




רבינוביץ שמואליק

אישיים זיכרונות פסיפס

מתולדות

אדם משפחה קהילה ועם
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השתתפו:

שמואליק ורחל רבינוביץ.

יולה בירן - סיוע בכתיבת פרק שורשים.

גדי רבינוביץ - שרטוטים עם שמואליק.

גידי קייך, יובל רז, נעמי בינור, נריה בינור, אהרון בינור - ציורים.

בתיה כרמון - ייעוץ וחומרים לפרק ילדות ושורשים.

גדעון גלעדי - משוב והשלמת תמונות לפרק קיבוץ. 

טלי זייד, דבורה אביעזר - תמונות.

דניאלה - ארכיון כפר-גלעדי.

יגאל אשוח - ארכיון צילומים.

כתיבה וליווי עריכה: מיריק שניר  

עריכה ועיצוב גרפי: אורנה מגני

מצורפים מידע ותמונות שליקטנו מהמרשתת (אינטרנט).

סיפר: שמואליק רבינוביץ  

של  המסודרים  מאלבומיה  לקוחות  משפחה  בני  של  רבות  תמונות 

הדסה ברלינסקי. כל תמונה זכתה להסברים מדוייקים על ידה.

האלבומים נסרקו על ידי משפחת כרמון וחומר הסריקה הועבר לבני 

המשפחה המורחבת.

שנאסף  מהחומר  לקוחים  ו'ילדות'  'שורשים'  בפרקים  רבים  קטעים 

ה-30  יום  לקראת  זיכרון  בספר  ויצא  כרמון  בתיה  ידי  על  ונכתב 

באתר   .CARMONIA.NET באתר  מופיע  הספר  הדסה,  של  לפטירתה 

מופיעות כתבות נוספות הקשורות לבני המשפחה.

יהודית  "עיתונות  באתר  כרמון  מיכה  ע"י  אותרו  עיתונות  קטעי 

היסטורית". 
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ֶפר ּסֵ ּבַ
פרקי חייו של שמואליק רבינוביץ מתוארים מבעד לעיניו -

זיכרונות שופעי פרטים על אירועים, מקומות ואנשים, 

הסטוריה פרטית וכללית המקיפה כמעט 100 שנים.

משפחת בקר - מצד אמו, משפחת רבינוביץ - מצד אביו,

משפחות ציוניות שהחלו לעלות לארץ ישראל בתחילת המאה הקודמת,

ותרומתן לישוב העברי היתה רבה. 

עץ משפחה. (עמ' 36)

הורי ואבות אבותי - שורשים

ירושלים - ילדות ונעורים
זיכרונותיו של שמואליק, ילד ונער ירושלמי, בימי המנדט הבריטי.

מאורעות מראות וצלילים שהוטמעו בו, וזיכרונות שמעלה הדסה אחותו.

כפר-גלעדי - עבודות ותפקידים
שמואליק הבחור, ובעל המקצוע, מצטרף לכפר-גלעדי, חדור אמונה 

בקיבוץ ובמדינה שבדרך, משקיע מכישוריו ומכישרונותיו במשימות 

מקומיות ולאומיות. מתמחה במסגרות, חרטות, מכונאות. 

לומד ומיישם בתחום הייעול. מיוזמי המחצבה, מרכז משק, מקדם הקמה 

של מבני ציבור ובנייה למגורים. אחראי במשך שנים על הביטחון.

שמואליק מקים משפחה ענפה לה יוקדש פרק נרחב בספר על רחל.

מפעל חצבני - דן
בשנות השישים לחייו שמואליק "מגויס" למשימה לאומית ואזורית 

רבת היקף ואחריות - מפעל חצבני-דן. 

הפרוייקט מצליח מעבר לכל תחזית ושמואליק זוכה להוקרה רבה. 
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אבותיו אבות

רבינוביץ שמואליק

עקיבא רבינוביץ. של שמואליק, נולד אבא בה איישישוק, העיירה

אליאך. יפה - פרופ' בראשון לציון ותכננה להקים איישישוק משוחזרת שחלמה של ציור

ליוזמה, שותפים היו - וגדי מיריק רחל, שמואליק,

הפועל. אל יצאה לא התכנית לצערנו
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ומשפחתו וביץ  נ רבי עקיבא 
אביו של שמואליק, עקיבא רבינוביץ, נולד בעיירה איישישוק שבליטא, בשנת 1888. 

גלויה גרמנית מהעיירה איישישוק, 1914 - מלחמת העולם הראשונה

עקיבא רבינוביץ - בחור צעיר
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ייחודית עיירה איישישוק
אירופה. במזרח אחרות דומה לעיירות אינו זו עיירה של סיפורה

מתשע יותר במשך חיים יהודיים, מוכחת של היסטוריה נושאת היא

יהודיות, אשר משפחות חמש בואן של עם החל הכול מאות שנים.

לליטא. להגר מבבל-עירק, נסיך מקומי, ידי על הוזמנו

לחיזוק יתרמו שהיהודים העריך בליטא, חבל באותו ששלט הנסיך

ובמשך אדמה  שטח משפחה קבלה כל שליטתו.  הכלכלה בתחום

איישישוק התייחדה העיירה בכך התפרנסו מחקלאות. הם דורות

קרקע לחלקת זכו לא היהודיים התושבים בהן אחרות מעיירות

אחרות. ממלאכות להתפרנס ונאלצו משלהם

איישישוק, על העיירה – עיירה" "היה הייתה מהספר: תמונה

אליאך יפה פרופ' מהעיירה: ניצולה כתבה הספר את

תורה מרכז איישישוק
ובלה. רחובותיה ישנה "איישישוק עיר על איישישוק: נכתב כך

ויושביה שפלים עץ בתי בתיה  הברכיים,  עד רפש מלאים
- והשחורות העמוקות עיניהם אולם שחוחים... רצוצים, יהודים
מרכז תורה הנם - איישישוק בני כן על כי רגש גאווה הפיקו גם
אברכים מלאים המדרש בתי הקרובה. לולוז'ין שנייה בליטא,
ישבו ויהגו כולם ומרחוק. מקרוב הסוגים, מכל ככלוב, אברכים
מבעלי ואחדים  ותבשיל. לחם להם יספקו העיר ובני בתורה, 
אשר אברך כל וחימה באף רודפים - קיצונים חרדים - הבתים
התורה חותם עליו נושא אינו אשר חשוד, ספר בידו נמצא
(עורך  פרידמן אליהו אליעזר זיכרונות מתוך וההוראה." 

תרפ"ו. בוורשה) "הצופה"

אחר לשלטון  אחד משלטון  איישישוק  העיירה  עברה  השנים במשך 

הפכה היא אט אט  הממלכה. מרחבי נוספים יהודים אליה  והצטרפו

וברבניה. שלה בישיבה מפורסמת והייתה תורה למקום

ב-1895 (או 1865 עפ"י עתון  והשריפה הגדולה סדרת שריפות אחרי

הוקמו מחדש, העץ של העיירה, בנו אותה נשרפו רוב בתי בה "הכרמל")

כ-80% מהתושבים  עת  באותה אבן. רוצפו והרחובות לבנים בה בתי

נידחת מעיירה הם. אף נשרפו האוכלוסייה רשומות אך יהודים, היו

לוילנה. בין ורשה הדרך השוכנת על אם איישישוק לעיר הפכה

והשיקום הגדולה השריפה

שופץ, וילנה רחוב הראשי, הרחוב באיישישוק, שרפות כמה לאחר

פולין של העצמאות יום לכבוד מצעד – 1930 ב צולמה התמונה

של שמואליק דֹוד בקר, דויד - צייר עיירה
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בסוסים לסחר מרכז - איישישוק

הקשור בה ובכל בסוסים לסחר מרכז שהייתה באיישישוק השוק - יום 1930 שנת

כנסייה בלי עיירה

גגות. שלושה בעל גדול כנסת ובית מדרש בתי שני ניבנו באיישישוק

בנוסח הייתה באיישישוק הנהוגה התפילה סביבה, העיירות מרוב בשונה

ספרד.

מחוצה רק הוקמה כנסייה, לא שבתוכה עד יהודית, כל כך עיירה הייתה זו

לה.

ספרד בנוסח התפילה ,1911 באיישישוק, הכנסת בית

ועוד וילנה העיר ראדון, איישישוק, העיירות: ובה ליטא מפת

לאירוע ארה"ב בירת לוושינגטון ורחל שמואליק של בנסיעה

נפתח, שאך השואה  במוזיאון ביקור ערכו הם  משפחתי,

משמאל) שכולו (בתמונה החיים" "מגדל את בו ונדהמו לגלות

איישישוק. אחת: בעיירה שצולמו תמונות מאלפי מורכב

אליאך, יפה פרופ' את לפגוש וביקשו מאוד התרגשו הם

והשפיעה הזה המוזיאון הקמת  שיזמה  איישישוק ניצולת

הייחודית. רוחו על

את לשחזר צלחה, שלא  בתוכנית, גם אותה  ליוו בהמשך

העיירות אלפי לזכר בארץ, איישישוק,  היהודית העיירה

שהוכחדו.

החיים מגדל
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באיישישוק עברית א' כתה עברית לבי"ס בדרך ילד

2000 ה שנות של מאיישישוק תמונות בוושינגטון השואה מוזיאון בלב החיים" "מגדל



(אבא של שמואליק) - רבינוביץ עקיבא של אימו משפחת
ציונות ומעודדת עברית שוחרת משפחה

ר' לייזר של נכדו הוא שמואליק, של עקיבא, אבא

מארבע אחת רבקה, של ובנה הדיין, וילקנסקי

שנפטרה. הראשונה מאשתו לייזר, ר' של בנותיו

ונינה. מושה דינה, האחרות: הבנות שלוש

איש היה וילקנסקי, לייזר ר' שמואליק, של רבא סבא

ולהגשמה. ישראל לאהבת ארץ שחינך משכיל,

(אליעזר) לייזר שמואליק - ר' של רבא סבא

ע"י תמונה, לפי צויר הדיין. וילקנסקי יהושע

עקיבא של אחיו רבינוביץ, נפתלי

וילקנסקי משפחת בני

- שרה, וילקנסקי ממשפחת דודיו עקיבא עם

אסתר מרדכי,

דוב בת אלטשול, בתיה השנייה, מאשתו

לאה אסתר, וילקנסקי: לאליעזר נולדו ושיינה,

ומרדכי מאיר יצחק שרה, צעיר, בגיל שנפטרה -

בצעירותו. שנפטר מוכשר מדען -

קמו ציוניות.  נוער תנועות של פריחה בעיירה הייתה הראשונה העולם מלחמת לאחר 

וב-1924 סניף  ברנר" שם על ו"הקלוב ציון" "פרחי ותחייה", "חרות כגון מקומיות תנועות

ישראל מפולין  לארץ גדול עלייה גל 1926 התחולל   -  1925 בשנים הצעיר". "השומר של

תנועת "החלוץ". של סניף נוסד שבה זה מאיישישוק, ובכלל

על רבות השפיעה הציונית התנועה

שנים אותה עיירה. לאורך משכילי

החרדים בין חריף  מאבק  התחולל

הציוניות. התנועות לבין

מתאר מאיר העיירה, בספרו אודות

ההסתדרות ייסוד  את וילקנסקי, 

אחיו: ידי על באיישישוק הציונית

אליעזר ר' של בנו של "ביוזמתו
נקראה וילקנסקי,  יצחק הדיין, 
שליבם העיירה משכילי של אסיפה
נוסדה  ב-1902  לגאולה". כמה

ציון". "פועלי אגודת באיישישוק

באיישישוק ציוניות תנועות

1925 - "השומר הצעיר" באיישישוק תנועת

שרה וארוסתו וילקנסקי יצחק
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ברקלי): שאול וד"ר פרץ אלופי וחורבנה", קורותיה לעיירה ("איישישוק הזיכרון ספר מתוך

ולאה אסתר שרה, של ביוזמתן הרך מהגיל החל העברית הלשון להפצת נעשו פעולות  "...עוד
בעד  שש. מגיל לילדות עברית', 'רק האגודה וילקנסקי שרה ע"י ב-1917 הוקמה וילקנסקי.
בפעולתן האגודה. קופיקה לקופת - קנס עליהן הוטל בעברית הילדות לא שהוציאו מילה כל

רבים".   נחלת הפכה העברית בעיירה, והלשון העברית לתנועה יסוד הניחו

עברית!" "רק רך - מגיל עברית

עקיבא, של דודה - וילקנסקי שרה

עברית" "רק אגודת מקימת

באיישישוק, 1917  עברית" "רק  אגודת

לדת סכנה בו שראו בעיירה, חריפה מצד האדוקים בהתנגדות נתקל הציוני הרעיון

הצלחה. ללא אך למנוע את מימושו, יכולתם ככל וניסו

שגרר דרשה  החרדים, מר עם לאחר מאבק ה-20 הוקם באיישישוק, המאה בראשית

בעברית. למדו בו מתוקן" "חדר נגד חיים", ה"חפץ של בבכי, מלווה חריפה,

התלמידים למדו ספר עברי, בו בית הוקם מלחמת העולם הראשונה, לאחר בהמשך,

מגמה לעלות מתוך בעברית, מחזות והעלו חקלאית בעבודה השתלמו ארץ ישראל, על

תיאטרון נפתחו גם בעיר ערב. בשיעורי וציונות עברית למדו ישראל. מבוגרים לארץ

למבוגרים. עברית וספרייה חובבים להקת של עברי

נגד דרשה נושא חיים" ה"חפץ
באיישישוק מתוקן" "חדר

התלמידה של מחברת מתוך - הג'ירף על דף

קודלנסקי עטרה
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מאיישישוק, הפרידות - ביציאה של הגשר על

שורשים במסע העיירה של נוספים וצאצאים שמואליק

- וילקנסקי יצחק פרופ'
שמו נקרא מכון וולקני על

- יצחק-אביגדור המלא  - שמו וילקנסקי יצחק

מישראל יצא - סמלי  כמה - בשבט  בטו נולד

למד מרדכי אחיו (גם אגרונומיה באירופה ללמוד

ופילוסופיה. כלכלה ולמד גם בחו"ל) אגרונומיה

לוולקני. את שמו שינה בהמשך

החווה למנהל התמנה ב-1908, לארץ עלה יצחק

בית - בבן שמן הציונית של ההנהלה החקלאית

בחולדה. חקלאיים לניסויים והתחנה - עריף

החקלאי" "המחקר חוזה - וילקנסקי יצחק
אור ב-1918. שראה "בדרך" בספרו וולקני יצחק סיכם את רעיונותיו

ועמוסים מהעיר באים חלוצינו בשנים. מאות מדולדלת היא לרשותנו העוברת "האדמה
וקשה. אדמה תהיה, אפוא, ארוכה לעבודת הסתגלותם בכל הרגלי העיר. דרך לידה מני
עזובה אדמה להחיות בבואם מה תקוותם חלב ודבש", זבת ב"ארץ להיאחז כשיבואו גם
יכולה להיברא מחדש זו מסורת ימים. עתיקת מסורת על נשען מדורי דורות? הפלח

מקרי". אדמה עובד בידי מודרני ולא חקירה מכון ידי על
פועלו על האימפריה, מסדר חבר תואר:  יצחק קיבל  הבריטי המנדט ממשלת בימי

ישראל. בארץ החקלאות לקידום

הניסיונות בתחנת הקרקע לחקר המעבדה של הקדשה טקס

קורא, - וולקני יצחק משמאל, רופין ארתור ברחובות. החקלאית

וייצמן וחיים ווקופ, ארתור משמאלו:

- וולקני מכון סמליל
על רבות שהשפיע מכון
החקלאות התפתחות

בישראל.
מפיץ הוא היום גם
החקלאות תורת את
המתקדמת, הישראלית

בעולם כולו.

וולקני יצחק
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כאשר מנהג: היה באיישישוק

את של אנשים עזבה קבוצה

לארץ לעלות כדי העיירה

העיירה אנשי היו ישראל,

רב בכבוד ללוותם באים

הגשר יד על מהם ולהפרד

מהעיירה. ביציאה

לארץ העולים
ישראל



וב-1890  הפרושים" ב"קיבוץ היה בחדר, למד מאיר

אוגנדה, עלה על הפולמוס ומשפרץ טעמו, שינה את

והצטרף לכובשי העבודה העברית. (1905) לישראל

מזכיר שימש בפתח-תקוה. חקלאי כפועל עבד

הישוב". הכשרת "חברת ומזכיר הא"י" "המשרד

ספרותית. פרסם לעבודה הפנאי שעות הקדיש את

בספרים שכונסו הארץ,  מחיי ורשימות  ציורים

"בימי "בחדר",  הארץ", מחיי "סיפורים הבאים: 

תרגם באר חפרנו". "הגלילה: גל", "מגל אל העלייה",

בשכנות בירושלים,  אלחריזי ברחוב חי גתה.  את

וחזר  ויתקין לכפר עבר וב-1942  ועקיבא, לרבקה

שאהב. האדמה לעבודת

מאיר אלעזרי וולקני (וילקנסקי) הסופר

שרה וארוסתו וילקנסקי מאיר ,1904

ב-1906  בארץ נישאו הם רובין;

החדשה: בתל-אביב, העיר וולקני (וילקנסקי) משפחת

שרה (שוכב), מרדכי  (כורעים), יצחק ובעלה לשמאל: שרה מימין

(לימים עציון) דרורה התינוקת עם שרה, ואשתו ואסתר, מאיר

מושב לרעיון הבסיס ממניחי היה וולקני יצחק

ושיבח טיפח החקלאיים בניסיונותיו  העובדים.

את 'המשק ויצר העופות ומשק משק החלב את

שעליה שהיה למעשה השיטה המשקית המעורב',

בן-שמן החוות כמנהל העובדים. מושבי ניבנו

ייסדו אשר מהאנשים חלק עבדו שבהן וחולדה,

הראשונים, העובדים  מושבי את יותר  מאוחר

מהבחינה הן  עליהם, מרובה השפעה לו  הייתה

האידיאולוגית. מהבחינה והן המקצועית

לייסוד וולקני של תרומתו
העובדים מושב

שהערבים  אמר יצחק וולקני: "...לחשוב בוועידת ראשי הישוב

ואנו נהריים לארם וללכת מקומם את לעזוב צריכים הפלחים
לא אפשר, גם היה לו אפשרי. בלתי זה מקומם פה, את נירש

אי-צדק." עושה הייתי

אי-צדק עושה הייתי לא

נשלח ישראלי,  הארץ  המשרד של חקלאות לענייני  כיועץ 

אליו. הצטרפה ההרפתקנית אחותו תל-חי. היא לתלחה, יצחק

שהוא תמיהה  הביע ויצחק חריט, יוסף את פגשו בתלחה 

ארבעה בחורים, חמישה הסביר שהם חריט שם. עובד לבדו

לכפר- יצחק עלה משם ביום... עובד ואחד בלילה שומרים

בצחוק פרץ  הלה קרול,  לאליעזר  כך  על וכשסיפר  גלעדי, 

זוג ורק ובלואים קרועים בגדים תל-חי "לבחורי והסביר:

הקרעים את  שלבשו הבחורים  ארבעת שלם.  אחד מכנסיים 
עצמם ישנים." ועשו למיטות קפצו התביישו מאחותך,

מכנסיים בתל-חי - זוג ביקור
לארבעה בחורים

אלהים  "קול וילקנסקי:  מאיר של ספר מתוך

פעם בראש התהלך כאשר המדרש, התהלך בבית
וכל וברקים, קולות נשמע מתוך  כאשר סיני. הר
נעשה הקדים ישראל ועם חרדה, כולה הארץ
רעד ורעד; עלי התרפק אביגדור לנשמע...
למרומי החלון בעד עינינו את נשאנו והרעידני.
ונראה החצות לרגע הנכוון הרוטטים. הכוכבים
ונבקש - נחרד? ולא - נירא ולא השמיים? בהבקע

נאחר?" ולא - וגאולה" "תורה יחזקאל - כפר בארץ השני ראשון במושב חריש
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סבא רבא של עקיבא, נקרא אף הוא עקיבא רבינוביץ והיה 

רב, ממשפחת רבנים בעיירה וישניבה, מקום הולדתם של 

ונחום  ת"א)  עיריית  (ראש  רבינוביץ  יהושע  פרס,  שמעון 

שנים  ונשיאו  העולמי  היהודי  הקונגרס  (ממייסדי  גולדמן 

רבות). 

של  אבא  רבינוביץ,  סבו, שמואל  שם  על  נקרא  שמואליק 

אביו עקיבא.

שמואל רבינוביץ הגיע מהעיירה סוויר לעיירה איישישוק 

שהתפרסמה בזכות לימוד התורה שבה. כנראה היה תלמיד 

הדיין  של  בתו  לרבקה  בשידוך  להינשא  זכה  אם  חכם 

המקומי ר' לייזר וילקנסקי. 

לאחר החתונה, שמואל המשיך ללמוד תורה, ואשתו רבקה 

פתחה חנות למכשירי ברזל לבית ולחקלאות עבור איכרי 

הסביבה.

משפחת אביו של עקיבא רבינוביץ (אבא של שמואליק)

בוישניבה  הבאים  הדורות  בני  של  מהמרשתת  תמונה 

רבינוביץ,  חיינה  משמאל:  עומדת  קרובים...   אולי   –

יושב באמצע: יהושע רבינוביץ

הורי עקיבא – שמואל ורבקה רבינוביץ – תמונה יחידה שלהם. 

יהודים  כי  התושבים,  ממרשם  עקיבא  השיג  התמונות  את 

דתיים לא נהגו להצטלם

ושימש  יפה,  יד  כתב  ובעל  מוכשר  היה  רבינוביץ  שמואל 

סיפר  עקיבא  חיים".  "החפץ  של  כמזכירו  ארוכה  תקופה 

מגדולי  והיה  חיים"  מ"החפץ  רבות  הושפע  שמואל  שאביו 

דעתו  את  תכופות  בבית  שמעו  ילדותם  בימי  מעריציו. 

הקובעת של "החפץ חיים". 

שמואל נפטר מרעב בתקופת מלחמת העולם הראשונה.

שמואל רבינוביץ - 
מזכיר של "החפץ חיים"

"החפץ חיים"

הספר  של  ראשונה  מהדורה 

"חפץ חיים", וילנה 1873.
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רבי ישראל מאיר הכוהן מראדין - הידוע  בכינויו: "החפץ חיים",  התגורר בעיירה ראדין הסמוכה 
לאיישישוק ולעיר וילנה שם הקים את  הישיבה המפורסמת "ישיבת ראדין" ועמד בראשה. בשנת 

1873 הוציא את ספרו הראשון: "חפץ חיים", העוסק בהלכות איסור לשון הרע. 
שהייתה  מכולת  בחנות  מצא  פרנסתו  ואת  רבנותו  על  שכר  לקבל  שלא  התעקש  חיים"  "החפץ 
היה  הוא  היהודית,  הקהילה  למען  פעילויותיו  שפע  בין  שם.  בעילום  ספריו  ובמכירת  בבעלותו 
תומך נלהב בהקמת רשת בתי הספר לבנות "בית יעקב". הוא סבר כי קביעת התלמוד לגבי נשים 
ולימוד תורה התייחסה לנסיבות מסוימות שאינן חלות עוד, וסבר שחלה חובה דתית להעניק 
לבנות חינוך יהודי. הפסק שלו התקבל, ובמזרח אירופה הוקמה רשת בתי ספר לבנות בשם "בית 

יעקב", מיסודה של שרה שנירר.
ספרו החשוב והנפוץ ביותר הוא "משנה ברורה", שהוציא בשישה כרכים. זהו חיבור הלכתי על 
סדר אורח חיים - שולחן ערוך, שמסכם את חידושי ההלכה בספרים שהתחברו אחרי השולחן 
ערוך, שעם השנים הפך לקודקס ההלכתי החשוב ביותר של הציבור האשכנזי (ובעל השפעה רבה 

גם על עדות המזרח).

"החפץ חיים"

בחילוקי  לפסוק  פעם  התקשה  דיין,  דער  לייזר  רב 

לעזרתו  פנה  הוא  אביהם.  נחלת  על  אחים  בין  דעות 

של "החפץ חיים" שחי בראדין, לא הרחק מאיישישוק. 

הצדדים  שני  טענות  את  ושמע  הגיע,  חיים"  "החפץ 

על  נשכב  הוא  האדמה".  את  נשאל  "עכשיו  ואמר: 

רב לייזר דער דיין 
ו"החפץ חיים"

במסע  השורשים של צאצאי איישישוק עם פרופ' יפה אליאך –

טקס זיכרון במצבה ליהודי איישישוק שנרצחו ולא זכו לקבר

 -  1923 לביתו,  מחוץ  חיים"  "החפץ 

תמונה נדירה

הקרקע והקשיב ואז קם ואמר: "שמעתי את האדמה והיא אומרת שהיא לא שייכת 

לאף אחד מכם, אלא אתם שניכם שייכים לה". 
יפה אליאך, שסיפרה את הסיפור הזה, (המוכר בעוד גרסאות), הוסיפה שלמרבה 

הצער שני האחים האלה היו בין קורבנות הנאצים באיישישוק, ולא זכו אפילו לד' 

אמות של קבר. 

הרבנית  ואשתו  וילקנסקי  אליעזר  הדיין  הרב  קברות 

נטמנו בבית   -  1914 ב  וילקנסקי אשר עלו לארץ  בתיה 

הקברות הישן ברחובות "מנוחה ונחלה"
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שמואל  של ביתם 1895 נשרף בשנת באיישישוק, הגדולה בשריפה

של תינוק אך לברוח, הספיקו וההורים הילדים רבינוביץ, ורבקה

אבל להצילו, נפשו ונכנס חרף שמואל בפנים. האב נותר המשפחה

כבר לא זאת גילה וכאשר תינוקו היא שבערה שכרית טעה לחשוב

ורבקה שמואל עברו הגדולה השריפה אחרי שוב. להיכנס יכול היה

שלמדו לצעירים שיעורים בהלכה התפרנס ממתן שמואל לוילנה,

ברבנות. להסמכה

לארץ בעלייה  וראה עברית, ודיבר  ידע  עקיבא, של אביו שמואל 

המשיח, בביאת ומאמין גדול ציון' 'חובב היה הוא עתידו. את ישראל

בעלייתו וראה ישראל לארץ מי שנסע כל בירך הציונות. לדעתו שזו

איחל נישואיו, שביום אליקים הרב ברכת של התגשמות עקיבא של

ספר פי על ישראל. בארץ לחופה בניו את להכניס יזכה כי לו,

הרב הרצוג. של סבו אליקים הרב היה הזיכרון לעיירה,

הגדולה בשריפה רבינוביץ משפחת

באיישישוק השואה
שהלכו ביהודים, קשות התנכלויות  החלו השנייה, העולם  מלחמת תחילת עם

שנת - תש"ב השנה ראש  בערב הגרמנים. על-ידי העיירה כיבוש  עם והחריפו

מזון ומים,  ללא המדרש, ובבתי בבית-הכנסת כ- 4000 יהודי העיירה רוכזו - 1941

להורג, כולם הוצאו יומיים, במשך הליטאים. על-ידי נבזזו ורכושם שבתיהם בעת

ליערות  לברוח  ניסו יהודים   500 כ- בעצמם. לחפור שאולצו לשוחות והושלכו

הנאצים ועוזריהם. על-ידי התורה ספר עם נשרף העיירה נורו. רב ורובם

הינוקא וחוני  ויולה,  מיריק דבורלה, עם ורחל,  שמואליק 

איישישוק מיהודי רבים ההרגה של בשדה מצבה על-יד –

שמואליק, של המטפחת יולה, בת עם - איישישוק ברחוב הראשי צאצאי

קבר לַאְרֶקה לחפור שאולץ רובקה הכובע השחור עם

באיישישוק, רבינוביץ משפחת בית

ב-1938 שם ביקורו בעת עקיבא ע"י צולם
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של עקיבא האחים והאחיות

של שמואליק. אבא עקיבא,
מקצועי ספר בבית למדו נפתלי, הצעיר אחיו עם יחד אליקים,
שמצא נייר פיסת כל על ועוד. ציור בעץ, פיסול כמו שונות אמנויות

דויד, עם יחד ב"בצלאל" ולמד לארץ עלה הוא מצייר. אליקים היה

הארץ את אליקים עזב שמואליק. של אימו רבקה רבינוביץ, של אחיה

ראה "חייו מעורבים בה. היו ששניהם קשה לפריז, (בעקבות פרשיה

סיים בצרפת .(CARMONIA באתר בקר" דוד  הצייר של  הסוערים

העולם ובמלחמת חרושת למטוסים, כטכנאי בבית ועבד מקצועי בי"ס

מנתח רופא ברנרד, היה הנאצים באושוויץ. בנו על ידי נרצח השנייה

"בוא, אראה הוא אמר: אותו כשביקרתי שמואליק: הֶאליֶזה. פלסטי של

של  ראש פסלי לי שם הראה למרתף, אותי מה אני עושה" ולקח לך
מההבדלים. מאוד התרשמתי הפלסטי. הניתוח ואחרי לפני

תורה  ללמוד גם התעקשה מילדותה, עברית לדבר התעקשה רחל, 

נישאה לא  היא לשיעורים.  להקשיב מיוחד אישור וקיבלה  בישיבה 

ידי על נרצחה רחל הבריאות. בקו  היה  שלא אהרון באחיה וטיפלה

בשואה. הליטאים

לעיירה הגרמנים כשנכנסו מאד. מוכשר צייר היה (ַאְרֶק'ה), אהרון 
מתבונתו מאישיותו, שהתרשם  המקום מפקד  עם התיידד הוא

(הוא הזה הצבעי 'אם ארקה: אמר שבו יום אותו עד ומכישרונותיו.

שלכם,  מנהיג להיות עבד כצבעי) יכול מסוים שבשלב התכוון להיטלר,

על  טוב.'  יותר זאת לעשות יכול בפריז מתנוססות שתמונותיי אני
כל לפני רב זמן ידי הגרמנים, על להורג במקום הוצא הוא אלה דבריו

מקורבנות היחיד הוא שארקה לדעת מעט מנחם אולי העיירה. אנשי

משלו.  לקבר שזכה העיירה,

מאיישישוק.  דוידסון יוסף דודו בן עם ב-1921 יחד ארצה עלה נפתלי,
דוידסון. יוסף של בת היא הראל, ציפקה

עקיבא של אח רבינוביץ – נפתלי
רבקה עבודה, לו  הייתה ולא  ארצה נפתלי  כשהגיע

עפרונות היא קנתה לתעסוקה. לו גיסתו, דאגה שהייתה

פורטרטים לצייר אותו והושיבה לציור מיוחדים

התמונות את  הגדיל  הוא המשפחה. של  הסבים  של

רב. וכישרון בדייקנות לו, שנתנה קטנים מצילומים

אחר ועקיבא, רבקה בבית תלויות היו אלה תמונות

בירושלים, שמואליק, אחות של הדסה, של בביתה כך

כרמון. בתיה בתה בבית והיום

ועבד טייח להיות נפתלי למד הגעתו אחר קצר זמן

כך אחר העבודה". ב"גדוד חבר היה רחובות, במושבה

ורבורג. כפר במושב וקנה משק חקלאי להיות החליט

בנות שתי חרוץ. מאוד והיה פרות בעיקר גידל הוא

שהייתה לאשתו, אמר וגליה. יום אחד אביבה לו: נולדו

שש, עד מארבע עבדתי היום "עד מיוחד, לחינוך מורה

עובר "אני ארבע", עד משש לעבוד החלטתי ומעכשיו
מוזמנת", והיא  את תרצי ואם שלי הפרות עם לקיבוץ

באה.

מוזאיקה מפעל בו שהיה ברנר, גבעת לקיבוץ עברו הם

יפה שם השתלב נפתלי  מוכשר  כאמן  (פסיפס).

מאוד. היו מבוקשות ועבודותיו

שהיה נפתלי, דוד  את מאוד מספר שאהב שמואליק

רפואיים טיפולים בגלל בירושלים לביתם הרבה מגיע

ואהב וצנוע,  חברותי, מאוד איש היה הוא שעבר. 

סיפורים. לספר

שמואליק, נולדו: של וסבתא סבא עקיבא, הורי רבינוביץ, לשמואל ורבקה

17

רבינוביץ אליקים

עקיבא של אח - רבינוביץ אליקים

אליקים של בנו - ברנרד

נפתלי וחנה רבינוביץ והבת אביבה

דשא גיל והנכד רבינוביץ עם הדסה וחנה נפתלי

צעיר בגיל שנפטרה גליה של בנה



רבינוביץ, נפתלי של מבנותיו אחת

הייתה רבינוביץ-וין אביבה ד"ר

רשות של הראשית המדענית

לקשר מומחית הטבע,  שמורות

בארץ לצמחיה קרקעות בין

להתנגד לא שבחרה ישראל,

,6 כביש לסלילת חבריה כרוב

אביבה על מראהו. להשפיע אלא

השאירה אך קשה, ממחלה נפטרה

בעיצוב השתאות מעורר חותם

.6 כביש לאורך הגינון

רבינוביץ אביבה ד"ר
ִוין  - 

קיבוץ חברת – רבינוביץ אביבה ד"ר

חוקרת, פלמ"חניקית, רועת-צאן, כברי,

בישראל. ראשית ושומרת טבע מדענית

 1997 לאיכות הסביבה פרס האו"ם כלת

לעולם הכלל מן  יוצאת תרומה  "על –

יותר" טוב

רבינוביץ עקיבא
בוילנה ב"חדר" מהלימוד מתוק זיכרון

עטף כיצד לי "זכור עקיבא: שכתב מהזיכרונות קטעים

גם  היה מלמד אותו למלמד."  והביאני בטלית אבי אותי
יין... מוכר

שבאמתחתו ישב ילד לידי האמידים. ילדי נמניתי על "...לא
וטעימות ארוכות סוכריות, חבילת תמיד הייתה מצויה
הסוכריות אליהן. בעל יצאה ונפשי בנייר מצויר... ועטופות
סוכריה כל בעד תשוקתי. לנצל את והחליט בתאוותי הבחין
פסוק, ואז פירוש של לו לומר הייתי לי, צריך שהיה נותן
הפסוק שפירושו של למלמד: 'רבי, נכון מצביע ואומר היה
נכון הדבר, אמנם כי מאשר היה כשהרבי וכך?' הוא כך זה
רואה, אתה 'הה, בקול: וקורא אלי ראשו את מפנה היה

הפירוש!'... שזהו לך אמרתי

לי! תהיה קומדיאנט
היה כשעוד עקיבא, שסבא במשפחה, מספרים

ידע  כבר שבליטא, בוילנה בחדר  7-8 בן ילד 

הידיים, על ללכת היטב... ידע וגם גמרא ללמוד

החדר. ילדי כל להטוטים לשמחת ולעשות לרקוד

מעשה כדי תוך נכנס הרבי אחת שפעם עד

בו  לי!?" והצליף תהיה (ליצן) "קומדיאנט וצעק:

בחגורה.

הידיים, על ללכת  הפסיק לא הוא  - עזר לא זה

הזאת והנטייה  זאת, לראות זכו הנכדים אפילו 

במשפחה. לרוץ ממשיכה

ב"חדר" לומדים הידייםילדים עומד על שמואליק של שניר נין אורי
הומור, ובעל שובב  עדיין  עקיבא,

בירושלים ברח' אלחריזי ביתו במרפסת

 - 6 כביש לצד ישראלית ארץ צמחייה

רבינוביץ אביבה ד"ר בהשראת
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עקיבא מצטרף ל"פועלי ציון"
של  הראשון  לוועד  נבחר  הצעיר  רבינוביץ  עקיבא 

צבי)  (בן  ינאית  רחל  עם  יחד  בוילנה  ציון"  "פועלי 

ויעקב זרובבל. 

כך כתב עקיבא על הגורמים לעלייתו ארצה: "הנאומים 

סיפורי חברים שחזרו מהארץ...  הציוניים ששמעתי... 
השיג  הנשק  את  נשק..."  בהחזקת  שחטאתי  החטא 
על  להגנה  התארגנו  וחבריו  הוא  כאשר   1905 בשנת 

נעצר  הוא  כך  על  אז.  שהיו  מהפוגרומים  היהודים 

וישב בכלא הרוסי, עד שהוא וחבריו שכנעו את ראש 

שרוצים  ציונים  אלא  מהפכנים  לא  שהם  הז'נדרמים 

להגיע לארץ ישראל.

אישור  שקיבל  הקבוצה  מבין  הראשון  היה  עקיבא 

יצחק  את  הרבה  אך מהערכתו  ישראל,  לארץ  לעלות 

ובצדק  כי סבר  לו את האישור,  בן צבי, החליט לתת 

שתרומתו למפעל הציוני הינה רבת ערך, וככל שיקדים 

לעלות לארץ - ייטב. 

שיצא  כדאי  כי  צבי  בן  את  הרוסים  הזהירו   בנוסף, 

מהר לפני שייעצר שוב. 

יצחק בן צבי

ועד "פועלי ציון" בוילנה (1907)

מימין עומדים: ש. שולמן, יעקב זרובבל, רחל ינאית,  

יושבים: משה ליב, ל. חייט, א. זיידשנור, מ. רובינשטיין, 

עקיבא רבינוביץ

1963- בן צבי, כיהן כנשיא השני של מדינת ישראל: בשנים:  יצחק   
.1952

הוועד  ונשיא  יו"ר  העבודה",  ו"אחדות  ציון"  "פועלי  ממייסדי 
הלאומי. 

בשנת 1907, בתקופת העלייה השנייה, עלה לארץ. 
נמנה עם מייסדי האירגונים: "השומר" ו"בר גיורא". 

ב-1918 נישא לרחל ינאית. לבני הזוג נולדו שני בנים – עמרם ועלי. 
הבן הצעיר, עלי, נהרג במלחמת השחרור בהגנה על קיבוץ בית קשת. 
שלישית,  לכהונה  ונבחר  רצופות  כהונות  שתי  כנשיא  כיהן  צבי  בן 
במהלכה נפטר. על פי בקשתו נקבר בקבר מן המניין בהר המנוחות 

בירושלים. 
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וביץ ומשפחתה נ רבי רבקה 
אימו של שמואליק, רבקה בקר, נולדה בוילקומיר, ובגיל שנתיים עברה עם משפחתה לעיר ִויְלָנה שבליטא. 

סבתא של רבקה, סבתא רבתא של שמואליק, הייתה קיילה רינגר, ילידת וילקומיר, אשר ילדה 

של  (סבתא  ריזה  הבת  להם:  ונולדו  מלץ,  למשה  נישאה  הודס  הודס.  שכונתה   - הדסה  את 

ֵלב.  שמואליק) ב 1845, והבן ְשֵכָנא כָּ

הודס התאלמנה בגיל צעיר, ופרנסה את בני ביתה בעזרת בית מלאכה לתפירה בו העסיקה 35 

תופרות, אשר הכינו בעבודת יד את כל המלתחה הנחוצה לחתנים וכלות, אף את תיקי התפילין 

והטליתות הן רקמו.

רייזה.  בתה  אצל  להתגורר  הודס  עברה  שוב,  והתאלמנה  שוב  שנישאה  לאחר  ארבעים,  בגיל 

ב-1910  נפטרה  הודס  (סבתא)  בובה 

בגיל 98. (על שמה נקראה הדסה אחות 

שמואליק, ועוד שלוש מבנות הדודות 

הדסה  גלעדי-שפורן,  הדסה  שלה: 

קוזלובסקי- והדסה  בקר-בוטקובסקי, 

אלוני). 

"הג'ינג'י"  געלער)  דער  (בערעל  בקר  בער 

רבקה מצד אביה מנחם מנדל.  – סבא של 

שם אישתו של בערל היה שיינה זלאטה.

מהפורטרטים שצייר נפתלי רבינוביץ – אח 

של עקיבא

מצד  רבקה  של  סבתא   - הודס  סבתא 

אימה רייזה

נישאה  שמואליק,  של  סבתו  רייזה 

יליד  בוילקומיר, למנחם מנדל בקר, 

1850, בנו של בער (דוב) בקר, יליד 

דער  "בערל  מכונה,  שהיה   ,1825

געלער" (ברל הצהוב - הג'ינג'י). 

שמואליק צוחק ואומר שאולי בגללו 

כשגידל פעם שפם - הוא היה ג'ינג'י, 

וייתכן שבזכותו נולד לו נין ג'ינג'י. 
ירש  שאולי  הנין   - השריונר  שניר  רון  עם  שמואליק 

את צבע השיער מהסבא של רבקה 

הרחוב בוילנה בו התגוררה משפחת בקר

20

רבקה בקר - נערה
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למנחם מנדל בקר, סבא של שמואליק, היה 

של  משפחתו  קרוב  היה  הוא  חשוב.  ייחוס 

מל"ל - משה לייב ליליינבלום.

של  ואשתו  הדודים,  בני  בין  חם  קשר  היה 

התפירה  לימודי  בעת  לרבקה,  סייעה  מל"ל 

באודיסה. 

שם הסרט ביו-טיוב: "טיול בארץ ישראל 1933". 

ההורים של רבקה בקר - סבא וסבתא של שמואליק

ההורים של רבקה בקר – רייזה (רויזע) ומנחם מנדל בקר, 

סבתא וסבא של שמואליק, גרו בוילנה.

התמונה צולמה כששמואליק היה תינוק

ליליינבלום נולד ב-1843  ובגיל חמש-עשרה התחתן עם 
הורי  לבית  חתונתו  אחרי  ועבר  שלוש-עשרה  בת  נערה 

אשתו בווילקומיר. לאחר מכן עבר לוילנה.
משה לייב ליליינבלום ראה אידאל בתיקון מצבו הרוחני 
 1869 בשנת  ההשכלה.  לתנועת  והצטרף  ישראל,  עם  של 
הגיע לאודיסה. הוא פחד ממה שהגדיר "רוח השרלטנות 
ראה  ליליינבלום  הלאום".  רוח  עמה  שנושאת  והכפירה 
בשינוי כלכלי וחברתי פתרון לעם ישראל. על מנת ליישם 
ליהודי  מושבות  לייסד  רעיונו  את  פיתח  שיטתו  את 
רוסיה. הפרעות שכונו "סופות בנגב" שינו את מגמתו של 
ליליינבלום והוא פנה לעסוק ביישוב בארץ ישראל. החל 
מ-1881 הצטרף לתנועת "חובבי ציון" והפיץ את הרעיון 
 1897 בבזל  הראשון  הציוני  הקונגרס  אחרי  הלאומי. 
הציונות  לשיטת  והתנגד  מעשי  לציוני  ליליינבלום  נעשה 

הרוחנית של אחד-העם.

משה לייב ליליינבלום
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של  (סבתא  רייזה  של  אחיה  כלב,  שכנא 

ושינו  לארה"ב,  היגרו  ומשפחתו,  שמואליק), 

את שמם ממלץ, למלצר ומלדוף. שכנא כלב הקים משפחה גדולה ומסועפת,  

עם חלקם נשמר קשר. אף הם מגלים כישרונות בציור ובזמרה.

יוסף יונה, בן של שכנא כלב, ביקר בארץ לראשונה ב-1933, ותיעד בסרט את 

בני המשפחה. הוא צילם בכפר גלעדי, בירושלים, בשייח' אבריק, בעטרות, 

ובראשון לציון. אותו סרט נדיר ויקר ערך עדיין שמור בידי המשפחה וגם 

זמין לציבור הרחב.

שכנא כלב

המל"ל

אשתו,  ברטה  מלצר,  יונה  רבינוביץ,  הדסה 

ורבקה רבינוביץ - בירושלים

משה לייב ליליינבלום



היה שמואליק,  של וסבא רבקה  של  אבא בקר, מנדל מנחם 

וכנסיות. כנסת בתי של קירות להפליא קישט אשר אומן צבע

הגוונים הכנת על וטורח מיוחדות, שבלונות מכין היה הוא

כשרונו, את גילה פרצ'בסקי הידוע שהגרף לאחר לצביעה.

ולא הרבים, וארמונותיו בתיו  קישוט  את בידיו מסר הוא

בבית. פרנסה חסרה

הראשון היהודי לצבע מנדל מנחם היה ארצה, כשעלה

מלאכתו עשה של צבעים. בה קואופרטיב והקים בירושלים,

עשירי מפותח. דמיון חוש בעל פרסקאות לצייר והיה לאומנות

אשר משועיה הבוכרים, ואחד רבה, עבודה סיפקו לו ירושלים

לקשט אותו שכר לכשיגיע, צדקנו משיח את לאכסן בית בנה

ספר. זהו בית המבנה. היום את

השכלה חילונית, בעל קנאי. לא אך מאוד, דתי מנדל היה מנחם

של וקריאה בכתיבה שלט והעברית, היידיש ידיעת ומלבד

עת). באותה נדיר שהיה (דבר ורוסית פולנית

בקר מנדל מנחם

בקר רייזה
של וסבתא רבקה של אימא בקר, רייזה

מאוד, דתייה אישה הייתה שמואליק,

בילדיה בטיפול הבית, משק בניהול עסקה

ובתפירה.

בלהקה ראשית כשחקנית נודעה בצעירותה

וכזמרת ה"ווילנער-טרופע",  מפורסמת 

בקולה מתברך היה אופרה בית שכל

ובהירות. גדולות עיניים בעלת הערב...

הקריירה הקריבה את ארצה היא בעלותה

אז של בירושלים  - שלה האומנותית

הורשתה אשה לא ואף קנאות דתית שלטה

כך בשמחות. לא גם קולה, את להשמיע

מעירה כרמון בתיה הנפלא. קולה נדם

דמיונו העשיר של מפרי שזו כנראה אגדה

עמנואל בקר...

מזמנה, גדול חלק ילדים. עשרה ילדה רייזה

הייתה היא לנזקקים. לעזרה הוקדש

דואגת ויתומות, יתומים ביתה אל אוספת

1926 - שהקים הצבעים וקואופרטיב מנדל מנחם
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וממשיכה זוג, ולבני לעבודה גם צרכיהם, לכל

קראו בבית משפחה. כבני אליהם להתייחס

והילדות והצעירות האלה, "הילדים לצעירים

אינגלאך מאמעס "די וביידיש: אימא",  של

המשיכה היא הזאת בפעילות מיידלאך". און
לארץ. שעלו לאחר בירושלים גם

רייזה "כשהסבתא בזיכרונותיו: כתב עקיבא

מנדלי סבא היה לירות, לכמה זקוקה הייתה
לה 'כשנותנים אמר: הוא נותן, ולא מתעקש
...אבל נמס'.  זה שלה הידיים בתוך אז  לירה
הולכים? לרבקהלה. לאן אז הייתה זקוקה, היא
אבל נותן, לא הוא שלך, אבא את מכירה 'את
את  מכניסה ורבקלה לירות.' ל-2  זקוקה אני
רייזה שסבתא יש להזכיר ונותנת. לכיס היד
לקניית או עצמה, בשביל לכסף נזקקה לא
הלוואות או צדקה  בשביל אלא  מצרכים,
מקבלת  שהייתה  מהכסף   90% לנזקקים.

לאחרים". מחלקת הייתה מסבא,

יהודיוף-חפץ בבית תקרה ציורי

בשכונת הבוכרים המכונה "הארמון",



שמואליק של של רבקה, דודים והאחים האחיות
קרביץ, לבית את ביילה נשא לאישה לימים הבכור, משה בקר,
(בוטקובסקי), הדסה עמנואל, שמואל,  אליעזר, להם: ונולדו

ילדים שלושה ועוד יגאל, (זלסקי), לאה יהודה, אבשלום,

שנפטרו.

משחפת. 20 בגיל נפטר אך !17 בגיל לרבנות הוסמך ניסן,

שנה. חצי בגיל נפטרה פרלה,

מראשי מקאלאראשי, גלעדי לישראל נישאה זלאטה, קיילה 
ילדים שלושה ועוד ונחמן. (שפורן) הדסה ילדיהם: "השומר",

שנפטרו.

(ברלינסקי),  הדסה  ילדיהם: רבינוביץ. לעקיבא  נשאה רבקה 
ושמואליק. יודקה

ויוחנן. יפתח כוכבת, גיורא, ילדיהם: זייד. לאלכסנדר נישאה ציפורה

פמה  (אלוני) הדסה ילדיהם: קוזלובסקי. למאיר נשאה אסתר  חיה
ומנחם.

בלידה. נפטר אפרים,

מאשתו הראשונה ילדים שני נולדו לו לארה"ב. את הארץ עזב יונה, דוד
ואלכס. דבורה מנחם, - סופי השנייה מאשתו ושלושה כהן, אסתר

חיים בארץ. ואלכס דבורה (אביעזר)

מדיפטריה. שנה לדוד, נפטרה בגיל תאומה אחות קריינה, שיינה

הצטיינו הגדולים הבנים ספר, בבית למדו לא ההם, הימים כמנהג הבנות,

ללמוד בגימנסיה. נשלח כבר דוד, הקטן והבן בלימודיהם בישיבה,

.1906 - בקר בוילנה משפחת

מנחם- מופיע בתמונה), לא צעצוע ועל כן בסוס לשחק התעקש הבכור (אביעזר משה ניסן בנו של מימין: רייזה, יושבים

של משה) (אשתו קרביץ לבית ביילה צפורה, רבקה, קיילה, דוד, אסתר, מימין: עומדים מנדל, משה.
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בקר בנות

ארבע בין והאופי האישיות הבדלי בלטו מילדות

הבנות.

חילקה  פעם טבעית. ומנהיגה אמיצה - שובבה, ציפורה
מהם לאכול אותם ושכנעה עיזים גללי השכונה לילדי

ישראל... מארץ זיתים הם שאלו באומרה

כשידה היא נרדמת אותה, מפחידים גדולים לא כלבים

בלקה. של הכלבה פיה בתוך

אין לה פי הבאר, עם בנים, קופצת על היא מתכתשת

מנוחה. דקה

אינה בשכונה מסוימות בנות של התנהגותן כאשר

ומארגנת מוסר  שירי כותבת היא בעיניה, חן  מוצאת

הבנות את להחזיר  כדי אותם לשיר האחרות  את

למוטב. הסוררות

וציפורה  קיילה חוש הומור. ובעלת ויפה - גבוהה קיילה
בדים. בחנות עובדות הנערות,

(נכדתה  בזמרה ומצטיינת לב, ושובת יפה - ילדה אסתר
אלוני...). מירי

מרוויחה  היא בגיל חמש ודייקנית. כבר - חרוצה רבקה
זוגות סריגת  משלימה היא  כאשר  ראשונות פרוטות 

היא שכרה את לבית. סמוך מלאכה בית עבור גרביים

מסבירה היא כאשר להאמין שמתקשה לאימה, מוסרת

לומר נהגה  רייזה סבתא הכסף. של מקורו מה  לה

זהב,  ידי  לה יש  - הענט"  גולדענע הָאט "זי לרבקה:

ביידיש.

1906 וילנה, - קיילה דוד, ציפורה, רבקה, אסתר, משמאל:
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ועקיבא. האחיות ארבע עליונה: שורה

זייד, יפתח  רבינוביץ, שמואליק נחמן גלעדי, לשמאל: מימין הדודים, יושבים בני

רבינוביץ שפורן, יודקה הדסה גלעדי בקר, יהודה אסתר וקיילה רבקה, מימין: ציפורה,



- הילדה רבקה
מכונות ומתקנת גרביים סורגת

גרביים לסריגת פשוטות מכונות היו תקופה שבאותה מספר עקיבא

מהמכונה להפיק הצליחה הילדה רבקה  בלבד. אחת דוגמא שהפיקו

גם היא תדיר,  מתקלקלת הייתה  והמכונה ומאחר  נוספות, דוגמאות 

אמרה: היא להן גם שתתקן ביקשו כשחברותיה אותה. לתקן למדה

הייתה  לעבוד" (העבודה זמן ולא אוכל אבזבז מוכנה, אבל בינתיים "אני
זוג רבקה תקבל תיקון כל שבעד הילדות  סיכמו לכך אי בקבלנות)

מוכנות. גרביים

מרבקה מבוגרות בחורות שאפילו מספרת רבקה של אחותה בקר, אסתר

העסק בעלי הפיקה. כפי שהיא גרביים בדוגמאות להפיק הצליחו לא

כדי איתם לבוא מרבקה וביקשו לאודסה עסקיהם את להרחיב החליטו

זאת הבטיחו תמורת בדוגמאות, גרביים לסרוג שם את הבחורות ללמד

את מלאה בה שנה, חצי לאחר אך מחוכים. לתפור אותה ללמד לה

ועליה פג, באודסה שלה השהות שרישיון לה הודיעו בהסכם, חלקה

לביתה. לשוב

ואשתו ליליינבלום לייב משה
לרבקה מסייעים –

דמות ידועה: מצד אביה, המשפחה קרוב של לביתו היא הגיעה לא ויתרה. רבקה

ניגשה למחרת קרה. אשר את ולאישתו לו וסיפרה ליליינבלום, לייב משה

התחייבותם. את מהם לכבד בעלי בית ותבעה אל אותם ליליינבלום גברת

וחנות מלאכה בית פותחת רבקה
15 משלה לפני גיל

בעיר ומחוכים בטן חגורות בתפירת התמחתה רבקה

שנה וכעבור ביותר, ומאתגר מורכב מקצוע אודיסה,

כמתמחה. גדול מלאכה בבית לעבוד והחלה לוילנה שבה

תורת את  גם ללמוד ביקשה שכאשר מספר עקיבא 

 5 עובדת כבר "אני הוותיקות: אחת לה אמרה הגיזרה,

לדעת?" כבר רוצה ואת זו, תורה לא למדתי ועוד שנים
שהעובדת הראשית בשעה אחד ויום ויתרה רבקה לא אך

באקראי כאילו שם עברה היא  גזרה, בהעתקת עסקה

הפטנט. את תפסה אחד וברגע

בית  בוילנה לפתוח אביה  לה  סייע פחות, או  15 בגיל

לגרף השייך  קומות שמונה בן בבניין וחנות, מלאכה 

עוד ובהדרגה שכרה בעצמה, עבדה פרצ'בסקי. בתחילה

ממנה. מבוגרות כולן בחורות, ועוד

בניין באותו שעבדו "הפקידות בזיכרונותיו: כתב עקיבא

מזמינות היו גנרלים, של נשים  קומות, שבע בן עצום
ושאלה: כזו פקידה אליה  נכנסה פעם,  מחוכים. אצלה
'את?!' אמרה 'אני'. רבקה: לה ענתה החנות?' 'איפה בעלת

כזה.'" דבר יתכן יהודים אצל 'רק לה, ירושביץ) יבגני (באדיבות 1910 באודסה, רחוב
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בוילנה נערה רבקה



בקר ורבקה רבינוביץ עקיבא
הציונית הפעילות במסגרת צעיר בגיל הכירו ורבקה עקיבא

ההם "בימים בזיכרונותיו: כתב עקיבא  בוילנה.  והמהפכנית

להתפשט "'פועלי-ציון' לה שקראו הגדולה התנועה התחילה
נכנסה אנחנו. רבקה גם נכנסנו הזאת הסביבה, ולתנועה בכל
חברים. מי של מפגש מקום שמשה שלה והחנות בכל הלהט
להגיד שלא ואפשר רבקה. משיג אצל היה להלוואה שהיה זקוק
מי שסתם אלא פתוחה, הייתה שלה היד כספים בענייני רק

אותה אצל רבקה." מוצא היה לנחמה, מר נפש וזקוק שהיה
משלה, חנות ובעלת  לגילה ובוגרת רצינית שהייתה  רבקה

ברשותה, שם שהתקיימה הציונית, לפעילות רבות סייעה

לשהות עליהם  שנאסר חברים פעם מדי בחנותה והלינה 

לעונש צפויה הייתה היא אותה תופסים היו לו בוילנה.

חמור.

שלטון  נגד מחתרתית בפעילות עקיבא כשנחשד ב-1906 

וסייעה בכלא אותו רבקה ביקרה לתקופה קצרה, ונאסר הצאר

לו.

לעתיד תכניות
היה כך לשם ישראל.  בארץ ביתם  את לבנות  תכננו ורבקה  עקיבא

הראשון היה עקיבא  התורכי. מהשלטון עליה להשיג אשרת עליהם

ויתר הוא את האשרה קבל כאשר אך כזה, לקבל אישור חבריו מבין

כדי שיעלה לארץ צבי, בן ליצחק מזויף דרכון עליה, וסידר בעזרתה

השנים. כל נשמרה ביניהם הידידות לפניו.

ולעלות לנצלה עקיבא הזדרז נוספת, עליה אשרת שהגיעה לאחר

המצליח בעסק להמשיך בוילנה תשאר רבקה כי החליטו ויחד ארצה,

שילמד כדי כסף,  לאהובה ותשלח וחזיות, מחוכים לתפירת  שלה

עברי. למורה ויהיה בירושלים, בסמינר

במלון  ביפו, העותומאני. השלטון ב-1908 בתקופת לארץ הגיע עקיבא

שביקר הידוע, הלפרין במיכאל פגש הוא בורוך חיים של המפורסם

את לשכנע שניסה הלה, העולים החלוצים. על רבות והשפיע בווילנה

היהודי הישוב את לחזק כדי בחשאי, נשק איתם להביא לארץ העולים

ולא נשק. חלות, אתו שתי הביא שעקיבא על כך תמיהה בארץ, הביע

יותר,  מאוחר קבל התשובה את התפלא, אותן?"  הבאת מה "לשם
החלות, על אתו  יחד לברך טובה, ברוח אותו הזמין עקיבא  כאשר

אקדח אקדחים.  שני עקיבא הסתיר שבתוכן התגלה, נבצעו וכשהן 

וההערכה הידידות לעצמו. שמר ושני הלפרין למיכאל נתן אחד

רבות. שנים נמשכה ביניהם, ההדדית

עקיבא עולה לארץ ישראל

לארץ עלייתו ערב רבינוביץ עקיבא

חלות לשבת
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צעירה נערה בקר רבקה

מאת הלפרין",  מיכאל של סיפורו - האריות מכלוב "הגיבור בספר 

עקיבא: של שמו מוזכר בהרחבה סיפור החלות, ואף ביבר, יהואש

עולים יפות פנים בסבר מקבל היה הוא ובנמלה. ביפו להסתובב הרבה מיכאל
שעמד לנסוע מרדכי, חברו את פגש אחד יום יכלתו. ככל להם שהגיעו ועוזר
ישראל כי ארץ בוילנה בשמי לחברים "מסור מיכאל, אמר "מרדכי", לרוסיה.
יקר מדי. מחירו נשק. לקנות כסף די אין בארץ לחברים נשק. זקוקה להרבה
הם ב-1905. עצמית להגנה ההתארגנות מימי 'כלים' נשארו בוילנה, ושם,

להביאם ארצה!" חייבים הופכין. לה שאין מונחים כאבן
מהם, אחד  בוילנה. ציון" מ"פועלי לחברים מיכאל דברי את העביר מרדכי 
ממנו.  להיפרד אל ביתו באו וחברות חברים לעלות לארץ. התכונן עקיבא שמו,
את להעביר כיצד לטכס עצה יחד ישבו כולם אקדחים טובים. שני הביאו הם
אמרה: במאפיה, החברות אחת שציפורה, עד וחשבו חשבו לארץ. ה"כלים"
תוך חלות?".... אל האקדחים את להכניס לא למה ופשוט. רעיון מצוין לי "יש
המפגש ידי עקיבא, על הכנת החלות, החבאתן את ממשיך ומתאר והסיפור

באקדחים. שנעשה הראשון והשימוש בארץ, מיכאל עם שלו
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אחת  הראשונה,  העלייה  מחלוצי  בחייו.  לאגדה  שהפך  איש  הלפרין  מיכאל 
בווילנא  נולד  בארץ,   הציוני  המפעל  בתולדות  ביותר  הססגוניות  הדמויות 
בשנת 1860. בן עשירים שנתפס לסוציאליזם ולמהפכה. איש חלום והרפתקה. 
בזבז הון על ניסיונות לתיקון חברתי ברוסיה. הצטרף ל"חובבי ציון" ובשנת 
1886 עלה לראשונה לארץ והתיישב בראשון לציון. כאן היה שותף בהקמת 
במאבק  ותמך  ישראל,  בארץ  הראשון  הפועלים  ארגון  הפועלים",  "אגודת 
האיכרים נגד פקידות הבארון רוטשילד. בשנת 1892-3 נסע לרוסיה ובשנת 
חקלאי  כפועל  ועבד  שונים  במקומות  התגלגל  כאן  ארצה.  ועלה  שב   1905

וכשומר…. היה ממייסדי המושבה נס ציונה.

נביא שבישר את הקמתו  כי ראה בהלפרין מעין  לימים  צבי, כתב  בן  יצחק   
של ארגון שמירה עברי. אנחנו, כתב בן צבי, הפכנו את חלומו למציאות. גם 
אלכסנדר זייד, שנמנה על חבורת המייסדים של "בר גיורא" ו"השומר", כתב 
בזיכרונותיו אודות חלקו של הלפרין בעיצוב דמותו ומסגרתו של "השומר", 
"רעיונותיו  השמירה.  וכיבוש  המרעה  כיבוש  העבודה,  כיבוש  על:  שהושתת 
במציאות,  להגשימם  שנוכל  מנת  על  עבורנו  מדי  גדולים  היו  הלפרין,  של 

אבל רוחו נשבה בינינו גם בלא שנזכיר אותה". 

מיכאל הלפרין

בבניית  אז  שעבדו  וחבריו,  למיכאל  הגיעה  שמועה   .1914 בקיץ  היה  זה 
הבניין של גימנסיה 'הרצליה' בתל אביב, כי ביפו התמקם לו קרקס ובו 
חיות טרף כמו אריות ונמרים. סיפרו שמגיעים לחזות בקרקס כל ראשי 
כמה  עוד  עם  ויחד  זאת  להחמיץ  שלא  החליט  מיכאל  התורכי.  הממשל 
פועלים הלכו ליפו, קנו כרטיסים והמתינו לצפות בהצגה הגדולה.  לאחר 
עמד  האריות  לכלוב  הקרקס  מנהל  נכנס  הטרף  חיות  של  הופעות  כמה 
כאן  מהיושבים  "למי  ושאל:  הקהל  אל  פנה  ואז  ויצא.  רגעים  כמה  שם 
אמיץ  אדם  ביניכם  יש  האם  האריות?  לכלוב  להיכנס  הלב   אומץ  יש 
שיעשה זאת?" ישבו שם כל הנכבדים, וכל השאבב, כל אחד עם שווארב 
(שפם) ענק שעושה כבוד לבעליו, אבל מכל הגיבורים האלה אף אחד לא 
קם.  ואז לפתע קם מיכאל הלפרין והודיע בקול רם: "אני נכנס לכלוב"! 
הוא ניגש בצעדים נמרצים למנהל הקרקס והודיע לו "הכנס אותי לכלוב 
וגם  מסביב  שישב  הגדול  ההמון  כל  לומר  יש  מה  מוכן".   אני  האריות 
את  פתח  המנהל  הזה.  היהודי  של  מההעזה  המומים  היו  הקרקס  מנהל 
הכלוב ומיכאל נכנס. אחד האריות התקרב אליו והשניים הסתכלו האחד 
בעיניו של השני. ואז הניף מיכאל את ידו הימנית וקרא בקול רם: "דויד 
מלך ישראל חי וקיים"! וכשהוא ממשיך להסתכל בעיניו של האריה שוב 
קידם  יצא  כשהוא  וקיים"!   חי  ישרואל  "עם  בקול:  וקרא  ידו  את  הניף 

אותו הקהל במחיאות כפיים סוערות. 

האנגלי  והצבא  צפונה  לסגת  התחילו  בארץ  התורכים  כאשר 
לתל  התקרב  אלנבי  הגנרל  של  בפיקודו 
את  הארץ  לצפון  התורכים  גירשו  אביב, 
והסביבה.  תקווה  פתח  אביב,  תל  תושבי 
הלפרין.  מיכאל  גם  היה  המגורשים  בין 
סיפרו שהוא צעד ברגל, יחף עם חפציו בידו 
 .1918 בקיץ  היה  זה  לצפת,  הגיע  ואיכשהו 
למרות מצבו הגופני הקשה וגילו, הוא ביקש 
החולים  בבית  כשומר  לעבודה  והתקבל 
מאוד  חלה  הוא  החורף  כשהתחיל  בצפת. 
לחברים  כשנודע  החולים...  בבית  ואושפז 
מ"השומר" שהתיישבו בכפר גלעדי על מצבו 
אותו  שסעדו  היחידים  היו  הם  מיכאל  של 
בחוליו. הם גם היו היחידים שזכרו לו חסד 
נעורים ובימים האחרונים של חייו הם לא עזבו את 
מיטתו וכשהוא נפטר הם הובילו את גופתו בעגלה 
בחורשת  במחניים  מיכאל  את  קברו  השומרניקים  למחניים. 

בורוכוב ובתלולית עפר סימנו את מקום הקבר. 
הם  גם  מיכאל  את  שקברו  והשומרניקים  שנים  עברו  בינתיים 
בי"ב כסלו  ידע היכן הקבר של מיכאל, שנפטר  ואיש לא  מתו 
אותר  רבות  שנים  לאחר  דצמבר.  בחודש   1919 בחורף  תר"פ, 

קברו והונחה עליו מצבה.

ככר מיכאל הלפרין בנס ציונה

מיכאל הלפרין בגוב האריות

שנותיו האחרונות ומותו 

מיכאל הלפרין

מגיע  היה  מיכאל 

טפולים  לקבל  לירושלים 

כל  ואחרי  טבעוניים, 

לבית  להגיע  נהג  טיפול 

לשתות  רבינוביץ  עקיבא 

כוס תה.

יום אחד לא הגיע, וכאשר 

השיב   - מדוע  נשאל 

צם  הוא  באב  שבתשעה 

 - "ָנרוְֹדִני"  שהוא  בגלל 

איש העם. 

נרודני



לירושלים עולה הוא ביפו והרפתקאות סכנות אחרי ב-1908. לארץ עלה עקיבא

בזיכרונותיו: וכותב

היו ביניהם יהודה. מדבר דרך גדי לעין והלכנו סמינריסטים כמה עם "נפגשתי
(הסופר)... בורלא ויהודה אבישר דוד

לעתיד, אשתי של אחיות שתי עם נפגשתי שם לסג'רה. לגליל, הלכתי משם
גוריון), (בן גרין  דוד את גם שם פגשתי (זייד)... וצפורה (גלעדי)  קיילה

עבודה. על לחשוב היה צריך שוחט... ומניה ישראל
ומשם תקוה לפתח הלכנו העבודה... ללשכת פנינו וילנאי בחור ועוד אני
שהחזיקה תבשיל בית מצאנו ציונה) (נס חנין' ל'ואדי הגענו לציון... לראשון
החבילה. חודשים נתפרדה שלושה כעבור פועלים... זקנה, קבוצת אישה אותו
היהודי הפועל כמעט נשארתי  הארץ... את עזבו ורבים  התפזרו החברה

לציון." לראשון עברתי היחידי...

