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        פתח דברפתח דברפתח דברפתח דבר

  

 בי� הדורות החוט המקשר בי� הדורות הול$ ונמתח ככל שהפער

קרובי� וידועי� לי יותר מאשר , של אמי החייה וזיכרונותי. גדל

בי� , הנוחיינו יר אותנו ואת אול� הדבר המגד. אלו של א� סבתי

חייה� של קודמינו . מקומנו באיל� היוחסי� המשפחתי, השאר

  .מהווי� את רצפת חיינו אנו

משפחתה , הסיפור המובא בספר זה מיועד בראש ובראשונה לנו

א$ ג� קורא מ� השורה ימצא עניי� בסיפורה של , של רותה נדלר

  .מדינת ישראלנערה ואישה צעירה בשני� שלפני הקמת , ילדה

סיפורה של רות נדלר שזור בסיפורה של אר� ישראל בשני� 

חייה� של תושבי השכונה הפתח . שלפני הקמת המדינה

כול� , ופועל� של חברי המחתרות" מחנה יהודה"תקוואית 

  .מלווי� את קורותיה של המספרת מנקודת מבט אישית ופנימית

וע על ילדותה נכדי� וניני� סקרני� לשמ, בחלו& השני�, כיו�

  .עבר הכרו$ בחייה� שלה�, ועברה של סבתא רותה

  

  ,באהבה לסבתא

  

� קנדלקנדלקנדלקנדל((((תמר דקל תמר דקל תמר דקל תמר דקל          � � �        ))))נדלרנדלרנדלרנדלר
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 מבואמבואמבואמבוא

  

מתנה יוספה הביאה לי בתי הבכורה  2004בראשו� לינואר שנת 

אנחנו ילדיי$ רוצי� , מהיו�כי ואמרה לי , לוח מקסי� לכתיבה –

� מהשורשי �זיכרוכדי שיהיה לנו , שתכתבי לנו את תולדות חיי$

ובני משפחת  ,של אבי משפחתו, יק'נצשל בני משפחת גורודֶ 

מלאו לי  עת הבאות, דר$ אגב. ה של אמיתמשפח ,קירְס יקָ 1

  . וחמש שני�שבעי� 

  

אבל , אינני יודעת א� אוכל לזכור את כל תולדות חיי לפי הסדר

  !כי�העור וידאג אתלז
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        משפחתה של אמימשפחתה של אמימשפחתה של אמימשפחתה של אמי

  

של  הסבת מצדמ� משפחת קאופבמשפחת פיקרסקי ראשיתה של 

, מטֶשהמשפחתה של אינני יודעת באיזו שנה בדיוק הגיעה  .אמי

בעיר העתיקה  והתיישבא$ ע� בוא� , לאר� ,סבתה של אמי

, של סבתא מטֶשה היה הרב הראשי באודסה אביה. בירושלי�

לו  א$, מצבו הכלכלי היה טוב מאוד. הרב זלמ� ושמו היה

הרב . לאחר נישואיה� עשר שני�כלא היו לו ילדי� ולאשתו 

. לאר� ישראל ויעל �ה, שא� אשתו תלד לו תינוקנדר זלמ� נדר 

. מטֶשה � הבכורהה� ילדו את בתמהר מאוד אחר כ$ ואכ� 

ה� עלו לאר� בעלייה , הייתה בת שבעה חודשי� מטֶשהכאשר 

אחרי הולדת סבתא . הראשונה וגרו בעיר העתיקה בירושלי�

הייתה בת  מטֶשהכאשר סבתא . �ילדי 10נולדו לה� עוד , מטֶשה

ופמ� וה� עברו ארב יהושע קהשיאו אותה ל, שש עשרה

 מטֶשהו יהושעל .בירושלי�" מאה שערי�"שכונת ב התגוררל

ֶריזיל , שמות הבנות סימה. שלוש בנות וב� נולדו קאופמ�

זליק קאופמ� היה . סבתי ההייתסימה . וש� הב� ֶזליק, וִהיְנִדיל

נולדו לו שלוש בנות ועל כ� הש� , אר�ב" מרי�והש"מראשוני 

  . קאופמ� לא זכה להמש$ במשפחה

  

 יחיתנו אותה ע� סב, בת שש עשרה ההייתכאשר סבתא סימה 

סבא יצחק היה יתו� . יצחק פיקרסקי שהיה ב� שבע עשרה

במש$ היו� . ובה ג� יש�, ולמד בישיבה בעיר העתיקה, מהוריו

סבי היה צור& . עבד אצל צור& זהב ואצלו למד את המקצוע

כאשר הגיע . הזהב המעולה ביותר באר� באות� ימי�
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צאו מ� , ואמר ליהודי� שגרו בעיר העתיקה, מונטיפיורי לאר�

חלק� נסעו לצפו� האר� והקימו , החומות והתפזרו בכל האר�

חלק� הקימו את נווה שאנני� מחו� לחומת העיר , את ראש פינה

מיפו עברו . רכז האר�וסבתי וסבי עברו ליפו שבמ, ירושלי�

בימי� . 1900נחמה בשנת  אמיש� נולדה , לשכונת נווה צדק

כאשר . הה� שלטו הטורקי� באר� והחיי� לא היו קלי�

וגנרל אלנבי נכנס ע� חייליו לתל אביב , האנגלי� פלשו לאר�

דבר ראשו� הוא שאל את אנשי המקו� א� ה� , הקטנה והצנועה

אמרו לו . לאשתו מאר� ישראליודעי� היכ� אפשר לקנות מתנות 

ואפשר ש� , כי בנווה צדק גר צור& שיוצר דברי� נפלאי� מזהב

, מוב� שהוא ביקש שייקחו אותו לצור& הלז. להזמי� מה שרוצי�

באות� . ותיכ& הזמי� לאשתו תכשיטי זהב מ� הצור& שהיה סבי

 ,ע� המכונות המשוכללות ,לא היו כל החידושי� של ימינו ימי�

שנשאר ברווקותו  דודי חיי�, יד ימינוסבי ו, תכשיטי�את רוב הו

  . יצרו לבד� ובידיה�, והתגורר בדירת חדר קטנה בנווה צדק

, נחמה, חיי�: וה�, לסבי וסבתי היו ארבעה בני� ושתי בנות

מנח� ויוס& למדו יחדיו באותה . ואהרו�, יהודית, יוס&, מנח�

היה שכאשר  סיפור ידוע במשפחתנו. הכיתה בבית הספר היסודי

והמורה , נהג יוס& להרי� את ידו, המורה שאל שאלה בכיתה

ועל כ� , שמח מאוד על כי יוס& מצביע ורוצה לענות על שאלתו

היה יוס& , א$ כאשר נת� לו המורה את רשות הדיבור. פנה אליו

איני יודע את התשובה א$ א� תשאל את אחי מנח� הוא : "אומר

וכחודש לאחר , שני� ספורות יהודית נפטרה לפני !".יענה ל$

כיו� , מותה נפטר בעלה דב צרפי� וה� בני קרוב למאה שני�

   .90והוא ב� אהרו�  ידוד נמצא בי� החיי� רק
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        משפחתו של אבימשפחתו של אבימשפחתו של אבימשפחתו של אבי

  

סבי ואחיו  1.גרו ביפו ,יק'משפחת גורודנצ, בני משפחתו של אבי

סבי יהושע וסבתי . במקצוע� היו חמישה אחי� אשר היו נגרי�

. והתאומי� מרי� ויעקב, אלישבע: שלושה ילדי� גידלו, מרגלית

אלישבע התחתנה ע� ראוב� חצרוני וה�  תידוד. יעקב היה אבי

אשר היה , של6דודה מרי� התחתנה ע� אבנר ְש . גרו בנווה צדק

ואשר סב המשפחה היה , נכד למשפחת שלוש שהגיעו ממרוקו

בנו  משפחת שלוש ג�. זה שהקי� את הבנק הראשו� בנווה צדק

אשר בו למדה אמי , וג� בית ספר לבנות, בית כנסת מפואר

  .נחמה

באות� שני� נבנתה תל אביב . יק'אמי התחתנה ע� יעקב גורודנצ

, הוריי גרו בסו& רחוב הרב קוק. הקטנה ואמי עברה לגור ש�

אינני (סבי וסבתי גרו באמצע רחוב הרב קוק . קרוב מאוד לי�

, יב הקטנה נולדו אחי אברה�בתל אב). זוכרת את מספרי הבתי�

עברה , כאשר הייתי בת שנה. אלי ואני רות, פרסיה, רוניהא

  .לשכונת מחנה יהודה, התקוומשפחתי לפתח 

        

                                                 
1
הוא הסבא  ראחדוד וב� . הינדל, התחת� ע� הדודה של אמי ב� דוד של אבי  

שהתגורר בשכונת מונטיפיורי  דוד נוס&וב� . של המורה מרי� בלאו ספקטור
  .ש� ה� נמצאי� עד היו�, נסע ע� כל משפחתו לדרו� אפריקה, של תל אביב
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        הוריהוריהוריהורינישואי נישואי נישואי נישואי 

  

ק היה ב� לאחת המשפחות האצילות בתל 'אבי יעקב גורדנצי

אביה היה אמ� , אמי נחמה פיקרסקי גרה בנווה צדק .אביב

אבנר שלוש היה מזמי�  ,אורסי�הוריי היו מכש. בצורפות

סבא יצחק הכי� ו, אצל אביה של אמי תכשיטי� לארוסתו מרי�

בניי� בו  ,י התחתנו בבית מלו� ביפויהור. הכל כפול ג� לנחמה

  .לאחר מכ�� "השק שכ�

  

        לידתילידתילידתילידתי

  

לפני שנולדתי נסע אבי לדרו� אפריקה בפע� ? ואי$ אני נולדתי

מי סיפרה לי שלפני ראש א. הראשונה וע� שובו הרו אותי הוריי

סבתי הזמינה את אמי ומשפחתה לחגוג , 1928השנה של שנת 

משפחתי אז גרה בתל אביב הקטנה . את החג אצלה בנוה צדק

אבי וכל , וכאשר, כל המשפחה הגיעה לסבתי. ברחוב הרב קוק

לכי : "אמי נישה אל סבתי ואמרה לה, הבני� הלכו לבית הכנסת

למיילדת ". ה שאני הולכת ללדתאני מרגיש, תקראי למיילדת

וכ$ נולדתי לפני שהמתפללי�  ".קו8ָשְרֶקה"קראו באידיש 

אבי . אני כבר שכבתי ליד אמי במיטה, וכשהגיעו, הגיעו הביתה

כי לא נולדתי , אינני יודעת למה, החליט לקרוא לי רות

  .ואחיותיי ייאבי היה זה שנת� את השמות לכל אח. בשבועות
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        ודהודהודהודההמעבר למחנה יההמעבר למחנה יההמעבר למחנה יההמעבר למחנה יה

  

איני זוכרת א� היה ב� ( סבי יצחק פיקרסקיקרוב משפחתו של 

הגיע לבקר , ל והתעשר ש� מאוד"אשר חי בחו) דוד או דוד

רבות בשכונת מחנה יהודה בפתח אדמות  באר� וקנה לסבי

כאשר הגענו לגור במחנה . בי� כל ילדיו סבי אות� חילק, תקוה

. ת בשכונהאנחנו היינו המשפחה האשכנזית השלישי, יהודה

אהובה קלמ� ; שתי המשפחות הנוספות היו ממשפחת שנידמסר

 הואחיה צמח שנידמסר שהיה נשוי לאסתר אשר היית, ידמסרנש

 ההיית, כחמישי� מטרי� מבתינו. ממשפחה ירושלמית ותיקה

". משק הפועלות"שכונה שנקראה עמק השבע והיא גבלה ב

ת בעמק שבע גרו רק משפחות אשכנזיות שהספיקו לצא

ה� לא התחברו ע� . מאירופה לפני מלחמת העול� השנייה

האשכנזי� של שכונת עמק . התימני� של שכונת מחנה יהודה

רוב , בזמנו. י"שבע השתייכו למחנה השמאל הפוליטי של מפא

מדוע . בוטינסקי'התימני� של שכונת מחנה יהודה היו מאנשי ז

הנוער אחוז גדול מ, משו� שבמש$ השני�, אני מספרת כל זה

הנוער עזב את הבית ועבר לחיות . י"עברו למחנה מפא

א� בלימודי� גבוהי� או , וג� פיתחו את עצמ�, בקיבוצי�

? מדוע כל זה קרה. בלימודי מקצוע שיעזור לה� להתקד� בחיי�

שלחו , השהיה במרכז פתח תקוו, מהצרי& של הנוער העובד

י "מפא ובשכונה שלנו הקימו צרי& של. מדריכי� למחנה יהודה

שיפצו אותו והוא , עד היו� הצרי& קיי�(בדיוק מול הבית שלנו 

, המדריכי� היו אוספי� את הנוער). הפ$ לחנות גדולה

, שכדאי לה� להצטר& לאחד הקיבוצי� אות� שכנעי�ומ
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ש� יעבדו חצי יו� , שברצונ�וביכולת� לבחור באיזה קיבו� 

