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לדלית בתי ההיסטוריונית שמורה תודה מיוחדת על שתרמה מידיעותיה,
סייעה באיסוף נתונים ממקורות היסטוריים ,ושחזרה את עץ היוחסין של
המשפחה.
לידידי דב אייזן ורעייתו נילי שלאורך כל הדרך התמידו ועודדוני לכתוב את
זיכרונותי.
לגיל סדן שהקדיש את תשומת לבו ,שמע את סיפורי באוזן קשבת והעלה
אותו על הכתב בעריכה שקדנית ומדויקת.
ליריב יוחאי ,אשר על העריכה הגראפית ,ששקד על העיצוב והעימוד של
הספר ,והוציא מתחת ידיו ומחשבו אריזה נאה ,קריאה ומאירת-עיניים.

זה ספר זיכרונות ,פשוטו כמשמעו – סיפור עלילת חיי כפי
שאני זוכר את הדברים .ואם פה ושם הזיכרונות אינם הולמים
את הסיפור ההיסטורי המקובל ,יתכבדו דפי ההיסטוריה ויפנו
את מקומם לזיכרונות שלי.
אכן אלה הזיכרונות שלי ,אהרון דישון ,השריד האחרון לבית
דייטש ,לאחר מותם של אבי ישעיהו דויטש ואמי טובה דויטש
לבית מונצ'ר .אף לא אחד מבני משפחתי שבפולין נותר
בחיים כדי לעזור לי לדלות את זיכרונותי מן העבר .בנבירה
הדקדקנית אחר הזיכרונות ושימורם על הכתב נעזרתי מעט
בספר הקהילה של סימיאטיץ' ,במסמכים ובתמונות ששרדו,
וכדרך המחקר בימינו אלה ,גם בוויקיפדיה.

5
מסעו של אהרון דישון משם-לפה

לרעייתי שושה שיחד אתי הגתה את רעיון הספר ,היתה לידי במהלך כל
מלאכת הכתיבה ,סייעה בידי להתחבר אל זיכרונותי שלי ,תרמה מזיכרונותיה
שלה ,והכניסה סדר במקומות הדרושים .על כך נתונה לה תודתי.
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למה ספר?
אני מתלבט .האם אכן יש צורך להעלות את הדברים על הכתב? הרי עד
לפני עשר שנים ,עד גיל שבעים ,לא סיפרתי ואף ניסיתי לשכוח .הלכתי
בעקבות הורי שגם הם בחרו לשתוק.
איך זה קרה? מדוע שמרנו על זכות השתיקה?
לכאורה התשובה פשוטה .הרי לא היינו היחידים שהסתירו .הדחקנו את
עברנו מן היום הראשון לבואנו ארצה ,משום שהיישוב שקלט אותנו לא רצה
לקלוט את הסיפורים שלנו .הסיפר (נרטיב) שלנו נדחק מפני הסיפר שלהם.
נוח היה להתגאות בעלילות היישוב ,קשה היה להתחבר אל מוראות השואה.
כך קרה שדור שלם שתק.
גם אבא היה שתקן .ראו את זה בפניו .הפה היה מתכווץ ונסגר ,כאילו
ביקש לכלוא את המילים שלא יתפרצו החוצה .הוא דיבר על כל דבר שקורה
בארץ ,אך על העבר לא אמר מילה .את גרמניה ואת פולין מחק מתודעתו,
ולא רצה לשמוע על שילומים .לא שמעתי ממנו אף לא מילה רעה אחת על
הדרך שבה קלטו אותנו בארץ .רק פעם אחת חרג ממנהגו לשתוק ,כשניאות
לדבר עם גובי העדויות של יד ושם.
אמא שתקה אף היא ,מתוך סולידריות עם אבא .ברגע שהתחילה לומר
דבר-מה היה גוער בה“ ,גניו!” (שם החיבה שלה) ,ודי היה בכך כדי
להשתיקה .רק לאחר שנפטר בשנת  1979העזה אמא לדבר ופעלה לקבל
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בית הורי
נולדתי אמנם כיהודי בפולין ,אך לא גדלתי כבן מיעוטים .בסימיאטיץ’
( (Siemiatyczeחיו ערב מלחמת העולם השנייה שלושת אלפים ושבע
מאות יהודים – כשני שלישים מתושביה .היינו הרוב ,עיירה יהודית
לכל דבר ,עם שישה בתי-מדרש ,בית-כנסת ,ישיבה ,בית-ספר של רשת
“תרבות” ,ספרייה יהודית ,אגודות צדקה ומפלגות יהודיות :המפלגות
הציוניות ותנועות הנוער שלידן ,אגודת-ישראל ,ולצדן גם יהודים חברי
המפלגה הקומוניסטית.
רוב יהודי העיירה עסקו במסחר ובמלאכה וראו ברכה בעמלם .הן משפחת
דייטש ,משפחתו של אבי ,הן משפחת מונצ’ר ,משפחתה של אמי ,נמנו עם
המצליחנים .אחד המפעלים שבזכותם נודע שמה של סימיאטיץ’ למרחוק
היה המפעל של משפחת דייטש לאריחי חרס ששימשו לתנורי חימום .היו
אלה אריחים חסיני-אש ,עשויים מחומר גלם מקומי.
סבא אהרון-הירש דייטש הקים את המפעל במו-ידיו בשנת  ,1898בהיותו
בן עשרים ושלוש בלבד .בגיל צעיר זה הבין שיש לצאת מן הקופסה של
מלאכות זעירות ומסחר זעיר וכי יש לפרוץ קדימה ,לנצל עבודת כפיים
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שילומים מגרמניה .כשיצאה לגמלאות ,נתתי לה מחברות והפצרתי בה
לכתוב .היא כתבה ,ודיברה .היא דיברה הרבה עם ארבע בנותי ,נכדותיה,
ועם שושה ,רעייתי .אתי לא דיברה.
נוח היה לי בכך .רציתי להיות צבר ,רציתי להיות חלק ממה שקורה פה.
בתקופה הראשונה שלי בארץ הדביקו לי הילדים את כינוי הגנאי "גח׳ליץ",
קיצור של "גיוס חוץ לארץ" ,אף שבמקור היה זה דווקא מונח שבא להלל
ולשבח את העולים שהתגייסו לצה"ל ונלחמו במלחמת העצמאות .אבל אני
ביקשתי להיפטר מן הכינוי מהר ככל האפשר ומן המטענים שנילוו אליו.
שנים רבות התייחסה אלינו ממשלת ישראל כאל “עקורים” ,מילה נרדפת
לפליטים ,אנשים שנאלצו לעקור מבתיהם ולנדוד בארצות אחרות עד אשר
הגיעו הביתה ,לארץ-ישראל .במובן ההיסטורי היתה זו אבחנה נכונה :כרבע
מיליון עקורים הגיעו לאחר מלחמת העולם השנייה לפולין משטחי ברית-
המועצות .חמישים אלף עברו את המלחמה על אדמת פולין ,במחנות ריכוז
ובמקומות מסתור .רבים מהם נפטרו זמן קצר לאחר המלחמה.
(מעניין שדווקא המוזיאון ליהדות פולין בוורשה ,מוזיאון מרשים ,מייחד
מקום חשוב לסיפור העקורים ,כדוגמת סיפור המשפחה שלי).
הבעיה בהגדרת העקורים היתה בכך שהיא הוציאה אותנו מן הקהילה
הגדולה של “ניצולי השואה” רק משום שהגרמנים לא התעללו בנו ישירות.
רק כשמלאו לי שבעים קיבלתי מכתב ממשרד האוצר בצירוף כרטיס .מדינת
ישראל הכירה בי כבניצול שואה עם כל הזכויות ,שישים שנה לאחר השואה.
עכשיו ,משקיבלתי את ההכרה הממלכתית ,הבנתי שאני יכול לפתוח את
הפה .אין לי תשובה למה הייתי צריך את האישור הפורמלי כדי לספר על
עצמי.
אני השריד האחרון למשפחת דייטש .כל בני משפחות מונצ’ר ,בראודה
ואיזבוצקי שנשארו בפולין בשנת  1939לא שרדו.
אולי משום-כך אני חש עכשיו ,בגיל שמונים  -כשלעתים אני מתקשה
לברור בזיכרונותי מה סיפור ומה אמת – שהגיע הזמן לספר את סיפור מסע
חיי.
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המכונית המשפחתית ,סקודה1937 ,

תעודה על הענקת המדליה

ולחשוב בגדול .עד מהרה התפתח המפעל ממקום עבודה של כמה פועלים
למפעל משגשג שהשתרע על חמישה עשר דונמים וחצי .בשנת  1906זכה
המפעל במדליית זהב בתערוכה בינלאומית למוצרי בנייה שנערכה בפריס.
בתחילה עבדו במפעל רק פועלים נוצרים ,אבל בהדרגה התרגלו גם
היהודים לעבודת הכפיים ,ובשיא פריחתו של המפעל מנו היהודים מחצית
מצוות העובדים ,משומר הלילה ועד לפועלים המקצועיים .עם הפועלים
נמנו גם פעילי ההכשרה החלוצית “קיבוץ שחריה”.1
האריחים היו אמנם אריחי קרמיקה ,אבל המפעל היה מכרה זהב .לאריחים
של דייטש היה ביקוש בכל רחבי אירופה ,וקופת המשפחה הלכה ותפחה.
 .1ישעיה דייטש" ,ביח'ר לאריחי תנור" ,ספר הקהילה ,עמ' 125

בשנת  1934היה אבא ישעיהו מן המעטים שבחצר ביתם חנתה מכונית
סקודה יוקרתית.
המשפחה היתה מן הראשונים שהחזיקו קו טלפון ,אפילו שניים .מספר
הטלפון שבמפעל היה ( .2מי החזיק בקו מספר  ?1אין לי מושג ,אבל אפשר
להשתעשע בניחושים) ,ובבית היה קו מספר  .37על קיומו של הטלפון
המיוחד הזה יש לי אסמכתא בכתובים .בעזרתו של הארכיבר הראשי
בארכיב ההיסטורי היהודי בוורשה מצאתי עותק של ספר הטלפונים הארצי
משנת  ,1939עם הוראה למרכזנית“ :נא לא לצלצל אחרי השעה  10בלילה”.
כלומר ,אחרי  10אין מעבירים שיחות וחבל על המאמץ.
את החופשות בילתה המשפחה באתרי הנופש והסקי זקופאנה ודרוסקניקי,
כשאר בני החברה הגבוהה בפולין.
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עם הבנים של דודתי ננה .מלמעלה למטה ,פרל ,אהרון ,אני בעיירת הנופש דרוסקניקי

דף מספר הטלפונים1939 ,

אמא צופה על שלושתנו
בעיירת הנופש
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כשנולדתי שכרו הורי את שירותיה של מטפלת פרטית – קראתי לה
“נאני” .היא שגידלה אותי ,יותר משעשתה זאת אמא ,והיה לי גם שירות
הסעות פרטי :סוס שחור עם כרכרה ,ושמו “בולאן”.
סבא אהרון יסד את ה”אידישע פאלקס באנק” (בנק העם היהודי) שנודע
בפי התושבים כ”דאס בענקל” ,מן הסתם אחד הבנקים היהודיים הראשונים
בעולם .ייעודו החברתי של הבנק היה להעניק הלוואות לחנוונים יהודים
ולבעלי מלאכה נצרכים ,ולעודד בכך את עצמאותם הכלכלית של היהודים.
סבא היה נשוי לרחל איזבוצקי ,ולהם שני בנים ,חיים-לייב וישעיהו-וולף
(אבא שלי) ,ובת ,ננה-פרידה .סבא מת צעיר ,בן ארבעים ושתיים .הדאגה
לזולת העסיקה אותו עד יום מותו ,גם על ערש דווי המשיך לנהל את הבנק
באמצעות טלפון שהיה צמוד למיטתו.
לאחר מותו של סבא ניהלה סבתא רחל את עסקי המשפחה ,עד שבגרו
הבנים ולקחו את העסקים לידיהם.
אבא ,שעיה דייטש ,סמיאטיץ’1929 ,

סבתא רבא-רבא שלי,
עטיל (גיטל) איזבוצקי
נפטרה ב,16.1.1918-
ונקברה בבית העלמין
בהר-הזיתים.

מימין לשמאל :אריה-לייב ,האמא רחל,
ישעיהו ,על רקע הבית

הייתי בן ארבע כשפרצה מלחמת העולם השנייה ,מכאן שאין לי זיכרונות
רבים מן הבית .אבל תמונת עצי הפרי שעיטרו את חצר הבית  -בעיקר
תפוחי-העץ  -וניחוחות פרחי הסיגליות שצמחו מסביב מלווים אותי עד
היום.
מספר הקהילה למדתי שהבית עמד מעבר לגשר“ ,אריבער די בריק”.
בביקורנו הראשון בפולין בשנת  1993התארחנו במלון יורופייסקה במרכז
ורשה .היה לנו חדר גדול .אורות המכוניות שעברו ברחוב ריצדו על הקירות
ועוררו פחדים ישנים ,מן התמונות שליוו אותי בביקורי בוורשה כשהייתי
ילד קטן .הביקור ההוא היה טראומטי למדי .האורות המתחלפים במהירות
על קירות החדר הפחידו אותי אז מאוד ,וכאילו לא די בזה ,גם נזקקתי
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בית משפחת מונצ’ר

מימין לשמאל :המלווה הפולנייה ,אני ,הקשיש ,בתו
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לטיפול רפואי בבית-החולים בעיר הגדולה .כנראה שאכלתי תפוח בוסר
והתייבשתי.
התחנה הראשונה באותו ביקור בסימיאטיץ’ היתה בכיכר השוק (.)Rynek
הסתכלתי כה וכה ,והדבר הראשון שצד את עיני היתה הכנסייה ,אותה
כנסייה שאליה לקחה אותי הנאני מדי יום ראשון.
מול הכנסייה עמד בית משפחת מונצ’ר ,משפחתה של אמא .עמדנו ליד
הבית ,ואני מנסה למקם את המבנים שסביבי ,לשייך אותם לזיכרונות
ילדותי ,זיכרונות עמומים ,מטושטשים של ילד בן ארבע.
עוד אנחנו עומדים שם ,ניגשה אלינו אישה כבת ארבעים“ .האם אתה
שייך למשפחת דייטש?” שאלה חד וחלק .איני יודע כיצד ידעה ,אבל עובדה
שזיהתה.
“אני יודעת ”,אמרה“ ,זה היה הבית של המשפחה ,אנחנו קנינו אותו לאחר
המלחמה”.

אבל מיד לאחר שהעמידה דברים על בעלותם החוקית ,טרחה ללכת
לקראתנו“ .אם אתה רוצה לדעת יותר על המשפחה שלך ,כדאי שתפגוש
מישהו”.
נסענו אתה אל פרוור מרוחק של העיירה ,אל בית כפרי שנראה כאילו
הוא עצמו ניתר מספרי ההיסטוריה ,עם חצר בוצית וברווזים מתרוצצים בה.
מן הבית יצא גבר גבוה ,קשיש .והנה שוב הפתעה .האיש ראה אותי ושאל
מיד“ :זה אתה ,ישעיהו? באת מפלשתינה?”
לרגע נעצרו גלגלי הזמן .האיש הזה ,בן תשעים ושתיים ,היה פועל שעבד
במפעל של אבא .בשל הדמיון שביני לבין אבי ,חשב לרגע שישעיהו ,הבוס
שלו מלפני חמישים וחמש שנה ,קפץ לביקור .הוא חיבק ונישק אותי כאילו
אכן הייתי ישעיהו .היה זה מפגש של פעם בחיים .חשתי כאילו לנגד עיני
קם לתחייה פרק בהיסטוריה המשפחתית שמת ונקבר בשואה.
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אני על רקע מבנה המפעל

הזקן הפליג בדברי שבח וגעגועים לאבי ולאחיו ,אנשים טובי-לב שעזרו
לפועלים ולמשפחותיהם .בפרוץ מלחמת העולם השנייה הלאימו הרוסים
את המפעל ,כפי שעשו במקומות רבים כשהפקיעו את נכסי “העשירים”
לטובת “העם” .כבר אז התגעגעו הפועלים למעסיקיהם היהודים .הזקן ידע
לספר שישעיהו ברח בזמן המלחמה ועלה בסופו של דבר לפלשתינה ,וכי
סבתי רחל ,אשתו של אהרון ,מתה ,אם כי לא ידע באיזה נסיבות .דודי חיים
ברח ,והזקן לא ידע מה עלה בגורלו.
עם השנים הידרדר מבנה המפעל ואיבד מזוהרו .במאה ה 20-פחת
השימוש בלבנים חסינות-אש לבניית תנורים להסקה בפחם ובעצים בבתים
ובארמונות.
המפעל היה בבעלות הממשלה עד שנת  ,1987ואז ,ממש ערב ניפוץ מסך-
הברזל ,נמכר לסוחר מכוניות .ילדי העיירה פירקו לבנים מן הקירות המטים
ליפול ומכרו אותם לכל הדורש .רק בשנים האחרונות הוכרז כמבנה לשימור.
מתוך ערימת אריחים שמצאתי במקום לקחתי עמי אריח אחד למזכרת.

חווה וראובן מונצ׳ר1905 ,

משפחת מונצ’ר ,משפחתה של אמא ,היתה משפחה אמידה אף היא.
בבעלות המשפחה היו טחנת קמח ותחנת כוח שסיפקו את צרכי העיירה.
לראובן וחווה מונצ’ר ,סבא וסבתא שלי ,היו שני ילדים ,טובה-גיטל (לימים
אמא שלי) ואחיה הקטן קובה.
חווה מתה אישה צעירה .חיילים צ’רקסים בצבא הרוסי רצחו אותה ב23-
באוגוסט ,1914 ,ואמי התינוקת בזרועותיה.
באותו סוף שבוע ,שלושה שבועות לאחר שפרצה מלחמת העולם
הראשונה ,איימו הגרמנים לכבוש את העיירה .הצבא הרוסי עזב רובו ככולו
את העיירה והתמקם על הגבעות שסביבה .השלטונות עזבו את האוכלוסייה
האזרחית לאנחות בתוך האנדרלמוסיה הכללית .גורל היהודים עניין אותם
כקליפת השום .בעיר חנה גדוד קוזקים צ’רקסים .הגרמנים פתחו בהפגזה
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מימין למצבה :שיינדל’ה ,אחותה של חווה ,מאחורי המצבה :קובה
וטובה ,ילדיה של חווה מונצ׳ר

טובה בתקופת הלימודים בגימנסיה תרבות ,שנייה מימין1929 ,
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כבדה .הפגזים נפלו בתוך השטח הבנוי וגרמו לאבידות ולנזק כבד ברכוש.
בכל רחבי העיירה פרצו דליקות ,ולא היה מי שיכבה אותן.
על נסיבות הירצחה של סבתי מצאתי עדות מדויקת של תושבת העיירה
מאשה שושקס בספר הקהילה של סימיאטיץ’ (הוצאת איגוד יוצאי סימיאטיץ’
בישראל ובארצות-הברית ,תל-אביב ,תשכ”ה  ,1965 /עמ’ :)42
״ ...בלילה נסוגו הצבאות הרוסים ,ונותר רק משמר קטן שהתפרע ושדד.
יהודים הסתגרו בבתים ולחשו פרקי תהלים .היה בדעתנו לפרוץ לנו דרך
בסביבת הכנסייה הנוצרית ולברוח ליער .לפתע שמענו יריות מן הבית
הסמוך ,מביתו של ראובן מונצ’ר .התברר שהגב .מונצ’ר הסיקה את התנור,
כדי לבשל או לאפות משהו ,והעשן הוא שמשך את תשומת-לבם של
החיילים בעיר שדמתה לעיר מתה .משנכנסנו לדירת מונצ’ר התברר שהיה
כאן מעשה רצח .הגב .מונצ’ר נורתה ונהרגה ע”י החיילים .הם פרצו כנראה
לדירה לשם שוד ,ולאחר שהגב .מונצ’ר התנגדה – ירו בה .הם נתכוונו
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אמנם לפגוע בבעלה ראובן ,אך היא הגנה עליו בגופה ונפלה בעצמה קורבן
מכדורי החיילים .הרוצחים באו על עונשם .פטרול של המשטרה הצבאית
עצר את השודדים ,וארבעה מהם ,השותפים לרצח ,הוצאו למחרת להורג.״
על מצבתה של סבתא חווה נחקקה הכתובת“ :נהרגה על ידי אכזרים בר’ח
אלול תרע’ה”.
אמא לא זכרה כמובן את קורות אותו יום ,היא היתה בת שלוש .אך על
פי נרטיב המשפחה היא היתה בזרועותיה של אמה כאשר זו נרצחה .קובה
אחיה היה בן שנה .לימים נישא סבא ראובן בשנית לאישה ששמה לא ידוע
לי והם הולידו שלוש בנות.
טובה לא הסתדרה עם אמה החורגת ולכן בילתה את רוב זמנה אצל
דודתה ,אחות אמה.
ראובן נלחץ .צר היה לו לראות את בתו בצרתה ,ובהזדמנות הראשונה שלח
אותה ללימודים בגימנסיה תרבות בביאליסטוק“ .תרבות” היתה רשת בתי
ספר עבריים ציוניים שפעלה בארצות מזרח אירופה ובייחוד בפולין בתקופה
שבין שתי מלחמות העולם .כאן רכשה אמא שני כלים שיסייעו לה רבות
בעתיד .היא למדה עברית והתחילה את לימודיה כגננת .כאן גם הכירה את
חברתה הטובה דורקה ,חברה שתופיע שוב בחייה מאוחר יותר.
הלימודים נקטעו כשנישאה לישעיהו ,אבל היא השלימה אותם בארץ
בשנת  ,1949כאשר גרנו בעין-עירון.
בביקורנו בסימיאטיץ’ בשנת  ,1993בפינת הרחוב ,בבית שכן לבית
משפחת מונצ’ר ,ישב זוג אנשים מבוגרים ,פולנים .מפיהם נודע לי ששלוש
הבנות ,אחיותיה החורגות של אמי ,נרצחו אף הן כשכבשו הגרמנים את
העיירה במלחמת העולם השנייה ביוני .1941 ,הם סיפרו שראו במו-עיניהם
כיצד ירו הגרמנים למוות בשלוש הצעירות.
היעד הראשון של הגרמנים בעיר היה תחנת הכוח של משפחת מונצ’ר.
טכנאים ופועלים הסתערו על התחנה ,פירקו אותה ,והעבירו אותה בשלמותה
לגרמניה.
השיחה עם זוג הקשישים התארכה ,הפליגה שנים רבות לאחור .עכשיו

תמונת מחזור בגימנסיה ,טובה בשורה העליונה ,רביעית מימין1929 ,

טובה ,גימנסיה תרבות1929 ,

טובה עם אחיה קובה1930 ,
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הצטרפו אל השיחה גם ילדיהם של בני הזוג .הצעירים היו חביבים מאוד,
גילו התעניינות רבה באורחים מישראל ובהיסטוריה המשפחתית שלנו .זה
לא מצא חן בעיני הזקנים .לפתע קטעו את השיחה ,נכנסו הביתה וסגרו את
הדלת מאחוריהם .כנראה חששו שנשאל שאלות קשות מדי.

פרוץ המלחמה

המבנה המרכזי במפעל האריחים של דייטש בסימיאטיץ‘ פולין  .1898נסגר ב.1987-
צולם ופורסם בכתבה נובמבר .2013

הזיכרון מהתל בי.
נולדתי בשנת  ,1935שנה לאחר שהורי נישאו .נקראתי בשמו של סבי
אהרון .ישעיהו אהב את טובה אהבת-נפש וחיזר אחריה בלהט .טובה נענתה
לו כי רצתה שידוך עם ייחוס .הם נישאו בשנת  1934ואת ירח הדבש עשו
בארץ-ישראל.
הם נסעו ובאמתחתם ממון רב .היום עולים חדשים בעלי אמצעים רוכשים
דירות בתל-אביב ,בנתניה ובאשקלון .באותם זמנים קנו קרקעות ,הרבה
ובזול.
דווקא את השנים הראשונות ,המאושרות ,אני זוכר במקוטע ,תמונות-
תמונות ,תלושות זו מזו ,מנסות לשווא להתלכד לתמונת ילדות אחידה:
בית ההורים עם חצר עמוסה בתפוחי עץ ,ואני לא מחמיץ הזדמנות לנגוס
בהם;
הניסיון שלי ,בן שנתיים וחצי ,לתרגל אקרובטיקה בין שתי המיטות בחדר
השינה של ההורים והנפילה ארצה ,ישר על האף;
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בן שנתיים1937 ,

אבא ואני1937 ,

אמא גיטל ,משמאל

שואב-אבק ארוך ,שחור ורעשני שזחל על הרצפה כנחש ועורר בי פחדים
נוראיים;
ימי ראשון בכנסייה עם המטפלת ,הנאני ,אישה בריאת-בשר .פעמים אני
רואה אותנו נוסעים לכנסייה במרכבה רתומה לסוס השחור בולאן ,פעמים
נוסעים במכונית הסקודה השחורה שלנו.
הזיכרון מהתל בי .דווקא את מה שקרה אחר-כך ,מיום הולדתי הרביעי,
מאותו חורף ארור של  1939אני זוכר היטב .התמונות חדות ,בהירות
וכואבות.
בספטמבר 1939 ,קרעה גרמניה הנאצית את פולין לגזרים .אני זוכר
את מראה להקי המטוסים ,ציפורים שחורות החורשות את שמי ספטמבר
האפורים בימים הראשונים של מלחמת העולם השנייה .אני זוכר גם את
השוחות שנחפרו בחופזה ליד העצים.
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כמה ימים אחר-כך כבר היו הגרמנים בתוך העיירה .ואולם כמו במקומות
רבים אחרים בפולין ,כעבור ימים אחדים שוב היטלטלה המטוטלת.
הגרמנים נסוגו ,ג'נטלמנים שכמותם ,לפתע נזכרו שהם טעו בכתובת ,ואין
להם מה לחפש בעיירה שלנו .התברר שהאזור שלנו מגיע בעצם לרוסים,
על פי הסכם מולוטוב-ריבנטרופ ,הסכם שעליו חתמו שרי החוץ של גרמניה
וברית-המועצות שבוע לפני המלחמה ,ובו קרעו את פולין לשניים ,חילקו
ביניהן את עור הארנבת עוד לפני שצדו אותה .עכשיו ,כשהתברר שהצבא
הגרמני השתלט על העיירה שנועדה לסובייטים ,מיהרו הגרמנים למסור את
השלל לבעלי בריתם במוסקבה .ממילא עתידים היו לשוב ולכבוש אותה
בתוך פחות משנתיים.
בימי השלטון הסובייטי נהרו אל העיירה פליטים יהודים רבים מאזורי
פולין שנכבשו בידי הגרמנים..
אף שאין להשוות בין הרוסים לגרמנים ,האמת היא שגם הכיבוש הרוסי
לא היטיב עמנו .הולאמו המפעלים הפרטיים והאחוזות ,והוחרמו חנויות.
היהודים העשירים הוטרדו בחיפושים בבתיהם ובהחרמות רכוש .אחדים
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נצטוו לצאת את העיירה ולגלות למקומות מרוחקים .אחדים הצליחו
להישאר תמורת שלמונים .חלה ירידה בעיסוקם של רבים מיהודי המקום
שנאלצו לשלוח ידם בכל מלאכה ,ובלבד שיירשמו כעובדים במפעלים או
במוסדות ממלכתיים.
העתיד לא נראה בטוח ,לשון המעטה .מועצת משפחת דייטש קיבלה
החלטה אסטרטגית לפצל את המשפחה .משפחתו של אבא ,אמו רחל ואחיו
הגדול חיים-לייב נשארו בסימיאטיץ' .אחותו ננה-פרידה ,בעלה מישה
פאולנסקי ושני ילדיהם נשארו בביאליסטוק.
איני יודע לבטח מה עלה בגורל יתר בני המשפחה אחרי הפלישה .לפי
מיטב ידיעתי הם ברחו ללבוב כי חשבו שבצד הרוסי יינצלו ,אבל שם
השיגה אותם ידם של המרצחים הגרמנים .את כולם השמידו הנאצים ,רובם
בטרבלינקה ומקצתם בבונקר ישן ביער שבו מצאו מקלט.
אנחנו הוגלינו מזרחה ,לרוסיה .אולי משום שהייתי הילד היחיד במשפחה
שהתגוררה בסימיאטיץ' ,ובכך חשבו שעתידנו בטוח יותר.
החלפנו זהות .ויתרנו על השם המקורי דייטש ( )Dajczלטובת השם
העברי דיין .דייטש נשמע באוזני הרוסים קרוב מדי לדויטש (גרמני) .אילו
נשארנו עם השם המקורי היינו עלולים לשלם על כך בחיינו.
הנה עוד תמונה שנחקקה בזיכרוני :אמא ,אבא ואני נפרדים מן המשפחה
בתחנת הרכבת של סימיאטיץ' .אני מנסה לפרוט את המעמד הזה לפרטים,
לצייר את התמונה כולה ,ואיני מצליח .מרחק הזמן טישטש את המראה
ועמעם את הרגשות – ורק הדמויות נותרו ,עדות אחרונה לפרק חיים שנחתם.
הרכבת הסיעה אותנו על הגשר אל מעבר לנהר הבוג ,לרוסיה .לא ידענו
אז שזו רק התחנה הראשונה במסע נדודים ארוך וממושך .ברחנו מן הזאב
הגרמני ישר לזרועותיו של הדוב הרוסי .הרוסים לא רצו אמנם לחסל אותנו,
אבל ראו ביהודים עשירים את אוייבי העם ,קולאקים עושקי פרולטריון
שאחת דינם – הרחקה מזרחה.
בדיעבד הוכחה החלטתה של מועצת המשפחה להתפצל כמוצדקת .רק
אנחנו שברחנו למזרח ,שרדנו.
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שבועות ארוכים היינו בדרך ,נוסעים ברכבות מתחנה לתחנה ,עד שהגענו
לתחנה כלשהי בקזחסטאן .משם המשכנו מקרטעים בעגלות עד שהגענו
למחנה עבודה שהקימו הרוסים בתוך קרחת יער ,ביתנו במהלך השנתיים
וחצי הקרובות .לא היו שם שומרים ,לא צבא ,לא משטרה .לא היה בהם
צורך .היינו תקועים בסוף העולם ,מוקפים חיות טרף וחיות אדם .איש לא
ברח מן המקום ההוא ,ומי שניסה ,לא הגיע לשום מקום.
בתוך ימים אחדים כבר נדחסנו בחדר בצריף במחנה העבודה .הצריפים
היו בנויים קורות עץ עבים .את הסדקים בקורות מילאו בכותנה ,בניסיון
נואש להבריח את הקור .את הצרכים עשינו בסיר ,ואחר-כך הגחנו החוצה
לרגעים אחדים ,בלתי-נמנעים של קור חסר רחמים ,לפנות את הסיר.
איני יודע לבטח את מיקומו המדויק של המחנה ,אולי מעולם לא ידעתי.
כנראה במריסקייה ס.ס.ס.ר ,כנראה בסיביר או בסמיכות מקום .הנהר שחלף
בסמוך היה קפוא רוב ימות השנה .גם אנחנו .חוקי ההישרדות היו ברורים:
“ניה ראבוטאיש ניה קושייש” (רוסית ,לאמור :מי שלא עובד ,לא אוכל).
מנות המזון היו קצובות .מרק ולחם במשורה ,שלוש מאות גרם לנפש.
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הגברים במחנה הועסקו בעיקר בכריתת עצים ובהעברת בולי העץ
הכרותים אל הנהר .הם הניחו אותם על הקרח ,עם הפשרת הקרח לקראת
הקיץ הסיע הנהר את העצים למנסרות.
אבי עבד בכריתת העצים ,אמי עבדה כגננת ,ואני הסתובבתי חופשי
לעצמי ,ללא כל השגחה.
בני המשפחה שהותרנו מאחור ידעו אודותינו .עובדה שבתקופה שבה
שלטו הסובייטים בסימיאטיץ’ ,עד פלישת הגרמנים ביוני  ,1941קיבלנו
חבילות מן הבית .פעם בחודש הגיעו החבילות .בצלים ,זרעי עגבניות,
צנוניות וכלים למטבח .בכוונה לא שלחו מזון כי ידעו שהרוסים ישביעו
בו את רעבונם.
אבא נעזר בבצלים ובזרעים כדי לטפח גינת ירק קטנה ליד הצריף .הוא
גידל בעיקר עגבניות ומלפפונים .כשהצליח לצבור מעט מזומנים הלך אל
הכפר השכן וקנה עז .העז הניבה שניים-שלושה ליטרים חלב ביום ,תוספת
חשובה מאוד לתפריט המשפחה.
קשרתי קשרי חברות עם העז .הייתי סובב אתה בחוצות המחנה ,עוצר
מדי פעם ליד שיח אוכמניות ,תות-שדה או פטל-בר ,וטועם מן הפירות
החביבים עלי.
כה הצטיין אבא בעבודתו עד שהרוסים העניקו לו אות של “סטחנובייץ”
(עובד מצטיין) .בתמורה קיבל גם סוס ,ובו נעזר כדי להוביל את בולי העץ
אל הנהר.
פעם חדר כפיס עץ לבוהן של אבא .הבוהן הזדהמה והרופאים לא טרחו
להתמודד עם הזיהום .הם קטעו את האצבע .כך קל יותר.
נכון ,אמא שלי היתה גננת במחנה .נכון ,היה במחנה גן-ילדים לכל דבר.
ואולם אני ,אהרונצ’יק הקטן ,בחרתי לכלות את זמני בחוץ .בזיכרונות
שלי מאותם ימים אין מקום ללימודים ,למשחקים בהדרכת גננת או מורה,
לא ראיתי אות כתובה ,לא ספר ולא מחברת .ואולי דווקא משום כך יש לי
זיכרונות טובים מאותה תקופה .הכרתי את היער היטב ,הייתי מטייל בו
שעות רבות ,בדרך-כלל בגפי ,לעתים בחברתה של העז חברתי ,לא היו לי
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ביתנו החדש ,אוש
בשעה  2:15לפנות בוקר  22ביוני ,1941 ,תפסו הגרמנים את הרוסים
בתחתונים ,פשוטו כמשמעו .ארטילריה רצחנית הלמה בצבא האדום לאורך
קו הגנה בן אלף ושמונה מאות קילומטרים .חיילים סובייטים נהרגו מפגזי
הגרמנים במיטותיהם ,מפציצי הלופטוואפה חגו מעל ,הטנקים שעטו קדימה
והשתלטו בקלות על קווי האספקה של הרוסים.
החל מבצע ברברוסה ,החלה הפלישה הגרמנית לברית-המועצות.
ההפתעה היתה גמורה ,וההלם היה כבד .מאות אלפים הוגלו מזרחה ,וגם
אנחנו בהם .ברגע שהגרמנים פלשו ,כללי המשחק השתנו .הרוסים פתחו את
שערי המחנה והניחו לכולנו לנסות למצוא מקלט ברפובליקות האסלאמיות
של ברית-המועצות.
קטפנו את המלפפונים בגינת הירק ,אספנו את מעט מטלטלינו ,ועלינו על
עגלות משא חקלאיות ,כמה ימי נסיעה ביער עד שהגענו אל תחנת הרכבת
הראשונה .היעד שלנו היתה העיר אוש שעל גבול קירגיסטאן-אוזבקיסטאן.
הורי קיוו שבשל הקרבה לאיראן ,ייקל עליהם להגיע משם לארץ-ישראל.
הדרך לאוש היתה רצופה שורה אינסופית של תחנות ביניים .עברנו
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חברים.
רציתי לדעת איפה השמים נושקים לאדמה ,וידעתי היכן לחפש.
בשולי היער ,על גדת הנהר ,נערמה פירמידה של בולי עץ שאבא ואנשי
המחנה כרתו וגררו אל הנהר לקראת שילוחם ליעדם במורד הנהר.
היתה זו ערימת עצים וראשה בשמים .התחלתי לטפס על בולי העץ ,מדלג
במעלה הפירמידה ,מטפס ומטפס ,תר בעיני אחר הפסגה ,וזו מתרחקת
והולכת .ואני מוסיף לטפס ,מחפש לראות את המקום שבו השמים נפגשים
עם האדמה ,עד אשר הפירמידה קרסה תחתי ,ואני נפצעתי במפשעה.
הצלקת עדיין שם .לא יכולתי לזוז .מזל שמישהו שמע את קול התמוטטות
הפירמידה ,מצא אותי והחיש אותי לקבל טיפול .זו הפעם הסתיימה סקרנותי
בנס של ממש.
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מרכבת לרכבת .לא היו לוחות זמנים מסודרים ,דבר לא היה מסודר .שם
המשחק היה אלתור .ככל שתיטיב לאלתר ,כך תיטיב להסתדר .לעתים
נאלצנו להמתין ימים שלמים לרכבת הבאה ,לעתים נאלצנו לנתר מרכבת
לרכבת ,כמעט תוך כדי נסיעה.
במעבר מרכבת אחת לשנייה הבחין אבא לפתע באישה עם תינוקת
שלא מצליחה לעלות על הרכבת .הוא עזב אותנו על הרציף וחש לעזור
לה .האישה עם התינוקת עלתה על הרכבת .אנחנו לא .אבא הספיק עדיין
להשליך את חפצינו פנימה דרך חלון הרכבת ,אך כשביקשנו גם אנחנו
לעלות ,הרכבת כבר התנתקה מן הרציף ויצאה לדרכה .נותרנו המשפחה
היחידה בתחנת המעבר.
אמא רתחה מזעם .איך הוא עושה דבר כזה? עוזר לאחרים ומפקיר את
משפחתו! היתה זו הפעם הראשונה שממש רבו .אבל את הנעשה לא ניתן
היה להשיב .מישהו הבחין בנו ,ואסף אותנו לביתו למשך הלילה ,למחרת
המשכנו בדרכנו ,בלי המזוודות.
הגענו לאוש ,העיר השנייה בגודלה בקירגיזסטאן ,הבית החדש שלנו.
שכרנו חדר ברחוב רבוטה דכקנסקיה  96שבעיר העתיקה אצל משפחה
אוזבקית עם ארבעה ילדים ,אחד מהם בן גילי .אכים .אמו של אכים זכורה
לי כאישה טובה ,תמירה ,יפה ,בעלת שיער ארוך שחור ,שאותו חפפה בחלב
חמוץ.
הבית היה בעצם בקתה בת שני חדרים עם שתי כניסות נפרדות ,ועם פלג
נהר בחזית הבית .בתווך ,בין הפלג לבין הנהר הגדול ,היה מטע עצי פרי,
אפרסקים ותפוחים ,אגסים ואגוזים.
במרכז החדר היה בור ובו גחלים לוחשות לחימום (“הסנדל”) ,מכוסה
בשמיכת צמר גפן לשמור על החום ,השמיכה הוגבהה מעט על שרפרף ,כדי
למנוע מגע עם האש .בפינה עמד טבון אפייה ,ותא השירותים היה בחוץ.
אמא ואבא יצאו בבוקר לעבודה ,והותירו אותי לבדי בבית .אבא החל
לעבוד במפעל לגידול טוואי (תולעת) המשי .מן הפקעת של טוואי המשי
(הקוקונים) הפיקו את הסיבים לתעשיית הטקסטיל ,ולייצור מצנחים