אבל דווקא לציון ראשון של ביקב הייתה עקיבא על אהודה העבודה הפחות

שידע כמי וגם מעולה, כרקדן והתפרסם הנוער על ביותר אהוב היה הוא שם

במדרגות... כך ולרדת לטפס וגם ידיו על להלך

מה'מדרגות גם נפרדתי והמכירים, השמחות כל עם (לציון) ראשון את "עזבתי
בקבלנות. ניתנה העבודה בבן-שמן. בורות לחפור והלכתי הכנסת', בית של
שלושה היינו אז מעוקב... מטר בגודל בור בשביל בישליק היה חצי המחיר

ליום." גרוש 5 מ יעלה יותר לא שהאוכל מאמצים וזכורני שעשינו

ולרוחבה לאורכה בארץ משוטט עקיבא

ידיו, חביב הנוער על מהלך עקיבא רקדן מעולה,

בן מרדכי של  בפרדס ישראל בארץ בחקלאות עובד עקיבא לארץ, עלייתו לאחר  כשנה

ציונה רבין), נס של אמו כהן, רוזה של הדוד מימין, שלישי הכהן (עומד הלל
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משפחת בקר – משפחה ציונית
משפחת בקר הייתה ציונית, בני ובנות המשפחה עלו לארץ ישראל 

כל אחד בזמנו. 

משפחת בקר הפכה להיות משפחה רבת זכויות בארגון "השומר" 

ובתולדות "העלייה השנייה" בכלל. חלקים מסיפורם רחב היריעה 

יוזכרו בהמשך. 

משה בקר, האח הבכור הגיע ראשון לארץ. 

ב-1907 קנתה רבקה לה ולאחותה קיילה, כרטיסי הפלגה עם אנייה 

לארץ ישראל. אלא שאז התערב הבכור משה, שדעתו נחשבה מאוד 

במשפחה, והפציר ברבקה ואף שכנע אותה, להישאר עוד ולתמוך 

כלכלית בהורים. ומי קפצה על המציאה? ציפורה, שלא הייתה אז 

ציונית, אך הייתה הרפתקנית לא קטנה. היא תכננה להפליג לטיול 

לארץ ישראל והייתה בטוחה שתשוב אחר-כך לוילנה. 

וסמל  מופת  ולאשת  זייד  אלכסנדר  של  לאשתו  הייתה  לימים 

להתיישבות הציונית והחלוצית בארץ. 

ושלחה  בוילנה  שלה  התפירה  במפעל  בינתיים  המשיכה  רבקה 

מדי פעם כסף לאהובה עקיבא, מצפה שיכתוב לה על התקדמותו 

והיא  מכתבים  לה  החזיר  לא  הוא  לאכזבתה  ההוראה...  בלימודי 

החלה לדאוג. אימה רייזה, ראתה בצערה והחליטה לעשות מעשה 

- לנסוע עם רבקה לארץ ישראל ולחתן את השניים. 

וכך, שלוש שנים לאחר עליית עקיבא, ב-1910, עלו רייזה ורבקה. 

לוילנה.  תחזור  מכן  שלאחר  והצהירה  החתונה  את  הכינה  רייזה 

עקיבא מספר שהוא ידע מיד "שזה רק תירוץ אבל היא מכאן כבר 

לא תזוז". 

בהמשך עלו לארץ גם הסבא מנחם מנדל עם אסתר ודוד.

געגועים לאהוב ליבה

פעולה ראשונה שעשו בארץ, רייזה ורבקה, היתה שכירת חנות ברחוב 

עקיבא  לחתונה.  בהכנות  והחלו  ליפו  חזרו  כך  אחר  בירושלים.  יפו 

נקרא להתייצב מיד. לדברי עקיבא: ראשית כל קנתה רייזה פח גדול 

עם מלפפונים... יהודי וילנאי-יפואי ביקש שהחתונה תתקיים אצלו, 

בבית חרושת לגרביים, אך יצחק וילקנסקי ששמע על-כך, עמד על 

והוזמנו  חדרים  שני  עם  בבית  גר  הוא  שביפו.  בביתו  כך שיתחתנו 

שני תריסרים של אורחים. 

הכנות לחתונה

רבקה מתגעגעת לעקיבא

עקיבא כתב בזיכרונותיו: 

"...אני לא ידעתי מכל המתרחש... לא אמרו לי שמכינים חתונה... עמדתי 
וילקנסקי: 'מה אתה עושה פה?' פרצה  במשתלה ועבדתי. עברה אסתר 
'מי  החתונה שלך!'  פה? מחרתיים  עובד  אתה  אומרת  זאת  'מה  בצחוק: 
סידר את זה?' שאלתי. 'מה זאת אומרת, אימא של רבקה מסדרת. 'אחריה 
באו בזה אחר זה עם אותן השאלות: 'אנחנו לא מבינים אותך.' 'מה אתה 

עושה את עצמך לצחוק.' אבל אני אמרתי את זאת ברצינות גמורה.
אחרי יום קיבלתי מכתב ארוך שלא אעשה קונצים, חשבו מי יודע אולי לא 
ארצה ללכת לחופה: 'עזוב את העבודה ובוא קצת להצטחצח ולהסתרק 

- חתן סוף סוף.'"
של  רבה  קוק,  הרב  תר"ע.  אלול,  ג'  ב-7.9.1910,  ביפו  נערכה  החתונה 

יפו, השיא את בני הזוג ויוסף חיים ברנר שהיה אורח בחתונה נשא את 

הדרשה, וכפי המקובל גם תרם לקופת הפועלים הארץ ישראלית. 

החתונה
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תורני  חינוך  קיבל   10 גיל  עד  ב-1881.  באוקראינה  נולד  ברנר  חיים  יוסף 
ויצא לו שם כמתמיד וכעילוי. בהמשך הושפע מהשפע התרבותי סביבו, כתב 
ברנר הקדיש עתותיו  רבים.  לאור כתבי עת  וערך  יצירות ספרותיות  ופרסם 
להפצת השכלה והיה מרצה בתנ"ך, ציונות וסוציאליזם מטעם "צעירי ציון". 
גדודו  עם  רוסיה-יפאן עמד להישלח  פרוץ מלחמת  ועם  נלקח לצבא הרוסי 
והיה צפוי  לחזית במזרח הרחוק, אך ערק, נאסר על-ידי המשטרה הרוסית 
לעונש מוות; בסיוע ידידים נמלט לחוץ-לארץ. בשנת 1909 עלה לארץ ישראל 
לו  עמדו  לא  כוחותיו  אך  בורות;  כחופר  בחדרה  לעבוד  והחל  בעילום-שם, 
בכך, ואז עבר לירושלים. שם חיפש עבודה בסיתות ובבנייה, ומשלא מצא - 
נענה להזמנת מערכת "הפועל הצעיר" לבוא ולהצטרף אליהם. העובדה שלא 
עלה בידו לעבוד עבודה גופנית כפועל, גרמה לו צער רב. הוא השתדל לפחות 
את  להכיר  כדי  ברגל,  לרוב  במושבות,  סייר  ולכן  פועלים,  בחברת  להימצא 
אורח חיי היישוב. שם התוודע לא"ד גורדון והושפע השפעה עמוקה מהטפתו 
לחיי עבודה וטבע. חדרו הצר ביפו שימש בית-ועד רוחני לפועלים. ברנר קיים 
פעילות חברתית וספרותית ענפה ברחבי הארץ. בין השאר תרגם לעברית את 

יומני גליפולי של יוסף טרומפלדור. 
ביום השני למאורעות הדמים של מאי 1921 ביפו, נרצחו כמה מדיירי הבית 
בן  והניח   39 בן  היה  ברנר  חיים  יוסף  ביניהם.  וברנר  פורעים ערבים  על-ידי 

אחד, אורי-ניסן. 

י. ח. ברנר

חתונה מהאגדות
אגדה  שניר  מיריק  מספרת  ועקיבא  רבקה  של  החתונה  סיפור  בהשראת 

משפחתית על השתלשלות האירועים, בה מציאות ודמיון חופשי מתמזגים. 

אגדה   אותה  לפניכם  ושוב.  שוב  אותה  לשמוע  מבקשים  המשפחה  ילדי 

שגירסותיה רבות - בתמציתיות.

כשרבקה ואמה הגיעו לארץ בהפתעה, עקיבא לא ידע על כך. שליח נשלח 

למצוא את הבחור הצעיר ולהביאו לחופתו. הגיע השליח לפרדס על יד בן 

שמן, ומצא אותו חופר בחריצות גומות לעצי הדר. ניסה לשכנעו לבוא אתו 

כדי לפגוש בכלה צעירה שממתינה לו. עקיבא חשב בליבו - יפה שמנסים 

וסירב.  אהובתי,  רבקה  מלבד  אחת  לאף  אנשא  לא  אני  אולם  אותי,  לשדך 

השליח תחבל תחבולות, (שכן, אם יחזור בידיים ריקות לא יקבל תגמול על 

ודהר  והמנומנם  העייף  הבחור  לילה מאוחרת, קשר את  ובשעת  שליחותו) 

והחל  הכפות,  עקיבא  הגיעו התעורר  כאשר  לציון.  לראשון  סוסו  על   אתו 

להיאבק בניסיון להשתחרר מכבליו תוך שהוא צועק: "לא אנשא היום!" רבקה 

בשמלת הכלה שמעה את צעקותיו וחשבה שעקיבא כבר לא אוהב אותה ולא 

רוצה להינשא לה, הורידה את ההינומה מעל פניה והחלה למרר בבכי. ריחם 

גילה,  מולה  אז כשעמד  ורק  אותה,  לנחם  וניגש  הבוכייה  על הכלה  עקיבא 

שהיא רבקה אהובתו - והם נפלו זה בזרועות זו, והחתונה התקיימה כהלכתה, 

בשמחה רבה. 

י. ח. ברנר

"טווס הזהב בין נהר הפרת והחידקל" (ביאליק),

ציור של דויד בקר, דוד של שמואליק
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בזיכרונותיו: כתב עקיבא

בימים כי שמן, בן את עזבתי (1911) תרע"א שנת "בסוף
וכמשפחה מוילנה שהגיעה רבקה חברתי עם התחתנתי ההם

שם." להסתדר יכולנו לא
הייתה למורים, לסמינר להיכנס חשבתי ארצה "כשבאתי
זאת. לעשות ויכולתי להדריך,  לדבר, קצת תשוקה איזו לי
לסמינר. רוצה להיכנס שאתה 'שמענו ואמרו לי: חברים באו
להתיישב ישראל לארץ  באת אז היית... כבר  ישיבה-בוחר
על חזק, מהלך בחור עם עסק לנו יש הכיסא מחדש?... על
אל תשכחו 'אבל אמרתי לעבוד'...'נכון' מסוגל הידיים ואתה
ובירושלים חנות... פתחה ואשתי התחתנתי. בינתיים שאני

(בחקלאות)...'" עבודה אין

מורה? חקלאי? חייט?

להשתלב הוריו שקלו שמואליק, לדברי

ששלוש היכן  גלעדי, כפר בקיבוץ 

אך באותו זמן, היו אימא מאחיותיה של

בעיקר בירושלים, משכנם  קבעו לבסוף

מטבח בכפר-גלעדי היה שלא משום

רבקה. של הוריה עבור כשר

בתקופה במקצועה. לעבוד החלה רבקה

כרבקה מקצוע  בעלי עדיין היו לא  זאת

החלו רבים ולקוחות ובארץ, בירושלים

וילדים אנשים גם אך נשים, רובן להגיע,

רפואיות. לחגורות שנזקקו

חקלאית, עבודה לחפש המשיך עקיבא

ומיסיונרים כמרים עם בעסקים הסתבך

לאשתו אמר לבסוף עצות. אובד והיה

שאני מכיוון מכונה עוד "...קני רבקה:

היא  לך".  אעזור אני לתפור, יודע קצת
ומאז, בעומס ההקלה על מאד שמחה

של התפירה  בחנות כחייט לעבוד החל 

המשפחה.

לפרוץ סמוך נולדה הדסה הבכורה הבת

כשנתיים וחצי הראשונה. מלחמת העולם

יהודה. נולד הבן השני, מכן לאחר

בירושלים את משכנה רבינוביץ קובעת משפחת

חודשים חמישה בת הדסה
ויודקה הדסה

הכהן, הלל בן מרדכי  עומד  במרכז ,(1910) ישראל בארץ פועל עקיבא

תל-אביב ממייסדי וסופר עיתונאי נודע, ועסקים ציבור איש
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ויודקה הדסה



היה הראשונה, העולם מלחמת כשפרצה

לאזרחים להפוך הזרה האזרחות בעלי על

ומי מהארץ. מגורשים  להיות או  תורכיים,

כך לצבא. מיד גויס תורכי, אזרח שנעשה

תורכי. חייל היה שלוש שנים  לעקיבא. ארע

ברקע, מנגנת הייתה תזמורת הצבא, באימוני

התורכיות. מהמנגינות התפעל מאוד ועקיבא

את לשיר מאביו שלמד מספר שמואליק

(ומדגים). התורכי המרש

לדחוק האנגלים החלו כאשר המלחמה במהלך

לכיוון לסגת  החלו ואלה התורכים, רגלי  את

הלאומי הועד  מן הוראה התקבלה תורכיה, 

העותומאני בצבא היהודים החיילים לכל

אצל מסתור ועקיבא מצא ולהתחבא,  לערוק

ידי על מתגלה  שהיה עריק שמן. בבן  סבו

יראו למען ברחוב, תליה היה דינו התורכים

מדוקדק חיפוש מפני שחששה אימא ויראו.

של והתמונות המסמכים כל את לקחה בבית,

בהמשך, אבא השימוש. לבית אבא, והשליכה

הזה. על המעשה הנמהר מאוד הצר

התורכי מהצבא עריק

קקי" עם "שק דמיון: עם מציאות
הצעירים. המשפחה בני  על אהובה משפחתית  אגדה עוד

כיד והוסיפה הדסה, שסיפרה אמיתי אירוע על מבוססת

המקוצרת. פה בגרסתה מיריק. הדמיון

הוא התורכי, השלטון מפחד להסתתר נאלץ שעקיבא בעת

רעייתו, לרבקה עם שליח נאמן הודעה מעביר היה פעם מדי

יום ויודקה, הדסה, נולדו: שכבר ילדיו, שני ועם אתה וקובע

התארגנה רבקה הפעמים כאשר לפגישה. באחת ומקום ושעה

חמש, כבת והדסה עם יודקה הפעוט ברכבת, כזאת ליציאה

לא כיוון שרבקה חמור. קיבה קלקול ליודקה שיש  הסתבר

היו) לא (טלפונים נקבעה שכבר הפגישה את לבטל יכלה

כמובן (טיטולים חיתולי-בד של גדולה בכמות הצטיידה היא

עד "המלאים" החיתולים  את תשמור שבו ובשק  היו) לא

שאר את להטריד כדי שלא ותוכל לכבסם. הביתה שישובו

החיתולים ואכן האחרון, הקרון בקצה התיישבה הרכבת, נוסעי

בתחנה, ולא הרכבת, עצרה לפתע זה. אחר בזה "התמלאו"

כמובן הם חיפוש. עליה לערוך כדי עלו תורכיים וחיילים

כל ומזוודה, תיק כל ביסודיות, ובדקו הראשון, בקרון החלו

כמובן, האחרון. לעבר הקרון לאט וביסודיות, והתקדמו וארגז, סל

להסתיר... מה לו בכך שיש חשוד מראש היה שם שישב שמי

לא נחושים הילדים, ושני רבקה אל החיילים הגיעו אחרונים

על נפל ומבטם האוכל, בסל במזוודה, בתיק, חיטטו ריקם. לצאת

בצד. המונחת המוזרה החבילה

בערבית להם צעקה לשם, מתקרבים אותם שראתה הדסה

מה לגלות שלהם המוטיבציה את הגביר רק כמובן זה "לא!!!",

חבילה. באותה מוטמן

שצפוי ממה ליבה, בסתר נהנתה אפילו אולי דבר, אמרה לא רבקה

קישורי את  התירו כאשר בעלה. נפש את המחפשים לחיילים 

וחשדם מסביב, קשה  צחנה התפשטה אותה, ופתחו  החבילה,

הם וכדומה. נסתר לנשק מעולה, הסוואה להיות עשוי ריח גבר.

בריח עומדים בקושי וחיתול, חיתול  כל שפתחו עד ויתרו לא

מהרכבת בחיפזון וירדו הקרון, מן נמלטו שסיימו, וברגע הנורא,

עם והסיפור  בצחוק, פרצו והדסה רבקה צח. אוויר לנשום כדי 

נהג הקטר עד שאפילו לקרון, מקרון מנוסע לנוסע, הצחוק עברו

מצחוק. התפקע

בתקופה ירושלים-יפו, הרכבת מסילת חנוכת

1892 - התורכים) (שלטון העותומנית
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התורכי לצבא הקרואים ברשימת עקיבא



נסיגת של הביניים שבתקופת על-כך אביו, עקיבא מפי שמע שמואליק

שמע הלילות באחד במקום מסתור, שהה האנגלים, כאשר וכניסת התורכים

באופן שצעדו חיילים אלפי מאשנבי התריס וראה, הציץ הוא מאוד, מוזר רעש

היה מהשיעולים והמשונה הגדול הרעש יחפים. היו מהם חלק גדול מרושל,

"אקמק" ללחם הם התחננו שעלת. ואולי חולי שהיו מקוררים רבים חיילים של

לתורכיה. עד צעדו, הם כך בתורכית...

1917 ב- מן הארץ של התורכים צאתם

העולם מלחמת המשפחה בשנות עברה על מאד קשה תקופה

בדוחק, מאוד להיות המשיכה המשפחה פרנסת הראשונה,

ביומנה: כתבה הדסה המלחמה. שנות של הרעב אחרי גם

הביתה בבואי לימוד. שכר אביא כי המזכיר ממני ביקש "היום

נותן היה  בעצמו הוא כי לי ענה  הוא לאבא. זה את אמרתי 

כסף..." אין מרוויחים מה לעשות אבל לימוד, שכר

פרנסה בדוחק

האנגלים לארץ וכניסת התורכים צאת עקיבא לאחר

1917 חיילים תורכים בזמן הקרבות בעזה,

1917 ירושלים, ברחובות תורכים שבויים מובילים אוסטרלים פרשים
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ברשימת מופיעים דניאל אפל, שכנו וגם עקיבא

ירושלים עיריית בארכיון 'המתעתמנים'

הראשונה מלחה"ע לאחר ,1919 תרע"ט, משנת עתון קטע



תמיד ידעו וללינה, לאוכל שנזקקו וחברים משפחה בני

עבורם. פתוח ועקיבא רבקה של שהבית

בזיכרונותיו: עקיבא כותב

רוגוב. משפחת הייתה היה פתוח שהבית כמה לעד "דוגמא
ל-2  כמעט מגיע היה גובהו ענק, אדם היה המשפחה ראש
מובן אבל לישון, קרובות לעיתים אלינו בא היה הוא מטר.
אומרת, הייתה  (רבקה) אמא אז דחוסות, היו שהמיטות 
עוד היה  ואפשר ארוך היה השולחן השולחן. את נפתח 
השולחן. לילות אצלנו על ישן היה אותו והאיש הזה להאריך
בלינה, והיה לו רק מסתפק היה לא שהוא אבל מובן מאליו

תיאבון..." גם
לנו אין לו ואמרנו אלינו בא  היה שמישהו קרה לא עוד
של מההורים גם  היא הזאת שהירושה לציין ויש  מקום...

שלי..." מההורים וגם רבקה

השולחן על מיטה

רבים ואורחים בקר משפחת התגוררו נוטרדם, למנזר הצמוד הזה, בבניין

1918-1921 בשנים:

רבינוביץ ועקיבא רבקה
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בקר משה הדוד
בארץ. מודרני בקר הראשון שפיתח משק היהודי היה משה

משה טוב. בהר גולדברג י"ל המעשי הציוני בחוות זה היה

העדר אחר מעקב  לנהל הראשון היה החווה, על  שהופקד

שמו החלב. תנובת את ולהעלות הבקר את להשביח במטרה

קנו ישראל אפילו במקוה כי עד למרחוק, ָקר נודע הבָּ ֶמֶשק של

ֶעגלות. אצלו

הכנרת. גדות על במג'דלה כותנה בגידול ניסיונות עשה גם משה

ניתן צאצאיו את כשופט. כיהן בה לציון בראשון התיישב הוא

האגרוף... ועל זירת בכרם, בפרדס, למצוא היה

הכנרתמשה בקר שליד מימין) בחוות הנסיונות (שני בקר משה

בקר בילה בלהה



בקר דויד
של רבקה וחברו הצעיר של היה האח יונה בקר דויד

בחול ציורים לשרטט דויד אהב בווילנא אליקים.

"אנטוקולסקי". לאומנויות ספר בבית למד וכשגדל

ראשוני עם נמנה ודויד ארצה עלתה המשפחה

והתפרסם הגיע לארה"ב "בצלאל". בנדודיו תלמידי

היהודי בעולם העוסק ייחודי, סגנון בעל כצייר

הרבות ביצירותיו ובעמקות, ברגישות ומבטא

בני של והצער התלאות  התרבות, את  והמגוונות,

עמו.

קשה  דויד ואליקים בפרשייה 1914 הסתבכו בשנת

בקר  דויד  חזר  ב-1920  הארץ. מן לברוח ונאלצו

בתקופת שש שנים. של אחרי היעדרות לירושלים

רבינוביץ. משפחת בבית התגורר הוא בארץ שהייתו

נוטרדאם. מנזר שעל-יד בדירה

CARMONIA באתר מתוארת הסוערת חייו פרשת - בקר בקרדויד דויד הקטן בארץ ישראל", ציור של "החמור

בקר דויד של ציור בווילנא", "כלייזמער
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נתן זוגה בן עם דבורה בארץ: חיים בקר דויד מילדי שניים

התכתב חייו כל אוויס. זוגו בת עם בקר ואלכס אביעזר,

זכה שוב לא אליהם, אך והתגעגע משפחתו בארץ דויד עם

לראותם.

בקר דויד
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נפתלי רבינוביץ
[וישנבה]

עקיבא רבינוביץ
[וישנבה]

נפתלי רבינוביץ
[סוויר]

שמואל רבינוביץ
[איישישוק]

***רבקה וילקנסקי 
[איישישוק]

ניספתה בשואה

רחל
ניספתה בשואה

אהרון
ניספה בשואה

אליקים
ניספה בשואה

[פריז]

עקיבא רבינוביץ
נישא לרבקה בקר

נפתלי
[גבעת ברנר]

***רבקה וילקנסקי 
נישאה לשמואל

 רבינוביץ

אליעזר הדיין וילקנסקי
[איישישוק]

אשתו השנייהאשתו הראשונה
בתיה אלטשול
 בת דב ושיינה

מרדכי
וילקנסקי

מאיר
 וילקנסקי

יצחק
 וולקני

שרה-
פבזנר

יוכבדסון

לאה
נפטרה 
בצעירותה

אסתר
גולדברג

דינה
נישאה לאלחנן 

דוידסון

מושה
 (בת בכורה)

נישאה ליצחק 
קפלינסקי

נינה
אין צאצאים, 

ניספו

נולדו:
בת - נפטרה בילדות,

ברנרד רובי

ראה פירוט 
בהמשך

נולדו:
אביבה, גליה

עץ משפחה - עקיבא רבינוביץ -
אבא של שמואליק

עץ משפחתה 
מפורט בהמשך
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 הדסה (הודעס)
[וילנה]

משה מלץ 

רייזה

קיילה רינגר

שכנא כלב
נישא לאטל

[ארה"ב]

מנחם מנדל בקר

ניסן
נפטר בצעירותו

דויד בקר
נישא לאסתר 

כהן, ואח"כ
 לסופי[ארה"ב]

אסתר
נישאה למאיר
קוזלובסקי
[גבעתיים]

ציפורה 
נישאה

 לאלכסנדר זייד
[גבעות זייד]

קיילה 
נישאה לישראל

גלעדי
[כפר גלעדי]

משה בקר
 נישא לביילה

(קרביץ)
[ראשון לציון]

רבקה
 נישאה לעקיבא

רבינוביץ
[ירושלים,
כפר גלעדי]

רבקה
(בקר)

רבינוביץ

עקיבא
רבינוביץ

הדסה
 נישאה לנפתלי 

ברלינסקי

יהודה
 נישא לבינה 

טחור

שמואליק
 נישא לרחל 

סגל

נולדו:
טל,
און

נולדו:
עוזי,
בתיה

לשמואליק ורחל נולדו: 
מיריק, רותי ז"ל, 

סמדר ז"ל, אהרון, 
עירית, איתן,

 דידי ז"ל, יעל, גדי

נולדו:
ג'זף, סאם, דוד, נתן, ליאון, רוז, בקי

דב בקר (בערל דער 
געלער) 

שיינה - 
זלאטה

מאשתו 
השנייה נולד:

משה 

מנישואיו לטמי
 נולדו:

דבורה, אורי

לרחל סגל וגידי קייך
נולד:
יואב

עץ משפחה - רבקה בקר - 
אמא של שמואליק
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והילדים הנשים פונו המאורעות בעקבות .(1920) תל-חי מאורעות לאחר בירושלים צולמה התמונה

בקר דויד וסבתא. ילדיהם והסבא עקיבא, רבקה, התגוררו בו שבטי ישראל ברחוב לבית והגיעו

המשפחה... ילדי לכל הבגדים את לממן דאגה רבקה מארה"ב. לביקור הגיע

,1920 ב- ורבקה עקיבא בבית שהתאכסנו משפחה בני
שמואליק הולדת לפני שנתיים

(זלסקי), בקר לאה גלעדי, הדסה (קוזלובסקי), בקר אסתר רבינוביץ, הדסה מימין:

זייד גיורא גלעדי, נחמן בקר, דויד רבינוביץ, יהודה זייד, כוכבת

השואה אחרי המשפחה
של רבקה בקר רבים מבני המשפחות

לארץ כמוהם עלו רבינוביץ  ועקיבא

מסועפות, משפחות פה הקימו ישראל,

ארץ ביישוב וחשוב פעיל חלק ולקחו

המדינה. ובהקמת ישראל,

לאמריקה שהיגרו משפחה בני כמה היו

שם. חיים רובם וצאצאיהן

באירופה נותרו אחרים, משפחה קרובי

השואה. את שרדו ולא

בקר דויד של ציור בעיירה, פוגרום

ושל המשפחות של  מלא פירוט

המשפחה בעצי לראות ניתן הנספים

.37,36 בעמ'

ונפתלי להדסה המשותפת המצבה על

- בעלה ברלינסקי

בני  הנספים שמות את ילדיהם  הוסיפו

משלהם. שלא זכו לקבר המשפחה,



39

רבינוביץ שמואליק

ילדּות
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הבתים והחנויות של משפחת רבקה ועקיבא רבינוביץ, בירושלים

1910 - חנות ראשונה - בית 1 - לאחר נישואי רבקה ועקיבא רבינוביץ, הם 
של  אוסטר  לגן  סמוך  הצירים",  "ועד  מול  יפו,  שער  ע"י  בית-חנות  שכרו 

היום. המקום שימש כחנות עבורם עד 1928 - זיכרונות רבים של שמואליק 

קשורים לחנות הראשונה. 

- בבניין הקונסוליה הצרפתית, בכניסה לכיכר ספרא.  בית 2   -  1912-1916
(לכל משפחה  רבים,  חדרים  יצאו  ממנו  ארוך,  אחד, שיצא ממסדרון  חדר 

- חדר). במקום היה מכון לטיפולים טבעיים (הבניין נהרס). בבית זה נולדו 

הדסה ויודקה.

בית 3 - ברח' שמעון בן שטח. במקום כיום מסעדה. (פעם:   -  1916-1917
מסעדת "הסה" ואח"כ מסעדת "יוסי פקין").

בית 4 - צמוד לכנסיית נוטרדם (שייך כיום לבית-חולים   - 1918-1921
(נדיר  שירותים  עם  גדולה  דירה  הייתה  זו  כמטבח).  ומשמש  הצרפתי 

באותם ימים). בדירה התגוררו הורי רבקה - רייזה ומנדלי, גם אח של 

רבקה דויד בקר, ואחותה אסתר שלמדה בבית הספר לאחיות "הדסה". 

לכאן הגיעו משפחות גלעדי וזייד כאשר עזבו זמנית את הגליל לאחר 

מאורעות תל-חי (1920). 

1921-1924 - בית 5 - רח' רבי עקיבא (של היום - מול החנייה והכניסה 
לבית הספר הניסויי). בית רעוע ומוזנח בחצר של בעלי הבית: אמילי 

ועיסא מרקוס. (נהרס) כאן נולד שמואליק. הסבים עברו אז לגור בדירה 

בשכונת "כרם".

1924-1926 - בית 6 - בשכונת "כרם", בבית "חנה גולדה", ע"י הסבתא 
וילנה". הדירה הייתה בקומה שנייה. מקום  "פליטי  והסבא שגרו בבתי 

העבודה היה מרוחק משם.

1926-1929 - בית 7 - ע"י בית ספר לאומנות "בצלאל" הישן. ברח' שמואל 
הנגיד, סמוך לבית האומנים. (הבניין נהרס). תקופה מסויימת גרה איתם 

גם אחות רבקה, אסתר קוזלובסקי, עם שני ילדיה הגדולים.

1928 - חנות שנייה - ברח' יפו 19, מול גן-העיר, בבניין הארמני.

1929-1936 - בית 8 - חנות גדולה ברח' יפו, מול כיכר ספרא וגן העיר. נבנתה 
מחיצה קטנה למטבחון ופינת רחצה. גרו ועבדו באותו מקום. 

1932 - במקביל נפתחה חנות בתל-אביב בנחלת בנימין אותה ניהלה הדסה. 
התוכנית הייתה לעבור לראשל"צ לעסוק בחקלאות... תאונה שעברה הדסה 

שבשה את התוכנית.

1936-1946 - חנות שלישית - בניין "סנסור" בן יהודה 2, עד לסגירת החנות.

בשני  רק  גרו  בהתחלה   .28 אלחריזי  רח'  רחביה,  בשכונת   -  9 בית   -  1936
החדרים האחוריים והשכירו את הקדמיים.

ציורים: נעמי בינור, נכדה של שמואליק
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השבת,  כניסת  לפני  קרתא  נטורי  צעקות  חצוצרות,  ונשיפת  צבאית  תזמורת  נגינת  כנסיות,  פעמוני  צליל 

ערבית של שוק, אנגלית בריטית, עברית מתחדשת, זמירות ותפילות בשלל שפות ונוסחים - כל זה נישא 

באוויר ירושלים בשנת 1922, השנה בה נולד שמואליק רבינוביץ. קולות אלו נחקקו בזיכרונו המוסיקלי. 

ומשלבים  ולאומיים,  אישיים  באירועים  משובץ  עשיר  עולם  מציירים  ילדותו  על  שמואליק  של  סיפוריו 

היכרות עם בני משפחתו הענפה ורבת הפעלים בהתחדשות הישוב, השולחת שורשיה לַעָבר רחוק. 

באותה תקופה המנדט הבריטי התבסס בארץ לאחר שהחליף את הממשל העות'מאני המובס. יהודי ארץ 

ישראל החלו להתאושש מיחסם הקשוח של התורכים, מהמחסור, הרעב והמחלות שהיו מנת חלקם. החלה 

התארגנות של היישוב, הוקמו מוסדות שעיצבו את דמותה של המדינה העתידה לקום, אך גם נכונו ימים 

רבים של מאבק לאומי שילך ויחריף.

על מראה  כבירת הארץ. אחת התקנות שהשפיעה  לראשונה  עליה  והכריזו  ירושלים  את  פיתחו  הבריטים 

העיר, חייבה לבנות בירושלים בתי אבן מסותתת. הם גם השקיעו בשיפור התחבורה, אם כי בינתיים ביומיום, 

כרכרות רתומות לסוס או זוג סוסים, שימשו כלי ההסעה העיקרי. האוטובוס שהיה חידוש מהפכני, הכיל רק 

עד עשרה נוסעים, החמור עדיין שימש מדי פעם בתור "טאקסי" זמין, ושמואליק - הוא חשק באופניים. 

סיפוריו לוקחים אותנו לטיול ברחובות השכונה, אל בית הספר בו למד, ומגלים את יסודות החינוך עליהם 

גדל בבית ומחוצה לו. 

לשמואליק לשון של מספר סיפורים הסוחפת את המאזין למקום ולזמן בו אירעו הדברים, אליהן מתווסף 

תבלין של הומור, "פואנטה", ובין כל אלה נשאר לשומע מרווח לדמיין ולהשלים את הסיפור בעצמו. 
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הבית בו שמואליק נולד

כשנה לפני הלידה של שמואליק עברה משפחת רבינוביץ לבית 

קטן בן קומה אחת ברחוב עקיבא. שם הם גרו בשנים: -1921

1924 יחד עם בעלי הבית, עיסא ואמילי מורקוס, ערבים נוצרים 

ללא ילדים. ביתם שכן בחצר יפה ומטופחת עם וורדים ריחניים 

מדי  אשר  וטעימים,  עסיסיים  פירות  אפרסקים שהבשיל  ועץ 

איור מהסיפור "מעשה בחבית"  

- קדיה מולודובסקי 

הדסה, האחות הבכורה, נולדה בנר שביעי של חנוכה תרע"ד - 1913 

ונקראה על שם סבתה של רבקה, סבתא הודס. 

יהודה - יהודקה/יודקה, נולד בחשוון - שנת 1915. 

 1922  - תרפ"ב  תמוז  בב'  נולד  הזקונים,  בן  שמואליק,   - שמואל 

ונקרא על שם אבא של עקיבא, הרב שמואל רבינוביץ. 

ילדי רבקה ועקיבא

אולי כדאי שאתאר לכם במקצת את הבית שגרנו 

בו אז. בעלי הבית היו נוצרים, לאשה קראו ֶאִמילי 

- אשה שמנה ותמיד זוללת בקצב מרטוני. לבעלה 

קראו עיסה מורקוס שהיה ציד מעולה בעזרת כלבו 

הקטור ותמיד שיכור כלוט. (מדי פעם היה מביא לנו 

צפורים צלויות וקורא ליהודק'ה: "יהודה תעל קּול 

פייגאלע"). חצר הבית היתה יפהפיה עם עצי פרי 

בעקר אפרסקים, ושושנים אדומות עם ריח ניחוח 

שעד היום נדמה שאני מרגישה את ריחם. הבית של 

"בעלי הבית" היה גדול ומרווח לפי המושגים של אז 

עם משרתת צמודה יום ולילה ושכן שהיה צייר.

לעומת זאת הדירה שאנחנו גרנו בה היתה כנראה 

מחסן או דירה למשרתים. היו בה 2 חדרים קטנים 

וחשוכים, קירות עקומים, לחדר אחד היה חלון 

קטן שפנה לחצר הראשית ולידו דלת עץ רעועה, 

לחדר השני שהיה חשוך לגמרי היה כביכול גם חלון 

קטן שפנה לחצר פנימית שהיתה כאילו מוקפת 

בחומה גבוהה באמצעה בור מים. ליד החלון דפקו 

כמה קרשים, מין פינה ללא גג שהיתה צריכה לשמש 

כמטבח אבל לא השיגה את מטרתה. בית השימוש 

היה בחוץ בחצר הראשית קרוב לשושנים, ג'ורה 

שדמתה לבתי השימוש של כפר גלעדי לפני 40 שנה.

הריהוט בבית היה עוד פחות קיבוצי. בחדר הגדול 

עמדו 2 מיטות ברזל עם הרבה כרים וכסתות ששימשו 

את כל המשפחה. אני זוכרת רק אותנו שלשת הילדים 

שוכבים במיטות כשגיגיות כביסה גדולות מפח,  

עומדות עלינו ומקוות את מי הגשם שחדרו דרך 

התיקרה. אני זוכרת את אמא ישנה או שוכבת במיטה 

אבל את אבא איני זוכרת ישן. הוא היה קם מוקדם 

מדליק את הפרימוס, עושה לנו קקאו ומכין אוכל. 

הקטור, שבעליו  כלב בשם  היה  הבית  לבעלי  לילדים.  הוצעו  פעם 

היה יוצא אתו מדי פעם לצייד... 

הבית שהושכר למשפחת רבינוביץ, היה מבנה רעוע שעמד באותה 

הגשמים.  מי  את  לאגור  כדי  גיגיות  והניחו  הגג,  דלף  בחורף  חצר. 

בחורף היו מניחים בקבוקי זכוכית עם מים חמים במיטות הילדים.

הדסה, יודקה ושמואליק

מצאנו שתאריך הלידה הלועזי של שמואליק הוא: 28 ליוני (באותו 

תאריך נולדו בהמשך: מיריק ורותי).

כך כתבה על הבית הדסה אחותו של שמואליק
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סיפרו לי ששבועות ספורים לפני לידתי, אמי נדרסה ע"י 

משאית צבאית אנגלית. זה קרה בזמן שליוותה את אחי 

יודקה לבית הספר. 

בעודה חוצה את הרחוב, שמעה רעש משאית מתקרבת, 

וכשהבחינה שיודקה בן ה 5 נותר בצד השני של הרחוב, 

מהרה לחזור אליו ואז נפגעה. 

במשפחה הייתה דאגה גדולה לגורל העובר, כלומר; לי.

תאונה בהריון

קטע מרחוב יפו, שנות העשרים. חומת העיר העתיקה מבצבצת מאחורי החנויות בצד שמאל, 

היום קטע זה אינו בנוי 

אמא שלנו הלכה באותו בוקר לפתוח את החנות. 

ביד אחת החזיקה בידו של יהודק'ה (שלא הלך 

באותו יום לגן הילדים) ובידה השנייה נשאה סל 

נצרים גדול ובו אוכל לכל היום ובקבוק מזכוכית 

ובו מי שתיה (אני כבר למדתי בביה"ס).

כשעמדה לחצות את הכביש מול החנות נחלץ 

יהודק'ה מידה ועבר לצד השני וכבר עמד 

לחזור אליה כשלפתע הגיח אוטו צבאי דוהר, 

אמא חששה שמא האוטו יפגע ביהודק'ה ורצה 

לקראתו, הספיקה להגיע אליו ולדחוף אותו 

אל המדרכה אולם אותה הפיל האוטו הצבאי 

וגלגליו עברו מעל לביטנה. בקבוק המים נשבר 

וגרם לחתכים עמוקים בידיה ולהגבלת התנועה 

באצבעותיה במשך שנים. 

יהודק'ה נאחז בה בכל כוחותיו והקים צרחות 

(כפי שספרו) עד לב השמים ולא היתה ברירה 

אלא לקחת גם אותו לבית החולים. 

הרשו לי להרגיעכם ולאמור ששמואליק לא 

נפגע בתאונה זו.  

כך כתבה הדסה על התאונה
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אמי עבדה בחנות כאשר תקפו עליה צירי הלידה, מוקדם 

מן הצפוי. רייזה בקר, אימא שלה - חזרה מקניות בשוק 

יולדות,  וראתה מיד שמאוחר מדי לטלטל אותה לבית 

ליילד  החלה  ידיה,  את  לרחוץ  שהספיקה  מבלי  ואכן, 

ויצאתי  והסתבך  התארך  הלידה  שתהליך  אלא  אותה. 

רבת  רייזה  סבתא  צווארי.  סביב  כרוך  הטבור  חבל  עם 

והחדות  הגדולות  המספריים  את  לקחה  התושייה, 

גזרה את חבל הטבור  וחזיות,  ששמשו להכנת מחוכים 

והתחלתי לנשום. על אף שאינני זוכר כמובן את הלידה 

שלי - הסיפור הזה כבר הפך בי לתמונה חיה. 

מהמגירות  באחת  היום  עד  שמורות  מספריים  אותן 

עדיין  הן  ללדת...  פה  תכרע  שמישהי  למקרה  בביתנו, 

חדות מאוד ומפליאות לגזור.

סיפור הלידה

שמואליק עם המספריים המקוריות

כך תיארה הדסה את הלידה 

המיילדת יצחקי הקימה את אגודת המילדות העבריות

בימים ההם האמהות היו משתדלות להסתיר את הריונן, ע"כ הילדים הגדולים 

יותר לא היו מודעים לעובדה ולא היו מתעוררות אצלם בעיות ושאלות ואף לא 

ציפיות. 

אמא שלנו היתה מתעטפת בשכמיה כחולה גדולה ורחבה ורק בסוף הריונה 

הרגשתי בשינוי. כשבועיים או שלושה לפני הלידה גילה לנו אבא שאמא עומדת 

ללדת אח או אחות וכי ייתכן ויום אחד נקום ולא נמצא אותם, לאמור את אמא 

ואבא בבית, שלא ניבהל ונחכה עד שהוא יחזור. 

ואכן כך התרחש כפי שאבא צפה. בלילה הם יצאו לביה"ח "רוטשילד" (השם 

הקודם ל"הדסה"), שם היתה אמא רשומה ללידה. יש לציין שללדת בביה"ח היה 

חידוש בשביל אמא. יהודק'ה ואני נולדנו בעזרת המיילדת יצחקי בבית (גרנו אז 

בנטור היל אנשלטלט, ליד מגרש הרוסים, אח"כ זה היה בית הקונסול הצרפתי, 

נדמה לי עד "מלחמת העצמאות"). 

סיפור הלידה היה כאמור יוצא דופן. אמא-סבתא רבקה ידעה לשאת כאבים 

בדממה ע"כ הסיקו הרופאים שהיא הקדימה לבוא אליהם ואמרו לה ללכת 

הביתה ולחזור רק כעבור 3 ימים. אולם אמא הרגישה שהלידה עומדת להתרחש 

כל רגע. ע"כ חיכו רק לאשמורת הראשונה, שכרו כרכרה רתומה ל-2 סוסים 

ְנִג'י - עגלון שהיה לו שוט ארוך לדרבון הסוסים  ֶיה עם ַאַרבַּ (בערבית ַאַרבִּ

מלפנים ולהרביץ אחורה לילדים שהיו נתלים מאחורי העגלה ותופסים טרמפ 

בלי רשות). בכרכרה זו הגיעו לביתם של סבתא רייזה וסבא מנדל, הורי אמא 

רבקה. מאחר והיה אז יום ששי, אבא-סבא עקיבא רץ להביא את המיילדת 

יצחקי. בינתיים חזרה סבתא רייזה מהשוק וידיה שחורות מן הפחמים שקנתה 

להסיק בהם את הכיריים של השבת. 

כשראתה את בתה, אמא-סבתא רבקה, עומדת ליד הדלת כולה כואבת ונבוכה 

בקשה ממנה לשכב במיטה, אולם אמא רבקה סרבה מחשש שמא תלד בטרם 

תגיע המיילדת. סבתא רייזה הרגיעה אותה ואמרה לה שהיא בקיאה בנושא 

וכבר נכחה בלידות, רחצה ידיה לקחה מספריים, חממה מים, ואכן כשרק 

שכבה במיטה החלה הלידה. סבתא רייזה נטלה את התינוק, חתכה את הטבור 

במספרים המוחלדים אך התינוק לא בכה. צוארו היה מכורך במעין מעי שחנק 

אותו ופניו היו כחולות. 

אמא רבקה חרדה מן השקט ושאלה בבהלה מה קורה. אך סבתא רייזה לא 

אבדה עשתונותיה, הסירה מעליו את המעי וחבל הטבור, סטרה פעמיים על 

לחייו (אלה היו 2 הסטירות הראשונות בחייו ואולי גם האחרונות עד היום) 

וכשמרביצים בוכים. 

ככה יצא לאויר העולם אחינו אביכם וסבא שלכם שמואליק. 
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שלוש  גיל  עד  שינקתי  לי  סיפרו 

ערביה.  מינקת  של  הנדיבה  בעזרתה 

אולי זו הסיבה שאהבתי מאוד ללקק 

בילדותי גלידה ערבית... 

לא פלא שהלידה התמשכה ולא הייתה קלה. נולדתי במשקל 

5 ק"ג! 

מאחר ונולדתי בבית, לא הייתה לי תעודת לידה. עם זאת ידוע 

שהתאריך היה: ב' תמוז תרפ"ב - כי כך כתב אבי עקיבא בשולי 

הפרשה של אותו שבוע - פרשת קורח.

יניקה

כך הגיבה הדסה על סיפור המינקת

הפטרת פרשת קורח, בה נולד שמואליק (שמואל א פרק י"א, 

יד עד פרק י"ב כב).

ם,  ׁש שָׁ ל; ּוְנַחדֵּ ְלגָּ מּוֵאל ֶאל-ָהָעם, ְלכּו ְוֵנְלָכה ַהגִּ יד ַוּיֹאֶמר שְׁ

אּול  ם ֶאת-שָׁ ל, ַויְַּמִלכּו שָׁ ְלגָּ לּוָכה.  טו ַויְֵּלכּו ָכל-ָהָעם ַהגִּ ַהמְּ

ָלִמים, ִלְפֵני ְיהָוה;  ם ְזָבִחים שְׁ חּו-שָׁ ְזבְּ ל, ַויִּ ְלגָּ גִּ ִלְפֵני ְיהָוה בַּ

ָרֵאל, ַעד-ְמאֹד. י ִישְׂ אּול ְוָכל-ַאְנשֵׁ ם שָׁ ַמח שָׁ שְׂ ַויִּ

י ְבקְֹלֶכם, ְלכֹל  ַמְעתִּ ָרֵאל, ִהנֵּה שָׁ ל-ִישְׂ מּוֵאל, ֶאל-כָּ א ַוּיֹאֶמר שְׁ

ֶלְך  ה ִהנֵּה ַהמֶּ ם ִלי; ָוַאְמִליְך ֲעֵליֶכם, ֶמֶלְך.  ב ְוַעתָּ ר-ֲאַמְרתֶּ ֲאשֶׁ

ֶכם; ַוֲאִני  י, ּוָבַני, ִהנָּם ִאתְּ ְבתִּ י ָושַׂ ְך ִלְפֵניֶכם, ַוֲאִני ָזַקְנתִּ ִמְתַהלֵּ

ֻעַרי ַעד-ַהּיוֹם ַהזֶּה.  י ִלְפֵניֶכם, ִמנְּ ְכתִּ ִהְתַהלַּ

גלידה ערבית

אם ברצונכם בכל זאת לדעת מנין באה 

המעשיה על המינקת הערביה, אומר 

לכם את הגירסה שאני שמעתי מפי בני 

הדודים שלנו - בקר: נושא הסיפור הוא 

עמנואל, שהיה שובב גדול בילדותו, 

ודומה בתכונותיו לישמעאל בן הגר 

- אשת אברהם אבינו.

כשמשפחתו גרה בהרטוב היה 

הבית מלא בערביות  ובערבים 

ואגב, גם באווזים ובכלבים 

שלכולם קרא בשם: "המן", 

בתוך כל הערב הרב הזה, 

יצר לו עמנואל 

קשרים עם מינקת 

ערביה, והסיפור 

ממשיך  כפי  

שהלבישוהו על 

שמואליק...

שמואליק "כעס" עלי קצת על שהגבתי ב"לא נכון" על הסיפור 

שהוא ינק שלש שנים מערביה.

לו אמא ואבא - סבתא וסבא - רבקה ועקיבא היו שומעים את 

המעשיה, בודאי היו נעלבים מאד ומתקוממים. אמא ואבא, בעקרון, 

לא הכניסו ערביה לעזרה (הם לא קנו דבר אצל ערבי אם אפשר 

היה להשיגו אצל יהודים גם אם שלמו לו עשרת מונים יותר) 

ולמינקת אמא לא היתה זקוקה. את הילדים היניקה עד גיל שנה 

או קצת יותר. אבל דוקא שמואליק נגמל מרצונו החופשי בגיל 8 

חדשים. וכ'כ למה, כי באותו זמן אמא חלתה, אולי בשפעת, והיה 

לה חום גבוה, ובהיות לו לשמואליק חוש ריח מפותח מאד (אולי 

החליט כבר אז לשמור על דיאטה) לא הצליחו לשכנעו לינוק ועברו 

למזון אחר שקראו לו "ְגַלְקסוֹ" - זו היתה מין אבקת חלב מלא 

שהגיעה מארה"ב שהיו מערבבים אותה בתוך מים. קנו למטרה זו 

גם בקבוק בצורת חצי קשת (לא מפלסטיק כמובן) מזכוכית עבה 

שהיו עליה כל מיני קווים ומספרים מצד אחד, הבקבוק היה נתון 

בתוך פיטמה של גומי ובצד השני סגור ע"י שסתום של גומי שהיה 

נפתח כדי למלא את הבקבוק. 

בסה"כ שמואליק נהנה מאד מן השינוי ובעיקר נדמה לי נהננו 

יהודק'ה ואני. אנחנו הייו שותפים גדולים ל"גלקסו" בכל עת מצוא. 

היינו עומדים מאחורי הפרגוד שהיה בחנות הקטנה של אמא ואבא 

(החנות שהיתה ליד "גן העיר") והיינו טובלים קצות אצבעותינו 

לתוך הקופסה ומלקקים. אני חושבת שטעם הגלקסו עדיין לא פג 

מעל לשוננו. 
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החנות הראשונה של הוריי הייתה על יד החומה של ירושלים, קרוב מאוד לרחוב 

יפו, על הרחוב שיורד לשער שכם. החנות היתה סמוכה לעיריית ירושלים שראש 

העיר שלה היה ערבי: נשאשיבי.

כיוון שהיה מותר לי להיות רק בקרבת החנות, אימא יצרה לי מהקופסאות  בהן 

ארזה סחורה - עגלה...   וגם בובה שהייתה עשויה מבד של החנות. 

אלה היו קופסאות מלבניות מקרטון בהן היא הייתה אורזת את חגורות הבטן 

המוכנות. אימא הייתה לוקחת קופסה כזאת, עושה חתך בערך בשליש, ומקפלת 

בתשעים מעלות. כך יצרה מראה של עגלת ילדים. לגלגלים שימשו סלילי העץ 

ציר  הייתה שמה  העגלה  האחורי של  בחלק  החוטים.  גולגלו  הריקים שעליהם 

קבוע וָמקדימה ציר מסתובב שיכולתי לכוון עם חוטים. 

הסעתי את העגלה הזאת עם בובות בחוץ על המדרכות וזה משך הרבה תשומת 

שהייתי  כך  אימא,  של  הפירמה  של  חותמת  הייתה  כמובן  הקופסה  על  לב. 

פרסומת מהלכת.  

הדסה סיפרה שאימא רבקה הייתה מכינה צעצועים לילדים בעצמה. להדסה: 

בובות עם בגדים ובתי בובות עם רהיטים קטנים. לשמואליק: עגלות שאפשר 

היה להסיע אותן. 

צעצועים, סיפורי לילה טוב ונשיקות

היה זה מין בית מלאכה זעיר לחגורות בטן ומחוכים. עמדו בו 2 מכונות 

תפירה בצד ימין. לרוחב החנות (שכולה היתה ד' על ד') עמד שולחן ארוך 

וצר (60-70 ס"מ על 2 מטר ורבע) שהיה מכוסה מכל צדדיו בקרשים ע'כ 

שימש גם כמקום איחסון לסחורה. 

על השולחן היו גוזרים את הבד, מציגים לקונים את הסחורה וכן עמד עליו 

מין לול קטן לילדים שבו היה עומד לפי התור כל ילד של רבקה ועקיבא, 

שעדיין לא ידע ללכת כדבעי. 

ללול הזה הם קראו "ְסַטַיְלֶקה" השם נגזר מהמילה עמידה ברוסית. 

לפני השינה אימא הייתה מספרת לילדיה סיפורים שהמציאה על מלכים ומלכות, 

עם מוסר השכל. כיוון שהייתה מותשת מן העבודה, לא פעם נרדמה תוך כדי 

והייתה  הפסיקה,  היכן  לדעת  ביקשה  אותה  מעירים  היו  כשהילדים  סיפור. 

ממשיכה את הסיפור.

נשיקות וחיבוקים לא היו בבית, אחד העקרונות של אנשי העלייה השנייה היה 

לא לפנק את הילדים. גם סבתא רייזה לא הייתה מנשקת, אולי גם בגלל הפחד 

ממחלות. אם נשקו, זה היה רק במצח. הדסה זוכרת שלילה אחד רבקה נשקה 

אותה, והיא בכתה כל הלילה מרוב התרגשות.

רבקה והדסה

זיכרונותיו של פעוט מהחנות הראשונה

עגלת בובות שרבקה בנתה לשמואליק הקטן - מאריזות 

הסחורה של החנות, שרטוט - שמואליק וגדי

כך כתבה הדסה על החנות

רבקה והדסה בבגרותן
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בביתנו, כמו בבתי אבן רבים באותה תקופה, השאירו קיר 

והגיע  מדרגות,  בצורת  מעלה,  כלפי  ופחת  שהלך  אבנים 

על  בעתיד  להקל  במטרה  השנייה,  הקומה  לתחילת  עד 

גרם מדרגות עליו  נוצר מעין  כך  נוספת.  בניה של קומה 

אפשר היה לטפס ולהציץ דרך החלון אל תוך הבית שלנו 

בקומה השנייה. 

זכור לי לילה אחד מפחיד, בו ראיתי ממיטתי פרצוף של 

איש זר מציץ מאותו חלון. עד היום איני יודע אם היה זה 

חלום, דמיון, או מציאות. 

מי מציץ מהחלון?
קטע ממפת שכונות בירושלים, 1922-1923

ה 
 גולד

תי
ב

כך כתבה הדסה על הבית בשכונת כרם

גרנו אז כבר בדירה טובה יותר אצל "חנה גולדה". בדירה 

חדשה בת 2 חדרים עם תיקרות מצוירות והעיקר בקומה שניה 

שיש לעלות אליה במדרגות. מרפסת משותפת וגזוזטרא קטנה 

פרטית מצד צפון. המטבח בגודל של מטר על מטר בחוץ, 

והשירותים למטה לפי המתכונת הישנה. ללא בור מים. אבל 

לעומת זאת היה אי שם ברז "מי מעין" קראו לזה שהיו עומדים 

שעות על שעות בתור לקבל מים, ומקבלים תמורת פיתקא גם 

פחמים. עכ'פ בעיני זכורה דירה זו לטובה כי היתה בשכונה 

יהודית קרובה לסבתא רייזה, היו לי שם יותר חברות והיא גם 

היתה קרובה יותר לביה"ס.   

הבית בשכונת כרם 
בשנים בהן גרה משפחת רבינוביץ בשכונת "כרם", הדירה הייתה בקומה שנייה 

מנדל  רבקה  של  ההורים  למטה.  ושירותים  קטן  מטבחון  חדרים,  שני  והכילה 

ורייזה בקר גרו בבית הסמוך, כנראה בבתי "פליטי וילנה". באותה תקופה נסע 

עקיבא ביוזמת אחיו אליקים לפריז ועבד שם שלושה חודשים בבית חרושת. 

הבית הראשון שאני זוכר, היה בשכונת "כרם", שם גרנו בשכירות בדירה בקומה 

השנייה. קראו לו "בית חנה גולדה", על שם בעלת הבית. בתי השכונה היו רובם 

גרנו  ואנחנו  דופן, בעל שתי קומות  יוצא  היה  גרנו  בו  בעלי קומה אחת. הבית 

למעלה. הדסה ספרה לי  שהתלהבה מאוד מכך שיש לבית שתי קומות, והייתה 

עולה ויורדת במדרגות ללא הרף...

זיכרונות ראשונים

        עריסת שמואליק, 

עברה בירושה לעוזי, הבן של הדסה, כאן שוכב בה עוזי התינוק...

זו הייתה למעשה העגלה של הדסה, יודקה ושמואליק, ללא גלגלים

'בית חבשוש' מהיפים בשכונת כרם, עומד מוזנח

ספר "קטנטניים" של מיריק
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ציור מהספר "יש ים בירושלים" - שכתבה מיריק בהשראת 

אותו אירוע, והקדישה לשמואליק בן השמונים

ערכנו  לארץ,  עקיבא  אבי  לעליית  שנה   90 לכבוד   - ב-1996 

טיול שורשים משפחתי עם הילדים והנכדים והגענו לרחוב של 

ילדותי בשכונת "כרם".

השתנה  כמובן  פתוח,  ומרחב  שדות  עם  שגבל  אז,  של  הנוף 

כאשר  אולם  רבים,  ומבנים  סואנים  כבישים  והתמלא  לגמרי 

שראיתי  לי  נדמה  חדשים,  קומות  רבי  מבנים  שני  בין  הצצתי 

את הבית הישן שלנו עומד מבויש מאחוריהם, ממש כפי שהיה 

זכור לי. 

טיול שורשים

הנביאים,  רחוב  בפינת  טיול,  מאותו  בתמונה  ים,  רון,  יקים,  רם,  הנינים 

שתלויה על הקיר בבית של רחל ושמואליק

כבישים לא היו עדיין, רק דרכים. בחורף השכונה 

הייתה מלאה שלוליות מים גדולות, שאף פעם לא 

יכולת לדעת מה עומקן?  

יום אחד זכיתי לשמחתי במגפיים שחורים נוצצים 

וחדשים. לא הרבה ילדים זכו לכך. אמי סיפרה לי 

וכשחזרתי הביתה  יצאתי לחגוג בשלוליות,  שמיד 

אותי:  שאלה  היא  בוץ  מלאים  החדשים  ומגפיי 

(ביידיש)  לה:  ועניתי  רטובים?"  הגרביים  "למה 

"איך הָאב געשוויצט"... (בעברית) "אני הזעתי"... 

יש ים בירושלים

שמואליק פעוט 

הנינים פריה וטוביה טובלים בשלולית

יקים בירן טועם בוץ

בתיה: מסלול טיול השורשים כלל: 
-בית הקברות ברחובות אצל קברו 

של לייזר הדיין.
-חוות בן שמן שעקיבא עבד בה.

-נוחם, מוזיאון לתולדות הרטוב. 
-אחדים מבתי המשפחה בירושלים.

-"יד בן צבי", צפייה בסרט של מלצר.
- סיום בבית ברחוב אלחריזי 28. 
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תמונות, בי נחקקה ילדות מוקדמת, אשר של תקופה, מאותה

היו ירושלים של  החולדות  בחולדה. מעשה לי  זכור  תמונות,

כה בעיר ששוכן למי כיאה במיוחד, וחכמות גדולות כנראה

ידי ממלכודת על ששוחררה חולדה ראיתי עיני מיוחסת. במו

כאשר ברורה.  הייתה  "המשחרר" החתול של הכוונה  חתול. 

וזומם אחריה  שעוקב בחתול המשוחררת החולדה הבחינה 

וחולדות, לעכברים לעשות נבראו שחתולים מה לה לעשות

מאיימים. מבטים ושלחה לעברו הסתובבה היא

ממשיכה הענקית החולדה בעוד מקומו, על קפא החתול

אליו, מסתובבת  מתקרב שהוא  פעם  ובכל ממנו להתרחק 

כברת עוד לברוח שלו כדי הבהלה ומנצלת את מולו, מזדקפת

דרך.

ונעלמה מסתור  שמצאה עד ושוב, שוב החולדה עשתה  כך

האמיצה. את החולדה בלבי ועודדתי שם עמדתי ואני מעיניו.

החולדה האמיצה

עגול פתיל עם גדול, נפט בתנור חיממו שלנו הבית את

נעים בחום הבית התמלא אותו ומשהדליקו בנפט טבול

האוויר את ייבשה שהאש כיוון הבוער... הנפט בריח וגם

מים. עם על התנור קומקום הניחו בבית,

סביבו, כולנו יושבים היינו של ירושלים, הקרים בימים

סוכר. קוביות עם תה ושותים מתחממים

חם בית

של שמואליק נכדה בינור, נעמי ציור: שמואליק, - והילד החולדה, החתול

וטוביה פרייה משפחתית. למסורת היה עכברים שחרור

בדרך - במלכודת שנתפס זעיר  ועכבר דוד עם יחד

יד חיבת ציון לשחרר אותו ב"שדה העכברים" על

שעורר סמובר היה לסבי

התפעלותי. את

רוסי כלי  הוא  סמובר 

מים להרתחת מסורתי

ההסקה חמה.  לשתייה 

פחמים באמצעות נעשתה

הריח את למנוע וכדי

מרתיח היה הוא בבית

בחוץ. אותו

באותם ימים שתיית התה

פולחן. הייתה

סמובר

נפט תנור
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ניסו  וכולם  ביידיש)   - הזקונים  (בן  ה"מזיניק"  הייתי  במשפחתי 

לפנק אותי. אני לא כל כך נתתי את עצמי. הוריי היו עסוקים מאוד 

לקחה  שנים,  בתשע  ממני  גדולה  שהייתה  הדסה,  ואחותי  בחנות 

חלק נכבד בגידולי וחינוכי. זה התבטא בכך שהתלוויתי אליה לכל 

להשתעשע  מאוד  שנהנו  חברותיה  אצל  לביקורים  כולל  מקום, 

איתי.

שמואליק  את  לקחה  איך  רבות  פעמים  ספרה  הדסה  בתיה: 

לפעולות ב"הצופים" מחוסר ברירה עד שנאלצה לעזוב.

בעלת  גם  שהייתה  הדסה,  של  יופייה  על  מעידים  הצילומים 

כישרונות רבים, ביניהם ציור.

הקבצנים  היו  שישי  בימי 

והקבצניות עוברים בין החנויות 

כדי לקבל צדקה,

מביניהם  בוחרת  הייתה  הדסה 

נותן  היה  ואבא  ציורית,  דמות 

לאותו קבצן, או לאותה קבצנית 

עוד מטבע, כדי שיסכימו לשבת 

ולשמש לה מודל. 

הדסה אחותי

הדסה הציירת

הדסה, נערה נבונה, טובת לב ויפת מראה

ציור של אחת הקבצניות - הדסה

שמואליק עם הדסה אחותו

מיומנה של הדסה 

...בבית -כרגיל  לא היה שום איש. את מפתח הדלת 

מצאתי באיזו פינה נסתרת וכך נכנסתי . הצצתי דרך 

החלון והנה אחיי הולכים - זה מהגן זה מבית הספר. 

אני חיכיתי לבואם כדי שנוכל לאכול יחד. לאחר רגעים 

מספר כבר ישב אחי הקטן על ברכיי ואני האכלתיו.
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בהשפעת היה זה  שאולי אומרת בתה (בתיה הלבן. לצבע מיוחדת חיבה הייתה  להדסה

לבנה). בחליפה לבוש לבית הספר תמיד שהגיע דבוסיס, עליה, מר והנערץ האהוב המורה

היא משמחת. הפתעה בחנות, מאוד העסוקים להוריה להכין הדסה הילדה החליטה אחד, יום

עם עתיקים רהיטים ואפילו ארונות, מיטות, הבית, רהיטי כל את וצבעה לבן צבע השיגה

מאוחרת, והייתה לילה בשעת של ההורים צפתה לשובם היא מאוד נרגשת פיתוחים מעץ.

כשההורים ואכזבתה הפתעתה רבה הייתה מה ולציון לשבח. להתפעלותם שתזכה משוכנעת

ברהיטים. והפגיעה היוזמה על מאוד עליה וכעסו כסיד החווירו

לצבע הלבן. ושמרה אמונים לציירת ופסלת חובבת הייתה הדסה ברבות הימים

בירושלים ילדותם בבית ושמואליק הדסה

הצבעית הדסה

מפיה מיריק. שמעה הדסה. של זיכרון ילדות
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פרנסה

היות ואמי הייתה תופרת מקצועית בעלת ידע שהיה שמור למתי 

ניסיון לתפירת מחוכים, חגורות רפואיות,  ורבת  מעט, מומחית 

ומתפרה ברחוב  חנות  והוריי פתחו  וכד', התפתח העסק  חזיות 

יפו, בלב ירושלים, מול גן העיר וסמוך לעירייה. 

עבודת העיצוב של גזרות למחוך, באופן שיתאימו למבנה הגוף 

במדויק, דרשה חוש טכני גבוה ודמיון מפותח. 

חנות  הייתה  מהם  הרחק  שלא  הדסה  מפי  ספרה  בתיה 

כי  יותר מבוקשת,  הייתה  דומה, אך תוצרתה של רבקה 

כדי  ריפוד  והוסיפה  לגוף  מוצר  כל  להתאים  ידעה  היא 

שיהיה נוח ללבישה. במיוחד דאגה לילדים נכים שנזקקו 

לחגורות רפואיות.

לדבריה, עקיבא אביהם, השתוקק להיות מורה. הוא אף 

בלימודים  מאוד  הצטיין  למורים,  בסמינר  ללמוד  החל 

ביקוש  שהיה  כיוון  אך  מוריו.  של  רבה  להערכה  וזכה 

לתוצרת של אשתו, הוא למד ממנה את המקצוע וסייע 

לה בכל. הוא לא אהב את העבודה בחנות, אך דבק בה 

בשל מסירותו לאשתו וילדיו.

בתיה: הדסה אמי סיפרה שהיו נשים שביקשו שדווקא 

עקיבא ייקח להן מידות... ההורים חזרו וסיפרו על ערביה 

אחת שלא רצתה שאף אחד אחר ייקח לה מידות חוץ ממנו 

וגם ידעו לצטט אותה שאמרה: "תעאל! שוף אל תּוֶחס" 

("בוא תראה את הישבן" - תוחס = ישבן באידיש).

ההורים, רבקה ועקיבא רבינוביץ

מחוך צרפתי 

רבקה בפתח החנות ברחוב יפו מול גן העיר

מתוך עתון "דאר היום" (1931) תחת הכותרת:

"התעשיה הארץ-ישראלית"
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מסוריה, אפילו לקוחות אליה והגיעו למרחוק יצא אמי של שמעה

הירדנית, המלוכה משפחת נשות היו קבועים לקוחות וירדן. עירק

אישית: בהתאמה תחתון להזמין לעצמן ביגוד פעם מדי מגיעות שהיו

לוודא כדי  ביניהן שמחבר לבוש (פריט וקורסט בטן, חגורות חזיות, 

היה עם בואן מחוטב). גוף ויצרו מראה של יידחסו משמני הגוף שכל

ונפתח מחדש לאחר בא, יוצא ואין המשטרה, אין ידי הרחוב נסגר על

אמי. את ענייניהן אצל שסיימו

הירדנית המלוכה משפחת ביקור

המולת כולן, בתוך מסתובב שם בין כילד בן שלוש את עצמי זוכר אני

ערבית. דוברות נשים

לא בארץ שהייתה שנה שבעים ובמהלך שפות בקליטת קושי היה לאימא

אידיש ופולנית ולאחר שרכשה דיברה את העברית. הצליחה לרכוש היטב

פולני, אל לקוחות ממוצא פונה פעם מדי בסיסיות בערבית הייתה מילים

על כך. לה ומעיר מחייך היה ואבא בערבית... לב, מבלי לשים

ישראל בארץ מבקר הראשון עבדאללה תקופה, באותה

משפחתו... נשות של תמונות מצאנו לא – ציונה) (בנס

מאוחר מגיעה כלל בדרך הייתה אימא

ובקפידה, לאט  התלבשה כי  לחנות,

וזמן לב  תשומת לו תהליך שהקדישה

צריכה הייתה לייצג מדי בוקר, שהרי רב

לבושה תמיד ולהיות המקצוע את

שייצרה התחתונה האופנה במיטב

עיכבו הבית שגם עניני כמובן בחנותה.

אותה.