בי� הצטרפו זה מצא ח� בעיניה� ובני נוער ר. וחצי יו� ילמדו

חלק מהנוער הצטר& . כ$ נקרא מבצע זה, לעליית הנוער

, ע� ידע רב, אחרי מלחמת השחרור חזרו כול� הביתה. ח"לפלמ

וחלק� המשי$ , חלק� קיבלו תפקידי� בכירי� בהסתדרות

אני . 'רואי חשבו� וכו, ללמוד וכ$ ה� שבו לשכונה כעורכי די�

אחת , משפחות הכרתי שתי בנות שנשארו בקיבו� וש� הקימו

השכונה שלי , בכל אופ�. מה� אפילו כתבה ספר על אות� ימי�

לא ראינו את אנשי המשטרה  ומעול� ,פשעאלימות ולא ידעה 

  .באי� לבקר בה
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        ילדותי במחנה יהודהילדותי במחנה יהודהילדותי במחנה יהודהילדותי במחנה יהודה

  

ת מחנה יהודה בפתח הגעתי לשכונר שאהייתי בת שנה כ, כאמור

הג� שלי היה  .הילדי� ג�ב שנותיימתחילי� מ יזיכרונותיו, תקווה

המשפחה שגבלה מצד אחד של  ההייתאשר , בבית משפחת יוֶע�

על משפחת בוטל . משפחת בוֶטל ההייתמ� הצד השני . ביתנו

לא� . במשפחת יוע� היו הורי� לב� ושתי בנות. אכתוב בהמש$

ואפילו , המשפחה קראו שולמית והיא התיידדה מאוד ע� אמי

י� בה� עבדה כל אותה למדה בבתי האשכנז ,דיברה אידיש

ואכ� כמו . לבנה קראו אברה� ולבנותיה מרי� ורחל. חייה

ילדי לא ינקו בתי� בפתח : "ששולמית תמיד נהגה לומר לאמי

ואכ� אברה� עזב את ". אני אעשה הכל בכדי שה� ילמדו, התקוו

מרי� . י"וקיבל תפקיד בכיר בהסתדרות של מפא, ל"מחתרת האצ

אחות כ הוכשרה, י�למדה בבית חולי� הדסה שבירושל

ורחל . בירושלי� וניהלה מחלקה בבית חולי� הדסה, מוסמכת

  . והפכה מורה סיימה סמינר מורות

 ההייתיונה ; שבבית משפחת יוע� מג� יונה נשוב למה שזכור לי

ובכדי להגיע , בשכונה גננת שהגיע מתל אביב ללמד אצלנו

כאשר . היה עליה לעבור דר$ לא קלה מדי יו� ביומו, לשכונתנו

, התקוומרכז פתח שהביאה מתל אביב לירדה מהאוטובוס 

בכדי , ובחור& אפילו יותר, ללכת ברגל לפחות שעה נאלצה

רק חול וחול ובחור& , סלולי� לא היו כבישי�. להגיע לשכונה

  .מ� הממטרי� לא היה איפה להסתתר, כאשר ירד גש�
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אוד אבל אני מ. הציפו את כל השכונה 2"ָהָשָלִלי�", בחור&

, חנוכה חגיאני זוכרת את החגיגות של . אהבתי ללכת לג� יונה

 ביתנועל יד ? ולמה.   ג בעומר"והכי הכי את ל, פסח, פורי�

אנחנו הילדי� קראנו . סאיקליפטורחבה גדולה של עצי  ההיית

 ללוקחת אותנו א ההייתהגננת יונה , ג בעומר"כל ל". היער"לזה 

וכולנו היינו חוזרי� , וקשת ח�  לבנותומלמדת אותנו  "היער"

 �בשנה השנייה שלי בג. ינוהביתה מאושרי� ע� ח� וקשת ביד

חזרתי הביתה , ג בעומר"כאשר נחגג ל, יונה ואני כבר בת חמש

, רותה: "אני שומעת את אמי אומרת לי. בשמחה ע� הח� וקשת

. אחותי וכ$ הכירו לי את אפרת". בואי תכירי את אחות$ הקטנה

, ָמְכנס, ל שמה של בתו של אחד מעשירי העיראפרת נקראה ע

ואבי אמר שהוא יקרא לבתו , שהיה בעליה� של פרדסי� רבי�

... בתו של ָמְכנס וכ$ תהיה ג� אפרת עשירה כמוה כפי שנקראת

, מאברה� ועד מרגלית, אמי מעול� לא הלכה ללדת בבית חולי�

טיפת  ההייתדירה שבה  ההייתבשכונה . היא ילדה תמיד בבית

הרופאה . ג� המיילדת ההייתהרופאה . רופא ואחות, חלב

בתה של הרופאה , דר$ אגב(ומשפחתה הגיעו מבולגריה 

  ).שמואל בכר, התחתנה ע� ב� השכונה

את הזמירות  לשמוע בה� אהבתי, בבוקר שבתימי אני זוכרת את 

וכאשר ). בית סבי נו לבי�רק קיר חצ� בי� בית(מפי סבי יצחק 

ואמי הייתה , כבר היה ערו$ �השולח, ת הכנסתאבי היה חוזר מבי

וכל , מוציאה את הֵקָגֶלה ע� הקישקה הממולאת מ� התנור

                                                 
2
זכור לי סיפור על טרגדיה  .ואדיות הינ� לי�לָ ָש , מכא�. ואדי משמעול לָ ָש   

מהכפר הערבי , ילדה קטנה בת שבע או שמונה: שהתרחשה בשלל
וביו� , שבשכנותנו נהגה להסתובב בי� בתי היהודי� בשכונה ולמכור ביצי�

  .חור& גשו� אחד היא התחשמלה מכבל חשמל רופ& ומתה בשלל
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המשפחה הייתה יושבת מסביב לשלח� ונהנית מ� הקידוש ומכל 

  .מטעמי אמי

, בסו& שנות השלושי� נבנתה שכונה קטנה צמודה לשכונה שלנו

 בהשלא גרו מכיוו� , אינני יודעת למה, שנקראה שכונת הגרמני�

כי א� עולי� שהגיעו לפני פרו� מלחמת העול� השנייה , גרמני�

 –כמו כ� גרה בשכונה משפחה אחת צברית . מרומניה ומפולי�

את בית הכנסת האשכנזי הקי� ש� יהודי עשיר . משפחת ֶסָגל

בבית . ולו ב� יחיד אשר היה ב� מאומ�, שנקרא אדו� ;ז6ב

        . תפלללהי אב נהג , בשכונת הגרמני�הכנסת 
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        אאאא""""פיקפיקפיקפיק    לימודיי בבית הספרלימודיי בבית הספרלימודיי בבית הספרלימודיי בבית הספר

  

בבית ספר , רשמו אותי לכיתה אל&, כאשר הגעתי לגיל שש

ברחבי שזוהי חברת יהודי� בפלסטי� שרכשה אדמות , "א"1ִיקָ "

למדו  ואחיותיי ייכל אח 3.עוד לפני קר� קיימת לישראלהאר� 

, למורה שלי קראו המורה רחל ָחַז�. יחד עמי בבית הספר הזה

אדיבה , עדינה, מקסימה ההייתהמורה . נהל נקרא אדו� חיו�והמ

. ..�מפחדיאבל בחיי לא האמנתי שממנהל כל כ$ , וחייכנית

 די היהאבל , הוא לא כעס ולא צעק מעול�, אינני יודעת מדוע

מוב� שאחי אברה� היה ראש . חיל ורעדה אחזו ביו, במראהו

ר יחד יחד הלכנו לבית הספר והשתדלנו לחזו. השבט שלנו

  . הביתה

אני זוכרת שבחנוכה היו מסיבות מקסימות ואמי טיגנה סופגניות 

וכל אחד היה מקבל , ובזקה למעלה קצת סוכר, מאוד מיוחדות

ג� לקראת חג השבועות היו מכיני� לי . את המנה שלו לכיתתו

בימי� . אבל החגיגה לא נמשכה הרבה זמ�.  פירותשפע טנא ע� 

אינני יודעת בדיוק כמה עלה , ה כס&ללמוד בבית הספר על, הה�

אבל אנחנו היינו חמישה אחי� שצרי$ היה לשל� , לכל תלמיד

אד� מקסי� ממשפחה , ראש העיר שלנו היה מר שטמפר. עבור�

ואשתו , מנהל מחלקת החינו$ היה מר 1ְֶסט. מאוד ותיקה באר�

חודשי� מדי כמה . את אחד מבתי הספר שהיו אז במושבה ניהלה

                                                 
3
�  אאאא""""פיקפיקפיקפיק   Palestine Jewish Colonization Association . חברה

להתיישבות יהודית באר� ישראל שהוקמה על ידי הברו� אדמונד דה 
על ידי הברו�  1885ה ``א הוק� בשנת תרמ``בית חינו$ פיק. רוטשילד
, הופקד ניהולו של בית הספר בידי דוד חיו�  1905ה ``בשנת תרס. רוטשילד

יברלי והסב את בית הספר לבית ספר פדגוג שדגל בחינו$ לאומי ציוני ל
   .מעורב
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מר פסט לבית הספר ונות� לכל מורה את רשימת  היה מגיע

והמורה היה צרי$ , הכס&התלמידי� שלא שילמו לעירייה את 

ולשלוח אות� הביתה עד שהוריה� , להקריא את שמות הילדי�

היה נכנס , אבל אחי אברה� היה רואה את מר פסט מגיע. ישלמו

ואומר לנו שניקח את הילקוטי� ונברח , לכיתות בה� למדנו

אחי לא רצה שנתבייש בפני התלמידי� כאשר מעיפי� . תההבי

  . אותנו הביתה
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        בושתיבושתיבושתיבושתי

  

בבתי הספר של . דבר נוס& לספר ברצונילפני שאמשי$ 

בכל בתי , ז בניס�"בתארי$ כ, היה נהוג פע� בשנה, שבהוהמ

לאנדרטה  לצעוד ע� זרי פרחי�, חרדיי� ורגילי�, דתיי�, הספר

להניח ש� את זרי הפרחי� ו, הישנה ההעיריישעמדה ברחבת 

לזכר� של כל ההרוגי� שנפלו בעת שעמדו ושמרו על המושבה 

. ה ויהוד לכבוש את המושבה'מהפורעי� הערבי� שבאו מפג

במש$ הזמ� . כעיר התקווהכריזו על פתח  באות� ימי� טר�

ז בניס� "ואחרי השואה קבעו שתארי$ כ, החיי� עשו את שלה�

גי השואה שלא ידוע תארי$ יהיה ג� יו� הקדיש על כל הרו

כי בתארי$ זה היה ג� יו� , אני מספרת את כל זה מדועו. הריגת�

הרחוב שבו אני גרה כבר למעלה , צחוק הגורל(הבושה שלי 

ולמה כוונתי בבושה ). ז בניס�"שני� נקרא כ חמשמחמישי� ו

אמי הלכה לעירייה לרשו� אותי לבית , תחילת שנה מדי ;שלי

א עברתי "מפיק ,לכ�. במושבה כס& טמעהספר שעולה הכי 

שהיה בית ספר חדש של מפלגת  "עובדי�� ילדי"בית הספר ל

�בית"ומש� לבית ספר , למש$ שנת לימודי� אחת העבודה

היה בית ש משו�, "עובדי��ילדי"שהיה הקיצוני ביותר ל "יעקב

 כ$כי החרדי� חשבו שעל ידי , לא עלה כס&וספר חרדי שכמעט 

למשו$ תלמידי� ה� יצליחו , יעלו כס& שהלימודי� כמעט לא

מוב� . ז בניס�"אחזור בחזרה לתארי$ כ 4.לדת �תולקרב או

                                                 
4
שהוקמה , בית יעקב הוא שמה של רשת בתי ספר לחינו$ חרדי לבנות  

בשני� הראשונות  .ומונה עשרות סניפי� ברחבי האר� 1918�בפולי� ב
בתי הספר של בית יעקב ". אגודת ישראל"להקמתה הייתה ידועה הרשת ג� כ
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, בשנה מסוימת באיזה בית ספר למדתי בתארי$ זה קשרלא לש

ומוב� שתלמידי� , תמיד צעדתי ע� זר פרחי� לקראת האנדרטה

אני . ראו אותי בבית ספר אחר תמיד, עימ� למדתי בשנה שעברה

הייתי מסובבת את הראש ומקווה שלא יכירו , ישתימאוד התבי

  . אותי

שאחרי כמה שני� , לי לגבי משפחת פסטשהנקמה הקטנה אבל 

וכל המשפחה סולקה , פסט במעילה גדולה' נתפשה גב

  . מעבודת� כעובדי עירייה

בית ספר  אשדווקכי אינני יודעת אי$ זה , אולי זה צחוק הגורל

לא  מעול�. אותי לכל הכיווני�כל כ$ חרדי עשה לי טוב ופיתח 

תמיד הרגשתי רגשי , הייתי מלכת הכיתה וג� לא המצטיינת

 "בית יעקב"אבל בבית הספר . אינני יודעת למה. נחיתות

המורה . הרגשתי שאני יכולה להצליח א� אקח את עצמי בידיי�

דודה . מורה מקסימה וג� יפה, שרה קרלי�' גב ההייתהבכירה 

  . בבני ברק" 1וֶנִבי�"את ישיבת  איש שהקי��היה החזו�

  .ספר על ימי לימודייעוד אחזור ל

                                                                                 
לצד הקניית , ובניית אישיות� התורניתשמי� דגש על חינוכ� של התלמידות 

  .השכלה כללית רחבה
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 נסיעתו של אבינסיעתו של אבינסיעתו של אבינסיעתו של אבי

  

