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 (מרי�) פתיח

 

  פלוס שלו כשהתחיל לכתוב את זיכרונות ילדותו. �60שלו� היה במיטב שנות ה

רטי�, רגשות, סקרנות אי� סופית והבנה של החוויות הזיכרונות מכילי� בתוכ� פרטי פ
  והאירועי�.

  נשגב מבינתי כיצד יכול היה שלו� לזכור ולחוש את האירועי� בבהירות כזאת.

הדברי� אינ� כתובי� בסדר כרונולוגי, הכתיבה מונחית ע"י האסוציאציות שגרמו לשלו� לשלב 
  מ�.את הסיפורי�, ולכ� לעיתי� יש קטעי� שחוזרי� על עצ

  לא שיניתי דבר מאופ� כתיבתו של שלו�.

קריאת הזיכרונות מציפה אותי ברגשות, אני מדמיינת בקלות אותו, את בנימי�, את ההורי� ואת 
  המכרי� השוני� בסיטואציות השונות שהוא מתאר בכישרו� כה רב.

ניות שכל בשבילי הקריאה והכתיבה של הזיכרונות היו בבחינת סיפור מרתק, מלא חוש הומור וצי
  כ* מאפייני� את שלו�.

לעניות דעתי, שלו� העלה על כתב את זיכרונותיו כדי שהדורות הבאי� במשפחה יכירו מעט מ� 
  העבר שלו ושל המשפחה.

תודות רבות לעומר כ- שדח,, עודד ועזר בביצוע הפרוייקט הזה, התמיכה שלו היא שגרמה למבצע 
  זה לקרו� עור וגידי�.

  

  ונ*, שלו�.קשה להשלי� ע� חסר

 

  בוכבינדר מרי�

  2011נובמבר 
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 , דפוס הבוקרמלחמת השחרור ,�2 מלחמת העול� ה ,הבית ברחוב הקונגרס .1

  

החלטתי  )50(יו� הולדת  עד כמה שהדבר נשמע מוזר, כתוצאה מהכתיבה ליו� ההולדת של זהבה
   .24לכתוב מעט על החיי� ברחוב הקונגרס 

. משו� מה זכור לי היטב המעבר מהדירה ברחוב 1949עד  �1940גרנו  ש� מכיתה א' שלי, כלומר מ
הרצל לקונגרס, הרשי� אותי השטח הפתוח לכוו� המגרש העצו� שהיה מזרחה לבית. לשטח הזה 

קראו "הפרדס" כי 
כנראה לפני זה הוא 
אכ� היה פרדס ערבי. 
למעשה כל הפעילות 
החברתית של ילדי 
השכונה הייתה בשטח 
גדול זה. מפע� לפע� 
היו בעיקר עגלות ע� 

ש�  ותסוסי� פורק
שיירי� של מפעלי�, 

מרי בני� וכל דבר וח
שצרי* לזרוק וכולנו 
היינו נוברי� בערימות 

מש� מציאות  ודולי� 
מפוקפקות. זכורה לי 
למשל ערימה של 
נסורת ע- שבתוכה היו 

זעירות של  אמפולות
 חומצה מלחית.
החיפוש אחרי 

היה קל, לא  האמפולות
ש בערימה, בעודי מחפ

פרחח משכונת שפירא 
ניפ- אמפולה ושפ* את 
תוכנה על גבי, כמוב� 
שצרחתי כהוג�. יו� 
אחר פרקו במגרש עגלה 
מלאה של ביצי� 
ש"עבר זמנ�", כלומר, 
ביצי� סרוחות. בעודי 

וזורק  ,בוהה בערימה
אליה אבני� כשכל אב� 

קראנו "פראי�" לפרחחי� מפריחה גל של סירחו� אדיר, מהכא להת�, מספר "פראי�" (אנחנו 
משכונת שפירא) גמרו אומר "לעשות מעשה" ולזוועתי ניפצו עלי מספר ביצי�. הנוזל העכור שזר� 

  .ימילא, אבל הסירחו�! רצתי מייד הביתה לאמא להחלי, את כל בגדי –על בגדי 

ית מכונות כביסה כמוב� שלא היו אז, בכלל כל עניי� הכביסה היה טקס רציני מאוד, בחצר בב
ביו�  הניחה ביניה�, כל משפחה .אבני�  2הייתה פינה מיוחדת למעשה הכביסה. כל המתק� היה 

שלה. מתחת לעביט הניחו זרדי� וכ* היו מרתיחי� את הכביסה. לעשיית  1את העביט ,תורה
הכביסה עצמה  היו שוכרי� ערביה. לאחר הרתחת הכבסי� ה� היו מועברי� לגיגית (פיילה 

הייתה כורעת ומש* שעה ארוכה הייתה מעבירה את הכבסי� שבעה מדורי  בלע"ז) והערביה
גיהנו� ע"י שפשו, הכבסי� בכעי� מגש פח גלי, סחיטה, שטיפה  ועוד סחיטה ומש� לחבלי 

לאמא היה מגה- פחמי� שהנועל של הקופסא היה  .התליה. מעשה הגיהו- היה פרשה בפני עצמה
ואז בעזרת לוח ע- גלי  ,סדי� סביב גליל כעי� מערו* את הסדיני� לא גיהצו אלא כרכותרנגול. 

 ,לחצו על מערו* הסדי� וגלגלו אותו תו* השמעת טרטור חזק. המערו* והלוח הגלי לא היו שלנו
  אלא נשאלו מהשכני�.

                                                           

 (פיפי). מי רגליםכלי רחב שיכול להחזיק נוזלים, בעקר ל :לשון חז"ל 1
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לתפארת. מקרה אחד זכור לי היטב, אני מניח  2"שלוכי�"אני מניח שבנימי� וביחוד אנוכי היינו 
ובבית של שפרה ויצחק בוכבינדר גיהצו על גופיה חדשה  ,, קנו לי גופיה חדשהשני� 7�8שהייתי ב� 

תמונה של אינדיאני רוכב על סוס ע� קשת וח-. הציור היה על ניר מיוחד שגיהצו אותו אל הבגד. 
עמדה ש�  .ומול ביתנו בנו אז את בי"ס סיני, מוסד דתי "שחור" ,אני הול* ברחוב מלא גאווה

הייתי תמיד, התקרבתי למכונה ולאחר זמ� מה אני רואה לזוועתי, כת� שמ� מכונת בטו�, סקר� 
שחור על תמונת האינדיאני האומלל. לאחר חשיבה קדחתנית הגעתי למסקנה שאני צרי* לחזור 
הביתה בחוש*, שלא יגלו את הכת�. לא נעניתי לשו� קריאה של אמא או אבא, בקיצור, שלו� 

לרחוב וקראו בקול לילדיה�. כמוב� שע� כל נסיונות יוק. אז היה נהוג שההורי� יצאו 
  ההתחמקות התגלה הביזיו� שעשיתי למרות החשיכה.

בנימי�  .למשל, היה פע� פתרו� יצירתי יותר. פע� ג� הוא לכל* את הגופייה  באיזה כת� ,לבנימי�
היכ� "עשה מעשה" ופשוט גזר את הכת�. נקל לשער אי* אמא הגיבה כשבנימי� "בכלל לא ידע" מ

  החור בגופיה.

אנו גרנו בקומת  קומות. 3בית ב�   – 24היה ברחוב הקונגרס  1940�1949ביתנו בשני� אלה: 
מ' כשבצידו  �2ע� הול זעיר שרוחבו היה לפי זכרוני כ �4X4זו היתה בעצ� דירת חדר כ .הקרקע

מטבח זעיר  היה מטבח זעיר. המטבח נבנה כנראה לא כחלק מהבניי� אלא פשוט הוסיפו בנייה של
יוכל להשכיר עוד  "דירה ע� מטבח".  השרותי� והאמבטיה היו  3תיִ בַ לַ שהבָ  ל מנתע� גגו�, זאת ע

משותפי� ע� משפחת לוי� שהתגוררה בדירה. אנו היינו בעצ� "נספחי�" לדירת משפחת לוי�. 
ובנימי�. היו� אני פשוט מתקשה לחשוב באיזה תנאי� גרנו. בדירת חדר זו גרנו אבא ואמא אנוכי 

) נולדה מרי�. אני זוכר את אבא מתחבט כיצד יכניס עוד מיטה עבור מרי�, 1946לאחר מכ� (
השולח� שסביבו חיינו, ועתה שוכ� לו כבוד בדירת מרי�, נשלח אחר  –לבסו, נמצאה "פשרה" 

  כבוד לנגר וזה "קיצ- בנטיעות" וכ* התאפשר היה לדחוס את עריסת מרי� לחדרו�.

פתיליה שימשה לבישול ומקרר ש"בתא  .ורי. למעשה איני זוכר אותו היטבהמטבח היה זער
ארו� אויר  –בלוק קרח ועוד ארונית מפוקפקת שנקראה לופטשפקה  1/3�1/4ההקפאה"  שלו שמו 

שהיה "פתוח לצינה" בחו- ושימש בעיקר לאכסו� ירקות פירות ושאר דברי� שאינ� דורשי� 
  קירור.

ארגזי תפוזי�, שמוטי  2רבי� היו מגיעי� ע� חמורי� שבצידיה� הע .בחור, תפוזי� היו בשפע
 ."מרענצ�". אנו אכלנו את התפוזי� –כמוב�, ובקולי קולות הכריזו על מרכולת�. ביידיש כמוב� 

מ', וש� הושארו עד  2הושלכו לגג המטבח שגבהו לא עלה על  אלאהקליפות לא נזרקו לפח, 
המי� החמי� באמבטיה. זהו כבר סיפור אחר שעוד  התייבשו ולאחר מכ� שימשו להסקת דודש

  ארחיב את הדיבור בו.
מערכת היחסי� ע� משפחת לוי� הייתה טובה למדי. האדו� וגברת לוי� היו כבר אז מבוגרי� 

האישה הייתה צנומה וזערורית. ה� היו כנראה יוצאי רוסיה. היה לה� ב� שעסק בצביעה,  .למדי
שכבר אז הייתה "בתולה" מבוגרת  טת במשפחה הייתה הבת נשקהאולי עוד ב� או בת, אול� הבול

היא  .למדי. הדבר הבולט אצלה היה הלבוש שהיה "מתקד� מאוד" בהשוואה ללבושי הנשי� אז
התהלכה ע� נעלי עקב גבוהות, ציפורני ידיה נראו לי כטפרי� אדירי� של חיה טורפת, צבועי� 

היו� שג� העברית שלה הייתה מפוקפקת, למשל בארגמ� עז וכולה לבושה "מודרני". נראה לי 
סמרטוט ריצפה היה שמטטות ריצפה. חלק מהמשפחה היה כלב מגזע מפוקפק מטולא לב� חו� 
ושמו היה ביזו. הכלב כבר אז היה "זק� ושבע ימי�" שלאחר מכ� עבר "לעול� שכולו כלבי�". 

� שמעל פתחה היה רשו� : לתדהמתי, לפני זמ� מה בהלכי בדרכי הקבו- נתקלתי במלונת כלבי
"הבית של ביזו". לתומי חשבתי שש� זה של כלב הוא יחיד במינו ושיי* היה רק לכלב ברחוב 

  .24הקונגרס 

סופר, נכנס לעימות שקט ע� �שכיו� נראה לי שהיה חרדו� ,דומני שאולי במקרה יחיד, אבא
בימי מלחמת  העול� יש להביא בחשבו� שהשני� הראשונות  :משפחת לוי�. וזה סיפור המעשה

האפיל את הבית, הוא השתמש בעששית נפט לתאורה,  השניה, האפלה היתה בכל האר- ואבא לא
אני מניח  ,ג� זה סיפור בפני עצמו באיזו טקסיות אבא היה מנקה את זכוכית העששית. בקיצור

מונה  ,דא עקא .ההאפלה בוטלה ואז מותר היה להשתמש בנורת חשמל 44שבסביבות שנת 
שמל היה משות, למשפחת לוי� ולנו והדילמה של אבא הייתה כמה הוא צרי* לשל� עבור הח

החשמל. הדילמה החריפה כשאבא קנה מגה- חשמלי, בקיצור, לא היה ידוע כמה קילווט הוציאה 
  משפ' בוכבינדר.

                                                           

 מלוכלכים -יידיש  2

 בעל הבית 3
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אבל זכור לי שמשפחת לוי� הסתייגה  ,10אני, כמוב�, לא הייתי שות, בדילמה, פשוט הייתי ב� 
השימוש של משפ'  בוכבינדר בחשמל. לדידה מוטב שהיינו משתמשי� עד עצ� היו� הזה מ

  בעששית נפט ובמגה- פחמי�.

כל נושא השירותי� בייחוד בית השימוש  היה פשוט "קריעת תחת", פשוטו כמשמעו. באחת 
 ,�הדירה הייתה דלת שנפתחת כלפי מסדרו�. מסדרו� זה היה מסדרו� של משפ' לוי�מפינות החדר

שלאורכו היו חדרי המשפחה ובקצהו בית השימוש המיוחל. הסיכויי� שאפתח את הדלת, אצעד 
, וכשהיה תפוס הייתי חוזר, ממתי� ומנסה �50%מואמצא אותו פנוי היו פחות  ,השימוש� לעבר בית

  עד "עברי פי תחת". ושוב. לא פע� הענייני� אצלי הגיע
ע בבית השימוש זמ� רב ואמא נאלצה "לעשות את זכור לי מקרה אחר שמישהו ממשפחת לוי� נתק

  זה" בסיר לילה.

ג� האמבטיה הייתה משותפת, רחצה עשו אולי פעמיי� בשבוע, אבל הרחצה האמיתית הייתה 
ביו� שישי. הלויני� היו ראשוני� ואנחנו אחה"צ. חימו� המי� לא היה ע� בוילר, אלא ע� תנור 

דלת מגירה לסילוק האפר. מעל לתנור עמד דוד ברזל יציקה ע� דלת להכנסת עצי� ומתחת ל
או  שבחללו הפנימי ארובה שיצאה מחו- לבית. בד"כ ביו� ה' או ו' בצהריי� הייתי הול* ל"פרדס"

אבא היה מדליק את התנור בעזרת ניירות או . לאחת הנגריות ברחוב מקווה ישראל  לחפש עצי�
עיירתו קראו לע- זה  4שר, שבקרשניקמעט נפט, אבל ההדלקה החביבה עליו היתה א� מצא ע- 

קי�. הוא חת* קיסמי� מהקי�  וה� נדלקו בלי בעיות. התנור כמוב� חימ� כהוג� את כל חלל 
  מרח- למהדרי�.�שלמעשה הייתה בית ,המקלחת

הרחצה באמבטיה הייתה ממש כי,. עד כמה שהדבר היו� נשמע מוזר, אבא, בנימי� ואנוכי נכנסנו  
יל צעיר אבא לא עשה בעיות ע� מערומיו. זכור לי מקרה לא סימפטי שקרה לאמבטיה ערומי�. בג

התנור היה ממש צמוד לאמבטיה, הברזי� של האמבטיה היו צמודי� לדוד, עמדתי במי  .לי
האמבטיה והרמתי רגל אחת לדופ� האמבטיה לסב� את הרגל וזו התחלקה ונגעה בדופ� התנור 

רגל, הלוהט. חטפתי כוויה הגונה בדופ� כ, ה
. עד היו� זכור לי אי* הכאבי� היו קשי�

הרופא מקל, לי את העור השרו, ע� 
  מלקחיי�.

חולי� הייתה ברח' יסוד המעלה פינת �קופת
לוינסקי, ממש ליד התחנה המרכזית 

  יה מרחק לא קט� מהבית.ההחדשה, וזה 
לימי� אבא מצא "פטנט חדש" להסקה: 
בדפוס "הבוקר" היו הרבה ניירות משומני� 
ונסורת נייר. אבא היה מכי� שקיות דחוסות 
של חומר זה וכ* היינו מסיקי� את תנור 
המקלחת. לימי�, כשהחלו להופיע תנורי 

הבוילרי�, לא הבנתי אי* בכלל  –החשמל 
נית� להתרח- באמבטיה לא מוסקת. לפני זה 

  .24היו ג� ברנרי� של נפט אבל לא בקונגרס 

לאחר סיפור אחר היה אחזקת מערכת הדוד. 
מספר חודשי� של שימוש, הארובה הייתה 
מתבלה ואבא היה מחלי, את הארובה. זה 

הוא היה הול*  .היה "פרוייקט" רציני מאוד
 ,בקיצור .לפחח, קונה צינורית פח וזווית פח

הטרחה גזלה לפחות חצי יו�. כמוב� שאבא 
  .עבד משמרת לילה והיה פנוי ביו�

' דפוס עיתו� "הבוקר" היה בהתחלה ברח
, היה זה מבנה עתיק ע� מכונת 22רענ� 

הדפסה גדולה, אני הייתי מבלה ש� מפע� 
לפע�. אבא עבד אז ב"סידור יד". קשה לתאר זאת היו�, היו מגירות ובה� אותיות א' ב' מגדלי� 

וכ* היה יוצר משפטי�. לימי�  שוני�, אבא לקח במהירות הבזק אותיות שהונחו בכלי מיוחד
  וטייפ, המעבר למכונה זו היה קשה לו ודרש זמ�.אבא עבר למכונת לינ

                                                           

 ק"מ דרומית ללובלין, פולין 50 - כ .: העיירה בא נולדו סבתא דבורה וסבא עזריאל(Krasnik)קרשניק  4
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זכור לי היטב שהייתי מביא לאבא את ארוחת הצהריי� לדפוס. אמא הכינה סיר מרק ועליו צלחת 
 4הכל היה עטו, במגבת, ואני הלכתי מהקונגרס דר* מטלו�, עובר את הרצל ואחרי איזה  .האוכל

ת"א . בקיצור, הליכה של איזה � דר* יפורחובות הגעתי לרח' רענ�. הדפוס היה קרוב למדי ל
קילומטר. חושבני שלפני מלחמת השחרור עבר עיתו� "הבוקר" לבית קרוב לתחנה המרכזית 

שאבא היה גאה להסביר לי כיצד היא פועלת. במכונה  5הישנה, אז התקינו ש� מכונה רוטציונית
פרת והמכונה הייתה לוחצת את ברח' רענ� היה הפועל נוטל גיליו� נייר ריק, מניח על אותיות העו

  הנייר לאותיות.

. לפני זה גרנו ברח' הרצל סמו* מאוד לרח' 6כשהייתי ב�  1940לרחוב הקונגרס עברנו בשנת 
סלמה. את ג� החובה עשיתי ש�. הבדיחה היא שלפני מספר שני� הלכתי לראות את הג� או ליתר 

  �.דיוק את מה שנשאר ממנו ואפילו זכרתי במעורפל את המקו

שג� בה היו אזעקות והאפלה. האזעקות היו  ,הייתה מלחמת העול� השנייה 1940בשנת  ,כידוע
כשמפציצי� איטלקיי� הגיעו לאר-. באזעקות היינו פותחי� את הדלת ונכנסי� למסדרו� שהוביל 

חצי הבית היה נכנס  ,לבית השימוש המשות,. זה היה המרחב המוג� ביותר בבית, בקיצור
החצי השני היה באג, השני של הבית. זכורה לי היטב הפצצה אחת שהרסה שטח למסדרו� זה, 

גדול סמו* מאוד לדיזינגו, סנטר ש� הייתה שכונת הצריפי� בש� "נורדיה". באותה הפצצה נפגע 
  קשה בית אבות (אז קראו לזה "מושב זקני�"), משהו באזור יהודה הלוי פינת רח' חשמונאי�.

אז הייתי  .ת השחרור. היינו רצי� כמטורפי� למסדרו� זהמיו במלחאול� האזעקות האמיתיות ה
וזכורה לי היטב הפצצת התחנה המרכזית הישנה. האנשי� בתחנה לא נכנסו למרת, מתחת  14ב� 

מסתובבי�  6הספיטפיירי� המצריי� 2אלא המשיכו לעמוד בתור. כל הזמ� שמעתי את  ,לתחנה
ירדו אליה בצלילה והטילו את הפצצות. עד היו�  בניחותא מעל ת"א וכשה� איתרו את התחנה,

ומייד  ,אני זוכר היטב את זעקותיה של אמא וכל השכנות כששמעו את המטוס צולל ברעש אדיר
  איש. 40אח"כ קולות נפ- נוראיי�. אז נהרגו בתחנה לפחות 

מלחמת השיחרור "עברה בכי,". כילד לא הקדשתי מחשבה רבה על האבדות למרות שג� ברחוב 
הקונגרס נהרגו אנשי� כשהלכו לכיוו� יפו. שריקות כדורי� היה מעשה של יו�  יו�. בקומות 
העליונות כל החלונות שפנו לעבר יפו (דרו�) נאטמו בשקי חול. למצוא קליעי רובי� היה 
"תחביב". מאחורי הבית היה ע- אשל ענק (בצד של רח' חזנובי-), בזמנו מתחת לע- זה היו 

מרכזי� את הכבשי� או הפרות ל"מנוחת צהריי�". אנו הנערי� שיחקנו הרבה הרועי� הערביי� 
מתחת לע- זה, יו� אחד שמעתי חבטה באחד הענפי� וקליע נפל לידי ארצה, כשהרמתי אותו הוא 
עוד היה ח�. סיפור מסוכ� יותר היה כשיו� אחד עמדתי מתחת לע-, שמעתי שריקת כדור מעל 

אשי. בקיצור, הכדור חל, כמטר מעל לראשי, חת* ענ, ו"המשי* לראשי וענ, קט� מהע- נפל על ר
  בדרכו".

כפר סלמה שהיה צמוד לשכונת התקווה. קשה לתאר את כמויות וסיפור אחר הוא כיבוש יפו 
האנשי� שזרמו ליפו לבזוז מה שאפשר. כבר אז הגעתי למסקנה שזהו דבר משחית שבעצ� איש 

ובכ�,  .עוד מקדמת דנא משאת הנפש שלי היה קורקינטאינו יכול לעמוד בזה. ומה אני בזזתי? 
רצתי לנגריה ביפו, השגתי שתי קורות ע-, הלכתי למוס*, שלפתי מספר קוגלרי� (מיסבי�) והריני 

זכור לי היטב המראה הפסטורלי של חו, הי� של יפו, בתי הדייגי� ממש נשקו את  "מל*".
רע רשתות על מנת להוציא את פקקי הציפה קו –החולות, המו� רשתות דייגי� ומה שלו� עושה? 

  לעשות לי ולבנימי� חגורות ציפה לרחצה בי�.
. יו� אחד התקלקל הברז בכיור המטבח. אבא היה "מומחה" 7כנראה שכבר אז הייתי מכניקקר

, אבל הברגת הברז התקלקלה ללא תקנה. נו, רצתי לאחד מבתי הדייגי� על 8רק להחלפת פקונגי�
הקיר ע� מפתח צינורות ברז, והרכבתי אותו בבית. אני "מניח" שעד עצ� שפת הי�, שלפתי מ

 .   24היו� הזה הברז "שוכ� כבוד"  במטבחה הזעיר של אמא ברח' הקונגרס 

  

  )12.12.1999 �(נכתב ב

  

                                                           

 הכוונה, כנראה, למכונת דפוס  שבה לוח התחריט הינו למעשה גליל מתכת. 5

 במלחמת העצמאות. ר המצריששימש את חיל האווי מטוס קרב) היה "ִאי, ֵחָמה"; Spitfire: אנגלית(ב 6

 ., קאקר: מיידיש, לא מוצלח בלשון המעטה""רקֶ אכוונתו "מכונאי קָ  7

 .אטם, מגרמנית: פאקונג 8
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  מפות ומקרא רחובות
 

 

  

   
 )13, 12, 11, 7, 3, 1(פרקים:  24רחוב הקונגרס •

 , אחרית דבר)10, 5רחוב צ'לנוב (פרקים: •

 )13, 7, 3, 2, 1רחוב הרצל (פרקים: •

 )7רחוב רענן (פרק: •

 , אחרית דבר)13, 10, 8, 3, 2רחוב שלמה (סלמה) (פרקים: •

 )3רחוב וולפסון (פרק: •

 )10רחוב זבולון (פרק: •

 )13, 6ב נווה שאנן (פרקים: רחו•

 )9רחוב אלנבי (פרק: •

 )11רחוב המסגר (פרק: •

 )8רחוב נחלת בנימין (פרק: •

 לא על המפה –) 11רחוב נגבה (פרק: •

 נמצא בירושלים –) 6,12רחוב זוננפלד (פרקים •
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 ג� הילדי�, הולדת בנימי� .2

  

מרתי לכתוב את סיפור הנסיעה לאברה� מזרחי בארה"ב, אני ממש מתוסכל. לפני מספר ימי� ג
לכתוב  רכשתי מיומנות כלל לא רעה בכתיבה במחשב ועתה איני יודע מה אעשה במיומנות זו.

  נשאר רעיו� בלבד. זה שירה זהו "רעיו� גדול" אבל בשלב זה,
"שבעה" עלי מחוסר ברירה החלטתי לכתוב זיכרונות ילדות בלבד. לפחות בזמ� שמודי וניב ישבו 

  יהיה לה� על מה לצחוק, א� בכלל ה� ישבו שבעה.

טוב, בשלב ראשו�, ע� כל המיומנות שלי, טר� למדתי לסדר כהלכה את עמוד ההדפסה ולכ� 
  העסק נראה כ*.

  שאלו יהיו צרות ההדפסה שלי.
היו� שבת קודש, "אנו" בעיצומה של מלחמת המפר- מספר שתיי�, המלחמה החלה ביו� רביעי 

וע שעבר בקושי הכנתי חומרי� לחדר אטו�, כרגע הכל באר- נראה רגוע למרות שאפילו בשב
הייתה הנחייה לפתוח את ערכת מסכת הגאז ולהתאימה לפני�. כמוב�, היו מספר אקזמפלרי� 

  באר- ש"הצליחו" להזריק לעצמ� אטרופי�, בעיקר ילדי�, צא� קדושי�...
  

  )22.03.2003 �(נכתב ב

  

  

י התארגנות, אי� בדעתי לכתוב תאריכי� כי אי� טע� בזה. המלחמה ע� עירק עדיי� אני עדי� בשלב
אבל אי� כל קשר לסיפור המעשה למה שמתחולל כא� בימי� אלה. אני מניח שמפע�  'בעיצומה

  .9לפע� תשתרבב המציאות לאנטיקות שעוד יכתבו כא� אי"ה

יושב בעגלת טיול, לא עגלת תינוק, דומני, א� איני טועה, הזיכרו� הראשו�  שיש לי הוא שאני 
העגלה מובלת ע"י אבי ז"ל שהל* לבקר את אימי מנוחתה עד� (כ�, אני כבר איכתייר (זק�  .כמוב�

  אביב.�בערבית) למדי) שהייתה בבית חולי� הדסה ברחוב מאז"ה בתל
  אימי דבורה אושפזה ש� לרגל הולדת בנה השני, אחי בנימי� כמוב�.

נראה בלתי אפשרי. אז, בימי� הה� לא נית� היה להיכנס שלא בשעות להיכנס לבניי� היה כ
 ,הביקור, ולכ� אבי עמד בחו- ואימי, זאת אני זוכר היטב, הציצה מבעד לחלו� בקומה השלישית

אני עיוור צבעי� חלקית כ* שאיני מוכ� להישבע  .על ראשה התנוסס כובע הברט האפור .דומני
  נופפה לעברי בידה. שאכ� היה אפור, אולי ירוק, והיא

  כובע הברט הזה נראה לפחות בתמונה אחת שנמצאת באוס, התמונות אצל אחותי מרי�.
אני הייתי אז ב� שלוש. אני מניח שגרנו אז מעבר לרחוב סלמה (דרומה לו)  ליד בית החרושת 

  שייצר אבקות פודינג. ,דומני ,"ברוקה" שהיה היחידי

  

 )26.03.2003 �(נכתב ב

  

  

  מה לעשות, אני עוסק בשטויות אחרות. .ה זו לקודמת עבר למעלה מחודשבי� כתיב

יי� גרנו ליד בית למשל, אני זוכר בעמעו�, עד .קשה להגיד שאכ� אני זוכר הרבה יותר בתקופה זו
וכנראה  ,יו� אחד "לקחתי יוזמה" וכנראה לקחתי סיור ארו* טווח מהבית .החרושת "ברוקה"
  הורי רצו למשטרה.

