי להשתפר.  בכינור  בנגינה 

מהצורך  נרתעה  לא  היא 

היו  ביצועיה  ואכן  להשקיע, 

להאיץ  צריכה  הייתי  לא  נפלאים. 

את  לשמוע  אהבתי  להתאמן.  בה 

מבינה  שאיני  אף  ועל  הנגינה, 

גדולה במוסיקה, הבחנתי ושמעתי 

את המקומות בהן  הייתה טועה או 

שהכינור היה מזייף. 

גם  הופעות  ערכה  התזמורת 

בדרך  יושבת  הייתה  חני  בארה"ב. 

הראשון.  )שורה(  בּפּולד  כלל 

גולש  שטני  שיער  בעלת  נערה 

נמוכה,  קומה  בעלת  לכתפיה,  עד 

בחורה   - ירוק  גוון  בעלות  עיניים 

אישי  קסם  ומלאת  חיננית  יפה, 

מוקפת  הייתה  תמיד  היא  וכובש. 

הכנר  רוני,  וחברים.  בחברות 

חני, במרכז, עם חבריה בתזמורת הגדנ"ע

חני ראשונה משמאל בשורה השניה, 
עם חבריה בתזמורה הגדנ"ע
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והנק  בהולנד,  הכירה  אותו  פיטר,  מכן  ולאחר  חברּה.  היה  הראשי, 

להיפרד  כשהחליטה  הנק  של  ליבו  את  שברה  היא   .17 בת  כשהייתה 

ממנו. הייתה זאת אהבת נעורים תמימה ויפה. הוא נתן לה את הטבעת 

 .1966 הייתה  השנה  למענה.  להתגייר  אפילו  מוכן  והיה   המשפחתית 

בשנת 1967, לאחר מלחמת ששת הימים, הארץ הייתה שטופה באופוריה. 

בהנק   עניין  איבדה  חני  הערצה.  גלי  על  נישאו  והמפקדים  הצבא  קציני 

והקשר עמו ניתק. יתכן שלא רצתה קשר עם בחור לא יהודי ולא ישראלי. 

האהדה  מאווירת  שהושפעה  צעירה  עלמה  אז  היתה  היא  הכל  בסך 

הסוחפת לצה"ל. 

את בעלה בני )בנימין( היא הכירה באמצעות חברה. הוא היה קצין צעיר, 

גבה קומה, נאה מאוד ששבה את ליבה.

היא המשיכה את לימודיה במדרשה למוסיקה ברמת אביב ולכן גם גיוסה 

לצבא נדחה. בצבא כבר לא שירתה בתחום המוסיקה.

בעזה.  בפרקליטות  שירתה  והיא  נשיפה,  כלי  רק  היו  צה"ל   בתזמורת 

מיד לאחר שירותה הצבאי נשאה חני לבני  ב-3.8.1969, ולאחר מכן יצא 

הזוג לירח דבש באירופה. 

בנם הבכור זיו נולד כעבור שנה ב-15.5.1970.

עברה  אביב,  תל  באוניברסיטת  בחינוך  ראשון  תואר  סיים  שבני  לאחר 

ישיר  במסלול  בני  למד  שם  שבארה"ב,  בקליפורניה  לברקלי  המשפחה 

בסן   יהודי  בגן  כגננת  ועבדה  המפרנסת  הייתה  חני  בחינוך.  לדוקטורט 

פרנסיסקו . לאחר שנתיים הם הגיעו לחופשת מולדת, והתגלתה אצל חני  

  .)Lupus - מחלה אוטואימונית בשם  לופוס )זאבת

שהיא  החליטה  חני  בהיר.  ביום  כרעם  עלינו  נפלה  המחלה  על  הידיעה 

כל   אך  אושפזה,  פעם  מדי  הכול.  על  ומתגברת  כרגיל  בחייה  ממשיכה 

התקף דרדר את בריאותה. 

וגרו בישוב עומר בסמוך לבאר  ובני חזרו ארצה לאחר ארבע שנים  חני 

של  לחינוך  בחוג  לעבודה  התקבל  בני  בישוב.  כגננת  עבדה  היא  שבע. 

אוניברסיטת בן-גוריון בבאר-שבע. 

בנם השני גיא נולד ב-5.1.1977.
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הנישואים נקטעו כעבור שנים ספורות . הם נפרדו והלכו איש לדרכו.  גיא 

היה אז כבן שנתיים.

הנפש,  וכוחות  האנרגיה  כל  את  גייסה  חני  קשה.  הייתה  הפרידה 

התגברה על המשבר והחליטה להמשיך בחיים של שמחה ועשייה. היא 

רפואית.  מבחינה  גם  התאוששה  היא  שלה.  במראה  ניכר  והדבר   פרחה 

למדה  וגם  השרון,  ברמת  לגור  הילדים  עם  חני  עברה  שנפרדו,  לאחר 

הדרכת טיולים. 