בתקופת המלחמה .טוואי המשי ניזון מעלי עץ התות .לצורך זה קיבל אבא
לטיפולו חלקה של עצי תות שנטעו בין התעלות שיצאו מן הנהר .אמא
עבדה בבית-יתומים לילדים יהודים ופולנים.
את אמא הייתי פוגש רק בשעות אחר-הצהריים המאוחרות ,כשהיתה
חוזרת מן העבודה ובאמתחתה אוכל שהביאה עמה מבית היתומים.
לא תמיד חיכיתי לה .כשהרעב התחיל להציק לי בשעות הצהריים והמטבח
היה ריק ,יצאתי עם אכים חברי האוזבקי ועם אחיו הגדול למסע ציד ,להכין
את ארוחת הצהריים .צדנו ציפורי דרור בעזרת קלע (רוגטקה) ,בישלנו את
צידנו במלח ובמים וקינחנו בשזיפים ובאפרסקים באדיבות הבוסתן של
השכנים .שרדנו בדרך כלשהי ,אף שמסביבי ראיתי אנשים נפוחים מרעב,
חזותם רק עור ועצמות ,וילדים שמתו ברעב.
דרך אחרת להשביע את רעבוננו היתה ביקור חטוף בסנדלריה של אבא
של אכים ,בשוק .אחיו הגדול של אכים נעמד ליד דוכן פרי ,שולף בהסתר
כמה פירות ,ומחביאם מאחורי גבו ,ואנחנו עוברים לידו ,כאילו במקרה,
מתחככים בו ואוספים את השלל .ובורחים.
מעולם לא אכלתי כל-כך הרבה תירס ודלעת כפי שאכלתי באותה שנה
באוש .אבא ניצל את עבודתו אצל עצי התות לגדל תירס ודלעת ,שהיו למזון
הבית שלנו .מדי פעם התמזל מזלנו ואבא הצליח להמיר את השניים בעסקת
חליפין עם השכנים שהוסיפה טעמים אחרים לתפריט המשפחה ,בעיקר נאן
(לחם) וליפיושקה (פיתה).
כל אותו זמן לא היתה לי בעצם משפחה .איני זוכר שיחות עם הורי,
ארוחות משפחתיות ,סיפורים לפני השינה .הייתי ילד לבד ,דואג לעצמי,
משחק עם חברים אוזבקים מבוגרים ממני .שעות רבות בילינו במשחקי
בלורות ,כדורי עץ שנקראו סוקי .באוש רכשתי את שליטתי באמנות
הבלורות ,מיומנות שעמדה לזכותי כל שנות ילדותי .שיחקנו גם ב”לנגה”,
פיסת עור עם שערות ארוכות (בדרך כלל שיער עז) ובתחתיתה דבוקה
חתיכת בדיל .היינו בועטים את הלנגה שוב ושוב לגובה ,בטרם הצליחה
להערים עלינו ולנחות על הקרקע .הייתי מגיע לשיאים של שמונים בעיטות
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מגייסים את אבא
לא הספקנו להיפרד מאבא.
היה בוקר רגיל .נובמבר .1943 ,אמא ואבא יצאו לעבודה .אני נשארתי
בבית .לפתע ראיתי קבוצת חיילים רצים ברחוב .והנה ,בין החיילים ,גם
אבא! מבטינו הצטלבו ,אך אבא לא יכול היה לעזוב את הקבוצה ,רק נופף
בידו לפרידה והתמיד בריצה .אמא לא הספיקה אפילו לראות אותו .היא
היתה בעבודה .התברר ששלפו אותו לצבא מבית החרושת .שעות אחדות
אחר-כך כבר נשלח לבית המרחץ (“באניה״) לגילוח ראש וקבלת מדים,
ומשם ליחידה קרבית שהתקדמה מערבה ,לעבר הגרמנים .למזלו שובץ
כמחסנאי בצבא האדום ולא נלחם ממש .הוא אף השכיל לאמץ את נורמות
ההישרדות של החיילים ,וקיבל שעון רוסי תמורת בגדים שלא נזקק להם.
היה זה שעון כיס שאותו “שדרג“ לשעון-יד באמצעות שתי רצועות מתכת
שהולחמו לשעון יקר-ערך ,השמור עמי עד היום.
עכשיו כשאבא כבר לא היה בבית .נותרתי לבדי עם אמא .היא המשיכה
לעבוד עם הילדים ,וגם אני נרתמתי לפרנסתנו ,אף שהייתי רק בן שמונה.
תפרתי מדי יום כאלף שקיות נייר במכונת תפירה ידנית עבור המפעל שבו

מסעו של אהרון דישון משם-לפה

מסביב המה הסער .ברית-המועצות נלחמה על חייה .הפתרון הסופי כבר
היה בעיצומו .הקשר שלנו עם בני המשפחה בפולין נקטע ,לא עוד דרישות
שלום ,לא עוד חבילות סיוע .לא ידענו אז שנשלחו להשמדה ,ויש להניח
שהם לא ידעו דבר על הקורות אותנו.
המלחמה לא הגיעה לאוש ,ובאוש לא הרגשנו אותה .לא שמענו יריות,
רעמי התותחים לא הגיעו עדינו ,אף לא ראינו חיילים.
עד שגייסו את אבא.
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ברצף ,על אף הכאבים במפשעה שלא הרפו ממני.
תושבי אוש סבלו מתערובת בלתי סימפטית של קנאות קומוניסטית
ואיסלאמית ,והכול התנקז בסופו של דבר לשנאת יהודים .הקומוניסטים
ראו ביהודים נציגים נתעבים של הבורגנות הבזויה ,המנצלת את מעמד
הפועלים .קנאי האיסלאם הפגינו כבר אז מעט מאוד סובלנות כלפי מי שלא
חלק את אמונתם.
יום אחד ,בדרכי חזרה מבית הספר ,ראיתי אדם כפות בחבלים מובל
ברחובה של עיר בידי ארבעה אנשים וממרר בבכי .התברר שזה עתה הרשיע
אותו בית משפט מקומי בגניבה וגזר את דינו לכריתת ידו ,לפי מסורת
האיסלאם .האיש היה בדרכו לכיכר העיר לטקס כריתת היד.
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עבד אבא לפני שגייסו אותו.
בעיר החדשה של אוש התפתחה קהילה גדולה של פליטים יהודים.
במהלך המלחמה התיישבו בקירגיזסטאן יותר מעשרים אלף יהודים אשר
נמלטו משטחי ברית המועצות שנכבשו על ידי הגרמנים.
נפתח בית-ספר לילדי הפליטים שהילדים היהודים למדו בו בפולנית.
ואולם בית-הספר היה מרוחק כארבעה קילומטרים ממקום מגורנו .כל יום
הלכתי ברגל בדרך עפר ,ארבעה קילומטרים הלוך וארבעה קילומטרים
חזור .הלכתי יחף כי לא היו לי נעליים .כפות רגלי היו קשות כסוליה .גב כף
הרגל היה שחור ,מרושת בנימי דם שהתייבשו .פעמיים-שלוש עקץ אותי
עקרב צהוב.
העקרב הצהוב הוא אחד העקרבים הארסיים בעולם .שמו הלועזי
 ,deathstalkerדהיינו צייד המוות .הייצור הזה אוגר את הארס שלו בזנבו
ושולח קדימה מלתעות מאיימות .שרץ אנטיפתי שלעתים אורכו עולה אף
על אחד-עשר סנטימטרים.
לא ידעתי להישמר ממנו .הוא תקף אותי כשהלכתי יחף ,ומה שהיה
מפחיד עוד יותר ,פעמים עקץ אותי בשנתי ,מתחת לשמיכה .הוא נהג לסמן
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את מקום העקיצה בעיגול קטן ושחור שבישר כאבי תופת .ניצלתי מעוקצו
בטיפול נוסח אוזבקיסטאן .האוזבקים מיהרו ללכוד את העקרב (שלא היה
זריז במיוחד) מיד לאחר העקיצה ,לחסל אותו במכת פטיש או אבן כבדה,
למעוך אותו ,ולמרוח את הפרשות גופו על הנגע.
וזה עבד.
פרט מעניין ,לימים למדתי בסמינר מפי מורי הפרופ’ שמואל איזנשטדט
שעקרבים אינם יכולים להרוג זה את זה היות והם מצוידים בנסיוב המשמש
כנוגדן לרעלים שמפיץ העקרב התוקף.
עכשיו היכה בי עוד אויב בלתי-צפוי ,מחלת המלריה .כנראה שיתוש
כלשהו ביקש לבדוק דמו של מי סמיך יותר ,והעביר אלי את המחלה מחברי
אכים .התקפי המחלה תקפו אותי מדי שבוע .בלעתי כמויות של חינין –
תרופה מרה כלענה – שהצילו מן הסתם את חיי ,אך כשהבטתי במראה
ראיתי ילד אחר בעל מראה אחר מזה שהורגלתי בו .איבדתי משקל רב ,גופי
כחש ,פני הצטמקו והצהיבו .קיבלתי פנים של סיני מורעב.
כל התקף היה כרוך בעלייה מהירה של חום הגוף .כשהגעתי ל 41-מעלות
חום ,היו טובלים אותי כמה שעות בזרם מים קפואים בפלג שליד הבית.
הדרך היעילה ביותר לצנן את הדם הרותח ,ולהוריד את חום הגוף.
כשהגוף רותח וכולך צמרמורת ,אתה חווה את השהייה במים הקפואים
בשונה מאדם בריא הטובל במי קרח .לא הייתי בהכרה מלאה ,הייתי עבד
להזיותי ולדמדומים ,חסר-תחושה.
גם כשהייתי חולה מאוד לא יכלה אמא להרשות לעצמה להיעדר מן
העבודה .מי שטיפלו בי היו אכים ואמו .אמא היתה בעבודה.
רק כעבור ארבע שנים החלמתי לבסוף מן המחלה ,אבל חברי הטוב אכים
נפטר מאותה מחלה עוד בטרם עזבנו את הבקתה ועברנו לגור בעיר החדשה.
החשש היה שצפוי לי גורל דומה.
לא אהבתי ללכת לבית-הספר .בית-הספר איים עלי ,חיזק את תחושת
הזרות שלי .ביקרתי בבית-הספר לסירוגין .ניחוחות המטבח הם שמשכו
אותי אליו .ארוחות הצהריים ,בדרך-כלל דייסת אורז ,כיפרו במשהו על
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הסבל שהיה כרוך בישיבה ממושכת בכיתה ,האזנה לדברים המשמימים של
המורים (שאת מקצתם לא הבנתי) ,ואת ההתנכלויות של הילדים האוזבקים.
הם היו רודפים אחרי וקוראים לי ז’יד.
בדרך כלל הבלגתי .עד אותה פעם שלא יכולתי עוד להבליג.
חזרתי הביתה מבית-הספר ,ולפתע התנפלו עלי ארבעה אוזבקים בני
גילי .היה עמם כלב חושף שיניים מאיימות ,והם החלו להלום בי .פחדתי,
ואולם יותר משפחדתי ,רתחתי מזעם ,על העלבון וההשפלה .נצמדתי אל
אחד מהם ,הלמתי באגרופי בראשו בחמת-זעם וברחתי.
הילד יצא בשן ועין ממכותי .היו שמועות שלקה בזעזוע-מוח .אמא
חששה מנקמת משפחתו .נאלצנו לעבור דירה לעיר החדשה באוש .דירה?
לא בדיוק .היתה זו יחידת דיור בת חדר אחד שהיתה סמוכה לדירתו של בעל
הבית החדש שלנו .עכשיו כבר ויתרתי על בית-הספר לחלוטין.
בדירה החדשה בעיר החדשה חשה אמא אי-ביטחון ופחדים מאימת
הסביבה .אישה בודדה עם ילד קטן בסביבה אוזבקית עוינת ,בידיעה שלא
רחוק מכאן חיה משפחה אוזבקית אחרת ,חורשת נקם על הפגיעה הקשה
בילדה .חברים הכירו לה יהודי בשם יוז’יק“ ,לוקטור” יהודי ,גבר שותף
לדירה שיגן עלינו.
לאט-לאט השלמתי עם נוכחותו של הגבר החדש בבית .מדי פעם ביקרה
אותו החברה הרוסיה שלו ,אישה יפה ,לבושה היטב ,אם כי בעלת משקל-
יתר.
יוז’יק נהג בי יפה ,עד לסיפור הסכין.
יום אחד הניח יוז’יק סכין חדה על שולחן המטבח .הסכין היתה יקרה
מאוד ללבו ,שכן הוא חרט אותה במו ידיו במפעל הצבאי שבו עבד .הסכין
נראתה לי מוצקה כפלדה ,עד שהתחלתי לשחק אתה ,והיא לא עמדה
במשחקים שלי .הצלחתי איכשהו לשבור את להב הסכין .הנחתי מגהץ על
הסכין בהנחה שיוז’יק יתפתה להאמין שהמגהץ הוא שגרם לשבירת הלהב.
אבל יוז’יק בא הביתה ,ראה את הסכין האהובה עליו בשברונה ,ושטף אותי
בצעקות אימים .די היה בצעקות כדי להצמית אותי למקומי .פחדתי ממנו

פחד מוות ,אף שלא נגע בי אפילו בזרת כף ידו.
באותה שנה דווקא נהניתי הנאה רבה .היתה זו עבורי תקופה נהדרת.
הייתי בן תשע ,ציפור דרור .לא הלכתי לבית-ספר .למדתי את החיים בחוץ,
בחיק הטבע .אף שלא באתי מבית מאמין ,שיחקתי במגרש של אלוהים,
ממש כך.
אוש שכנה בעמק מוקף הרים .מדי פעם טיפסתי במעלה ההר שהתנשא
מעל העיר .על פסגת ההר עמד בית תפילה קטן שרצפתו היתה עשויה בטון
יצוק ובה הוטבעה פרסת סוס ,כנראה שריד מתקופת ממלכת הכוזרי.
באותם ימים טרם הבנתי כמה קרוב הייתי לאלוהים בכל טיול כזה.
על פי האגדה זימן הקב”ה לילה אחד ועידת פסגה עם שלמה המלך
על פסגת ההר החולש על העיר אוש .מישהו מתושבי המקום שלא הכין
שיעורי בית ,שאל את האורח מירושלים לשמו ,והמלך השיב ,בצניעות
בלתי אופיינית“ :אני שלמה” ,אמירה שקוצרה לראשי התיבות “או’ש”.
כך קיבלה העיר את שמה .כך קיבל ההר את השם כס המלך שלמה (Takhi-
 .)I-Sulaimanכך הפך ההר למקום נערץ הן על היהודים הן על המוסלמים.
התבוננתי בנפלאות הטבע שסביבי ,ראיתי כיצד האוזבקים פורשים את
פירותיהם בקיץ על גגות הבתים ,וכך אוגרים מזון מיובש לחורף הקר.
הצבעוניות המגוונת של הפירות והירקות היתה חגיגה לעיניים ,וככל
שהתענגתי על המראות ,כך רציתי לגמוע עוד ועוד.
שנים רבות אחר-כך טיילנו שושה ואני להרי קשקר בטורקיה וראינו
בכפרי האזור מראות דומים .בן-רגע חזרתי לאחור ,אל המראות והריחות
של מקום ילדותי האבודה.
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למלחמה ממש התוודעתי בעצם רק עם סיומה .גם לא נפגשתי עם
זוועותיה .אפילו לוורשה העשנה לא הגענו.
ב 9-במאי .1945 ,כשהצבא האדום חנה בלב ברלין והעולם כולו חגג את
סוף המלחמה ,היינו עדיין באוש ,רחוקים מאוד מן הבית.
העיר חגגה ,וגם אנחנו נסחפנו לתוך החגיגות .הרחובות התמלאו במאות
חוגגים ,בחגיגת ניצחון אחת גדולה ,עם שירה אדירה וריקודים ספונטניים.
והנה הפתעה ,ברחובות העיר ראינו טורים ארוכים של משאיות ענק
בעלות עשרה גלגלים מדגם שלא ראינו כמותו ועליהם עשרות חיילים
צוהלים .התברר שהיו אלה משאיות סטיודבייקר אמריקניות שהאמריקנים
העבירו לברית-המועצות במסגרת תוכנית “השאל-החכר” מרגע שרוסיה
הצטרפה למלחמה נגד הגרמנים ביוני .1941
מעטים בברית-המועצות היו מודעים לגודל הסיוע האמריקני ולחשיבותו.
מכונת ההסברה הסובייטית רוממה ופיארה את ניצחונותיו ונפלאותיו של
הצבא האדום ,והצניעה אמת היסטורית :בלעדי הסיוע המסיבי של המערב,
ספק אם ברית-המועצות היתה מנצחת במלחמה .תצוגת המשאיות ברחובות
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אוש היתה הפעם הראשונה שנחשפנו לפן הזה של המלחמה.
כאשר רוב השטחים החקלאיים של ברית-המועצות היו תחת שליטה
גרמנית ,כאשר הלוגיסטיקה של העברת מזון ממקום למקום לא תפקדה,
ברית-המועצות נזקקה לכמויות אדירות של מזון שיובא מארצות-הברית.
אלמלא אספקת המזון הזו ,מיליונים רבים היו גוועים ברעב ,נוסף על
רבים מאזרחי ברית-המועצות שרעבו ללחם בלאו-הכי .האמריקנים ציידו
את הרוסים במתכות ,בבגדים ,בכל מה שהיה לאל-ידם לעזור כדי לחזק את
הלחץ על הגרמנים ממזרח.
תרומה חשובה היתה האספקה של אלפי משאיות ששימשו הן לאספקה הן
לניוד כוחות הן ככני שילוח של רקטות קטיושות.
אבל את כל זה לא ידענו אותה שעה .האמת היא שזה גם לא כל-כך עניין
אותנו .רצינו רק דבר אחד ,לחזור הביתה.
ואכן ,מיד לאחר חגיגות הניצחון עלינו על רכבת מערבה ,ועמנו כל יהודי
אוש .שלושה שבועות תמימים נסענו ברכבת הביתה ,לכיוון ורשה – והם
היו בעינינו כימים אחדים.
אמא לא הצליחה להשתחרר מן הטראומה של החמצת הרכבת שלוש שנים
קודם-לכן בדרך ממחנה הכפייה מזרחה .תקף אותה פחד נורא שלא תצליח
להתמודד בכוחות עצמה עם תלאות הדרך ,ויוז’יק נענה לבקשתה להצטרף
למסע.
מאתיים וחמישים אלף יהודים חזרו בדרך זו מן המזרח לפולין .היתה
זו רכבת משא שבה הוצבו דרגשים לשימוש הנוסעים .עלינו עם חפצים
אישיים מעטים ,פשוט לא היה מקום ליותר .על הרציפים בתחנות העצירה
של הרכבת עמדו זבנים ומכרו ככרות לחם ,ופיתות .הארוחות שלנו היו
חדגוניות ,ליפיושקה (סוג של פיתה) ,חריץ גבינה וכוסות חרס של מים
רתוחים (קיפיטוק) .אין תה ואין ציקוריה .אין פירות ואין ירקות.
בכל פעם שהרכבת עצרה לא יכולנו לדעת מה משך העצירה .פעמים
עצרה דקות אחדות ,פעמים נמשכה העצירה שעות .לעתים ,כשההמתנה
התארכה ,לא יכולתי לעמוד בפיתוי וירדתי מן הרכבת.
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כך קרה שכמעט נשארתי מאחור .אדני מסילת הברזל הונחו על תלוליות
של סיגי פחמים ואני ירדתי אל תחתית התלולית .לפתע ,ללא כל התראה,
הרכבת החלה לנסוע .טיפסתי במהירות על התלולית ,אך סיגי הפחמים
הידרדרו מטה ,ואני החלקתי עמם .אני לא יודע מהיכן שאבתי את הכוחות,
אבל בשארית כוחותי הצלחתי לטפס על התלולית ולדלוק אחר הרכבת.
מישהו בקרון האחרון הושיט לי יד ,ומשך אותי פנימה ממש ברגע האחרון.
ניצלתי.
שלושה שבועות נסענו ,יום לילה ,חצינו נהרות אדירים ,גשרים ענקיים,
שדות מוריקים ויערות-עד.
שנתיים לא שמענו דבר מאבא .מאז הגיוס .פה ושם קיבלנו אותות חיים
מאנשים שראו אותו ,אבל לא היה קשר ,לא קיבלנו ולו מכתב אחד .אבא,
לעומת זאת ,הצליח לקבל מאתנו דרישות שלום ,וידע שאנחנו בדרך .כל
יום עמד בתחנת הרכבת ,מחכה לבואנו ,לא יודע מתי נגיע ,עד אשר נפגשנו.
הוא קיבל את פנינו לבוש מדי קצין פולני.
שפר מזלו של אבא .לא זו בלבד שיצא מן המלחמה בחיים ,הוא גם זכה
בשני אותות הצטיינות .במהלך המלחמה הקימו הסובייטים יחידות פולניות
בתוך הצבא האדום ,ואבא הועבר לאחת מהן כקצין תותחנים .על מה ולמה
זכה בהצטיינות איני יודע ,אולי משום שאבא עצמו מיעט לדבר על כך,
כאילו ביקש לחתום את הפרק הזה ולא לפתוח אותו מחדש.

תעודת קצין של אבא

אבא במדי הצבא הפולני

נסענו עם אבא (ויוז’יק) לפרושקוב ,עיירה במרחק של עשרה קילומטרים
מוורשה ,מקום המפקדה של אבא .שיכנו אותנו במבנה שבו התגוררו
בעבר גרמנים ,ושם גיליתי בעליית הגג אוצר בלום של משחקים לילדים
– אופניים עם חישוקים בלבד ,ללא צמיגים ,שעליהם הפלאתי לרכוב תוך
רעש נוראי על כביש רצוף אבנים (בסגנון אקרשטיין) .היו שם גם קלפים,
רכבות ,מכוניות ,בובות וספרי ילדים צבעוניים שהקסימו אותי אף שלא
ידעתי לקרוא בהם אף לא מילה אחת.
היה זה בית המגורים הראשון – בית ממש  -הזכור לי מאז עזבנו את
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אני ליד קרון כדוגמת קרונות
המסע של אז ,מוזיאון ארץ-
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סימיאטיץ’ .בזיכרוני התגוררנו תמיד בצריפי עץ ביער או בבקתות עלובות
אצל האוזבקים .בפרושקוב היה לנו בית חדש ,דירה עם חדרים מרוהטים.
הרביתי לרכוב בשדות על אופני נטולי הצמיגים ,שיחקתי עם ילדים פולנים
בשכונה .סוף-סוף לא נזקקתי לשפה האוזבקית כדי ליצור קשר עם ילדים
אחרים.
אבא רצה מאוד לנסוע עוד פעם אחת לסימיאטיץ’ ,לראות מקרוב מה עלה
בגורל הבית ובית-החרושת ,אולי קרה נס ונותר מישהו מבני המשפחה.
ואולם ידידים מנעו זאת ממנו .די בכך שיראו את פרצופך בעיירה ויהרגו
אותך ,הזהירו אותו .הפולנים עצמם רוצחים יהודים המבקשים לחזור
לבתיהם בפולין .אבא השתכנע ,וויתר .אחרי ששרדנו שש שנות מלחמה
הוא לא רצה להעמיד את סובלנותם של השכנים הפולנים במבחן.
(אגב ,כשביקרנו בארכיון היהודי בוורשה בשנת  1999גילינו את כרטיס
התושב שלנו בפרושקוב ובו רשם אבא את כתובת מגוריו הקבועה במפעל
בסימיאטיץ').
אבא נתפס לטעות הטראגית של רבים וטובים מרבע מיליון פליטי
השואה שחזרו עכשיו לפולין .גם הוא האמין בתחילה שהם חוזרים הביתה,
שיוכלו לחדש את החיים שנקטעו באכזריות שש שנים קודם-לכן .אמת
ויציב ,רבבות פולנים סייעו ליהודים ,הצילו ,החביאו ,סיכנו את עצמם ואת
משפחותיהם ,ואף זכו בתארים של חסידי אומות העולם .ואולם רבבות
אחרים רצחו יהודים במו ידיהם והסגירו יהודים לידי הנאצים ,לרוב תמורת
בצע כסף .המיליונים שבאמצע לא עשו מאומה ,לא נקפו אצבע.
עכשיו טפחה המציאות בפניהם של היהודים התמימים .אפילו עכשיו,
כשהגרוע מכל כבר היה מאחור ,הקשיחו הרוב הגדול של הפולנים את לבם.
די היה להם באלף שנים עם היהודים .לאחר שהגרמנים השמידו את רוב
יהודי פולין ,לא רצו הפולנים אפילו באוד המוצל מאש .שיאה של שנאת
הפולנים לפליטים היהודים היתה במעשה הטבח בעיירה קלצה ,פחות משנה
לאחר שובנו לפולין .המון מוסת עשה שפטים בארבעים ושלושה יהודים,
ובהם תינוקות בני יומם ,זקנים ,נכים ונשים הרות.

למעלה ,לוח הכתובת על הבניין
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בדרך למרסיי
המפגש הראשון שלנו עם בני משפחה אחרי המלחמה היה מקרי .אל מקום
מגורינו בפרושקוב הגיע שליח מטעם הסוכנות היהודית לעזור בארגון
עלייתם של ניצולי השואה .התברר שהשליח ,יוסקה ,היה ממש משפחה,
בעלה של בוניה ,בת -דוד של אמי טובה ,חבר קיבוץ רמת-רחל ,נציג של
ארץ-ישראל המתחדשת ,הפנים האחרות ,המחייכות ,של העם היהודי.
יוסקה ידע שטובה אמי ובני משפחתה שרדו את השואה ,הוא חיפש
אחריהם ברשימות הניצולים של ארגון הג’וינט ,וכך גילה את כתובתנו.
יוסקה צמח על הענף במשפחה שהגרמנים לא הצליחו לגדוע .בוניה
אשתו היתה בתו של יעקב ,אחיו של ראובן ,אביה של טובה אמי .יעקב היה
היחיד מחמישה אחים שהקדים את השואה ועלה ארצה בשנת  .1935ארבעת
האחרים ,ובהם ראובן ,סבא שלי ,אביה של אמי ,נשארו בסימיאטיץ’ ונרצחו.
באותם ימים לא היה ברור לנו כלל ועיקר שנעלה ארצה .היינו כפסע
מנסיעה לארצות-הברית .בן-דוד של אמא שחי בארצות-הברית שלח לנו
סרטיפיקטים ואף הפקיד עשרת אלפים דולר כדי להביא אותנו לשם.
אבל יוסקה ידע לדבר על לבה של אמא :תעלי ארצה ותחזרי להיות
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הטבח בקלצה זירז את יציאתם של היהודים מפולין .בתוך שנתיים-
שלוש התרוקנה פולין מכל היהודים שחזרו אליה אחרי המלחמה .רובם עלו
לישראל בגל עלייה שנמשך עד  .1949תקופה זו נודעה בהיסטוריה הציונית
כ”תקופת הבריחה”.
הטבח בקלצה היה קו פרשת המים .הפליטים היהודים ש”חזרו הביתה”
מברית-המועצות הבינו שאין מה לעשות בפולין.
עכשיו גם למדנו מה עלה בגורלה של קהילת סימיאטיץ’.
הגרמנים שבו וכבשו את סימיאטיץ’ ב 25-ביוני  ,1941ובו ביום
הוציאו להורג שבעה יהודים מחוץ לעיירה .בימים הראשונים לכיבוש
חויבו יהודי סימיאטיץ’ לשאת טלאי צהוב ,תנועותיהם הוגבלו ,והם
גויסו לעבודת כפייה .הגיוס לעבודת הכפייה הסתיים לעתים ברצח.
בעיירה הוקמה מועצת יודנראט של שלושה-עשר חברים .על היודנרט
הוטל לגבות תשלומי דמי כופר ולגייס יהודים לעבודת הכפייה.
ב 1-באוגוסט  1942הועברו יהודי סימיאטיץ’ לגטו מגודר .גדר בית החרושת
של משפחת דייטש שימשה כגבול של אחת מצלעות הגטו .לגטו צורפו
גם יהודים ממקומות אחרים ,וכך נדחסו בו בצפיפות קשה קרוב לשבעת-
אלפים יהודים.
ב 2-בנובמבר  1942הקיפו הגרמנים את הגטו והותירו אותו מכותר שבוע
ימים .כמה צעירים הצליחו להימלט .חברי המחתרת שנותרו בגטו רצו
לתקוף את הגרמנים ,אך נרתעו לנוכח התנגדותם של רבים מהתושבים.
בשעות הבוקר ב 9-בנובמבר  1942גורשו מרבית היהודים ,כ 4,500-בני
אדם ,למחנה ההשמדה טרבלינקה.
כמאתיים ותשעים יהודים קפצו מהרכבת .כמאה וארבעים מהם הצליחו
להימלט ,והשאר נורו למוות או חזרו אל הגטו בלית-בררה.
הגטו חוסל סופית -ב 12-בנובמבר  1942ואחרוני תושביו גורשו לטרבלי�נ
2
קה .החיפושים אחר מסתתרים ורציחתם נמשכו עד סוף .1943
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אני עם יוסקה ובוניה,
עין-כרמל ,פסח1993 ,
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הבחורה הנאהבת של פעם ,כל הצברים היפים והגיבורים יחזרו אחריך .אמא
היתה אישה יפה ,צעירה-יחסית ,בת שלושים וחמש ,והמחמאות עשו את
שלהן .אמי נשבתה בקסם הכתרים הרומנטיים שקשר יוסקה לארץ-ישראל
והעדיפה אותם על פני האפשרויות הבלתי-מוגבלות של אמריקה .היא זכרה
לטוב את דורקה לויתן ,חברתה הטובה מימי הגימנסיה ,שאותה פגשה בעת
ביקורם בארץ בשנת  .1934ועמה קיוותה לחדש את הקשר .הורי הניחו
שכשם שהוריהם עזרו לנזקקים בתקופה שהיו בעלי אמצעים ,כך יהיה מי
שיעזור להם עכשיו ,כשהקערה התהפכה על פיה.
אבא הבין היטב שאין לנו עוד מה לחפש בפולין .וכי החלופה האמיתית
היא ארץ-ישראל .הן אבא הן אמא דיברו היטב עברית .אנגלית לא ידעו
כלל ,וכך ויתרו על החלום האמריקני שלו סגדו רבים מניצולי השואה.
היתה עוד סיבה לכך שהורי החליטו לעלות ארצה .הם האמינו שבארץ
ממתינות להם קרקעות יקרות ,ולאמונה הזאת היה בסיס .כאשר ביקרו הורי
בארץ לפני המלחמה היה ממון רב באמתחתם ,כדי לרכוש קרקע שתשמש

צילום הסרטיפיקאט

אותם כאשר יעלו ארצה ביום מן הימים .משה סמילנסקי ,איש הקרן הקיימת,
רכש עבורם מאתיים דונם קרקע באזור עזה ועוד קרקעות בנגב .עתה הציע
יוסקה שכאשר יעלו ארצה יוכלו לממש את בעלותם על הקרקע .הוא לא
ידע שבינתיים התיישב קיבוץ אורים על הקרקע שרכשו.
היות שהורי שלטו היטב בעברית ,המליץ יוסקה לגייס אותם למפעל
העלייה כמדריכים אחראים על יתומים פליטי שואה שקובצו במסגרת
שנקראה “קיבוץ דרור” .הסוכנות היהודית אספה אותם ממנזרים ומכפרים
בפולין לשם הצליחו להגיע בכוחות עצמם ממקומות מסתור ומן היערות.
שבעים ושלושה יתומים חולקו לקבוצות-משנה של כתריסר בכל קבוצה,
לפי הגיל ,עם מדריך בראש כל קבוצה .כל קבוצה היתה מעין משפחה,
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הורי עם ילדים בקיבוץ דרור ,רוזנהיים1947 ,
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ליתר דיוק ,תחליף למשפחה שכבר לא היתה .אבא היה המדריך של
הקבוצה הגדולה של הבוגרים .ואולם ,היות שהיה המבוגר שבין המדריכים,
הוא נחשב למדריך הראשי ,אבא של כולם .אמא הדריכה את המתבגרים
הצעירים .המדריכים הצעירים היו בוגרי תנועות הנוער בפולין.
שנים רבות שמרו אמא ואבא אלבום ובו תמונות החניכים .מאחורי כל
תמונה רשמו הילדים דברי תודה חמים על מה שעשו למענם .יש לזכור,
רובם הגדול של הילדים האלה לא ידעו חום ואהבה בשנים האחרונות,
הם ידעו רק מלחמה נואשת של הישרדות ,והנה באו אמא ואבא והיו להם
כהורים ,הרעיפו עליהם את כל הטוב שנמנע מהם ,דווקא בגיל שילד נזקק
להם יותר מכול.
אמא ואבא היו המדריכים יחידים שהיו נשואים .הייתי הילד היחיד
בקיבוץ שהיו לו הורים ,אבל בהסכמת הורי הורחקתי מהם ,והציבו אותי
בקבוצת ילדים בני עשר בהדרכתה של מיה.