מכניסי� אותי לאמבטיה מראי�  ,לי אז הוא שמפשיטי� אותי מהבגדי� המלוכלכי�מה שזכור 
  מסתכל. ,והשוטר, שכנראה מצא אותי ,לי איזה בגדי� לכלכתי

                                                           

 אם ירצה השם. 9
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 .עוצר הכנראה שלקראת הג� עברנו לרחוב הרצל, קרוב מאוד לרחוב סלמה. זכור לי היטב איז
" ואנו צופי� מהמרפסת על היה זה בתקופת "המאורעות .כמוב� שהבריטי� היו אז באר-

  החיילי�.
  בכלל אז היו עוברי� דירה כמעט כל שנה. לאקט המעבר לדירה חדשה קראו "מוחר�".

ג� תקופת הג� זכורה לי מעט מאוד. הג� היה קרוב מאוד לביתנו, כנראה היה לי כבר אז חוש 
רכתי עליה� ואני ב ,לשירה, וזכור לי שלקראת חג החנוכה אבי מלמד אותי את ברכת הנרות

  בשירה.
הגננת ציירה עיגול גדול על הרצפה וכל ילד בתורו הל*  .פע�, זכור לי, שהגננת עשתה טסט לילדי�

  היה צרי* ללכת סביב מבלי לשפו* את המי�. .ע� כוס מלאה מי� עד שפתה לאור* כל העיגול
אפילו אני זוכר דבר נוס,, יו� אחד החליטו כנראה להעביר אותי לכיתה א'. הייתי ש� זמ� מה, 

ודומני שלאחר זמ� מה החזירוני לג�. כנראה גילו כבר אז שהגאונות תצו-  ,שכתבתי "שלו�" הפו*
  רק אצל בני....

 .בורג" וציינתי שהייתי בג� באזור�הלכתי פע� לחנות "כלי �90לאחר שני� רבות מאוד בשנות ה
  הג� ולידו החדר של כיתה א'. ואפילו זיהיתי את מקו�  ,להפתעתי הבחור לקח אותי ממש למקו�

  לג� זה. ג� הוא בורג" הל* �המוכר מ"כלי
  
  

  )26.04.2003 �(נכתב ב
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  ומרי� נוספה למשפחה רסגהבית ברחוב הקונעוד על  .3
  

  זה נראה לי הרבה יותר סימפתי. 12החלטתי משו� מה לעבור להדפסה לגודל אות 
קופת המעבר בי� הג� לבי� כיתה א' עברנו דירה זיכרונות מהג� כנראה יש לי מעט מאוד, מילא. בת

. הסביבה אז הייתה 1940. כא� הסיפור כבר אחר לגמרי. היה זה כנראה ביולי 24לרחוב הקונגרס 
כמוב� שונה לחלוטי� מהמצב כיו�. האזור היה שונה ג� בהשוואה למגורי� ברחוב הרצל שהיה 

  כבר אז מלא בבתי�.
רחוב הקונגרס היה 

זכור לי  כמעט "כפר".
הגענו בו   רגע ההיטב 
בחצר היה ע-  .לבית

הדר, לימו� או אולי 
חושחש. היה זה ע- 

מ'  �2נמו* למדי, כ
וסביבו צמחו  ,גבהו

עשבי� שבקצותיה� 
שיבולי�. צמח זה נפו- 
מאוד, אני השתרעתי 
בהנאה על "שדה 
שיבולי�" זה, כמוב� 
שכל השדה נשכב 

  מהגלגולי� שלי.

 הדירה שהורי שכרו ש�
הייתה ממש זעירה, 
חדר אחד, הול צר 
וארו*, ומטבח זעיר 
בקצהו. החדר בגודל 

4x4 'השירותי�,  .מ
אבוי, היו משותפי� ע� 
השכני�, כלומר כל 
הליכה לבית השימוש 
הייתה "דורשת" תפילה 
קצרה שמא שוכ� לו ש� 

וא� אכ� היה  ,השכ�
כ*, היינו חוזרי� 
ומנסי� שנית ושלישית, 

  לא עלינו.
מספר מילי� לשכני�. הייתה זו משפחת לוי�, זוג מבוגר למדי, ב� אחד גדול, אני מניח אקדיש 

וכמוב� זכור לטוב כלב� ששמו היה , נשקה –ובת ג� כ� מבוגרת, שמה זכור לי היטב  20קרוב לגיל 
ביז'ו. על הב� אי� הרבה מה לספר אבל, הבת הייתה "משהו". לבושה הייתה לבוש מתקד� מאוד 

�, נעלי עקב חדי� כפגיונות, חצאית צרה למשעי, ציפורניי� ארוכי� וקמורי� כטרפי לאות� ימי
ותסרוקת אסופה מאחור ומוגבהת מקדימה כ"מגדל הש�"  ,אדו� מבהיק 10רשַ ברדלס משוכי� בשָ 

  להגביה את קומתה. כדי בשיר השירי�, כנראה אולי

קשור ברצועה כמוב�. דומני  בכל יו� ויו� הייתה גברת נשקה צועדת מעדנות ע� כלבה ביז'ו,
  שמעול� לא ראיתי אותו מסתובב חפשי בחצר או ברחוב.

הבדיחה הגדולה היא שלפני כחודש הלכתי ע� פנינה לתחנה המרכזית דר* רחוב הקונגרס, כמוב� 
לאחר ארוחה אצל אלימל*. מתי אני מגיע לש� ככה סת�? ג� כ* לא היינו עוברי� ברחוב 

  בגלל שעברנו לא במעבר חצייה ברחוב וולפסו� המקביל להקונגרס.חטפנו קנס הגו�  אילמלא
כמוב� נכנסתי לחצר הבית והפלא ופלא, הע- היה נטוע במקומו, ממש כ*. הכל השתנה בחצר אבל 
הע- נשאר כשהיה. בכלל כל בעיית השירותי� היה סיפור. בדר* כלל מקלחת או אמבטיה היינו 
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מוד ב"שבח" הייתי מתרח- ג� באמצע השבוע. בייחוד עושי� רק ביו� שישי. רק כשהתחלתי לל
בחור, היינו עושי� אמבטיה. כמוב� שדוד חשמלי לא היה. אני מודה שעד היו� הייתי מבכר דוד 

מ' שמתחתיו חלל לבערת עצי�. כל יו�  �1.5מי� שמתחמ� בעצי�. היה זה דוד גלילי בגובה כ
מקושש עצי�, או א� לא היו, הייתי הול*  שישי הייתי הול* ל"פרדס", שעוד אספר עליו רבות,

הנגריות ומחממי� את המי� בדוד. היתרו� העצו� היה שכל חלל האמבטיה היה מתחמ�  תלאח
  כבית מרח-. כמוב�  שהיה סידור ע� השכני� מתי אנו מתרחצי� ומתי ה�.

לאמבטיה  בדר* כלל, כשהיינו צעירי� אבי, בנימי� ועבדכ� כולנו היינו נכנסי�, בערו� כמוב�,
והיה "עוד" מקו�. מפע� לפע� אמא הייתה פולשת לאמבטיה ובודקת את מצב ניקיוננו בייחוד 
מאחורי האוזניי� ואז אבוי שו� זעקות לא עזרו, אמא הייתה מקרצפת אות� כהוג� למגינת 

  ליבנו.

אבי מ"מ. כמוב� לו היה  0.5ס"מ וספק א� עובי הפח היה  �10הארובה הייתה ארובת פח בקוטר כ
  ותר הייתה זו מחזיקה זמ� רב יותר, אבל למי היה כס,?יקונה ארובה בעובי פח גדול 

אבא תמיד עבד משמרות כי הוא עבד בדפוס "הבוקר". המבצע היה מתקיי� כשאבא עבד 
במשמרת לילה, אז היה לו זמ� למבצע הארובה במהל* היו�. זה לקח שעות. אני מניח שדבר כזה 

  הזמ�. אלה היו החיי�...היה לוקח לי עשירית מ

האפלה מוחלטת  אז הייתה .צרי* להביא  בחשבו� שהייתה זו תחילת מלחמת העול� השנייה
כל תחילת לילה היו צוותי� של המשמר האזרחי מסיירי� ברחובות ובודקי� כל "נזילת"  .באר-

חי לא "קומה שנייה לכבות את האור". בכלל, המשמר האזר :אור ומיד היו שורקי� במשרוקית
  היה אז "פירמה" ואנו כילדי�, כנראה בהשפעת המבוגרי�, היינו מלגלגי� על אנשי� אלה.

בעיית החשמל הייתה "פרובלמה" שאני כילד כלל לא שמתי לב אליה, אול�, היה זה עוד צד 
  מצד שני, בורות בקשר לחשמל. .מכוער בי� שכני� מצד אחד

ומשפחת לוי� לא  ,אנו היינו חלק מדירה זו .�הבעיה הייתה שמונה החשמל היה לכל דירת לוי
כמה חשמל השתמשנו. בהייתה מעוניינת שאנו נשתמש בחשמל כי ה� לא היו מסוגלי� להערי* 

  כל זמ� שהייתה מלחמה והאפלה בצידה השתמשנו בעששית נפט שלאורה קראנו.
באמת  .ל שבתעששית זו הפיקה אור של מכסימו� שלוש נרות ש ,עשינו שעורי� ומה לא. לדעתי

הרדיו היחידי היה של  .כמוב� ,קשה לי לדמיי� אי* עברנו את הערבי�. ג� רדיו לא היה קיי�
משפחת דוידובי-, בעלת הבית. מפע� לפע� הייתי עולה לבית� לשמוע את החדשות ולדווח לאבא 
ע שכוחות הברית התקדמו "כ* וכ*". בפרוש אני זוכר את הדאגה והבהלה של כול� כשרומל הגי

ממשפחות אבי ואמי,  שהועלמי� ואת הציפיות האיומות לאיזו פיסת ידיעה או מכתב כל� עד לאל
כל מי  ,ברגע שהגיעה תפילת "יזכור", כידוע .קדחת. אבא התפלל כל יו� וודאי בשבתות וחגי�

שלא אומר "יזכור" צרי* לצאת מבית הכנסת ולהמתי� בחו- עד שתסתיי� תפילה זו. אבא, 
עד כדי כ* הוא ורוב ע� ישראל שגה  .שנה מסיו� המלחמה לא העז להגיד תפילה זו לפחות ,לדעתי

  באשליות ולא עיכל את גודל השואה שהתחוללה באירופה.

אחזור לבעיית החשמל. מעט לפני סיו� המלחמה אבא קנה מגה- חשמלי. עד אז היה לנו בבית 
יו� הזה אני "אוכל" את עצמי היה מעוצב בצורת תרנגול. עד עצ� ה ומגה- פחמי� שהנועל של

בצורה זו צריכי� היינו  ,שלא "החרמתי" את המגה- לאחר שאמא חדלה להשתמש בו. בעצ�
לש� כ* יש בימינו שוק  .דירה נוספת על מנת לאכס� את כל המכשירי� שהושלכו כשהתבלו

  פשפשי�.
 .אי איני יודעטוב, יש מגה- חשמלי. איזה סיכו� היה לאבא כמה ישל� עבור החשמל? זאת ווד

מכל מקו� על מנת שהשכני� לא ידעו כמה זמ� אנו משתמשי� במגה-, אמא סגרה את הווילונות 
  מחמת "עינה בישה".

כשסו, סו, בוטלה האפלה, אני מניח שהוויכוחי� ע� משפחת לוי� היו קשי� יותר, אבל זאת לא 
  בנימי� בכלל היה זאטוט. .להאבא לא שית, אותי בחיכוחי� א ,בכלל .ידעתי. הייתי עסוק בענייני

  , כלומר, אני הייתי ב� שבע וחצי ובנימי� ב� ארבע וחצי.1942עלמי� בינואר � אגב, רומל הגיע לאל

אנסה לתאר את החצר וסביבות הבית שהיו כל עולמי, היו� הוא נראה עול� זעיר למדי, הדירה 
  הייתה זעירה למדי כ* שלמעשה רוב היו� התרוצצתי בחצר הבית.

גרנו אנו ומשפחת לוי�. באג, המזרחי  ,כאמור ,ית עצמו היה ב� שלוש קומות. בקומה הראשונההב
ובעיקר בערב יו� כיפור החצר  ,בקומת הקרקע גרה משפחת משורר. אב המשפחה היה שוחט

  הייתה בית מטבחי�, פשוטו כמשמעו. 
שראל צא� קדושי�, עושה וכידוע יו� לפני יו� הכפורי�, י ,חלק גדול ממשפחות הרחוב היו דתיות

ל* שכידוע לאחר "ה"סיבוב" המסורתי, של אב המשפחה סביב ראשי הילדי�, מו .את הכפרות
 ,האדו� משורר היה מכופ, את צוואר התרנגול לאחור, השחיטה .התרנגול אחר כבוד אל השוחט
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גונה והתרנגולת הייתה מושלכת לרצפה, מפרפרת ורצה כברת דר* ה ,הייתה מתבצעת ,לזוועתי
  לזוועתי.

היה "עוקב" אחרי התרנגולת השחוטה וכיו� אני אפילו מטיל ספק א� מישהו  ,כמוב� ,שובל הד�
  טרח לנקות את הד� או לכסותו בעפר. 

כבר הזכרתי את ע- ההדר שהיה בצד צפו� מזרח של החצר. אל* ע� כוו� השעו�.  :וזה תאור החצר
ששמ� לא ידוע לי, אבל פירותיה� כשהשחירו בצד מזרח היו נטועי� לאור* הגדר מספר עצי� 

צורת� דמתה לסירה קטנה ובתוכה זרעי� צהבהבי�. את עיקר צידה המזרחי של החצר תפס ע- 
אשל ענק, ממש ענק. מעול� לא ראיתי ע- בגודל כזה. צמרתו נשקה את הקומה השלישית של 

תאספי� עדרי הערבי� לנוח ובשעות הצהריי� היו מ ,הבית. רוב נופו של הע-  עבר את גדר הבית
בצילו. בעיקר עדרי עיזי�. היו� זה נראה לי מוזר, אבל רוכלי� ערביי� ורועי צא� היו חיזיו� נפר- 

  בשכונה.

א� איני טועה, ובהמשכ� ברז המי� בחצר ע�  ,בצד דרו� של הבית היו שני עצי ושינגטוניה
ירי הבית. בהמש* אספר על בריכה קטנטונת. הברז שימש לאספקת מי� בימי הכביסה של די

ומאחוריו עמד מבנה פח ששימש  ,תהלי* הכביסה באות� ימי�. אחרי הברז עמד קיר גבוה למדי
  נגריה.

ומעבר לגדר היה בית ב� קומה אחת ע� גג רעפי�.  ,הכניסה למעוננו הייתה בצד מערב של הבית
ביותר. בבית זה הייתה בכל הבית שכנה משפחת מוזיקנסקי שאחד מבניה היה זוריק חברי הטוב 

 �15מעבדת שיניי� בה עבדו הדודי� של זוריק. שעות הייתי צופה כיצד מדסקית זהב בקוטר כ
  למשל. ,מ"מ היו מייצרי� ש� זהב

כמו כ�, ממש בכניסה למעוננו עמד ע-  .בית מוזיקנסקי היה מוק, בחלקו בעצי פומלה ותפוזי�
  אבא לנוח בכיסא הנוח שהיה לנו. לימו� ענק שרוב נופו היה בחצרנו ובצילו נהג

ולאור* החזית הייתה גדר חיה ע�  ,ש� הייתה הכניסה לבית .הצד הצפוני , הוא הצד שפנה לרחוב
  לעיתי� קרובות אני נתקל בשיחי� אלה, אבל את שמ� איני יודע. .שיחי�

הבתי�. שמשני צידיה היו  ,ה"רחוב" לא היה הרחוב הרגיל שיש בעיר. פשוט הייתה זו דר* עפר
רק לאחר שני� מספר הרחוב צופה באספלט. לפני הכיסוי באספלט חפרו לאור* הרחוב את 

כל העסק אר* חודשי� כשאנו כילדי� מתרוצצי� בתעלות. במקו� ביוב  ,תעלות הביוב. כמוב�
כל זמ� מה הייתה מגיעה מכונית  .שזה לא יותר מאשר בור ספיגה ,מרכזי לכל בית הייתה ג'ורה

ומרוקנת את מה שמרוקנת מספר פעמי� עד לנגלה הבאה. כל ריקו�  ,בת מה ששואבתשוא ,מיכל
  כשבעצ� כול� היו מחו- לבית. ,כזה הייתה כמוב� חגיגה של ממש. זהו היה אחד הבילויי� שלנו

בצד מזרח של הבית השתרע מגרש עצו� ממדי�. המגרש השתרע מרחוב וולפסו� ועד לרחוב 
מגרש זה נקרא "הפרדס". כנראה שאכ� היה זה פרדס  .ת שפיראומהבית שלנו עד שכונ ,סלמה

שעציו נעקרו. נית� לומר ש"הפרדס" היה כל עולמ� של ילדי השכונה. ראשית כל הפסולת של בתי 
מש� קוששתי  .המלאכה הושלכו למגרש זה. כל פסולת הנגריות עד מרכז וולוולסקי הושלכו ש�

אלפי ביצי� סרוחות, פסולת  ,למשל ,הושלכו לש�פע�  .שישי להסקת דוד המי�יו� עצי� כל 
מוסכי� והשד יודע מה. כ� זמ� מה לאחר התיאור על הביצי�  הסרוחות, נזכרתי. כרגיל 
כשנתקלתי בערימת הביצי� הסרוחות, נטלתי אב� וזרקתי לערימה. כמוב� נשמעו קולות נפ- של 

הנה מהחיזיו� המסריח ומכיוו� אני עומד ונ .ועננת סירחו� התרוממה באוויר ,שבירת הביצי�
שכונת ה"פראי�" הגיעה קבוצת נערי�. פראי� קראנו לנערי� משכונת שפירא, שאנו היינו שיות 

  תמימות לעומת�.
"ובלי אומר והגה" משלי* עלי  ,לא עוברות מספר דקות וכל "פרא" נוטל ביצה מהערימה הדלוחה

  כול�. יאותנו, נאלצה להחלי, את בגדיאת הביצה. כמוב� נסתי הביתה ואמא, אי* בכלל סבלה 

אלה היו עיסוקינו  היינו מחטטי� בערימות הצחנה ודולי� מש� מיני מציאות. ,כמוב� ,אנו
יחפי� בלי שו� בעיות על קוצי� ודרדרי� בדיוק כבני  ,כמוב� ,ובעיקר בחופשות הקי-, אז הלכנו

  דודינו הערבי�.
 ,כמוב�, הו בסביבות השעה שתיי� אחה"צ, הייתה זו, היה זה יו� שישי, מש1948במאי  �15אגב, ב

כהרגלי מימי� ימימה, צרי* לאסו,  ,החיי� התנהלו כמעט כרגיל. אני .תחילת מלחמת השחרור
גוריו� מכריז � ואני שומע את ב� ,עצי� לבעירה לאמבטיה השבועית. קוששתי עצי� ב"פרדס"

  בקולי קולות על הכרזת המדינה.

שני דברי� זכורי� לי לגבי מרי�. אני כבר הייתי גדול למדי, משהו אגב, מרי� כבר הייתה. 
לאמא הייתה כרס ענקית, ואני הייתי צרי* לעזור לאימי בנשיאת  ,. ראשית12בסביבות גיל 

שאנו קראנו לו "השוק החדש". הסיבה לכ* הייתה שלפני  ,היָ לִ הסלי� בקניות. אז כבר היה שוק עַ 
ה"פרדס" סמו* לרחוב סלמה. עד עצ� היו� הזה אני קורא  שוק עליה, השוק היה בקצה מגרש
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בייחוד בחודש התשיעי אני הייתי נושא הסלי�. והנה, יו� שישי מגיע, אמא  ,לשוק זה כ*. בקיצור
בסביבות השעה שלוש אחה"צ, אמא עסוקה  .תמיד עבדה בעיקר בלילות להכנת סעודות השבת

ט ודלי המי�, המגב עוד לא הומצא עדיי�... בשטיפת הרצפה, עודה גוחנת וטורחת ע� הסמרטו
פתאו� ירדו לה המי�. אני כמוב� לא היה לי מושג מה קרה, דומני שאבא טר� חזר מהעבודה. 

  מיד אח"כ אמא נסעה לבית החולי�. אני לא זוכר כיצד.
דבר שני זכור לי היטב, הגיעה שעתי לבר המצווה, המסיבה הייתה בהקונגרס, רק מיליונרי� עשו 

  ז מסיבות באול�.א
אני זוכר אי* שאני מדקל� בע"פ את ה"דרשה" בפני קהל האורחי� ואבא מחזיק את מרי�, 

  שטר� הידסה ברגליה.
  

 )27.04.2003 �(נכתב ב
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  , חג הפסח חצר...ב הכביסה .4
  

ינסטרומנט כמוב� שמכונת הכביסה טר� הומצאה אז, וא� כ�, ספק א� למישהו באר- היה לו ִא 
גדולה הייתה נעשית בחצר הבית. כבר הזכרתי שהיה בחצר ברז ע� בריכת בטו� כביסה  כזה.

ליטר. הדוד הוגבה  �60סיר בנפח כ�קטנה, שמש� לקחו את המי�. ובכ�, לכל דייר היה כעי� דוד
ובסיר את  ,מתחתיו היו מניחי� את עצי המערכה .סנטימטר �30על שתי אבני�, נניח בגובה כ
ה נעשית בחצר, ליד ברז המי�. המשפחה הכובסת הייתה מכינה הכבסי�. כל הקקמייקה הית

וג� שוכרת ערביה על מנת שתעשה את עיקר המלאכה, כלומר  ,מבעוד יו� כמות נכבדה של עצי�
  את הכביסה עצמה.

הקונגרס ידע מה זה, היו � אבקת כביסה ספק א� מישהו ב .הכבסי� הוכנסו לדוד, מלאוהו מי�
צ� היו� הזה יש לי דוגמה מעיזבונ� של ההורי�, ומגרדי� אותו לוקחי� סבו� כביסה, שעד ע
מדליקי� את העצי� וממתיני� עד להרתחה. או אז מוציאי� את  .בפומפייה גסה לתו* הסיר

לש�  .אז הערבייה הייתה "נכנסת לפעולה" הכבסי� המהבילי� בעזרת מקל מתאי� לתו* פיילה.
 .מניחה על לוח הפחפריט וקחת פריט ולהיתה ייה כ* היה מתק� מיוחד שהייה לוח פח גלי, הערב

כ* את כל הכבסי�. כל פעולה  .ומשפשפת אותו במר- רב על הלוח ,משפשפת את הכבס בסבו�
  עד כמה שיידוע לי שו� ערבייה לא התלוננה על כאבי גב. .מייגעת זו הייתה נעשית בכריעה

רת נייר וכמוב� המו� ניירות. אבא כעובד דפוס היה בעבודה המו� נסו .לאבא היה "פטנט" מיוחד
בקיצור, את  .היה מרטיב את  נסורת הנייר בפסולת נפט ושמ� ואת זה היה עוט, היטב בנייר

החבילה הזו הוא היה מניח במקו� העצי� וזה היה בוער  "פיקס". אבא היה מאוד גאה ב"פטנט" 
  הזה, א� כי היו� אני מניח שזה עשה עש� גדול בהרבה מסת� עצי�.

זאת הייתה אחת המלאכות השנואות עלי, אבל עשיתי זאת הרבה  .כמוב� ,ת הכבסי� היו תולי�א
שונה במקצת מהטיפול כיו�. את הבגדי� היו מגהצי�  ,כמוב� ,פעמי�. הטיפול בכבסי� היה

במגה- פחמי�. עד עצ� היו� הזה אני "אוכל את עצמי" שלא לקחתי אותו כשתפקידו הסתיי�. 
  על שלו היה תרנגול. נית� אולי לרכוש כיו� בשוק הפשפשי� מגה-  כזה.היה זה מגה- שהנו

שלא היה לאמא ובדר* כלל שנקרא "מעגילה", סדיני� וציפות קיבלו טיפול שונה. היה זה מכשיר 
  היינו לוקחי� אותו ממשפחת לוי�.

היו ובעזרת לוח מיוחד משונ� בצורת גלי�  ,את הסדי� או הציפה היו כורכי� על מערו* ענק
 .פעולת הגלגול והלח- הייתה גורמת לרעש ניכר .מגלגלי� את המערו* ועליו הסדי� על שולח�

  לאחר מספר גלגולי� כאלה הסדי� היה "מגוה- למשעי". בס* הכל הייתה זו פעולה מייגעת למדי.

רק בשביל לא לשכוח, עוד פריט אחד היינו משאילי� ממשפחת לוי�. היה זה מכתש ועלי יצוקי� 
ונזה ומבריקי� כזהב. את המכתש אמא הייתה נותנת לי ע� מצות ואני הייתי צרי* להכי� מבר

  קמח מצות, בפסח כמוב�. מש* זמ� שאז נדמה היה לי כנצח הייתי כותש את המצות לקמח מצה.

דומני שרק פעמיי� אנחנו ומשפחת ויינשטוק ערכנו את הסדר ביחד. איני יודע למה לא יותר. 
על אמא יותר מדי.  אני זוכר שדווקא אז אבא ער* את הכרי� והכסתות ועשינו כנראה זה הכביד 

את הסדר בהסבה כדת וכדי�. ישעיהו היה זמר מצוי� ועד היו� הזה עדיי� אני זוכר את מנגינת 
  השיר ומילי� מעטות ביידיש "כמה זה חכ� וטוב להיות יהודי".

מא לא היה מושג קלוש איזה אובד� כמוב� זה היה בתקופת מלחמת העול� השנייה ולאבא וא
  יהיה לה� כתוצאה מאותה מלחמה.

אנוכי כילד ואני מניח שג� בנימי� היינו "רעבי�"  ,וכמוב� לליל הסדר ,כללית, ע� כל הכבוד לפסח
 .פרמננט במהל* החג, שלא לדבר על ערב החג שאסור היה לאכול מצה אלא רק מליל הסדר ואיל*

� בורשט. א� כבר אני מזכיר את פסח, ההכנות לחג התחילו כמעט בקושי קיבלנו תפוחי אדמה ע
היינו מניחי� לוחות  .ולקראת החג עבדה שבעתיי� ,מיד אחרי פורי�. אמא עבדה קשה תמיד

עצי� על השולחנות, אפשר לחשוב כמה שולחנות היו לנו. שולח� זעיר שעליו אמא הכינה את 
שולח� זה שוכ� כבוד  ,ש חדר שינה ומה לא? אגבשימג� תבשיליה ושולח� גדול ששכ� ב"סלו�" ש

  אצל מרי�, אבל לא במתכונתו הראשונית.