בני נישא לאישה אחרת, ובהיותו בן 58 נפטר מדום לב.

חני גידלה את הילדים עם המון כבוד לבני, וכשנפטר כולם הרגישו עצב 

רב. 

ג'ני וחני
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בשיר שאותו הקדישה לי ליום הולדתי ה-50   

כתבה חני:    

ואחרון, הפרח לו כל בוקר שר,  

עוד לא היה כזה מן פרח, לא בגיא ולא בהר.   

יפה  מכל את אחותי, אותך הילה מקפת.  

צנועה, רכה וצבעונית. אולי כרכום? אולי רקפת?  

אך לא, הפרח לך אקדיש הוא פרח לב זהב.  

הוא פרח בלתי אפשרי, אותו אנצור אוהב.   

דורית: 

סבתא  הייתה  מסוימת  תקופה  ואפילו  אחד  בחדר  התגוררנו  ואני  חני 

נונה ִאתנו. אהבתי אותה אהבת נפש. קראתי לה “אחות ליבי". יחסינו היו 

מצוינים. גרנו יחד בחדר עד לנישואיה של חני. היא הייתה חברתי הטובה 

ביותר. 

את החגים היינו חוגגים ביחד. השתדלנו להיפגש לעיתים קרובות למרות 

המרחק הגיאוגרפי בינינו. פעם כשעברה צנתור עקב בעיה בלב, הציגה 

 אותי בפני הרופאים והאחיות שטיפלו בה: “זאת אחותי", אמרה בגאווה. 

חני התבלטה בכתיבת ברכות ושירים בחרוזים. היא אהבה גם לצייר, ואכן 

הייתה מוכשרת גם בתחום הזה. 

חותמו  את  משאיר  שהיה  אירוע  ובעולם  בארץ  מתרחש  היה  פעם  מדי 

עליה, ומשם הייתה מקבלת השראה לכתוב שיר, כמו: בחירתו של אובמה 

זית  בעצי  עמוסה  חולפת,  משאית  "שוקולד"(,  )השיר  ארה"ב  לנשיאות 

בוגרים המיועדים לנטיעה במקום חלופי )השיר "בחירתו של עץ הזית"(. 

השרפה הנוראה הידועה בכרמל, בשנת  2010,  בה נספו שוטרים, הטביעה 

בה את חותמה. אילו הייתה מספיקה בוודאי היינו מוצאים ביטוי לאסון 

זה בשיריה. 



לב חופשי  -  145 

השיר אותו הקדישה לבניה )"לבניי"( היה השיר האחרון אותו כתבה בבית 

החולים במהלך האשפוזים התכופים בחודשים באחרונים לחייה. 

“אני רוצה לראות אם הראש שלי עדיין עובד ואני מסוגלת לחרוז חרוזים", 

אמרה לי באחת ההזדמנויות כשבאתי לבקרה. 

להשאיר  רצתה  והיא  קרוב  שסופה  שחשה  חושבת  אני  בדיעבד,  היום, 

משהו אישי ממנה לבנים לאחר מותה.

לבניי

חני כתבה:

אילן צעיר צמח על תל בפאת שדה החיטה.

כל בוקר בשמחה לשמש את בדיו היטה.

שני ענפים גידל העץ, שונים מכל וכל.

אחד - איתן בבסיסו, שני - נישא, גדול.

לאחד - עלווה נוצצת, ירק, טל ואור,

מצייצים בה גוזלים וכל עופות מקור.

רק פרי מושלם ומגדים תלויים לו על ענף

פרפר מרהיב עוטר ראשו, לוטף, נושק ועף ...

ענף שני - אינו מגביה, אינו רם ונישא,

הוא את חייו מקדיש כל יום, הכל הוא כבר ניסה.

חופן רכות את הציפור שנפגעה בקור

וחיפושית פצועה, צולחת, בחפשה מסתור.

גם אם פריו אינו מושלם, יחלוק הוא צוף מתוק

עם רמשים איבדו דרכם, הגיעו מרחוק  ...

עברה העת, אדמת התל זקנה וגם עיפה

ולא נותר אזוב או דשא לקשט נופה.

טרשים הלבינו על צלעות, מקום היה בו כפר,

צוקיו המזדקרים הפכוהו לסחופת מדבר.
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ובת  בר  בטיולי  לאירופה,  טיולים  כמדריכת  “נתּור"  בחברת  עבדה  חני 

מצווה, בחופשות הקיץ. היא מאוד אהבה את הטיולים וההדרכה. באחת 

הפעמים בטיול אי שם בעולם, החלו צפצופים של גלאי עשן. מקור הרעש 

לא היה ברור למטיילים, והם נשאלו על ידי אנשי המקום: “מה אין לכם 

גלאי עשן בישראל"?  

“לא, יש לנו גמלים", ענתה חני בנונשלנטיות, תשובה כהלכתה.