אמי עם קבוצת החניכים שלה ,שורה אמצעית רביעית משמאל

אבא עם הקבוצה שלו ,במרכז התמונה .אני מתחתיו ,משמאל
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נצטוויתי להסתיר את עובדת היותי בנם של זוג המדריכים בקיבוץ ,כדי
שהיתומים לא יקנאו בי ,ואף אסרו עלי לקרוא להם אבא ואמא .שנה וחצי
לא ראיתי את אבא במהלך המלחמה ,והנה עכשיו ,לקחו לי את אבא בפעם
השנייה .עשו אותי יתום בעל-כורחי.
קשה היה לי בכך .הריחוק שנכפה עלי מהורי עשה את שלו ונשאר שם גם
שנים אחר-כך .התחברתי לילדים ,למדריכה מיה ,וזו היתה משפחתי .אמי
ואבי התחברו לשאר אנשי הצוות .הם הרגישו שזכות גדולה נפלה בחלקם
לשמש תחליף אמא ואבא לילדים שהוריהם נספו בשואה ,לפיכך הרעיפו
הרבה חום ואהבה על הילדים המסכנים הללו .עד שחשתי ששכחו אותי
בדרך .אף שהנתק הזה כאב לי מאוד ,מעולם לא שוחחתי אתם על כך.
יצאנו לדרך .לא היו עמנו מטלטלים רבים .העמסנו כמה חפצים בתרמיל-
גב על גבו של אבא .בתרמילי הקטן צררתי את אלבום הבולים שהתחלתי
לאסוף עוד ברוסיה.
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התחנה הראשונה שלנו היתה בוואלבז’יך (ולדנבורג) שבחבל הסודטים,
בדרום-מערב פולין ,ממש על הגבול עם צ’כיה.
חבל הסודטים התרוקן מיושביו הגרמנים .אלפי בתים של גרמנים נותרו
ריקים ,דלתותיהם נפרצו בידי פליטים שחזרו מן המזרח בידי תושבי המקום,
פולנים וצ’כים ,שניצלו את ההזדמנות לשדרג את מגוריהם על חשבון האויב
הגרמני .כזכור ,סיפחו הגרמנים את הסודטים לגרמניה בשנת  .1938באזור
חי ממילא מיעוט גרמני גדול ,ועם הסיפוח ניתן האות להתנחלויות גרמניות
רחבות היקף.
עכשיו התהפך הגלגל וגם חבל הסודטים היה זירה לאחד ממעשי הטרנספר
הגדולים בהיסטוריה .כמעט שלושה מיליון משלושה מיליון וחצי גרמנים
שחיו בחבל נאלצו לעזוב את בתיהם .היתה זו הנקמה המתוקה של הצ’כים
על אינוסה של ארצם לאחר ועידת מינכן.
פה ושם ראינו עדיין גרמנים שטרם הספיקו לעזוב ,גוררים אחריהם
עגלות-עץ ובהן ערמו מטלטלים שהצליחו לחלץ.
קודם שהמשכנו בדרכנו פינקו אותי הורי בנעליים חדשות ,חומות ,גבוהות.
היתה זו הפעם הראשונה שזכיתי בנעליים חדשות מאז פרצה המלחמה.
ברוסיה הלכתי יחף רוב הזמן.
בוואלבז’יך התכנסנו קבוצה גדולה של ניצולים .בשעת לילה מאוחרת
חצינו את הגבול לצ’כיה ,הולכים כעיוורים בשיירה ארוכה אחרי מבריחי
גבולות מתוגמלים-היטב .כל הלילה פילסנו את דרכנו ביער עבות ,בעליות
ובמורדות ,מסביב חושך צלמוות וקור מקפיא-עצמות .עצי היער נעו
בפראות ברוח הקרה .אבא ,אמא ,ואני לידם צעדנו בראש המסע ,מאחורינו
השתרכו שבעים ושלושה ילדים ומדריכיהם .אני זוכר תחושה קשה של
פחד אימים .הסערה שליוותה אותנו רק העצימה את תחושות החרדה שהיו
לכולנו ממילא נוכח ההליכה אל הלא-נודע.
עם עלות השחר היינו בצ’כיה .עכשיו עברנו במשאיות ממחנה למחנה,
סביבנו המוני חיילים אמריקנים ,עד שהגענו לווינה .בווינה שיכנו אותנו
במבנה מגורים ענק ליד כנסייה גדולה.
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נשארנו בווינה כחצי שנה.
ניצלנו את ההזדמנות לטיולים רבים בווינה ובהרים שסביבה ,אם כי הייתי
חולני למדי ורזה מאוד .כמה חודשים בלבד לאחר שהסתיימה המלחמה,
והנה ראו עיני את ערוץ החיים הטובים .בתים כפריים נאים על גדות נהרות,
אוכל מצוין ואוכלוסייה שהתאוששה מהר למדי מן המפלה במלחמה.
הלאה .מווינה לזלצבורג ומשם למחנה צבאי גרמני נטוש בעיר רוזנהיים.
ברוזנהיים נחשפתי שוב למחלת הקדחת .מחלתי החמירה והעבירו אותי
לבית-חולים במינכן שבגרמניה .שם פגשתי בפעם הראשונה בחיי נאצים,
רופאים שהמשיכו לשרת בבתי החולים בלית-בררה ונאלצו לטפל בחולים
שעד לא מכבר נחשבו תת-אדם ,ובהם ,שומו-שמים ,אפילו חולים יהודים.
נפלאות דרכי הגורל .רק לפני זמן קצר שרדתי את המלחמה הנוראה
והתאחדתי שוב עם אבא .והנה ,מחלה קשה איימה על חיי ,ואני מבקש
למצוא מזור דווקא בבית-חולים גרמני ,דווקא בגרמניה ,התגלמות הרוע
האנושי ,ודווקא מידי רופאים נאצים ששירתו אותה גרמניה רעה.
הייתי חולה למדי ,עם כתם בריאות שאיים על כל מערכת הנשימה שלי.
סבלתי עדיין מהשלכות מחלת המלריה שאיימה על מערכת הדם ועל תפקודי
הכבד .ואולם המחלה לא הפחידה אותי .מוות לא היה משהו בלתי מוכר.
גם באוזבקיסטאן וקירגיסטאן ראיתי אנשים נפוחים מרעב מתים ברחובות.
שכבתי באולם גדול ובו כעשרים חולים .אחד השכנים שלי למיטה היה
איש מבוגר ששר אריות שלמות מאופרות ,וכך עזר לגרש את המחשבות
הרעות .ואולי רק דימיתי את הדבר? הרי רוב הזמן שכבתי במיטה קודח
ולעתים אף חסר-הכרה.
קיבלתי טיפול אלים .הזריקו לי זריקות חינין ישר לווריד ,מהלומה
שבקושי התאוששתי ממנה .כתוצאה מן הזריקות נכנסתי לתרדמת שנמשכה
כמה שבועות.
בוקר אחד התעוררתי במיטה ענקית עם מצעים לבנים ,בוהקים ,בחדר
בלתי-מוכר ,ואנשים זרים מטפלים בי .גם הזיכרונות האלה מטושטשים
ואינם ברורים ,אבל כשהתעוררתי מצאתי שמזוזה קטנה תלויה על צווארי.

לא ידעתי אז מהי מזוזה ,אבל שמרתי אותה עמי כקמע שליווה אותי כל
הדרך ,ומלווה אותי עד היום.
בדיעבד התברר לי שהייתי קורבן לניסויים קליניים .באותם ימים חזרו
לגרמניה שבויים משוחררים שלקו אף הם במלריה .הרופאים ניסו על
החולים טיפולים חדשניים במחלה .גם אני “זכיתי” לטיפול כזה .נראה
שהניסויים לא היו חוקיים ,שכן כמה מן הרופאים נשפטו ונדונו למאסר
בן שנתיים וחצי .יחד עם זאת ,ייאמר שמאז הטיפולים שקיבלתי בבית
החולים ,לא חזרה המחלה לתקוף אותי ,והבראתי מצרה זו .לפחות במקרה
שלי הניסויים הצליחו.
מבית החולים העבירו אותי שני חיילים אמריקנים לבית החלמה .התברר
שהם היו יהודים .הם אלה שענדו את המזוזה על צווארי ,המלאכים הפרטיים
שלי .התקופה הזו זכורה לי כתקופת נדודים מבית החלמה אחד לשני,
מבאד-ווריסהופן לבאד-הרצבורג ומשם לבאד-רייכנהאל .את אחד מבתי
ההחלמה ניהלו נזירות .אני זוכר את מדיהן הצחורים ,את סדר היום הנוקשה,
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ואת התפילות שליוו את הנזירות – ואת הילדים המחלימים – מבוקר עד
ערב .כשראיתי שהכול סביבי מתפללים ,התפללתי גם אני .כרעתי ברך לפני
המיטה והצטלבתי .הרי התפילה הנוצרית לא היתה זרה לי עוד מן הימים
שבהם הצטרפתי אל הנאני שלי לתפילות יום ראשון בכנסייה.
גם בתקופת בתי ההחלמה הייתי לבדי .אמא באה לבקר אותי מדי פעם
בפעם .אבא משום-מה לא בא.
ובכל-זאת ,היתה זו תקופה יפה .נגמלתי ממחלותי ,לפי שעה .עשינו חיים.
הרבינו לטייל ,לעסוק בספורט ,החלקה על קרח ,משחקים ,והבוגרים יותר

אני בבאד-ווריסהופן

אמא באה לבקר

עם חברים בבאד-ווריסהופן,
אני משמאל
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ביקור עם המשפחה
בווריסהופן1972 ,
אני בתקופת החלמתי1946-1947 ,

בילו במסיבות .לא למדנו ,דיברתי רוסית ופולנית בשטף ,אך לא ידעתי
קרוא וכתוב .היה לי כיף .לא הבנתי מדוע צריך להמשיך לארץ-ישראל.
והנה ,דווקא כאשר נקשרתי בקשרי חברות עם ילדים רבים ,היה עלי לחזור
למחנה רוזנהיים.
את ליל הסדר חגגנו ברוזנהיים ,ליל הסדר הראשון הזכור לי .ישבנו ליד
שולחנות ארוכים ,מסביבי שרו “הנה מה טוב ומה נעים ,שבת אחים גם יחד”,
ואני לא הבנתי את פשר המילים ,גם לא הבנתי על מה ולמה הם שרים .הכול
נראה לי משונה ,לא שייך .דווקא היין דיבר אלי .מישהו טרח למלא את
המסטינג שלי בעוד ועוד יין ,ואני שתיתי ושתיתי ,עד שהשתכרתי לחלוטין,
ונתקפתי כאב ראש איום ונורא.

ביקור ברוזנהיים1972 ,
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אילו אמרו לי בטרם הסתיימה המלחמה כי יום יבוא ואבקר בלוע הארי,
באחד המקומות החביבים על אדולף היטלר ,הייתי מן הסתם רואה בכך
בדיחה לא מוצלחת.
בשבילי אדולף היטלר היה בראש ובראשונה דיוקן על בולים .בתוך מרוץ
ההישרדות של השנים האחרונות לא הבנתי אל-נכון מה באמת קורה ומיהן
הנפשות הפועלות .לא הבנתי את גודל האסון ,לא הבנתי את משמעותם של
הדברים.
אבל עכשיו יצאנו לבקר בקן הנשרים של היטלר ,מעון הקיט של הצורר,
בית מידות מפואר על פסגת האוברזלצברג ,בגובה  1,834מטרים ,סמוך
לגבול עם אוסטריה.
המבנה הוקם עבור היטלר כמתנת העם הגרמני ליום הולדתו החמישים
בשנת  1939בעלות אסטרונומית .למרות מיקומו האטרקטיבי והנוף המרהיב
הנשקף ממנו ,היטלר ביקר במבנה רק חמש פעמים במהלך המלחמה ,וגם
אז שהה בו רק לזמן קצר .ואולם בכל-זאת ,מראה המקום השתמר בזיכרון
ההיסטורי ,אולי הודות לסרטים שתיעדו את ביקוריו ונמצאו אחרי המלחמה,
ובהם נראו הפיהרר ופמלייתו ,ובהם גם פילגשו אווה בראון והכלב בלונדי
על מרפסת המעון.
כמעט בבת אחת טולטלתי מן השפל של בית החולים ומחנה העקורים
במינכן אל המקום הכי יפה שבו ביקרתי אי-פעם .היתה זו חוויה מדורגת,
כריצה שתחילתה מתונה ,מואצת באטיות ,ושיאה ריצה של שכרון חושים.
פתחנו בהפלגה בספינת טיולים על אגם קניגזה ,מרחק כשמונה קילומטרים
מדרום לקן הנשרים .על הספינה עמדו מחצצרים ,תקעו בחצוצרה ,והדי
התרועה קיפצו בין צוקי ההרים המקיפים את האגם ,כאילו ביקשו להכריז
על פתיחת המערכה הדרמטית במחזה ,העלייה לאוברזלצברג.
אוטובוס הסיע אותנו בדרך מתפתלת וצרה מעל ערוץ צר ועמוק ,עד
לתחנת המעלית שהעלתה אותנו למעון עצמו .המעלית היתה ענקית,
קירותיה מחופים במראות .הנוסע שלמענו הותקנה המעלית ,אדולף היטלר,
סבל מקלסטרופוביה .המראות נועדו ליצור עבורו אשלייה נעימה של מרחב.

המעגל נסגר .פחות משנתיים לאחר נפילתה של גרמניה הנאצית ביקרנו
כתיירים במעוזו של מחולל גרמניה הנאצית .התפעלנו מן הנוף עוצר
הנשימה ,אבל ספק אם באמת התרגשתי מגודל המעמד .הייתי ילד בן
שתים-עשרה שלא ידע להעריך את עוצמת החוויות שעבר.
דווקא כשירדנו למטה קרה מפגש שנחקק בזיכרוני ,עם בחור צעיר ,ניצול
שואה מפולין .מה אתה עושה כאן? שאלו אותו“ .אני בא למקום הזה פעם
בשנה ,כדי להשתין על ההר של היטלר ,שיידע שהוא מת ואני חי”.
שוב נוסעים .נסענו במשאיות של צבא ארצות-הברית ,שיירות ארוכות
של משאיות ,נסיעה רצופה בימים ובלילות ,שוב ושוב חוצים גבולות ,בדרך
לנמל מרסיי שבצרפת.
הנה עוד זיכרון טוב מתקופת המסע למרסי :קיץ .1947 ,עצי פרי לצדי
הדרכים ,עמוסים לעייפה בתפוחים ובאגסים .הושטנו ידיים והם ממש ניתרו
הישר אל תוך המשאית .מתישהו במהלך הנסיעה למרסי הביא מישהו סלים
של תאנים ירוקות ,וטעמן טעם גן-עדן .מעולם לא אכלתי תאנים טעימות
כל-כך .עד היום זה הפרי האהוב עלי ,עד היום אני שב ומנסה להתחבר אל
טעמן המופלא של אותן תאנים בדרך למרסיי.
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הגענו לתחנת הגבול בין גרמניה לצרפת .מהומה רבתי .מאות אנשים ירדו
מן המשאיות ,התרוצצו בצד הדרך ,התחושה היתה של אי-סדר מוחלט ,ואני
בשלי.
מיה ,המדריכה שלנו ,קפצה מן המשאית ,הזהירה אותנו שלא נזוז ,והתחילה
לחפש את החפצים שלנו שהיו פזורים בין כמה משאיות לאורך השיירה.
שעה ארוכה סבבה מיה בין המשאיות ,מחפשת את החפצים ,וכשמצאה
אותם ,התקשתה למצוא מישהו שיעזור לה להעביר אותם למשאית שלנו.
וכשמצאה סוף-סוף ,התברר לה שהילדים ניצלו את ההזדמנות ,ירדו מן
המשאית ,איש לעיסוקיו.
“אנו מגיעים למכונית ו ...הילדים אינם ,אין אף אחד .ריקה הקן ,והציפורים
פרחו להן ...מתברר כי מישהו נתן פקודה לצאת ,והילדים יצאו ,נפוצו לכל
עבר ,ואתה ,לך לחפש . . .אני מתרוצצת בקרב המון האדם השוקק ומבקשת
אחר ילדי .הנה הם מופיעים התכשיטים שלי .אחד אחר שני .זה מחפש את
תרמילו ,אחד אולרו אבד לו ,שלישי רץ סתם להנאתו באוויר הצח ,ורביעי
התיישב על אחת האבנים שבצדי הדרך ,ראשו על ברכיו ,והוא שוקע בשינה
עמוקה .במקהלה אנו קוראים לילדים ,והם מופיעים אחד אחד .אני עורכת
את הילדים למפקד ,סופרת ומונה ,חוזרת וסופרת ומונה – תמיד אותה
התוצאה; ילד אחד חסר במניין .מי הוא החסר? הרי זה אהר’לה הזאטוט,
השובב הקטן .אנו חוזרים וקוראים בשמו של אהר’לה ,אך אין עונה .אחד
האחראים על השיירה רואה אותי בצרתי ,ניגש שנית למכונית שלנו ובודק,
שמא נשאר הילד שם ,נחבא בין ערימות הפחים והצמיגים הוא חוזר תוך
משיכת כתפיו – איננו .אני מפצירה בו שיבדוק שנית .הלה נענה לי ,מטפס
על ערימות הצמיגים ,מסתכל לתוך החלל – והנה שוכב לו אהר’לה ,כבתוך
באר עמוקה ,שקוע בשנתו”.
(ברכה חבס ,הספינה שניצחה ,עמ’ )266-7
התחנה האחרונה במסע היתה בנמל הדייגים הקטן סט שליד מרסיי.
כעשרה ימים שהינו בעיירה הקטנה הזו ,מכינים את עצמנו לקראת שיאו
של המסע הארוך – ההפלגה ארצה.

תמונות שצולמו בתום
המסע באירופה,
לפני העלייה על
ה”אקסודוס”
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“אקסודוס” והתלאות שאחריה
קבוצות-קבוצות עלינו על ספינת נהרות קטנה ,עשוית-עץ ,כל אחד עם
תרמיל על גבו“ .יציאת-אירופה תש’ז” או “”אקסודוס”  ”1947או “פרזידנט
וורפילד” בשמה המקורי ,היתה ספינת נהר בעלת גחון שטוח שהילכה בעבר
על נהר המיסיסיפי ,ונבנתה להסיע שש מאות נופשים לכל היותר.
עכשיו הצטופפו על הספינה הרעועה  4,534ניצולי שואה ,ובהם גם
היתומים ,בני חסותם של אמא ואבא ,והמדריכים צביה ,אייזיק ומיה.
בריטניה הגדולה סגרה את שערי ארץ-ישראל ,אמרה “אין-כניסה” לאלפי
הפליטים הנואשים מאירופה .המוסד לעלייה ב’ רכש את הספינה בת 1,814
טונות בארצות-הברית ,כדי לקרוא תיגר על סגירת השערים.
התוכנית המקורית היתה להגיע לחופי הארץ מכיוון מצרים ,לנצל את
הגחון השטוח כדי לנחות עם הספינה על החוף ממש ,מבלי להזדקק לסירות,
ובכך לחסוך את המבצע המסובך של הורדת אלפי בני אדם .למצער ,אם יגלו
הבריטים את הספינה בטרם תגיע ארצה ,או-אז ינסו להעמיד את ה”לא”
הבריטי במבחן הומניטרי ולפרוץ את ההסגר שהטילו על חופי ארץ-ישראל.
יצאנו לדרך מנמל הדייגים סט שליד מרסיי בחמש לפנות בוקר  11ביולי,
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ביום העשירי הסיעו אותנו לנמל כמאה ושבעים משאיות עמוסות פליטים,
ופרקו את המטען האנושי שבע התלאות אל בטן האונייה.
אגב ,קודם שיצאנו לדרך חזרנו לשם המשפחה המקורי שלנו ,בתיקון קל,
עכשיו היינו דויטש ,שם המשפחה שנשאר עמי עד לנישואי.
מעתה ואילך החלפנו כמה וכמה פעמים את שם המשפחה ,לפי הנוחות.
אפילו את השם שלופסקי הלבישו עלינו פעם ,כנראה שמה של משפחה
כלשהי שעלתה ארצה באופן חוקי.

מאהרונצ’יק לאהר’לה

מאהרונצ’יק לאהר’לה

68

69

מסעו של אהרון דישון משם-לפה

מסעו של אהרון דישון משם-לפה

 .1947ההגנה שילמה מיליון דולר לנתב מקומי לנתב את הספינה אל
מחוץ לנמל ,אך הנתב לא הגיע לשעת המפגש שנקבעה .אייק אהרונוביץ,
קברניט הספינה ,בן עשרים ושלוש בלבד ,החליט להרים עוגן בכל מחיר
ולצאת לדרך ,קודם ששלטונות צרפת יחסמו את דרכה של הספינה לבקשת
הבריטים.
לשעה קלה נראה היה שנתקענו .אייק לא הכיר את הנמל ,והספינה עלתה
על שרטון ביציאה מן הנמל .המזל הוא שכשם שהצליחה לעלות עליו ,כך
הצליחה גם לרדת ממנו ולהפליג אל הים הפתוח.
התוכניות לנחיתה חשאית על חופי הארץ התבטלו כבר מתחילה ,שכן
מיד לאחר שיצאה הספינה מן הנמל עקבו אחריה מפציץ בריטי ואוניות סיור
בריטיות שליוו אותנו עד לחופי הארץ.
ההפלגה היתה קשה .שישה ימים של קריעת הים התיכון .קשה היה
להסתגל לצפיפות הנוראה ,לרחצת הבוקר עם מים קרים ומלוחים ,למזון הקר
מקופסאות שימורים וחפיסות ביסקוויטים עבשים .רוב הנוסעים הצטופפו
בבטן האונייה .בחלל שבבטן האונייה הוצבו מאות דרגשים ששימשו לנו
מיטות .הצטופפנו חמישה בכל דרגש .רבים נזכרו בדרגשים של מחנות
הריכוז .גם אמא ואבא ישנו על הדרגשים .תרמילי הגב ,ה"רוקזאקים"
שימשו כרים .בנוסעים היו גם תינוקות ונשים הרות .שני תינוקות נולדו
בדרך ,ואישה אחת נפטרה במהלך הלידה.
בגלל הצפיפות התירו לנו לעלות לסיפון רק לפרקי זמן קצובים .את
רוב זמננו העברנו באולמות האחסון שבבטן האונייה .כדי להתמודד עם
השעמום ,המצאנו משחקים.
אחד המשחקים האהובים עלינו היה " ,"21תחרות של ספירת אצבעות
בדרך שתוביל בסופו של דבר למספר " ,"21לא פחות ולא יותר .שיחקנו גם
חמש אבנים עם חמישה כפתורים ,ושיחקנו צוללות.
הבריטים שיחקו במשחתות ,אמיתיות .כבר מתחילת המסע ליוו אותנו
משחתות בריטיות .באחת הפעמים היחידות שהותר לי לעלות על הסיפון,
ראיתי מטוס בריטי חג מעל לספינה .ברור היה שהם מכינים לנו קבלת-פנים

חמה ,במובן הקשה של המילה .העימות היה כנראה בלתי-נמנע.
אחד הנוסעים שזכור לי במיוחד לא היה יהודי .היה זה האמריקני ג'ון
גראואל ,כומר פרוטסטנטי בן עשרים ותשע ,גבר גבוה ,בלונדיני ,לבושו
שחור ,לצווארו קולר לבן ,ובלבו חיבה עזה לעם היהודי .במלחמה שירת
ככומר בצבא ארצות-הברית.
בתחילה תלו בו המעפילים מבטים חשדניים ,מה לו ולנו" .אני הכומר
יוחנן ",הסביר" ,ובאתי לעזור לכם להגיע בשלום לארץ אבותיכם".
נוכחותו של גראואל סתרה את התחושה שליוותה אותי מיום שעמדתי
על דעתי ,שכל העולם נגדנו .הגרמנים ,הפולנים והרוסים שונאים זה את
זה ,אבל כולם מאוחדים בשנאת היהודים .המוסלמים בקירגיזסטאן אף הם
ניצלו כל הזדמנות להציק לנו ,הגרמנים בכלל רצו לכלותנו .ועכשיו היו
אלה הבריטים שגמרו אומר לחסום את דרכנו אל המנוחה והנחלה.
והנה ,דווקא בתוהו ובוהו הזה של נרדפות ומלחמת קיום תמידית ,התבלט
הכומר גראואל באהבת ישראל .כיצד הגיע אלינו? אני לא בטוח שהסיפור
הבא הוא אמת ,אבל חבל לוותר עליו ,סיפור טוב.
יום אחד ,זמן קצר לאחר שהסתיימה המלחמה ,הסתובב לו הכומר
גראואל ,חייל בצבא ארצות-הברית ,בכפר קטן באיטליה ,עד שראה קבוצה
של תשעה יהודים עומדים ליד פסלו של ישו ומתפללים .מה לכם ולישו,
שאל בסקרנות ,מדוע אתם עומדים ליד הפסל ומתפללים?
“חיפשנו מניין ,והוא היהודי היחיד בסביבה להשלים את המניין ”,השיבו.
האירוע הזה היה אירוע מכונן מבחינתו של גראואל .לאחר המלחמה חזר
לארצות-הברית .כאשר שמע שבספינות המעפילים נזקקים למתנדבים ,הוא
עלה על ה”פרזידנט וורפילד” והצטרף לצוות ,לעזור ליהודים ,ובהזדמנות
זו לבקר בארץ הקודש.
"הכומר יוחנן היה הרוח החיה באונייה ",סיפר לימים אייק אהרונוביץ,
רב-החובל.
אייק היה רב-החובל ,אבל מי שניהלו את ציבור הנוסעים הגדול הזה של
אלפי ניצולי שואה היו השליחים מן הארץ ,בראש ובראשונה פעילי תנועות
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הנוער .שמונה מאות מן הפליטים היו חניכי התנועות .פעילי תנועות הנוער
היו בעצם השלד ועמוד השידרה של הנוסעים.
ארגון ההפלגה הזאת של ערב-רב של ניצולי שואה לא היה דבר של מה-
בכך .פעילי תנועות הנוער חילקו ביניהם את ציבור המעפילים לקבוצות,
על פי מפתח תנועתי-מפלגתי .כך קיבלו העולים את השיעור הראשון
שלהם בפוליטיקה הארצישראלית ,ועיקרו ,הכול פוליטי ,החינוך ,הבריאות,
התרבות והספורט ,התעסוקה ,הדיור ,הכול .אנשים שלא היה להם מושג
כלשהו מי נגד מי נתבקשו להצהיר אמונים לתנועת נוער זו או אחרת.
מדריכי תנועות הנוער ניהלו את ציבור הנוסעים כחברי קיבוץ ,או כחיילים
במחנה צבאי .הם ערכו פעילויות חברתיות ותרבותיות ,לימדו שירים
עבריים והתגוננות עצמית ,וקראו למפגני מחאה נגד הבריטים והתנהלותם.
מקצת המעפילים התאמנו על סיפון הספינה לקראת העימות עם הבריטים.
מפקדי הספינה מטעם ההגנה ניסו לבצר את הספינה מפני הסתערות
אפשרית של חיילים בריטים .הספינה הוקפה גדרות תיל ועל הסיפון הוצבו
זרנוקים להתזת מים ושמן רותח מן המנועים על מי שיטפס על האונייה.
העימות החל ב 02:30-לפנות בוקר  18ביולי ,כיממה לפני שהיתה
ה”אקסודוס” אמורה להגיע לחופי ארץ ישראל .הייתי ספון בבטן האונייה
עם הנשים והילדים האחרים .משחתות בריטיות עשויות פלדה נגחו את
ספינת העץ הרעועה שלנו משני עבריה.
אבא עלה על הסיפון עם הקבוצה הבוגרת ,לנסות ולסכל את השתלטות
הבריטים על הספינה .הם רגמו את החיילים הבריטים שניסו לפשוט עליה
בתחמושת שהוכנה מראש  -מצבורים של קופסאות שימורים ,שקים של
תפוחי אדמה ויתדות ברזל .ואולם לבסוף הצליחו כחמישים חיילים בריטים
לעלות על סיפון האונייה ,תוך ירי פצצות-עשן ורימוני גז-מדמיע .זרקורי-
ענק שעל המשחתות האירו את הזירה.
ישבנו למטה בבטן האונייה ושמענו את הקולות ,התפוצצויות ,זעקות,
וחשנו טלטלה עזה של הספינה .ממש מול עיני נבקע פתח גדול בדופן
האונייה ,ראיתי חור שחור גדול ,מאיים .חששנו שעוד רגע תתבקע הספינה

ותתהפך על אלפי נוסעיה“ .שמע ישראל!” זעקו הנשים והילדים.
עם חבורת הבוגרים שעלתה עם אבא על הסיפון נמנה גם חברי הטוב
הרשל צבי יעקובוביץ’ .אחיו הגדול עלה על הסיפון והרשל’ה התעקש
להצטרף אליו.
המגינים הצליחו לכתר חיילים בריטים על גשר הפיקוד של הספינה,
והחיילים עברו לשימוש באש חיה .שני מעפילים ואיש צוות נהרגו.
אחד ההרוגים היה חברי הרשל ,בן שלוש עשרה .הוא עמד ליד אבא,
חטף כדור ונהרג .בהרוגים היה גם הקצין הראשון ביל ברנשטיין ,מתנדב
מארצות-הברית ,עשרות נפצעו.
אמא ואבא הוכו בהלם .הם חשו אשמים על שאפשרו לו לעלות על הסיפון.
הרשל’ה היה החבר השני שלי שמת אחרי אכים.
עברתי את המלחמה הנוראה ביותר בתולדות האנושות בלא שנחשפתי
ולו לאירוע אלים אחד ,והנה דווקא על ספה של ארץ-ישראל חוויתי
אלימות אכזרית ,ודווקא מידי “הטובים” ,חיילי בריטניה הגדולה ,המעצמה
שהכניעה את היטלר.
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במהלך העימות התרוצץ הכומר גראואל בין המעפילים ,ניסה להרגיע
אותם ,ואף התייצב מול החיילים הבריטים והתעמת אתם.
לאחר כשעתיים וחצי של לחימה לא היתה בררה .מפקד האונייה יוסי
הראל הורה על כניעה .האונייה יצאה אלי-ים ,מוקפת שבע משחתות
בריטיות שליוו אותה כל הדרך לנמל חיפה.
(אגב ,סיפורה של הספינה הונצח בכמה וכמה ספרים ,והמפורסם שבהם
"אקסודוס" של ליאון יוריס שהיה אחר-כך סרטו המיתולוגי של אוטו
פרמינגר .גם אני הופעתי בסרט הזה – הפעם כסטטיסט בתמונה ההמונית
של הכרזת המדינה שצולמה בירושלים).