אני סוטה במקצת מפסח. כשמרי� נולדה, הייתה בעיה היכ� להניח אותה. פשוט לא היה מקו� 
בחדר הזערורי והיחיד, א� אני כבר מדבר על כ*, פליאה היא בעיני אי* ה� "עשו" את מרי�. הרי 

זה מה שאומרי� "עבודה בדממה" בקיצור אני זוכר היטב את הדיו� ע�  .בחדר אחדכולנו ישנו 
לא נפל על  (סכי� לשחיטה) השכני� כיצד להקטי� את השולח�. אני חושב שבכל זאת ה"חל,"

  השולח� ע� הולדת מרי� אלא שני� לאחר מכ�.
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הפיילה לא  .יילהטוב אחזור לפסח. דומני שלפחות כשלושה שבועות לפני פסח אמא לקחה את הפ
העגולה אלא פיילה מארכת, גדולה למדי, מלאה אותה מי� והכניסה את כל כלי הזכוכית 

יו� לפני הסדר. במקביל, מספר שבועות לפני הסדר  ,כמוב� ,להשרייה. הגעלת כלי המתכת נעשתה
היו מופיעי� קבוצות ערבי� שהיו מומחי� בציפוי כלי נחושת בשכבת בדיל דקה. לתהלי* זה 

. אני הייתי יושב שעות ליד הערבי� שקבעו את בסיס� קרוב מאוד לבית 11קראו "וויס� קסל*"
בהקונגרס. ראשית חכמה הכלי המיועד לציפוי היה עובר מרוק יסודי. דומני שבעיקר נשי� עסקו 

  בתהלי* זה. 

 פשוט שפשפו היטב את הכלי בחול ומי� עד שהתגלתה הנחושת. אז חיממו את הכלי באש חזקה.
היה יפה לראות כיצד היו מלבי� את האש בעזרת השבת אויר. בעזרת נאד מעור של עז, הערבי 
היה פותח שני קרשי� שהיו צמודי� לפתח הנאד, זו הייתה פעולת היניקה. אז הוא היה סוגר את 
הפתח ולוח- את הנאד והאוויר היה זור� דר* צינור מתכת לתו* הלהבה. או אז המצפה היה 

חומר הנקרא נשדור, ומיד אח"כ  זה היהשת אבקה לבנה שרק לאחר שני� התברר לי מפזר בזריזו
בעזרת סמרטוט היה "מנגב" את הכלי הלוהט ו"באורח פלא" הכלי היה  .ש� בכלי מעט בדיל

  נעשה לב� בוהק משכבת הבדיל שהתפזר בדפנות הכלי הפנימיות בעזרת הסמרטוט.
הקופי- הידוע של אמא,  –מסר" קרי � ל* על ה"הקאני זוכר רק מקרה אחד שאבא עשה וויס� קס

רק כשהתבגרתי,  ,שוב .שהיה לי הכבוד לפחות פע� בשבוע לכתוש בעזרתו את חציליה של אמא
נהניתי מאוד מהחצילי�. בגיל צעיר תמיד לא אהבתי אות�. כ�, הקופי- הזה שוכ� לו למעצבה 

  ויכתוש איזה חציל בעזרתו. ,ומצפה לשווא שמישהו יגאלהו משיממונו ,בארו� מעל הכיור
בעוד כלי הזכוכית טובלי� "להנאת�" בפיילה, לאחר כשבוע מגיע תור� של הספרי�. חלק נכבד 

וקשורות היטב בחוט שפגט. את מלאכת  ,ממעט הספרי� היה צרור בחבילות עטופות נייר חו�
ונחות כל השנה אריזת החבילות שאני שולח מפע� לפע� ודאי למדתי אז. חבילות הספרי� היו מ

  בבויד�. פשוט לא היה בדירה מקו� לאיזה ארו� ספרי�. 

והחמ- היה "מתעופ,"   ,כמוב� ,ומפזר עליה� את הספרי�, פתוחי� ,אבא היה משיג לוחות עצי�
  ברוח. כיצד? למשה רבנו פתרוני�. החמ- היה מתעופ,. עובדה...

שדה בוקר אני נחשב  13בק"ק של אמא היה משהו משהו, אמנ� 12בריי�מצה�אי� מה להגיד, ה
. אמא  הייתה עושה זאת על פתיליה, בלי חלב, ע� מי� 14לאורקל של המציות, אבל זה לא קונ-

 אבל אני "השתגעתי" מהמאכל הזה. אול� המאכל .לא על מחבת נירוסטהשכמוב�  .וביצי�
וע עבורי במהל* חול המועד היה לביבות החמזל*. מש* שני� לא הבנתי מד הטעי� ביותר

החמזל*  .הלביבות בפסח היו נהדרות ובחנוכה טעמ� היה שונה לחלוטי�. פרט "קט�" נעל� מעיני
היו עשויי� מקמח מצה ולביבות חנוכה מתפו"א. זוהי רק דוגמה קטנה מהבורות שלי בכל עניי� 

  הבישול. אמא מעול� לא ערבה אותי בעסקי� כאלה.
וכלי�, ושו� תודה רבה, שו� הורדת כלי�, שו� בכלל, ואני מיצר עד היו� הזה על כ*, היינו א

ההתייחסות שלי ושל בנימי� לאמא הייתה כאל משרתת. אני מודה שעד היו� אני  .ניקוי השולח�
  היה רע. ,לדעתי ,וזה ,כועס על עצמי על כ*. זה היה החינו* שקיבלנו

ומאוחר בתורה, כפי שכבר נאמר על "ספר" אחר: אי� מוקד�  .אני קופ- מנושא לנושא ללא קשר
  מילא אולי ברבות הימי� אערו* את הכתוב אחרת. כרגע אני מסופק.  
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  15שמיללה .5
  

ב� בית של ממש, ע� כל המוזרויות שנלוו  .שמיללה היה עבורי חלק בלתי נפרד מהבית 12עד גיל 
לא אבא אליו. מה שחורה לי עד עכשיו, אולי איני זוכר, אבל לדעתי מעול� לא דיברו על כ* בבית, 

ולא אמא מעול� לא ציינו את הקשר המשפחתי שיש לנו ע� שמיללה. בכלל, היו המו� "סודות" 
  שמיללה היה הדוד של אמא, הוא היה האח של זלטה א� אימי כלומר סבתי. שלא דברו עליה�.

עבד בעיקר בדפוס "המשקי," ששכ� ברחוב צ'לנוב, ממש  ,דומני ,מעול� לא ידעתי היכ� עבד. הוא
  הכריכיה של הדוד יצחק שעליו יש לי סיפורי� למכביר. מול

מצווה, אני מתמלא �כשאני מסתכל בטבלת הגנאולוגיה שניב ואנוכי עשינו כשהיה לניב בר ,היו�
חלחלה. שמיללה איבד בשואה את אשתו ושני ילדיו. כיצד הוא היה באר- וה� היו בפולי� איני 

ומע� אני סבור שה� היו באר- וחזרו לפולי� לטיפול יודע וספק א� אבא טרח וסיפר לי. אולי במע
  אולי בנימי� יודע משהו. .רפואי

קיצורו של דבר מי חשב אז על שואה? היו לי עיסוקי� אחרי� לענות בה�. מה יש להגיד, אמא 
איבדה את אימה וחמשת אחיה בה� אחות אחת. איני בטוח שג� היו� אני תופס מה עברו אבא 

נרצחי�  44העול�. ב"ספירת המלאי" שערכתי בטבלת השורשי� מניתי  ואמא ע� סיו� מלחמת
  ישירי�. קשה, קשה.

ולו מחמת העובדה שהחדר שבו דר היה  ,שמיללה היה בא לעיתי� קרובות מאוד לדירתנו הזעירה
זעיר שבעתיי� מדירתנו. הוא דר בחדר זעיר יחד ע� עוד אד� שקראו לו ברגר. החדר היה ממש 

ששכנה ממש בסו, רחוב צ'לנוב ליד התחנה המרכזית הישנה.  אבל,  ,דוד יצחקצמוד לכריכיית 
ודומני שזה היה לא מעט פעמי�, הוא "עבר" דירה. קרי פרש לדירתנו. וכי  ,ברגע ששמיללה חלה

זה פשוט לא ברור לי עד עצ� היו�  ?מי יכול היה לסעוד אותו בחוליו? אמא כמוב�. כיצד הסתדרנו
  הזה.

ב כשהוא חלה פע� הוזמ� אליו "מטפל מומחה". זה של, ממזוודה מיוחדת סט אני זוכר היט
", הצית פתילת 16הבחור מרח את גבו של שמיללה ב"שמ� המור .מער* בענקס, קרי, כוסות רוח

במיומנות נטל כוס  .אלכוהול, לא, הוא כר* על קיס� ע- גדול צמר גפ�, טבל את העסק בספירט
נצמדה  ,כמוב� ,ריזות הניח את הבענקה על גבו של שמיללה. הכוסובז ,רוח, טמ� את הלהבה בכוס

ונותרו סימני  ,כ*, שעד שכל הגב כוסה. לאחר זמ� מה נשלפו הכוסות ב"קול נפ-" מהגב .בגב
מזמ� לזמ� העיגולי� היו משני� את צבע� מאדו� לוהט  .עיגולי� שנשארו ימי� רבי� על הגב

הוא הסתובב  ,כלומר .ללה היה "מקושט" זמ� רבלסגול. המשונה הוא שאני זוכר שגב שמי
  חצי ערו�.  ,בדירתנו הזעירה, לפחות בחרבוני הקי-

הפעמי� ששמיללה שהה בביתנו אמא  תזכור לי עוד מקרה שכיו� נראה לי מבדח חלקית. באח
כנראה, כי הקפיר היה בבקבוק בעל פיה קטנה  ,הגישה לו בקבוק קפיר. היה זה מי� לב� דליל למדי

די. בעצ� אולי פיה גדולה במקצת מבקבוק יי� רגיל. את הבקבוק היו מרוקני� לתו* צלוחית למ
ע"י הפיכת הבקבוק וטפיחה בכ, היד על תחתיתו. קיצורו של דבר, שמיללה טופח על הבקבוק וזה 
  מתנפ- בידיו. למרבה המזל לא קרה לו מאו�, אחרת, מי יודע כמה זמ� הוא היה נשאר בביתנו...  

הדברי� שהיו סתומי� לי לחלוטי� אז היה טקס הטמנת הממו� של שמיללה. מפע� לפע� אחד 
היינו צריכי� לפנות  את הבית, פשוטו כמשמעו. שמיללה היה מזיז את מיטת אבא ואמא. הייתה 
זו מיטה כפולה חצויה, שחציה האחד נכנס מתחת לשניה. על מיטה כפולה רגילה אפשר היה 

והתגלה כעי� חלל קט� ששימש כקופת  ,ז הוסר אחד מאריחי הרצפההמיטה הוזזה וא לחלו�.
לא ידעתי על כ* דבר. דומני שהפע� היחידה והאחרונה שראיתי את  ,כמוב� ,הבית שלו. אז

, א� איני 12ה"כספת" היה כשעברנו מה"קונגרס" לצרי, בשכונת העובד. כשהייתי בסביבות גיל 
המצווה שלי �נותקו לחלוטי�. מכל מקו� באירוע ברטועה, היחסי� הקרובי� מאוד ע� שמיללה, 

ולו מחמת הסיבה שלא היה צרי* לקנות לי  ,מבחינה מסוימת ניתוק  זה היה עדי, .הוא לא נכח
  מתנה כלשהי לבר המצווה שלי.

למשל, מנהג שהיה מקובל למדי באותו  ,אחת התכונות שלו הייתה קמצנותו המופלגת. דמי חנוכה
� משהו. וכי ממי יכולנו לקבל פרוטות מעטות לכבוד החנוכה? אסתר ושלמה עבר רחוק, בקושי נת

היו עניי� מרודי� של ממש. עוד אייחד את הכתוב עליה� בבוא הזמ� והחשק  ,למשל ,ויינשטוק

                                                           

 טהאח של סבתא זל, אלי-שמואל - בעברית 15

 שמן הקודש, שבו קידשו את כל - מופיע המור כבושם הראשון מבין הבשמים להכנת "שמן המשחה"  תורהב 16

 כלי המקדש.     
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שמתפוגג אצלי בלי כל סיבה הנראית לעי�. אחזור לעיקר המעשה. יו� אחד אני חוזר מבית הספר, 
ואני רואה  ,נכנסתי הביתה .אמא צועקת צעקות שלא שמעתי מימי מתקרב לבית ואני שומע את

מא ואבא מדברי� בצעקות איומות על שמיללה, משהו משהו והכל ביידיש כמוב�. אני סוטה ישא
במקצת מהסיפור. אבא הקפיד מאוד לדבר איתי בעברית צחה. אמא התקשתה למדי לדבר עברית 

אומרי�: לעת עתה, לטאה, תעלה. תמיד ערבבה בי� לא היה ברור לה מתי  ,למשל ,של ממש. בכלל
מילי� אלה. ואני, עד עתה אני כועס על עצמי, התעלמתי לחלוטי� משפה נהדרת זו (יידיש). 
התעלמות זו גררה למציאות שבעצ� לא הקשבתי לשפה זו, כמוב�, הבנתי תמיד משהו. אבל ברגע 

  י מילה ביידיש.ואבא, מעול� לא אמר ל .זה משהו אחר זו, שפה שמביני�

והיה זה לאחר זמ� רב למדי סופר לי על מה הייתה  ,אחזור לנושא. אחרי ששמיללה הל* לדרכו
המריבה. שמיללה קנה דירה בצפו� העיר ברחוב אלחריזי דומני, שלא לדבר שהוא מצא אשה, 

מהז� המשובח ביותר, או כמאמר נושא  17שמה היה שייבה ולדברי אבא ואמא היא הייתה קליפה
והיא, ה� כמו אתה ואני"... לא הבנתי בכל זאת על מה  18"יִר ִר ב מֵ טֵ הערצתי, איציק מנגר, "קֵ 

כי ה�  ,שה� יקנו דירה יחד ע� שמיללה ,כנראה ,המהומה. התברר במהל* הזמ�, שההורי� חשבו
  ולא הייתה לה� היכולת לרכוש דירה בעצמ�. ,היו במצוקה כספית לא קטנה

ולפתע עשה מה שעשה. רק במהל* השני� בעצ�  ,ו בבית את ה"כספת"ה� כל כ* עזרו לו, החזיק
תפשתי באיזה מצוקה כלכלית ה� היו שרויי�. דומני שרק כשהתחלתי לעבוד ולהביא את מלוא 
המשכורת הביתה קצת הוקל לה�. אני כפרייר פרמננטי, למעשה העברתי את מלוא המשכורת 

צמי רק את הפרמיות שקבלתי כתוספת והייתה זו משכורת לא רעה. השארתי לע ,הביתה
תו* זמ� קצר למדי נתנו לי דרוג של חרט סוג א',  .למשכורת. בלי כל התפארות הייתי חרט לא רע

  דבר שבתקופתי איש לא קיבל זאת אלא לאחר שני� מספר.
זכור לי היטב. שלא כהיו�,  ,למשל ,לכו עלי מורא. פרט אחדיעניי� הקשיי� הכלכליי� תמיד ה

לבית הספר היה נעשה ע"י פקיד שממש עבר מבית לבית, קבע, השד יודע כיצד, איזה  התשלו�
ומדי זמ� מה הפקיד היה בא וגובה את  ,סכו� שנתי צרי* לשל�. כמוב� שהתשלו� חולק לשעורי�

ויו� אחד כשאבא והפקיד לא הגיעו לעמק השווה,  ,חלק התשלו�. תמיד היו ויכוחי� על התשלו�
. (לנקד?) יודיע לבית הספר שלא יקבלו אותי. אז לא היה חינו* חובה ולא בטיחהפקיד איי� שהוא 

שהו, אבל אני נשארתי במועקה עד עצ� היו� כלבסו, זה הסתדר אי .אני נכנסתי די לפאניקה
  הזה, פשוטו כמשמעו. 

לעיתי� אמא הייתה מציעה לי לגשת לכריכיה לראות  .שמיללה נעל� מהבית ,קיצורו של דבר
מה ג� שאני ובנימי� כמעט  .ג� ש� הייתי מבלה בעיקר בימי החופש. בבית לא היה מקו�אותו. 

ורק זה היה חסר לאמא. עוד אייחד את הדיבור על מערכת היחסי� ע� בנימי�,  ,תמיד רבנו
  שבצעירותנו הייתה "עקומה למהדרי�" וזו בלשו� המעטה.

� פעמיי� הלכתי לביתו ע� דומני שפע .במהל* השני� היחסי� ע� שמיללה השתפרו מעט
ההורי� או ע� שלמה וקס, ששמיללה היה דודו כמו אמא. כזכור, לשלמה וקס היה אח ששמו 
אברה�. דומני שה� היחידי� ממשפחת אבא ואמא ששרדו את השואה. אחת הבדיחות שאני 

וויתי את אברו�, כ* ימספר עד עצ� היו� הזה קשורה לעברית הצחה שה� למדו בגולה. פע� ל
ומגלה שאי� לו  ,19קראו לו, לתחנה המרכזית. בדרכנו לתחנה אברו� מפשפש בכיסו או בחריטו

  כס, קט�, ואז הוא פונה אלי ואומר לי שאי� לו מעות. לקח לי טיפת זמ� לתפוש למה הוא מתכוו�.

בנימי� הזכיר לי את סופה של פרשת שמיללה. לימי�, כשהוא נפטר, אברו� ושלמה וקס, חו- 
יבה, היו זכאי� לחלק מהירושה. אני מניח שלא היה לה דבר מלבד רכושו של שמיללה, מאשתו שי

או ש"כקליפה" מוצהרת היה לה משהו. מכל מקו�, היא ביקשה מאמא שתוותר על חלקה 
בירושה. אמא סרבה. לפחות פע� בחייה, כ* היא טענה תזכה בשמ- של ממו�. וכי מה נשאר לה 

אברו� שכנע אותה בדברי נוע� ובעיקר דברי כיבושי� לוותר על מכל משפחתה? קיצורו של דבר, 
  תרו.יג� כ� וו ,חלקה בירושה. אברו� ושלמה, אני מניח

  ת� סיפורו של שמיללה.
  

 

                                                           

 רעה. אישה 17

    שערות שערות, ורשב"ל אמר עין אחת נתונה על שד מזיק. ר' יוחנן אמר כולו מלא עינים קליפות קליפות ו 18

 לבו וכל מי שרואה אותה אין לו חיים מעולם... וכל מי שרואה אותו נופל ומת.      

 .כסףקטן ל תיקארנק,  19
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  איצ'ה מאייר מירושלי�, משפחת נחמיה טננבוי� .6
  

לפני שלושה ימי� קיבלתי את הידיעה שאשתו של נחמיה טננבוי� יונה, נפטרה. לא הסתדר לי 
כתוצאה מהביקור, החלטתי, לפחות  לוויה והחלטתי לבקר את נחמיה ב"שבעה".השתת, בלה

  עבור זהבה ומרי� לכתוב את סיפור המעשה והקשר ע� משפחתנו.

 ,נחמיה ,כידוע שלמה
יהודית ואיילה שה� 

עברו את  ,אחי�
השואה בפולי� כשה� 
נסי� מהצבא הגרמני 

ברית המועצות עוד  לא
לפני פלישת הנאצי� 

  רוסיה. ל

ה� הצליחו לעבור את 
השואה בשלו�. לא 
ידוע לי מתי נפטרו 
הוריה�, מכל מקו� זו 
הייתה החלטה של 
אביה� לברוח מזרחה, 
דבר שסבא מרדכי 
ומשפחתו כנראה לא 
עשו. באמת צרי* 
לנסות ולברר ע� 
נחמיה, כשהוא יגיע 
אולי לביקור כא�, מה 

  קרה.

לאחר המלחמה, לפחות 
שני האחי�, לאחר 

יקור של יו� אחד ב
בקרשניק, נסעו 
לאיטליה והצליחו 
לעלות על אוניית 

כ"ג שהייתה המעפילי� 
  אוניה שבזמנו הובילה פח�. 

ש� כול� הועלו  .ונגררה לנמל חיפה ,האוניה נקשרה למשחתת .ה� התגלו ע"י משחתת בריטית
ו הייתה הראשונה והובלו לקפריסי�. קבוצת מעפילי� ז ,לאוניה שתוכננה להיות כעי� בית סוהר

  שהובלה לקפריסי�.

התברר לה� שהמחנה חולק בגדרות תיל למחיצות, כשבכל שטח אמורי�  לקפריסי�,כשה� הגיעו 
  היו להיות גברי� לחוד, נשי� וילדי�.

  והבריטי� נעתרו לדרישת המעפילי�. ,המעפילי� סרבו לרדת מהמשאיות עד שיוסרו המחיצות

של אחד  ווכ* הגיע תור ,נמו* למדי של מעפילי� מידי זמ�חררו" מספר יכידוע, הבריטי� "ש
אנחנו היינו מקבלי� מכתבי� מה�  ,ואכ� כ* היה. אגב ,האחי�. נחמיה הציע ששלמה ייסע קוד�

וא� אפשפש באלבו� הבולי� שלי שמונח למעצבה בבויד�, אוכל למצוא בולי� ע�  ,מקפריסי�
  חותמת המחנה בקפריסי�.

יותר מתי שלמה אמור להגיע, חיכינו לזה בכיליו� עיניי�. אבא דיבר על כ* מאחר וידענו פחות או 
  די הרבה.

הספר היה ברחוב נווה שאנ�. יו� אחד �מזרחי". בית�ואני למדתי ב"לבני� ,אנו גרנו אז בהקונגרס
אני חוזר מביה"ס ולפני צועד גבר גבה קומה כשילקוט גב של הצבא הבריטי על גבו ועל הילקוט 

ושאל א� אני יודע היכ� גרי� משפ'  ,ות האותיות כ"ג. האיש עצר, הסתובב אליהיו רשומ
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והוא חיבק אותי. כמוב� לקחתי אותו  ,בוכבינדר, מייד שאלתי אותו א� שמו הוא שלמה טננבוי�
  וסיפר את המעשייה הזו ש�.  ,בהלוויה של אבא הוא עוד זכר זאת הביתה.

  

  )�28.01.04(נכתב ב

  
  

תוכניות שלי, אפשר להפריח את הנשמה. כמעט שנה עברה מאז שאשתו של עד שאני זז ע� ה
ולנסות לברר מה  ,נחמיה נפטרה. כשבקרתי אותו בשבעה, סיכמתי לעצמי שאבוא לבקר אותו שוב
  קרה ע� הסבתא והסבא שלי שנרצחו בשואה ולא נשאר זכר אינפורמציה מה�.

ואנוכי מטיול קצרצר בצפו� וביקור אצל ניב קיצורו של דבר, רק לפני ימי� מספר כשחזרנו פנינה 
  שדר עתה בנשר בדירה יפה למדי ובשכירות סבירה, הגענו למרי� ואז נסעתי איתה לנחמיה.

אגב, מרי� נסעה לפולי� לפני כחודש. היא ביקשה מהמדרי* כשה� נסעו ללובלי� להיכנס 
ת. אי� כמוב� א, יהודי לקרשניק. בקיצור, היא צילמה את שתי הכנסיות ש� וג� את בית הכנס

  בית הכנסת סגור ע� קרשי� בדלתות ובחלונות. .ש�

בסה"כ מרגיש טוב למדי, עד כמה  1922יליד  82בערב. נחמיה ב�  6הגענו לנחמיה בסביבות השעה 
  אבל הכל טפו טפו הול* למישרי�. ,שיכול אד� בגיל כזה להרגיש טוב... חריקה פה, אינפוזיה ש�

קומות כששתי המשפחות גרו  4חת בוכבינדר גרו באותו בית, דומני ב� משפחת טננבוי� ומשפ
כמו כ�, הבית היה צמוד  .גויי� חו- משתי המשפחותבקומה מעל קומה. הבית היה מאוכלס  כולו 

פעמוני הכנסייה היו ממש בתו* החלונות של  .לחומה שהקיפה את הכנסיה הגדולה של קרשניק
  משפ' בוכבינדר.

וג� שימשה ככריכיה.  ,דרי�, כשחדר אחד שימש כמחלבה לייצור מוצרי חלבח 2הדירה הכילה 
נפשות, אבי, אסתר והבת הצעירה בילה, וההורי�  5יש להביא בחשבו� שהמשפחה מנתה לפחות 

  כמוב�. הייתה עוד אחות, אול� אני מניח שזו הייתה כבר נשואה וגרה במקו� אחר.

לא צילמה את הבית ממש. כמוב� היא לא יכלה לדעת מרי� אכ� צילמה את הכנסייה הנכונה, אבל 
  שאכ� זהו הבית. 

משפחת בוכבינדר התפרנסה בקרשניק ממלאכות שונות. אול� ברכה של ממש לא הייתה. כפי 
שכבר הזכרתי, החלב הובא מרפתות של גויי� בשעות הבוקר המוקדמות. לא ידעתי שיהודי אסור 

"כבשה ע�  וכנראה מתו* החשש שאיז .יח על החליבהאלא א� מישהו השג ,לו לשתות חלב גויי�
עליה�  21את זאת מזכיר אבא בספר של קרשניק שריננו .תיפול לדלי החליבה 20רגליי� קצרות"

ספר �וג� היה מנהל בית ,מעבר לכ* סבא מרדכי כר* ספרי�שה� לא משגיחי� היטב על החליבה. 
שרה זו. מעבר לכ* נחמיה הזכיר שהוא כס, הוא לא קיבל ממ ,כנראה, לדברי נחמיה .של המזרחי

  היה ג� שליח ציבור.

  את קומתו הנמוכה של אבי הוא רכש מסבו. אביו היה בעל קומה רגילה. :אנקדותה נוספת

ואי* לא נשאר שריד ממשפ' בוכבינדר  ,אני רציתי לדעת מנחמיה אי* הוא שרד את המלחמה
כנראה עקב  .לכיוו� גליציה 1934ביבות בפולי�. התברר שכל משפ' טננבוי� עזבה את קרשניק בס

כי אני מניח שהוא לא היה מגיע לחתונה  ,22בעיות פרנסה. נחמיה זכר שהיה בחתונה של אבא
  .רב ממרחק כה

כשפרצה המלחמה, משפ' טננבוי� נלקחה מזרחה ע� התקדמות הגרמני� לתו* ברית המועצות. 
ד היו� אסיר תודה לרוסי�. אי� לו שו� נחמיה ושלמה אחיו היו חיוניי� לצבא כנגרי�. נחמיה ע

  טענות לה�, בניגוד לפולני� שהוא ממש מתעב.

כל זמ� המלחמה ה� שמרו על חלק מהתמונות שלה� וביניה� התמונה שבא נמצאי� אבא, שלמה 
גולדנר ושלמה טננבוי�. נחמיה לא הבי� בדיוק משמעות רישו� ארבעה תאריכי� מאחורי 
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ששלמה רש� מאחורי התמונה את תארי* מות� של הוריו, אחיו  ועתיהתמונה, ואז התברר לי לזו
ועוד מישהו ממשפחתו, לדברי נחמיה ה� פשוט גוועו ברעב, ולפי הרישו� תו* חצי שנה. אנו פשוט 
לא מסוגלי� לדעתי לתפוס את גודל הקטסטרופה שהייתה ש�. אנשי� באלפי� פשוט גוועו ברעב, 

  לא רק במחנות ההשמדה.