יכולת  בעלת  מטופחת,  אהבה,  מלאת  הומור,  חוש  בעלת  הייתה  היא 

על  התרפקה  לא  היא  נוסטלגיה.  כל  ונטולת  שונים  למצבים  הסתגלות 

זיכרונות העבר ולא נתנה לאירועי העבר, הלא נעימים, להעיב על חייה. 

פניה היו תמיד אל ההווה והעתיד.

בשנתיים האחרונות לפני מותה, מצבה הבריאותי הידרדר מאוד.

הרבה  כך  כל  מעמד  החזיקה  כי  רפואי,  נס  בה  וראו  השתאו,  הרופאים 

שנים עם המחלה.

לפני כן, וגם בתקופה הזאת, היו לנו שיחות נפש רבות.

היו  ואמא  חני  ולאמא.  נונה  לסבתא  נפשה  נימי  בכל  הייתה קשורה  חני 

השמש קדח, הגשם ניתך, חבולה אם כל חי - אדמה,

היא יודעת, אם לא יימצא לה מזור, תיאסף בקרוב אל עמה.

ואז בחמלה וברוך אין לו קץ,

חברו ענפיו הצעירים של העץ.

סוככו על התל ובנו לו מסתור

מפני חום הקיץ, מגשם, מקור.

כשהביט אז התל בכל נטע וחוטר

שצמחו מסביבו בחמלה וביושר,

הוא ידע גם הפעם -

ברית אמת תקוים

בין אם אדמה לבין בני האדם.
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בשווקים  להסתובב  יחד  יוצאות  היו  הן  זו.  את  זו  ואהבו  קרובות  מאוד 

ובחנויות, לערוך קניות. כמובן, נסענו שלושתנו לחו"ל.

אמא שכרה לה דירה במגדלי תל אביב. היה זה בתקופה שמצבה של חני 

החל להידרדר. היא ירדה עם גיא וִאתי לקניון, שהיה בתחתית הבניין. היה 

זה קניון לא גדול, אך חני הייתה מאושרת להסתובב בו ונהנתה ממראה 

 עיניה. היא אהבה את החיים ונאחזה בהם ככל יכולתה, עד שגופה בגד בה.

היא אושפזה בבית חולים השרון. בין האשפוזים הייתה מתאוששת מעט 

ושוב יכולנו להמשיך להתבדח ולצחוק.

גיא ואני היינו האפוטרופסים שלה ומורשי חתימה בכל הנוגע  לטיפול 

בה. חני מאוד רצתה לחיות. היא בקשה: “אל תוותרו עליי". 

ביום ראשון, בבוקר, בשעה 6,  נשמע צלצול הטלפון. פחדתי מהבשורה 

שהוא נושא מקצהו השני של הקו. היה זה גיא, אני כבר הבנתי שאחותי 

איננה.  ואז נשמע צלצול נוסף. מעבר לקו היה זיו, “דוריקה, עכשיו יש לך 

עוד שני בנים".

תמיד אהבתי מאוד את זיו וגיא. היו בינינו יחסי אהבה קרובים. עד היום 

אני רואה עצמי יותר מדודה לשניהם. 

נחמתנו הייתה שהיו לחני חיים יפים, אותם אהבה. היא לא היססה לומר 

אהבה  היא  הדבר.  אותו  בדיוק  עושה  הייתה  מחדש  חיה  הייתה  שאילו 

מאוד את שני בניה ונכדיה.

חני הייתה בת 64 במותה. 

היא הלכה לעולמה ב-13.3.2011. 

כ-3 שנים לאחר שנפטרה, הגשמתי את אחד מרצונותיה של חני. הוצאתי 

לאור ספר שבו קיבצתי את כל השירים שכתבה במהלך השנים, והוספתי 

אחת  ע"י  צוירו  האיורים  לעשות.  חלמה  שתמיד  כפי  מתאימים  איורים 

מחברותיי. 

מקווה ומאמינה שהיתה אוהבת את התוצאה.

יהי זכרה ברוך.
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ג’ני: 

אני הרחקתי ממני את הידיעה שזאת בתי הנקברת בבית הקברות. 

ישבתי בחוץ. מבחינתי זאת לא הייתה חני. הכחשתי מכל וכל את העצב 

והאבל. רק תמול שלשום יצאנו יחד לקניות, הסתובבנו ביחד,  ובקרנו יחד 

ברומניה בטיול האחרון. אז מה קרה? מדוע כולם בוכים? היא לא נעלמה. 

בלוויה, וגם בשבעה, עיניי נותרו יבשות. דמעה לא ירדה מהן. וגם ביקשתי 

מהאחרים לא לבכות. 

דורית:

אמא הייתה בהכחשה גמורה. היא ניתקה עצמה מהידיעה על מות בתה 

ולא אפשרה לכאב לחדור אליה ולזעזע אותה. 