מעפילים יורדים מן הספינה

ה”אקסודוס” עוגנת בחיפה

כשהאונייה הגיעה לחיפה ,המעפילים הורדו לרציף ,ואנשי ההגנה שעל
האונייה ניצלו את ההזדמנות להיטמע בקרב ההמונים שבאו לקבל את
פני המעפילים .הכומר גראואל הושלך לכלא ,אך הצליח להימלט בעזרת
ההגנה .אחר-כך הסתובב בעולם ,סיפר ברבים את סיפורה של “אקסודוס”
ואף העיד לפני ועדת אונסק”ופ (הוועדה המיוחדת של האו”ם לעניין
פלשתינה) .עדותו כציוני לא-יהודי עשתה רושם עמוק על חברי הוועדה
ונחשבה עדות מפתח בהמלצת הוועדה לעצרת האו”ם לסיים את המנדט
הבריטי בפלשתינה.
ואכן כעבור חצי שנה ,ב 29-בנובמבר ,1947,קיבלה עצרת האו”ם את
החלטת החלוקה שהובילה להקמת מדינת ישראל חצי שנה אחר-כך.
לימים הורה טדי קולק להעלות את עצמותיו של גראואל לירושלים
והוא קבור בבית הקברות הכנסייתי הבינלאומי “אליאנס” בעמק רפאים
בירושלים.
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החשיבות הגדולה של פרשת "אקסודוס" היתה במהומה התקשורתית
שהיא עוררה ברחבי העולם (בייחוד בזכות עקשנותם של המעפילים).
ההד התקשורתי הגדול והתגובות המזועזעות בעולם היו בין הגורמים
שהביאו את ממשלת בריטניה לידי מסקנה כי אין באפשרותה לטפל בבעיית
הפליטים היהודים ועליה למסור את הטיפול בארץ ישראל לידי האו"ם.
ואולם קצה של הספינה "אקסודוס" לא הלם את התפקיד החשוב שמילאה
במאבק היישוב למען עלייה חופשית .ייעדו אותה מתישהו לשמש מוזיאון
צף לתולדות ההעפלה ,אבל הרעיון לא קרם עור וגידים" .אקסודוס" עלתה
באש בשנת  1952בנמל חיפה בנסיבות עלומות ונהרסה כליל.
מרציף נמל חיפה העמיסו אותנו כעבור זמן קצר על ספינות הגירוש
שהוכנו בעוד-מועד.
שלוש ספינות הגירוש היו "אושן ויגור" ( 1,491מעפילים)" ,אמפייר
ריוול" ( 1,526מעפילים) ו"רונימייד פארק" ( 1,409מעפילים) ,הספינה
שלנו .
לא התנגדנו כי חשבנו שאנחנו שטים לקפריסין .הספינות האלה אכן
פעלו בעבר בקו חיפה-קפריסין.
קפריסין נחשבה מחנה מעבר .האמנו שבתום תקופת שהייה קצרה באי
יתירו לנו לבוא ארצה ,אל הארץ המובטחת ,כפי שנהגו עם מעפילים אחרים
לפנינו .אבל שעות נקפו ,ההפלגה נמשכה ,וקפריסין לא נראתה באופק.
הבנו שהיעד שונה .לא ידענו לאן ולא ידענו למה.
עכשיו היה עלינו להתרגל לבית חדש ,ספינת ה”רונימייד-פארק”.
מדרגות עץ רחבות הוליכו לתוך שלושה חללים ענקיים בלב הספינה
שנועדו להובלת פחם או תבואה .מאות מעפילים ישנו על רצפת הברזל,
כשרק הרוקזאק לראשיהם.
הסיפון היה מכותר גדרות תיל ,מחנה מעצר צף .בירכתי האונייה ישבו
חיילים בריטים שהקפידו לשמור מרחק מאתנו ,אלא אם-כן הגישו לנו
מזון ,בעיקר מרק וביסקוויטים .על הסיפון הציבו תאי שירותים שהמחיצות
ביניהם היו עשויות יוטה .מתוך האסלות יצאו צינורות שהוליכו את השופכין

אל הים .לפחות מתקן הברזייה על הסיפון סיפק מים מתוקים ,שלא כמים
המלוחים שעל ה”אקסודוס”.
שוב חליתי ,עם בעיות בכבד ,תוצאה ישירה של מחלת הקדחת .אשפזו
אותי בבית החולים של האונייה ,ושלוש פעמים ביום הזריקו לי זריקות של
נסיוב כבד בישבני ,כל אחת כואבת יותר מאחותה .היתרון היחיד היה מיטה
משלי ,מזון טוב יותר ,ופירות .הורי לא הורשו לבקר אותי .היתה זו בעצם
מכלאה אחת גדולה ,והבריטים לא התירו מעבר מחלק אחד של המכלאה
למשנהו ,גם לא להורים שילדיהם היו מאושפזים .האמת היא שלא חשתי
בחסרונם .לצדי היו עוד ילדים ,ויצרנו לנו עולם משלנו ,עולם משחקים
בבית חולים צף.
שישה שבועות היינו כלואים ב”רונימייד-פארק” ,אבל לא היתה לי
תחושה של זמן .לא היו שעונים ולא היה לוח שנה ,ראינו רק את השמש
זורחת ושוקעת ,ואיבדנו את מניין הימים.
שלא כפי שציפינו ,לא הגענו לקפריסין .מלכתחילה לא נועדנו להגיע
לקפריסין .הבריטים החליטו לגרש את עולי “אקסודוס” לנמל שממנו יצאו
בדרום צרפת .לא עוד מחנה מעבר זמני .הפעם היה זה גירוש אמיתי .הפעם
עגנו מחוץ לנמל פורט דה-בוק ב 29-ביולי ,1947 ,שמונה-עשר יום לאחר
שיצאנו למסע מנמל סט הסמוך.
לא ידענו אז שהמסע רק בתחילתו .מיד לאחר שעגנו ,הכריזו ברמקולים
חברי ההגנה שהגיעו לאונייה בסירות שאין לרדת בנמל ,אין להיכנע.
מוסדות היישוב הצליחו לתקוע טריז בין הבריטים לבין המארחים
החדשים-ישנים שלנו ,הצרפתים .הצרפתים אמרו אמנם שהם נכונים
להעניק אזרחות לפליטים ,אך בעת ובעונה אחת סירבו להיענות לדרישה
הבריטית להוריד את המעפילים בכוח לחוף ,והודיעו שההורדה תתבצע רק
אם המעפילים ירדו מרצון .ההגנה מצדה הודיעה למעפילים שאין לרדת מן
הספינה בשום פנים ואופן,
ציבור המעפילים התגלה כבעל משמעת עצמית ,תחושת סולידריות וכוח
סבל ,וידע להתלכד למען המשימה הלאומית שהוטלה עליו כמעט באקראי.
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ב 18-באוגוסט אף הכרזנו על יום אחד של שביתת רעב ,בדרישה להחזיר
את הספינה לארץ-ישראל.
שלושה שבועות שהינו על הספינה מחוץ לנמל .בלא מקלחות ,בלא
פרטיות כלשהי .לא היה אפילו מקום לתלות בו את הבגדים .הצרפתים
ציידו אותנו במזון שהשיטו לעברנו בסירות קטנות ירקות ופירות טריים,
פינוק אמיתי .ייזכר לטוב הפלפל הירוק .המבוגרים ניסו להעסיק את הילדים
בלימודים ,על רצפת החלל הגדול ,בלא מחברות ,בלא ספרים.
במהלך תקופה זו התנהלו על גבי האוניות חיים חברתיים ותרבותיים
עצמאיים .אפילו עיתון יצא לאור ,בסיועם של נציגי ההגנה בצרפת ומלווים
ארץ-ישראליים שהסתננו לאוניות.
ואכן ,השהייה הממושכת שלנו בנמל ,עשתה את שלה .היא זכתה לסיקור
נרחב בעיתונות העולמית .קהילות יהודיות בעולם כולו – בראש ובראשונה
בארץ ובארצות-הברית – ניהלו מסע של הפגנות ומחאות.
בתום שלושה שבועות שוב הופעלו מנועי הספינה ,שוב יצאנו לדרך.
הבריטים הועידו אותנו עכשיו לאזור המבורג שבגרמניה ,איזור שהיה
בשליטתם הצבאית ,ולפיכך אפשר להם לנהוג בנו כרצונם .בדרך עגנו
בגיברלטר ,הפלגנו מערבה ,דרך תעלת לאמאנש ,שם קיבלו את פנינו גלי
ענק זועפים ומאיימים .מעולם לא ראיתי גלים כאלה ,לא לפני ההפלגה הזו,
וגם לא אחריה.
התחנה הבאה היתה נמל ליבק מצפון להמבורג ,באיזור הכיבוש הבריטי
בגרמניה .שוב הכריזו מפקדי המעפילים על מרי .הם ניתקו את כבש הירידה
מן הספינה ,אין יוצא ואין בא.
סיימתי את המלחמה ,כאילו הגעתי לסוף הדרך ,ושוב מצאתי את עצמי
בעיצומו של עימות.
כדי להקשות על הבריטים להשתלט על הספינה ,החליטו אנשי ההגנה
להסיר גם את מדרגות העץ הניידות שהוליכו מן המחסנים שבבטן האונייה
אל המפלסים העליונים .איש לא העלה על דעתו את ממדי הנחישות
הבריטית .ואכן ,הבריטים השיבו מלחמה שערה .הם הביאו למקום כבאיות

ובאמצעות זרנוקי ענק הזרימו שטף של מים אל תוך האולמות שבבטן
הספינה.
ישבנו בחלל הגדול בבטן האונייה ,לכודים .המים חדרו פנימה בעוצמה
רבה ,מפלס המים התרומם במהירות ואיים להטביע אותנו .בלית-בררה
נאלצו אנשי ההגנה להחזיר את גרם המדרגות למקומו .אנחנו הצעירים
ברחנו אל הסיפון ,שם כבר המתינו לנו החיילים הבריטים והורידו אותנו
בכוח אל הרציף .חיילים אחרים ירדו למחסן .רבים מן המבוגרים התנגדו.
חוליות של ארבעה שוטרים צבאיים כל אחת אחזו בהם וגררו אותם למעלה
אל הסיפון .אבי גילה התנגדות גם לאחר שהועלה אל הסיפון .הוא השתולל
ובעט בחייליים .אחד החיילים העניש את אבא ,הסיר את נעליו והשליך אותן
למצולות .כך איבד אבא את זוג נעליו היחידות ,וחלק גדול מחסכונותינו.
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הבולים הרוסיים
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בתוך העקבים הוטמנו מטבעות זהב של חמישה ועשרה זהובים שאותם שמר
לעת צרה( .אולי באחד הימים יצוץ איזה דג ובפיו אחד ממטבעות הזהב של
אבא) .מזל שאמא הצליחה להחביא מטבעות זהב בשקיות לבנות שתפרה
לתוך בגדיה .אגב ,מטבעות אלה נשמרו עד לימינו אלה.
ירדנו רטובים ישר לרכבת שהסיעה אותנו למחנה בריטי במקום בשם
פפנדורף ,בפאתי יער .הכניסו אותנו לצריפים מוקפי גדרות ,עמדות שמירה
וזרקורים .מכלאה .מצאתי את עצמי בצריף ענק ,ובו אכלסו עשרות ילדים.
פפנדורף היה עכשיו ביתנו החדש .עוד בית חדש ,כבר איבדתי את מניין
“הבתים החדשים” שנועדו לנו מאז נטשנו את ביתנו בפולין .שהינו שם
כחצי שנה .לאט-לאט אימצנו לנו דפוסי חיים מסודרים.
גם בפפנדורף הייתי בקבוצה של מיה .המסגרת נשארה אותה מסגרת ,רק
הועברה ממקום למקום .היה סדר יום קבוע ,עבודה ,ניקיון ,לימודים.
לימודים? זה דווקא פרק שפסח עלי ,או שמא אני הוא שפסחתי עליו.
דיברתי ארבע שפות ,פולנית ,אידיש ,רוסית ,אוזבקית ,אך עברית לא
למדתי .נותרתי אנאלפבית .עד היום אני לא מבין איך קרה שהורי ,אנשים
משכילים ,יודעי שפות ,דוברי עברית ,לא הביאו לי ספר לקרוא ,לא עודדו
אותי ללמוד .מעולם לא שאלתי את הורי על מה ולמה .נראה לי שכלל לא
היה לי אכפת שלא ידעתי קרוא וכתוב .חייתי לי בעולמי שלי ,וטוב היה לי
בכך.
כעבור חצי שנה שחררו אותנו ממחנה ההסגר .ואולם שוב תעתעו בנו
הגורל והגסות הבריטית .הם לא התביישו להעביר אותנו למתחם מחנה
הריכוז ברגן-בלזן .התגוררנו במבנים בני שלוש קומות ששימשו בשעתם
את הצבא הגרמני .הפעם חיברו אותי בפעם הראשונה אל הורי ,ועזבתי את
הקבוצה של מיה .את כל הדרך הארוכה בקבוצה של מיה עשיתי לבדי .סוף-
סוף חזרתי להיות בן של הורי.
הורי לקחו אותי לראות את המשרפות .ראיתי ,ולא הבנתי .אדם בוגר
לא יבין זאת ,ואני הייתי ילד בן שתים-עשרה .סמוך למתקנים ראיתי חפץ
נוקשה שבצבץ מן הקרקע .לא ידעתי מה טיבו .היתה זו עצם אדם .הרמתי

את העצם .אמא ואבא הבחינו בכך ,נזפו בי ,וציוו עלי להשליך את העצם
רק מאוחר יותר הבנתי .היתה זו החשיפה האמיתית הראשונה שלי אל
אימת השואה .עד ברגן-בלזן לא הייתי מודע לשואה.
כל הדרך שמרתי על האוצר היקר לי מכל ,אלבום הבולים שלי .פה ושם
הצלחתי אפילו להוסיף בולים לאוסף .הייתי מחביא את האלבום מתחת
למזרנים ,במקום שהיו מזרנים.
באחד הלילות העירו אותנו והודיעו לנו :נוסעים .ההודעה באה בהפתעה.
האנגלים כבר ידעו שהם עוזבים את הארץ ,והתירו לאנשים לצאת מן המחנה.
היינו בין הראשונים שאפשרו להם לצאת מן המחנה הבריטי ולעלות ארצה,
מן הסתם בגלל היותי ילד חולני
אספנו את מעט המטלטלים שלנו ויצאנו לדרך .דווקא הפעם שכחתי
לקחת עמי את אלבום הבולים .גם הפעם השתנו התוכניות ברגע האחרון.
במקום לשוב ולעלות על אונייה שיעדה ארץ-ישראל החזירו אותנו ברגע
האחרון לברגן-בלזן .שמחתי ,אולי אמצא את אלבום הבולים .ואולם התברר
שמישהו מן הדיירים החדשים שהועברו למקום מצא את האלבום ואימץ
אותו אל חיקו.
נתקפתי דיכאון .האלבום הזה היה כל עולמי ,הרכוש הקטן שלי שליווה
אותי בחודשים הארוכים של הנדודים .הורי החליטו לפצות אותי ולרכוש
עבורי סידרה יקרה של שישה בולים רוסיים .חידשתי את האוסף .הצלחתי
ללקט בולים רבים מתקופת הרייך השלישי ובהם כיכב כמובן הפיהרר.
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שוב טלטלה .הפעם העבירו אותנו לקסרקטין צבאי לשעבר בעיר אמדן
שעל חוף הים הצפוני ,סמוך לגבול עם הולנד .מן המחנה יכולנו לצפות
לעבר העיר שהופגזה קשות במלחמה ,והיתה כמעט כולה עיי חורבות.
שרדו רק כמה מגדלי דירות שבראשיהם נבנו גגות פירמידה עשויים בטון
משוריין ,עמיד בפני פצצות .ליד המגדלים עמדו עדיין נטושות מכונות
ירייה נגד מטוסים.
היתה זו הפעם הראשונה שנחשפתי לממדי ההרס בגרמניה המובסת.
באחדים מן המבנים ההרוסים התמקמו תושבים גרמנים שניסו לבנות את
חייהם מחדש .רבים התקשו להשלים עם התבוסה .אישה אחת ראתה אותי
ברחוב והטיחה לעברי קללה עסיסית .לא הבנתי את תוכן הקללה ,אך הבנתי
שביקשה להחזיר את עטרת האנטישמיות ליושנה .השבתי לה בסטירת לחי
מצלצלת .רק עכשיו הבינה כנראה שהקיץ הקץ על הרייך השלישי.
פה ושם צמחו מרכזי סחר .כאן נמצא שימוש למקצת הזהובים ששרדו אצל
אמא .הורי רכשו מזוודות אלומיניום עשויות פחים ששימשו בעבר לבניית
מטוסים ,מכונת תפירה זינגר ,זוג אופני דונלופ עם צמיגים עבים במיוחד
וכלי עבודה של סנדלר ,כדי שלאבא תהיה פרנסה בבואנו לארץ-ישראל .את
כל התכולה הזו ארזנו בשני ארגזי עץ שליוו אותנו בהמשך הדרך .הצורך
התכוף לאלתר כדי לשרוד לימד את אבא לתכנן דברים מראש ,לא להשאיר
את הבלתי צפוי ליד המקרה .לפיכך הצטייד מראש באופניים ,כלי תעבורה
נוח וחסכוני שישמש אותו בעבודתו בארץ.

עלינו על רכבת מצפון גרמניה לדרום צרפת .במרסיי עלינו על האונייה
“טטי” שהפליגה דרך גנואה שבאיטליה לנמל תל-אביב .היתה זו אונייה
יוונית קטנה ובה ארבע מאות נוסעים ,ספינת מותרות בהשוואה לצי
האוניות שבהן הפלגנו בעבר ,אונייה שהיה אפשר לישון בה ולאכול כמו
שצריך .הפעם היה לנו תא משלנו ,אמא ,אבא ואני .סוף-סוף ,הפלגה שלווה
אל הארץ המובטחת .קבוצת היתומים נשארה מאחור ועלתה ארצה מאוחר
יותר.
בכך הסתיים המסע הארוך שלי .באותו רגע לא הייתי מודע לגודל הרגע,
אבל לאחר שנים הבנתי שהייתי שותף לפרק חשוב מאוד בהיסטוריה של
המאבק למען עלייה חופשית לארץ ישראל.
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בשעה ארבע לפנות בוקר שבת 15 ,במאי ,1948 ,עגנו בנמל תל-אביב,
יום לאחר הכרזת העצמאות של מדינת ישראל .הדגל הבריטי הוסר .הפעם
הגענו באורח חוקי ומסודר .בעגינתנו בפעם הראשונה עם “אקסודוס” לנמל
חיפה הגענו חסרי כל .הפעם באנו עם “רכוש” :שני הארגזים הגדולים ובהם
הציוד שרכשו הורי בגרמניה טרם צאתנו לדרך.
נכנסנו להאנגרים שעל הרציף ,לידם חיכתה לנו שיירה ארוכה של
אוטובוסים של אגד מדגם פורד ודודג’ .בתוך שעות אחדות היינו במעברה
בחדרה.
רק בדיעבד התברר לי עד כמה נחשפנו שוב למוראות מלחמה ,ממש ביום
הראשון שלנו בארץ .בפרק הזמן שבין העגינה ונסיעתנו צפונה תקף גל
של מטוסי ספיטפייר מצריים את שדה התעופה שדה דב .בהתקפה נהרגו
חמישה בני-אדם ונפצעו תשעה .לשדה נגרם נזק כבד.
את שלושת הימים הראשונים שלנו בארץ עשינו באוהל גדול ,במעברת
ברנדיס בחדרה ,במתחם של מחנה צבאי בריטי לשעבר .הלינה היתה
משותפת .כמה וכמה משפחות באוהל אחד ,כל אחד עם מיטת הסוכנות
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שלו והמזרן שלו .את הארוחות חילקו בחדר אוכל משותף .עקב החום הכבד
הדיפו יריעות האוהל ריחות נוראיים .הורי היו נחושים בדעתם :אנחנו לא
נשארים פה ויהי מה.
אבל אני הצלחתי גם כאן למצוא את חלקת אלוהים הקטנה שלי .סמוך
למעברה היה פרדס אשכוליות עם ריחות משכרים .הפרדס השכן היה
מעין פיצוי למגורים באוהל .ניצלתי כל רגע פנוי לבקר בפרדס ,להתבשם
מניחוחיו ולטעום מן הפרי שנותר עדיין על העצים .לאשכוליות הללו היה
טעם מיוחד ,טעם של ארץ-ישראל.
שלושה ימים לאחר עלייתנו קיבלנו ביקור משפחתי ששינה את חיינו.
שוב השתנו חיינו .רחל ויוסף מנדלסון באו לחלץ אותנו מן המעברה .רחל,
היתה אף היא בתו של יעקב ,דודה של אמא ,אחותה של בוניה .רחל ויוסף
התגוררו מזה זמן במושב עין-עירון שבנחל עירון עם ארבעת ילדיהם רותי,
אליעזר ,נעמי ובלהה ,לצדם של עוד מיוצאי סימיאטיץ’ שעלו אף הם ארצה
בשנות ה .30-הם הזמינו אותנו להצטרף אליהם ,הישר אל המנוחה והנחלה
שבמושב .סוף-סוף משפחה אוהבת ,מחבקת .כך האמנו.
כבר בימים הראשונים לשהייתנו במושב ,נסע אבא לתל-אביב להביא
את הארגזים ובהם כל חפצינו ,אך הוא חזר כלעומת שבא .מטוסים מצריים
הפציצו את התחנה המרכזית בתל-אביב וגרמו לארבעים ושניים הרוגים.
אבא לא יכול היה להגיע לבית המכס .אני זוכר שסיפר שרק קיר הפריד בינו
ובין האזור שהופצץ.
רחל ויוסף מצאו עבורנו במושב בית בשכירות .יוסף ניהל סניף של קופת-
חולים ,וסידר לאבא עבודה בסניף.
אבא כבר היה מבוגר למדי כשעלינו ארצה .לפיכך לא גויס לצבא
במלחמה .יחד עם זאת ,לאחר המלחמה קראו לו לשירות מילואים לתקופה
של שבוע ימים ,ובכך הסתיימה הקריירה הצבאית שלו בצה”ל.
היה זה שבוע ימים שעלה לנו בממון רב ,ואבא אפילו לא ידע .כעבור
שנים הגשתי בבית משפט פולני תביעה מממשלת פולין להחזיר לנו את
נכסי המשפחה ,את בית המשפחה ואת המפעל .הנכסים הולאמו כמובן
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לאחר מלחמת העולם השנייה .ממשלת פולין מכרה את מפעל האריחים
בזמן כלשהו תמורת סכום שווה ערך לחצי מיליון דולר.
ואולם התביעה שלי נדחתה על-פי חוק לפיו כל מי שנעדר מפולין בתקופה
שבין שנת  1922לשנת  1953ושירת בצבא זר כלשהו ,כלומר “נשבע לדגל
זר” ,אינו זכאי לזכויות כלשהן כאזרח פולני ,ואיבד את זכותו על נכסים
שהיו ברשותו או ברשות המשפחה .לא עזרו המסמכים שהצגתי ולפיהן
אבא לא שירת שירות סדיר .די היה באותו שבוע מיותר כדי שבית המשפט
ידחה את התביעה .היות שהייתי קטין באותה תקופה ,תחת חסותו של אבי,
לא הכיר בית המשפט גם בזכויותי שלי על הנכסים.
אמא הגננת היתה לכובסת בצריף של קופת-חולים במושב .את מלאכת
הכביסה עשתה בידיה .היא הרתיחה ערימות של תחבושות בחומר מחטא,

ובוחשת במקל את התכולה בגיגיות ענק .איזו עבודה מתסכלת ובזויה.
היינו משפחת הפליטים הראשונה שבאה לעין-עירון .הגעתי לשם עם
מכנס שלושת רבעי שנתפר מפלג אוהל ברזנט ,בטלדרס שתפרו לי במחנות
העקורים משמיכה צבאית ירוקה ,וכובע מצחייה תואם .ילד פליט ,כמעט
בר-מצווה ,בלי ידע כלשהו בעברית .הכניסו אותי לכיתה ג’ בבית-הספר
בכרכור ,כי לא נעים היה להושיב ילד בן שלוש-עשרה בכיתה א’ ,אבל גם
כך בלטתי בקומתי ובחוסר האונים שלי.
המורים ניסו לשלב אותי בחיי הכיתה ,אך לא ידעו כיצד .בחג החנוכה
הראשון שלי ,ואני בכיתה ג’ ,קיבלתי תפקיד בהצגה בבית העם של כרכור.
לא ידעתי מילה עברית ,לא ידעתי מהו חג החנוכה ,מיהם המכבים ומה
רוצים ממני .כל מה שאני זוכר שעטפו אותי בסדין גדול ,והיה עלי לעבור
על פי אות שקיבלתי מהמורה ,מצד אחד של הבימה לצדה השני ולזעוק:
“אללי לי! אללי לי!” ולא ידעתי על מה ולמה .בניסיון נואש לשלב אותי
בחברת ילדי הכיתה הזמינו הורי את הילדים למסיבת בר המצווה שלי
בנובמבר  ,1948בלא שהבנתי מה אני חוגג.
ארבעה קילומטרים מפרידים בין עין-עירון לכרכור .כל בוקר יצאה מעין-
עירון שיירת חמורים וסוסים ועליה ילדי המושב בדרכם לבית הספר .היות
שלא היתה לי בהמה משלי ,תפסתי מדי פעם טרמפ על אחת מבהמות הילדים
האחרים .לא פעם היו מדהירים את החמור בכוונה תחילה ,עד שהייתי נופל
ומתגלגל ,לקול צחוקם של חברי.
רק כעבור שנה וחצי זכיתי סוף סוף לחמור משלי .קשרתי אותו לעצים
בפרדס הסמוך לבית-הספר כיתר הילדים .כעבור שבוע הוא לא היה .החמור
נגנב ,מצאו את הטלפיים שלו בבית המטבחיים המקומי.
הילדים לא רצו לשחק אתי ,ואף התעללו בי .חטפתי מכות ,נתנו לי
לאכול סברס עם קוצים ,ועוד תעלולים כהנה וכהנה שאותם הצחיקו ,ואני
בכיתי.
הרבה שנים אחר-כך ,בחנוכה  ,1990הצטרפתי אל רעייתי שושה במסיבת
חנוכה במכללת דוד ילין .אחת המורות היתה ירדנה קליין שחיה בעין-עירון
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זה התחיל עם בלורות
זה התחיל עם בלורות ,כדורי הזכוכית הצבעוניים ששימשו ילדים למטווחי
קליעה על הקרקע.
יש שכינו אותן ג'ולות ,אבל זו אותה גברת בשינוי כותרת ,משלחים
בלורה בבלורה ,וככל שמיטיבים לקלוע ,כך משדרגים סטטוס חברתי יקר-
ערך.
הייתי קלע מצטיין ,קלעתי ממרחקים של כחמישה מטרים ,והייתי למלך
הבלורות באזור .את המיומנות הזו רכשתי באוש ,במשחקי "סוקי" עם
האוזבקים .עכשיו ,משהצלחתי להרשים את הילדים בביצועי הבלוריים ,הם
נתנו לי את הכבוד הראוי וזנחו את תעלוליהם.
יהודה אטלס ,המשורר ,בן מושב עין-עירון ,הנציח את הדברים בשירו
“הוא חייב לי תשע בלורות” ,שהתפרסם בספרו “ילד נושך”:

חובבים יורים ת’בלורה באצבע בלתי מאומנת.
לוותיקים יש בוהן כמו קפיץ ועין אחת מכוונת.
יש לוחשי לחשים ,שאצלם עין-הרע מגויסת,

מסעו של אהרון דישון משם-לפה

בילדותה .היא ניגשה אל שושה ולחשה“ :האם זה אהר’לה מעין-עירון?”
שאלה ,נסערת“ ,אני מתביישת להגיד לו שלום ,לעולם לא אשכח את מה
שאנחנו הילדים בעין-עירון עוללנו לו ,ואני בטוחה שהוא זוכר כל מכה
ומכה”.
לא דיברתי עם הורי על החוויות הקשות שעברתי בבית-הספר .בכלל,
מיעטתי לשוחח אתם שיחות של ממש כדבר בן עם הוריו .כל חיי נשמר
מרחק כלשהו ביני לבין הורי ששורשיו אולי באותם ימים שבהם סיפחו אותי
בעל כורחי לחבורת היתומים .הייתי בן יחיד ,ילד בודד ולא הצלחנו עוד
להתלכד כמשפחה.
האם טוב היה לאמא בכך? התשובה היא ,לא .השנים לא עשו לה טוב.
כל העת היתה אמא פולניה של “אל תלך לשם ,ואל תעשה את זה” ,טרחה
לשמר אותי כילד קטן שזקוק להגנתה .היא רצתה לגונן עלי .כל השנים
רבנו .כל השנים התמרדתי .האמהות של השואה ליותה אותי כל החיים.
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הצבתי לעצמי מעין מסלול מבחנים שיעדו הצבריות המושלמת .משעמדתי
בהצטיינות במבחן הבלורות ,הוכחתי את עצמי בבית הספר בריצות שישים
מטר ,ובאוניברסיטה כבר הייתי אחד הרקדנים הטובים בלהקות ריקודי עם
שייצגו אותנו בארץ ובחו”ל .ככל שחלפו השנים ,כך הצלחתי למחוק את
הפליט שבי כ”גח’ליץ” (גיוס חוץ-לארץ) ולהנציח את הצבר שבי .אנשים לא
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וכולם צועקים “אוף ,כמעט!” עם כל צליפה מפוספסת.
ויש ילד ,עולה-חדש ,שמשחק לגמרי אחרת.
אולי כך שיחקו באירופה ,לפני שהתחילה בוערת.
באצבע-אמה מתוחה הוא יורה במסלול מרהיב
ת’בלורה שטסה היישר ופוגעת תמיד ביריב.
בהתחלה רצינו לצחוק על איך שמשחק ה’גח’ליץ’,
אבל אחרי שניצח את כולנו כבר איש לא העז לצייץ,
זו הפעם הראשונה הרגשנו ,כשהוא שיחק “פולנית”,
בעדיפות של תרבות אירופה על זו המזרח-תיכונית.

ידעו על עברי ,אפילו חברי הקרובים .לא עוד אהרונצ’יק – כי אם ארה’לה.
לא התביישתי בעבר שלי .זו לא בושה ,אבל חשתי שאסור לערבב בין
הזמנים .כל תקופה והסיפר שלה.
כיוון שהורי שלטו היטב בעברית ,שלא כמו רוב העולים החדשים (גם
אני לא ידעתי עברית) ,הם האמינו שהעתיד סוגה בשושנים ,שהכול פתוח
והרשות נתונה ,ושיוכלו למצוא עבודה בנקל .כחצי שנה לאחר שבאנו ארצה
נטלה אמא יוזמה והחליטה להשלים את לימודיה כגננת ילדים ,במסלול
לימודים מהיר לעולים חדשים בסמינר גבעת השלושה .כזכור ,את לימודי
ההוראה בגימנסיה תרבות שבביאליסטוק לא סיימה בגלל נישואיה לאבא.
כשהגיעה אמא לוועדת הקבלה בסמינר גבעת השלושה ציפתה לה
הפתעה .מנהל הסמינר היה הד"ר חיים צוויגל ,מי שהיה מנהל בגימנסיה
תרבות בביאליסטוק בשנים  .1920-1922אחר-כך היה מנהל כל רשת
גימנסיות תרבות בפולין ,עד שעלה ארצה בשנת  .1936הרי שנינו מאותו
הכפר ,אמר בהתרגשות ,כשנודע לו שהיתה אף היא תלמידת הגימנסיה .הוא
פינה לתלמידתו החדשה מקום של כבוד במצבת התלמידים ובלבו .האמת
היא שהיה לו מקום חם בלב לכל תלמידי הגימנסיה.
אמא החלה ללמוד בסמינר ,וחייתה בפנימייה .עכשיו היתה לי אמא
בסופי שבוע בלבד .אבא ואני נותרנו לבדנו בבית .היה לכך יתרון אחד,
למדתי לבשל .כשאבא בא להפסקת צהריים ,ארוחת הצהריים חיכתה לו על
השולחן ,מעשה ידי השף אהרון .הייתי חוזר מבית הספר רכוב על אופניי,
מכין ארוחת צהריים .אבא עשה את דרכו ברגל מן המרפאה בכרכור ,ולאחר
הארוחה היה שב לעבודתו רכוב על האופניים שלי.
הריחוק מן הבית הכביד על אמא .לא קל היה לה לקבל את ההחלטה
להשאיר אותי עם אבא במושב ולעשות שנה אינטנסיבית של לימודים
בפנימייה .ואולם היא מאסה בעבודות השחורות שנכפו עליה מאז עלתה
ארצה .היא זכרה את אהבתה הרבה לילדים שהצילה אחרי השואה ,ועל אף
המרחק מבנה ומבעלה ,סברה שהיא חייבת לעצמה את הלימודים בסמינר
כדי להגשים את מאווייה המקצועיים.
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הגירוש

טובה בגן הילדים

גמר כיתה ז’1951 ,

שלוש שנים לאחר שבאנו למושב ,בקיץ  ,1951בצהרי היום ,עצרה
משאית דודג’ ירוקה ,ענקית ,ליד הבית ומתוכה דילגו כמה גברתנים .הם
נכנסו הביתה והתחילו לפנות אותו מתכולתו .בשקט ובנחישות העמיסו על
המשאית את מעט הנכסים שהספקנו לצבור בשלוש השנים שלנו בעין-
עירון .בזה אחר זה נעלמו הדברים בעומק המשאית ,המיטות ,הארונות
הקטנים ,ארגזים שבהם נערמו הבגדים ,מכונת התפירה ,האופניים.
לא הועילו מחאות הורי .המפנים המשיכו במלאכתם ,נחושים בדעתם
להשלים אותה כמה שיותר מהר .מסביב עמדו השכנים שלנו עם ילדיהם,
וראו כיצד מגרשים את הגננת של ילדיהם ואת ובני משפחתה .הם צפו
במתרחש כצפייה בהצגה הטובה בעיר ,ולא אמרו דבר ,כאילו אין להם
נגיעה לכך ,כאילו לא מתרחש טרנספר של ניצולי שואה ,ממש לנגד
עיניהם .יהודה אטלס סיפר לי לימים כי לא התפלא שכך עשו אנשי המושב.
הם היו אנשים קשי-יום שהחיים הפכו אותם לאנשים רעים .הוא זכר את
הגננת טובה כאישה עדינה ,נאה ,לובשת תמיד סינר לבן ומדיפה ניחוחות
של העיר הגדולה – ולא את ריחות הפרות ברפת.
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לרגע איימו הגעגועים הביתה לשבור אותה ,עד שיום אחד נואשה
מלימודיה וביקשה לנטוש .אבל כאן התערב חיים צוויגל ושכנע אותה
להישאר .הוא תמך בה ועודד אותה לאורך כל הדרך ,הוא אף אפשר לה
לנסוע הביתה באמצע השבוע ,בחן אותה בבחינות בעל-פה שאותן צלחה
בקלות .בקיצור ,הוא עשה הכול כדי שאמי תהיה בסופו של דבר גננת
מוסמכת ,וכך קרה .כשחזרה הביתה היתה לגננת גן הילדים במושב.
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הבטתי במתרחש בהשתאות ,וראיתי איך נחתם עוד פרק בחיי המשפחה.
שוב באלימות ,שוב בדמעות.
הפינוי היה תולדה של האולטימטום שהציב המושב לפני הורי ,או
שתצטרפו כחברים למושב (בהוצאה כספית לא קטנה) או שתעזבו את הבית
השכור .אבא לא רצה להצטרף למושב ,אך לא רצה לפנות את הבית .אמא
רצתה שנעבור למושב יהוד שרוב החברים בו היו יהודים יוצאי סימיאטיץ’.
תמה הכנסת-האורחים של המושב הוותיק ,פקעה סבלנותם של הוותיקים
כלפי העולים החדשים שמצאו מקלט בצל קורתם.
והיכן היו הפטרונים שלנו ,רחל מנדלסון ובני משפחתה? הם כבר לא היו.
הם עזבו לא מכבר את המושב והסירו את חסותם מעלינו .הם עברו לחדרה
ואחר-כך לפתח-תקווה ,רכשו טחנת קמח והתפרנסו בכבוד.
המון כעס היה חבוי אצל אמא על רחל .היא חשה תחושת אכזבה על שלא
נחלצה לעזרתנו כשזרקו אתנו לרחוב .מדוע נהגה רחל כפי שנהגה? אולי
נזכרה באירוע כלשהו בתקופת סימיאטיץ’ כשמשפחתה נמנתה עם דלת
העם והורי היו אמידים? אין לדעת.
נשארנו בעין-עירון עוד שנה ,עברנו להתגורר בצריף בן חדר אחד
ומטבחון .השירותים היו בחוץ וגם חשמל לא היה .אני למדתי במשמרת
שנייה בתיכון בחדרה .בשעות הצהריים הלכתי ברגל מן הצריף לכביש ואדי
עארה ומשם תפסתי טרמפ למשמרת לימודים שנייה בבית הספר .רק בדרך
חזרה היה אוטובוס מחדרה הביתה.
בבקרים עבדתי .חפרתי גומות לעצים בחצרות השכנים ,עבדתי בחריש
ובקטיף בשדות ,עבדתי בכל עבודה מזדמנת.
כנראה שעשיתי עבודה טובה .גם לאחר שסיימתי את הלימודים בתיכון
וכבר לא התגוררנו בעין-עירון ,גייסו אותי מעת לעת לעבודה בשדות.
בשנת  ,1953ואני בן שמונה-עשרה ,ביקש ממני אחד המושבניקים ,אריק
מגר ,לטפל כמה ימים בחלקת השדה שלו .אני יוצא לטיול עם חברים,
אחזור בעוד כמה ימים ,אמר.
הוא חזר כעבור כמה ימים .אך שוב לא היה בחיים .התברר שאריק יצא

עם עוד ארבעה להגשים את חלומם של כמה וכמה צעירים ,מטובי בחורינו,
ולבקר בפטרה שבירדן .הירדנים גילו אותם והרגו אותם.
משאית דודג’ ירוקה הסיעה את גופתו מבית-החולים תל-השומר לקבורה
בעין-עירון .ישבתי ליד הארון על המשאית ,לצד בני משפחה וחבריו
הקרובים .חשוב היה לי ללוות אותו בדרכו האחרונה.
בדרך מקרה ,פגישה מקרית בתחנת אוטובוס זימנה שוב יחדיו בני משפחה
רחוקים – ושינתה את מהלך חיי.
ומעשה שהיה כך היה :יום אחד יצאה הסבתא הזקנה ,אמן של רחל
ובוניה לביקור אצל רחל בעין-עירון .היא ישבה בתחנת עין-כרמל והמתינה
לאוטובוס .בא לתחנה איש אחד ,התיישב אף הוא על הספסל והמתין.
הסתכלה הסבתא על האיש ,הוא נראה לה מוכר .אבל מהיכן?
גלגלי הזיכרונות נעו באיטיות ,עד אשר אורו פניה של הסבתא .האיש
דמה דמיון מפתיע לישראל ,דודה של אמי ,אחיה של סבתי חווה בראודה.
הדוד היה אחד מבני המשפחה שעזבו את פולין עוד לפני מלחמת העולם
השנייה ועקרו לחרבין שבצפון-מזרח סין ,כיהודים רבים שהיגרו לחרבין
לאחר המהפכה הרוסית ובתקופה שבין שתי מלחמות העולם.
“אתה בראודה ”,אמרה הסבתא לנוסע החדש“ ,ויש לך בת דודה בעין-
עירון שבאה מפולין”.
התברר שהיה זה גרישה ,בנו של הדוד ישראל ,ואכן הוא דמה מאוד לאביו.
הסבתא זכרה את הדוד מימי נעוריהם בעיירה.
שנים רבות לא טרח גרישה בראודה לחפש את אמא ,ואולי אפילו לא ידע
שהיא בארץ .גם הוא ובני משפחתו היו עולים שהגיעו לא מכבר ,ועברו את
הזמנים הקשים של ראשית הדרך בארץ.
אבל עכשיו ,לאחר הפגישה המקרית בתחנת האוטובוס ,הגיעו גרישה
ואחותו לצריפנו הדל והציגו את עצמם כבני משפחת בראודה .בעיירה לא
הכרנו זה את זה.
בדרך זו נמצאו לנו ,נוסף על גרישה ,עוד כמה וכמה בני משפחה :חמש
אחיותיו ,פניה ,טניה ,ניוטה ,סוניה ולובה; פניה ,אשתו של גרישה ,ואני
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הרווחתי עוד שלושה דודנים ,דולי ,איזיה ,אוסי .שנים אחדות אחר-כך
הכרתי גם את אלה ,בתה של סוניה .פניה ודולי עוד עתידות היו למלא
תפקיד חשוב בחיי .בזכותן יש לי את שושה רעייתי.
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חברי מעין-עירון בבגרותם.
משמאל לימין -עירון קופל ,אני ,יהודה אטלס ,רמי פוקס .יושב עמוס אושרי