הגרמני� ה� הקימו ש� מחנה עבודה ומש�,  יאמר הוא שמייד ע� כיבוש קרשניק ע" מה שנחמיה
  .23יש להניח שמי שהיה "חסר תועלת" פשוט נישלח למידאנק הסמוכה או לחלמנו

דווקא לרוסי� אי� לנחמיה "טענות" למעשה ה� הצילו את נחמיה, את שלמה אחיו ואת שתי 
  .אחיותיו, איילה ויהודית. כבר הזכרתי זאת

איילה נהרגה ע"י הבריטי� במהל* עימותי� שהיו אית� בנושא עליית המעפילי�. האסו� הזה 
זכור לי לא בפרוט יתר, מכל מקו�, יחד איתה נהרגו עוד שמונה חברי ההגנה (כנראה). זה היה 

. אני זוכר היטב שבעמוד הראשו� בעיתו� "הבוקר", 1947או  1946בחג החנוכה, אני מניח בשנת 
  זכור עבד בו, הייתה מצוירת חנוכייה ובמקו� כל נר היה רשו� ש� ההרוג.שאבא כ

מספר פעמי� ישנו "כרגיל"  אבא ואמא היו נוסעי� לירושלי� בקי-. ההמעניי� הוא שבשני� אל
אצל איצ'ה מאיר ב"בית ישראל", אני אפילו זוכר שה� גרו ברחוב זוננפלד. ברז מי� לא היה 

נו שאבו את המי�. הייתה זו חצר גדולה  למדי שדרו בה עוד בבית, בחצר היה בור מי� וממ
משפחות. החצר הייתה  מוקפת בחומת אב� בגובה, אני מניח, כמטר וחצי. אני מניח שזה היה 
הגובה כי אני זוכר שאני וסימה, הבת של איצ'ה מאיר, הייתה הולכת איתי לאור* החומה ועל 

� כבר אני מזכיר אותה, אז היו לה עוד שתי אחיות חומה גבוהה יותר לא היינו מעיזי� ללכת. א
מבוגרות שאת שמותיה� איני זוכר בדיוק, אחת אולי מלכה שהיינו בחתונה שלה. הייתה זו 
"חתונת המאה", משהו קולוסלי בעיניי� שלי אז ובייחוד שכמוב� איצ'ה מאיר כמוב� לא עבד 

  הזקוני� או בשפת� ה�: "מיילכקה".  אולי לבת השנייה קראו ציפורה. אזכיר ג� את ב� מעול�.

הזכרתי את החצר הגדולה בגלל סיבה פרוזאית, לא היו שירותי� בבית. בפינת החצר הגדולה עמד 
הלכתי לחרב� וחירבנתי את המכנסי�,  11פחו� ובו  "בור חירבו�", אני מניח שהייתי ב� 

. לא על זה מראה ה"חזיו�"התחתוני� ואולי יותר... זכור לי בערפול אי* אמא סופקת כפיי� ל
רציתי לכתוב. באחת מהנסיעות שלנו נסענו לחיפה. אחת מהבנות המבוגרות שהייתה נשואה, גרה 
בקריית אתא. ה� גרו בצרי,. דומני שהייתה זו ציפורה, מה שזכור לי היטב, אני מניח שהייתה זו 

י� בכבלי� וכ* הגנו על או פחות, כי עמדתי וראיתי את הכדורי� הפורחי� שהיו קשור 1944שנת 
  נמל חיפה מפני הפצצות האיטלקי� או הגרמני�.

בערב היו מורידי� לאט את הכדורי� ומעלי� אות� למחרת בבוקר. אני מניח שבנסיעה זו לחיפה, 
נסענו לבקר ג� את איילה, הבת שנהרגה ע"י הבריטי�. היא התגוררה ב"כפר הנוער הדתי". דומני 

א ובנימי�. אני כמעט בטוח ששלמה גולדנר הקרשניקאי, רעו הטוב שבנסיעה זו לא השתתפו אמ
מה שעוד משונה,  של אבא נסע ג�. דומני שהייתה זו הפע� האחרונה שראיתי את איילה בחיי�.

�דומני שעשינו את השבת ש�, מכל מקו� עשינו טיול רגלי באזור ואיילה הראתה לנו את בית
מו* וציינה שיש באזור המו� נחשי� ארסיי� ואז לא העלמי� שהיה שיי* בעצ� לכפר חסידי� הס

מצבות של אנשי� שהוכשו והמצבה שלה� הייתה נחש  5היה נסיוב לארס, בקיצור היו ש� לפחות 
הביקור שלי ב"שבעה" של אשתו של  :כל הסיפור הזה נגר� כתוצאה של סיבותיי� כרו* סביב ע-.

שלי לרכוש מיומנות כלשהי בהדפסה. אני  נחמיה, הביקור הנוס, שלי ושל מרי� וכמוב� הרצו�
  בספק א� ארכוש מיומנות זו כי ההפסקות בי� ההדפסות ה� חודשי�.

  .�22.11.2004 שלו�. גמרתי לכתוב נושא זה ב

  

  )13.11.04 �כתב בהתחיל לה(
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  בית הספר העממי .7
  

קו� אמנ� שעתי ללכת לבית הספר. מכל מ האני מניח שאולי עברנו לרחוב הקונגרס בגלל שהגיע
בית הספר נקרא  מתי עברנו, אבל, היה זה סמו* מאוד לתחילת שנת הלימודי�. איני יודע בדיוק

 סמו* מאוד לביתנו, נניח בי� ביתנו לבית הכנסת "פועלי צדק". בבניי�"לבני� מזרחי" והוא היה 
  לנוב פינת הקונגרס.'כידוע בית כנסת זה נמצא ברחוב צ

את יו� הכניסה לבית הספר, אבל, אני זוכר היטב את המורה שהיה למע� האמת איני זוכר בדיוק 
זוכרני שמי  ממי� זכר, בחור נאה, כובע ברט מוטה הצידה בראשו, נית� לראותו בתמונת סו, השנה.

  שידע את כל אותיות האל, בית, קיבל מתנה קופסת צבעי� ואני הייתי בי� האחרוני� שקיבל זאת.

נו היה  "הילל" ממש מעני� א� נית� למצא את הספר אצל איתמר ש� הספר העברי הראשו� שקיבל
מקו� הייתי ממש "בקיא ורגיל" בקריאה רהוטה מספר דפי� ניכר מהספר, אול�,  כמוב�, מכל

ושאל "מהי מילה זו?" הייתי נעצר כהלו� רע� ושותק כדג מלוח,  ברגע שאבא עצר את קריאתי
  ידעתי לקרא ממש. כמוב�, ידעתי את העסק בעל פה, בקיצור, לא

לא זכור לי ממש את סיו� כיתה א', אול� אני זוכר במטושטש את צילו� סו, שנת הלימודי�. 
מ' מהבית, אול� זה הסתיי�. בית הספר כולו  �50 למדי כשבית הספר היה פחות מ כמוב� היה נוח
י טועה מכל מקו� קרוב למדי לתחנה המרכזית. א� אינ 24מס'  שאנ�, דומני �עבר לרחוב נוה

המורה שלי בכיתה ב' היה חורגל, הוא לימד ג� את בנימי�. אני זוכר היטב שבבוקר היינו 
"ובכוונה רבה" את  אני אולי עוד חלק מהתפילה וכמוב� בשירה�מודה�מדקלמי� בקול ר� את ה

"אדו� עול�" אותו תהלי* היה קורה אחרי ההפסקה בה היינו אוכלי� את הכרי* שכל אחד היה 
  יתו. או אז "כולנו בלב אחד" היינו אומרי�, במקהלה כמוב� את ברכת המזו�. מביא מב

בשתי התפילות האדו� חורגל היה יושב ליד שולח� המורה, משעי� את ראשו בידו וחוט, תנומת 
בכלל המורה חורגל היה נוטה  מידו לקול צהלותנו. ט"ני� לא ני�" כשמפע� לפע� ראשו היה נשמ

עור ומתעורר בקול זעקה על תלמיד כל שהוא. כנראה שהוא עבד בשתי ילחטו, תנומה באמצע הש
אחד המשפטי� האופייניי� לו היה כשזעק על אחד התלמידי�  משרות ואצלנו השלי� שעות שינה.

הורי� בו המורה התלונ� עלי שאני מצחיק  "לתהו� תל*". אני זוכר כשאבא חזר פע� מפגישת
  אותו כי כל הזמ� הייתי מחיי*.

�, שני� רבות אח"כ הסתב* חורגל בכספי� של מפלגת ה"מזרחי" דומני, שהוא היה ש� בעל לימי
  בער*. 1941עמדה בכירה, נו זה היה כבר כשהייתה לנו מדינה, "עכשיו" אני בשנת 

מכות של המורה היה עני� רוטיני ורגיל בהחלט והאדו� חורגל היה בקיא ורגיל במעשה זה. תלמיד 
רוע� אל שולח� המורה, התלמיד היה צועד בפיק ברכיי� ובזרוע מורמת בקול  שסרח היה נקרא

כמוב� שהיינו  א ואכ� זו הייתה באה, ללא שו� ספק.ושבא תב שנועדה להקשות על סטירת הלחי
הספר ע� ציצית. זה היה חשוב יותר מגופיה למשל, לפחות פע� בשבוע ואולי  �חייבי� לבא לבית

ציצית", א� זו לא הייתה, קבלנו אזהרה. א� למחרת לא הבאנו יו� היינו עוברי� "בדיקת  מדי
את הציצית היינו מכניסי� כולל הציציות  ציצית היינו נשלחי� אחר כבוד הביתה להביא. אגב,

ש"בזכות�" אנו קיימי� שציציותיה� מוצאות החוצה  לתו* המכנסיי�, שלא כדרכ� של אחינו
  לראווה.

הרפואית עוברת בכל כיתה ובודקת את נקיו� התלמידי�. כל פע� בשבוע ביו� שישי היתה האחות 
תלמיד היה נקרא אל שולח� המורה,  היה פושט את אצבעות ידיו, מראה א� ציפורניו גזוזות 

ציפורניו, בדחילו ורחימו מסיר את כובעו, שהיה ברט ברוב  כהלכה ושמא יש לו לכלו* מתחת
טבול בתמיסת ליזול ומחפשת "מציאות" המקרי�, האחות הייתה נוטלת מוט זכוכית שהיה 

בחלק ניכר מהראשי� האחות הייתה מכריזה  "יש ביצי�". או אז הדרישה הייתה  בשיער הראש.
כיצד יש ביצי� ואי� כיני�, זאת נפלאה ממני עד עצ� היו� הזה.  לחפו, את הראש בסבו� ובנפט.

שאלה כזו לא נשאלה מעול�.  הגיעו הביצי�? אבל, בכל זאת ביצי� היה "שלב ביניי�", מהיכ�
סבו� רחצה. תמיד התרחצנו  החפיפה לא נעשתה ע� תכשיר כל שהוא, בכלל איני זוכר שבבית היה

  אמא הייתה חותכת בעמל רב לרבעי�.ש ,ס"מ �15ע� סבו� כביסה שמידותיו היו קוביה של כ
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, התלמיד השלב הקיצוני ביותר בבדיקה היה כשהאחות הייתה מכריזה "יש כיני�". או אז
הוראה, "קרחת" ושו� התחמקות לא עזרה. היו לא מעט מיקרי�  שדרשו  ה"אומלל" היה מקבל

  מעול� לא היו לי ביצי כיני� או כיני�. קרחת, בדבר אחד אני שמח להצהיר:

המבדח הוא שעדיי� אני זוכר איזה ציוני� היינו מקבלי� בכל שלב: ראש נקי וציפורני� גזוזות, 
. כיני� , א� איני טועה לא היה מספר. אולי בנימי� זוכר  10ביצי כיני�, המספר היה  .11הציו� היה 

ספרא שלמד שנתיי� מעלי. בנימי� היה "צוציק", למד שלש שני�  או מוטב לשאול את יוס,
  מתחתי.

א� בבריאות עסקינ�, מאורע אחד זכור לי היטב בכיתה א'. לפחות פע� בשנה כל תלמיד נבדק 
רופא ילדי בתי הספר היה לא פחות ולא יותר,המשורר טשרניחובסקי.  קיצורו של  בדיקה כללית.

הייתי צרי* להשאר ע� תחתוני� בלבד. טוב, אני מתפשט, מסיר  דבר הגיע תורי להיבדק. בבדיקה
נעליי�, גבוהות כמוב�, מסיר נעל אחת, הכל בסדר, כשהגיעה תורה של הנעל השנייה, נעשה לי 

בפני האדו� טשרניחובסקי ע�  ל מאמצי להתיר� עלו בתוהו. נו, אני מתייצבפלונטר בשרוכי� וכ
לעמוד על רגל  נעל אחת. הוא הרעי� בקולו עלי, אני חושב שאבא נחל- לעזרה, אני ג� התקשיתי

אחת ולטפל בשרוכי הנעל אני זוכר שטשרניחובסקי התעני� א� יש לי בעיות בשמירת שווי משקל 
צרי* להביא בחשבו� שהייתי אז ב� שש וחצי  יטב את רעמתו של המשורר.על רגל אחת. אני זוכר ה

  בלבד.

א� כבר אני עוסק בבריאות, "צרה" נוראה הייתה מתחוללת על ראשינו בתחילת הקי-, "זריקה 
שהיתה נודעת לנו הידיעה המרה, את כולנו היה תופש חיל ורעדה. זריקה נגד  נגד טיפוס". ברגע

ביאליק, היו הסיוט של השנה. חלק מהתלמידי� היה נס על  שכ� בביה"סטיפוס ורופא השיניי� ש
נפשו. בקיצור כל תלמידי הכיתה היינו מתייצבי� בפתח חדר האחות ומקבלי� ש� את הזריקה 

הזריקה כמוב� הייתה לא הכי נעימה, אבל זו הייתה רק הקדמה עלובה למה שהתחולל  המפליצה.
עות היד הייתה מתנפחת, בלילה הייתי חוט, חו� ולמחרת תו* מספר ש בידנו בה קיבלנו אותה.

לא נית� היה לישר אותה והיינו נאלצי� ללכת ע�  בבוקר כל היד הייתה נעשית אדומה וג�
למחרת בבוקר, א� בכלל הלכת לבית הספר, לפחות שני  תחבושת ע"מ להחזיק את האמה אופקית.

  שבוע ימי� לאחר הזריקה.  תשליש מהתלמידי� נעדרו. היד הייתה מחלימה רק לפחו

באותה שנה, כיתה ב' גמרתי אותה בהצטיינות, "חגיגה" זו הסתיימה בסו, כיתה ו' דומני, מאותה 
שנה ואיל* הלכתי ונחלשתי בעיקר בחשבו�. דומני שהייתה זו "מחלה" שכולנו האחי� סבלנו 

ר וחצי דבר בנושא זה, ג' התחלנו ללמוד "שברי�". אבא לא ידע דב ממנה. אני זוכר היטב בכיתה
 מסוגל לקבל מאבא תמיכה כל שהיא בנושא זה. על אחוזי� אי� על מה לדבר. פשוט לא הייתי

שמיר. למע� האמת אני � משו� מה דמותו של המורה מכיתה ג' ממש חקוקה בזיכרוני. שמו היה ב�
הוא  רת.פשוט בבדיקת תעודת הסיו� של כל שליש. אשאיר זאת להזדמנות אח ל לוודא זאתויכ

היה נוטה להשמנה, מעט שערות שיבה, דיבור איטי למדי וכתב ידו קט�, מעוגל, בקיצור כתיבה 
  תמה למהדרי�.

הכיתה שכנה מחו- למבנה בית הספר, מבנה ב� קומה אחת בחצר בית הספר. זה איפשר לילדי� 
ר המבנה, עונש, "לעמוד בפינה" כשהפני� אל הקיר, לקדוח "בעדינות" בקי "העצלני�" שקבלו

  "העניני�" בחו-. ולהכי� חור הצצה שאפשר לראות את

שמיר היה אד� עדי�, איטי במקצת, דבר שלא אפשר לו לבצע בזריזות מספקת את העונש � ב�
סטירת לחי. התחלי, היה איפה העמדה בפינה. עונש קל היה לעמוד ע� הפני�  ה"מקובל" דהיינו

אני הייתי "סבו�" למדי, אבל ג� עבדכ� נהנה לפעמי� לכיתה וכשכלו כל הקיצי�, ע� הפני� לקיר. 
  לחזות דר* החור שבקיר את הנעשה בחו-.

בכיתה ג' התחלנו ללמוד שברי� פשוטי�. כבר הזכרתי זאת, אבא לא היה מסוגל לעזור לי במציאת 
למשל. מה ג� שזמ� רב לא היה לו,הוא עבד בעיתו�  "הבוקר" כסדר יד. רק לאחר  מכנה משות,

קיבל קורס לעבודה במכונת ליינוטייפ. אבא עבד במשמרות. משו� מה תמיד יצא לו לעבוד שני� 
במוצאי יו� כיפור.  אני מניח שלא תמיד אבל תמיד זה  במשמרת לילה במוצאי שבת ובעיקר

שינוני� ללמוד בעל פה ובאמת עד עצ�  הצטייר לי כ*. כמוב� שלמדנו ג� עברית ותורה ע�  המו�
שרת החינו* לימור   19.08.03הבדיחה היא שהיו�  וכר קטעי תנ"* רבי� בע"פ.היו� הזה אני ז

לכיתה בתחילת השעור, התלמידי�  ליבנת החליטה שמתחילת השנה הבאה, ברגע שהמורה נכנס
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, שניבתקופתנו זה היה דבר שיגרתי, שלא לדבר שמעול� לא פניתי למורה בגו,  צריכי� לקו�.
  תמיד פניתי בגו, שלישי.

הראשו� שלמדנו היה "אלו  ה ד' העסק נעשה "ממש רציני" התחלנו ללמוד גמרא. הפרקבכית
כמוב�. אבא נכנס ממש "לאקסטזה". תמיד אבא התפאר שהוא היה  24מציאה�בבבא מציאות"

שורות מהמסכת, אבא  10נו, כשחזרתי מבית הספר וסיפרתי לו שלמדנו נניח  תלמיד ישיבה למופת.
מציעה כמוב� והתישבנו �י לבית הכנסת, פועלי צדק כמוב�, של, את בבאנכנס "לשוונג", לקח אות

  ללמוד את מה שלמדנו בביה"ס.

אבא לא התעסק "בקטנות", גמר את מה שלמדנו בכיתה, והמשי* הלאה. לאחר כרבע שעה 
שדעתי מתערפלת עלי, בכל הסבר של אבא נענעתי כמוב� בראשי במר- רב, עד  התחלתי להרגיש

�כנראה עד יומי האחרו� שסופו של הד, הראשו�  ב"אילו של הד,. ומאז אזכור שהגענו לסופו
 קושיות ובעיות. מציאות" מסתיי� במילה  "תיקו" כלומר: תשבי יתר-

יותר, התחלתי להביא ארוחת צהרי� לאבא לדפוס. אבא לא הסתפק בסנדווי-  מבוגרבגיל מעט 
בסיר ואפילו ג� מרק. דפוס "הבוקר" אמא הכינה לו ארוחת צהרי� של ממש  בהפסקת צהרי�,

להרצל, בסביבות שלוש, ארבע רחובות מערבה. אני הייתי הול*  היה אז ברחוב רענ�, רחוב מקביל
היה  הלפע� אבא היה  מכי� לי שורת חותמת שב מהקונגרס לש�, רואה אי* יוצקי� עופרת, מפע�

רה" החמה מבלי שידו תכווה, "השו כתוב שמי. הייתי מתפלא מאוד אי* אבא היה לוקח ביד את
  היו� הייתי לוקח "שורה" כזו מבלי להניד עפע,, אז כמוב� היה זה פלא בעיני.

תמיד כנראה התענינתי בדברי� טכניי� הייתי מסתכל על מכונת הדפוס הענקית שבימינו היא 
  הייתה שיא הפרימיטיביות. על המכונה היה עומד פועל ומזי� את המכונה גיליו� גיליו�.

בכיתה ה' התחלנו ללמוד אנגלית ואז הופיעה "צרה" חדשה. כמעט מיד ע� תחילת השנה הופיע 
לכיתה, בחור צעיר, ע� אגרופ� ביד. בזמנו היה זה "נשק ח�". כמוב� הבחור היה איש  25שמנדריק

המורה הוסט הצידה והבחור החל לחלק לנו כרוזי�. תוכנ� היה שנסרב  מחתרת, אני מניח אצ"ל.
מוטב שנדרוש ללמוד רוסית או צרפתית למשל. אני הסכמתי  נגלית, שפת ה"כובש הזר"ללמוד א

 כנראה, המאבק הממשי נגד הבריטי� התחדש ביתר שאת ואנוכי 1945לכ* בכל לב. השנה הייתה 
התנגדות זו הייתה בעוכרי שני� אח"כ, דומני  האידיוט כמעט הייתי נושא הדגל למחאה זו.

שתלמד אותי אנגלית. ספר  כ אבא נאל- לתת לי מדריכה מיוחדתשבאותה שנה או שנה אח"
  ומנורת הקסמי�. והסיפור הראשו� היה על אלדי�   READER ONEהאנגלית הראשו� היה כמוב�

  אעזוב את בית הספר. נמשי* זאת אח"כ. אספר מעט על  ההכנות לשבת בבית.

י� הסת� שמאחר וגיליו� משו� מה נראה לי שאבא כמעט לא עבד ביו� שישי, אני מניח שמ
השישי הודפס ביו� חמישי בלילה, יו� שישי היה "חופשי". אול�, "אי� מה  "הבוקר" של יו�

הכנות השבת שאני זוכר בעיקר, היו  ללכת לדפוס במוצ"ש. לדאוג", כמעט תמיד אבא היה צרי*
  בתקופה שגרנו ברחוב הקונגרס.

ו מטלות שגרתיות. ניקוי הכיסאות, שעדיי� אני הייתי חוזר מבית הספר מוקד� יחסית. לי הי
 יכבוד בביתה של מרי� וצחצוח כל נעלי המשפחה. משו� מה היה תמיד נראה ל תופסות מקו� של
החוצה, אבא היה מספק לי קופסת פח ובתוכה מעט נפט,  י�הכיסאות היו מוצא שיש המו� נעליי�.

בתי ה"מליונרי�" כמוב�. הנפט שימש בתוספת סמרטוט כמוב�. נפט היה אז נפו- בכל בית מלבד ב
   להדלקת הפתיליות, הפרימוסי� ועששית המאור.

כבר הזכרתי שלמעשה כל  תקופת מלחמת העול� השניה התאורה היחידה ששמשה אותנו הייתה 
אני  תמיד ע� רדת הערב היה לאבא ריטואל קבוע, השמשת העששית לתאורה. .אותה עששית נפט

וט בנפט ומורח את הכיסאות בשכבה דקה של נפט, כמוב� לאחר הייתי טובל את קצה הסמרט
צחצוח הנעלי� דרש מעט יותר זמ�, המעניי� הוא שטור  של האבק מהכיסאות. הסרה מקדימה

של אבא היו מבריקות למהדרי� לעומת  הנעלי� היה ארו* למדי, כלל לא היה מוב� לי אי* הנעליי�
ל נזכרתי, עניי� רכישת נעליי� חדשות היה עניי� מיגע הזוהמה שדבקה בנעלי  ובנעלי בנימי�. בכל

                                                           

 .משנהשב סדר נזיקיןהיא המסכת השנייה ב מסכת בבא מציעא 24

 ילד לא יוצלח שלא מבין מה קורה סביבו.מיידיש,  25
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 למדי, ברוב המקרי� היינו הולכי� לחנות ה"משביר" שהייתה ברחוב הרצל סמו* לגימנסיה
הרצליה, קרי, מגדל שלו�, בחירת הנעלי� לקח שעות, כמוב� הנעליי� שנקנו היו גדולות לפחות 

טב שני� בה� גדלתי "מהר מדי" ואז אבא היה במספר אחד, כי הילד צרי* לגדול... אני זוכר הי
חות* את קצה העור העליו� בנעל ע"מ לתת "דרור" לאצבעות הרגלי�. בכלל, טלאי� עגולי� 

ס"מ היה עניי�  רגיל למדי ולא הועילו כל מחאותי לאימא. היו� כמוב�  15במכנסי� בקוטר 
  ו הוא.מנקבי� מכנסיי� ככברה ע"מ להיות ב"סטייל", דור דור  ומנהגי

תמיד היה נראה לי שאימא עבדה מאד קשה ובייחוד לקראת שבת. לדעתי כיו�, היינו עוזרי� לה 
מעט מאוד. כמעט תמיד אימא הייתה מכינה עוגת טורט ליו� שבת. אני ב"נפש חמוצה" הייתי 

הייתה ליקוק הקצ, המתוק מהמקצפה. העוגה הייתה נאפת  מקצי, את החלמוני�. התמורה עבורי
  בסיר הפלא ועל פתיליה. כמוב�

כל יו� שישי, אפתה אז שתי  בשנות מלחמת העול� לא היה לח� לב� וחלות לא כל שכ�. אימא,
העוגה שהייתה משגעת אותי ממש לא הייתה עוגת הטורט אלא עוגת  חלות בסיר הפלא כמוב�.

ואימא  למזלי, באחד הביקורי� המעטי� של אבא שטרודל שטעמה מצוי בפי עד עצ� היו� הזה.
  כא� ביקשתי שתכי� לנו כא� עוגה זו ורשמתי כמוב� את המרש�.

  לכל הפחות יש מרש� לדורות הבאי�....
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  משפחת ווינשטוק .8
  

סיפור קשה, אפילו אני מתקשה במה להתחיל. למע� האמת, אסתר והדוד יצחק, היו הקרובי� 
ל אמא היו שמיללה שהיה היחידי� של אבא. אסתר היא כמוב� אחות אבא. הקרובי� היחידי� ש

אח של א� אימא, דודה חנה שהיתה  אחות אבא של אימא, שלו� מרקבי- שעל שמו אני נקרא, 
  י ההרגה שני בני הדודי� של אימא, שלמה ואברו� ווקס.אובסו, המלחמה יצאו מג

  אחרי הקדמה ארוכה זו אנסה לארג� את מחשבותי.

ה בעלה. אנו מעול� לא קראנו לו שלמה, אלא אבא היה מאוד קשור לאחותו אסתר וממילא לשלמ
תמיד, "שלוימה".  דירת� הראשונה שאני זוכר הייתה ברחוב נחלת בנימי�, סמו* מאוד לרחוב 

ב� קומה אחת ועל הגג נבנה "פנטהאוס", ב� איזה חדר ומחצה פלוס  סלמה. הבני� היה למעשה
  ה. פשוט היה לה� מרחב על הגג.מטבחו� זעיר. אבל, בכל זאת היה יתרו� מה למיקו� של הדיר

מי גר בקומה הראשונה איני זוכר, אבל בקומה הראשונה באחורי הבית היה בית כנסת של העדה 
הבוכרית. עבור "פולני� טהורי�" כאבא ואמא ה� היו מוקצי� מחמת מיאוס. דומני שעד היו� 

הירה ומובנת לי עד הזה נשאר בי "שמ- רציני" מגזענות  מאוסה זו. תפילה בהברה אשכנזית,נ
עד עצ� היו� הזה, בערב יו� הכיפורי� יש כא� מני�  היו�. תפילה ספרדית, לא הבנתי כלו�.

שמנהלי� אותו שמעו� ושלמה. שמעו� הוא ממוצא מרוקאי ושלמה, פרסי. כשה� פותחי� ב"על 
עזר דעת המקו� ועל דעת הקהל" ואחרי זה את תפילת קול נדרי,  אני מקבל פלצות של ממש. "

כנגד�" הוא אלי, שהוא ממוצא תימני. מבלי להזכיר את שגיאות ההקראה שלה� במחזור, אני 
המצב  תמיד אומר, בלגלוג כמוב�, שכולי תקווה שהיושב במרומי� מבי� את מה שה� אומרי�.

  אצלי הגיע לדרגה כזו שהחלטתי להדיר רגלי מהתפילה במשק למרות שאני צ�.

שבקומה  ארגיל ב� שלש קומות. לא הייתי מזכיר בני� זה אלמלליד בית� היה בני� מגורי� 
אני בשו� אופ� איני  הראשונה הייתה ש� תחנת משטרה בריטית וג� מגורי� של שוטרי� בריטי�.

יכול להיזכר מדוע יו� אחד ישנתי בבית� אולי כשנולדה תקוה. עד כמה שזכור לי , בנימי� כבר 
שנת הלילה, התחילה התקפת אצ"ל על המשטרה. כמוב�  נולד. מכל מקו�, בעוד אנוכי יש� את

שהתחילו פרצי יריות "מכא� ועד הודעה חדשה" ואני שוכב מכוו- מתחת לשמיכה וממש רועד 
אז איש לא העז להוציא את ראשו החוצה לראות מה קורה, מכל מקו�, שלוימה העז להצי-  מפחד.

