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אהובה מיזלס

דור לדור יביע אומר
זכרונות והגיונות

הוצאת עמי טוב ־ אל

בלבות ושלמי תודה למיטיבי:
לגיסי היקר אליהו אלוני
על הוצאת המהדורה הראשונה
לילדי:
לורה ועמיחי מעוז
טובה וג׳י וייס
שרה ואריאל מיזל
על הוצאת המהדורה השניה.

עיצוב :דורית צינמן

לוחות והדפסה — דפוס חדקל בע״מ ,ת״א

לזכרו של בעלי היקר
אבינו וסבינו האהוב,
לוחם חרות ישראל ־ לח״י
יעקב מיזלס ז״ל,
שהגיה את הספר באהבה
והתרפק על דפיו.
יהי זכרו צרור
בערכי הנצח של
עמנו.

יעקב ז״ל

הסדמה
כתיבת זכרונות הינה סובייקטיבית לחלוטין ואין אדם רשאי להרהר
אחריהן.
ההגיונות הינן תהליך של בשלות מתמשך לאורך השנים .יש שיסכימו
יש שיערערו ,אחרים יתנו פרשנות משלהם .עבורי הן חלק בלתי נפרד
מקורות חיי ומאמונתי.
ההגיונות והזכרונות מכוונים לילדי ,נכדי ,ניני ותיקי האישי בארכיון
לח״י ב״בית-יאיר״ .ראיתי לנכון לשבץ את י״ח "עיקרי התחיה״ בתוכם
בבחינת :״דור לדור יביע אומר״
מחתרת לח״י נראתה לי תמיד כמשל לתולדות האומה :קורות חיי
עמנו היו לפלא בעיני עמים וחוקרים ,תומכים ומגנים ,מעריצים
מעטים ומתעבים רבים  -שונאים ואוהבים ־ אדישים לא היו ואינם.
לח״י המחתרת הזעירה ,העמוקה והנרדפת מכולן ,היתה גם היא,
נשוא מרכזי לאויב ,יריב ,ואוהד ללא שוי-נפש.
אל מחתרת לח״י הגעתי ,מתוך אותה תחושה של אמונה ב״משולש
ישראל" :תורה ,עם וארץ .ערכי יסוד ביהדות ,תפקידיהם ,וסגולותיהם
 מסגרת לימוד וחינוך ,יצירה גדילה והתפתחות  -אתגר ותקשורתבין-דורית בכל תחומי החיים  -מעניקים יציבות ,חיבור וחישוק אל
שלשלת הדורות .אמונה ,במעורבותו ובהשגחתו התמידית של בורא
עולם .מכאן מעורבותי האישית לעשייה.
בזכרונות הגיונות אלה שוקדת אני להעביר השקפת עולם לדורותי
הבאים ,כשם שקיבלתי אני מקודמי .המשך הרצף והמסורת כמורשה,
כתזכורת נמשכת לתרבות עשייה ,למסרים ערכיים  -היחלצות למען
הפרט והכלל ,בבחינת" :זכור ימות עולם בינו שנות דור ודור!״
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מסורת ורצף ,שתי תכונות יסוד בחייה ובקיומה של כל תרבות
אנושית ,נהגה בעמנו בכל דור :מסורת  -קריאת כוון ,המשך היצירה
והתנופה ,שאיפה קדימה ,חידוש חוויות של מאורעות היסטוריים
שלא יתאבנו ולא יקפאו על שמריהם  -סכנת נסיגה.
תנועות קמות ונופלות וכגון זה עמים ,ביניהם ,כאלה שנשכחו מלב.
הלך רוחן של תנועות חירות שיסודן באמונה .ברצף ,ובצידקת הדרך,
מתקיים ועובר כחוט השני מדור לדור :יוצרי המשנה והתלמוד,
מכבים ,בר־כוכבא,

לוחמי ומורדי הגיטאות ,צונחי מעבר לגבולות

אויב ,פרטיזנים ,ה״הגנה" ,אצ״ל ולח״י ,צה״ל ,מקימי ההתישבות
החדשה ביהודה ,שומרון ,חבל עזה והגולן  -מחשקי קו ההגנה על
חיינו וקיומנו ,יוצרים שרשרת רצופה אחת.
כלוחמים בנשק ובשדה הקרב ,כן הבונים בחומה ־ חוליה בתהליך
ההיסטורי של תקומת ישראל  :מיישבי הרי ועמקי שומרון ,בקעת
הירדן ומרחבי יהודה ,הגולן וגוש קטיף  -גבורי "חומה ומגדל׳ של
מדינת ישראל ולמענה .ממשיכי המסורת והחזון ,מקרינים אור
ותקוות דורות

-

התחדשות והתעלות ,גבורה ועוצמות נפש -

מסירות והקרבה של יודעים וחשים ,שאושר עמנו טמון ביחודיותו,
שלומו וטובתו ,בחשיפת כל הצפון בו.
תורת ישראל נוסכת בטחון מחודש בכל דור  -מפיחה ומחישה בפועל
עוז רוח רעננה ,בכמהים לחזון הגאולה.
ברוח זו ,רוח ישראל סבא ,מעבירה אני את זכרונותי והגיונותי
לדורותי הבאים ולמי שיהנה מקריאתם.
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זכרונות והגיונות
ממאה שערים למחתרת לוחמי חרות ישראל  -לח״י
מזל-טוב .נולדתי
אבא הניח את ספר התהילים שבידו ,שלף מארון הספרים את ה״חוק
לישראל׳

וציין :״אור ליום ג׳ פרשת במדבר ,כ״ו סיון ,תרפ״ט ,רביעי

ביולי  1929לחשבונם ,נולדה לנו בת למזל טוב ונקרא שמה בישראל
ליבע (אהובה) תח״י״ .כך נהג אבא לציין את יום הולדתנו .חזר אל
ספר התהלים לתת שבח והודי-ה לא־ל הטוב

על שזיכהו בצאצא

נוסף.
ימי הולדת לא נחוגו בהמולה והזמנת רעים למסיבה ,הורינו זכרו
והזכירו לנו את ימי הולדתנו ,גם בהיותי בפזורת ארה״ב הרחוקה .ימי
הולדת אליבא דאבא הינם ימי חובה ולא ימי זכות .חייב אדם להוכיח
חדשות לבקרים את עובדת קיומו בעולם כחיובית ,צודקת ומפרה.
יום הולדתו של אדם הוא התמרור המנחה לחשבון נפש ולמאזן
שנתי ,וכך פרשו :יום שנולד בו אדם הוא כיום שנבראו בו שמים
וארץ .מכאן אמרו חז״ל :״כל המקיים נפש מישראל כאילו קיים
עולם

מלא ,והיפוכו חלילה" .הולדת אדם אינה מקרה או תאונה,

כשם שאין בריאת שמים וארץ מקרה או תאונה .מכאן השמחה על
בואו של אדם לעולם ועל ימי הולדת חוזרים ,המקנים יכולת שיפור
מתמיד ותיקון חוזר( .מבלי להכנס לפולמוס של אדירי עולם ,אם
מוטב לו לאדם שנברא משלא נברא).
שנינו אבי ואני ילידי מזל-תאומים .המזל ,מורה ,על הקשר הישיר
והבלתי אמצעי שנוצר בחודש סיון בין הקב״ה ועמו ישראל במעמד
הר סיני.
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חודש הגאולה הרוחנית  -תשתית ומימד קיומיים לברואי עולם.
מטרתם :הקפת מכלול החיים על כל רובדיו.
עם קבלת התורה זכה עם ישראל למעמד מיוחד" :והייתם לי סגולה
מכל העמים״ .ברית נצח בין עם ישראל ,ארץ ישראל ותורת ישראל.
כאן מתברר ,כפה עליהם הר כגיגית :״אם מקבלים אתם את התורה,
מוטב .ואם לאו אחזיר את העולם לתוהו ובוהו" .ולא יום אחד ולא
שעה אחת נכפה מעל לראשם של ישראל .הר כגיגית ,להיות העם
המיוחד והמובדל אם יאבו ואם ימאנו .שמאותה גאולה תלוי העולם
ועומד בגאולת ישראל.

ירושלים

פרעות תרפ״ס וחורבן חברון
נולדתי בצלן של מאורעות תרפ״ט ,בשכונת "מאה-שערים" ,בירושלים
של הישוב הוותיק .גדלתי בבבואת מאורעות תרצ״ו -תרצ״ט (- 1936
 ,)1939גרדום יהודי ראשון בארץ ישראל  -תלייתו של שלמה בן-יוסף
בשנת  1938 -ומלחמת העולם השניה ,מאורעות אלה ואחרים
השאירו עלי רישומם.
בשנים אלה ,פרעו פורעים ערביים ביהודים בא״י ,כמעט באין מפריע.
השלטון הבריטי שהצהיר ב 1917על הקמת בית יהודי לאומי בארץ-
ישראל; התכחש ונסוג מהבטחותיו והצהרותיו ,צידד בגלוי עם
הפורעים הערבים; מנע מאתנו הגנה עצמית בהחרמת נשק והשלטת
ךמורליזצןה; התעלם מהנעשה בשטח ,לא מילא חובותיו כשליט
שומר סדר ללא צדודים וללא הפליות; שוטריו וחייליו היו במקרה
הטוב ,סבילים .צפו במתרחש בשלוות-נפש ולא מנעו מעשי רצח.
"הפוגרומים״ ,כונו בשם "מאורעות״ ,התרכזו בעיקר בערים מעורבות
 בעלות אוכלוסיה ערבית־יהודית.הקהילה היהודית בעיר חברון ספגה את המכה הקשה ביותר בסוף
קיץ תרפ״ט ( ,)1929שנת הולדתי .הסתערות ההמונים הערביים על
תושבי חברון היהודית ,היו מאורגנים מראש ומטרתם היתה ערוכה
ומתוכננת :חיסול הישוב היהודי בחברון ,בצילה ובחסותה של
בריטניה הנאורה .כבר בשנת  1929קבע לנו שלטון זר ,מי ישלוט
בחברון ,עיר האבות.
ששים ושבעה יהודים נקפדו וששים נפצעו .קהילת חברון היהודית
נהרסה ,בתי־כנסת נמחו עד היסוד ,ספרי תורה נשרפו ובתי עלמין
חוללו.
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שלושים וחמשת המשפחות ששרדו שבו לבנות את קהילתם בשנת
תרפ״א (.)1931
טרם הספיקה הקהילה לאסוף שבריה ולשקם הריסותיה ,פינום
השלטונות הבריטיים מהעיר בתואנת הגנה ודאגה לשלומם .הם,
קבעו לה ,אופי שונה ־ חברון טהורה מיהודים.
בתרפ״ו ( ) 1936פונתה חברון סופית ,מתושביה היהודים והפכה לעיר
שכולה ערבית.
מחדשי הישוב היהודי בחברון שבו לפקוד אותה בשנת תשכ״ז -
 - 1967לאחר מלחמת ששת הימים .שלשים ואחת שנה חכו ישני
מערת המכפלה לשוב הבנים.

מערת המכפלה

מקורות השפעה
הבית ,בית-הספר ,החינוך ,הסביבה ולקחי העבר הקרוב והרחוק חברו
יחד.
גדלתי על סיפור חברון ומאורעותיה ,על ספורי הגנה נפלאים בהם
נמנו הורי בין המגינים שיישמו את לקח חברון :הגנת השכונה בה
נולדתי ושכונות שכנות שהערבים קבעו להן את גורל חברון .אמי
שבה וסיפרה כיצד היא ,בצד נשים שכנותיה ,לחמו לצד הגברים נגד
מי שבאו לפרוע בהם .נשקם :מקלות ,אבנים והערת מים על ראשי
הפורעים שאיימו עליהם  -נפשות ביתם ורכושם הדל.
מכנה נוסף למעורבותי ,זרז מרכזי בהתעניינותי ,במציאות חיינו ,היה
התנ״ך .מספוריו שאבתי את החדירה לעמקי הדורות ,גלישה למנהרת
זמנים  -רחוקים גם קרובים ,איפשרה לי לעבור מרחקי זמן קדימה
ואחורה ־ חיבור דורות העבר להווה ולנמצא ,משום סימלם לעתיד.
זכרונות העבר  -חוט השתי

במסכת האריג היהודי ,בתוכם נשזרו

הדורות כולם :אמהות ואבות האומה ,משה ואהרון ,יהושע וכלב,
מרים ודבורה ,שאול ודוד היו גבורי העבר ומפקדי ההווה ,הקוראים:
"אחרי!״ זכרונות

העבר ,חברו לפעמי הווה ושימשו יסוד מוצק

לעתיד.
אבא הרבה להצביע על התנ״ך בכלל וספר יהושע בפרט ,כתכנית אב
שיש לאמץ בכבוש הארץ והתנחלות לצמיתות.
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בית אבא ואמא
משפחתי משפחה חסידית טפוסית ,שמרה על צביון ורוח העיירה
היהודית ממנה באה .ספורי ומראות העיירה היו נהירים לי ואהובים
עלי .התחברתי ,ונצמדתי לפזורה היהודית בעיירות פולין ,רוסיה
ואוקריינה .התרפקתי באהבה ובחום לדמויות המוכרות  -יהודים
בעלי כתפים מעוגלות וכפופות ,בעלי איברים מרושלים ושחוחים
מעוני ועמל-ימים שבימי

מועד הפכו פניהם חג והליכותיהם

נועם ושלוה .חשתי בהם ,הם היו רעי ומיודעי -

כקרובי משפחה,

כילדי השכונה וחברי בבית-הספר  -אנשים ונשים  -על לבושם,
אורח חייהם ,מנהגיהם ודבורם ,בכל מקום ועת ־ בספרים ,בבית,
בחצר ,במכולת ,בשוק ,ברחוב ובבית־הכנסת  -היו כולם מקשה
אחת .המציאות והדמיון שחקו משחקי

תעתועים ,מן

הספרים

עלו אותן דמויות לאלה שחיו לציז־י כאן ועכשו בירושלים של הישוב
הוותיק .על כל אלה נוספו ספורי צדיקים אותם היה אבי ז״ל
מספר בכשרון ובחן ולהם חכינו משבת לשבת.
מסורת ישראל ,על חגיה סמליה ומצוותיה המעשיות ,הוותה מסכת
אחת של חיים יהודיים .אף ששת ימי המעשה ,התבשמו מריחה
וקדושתה של תורה .תורת חיים אחת ,שלא ניתנת לחלוקה ,בחיי
יומיום ויחסי אנוש .הבית היה אבן השתיה ממנו שאבנו מסירות,
נאמנות ואהבה לארץ-ישראל ולירושלים ,בירתה הנצחית .בית-הספר
והסביבה חיזקו אותם ערכי חינוך ,תכונות אופי ואיכות חיי מוסר,
עליהם גדלנו והתפתחנו.
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גדולינו הפיזי ,היה מלווה בהפרייה רוחנית ,באתגרים ובחידוד חושים
למעורבות ולמעשים לטובת עם ישראל ולמען ארץ-ישראל.
אורח החיים היה מובן מאליו :ההלכה ,התורה בכתב ובע״פ ,שני
התלמודים ירושלמי ובבלי  -ש״ס ופוסקים ,ספרי מוסר ,מדרש
וחסידות ,התנ״ך ופרשנות חז״ל  -ראשונים ואחרונים .כל אלה היו
בעלי חיות וחזות כיצורים אנושיים  -מלווי קבע מוכרים .ספרי
הקודש בלטו ביתר שאת ביופים ,על רקע העוני והדלות" .ספרים
שזכו!" היו להם הופכין בחיי אבא ,אחרי מותו בידי בניו ,חתניו
ונכדיו.
ההורים

עודדו אותנו לשאול ולחתור במודע למציאת פתרונות:

"יגעת ומצאת תאמין״ אמרו .השאלה הינה מנוף אדיר .אוצרת בתוכה
הנעה בלתי פוסקת ,מסייעת ,מעכבת ומרחיקה את עמדת" :שאינו
יודע לשאול" ,ו״לא הבישן למד״ .השאלה וההתעניינות בסובב אותנו
הן אמות החדושים ,המצאות וסקרנות נמשכים והולכים  -דחף וכוח.
מעוררים פעולה ויצירה של המוח האנושי.
בראש סולם העדיפויות עמד הצווי..." :ותלמוד תורה כנגד כולם".
החינוך היה על המעורבות :״כל ישראל ערבים זה בזה" ,מתלמיד
ב״חדר" ועד מנהל המפעל ,מסטודנט באקדמיה ועד לבעל-המלאכה
הזעיר .היה אסור לשקוע במטלות וחובות דמיוניים ,לבזבז מרץ
לשוא .העשיה למען הזולת ,והמעורבות ,היו מלאי תוכן ומשמעות
בחינת :״...וכשאני לעצמי מה אני?"
אדם אינו רשאי לחיות למען עצמו בלבד ,עצם מציאותו בעולם
מחייבת אותו לפרוע לעצמו ולחברה במעש ולא במלל" :לא המדרש
עיקר אלא המעשה".
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על-אף עמלם היו חיי הורי חיי עוני ודלות חומרית .לעומתם האיר
פניו העושר הרוחני שהעניקו שפע שמחה וחדוות חיים  -ילדות
מאושרת .המדרש והמעשה נתמזגו מזיגה נפלאה

ומיוחדת בכל.

מכאן שעיקר דאגת הורי היתה על שכר הלימוד (שאין להלין שכר
שכיר ולו שעה אחת) ,למלמד ב״חדר' עבור הקטנים ,לרבי בישיבת עץ
חיים עבור הבוגרים ,ולבית-הספר שפיצר עבור הבנות.
אבא חזר ושינן באזנינו שאין המצוות זזות ממקומן .טעמיהן
מתפרשים לאור המציאות המשתנה והמתחדשת  -זוהי גדולתה של
תורה!
אף בימות החול ניתנו סדר ומשטר לבית היהודי ,שעון יומי ולוח
שנתי .החל מקימה בבוקר ועד לשנת לילה ,דפוסי התנהגויות
והדרכות :מלבוש ואכילה ועד כשרות וחיי משפחה ,משבת ומועדים
עד ימי צום וזכרון .מארועים משמחים ועד רגעי צער ומכאוב.
התנהגויות מובילות ומוליכות לתמצית החיים היהודיים.
המתרחקים מתורת ישראל ומחפשים תחליפים לתורת חיים אלהית,
גם ארץ-ישראל  -מקום גדולינו הטבעי  -אינה מדברת אליו.
השבת לא היתה יום מנוחה מעבודה קשה בלבד .״ביני ובין בני
ישראל אות היא לעולם״  -שבתות חגים וזמנים קבעו דמות ושמחה
וניתנו כמקור שמחה ,חיבור וקישור למשפחה היהודית .החשיבה
החומרית המאמצת של ימות החול דעכה ונדחקה .מעגל רוחני ־
תבלין שבת  -ירד לעולם .הבית העתיק דמותו  -לבש מלכות  -היינו
לבני-מלכים .אור נרות השבת ריצד על המפה הצחורה .בקבוק היין
וגביע הקידוש ,זהרו ביופים והשתקפו זה בזה ורמזו" :אשרינו שזכינו
לעלות על שולחן יהודי! ״ ,חלות השבת הקלועות  -מעשה ידי אמי,
הפיצו ניחוח ,תאווה לעינים ולחך.
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זר כי נקלע לא היה מנחש את העניות והדלות .פרץ ומנדלי לא מיצו
הכל.
השבתות בביתנו היו בבחינת :ליהנות ולהנות .אומללים חסרי בית
או אורח שנקלע לעיר ללא מכר או קרוב היו מתלוים אל אבא
לסמןיך על שולחננו .אבא היה נוהג באורחים כבוד גדול ,הם זיכוהו
במצוה .שבת ללא אורח ,ציערה אותו מאד.
ביתנו היה המרכז " -המשפחה״ ,קרובים יותר וקרובים פחות ,היו
מגיעים לאירועים שונים :שמחת ברית-מילה ,זבד הבת ,חגיגת בר־
מצוה ,שמחת כלולות ,שבעת ימי המשתה ,ביקורי שבת ומועדים,
סתם ביקורי יום חול פתאומיים  -עברתי ,נכנסתי!
כל בא היה מתקבל בברכה ובני-הבית היו מתפנים מיד מכל
עיסוקיהם ,לתת לאורח

את תשומת-הלב הראויה .מקבלת-הפנים

הזאת ,האמנתי בתום ילדותי שרק אנשים חשובים מגיעים לביתנו.
בבקורים אלה היו הכל מצטופפים מסביב לשולחן הגדול שהכיל
כמעט את כל החדר .נוסטלגיה! נעים להיזכר בכושר ה״מתיחה" בה
נחונה דירתנו  -הקירות נמתחו בפני באיהן ונמצאו גם מקומות לינה.
אז הבנתי" :ולא אמר אדם ,צר לי המקום!...״ מקום בלב ובנשמה!
כל הבאים כולם ,דיברו יחד בלהט חסידי טפוסי ובקולי קולות.
ויכוחים ושיחות ענייניות חששות ותקוות לסירוגין ,כולם היו
מומחים לכל :יחסי משפחה ,חברה וכלכלה ,פוליטיקה ,מדע
ארכיאולוגיה ,אנתרופולוגיה ורפואה ,מבלי שידעו לקרוא או לכנות
תחומים אלה בשמם .בענייני רפואה הצטיינו במיוחד הנשים ,גם
הגברים לא משכו ידיהם מהנושא ,ומדי פעם היו מתערבים מהקצה
בהם ישבו בהערות עוקצניות ואחרות.
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כל דודה בתורה ,סיפרה והאריכיה במיחושיה ובטלה במחי-יד את
קודמתה .״ אה ,גם זה מיחוש! מה אתן יודעות על כאבים? אני כולי
כאב וכאבים הם אני! מי שלא התנסה בכאבי ,לא התנסה בכאבים
מימיו! מה אומר ומה אספר ,לא יום ולא לילה!״
והדודה הבאה בתור ,אינה מסתפקת באמירת :״מבלי לפגוע בכבודך
ומבלי להפחית מגודל כאביך״ ,היא מפליגה בים הגוזמאות וממשיכה:
"מכאובי! שאיש לא יידע מהם ,אינם ניתנים לתיאור כלל  -עדיין לא
נוצרו המלים לכך .הם עולים אלף מונים על כל מה ששמעתי .מה
אומר ומה אדבר? איני מאחלת למי מכן מכאובים כמכאובי ,כל צרותי
על ראשם של שונאי ישראל!״
מומחיותן בענייני רפואה התרחבה ונגעה גם בתרופות וברופאים.
מיני הכדורים ,ציבעם ומספרם ,ככל שהגדילו בגוזמה ,כך גדל כבודן
בעיני עצמן .כדור לראש ולקיבה ,כדור לרגל וליד ,כדור לאוזן ולגרון.
"מה ,כדורים לגרון? הרופא שלי מורח את הגרון ביוד ודי ,מי צריך
לבלוע כדורים כשאי אפשר לבלוע כלל!?״
״יוד אמרת?! יוד? אינך יודעת שיוד הוא רעל?!״
״עצם נוכחותי ביניכן מוכיח שלא הורעלתי ,לא אחליף את הרופא
שלי באחר .הוא לא סתם רופא,

קוראים לו :׳הער דוקטור!׳ הוא

בודאי פרופסור!״.
הרופא וארץ מוצאו היו גם הם למוקדי שיחה .הזדמנות להעמיד
לראווה את היותן בעלות השכלה כללית .הדודה הפולניה השתדלה
להוכיח את היותה אדם מן הישוב שדיברה עם רופאה פולנית בלבד.
על טיב השפה שבפיה ותקינותה לא היה ניתן לנו לעמוד .לא שמענו
אותה מדברת ,שמענו אותה מספרת על-כך.
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מיד צצה דודה אחרת והראתה כוחה בגרמנית ואחריה אחרת ברוסית
ומיד נסבה השיחה לענייני שפות ואינטליגנציה .כמעט והסקתי
מדיבריהן שאידיש היא שפה נחותה ומורה על בורות .בבגרותי למדתי
לדעת ,לאהוב ולכבד את השפה האידית ועושר ספרותה.
לנו לילדים היו מפגשי ״משפחה״ אלה ,חגיגה! להורים ,רגעי
התפרקות והדחקה מקשיי יומיום .שמענו קטעי שיחה שנאסרו עלינו
בזמנים כתיקונם ,במסגרת המשפחה המצוצמת בלבד.
אירועים ״משפחתיים" אלה נוצלו על ידינו לפעלולים :קראנו דרור
לסקרנותינו ולרוחינו .עשינו כל אותם דברים שהיינו מנועים
מלעשותם תחת עינם הפקוחה של המבוגרים .הם ,כאילו שכחו
לרגעים מאתנו ,הדורשים תשומת-לב מתמדת .היו עסוקים ביניהם
לבין עצמם ,התעורר מי מהם להציץ בנו ,העמדנו פני תמימים.
כשנחקרנו ,לא זכרנו מי היה ,ומי עשה מה .פעמים ננזפנו ,ופעמים
חשנו את עוצם ידם של ההורים על בשרינו ,דבר שלא מנע מאתנו
לחזור לסורינו בהזדמנות הבאה.
מפגשים אלה היו לדידנו ברית בלתי כתובה בין הילדים והמבוגרים -
שני הצדדים יצאו נהנים כל עוד לא קרו תקלה או תאונה .במקרי
תקלה ,נאלצנו לבקש חילוץ ,בעל-כרחנו .זאת ,רק לאחר שמאמצי כל
המשתתפים לתיקון הפגם עלו בתוהו.
במקרי תאונה ,היתה נוצרת אנדרלמוסיה רבתי .כל האמהות ,נדחקו
כולן יחד להגיש עזרה ,ללא הבדל מיהו הנפגע .אותנו היסו ,שלא
נרים קול.
ההיסטריות שבאמהות הרימו קולן בצווחת" :אוי ווי ,געוואלד!״
בטרם עמדו על הפציעה או הנזק שנגרמו.
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הפצוע ,התעודד והגביר את בכיו .לא בכל יום מזדמן ,להיות נשוא
פינוק והתעניינות כה מרובה.
הכל יעצו לכל ,אחרי ככלות הכל ,יש מומחיות ויש מומחיות יותר.
קולותיהן עלו על קולותינו וכרגיל במקרים כאלה ,מרוב טבחים
הוקדחה

הקדירה .המסכן ,שהיה זקוק לסיוע ,יצא מבוהל ומפוחד

מרוב עצות וקולות ששמע סביבו .הצווחות הפכו ליללות עם הופעת
סימן דם .הוראות עפו כגיצי אש שהרוח נושבת בהם :״אל תעמדי שם
כמו גולם ,הביאי מים! אתה ,אל תעמוד כבול עץ .אינך רואה
שהמקרה דורש טיפול רפואי מיידי? לך ,קרא לרופא ,אמור לו
שהמקרה תכוף ביותר!״
״ עלי גם לומר לו שהמומחית להתפרצוית היסטריות קבעה זאת?״
״את שואלת שאלות מיותרות ,כל שניה קובעת ,לכי!״
כשהכל

נהג

כמנהגו,

הילדים

אנחנו

בתעלולינו,

והמבוגרים

בדרשותיהם הארוכות .היה ניתן לשמוע קולות עולים ויורדים,
יורדים ועולים ,אם לפתע נ שתתקו לרחש-לחש  -סימן הוא שאבא
מדבר  -הסכם בלתי חתום  -כשאברהם יעקב מדבר ,מבקשים הכל
להאזין .לא הבנתי כיצד ,אולם היו עובדות בשטח .בתוך כל הרעש
והמהומה נתקבלו או נדחו החלטות הנוגעות במישרין או בעקיפין
למשתתפים.
פעם ,שאלתי את אבא :״כיצד נוצרו כל-כך הרבה מלים מ 22אותיות?"
אבא צחק וענה :הצרופים ...חביבתי ,הצרופים ,הם סוד התקשורת
המדוברת.
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הורי אהובה

הורי יעקב
ו2

אבא
עמל

הפרנסה

לא מנע

מאבא

למצוא

ולקבוע עתים לתלמוד

תורה ,בין בגפו ובין בחברותא...עדיין מלווים אותי דמות מראה
אבי

מתנגנים בניגון

רכונה על ספר התלמוד הגדול וצלילי קולו

המסורתי של לימוד הגמרא .עת עלינו על משכבינו עוד היה אבא
רכון על גבי התלמוד .ובקומינו כבר היה אבא רכון על תלמודו טרם
יצא לתפלת שחרית וכששב ממנה .עם זאת חרד היה שמא אינו
מתפנה דיו ומה יהא עליו בבוא יומו לבוא לפני בוראו( .שמא יבוא
חלילה

באמתחת ריקה) .עם עלות השחר היה שמש בית-הכנסת

סובב בשכונה ,מכה על דלתות וחלונות במקלו וקורא :״אידן ,שטייט
אויף צו עבודת הבורא  -קומו יהודים ,קומו ,לעבודת הבורא יתברך
שמו  -קומו עורו ישנים לעשות רצונו  -הווה עז כנמר ,קל כנשר,
רץ כצבי וגבור כארי לעשות את רצון אביך שבשמים!"
כשהגיע חודש אלול ,ימי רצון ורחמים  -ימי מאזן וחשבון נפש ,נישאו
ניגוני הסליחות למרחוק ,וקול השופר הרעיד לבבות .כל עדה נוסחה
וניגוניה.
אבא מעולם לא נזקק לקול הקורא המעיר נרדמים לעבודת הבורא.
לפעמים נדמה היה לי שביאליק סר לביתנו בטרם כתב את שירו:
״אם יש את נפשכם לדעת" .באבא נתמזגו אהבת תורה ,אמונה
וביטחון עם אהבה לוהטת לארץ-ישראל וירושלים.
בשנת  1922הניח אשה ושני פעוטים בפולין ,ועשה דרכו לארץ-ישראל
כמהגר בלתי חוקי כפי שעשו דורות לפניו .זרק מאחרי גוו את תרבות
פולין ושפתה (השפה הפולנית נאסרה

בביתנו

על־פי

בקשתו).

כעבור שנתיים ימים ,בהרבה עמל וטורח הצליח להביא ארצה את
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אמי ושני אחי הבוגרים ועשה להרחבת המשפחה ־ שבעה ילדים:
ארבעה בנים ושלוש בנות .הוא בחר להתיישב

בירושלים ,מתוך

שקלט לתוכו את משאת נפשם של הדורות שקדמוהו ,ורצה לתרום
את חלקו בחידוש ובחזוק יישובה.
שנים רבות לאחר-מכן ,ואני עם משפחתי בניו-יורק

הגיע בננו

למצוות .הזמנו את הורי להשתתף בשמחתנו .מלבד אגרת הברכות
והאיחולים ,כתב אבא כך :״שמחתכם ,שמחתנו! אולם ,לענין בקשתך
שנבוא לניו-יורק ,עלי לסרב .מיום שנתתי דעתי לבוא לארץ ישראל,
החלטתי שלא לצאת ממנה ,מלבד נסיעתי לפולין לשם הצלת חיים.
אבא גם סירב במשך שנים רבות לענות לשאלותינו בכל הקשור
ביחוס אבות .חזר והדגיש בפנינו החשיבות של יחוס עצמי" .יחוס״,
אמר :״כשאני יכול להצביע על נכדי ולומר בגאוה :אני סבו של זה
והוא ,גם

הוא

אינו מתבייש בי

שטריימיל ,גאה בי באותה

שאני

לובש

קפוטה

וחובש

מידה ,זה יחוס"!