לפניה, בחנות לקוחות שקיבל אבא

שהנשים הדעת, בבדיחות מתלונן היה

מידות... לו לקחת להן מאפשרות לא

מהחנות סיפורים
רוח, איש פוליטי, מנהיג מחנך, היה ח'ליל-א-סכאניני

ירושלים של החשובות והססגוניות ומהדמויות סופר

(ויקיפדיה). הבריטי והמנדט העותמאנית מהתקופה

של רבקה הייתה לקוחה של סכאניני, מליה, אחותו

ההזמנות. בספר ומופיעה

ערבים לקוחות

בקטמון, ביתה בפתח סכאניני משפחת

(1947) מליה אחותו סכאניני של לצדו

ההזמנות בספר מליה חתימת

1931 היום", "דאר עתון מתוך
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לתפירת אמי את ששימשו והאביזרים הבדים

בארץ. נמצאו  לא שלה, המיוחדת התוצרת 

של האופנה בירת מפריז מצרפת, הוזמנו הם

דואר בית לאותו  בדואר. והגיעו ימים  אותם

לקרובי כסף לשלוח כדי פעם מדי הולך הייתי

בארה"ב. משפחה

שנמשכה לפריז, לצרפת, אבא של נסיעה

אז ידעתי חותם. בי הותירה חודשים כשלושה

בשליחותה לחנות סחורה להביא נסע שהוא

אמי. של

לחפש נסע לי שאבא כך נודע אחר שנים רק

בפריז. שגר אליקים אחיו של בסיועו פרנסה

לבקר אבי, עבור יקרה הזדמנות גם הייתה זו

משפחתו. בני את ולהכיר אליקים אחיו את

ירושלמית למשפחה בת  היתה רחל אשתו

(הירשנזון). ידועה

באושוויץ. נרצח אליקים

לצרפת נסע אבא

קורקינט - מתנה
- עבורי נהדרת מתנה עם אבי חזר לצרפת מהנסיעה

מושלמת. הייתה  עליו נסיעתי קצר זמן תוך קורקינט. 

כל על ברזל חישוק  עם עץ עשוי  היה אז של  הקורקינט

גלגל.

המחורצת, הרצפה על לחנות, הצמוד בבית עליו נסיעתי

לחנויות שהפריע ירייה מכונת של רעש משמיעה הייתה

וחיי כאשר החשיך ורק ברירה,  נותרה  לא לאבי  מלמטה.

הנסיעה עליו. לי הותרה פסקו, המסחר ברחוב

בקר שמואל של הפרטי" "הטכסי
שמואל הגיע אחד יום גולדה. עדיין בבתי גרנו ארבע, כבן ילד, הייתי

למכונית פרטית קראו (כך פרטי טקסי עם לציון מראשון בן דודי בקר

מישהו במשפחה שלנו שיש גאווה עצומה על באותם ימים). הרגשתי

האמידים ביותר. של רק נחלתם היה אשר טקסי פרטי! עם

להירטב בחורף והסיכוי מבד, עשוי היה הפרטיות של המכוניות הגג

רב... היה

הבריטים.  "הדואר החדש" שנבנה ע"י 1936, בניין

ליד יפו  רח' ישראל"  "דואר את היום  עד משמש 

ירושלים. עיריית

התינוק עם רבינוביץ ואליקים רחל

צעיר בגיל שנפטרה והבת ברנרד

שמואליק של נכדה בינור, נעמי - ציור
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לי  קנו  ולצלילים.  למוסיקה  רבה  משיכה  בי  התפתחה  שלוש  גיל  סביב 

כינור צעצוע מפח עם מיתרים והתלהבתי ממנו מאוד. כשנמאסה נגינתי 

על הנוכחים, או כשהגיעו אורחים, הסתירו את הכינור מעיני על הארון 

הגבוה ואני מחיתי בכל האמצעים שהיו בידי באותה שעה ודרשתי את 

שלי. 

"לה  פיטן!"  "לה  והסבים:  הוריי  דברו  שבה  בשפה  הבעתי  תביעתי  את 

פיטן!" זעקתי באידיש, משבש את המשפט "א פידעלע צו שפילען!!!".  

שמשמעותו בעברית: "את הכינור לנגינה!!!". 

א פידעלע (כינור)

באוניברסיטה  נצחי  תלמיד  היה  האיש  שכנים.  זוג  לנו  היה  ב"כרם"  בבית 

והאישה, מרים בתיה וינץ מגידי, הייתה מורה לפסנתר שבאה לבקר לעיתים 

קרובות בביתנו. יום אחד היא הציעה להוריי שאלמד אצלה לנגן על פסנתר 

והם הסכימו. 

הייתי כבר "מנוסה" בנגינה כי פרטתי מדי פעם על הפסנתר בבית של מאיר 

עם  גר  ובהמשך  הישוב",  ב"הכשרת  גבוה  פקיד  שהיה  קרובנו,  וילקנסקי 

משפחתו ברחובנו רח' אלחריזי. 

כאשר הגעתי נרגש אל אותה מורה לפסנתר לשיעור ראשון, במקום שתיתן 

לי להתחיל לנגן, היא שילחה אותי הביתה לנטול ציפורנים ובזה סיימתי את 

לימודי הפסנתר אצלה...

כמעט פסנתרן

מאיר ושרה וילקנסקי

שמואליק והכינור, ציור: נעמי בינור, נכדה של שמואליק

גם האחות הדסה כתבה על כך:

נחזור לאבא-סבא שמואליק. בגיל צעיר מאוד, ממש תינוק, 

הבחנו בו חושים מפותחים מאד. חוש ריח מפותח, שמיעה 

טובה.

כשהיה בן שנה וחצי - אולי פחות, קנו לו כינור קטן צעצוע 

והיה זה המשחק האהוב עליו ביותר. אפילו לאחר שנשבר 

המשיך לשחק בחלק שנשאר (הוא קרא לו ֶלה ִפיֶטן - פידֶלה 

ְשִפיֶלן - כינור מנגן). 

אולי הוא בחר לו אז מקצוע להיות מנגן בכינור. אך עד 

מהרה החליף את המקצוע ועבר ל"ניצוח". 
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הצבא  של  הלכת  תזמורת  את  לשמוע  זכיתי  רבים  ראשון  בימי 

הוריי.  חנות  מול  ועברה ממש  הקהל  להנאת  ונגנה  הבריטי שצעדה 

מנדלבאום.  בית  עד  בתלפיות  שלהם  מהמחנה  בשלשות  צעדו  הם 

שם הם התפללו בכנסיה וחזרו למחנה, במצעד רב רושם עם רובים 

מכודנים. 

הגיעו  כך  פעם.  מדי  התחלפו  בירושלים  ששהו  הבריטיות  היחידות 

יחידות של חיילים סקוטים, אירים ואחרים, ואתם התחלפו; הנגנים, 

התלבושות והמוזיקה. 

כאשר התזמורת הצבאית הבריטית הייתה מגיעה לנגן בגן העיר מול 

יכול  לא  איש  הראשונים  צליליה  את  שהשמיעה  מרגע  הוריי,  חנות 

נעמד על  הייתי תופס את "מקל המנצחים" שלי,  היה לעצור בעדי. 

גדר האבן הנמוכה לצד המנצח ומסייע לו במלאכה. הוריי, שחששו 

שאני מפריע לתזמורת, למנצח ולקהל ניסו להרחיק אותי משם, אך 

זה  שמצדו  ורמז  אותם  הרגיע  ידיים  שבשפת  המנצח  להגנת  זכיתי 

בסדר גמור והקהל התמוגג. 

המנצח הקטן

וכך כתבה האחות הדסה

פעם: גן העיר, כיום: גן דניאל אוסטרמודעה על קונצרט ב"גן העיר", 28.8.1921

ציירו נעמי ואהרון בינור

תזמורת  הקטן  לשמואליק  היו  וראשון  שבת  בכל 

והצגות מול הבית ממש. 

מודעה על התזמורת הצבאית, 18.8.1921
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היו הערב  בשעות ראשון בימי 

ממחנה הבריטים החיילים

חופשה מקבלים  תלפיות 

ברחובות ושוטטו שעות לכמה

ירושלים.

הזמן כשהגיע בלילה בעשר

חיילים לבסיס, היו שישה לחזור

מתוך המחנה תוקעים בחצוצרה

נשמע החצוצרות  של וקולן 

ירושלים. ברחבי

הסיגנל את היום עד זוכר אני

של בתזמורת כתלמיד  הזה,

פעמים אותו ניגנתי "תחכמוני"

שלי. בחצוצרה רבות

חצוצרות שש

לתרועה מיוחדת  וחצוצרה שמואליק 

יודקה צילם –

פעמוני לקול להקשיב נפתחו אוזני בעיר, שקט כשהשתרר ראשון, יום של בלילות

כשכולם המיוחד.  וקצבו צלילו  עם פעמון  כל עבר,  מכל שנשמעו  השונים הכנסיות 

שהם מניח אני  מופלאה. כתזמורת לי נדמו הם  נהדרת, סימפוניה הייתה זו יחד  ניגנו

השונים, וקיצביהם את צליליהם שהבליט אז, של אך השקט כיום, גם לצלצל ממשיכים

קיים. לא כבר

סימפונית הפעמונים

השלושיםהתזמורת הבריטית בשנות ומגדל הפעמונים, הדורמיציון כנסיית

מגיעה הייתה שבת, כניסת  של הזמן כשהתקרב  שבוע, בכל

מול נעמדת  אוזניים, מחרישות צפצפות עם חרדים של שורה 

וסימן לכך אות היה זה קולות. בקולי ומצפצפת שורת החנויות

לא זה אם חנות. לשום יותר להיכנס יכולים לא חדשים שלקוחות

יחלל לא לוודא שאיש כדי בגופם, זאת מונעים היו  הם הספיק,

השבת. את

שהרי  היו באמצע תגלחת, אנשים שליד החנות שלנו,  במספרה

שיקצץ כדי  לספר הזדקקו ורובם  היו לא  ביתיות גילוח מכונות 

לוותר רצה לא איש השבת. לקראת זיפיהם את תער באמצעות

שלי אבא את בחוץ. שהתרחשה החרדים הפגנת למרות תורו על

די הרגיזה. שלהם ההתנהגות הבוטה

שבת ברחוב יפו

בימק"א פעמונים

27.12.1931 היום", "דאר
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"לא ראיתם חייל בריטי?"
להילחם  כדי  הבריטי,  לצבא  התגייסו  בישוב  רבים  השנייה  העולם  במלחמת 

לירושלים,  מהם  אחד  הגיע  אחד  יום  תימנים.  גם  היו  המתגייסים  בין  בנאצים, 

פאות  שתי  מבצבצות  החייל  לכובע  כשמתחת  הצבאיים,  המדים  במיטב  לבוש 

מסולסלות. המראה היה כל כך בלתי רגיל שהשתרך אחריו טור ארוך של ילדים 

סקרנים. לבסוף נמאס לאותו חייל והוא הסתובב אליהם וצעק להם במבטא תימני 

אסלי: "מה זה אתכם? לא ראיתם חייל בריטי?..."

בימי שישי, אנשי ירושלים נהגו לצחצח את נעליהם לכבוד שבת. מצחצח 

רב. לאחר שחיזר  עניין  בי  עורר  יום שישי,  כל  נעליים אחד, שהיה מגיע 

על פתחיהן של שורת החנויות ברחוב הראשי ובהן חנותנו, התמקם מול 

וסיפקה  שבת  בערב  במיוחד  עסוקה  שהייתה  והגלח  הספר  של  חנותו 

למצחצח הנעליים קליינטים רבים, שישבו וחיכו לתורם. 

ניקוי,  כלי  ובה;  עץ  ובתיבת  קטן  בספסל  מצויד  היה  הנעליים  מצחצח 

מברשות, משחות צחצוח בגוונים שונים ומשחת הברקה. קולו ותנועותיו 

זכורים לי היטב: הוא היה חרש אילם וכשדיברו אליו היה עונה בתנועות 

ידיים וקולות חסרי פשר.

 - פעם  לא  חייו  ניצלו  ובהמשך   מושלם,  באופן  אותו  חיקה  אחי,  יודקה 

בזכות היכולת שסיגל להתחזות לחרש אילם.

כילד קטן החלטתי שאוכל להקים עסק מכניס מצחצוח נעליים. בניתי לי 

ארגז עם מגירות והצטיידתי בכל האביזרים הדרושים. לקוחותיי הנאמנים 

בהמשך  גלידה.  למנת  כסף  די  צברתי  פעם  ומדי  ביתנו...  בני  בעיקר  היו 

מצאתי פרנסות משתלמות יותר. 

שמואליק מצחצח נעליים

בידפת  נעליים  מצחצח   - גרמי  הלל  הנכד 

- בהשראת סיפורי סבא שמואליק

צייר - יובל רז, נכד של שמואליק

...נחזור למקצוע החדש של אבא-סבא שמואליק "צחצוח נעליים". הוא 

פשוט ראה שזה מקצוע מכניס. מול החנות של ההורים שלנו שכנה 

"הסוכנות היהודית" אז קראו לה עדיין "ועד הצירים". מכיון והכבישים 

לא היו אז מזופתים והאבק והבוץ רבו, נזקקו הנעליים לטיפול רב 

ותדיר וע"כ רבו גם מצחצחי הנעליים. והיות ו"ועד הצירים" היה מרכז 

לשם הגיעו אנשים רבים, דאגו כלם מפני כבוד המקום לצחצח נעליהם. 

יצא איפוא שמצחצחי נעליים רבים ישבו ליד הכניסה ועסקו במלאכה.

הדבר מצא חן בעיני שמואליק. לקח תיבת עץ קטנה בה החזיק 

מברשות, תיבת עץ שניה עליה ישב והיה "מתפרנס" בעיקר בשבתות 

מאבא מאמא מהשכנים שגרו על ידנו. מחקה את מצחצחי הנעלים. 

דופק עם המברשת על התיבה ולא נותן לאיש לעבור עד שישים רגלו 

על התיבה ויפקיד נעליו בידיו ואחר ישלם. 

במקצוע זה עסק עד שהחל ללכת לגן הילדים, כנראה ששם התגלה 

לפניו עולם חדש והוא החל שוב לחשוב על "הסבת מקצוע". 

כך כתבה הדסה על שמואליק מצחצח הנעליים
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היה  הבריטים,  החיילים  שצרכו  סיגריות  קופסת  כל  בתוך 

מצורף קלף מסדרת קלפים, עם תמונה של אדם מפורסם, או 

מכונית, או חיה וכד'. את החיילים זה בדרך כלל לא עניין, וכפי 

ברחוב.  הקופסאות  את  משליכים  היו  הם  מקובל  היה  שאז 

רב.  שלל  כמוצאי  עליהן  ועטנו  מאוד  עניין  דווקא  זה  אותנו 

היינו אוספים את הסדרות ועושים בינינו החלפות. 

בביתנו זה הפך גם למשחק זיכרון. היו שמים לפני שורה של 

ואחר  היטב  מסוים, מבקשים שאתבונן  בסדר  קלפים   15 כ- 

עיניים. מבלי שראיתי החליפו את המקומות של  כך אעצום 

מה  בדיוק  לומר  ידעתי  לרוב  עיניים  וכשפקחתי  מהם,  כמה 

השתנה.

משחק קלפים מיוחד

כל דבר מכני משך אותי. אהבתי להפעיל ברגל את מכונת התפירה של אימא-

היא כמובן לא הייתה מכונה חשמלית... אימא הייתה נותנת לי שאריות בד 

והייתי תופר אותן הלוך וחזור. יום שישי אחד הייתי לבדי בחנות, ותוך כדי 

לצד   - האצבע  של  העליונה  בפינה  עמוק  לי  נתקעה  המחט  תפירה,  אימוני 

הציפורן. כיון שנבהלתי כהוגן, משכתי את ידי והמחט נשברה כשחלקה עדיין 

בתוך אצבעי. התביישתי מכך שזה קרה לי, על כן לא גיליתי זאת לאף אחד. 

השבורה  המחט  את  שגילו  ההורים 

 - אחד  ועוד  אחד  עשו  במכונה, 

יודקה  את  שלחו  בשבת,  ולמחרת, 

וסודי  הקמוצה  ידי  את  לבדוק 

התגלה. 

השען  למכרנו  אותי  לקחו  ביום,  בו 

אל  במיוחד  אתנו  שהלך  אפל,  מר 

סגורה  שהייתה  יפו,  ברחוב  חנותו 

הפינצטות  אחת  ועם  השבת,  בשל 

שלו הוא משך והוציא מאצבעי את 

המחט. 

גדולה  מנה  לי  קנו  הסמוכה  בחנות 

מן הגלידה הערבית שכל כך אהבתי, 

היא הייתה צמיגה כמו מסטיק, אין 

גלידה כזאת היום. 

שמואליק חייט - מחט באצבע...

המכונה של רבקה - ששמואליק עדיין תופר אתה

המקצוע החדש היה חייטות. שמואליק כבר היה בכתה א' 

וכבר היו לו שיעורי ספורט. לתלמידים אמרו להביא מכנסי 

ספורט. בקש כסף מאמא וקנה לעצמו בד כחול ועוד 

הביא בד נוסף שקבל מחבר, בקש מאמא שתגזור 2 זוגות 

מכנסיים והוא ישב ליד המכונה ותפר. 

החייטות הביאה אותו להתענינות במכונות. אבל אגב כך 

נתקעה לו גם מחט באצבע, נשברה, והוא הסתובב ימים 

עם אצבע תפוחה ולא סיפר דבר עד שיהודק'ה תפס אותו 

בקלקלתו. 

שמואליק וקופסאות העץ לחוטים שהכין עקיבא

כך כתבה הדסה על שמואליק החייט



60

והורי מגילי גדול  נראיתי חמש לגיל  כשהגעתי

כזכור, הספר. לבית להוליכני הזמן שהגיע סברו

אחי לטובתם. פעל וזה לי הייתה לא לידה תעודת

ברחוב בית ספר לבנים אף הוא באותו למד יודקה

לא זה  אך הורי. אותי הכניסו  שאליו קוק הרב 

כשהתעורר ימים, כמה כעבור כי לטובתם... פעל

השיב הוא אני, כמה בן יודקה את ושאלו החשד

התבקש יודקה יום בסוף אותו חמש. בן לתומו:

המתאימות.  הביתה עם ההוראות אותי להחזיר

שניים היו בו  הילדים לגן הוכנסתי שכך,  כיוון

פמה והדסה קוזלובסקי. דודיי - מבני

לגן הבית מן

בירושלים החבשים ברחוב בגן וילדים סוקניק חסיה הנערצת הגננת

ַפְיינסֹוד-סוקניק חסיה המוניטין ובעלת הותיקה הגננת של בגן שמואליק

שתלוי הוילון בצילום:

ושמואליק רחל של בבית

של בגן אותו חפשו -

שמואליק

סוקניק פרופ' הייתה חסיה סוקניק, אשתו של שלנו הגננת

הידועות העבריות הגננות מן ידין, ויוסי יגאל של ואמם

בארץ. והנערצות

טבעי ובאופן  האחרים לילדים יחסית גוף גדול הייתי 

להשליט צריך כשהיה אלי ופנו אלי ארץ דרך להם הייתה

'טיפלתי' ואני לי לספר בא  הוא  מישהו היכו אם סדר.

בעניין. דווקא הייתי מבסוט מזה...

קוזלובסקי והדסה פמה עם שמואליק

1927 סופר  בכתבה בעתון "דאר היום" משנת

מחכים  הזה  וכמספר ילדים   135 'בגן כי:

מקום מספיק אין כאשר אליו, להצטרף

בריאי'. ילדים רק מתקבלים ולגן לכולם,

מפי ושמעו ההורים הוזמנו השנה סיום עם

כמו מכשירים קנו בכספיהם כי המנהלת

תזמורת. וכלי פסנתר

הקיץ חפשת לרגל במסיבה 'למחרת,

משחקים, בתזמורת הילדים השתתפו

לידי הקהל את שהביאו  ועוד,  דקלומים

הגישו לבסוף מהכלל. יוצאת התפלאות

מעשי ומתנות פרחים - למורות הילדים

גן מקרית ילדי לבקרם באו כך ידיהם. אחר

שוב'. לכבודם ניגנו והם ענבים,
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משפחת  התגוררה  1926-1929 בשנים

הצמוד בבניין שמואל הנגיד, ברחוב רבינוביץ

הספר בית של מקום משכנו האומנים, לבית

(בעבר). "בצלאל"

קומות, שתי בן היה "בצלאל" על-יד שלנו הבית

מים בור היה לבית מתחת בתחתונה. גרנו אנחנו

הייתה הדירות שתי ובין הגשמים מי את שניקז

מים הבית דיירי  שאבו שבעזרתה יד,  משאבת

לכל צרכיהם.         

ובעליו מים, בור על עמד שבנו בית כל בירושלים

הקשה המצור בימות הגשמים. בזמן שיתמלא דאג

התושבים הצילו את האלו ירושלים, הבורות על

יותר. מים קשה הרבה ממצוקת

שיהוו אגן ניקוז כדי באבן, החצרות היו מרוצפות

שטחי גם הבור. אל ויגיעו  שייקוו  הגשמים למי

בור מים

שמואליק ב-1927 של וסבא סבתא נקברו שם - הר הזיתים

"בצלאל" ליד הבית

ממערכת חלק היו והמרזבים הבניין של הגג

שהמים העומדים חשש היה מי הגשמים. איסוף

העירייה דאגה לכן למחלות, ויגרמו יזדהמו בבור

בהם היה למהול שתפקידו בודק מטעמה לשלוח

כלור.

הבור את בוחן חמור, על רכוב מגיע היה הוא

את שופך כך  ואחר שבו המים כמות את  ובודק

האנשים הערכתו. לפי הנדרשת הכלור כמות

המים, של החדש' והריח 'הטעם את אהבו שלא

המהילה. מן שיימנע כדי  'בקשיש'  עם לו חיכו

והלך לדרכו... הכסף את קיבל ברצון הוא

שלי המצעים
שהיה לי זכור ב"בצלאל"  בבית

נכנסו אליו כולנו, ישנו בו אחד חדר

הורי גרו השני שבצדו רחב, מפרוזדור

אמי.

את מכניסים  היו שבבוקר, זוכר אני 

הוא שאף גדול, לארגז המצעים כל

מוציאים כשהיו ובערב כמיטה. שימש

את תמיד זיהיתי הריח לפי אותם,

שלי. המצעים

רייזה סבתא קבר מנדל בקר מנחם קבר סבא

לעולמם הולכים וסבתא סבא
לפניה חודשיים רייזה.  סבתא הטיפוס ממחלת נפטרה  הזה בבית

בשניהם טיפלה רבקה סבתא ריאות. מדלקת מנדלי סבא נפטר

וכך האחות אסתר מאחותה שקבלה ההיגיינה הוראות לפי  ונהגה

.1927 בשנת נפטרו והסבתא הסבא הקשות. במחלות נדבקה לא
 

נהרסו שהקברים בטוחים  כולם היו הימים ששת  מלחמת אחרי

חברת איש עם בתיה כביש. בשיחה מקרית של עליהם נסלל וכי

של המצבה ואפילו במקומם עומדים הקברים כי התגלה הקדישא

שופצו. והקברים כתף נתנה המשפחה ממקומה. זזה לא רייזה
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המים מצוקת מצב את שיפרו האנגלים המנדט בתקופת

המערבי, שהגדילה מהצד משאבות מערכת בירושלים ובנו

התושבים. לרשות שעמדה המים כמות את

ומי בחינם חולקו המים ברזים, היו בעיר שונים במקומות

יהודים סבלי מים, שכר עצמו, לשאתם בכוחות שהתקשה

רב. עלי רושם ועשו דליים עם מוט ערבים, שנשאו או

דליים וזוג אסל

יותר.  גדולים והיו כ-50 ס"מ, והגובה 40X40 בגודל בד"כ היה זה מוכן. אותו קונים היו

ומרושת נגד זבובים. הצדדים, מכל ומלמטה, פתוח מלמעלה סגור העץ הזה היה ארגז

מדף אחד. לפחות לו והיה אחד בצד רשת דלת הייתה לו

בו נשבה רוח. ובמקום בצל תמיד על הגבהה, אותו מניחות היו עקרות הבית הטובות

אחד. ליום בשר, וגם ופירות ירקות שם מחזיקים היו

אוויר ארגז

מלבניות קופסאות היו שם לקרח, חרושת בתי היו הקרח. ארגזי כשהחלו מאוד התקדמה ירושלים

כ-80  באורך של הקרח מהתבנית)  של השליפה על להקל (כדי קל, קונוס  בצורה של ממתכת 

המים המלוחים עם מלח. מים בתוך טבולות היו והן לשתייה, טובים היו מים סנטימטר, בתוכן

יותר נמוכה, הרבה קופאים בטמפ' שמי המלח ממוחזר. כיוון לחץ בגז הפרשי מקוררים בעזרת

הפח. קופסאות שבתוך הקרח את להקפיא מצליחים הם

פרד או סוס עם עגלה הייתה הקרח למחלק

לצדדים נפתחות דלתות שתי עם חמור, או

עד מגיע היה הוא שהוא. כל בידוד עם מאחור,

צועק גם היה והוא פעמון לו החצר, היה דלת

היו יוצאים  "אייס!". ואנשים מהבתים ביידיש:

לקנות קרח.

פעמים כמה הגוש דוקר את היה הקרח מוכר

אותו, שובר ואז אותו, לחתוך שרצה במקום

הלקוח. דרישת לפי

שרפרף. שעמד על ארגז קרח שלנו היה במטבח

את בלוק מכניסים היו מלמעלה, הארגז נפתח

מה כל הארגז על  ומניחים וסוגרים  הקרח

את שקלט מיכל היה מלמטה לקרר. שרוצים

אותו. ולרוקן המשמר לעמוד על צורך הקרח, והיה הפשרת תוצאת המים

קרח ארגז

- שרטוט שמואליק וגדי ארגז אוויר

קרח יצור

קרח חלוקת

דליים וזוג אסל עם בירושלים מים סבל
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רעידת  התרחשה "בצלאל", ליד בבית התגוררנו כאשר  1927 ביולי

המלח. ים היה בצפון בארץ שמוקדה גדולה אדמה

טבריה רמלה, יריחו, בירושלים, קשות פגעה הזאת האדמה רעידת

שכם. ובעיקר

בהתלבשות, עסוקה  הייתה אימא לרעוד. החל כשהכול בבית  היינו

שרעידת בוקר, ומכיוון זמן כל מעט כפי שסיפרתי, לא שנמשך תהליך

לרחוב הבית מן יצאה באמצע ההתלבשות, היא אותה 'תפסה' האדמה

בעקבותיה. ואני בלבד חלקי בלבוש כשהיא בריצה

השאיבה בידית מתוך בהלה נאחז רגע, מים באותו ששאב יודקה אחי

מיד לחצר. לצאת וצעקנו לו

1927 - אדמה רעידת

שמענו שמעלינו ניזוקה, אבל מהקומה לא שלנו הקומה

מיהרנו ששקע ולאחר הרבה אבק משם עלה גדול, רעש

קרה. מה לבדוק
 

עבודתו, שולחן ישב ליד הפקיד שפירא, ששכננו התברר

העבודה שולחן את כליל  והרס  קרס  מהתקרה כשחלק

פגע. ללא כסאו על נותר עצמו הוא אך שלו,

לנו סיפרה אחות, שהייתה קוזלובסקי  אסתרקה דודתי,

ורק כולה, התקרה התמוטטה העתיקה בעיר אחד שבבית

ושלם. בריא בעריסתו נשאר התינוק

בנס ניצלו

ואנגלית ערבית בעברית, - בראשיתה חלב טיפת

1927 - מרעידת האדמה כתוצאה הרוס בירושלים בית

בקר אסתר – במרכז לאחיות הדסה ספר המחזור הראשון בית תלמידות

כ-300  נפצעו, נהרגו 31 איש, 100 10 וחצי בשעה בעתון ב-14.8.1927: כך נכתב

נפגע. לא המערבי הכותל הנציב העליון פלומר, של ביתו כולל נהרסו בתים
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המרכבה של מונטיפיורי

בחצר של "בצלאל' עמדה המרכבה של מונטיפיורי, וללא כל קושי 

יכולנו להיכנס לשם ולטפס עליה. אני ובני הדודים שלי, שבאו לבקר 

מראשל"צ ומגבעות זייד, היינו משחקים מחבואים בין השאר בתוך 

המפורסמת  המרכבה 

ומתחתיה. 

הייתה  שהיא  לי  זכור 

כידוע,  אך  ואצילית.  קלה 

המקורית  המרכבה 

שמוצג  והשחזור  נשרפה 

לשכונת  (בכניסה  כיום 

בעיניי  שונה  משה)  ימין 

מאוד מן המקור.

אותי  מבקשים  היו  לו   

אותה  מצייר  הייתי 

במדויק. 

המרכבה המקורית של מונטיפיורי - כפי ששמואליק זוכר אותה

ירושלים בלילה
הייתה  תקופה  באותה  ירושלים  חבריי.  עם  לשחק  מהבית  יוצא  הייתי  בערבים 

שקטה וחשוכה מאוד כשירד הלילה. היו לוקסים בודדים על עמודי תאורה ברחוב 

נוסע על אופניו מפנס אל פנס, מוריד  הראשי ומדליק הפנסים, איש מיוחד, היה 

אותו, מדליק ומעלה חזרה. התבוננתי בו מרותק.

אחד הפנסים היה לא רחוק מביתנו, ובחושך של ירושלים - פנס דולק היה מקום 

המפגש של ילדי השכונה.

טובים  הכי  החברים 

עדות  בני  היו  שלי 

כשחשקתי  המזרח. 

טעימה,  בבמיה 

לחבר  הולך  הייתי 

שלי הביתה.

משחקי  כדי  תוך 

מלים  זרקנו  הילדים 

הצטרף   ואם  בלדינו 

(עד  ערבי  ילד 

דברנו  המאורעות) 

גם ערבית.

ילדים משחקים בחצר, ירושלים פנס רחוב ירושלמי בפתיחת רחוב קינג ג'ורג'

בעקבות  לחרם  קריאה 

הבריטים  של  סירובם 

יהודים  פועלים  להעסיק 

בחברת החשמל - עקיבא 

ושכנו אפל בין החותמים.  

מדליק הפנסים מתוך "הנסיך הקטן"
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וחנה קרקס, מדי פעם הגיע לביתנו. היה סמוך ג'ורג', ליד רח' קינג "הפועל" מגרש

אפילו מאולפות, חיות  בו היו ילד. כל של חלומו זה לבית! סמוך  קרקס עליו.

אבל כיוון להופעה, כולם כמו נכנסנו בגובה. אקרובטיקה ותרגילי חתולים וכלבים,

הקרקסית. ההמולה אחר ולעקוב מסביבו להסתובב נהנינו גם קרוב, שגרנו

טיארות מכינים היינו בערבית). (עפיפונים טיארות הזה במגרש להעיף אהבנו

הזה המגרש על דבק-קמח. עם ביניהם ומחברים וקנים מנייר וחצי, מטר בגודל

עברה היא כאשר ידי הכנסת על שנשכר פרומין") גדול ("בית בית נבנה בהמשך,

לירושלים. אביב מתל

וטיארות קרקס

גבו. הוא לא על רוכב והייתי שמו 'מגור' גדול, היה לנו כלב

בחנות אך במשך היום, בבית אופן להישאר בשום הסכים

אותו מסר על כן אבא מרתיע את הקליינטיות. היה הוא

שהכלב אלא לציון. בראשון שגר בקר עמנואל דודי לבן

חזר  - לאסי וכמו בעליו את להחליף הסכים לא מגור 

מסע לאחר לירושלים.  לציון מראשון הדרך כל  הביתה,

והתיישב ותשוש רזה הגיע הוא ימים, כשבועיים של רגלי

לזה. שמרנו אמונים זה פתח ביתנו. מאז ליד

הכלב מגור

התמרהינדי מוכר
שומעים היינו יפו שער מכיוון

כך נחושת.  של מצלתיים קול 

של המוכרים מרכולתם, על הכריזו

תמרהינדי, החמוץ-מתוק המשקה

עץ של הבשלים מפרותיו  העשוי

הקטניות. ממשפחת

גם אותו מכרו  הרמדאן, צום  בימי

לראות מוכרי ניתן היום בלילה. עד

שכם. שער ליד במיוחד תמרהינדי,

עמד סודני שלנו לחנות קלויים. סמוך היה בוטנים שחיבבתי מן המאכלים אחד

גדושה - כוסית קטנה של כמות שניים או מיל תמורת וגבה-קומה ומכר נאה

ידך, לכף ישירות הכוסית המלאה את מריק היה וקלויים. הוא קלופים בוטנים

כדי הגדולה הצנצנת על נוקש היה הריקה הכוסית ועם עיתון מנייר לגביע או

על נשענת האחת רגלו היום, כמו רוחי בעיני אותו רואה אני קונים. עוד להזמין

בלחש משם. מבלי לזוז רבות היה עומד שעות כך על המדרכה. והשנייה הקיר

בריטי. חרש שוטר שהוא האנשים סיפרו

בירושלים, הר הצופים באוניברסיטה על כך לא מעטות אחר שנים שלמדה רחל

הקיר. על נשענת פוזה באותה ציורית דמות אותה את זוכרת

והבטנים הסודני
של שמואליק פי זכרונו הדומה למגור - על ותמונת כלב 4 בן שמואליק

שמואליק של נכדה בינור, נעמי - ציור

תמרהינדי מוכר

שמואליק של נכדה בינור, נעמי - ציור
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לבי. תשומת את שמשכה  ירושלמית דמות היה קרמר  מנדל אדון

קרמר היה מנדל דמיוני. את הפעיל וזה בריטי מרגל שהוא חשדו בו

רתומה במרכבה לנסוע  נהג כן על ללכת והתקשה (שמן)  בשר בעל

עליה, עולה כשהיה ימים. אותם של  הטקסי שהייתה - סוסים לזוג

כילד. מאוד אותי הרשים וזה להתהפך נוטה המרכבה הייתה

הציר על האחוריים, שחיבר בין שני הגלגלים ציר היה האלה למרכבות

העגלון היה השוט בעזרת חינם. טרמפ ולתפוס להתיישב נהגנו הזה

באותו נעזרנו כמשפחה, בעיניו. חן מוצא לא שהדבר לנו מסביר

לחנות שלנו מהבית להגיע  כדי  בחורף בעיקר  סוסים,  עם 'טעקסי'

ובחזרה. ההורים

והשני הסוסים על להצלפה אחד קצוות, שני היו לשוט מוסיפה: בתיה

המפריעים. בילדים להצלפה

הסעה להזמין והשבים העוברים את מעודדים היו העגלות בעלי

ָקרוָֹסה!" "חּוד במילים: בערבית,

טעקסי עם סוסים

לאוטובוס אוטובוסים. היה בעיר, נוסף תחבורה אמצעי

היותר. לכל  ישיבה מקומות עשרה היו ימים אותם  של

בימים הדפנות. לאורך זה מול זה ספסלים, שני היו אלה

נסעתי מדי, מאוחר קמתי כלומר בזמן" "דחוק הייתי בהם

הולך הייתי ומשם יהודה מחנה עד ,11 בקו באוטובוס,

הספר. לבית ברגל

לעשרה אוטובוס

הפחים  שכונת היתה לה - שמצפון "שערי חסד" עד יפו משער נוסע 11 היה מס' אוטובוס

פחד במיוחד, שהטילו חזקים ואמיצים יהודים היו גרוזיה), תושביה הגורג'ים (יוצאי של

כאחד. ויהודים ערבים שכניהם, כל על

מוכרים שהיו וזלמן, קלמן המשוגעים: האחים שני חסד" ל"שערי הגיעו אחד שיום סיפרו,

שעת הארץ. אותה שעה, בכל

הגברים רוב הייתה, צהריים

תורה, או בלימוד בעבודה היו

ואיימו זאת  ניצלו והשניים 

שאם והילדים, הנשים על

הזה ברגע לפניהם יובא לא

את יציתו הם לשובע, אוכל

יצאו שהם כמובן השכונה.

כהוגן. שבעים משם

הגורג'ים

ציון) (ככר יפו ברחוב אוטובוסים

יפו שער ליד השלושים שנות של המוניות" "תחנת

של הדסה ילדות ציור ה-30מנדלה קרמר, בשנות בירושלים תחבורה

סעודה בשעת גורג'ים
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הזיכרונות,  גבי  על  לחזור  היה  אפשר  אם  שמח  הייתי 

לטעם, של כמה מן המאכלים והמשקאות של פעם. 

באותם ימים יכולת לשתות שתי כוסות גזוז במיל אחד. 

כעודף  וקבלת  מיל  שילמת  אחת,  בכוס  הסתפקת  ואם 

יתקוף  שוב  כאשר  נוספת,  כוס  לקנות  יכולת  בו  פתק   -

אותך הצמא.

נפתחו  יותר,  חם  שם  אביב,  בתל 

קיוסקים רבים שמכרו גזוז.

אבא שלי היה מספר, ששאלו פעם 

את ביאליק למה הוא מהלך ברחוב 

במקלו  מחזיקות  ידיו  כששתי 

אמר  שמעתם?"  "לא  גבו.  מאחורי 

ביאליק "עכשיו, פותחים קיוסק בכל חור"...

לנסיעה באוטובוס לבית הספר הייתי מקבל כל יום גרוש אחד ולארוחת 

צהריים שניים וחצי גרוש. לא נסעתי כל יום באוטובוס ואכלתי פחות 

אורה  הקואופרטיבית. אמא של  במסעדה  אכלנו  ידעה...)  לא  (אימא 

וכך  חיים  פירות  גלעדי עבדה שם. הסתפקתי במרק  קורלנדר מכפר 

הצלחתי לחסוך לסרט אחר הצהריים בקולנוע ציון.

1930 החלו הסרטים המדברים);  אלה היו סרטים אילמים (רק אחרי 

סרטי צ'רלי צ'פלין, מערבונים, האחים מרקס ועוד. מתחת למסך ישב 

פסנתרן וניגן בהתאמה להתרחשות בסרט. הסרטים היו צנועים. זכור 

לי סרט שבו רקדו נערות שהיו הולכות ומתערטלות, העניין הוא שבכל 

פעם שהן הגיעו לעיקר, רכבת עברה לפניהן והסתירה. סיפרו בהלצה 

בתקווה  פעמים  כמה  סרט  לאותו  שהגיעו  צופים  שהיו  ברצינות,  או 

שבפעם הבאה הרכבת תאחר מעט.

קולנוע ציון - סרטים אלמים

גזוז

הגרלות
מתיקה  לדברי  החנות  הייתה  "באטה"  הנעליים  חנות  יד  על  יפו,  רחוב  בקצה 

"חאוויליו". בעל החנות חביליו היה מייצר בעצמו: סוכריות מכל המינים, שומשום 

הכניסה  מול  פיינגולד  בבית  היה  המפעל  מקום  (בתיה:  וכד'.  חלבה,  לדר,  מתוק, 

למגרש הרוסים). אני לא התלהבתי מסוכריות אבל חלבה טובה אהבתי מילדות 

כלל  בדרך  חור.  עם  גרוש   - מיל  עשרה  עלו  שם  המוצרים  רוב  היום.  עד  ואוהב 

הגעתי לשם עם אמי. עם הקנייה יכולת להכניס יד לקופסה ולהוציא פתק להגרלה 

במקום. אם היית בר-מזל (לרוב לא) יכולת לזכות בבובה, צעצוע, משחק, כלי וכד'. 

פעמיים הגרלתי שם את הפרס הגדול: וואזה מזכוכית גדולה בצבע ורוד-סגול, וסט 

כלי חרסינה עדין מתוצרת סין לשתיית תה. אימא שמרה עבורי את שתי הזכיות 

בויטרינה בבית. 

שנים לאחר שהוריי עברו לגור בכפר גלעדי, יום אחד היא אמרה לי "שמרתי אותן 

בשבילך" ודרשה ממני לקחת אותן הביתה. הן עדיין שמורות איתי. 

סרוויס כלים סיני מחרסינה 

עדינה בו זכיתי בהגרלה

הוואזה - בה זכיתי בהגרלה 

אצל חביליו

ביאליק מהלך ברחוב תל אביבי

קולנוע "ציון" בשנות ה-40

קונים ושותים גזוז בקיוסק
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תחכמוני" תורה "חדר גם שנקרא "תחכמוני" הספר בית
דתיים  משכילים של ביוזמתם  1909 בשנת הוקם בירושלים "תחכמוני" הספר בית

מודרני מדע בשילוב מסורת ערכי ארץ",  דרך עם  "תורה לבניהם להקנות שביקשו

בחבר ודתי, הן חברתי פלורליזם העוצמה במלוא התגשם ב"תחכמוני" ורעיונות ציוניים.

והעדות. הסוגים, השכבות מכל העם בני בו היו בקרב התלמידים. והן המורים

משמאל, להתעמלות המורה ואבישר בית הספר מימין מנהל אילן האחים למעלה: בתמונה:

שמואליק על מורה המורה מיכאלי. החץ ממושקף: באמצע

"תחכמוני"? זה מה

היא השם משמעות

ראשי תיבות של:

ת למידים
ח כמים

כ מו
מ שה

ו אהרון
נ ביאי

י שראל

שרנו: וככה

שתיים חת

ירושלים,

שלוש ארבע

אמריקה,

שש חמש

טיפש? מי

שמונה שבע

תחכמונה,

תשע עשר

פרופסר! אתה

הספר בית  על היום להם מספר כשאני מופתעים אנשים 

שהכשירו מגוונות  פעילויות בו נערכו בילדותי. למדתי  בו

לא בימינו התלמידים שרוב לתחומים התלמידים את וחשפו

אליהם. נחשפים

גברים כלל המורים  צוות וגם בנים רק למדו ב"תחכמוני" 

חוסר לדעתי  והאחות. לדרמה  אחת  מורה למעט בלבד, 

המקום, אולי המגרעת של המגרעות אחד בנוכחות נשית היה

היחידה...

תנ"ך למדו בהם בשיעורים ורק  דתי היה לא הספר בית

ותלמוד היינו חייבים לחבוש כובע.

מלכה דודתי  לאחות נישא אילן אריה ביה"ס מנהל בתיה: 

משפחה. לקרוב הפך שמואליק שבעקיפין כך ברלינסקי,
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אסור היה לאחר לבית הספר, מי שלא הגיע 

בזמן נשאר בחוץ בשיעור הראשון. עם בואנו 

ליום הלימודים הסתדרנו בחצר ביה"ס לפי 

לו:  שקראנו  להתעמלות,  המורה  כיתות. 

אדון אבישר, עמד על במה קטנה מוגבהת, 

נתן הוראות והדגים את תרגילי ההתעמלות 

וכולנו ביצענו אותם.

לפי  לביה"ס  נכנסנו  ההתעמלות  לאחר 

בסוף.  א'  וכתות  ראשונות  ח'  כתות  הסדר: 

בכל פעם שמורה נכנס לכתה שלנו כיבדנו 

לנו  שהורה  עד  וחיכינו  בקימה,  אותו 

לשבת.

המשפחה  בשמות  לנו  קראו  הספר  בבית 

לרבי.  מרבינוביץ'  שמי  קוצר  מהר  ודי 

והמורים  הילדים  השנים  כל  לי  קראו  ככה 

ב"תחכמוני". 

התעמלות בוקר

אחות בית הספר
גינה לי

אחות  ביה"ס הייתה בודקת לנו 

את הציפורניים בידיים וברגליים, 

ובריאות  האוזניים  ניקיון  את 

השיניים, ואם יש כינים... 

שמן  כף  בלענו  בשבוע  פעמיים 

דגים. 

היינו  בשנה  פעמיים  או  פעם 

מכשיר  לתוך  לנשוף  צריכים 

הריאות  נפח  את  שבדק  מיוחד 

מעין  לנפח  צריכים  היינו  שלנו. 

בלון, ותמיד הייתי הכי טוב בזה. 

זה עזר לי בחצוצרה. 

הייתה לנו גינה בבית הספר. כל שני תלמידים קבלו 

וגזר  זרענו בעיקר צנוניות  ערוגה לטפל בה. בגינה 

והשקנו אותם במשפך ממים שהבאנו מהחבית. את 

היבול היינו מביאים בגאווה הביתה.

 - האחורית  החצר   - "תחכמוני"  הספר  בית 

שם היו הגינות הקטנות של התלמידים

בית ספר "תחכמוני" מן החזית - שם התקיימה   

התעמלות בוקר

טוב  "ילד  הייתי  תמיד  לא  טוב,  תלמיד  שהייתי  למרות 

ירושלים". אני מודה שכאשר המורה היה שולח עם אחד 

מהתלמידים פתק לאבא שלי - כדי לדווח לו על התנהגות 

- מצווה  "מחכה" לאותו שליח  הייתי   - לא ראויה לדעתו 

כך  ואחר  אלי...  קודם  יגיע  שהפתק  לכך  ודואג  בדרך, 

נראה...

ציור - נעמי בינור, נכדה של שמואליקפתק לאבא

אחות בית ספר מודדת היקף חזה

ילד טוב 
ירושלים
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ההצגות מבין גלעזר. גברת שלנו היחידה המורה בעזרת חינוכיות הצגות נערכות היו הספר בבית

הבית. המלחמה בזבוב עסקה בחשיבות ההצגה השתתפתי. במיוחד בה אחת חינוכית זוכר אני

לחלקם בהפצת שלנו המודעות את הספר העלו ובבית באותם ימים, רצינית בעיה היוו זבובים אכן

מחלות.

כנפיים זוג לי ונתנה בי גלעזר התחשבה הזאת, גברת מהצגות. בפעם להתחמק ניסיתי כלל בדרך

הזזזזזבוב, של קולו בהשמעת תפקידי המילולי קל הסתכם מריקוד חוץ וכך, הבית". "זבוב של

רבה. בהצלחה מילאתי אותו

חינוכיות הצגות

זבוב" "גילגולו של

ליד עוברים יהודה, היינו מחנה שוק דרך הספר הביתה מבית בחוזרנו

לילדים לימוד (כתת תימני "חדר" שמשה שלו הקרקע שקומת מבנה

עברנו. בה הדרך אל פנה חלון החדר (מורה תימני). מוִֹרי עם תימן) יוצאי

אחריו חזרו והתלמידים בהטעמה ובסלסול, פסוקו את קורא היה המורי

הרינה, עצרנו סקרנים קול את שומעים כשהיינו במקהלה. חבריי ואני

תלמידים, כשמונה  ישבו בחדר הנמוך. החלון דרך להציץ והתיישבנו 

עמם השתתפנו החלון מן באמצעו. אחד וספר שולחן כל סביב ארבעה

להרגל קבוע. אצלנו הפך המורי. זה כבר של הניגון בחזרה על

כנראה אותו. ראינו לא דיוק ליתר שם, היה לא המורי אחד שיום עד

שולט היה בו חינוכי שוט לסיפור, ועם אותו סוף לעשות החליט שהוא

לכם!!!" הא ממזרים "יא בהפתעה: מאחורינו  הופיע הוא בתלמידיו 

השוט. הצלפת חשנו את ומיד צעק,

לכמה מזכרת  כהה',  'נקניק מאחור, הימנית, רגלי ועל הביתה  הגעתי 

כתשובה לחקירת בני המצאתי, מה זוכר לא השוט. ימים שהשאיר עליה

מוכרח אני הוזכרו כלל. שהמלים מורי ושוט לא לי רק ברור המשפחה.

ובלתי מהממת  השפעה הייתה המורי של החינוכי להודות שלמכשיר

הזה. ועד היום הגליד שהפצע גם לאחר נשכחת,

של השוט כוחו החינוכי

באמצעותו דפוס  ובית כריכייה  נגריה, היו: "תחכמוני"  הספר  בבית

עיתון וועדת  אחראית הייתה לעיתון "חברנו". שנקרא עלון הוציאו 

הבוגרות. מנציגים של הכתות שהורכבה

התלמידים והמורים, ידי הזאת שנבחרה על במערכת הייתי חבר אני

חיבורי פרסמו בעתון יעוצב. הוא  ואיך  בעתון, יודפס מה וקבעה

לסדר הבית-ספרי למדנו הדפוס בבית מורים. לצד חיבורי תלמידים

לקראת חשוב שלב היה זה ומשפטים, למילים העופרת אותיות את

ההדפסה.

עיתון ועדת

אביב בתל "תחכמוני" ספר בבית כריכייה

ותלמידיו תימני מורי

(1932 היום", ("דאר לנוער" "בימה של הראשונה ההצגה לרגל
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אהבתי מאוד לטייל והייתה לי ביקורת על-כך שב"תחכמוני" לא היו מספיק 

שלנו  המחנך  בפני  כך  על  התלוננו  אני,  וביניהם  תלמידים  כמה  טיולים. 

גולדצווייג. הפצרנו בו רבות ומשלא נענינו החלטנו לעשות מעשה. 

בוקר אחד השכמנו קום, כל בני הכתה, אף ילד לא העז להיעדר, לפי הוראותיי 

הגיעו כולם מצוידים במים ובאוכל. התאספנו ליד בית הספר לפני התחלת 

כיוון.  11 קילומטר לכל  ויצאנו ברגל למושב עטרות, מרחק של  הלימודים, 

איש מבית הספר לא ידע לאן נעלמה כל הכתה. 

היוזם ומדריך הטיול הייתי אני, ומושב עטרות נבחר, כי שם גרו בני משפחתי 

והכרתי היטב את הדרך ואת המקום. למחרת, הוזמנתי לחדר המנהל, בנוכחות 

המחנך. לא קיבלתי שום עונש, אך המחנך פנה אלי בזו הלשון: "מה יהיה רבי, 

מתי תוציא כבר את כל השטויות מראשך?!"

הטיול לעטרות

טיול בי"ס עם גולדצוויג המחנך - נחשו מי מוציא לשון? 

הייתה לנו קבוצת כדורגל ב"תחכמוני", לא מטעם 

בית הספר, אלא ביוזמת התלמידים וכמובן שהייתי 

רחוק  לא  פתוח  בשטח  היה  המגרש  ממנה.  חלק 

מבית הספר, לשם חמקנו בעיקר משיעורי תלמוד 

אותנו.  עצר  לא  זה  אך  לנו,  היה  לא  כדור  וציור. 

בסמרטוטים.  ממולאות  מגרביים  כדור   אלתרנו 

המדים של הנבחרת היו חולצות בית הספר שלנו, 

לכך פתרון.  ומצאתי  כדורגל  לנו מכנסי  אך חסרו 

כל  בשביל  מכנסיים  לגזור  שלי  מאימא  ביקשתי 

מתנה   - בעצמי  אותם  תפרתי  ואני  השחקנים 

לקבוצה.

נעליי  התבלו  כדורגל  לשחק  שהרביתי  בגלל 

לעיתים קרובות. כשזה קרה ידעתי שמוטב שאגש 

לאימא, אשר ללא שאלות וחקירות הייתה לוקחת 

אותי לחנות הנעליים וקונה לי זוג חדש.

כאשר סיימנו את כתה ז' וקיבלנו תעודות, הסתבר 

בגלל שלא  לא  ציון לא מספיק בתלמוד,  לי  שיש 

מפני  אלא  הנלמד,  החומר  את  להבין  הצלחתי 

האלה.  השיעורים  בזמן  כדורגל  ששיחקתי 

ח'  לכתה  עלייתי  את  התנה  הספר  בית  מנהל 

שנת  תחילת  לפני  נוסף  למבחן  שאעמוד  בכך 

שכר  אבא  הגדול  בחופש  הבאה.  הלימודים 

שהחסרתי  המסכת  את  אותי  לימד  והוא  מורה 

אפילו  אני  היטב,  אותה  למדתי  מציעא".  "בבא 

אוחזים  "שניים  בנושא:  הייתה  שהמסכת  זוכר 

בטלית זה אומר כולה שלי, זה אומר כולה שלי, 

החופשה,  בתקופת  שלי  המורה  ויחלוקו...". 

השאלות  על  אבא  באוזני  רבה  פליאה  הביע 

אותן   - לדבריו  אותו,  ששאלתי  המפולפלות 

קושיות הקשה גם חכם ידוע - המהרש"ח (הרב 

שמעון הלוי הורוויץ). כשנבחנתי בסוף החופש, 

הסתבר שידעתי תלמוד אפילו יותר מן הנדרש. 

עקיבא סיפר לבתיה שהמורה אכן התלהב מאוד 

מחוכמתו של שמואליק, אך אמר שלא ייקח את 

כל הכסף עבור השיעורים, כי שמואליק הפסיק 

להגיע אליו...

תלמוד ציור וכדורגל

מימין: מושב עטרות באותן שנים - צילום מכיוון שדה התעופה והכביש לרמאללה, משמאל: אווירונים בשדה התעופה עטרות

אותנו.  עצר  לא  זה  אך  לנו,  היה  לא  כדור  וציור. 

בסמרטוטים.  ממולאות  מגרביים  כדור   אלתרנו 

המדים של הנבחרת היו חולצות בית הספר שלנו, 

לכך פתרון.  ומצאתי  כדורגל  לנו מכנסי  אך חסרו 

כל  בשביל  מכנסיים  לגזור  שלי  מאימא  ביקשתי 

מתנה   - בעצמי  אותם  תפרתי  ואני  השחקנים 

לקבוצה.

נעליי  התבלו  כדורגל  לשחק  שהרביתי  בגלל 

לעיתים קרובות. כשזה קרה ידעתי שמוטב שאגש 

לאימא, אשר ללא שאלות וחקירות הייתה לוקחת 

אותי לחנות הנעליים וקונה לי זוג חדש.

כאשר סיימנו את כתה ז' וקיבלנו תעודות, הסתבר 

בגלל שלא  לא  ציון לא מספיק בתלמוד,  לי  שיש 

מפני  אלא  הנלמד,  החומר  את  להבין  הצלחתי 
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(בן  דוד של אמי  בן  יונה מלצר  יוסף  הגיע לארץ   ,11 בן  בהיותי   1933 בשנת 

ישראל.  ברחבי  משפחתו  בני  את  לבקר  בארה"ב,  שהתגורר  כלב)  שכנא  של 

במקצועו הוא היה מהנדס מכרות ותכנן גם מנהרות תחבורה מתחת לנהרות. 

לטיולים  ולצאת  זמן  פסק  לקחת  נהג  הוא  כזה,  ענק  פרויקט  כל  של  בסיומו 

בעולם. הוא ביקר בארץ עם אשתו ועם הבן, שהיה בן גילי בערך. 

הדוד מאמריקה

הייתה  לי  שהביא  המתנה 

מעור!  אמתי  כדורגל 

כמה  לשער  יכולים  אתם 

התרגשתי... 

בנו של מלצר - והמצלמה שהנציחה

מלון  דויד",  "קינג  המפואר  במלון  התאכסנו  ומשפחתו  הדוד 

הזמין  הוא  הימים  ובאחד  התיכון,  המזרח  בכל  דבר  שם  שהיה 

את  ראיתי  בה  היחידה  הפעם  הייתה  זו  במלון.  לארוחה  אותנו 

מלון "קינג דויד" מבפנים, זה השאיר עלי רושם עצום. 

 14-15 בגיל  מאוחר  יותר 

"הפועל"  בקבוצת  הייתי 

נוער ירושלים.

לכל  נסע  ועמה  נהג,  עם  רויס"  "רולס  מכונית  המלון  מן  שכר  מלצר,  הדוד 

הטיולים והביקורים בארץ. בין השאר, הוא לקח אותנו עמו לבקר במקום שפעם 

שכן בית המקדש, ומותר לבקר בו רק לתיירים, אך אסור ליהודים תושבי 

פלסטינה א"י. נסענו אתו גם לגשר אלנבי על הירדן ולביקור אצל הדודים 

שלנו במושב עטרות.

בסוף הטיול הזה הם חזרו למלון, ונהג ה"רולס רויס", החזיר אותי הביתה! 

הדוד ביקר גם את בני משפחתנו: בראשון לציון, מקווה ישראל, בגבעות זייד 

וצילם את כל המקומות  16 מ"מ  ובכפר גלעדי. הוא הביא אתו מסרטה של 

לכל קטע  הסבר  עם  כתובת  הוסיף  הוא  לבן.  - שחור  אילם  בסרט  ביקר  בהם 

 .(CARMONIA עוד על אותו טיול באתר) .מצולם

מלון "קינג דויד" 

החנות  בפתח   - ורבקה  ואשתו,  מלצר  הדסה, 

ברח' יפו 19, בית סלונים

רולס רויס - דומה לזאת ששמואליק נסע בה

פתיחת מגרש "הפועל" בירושלים, 1931
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ברחוב יפו חנות  בית -

משפחתו גרה ב"תחכמוני" שמואליק למד בהן השנים רוב

כיום). ספרא" ("כיכר העיר" "גן מול יפו. ברחוב הגדולה בחנות

השנייה המשרדים: בקומות היו אלה שירותים, היו לא בדירה

מתחתיו! וכיור ברז מים  בדירה: אולם היה חידוש והשלישית.

וחדר מטבחון  שימש הוא  וכך מסביבו,  נבנתה  מדיקט מחיצה 

כאחד. רחצה

זמן יותר להשקיע להורים אפשרו לחנות הצמודים המגורים

לעמוד כדי עובדות שכרו ואף השתפר הכלכלי המצב בעבודה.

היה הבית-חנות בהזמנות. בעלייה

בלב העיר, במרכז הבילויים ממוקם

ובתי חנויות מוקף ירושלים, של

בו הוא היה סמוך לגן העיר קפה.

תזמורות הופיעו הצגות, נערכו

שונים. אירועים והתקיימו

משפחות שרק  כיוון זאת,  עם

הילדים היו שם, התגוררו מעטות

האחות חבריהם.  מרוב רחוקים 

שזה הפריע זכרה הגדולה הדסה

לה.

(היום) 19 כולל מס' רחוב יפו

הדסה נערה

בשנת הוקם הגן

שטח  על  1891

בבעלות שהיה

ירושלים, עיריית

רשמית ונחנך

הוא .1892 בשנת

בסגנון תוכנן

ושימש אירופאי

מסדרים. כמגרש

בריכת כלל הגן

עץ וסככת דגים

נגנה בה (גזיבו)

הצבא תזמורת

המקומית הטורקי

באותה שבוע. מדי

הגן נקרא עת

ג'מאל "פארק

פאשה".

הכיבוש לאחר

העיר מועצת והקמת העיר, של הבריטי

הבריטיים השלטונות  החליטו המודרנית, 

והחלו חדש,  לאתר העירייה את להעביר 

וסביבו. בסמוך לגן בנייני השלטון בהקמת

פנסים בו ושולבו - הגן  עיצוב שונה שוב

שמע שמואליק הפעוט שם דקו. אר בסגנון

עליהם. רבים ואף "ניצח" קונצרטים
ובניין הגן נשארו העצמאות מלחמת לאחר

של (הישראלי) המערבי בצד העירייה

ירושלים עיריית ראש המחולקת. ירושלים

בהמשך שונה הגן ושם אויסטר, דניאל היה

שמו. על דניאל" ל"גן

'ראש הפסל  במרכזו  הוצב   1997 בשנת

ויש ליכטנשטיין) רוי האומן (של מודרני',
ממשלת ראש  של דמותו את בו הרואים 

והתואר. הבלורית יפה רבין, יצחק ישראל,

את תרם אישית, רבין את שהכיר האמן,

לזכרו. הפסל

העיר גן

דניאל גן - העיר גן
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התירה אך שבת,  ושמרה  נרות הדליקה כשר, מטבח  ניהלה  אמא

מהדת, רחק  אך אמא, את  כיבד אבא דרכם. פי  על לנהוג לאחרים 

לבית הלך כיפור ביום  רק (רבינוביץ). רבנים ממשפחת  שהגיע אף

נדרי". "כל הירושלמית, לשמוע והסלתה של השמנה "ישורון", כנסת

חבר שהייתי למרות אליו והצטרפתי אותי גם שכנע אפילו אחת פעם

הצעיר".  "השומר

בעגלות, תינוקות עם אימהות ירושלים תושבי כל אחה"צ, בשבת

הלוך יפו, ברחוב טיילו וזקנות, מכל העדות, זקנים וצעירות, צעירים

וגם לרכילות מידע חשוב, להעברת מתאים הזמן הכי היה זה וחזור.

לשידוכין.

באידיש בפניהם מקריא עקיבא היה שבת, בערב אורחים באים כשהיו

של הסופר החביב עליו ביותר "שלום עליכם". מספריו

בבית שבת

עם יידיש, גם דיברנו מנדל ורייזה, מנחם שלנו, סבא וסבתא עם

עברית. התאמצה לדבר למרות שהיא אימא,

דיברנו עברית. האחים אבא ובינינו עם

ביניהם דיברו הם נבין, שלא משהו לומר רצו ההורים כאשר

ברוסית.

מעט לא דיברנו  וגם שמענו החברים,  עם במשחק בשכונה, 

מילדותי מגיחה השפה ערבית לומד כשאני ולדינו. היום ערבית

וביטויים. מילים הרבה מכיר שאני נוכח ואני

ודיברנו ששמענו השפות

ועקיבא רבקה

השבת, סביב שולחן המשפחה

בירושלים". בספר "יש ים אחרון דף

ושמואליק יהודה הדסה

ורבקה) לעקיבא (שייך החזן" "מוטל - מספריו ואחד עליכם שלום
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כיוון שכל החנויות היו חייבות להיסגר עד שעה 12:00 "מיהרו" רבקה ועקיבא 

"נחלת  במכולת בשכונת  לקנות  כדי להספיק  קודם  חנותם קצת  לסגור את 

שבעה". 

הדסה זוכרת שהם, הילדים, היו נרדמים מדי פעם על השולחן בחנות, ולפני 

אותם  ומשקים  הראש  את  להם  מרימים  היו  במיטותיהם  אותם  שהשכיבו 

בקקאו, כדי שלא ישנו על קיבה ריקה.

לא  חלש,  שהיה  מי  ילדיהם.  לבריאות  מאוד  חרדו  תקופה  באותה  ההורים 

שרד. 

כששמואליק היה קטן מאוד, הייתה סבתא רייזה מטפלת בו. הדסה מספרת 

שהסבתא הייתה רודפת אחריו עם מרק עוף ומנסה להאכיל אותו.

מזון ובריאות

קניות עם אבא
בערב הייתי מדי פעם הולך עם אבא לקניות בחנויות 

המכולת.

בכמה  ומהמדרכה  אבן,  מרוצפות  היו  המדרכות 

היו  חנות  בכל  החנויות.  אל  יורדים  היו  מדרגות 

ופירות  ירקות  של  בחנות  שונים.  מכולת  מצרכי 

לא היו מוכרים מצרכים אחרים. 

היינו קונים דג מלוח מחבית עץ.

כשהיינו הולכים הביתה, אבא היה יורד לחנות בה 

עיניו.  לנגד  שיטחנו  תמיד  והקפיד  קפה  פולי  קנה 

הריח החזק של הקפה עדיין בנחיריי.

בסוף המסלול היה קיוסק שם היינו קונים גזוז. 

שותף לדבר עבירה
וגם  מדי פעם היו מתארחים אצלנו בני הדוד מראשון לציון 

בנות הדוד היו מגיעות לירושלים במטרה לחפש חתן ורצוי 

שיהיה עשיר.

החנות  של  האחורי  בחלק  עת,  באותה  שהיה   - בביתנו 

שלנו, לא היו שירותים. כדי להגיע לשירותים המשותפים 

של העסקים והחנויות בבניין, היה צריך לצאת לרחוב יפו 

ולעלות דרך חדר המדרגות לקומה העליונה. 

אחת הבנות מראשון לציון התארחה 

בביתנו בשבת, בה השירותים האלה 

בבית.  היינו  שנינו  רק  סגורים.  היו 

חבילת  לתוך  שעשתה  מה  עשתה  היא 

פתחנו  נייר,  בשקית  יפה  ארזה  עיתונים, 

את תריס הברזל והחבילה התעופפה לה 

לרחוב הסמוך. 

בריטי  שוטר  עבר  ולמטה  המזל  איתרע 

שנזרקה  והחבילה  קיצי...  פקק  כובע  עם 

התפרקה בדיוק על כובעו ותוכנה התפזר 

עליו. 

השוטר ההמום הלך ודפק על כל התריסים 

והדלתות של קומת הקרקע. שנינו ישבנו 

תריסי  ובזכות  רועד  בלב  בבית  סגורים 

הברזל שלנו, היינו רואים ואינם נראים.

אין   - הזיכרונות  שלסיפורי  טוב  כמה 

ריח...

ביצה עם סוכר בשביל שמואליק, 

צייר אהרון בינור

חיילים בריטים עם כובעי פקק (קסדת שעם)

והיא  אימא  את  מאוד  הדאיג  זה  צורה.  בשום  ביצים  לאכול  הסכמתי  לא 

ניסתה להאכיל אותי בביצה עם סוכר... 

חייל בריטי עם כובע פקק 
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תרפ"ט מאורעות
תושבי אלימות מצד הערבים פרעות של תרפ"ט היו סדרה מאורעות

ב-23 לאוגוסט 1929. שהחלו בארץ, היהודי הישוב נגד ישראל ארץ

ננטשו רבים, וערבים יהודים ונפצעו נרצחו המאורעות במהלך

ישראל. ארץ ברחבי וקהילות ישובים ונחרבו

ילד של בעיניו תרפ"ט פרעות
התפילה מבית וסכינים מקלות עם מוסת ערבי המון יצא אחד, שישי יום

והתקדם ברחוב יפו. המקדש בית שהיה שלהם, שעומד במקום

דוחפים היו גבי גלגלים, אותה על הייתה ויטרינה (תצוגה) שלנו בחנות

העליון ובחלקו היה מקומר - הפתח פתיחת דלתות הברזל. לאחר קדימה

דרך הסורגים מה ולראות יכולנו לטפס ויטרינה  אותה היו סורגים. על

ברחוב. קורה

גם נעלו הם קורה מה וכשראו הוויטרינה את הוציאו לא הורי באותו יום

ברגע חלקים. לארבעה מקופלות שהיו הברזל, דלתות את במהירות

אבא בדלת. ונקש השען אפל שלנו המכר בריצה הגיע אותן, שסגרנו

נעל אחריו. הדלתות ומיד  להיכנס לו אחת הדלתות כדי לאפשר פתח

המפתח גודל היה לראות את מאוד ובלתי ניתנות לפריצה. די חזקות היו

מהן. להתרשם כדי שלהן

לראות וכשהצצתי הוויטרינה על טיפסתי הברזל דלתות נעילת לאחר

הייתי קשים. מראות ועוד יהודי דקרו איך ראיתי ברחוב, מתרחש מה

.7 בן רק

לצורך אבנים  מועד  מבעוד האנשים הכינו הבית של השטוח  הגג  על

אבנים והשליכו למעלה אנשים עלו השתוללו, שהפורעים בזמן הגנה.

נופלות. האבנים את  ראיתי שלי התצפית  ממקום אותם.  להניס כדי

אבטחו בריטים שחיילים האיטלקית הקונסוליה הייתה הבניין ממול

לעברם. לירות החלו אבנים, משליכים היהודים את כשראו אותה.

ברגע הצליחה בנס ורק  אחריה רדף ערבי בו אירוע  זוכרת הדסה

ולהיכנס פנימה. החנות דלת את האחרון לפתוח

"ההגנה". חברת הייתה כבר הדסה בתרפ"ט

ידיעות ללא יפו, לשער מאוד שהייתה קרובה בחנות-בית שלנו, סגורים היינו ימים שבוע

משם זמנית, שנצא החליטו ההורים הרוחות מעט משנרגעו בחוץ. מה שמתרחש לגבי

הערביות. לשכונות סמוכה הייתה שלנו שהחנות-בית כיוון

היציאה לקראת הטובים. ידידינו אפל,  משפחת בבית  להתגורר ההזמנה את קיבלנו

לכך אי משלי. נשק לצאת ללא סירבתי ואני מליטא, שהביא אתו באקדח התחמש אבא

היה דווקא הסודי ונשקי אחזתי, בחלק המחוספס שלה עץ. ידית נטולת קיבלתי פצירה,

לצאת. והסכמתי יותר בטוח הרגשתי בידי הזה ה"נשק" עם המחודד. השני צידה

ידית- ללא פצירה

הנשק הסודי שלי.