"לפני שבועיי�" לא ידעתי פירוש מלה זו. ודיווח לי שהוא ראה חיילי� מחזיקי� "ביקסי�". עד 
  רובי�.  �חשבתי שזה רימוני יד. היו� אני יודע שפרוש מלה זו הוא פשוט

שלוימה היה נעב* נוראי, וא� ,"חס ושלו�" היה נראה שפתאו� הוא תופש גובה, קרי, מראה 
לי אסתר  עצמאות ייתר, אסתר דאגה להראות לו "מהיכ� משתי� הדג". בקיצור, עד כמה שזכור

במקרי� מעטי�, כשאסתר, שתמיד  תמיד ניהלה את העיניני�. תמיד הוא שתק כדג בנוכחותה.
קראנו לה אסתה, לא הייתה  ופתחתי בשיחה ע� שלוימה, פתאו� הסתבר לי שהוא יודע לדבר 

  ולהביע דעה. זה קרה לעיתי� רחוקות מאד.

ה "חיי� משוגעי�" ע� כלי התחבורה בעצ�, ברוב שנות ילדותי הוא היה עגלו�. אני הייתי עוש
  הזה. פיסגת חלומותי התגשמה שנסענו פע� עד גבעת רמב"� .

הפרנסה אצל משפחת ווינשטוק הייתה מאוד קשה. את אבא ואימא הדבר הזה העסיק מאוד 
מאוד. תמיד, אבל ממש תמיד ה� היו בקשיי פרנסה קשי�. מפע� לפע� אבא היה קונה לה� 

להורי� היה עודפי ממו�, אבל כשההורי� קנו רדיו, אבא קנה אותו הרדיו דברי�, אפשר לחשוב ש
מאיד* גיסא לאסתר היה טע� "ממש משובח". תמיד העבירה ביקורת על טיב מוצר  ג� לה�.

שהיא או ההורי� קנו וטענה שיש מוצרי� כאלה טובי� יותר, כמוב� ביידיש. עד עצ� היו�, כשאני 
במצב כזה? אני מצטט את אסתה  על דבר שפנינה למשל קונה: סידו במצב ליגלוגי, בעצ� מתי איני 

  .26רבס

שאני נתקלתי היה בבית החולי� בתל  הגרוטסקיותאסתה הייתה פגיעה ביותר. לשיא 
יו� אחד שלמה ואסתר הגיעו  השומר,כשאבא היה לאחר ארוע מוחי ובקושי הבי� מה רוצי� ממנו.
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לא דיבר אתי". היא ממש נעלבה. זה מה יש, כדאמרי  לביקור, ולאסתה היו טענות של ממש:" הוא
לשלוימה לא הל* שו� דבר. אחרי שהתברר שאי� פרנסה מעגלונות, החליט להיות מוכר  אינשי.

נפט. כיו� הדבר הזה כלל לא מוב�, אבל, אז, נפט וקרח היו חשובי� כמעט כלח� ומי�. קיצורו של 
הייתה למעשה מיכל נפט, נניח בנפח כשתי חביות  דבר, שלוימה הל* ע� עגלה וסוס כמוב�. העגלה

  ועל המיכל עצמו הורכב מושב לעגלו�. י יצולי� עבור הסוסנליטר, כשלמיכל חוברו ש 200בנות 

מוכר הנפט היה מצלצל בפעמו� וכול� ידעו אז שהגיעה עגלת הנפט. המכירה התנהלה בהתא� 
 27ר אז שמתי לב שמידות משורותלצרכי הקונה. האפשרויות היו רבע, חצי או פח מלא. כב

הכמויות, היו דפוקות כהוג�, כלומר מוכרי הנפט היו דופקי� את הכלי� בה� היו יוצקי� את 
  הכמות שהקונה ביקש ואז רבע לא היה רבע, למשל.

  רק כ* הצליחו המוכרי� להרוויח יותר ממכירת הנפט.

טיפשותו הוסי, עוד מעט נפט ל"ייתר  ברובאצל שלוימה המשורות היו שלמות למהדרי�, ואולי 
ביטחו�" . קיצורו של דבר, פרנסה לא הייתה. הכי מרגיז היה שברגע ששלוימה החליט להפסיק ע� 
העסק הזה, התחיל פתאו� להיות מחסור נוראי בנפט. כשהייתה  מגיעה עגלת נפט נוצרו תורי� 

  כירתו.אדירי� ובעיתוני� דווח שמוכרי הנפט עושי� "קופה אדירה" ממ

כללית, להווי מכירות הנפט והקרח היה ריטואל קבוע וידוע. מוכר הנפט היה מצלצל בפעמו� ואז 
כל אחד ידע שהיגיע הנפט. כשעגלת הקרח היגיעה המוכר הכריז על מרכולתו בקולי קולות. פעמו� 

  אצל מוכר הקרח היה זהה לבשר חזיר אצל הרבי מלובבי-.....

יתה מגיעה עגלה מלאה בסיפוני� ומוכרת. הנוהל היה שתמורת אגב, בדר* כלל בימי שישי ה
אי* מוכר הסיפוני� היה מכריז על  סיפוני� ריקי� היינו מקבלי�, תמורת כס, כמוב�, סיפו� מלא.

  מרכולתו, ככול שהוגעתי את מוחי, איני זוכר. הגיל הגיל...

ני הרחוב נקרא, הרב פרנקל. הווינשטוקי� עברו, איני זוכר תארי*, לרחוב עמק יזראל. היו� דומ
תה זו דירת שני יהי הוא היה בזמנו הרב של האזור הזה. עצ� הארוע זכור לי היטב עד היו�.

  חדרי� ע� מטבח. אולי אפילו דירה גדולה יותר מדירתנו בהקונגרס שעוד גרנו אז ש�.

את תבשיליה, איני זוכר  .אי� מה להגיד אסתה הייתה עקרת בית למופת. בית� תמיד היה מצוחצח
בי� העבודות ששלוימה עסק  דומני שלמעשה לא אכלתי ש� למרות שהייתי ש� עשרות פעמי�.

  -, אבא היה אומר זאת בשמ- לגלוג.’בה� היה עבודת הקניי

אנסה להסביר. כשמדפיסי� ספר, הדפי� מודפסי� על גיליו� ניר  גדול למדי. את הגיליו� היו אח"כ 
ומו של דבר , כל ספר מכיל מספר גליונות כאלה. כל גיליו� מקופל מקפלי� לפי סדר מסוי�. בסיכ

כזה נתפר לפי סדר וכ* נוצר הספר. כל התהלי* הזה מוכר וידוע לי כי שרצתי בכריכיה של דוד 
  יצחק יותר אולי מששרצתי בבית. ש� ממילא לא היה מקו�.

  "קיפול". שהיא מילה ביידיש כמוב�, תרגומה היא- ’קיצורו של דבר המילה קניי

אל בית� של אסתה הביאו את הגיליונות המודפסי� וש� שלמה קיפל אות� לספרי�. תפקידי  
ב"כח" היה תתפלאו, לערו* את החשבונות הכספיי� של עבודת הקיפול. אז כבר הייתי "ממש" 
גדול, כבר למדתי בבי"ס שבח. איני זוכר אי* שלמה הזמי� אותי. טלפו� היה אז חלו� באספמיה. 

סכו� עבור כל גיליו�,  Xיתי מגיע אליה� ע� נירות ועור* את החשבונות. קיפול כ* וכ* גליונות הי
לבסו, שלמה מצא עבודה בהיכל  ה� בעצמ� לא היו מסוגלי� לעשות זאת. כ* וכ* לירות.

  "קרשניק" באחזקת הבית. דומני שש� הוא בא אל המנוחה ואל הנחלה.  

  אסיי� ע� הילדי� ישעיהו ותקוה.

� תקווה לא כל שכ�. הסיבה עשו� מה, כ* נראה לי היו�, כמעט לא מצאתי עניי� ע� ישעיהו ומ
העיקרית היא הפרש הגילי� ביננו. ישעיהו הוא מעט צעיר מבנימי�, ותקווה מצאה יותר עניי� ע� 

מכל מקו�, אצל אסתר וישעיהו לא כל שכ�, הכל היה "שו שו" הכל היה סודי ביותר.  מרי� וזהבה.
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היה בצבא לא הייתי מסוגל לקבל שמ- של מושג באיזה חיל הוא, היכ� הוא נמצא, ואפילו לא כש
  לתי לקבל מידע באיזה סוג של ניר טואלט הוא משתמש....ויכ

על זה נאמר: אי� הברכה שורה אלא על דבר הסמוי מ� העי�. ג� כשלבסו, היגר לקנדה, בה הוא 
  מה הוא מתפרנס. נמצא עשרות שני�, אי� לנו שמ- של מושג מ

לבנימי� יש איזה קשר קלוש אתו, אבל חושבני שזה אינו חורג מהחלפת מספר מילי� במספר 
   שני�.

במקרה ישעיהו היה באר- לביקור נדיר. אבא התפר-  זכור לי היטב ביו� ברית המילה של עודד.
  עליו בשצ, קצ, על זה שהוא אינו יוצר קשר ע� הוריו.

עודד עסקינ�, פתאו� התחוור לי "לזוועתי" שאני צרי* להיות הסנדק א� כבר בברית המילה של 
למזכרת יש לי מספר צילומי� מהארוע. לפי הבעת פרצופי  של עודד. אבא פשוט סרב לכבוד הזה.

  בתמונות כלל לא ברור  למי עושי� את הברית....
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  דודה חנה .9
  

נקרא. למעשה מעול� לא הצלחתי כאמור, דודה חנה הייתה  האחות של סבי שלו� שעל שמו אני 
באלבו� התמונות של ההורי� ישנה  לדעת ממה הוא נפטר. הוא נפטר לפני מלחמת העול�.

  תמונה של מצבתו של סבי שלו� ולידו עומד אחד האחי� של אימא.

א� איני טועה, באחת השיחות המעטות ע� אימא, היא אמרה שסבי שלו� נפטר מסיבו* בכליות, 
  לו אינו קבור בקרשניק.דומני שהוא אפי

כמעט תמיד שבת אחה"צ היינו הולכי� לדודה חנה ובעלה יעקב גולדפלד. דודה חנה הייתה מאד 
  נעימה, לעומת זאת תמיד בעלה היה נראה לי זוע, פרמננטי.

. צרי* להביא בחשבו� שהייתה  18היו לה� ארבעה ילדי�. ה� היו בוגרי� ממש, לפחות אחרי גיל 
ש� הבני� היה יהושוע  העול�, אני הייתי צוציק ובנימי� היה ממש זאטוט. זו תקופת מלחמת

  , יבדלו לחיי� טובי�, אי"ה. ויוס,, שניה� כבר נפטרו. הבנות ירדנה ובילה

 ת לוחמת שהייתה חלק מהצבא הבריטי.יוס,, בתקופת המלחמה התגייס לחי"ל, חטיבה יהודי
, דומני. אז הכל היה שו שו , מה ג�, מי טרח יהושוע היה כנראה בהגנה וג� היה נהג בסוכנות

  לספק אינפורמציה לצוציק כמוני.

מה שזכור לי היטב היה שבילה היתה חתיכה של ממש, ע� מספר ניכר של מחזרי� ובתקופת 
המלחמה היה לה מחזר אמריקני, דומני שהוא היה יהודי, אבל, שו� דבר לא יצא ממבול 

ת שוטפת, דבר שלדידי היה נראה כפלא פלאי�. לבסו, כולנו כבר אז היא דיברה אנגלי המחזרי�.
  יודעי� בילה התחתנה בגיל מבוגר למדי. 

זכורה לי היטב החתונה של יהושוע. הוא התחת� ע� ביתו של "השוחט  מנהלל". משפחה תימנית 
 נחמדה, כ* אז נראו לי הדברי�. לימי�, דומני, ה� התגרשו. זו כנראה דרכו של חלק מהעול�.

ולי היה אז נראה שאני נוסע מעבר להרי החוש*. הנסיעה ארכה  ,חתונה נסע אוטובוס מיוחדל
החתונה הייתה גדולה למדי, נשארנו ללו� בנהלל ולא זכור לי אי* חזרנו  יובלות, לפי חשבוני אז.

  אביב.�לתל

.  יוס,, במהל* השני� היגר לארה"ב. מיליוני� הוא לא עשה ש�, דומני שהוא עבד ש� כמורה
  לימי� חזר לאר- ובערוב ימיו היה חצי משותק והתנהל על כיסא גלגלי�.

אביבי� �למעשה, כמעט כל שבת, היינו עושי� שפציר�, קרי, מטיילי�. אז לפחות מחצית מהתל
היו הולכי� להיזדנג, ברחוב אלנבי. בקושי היה מקו� במדרכות. כול� היו מגיעי� לי�, אומרי� 

אני עכשיו  היו קוני� גלידה "קרטיב" , כ* נראה לי שקראו לה. שלו� למי שאומרי� ולבסו,
   ל להיות שאבא החזיק כס, בשבת, או ששיל� רק כשיצאה השבת.ו"שובר את הראש" כיצד יכ

לעיתי� תכופות למדי היינו הולכי� לבית� של דודה חנה ויעקב. ה� גרו ברחוב קלישר. המוזר 
בנימי� לרחוב קלישר. בפניה, משו� מה היו �לתהוא שעד היו� זכורה  לי הפניה מרחוב נח

מרצפות, בעצ� פלטות בטו� גדולות שאז הייתי מתקשה  ללכת בתו* המשבצות, לעיתי� הייתי 
משתדל ללכת בתו* המרצפות ולא על החיבור ביניה�, למרות שהיו� טועני� שזה  מראה על ילד 

הייתי חוט, מכות מאבא, אז זה היה  מוכה. איני חושב שהיו לי בעיות ע� זה, למרות שמידי זמ�
  דבר מקובל למדי, מה ג� שאני בטוח שזה הגיע לי.

זכור לי היטב שבמוצאי שבת היו פותחי� ש� את הרדיו, מכשיר זעיר למדי ובכל זאת עבורי היה 
הייתי שומע את שירת "המבדיל בי� קודש לחול" . אצלנו לא היה רדיו. עד שהיה  זה עול� ומלואו.

בית רדיו כמעט פרחה נשמתנו. הרדיו הראשו� שאבא קנה, בהמלצתו של שלמה וקס, אצלנו ב
מנורות,  12שאי"ה ג� עליו עוד אייחד את הדיבור, היה רדיו תוצרת "ג'נרל אלקטריק" ע� איזה 

  משהו משהו.
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  דוד יצחק .10
  

כלל, אבא כפי שכולנו יודעי�, דוד יצחק היה ממש הדוד של אבא. כלומר, הוא היה האח של סבי. ב
ואימא מעול� לא דיברו על קרבת המשפחה של הקרובי�.  דומני שזה היה מחמת עינה בישא, או 

  היה זה מנהג פולני .

  , כלומר, זמ� רב לפני עלות אבא ואימא.1922דוד יצחק עלה לאר- בסביבות 

ק היה המעניי� הוא  שאפילו איני יודע א� מרדכי סבי היה מבוגר מדוד יצחק. דומני שדוד יצח
ואז הוא התחת� ע� דודה שיפרה  ,מבוגר יותר. דוד יצחק התאלמ� בפולי� אחרי שנולדה נחמה ביתו

ואז אולי כנראה עלה לאר-. מעול�, כנראה כמנהג הפולני�, הכל , שו שו, לא הצלחתי לקבל זנב  
של בקושי נודע לי שנחמה היא לא הבת  .אינפורמציה ממה נפטרה אשתו הראשונה של דוד יצחק

אני בטוח לחלוטי�  וכנראה היה קשור אליה עוד בקרשניק. ,28דודה שיפרה. אבא מאד אהב אותה
שיש לי  29ימו 9שדוד יצחק היה הממזר מבי� שני האחי� וסבי מרדכי היה הפראייר מביניה�, מי� תַ 

  החשש שכמות ניכרת מתכונותיו עברו ישירות אלי....

שהל* ע� אביו בליל תשעה כ, הוא סיפר לי שפע� באחת משיחות הנפש המעטות שהיו לי ע� אבא
באב, בקרשניק כמוב�, סבי מרדכי הרי� אב� והשליכה למרחק רב וציי� שהוא שלח לדוד יצחק 

"ואכ�" כשאבא ואימא עלו  .מספיק כס, עבור רכישת מגרש שמידותיו ה� כמטחווי  האב� שזרק
כנראה שה� יישנו זמ� מה אצל הדוד. ארצה והלכו לבית הדוד יצחק ביפו כמוב�, התכנית הייתה 

כמוב� שהמגרש, שאמור היה  טה דפוקה וה� נאלצו לעזוב כמעט מיד.ימה שה� קבלו הייתה מ
להרכש בכספי סבי, לא היה קיי� אפילו על הניר. אני מניח שדוד יצחק מצא שימושי� "בטוחי�" 

תו מרי� ועוד בת, בילה, יותר לכספי סבי מרדכי, כבר ציינתי שסבי שניספה בשואה יחד ע� אש
  מדהימות.  עיניי�בעלת פני� נהדרות וזוג 

דוד יצחק היה ממזר בהרבה שטחי�. למשל, הוא התמחה בקרשניק בהטלת מו� קט� באזני 
היהודי� שהוכרחו להתגייס לעבודת הצבא. הוא התמחה בניקוב אוז� התו, של המתגייס, הטלת 

 ייס, אבל מה לא עושי� להפטר מעבודת הצבא?מו� זה פגע כמוב� באיכות השמיעה של המתג
המתגייס "המטופל" היה מתייצב  במרפאה, סות� את אפו, דוחס אויר ומיד היתה נשמעת שריקת 

 האויר הנפלט מהאוז� הנקובה ומיד המתגייס היה מקבל פטור פרמננטי מעבודת הצבא.

תמי�, בית� היה עבורי עול� מה שאני יודע כיו�, לא היה לי מושג ירוק אז. דוד יצחק, באמת וב
ומלואו. בסיכומו של דבר, תמיד גרנו סמו* מאוד אליה�. כשהתחלתי ללמוד אנו גרנו ב"הקונגרס" 

ה� היו משפחה גדולה,  לנוב, ואח"כ ה� עברו לרחוב זבולו�, שג� היה קרוב למדי.'וה� גרו בצ
� הוא כמוב� יוס,, שהוא ארבע בנות ושני בני� חו- מנחמה שהיתה כבר מחו- לבית. ב� הזקוני
  גדול ממני בכשנה ומחצה, אליו הייתי ממש קרוב, ממש קרבת אחי�. 

  ג� יוס, למד ב"לבני� מזרחי", שתי כיתות מעלי.

אבא כמוב� היה מאד קשור לדודו יצחק, ולמעשה כמעט כל שבת אחרי התפילה היה מבקר בבית�. 
 .אצלי הסיפור היה אחר לחלוטי�, "אני פשוט גרתי ש�"

כפי שוודאי כולנו יודעי�, לדוד יצחק הייתה כריכיה במעלה רחוב צ'לנוב. עבורי הייתה זו אב� 
הב� הבכיר מכניס את גליונות  שואבת של ממש. מש* שעות הייתי לוטש עיניי� כיצד אברה�,

הספרי� המקופלי�, הקניי-' , כפי שכבר הזכרתי, לתו* מכונת תפירה "פלאית" וכ* הופ* דפי� 
  תפור, ללא כריכה עדיי�.לספר 

מלבד נהול העסק היה לדוד יצחק עבודה ייחודית. הוא היה מכי� את האותיות שמה� הדפיסו 
באותיות של זהב את ש� הספר. עבורי בגיל צעיר למדי היה זה פלא כיצד על כל כריכה הונח גיליו� 

י גו, חשמלי, היו נלחצות קט� של ניר מוזהב, ואז האותיות שהוכנו (ה� היו מנחושת) וחוממו על יד
 ע"י המכונה אל הגיליו� המוזהב וממילא אל הכריכה ואז היו מוטבעות אותיות זהב לתפארת.

                                                           

 את נחמה 28

  תמהוני, טמבל –פירוש  29
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 בכלל, לנו בבית כמעט ולא היו ספרי�. היו מעט ספרי� ארוזי� בבוייד�. ספרי� שאבא קיבל 
חר כבוד, פע� ספרי� אלא היו מוצאי� א כנראה מהמקומות שעבד לפני עבודתו בדפוס "הבוקר".

דברי ימי עול� של  . עד עצ� היו� הזה, שוכני� לי על המדפי�,לאוורורבשנה, לפני חג הפסח, 
וולס, הדפסה משנת תרצ"ח, הייתי אז ב� ארבע, ספר "השומר" ומלחמת היהודי� ברומאי� של 

ה בבית פשוט לא היה מקו� לאחס� ספרי�, כ* שתהיה גיש יוסיפוס פלוויוס בהוצאת "שטיבל".
לעומת זאת אצל דוד יצחק בבית היה ארו� ספרי� ממש זעיר בעצ�. הארו� היה צבוע  אליה�.

בשחור ורוב חזיתו הייתה זכוכית ותמיד הייתי לוטש לזכוכית עיניי� ולמצא איזה ספר "לסחוב" 
  מש�.

  בולמוס הקריאה שלי היה נוראי ובגיל צעיר, בעצ� רק מש� יכולתי לקבל ספרי�.

 נחמדי� שהיה לי לפני כשנתיי� היה כשנזכרתי שאחד הספרי� שהיה בבית�, היה אחד הארועי� ה
מה תמיד זכרתי עד עצ� היו� הזה שש ספרו� שתאר בחרוזי� את שנות ילדותו של שמשו� הגיבור.

אמו של שמשו� היה צללפונית, זה סופר בספר, וכמו כ� היה בספר כיצד שמשו� לומד להיות  של
בקיצור צלצלתי לאיתמר שכידוע מוכר ומאתר  פרוסת לח� ועליה חצ-.עדי� ע"י שלמד למרוח 

שקלי� והספר הגיע אלי  50 ספרי� ישני�. תו* רגע הוא זכר את ש� הספר וציי� שיש לו אותו.
בדואר. הלב פוע� פתחתי את הספר ו"מחצית" מהילדות שלי צצה מול עיני. ממש ממש אותו 

  הספר. לא להאמי�.

� לא ברורי� לי מדוע דוד יצחק לא העי, אותי מהכריכייה. הייתה לו באמת אחד הדברי� שעד היו
  סבלנות ואור* רוח מרשימי�.

יו� אחד, באחת מהפינות הנידחות בכריכייה על אחד המדפי� הנמוכי� מצאתי ערמה של פנקסי 
חשבונות. אני בטיפשותי עשיתי ש� בלג� לא קט�. כל מה שדוד יצחק עשה, הוא החזיר אות� 

  קומ� ודווח לאבא. אבא בקושי סיפר לי וביקש שלא אעשה ש� בלג�.למ

שיא העיסוק  בכריכייה היה לקראת סוכות. או אז הייתי מגיע לש� ומקבל חבילה נכבדה של 
ניירות צבעוניי� מה� היינו עושי� שרשראות לקישוט הסוכה. לנו כמוב� לא הייתה סוכה, אבל 

בא של שימקה, כ* קראו לו. א� כבר בשימקה עסקינ� בהחלט התקבלנו בשמחה אצל הסוכה של א
ה� גרו בבית ב� קומה אחת ממש לידנו והוא היה ממש מומחה בבניית טיירות, קרי עפיפוני�. כל 
הידע שלי בבניית עפיפוני� בא ממנו. שעות הייתי אני, הצוציק ממש, מסתכל כיצד הוא בונה 

תו*" יהלומי�. דומני שכבר הזכרתי זאת, לימי� כשהוא התבגר, הוא עסק בביתו ב"חי אות�.
  פעולת החיתו* היא בעצ� הכנת אחורי היהלו�,או עיבודו, לקראת ליטושו הסופי.

כל מכונת "החיתו*" הייתה כעי� מחרטה קטנטונת שאליה היו מבריגי� קונוס קט� ממתכת. 
בחו�, את כעי� גומה קטנה שלתוכה היו מדביקי� בדבק מיוחד ,שהומס  בקצה הקונוס הייתה

היהלו� הבלתי מעובד ובעזרת יהלו� אחר שג� הודבק, היו מעבדי� את היהלו� במחרטה, עיבוד 
  מכשיר אחר את צלעות היהלו�. ראשוני כ* שנית� יהיה ללטש ליטוש סופי, בעזרת

שימקה ישב בביתו מול חלו� ואני הסתכלתי מצידו השני של החלו�, בחו- ולוטש עיניי�  מש* 
  הייתי מסתכל כיצד בעלי מלאכה עובדי�. אי� מה לעשות..... מידשעות. בכלל ת

הסוכה אצל דוד יצחק הוקמה במרפסת בית� הגדולה. הקישוטי� ש� היו באמת מיוחדי�. אגב, 
במלחמת השחרור, אחד מהאחי� של דודה שיפרה או אולי אחד מקרוביה, חט, כדור בראשו 

 יפו.� חזית באבו כבירמרוחקת למדי מקו ה כשעמד על מרפסת זו שהייתה

העזר כנגדו, אבל ממש, הייתה  דודה שיפרה. נשמה אמיתית ע� יכולת בישול מדהימה. מנקודת 
כילד, הדבר התבטא בטצ'ולנט המפורס� שלה. אמנ� לפי סיפורי אבא, עוד לפני  ההשקפה שלי

ק הונח החו� דודה שיפרה הפיקה מנר אחד או שתיי� כשכל העס שהגחתי לעולמנו זה, את מקור
בתו* פח נפט נקי כמוב� וכ* התבשל לו הטצ'ולנט. היו� אני מטיל ספק בכ*, ל* דע. בתקופה 
הזכורה לי, "חסידי� ואנשי מעשה" היו מביאי� את הסירי� המלאי�, ביו� שישי אחה"צ אל 

ת החלות, לאחר סיו� אפיי המאפיה. תנור המאפיה למרות שהתנור כבר כובה עוד בשעות הבוקר,
את הסירי� העטופי� במגבות בקיצור, האופה היה מכניס תנור ח�  "למישעי'. נשאר ה
ירקות", ובעזרת המרדעת, לתו* התנור ולמחרת בשעת הצהריי�, בעיקר הילדי� היינו ו"בשאר

  מגיעי� אל המאפייה ולוקחי� את הסירי� המהבילי� הביתה.
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לא פע� אחת הייתי הול* ע�  למעשה לא זכור לי שאצלנו בבית היו מביאי� סיר למאפיה, אבל,
 שהייתה ברחוב העלייה פינת מסילת העולי� ומביאי� את סיר הטצ'ולנט לבית�. יוס, למאפיה

  כמוב� ש"בתמורה" הייתי מקבל מנה יפה.

אמא כמוב� ג� כ� הייתה מומחית בתבשיל זה. תמיד ארוחת צהריי� של שבת, בייחוד בחור, 
נופל שדוד על המיטה. דומני שכמעט תמיד כולנו היינו הייתי גומר את הארוחה ו הייתה משהו.

  אחרי הארוחה, מלבד אימא שהייתה טורחת על נקיו� הכלי� ומה לא? הולכי� להרבי- תנומה קלה

  אימא לדעתי תמיד עבדה ממש קשה בעבודת הבית ואנו לא הערכנו זאת.

וכנת כבוד בביתה של כלי הבישול ואמצעי החימו� היו פשוטי� מאוד. זכורה לטוב הפתיליה שש
מכינה את הטצ'ולנט על אותה פתיליה. זהבה, יו� אחד עמדה ליד אימא בזמ�  זהבה, שאפילו

כל התהלי*. לי ג� כ� יש את התפריט שאותו עשיתי פעמי�  שהכינה את התבשיל ורשמה את
  ספורות בלבד.