ברגע שעברנו לחדרה כבר הייתי מישהו אחר ,כבר ידעתי עברית .הילד
הבודד ,העולה החדש עם הבטלדרס הירוק עבר מטמורפוזה ,לבש חולצה
כחולה של תנועת הנוער.
זה מכבר גמלה בלבם של הורי ההכרה שאין עוד טעם בהמשך מגוריהם
בעין-עירון .התקופה של עין-עירון היתה קשה .בדיעבד ברור שהיתה זו
טעות לקבוע שם את ביתנו הראשון.
הורי לטשו את עיניהם אל “העיר הגדולה” הסמוכה ,חדרה .לאבא הוצעה
משרת ניהול סניף קופת-חולים בעיר ,ובעזרת ידיד הצליחו הורי לרכוש את
הדירה הראשונה שלהם בארץ .אופטיקאי בשם רוזנבאום ,יוצא סימיאטיץ’
העניק להם הלוואה נדיבה לרכישת הדירה .שנים רבות דיברה אמא על כך
שידידים שאותם הכירה לפני המלחמה תמכו בנו ועודדו אותנו ,ודווקא בני
משפחתנו עמדו מנגד.
הייתי תלמיד כיתה ט’ ,בן שבע-עשרה ,מבוגר עדיין מחברי לכיתה ,אך
סוף-סוף הדבקתי את הפער המנטלי שליווה אותי מיום שהגעתי ארצה .שנה
אחר-כך ,בכיתה י’ ,כבר קראו לי להתייצב לצבא.
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להקת פנינה סמסונוב .אני במרכז התמונה.
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עוד כשהיינו בעין-עירון הצטרפתי לתנועת הנוער העובד בחדרה .פעם
בשבוע ,בדרך כלל ביום שישי ,הייתי עולה על אופני הבלון היקרים שלי,
ונוסע לפעולה ,מרכיב על הרמה את אחת מחברותי לכיתה .אני מדגיש:
אחת מחברותי לכיתה .לא היתה זו חברה במובן הרגיל של בני שבע-עשרה.
לא היתה לי אז חברה ,היות שנחשבתי עדיין גח"ליץ ,חנון.
לאחר עשרות שנים ,במפגש משפחתי ,נתקלתי בז'ק צור ,חתנו של ד"ר
חיים צוויגל .הוא פנה אלי בחביבות רבה ואמר" :ארה'לה ,אני מכיר אותך
מלפני הרבה שנים .היית חניך שלי בתנועת הנוער-העובד בחדרה כאשר
אני הייתי מרכז הסניף ,שליח מקיבוץ ארז בשנים  .1952-1953היית כל-כך
ביישן ,שקט וצנוע ,בלטת בזרותך ,השקעת הרבה מאמץ בניסיון להיטמע
בחברה הישראלית-צברית".
לא פעם נשארתי לישון בדירה שרכשנו בחדרה כשהיתה עדיין בהליכי
בנייה .ישנתי על מזרן כלשהו או על שק שינה ,מקפיד כל העת לשמור על
נקיון הבית ,מטאטא ושוטף את הרצפה.
בשנת  1952עברנו לדירה החדשה .היתה זו דירה קטנה בת שני חדרים
בשיכון נווה עובד שבחדרה ,רחוב ויתקין  ,12בניין שיכון בן ארבע יחידות
דיור .גרנו בקומה העליונה .לכל דירה בבניין הוצמד משק עזר בן רבע דונם.
במשק העזר עמד מחסן וסביבו עצי פרי ,תפוז-דם ,קלמנטינה ,תפוח עץ
ושסק ,וכן חלקת אפונה ולול מטילות ובו כעשרים עופות.
אבא החל בעבודתו החדשה ,אמא הצליחה אף היא לעבוד בחדרה כגננת.
עוד מתנה קיבל אבא בחדרה .קק”ל הכירה בבעלות המשפחה על
הקרקעות בנגב שאותם רכשו הורי בשנות ה .30-קרקעות אלה היו עתה
בבעלות קיבוץ אורים .כדי לפצות את אבא על הקרקעות שהופקעו ,ניתנה
לו באזור חדרה חלקה בת שבעה עשר דונמים ,אך בדיעבד התברר שאין
לחלקה זכויות מים .בחלקה צמודה היתה באר מים פרטית .בעל הבאר,
ברין ,הציע לאבא עסקת בארטר :אני אתן לך מים מן הבאר שלי ,אתה תיתן
לי את מחצית השטח .אבל אבא לא רצה טובות ,נטע על השטח חורשת
איקליפטוסים ,שעבורה אני משלם עד היום כאלפיים  ₪בשנה לקק”ל .את

הדירה בחדרה נאלצתי למכור אחרי מות הורי ,אבל יער בחדרה יש לי.
מרגע שהתחילו לימודי בתיכון ,דרך כוכבי .הייתי ספורטאי טוב .בעיקר
בריצות קצרות של מאה מטר ובקפיצה לרוחק .רק בתחרות אחת של שישים
מטר נכשלתי מול תלמיד בית-הספר החקלאי בפרדס-חנה .שמו היה אמיר
דרורי ,לימים מן האלופים הנערצים בצה”ל.
בתיכון חדרה הושיבו אותי ליד הבנות הכי מוכשרות :יעל דובדבני ,לימים
יעל עופרים ,פסיכואנליטיקאית מצטיינת ,וחנה מיטלמן אף היא תלמידה
מחוננת .השתיים לקחו את “העולה החדש” אהר’לה תחת חסותן .בעיניהן
הייתי עדיין עולה חדש.
יורם גורדון ,חברי לתנועת הנוער צירף אותי לקבוצת הריקוד המפורסמת
של פנינה סמסונוב בחדרה וזכינו בפרס ראשון בפסטיבל הריקודים בפרדס-
חנה .כבר מתחילה התבלטתי כרקדן מעולה ,אף שלא היה לי שום ניסיון
קודם בריקוד .מה שהניע אותי היה בראש ובראשונה הרצון להיות חלק מן
ההוויה הצברית ,להיות עם החבר’ה הטובים.
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גן-עדן בבית הכרם
לגן העדן של סמינר בית הכרם הגעתי בשנת  .1956הייתי אחד משבעה
בחורים מוקפים במאתיים וחמישים בחורות ,מבחר כמותי  -ואיכותי -
שהיה נושא לקנאתם של כל חברי .אבל זה מה שקורה כשבוחרים במקצוע
ההוראה .המגדריות עובדת ,ביחס של יותר מאחד לשלושים לטובת הבנים.
הבנות ההן ,עם הקוקו ועם הסרפאן ועם כל שאר מעלותיהן ,היו שם .צריך
היה רק להתכופף ולקטוף.
בהפסקות ,במדשאה של התיכון ,צדה את עיני תלמידת שמינית נאה,
במכנסיים קצרים עם גומי וחולצה רקומה .אבל באותם ימים הסתובבתי
כתרנגול בין הסמינריסטיות .סימנתי אותה “בהמתנה”.
הייתי בן עשרים ואחת ,ופרחתי מיום ליום .בניתי את עצמי בעוצמות
שלא ידעתי שהן אצורות בתוכי .למדתי אצל מיטב המורים ובהם המילונאי
אברהם אבן-שושן ,צבי לם ,מנשק’ה הראל ,הסייר מספר אחת של הפלמ”ח,
ואייזנשטדט הבוטנאי .השתוללתי בלהקת כרמון ולהקת הסטודנטים ,גם
ההורמונים השתוללו ,לא טרחתי טרחה יתרה על לימודי .הבנות עשו לי
ברצון את העבודות שלי.
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ביום שבו היה עלי להתייצב לרישום ראשון בלשכת הגיוס בחיפה בשנת
 ,1954נערכה בבית-הספר בחינה בגיאוגרפיה .המורה לגיאוגרפיה מיקי
התקשה להבין שמטעמים של חוקי טבע פשוטים לא יכולתי להיות בשני
המקומות בעת ובעונה אחת והעניק לי ציון שלילי ,אחד משני ציונים
שליליים (השני היה באנגלית) שבגללם לא הגישו אותי לבחינות הבגרות,
והנה זה פלא ,דווקא בשני מקצועות אלה הפלאתי עשות .את התואר
האקדמי שלי באוניברסיטה העברית עשיתי בגיאוגרפיה ,ודווקא לבריטניה
נשלחתי כנציג משרד התיירות.
סיימתי שתים עשר שנות לימוד בחדרה ,בלא תעודת בגרות ,ועם “כושר
לקוי” ,תווית שהדביק בי הצבא ,לאחר שבבדיקות אובחנה אוושה בלבי.
רציתי להצטרף לבית-הספר הטכני של חיל האוויר ,אבל אמא הטילה וטו כי
בעיני רוחה ראתה אותי מתקן מטוסים כשאני מרחף בין שמים וארץ .אמא
היתה מוכנה לעשות הכול ובלבד שלא אשרת בתפקיד קרבי .כל החברים
שלי התגייסו ,ובעידודה של אמא בחרתי באפשרות לקבל דחיית שירות,
ונרשמתי ללימודים בסמינר בית-הכרם בירושלים .הרעיון היה שאוכל
להשלים את לימודי הבגרויות ולקבל תעודת הוראה בו-זמנית ,שניים
במחיר של אחד .אל”מ אהרון זאב ,קצין חינוך ראשי ,לשעבר ממוריה של
אמא בגימנסיה תרבות ,הבטיח לה שייקח אותי אליו לאחר שאשלים את
לימודי בסמינר.
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1956

מיד בהגיעי התקבלתי ללהקת הריקודים המרכזית של ההסתדות בירושלים
בהדרכתו של משה אסקיו .מכאן היתה הדרך הקצרה ללהקת הסטודנטים
המיתולוגית .יונתן כרמון הוא שהעביר אותי מאוחר יותר ללהקה המרכזית
הארצית של ההסתדרות .להקת הסטודנטים היתה מורכבת מתלמידי
האוניברסיטה העברית ,בצלאל ,וסמינר בית הכרם שהיה למעשה באותם
ימים הפקולטה לחינוך של האוניברסיטה .היתה זו הלהקה הכי אליטיסטית
בירושלים של שנות ה.60-
בחדרה הייתי עדיין עולה חדש ,חסר ביטחון .התמדתי אמנם לבוא
לפעולות בתנועה ,אך חשתי עדיין נטע זר ,בחור ביישן ,צנוע ושקט ,לא
בעניינים עם הבנות .אבל בלהקה כבר הייתי אחד מן החבר’ה .בכל ההופעות
הייתי על הבמה .לפעמים נדמה לי שכל הזמן רקדתי ,שעברתי בריקודים
מאימון לאימון ,מהופעה להופעה .הדרכתי ריקוד במקומות רבים ,ובחופשות

כתבות מחמיאות בעקבות ביקור הלהקה
בצרפת ,יוני1958 ,
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הדרכתי בקייטנות של עיריית ירושלים .לא נותר זמן רב ללימודים ,עד
עכשיו אני לא יודע איך הצלחתי ללמוד .אולי בזכות המורים המעולים
שהיו לי.
סמינר בית הכרם והריקודים בירושלים צירפו אותי לפנתיאון הישראלי.
הייתי אדם אחר .כבר בתום שנה לשהותי בירושלים ,הוצע לי להצטרף
למסע הופעות של להקת הסטודנטים בחו”ל ,אבל אברהם אבן-שושן ,מנהל
הסמינר ,אסר עלי לנסוע ,כיוון שהיה עלי להשלים בחינות בגרות .השנתיים
בסמינר בשילוב עם הריקודים עשו את התפנית המלאה בחיי .איש מחברי
בלהקה לא ידע שאני עולה חדש .קראו לי “החדרתי”.
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פוליטרוק
שלא כצפוי ,תקופת השירות הצבאי היתה תקופה של חופש כמעט מוחלט.
עשיתי פחות או יותר מה שרציתי.
התגייסתי בשנת  .1958עשיתי טירונות במחנה  .80אל”מ זאב ,קצין חינוך
ראשי ,קיים את הבטחתו לאמא ,העניק לי מיד דרגת סמל כמורה ,והציב
אותי כמורה וכקצין חינוך של כלא .6
התחברתי למפקד בית הסוהר .הוא ראה בי חבר .יחד השתדלנו מאוד
לצקת תוכן בחינוך האסירים ,גלריה אנושית מגוונת :רובם עריקים,
רועי זונות ,גנבים ושאר פושעים .לצד ההוראה ארגנתי גם ערבי תרבות
לאסירים .עם חניכי נמנו כמה כוכבים של ממש .אחד מהם היה נעמן דילר,
“הקיבוצניק הפורץ” שבמהלך קורס טיס טס בגובה נמוך מאוד מעל קיבוצו
ובשל כך הודח מן הקורס ונכלא .לימים עבר לליגה גבוהה בהרבה ,ביצע
פריצה מתוחכמת לסניף בנק הלוואה וחיסכון בתל-אביב והיה אחראי לשוד
השעונים הגדול מן המוזיאון לאמנות האסלאם בירושלים.
כעבור שנה בצבא התמניתי קצין חינוך של סיירת הדרוזים  299בפיקודו
של דני מט .הייתי קצין חינוך עצמאי (פוליטרוק) .אף לא אחד אמר לי מה
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שנה אחר-כך ,בשנת  ,1958כבר ניתן לי להצטרף למסע הופעות של
להקת הסטודנטים בתערוכה הבינלאומית בבריסל .משרד החוץ צייד אותנו
במקטורנים כחולים ,מכנסיים אפורים ועניבה תואמת .היינו ייצוגיים
להפליא .הפלגנו לאירופה על ה"תיאודור הרצל" ,אוניית פאר של חברת
צים .גם על האונייה רקדנו .שנתיים אחרי מבצע סיני ,הישראלים היו סחורה
מבוקשת.
חודש ימים רקדנו בביתן הישראלי בתערוכה ,לציון עשור להקמת מדינת
ישראל .הופענו גם ב ,Palais de Chaillot-אולם הופעות ענק ליד מגדל
אייפל ובו שלושת אלפים מקומות .בהופעה נכחו אישים בכירים בממשלת
צרפת ,שגריר ישראל יעקב צור והנדבנית אוולינה דה-רוטשילד .מישהו
אמר שהלהקה תרמה יותר ממאתיים שגרירים.
באותה שנה סיימתי גם את הלימודים בבית הכרם .השלמתי תעודת
בגרות מלאה והסמכה כמורה .לא חשבתי לחזור לחדרה ולהראות למורה
מיקי לגיאוגרפיה אצבע משולשת .אני לא מתחשבן ,אף פעם.
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לעשות .שירתתי במקומות שונים בנגב ,בחצבה ,וגם באילת.
לא קל היה לי להתחבר אל הדרוזים .הם התכנסו בתוך עצמם .לא דיברתי
ערבית ,והם הרבו לשוחח ערבית זה עם זה ,השמיעו בלילות מוסיקה ערבית
בקולי-קולות והיקשו על שנתי.
מצאתי הקלה בכך שניתן לי לעלות צפונה כל אימת שחפצתי בכך .רקדתי
לכל אורך השירות הצבאי .רקדתי בכל הזדמנות .הזמינו אותנו בין השאר
לאירועים של משרדי הממשלה ,כשאירחו מבקרים מחו”ל .באחד האירועים
של משרד החוץ הזדמן לי לרקוד לצדה של גולדה מאיר ,שרת החוץ.
להקת כרמון ערכה את החזרות שלה בבניין ליד כיכר המדינה .בימי שישי
לנו בבית מלון קטן ברחוב שינקין בתל-אביב .היתה זו אפוא תקופה של
חזרות ,הופעות ,נסיעות וחוזר חלילה .החיים נעו סביב להקת הריקודים
ונוצרו חברויות שליוו אותי כל החיים :ניצה שפירא ,לימים משפטנית,
יועצת ראש הממשלה שמעון פרס לקידום מעמד האישה ,שליוותה אותי
כברת דרך כבת זוגי לריקודים; שרה’לה הלפמן-אהרונסון ,ארכיאולוגית
עם בן-גוריון ,נובמבר ,1960 ,הופעה בלכיש .אני שני משמאל

עם גולדה( ,זוג שלישי מימין)

ימית שהקימה את המחלקה לארכיאולוגיה ימית באוניברסיטת חיפה; אורי
כהן ז”ל ,כלכלן בכיר בבזק ,שאמא שלו פתחה לפני את ביתם ברחוב עזה
 18בירושלים כאילו הייתי בנה; דרור בן-דב ,גרפיקאי שעיצב הרבה מבולי
הארץ ושטרות הכסף; מיכה ספירו ,מומחה לחקר המוח ,יעקב פרי ,לימים
ראש השב”כ ,שר המדע וחבר כנסת מטעם “יש עתיד” ,האקורדיוניסט דן
בירון והשדרית שרי רז אשתו .אני נפגש עם החברים האלה מדי פעם בפעם.
כל מפגש הוא תזכורת מרעננת לתקופה היפה ביותר בחיינו.
החברויות האיתנות האלה לא היו מובנות מאליהן .כמו בסרט “הלהקה”,
ובעצם כמו במקומות רבים אחרים בחיים ,הכול רצו להיות כוכבים ,להתבלט,
לכבוש ,לנצח .לא קל היה להתמודד עם מתחים ,חיכוכים ,לשונות רעות
ולהישמר מפניהם.
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החיים הסטודנטיאליים בירושלים
ל א הייתי תלמיד שקדן .בלימודי יחסים בינלאומיים נעזרתי ביחסים
האישיים שלי עם חברי ללימודים טליק ,לימים האלוף ישראל טל ,שמלבד
ה יותו מגדולי המצביאים של ישראל ,היה גם סתם תלמיד טוב ומסודר.
הכרטיסיות שהכין במהלך השיעורים ליוו אותי במהלך הלימודים ,הצעידו
א ותי כל הדרך לתואר האקדמי במדע המדינה .סיימתי גם תואר ראשון
בגיאוגרפיה .כן ,אותה גיאוגרפיה שניגפתי בפניה כאשר יום ההתייצבות
ש לי בצה”ל התנגש ביום הבחינה בתיכון בחדרה .אחד מחברי הטובים
ללימודים היה זאב אלמוג ,לימים מפקד חיל-הים ,איש אמיץ וחבר נאמן.
בצר לי ,הייתי נעזר גם בחוברות תקציר שנמכרו בקמפוס במחיר שווה
לכל נפש .ספרים לא קראתי ,למי היה זמן לספרים.
ב ימי שישי רקדנו במועדון סורמלו האגדי ,אחד ממקומות הבילוי
החביבים על הסטודנטים באותה תקופה ,או במנזה בממילא .האקורדיוניסט
שלי היה איציק ליאור ,לימים מבכירי משרד החוץ .נחשבנו סלב’ס בקהילת
הסטודנטים של ירושלים ,וזכינו בקלות בחדר משותף במעונות הסטודנטים.
בתמורה ניהלנו פעם בשבוע ערבי ריקודים באולם שפרינצק.
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נראה לי שהצלחתי בכך ,אבל במקום שאעיד על עצמי ,הנה דברים
שכתבה שרה’לה הלפמן לכבוד יום הולדתי ה:70-
“ארה’לה פשוט לא היה בכל זה .היה בו עידון שדומה שפעל אז שלא
לטובתו .הוא לא היה הצבר הקלסי ,מחוספס ,קולני ,קצת דורסני .ויחד
עם זאת ,לא היה בו פגם .תמיד ישנו ,עושה בשקט את מה שצריך ,במין
שלווה פנימית של מי שרואה את הדברים מבחוץ ,מעריך אותם בהקשר
אחר ,ופשוט מאושר להיות אחד מהחבורה הזאת.״
אכן ,הייתי מאושר להיות בחבורה הזאת .התגאיתי במראה החדש שלי,
הצבר האולטימטיבי .שרה’לה סברה כבר אז שאני מנסה להסתיר ,לאו-
דווקא במודע ,את היותי אדם תרבותי ,איש העולם הגדול.
“זה ארה’לה שלנו .כשהיה רקדן צעיר בלהקת ריקודי-עם ‘ישראליים’
היה חייב להיות קודם-כל ‘ישראלי’ .אבל היה ברור ,לפחות לי ,שזו אדרת
שהוא מסגל לעצמו ,ויש לומר – בטבעיות ,בשמחה וללא קושי -אך לא
באובססיביות .פשוט היה משהו אחר מבפנים .הוא היה ציוני ואהב את
הארץ אחרת מהצברים”.
חברי איציק ליאור כתב אף הוא דברים דומים:
“אהר’לה היה חף מאגוצנטריות וזר ליוהרה המצ’ואיסטית שאפיינה את
רבים מאתנו הצברים ...מעבר לעליזות ,המרץ והפעלתנות שאפיינו אותו,
הסתתרה סנטימנטליות פגיעה ועמה באו לא פעם רגעים של עצבות.
אהר’לה ,בדרך נוגעת ללב ,לא התאמץ להסתירם.״

מאהרונצ’יק לאהר’לה

111

מסעו של אהרון דישון משם-לפה

מסעו של אהרון דישון משם-לפה

אני מימין ,איציק
בחליפה במרכז ,יוסי
גודארד משמא ל
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בשנה השנייה חיפשו מישהו שיחלוק חדר עם סטודנט נכה שהתקשה
בדיבורו .לא חשבתי פעמיים ,והצטרפתי אליו לחדר ,בבניין  7בשיכון
הסטודנטים .ברוך קימרלינג נפגע בלידתו משיתוק ילדים קשה ,גופו היה
מעוות ,הוא התקשה בהליכה ,וקשה היה להבין את דיבורו .אבל למדתי להכיר
בחור מקסים שהתגלה כאיש אקדמיה מבריק ,לימים מן החוקרים הבולטים
של הסכסוך הישראלי-פלסטיני ופרופסור מן המניין באוניברסיטה העברית.
ההימור לרקוד את דרכי לאוניברסיטה הוכיח את עצמו .הודות לריקודים
ראיתי עולם ,או אם תרצו רקדתי את דרכי לכל קצווי תבל.
יום אחד בקיץ  1962נתקלתי במודעה מפתה בעיתון .במודעה נאמר כי
“מתבקשים אנשים מתאימים לנסיעה לארה’ב ,על-מנת לשהות במשך
שלושה חודשים בארצות-הברית במחיצתה של משפחה אמריקנית ,לבקר
באוניברסיטה אמריקנית ולטייל ”.המזמינה היתה אגודת הידידות ישראל-
ארה”ב .היוזמה היתה של משרד החוץ של ארצות-הברית ,בתוכנית שנקראה
 ,Experiment in International Livingמסורת בת שלושים שנה,
שעיקרה רצון להציג לצעירים מכל העולם את פניה היפות של המעצמה
מספר אחת.
עם הזמנה כזו ,לא ייפלא שהאגודה הוצפה במאות בקשות של צעירים
שביקשו לממש את החלום האמריקני .הגשתי מועמדות ,בלא תקוות יתרות.

התוצאה :נבחרת י למשלחת של שבעה ,חמישה סטודנטים ושני תלמידי
שמיניות .אחד מחברי למשלחת היה חברי איציק ליאור.
התחנה הראשונה שלנו היתה בוורמונט .אירחו אותנו יחד עם סטודנטים
מארצות שונות ברב-קומות ,מגדל בבל של שיח רב-לאומי .כל הנציגים
הערבים התרחקו מאתנו ,למעט סטודנטית חיננית מלבנון שהצטרפה
לשולחן שלנו .ניכר בה שהתלהבה מן המפגש הראשון הזה עם ישראלים,
עד שמישהו התקרב עם מצלמה וביקש לצלם את המעמד .הלבנונית קמה
מן השולחן בבהלה רבה ,כמי שנתפסה בקלקלתה.
עוד בטרם נשתלנו במשפחות המאמצות ,התארחנו כקבוצה באוניברסיטת
צ’פל היל שבמדינת צפון קרוליינה ,בדרום ארצות-הברית .נסענו נונסטופ
שלושים שעות מוורמונט לקמפוס היפהפה ,הטבול בין עצים עתיקים .אבל
נחשפנו גם לצד האפל של אמריקה .הופתענו להיווכח שאפילו עכשיו,
במחצית השנייה של המאה ה ,20-היתה הפרדה בין שחורים ללבנים .תחנות
אוטובוס נפרדות ,ספסלי ישיבה נפרדים .אפילו במפעל לייצור סיגריות שבו
ביקרנו עבדו השחורים והלבנים בקומות נפרדות כדי שלא יתערבבו זה בזה.
האם זה מה שביקשו שנלמד כ?Experiment in International Living -
ואז ,כאילו כדי לאזן את התמונה ,זומנו לביקור בבית הלבן.
הנשיא ג’ון קנ די יצא לברך אותנו על המדשאה המפורסמת .היתה זו
הפעם הראשונה שפגשתי אישיות בקליבר שלו .היתה זו גם הפעם הראשונה
שהבנתי מהמסתת ר מאחורי המושג “קסם אישי” .קנדי כבש אותי – את
כולנו – מן הר גע הראשון ,מן המשפט הראשון שהוציא מפיו ,מן החיוך
הראשון.
הוא היה בעיני כנסיך שיצא מספר אגדות :גבוה ,יפהפה ,נעים-הליכות,
מבריק בשיחו.
(ברוך קימרלינג ,חברי לחדר במעונות ,כל-כך התפעל מן המעמד עד
שזיכה אותי בכתבה בעיתון הסטודנטים “פי האתון” .כותרת הכתבה
היתה“ :הנשיא קנדי והנער מ’אקסודוס’” .מעניין שדווקא הוא חיבר קצוות
היסטוריים שאני לא ראיתי .הרי הגעתי לבית הלבן כצבר יפה הבלורית
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והתואר ,מי שהצניע את עברו כגח”ליץ .הכתבה התפרסמה כמה ימים לאחר
רצח הנשיא קנדי בנובמבר  ,1963בעקבות עצרת לזכרו של קנדי שנערכה
באולם ווייז בקמפוס .ברוך הצליח למצוא קשר סמלי בין שלושה אירועים
שלכאורה אין ביניהם קשר ,עלייתי ארצה כפליט ב”אקסודוס” ,הביקור
שלנו בבית הלבן ,והרצח בדאלאס).
היתה זו הפעם הראשונה שהתוודעתי לדולצ’ה ויטה של ארצות-הברית.
טרם צאתנו יעצו לנו להישמר ולא להסתנוור .אם יציעו לכם לנהוג במכוניות
פאר ,לטוס במטוס פרטי ,או להתארח על יאכטה מהודרת ,תסרבו בנימוס,
לא נעים.
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צילום המאמר של העיתון

התארחנו אצל שבע משפחות ,מן העשירות בעיר טרנטון שבמדינת ניו-
ג’רזי ,מרחק שעתיים נסיעה מניו-יורק .התארחתי אצל משפחת קירבי,
שהיה בעבר ראש העירייה .טעמנו מלוא החופן פינוקים ,מגורים בבית
מידות מהודר ,צפייה במכשיר הפלא הלא-מוכר שנקרא טלוויזיה ,נסיעות
במכוניות הגדולות ביותר וסעודות דשנות .וכן ,היתה גם הפלגה ביאכטה.
עשו לי כבוד .הפקידו בידי את השלט המכוון את המנוף המוריד את
היאכטה מן המעגן למים .עשיתי את הדברים בזהירות יתרה ,לאט-לאט,
עד שתורן הספינה התנגש במנוף ונשבר .לא ידעתי את נפשי מרוב צער.
התנצלתי שוב ושוב .עד היום יש לי פרפרים בבטן כשאני נזכר באירוע.
שיחקנו כדורת ,צפינו במשחקי בייסבול ,יצאנו לטיולים לאתרי קרבות
במלחמת האזרחים ,ויצאנו לערבי ברבקיו משותפים לכל המשפחות שבהן
הפגנתי את יכולת הריקוד שלי לצלילי האקורדיון .היה זה האקורדיון שלי,
קטן ,בעל שלושים ושניים בסים ושלושה רגיסטרים .האקורדיוניסט היה
איציק ,ראש המשלחת.
הזמינו אותנו לביקור במחנה צבאי .להפתעתנו איש לא עצר אותנו
בכניסה ויכולנו לגשת עד למסלול ההמראה של המטוסים .שאלנו ,הכיצד.
ענו לנו :אין לנו מה להסתיר .אדרבא ,שיראו וייראו .שמעתי קולות של
חיילים מתאמנים מעבר לגבעה .טיפסתי על הגבעה וראיתי יחידה מתאמנת
בהפעלת טילי הוק .עכשיו כבר התקרב אלי מישהו עם תודעת ביטחון שדה
מפותחת יותר ושאל אותי מי אני ומה אני עושה כאן .אני תייר מרוסיה,
התלוצצתי ,וכמעט גרמתי לפרוץ מלחמת עולם שלישית.
הקיץ חלף .חזרנו ,התחלתי להדריך בחוגי ריקודים שארגנה העירייה
במרכז תרבות עמים ונוער ובבית-ספר תיכון חדש ע”ש מיי בויאר .הפקתי
בשעתי את אירוע הפתיחה של בית-הספר ,בהזמנת מנהל הפנימייה הד”ר
אליעזר מרכוס ,איש חינוך יוצא דופן .הוא הכיר כל חניך ,ועם החזרה
מחופשה היה חוקר כל אחד מה המצב בבית ,מראה ידע ואכפתיות“ .מחנך
לחיים” ,כך כינו אותו .הערצתי אותו ,והוא השיב לי חיבה.
בחגיגת יום הולדתי השבעים הסביר מדוע“ :לאהר’לה היה ,מלבד חן ,גם
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הרבה ידע ,סבלנות ,יכולת ליצור קשר עם הנוער . . .אהר’לה יצר באמצעות
הריקוד חבורה שהיתה ללהקה ייצוגית .אהר’לה יצר בהם ‘רוח יחידה’ ורצון
להצליח”.
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צילום מכתבו של מרכוס
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אני מוביל את הלהקה ברחובות דיז’ון .1960 ,מאחורי שרה’לה הלפמן ודן בירון
האקורדיוניסט

עם הלהקה ,אני ראשון מימין
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באותה תקופה כמעט שלא הייתי בארץ .הצטרפתי כמעט לכל נסיעה של
להקת הסטודנטים לחו”ל .היה מתח בלהקה מי ייסע ומי לא .כרמון היה
בוחר את מי שרצה .זכיתי ותמיד הייתי בין הנבחרים.
הריקודים הצריכו אימונים ולימוד מדוקדק של כל הריקודים החדשים של
כל יוצר ויוצר .הייתי מבלה סופי שבוע של השתלמויות שיזמה תרצה הודס
(“האמא של ריקודי עם”) מן ההסתדרות הכללית ,ואחר-כך מלמד אותם
ריקודים בירושלים .צברתי רפרטואר של כשלוש מאות ריקודים ,קרן שפע
במונחים של אותם ימים .היום יש כבר יותר משלושת אלפים ריקודי-עם
ישראליים.
משרד החוץ קפץ על המציאה ,ראה בלהקת הריקודים של הסטודנטים
כלי הסברה יעיל מאין כמותו .כל שנה שלחו אותנו למקום אחר .הודות
ללהקת הסטודנטים רקדתי את דרכי לכל העולם .רקדתי בטורקיה ,בספרד,
בבריטניה ,בשווייץ ,ביוון ,באיטליה ,בצרפת (ארבע פעמים!) ,בבלגיה,
בהולנד ,בגרמניה ,ובאוסטריה.