הדרת פניו של אבא ונועם הליכותיו הרשימו את כל רואיו .הגדילה
לעשות ,חברה לעבודה שהציגה את אבי לפני תלמידי במלים אלה:
"כך בדיוק! תיארתי לי את אליהו הנביא בלילות הסדר!"
מספר חדשים לאחר פטירתה של אמא ,גילה לנו שהתייחסה על רבי
משה איסרלש (הרמ״א) ,מגדולי הפוסקים ושימש גם בתפקיד חבר
בית-הדין הגדול בקראקוב  .לסמכותו בהלכה היה ערך מרובה בכל
קהילות ישראל ברחבי אירופה.עצמאותו וסמכותו בהלכה ניכרות אף
במשא ומתן שניהל עם רבי יוסף קארו.
על פי בקשתו קנה ר׳ יוסף קארו כתב-יד מדויק של תיקון סופרים ועל
פיו כתב הרמ״א ספר תורה בעצם ידו.
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מתוך ספריו ניכרת בקיאותו העצומה בש״ס ופוסקים וידיעתו הגדולה
בפילוסופיה ובקבלה .כמו-כן עסק בדברי ימי ישראל ,במדעים ,ובשאר
חכמות חיצוניות.
גם הוא כר׳ יוסף קארו חיבר ספר על ״ארבעת הטורים" בשם ״דרכי
משה״,ובו נתן תוקף להוראותיהם של חכמי צרפת ,אשכנז ,אוסטריה
ומנהגי קהילותיהם.
על ״שולחן הערוך״ של ר׳ יוסף קארו פרש ״מפה״ שלא להשכיח את
ההוראות והמנהגים הקודמים .מלבד אלה הספיק תוך ארבעים
ושתים שנות חיים להוציא מתחת ידו כתבים רבים ,ביניהם יצירה על
תכונה וטבע .ברבות הימים נעשו הוראותיו הלכות פסוקות שגדולי
הדורות לא נועזו להכריע כנגדן .היה אחד מיחידי הפוסקים שחסו על
ממונם של ישראל ומצאו פנים להקל ״בשעת הדחק .פעם סידר
קדושין ביום שישי לאחר חשיכה שלא לבייש את הכלה וכן הקל בעוד
ענייני

שבת ובשאר דינים .דעתו היתה שבספר התורה ,במשנה

ובגמרא כלולות כל החכמות .היה קרובם של שניים מגדולי התורה
בדורו ,ר׳ מאיר מפדובה ור׳ שלמה לוריא (המהרש״ל).
סבה של אמי ,היה הרב עוזיאל מיזלס ,בכתביו התייחס אל הרמ״א

בשם ״סבי״! נקרא בפי מכריו ומוקיריו ״עבד ה״׳ ,עוזיאל בן דרייזל
(שם אמו) שהיתה הכוח המניע בתורתו/שימש כאב בית־דין בריחואל
מחוז בוגאטניה ,באוסטרוביץ׳ ובנובי-דווער .היה תלמידו של דוב בער
המגיד ממעזריטש והוא ואחיו יצחק עסקו בהפצת החסידות .חלקם
הגדול של השיעורים שהעביר בישיבתו אבדו .חבוריו הידועים :״עץ
הדעת טוב״ ,על מסכתות "כתובות" ו״שבת" ,״מנורה הטהורה״ ,על
ה״הטור-אור החיים״ ,״הילכות שבת״ ו״תפארת צבי״ על מסכת
״ביצה״.
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שאר הכתבים הוצאו לאור ע״י נכדיו ב״תפארת עוזיאל״ .הכולל
מבחר מאמרים על התנ״ך ,מאמרי מוסר ,דרשות חסידיות ומאמרי
קבלה .על אף שכתביו ברובם הילכתיים ,יש בהם הרבה מתורת
החסידות.
שלשה חדשים טרם פטירתו ,מסר לידי ספר עתיק של"שערי תשובה"
לרבנו יונה מגירונדה ואמר" :זכרי שרבנו יונה היה אחד מסבייך!"
נחושי בקשר לשמות משפחה מסוימים במשפחתנו מורים לדעתי על
המקומות מהם באו :סבתא ,אם אבא היה שמה פודריגל  ,שיבוש
של

פורטוגל

שהיו ממגורשי ספרד ופורטוגל .שם נעורי :גרליץ,

מוצאו על-פי דעתי מהעיר "גורליץ" שבאשכנז .נראה שאבות אבותי
הגיעו לעיר שהאירה להם פנים .כמכירי ומוקירי טוב קראו שמם
בשמה כאשר נדרשו לשמות משפחה( .נחוש בלתי מאושר).
מלחמת העולם השניה שפרצה בספטמבר  1939מצאה את אבי
משוטט באירופה ,גונב גבולות בדרכים לא דרכים ,מחפש לשוב אל
משפחתו הדואגת .אבא יצא לפולין בשנת  1938מצויד בפספורט
פלשתינאי לסייע בידי אחיו ויהודים נוספים אחרים להגיע ארצה.
בארץ הרבו לדבר על המלחמה העתידה לפרוץ ,בפולין לעומת זאת
מצא אבי שגשוג כלכלי שפולניה לא ידעה מזה שנים .השגשוג גרם
לשאננות והיה בעוכריה של פולין

־ היא סמכה על צבאה שיסכל

כל נסיון חדירה .פולניה נכנסה להלם כבר בשעות הראשונות של
המלחמה כאשר נאגפה מאחור .
נסיון ההצלה של אבי נסתיים במפח-נפש  -יהודים שפרנסתם היתה
מצויה חששו לעזוב אל הבלתי-נודע .אחרים ,ביניהם דודי ומשפחתו
סווגו כחיונים לכלכלה הפולנית ולא הצליחו להשיג אשרות יציאה
מפולין.
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נותרה לאבא משאלת לב אחת  -לשוב אל משפחתו בשלום .אבי
הצליח להגיע ארצה בראשית  ,1940נצמדתי אליו כדי ללמוד את
הקורות אותו ,לשמוע על אודות מצבם של אחים ואחיות בגולת
אירופה הנצורה ,לשאוב ידיעות נוספות משיחותיו עם חבריו על
המציאות בארץ ובחו״ל.

אבא בחברת שני בניו :דוד תישא

אבא סנדק בברית
המילה של כפיר
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אמא
אמי ,״אשת חיל׳ אמיתית (למרות עמל יומה) ,ששירת שלמה המלך
יאה לה..." :ותקם בעוד לילה ותתן טרף לביתה וחוק לנערותיה...כפה
פרשה לעני וידיה שלחה לאביון ...אשה יראת ה׳ היא תתהלל...
ויהללוה בשערים מעשיה״.
היא היתה דמות מיוחדת :סמכותית מחד ואצילת נפש מאידך .ידעה
לחוש בדברים גם כשלא בטאנו אותם במלים :״מה מעיק עליך
ילדתי? הקרה דבר-מה בבית-הספר או בינך לבין חברותיך? אל
תשאי עמך מטען מיותר ,ספרי ויקל לך".
עד היום נעלם ממני כיצד הצליחה אמי להשביע את נפשות
ביתה שלא לדבר על אורחים ו״משפחה״ שהתארחו בביתנו.
אזכור בחיבה ,בואם של דודים ודודנים מכל דרג משפחתי .אולם עודי
תוהה בפענוח החידה :כיצד הצליחה אמא למלא פיות הכל ,להפוך
בלויים למחלצות ,דלות ליוקרה? היא היתה מסד הבית שהכל נשען
עליה .במשך שעות היום היתה שותפה מלאה ליד אבא בעבודת
האפיה ,בו זמנית טיפול בבית ובמשפחה ליד סבתא.
מתי ואיך הצליחה להכין במטבח הצר רוב מטעמים? עזריה!?...
עששית נפט ,מים מהדוד שבפינת המטבח ,שמימיו נשאבו זה מקרוב
מבור המים שבחצר .שולחן עבודה מאולתר ומדפים מועטים עשויים
מעץ גס  -בלתי מהוקצע ,מיחזור מארגזי ביצים וירקות  -החזיקו כלי
אוכל ובישול,

פרימוס ופתיליה .אמא ידעה להכין יש מאין ,מזון

עודף עבר מיחזור תחת ידיה

הנאמנות .מעולם לא נזרק לחם

בביתנו .בפרוסת לחם היה ניתן לקיים מצות צדקה לעני
על הדלת.
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מתדפק

אמא טרחה ,הכינה ודאגה למלא מחסור בני ביתה .היתה האשה,
הריעה הנאמנה והתומכת ,העוזרת והגבירה .אם ,אחות ,דודה
וסבתא ,נוכחותה היתה בכל :בהכנת הרכיבים לתוצרת שתימכר
בשוק .בין הכיריים לקדירה ,לבין הנקת תינוק שלה או של שכנה
(שלא נתברכה כאמי בשפע חלב) ,לבין גיגית הכביסה .יום כביסה היה
יום מרקחה .כבר משעת בוקר מוקדמת ,עזרה ליד הכובסת ששיפשפה
כל פריט שעבר תחת ידה .הלבנים וכלי המיטה ,עברו שיפשוף
וביקורת ,נזרקו לתוך דוד מי סבון רותחים על-ידי אמי ,לחטוי
והלבנה .משם חזרו אל הגיגית שמימיה הוחלפו בנקיים לשם שטיפה
וסחיטה .ידיה של אמי לא נחו לרגע .אחרי שעות ארוכות וקשות
התנפנפו הכבסים בגאוות לובנם מעל החבלים שנמתחו בקביעות
לאורך ולרוחב החצר.
תמיד הפרישה לצרכי צדקה מן המעט שהיה לה .וסייעה לכל נזקק גם
מעל ליכולתה וכוחותיה .המימרה השגורה בפיה היתה" :אין נעשים
עניים מלתת״ .אימרה זו שמעתי בשנית כעבור שנים רבות מגיסתי
יהודית ע״ה ,עליה בהמשך.
כשישבנו אחי ,אחיותי ואני ״שבעה״ אחרי מותו של אבא( ,שבע שנים
לאחר פטירת אמא) ,באה אישה שאיש

מאתנו לא הכיר .דובבנו

אותה ,והיא ספרה" :את אביכן לא הכרתי ,אולם כשראיתי את השם
בהודעות האבל ,החלטתי למלא חוב מוסרי לאמכן .באתי לספר לכן
דברים שנעלמו מכם .זכיתי וסייעתי בביצוע המצוות שהטילה
עלי אמכן מנוחתה עדן .אמכן היתה הקופאית במקווה לנשים.
למרות שלא היה זה מתפקידה ,עזרה ליד הבאות
שתרגשנה בנוח.
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לטבול

ודאגה

מדי פעם קבלה ״תשר״ של מספר פרוטות (היום עניין שבשיגרה,
לתשר מסייעים ונותני שרותים) ,דבר חריג באותה תקופה.
מיד קראה לי

(הייתי אז ילדה צעירה ) .מסרה לידי את ה״תשר"

שקיבלה ואמרה :׳נחמה׳לה' ,פרוטות אלה אינן ממנין

המזונות

שהוקצבו לי ולמשפחתי ׳מראש השנה ועד ראש השנה׳ .אלו ,באו
לידי על-מנת לסייע

לנצרכים .כאן

וכאן

יש יולדת

הזקוקה

לתוספת חלב ,כאן וכאן יש קשיש הזקוק לביצה נוספת או למנת
סוכר ולחם נוספים ,דאגי בבקשה לרכוש את המצרכים ולהביאם
לבתי הנצרכים .׳חשבתי' ,הוסיפה נחמה ואמרה :שתרצינה לדעת״.

אמא

סבתא גולדה ודודה שרה
גדולינו וחנוכינו כללו גם את סבתי גולדה ודודתי שרה ,אחות
אמי ,שתיהן עזרו לצד הורי שטירחת פרנסתם היתה קשה .סבתא
גולדה היתה שרת־הפנים .תפקידה התמקד בין השאר בהשגחה
ובדאגה להכנת שיעורי-הבית וביעוץ יומיומי  -אקטואלי ורלוונטי.
מניין באו לה לסבתא חכמת החיים בה נחונה ,הבנת האדם שבילד,
והאדם שבאדם? הגישה החיובית וסבר הפנים הנאות לכל-אדם -
צעיר ומבוגר מכר וזר? השאלה נשארה חתומה עמי.
סבתא ,שמעולם לא למדה בבית־ ספר מסודר ידעה לקרוא עברי-
טייטש ,ידעה לגשר על פערי דורות .הבינה את שפת הגוף ,המצוקות
והלחצים .היתה ממש מחוברת לתופעות החיים וידעה לעמוד בפרץ
טרם שפרץ.
הכינה מדי פעם ,הפתעה לזה ופעם לזה .ריככה מצב מביש בנחת-
רוח ,בחינת" :דברי חכמים בנחת נשמעים״ ,פניה אורו בחיוכו של
ילד.
אהבנו את סבתא ,היא היתה הסבתא היחידה שהיכרנו ,הקשבנו לה
וכיבדנו אותה עד מאד .אהבתינו אותה לא מוזערה גם כשהטיפה לנו
מוסר .היה בה משהו בסבתא שדיבר אל ליבנו .דבריה נטפו חום
ואהבה .יצאו מלב ונכנסו ללב.
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דודה שרה א חו ת אמא ,היתה שרת-החוץ -
עם

שמרה על ק שר קבוע

ה מורים ו ה מ חנכי ם פע מים החליפה א ת אמא ב א סי פו ת הורי ם־

מורים .עמדה על המ שמר ל מניע ת ה פ ת עו ת בלתי נעי מות ,כמו:
ר שלנות וירידה בלמודים .לא פעם ראיתי א ת דודה שרה מ שו ח חת
ב ה פ ס קו ת ע ם מורו תי .ת מיד מחדש חזרה השאלה :״מה את עו שה
כאן דודה?״
והיא :״עברתי ב מקרה בדרכי אל...ראיתי את מורתך ו סר תי לומר
שלום"" .בדרכי אל...״ ,לא היו עבור דודה שרה
ח שוכת ילדים בעצמה ,טיפלה

מלים

בעלמא.

בא חרים .כולם היו ילדיה :אנו ,בני

א חותה ,י תו מי ם ואל מנות ,חולים ו ת שו שים ,חיים ו מ תי ם .עמדה
ברא ש חבורת נ שים מ תנד בו ת
מזה .עזרה בכספה לנצרכים,

לחברא קדי שא מזה ולבתי-יתו מים
ביקרה

בבתי יולדות ובחדרי מיון.

וב שעת הצורך הגי שה עזרה רא שונה מיו מנת לז קוקי ם.
ב ה ת עניינו ת ה

ב חנוכנו היתה יד מ חז ק ת ל סב ת א

ול הורים שברא ש

מ עייני ה ם צעד החנוך על-אף טירדת פרנ ס ת ם .הה שפעה ה מ שול שת
מלווה או תי עד היום ,כשכל יחיד ויחיד ממודר

סבתא גולדה

במקומו.

אחים ואחיות
הורי התפרנסו ממלאכת האפיה ,שני אחי הבוגרים :דוד וזישא,
אחיותי הבוגרות ממני ,חיה ואילה ,נקראו אל דגל העבודה  -חייבים
היו לתת כתף בעבודת האפייה והיו מעבירים את תבניות העוגות
והעוגיות על ראשיהם למאפית הויזמן( .להורי לא היתה מאפיה משל
עצמם) .ממני מן הירקרקת והחלושה העלימו עין.
באשר לעזרה בעבודת האפיה ,שפר מזלם של הבחורים .הם חויבו
בעבודה רק אחרי שעות לימודם  -שאין לבטל תלמוד תורה .אחותי
הבכירה חיה ,נתבקשה לסיים לימודיה לאחר שמונה כיתות לימוד
ולהקדיש זמנה לעזרת הבית .היא ואחותי אילה (הינדא) ,עזרו גם ליד
אמא וסבתא בעבודות הבית .אני

התחמקתי במיני

תואנות.

עד...ש...אבא החליט שגם עלי לתרום .אבא הושיבני לפניו ושאל:
״כמה בנות במשפחתנו המצומצמת?״ אני,

לתומי ,״שלוש כמובן״!

לא הבנתי את כיוון השאלה .לכשתפשתי לאן השאלה מובילה ,היה
מאוחר מדי ,ניסיתי להתגונן בכל אותן תואנות שסייעו לי בעבר והיו
חלק מציוד ההגנה שהיה ברשותי.
"ובכן!" אמר אבא ,״צדקת! שלוש בנות לי ולא שתיים ,את כאחיותיך,
חייבת לתרום למאמץ המשפחתי״ .הוא לא הסתפק בקביעת העובדה
אלא קבע מיידית ,המטלה בה חויבתי מרגע זה ואילך .בעודי יושבת
לפני אבי ,ראיתי עצמי קורסת תחת המעמסה הנוראה  -אבי העמידני
לפני הבלתי אפשרי! כך חשבתי ,עדים אתם קוראי היום ששרדתי.
אולם שם ,ביושבי לפני אבי ,בכיתי ,התחליתי  -הכל ללא הועיל .החל
ממוצאי-שבת של אותו שבוע ,חויבתי בהדחת כלי האוכל של שבת
וכל זאת במים קרים ,גם בחורף הירושלמי.
32

המים הקרים ,לא היו עונש ולא חלק מהמטלה ,כי אם מעשה־ידי,
שכלי הקטן ,ורצוני להיפטר מהמטלה מהר ככל האפשר.
מאחר וההלכה מחייבת להוסיף מחול על הקודש ולא ההיפך .אין
מדיחים את הכלים בשבת ,הכוללים בין השאר את סירי החמין
והפשטידה הירושלמית ,שתכנם נאכל בארוחה שניה של שבת -
בשעת הצהרים .הדחתם נעשית במוצאי־שבת ,לאחר שהמזון דבק
היטב לדפנותיהם ודורש מאמץ גדול.
מים קרים ,למה? שהתעצלתי לשפות את הקומקום הגדול ,על גבי
הפרימוס או הפתיליה ולחכות זמן רב לחימומם( .לא היה לנו דוד
שמש ,גם לא של חשמל) .ורציתי להיפטר מהמטלה ־ העונש בעיני,
מהר ככל האפשר .מהל לחכות למים שיתחממו? לא ולא! סירבתי
לעזרה בנידון .ניחשתם! העונש היה כולו שלי! מעשה ידי להתפאר!
סבתא כמובן היתה שם כדי לרכך ולהקל .אבא גם הוא הוסיף
מעצותיו הטובות :״זכרי בתי״ אמר" ,עבודה הנעשית מתוך שמחה
מקילה ,מפחיתה בחצי את הקושי בפניו את ניצבת ,מעשירה את
העושה ומקנה נסיון חיים בפני מצבים קשים״ .לפתע שמעתי מנגינת
קסם עולה מבין המלים ,הרגשתי חום אהבה ודאגה ,המרכיבים כולם
התחברו לסימפוניה נהדרת .עצתו הטובה עמדה במבחן הזמן והיא
יפה לכל עת.

חיה

עם אחיותי

אילה

אחי זישא תלמיד חכם הצטיין בלימודיו התלמודיים שקד ושוקד על
תורתו .נעימת קולו הקנתה לו את תפקיד בעל התפלה הכמעט
קבוע

בבית-הכנסת

דחסידי

סטריקוב

שרבניה

היו

ממשפחת

לנדא הנודעת בתורה  ,גדולה וצניעות ,שהתארגן בארץ הודות
לאבי שדאג לכך.
לתפלת הימים הנוראים חכיתי בקוצר-רוח .אחי הבכור ,דוד ז״ל,
היה בעל התקיעה ,כשהיה עומד על מעמדו כדי לומר  :״ אשרי
העם יודעי תרועה "...עמד לפני בוראו בהכנעה רבה והיה

ניתן

לראותו מתגמד בפני גודל הרגע  -נמס וממיס לבבות .אני ,עדיין
מחפשת את הבעל-תפלה והבעל-תקיעה שיעוררו בי את אשר
הצליחו אחי לעורר בי ,בענוונותם הרבה .אחי דוד היה ממייסדי
מנין ותיקין ולימוד הדף היומי ליד הכותל המערבי ,שהחל בו מאז
פקד ה׳ את עמו ביום כ״ח באייר תשכ״ז.
שתי אחיותי ,יפיפיות ,שעיני כל השכונה לוותה אותן בצאתן ובבואן.
מי לא רצה להשתדך בהן והן עוד רכות בשנים .קנאתי בהן על-אף
אהבתינו ההדדית .סוד הצטרפותי למחתרת נודע להן לאחר שיצאנו
ממנה .לכשנודע להן ,תמהו ,שידעתי לשמור את מוצא פי .אני,
הדברנית והנועזת בין השלש .כשהיה צורך לשאת ולתת עם אבא היו
אחיותי מנדבות אותי למשימה  -מי העז להמרות את פי אבא לאחר
שקבע קביעה כל-שהיא? אני העזתי לשאול מבלי להעיז פנים.
פניה אל אבא

לצורך נהול משא ומתן היתה כאין וכאפס לעומת

המשימה האחרת בה התנודבתי ע״י אחיותי :ללוות את אמא בשובה
בלילות מהמקווה שם עבדה כקופאית (אמא לא אהבה ללכת לבד
בחשיכה).
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בהגיע שעת סגירת המקווה חלה עלינו הבנות החובה

להגיע אל

המקום על-מנת להיות בת-לוויה לאמא בדרכה הביתה.
אחיותי העריפו עלי מחמאות עליהן התייחסתי ברצינות ,היו בהן
הערכה ויוקרה והן העלו את חשיבותי בעיני עצמי" :את״ אמרו לי:
"את אינך פחדנית  ,הגיעה השעה להביא את אמא ,לכי!" כבודי היה
חשוב בעיני ,החלטתי לשמור את תארי הכבוד

והפרופיל

הגבוה

שהעניקו לי ולהוכיח מדי לילה שאני זכאית להם.
למען האמת ,שקשקתי מפחד .הייתי יחידה ברחובות בלתי סלולים,
חשוכים וריקים מאדם( .תושבי ירושלים התכנסו לבתיהם עם רדת
החשיכה) .נעלי התחככו וחרקו בהיתקלם באבני הרחוב  -הקולות
היו מחרישות אזנים לאזני! איני זוכרת באם הצלחתי להסתיר מאמי
את המיית לבי .הייתי נצמדת אל הקירות כדי שצלי לא ירצד על
האדמה .אם יקרה ויקרה איש אל לו לדעת שאני ברחוב .טרם חציתי
את הרחוב המוביל לרחוב

המקווה

בדקתי ובחנתי את הסביבה

לודא שאני יחידה ואיש אינו אורב לי .הנסיון עמד לי עת יצאתי
בלילות חשוכים (האפלה ,כהגנה מפני הפצצות אויריות) .או בשעות
הבוקר המוקדמות להדבקת כרוזים .על זאת חייבת אני תודה
לאחיותי.
הלילות הקשים ביותר היו לילות החורף סופות רעמים וברקים,
רוחות שורקות ומיללות .פעמים נדמה לי שהקולות והחשיכה חברו
לבלעני .הדרך

הביתה

בחברתה של אמא השכיחה את הסערה

שהתחוללה בקרבי .הפצוי עלה על כל המשוער והיה העידוד
ללילות

הבאים

עת ישוב הסרט על תסריטו.

אמא ואני צעדנו

חבוקות ואוהבות כשכל זמנה ותשומת-ליבה נתון לי בלבד.
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היא אמצה אותי חזק אליה ולחשה לי מלות חיבה .הקירבה ביני לבין
אחיותי לא כהתה עם השנים .היום ,בפרספקטיבת הזמן ,מכירה אני
להן טובה .אילולא היחלצותן ,לא הייתי מצליחה להמשיך בלימודי
כשהן נאלצו בכורח הנסיבות לוותר על שלהן .ו ...אולי ...לא הייתי
מגיעה למחתרת .אחיותי עמדו בפרץ .הן היו סעד ומשען למשפחה
בעבודת

הפרנסה

ובמטלות הבית .הן היו שם בשעות הקריטיות

ביותר לצד אמא וסבתא והניחו לי להתמסר ללימודי ולעיסוקי.
שני אחי הצעירים :חיים

וזאב

היו למעשה פטורים

מלסייע

בעבודת הפרנסה ,אם מפאת גילם ואם מפאת יום למודים ארוך
ב״חדר" .עובדה זאת היתה

עבורי

סיבה להתמרמרות מחד

והתחמקות מאידך.
בהיותי בת עשר וחיים בן שמונה חלה בדלקת קרום המוח (מחלה
מדבקת מלווה בחום גבוה) .הרופאים נואשו מחייו .מטפליו היו
סבתא וההורים תחת פיקוחו של ד״ר וולך ע״ה שהעמיד לרשותם
צריף בחצר בית-החולים "שערי-צדק"( ,שלא להדביק את יתר הילדים
במחלקה) .הרופא היה ידוע בקפדנותו הרבה ,היה אסור לסור
מהוראותיו ימינה או שמאלה .כתלמיד האסכולה של תחילת המאה
העשרים אסר על נתינת מים לחולה ,מלבד הרטבת שפתים
ותחבושות לחות למצחו .אחי התחנן למים .סבתא הקישה תחנוניו
למלוי משאלתו האחרונה של נדון למוות" .נמלא את בקשת החולה -
נשקהו מים ללא ידיעת הרופא ונמשיך בתפילותינו ובנתינת צדקה
ביתר שאת״.
למניעת עימות עם הרופא הקפדן והכעסן ,העבירו את המים
בבקבוקים חבויים בכיסים.

36

גם האחים הבוגרים גוייסו לשיירת המים שיצאה ונכנסה .כששב
חיים לאיתנו ,שמע הרופא לראשונה על ביצוע עצתה של סבתא וכך
אמר :״גברתי הצעידה את הרפואה קדימה ,שנות דור!״
זכורים לי הנרות הרבים  -עשרות נרות דלקו מדי יום .האוכלוסיה
הקרובה ורבני ירושלים בראשם נתבקשו להתפלל לשלומו  -מניינים
רבים עמדו ימים רבים בתפילה ליד הכותל ,בבתי-כנסת ובתי-מדרש
בשכונתנו ובשכונות מסביב .בביתנו ,לאורם של נרות דולקים יומם
ולילה ,ישבו ילדי ה״חדר" ,חביריו של אחי ומזמורי תהיליפ בפיהם -
ביקשו על חיי אדם ־ חייו של אחי .עם שובו הביתה נצרך לתשומת-
לב מרובה .התנדבתי ,בכך שחררתי את הורי ששבו לטפל בענייני
פרנסה.
אחי זאב ,בן הזקונים ,נקרא בפינו "החוקר המשוטט" .תמיד מצא
מבואות ומבוכים שאיש מלבדו לא ידע על מקומם ,אלה נבראו עבורו
מששת ימי בראשית .מעולם לא חזר הביתה לאחר יום למודים .יצא
את ה״חדר״ ,כצפור דרור העוזבת את כלובה ,לחיפושים וחקירות:
מיני אבנים ומאובנים ,רגבי אדמה שונים במרקמם ובציבעם.
הרפתקאות  -לגלוי מערות ואתרים בלתי נודעים ,שאיש עדיין לא
גילה .אחרי ככלות הכל ,גם קולומבוס הגיע במקרה למקום שהגיע,
כוונתו היתה לחלק תבל שונה מזה שגילה.
אין לי ספק שההיסטוריה פסחה על חוקר ,גיאולוג ,ארכיאולוג או
אנתריפולוג ואמן ברוך כשרונות.
התעניינותו היתה בחקירה ויצירה גם יחד .גם מגוש אדמה ומצבעי
חול שונה נתן ליצור .הוא תמיד ביקש להבין שורשי הדברים וכוח
צמיחתם ,אלה דוכאו שלא מרצון.
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הורי חזרו על נסיונותיהם לכוונו ללימוד תורה ־ לשוא .לרוע מזלו,
נולד למשפחה חסרת אמצעים שלא ראתה יתרונות

בהתעניינות

החורגת ממסגרת לימוד תורה לשמה .כשרונותיו התבזבזו לריק.
בביתי תלויות שלוש תמונות מצוירות בחול צעוני ,מעשה ידיו,
המעוררות התפעלות  .כיום זנח זאב את האמנות וחזר לבאר ממנה
סירב לשתות בצעירותו.

עמיחי

טובה

אריאל

הדודה החביבה מכולן
חביבה מכל הדודות היתה דודה צפורה ,אחות אבא:

קראנו לה

בשמה ולא ״דודה״ כפי שנהגנו בכל האחרות .היתה צעירה ברוחה
וצעירה בהופעתה .בעינינו לא היתה יפה ממנה .היתה קרובה יותר
לגילנו

 -לא בדיוק במנין השנים אלא ובעיקר בהתנהגותה השובה

לבבות  -קלילות ,שיש בה רצינות ולא קלות ראש .עיניה הבורקות
והצוחקות ,עינים שהיה קשה לעמוד בפניהן ,הבינו כל רמז ,אות,
והערות בלתי מפורטות .היה באישיותה מין שובבות סמכותית או
סמכות שובבה .השרתה צחוק ושמחה מסביב גם כשהצללים רבו על
קרני האור ,ובחכמתה דמתה בכל לאמה  -לסבתא גולדה.
חג פורים בבית חסידי ,הוא חג"ונהפוך הוא" ,הכל מותר כדי להרבות
בשמחה .זוכרני ,חג פורים ,שדודה צפורה התחפשה לבחור שנשלח מן
הישיבה לסעוד עמנו את

"סעודת  -הפורים״ ששמע שמכניסי

אורחים אנחנו .הבחור ,נתקבל בסבר פנים יפות  -הוקצה לו מקום
בין הבחורים דרי הבית .בעת הסעודה ישב כשעיניו שמוטות כלפי
מטה  -קשה היה לדובבו .הסועדים זקפו זאת מי לצניעותו ,מי
לחסידותו ואלה שהיו בסוד העניינים למשחקו וסבלנותו המעולים.
אנו ,הבנות ,הרבינו להתבונן בו ולהסתודד בינינו על מנת להביכו,
מאמצינו עלו בתוהו.
בתום הסעודה גילה הבחור ,כליל המעלות ,את זהותו .אבא ובני-
הבית התגלגלו

מצחוק שהתגלגל החוצה ,עד שהשכנים סרו לברר

פשר הרעמים ללא ברקים בעקבותם  -צחוק ושמחה כיאה לפורים.
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אנו הילדים ,אהבנו להתגודד סביב צפורה .כמונו המבוגרים .רבנו כדי
להיות במחיצתה .לפעמים היו אבא או אמא גוערים בנו שנניח
לצפורה( ,עם כל הכבוד שרחשנו להורים ,לא שמנו לבנו לכך) .ביתנו
היה ביתה וביתה היה ביתנו .ילדיה אחים ואחיות נוספים .התגוררתי
שנה שלמה עם דודה צפורה ועם דוד צבי בביתם הצר ,טרם,
נשלחתי

בשליחות מחתרתית על־ידי עלי  -דוד שומרון ל" הדר־

רמתיים" .גם היום ,בגיל  80פלוס ,נשארה דודה צפורה יפה וצעירה
ברוחה  -תמיכה

ומשענת

לזקוקים .רגשותינו ואהבתינו אותה,

נתחזקו עם השנים.
דוד צבי (הערשל) היה אדם שקט וצנוע ,מאוהב בדודה ,רעיתו,
כביום כלולותם ־ אהבה שלא כהתה עם השנים  -הסכים עמה
בכל.