ברחוב העליה את סיר הטשולנט, א� איני טועה, כמעט תמיד דודה שיפרה היתה שמה במאפיה 
  היו� יש ש� מבנה ציבורי גדול. זה סמו* למדי לרחוב סלמה. ליד "בית העולי�",

יוס, ואני היינו הולכי� להוציא את הטשולנט  ,במקרי� רבי� אחרי תפילת השבת בבית הכנסת
   מהמאפיה.

 כפי שכבר הזכרתי, תנור המאפיה היה נשאר ח� מאפיית הלח�  ביו� השישי כ* שבשבת בצהריי�
  "רודה" את הסירי� מהתנור וכל אחד היה מזהה את סירו הוא והול* הביתה. האופה היה

המטבח של דודה שיפרה היה קט� למדי. המטבח אצלנו היה זעיר, עדיי� אני זוכר את מקרר הקרח 
שהיה ש�, אפשר לחשוב איזה "מציאה" הייתה אצלנו בבית. בכלל, רק על נושא הקרח  המצ'וקמק

היו שתי אפשרויות לקנות קרח, אחת בבית חרושת לקרח שהיה ברחוב סלמה  ר,אפשר לכתוב ספ
שהיה מגיע לשכונה. אנחנו מעול�  לא קנינו קרח אצל רוכל  והשניה , לקנות קרח מרוכל הקרח

  היה "פחות טרי" דבר שבעצ� היה נכו�. הקרח, זה פשוט היה יקר יותר וכמוב� הקרח אצלו

של ספקי השירותי� השוני�. מחלק הנפט היה מודיע על בואו  המצחיק הוא שהיה סדר בתקשורת
  בפעמו�. כל אחד ידע זאת. רוכל הקרח היה מכריז בגרו� ניחר על מרכולתו. ע"י צלצול

בדברי� טכניי� מש* שעות הייתי מסתכל אי* מייצרי� בלוקי  התעניינתילמעשה נראה לי שתמיד 
ל תמיד התרשמתי כיצד המפעיל היה משכיב לא הבנתי אז כיצד המי� קופאי� אב קרח. למעשה

  בלוקי הקרח היו גולשי� ברעש מתבניות המתכת. את תבניות הבלוקי� ואז כל

  
  

    הזמ� בי� הפיסקה הקודמת לבי� התחלה זו הוא חדשי� ולכ� אני מתנתק לחלוטי� מסיפור 
  ורב�.מה ג� שגודל האותיות משתנה, אני מקווה שלבסו, יהיה סדר בבלג� המח המעשה

שאמשי* את הסיפור אזכיר שעכשיו יוס, וכמוב�  אני חוזר מעט אחורה אל יוס, בוכבינדר. לפני
כל משפחתו ה� נקראי� מש' ספרא וכל זאת למה? קצת אחרי מלחמת השחרור "קפ-" ב� גוריו� 
והכריז שעמישראל צרי* להשלי* מאחורי גוו את שמות המשפחה הגלותיי� שהבאנו מהגולה 

  נו כאיש אחד צריכי� לעברת את שמות המשפחה.הדוויה וא

אבא הכריז "לא מיני ולא מקצתי". אני מניח שג� דוד יצחק לא שינה את ש� המשפחה אבל 
עד עצ� היו� הזה ה� מצטערי� על כ* ולכ�  הבני� גמרו אומר להיות מודרניי� ולכ� "גזרו" ספרא.

  אנחנו בוכבינדר וה� ספרא.

  אני חוזר לסיפור המעשה. 

תקופה ההיא שו� דבר לא נזרק, בגדי� למשל היו עוברי� מהגדולי� לקטני� בדיוק כאותו שיר ב
ידוע של קדיה "מעשה במעיל" . בנימי� קיבל את הסמרטוטי� של שלו�, אני מניח שהוא מחה 

  נמרצות א� כי זה לא זכור לי, ואני קבלתי את הסמרטוטי� של יוס,.
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האפור שקיבלתי וממש הייתי מאושר. טלאי� במכנסיי� היו  30סדֵר לְ ְט עד היו� אני זוכר את הבֲ 
חיזיו� נפר- א� כי מאוד לא סבלתי טלאי� באחוריי�. כללית נראה לי שהייתי שלו* למדי, בנימי�, 

  לפחות בהשוואה אלי. למדי 31פיינשמקרלעומת זאת, היה 

  

 )27.11.04 �(נכתב ב
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  איצ'ה מאייר, משפחת בר צורי, שלו� ובנימי� .11
  

חדשי� מאז שכתבתי, במקרה עיינתי בסו, הכתוב ונזכרתי בעוד אנקדותה שקשורה  3עברו לפחות 
לבגדי�. למע� האמת אני כמעט משוכנע שכבר הזכרתי זאת אבל למי יש את הסבלנות לעבור על 

הקוד�. טוב, באחד מעשרות שיטותי בביתו של דוד יצחק, קיבלתי מיהודית או מתקוה  הטקסט
י שקופי� שעליה� היה ציור . א� היו מניחי� את הציור על גופיה למשל והיו מעבירי� דפי ניר חצ

  התמונה הייתה עוברת מהניר לבד. מגה- על הניר,

קיצורו של דבר, אימא הדפיסה על גופיה חדשה שקנתה לי, ציור של אינדיאני דוהר על סוס ומושר 
קס עד עצ� היו� הזה למרות שעברו את מיתר הקשת ע� ח- כמוב�. הציור הזה חקוק בראשי פי

  שני�, בלי עי� הרע. 62לפחות איזה 

באותו הזמ� בנו את בית הספר "סיני" ממש מול ביתנו ברחוב הקונגרס. "כרגיל" תמיד הייתי 
תוחב את חוטמי בכל מקו� שבו היו מכונות, ש� עמדה מכונה לערבוב בטו�, מכונה רגילה כמו 

ל דבר אני מסתובב סביב המכונה, "בודק" נזילות של חשמל והשד היו�,  שנמצאת כא�. קיצורו ש
יודע מה עוד...במקרה אני 

מבט על יצירת הפאר  חוט,
שעל הגופייה החדשה ועיני 
חשכו, על ציור האינדיאני 
מתנוסס לו כת� ענק של 
גריז שחור. החלטתי על 
מנת "לבלבל את האויב" 
קרי אמא לחזור הביתה 

אור בחוש*, עדי� היה בחו- 
למהדרי�, אני מחכה 
בסבלנות ואז אני שומע את 
קריאת אמא "שול�", 
הקריאות לילדי� היו אז 
חיזיו� נפר-, אי* שהוא 
חזרתי הביתה וכמוב� אמא 
זיהתה את הקטסטרופה 
מיד. לא זכור לי שחטפתי 
מכות בגי� הפשלה, את זה 
קיבלתי במנות גדושות 
אחרי כל מריבה הגונה ע� 

ת היו בנימי�, בכלל, מכו
תהלי* רגיל בהחלט באות� 
ימי� מה ג� שמלחמות ע� 
בנימי� היו כמעט כל יו�, 

  מה לעשות...

בנימי� למשל מצא שיטה 
"מתוחכמת" יותר במקרה 
שלכל* חולצה, לפחות זכור 

  לי מקרה אחד.

יו� אחד אמא לוקחת את 
חולצת הטריקו של בנימי� 
והיא רואה לזוועתה חור 
הגו� בחולצה. לא היה זה 

סנטימטר. לבנימי� "לא היה" מושג קלוש כיצד צ- לו החור רק  5רע אלא פשוט חור בקוטר נניח ק
לאחר "בדיקה מדוקדקת" שעשה עבדכ� גיליתי שוליי� שחורי� בהיק, החור, בנימי� לא עשה 

  "עבודה יסודית" בשיפו- הכת�. מילא...
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יני לבי� בנימי� אחי בגיל אנסה לבחו� ממרחק עשרות שני� מהיכ� צצה מערכת מחורבנת כזו ב
  הנכו� הוא שבייחוד אז, מערכת יחסי� בי� שני אחי� תמיד לוותה במלחמות. צעיר.

אצל מרי� וזהבה לא היו הדברי� כ*, מכל מקו�, לפחות אוכל  "להאשי�" את אבא בדבר אחד, 
  :הסיפור הוא אש� שכיניתי את בנימי� בכינוי "שו�" וכתגמול בנימי� כינה אותי בש� "בצל" וכ*

אני מניח שבנימי� היה ב� פחות משש שני� ואבא עבד במשמרות כסדר בעיתו� "הבוקר", כשעבד 
להתלוצ- איתנו. יש להביא בחשבו� שמרי� וזהבה "אפילו לא היו  בלילה היה לו ג� מעט זמ� 

 בקנה", קיצורו של דבר אבא היה מושיב את בנימי� על ברכיו ושואלו "אי* קוראי� ל*?", והוא
היה עונה כמוב� "בנימי�", אבל, תשובה כזו לא סיפקה כנראה את אבא והוא המשי* לשאול "זה 
הכל, מה עוד?" תשובתו של בנימי� הייתה "בנימי� ושו� דבר לא". כנראה שדיאלוג כעי� זה היה 

בנימי�, כ"תגובת תגמול" כינה  לא רק פע� אחת, ומכא� צ- בראשי המעוות לכנותו בכינוי "שו�".
  ותי בש� "בצל". וכל הזמ� היו בבית מלחמות סביב כינויי� מחורבני� אלה.א

צורי שמשפחתו �אעבור לנושא אחר שנמצא אצלי ברשימה והנושא הוא ימי ההולדת של אמנו� בר
גרה בגבעת רמב"�. מה שמעצב� בכתיבת זיכרונות אלה הוא שמרחק הזמ� בי� כתיבה אחת 

שורות לפני כתיבת תארי* זה, אבל לפני  �30, היו� כתבתי כ1.1.05לרעותה הוא ממש עצו�. היו� 
  דשיי�.וזה כתבתי לפני לפחות ח

רמב"� ש� גרו נחמה ובעלה ובנ� �אחד האירועי� הנחמדי� באותה תקופה היו ההליכות לגבעת
היחיד אז אמנו�. נחמה הייתה בתו של יצחק בוכבינדר דוד אבי והאח של סבי, מרדכי. נחמה 

אז את דודה שפרה וזמ� קצר לאחר לידתה נפטרה הא�. דוד יצחק נשא לאישה  נולדה בפולי�
) וכא� דוד יצחק בנה את משפחתו 1922ה� עלו כנראה אח"כ לאר- (בשנת  שסיפרתי עליה קוד�. 

  המשפחה הוא יוס,. 32הענפה שמזיניק

יו� ההולדת  ובכ�, א� איני טועה, היה זה אירוע שהיה פע� בשנה, אולי יותר. נראה לי שהיה זה
של אמנו�. א� איני טועה, הוא היה בסביבות הגיל של בנימי�. יו� ההולדת נחוג תמיד בשבת, 
ה"התכנסות" הייתה בבית דוד יצחק ומש� היינו פותחי� בצעדה אל גבעת רמב"�, מרחק כלל 
 לא קט� אפילו במושגי� של היו�. איני בטוח שתמיד אבא ואמא ג� כ� הלכו, אני מתאר לעצמי,
בזמ� כתיבה זו, שה� כ� הלכו. וכי מה היה לעשות? לקרוא את מוס, ה"אר-"? עיתו� ה"בוקר" 

  שהיה די נפו- אז, אפילו ביו� שישי העיתו� הופיע בקושי ע� שני דפי�.

אביב הייתה קטנה בהרבה. אחרי שעברנו את "בית הדר", שהוא � ההליכה ארכה זמ� רב למדי, תל
שנה, הגענו אל "מחו- לעיר". שדות בור, פה וש� איזה משק קרוב למדי לתחנה המרכזית הי

חקלאי, מבנה ערבי שכמעט תמיד היה בנוי מלבני כורכר, לאט לאט והנה אנו מתקרבי� לשכונת 
"מונטיפיורי" או בלשו� אמא "מונטיפוריה", בשפת יידיש כמוב�. הנה אנו מתקרבי� ל"בית הדק" 

פ"ת ע� רחוב המסגר שאיני בטוח שכ* קראו לו, בעצ� זהו הבניי� שעמד בדיוק בחיבור של דר* 
טו הנה הגענו ל"שרונה". גרמני� כבר לא �טו�לא היה זה רחוב אלא דר* שעברה בי� פרדסי�, או

  היו ש�, הבריטי� העבירו אות� למחנה מעצר ו"שרונה" הפכה למחנה צבאי בריטי.

יצחק", דומני שהיו� קוראי� לו  עוד כברת דר* הגונה לפנינו. סו, סו, הגענו לסיבוב ל"נחלת
יצחק. באות� ימי� הרחוב למלוא אורכו היה נטוע בשורת ברושי� משני צידי הרחוב. � רחוב נחלת

נית� לראות בראש אחד או שניי� עומדי� למעצבה זקופי� לזכר ימי� טובי�  עד עצ� היו� הזה
נחל איילו� שהיו� משמש את נו, עברנו את הגשר שהיה נטוי מעל ואדי מוצררה, הלא הוא  יותר. 

  "נתיבי איילו�".

סו, סו, אני מתחיל לנשו� לרווחה, אנו מתקרבי� ל"גבעת רמב"�", אני כמעט ב"חוצלאר-", 
  דומני שהרחובות באזור היו יצוקי� בטו�. בתי� כמעט ולא היו, דומני שש� הרחוב היה "נגבה".

ה גדולה למדי לגבי אות� ימי�. דוד יש להביא בחשבו� שדוד ונחמה היו העשירי� במשפחה. דיר
רכש עבור דוד יצחק את כל המכונות בכריכיה, לימי� הוא נכנס להשקעות בבניית מפעל 

  לאסקימואי�, קרי, ארטיקי�, ואיבד את כל כספו.

מושא קינאתי בבית זה היה ארו� הצעצועי� של אמנו�. היה זה ארו� בגודל זעיר למדי במושגי� 
המטר אורכו וגובהו כארבעי� ס"מ ובו היו מונחי� הצעצועי� של אמנו�.  של היו�. איזה מחצית

עיני יצאו אז מחוריה�. לי, ספק א� היה לי זנב צעצוע, מכסימו� היו לי ספרי� שלקחתי אצל 
  הדוד יצחק.
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המבוגרי�, קרי, הזקני� מפטפטי� על דא והא ואנחנו מתרוצצי� בחו- על הכביש. איזה מכונית, 
הכביש ש� היה שומ� מבחינה זאת יותר מהדממה כיו� ביו� כיפור. בכלל כמה איזה אופנוע? 

  מכוניות היו אז ברחוב הקונגרס?

את החזרה אל ה"עיר הגדולה" עשינו באוטובוס, אחרי צאת השבת כמוב�. הנסיעה ארכה זמ� רב 
  למדי, האוטובוס עשה סיבוב בכל השכונות שלימי� צורפו כול� לעיר "גבעתיי�".

י שנושא זה מוצה למדי. כ� לפתע נזכרתי. אמנו�, כשבגר עסק בייעו- חקלאי. יו� אחד לפני נראה ל
שני� רבות למדי קבלתי הודעה מזעזעת למדי, אמנו� נפטר ממחלה או אולי מזיהו� שחט, באחד 

  ממסעותיו לייעו- בחו"ל.

 

   



                                                                                                                                                                                                                                                

  

 -38 - 

  , ירושלי�, קבר רחל אימנו33איצ'ה מאיר .12
  

של איצ'ה  י לפני זמ� רב. טוב, הגיע "תורו"שכתבתי לעצמאני בסה"כ מוכתב מראשי פרקי� 
מאיר, טיפוס "ססגוני למדי" שהיה יוצא דופ� בצורה קיצונית מאנשי� או קרובי משפחה שהכרתי 

  בשנות ילדותי.

איצ'ה מאיר, או בלשונ� של אבא ואמא, איצהמאיה, היה "מהחברה" של נטורי קרטא, מושג 
, ו. כמוב� הל* ע� שטריימיל על ראשו בתוספת ירמולקה מתחתשבילדותי כלל לא הייתי מודע ל

חולצה לבנה מקומטת "למשעי", מכנסיי� שחורי� וכמוב� קפוטה שחורה וארוכה שהגיעה 
כעשרי� ס"מ מהריצפה. זק�? ברור שהיה לו, זק� שלמעשה צימח לו פרא "למישעי", נראה לי 

הדר כל שהוא. תמיד דיבר בקולי קולות  ממרחק יובלות של שני� איצ'ה כלל לא ניסה לשוות לו
ואני בעצ� לא הבינותי מילה אחת, שוב כא� אני מאשי� את הורי שלא טרחו לדבר איתי מעט 

  יידיש, מה ג� שתכונה של לימוד שפה היא ממני והלאה וזה לא החיסרו� היחידי שלי...

תי שורק להנאתי שירי�. כבר בגילי הצעיר, עוד לפני מלחמת השחרור, הייתי מוזיקלי מאוד והיי
יו� אחד שרקתי כשהוא היה, השריקה העלתה את חמתו והוא דרש ממני להפסיק מיד. "יהודי 

" אלה היו מילותיו. עד כמה שזכור לי, או אולי הביקורי� שזכרתי, 34לא שורק, זה מנהג עכו"�
כבר לא העסיק  הוא 14היו רק ברחוב הקונגרס. אולי אח"כ כשעברנו ל"צרי,", אז כבר הייתי ב� 

  אותי.

איצ'ה מאיר היה מגיע כל מספר חודשי�, אולי יותר, מתיישב על המיטה או על הכיסא ב"סלו�", 
כ� מעוננו היה ב� חדר אחד, פרוזדור קט�, מטבח זעיר ע� מקרר קרח, ושירותי� משותפי� ע� 

  משפחת לוי� שכבר ייחדתי את הדיבור עליה�.

עצ� לא הבנתי מה הוא עושה בכלל, לש� מה הוא מגיע אלינו איצ'ה מאיר דיבר בקולי קולות וב
ובכלל מה הקשר ביננו ובינו. מה שמעצב� אותי עד היו� שההורי� לא טרחו לספר לנו מהי קירבת 

א� כבר שאלתי, התחיל ויכוח בי� אבא ואמא מה הקשר, בקיצור מעול� לא  המשפחה שלנו איתו.
המצווה שלו, אי� לו �אולוגית שעשיתי ע� ניב, בשנת ברידעתי  וכנראה לא אדע זאת. במגילה הגנ

  זכר.

עובד והוא משנורר לו  באחד ה"מחקרי�" שעשיתי עליו, התברר לי להפתעתי ש"הבחור" כלל לא
מהיקב" כספי� למחייתו. אני כמוב� לא הבנתי אי* יתכ� שלא לעבוד. בקיצור, איצ'ה  "מהגור� או

י� על מנת ל"קושש" לו מעות למחייתו וג� אנו, מאיר היה מגיע מירושלי� במועדי� שונ
  הדלפוני�, היינו אחת מהתחנות שבה� חל, לשבור שבר למחייתו. 

ישראל בירושלי� כמוב�, ברחוב זוננפלד. הבית �מאיר קורמ� דר ע� משפחתו בשכונת בית�יצחק
יצבת עומד לנגד עיני ממש לפרטיו, הכניסה לבית לא הייתה מרחוב זוננפלד אלא מסמטה הנ

לרחוב. הבית היה מוק, חומת אב� נמוכה שגובהה היה כנראה מכסימו� כשני מטרי� ולו בגלל 
  הסיבה שמפע� לפע� הייתי נוהג להל* עליה ואיני מניח שהייתי מעז להל* על חומה גבוהה יותר.

בחומה היה פתח כניסה לחצר הבית, חצר גדולה למדי שבאחת מפינותיה היה בית השימוש, משהו 
בוקר, ובמרכז החצר היה בור המי� שממנו שאבו את �"הידוע" בימי� הראשוני� של שדה נו�בסג

משפחת קורמ� גרה בקומה השנייה של הבית כשהכניסה אליה� הייתה דר*  המי� לשימוש הבית.
גר� מדרגות חיצוני. לא זכור לי כמה חדרי� היו בבית, מכל מקו� מי� זורמי� כמוב� שלא היו 

כזכור היו בחצר. משפחת קורמ� מנתה שש נפשות, ש� הא� לא זכור לי. שמות ש� והשירותי� 
הילדי� היו מלכה וציפורה שהיו מבוגרות למדי ובעצ� הגיעו לפירק�, קרי מוכנות לשידו* הגו� 
וסימה ואלימל*. עד כמה שזכור לי, סימה הייתה גדולה ממני בשנה ואלימל* היה ממש קט� 

ז הוא היה בלונדיני, שיער ארו* ומתולתל, כנראה אז לא מלאו לו ותמיד קראו לו "מילכק'ה" א
  ".35שלוש וטר� הגיע מועד ה"חלקה

מה שזכור לי היטב שבדירה הייתה מרפסת שפנתה לרחוב זוננפלד וממש מעבר לכביש היה מתח� 
חרדי שהיה מוק, גדר אב� נמוכה ומטויחת. א� איני טועה, המתח� כלל בית כנסת, אולי ישיבה 

  ת ספר.ובי
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איני בטוח כמה פעמי� נסענו לירושלי�, מכל מקו� דומני שלמעשה תמיד ה"בסיס" היה ש�. א� 
איני טועה, לפחות במקרה אחד רק אמא נסעה אתנו, איתי וע� בנימי�. כי אני זוכר שאבא שלח 
לנו מכתב לירושלי� ובו הוא בישר לי שהוא קנה עבורי שני מחזורי� ל"ימי� נוראי�", אז כבר 

וכבר הייתי "זכאי" למחזור משלי. המחזור ליו� כיפור עדי� נמצא ברשותי, את  12הייתי כב� 
המחזור לראש השנה נתתי לאיזה שמנדריק כא�, לפני זמ� רב, וכמעט כרגיל, מה שאתה מוסר 

  בהשאלה נעל�. כל הניסיונות לאתר את השואל לא צלחו, פשוט לא זכרתי למי השאלתי.

  א אבי� כיצד דברי� מסוימי� זכורי� לי טוב למדי ואחרי� נמוגי� כעש�.המוזר הוא שלעול� ל

למשל, פע� זכור לי שאמא ניסתה להגיע אתנו ליריחו ולי� המלח. נסענו לשער יפו, ש� הייתה 
  ה"תחנה המרכזית" הערבית ואז התברר לנו שהאוטובוס כבר נסע.

י� הלכנו לאור* החומה ולא דר* הליכה לכותל היה מעשה יו� יומי, א� איני טועה רוב הפעמ
  השוק. לאור* החומה היו מדרגות רחבות כשבכל מדרגה ישב קבצ�.

ג� לא "נגרע" חלקה של רחל אמנו, תמיד היה ש� דחוס למדי, מבנה הקבר כלל אז שני חדרי�, 
בחצר הכניסה הייתה נברשת גדולה שהייתה מונחת על שולח� או תלויה נמו*, הנברשת הכילה 

צנות שאליה� יצקו שמ� למאור. אמרו אז שבחדר זה נוהגי� הערבי� לרחו- את מתיה�, עשרות צנ
  לא עלינו.

בחדר השני היה הקבר עצמו, מבנה מלבני הסגור למעלה בכעי� מחצית הגליל וכולו צבוע בצבע 
שמ� בהיר. זכור לי שכל הזמ� שחורי זק� הקיפו את הקבר בחוט שני ולא הבנתי את פשר הפעולה 

סבירו לי שאח"כ גוזרי� את החוט לקטעי� קטני� שמוכרי� ל"כל המרבה במחיר", את עד שה
  פיסת החוט היו קושרי� לפרק זרועו של היילוד כסגולה נגד עי� הרע ושאר מריעי� בישי�.

זכור לי היטב שלפחות פעמיי� ביקרנו במערת צידקיהו. הלכנו לש� ברגל מ"בית ישראל". בחלל 
ל קט� של ערבי� בו ה� ייצרו מאב� גיר לבנה את פסלי קבר רחל ושאר המערה בכניסה היה מפע

  מקומות קדושי�.

זכור לי היטב שהייתה ש� ערימה גדולה למדי של פסלי� פגומי�, אנו קנינו פע� פסל של קבר 
  רחל שמש* שני� היה בבית ב"הקונגרס".

מנורת לוכס,אז נראה הביקור במערה עצמה היה מלווה תמיד ע� מדרי*, ערבי כמוב�, שהחזיק 
, החשכה הייתה מוחלטת כמוב�, היינו מגיעי� למקו� שבו היה לי שהמערה הייתה ארוכה למדי

המערה הייתה חסומה באב� ריבועית גדולה שאולי מש� ברח צדקיהו שבסופו של דבר נלכד ע"י 
ריכה הבבלי� וכמו כ� הלכנו מש� עוד כברת דר* עד שהגענו למעיי� קט� שמימיו התנקזו לב

   זעירה וכל אחד טע� בכ, ידו את המי� הקרירי� והטעימי�.

סמו* מאוד למערת צידקיהו שכ� מוזיאו� רוקפלר, שג� בו ביקרנו מספר פעמי�. תמיד התפעלתי 
מדג� המוזיאו� שהיה בנוי מאב� גיר והיה במבואה של המוזיאו�. כאז כ� עתה הלכנו עד שרגלינו 

  ה בריכה מלבנית רדודה שסביבה היו מפוזרי� עתיקות שונות.התנפחו. זכרתי היטב שבחצר היית

מה שהרשי� אותי אז הייתה כ, רגל גדולה למדי של פס מאב� שיש. כל מה שנמצא היה רק כ, 
הרגל. נו, אחרי מלחמת ששת הימי� הלכנו פנינה ואנוכי למוזיאו�. כמוב� שהכל "הצטמק". הרגל 

כל נראה לי מרוט ובלוי. בקיצור כל המוזיאו� קטנה, דג� המוזיאו� נראה לי מצ'וקמק וה
  "התכוו-" כמו כל דבר שחוזרי� אליו אחרי שני�.

את זה עשינו פע� אחת ויחידה.  אחת מגולות הכותרת בביקור בירושלי� היה הביקור בחברו�.
לקחנו איתנו את משפ' קורמ�, על חשבונו של ה"גביר" ר' עזריאל בוכבינדר. זכור לי היטב שאבא 

ונ� שנסיעה זו עלתה לו הו�. א� איני טועה, פונט מנדטורי אחד או מחציתו. מכל מקו�, התל
רב. איצ'ה מאיר כמוב� כלל לא טרח להשתת, בהוצאה. זו הייתה נסיעה  ,נסיעה זו עלתה כס

ארוכה למדי, הגענו למערת המכפלה. איזו מערה, איזה בטיח? הגענו לקיר שבסופו של דבר דמה 
  ל המערבי, עתה אני יודע שג� זה וג� זה, שניה� ה� בנייה הרודיינית. מאוד לקיר הכות

במרחק מה מהמקו� שהרשו לנו לעמוד היה גר� מדרגות. לנו לא אפשרו אפילו להגיע למדרגות. 
רק אח"כ אמרו לי שליהודי� מותר לעלות רק שבע מדרגות. המדרגות הוליכו כמוב� לאול� 

  הקבורה.

ד יודע מה אמרתי אני, מה התפלל אבא ולא כל שכ� מה מילמל איצ'ה טוב, הסידורי� נשלפו, הש
את לועו ומפיו  רדודינו" ואחד מה� פוע� מאיר. עוד כולנו שקועי� בתפילה כשלידנו עומדי� "בני
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נפלטי� נהרות של קיא, אני התחלתי לגח* ואולי לצחוק כשעיניו המזרות אימה של אבא פנו אלי. 
  וד עלולי� לעשות בנו שפטי�. טוב, "הרגנו" את מערת המכפלה.אבא חשש ובצדק שהישמעלי� ע

היו� נראה לי שכנראה לקחנו לנו מורה דר* בחברו�, ערבי כמוב�. זכור לי שאחרי הביקור 
ארבע. היה זה חדרו� זעיר �ב"מערה" הלכנו לקברו של אבנר ב� נר. דווקא "צדיק" זה קבור בקרית

שג� ש� נשלפו הסידורי� ואולי אבא אמר ש� "שפו*  למדי שמרכזו כרגיל ציו� הקבר. כמוב�
חדר הייתה קרית היחמת* על הגויי�"... הדבר שהכי הרשי� אותי בחלל החדר הזעיר הוא שכל ת

מכוסה במאות יתושי�, לא עלינו. זה ג� ממחיש לי שזכירה של פרטי�, לפחות אצלי, אינה תמיד 
  החשוב בטיול זה.בפרטי� החשובי� באמת או שאז היתושי� היו הפרט 

בסיכומו של דבר, הייתי עוד פע� במערת המכפלה, הפע� אחרי מלחמת ששת הימי�, כמוב� 
שעליתי את שבע המדרגות "ואפילו יותר". הסתובבתי בכל המתח�, הצצתי בארובות שמוליכות 
למערה עצמה. דיי�, א� איני טועה, אפילו השתלשל דר* הארובה וסקר את המקו�. מי יודע א� 

אחד הימי� עוד יתברר שהוא נטל לעצמו אולי את יר* יעקב אבינו שנפגע  בירכו כשנאבק ע� ב
  המלא* ובבוא היו� היא תוצג למכירה לכל המרבה וגו'...