שכבה  כאשר  ובמסירות,  בנאמנות  בחני  טיפלה  היא  האחרונות  בשנים 

בביתה בעת שהרגישה רע. 
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הבנים זיו וגיא והנכדים של חנה )הנינים של ג'ני(

זיו שירת כמפקד טנק בחיל השריון. עם תום שירותו הצבאי נסע לארה"ב 

נישא  ארצה  שחזר  לאחר  עסקים.  במנהל  ושני  ראשון  תואר  סיים  שם 

לקרן ונולדה בתם הבכורה – מיקה בשנת 2004. 

כעבור מספר שנים נסעה המשפחה לשליחות באנגליה, ובני המשפחה 

לביקור  מגיעים  הם   .Isle of Man התעלה  מאיי  באחד  היום  מתגוררים 

בארץ מדי קיץ. 

הבן דניאל נולד  בשנת  2009. 

כמנהלת  עובדת  וקרן  אינטרנט,  שיווק  כמנהל  בחברה  היום  עובד  זיו 

פרסום בחברת הייטק.  

גיא נישא ללימור. הוא איש הייטק והם גרים בנתניה. להם נולדו שני בנים 

ובת: אדם הבכור שנולד בשנת 2006, הבן השני - שגיא, שנולד בשנת 2009, 

וליה, בת הזקונים, שנולדה בשנת 2016. 

גיא נפצע במהלך שירותו הצבאי בלבנון, בעת ששכב במארב על אנשי 

חיזבאללה. ברובהו השתחררה הנצרה וכדור חדר לרגלו. החובש והחיילים 

האחרים שהיו עמו הצליחו להזעיק רכב, שפינה אותו למנחת המסוקים 

ומשם נלקח למרכז הרפואי זיו בצפת.

נכנסתי אליו לבקרו. שרידי צבעי הסוואה היו עדיין על פניו. רגלו הייתה 

חבושה, אך הוא הצליח להתאושש בפרק זמן סביר.

את התואר הראשון סיים באוניברסיטה הפתוחה בתחום המחשבים. 

גיא עובד בתחום ההיי-טק ולימור עובדת בכירה בבנק.
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קרן
וזיו חן

בחתונתם

לימור
וגיא חן

בחתונתם
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גיא עם סבתו, ג'ני, ועם אמו חני 
בסיום מסלול בצנחנים

גיא וזיו
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גיא ולימור

זיו וקרן
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אדם

מיקה ודניאל

שגיא, 
דניאל 
ומיקה
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שגיא 
ודניאל

ליה



לב חופשי  -  155 

דורית:

אריה עבד באוניברסיטת תל-אביב כמרצה בבית הספר למנהל עסקים. 

התגוררנו כשנה באזור המרכז ואני עבדתי בבית לוינשטיין.

החלטנו שברצוננו להקים את ביתנו בצפון הארץ, בגליל, מטעמי ציונות. 

בחיפושים אחר מקום מגורים שכרנו דירה בנהריה.

אריה עבד בישקר ואני מצאתי עבודה במרפאת לין בחיפה.

ארבעים  בין  והיינו  למעלות,  בסמוך  המוקם  חדש  ישוב  על  שמענו 

המשפחות הראשונות שעברו להתגורר בכפר ורדים. הגשמנו את החלום 

של הקמת בית ומשפחה בגליל. 

22

דורית ואריה ברן
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ילדינו: נועה, דרור ומיכל

בתנו הבכורה נועה נולדה  בניתוח קיסרי בבית החולים כרמל ב-25.10.1983. 

טבעית  בלידה  דרור  נולד  ב-25.3.1985,  חודשים,  וחמישה  שנה  לאחר 

שארכה שעות רבות, ואני התפללתי שתסתיים. 

“יש לך בן“, בישרה האחות. 

“לא משנה לי, העיקר שיצא", עניתי. 

ביוני 1985 עברנו לגור בכפר ורדים. היינו מטופלים בשני תינוקות. 

כתינוק, הרבה דרור לחלות. הוא לא ישן היטב, וגידולו  בתקופת ינקותו 

היה לא קל. הוא היה  בן שלושה חודשים כאשר הגענו לכפר ורדים.

הבית בכפר ורדים

התחלנו לבנות את ביתנו. חבר קבלן  יעץ לנו להשקיע את מיטב כספנו 

הקירות  נזילות,  בבית  היו  לא  עצמו.  את  הוכיח  והדבר  איכותית,  בבניה 

קור/חום  מפני  מבודדים  כפולים  החלונות  חדר,  לא  והקור  כפולים  הם 

מטר  ולא  מרובע  מטר   120 לבנות  אז  לנו  שהיו  באמצעים  יכולנו  ורעש. 

מיכל, נועה ודרור
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אחד מעבר לכך. הבית היה פונקציונלי, מתוכנן ובנוי היטב. כל מטר בבית 

נוצל. את הגינה מאחורי הבית פיתחנו בשלב מאוחר יותר, כאשר הייתה 

קצת רווחה כלכלית. כמו כן הרחבנו את הבית, שמונה שנים מאוחר יותר, 

לקראת לידתה של מיכלי, בתנו הקטנה, ב-4.8.1992.