לא . מבחינה כלכליתמאוד המצב באר� היה קשה  1937בשנת 

בתקווה שש� , ואבי החליט לנסוע לדרו� אפריקה, עבודה ההיית

וכ$ לסייע , שזה היה מקצועו ,יצליח למצוא עבודה בנגרות

ג� . אני רואה זאת כעובד זר באר� לא לוכיו� . בפרנסת הבית

הפע�  ההייתכ$ שזו , לפני שנולדתי אבי נסע לדרו� אפריקה

. בירתה הכלכלית של דרו� אפריקה, נסע ליוהנסבורג בה ההשניי

. עול� תשעומדת לפרו� מלחמ רבאוויכבר הורגש  1937בשנת 

 $א, לא היה רדיובשכונה  אישלולמעשה  ,לנו בבית לא היה רדיו

כת לל נהגהאמי . י שהיה מול ביתנו כ� היה רדיו"סני& מפאב

קשיבה הבצד ו העמד, אחר הצהריי� לש� בער$ בשעה ארבע

יושבת איתנו הילדי� ומסבירה מה  ההייתוכאשר חזרה , לחדשות

, יל ראש ממשלת אנגליה'רצ'מה אומר צ; עול�רחבי הב מתרחש

ת כתבת אמי יכלה להיו. מברלי� שר החו� האנגלי'ומה אמר צ

במצב הפוליטי מאוד מעניי� שג� אני מתעניינת . חדשות מעולה

  . באר� ויכולה לצטט מה אמר הכתב הזה או השני

בער$ ביולי או , בחודשי הקי�אבי נסע ליוהנסבורג ; נחזור לאבי

 עדיי� היה, אני זוכרת שכולנו התעוררנו מוקד� בבוקר. באוגוסט

 וואנ תוהגיע ע� עגל ,השכ� שלנו, זכריה גלוסקא. חשו$ בחו�

כאשר . על העגלה יוו לאבי לשי� את מזוודותסייענהילדי� 

ראינו התקהלות אנשי� מחו� לבית משפחת , העמסנו את העגלה

הלכנו לשאול מדוע עומדי� ש� אנשי� רבי� בשעה כה , בוטל

וכ$ נודע לנו שאביו של זכריה בוטל נפטר , מוקדמת לפנות בוקר

ש� עלה על , אותו עד ראש העי� גלוסקא לקח. באותו לילה
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אשר  יהאוניומש� הוא עלה על , לקנטרה שבמצרי� הרכבת

כאשר אבי נסע הוא ידע שאמי . עד דרו� אפריקה הביאה אותו

ביקש אבי ג� . חודשי� כשלושהעוד בוהלידה צפויה , בהריו�

הוא רוצה שיקראו לה מרגלית על ש� , בת יוולדשא� ת מאמי

כמעט שנתיי� . נולדה אחותי מרגלית, 1937בסו& דצמבר . אמו

  .פרצה מלחמת העול� השנייה אחר כ$
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        הצלחותיי בבית הספרהצלחותיי בבית הספרהצלחותיי בבית הספרהצלחותיי בבית הספר

        

קיבלנו מכתבי� וכס&  ביוהנסבורגבמהל$ שהותו של אבי 

סכו� כס& שנחשב , לירות מדי חודש 25הוא שלח לנו  .מאבא

משכורתו של זכריה בוטל שהיה נוטר (גבוה באות� ימי� 

א$ עדיי� הספיק , )לירות בחודש 25הייתה  ,והשתכר יפה יחסית

תי מעול� לא סיפרתי לבנות בכית .הכס& רק בדוחק למשפחתנו

 ;בביתאינו כי אבי , בו למדתי" בית יעקב"בבית הספר 

עובד ומפרנס את , היה מוב� לה� שאבי בבית. בכ$ התביישתי

  . המשפחה

ומה משמעות  .שומרי מסורת כי א�, בבית לא היינו דתיי�

, בשבתות אז מוב� שהוא לא ניג�, רדיו לא היה בבית :ברהד

אני בטוחה . ג� לא נסענו בשבתש מכא�אוטו לא היה לנו 

דבר וכול� הניחו שאנו שומרי�  כ$כיתה לא ידעו מל חברותייש

אבל א� המורות , על הלכות הדת בדיוק בפי שנהגו בבתיה� ה�

  . ידעו אינני יודעת

חגגו את האירוע , בבני ברק ישיבהכאשר החזו� איש פתח את 

 לישיבה בבני ברקהגיעו כחלק מ� החגיגות . במש$ שבוע ימי�

פתיחת  בירכו עלמי� וונאנשאו , בחורי ישיבה מכל האר�

של רשת ספר הבדר$ כלל מבתי , בנות הגיעופע� מדי ו. ישיבהה

ו כאשר הגיע תור. של הרשת סמינרי� למורותהמ או "בית יעקב"

, לשלוח נציגה לשאת נאו� התקוומפתח  בית הספר שלנו של

ואמרה שאני נבחרתי לנאו� לכבוד , קראה לי המורה שרה קרלי�

לצור$  לכתוב עלייותהיתי מה , מאוד התרגשתי. פתיחת הישיבה

כל מיני ו, בנאומי� דברי תורה על פי רוב נהגו לשלב. הנאו�



 26

, מכיוו� שלא באתי מבית דתי חרדי א$, ברכות מרבני� גדולי�

יגשתי לתלמידה נ, אבל לא התייאשתי. נושא זהייתי חלשה בה

, מאוד ידעתי שהיא מבית חרדישלמדה כיתה מעליי אשר 

ואביה  חיה זכור לי ששמה היה. לעשותוהתייעצתי איתה מה 

ברחבי  עבד בגיוס תרומות לישיבות באר� וֵהרבה בנסיעות

 ערבשעות הש� ישבנו עד הזמינה אותי לביתה היא , העול�

קראו לי הנאו� למחרת . ויחד סגננו את הנאו� שלי, אוחרותהמ

שהבאתי כבוד לבית על , לחדר המורות ושבחו וברכו אותי

  . ספרנו

אשר דוד ילי� מבית הספר קיבל חוזר ', כאשר הגעתי לכיתה ח

 בו נתבקשו כל, בירושלי�הארצית היה מנהל מחלקת החינו$ 

היה החיבור נושא . לכתוב חיבורבאר� ' תלמידי כיתות ח

ואני כתבתי את חיבורי על כלבנו  כל תלמיד כראות עיניו, חופשי

, רינו אני קיבלתי את הפרס הראשו�מבית ספ. "כלב"שנקרא 

  . חתימת ידו של דוד ילי�ב$ ע� ברכה "תנ אשר היה ספר

$ "מורתי לתנ. לא תמיד קיבלתי פרסי� על למדנותי וסקרנותי

א$ , ראש ישיבה בבני ברקהיא הייתה נשואה ל, נקראה יהודית

לדעתי לא הייתה חכמה גדולה בתורה ולימדה אותנו את סיפורי 

באחד משיעוריה הצבעתי . $ בצורה פשטנית ולא מעמיקה"התנ

$ יש שבעי� פני� ונית� "י שלתנ"ואמרתי שקראתי אצל רש

לפרש את סיפוריו באופני� רבי� ומגווני� ולא רק כפי שהיא 

דית התלוננה עליי לשרה קרלי� אשר המורה יהו. לימדה אותנו

אל , א� את רוצה לקנות בשר: "הזמינה אותי לשיחה ואמרה לי

". תלכי אל הסנדלר וא� את באה לאטליז אל תקני נעליי�
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עליי לקבל את , "בית יעקב"כוונתה הייתה שא� אני לומדת ב

  .הדברי� כדבר� ולא לפקפק במוריי
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        <וֶטל<וֶטל<וֶטל<וֶטלחברתי שרה חברתי שרה חברתי שרה חברתי שרה 

  

 <וֶטלמשפחת . שביתה גבל ע� ביתנו <וֶטלנחזור למשפחת  כעת

, דוד, יהודית, והילדי� שרה, אמא לאה, את אבא זכריה הכלל

שרה . שאינני זוכרת את שמונוס& אילנה ועוד ילד , שמעו�, רינה

יו�  מדי . "בית יעקב"חברה טובה שלי ולמדנו יחד ב ההיית

, נוטרזכריה היה אבי המשפחה . לבית הספר יוהיינו הולכות יחד

אנגלי� ה, כידוע? נוטר באות� ימי�עבודת הומהי משמעות 

הגנה ולא מחתרות הלא הכירו בש כמוב�ו, עדיי� משלו באר�

� אבל הנוטרי� הוכרו כליגלי�. י"ל או בלח"באצ, ח"בפלמ 

 הרובהורכבה בש, משטרה האנגליתה סייעו בידיוה� , חוקיי�

היה ר שדב, לאה לא עבדהא� המשפחה . י�יאנגלמאזרחי� 

בכל בוקר יצאו לעבודה כל ש משו�, באות� ימי�חריג  מעט

פרדסי� והנשי� לנקות את עבודה בהגברי� ל, תושבי השכונה

אחת  ההייתלאה . התקוופתח מרכז העיר בתי האשכנזי� ב

את ו, הבית היה נוצ�. מימיי שהכרתיביותר הנשי� הנקיות 

 ,מבריקהלבנה ו ההייתהכביסה  :על הגג נהגה לתלותהכביסה 

מהבית . נעשה בידהכל , לא היו מכונות כביסה וכמוב� שבזמנו

וזה , להיות ש�מאוד הבתי א. ריח נהדר של אוכל תמיד נישא

 את שיעורי י�הכלו יויחד ואני נהגנו לשבתשרה . י השניהיה בית

עי� שכונת ב ממוק� היה נושל הנוטרי� באזור �משרד. הבית

אני ושרה היינו מביאות , הישניכאשר זכריה עבד משמרת . גני�

, ואת האוכל הוא אכל במשרד. מכינה ההייתלו אוכל שלאה 

בי� עי� גני�  הוצבשההיה הול$ לעמדת השמירה  מכ�אחר לו

אותה עמדה . בכדי שלא יסתננו לאר� מסתנני�, ה'כפר פגבי� ל
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בי� ביתי ברחוב עומדת היו� בי� אול� הספורט ברחוב פיָחס ו

פתח העיר זכריה את פרס יקיר יותר קיבל מאוחר . ז בניס�"כ

אשתו נפטרה ולאה , נהרג בתאונת דרכי� על יד ביתו הוא. התקוו

ג� גדול על ש� לאה וזכריה  בשטח בית�יו� נמצא כ. אחריו

 ירדו, שתי בנותיה והנכדי�יחד ע� , חברתי ובעלה שרה. בוטל

בעלה של שרה נפטר . נשאר באר� בנ�. לאמריקה מהאר�

הוא . אר�לקבורה בוהמשפחה הביאה את גופתו  ,באמריקה

לי . ל"ל משו� שהיה חבר אצ"נקבר בחלקה של הרוגי האצ

אנחנו מטלפנות אחת לשנייה , ולשרה יש קשרי� עד היו�

  . וכשהיא מגיעה לאר� אנו נפגשות
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        חברתי פסיה גר&חברתי פסיה גר&חברתי פסיה גר&חברתי פסיה גר&

  

. עד היו� הזהנוספת יש לי חברה  "בית יעקב"מבית ספר 

אביה שמואל גר& היה איש . לבית גר& פמ�קוראי� לה פסיה רי

הוא ייסד את בית הכנסת . התקוובפתח מאוד ציבור מכובד 

וכל , התקווהגדול בחובבי ציו� והקי� את בית הקברות של פתח 

חנות לחומרי בניי� שהוא  ההייתלשמואל גר& . בהתנדבות אתז

, כאשר אשתו הראשונה נפטרה. ובנו מרדכי התפרנסו ממנה

, ילידת ירושלי� ההייתשל פסיה אשר  האמ ע� ואלהתחת� שמ

לאחר מות אמה . ולאחר שהתחתנו נולדה פסיה, אלמנה ע� בת

, לאחר מותו של אביה. התחת� אביה בשלישית, של פסיה

אלמנתו חיה באותו בית הורי� שבו התגוררה אמו של חיי� 

וכאשר ביקרתי את חמותי נהגתי לבקר ג� את אמה , בעלי

פסיה התחתנה ע� אליהו ריפמ� . יה בדלת ממולהחורגת של פס

פסיה . ולה� בת שנקראת רחל וב� בש� שמוליק, שגר בבני ברק

בנה שמוליק . בבני ברק גרה עדיי�שני� ו מספרהתאלמנה לפני 

והוא היו� ראש המועצה , הקי� משפחה בקיבו� רביבי�

 לעתי� תכופותנפגשות  חברתי ואני פסיה. האזורית רמת הנגב

  .מאוד דברות בטלפו� לעתי� קרובותוג� מ
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        סיו� לימודייסיו� לימודייסיו� לימודייסיו� לימודיי

  