מאורעות תרפ"ט באש, הרטוב עולה

פרעות תרפ"ט

שלי הסודי הנשק

ועקיבא. של רבקה טובים ידידים - וביילה אפל דניאל

לחנותם שען וחנותו סמוכה היה דניאל
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תרפ"ט, מאורעות לאחר

אסרו הבריטים השלטונות

בשופר לתקוע יהודים על

הכותל ליד כיפור  ביום

שזה חששו הם המערבי,

ההמון את שוב יצית

המוסלמי.
 

ולמרות האיסור למרות

יכולתם ככל עשו שהאנגלים

בכל התקיעה, את למנוע

נמצא כיפור יום  בכל זאת

בית"ר, מאנשי צעיר מתנדב

שהגיע כלל, דתיים היו שלא

בשופר, תקע הכותל, אל

שוחרר. כך ואחר נאסר

כיפור בירושלים המנדטורית יום

אקצה אל ומסגד המערבי הכותל אל הכותלמבט ליד בריטי חייל

1929 המערבי, הכותל

אי של הכרזה בכך הייתה

וכולנו הכותל על ויתור

איתה. הזדהינו

של העיקרית הבעיה

כיצד הייתה התוקעים

השופר. לשם את להגניב

עדיין הייתה לא בכותל

לגברים, נשים בין הפרדה

מבריחות היו ובחורות

כי עליהן את השופר, לשם

לערוך הבריטים העזו לא

חיפוש.

זה ועכבר חתול  משחק

שנה כל עצמו, על חזר

מחדש.



78

"תחכמוני" או בית אלפא ?

להוריי היה חבר בקיבוץ בית אלפא, אידלסון שמו, 

שהיה מנהל בית הספר האזורי שם. הוא הזמין אותי 

כבן  הייתי  הזה.  הספר  בבית  ללמוד  יודקה  ואת 

שסיפרתי,  כפי  דאגה,  שתמיד  שלי,  ואימא  שמונה 

שאני לא אוכל מספיק, קיוותה שהקיבוץ יגביר את 

התיאבון שלי ואעלה קצת במשקל. 

אבא הביא את שנינו לבית-אלפא אך כעבור חודשים 

הגיע  ואבא  אלינו  התגעגעה  מאוד  אימא  ספורים 

להחזיר  כדי  אלפא,  לבית  מחיפה  העמק  ברכבת 

אותנו הביתה. 

אני שמחתי לחזור, אבל יודקה ברח להרים והצטרף 

מצאנו  ולא  העדר,  עם  שהסתובב  הצאן  רועה  אל 

לאחר  חזר  ויודקה  ברכבת,  חזרנו  ואני  אבא  אותו. 

כמה שבועות. 

בדרך מבית אלפא הביתה, ברכבת העמק, עצרנו 

אצל  עפולה,  יד  על  בלפוריה  במושב  אחד  ליום 

מאשתו  וילקנסקי  הדיין  לייזר  ר'  של  נכדים 

והקימו   כחקלאים  למקום  הגיעו  הם  הראשונה. 

די  להם  הביאה  לא  החווה  ירקות.  לגידול  חווה 

מדי.  קטן  היה  שהשוק  מפני  בעיקר  פרנסה, 

יוסקה אשר נישא לחנה,  אחד מבני הדודים היה 

אחת  היא  גולן)   מרום  (ממייסדי  הראל  וציפקה 

מבנותיהם. 

יודקה נערבית אלפא

ביקור בני-דודים בבלפוריה

  הנוסעים ממתינים בתחנת הרכבת בעפולה, שנות השלושים

מושב בלפוריה בראשיתו

עדר בבית אלפא

ציפקה ויהודה הראל עם שלושה מילדיהם
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כמשקיע עקיבא
עקיבא את לשכנע לרעננה  שעברו משפחה בני ניסו  יותר מאוחר

"הלוואה לו האמצעים לכך בבנק על ידם ברעננה. היו אדמה לרכוש

אמר אך אבא השכנוע, לניסיונות יכולתי ככל הצטרפתי וחיסכון" ואני

בסירובו. ועמד בבנק כסף תמיד שיהיה שצריך

את להוציא יותר מאוחרת בתקופה ניסתה כשהדסה דבר, של בסופו

וכמו צמוד, היה לא שהוא הסתבר בבנק, נחסך שכביכול סכום אותו

אפילו אתו לקנות היה אפשר "אי בהלצה: לומר נוהג היה בקר שיגאל

גפרורים". קופסת

1927 רעננה,

ברחביה הבית בניית
ה-20  בשנות עוד נקנה ברחביה  לבית המגרש

וילקנסקי, מאיר עקיבא, הסופר של דודו בהמלצת

שם מגרש ורכש הישוב בהנהלת נכבד שמילא תפקיד

"רטיסבון" למנזר שייכת הייתה הקרקע לעצמו.

מכיוון שהכנסייה נקלעה הסמוך, שאדמותיו נמכרו

התעכבה המגרש על הבית בניית כספיים. לקשיים

ורבקה עד שעקיבא כיס, חסרון עקב  רבות שנים

תמכרו". או "תבנו אולטימטום: קיבלו

ובאמת הבית, את יציבות הבטיח הדבר נעצרו. הסלע לשכבת וכשהגיעו לבית את היסודות חפרו איך לי זכור

קרוב לי יותר אמר (מאוחר אדמדם. שיש היה הוא שנחשף, הסלע את ראיתי רבות. שנים אף סדק בו ראו לא

מסותתת. הבית היה בנוי אבן ירושלמית מובחר). שיש מחצבת שבמקום הזה אפשר היה לפתוח קבלן משפחה

נבנתה. שטרם שנייה לקומה מדרגות בנו בתוכו

עוברים לרחביה
שני בת האחורית בדירה להתגורר המשפחה עברה השלושים, שנות מאמצע

מנצ'יל שהיו משפחת לבני השכירו החדרים, שלושת בת הקדמית חדרים ואת

שגדל בבית בנם המשפחה. עם ידידות טובים מאוד ביחסי והיו מורים ידועים

בהרודיון.  הורדוס של ארמונו את שגילה נצר  אהוד הנודע לארכיאולוג היה

בחלק לגור ועברו החלק האחורי את השכירו השחרור, אז מלחמת עד היה כך

עם ילדיהם, עוזי עם הדסה ונפתלי, אותו חלקו בהמשך הקדמי והמרווח יותר,

לשאת הפסיקה החנות התדרדר,  ועקיבא  רבקה  של הכלכלי  מצבם ובתיה.

אותה לסגור והם נאלצו לשוק וזולה מוכנה תוצרת עקב כניסת במיוחד רווחים

מזדמנות.  מעבודות התפרנס ב-1946. עקיבא

גם מילא עקיבא בירושלים. ועקיבא  רבקה היו  השחרור מלחמת כל במשך

למשפחות והמים הלחם קצבאות בחלוקת העם" ב"משמר ציבוריים תפקידים

יוסף. האוצר דוב של שר בניצוחו

יודקה  בניהם: עם לגור ועברו בירושלים הבית את ועקיבא רבקה ב-1953 עזבו

גלעדי. בכפר ושמואליק

הבנייה מן זכרונות

ברחביה רבינוביץ בית

רחביה שכונת בבניית העבודה גדוד אנשי

עם הבית נמכר  הדסה  מות  לאחר

בחזיתו: זיכרון לטבלת הבטחה

נבנה רבינוביץ. ועקיבא רבקה "בית

גלעדי" ירושלים-כפר .1932 בשנת
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יהודה בן ברחוב החנות - שלישית חנות

שם יהודה,  ובן יפו הרחובות במפגש "סנסור" בית 

ועקיבא רבקה של השלישית החנות היתה

מאוד היתה קרובה יפו ההורים ברחוב חנות

המאורעות, לאחר העתיקה. לירושלים

המפורסם "סנסור" לבית החנות את העבירו

כיכר יד  על - יפו פינת בן-יהודה, ברחוב 

ציון.

לידיד שייכת הייתה ממולם המספרה חנות

שמואל ר: ַספָּ וגם ציבור איש הוריי, של טוב

לנו בשכנות  גרו  גם הם  אזרחי-בריסקר.

ואת אבי את בדמיוני  רואה אני  ברחביה.

על ומשוחחים ברחוב  עומדים  שמואל

לא אימא העבודה.  יום באמצע פוליטיקה 

את אהבה תמיד

האלה היציאות

בחנות כי  לרחוב, 

עבודה תמיד הייתה

רבה.

אז התנהל הכול

יותר. איטי בקצב

פחות, קנו אנשים

זה עם זה שוחחו

יותר.

הגדול החידוש 

- שמואל אזרחי-בריסקר הוריי ידיד

בריסקר אזרחי שמואל

בו היה כל-בו שמכר דברים שונים ברחוב

זמנית.

על סּפר מספר היה שמואל אזרחי-בריסקר

להסתפר. בריטי חייל אליו שהגיע יפואי

הגילוח מברשת על ירק  כהרגלו הסּפר

עליו הביט וכשהחייל  אותה, להרטיב  כדי

אתה "מה סּפר: אותו לו  אמר  בתמיהה,

על ישר יורק אני כלל בדרך עלי? מביט

הפרצוף..."

בשכונת הראשונים אחד שהיה ביתו, את

העבודה, גדוד אנשי עם בהסכם בנה רחביה,

הם שהצטבר החוב ומול בחינם, סיפר אותם

לומר שביתו "עומד נהג כן את ביתו, על בנו

הוא ברחביה שנותיו על השערה". חוט על

בית". "בניתי ספר חיבר

ב- לפני שנתיים נולד בנו, אזרחי יהודה 

תקופה  ומוערך.  פורה לסופר ונהיה   1920

הגיע - לשם גלעדי בכפר אף שהה מסוימת

הגליל ברפת. ועבד  - הדסה של בתיווכה

היפות. מיצירותיו לכמה השראה היו ואנשיו

לומד תקופת שהותו בכפר גלעדי היה בכל

הדסה. עם תנ"ך יום יום
היה פוגש אלחריזי ברחוב צעד שכאשר עקיבא סיפר

לשוחח על נעצרים והם היו עגנון  ש"י את מדי פעם

ברחוב הלכת "אם פעם: לו אמר עגנון פוליטיקה.

שתשעה ובטוח סמוך לבך יהא יהודים, עשרה ופגשת
רבינוביץ". שמם מהם

מרבה היה עגנון  ש"י

מאיר של בביתו לבקר

של דודו וילקנסקי,

אף שהתגורר עקיבא

ברחוב אלחריזי. הוא

וילקנסקי של ביתו

ועד בית היה הסופר

רוח. ואנשי לסופרים

התפעל וילקנסקי מאיר

של מכישרונותיו מאוד

על לספר והרבה עגנון

לעקיבא. כך

לי ספר עקיבא בתיה:

כסופר. עתיד מזהיר לו וולקני חזה שמאיר

עגנון ש"י

אני בבית, היו גדלו ולא ויודקה כשהדסה

שבת. ולארוחת לקניות אחראי הייתי

הייתה הדסה המלח, בים עבד יודקה

כמורה - במצריים "החלוץ" בשליחות

בעבודות וגם היהודית, בקהילה לעברית

הארץ. ברחבי שונות ובפעילויות

מאוחר. עד בחנות  עסוקים היו  ההורים

הייתי קונה במכולת חלות לשבת.

קישואים, בצל, מוסיף: בשר, טוחן כך אחר

הכנתי: ומכין קציצות. לקינוח טחון לחם

טעמים לו היו "קסטה"  מאבקת  פודינג,

הכי שאותו - וניל שוקולד, לימון, שונים:

אהבתי.

טעים לבן בבית  מכינים היינו חול,  בימי

קטנה בצנצנת לבן  כפית שמנו  בעצמנו.

ועליה מזגנו חלב, שהיה מתגבש ללבן

נהדר.

סולת בבוקר. דייסת לפעמים אכלנו

במטבח אני

כיכר קונה הייתי הצהריים אחרי

את בוחר "ברמן", של עגול לחם של

גדולה, ועליה הכי הפרוסה האמצעית,

ויוצא שום, מוסיף זית, שמן מורח

בשכונה. כדורגל לשחק
עגנון ש"י
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ארצה. אסרו לעלות ליהודים גרמניה אפשרה המוקדמות בשנות השלושים

ולקחת רכוש לקנות להם התירו אך לגרמניה, מחוץ כספים להוציא עליהם

עשויות מכולות מעין שהיו ליפטים, נבנו הרכוש העברת לצורך איתם.

לרטיבות. החסין איכותי מעץ

לאותם אתר ששימש פנוי מגרש היה אלחריזי, ברחוב מביתנו הרחק לא

גם הרגשתי ובמושבים, בקיבוצים דודיי בהשפעת משומשים. ליפטים

הטלה, לול ובניתי כזה ליפט פירקתי חקלאי'. 'מעשה לעשות צורך אני

שבניתי הלול

עשה לא  גדול רווח גזוז. במכירת שעסק מכר, היה לאבי 

הלוואה לוקח היה פעם ומדי הרבה, התחרות בשל בעסקיו

לירות ארץ ישראליות, לשתי והגיע חובו הלך והצטבר מאבי.

ערך שווה או גבוה, פקיד של חודשית משכורת חצי שהם

4,000 כוסות סודה.  ל- לאלפיים מיל, שהם שווי ערך

ובפיו הצעת עטופה חבילה כשבידו אבי, אל הגיע אז  או

עסקה:

החוב את לך להחזיר לעין הנראה בזמן שאוכל סיכוי "אין

והניח משהו". עבורך כאן לי יש "אך אמר, הוא מרווחיי"

בצדה ושכרה מצווה - סוכר קוביות

מפתחות מחזיקי מטבעות, אוספי אותי עניינו לא מטבעי, אספן אינני

באלבומי ידע.  לי הוסיפו שגם  כיוון רב עניין בי  עוררו בולים אך  וכד'.

ועוד, ציפורים של חיות, פרחים, היבשות, סריות (סדרות) מכל בולים היו

נדירים משולשים, ובולים גדולים שהיו גם בולים ומלואו. ביניהם היו עולם

רבות. ארצות בולי עם ששמר רבים מכתבים היו שלאבי לי סיפרו במיוחד.

ערק אבי כאשר אותם לאסלה זרקה שאמי על כך שמעתי רבה באכזבה

אחריו. חיפושים ונערכו התורכי מהצבא

חבר מבית הספר. הבולים, לאוסף לי שותף  היה

"כרמל של סוכן ושימש  לציון  בראשון  גר אביו

בעל שהיה בסדומסקי מדובר (בתיה: מזרחי",

מכנסי לובש היה הוא בירושלים). יהודה בבן חנות

הייתה אמו אוסטרלי. וכובע "בריצ'ס" רכיבה

ולהתנחם אותנו לבקר קרובות  לעיתים מגיעה

ובין בינה  הרעועה היחסים מערכת על אצלנו 

יפה, לבושה  הייתה שהיא זוכר אני כילד בעלה. 

בושם ריח  והפיצה גבוהים עקבים על מהלכת 

קמה ללכת הוריי, כשהייתה עם הנפש שיחות היום. לאחר עד שזכור לי

להצטרף מיהרה ואימא אותה ללוות אבא לה הציע מאוחרת, לילה בשעת

המשפחה שנים, כמה כעבור ילכו לבד... שלא העדיפה כנראה היא אליו.

התפתיתי מאז לא שלי... הבולים אוסף עם הארץ, את שלי עזבה החבר של

חדש. אוסף לשום

של האימא (בתיה: אלי. חזר לא האוסף אבל שנים, כמה כעבור חזרו הם

של עוזי). המצווה בר לכבוד מטעמים בישלה של שמואליק החבר

סוכר, ארוזות קוביות של רבות חבילות ובה עץ גדולה, תיבת

כחול. בנייר

לא מכך שיותר הבין  אבי  בביתנו, סוכר  חסר  שלא למרות

החוב. נסגר ובכך תודה אמר יקבל,

לא סוכר  בהם ימים שיבואו אז לשער היה יכול לא איש 

מבוקש מצרך תהיה סוכר וקוביית בירושלים, השגה בר יהיה

במלחמת השחרור. ירושלים על המצור בעת זה קרה מאוד.

הסוכר קוביות עם העץ בתיבת נזכר ואבי אזל בעיר הסוכר

להם. ורווח הגג, בעליית שנים מונחת שהייתה

מטקות תוצרת עצמיתאוסף בולים אבוד
הדסה של בעלה גיסי, ברלינסקי, לנפתלי

בזכותו קשרים טובים בנגריות. היו אחותי,

מהן ייצרתי עץ, שאריות הורשיתי לקחת

ולחוף. פונג לפינג מצוינות מטקות

הדבקתי יריעות גומי, היו לי שלא כיוון

למנוע כדי שיוף, נייר שלהן אחד צד על

לחנויות הולך הייתי הכדור. החלקת

שהכנתי המטקות  את ומוכר צעצועים 

משמעותי, שדרוג בכך  היה  רבה. בהצלחה

צחצוח שלי, הראשונה הפרנסה לעומת

נעליים. יצר שמואליק

אלה כמו מטקות

א"י - פלשתינה בולי

וגדי שמואליק שרטוט- בנה. ששמואליק התרנגולות לול

מרושתת. אותו בגדר והקפתי שלנו הבית בחצר על הגבהה הצבתי אותו

מטילות היו מזון עשיר, והן לתרנגולות של הבית, שימשו האוכל שאריות

יום. מדי

יכלו השחרור, מלחמת על ירושלים ובמהלך במצור כולל שנים, כתריסר

שהיו מביצים,  להנות זה, בבית שהתגוררו משפחתה, עם והדסה הוריי 

הזה הלול  אספקת  התחדשה בהמשך ימים. באותם מאוד נדיר  מצרך 

החמישים. בשנות הצנע בתקופת ביותר משמעותית והייתה

סוכר קוביות



82

לא תקופה באותה גדול.  גרמני  רדיו  היה בביתנו

שידורים בעיקר  קלטנו  שידור, תחנות  בארץ  היו

מחו"ל. 

קליטה עם תחנה  למציאת מומחית הייתה  אמי

איך שידעה בבית היחידה  הייתה  היא טובה.

בסבלנות ובאנטנה. הרדיו של בכפתוריו להשתמש

מתאימה תחנה שמצאה עד עליו רוכנת הייתה רבה

להנאתנו.

של שלבו הבנתי עובד. רדיו איך מאוד אותי עניין

חיברתי כזה, אחד השגתי הגביש. הוא הרדיו מקלט

עם מנואלה אותה - גלגלתי מנחושת אנטנה ארוכה לו

הנחושת שחוט שבניתי. אמרו שאסור קופסה בתוך

של  כדי לא לקלוט את התדר מ-30 מטר יותר יהיה

הבריטי. הצבא

נח, וכשהייתי לטייל,  האופניים עם  נוסע הייתי

את עצים ומכוון לשני הנחושת חוט קושר את הייתי

יכולתי אוזניות ובעזרת  תחנה שנקלטה  עד הגביש

של טיפוס האב לומר שהמצאתי את אפשר לשמוע.

בהמשך. פופולרי כך כל שהיה הטרנזיסטור,

טרנזיסטור המצאתי רדיו

שערים" "מאה בשכונת חבר לי היה

לו הרשו לא אך רדיו, לו שהיה

בא הוא בשבת. אותו להדליק כמובן

חיבור להתקין אוכל אם ושאל אלי

כדי שלו,  לאוזניות הרדיו בין ישיר 

להפריע מבלי בשבת  להאזין  שיוכל

לאחרים.

את קיצצתי בקיצור, שאנסה. אמרתי

וחיברתי לרמקול שהולכים החוטים

זה - הרבה ולהפתעתי לאוזניות אותם

עבד!

מאולתרות אזניות

מישהו הכרתי להעז. יכול שאני ראיתי

ברחוב רדיו  למכשירי חנות לו שהייתה 

בהתקנת לו לסייע והצעתי  יהודה, בן

לצד גגות על טיפוס דרש זה האנטנות.

הסכים הוא נוספות. מיומנויות כמה

הדרושים. החומרים כל את לי וסיפק

ולפעמים בחופשים אצלו עבדתי

והמוכר ביום אנטנות שתי התקנתי

אנטנה כל על  מאוד. ממני מרוצה  היה

בניין  פועל  גרוש.   25 קיבלתי מותקנת

ליום... גרוש 5 קיבל עת באותה פשוט

אנטנות מתקין

וגדי שמואליק - שרטוט התקין. ששמואליק האנטנות

וגדי - שמואליק שרטוט בנה. ה"טרנזיסטור" ששמואליק

חור כשבגרוש היה

שני מצד  וחובר ברדיו ששולב מפסק 

לרדיו להאזין לחברי  איפשר  לאזניות

בשבת

תקופה מאותה רדיו
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אמא בשביל בר-מצווה
מכך, מה שמשתמע עם כל הצעיר", "השומר חבר הייתי לגיל מצוות כבר כשהגעתי

חשוב זה שלאימא ידעתי בחיים. אחת פעם רק מתרחשת מצווה שבר הבנתי אבל

לתורה. לעלות החלטתי ובשבילה הוריה של פטירתם אחרי במיוחד מאוד,

האדום", הרב של הכנסת "בית שנקרא:  כנסת בית  היה שערים", ל"מאה סמוך

חיים מדובר ברב (בתיה: הסובייטית. מרוסיה דרך לא בדרך הגיע שהרב שלו משום

העלייה לתורה. נערכה הזה הכנסת בבית לקומוניזם). חייו בסוף פסחוביץ שנטה

מאוד שמחתי תפילין. להניח ואיך את ההפטרה  למדתי קורח". "פרשת הייתה זו

יום מסיבת הייתה הבר-מצווה, חגיגת כולם. רצון לשביעות חובתי את כשסיימתי

ימי הולדת. לחגוג לא נהגו שלי... בילדותי ההולדת הראשונה

בכתה הצטרפתי הצעיר" "השומר הנוער לתנועת

הגיע אשר, ששמו עין-שמר  מקיבוץ  פעיל ז'.

יחיעם שלנו הירושלמי למדריך והצטרף אלינו

הצליחו לגייס שהם בנים מכמה אחד ווייץ. הייתי

ספר "תחכמוני" לתנועה. מבית

היינו גילי. בנות עם לראשונה נפגשתי בפעולות

הנוער. בתנועת מאוד ופעילים מסורים חברים

לעשות לנו אסור מה הוחלט הצעיר" ב"השומר

שחל כמובן רבות. ודיברות מצוות היו מותר, ומה

ורק בחבורה הלכנו לסרטים עישון! על איסור

התנועה. ידי על שהומלצו לאלה

בנים בין הפרדה היתה בו ב"תחכמוני" מהחינוך

את ואיזנה תקנה "השומר הצעיר" תנועת טובה. זו איננה שהפרדה למדתי לבנות,

ואני כבוגר, אדם של אותו האישיות על מאוד משפיעה שההפרדה  מאמין אני זה.

מתחנכים ככה. עדיין ילדים רבים כי אומר זאת

"השומר הצעיר"

רבקה ואמא שמואליק

ווייץ, יחיעם

שמואליק של מדריך היה

הפלמ"ח בקרב שנפל ב"השומר הצעיר", שמואליק נערץ של מדריך היה וייץ יחיעם

משפחתו  בני עם מהם כמה בתמונה שמו. על נקראו 50 ילדים כ- .1946 ב הזיו בגשר

נוטעים עץ לזכרו.

של כרזה

תנועת

"השומר

הצעיר"
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בהשאלה אופניים
מאוד יקרים היו הם אך באופניים חשקתי תמיד

השכיר אחי  יודקה ונעוריי. ילדותי בתקופת 

הייתי הביתה. אותם והביא רמה, עם אופניים

הכיסא, על להגיע לפדלים בישיבה על קטן מדי

ונוסע לרמה מתחת אחת רגל מכניס הייתי כן

עקומה. - בתנוחה עליהם

מאותה תקופה אופני בנות

משקל בשיווי האופניים עם "עומד" שמואליק

ובמצילתיים בתוף
"תחכמוני" של הקטנה לתזמורת התקבלתי עשר בגיל

מתכתיים. נשיפה וכלי הקשה מכלי מורכבת שהייתה

המצלתיים. ואתו הגדול התוף היה הראשון תפקידי

זמנית. בו ניגנתי האלה ההקשה כלי בשני

הספר בית של שונים באירועים הופיעה התזמורת

שהייתי כיוון לכת. תזמורת גם הייתה זו ובהצגות.

תלו הגדול, התוף את לשאת מכדי עדיין, קטן

ה'גיבורים' אחד של גבו על כתפיות בעזרת אותו

בתוף מכה ואני צעדתי בעקבותיו, הבוגרות מהכתות

ובמצלתיים.

בחצוצרה
מר התזמורת, של המנצח אלי בא ה' כתה בתחילת

ואמר ומלחין  מעבד מוסיקאי, שהיה שמו, לבנון 

כשראה מהתזמורת". אותך לזרוק "החלטתי כך: לי

התזמורת "אל בחיוך: המשיך בעיניי, הדמעות את

הגדולה!" 

הקורנט את הספר) מבית (בהשאלה קיבלתי

סיום עד שנים, כארבע ניגנתי  בה (החצוצרה),

ב"תחכמוני". לימודיי

בית בתזמורת בחצוצרה. הנגינה את מאוד אהבתי

בעוד שני, קול שניגנו חצוצרות שתי עוד היו הספר

הסוליסט. הייתי העיקרית, הנעימה את ניגנתי שאני

הספר בית מחצר התזמורת עם יצאנו בשבט ט"ו כל

של והגנים הספר בתי ילדי של תהלוכה והובלנו

הכרם. הנטיעה בבית עד למקום ירושלים

ערך. ורב  נדיר דבר הייתה תזמורת ימים באותם 

רוב בה  (שגם הבריטית, המשטרה מלבד תזמורת

"תחכמוני" הייתה של התזמורת יהודים) הנגנים היו

בירושלים. היחידה שמואליק של נכד רז, יובל - ציור

אחת לי  השאילה עשרה, שתיים בגיל 

זוג הצעיר" "השומר של הקן מבנות

עליהם לרכוב למדתי מהרה עד אופניים.

הצלחתי מאחוריי. כשהכידון אחורה, גם

פעם במקום. מדי האופניים לעמוד על גם

ים למפעל אופניים בטיול השתתפתי

לירושלים, בעלייה בחזרה, הצפוני. המלח

אשלג שהובילו  במשאיות נעזרים היינו 

בהסכמת בירושלים. הרכבת לתחנת עד

על האופניים את העמסנו הנהגים

לצדם. והתיישבנו המשאיות

ששאלתי האופניים  זוג  נעלם אחד  יום

לא הלכתי נגנבו ואני בבעיה. וחששתי שהם

מרוב הצעיר", "השומר של פעולות לכמה

שהאופניים נערה אותה כלפי נעימות אי

נעלמו שהם כפי שבוע, לאחר שלה. היו

שיודקה הסתבר  חזרו.  הם  כך במפתיע, 

בגליל. לטיול אותם "שאל'

אופניים לי היו ברחביה כבר לגור כשעברנו

הספר. ורכבתי עליהם לבית משלי

"דאר היום" תחכמוני, תזמורת על "בימה לנוער",
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שמואליק - החצוצרה עם משמאל ראשון המכביה

השנייה. המכביה בארץ התכנסה ח', בכתה כשהייתי ,1935 בשנת

תל-אביב. נמל יד ב"יריד המזרח" על התרחש האירוע

"תחכמוני" שתזמורת בבקשה אלינו פנו העולמית "מכבי" מתנועת

של המכביה. הפתיחה בטקס מירושלים "מכבי" את סניף תוביל

והסרט הכובע את לחבוש סרבתי הצעיר", ב"השומר נאמן כחבר

תזמורת. תהיה לא אנגן לא אני שאם ידעו, המארגנים "מכבי". של

באלכסון, תכלת סרט רק חזי שאלבש על להסכם איתי הגיעו כן על

שוליים עם לבן טמבל וכובע תנועתית, השתייכות סימני ללא

פולין,מורמים וללא סימן זיהוי. יהודי משלחת  התחתונה בתמונה השנייה, המכביה של  הפתיחה טכס

השואה לפני ספורות שנים

"תחכמוני" בית הספר של תלמידי נטיעות טיול

נער שמואליק
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רבי ורבין
בימי המכביה, לנתי בת"א ברחוב המגיד 5 - שם גר קבלן 

הבתים דיסלר שהיה בעלה של אתל, אחותה של ביילה 

בני  לציון,  מראשון  בני-דודיי  של  של  דוד  כלומר  בקר. 

אלי  פנה  דיסלר  דוד  אותו  איך  אשכח  לא  בקר.  משה 

או  "מכבי"  בתור  למכביה  באת  אתה  "תגיד,  בחקירה: 

בתור "השומר הצעיר"? תחליט כבר!"  

רבין  ומשפחת  שלו,  היה   5 המגיד  ברחוב  הדירות  בית 

היו  בה  שחלקים  העליונה,  בקומה  דירה  אצלו  שכרה 

משותפים לדירת רבין כך שהדיסלרים יכלו לטפל בילדי 

רבין בשעה שהוריהם היו עסוקים בפעילות ציבורית. 

יצחק  של  אימא  האדומה",  "רוזה  שכונתה  כהן,  רוזה 

רבין ושל אחותו רחל, הייתה מנהיגה ידועה של תנועת 

מדי  לקחת  ממנה  מנע  לא  זה  ימים.  באותם  העבודה 

עמנואל  דודי  בן  של  האופנוע  על  לעבודה  טרמפ  פעם 

- ממעמד האיכרים הבורגנים בראשון לציון... 

בימי שהותי שם, נסעתי על זוג האופניים של בני דודיי, 

וגם ליצחק (רבין) בן גילי, היו אופניים. יחד היינו נוסעים 

בשדרות רוטשילד, רבין ורבי. ("רבי" היה הכינוי שדבק 

בי בביה"ס "תחכמוני" ובמגרשי הכדורגל). 

הגיע  אחיה  שמואליק  הדסה,  אמי  ספורי  לפי  בתיה: 

ואז  ילד קטן,  ב-1934 כאשר עבדה בת"א, בתור  אליה 

הרבה לשחק עם רבין.

רחל רבין סיפרה לנו שבבית סמוך להם 

פינקרפלד,  עמיר  אנדה  המשוררת  גרה 

הייתה חברה טובה של בתה  רבין  ורחל 

ציפור. לימים ציפור ילדה את עופר כרמי, 

אבא של טל כרמי, שנשאה ליחל שלנו.  

מגרש הרוסים
צמוד למגרש הרוסים היו מספר מבנים, ביניהם בית המשפט ומולו בית 

הסוהר. את האסירים היו מעבירים בהליכה ברגל מרחק לא גדול, מבית 

הסוהר לבית המשפט וחזרה. עם סיום יום הלימודים הייתי רץ עם חברים 

לראות מה קורה שם ולנסות להיכנס לבית המשפט. 

וזיהיתי  למוות)  הנידונים  (בגד  אדום,  בבגד  מובל  אסיר  ראיתי  אחד  יום 

שהוא האדם עליו כתבו בעיתונים ודיברו בכל הארץ, יהודי שנתפס יורה 

אותו  מוות.  היה  התביעה  שדרשה  העונש  הביטחוניים.  האירועים  באחד 

קרא  מכן  לאחר  לו  שנולדה  לבת  ושוחרר.  חנינה,  לבסוף  קיבל  אסיר 

חנינה. 

לה בהתרגשות  וסיפרתי  גלעדי  לכפר  חנינה  הגיעה  כך,  רבות אחר  שנים 

שראיתי את אביה בכניסה לבית המשפט. חנינה נישאה לבן המשק, יעקב 

נויפלד, שנהרג במלחמת יום כיפור, והיא חברת קיבוץ כפר גלעדי. 

אנדה עמיר פינקרפלד

רבין, תעודת חבר בנוער העובדיצחק רבין על אופניים

מגרש הרוסים 

רוזה רבין עם יצחק ורחל

הדסה  מימין   - האופנוע  עם  בקר  עמנואל 

בכובע לבן, צילום נדיר מסרטו של מלצר
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רק לא כליזמר
לקראת סיום לימודיי ב"תחכמוני" אמר המורה למוסיקה לבנון לאבא שלי, שעוד 

מעט אצטרך להחזיר את החצוצרה - כי היא הרי שייכת לבית הספר. 

לבנון ניסה לשכנע את אבא לקנות לי חצוצרה, כדי שאוכל להמשיך ולהתפתח 

במוסיקה, כי אני לדבריו כשרוני בתחום זה. אבא אמר שהוא לא מעוניין שאהיה 

"כליזמר", ובכך סגר וחתם את הדיון בנושא.

מתנת פרידה מתחכמוני
גברת  אלי  פנתה  השנה,  לסיום  בהכנות 

גלעזר - המורה לתיאטרון וביקשה שאנגן 

בהצגה שביימה. 

לאחר ההצגה שעלתה יפה, קיבלתי ממנה 

מתנת  בכך  ראיתי  טיולים.  ילקוט  במתנה 

פרידה מ"תחכמוני".

אבא כנראה הרגיש צורך לפצות אותי על 

כך שלא עודד את ההתפתחות המוסיקלית 

המקצועית שלי, כי יום אחד הגיע הביתה 

עם גרמושקה. 

כל שיר, אבל ללא  לנגן עליה  הוא הצליח 

אקורדים, גם שאר בני הבית ניסו את כוחם 

הנגינה  כך החלה  אני.  ובתוכם  בה,  בנגינה 

בכפר  לשיאה  שהגיעה  בגרמושקה,  שלי 

גלעדי, ועוד אספר עליה בהמשך.

גרמושקה

המחזור שסיים את "תחכמוני" ב-1937, בתמונה כמה מן המורים שלימדו את שמואליק

תעודת גמר "תחכמוני" של שמואליק

שמואליק עם חבר שכן מהעדה הבוכרית שהיה לו גרמופון

כלייזמרים 
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ואחרון ראשון עישון

את כל ראיתי הספר העממי, בית של הסיום תעודות לנו את שחילקו מיד לאחר

מעשנים החבר'ה את רואה שם? אני אחריהם ומה לבית-שימוש ורצתי רצים הבנים

לא הייתה  סיגריה!" באותה תקופה תיקח בוא "רבי, לי: קראו הם "הפועל". סיגריות

ואמרתי שאפתי פעמיים, כולם, שבעישון. לקחתי כמו לגבי הסכנות מודעות שום

להוציא. ואז את העשן לבלוע צריך שאני לי הסבירו הם שום דבר. מרגיש לא שאני

באותו נחנק. שאני שחשבתי נורא, שיעול כל כך אותי תקף ומיד כדבריהם עשיתי

הצעיר" "השומר כחניך היה. וכך יותר. נוגע לא בסיגריות שאני לעצמי, אמרתי רגע

שאוסרת עישון. מאודי עם הדיברה בכל הזדהיתי עתה

לענייני מאוד מודע היה אבי ולעשן. הגברים את לחקות החלו נשים תקופה באותה

ואפילו מעשן  לא  "אני אומר: היה הוא מעשן, הוא  אם אותו  וכששאלו בריאות,

שעסקה  - "איתנים"  החוברת על השנים כל מנוי היה  אבא מעשנת..."  לא אשתי

ביותר. הבריא האוכל את קנה ותמיד בבריאות,

התקיים בית מחדריו שבחלק בבניין המשפחה גרה מאז החלה זאת יתכן ומודעות

(בית הדסה.  נולדה הבניין  מחדרי באחד טבעוניות, טיפול בשיטות  שנקט חולים 

ריפוי משיטות  מאוד הושפע עקיבא הצרפתית). הקונסוליה בבניין שכן החולים 

אלה.

שנה מדי בפורים ברכבת. בעיקר התבצעה ההם בימים למרחקים נסיעה

מאוד בגלל מפותלים היו הרכבת פסי בתל-אביב. לעדלאידע היינו נוסעים

בקרונות ישבת שכאשר לכך שגרם מה ירושלים, בהרי להעפיל הצורך

מעליך או מתחתיך נע בפיתול הרכבת זנב את  לראות יכולת הראשונים

השני... לצד -

זוכר אני והמזוודות.  החבילות  של  המדף  על ברכבת  לשכב אהבתי  אני

שרים, היו הרכבת נוסעי כל שעות, כשלוש שנמשך והארוך האיטי שבמסע

וביידיש. בערבית, בעברית ברוסית,

"על בתיה:  קעצל..."  א ליגט דעכל דעם "אויף ביידיש: ששרנו לי זכור

החתול". שוכב הגגון

שיצאו הגצים להיזהר מן צריך היה לפתוח, אך אפשר היה החלונות את

היא בדרך פעמיים לפחות ומים.  פחם על פעלה  הרכבת הקטר. ממנוע

עם את מרובעת שהחזיק איש ראיתי הרכבת ובתוך מים. לתדלק - עצרה

כדי - בפחם המנוע אש את הדרך להזין כל היה שתפקידו בצדדיה, דפנות

מאוד. אותי זה ריתק כל תכבה, שלא

על-ידי הופעלה היא שאף בצפצפה, - לצפור היה הנהג מתפקידי אחד

הנהג מסילה, להחליף צריך היה כאשר מהן. ביציאה או תחנות לפני קיטור,

והרכבת הרצוי לכיוון הפסים את  מסיט היה  תפקידו, היה שזה איש או

המשיכה.

והמשיכה לילינבלום, לרחוב קרוב בתל-אביב, הרכבת ברחוב עצרה הרכבת

שהייתה לים, הליכה גם לי זכורה לעדלידע  הנסיעות מאחת ליפו. משם

ירושלמי. לילד מרגשת חוויה כמובן

ועגלה סוס שוכר היה כבר מאוחר בלילה ואבא היה לירושלים כשחזרנו

מיוחדת. חוויה הייתה זו גם הביתה. אותנו להסיע

נסיעה ברכבת

בתל-אביב מירושלים מגיעה לתחנה הרכבת

באותה תקופה פרסום בעתונות
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הראשון בקר, משה - אמי אח - דודי מפי שמעתי הבא, הסיפור את

בקר. ממשפחת לארץ שעלה

שהייתה שמש, בית יד על הרטוב חוות את משה ניהל בצעירותו

גולדברג שמו. יצחק לקק"ל, נדיב ותורם מופלג עשיר שייכת ליהודי

ביותר). הגדול הסכום עם  ראשון, היה תמיד  התורמים (ברשימת

בה רבים ופותחו למתיישבים עבודה מקומות הזאת סיפקה החווה

וכבשני סיד. בית בד, מחלבה קמח, נוספים כמו טחנת אמצעי ייצור

קיבל מפועליו  שאחד לב שם דודי, משה היה: כך שהיה, ומעשה 

לו. שכותב הוא זה אותו מי ושאל קרובות מכתבים מחו"ל לעיתים

הוא שאביו לו וגילה לאיש יספר שלא הבטחה ממנו הוציא הבחור

הזהב כל את  אתו ולהביא ארצה לעלות ובדעתו עשיר מאוד איש

ובטוח סגור סודי, מקום לאתר מבנו ביקש לדבריו, במכתבים, שלו.

לאחסון מטילי הזהב.

שיספרו הבחור את לשכנע והצליח ששמע ממה התרגש משה דודי

מאוד התלהב  גולדברג לסייע. שעשוי גולדברג, לאדון רק כך  על

בגדים לו תחת חסותו. קנה צעיר את אותו ולקח מיד ששמע ממה

מצדו והבחור המפוארת, בכרכרה שלו לנסיעות אותו צרף חדשים,

חשבונו. על חיים לעשות היסס לא

עניין. גילו בו לפרקן שהגיעו לציון ראשון בנות מאליו שכל מובן

בעלי ושכר הזהב לאחסון רוטשילד בשדרות מרתף רכש גולדברג

המיועד בתאריך והחלונות. הדלתות את בברזל שחיזקו מלאכה

הבריטי, המנדט של מזויין משמר הגבול יד על ציפה הזהב, להגעת

המסתור. למקום עד היקר המשלוח את ללוות אמור היה אשר

היה. כלא נעלם והבחור לשווא, הייתה הציפייה

בחווה עבודתו סיום עם לציון. לראשון החווה מן משה הדוד עבר שנים כעבור

ואשתו בלה החולות. למשה באזור שטח גדול לו ונתן גולדברג אדמות, הציע לו

וחסונים. קומה גבהי כולם בנים, ושישה בנות שתי נולדו

התמונה במרכז ושישה בנים. צאצאיהם שתי בנות בקר עם ומשה (בלה) ביילה

רבין ויצחק שמואליק על בסיפור המוזכר - בלה של אח דיסלר, הדוד -

היהודי בישוב כנפיים לו  עשה הגיע שלא הזהב  משלוח על הסיפור

ארוכה של גמלים ועליהם שיירה צעדה שנה, ובקרנבל פורים של אותה

"זהב". הכתובת: עם ארגזים

גולדברג מר רמות. צחוק בתרועות ופתח מדובר במה מיד הבין הקהל כל

מעט עד שיישכח מסוימת, מהארץ לתקופה וברח פניו בכלימה את כבש

המביך. האירוע

צפתה משפחתנו

הגמלים בתהלוכת 

של ביתו ממרפסת

תל משפחה קרוב

משפחת מצד אביבי

בפינת  - וולקני 

לילינבלום. - אלנבי

שגם עו"ד היה הוא

במקרה היה שמו

אסתר אשתו גולדברג.

התעקש מאוד, אך אבא יפה ארחו אותנו שניהם דודה של אבא. הייתה

דבר לאכול, למסעדה אותנו לקח הקרנבל ובתום עליהם, להכביד לא

פורים:  קרנבל מ-1932 נקרא (***החל פעם. אף עשינו לא שבירושלים

ברקוביץ). י.ד. של הצעתו עפ"י - עדלאידע

קרנבל פורים

שבע) במסעדה בתל- (בן ושמואליק יודקה הדסה ועקיבא עם רבקה 

1929 פורים, קרנבל לאחר אביב,

הזהב סיפור

בת"א עם גמלים עדלאידע
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בחגיגות פורים של 1929, חווה היישוב 

התרגשות גדולה כאשר לשמי הארץ 

המפורסמת  האוויר  ספינת  הגיעה 

בעולם ה"גראף צפלין". 

הטכנולוגיה  מפלאי  אחת  הייתה  היא 

של אותם ימים והלהיבה דמיונם של 

נוסעיה  בין  היהודים  רבים.  אדם  בני 

קראו פרקים ממגילת אסתר והשליכו 

ניירות  בעדלאידע  החוגגים  על 

צבעוניים. אנשים עלו על כל גג ומגדל 

לחזות בה ולנופף לשלום. 

בדרכה  המשיכה  האוויר  ספינת 

לירושלים והגיעה לעיר בשעות הערב. 

צפלין"  ה"גראף  שבה   1931 בשנת 

לירושלים  הגיעה  והפעם  שני  למסע 

באור יום. 

החוצה,  יצאה  העיר  כל  ממני.  מטר   50 כ-  היה  הוא  הענק,  הצפלין  את  מקרוב  לראות  זכיתי 

הצפלין ירד מאוד נמוך באזור מגרש הרוסים ונזרקו ממנו חבילות דואר. המראה היה מרהיב. 

ספינת אוויר - צפלין

ראיתי את הצפלין
צפלין מוקף המון נרגש

צפלין בשמי ירושלים

רחל, בסיפור זיכרונותיה מתארת את אותו הצפלין שעבר גם מעל כפר גלעדי. 

ב"דאר היום", 26.3.1929 נכתב:

היום יעבור הצפלין על שמי א"י. 

כל  חבילות-דאר...  יזרוק  הצפלין 

המוצא חבילה זו מתבקש להביאה 

למערכת  אפשרית  הכי  במהירות 

"דאר היום" בירושלים, לכל מביא 

ישולם  סגורה  בעודה  חבילה 

וכל  ל"י   1250 של  פרס  במערכת 

הוצאות הלוך ושוב. כל המשתמש 

פתיחה,  (כגון  בחבילות  לרעה 

גרימת נזק) יענש לפי החוק. 
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לעיתים מגיעה אלינו הייתה שוחט מניה רבים. ולמכרים משפחה לבני בית פתוח היה ביתנו

כבוד לירושלים היה אורח שהגיע גלעדי כפר כל אחד מחברי קרובות.

אותו הייתה מציידת היא ריקות. בידיים יצא שלא ואימא דאגה בביתנו

טוב למשפחתו ובכלל. בכל

יד שעל תמר חבל בפיתוח גלעדי, היה פעיל כפר חבר אלמוג, יהודה

כשהיה יפו. ברחוב "הימלפארב" במלון קבוע "חדר" לו והיה המלח, ים

האמבטיה, בחדר שם משוכן היה לצפון, או לדרום בדרכו ללון, מגיע

לביקור. שנכנס אלינו מדי פעם זכינו קרש ומזרון. הונחו עליו

הוא היה לציון. מראשון רוגוב, אבא, של חבר אותנו ביקר מפעם לפעם

כשהגיע כן על לו, התאימה לא  בבית מיטה  ושום מאוד גבוה איש

השולחן... את לו הצענו

חבר בעבר שהיה מונית נהג גזלן, יענקל'ה היה התדירים האורחים אחד

בזיכרונותיה. רחל מספרת עליהן טרגיות בנסיבות והועזב חרוד, עין

"יענקל'ה, וכתבה: מאירופה מכתב פעם לו שלחה אמו כי קיבל כינויו את

במכתב, פרסם  הציץ סקרן לאמך?"... וחבר משק כותב אינך מדוע גזלן,

גזלן. יענקל'ה לו את הכינוי: הדביקו ומאז הדבר את

מצוות אירוח

אמי: של כשאחיותיה

וציפורה, קיילה אסתר,

הוריהן, את לבקר הגיעו

ואותנו, וסבתי) (סבי

מציידת הייתה אימא

חדשים. בבגדים אותן

תופרת, הזמינה היא

והכינה בדים קנתה

מידה לפי שמלות  להן

באותה גרדרובה. ושאר

בנמצא. היו לא מוכנים בגדים תקופה,

עסק, בעלת והייתה  היות אחיותיה, מבין "העשירה" נחשבה  אימא

לכל. ידועים היו ליבה וטוב ונדיבותה

ביקורי האחיות
יהודה אלמוג

בעטרות דודים
את שעזבו לאחר התיישבו שם בעטרות גרו קוזלובסקי מאיר ובעלה אסתר דודתי

חבר היה דודי מאיר אבריק. בשייח' מסוימת תקופה ששהו ולאחר גלעדי, כפר

חלב. התפרנסו בעיקר מרפת בעטרות הקיבוץ. על המושב אך העדיף את "השומר"

שבו... הזבובים בכמות מפורסם היה והוא רבות, רפתות היו הזה במושב

דודיי שבעטרות מאמריקה, מלצר הדוד עם עשרה אחת בגיל כשביקרתי בעטרות

אותם שהוא לא מבקר כך ועל הזה, לביקור הצטרף שלא בקר, בתלונה על משה באו

לו שיגדל אלא לאחר שוב, שם יבקר לא שהוא הדעת, ענה בבדיחות הוא מספיק.

הזבובים. לגרש את כדי זנב

דובדבנים. עצי וגם הפרות, את להאכיל כדי שנחוץ מה כל גידלו עטרות באותה תקופהבשדות העתונות מודעה מן

מניה שוחט

וציפורה אסתר, רבקה קיילה,

החנות של ביקור כרטיס



92

ראשון. ביום וחוזר שישי בימי לעטרות נוסע הייתי קרובות לעיתים

בו השתמש הוא אבריק", מ"שייח' שקיבל רכיבה סוס היה מאיר, לדודי

לסוס וכשרכבנו היה אוכף לא אתו. לחרוש נתן לי לעבודה ולפעמים גם

התעופה לשדה עד רחוק, שיותר כמה עליו רוכב הייתי כהוגן. הזענו עליו

אבל טובה, כעושה בעצלתיים, פוסע  סוס  אותו היה לשם עטרות. של

קוזלובסקי למאיר נתן זייד שאלכסנדר "יערי" הרכיבה סוס על 12 בן שמואליק

בדהרה. תמיד פתח הביתה בדרך

עם מהודקת  אדמה  משטח היה המנדט, מתקופת הזה התעופה  שדה 

שנקשר כנפיים, שורות עם שתי קל בו מטוס חנה לתקשורת. קטן מבנה

ולעוד נוסע מאחור. לטייס מקום בו היה החזקות. שלא יעוף ברוחות כדי

"לסיבוב קטן". טייס בריטי ולוקח ילדים מגיע לפעמים היה

היה קוזלובסקי

הסוס, את לי נותן

ערבית מחרשה עם

סוק, לה: שקוראים

איתו. חורש והייתי

היה "מלומד" הסוס

בתלם. ללכת וידע

נולד מנחם דודי בן
עם לירושלים חזרה טרמפ לי היה בעטרות, דודיי אצל שבת לאחר ראשון, בימי

ומאחור לנוסעים, מקום מקדימה לשניים: מחולק רכב לו שהיה דתי איש הנהג, יענקל

כשהגענו לירושלים ל"תנובה". של עטרות המחלבה מן שהביא לכדי החלב מקום

בקרבת שהיה שלי הספר לבית מיד הולך הייתי

הביתה. חוזר הספר בית אחרי ורק מקום

את ילדה דודתי אסתר בעטרות, מביקוריי באחד

כשחזרה מבית אותה וראיתי הצעיר, מנחם, בנה

בירושלים. היולדות

שנסע ערבי, אוטובוס עם הגיעה פשוט היא

נעצר הוא לרמאללה,

התעופה, שדה יד על

התינוק עם ירדה היא

בזרועותיה, מנחם

לעבר אתו  וצעדה 

הבית.

נולד דודי בן מנחם

אחרי. שנים עשר

לרחל שגם לי  הסתבר כך, אחר רבות  שנים

משפחתו. עם בעטרות שחי  דוד, היה אשתי,

סגל. מרדכי של סגל, אח יעקב היה זה

בחופשים, בעטרות מבקרת הייתה רחל גם

את שהכרתי  לי הסתבר אחריי. שנים כמה 

אותה. שפגשתי לפני רבות שנים קרוביה,

כקרובי יחד, אותם ביקרנו ואני רחל כאשר

בעטרות כילד. ביקוריי את זכרו משפחה, הם

משפחה לרחל גם
בעטרות

קוזלובסקי, (אפרים) פמה קוזלובסקי, הדסה מימין

קוזלובסקי של אחיין ואפרויקה שמואליק,

קוזלובסקי מנחם

בעטרות הסוס על

עטרות חלב, עגלת ליד סגל יעקב

- מחרשה ערבית סוק
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לציון. בראשון  מבקר הייתי פעם  מדי

ומשפחתו. אמי אח בקר, משה דודי אצל

ערבייה אישה שהייתה אותי הרשים

שהיה ערבי  ואיש  בבית, אצלם  שעבדה 

הגדולה. בחצר עובד

ושני קטן, אחד חמורים, שני למשפחתי היו

מידות, בעל איש שהיה דודי, כפרד. גדול

כשרגליו עם החמור הקטן, הכרם אל יצא

הקרקע. על נגררות כמעט

לציון בראשון קרוביי
הגדול, השחור גבי החמור היו שולחים אותי על אצלם, כשהתארחתי

על מטפס הייתי גב החמור, על להתיישב רוטשילד. כדי ברחוב למכולת

בינתיים... זז לא החמור אם האוכף, על ונוחת רגל שולח הייתי משם עץ,

מגיע כשהייתי שנקראו: שקיים.  - שקים שני תלויים  היו  האוכף לצד

אלי היה יוצא החנווני בטחון, אלא החמור, ליתר מן לא ירדתי למכולת

מלאה מחיטה עגולים ככרות כללה שתמיד ההזמנה, את לו ומסרתי

רוקחת הייתה דודי, בלה, אשת גם בירושלים. אכלנו כמוהם מקומית,

הלחם פרוסת  עם  ויחד בכרם,  גידלו שהם מהענבים  טובות  ריבות 

מעדן. היה זה הכיכר, מאמצע עבורי פרסה שהיא הגדולה

בתקופה המתוק אוהבי ידי על במיוחד נחשק מאכל היה ריבה עם לחם

פטנט מיוחד ומקורי פיתחתי בילדותי מאוד. מוגבל היצע המזון היה בה

כך הפרוסה, את הופך הייתי  המריחה לאחר ריבה.  עם לחם לאכילת

זאת היא הלשון שהרי לשוני, עם ישיר במגע תבוא המתוקה שהריבה

לנסות. לכם אני מציע הטעם. את שחשה

ריבה עם לחם

בקר, אחיה הבכור משה דוד תמיד אצל כמעט ליל הסדר העברנו את

משוחררת יותר הייתה האווירה הערב בסוף לציון. בראשון אימא של

אנדארין". "וואחאד בערבית... שרנו גדיא" "חד ואת ומבודחת,

בתזמורת שונים, בגדלים מתכת, בכלי ניגנו רובם, בקר משפחת בני

דבר. שם שהייתה ("האורקסטרה"), לציון ראשון

ובהיותי בן אופנוע היה משה בקר, מילדיו של אחד עמנואל, לבן דודי

האופנוע מנקה את הייתי אצלם מבקרים כשהיינו הוקסמתי ממנו. חמש

לטיול. עליו כך מרגיש מאושר כשהוא הרכיב אותי ואחר במרץ, שלו

הבריטים. עם ידידותיות בתחרויות משתתף והיה באגרוף, הצטיין עמנואל

בזמן הבית, של העגולה חבריו במרפסת עם באגרוף התאמן לפעמים

בלה. אמו של לבה למגינת וזאת שבת, קבלת התנהלה שבפנים

בערבית גדיא" "חד

סחורות גמלים, שהוליכו שיירות לעיתים עברו של אז, לציון בראשון

נפגע הגמלים אחד  דרכים. באותן משאיות גם לנוע החלו  ובהדרגה

הגמל את העמיסו משאיות. כמה היו בקר לעמנואל ונהרג. ממשאית

לכל שמחו שם בתל-אביב, אתה לגן חיות נסע והוא מהן אחת על המת

בשר. של אספקה

דלק. למלא כדי תל-אביב שבדרום הרצל בגבעת כשעצר לשם, בדרך

זה? לאחר ששמע  את  מוביל לאן אתה אותו: ושאל בחור אליו ניגש

איתי, ובוא זה את עזוב לו, אמר החיות, לגן בדרך שהוא מעמנואל

ובבית לך ישלמו לא החיות בגן לנקניק. חרושת בית רחוק לא פה יש

שאני  פעם כל מאז, יבין. המשקל... והמבין לנקניק תקבל לפי חרושת

גמל. באותו נזכר אני נקניק, אוכל מישהו רואה

גמל נקניקיות

זמרי אופרה מגרמניה, עולים 'יקים' -

בת"א נקניקיות מוכרים במקצועם,

וחבר דודים בני עם שמואליק

לציון מראשון

אשתו אהובה בקר,  עמנואל

ואלכס בלהה הגדולים: וילדיהם

נחשים. כלוכד ידוע היה עמנואל

קודם נתן הוא  שלכד  לנחש

על שלו הארס כל את להכיש

בחבל אותו קושר היה ואז בד,

ברחובות לטייל איתו ויוצא

ריגש כמובן  זה לציון. ראשון 

הילדים, ואת האנשים, מאוד את

הבחורות בעיקר.

פרה מאולפת גם לעמנואל היתה

אותה לשסות ידע הוא כלב. כמו

אותו. שהרגיזו אדם בבני

והנחש עמנואל

שמואליק הילד  של  פטנט

ריבה, עם לחם לאכילת

בינור אהרון צייר
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המשפחתיים מהכישרונות אחד כנראה היה אגרוף

הנגינה, הציור,  גם כמו בקר, משפחת צאצאי  של

אלוף היה  זייד, יפתח דודי בן והתפירה. השירה 

עמנואל את מאוד ששימח  מה  באגרוף. הארץ

זייד יפתח פעם מדי הוא.  אף  מתאגרף דודו, בן

ואחר   YMCA-ב להתחרות לירושלים מגיע היה

שהייתי בביתנו, כמובן בא להתרחץ היה התחרות

מאוד. בו וגאה נרגש

והטלה, הדיפה - בעוד ענפים התחרה יפתח בתיה:

אחרי אותו ואימן ,9 מגיל פן הכיר אותו אלכסנדר

.1929 מאורעות

התגייס יפתח, של התאום אחיו זייד יוחנן

והשתתף השנייה,  העולם במלחמת לבריגדה 

שואה. ניצולי של והעפלה הצלה בפעולות

מאוד ופעיל צאן מגדל היה זייד, בגבעות

והמקום. השדות על זייד הייתהבשמירה של צפורה ואלכסנדר הבכורה כוכבת, הבת

עם, בריקודי  בספורט, עסקה במינה. מיוחדת דמות 

מפוחית. נהדר על וניגנה

בתם בחיפה. התגוררו ויחד רייך, לאריה נשאה היא

יחד מיריק. בתנו של  ילדות חברת היא  מיקי, היחידה

ובכפר-גלעדי. בחיפה רבים חופשים בילו

באגרוף - אלוף הארץ זייד יפתח

זייד יוחנן

בת דודתי כוכבת זייד

דודה ציפורה זייד
ב"שייח' פעם לא התארחתי  בחופשות

"גבעות גם שנקרא המקום - אבריק"

בלילה לי  נתנו נער, הייתי כאשר זייד". 

בו האבן בית גג על  עליתי  אתו רובה,

עמדת גם שימש אשר זייד, משפחת גרה

אורחים, כולל הבית,  באי  כל שמירה.

חלק בשמירה. לקחו

לימודיי את שסיימתי  אחרי הגדול, החופש  במהלך

אבריק, לשייח' הדסה אחותי עם נסעתי - ב"תחכמוני"

באו שניהם בעלה. זייד  ואלכסנדר ציפורה  דודינו אל

סוס?" רכבת כבר על "האם עם סוסים. את פנינו לקבל

רוכב מיומן, עצמי את שהחשבתי ואני שאלו אותי, הם

גב על לעלות הוזמנתי לפיכך בחיוב. כמובן השבתי

אצלם. כנהוג רסן, או אוכף רתמות, ללא הסוס,

יודעים שסוסים כמו הביתה,  לדהור  מיד החל הסוס

הסוס גדול. קוצני שיח היה הדרך במורד ואוהבים.

אותו, להקיף  כלל התאמץ לא שהורגל, כפי הדוהר, 

השיח, אותו על נפלתי  הרב  למזלי  מעליו.  קפץ אלא

ואלכסנדר נפגעתי. צפורה לא בכל הגוף, קוצים ומלבד

אותי בתוך כשגילו לרווחה נשמו שהם כך סיפרו אחר

חששו עליו, ואני דוהר הסוס את ראו כאשר כי הקוצים,

לא אספיק ואני הנמוכה האורווה לתוך שייכנס בסערה

להתכופף...

זייד של מהסוס נפלתי

על סוסים כוכבת ויפתח זייד ציפורה

יפתח זייד

זייד ואלכסנדר כוכבת

החוץ שרת הייתה גם אמי, זייד, אחות ציפורה

ומתן המשא כל את וניהלה  המשפחה של

תכופות מגיעה הייתה כן על המוסדות, עם

כמה במשך ולעיתים שוהה בביתנו לירושלים

והשתתפה סוס על ברכיבה הצטיינה היא ימים.

רכיבה. בתחרויות
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נטייה הייתה דודי זייד לאלכסנדר

בשיש פיסול למד אף  הוא לאומנות,

אמנים, לארח בביתו הוא נהג ב"בצלאל".

שונות זמן לתקופות - וסופרים מלחינים

שלהם. ביצירה  לעסוק אותם ולעודד 

המשורר היה האלה, האמנים מן אחד

ביניהם מצאו  וזייד הוא פן, אלכסנדר 

ידידים ונעשו משותפת מולדת שפת

ונפש. בלב

,(1938) משמרתו על נפל שזייד לאחר

שהמלחין בזמן נוכחתי השנה, ביום

ולימד זייד, לגבעות בא זעירא מרדכי

לשיר שכתב שהלחין המנגינה אותנו את

לזכרו אדמתי", "אדמה - פן אלכסנדר

זייד. של

בגבעות החופשות אחת  במיוחד  לי זכורה

פסל את שיצר לפסל פולוס, עזרתי בה זייד,

הפסל את הכין הוא  סוסו. על  הרכוב זייד

בכל לו סייעתי ברזל. רשת גבי על מחימר

זה חלק שסיים לאחר  עלי.  שהטיל מה

התבניות, את  מגבס הכין רב, זמן  שנמשך

ציפה אותו מבטון, הפסל את יצקו בעזרתן

בברונזה בעבודת הזרקה.

בידו. בנה פולוס לפי צילום שהיה הפסל את

בגודל הינו סוסו, על זייד של שיצר, הפסל

טבעי.

את הפסל. לשמר רבות פעלה בתיה: הדסה

דודי אלכסנדר זייד

זייד אלכסנדר פסל

זייד בית

רוכב זייד אלכסנדר

בהקמה זייד פסל

זייד הלוויית

עם ילדיהם ציפורה ואלכסנדר

פן אלכסנדר

זייד ציפורה

דברי  נשאו  הארון אחרי שהורד  :12.7.1938 "דבר" מתוך

ציפורה שוחט, מניה כצנלסון, ברל צבי, בן גוריון, בן הספד:
איש זייד  על דיבר גיסו,  רבינוביץ עקיבא  ואחריה זייד 

רחמים". ו"אל מלא "קדיש" וסיים באמירת המשפחה



96

בעל אדם  דודי, בן גיורא היה זייד ואלכסנדר צפורה של הבנים בכור 

בו. שנקשרה אחת שלי, חוויה רק אני מזכיר רבות. זכויות

שימוש ללא העומד ישן באופנוע הבחנתי גלעדי בכפר הראשונה בשנתי

עלייתם לפני גלעדי בכפר שהו עמיר, אשר קיבוץ חברי של הצריפים ליד

החולה. עמק לרבים מקיבוצי ואומנת" "אם גלעדי שמשה כפר הקרקע. על

עליו. לרכוב אורשה אצליח ואם אותו לתקן לנסות רשות מהם בקשתי

רישיון אלי לטיול. להצטרף להנוך והצעתי את האופנוע לתקן הצלחתי

במרחבי לטייל "דהרנו" ויחד אותו הרכבתי משנינו, אחד לאף היה לא

יזרעאל. לעמק המשכנו ומשם לנצרת נסענו הארץ.

רישיון נהיגה להציג כשהתבקשתי בריטי. שוטר אותנו עצר בסיבוב נהלל

רשם התרשם, לא הוא בירושלים. הורי אצל אותו שהשארתי לו סיפרתי

חשתי שבוע. תוך בנצרת המשפט בבית להתייצב שעלי והודיע דו"ח לי

להיתפס שלא האופנוע וכדי מהר, עליתי על כך שנתפסתי כל על אכזבה

אבריק. לשייח' השדות דרך נסעתי שנית,

לירושלים. אוטובוס ועליתי על הדודים אצל בני האופנוע את השארתי

והוצאתי נבחנתי אופנוע, שכרתי לחנות, ניגשתי לירה, מהורי בקשתי

לגיורא וסיפרתי אבריק חזרתי למשפחה בשייח' שבוע. באותו עוד רישיון

ברכות תל-עדש להולדת גיורא

זייד גיורא בזכות מעונש חמקתי

מביקורינו המשותפים באחד אנשים. ולמתוח להתלוצץ אחי אהב יודקה

מהשבט צעירה בדואית הבית אל נכנסה אבריק, בשייח' משפחתנו אצל

הדיבור לקולות בתמיהה  הקשיבה והיא הגדול הרדיו פעל  בבית השכן.

של לרדיו בערבית (כנוי אלעג'מי" ה"אסנדוק מכיוון שבוקעים והזמרה

הגדולה"). "התיבה שמשמעותו: ימים, אותם

לה  אמרו האלה"  הקולות את שמפיק  מי  את  לראות  תוכלי  תרצי, "אם

היה מוכן כבר אחי יודקה, וחצי". גרוש רק לך יעלה "זה החברה-לייצים,

בינתיים הוא מאחור, להציץ לה הורו וכשהחברה הרדיו, מאחורי מכורבל

משונים קולות והוציא העין של הלבן את רק שראו כך - עיניו את "הפך"

אילם מירושלים. החרש הנעליים של מצחצח חיקוי -

עיניה, שראו  בערבית), (שד מה"ג'ין" כהוגן נבהלה התמימה הבדואית 

"האט וצועק: אחריה דולק כשיודקה בה, נפשה עוד כל משם וברחה

יותר  לה  היו  לא מקרה, בכל  וחצי!)  הגרוש את  (תני  נוס!"  אל גרש אל

שאלות.

יודקה של המתיחה

ושמואליק יודקה

"יהיה אותי: הרגיע הוא בנצרת. השופט אצל להתייצב שעלי דודי, בן זייד,

בסדר!".

החדש רישיוני את הוצאתי רישיון, בלי נהגתי אם אותי שאל השופט כאשר

אותי בלירה וקנס התאריך את לבדוק מבלי מבט בו העיף מכיסי, השופט

בלבד. אחת

גיורא שיצאתי בזול. הסיבה לפני המשפט וזו אותו" שגיורא "תדרך הסתבר

לו יש הדרוזים. ידי על ונערץ בגליל, הערבים בקרב ומכובד ידוע היה זייד

והבדואים הדרוזים בין ישראל במדינת שנכרתה הדמים בברית רב חלק

לכפר להגיע מבסוט הייתי משוטרים, חששתי לא חזרה בדרך ליהודים.

היום. בידי עד שנמצא אופנוע, על נהיגה בעל רישיון גלעדי

1933 ואלכסנדר זייד, גיורא, יוחנן

להו

הור
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אולי היה מזרחי". למורים המדרש ללימודים ב"בית אבא אותי רשם לאחר "תחכמוני"

ולא נסתייע. שיהיה מורה, לאמי, ואף הבטיח קיווה שהוא את מה רצון שאגשים בכך

הדתי, הסמינר סיפרו למנהל בסמינר מכיתתי שתלמידים רב עד זמן חלף שלא אלא,

החל לי,  קרא המנהל  וכובע!  ציציות ובלי לבן ושרוך כחולה חולצה  עם  אותי שראו 

- "אל  לאבא ואמרתי הביתה באתי אבא. את שאשלח ביקש גם ולבסוף אותי לחקור

חוזר".  אני לא לשם אליו, כי תלך

מורה? אלמד? מקצוע איזה

בן השמונים זייד את יפתח מברכים וגדעון גלעדי שמואליק יודקה

אך מורה, להיות  רוצה שאינני כבר  ידעתי

ובתקופת לעשות,  ברצוני כן מה ידעתי  לא

של למסחר ספר לבית נרשמתי הביניים,

קורס עשיתי מסגרת באותה "אליאנס".