אריה קיבל רכב מהעבודה, דבר שאפשר לו לנוע. לא היה לנו רכב פרטי 

נוסף, ועליי היה  לקחת את הילדים בבוקר למטפלות שאף הן היו תושבות 

חדשות בישוב. לאחר מכן היה עליי להגיע לעבודה בתחבורה ציבורית או 

בטרמפים, וכך גם בדרכי  חזרה. 

דרור, התינוק, היה קשור אליי, אל בטני במנשא, נועה ישבה בעגלה, וכך 

יצאתי כדי להביאם לגנים. בזיכרוני נותרה תקופה זו כחוויה קשה. אריה 

עבד המון, הוא היה מגיע מאוחר הביתה.

לצערי, הוריו כבר לא היו בחיים. אמא הגיעה לעיתים רחוקות, מתל אביב 

כדי לסייע לי.

עבדתי במכון לפיזיותרפיה בנהריה, בבית אבות לניצולי שואה, ומאוחר 

נסעתי   בבד,  בד  כברי.  בקיבוץ  הסיעודי  בבית  לעבוד  התחלתי  יותר 

להשתלמויות מקצועיות  שונות ואף השלמתי את לימודי התואר האקדמי 

הראשון באוניברסיטת תל אביב. 

בחירות לראשות המועצה

אריה עבד עם סטף ורטהימר. הוא היה עוזרו במשך כמה שנים וגם היה 

מרצה לחשבונאות ולמימון במכללה למנהל בראשון לציון. במהלך השנים 

הוא נבחר לעמוד בראש הוועד המנהל של כפר ורדים, למשך  שש שנים, 

בתפקיד התנדבותי. 

וקבוצת  מנהל  ועד  ע"י  חיי הכפר  נוהלו  ורדים  לכפר  בשנים הראשונות 

היו  בשנה  פעם  ועוד(.  חינוך  ועדת  תרבות,  ועדת  קליטה,  )ועדת  ועדות 

נערכות בחירות לכל הוועדות, ויש לציין שכל העושים במלאכה עשו זאת 

בהתנדבות.

לאחר 7 שנים, כשכפר ורדים קבל הכרה רשמית כמועצה מקומית, מונה 

ראש מועצה ממונה מטעם משרד הפנים. 

אריה הפך להיות מנכ"ל לפיתוח כפר ורדים. לאחר שנתיים נערכו בחירות. 
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אותו ראש מועצה שמונה על ידי משרד הפנים, הביא עמו את משפחתו 

והציג את מועמדותו. סגנון ניהול הכפר השתנה, חלק גדול מתושבי הכפר 

הביעו חוסר שביעות רצון מראש המועצה הממונה. אריה החליט להציג 

קדנציה  במשך  מועצה  כראש  וכיהן  נבחר  הוא  לתפקיד.  מועמדותו  את 

אחת.

היו  לא  הישוב  אנשי  רוב  המעטה.  בלשון  קלה  תקופה  זאת  הייתה  לא 

מעוניינים שיריבו יהיה בתפקיד. אך במקום קטן נוצרות יריבויות אישיות 

בולטים  להיות  אהבנו  לא  הגדולים  והילדים  אני  מעטים.  לא  וחיכוכים 

ומפורסמים.

לעומתם, מיכלי הקטנה דוקא נהנתה: “אתם יודעים מי הוא אבא שלי"? 

ביחד   כשטיילנו  ג’ני,  מעידה  אחרת,  ופעם  לילדים.  בגאווה  פעם  אמרה 

 בישוב היא מצאה לנכון להעיר: “סבתא, ראית איך הילדים הסתכלו עלי"? 

נועה - מאז ומתמיד הייתה ילדה 

הייתה  היא  ומיוחדת.  עצמאית 

חברה בתנועת הנוער הצופים, 

התיכון  הספר  בית  את  סיימה 

במעלות, שירתה כמורה חיילת 

בירושלים.  לילדים  בפנימייה 

הלכה  מהצבא  שחרורה  לאחר 

אורכו.  לכל  ישראל  שביל  את 

לשמש  לאנגליה  נסעה  היא 

משפחה  אצל  לילדים  מטפלת 

בלונדון,  שהתגוררה  ישראלית 

חברה  עם  נסעה  מכן  ולאחר 

למזרח  תרמילאים  של  לטיול 

הרחוק.

תקשורת  קלינאות  למדה  נועה 

במכללת הדסה בירושלים. היא סיימה את התואר הראשון, ויצרה קשר 

"ברית עולם".  במסגרת ההתנדבות בארגון, היא נסעה  עם ארגון בשם 
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לאוגנדה שבאפריקה, כדי לסייע לבני המקום, והקימה גן ילדים. כששבה 

לארץ, השלימה את התואר השני בתחום דו-לשוניות ורב תרבותיות. לאחר 

מכן עבדה בפנימיית ילדים באבו-גוש. העבודה הייתה קשה ותובענית, אך 

מאוד מספקת מבחינה מקצועית. היום היא מפיקה אירועים בבית אבי-חי 

בירושלים. 