דודה צפורה בחברת כלתה רינה
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חצר ביתי
חצרנו ,חצר ירושלמית טפוסית ,חצר מלבנית שדירות צמודות
וצפופות סובבות אותה בשתי קומות ופניהן כלפי החצר .העליה
לקומה העליונה היתה בגרם מדרגות פתוח העולה מן החצר .לא היה
כל מחסה מפני עיניהם ואזניהם של שכנים .כולם ידעו את הנעשה
אצל כולם .היו יוצאים ונכנסים אלה אצל אלה ללא טקסים ,הדלתות
היו תמיד פתוחות לרווחה .גם למבוגרים שבין שכנינו קראנו בשמם
הפרטי ללא תוספת תוארים.
מלבד בור המים שעמד בתווך ,היה ה...מחסן שחששנו מפניו צמוד
לאחד הקירות ,הנראה למבלים ערביהם על המדרגות ונסתר מעיני
עוברים ושבים.
ה״״מחסן״ ,שסלדנו מפניו ,שכן כבוד בחצרנו ,מטיל אימה על ילדי
החצר ואני בתוכם .רקמנו עליו סיפורי אימים על שדים ורוחות
השוכנים בקירבו .חששנו לעבור בקרבתו ,כשנאלצנו לעשות כן ,היינו
עוברים בריצה ,בחשש ופחד שמא יעלו מתוכו כוחות אוב.
רק עם רדת הלילה פסקה ההמולה בחצרנו .הדלתות הקרועות
לרווחה במשך כל שעות היום ,נסגרו מאחרי הנכנסים בהן בקול שאון
-

נבלעים לתוך הדירות ,זר פאר החצר .אנו ,הילדים ,עשינו זאת

מתוך כורח ובאי רצון בולט.
באשמורת הבוקר הראשונה ,עם קריאת הגבר  -שעת עירוב אורות
של לא יום ולא לילה ,נפלטו משכימי קום לתפילת ותיקין ,קווי
הקשר הישיר עודם פנויים  -עת רצון הוא!
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סבתא גולדה נמנתה עם הזריזים לדבר מצוה .הערימה גרגרי חיטה
ערימות ,ערימות ,בפאתי המלבן ובשוליו ,זירזה את השכוי ובנות
הרמונו למה שנחשב בעיניה כשפתם :שוק ,שוק ,שוק שוק ,איכלו
מחמדי ,איכלו!
המלבן  -חצרנו ,פקח עינים .ההרמון על קרבו נענה בקול משק
כנפיים .צפרים עברו ביעף ,נחתו לא נחתו על "הערימות״ ,העלו
במקורן הזעיר טרף לגוזליהן והמריאו במנוסה מפחד השכוי הקורא
בקול גדול והחתול המתקרב.
האירו קרני שמש ראשונות ,ונשים ,עקרות בית ,מטופלות במלאכתן:
מי ליד גיגית הכביסה ומי מאחרי הקדירה ,מי בהנקת תינוק והכנת
עיסה ,מי בתפירה וגיהוץ" .שלום ולהתראות מחמדי!״ עלה מכל פינה
ועבר .צווי :ה״לימדו היטב ,התנהגו יפה והיו ילדים טובים!" נישא
מכל בית ,עת נפטרו תינוקות של בית־רבן לתלמודי־תורה" ,חדרים״
ובתי-ספר ,מצויידים בספריהם ובשקית האוכל .הכל זרם במחזוריות
יומית ,שבועית ,חודשית ושנתית וחוזר חלילה.
במרכז החצר המלבנית ,שכן לו כבוד בור המים  -האבן השואבת של
המקום .לנו ,לקטנים ,נראה ,שהבור נוצר לשעשועים .עיגול ביטון
מוגבה

בגובה מטר שפיתחו נעול ומפתחותיו מופקדים בידיו

הנאמנות של ברוך שואב המים ,ומפתחות אבטחה בידי מר ויסנשטרן
הנגיד ובעל הבית .התמהמה ברוך לבוא ,לקיים סדר יומו ,כיבדו
האמהות בעל-כורחן את בני-הבית הבוגרים ,בהבאת המצרך החיוני,
שפיתחו של העיגול אצר בתוכו .גם בחלקי נפלה זכות השאיבה
שלמדתיה על בוריה מברוך שואב המים.
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לקטנים החזיק בואו של ברוך אטרקציה חוזרת ונשנית .ברוך גלגל
ופישפש בצרור המפתחות הכבד ,הצביע על אחד מהם וקרא :״זהו!״
מקהלת ילדים עליזה ענתה קול אחד .לא! כן! לא! כן! לא!!! הנה
העלה ברוך את המפתח המבוקש והכל פצחו במקהלת ״כן!״ עז.
העיגול פער פה ,מחסומו נעלם תחת ידיו המאומנות של ברוך .החצר
היתה למרקחה ,תפסנו עמדות לחזות בפלא החוזר  -בזריזות מלאכת
השאיבה של ברוך .הדלי עלה וירד ,ירד ועלה ואיתו תנודות ראשינו.
האזנים היו כרויות לצלילי קולו המתנגן במזמורי תהילים

שעלו

וירדו עם קצב החבל בצניחתו ובהמראתו  -עבודת ה׳ מקומה בכל
מקום ובכל עת.

חג הסוכות אצל הכותל
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מאה שערים
״מאה שערים״ כמו גם שכונות אחרות בירושלים של הישוב
הוותיק היתה זרועה בתי-כנסת ,בתי-מדרשות ,״חדרים״ וישיבות -
״השטיבלאך" ,אתר מרכזי ב״מאה־שערים״ ,אותו פקדו זקן ונער .חצר
ארוכה וצרה ,בנויה משני צדיה חדרים חדרים .כל חדר בית-כנסת
ובית-מדרש .לעתים תכופות עמדו יהודים או שניים מחוץ לחצר,
במקום של עוברים ושבים לגייס מתפללים נוספים :א״צענטער צו
מנין״ (דרוש עשירי למנין) ,גם אם היה זה השני למנין בלבד .חזקה
עליהם שימצאו יהודים שיחכו עד שימלא המנין .מדוע עמדו שני
יהודים? ברור מאליו ,כל יהודי ניסוחו והרגליו .אין משנים ממנהג
אבות!
מנין יצא ומנין נכנס ,המקום המה כמרקחה  -מנין אחד לא הוה
מפגע לרעהו .הבנות לא פחות מהבנים הכירו את ה״שטיבלאך״ ואהבו
להסתובב סביבם .הן אמנם לא נמנו על המנינים שהתגבשו ללא הרף.
היה עליהן לדעת מקומם של אבא או האחים במידה וידרש .שליחות
אל ה״שטיבלאך״ נוצלה לביקור אצל אלי פאצ׳ה (עליו בהמשך),
להביא לו מזון ולשמוע תורה מפיו( .״מים גנובים ימתקו!״).
השכונות ,חצרות חצרות היו בהן .חצר חצר והווי סגנון חייה ,אורח
מחשבתה ונוסח דבורה .לא זו כהרי זו :בליל דיאלקטים אידישאיים
ושפת הארצות מהן באו שוכניו  -התערבו בקולותיהם של תינוקות
של בית-רבן ובקולות הלומדים הבוגרים שבקעו ובאו מכל צד ועבר.
בביישנות מה אהבתי להציץ אל הלומדים היושבים שפופים על
לימודם .חלונות ופתחי הישיבות היו פתוחים לרווחה ,דרך קבע,
מזמינים את העובר על פתחם.
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הורי מכרו את מרכולתם ,מעל גבי דוכן מיטלטל בשוק "מאה -
שערים" ,בו אהבנו לבלות בכל עת פנאי .הרוכלים והחנוונים היו
רעינו ,דבר שלא מנע מהם לנזוף בנו ולגרשנו מעל מפתן חנויותיהם
והדוכנים .קולות הרוכלים נתמזגו בגוני המרכולות והמרקם האנושי
יצרו פסיפס מופלא .גם מקומם של שכנינו הערבים לא נפקד בין
המציעים סחורתם למכירה .חיש מהר ,קנינו בקיאות באוצר מלים
ערביות ,חיוניות לעמידה על המקח,

בלעדיה ,מפסיד אדם כבוד

וכסף.
מבין הסוחרים היהודיים אהבנו לפקוד אותם חנוונים שהתייחסו
אלינו הילדים ,בחיבה ובחשיבות ,ולא

הרחיקונו מעל מפתן

חנויותיהם .היו ביניהם שנחונו בחוש הומור מפותח וחרתו על
דגלם חדוות חיים על אף קשיי היום-יום:
חעלעמער״ לא נמנה על בעלי

החלמאי האדום ,״דער רוייטער

ההומור :סוחר היה בלחם וזעף תמיד! חשד מובנה היה בו מפני
ילדים ,תרמו לכך עליצותם ושובבותם .משהתקרבנו לחנותו נתפנה
מכל עסוקיו להרחיקנו מהר ככל האפשר מדוכניו .לא נשתכנע שאנו
נמנים על קוניו עד שקיבל לידו את התמורה עבור סחורתו.
חנינא בעל חנות הגלידה" ,חנינא פון די גלידה״ ,היה מכריז על
סחורתו בקול צעקני .רשמי זעפו חרשו אותות בפניו ולא עברו את
דל שפתיו .״יודע צדיק נפש בהמתו״ נהג לומר ,הילדים הם קוני ועלי
לכבדם״ הגם שחשד שכל מבוקשנו צחוק וקונדס .עיסוקו העיקרי של
ר׳ חנינא היה ,בבחישה מתמדת בכלי עץ ,נתון בכלי גדול ממנו מלא
גבישי קרח ומלח עד גדותיו; מכונת הייצור החשמלית טרם נודעה
בארץ ,בודאי לא לר׳ חנינא ,או שלא היתה בהישג ידו מבחינה
כלכלית .למרות עיניו המושפלות אל כלי הבחישה ־ מרכולת פרנסתו.
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לא נעלם דבר מעיניו המרצדות במהירות מסחררת ימינה ושמאלה,
למעלה ולמטה ולא עייפו .את תפקיד המכירה השאיר בידי בנותיו
שעזרו לידו.
קשה היתה הבחירה כשעמדנו בפני דוכנו עם פרוטה יחידה ביד.
ידענו ,שאין להתחרט ,לא נוכל לחזור בנו .פעמים חשדנו בו שהוא
יוצר קשת צבעי הגזוז והגלידות בכישוף ולהישות המצריכים בחישה
אין-סופית .אם לא הכריז על סחורתו ,היה פיו ממלמל דברים בלתי
ברורים ,אולי ...אותם דברי כישוף? ...ואולי ...היה ר׳ חנינא אחד מל״ו
הצדיקים הנסתרים שביקש על הגאולה?
על מפתן האטליז של ר׳ שרול יצחק הקצב ואשתו טויבע ,דרכנו רק
בשליחות שלא היה ניתן להתחמק ממנה ,הבאת ההזמנה שהשאירה
אמא .מרחוק עקבנו אחר עבודתו של הקצב ,המניע סכיניו החדים -
הזריזים בידיו להפליא .קרני האור שנשתקפו בהם יצרו הילה
ורתיעה ,כעין החרב המתהפכת -
במתבונן .אבא הרבה לדבר על

אלה נטעו יראת
גודל תורתו

כבוד ופחד

של ר׳ שרול יצחק

וצדקנותם של בני־הזוג .הורי נעזרו בחנותם לאחסנת תוצרתם
בימי גשם ובלילות לאחר שקפלנו את דוכנינו שהיה חשוף לפגעי
הטבע.
זמן רב בלינו בפתח חנות הדיסקית של הריסון(אביה של מלכת היופי
הראשונה מיכל הראל-מודעי) .לכשנתגלגל כפתור צבעוני או קצה
סרט מבריק ,היינו משתטחים על רצפת האבן כדי לזכות ראשונה
במציאה .לפעמים זכינו

מידו של מר הריסון בעודפים

קטנים

שלא היה להם ביקוש .בבית היה עלינו להוכיח שאכן קבלנו את
השלל מידו .אחר ככלות הכל ,היו הרווחים זעירים מאד ,פרוטות
בודדות בלבד.
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חיבתנו הגדולה ביותר היתה ל״רחמים מוכר הביצים״ ,איש שמנמן
ועגלגל צוחק ומצחיק ,השמחה היתה מקור מחיתו האמיתי ופרנסתו
על הביצים משנה לה .ישוב מבוקר עד ערב על שתי רגליו הקצרצרות
שנשאוהו בקושי רב .הליכתו ,הליכת ברווז שעשעה אותנו ואותו גם
יחד .רחמים ,היה חביבנו ,הוא הרבה להתלוצץ עם כל הבא לחנותו,
גם אלה שבאו"לסחוב" (גניבה בלשון נקיה).
ארגזי הביצים היו מגיעים מסוריה ארוזים בסיד וקש כדי לשמור
על טריותם .רחמים סווג את סחורתו :טרי ,טיגון ואפייה .שתי
ביצים טריות עלו מיל אחד (אלפית הלירה הא״י) .ביצי

האפייה היו

הזולות ביותר .לילדים נטה חיבה יתירה .היה ידיד אמת ,מדי פעם
זכינו ממנו לפרוטה

שאותה

מיהרנו לפרוט אצל חנינא

תמורת

גלידה או גזוז.
הארגזים עצמם היו מצרך מבוקש ,הם שימשו לצורך בניית שולחנות
ומדפים מאולתרים במטבחים ובבתים ומילאו מקומם של פרטי
רהיטים שחסרו.
מה

היתה חסרה ״מאה-שערים״ שליי היו בה הכל ,גם משוגעי

העיירה ״השטאט׳ס משוגענע״ ,לא חסרו בה .הבולט בהם היה אלי
פאצ׳ה נווד תמהוני חסר בית .גילו היה לאחת החידות עליו המרנו
בפרוטות או בשווה פרוטה וגם למבוגרים היסב נושא לשיחה .אלי לא
ביקש טובה לעצמו .כל עצמותו וחייו העלובים היו קודש לישראל,
התורה ,העם והארץ .הסתפק בפת חריבה וקב של מזמורי תהילים
שמילאו את כריסו הדלה .בקולו הערב והנישא היה מקבצנו סביבו,
בזמרו ממזמורי נעים זמירות ישראל שהיו שגורות בפיו .הם גם
שימשו אותו לצורך איתותים.
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בהם אותת לנוער מסוקרן שהשתרך בעקבותיו .האות הקובע,
המרכזי ,המסתורי ביותר ,היה :״מזמור לדוד ,ה׳ רועי לא אחסר,
בנאות דשא ירביצני על מי מנוחות ינהלני .נפשי ישובב ,ינחני במעגלי
צדק למען שמו״ .לפתע היה נראה ולא רואה .קולו לבש גוון חדש,
ובשמחה גדולה המשיך :״גם כי אלך בגיא צלמות לא אירא רע ,כי
אתה עמדי .שבטך ומשענתך המה ינחמוני...״ הקצב ,הגוון והמלים,
היו אות לדרמה העומדת להתחולל .התקבצנו סביבו במהירות
מסחררת על אף הזוהמה והצחנה הנוראים .אלי היה כאבן
שואבת...ידענו שאין להוציא הגה או להשמיע צליל ,חיכינו בדריכות
למוצא פיו .אלי היה במרכזו

של חזיון ,בסיום המחזה ישמיע

מאימרות הכנף שחזה .אלי קם על רגליו הדקות הארוכות ,שעון על
מקלו הארוך  -ענף עץ עבות ,עמד במרכז המעגל שיצרנו .ראשו
שמוט מעט לאחוריו ,נוטה לימין ,עיניו רשפים ,כולו ריכוז לעיני
רוחו .אזניו קלטו קולות וצלילים שלא הגיעו לאזנינו .ההמתנה היתה
נצח ...עד ...שנשמעה אוושת אנחה מתפרצת ...רעם סוער ומתגלגל.
אות ומופת לבאות .למה?...ללימוד פרק בתנ״ך?...לקריאת "שמע״
בצוותא...מנין עבור אלי? שלא העז לעבור את סף בית-הכנסת משום
צחנתו .ואולי נשמע ממנו פרק באהבת הארץ?...הילכות פסוקות
ביחסינו עם השליטים הבלתי חוקיים בארץ-ישראל  -הבריטים.
אלי היה מתענג על קהל שומעיו ומאריך בשהיה .אנו ,קהלו ,דרוכים
למוצא פיו מחד ,וחוששים לגערת הורים מאידך .זירזנו אותו במבטי
עינינו המתחננות שיאמר את דברו.
אלי פתח את פיו ודרש :״ראשית חכמה יראת ה״' ,כלומר ,׳יראת ה׳
משמעה מלחמת חורמה בגוי(בבריטים) ,אשר לא ידע את יוסף  -לא
הכיר טובה לבני העם שסייעו לו להגיע הנה .שנית :הכו ,הכו באויב
בלי מורא ופחד! שלישית ,אחרית דבר ...מי ישורנו? ..אני חוזה ...אני
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רואה...ילדי ישראל ,צאן קדשים...אוסרים מלחמה על הגוי על הנכרי
בארצנו( .כאן היה מאריך ) ,ו...אמת ג״יציב ונכון.״וקיים .לכם...ילדי
ישראל ,לכם נכונו חיי חירות בארץ הזאת״.
גם ״מגיד" (מטיף מוסר) ודורש ברבים קבוע בשפה האידית ,לא נעדר
משכונותינו :״מאה-שערים״ ו״בית-ישראל״ .ר׳ בן־ציון ידלר זצ״ל ,היה
למדן גדול וחשש לחיי זילות וקלות-ראש בתוך הערבוביה השוקית
ונשיאת עינים מעבר לחצרות .הוא נזעק להתריע ולהוכיח" :הוכח
תוכיח את אחיך ולא תשא עליו חטא״ .נאמר בפרשת "קדושים" .גם
אנו הילדים אהבנו להצטופף בין המבוגרים ,משימים עצמנו שומעים
ומקשיבים .דרשותיו היו ענייניות ומעניינות למבוגרים שהיו נדים
בראשם לאות הסכמה עם כל מילה שיצאה מפי ה״מגיד״ והנשים היו
מוזילות דמעות במנות ה״מגיד" רוב פגעים שיהיו מנת חלקינו באם
לא נשמע ולא נאבה .מה היו מעשינו שם? באנו כמובן לשמוע
שבחינו בפנינו על חכמתנו המרובה שהתפנינו ממשחקינו ובחרנו
לבא לכאן לשמוע דברי חכמים.
במשך כל שעות היום היה השוק הומה  ,סואן ,רועש ורוחש .על
מטלת שליחות לשוק לא התווכחנו עם שולחינו ולא ביקשנו להעביר
המטלה למי מן האחים והאחיות .מטלת הבאת תרנגולות לשחיטה
היתה אחת מאלה שרבנו עליה ,אם בערב שבת סתמית ,ויותר בערב
יום-הכפורים לאחר סדר"הכפרות״ .אהבנו להתבונן במלאכת השוחט,
חשנו את אחריותו האישית מחד ,מיומנותו וזריזותו מאידך.
כולם :המלמד והשוחט ,הרוקח והרופא ,הסנדלר והנגר ,הספר והנפח,
החנווני

והאופה

היו" :שלנו״! ,היתה שייכות ,ראינו אותם כבני

משפחה וקראנו לכולם בשמם הראשון ,לפעמים בתוספת ר׳ (קיצור
של רבי) .השתייכנו אליהם והם עלינו.
49

לכל סוחר או חנווני הדבקנו כנוי בנוסף לשמו ועמו נשארה חקוקה
בי דמות בעל הכנוי.
חוויה מיוחדת במאה-שעריכו היו ההכנות הגדולות לקראת חג הפסח.
שכל ההכנות לקראת חגי-ישראל האחרים החוירו לעומתן .הנשים
טרחו בניעור אבק החורף ,על-ידי שיטוח הבגדים וכלי-המיטה לאור
השמש; הבחורים פרשו את הספרים שיתנערו על המרפסת או ברחוב
ממש ,כשהספרים סומכים על קירות הבית :הבתים עברו חסוי מלא
ונקיון יסודי .הקירות סוידו מחדש וכל חפץ מורק; לפתע גילו אף
העניים המרודים שבעלי נכסים הם .רק יחידי סגולה היו להם
מערכות סירים וסכו״ ם נוספים לפסח ,האחרים מרקו את סיריהם
וסכו״מיהם והביאום אלינו ״להגעלה״ .אבא עמד משעות הבוקר
המוקדמות אצל הדוד הענק ודאג שהמים ירתחו בו כל העת .אחי
עזרו על-ידו בהזנת האש ובקבלת הכלים מידיהן של נשים

ובנות

חסודות .אבא הטיל את הכלים אל מי הדוד הרותח ובצבת הגדולה
שבידו העלם והטילם היישר לתוך דוד המים הקרים .מכאן והלאה
דאגו אחי להחזיר הכלים לבעליהם .טעויות בהחלפת כלים? לא
לאורך זמן! כל אחד ביקש את כליו גם אם היו פחותים משל חבריו
אמא היתה צוחקת ואומרת :״אם היו מערבים את מטעני כל באי-
עולם וקוראים להם לשוב ולבחור בחירה חפשית אשר י_ךזפצו ,יהיו
רצים ונוטלים את מטענם הישן ,כי אתו הסקינו".
לא ניתן לפסוח על הכנת מצות-יד  -מצות שמורה ומצת מצוה של
ערב פסח ,מי שלא היה שם לא ראה "יראה" והיחפזות למצוה מהי.
כל פרט השתתף במהלכה :בתחילה הובאה החיטה הביתה והנשים,
בנות המשפחה ישבו לבור אותה מכל פסולת ונעורת .הברירה נעשתה
בקפדנות יתירה ,חופן אחר חופן ,וקומץ אחר קומץ.
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החיטה המבוררת

הוסתרה במקום יבש ומבוטח מכל חשש חמץ.

טחנת הקמח עבדה ,ללא לאות  .הקמח נ א ת בשקים לבנים שכובסו
ועברו רתיחה כפולה לודא שלא דבק בהם דבר :את השקים העבירו
למאפיה המצוחצחת למשמרת .שם נחו להם השקים אחר-כבוד עד
לתחילתה של העבודה שהחלה בתקופת הפורים או קצת לפניה.
המלאכה היתה רבה ,הזמן קצר והביקוש רב.
בערב הקודם ,לתחילת העבודה ,היו נשאבים מים מבור שבחצר  -מי
גשמים שנאגרו לשס-כך .המים נשפכו לתוך דוד גדול שנסגר היטב
שלא יפול בהם חלילה כל פסול .את המים הלינו ללילה אחד והכריזו
עליהם כ״מים שלנו" .בבוקר נצבו העוסקים במלאכה במקומות
שנקבעו מראש .הלש ,אצל שק הקמח וקערת הלישה .יוצק המים,
בפישפש קטן שקרוע בו חלון בגובה המתאים ,הושיט יד ומידת מים
נכונה בידו .המרדדים ,ניצבו משני צדי שולחן ארוך ומערוכים
בידיהם ,המנקדים ,ובידיהם מנקדות .האופה עם מרדה ארוך עמד
בהכון ליד התנור שטוהר מבעוד מועד .מעל כולם ניצב המשגיח ,דאג
שהשולחן והמערוכים ינוקו מכל פירור שדבק בהם בין המעגלים -
עבודת שרשרת ,האחד מעביר לרעהו במהירות הנדרשת את עגולי
המצה :כשהגיעו לקצה השולחן נעשו עוגות המצות דקיקות:
המנקדים דקרום במנקדות וכבר הושיט האופה את המרדה עליו הן
נתלו.
בתנופה מיומנת אחת הוא שוטחם על קרקע התנור :מסר את המרדה
לנקוי וקבל אחר תחתיו למעגל הבא .המשגיח ,שעון בידו מנה דקות
ושניות  -במצה בכלל ומצה שמורה בפרט.
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הכל טמון בזריזות ובמהירות .אסור שתעבורנה יותר משמונה-עשרה
דקות משעת לישת העיסה עד להיותה מוכנה לאריזה ,שנעשתה גם
היא במיומנות רבה משום פריכותן של המצות .בערב החג ממש ,ביום
ליל-הסדר נאפית "מצת -המצוה" כשדקדוקיה גדולים פי כמה
והעבודה מלווה במזמורי תהלים .בעלי הבתים מקיימים במו-ידיהם
את מצות הכנת"מצת-המצוה" עליה יברכו באותו לילה.

קבר זכריה הנביא

שער יפו ומגדל דוד

המציאות בארע-ישראל
בשנת  938ו ,נפל דבר בקהילה היהודית ,גרדום יהודי ראשון בארץ-
ישראל .שלמה-בן-יוסף הוצא למוות בתלייה על-ידי השלטון הבריטי
ונקבר בראש-פינה .לווייתו הפכה להפגנת הזדהות ארצית לץוול ולאי
הצדק הבריטי .ראיתי את הורי עומדים ברחוב ובוכים בתוך קהל
המונים מתיפח .מותו של בן-יוסף היה אסון אישי וכללי לכל הצבור
היהודי בארץ ובעולם .מראה הציבור הבוכה והורי בתוכם חרש חריש
עמוק בנשמתי .כששבו הורי מן הרחוב דרשתי להבין מדוע בכו ומה
פירושה של תלייה.
הבנתי! שלמה בן-יוסף ושניים מחביריו מפלוגת בית״ר ״בראש פינה"
(כעין נח״ל בימינו) ,יצאו על דעת עצמם לנקום בערבים על
התקפותיהם הרצחניות נגד היאחזותינו בארץ על ההרג ,ההרס
והביזה הנמשכים מאז שנת תר״פ  -תרפ״א ( ,)1920-1921המשך בשנת
תרפ״ט והגברת "מאורעות הדמים״ במרד הגדול של תרצ״ו  -תרצ״ט
( ,)1936-1939עד לפרוץ מלחמת העולם השניה .הערבים דרשו:
הפסקת עליה יהודית וסוף להתבססות הישוב העברי בארץ .ביטול
עיקרון "הבית הלאומי״ ,שבגינו ,קיבלו הבריטים מנדט לארץ-ישראל
מאת חבר הלאומים ,וביטול ההצעה להקמת מועצה מחוקקת
אנגלית ,ערבית ויהודית.
שלשת הנוקמים נכשלו במשימתם לנהוג בערבים על-פי אמות-המידה
בה נקטו  -איש לא נפגע .הבריטים החליטו לנצל את המקרה
לתועלתם ,להפיס את דעת הערבים המתמרדים בחייהם של שלושה
צעירים יהודים.
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חיי שניים מתוך השלושה ניצלו הודות לחוק קטינים ובלתי כשירים
לעמוד למשפט .טחנות הצדק הבריטי של מר הייד טחנו במהירות
והשניים נידונו למאסר עולם .מזלו של שלמה בן-יוסף לא שיחק לו.
כל נסיונות ההצלה ובקשות החנינה שהגיעו מכל קצות תבל ,מאישים
בולטים ומוסדות  -יהודים ושאינם יהודים ,נפלו על אזנים ערילות.
שלמה בן־יוסף הוצא להורג בתלייה ,למרות שלא קיפד חיי אדם.
הבריטים הקריבו את חיי שלמה בן-יוסף  -אתנן ,על מזבח המרד
הערבי.
נשבעתי בתום ילדותי ,לנקום את דמי בן-יוסף לשלם לבריטים
כגמולם .מאותו יום ואילך ,הייתי צמודה לאבי בשעה שהאזין
לחדשות מתחת חלון שכנינו( ,לא היה לנו מכשיר רדיו) .אבא הסביר
לי את החדשות לפי רמת הבנתי .שאלה גררה שאלה התשובות לא
השביעוני רצון .הפקעה זכות

בעלותינו על הארץ ואתה זכותינו

להתקדמות והתפתחות?
רציתי לדעת כיצד קרה הדבר שאנו ,בעלי הזכות ,הפכנו לכלי שרת
לפולשים שבאו מרחוק :שולטים בנו אם לשבט אם לחסד .מניין
השאננות והשלווה בראותנו את השוטר והחייל הבריטים מטיילים
כאדונים בארצנו ,בזים לנו ומטילים עלינו אימה? דומה שעמי
המפוזר על פני ארצות תבל ,לא נתעשת ולא נתרפא מגלותו הארוכה
לבצע את יעודו? הלא בשל דיו לקום וללחום ,להביס שלטון זר
בארצו שלו ,כפי שעשו החשמונאים נגד יוונים ומתיונים? הרפו
הידים ,המוצתה הרוח? איפה הם מתתיהו ובניו? מה על כל אשר
שמעתי מהורי וממורי  -איה הם כוחות הנפש הנעלים שבני-עמי
הצטיינו בהם בעבר?
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אבי הסביר :המנדט שקיבלו הבריטים מחבר העמים בשנת  1920בא
להם בהונאה ובמרמה .הם לא הכירו טובה לעושי טובתם  -אהרון
אהרונסון ,שרה אחותו ,הגדודים העבריים ועוד .ארצנו היא אחת
ממכלול רב של ארצות שנכבשו בידי "האיפריה הבריטית הגדולה״.
את כולן כבשה בכוח הזרוע ,בשפך דם רב ,בקיפוח מאות אלפי חיי
אדם ובעושק בעלי הזכות .כל מעשיה ,ניצול מושבות הכיבוש
לתועלת ביתה  -האיים הבריטיים .השלטון הבריטי נהנה מטוב הארץ
ומנשל אותנו מטובה .מעכב ,מפריע ומדכא כל התפתחות והתקדמות
עברית לפיתוח הכוחות והמוחות היהודים  -זכות טבעית הטבועה
בכל אדם ועם .גזל מאתנו חבל ארץ ממזרח הירדן ושולט בנו
בשרירות לב בחבל הארץ המערבי .אסר על מכירת קרקעות לבני-
עמנו ,הגביל את גידולינו הכמותי באיסורי עליה יהודית ועצם עיניו
לכניסתם הבלתי חוקית של ערבים מן הארצות הסמוכות :סוריה,
עירק ,לבנון ,ירדן ומצרים שבאו לחסות בצילנו לפרנסתם .חוקק
חוקים וחוקי חירום -

על נשיאת נשק נענשו יהודים במאסרים

ארוכים ,מעצרים ומוות.
מנהיגי המוסדות והישוב המאורגן הסיקו מן המאורעות שיש לארגן
הגנה עצמית אולם אין לרדוף אחר הפורעים לכפריהם ופחות מזה
לתקוף .כך נולדה בשנת  1920ה״הגנה" שהפורעים ראו בה חולשה
ואוזלת-יד .בשנת  1931קמו מנגד קבוצות צעירים במסגרת ״מחתרת
עברית״" ,הגנה ב׳״ ,לימים הארגון הצבאי הלאומי בארץ-ישדאל.
שהחליטה לפעול נגד הפורעים הערבים מחד והשלטון הבריטי מאידך.
דם ישראל אינו הפקר עוד! הפורעים והשליט הבלתי חוקי ירגישו את
כוח זרועם של לוחמים עבריים!

55

שמותיהם של דוד רזיאל ואברהם שטרן עלו בלחישה .בין אבי
וחביריו .הבנתי שאלה הם אנשים מרכזיים במחתרת הלוחמת .בני
עמי מיישמים בימי ,את לקחי העבר ,על-אף סכנת החיים שבה .גמרתי
אומר :אגדל ואגיע ללוחמים במחתרת ,אסתפח על המרחיקים ראות
 העושים.באותן שעות הסבר היתה גאוות אבי על התעניינותי ,הוא לא ניחש
את סערת ליבי ורוחי עקב דבריו .בודאי לא שיער ששיחות אלה
הבשילו בי החלטה לחבור למלחמה עליה למדתי מפיו.
הישוב העברי המאורגן על מוסדותיו ומנהיגיו הבליגו נוכח התנהגות
השלטון המקומי ושולחיו מלונדון שפעלו נגדנו אף במקרים של הגנה
עצמית .נשק יהודי ששימש להגנת הנפש והרכוש בקבוצים ובישובים
הוחרם תוך כדי פעולות הגנה .כבעל הכוח ,חוקק השלטון הבריטי
חוקים וחוקי חירום ואסר מפגינים יהודים .על נשיאת נשק נענשו
יהודים במאסרים ארוכים (שפוטים) ,מעצרים (מאסר ללא משפט),
ארוכי טווח ,הגליה לאפריקה ,בידוד ,צינוק ואף תלייה .צבא השליט
ושוטריו סבבו חמושים ברחובות ערינו וכפרינו ונהגו בהם כרצונם.
בשנת  , 1947הגיע מספרם לכדי  100.000 -שוטרים וחיילים ומספר
האוכלוסיה היהודית לכדי .500.000

חיילים מתרפקים על הכותל

מלחמת העולם השניה
בשנים  1939-1940לא נודעו עדיין מעשי הזוועה של חיות-האדם
הגרמנים .צרופי

הידיעות

הקלושות

שהסתננו נקברו במרתפי

העתונים של התקופה .נטיית מנהיגי הישוב היתה לא לשעות לדברי
ניצולים ,האשימו אותם בהפרזה וגוזמות .דעתם נטרפה עליהם מרוב
טילטולים! ואולי מטרת תועלתיות בדבר  -רוב תהילה אישית על
הרפתקאות? הכוונה היתה לטעת רגיעה בציבור ,לא לעשות גלים .גל
עכור זה יעבור ,כשם שעברו רבים אחרים לפניו .אחרי ככלות הכל,
היה זה לפני ועידת ואמה הידועה לשמצה ,שהחליטה ב 20 -לינואר
 1942על :״הפתרון הסופי לבעיית היהודים״ .השמדה מדעית
ושיטתית .היתה זאת הפעם הראשונה בתולדות ההיסטוריה האנושית
שממשלה חוקית נתנה הרשאה רשמית לרצח עם.
כשהוחלט בסוכנות היהודית להתייחס לעדויות ,נשמעו דברים
מצמררים :רצח

מאות אלפי יהודים מדי יום ,ביניהם נוער ,ילדים

ותינוקות נלקחים בכוח מזרועות אמותיהן האוהבות והכואבות.
נרצחים בפניהן ,כשבכיים חותך בבשר החי ,ואין עוזר  -סלקציה,
פירוד משפחות ,זה למוות וזה לחיים ,אלפים ורבבות מומתים בתאי
גאזים וכבשנים; קבורות המוניות בקברים נכרים בידי הקרבנות .רעב,
קור ,מגפות ,נסויים רפואיים ועבודת-פרך למאמץ המלחמה הגרמני.
כליאת יהודים בגיטאות ,השפלתם כתתי-אנוש ,מאות ואלפים
צפופים וזרוקים כבהמות בקרונות בקר ללא אויר ,מים ועשיית
צרכים .מוסעים למחנות השמדה המוניות  -פשעם הקולקטיבי -
היותם יהודים .
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עם סיום המלחמה ,נודע היקף הפשע הגרמני .ששה עד שבעה מליון
יהודים נכחדו תוך שש שנים ,מתוכם מליון וחצי ילדים .השחיטה
פשטה בכל רחבי אירופה כשמנהיגי העולם קובעי המדיניות
העולמית :צ׳רצ׳יל ,רוזבלט ,סטאלין ואחרים מסייעים בהסכמה
שבשתיקה ובהמנעות מעצירת הזוועה.
השלטון הבריטי המקומי ,בהוראת לונדון ,המשיך במדיניות השערים
הסגורים אף בפני ניצולי גיא ההריגה ,לאורך שנות המלחמה.
הנצולים ,נשלחו חזרה אל התופת ,למקומות מהם באו ,או הופקרו
לפגעי הים והטבע  -סטרומה ,פטריה ועוד .כשגבר גל העליות הבלתי
חוקיות ,הוקמו מחנות מעצר לקליטת הבאים ,באי מורציוס ובאי
קפריסין ,עד ל...יום פקודה...
אירופה נזרעה מחנות "עקורים״  -היו גם כאלה שהציעו לשקם
את

השורדים

בארצות מוצאם( .לחיות מחדש את הזוועות מהם

נמלטו).
על רקע הזוועות ההמוניות בלט מספרם הזעום של יחידים שנחלצו
להציל ,על אף הסכנה לחייהם ולמשפחותיהם
העולם.