באנגלית. עיוורת להדפסה

התלמידים ישבנו  הלמידה: התנהלה  כך

גדול  ותקליט כתיבה, 12 מכונות ליד בשורה

היום עד  באנגלית. הוראות לנו השמיע 

ללמוד אז שלי מהיכולת  פליאה  מלא אני

שלא ברור לי היה בזה גם באנגלית. כתיבה

אהיה. לא פקיד אמשיך.

סוחר?  פקיד?

חן עלם - שמואליק להדפיס למד שמואליק שעליה זו כמו באנגלית כתיבה מכונת

רבינוביץ, ועקיבא זייד אלכסנדר הגיסים

יפו ברחוב לחנות בכניסה
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כמעט קריירה צבאית
טרומפלדור  אוסיה  טוב,  חבר  לי  היה 

את  אתי  יחד  שסיים  שמו,  סטרלינג 

"תחכמוני". אביו של אוסיה הגיע כחייל 

לארץ  שבא  האמריקאי  הגדוד  עם 

במלחמת העולם הראשונה, נשאר כאן 

והקים משפחה. כדובר אנגלית רהוטה, 

הוא היה לחלק מהמנגנון הבריטי, וגם 

הוועד הפועל של ההסתדרות  מראשי 

דויד  המלך  במלון  בפיצוץ  הציונית. 

שאחראי לו ארגון האצ"ל, נהרגו רבים 

אוסיה  של  ואביו  הבריטי  מהמנגנון 

חברי ביניהם. 

אמו של אוסיה חזרה לארה"ב, ולאחר 

שהוא סיים את "מקווה ישראל" תכננה 

צבאי,  ספר  לבית  שם  אותו  לשלוח 

לזמן  ערך  רב  ידע  שירכוש  במטרה 

ונצטרך  הארץ  את  יעזבו  שהאנגלים 

מלון המלך דויד לאחר הפיצוץ,

22.7.1946, נהרגו 91 אנשים

ריקודים סלוניים
אלמד  היכן  התלבטתי  בה  תקופה  באותה 

הכרנו  שונים,  בכיוונים  והתנסיתי  מקצוע 

אני וחברים שלי, בחור בן גילנו מפריז שבא 

להתארח בירושלים וידע היטב לרקוד. אחד 

לרקוד  אותנו  ולימד  פטיפון  הביא  החברים 

ריקודים סלוניים.
 

רחל  את  לימדתי  ושמונים,  שבעים  בגיל 

לרקוד, ומדי פעם הפעלנו את נגן הדיסקים 

ורקדנו להנאתנו בבית. 

מקווה ישראל
שנת הלימודים עדיין לא הסתיימה, כשפרשתי 

מבית המסחר לפקידות והתלבטנו מה אלמד. 

נסעתי עם אבא לבית הספר החקלאי "מקווה 

ישראל" וביררנו אם יסכימו שאכנס מיד לשנה 

אותי  בחנו  הם  שנה.  אפסיד  שלא  כדי  שנייה, 

חקלאות  ללימודי  מההכנות  כחלק  ואישרו. 

הבריאות  'בית  אל  ונשלחתי  בריאותי  מצב  על  אישור  להביא  נדרשתי 

שטראוס' בירושלים. לאחר הבדיקה, שמעתי שאמרו וכנראה גם כתבו, שאני 

מתאים מאוד לעבודה חקלאית, כי יש לי עצמות רחבות.

פטיפון מהימים ההם

להגן עליה בכוחות עצמנו. היא הציעה 

לי להצטרף אליו לארה"ב, ולממן עבורי 

לדעתו.  ושאלתי  אבא  אל  באתי  הכול. 

"מה פתאום, האנגלים מפה לא יזוזו!" 

הסכים  לא  הוא  נחרצות.  אבא  אמר 

שאסע בשום אופן. 

נשאר  חבר,  אותו  דבר  של  בסופו 

ב"מקווה  ולמד  בארץ  שנים  כמה  עוד 

אמריקאי  חייל  היה  בהמשך  ישראל". 

במזרח  ארה"ב,  בצבא  כצנחן  ולחם 

הוא  השנייה.  במלחה"ע  הרחוק, 

ביננו  והקשר  בארה"ב,  משפחה  הקים 

נשמר כל השנים. הוא ביקר מדי פעם 

וגם  בארה"ב  אותו  ביקרתי  ואני  בארץ 

שצבר  הידע  את  למכסיקו.  יחד  נסענו 

והקים  היטב  ניצל  ישראל"  ב"מקווה 

משתלה ענקית בלוס אנג'לס. 

ידי  על  ד"ש  קבלתי  משמואליק 
כעת  ובא  ב"מקווה"  שלמד  בחור 
אומר  הוא  גלעדי,  בכפר  לעבוד 
בקרוב  בוודאי  יהיה  ששמואליק 

מורה לריקודים. 

1938 – טבת – הדסה כותבת 
להורים מכפר-גלעדי על 

שמואליק במקס פיין

ידיעה בעתון "דבר"

שמואליק נער

סמל "מקווה ישראל"
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הכיוון החקלאי לא הלהיב אותי והמשכתי להתלבט. שבת אחת, ביקר בביתנו נחומצ'יק, 

חבר תל אביבי של יודקה ואמר לי: "למה שלא תלך ל'מקס פיין'? לפי דעתי אתה הרבה 

והוסיף שהוא עצמו  לי,  והוא הסביר  'מקס פיין'?",  "מה זה  יותר מתאים לזה". שאלתי: 

מה  להתקבל.  לי  לעזור  הבטיח  וגם  שנים,  שלוש  כמדריך  שם  ונשאר  פיין"  "מקס  בוגר 

שסיפר לי נחום מצא חן בעיניי והחלטתי לנסות.

 "מקס פיין"

ודמות  זייד, שהייתה חברת הסתדרות  ציפורה  דודתי  בי"ס הסתדרותי.  היה  פיין"  "מקס 

מוכרת בתנועת הפועלים, טיפלה בקבלתי ללימודים והסדירה את התשלום - שש לירות 

ארץ ישראליות לשנה! נבחנתי והתקבלתי, למחזור ד', ופרק חדש וחשוב נפתח בחיי.

בבית הספר המקצועי "מקס פיין" - למדתי לתכנן ולבצע עבודות מסגרות וחרטות, בעזרת 

בית הספר "מקס-פיין" בשנות השלושיםכלי עבודה שונים. חצי מהזמן הוקדש ללימודים עיוניים והחצי השני לעבודה מעשית. 

לעבודה  ניצלנו  החשכה  ועד  הלימודים  מתום  השעתיים  את 

עץ  כל  סביב  צלחת  פתחנו  טוריה  בעזרת  בפרדסים.  עונתית 

לצורך ההשקיה. לא קיבלנו על כך תשלום כספי, אבל הרווחנו 

המשכר  התפוזים  פריחת  ריח  האביב,  בעונת  תפוזים.  שקית 

התפשט באוויר. עד היום הוא באפי.

תפוזים כתשלום

כרזה של תפוזי א"י - אשר יוצאו בהצלחה לאירופה,

ומודעה ב"דבר" הקוראת לגיוס דחוף למשק ההדר.

שמואליק תלמיד ב"מקס פיין"

שבאחד  לנפחות,  מורה  לנו  היה  פיין"  ב"מקס 

קילו.   5 של  מפטיש  בפניו  נפצע  השיעורים 

אחד  שכל  שניים,  שמחייבת  בפעולה  מדובר 

הפח  על  מכים  ושניהם  בפטיש  מחזיק  מהם 

בגלל  ביניהם.  מושלם  בתיאום  מקום  באותו 

לבין  בינו  הפטישים  בפעולת  תיאום  חוסר 

תלמיד, המורה נפגע מהפטיש של התלמיד. 

החמיא  זה  איתי...  רק  לעבוד  הסכים  הוא  מאז 

לי אבל הרגשתי גם אי נעימות מסויימת בגלל 

שאר התלמידים.

סיפור הפטיש

המצב הכלכלי זיפת. ציפורה סידרה ביחס 
מאד  ויתכן  שמואליק  של  הלימוד  לשכר 

שלא ישלמו השנה יותר מעשר לא"י.

מכתב מהדסה ליהודקה

צייר גדי בהנחיית שמואליק



"ההגנה". בשביל בלילה לעבוד נשאר מהתלמידים חלק לצורך, בהתאם

הרובה. לקנה הנצמד רימונים מטול היא מדוכה מדוכות. בנינו בחשאי

הטלת לעומת ובהספק, בדיוק למפעיל, בבטיחות ניכר שיפור בכך היה

ידנית. רימון

מהותם את לנו גילו  שלא  חלקים, עוד "ההגנה" עבור  להכין  התבקשנו

דחופה, עבדנו גם בשבתות. ותפקידם. אם הייתה הזמנה

של לביטחון משמעותי  באופן לתרום  יכולתי  מקצועי וכמסגר  כחרט

עשיתי. גם וכך המדינה, קיום על ולמאבק היהודי הישוב

מסייעים ל"הגנה"

התגוררתי אביב, אשר נמצא בתל פיין" "מקס בבית הספר המקצועי לימודיי בתקופת

הארץ. צעדתי למרכז בינתיים שעברו מעטרות דודיי אצל שבגבעתיים, בשכונת בורכוב

הייתה התחבורה וזו אופניים יודקה, של החבר מנחומצ'יק, השאלתי ברגל ולפעמים לשם

שלי.

מאיר בעלה עם אסתרקה דודתי הם גרו בודד גבעתיים, בבית של גבוהה הכי הגבעה על

ומנחם. הדסה פמה, ילדיהם: "השומר", ועם אגודת חבר קוזלובסקי,

נצבה ולצדו כל האזור על השקיף ביתם בחצר. קטנה ברפת פרות חולבות, ארבע להם היו

עד העמדה את מאייש קוזלובסקי היה דודי מאיר ערב כל ה"הגנה". של שמירה עמדת

חוקי) ואת (לא לגאלי הלא הרובה את בידי הפקיד פעם מדי התורנים. לבוא השומרים

הפרות. את לחלוב והלך השמירה,

בגבעתיים הדודים בית

למדה אשר  אחות הייתה אמי, אחות אסתרקה, דודתי 

"הדסה". החולים בבית אחיות של הראשון במחזור

מכפר זיכרונותיה לסיפורי קשבת אוזן אצלי מצאה היא

ידעה הרבה. והיא "השומר", גלעדי וארגון

עליהם... יודע אני ישנם דברים שרק היום שעד לי נראה

קוזלובסקי והדסה (פמה) אפרים מנחם וילדיהם מאיר אסתר,

קוזלובסקי ומאיר אסתר

רימונים מטול
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בית  אל  אביב,  בתל  ששכן  פיין"  מ"מקס  להגיע  כדי 

דודיי בגבעתיים, היה עלי לעבור דרך השכונה הגרמנית 

מאורעות  בימי  ערבית.  בהשפעה  שהייתה  "שרונה", 

לילה אחד

שנולדתי  כיוון  בריטי.  לפספורט  נזקקתי  תקופה  באותה 

להולדתי.  סימוכין  שום  מצאו  לא  הפנים  במשרד  בבית, 

יצחק בן צבי היה אז ראש הועד הלאומי - הוא לקח תמונה 

ורשם  הוריי  ואת  אותי  מכיר  שהוא  העיד  ומאחוריה  שלי 

את תאריך הלידה (הוסיף לי שנה - כתב בטעות שנולדתי 

אישור שנולדתי

רחל ינאית ויצחק 

בן צבי בחזית צריף 

הנשיא - ברחוב 

אלחריזי בירושלים

ימים...  כמה  לפני  פיין)  במקס  (מלימודיו  הביתה  חזר  שמואליק 
הוא עומד עכשיו על ידי ומפשפש בקרחתי. הוא  כל כך גבה והתבגר 

כמעט ולא הכרתיו...

שמואליק בא עכשיו מתל אביב, הוא מספר שבזמן האחרון יורים 
עליהם לעיתים תכופות מאד מתוך הפרדס שממול. כשקוזלובסקי 
יריות. מנחמקה כבר כל כך  נכנס בערב לרפת תיכף ניתכות עליו 
"אבא  לקוזלובסקי  ואומר  ניגש  רוח  בקור  שהוא  עד  לכך  רגיל 

יורים" ומחכה לפקודה.

נהיה  והיא מספרת ששמואליק  אתמול קבלנו מכתב מאסתרק'ה 
קנאקר (גיבור) שלם, מה אתה אומר על האח הקטן שלנו?

1937 - אב - מכתב  מירושלים ליודקה 

1939 - תשרי - מכתב ליודקה 

מכתב ליהודקה

ממכתבי הדסה:

יצחק בן צבי מארח את ראש ממשלת בורמה או-

נו, 1955. ביום הארוח עברה רחל ינאית בן צבי ליד 

ברלינסקי  נפתלי  את  וראתה  רבינוביץ,  של  הבית 

היא בקשה ממנו רשות לקטוף כמה  בגינה.  עובד 

וורדים יפים, והם מציצים בצד ימין של התמונה...

הזאת  בדרך  מעבר   ,(36-39) תרצ"ט  תרצ"ו 

בלילה היה מסוכן ואסור. 

לילה אחד, חברי ואני נתקענו בתל אביב, עד 

שעה מאוחרת. כדי שלא ללון בחוץ, נכנסנו 

לישון,  כדי  "המעביר"  לאוטובוס של חברת 

שם  עבר  אותנו.  וגרש  השומר  הגיע  אז  אך 

לו  "מה העניינים?" כשסיפרנו  ושאל:  בחור 

שאין לנו מקום ללון הוא אמר: "יש לי פתרון 

עבורכם" והוליך אותנו לבית קרוב. 

כולו  מלא  היה  ללינה  לנו  שסידר  החדר 

כלובי ציפורים. עם שחר, התעוררו הציפורים 

והחדר התמלא ברחשים וצפצופים מחרישי 

אוזניים, שהקפיצו אותנו ועד היום ממשיכים 

להדהד באוזניי.

בשנת 1921). אך לא נורא - הוא ציין שהוא מכיר היטב את 

הוריי. 

בעזרת האסמכתא הזאת גם קיבלתי את תעודת הזהות שלי 

לאחר קום המדינה. אותה תמונת פספורט עם מה שבן צבי 

כתב עליה שמורה אצלי. 

שמואליק



פיין", הספר המקצועי "מקס בבית ב' לשנה שנה א' בין הגדול,  בחופש

בתור חניך "השומר בפעם הראשונה בחיי. הגעתי לכפר גלעדי ,16 בן ואני

הזה' 'הדבר את לראות ומסוקרן מעוניין שאני ברור לי היה הצעיר"

- מקרוב. קיבוץ שקוראים לו

לבחינה אתה להתכונן כדי גלעדי לכפר הגעתי אחותי, הדסה סיפורי לפי

במתמטיקה.

בגן עבדה הדסה בכפר-גלעדי.  חברה  אחותי,  הדסה הייתה  עת באותה

על אותן והקרינו צלליות יצרו הם הצגות. אתם שהכינה לי וזכור ילדים

מהקולנוע יותר בעיניי יפות הצגות אלו היו מאחור, תאורה עם סדין גבי

ימים. אותם של האילם

חם, קשר אחותי הדסה לבין בינה נוצר תקופה שבאותה מספרת רחל

הכרנו לא עדיין אנחנו  ללימודים,  יציאתה לקראת  אותה  לימדה הדסה

זו. את זה

בכפר גלעדי ביקור ראשון

למה לנחש  רק יכול אני בי, ש"טיפלה"  זו  הייתה גלעדי קיילה דודה 

קליר, אימא סגל יטה של כ"פרימוס" דווקא בצריף לינה מקום סידרה לי

אביב אביהם בתל אצל תקופה באותה שהו ורוני שרחל רחל... אלא של

הפועל. אל יכלה לצאת לא כזאת הקיבוצים ופגישה בסמינר

לעבוד יצאה תמיד היא ביקור. באותו פגשתי לא כמעט יטה את גם

בצריף נמצאת היא אם  לדעת יכולתי מהעבודה חוזר וכשהייתי  לפני...

בכניסה. המעדר לפי

לה להפריע לא כדי מלהיכנס נמנעתי - המעדר את רואה כשהייתי

"השומר מתנועת שלי, החברים התגוררו בהן המחצלות לסוכות והלכתי

גלעדי. בכפר עבודה במחנה זמן באותו ששהו הצעיר",

"פרימוס"

ושמואליק הדסה

קיילה גלעדי

עבדתי במסגריה. לעבוד אותי סידרו פיין", ב"מקס תלמיד שהייתי כיון

רושם עלי והשאיר מאוד יפה אלי שהתייחס (קווצ'קה) ציפורי חיים עם

רב.

יום דבר אז שהיו בגיוסים,  גם כמובן השתתפתי הזאת,  העבודה לצד

בסלים הישנה  מהמחצבה חצץ להעמסת גיוס במיוחד לי זכור ביומו. 

בחור שיניים. בעלת טורייה עם נעשתה הזאת העבודה מצמיגים. עשויים

הטנדר אל אותו נשא שני מצמיגים, עשוי שהיה הסל את מילא אחד

חזקים להרמת חבר'ה שני נדרשו אותו. והריק הטנדר על ושלישי עמד

למשאית. לשפוך אותו כדי הסל

מסגריה ומחצבה

ומרדכי יטה קולר,  סבתא אנג'י, ידידיה,  סבא

1938 רוני, את מחזיקה רחל סגל,

שמואליק השתמש שבתמונה במסילות ,(1922) גלעדי כפר מחצבת

הסליק בהמשך. לבניית דלת

גלעדי בכפר הדסה

רחל חברתה עם
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את שעות הפנאי ביליתי יחד עם חברי "השומר הצעיר", בסוכות שהיו בחורשת קזוארינות צעירה. 

'רוסים' שפיתחו מומחיות לבנייתן מענפי אקליפטוס בתור  ידי שני פועלים  הסוכות הללו נבנו על 

גומא "תוצרת"  יצרו ממחצלות  והגג  - ואת הקירות  עמודים - אקליפטוסים לא חסרו בכפר גלעדי 

מוכר  שכיום  ההבראה,  בית  בהמשך  נבנה  הסוכות  (בשטח  העוורנה.  משבט  החולה  ביצות  תושבי 

כמלון כפר גלעדי). 

סדרן העבודה באותה עת היה דוד טחור (שנים אחר כך, כשיודקה אחי נישא לבינצה, בת טחור, נהיינו 

יום העבודה, כשהחבר'ה ראו את טחור סדרן העבודה מתקרב, הבינו שהם  קרובי משפחה). לאחר 

נדרשים לגיוס נוסף ומיהרו להתפזר לכל עבר. 

עם "השומר הצעיר" בכפר גלעדי

לאחותי היקרה הדסה.

קבלתי את מכתבך והנני ממהר לענות לך.

אפשר לחשוב שכבר נשכח מזיכרוני שאי שם באחת מנקודות הארץ 

הרחוקות נמצאת אחות יקרה לי.

אך לא כך הדבר, הגורם הוא חוסר זמן.

יהודה היה אצלי בבית הספר. הצגתי לפניו את הכול וגם את "הג'ינג'י". 

הראיתי לו את פרי עבודתי בשרטוט, כנראה שזה מצא חן בעיניו.

גם אבא היה אצלי, אך לא ראיתיו - חבל!

חדשות אין - אוכלים, לומדים, ישנים.

בנוגע לאלגברה אני אבחן אחרי חנוכה. למדתי עם הג'ינג'י (מקווה).

ופמה נמצא בבית  (קוזלובסקי) לומדת בשיעורי ערב למסחר.  הדסה 

מקבלת  היא  מזה  חוץ  שעתיים,  ערב  לפנות  עובדת  אסתר  ועובד. 

ביקורים ב"קופת-חולים" והולכת לבקר בבתים, גם זו לטובה.

לפי כתב היד והדיו את יכולה להכיר את המקום שאני כותב בו...

דרך אגב, לו יכולת באיזה צורה לשלוח לי את העט נובע, היה זה אחד 

המפעלים הגדולים.

כך  גם  אך  מנועים  בלי  עוד  האווירונים  לקלוב תעופה, אמנם  נכנסתי 

אפשר די טוב ללמוד לנהוג באווירון.

נעשיתי אדם ציבורי בבית הספר (וועד הכתה).

אסיים מכתבי זה ומסרי שלום לקיילה, הדסה, נחמן ולכל אלה שאני 

מכיר, ובאופן מיוחד לקבוצ'קה, אחיעם ומאיר.

וכתבי גם את יותר.

אחיך

שמואליק

מכתב להדסה (נשלח מגבעתיים)

רבקה ועקיבא עם הדסה, יודקה ושמואליק

דויד טחור (מימין) סדרן העבודה

והנה אחרי יום תמים של נסיעה הגענו סוף סוף למחוז חפצנו. 
לקבלת פנים כזו כמו שהסדירו לי לא ציפיתי לגמרי, כאילו חברה 
ולא  שנתיים  במשך  מהמקום  שנעדרתי  וכאילו  הייתי  ותיקה 
אחי  שמואליק  את  כולם  לפני  הצגתי  שבועיים.  של  זמן  במשך 
הקטן וכלם מצאוהו נחמד מאד. אתמול טיילתי עם שמואליק 
חי  בתל  היינו  העצים.  מפרי  קצת  בדרך  אכלנו  הסביבה  בכל 
מכל  מיצינו  שם  החדשה  לנטיעה  ירדנו  לבסוף  ועוד.  במכורת 
טוב. נכנסנו אל כרם הענבים והאורזים כבדונו במוסקט מובחר. 
חזרנו, אכלנו ארוחת צהרים, סדרנו את מזוודתנו, כיבסתי את 
בגדי הדרך, גיהצתי הכול והנה הגיע כבר הערב. שמואליק ניגן 
ואכלנו דברים טובים שהבאנו מירושלים. ...בינתיים הכל בסדר 
ושמואליק הולך ומבריא "מרביץ" אוכל 4 פעמים ביום מטייל, 

נח וישן, אני מקווה כי הוא יבלה כאן את החופש בכי טוב.

הדסה כותבת להוריה – 
על הנסיעה עם שמואליק לכפר גלעדי
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הדסה אחותי
בעת שהגעתי לכפר גלעדי, הייתה אחותי הדסה, כאמור, חברת משק 

בכפר גלעדי. 

היא  לבנות,  "למל"  בי"ס  הגיעה לשם? לאחר שסיימה הדסה את  איך 

למדה בתיכון מיוחד שהיה בית ספר למסחר - בכוונה שתשתלב בעסק 

לדרגת  והגיעה  ב"הגנה"  חברה  הייתה  ללימודיה  במקביל  הורינו.  של 

מפקדת. הדסה והבחורות שפיקדה עליהן, היו מעבירות נשק בחשאי. 

והצפינה את הנשק  ניצלה הדסה את הידע שרכשה מאימא  לא אחת 

את  הורידו  כאשר  שגם  כך  הבטן,  חגורת  בתוך  המוברח,  חוקי,  הלא 

השמלה הנשק לא התגלה. 

שהיא   וקיוו  המקצוע,  סודות  את  אחותי  להדסה  להעביר  ניסו  הוריי 

תפתח סניף תל-אביבי. הדסה 

את  קצר  לזמן  רק  ניהלה 

החנות שההורים שכרו עבורה 

להמשיך  רצתה  ולא  בת"א, 

אימה.  רבקה  של  במקצוע 

גלעדי  לכפר  הגיעה  היא  כך 

במשך  קיבוץ  חברת  והייתה 

כמה שנים. 

על  שפות  מספר  ידעה  הדסה 

לאבא  דמתה  ובכך  בוריין, 

היא  שפות.  בשבע  ששלט 

ערבית,  יידיש,  עברית,  ידעה 

אנגלית, צרפתית כולל קריאה 

וכתיבה.

לאחר שחזרה לירושלים להיות בקרבת הורינו ונישאה לנפתלי ברלינסקי, 

ראש  במשרד  הארכיב  על  רבות  שנים  במשך  אחראית  הדסה  הייתה 

הממשלה מימי בן גוריון ובימי ראשי ממשלה רבים אחריו. 

היא הייתה הראשונה שקראה כל מכתב שהגיע אל ראש הממשלה (בכל 

שפה) והכינה ממנו תקציר, באורך שורה אחת. על סמך אותו תקציר החליט 

ראש הממשלה אם לקרוא את המכתב במלואו וכיצד להגיב עליו. 

כל  של  (ראשים)  פורטמות  רב  בכישרון  הדסה  פיסלה  שפרשה,  לאחר 

ראשי הממשלות אתם עבדה, ושל אנשים נוספים שהיו יקרים לליבה. 

כל אלה הוצבו בתערוכה מתמדת על מדפי הספרייה שלה, בביתה ברחביה. 

ראשה של הדסה אחותי היה צלול עד שנפטרה בגיל 99, בשנת 2011.

הדסה בהכשרה של "החלוץ" באלכסנדריה, 1935

לכם  יכתוב  ששמואליק  דווקא  רציתי  הפעם 
הדבר  אלא  הסכים,  הוא  לכתיבה  להרגילו  פשוט 
שני  בטח  שתקבלו  לאחר  הפועל  אל  לצאת  יכול 
מכתבים ממני. הוא מבסוט מאד מכפר גלעדי יש 
לו כאן הרבה חברה משלו אף ירושלמים ומשכונת 
בורוכוב חוץ מזה יש לו ההרמוניקה והכל בסדר. 
עובד בנפחייה ועוסק שם גם בעבודות שעדיין לא 

למד בבית הספר, מעין הלחמה (כולל באש).

1938 – הדסה כותבת להורים, 
על שמואליק שמבקר בכפר גלעדי.

הדסה בכפר גלעדי

בערך  שבועיים  לפני  כאן  היו  ושמואליק  יהודה 
והוא  יותר  עוד  גבה  שמואליק  נחמדים.  שניהם 

בכלל אדם מבוגר נבון ופיקח.

מה קרה לך מדוע אינך כותב? אמא ואבא דואגים 
וכמו כן כועסים עליך מאד. אבא מכין את עצמו 

לנסיעה לוילנה שתחול ודאי בעוד שבוע וחצי.
אני מצרפת לך מעטפה עם בול וניר לכתיבה כדי 

למנוע ממך תירוצים. אחותך הדסה.

הפעם  אבל  לכתוב  לא  מנהג  כנראה  לך  עשית 
אם   - ולכתוב  ממנהגך  לסטות  מוכרח  תהיה 

תרצה ואם לא תרצה.

1938 - לשמואליק הלומד במקס פיין.

1938 – ניסן - הדסה כותבת מירושלים 
לקיילה בכפר גלעדי.

1939 – אדר – מכתב מהדסה לשמואליק. 

מפקדות  קבוצת  עם  רבינוביץ  הדסה 

מ"ההגנה" בראש הפגנת נשים נגד "הספר 

הלבן", 1939. ברקע - מלון המלך דוד
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הדסה ועקיבא אביה בכפר גלעדי

הדסה נפתלי בתיה ועוזי ברלינסקי

בו  בזיכרוני  יפה  חקוק  יום  זה 
נולד לי עוד אח במזל טוב. הייתי 
בליבי  אך  קטנטונת  ילדונת  אז 
וכל  אני  גדולה  כבר  כי  חשבתי 
הרבה  יחול...  עלי  הבית  משק 
ויש  לבי  על  עולים  זיכרונות 
עשרות  וכמה  כמה  כי  לי  ונדמה 

שנים עברו מני אז.

- מיומני הדסה -
יום שישי ד' תמוז 

ברלינסקי,  ונפתלי  הדסה  חתונת 

שמואליק מאחורי רבקה מימין

הדסה ושמואליק

בתיה ומיכה כרמון, יוכי ועוזי ברלינסקי

נפתלי ברלינסקי

עברו  שמאחוריה  הפמוטים  מיצירותיה,  חלק  עם  הדסה 

במשפחה מדורות - מהודס, לרייזה, לרבקה, להדסה, לבתיה הדסה ובן גוריון בארכיב ראש הממשלה, י-ם
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אחי יודקה

העולם מלחמת אחרי גלעדי לכפר  הגיע  אחי רבינוביץ יודקה

השנים ורוב של רחל, כתה בת (בינצה) עם בינה התחתן השנייה,

וטל. להם: און נולדו לגור בשכנותנו. בחרו

בין הפעילים היה ישראל. עם של בהיסטוריה מפואר רשם דף יודקה

לארץ.   1950 בשנת עירק  יהודי להבאת ונחמיה" "עזרא במבצע 

המדינה. קום לאחר קיומיות סכנות עם התמודדה עירק יהדות

ונאסרה הוחרם רכושם אחרים ריגול, באשמת שנאסרו ביניהם היו

השלטונות עם מגעים ניהלה ישראל מדינת מעירק. יציאתם

חשאי באופן נשלח יודקה להעלאתם. היתר לקבלת העיראקיים

במשך בארץ. שולחיו עם קשר, לתיאום מכשיר היה ברשותו לבגדד,

המקומית במנהיגות נעזר  כשהוא למבצע בהכנות  עסק שנתיים

אנשים. אלף של למעלה ממאה עלייתם לארגון

שידורים יוצאים גר, הוא בו הבית  שמן העירקים גילו כאשר

להסתלק להצליח וכדי דייריו, כל על הבניין הוקף מוצפנים,

החליף שלו, החיקוי כשרון את יודקה ניצל שיחקר, מבלי משם

הצליח כך עפעפיו...  את והפך חרש-אלם, עצמו עשה  זהות,

למעשה חייו. את  להציל ובעצם המוקף הבית מן  בזמן לצאת

ברחוב - שישב החירש-אילם הנעליים את מצחצח חיקה הוא

בילדות. שלנו

המלך, מדויד גם למד ואולי רחל:

להינצל כדי משוגע עצמו שעשה

באותו עליו שאמר גת, מלך מאכיש

אני?"  משוגעים "חסר תנ"כי: סיפור

שכחו לא מעירק ארצה שעלו היהודים

והוזמן העדה ליקיר הפך הוא יודקה. את

היה מהם אחד שלהם. הכנסים לכל

היה וכשיודקה ראשונה, ממדרגה לרופא

מיד. היה מקבל אותו מגיע,

עירקי, כמכובד - יודקה

שם קוד: ויקטור קבל

המלח ים במפעלי עבד יודקה בהמשך,

המשא ברכבת קטר, כנהג רבות, שנים

האשלג מלחי את שהובילה המיוחדת,

(הפוטאש).

לתיקון בסדנה "פילון", במחנה יודקה התנדב כיפור יום מלחמת לאחר

והכשרתי ניסיוני מתוך בעיות, בפתרון פעולה שתפנו פעם מדי רכבים.

שנתלו גדולים, פלדה שני לוחות לדוגמא, פיתחנו מוסך. ומנהל כמסגר

מגוון ציוד של לתלייה וגם להגנה ושימשו, צדיו, משני גייסות הנושא על

לצוות. נחוץ שהיה

הקר-  "יצחק (ברשימה  CARMONIA באתר הרב ופועלו יודקה על עוד

הסירה"). יורדי כ"ג

דרכים. בתאונת תשעים בגיל נהרג יודקה הצער למרבה

הלימודים שנת תום לפני יודקה

1933 האחרונה במקווה ישראל,

ישראל" "מקווה של הגמר תעודת את

בשמו פנתה  בתיה באיחור. קבל יודקה 

גבול היה ולא הספר, בית להנהלת

לאושרו.

בסג'רה נוטר יודקה
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וטל און הילדים

וטל יודקה

רבינוביץ ויודקה בינצה

ויודקה הדסה שמואליק

טל והבת בינצה

שמוליק ויודקה

און הבן עם ובינצה יודקה און הנכד ורבקה עם שלט לביתועקיבא יודקה מכין
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נערך ב"מקס-פיין" הלימודים של האחרון השבוע כל במשך

לבנות עליו והיה חתיכת פלדה תלמיד קיבל כל המסכם. המבחן

עבודה. כלי ממנה

אי מזה. מורכבים רבה דברים ביצעתי בהצלחה שכבר ידעו מוריי

מאותו ששוחררו המצטיינים התלמידים משני אחד הייתי לכך

מבחן.

גלעדי. בכפר שוב  להיות בחרתי בו, שזכיתי החופשה  בשבוע

סיום הלימודים, של הנפלאה ההרגשה מאוד לי שבוע זכורה מאותו

החופש... הבגרות, מהבית, היציאה

גלעדי כפר ושוב "מקס-פיין" סיום

מנהל עם קשר על לשמור המשכתי ללמוד שסיימתי אחרי שנים

בהכשרתו. מהנדס שהיה גולדשטיין מר פיין", "מקס

גלעדי. בכפר  ההבראה לבית  מגיע  היה  הוא שנה כל  כמעט

בית שאקים לבי על הוא דיבר פעם שנפגשנו ובכל מאוד התיידדנו

מקצועי. ספר

להיות רציתי לא כזכור, את זאת, אבל לעשות ביכולתי שיש ידעתי

ספר בית יזמתי שלא  על-כך  חטא על מכה קצת  אני  כיום מורה.

מענה ולתת רבים, לאנשים פרנסה טובה לספק יכול שהיה כהצעתו,

הזה. מהסוג מומחים מקצוע לבעלי כיום שיש הרב למחסור

גלעדי לכפר מצטרף אני

פיין" "מקס בוגר שמואליק,

גלעדי כפר קזוארינות, בחורשת הגיע למשקצריף ששמואליק בתקופה גלעדי בכפר החצר הגדולה
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גלעדי כפר
ותפקידים עבודות

מצפון מבט-על גלעדי, כפר

רבינוביץ שמואליק
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בטרם הוקמה כפר גלעדי
שעלה  שלאחר  בילדותי,  לי  סיפר  עקיבא  שלי  אבא 

ארצה (ב 1909), הוא וישראל גלעדי גיסו, שהיו ביחסים 

אחיות)  היו   - ורבקה  קיילה  (נשותיהם:  מאוד  קרובים 

שהייתה  גלעדי,  כפר  של  לגבעה  ברכיבה  יחד  הגיעו 

עדיין בלתי מיושבת. הוא זוכר שישראל גלעדי אמר לו 

שהמקום הזה נראה לו מתאים מאוד להקמת ישוב של 

אגודת "השומר".

משכמו  אדם  שהיה  גלעדי  ישראל  על  העיד  עקיבא 

ומעלה, איש ישר, שבלט בין אנשי "השומר" וידע בדיוק 

אך  לארגון,  להצטרף  לאבא  הציע  הוא  רוצה.  הוא  מה 

כשאימא עלתה לארץ עם הוריה, רייזה ומנדל בקר, היא 

יכלו  לא  ולכן  כשר,  מטבח  לקיים  להם  לאפשר  דאגה 

להתיישב בכפר גלעדי, וקבעו משכנם בירושלים.

ישראל גלעדיעקיבא בשנה הראשונה בארץ

אני מצטרף לכפר גלעדי
הצטרפתי לכפר גלעדי, בשנת 1939 לאחר סיום לימודיי בבית הספר המקצועי "מקס פיין". באותו 

קיבוצו של המדריך  עין-שמר,  יצאו להגשמה בקיבוץ  בירושלים,  מ"'השומר הצעיר"  הזמן חבריי 

שלנו. ברבות הימים הסתבר לי, שמכל החבורה הזאת נותרתי הקיבוצניק היחידי... 

גם משפחות  היו  גלעדי  כפר  בקיץ של  הכרתי.  כמו שכבר  בסוכה,  בתקופה הראשונה התגוררתי 

שהעדיפו לגור בסוכות, שכן החום, הצפיפות והריח בחדרים היו קשים. בנוסף לכך, בגלל מחסור 

בבתי מגורים, צרפו לכל זוג "פרימוס" - רווק או רווקה שגרו איתם... אם לא הייתי בסוכה, מן הסתם 

הייתי מצורף למשפחה - כ"פרימוס".

בני משפחתי בכפר גלעדי היו: קיילה גלעדי - אחות 

אמי ואלמנת ישראל גלעדי שעל שמו נקרא הקיבוץ, 

וילדיהם: הדסה ונחמן. 

קיילה גלעדי וילדיה: הדסה ונחמן

סוכה בכפר גלעדי, 

ציירה: רחל סגל רבינוביץ,  בת 91

גלעדי  ישראל  של  קברו  על  גלעדי  קיילה 

לאחר שהועברו עצמותיו מכנרת

משפחת גלעדי

מכתב מהדסה בכפר גלעדי להורים 
בירושלים, 1940

שמואליק עובד בנפחייה. הוא נראה טוב 
מאד ושבע רצון... מלונו עדיין "מלון 

גרינבוים" (מתחת לעצים הירקרקים) אולם 
אין בכך כלום. בקרוב יעברו לבתים. הוא 

מתכסה בשמיכה העבה שהבאתי לו וטוב 
וחם לו. חסרים לו נעלי שבת, ומכנסי שבת, 

ומשקפיים סגורות באופן הרמטי.
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האחרונה בפעם משפחתו את רואה עקיבא
גלעדי.  בכפר אותי  לבקר יודקה ואחי עקיבא אבי  הגיעו -  1939 בקיץ

הוא משפחתו בעיירה איישישוק. אצל עתה מביקור בליטא זה חזר אבא

אחיו התגורר שם לפריס,  איתו לנסוע אותם לשכנע יכולתו  ככל ניסה

ארצה. ומשם באנייה לעלות אליקים,

השנייה העולם מלחמת פרוץ

עלינו שלושתנו גלעדי, בכפר אצלי ביקרו ויודקה אבא בו יום באותו

ברדיו שמענו למשק כשחזרנו הזאת. התמונה צולמה שם מנרה, לצוק

גרמניה של  הפלישה עם שהחלה השנייה, העולם מלחמת פרוץ  על

על גרמניה. של אנגליה הכרזת המלחמה לפולין, ואת

בטכניון? לימודים
בטכניון לימודים להתחיל תוכניתי  את שבשה  השנייה העולם מלחמת

אבריק". ב"שייח' זייד, משפחת הדודים, אצל ולהתגורר בחיפה,

מנרה בצוק - ויודקה שמואליק עקיבא

משנות הארבעים גלויה הטכניון -

איישישוק יהודי לזכר מצבה ליד ורחל שמואליק

וסירבו עליהם המרחפת  הסכנה בעוצמת עדיין חשו לא  משפחתו בני

הפרשים וחיל הגרמנים את להדוף דיים חזקים הפולנים לטענתם להצעה.

את אמו ראה שאבי האחרונה הפעם הייתה זו מצוין. שלהם (הקוולריה)

(אהרון). ארקה ואחיו רחל אחותו רבקה,

מטוסים של  קשות הפצצות לספוג עלולה שחיפה חשש שלי  אבא

לימודי את שאדחה הציעו משפחתי בני היה). אמנם (וכך איטלקיים

מחכה. היום אני עד שהמלחמה תגמר... עד בטכניון

(1938 ("קונסטנצה" למשפחתו האחרונה בנסיעתו עקיבא
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גלעדי, כפר כחבר  שלי הראשונות  החוויות  אחת

למרות קדחת. גם שמכונה - המלריה מחלת הייתה

שלי" החרוב תחת "עץ ששכבתי לישון פעם שבכל

כמו חליתי זאת בכל יתושים, נגד כילה לי הכנתי

מחום קדחתי הזאת. הנוראה במחלה אחרים רבים

כ- איבדתי אחד שבוע במשך מקור, רעדתי גבוה,

ממשקלי.  10 ק"ג

המשק של  החולים חדרי  משני  באחד שכבתי 

שישנם למדתי אוכל. לחדר הקרוב האבן בבית

יותר, אך קלה הנחשבת טרציאנה מלריה, שני סוגי

בה וטרופיקה, בה. חלתה רחל ושוב, שוב חוזרת

שהיא חד-פעמית. - חליתי ויתרונה אני

קדחת

לכפר כשהגעתי אותי הפתיעו שהכי הדברים אחד

מתפנים... האופן שבו החברים היה גלעדי,

מבני בטון שימוש, שישה בתי היו ברחבי הקיבוץ

הם בנייתם. את "פיק"א" מימנה שחברת סגורים

את לנצל שנועדה מקורית  שיטה  פי על נבנו

כדי לחקלאות, הזאת היקרה האנושית ה"תוצרת"

תתבזבז... שלא

גם בית למשק הכניסה יד על הקימו עבור אורחים

המתקדם. העולם כמנהג מודרני, אחד שימוש

של במחיצתו לשהות היה ניתן שלא לי האמינו

לפחות הללו, השימוש  מבתי מאחד  שיצא מי

השימוש בתי תוצרת

אחראי וגם ספרן - ישראלי חיים

השימוש בתי ריקון על

בעמק החולה טיפול במלריה

קייך מלים, צייר גידי בלי

חיים יצורים שם, שרצו ה"עיסה" שהצטברה בתוך רחל:
שגדלה שלנו הגננת בת-עמי, ממנה. שנהנו למיניהם
עבורנו לא מתאימים האלה הבינה שהמתקנים בר, כילדת
לימדה הסירים,  תקופת את  שהשלמנו  ואחרי הילדים 
אחת משפחה על לי ידוע  בטבע. להסתדר  איך אותנו

אותם מתקנים... בגלל בקיבוץ, הצליחה להיקלט שלא
מורה, הוא הציב כתנאי, להיות כשביקשו מאבא שלי סגל

לילדים. שימוש בית שיבנה

היתושים סוגי שני

תקף כאשר  היה, גרוע הכי שעה. חצי במשך 

לחדר נכנס והוא שהתרוקן אחרי הרעב אותו

האוכל...

לבית נכנסתי לא שמעולם עצמי על מעיד אני

את תרמתי שלא ומתוודה ומודה כזה, שימוש

ומקומות דרכים מצאתי השדות. לזיבול חלקי

להתפנות... משלי

מיוחדת מצקת בעזרת האלה, השימוש מבתי

היה כך על נייד. למיכל ה"סחורה" הועברה

בו וספרן סניטר שהיה ישראלי, חיים ממונה

גם מורה. זמנית, ובהמשך
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הגורל,  רצה  המיכל.  לריקון  התורן  להיות  תורי  הגיע  אחד  יום 

שבדיוק אז, חביות הפח, שבמשך הזמן החלידו, אוכלו וגם נחלשו 

להיסדק  החלו  הברזל,  גלגלי  על  הריקון  מסעות  של  מהרעידות 

של  המסלול  כל  לאורך  פוזרה  והריחנית  היקרה  וה"סחורה" 

שדרת הברושים הראשית. כל אותו שבוע אי אפשר היה לשהות 

במשק... 

הרצפלד מוחה
בעקבות התקלה הבלתי נשכחת הזאת, ולאחר הפילוג, כאשר הצטרפו 

לשיטת  להתרגל  מאוד  להם  קשה  והיה  מדפנה  חברים  גלעדי  לכפר 

ההתפנות הנהוגה בכפר גלעדי, התחשבו בהם והתקינו עבורם שירותים 

כמו בדפנה ונוצר אי שוויון משווע... אי לכך הוחלט באסיפה ברוב קולות 

לשנות את השיטה. 

גלעדי  לכפר  פעם  מדי  מגיע  שהיה  הרצפלד  אברהם  המוסדות  שליח 

לעודד את רוח החברים בשירה, 

מנה  לנו  ונתן  כך  על  התרעם 

לשיר  הסכים  לא  הוא  רצינית. 

גם  והיו  הערב.  באותו  אתנו 

מספר וותיקים שתמכו בדעתו.

כיום, כשהפכנו לקיבוץ המושך 

תיירים, אי אפשר שלא לחשוב, 

תיירותי  נכס  איבדנו  שאולי 

ייחודי.

ואף  הארץ  שמכל  סבור  אני 

לחזות  נוהרים  היו  מחו"ל 

ולטעום  האלה,  השימוש  בבתי 

מהתוצרת החקלאית שלנו...

לזו  זו  דלק שהולחמו  חביות  הורכב משתי  הזה,  האנושי"  הזבל  "מפעל  במיוחד בשביל  הנייד שנבנה  המיכל 

ויצרו מיכל גדול אחד. בקצהו חובר מכסה של כד חלב שננעל הרמטית ונפתח רק כשרצו לרוקן את "הסחורה". 

לאותו מיכל הורכבו שני גלגלי ברזל, וכשהוא התמלא, חברים בתורנות 

הסיעו אותו עם פרדה או טרקטור לריקון בשטחי החקלאות של כפר 

גלעדי. בין השאר, למטע התאנים וכרם "פיק"א" ממערב למשק שזכו 

לזיבול הזה, כל שנה לאחר עונת הקטיף ולפני הגשמים. 

המיוחד  ובטעם  באיכות  מפורסמת  הייתה  גלעדי  כפר  זה  בגלל  אולי 

של תאניה וענביה... ואולי מפני שהזיבול הזה הופסק, אין כבר תאנים 

וענבים...

אברהם הרצפלד שר - "שורו הביטו וראו" הדסה וחברות בקצה שדרת הברושים 

תמר בת מרים ואליהו לויטין,

עם אשכול ענבים, כפר גלעדי, 1940

יום אחד

מיכל לריקון בתי השימוש

מתוך פנקס "חברת העובדים" ציור - שמואליק וגדי
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האזנה למוסיקה
קונצרט  עושים בחדר תרבות  היו  מדי שבוע 

כי  מנואלה,  עם  שמפעילים  ידני  פטיפון  עם 

חשמל עדיין לא היה. 

ברפת  שעבד  סיאמה 

שהורשה  היחיד  היה 

להפעיל את הפטיפון. זו 

עצומה,  אחריות  הייתה 

שהמוסיקה  לדאוג 

הנכונה  במהירות  תנוגן 

ולא  יזוז  לא  ושהפטיפון 

תגרם חס וחלילה שריטה לתקליט. 

במשפחה החלפנו הרבה תקליטים. 

שירים רוסיים
בכפר גלעדי של אותם ימים במשך השבוע עבדנו קשה ובימי שישי בלילה 

מוציאים  היינו  ראשונים)  (בית  האוכל  חדר  של  המדרגות  על-יד  רקדנו. 

שנתנו  שירים  ברוסית,  מאוד  יפה  לשיר  ידע  שמוקלר  אברשה  ספסלים. 

הרגשה של מרחבים ופתחו את הלב. כולנו הצטרפנו אליו. 

הגרמושקה

בקיבוץ,  ואירוע  ומסיבה  חג  בכל  הרקדתי.  רק  לא  הגרמושקה  עם 

בכיתות הצעירות ובגני הילדים - ביקשו שאנגן. חיפשתי דרך להתחמק 

מכך.

בגרמושקה,  לנגן  אותו  שאלמד  וביקש  קלר  מנחם  אלי  בא  אחד  יום 

הבנתי שנפלה לידי הזדמנות של פז. אמרתי לו שאלמד אותו ברצון, 

בתנאי שאחר כך הוא לוקח את הגרמושקה אליו. וכך היה. 

כך נפטרתי מהגרמושקה

ארצי היה בוועדת תרבות. הוא שמע שאני יודע לנגן בגרמושקה 

החברות  את  הרקדתי  הגרמושקה  עם  אחת.  לי  שיקנו  ודאג 

רציתי מאוד להצטרף  לילות שלמים, במשך שנים.  והחברים 

לרוקדים, אבל לא נתנו לי.

בריקוד  מאוד,  ומוכשרת  מיוחדת  נערה  הייתה  מורדו  רינה 

ונגינה ושירה, כפי שאתם רואים בתמונה, היא החליטה ללמד 

אותי לנגן באקורדיון. 

 - שישים  לגיל  מתנה  שקבל  גרמושקה  עם  שמואליק 

עם צליל הנכד והכלה נורית

ללמד את שמואליק  מורדו מתעקשת  רנה 

לנגן באקורדיון

תקליט

מתוך העתון "על הגבעה"

שמואליק מנעים בנגינה 

לבני המשפחה

ללמד את שמואליק  מורדו מתעקשת  רנה 

ש", השיר החביב על שמואליק "ּכֹוַבעֹ ֶשל קַֹ
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בעליה חדר יוחד תרבות לענייני

ראשונים. בבית המרכזית

הזה, התרבות לחדר מגיע היה יום כל

היה לא  גם ולפעמים כלשהי, בדרך 

"דבר". עיתון אחד של גיליון מגיע,

עולים שרצו לקרוא עיתון היו חברים

שהכיל העיתון, על תור ומזמינים לשם

4 עמודים.  כ-

הקיבוץ לכל אחד עיתון

תרבות בסגנון הבאו-האוס בית
מעורב היה איתי אברהם הבאו-האוס, בסגנון נבנה החדש המועדון

"דבר" עיתון  של נוספים עותקים היו שם שלו. ובבניה בתכנון 

עיתון לקרוא חמור באיסור היה אסור תקליטים. להשמעת וקונצרטים

שאסור ומובן רשרוש כל יישמע שלא  כדי המוסיקה, השמעת בזמן

החמצתי לא אני ולנחור. ללחוש, ולא להרדם לא ואפילו לדבר גם היה

קונצרט. אף

הרבה החלפנו  הספרן. אוקי עם הספרייה גם הייתה בניין באותו 

הילדים. עם הורים, בחדר - בבית מגוונת מוסיקה ושמענו תקליטים

ומחו"ל. איכותיים מהארץ זמרים זמר, קלאסית, מחזות מוסיקה

בכפר גלעדי בהתנדבות התרבות בניית בית

התרבות רבינוביץ,בית בתמונה: יודקה החדש. התרבות גדל בבית העתונים מבחר

גולדבלט ומולקה חווקה קרוסקל, טוביה קרול, לובה

המדינה לאחר קום יום תש"ח, אייר ו' מתאריך עתון "דבר" כותרת
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במסגרייה עבודה
לי כשנודע מאוד  הצטערתי במסגרייה.  לעבוד  שובצתי טבעי  באופן

הראשון, בביקורי במסגרייה עבדתי אתו (קווצ'קה) ציפורי שחיים

הירדן. משמר של בשדות נהרג ולחבב, להעריך מאוד ולמדתי

ואני. שמוקלר אברשה - היינו שניים כעת,  הקבועים המסגרייה עובדי

לעבודות העבודה סידור לרשות עמדנו המסגרייה, לעבודות בנוסף

שונות.

המחרטה
שונים תיקונים  ביצענו  במסגרייה, עבודתי של הראשונה  בתקופה 

נזקקנו חקלאות.  כלי של תיקון ועד מבנייה המשק, צרכי על  שענו

אליעזר בזכות לרכישה. מדי יקרה הייתה היא אך למחרטה מאוד

קשר נוצר קפלנסקי, הטכניון שלמה של מנהל אישי ידיד שהיה קרול,

בטכניון. המקצועי הספר בית מנהל עם

אחר בשעות שלהם המלאכה בבית לעבוד מיוחד אישור קבלתי

פנויה, הייתה  כאשר מכונה בכל לעבוד הורשיתי והלילה. הצהריים 

להשתמש בכלי ורשות למחסן מפתח קבלתי המחרטה. על כמובן גם

בעבודה אותנו בהמשך, הציל זה להם. זקוק ובחומרים שהייתי עבודה

בצעתי בטכניון. רובה שאת מחסן הנשק - - הסליק על דלת הסודית

הטכניון של המלאכה לבית נוסעים היינו אורן, וילי אלי הצטרף לפעמים

מאוחרות. בסיום העבודה שעות עד ועובדים החלק שצריך לתקן עם

בכל השנייה, העולם מלחמת ימי היו הימים למקומו. דבר כל החזרנו

בחיפה היה לפתוח חלונות. הלחות ואסור  "האפלה"  שררה  הישובים

הייתה כאשר עבדנו.  כשלא  גם כהוגן הזענו ושנינו  גבוהה  הייתה

"ירדן" המלון בבית  היום במשך  ישנו  ימים,  כמה שהצריכה  משימה

לטכניון. הסמוך

משמאל שמואליק במסגרייה, עובדים

ה-30 שנות הטכניון, בסדנה של עובדים חניכים

המחרטה ליד אורן וילי

ציפורי קרולחיים דב
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מחרטה משלנו
למסגרייה משומשת מחרטה ורכשנו איתרנו קרול, דוב בעזרת הזמן, עם

אותה שיפצתי בה מהירויות. היה לשנות כי אפשר בה בחרתי הקיבוץ. של

בהצלחה אותנו שהשיגה דיוק מושלם. המחרטה הזאת שרתה עד בטכניון,

רבות. שנים

שמואליק של נכד רז, יובל צייר - "התחשמלתי..."

קלקין. איזיה פעם, מדי אתי עבד במסגרייה

לחרוט. אותו ולימדתי מאוד התיידדנו

שנים, בכמה ממני מבוגר שהיה הזה, לבחור

דופן. יוצאת מוסיקלית ושמיעה אוזן הייתה

והיה נהדרת מקהלה בקיבוץ ארגן הוא

המנצח שלה.

להיות אותי משך לא  למקהלה,  הצטרפתי

שבחר. השירים את אהבתי פשוט סוליסט,

במיוחד: אלי אחד שדיבר שיר היה ביניהם

הנפח". "שיר

הנפח שיר

במחרטה עובד חריטה משמואליק, שלמד קלקין איזיה

במסגרייה עדיין הנמצאת (סינסינטי) השנייה

ּוְמַהְבֶהֶבת, עֹוָלה ֵאׁש
ֵהד, ִנְלָחם ְבּ ַרַעׁש, ֵהד

ְלֶהֶבת ַהַשּׁ מּול ב ִנָצּ ִאיׁש
ֵבד ָכּ יׁש ִטּ ַפּ ּוֵמִניף

, ַאְתּ ּנּוָגה ַמה ֶפׁש, ַהֶנּ ַאְך,
יָבה, ֵשׂ ֹראׁש ָעַיְפָתּ ֶמה

ַעת ְעַגּ ִמְתַגּ ִלְמנּוָחה
ָהֲעֵיָפה. ד ַהָיּ ם ַגּ

רּוַח ָבּ ָעִפים ים ִצּ ִגּ ַאְך
ח: ָפּ יר ַהַנּ – ִשׁ ם ְוִאָתּ

ָננּוַח ֹלא ּכֹוַח, עוֹד ל ָכּ
ִיְדַעְך. ֹלא ַהב ְוַהַלּ

ָלה ֶאֹפּ ֲאִני – ל ֶאֹפּ ִאם
ֲחִריׁש, ַתּ לֹא י ּוְמַלאְכִתּ

ָידֹו ָלּה ן ִיֵתּ ן ָיבֹוא, ֵבּ
יׁש. ִטּ ֶאת ַהַפּ ְוָיִניף

ַח ַנֵצּ ִיְהֶיה ִלי ַהְמּ הּוא
"ָאִבי!" ֵאַלי: ִיְקָרא הּוא

זֹוֵרַח ָוטֹוב דֹול ָגּ אֹור
ּוִבְלָבִבי. עֹוָלם ָבּ

מילים: אברהם רייזין

אלתרמן תרגום/נוסח עברי: נתן

(ב"זמרשת" וולפה סטפן לחן:

השיר) את לשמוע אפשר מתשעים למעלה בני ושמואליק איזיה

זיכרונות מעלים

התחשמלתי
ממתכת בסיס עם חשמלית מנורה חיברתי כאשר היה נשכח בלתי אירוע

בידיות ואחזתי האור  את  שהדלקתי בפעם הראשונה המחרטה.  לשולחן

מטעויות מאחוריי. שהיה הקיר על  ונזרקתי התחשמלתי ההפעלה,

לומדים...

בחוות שנים, לאחר  המחרטה אותה את פוגש  שמואליק

שמואליק" של "החריטות  מהסרט תמונה יראון.  קיבוץ

קרול מיכל שצילמה
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החולה" "שרות
ומטולה-צפת. רישיון לקווים: מטולה-טבריה היה החולה" ל"שרות

"שרות של האוטובוסים הגדולה. בחצר תחנה הייתה בכפר-גלעדי

לאורך ערביים  ובכפרים חלסה,  בעיירה גם  נוסעים אספו החולה" 

הכביש.

לבצע שלנו  היכולת גדלה ושופצה, שנרכשה המחרטה בזכות 

גדולים פרויקטים  וליזום יותר רב דיוק שדרשו ועבודות תיקונים 

בחו"ל, עוד במקצועו רפד שהיה זייל יעקב של ביוזמתו ומורכבים.

שעולים וחלונות כסאות, עם ארגז הכנו אוטובוס. של גוף בנינו

שלדה. על אותו והרכבנו ויורדים,

האוטובוסים חברת בעלי היו גלעדי, וכפר השחר איילת הקיבוצים

החולה עמק  יישובי את שקשרה החולה", "שרות בגליל: היחידה 

הזאת החברה האלה. המשקים חברי היו והנהגים וטבריה צפת עם

המרכבים, את להם סיפקנו  ואנחנו  נוספים  לאוטובוסים  נזקקה

"הארגז". מחברת אותם קונים היו כן שלפני

לאלתר צורך
אירופה, עם קשר היה כשלא השנייה, העולם מלחמת בתקופת

אילץ אותנו זה מקוריים. חילוף חלקי להשיג רב נתקלנו בקושי

למשל ולאלתר.  המחרטה בעזרת החסרים החלקים את להכין 

של "מק". הילוכים "פורד" לתיבת מסוג להתאים מנוע

גם גדול מחסור נוצר במלחמה הנתונה אירופה סגירת בגלל

בעזרת מתקנים היינו קרועים צמיגים מתאימים. בצמיגים

ברגים...

כפר גלעדי במסגריית הרכבת אוטובוסים

שמואליק של נכד רז, יובל - ציור

ב-1945 שנבנה המוסך יד על אוטובוסים החולה, שרות

מלאות מחביות נעשה החולה" "שרות של הרכבים תדלוק

מאמץ השקעתי כן על ולא בטיחותי, מדויק לא היה זה בבנזין.

גדול ֵמכל המלח ים ממפעלי  קנינו דלק.  תחנת בהקמת רב

לתדלוק. ומשאבה לדלק

את ושיפרנו הכמויות, אחר מלא ומעקב סדר השגנו כך

חרמוני). צביה של (סבא ּבֹוֵרך סבא היה המתדלק הבטיחות.

תחנת הדלק שלנו
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"אמחייה!" קרח! מי
להעברת גם הנוסעים,  הובלת  עם יחד  שמשו האוטובוסים 

ארגזים סגורים גג האוטובוס העמסנו על סחורות. לדוגמא:

בדרך בטבריה. "תנובה" למרכז עגלים העברנו בהם מפח

בארגז צרכיהם את באופן טבעי עשו  הרכים העגלים לשם,

הפח.

של קרח בלוקים הגג, שעל ארגזים באותם הובלו בדרך חזרה,

כיוון בדרך. להפשיר החלו טבעי באופן ואלה גלעדי, לכפר

עגלים הפרשות של מזיגה אטומים, היו לא ארגזים שאותם

כדי החלונות כשפתחו את הנוסעים נטפה על קרח, מי עם

במערכת) שמור (שמה הנוסעות שאחת מספרים להתאוורר.

"אמחייה! ואמרה: הזה הקריר  הנוזל את בשקיקה  שתתה

קרח.") מי נפשות! ("מחיה וואסר". אייס

"שרות החולה" נמכרת
שותפות תמורת החולה" "שירות של הקווים את מכרנו בהמשך,

עבודה כלומר, מניות,  עשר בתמורה וקיבלנו "אגד"  חברת עם

השחר). ואיילת גלעדי (כפר קיבוץ מכל נהגים לחמישה

שקנה פרטי ואדם ימים באותם מאוד נחשקת הייתה ב"אגד" מניה

חייו. לכל "מסודר" כלכלית נחשב אותה

נוסעים של והורדה להעלאה הגדולה בחצר תחנה החולה" "שרות

החולה" "שרות של אוטובוס כרטיס

ראשונים בית ליד החולה" "שרות של אוטובוסים

עם "אגד" הסכם המכירה קטעים מתוך

1951 שמואליק במוסך,
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עם רבה תנופה  קבלה  גלעדי  בכפר  החשמל  התפתחות 

ב- סיים ארנסט לקיבוץ. פרידלנדר ארנסט של הגעתו

השיג  לא הוא יהודי בהיותו בברלין. חשמל 1932 הנדסת

במפעל חשמל כמהנדס עבודה ומצא בגרמניה, עבודה

בין המלחמה  לפני  שנחתם הסכם  (עפ"י ברוסיה  גדול 

ביניהם והוא גרמנים מהנדסים נשלחו לגרמניה, רוסיה

רבים קשיים  עליהם הערימו שהרוסים אלא לעבוד שם.

לצאת למזלו הצליח ארנסט לחזור). ביקשו הם כאשר

בריה"מ, יוצא היותו גלעדי. בכפר לחבר והיה מבריה"מ

במשק, הביטחון אנשי בעיני טבעי באופן אותו החשיד

שאולי מחשש ביטחוניים לסודות גישה ממנו מנעו אשר

זר"... "סוכן הוא

סמוכות היו והמכבסה המסגרייה הנגרייה, תקופה, באותה

מנוע באמצעות והונעו היום), של המכבסה (באזור לזו, זו

הזה המוט  אל ארוך. גלילי מוט שסובב משותף דיזל 

ומתחנו חשמל, לייצור קטן גנרטור ואני, ארנסט חיברנו

ערב, מדי וכך  והמטבח. האוכל חדר לכיוון חשמל  חוטי

אור ויהי
חשמל לחדר העברנו שבתו, והמכבסה כשבתי המלאכה

אך בלבד, לתאורה שימש הזה החשמל והמטבח. האוכל

ארוחת בשעת של החברים משמעותי בהרגשה שינוי חולל

ובאספות. הערב

מנורת הדלקת "טקס" ערב  ערב  התקיים  יום אותו עד

של האוכל לחדר שהכניסה למרות האוכל. בחדר הלוקס

מותר להביא הזה היה לטקס הותרה לילדים, החברים לא

אותם.

ובהתרגשות בהתפעלות טקס אותו את מתארת רחל
שלה. הילדות בזיכרונות

האנרגיה מקורות
לחברים האוכל את בישלו  גדולים, כיריים  על במטבח,

על-ידי בישלו בהתחלה  מאלומיניום. ענקיים  בסירים

המשק. סביב בשטח שנקטפה (בולן) קוצנית סירה הבערת

שאפרתי ענפי אקליפטוס, להסקה באמצעות עברו כך אחר

שמשו שיובשו לגזרים, ולאחר היה מנסר טחור כורת, היה

בסולר. להסקה עברו בהמשך להסקה.

המקלחות את ששימש הגדול המים דוד להסקת

השתמשו לזה, זה צמודים היו אשר והמכבסה, המשותפות

יכלו אחד  בצמיג ישנים. צמיגים נוסף; בעירה בחומר 

והחברות... החברים כל להתרחץ

לוקס מנורת

קוצנית סירה

בשימוש אז שהיו הסולר צמיגיםחביות אקליפטוס

פרידלנדר ארנסט

והלוקס נחמן גיטה,
שיניים  רפואת מלימודי גיטה חזרה ב-1936 

מקצועי חומר לקרוא נהגה היא בצרפת,

בא הלוקס, את להדליק ידעה לא אך בלילות

היסטוריה... והשאר לה, והדליק נחמן
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השובב התיש
גדולות, קרניים בעל לבן במיוחד תיש זכור לי צאן. דיר היה החצר בתוך

מהגדר ולהתרוצץ  להשתחרר הצליח מדי פעם פסח שמו. ביותר, שובב

מהומה רבה. ולגרום ברחבי המשק

גלעדי, לכפר שהגיעו  מכוניות שלו הקרניים עם מנגח היה  השאר בין

שבשליטתו. פסח המחייה מתחרה שחדר לשטח תיש-זכר בהן אולי ראה

על כביסה שתלו בעת - במכבסה שעבדו  הבחורות אימת היה התיש

מאחור... להפתיען נהג הוא החבלים,

הבנות. מקלחת אל מהתיש ברחה הכובסות הבנות אחת אחד, יום

(בחדרי החברים למכבסה צמודות היו המשותפות המקלחות הציבוריות

פסח דלת המקלחת, את לסגור שהספיקה לפני עדיין מקלחות). היו לא

ברחו בפנים, שהיו הבחורות כל  רגע תוך  פנימה. אחריה שעט התיש

לבוש... בלי או עם השוקקת, לחצר החוצה,

המותקפות... לעזרת ומיהרנו הצרחות את שמענו במסגרייה אנחנו

כשהגיע אך יום, יום לכבס חייבים היו התינוקות של הבד חיתולי את

הותאם כאלה לימים הגשם. בגלל בחוץ אותם לייבש יכלו לא החורף

במדרגות להעלות זכה ב"כבוד" ומי של הרפת. בעליה ויבש סגור מקום

עובדי לא  אם הרטובים, החיתולים  עם הכבדות  הגיגיות את  העץ

ושמואליק... החסונים? כלומר, אברשה המסגרייה

מאוד שסמוך לציין, חשוב עכשיו, אספר עליו האירוע את להבין כדי

על אימתם הטילו הפרים אשר סככת הפרייה, הייתה  מדרגות, לאותן

כדי להשתחרר...  מצליחים היו פעם מדי כאשר בעיקר ילדים ומבוגרים,

קבוע באפם. נזם להשתלט עליהם הותקן לסייע לרפתנים

על מדרגות העץ כבדים בצעדים עלינו ואני, באחת הפעמים שאברשה

הרטובים, החיתולים עם הכבדות הגיגיות ובידינו הרפת, עליית אל

יום, באותו  חיתולים  לתלות שסודרה סלמון, פרידל את  שם מצאנו 

שזה "מזל  אמרה,  היא "אוי!"  ומבוהלת: חיוורת עץ  עמוד על נשענת

הפר..." שזה בטוחה הייתי אתם...

במדרגות פר

כיוון במכוורת. הדבש רדיית הייתה גלעדי בכפר וחשובה עונתית מלאכה

פנו הרדייה, מכונת את לסובב כדי במטרה ודבקים חזקים בחורים שנדרשו

חיפשתי היקר, את זמננו ושמוליק. כשנוכחתי שזה מבזבז לאברשה שוב

חשמל משאריות חוטי כבל מתחתי שלנו. העבודה כוח להחליף את דרך

חשמלי מנוע וחיברתי למכוורת עד התפוחים של הקירור מחדר מבודדים,

הגיבורים. שני את בעיה והחליף בלי המכונה את שסובב קטן

לשמור מגובסת, מונה עת באותה הייתה שידו היווני, מקבוצת הנוער בחור

אותו ינתק לא שאיש כדי בשנה) ימים לכמה רק (שחובר המאולתר הקו על

מסוים, הפסד ולאברשה גם לי זה הביא שפתרון חייב לציין אני בטעות.

שנמשכה המפרכת הרדייה את  שגמרנו לאחר הקודמות,  שבשנים כיוון

המכוורת... מנהלת גלעדי בצנצנת דבש מהדסה זוכים היינו ימים, מספר

דבש

במכוורת פורטוגלי עובדת טובה

הרקולס בחצר והפר הדסה גלעדי

תליית כביסה
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תירס לגידול החולה) (בעמק "נעֶמה" שנקרא שטח לכפר-גלעדי היה

שנקטף. התירס את עליו ומעמיס טנדר  לוקח היה קלר מנחם לבקר.

הזדמנויות די לי ולא היו בנהיגה חשקתי אליו כי הצטרפתי פעם מדי

במצב היה נסענו בו  הטנדר בלבד. ספורים רכבים היו  לקיבוץ לכך.