בתנועת  חבר  והיה  במעלות,  אורט  הספר  בבית  הוא  גם  למד   - דרור 

הצופים. בצבא שירת כלוחם בהנדסה קרבית. בהיותו בחופשת השחרור 

מהצבא הסדיר, פרצה מלחמת לבנון השנייה, הוא נקרא לחזור והשתתף 

במלחמה.

לבדו,  אמריקה  בדרום  לעשות  בחר  הצבא  שאחרי  הגדול"  "הטיול  את 

ורכש חברים בדרך.

לפגוש את חבריו  ותמיד שמח מאוד  באופן קבוע  מילואים  דרור עושה 

 2014 בקיץ  האולטימטיבי.  הראש"  “ניקוי  הם  המילואים  עבורו,  לנשק. 

השתתף במבצע “צוק איתן" ברצועת עזה. 

בן-גוריון  באוניברסיטת  הביולוגיה  בתחום  סיים  הראשון  התואר  את 

סבתא ג'ני עם דרור בבר-המצווה שלו, 1998
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בבאר-שבע. לאחר מכן המשיך ללימודי תואר שני במכון ויצמן. כיום עובד 

כחוקר בחברה להנדסת נוגדנים.

מעיין  שבע.  באר  באוניברסיטת  הכיר  אותה  למעיין,  נישא   2014 בחורף 

מתמחה במדעי הצמח במכון וולקני. 

מיכל - מתנדבת תמיד. כבר כשהייתה כבת 8 עמדה בכניסה לסופר מרקט  

בכפר ורדים ואספה תרומות למען בית החולים בנהריה. בטקס מרגש הם 

קבלו ממנה את התרומות שאספה - 70 ש"ח. מאז ומתמיד הייתה מעין 

“אחות רחמנייה". היא הייתה מגיעה למרפאה שבכפר, לובשת חלוק לבן 

שהיה גדול בהרבה ממידותיה ומשתדלת לסייע לאחות ולמזכירה.

בצופים  הדריכה  היא  נפשית.  מבחינה  מאוד  בוגרת  הייתה  תמיד  מיכל 

בפעילויות  לשילובם  ופעלה  מיוחדים,  צרכים  בעלי  ילדים  קבוצת 

בקיבוץ  בתיכון  למדה  היא  הגדולים,  מאחיה  בשונה  בתנועה.  השוטפות 

כברי. 

תמיד הייתה ישירה מאוד ולא היססה לומר את דעתה ללא כחל ושרק. גם 

היא כאחיה, אוהבת את המדינה ומרגישה פטריוטיות רבה. 

כשיש צורך, ואם היא מרגישה שנעשה עוול, או שנעשים מעשים שלדעתה 

דרור ומעיין
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דעתה  בתיכון,  הספר  בבית  מחאה.  לארגן  ראשונה  היא  ראויים,  אינם 

לא הייתה נוחה מתוכן הטקס ליום הזיכרון, והיא ארגנה את התלמידים 

והשפיעה על שינוי התוכן. 

של  המחנך  אמר  הספר,  בבית  ההורים  ביום  האישיות,  השיחות  באחת 

מיכל: "יש מורים שקוראים את התלמידים לסדר, פה בתיכון, מיכל היא 

זאת שקוראת אותנו, המורים, לסדר".

את השירות הצבאי עשתה מיכל כתצפיתנית. היא סיימה קורס מפקדות 

והייתה מפקדת חמ"ל במוצב נחל שיאון בהר דוב שעל גבול לבנון.

גם מיכל נסעה לטיול תרמילאים בדרום אמריקה עם דרור )החבר(. 

היום היא גרה בתל אביב בבית של סבתא ג’ני, לומדת באוניברסיטת בר-

אילן לימודי מזרח תיכון. 

מיכל ודרור
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אריה ברן

הוריו ילידי פולין. אמו מקרקוב, אביו מקלומיה. ההורים יוכבד ויהודה עלו 

שניהם, כל אחד בנפרד, לארץ לפני מלחמת העולם השנייה. 

וכן גם משפחת  משפחת האם נספתה כולה בפלאשוב ולא נותר שריד, 

האב. 

והתגוררו  נישאו בארץ  ציוניות. הם  נוער  ההורים עלו במסגרת תנועות 

בתל אביב. המשפחה הייתה משפחה דתית. 

להורים נולדו שלושה ילדים: טוביה, אריה ושרה, שנולדה שנה וחצי אחרי 

אריה. 

מחנות  התפרנסו  ההורים  ביל"ו.  הדתי  היסודי  הספר  בבית  למד  אריה 

לווילונות. הם היו דקורטורים שעבדו קשה מאוד. לאחר שעות העבודה 

עוד המשיכו ועבדו בבית, תיקנו, כיבסו וילונות ועוד.