בית הספר לימודיי באת  סיימתי חמש עשרהגיל הגיעי לב

מנהל בית הספר הזמי� אותי לחדרו ואמר לי שבתל . היסודי

. "בית יעקב"בתי הספר רשת אביב קיי� סמינר למורות שקשור ל

למשרד  תי הספר של העדה החרדית לא שייכתרשת ב, דר$ אגב

 המנהל .ע� פיקוח משלה� ה� בתי ספר עצמאיי�אלו , החינו$

בתנאי שאעזור רק , ללימודי�בסמינר היה מוכ� לקבל אותי 

המורות ואלמד בסמינר , היה להר שאלאשתו בג� הילדי� 

עוזרת תמורת עבודתי בג� הילדי� כהמשכורת . ערבהשיעורי ב

ב על ר חשבתי זמ�. ותממ� את לימודיי תעבור לסמינר, לגננת

אמי אמרה לי . בלבטיי שיתפתי את אמיא& ו הצעתו של המנהל

אלמד  י�בערב, שכל היו� אעבוד בג� מוצא ח� בעיניהשזה לא 

. אכי� שיעורי� ואשאר לישו� ש�, אחזור לבית המנהל, בסמינר

הסיבה . להתנגדותה וייתכ� שא& צדקה שונות לאמי היו סיבות

מכיוו� שלא רציתי  תהיהי, לא לקבל את הצעתועבורי העיקרית 

וארצה  "בית יעקב"ידעתי שא� אגמור את סמינר . להיות חרדית

וכ$ קרה . לעבודה לא אתקבל, רגילממלכתי ללמד בבית ספר 

  . יצאתי לעבוד חמש עשרהשבגיל 

העבודה . לייצור מזו� "עלית"בית חרושת עבודה בהתקבלתי ל

ה לאכול כמ מותר היה. ה קשה ונהניתי למדיש� לא היית

. הביתהדבר מה אבל חס וחלילה לקחת , שוקולד שרצינו

אמצא חברי�  יכ�וה, לבלות כיצדחשבתי  בתקופה ההיא

הנוער "של תנועת הנוער לכ� הלכתי לסני& , שיתאימו לי

אחי , אברה� היה בשכבה הגבוהה, היו ש� יג� אחי. "העובד
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היחידי שלא מצא ש� ו, מתחתיובשכבה אלי ואחותי פרסיה היו 

. אני התקבלתי לשכבת הצעירי�. מקומו היה אחי אהרוניאת 

תקופת נערותי . הייתה מלכה ורבר שפיראבתנועה מדריכתי 

יצאנו , צחקנו, ש� שרנו. "נוער העובד"היפה ביותר הייתה ב

מלכה הייתה מדריכה . ש לילה"למחנות עבודה ולא, לטיולי�

 מאוד ברמתמכובד נמצאת בבית הורי� היא  כיו�ו, מקסימה

  . מדי פע� אני מבקרת אותה או מדברת איתה בטלפו�. השרו�
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        הצבא הבריטי והמחתרותהצבא הבריטי והמחתרותהצבא הבריטי והמחתרותהצבא הבריטי והמחתרות

  

מלחמת . ח"י היו בפלמיאחו ,תרותחזאת הייתה תקופת המ

והגיעו אלינו שמועות שאת , העול� השתוללה באירופה

הצליחו להבריח חלק . היהודי� מכניסי� למחנות השמדה

 אשר הגיעו י� והנערותהנער. דר$ טהר� לאר�האירופי מהנוער 

אז יצאה פקודה . סיפרו דברי� מזעזעי� שהשכל לא קלט

ח שחלק מ� הבחורי� וג� הבחורות יתגייסו לצבא "בפלמ

. כמה שיותר יהודי� לאר�האנגלי ומש� אולי יצליחו להעביר 

 ס.ט.א �לחיל העזר לנשי� בצבא הבריטי תגייסו הבחורות ה

)Auxiliary Territorial Service – ATS(, והגברי� 

אחיי אברה� ואלי התגייסו . שלחו אות� בריטי�לא� שה התגייסו

התאומי� ש� ה� פגשו את בני דודינו , לצבא ונשלחו למצרי�

דודי . התגייסו לחיל הי� האנגליש, אבינוע� ואביאס& שלוש

ג� הוא התגייס  ,ל"ר אצאחיה של אמי שהיה חב, פיקרסקי מנח�

ביוו� הוא עלה על ספינה שהייתה  .ליוו� נשלחו, לצבא הבריטי

הגרמני� תפסו אות�  $ לרוע המזלא, אמורה להגיע לגרמניה

גברי� מהשכונה  מספרדודי מנח� ועוד . ולקחו אות� בשבי

  .הגרמני היו כמה שני� בשבי, שלי
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        פיקרסקיפיקרסקיפיקרסקיפיקרסקימנח� מנח� מנח� מנח� משפחת משפחת משפחת משפחת 

  

לספר על הטרגדיה  משו� שברצוניבזמ�  מעטאני מקדימה 

  . קרסקימנח� פי את דודי פקדהש

ל ובביתו א& היה חדר קט� אשר שימש "מנח� היה חבר באצ

ל אשר נפצעו בפעילויות המחתרת "לטיפול בפצועי האצ

ה� נהגו להזמי� וטרינר אשר , וכאשר הגיע אליה� פצוע, השונות

לה בתו הקטנה של מנח� 'רבק. גר בסביבה לטפל בפצועי�

לפצוע סיפרה לי שכאשר אמה ביקשה ממנה לקחת צלחת אוכל 

היה עליה להשאיר את הצלחת מחו� לדלת , אשר נמצא בחדר

הוא חולה מאוד ונית� "ואסור היה לה להיכנס לחדר מכיוו� ש

  ". להידבק ממנו

ישב , מנח� שהתגייס לצבא הבריטי ונשלח ליוו�, כפי שסיפרתי

מכיוו� שהיה , למרבה המזל. בשבי הגרמני בשמ$ מספר שני�

 כאשר חזר. הגרמני� על יהדותו לא ידעו, ע� פספורט בריטי

שרה כי לו  נודע, וביתלוהגיע הגרמני מ� השבי  מנח� פיקרסקי

כה  ותלו בה תקוות, בבית הספר שהייתה עילוי, בתו הבכורה

ונפטרו  שניה� חלו בסרט�, בנו ג� יהודהכ$ ו. נפטרה, רבות

ה 'ואת רבקלאשתו הוא מצא בבית רק את רחל . בצעירות�

לפי דעתי , נפטרה ג� רחל, תקופה קצרה אחרי. הקטנה שלו

. בני ביתהע� ה ו'רבקלבתו מנח� חי ע� . ושברו� לב צעררוב מ

. והספיק ג� לטייל ע� הניני�, טייל ע� הנכדי�מתמיד ראו אותו 

של אפרת אחותי וה� חברות טובות עד  הגילת ה הייתה ב'רבקל

וכל כל חתונה . בביתנובית ה ממש אימצנו כבת 'את רבקל. היו�

ה שמחה היה אחי אברה� לוקח אותה מביתה ומחזיר אות
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לימי� היא התאלמנה ו, אברה� ה קראו'לבעלה של רבקל. לביתה

חברות טובות  וכיו� אנחנו, ג� אני התאלמנתיצעירה ואחרי שנה 

וא& היינו יחד בחו� , לסרטי� ולטיולי�, ההולכות יחד להצגות

וב� , שתיה� מורות, דפנה ותמירה, ה יש שתי בנות'לרבקל. לאר�

  . וג� נכדי� מקסימי�, בועז שהוא מהנדס
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�אלאלאלאל""""עבודתי בעבודתי בעבודתי בעבודתי ב���        """"ערערערער

  

סוריה ממשלת . תקופת העבודה שלי על שוב לספראכעת 

, לוקס�באחד מבתי החרושת שייצרו פנסי ,באר� אצלנוהזמינה 

בעתיד הקרוב הצבא ש האמינוהסורי� . מאוד הזמנה גדולה

בנו  יעשהו, )עד למדבר מצרי�ה� הגיעו (לישראל ייכנס  הגרמני

נדרש , המפעל הישראליע�  סורי�העשו בחוזה ש. שמות

. לשלוח לה� את הפנסי� כמה שיותר מהר המפעל הישראלי

נודע לי שבקרית אריה קיי� , ובכ�? מדוע אני מספרת את כל זהו

וה� קיבלו את ההזמנה הזו של , "ָער�ֶאל"בית חרושת שנקרא 

יותר מרוויח שניי� או שלושה גרושי� וש� הפועל , פנסי הלוקס

קשתי יניגשתי ללשכת העבודה וב". עלית"מה שאני הרווחתי במ

לא אוכל לספר . לעבודה התקבלתיאכ� ו, "ער�אל"לעבוד ב

עבדנו בשלוש , ראשית. לא היה קל... הה קליתה עבודשהי

השבוע התחיל במוצאי שבת ונמש$ עד יו� שישי . משמרות

א� עבדתי . דרש ממני מאמ� רבג� להגיע לש� . בצהריי�

שו� מ, הייתי צריכה לקו� בחמש וחצי בבוקר, משמרת ראשונה

 הייתה דר$ עד מרכז העיר לא "מחנה יהודה"שהדר$ משכונת 

, אביב� תקווה תל� האוטובוס הוריד אותנו בכביש פתח. קצרה

מש� היינו צריכי� לחצות פרדס וכ$ להגיע לבית החרושת ו

ואוטובוסי� ומכוניות פרטיות מגיעי� , יו� יש ש� כבישי�כ(

הכרתי ש� חברי� וחברות ומאוד נהניתי ). לש� בקלות

ג� בזכות החברי� וג� מכיוו� שידעתי שבסו& , מהעבודה

  . החודש אקבל משכורת יפה
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        השכמה מוקדמתהשכמה מוקדמתהשכמה מוקדמתהשכמה מוקדמת

  

במשפחת עפרי . ויש לכ$ סיבה, לספר על משפחת ָעָפִרי ברצוני

 .ושלוש אחיותיו ה‘יוסקוילדיה� , היו אבא סעדיה ואשתו

 �נוער שעזבו את הבית בצעירותאחד מאות� בני היה  ה‘יוסק

בוקר אחד . ה‘יוסקעוד אחזור ואספר על , לחיות בקיבו� וועבר

ואני , ראיתי אור חזק בבית, התעוררתי מוקד� בבוקר בבהלה

. באותו לילה כנראה הירח זרח במלואו �עוד לא יצאתי לעבודתי 

. לתחנה בכדי לא לאחר לאוטובוסכתי מיד והלמהר התלבשתי 

, ממנו יוצאי� האוטובוסי� רגב�למשרד של אחוד הגעתי

השעה הייתה ולתדהמתי , הסתכלתי בשעו� הגדול שהיה ש�

אי$ , מבוישתהתיישבתי על הספסל מרוגזת וג� . ארבע בבוקר

בשעה שש בבוקר הגיע סעדיה עפרי ושאל אותי . זה קרה לי

א& פע� אל תעזבי : "ואז הציע לי, וקד�תי כל כ$ ממדוע הגע

סעדיה ". ויחד נל$ לעבודה, את הבית לפני שאני בא וקורא ל$

  . אבא שלא היה לי, היה כמו אבא טוב בשבילי
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        הפליטי�הפליטי�הפליטי�הפליטי�

  

מכיוו� שהיו , ומדוע אני מציינת זאת 1944�1943השני� היו 

, שואהשל היהודי� באירופה שעלה ביד� לחמוק מהטרגדיה 

, ממחנות הריכוז ומהמוות האכזרי של תאי הגזי� ללהינצ

$ האנגלי� שעדיי� א. ולעלות על אונייה ולהגיע לגבולות ישראל

כאשר הגיע אונייה . לא נתנו לה� להיכנס לאר� משלו בישראל

מהר מאוד עלו על האונייה אנשי ההגנה , לחופי האר�

העלו את הפליטי� לחו& ופיזרו אות� בתו$ בתי . ח"והפלמ

ובכדי שייראה , )במשימת� לא תמיד הצליחולצערנו (וצי� הקיב

, רבי� והגידול באוכלוסייה אינו פתאומי שיש בקיבו� ישראלי�

אספו אותנו הפועלי� מכל בתי החרושת וג� אותנו פיזרו בבתי 

והסיעו , בוקר אחד הגיעו למקו� עבודתי אוטובוסי�. הקיבו�

לחו& ביותר  בקרומקו� היישוב האותנו לקיבו� שפיי� שהיה 

האנגלי� לא היו תמימי� וידעו על . האונייה הי� בו עגנה

ה� הספיקו להגיע וברגע שהעלו את כל , הפעילות של המחתרות

 חיילי� הבריטי�נשמעו יריות בי� אנשי ההגנה וה, העולי� לחו&

העולי� הצליחו להגיע  אול�. תקווה נהרגו�וכמה בחורי� מפתח

� ההחליפו את בגדי, כל הבתי�התפזרו בי� , לקיבו� שפיי�

את רוב , לדאבוננו. וה� נשארו באר�, הישראלי� שייראו כמונו

האנגלי� תפסו ושלחו אות� למחנה , האוניות ע� פליטי השואה

משו� שע� הקמת זה היה הרע במיעוטו  $א. גדול בקפריסי�

  .מ� המחנות בקפריסי� העלו את כול� לאר� 1948בשנת  המדינה

" כלניות", שלנו היהודי� היה ש� קוד לאנגלי� ,רציתי להוסי&

במקרה שאחת המחתרות  .מכיוו� שרוב� לבשו כובעי� אדומי�
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היה עומד בצד בחור או , לפעולה נגד האנגלי�הייתה יוצאת 