וברווח התפרקו  שחלקן עץ לוחות עשויה הייתה רצפתו - עלוב  די

מנואלה. עם רק ללא סטרטר היה הוא הכביש. בנוסף, את ראו ביניהן

שעל מה והידוק מדי פעם, לחיזוק שנזקקו שלו היו מוטות המעצורים

בזמן... נעשה לא רוב פי

במיוחד. היו רפויים המעצורים מנחם, עם בהן נסעתי הפעמים באחת

מן הרבה יותר ארוכים והיו בשדה שנתלשו העמסת שיחי התירס לאחר

כמעט היו הקדמיים והגלגלים שקע הטנדר של האחורי חלקו הטנדר,

ברכב. השליטה יותר על שהקשה עוד מה באוויר,

לקיבוץ חזרה בדרך

בעיירה עברנו

חלסה הערבית

של שמונה (קריית

נוהג בעודי היום).

שבקושי בטנדר

בעלייה, נוסע רב

במפתיע מולי הגיע

סוס. על ערבי רוכב

והשליטה מאחר

מאוד הייתה ברכב

מוגבלת, לא יכולתי

לתמרן או לעצור

בסוס. פגע  והטנדר 

הכביש נפל על רוכבו

הקדמי הימני  והגלגל 

שחלקה העץ ודרך רצפת באוויר, כמעט היה הזה למזלי הגלגל עליו. עלה

כשנחלץ ענק! בריון שהבחור הוא הצלחתי לראות מפורק היה כאמור

בלב נמצאים כשאנחנו זה וכל עלינו, ולאיים לקלל מיד התחיל משם

ערבית. עיירה

את המנואלה ונסתלק מפה. תסובב מהר מנחם קלר המנוסה אמר לי:

את בחיפזון פרקנו גלעדי. שם לכפר ככל שיכולנו מהר ונסענו הנענו

ולחזק את המוטות למתוח ודהרנו למוסך כדי יד הרפת, על התירסים

המעצורים. את

סדר יש הבריטית, המשטרה הגיעה רב, לא זמן כעבור שצפינו, כפי

של שהמעצורים היה ידוע סוד המעצורים. את לבדוק ודרשה בעולם...

לא וזריזותנו תושייתנו בזכות אך תקינים. תמיד היו לא אז של הרכבים

הפעם. נתפסנו

עצרו המעצורים שלא

סיפורי גלגלים
בלי רשיון אגד הסעתי נהגי

קבוצות מגיעות היו היה, כאשר השיא שהוצאתי רישיון. לפני הרבה נהגתי

שלנו ההבראה לבית אחרות, הסעה וחברות  "המקשר" "אגד", נהגי של

כפר-גלעדי). (למלון

הרישיון ואת שלו הכובע את לי נותן היה הנהג, מייליך קרל בשבת, פעם מדי

הייתי האלה,  בנסיעות הדן. למקורות שהגיעה, הקבוצה את מסיע והייתי 

שוטר אותי  עצר פעם  לאוטובוס...  נהיגה רישיון בלי  באוטובוס  היחיד 

בי פעמיים ואישר קרל שהצגתי בפניו, הביט את הרישיון של בריטי, בדק

להמשיך. לי

נהיגה רשיון הוצאתי כך
לחיפה נסעתי  המנדט. בימי  מקובל שהיה כפי נהיגה  רישיון הוצאתי 

טופס הבאתי נהגתי עדיין... שלא כאילו רישיון. שיש לו מישהו עם במשאית,

בפנים שיהיו לדאוג שעדיף לי ונאמר תמונה, פספורט, מראש, מילאתי אותו

רבע זמן באותו שהייתה אחת, אנגלית לירה משמע) (תרתי מפתח" "דמי גם

שלי הרישיון השטר, את ראה שהשוטר ברגע פקיד. של חודשית משכורת

מסודר. היה

מייליך קרל

קלקין, איזיה  שחור), (בכובע שמואליק 

ועוד זייל יענקל

לשוטר שניתן השטר
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החוק מעל גלעדי כפר
את בזמן... הרישיון את חידשתי תמיד  ולא מעט לא נהגתי - בהמשך

לקנות כדי גם ניצלתי בוש" "אמריקן המפעל מטעם אביב לתל נסיעותיי

ולנגריה. למסגרייה נחוץ שהיה מה שם

אתה, קשרים לנו  שהיו חנות יד על האוטו את החניתי הפעמים  באחת

סוס רואה רגלי אני פתאום לחניה. אסור שהיה במקום פתח תקווה, ברחוב

תנועה. שוטר עליו שרוכב ראיתי העיניים את וכשהרמתי ידי על נעמדות

לי לרשום  כדי בתוקף...) היה (שלא שלי הנהיגה רישיון את ביקש הוא 

לא נותן אני "לכפר גלעדי גלעדי, אמר: מכפר שאני גילה כאשר דו"ח, אך

מהר..." תעמיס אבל קדימה, היווני. בחברת הנוער שם הייתי רפורט,

נמר ראיתי

לוואדי וסמוך חצות, לאחר בלילה במכונית נסעתי פעם

הפנסים צד, מצד אל הכביש את נמר שחצה ראיתי עמוד

זה. מה לי ספק היה אותו ולא האירו

כמה חברים עם בלילה, אביב מתל חזרתי בנסיעה אחרת,

אני אבל ינהג, שהוא לי  הציע הנוסעים  אחד וילדים.

היו ילדים כאשר למישהו אחר לנהוג נתתי פעם לא אף

באוטו.

ברירה ובלית הכביש את חצה דורבן עמוד, וואדי יד על

הכביש, לקצוות אותי העיפה אתו ההתנגשות בו. פגעתי

על בנהיגה רב ניסיון בעל שאני מפני שרק והרגשתי

למנוע תאונה. כבישים, הצלחתי

עם דרבן - כמעט תאונה

את מכיר שלא בדואי אין בגליל

רועה ההרואי בין על הקרב הסיפור

מלבנון. שהגיע לנמר צאן

 1965 במאי התרחשה הנמר פרשת

מאז, לאגדה.  האיש את והפכה 

מחמיד, קאסם בעבדאללה  דבק

ערב מהכפר  צנום  עיזים  רועה 

אבו- הכינוי: בגליל, עראמשה אל

שנראה האחרון הנמר היה זה נימר.

בגליל.

נמר הבדואי שהרג הצאן רועה אבו נימר: אגדת

אחד שהיה שלו, יצחק אלי פנה אחד, פסח ערב

בת"א, מסידורים חוזר אני שכאשר וביקש מידידיי

שיהיו אליהו, מניר שלו, משפחה בני ארבעה אאסוף

נשכח העניין וחיפזון עניינים מרוב ב"סדר". אורחיו

ותפסתי נזכרתי פינה בראש טרמפיסטים. איתי היו וגם ממני,

שיכלו להמשיך בתחבורה הטרמפיסטים, הורדתי את הראש.  את

מניר המשפחה את להביא  ונסעתי האוטו את סובבתי  ציבורית,

ה"סדר". תחילת להגיע לפני הספקנו אליהו.

פסח בערב הטרמפיסטים

שלו יצחק

חולים בבית חדשיים שכב נימאר אבו

בגליל אנטולי מהסוג שהיה נמר

אביב בתל בריטים שוטרים
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השנייה העולם ממלחמת זיכרונות

על לשמור משקים חברי גייסו ישראל ארץ של הלאומיים המוסדות בשיתוף הבריטים

מחשש ריגול, סירות של חדירה למנוע בלילות, בעיקר התקיימה השמירה הארץ. חופי

שוסטק, משוחה מרלנדר, צבי גויסו: זאב בריתם. מהמשק הגרמנים ובני לפלישה של

ואחרים. ברזילי) (משה

על בשמירה לסייע מהעיר, נוטרים קבוצת הגיעה ספר, ישוב שהייתה גלעדי כפר אל

ש"סולל - והפילבוקסים המשטרות לאורך הגבול, בין פטרלו, הם הצפון. ועל הנקודה

שהיום במקום למשק, לכניסה סמוך באוהלים גרו הנוטרים הבריטים. עבור בנו בונה"

יעל של בעלה לימים גולדברג, לוי גם היה ביניהם ב'. אוכל לחדר מערבית ח', שיכון

גויסנו אני, ביניהם המשק מחברי כעשרה רחל). של טובה וחברה כתה (בת גבעוני

לשאת נשק. ורישיון אנגליים רובים וקיבלנו גלעדי בכפר להיות נוטרים

הנוטרים

גיטל של הדגים
הארץ לתוך דרומה מהצפון מעבר נקודת היוותה פינה ראש

גיטל של המכולת לכולם, מוכרת חנות שם הייתה ובחזרה.

מוצרי אוכל בחנות בבעלות הנכד שלה. היו דלק ולידה תחנת

חריפים. משקאות וגם שונים

כפר מאזור סמל: אחיעם קרול היו שניים בדרגת הנוטרים בין

העליון. הגליל של המזרחי מהאזור בולדו ומוטל גלעדי,

גדולים. הם עם כיסים שינל מעיל שלהם היה חלק מהתלבושת

ובזמן חריפים, לקנות משקאות פעם כדי מדי גיטל אל הגיעו

בקבוק לבקשתם להוריד  כדי גבוה סולם על  עלתה שגיטל

מלוחים דגים השינל בכיסי לאחיעם ממלא היה מוטל מסוים,

מהחבית...

בחזית גלעדי כפר
גרמנים קצינים בהנהגת הצרפתי וישי צבא

לבנון. בצפון מכפר-גלעדי, רחוק לא חנה

באותו היו סנגלים מאפריקה. מחייליו חלק

אפריקה בחזית גם הגרמנים התקדמו זמן

אלכסנדריה עד שלהם הטנקים עם והגיעו

ארץ על לסגור התכוונו הם שבמצריים.

ומדרום. מצפון מלקחיים, בתנועת ישראל

בלבנון וישי לצבא גם  היו כאלה טנקים

בהם שעשה סוריה לצבא עברו חלקם -

מהם אחד - העצמאות במלחמת שימוש

דגניה. קיבוץ עד הגיע

צבאי לבסיס ההיא בעת הפכה גלעדי כפר

שמואליק של נכד רז, יובל - ציור

1942-3 למשק, בכניסה ליד המחנה שלהם הנוטרים מתבוננים במסדר של המשק ילדי

במאמץ חלק נטל אשר האוסטרלי, הצבא של

ועוזריהם. בנאצים להילחם הברית בנות של

התרבות שלנו, וממנה המפקדה הייתה בבית

לסוריה הפלישה במסגרת החיילים יצאו

.(1941 ולבנון (יוני

שימשו אשר "ההגנה", כוחות להם סייעו

עין דיין משה איבד (שם דרך ומורי סיירים

מיקמו החיילים שלהם את התותחים אחת).

שוחה חפרו במשק, והתאנים האגוזים עצי בין

שלא בהפגזות וכדי שהחלו תותח. לפני לכל

כפר-גלעדי לאנשי הורו הם אזרחים, לסכן

להתפנות.
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בתפקידים שנשאה רחל, של אמא יטה,

שלא לאוסטרלים הסבירה במשק, מרכזיים

ובעלי החקלאי המשק את להפקיר נוכל

הייתה אתנו  הגיעו אליה  הפשרה החיים. 

בכפר נשארו כך והילדים. הנשים רק שיפונו

יטה. כדוברת  אחת, 35 בחורים ובחורה גלעדי

מפקדת עם  המקשרת שמשה היא אנגלית 

האוסטרלי. הצבא

להישאר לה שהותר היחידה מהפינויהאישה שחמקה הנערה
ֶאִלָייה הנערה גם בקיבוץ נשארה דבר, של בסופו

היא הרכבים על המפונים כל עלו כאשר כי ל. ֶאְשבָּ

והתחבאה. רצה ובמפתיע לעלות סירבה

שיוכלו כדי להתפנות מהר, שהאיצו בנו האוסטרלים

שהיא עד לחכות הסכימו לא בהפגזה, לפתוח כבר

הם והנשים, הילדים שפונו לאחר מיד ואכן, תימצא.

שלהם הארטילרי הירי רעש כבדה. בהרעשה פתחו

מחריש אוזניים. היה

לכל אגוז מתחת מחסן מזון
הצבא של  מיחידותיו אחת  כותרה  הקרבות במהלך 

הסנגלים, וישי חיילי צבא ידי דרום, על מצד האוסטרלי

מתושביה הריקה  מטולה את להפגיז החלו  אשר

שמפקדתם האוסטרלים החיילים אותה. שנטשו

עד לסגת פקודה קבלו גלעדי, בכפר כאמור הייתה

פינה. ראש

הזמנית היעדרותם  את ניצלו גלעדי בכפר הבחורים 

האוסטרליים העצומים, שהיו מחסני האוכל וחגגו על

אגוז. עץ לכל מתחת

בחזית האוסטרלים של מצבם  ימים כמה כעבור

לא אך גלעדי, לכפר חזרו  והם  השתפר הלבנונית

שהועברו המצרכים של מחסרונם התעלמו או הרגישו,

הצבאי המזון על החגיגה ל"מחסנינו". ממחסניהם

ואפילו חודשים גלעדי  בכפר נמשכה  האוסטרלי

שנים.

קולר יטה

1941 בצידון, אוסטרלים חיילים

האוסטרלים החיילים
במשק מסייעים

ללא הייתה האוסטרליים החיילים של התנהגותם

מעט לא טובים, מאוד קשרים ביננו התפתחו דופי.

וסי של רחל) (אימא יטה של 'המתווכים': בזכותם

יטה). של (אחיה קולר

כפר אנשי שהיו האוסטרלים, מהחיילים חלק

ובעבודות בחליבה לנו לעזור שמחו וחקלאים,

אותנו הם לימדו במסגרייה. גם שעבדו היו השדה.

הבישול סירי את לתקן כדי  אלומיניום להלחים

אותם, מתקן בריל מאיר  היה כן  לפני הגדולים.

פחחים. של בשיטה

שמואליק של נכד רז, יובל - ציור

גלעדי בכפר - ימים שבע אגוז עץ בכפר גלעדי בשפע אגוזי מלך
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האוסטרלים עם ריקודים
האוסטרלים, של המפקד לידו התיישב ערב וכל פסנתר הבאנו האוכל לחדר

אחר שעות. החיילים במשך ואת והרקיד אותנו ניגן מוסיקלי מאוד, היה אשר

שלט אפריקאי, אשר הדרום ברוך מהגרעין ממעיין בחור הצטרף אלינו כך

לאותה שחרר אותי זה לקום... לו נתנו לא והחיילים בנגינת גרמושקה, היטב

לרקוד. לי ואפשר גם מנגינת הגרמושקה תקופה

במתנה אוסטרלי נשק

השלל הצרפתי שתפסו נשק שאת בנו, אמון היה לאוסטרלים כדי כך עד

תחמושת, של גדולות כמויות תמורה. ללא אלינו העבירו מהסנגלים,

שלא תותח גם לנו נתנו הם גבוהה. באיכות משוכללים ורובים מרגמות

שלסי סבור  אני ל"הגנה". אותו  והעברנו עבורו,  תחמושת לנו הייתה 

משקל עקרי היה שהרשים אותם מאוד באישיותו, רחל, של קולר, דוד

לבינם. בינינו שנוצר הרב באמון

זקוקה שהייתה ה"הגנה", ידי על נקנה האוסטרלי הנשק מן גדול חלק

נשק. לכלי נואש באופן

על מטולה גלעדי שומרים בחורי כפר
לבזוז החלו מלבנון הכפריים

מטולה, של האיכרים בתי את

הקרבות בגלל נעזבו אשר

חברי סביבם. שהתחוללו

לשלוח החליטו גלעדי כפר

של  בפיקודו בחורים  15

מנת למנוע על אליעזר קרול

המשך הביזה. את

לראות יכולנו גלעדי מכפר

מופגזת שמטולה פעם שבכל

דרומה נסוגים שלנו הבחורים

ובסיום מחסה, לתפוס

ונכנסים חוזרים הם ההפגזה

למטולה.

ממטולה ברנר יענקל
מכולת חנות  הייתה  המטולאי, ברנר  ליענקל 

מיוחד יחס לו היה ומתמיד מאז ומסעדה.

לפני החלוצים). את  כינה (כך ל"ַחַלּפּוִצים" 

הוא מטולה, תושבי כל עם יחד שהתפנה

הפקיד בידיהם של בחורינו את מפתחות חנות

שאתם לכם מכל מה "קחו המכולת שלו ואמר:

בחורינו  ברנר יענקל של בזכותו צריכים". 

רעבים. היו לא מטולה על ששמרו

יענקל עם  מאוד טובים יחסים אתו לי  היו

פעם שהיה דמות מעניינת בפני עצמה. ברנר,

אמר עלייתו ארצה, וכך על קורות סיפר לי הוא

בן- (דויד גרין ודּוויד "אני הרצינות): (בשיא

פניתי אני אנייה. באותה ארצה הגענו גוריון)

היה יכול לפוליטיקה. פנה והוא לחקלאות

ההיפך...". גם להיות
מטולה מושבה צעירה

מימין קולר סי

הבנגלים החיילים החיילים האוסטרלים ומפקד מפקד עם תמונה
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טיס קורס כמעט
בשעות שבוע, מדי כמעט נפגשים היינו המדינה, טרום בימי

ולומדים טיסנים בונים הארץ, ממרכז מדריך עם בנגריה, הלילה,

תעופה. על

שיחליף הצינור הנחת בפרויקט מאוד שקוע הייתי בה בתקופה

לברכת מהמעיין מים הוביל אשר המתמוטט, המים אקוודוקט את

בשלבי אז שהיה ה"הגנה" של מחיל האוויר נציגים אחד יום באו הירק, גן

טייס. וביקשו שאצא לקורס הקמה,

ניתן ולא  וחיונית, דחופה בעבודה עסוק שאני טענה המשק הנהלת 

התעקשו מהצבא איתם. להסכים שלא יכולתי לא באמצע. אותה להפסיק

פורטוגלי. אברהם לקורס ויצא גלעדי, מכפר מישהו מידי באופן לגייס

הנועז הטייס פוסי
בתקופת האמריקאי, האוויר בחיל טייס היה גלעדי כפר חבר פוסי

השנייה. העולם מלחמת

באחת ביפן, בעיקר נלחמו האמריקאים כאשר הארבור, פרל לאחר

לדבר התחיל שלו המשנה טייס שבאוסטרליה, סידני מעל מטיסותיו

שהם כנראה פחדנים. הצבא, ואמר יהודי ארה"ב כמשתמטים מן על

יהודי. הוא שפוסי ידע לא הוא

מתחת המטוס מאוד ועבר את הנמיך לקח, החליט ללמד אותו פוסי

מפחד, וההמום החיוור המשנה לטייס סידני. של המפורסם לגשר

יהודי!" אני כי זה? את עשיתי למה יודע "אתה פוסי: הסביר

מאולתר תעופה שדה
של המזרחית הגבעה על נוחת גלעדי, לכפר המטוס עם מגיע היה פוסי

שאליהן נעגן אבנים, מלאות חביות העמדנו שם הצאן, דיר המשק, גבעת

כדי גלעדי. כפר של העזות מהרוחות מעצמו ימריא שלא מנת על המטוס,

שממריאים הנשרים. כפי במדרון הגבעה, ממש נעזר להמריא, פוסי

אשתו איריס של ואמא רחל, וחברת נפש של כתה (בת אשתו עמליה את

בבי"ח אחות, להיות למדה היא כאשר פוסי פגש רחל) בן יואב של

בילינסון.

סידני גשר

שמואליק של נכד רז, יובל - ציור

ה"הגנה" של ארגון האווירית הזרוע האוויר" - "שרות פורטוגלי אברהם

ואומן טייס -

בעזרת שמואליק - גדי שרטוט
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בבריטים המאבק
לסטנים מחסניות התאמת

עמם הביאו  הבריטי, מהצבא שחזרו כפר-גלעדי חברי 

מחסניות. היו ללא הם אך אנגליה, (רובים) תוצרת סטנים

מתוצרת סטנים של  מחסניות להם להתאים  החלטנו

ממנו בנשק,  שמבין מישהו לנו  שלחו מה"הגנה" הארץ. 

הסטן בין  מאוד המאתגרת ההתאמה את לבצע למדתי 

מתוצרת הארץ. האנגלי למחסנית

כדי לוודא שהמחסנית בנפרד נשק כלי עלינו לבדוק כל היה

בעלייה ערכנו ניסוי הכלים לו. את מתאימה המאולתרת

לכך מה שגרם בקש, כולה מרופדת א' שהייתה רפת של

נשמעו. לא היריות שקולות

וסטן?" אקדח לו למה המשק בשדות יחרוש "הן

ה"הגנה" של יסודי" "קורס
אבו גם איתי היה ה"הגנה", מטעם יסודי"  "קורס עשיתי נפתלי ברמות

ידי על לנוטרים  שניתן  נפתלי, רמות  של בנשק השתמשנו  הורביץ. 

ואדי. וביניהן השתרע ובלעווי" "עלאווי גבעות: שתי היו שם הבריטים.

לכבוש משם, כדי יצאנו ובאימון "עלאווי" הגבעה על נפתלי הייתה רמות

(כשנוסעים "בלאווי" את

קצת ,90 בכביש דרומה

הכוח, צומת אחרי

הרי לכיוון ומביטים

לראות אפשר  נפתלי, 

האסטרטגית הגבעה את

כיום מוצבת עליה הזאת

גבוהה). צבאית אנטנה

לנו מודיעים כשהיו

הבריטי הקצין שמגיע

הנוטרים, על  הממונה

צריכים היינו לביקורת,

את במהירות להחזיר

בישוב. למקומו הנשק

המנדט, מבחינת כי

להתאמן לנו היה אסור

לנוטרים. שניתן בנשק

הסוד הנשק - שומרי שומרי

החולה, בצפון הקיבוץ היחיד ארוכה תקופה היה משך אשר גלעדי, בכפר

(לא לגלי בלתי נשק רכישת של "השומר", מתקופת החל מסורת הייתה

הבידוד בגלל השלטונות. מפני  והסתרתו בנשק  אימונים של חוקי),

את כלי הנשק עצמנו. על לסמוך רק שאנחנו יכולים לנו שלנו, היה ברור

הטוב ביותר שהמקום ומצאו (להסליק) היטב להחביא צריך שנרכשו היה

האדמה. לפני מתחת הוא

יודעי שרק שונים בגדלים סליקים עשרות וסביבה גלעדי בכפר נחפרו כך

שהמידע מחשש וזאת ובהחזקתם בחפירתם חלק לקחו בודדים סוד

אם שגם סמכו שעליהם בודדים חברים נבחרו אחרת. או זו בדרך יזלוג

דרך בשום מפיהם להוציא הבריטים, לא יצליחו ידי על לחקירה יילקחו

מוסתר הנשק. הסוד היכן את

כפר בין  הישובים במשטרת  שדות נוטר 

חי ותל גלעדי

פנימה נפלה כבשה - השומר סליק את במקרה מגלה גליק אושר ,1966

סטן ומחסניות רובה
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הדלת המיוחדת של הסליק הגדול
בתור בוגר בית הספר המקצועי הראשון בארץ "מקס פיין", זמן קצר 

של  הפתח  בהכנת  חלק  לי  היה   (1939) גלעדי  לכפר  שהגעתי  אחרי 

הסליק הגדול בכפר גלעדי. 

אברשה  היה  בחשאי  הזה  הסליק  בניית  ועל  הביטחון,  על  הממונה 

שמוקלר. לסגירה ופתיחה של הסליק היה נחוץ פתח מוזז, כי לצורך 

ההסוואה נחפר הסליק מתחת למגרסת גרעינים וירק נייחת, שהייתה 

להיכנס  כדי  הצידה  להסיע  צורך  היה  אותו  בטון,  גוש  על  מונחת 

לסליק. 

מנוע  היה  אברשה 

הצעיר  לי,  מלגלות 

מזמן  הירושלמי שלא 

את  לקיבוץ,  הגיע 

אך  הסליק,  מקום 

לידע  זקוק  היה  הוא 

המקצועי שלי לביצוע 

המשימה המורכבת.

בכפר   היחיד  הייתי 

עת  באותה  גלעדי 

הכשרה  בעל  שהיה 

ועיבוד  במסגרות 

שבבי.

איש   שלחו  מה"הגנה" 

טכני, יצחק נבו מקבוץ 

המנגנונים  מתכנן  גבת, 

גוש בטון  זאת. אברשה הראה לשנינו  לנו איך לבצע  ב"הגנה", שייעץ 

לדלת,  סקיצה  יחד  הכנו  וכך  האמתי,  מהמקום  מידות  והביא  דומה, 

אותה אברשה ואני המשכנו לפתח תוך כדי עבודה. 

הסתלקו מהסליק! 
בכפר  רומנטי  לטיול  בחורה  עם  יצאתי  ירח אחד  בליל 

לשמחתנו  משפחה...)  שהקמתי  לפני  היה  (זה  גלעדי, 

מצאנו ספסל נוח עם גגון מעליו והתיישבנו. סברנו שאף 

אחד לא יסתובב שם בשעות האלה, אך להפתעתנו כל 

כמה דקות עבר מישהו במקום, כאילו החבר'ה החליטו 

להפריע לנו. רק לאחר שנים רבות נודע לי, ששם, ממש 

גגון היה סליק, שהספסל היה אמור להסוות,  מתחת לאותו 

לסליק  לרדת  צריכים  היו  כנראה  חבר'ה  שאותם  הבנתי  לסמן.  גם  ואולי 

את  ושיבשנו  אימון,  לשם  להוציאם  או  הנשקים,  את  לנקות  כדי  בלילה, 

תכניתם. הם לא יכלו לגלות לנו מדוע עלינו לזוז משם, אבל הפריעו לנו 

כדי לגרום לכך שנסתלק ממקום הסליק. 

דלת נעה על פתח הסליק – מעשה ידיו של שמואליק 

רבינוביץ - צילמה מיריק

(באינטרנט מצאנו תמונה של הדלת - המוגנת בזכויות 

יוצרים... אימרו אתם למי זכויות היוצרים במקרה זה?...) 

אברשה ושמואליק נפגשים אחרי שנים

חלקם   - הכבדה  הדלת  להזזת  פסים  מיוחדים,  וחלקים  גלגלים  חרטתי 

מפסים שהבאתי מהמחצבה הישנה, הכול נעשה מחלקים לא סטנדרטיים, 

שלא ניתן לקנות. 

בכל פעם שאברשה היה הולך לסליק למדוד, הוא בא אלי מכיוון אחר, 

כדי להטעות אותי, שלא אוכל אפילו לנחש היכן הסליק. גם ליצחק נבו 

מקום  את  הראו  לא 

מטעמי  הסליק 

לא  אברשה  ביטחון. 

גיליתי  לא  וגם  ידע 

מבעד  שהצצתי  לו 

לקרשים כשהלך וכך 

נמצא  היכן  ידעתי 

לי  סייע  זה  הסליק. 

בהתאמות שנדרשו. 

שביצעתי  הדלת 

הארבעים  בשנות 

מכונה  כמו  פועלת 

היום,  עד  משומנת 

בפני  ומוצגת 

והטיילים  התיירים 

שבאים  הרבים 

מודרכים  לסיורים 

כפר  של  בסליק 

גלעדי.  

זיסמן,  ינק  אברשה, שמואליק, 

איזיה קלקין וחברים
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אירועי השבת השחורה
קיבוץ על הבריטים צרו ,1946 ביוני השחורה", "השבת שמכונה, בשבת

כנראה נשק, אחרי  נרחבים חיפושים שם ערכו חיפה, שעל-יד  יגור

בכפר בצעו מאסרים. ואף סליקים כמה שם גילו הלשנה. הם בעקבות

אצלנו. נשק חפוש לערוך שמתעתדים כך על התראה קבלנו גלעדי

ונשק. - של עולים של מבריחים" גלעדי: "ישוב כינו את כפר הבריטים

מהסליק הנשק את  להעביר והחלטנו אצלנו, לחפש שיגיעו  הנחנו

הקיבוץ. של הבנוי לשטח מחוץ ולהסתירו הגדול

עבה, מפח מיכלים כחמישה במסגרייה במהירות ייצרנו כך לשם

מצינור  חרטתי מיכל כל של הפתח את אחד. כל מ'  2X1X1 בגודל

ופתיחה לסגירה סידור  והוספתי בו) לעבור יכול אדם  (שבן גדול,

מהירה.

שמואליק של נכד רז, יובל - ציור

בשבת השחורה ביגור - נשק חיילים בריטים מחפשים

בידיים נעשתה החפירה האשכוליות, בפרדס המתאים בגודל בורות חפרנו

מהסליק הנשק כל אוחסן ובתוכם באדמה המיכלים את והטמנו בלילה,

הגדול.

הסליק את לא גם מצאו, לא הבריטים  בפרדס  שהוטמנו המיכלים את

אצלנו שהייתה  חשש שעורר מה ידו, על ממש היו שהם למרות הגדול, 

לנו "יש להם: אמר גלעדי, כפר של המוכתר גורלי, שנתן מספרים הלשנה.

אבל לעולם לא תמצאו אותו". נשק

הבריטים את מטעים המשק ילדי
את לחפש כדי מתכות לגילוי במכשירים נעזרים שהבריטים ידענו

הסליקים.

מתכת  וחלקי מעדר אחד מהם לכל נתנו ילדי המשק, את ארגנו כן  על

מהמסגרייה ועוד, ברזל פסולת ישנים, ברזים חלקי שונים: מסמרים,

ברחבי המשק. אותם ולהטמין לחפור והורנו להם

שרשראות, היו הנוסעים על ברכבים גלעדי נכנס לכפר הצבא הבריטי

על עלה אחד משוריין  רכב כך בגופם, אותם לחסום שניסו  חברים

פורטוגלי. איזה של הרגל

הפעמים רוב אך הזמן, כל  זמזמו מתכות לגילוי  שלהם המכשירים

שיגע וזה הילדים, שהטמינו המתכת חלקי את מצאו הם כשחפרו,

אותם...

וגדי שמואליק - שרטוט

הסליק בפרדס
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צינור מי השתייה נפרץ
עם התחלת החיפוש, ריכזו הבריטים את כל הגברים של הקיבוץ במקום 

אחד על הדשא והקיפו אותנו בגדר תיל (קונצרטינה), כששרשרת של 

חיילים שומרים עלינו, אין יוצא ואין בא. 

מי  קו  על  במתכוון  שלא  החיילים  עלו  המדוקדק  החיפוש  במהלך 

השתייה  אשר מגיעים לקיבוץ ממעיין באזור המחצבה של היום, והמים 

פרצו מהצינור החוצה. 

יטה, אימא של רחל, יצאה אליהם ודרשה מהם באנגלית, שיתקנו מיד 

החיים  ולבעלי  בכך שלאנשים  הם מסתכנים  כן  לא  הצינור, שאם  את 

לא יהיו מים והם עלולים לגווע בצמא. הקצין שלהם השיב שהוא מוכן 

לאפשר למישהו מהקיבוץ לגשת לשם ולתקן את הצינור. 

שאלו אותנו מי מוכן לתקן את הצינור? ראיתי שאנשים חששו והתמהמהו,  

שזו  ידעתי  כי  אתי,  יבוא  נוסף  שמישהו  בכך  זאת  התניתי  והתנדבתי, 

עבודה מורכבת. ווילי אורן מיד התנדב להצטרף אלי. היה עלי להביא כלי 

ריתוך ולהעמיס אותם על עגלה עם פרדה. כיוון שלא הייתי מצוי בענייני 

פרדות, נועצתי בבעלי המקצוע ואמרו לי: "תחפש פרדה עם לשון בחוץ, 

תרתום אליה את העגלה, היא רגועה, היא לא 

תברח". 

לו  והורה  חייל  אתנו  שלח  הבריטי  הקצין 

את  דמיינו  וכעת  ברסן.  הפרדה  את  להחזיק 

שני  בעלת  לעגלה,  רתומה  פרדה  המראה: 

וילי  יושב.  אני  עליו  מברזל,  ומושב  גלגלים 

העדיף לצעוד מאחור, ומקדימה חייל בריטי 

מוליך את הפרדה. 

רכבי  כבוד...  כמשמר  המסלול,  צדי  משני 

שרשראות נושאי מכונות ירייה (ברנקריירס), 

ומתגלגלים  עליהם  יושבים  בריטים  וחיילים 

הפרדה  את  המושך  חברם  למראה  מצחוק 

הרגשתי  העגלה...  על  לי  יושב  כשאני  ברסן, 

כמו בן חור, או מרדכי היהודי... הצחוק קצת 

הקל על המתח הרב שליווה את הפעולה הזאת.  

כמובן שהשלמנו את תיקון צינור המים לרווחת כולם.

"בן חור"

בכל מבצע החיפוש, הנשק היחידי שנמצא היה האקדח של נתן גורלי, אך 

לאכזבתם של הבריטים הסתבר שהוא נושא אותו ברישיון, כמי שתפקד 

אז כמוכתר הכפר. 

מה מצאו הבריטים בחיפוש?

נתן גורלי "המוכתר" של כפר גלעדי, ואליעזר קרול (מזוקן) - בקבלת 

פנים לנציב העליון הבריטי לורד גורט 

בן חור - הסרט

הזה,  המאוזר  אקדח  את 

אוסטרלי  מחייל  קיבלתי 

בתקופת הקרבות באל-עלמיין. 

מחייל  האוסטרלי  הכוח  ע"י  שלל  נלקח  הוא 

וירי  בודדת  לירות  יכול  הזה  האקדח  גרמני. 

מחסנית  של  אוטומטי 

שלמה. 

ירה  בדיוק  כזה  באקדח 

מלחמת  החלה  שבגללו  המתנקש 

העולם הראשונה. 

(הוא שמור אתי עד היום...)

הירי בארכידוכס פרנץ פרדיננד,

שפתח את מלחה"ע הראשונה. 

ציור בעיתון אוסטרי מ-1914

האקדח

שמואליק
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העצמאות מלחמת
מהבריטים משומשות משאיות

נהייתה בדרכים הנסיעה ובמהלכה, העצמאות מלחמת לקראת

היינו פעם מדי משוריינות. מכוניות להכין צורך והיה מסוכנת,

הבריטים ריכזו שבו שבחיפה, דויד" ב"מחנה הענק למגרש נוסעים

וקונים מקולקלים, מהמלחמה חזרו אשר שלהם הרכבים את

מגיע הייתי זול. במחיר משומשות משאיות ובעיקר ג'יפים מהם

לסירוגין, אלי הצטרפו ר", ה"ְשֶלפֶּ - שלנו הגרר מכונית עם לשם

והיה ימני  הגה  עם היו  הרכבים רוב  שפורן. ויהודה  זייל  יענקל 

שמאלי. להגה אותו להפוך עלינו

הירדן משמר קרב
רצו לתת פינה ולא בראש אותנו עצרו זייל, יענקל באחת הנסיעות עם

שממש לנו הסתבר אחר-כך להמשיך. דרך שמצאנו כמובן לעבור, לנו

(שם השחר איילת על הסורית האווירית ההפצצה הייתה עת באותה

משמר של  הסורי הכיבוש והתרחש  האזורית)  המפקדה נמצאה 

הירדן.

הירדן: משמר לעזרת גלעדי שגויסו חברי כפר שלושה נהרגו הזה בקרב

ויוסף בודו. שטרלינגר אברהם צייר), (שהיה אברהם קסטן

שמואליק של נכד רז, יובל - ציור

נשק העברת
חשאי. באופן  נשק להעביר צורך היה לעיתים 

בכפר- שכונתה  גרר, במכונית נהג שפורן יהודה 

בהצפנת הנשק מעולה והוא היה ר" גלעדי ה"ְשֶלפֶּ

מתוחכם. באופן

ואלו תמיד בגרר, חיפשו אותו לבדיקה, כשעצרו

המכונית של השלדה בתוך הנשק את שם הוא

התגלה. לא פעם אף הנשק ברגים. עם וסגר

הנשק. את הסתיר יהודה בו הראשון ר הְשֶלפֶּ

שפורן ויהודה הדסה עומדים: בקבינה

יצאו האנגלים שהחיילים  בשעה

במקום, האחראי לנו התיר לאכול,

שכולם "חכו שחפצנו. מה כל לקחת

את תמלאו צהריים, לאכול ילכו

ואחרי כמה שאתם רוצים המכוניות

תמורת  זאת פה". כל אתם לא שעה

מכל לקחנו ואכן סמלי. תשלום

גירים, צמיגים, גלגלים, מנועים, טוב:

גררנו לרוב חילוף. חלקי גם לנו שיהיו

נסיעה, באותה משאיות שתי אתנו

היינו שם מרון, הר יד על בעליה מלבד

אחת. אחת אותן לגרור צריכים

הבריטי הצבא של  מכוניות עם מגרש  - דוד" "מחנה

באותה גלעדי כפר של הרכב צי רוב משימוש. שיצאו

אלו מבוסס על גרוטאות היה עת
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משוריינות מכוניות
הנוסעים. על להגן כדי משוריינות משאיות במסגרייה הכנו מסוכנות. היו הדרכים

וחסינים בפני עבים ברזל לוחות עם המשאית של הקבינה את היינו משריינים

לקבינה לפי שרטוט הלוחות והתאמנו את פלדה). חתכנו לנו כדורים (לא הייתה

הקבינה של הקדמי החלון השומר. בבית שמור כזה אחד שרטוט שהכנתי. מדויק

הלוחות את להסיט היה ניתן  באמצעותו שפיתחתי. מיוחד  במתקן מוגן היה

רק חריץ שמשאירה לסגירה מלאה או בדרך, לפתיחה המצב לפי למעלה ולמטה

הנהג. עבור הצצה

ובדקנו שהדופן חצץ, שביניהם מלאנו פחים עם שני שריינו ארגז המשאית, את

לסטייה גרם לו והחצץ החיצון, הפח את חודר היה הכדור חדירה לכדורים. אינה

את שיותר. כמה  להספיק כדי ולילה יומם תקופה באותה עבדנו אותו.  ועצר

תשלום כלשהו. תמורת ל"הגנה" מוסרים היינו הרכבים המשוריינים

המפלצת
ידענו לא פעם אף דרומה, לנסוע צריכים היינו כאשר השחרור מלחמת בזמן

או לתנועה פתוח היום) חלסה (קרית-שמונה של הערבי בכפר הכביש אם

סלעים להביא אמצעים לערבים היו לא (למזלנו גדולות אבנים עם חסום

גדולים יותר).

שקראנו מיוחדת מפלסת בנינו בבטחה, בכביש לעבור שנוכל להבטיח כדי

שעשינו - והגה ימני ארבע על עם הנעה בריטי טנדר זה היה "מפלצת". לה

לו מקדימה, מתקן והוספנו כך שריינו אותו אחר את ההתאמות הנדרשות. לו

אבנים. חסימות שמפנה משולש ברזל

בעזרת כבל המתקן את להוריד היה ניתן בחסימה נתקלה כאשר המפלצת

מקום הדרך. מאחור היה את ולפלס לצדדים האבנים גלגלת, לפנות את עם

ממחרשת  משומשים דיסקים חצאי מאחורי מחסה שתפסו חיילים,  4-6 ל

ובנוסף לחדור אותה, לא יכלו שכדורים עשויים מפלדה הדיסקים היו דיסק.

הכדורים. את חוץ הסיטה המעוגלת כלפי צורתם לכך

וגדי שמואליק - שרטוט

וגדי שמואליק - שרטוט

קרול, גרשון יגאל נוימן, אריה נוי, אפרא - המפלצת המקורית

הנהג. שהיה טחור, דוד משמאל: עומד הורביץ. אורי יפה,

בתחילה כונתה
הסירה כי "מפלסת"

בעזרת מחסומים
הקדמי, המשולש

מאד, מהר אבל
כונתה צורתה, עקב

ספר (מתוך "מפלצת"
כפר ע"י שהוצא הזכרון

מלחמת לאחר גלעדי
על "כמספד השחרור

היחיד")

(במרכז) הורביץ נחום  הרכב: על ,(1979) שחזורה לאחר המפלצת

המשחזר - נחמן גלעדי עומד לויטין (משמאל), ועמנואל
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ניסוי כלים מפחיד
חייב הייתי מסירתו, ולפני צבאי, ג'יפ של שיפוץ לאחר

בנסיעה זאת עשיתי הפעמים באחת הרצה. נסיעת לו לערוך

הסלע דרך בכביש, אלא ישירות למשגב עם, לא גלעדי מכפר

סלעים... לפנות כמה עלי בדרך היה הגדול...

ממנה. מבוהלת היא היום ועד הזאת, לנסיעה רחל את צרפתי

שיגעון... חזרנו בדרך היה שזה מודה אני ממרחק השנים גם

של היום... הכביש כמו נראתה לא היא הרגילה, שאף

השורקים הפגזים
גוי קנדי, קצין ידי על שהופעל אנגלי, תותח היה ה"הגנה" לארגון

ביותר. חיוני היה הזה והיחיד האחד התותח ישראל. לעם לעזור שהתנדב

הירדן בעמק ובלילה הסורים, על החולה בעמק איתו יורים היו בבוקר

עבורו. לתחמושת רבה זקוקים היו להיפך. העירקים, או על

בכפר וברשותנו מרעומים, ללא פגזים של גדולות כמויות היו ל"הגנה"

החיילים לנו שהשאירו צרפתיות, מרגמות של מרעומים הרבה היו גלעדי

לחבר כדי השנייה. העולם במלחמת לידיהם שנפל משלל האוסטרלים,

הברגה הברגות: בין שני סוגי להתאים למרעומים היה צריך הפגזים בין

אינצ'ים. מילימטרים והברגה של של

ביניהם. "לשדך" ניתן איך מצאתי מחיפה, שהבאנו ברונזה גלילי בעזרת

שאינו מי שגם לביצוע, כדי יחסית פשוט למצוא פתרון לי חשוב היה

הזאת. והדחופה החיונית בעבודה לסייע יוכל מקצועי חרט

וכך המשק באותו זמן, מזכיר מי שהיה (שלו) את מרדכי זליצקי לימדתי

פגזים. של גדולות כמויות להכין ויכולנו ולילה, יומם עבדה המחרטה

שיצרנו שכאשר הפגזים לכך גרם ההברגה סוגי שני המאולתר בין החיבור

במיוחד. אדיר ברעש והתפוצצו מפחידה שריקה השמיעו הם נורו,

וסודי חזק נשק
ושאל עצמו את הציג שלנו קצין דובר אנגלית, למסגרייה נכנס אחד יום

להודות  אם כדאי לדעת עניין? כדי האחראי? שאלתי אותו, באיזה פה מי

חששתי  כי נבהלתי, התותח" די של הפגזים "בעניין השיב: והוא אני, שזה

שייצרנו. בחלק שקשורה תקלה שהייתה

לי אמר הוא ובמהלכה  האוכל בחדר  צהריים  לארוחת אותו  הזמנתי

יריתי בתותח הקנדי השנייה, העולם "הייתי תותחן במלחמת בהתרגשות:

יותר עוד חששתי קרה לי". לא עדיין פגזים ודבר כזה אלפי הזה עשרות

שלנו הפגז את יורה הוא שכאשר סיפר  הוא מדובר? מה על ושאלתי

מהפיצוץ. לא פחות האויב את מרתיעה המיוחדת שלו השריקה

צורה הייתה  לא המרעום של שלחיבור מכך נבעה שהשריקה ידעתי 

את שהשביחה צפויה הלא התוצאה על לשמוע ושמחתי אווירודינאמית

הקרב. תוצאות על השפיעה גם ואולי הפגז

עם למשגב - בדרך גלעדי מעל כפר הגדול הסלע

ה"דווידקה" בניית על גלעדי לגדעון מספר שמואליק

השומר" על יד "בית המוצבת -

אינצ'ים של להברגה מילימטרים של הברגה בין התאמה

בטבע צעירה - רחל
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הזה היה העניין שכל חשבתי וכבר עברו שנים

אחד, שיום עד  קצין.  אותו של  הגזמה  אולי

ביובלים, כליל נכדי של  הבר-מצווה בחגיגת

וסיפרתי מעברי, משהו לספר התבקשתי

הסיפור, באמצע שורקים. פגזים אותם על

של ובעלה כליל, אבא של רמי אותי הפסיק

מה מבין על אני "עכשיו  ואמר: סמדר בתנו

(שהיה  איתן,  מנווה שניר, מילק שלי אבא

בספרו. כתב רגל ממלחמת השחרור) קטוע

מרגשת תזכורת

ה"דווידקות"
של פטנט היה זה אלינו. שנשלח שרטוט לפי "דווידקות" לייצר הזמנה מה"הגנה" קבלנו

"דווידקה" כל בניית ה"דווידקה". נקראה שמו שעל ליבוביץ דויד של המצאה ה"הגנה",

המקצועי הספר כיתת בנים מבית לנו שלחו עזרה בעבודה רבה, ובתור כרוכה הייתה

עליהם שמר הוא וורטהיימר. סטף בשם צעיר בחור שלהם, המפקד עם ביגור, "טיץ"

שיתנהגו כיאות, וגם הביא לנו חומרים לעבודה.

קיבלנו במתנה כך לשם ה"דווידקות", עבור הפגזים, את לייצר נדרשנו גם

הכנסנו פגז לכל ייצורם.  לשם נחוצה שהייתה ידנית, מעגילה  למסגרייה

שהשאירו השלל ממצבור צרפתית, מרגמה של מפגזים מרעומים שני

טווחים, ייצרנו כרטיס קרול, דוב עם בשיתוף החיילים האוסטרלים. בידינו

חול פצצות עם ניסיונות עשינו ויחד בקנה, ששמנו הזווילים מספר לפי

האמתיות. הפצצות במשקל

הנפץ  חומר כמות צפת. לכיבוש  מיועדות היו שהוזמנו  ה"דווידקות"  6

והפיקה די רעועים, שהיו בבתי צפת לא קטן הרס פגז, גרמה בכל הגדולה

הקרב. לתוצאת חלקו את ותרם האויב את שהחריד עצום, רעש

ל"דווידקה" פגזים

שנייצר 7 "דווידקות",  החלטתי אני אבל 6 יחידות, מאתנו הזמינה ה"הגנה"

לסמוך שלא העדפנו "השומר" מימי ארגון בכפר-גלעדי. תישאר שאחת כדי

עצמית. להגנה הנשק בעניין אחרים על

"לגין" ביח"ר כיום - ביגור טיץ ע"ש למלאכה בי"ס

צפת ה"דווידקה" ליד עיריית

האימתנית של השריקה על שם הוא מספר

סברו כי הפולש, הכוח את שהבריחה התותח,

מאוד  התרגשתי וסודי'".  חדש 'נשק שזהו

העדות שלו. לשמוע את

קנדי קצין שאותו מישהו לי אמר לאחרונה

הפגזים על לספר  וממשיך בארץ  נישאר

על סיפר ואף האויב, את שהבריחו השורקים

בטלוויזיה. אחד עצמאות יום בערב כך

ואור עדי כליל,  שיר, הילדים:  עם ורמי  סמדר

תמה הולדת לפני

וגדי שמואליק - שרטוט והתחמושת שלה, ה"דווידקה" ייצור
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צפת בכיבוש רחל של חלקה
רחל הקשרית גויסה במסגרייה שלנו, בייצור ה"דווידקות" שעסקתי זמן באותו

צפת, יד על שועלים והושתלה במערת מיריק, מאוד עם מתקדם בהריון שהייתה

כך על  פרטים עוד הארצית. הקשר לרשת במורס, מידע ושלחה קבלה משם 

שלה. בסיפור תקראו

סטף את להעריך למדתי
קיבוץ חבר צפת, ממפקד אישור קבלנו בצפת, הקרב שלמחרת בבוקר

הערביים, מתושביה המרוקנת לעיר להיכנס חנוכי, בשם איילת-השחר,

המלחמה. בשל להשגה מאוד קשים שהיו ברזל, חומרי לאסוף כדי

שהייתה שלנו,  במסגרייה שונים לשימושים  מאוד נחוצים היו  אלה

הסגן של היחידה עם  ויחד טנדר, קבלנו כך לשם ל"הגנה".  מגויסת

לצפת. ורטהיימר עלינו סטף

למצוא הצלחנו לא בו רגלי, סיור ועשינו מהטנדר ירדנו מסוים, בשלב

ושטיחים. מלא בכורסאות הטנדר היה כשחזרנו לנו, אך שנחוץ דבר שום

שלי.., הזאת הכורסא ואמרו:  קפצו זה? כמה מי של מיד: שאל סטף

"אני ומפורשות: נחרצות ואמר מולם נעמד סטף שלי... הזה השטיח

מוריד שלא ומי למטה! הטנדר שעל מה כל דקות! שתי לכם נותן

צבאי!" למשפט מיד יעמוד

טעיתי.  שלא הוכיחו בן-אדם! ימים זה לעצמי: אמרתי מעמד, באותו

לשותפות הזמנה

המפעלים שלו בהקמת הראשונים צעדיו את החל ורטהיימר כאשר סטף

החיים בדרך שבחרתי  הבהרתי אליו. להצטרף לי והציע אלי  פנה הוא

הקיבוצית וסירבתי.

המדינה לתפארת משגשגת תעשייה הקים ידיו במו - ורטהיימר סטף

המדינה קום ערב סגן, במדי בפלמ"ח, ורטהיימר סטף

מורס מכשיר

בצפת הקרב אחרי חדשים כמה - ומיריק רחל
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ופודינג עבודה שמירה
מצודת מול ממוקם "ג'חולה", בפינו שנקרא גלעדי כפר של הדגים ברכות שטח

הכביש לצד לברכות,  בכניסה  הכח").  "מצודת  בהמשך:  (שנקראה  "נבי-יושע" 

לכדורים, עמיד כיום), גם (שניצב שם בטון, לנו מבנה היה החולה, עמק של הראשי

מהערבים מנענו שמשם לומר אפשר אותו. לאייש חברים של תורנות והייתה

הגליל. לאצבע הכביש את ולחסום מ"נבי-יושע" לרדת

הייתי אבא, מבית עוד להכנתו קטן וכמומחה לא מילדות, מושבע פודינג כחובב

לבישול של סיר נפל בחלקי, המעש שפתאום הזאת, וחוסר מנצל את התורנות

פודינג. להשיג  נוספת דרך מצאתי בהמשך בפי. עדיין טעמו פודינג. מלא  גדול

שהכי להם ברור היה מתוקן, סיר למטבח  שהחזרנו  פעם בכל מסגרייה, כאיש

כתודה. פודינג, מלא לסיר אשמח

אירועי הרבה במשק היו המדינה, קום טרם של תקופה באותה

היה שלי המפקד הכוננות, כיתות  משתי  לאחת שובצתי חדירה.

לישון  שכבנו 8-10 בחורים. בכוננות היינו שני, לילה כל קרול. יגאל

בגדים, התינוקות), עם אחר כך לבית (והיה שהלך והוקם במבנה

ולפעמים היינו חדירה של מקרה לכל מוזעקים והיינו נעליים ונשק,

פני הרעה. את לקדם יזומים, מארבים מכינים גם

כוננות כתת
צריך לנסוע דרך היה אליה להגיע כדי מבודדת. ישוב נקודת מנרה הייתה 

התכוננו כאשר הזמן. באותו ערבית בשליטה שהייתה יושע" "נבי מצודת

גלעדי בכפר התארגנו לחיפה, הילדים כל פינוי של לאפשרות העליון בגליל

ביותר. הבטוח באופן מנרה ילדי להורדת
 

את ולהכין לבחון כדי  שלנו הכוננות  כתת עם  יצאתי המבצע,  לפני לילה

היום) של (מרגליות להונין קרוב בשטח, בעודנו הילדים. הברחת מסלול

לי הסלעים. עמדות בחסות מי אלה. תפסנו ידענו סוסים. לא צהלת שמענו

כולם כמו שכבתי לא לגאלי. כמובן מאוד, כלי רציני - פיני מקלע תת היה

לה שהייתה חלסה, במשטרת שנתקלנו הבנו מסוים ובשלב דרוך, כלי עם

למזלם, וגם למזלנו הרב ערבים. רובם היו אשר של הבריטים, רוכבים יחידת

לו שכדאי כנראה הבין הקצין להתקדם. הסכימו לא בנו שהרגישו הסוסים

נמנעה קשה  תקרית לחלסה. בחזרה לרדת פקודה לחייליו ונתן להסתלק 

של הסוסים. והעיקשות שלו בזכות התבונה -

הסוסים בזכות

הורדת הילדים ממנרה
לאורך כתות הכוננות שתי נפרשו ממנרה, הורדו הילדים בו בלילה

את נשאו וממנרה גלעדי מכפר חברים היורדים. לאבטחת המסלול

יתעוררו שלא כדי מעט (סיממו הרדימו הקטנטנים את הילדים.

על הבחורים נשאו אותם בארגזי תנובה והשכיבו המבצע) במהלך

עבר המבצע  הכתפיים. על הרכיבו שביניהם הגדולים ואת הגב, 

מלאה. בהצלחה

מנרה וילדי אמהות

שמואליק של נכד רז, יובל - ציור

גלעדי. כפר של "בן" קיבוץ  הוא מנרה רחל:
גלעדי בכפר  הכשרה  עברו מנרה  ראשוני 
שנה יישובם. במלאת את יצאו להקים וממנה
ברגל עלינו לשם לחגיגה. למנרה הוזמנו אחת
התקשיתי תמיד סיוע, למעט נזקקתי (אני
כל רצנו החגיגות וכשהסתיימו בעליות...)

בקלות). עשיתי זה (את חזרה הדרך

שמואליק
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הכנות לקרב "נבי יושע"
לפני לערבים העבירו שהבריטים המשטרה מנקודות אחת

יושע", "נבי  משטרת הייתה  ב-1948, המנדט, תקופת סיום

לנתק ואיימה הראשי הכביש על שלטה זו החולה. עמק מעל

היה ברור לאנשי הפלמ"ח אצבע הגליל משאר המדינה. את

הזאת. לכבוש את המצודה שחייבים

ההכנות מן חשוב חלק כשל. המצודה לכיבוש הראשון הקרב

לכיבוש הקרבות מבין הנודע שהוא השני, הקרב לקראת

שלנו. במסגרייה נעשו יושע", "נבי משטרת

(החברה בונה", מ"סולל ה"הגנה" שקבלה שרטוטים פי על

ובצענו תכננו הבריטים), עבור המצודות את בנתה אשר

אותה. את האמצעים לפרוץ במסגרייה

מטען צבאית: בלשון שנקראת מזוודה, בתוך פצצה הכנו

התכוונו מהפיצוץ, שתופק קינטית אנרגיה באמצעות חלול.

יוכלו בגודל שחיילים המשטרה, של בקיר העבה פתח לפרוץ

פנימה. דרכו לחדור

שרצפת למדנו בידינו, שהיו המצודה של השרטוטים מן

מי על להקשות  שנועד גבוה, בסיס על בנויה המשטרה 

הנדרש, בגובה דו-רגל הכנו  כן על  אליה, לפרוץ שירצה

ה"מזוודה". להגבהת

מדוע כשל הקרב
יושע", "נבי את משטרת לכבוש השני לניסיון אנשי הפלמ"ח יצאו בו בלילה

המזוודה הופרדה יפתח. והתקדמו בטור בוואדי באיחור יצאו כנראה הם

צעד ה"מזוודה" את שנשא הלוחם מודעות, מחוסר וכנראה הדו-רגל, מן

הלוחמים אחריו. הרבה שצעד אחר, לוחם נשא - הדורגל ואת הטור, בראש

צריך היה בו האמת וברגע השחר, לעלות קרוב למצודה הגיעו הראשונים

לא. עדיין הדו-רגל אך במקום הייתה ה"מזוודה" המצודה, קיר את לפרוץ

גל הצלחה ואלתרו ללא מהר לפעול נאלצו שחששו להתגלות, הלוחמים

הציע שהמפקד  מספרים ה"מזוודה". את להעמיד התכוונו עליו אבנים 

היה. כך אכן אם ברורה ידיעה גבו... אין לי על ה"מזוודה" את שישימו

עליהם החלו להטיל והערבים התגלו הם ובינתיים אבד, זמן יקר אופן בכל

לרעתנו, הוכרע הקרב  המשטרה. בקיר לכך שנועדו מפתחים  רימונים

יושע" "נבי משטרת דודו. הפעולה מפקד ביניהם נהרגו, מאנשינו רבים

יושע", "נבי לכיבוש הקרבות בשלושת לילה. באותו גם נכבשה לא

העברי שמה מכאן לוחמים. כ"ח - נפלו בהצלחה, הוכתר שבהם שהאחרון

של מדויק לא תיעוד יש שהוקם ב"נבי יושע", במוזיאון הכ"ח". "מצודת

שאלו אותי אישי. אילו באופן מכיר אני אותו סיפור ה"מזוודה" והדו-רגל,

עבורם. לשרטט וגם פרט רב כל בדיוק לתאר להם יכולתי אותן, שיצרתי

מחקר המתעד  תקליטור בידי שיש אוסיף  ההיסטורי הוויכוח לטובת 

את שנשא החייל מרואיין בו אירוע קשה, אותו על שנעשה אובייקטיבי

תומך בגרסתי. לגמרי הדו-רגל והוא

משטרת "נבי יושע"

חור למילוי חומר .3 חלול מטען .2 קיר .1

לחיבור התקן .5 אחיזה ידית  .4 הנפץ

(דו-רגל). רגליות זוג .6 הרגליות שתי

שמואליק בהנחיית שרטוט

1 2 3

4

5

6

עמק החולה על חולשת מצודת הכ"ח לפני הקרב ג'חולה, ליד בשדות הצופים מהכשרת עשרה לוחמים
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של ניסיונות נעשו המדינה  הכרזת לאחר

הצעירה, ישראל למדינת לפלוש ערב מדינות

קיבוץ לכיוון משוריין  ירדני טור  התקרב וכך

המבודד. הערבה בית

המטוס עם גלעדי, נשלח חבר כפר טייס פוסי,

לשם הבין כשהגיע והילדים. הנשים לפנות את

להינצל במקום שיישאר אדם לאף סיכוי שאין

למטוס העלה  הוא כולם.  את  לפנות והחליט 

וטס המותרת  התכולה מן  אנשים יותר הרבה 

התרומם המשא כובד  ובשל  המלח,  ים מעל

הערבה בית

משמאל) שני (פוסי הגליל טייסת

(טולצ'ינסקי) טל (פסח) פוסי

ההרים. מעל לאיטו

לב בכאב ראה  עציון,  גוש מעל  חלף  כאשר

את טיסותיו זכר הוא בוערים. ישובי הגוש את

וסוכריות עציון לגוש ומזון אספקה להבאת

אנשי עם טס עלו בעיניו, בעודו דמעות לילדים,

לו, הסתבר כך תל אביב. אחר לעבר הערבה בית

הספיקו גוש-עציון של  והילדים  הנשים שאת

נרצחו שחלקם הגברים, את לא אך לפנות

בשבי. נלקחו וחלקם

חלסה משטרת ואת ליהודים, מטולה משטרת את מסרו הם מהארץ הבריטים יציאת ערב

העזיבה. לקראת בהכנות עדיין שהו בה הבריטים אך לערבים,

אפשרי. בלתי מצב היא לכפר גלעדי הערבים על הדרך ששליטה של ברור היה גלעדי בכפר

באמצעותו לניגוח, שנועד עלי ועם כף מקדימה עם (קטרפילר) טרקטור שריינו במסגרייה

אותה. לכבוש המשטרה, כדי את שער לפרוץ התכוונו

משוריין טרקטור

וחבר קרב, פסח טייסי כתבה על מתוך

המשוריין הטרקרטור שמואליק, של שרטוטים
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פתיחת המצור על כפר בלום
בקצה הדרומי מזרחי של חלסה הייתה דרך עפר שהובילה לכיוון הקיבוץ 

רחבה  תעלה  הערבים  חפרו  אותו,  לנתק  על-מנת  בלום.  כפר  הצעיר 

ועמוקה לרוחב הדרך. אנשי ה"הגנה" הגיעו בלילה, בחשאי, למדוד את 

רוחב החפירה, כדי שיוכלו להעביר למחרת אספקה לקיבוץ כפר בלום 

המנותק. לפי המידות שהביאו בנינו במסגרייה שלנו משטח מברזל ועץ, 

שחובר לחלק הקדמי של רכב הראשון, והורד באופן דומה למפלסת של 

המפלצת, אלא שאפשר היה גם לנתק אותו ולהשתמש בו כגשר למעבר 

שאר רכבי השיירה מעל לתעלה החפורה. 

למחרת, כשהגיעה שיירת האספקה הקטנה שנועדה לכפר בלום, לשפת 

אותה  הרחיבו  הלילה  במהלך  שהערבים  הסתבר  החפורה,  התעלה 

הראשון  הרכב  מכך  וכתוצאה  לתוכה,  באלכסון  נפל  שהכנו  וה"גשר" 

נתקע עם חלקו הקדמי בתוך התעלה. הערבים פתחו באש על השיירה 

והרגו שניים מאנשי ה"הגנה". בהמשך הם גם הגיעו אל הרכב, פרקו את  

המנוע שלו ולקחו אותו אל בניין המשטרה.

הגענו  בתוכה,  ואני  גלעדי,  מכפר  חוליה  האירוע,  על  ידיעה  כשקיבלנו 

עליה  ניצב  (היום  התקרית  זירת  על  החולשת  גבעה  על  עמדה  ותפסנו 

מגדל המים של קרית שמונה, הגבעה צמודה לבית הקברות של קרית 

שמונה מדרום). פתחנו באש על הערבים, עם שתי מכונות ירייה צרפתיות 

כבדות (הוצ'קס) (מהשלל שהיה בידי החיילים האוסטרליים - והשאירו 

לנו) - כדי להרחיקם. 

ברנקיירס  עם  עלינו  לירות  החלו  מהמשטרה  הבריטים  לכך  בתגובה 

(נושאי-ברנים) ועם תותחים קלים. לא ציפינו לכך, כי לא עליהם ירינו. 

לירות.  והמשכנו  שלהם  הראייה  בטווח  נהיה  שלא  כך  מיקום,  שינינו 

בינתיים קבוצת אנשי ה"הגנה" או הפלמ"ח שהצטרפו למבצע החילוץ, 

התקרבו בחסות הגבעה אל הרכב התקוע. הקרב הזה נמשך יותר מיום. 

בריחת הערבים מחלסה

תושבי חלסה נבהלו מאוד מהאש הצולבת שהתנהלה סביבם והחלו לברוח 

ברגל ועם חמורים ופרדות, בשביל העולה אל הרי נפתלי לכיוון הונין (מרגליות 

של היום) נושאים עימם כל מה שיכלו לקחת. כך התרוקנה העיירה חלסה 

מתושביה הערבים. 

והערבים  שהאנגלים  וחששנו  נעול  היה  הוא  המשטרה  לבניין  כשהגענו 

גילינו  המשוריין  הטרקטור  עם  הברזל,  דלת  את  כשפרצנו  בו.  מתבצרים 

שהמשטרה הייתה ריקה לגמרי. מצאנו שם את מנוע המכונית שנלקח.

הערבים שברחו קיוו כפי שהבטיחו להם מנהיגיהם שיוכלו לחזור לעיירתם 

לאחר שפלישת מדינות ערב לארץ תסתיים בהצלחה, זה כידוע לא קרה. 

ברנקרייר - נושא ברנים.

הבריטים  הגיעו  כאלה  רכבים  עם 

לחיפוש הנשק בכפר גלעדי

בריחת הערבים מחלסה

שרטוט מהלך הקרב - גדי בהנחיית שמואליק
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מעמק החולה בריחת הערבים
גם התפנו באזור, השחרור מלחמת ואירועי שמונה, קריית ערביי בעקבות

לכוון החולה,  את בהם אכלסו שהתורכים העור כהי הסודניים השבטים 

ברוך מעיין - חמארה (ע"י צפון מכיוון לחזור ניסו הם יותר מאוחר סוריה.

היום). של

לה שהתאמתי הזבילים המרגמה, עם את שידע לתפעל היחידי הרגם הייתי

אותם ראיתי המרגמה. עם עליהם לירות הוראה וקיבלתי כחרט, בעבודתי

יריתי, שהתבקשתי. כפי עליהם, לירות וסירבתי משפחות, משפחות, צועדים

הפכו את הם ששיערתי, כפי רב, לא זמן ותוך לפניהם, הדרך על כמה מטחים

לסוריה. וחזרו פניהם

את שחיברה הדרך נפתחה הערביים, הגליל אצבע תושבי של בריחתם עם

חלקי הארץ. שאר עם הגליל העליון

האדמות של וחלוקה סיקול

לנים היינו ובעיבודן. שהתפנו האדמות בסיקול החלו כפר-גלעדי חברי

וויתרנו דבר של הרבים. בסופו בשל היתושים לכילות, מתחת בשטח

נאות בלום, כפר לקיבוצים  בקלות, ולא האלה, האדמות  מרבית על

המועצה ועוד. של גד"ש חוות עם, מרדכי, משגב

שהחליט להשאר הערבי ִדיּב -
חוץ הם, אף ברחו והנוצרים, המוסלמים אבל, מהכפר הערבים כל

מוכשר ואדם מאוד חברותי קומה, קטן מוסלמי, היה דיב ובנו. מדיב

ועוד. לספר ידע שעונים, לתקן שידע

אני רוצים, שאתם מה איתי "תעשו כפר-גלעדי ואמר: בא לחברי הוא

פה  רצה להיות הוא בהמשך גלעדי. בכפר לו לגור בורח". אפשרו לא

ימסור שהוא חששו הביטחוניסטים האספה, את שכנע לא אך חבר,

שלה. בגלל המיקום מאוד, אולי לכך היו רגישים בכפר גלעדי ידיעות.

סמכו. תמיד לא משק בני על אפילו

כפר-גלעדי. של הירק  בגן עבד הבן שמונה לקרית עברו  ובנו, דיב

לנצרת. ועבר התחתן דיב שנים כעבור

הכנסיה פעמון
הוא ברחו שהערבים לאחר יום. יום שומעים היינו ל מֵאבֶּ הכנסיה פעמון את

מהבחורים וחלק מטולה עד מדפנה הקו על לשמור הוטל גלעדי כפר על נדם.

מהזמן בחלק אבל. העזוב בכפר הייתה  ומפקדתם  לצבא, חוילו המשק של

שבמקרה לכפר גלעדי, כדי מאבל טלפון צבאי קו המפקד במקום. מתחנו הייתי

מי גם שיהיה  דאגנו וכך תגבורת, להזעיק יוכלו הגבול על הבחורים הצורך, 

תקופה. באותה עובדות ידיים חסרו כי - המשק בענפי שיעבוד

יחמדו שלא עליו שכדאי לשמור וחשבתי נותר הפעמון, באבל הכנסיה בראש

חברים כמה על-ידי אחר-כך שנלקח הסתבר הוא נעלם. אחד יום ובאמת אותו.

בלבנון. להחזירו לכנסיה החליטו שנים מספר בסביבה, שכעבור מקיבוץ

גלעדי עצמאות ראשון בכפר יום
הראשונים, העצמאות מימי באחד ישראל  למדינת הולדת יום לכבוד

מפקד היה  קרול אחיעם המגרש.  על גלעדי בכפר  צבאי מצעד ערכנו 

המצעד. 