תקיעת שופר אצל הכותל

•

חסידי אומות

הגרמנים מתקרבים לארץ דרך אפריקה
בין השנים  , 1941-42ריחפה סכנת הכחדה גם על הישוב היהודי בארץ-
ישראל ,שחי בשגשוג כלכלי סביר מחד באימה ופחד מאידך :ארוין
רומל הגרמני ,הנודע בתוקפנותו ממערכי המלחמה באירופה (כונה
בפי הבריטים ״שועל המדבר") ,הועלה לדרגת פילדמרשל ובשנת 1941
נתמנה כמפקד הקורפוס האפריקני בחזית צפון אפריקה .התקדמותו
במישורי החזית האפריקנית היתה סוחפת .בסוף קיץ  1942הגיע עד
 100ק״מ מאלכסנדריה שבמצרים.
הישוב היהודי בארץ ראה עצמו עומד על סף כלייה הן מצד הגרמנים
והן מצד הערבים .האוירה היתה ספוגת יאוש על אף הפריחה
הכלכלית.
רומל נחסם באל עלמיין שליד אלכסנדריה על-ידי פילדמרשל
מונטגומרי הבריטי שחסם את התקדמותו ע״י התקפות חוזרות
ונישנות על נתיבי השיט שבין אטליה לצפון אפריקה .בכך חסם את
מקורות האספקה של צבא רומל ודילדל את כוחותיו .הישוב היהודי
בארץ נשם לרווחה ובאירופה המשיכה השתוללות החיה הגרמנת
הנאצית וזוועותיה.
התקפות מונטגומרי וחסימתו את נתיבי האספקה שהכניעה את צבא
רומל ,מצביעה ביתר שאת על מדיניותם המכוונת והזדונית של עמי
העולם ,שלא עצרו את היטלר ומרעיו  -בדומה לחזית אפריקה.
בשנת  1941שמעתי שוב ושוב את שמו של אברהם שטרן-יאיר ,נלחש
בין אבי וחבריו .הם נהגו לדון ברשמי כרוזים שהועברו מיד ליד,
נלחשו מפה לאוזן ,ובשדורי רדיו המחתרת ,להם האזינו.
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שמעתי לראשונה את המושגים :שלטון זר! הבריטים הם האויב!
שהתייחסו לקביעתו של יאיר .רשמתי את שמו על לוח לבי כפי
שעשיתי עם כל הרשמים הקודמים .דבר לא נדחה בפני דבר -
הרשימה הלכה ונתארכה .הבחנתי

והתחברתי לדאגת

וחרדת

המבוגרים לבעיות הקיומיות ,והבטוי החוזר :״מלחמה על עצם
קיומנו!״
שמעתי תפילות לחש ורחשי-לב למען אותם אלמונים היוצאים
לפעולות יזומות  -למלחמה בשלטון הזר ולהבסתו .פעולות הרות
סכנה ,במחסה  -בחשכת הלילה ובימים ,מוכיחים מסירות נפש שלא
ידענו כמותה מזה אלפיים שנות גלות.
שמעתי גם על תסיסה שהחלה בשורות תנועות הנוער המתוסכלות.
הגרויל  -פעולות המחתרת המבצעיות בצד פעולות הסברה :כרוזים
בראש חוצות ושדורים .מתוכם למדו צעירים רבים שאפשר גם אחרת
 ניתן לשנות את פני המציאות אם רק נרצה בכך .ה״אהדה" לפורשיםהחלה לפרוש כנפיים .מיטב בני־הנוער קבלו על ההבלגה וחוסר
התגובה מצד הישוב המאורגן ,נגד המדיניות הבריטית ,על אף
ההשמדה הגרמנית; המשך התוקפנות הערבית ומדיניות ״השערים
הסגורים" .נודע גם דבר פגישתו של המופתי עם היטלר למציאת
ה״פתרון הסופי" ,באיזורינו  -הידיעות הרודפות זעזעו את הישוב.
מנהיגי הישוב?...המשיכו במדיניותם משנות המלחמה הראשונות,
בעידוד גיוס צעירים למאמץ המלחמה הבריטי .דוד בן-גוריון ,יושב-
ראש הסוכנות היהודית ,טבע מטבע :״נילחם בגרמנים כאילו אין ספר
לבן ונילחם בספר הלבן כאילו אין מלחמה בגרמניה" (הספר הלבן -
מיסמך חוקי המדיניות הבריטית בא״י בתקופת המנדט :בין השנים
 1922-1939הופיעו ששה ספרים לבנים).
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באחרון שבהם הבטיחה ממ שלת הוד מלכותו לערבים ,שב שנת 1949
ת קו ם כאן מדינה ערבית) .הכרזת בן-גוריון לא החרידה ולא זעזעה א ת
רא שי ה מוסדו ת ו ח סידי ה ם ה שוטים .הקלי ש אה הנבובה נסכה ב הם
רוגע .המלחמה ב״ספר הלבן לא ה ת מ מ שה על-אף גיו ס ם של כ 5,000
ב חורי ם וב חורות  -יהודי ארץ-י שראל לצבא הוד מלכותו .הם ,מנהיגי
הישוב,

המ שיכו

לתמוך

בשלטון

הבריטי

המקומי

והלונדוני.

ש ת ד לנו ת ם בפרוזדרי מ שרד ה מו שבות בלונדון ובארץ לא פסקה.
״מוטב א ת ם מ א שר בלעדם!״ אמרו ,״כוחנו לא יע מוד לנו נגד שכיננו
הערבים ,הברי טי ם מ ש מ שים לנו מגן ומחסה!"
מל ח מת הה שמדה הגר מנית נמ שכה בכל עוזה בחפויי ש תי ק ה של
מדינו ת העולם והי שוב המאורגן בארץ-י שראל .ב סו כנו ת הי הודית
וב מוסדו ת ה ציונו ת העול מית לא לחמו ב״ספר הלבן" ,עול ם כמנהגו
נהג  -המשך ההבלגה.

״הנה מה טוב ומה נעים ,שבת אחים גם יחד׳/
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"יגעת ומצאת תאמיו!"
גרנו ,בשכונת ״בית-ישראל׳׳ שגבלה בשכונת "מאה-שערים מזה,
ו״שכונת-הבוכרים" מזה  -קן המבטחים של המחתרות הלוחמות -
אצ״ל ולח״י .כל בית אב היה אוהד ותומך בכוח ובפועל .תוך כדי
עיקוב והתבוננות ,פיתחתי חיישנים ודקויות בהבחנת תנועות
עוברים ושבים .טילטולי משאות מוזרים ,תנודות ,צלליות נצמדות,
כמו מתרפקות ודבוקות לכתלי הבתים ־ באור בין הערבים ובחסות
החשיכה .נסיגה והיעלמות מהירה ,לתוך אחת החצרות הדבוקות
וסמוכות זו לזו  -בעקבות הופעת שוטר ,חייל ,או משורין בריטיים.
המעבר מחצר לחצר היה קל ונוח על רקע הקירבה הפיזית של
החצרות והגגות

 -עליהם היה ניתן לדלג ולהיבלע .האוהדים

והתומכים הרבים היו גם הם לעזר ומחסה .הלבשתי את הדמויות
והצלליות בהילה רומנטית מחד ועטרת גבורים מאידך .ערב אחד,
מצאתי את אשר ביקשתי .צעירים שלצידם רציתי ללחום ולהתאבק
בעפר רגליהם.
באחד הערבים של תחילת  ,1945הבחנתי בפעילות ורחש סביב
ה...מרתף ,ה...מחסן .נתתי דעתי על-כך משום סלידתי מן המקום .מי
הם איפוא העולים ויורדים לתוכו ללא חשש ופחד? מה מעשיהם
שם? לא האמנתי למראה עיני כשנוכחתי ,להפתעתי ,שהיורדים אליו
עלו מתוכו בשלום .לימים גברה סקרנותי על פחדי ,הפכתי בלש( .לא
חלילה בתוך המרתף ,רק מחוצה לו) .התחלתי לעקוב ולבלוש אחר
הבאים והיוצאים .ברור היה לי שהצעירים עשו מלאכתם בידיעת
דיירי הבית ובחסותו של מר וייסנשטרן שהיה קפדן וקנאי לרכושו.
חברתי וצרפתי את המשוואות כולן ,והמאזן?...
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"יגעת ומצאת תאמין!" ההר הגיע אלי! די שאפנה ואבקש ש...יצרפוני
אליהם.
"המחסן שלנו״ ,שימש כמקום גרוטאות לדיירי הבית ,שהחזיקו בו
גרוטאות ש״ חבל לזרוק" ,ובבתים הצרים לא נמצא להם מקום.
"המחסן שלנו" ,חשבתי לתומי ,הפך לאתר היסטורי :מקום איחסון
חומר מסווג ,חשוב לפעילות מחתרתית .אזרתי אומץ והתקרבתי,
שמא אשמע נושא שיחם? היו בידי הוכחות מספיקות לזהותם ,בודאי
אצליח לשכנעם לספחני אליהם .פניתי לאחת הדמויות ושטחתי
בקשתי .הופתעתי להיוכח ,שהדרך אינה קלה .חשבתי

חשבון צד

אחד בלבד ,חשבוני אני! למדתי ,שעל-אף צימצומה הכמותי (שנודע
לי מאוחר יותר) של מחתרת לח״י ורצונה בהרחבת השורות ,לא
מיהרו בסיפוח חברים חדשים ,עד שלא עמדו על אופים של הפונים
או המגוייסים .מאידך ,לא נכפה על המגויס להישאר באם נוכח לדעת
שאינו מתאים לדרך בה בחר .לאחר תקופה של דחיקה מצידי ודחייה
מצידם ,הגיעה שעת המבחן .אפרת ,שרה׳לה פלאי ,זימנה אותי
לריאיון .ראיתי זאת כטבילת אש ראשונה .הופעתי בפני וועדת קבלה
שבה הייתי נראית ואינה רואה .המראיינים ישבו מאחרי וילון .מימד
דרמטי שהוסיף לווית כבוד ויראה .אחרי שורה ארוכה של שאלות
ותשובות שאת רובם איני זוכרת ,מרצי וכל כולי נותבו למעמד
המיוחד .נתבקשתי ,להרים ידי הימנית לשבועה ,כשהאצבע והאמה
זקופות ושאר האצבעות קמוצות מתחתן .הבנתי שנתקבלתי .היד
המורמת והשבועה היו בעיני זירוז ומסתורין כאחת .עמדנו כשפנינו
אל הבוגר שבחדר ונשבענו בשבועת גולי בבל ,ששאלנו מתהילים
קלז :״אם אשכחך ירושלים ,תשכח ימיני ,תדבק לשוני לחיכי ,אם לא
אזכרכי ,אם לא אעלה את ירושלים על ראש שמחתי".
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מעניין הוא גם הסיפור העומד מאחרי הסמל שהעמותה להנצחת
מורשת לח״י אימצה ללוגו  -הנקבע על גבי ניירת העמותה ,הזמנות,
הודעות למיניהן ועל מצבות חללי ונפטרי לח״י.
נוער לח״י לא הגיע אל המחתרת מחלל ריק ,רובינו ככולנו התייחסנו
על הישוב הוותיק שהיו מבוני ירושלים ומניחי היסוד לחירותה.
הורינו וזקיננו עלו לארץ ולירושלים בכל הדרכים והשבילים מבלי
שיס-לב לתלאות הדרך ולמצוקות  -מוכנים שכלית ,נפשית ורגשית
לכל .הם זנחו מאחריהם כל אשר להם .השאירו משפחות אוהבות -
אבות ואמהות ,אחים ואחיות שאולי לא יראום עוד לעולם.

זנחו

אפשרויות התמסדות ואפילו עושר .הם באו בעינים פקוחות לארץ
שוממה ,זרועת סלעים ואכולת קדחת .אהבתם הלוהטת וחיבתם
העזה לארץ האבות אחזה בהם ,עד שהגיעו לאדמתה ולירושלים מחוז
חפצם :נישאים על גלי התלהבות וכמיהה לסלול את הדרך לדורות
הבאים .בבואם הביאו עמהם מידה גדושה של רצון עז

לעשייה

ומעש ,להט לבנין ויצירה .הם מצאו את הארץ ואת ירושלים
בחורבנם ויגונם ,משוועת לבניהן  -בוניהן .הם נחלצו מיד להקימן
משממונם ,בהרחבת הישוב  -להשיב את ירושלים למעמדה הראשון:
"רבתי עם שרתי במדינות (איכה א,א) .להקים בארץ מרכזים לחיים
יהודיים מפכים ומרוים .הם באו מכל שדרות העם  -מכל העדות
והמעמדות ,ורצונם אחד :לוהטים באמונה עזה ותמימה להשתלב
ולהתמזג בנופה של הארץ ושל עיר הנצח  -ירושלים.
מחתרת לח״י היתה ראש הגשר והקשר בין הישן והחדש ,האתמול,
ההיום והמחר  -החלוץ שלפני המחנה ביצירת תנועת שחרור לאומית
בלתי תלויה במפלגות פוליטיות ורווחים פוליטיים.
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היא ייצגה אנשים מכל הקשת הפוליטית ברעיון מלכד אחד :גירוש
הבריטים ,הקמת שלטון עברי ריבוני וקיבוץ גלויות.
יאיר מחולל מחתרת לח״י סיכם כמיהת הדורות בי׳׳ח עיקרי התחיה:
זכות הבעלות על הארץ שאינה פוקעת לעולם .והיעוד :גאולת הארץ,
תחיית האומה ,ותקומת המלכות .אין לך תקומת המלכות ללא שרת
המדינות - .ירושלים .ראינו בשבועה כריתת ברית שאין לשוב ממנה
ו...ידענו גם לאהוב ,להאמין ולצטט" :עשרה חלקים של נוי...של
יסורים ...של גבורה ...של חכמה...של תורה בעולם .תשעה בירושלים
ואחד בכל העולם"( .אבות דרבי נתן ,פרק מח).
קיבלתי הסבר ראשון על התנהגותו וחובותיו של חבר מחתרת.
הדברים דרשו מחשבה .היה עלי לעכל את הדברים ,לחוש אותם
בפועל ,לבחון את עצמי לעומתם ,האוכל לעמוד בהם? חובה! עניתי
ביני לביני .נשבעתי ולא אשוב!
הדרישות נגעו במישרין ובעקיפין בכל :בי ,במשפחתי ,בבית-הספר,
בחברה בה חייתי ,במערכת חיים סדורה ומסודרת לה הורגלתי במשך
שנים .לפתע נקלעתי למים עמוקים וחזקה עלי לשחות .הצטרפותי
דרשה שנויים מרחיקי לכת ,בראש ובראשונה שנויים התנהגותיים.
החובות להם נדרשתי גררו עמהם מגבלות ואיסורים .הקשה מכולן,
הייתי מנועה מלהועץ בגורמים שהסקנתי להועץ בהם בעבר .בראש
סולם ההתלבטויות עמדה הדת .מה אעשה באם אדרש לפעולה
שאינה בגדר פיקוח נפש בשבת? מי יהיה המחליט פיקוח נפש מהו?
עודני תוהה עניתי :מי? ..מי אם לא מתתיהו כהן גדול? הוא היה זה
שקבע  :שיחרור הארץ וטיהורה ,הינם בגדר מלחמת מצוה .ומלחמת
מצוה ...הרי היא מצוה.
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מצוה זו ,באה לידינו  -אנו ,נכדיו לא נחמיצנה ולא נבזנה ,כראוי
לזקיננו מתתיהו.
חיי החברתיים ,תנועת נוער או בלויים ,סבבו בחברה הומוגנית ,מלבד
בני משפחה בני המין השני ,לא באתי בחברה מעורבת .מה יהיו
הלחצים החברתיים הנדרשים ?...האדע ,כיצד ,ומתי לעשות ,ומתי
להימנע או לחדול?..האדע מה לומר ...ומה לענות לשואלים? כיצדל...
אנהג לכשיתגלה הסוד? ...סוד ששמרתי אף מפני אחיותי וחברתי
הקרובה ,שאתן נהגתי לחלק כל חדשה .האוכל ...לשלוט בלשוני?
היתאפשר לי להמשיך בלמודי בסמינר למורות? ...עמדתי ממש על סף
סיום .לחמתי נגד דודים שחשבו שבית-הספר מוביל בהכרח לתפלות.
אבי ננזף קשות ועמד בפרץ .העומדת אני למלא נבאותיהם
השחורות ?"...תפלות מובילה להפקרות ולמתירנות!?״
הרהורים מחד והתלבטויות מאידך הציקו ולחצו  -התוצאה ,החלטה
מוחלטת :נשבעתי שבועת אמונים ,לא אסור ממנה,

אני במחתרת

וכל השאר משנה לו.
כבר בתחילת הדרך למדנו בטוי זר בצלילו ובמובנו לאזנינו הצבריות:
"קונספירציה" קשר חשאי ,בטוי שאנו הצברים התקשינו בהגוייה.
מילה ,שלא היתה קיימת באוצר המלים שלנו ,הפכה למלוה קבע.
היה עלינו לשננה בינינו לבין עצמנו ,להגותה כראוי  -להבין תוכה
והוויתה " -סודיות מוחלטת" .הסודיות היא נשק מגן  -לחם חוקו של
חייל אלמוני  -לוחם מחתרת.
הייתי הששית בתא שמנה חמשה חברים .הכרנו אלה את אלה
בכנויים .בחרתי בכנוי"אילנה" משום שהיה אחד מכנוייה של גאולה
כהן שהערצנו,
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ומשום שהיה חדש יחסית ולא נפוץ במסגרות חסידיות .הרומנטיקה
גברה על ההזדהות עם גבורות התנ״ך .היינו צעירים חסרי ידע ונסיון
חיים .הבאנו אתנו את אשר ספגנו בבית ובבית -הספר אהבה אין קץ
לארצנו ולעמנו ,הם נמצאו ראויים שנילחם עליהם .אולם בענייני
עולם בכלל ,ובענייני מלחמה בפרט ,היה כשרון תפישתנו השכלי
מצומצם ושאף לאפס .לתומנו ,האמנו ,ש...מלחמה פירושה שימוש
בכוח הנשק בלבד ,ולוחם מחתרת היוצא בשליחות מצוה ,לא ינזק.
עדיין לא ידענו להעריך כראוי כוחו של קולמוס  -הסברה ,למרות
שידענו לצטט" ספרא וסייפא ירדו כרוכים יחד לעולם!״ לא התנסינו
בסכנות הכרוכות בפעילות מבצעית ותהליך אירגונה .היינו חדורי
מרץ נעורים ,רצינו לדחוק את הקץ בשיטות אחרות מקודמינו .רצינו
לראות תוצאות בשטח מהר ,כאן ועכשיו ,ללא תועלתיות אישית.
רצינו לפעול ,ללחום ,לשחרר את ארצנו ולראות את בני-עמנו שבים
ברבבותיהם לארץ האבות  -ארצנו ההיסטורית .רצינו! ו״אין לך דבר
העומד בפני הרצון!״
בהצטרפותנו למחתרת נתחוור לנו בראש ובראשונה ,שעלינו ללמוד,
ללמוד וללמוד .המחתרת היתה זקוקה לחברים מיודעים .העיקר
הראשון היה ללמוד ולבחון את עצמך מחדש .מי אתה? מה הביא
אותך לחבור לחיי מחתרת? מה הן מטרותיך האישיות  -למה את
מצפה? ההולמות מטרותיך וציפיותיך את המסגרת המחתרתית?
הבנוי הנך לחיי נווד ,נדוי ,בידוד ,מחסור ,מאסר וסכנת חיים? החדור
הנך באמונת כוחם של מעטים נגד הרבים ,עמדת יחיד למול שליט
בעל הכוח והחוק?
התביעות והדרישות היו רבות ורחבות היקף ,שונות מכל אשר ידענו.
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אלה לא נלמדו בבית ובבית-הספר ,אלה היו החיים במערומיהם.
נדרשנו להבנת העקרון :״המציאות ניתנת לשנוי!" מאתנו נדרש
להרחיב אופקים ולהעמיקם .פיתוח האישיות מעבר למטען האישי
אותו הבאנו אתנו ומשמעת פנימית עמוקה.
פגישותי הראשונות עם חברי תאי בערבים עלו יפה משום מלוה
מבוגר שלווני(היה מי ששמר) .שותפו של אחי הבכור ,אנדה ,לא שאל
וחקר ,לא סיפר לאחי על פגישותי החשאיות( ,היה חבר אצ״ל) .הבין
יפה לאן נועדו פני .מאחר וקשיי היציאה מהבית לפגישות הלכו
וגבהו ,החלטנו בהסכמה כללית ,לנצל את שעות פגישותינו בתנועות
השונות אליהן השתייכנו לפגישות תא ,כולל פגישות השבת .אני
השתייכתי ל״בנות״  -בנות אגודת ישראל .אחרים לתנועת ״בני-
עקיבא" ו״בית״ר".
באחת השבתות צוה עלי אבי שלא אצא מן הבית ,גם לאחר שילך
לבית-הכנסת .לשאלתי ,לסיבת הדבר ,ענה אבא :״השיחה תתקיים
לאחר צאת השבת״ .הבנתי שסודי נתגלה ולא יועילו לי כל מסכת
ההכחשות וסיפורי הבדים אותם צברתי וטפחתי לרגע הגלוי.
נכשלתי במשימתי לדובב את אמי ,להציל דבר מפיה .גם כשחזר אבא
מהתפילה לא מיהר לשוחח עמי .טקס ההבדלה של מוצאי-שבת חזקה
עליו .שבת זו ארכה לי יותר מכל שבת אחרת בחיי.
משעלו בני-הבית על משכבם ,מלבד הורי ,סבתי ואני ,הושיבני אבי
לצידו ושאל ישירות :״לאן הלכת במשך השבתות בהן לא הגעת כלל
ל״בנות״ל הכל קרס בבת-אחת .לא ראיתי כל טעם בהעלאת כל אותם
שקרים אותם שננתי שנן היטב .היה ברור משאלתו ,שהוא ירד לחקר
הענין טרם זימן ישיבה זו .הודיתי על האמת.
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אבא" :טוב ,טוב! עד היום הלכת ,מהיום והלאה אינך הולכת!״
(מעולם לא המרינו את פיו).
אני :״אבא ,אינך מבין ,הדבר בלתי אפשרי ,הצטרפתי למחתרת,
נשבעתי שבועה!"
אבא" :הרפתקת נעורים שתחלוף!"
אני :״זו אינה הרפתקה חולפת; בכלל אין זה מסוג הרפתקאות או
מרד נעורים .אנחנו לוחמים למען כל עם ישראל .למענך ,למען אמא
וסבתא ,אחי ואחיותי ,דודי ודודותי ,בשביל ולמען כולם!״
אבא" :היכן למדת לנאום? עדיין לא למדת לקנח את אפך!״ (מימרה
אידישאית האומרת שעדיין אינך בשל למאומה).
אני :״משורה משחרר רק המוות!״ צטטתי בגאון.
אבא :״לא המוות ישחררך ,אלא אני!״ אילו היית בן...החל ולא סיים.
הישיבה נסתימה.
לאחר מספר שנים שמעתי טענה דומה שהעלתה חנה מרפיש בפני
הוריה :״אין זו אשמתי שלא נולדתי בן!״
הורי ביקשו שאתחייב בפניהם שלא אלך עוד לפגישות .ניסו לשדלני
בדברים והבטחות לטובין ,הוכיחוני בדברים על אי הכרת-הטוב.
כלומר :״כפוית טובה" על דאגתם למחסורי .ההרצאה היתה ארוכה
וכואבת .אהבתי את הורי ולא רציתי לצער אותם ,אולם היה מנוי
וגמור אתי שהצטרפותי למחתרת אינה מתבטלת .כל תכונה באדם,
פנים לה לכאן ולכאן .פעמים רבות שמעתי הערות וגערות על תכונת
עקשנותי ,הפעם נתברכתי בליבי שנחונותי בכך.
כשעלו הורי וסבתי על משכבם ,ארזתי בסתר חבילת לבנים קטנה,
שמלה נוספת לזו שהיתה עלי ,לקחתי את ילקוטי ויצאתי מבלי דעת
לאן.
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כשעמדתי מחוץ לבית ,בחשכת הלילה ,רועדת כולי למעשה שעשיתי
־ גורמת עוגמת נפש לקרובים לי ביותר ,חשתי והבנתי לראשונה את
אשר שמעתי פעמים אין ספור מאבי" :מגיע שלב בחייו של כל אדם ־
בשלהי נעוריו ,או בשנות בגרותו ,שבו הוא נדרש לקחת אחריות על
מעשיו״ .זהו! הגיע השלב בחיי  -החלטתי!
עזבתי את הבית ופני לכתובת שקיבלתי בתאי ,במקרה של צורך.
פניתי לבית אוהדים תימנים בשייח ג׳ארח ־ יחיה ומסעודה( .גם היום
איני יודעת אם היו אלה שמותיהם האמיתים או כנויים) .שוב
נצמדתי לכתלי הבתים כמו באותם לילות שיצאתי כדי ללוות את
אמי הביתה ,הנסיון עמד לי.
בלילות ,חלקתי את הפישפש הקטן והנקי עם העז שהיתה להם כבת,
שחשוכי ילדים היו .הם הרעיפו עלי אהבה והם הכיתני רק תמול
שלשום .אין זאת אלא ,שאהבתם נבעה מכוח אהבתם לארצם ולכל
צעיר וצעירה המוכנים להלחם עליה .בלילות הראשונים לא עצמתי
עין ושמרתי על העז לבל תקרב אלי ,חיש מהר התידדנו והתפקידים
נתחלפו ,היא שמרה עלי והשינה ...אף היא חזקה על פחדי.
באחד הימים ואני בדרכי אל בית־הספר (סודי לא עבר את סף ביתנו
החוצה) .ראיתי את אבי חוזר מתפילת שחרית וטליתו תחת בית-
שחיו .צעדתי לעומתו לברכו בברכת :״בוקר-טוב״ .אבא ביקש שאשוב
עמו הביתה ונתן לי לצאת כל אימת שנתבקשתי.
לא כניעה היתה זו מצידו  -גדלות והשלמה עם הרקע והמציאות
המשתנים .אבי גדל בעיני! בקשה אחת היתה בפיו :לא להסתכן מתוך
הרפתקנות ולא להתהלך יחידה בלילות.
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הזית ההסברה
כרוזי המחתרת ־ ספרות התנועה  -״חזית ההסברה״ שלה ,היו צינור
המידע דרכם ביקשה המחתרת לחזק את ה״יודעים״ וליידע את
״שאינם יודעים לשאול׳ את דרכה האידיאולוגית  -דרך חשיבתה
וערכי מוסרה .דרכי פעולותיה ומטרתן .אילוצי המלחמה ושיטותיה ־
מדיניות השלטון הזר ותגובת המוסדות .תפישת עולמה ,מקומה
בתולדות עמנו ,והלקחים שיישמה מתנועות שחרור עבריות קודמות
לה .ומעל הכל זכות הבעלות על הארץ ,העם וייעודו :גאולת הארץ,
הקמת שלטון עברי ריבוני וחזרה לחיי יצירה רוחניימ-לאומיים .כל
אלה אינם מותנים ברדיפות ונגישות הגויים ,כי אם בנו.
בשנת  ,1944נתודעו ,העולם ,והציבור בישראל ,לדברי שני צעירים
עבריים שעלו לגרדום במצרים :אליהו בית־צורי ואליהו חכים בבית
המשפט בקהיר.
אליהו בית־צורי..." :לא לקיום הצהרת בלפור אנחנו נלחמים; לא
למען ״בית-לאומי״ בהתאם למנדט .אלה לא מעניינים אותנו .אנו
נלחמים לעיקר העיקרים :לחרות!

אנו רוצים שארץ-ישראל שלנו

תהיה חופשית ועצמאית״.
אליהו חכים :חברי ואני חונכנו ברוח התנ״ך שלנו ,המצווה :לא
תרצח ,אולם לא היה כל אמצעי אחר כדי להשפיע שיכבדו את
זכויותינו ,שזילזלו בהן .לכן החלטנו לפעול ועשינו זאת בשם הצדק
העליון ...אנו מאשימים את הלורד מוין ואת הממשלה שהוא ייצג
ברצח מאות ואלפים מאחינו ואחיותינו ...היכן החוק שלפיו היה צריך
לשפוט אותם על פשעיהם?
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הישוב המאורגן נסתאב במידע מסולף ובהתססה מתמדת באשר
למניעי המלחמה בכלל ושיטות הלחימה בפרט .חשוב היה שהמידע
יגיע לצבורים רחבים ככל האפשר .הוא הגיע בכרוזים שהודבקו
בראש חוצות ,חולקו בתיבות-דואר בערים ,במושבות ובקיבוצים
להביא את דבר-המחתרת אל העם .חברי המחתרת ומפקדיה הכירו
יפה את הסכנות הכרוכות אף בהדבקת כרוזים :לכידת מדביק,
פירושה ,ויתור שלא מרצון על לוחם  -מותרות לתנועת מחתרת.
החרמת הנכסים  -הכרוזים ,בידי הבולשת ,פירושה ,ציבור בלתי
מיודע ,גדולה מכולן ,קיפוח חיים  -אבידת לוחם.
מוסדות הישוב כולם חברו יחד לרסן את ״הפורשים״  -האצ״ל
והלח״י .באפריל  , 1944החליטו בישיבת הנהלת הסוכנות על פתיחת
מערכה גלויה נגדינו  -ה״סזון"  -עונת הציד  .המלחמה נעשתה
בשיתוף עם הבולשת הבריטית ה  . c .i.d . -הש״י( ,שירות ידיעות),
מסר לבולשת רשימות מפורטות של חברים החשודים בהשתייכותם
למחתרות ה״פורשים" .בן-גוריון ,יו״ר הסוכנות היהודית הציע ארבעה
סעיפים לשם חיסולם של אלה שלא היו מוכנים ללכת בתלם) 1 :
לגרש חברי אצ״ל ולח״י ממקומות עבודתם וממוסדות הלימוד )2 .לא
לתמוך בהם בתרומות )3 .לא לתת להם מחסה ומקלט )4 .לשתף
פעולה עם השלטונות.
הדבקת כרוזים נעשתה לרוב בידי קטינים במחשבה שלא נשקפות
להם תקופות מאסר ממושכת .בפועל ,שחררו הקטינים לוחמים
בגירים לפעולות ומבצעים צבאיים .לגבי מאסר ,היו קטינים נאסרים
ללילה או שניים ,לגבי מוות הם לעולם לא היו צעירים מדי  -הקלגס
הבריטי לא הבחין בגיל .אלכסנדר רובוביץ הי״ד ,קטין ,נחטף ועונה,
לא הובא לקבר ישראל ומקום קבורתו לא נודע.
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אלכסנדר היה חברי והנכד של ״הרוקח שלנו״ ,בתוככי מאה-שערים.
לימים נתנה המחתרת לווי חמוש למדביקי הכרוזים.
להדבקת כרוזים היו דרושים שני מצרכים :כרוזים ודבק ושתי
תכונות :מיומנות וזריזות .הכרוזים הודבקו :על לוחות מודעות וכתלי
בתים ,חלונות ראוה

ואוטובוסים ,בכל מקום פנוי ומקומות ריכוז

לציבורים גדולים  -עוברים ושבים .הדבק היה המצרך החיוני ביותר.
בלעדיו לא היה ניתן לערוך במת הסברה בחוצות .הוא הוכן
בהתנדבות מוסכמת או כפויה של משפחת אחד החברים .הכנתו
היתה כרוכה במאמץ קטן והבנה רבה .אני לא נחנתי בזריזות הדרושה
להכנתו .אמא וסבתא היו שם על-מנת לסייע .עמילן ,קמח וקורנפלור
היו מצרכים זולים יחסית ונמצאו כמעט בכל בית .הבישול

דרש

מיומנות ונסיון כדי שהעיסה לא תגלוש ולא תהפוך גושים כולה.
תהיתי ,מדוע אין הדבר קורה כאשר אמא וסבתא מטפלות בכך .הענין
נתחוור לי עם הזמן" ,נסיון!״  -מורה-דרך חשוב במהלכי החיים כולם.
בשעה שיצאתי עם דלי הדבק הטוב  ,מעשה ידי שתי הדמויות
האהובות ,היה אבא רכון על תלמודו ,וכשחזרתי ממשימתי מצאתיו
מחכה כשקורת נחת שוטפת את פניו הטובים.
במשך הזמן למדנו להיות זריזים ומיומנים .ידענו שהמיומנות היא
סוד הצלחתינו והשרדותינו .אחד מרח במהירות ,שני הדביק וחיזק
(לפעמים היו גם שלישי ורביעי) שהיטיבו את פעולות הראשונים
ושימשו כמלווים  -מתריעים.
מוניתי כמדביקה.