ה� היו שורקי� , אנגלי� מתקרבי�חיילי� וא� ה� ראו ש, בחורה

כמה פעמי�  שרה שושנה דמארי ושודרש" כלניות"את השיר 

חיילי� , שחשוב לומר הצבא האנגלי דבר נוס& לגבי. ו� ברדיובי

כמוב� שא& אחד לא (ח "עזרו מאוד להגנה ולפלמרבי� אנגלי� 

  .והתיישבו בה וחלק� אפילו נשארו באר�, )בצד הבריטי ידע

אחיותיי ואחי , ת אמיהיינו בבי, מדוברתבכל אותה תקופה 

� הבית שלנו במחנה. אחיי אברה� ואלי שירתו במצרי�. אהרוני

 הורי אמיבחצי הבית גרו , יהודה היה כעי� צרי& ארו$ וגדול

בוקר אחד התעוררנו . ובחצי השני אנחנו, ודודי חיי� פיקרסקי

יוו� שה� מכוזאת , קול שהאנגלי� הכריזו על עוצרושמענו ברמ

בגי� ). באי לאומיארגו� צ(ל "ראש האצ י�חיפשו את מנח� בג

מ� באותו ז. תחבא כל פע� במקו� אחרלה ונהג, התחפש לרב

 פיאבל כ, של אמי יהאח, הוא היה בביתו של דודי מנח�

הרב "ע� בבית היו . מנח� אז היה בשבי הגרמני, שסיפרתי

הב� יהודה שג� היה , שרה �בת, של מנח� אשתו רחל, "בגי�

אנגלי� ה. ה'והבת הקטנה רבקל, )יה אז נערהוא ה(ל "חבר אצ

הבית "לימי� יצא ספר בש� ו ,לא הצליחו לתפוס את בגי�

   5.שבו מסופר סיפורו של בגי�" בפרדס

                                                 
5
300�ביצע הארגו� קרוב ל, ל"בארבע השני� בה� פיקד בגי� על האצ   

היכ� ששכ� , 1946בולטות ביניה� היו פיצו� מלו� המל$ דוד ביולי . פעולות
י ממנו "ל ולח"פריצת כלא עכו ושחרור אסירי אצ, מרכז השלטו� הבריטי

כשרדפו אותו הבריטי� התחפש . ל בכיבוש יפו"ומבצע האצ ,1947במאי 
  ".רבי ישראל ססובר"ונטל לעצמו את הש� , לאבר$ בישיבה
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  לאחר מות אבילאחר מות אבילאחר מות אבילאחר מות אבי

  

, שאבי נפטר לאחר נואני רוצה לספר אי$ התנהלו החיי� בבית

אבי התכונ� לחזור . צבא הבריטישירות� בושני אחיי חזרו מ

נפטר ונקבר , הוא קיבל דו� לב. וא לא הספיקה הביתה א$

  . במותו 46אבי היה ב� . ביוהנסבורג שבדרו� אפריקה

קיבלנו מצרכי , באות� ימי�המצב הכלכלי באר� לא היה מזהיר 

 שו�וזאת מ, מאו�אבל לנו בבית לא חסר , מזו� לפי נקודות

שאמי גידלה בחצר הבית את כל הירקות שהמשפחה הזדקקה 

בש� פרה , היה לול ע� תרנגולות ותרנגולי הודו, �כמו כ. לה�

 צאתו מדי בוקר בטר�שאחי אברה� היה חולב " ָיְחָסנית"

. הסתובב בחצרו" כלב"אשר קראנו לו וג� כלב גדול , לעבודה

היה סליק של , מתחת לתב� אותו אכלה, בתו$ הרפת של יחסנית

, תפוזי� ומנדרינות; הדר�בחצר גדלו עצי פרי". הגנה"ה

כל בננה בה� היו לנו עצי בננות ערביות ש. שכוליות ולימו�א

. גבינה ולב� של יחסנית אמי הייתה מכינה מהחלב. הייתה ענקית

כל בוקר הייתה מבשלת לנו סיר גדול ע� קפה וחלב וסיר גדול 

לקח מה שהוא  י�ילדאחדש מאיתנו הוכל , דייסה וחלב נוס& ובו

שומרת תרנגול הודו  אמי הייתה, לכל ראש השנה ופסח. רוצה

אני זוכרת שפע� לקראת . ומכינה לנו מעדני� מהבשר שלו, גדול

, היות ואנחנו היינו משפחה גדולה, פסח היה קיצוב למצות

. ביותר אבל סבי וסבתי קיבלו מנה זעומה, קיבלנו מספיק מצות

 אצלאמי אמרה לאחי אברה� שיל$ לחנות המכולת שלנו ויזמי� 

אנו נית� את המצות אילו ו, יישאר אצלואת כל הלח� ש החנוו�

א� לא יהיו לה�  שה� לא יאכלו דבר מכיוו�, שלנו לסבי וסבתי
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באותו זמ� חברותיי מבית הספר באו  .ולנו אלוהי� יסלח, מצות

לבקרני ואני חששתי כל זמ� הביקור שאחי אהרוני ייצא החוצה 

.. .וכ$ יגלו כול� שאני אוכלת חמ� בפסח, ע� פרוסת לח� בידו

 .א$ למזלי בסופו של דבר איש לא גילה את סודנו
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        חתונת אחותי פרסיהחתונת אחותי פרסיהחתונת אחותי פרסיהחתונת אחותי פרסיה

  

ושמו אוטו , המהבריגאדאחותי פרסיה הכירה בחור שהשתחרר 

עמוס היה יליד וינה . אשר עיברת את שמו לעמוס גרובר, גרובר

הצליחו אנשי� , לפני מלחמת העול� השנייה. שבאוסטריה

באר� גר . לאר� ישראל טובי� להבריח אותו ואת אחיו הצעיר

שוער  –שהיה ספורטאי גדול , כבר אחיו הגדול לודוויג

פועל פתח לודוויג הכניס את עמוס כשחק� בקבוצת ה. בכדורגל

וס עמ. ושניה� שיחקו תקופה ארוכה למדי לכדורגל תקווה

ששלט היטב , עמוס. והחליטו להתחת� ופרסיה התאהבו זה בזו

, היה עדיי� באפריקהכתב מכתב לאבי ש, בשפה האנגלית

מוב� שאבי שמח ונת� את . להתחת� ע� פרסיה בכוונתוש

בכדי , אבי שלח כס& לאחיותיו אלישבע ומרי�. וברכתו הסכמתו

היות . מהודכלי מיטה וכ, שיקנו לאחותי נדוניה כגו� מגבות

החליטו הדודות , הייתה כבר נשואה, בתיה, של אלישבע השבת

החתונה . לחתונתה לפרסיה ישאילו �שאת השמלה של בתיה ה

  . להתקיי� בחצר ביתנו מיועדתהייתה 

נגלי� הכריזו שוב על והא, אלוהי� עזר והגיע תארי$ החתונה

ודודותיי לא יכלו להגיע , עוצר בי� פתח תקווה לתל אביב

כתבתי על  מוקד� יותר .לינו לעשותמה עלא ידענו . לחתונה

ו משפחת סגל ש� גר, שכונת הגרמני� שנבנתה במחנה יהודה

נוער ה"תנועת ובית� שושנה הייתה ב, שהיו צברי� מדורי דורות

היא , צחוק הגורל. פרסיהע� ע� אלי ו באותה שכבת גיל" העובד

מה של שושנה הייתה ִא , רעיה. הייתה החברה הכי טובה שלי

הדסה  לעיתי� קרובות לבית החולי� לנסוע ונאלצה מאוד חולה
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נשארת כמה הייתה ו רפואיי� טיפולי� קיבלהש� , בירושלי�

, שהייתה אמו של מוטה גור, ימי� לנוח אצל אחותה טובה

כאשר . והיא זו שלימדה אותי להכי� <וְרשט, ל לעתיד"הרמטכ

שושנה ניהלה את , הייתה נוסעת לירושלי�, אמה של שושנה

לחקלאי  הייתה נשואהכבר אחותה הגדולה לאה ש מכיוו�, בית�

הביאה עימה , אשר הגיע לביקורי�זכור לי שכ(בעמק חפר 

ול לסקה היה נוטר דואחיה הג, )פירות וירקות מתנובת המשק

שמואל , )אב�(אברה� וכ$ שושנה טיפלה באחיה . בצפו� האר�

של אחותי אפרת וה�  הומאירה הקטנה שהייתה בגיל) מולה(

   .נמצא בעבודה זלמ� בעוד אביה�, הלכו יחד לג�

ה של תה לעשות בנוגע לחתונאנו יושבי� וחושבי� מ בעוד

בתקופה ההיא . עברה שושנה בדרכה לקניות, פרסיה ועמוס

היה קונה , מקרר ולמי שכ� היה, כמעט שלא היו מקררי� בבתי�

כמעט לעשות  נהגולכ� את הקניות ו, קרח פע� בשבוע לשבת

נו סיפר. ה של פרסיהתבנוגע לחתונ שושנה התעניינה. מדי יו�

, לא יכולות להגיע בגלל העוצר דותינושדו, לה את כל הסיפור

להביא את העוגות  אמורותהיו  וה� ,ושמלת החופה עוד אצל�

לי . תהיה חתונה, אי� בעיה: "אמרה שושנה בתגובה. היי�את ו

רוצי , ואת רותה, יש בבית שמלה לבנה שתהיה טובה על פרסיה

ואת , פיש� לשוק בפתח תקווה ותקני דגי� ונכי� מה� גפילטע

ותראו איזו , אפי בתנור של$ את הָ<ְ<ֶקה הטעימה של$נחמה ת

, פיש היו טעימי��הגפילטע. כ$ היהאכ� ו". חתונה שמחה תהיה

כל החברי� של אחיי . מצוינתהבבקה של אמא שלי הייתה 

משפחת בוטל ומשפחת , דב קמינסקי, ציו��ב�, אדמו�: הגיעו

לנו רקדנו הורה וכו, ב� ציו� ניג� על הָגרמ6שָקה שהייתה לו. יוע�



 44

הצלחנו לסחו& את אמי למעגל הריקודי� וא& , וריקודי ע�

  . והייתה חתונה שמחה ועליזה



 45

        פגישתי ע� חיי� נדלרפגישתי ע� חיי� נדלרפגישתי ע� חיי� נדלרפגישתי ע� חיי� נדלר

  

הטוב והמקסי� שקרה לי , הדבר החשוב הגעתי לספר על ועכשיו

כבר סיפרתי . חיי� נדלרבעלי לעתיד אי$ הכרתי את : בחיי�

 מקו� המפגש של. "ער�אל"תי בבוקר הייתי הולכת לעבוד מדיש

 רגב�איחודמשרדי היה על יד הקיוסק שהיה מול  ההסעה שלנו

, הקיוסק היה שיי$ למשפחת יסקי�. )של היו�" ד�"חברת (

כאשר חציתי , מול הקיוסק. משפחה מאוד ותיקה בפתח תקווה

ל היו "אנשי אצ עליוו ,היה קיר גדול של בית, את הכביש

גאולה כה� שהייתה  לה שמודעות וג� את דברימדביקי� 

ואני יו� יו� הייתי ניגשת לש� . מקריאה ברדיו ממקו� סתר

הייתי מאוד סקרנית לדעת מה . היומית וקוראת את המודעה

 ,וג� מכיוו� שהכרתי אותה קצת, י�על האנגלכה� אומרת גאולה 

אחותה הייתה נשואה ע� אחד  – היה לה קשר למשפחת בוטל

אלא של ב� דוד , זכריה בוטללא של , הבני� של משפחת בוטל

גאולה הייתה מפע� לפע� מבקרת את . של אותה משפחה

  . משפחתה

אני מרגישה שמישהו טופח , בעודי עומדת וקוראת את המודעה

נגד עיני לעמד . לראות מי זה הסתובבתיואני בבהלה , יגבעל 

אמר לי ש, בלונדיני ע� עיניי� כחולות, והגב, בחור מקסי�

את המודעות השייכות ודעת שאסור לקרוא את לא י: "בשקט

, )שוטר בריטי(כי ברגע שתגיע לכא� כלנית ? ל"אצלמחתרת ה

עמדתי המומה נגד הדבר המקסי� ". סוהר�את הולכת לבית

ורק אחרי זה הבנתי מדוע הפסיכולוגי� אומרי� , שעמד לפניי

בינינו . בי� שני אנשי� בכדי שה� יתאהבו" קליק"שצרי$ להיות 
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 ישמל לשא, הבחור אמר שקוראי� לו חיי�". יקקל"כ& הנוצר תי

איזה ש� יפה יש , הו"בתגובה אמר חיי� ". רות" :השבתי ואני

כי כרגע אני הול$ ? אפשר לפגוש אות$ יותר מאוחר. ל$

למשטרה בכדי לחתו� ומבטיח לה� שאני לא אצא מהבית עד 

מדוע אתה "ואני שואלת בתמימות ". החתימה השנייה בערב

אז חיי� ענה לי כי לפני יומיי� שחררו אותו ". ?לחתו� צרי$

כי ווג� לא ללכת לעבודה , מלטרו� ואסור לו להסתובב ברחוב

הגיע , לא הספקתי לתת לחיי� תשובה. הוא נמצא במעצר בית

  . האוטובוס שלי ולקח אותי לעבודתי

למחרת חזרתי למקו� האיסו& שלנו ועמדתי ליד הקיוסק של 

, אני לא מכירה אות$: "ה אליי רחל ואמרה ליניגש. רחל יסקי�

אבל אינני יודעת מדוע יש לי הרגשה שאת בחורה טובה 

הוא . טוב ועדי�, ואני רוצה להכיר ל$ בחור מקסי�, ומקסימה

מגיע חיי� ומתחיל  ,אנחנו מדברות בעוד". מאוד יתאי� ל$

אותו  ?את� מכירי�, מה" :בפליאה רחל אמרהו, לדבר איתי

, א� יש לי תשובה בשבילואל אותי חיי� ש. "!יר ל$רציתי להכ

אי$ תוכל , במילא אסור ל$ לצאת מהבית: "ואני עניתי לו

אני , תוכלי לבוא אליי הביתה" :לי השיבחיי� . "להיפגש איתי

נשב ונפטפט וכ$ נוכל להכיר אחד את . לא גר רחוק מפה

  ". השנייה

כל כ$  כיו� אני חושבת על ההתנהגות של חיי� שהיה בחור

ואי$ הוא קיבל את הדח& הזה , ואפילו קצת מופנ�, בייש� ועניו

רחוב פתח תקווה בחיי� גר ב. לדבר איתי כל כ$ גלוי ופתוח

ממקו�  בדיוק בקצה השני של העיר, וקמול הש 14גוטמ� 

חניכת , אני מבית שמאלני ;זה לא היה כל כ$ פשוט. מגוריי
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אי$ אני מגיעה , ח"אחיי היו בהגנה ובפלמ, "הנוער העובד"