בפסטיבל היין הידוע בדיז’ון שבצרפת השתתפתי שלוש פעמים .פגשנו
מאות רקדנים מכל העולם ,השתתפנו בתהלוכות בכפרים הסמוכים ,עם
תלבושות ססגוניות ,דגלים והופעות מרשימות על הבימה המרכזית .היינו
המחוללים היחידים שרקדו בלא נעליים לרגלינו .לא משום חסר-כיס ,חס
וחלילה ,אלא משום שבריקודים יחפים התנועות חדות ומהירות בהרבה.
הרקדנים היחפים מירושלים זכו בדרך-כלל במקום הראשון .בפסטיבל
דיז’ון בשנת  1963זכינו רק במקום השני ,אולי משום שהיו שם תותחים
כבדים באמת ,להקות מצוינות ממזרח אירופה ובהן גם להקת מוסאיוף
מרוסיה.
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שושה ואני
מזה זמן השתנו חיי .פסטיבל הדולצ’ה ויטה של ראשית שנות ה60-
הסתיים ופינה את מקומו לפרק חדש .לא עוד סטודנט חופשי ,נקי מדאגות
וממחויבויות ,טועם בפה מלא את הנאות החיים ,מוקף חברים וחברות.
הריקודים נדחקו הצדה ,הלימודים בוודאי .על מרכז הבימה ניצבה כוכבת
חדשה :חברתי שושה (שושנה) שתהיה רעייתי.
האמת היא שהרומן בינינו התחיל כמה שנים קודם-לכן ,בשנת ,1962
באקורדים צורמים .שושה און ,סטודנטית טרייה לביולוגיה ,ניגשה לבחינות
ללהקת הריקודים של הסטודנטים באולם שפרינצק .היו מאות כמוה .כל מי
שרקדה פעם או שחשבה שהיא יודעת לרקוד ניגשה לבחינות האלה.
היינו שלושה בוועדת הקבלה ,דרור בן-דב ,מיכה ספירו ואנוכי .הבחינה
כולה נמשכה כמחצית השעה .נבדקו ריקוד בקבוצה ,בזוגות ,חיקוי של צעד
מסוים שהדגים אחד הבוחנים ,והופעה כללית.
דרור ומיכה ראו את ביצועיה של הנבחנת שושנה און והנהנו בחיוב,
לאמור ,עברה .דווקא אני פסלתי אותה בתנועת יד מבטלת :לא עברה.
הריקוד שלה לא היה יציב דיו ,ושיערה היה קצר מדי לטעמי .אני העדפתי
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בשנת  1964הרחבתי את בימת הריקודים שלי עד למחנה רמה בארצות-
הברית .משרד ראש הממשלה חיפש קשר לתנועה הקונסרבטיבית שמנתה
כבר אז מיליון וחצי בני אדם .בחרו קבוצה קטנה של אמנים ורקדנים שנשלחו
לשמונה מחנות הנוער של התנועה בארצות-הברית .נבחרתי להיות “ראש
מחול” במחנות אלה.
עברתי בין המחנות ,הדרכתי ריקודי-עם וחיברתי ריקודים למחזות ידועים
כ”מרי פופינס” ו”כנר על הגג” .כנראה שההצלחה האירה לי פנים ,שכן
הזמינו אותי לחזור לשם בשנה שלאחר-מכן.
במחנה ויסקונסין בשנת  1965כבר פיתחתי שיטה .הדרכתי כמה קבוצות
רוקדים ,כל קבוצה ברמת ריקוד אחרת ,אך ביום אחד בשבוע היינו מרקידים
את כל המחנה כולו ,כל הקבוצות שילבו ידיים ויחד רקדנו את כל הריקודים.
המחנה רקד.
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שיער ארוך ,בלונדיני ,הגולש בחינניות עם כל תנועה ותנועה.
פסק הדין שלי התקבל בסופו של דבר .שושה לא התקבלה ללהקה .אבל
כעבור כמה שנים אני קיבלתי אותה לעצמי לכל החיים.
היה לי אלוהים אחד באותם ימים ,הריקודים .כל השאר היה פתוח,
להתנסויות חדשות ,טעמים חדשים,
אהבות חדשות .בלי מחוייבות .הכרתי את ננסי קרמר ,סטודנטית חמודה
מארצות הברית שבאה לכאן לשנת לימודים .מעלתה הגדולה היתה בכך
שבאה לשנה אחת בלבד ועתידה היתה לחזור הביתה ,ערובה לכך שלא
ייווצר קשר מחייב.
אבל אז התערבה הקוזינה פניה ,אשתו של גרישה ,בן דודה של אמא,
ושינתה את חיי .לעניות דעתה הגיע הזמן שאהיה בחור רציני ואתקשר
בזוגיות קבועה ומחייבת ,ולפיכך החליטה לעשות מעשה .היא הזמינה אותי
לארוחת ערב .מדי פעם הזמינה אותי לארוחות ,הנה הזדמנות לעוד ארוחת
ערב.
ליד השולחן כבר היו עוד שלושה אורחים .דולי ,בתם של פניה וגרישה,
אותו גרישה שהקשר עמו התחדש באקראי במפגש עם הסבתא בתחנת
האוטובוס בעין-כרמל; אורי קורין ,בן-זוגה של דולי (אורי היה חברי הטוב
מן התיכון בחדרה ,ואני הוא ששידכתי ביניהם); ושושה .הציגו אותה כחברה
של דולי ושותפה של אורי ללימודי חינוך באוניברסיטה.
האוכל היה מעולה ,כרגיל ,והשיחה קלחה .עסקנו בנושאים שברומו
של עולם ובהם גם ההכנות לבחינה בסטטיסטיקה של שושה ואורי .הפעם
התלהבתי מאוד משושה .היא היתה חמודה מאוד .נערה יפה ,חיננית וחטובה,
שיערה מתולתל .היה לה יופי טבעי ,והיא לא נזקקה לאיפור כלשהו .מאיפה
אני מכיר אותה?
לא זכרתי אותה ממבחני הריקודים ,אך לבסוף נזכרתי :ראיתי אותה
לפני שנים על מדשאת סמינר בית הכרם ,הילדונת עם המכנסיים הקצרים
והחולצה הרקומה ,הלבוש שאפיין את בנות תנועות הנוער.
מסע הלחצים החל כמעט מיד .הדודה פניה ,דולי ואורי ,התקשרו והאיצו

בי להתקשר לשושה ולצאת אתה .אל תחשוב פעמיים ,כדאי לך.
איני זוכר בדיוק איך השתלשלו העניינים ,אבל ערב אחד מצאתי את עצמי
ברחוב ישראליס  ,13בחדרה של שושה ,חדר סטודנטיאלי חמים ומטופח.
ספרייה גדולה ,אקווריום ,עציצים ,תמונות .מקום של שלווה מזמינה ,שונה
כל-כך מן החיים הסוערים שלי.
לא בקלות התחברתי לשושה .קדם לכך תחקיר מעמיק .בדקתי ,מי מכיר,
מי יודע .הדיווחים היו מחמיאים :היא היתה מלכת הכיתה ,חניכה למופת
ומדריכה מצטיינת בתנועה המאוחדת ,ציונית אמיתית .נראה שהדברים
הרשימו את הגח”ליץ שבי.
התאהבתי.
ואכן ,החיים השתנו באחת .לא עוד בילוי במועדונים ,לא שעות ארוכות
של סעודות חברתיות במנזה ,כי אם ארוחות צנועות בשניים ,ושיחות
ארוכות על שירה ,ציונות וארץ-ישראל היפה.
אמא לא התלהבה משושה ,לשון המעטה .כפולניה אמיתית קשה היה לה
להסתגל לרעיון שהבן-יקיר-יחיד-לה-אהרונצ’יק יינשא למישהי מרחוב
צפניה בשכונת הפועלים כרם אברהם שבירושלים.
שושה אכן באה מרקע שונה לחלוטין .אמה מליה לבית שטינבוק ואביה
שרגא איסרזון (און) עלו ארצה כחלוצים עוד בשנות ה .20-משפחותיהם
נותרו מאחור ,בגולה .שרגא הצטרף לאחיו הבכור זאב איסרזון כחבר קיבוץ
תל-יוסף ,אמה היתה ממקימי קיבוץ רמת-הכובש.
מרגע שהתאקלמה מליה בארץ ,היא האיצה בבני משפחתה לעלות ארצה.
מקצתם נענו ועלו בטרם פרצה מלחמת העולם ,אבל לרוע המזל רובם
נשארו ,ונספו בשואה.
ביתה של שושה היה בית ארצישראלי אופייני ,בית צנוע של עובדי מדינה.
ההורים טיפחו בילדה ובאחיה הבכור עמוס ערכי סוציאליזם וציונות ,ועודדו
אותם להצטרף לתנועת הנוער .לאחר השירות הצבאי בנח”ל הצטרפה שושה
כחברה לקיבוץ צרעה.
מליה אמה נפטרה בשנת  1959בעת ששושה סיימה את לימודיה בתיכון.

מאהרונצ’יק לאהר’לה
מסעו של אהרון דישון משם-לפה

על אף הקשר המתהדק ביני ובין שושה ,בכל פעם שביקרתי בבית הורי
ניסתה אמא להמליץ לפני על חברות אחרות.
מה שינה את דעתה? תמונה אחת על הקיר.
כשביקרה שושה בביתנו בחדרה ,היא ראתה על הקיר את תמונת סיום
המחזור של לימודי הגננות של אמי בסמינר גבעת השלושה ,וזיהתה במפתיע
את דיוקנו של הד”ר חיים צוויגל ,המנהל המיתולוגי מביאליסטוק – ומנהל
סמינר גבעת השלושה“ .אני מכירה אותו!” קראה שושה בהתפעלות.
“את מכירה את דוקטור חיים צוויגל?“
עכשיו ,הודות להיכרות המשותפת פתחה את סגור לבה לפני כלתה
לעתיד.
היא סיפרה לה באריכות כמה קשה היה לה לעזוב את הבית ללימודים
בגבעת-השלושה ,ובהזדמנות זו חזרה והיללה את האיש שבזכותו מצאה
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תמונה אחת על הקיר
ד"ר צוויגל במרכז השורה העליונה .טובה בשורה השנייה ,שלישית מימין
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מסילות ללבה של שושה ,הד”ר צוויגל“ .בזכותו סיימתי את הלימודים
בהצלחה ”,אמרה.
היתה זו הפעם הראשונה ששושה שמעה מפי אמי את הסיפור המלא על
הקשיים שליוו אותה בשנותיה הראשונות בארץ ובקבלת ההחלטה לצאת
ללימודים .שושה התרשמה .היא גילתה באחת דמיון כלשהו לערכים שעל
פיהם גדלתי אני בביתי ,ובפעם הראשונה חשה שושה הזדהות אתה.
התבוננתי בהן מן הצד וחשתי שהיה זה רגע מקרב בקשר שבין אמי לבת
זוגי.
עכשיו העירה שושה בשקט ,כאילו אגב-אורחא ,ש”חיים” ,כך יכלה
לכנות אותו עכשיו ,הוא בן-דודה של אמה מליה שטינבוק ז”ל.
הייחוס המשפחתי עשה את שלו כבמטה קסם .שושה דילגה בעיניה של
אמי בבת אחת למעמד החברתי הנכון .עכשיו ניאותה ברצון להעניק לנו את
ברכת הדרך לנישואין.
שושה עמדה לסיים את לימודי התואר הראשון שלה כשעברנו לגור ביחד
בדירה צנועה של דודתה ברחוב שטרן בשכונת קריית יובל.
שעות ישבנו יחד ולמדנו .אני למדתי לקראת בחינות התואר במדע
המדינה ,שושה לקראת בחינות התואר בחינוך מיוחד אצל הפרופ’ קרל
פרנקנשטיין .למדנו יחד.
לברוך קימרלינג חברי היה חלק בהחלטה שלנו להינשא .הוא ניהל עם
שושה שיחות שאותן תיאר כ”שיחות גורליות” שאכן עיצבו את גורלנו,
והשפיעו על ההחלטה לקשור את עצמנו בברית הנישואין .גם דולי ואורי
קורין חברי נטלו כמה קבין של זכויות שידוך בזכות אותה ארוחת-ערב
בביתה של פניה ואמרו שהיה זה גמול על מעשה השידוך שלי ,שכן אני הוא
זה שהפגשתי ביניהם.
ואז ,ברגע האחרון ממש ,קיבלתי רגליים קרות .שמעתי שמחפשים מדריך
ראשי למחול במחנה רמה בוויסקונסין ,מחנה של התנועה הקונסרבטיבית
בארצות-הברית .נפרדתי משושה לשלום ,ולא הבטחתי דבר.
שושה הוכתה בהלם ,בתחושה של עלבון וכישלון .היא כאבה מאוד את
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כאב הפרידה ,אך התעשתה ,עזבה את הדירה בקריית יובל ,חזרה לרחביה,
לדירת חדר צנועה על הגג ברחוב אבן-שפרוט  ,7והמשיכה בעבודתה
בחינוך מיוחד.
קיץ .1965 ,הייתי במחנה רמה ,המדריך הראשי למחול ,כאשר הגיע
המכתב הקשה משושה שזהו-זה ,נגמר.
לרגע חשך עלי עולמי .לא עמדתי בזה .מה עושים?
כמו החלטות רבות שקיבלתי בחיים ,גם ההחלטה להינשא היתה החלטה
של רגע .הלכתי למנהל המחנה ואמרתי לו“ :ברט ,אני מבקש את המשכורת
שלי כבר עכשיו .אני צריך את הכסף”.
ברט לא שאל שאלות ,ומסר בידי את הכסף .אלף ושש מאות דולרים,
שכר-עבודתי .צלצלתי לאל-על לברר מתי יוצאת טיסה מניו-יורק ארצה.
התברר שיכולתי להגיע ארצה ביום שישי ולחזור ביום שני ,אולי תוך הפסד
של יום עבודה אחד .הטיסה המחברת היתה משיקגו .חבר מיהר להסיע
אותי במכוניתו לשדה תעופה פרטי קטן בוויסקונסין .עליתי על מטוס בן
עשרה מושבים של חברת  Eagle Riverשהביא אותי בזמן לטיסת ההמשך
משיקגו.
כרטיס הטיסה ארצה עלה לי אלף ומאתיים דולרים .נותרו לי ארבע מאות
דולרים לטיסות הביניים.
הגעתי ארצה ביום שישי .שושה היתה אצל אחיה בעין-גב .חברי הטוב
אורי כהן הרכיב אותי על וספה לקיבוץ .מיד כשראיתי את שושה ,הצעתי
לה נישואין.
את השבת בילינו בקיבוץ ,כבר ביום ראשון נרשמנו לנישואין ברבנות
בירושלים ,ולמחרת הייתי בדרכי חזרה לארצות-הברית ,חזרה לעבודה
במחנה ויסקונסין .החמאתי לעצמי על תהליך קבלת ההחלטות המהיר
שכפיתי על עצמי ,ועד היום הזה אני מודה למי שצריך להודות על עצם
ההחלטה.
התחתנו בספטמבר.1965 ,
שוב נחשפו הפערים והבדלי הגישות שבין שושה לאמא .אמא חלמה על
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מימין לשמאל,
אני .אמא טובה,
שושה ,אבא ישעיהו

משמאל לימין:
אני ,שושה ,שרגא
(אביה של שושה),
עמוס( ,אחיה של
שושה)

משמאל לימין:
אמא טובה ,אני,
שושה ,דולי ,אורי,
גרישה ,פניה
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חתונה פולנית מכובדת וראוותנית כיאה לבנה אהרונצ’יק .שושה בחרה
בחתונה צנועה אך רבת-מוזמנים ,עם כיבוד קל ,כיאה לבוגרת התנועה
המאוחדת ויוצאת קיבוץ.
החתונה נערכה בבית-הכנסת היפהפה עם הכיפה הלבנה בגבעת-רם,
צמוד למעונות הסטודנטים בהם התגוררתי .זה מבנה בעל עיצוב מיוחד
המקנה לכל באיו תחושה של התרוממות-רוח .בית הכנסת הועמד לרשותנו
ללא תמורה ,כמחווה על תרומתי לפעולות התרבות והחברה במעונות .בית-
הכנסת גם היה גדול דיו כדי להכיל את כל האורחים שהוזמנו לחתונה.
באו כל בני משפחתי ,חברות וחברים של אמא מן הלימודים בסמינר
ומעבודתה בגני הילדים .אמא הזמינה את כל מי שרצתה .לצורך זה אף
הועמדו לרשות המוזמנים שני אוטובוסים מחדרה .באו גם חברים של
אבא מקופת-חולים ,ידידים ומכרים מפולין ומ”אקסודוס” ,וכמובן ,חברי
לריקודים ,כל חברי להקת הסטודנטים .שושה הזמינה אף היא את כל בני
משפחתה ,חברים וחברות מקיבוץ צרעה ,ילדים שטיפלה בהם ,חברות
לספסל הלימודים ,מרצים מן האוניברסיטה.
הכלה שושה נראתה נהדר ,מאושרת .היא לבשה שמלה לבנה קצרה,
לידיה כפפות לבנות ארוכות שהבאתי לה מארצות-הברית ,והחזיקה זר
ורדים לבנים.
קידש אותנו הרב אהרון פיליפ מקהילת אמת ואמונה ,הקהילה היקית-
מסורתית של לב רחביה .שושה נהגה להתפלל שם בחגים ,כשהתגוררה
עדיין בישראלס .13
התפריט היה צנוע .צנוע מדי לטעמה של אמא ,ברמה בלתי-מוכרת
בחתונות של היום“ .משה בתיבה” (נקניקיות כרוכות בבצק עלים) ,מגוון
פטיפורים ,בורקס תפוחי-אדמה ,רוגאלך ,פירות ,יין ,ומשקאות קלים .זאב
ורדי ,האקורדיוניסט הקבוע שלי בחוגי הריקודים באותה עת בחוגים ודן
בירון ,האקורדיוניסט של להקת הסטודנטים הנעימו את זמננו בניגונם.
עכשיו משהיינו לאיש ואישה ,לא אימצה שושה את שם משפחתי,
כמקובל .בחרנו בשם משפחה חדש ,דישון ,שילוב של “דויטש” ו”און” ,שם
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משפחתה של שושה .כמו בימים הרחוקים ההם בברית-המועצות של ימי
המלחמה ,כך גם בישראל ,לא נוח היה לנו עם השם “דויטש” ,אף שחלפו
עשרים שנה מאז תום המלחמה.
חזרנו להתגורר בדירת החדר הצנועה של שושה באבן-שפרוט .7
בקיץ  1966שבתי ויצאתי להדריך מחול במחנה רמה בוויסקונסין .הפעם
הצטרפה אלי שושה כמדריכת אמנות במחנה .בשבתות השתתפנו בתפילות
בבית הכנסת של הקהילה הקונסרבטיבית .נשבינו בקסמו של טקס התפילה
המשותפת לנשים ולגברים ואווירת המשפחתיות המאפיינת תפילות אלה.
ואכן ,כששבנו ארצה ,הצטרפנו כחברים לתנועה המסורתית.
עכשיו כבר נכנסנו לשגרת היומיום של זוג צעיר .רכשנו דירת שלושה
חדרים בדרך חברון .זכינו בדירה בהגרלה (ובמעט פרוטקציה של זאב און,
דודה של שושה) .מימנו את רכישת הדירה בעזרתם הכספית של הורי.
אני עסקתי בהדרכת ריקודים ,שושה לימדה ילדים בעלי צרכים מיוחדים,
והמשיכה ללמוד פסיכולוגיה.

גם את הקריירה שלי במשרד התיירות אני חייב לשושה ,אמנם בעקיפין,
אבל בכל-זאת.
חברה טובה שלה היתה נשואה למשחה פופס ,עוזרו האישי של שר האוצר
פנחס ספיר ששימש רפרנט של משרד התיירות במשרד האוצר.
“מחפשים אנשים במשרד התיירות ”,גילה את אוזני“ ,מה אכפת לך ,תלך
תראה”.
קבעתי פגישה עם דוד וילק ,איש האמרכלות של משרד התיירות ,לשעבר
קצין משטרה .הוא נתן לי להתייבש שלושה ימים בפרוזדור ,כדי שאלמד
להעריך בדרך הקשה את הפרס הגדול שייפול בחלקי כפקיד במשרד.
וילק הציע לי להקים את מחלקת הנוער ולהעניק לי תואר מכובד “סגן
מנהל מחלקת שירותי תיירות” .הבנתי בתיירות בערך כמו במס-הכנסה,
אבל קיבלתי.
בקושי הספקתי לחמם את כס “סגן המנהל” ,וכבר התרגשה עלינו מלחמת
ששת הימים.
בימי הכוננות הארוכים לפני המלחמה התמקמה היחידה שלנו בחורשת
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יער חולדה .שושה נותרה בירושלים ,בחודש השביעי להריונה .איני יודע
איך נודע לה איפה אני ,אבל עובדה היא שבאחת השבתות האחרונות לפני
המלחמה ,הפתיעה אותי בביקור במחנה ,וכרסה לפניה.
בתחילת תקופת הכוננות ,עוד בטרם גויסו ,עמלו כל הגברים בבית
המשותף להכשיר את המקלט בבית למען הילדים והנשים .הכנו מכלי מים,
תאורת חירום ,משחקים לילדים ,ממתקים ,מזרנים .הכנתי אף מיטה נמוכה
להקל על שושה ההרה לעלות על יצועה.
המלחמה תפסה את שושה בקמפוס האוניברסיטה .היא נכנסה למכונית,
אספה את השכנה שלנו חיה’לה הראל ממרכז העיר וטסה אל המקלט שבבית.
לפתע נחסמה דרכן במחסום שהוצב בכביש על שום קרבתו לגבול ירדן.
אין מעבר ,הכריז חייל עצבני ,עד שלא עמד בקסמיה של שושה ופתח את
המחסום .שושה וחיה’לה יכלו להמשיך בדרכן אל מקום המבטחים.
שושה וחיה’לה ידעו כי ברגע שהבעלים יקבלו חופשה הם ימהרו לפגוש
את הנשים והילדים במקלט בדרך חברון .זמן-מה לאחר שהגיעו למקלט
נודע כי מוצב הפעמון הסמוך נפל בידי הלגיון הערבי ,כמה שמחו שהצליחו
להגיע בזמן.
יחידת המילואים שלי היתה גדוד  106בחטיבה  10בפיקודו של אורי
בן-ארי .ביום השני של המלחמה יצאנו בזחל”מים מהר-אדר בואכה נבי-
סמואל עד לתל אל-פול ,גבעה בשכונת שועפאט המשקיפה אל עבר כביש
ירושלים-רמאללה שעליה התחיל המלך חוסין לבנות את ארמונו ,ולא
הצליח לסיימו .את הלילה הראשון עשינו סמוך לארמון .התחפרנו בשוחות,
רעדתי מקור ,ונצמדתי לדבר היחיד שאליו היה אפשר להיצמד ,העוזי שלי.
לימים ,כשהתגוררנו בגבעה הצרפתית חלפנו מדי פעם על פני הארמון
הנטוש בדרך לרמאללה .בכל נסיעה כזו חזרתי עם שושה והבנות אל מקום
השוחה שחפרתי ואל הזיכרונות של אותו לילה ראשון רווי סימני שאלה
בגדה המערבית.
משועפאט המשכנו במסע של השלמת ההשתלטות על הגדה ,דרך יריחו,
שכם ,ג’נין ,ולבסוף דרך גשר בנות-יעקב אל הגולן עד אשר התמקמנו

בחוסניה.
את המלאכה הקשה עשה גדוד הטנקים שנסע לפנינו כחלוץ לפני המחנה.
הטנקים חיסלו כיסי התנגדות שעוד נותרו בשטח .המשימה שהוטלה עלינו
היתה לאסוף שלל ,רכב נטוש של האויב ולהשתלט על מחסני נשק.
בכל מקום שנכבש השלתי מעלי לכאורה את מדי החייל והייתי לכמה
רגעים לאיש תיירות .נכנסתי ללשכות התיירות בערים הגדולות וכיבדתי
את עצמי בגלויות ,חוברות תיירות ומזכרות אחרות .איש לא ידע עדיין כמה
זמן נחזיק בשטחים הכבושים .אולי ,חשבתי ביני לביני ,עכשיו שהערבים
נחלו תבוסה כזו ,כשיהיה שלום ,נוכל לבוא לבקר כאן כתיירים.
מרגע שהתמקמנו בחוסניה הפכתי ל”פוליטרוק” של היחידה ,דאגתי לכך
שהדואר יגיע בצורה מסודרת מן העורף ,והצלחתי לגייס סרטים ,מרצים,
זמרים ובדרנים להעביר את זמננו בשירות המילואים שהלך והתארך.
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לאחר מלחמת ששת הימים הוצפה הארץ בתיירים .המחלקה לשירותי
תיירות עסקה בהפקת אירועים לתיירים ,ערבי פולקלור בבתי מלון,
קונצרטים ומופעים מיוחדים .אחת היוזמות הראשונות שלי במשרד התיירות
היתה מופע אמנותי לרגלי המצדה ,מיוחד לתיירים .משימה זו נטלתי עלי
נוסף לתפקידי בהכנת תוכניות לבני נוער.
ב 30-באוגוסט ,1967 ,ירדו מאה ועשרים אוטובוסים מלאים בתיירים
דרך ערד אל הסוללה שממערב למצדה ,לחזות במופע .כבר הייתי בדרכי
להצטרף אליהם ,והנה אזעקה טובה :שושה נתקפה צירים .החשתי אותה
לבית החולים הדסה עין-כרם ,אך בבית החולים סירבו לקבל אותה“ .הצירים
לא מספיקים ”,פסק הרופא“ ,תחזרו הביתה ותבואו כשהצירים יתחזקו”.
מה עושים? אני לא יכול להחזיר את שושה הביתה ולרדת למצדה“ .אתה
מוכרח להשאיר אותה כאן ”,הפצרתי ברופא“ ,מחכים לי מאה ועשרים
אוטובוסים של תיירים”.
הרופא נעתר ,ואני הרווחתי יום .דלית ,בתנו הבכורה ,נולדה למחרת
ב 31-באוגוסט.1967 ,
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חג העצמאות ,1968 ,עשרים שנה למדינה ,מצעד הניצחון לאחר מלחמת
ששת הימים .הגיעו אלפי תיירים ,מקצתם שילמו ממיטב כספם כדי לחזות
במצעד מיציעים בתחילת מסלול המצעד ,באזור שאך לפני שנה היה חלק
מירושלים הירדנית.
אירוחם של התיירים הוטל עלינו ,על מחלקת שירותי תיירות ,בניהולו
של דוד וילק .וילק ניצל קשרי עבר מתקופת שירותו במשטרה ואיתר בכלא
מעשיהו יציעי עץ מאירועים דומים בעבר .האסירים צבעו את היציעים
בצבע טרי ,ואנחנו העברנו אותם לירושלים,
וילק ניווט את כל האירועים על פי תוכניות מבצע ,כפי שלמד במשטרה.
שלחנו אוטובוסים לכל קצווי הארץ להסיע את התיירים למצעד .הכול דפק
כמו שעון.
המצעד צעד על אף קריאת מועצת הביטחון שלא לקיימו .כשלוש מאות
אלף איש צפו בו .עוד כמה מאות אלפים צפו בשידור המצעד בטלוויזיה
הישראלית ,שידור הבכורה של הטלוויזיה.
כמה חודשים אחר-כך כבר היינו בדרך לבאר-שבע .ביקשו “לקלל”,
להרחיק אותי ממוקדי הכוח בירושלים ל”גלות” ,לתפקיד מנהל מחוז הדרום
של המשרד ,ונמצאו מברכים .באר-שבע התגלתה כתחנת ביניים מבורכת
בדרך אל אחת התקופות היפות בקריירה המקצועית שלי.
אומר במלוא הצניעות ,אני מניח שהצלחתי במשרד בזכות כישורי ,אבל
גם בזכות מניפולציות פנים-משרדיות שנועדו להיטיב עם אחרים ,וסופן
שהיטיבו דווקא אתי .רצו לפנות אותי ממחלקת הנוער כדי לתת את התפקיד
לצבי דגן ,מקורבו של השר קול וחבר מפלגתו.
השר חפץ ביקרו ,יצר תקן ומינה אותו אחראי על מחלקת הנוער במקומי.
לא היתה בררה .ארזנו את החפצים וירדנו דרומה .כך זכיתי במשרה תקנית
ועמה קביעות במשרד.
(בין לבין הספיק השר קול לבקש ממני שאביא לו ג’ריקן של מים מים
המלח .קול ,מראשי המפלגה הפרוגרסיבית ,החילונית במוצהר ,ביקש
להיטיב עם חברים דתיים שלו .האישה היתה עקרה לא-יולדה ,והרבנים
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יעצו לה לרחוץ במי ים המלח כאמצעי בדוק לפוריות .מטעמים שלה לא
יכלה האישה לרדת לים המלח ,ואם האישה לא באה אל הים ,נתבקשתי אני
להביא את הים אליה .ואכן ,כעבור שנה נולד בנה הבכור).
האמת ,לא ראיתי במעבר לבאר שבע הגלייה .עקרנו ליישוב היוקרתי
עומר ,ממזרח לבאר-שבע .היה כיף ,היתה איכות חיים ,אם כי שושה נאלצה
לוותר על עבודתה כעוזרת הוראה בבית-הספר לחינוך באוניברסיטה
העברית .היא לא התלוננה ,היא האמינה באמת ובתמים שצריך ללכת אחרי
הבעל ,גם “בארץ לא זרועה” ,גם אם זה לא כל-כך נוח .כדי להשלים את
לימודי המ.א .שלה ,נסעה שושה פעם בשבוע לירושלים ,לבדה ,דרך חברון.
באותם ימים היתה זו הדרך הקצרה יותר ,הבטוחה יותר.
דפוס ההתנהלות הזה אפיין את המשפחה גם בשנים הבאות .הקריירה
המקצועית שלי עמדה בראש סולם העדיפויות המשפחתי .היא שהכתיבה
לרעייתי ולבנותי את מקום מגורינו ,הארץ שבה חיינו ואת אורח החיים
בבית.
הייתי עסוק בעבודה מעל לראש ,נחוש בדעתי לפתח את התיירות בכל
אזור הדרום ,מבאר-שבע ועד לאילת ולמרחבים החדשים ,היפהפיים של
סיני.
והדרום אכן פרח .בשנת  1968הוכרזה מצדה כגן לאומי וקיבלה עוד
דחיפה כאחד מאתרי התיירות הפופולריים בישראל .הרמנו באתר מופע
אורקולי שגולל בצורה מרהיבה את סיפור ימיהם האחרונים של המתבצרים
במצדה .שוב נזקקנו למבצעים כמו-צבאיים כדי להביא למקום תיירים.
בשיתוף פעולה עם בייגה שוחט ,ראש עיריית ערד (לימים שר האוצר).
באותם ימים החל להתפתח תהליך של בניית בתי מלון בחוף ים המלח,
וכך גברה תנועת התיירים לאזור.
שיטת דישון לקבלת החלטות עבדה גם במשרד .למשל ,משרד התחבורה
התנגד בשעתו לאשר את השימוש בקומנדקרים להסעת תיירים .החלטתי
על דעת עצמי שמשרד התחבורה חרג מסמכותו ,וכי הגוף היחידי המוסמך
לקבוע מה מתאים לתיירים הוא משרד התיירות.

לימים לקחתי את מנכ”ל המשרד ואת צוות העובדים לסיור קומנדקרים
בשטח“ .אתם נהנים מנסיעה במכוניות תואמות תנאי מדבר ”,אמר להם
מנהל החברה“ ,ואתם עושים את זה בזכות אחד שיושב ביניכם שקיבל
החלטה למרות התנגדות משרד התחבורה .לבחור הזה היו ביצים גדולות”.
והוא הצביע עלי.
הסיפור הזה של רשיונות לכל דבר ,אישורים וביורוקרטיה חזר על עצמו
שוב ושוב במהלך עבודתי .והדברים זזו בסופו של דבר רק כאשר החלטתי
לקבל החלטות .אתה בא ומקבל החלטה ,בין אם ישלימו אתה או לא ,הרי
לא יכניסו אותי לבית סוהר.
בקושי הספקתי להשלים שנת עבודה בבאר-שבע וכבר נקראתי לגלות
שנייה ,הפעם ללונדון .שוב התבקשתי לפנות משרה .מה עושים? אולי
דווקא משום שלא רדפתי אחרי הכבוד ,הכבוד הדביק אותי .ממי דה-שליט,
מנכ”ל המשרד ,זימן אותי לפגישה ושאל אותי אם אני מוכן לנסוע ללונדון.
“כן ”,יריתי את התשובה בו-במקום .לא התלבטתי אפילו לרגע .גם לא
חשבתי שעלי להיוועץ ברעייתי קודם שאשיב .ידעתי ששושה תלך אחרי,
זה היה מובן מאליו.
ההצעה באה במפתיע .הייתי ירוק במשרד ,עם ותק צנוע של שלוש שנים.
גם לא השתייכתי ל”מקורבים” .לא פעם רמזו לי שכדאי שאצטרף למפלגה
הפרוגרסיבית ,שזה יכול רק לעזור ,אבל שמרתי את נפשי מן הפוליטיקה,
ומעולם לא השתייכתי לקליקה כלשהי בתוך המשרד .לעתים היה לי הריחוק
הזה לרועץ ,לעתים היה לעזר רב.
הפעם זכיתי .היה זה קידום מהיר במיוחד ,ועוד ללונדון! רבים במשרד
חשקו במשרה ,אבל דה-שליט העדיף אותי ,ובימים ההם דה-שליט המליץ
ודה-שליט קבע.
הייתי לסגן מנהל לשכת התיירות של מדינת ישראל בבירת הממלכה
המאוחדת .לונדון כן חיכתה לנו.
היינו בלחץ .אמא לא צריכה היתה לומר מילה כדי לתת לי את התחושה
שאני זונח אותה לאנחות .כשם שהתערבה בשירות הצבאי שלי ובנישואין
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מרצה בערב
שיווק תיירות
לישראל

שלי ,כך גם קשה היה לה להשלים עם המציאות שנתגורר רחוק ממנה.
אלמלא אמר לי אבא “אתם נוסעים ,וזהו” ,היו הספקות גדולים עוד יותר.
שושה היתה בימים האחרונים להריונה ,ובמשרד לחצו שאמהר ללונדון.
התפללנו שתלד בת ,כך שלא אצטרך להישאר לברית ,רחמנא ליצלן.
מירב ,בתנו השנייה ,נולדה ב 14-באוגוסט  .1969אילו התמהמהה
כמה ימים היתה זוכה בנתינות בריטית .ב 20-באוגוסט טסתי ללונדון.
כעבור שבוע הצטרפו אלי שושה ושתי הבנות .דלית היתה בת שנתיים.
אחותן לימור היא כבר בריטית כשרה למהדרין .היא נולדה בלונדון ב1-
באוקטובר.1971 ,
לונדון נחשבת אחד המקומות היותר מבוקשים במפת השליחויות של
משרד התיירות ,לא רק על שום היותה עיר ואם בעולם התרבותי ,אלא
גם על שום מקומה המיוחד של בריטניה בתעשיית התיירות העולמית.
הבריטים פיתחו תורת תיירות שאותה אימצו מדינות רבות בעולם ,גם
אצלנו .תומס קוק ,סוכן נסיעות אנגלי במאה ה ,19-נחשב לאבי תעשיית
התיירות המודרנית.
בתפקידי כסגן מנהל הלשכה עסקתי בעיקר בסוכני נסיעות ובמערכת
הסיטונאית .גרשון אחיטוב ז”ל ,מנהל הלשכה ,עסק בדרך כלל בעיתונאים
ובפרסום.
העבודה היתה בעיני קודש הקודשים ,שישה ימים בשבוע ,בעדיפות
ראשונה ,גם על פני המשפחה .כשהייתי בתוך העבודה ,הילדים ,האישה,

שושה ,האשה שאתי ,ודלית ,הבכורה ,בקיו גארדן

הבית ,נדחקו הצדה .הבית האמיתי היה ב ,59 St James’s Street-מקום
מושבו של המשרד .ובשעה שאני פרחתי ,מאושר בעבודתי ,נשארה שושה
בבית ,מטופלת בשלוש בנות קטנות והתקשתה ליהנות ממנעמי לונדון.
לעתים תכופות נסעתי מחוץ לעיר ,לפגישות עבודה עם סוכני נסיעות
במקומות רחוקים כאברדין וגלזגו שבסקוטלנד .שכנתנו הקרובה היתה
המלכה אליזבט .המשרד שכן ממש בסמיכות מקום לארמון בקינגהם.
במרתף הלשכה הוקם בית קולנוע קטן ובו עשרים ושניים מושבים .פעם-
פעמיים בשבוע נהגנו להזמין עובדי סוכני נסיעות ולהקרין לפניהם סרטי
תיירות על ישראל .מדי כמה חודשים הזמנו סוכנים לסיור בארץ ,להראות
להם מקרוב במה מדובר.
מדי פעם פיניתי את החדר שלי לטובת אורח מירושלים ,ועשיתי את
זה ברצון .האורח היה טדי קולק ,ראש עיריית ירושלים ,המנכ”ל הראשון
של משרד התיירות כשהוקם בשנת  .1964טדי הרבה לפקוד את לונדון
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היתה זו מן הסתם אחת משיחות הטלפון המפתיעות ביותר ששושה
קיבלה אי-פעם .היא הרימה את הטלפון בביתנו בלונדון“ .אשתי ”,כך
שמעה אותי מעברו השני של הקו ,אי-שם בירושלים המאוחדת“ ,קניתי
לנו דירה חדשה”.
הייתי בארץ זה כמה ימים עם משלחת של סוכני נסיעות .בסוף הסיור
נותר לי יום פנוי שייעדתי ל”סידורים” .ערב שובי ללונדון גילה מישהו
את אוזני שסמוך להר הצופים ,באזור הידוע כגבעה הצרפתית ,בונים
שכונת מגורים חדשה של דירות צמודות-קרקע.
החלטתי לקפוץ למשרד המכירות לראות במה מדובר .ראיתי על הנייר
דירות מרווחות במחיר אטרקטיבי של מאה וארבעה אלף לירות .בו-
במקום החלטתי :אני חותם ,אני קונה ,דירה ברחוב מבוא הררי .34
פיתחתי שיטה נהדרת לקבלת החלטות ,עם ניסיון מוכח .אני לא בטוח
שהיא תעבוד אצל כל אחד ,אבל אצלי היא עובדת נהדר .אני מקבל
החלטות על סמך רגש והתרשמות ולאו-דווקא אחרי מחקרים מדוקדקים.

ספטמבר  1972היה ספטמבר השחור שלנו .בלבה של אירופה ,במינכן ,אך
גם בלונדון המעטירה.
ב 5-בספטמבר נטבחו אחד-עשר הספורטאים הישראלים באולימפיאדת
מינכן .שבועיים אחר-כך ,ב 19-בספטמבר ,למחרת יום הכיפורים ,היכה
הטרור בשגרירות ישראל בלונדון.
היו אלו ימי העבודה האחרונים בשירותו של הד"ר עמי שחורי ,בן ארבעים
וארבע ,הנספח החקלאי בשגרירות .השעה הייתה  9:35בבוקר .שחורי עבר
על הדואר .הוא נטל מעטפה מתוך חבילת הדואר ואמר" :לזה חיכיתי .זה
חשוב מאוד".
הוא פתח את המעטפה ,ואז אירעה התפוצצות עזה.
שחורי נפצע קשה ,ומת בדרך לבית החולים.
הרצח זעזע את הקהילה הישראלית והיהודית בלונדון .בן-לילה השתנו
חיינו .חששנו בעיקר למשפחות .קציני הביטחון המליצו לא לגור בבתים
פרטיים בלי כלב שמירה ולא לשלוח את הילדים בלי אבטחה.
התגוררנו אז בבית צמוד-קרקע ברובע גולדרס-גרין .על פי הנחיות
קצין הביטחון של השגרירות התקנו בבית בריחים מיוחדים על הדלתות
והחלונות ,ואמצעי מיגון אלקטרוניים בתוך הבית עצמו.
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בשליחות קרן ירושלים .כשבא ללונדון ,הייתי מפנה את משרדי ומעמיד
לרשותו את מזכירת המשרד היהודייה שילה.
רבים היו האח”מים מהארץ שבאו לעשות חיים בלונדון ,וביקשו עזרה זו
או אחרת .הצנועים מכולם היו השר משה קול ורעייתו קיטי .כשהשר היה
בא לבקר ,הוא הקדים לשלוח הודעה “נא לא לארח אותי במסעדות” .המנהל
אחיטוב ואשתו מנוחה נהגו לארח אותו בביתם .בפעם הראשונה שהוטלה
עלינו מלאכת האירוח חשבתי שבכל-זאת נכון יהיה להזמין אותם לארוחה
במסעדה .בתגובה קיבלנו שטיפה“ ,מה ,אתם לא יודעים להכין חביתה?”
האמת היא שהיה לנו בית פתוח .כל מי מעובדי המשרד שביקר בלונדון,
עבר גם בבית ,ולעתים אף נשארו ללון .לא היתה כמעט ארוחת שבת
משפחתית בלא אורח מן הארץ .פעמים רבות אירחנו בבית סוכני נסיעות
וסיטונאי תיירות ,רבים מהם יהודים.