סיסמת ״ערלים!" נקבעה למקרה של נסיגה

בהופעת ״הציידים הבריטים״ .הסיסמה הצמיחה לנו כנפיים ,באותה
שעה היינו ראויים לכנפי טייס.
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טסנו ,ללא מטוס וללא נווט ,טוב יותר מהטייס המחונן והמעולה
ביותר ,מיד ,תרנו אחר מחבוא ,מחסה -

פתח נסיגה .חשוב היה

להציל את הנכסים-הכרוזים ,הדלי והמברשת  -אין משאירים עדות
מרשיעה בשטח .חזקה עלינו גם מצוות המרכז להימנע מכניסה למצב
של סכנת-נפשות.
סיסמת ״ערלים" היכתה באוזנינו כסופת רעמים .נעזרנו בכל עצם
ומוצג שהיה בכוחם לכסות טפחיים ועוד טפח :קיר וחבית ,עמוד ועץ,
מכונית ואטובוס חונים .כולם שירתו כמקומות הצלה ראשוניים
ושימשו מחסה עד...ש...יעברו "הציידים" מזה .פעמים נשארנו
בתנוחה קשה למשך שעות ארוכות וחכינו להמולת הרחוב  -עוברים
ושבים ,להיבלע בינותם מבלי לעורר חשד" .הציידים" ,בלשי הבולשת,
לא מיהרו לעזוב את השטח .הם חשו בנוכחותינו ,הכרוזים הלחים
העידו שלא הרחקנו .הבלשים תלשו בגסות ובזעף את אשר הדבקנו
(מבלי להתחשב במה עלתה לנו הדבקתם) .הכרוזים שימשו להם
כציוני-דרך .הם המשיכו להתחקות אחרינו כדי למצאנו .גבורים
נועזים  -חיילים ושוטרים חמושים במיטב הנשק  -גלית ,מול ילדים
נושאי כרוזים ודבק ,דוד .שיצאו להביא את דבר מלחמתם לציבור.
חטאתם! חשקה נפשם במולדתם .פעמים נדמה לי שפעימות ליבי
הרועמות ,תהיינה בעוכרי ובעוכרי חברי ותגלנה את מקום מחבואינו.
מזלינו היה שהכרנו את המבואות טוב מהם.
-

השידורים ,היו הסברה שבע״פ

במת ההסברה האלקטרונית.

השדורים בוצעו בידי בגירים יותר ,הידועים שבהם :גאולה כהן ונתן
מרפיש .היו גם טכנאים ,שדרים ומלווים חמושים .כאן ,היתה סכנה
לכל .לאנשים :שנות מאסר ארוכי טווח ,איבוד כוח אדם ושיתוק זמני
למחתרת עד להיערכות חדשה.
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לציוד יקר הערך ולמשדר שבהחרמתם תושבת וישותק קולה של
המחתרת העברית.
הדבר קרה בשנת  1946עם מאסרם של שני השדרנים .לשידורי
תנועתינו קהל המאזינים היה הגדול בין שלושת התנועות .כך תיאר
גרא -נתן ילין-מור את השדורים  :״ גם האצ״ל וה״הגנה״ הפעילו
משדרים ,אבל רבים העידו ,כי תחנת השידור שלנו היא המבוקשת
ביותר( .הרייטינג הגבוה ביותר) .לא ייחסתי את ההצלחה רק לחומר
ששודר .לא פחות ,ואולי יותר ,תרמו להצלחה שני השדרנים :אילנה
(גאולה כהן) וגד(נתן מרפיש).
שתי המחתרות ,אצ״ל ולח״י הרחיבו את שורותיהן .צעירים
מאוכזבים ממדיניות ההבלגה התנועה הציונית והסוכנות היהודית
חיפשו ״מעש״ ונחלצו לפעולות נגד השלטון הזר .לא עוד שתדלנות,
קבלת הבטחות שחוקות וגיוס כוח יהודי לוחם למאמץ המלחמה
הבריטי .הגיוס למאמץ המלחמה הבריטי היה נקודת המיפנה והפילוג
בין יאיר לרזיאל ,שדרש מלוחמיו להתגייס .יאיר סבר שאין לשנות
ממדיניות המחתרת במלחמתה בבריטים ויש להתנתק מתלות
במפלגה הרביזייוניסטית .על רקע עקרונות אלה פרש יאיר בשנת
 1940מן האצ״ל  -״הארגון הצבאי הלאומי בארץ-ישראל״ ,ואתו
מפקדים בכירים ,והקימו את ״הארגון הצבאי הלאומי בישראל״,
לימים לח״י .יאיר הצביע על השלטון הבריטי כאויבו המרכזי של עם
ישראל .הוא דרש לנצל את חולשת השלטון בשעה קריטית זאת,
למלחמת חורמה נגדו ושיחרור הארץ מידיו; בהיותו עסוק בהגנת
ביתו  -האיים הבריטיים,

באותה עת גם נשא ונתן עם השלטון

בתמורה לגיוס לוחמיו הוא :ערובות בטוחות שאין מהן חזרה:
ריבונות יהודית בכל שטחי ארץ-ישראל מיד לאחר המלחמה.
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יאיר גם דרש הפניית המרץ העברי פנימה ,כלפי עצמנו  -להתעצמות
לקראת מלחמת השיחרור הלאומית לריבונות יהודית בא״י.
בראייתו שהרחיקה לראות ,הבין שאין מנוס ממלחמה .הבלגה היא
אסון ובכוחה להכריענו .המבליג ,נכנע למציאות ,אינו תוקף אותה
ואינו מנסה לשנותה .באילוצי המלחמה הנכפית ובשיטותיה האשים
את השלטונות הכופים אותה עלינו בעצם היותם כאן  -בחוקיהם
הזרים והבלתי חוקיים.
את עקרונות היסוד של המחתרת הגדיר יאיר בשמונה עשרה סעיפים
המכונים :״יקרי התחייה.

האחים יעקב ואליהו ונשותיהם :אהובה ויהודית
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״עיקרי התחיה״:
א .העם -

עם ישראל הוא הוא עם סגולה :יוצר דת האיחוד:
מחוקק מוסר הנביאים :נושא תרבות עולם; גדול
במסורתהגבורה ומסירות הנפש :ברצון החיים וכוח
הסבל; באור רוחו ,בבטחונו בגאולה.

ב .המכורה -

המכורה היא ארץ־ישראל בתחומיה המפורשים
בתורה (ולזרעך נתתי את הארץ הזאת מנהר מצרים
עד הנהר הגדול ,נהר פרת ,בראשית ט״ו י״ח) ,היא
ארץ החיים ,בה ישכון העם לבטח העם העברי כולו.

ג .העם -

את ארץ-ישראל כבש ישראל בחרב .בה היה לעם

ומכורתו

ובה בלבד ישוב לתחיה .היא מכורתו .לפיכך יש
לישראל ורק לו זכות הבעלות על ארץ-ישראל.
זכות זו היא מוחלטת :היא לא פקעה ולא תוכל
לפקוע לעולם.

ד .היעוד

 . 1גאולת הארץ  .2תקומת המלכות  .3תחיית
האומה :אין תקומת המלכות בלא גאולת הארץ,
ואין תחיית האומה בלא תחיית המלכות.
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ואלה תפקידי הארגון בתור המלתמה והכיבוש:
ה .חינוך -

חינוך לאהבת החירות וטיפוח נאמנות קנאית
לקינייניו הנצחיים .השרשת הרעיון כי
גורל העם נתון בידיו הוא .חידוש ההכרה
״הסיף והספר ירדו מכורכים מן השמים״.

ו .אחדות -

איחוד העם כולו סביב דגלה של תנועת
החירות העברית .שימוש בגאוניותם,
מעמדם ומאודם של יחידים -וכיוון מירצם,
מסירותם ולהטם המהפכני של ההמונים
למלחמת השחרור.

ז .בדיחות -

כריתת בריתות עם כל המעוניינים במלחמת
הארגון המוכנים לסייע לו במישרים.

ט .מלחמה -

מלחמת תמיד לכל העומדים לשטן לקיום העתיד.

י .כיבוש -

כיבוש המכורה בחיל מידי זרים לאחוזת עולם.
ואלה תפקידי התנועה בתור האדנות והגאולה

יא .אדנות ־

חידוש האדנות העברית על הארץ הגאולה.
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יב .משטר -

הקמת משטר חברותי ברוח מוסר ישראל
והצדק הנבואי ,במשטר זה לא יהיה רעב
ומובטל .בו יחיו חי אחוה ,כבוד וריעות
כל בני האומה באשר הם בניה ,אות ומופת
לגויים.

יג .החייאת -
השממות

בנין החרבות והחייאת השממות לעליית
המליונים ,פרייתם ורבייתם.

יד .משפט -

פיתרון בעיית הזרים על-ידי חילופי האוכלוסים.

טו .קיבוץ -

קיבוץ גלויות שלם במלכות ישראל.

גלויות
טז .שלטון -

האדרת העם העברי להיות גורם צבאי ,מדיני,
תרבותי וכלכלי ראשון במעלה במזרח ובחופי
הים התיכון.

יז .תחייה -

החייאת הלשון העברית בפי כל העם,
חידוש עצמאותו ההיסטורית והרוחנית
של ישראל .צירוף האופי הלאומי בכור התחייה.

יח .הבית -

בנין הבית השלישי כסמל לתור הגאולה השלמה.

79

מנהיגי המוסדות והישוב היהודי המאורגן תלו תקוות רבות במפלגת
הלייבור הבריטית .העיתון ״דבר" ,שופרה של

הסוכנות היהודית,

כינה את הצלחתה בבחירת בריטניה בשם" :השחר החדש" .עם
עלייתה לשלטון ,נגוזה התקוה הגדולה והאחרונה לשנוי המדיניות
הבריטית בארץ-ישראל .בקיץ  1945היה כבר ברור שהישועה לא תבוא
מבריטניה .לא מראש ממשלתה קלמנט ריצ׳רד אטלי ושר החוץ
ארנסט בווין .אלה בזו לתנועה הציונית בכלל ורצון עם ישראל בפרט
 לריבונות יהודית ועלייה עברית .הם דיכאו כל נסיון בכוח הזרוע.האכזבה משלטון הלייבור עלתה על האכזבה ממפלגת השמרנים.
בתקופתם

של אטלי

ובווין

חדרה ההכרה לישוב כולו שמשימת

שחרור הארץ תיפתר על-ידינו  -לוחמים ,בני-הארץ הזאת ,ולא
באמצעות זכויות או חסדים שתענקנה לנו ממשלות זרות ,פחות
מכולן ממשלת אטלי  -בווין .אברהם שטרן ראה את הנולד ,הקדים
והתריע על-כך כבר בשנת  . 1940חמש שנים גורליות מלוח חיי העם
עלה בשבר נורא :שליש מבני עמנו נכחד ואתסכל העם כולו למשך
דורות .נפצענו אנושות  -פצע שלא יגליד לעולם.
חלו הלכי רוח חדשים בקרב הישוב ותנועות הנוער שוב דרשו
מעשים .בנובמבר  1945קמה תנועת התנגדות אקטיבית ,הגדולה
ביותר מאז בר־כוכבא  -״אוטואמנסיפצעד במלוא מובן המלה -
"תנועת המרי העברי״ ,חתירה אל הפתרון באמצעות שנוי גמור ־
״אחדות״.
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איחוד וחיבור כוחות חשיבה וכוחות מבצעיים לפעולה מתואמת -
התארגנות למלחמה כוללת .שלשת התנועות :ה״הגנה״ ,ה״אצל״
וה״לח״י" ,חברו יחדיו למלחמת תנופה נגד השלטון הזר בתנועת
"המרי העברי״ -

תשעה חדשים של תיאום פעולה פורה וקציר

הצלחות מבשר טוב! במסגרת זו ביצעה לח״י פעולת התקפה נועזת
על בתי-המלאכה של הרכבות בחיפה ,בה קיפדו חייהם  11לוחמים
ו 22 -לוחמים ,בתוכם ארבע בנות נפלו בשבי האויב 18 .הבחורים
נידונו למוות בתליה ,וארבעת הבנות למאסר עולם .כלוחמים
לפניהם ,כפרו בזכות בית-המשפט הבריטי לשופטם ודרשו להעניק
להם מעמד של שבויי-מלחמה .על פסק-הדין הגיבה מחתרת לח״י
בכרוז בעל משמעות ותוקף :״על רצח  -ירחץ האויב בדמו״ .דינם של
הבחורים הומר למאסר עולם .אולם ,עקב הפעולה נתברר שהישוב
המאורגן המשיך להפלות בין דם לדם .ב  16ביוני ,יום קודם לפעולת
בתי־המלאכה ,פוצצה ה״הגנה" שמונה גשרים בקרבת גבולות הארץ,
ארבעה-עשר לוחמים ממשתתפי הפעולה ליד גשר אזיב נהרגו.
בהלוויתו של אחד מהם  -יחיעם וויץ ,השתתפו המונים רבים.
הלוויתם של אחד-עשר אנשי לח״י שפעלו גם הם במסגרת "תנועת
המרי" ,נערכה בחשאי.
שניס-עשר יום לאחר הפעולה על בתי-המלאכה ,נאסרו חברי
הסוכנות ששהו בארץ "השבת השחורה״ .חיים וייצמן דרש סוף
לשיתוף הפעולה עם ה״פורשים״ .פעולה חד-פעמית של השלטון
הבריטי נגד המנהיגים ,כופפה את קומתם וברכיהם.
אצ״ל ולח״י לא נרתעו :״הם לא ישברו אותנו ,אנו גם לא נכוף הגב...״
שרו ,והמשיכו להכות באויב ,ביתר עוז ועוצמה.
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בכך אילצו את ״בריטניה הגדולה״ ,להעביר את בעיית

ארץ-ישראל

הכושלת לידי האומות המאוחדות (האו״כו) ,פנייה בת-סיוע שאילצה
את בריטניה לוותר על ארץ-ישראל ולסיים שלטונה בה.
שנותיה הראשונות של מלחמת

המחתרת היו החרמה ונדוי מבית

ומלחמת חורמה מחוץ ,השלטון וה״ישוב המאורגן" כאחד ,קראו תיגר
על מחתרות אצ״ל ולח״י ,שיתפו פעולה עם האויב  -הלשנות וענויים.
לוחמיהם נמסרו לידי הבולשת הבריטית ע״י חברי ה״הגנה״ (הסזון),
וכל נסיון הידברות והסברה דוכאו .מלחמת המחתרת כונתה:
" טירור" ולוחמיה :טירוריסטים  -הרפתקנים חסרי אחריות -משתמטי
מנשיאה בעול הישוב.
מכני השמות הבזויים לא ידעו להעריך נכונה את לוחמי החופש -
מפיקי ומיישמי לקחי מתתיהו ויהודה שעליהם נאלצו להתחבר
הודות לבריטניה ידידתם ,ממנה התאכזבו .אצ״ל ולח״י ראו את
"פריקת עול גלות בריטניה כפריקת מוטת גלות יוון בימי המכבים״.
כאז כן עתה אירעה הגלות בתוך הארץ .כאז כן עתה נידו המשתפי״ם
את לוחמי החירות .התקופה דרשה גבורה ,הקרבה ואיפוק אין
סופיים .לא הרפתקנות ,ישיבת קרנות וחיים קלים .הלוחמים הבינו
שזכו לחיות בתקופה מיוחדת ,בתקופת יסוד; תקופת עיצוב דמות
דיוקנו של העם העברי בארצו לאחר אלפיים שנות גלות .תקופת יסוד
אשר עליה יבנה בנין העם והארץ .הם האמינו בנצחונם שיעבירם
 -אל מדינת ישראל" ,אדנות" ,

מכאן ועכשו אל המחר והעתיד

בלשונו של יאיר .הם חלמו ולחמו  -האמינו שתקופת יסוד ההתהוות
וסמליה יהפכו לציוני-דרך לדורות ההיום והמחר ,הקרוב והרחוק .הם
אסרו על עצמם כל חדירה של שיגרה והבלגה.
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כל שעה הנושרת מאילן החיים ,מושלכת לשיטפו של הזמן אל תהום
הנשייה .בתקופת יסוד ,יש לדקדק בקלה כבחמורה ,להחשיב פרט
ככלל .מעש  -פעולה ,הכל במו ידיהם למען העתיד ,למען" :נצח
ישראל לא ישקר!״ המנודים ,הבלתי שפויים ,היו לנושאי לפיד
החירות והאחריות למען הדורות.
חברי המחתרות המנודות ,היו חייבים ללמוד ,לשנן את המטרות,
לדעת על מה ולמה לוחמים .היו חייבים להפנים תורות חדשות שלא
הכירו תמול שלשום ,על-מנת שהמלחמה לא תצטמצם בתודעתם
ללחיצה על ההדק ונסיגה מוצלחת בלבד .לדעת שהמלחמה נכפתה
עליהם בעטיו של אויב זר ,בחוקיו הבלתי חוקיים לגבם; להבין,
שעליה גם להיפתר על-ידם ,ועל־ידם בלבד  -בגירוש הבריטים מן
הארץ בשיטות שהמציאות תכתיב לאור העובדות והכוחות הפועלים
בשטח :עד לקימומו של שלטון עברי ריבוני.
מקבלי ההחלטות  -המרכז ,ומפקדי המבצעים עמדו בפני מצבים
ושקולים קשים בשליחת פיקודים לחזית .תורת ישראל עוסקת
בקדושת החיים ולא בקדושת המוות .ההחלטות היו כבדות-משקל
כשלעיני

ואחריות,

חייו

השולחים ,עמדו :הפיקוד,

ומשפחתו

המצומצמת והמורחבת ,ומאידך ,המטרה הנכספת־ התכלית ־ גירוש
האויג

מן

הארץ קידום עצמאותנו המדינית

־

הצלת שארית

הפליטה.
במלחמת המחתרת או כתוצאה ממנה ,בררנו ולבנו דברים ,עקרונות
ועדיפויות .השניים ,התנועה והלוחם יצאו נשכרים .למדנו ולימדנו:
אדישות והתעלמות מן האמת הינם שיתוף פעולה עם האויב
ומובילים לאבדון.
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"כי שקט הוא רפש ,הפקר דם ונפש״ (מתוך הימנון בית״ר
לז׳בוטינסקי) שרנו ,והשתדלנו לנתב דרכנו הרחק מהתדרדרות .לא
להימנות על השותקים והשוקטים.
הפעולות והמטרות במחתרת נבחרו מתוך מספר רב של מניעים:
חישוב

רווחים

והפסדים :אישיים ,מדיניים ,חברתיים וכלכליים -

סכויים וסיכונים .הפעולות ,חיוניות אם לאו? היצעידונו לקראת
המטרה  -התכלית? ו...חשוב מכל  -האדם ,הלוחם ושליחתו לחזית.
שליחות שיש עימה סכנת חיים .הטלת משימה על פיקוד דרשה הכנה
נפשית ואחריות גדולה לחיי אדם  -חברך!
המפקד נתבע להתייחד עם עצמו ,ליבו ומחשבותיו :האנשים ,פקודיו,
רעיו  -יחד עברו חוויות ואירועים :שמחים ,גם עצובים ,הצלחות
וכשלונות .היוכל למצוא מנוח לנפשו בעקבות שליחותם לפעולה
שאולי לא ישובו ממנה? ...שמא טעה ולא חישב דיו? ...הנכונים
ומדויקים הנתונים שבידו ,שמא שגוי המידע? ...טעות ,ולו הזעירה
ביותר ,תסכן את חיי חבריו-לוחמיו לשוא .אסור...אסור...שיהיו
קרבנות שוא  -אדם הוא ,בבחינת עולם מלא; במלחמת מתי מעט
נגד רבים ,שקול כל יחיד כרבבה.
המבצע ,השלם הוא עם עצמו? ההבין את גודל האחריות לעצמו
ולאחרים? כשלון הפעולה עלול להרוס את המעט שיש לו :את
משפחתו אם בעל-משפחה הוא ,את רכושו  -אם דל הוא ,אם רב.
ואולי...אולי ידרש לתת את היקר מכל  -חייו היחידים.
מה על פגיעה בנפש? ...בני-אדם שלא הכיר תמול שלשום ־ חיילי
ושוטרי השליט הזר? ..השונא הוא להם ,החפץ הוא במותם? ...השש
הוא ...אלי רצח והרג? ..מדוע ולמה ישנאו הם אותו ויתנכלו לו?
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מדוע ימצאו בביתו-בארצו היחידה ,לא בארצם רחבת הידיים? לחץ,
מצוקה נפשית ,התלבטות אין-סופית .המתחבטים גם השוטר והחייל
הבריטים בשאלות מוסריות ,מותר ואסור ,רצוי ולא רצוי ,פגיעה
בנפש  -חיים ומוות ...כמוהו?
החייל והשוטר הבריטי נמצאים כאן בארצו כשכירים  -שכירי חרב -
ממלאי פקודות ,סרים להוראות שולחיהם ומפקדיהם למען בצע כסף
 כיבושם ומלחמתם...התפשטות וניצול ארצות הכיבוש לצרכיהם -לצבירת הון וכוח.
מנגד ,מלחמתו שלג״ושל ...חבריו במחתרת ,מלחמת קיום...הצלת
הנפש והרכוש...הצלת בני-עמו הנרצחים והנרדפים...שיחרור ארצו
וביתו מידי זרים שרוצחים וגם יורשים.
"הבא להורגך

השכם

להורגו!" דורשת תורתנו  -מצוות החיים,

חזקה מכל מצוה .מלחמה...לחיים! לחיי אב ,אם ,אח ,ואחות.
מלחמה לשחרור המולדת  -הבית ,מכובש זר .ילכו להם ,המתיימרים
לשמור עלינו ועל ארצנו ,ילכו להם אל ארצס-מולדתם .לנו...
אסור לנו ...לתת להזדמנות דורות שתשמט מידנו ותישטף בשטף
הזמן ,שמא...לא תשוב לעולם" ...אם לא עכשיו אימתי?"
הלוחם ...מבצע

המשימה...חבר המחתרת...דחה ענייניו האישיים

מפני צרת הרבים .לא התוכח ולא התמקח על סכנת השליחות ,לא
ביקש דחייה  -עמד הכן ,קיווה ופילל לקריאה ולצו .הוא הבין שאינו
רשאי לדחות את הזימון שבא לידו .הענין האישי לא שקל לגביו.
החובה...החובה היתה קדושה וקובעת בשרשרת הדורות ובייעוד
המשותף .בלעדיו ...בלעדי היחידים המתחייבים ...לא תהיה חירות.
הוא ,היחיד ,חייב לדורו ,לדורות העתיד ,ולדורות שנכחדו .הוא יוצא
בשמם ובעבורם.
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הכלל  -העם בציון ובארצות הגולה קוראים לו .המשימה ,חייבת
להתבצע .הארץ ...אינה פריט הניתנת להפרטה  -הוא וחבריו נמנים
עליה  -הם בשר מבשרה ודם מדמה  -הם אינם גרים בארץ הזאת ,ולא
הגיעו אליה במקרה .ראויה הארץ וראוי העם החי והמומת ליחס
מיוחד! הוא ,הלוחם ,וכמוהו כל היחידים ,מצטרפים לכלל גדול של
לבנות ,להיבנות ולחיות .כאן יוולדו הילדים  -הדורות הבאים .הם
בתורם ,כקודמיהם :יגדילו ויפריחו את תרבות ישראל ,תרבות מוסר
וערכים הגלומים בתורת ישראל ,במוסר הנביאים ובבנין העם והארץ.
בחינת הנתונים :חיוב ושלילה ,תועלת ונזק ,סכנה וסכוי ,נבחנו היטב.
אף בתקופת הפקודה" :יהרוג ,ייהרג ולא ייאסר' .,לא ששו לוחמי לח״י
עלי לחיצת הדק אם לא נשקפה סכנת חיים .הפקודה ניתנה להציל
נרדף מידי רודפו" :חייך וחיי אויבך .חייך קודמים!"
כמוצר סביבתי של מקום גדולי וחנוכי ־ עולם סגור שהצנעה יפה
לבנותיו" :כבודה בת מלך פנימה" .עולם שדעות שוכניו כמעט זהות
אלה לאלה .נפלתי לתוך קלחת רותחת .לפתע נפגשתי בבעלי
השקפות ותפישות עולם שונות ,מאלה שהסקנתי להן .איש איש
מחשבתו והבנתו ,איש איש ומניעיו להצטרפותו ,הסתגלותו ותיאומו
את הרעיון .העיקר הקובע  -אגד מקשר .מגשר על דעות והשקפות
אישיות ,ומטענים קודמים .הרעיון .איחד וליכד את לוחמי לח״י
לחטיבה חברתית אחת - .לשמו ובשמו של הרעיון חברו למחתרת.
על-אף צמצומו הכמותי ,היה לח״י ,מבנה ארגוני בנוי על-פי הצרכים
והשיקולים

שהתחייבו

ממציאות

החיים.

מחלקות

מחלקות

דרישותיהם וצרכיהם .כל יחיד כמרכז ,כל לוחם כעיקר ,המלחמה לא
תיכון בלעדיו.
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מצוות ״הזכור ואל תשכח״ ,היו דברות בעלות ערך ומשקל

בבית

ובמחתרת כאחד .הדגש הושם על השניים יחד .על "הזכירה״ שהיא
מצוות "עשה" ועל "הלא תשכח" החמורה ממנה  ,מצוות "הלא
תעשה"  -השכחה היא אם כל חטאת -

אסון!

השוכח אינו

מפיק לקחים ובוודאי שאינו מיישמם.
התנ״ך היה כתורת ההכונה והמחתרת תורת הבטוי והמעשה.
לראשונה מזה אלפיים שנה ,חברו צעירים איכפתיים לתת בטוי
לבעלותנו על הארץ" ,אדנות".
מאורעות העבר ,שהתרחשו עם שחר ההסטוריה ובמרוצת הדורות,
לא דנו בעבר בלבד .הייעוד צפה לעתיד  -עתידנו כאן ועכשו ועתידנו
לדורות יבואו  -לבנינו ,נכדינו ומנינו עד סוף כל הדורות.
ההיסטוריה היהודית נתגלתה כסיפור המתנה סבלני וסובלני .לעתים
קיפצה בקפיצות ענק ,לעתים קפאה על שמריה או גרוע מכל
נסוגה אחור .עבר הווה ועתיד שימשו בערבוביה והתמזגו לחוויה
אדירה אחת.
עבר שתפארתנו עליו ואסור לו שייעלם .עתיד? ..העתיד...לבנים־
בונים ,יוצרי חיים .גופותיהם ורצונותיהם אבני בנין ותשתית
לתקומת ישראל  -בידיהם ומעמקי ליבם חצבו אבני יסוד לשיחרור
הארץ כשהם מלווים בדורות שנות אלפיים של גולים שהפיחו בהם
עוז רוח ותעצומות נפש ,ששורשם בנצח ישראל.
הצטרפותי ללח״י היה אתגר עבורי ,אתגר החוזר ונשנה בכל דור ,לכל
יחיד .הכל על-פי התפישה האישית ,הדחף ודרישות התקופה .אתגר
ההעפלה אל ראש ההר ,בידיעה ,ש״אין כובשים את ראש הסלע אם
אין קבר במורד"! (סקולסקי).
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במשך שמונה שנים הוכיחו לוחמי לח״י שהינם נמצאים בהעפלה
מתמדת :גם כשנכפה עליהם לרדת למחתרת עמוקה ,להיסתר מעיני
אויב לרצות מאסרים ,ליזום בריחות ,ידעו! הכוון אחד הוא! ראש
ההר! עליה מתמדת! כשנתבקשו להיות סבילים בתקופה רבת־
אתגרים  -דחו זאת כעונש ,לא השלימו עם המציאות וחתרו לשנותה.
ברחו מבתי-הכלא אל החזית ,מאי פעילות לפעילות מוגברת ,כי את
המנגינה הזאת לא היה ניתן להפסיק  -בנפשם ובנפש הדורות היה.
הם המשיכו כדי שלא ייעלם  -אסור לו שייעלם!
שתי המחתרות :אצ״ל ולח״י הוכיחו ,שמאורעות נעלים וקובעים
אינם נקבעים על-ידי העדר  -הרוב ההולך בתלם ,אלא על-ידי מעטים,
משוגעים לדבר  -ב״הבה נתחכמה לו" .בהסברה ,ובכוח הזרוע באם
התכלית מחייבת .מלחמת ״אין-ברירה" .כיחידים אלמונים נתקבצו
להלחם בשדה

הקרב של

החיים  -על

הקיום ,הקיים והעתיד

להתקיים .כזאת היתה המלחמה וכאלה היו השירים:
״הרי את מקודשת לי מולדת...
את  -בדמי לעד תחיי".
"הוא יבוא .בוא יבוא,
הגדול בימים...
יום חירות במלכות ישראל...״

(אברהם שטרן)
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״...משורה משחרר רק המוות...
כמו במלט נדביק הגופות ללבנים
ובנין המולדת נקים".

(אברהם שטרן)

״...הצלחה אל תתרגש,
כשלון אל תתיאש"...

(משה דוד)

העיקר הגדול היה לא להתיאש! בלשונו של רבי נחמן מברסלב:
"והעיקר לא לפחד כלל!״
הגורל המשותף והאחריות הקיבוצית חייבו תמיכה וסעד בתוכינו
בתוך המסגרת .במחתרת לח״י מצאו החברים אחוות לוחמים  -לוחם
ללוחם אח .התמיכה והסעד הפכו לטבע שני ושניהם יחד לחובה
חביבה ,חובה שהכל אימצו מרצון .היא חדרה והקיפה את כולם
ונמשכת גם לאחר למעלה מחמישים שנים.
במשך השנים גם למדתי להבדיל בין ייעוד וגורל .הבדלה חשובה
וקובעת:
הגורל ,נכפה מלמעלה ,הייעוד הוא חובה ובחירה גם יחד .הייעוד הוא
בחירה מרצון ,דבר למוד  -קיום מדעת .מתוקף הייעוד ניתנת
המציאות לשנוי .לא ניתן לאלצנו למציאות מסוימת באם איננו
רוצים בכך .הייעוד רומז ,הוא בן-ברית ,כולו תנועה והכוונה ,הוא
פועל ומפעיל .בכוחו להפעיל אף את הכוחות החבויים ביותר,
להעלותם מן הת-מודע אל המודע .הייעוד ,תנופה ,שאיפה ומימוש!
ההנחה שאין לנו הכוח והיכולת לגבור על בריטניה הגדולה ,היתה
עבורינו מציאות נאלצת שאסור ולא צריך לקבל.
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עליות ומורדות ,גיאות ושפל ,״העיקר לא לפחד כלל״ ולא להתיאש.
היו מספיק סיבות אובייקטיביות שלא לקבלה ,אף לפני מלחמת
העולם השניה ,עוד יותר בסופה .ששה מליון סיבות באירופה בלבד,
היתר  -מנת חלקינו במציאות הארץ-ישראלית היומיומית בה חיינו
והקיום עליו לחמנו .ארץ-ישראל היתה עבורינו המולדת החוקית
היחידה של עמנו ,עליה לשוב לבעליה החוקיים .היא חייבת להפוך
לריכוז הגדול בעולם מכוח ייעודנו .מלחמתנו ,גם היא באה לנו מתוך
אותו ייעוד .קיומנו וזכותנו באו לנו מתוקף גאולת הארץ למען העם.
גאולה שחייבה אותנו  -גואליה.
הגורל לעומת הייעוד ציין עבורינו אונס וכפייה .היחיד והפרט אנוסים
למציאות לאומית גורלית .יותר מכל הוכיחה השואה ,שלא יכולנו
להשתמט מן הגורל הקולקטיבי ולהיבלע במציאות אחרת .היא
הזכירה גם לאלה הרחוקים שהם שייכים( .המן ,היטלר ,סטאלין
ואחרים) .הגורל לא היפלה בין עשיר לעני ,בין דתי לחילוני ,בין
מתבולל ובוחל בדתו לבין קפדן .אלה ואלה עלו על הגרדום ,נזרקו אל
המוקד ,או שכולם נושעו.
״בניגוד לתפישה וגישה הגיוניים ואנושיים ,העלילו ,עלול וחזור על
יחידים ועל קבוצות מבני העם היהודי שהם הביאו את משטר הרע
לעולם ,הם הגו ,הם טפחו ,למשל ,את הרעיון הקומוניסטי מתוך רצון
השתלטנות הקיים בהם ,כל רצונם של היהודים הוא השתלטות כלל
עולמית.
יאיר הבחין בין ״אויב״ ל״צורר״ :״אויב  -כל כוח זר השולט במולדתנו
ומונע שלטון וחירות מן העם היהודי .היו כאלה גם בעבר הרחוק ,גם
בסיפורי התנ״ך  -בנביאים ראשונים ואחרונים אנו מוצאים נסיונות
של עמים רבים ,קרובים ורחוקים לכבוש את ארצנו ולשעבדנו.
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יש שנהדפנו על-ידם ויש שהדפנו אותם ,אולם תמיד ידענו שזו
ארצנו ,יש להדוף את האויב ,להרחיקו לגמרי ,כדי להתפנות למישורי
חברה וכלכלה ,יחסי שכנות והסברה וטפול שוטף במדינה מתוקנת.״
״צורר( ,גרמניה ) עלול להגיע לדרגת המן ,המבקש להרוג ,לאבד
ולהשמיד את כל היהודים .ללא כל הבדל בטיבו ובאיכותו של האדם
היהודי .למן הנאור ועד הנחות ביותר ,למן המתבולל ומחקה דרכי-
גויים והליכותיהם ,עד לחרדי ביותר ,הקנאי והקפדן.״
של מנהיגי

הצורך
בנטיעת

הסוכנות

הרגשת בטחון

וההסתדרות

ורגיעה בישוב

הציונית

העולמית

להם

בהכחשת

סייעה

המציאות ובהבנת הייעוד .הם חששו שהפנמת המצב יגרום חורבן
פוליטי וכלכלי .ברטרוספקטיבה ,נראה לי

שחסרה להם היכולת

להרחיק ראות ,להפנים ולקלוט את תקופת היסוד בה חיינו .לתרגם
את המצב ללא השגת רווח אישי ופוליטי ולהגיב כמצופה  -הם
יצרו

לעצמם

מנגנון

הישרדות אישי

משמעות הדברים מכפי שהיו בפועל.