אחד האירועי� "המסעירי�" (באמת) שהיו לי ש� הייתה החתונה של ציפורה (או מלכה) בתו 
דולה שראיתי בימי חלדי. המו� אנשי�, א� איני הבכורה של איצ'ה וגו'. זו הייתה אולי החתונה הג

טועה זו נמשכה מספר ימי�, כנראה שחגגו ג� את "שבע הברכות" ברוב ע�, דומני שהיינו ש� 
  לפחות עוד יו� לאחר החתונה עצמה.

א� איני טועה ישנו אז לא בדירת הקורמני� אלא במקו� אחר ואז התחוור לי שג� בירושלי� 
רזי� וכשפותחי� אות� זולגי� מה� מי�, אמנ� לא באותה העוצמה כברזי ישנ� דירות שיש בה� ב

"הקונגרס". דומני שפע� ג� ישנו אצל משפחת שמויס, רק לאחר זמ� רב התברר לי שאב 
המשפחה הוא האח של דודה שיפרה. זוהי עוד דוגמא שאבא לא טרח לעדכ� אותי על הקירבה 

  שלה� אלינו.

השחרור". ויהי היו� "יו� רע ומר", אחרי אלפיי� שנות  אסיי� פרק זה באנקדוטת "מלחמת
גלות, זכינו במדינה. אמנ� מצומקת, אבל ג� זה משהו. הסיפור ידוע לכל. ירושלי� נותקה, הוטל 

  עליה מצור, הפגזות ושאר מרעי� בישי�.

קיצורו של דבר, לאחר קרבות רבי� הוכרזה הפסקת אש הזכורה בש� "ההפוגה הראשונה". נו, 
איצ'ה מאיר במלוא הדר שטריימלו. הוא פתח בזעקות שבר פשוטו  מופיע בפתח ביתנו הדל? ומי

כמשמעו. התחיל לחר, ולגד, את המדינה בחימה שפוכה. אני כמוב� לא הבנתי על מה המהומה. 
במהל* המונולוג הר� התחוור לי שבית� הופגז, ה� פינו אותו, אוכל כמוב� לא היה והוא בא לעיר 

  בור שבר למשפחתו בירושלי�.הגדולה לש

אבא סיפר לי לאחר מכ� שהוא חזר לירושלי� ע� כבודת מזו� בנפח של משאית. אני כלל לא בטוח 
א� פגישה זו לא הייתה האחרונה שראיתי אותו ממש, אגב מרי� טוענת שג� היא זוכרת אותו, 

כבר לא הייתי בבית. קרי, הוא כנראה הגיע ג� ל"צרי," ואולי ג� לשיכו� בדר* השלו� אבל אז 
  לצבא הלכתי כשעוד גרנו בצרי,.

לצבא הלכתי בלי כל צרמוניות. ההורי� לא ליוו אותי, אבא היה בעבודה כשהלכתי ואמא אולי 
מחתה דמעה, בלי חיבוק, בלי נשיקה. דומני שאת החיבוק האחרו� מההורי� קיבלתי כשסיימתי 

  ולני� עשויי� מאותה מיקשה...את הג�, ג� בזה אני מטיל ספק. שלא יגידו לי שהפ

  

  )�10.01.05נכתב ב(
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  סיפורי נעורי� .13
  

עבר זמ� רב מאד מאז שכתבתי את סיפורי הנעורי� שלי. ניב ושרו� "הספיקו" להתחת� לפני 
כמעט חודש ורק בגלל שעמו� החלטתי "לחסל" את רשימת הנושאי� שעדיי� יש לי לספר על 

  ר.הארועי� עד נניח סמו* למלחמת השחרו

גרנו ברחוב הרצל ממש סמו* לרחוב סלמה. ג�  6א� איני טועה, כבר הזכרתי זאת, עד גיל כמעט 
את הג� עשיתי ש�. שוב, אולי אזכיר, לפני שני�, יחסית מעטות, כשעדיי� קניתי מוצרי� עבור 
המסגריה אצל "כלי בורג", המוכר ששמו נשתכח ממני, הוא לקח אותי למתח� הג� שלפחות 

  ג� כיתה א', אני מודה שבקושי זכרתי את המתח�.היתה ש� 

. מפע� לפע� אני עובר ש�,  אפילו עליתי לגג  24טוב, לקראת כיתה א' עברנו לרחוב הקונגרס 
הבני� שבתקופה ההיא היינו רואי� בברור את הרי ירושלי� ואת אנטנות השידור של רמאללה   

ב� אותי שמעול� לא הצלחתי להכנס היו� כמוב� רואי� מש� "קדחת".  אבל בעצ� מה שמעצ
לדירה בת החדר שבה גרנו. דיירי המקו� כיו� תמיד לא היו בבית. כמוב� שכל הבית והחצר 
מוזנחי� כהוג�. שני עצי הושינקטוניה שבזמנו היו נמוכי� למדי, עתה ה� בגובה ניכר והחצר 

 שני�, בלי עי� הרע.    �65אז כשהייתה עבורנו כר פעילות אינטנסיבי, מוזנחת למהדרי�. טוב, עברו מ

א� איני טועה היו בבית הספר, "לבני� מזרחי" כמוב�, שתי כיתות א'. כ�, שכחתי לציי� שבית 
הספר היה ברחוב הקונגרס שלא היה רחוב כמקובל בימינו ע� אספלט ומדרכות מרוצפות משני 

  צידי הכביש.

מטר. את הכיתה בה למדתי  �30מרחק ככל הרחוב היה דר* עפר. בית הספר היה ממש ליד ביתנו ב
  לימד מורה שג� אז הוא נראה נחמד נעי� הליכות וסימפתי מאוד.

את כיתה א' השנייה לימדה מורה, דבר שלא היה מקובל, דומני. צריר להביא בחשבו� שהיה זה 
בי"ס דתי לבני� וכי סלקא דעת*  שמורה תלמד ש�?. כ� הייתה זו הפע� הראשונה והאחרונה 

  שזפו צל� של אשה בכל מהל* למודי בביה"ס היסודי. ישעינ

בית וכמוב� מעט חשבו�. אני זוכר היטב שכל �כמוב� שדבר ראשו� למדנו את אותיות האל,
תלמיד, כשידע מספר אותיות או אפילו את כול�, קיבל קופסת צבעי� ואני למורת רוחי לא 

ה שנעשיתי  לאחר מכ� "תולעת קיבלתי, דהיינו, יש לי החשש שתלמיד מבריק לא הייתי. ז
   ספרי�", אי� זה ממי� העניי�.

אני מודה שהרבה לא זכור לי מאותה שנה. בכל זאת אני זוכר שבימי שישי המורה עשה "קבלת 
כ� זהו    הוא הביא כינור ולימד אותנו את השיר "החמה מראש האילנות נסתלקה" וגו' שבת",

  בעצ� כל מה שזכור לי מאותה שנה.

, מלחמת העול� השנייה הייתה עוד "בחיתוליה"   1940יא בחשבו� שהייתה זו שנת יש להב
וזכורות לי היטב צהלות השמחה של הורי כשקבלו מכתבי� מפולי� שכבר נכבשה ע"י גרמניה אבל 

  בכל זאת הגיע משהו מש� כנראה בעזרת הצלב האדו�.

דכ� מצול� ע� כובע קסקט כמוב� בסו, השנה כל הכיתה הצטלמה כמוב�, א� איני טועה, עב
  "ילד טוב ירושלי�", ברגלי� משוכלות על הרצפה בשורה הראשונה. יושב

מדוע התמונה לא ברשותי? כ* נגזר. אבא לא פרק את אלבו� המשפחה וכל האלבו� כולל כל 
  תמונות סיו� שנות העממי, נשארו אצל מרי�.

ב� החדר היחידי הרבה לא נית� היה  טוב, כיתה א' הסתיימה, כמוב� מתחיל החופש הגדול. בבית
כ�, כבר הזכרתי זאת, היה אז משטר האפלה, בבית, חשמל לא היה. כבר הזכרתי זאת.  לעשות.

, בעצ� למעשה לא זכור לי ששחקתי אתו, אול�, מלחמות ע�  4לפי חשבוני כרגע בנימי� היה ב� 
  בנימי� היו בשפע. ג� את זאת הזכרתי בסיפורי הקודמי�.

של דבר מגרש המשחקי� כמעט הבלעדי היה, כפי שוודאי הזכרתי בסיפורי הקודמי�, קיצורו 
   הפרדס.

היה זה מגרש גדול מאד שבימיו הטובי� אכ� היה פרדס ערבי ובתקופתו ה"יהודית" שימש 
למספר תכליתות. בקצהו הדרו� מזרחי, ליד רחוב סלמה, היה בו שוק פירות וירקות, עלוב למדי 

מידה של אז. מספר שני� אח"כ, כשנפתח שוק עליה שאני, עד עצ� היו� הזה, ג� דומני בקנה ה
  קורא לו "השוק החדש", השוק הזה חוסל.
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בקצהו המזרחי היה מגרש כדורגל, אבל עיקר שימושו של ה"פרדס" היה המזבלה של כל דרו� 
ל הושלכה לש� נזרקו כל פסולות הבני�, פסולת של נגריות וכל פסולת אחרת כגו� למש אביב� תל

   לש� כמות נכבדה של ביצי� סרוחות, פסולות של בתי מלאכה וכל מה שנית� להעלות על הדעת.

החל מביצי כיני� ועד קרני  אני למשל מאד אהבתי לנבור באשפת בתי מלאכה ולדלות מש�
התאווה שלי לחיטוטי מזבלה  נותרה אצלי בעצ� עד עצ� היו� הזה. לפרק ספידומטר  .ראמי�

  "משאת נפש" וכשהצלחתי לשלו, מהשעו� את המגנט היה זה שיא של ממש. ת הייתהשל מכוני

אני מקווה שלא הזכרתי זאת , בסו, רחוב עמק יזראל סמו* למרכז וולולסקי שש� בזמנו היה 
ריכוז גדול של נגריות  היה מגרש גדול בו היו מרוכזי� המו� שברי מטוסי�, מפציצי� של ממש. 

�. יו� אחד הצלחתי לשלו, מש� איזה מיכלול, אולי של המטיל�. כמוב� ששרצתי ש� כהוג
בקיצור, במכלול הייתה  זכוכית מגדלת. זה היה אוצר של ממש. ילדי� אחרי� כשגילו זאת, החלו 
לרדו, אחרי ע"מ לשדוד את המלקוח. אני כמוב� פתחתי בריצת אמוק והצלחתי. עד עצ� היו� 

  ות  במחס� הבית.הזה זכוכית המגדלת נמצאת בי� הגרוטא

העדשה הייתה כמוב� עשרות שני� בבית הורי. אול� יו� אחד הציע לי אבא את המגדלת "כי זה 
ס"מ ולא כאותה  10דברי אבי, כי שני� לפני זה נתתי לו זכוכית מגדלת של ממש, בקוטר  של*"

  ס"מ.  2שקוטרה בקושי  זכוכית עתיקה

כל מקו�, בית הספר עבר למקו� חדש, לרחוב נווה איני זוכר ממש את תחילת לימודי בכיתה ב', מ
  , בעצ� זה לא ייתכ�, זהו מספר הבית ברחוב הקונגרס.24דומני מספר  שאנ�

בית הספר היה קרוב מאד לתחנה המרכזית הישנה. דומני שזו טר� נפתחה ש�. דומני שהתחנה 
מקו� התחנה כבר המרכזית עוד הייתה בתחילת שדרות רוטשילד סמו* מאוד לרחוב הרצל. מכל 

הייתה בנוייה זכור לי היטב שהצבא הבריטי החליט כנראה "להרי� את המורל" בזמ� המלחמה 
כל יחידות המצעד התרכזו  ומה מתאי� יותר מאשר לערו* מצעד. כ� בעצ� היה זה מצעדו�.

אני ואולי בנימי�  בתחנה המרכזית הישנה שהייתה אז חדשה בתכלית. אני זוכר היטב שאבא
  לנוב וחזינו בתהלוכה הזערורית.'עמדנו ברחוב "הגדוד העברי" פינת צ ואמא

הדבר שעשה עלי רוש� רב היתה התזמורת כשהכלי המרשי� ביותר לדידי היה האיש שצעד באו� 
  כשהוא נושא תו, ענק ומכה בו בעוז.

יד א� בצבא הבריטי עסקינ� , זכור לי היטב שיחידה קטנה, אולי פלוגה, התמקמה סמו* מאד ל
התחנה הישנה. קבוצת ילדי� ובתוכה עבדכ� הסתכלה בעיניי� גדולות ובפה פעור כיצד החיילי� 

בולי בי, וצרי* לעשות חביתות. ובכ�, חייל אחד נטל �"עושי� את הצהריי�" נפתחו קופסאות ה
את את החפירה המתקפלת שלו שהייתה מצוחצחת למישעי מרח עליה שמ� או מרגרינה ש� את 

  פיצח ביצי� על האת, ממש כ*, שהייתה מלוהטת והרי לכ� חביתה לתפארת.   דורההאת מעל המ

 אחזור לכיתה ב'. המחנ* של הכיתה שמו היה שפיגל. שני� רבות אח"כ, כשכבר הייתי זמ� רב
  בוקר הוא נאש� בשיתו, במעשה שחיתות כל שהוא בעסקי המפד"ל דומני.�בשדה

ול ימי�", היה מנצל את זמני התפילה בכיתה לשינה אול� בכיתה ב' אותו שפיגל היה כנראה "ע
  כשמפע� לפע� היה מתעורר בבהלה ופותח בצווחה כאילו ראה ותפש משהוא בקלקלתו. חטופה

  משפט ידוע מאוד שלו היה  "לתהו� תל*" והיה אומר זאת בצווחה רצינית.

ההורי�, כמוב� ללא זכור לי היטב. פע� פעמיי� בשנה, אולי לקראת סו, שליש, הייתה פגישה ע� 
התלמיד. אז הסדר היה שונה מימינו אלה, בקיצור אבא חזר מהמפגש ואמר ששפיגל התלונ� עלי 

  מצחיק אותו. כל הזמ� אני מחיי*. שאני

מאותה שנה , מש* ארבע או חמש כיתות גמרתי את השנה בהצטיינות ואל יהיה הדבר קל 
  היה זה כבוד רב למדי לזכות בתואר זה. בעיניכ�,

 מזרחי"�ספר דתי, "לבני��צרי* להביא בחשבו� שסדר היו� היה לא כהיו�, מה ג� שהיה זה בית
עד סיו� בי"ס שבח, לא ראיתי צורה של בת, דבר שהיה בעוכרי למעשה תמיד מעבר לזה שהייתי 

  "לא נורמלי" שלא לדבר על חוש ביקורת קטלני על עצמי. חשש�

מו� כולנו היינו רצי� לכיתה, יושבי� ומחכי�. ברגע ברגע שהשמש, כ* קראו לו אז, דינד� בפע
ניכנס לכיתה, היינו קמי� לדו� עד שמורה היה מאשר לנו לשבת. אגב, להפתעתי, כנראה  שהמורה

נוהג זה בימינו, נו, אז היינו פוצחי� בזימרה. פתחנו ב"אדו� עול�", אח"כ ב"יגדל  עומדי� להנהיג
  � ואז היינו מתחילי� בשיעור של ממש.תפילה או שתיי אלוהי� חי" ואולי עוד
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ללבוש ציצית היה כמוב� חובה ומפע� לפע� המורה היה בודק א� אכ� אנו מצוידי� באבזר זה 
  , היה הול* אחר כבוד הביתה ומביא. חומי ששכ

סטירות או סת� משיכה ופיתול האוז� הייתה נוהל מקובל ובהחלט לגיטימי, היו כמוב� מורי� 
  כלאחר יד, אחרי� פחות.נוהל זה  שהפעילו

משו� מה נראה לי שככול שאני עולה כיתה, אני זוכר פחות. זה דומני תופעה ידועה שקשורה 
  לגילי "המופלג". מילא, עברתי את כיתה ב' בהצטיינות. דומני שאת כיתה ג' אני זוכר טוב יותר.

היה מבנה בעל חדר ראשית, בית הספר היה ממוק� בבני� גדול יחסית, סביבו הייתה חצר ובחצר 
שמיר, אד� מבוגר למדי שכבר זרקה שיבה בראשו, הילוכו �בו שכנה כיתה ג' המחנ* היה ב� אחד

  היה כותב ביומ� הכיתה בכתב נאה וזערורי. איטי ומדוד,

שמיר היה כנראה מעמיד תלמידי� סוררי� בפינת הכיתה וא� היה העונש חמור יותר, � ב�
יר במהל* העונש שלעיתי� נמש* שעור של� הצליחו מועמד כשפניו אל הק התלמיד היה

התלמידי� לקדוח בפינת הקיר חור קט� שדרכו הנענש היה מצי- החוצה וכ* לא היה "מבזבז את 
  זמנו לריק".

שכל מי שהפריע בכיתה או שעשה איזה מעשה ליצנות, ב� שמיר היה נוז, בסורר בנחת  כמוב�,
  ליד שמו ביומ� הכיתה. את הזאטוט "בנקודה" שהיה מסמ� ו"מעניש"

, לעיתי�, בהפסקות היינו  A4ספר בעל כריכה ובגודל לדעתי גדול מגיליו� � יומ� הכיתה היה פנקס
מצליחי� להצי- ביומ�. עד היו� אני זוכר באיזה סדר מופתי ב� שמיר כתב . נקודות ה"עונש" 

הנקודות נשכח  שמיר ע� אינפורמצית�בדיוק מופתי ובקו ישר למהדרי�. מה עשה ב� סומנו
לעצמי שה� נתנו לו מושג מה לכתוב בתעודת ה"שליש" על התנהגות  מזיכרוני, אני מתאר

 התלמיד. 

הרבה כמוב� קשה לומר שזכור  לי,  מכל מקו� ספק למדי א� אבא עזר לי בכלל בשעורי�. יש 
יתה להביא בחשבו� שאבא עבד במשמרות בדפוס "הבוקר" שלא לדבר על שעות נוספות. אבל מכ

ג' אבא לא היה מסוגל לעזור ג� א� רצה. בכיתה זו התחלנו ללמוד שברי� ואבא לא מסוגל היה 
  לחבר שליש ע� רבע, קרי "מכנה משות," היה למעלה מהבנתו ע� כל הצער שבדבר.

אמנ� גמרתי שנה זו בהצטיינות, אבל, במבט היו�, שזה נראה חוכמה שלאחר מעשה, לא הבנתי 
בייחוד כיצד מכפילי� שבר בשבר או חילוק. הייתי מבצע זאת כמעשה מוכני את פעולות החשבו�, 

  וכ* הבנתי בחשבו� הלכה ופחתה ובכיתה ח' למשל הייתי מגדיר זאת כקטסטרופה.

זכור לי היטב כשהגענו ליו� קבלת התעודות. בלב הול� נכנסנו לכיתה והאדו� ב� שמיר קרא 
לא היה לי מושג על מה ולמה ואז ב� שמיר הורה  למספר תלמידי�, כולל עבדכ� , לעמוד לידו.

  שנותרו במקומותיה� להריע לתלמידי� המצטייני� של הכיתה. לשאר התלמידי�

  הסיפור הזה הסתיי� דומני בכיתה  ו', לאחר מכ� עברתי כיתות אבל לא מי יודע מה.

לי שזמ� רב למדי  כ� נזכרתי, בשנה זו עברתי נתוח שבר, קרי, קילה בלשו� אות� ימי�. מה שזכור
ירורג בקופת חולי� ברחוב יסוד כסבלתי מכאבי בט� וכל זמ� מה הייתי הול* ע� אבא כמוב� ל

  המעלה פינת לוינסקי קופת חולי� זו סמוכה מאוד לתחנה המרכזית החדשה.

בכל ביקור הייתי "חוט," מישוש הגו� בחלצי התחתוני� שהיה לי כמוב� סיוט לא קט�, עד 
זהו  ניתוח, דבר שלמעשה לא הבנתי עד שהגעתי לעברי פי "נרקוזה", �  הרופא גזר שבסופו של דבר

  תהלי* ההרדמה לפני הניתוח.

כל האופרציה הייתה בבית חולי� הירקו�. היו� כמוב� בית החולי� לא קיי�. הוא היה ממוק� 
ז. הא�העיר סמו* מאוד למקו� שיצחק ומרי� ברונפלד  גרי� כלומר באזור רחוב דה בצפו�

) הלכתי ע� פנינה לניחו� אבלי� בבית�. הייתי 05לנובמבר  5כשיצחק נפטר לפני כשנה (היו� 
  בטוח שאצליח לזהות את המקו�. קדחת, א, פע� אי אפשר לעשות משהו חריג ע� פנינה.

מכל מקו� בית החולי� היה אז באמצע השממה. זכורי� לי היטב חולות טובעניי� וגדרות של 
, דומני ששכבתי ש� כשלושה 9היה מגיע לש� פעמיי� ביו�, ואני, ילד בגיל אוטובוס  צברי�.

אני חוזר ליו� הניתוח, אבא ליווה אותי סמו* לחדר  שבועות ע� ביקורי� חטופי�  של ההורי�
ואז אח בית החולי� לקח אותי, פרצתי  הניתוח, אני כמוב� לא היה לי מושג מה הול* לקרות

קשרו אותי למיטה ואז ראיתי . י בידיי� הכניס אותי לחדר הניתוחבצווחות ואז הבחור לקח אות
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את הרופא מחזיק את מסכת הנרקוזה ש� אותה על פרצופי ומורה לי לספור. יותר לא זכור לי וזה 
  ג� די והותר.

המעניי� הוא שזכור לי היטב האול� בו שכבתי והחלו� שדרכו יכולתי לראות את החצר הפנימית 
  א את המקו�.ושהייתה ש�. לעזאזל, אני מוכרח למצע� הגינה  הגדולה

  אגב, את השבר קיבלתי כנראה כשנולדתי.

אחזור לבית הספר. ממש לא זכורי� לי פרטי� מכיתות ד' ה' ו'. כמוב� התפתחו אז חברויות, ע� 
בני� כמוב�. בנות? כלל לא ידעתי שיש דבר כזה ומה הפלא? בבית ספר דתי, בנות הס מלהזכיר. 

ציפורה (ציפקה),  ש� בית  הספר היה "לבני� מזרחי". כ� לפחות שלוש בנות כ� הכרתי. את כזכור,
אמיתית. היא הייתה  יפהפייהבג� ע� אחי בנימי�. לדעתי היא אמורה הייתה להיות היא הייתה 
  כזו כבר אז.

 זכורה לטוב ביתו של בעל הבית דוידובי-' אתהל'ה. המעני� הוא שבעצ� מעול� לא ידעתי את
אני מניח  שמה האמיתי. ילדה מפונקת, בת "עשירי�", באות� הימי� ה� היו מיליונרי� לעומתנו.

ששמה העברי הוא אסתר. היינו שרי� לה שיר הקנטה ביידיש שהחלטתי לא להעלות זאת על 
  הניר.

כמו כ� בביתנו הייתה עוד ילדה בגיל של בנימי�, דומני ששמה הייתה חנה דומני שהיא הייתה 
  ה של סוקולוב. הנכד

חברי� היו לי למכביר. וכי מה היה לי לעשות?, בבית לא היה מקו�. כמעט תמיד הלכתי לזוהר 
מוזיקנסקי שהיה גדול ממני בשנה ולמד בבי"ס ביאליק שהוא חילוני לחלוטי�. דומני שהיו� 

הזה רק ילדי שחורי� כי כל האזור הפ* לשכונת מהגרי� בלתי חוקיי�. בית הספר  לומדי� בו
המרכזית החדשה ברחוב לווינסקי. זוהר גר בבית ב� קומה אחת ליד ביתי,  סמו* מאוד לתחנה

  למעשה גרה בבית זה כל המשפהה שכללה  את הסבתא ההורי� והדוד של זוהר.

  ה� הגיעו מברית המועצות, בבית ה� דברו רוסית ואכ� זוהר דיבר רוסית שוטפת.

אותי, הייתי נכנס למשל באמצע הארוחה שלה�, יושב על היו� אני פשוט לא מבי� אי* ה� סבלו 
ומחכה עד שזוריק, כ* קראו לו, יסיי� את הארוחה, "כמוב�" לעיתי� הייתי מחטט באפי,  כיסא

והכל בנוכחות�. דומני שיש לדבר, הלא מרעה חולה זו טר� נגמלתי ממנה,  דבר שלמעשה
. אני זוכר שפע� ניסו לרפא אותי מנזלת כרונית ממש רצינית סימפטי, סיבה. תמיד סבלתי

תרופה הייתה אז? אנטיביוטיקה הייתה אז חלו�  מהנזלת ע"י "אמבטיות שמש", וכי איזו
חימו� על הפרצו,. במרפאה היו משכיבי�  באספמיה,  בקיצור הטיפול שקיבלתי היה מנורות

ת חימו�, משהו ובתוכו מספר מנורו אותי על מיטת טיפולי� ועל הראש היו מרכיבי� ארגז דיקט
  כמו "מנורה כחולה" שהייתה נפוצה למעשה עד היו�.

  בקיצור, הייתי חייב לסלק לפחות חלק מהנזלת היבשה בעזרת האצבע..... 

ע� זוריק ביליתי המו�. כל המתח� שלה� היה מבנה ב� קומה אחת ע� גג רעפי� שבו דרה 
ח של האבא של זוריק איליה  משפחת מוזיקנסקי. זוריק ואחיו בנייה (בנימי�) והוריו, הא

ומשפחתו והסבתא שכבר אז הייתה מבוגרת מאוד, היה עוד אח מבוגר שלא גר ש�. לשני האחי� 
  שמש* שעות הייתי עומד ורואה כיצד ה� בנו כתרי� ושיניי� תותבות. הייתה ש� מעבדת שיניי�

ע של השבועו� האבא של זוריק עבד בחברת סיגריות שנקראה "מטוסיי�". הוא היה קורא קבו
"אוגניוק". באותה תקופה הייתה מלחמת העול� ונראה לי שהייתה ש� איזו ציפייה  הרוסי

עשוי אפילו להגיע עד לפלסטינה . כשאני חושב על כ* היו�, היינו חוטפי� אז  שהצבא הסובייטי
  "שטוזק" שלא מהעול� הזה.

יגר למכורתנו ה"אמיתית" קרי, כידוע עולמנו קט� למדי ועוד הוכחה  לכ* היא שלימי� זוריק ה
והוא כנראה פתח ש� מעבדה לטכנאות שיניי�. הוא למד זאת אצל דודיו ואז במקרה  ארה"ב

מיזרחי א� הוא מכיר אותו ואכ� הוא הכיר. מסתבר שאדו� זוריק בכלל  שאלתי את אברה�
בייש באחד מהמפגשי� של טכנאי השיניי�. לדעתי הוא אולי מת התעל� משאלותיו של אברה�

  במוצאו או השד יודע מה.