יכולנו נפלאה: הרגשה הייתה זו לגאלי, הלא הנשק ועם ג'יפים עם נסענו

עם גם צעדנו ובגאון. בגלוי - השנים כל שהסתרנו הנשק עם לצעוד

שאנחנו השנייה, העולם במלחמת שלל שנלקחו צרפתיות מרגמות שתי

במסגרייה שלנו. ישראלית תחמושת התאמנו להן

שנמצאת גבעה לכיוון פגזים של מטחים שלושה - מהן באחת יריתי אני

עצום! אפקט לכך היה כיום. המחצבה של למקומה החילות גבעת בין

בכפר גלעדי סיקול אבנים

על  ציפורי.  בית יד על הכדורגל מגרש על   1950 העצמאות יום  מצעד

ההוצ'קס, יד על ליאו יושב מאחור הילד. גדעון ולצדו גלעדי נחמן הג'יפ

מישה פקטורי הקש, מעלית חבילות על - מאחורי הג'יפ
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עבודה ז ּכֵ ְמַר
הרווחיות. להגדלת השונים בענפים פתרונות ופיתוחים שכלולים, להציע הזדמנות בתפקיד הזה וראיתי עבודה מרכז להיות ממני בקשו

ראשון אריזה בית
תפוחים: מטע  של  גדול שטח  למשק  היה

ועוד. אנה אורליאנס, יונתן, דלישס, גרנד,

טעימים שהיו שזיפים עם מטע גם היה

פיק"א ע"י  הובאו השתילים כי במיוחד 

ביוטי קלסי, רוזה,  סנטה מצרפת:  כנראה

חברים של בגיוסים נעשה הקטיף ועוד.

אחה"צ. בשעות וילדים

לנו והיה לא הוקם,  אריזה אזורי עדיין בית

אלי פנו  מהמטעים האריזה. במיכון צורך 

בכך. לטפל גרישה המשק  מרכז בהמלצת

בית אריזה שני

בעל אריזה בבית צורך לגדול והיה לנו המשיכו הפרי כמויות

שעשו עבודות אילון בקיבוץ המסגרייה בעזרת רב יותר. הספק

מנועים כמה על-ידי המופעל משוכלל מסוע ובנינו תכננו חוץ,

צפונית - מזרחית בחצר שהוקם חדש בבית אריזה הוצב והוא

בשטח סככה הנגרים בעזרת ובנינו תכננתי

וערכו בחורות ישבו שסביבו נע, סרט עם המטע,

הגדלים. לפי הפרי של ומיון ברור

ברזילי משה היה גלעדי בכפר למטעים המומחה

רב זמן רווקה הייתה קרסה רעייתו משוחה. -

שלי מהחנות. אימא הוריי את בירושלים, והכירה

את הכירה שם גלעדי, לכפר להגיע אותה עודדה

שידוך היה  שזה הרגישה תמיד ואמי משוחה, 

שלה.

ברזילי וקרסה משוחה

גדי שרטוט -

תפוחים מיון

באורך מסוע בניית איפשר לא האריזה בית ששטח כיוון הראשונים. לבית

הפרי. את להטות כדי בפינה, קרוסלה עם ר' בצורת מסוע יצרנו מספיק,

הקיבוץ ילדי  המשק  בחגי פעם ומדי קיימת עדיין הזאת  הקרוסלה 

בה. משתעשעים
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יעול

על כשנודע לי על-כן ידע, לרכוש רציתי רבה, הייתה תשוקתי ללימודים

הנדסת ימינו - (בלשון הקיבוצית בתנועה הראשון הייעול של קורס קיומו

במסגרת הקיבוץ  מטעם  אליו ונשלחתי  בו  להשתתף ביקשתי  ייצור), 

אותו וכשסיימתי חודשים, מספר נמשך הקורס עבודה. כמרכז תפקידי

שלפניו... שמואליק אותו היה לא הקורס' אחרי ש'שמואליק הרגשתי

עולמי. תפיסת את ועיצב שינה ממש הזה הקורס

הפנימית התחבורה לייעול הצעה מפורטת הכנתי הקורס של גמר כעבודת

העבודה", ל"פרס למועמדות אותי הגישו הזאת העבודה על גלעדי. בכפר

את המכתב... עדיין שומר אני

ייעול קורס

והפרדות העץ עגלות
הפנימית התחבורה התנהלה גלעדי לכפר כשהגעתי

עגלה מברזל. וחישוקים גלגלי עץ עם עץ, בעגלות במשק

עדיין ניצבת בחצר הישנה המשוחזרת. כזאת

"נעימה" "משקה" לפרדות, נקשרו האלה העגלות

ב' שנקרא טור העבודה היה של סידור בדף וחברותיהן.

יקבל ענף איזה הוחלט יום ובכל בהמות, של קיצור -

בהמה. איזו

ייעול קורס

ה-100 לחגיגות גלעדי לכפר מתנה - רז ודבורלה יובל של הציור וברקע עץ עגלת
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עגלה עמוסת חציר

כעובד מסגרייה הייתי קשור לתיקונים ולתחזוקה של העגלות. מדי יום שישי, הן 

היו מגיעות לטיפול שוטף אצל שימעל'ה ולגירוז הגלגלים.  

אברהם פורטוגלי היה מפרזל את הבהמות, לפניו עשה זאת משה אליוביץ'. היה 

גם ערבי שהגיע מדי פעם לטפל בפרסות של הבהמות. אברהם פורטוגלי היה גם 

מומחה בלעדי להכנת גלגלי מתכת מפסי מתכת שטוחים, והלבשתם על גלגלי 

העץ. משימה שהצריכה מיומנות רבה. 

יום אחד סודרתי להוביל חבילות חציר בעגלה, מַחָמָרה (אזור מעין ברוך וכפר 

יובל של היום) לכפר גלעדי.  כדי לקחת מקסימום חבילות, היו מעמיסים את 

כך מניחים על החבילות משטח של קרשים שהרחיב  העגלה עד הדופן, אחר 

מאוד את שטח העגלה, וכך יכלו להעמיס הרבה יותר חבילות לרוחב ולגובה, 

את החבילות לא נהגו לקשור. ההעמסה המכסימלית גרמה לעגלה להיות לא 

דרך,  הייתה  לא  הדרך  אותה.  שמשך  הפרדות  זוג  על  כמובן  והכבידה  יציבה 

ובאזור חמרה, היא כללה גם את הוואדי בו זרם בחורף נחל הדרדר, כלומר מורד 

תלול כשהבהמות משמשות מעצורים יחידים... חשוב לציין שזו הייתה עבורי 

משימת העגלונות הראשונה.

 ישבתי למעלה בראש העגלה עמוסת החציר, (כמו שכתבה המשוררת 

רחל) ובעצם הייתי די אובד עצות, כי מלבד להחזיק במושכות, 

לא יכולתי לעשות דבר, הייתי לחלוטין נתון לחסדי הפרדות. 

ואת  הדרך  את  הכירו  האלה  האינטליגנטיות  הבהמות  למזלי 

המשימה היטב, ובזכותן הגענו בשלום. 

(כשאני אומר "הגענו", זה מזכיר לי את הזבוב, שישב על השור ואמר: 

"חרשנו").

טיפול שוטף בעגלות

גלגל של עגלת עץ

ציור - יובל רז, נכד של שמואליק

פרסה

העמסת ירק בשדה

ידידיה מילר עם עגלה עמוסת ירק
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להזנת בעלי תערובת מתקן להכנת היה זמירי של שימעל'ה בניצוחו במחסן התבואות

גדולים, אותם שקים התערובת לתוך את מילאו התנהל: וכך זה הפרות. החיים ובעיקר

נהג זמירי, שימע'לה משם לפרדה. רתומה - גלגלים שני בעלת כרכרה על העמיסו

מלאכותית (רמפה) עלייה חיים, נבנתה בעלי סככה של כל יד על הרפת. אל בעגלה

לעגלה לפרדה, מאתגר, התערובת, טיפוס מיכל העליון של הפתח לגובה עד תלולה

זו (לכברה). למיכל ומרוקן מן העגלה פורק שקים היה שימע'לה למעלה ולעגלון.

וייעול לשיפור רב מקום ראיתי ייעול בקורס כתלמיד ממש. של פרך עבודת הייתה

בכפר-גלעדי בכלל. משקית הפנים ובתחבורה בתהליך הזה,

הזנת פרות

בעבודה - זמירי שימע'לה

הזנת הפרות תכנית לייעול
שלי למורים שלה הכדאיות את ולהוכיח מפורטת ייעול הצעת להכין כדי

ולהכין הקיימת השיטה של יסודית בדיקה לערוך עלי היה הייעול, בקורס

בין השאר המוצעת. החדשה השיטה ידי  על שיושג החיסכון אומדן של

שימע'לה סטופרים. בעזרת הנוכחי העבודה תהליך של מדידות-זמן ערכתי

משקיע הוא אם בודק אני עבודה שכמרכז בתחילה וסבר מודד, אותי ראה

בעוד ונאמן...  חרוץ מקיבוצניק כמצופה בעבודתו, ומאמץ זמן מספיק 

משקיע. ומאמץ שהוא בזמן לחסוך הייתה הפוכה: שמטרתי

ייעול הזנת הפרות
קל, הכרכרה והבהמה בטרקטור הוחלפו לתכנית הייעול שלי, בהתאם

עבורנו. ונבנתה במיוחד לשינוע התערובת עגלה שתכננתי חוברה אליו

אותה, הכינו בו המכון מן התערובת את העברנו גובה הפרשי בעזרת

כדי בשקים, התערובת את למלא (במקום העגלה. שעל למיכל ישירות

ממשאית וגלגלים שפרקתי שסי על שנבנתה על העגלה, אותה). לשנע

הטרקטור. של עם המנוע שהופעלו "חלזונות" הועמדו שני ישנה, צבאית

אחד ה"חלזונות"; בשני נעזרנו ושם לרפת, העגלה את גרר הטרקטור

את שינע  מהם 

בתוך התערובת

לכיוון המיכל

והשני הנכון, 

לתוך אותה דחף

שכוון נייד שרוול

לכברה ישירות 

שהיה למיכל, -

רפת. בכל

שמואליק של נכד רז, יובל - ציור שמואליק וגדי ציור -

זמן למדידת סטופר

עשרות - הארץ חלקי בכל העתיקו התערובת עגלת את גלעדי: גדעון

חקלאיות למכונות המתכת מפעל מנהל נבו, יצחק ביניהם מאות. ואולי

בפילוג). גבת מקיבוץ עבר (אליו יפעת בקיבוצו
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בשלל התפקידים אחת רק משימה הייתה בעלי החיים הזנת

כמה עוד אמנה למופת. חצרן שהיה - שימעל'ה של

באותם הקיבוץ התנהל כיצד ממחישים הם כי מתפקידיו,

שהגיעה מחוץ האספקה מקבל את כל היה ימים. שימע'לה

במקומו. יאוחסן דבר פריקה ולכך שכל לתורנות ודאג למשק

אפילו הושלמה שהמשימה עד הביתה הלך לא כמובן הוא

הלילה. של הקטנות בשעות

עם לקיבוץ שהגיע הדלק  את גם מקבל  היה שימעל'ה

שעונים חילק שימעל'ה בחביות. אותו ומאחסן מיכלית

פעמון את החליף המעורר (השעון ש"מגיע" למי מעוררים

רשימות שקיבלו הלילה ושומרת הלילה שומר ואת הברזל,

הקומקום את חבר כל קיבל שימעל'ה של במחסן השכמה).

הלכו הם יחד, לגור החליט וכשזוג הראשון... החשמלי

בתנו (סמדר שצריך. מה  וכל אוהל סידר  והוא לשימעל'ה

מה הם בוזי- עם להתחתן רוצה שהיא החליטה ילדים בגן 

ראשי שחקן גם היה לשימע'לה...) שימעל'ה הלכו הם עשו?

הסליק את מיקמו - שימעל'ה של במחסן הדרמטי. בחוג

וגם סוד שישמור  עליו שסמכו סימן - ה"הגנה" של  הגדול

יגלה. הוא לא - יחקרו אותו אם

שימעל'ה של התפקידים שלל

טרקטור לאותו שונות עגלות חיברנו המשק, בתוך התחבורה ליעול לתוכניתי בהמשך

כמו נוספות במשק, משימות לייעל על-מנת החיים, בעלי הזנת את כדי ליעל שרכשנו

והובלת אוכל שינוע כביסה

הילדים. לבתי

עגלה על עבד: זה וכך

כלים מעמיסים היו אחת

ממטבח אוכל מלאים

לו שהוקצה - הילדים

החברים מטבח בתוך חלק

הילדים. לבתי ומחלקים -

של כפולה מערכת רכשנו

גן פעוטון, שבכל כך כלים,

מלא כלי הורידו כתה, או

כלי לעגלה והעלו אוכל,

למטבח, כשהנהג חזר ריק.

העגלה השאיר שם את הוא

אחרת, עגלה לרתום מחר, ויכול היה המטבח אותם ימלאו עובדות הריקים, הכלים עם

שימשו והעגלות הטרקטור נקייה. כביסה ולחלק הילדים, מבתי מלוכלכת כביסה לאסוף

בחצר. נוספות להובלות גם

 20,000 חסכו כ- הללו הייעול פעולות - הייעול לימודי במסגרת אז שעשיתי לפי חשבון

מרבית את שביצע הטרקטור נהג תקופה. באותה כסף מאוד הרבה בשנה. לירות

של תמרקה. בעלה מירון, משה ובנאמנות שנים רבות היה במיומנות העבודות הללו

הילדים כביסה ואוכל לבתי הובלת

הדרמטי בחוג שימעל'ה

שמואליק וגדי ציור -

בעבודה - מירון משה
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על פני שטח שהשתרע על החולה, בעמק דגים גלעדי היו ברכות לכפר

מהברכות הדגים איסוף תהליך סמוך. ממעיין הגיעו המים דונם. כאלף

הדגים העמסת אותו. לייעל שניתן והערכתי מאוד וקשה מסורבל היה

לגיגית מהרשת העמיסו דגים אנשים שני נעשתה כך: שיווקם לצורך

אחרים לשניים והמים, הדגים מלאת הכבדה, הגיגית את והעבירו

חצי עד הגיגית העלו את האלה, השניים מחוץ לרשת. בברכה, שעמדו

ורוקנו הסוללה עם הגיגית לקצה שניים נוספים עלו הסוללה. מגובה

הריקה הגיגית את  וזרקו ג'יפ ידי  על  שנגרר מיכל לתוך  הדגים את

ונדרשו קטן  נפח בעל היה המיכל חלילה. וחוזר שלמטה, לדייגים 

שני בכך הועסקו פעם לא וחזרה. המשלוח לבריכת רבות נסיעות

זמנית. בו ג'יפים

גלגלי עם מעלית  במסגרייה ובנינו תכננתי התהליך, את לייעל  כדי

טרקטור עם נגררה המעלית ישנה. חקלאית ממכונה שפרקנו ברזל

הרשת למרכז הוכנס של המעלית הצד הארוך לברכה. מברכה ג'יפ או

מחובר והיה שרכשנו,  גדול למיכל מעל ניצב והשני בדגים  המלאה

שהורד בינוני, בגודל מיכל נע המעלית  לאורך גלגלים. לטרקטור

מועלה היה אותו בדגים, ולאחר שמילאו אל המים, גרביטציה בעזרת

מדלת נופלים  היו הדגים שלה.  העליון הקצה  אל קטן מנוע בעזרת 

חלילה. וחוזר הגדול המיכל אל ישירות  בתחתיתו, נפתחת שהייתה

המעלית, בזכות לשווקים. הדגים להסעת קודם ששימש מיכל היה זה

ופחות אנשים פחות רכבים, פחות נסיעות, פחות דרשה עבודה אותה

וזמן. מאמץ

מעליות להזמין ורצו התפעלות הביעו לראות, באו דגים מגדלי מארגון

רשות להם ונתתי כזה, ייצור קו לפתוח  עניין היה לא לי נוספות.

העתיקו. ואכן ה"פטנט" את להעתיק

המעלית - הדגים בבריכות ייעול

ובנה תכנן ששמואליק הדגים מעלית

המעלית בפעולה

גשם, ימי לאחר בעיקר שלנו בג'חולה. בעבודת הדייגים קשים לשיבושים גרם הבוץ

בוצית בדרך דגים המלאה המשאית את טרקטור-שרשראות עם לגרור צורך היה

הדרך בסלילת ההצלחה לאחר .(90 (כביש הראשי לכביש עד  מהמדגה וטובענית

להחלטה הבאתי הראשון,  ציפורי בית - וההצגות הספורט אולם אל  רגל להולכי

את בג'חולה. הדגים של המשלוח לבריכת עד הראשי מהכביש הדרך את גם לסלול

נהגים של מהירה בהתגייסות יפתח הנמצא ממול. מוואדי הובלנו לסלילה החומר

מוכנה. הייתה הדרך ימים תוך שלושה משמרות, ובעבודת משק, חברי

בג'חולה למדגה הדרך שיפור

לֵמכל דגים מדלי שופכים המצאת המעלית, לפני



148

הבגדים במחסן ייעול
היה שישי לכולם. ביום שייכים הבגדים היו כל הראשונה בקיבוץ, בתקופה

אותם לו התאימה אשר כלשהם מן המחסנאית, נקיים בגדים מקבל חבר כל

ולהיפך. ארוכים מכנסיים קצרים התהלכו עם אנשים וכך הערכתה. לפי

ביום לכביסה  העבודה בגדי את זורקים היו אנשים השתכללנו. בהמשך 

חילקו - בנוסף לשבת. נקיים הבגדים! אותם את ומקבלים בבוקר, שישי

אצלנו שזכה שטראוס, אורי היה היצרן מקומית. מתוצרת סבון חתיכת לנו

נאגרו המעטה,  לשון איכותי, סבון היה לא שזה כיוון סבון". "אורי לכינוי 

סבון. חתיכות המון שלי למיטה מתחת

ובמחסן הבגד, של מוצנעת בפינה  נרקם החבר  שם יותר מאוחר בשלב

החברים, ניהלה לתאי שכובסו, הבגדים של החלוקה את חבר. תא לכל היה

אחי. יודקה  של אשתו וגם רחל, של כתה בת שהייתה רבינוביץ, בינצה 

פי על מסודרים  היו לא שהתאים ולמרות  רגיל,  בלתי זיכרון היה לבינצה 

הרבים, במהירות החברים הבגדים לתאי חילקה את היא שיטה הגיונית, שום

ובדייקנות.

לסייע קושי היה א. עיקריים: חסרונות שני כמייעל, בעיניי היו הזאת לשיטה

באמצע מנוחה "שבת" (יום תבקש תחלה, או אם להחליף אותה או לבינצה,

שנעשה הבגדים סימון השמות על ב. השבוע).

זמן ובזבז סבלנות  מיומנות, דרש  ברקמה,

עבודה יקר.

את ולסמן החלוקה תהליך את לייעל הצעתי

חבר יהיה שלכל כך עולים, התאים במספרים

התנגדו בגדיו. באסיפה על כל שיסומן מספר

שיסמנו פרות כלבים או אנחנו "מה ומחו: לכך

המתרגשים  את הרגעתי במספרים?"  אותנו

וגם השם את שניהם, את שנסמן והצעתי

בחלוקה העובדות לנוחיות המספר, את

שבמשך ברור לי  היה החברים. לנוחיות  וגם

וכך היה.  וכך בלבד, המספרים  יישארו הזמן 

היום. עד הבגדים מסומנים

מספר עם  שמואליק  של  חולצה 

430 רחל ושל שלו הכביסה

הבגדים גוטליב במחסן ושרה קרוסקל, דשה אידה

שמואליק של רז, נכד יובל בבגדים, צייר שותפות

לא? או כן אזורית מכבסה
חבר הייתי אזורית. מכבסה להקים האפשרות את לבדוק הוחלט באזור

נסעה לראות הוועדה לפעול. והתחלנו הנושא לקידום בוועדה שהקימו

שונים. בקיבוצים מכבסות

האזורית המכבסה כדאיות לבדוק את נוספת, כדי בדיקה ערכתי במקביל

מהם והוצאתי  בטבריה גדולה למכבסה נסעתי כך לשם גלעדי. לכפר 

וכד'. מצעים קילו מגבות, קילו בגדים, קילו לכבס: עולה כמה נתונים:

שבמשך שלנו המכבסה מעובדי וביקשתי זולים, משקלות שני קניתי

שנתתי רשימה לפי לסוגיה הכביסה, כל את אצלנו ישקלו שבועיים

עלות המכבסה כולל שעשיתי, והחישובים שקיבלתי עם הנתונים להם.

נחרצת למסקנה הגעתי נלוות, ובעיות הוצאות ועוד ההובלה האזורית,

אזורית. למכבסה להצטרף לנו משתלם שלא

הודעתי מצטרפים. קיבוצים איזה לברר ביקשו האזורית בוועדה כאשר

על מאוד  התפלאו הועדה וחברי מצטרפת לא שכפר-גלעדי להם 

החלטתי.
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הכביסה תהליך ייעול
וסוחטות ומכונת שמכבסות מכונות לנו שתי היו

ושתי בהדרגה עלתה הכביסה כמות ייבוש.

קנייה יזמתי הספיקו. לא כבר הקיימות המכונות

חולים מבית קילו מאה של כביסה מכונת של

ולא כיבסה רק הזאת המכונה  אך "אלישע".

סחטה.

רטובה כביסה הרבה כל-כך שהוצאת כשראיתי

את המכונה מאוד לבחורות, מכרנו מהמכונה קשה

שמכבסות מכונות שתי קנינו ובמקומה הגדולה

המעגילה, את הגיהוץ, חדר את שיפצנו וסוחטות.

בכך. היה פעיל גלעדי נחמן מכונות הגיהוץ. ואת

את ומשרתות עובדות עדיין האלה המכונות כל

גלעדי. כפר של והמלון המשק אוכלוסיית

קייך גידי צייר: - סוחטת עבודה

וגיטה גלעדי הדסה ושמואליק עם גלעדי נחמן

ייעול בהגשה עצמית

בקורס שלמדתי מה לכל מנוגד באופן התנהל אוכל, בחדר הגשה תהליך

חבר, כל לשאול כדי שולחן אוכל, הגיעה לכל בחדר שעבדה חברה ייעול.

מקושקשת? חביתה?  ביציה? בינונית? רכה? קשה? יאכל: ביצה  איזה

בחדר רב התבזבז כשהאנשים ישבו ואחת בצלחת. זמן לכל אחד ולהגיש

שיגיע. לאוכל בציפייה האוכל,

קיבוצים. בכמה לפנינו עשו שכבר כפי עצמית, להגשה לעבור הצעתי

בשיטה להמשיך בעד אנחנו ואמרו: התאגדו שהתנגדו, חברות קבוצת

ביתית. הרגשה  להם  שתהיה כדי לכולם להגיש מוכנות אנחנו  הקיימת, 

עברנו לשיטה כך אחת. אחת ונשרו נשברו הן מאוד מהר כפי שצפיתי אך

הזה. היום עד במשקנו המתקיימת החדשה, גידי קייך הקריקטוריסט של בעיניו הגשה עצמית

התגשמה, לייעול נוסף, שלא הצעה

וגדי שמואליק שרטוט:
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למגפיים שלום
גם היה, היה בוץ אך עדיין, היו לא מדרכות מגפיים. זוג חבר כל בחורף קיבל

עובדים נדרשו ובסנדלריה במהירות התבלו המגפיים בקיבוץ. מקום בכל

שפשפו המגפיים?  את תקנו איך התיקונים. בעומס לעמוד כדי נוספים 

גומי. של טלאי עליו והדביקו לחור מסביב

שינוי שיחול  סברתי  חורף.  מדי שחזרה הזאת לבעיה  פתרון  חיפשתי 

המרכזי האורך  בכביש אם משמעותי 

אולם ועד הראשי מהכביש  המשק, של

מבלי ללכת האנשים יוכלו ציפורי", "בית

מגפיים. ללא ואפילו לצעוד בבוץ, לטבוע

עליו מעמיסה, כף עם שופל לנו היה

עשינו פעם מדי  מליק. יחזקאל  עבד

בין אחרים. בישובים חוץ עבודות אתו

בבית עבודה מאתנו לבצע ביקשו השאר

ולהעביר בבוץ,  "טבעה" היא שאף  הלל,

לסלול כדי החצבני מגדת נחל חלוקי

טוב זה שאם הישוב. חשבתי בתוך דרכים

אצלנו. גם כך נעשה שלא למה בשבילם,

אותם ושפכנו שונים נחל בקטרים אבני לחצבני, העמסנו נסענו ואני יחזקאל

ָלה ֵשר). בֶּ הבית של יד (על הראשי הכביש ועד מבית ציפורי לאורך הדרך

וענפי השדה לעובדי (פרט לחברים המגפיים חלוקת פסקה יום מאותו

באותה ולסרטים. הדרמטי החוג להצגות יבשה דרך על צעדנו וכולנו החצר)

לפני רבות  שנים היה זה - הצגה!  או סרט על  אז וויתר לא איש תקופה 

אלינו... הגיעה שהטלוויזיה

בסנדלריה - של רחל דודה - ובלה קולר לב אליעזר

שמואליק של נכד רז, יובל צייר

הובאו בי"ס ילדי  דפוקים.  זיתים בהכנת גם עסקה  גלעדי  קיילה

את למכן  לנסות ממני ביקשה קיילה הזיתים. את לדפוק כדי 

התהליך.

את חקלאיות, שמפריד של מכונות שונים מתקן מחלקים בניתי

הגודל, לפי הזיתים את ממיין  מפוח,  בעזרת  העלים מן הזיתים

זה שלם. יישאר החרצן אך יחרץ, שהזית באופן אותם ומוחץ

של זיתים דפוקים. יותר גדולות כמויות לה לייצר ולמכור איפשר

דפוקים זיתים והכנת למיון מכשיר

הנגרים של הקומזיץ
באותם בנגריה משותף. פח קיר היה ולנגריה עבדתי בה למסגרייה

את הדבק מחממים היו הזמן עליה שבערה כל פתיליה ימים, הייתה

בישול נוסף: שימוש היה שבנגרייה לפתיליה אך הנגרים. השתמשו בו

הנגרים, השתתפו, מלבד בהם הנגרייה, עובדי לקומזיצים של בשר

העגלים וגם של השוחט היה אושר החריפה. והשתייה ספקי הבשר

וסיפק בקיבוץ היחידה היה נהג המשאית רובקה בנגריה, חלקי עובד

פעם. מדי שהתקיים בנגריה לקומזיץ החריף המשקה את

אותה על הנגרייה, העץ של במחסן הבשר התרחש של החשאי הבישול

בהדרגה וכך  מהריח... רק "נהנינו" המסגרייה, עובדי ואנו פתיליה, 

באותו קומזיץ. להשתתף מגיע לנו שגם בנו ההחלטה, בשלה

מרתך שמואליק והנגרייה, מהמסגרייה החבר'ה

שטיין), ברכה  של  (סבא המל לידו  (משמאל), 

(מימין) נחמן דן (במרכז), גליק אושר
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ומחורר, ישן גלי פח עשויה המחיצה הייתה למסגרייה הנגרייה בין

בנגרים צפיתי אחד יום ומתי. קורה מה ולראות להציץ יכולנו שדרכו

כאשר הערב. לקומזיץ של להתבשל שמתחיל סיר בשר על הטורחים

לאכול והלכו הצריף את נעלו הם

מעשה. לעשות החלטתי צהריים,

בנוי הצריף שהיה אל קיר התקרבתי

רשת ומעליו מטר בגובה מקרשים

עץ לוחות שני כופפתי לאוורור.

המבעבע. להגיע אל הסיר והצלחתי

אליו משלי, בסיר מצויד באתי

מי רוב עם הבשר כל את העברתי

של הנגרייה מילאתי הבישול. בסיר

האויב", את להטעות ו"כדי מים

הסנדלרייה, של מהפסולת הבאתי

תינוקות נעלי בית) בן הייתי (בה

ל"סיר אותם והוספתי שהתבלו,

סיר הבשר את הנגרים. הבשר" של

חימום להמשך העברתי האמיתי,

את המסגרייה. של הפתילייה על

למצבם הרגיל. כמובן הקרשים החזרתי

לקראת נרגשים  לעבוד, והמשיכו הצהריים מארוחת חזרו הנגרים 

אנשי נערכנו היום  בסוף בערב. להם הצפויה השמנה  הסעודה

ומוזמניהם הנגרים ראינו איך יקרה. לראות מה לתצפית המסגרייה

מפה. במקום חדש דיקט עליו הניחו העבודה, שולחן סביב התיישבו

לשולחן. כבוד אחר הובא הבשר" ו"סיר במרכז הוצב משקה בקבוק

לחברו אחד ויתר איך כל לראות משעשע צלחות לכולם, והיה חילקו

שייקח הראשון להיות הזכות על

הכניס מהם אחד לבסוף  הבשר. מן

הדומה משהו והעלה לסיר מזלג

שפתאום אלא עגל, לבשר בצבעו

ממנו שמשתרבבים הבחין הוא

לעניין... כלל שייכים שאינם שרוכים

לשלוף וניסה לסיר אותו החזיר הוא

חזר מוזר עניין ואותו אחר חלק

אחד כל המסגרים אנחנו עצמו. על

מן התמוגגנו  שלו,  הצצה  חור ליד 

שלא רב בקושי מתאפקים המראה,

רם. בצחוק לפרוץ

של שידם הבינו הנגרים כאשר

בהתחלה במעל,  הייתה  המסגרים 

התעופפו וכמעט  עצום,  רוגז  היה

משא התנהל בהמשך  אבל  ידיים,

הערוך השולחן סביב יחד התיישבנו שבסופו ומתן

ליבנו בבשר הטעים את והיטבנו ושתינו אכלנו סיר הבשר האמתי, עם

לקומזיצים. שותפים היינו יום מאותו וביין.

יכולתנו ככל גלידה
העולם מלחמת לאחר

דב לארה"ב נסעו השנייה

רחל, וסי קולר (דוד של קרול

והביאו למשק של יטה) אח

בדיקה מכשירי טוב: מכל

מטבח ציוד למוסך, מודרניים

מושבתות, מלחמה מאניות

עגלות דרך מצלחות, החל

דודי אוכל, לחדר הגשה

להכנת ואפילו מכשיר קיטור

בצער, אותו שמכרנו גלידה

את לשכנע הצלחנו לא כי

את לקנות מרגוע בית מנהל

כאשר הזה.  הפלא  מכשיר 

מכונת של הקונה הגיע

של עצומה כמות והכין מצרכים אתו הביא הוא ביצועיה, את לבדוק הגלידה

יכולתנו. ככל זללנו אותה טעימה גלידה

שמואליק של נכד רז, יובל צייר

זייל יענקל קרוסקל, טוביה שמואליק, ברונו, שפורן, יהודה

שמואליק של נכד רז, יובל צייר

בסיר מבושלות נעליים
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מכון "אמריקן בוש"
של חברת הסוכנות את קיבלנו לארה"ב, ודב סי של באותה נסיעה

משאיות של  דיזל במשאבות וטיפול לשיפוץ בוש" "אמריקן 

בכר דן ניהל גלעדי בכפר בוש" "אמריקן מכון את ואוטובוסים.

ויודקה. ינק איתי עבדו אותו. ניהלתי אני המשק, את עזב וכשהוא

אחרי נויפלד. יענקלה המכון את ניהל משק, לריכוז כשיצאתי

נסגר. נהרג במלחמת יום כיפור, המכון שיענקלה

שיפצנו הארץ! בכל יחידי מכון היינו שנים מספר במשך

יהודה", "דרום "המקשר", "דן",  ל"אגד",  הדיזל משאבות את

דיזל משאיות של הובלה לחברות וכן - הנגב" "קואופורטיב

את הקיבוצים שלחו של המוסכים הארץ. ברחבי וטרקטורי דיזל

לשיפוץ. אלינו הטרקטורים של הדיזל משאבות

הקואופרטיבים של  למוסכים בוש" "אמריקן מכון  בין הקשר

לעיתים נוסע  הייתי  עבודה.  הרבה לנו הייתה  ידי,  על  נעשה

משאבות להם ומחזיר אצלנו לשיפוץ משאבות להביא קרובות

משופצות.

רבינוביץ זיסמן ויודקה ינק בחזית, שמואליק - ב"אמריקן בוש" עובדים

אביב בתל בלילה שעבדה המכונה
גלעדי בכפר ובבוקר

מקצועיות עבודות במוסך ביצענו מוסך. לניהול רישיון וקיבלתי קורס עשיתי

חלק שהוא להשחזת גל-ארכובה, מכונה קנינו קרול בעזרת דב ראשונה. ממדרגה

ההשחזה את ניתן לבצע שבה ניידת, מכונה גם השגנו בכל מכונית. והכרחי חשוב

נוסע הייתי קרובות לעיתים וגדל. לשרותינו הלך הביקוש המנוע. את לפרק מבלי

היא שבבוקר מנת על  בלילה, שם אתה ועובד אביב לתל ההשחזה  מכונת עם

הזמנות קיבלנו רק אצלנו, פותחה והטכניקה הזאת כאן. היות אותנו ותשמש תשוב

כסף, ללקוחות של גל הארכובה. הדבר חסך בארץ לבצע השחזה רבים ממוסכים

רווח נאה. הביא ולכפר גלעדי

של במוסך שלו כל המכוניות תיקן את של הגליל העליון", המכוניות "קואופרטיב

ב"קואופרטיב חבר לא להמשיך להיות כאשר הקיבוץ החליט בהמשך, גלעדי. כפר

שמונה. בקרית מוסך לעצמו הקים הקואופרטיב העליון", הגליל

"אגד" חבר כמעט
הכירו אותי בוש", וב"אמריקן במוסך, במחרטה בזכות עבודתי

מטעם שהגיעו "אגד" נהגי עבדנו. אתם האוטובוסים בחברות

לי "נידנדו" במוסך, אותי ביקרו גלעדי בכפר לנופש החברה

לתל הציעו שאעבור אצלם. במוסך לעבוד לפתות אותי וניסו

עניתי  חבר".  תעודת מקבל אתה אלינו, בא אתה "אם אביב,

קיבוץ. חבר חבר, כבר שאני להם

"אגד" של אוטובוסים
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משק מרכזי קורס
משק. להיות מרכז מינויים ייעול, פנו אלי מועדת וקורס ריכוז עבודה, לאחר

לי שאין כיוון משק, מרכזי לקורס שאלך  לאחר רק להחליט שאוכל אמרתי

המינוי את לאשר החברים שהצבעת הצעתי החקלאות. בענפי ידע או ניסיון

הלימודים ברירה והסכימו. להם הייתה לא הקורס. תתקיים לאחר לתפקיד, שלי

חשובים. הבנתי אכן הם כמה עד לי והבהירו אינטנסיביים, היו במדרשת רופין

הקיבוץ. של הכלכלי המצב הרבה על להשפיע יכול משק שמרכז

ובשבתות לשבועיים, אחת  רק הביתה יצאנו  רופין ממדרשת

באמצע להגיע יכלו שלא מרצים מפי להרצאות הקשבנו שנשארנו

קרקעות, כמו: לתפקיד רלוונטים נושאים מגוון למדנו בקורס השבוע.

בתקציב, הקיבוץ, טיפול תכנון המדינה, עם מוסדות קשר חקלאות,

להכיר שונים במשקים בקרנו תיאורטיים, ללימודים בנוסף ועוד.

הדברים בפועל. מתנהלים וללמוד איך

מיריק "מצטרפת" לקורס
מיריק אלי הצטרפה הגדול, החופש בתקופת לרופין, שנסעתי הפעמים, באחת

חיים בגבעת אמורה לשהות הייתה היא התוכנית, חמש. לפי בת אז שהייתה

הייתה רחל). למיריק של (אבא מרדכי סגל שלה סבא הסמוכה, אצל מאוחד

בוכייה, שלה סבא עם הגיעה היא הראשון היום בסוף שונה. תכנית כנראה

צפתה במשחקי בהרצאות, ונכחה בחדר איתנו ישנה איתי. והתעקשה להישאר

השאר. בכל והשתתפה בהפסקות שהתנהלו הכדור-עף

לשחק (המשכתי עף... גם בכדור אכן התקדמתי הזה שבקורס לציין חשוב

יחד ונהניתי מההזדמנות לתת כיף היה ולי גיל שבעים). למיריק עד כדור עף

השבוע. אותו בסוף לקיבוץ באוטובוס חזרנו הלב. תשומת מלוא את לה

משק מרכזי מקורס חברים עם

שמואליק של - נכד רז יובל צייר

בקיבוץ כדור-עף משחקים והחבר'ה הגב) (עם שמואליק

החמישים בשנות רופין מדרשת
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הקדמה לשיעור שעשתה לי רחל
הוא  רופין,  במדרשת  משק  מרכזי  בקורס  היה  שמואליק  כאשר  רחל: 
למד מפיו של מומחה גדול לעופות, שמו היה ד"ר קומורוב, שאף אני 

זכיתי ללמוד אצלו שנים רבות קודם, בבית ספר המחוזי ביגור. 
בביקור הדו-שבועי במשק, שמואליק היה מספר לי, על דברים מעניינים 
שלמד. באחת הפעמים הוא סיפר לי בהתלהבות מה שלמד על מנגנון 

ההטלה של התרנגולת.

שמואליק: סיפרתי לה שזה ממש פלא, שהביצה יוצאת נקייה לחלוטין. כי  

מערכת הרבייה וההטלה נפרדת לחלוטין ממערכת העיכול וההפרשה. 

רחל: כששמואליק סיפר לי על כך, נזכרתי במה שקרה עם חרדון הצב, 
והחלטתי שמגיעה לשמואליק מתיחה קטנה... 

ועכשיו שמואליק יספר מה קרה עם חרדון הצב... 

איך חרדון הצב מתרבה?
וטנדר. רחל  נסענו במשאית  לנגב,  בטיול של חברי המשק 

אחד  הנקה.  או  הריון  בשל  כנראה  בבית,  הפעם  נשארה 

מחברי המשק, המורה שמחאי, התבקש על ידי ד"ר מנדלסון 

המכון  עבור  צב  חרדוני  לתפוס  לנסות  הידוע,  הזאולוג 

לד"ר  אביב.  בתל  ומנדלסון  מרגולין  של  הזאולוגי-פדגוגי 

הם מתרבים,  כיצד  ידוע  היה  לא  החוקרים  ושאר  מנדלסון 

מאוד  היה  שמחאי  ביצים.  מטילים  או  משריצים,  הם  האם 

להוט להביא מידע פורץ דרך בסוגיה הזאת. אי לכך עצרנו 

וערכנו מרדפים אחרי חרדוני צב, שהיו  מדי פעם בנסיעה, 

והצלחנו  במעדרים  השתמשנו  רבה.  במהירות  מתחפרים 

לתפוס כמה מהם. בשלב מסוים נמאס לחבר'ה לעצור בדרך 

כדי להביא מידע פורץ דרך על חרדוני צב, והם זממו משהו. 

היינו מצוידים במזון רב מהמשק, ובתוכו היו גם הרבה ביצים 

שהחברים  החקלאי  במשק  מקובל  היה  הלול.  מתוצרת  קשות 

אוכלים את התוצרת שראויה פחות לשיווק. אי לכך אכלנו ביצים 

קטנות במיוחד שהוטלו על ידי הפרגיות. לקחנו כמה ביצים קשות 

קטנות, וצבענו אותן בנקודות צבעוניות בעזרת יוד ירוק, יוד סגול 

ביימנו מרדף אחרי חרדון  - מתיק העזרה ראשונה.  ויוד אדמדם 

צב, ומיד לאחר החפירה, הנחנו שם את הביצים, וקראנו לשמחאי 

בהתלהבות לבוא ולראות מה שגילינו. 

הוא הגיע נרגש, ולא האמין למראה עיניו, הוא בקושי הצליח לדבר: 

"או-אה! או-אה!! או-אה!!! - זה ישר למנדלסון!" ודאי כבר דמיין 

איך הוא יביא את החדשה הזאולוגית המרעישה לעולם המדע. 

החברים שלא היו בסוד העניין, התאספו כולם מסביב, וזכו להסבר 

נרגש על התגלית המרעישה שכולנו לקחנו בה חלק. שמחאי הביא 

העזרה  מתיק  שלקח  גפן,  בצמר  מרופדת  מתכתית  קופסה  מיד 

שמחאי  כאשר  נשימה,  עצרו  אותו  שהקיפו  החברים  ראשונה. 

גפן  ובזהירות רבה את הביצים, הניח אותן על הצמר  הרים לאט 

וסגר את הקופסה. 

לבקשת  פעם  כשמדי  הערך,  יקר  הממצא  עם  לטייל  המשכנו 

חברים, שמחאי הסכים לפתוח לרגע את הקופסה ולאפשר הצצה 

קלה. 

כשהטיול הסתיים, נשאר לנו לא מעט אוכל, וכדי לא לבזבז אותו, 

החלטנו לערוך מסיבת סיום. זו התקיימה על הר הכרמל. כיון שזו 

גלעדי, החלטנו לא  לפני ההגעה לכפר  הייתה העצירה האחרונה 

להביך את חברנו שמחאי ולגלות לו את הסוד, לפני ש"ביצי חרדון 

הצב" יגיעו אל ד"ר מנדלסון. 

חרדון הצב

 ביצי ציפורים שונות
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המתיחה שלי את יותר טוב תבינו רחל: עכשיו
לאחר ובכן, קשה. לביצה היא אף הקשורה
מערכת על שלמד מה לי סיפר ששמואליק
רעיון בדעתי  עלה התרנגולת, של הרבייה 
אני גם אחרים, יסדר הוא שרק למה שובב.
לנסיעה לו עם הכריך שהכנתי בשקית יכולה...
מקולפת, קשה ביצה צרפתי רופין, למדרשת
שהחלבון של זית, קטן לתוכה חרצן והגנבתי

מיד. עליו סגר

רחל השיעור של
לי, הכינה שרחל הקשה הביצה את כשאכלתי שמואליק:

זה מאוד! מופתע והייתי בתוכה זית של חרצן גיליתי

מערכת הפרדת שלמדתי על גמור לתאוריה בניגוד היה

כשספרתי התרנגולת. בגוף הרבייה ממערכת העיכול

שלא דעתו  על עמד קומורוב ד"ר הממצא, על בכתה 

בתיאוריה לדבוק, במה ידעתי ולא כזה דבר להיות יכול

בשטח... בעובדות או שלמדתי

כשהגעתי שבועיים כעבור רק מאוד. אותי העסיק העניין

היא שהיה, כל מה על בהתרגשות וסיפרתי לרחל הביתה

את הזכירה לי וגם הסוד, את לי וגילתה התפקעה מצחוק

מחולליו. מבין שהייתי שמחאי סיפור

בגרביים סיכות

ונהגתי שמואליק  את שמתחתי היחידה הפעם זו  רחל:
בשובבות.

לי ששמת הסיכות  את זוכרת את ממש. לא שמואליק: 

זה. על ספרי בגרביים?

רבי מבטים  להחליף התחלנו בה בתקופה טוב, נו רחל: 
בינינו, ונרקם הולך  רציני שמשהו והבנתי  משמעות,
לשמואליק להראות רציתי כנראה הבגדים. במחסן עבדתי
סיכות ונעצתי כמה העבודה, בשעת גם חושבת עליו שאני

שלו... בגרביים

לא? או שובבה שמואליק:

קשת וחץ? עם קופידון לך אצייר שאני רצית? רחל: מה

נדיר ברגע ושמואליק רחל

כץ אבנר איור: הביצה", עם "ההלצה הספר מתוך
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משק מרכז נהייתי כך
ללימודי לצאת אישור הבוגרים, המשק מבני אחד ביקש כללית באסיפה

של יציאתו על בחיוב שאם יחליטו זמן, הודיע באותו משק מרכז הנדסה.

את ימסור הוא למחרת בבוקר בתפקיד, ימשיך הוא לא ללימודים, הבחור

ולאחר זמנית... אותו יחליף גלעדי שנחמן הוחלט היה. וכך המפתחות.

זמן החל בהקמת שבאותו פורטוגלי, לאיזה התפקיד לא רב, הועבר זמן

הקורס את גמרתי כאשר זה, בגלל "מחפרים". נקרא שבהמשך מפעל

כל חפיפה, לתפקיד ללא נכנסתי משק, מרכז והאסיפה החליטה שאהיה

ערימת ושולחן עם המפתחות בערב את נתן לי פורטוגלי הדרכה. איזה או

עזר הייעול קורס וצדק. תסתדר!' 'אתה לי: ואמר - עצומה ותיקים ניירות

כבר אחריי - למרכז המשק הבא עשיתי סדר, הכנתי כרטיסיות הרבה, לי

היה עדיין! שלא כמובן - מחשב מאוד. מסודרת השארתי ניירת

קטנוע? דוקא למה
יהיה קטנוע. שהרכב שלי - תנאי הצבתי משק להיות מרכז כשהציעו לי

על עמדתי אך כמקובל, מכונית על מוותר אני מדוע הבינו לא חברים

להגיע יכולתי הזה כי הרכב בכלי בחרתי קטנוע "למברטה". וקבלתי כך

ואף בהוצאות במשק, לחסוך פינה לכל במהירות וביעילות בקלות, אתו

אישית. דוגמא לתת

המשפחתיים חובותיי את טוב יותר גם למלא לי תסייע שהלמברטה ידעתי

כל לעזר רב לי הייתה היא ואכן התפקיד. מילוי של בתקופה העמוסה

הילדים לפזר את צריכים בבית, כשהיינו המשותף לאחר הבילוי לילה,

לישון. אותם ולהשכיב השונים הילדים בבתי

דידי צייר - הלמברטה על והילדים שמואליק

של והציור התמונה ילדים! זמנית שבעה בו בלמברטה להסיע הצלחתי

זמנית: בו שהתרחשה ההשכבה  התבצעה כך הוכחה.  משמשים דידי

הוא כך ואחר אותו, משכיב היה והוא קטן ילד עם גדול ילד מוריד הייתי

בעצמו. ומסתדר שלו הילדים לבית הולך היה

טוב לילה ולהגיד בסדר שהכל לוודא ילדים בית בכל שוב עברתי בהמשך

בתינוק או כלל הייתה מטופלת ובדרך רחל הגיעה ברגל ואחת. לכל אחד

פעוט קטן.

עם הגיעו הילדים שכן מסובכת, יותר אפילו הייתה ההשכבה בחורף

מקבלים 'מנה' היינו אחרת אותם, לרחוץ עלינו שהיה מגפיים מבוצבצות

במסגרת כלשהי לישיבה  משם  המשכתי גם הלילות  ברוב  מהמטפלת.

תפקידי.

עליהן וסיפרתי בהן שהתחלתי והיוזמות הייעול מעבודות נכבד חלק

מרכז היותי בתקופת תנופה וקיבלו נמשכו עבודה, ריכוז של בפרק

השנייה. בקדנציה וגם ראשונה, בפעם משק

קייך גידי של בעיניו המגפיים שטיפת

החולה עמק מעל ורחל שמואליק
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משופרת דרך חיפשתי - המשק ומרכז כמייעל

תפקידים ונושאי ועדות  של  הבחירה להליך

שוועדת היה  אז עד המקובל ההליך בקיבוץ. 

בדרך ותפקידים. ועדות של איוש מציעה מנויים

חברים, אותם  את  מציעים היו ושוב  שוב  כלל

לא רצה, אם  גם תפקיד, שום הוצע שלא  ולמי

מאוד היה מקובל עצמו. את נעים להציע לו היה

המינויים ועדת שנציגי ולצפות לתפקיד לסרב

לשכנע. ולנסות ללחוץ יבואו

הצעתי משק כמרכז שלי הראשונה בקדנציה

המסורבלת המינויים ועדת את שיחליף תהליך

גם פעם ולא  רבים חודשים נמשכה שעבודתה 

צלחה. לא

עם דף ייתלה המודעות לוח שעל הצעתי

האנשים ומספר והתפקידים, הועדות כל רשימת

הדף ימלא על חבר כל מהן. אחת הדרושים לכל

שהוא וועדה באותה או תפקיד באותו שמו את

תפקידים ובעלי ועדות בחירת

עצמו את להציע היה יכול הוא להיות. בוחר

חבר שכל  סיכוי יותר  יהיה  כך  ועדות. לכמה 

או בוועדה מקומו את פעיל ימצא שירצה להיות

לו. מתאימים בתפקיד

הנדרש. מהמספר יותר להירשם יכלו ועדה לכל

ולתפקידים לוועדות הנרשמים כל עם הדף את

חבר מכל ולבקש לחברים, לשכפל הצעתי

שהציעו אלו  כל מבין בחירותיו, את  לסמן

הדפים את לאסוף רק נותר  עתה, עצמם. את

ולהביא השלמות, לעשות ושם  ופה  ולסכם, 

האסיפה. לאישור

גרם לשינוי עבד. החברים הציעו את עצמם! זה זה

לחברות או  תפקיד למילוי האנשים של  ביחס

חבר לכל נתן הזדמנות פחות חשוב, ולא בוועדה,

פעיל. להיות

הישיבה בזמן לשכב עדיף

שבת תורנויות
רשימת נקבעה כן ועל  חייבות להיעשות עבודות שהיו היו בשבת

 3-4 ב פעם בשבת תורן  להיות יצא חברה או חבר לכל  תורנים.

התעלות שאליהן התנקזו לניקוי ברפת תורן שבועות. בהתחלה הייתי

מריצה או עגלה לפנות אל צריך היה הפרות, אותן של ההפרשות

מרגוע בבית כלים לרחיצת  התקדמתי הזבל. משם לערמת ומשם

שמבין כמי משם אוטומטית". "חצי ידנית, כלים במכונת (במלון),

של ימינה יד והייתי המזון הכנת  למחלקת  אותי העבירו במיכון

את המכונה וגם שונות  מטבח ומכונות המבשלת, הפעלתי מיקסרים

לעוגות המומחית גם  הייתה האקנומית אשכולי יפה  לחם. לפריסת

פרוטקציה... לי הייתה ואצלה

משק כמרכז  החברים. של והמטבח  האוכל בחדר  גם תורנויות נתתי 

שבת מתורנות הפטור את לקבל סירבתי שמלאתי, התפקידים ובשאר

מקובל. שהיה כפי

מרגוע בית צוות קייך גידי צייר - שבת תורנות
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,(1977-1980) השנייה בקדנציה משק כמרכז שלי, הראשונים הפרויקטים אחד

שתפסו הגדולות הלולים חצרות במקום לפיטום, עופות לגידול לולים לקנות היה

ה-50. שנות של הגדול והלול עצום, שטח

עצמנו בכוחות אותם והרכבנו החומרים את להזמין "הפח" למפעל לגדרה נסעתי

בשטח חדש.  למחנה מחוץ ניבנו 100 מטר. הם באורך אחד כל גדולים, לולים שני

בשיתוף איתי. וההרכבה, האלקטרוניקה את ריכז דורון נוי

לולים חדשים

שהוחלפו הלולים

כיום גלעדי בכפר - התיירותי הלולים" "שביל

שם האבן, מבתי הייתה באחד גלעדי  כפר  של הישנה המרפאה

אחרי בעיקר קדחת. קשות, במחלות לחולים חדרי הבידוד גם היו

חדל בצריף, ששכן בית החולים הצבאי כאשר השחרור, מלחמת

לצריף גלעדי כפר של המרפאה את להעביר הוחלט להתקיים,

מה שהקשה וחשוך, מרוחק המקום היה הצבאי. בית החולים של

וחברה כתה (בת עמליה הראשית, האחות על ובמיוחד כולם על

בשעות החשכה. לשם הייתה מוכנה ללכת שלא של רחל) טובה

עבודה שעות  ובוזבזו בערבים,  סגורה הייתה  המרפאה לכך  אי

ביקשה עמליה המרפאה. לשירותי הזדקקו החברים כאשר יקרות

הקיבוץ. בתוך ומודרנית חדשה מרפאה שתיבנה

וכאשר שאם הבטחה ממנה והוצאתי אתה, הסכמתי תפקיד, כבעל

והערב. אחה"צ בשעות גם פתוחה תהיה היא כזאת, מרפאה תבנה

חדר לכלול: אמורה שהייתה המרפאה, את לתכנן כדי יחד ישבנו

עם תרופות חדר טיפולים, וחדר אחות לחדר ישיר מעבר עם רופא

ומרפאת המתנה רפואית, אולם של מזכירה משרד הגשה, חלון

חוללה החדשה המרפאה  שיניים. לטכנאית חדר כולל  שיניים,

מתפקדת היום ועד לחברים, הרפואה בשירותי דרסטי שינוי

של עמליה ושלי. המשותף פי התכנון היטב, על

חדשה מרפאה בניית

החדשה המרפאה

בכ"ג הצבאית המרפאה צריף של אחרון יום קייך גידי - מזריקה עמליה

1979 "על הגבעה", מתוך
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נוספים מקורות הכנסה חיפוש
תקופה, באותה הקיבוצים  רוב כמו  טוב,  לא כספי במצב  היה המשק

של קיומו את ולהבטיח לעתיד לדאוג שתפקידו משק מרכז ובתור

המצב. לשיפור דרכים חיפשתי המשק,

אך יוקנעם, במושבה בעיקר והמכבש, הקומביין עם חוץ עבודות עשינו

פרנסה. סיפק די לא זה

של שמואליק לימינו מזכירות האיחוד. גלעדי עם כפר של מזכירות ישיבה

איתן נווה מקיבוץ דג'ן - - דגן אהרון -

"מחפרים" מפעל
ִאיָזה אותו וניהל הקים "מחפרים". שנקרא מפעל גלעדי בכפר היה

ועודד כרמי. "מחפרים" פורטוגלי אברהם השאר: בין פורטוגלי, ועבדו בו

JCB האנגלית.  מחברת שקיבלנו התוכניות לפי ועבד נבנה

כל שנה. העסק יחידות של מסוים מספר למכור בחוזה איתם התחייבנו

ששת מלחמת לפני הכלכלי בארץ למשבר כך עד ונמשך מצוין התחיל

ידי על עליה להתגבר ניסינו במכירות. חדה ירידה חלה שאז הימים,

חלקית, הצלחה הייתה אמנם ולאירן), לחו"ל (לתורכיה מחפרים מכירת

נמשך. המשבר אך

עמידה  אי על למשפט אותנו תבעו JCB האנגלית חברת של המנהלים

לשגר שיש  הוחלט גבוהים. סכומים כפיצוי ודרשו החוזה, בתנאי 

שכמרכז נקבע באנגליה לנסות "לרכך" אותם. באסיפה למפעל משלחת

איחוד של הכלכלית המחלקה ולאיש אגמי, למשה להצטרף עלי משק,

הזאת. לנסיעה והקיבוצים, הקבוצות

חינוכי כתפקיד משק ריכוז
החולה המשותף בעמק הספר גלעדי מבית כפר מתלמידי את אחד סילקו שהייתי בתפקיד, בזמן

והבנתי שהוא קרה מה  ביררתי זה. עם השלמתי לא אז. נהוג היה כך במשק, לעבוד  אותו ושלחו 

הספר בית למנהל הגעתי להגיש. עליו שהיה עבודות השלים לא אלא בכתה, מפריע גורם היה לא

כך תפקידי, זה - כי בהן מטפל אלא המשק, בעיות את לפתור דורש מכם לא שאני "כפי לו: ואמרתי

ילדי  כל את שנוציא החינוך שעליו אתם ממונים". איימתי בתחום דורש מכם למצוא פתרונות אני

נפתר. שלנו. והעניין מהילדים אחד פתרון מתאים לכל ימצא לא אם מבית ספר, גלעדי כפר

החדש למפעל המעבר לפני ,1962 "מחפרים", מסגריית

אנשים גם נשלחו

כמו חוץ, לעבודות

המלח. ים במפעלי

בדעתי עלה אפילו

לשלוח מהפכני רעיון

הבניין קבוצת את

לתל- שלנו המצוינת

שהם אותי,  הזהיר מישהו אך  מאוד, רווחית  חוץ כעבודת אביב 

התממש. לא זה דבר של לכן בסופו משם... לחזור לא עלולים
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ערב הסעודית דגל

ברכבת  הגענו  לעיר דרבי. יד על באנגליה, נמצא   JCB של המפעל

מסיבות למפעל. אותנו להסיע יפה רולסרויס לנו חיכה ובתחנה

גם אלינו צירפנו האנגלית, בשפה שלי הביטחון חוסר ומפאת מקצועיות

מהמפעל מאוד התרשמנו הישראלית. מהשגרירות הכלכלי הנספח את

פגישות. לוח לנו ונקבע כפר, בלב הממוקם ,JCB של והמתקדם הגדול

המגיעים הפיצויים דרישת על החברה בעלי התעקשו הפגישות במהלך

בהדרגה מינימלי. נזק עם העניין מן  לצאת דרך חיפשנו ואנחנו להם,

שהּורדנו בכך גם  ביטוי לידי בא  וזה ומתדרדר,  הולך שמצבנו  נוכחנו

למפעל אותנו להכניס שהחלו ובכך בפיז'ו... להסעה ברולסרויס מהסעה

האחורית. מהדלת שלהם

שבכניסה הבחנתי הימים באחד

ערב דגל מתנוסס שלהם למפעל

האסימון. לי וירד הסעודית,

כי שלנו הכלכלי לנספח אמרתי

 JCB האנגלית החברה  דעתי  לפי

הערבי. לחרם נכנעה

אותנו מהשגרירות הזמינו מוכרת, ציבורית אישיות היה שמשה אגמי כיוון

באולם מנוחין, יהודי המפורסם הנגן עם לכינור לקונצרט הישראלית

שלנו  את הכרטיסים לקבל ישיבה. כדי 3000 מקומות יש בו הול אלברט

ביותר מהסדר התפעלתי מאוד. ארוך בתור לעמוד השגרירות על איש היה

פתאום לגמרי. אחרת נראה היה בארץ כזה תור האנשים. של ומהסבלנות

לא אחד אף ולהפתעתנו הקופה, לחלון ישר ומגיע נדחק אחד איש ראינו

כנראה היה, שהוא לזה בתור נתנו ההסבר שהאנשים בו. או נזף זאת גינה

מקנאים. קצת וגם פה פעורי נשארנו ממהר... מאוד

אלינו נטפל בלונדון,  הערבים  באחד

לבוא אותנו לשדל וניסה אחד, ברנש

מפוקפק. בילוי במקום "show"ל אתו

הבחור לו לחש לנו,  הניח  שלא לאחר

פלט: וההוא באוזן, משהו מהשגרירות

"אה!!!" והסתלק. 

למחרת ורק רבים, שידולים לאחר

הוא מה השגרירות איש לנו גילה בבוקר

"פשוט ממנו. להפטר  על-מנת לו  לחש

באים..." אנחנו שמשם לו לחשתי מאוד,

היה שזה לא כמובן ספק, שיש עדיין למי

נכון.

בלונדון לשהות קטנים נספחים

מנוחין יהודי

"מחפרים" בעניין לאנגליה הנסיעה
בעקבות ישראל, מדינת של התוצרת כל על הוטל הערבי (החרם

נגד באנגליה חמורים חוקים תקופה היו באותה הימים). ששת מלחמת

אותם שיתקוף מהנספח דרשתי הערבי. החרם עם פעולה ששיתפו מי

בינינו נוקב ויכוח ולאחר בשמו, לדבר חשש הוא לחרם. הכניעה בעניין

באנגלית). שלטתי שלא (כיוון בשמי, זה את שיגיד תבעתי

כי ולהסביר להצטדק החל החברה דובר הזאת, להאשמה בתגובה

והם הנסיגה, גם באה ההצטדקות עם אך מאוד, גדולים בלקוחות מדובר

הסוכנים להיות לנו הציעו הם ויתירה מזו, פיצויים מאתנו דרשו לא כבר

שלהם. המחפרים של המייצרים במקום בארץ, שלהם הבלעדיים

הוראה לנו ונתן להצעה סירב הקיבוץ אך הקיבוץ עם בטלפון התייעצנו

חברה ישראלית כי כך, על מצטער אני (בדיעבד מחיר. מזה בכל לצאת

ובאותה ,JCB של לסוכנת והפכה שלנו הוויתור את ניצלה תקווה, מפתח

ברווחים  וזכתה 300 מחפרים ייבאה הימים, ששת מלחמת לאחר שנה,

נאים).

סבל מפעל "מחפרים" משוק יורד ,1965 של במיתון גלעדי: גדעון
הפעילות. את להפסיק ונאלץ

הועבר המפעל למחצבות הסגירה, על לאחר החלטת האסיפה מיד
הדרוש בכל ומצויד מאובזר מכני, מלאכה לבית והפך גלעדי כפר
עובדים וגוייסו המוסך מסגריית עובדי לשם הועברו מחצבות. לציוד
של חדשים פרוייקטים שמקים חדש "מוסד" התגבש וכך נוספים,

הבאות. בשנים מאד להתפתח שהחלו מחצבות,
גם שימש התחומים, בכל והדריך לימד הצוות, את ריכז שמואליק
מקרית שמונה אלי מנחם וישראל שמולה טיפח את כמפעיל המנוף,

נוספים. עובדים רבים ועימם
גלעדי בכפר הירדן,  בבקעת הגולן,  ברמת  המפעלים כל  הוקמו כך

כספי ניכר. ובחסכון גבוהה באיכות מהחוץ, קבלנים ועוד, בלי
וכל המלאכה בית נהרס חרמון", "מול שכונת הקמת לצורך ,2014 במרץ

למפעלים. השוטפים השרותים נמשכים שם למוסך, הועבר תוכנו

"מחפרים" הפרוייקטים צוות

מדינות שבו השתמשו כלכלית לוחמה הוא אמצעי הערבי החרם
עוד  - 1945 ב החל החרם ישראל. במדינת ממאבקן כחלק ערב
הליגה  של החלטה בעקבות  1951 בשנת המדינה. הקמת לפני
חברות עם  כלכליים  יחסים תקיים לא מדינה אף כי  הערבית 
בדמשק הוקם ישראל, מדינת עם כלכליים יחסים המקיימות
כ-8500 חברות  על הוטל החרם בשיאו החרם. המעקב של משרד

קולה). וקוקה פורד (כולל

הערבי החרם
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חדש למפעל תכניות
בקרנו לעסקים. אופציות עוד בדקנו לאנגליה נסיעה באותה

להחליף שאמור מיוחד רכב תכננו שבה באוניברסיטה

שאפשר חשבנו באפריקה. האוכלוסייה עבור הסוס, את

וקיבלנו מהם למפעל כזה במחפרים, הסבה יהיה לעשות

שנוכל כדי שלמה, מזוודה שמלאה תכניות, עם רבה ניירת

כיון שבתכניתנו לארץ. חזרתנו עם אותן ביסודיות לבחון

לקחת את לא הציע אגמי לרומניה, משה  גם להגיע היה 

שנסתבך בגללה. שתאבד או אתנו מחשש המזוודה הזאת

עם לארץ אותה שלחנו  לרומניה בדרך בפריז  כשעברנו

הדיפלומטי הנציג שהיה מרדכי, מנאות אבריאל, אהוד

בצרפת.

ימים לשלושה טסנו

הייתה שם לרומניה,

טרקטורים תעשיית

והם ענפה, רוסיים

לבנות אם נוכל התעניינו

המתחבר מחפרון עבורם

הזה הרעיון לטרקטור.

היה להם התממש. לא

את לייצר עניין כנראה

בעצמם... הזה המחפרון

שליווה ישראל, שגרירות איש

שלו השיחות שכל דאג אותנו,

לא במכונית יתנהלו וכד' ברומניה היהודים על מצב אתנו,

בטוח להיות  כדי פתוח במקום  אלא  רומני, היה שנהגה 

לנו. מצוטטים שלא

אבריאל אהוד

מלא היה והוא קהיר, בוקרסט היה מטוס שהקו שלו לקחנו תורכיה, הייתה הבא יעדנו

יחידים בחברת ישראלים עצמנו ומצאנו בבולגריה, לתדלוק נחת הוא ערבים. להפתעתנו

ניצלנו אותו אחד יום לנו נחתנו והיה ביוון ששת הימים... מלחמת לאחר קצר זמן ערבים,

לאיסטנבול. עד לטיסה אתונה, באתרים המפורסמים של נהג מונית עם חפוז לטיול

על אחראי שהיה אגמי ומשה מחפרים, שלושה מאתנו שקנו חוב, בעלי לנו היו בתורכיה

רבה. בהצלחה המשימה את השלים אכן הגבייה,

וראיתי החלון בגובה הייתה שלי המיטה ומטופח, עתיק במלון יומיים באיסטנבול שהינו

שעות בכל וחזור, הלוך לאסיה מאירופה בדרדנלים והמעבורות האניות תנועת את

מרוב מטען, במים שקועות היו סואץ תעלת לכיוון ששטו האניות מרתק. היה היממה. זה

האנייה גוף כשרוב שטו הפוך לכיוון שנסעו ואלו רוסי) נשק ממנו גדול חלק (כנראה

למים. מעל נמצא

שהעבירה אנשים ורכבים הערה המעבורות תנועת את ראיתי המיטה כדי שכיבה על תוך

וזה בנייתו בתחילת הבוספורוס גשר את גם ראיתי הלילה. כל ובחזרה לאירופה מאסיה

ביותר. מרשים היה

כך אחר שנים

טסנו ואני רחל

קבוצתי לטיול

ה י כ ר ו ת ב

על ונסענו

המרשים הגשר

שהיה הזה,

מכוניות. עמוס

כמובן הוא

פעולת את ייתר

המעבורות.

לתורכיה

בטיול לתורכיה מעל הבוספורוס, צולם גשר

גלעדי כפר - עלון עלי גבעה" כפי שפורסמה ב" הנסיעה מפת

שלושה רק  היינו "אל-על" עם לארץ בדרכנו 

כל נוסף. ונוסע אני, אגמי, משה במטוס: נוסעים

מהיכן הבנתי ולא פרווה של ריח הרחתי הדרך

המכס את אנשי עצרו בארץ, כשנחתנו הוא מגיע.

רבות, בפרוות לבוש שהיה והסתבר נוסע אותו

אותן... להבריח כדי

מסריח... עסק
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חיפוש מפעל לקבוץ
בין שתי הקדנציות של ריכוז משק, הייתי חבר במועצה של כפר גלעדי. 

שאכן  המחצבה,  על  רק  כלכלית  לסמוך  יכולים  לא  שאנחנו  סברתי 

בה  העבודה  הצע  אך  המשק,  להתפתחות  עצומה  תרומה  לה  הייתה 

יכול היה להציע תעסוקה לאוכלוסייה מגוונת.  וגם לא  יציב  לא היה 

בכך  נחיתות  לנו  והייתה  בענף המחצבות,  רבה  בנוסף החלה תחרות 

שהיינו רחוקים מן המרכז. אי לכך הוחלט שאצא החוצה לחפש מפעל 

מתאים. 

אותי למי  והנחה  בוועד הפועל  לו קשרים  ביצחק שלו שהיו  נעזרתי 

הפלסטיק.  בתחום  רובן  לתעשייה,  רבות  הצעות  קיבלתי  לפנות. 

מפלסטיק  מגפיים  שמייצרת  איטלקית  חברה  שם  הייתה  השאר  בין 

להציע  ועשוי  בדיקה  שווה  שזה  הרגשה  לי  הייתה  ייחודית.  בשיטה 

מקומות עבודה גם לאנשים שלא יכלו לעבוד במחצבה ולאוכלוסייה 

פלסטיק  מוצרי  כמה  שהראתה  סטטיסטיקה  הייתה   בידי  מתבגרת. 

לנפש יש בארה"ב וכמה בארץ והבנתי שתעשיית הפלסטיק פה עדיין 

בחיתוליה. 