הפער והשנאה בי� שתי המחתרות ? ל"לבחור שהוא חבר אצ

אנשי ההגנה הלשינו לבריטי� . היו עמוקי� מאוד, בימי� הה�

יוצאת , בבית הייתי אומרת שאני הולכת לחברה. ל"על חברי אצ

כי לא היה נעי� , בערב בער$ בארבע וחוזרת בשש או שבע

 וו�כי, ברגל $ הלכתיאת כל הדר. מאוחר בלילה לבד לחזור

ביתו להגעתי יו� אחד אני . הייתה תחבורה ציבורית בעיר שטר�

ה תענ. הא� חיי� בבית יואחיותמ את אחת יחיי� ושאלתשל 

שבלילה הגיעה המשטרה הבריטית ואסרה שוב את , האחות

  . חיי�

, צבי בכורה בנ�, בנימי�ו משפחת נדלר הייתה ההורי� רחל

ה� היו . בהושושנה ויעק, ה'יוסק, דהחסי, זלמ�, ואחריו חיי�

, "בית וורשה"ב, ירושלי�סבתא רחל נולדה ב. במקור ירושלמי�

שמצבה הכלכלי , אחותה. מאוד נשארה יתומה בגיל צעירהיא 

סבא בנימי� עלה . בביתה לקחה את רחל וגידלה אותה, היה טוב

ראה על ידי שידו$ הכירו וכנ, לאר� מרומניה בעלייה הראשונה

צבי נדלר הגיע לפתח . ה� התחתנו והקימו משפחה, �ביניה

ובעקבותיו הגיעה " איחוד רגב"תקווה לעבוד במוס$ של 

וה� שכרו בית בשכנות למשפחת יסקי� אשר , המשפחה כולה

רחל הייתה אישה שאני מגדירה אותה . ע� בת� התחת� צבי

, תמיד מציעה את עצמה לעזור, שקטה, טובה ;ו הצדיקי�"מל

גיסתי שושנה ירשה ממנה את רוב המעלות . מהפשוט מקסי

חצי שנה שכ משו�, את בנימי� לא כל כ$ הספקתי להכיר. האלה

סבא בנימי� , ל"אצהמחתרת פעילות בה נהרג 'אחרי שיוסק

  . ושברו� לב אני משערת שמצער, נפטר
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כאשר קיבלתי את . אחזור לספר על ראשית יחסיי ע� חיי�

 ובדרכי פגשתי את, הביתה חזרתי, הבשורה שחיי� נאסר שוב

א� תרצי לשלוח : "ידידו הטוב של חיי� שאמר לי מנח�

תמסרי לי ואני בדרכי שלי אמסור את זה , ש"מכתבי� או ד

בה שאני ממשפחה ש, ואז הייתי מוכרחה לספר למנח�". לחיי�

אני לא רוצה שישלחו משו� כ$ ו, ח"כול� חברי� בהגנה או פלמ

ד הימי� חבא. כול להזיק לאחייכי זה י, לי מכתבי� מלטרו�

שאחכה , פגשתי את מנח� והוא אמר לי שיש לו משהו בשבילי

 ע� שני אלבומי, והוא באמת הגיע. לו פה בצד והוא כבר מגיע

המסגרת הייתה . במאסר לא גדולי� שהאסירי� עשו לבד תמונות

, "16.4.47מזכרת מחיי� במעצר "מע� והיה מודפס בה עשויה 

, תשמעי בקולי: "מנח� אמר לי". ירושלי�"דול בגכתוב  ומאחור

ואל תפסידי  מצוי�הוא בחור , כדאי ל$ לחכות עד שחיי� יחזור

  !". אותו

. לחברתי פסיה לבני ברק הוזמנתי, אחרי חודשיי� או שלושה

וה� , פסיה אמרה לי שה� חוגגי� יו� הולדת לאליהו בעלה

יו� שישי  באותו. מוזמנת להצטר&ושאני , רוצי� ללכת למסעדה

התלבשתי ולקחתי תיק ע� כמה , אחרי שחזרתי מהעבודה

ועשיתי חשבו� שביו� ראשו� בבוקר אסע מביתה של , בגדי�

, כאשר הגעתי לרחוב חובבי ציו�. למקו� עבודתיישירות פסיה 

הייתי בשוק . פגשתי את חיי�, אוטובוסה תחנתכמה מטרי� לפני 

ואני , ול בערבאתמ: "והוא אמר לי. שאלתי, "?מתי הגעת"

הייתי בהל� ". קיבלתי את הכתובת ממנח�, בכיוו� אליי$

, אני בדר$ לחברתי פסיה שגרה בבני ברק", והתחלתי לגמג�

מוב� שחיי� ליווה אותי ". אבל אני לא אסע ואני חוזרת הביתה
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הפע� הראשונה שחיי� נכנס אליי הביתה  הוזאת היית, הביתה

  .ואת אחיי ואחיותיי, והכיר את אמי

        

        

        לחיי�לחיי�לחיי�לחיי�    תיתיתיתייחס משפחיחס משפחיחס משפחיחס משפח

  

אותו  השהכיר את חיי� וידע שבכל פע� שהוא רוא ,אברה� אחי

הוא  .לא שמח שאני יוצאת איתו, הוא יוצא ע� מישהי אחרת

פע� כשרציתי לצאת ע�  .חשש שאהיה אחת מיני רבות אצלו

חברתו כרטיסי� להצגה והצעתי לו לקניתי לאברה� ו ,חיי�

תאמ� לבוא לקחת י� צור$ שהוא ואי ,שחיי� יחזיר אותי הביתה

במש$ הזמ� אברה� הבי� שחיי� רציני  .יתי בויאותי מהמופע שה

  .המשפחה קבלה אותו מאד יפהו, ואני לא אחת מאל& בחורות
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        הנידוי החברתיהנידוי החברתיהנידוי החברתיהנידוי החברתי

  

, היחסי� בי� חברי המחתרות באר� היו יחסי שנאה וכעס תהומי

. הכל מחתרת חשבה שהיא עושה את הטוב ביותר עבור המדינ

ג� אחיי , ח"ברובו היו חברי פלמ ,הפוליטי באר� השמאל

. ומפקד� היה יצחק רבי�, ח"אברה� ואלי היו חברי� בפלמ

לי  ההיית .י"ל והלח"האצ למחתרות השתייכוהימי� אנשי אילו ו

נודע לה שאני ר שאכו, חברה נהדרת מהשכונה בש� עמליה

 ,היא ניתקה איתי את הקשרי�, ל"אצהיוצאת ע� בחור מ

 ייאל סלהתייחכשראתה אותי ברחוב היא עברה לצד השני בלי ו

הרבה חברות  ,נהגה כ$ ולא רק היא, ובלי לומר אפילו שלו�

   .אחרות ג�

בת בית  ההיית אשר, דרורה גלוסקא בש� לי חברה טובה ההיית

הייתי הולכת איתה למקו� עבודתה לשמור , אכלנו יחד ;אצלי

ל "באצ. ל"שהיא חברת אצ עול� היא לא אמרה לימעל תינוק ו

הלכה לעבוד בבית  1948הוכשרה דרורה כחובשת ובשנת 

ש� התאהבה בפצוע קשה יליד ארגנטינה אשר , "שיבא"החולי� 

א$ הוריו הגיעו לאר� ולקחו אותו עימ� , היה משותק ברגליו

אמא של דרורה התחתנה ע� ב� משפחת . חזרה לארגנטינה

כשגאולה באה לבקר , �שהיה ב� משפחה של גאולה כה, בוטל

איש לא ידע , הרגשנו שיש משהו שהיא מסתירה, ופגשנו אותה

י "הדוברת של הלח השהייתהסתבר  המלחמהאחרי , להגיד מה

   .ברדיו המחתרתי

כל , לא הזמנתי איש מהחברי� שלי לחתונה כי ידעתי שלא יבואו

 .אחד וסיבותיו
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        לטרו�לטרו�לטרו�לטרו�

  

אול� מכיוו� . חילהפוקסי בת� כינויו של חיי� במתחרת היה פו�

לא היה עוד צור$ בכינוי ועל , שנעצר ושמו היה ידוע לבריטי�

כי א� בשמו , כ� לאחר מעצרו לא כונה עוד בשמו המחתרתי

ק ודב י'יחד איתו נאסרו אריה ווילנצ, כשאסרו את חיי�. האמיתי

ג� את חסידה אחותו של חיי� אסרו יחד ע� חברה דוד ו, פיש

 .ואת הגברי� ללטרו�, שלחו לבית לח�את הנשי� . רוזנצוויג

בלטרו� המבקרי� . מותר היה לבקר� פע� או פעמיי� בחודש

בבית לח� היה חדרו� בו . סלהיכנלא נתנו , היו עומדי� ליד הגדר

אחראית על  ההייתסבתא רחל  .נפגשו האסירה ע� המבקר

סבתא , לאריה ודב היו חנויות שהיה צרי$ לעבוד בה� .הביקורי�

ירה לה� חבילות ותמורת זה שילמו לה את דמי רחל העב

 ,באחד הביקורי� .כ$ היא ראתה את חסידה ואת חיי�, הנסיעה

היא הגיעה , ביו� חור& גשו� וקר מאד, רחל יצאה מוקד� בבוקר

לא הסכימה  הלבית לח� לפני זמ� הביקור והסוהרת הערביי

במקרה כאשר , היא עמדה בחו� בקור ובגש�כ$  .להכניסה

ערבייה ליד רחל וכששמעה מדוע לא נותני� לה  האישעברה 

אי$ , פחדי מאלוהי�" פנתה לסוהרת ואמרה לה בערבית סלהיכנ

הסוהרת הכניסה את רחל  ."את עוזבת אישה במזג אוויר כזה 

לאחר מכ� נסעה , לחדר וש� היא המתינה עד לפגישה ע� חסידה

 .חבריואת החבילות שלו ושל  רדר$ הגדהעבירה לחיי�  ,ללטרו�

בשעה מאוחרת . לא חיבוק לא נשיקה, ה�ילא היה שו� מגע בינ

  . חזרה סבתא רחל מהיו� המפר$ שלה
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פרקי ; מעשר ראשו�"כותב בספרו ) אלדד(ר ישראל שייב "ד

  :6את רשמיו מחיי� נדלר בכלא" זכרונות ומוסר השכל

וכי קל הוא ". אהבתיו יותר"לא קל כל כ$ להכריע 

אות� האהבות אשר אהבתי את להגדיר ולמיי� את כל 

והרי כה רבי� ושוני� היו ? יהודי לטרו� העצורי� עמי

והרי אי� צור$ . הטפוסי� וכה רבי� ושוני� היחסי�

אנשי , י בכלל"לומר מה היה הדבק האישי בי� אנשי לח

, אשר לידתה בד� ממש, תנועה הקטנה בכמותה מכול�

אשר כל אחד בה משקלו כנגד יחידות שלמות אצל 

ה� , במה שנתבע ממנו ה� בתפישת מושגי�; חרי�א

הא� משו� כ$ נעלמו מעיני . בנכונות לפעולות יחיד

אבל היתה האהבה אליה� ? מגרעות כל איש ואיש

כאותו אוד� דמדומי� נפלא שלא ראיתי בשו� מקו� 

שהיה בערבי סתיו ואביב נשפ$ לתו$ , באר� כדוגמתו

עד , רכולו ללא שיו, עמק אילו� וממלא את כולו

                                                 
6
נולד כישראל שייב , )1996בינואר  22 � 1910(ישראל אלדד ' פרופ  

ואחד ממנהיגי , מתרג� כתבי ניטשה לעברית, פובליציסט, מורה.  בגליציה
י ושימש כהוגה דעות "הצטר& ללח, 1941לאחר שעלה לאר� בשנת . י"הלח

ש� בחר את כינויו המחתרתי אלדד שהפ$ לאחר מכ� . ופובליציסט בארגו�
, )יאיר(אברה� שטר� , י"לאחר שנרצח מנהיג לח 1942בשנת . לש� משפחתו

היו אלו ישראל אלדד יחד , נבחר צוות של שלשה אנשי� להנהיג את הארגו�
בשנת ). שכונה גרא(מור � ילי�) פרידמ�(ת� ונ) שכונה מיכאל(ע� יצחק שמיר 