אלענה

ו9

שמנע מהם תובנה

של

מוסד ילדים ־ הדר רמתיים
בשנת תש״ו  946 -ו שידך אותי דוד שומרון (עלי) למרים ומתתיהו
(בית הלחמי) גהתיה (גזונדהייט) .שניהם מותיקי לח״י -

אנשים

בעלי שיעור קומה ,משכילים ,שחוננו בחכמת חיים ,ראות מפוכחת
וטוב-לב .ערירים היו ,רצה הגורל ,שלא זכו להנחיל את תכונותיהם
הנעלות לצאצאים.
מגעי עם מרים היה יומיומי  -היא ,כמנהלת המוסד ואני כמדריכה
ומורה מן המנין .המוסד היה בחזקת עיריית תל-אביב ,חוסיו היו
״בני טיפוח" .חלקם נזנחו ע״י ההורים וחלקם היו יתומים  -לא
נמצא להם קרוב או גואל.
מרים מילאה את תפקידה באהבה ,נאמנות ומסירות .היא שפעה
חום ולא חסכה מילות חיבה מחניכיה .כולם ללא יוצא מהכלל היו
כרוכים אחריה והסתופפו סביבה בשעות ההפסקה כדי לחוש את
חום ידה ולבבה .בכל שעת הפסקה נערכה תחרות מי יגיע ראשון
לשבת משני צדיה .בהעלאת מחזות ,ובמשחקים תרו אחרי מבטה
לבקש הסכמה ,תמיכה ועידוד  -מרים ראתה אותם כילדיה  -לא
כחניכים או חוסים.
בין שאר עסוקיו של מתתיהו בענייני מחתרת ,היה ,איסוף תעודות
ומסמכים שלא נשמדו על אף פקודת המחתרת להשמידם ,מתוך
דאגה לעתיד ולאמת ההיסטורית .בית-הלחמי ,אדם בעל מעוף וראות
בהירה ,האמין שחובת המחתרת לדורות העתידים ולהיסטוריה ,חלה
על פריטים ומוצגים אותנטיים שיהוו עדות לפועלה של מחתרת
לח״י ־ בלעדיהם יקשה להנציח את מורשתה ורעיונותיה היסודיים.
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אסור להשמיד ,יש לשמור ולשמר כל מה שניתן ,גם אם הדבר כרוך
במאסר לוחמים .האוסף כלל :מכתבי
המחתרת

ובדואר

רשמי .התכתבות

אסירים

שנשלחו

בדואר

והוראות "המרכז״ או

״המפקדה" אל מפקדי השטח ,פקודת מפקד איזורי לפיקודיו ,פעילות
מחלקה ו׳ ־ מחלקת הביון של לח״י ,מבצעים ,פגישות היסטוריות
ועוד .כשקיבל את ברכת הדרך מ״המרכז" הוחל בצבירה ובמיון .הוא
אסף פריט לפריט בסבלנות רבה .פעמים היה מתעכב על פריט
מסוים שעה ארוכה ,אולי כשוקל את עוצם כוחו כחומר לימוד
אוטנתי בעתיד .כאיש האקדמיה ידע שיש להסתמך על מוצגים
מקוריים ומהיימנים .״בלעדיהם״ ,טען ,״רומסים אנו במו ידינו את
פועלנו למלחמת העצמאות בכלל ,וחלקה של לח״י ,במלחמה זו
בפרט".
בשנת

 , 1953נתגלה באחת מחצרות רחוב דיזינגוף ,כד חלב עם

מסמכים שהטמין יאיר .נתברר ,שמחשבתו של בית הלחמי היתה
מכוונת כראוי לדעת יאיר שהעריך את כוחו של המסמך האותנטי
ותיאם דעתו במובאה בספר שיריו" :יבוא יום ותעודות אלה יהיו
היסטוריה".
הודות לעלי ,דוד שומרון הייתי במחתרת בתנאי חמשה כוכבים.
תפקידי המחתרתי היה לעזור ליד מתתיהו בימים שתפקידיו
האחרים הרשו לו להתעסק בעבודת המיון

בביתו

־ בחומר

הארכיוני העתידי.
ראיתי בתפקידי הכפול במוסד עבודת קודש ,נתברכתי בליבי שזכיתי
בכך :אחד ,למען אותם אומללים שלא זכו לחום משפחתי ואנו,
מרים והמדריכות  -מורות היינו להם כהורים.
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השני ,למען עם ישראל וההיסטוריה העתידה .פעמים ,לא האמנתי
למראה עיני  -פתקים זעירים ,כגודל אגודלו של אדם בוגר ,פתקי
אסירים שנכתבו על נייר טואלט ,נייר סגריות או פינת עיתון
בצפיפות ובבהירות מדהימים ,הוברחו בדואר הכלא בגבעול בננה,
בפיסת לחם ,בסלסילת לחם ,בלחם עצמו ובכל דרך אפשרית על
אפם וחמתם של סוהרים ובלשים .סוג שני של פתקים נגעו בחברי
"המרכז״ וממנו .הוראות לאנשים בשטח ,תשובות לשאלות ,ביצוע
מבצעים או המנעות מהם.

פתקים מפעילים בשטח לשולחיהם

ועוד.
הטיפול בניירות ריגש אותי עד מאד ,בעיקר אם נחתמו בידי אישים
ששמותיהם היו לאגדה .אישים ,ששמם נלחש ביננו בדחילו ורחימו -
אישים מבוקשים ביותר ע״י הבולשת הבריטית ,חברי המרכז ועוד.
בדמיוני ,ראיתי אותם כאבירים גדולי גוף חסונים  -שעיניהם בורקות
זיזי אש וקולם קול מתכת מהדהד למרחקים.
במוסד פגשתי בחברת לח״י נוספת ,גבי .גם היא כמוני שימשה
בתפקיד כפול .לצערי לא למדתי מאומה על אודותיה .גבי ,ערירית,
מופנמת מאד באופייה,

יצרה דיסטנס בינה לבין הסובב אותה,

התרחקה מחברת אנשים שלא במסגרת העבודה .איני יודעת באם
תפקידה המחתרתי היה דומה לשלי ,או אולי כללי זהירות שיצרו
מרים ומתתיהו לעצמם :מטריית הגנה של חברי מחתרת שיש לסמוך
עליהם .יודעים לא לשאול ולא לתמוה על אדם המסתגר ימים בחדרו
ויוצא לאן שיוצא בחשכת האפילה .כללי הקונספירציה עמדו עדיין
בעינם .השיחות ביני ובין גבי היו פורמליים לחלוטין והצטמצמו
לתפקידנו החינוכיים בלבד .למרות שהתגוררנו תחת אותה קורת גג,
לא ידענו אשה על מעשי אחותה.
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דבר שעזר לנו לשמור על מצוות השתיקה .המוסד עצמו שכן על
גבעה מתנשאת שהשקיפה ל״הדר" מזה ו״לרמתיים״ מזה ,ונקרא
בשם :״הדר  -רמתיים" .על הגבעה התנשא מגדל מים ענק שניתן
לטפס עליו בסולם צמוד ,ממקום זה השקיף וחלש יעקב על הסביבה
כולה .סביבה "בראשיתית״ ,יד אדם עדיין לא פגעה בה לרעה.
משלשה צדדים היה המוסד מוקף עצים ,אקליפטוס ואחרים ,לכוון
מזרח היה חשוף .הדרך ממנו למרכז רמתיים הובילה דרך חול עמוק
שהקשה על ההליכה .מיקום המוסד היה בקרבת מקום לכפר הערבי
ערב אבו קישק ,אשר שוכניו שקדו להטרידנו ,במיוחד ,בלילות
שמתתיהו נעדר מהבית ,כאילו ידעו .הוא היה היחיד מבינינו
שהחזיק בנשק .מדי בוקר מצאנו גדרות פרוצות ומתקנים וציוד
חסרים .מאד חששנו שהדברים יגיעו לפגיעה בנפש.
באמצע שנת  946ו ,אחרי פירוקה של "תנועת המרי העברי" גברו
הפריצות וההטרדות ,ונשקפה סכנת חיים לשוכני המוסד .ערביי
הכפר החלו לעשות בשטחנו כבשלהם ,ניסו אף להתפשט על
אדמתנו .משום מה חשו שלא נפנה לשלטונות ,אותם רצינו הרחק
מאתנו .לאחר התייעצות ארוכה ונפתלת בין מרים ומתתיהו ,נפלה
החלטה ,להביא איש מחתרת שבידו תופקד השמירה נגד הפורעים
המתנכלים.
המחתרת הועידה את תפקיד השומר ואיש התחזוקה בשטח המוסד
לעוזי  -יעקב מיזלס שהתקבל בשמחה וכמלאך גואל .יעקב ביסודו,
איש חברותי ,הרבה להתלוצץ ולהתבדח ונתחבב על עובדי המוסד.
למרות שיעקב ואני נהגנו כאנשי מקצוע לכל דבר בשעות העבודה
ולפני החניכים ,לא ראתה מרים בעין יפה את התקרבותינו זה לזאת
וזאת לזה .ביעקב עשתה מרים ,מקח מציאה.
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יעקב ואחיו אליהו

יהודית ז״ל

גדעון ואהוד

"שיפוצניק" לכל דבר :הוא שיקם את הריסות הגדרות הפרוצות,
חידש את פני הבית .הוסיף פה ושם ארון בגדים וארון עזרה
ראשונה ,צבע ,סייד ,העביר משאות ,ועיקר העיקרים ,הצליח עד
מאד בתפקיד שיועד לו :להביך ולהפחיד את המטרידים הערביים.
הוא לא הרפה מהם ,רדף אותם בנשקו בלווית כלבו המאיים בימים
ובלילות .מרגע שיעקב הוכיח שליטה בשטח חדלו ההטרדות.
בערבים ,היינו ,עובדי המוסד ,החוסים בו גם ללינת לילה ,מבלים
איש בחברת רעהו משוחחים בחדשות היום והשעה ,יוצאים יחד
לצפות בסרט או מנתחים ומעריכים ספר פופולרי .למרות שהעתונות
הביאה ידיעות תוכפות לקראת סוף שנת  1946והמשך ב  , 1947על
פעולות אצ״ל ולח״י ,שהיו מאד אינטסיביות באותה תקופה ,נמנענו
מהבעת שמחה על הצלחה ,או עצב ניכר על כישלון .היינו מציינים
את החדשה כעובדה ,מציאות בשטח.

אזנים לכותל ־ המקומיים

שלא השתייכו על אוהדינו ,האזינו .משהו לא נראה להם כשר עם
היות בית-הלחמי יושב בית ,היו רינונים.
החל

מאמצע

שנת

1947

החלה

הקונספירציה

להיסדק.

נתוודענו אלה לאלה
כחברים להשקפה ושיחות הערבים והחדשות לבשו צורה חדשה.
ההכרה המשותפת קירבה אותנו .יעקב ואני התחלנו מבלים יותר
איש בחברת רעהו ואף יצאנו

למקומות בלוי שלא בלווית אדם

שלישי.
יעקב הכיר לי את משפחתו המצומצמת  -אלי ,אח נשוי ,מבוקש ע״י
הבולשת

הבריטית ,ומועמד ודאי לפסק-דין מוות על פצצה

שהתפוצצה בבית־מלאכתו.הפצצות היו מיועדות
המלאכה של הרכבות במפרץ חיפה.
למועד מאוחר יותר.
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לפעולת בתי-

עקב התאונה ,נדחתה הפעולה

אלי ,מטופל באשה ,תאומים ונרדף ,לא חדל

מפעילותו ,האמין

בצידקת הדרך בה בחר .ליבו היו פתוח לכל נצרך ,כך ביתו ,הודות
ליהודית ,אשתו הנאמנה והמסורה .לא זו בלבד שלא התנגדה
לפעילותו בלח״י ,היא היתה לו לעזר ולמשען  -סייעה לו במתן
מחסה ללוחמים נרדפים כמותו .תעודת הזהות האישית שלה היו:
עליזות ,מאור פנים וחכמת חיים .על אף גילה הצעיר ,שימשה
בתפקידים רבים :אם ,אשה ,עקרת בית ,ביתה נשם נקיון .שכנה
טובה ,ידידה ,חברה לדעה והשקפה וסייעת בהגנת חברים .כל תפקיד
מתפקידיה הרבים מילאה באהבה ובהבנה ,על אף הסיכון לעצמה
ולבני ביתה .יהודית שנולדה בגלות פולין ,האמינה ועשתה

למען

המטרה הנעלה של עצמאות יהודית בא״י ,שלטון עברי וקבוץ
גלויות .מעולם לא סירבה לנזקק ולנצרך ,בביתה מצאו הנזקקים
אשל מלא כפי הישג ידה .חילקה

עימהם את המעט שהיה לה,

ובאה עמהם במגע ישיר ,דאגה לבאים בצל קורתה לתת להם מקלט
ומפלט מפני הרודפים הבריטים (אלי ,על אף שנרדף ,נאלץ לרדוף
אחרי פרנסה) ,והכל ברוח טובה ובסבר פנים נאות.
יהודית לא ביקשה ולא הצטרפה למחתרת לח״י באופן רשמי ,לא
עברה ועדת קבלה ולא בחרה בכנוי .את כל אשר עשתה ,עשתה
בשמה,יהודית! היא היתה יותר לח״י מלח״יי
יהודית

שימשה לי

דוגמה

אישית במעשיה ובהקרבה.

שהשתכרתי משכורת ממוצעת

אני,

השתדלתי מדי פעם להביא עמי

בבקורי מצרכי מזון מהצרכניה ב״הדר״ .שמחתי גם להעניק את זוג
האופניים הראשונים שקניתי לעצמי ,ליהודית ואלי,

כמתנת בר

מצוה לשייקע ,אחיה של יהודית.
כשהחלו השאלות והתהיות של עובדי הצרכניה והמקומיים ,למעשי,
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המדריכה עובדת המוסד" ,המקום המפוקפק״ ,בעיני השכנים
ההסתדרותיים ,נאלצתי בכורח

הנסיבות

לסיים את

המפעל

שהתחלתי בו.
התאומים גדעון ואהוד שני בלונדינים מתולתלים ,נקראו בשמות
החיבה גידי ואודי והיוו מרכז התעניינות ושמחה לדודים ודודות
באים והולכים .זכורים לי

מספר מ״חכמותיהם״ ,שהרשימו אותי

והיו לפלא בעיני .בהתנהגותם ודבריהם התמימים שבו כל לב.
קבלת הפנים החמה והלבבית לה זכיתי בביתם של יהודית ואלי לא
היתה חריגה ומיוחדת ,כך נהגו בכל אדם שהזדמן למעונם .לאחר
מספר בקורים בביתם העמידוני במבחן :מציאת הבונקר שהועד
לשעת חירום לחברי ה״מרכז״ .נכשלתי על אף נסיונותי הרבים ,לא
הצלחתי למוצאו .הבונקר שכן כבוד בתוך ארון בגדים בנוי ,מתוכו
נשלפו המרצפות והביטון שמתחתם .כשהוחזרה החטיבה לארון ,לא
ניכר לעינו של אדם בלתי מנוסה כמוני כי הדבר ניתן לשליפה
ולהסחת הדעת .המבחן היה לדידי אות שנתקבלתי כבת משפחה
עתידה .בשנות החמישים גילו בעלי הבית

במקרה את

הבונקר

ההיסטורי לרגל שיפוצים שנעשו בביתם .החדשה הופיעה בעתונות
ולאחר יומיים נשתכחה מלב.
בחודש תמוז תש״ז יולי  1947קיבלנו את בירכת הדרך לנשואינו
מהמרכז .נשאינו בר״ח חשון תש״ח  14באוקטובר  . 1947גרא שלח
את ברכתו בע״פ .ברכות בכתב הגיעו מאלדד ,אברהם ושרגא ,עלי -
דוד שומרון ,רעיה ויוסף זהבי ,מיקי ושרה ברזילי ,מאיר ,אסתי
וטוביה חנציון ,ואחרים.
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ר עננ ה
בתאריך כ״ח בחשון 11 ,לנובמבר  ,1947נתבקשתי לצאת עם תא
מתאי הנוער לרעננה לאימוני נשק  -אני ,כאם הבית (מלאו לי
שמונה עשרה אביבים) ,הבוגרת מבין היוצאים ,כדואגת לצרכי
המתאמנים .הרכב היוצא נעצר ע״י דוד שומרון (עלי) ,שהעלה עמו
את ממלאת מקומי שרה בלסקי (חמדה) .לי הועיד עלי חזרה למוסד.
החזרה לא נתבצעה בגלל התנגדותו של יעקב ,נשארתי בעיר.
 1947שמענו על האסון

 12לנובמבר

הצעירים ברעננה .באשמת הלשנה ערבית
הותקפו הצעירים לפתע .כוחות בריטיים חמושים במיטב הנשק
האוטומטי ,הקיפו את הבית באש צולבת ,ללא אזהרה או דרישה
לכניעה.

לצעירים

התמימים לא

ניתנה

שהות לארגן

את

מחשבותיהם ,לתפוס את אשר קרה .גם מקומות מחסה לא נמצאו
להם .יגאל  -יצחק מסקוביץ ,רות  -לאה גינצלר ,אורה  -יהודית כהן
מגורי ,חמדה  -שרה בלסקי ,ואריאל  -שלום מחרובסקי נפלו ביד
קלגסים שעשו דין לעצמם  -הצדק הבריטי במיטבו.
״דמם נוקם

שנימ-עשר קלגסים וחמישה מלשינים ערביים ,אנשי

כנופיה ,שילמו את מחיר הרצח ברעננה.
אך את חייהם היו מוכנים להקריב .בבואם
צפויים הם .בצאתם בשמחה

לקורס ידעו מה

הסכנות .את חייהם היו מוכנים להקריב למען החירות.
״דם עברי אינו הפקר במולדת.
״דמם שנוקם עד לכך.
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"ובזאת נלווה אותם .ה׳״מוסדות הלאומיים אינם עורכים הלוויות
ללוחמי המחתרת העברית .הם חיו חיי מחתרת והם נקברו בצינעה,
כי אין העתונות העברית חופשית ואין הרחוב העברי חופשי עדיין.
״אך במה זאת חופשית היא ,על כן בשורות אלו  -הלוויתם ,נזכירם
ונלוום".

(מתוך חזית הנוער ,גליון ה' מרחשון תש׳׳ח)

ואמנם ,לא פסקתי ולא אפסיק מלהזכירם וללוותם מאז נפילתם ועד
בכלל :בסיפור נפילתם בחיק המשפחה ,בקריאת שם על שם שרה
בלסקי הי״ד ,בהרצאות לנ!ער ובכל עת מצוא .צילם הפך למלווה
קבע בחיי ויותר מכל צילה של שרה (חמדה).

אריאל ותיק הטלית

 02ו

הכרזת ה אר « על חלוסת ארץ ישראל♦
ביום כ״ט בנובמבר  947ו החליטה מועצות האומות המאוחדות על
חלוקת ארץ-ישראל לשתי מדינות  -יהודית וערבית וסיום המנדט
הבריטי ב  15למאי  948ו .עם ישראל קיבל את ההחלטה בברכה הגם
שלא היטיבה עמו .הצד הערבי התנגד לחלוקה וניסה להפוך את
הארץ לשדה קטל בעזרת המדינות

הערביות השכנות .גברה על

כולם עירק .מאותו יום הפכה הארץ לחזית גדולה אחת  -מלחמת
קיום.אצ״ל ולח״י פתחו חזית שניה  -החזית הערבית ,ולא הניחו
נשקם בחזית הבריטית.
אזרחים תמימים נפגעו מי למוות ומי לפציעה ע״י כדורים ,פגזי
מרגמות ותותחים

מסדירים ובלתי־סדירים־ פורעים  -אנשי

כנופיות.
ירושלים נותקה מערי השפילה והיתה נתונה בסכנת הכחדה .עם כל
ההתקדמות

בשחרור שכונות נצורות נשארה ירושלים נצורה

ומבודדת .הסבל נתן אותותיו בעיר ובאזרחים .הורגש חוסר במזון,
מים ודלק מחד ,נשק ותחמושת מאידך להתקפות הגנה מפני פגזי
המרגמות והתותחים בהם הצטיידו אוייבנו בעזרה ויעוץ בריטים.
הודות לבתי ירושלים הבנויים אבן ,לא נהרסה ולא נמחקה העיר
מעל פני האדמה כפי שיזמו אויביה .לא היה כמעט בית שלא נפגע
מפגיעת פגז .הפגיעות גרמו לחורים בקירות הבתים כשדיירי הבית
נמלטים מהפגיעה.
שונה היה המצב בשווקים ,בחצרות וברחובות .מכל עבר עלו קולות
לעזרה .אזרחים שוטטו זבי דם מפציעות קלות ועד חמורות מאד.
אחרים נשארו שוכבים במקום בו נפגעו.
103

אזרחים שיצאו לדאוג לבני ביתם ,נאלצו לעמוד במשך שעות רבות
בתורים ארוכים :למים ,מזון ודלק .הפגזים לא ידעו רחם ,הם באו
מכל עבר ,לא הבדילו בין צעיר לזקן ,בין המחכה למצרכים חיוניים
ובין לוחם שהשתתף בפועל והיה מועמד להשתתף בעתיד בהגנת
ירושלים ובפריצת המצור.

שרה ,סבתא ,אלענה ,טלי ועדינה

 04ו

דיר יאסין
ב  8לאפריל  948ו ,נפרצה פירצה קטנה בטבעת המצור בכיבוש דיר-
יאסין ושחרור זעיר בדרך ירושלים הנצורה ,בכוחות משותפים של
לח״י ואצ״ל ובגבוי ועידוד ה״הגנה״.
על-מנת לודא

שנשי וילדי שבכפר לא יפגעו ,ויתרו הלוחמים על

גורם ההפתעה ופנו ברמקול

לתושבי הכפר להוציא את הילדים

והנשים למקום מבטחים .קול הקורא נענה במטחי אש שנורו מכל
בית על-ידי תושבי המקום ואורחיהם הקרואים ־ אנשי הכנופיות
העירקים ואחרים.
כתות ירי וצלפי האויב תפשו עמדות סביב מחסומים ותעלות
שהכינו מראש .לוחמינו נאלצו לטפל בהסרת מפגעים אלה ואחרים
בטרם יעלו על הכפר .זמן רב הלך לאבוד ואתו ,חסות הלילה-
החשיכה ,וגורם ההפתעה .ניכר היה שתושבי המקום ואורחיהם
קיבלו מידע מוקדם על בואנו והיו מוכנים וערוכים לקרב ארוך
ומייגע על כל רחוב ובית .הקרב ,החל לתת

אותותיו בלוחמינו,

שנפלו ונפצעו בעוד הם מפרקים מחסומים וממלאים תעלות .אומץ
ליבם של לוחמינו ונחישותם היא שעמדה להם בטיהור הכפר.
גבורת הערבים ואנשי הכנופיות נקנה על גבם של נשי וילדי הכפר
שמנעו מהם להתפנות .הם ,ננטשו והופקרו ע״י הגבורים שחילצו
את עצמם .הם נסוגו תחת מטריית חיפוי כבדה מבלי לדאוג לילדים
ולנשים,

השאירו

אותם לכודים בתוך האש שבין כוחותינו

לכוחותיהם ,ללא יכולת נסיגה .חלקם גם נפגע
לשיתוק מקורות הירי בזריקת רימונים לתוך הבתים.
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מנסיון כוחותינו

אצ״ל ולח״י לא היו בנויים להחזיק במקום .מראש הוחלט שקטע זה
יפול בחלקה של ה״הגנה״ ,אולם מפקדיה התכחשו והתנערו
מהמבצע שנקבע ,על-ידם וקבע סופית ,מי ישלוט בכביש העולה
לירושלים.
בטרם הספיקו כוחות אצ״ל ולח״י לפנות את חלליהם ופצועיהם,
נפוצו שמועות פרועות על מעשי אכזריות והתעללות בחיי ובמתי
האויב .שלושה גורמים התחרו ביניהם בהסתה שקרית :הערבים
המוסתים ,הבריטים ,שראו את חלום ירושלים הבריטית או
הבינלאומית הולך ונגוז ,ו...מנהיגי הישוב המאורגן שחששו מעליית
קרנם של האצ״ל והלח״י בעיני האזרחים העתידים להביע דעתם
בקלפי.
חמישים שנים חיכה שקר היסטורי זה לפדות ולגואל שהגיע בדמותו
של מורטון א .קליין ,נשיא אירגון ציוני אמריקה ,האירגון הותיק,
הגדול ביותר באמריקה הצפונית( .בראשו עמדו בעבר אישים ידועי
שם כלואיס ד .בריינדייס ,שופט בית-הדין הגבוה לצדק בארה״ב
ואבא הלל סילבר) .מר קליין כלכלן במקצועו ,חבר באיפ״ק (השדולה
היהודית) ,לחם ולוחם נגד כל תופעה אנטי-ישראלית בתקשורת,
בספרות ,ובמוסדות הלימוד .מאחריו למעלה משלוש מאות מאמרים
וכתבים

בגנות האנטי־ישראליות

והאנטי-שמיות ומאה וחמישים

הרצאות ,במוסדות כהרווארד ,ייל ,פרינסטון ,ברנדייס ,בריגהם יאנג
ועוד.
ענין דיר-יאסין כפי

שהוצג

בידי שלושת הגורמים נראה תמוה

בעיניו ,בלתי מתקבל על הדעת מבחינה יהודית-ישראלית ומבחינה
היסטורית טהורה .מר קליין קיבל על עצמו את חקר את האירוע
לעומקו .התוצאה:
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בינואר  998ו ,הפיץ מר קליין חוברת בת  32עמודים ,מחקר מקיף,
כתוב על-ידו ,בשם:

DEIR YASSIN HISTORY OF A LIE
דיר־יאסין ־ שקר היסטורי.
במחקרו ,יורד מורטון קליין לשורש הבעייה של כל גורם משלושת
הגורמים הנוגעים בדבר :הערבים ,הבריטים ומנהיגי הישוב המאורגן,
מציג את האינטרסים שעמדו בפני כל אחד מהשלושה .מצביע
ויתורים רבים שנעשו מצד הלוחמים היהודים כדי להבטיח שלומם
של נשים וילדים ונהגו לפי כל הכללים הנדרשים למצב הנתון.

נדב
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הכרזת המדינה
בערב שבת של ה׳ באייר תש״ח ,טרם כניסת השבת הכריז בן גוריון
על סיום המנדט הבריטי והקמת מדינת ישראל .ליבם של 600.000
היהודים

בארץ

ישראל

דילג

פעימה.

הלא

יאומן

והבלתי

מושג...הושג! הושג בכוחות משותפים של כל חלקי העם .והוא כאן,
ואנחנו כאן ,והבריטי האחרון יצא את ארצנו מחר בצהרי יום .צחוק
ובכי נמהלו זה בזה  -שבת ראשונה בארצנו .הפעם ,ארצנו ממש ,לא
של בריטניה ולא של ערב ,מדינה עברית!
וזכרנג״זכרנו את השכול שהכה בשנות המלחמה במחתרת ,השכול
שהכה משפחות רבות מאז הכרזת המדינה .עתה...ברגעי האושר
הלאומי שהגיע לאחר  2,000שנות גלות ,זכרנו את כולם ,גם את אלה
שנכחדו ונרמסו תחת המגף הנאצי .זכרנו ונשבענו לא לשכוח ,זכרנו
את...המחיר הכבד ששילם עמנו שהסב על שולחנות זרים בארצות
לא לו.
אט ,אט החלו עולות החששות למלחמת הקיום היומיומי שלפנינו,
כאן,

בארץ שפדינו בדם רב .קרבות וקרבנות רבים עוד ידרשו

מאתנו .כל הארץ

חזית .כל אזרח חייל ,כל בית-אב ומשפחה חומה

ומבצר.
מחתרת לח״י הניחה את המסד ליום השחרור והפדות .מיום היוסדה
לא היו פניה לשלטון .היא התחילה במלחמה נגד האויב הזר,
התמידה בה עד אשר קם בציון שלטון עברי  -טוב או רע ...שלטון
עברי!
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יעקב על גג מבצר עכו
ליד שמו החרות באבן

יעקב ואהובה בשרות העם

לח״ י מתגייס לצה״ ל
ביום כ׳ לאייר תש״וז ניתנה הפקודה ע״י המרכז:
פקודה
לכל לוחמי חרות ישראל ,במדינת ישראל
על כל הלוחמים בגיל הגיוס
להתיצב מיד במקומות הריכוז
לשם קבלת הוראות מפי האחראים.
ה מ ר כז

(כתבי לח״י ,חלק ב /עם׳ )1061

שבועיים לאחר קום המדינה ,יום כ׳ באייר תש״ח  29 -במאי  948ו,
מצא אותי בין שמונה מאות חברי לח״י ב״מחנה יאיר״ ,בשייח-מוניס
(רמח אביב) ,במיפקד הגדול והגלוי הראשון של יחידות לח״י לקראת
גיוס לצה״ל .ההתרגשות היתה גדולה וגלשה על סביבותיה .חברו
כאן שלושה גורמים :אחת :יציאה מהמחתרת  -משמע  -המטרה
הושגה  -האויב הבריטי גורש מארצנו .לנו הארץ! שתיים :גיוס לצבא
האחד  -צבא העם .לא עוד פילוגים הפליות ועדיפויות .שלישית:
פגישת שלשת חברי מרכז לח״י  -אגדה שלבשה עור וגידים.
איש לא שם ליבו לשמש היוקדת מעל ולענני האבק שהרימו מאות
התרוננו  -ההתלהבות היתה

זוגות רגליים מתחת .הלבבות

בעיצומה .חברים ותיקים יתודעו לראשונה זה לזה כחברי לח״י,
למרות היותם חברי ילדות ומחזור.
סור

השמחה והגאוה הבלתי נסתרות נדמו לרגע כשהשמיע מפקד
המיסדר את פקודותיו ברמקול שניצב

בצד

הח׳ הפתוחה בה

הסתדרנו .קולות הרינה חזרו ושבו ,גאו ושפלו עד להודעה  -הפקודה
הבאה .תורן מאולתר להנפת הדגל נקבע על גבי ג׳יפ  -שלל מלחמתנו
באויב הזר

שזה

מקרוב גורש

מהארץ .הדגל ,מונף בגאווה

ובהתרגשות בלתי נסתרים .תזוזת ראשי הלוחמים נעה עמו ,נוגעת
לא נוגעת במרומים.
הס הושלך ,קולות השמחה נדמו ,רק הלב המשיך לפעום בחוזקה,
כשקרא

מפקד המיסדר בשמות חברי המרכז .מאות עינים של

לוחמים ,אורחים מוזמנים ומזדמנים שעמדו במתיחות מאז שעות
הבוקר המוקדמות ,נישאו אל נקודה בקצה החורשה משם עלו ובאו
שלושת המופלאים שהתקדמו ובאו למרכז המיסדר העומד דום
לכבודם .שמונה מאות
אנשים ואחרים באו לשמוע מפיהם את בשורת הגיוס " -עד עתה
חיילים אלמונים ,מעתה...חיילים בצבא העם " -צבא ההגנה
לישראל!״
בשנות המלחמה הקשות ,המתישות ,הגענו לפעמים לקצה גבול
יכולת והסבל ,אך מעולם לא נתיאשנו .התעודדנו והאמנו כי יום זה
יבוא .שרנו ,חזרנו ושרנו :״הצלחה אל תתרגש ,כשלון אל תתיאש..
האמנם בא ,או שמא חזיון תעתועים הוא זה?