הם גידלו שלושה ילדים לתפארת.  

שניהם  ואחותו.  אחיו  מלבד  איש  לאריה  נותר  לא  ההורים,  מות  לאחר 

מתגוררים עם משפחותיהם בתל אביב.

בכיבוש  והשתתף  לצנחנים,  שסופחה  קשר  ביחידת  בצבא  שירת  אריה 

הכותל במלחמת ששת הימים. 

אוניברסיטת  ידי  ונשלח לברקלי על  ישיר לדוקטורט  הוא למד במסלול 

תל- אביב. 

כיום, לאחר פרישתו מהמכללה למנהל, הוא מלמד באוניברסיטה הפתוחה. 



לב חופשי  -  163 

מתוך "זר פרחים לאחותי"

חני כתבה:

משפחה היא זר פרחים, ניחוח ועלה

כל פרח תכונותיו יביא, תפקיד בה ימלא

קורנים הם ומשובצים בטוהר וביופי

והשזירה האיתנה תוסיף תבונה ואופי

קחו למשל את הקטנה - כפרח לוע-ארי

פה ורדרד כל יום ישיר מזמור חדש, טרי.

וזה הבן - דווקא כמו עץ זקוף, אולי אתרוג?

הוא גם יפה, אמיץ, חסון אך גם רך וענוג.

והבכורה - כוורד בר, זן מיוחד, נדיר.

יפהפיה וריחנית, גם אם את הקוץ תסתיר.

)...(
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דורית: 

אמא התגוררה עדיין בדירה בתל אביב, כשנפלה ונחבלה. היא לא הסכימה 

שמטפלת תטפל בה, והעדיפה להיות בבית החלמה. 

בגלל הריחוק הגיאוגרפי החלטתי להעביר אותה לצפון, על מנת שיהיה 

לי יותר קל להמשיך  ולטפל בה.

קיבוץ  של  הסיעודי  לבית  אותה  להעביר  היה  ביותר  הטוב  מבחינתי, 

כברי, בו עבדתי כפיזיוטרפיסטית שנים רבות. הכרתי את הרופאה וצוות 

המטפלים והאחיות, וידעתי שכאן אמא תקבל את הטיפול והיחס הטובים 

ביותר.

השדרה  בעמוד  ניתוח  עברה  היא  בנהריה.  החולים  בבית  אושפזה  אמא 

אישור מהרופא  הניתוח, קבלתי  סיום  בחוליה. עם  לאחר שאובחן שבר 

להיכנס ולראותה: “אמא שלך בחדר ההתאוששות".

היא הייתה כולה באופוריה, שרה בעליצות, ביקשה לרדת מהמיטה והיו 

לה הזיות על... איך לא? ... על בתי מלון. מבחינתה, אולי, היא שוב הייתה 

באחד מטיוליה בארצות רחוקות. היינו צריכים להשגיח עליה היטב בימים 

ברוגז  לעיתים  לנו  גמלה  והיא  עד שפגה השפעת ההרדמה,  הראשונים 

וכעס על כך שאיננו מאפשרים לה לעשות כרצונה.

23

סוף דבר
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לאחר שהחלימה היא חזרה לדיור המוגן. 

כאן היא מבלה את ימיה ונמצאת בידיים טובות ומסורות של אנשי הצוות 

המקצועי, המטפלים והמטפלות במקום. 

אני מגיעה לביקור, כמעט מדי יום. 

ג'ני:

אני עדיין מרגישה מדי פעם כאב בגב. זה לא עבר לגמרי. 

אחת  את  שאלתי  מדוכאת"?  לי  נראית  ואת  עצובות  כך  כל  פניך  “מדוע 

הנשים המבוגרות, שהגיעה  אלינו לדיור המוגן.

האישה  ענתה  ברירה",  מחוסר  הגעתי  פה,  להיות  רוצה  לא  בכלל  “אני 

בקול נכאים. 

“תשמעי, את תראי שמאוד נחמד כאן. את תמצאי לך חברות. אנשי הצוות 

כאן מסורים והם אנשים מצוינים. את תראי שיהיה לך טוב", ניסיתי לעודד 

אותה, ולהראות לה את מחצית הכוס המלאה. 

היא באמת לאט  לאט התרגלה למקום ושבה לה שמחת החיים. אני מנסה 

לעודד ולדבר על ליבם של אנשים כאן בשעה שאני שמה לב שהם מדוכאים. 

אני נותנת להם תשומת לב ומשוחחת ִאתם.  יש אנשים שחושבים שקרובי 

משפחתם שכחו אותם, מכיוון שאינם באים לבקר במשך מספר ימים. יש 

אחרים שמחלה וכאבים גורמים להם לעצב, והם לא מוכנים ליצור קשר 

עם האחרים. אני את כל זה רואה ויוצרת קשר אתם. 