הוא נכלא . נפצע קשה בגבו כשנפל מקומה רביעית בשעת נסיו� בריחה 1944
ג� לאחר שהוסר הגבס . בכלא ירושלי� ובמחנה לטרו� כשגבו נתו� בגבס

ר "הוא הובא למרפאתו של ד 1946ביוני  7�כ$ שב. נזקק לטיפולי� רפואיי�
י בפיקודו של דב גרנק "ר קבוצת אנשי לחש� הצליח לברוח כאש, טרוי

. מחופשי� לסניטרי� רצו למרפאה ושחררו את אלדד" הבלונדיני הגבוה"
בנוס& הוא תרג� . חלק� יחד ע� בנו אריה, אלדד חיבר ספרי� רבי�' פרופ

זכרונות :  מעשר ראשו�מעשר ראשו�מעשר ראשו�מעשר ראשו�הקטע הבא לקוח מספרו . לעברית את כתבי ניטשה
שיצא לאור בשנת , ות במדינת ישראלעל תקופת המחתרת והשני� הראשונ

1975.  
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, שאפילו אותו בניי� משטרה שממול יפה היה בנוגהו

ערבי ) שוער" (נאבאטשי"וג� פניו המטומטמי� של 

או כיצד להבחי� בי� האהבה שאהבתי את . האירו בו

". פו� פוקסי"מ� למשל מבי� זו שאהבתי את 'קריצ

: ואל עור$ די� יסלח לי על חטאי(הראשו� עור$ די� 

ואי� ל$  ).(... ,רובי תופשיואינני אוהב מקצוע זה ואת 

מ� פסוק או מימרת 'דבר שידובר בו ולא יהיה לו לקריצ

. א� בדר$ הפשט וא� בדר$ הדרש, ל בצידו"חז

את ג� ". פו� פוקסי"אינני יודע את מקור הש� ? והשני

נהג היה מפתח : רק זאת. אינני זוכר" אמיתי"שמו ה

פיק פיו היה מ. תקוה ופניו לא אינטלקטואליי� ביותר

אוי : "ביחוד היה שיר אחד בגרונו. ממש" מרגליות"

אבא לוחש לי באזני לצטט את " (דער רבי, דער רבי

מתאספי� " ע'חבר"והיו ) אבל אמא אוסרת, השיר

והוא היה שר והקהל " אוי דער רבי", "פוקסי: "סביבו

שר  –אי אפשר היה להמנע מלהצטר& ! כולו –כולו 

, ופע� בשעת מסיבה .והוא עצמו מאושר, את הפזמו�

הוזמ� לעלות על השולח� ולשיר , מסיבת פורי� דומני

וכאשר הובאה . בפני כל הקהל ולא היה מאושר ממנו

לו בשורת שחרורו הוא שר את השיר כהמנו� פרידה 

המחנה כולו , בי� השערי� הועמד שולח�, מהמחנה

הוא נאסר כחשוד . סביבו והוא צרוד מאוד ושר

בשעת . ל אחת ע� מכוניתו"בהשתתפות בפעולת אצ

שאותו לילה בילה בשדה ע� " אליבי"החקירה הביא כ

כאשר נלח� לקיר על ידי החוקרי� לאמור את . בחורה
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, אגיד לכ� את האמת, נו: "ש� הבחורה אמר לה� כ$

". כי איזו בחורה הגונה תל$ עמי... נו... זו היתה זונה

זה יפי� נעשו פתאו� " פו� פוקסי"אבל פניו של 

" דפקו"הגונה ש" דפיקה"קדושי� מדי פע� בקרו על ו

נגוז מעיניו המפיקות " אליבי"כל . את הגויי� בחו�

ששו� וג� הידיי� שהוא מתחיל לשפשפ� זו בזו 

ופניו .  בוגדות בו ובקנאתו שהוא מקנא בבחורי� בחו�

ופע� ראיתיו כ$  –נעשי� יפי� וטובי� כשהוא יוצא 

ואתה רואה . אמו לביקור אל –מקרוב כי יצא עמי 

שאת נשמתו הוא מוכ� לתת לה ממש כש� שהוא מוכ� 

ואי� זה גורע מאהבתו כשאחרי . לתת אותה למלחמה

הביקור אמו עומדת עוד איזו חצי שעה בכביש הרחוק 

מנפנפת , חמש מאות מטר ומנפנפת אליו במטפחתה

התשושה אינה מתעייפת והוא , הזקנה, שוב ושוב והיא

איי : "� על כסא וצועק בכל גרונוקופ, הבריא מתעיי&

ומסיי� בקללה הרוסית " געה שוי� א היי�, מאמע

  .וכשהיא נעלמת עיניו יורדות דמעות. המשולשת
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        החתונההחתונההחתונההחתונה

  

. חיי� ביקש את ידי, אחרי חצי שנה של חיזורי� ואהבה גדולה

בחצר של משפחת  התחתנו 12.8.1947הסכמתי ובתארי$ מוב� ש

, אשתו של צבי נדלרהייתה  ,חת יסקי�גאולה גיסתי למשפ .יסקי�

  . פגשתי לראשונה את חיי� משפחתה שליד הקיוסק של

מוב� שהחתונה לא . י�'סנדביצבעיקר היה שהוגש הכיבוד 

מישהו השאיל . גוקייטרינבאול� ע� תזמורת , כמו היו� ההיית

ע� תקליטי� אותו שמנו בחדר של חיי� בבית של  פטפו�לנו 

והצעירי� רקדו , נה של משפחת יסקי�שכ השהיית, סבתא רחל

את . תה רחלאת השמלה קבלתי מהדודה מרי� שתפרה לִ< . ש�

המתנה ו, המתנות היו זרי פרחי�. הטול להינומה קניתי בעצמי

, בלחטובקסי, מהבוס של חיי� ההיית, ביותר שקיבלנוהיקרה 

מחברי� טובי� . נהנית ממנובתי היו� דגנית אשר , סט לאוכל

מוב� שחשבתי שהחתונה שלי . מכשיר לסודה, ולוקסקבלנו סיפ

  .מוצלחת ומפוארת, היא הכי יפה
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        ))))גדגדגדגד((((    הההה''''מותו של יוסקמותו של יוסקמותו של יוסקמותו של יוסק

  

אני וחיי� היינו , כשהייתי בהריו�, בער$ שבועיי� לפני פסח

ע ניגש אלינו בחור וביקש מחיי� תלפ. בדרכנו לבקר את הוריו

א הו, חיי� לא סיפר לי מה נאמר, לבוא לצד ואמר לו משהו

כיוו� שהוא צרי$ ללכת לאיזה  ביקש ממני ללכת להוריו לבד

חיי� סיפר  ."ה נהרג'יוסק"כשחזר הוא אמר לכולנו . מקו�

ביקש מחיי� לבוא לזהות  אשר ל"שהבחור שפגש הוא חבר אצ

   .ה שנהרג בפיצו�'את גופתו של יוסק

כדי שלא יזהו במחתרת לא זיהו את עצמ� כחברי�  ל"האצחברי 

כמו כ� איש . י השלטונות הבריטיי�"ע נרדפוה� ו� שמכיו, אות�

, לכל אחד היה כינוי, ל"לא ידע את שמו האמיתי של חבר אצ

ה� , ל לא היה נשק"לחברי אצ". גד" היהה 'יוסק לוכינויו ש

קרתה כאשר ה הכי� פצצה ‘נראה יוסקכל הכו, עצמ� הכינו נשק

כו ל נער"הלוויות של חברי האצ. איזו תקלה והוא התפוצ�

ל אסור היה "לחברי אצ, בשקט ורק בני המשפחה השתתפו

 ההייתה ‘ג� הלוויה של יוסק. כדי שלא יכירו אות� , להשתת&

היא נערכה ביו� שישי  ,שקטה ורק בני המשפחה השתתפו

ל "עול� לא סיפר לי מי חבר אצמחיי�  ,דר$ אגב .מוקד� בבוקר

את הטיולי� אהבנו לטייל ותמיד הוא ביקש ממנו לערו$ . מי לאו

בפרדסי� בי� בני ברק לגבעת שמואל בטענה שהוא רוצה לבקר 

ארגזי�  והוא היה מוריד מהאוט, חבר השומר על הפרדס

ה ‘לאחר מכ� נודע לי שהוא פרק אספקה ליוסק, וחבילות

ח ולחיות בקבו� היה בונוס שלא היה "להיות חבר פלמ. וחבריו

לי  ההיית. ספקהלכ� היו צריכי� לדאוג לה� לא, ל"לחברי האצ
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חברת  ההייתהסתבר שג� היא , חברה בש� נחמה לוקשבי�

ה ‘היא הכירה את יוסק, לא ידעתי זאתו, ל וג� אחיה"אצ

פע� היא פגשה אותי ו, חברה מאד טובה שלו הוהייתבמחתרת 

כשהשבתי בחיוב  ,ושאלה אותי א� אני יוצאת ע� חיי� נדלר

בנתי שהיא הז וא" אולי פע� נהיה גיסות"היא אמרה בצחוק 

  .  ה יוצאי�‘ויוסק

  

קטע אשר  מעריב ה התפרס� בעיתו�'לאחר מותו של יוסק

  :כתבתי לזכרו

  . עוד$ בחור ב� עשרי� ואחת וכבר ניתק פתיל חיי$

ומורא לא , עשרה היית ברדת$ למחתרת�כב� שש

כל פקודה שקיבלת מאת מפקד$ מילאת ברצו� . ידעת

  ". ופש נולדע� לח: "כי זו היתה אמונת$, ובאהבה

, המביטות ב$ באהבה ובחרדה, בראות$ את עיני אמ$

ג� חברי ה� : "היית מקדי� את הדיבור ואומר

קבלי את , והמולדת קוראת לכולנו, לאימהות כמוני

  ".המצב בגאו� ובגבורה

אז היתה עונה ל$ בדמעותיה החמות ובלבה התפילה 

  .לאל שישמר$ ואת שאר חברי$

פע� בבוא$ לחופש : ני היטבזוכרת א, יוסקה היקר, כ�

יהיה , אל דאגה: "אז ענית, למצב הענייני�, שאלתי$

  ".כי מוכרח להיות טוב, טוב

מי יאמי� כי . ענוות� וישר היית וחביב על כל חברי$

  ?!נפרדת מאתנו לנצח
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בלוותנו אות$ . ועלינו חש$ עולמנו, כבה נר חיי$

, בני היקר, יוס&: "לדרכ$ האחרונה צעקה אלי$ אמ$

ובקש בשמי� רחמי� , הלואי ואהיה אני הקרב� האחרו�

  ". על חברי$ שנותרו בחיי�

        .נ.ר        
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        י ואחיותייי ואחיותייי ואחיותייי ואחיותייאחיאחיאחיאחי

        

היה הוא . בחג החנוכה 1922אחי הבכור נולד בדצמבר  אברה�אברה�אברה�אברה�

לאחר מותו של אבי הוא הפ$ להיות ראש ו ד עליזובחור מא

כשהיה יו� גש� וקר . לקח את אחריות הבית על עצמו, המשפחה

פורי� יס, הוא היה מספר לנו אחיו הקטני�, וא לא יצא לבלותה

היינו יושבי� כולנו , הוא הציג את הסיפורי� .של שלו� עליכ�

שלו� עליכ� בעל פה  ייסיפורהכרנו את , ג� אמי צוחקי� ונהני�

 ארבעה ונולדו לה�) יהודית( ו'וז'זנישא ל אברה�  .בזכותו

   .אמירי וענתי ,בני, קובי: ילדי�

  .1987רה� נפטר בשנת אב

  

נפטר בגיל ו 1924הוא נולד בינואר . היה שקט וביש� אהרוניאהרוניאהרוניאהרוניאחי 

הוא היה רווק וחי ע� אמי . מדו� לב פתאומי 1972בשנת  צעיר

ואחותי , אברה� אחי דאג לו .בביתה במחנה יהודה עד מותו

הוא אהב בעיקר את  .אפרת נהגה לבשל עבורו מדי שבת

למד , בנה של אפרת, אוריה. ולנט שעשתה אפרת לשבת'הצ

בחיפה ובאחת השבתות נסעו אפרת ובעלה לבקרו ובדרכה לש� 

. ולנט שכה אהב'היא עברה אצל אהרוני בכדי להשאיר לו מ� הצ

וכאשר נכנסו אל , דפקה בדלת והוא לא ענה, כאשר הגיע אליו

  .הבית מצאו אותו ללא רוח חיי�

  

ביו�  .החלוצותעבדה בבית  אחותי) 1924 סו& ילידת( פרסיהפרסיהפרסיהפרסיה

, "בית החלוצות"ב מקבלת משכורת עבור עבודתה ההייתשישי 

היא ענתה שהיא צריכה , כשאמי שאלה אותה איפה הכס&ו
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ועל זה הוציאה את , רות וירקות כדי להיות בריאהילאכול פ

: שתי בנות לה� נולדוו גרובר נישאה לעמוספרסיה . כספה

   .אורנהו שושה

  