אחד מחלומות

ההקיץ עליהם לחמנו?
הדגל הלאומי ,המסמל את הטלית היהודית ,הונף אל-על ,נדמה
כמתחכך ברקיע השמיים כראשנו אנו .תכלת פסיו והמגן דוד נבלעו
בתכלת השמיים,
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הצבע הלבן זהר בטהרתו ונקיונו ,הרהיב לב ביופיו וקרץ :״לחופש
נולדתם! לריבונות! לעצמאות!!" הלמות לבנו הדהדו :לחופש!
לריבונות! לעצמאות!
לא נסב עוד לשולחנות זרים ,לקבל פירורי שיירים ,לטוב ולרע אנחנו
כאן!
קריאת מפקד המיסדר המשיכה להדהד ולהתנגן בקריאה" :גדוד
לוחמי חרות ישראל לפקודתכם!" ושרביט הפיקוד נמסר לחברי
המרכז .שירה נוקבת של ״חיילים אלמונים" ,שזה עתה עלו מן
המחתרת קרעה את הדממה כאילו השתלטה

על כל היקום -

הקפיאה את הרגע לנצח.
קולו של ד״ר ישראל שייב  -״אלדד״ ,ניסר באויר בקריאת דברי
אזכרה ליאיר ולכל חללי המחתרת מלוות בירי כבוד לזכר הנופלים
שעמדו ניצבים בינותינו ואנו ניצבים חיים בזכותם.
נתן ילין מור " -גרא״ ,קרא את פקודת היום והפנה בדבריו את
מוכנותינו ומרצינו אל העתיד ־ אל מלחמה אחרת ,מלחמת פנים אל
פנים כחיילי כל העם:
״...אולם לא חזית יחידה תהיה לכם .מטרת מלחמתנו ברורה.
בשבילנו

המושג

מולדת

הוא

ערך

משתנים.באדמת המולדת הזאת אין

קבוע

וגבולותיה

אינם

מספסרים ואין אנו מוותרים

על אף שעל ממנה .זו היא הרגשתו הטבעית של כל צעיר עברי ,אך
ההנהגה הזקנה ,אותם אנש׳ים אשר התנגדו למלחמתנו לפני שנים -
להם לא ברור הדבר הזה .הם וויתרו בעבר ויהיו מוכנים להתפשר גם
בעתיד .הנוער הלוחם מסוגל למנוע כניעה וויתור ,אם הוא ידע את
דרכו ,אם הוא יהיה מוכן להילחם עד הסוף...״
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"לוחמים!
את המיסדר הזה,

בטרם צאתכם לקרבות ,אנו מקיימים בשפלת

החוף .הרבה דם עוד יישפך .אולם תנועתנו ,לוחמי חרות ישראל,
תזכה לסיים את המערכה ההיסטורית על גורל העם והמולדת
במצעד ניצחון על הרי-ירושלים ,המטוהרת משקוציה ומחלליה.
משורה ישחרר רק המוות!"

(״במחתרת"  -כ׳ באייר תש׳׳ח).

יעקב יצא עם יתר המתגייסים לחטיבה  ,8בפיקודו של יצחק שדה
(הזקן) .החטיבה מנתה שני גדודים :גדוד  89קומנדו ,וגדוד  ,82גדוד
השריון העברי הראשון מזה  2,000שנה .יעקב נמנה על גדוד השריון.

בני דודים הדר אלעד ודור

אני עולה לירושלים
באשר לי ,כבת ירושלים ,לא נזקקתי לעידוד כדי לעלות אליה
ולהילחם בה ועליה .מילות הסיום של גרא לפקודת היום ,היו לי
לצרי ,מרפא ופקודה גם יחד בתחילת ההפוגה הראשונה של חודש
סיון תש״ח  -יוני  , 1948הצטרפתי כנוסעת ליחידת הג׳יפים של ינאי -
יוסף מנקס ופני לירושלים .הג׳יפים שימשו כצינורות אספקת מזון,
נשק ,תחמושת וכוח אדם (אלה שלא גויסו לצה״ל ואחרים ששבו
זה מקרוב מגלות אפריקה) ,לירושלים הנצורה.
בירושלים ,היו ללח״י שלשה מחנות :אלדד ,יואב ודרור .מקומי נקבע
בדרור מחד,

ודירת גג בפינת המלך ג׳ורג' והלל מאידך

כבת זוג

פיקטיבית לעת הצורך למי שהיה עדיין בזהות סודית.
לילות האפלה חזרו אל ירושלים ,הלגיון הערבי לא פסק לירות
ולצלוף מעל חומת העיר העתיקה ,גם בימי ההפוגה שאותה לא
קיבל .בלילות אלה ,כשהקריאה נבצרה מאתנו ,היינו מתכנסים
באחד מחדרי החברים או בדירת הגג ומשוחחים בענייני דיומא עד
לשעות הקטנות של הלילה .שעות רבות בלינו במחיצתו של אלדד,
כקהל חסידים השותה בצמא את דברי רבו וחכמתו ,הוא ,כמרצה,
מורה ומחנך.
במחנה דרור שכן המשדר ממנו בקע מדי ערב קולה של יפה דרומי:
"קול המחתרת העברית! קול המחתרת העברית! תחנת השידור של
לוחמי חרות ישראל!״ ערב אחד קראני אלדד לחדרו למבחן קול
וקריאה .לאחר שעמדתי במבחן ,הודיעני ,כי
(אביבה) ,תיעדר מהמחנה

בימים בהם יפה

למשימות אחרות ,אתבקש אני לשדר.

בכל לבי קויתי שאצליח ולו באחוז אחד להעביר את קולי כמוה.
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בקולה היה מן המהפנט והמחשק את השומע בחשוקי האזנה עד
תום .הקשבה שקשה להינתק ממנה ולא רק בגלל התוכן.
מחנות לח״י בירושלים הצטיינו בפסיפס אנשים בגילאים שונים:
מעוזי הקטן ועד אביו ,הלל הזקן ועד ד״ר אלדד .ממחלקת הנוער ועד
המחלקה הדתית ,מאריאלה וזמיר ועד כוכבה
ברמן) ,אמנון ,ברזילי ,אמנון

ומיכאל ,עוזי (דוב

ויצחק .יפה-אביבה ,וגבי ,פישקה

ושלומית ,תקצר היריעה .על כולם ,על אלה שנפלו בדרך השחרור
של בירתנו ועל אלה ששרדו וזכו להעלותה על ראש שמחתם חלש
מאיר  -יהושע זטלר ששימש דוגמה אישית בהצעידו את לוחמיו
לקרב והוא בראשם.
ב 16ליולי  948ו יום ששי ,שלושת המחנות נקראו להכון! הכל הכל
נקראו אל הדגל ואני בתוכם .זו לי הפעם הראשונה להתייצב
למשימה מבצעית.
האמנם אזכה הפעם? התהיה תפארתי על הדרך אלך בה? מעניין!...
אינני חושבת על מוות...על פגיעה .משימה מבצעית ,היא ,יציאה
לקרב ,לשדה אש.
מוזר! נדמה לי שרינה עולה מכל פינה .האמנם? ...עם מוזר אנחנו!
יוצאים בשמחה לקרב!
אני מנסה לסדר את מחשבותי :שני קולות עולים בי .גיבורה
שכמותך ,האמנם אינך פוחדת? ומדוע תפחדי ,ממילא ,אינך יודעת
מהו שדה קרב ,עוד לא היית שם! ואני עונה לעומתי :לא! אינני
פוחדת ואיני חוששת למות! אמנם לא הייתי בשדה קרב ,אני עומדת
הכן לכל אשר ידרש ממני .אני מרגישה כשכורה שני הקולות שבי
קוראים תיגר זה על זה .היתכן ,שצד אחד שלי חכם מהשני ,יודע
ומבין יותר?
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איני מצליחה לקבוע איזהו הצד החכם ולמי עלי לתת את אוזני.
ובכל זאת ?...מחשבות מוות ממני והלאה.
מתח ?...יש ...מפני הבלתי ידוע והבלתי צפוי .מתח דרוך .שלושת
המחנות מחושמלים...מתלחשים ...עדיין לא נודע לנו מה עומד
להתרחש .מחכים בדריכות ,מנסים לנחש ,לגשש ,לאן!!? הנחושים
אינם מחכימים אותנו .איננו יודעים יותר ממה שידענו עד עכשו.
מנחמים ,מתנחמים ,אין דבר יותר בטוח מ...אולי! אולי לכאן ,ואולי
לשם! דבר אחד היה ברור ,משהו גדול עומד לקרות ואנחנו חלק
ממנו .נכונה לנו משימה בעלת חשיבות לאומית ראשונה במעלה.
ונשארים

קוראים בשמות השכונות והאתרים שלא שוחררו עדיין
עם חידה פתוחה.

הדריכות המחושמלת חונקת .נכנס מאיר  -יהושע זטלר מפקד כוחות
לח״י בירושלים ,במלים רגילות של חול ,מודיע לנו :״ הלילה ,יוצאים
לשחרר את העיר העתיקה ,להחזיר לירושלים את כבודה".
התגובה אינה כפי שציפה שתהיה .שקט-דממה ,אולי לא שמעו אולי
לא הבינו ,מאיר חזר על דבריו באותה שלוות נפש

כפי שעשה

קודם .ההודעה נקלטה הפעם .רעידת אדמה במחנה .חברים
מתחבקים ,צועקים ,כאילו העיר העתיקה כבר בידינו .מאיר,
שממילא היה גדול בעינינו בזכות עצמו ,גדל עתה לעינינו שבעתיים.
הוא נראה לנו כאחד הנפילים שלא מן העולם הזה.
קלטנו! קלטנו את דבריו והגבנו בהתאם .עתה הגיע תור השאלות:
אולם...מה על
כ...שמונה,

ההפוגה? הניתן שלא להתייחס

אליה?

נשארו

עשר שעות שתיס-עשרה שעות עד שתיכנס ההפוגה

לתוקפה? והשאלה הגדולה מכולן ...הנוכל להספיק תוך מספר שעות
אלה גם לתפוס את העיר וגם להחזיק בה?
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ולבסוף ,משאלת הלב ללב :הינתן לנו סוף סוף לקבוע את עתידנו
כאן במו ידינו ,ללא התערבות חיצונית?
הקולות גברו ,הצצה לפניו הרציניים מאד של מאיר ,היה בה כדי
להשתיקנו .מאיר לא נזקק להרעים בקולו .הוא ניצב שם כדמות מן
האגדות .הקולות נדמו!
עם חדירת ההכרה שפנינו לעיר העתיקה חזרנו אל השפיות ואל
המציאות והבנו שאנו מפירים את שלוות ההפוגה והשכנים גם יחד.
״אזנים לכותל!"
הכתלים...אכן ...הזדעזעו! לפתע שומעים אחולי הצלחה עולים מפי
תינוקות של בית־רבן ,שהיו מזדמנים למחנותינו בכל עת מצוא .גם
הם הרגישו שאנו עומדים לשנות סדרי עולם.
האמנו כי בכוחנו להחזיר עטרה ליושנה .שום כוח לא יעצור בפני
עוצמת נוער עברי מאוחד על כל פלגיו .אצ״ל ,לח״י וה״הגנה״ יחד -
עם ישראל אחד! ממש כמו בתפילת מנחה של שבת..." :מי כעמך
ישראל גוי אחד בארץ".
עמדנו רק בתפילת ליל-שבת ,מנחה של שבת נתפלל ליד הכותל ,או
טוב ממנו על הר הבית .המחלקה הדתית שרה בדבקות את" :לכה
דודי לקראת כלה "...הכל מצטרפים .בליל שבת זה כולם דתיים.
מתי הכבשנים ותאי הגאזים מתייצבים גם הם כאומרים :״ סליחה,
על שלא בפועל ,אולם אנו אתכם! הדמעות זולגות מאליהן
כשמשמיע מאיר את המלים :״ לכם ,חברים ,לכם ,מצפות אלפים
שנות גלות וכל הדורות למן גלות בבל! למעננו ,כאן ,היום! למענם,
ולמען כל הטבוחים והנשחטים מבני עמנו מאז ועד היום״!
יוצאים בחשיכה ובשתיקה ,אל לו לאויב לדעת שאנו קוראים עליו
תיגר .גורם ההפתעה הוא גורם קובע.
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אולם ...האויב ,שלא קיבל את הצעת ההפוגה

ממשיך להרעיש

ולהפגיז.
הגענו לעמדות ,בנייני המשרדים הממשלתיים וכנסיית נוטרדאם
ברח׳

יפו והסביבה .כל בנין עמדת התקפה מחד ,ומבצר נגד

ההפגזות הבלתי פוסקות מאידך .השעות חולפות ופעולה אין ,מלבד
הריצה מבנין אחד למשנהו להגנה מפני ההרעשה הבאה מן החומה,
וכדי להגיע לחומה .מוזר! פגיעות האויב מדויקות ,מכוונות אל
מקומות המיסתור ,אנו בשטח אש ואין בידינו להגיב .מי מכוון
אותם? הגילה האויב את תכניתנו ,הידע מראש על בואנו? מה עם
החבלנים? מחכים לשמוע שהחומה נפרצה.
למרות הספקות והפקפוקים שהחלו מכרסמים בנו ,המשכנו לקוות
שהנה עוד מעט קט רגלינו תדרוכנה על הר הבית וכולנו ,כולנו ,נשיר
 :״ בשוב ה׳ את שיבת ציון היינו כחולמים "...לא יחסר איש
במחנינו ,נתרפק באהבה על כותל האבנים המחכה לשיבת בניו.
נשטתח על הר הבית  -במקום העקידה ונכריז על בנין בית שלישי.
צעדתי יחד עם האחרים לאורך קירות הבתים ששימשו לנו מחסה
מפני ההפגזות ורקטות התאורה שהאירו את השמים מדי פעם.
יצאתי כחובשת עם הלוחמים ,נשאתי תיק עזרה ראשונה על כתפי
וצעדתי יחד עם נושאי האלונקות .לפתע הוארה החשיכה ברקטה
נוספת פגזים עפו בעקבותיה .אני שומעת מי מאתנו צועק :״קסדות
על הפנים! הגנו על פניכם מפני רסיסים נתזים ,על גבינו יגן הקיר
אליו אנו צמודים!״ רקטה ועוד רקטה ,הפעם הרסיסים נתזים
לעברנו ומגיעים עדינו .קולות גניחה חרישים עולים באזני .הלנו
הקולות ,ממחנינו? כיצד ניתן לראות באפילה הנוראה הזאת?
עוד פגז ועוד פגז.
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הפגזים מכוונים הישר אלינו למרות שנויי מקום .הנמצא בוגד
בינותינו?
אשר יגורנו בא! פגז נפל ממש בקרבתנו ...ופגע! הנחושים מתחילים
מחדש .מי נפגע? מי?...עודנו תוהים והארץ הזדעזעה ,רעידת אדמה
שנגרמה ע״י כוחותינו שהגיעו לחומה .בום !...שמחה במחננו ,על אף
הידיעה שפצועים בינותינו .חששנו לחשוב על הרוגים.
אין זאת כי אם החבלנים הגיעו אל החומה ,תקוות הדורות

עוד

תתגשם!
השעות חולפות ,עוד מעט תיכנס ההפוגה לתוקפה ושוב תילקח
מאיתנו האפשרות להחליט על עתידנו כאן.
אני נקראת לתחנת העזרה ראשונה ,עוברת בריצה את הכביש
ושומעת בקשות מלוות :״חזרי לומר לנו מי נפגע! שאלי ,מתי נזוז?
שובי לעדכן אותנו.
לא שבתי על־מנת לעדכנם ,עשו זאת טוב ממני מפקדי הפעולה.
נתברר כי הקונוס (חומר הנפץ) שנמסר לחבלנינו על-ידי ה״הגנה״,
התפוצץ אולם לא הצליחח לפרוץ את החומה וזאת סיבת אי
תזוזתינו .היינו אמורים להתחבר אל לוחמי האצ״ל שהצליחו לפרוץ
דרך השער החדש ואף התמקמו בתוך החומה פנימה.
הצליחו ונכשלו ,הצליחו להיכנס ,נכשלו בזמן  -שעת ה״הפוגה״ התד־
צדדית נכנסה לתוקפה .הערבים אשררו את קבלת ההפוגה לכשראו
לוחמים עברים נחושים בדעתם להחזיר אבידה לבעליה החוקיים.
״ אל יתהלל חוגר כמפתח!" שמחת שעת ההודעה הפכה לאבל .חזרנו
בראשים חפויים על עקבותינו ובפינו השאלה :מי בגד ,מי עמד לנו
לשטן בדרך? השאלות נשארו ללא מענה .חזרנו לעומת שבאנו
שבורים ומאוכזבים ,רצוצים ועייפים.
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לא כולם עלו אל המכוניות שישיבו אותם אל המחנה .המחלקה
הדתית בחרה לצעוד ברגל למרות תשישותם .יושבי המכוניות האיצו
בהם לעלות אחרי ליל השמורים הנורא ,הם בשלהם :״חובותיו של
האדם היהודי ,מתחלקות בין ׳חובות אדם למקום ,וחובות בין אדם
לחבירו׳; בדרך אל העיר העתיקה ,נמנינו על היוצאים למלחמת
מצוה ,ואל מצוה יש להזדרז; עתה משלא עלה הדבר בידינו ,חובה
עלינו לשוב רגלי״ .שבת היום! למעשה היתה זאת זחילה על הבטן
והפנים וכאב צורב בלב.
העייפות הנפשית קשה מכל .לא נכשלנו ,הוכשלנו ,הדבר כאב
שבעתיים .עבורי אישית ,נגוז חלום ,כנראה חלום אחרון ,להיות בין
הלוחמים בפעולה מבצעית.
ביום כ״ח באייר תשכ״ז במלחמת ששת הימים פקד ה׳ את עמו,
נתגשם חלום דורות .בנינו ,דור שני בצבא ההגנה לישראל הגשימו.
שוחררו :העיר העתיקה ,הבית והכותל המערבי ,כותל הדמעות
שהפך לכותל השמחות .שמחות נשואין וחגיגות בר-מצוה ,שמחות
אזרחים ותיירים יהודים ושאינם יהודים .הכותל ,חי ונושם ,אינו
בודד עוד.
ברכת כהנים אצל הכותל

המשפחה
במשך שנים גדלה המשפחה ,נולדו לנו שני בנים ובת :עמיחי ,טובה
ואריאל .אנו סבא וסבתא גאים לחמשה-עשר נכדים כן ירבו!
ומקווים לנינים.
בשנת  1956קיבלתי הצעה :עבודת הוראה

במונטריאל שבקנדה.

באחד המוסדות המכובדים באותן שנים  -״תלמוד-תורה״ ,בהנהלת
המחנך הדגול יואל מגיד.

ההתלבטויות היו קשות :כבת ,כאחות,

כחברת לח״י ,כצברית ילידת הארץ שנתחנכה על התנ״ך ועל אהבת
הארץ ,כיצד אפנה את גבי ואצא את הארץ? ילדי ,הצעירים והרכים
יהיו רחוקים מסבא וסבתא ,דוד ודודה .נגיע לארץ ושפה זרות,
אקלים שונה לחלוטין ,מנהגים והתנהגויות שלא הסכנתי להן.
חששות כבדים מפני הלא ידוע והבלתי מוכר .לאחר התיעצות עם
אבי ורבו קבלתי את ההצעה .הוחלט גם שיעקב יצא בגפו שבועיים
טרם בואי עם הילדים ,למצוא קורת גג עבורינו ואולי משרה-עבודה
לעצמו.
ילדי ואני הפלגנו באניה ״ציון״ ביולי  1956בדרכנו לקנדה .קרוב
לודאי שחברת

״צים״ ידעה לשלוח אניות על פני ים ,אולם לא

השכילה לגבות שכר־לימוד על החינוך וההשכלה שהתנהלה בקרב
האניה פנימה .האניה היתה בית-יוצר ובית-חינוך במערומי החיים.
אני שגדלתי בחממה ,לא נחשפתי מעולם לאשר התנהל שם .אהבה
חפשית ,מותרות ,מתירנות וריקנות מחרידה .היותי עסוקה רוב היום
והערב בטיפול ובשמירה על ילדי נתנה לי הזדמנות פז להתבונן מן
הצד על מה שנקרא בפי חברי להפלגה ,כיף חיים ,חיים שחווים פעם
אחת ,כי אחרי הכל ,הרי חיים רק פעם אחת.
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כשהגיעו ההצעות לא הבנתי במה המדובר ,נועצתי בחברתי לחדר
(נשואה שהפליגה בגפה) ,וזו ניאותה להסביר לי אודות הבלוי הלילי,
היומי,

ועם מי כדאי להתרועע .שבועיים ימי ההפלגה תחלופנה

מהר ,יש לחטוף ,הבעל לא יודע ולא צריך לדעת .היא גם היתה בין
אלה שניסו לשדל אותי ,להשפיע ולעודד את כניסתי לחיי הלילה
על כל משמעותם ועסקיהם .שבועיים של הוללות ושתיה מופרזת,
התנהגות בלתי מוסרית ,חוסר כבוד עצמי ,והכל למען חיי רגע.
לכשפגשנו ביעקב ,נתברר שאנו עדיין חשופים לפגעי הטבע והזמן.
יעקב לא הצליח להשיג את היעדים אותם הציב לעצמו בהפלגה
המוקדמת .הודות לקורס המזורז וההשכלה המתקדמת אותה קניתי
באניה ,בגרתי

באחת ,וקבלתי את הדברים בשלוות נפש .למדתי

לדעת שיש דברים חמורים מאלה וקוויתי שנשיג את החיוני ביותר,
בכוחות משותפים ־ קורת גג מעל ראשינו.
הגענו למונטריאל בחודש

יולי ,שעה שבתי-הספר ובתי-מסחר

נמצאים בתקופת חופשת הקיץ .עוד אנו שוקלים לאן לפנות שלא
להישאר ללינת לילה ברחוב הזר ,צדה עינו של בכורנו  -עמיחי,
פירסום לגלידה .נזכרנו,
שכולנו רעבים ובאמתחתינו  $ 20בלבד .חמשה אנשים ,טעוני משיא,
עייפים ורעבים ,בארץ זרה ,ללא מכר וקרוב .חייכנו חיוך מר .יהיה
אשר יהיה ,ממילא ניאלץ לפרוט את השטר .יהיו לנו  $ 20פחות
מספר פרוטות .סרנו אל החנות הקרובה למלא מבוקשו של עמיחי
ולזכות במציאה את יתר בני המשפחה  -חגיגת היכרות עם עיר קרה
ומתנכרת.
עמדנו על סף החנות ,שואלים איש את רעהו בעברית כיצד לבקש
"גלידה" באנגלית.
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קפץ בעל העסק בשמחה וקרא לעומתנו :״שלום עליכם! יהודים
מא״י? ברוך בואכם בצל קורתנו"!

אמרתי בלבי ,״עוד לא אבדה

תקוותנו" ,הנה הגענו אל א״י שבקנדה .לאחר שהילדים קיבלו את
מבוקשם ,פנה אלינו מר וייס והתעניין למעשינו .שיטחתי בפניו את
מצבינו כאילו היה מכרי ומיודעי משכבר הימים ,זכרתי" :הכורח
והאילוץ אם ההמצאות!״ העתוי אילץ אותי לשפוך שיחי ולבי בפני
אדם זר .מר וייס לא נשאר זר לזמן רב ,הוא הוכיח את עצמו כנכד
ראוי לאברהם אבינו .ניגש אל הקופה הוציא שטר של  00ו ( $שהיה
שטר גדול באותן שנים) .ואמר" :כאן וכאן יש דירה ,שיכרו אותה
ותהיו לי לקונים״ .פניתי אל הילדים ובעינים דומעות אמרתי:
"הזוכרים אתם את סיפור
אברהם והמלאכים? הנה נקרה מלאך על דרכנו .זאת כוונת התורה
בענין מלאכות  -״אנשים טובים באמצע הדרך!"
מר וייס הודה לנו על האפשרות שבאה לידו בעשיית חסד ,ואמר :״
מאחר ואני נאלץ בכורח הנסיבות לעבוד בשבת ,יעמדו לי מעשי
חסד ,לזכות כשאעמוד בפני

בית-דין של מעלה" .יהי זכרו וזכר

משפחתו ברוך.
במשך שלוש שנות שהותנו במונטריאל

נעזרנו רבות במר וייס

ומשפחתו ובהיותנו בניו-יורק ,נזדמן לנו לגמול לבתו כראוי.
האהבה לארץ-ישראל ,ולירושלים נתחזקה מיום ליום והגעגועים
נתגברו ,למרות השנים שחלפו .השקעתי את רובי ככולי להעמיד
דורות של
תלמידים דוברי עברית ולחברם לאותה אהבה ניצחת .הצלחתי היתה
בעוכרי ,חדשות לבקרים הוכיחו לי מעבידי שילדי ישראל בתפוצה
זקוקים לי.
123

לשם כך נעזרו אף ברב מנחם מענדל

שניאורסון זצ״ל ,הרבי

מלובביץ .קבלתי ממנו אגרת על הצורך והחיוניות לתלמידים
בהשארותי .גאוותי על כ  250 -תלמידים מתלמידי שהגיעו ארצה,
השתקעו בה מאהבת א״י,

שרתו בצבא ומגדלים בה דורות

חיילים ונאמנים.

סבא עם כפיר וחניתה.

דור

אריאל שרה ואלענה

סיכום
כמי

שנולדה

במאה-שערים ,בירושלים ,נשארו

העיר

והשכונה

חקוקים בי .הן חלק מנופי דמיוני והוויתי :החצרות ,בורות המים,
השווקים ,הרחובות ,כולם ,כולם הם ציון ,וציון

היא ירושלים,

וירושלים היא של כולנו :״...את אשר ישנו פה עמנו עומד...ואת אשר
איננו פה עמנו היום״.
חזון דורות מלאי מעש והגשמה מפיחים התרגשות והשראה רוויית
גבורה ואומץ לנוכח כותל אבנים פועם בקצב אדם .אתר התרפקות
לצעיר ולזקן ,לעשיר ולמסכן .מקום בו הקשוחים בצנחנים
מתפוגגים.
ירושלים  -ציון  -עיר תפארת דוד ,מקום מושבם של מלכים ,נביאים
קוראים בראש חוצות  -יקרת עם לבדד ישכון ,חזית חמדה ,גופות
בנים מחבקים לשונות אש אוחזים בבית־מקדשם ,מסיגים חילות
זרים המתאוים לה ,לירושלים .מחשקים ומחברים שלשלת דורות
ומתישים את גאולת ישראל באהבתם.
שמה ,תפילה  -ירשלים .צליליה ,מכלול כסופי אומה נרדפת השבה
אל ביתה  -נשואת תקוות דורות :מרתפי אינקויזיציה ,פוגרומים,
גירושים ,רדיפות ,מחנות ריכוז ,מחנות מוות ,כבשנים ,תאי גאזים
וגיסאות .ירושלים  -שם ויותר .הוד-מלכות וקסם ,זעקת ודממת
דורות ,דם ,דמע וצחוק .ירושלים  -תופעה ,מחזה וחזיון ,מושג
ורעיון ,תשוקה וחשק ,חובקת חיי עם .מרכז התרבות היהודית ,עיר
עם נשמה ,בירתנו ,נפש האומה.
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מי שאינו כופר בקשר האמיץ בין אדם לארצו ,אינו כופר בערכה של
עיר בירה כגורם משפיע מרכזי על עיצוב דמות העם והמדינה בעבר,
מרכזיותה בהווה ,מכונת ומצעידה לעתיד ־ עיר שלום!
כמי שנולדה בירושלים עודני חיה בה על-אף המרחק הגיאוגרפי
ממנה .עודני ניזונה ממנה ,היא

שלי ואני שלה

ואיני נפרדת

מאדמת צמיחתה להינטע במקום אחר .בכל מקום בו אני נמצאת
ולכל מקום שאני הולכת הריני בדרך לירושלים ,כל רגע בירושלים
הוא רגע של אושר נוטף טל ילדות רעננה ותרבות חיים.
זכיתי לראות

שתי תקופות בימי

חלדי  -תקופת טרום מדינה

ותקופת תקומתה וקיומה .שתי תקופות

 -שני עולמות ־ גלות

בני עמי בארצם ,תחת עול בריטניה ,וגאולתם בה.
מציקה לי השאלה :למה זכינו אנחנו ולא אבות-אבותינו בגאולה?
הצדיקים אנו מהם? או שמא גרועים הם ממנו?
כמיהת הדורות לירושלים וכמיהת ציון על בניה מצאה בטוי
במסירות נפשם ובהקרבת חייהם של הבנים  -הבונים ,האמיצים
והנועזים :לוחמי המחתרות ,חיילי צבא ההגנה לישראל (צה״ל) -
לוחמי מלחמת היום בחזית ובעורף  -החזירו עטרת ליושנה .מאז
הצית לפיד הרומאים את בית־מקדשנו .מאז ישבנו על נהרות בבל
ובכינו.
דורנו חושל באש המרד ,הטיל משימת העשיה על שכמו  -״לעשות"
 שותפות האדם במעשי בראשית .דורנו בטא רצונו של הקב״הבמעשה ההקרבה ־ אנו שליחיו .הדבר מתברר מתוך המוכנות של
הלוחמים והמגינים .זהו ,מעמד הר סיני במיטבו ,כצוות ובדרישותיו
הבלתי פוסקות.
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ארוכה הדרך ,רבו המכשולים,

נאמנים ומסורים ילכו בה ,בוזיה

ומבזיה יכשלו .עד בוא יום פקודה במעלות הרצון והרוח ,אחוה
ושלום  -יבוטא:

ב״נצח ישראל לא ישקר ולא יינחם...״!
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המועצה המקומית מנוולרי

לשבת ראש המועצה

 24ספטמבר1998 ,
ד׳ תשרי ,תשנ״ט

מדגם תנחומים
לזכרו של יעקב ז״ל
שנפטר בד׳ תשרי תשנ״ט.

דמנפותזז לתתחת פורשת לוחפי חרות ישראל (לח״י) וחללי
״ בית ־ יאיר ״
תל־אביב חז׳ אברהם שטרן(יאיר) 8

ת ר  5155תל*אגי3

לעמיחי מעוז ופל מי המשפחה
משתתפים באבלך הכבד
ומביעים תגחומינו המים
על מותו של אביך ז״ל

&?ןס' 6819264

סל03*6837582/6820288 ,

לאהובה היקרה ,לטובה ,שזיחי ואריאל היקרים,

פטירתו של יעקב נפלה עלינו כל כד לפתע ,עד שהעובדה שהוא איננו עיד ,שד 7
חדדה להברח שלנו ,המלאח.
איך זח יבול להיות? אתמול ,עוד פגשנו אותו ולא חיה רמז כלשהו לסוף כל כך
פטאלי.