בהמש* לביתו של זוריק היה ביתה של משפחת שמיט, המיליונרי� ממש של השכונה. שלמה היה 
 12קט� ממני בשנה, ז'לוב לא קט�. היה גדול מאוד ממידותיו של ילד בגילו, היינו אז בסביבות גיל 

.  
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� הרע, שלמה נתפש לא פע� כשהחלה מלחמת השחרור וכבר אז היו בעמישראל משתמטי�, בלי עי
  בלבד.  13אחר כבוד למשטרה ש� נאל- להוכיח שהוא ב�  והובא

שמיט, האב שמו היה יואל היה איש בעל מידות  מרשימות של ממש. בעל כרס שכשהסתכלתי בה 
מתמלא פליאה ומורא כאחד. היה לו בית מלאכה לפחחות רכב. כל מכוניות הסוכנות, לפני  הייתי

היו מטופלות אצלו. כשהחלו התקריות, אחרי כ"ט בנובמבר, בית המלאכה שהיה הקמת המדינה, 
בסו, רחוב הרצל, עבר  לחצר המרווחת בבית�. כל מה שלא היה לי בבית, היה ש�. בית� היה ב� 

  ה' הידיעה.� קומה אחת, למעשה כעי� וילה ודומני שלפחות לכל ילד היה חדר משלו, ארמו� ב

נה מקלט מפני הפצצות של מלחמת העול�, במושגנו היו� זה היה ביליתי ש� המו�. בחצר נב
פרימיטיבי למדי, ללא בטו�, חפירה עמוקה  מדופנת בשקי חול ע� גג מתאי�. בילינו ש�  משהו

  המו�.שלמה לא היה התלמיד המצטיי�, הוא ג� למד בבי"ס שבח שנה אחרי.

פניי� שנסע בה� לבי"ס, במקרי� אופניי� למשל הייתי יכול רק לחלו� . לשלמה היה כמוב� או
רבי� הוא היה מרכיב אותי הביתה. עד היו� אני זוכר בגיחו* שכשהיינו מגיעי� לגשר ראש פינה , 

מאוד לביה"ס, התחילה בכביש עלייה גדולה. למעשה עד היו� יש ש� עלייה, אול�  שהיה סמו*
עד אזור  והרכבת שהגיעהגשר עצמו מזמ� כבר לא קיי�. כ� שכחתי לציי� שהגשר נועד לפסי 

  התחנה המרכזית הישנה.

ובכ�, כשהגענו לגשר, ילד רגיל לא היה מסוגל להרכיב ילד נוס, ולעלות את העלייה  אול�, אני 
"מדרב�" את שלמה "בקריאת תגר" שהוא לא יוכל לעלות את העלייה כשהוא ג� מרכיב  הייתי
  את העלייה "בצ'יק". זה היה מדרב� את שלמה ובדר* כלל הוא היה עולה אותי.

עני� פסי הרכבת הזכיר לי עוד דבר די מגוח*. באזור הגשר, מסילת הרכבת עשתה קשת גדולה 
כי הרכבת הייתה מגיעה מדרו� ופונה למערב. בקיצור, בימי� קרי�, כשכפור היה  באזור זה,

וא שה� היו רטובי� מגש�, הקטר לא יכול היה "לקחת" את הסיבוב. ה מכסה את הפסי� או
היו מסתובבי� "על ריק". לאחר מספר נסיונות סרק כשהקטר  פשוט היה נתקע בסיבוב וגלגליו

שוונג לעבור את הסיבוב ושוב היה נתקע, אחד המפעילי�, אני מניח � היה נוסע אחורה ומנסה ב
שהיה זה המסיק, היה יורד מהרכבת, לוקח מלא חופניו חול מהאדמה ומפזר על הפסי�. כ* היה 

ת החיכו* בי� גלגלי הקטר והפסי� ובנסיעה איטית הרכבת הייתה מגיעה לתחנה מגביר א
  הסופית.

סטיתי מאוד מעניי� בית הספר, אבל אזכיר עוד דבר אחד שהיה קשור לרכבת. היה לנו תחביב 
לקחת מטבע. מטבע של שני מיל מנדטורי� היה עדי,, נותני� יריקה הגונה על פס הרכבת, מניחי� 

פס ומחכי� שהרכבת תעבור על המטבע. על שו� מה הרוק? פשוט מאוד. אלמלי על ה את המטבע
הרוק, המטבע הייתה נושרת מהפס לפני שהיא "נדרסה" וכ* היינו מקבלי� מטבע רקועה. שני 

  עומת שאר המטבעות.למיל הייתה מטבע גדולה 

הוא שלאבא  מה שבלט באות� כיתות למע� האמת לא הרבה זכור לי בלימודי� בכיתות הגבוהות.
לא היה מושג ירוק בחשבו� מעבר לפעולות החשבו� היסודיות . על חישוב באחוזי�, אי� מה לדבר. 

אחוזי�  , למצא את הסכו� בשלמותו  היה  Yשהוא מהווה    Xהמושג שיש לי למשל  סכו� 
  זוכר בעל פה אי* פותרי� זאת. מבצע אדיר, פשוט הייתי

לא אשכח את הכינוי שכינה אותי אחד הילדי� שגר בבית  חקר� גדול הייתי כל הזמ�. מאיד*,
ממול ביתנו.בתור ידע� פרמננתי כינה אותי "פרופסור לקקה ווירוסי�". כבר אז היו כנראה 

  הוירוסי� נפוצי� למדי....

  הנכו� הוא שבאמת הייתי בולע כמויות גדולות של אינפורמציה מכל מקו� אפשרי.

עור טבע אי* מצטברי� טיפות מי� על יאו ו' שהמורה שאל בש זכור לי למשל, דומני בכיתה ה' 
  ויר אדי מי� שמתעבי� על גו, קר .ווהמורה נכנס ל"שוק" שהסברתי שיש בא גו, קר

אחד הדברי� המגוחכי� שג� זכורי� לי שאחד ממורי ה"פיסיקה" שהיה דתי למדי , כ* נראה לי 
חזר ואמר שלא ייתכ� שנכנה את  הוא עמד והסביר לכיתה על חשמל סטטי ואז הוא היו�,

החשמל מוזכר אצל הנביא יחזקאל  ובאמת  איש לא יודע "למה התכוו�  התופעה "חשמל".
  אלקטריות. המשורר" ובכ� הוא קרא לחשמל

  )11.08.05 �(נכתב ב
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  36שטרודל נוסח קרשניק .14
  

תה בסיר שנה כשאמא ואבא באו לבקר במשק, בקשתי מאמא שתכי� שטרודל  כפי שאפ �35 לפני כ
  הפלא. היו� מצאתי פתק בלוי ע� המרש�. הריהו לפניכ�.

  

  כוסות קמח. 3

  אבקת אפיה. +1

  קורט מלח. 

  חלבוני� מוקצפי� + חצי כוס סוכר. 2�3

  מרגרינה רכה. 3/4

 

לאחר ההקצפה מכניסי� את החלמוני� לקצ,. אח"כ מוסיפי� לסרוגי� ולאט את המרגרינה 
  והקמח. כ* מכיני� את הבצק.

  די� לעלי�.מרד

  מכיני� בליל מרוסק בפומפיה גסה תפוחי ע-, שיזפי� וכיו"ב ושמי� על  עלי הבצק.

מרסקי� מעט ביסקויט (לספיגת נוזלי�), מוסיפי� ג� ריבה, מגלגלי�  את העסק ואח"כ עושי� 
  חורי� במזלג ואופי�.
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 של זהבה. 50שלו� כתב והקריא לכבוד יו� הולדת  .15

  

תמיד אזכור  קוני� של עזריאל ודבורה בוכבינדר חוגגת יומולדת יובל.קשה להאמי�. אבל בת הז
  אי* נודע לי כשנולדת, זהבה, אבל מספר מלי� לפני כ�.

בימי� הה�, אבא ואמא לא אספו את ילדיה� כדי לספר לה� שאימא בהריו�. שלא לדבר על מי� 
הייתה בל תראה  "בהריו�"היילוד, שהיה אז בסיפורי מדע בדיוני. הכל היה סודי ביותר. המילה 

  ובל תשמע. אמא הלכה ותפחה ולילדי� לא אמרו מילה על הריו�.

הימי� היו ימי "צנע" למהדרי�. עמדנו בתורי� לכל דבר. החל משליש בלוק קרח עד לתור באור* 
שע� כל קנייה המוכר היה  אדמה, ירקות ושלא לדבר על פנקס התלושי��עשרות מטרי� לתפוחי

  המתאי�. התורי� לבשר היו ממש קטסטרופה. גוזר את התלוש

"יתרו� עצו�"  אנשי� היו נעמדי� בתור עוד בשעות שלא יכלו להבדיל בי� זאב לכבש. לאבא היה
היה "תופס תור" ואמא  בבוקר �4מאחר ועבד במשמרות בעיתו� "הבוקר". ע� סיו� המשמרת ב –

ל אמא אני סחבתי את הסלי�. הייתה מחליפה אותו. קיצורו של דבר, לקראת סו, ההריו� ש
  מרשימה. וההריונות של אמא היו בלי עי� הרע תפוחי� במידה

בצרי, שעד היו�  . ממש בפתח החצר היה בית הכנסת10גרנו אז "בצרי," ברח' שכונת העובד מס' 
ניידי של אבא היה צרי,  עדיי� עומד על תילו. הצרי, שלנו "לדאבוני"  נהרס. כל הרכוש דלא

  מ"ר) שעליו עמד "הצרי,". 57.5פיק ( 100גודל ו"מגרש" ב

צנוניות ובצל  תתפלאו, א* הצרי, והחצר היו עבורנו עול� ומלואו. בחור, הייתה לנו גינה ע�
ג� סוכה פרטית הייתה  ואפילו שורש חריי� לפסח. ובקי- כל הצרי, כוסה בליפות, בלי עי� הרע.

  לסוכות ומה עוד צרי* ילד יהודי ירא שמיי�?

בכיתה ו' ומרי�  ופה ההיא למדתי שנה ראשונה בבי"ס "שבח". בנימי� למד ב"לבני� מזרחי"בתק
חזרתי הביתה ואבא  . הלימודי� ב"שבח" נמשכו בחור, ממש עד חשיכה.3הייתה זאטוטית בת 

  בישר לי על הולדת תינוקת.

  מה הש�? הס מלהזכיר, זה היה עדיי� סודי.

של אמא,  הדוד�קופה מסוימת גר איתנו ג� שלמה וקס, ב�הצפיפות בצרי, הייתה גדולה. במש* ת
  שהיה אוד מוצל מפולי� וכבר אז הראה חריצות מדהימה בלימודיו.

בלבד.  בימי� הה� לא הייתה כמוב� מטרנה. בקושי היו בקבוקי הנקה. זהבה הסתפקה בציצי�
פרט אחד זכור  ההנקה הייתה טבעית לחלוטי�. אמא מעול� לא עשתה עניי� מחשיפת שד להנקה.

היית מסתכלת עלי  לי היטב, אני אהבתי לשרוק מנגינות וכששרקתי ל* זהבה בזמ� ההנקה
  מפסיקה לינוק. בעיניי� פקוחות לרווחה ולאחר זמ� פי* היה נפער בתמהו� והיית

שני� לאחר מכ�  באוכל היית איסטניסטית לעילא. אוכלת כזרת ובעיקר לח� ע� ממרח שוקולד
שהיה קודש הקודשי� של  בוקר. אני הייתה אז נכנס לאקונומיה� לאכול בשדהאבא טע� שלמדת 

  הקבו- ודואג לשבור עבור* שבר. 

בוקר. פשפשתי �בד"כ עשית�, את ומרי�, כא� בשדה הספר � את החופשות הארוכות מבית
  .1960בוקר משנת �והגדלתי תמונה של* בשדה בעתיקות הנגטיבי� שלי

  . בריאות –בגילנו  שני� רבות של לעטקס והעיקר –, לעומר ולאס, כולנו מאחלי� ל*, למשה'לה
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  (זהבה) דברי בת הזקוני�  
  

  שלו�, 

  

   ל* ולי לא  הייתה ילדות משותפת של "ביחד בבית" כמו שהייתה לי ולמרי�.

בוקר, � בנוס,, החלטת לבנות את בית* ש� רחוק בקיבו- שדה שני�. �15הרי אתה גדול ממני ב
  שני�. 5ואני בער* בת 

  ?�50 אז אי* מתקשרי� ע� האח הגדול שנמצא רחוק בשנות ה

  אבא היה מתיישב ברוב טכס כל מוצאי שבת כדי לכתוב ל* מכתב מפורט על קורות המשפחה

אותה עשית ע� גילו, יפיפה בצורת  ת השולח�מנורהמכתב נכתב לאורה של  ועל הנעשה בעול�.
ה היה אהיל מניילו� לב� מעוטר בפרחי� קטני� למנור בבית הספר. בשיעורי המלאכה ,ספירלה

  למכתבי� אבא ציר, את ציורי מהג� כדי שתתלה אות� לתפארת באוהל של*. בצבע כחול.

  תמיד דאגתי לשאול א� אכ� "תלית אות�" והבטחת שכ�. (חבר* חיימקה אישר זאת בפני).

 ) עלו בתוהו.10ל מאמצי ההורי� לגמול אותי ממציצת אצבע כשהייתי כבר גדולה למדי (גי
  ה יהיה, תמצצי אצבע ג� בחתונה??".ההורי� נהגו לאמר לי "מ

כל זה באמצעות פלסטר קט� ל אותי ממציצת האצבע, בוקר הצלחת לגמו�באחת החופשות בשדה
שיחדת אותי בפרוסת לח� מרוחה  ששמת על חלקה העליו� של הבוה� השמאלית שלי, בנוס,,

אותו נהגת "לסחוב" מהאקונומיה  בית כי נחשב ללוקסוס...),בשוקולד למריחה (דבר שלא היה ב
  בקיבו-  (מחס� חדר האוכל).

הייתי כל כ* גאה לנסוע לחופשה  חלק מחופשות החופש הגדול בילינו מרי� ואני אצל* בקיבו-.
  לקייטנה לא שלחו אותנו, עלותה הייתה מותרות עבור ההורי�. בוקר.�בשדה

אפשרת לנו לנפוש במשק בצוותא וביחידות. הבטחת "שלא תספר את חברותי ע� מוישלה חיזקת, 
  להורי�".

לימי� ע� לידתו של עומר והוא כב� שבוע, בכיי� לא קט�, התעניינת בשלומנו. אני קיטרתי על 
לא שכחת  ודאגת  הקשיי� בתוספת למשפחה והבעתי זאת במשפט "נו, מתי הוא יתחת� כבר?...".

   ט המח- הזה.להזכיר לי במש* השני� את משפ

  השיחה אית* זרמה ללא מעצורי�, קולחת, צינית, עוקצנית ומה שבא לי...

  אתה כתבת "קשה להאמי� בת הזקוני� של עזריאל ודבורה בוכבינדר חוגגת יומולדת יובל".

  העובדה שאני צריכה לדבר עלי* בלשו� עבר היא טראומה.

  העול�.כטבעו של   –את אובד� ההורי� קיבלתי בצער רב, אול� 

  איפה? למה? לא הספקתי!!!, אול� אתה

  

  לנצח אתגעגע ולא אשלי� ע� חסרונ*.

  

  זהבה

12.2011 
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 אחרית דבר (בנימי�)

  

 9ואני בגיל  12את שנות חיינו הראשונות, עד להולדת אחותנו מרי�, חיינו שלו� שהיה בגיל 
ל� השנייה ושואת בעול� מלא תמורות ובאר- שנשלטה ע"י המנדט הבריטי, בזמ� מלחמת העו

יהודי אירופה ובזמ� תקומת מדינת ישראל. עול� ילדותנו השתרע בי� שוק עליה, רחוב הקונגרס 
והתחנה המרכזית הישנה.  למיטב זיכרוני: בדירה הזעירה בה התגוררנו ישנו שלו� ואני במיטה 

מזה אחת, ראש של אחד כנגד הרגליי� של אחיו מכוסי� בשמיכה אחת שהיינו מושכי� זה 
למגינת ליבה של אמא. אנו כילדי� צעירי� התיחסנו לתנאי� הקשי� הללו כדבר טבעי ולא חריג. 
ההכרה במצבנו הכלכלי הלא מזהיר (בלשו� המעטה) והחשיפה לרמת חיי� גבוהה יותר באו 
בשלבי� מאוחרי� יותר, במיוחד לכשעברנו לצרי, ע� חדר וחצי, מטבחו� ושרותי� לא משותפי�.  

קא, אני הרגשתי שבהשוואה לרחוב הקונגרס, עברנו לסביבה נחותה יותר של "שכונת א* דא ע
  עובד" ו "שכונת שפירא" וג� חסרנו את החבורה של רחוב הקונגרס.

מגיל צעיר התפתחה יריבות אחי� ביני ובי� שלו�, דבר די שכיח בי� אחי� ע� הפרש גילי� דומה. 
אחות אבא) ספרה לי שהיינו רודפי� זה אחרי בצרחות שני� רבות אחרי כ�, זכורני שדודה אסתר (

רמות וקללות וקופצי� דר* חלונות הבית כשההורי� עומדי� אובדי עצות.  איני זוכר בבהירות עד 
לאיזה גיל נמשכו מלחמות האחי� בינינו, יתכ� שבגיל בו הגעתי להכרה שאי� סיכוי לנצחו בגלל 

מלא והאתלטי לעומת גופי הצנו� בשני� הה�. בכל הפרשי הגיל של שלוש שני� לטובתו וגופו ה
  , למיטב זכרוני הרחוק. 7�8מקרה. המלחמות שככו בהדרגה עד שהגעתי לגיל 

תקופה של הערצת האח הגדול, של תבונת כפיו בשעורי המלאכה  –מאז, החלה תקופה חדשה 
ומכירת� לקופת  בבית הספר, של היזמות המסחרית שלו כגו�: איסו, צפרדעי� ממי� זכר בלילות

גרוש לצפרדע סכו� עתק באות� ימי�. שלו� הצליח לצבור  30חולי� לבדיקות הריו�. קבלנו אז 
, פריט יקר שהיה רכוש� של מעטי� אופני�הו� קט�, למיטב זכרוני כמאה לירות וקנה בה� 

 בזמני� הה�. שלו� קרא המו� ורכש ידע רחב במיוחד במדעי�. הוא שימש כמקור אנציקלופדי
הוא נהר לש� ע� חבריו והביא  1948 �לחברי� בשכונה שכינו אותו "הפרופסור".   ע� כיבוש יפו ב

"שלל": מיסבי גלגליות לבנית קורקינט ומצופי פקק של רשתות דייגי� שמה� התקי� עבורי 
חגורת ציפה בעזרתה למדתי לשחות. הקורקינט שלנו, ע� גלגליות המיסב, היה המהיר והיציב 

ל השכונה. דהרנו אתו במורד רחוב צ'לנוב דליל התנועה, לכיוו� רחוב סלמה, דבר שהיו� ביותר בכ
  לא יעלה על הדעת, אלא א� ברצונ* להתאבד.

הערצתי הגיעה לשיא כששלו� החל את לימודיו בתיכו� המקצועי "שבח" וקיבל לוח שירטוט נייד 
ערי* את התענינותי וניסה עליו היה משרטט מודלי� של מכונות וחלקיה� בדיוק רב. הוא ה

להסביר לי את מהות השירטוטי�. נענתי בראשי א* לא הבנתי דבר.  כשהגיע זמני למיו� ללימודי 
התיכו� הדבר לא מנע ממני לבקש להתקבל לבית ספר מיקצועי בעקבות אחי הגדול. במבחני 

של שתי הקבלה נכשלתי קשות בשימוש במכשיר בו נדרשתי לעקוב על עקומה בעזרת סיבוב 
  ידיות. חוות הדעת הייתה חד משמעית שאיני מתאי� לבי"ס מקצועי.  

במרוצת השני� במיוחד כששלו� החל את שירותו הצבאי, התהדקו היחסי� ביננו וזכורני למשל  
ששלו� הזמי� אותי לבקר אותו כשהיה בנח"ל בהכשרה בכפר הנשיא, דבר שהחמיא לי מאד. 

ניצנה,  –ירונות באזור הכרמל והרפתקאות באזור קציעות בלעתי בשקיקה את סיפוריו על הט
  כמדומני באימו� מתקד�.

תיקצר היריעה מלתאר את מסירותו אלי ולבני ביתי בזמני� כסדר� ובמיוחד בימי משבר. את 
הענותו לכל בקשה וטרטור לתכנו� ובניה של עזרי� לבית, את ישרו ונדיבותו כלפי כל הפונה אליו, 

קוצנית שהתעט, בה לפרקי�. הסתלקותו –ה החיצונית ההומוריסטיתזאת למרות הקליפ
  הפתאומית הותירה חלל גדול בנפשנו, חלל שאינו מתמלא.

  שלו�!!, חסר אתה לנו מאד מאד.

  

  בנימי� בוכבינדר

25.11.2011 
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 המזיניק (ניב) � דברי דור ההמש* 

  אבא,

מו שנהגת לומר: "בזמ� שהדברי� כמוב� שאני לא יכול לכתוב שו� דבר על תקופת הילדות של*. כ
קרו עוד לא הייתי אפילו ב"ָקֶנה". למרות שכתבת, בציניות האופיינית ל*, שמודי ואני נוכל לצחוק 

  תו* כדי קריאת הטקסט בשבעה, קשה לי לצחוק. 

שטיק �תמיד אהבת לתבל את הדיבור בביטויי�: "קיבינימט, המזיניק השמנדריק הזה רק פוילע
יבת* לא החסרת א, ביטוי שנהגת להשתמש בו, החל מקליפה (אשה שממררת הוא עושה". בכת

את חיי בעלה), ֶקֶטב ְמִריִרי, השד המזיק החביב עלי*, וכלה במרעי� בישי�,  קקמייקה, ושאר 
ביטויי� שבה� תיבלת את הכתיבה. למע� "הדורות הבאי�" הוספתי פירושי� למילי� רבות 

  י לא היכרתי. הרי לא כולנו "פרופסורי� לקקא ולוירוסי�". שאינ� מובנות לעמ<, חלק� א, אנ

כמו שסיפרת, בילדות* לא יכולת  לקבל שו� עזרה בלימודי�.  אולי משו� כ* היה ל* כל כ* 
ועבורי. כמוב�, שתמיד היה לי חדר שכולו שלי. בלימודי� תמיד  חשוב החינו* והתנאי� עבור מודי

וריה, ספרות, ובייחוד מתמטיקה ופיסיקה. אני לא זוכר יכולתי להעזר ב*, א� זה בתנ"*, הסט
יורק, א� איני טועה, טלסקופ. בטלסקופ צפינו המו�. ירח, צדק, טבעות �מתי בדיוק רכשת, בניו

 –שבתאי ... תמיד דאגת להראות, ולהסביר לי אי* הדברי� עובדי�. אני תמיד הייתי סקר� 
  שאלי* אפשר להתקשר ולשאול. כנראה בירושה. כמעט בכל שאלה שעלתה, ידעתי 

). זוהי מכונת תנועה נצחית. מכונה Perpetuum Mobileממ* למדתי על "פרפטואו� מובילה" (
כזו לא רק שאינה צורכת אנרגיה, אלא א, מייצרת אנרגיה. רעיו� זה סותר את חוקי 

ית, ואפילו התרמודינמיקה (הנוכחיי�). למרות זאת הייתי מוקס� מהיופי של רעיו� התנועה הנצח
  הבאתי ל* מספר שירטוטי� של רעיונות לבניית מכונה שכזו. 

כל כ* שמחת כשהלכתי לאוניברסיטה ועשיתי דוקטורט, דבר שלא התאפשר ל*. הביקור האחרו� 
שלי באר-, חודשיי� לפני שהלכת מאיתנו, היה לצור* ראיונות עבודה לאוניברסיטאות. זו היתה 

. נהגתי כל יו� למקו� אחר והייתי עיי, מאד. כדי Skypeו- ל הפע� האחרונה שראיתי אות* מח
  בוקר.�להקל עלי נסעת יו� אחד עד לירושלי� רק כדי לחזור איתי בנסיעה לשדה

את אלו� פיספסת בעשרה ימי�. שאלתי את גיל א� הוא זוכר את סבא שלו�. הוא אמר שכ�. 
אית�". כשאני מסתכל על גיל שאלתי מה הוא זוכר, והוא אמר "את כל הברזלי� שהוא עבד 

ואלו� מתגוששי� היו�, קשה לי לא לחשוב א� ככה נראית� אתה ובנימי�. מזל שבמקרה הזה 
אלו� נראה כמו מישהו שיוכל בקרוב להחזיר מכה אחת אפיי� לאחיו הבכור. אני מקווה שלפחות 

  הטקסט.גיל ואלו� יוכלו לצחוק בעוד מספר שני�, ולהכיר אות* קצת יותר טוב מתו* 

מפליא כיצד אתה זוכר כל כ* הרבה אירועי� מילדות*. אבק הזמ� מכסה הכל. עברו כמעט 
  שנתיי� מאז שעזבת ועדיי� כל כ* קשה לי בלעדי*. אני מניח שנצח הוא זמ� ארו* למדי.

  מתגעגע כל כ*,

  המזיניק, ניב.

14/12/2011 
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 ותאריכי� איל� יוחסי�

  

  הערות  תארי* פטירה  תארי* לידה  ש�

   31.05.1991  15.01.1912  עזריאל בוכבינדר

  תארי* הלידה משוער  04.04.1995  1908  דבורה בוכבינדר

    04.03.2010  18.06.1934  שלו� בוכבינדר

      14.09.1937  בנימי� בוכבינדר

      01.03.1946  מרי� בוכבינדר

      08.12.1949  זהבה כ-

      21.03.1959  מודי בוכבינדר

      16.03.1975  עומר כ-

      01.02.1976  ניב בוכבינדר

      17.01.1977  אס, כ-

      27.07.1978  אפרי� בוכבינדר�עודד

      30.07.1980  רבקה שמעוני�יעל

      23.10.1995  שקד בוכבינדר

      22.10.1997  נדב בוכבינדר

  ב� עודד וכרמית    30.09.2005  יוס, בוכבינדר�אלו�

      28.10.2005  לורה שמעוני�איילה

      01.04.2007  מעי� כ-

      02.09.2007  גיל בוכבינדר

      25.10.2007  בוכבינדר�נוע� (עזריאל)

      02.02.2008  מינה שמעוני�רות

      10.06.2009  אלו� כ-

      05.01.2010  אופיר כ-

  ב� ניב ושרו�    14.03.2010  אלו� בוכבינדר

      05.03.2011  דבורה שמעוני�נעמה

      09.05.2011  אביחי בוכבינדר�עיד�

 

  :דיגיטלית משפחת  בוכבינדר, גרסה איל� יוחסי�
  
 137448831/%D7%9B%D7%A5-tree-family-http://www.myheritage.co.il/site  
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 שלום במסגריה

 שלום, מרים ומודי בקיבוץ

שלום ופנינה, עם דבורה ועזריאל 

 שלום, הספר והזבובים
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        על דאבדין ולא משתכחיןעל דאבדין ולא משתכחיןעל דאבדין ולא משתכחיןעל דאבדין ולא משתכחין    חבלחבלחבלחבל

        (סנהדרין קי"א א)(סנהדרין קי"א א)(סנהדרין קי"א א)(סנהדרין קי"א א)
 

        חבל על אלו שאבדו ואינם נמצאים (כאן איתנו)חבל על אלו שאבדו ואינם נמצאים (כאן איתנו)חבל על אלו שאבדו ואינם נמצאים (כאן איתנו)חבל על אלו שאבדו ואינם נמצאים (כאן איתנו)    ––––מארמית מארמית מארמית מארמית 
  

  