את רוב  .היה מאד סגור, 1926בר אשר נולד באוקטו אחי אליאליאליאלי

ד קשור ומאהוא היה . ימיו הצעירי� העביר בקבו� תל יוס&

תמיד התעניי� לשמוע , ד היה אכפת לו מכל אחדומא, למשפחה

מנהל חמי זוהר בי� כ אלי עבדכש. מה קורה ע� כל אחד ואחת

אלי מאד אהב להיות , שאתייכשנ. מהמקו� ונהנינכולנו  ,המלח

, ח או כשהיה חייל בצבא הבריטי"מגיע מהפלמכשהיה , אצלנו

אלי . כמו קציצות, אני השתדלתי לפנק אותו במאכלי� שאהב

למרות שאחד היה  ,צדק שלווהאת היושר , מאד אהב את חיי�

 יוס& בש� זרובבל� לאלי היה חבר מתל. ח"ל והשני בפלמ"באצ

אלי הציע לבבי  .ל"מאד לא אהב את חברי האצ אשר ,)בבי(

, שלטענתו לא היה מסוגל לפגוע  בזבוב, חיי� לפגוש את

בבי ואלי הגיעו . ל שה� לא מפלצות"ולראות שיש אנשי אצ

חיי� מצא ו, אכלוו בבי וחיי� שוחחו .באחד מימי השישי אלינו

מאוחר יותר באחת . דותה נעימה מאיו והאווירה הייח� בעינ

הציל את , בבי התפוצ� ע� מכונית נשק ,ח"הפעולות של הפלמ

שה ראשונה יתה האיאמו הי. בריו והנשק לא נפל לידי הערבי�ח

, התחת� ע� עליזה אלי .שקבלה את אות הגבורה בש� בנה

   .טיבהובבי , רונית: ילדי� שלושהנולדו לה� ו

  .1986אלי נפטר בשנת 
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אמרה  תמיד אמיו 1933היא נולדה בשנת  .היפהפיי ההיית אפרתאפרתאפרתאפרת

וקראנו  ,שמנמונת ההייתהיא  .ה סימהו<ֶ שהיא דומה לאימה <

 לה�  ונולדו לוינישאה ליצחק אפרת  ."הזָ אפרת הת6"לה 

  .אוריהו אלו�, דורית :ילדי� שלושה

  

נולדה אחרי שאבי נסע  הלֶ ג6 מכונהה מרגליתמרגליתמרגליתמרגליתאחותי הקטנה 

כול� , עול� ומלואו ההייתלאמי היא  .1938בשנת , לאפריקה

היא לא , כשחזרה מבית הספר ביו� ח�. אהבו ופינקו אותה

לקחת  נהגהאימי  .הצלחת הסכימה לאכול ללא כוס סודה ליד

אחינו  כשאברה�. לכת לקיוסק להביא לה סודהלכוס גדולה ו

, אצלו תמתייצבבשבת בבוקר  ההייתגולה , היה נשוי הבכור

לאחר מכ� היו כול� מגיעי� . ו‘וז‘זישנה בי� אברה� ו הוהיית

 ארבעהנולדו לה� ו צקיילובי נישאה ליהודהגולה  .לאמי הביתה

  .מיכל ומירב, צופית, מומיק: ילדי�
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        בתי הבכורהבתי הבכורהבתי הבכורהבתי הבכורהלידת לידת לידת לידת 

  

האנגלי� עדיי� שלטו באר�  .ילדתי את בתי הבכורה 28/6/48�ב

חיי� לקח אותי לבית חולי� ברמת ג� וחזר הביתה , והיה עוצר

אני מאד . עד הבוקר הוא לא ידע מה ילדתי, לפני תחילת העוצר

א$ משפחת , ש� מודרני כמו רונית או דורית רציתי לתת לתינוקת

, ה‘יוסקנדלר בקשה שנקרא לתינוקת יוספה על שמו של 

, בסופו של דבר הסכמתי לתת את הש� יוספהו התלבטתי מאד

  .והיא יכולה לשאת בגאווה את שמה

        

        ובתיובתיובתיובתי    אימיאימיאימיאימי

  

רוב , החיי� קלי� לא היו מנת חלק. אהבתי את אמי אהבת נפש

גידלה ילדי� למופת , שהיה באפריקה הזמ� היא חיה ללא בעל

. כעסתי מאד על אבי בשל כ$ .והמצב הכלכלי היה קשה

כשנישאתי לא הסכמתי לגור רחוק ממנה ושכרתי חדר בביתו של 

דודי אהרו� פיקרסקי בסכו� גבוה יותר מחדר שיכולתי לשכור 

, לער$ היא חלתה מאד �חודשייבת  ההייתכשבתי יוספה . בעיר

 טביסקוויהמיסה  ,אמי ישבה שעות לידה,ת פיהופצעי� מילאו א

מה , חשבתי בליבי .בתו$ חיתול טבול בחלב ונתנה לה למצו�

כל כ$ טיפשה , יא יושבת ועושה את זההלמה  ,היא עושה

ר אלטרטו� רופאת הילדי� "כשהגעתי לד .ונאיבית הייתי

היא אמרה לי שאמי הצילה את יוספה במעשי� , המפורסמת

  .השלה ובסבלנות של

  .1968אמי נחמה נפטרה בשנת 



 63

        הההה''''הבית בֶפגֶ הבית בֶפגֶ הבית בֶפגֶ הבית בֶפגֶ 

  

בית בו אני גרה עד בת שנתיי� עברנו לגור ב ההייתכשיוספה 

 תקריי"ה הנקראת היו� 'שכונת פגז בניס� ב"ברחוב כ, היו�

ש יוס& ספיר שהיה ראש העיר השני של פתח תקווה "ע "יוס&

די בחדר בביתו של דו ,עד אז גרנו במחנה יהודה. אחרי שטמפפר

   .אהרו� פיקרסקי

על ידי קר� ה רכשנו באמצעות הגרלה שנערכה 'את הבית בפג

 1,100תמורת , בי� ותיקי העיר פתח תקווהקיימת לישראל 

לירות אות� הלוונו  100שילמנו תשלו� ראשו� של . לירות

לירות מכיוו� שהבנק כבר קיזז את העמלה  90קיבלנו רק (מהבנק 

ואת יתרת הסכו� שילמנו , ")לגרד"ועשר לירות נאלצנו ... שלו

ד "עו, כעבור כמה שני�. באמצעות משכנתא שלקחנו מהבנק

ל את הזכויות עבור הקרקע וכ$ "מאיר מאירוב חכר מקק

והוא אפשר לנו לכסות את יתרת הסכו� , המשכנתא עברה אליו

מאז אני גרה . וכ$ עשינו, מה שהבנק לא הסכי�, בתשלו� אחד

  .בבית בו גדלו ילדיי
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        לידת בנילידת בנילידת בנילידת בני

  

בנימי� נולד  בשמחת תורה ,ה'אחרי שעברנו לביתנו בפג שנה

אמרתי ו ,אותו יו� היה יו� כביסה .17/10/1951בתארי$  )ני<ֶ (

היא הציעה ו, שכואבת לי הבט�, לשמחה הכובסת המקסימה

פתאו� קראתי לה ובקשתי שתבוא כי קורה  .שאני אשכב קצת

לא איבדתי  .אני יולדתכששמחה באה היא הודיעה לי שו, משהו

 .וונית על המיטה ושמחה יילדה אותיפרשתי שע ,את העשתונות

 ,משלא מצאהו ,ה לחפש אמבולנסאשושנה חברתי ושכנתי יצ

, כשראה אותיו ,הגיע אח .רצה לקופת חולי� כדי להביא רופא

, תהמיילד ההייתוכשנודע לו ששמחה , השלייהאת התינוק ואת 

לא . מימיו ביותר שראה ההטוב תדהמיילהוא אמר עליה שהיא 

הרשיתי לרחו� את בני ובקשתי שיעטפו אותו במגבת ויניחו 

 ישבה על המדרגות ובכתה ,יוספה מאד נבהלה ממה שקרה .לידי

השכני� הרגיעו אותה וספרו לה  א$ ,"אמא שלי הולכת למות"

כיוו� , התימנייכשהגעתי לבית חולי� חשבו שאני . שנולד לה אח

היו יולדות בבית ובאות לבית החולי� לקבל את דמי שהתימניות 

הממשלה החליטה שמי שתלד בבית לא תקבל ( הביטוח הלאומי

  ).את דמי הביטוח הלאומי
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        לידת בתי הקטנהלידת בתי הקטנהלידת בתי הקטנהלידת בתי הקטנה

  

יו� לאחר יו� הולדתי בראש  07/09/1956בתארי$  דגנית נולדה

תינוקת  ההייתהיא . בתל אביב" הקריה"בבית החולי�  ,השנה

אז , חולי� היא התחילה לחיי$�כשהוצאנו אותה מבית, היפהפיי

לכבוד לידתה של . הבנתי שיצאתי ברגל ימי� מבית החולי�

את  ההניחו, סבתא רחל יצרה מסוכריות צורה של תינוקת, דגנית

את הש�  .הבסוכרייוכל מי שבא לראותה התכבד  ,בתוכה דגנית

  . דגנית בחרה אחותה יוספה
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        סו& דברסו& דברסו& דברסו& דבר

        

לא חזרתי לעבוד עד שהגיע בתי , לידת הילדי�לאחר נישואיי ו

חיפשתי מקו� בו אוכל לעבוד בשעות . הקטנה דגנית לגיל שש

שכנה של . כדי שכי� ארוחת צהריי� לילדיי ואטפל בבית, נוחות

פרסיה אחותי פנתה אליה וסיפרה כי היא עוזבת את מקו� 

ש� עבדתי עד , "כחול לב�"עבודתה וכ$ הגעתי לעבוד במכבסת 

עד " אתא"לאחר מכ� עבדתי לזמ� קצר בחנות . מקו� נסגרשה

. � בפתח תקווה"שמצאתי עבודה טובה יותר בחנות השק

וש� , � התחלתי לעבוד כאשר הייתי בת יותר מחמישי�"בשק

חמש עשרה שני� מאוחר יותר וכעת , נשארתי עד צאתי לפנסיה

  . �"אני פנסיונרית של השק

  

הוא נפטר . אית והיה עצמאיבעלי חיי� עבד כל חייו כנהג מש

 17ז בניס� "כיו� אני מתגוררת בביתנו ברחוב כ. 1989בשנת 

  . שני� 57הבית אליו עברנו לפני , ה'בפג

  

שלושה  ונולדו לה� )דקל(קנדל  צביקההתחתנה ע� יוספה 

 אס& התחת� ע� .)1976( ותמר )1973( ברק, )1970( אס&: ילדי�

הביאו  אשר, )2005( ונעה )2001( יעל ונולדו הניני� שלי עומר

  .לי עול� ומלואו

  

 ,)1979( הדר :לה� שלוש בנות ונולדו )ינח(חנה ני התחת� ע� <ֶ 

  .)1989( ורעות )1983( מור�
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 עודד: לה� שני ילדי� ונולדוברע� דגנית התחתנה ע� אשר 

על , שמה השני של עפרה הוא נחמה .)1984( ועפרה )1980(

  .שמה של אמי

  

ר והטוב שאוהכל , נכדי� והניני� ה� האור שבעיניה, כל הילדי�

  .מה� באשיש לי בחיי� 
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  שמות ותאריכי�שמות ותאריכי�שמות ותאריכי�שמות ותאריכי�

  

    יו� נישואי�    

    1997אוגוסט  24  1970אוגוסט  30  אס& דקל

    1974ספטמבר  12  1948מר�  24  אשר ברע�

    1978יוני  13  1951אוקטובר  17  נדלר )בני(בנימי� 

      1973מר�  06  ברק דקל

    1974ספטמבר  12  1956ספטמבר  07  רע�דגנית ב

      1979יוני  21  הדר נדלר

  1919אפריל  26  חיי� נדלר

  1989מר�  02

    1947אוגוסט  12

    1978יוני  13  1956אוקטובר  23  נדלר )חני(ה חנ

    1969דצמבר  09  1948יוני  28  יוספה דקל

    1997אוגוסט  24  1973אוגוסט  09  יעל דקל

      1983מר�  08  מור� נדלר

      2005אפריל  16  נעה דקל

      1980יולי  29  עודד ברע�

      2001פברואר  07  עומר דקל

      1984נובמבר  01  עפרה ברע�

    1969דצמבר  09  1941ספטמבר  10  צבי דקל

    1947אוגוסט  12  1928 ספטמבר 28  נדלר הרות

      1989יולי  02  רעות נדלר

      1976אוקטובר  08  תמר דקל

  

  



 70

        אחוריתאחוריתאחוריתאחוריתכריכה כריכה כריכה כריכה 

  

הבטתי , בי� חפציה של בתי מצאתי מחברת בעלת כריכה עבה

קורות . עליה וחשבתי שבמחברת זו תכתוב אמי את קורות חייה

חיי� של בת למשפחות שורשיות שעלו מרוסיה לפני כחמישה 

חלק� התיישבו , יצאו מהחומות, התיישבו בירושלי�, דורות

גרו לארצות חלק� בנווה צדק ביפו וחלק� הי, במאה שערי�

משפחות שסיפור� הוא סיפורה של אר� ישראל . מעבר לי�

  .במאה וחמישי� השני� האחרונות

למרות חילוקי , לאר�, הנו מסמ$ מרגש של אהבה לאד�" רותה"

,  דתיי� וחילוניי�, משפחה שנמצא בה, דעות אידיאולוגיי�

 ,חרדי� ממאה שערי� וחברי קבו�, ל"ברי הגנה וחברי אצח

  .של רותה נכדיה וניניה, ילווה את ילדיה סיפור אשר

  

  יוספה דקליוספה דקליוספה דקליוספה דקל