ככה אני מקבל החלטות .כך מקבלים החלטות במשפחת דויטש .כך
התקבלה ההחלטה הגורלית לעזוב את פולין ולעבור מזרחה לברית-
המועצות .כך התקבלה ההחלטה של הורי לאמץ שבעים ושלושה יתומים
ביום שאחרי המלחמה .כך קיבלתי את ההחלטה לבקש את ידה של שושה.
אני לא יורד לפרטים .אם הייתי יורד לפרטים ,לא הייתי מקבל רבות מן
ההחלטות הקשות שקיבלתי בחיי.
“הדירה תחכה לנו כשנחזור ארצה ”,הבטחתי לשושה.
לפעמים אני מצטער על ההחלטות הספונטניות ,לפעמים אני שמח בהן.
אני רק מקווה שההחלטות המשמחות עולות על המצערות.
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מלונדון ובחזרה
בשנת  1974חזרנו ארצה .בארץ חיכתה לנו כבר הדירה המרווחת שרכשנו
בצמרת הבירה.
שושה יצאה מיד לעבודה כפסיכולוגית ,הבנות עברו אמנם משבר
התאקלמות קצר ,אך חיש-קל נכנסו לשגרת החיים בארץ ,והיו לילדות-
מפתח שחזרו הביתה מן הלימודים ,מפתח תלוי לצווארן ,ואמא לא בבית.
כעבור שנתיים ,ב 22-ביולי ,1976 ,נולדה עדי ,בת הזקונים ,בתנו
הרביעית.
בתקופה הראשונה לאחר שחזרנו ארצה ,ליקקה ישראל את פצעי מלחמת
יום הכיפורים ,אם כי בגדה המערבית שררה עדיין אשליית עסקים-כרגיל.
הייתי עכשיו ממונה על שירותי תיירות ,ורציתי להביא תיירים לבית-לחם,
לקדם את התיירות הצליינית.
האטרקציה הגדולה היתה אירועי חג המולד בבית-לחם .שם המשחק היה
תיאום בין כל הגורמים המעורבים ,וכאלה לא חסרו ,ברוך השם .צה”ל,
העירייה ,המשטרה ,סוכנויות הנסיעות .צריך היה להעלות את החגיגות
על ראש שמחתם של התיירים ,לדאוג להסעות ,ללינות ,לביטחון ,לקישוט
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שנה אחר-כך ,ב 6-באוקטובר ,1973 ,ביום שבו פרצה מלחמת יום
הכיפורים ,הייתי בארץ ,בעין-הסערה .שבוע קודם-לכן הגעתי ארצה עם
קבוצה של סוכני נסיעות.
בצהרי יום כיפור הייתי עם הקבוצה במלון השרון בהרצליה .ראיתי את
המכוניות שהפרו את שלוות החג ,ראיתי מסוקים מעל .הסוכנים באו לארץ
לראות את נפלאותיה ,ומצאו את עצמם לפתע במדינה במלחמה.
מיהרתי לעשות את כל הסידורים הדרושים כדי להחזיר את הקבוצה
לאנגליה ,לפני שיגייסו אותי .בשירות המילואים שלי הייתי קצין קישור
לאו”ם .ברור היה שבשלב זה של הלחימה לא יהיה צורך בשירותי ,אך
כבר הייתי מוכן נפשית לכך שאשאר בארץ ,למלחמה .בכל מקרה נזקקתי
לאישור יציאה מן הארץ כדי לחזור ללונדון.
למחרת הלכתי לרם ,70-היחידה המטפלת בחיילי מילואים הנמצאים
תקופה ממושכת בחו”ל .הם שיחררו אותי מיד .זמנם של קציני הקישור
טרם הגיע.
בינתיים בלונדון ,ישבה שושה עם הבנות והן צפו בשידורי הטלוויזיה.
בחדשות הבי.בי.סי שודרה כתבה על נפילת אחד המוצבים בקו בר-לב
לאורך התעלה .חיילים מצרים נראו מסירים את דגל ישראל ומניפים את
דגל מצרים במקומו .באותה כתבה אף הראו שורות-שורות של חיילינו,
לוחמי חטיבה  ,16חטיבת המילואים הירושלמית ,בשבי המצרים .היה קשה
לראות את המראות .הן התבוננו בפני החיילים ,והתפללו שלא יזהו בהם
מישהו מחברינו.
כשהגעתי הביתה ללונדון ,כבר הגיעו בשורות האיוב .חיים כרמי ,בן דודה
האהוב של שושה ,נכווה קשה בטנק .הגיעו עוד שמות של חברים שנהרגו.
במשך כמה חודשים אירחנו בביתנו את חברתנו חווה הלר .חווה ובעלה
יוסי שהו בליברפול לשנת שבתון .כשפרצה המלחמה הזדרז יוסי ,קצין
שריון במילואים ,לעלות על המטוס הראשון וחזר ארצה .הוא נתקע בארץ
לתקופה ממושכת של שירות .שמחנו שיכולנו להציע לחווה בית חם.
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אבא ישעיהו (מימין) אתי ועם הנכדות על מדרגות בית הורי בחדרה
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העיר .במערכת היחסים העדינה שבין כל הנוגעים בדבר לא היתה זו משימה
של מה-בכך.
גייסתי את נסיון העבר .בראשית ימי כסגן מנהל האגף לשירותי תיירות
בשנת  ,1966ערכנו אירועים דומים בנצרת .רצינו אז לפתח את נצרת כמוקד
צלייני ,כתחרות לבית-לחם שהיתה עדיין בשליטת ירדן .עכשיו העתקנו את
דגם נצרת לבית-לחם וראינו כי-טוב.
אני זוכר לטוב את תקופת היותי ממונה על שירותי תיירות דווקא בשל
חוויה מתסכלת למדי.
הייתי נציג המשרד בשיחות השלום עם מצרים בשנת  ,1981וניסחתי את
פרק התיירות בהסכם .אבל כבר במהלך השיחות עם הנציג המצרי הבנתי:
המצרים יסכימו לגן-עדן תיירותי ,אבל יקיימו רק את מה שנוח להם .הם
הסכימו לתנועה הדדית של תיירים ,אבל בפועל לא נתנו אשרות יציאה
לישראל .הם אפשרו למשל את הפעלת קו  100לקהיר" ,קו השלום" ,קו
אוטובוסים בין תל-אביב לקהיר ,אבל הקו פעל והופסק חליפות עד שדעך
לחלוטין.
שבתי מן השיחות ודיווחתי :לא תהיה תיירות ולא יהיה כלום ,כי המצרים
לא רוצים .הבנתי מהם שחבל על הזמן שהושחת בדיבורים ,כי העיקרון
שהינחה אותם היה שלום קר .הם היו מוכנים לקבל ,לא היו מוכנים לתת.
תמצית ההסכם היתה להפשיר את היחסים בין שתי המדינות ולתת לשלום
המצופה בשר ותוכן ,אבל כבר בשלב מוקדם של השיחות היה ברור שכל זה
חלומות באספמיה.
על אף הקשיים ,נהניתי מאוד מן השיחות עם המצרים .הרבינו לנסוע
למצרים והם באו לשאת ולתת אתנו כאן .המצרים אירחו אותנו על חשבונם
לטיולים בכל רחבי מצרים .עד אבו סימבל הגענו ,עשו לנו סיורי מלכים
בעמק המלכים .הטביעו אותנו במילים יפות .גם ההסכם עצמו שופע מילים
יפות .אז כתוב ,אין קשר בין מה שכתוב ומה שקרה במציאות.
בסיכום ,קלף התיירות היה הקלף הפחות מוצלח במשחק ההימורים עם
מצרים .רכשנו מניית זבל ,וידענו שהיא כזו.

ב 22-ביולי ,1979 ,הלך אבא לעולמו .ממש ביום שבו מלאו לבתנו
עדי שלוש שנים.
זה כמה ימים שחש ברע ואושפז בבית-החולים הלל יפה בחדרה.
לא נמצאה לו אפילו מיטה במחלקה ,והוא עשה את ימיו האחרונים
במסדרון ,כואב ומושפל .איש לא היה ליד מיטתו כשנפטר .אני הייתי
בשירות מילואים בסיני .אמא עזבה את אבא לעת ערב ,וכשחזרה
למחרת בבוקר הודיעו לה שאבא נפטר בלילה מדום-לב.
שושה קיבלה את ההודעה מאמא בעיצומה של מסיבת יום ההולדת
של עדי בגן .היא יצרה עמי קשר באמצעות קצין העיר .עליתי ארצה
בטיסה משדה תעופה רפידים ,והגעתי בזמן להלוויה ,לבוש מדים.
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בתחילה לא עיכלתי את זה .המעבר החטוף משגרת הפעילות הצבאית
במדבר אל חווית השכול שנפל עלי היה מהיר מדי.
נדרש לי גם זמן להבין ולקלוט שאמא נשארת עכשיו לבד וכי היא תהיה
תלויה בי יותר מבעבר .מכאן ואילך ,ידעתי ,יגדל הנטל של היותי בן יחיד.
מזל ששושה והבנות היו לצדי ,לעזור .הנכדות היו קשורות מאוד לסבא,
קשה היה להן להשלים עם העדרו.
דווקא עכשיו ,כשהיו לי הרבה יותר שעות אמא ,למדתי להעריך יותר את
התכונה הנפלאה של אבא לשמור תמיד על רוח אופטימית ,לעתים כנגד כל
הסיכויים .כשאמא ראתה את החושך ,אבא ראה את האור .אמא לא יכלה
להינחם על העבר העשיר של המשפחה שהתנדף בעשן השואה .היא לא
ידעה להתמודד עם געגועיה עם מה שהיה ואיננו עוד .שוב ושוב היה אבא
אומר לה“ :מה שהיה לך ,היה ,ומה שאיננו עוד ,לא קיים .די ,גניו ,מספיק,
יש לנו עכשיו די והותר”.
אבא מעולם לא השלים עם הגרמנים .הוא אף התעקש לא לבקש מהם
שילומים על מה שעוללו לנו .רק לאחר מותו של אבא ,התגברה אמא על
הרתיעה ,והגישה בקשה .היא קיבלה פיצויים ורנטה חודשית מממשלת
גרמניה ,תמיכה שהקלה עליה רבות לעת זיקנה.
בשנת  1981נשלחתי ללונדון שנית .שוב קיבלתי את הג’וב הנכסף
הזה בלא שטרחתי למענו טרחה כלשהי .כמו בסיבוב הקודם ,גם הפעם
זכיתי בכך שאמנון אלטמן ,ראש מינהל התיירות ,רצה דווקא בי לתפקיד.
גם הפעם לא נועצתי בשושה ,גם לא בבנות ,אף ששתיים מהן כבר היו
מתבגרות .בשבע השנים שחלפו מאז השליחות הקודמת ללונדון ,שושה
והילדות התערו בארץ ,והן שוב נאלצו להתמודד עם ההחלטה לשנות את
שגרת חייהן .אבל “נוסעים .וזהו זה” .הפעם מוניתי למנהל הלשכה ,מזכיר
ראשון לענייני תיירות בשגרירות ,עם דרכון דיפלומטי שהקל עד-מאוד על
עבודתי בממלכה המאוחדת.
שוב התעורר הקושי שבפרידה מאמא ,מה גם שהפעם אבא כבר לא היה
בחיים .היה עלי לקבל החלטה של בן יחיד להשאיר את אמי לבדה בארץ.

הפרידה מאמא אכן היתה קשה ,והיא זכורה לי כחוויה טראומטית עד היום.
הרי לא רק אני נסעתי הרחק מאמי ,הרחקתי ממנה גם את ארבע נכדותיה
שהיו לה לנחמה לאחר מותו של אבא.
הפרידה היתה קשה על אף שלא הייתי ממש קרוב לאמא .אמא היא אמא,
רחוקה וקרובה בעת ובעונה אחת.
בלונדון נפלנו על תקופה רוויית מתח ביטחוני שהזכירה לי את הימים
הקשים של טבח מינכן ומעטפת הנפץ שרצחה את עמי שחורי תשע
שנים קודם-לכן .מבול של ידיעות מודיעיניות על כוונות לפגוע ביעדים
ישראליים.
כבר בתקופה שקדמה לכך החליפו את חלון הראווה בחזית המשרד שלנו
בסנט ג’ימס שבו הוצגו כרזות ותמונות מקדמי תיירות לשמשה ממוגנת
בפני כדורים ורימונים .שבי שי ,קודמי בתפקיד ,כבר העתיק את המשרד
לקומה השלישית ברחוב מרלבורו  ,18רחוק יותר מעיניהם של מחבלים
בפוטנציה.
פעם בחודש נהגנו להתכנס במלון דורצ’סטר היוקרתי למפגשים של
 ANTOR (Association of National Tourist Offices),איגוד של
כל נציגי התיירות בבריטניה .המפגשים אפשרו לראשי המשלחות להחליף
מידע מועיל על הדרכים לקדם את התיירות לארצותיהם.
לימים התברר שהמחבלים התכוונו להתנקש בחיי נציג משרד התיירות של
ישראל – כלומר אני .הם אף ביקרו בלשכה שלנו כהכנה לפיגוע .בעקבות
מידע מודיעיני ,הכפילו את השמירה על המשרד ועלי באופן אישי.
במשרד הוצב איש ביטחון.
קשה היה למגן את מעוננו ,היות שגרנו בבית בודד ,שלא כמו אנשי
השגרירות שהתגוררו בבתי דירות.
אסרו עלינו להסיע את הילדים במסלול קבוע לבית הספר .היה עלינו
לחשב מסלול מחדש כל פעם שיצאנו מן הבית .המכונית שלי ,וולוו סטיישן
אדומה ,בילתה את הלילות במוסך פרטי ,סגור ומאובטח ,אבל המכונית של
שושה חנתה ברחוב .כל פעם ששושה התכוונה להיכנס למכונית היה עליה
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אני מימין עם השגריר ארגוב,
משמאל ,נובמבר1981 ,
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לסרוק אותה בקפידה ,לוודא שיד נעלמה לא הפכה אותה למכונית תופת.
חששנו גם לשלוח את בנותינו הבוגרות ל ,JFS-בית הספר היהודי
החופשי ברובע קמדן .היות שרבים מילדי השליחים למדו במוסד זה ,היה
זה יעד נוח למי שחשק בפיגוע המוני נגד ישראלים.
רק במועד מאוחר יותר נודע לי במקרה שבכל נסיעה שלי עקב אחרי
מאבטח צמוד .בחתונת בנו של ידידי שמוליק שנער כעבור שנים ישבתי
מול בחור ג’ינג’י גבה-קומה .זיהיתי אותו מכתבות בטלוויזיה.
“אתה יודע מי אני?” שאל בין בורקס לכוסית יין.
“כמובן ”,השבתי“ ,אתה אליעד שרגא מן התנועה לאיכות השלטון”.
“לא ”,השיב אליעד“ ,אני הייתי הבודי גארד שלך בלונדון שנצמד
למכוניתך מדי בוקר בנסיעה מגולדרס-גרין למשרד במרכז העיר”.
ב 3-ביוני ,1982 ,נערך במלון דורצ’סטר שבלונדון כינוס של הקהילה
היהודית .המלון אירח לעתים קרובות כינוסים של הקהילה הדיפולומטית
והקהילה היהודית בעיר .כמקובל ,שגריר ישראל שלמה ארגוב נכח אף הוא
באירוע ,כאורח כבוד.

בצאתו של השגריר מן המלון בתום האירוע ,ארבו לו בחוץ שלושה
מחבלים ,אנשי ארגונו של אבו-נידאל ,וירו בו מטווח קצר .ארגוב ,דיפלומט
מבריק ,נפצע קשה מאוד .שלושה ימים אחר-כך הורתה ממשלתו של מנחם
בגין לצה”ל לפתוח במבצע “שלום הגליל”.
(הירי גרם לשיתוקו של ארגוב .הוא עבר טיפולים ממושכים בבתי חולים
בבריטניה ובישראל .בסופו של דבר אושפז בחדר מיוחד בבית החולים
הדסה הר הצופים בירושלים ,שם טופל עד יום מותו ב 23-בפברואר,2003 ,
כמעט עשרים ואחת שנים לאחר מעשה ההתנקשות).
נעצבתי מאוד לראותו משותק ,מרותק לכיסא-גלגלים.
שאלת מיליון הדולר (במצב כרוני של מצוקה תקציבית) היתה עכשיו
רלוונטית מתמיד :איך משווקים את ישראל כיעד תיירותי בתקופה של מתח
ביטחוני?
מזל שפגשתי יהודי טוב בשם דיוויד לואיס .הוא ואחיו ברנרד היו הבעלים
של  LTG,( ,)Lewis Trust Groupאחת מחברות האחזקות הגדולות
בבריטניה .עיקר עסקיו היו בתחום המלונאות ,עם רשת רחבה של מלונות
באיי ספרד.
ממנו למדתי כיצד משווקים תיירות לאזורים בעייתיים.
לואיס החזיק מלונות בפלמה דה מיורקה .באותה תקופה נפלה ספרד
קורבן להתקפות טרור של הבסקים ,וכמובן שתעשיית התיירות היתה
הנפגעת המיידית .כדי להתמודד עם האתגר ,שיווק לואיס את פלמה כיעד
תיירותי בפני עצמו ,בלי להזכיר כלל את עובדת היותה חלק מספרד .וזה
עבד .התיירים המשיכו לזרום לפלמה ,גם כשבמדריד ובברצלונה נרשמו
ביטולים.
החלטתי ללמוד מן הגדולים ,לשווק את ישראל באמצעות אילת בזכות
עצמה .האנגלים אוהבים לנפוש באתרים שטופי שמש ,וקל להבין למה.
הכנו אפוא מסע פרסום שקרא לבריטים לצאת לנופש באילת וים סוף ,תחת
הסיסמה "( "where the sun takes its winter holidayשם השמש
נופשת בחורף) .סיסמה תופסת .תלינו כרזות ענק על הקירות שלאורך
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מפגש בבית השגריר
יהודה אבנר ורעייתו
מימי .אני ראשון
מימין
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מסילת הרכבת התחתית .בלא שום אזכור לישראל .אילת תפסה אז כשליש
מנתח התיירות לארץ.
אתרע מזלי ובאותם ימים ביקרה בלונדון ח"כ תמר אשל ממפלגת העבודה.
אשל ,אשת פעלים ,אישה מבריקה ומוערכת ,כשלה הפעם בגדול .כשחזרה
ארצה ,הציגה שאילתה בכנסת כיצד יכול להיות שנציג משרד התיירות הוא
אנטי ציוני ואינו מזכיר בכרזות שאילת נמצאת בישראל.
אני לא זוכר מה השיב שר התיירות אברהם שריר לשאילתה הקנטרנית,
אבל אני כן זוכר שכעבור זמן קצר קיבלתי טלפון זועם מלשכת השר עם
הוראה להפסיק את מבצע הפרסום לאלתר.
עשיתי חושבים ולקחתי סיכון מחושב .בשלוש לפנות בוקר הפסיקו
לבקשתנו את החשמל באחת מתחנות הרכבת התחתית .על הכרזה בתחנה
הוספנו מדבקה עם המילה "ישראל" שכיסתה את המילה "אילת" .צילמתי
את הכרזה המתוקנת ,שלחתי את הצילום ללשכת השר עם הערה "בוצע".
ואולם המחיקה נעשתה רק בכרזה אחת .את כל שאר הכרזות השארתי כמות
שהן .מסע הפרסום הצליח ,הוכיח את עצמו .לשכת השר לא הגיבה .אולי
לא הבחינו בתרמית ,אולי העדיפו להתעלם ממנה ,אולי הבינו שעשיתי את
המעשה הנכון.
הקשר עם דיוויד לואיס התהדק .לא פעם הצטרפתי אל המטוס הפרטי
שלו שהטיס בעצמו לאתרי תיירות .שלוש פעמים נילוויתי אליו לספרד
לראות איך מנהלים מלונות וכיצד משווקים אותם .למדתי ממנו המון.
לעתים קרובות נפגשנו כחברים ,עם נשותינו.
גייסתי לטובת העניין גם כישורים שלא ממין העניין .סוכני הנסיעות
וסיטונאי הנסיעות נהגו להתכנס לוועידה השנתית שלהם במלונות טובים
עם סעודות דשנות ומסיבות ריקודים לעת ערב .אמרת ריקודים ,אמרת
אהר'לה דישון .ריקודים סלוניים היו הצד החזק שלי ,אפילו יותר מריקודי
עם .באחת הפעמים אף זכיתי בגביע על ביצועי בריקודים סקוטיים.
כשניתן האות לפרק הריקודים ,נהגתי לבלוש בעיני אחר הרקדניות
שהיטיבו לחולל .כשאיתרתי צעירונת רקדנית שהיא במקרה מזכירתו של

סוכן תיירות חשוב ,הייתי מזמין אותה לרקוד ,ומרשים אותה ביכולתי.
כעבור פרק זמן הייתי מתקשר אליה ,מזכיר לה ש"זה אני שרקדת אתו במלון
ההוא" .לבקשתי היא מיהרה לקשר אותי עם הבוס .בדרך זו יצרתי לא מעט
קשרים שהניבו פירות תיירותיים.
ככל שיכולתי ,הזמנתי סוכני נסיעות וכתבי תיירות ארצה .אל-על נתנו
כרטיסי חינם ומשרד התיירות מימן את סידורי הקרקע .הנחת העבודה היתה
שכתבה מעניינת בעיתון עושה את העבודה טוב בהרבה ממודעה בעיתון.
הרגשתי שאני לא רק מייצג את ישראל היפה והטובה ,אלא “המדינה
זה אני” ,ולא במובן היהיר של האמירה .כשפוליטיקאים אנגלים ,סופרים
ידועי-שם ,שחקני קולנוע מפורסמים ,זמרים וספורטאים נערצים או אח”מ
כלשהו נסעו ארצה ,הקפדתי להצטלם בחברתם ,להעביר את הצילומים
לעיתונות המקצועית ,ובדרך זו לנכס את נסיעתם לטובת העניין .יאמר כל
הקורא ,שומע וצופה :אם הוא נוסע לישראל ,אז גם לי זה מתאים.
פיתחנו מערכת יחסים מצוינת עם אנשי השגרירות .אף שהמשרד שלי לא
היה בשגרירות עצמה ,הייתי חלק מן הסגל ,מזכיר ראשון לענייני תיירות.
השתתפתי בישיבות של הצוות המצומצם בשגרירות בענייני הסברה .ואכן
הניסיון שצברתי בקידום התיירות לישראל סייע רבות גם בקידום ההסברה
הישראלית.
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חבורת הדיפלומטים הישראלים קיבלה אותנו בזרועות פתוחות .אולי גם
משום שפעם בשבוע הרקדתי ריקודי-עם בבית השגריר.
איך אני יודע שהצלחתי בתפקיד?
בראש ובראשונה בגלל הסטטיסטיקה .בתקופה שלנו בלונדון היו כל
הגראפים של התיירות הבריטית לישראל בקו עלייה .הצלחתי להגיע אל
ליבת תעשיית התיירות היוצאת של בריטניה.
הגוף החזק ביותר בתעשייה היה אבט”א ,התאחדות סוכני הנסיעות
הבריטים ( .)ABTA, Association of British Travel Agentsהסוכנים
נהגו להדפיס מיליוני חוברות ובהן פירוט היעדים שהחברה משווקת .אם
אתה לא בחוברת כזו ,אתה לא קיים .שם המשחק היה איך מצליחים לחדור
לחוברות .היה זה שינוי דרמטי בנוכחות שלנו במפת התיירות באנגליה.
כשהגעתי לאנגליה כמעט לא היינו שם .כשעזבתי היו לנו דפים בחוברות
של שמונה מן עשרת הסיטונאים הגדולים באנגליה.
בראשית שנות ה 80-לא היו באילת מלונות רבים .דיוויד לואיס ביקר
בעיר ,זיהה את הפוטנציאל העצום והחליט שכדאי להשקיע בה .מלון המלך
שלמה שלו היה פורץ דרך ,בפעם הראשונה מלון המעניק לאורחיו את כל
צורכיהם תחת קורת גג אחת ,מסעדות ,ברים ,חנויות וערבי בידור .בעקבות
הצלחת המלך שלמה בנתה חברת ישרוטל של דיוויד לואיס עוד מלונות,
כל מלון והייחוד שלו .ישרוטל הייתה הראשונה בארץ שהקימה מלונות
איכותיים בסגנון "הכול כלול ".כשנפטר דיוויד בשנת  2011מנתה רשת
ישרוטל חמישה עשר מלונות בארץ ,תשעה מהם באילת.
הקשר הראשון בין משרד התיירות לאיל התיירות דיוויד לואיס נעשה עוד
בטרם הגעתי ללונדון .אבל נדמה לי שיש לי מניות של כבוד בתרומה של
לואיס לקידומה של אילת כפנינה תיירותית .נאמנים עלי דבריו של לואיס
עצמו במסיבת הפרידה המפוארת שנערכה לכבודי בשנת  1985במלון
הילטון" .אהר'לה ,אתה שמת את אילת על המפה".
חזרנו הביתה באוגוסט .1985 ,כצפוי ,היו קשיי קליטה .מצאתי את עצמי
צונח שלא בטובתי מתפקיד בכיר שנהניתי ממנו מאוד למערכת שלא ידעה

מה לעשות אתי .לא מצאתי את מקומי במשרד ,גם לא פינו לי מקום.
בשנתיים הבאות השתתפתי בכתיבת הפרק השיווקי בתוכנית האב לתיירות
לקראת שנת  .2000ואולם כל הזמן ליוותה אותי תחושת תסכול שאני מכלה
את זמני לשווא.
הדרך היחידה להיחלץ מן הבוץ היתה עוד שליחות .ההצעות היו על
השולחן ,שווייץ ,הולנד ,ארצות-הברית .אבל אז הטילה שושה וטו .הפעם,
לשם שינוי ,היתה היא שקיבלה את ההחלטה :תמו מסעות משפחת דישון
ברחבי תבל .זה לא עושה טוב למשפחה .הבנתי שאני לבדי לא נוסע.
בעצה אחת עם שושה החלטתי לבקש חופשה ללא תשלום ולנצל את
התמחותי בתיירות בשוק הפרטי.
בוקר אחד יצאתי מן הבית בדרכי למשרד ,ובידי הטפסים המתאימים
לבקש את החופשה .ואז קרה לי שוב אחד מאותם אירועים מקריים בחיים
שמשנים באחת את מהלך החיים.
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מותה של אמא
קשה היה לי לראות את אמא בזקנתה .היא חלתה ונזקקה לסעד ,ואני
הייתי טרוד בענייני .שושה לא עשתה לי הנחות .היא היתה שולחת אותי
מדי שבוע לבקר את אמא בחדרה ,וגם דלית ומירב הנכדות הגדולות הקפידו
לבקרה.
התמזל מזלי ודווקא באותה תקופה ,בתחילת שנות ה ,90-עלתה ארצה
מרוסיה אלה ,בתה של סוניה ,אחותו של גרישה .היא היתה רוקחת במקצועה,
אך לא מצאה עבודה .אמא נזקקה למטפלת והשתיים מצאו זו את זו .היא
באה אל אמא מדי יום מנתניה ,סייעה בידה ,בישלה וטרחה בעבודות הבית.
הקשר ביניהן היה טוב והן היו לחברות.
מצבה של אמא הידרדר .היא לקתה בהתקף-לב ואושפזה בבית-החולים
הלל יפה ,באותו בית-חולים שבו נפטר אבא .ביום שישי נסענו לבקר אותה.
בדרך לחדרה עוד קפצנו לבקר אצל דלית בתל -אביב.
כשהגענו לבית-החולים אחר-הצהריים היא היתה מוקפת רופאים ,אחיות
ומכשירים .שניסו להחיות אותה בעזרת מכות חשמל.
עוד אנחנו ממתינים ,דרוכים ,לראות האם יצליחו מאמצי הרופאים ,וניגש
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עוד אני עולה במעלה רחוב הלל ,ומאחד הבנקים יוצא חבר ,מנהל הבנק.
שוחחנו על דא ועל הא ,וסיפרתי שאני בדרכי לבקש חל”ת.
“אתה עושה טעות ”,אמר חברי“ ,מוטב שתפרוש ,תקבל פנסיה ,ותוכל
ליהנות משכר יפה בשוק החופשי”.
הדברים נשמעו לי דברי-טעם .שוב הפגנתי את דרכי המיוחדת לקבל
החלטות ספונטניות ,לאו-דווקא לאחר שיקול דעת מעמיק .בו-ברגע
קיבלתי את עצתו של החבר ,ובמקום להגיש טפסים עם בקשה לחל”ת,
הגשתי בקשה ליציאה לגמלאות מוקדמות.
היתה זו החלטה קשה :לעזוב את המשרד בתום עשרים ואחת שנות שירות,
שבהן נהניתי כמעט מכל רגע ורגע .העבודה במשרד היתה לא רק פרנסה.
היא מילאה את חיי.
לכאורה עשיתי טעות .הייתי בן חמישים ושתיים ,גיל צעיר לפרישה.
תיאורטית יכולתי לשבת בחדר עם טלפון ,לדפוק כרטיסי נוכחות ,ולהגיע
לגיל הפרישה עם הטבות מפליגות .אבל לא יכולתי להשלים עם הרעיון
שזה מה שמחכה לי בשלוש עשרה השנים הבאות.
אהבתי מאוד את עבודתי בשירות המדינה ,והתמסרתי אליה .לא מתוך
כורח ,חס וחלילה ,אלא מתוך נכונות מלאה .מיציתי את כל כישורי כדי
להציג לפני העולם את פניה היפים של ישראל .רוויתי נחת כשהצלחתי
בכך ,ואכלתי מרורים כאשר כשלתי – בדרך כלל כאשר הכשילו אותי.
בהחלטה לפרוש גם חשפתי את “האציל הפולני” שבי ,דהיינו ,הכבוד
העצמי היה חשוב לי יותר משיקול הדעת הקר ,גם במחיר אי-ביטחון עתידי.
כשמסרתי את הבקשה לפרישה מוקדמת נתתי את הגט שלי למשרד
התיירות .היתה זו הפעם האחרונה שביקרתי במשרד ,לא חזרתי ,אפילו לא
לביקור קצר .אף לא רציתי שיערכו לי מסיבת פרידה .מרגע שקיבלתי את
ההחלטה לפרוש ,השלמתי אתה .לא נבהלתי ,אמרתי לעצמי ,אני אמצא את
דרכי.
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שרידי בית העלמין היהודי בסימיאטיץ’

אמי עד סוף ימיה הייתה אלגנטית ויפה
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אלינו תושב עין-עירון שהזדמן למקום לביקור-חולים .הוא סיפר שזמן קצר
קודם-לכן ,עוד החזיקה בידה בקבוקון בושם וביקשה להתבשם לפני שנגיע.
לפתע נשמט הבקבוקון מידה .האחיות שמעו את קול הנפילה וחשו אל
מיטתה .היא איבדה את הכרתה.
פעולות ההחייאה עלו בתוהו .אמא נפטרה רגעים אחדים לפני שבאנו.
ישבתי כרבע שעה ליד ערש מותה ,ונפרדתי .צר היה לי על שלא הצלחתי
להיפרד ממנה בעודה בחיים .אילו רק הגענו כמה רגעים קודם-לכן. . .
יומיים אחר-כך נקברה אמא בחלקת-קבר ליד קברו של אבא.
במהלך השבעה יכולתי בפעם הראשונה להתפנות לעבור על כל המסמכים
שהצטברו בדירתה של אמא ,ערימות-ערימות של ניירת ,חשבונות ,מכתבים
ומסמכים רשמיים למיניהם שאיש מאתנו לא ידע על דבר קיומם ,ואיש לא
טרח לטפל בהם .היו שם בין השאר חשבונות שלא שולמו במשך שנים.
הדירה היתה כמו בונבוניירה ,לא יכולתי לוותר עליה ולמכור אותה.
נקשרתי אל החדרם שבהם עברתי את נעורי .אפילו עכשיו ,בבגרותי ,כשהורי