יוסי גולדבו
חבוי המועצו

ש חמועצה
העובדים

אהובה שלנו .אם אנחנו בך ־ קל וחומר את ,שחיית בל בך קרובה אליו ,ופתאו
מחטף כזה .כאבך גדול יותר,
יעקב חיח אדם אוטונומי .מיוחד לעצמו ,אמנם אפשר לאמר שכל אדם הוא
אוטונומי מיוחד לעצמו .אלא שלרוב בני האדם תכונות דומות ,מקובלות בעו׳
ואילו יעקב לא היה דומה ברוב תכונותיו לאיש .הוא פעל על פי דרכו שלו בלבז
חסייסמוגרף הרגשי שלו חיה פגיע מאוד .הוא לא סבל מרות ,אלא על פי בחיר
אדם מורכב .תכונות שלא תמיד קל להסתדר איתן .אך החיוך שלו ,ההומור ב!
מקבל את פניך והבדיחות שירע לספר ,היו כמו יד שהוא הושיט לך .וכך גם נז<
אותו,
אהובה׳לה .לא קל לחיות עם האבידה .ולא קל להתמודד עם הזברונות .אלא ז
מה שנשאר ,והנכס שנשאר .נכס הנותן לנו את האפשרות לחיות ולראות את כ
מה שהיה ,תמיד מחדש ,זח גם מה ששומר את האדם הקרוב בלבנו,

אתכם באבלכם!

אנו כואבים איתך ועם ילדייך את כאבכם ואבלים באבלכם.

ם

באהבה
בשם חברי לח״י
וזנה ערמוני
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A gift has been made by
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to the Torah Fund-Residence Hails Campaign
of Women's league for Conservative fudaism
in behalf of
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The lewish Theological Seminary of America
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8 חבריך בעמותת חטיבה

which everlastingly gives light and love to the world.
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יעקב באחד מטיוליו בארץ

אלענה ,טלי ועדינה

אהובה ויעקב

אהובה ויעקב סוקרים את המקום בו יבנה ביתם

מסיבת הפתעה ליעקב בגיר הפרישה 65 -

עמיחי ,טובה ואריאל
הסב והנכד באחד מישובי הגולן

מר יצחק שמיר ומספר מנכדי יעקב ואהובה מיזלס :הדר ,שרה ,דניאלה ,חניתה וכפיר

עם דני בית המקדש

עם דודה יהודית ז״ל ודוד אלי

יהודית ז״ל ,אלי ,אברהם זינגר ,אהובה ויעקב  -טיול בהרי הכרמל

אהובה ויעקב

!

עם מר יצחק שמיר ליד קברותיהם של ״שני אליהו״ אליהו חכים ואליהו בית צורי

הסוראיה

אהובה עם מתן וילנאי

סבא וטלי

סבא ,אלענה וטליה

מסקל אבנים

יעקב מטפח את גינתו
קביעת מזוזה  -יעקב ואחיו

אהובה ויעקב ושלשה עשר הנכדים

אריאל ומשפחתו :שרה ,אלענה ,טליה ועדינה

אם ובת  -אהובה וטובה

סבא עם ארבעת בני עמיחי

דור בטקס קבלת קצינות עם אביו עמיחי

הקצין והסב

בחתונת הנכדה שרה

בחתונת הנכדה שרה

צועדים בסך בחתונת הנכדה שרה

עם רפול באהל שם
ליד הסוראיה בחברת אנשל שפילמן ז״ל

עם מר שמיר תוכי המלגות
יהודית ואלי עם התאומות :לירן וירדן

בטקס חלוקת המלגות

עם שר הבטחון יצחק מרדכי בטקס  50שנה להתגייסות
עם חנה ערמוני

עם גאולה כהן

מקום קבורת אמו של יעקב ז״ל  -בית העלמין אינו בנמצא עוד

יעקב ■ר ל
יעקב נולד בשנת  1920למשפחה מסורתית בעיר היהודית מונקאטש
שבהרי הקרפטים .באותה תקופה השתייכה מונקאטש לצ׳כסלובקיה.
בהיותו בן שנתיים וחצי עברה המשפחה לברלין שבגרמניה.
מגיל ארבע למד יעקב ב״חדר״ ,ובבית -הספר היסודי עד גיל עשר.
בסיום כתה ד׳ עבר לריאל גמנזיום ,״עדת ישראל׳׳ שהשתייך לזרם
״המזרחי״ ,שם סיים שלש כתות .באמצע שנה רביעית נעקר ממקומו
עקב המאורעות.
בהיותו בן שמונה הצטרף יעקב לתנועת הנוער של ״המזרחי" -
״עזרא״ ,עד אשר נתקל בצעירי ״בית״ר״.
קסם לו מאד הרעיון של ארץ-ישראל השלימה כמו בשיר :״שתי-גדות
לירדן״ .למרות היותו צעיר לימים הבין :כאשר דורשים הרבה ,יש
סכויים לקבל

משהו וכאשר דורשים מעט ,כמו ״השומר-הצעיר״,

מדינה דו־לאומית ,גדול הסכוי לא לקבל כלום.
בשנת  ,1933כאשר עלה היטלר לשלטון ,טרם מלאו ליעקב שלש-
עשרה שנים ,נאלצו ההורים לעזוב את גרמניה .זמן-מה שהו יעקב
ואחיו אליהו (אלוני) ,לבד בגרמניה והתחנכו תחילה בבית-יתומים
ולאחר מכן במוסד יהודי ציוני בשם ״אהבה".
בתחילת  1934הצליחו יעקב ואחיו לצאת את גרמניה ולהגיע
לפולניה שבה טולטלו מעיר לעיר ומכפר לכפר ,עד שההורים מצאו
מקום מגורים בעיר קטוביץ שבשלזיה העילית ,שבה שפת התושבים
היתה גרמנית לאחר שהות של שנה בקטוביץ ,התאכזבו מן התקווה
שהשלטון בגרמניה יחלוף וחזרו לעיר הולדתם  -מונקאטש ,בתקווה
שמשם תתתפתח אפשרות לעלייה ארצהרעקב הצטרף מיד לשורות
בי ת״ ר במונקאטש ,למרות אי ידיעתו את שפת המקום.
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בגילו הצעיר השתדל לתת ולקבל את מקסימום התועלת לתנועת
הנוער .שאיפת שני האחים יעקב ואליהו היתה ,להגיע ארצה בכל
מחיר .למרות שלא היו להם המסמכים הדרושים לנסיעה כזאת
ולמעבר בין ארצות ,רצו ,כתקיעת יתד ראשונה ,להגיע לאחד
ממקומות הריכוז שמשם עלו יהודים לארץ-ישראל ,המקום היה
טריאסט שבאטליה .השניים יצאו לדרך כשפניהם לסריאסט אולם
בעיר קושיצה הורדו מן הרכבת והועברו ישירות לבית-הסוהר ,כי
מלבד כרטיסי נסיעה ברכבת לא היו בידם מסמכים כשרים למעבר.
כעבור מספר ימים הובאו בפני השופט שיחרוץ את גורל גונבי
הגבול .לשאלת השופט למעשיהם בצ׳כסלובקיה ,ענה יעקב :אין לנו
כל ענין בצ׳כסלובקיה ,החזירו אותנו אל הרכבת ונצא את
צ׳כסלובקיה.
לשאלת השופט :״איך תכנסו לאוסטריה בדרך לטריאסט?״ ענה
יעקב :״נסתדר לכשנגיע לשם!" השופט קיבל את דבריו והשניים
הובלו אל הרכבת היוצאת לאוסטריה ,משם עברו בדרך לא דרך
ליוגוסלביה עד שהגיעו לטריאסט .בטריאסט נתברר להם שהרבה
מאד יהודים מחכים לאפשרות עלייה ושהענין אינו פשוט כלל וכלל.
כמו־כן ,נודע להם שעל מנת להתפרנס בארץ ,עליהם ללמוד תחילה
מקצוע כל שהוא .מיד חזרו השניים לבודפסט כדי ללמוד מקצוע .גם
כאן ,הצטרפו לבית״ר והיו שוליות בבתי-מלאכה שונים ,עד שאביהם
השיג בדרך כל-שהיא אשרת קפיטליסט לעלייה .בשנת  1936יצאו
יעקב ואלי מבודפסט בחברת אביהם ,למרסיי שבצרפת ,והפליגו
באנייה"פטריה״ דרך אלכסנדריה לארץ-ישראל.
יעקב לא בחל בכל עבודה מזדמנת ,אולם חיפש בעיקר עבודה
שתהיה בה תועלת לארץ שלשמה בא.
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בשנת  1937החל לעבוד בפרדסי פתח-תקווה ,נתניה ,נס-ציונה
ואשדוד .בשנת  1938הצטרף לאירגון ״השומרים״ ושמר בפרדסי
יבנה-אשדוד .כמו־כן הצטרף לפלוגת בית״ר בנחלת יצחק בדרך
לירושלים ,לפלוגת הכותל בקרבת הכותל המערבי ,ולשורות האצ״ל.
בתחילת שנת  1939התגייס יעקב למשטרת א״י ושרת כשוטר בבית-
הסוהר בעכו .יעקב שרת בנאמנות הן את מעבידיו והן את אסיריו:
אסירי ההגנה כאסירי האצ״ל ואסירים ערביים כאחד .הוא היה
הקשר החי עם המקורות הממונים עליהם בחוץ ועם משפחותיהם.
בעת הפילוג באצ״ל בשנת  1940הצטרף יעקב ללא שהות אל יאיר,
אל שורות ״אירגון צבאי לאומי בישראל' ,לימים ,״לוחמי חרות
ישראל׳ (לח״י) .בלח״י ,בחר בשם המחתרתי עוזי עד שהכיר את
אהובה שכנויה היה אילנה ושינה שמו לאילן .הוא מילא תפקידים
בטחוניים בתחומים שונים :בחיפה כקשר ,בתל-אביב כמחסנאי נשק,
היה במחלקת הפעולות והמחלקה הטכנית.
בשנת  ,1946ביקשו מתתיהו ומרים גהתיה (בית-הלחמי) ,חברי לח״י,
לשלוח עליהם איש לח״י מהימן לשמור על החיים והרכוש במוסד
הילדים שבראשו עמדו .המוסד שכן ב״הדר-רמתיים" (הוד השרון),
בקירבת מקום לכפר אבו-קישק שתושביו הערביים איימו על הכל.
הם פרצו גדרות ומתקנים ,גנבו ציוד יקר-ערך ואיימו על פגיעה
בנפש .הפריצות וההטרדות גברו אחרי פירוקה של "תנועת המרי
העברי״ .המחתרת הועידה את תפקיד השומר לעוזי  -יעקב מיזלס
ז״ל התקבל בשמחה וכמלאך גואל .יעקב ,אדם ללא חת ביסודו,
חברותי ועליז נתחבב על כל שוכני המוסד :מנהלים ,מורים ,חוסים
ונותני שרותים .הרבה להתלוצץ ולהתבדח ופיזר שמחה וצחוק
סביבו .רק שוכני הכפר אבו-קישק לא שבעו נחת ,מנחת זרועו של
יעקב.
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אחרי שסקר את הסביבה ,קבע את מטה הצפייה בראש מגדל המים
המתנשא ,ממנו השקיף וחלש על הסביבה כולה .הוא ערך מטווחי
נשק למבוגרים שבמוסד בתוך בית-אריזה שבפרדס הסמוך והנטוש.
הצטייד בכלב מאיים שהיה משלח אחרי הצעירים שהעזו להתקרב
אל הגדרות המתוקנים על-ידו .תוך זמן קצר יחסית הצליח להביא
לרגיעה ולביטול הכוח המאיים מצד אבו-קישק.
על מנת שלא להתבטל ,התנדב יעקב כ״שיפוצניק" לכל דבר :שיקם
מתקנים שנהרסו ,חידש את פני הבניין ואת תוכו ,הוסיף פה ושם
ארון בגדים ,ארונות עזרה ראשונה  ,צבע ,סייד ,העביר משאות והפך
למרכז החברה בערבי שיחה .כאן פגש יעקב באהובה  -אילנה
בכנוייה

המחתרתי

ששימשה

כמורה

מדריכה במוסד

מטעם

המחתרת .בר״ח חשון תש״ח ,אוקטובר  1947נישאו ,מספר חדשים
קודם לכן ,באפריל  1947נשלח יעקב על-ידי יעקב בנאי  -מזל ,לסיור
בעכו בלווית אהובה ,לקראת מבצע פריצת הכלא שעמדה להתבצע
על-ידי מחתרת לח״י .יעקב הכיר כל מבוא ומבוך בעכו מהשנים בהן
כיהן כשוטר במשטרת א״י ומעבודתו בבית-החרושת לגפרורים,
״נול״ .כשהגיעו יעקב ואהובה לעכו ,נתברר להם שמשפחת הרב
מגריל שאמורה היתה לאירו אותם עזבה את העיר כל עוד נפשה בה
וכי גם הם עצמם ,זקוקים לנס ,כדי לצאת חיים מתוך הסבך הכפול
של ערבים עויינים מזה ,ואנגלים זועמים מזה.
הנס התגלה בדמותם של שני ראשי כנופיה שהיו אסיריו של יעקב
בהיותו שוטר .עמדה ליעקב התנהגותו ההוגנת כלפי כל האסירים
והקשר שקיים עבורם עם משפחותיהם .השניים העלו את יעקב
ואהובה לאוטובוס ערבי וליוו אותם עד לחיפה העברית.
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ב  27לחודש מאי  ,1948פורקה מחתרת לח׳׳י באופן רשמי על-ידי
חברי המרכז ,וחבריה התגייסו לצבא הגנה לישראל (צה״ל) ,לחטיבת
 ,8בפיקודו של יצחק שדה .יעקב גוייס לגדוד  ,82גדוד השריון של
החטיבה ועבר עמה מיהוד שבמרכז ,ועד עוג׳ה אל-חפיר על גבול
מצרים (דאז) .כמו-כן הושאל לשרות הרפואי כנהג אמבולנס מיומן
והועבר למפקדת החטיבה עד לשחרורו משרות חובה בסוף שנת
. 1949
בשנת  1956יצא יעקב בלווית אשתו ושלשת ילדיו למונטריאל
שבקנדה ,שם המשיך יעקב בלמודיו וסיים את בית-המדרש למורים
כשאהובה מלמדת במוסד היוקרתי"תלמוד תורה ד׳קנדה".
יעקב לימד במספר מוסדות עבריים בקנדה ובארה״ב ,אולם למרות
שעסק בחינוך ילדי ישראל בגולה וקרבם לאהבת הארץ ,סבל מעצם
שהותו שם .כשחזר ארצה בשנת  1978החליט להיאחז בקרקע,
בארץ-ישראל ,במקום שיוכל במו-ידיו לעדור ולנטוע ,להשקות
ולגזום ,לשמוח על כל עלה ,ניצן ופרח ,ולהינות מפירות ארץ ישראל,
שגידל במו-ידיו .באלה חשב יעקב לכפר על שנים ארוכות שעשה
בתפוצה .כך הגיעו יעקב ואהובה לישוב חשמונאים .צעירי הישוב
השתוממו על החלטתם של בני הזוג וראו בהם חריגים .אולם עד
מהרה הפך יעקב לדוגמה ולחקוי .הוא נלחם כנגד אי צדק ורמאות,
עבד כאדם צעיר ,הבונה את חלום חייו .נשא על גבו משאות כבדים,
בלוקים לבנים ואבנים .עזר ליד הבונים ,המרצפים ,הטייחים ולא
משך ידו מכל עבודה .צחק והתבדח עם גדולים וקטנים ,הכל
הכירוהו .בחר להיות חבר בשני בתי-כנסת בישוב ושילם דמי-חבר
לשניהם על-מנת שלא לפגוע ברגשות האנשים שאהב,
בשנת  1997הוזמן יעקב על-ידי משרד הבטחון לסייע בשחזור כלא
עכו שהפך למוזיאון מבצר עכו וקורותיו .המרחק הגדול והנסיעות
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התכופות לא מנעו מיעקב להשלים את המלאכה .שמחתו שלמה גם
היא כשהגיש לו משרד הבטחון וידיאו הראיונות לזכרון.
פטירתו היתה פתאומית ,ביום ד׳ בחודש תשרי תשנ״ט ,לקה בלבו
ומאמצי הרופאים להצילו עלו בתוהו .משפחתו ,מכריו וידידיו הוכו
בהלם ,אולם ,מותו תאם את חייו :יעקב החסון ,סמל הבריאות ,לא
נפל למעמסה על איש .גם במותו דאג לאוהביו :אשתו ,בניו ובתו
ושלושה-עשר נכדיו ,אליהם התיחס כפי אשיותם .עם המבוגרים
הרבה להתלוצץ ולהתבדח ,לקטנים הכין משחקים מעשה ידיו ןליווה
אותם במשחקיהם :נדנדות שהרכיב מגרוטאות ,כלים מכלים שונים.
תדמיתו של יעקב נשארה כשהיתה בחייו .איש בעל סבר פנים
טובות ,איש הסיפור והבדיחה ,מספר יסודי ,מרתק את שומעיו ,לא
זילזל בפרטים הקטנטנים .היה טווה ושוזר .ספוריו היו אריגת אמן -
מסכת שלימה .היה גם בעל זכרון פנומנלי ,זכר שמות ומקומות בהם
עבר בגניבת גבולות ,או ביקור מתוך ענין .מחתרת לח״י ופועלה היו
לאחד מנושאי ספוריו החביבים .הציע ספרים ,מאמרים והרצאות
לכל דורש .בעיקר קרב את הצעירים ,בהם ראה את עורק החיים
המרכזי.
עיסוקו העיקרי בשנות חייו האחרונות הרחבת השכלתו באופן
עצמאי :חזר וקרא ,שינן ושילש ידיעתו בהיסטוריה יהודית ,הצטרף
לקבוצת לומדי תלמוד בישוב בהנהגת רב הישוב איתמר אורבך
יבלח״א ,הספיק לסיים מסכת “ פסחים״ כשהוא נהנה מהלימוד לשמו
ומהידיעות שרכש .חבריו הלומדים נהנו ממנו ומאשיותו הקורנת.
קרא מחדש את

התנ״ך מ״בראשית״ והגיע עד לנביאים אחרונים.

מאות הלכו אחרי מיטתו ,מדברים בשבחו ובוכים על החיוך התמידי
וסבר הפנים הנאה שאבדו ואינם עוד.
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מכתב לאבא מבתן־ טובה
בחצר שאהבת וטיפחת כל־כך,
אני יושבת ומתבוננת בגינתך.
פירות עמלך מרגישים כמוני  -אבא
מתגעגעים ,מתגעגעים לנגיעתך.

איך אהבת לקרוא בקורות ובמקורות
ישראל!
לדבר בנושאים הנוגעים לעמינו,
כי מרכז החיים  -התורה והעם -
התקשרו עבורך ביותר בארצנו.

קשה ,כה קשה לעכל שאינך בין החיים.
החיוך שלך נמצא בכל מקום
ואנו זכרונות מעלים.
נכסיך :האהבה העמוקה לכל בני־ביתך
אנו מרגישים.

לדאבונך ,כשיצאת שוב לגלות,
היו שנים קשות:
עבדתם ,אתה ואמא ,בשתי משרות
ושעות ארוכות,
פרי עמלכם לא היה לשוא :רבים
מתלמידיכם
החליטו ארצה לעלות.

גלי זכרונות עולים ומתגלגלים...
אחרי אין סוף בנעוריך ,הגעת למחוז חפצך
ארץ ישראל  -ארץ חלומותיך.
ודמים
מלחמה
לאחר שנות שמירה ומחתרת,
לילות השבת ,זכורים ,חרותים!
הצלחתם ,אתה וחבריך,
שולחן מלא שמחה ושירה -
בעזרת ה׳ מדינה להקים.
ולמרות שזייפת באופן נורא,
לשיר ולזמר מאד אהבת!
באמא פגשת ,לגדל שלושה זכית
ולראות את שלושתם בשמחה נשואים
ממנות דשנות לגוף ולנפש נהנינו,
ושמחת עולם  -מתנה גדולה קיבלת
העברנו חידוני תנ״ך ,דברי תורה,
הנכדים,
בהולדת כל אחד משלושה-עשר
ופרקי קריאה
סיימנו ,ברכנו ,ועברנו לסלון,
זכית להכיר ולשחק עם כל אחד,
כל אחד עם ספר טוב מצא לו פינה.
כל ילד לחוד אליך התקשר
אהבה
אל נשמה טהורה שאותם
כך ישבנו ״יחד״ ,כל אחד בנפרד,
וזכרון אל זכרון נחמד הצטבר.
בשקט ,במנוחה ,נהנים מעונגה של שבת
למחרת ,אחרי התפילה והארוחה,
משחקים ,שירים ,טיולים וספורים -
אורחים מכל הגילים ביתנו נמלא.
סבא נוהג ,מוביל ומסביר
ביותר זכורים אותם טיולים
בהם הצלחת אהבת הארץ להעביר.
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לכשחזרתם ארצה ,הגעתם
לראשון ולגבעתיים,
אולם אתה לחיים
חלוציים השתוקקת.

כשלושה שבועות לאחר פטירתך
נולדה לך נינה ושמה עליזה.
כמה היית נהנה להחזיקה ולחבקה
לצערינו הוחלט אחרת עבורך...

גישתך היתה מיוחדת -
לא חשוב מה אמרו אחרים!
ידעת ,כי הדרך בה בחרת
תביא לגידול ,בנייה ופירות רבים.

נדהמנו כולנו  -בני משפחה וחברים
בהרף עין נלקחת מאתנו,
אתה ,הצעיר ברוח ,המלא חיים,
השארת אותנו ,משתוממים ונדהמים.

רק עין אוהבת יכלה לראות
בהר הבודד והקרח ,ישוב תוסס ופורח.
וזה אבא ,מסמל אותך ביותר:
״אין דבר העומד בפני הרצון והכוח!״

הגיעו מאות להיפרד ממך -
מאות ללוויה ,ומאות לשבעה,
רק אז הבינותי מה גדול היית,
נגעת באנשים והם ממש אהבוך.

וכך זכיתם ,אתה ואמא להיות
קובעי מזוזה ראשונים,
לאחר עבודת עמל של שנים,
וזכיתם גם לשכנים טובים.

יעזור ה׳ ובאחרית הימים,
נתראה שוב ,פנים אל פנים.
נתלוצץ ,נשוחח ,נתחבק בשמחה
אתה ,אמא ובני־ביתך האוהבים.

בסך הכל אבא ,הגשמת חלומות רבים!
הצלחתם לגדל -
דורות קשורים אל עמם,
על אף שחלקם עוד אינם בארצם.

נום ,אבי ,על משכבך בשלום,
הייה מליץ יושר לכולנו,
למשפחה ,לארץ ולעם,
תהא נשמתך צרורה בצרור החיים.

זכית אבא ,לראות ביובל המדינה
ולקדש בבית־הכנסת החדש בראש השנה.
זכית אבא ,למות צדיקים -
מיתת נשיקה ,ללא כאבים ,אולם,
כואבים אנו ,כי חסר אתה לנו.
קיוינו שתזכה לשמוח בנינים.
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אזכרה
בתאריך :ט׳ בטבת ,אור ליום הקדיש הכללי ,נערכה אזכרה ליעקב,
בהשתתפות מר יצחק שמיר ־ ראש הממשלה לשעבר ,בני משפחה
וחברים.שני חבריו הותיקים ביותר ,כתבו:
 ) 1לאהובה׳לה מאברהם זינגר.
לדאבוני ,נבצר ממני להיות נוכח באזכרה לחברי הטוב ־ והנה מה
שכתבתי :מותו הנמהר והבלתי צפוי של יעקב היכה אותנו בהלם.
יעקב היה החזק והחסון בחבורה שלנו .נושא הבריאות מעולם לא
העסיק אותו ,לא היה כלל פרק כזה בין פרקי חייו .יעקב חונן במזג
נוח ובאופטימיות טבעית .היו לו כל הנתונים לחיות עד מאה
ועשרים .אולם נראה ,שהגורל השולט בחיינו ,אינו מכיר בחוקיות
המקובלת עלינו ,הוא משטה בנו ומפתיע באכזריותו.
יעקב גייס אותי ללח״י ,בעודי חבר פעיל בהגנה ומקורב למוקדי
פעילות בטחונית .יעקב הדביק אותי בהתלהבותו ובאמונתו האיתנה
בצידקת דרכו והפך אותי שותף לרעיון.
היינו חבורת צעירים חופשית וללא עוגן ,כלום לא היה לנו ־ ודבר
לא חסר לנו .חימם אותנו רעיון חרות ישראל ולאורו הלכנו.
הופעתה של אהובה בחייו היתה כמשב רוח רעננה .היא היתה ציפור
מזן אחר לעומת העופות שהכרנו .להפתעתינו ,היא הסתגלה היטב
לדפוסי החיים החדשים והשתלבה להפליא בפעולות המשפחה
הלוחמת .יעקב התמסד מעט ,הקים משפחה לתפארת ,אך רעיון
המחתרת לא נדחה מסדר יומו .הוא המשיך להיות פעיל בהנצחת
מורשת לח״י עד יומו האחרון.
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אני רגיל לנוכחותו הבולטת והחיובית של יעקב בכל מפגש שלנו,
ומה צר בעיני שיעקב לא יהיה יותר בינינו .עם הסתלקותו של יעקב,
נעקרה אבן יקרה מפסיפס החיים שלנו ,החלל בפסיפס ,תמיד יהיה
לנגד עינינו .יהי זכרו ברוך!
 )2לאהובה ,משרגא הרץ,
פטירתו הפתאומית של יעקב ז״ל קטע את החברות ביננו ,שנמשכה
למעלה מששים שנה .הערב ,ברצוני להזכיר את תקופת שירותינו
יחד במשטרת בית-הסוהר בעכו בתקופת המנדט.
את יעקב הכרתי לראשונה כשהגיע לשרת במשטרת בית־הסוהר .מיד
מצאנו שפה משותפת ומטרה משותפת לעזור לאסירים יהודים בכלל
ולאנשי שלומנו בפרט .גם מאסירים ערביים לא העלמנו עין.
ראינו בזאת זכות לעצמנו להושיט עזרה

כפי יכולתנו ,במיוחד

לאסירים פוליטיים .אם בהעברת מכתב ,ד״ש בעל-פה מהבית,
אינפורמנציה ועוד .פה התגלה יעקב בכל יפי נפשו וטוב ליבו .תמיד
מוכן היה להסתכן ולעזור .לעתים ,עם חזרתו לצריף השוטרים לאחר
ליל שמירה מפרך ,כשבקושי הצליח לעצום עין ,היה מופיע שליח
פנימי (לרוב ,אסיר בעל דרגה) ,תוחב מכתב מתחת לכרו של יעקב
ולוחש :״לתל-אביב״! יעקב היה עושה את הדרך מעכו לתל-אביב
ומתיצב בערב שוב למשמרת .יש להדגיש ,שהנסיעה מעכו ואליה
באותו יום ,באותן שנים ,לא היתה ענין של מה בכך .מאידך גיסא,
שרץ בית-הסוהר אסירים מלשינים ,בעיקר מבין הערבים ,שראו
הזדמנות לעצמם לשפר את מעמדם עם השלטונות .היה ברור ליעקב
וגם לי שאם נתפס בהעברת מכתב לאסיר פוליטי ובמיוחד לאסירי
לח״י ,תדאג הבולשת להלביש עלינו בגדי אסיר.
158

יעקב שרת שנתיים בעכו .היו אלה שנים של פעילות אינטנסיבית
רבת מתח בעשיה יומיומית למען האסיר היהודי .במיוחד גדל
הסיפוק לעשות למען אסיר פוליטי זהה רעים והשקפות.
יעקב עזב אחרי שנתיים ואני הרגשתי בחסרונו הן כשותף לעשייה
והן כחבר אישי .חברות שנוצרה בתנאים מיוחדים והיתה מאד
הדוקה ,כי החיים בעכו היו חיי פנימיה .היינו ביחד עשרים וארבע
שעות ביממה ,בהפסקות של חופשה קצרה ,מדי כמה חדשים .יעקב
ואני נצלנו היטב את הזמן הפנוי :הרבינו לקרוא בספרים מתוך
ספריית בית-הסוהר וגם למדנו .בין האסירים היו בעלי השכלה ומי
שרצה יכול היה להרחיב את השכלתו .מרבית השוטרים לא נצלו את
ההזדמנות הזאת.
יעקב היה איש מסורת .אני זוכר כשהגיע פסח והמטבח של
השוטרים היהודים לא הוכשר כראוי ,אכלנו ,יעקב ואני אצל משפחת
לוי המסורתית( ,המשפחה היחידה שנשארה לגור בעיר עכו ,בשנים
 ,)1936 - 1939למרות שהסתכנו ביציאה לעיר.
חברותנו נמשכה גם אחרי שיעקב עזב את המשטרה .בחופשות,
המשכנו לבלות יחד .היא נמשכה עד ליום פטירתו.
אני רואה זכות גדולה שנפלה בחלקי להכיר ולהיות חבר לאדם
כיעקב  -שהיה נוח לבריות .דיבורו היה תמיד בנחת ,פיו וליבו שווים
והיה בעל לב טוב .יעקב היה בעל עקרונות והיה נאמן לדרך
ולאידיאלים שהאמין בהם ללא פשרות .חבל על דאבדין ולא
משתכחין! יהי זכרו ברוך!
הגמרא במסכת סנהדרין אומרת" :אין איש נפטר אלא לאשתו" .היא
הנפגעת העיקרית .את ,אהובה ,מרגישה גלמודה ועצובה ,את היא
המתמודדת יום יום ושעה שעה עם האובדן .כולנו תפילה ,שיהיה לך
החוזק הגופני והכוח הנפשי להמשיך בשיגרת החיים.
159

לסיכום:

דברי הנכד הבכור כפיר מעוז
נציג הנכדים והנינה.
סבא,
קשה לדבר עליך ולא אליך ,בעינינו תמיד היית צעיר נצחי ופעמים
אף חשבת שנותרת בן שמונה־עשרה.
למרות הנפש הצעירה ,לבך בגד בך ובנו ,והפרידה המהירה ממך
הותירה ,מבחינתנו ,דברים לא פתורים .אך בכל זאת ,הנחמה שחיית
את חייך ,לרוב כפי שרצית ,והשתדלת לקחת מהחיים את אשר
יכולת בהומור האופייני לך ,מקהה את עוצמת הכאב.
עצותיך ערב גיוסי לצה״ל ,ודאגתך הנסתרת ,חיזקו ועודדו אותי.
לדבר על רגשות קשה היה לך .החיים לא פינקו אותך ,ילדותך היתה
קשה וההתמודדות עם החיים ומאבקי ההישרדות גרמו לך לבנות
חומה ולהתבצר בה .אולם הברק בעינך ,ההתרגשות והגאווה
כשראית אותי לבוש מדי צבא לראשונה ,ביטאו את כל אשר הרגשת.
בעת ש ת תי בלבנון ,ביקשת ממני ,בדרכך האופיינית לך:
״כפיר ,שמור על עצמך״!
ההתרגשות והחיבוק החם עם סיום כל שלב במסלולו הצבאי של
דור ,ולבסוף טקס הקצינים ,אליו טרחת להגיע ,מצביעים על הגאווה
ועל הרגשת הסיפוק העצומה שחשת על שהצלחת להעביר אלינו,
נכדיך ,את אהבת הארץ והרצון להתנדב ולתרום לביטחונה.
גם אלעד אשר נמצא ערב גיוסו לצה״ל ,כמובן ,ילך באותה הדרך
אותה הינחלת לנו ,ובעקבותיו ילך גם נדב.
השארת מאחוריך נכדים רבים שבכולם יכולת להתגאות.
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אנו הבוגרים זכינו להינות ממך ,אך הצעירים יותר נשארו עם זכרון
קטן בלבד ,שילך ויגדל דרך הסיפורים הרבים שהשארת מאחוריך.
צר לנו על כי לא זכית בחייך לראות את הנינה שכל-כך רצית ואשר
נולדה זמן קצר בלבד לאחר שהלכת מאיתנו.
חוויות הילדות שלנו איתך עולות וצפות פעמים רבות .ביום שישי
האחרון אספתי את דור מצומת גולני וברדיו התנגן השיר ,שכל-כך
אהבת :״אבא׳לה בוא ללונה-פארק״.
שיר זה נהגת לשיר לנו ,נכדיך ,וזאת למרות שהשירה לא היתה
מעולם הצד החזק שלך( .אגב ,השתדלנו להתייחס למלים ולא
למנגינה).
אנו רואים עצמנו כממשיכי דרכך ומצירים על-כך כי לא הספקנו
לשמוע יותר על ילדותך ,מעשיך ופועליך ,כי עתה כשבגרנו ,חסירה
לנו אותה אינפורמציה .אך נמצא דרך להשלימה מסבתא ,מהמשפחה
ומחבריך הרבים לדרך ,הפוקדים את הבית שבנית ב״חשמונאים״
ואשר אותו כה אהבת.
תודה על כל מה שהיית עבורינו .נזכור אותך סבא ,עם מעשי הקונדס
והחיוך התמידי.

אוהבים אותך
נכדיך.
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