דבר.   משנה  הייתי  לא  עברתי.  שאני  הדרך  את  יעבור  אחד  שכל  מומלץ 

 אני גמישה. מקבלת הכול באהבה, ומסתגלת לכל מיני מצבים ומקומות. 

אני מרוצה מעצמי.  
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הנכדים
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אור  

מילים ולחן: נעמי שמר  

אור עולה בבוקר    

על אגם רחוק זוכרת   

כן אני זוכרת    

ולא אחדל ולא אשתוק.    

אור שמבשר את    

ההשכמה והזריחה זוכרת    

רק לראות עוד פעם    

יותר מזה איני צריכה.    

שמש, הביאו שמש    

אם ָשַמי מעוננים    

עוצמת את עיני    

אבל השמש היא בפנים.    

אור בצהריים    

על האדמה זוכרת    

על חלקת המים    

ועל שתיל ועל קמה.    

אור יורד בערב    

על שדות חיי זוכרת    

עוד אני זוכרת    

זה אור יומי זה אור ימי.    

)...(      
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ג'ני וסמדר

ג'ני היקרה 

אני מאמינה  שאם  אנשים אמורים להיפגש הם ייפגשו, והנסיבות יכולות 

להיות  משונות ומדהימות. כשפגשנו את דורית ואריה בטיול לירושלים 

לא הייתה לי כוונה לספר מה אנחנו עושים. זבולון סיפר וכל השאר הוא 

היסטוריה. 

הגעתי אלייך ואני מאמינה שהגורל כיוון להפגיש בינינו. אני פגשתי אישה 

מדהימה ומקסימה. מלאת שמחת חיים ואופטימיות, שיודעת גם  להעביר 

ולהדביק את האחרים סביבה. פרשת חייך מעניינת וגם קשה. חווית עצב 

וסבל, אבל ידעת להסתכל על החיים במבט אופטימי ולהרחיק ממך את 

הכאב. כך שרדת ולא זו בלבד אלא שידעת לחיות חיים טובים ושמחים. 

נפטר.  אביך  גם  זמן  ולאחר  מאמך  יתמות  חווית  צעירה  ילדה  בהיותך 

נותרת יתומה ללא הורים ואפילו חשבת להתאבד. אבל מרגע שוויתרת 

 על הרעיון,  סיגלת לעצמך צורת חשיבה שלא נתנה לכאב לחדור אלייך. 
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בנעורייך גדלת בפנימייה לבנות יתומות ואחר כך הצטרפת לתנועת נוער 

ציונית, ששמשה לך תחליף להורים ובית. יחד עם החברים החל המסע 

לעלייה לארץ. תחילה היה עליכם  לעבור דרך איטליה, שם הגורל זימן לך 

להכיר את ריקו - בחור טוב, חביב ומלא שמחת חיים ששירת בצבא הבריטי 

באותה עת. ההיכרות הובילה לחתונה עוד באיטליה. הגעתם לארץ לפני 

הקמת המדינה  ופגשתם כאן מציאות לא קלה - מלחמת העצמאות, ואחר 

כך הקשיים של המדינה הצעירה שרק קמה ולא הכול היה בה כשורה. 

 גרתם בתל אביב. ריקו מצא עבודה בחברת החשמל ונולדו לכם שתי בנות. 

בהדרגה השתפר מצבכם. עברתם לדירה נוחה במזרח העיר. כזוג, אהבתם 

לבלות עם חברים. 

חייך  את  המשכת  והכאב  הצער  למרות  נהרג.  ריקו  נוסף,  שבר  בא  אז 

ואפילו מצאת לך עבודה מהנה כקניינית בחנות האחיות אנגלדר - חנות 

לבגדי נשים ידועה ברחוב אלנבי.

את  עזבת  מהחיים.  ליהנות  שצריך  החלטת  עבודה  שנות  מספר  לאחר 

עבודתך והתחלת  לטייל בעולם. נראה שלא היה מקום על פני הגלובוס 

לא  בהם  מייגעים, שלעיתים התנאים  נרתעת מטיולים  לא  היית.  לא  בו 

היו ברמה של מלון חמישה כוכבים. היה בך יצר הסקרנות וההרפתקנות. 

נהנית מכל רגע בטיולים.

הגורל לא סיים להכות בך וגם חני בתך הבכורה נלקחה  ממך. 

הגעת לקיבוץ כברי, לדיור המוגן, שם פגשתי אותך. סיפורייך מעניינים 

מאוד, נהניתי גם כשזיכרונותייך הזכירו לי במשהו את העבר של משפחתי. 

מכל מפגש אתך יצאתי אופטימית ושמחה. הרבינו לצחוק שלושתנו - את, 

דורית ואני. 

הייתה לי הזכות לכתוב את  ספר חייך - זכות לפגוש אישה שהיא גדולה 

מהחיים. 

מאחלת לך בכל ליבי המון בריאות, ואריכות ימים עם איכות חיים. 

סמדר ויצמן,

אוגוסט 2016

https://youtu.be/aSZ-e5me71U
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