שוב לא היו בחיים ,קשה היה לי להיפרד מעברי .ואולי דווקא משום-כך.
זמן-רב לאחר מותה של אמא עוד טרחתי לבוא לדירה בחדרה לטפל בגינת
הירק .עד שהשכרנו את הדירה ולבוסף אף מכרנו אותה.
רק עכשיו ,לאחר מותה של אמא ,התחלתי סוף-סוף להבין אותה יותר
ולהתקרב אליה .אני חושב שהיתה זו הפעם הראשונה שבה הפנמתי את
הסבל הרב שעבר עליה ואת תלאות החיים שפקדו אותה .הערכתי את
הכוחות שאגרה כדי להתמודד עם כל אלה ,וכדי להגן עלי.
השלמתי אתה ומחלתי לה על כל הפעמים שבהם חשתי שהיא מציקה לי.
תמהתי על כך שבכל שנותיה האחרונות לא גילתה עניין לשוב ולבקר
במחוזות ילדותה בפולין .כאשר בשנת  1991יצאנו לטיול שורשים בפולין,
אמא כיוונה אותי והדריכה אותי כיצד להתמצא (“יש בית קברות עם שער,
ואם תלכו ישר ,תגיעו לבית החרושת”) .ואולם ,כאשר חזרנו ושוה ביקשה
להראות לה צילומים מבית המשפחה ,היא לא גילתה עניין כלשהו ,משל
ביקשה לשמור מרחק מן הזיכרונות.
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בגיל חמישים ושתיים מצאתי את עצמי שוב על קו ההתחלה .מילא קו
התחלה ,עם כך כבר ידעתי להתמודד ,אבל לאן מועדות פני?
התחלתי ללמוד .את כל מה שלא עשיתי בעת התבגרותי ,ביקשתי להשלים
עכשיו ,כשכבר הייתי מבוגר ,ומובטל.
זה לא היה נעים ,אבל זה היה נכון .הייתי מובטל .במשך חצי שנה
התייצבתי יום-יום בלשכת התעסוקה וקיבלתי דמי אבטלה.
מזל שאני סקרן ,מזל שאני תאב-דעת ,מזל שאני אוהב ללמוד .הייתי ממש
רעב ללימודים .בתקופות שכיהנתי בתפקידים בכירים במשרד התיירות
לא היה לי זמן ללמוד ,גם סברתי שאין זה יאה שאלמד בשעות העבודה.
עכשיו התחלתי ללמוד ולצבור תעודות .אם אמשיך את האלגוריה של “קו
התחלה” ,אפשר לומר שהייתי כספורטאי המבקש לקושש עוד ועוד שיאים,
ולעולם אינו שבע.
פעם שאלו אותי בוועדה כלשהי שהופעתי בפניה בשביל מה אני צריך
כל-כך הרבה תעודות .לך תסביר להם שבדרך זו ניסיתי לפצות את עצמי
על שלא למדתי עד גיל שלוש-עשרה.
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לאחר הפרישה בשנת  1987רכשתי שתי דיפלומות בתחום התיירות,
הוכשרתי כמומחה לסוכני נסיעות ועברתי קורס כמומחה לסיור ותיור.
את ההתמחות שנדרשתי לעבור על-פי חוק עשיתי כסמנכ”ל טיולי הגליל,
חברה שעסקה בטיולי אוטובוסים ובחבילות תיור מחו”ל.
לא נהניתי מן העבודה ,בעיקר בגלל הנפשות שפעלו סביבי ,אבל הודות
לתקופה שלי בטיולי הגליל קיבלתי את שתי התעודות ,תעודת סוכן נסיעות
ותעודת מומחה לסיור ותיור.
מסגרתי את התעודות במסגרות נאות ,אך מעבר לכך לא נמצא להן
שימוש כלשהו.
לאחר שפרשתי מטיולי הגליל עברתי קורס מורי דרך .היה זה קורס קשה
מאוד ,אינטנסיבי מאוד .נדרשתי לידיעת הארץ על בוריה ,דהיינו היסטוריה,
דתות ,ארכיאולוגיה ,תולדות היישוב ,הסכסוך הישראלי-ערבי ,והבחינות
היו קשות ,כה קשות עד שכ 60-אחוז מן התלמידים נכשלו.
והנה זה פלא ,הילד שלא למד בילדותו ,שלא אהב ללמוד גם כאשר
התאפשרו הלימודים ,שלא סיים את בחינות הבגרות בזמן ,שלא ידע לכתוב
עבודות ,עבר את הקורס בהצלחה מרובה.
כשסיימתי את הלימודים לקראת תואר מורה-דרך ,הצטברו אצלי בחדר
העבודה שישים וחמישה אוגדנים ,כל אוגדן הכיל את כל המידע הרלוונטי
לסיור מסוים .עד היום ,לפני שאני יוצא לסיור אני פותח את הקלסר.
בתחילה הדרכתי כמה טיולים ,אך לא ראיתי בזה מקצוע ,מכלתחילה לא
התייחסתי לכך כעיסוק עיקרי.
רוב הטיולים אילצו אותי להיעדר מן הבית ימים רבים .אהבתי להדריך,
לא תמיד אהבתי את המודרכים .כדי להדריך מטיילים ישראלים צריך
סבלנות של גננת .לא הייתי המצ’ואיסט הישראלי המצוי שהסתובב כמו
טווס בקרב המטיילות והמטיילים וידע להתעלם מן הנודניקים למיניהם.
לא ידעתי להבליג כשהמטיילים הפריעו לי בדיבוריהם והערתי להם בנוסח
“או אני מדבר או את מדברת”.
לימים התחלתי להדריך בהתנדבות ביד-ושם ,מצווה שאני עוסק בה גם
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השבתי שאני מחפש עבודה .בו-במקום סיפר לי שמתפנית משרת המנהל
האדמיניסטרטיבי במכון והציע שאגיש את מועמדותי לתפקיד הזה.
קיבלתי את המשרה .ואולם זמן קצר לאחר שהתמניתי לתפקיד התברר לי
שניצב לפני אתגר לא פשוט .המוסד התנהל כמו אוניברסיטה ,עם דרגות
ותארים אוניברסיטאיים ומשכורות נאות עד נאות-מאוד ,אך כל זה בהעדר
תקציבים אוניברסיטאיים ,וללא בסיס כלכלי.
היתה בכך אנומליה מסוימת .לא היה אפשר להפעיל מכון מסחרי על פי
סולם שכר אוניברסיטאי.
שבע שנים ניהלתי את המכון .הצלחתי לגייס מחצית תקציבו ממשרדי
הממשלה ,בעיקר ממשרד החינוך וממשרד המדע.
שבע שנים פעל המכון והוכיח את עצמו במחקרים שזכו להערכה רבה
בקהילה המדעית ברוח מייסדו ,אליהו (לואיס) גוטמן ,ואולם כל הזמן
התמודדנו עם הקושי לשרוד כלכלית.
ברגע שהצלחתי ליצור איזון בין החובות ובין נכסי המכון ,קיבלתי אור
ירוק מחבר הנאמנים לסגור את המכון.
למזלי ,נאמני ההקדש היו מבכירי הכלכלנים בארץ ובהם הפרופ’ חיים
ברקאי; משה זנבר ,לשעבר שר המסחר והתעשייה ונגיד בנק ישראל; נפתלי
בלומנטל ,מבקר ההסתדרות; ושניאור-זלמן אברמוב ,לשעבר חבר כנסת.
ידידי העורך-דין יחזקאל ביניש ,היה היועץ המשפטי של המכון.
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בעת כתיבת הדברים האלה .איזה הבדל!
גם עם מנהג הטיפים לא הסתדרתי .חברי מורי הדרך גזרו קופונים נאים
מחנויות וממסעדות שאליהן הביאו את המטיילים שלהם .אני מצאתי בכך
טעם לפגם .כשנכנסנו למקום כזה הודעתי בו-במקום לבעל הבית שאני
מוותר על העמלה של  20אחוזים המשולמת בדרך-כלל למדריכים ומבקש
להעביר אותה לקבוצת המטיילים כהנחה.
במהלך עבודתי בטיולי הגליל ליוויתי פעם איזה מהרג’א מהודו ,נסיך כזה
עם הרבה כסף .האיש נכנס לחנות היהלומים  NDCבירושלים ,ופיזר בו-
במקום עשרות אלפי דולרים .קרא לי בעל החנות הנרגש ואמר לי ,תבחר לך
איזה יהלום שאתה רוצה .בחרתי יהלום שערכו היה לפחות אלף דולר ,אבל
בהזדמנות הראשונה העברתי אותו לידיו של משה חננאל ,מבעלי חברת
טיולי הגליל.
לא הייתי פראייר ,הרי באתי ממשרד התיירות .ידעתי שזו הפרטיקה בארץ
ובחו”ל ,אך לא יכולתי להסתדר עם זה .גם ידעתי שאילו הייתי משאיר את
היהלום אצלי ,חננאל היה שואל אותי מה עם העמלה.
בסופו של יום החלטתי שאיני רוצה עוד להתמיד בהדרכת מטיילים
כמשלח-יד ,וויתרתי.
ניסיתי את כוחי בשוק הפרטי ,וויתרתי.
המשכתי לחפש .חיפשתי מערכת בריאה לעבוד בה.
ואז קיבלתי הצעה לשמש מנהל אדמיניסטרטיבי של מכון גוטמן למחקר
חברתי שימושי .המציע לא היה קוטל קנים ,הפרופ’ זאב בן-סירא ,דיקן
בית-הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטה העברית שנמנה עם חוקרי
המכון .המנהל המדעי היה הפרופ’ אליהוא כץ ,אף הוא מן האוניברסיטה
העברית ,מן החוקרים המובילים בתחום התקשורת ,חתן פרס-ישראל ,מי
שעמד בשעתו בראש צוות ההקמה של הטלוויזיה הישראלית.
שוב פעלה המקריות בחיי .ירדתי מדירתנו בקומה השלישית לפנות
את פח האשפה .בקומה הראשונה ,בכניסה לחדר המדרגות ,פגשתי את
שכננו ,הפרופ’ בן-סירא“ .מה אתה עושה עכשיו?” שאל שאלת-תם ,ואני
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יד-ושם
הצורך לספר את סיפור השואה לא בער בעצמותי .הרי לא הייתי שם,
בגיא ההריגה .הורי ואני הצלחנו לשרוד את המלחמה בשוליים .סבלנו סבל
רב ,אבל שרדנו.
אפילו ממשלת ישראל נמנעה שנים רבות מלהכיר כניצולי שואה
במאתיים וחמישים אלף יהודים שנאלצו לעקור מבתיהם בפולין ולגלות
לתוככי ברית-המועצות .הממשלה הגדירה אותנו כ”עקורים” ,ולפיכך לא
היינו זכאים למעט ההטבות שמהן נהנים ניצולי השואה.
על אף שלא חשתי צורך לספר את הסיפור ,שנים רבות מתקופת הגמלאות
שלי אני עוסק בסיפור השואה ,כמדריך ביד-ושם.
הגעתי לכך כמעט במקרה ,אולי בגלל התיאבון הבלתי-נדלה שלי
ללימודים .כבר היתה בידי תעודת מורה דרך מוסמך .עכשיו ,משראיתי
מודעה בעיתון על פתיחת קורס מדריכים ביד-ושם ,נרשמתי גם לקורס הזה.
לא באתי ליד-ושם משום שחשוב היה לי לספר ,אך ככל שעסקתי בכך
יותר ,כך התחברתי לכך יותר .שילבתי את הסיפור האישי והמשפחתי שלי
במהלך הסיור במוסד .הקפדתי על סיורים עם קבוצות קטנות כדי להימנע
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כולם נתנו לי גיבוי לסגור את המכון בצורה מסודרת ולהבטיח את הזכויות
הפנסיוניות של החוקרים.
עשינו את זה קצר ,מהיר ובאופן אלגנטי .כל הפיצויים וזכויות הפנסיה
שולמו כראוי .אלף ושלוש מאות דו”חות מחקר הועברו למכון לדמוקרטיה
בראשותו של אריק כרמון.
כך תמו חמישים שנים מפוארות של מכון גוטמן למחקר חברתי שימושי.
בכך תמו עבורי כמעט שלושים שנות עבודה אינטנסיבית .שיניתי פאזה,
הורדתי הילוך .מכאן ואילך כל מה שעשיתי ,עשיתי בהתנדבות .ועכשיו,
לשם שינוי ,במשרה חלקית.
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המעבר מירושלים
אהבתי את ירושלים ,בה הישלתי מעלי את הבטלדרס האפור מתקופת
הבריחה ,בה אימצתי את צבריותי ,בה הכרתי את שושה רעייתי ,בה גידלתי
את ארבע בנותי ,בה בניתי את ביתנו ואת העשייה המקצועית שלי .אהבתי
מאוד את מזג האוויר בירושלים ,הן בקיץ הן.
ובכל-זאת ,בשנת  ,2009אחרי יותר מחמישים שנים ,עזבנו את ירושלים
וירדנו לתל-אביב.
היה זה אחד מאותם צמתים בחיים כשלפתע כמה וכמה גורמים מתחברים
יחדיו ומאלצים אותך לשנות את המסלול.
ירושלים נעשתה קשה ,בכל המובנים .בביתנו בשכונת הגבעה הצרפתית,
סמוך לשכונת עיסאוויה הערבית ,חשנו לא פעם כאילו אנחנו בעיצומה של
אינתיפאדה .לא פעם התעוררנו לשמע יריות או צפירות של אמבולנסים
וניידות משטרה .ככל שהתרבו הפיגועים ,יצרה נוכחותם התכופה של ערבים
בשכונה אווירה לא נוחה .וכאילו לא די בכך ,גם הלכה השכונה והתחרדה.
זה לא עניין של גזענות ,זה עניין של נינוחות .השכונה איבדה את שלוותה
לטובת תחושה קבועה של מתח ועצבים .בשבת בבוקר ,בעת התפילה בבית
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מהדרכה יבשה ,כדי ליצור דו-שיח .העדפתי להדריך בני משפחה ,ידידים
ואורחים מחו”ל.
איזה הבדל בין ההדרכה ביד-ושם לעומת הדרכת המטיילים! הכול מתנהל
שם בשקט ובעדינות ,הכול שומרים על נימוסים ,אולי מפאת כבוד המקום.
כל סיור שאני מדריך הוא מסע בהיסטוריה ,ומסע אישי .תחילתו
בהיסטוריה הכללית ,בתהליכים ובתאריכים ,ושיאו בסיפור שלי ,במה
שעבר עלי בתקופת הבריחה .כשאני מגיע לפרק של “אקסודוס” וההעפלה
אני מרשה לעצמי להיות רגשן .לחשוף יותר את רגשותי .איני יכול להימנע
מכך .אני חושב שאני מנותק במודע ,אני מתחיל כמדריך המספר את
העובדות היבשות ,עד שאני מגיע לקטע האישי שלי.
פעם הדרכתי ביד-ושם שני זוגות ,פולנים נוצרים ,אבל כנראה שהיו להם
שורשים יהודיים כלשהם .הסתובבנו שעתיים וחצי במסדרונות ובחדרי יד-
ושם .לאחר הביקור ביד-ושם ירדנו יחד לשפלה .בחנות מזכרות בהרצליה
רכשה אחת הנשים (בשמונה עשר אלף  )!₪תליון בצורת מגן דוד משובץ
יהלומים .בעלה ,יאנוש בוברובסקי ,קרא לי בידידות “בראד” שפירושו
“אחי” .הופתעתי .הופתעתי עוד יותר כשהזמין אותי לבקר אותו בפולין,
ואף להתארח במעונו ,ליתר דיוק ארמונו .התברר שהאיש היה עשיר כקורח.
פינת הסלון היתה פינת יודאיקה ,עם ספרים יהודיים וחפצי קודש .הוא היה
אמנם נוצרי ,אך הוקיר ושימר את השורשים היהודיים שלו .באחד מביקורי
בפולין התארחתי בביתו ואף לנתי במלון שבבעלותו.
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מבוא-הררי  ,34ירושלים

הפרחים  ,11רמת-השרון

סוף הדרך? דווקא לא!

מסתם אורטלי .במילים אחרות :צפוי לי ניתוח קשה למדי ,אוברול לבבי.
הייתי בן שבעים ושלוש .גרנו בקומה שלישית במדורגים ,ידעתי שלאחר
הניתוח לא אוכל לעלות במדרגות בכוחות עצמי .אף לא אחת מן הבנות
התגוררה בירושלים .עשינו משוואה בין נקודות הזכות של המגורים
בירושלים לנקודות החובה ופסק הדין היה – עוזבים ,יורדים לשפלה.
עיכבנו את הניתוח עד שתסתיים בנייתה של הדירה שמצאנו בתל-אביב
(ליתר דיוק ,בתחום המוניציפאלי של רמת-השרון ,מין שעטנז אורבאני לא
ברור) .חשוב היה לנו שאוכל לחזור לדירה על שתי רגלי ולא בכיסא גלגלים
או אלונקה כפי שהיה קורה אילו נשארנו בגבעה בירושלים.
בשנת  2009נותחתי במרכז הרפואי איכילוב בתל-אביב .המנתח היה
הפרופ’ גדעון אורצקי ,אף הוא מבכירי מנתחי הלב בארץ ,אכן היה זה ניתוח
מסובך .פתחו לי את החזה ,שלפו את הלב ,הניחו אותו בצד על מכונה
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הכנסת של הקהילה הקונסרבטיבית ,היינו שומעים ברקע את קול המואזין
בעוצמה מוגברת .היתה לנו תחושה של מצור תרבותי.
וכאילו לא די בכך ,גם גופי התמרד.
אחד הצ’ופרים של תקופת הגמלאות היא יכולת התמרון בזמן .ניצלנו
כל הזדמנות לטייל בחו”ל ,לראות עולם ,מן הסימטאות הציוריות בעיירות
קטנות באיטליה ועד לפסגות המרהיבות של ניו-זילנד.
ושם ,באחת הפסגות ,נשמעה צפירת אזעקה .טיפסנו במעלה ההר ,ולאט-
לאט נגמר לי האוויר ,נתקפתי חולשה ושושה העירה לי שאני נראה חיוור.
לא היתה זו הפעם הראשונה שקרה לי כדבר הזה .זו הפעם היה ברור :משהו
במערכת לא עובד ,כנראה הלב.
כששבנו ארצה ,הפרופ’ שמואל בנאי ,מבכירי הקרדיולוגים בארץ ,אישר
את חששותי .הוא הסביר לי שנמצא פגם מולד בלבי ,שני עלעלים במקום
שלושה ,דבר המקשה על מעבר הדם מחדר לחדר ,ולפיכך אין מנוס מהחלפת
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סוגר מעגל
החיים החדשים שקיבלתי חיזקו אצלי את הצורך לסגור מעגל ,לחזור
לימים הרחוקים ההם שקדמו לעלייתי ארצה .נוסף על פעילותי ביד-ושם,
הצטרפתי לעמותת “הבריחה” ברמת-השרון ,והתחלתי להרצות מטעמה
בבתי-ספר תיכוניים .הנערות והנערים גילו התעניינות מפתיעה בסיפור
האישי שלי ,והעידו שהוא מרגש אותם מאוד.
לא היתה זו הפעם הראשונה שחלקתי עם בני נוער את סיפור הבריחה
שלי.
הסוכנות היהודית הפעילה בתחילת שנות ה 90-ספינה ששחזרה בחודשי
הקיץ את מסעה של “אקסודוס” בין צרפת ,איטליה וחיפה .קראו לספינה
בשם “בעקבות אקסודוס” והעלו עליה בני נוער יהודים מארצות-הברית
ומאירופה ,במהלך ההפלגה סיפרו אנשי עדות את הסיפורים שלהם על
השואה .בין המספרים היו העיתונאי נח קליגר ,דני חן ואנוכי .במשך כמה
שנים הצטרפתי להפלגות האלה .גם בהזדמנות זו גיליתי שיש אצל הדור
הצעיר סקרנות ואוזן קשבת לשמוע את הסיפורים שלי על תקופת השואה.
המסע שלי אל העבר איננו רק מסע של זיכרונות ,יש בו גם התחשבנות
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ושיפצו אותו .די בתיאור הזה כדי להוציא את החשק לניתוח ,אבל ידעתי
שהחלופות גרועות יותר .במשך שלושה ימים לאחר הניתוח ביליתי בחדר
טראומה ,כולי מוקף נקזים מכל המינים ומכל הגדלים ,וסבלתי כאבי תופת.
הזמן ,ובעיקר הצוות הרפואי ,עשו את שלהם ,וקיבלתי לב חדש.
האמת היא שלא היתה זו הפעם הראשונה שנאלצתי לעלות על שולחן
הניתוחים .בשנת  2000גילו אצלי גידול ממאיר בערמונית .הניתוח להסרת
הערמונית הסתבך ,נמשך שש שעות וחצי ,ולקינוח קיבלתי גם סידרת
הקרנות .הסוף היה כמובן ,טוב .החלמתי ,חזרתי לתפקד כרגיל.
הבנות שלי טוענות שבעצם אני סתם מתפנק ,שאני אוהב את האוכל
של בית החולים ,ולכן פעם בשנה עלי להתאשפז ,כדי להישאר כל הזמן
בעניינים .עובדה ,כעבור תשע שנים ,גם לבי תבע את תשומת הלב שלו.
כנראה שמשהו מקסם הנעורים נותר עמי גם ביחידה לטיפול נמרץ .עובדה
היא שהאחיות הפגינו כלפי חיבה יתרה ,על אף שהייתי מחובר למסיכות
ולצינורות למיניהם ,ולמרות שלא יכולתי להרשים אותן ביכולת הריקוד
שלי.
תודה לאל  -ולמנתחים שלי  -קיבלתי לב חדש .הפרופ’ אורצקי אמר
שקיבלתי מרצדס לארבע-עשרה שנים ,והפרופ’ בנאי הבטיח לי שעוד יבוא
לראות אותי על רחבת הריקודים.
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קרה עם ממשלת פולין .לא אמרתי נואש מן הניסיון להשיב לעצמי את נכסי
המשפחה ואת הקשר המתועד עם העבר.
צעד ראשון להגשמת המטרה הזו היה להוכיח שאני יליד פולין .הפולנים
סירבו בתחילה להכיר בכך על סמך תעודת הזהות הישראלית שלי ,אף
שמצוין בה במפורש שנולדתי בפולין ,ודרשו הצגת תעודת לידה .לך תוציא
להם תעודת לידה מקורית לאחר שמונים שנה .כאשר ביקשתי לשחזר את
התעודה באמצעות הארכיונים בפולין ,נאמר לי שכל התיעוד נשרף בתקופת
המלחמה .ניסיתי להיעזר באישה שפגשנו בסימטאטי’ץ ,זו שאביה זכר את
בני משפחתי .היא נברה ברישומים של עיריית סימיאטיץ’ ,אך לא העלתה
דבר.
שכרתי ארכיבר שחיפש בארכיונים האזוריים ,גם הוא עשה מחקר שתי
וערב ,גם הוא לא מצא דבר .חשבתי שאולי בתיק האישי של אבא בצבא
פולין תימצא אסמכתא כלשהי שתעיד על לידתי .רשויות הצבא איתרו
אמנם את התיק ,אך טענו שאין בו מסמכים כלשהם ,והיפנו אותי אל ארכיוני
הצבא האדום .אלא שגם שם לא נמצא דבר.
רק לאחר שפניתי באמצעות עורכי דין לבית המשפט העליון בוורשה
הצלחתי לקבל אישור תעודת לידה מטעם ממשלת פולין.
נרגעתי .סוף סוף קיבלתי את האסמכתא לכך שאכן נולדתי בפולין .פיסת
הנייר הזאת היתה משמעותית .זה הוכיח שאני קשור בטבורי לאיזה שהוא
מקום.
עכשיו היה עלי לשכור את שירותיו של עורך דין נוסף ,הפעם בביאליסטוק,
כדי לטפל בתביעה שלי לנכסים שהיו בסימיאטיץ’ ,וזאת משום שרק בית
המשפט באזור ,מוסמך לטפל בנכסים שבתחום אחריותו.
בשעת כתיבת הדברים האלה כל מאמצי העלו חרס .נכון לרגע זה דחה
בית המשפט הפולני את תביעותי .הרי אין לי אפילו אזרחות פולנית .אבא
איבד את האזרחות בשל שבועתו ל”דגל זר” ,ואני הייתי קטין כשעזבתי את
פולין .שלטונות פולין מקשים ככל האפשר על כל מי שמנסה להשיב לעצמו
נכסים שהופקעו ממשפחתו בתקופת השואה .הם אינם מוכנים לקבל עליהם

אחריות כלשהי לקורבנות השואה ,לא בכסף ולא ברכוש.
במהלך שנת  ,2016יותר משבעים שנה לאחר השואה ,התגברו בפולין
קולות התובעים מן העולם להכיר בכך שפולין של תקופת מלחמת העולם
השנייה היתה פולין כבושה ,כאילו מדובר בארץ אחרת .מדובר במערכה
מתוקשרת של הממשלה ,מוזיאון אושוויץ וכלי תקשורת בפולין ל”תיקון
עוול היסטורי” ול”שמירה על הכבוד הלאומי של פולין”.
הפולנים אף חקקו חוק חדש ולפיו יוטלו עונשים חמורים על מי שיטען
כי פולין שיתפה פעולה עם הנאצים .על-פי חוק זה ,מי שיטען כי האומה
או המדינה הפולנית אחראית לפשעי הנאצים או שיתפה פעולה עמם יהיה
צפוי לקנס או לעונש מאסר של עד שלוש שנים .עונש זהה יוטל על כל
מי שיגרע מהאחריות של “האחראים האמיתיים” לביצוע הפשעים האלה -
דהיינו גרמניה הנאצית .העונש יחול הן על אזרחי פולין הן על אזרחים זרים.
החוק יחול גם על מי שיכנה את מחנה ההשמדה אושוויץ “מחנה פולני”,
שהרי הגרמנים הם שהקימו את המחנה על אדמת פולין.
לא אמרתי נואש .אני ממשיך להיאבק על השבת זכויותי בפולין ,וזה
ממלא חלק גדול מזמני .ימים שלמים אני עסוק רק בזה .לא ארפה ,לא
אשלים עם “הרצחת וגם ירשת” .נכון אמנם שמידת אחריותם של הפולנים
לשואה שנויה במחלוקת ,אבל אין ויכוח על כך שהנכסים היהודיים נחמסו,
בין בידי הנאצים בין בידי הקומוניסטים .מישהו מחזיק בהם שלא כדין.
אני מנסה עכשיו לממש את זכויותי על מגרש שעליו עמד ביתו של דודי
אריה לייב ,אחיו של אבי .מיקומו של המגרש באוטווצק ,אתר נופש ,מרחק
כחמש עשרה דקות נסיעה מוורשה .לכאורה סיכויי בתביעה הזו טובים מן
התביעה על נכסי אבי כיוון שאריה לייב לא שירת בצה”ל.
אין לי כוונה להתעשר ,אני רוצה התייחסות ,קשר לרכוש המשפחתי .גם
אין זה עניין של נקמנות .חשוב לי להחזיר למשפחת דייטש על דורותיה את
הרכוש המשפחתי .אני רוצה להגשים חלומות .הלוואי ויכולתי לקחת את
בית החרושת בסימיאטיץ’ ולהפוך אותו לבית מלון“ .א-געדאנק”“( ,גם זה
רעיון” ,באידיש) .גם את המעגל הזה אני מבקש לסגור.
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לפני שנים אחדות ניסיתי ללמוד פולנית במכון הפולני בתל-אביב,
להחזיר עטרה ליושנה ואת שפת האם שלי למקומה הראוי .לא עמדתי
במשימה .עד היום אני מתקשה בדיבור ,לא יכול לכתוב פולנית ובקושי
קורא .בביקורים בפולין יכולתי להסתדר ברחוב ,לשוחח עם נהגי מוניות או
לקנות דברים במכולת ,אבל לא הרבה יותר מזה .ואולם הלימודים העניקו
לי תובנה חשובה אחרת .ראשי המכון הזמינו אותי עם חמישה עיתונאים
לבקר ב”פולין החדשה” .ואכן ,אני מעיד שאכן יש פולין חדשה ,למרות כל
משקעי העבר .יש דור חדש של פולנים .הפולנים של היום אינם הפולנים
של אז .הדור החדש מתעניין ושואל ,אם פולני קורא לי “אחי” הוא מתכוון
לכך.
יחד עם זאת אני חושש שפולין לא תשנה את חוקיה כדי להיענות
לתביעות היהודים ,משיקולים של חשבון כלכלי צרוף .אם תעשה כן היא
עלולה להתמוטט ולפשוט את הרגל .אין בכוחה הכלכלי להחזיר את גודל
האבידה.
לעת זיקנה היתה לשם המשפחה המקורי שלי עדנה .לפני שנים אחדות
הוספתי לשם דישון את שם המשפחה המקורי דייטש .בתעודת הזהות שלי
אני רשום כאהרון דישון-דייטש .גם בחזרה לשם המקורי יש סגירת מעגל.

עם הבנות על קברם של הורי ביום הולדתי ה80-
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ברמת-השרון
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התברכתי בארבע בנות מקסימות ,אך היות שאין לי בנים ,לא יהיה עוד
דייטש אחרי.
עוד מעגל נסגר על הקיר ביד ושם שהנציח תמונות משפחתיות של ניצולי
שואה ,ובהן ,בין השאר ,תמונה של זוג ניצולים עם משפחה מורחבת של
מאות אנשים .צירפתי לקיר זה גם תמונה של משפחתנו .הבן היחיד ששרד
את השואה היה לאבא לארבע בנות וסב לשבעה נכדים ,זה היער שצמח כאן
על חורבות השואה.
כאשר מלאו לי שמונים לקחנו את ארבע בנותינו ,את בני זוגם ואת נכדינו
למחנה המעפילים בעתלית ,ליום של התוודעות לסיפור הבריחה .מדריכה
צעירה נתנה את הרקע ההיסטורי ,אחר-כך עלינו על ספינת המעפילים
שבאתר ,ושם שבתי וסיפרתי לכולם את הסיפור האישי שלי ,סיפורו של
הילד ,בן שלוש-עשרה ,שעלה ארצה לאחר מסע הבריחה באירופה ההרוסה.
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במרכז המידע הממוחשב העלינו את תמונותיהם של סבא ישעיהו ,סבתא
טובה ,ושלי כעולים ב”אקסודוס” .משם המשכנו לחדרה ועלינו על קברם
של סבא ישעיהו וסבתא טובה .הנה כך נסגר עוד מעגל.
בין עיסוק לעיסוק ,בין פעילות לפעילות ,אני מייחד זמן לנכדים .מה שלא
הספקתי לעשות עם הבנות אני מצליח לעשות עכשיו עם הנכדים .אני לא
רק סבא ,אני גם חונך .אני מטפח אצלם אופקים רחבים ,אני משוחח – עם
כל מי מן הנכדים שמוכן להקשיב  -על מדע והיסטוריה וטכנולוגיה ולימודי
ארץ-ישראל.
בדרך-כלל הם מוכנים להקשיב .והם גם מעבירים הלאה .בימי השואה
הם מספרים את הסיפור האישי שלי ושל הורי ,ההיסטוריה של ההעפלה
מזווית אישית.
את מה שלא הסכמתי לספר בבתי הספר של הבנות ,אני מספר עכשיו
לנכדים שלי ולבני הדור הצעיר.
שנים רבות סברתי שהצלחתי לנתק את חבל הטבור שחיבר אותי אל
הגולה ואל השואה .התבוננתי במראה וראיתי צבר ,אהרונצ'יק דייטש שהיה
לאהר'לה דישון  -ואהבתי את מה שראיתי.
אבל לעתים מצאתי את עצמי חוזר בעל-כורחי אל העבר ,והחזרה היתה
קשה ,לעתים טראומטית.
זה קרה לי פעם אחת באירוע שהתחיל עם כוונות טובות .הטקס הדלקת
המשואות ערב יום העצמאות בשנת  1991עמד בסימן העלייה לישראל.
הגשתי מועמדות להדליק משואה כעולה הראשון שעלה ארצה באורח חוקי
ביומה הראשון של המדינה שהתנסה בהפלגה ההירואית של "אקסודוס".
(למען האמת ,לא הייתי בדיוק הראשון .הייתי העולה הראשון ששרד בחיים.
הורי המנוחים היו לפני).
הייתי נרגש מאוד .הייתי בטוח שאתקבל ,אבל היה שם פקיד בכיר במשרד
ההסברה ,אדם בשם נהוראי ,שראה את טפסי המועמדות שלי ,סבר לתומו
שמדובר בדישון אחר שאותו הכיר ממשרד ההסברה ,ביקש לסגור עמו
חשבון ,ואת הבקשה שלי זרקו לפח .בחרו מישהו אחר ממעפילי "אקסודוס",

להדליק את המשואה במקומי.
נפגעתי מאוד ,שלחתי מכתב זועף למשרד ההסברה ,וקיבלתי בתשובה
מכתב התנצלות מתרפס מנהוראי .נפלה טעות אנוש ,כך כתב .ובזה נסתיים
העניין.
כעבור שנים ,בשנת  ,2014קיבלתי פיצוי נאה על מפח הנפש של אי-
הדלקת משואה בהר הרצל .הוזמנתי להדליק משואה בערב יום השואה
ברחבת בית יד-לבנים רמת-השרון .עליתי וסיפרתי את סיפור המשפחה
שלנו ,ואלי הצטרפו עמרי ויונתן ,שני נכדי הבוגרים .בקהל ישבו כל בני
המשפחה ,בהרכב מלא ,וניצולי שואה רבים החיים ברמת-השרון.
בפעם השנייה חזר אלי הפליט שבי כשצפינו בהצגה "אדם בן-כלב" של
יורם קניוק בתיאטרון גשר .ההצגה מתרחשת במחנה ריכוז ,במקום שבו לא
הייתי מעולם .אבל הרגשתי כאילו מה שקורה על הבימה סוחף אותי שנים
לאחור ,לזמנים ההם שביקשתי לשים מאחורי .בהפסקה לא יכולתי עוד.
קמתי ,עיני דומעות ,ויצאתי מן האולם.
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במסע שתחילתו בעיירה קטנה בפולין
ושיאו בירושלים בירת ישראל

שושה ואני חוגגים חמישים
שנות נישואין

רעייתי שושה וארבע בנותי

הבנות .מימין :מירב ,דלית ,לימור ,עדי

עם שלושת נכדי הגדולים.
בכיוון השעון :עמרי ,אני ,יהונתן,
נטע-שקד

למעלה מימין לשמאל:
אני ,יורם ,נכדי אוהד ,מירב,
לימור ,רפי ,נכדי אור ,עדי
למטה מימין לשמאל:
נכדיי :עמרי ,יהונתן ,נעמי,
נטע-שקד
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עם בתי דלית וחתני רוי בביתם באנגליה

עם נכדי אור
עם נכדיי

סבתא שושה עם הנכדים

נעמי

לאה
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ארנה
צוקר
*1943

יהודה
איזבוצקי

בלהה אליעזר

יוסף
מנדלסון

פרלה
*1943

ננה
דייטש
*1943

רחל
איזבוצקי
*1943

אילנה

בוניה
מונצ‘ר

משה
מונצ‘ר

לא
ידוע*

קובה*

אהרון
*1943

משה
פוליאנסקי
*1943

פרידה
איזבוצקי
ראובן
מונצ‘ר
*1943

דלית

מירב

אהרון דויטש

דייטש
ישעיהו
1979

אלטר
מונצ‘ר

טובה
מונצ‘ר

אהרון
דויטש-דישון

ישעיהו
דייטש

מש פ חת ד י יטש ( ד ו יט ש)

משה

שפרה
ז״ל

מינה*

לא
ידוע*

חוה
בראודה
1914

מש פ חת מ ונ צ׳ ר

לא
ידוע*

הינדה

יוסקה
יזרעאלי
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* נספו בשואה

דייטש
חיים לייב
*1943

אהרון
דייטש
1918
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אלטר
מונצ‘ר
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* נספו בשואה

רותי

רחל
מונצ‘ר
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שושנה
און

עדי

שינה*

חוה
בראודה
1914

לימור

דישון

טובה
מונצ‘ר
1993

הינדה

ירחמיאל*

ראובן
מונצ‘ר
*1943

אידה*

מרים*

רוי
הרגרב
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פניה

ישראל

טניה

אוסיה

עמרי
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איזיה

לא
ידוע*

דלית

יורם
אליהו
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* נספו בשואה
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*

*

שינדלה
בראודה*
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דישון

שרה

אליה

סוניה

אורי
קורין

לובה

פניה

דולי

גרישה

טובה
מונצ‘ר

ראובן
מונצ‘ר
*1943

אהרון
דויטש-דישון

קובה*

נעמי

אור

חוה
בראודה
1914

יהונתן

רפי
לוי

לימור

עדי

מש פ חת ב רא ו ד ה

ניוטה

שמואל

נטע
שקד
אוהד

מירב

אהרון
דויטש

שושנה
און

מש פ חת ד יש ו ן

From Aronchik to Ara’le: A Journey
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נספח תעתיקי שמות בלועזית

Polish names
Please note: These are the
spellings of the names in Polish.
In Yiddish the vowels at the
end were often left out, so
Siemiatycze became Siemiatycz
and Perla became Perl. The
English transliterations are many
and varied – for example, Dajcz
can appear as Doich, Daitch,
Deutsch etc.
Place names:
Siemiatycze
Bialystok
Otwock (summer house near
Warszawa)
Lwow
Family names:
Dajcz
Monczer
Izbucki
Braude
Paulanski
People:
• The hero of the story was born
Aron Dajcz in Siemiatycze.
• He was the only son of Szaja
Dajcz (Yeshayahu in Hebrew)
and Gitel (Tova in Hebrew),
neé Monczer.

• Szaja Dajcz’s parents were
Aron Hersz Dajcz and Rachel
(Rochla in Polish?), neé
Izbucki. Rachel’s parents were
Chaim-Juda and Fraida Izbucki.
• Szaja had two older siblings.
His elder brother Chaim Leib
Dajcz was married to Erna
(Ester), neé Cuker. They had
no children.
• Szaja’s sister Fraida (Nana)
was married to Mysza
Paulanski (son of Pejsach and
Berta Paulanski, brother to
Tania). Fraida and Mysza had
two children, Aron and Perla
(Pnina).
• Gitel (Tova) Dajcz was the
daughter of Rubin Monczer
(son of Alter and Hinda), and
Rubin’s first wife Chawa. She
had an older brother named
Jakob Monczer, known as
‘Kuba’, who was married to
Mina. They had no children.
• Rubin Monczer remarried after
the death of his wife Chawa.
He had three children with
his second wife Mariem: the
eldest son was Jerechmiel,
followed by two girls, Szejna
and Ida.
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