חלק  דיון.  והתקיים  במשק  המועצה  שולחן  על  כזה  מגף  הנחתי 

אמרתי  מחצבה..."  לנו  יש  מפעל?  עוד  צריך  "מי  אמרו:  מהחברים 

להם: "לא הלכתי לחפש מפעל באופן פרטי, אתם שלחתם 

אותי. ועכשיו בקשתי לדעת אם ההצעה מוצאת חן 

בעיניכם."  

הם הצביעו והחליטו שלא רוצים שום מפעל. קיבוץ 

דפנה לקחו את מפעל המגפיים, והתפרנסו ממנו 

יפה מאוד שנים רבות.

מפעל משקפים
גרישה, בהיותו מרכז משק ב-1975, ראה מפעל משקפיים בפתח תקווה, 

שהוצע למכירה. הוא פנה אלי וביקש שאסע לשם לראות את המפעל 

ואומר לו מה דעתי. נסעתי לשם עם רחל, הסתובבנו שם מספר שעות, 

בעבודת  מהצורך  המאתגרת,  מהעבודה  מהרעש,  טוב  לא  והתרשמתי 

כזה  שמפעל  גם  נוכחתי  ידנית.  גימור 

אופנה  ואנשי  אמנים  בו  שיהיו  מחייב 

לעצוב  המסגרות. המלצתי שלא לקנות 

אותו אך המועצה החליטה בעד.

לייצור  בגרמניה  ידע  קנינו  בהמשך 

תבניות  לתוך  בהזרקה  המסגרות 

מפלסטיק מיוחד וזה שיפר את האיכות 

על  מאוד  הקל  ואף  ההספק  ואת 

העובדים.

אבוקדו
כשעמוס לוין הציע להתחיל לגדל מטע אבוקדו, סמכתי מאוד על הידע 

שלו, ועל הבדיקות שנעשו, לבחירת השטח המתאים. הקצינו לכך 300 

דונם מאדמות הקיבוץ, בדרך לכפר יובל. אמנם מיד נשמעו קולותיהם 

של המהססים, החוששים שמא המיקום במדרון לא טוב, והאקלים איננו 

מתאים, אבל עמוס ואני הלכנו על כך במלוא התנופה. 

ואוויר  היות  ביבול.  לפגוע  עלול  קר,  אוויר  טרופי,  פרי  הוא  האבוקדו 

קר נוטה לרדת למקומות נמוכים, הסתבר שיש דווקא יתרון בשטח זה 

שכולו במדרון לכיוון הדרדר. הרוח הבאה ממערב, גורמת לאוויר הקר 

להתנקז לכיוון העמק, ולא להישאר בשטחי האבוקדו.

השטח היה מלא סלעים ואבנים ונדרשה עבודת סיקול רצינית. לאחר 

פינוי גושי האבן הגדולים התחלנו לחרוש את האדמה. היה חשוב לנו 

שהחריש יהיה עמוק, כ 50-60 ס"מ. לקחנו שני טרקטורים - האחד משך 

את השני בטור בשרשראות. נעזרנו בבולדוזרים של מחצבות עם רּוֶטר 

לפעולת העיזּוק - הוצאת אבני הבזלת הגדולות. 

כך בעיקשות הכשרנו את כל השטח ויישרנו אותו. אחר כך הדקנו את 

האדמה בשבילים, עם 'חיזרה' מהמחצבה, כדי לאפשר מעבר של כלים 

חקלאיים גם בחורף.

פרי  שפע  ומניבים  הניבו  ששתלנו  והעצים  התבדו  השחורות  רואי  כל 

יוצא מן הכלל באיכותו. המטע תרם וממשיך לתרום ליציבות הכלכלית 

של הקיבוץ. מחירו של האבוקדו בשוק גבוה אף יותר מתפוחים, ויש לו 

ביקוש רב גם בחו"ל. עץ האבוקדו דורש אחזקה פשוטה באופן יחסי. 

אנשי המטע התמקצעו, פיתחו זנים חדשים, אפשר לומר שהענף הזה 

שהקמנו בשנים 1975-1977 הצדיק את עצמו. 

רחל ואני מרבים לאכול אבוקדו, כי למדנו אצל דינה שמרצה על תזונה 

משובח  שמן  של  מקור  הוא  שהאבוקדו  הגליל"  "ותיקי  בבית  בריאה 

את  גם  לטחון  שחשוב  שמענו  ולאחרונה  בוויטמינים.  עשיר  גם  והוא 

הקליפה והפרי - כי שם עיקר הערכים התזונתיים שלו.

עמוס לוין בשטח האבוקדו

מגפי דפנה

ממשיכים לעצב משקפיים בכפר גלעדי
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בבנייה דחוף צורך לנו היה הראשונה, בפעם משק מרכז היותי בעת

שהתרחשה הגדולה האדמה רעידת לאחר מהצבא. החוזרים לבנים

(כינוי "המגרש" הקיימים על שהמבנים לנו היה ברור החמישים, בשנות

של מסיבות להריסה ראויים גלעדי) כפר של הדרום-מערבית לשכונה

הוכנו אלה בתים ביטחונית. של בנייה בתקן גם עומדים ואינם בטיחות,

.(1952) הקיבוצית הפילוג בתנועה בזמן שעברו מדפנה החברים עבור

היא היום - שלנו החיילים עבור מבנים כמה בניית יזמתי (1978) בהמשך

שירותים מהם, אחד שבכל שישה חדרים, מבנה בכל "השכונה". נקראת

יסודות היו לכולם למרפסת משותפת. יציאה  עם קטנה, מטבח ופינת

לענות כדי למעלה שני חדרים גם מיד מהם נבנו בשניים קומות. לשתי

מעט לא במבחן. שאף עמדה ירי, חסינת בנייה הייתה  זו הצרכים. על

הקיר על  לראות עדיין אפשר  הנפילות סימני את  באזור, נפלו פגזים 

המבנים. אחד של המערבי

"השכונה" נקראת כיום "המגרש"- על לצעירים יחידות בניית

עבור שונה, תכנית עם מבנים שני נבנו ,1977-1980 בשנים בנוסף, 

בניין מקומי. הבתים צוות על ידי הבנייה בוצעה רווקים וזוגות צעירים.

דירות אלו לסטודנטים, מושכרים ובעיקר תילם על עומדים האלה

יותר. מרווחות

שכונה, באותה הציבורי, השימוש בית את לחסל גם הכבוד לי היה

קטן. לא תברואתי מפגע שהיה

הציבורי השימוש בית

משגשג האבוקדו ענף

לצעירים בנייה

שמואליק

מהבתים שנבנו ושופצו
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במתנה מנוף
שביקר סבתי) אח של שכנא כלב, של אמי, (בן דוד בן מלצר, יונה

הגיע כך) על  (סיפרתי עשר בן  בהיותי  הראשונה בפעם  בארץ

המשק ומרכז ובעל משפחה, בוגר אשתו כשהייתי עם שני לביקור

בעיניו. היו חן מצאתי הרבה וכנראה איתו טיילתי בכפר גלעדי.

שראה ממה מאוד והוא התפלא על הקיבוץ רבות שיחות בינינו

למה מבין לא אני כסף מרוויח לא מכם אחד אף "אם ואמר:

לא "אני איתו לארה"ב. לבוא  אותי  שידל  הוא עובדים..." אתם

לאחר הנדסה". ללמוד רוצה שתלך רק לעבודה, אני אותך צריך

התרשמותו לעזוב. מתכוון לא שאני הבין הוא שיחות מספר

במתנה לי להעניק החליט והוא עצומה הייתה כאן שראה ממה

על מנוף שיהיה לי אפשר ואי קיבוץ חבר שאני אמרתי לו מנוף.

מעמד יחזיקו שאנשים מאמין שאינו ואמר, ויתר לא הוא שמי.

שמי... אותו על לרשום והתעקש פרטי, רכוש זמן ללא לאורך

מנמל הודעה קבלתי אחד  יום קצרה, מכתבים  חליפת לאחר

הודיעו כך "הכול כבר שולם", שלי. המנוף לקחת את לבוא חיפה

הסתבר ה"מתנה".  את  לקחת ונסעתי ברירה לי  הייתה לא  לי.

משוכלל ביותר כפולים, גלגלים ארבעה על נייד שמדובר במנוף

אחריי רדפו בונה" "סולל אנשי במחוזותינו. כמוהו נראה שלא

לירות. אלפי במאות ממני אותו לקנות ורצו

למחצבה. גלעדי לכפר אותו והבאתי לבקשתם נעניתי לא

וכשהיה משופרת, ליציבה הידראוליות ברגליים אותו שכללנו

בו. להשתמש ידעתי צריך,

1962 שמונה, בקרית צינור הנחת

שהתגלה הסרקופג בהוצאת המנוף

כפר גלעדי בגבעה הרומית על יד

העצמאות. ביום כאומגה המנוף

רחמן מאלבומי עמוס תמונות המנוף **

בפעולה המנוף

ובבנייה במחצבה מאוד לנו בכפר גלעדי, עזר רבות שנים עבד הזה המנוף

עושה שהיה עמוס רחמן בעיקר אותו הפעיל כסף למשק. הרבה והכניס

מפעל בהקמת שנים משלוש למעלה השתתף ביניהן חוץ. עבודות גם אתו

גרר הוא ימים, כמה שנמשכה לעבודה הוזמן כשעמוס הארצי. המוביל

הביתה. האוטו עם לחזור היום בסוף שיוכל כדי מכוניתו את המנוף עם

בעבודה מנוף
בארה"ב.  מלצר יונה של אלמנתו את ביקרנו ואני רחל  1975 בשנת

צילם שהוא  ההיסטורי הסרט של עותק ממנה קיבלנו ביקור באותו 

עת באותה תקשרה לא אלמנתו .1932 בשנת בביקורו הראשון בארץ

שלוש ולהפתעת מאוד התרגשה בואי על שמעה כאשר אך איש, עם

יד. לי והושיטה אותי זיהתה שלה המטפלות

שמואליק
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אבן חצבת בהר אם
קטנה. בכפר גלעדי מכונת חצץ הייתה מתקופת מלחמת העולם השנייה עוד

חצץ למכירה, ויצרה בדרך למטולה, המחצבה הקטנה באזור היא עמדה לרוב

שלה הגדולות המשימות אחת שונים. בנייה לאתרי הועברה פעם מדי אך

לבריטים וסייעה לצפת כשהובלה השנייה העולם מלחמת בתקופת הייתה

במקום. קרקעי צבאי תת בית חולים ארוכה בבניית תקופה במשך

מאזור אבנים הובלת היה עבודה, כמרכז בהם שעסקתי הדברים אחד

את שתי היטב כך ניצלנו הלל. בית למושב למשק, ממערב גבעת השוקת,

נחל חלוקי - מביאים זיפזיף היינו משם בחזרה שהיו לנו. והשופל המשאיות

סיפרתי). כבר (עליהם במשק למבצעים

בשנים  - 34 כבן בהיותי

דרכי  בתחילת - 1956-7

מרכזי תפקיד כבעל

אחד אלי בא  במשק,

הייתי אתו  החברים 

שיינקמן, גרישה מיודד,

בחו"ל, משליחות שחזר

אצל "הייתי לי: ואמר 

והוא העבודה סדרן

אליך". אותי שלח

אותי שאל  גרישה 

שהוא רוצה אני במה

היה גרישה יתעסק.

אשר פעלים רב איש

משק. מרכז גם בעבר שימש

באירופה, שונים קשרים במקומות יצר הרבה לחו"ל, נסע ב' עליה במסגרת

הצעיר, שאני בקשתו לכן ועשייה. ארגון יכולת בעל ביותר, רציני איש

וכיוון זאת, מבוכה מסוימת... שקלתי גרמה לי שהוא יעשה כדאי מה אחליט

להכנסה גדולה פוטנציאל בכך וראיתי במשאיות האבן בהובלת שעסקנו אז

את נתן גרישה ענף. מכך ולעשות  לידיים זה את  לקחת לו הצעתי יותר,

יצאה לדרך. הסכמתו והמחצבה

1965 שיינקמן, גרישה

שמואליק של נכד רז, יובל - ציור

גדלים לפי אותם שמפרידה לאבנים, מכנית ממיינת במסגרייה בנינו

לגדלים החצץ למיון טוב אמצעי עדיין לנו היה לא שיפועי. מדרון על

שליד הסתבר ירושלים, בקשה שאסע לכיוון ובפיו בא גרישה השונים.

למכור לנו מוכנים היו שהייתה מושבתת, והם מחצבה יש מושב שורש

בכוחות משם  אותה ניקח בתנאי שאנחנו והכבדה, הגדולה הנפה  את

את מראש ולתכנן המקום תנאי את לראות כדי לשורש נסעתי עצמנו.

שראיתי, בעקבות מה ומסובך. מורכב שהיה הפירוק וההעמסה מבצע

למשיכה. וכבל גלגלת וכן לנתק, שניתן טריילר עם משאית ארגנתי

מיריק, שלי, הבת וגם עבודה, רכז אז שהיה גורדין, סמי אלי הצטרף

הנסיעה את היטב וזוכרת הזדמנות, בכל איתי לנסוע שאהבה

התחלתי כך אחר לנפה, מתחת הטריילר את העמדתי הזאת.

למי מתאימה שאינה הגלגלת, מלאכה את מעליה להרכיב

למשוך למעלה כדי החבל עם עליתי גבהים... לו פחד שיש

יותר אותה שהעליתי ככל  הכבל, עם  הכבדה הגלגלת את

וסייע גורדין סמי עמד מתחת יותר. כבדה הייתה היא גבוה

היא הרגשתי שמרוב כובד מסוים במשיכת החבל, בשלב לי

ובמאמץ שיזוז, לו צעקתי עליו, ולפול מידי להשמט עלולה

לעצור המאמץ מן כתוצאה לנפה.  אותה קשרתי עילאי

הנפה את קשרנו "שבר". בקע לעצמי גרמתי הגלגלת, את

מאוזנת. בצורה אותה להרים  כדי מקומות  בשני הכבל עם

מן שהתרתי  המשאית)  של הקדמי (החלק "הסוס"  ועם 

לאט, התקדמתי האחורי של המשאית), (החלק ה"טריילר"

מן המסבים. אותה לשחרר ויכולנו מעט, שהנפה הורמה כך

לרדת לה שגרם מה ה"סוס" אחורה, נסעתי עם שוחררה, שהיא לאחר

הגלגלת ונסענו את אז שחררנו בתוך הטריילר. הונחה עד שהנפה לאט,

כפר גלעדי. הנפה למחצבות עם

שהצלחנו להעביר להאמין התקשה הוא חוזרים, אותנו כשגרישה ראה

ומסבך מייקר שהיה מנוף, עזרת וללא הנפה, את ובהצלחה במהירות

הנפה של והתקנתה בהצבתה עסק מהמסגרייה נחמן דן ההעברה. את

את למיין אפשרה היא לעבודה ומשנכנסה במקום, שנבנה הבסיס על

לכבישים. ואספלט בטונים בייצור ולהתחיל שונות, לגדלים החצץ

ונפה למחצבה ממיינת מכנית

וגדי שמואליק - שרטוט
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נסיעה עם גרישה
הראשונים גרישה בשלבים הליווי של תוך כדי במחצבות נרכש שלי הידע

של ולפני הקמתה השוק, צרכי בחומר לפי והטיפול העיסוק בחציבה של

אחד לנסוע לי יום הציע כאשר אותי הפתיע המחצבה הגדולה. גרישה

התלבטתי, גדולות. של מחצבות ולהתרשם מהתפעול לראות לחו"ל, אתו

בו, הסכמתי. האמון מלוא והיה לי היו טובים ביננו כיוון שהיחסים אך

הידראולי לריסוק אבנים שהיה פטיש שאראה הוא רצה הגענו לפריז שם

המלון בבית בבוקר פגישה הכלי של הסוכן עם קבענו בשוק. חדש

לא .11:00 ב-  הגיע הוא  8:00 ב- ובמקום איחר הסוכן התאכסנו. בו

במלחמה... הפסידה  צרפת למה מבין אני  "עכשיו והערתי: התאפקתי

אפשר אי ככה שעות, בשלוש אחרת ואתה מסוימת שעה על סיכמנו

במלחמה...  הפסידה בכלל לא וטען שצרפת מעט נעלב לנצח..." הבחור

טובה הכי למסעדה אותנו לקחת והתעקש הפטיש את לנו הראה הוא

בסופו אך טעימה. הייתה במקומה (היינו רעבים) וגם הארוחה בסביבה,

קנינו אצלו... לא את הפטיש-ההידראולי, דבר של

להכנת מכונות שמייצר "אלפלדר", של החרושת בית את ראינו בגרמניה,

קיבל הוא בארץ. שלהם הבלעדיים  לסוכנים נתמננו  שלימים אספלט,

היה המסע, הוא של הזה לחלק הצטרף נוי אפרא מאוד. פנינו יפה את

וכשמדי פעם בשפתו, בעל החברה עם בגרמניה, ודיבר עיירה יליד אותה

ביידיש. השלמתי מילה, לו חסרה

תעשיית את חווינו ובדרך מכונית, עם יומיים במשך לוינה נסענו מגרמניה,

על מסתובבת אכלנו במסעדה בוינה הגרמנית. הבירה  ותרבות הבירה

מברית העלייה בענייני לטיפול בוינה השהות את ניצל גרישה מגדל.

סלים אתם נושאים כשהם הרכבת בתחנת עולים פגשנו המועצות.

תשובה קבלתי  אותם, בודק לא אחד שאף זה איך לשאלתי כבדים. 

לפשפש סולדים והפקידים מסריחים, ושום בצל הסל על שמים שהם

מטומטמים הרוסים שהיהודים חושבים "הם הוסיף: גרישה בסירחון.

אבל צוחק ישראל. לארץ בדרך שנרקבים ושום בצל עם לסחוב סלים

את מבריחים הם הריח  ובחסות  הסלים בתוך כי  - אחרון  שצוחק מי

חסכונותיהם..."

עליית יהודי רוסיה לאירופה ושמואליק בנסיעה גרישה

מ"סוודלה", טולֶקה הנס מימין: לאירופה. שיינקמן גרישה עם בנסיעה

גלעדי כפר עם בקשר רבות שנים שעמדה שבדית מגרסות יצרנית
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המוזאיקה מפעל הקמת
מאתגרת הייתה המוזאיקה  מפעל  של ההקמה

לפתור. עלינו שהיה בעיות הזמן כל והציבה מאוד,

נדרשנו אבל בתחום, מהנדסים עם שעבדנו כמובן

אחרות ופעמים לחסוך, כדי לעיתים הרבה, לאלתר

הפתרון, היה את אפשרות לקנות הייתה מפני שלא

אותו. להמציא צריך

הכבד התוף את להעלות  צריך כשהיה  לדוגמא:

הגולמי החומר את לייבש שנועד טונות) (כמה

המבנה, מעל של שנייה לקומה לגדלים, לפני המיון

הייתה שעלותו ענק להזמין מנוף יכולנו לממיינת,

וכך בכוחות עצמנו. לנסות העדפנו מאוד, אך גדולה

שהוצבו, רכבת ופסי גלגלת שלנו, המנוף בעזרת

הכבד והתוף במשימה הצלחנו אלתורים, כמה ועוד

שעשינו החשמליים והסידורים התוף, איזון הועלה.

הם פעולתו באופן המרבי, כדי שיעשה את למעלה,

סיפור נוסף.

שלא כדי אפרט לא אך רבים אלתורים עוד היו

הקוראים. את להלאות

וגדי שמואליק - שרטוט

של מרכזי לענף הייתה ובהדרגה השתכללה, המחצבה השנים במהלך

ולתוצרת מפעל לבטון לחצץ, היה העיקרי הביקוש גלעדי. קיבוץ כפר

האספלט שלנו.

עם  בעיה לנו הייתה אך במחצבה,  משמעותי  שדרוג ביצענו ב-1969 

המגרסה לעמוד מיועדת שהייתה היכן  בדיוק ממוקם שהיה מעיין

כיון בעזרת צינור. מטרים, בכמה משם אותו להסיט והיה צריך הגדולה,

והמשכנו בשבת אותה ביצענו ודחופה, מורכבת רבה, עבודה הייתה שזו

האוטוגן, מכשיר עם תאונה לי הייתה העבודה כדי תוך תוך הלילה. אל

הגז בלון את הציב  איתי שהיה הבחור המים. צינור לחיתוך  שנועד

ולפטריית גז במקום נוזל ממנו שיצא לכך שגרמה קשה טעות הפוך,

מיד וקפצתי המעיין להסטת שעשינו החפירה אותי הצילה עצומה. אש

מפני האש. מחסה לי משמשת שם שחנה המנוף של לתוכה כשהכף

עזרה הזעיק  איתי שהיה והבחור אסיפה התקיימה ערב באותו 

בצפת. הייתי ושבועיים קשה באופן נכוו ידיי כפות שתי ואמבולנס.

הפיזיוטרפיסטית האחות עד היום. כפות ידיי על נראים הכוויות סימני

הידיים, את ולסגור לפתוח חייב "אתה לי אמרה בי, שטיפלה הקנדית

אחרת לא יהיו ומדמם, נורא כואב זה אם אפילו ולקפל את האצבעות,

כי  - איתה פעולה בירה ושוקולד ומשתף קונה בקבוק ידיים". הייתי לך

צודקת. שהיא הבנתי

הידיים כפות את שרפתי

הידיים, כפות שנשרפו לאחר - החולים בית בחצר רחל עם

זייל ויעקב שפורן (גלעדי) הדסה מבקרים:

הכי שאותי הדברים אחד גלעדי: גדעון

כל היה ששמואליק עשה את הדהימו 

ובלי משרד, ללא המחצבות פרויקט

כאלה! אין דברים כבוד - גינוני

התקין הוא שלו, הישן סטיישן באוטו

וזה בעצם לתיקים, מעץ מאחור סידור

הייעול. משרדו - שיא כל היה
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הטובה לבנה  אבן מצאנו עמיעד, יד על שפתחנו נוספת במחצבה 

(חברת צבע  לתעשיות  נחוצה האבקה נקייה. די לא אבל  לאבקה, 

והיא ונייר, פלסטיק לתעשיית וגם שלנו) לקוח הייתה "טמבור"

נע, סרט סביב אנשים להושיב נאלצנו ואחידה. לבנה להיות חייבת

שזה לא וטענתי סברתי ראויים. הלא החלקים את החוצה כדי למיין

ובהמשך הטכני האגף את אז שניהל ענבר, שמיר עם בדיון משתלם.

מהנגב נקי חומר משאיות בשתי להביא לנסות החלטנו המחצבות, את

נפתרה. הבעיה ואכן כאן. אותו ולגרוס

המחצבה של  ההקמה את ניהלתי המפעלים.  את הרחבנו בהדרגה, 

נדרשה שם הגולן),  ברמת מקום של (שם בנפח הגולן, ברמת  שלנו

לחצץ, שישמש שכבה בזלת לגרוס היה הרעיון הרבה עבודת מסגרות.

ונעשה מהר  משתפשף שאינו הוא יתרונו כבישים. בסלילת עליונה 

גם שם בנינו הרכב. לכלי יותר טובה עצירה מבטיח הוא ובכך חלק,

לבטון. מתקן

הקמנו אלקטרוני,  החשמלי בצד - וגדעון שמיר חן, בני עם  יחד

מאוחר טבעי. חצץ היה שם הירדן, שבבקעת בפצאל נוספת מחצבה

עובר הייתי  אביב, בתל  מחצבות עבור לעבודה שלי  בנסיעות יותר, 

המחצבה. הקמת בהשלמת לסייע לי התאפשר וכך הבקעה, דרך

המחצבה מתרחבת לאתרים נוספים

הצטרפתי, מהנסיעות לחלק רחל:
מדבריים בר פרחי לראות וזכיתי

הקשת. צבעי בכל דרדר ובעיקר

בעזרת נסעה רחל (200 הולדת  יום חגגה  (כשאמריקה  ב-1975 

כשהגיעה הרבים. וקרוביה נכדיה אצל בארה"ב לביקור המשק

טלפון אלי הגיע ימים, לבד, וכעבור כמה הגיעה מדוע שאלו לשם,

לארה"ב. עבורי טיסה כרטיס שם שמחכה בת"א, נסיעות ממשרד

לקבל עלי ממי שאלתי בשביתה... אז שהיה המשק, למזכיר באתי

ונוסע. קם הייתי הוא השיב: עושה במקומי? היה הוא ומה רשות?

וביקשתי טלפנתי לאחותי הדסה, לי דולר. לא היה הכרטיס מלבד

קבלתי. וכמובן כספית הלוואה

ולבקר וילדיו, רנה יואב אצל לבקר ולי לרחל הזדמנות נוצרה כך

אותה על (נספר ארה"ב ברחבי שלנו הרבים המשפחה קרובי אצל

הטיולים). בפרק המשפחה, בספר בהרחבה נסיעה

אמרתי שיש חברים, לוועדת פניתי למשק, חזרנו ואני כאשר רחל

חצי רק לי החליטו שמאשרים הם שעלי להחזיר, לאחותי חוב לי

כולו. הסכום על כך, אני מוותר שאם אמרתי מהסכום.

לארה"ב נסיעה

הברית ספליט - בארצות גלידה - בננה אוכלים

דרדר מצוי

פרחים גדל דרדר

דרדר נמוך

אביבי דרדר

קפח דרדר

דרדר כחול
המדבר דרדר
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עבודתי שהפסקתי את כך כדי עד חברים ועדת מהחלטת פגוע מאוד הייתי

לנצל החלטתי ידיים, בחיבוק לישיבה  בנוי הייתי  שלא כיוון אך הרגילה.

חלום בקיבוץ, הספורט ענפי ועידוד לשיפור מבנים לבניית ההזדמנות את

נרתמו נוספים  וחברים שיינקמן גרישה רב. זמן טיפחנו ואני זייל שיענקל 

נעשתה בהתנדבות. הזאת הבנייה בהתלהבות. כל

מפה כספים ואספנו ב-1971, עמותת ַגלֵעד הקמנו השקיע. כמעט ולא המשק

העניין. לצורך ומשם

אחר ,(1955) הבריכה בבניית המשכנו ,(1946) הספורט בבניית אולם התחלנו

,(1971-2) הצגות לאולם ציפורי"  "בית הקודם  הספורט אולם  בהסבת כך

לעניין ניסינו שחייה, בריכת לבנות כשעמדנו וטניס. כדורגל במגרש ו'קינחנו'

להשקיע. מעוניינים היו לא הם אך שותפים, להיות המרגוע בית את

עמוד כל פריקאסט, החדש, הזמנו ורכשנו עמודי בטון הספורט אולם עבור

העמדתי  בבנייה, אתו עזר מאוד שקבלתי מארה"ב גובהו. המנוף 5-6 מטר

שלנו. המלאכה בבית בנינו הגג קונסטרוקציית את העמודים. את

ציבור מבני הקמת

העמודים אחד הספורט - העמדת אולם בניית

לאולם ציפורי המשופץ, הפך בית

תוכנן האולם כל וסרטים. הצגות

הקל גם וזה שנהוג, כפי בשיפוע

והשטיפה הניקיון  מלאכת  על

חלל מתחתיו  יצר  השיפוע  שלו. 

שהיו חדרים, לבניית שניצלנו

הם והיום לשחקנים, מיועדים

שלומדים לסטודנטים מושכרים

בתל-חי.

בעל שהוא ההצגות, באולם

מופעים הועלו מצוינת, אקוסטיקה

מקומיות להקות  של  רבים,

קונצרטים. וגם אורחים, ואומנים

סרטים שבוע מדי הוקרנו כמובן

הרב לצערי ומבוגרים. לילדים

מושבת. הוא שנים כבר

הבנייה עירית ואהרון - מלווים את רחל

השלט קובעים את שמואליק וזייל

הארץ אלופת את מאמן זייל

מכפר-גלעדי אבלס רותי
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המכשירים, התעמלות של הזוהר בימי גלעדי כפר את שימש הספורט אולם

אסטרחן, ונחמה אבלס, רותי גלעדי, מכפר הארץ אלופות שתי שהוציאה

קלטי. אגנס  האולימפית האלופה ע"י ואומנו  זייל יענקלה על-ידי שטופחו 

של "גליל הכדורסל נבחרת היה אולם הבית של הוא יותר בתקופה מאוחרת

תפארתה. בימי עליון"

הזמנו קרח. על סקי  מגרש עם סגור, מבנה גלעדי בכפר להקים  גם תכננו

במשק דודים). בני שלנו ההורים הראל, ציפקה של אח היה (המהנדס תכניות

את הגשימו המטולאים בהמשך נפלה. והתוכנית אמצעים שאין טענו התנגדו,

היום. עד ופרנסה משיכה מוקד מהווה אשר הזה, הרעיון

היום בכך  נזכר כשאני 

זה כל שאת מאמין אינני

עצמנו, בכוחות עשינו

שחלק כך על מצטער וגם

ולא הוזנח שבנינו  ממה

בשימוש. נמצא

מקווה אני זאת, עם

האלו שהבניינים ומאמין

וישובו ישופצו עוד

ראשונה סנונית לפעול.

המוזיקה מרכז  היא

בז, אופיר של הנהדר

של בפואיה שמשתמש

ההצגות. אולם

היו ולי זייל ליענקל

מותו אך תכניות, עוד

אותן. קטע הפתאומי

באותה בהתעמלות. קבוצות והדריך לספורט, מורה היה זייל יענקל

הייתה בשבוע פעמים כמה ספורטיביים. להיות רצו כולם תקופה

ראשונים) (בבית א'  האוכל בחדר התעמלות לשעורי  התארגנות

האוכל שולחנות את שמוקלר. ואברשה זייל יענקל של בהדרכתם

בווים וחובר הרצפה על נפרש גדול בד הצידה. פינו והספסלים

על הרצפה. יחפים ידרכו לא שהמתעמלים לקירות, כדי

חוש בעל אדם יצירתי היה גם זייל, יענקל

הוא דופן. יוצאת כפיים ותבונת אומנותי,

מוט קורה, - בעצמו הספורט מכשירי את בנה

ועוד. לגובה קפיצה

קצת אותו לימדתי  ואני סקרן היה  בנוסף

זמן רב והוא עבר לא עץ. לעבוד על מחרטת

היום עד מהם  שניים יפים, עץ פסלי  יצר

בביתי.

הברכה שפת ושמואליק על רחל

האוכל בחדר התעמלות שעור

זייל יענקל בהדרכת

- לאומית ליגה - כדורסל משחק

באולם הספורט שנבנה

זייל יענקל מיצירות

גדעון גלעדי של מאמר ציטוט מתוך

בריכת השחיה רקע על מצטלמת משפחת רבינוביץ

זייל יענקל
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ו' שיכון
וביקש משק  כמרכז  שיינקמן  גרישה  אלי  הגיע  ,1968-9 בשנת

תקופה. אותה של  הצעירות למשפחות ו' שיכון ואבנה  שאתכנן

התחלתי חדרים וסלון. שני תכיל דירה שכל גרישה היה של התנאי

אפשרי,  בלתי זה 32 מ"ר, המותר, שבשטח הדירה ואמרתי לו לתכנן,

המדרגות שחדר כיון קטן.  והסלון כוכים ממש  יהיו החדרים כי

החוצה. המדרגות את הוצאתי ראשון דבר הדירה, בשטח נחשב

אחת  תכניות. שתי הכנתי מ"ר.  3 מ יותר דירה, לכל הוספנו בכך

היה למזלנו בפועל. הבנייה בשביל ושנייה אישור, לקבל בשביל

עשה שלא הבניה, בפיקוח על משפחה רחל, קרוב של אימא ליטה,

חדרים עם שני יותר מרווחות, דירות ניבנו בשיכון ו' עניין. ואכן מזה

שינה וסלון. גדולים -

רכז היותי בתקופת גם כמו המשק, ריכוז של השנייה בתקופה גם

חדרי של  הבנייה במפעל  והמשכתי בבנייה הרבה  עסקתי בניין 

ברווח גמר הקיבוץ - המשק ריכוז  של  הקדנציות בשתי ביטחון.

למחוק חובות הסכימו לא כי ל"בעיה"... גרם שאפילו כלכלי. מה

לכם אין הייתה: כשהטענה - הקיבוצים)  (במשבר  גלעדי לכפר

חובות! מספיק

ב' אוכל חדר
של ב' אוכל חדר  בניית  לקראת

של תחרות  על הוכרז גלעדי, כפר 

מעורבת הייתה בהקמה ארכיטקטים.

איתי, אברהם שלנו,  הבנייה  קבוצת

הפנים, בתכנון (זלצר). ושימק דונדה,

שיישמתי. ייעול הצעות כמה היו

האוכל חדר בין קיר פתחנו לדוגמא,

להוריד יוכלו שהחברים כך למטבח,

בעיות ופתרתי למטבח, ישירות כלים,

הכלים. רחיצת למערך בקשר שונות

שנדמה נוסף סידור  במטבח  עשיתי

קרונית בניתי  קיים.  עדיין  שהוא  לי

שהגיעו מצרכים מעלה שהייתה

החניה מן מסילה על ונוסעת במשאית,

הייתה מעלית אותה המטבח. לתוך

ועם המסילה, לעצור על מסוגלת גם

התרבות, בית רקע על שמואליק

הבא האוכל הקמת חדר עם שנהרס
הדרו במלוא האוכל חדר

בנין רכז - שמואליק

וגדי שמואליק - שרטוט

חדר רצפת על  הסימון

על להקל שנועד האוכל

השולחנות. סידור

המעלית שפיתחתי מורכב סידור

המרתף לעבר כיוון, משנה גם הייתה

ומעלה מורידה כמזווה,  ששימש

מצרכים. משם

הסתבר האוכל, חדר של הבנייה לאחר

הקבוע, למקומם השולחנות שהחזרת

אירועים או רצפה, שטיפת בתום

השולחנות, של אחר סידור שדרשו

קדחתי כן על מאתגרת. מאוד הייתה

הרצפה על רבות בנקודות חורים

שסימנו נחושת, של קלינים ונעצתי

את להציב בדיוק היכן לעובדים

עד אותם לראות אפשר  השולחנות.

החדשה המזכירות ברצפת היום,

מבנה. אותו בתוך שנמצאת

בנה,  swivel ששמואליק ה"סביבל"

המסילה, על  הקרונית את  כיוון

המכולת למחסן או למרתף למטבח
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חדר אוכל חדש

וגדעון זמנית, בטחון) בו (אחראי ומא"ז מרכז המשק היותי בתקופת

ופגזים. קטיושות מטר תחת קרובות לעיתים היינו מזכיר, גלעדי

ב', הקיים, חדר-אוכל האוכל שחדר העובדה מן הוטרדתי מאוד כמא"ז

כוונו לקריית אמנם רובן מפני הפגזות, אשר יושביו על יוכל להגן לא

פה. ינחתו שחלק מהן להניח סביר והיה עברו מעלינו אך שמונה,

חדר בניית לקידום התקציבים ולהשגת לתכנון רב מאמץ הקדשתי

אישורים קבלת  הבטחוני, הנושא בכל טיפלתי וממוגן. חדש  אוכל

מימון חיפוש והסכמות,

העתידי. האוכל חדר ותכנון

החלה האוכל  חדר בניית 

בתפקיד מחליפי בתקופת

.1984 ב- ונחנך

שיגר הביטחון משרד

שלושה ובה משלחת

מהנדסים,שהשתכנעושלא

של להשקיע במיגונו כדאי

שגם מה הקיים, אוכל חדר

וחייבים מאוד, אותו יקטין

מבנה חדש. חשוב להקים 

עשוי בנין של מראה לו שיש  ב',  האוכל שחדר להבהיר

החלונות ריבוי אבן. בצורת המסותתים מבלוקים בנוי בעצם מאבן,

בטיחותי. אינו הוא גם והדלתות

לאגף למשרדים בירושלים, הגעתי חדש אוכל לבנות חדר ההמלצה עם

(לא רבינוביץ המחלקה למנהל ההתיישבותי, במגזר בנייה על שממונה

נתנו והם רבות) לנו  שסייע  במינו,  מיוחד  אדם  אבל  משפחה, קרוב

מהמדינה. כתמיכה וחלקו בא שלנו היה מרבית הכסף לבנייה. אישור

האוכל חדר כדוגמת תכנית הצעת לנו הכינו התק"ם של תכנון בא.ב.

ולא חן מצא לא הוא בעיניי למוצלח. שנחשב מאוחד, חיים בגבעת

פגם זה ולדעתי האוכל, חדר בתוך עמודים היו שלנו. לצרכים התאים

על בנוי היה הוא יותר, ובעייתי הקהילה. של תרבותי כמרכז בתפקודו

היה ובעיקר לי שימושי, נראה שלא מתחת ויצר חלל גבוהים, עמודים

שלנו. הביטחוני באזור למצב מתאים שאינו שזהו תכנון לי ברור

בנוי על אקסלרוד, ארנונה האדריכלית ע"י שתוכנן החדש חדר האוכל

ומאובזר, גדול  מקלט

להגיע ניתן אליו

ישירות הצורך בשעת

גג חדר מחדר האוכל.

עבה בטון בנוי האוכל

שכבת מעליו אשר

מאיסכורית, פיצוץ

להפעיל שמטרתה

לפני הרקטה נפץ את

הבטון. לגג שיגיע

בבניין החלונות כל

ממוקמים גבוה יחסית,

רסיסים. פגיעת למנוע כדי

עמודים. התקרה שלו כלל בו אין ייחודיים. ומראה לחדר האוכל מבנה

לחדר בניגוד מאוד טובה אקוסטיקה שמשיגות עץ פירמידות משובצת

שיש ערד כהה עשוי האוכל. הריצוף עצום בשעת רעש היה אוכל ב', שם

השולחנות. סידור בשעת לאוריינטציה המסייעים ריצוף פסי עם ויפה,

מעוררות והתוצאות ומאתגר מאוד, היה מורכב הזה האוכל חדר תכנון

כיום. גם סיפוק

הראשון לסדר ערוך החדש האוכל חדר התרבות בית על רקע החדש, האוכל לחדר מגילת היסוד הטמנת טקס

להרוס שנאלצו

בבנייה החדש האוכל חדר
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כלכלי. יתרון בעל חברתי מבנה בקיבוץ רואה אני

לקופת ומכניס שכל חבר עושה העבודה מלבד כי

דבר מפעלים וענפים, מקים הקיבוץ עצמו המשק,

הקיבוץ כלכלת ובכך ליזום, בודד לאדם שקשה

גדלה. חבר כאילו כל של נתרמת, וההכנסה כולו

כישרונות לאנשים בעלי הקיבוץ מאפשר במקביל,

ולהרגיש יכולתם ככל ולתרום להתפתח - וידע

מסופקים.

ערך העבודה לפי מרוויח לקיבוץ, שחי מחוץ אדם

ומשפחתו פרנסתו מובטל הוא ואם עושה, שהוא

מובטחת יותר היחיד כלכלת מובטחת. לגמרי לא

להתפרנס יכולתו את מאבד אדם אם כי בקיבוץ,

בטחון רשת מהווה הקיבוץ אחרת, או זו מסיבה

משפחתו. ועבור עבורו

וענפים, מפעלים כמה בקיבוץ שיהיו חשוב לדעתי

ענפים יש בשפל, נמצא אחד ענף או מפעל אם כי

שמאזנים. אחרים ומפעלים

של הקיבוץ היתרון הכלכלי
הציפור ממעוף כפר-גלעדי

שלוש סיכום גם להציג  זו  רשימה  נועדה  השאר בין
גם בפועל, ביצועים גם היוצאת, במזכירות עבודתי שנות

והעשוי. בין הרצוי התלבטויות
בדרך כי לציין, לי מאפשר המזכירות עבודת עם הדל נסיוני
בינינו ושררה טובה  משותפת עבודה כאן  נעשתה כלל
אישית יש, ותמיד - לשפר מקום שיש ספק, לי אין הבנה.
- טובה צוות עבודת שתוקם, מזכירות לכל מאחל הנני -

המידה. באותה לפחות
בשטח יציבות חוסר וגעש, רעש של במצב לעבודה נכנסנו
כל את לייצב  כמטרה לנו שמנו כאחד. והחברתי הכלכלי 
אישית. לי הציפיות, שהיו כמידת לא הושג, אם הדבר אלה.
קטנה לא מבוכה שהביא המהפך, אותנו תפס הכלכלי בשטח
והשלכותיו כלכליות תפיסות שינה כולו, הלאומי במשק
כל עם ומחשבת-יתר צמצום בלחץ, כרוכות החברתיות

חברתית. הוצאה או השקעה
והשנה השנים, שלוש את סוקרים אנו כאשר - זאת ובכל
במערכת קפאון חל  שלא לקבוע, ניתן בתוכן,  החולפת

בו. רק ולא - בקיבוצנו היצרני החלק של הפיתוח

המשק שלוש שנות ריכוז סיכום
הגבעה", 1980  "על רבינוביץ,  שמואל

בנספחים) המלא (הסיכום

לצדו צעיר  כמזכיר גלעדי: גדעון 

למדתי המשק, מרכז שמואליק של

לטפל השאר כיצד מאוד, בין הרבה

וחברתיות. אישיות בבעיות

שמואליק
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לצבא.  בהול באופן גויסתי - 1956 שנת במלחמת סיני -

כנען, בהר האזור של הראשית במפקדה להתייצב עלי היה

ותחמושת,  אינצ'  3 מרגמות בשתי וצוידתי חוילתי שם

מפקד להיות ומוניתי  סמל  הייתי ג'יפים.  בשני  שהובלו

(בין כביש מוטילה של תל נסענו לשטח יחידת המרגמות.

בגולן. עם הסורים, שישבו נערך קרב והירדן) בו עמיעד

טבריה. לרשותנו קבוצת סבלים מ"אגד" הייתה

את כן על להתחפרות, מאוד וקשה סלעי היה השטח

הסגן שם. חסרו שלא מקומיים מסלעים בנינו העמדות

מספר באוהלים שם גרנו השחר. מאיילת היה שלי

את העבירו הסבלים כלום. עשינו לא ובעצם שבועות

כי עובד, לכל משוועים שבקיבוץ ידעתי בקלפים. הזמן

חמישה לו שיש מי שכל הוראה כשיצאה גויסו. רבים

יותר. לי שיש ואמרתי ניגשתי ישוחרר, ומעלה ילדים

שכמובן להוכחה, מסמכים  וביקשו  לי  להאמין התקשו

את ולהזמין לא אפשרו לי להגיע לטלפון גם בידי, היו לא

המשק. במזכירות שמורה שהייתה הניירת

שרוך היה וביניהם קבוצת קצינים שם עברה הימים באחד

בביטחון שעסק הורביץ, אורי  של  אח הורביץ, (ישראל)

יחזור שכאשר  וביקשתי הבעיה, את לו הסברתי אזורי. 

עם וידבר גלעדי לכפר יתקשר גר, הוא שם לחולתא,

ויאמר גרישה, המשק עם מרכז או רובקה, המשק מזכיר

להשתחרר הנכונים, אוכל המסמכים יגיעו עם שאם להם

בבוקר, למחרת מוקדם בקיבוץ. במצוקת העובדים ולעזור

לראש זה  עם ניגשתי  הניירות. עם בג'יפ שניהם  הגיעו 

למשק. איתם וחזרתי במקום שוחררתי למפקדה, פינה

יואב, דבורלה, :1956 שנת עד שנולדו הילדים עם ורחל שמואליק עקיבא, סבא

ורותי גדי דידי, איתן, מיריק, אורי,

מוטילה סיני - תל מבצע

לילדים. כנראה גם התגעגע הוא רחל:

אותי. שישחררו לשכנע קשה הזאת הסיבה עם אבל נכון, זה שמואליק:

מהתותח נפילה
בעיקר היינו בסיני, שבוע של חברים  לטיול  יצאנו סיני, מבצע אחרי

שלושה שכרנו  גלעדי. וכפר הגושרים מנרה, קיבוצים: משלושה גברים, 

אוכל ציוד, שמנו בטריילרים טריילר. חיברנו אחד ולכל ארוכים, ג'יפים

כל סביב נסענו  בסיני  במדבר.  דלק תחנות היו לא  כי הדרך,  לכל  ודלק

בדרום מראס-נצרני מאוד. ונהניתי  הג'יפים  באחד  נהגתי אני האי, חצי

אחד של דלק משאבת  מסוים  ובשלב אילת, לכיוון צפונה  עלינו  סיני,

סידור עשיתי התאימה. לא להחלפה, שהבאנו וזאת התקלקלה, המנועים

לפי הדלק זרם מכסה המנוע, וממנו מאולתר, שקשרנו על דלק מיכל עם

עבד עד הזה הסידור בפה.  אותו  השלובים, אחרי ששאבתי הכלים חוק 

המסע. סוף

שם שאולי היה וישן, ענק תותח ימי על יד עצרנו נצרני, בסביבות ראס

שאת כך כדי עד גדול הוא לחוף הסעודי. מכוון והיה התורכים, מתקופת

הקנה בסיס

בחלק שלו,

מתרחש שבו

אי הפיצוץ,

להקיף אפשר

הידיים. בשתי

לרדת כשרציתי הצלחתי, אך לעלות עליו. חייב להצטלם שאני החלטתי

נפלתי קוטרו,  בשל בו, להיאחז הצלחתי לא העבה, הקנה בגלישה על

כדי לאילת, בדחיפות אותי להסיע רצו החבר'ה צלע. ושברתי הגב על

את איתם לסיים התעקשתי קודם אך הסכמתי לטוס, הביתה. שאטוס

על ויתרתי בצער בצלעות. אפשר לגבס שבר אי שממילא ידעתי הטיול.

בג'יפ. הנהיגה

התותח בראס נצרני
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בטחון
מרגמות סמלי קורס

מרגמות שתי במשק  לנו  היו צה"ל. מטעם מרגמות סמלי  לקורס  יצאתי

ידעתי ובהן ממלחמותיהם) (שלל האוסטרליים החיילים פה שהותירו צרפתיות

והן שיכון ט' עכשיו שנמצא במקום עגולה, עמדה סידרנו להשתמש. למרגמות

העצמאות  יום את  חגגנו בקורס בשנה שהייתי 360 מעלות. על לשלוט יכלו

יד על דורה מחנה המרכזיות.  בערים  צעד הצבא  השאר בין  למדינה. השני

להרשים כדי בנתניה. במצעד שובץ להשתתף שלי, הקורס התקיים שם נתניה,

קנה בסיס,  המרגמה: של שונים חלקים במצעד לשאת הקורס לחיילי נתנו 

ודורגל.

לי נאמר לאפסנאות, הגעתי  כאשר אך  הכבד,  הקנה את  לקחת אמור הייתי

לי והביאו הסכימו, לא אך לשמירה, במחנה להישאר הצעתי נלקח. כבר שהוא

כמעט הכבד הקנה עם שצועד שמי ראיתי אתו. לצעוד ראשונה, עזרה של תיק

שנתחלף. כדי את המצעד לא הסכים לעצור אבל המפקד מהרגליים, נופל

הפתעה בקורס
לשם הגעתי  שכם.  לאזור עבר דורה  מחנה  הימים ששת מלחמת  לאחר 

4X3 מ'  להדגמה, גדול חול שולחן לנו היה מרגמות. לסמלי ריענון לקורס

למפקד  חיכינו 50 איש. כ מדורגים סביבו, היינו לנו מקומות ישיבה והיו

שמי המפקד הוא אמר: כשנכנס ההדמיה. תרגיל את שאמור היה להדריך

מן ההפתעה הייתי נרגש שלי. אבא וזה עלי, ואמר ואז הצביע רבינוביץ גדי

יודע. שגדי כפי מופתי באופן התנהל שהתרגיל כמובן לי. הכין שהוא

צבאי בקורס וחברים שמואליק

מרגמות סמל בקורס שמואליק

גדי צייר: נשק בפירוק במרגליות חברים מאמנים מירון ומשה שמוליק
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מקורית כורסא

מאוד התקשיתי מהתותח, הנפילה לאחר

בכורסה ונעזרתי לישיבה, משכיבה במעבר

מיוחדת, שזה סיפורה.

את לנצל כדי שנייה יד משאית למשק קנינו

אוכל, לחדר חשמל לייצור שלה הדיזל מנוע

הייתה לא שלו הדיזל משאבת ועוד. למטבח

משאבה בוש"  ב"מכון לו והתאמתי תקינה 

לעבוד. התחיל והוא טרקטור, של ממנוע

שניתן הנהג, לצד כיסא היה משאית לאותה

הופכת שהיא  עד שלו המשענת את להוריד 

למיטה.

צוער - בוגר
לקיבוץ מספר והגשתי קצינים, לקורס שאצא הצבא דרש במהלך השנים

שהם  מצה"ל לי 39 אמרו כשהגעתי לגיל נדחו. הן אך זאת בקשות לאשר

אחרונה, הזדמנות וזו למא"זים, קצינים קורס שאעבור מעוניינים מאוד

החזיר  המשק ושוב  פניתי שוב להצטרף. אפשרות  אין  40 גיל אחרי כי

בפעם הזאת במקום עבודתי. נחוץ הייתי כיון שלדעתם תשובה שלילית,

משמעת צבאית, לקיים כדי קיבוצית, משמעת והפרתי התרגזתי על-כך,

הזה. לקורס ויצאתי

קצינים קורס סיום מסדר

מרלנדר זאב - מאחור אביו, ועקיבא שמואליק

נפלתי לא בקורס

מהצוערים ביכולותיי 

הייתי להיפך, הצעירים,

מצוין, גופני בכושר

תמיד אהבתי ספורט וכל

כדורעף שיחקתי השנים

השכימו כל יום וכדורגל.

בוקר  לפנות  5 ב אותנו

חושך, עדיין  כשבחוץ 

מהבסיס אותנו והריצו

שם תקווה, פתח למרכז

היו וחזרנו. ככר הקפנו

להם היה שלא בחורים

לרוץ. להם ועזרתי  כוח

שבוע נמשך האימונים אחד

רבות לפעילויות יצאנו החשיכה רדת עם ללילה, היום את הפכנו ובו

ניווטים. שכללו

חלקם מעניינים.  היו שלמדנו והנושאים גבוהה, ברמה היה הקורס 

אותי עניינו הגנה ליישוב. כמו תכנון תפקידי כמא"ז, בהמשך לי עזרו

של השיפוטיות וסמכויותיו הצבאי, המשפט תורת לימודי מאוד

הקצין.

לא הסכמתי מצטיין, חניך דעתי שאהיה מה ושאלו אלי המפקדים פנו

בחרו בי בקורס שהחבר'ה מסתבר מסביב. הכיבודים לכל לכך ולא

אחר, על מצטיין הכריזו טקס הסיום במהלך עצמם, וכאשר דעת על

שבא לביקור רחל של דוד ובן סמדר רחל, הגיעו לטכס צעקו בוז... הם

המגרש על הסתובב חופשי סגל (ארהלה) הדוד אהרון בן מארה"ב.

לו... והתירו חשוב עיתונאי שהוא חשבו כנראה גדולה, מצלמה עם

שנינו עקיבא. תאונה לאבא שלי, ארעה אחד יום

טנדר והתחלנו לנסוע, כאשר ישבנו בקבינה של

כפתור על שלו המרפק עם משים מבלי לחץ אבי

החוצה ונחבל. ונפל את הדלת שפתח

הבאתי לישיבה משכיבה במעבר שהתקשה כיוון

משאית מאותה המושב כיסא את הביתה לו

לו. ורווח

לאחר אותי גם  שימשה ממש, כורסה  אותה

לסיני. בנסיעה בצלעותיי שנחבלתי

בקורס

1 בבה"ד צעיר..) (לא צוער
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מא"ז
תפקיד המרחבית), ההגנה  מטעם אזור  (מפקד  מא"ז  גלעדי  בכפר שימשתי  רבות שנים

לקדנציה שאתנדב ובקשו אלי שנים הגיעו שלוש ומעלה. כל קצין מדרגת רק למלא שניתן

כ'תחביב' שהתחיל מה וכך צבאי, בשרות מחויב הייתי לא כבר בגילי כי כמא"ז, נוספת

18 שנים.  נמשך

תאורה ולא מערכת כביש לא היקפית, גדר הייתה לא כמא"ז, תפקידי את כשהתחלתי

היו מא"ז היותי בתקופת לאורכו. ותאורה מערכת וכביש גדר, שתבנה דאגתי למשק. מסביב

ד', שיכון של פינתי בית יד על מטען הנחת של מקרה כולל ביטחוניים, אירועים מעט לא

חדירה של בעיה גם לנו מים מתחת למכוורת. הייתה של מכון פיצוץ בזמן. נמצא שלמזלנו

עגלים. גנבת לצורך בעיקר השנים, כל למשק

מחבלים עקבות
מסתננים  עקבות הצבא גילה מא"ז, 1975 בהיותי ביוני

של הגבעה שלרגלי האקליפטוסים לחורשת שהובילו

מסתור מקום דרדר). לו שקראנו (לאזור גלעדי כפר

וחיפושים סריקות ערכו החיילים עבורם. מעולה

אותי ושיתף אלי בא שלהם המפקד דבר. העלו ולא

יוצאים. עקבות  ואין נכנסים, עקבות יש בממצאים: 

באותה אינם כבר שהמחבלים  הייתה  שלו ההנחה

אחר. בתוואי חזרה את הגבול עברו כנראה הם חורשה,

אמרתי החורשה. את להבעיר - לו והצעתי נרגעתי לא

חורשה וזו מהר, מתחדשים ממילא שהאקליפטוסים

כך רק אותה, להדליק לו לאשר ובסמכותי הקיבוץ של

גם אותו חייב שזה כמובן איש. שם שאין בטוחים נהיה

ינוסו סביר שהמחבלים שממנו חייליו בכוון את להציב

וסירב. בסמכותו טען שהדבר לא הוא האש. מפני

על לשמור מחויב שאני הרגשתי - שקט הייתי לא

אחת  בכל פרטיות,  מכוניות   5 גייסתי שלי. הטריטוריה

"תסתובבו להם: הוריתי נשק. עם  אנשים שני ישבו

באורות כפר-גלעדי, של המערכת  בכביש הלילה כל

שעליו טנדר היה הכותרת גולת עשו. וכך דלוקים",

שרעבי, מאיר של וביצוע ביוזמה ירייה מכונת הוצבה

עליה. אחראי שהיה

בחורשת הסתתרו אכן שהמחבלים הסתבר בדיעבד

שאין נוכחו הם  כאשר הדרדר. יד האקליפטוסים שעל

תכניותיהם את שינו גלעדי, לכפר לחדור באפשרותם

ישבו בו למגדל מתחת יובל, כפר הסמוך למושב ונכנסו

ולצערנו לבית, פרצו  הם שש-בש. ושיחקו  השומרים

חוסלו המחבלים של דבר אנשים. בסופו כמה שם הרגו

בית של מפורטות מפות נמצאו ובכליהם פעולה באותה

היה שאכן שהעידו סימונים עם בכפר-גלעדי, המרגוע

בני ערובה מאורחי בכוונתם לחדור לכפר-גלעדי ולחטוף

תיירים, לחטוף התכוונו שהם  משערים ההבראה. בית

טובה מיקוח ולהיות בעמדת בין לאומי רעש לחולל כדי

עבורם.

שמואליק בעזרת גדי רשם - הזירה ציור

מסייעים ישראלי וחיים שמואליק

יובל בכפר האנדרטה בהקמת

! ! הקשב הקשב
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מפקדות נשים

במצב. תלוי  שתיים, או  כוננות, כתת קבעתי  מא"ז, בהיותי 

שלה המפקד ומי עמדה כל תופס מי מדויקת חלוקה קבעתי

השין. בשעת

פרידלנדר, שרי נשים: פיקדו הכתות/העמדות מן כמה על

ועוד. קרוסקל שרה

לגדר גיוסים
ביקשתי רעועה, גדר המשק סביב והייתה המערכת כביש את הקמנו

זה הקיבוץ. את להקיף מסובבת) תייל (גדר "קונצרטינות" מהצבא וקיבלתי

דן, מקיבוץ בולדו מוטל שבת אחת, לתוכניות שלי. מספקת בכמות היה לא

בא קונצרטינות, לעוד זקוק שאני וידע הצבא, מטעם באזור בביטחון שעסק

הבנתי קונצרטינות. עם משאית התהפכה לברעם שמדרום לי וסיפר אלי,

כמה לקחתי השבת. צאת לפני ולפעול להזדרז שעלינו וידעתי הרמז את

הכביש מצדי ואספנו רכבים, כמה ועוד טריילר ועם מעמיס, עם אנשים

שלא וטען בטרוניה עם חיוך, אלי בא מוטל ניקינו את השטח. הכול, את

לבלבל שאמשיך רצית, "מה אמרתי: ויסודי... זריז כך כל שאהיה התכוון

דאג  בולדו מוטל הגדר, להקמת לנו הספיק לא זה המוח?" וכשגם את לך

לעוד. לנו

כעין שהיא תכננתי ובנינו גדר קונצרטינות? כך הרבה זקוק לכל הייתי למה

ואחת עליהן, שתיים בבסיס, שלוש קונצרטינות. מחמש העשויה פירמידה,

לכמעט אותה לפרוץ שרצה מי משימתו של את עשה אכן זה מלמעלה.

חברים. בגיוסי הקמנו הזאת הגדר את אפשרית. בלתי
חכמה גדר

שכל היה ברור לי ביטחון, בענייני כמא"ז ובעל ניסיון ב-1976,

אפילו או ושומר היושב בשער רב, לעבור ובזמן לא ניתן גדר

מלאה. אבטחה פעם לא משמש מדי אותה מקיף

בעזרת חדירה.  שמזהה מתוחכם התראה אמצעי חיפשתי 

אותרה במחצבות, הטכני האגף מנהל אז שהיה ענבר שמיר

ונסענו לשם יחד. כזה מוצר שפיתחה ֶחברה בנס ציונה

כך  כ-30 ס"מ, של בעומק כבל באדמה טומנים עובד? זה איך

לקופסה מרכזית. מחובר מקטע ממנו שכל

הכבל, מעל  שעובר מתכתי  דבר כל על  מתריעה המערכת 

את מזהה במרכזייה שיושב תורן  נשק. ובראשונה בראש

את המא"ז. ההתרעה ומזעיק

במפקדה - רוזנטל ודני אלון יואב

בשמירה בעמדה - רבינוביץ ואון רבינוביץ דידי

כפר-גלעדי של התיל גדר
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רבין עם נוספת פגישה
לבקש עזרה כדי אביב, בתל בקריה הביטחון במשרד הגעתי לישיבה

האלקטרונית ההתראה במימון

וגם הקיבוץ  של הגדר סביב 

קיבלתי.

מטעם שהגיעו המשתתפים  אחד

שכבר נשא רבין יצחק הצבא היה

גבוהה. דרגה

ללא בפורמליות, התנהלה הישיבה

אישיים. גינונים שום

דלת יד על  הפגישה סיום  עם

לי: ואמר רבין אותי השיג היציאה,

לא שאני תחשוב  אל "שמוליק, 

אותך...". זוכר

עם גדעון גלעדי ביקור במחסן הנשק

מתריעה רחל
על שמתריע המכשיר ליד לשבת בחורות של תורנות התקיימה רחל:
לתורנות שסודרתי הראשון בלילה האלקטרונית. לגדר מעל חדירות
לצפצף, החל המכשיר שהתיישבתי לאחר אחדות דקות שבת, בערב
מיד הזעקתי למכוורת. סמוך החדירה, בוצעה שבו הקטע את ולאתר

שמואליק. את

לשטח בכר, ואהוד גלעדי גדעון את בחורים, שני שלחתי שמואליק:

אנשים זיהו שני הם עליו. הצביע שהמכשיר השטח עמדה מול לתפוס

מי כל על באש לפתוח ההוראה מהצבא הייתה בגדר. מעבר המחפשים

הקשיבו ושמעו אלא אוטומטית, בצורה פעלו לא הם אך שמתקרב לגדר,

שבאו שלנו נח"ל חיילי שני הסתבר שאלה עברית.... מדברים שהאנשים

את הגדר וניסו להקיף נח"ל אצלנו, התעצלו גרעין ממטולה לבקר בנות

את מאוד הערכתי ואני הצבא, מן קיבלו הם עונשם את הדרך. את לקצר

חברינו. של והשקולה ההגיונית תגובתם

אליעזר הסנדלר והרב"ש
מא"ז. היותי  תקופת רוב שוטף) בטחון (רכז הרב"ש היה לב, אליעזר 

לתחזק השגרה. בתקופות הביטחון, ענייני  את לנהל היה הרב"ש תפקיד

דאג פקודה. המא"ז ביום שיהיו בכשרות מלאה כך המקלטים והנשקים את

אירועים של בתקופות המקום על ופיקד רחוק, לטווח הביטחון למפעלי

שגרתיים. לא ביטחוניים

עוד אותו הכרתי הגעתי, אך אני גלעדי כאשר  כבר בכפר היה לב, אליעזר

לו ערך שלי ואבא אצלנו לביקור  הגיע כשהוא בירושלים,  היותי בתקופת

שהקים מקצועי סנדלר אליעזר היה ליטאים. שניהם היו העתיקה. בעיר סיור

לי לפי תפר שהוא נעליים פעמים כמה נעלתי מצוינת. סנדלריה בכפר גלעדי

הכדור-רגל בגלל אצלי מהר מתבלות נעליים הכלל. יוצאות מן היו והן מידה

והכדור-עף.

גדול מעיסוקו חלק

היה אליעזר של

נעליים. תיקון

שתפירת ראיתי

מחייבת הנעל,

עם חירור עבודת

שהייתה המרצע,

ודרשה מאוד קשה

ניגשתי רב.  זמן

שהיה דן, לקיבוץ

נעליים, מפעל לו

זה איך  ללמוד כדי 

שם. נעשה

אמרתי מכונה. עם עושים הם הקשה הסוליות תפירת שאת ראיתי

ניתן היכן יתעניין חומרים, לקנות שלו הנסיעות שבאחת לאליעזר

חירור מכונת למכור שביקש מישהו מצא הוא כזאת. מכונה להשיג

להפעילה כיצד המכונה, וללמוד את לראות נסעתי אתו סוליות, ותפירת

שלם, נעשתה יום של העיניים', עבודה 'פתח את אליעזר ורכשנו אותה.

ובהמשך את העבודה במכונה בצעתי דקות. בהתחלה אני בכמה עתה

לשחזור שמורה עדיין המכונה בעצמו. אותה להפעיל למד אליעזר

המסגריה. של הסטורי

כדי לסייע נהיגה, רישיון להוציא וביקש אלי בא אליעזר בתקופת המנדט

משמרות, בהחלפת מאוד ועזר רישיון הוציא אכן הוא נהגות. בעבודות

היו בחמרה. השדה לעובדי או הדגים, לברכות - לג'חולה אוכל להביא

נהיגה. רישיון מהם היו בעלי נוספים, אבל מעטים נהגים כמובן

במחסני מעולה באופן טיפל מסודר ומסור, הוא מאוד שהיה כיוון כרב"ש,

כולל הנשק, 

הלא הנשק 

שהוחזק לגאלי

אחרי גם  פה

המדינה. קום

גלעדי בכפר

על סומכים לא

הוא אחד. אף

רישום ניהל

של מסודר

שנלקח הנשק

והוחזר. בסנדלריה לב אליעזר

1964 - רבין רמטכ"ל יצחק
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לתחנת סמוך מטוסים, נגד ירי עמדת לנו הייתה הימים, ששת לפני

לא כדי אותה. אייש לב שאליעזר הנגרייה, יד על שלנו, החשמל

את ועשה שלו,  הסנדלרייה את לשם העביר הוא זמנו, את  לבזבז

זמנית. המטלות בו שתי

יתכן אבל מצאנו, לא המטוס את אמנם במטוס, פעם פגע לדבריו

מאמינים לאליעזר. אנחנו האויב, נפל בשטח שהוא

במטוס? פגע אליעזר האם

מק"כ הוצ'קס עם נ"מ בעמדת ואוקי אליעזר לב

בטחון חדרי
שישה עם בתי-רכבת בחולתא כיצד ראיתי כמא"ז, תפקידי במסגרת

דומים שבבתים בעוד הסורית, בהפגזה קרסו מבלוקים שנבנו חדרים

הבית ושאר  ישירה פגיעה שספג החדר רק נהרס מבטון, שנבנו 

החלטה התקבלה הביטחון, על כאחראי בהמלצתי, מעמד. החזיק

מבטון. רק יבנו מעתה והלאה גלעדי שבכפר

באזורנו, היה חדרי ביטחון של על תוספת בממשלה כאשר הוחלט

היה שום לא ביטחון ואיזה לא. לחדר איזה בניין זקוק צורך לקבוע

שמחמת בטון מבני לגבי ספק היה כן מבלוקים. מבנים לגבי ספק

שביקשתי לאחר מספק. בטחוני בתקן נבנו לא בברזל, חמור מחסור

ועדה הגיעה המשק, בתי כל את ולמספר למפות מילר מידידיה

חדר של  לתוספת זקוקים בתים איזה להחליט הסוכנות, מטעם 

בניין בנפרד, כל מהסוכנות על בכתב לקבל אישור ביטחון. הקפדתי

בהמשך. מאוד לנו עזר זה

את  קידמתי במקביל, ומא"ז משק מרכז שמשתי כאשר ב-1977 

מלינה המעבר  זמנית. בו החברים לרווחת ודאגתי הביטחון ענייני 

והדאגה תקופה, באותה התבצע  משפחתית  ללינה משותפת

לבית הצמודים מהמקלטים בלילות שהתרחקו הילדים, לביטחון

הילדים, עמדה לנגד עיניי.

בכוחות הבנייה את שנבצע בקשתי בניין קבוצת בקיבוץ לנו והייתה היות

הצלחנו לנו שהקציבו בכסף ואכן רבה ביעילות עבדו שלנו הבנאים עצמנו.

עבורנו הוזילה המחצבה שתוכננו. מאלו יותר גדולים בטחון חדרי לבנות

האלה הביטחון חדרי בניית בטון איכותי. סיפקה וגם הבנייה, הוצאות את

את ולהגדיל להזיז אפשרה לנו וגם בחדרי החברים הצפיפות על הקלה

הזעיר במסדרון ממוקמת כן לפני שהייתה החברים, בחדרי הבישול, פינת

לשירותים. בדרך

שלח ואף שפקפק בחוקיות התוספות חבר משק כאשר היה יותר, מאוחר

אלא ביטחון  חדרי בונה לא גלעדי שכפר בטענה להג"א, תלונה מכתב 

הדפו והם  החתומים, האישורים את  הוצאתי  משפחתית, ללינה חדרים 

טענה... כל

גלעדי. בטחון בכפר חדרי 240 כ- של בניה ליוויתי השנים במשך

החברים צמודים לשיכוני הבטחון מחדרי חלק נראים - במבט על עיריתכפר-גלעדי בת הזקונים עם שמואליק
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הקטיושות "שגרת"

הגליל אצבע על מלבנון נורו רבות קטיושות

למנוע היה  ותפקידי כמא"ז, כהונתי בתקופת 

הפצצות רוב באנשים. פגיעה האפשר ככל

שמונה. לקריית כוונו כי מעלינו, עוברות היו

לקיבוץ, נפלו מחוץ רובן שכוונו אלינו אלה גם

הביטחונית הבנייה יותר קרוב נחתו הן וכאשר

הוכיחה את עצמה.

ושימש קצין היה  מרון  משה  תקופה  באותה

שהחליף הרב"ש היה פישמן אלכס שלי, הסגן

מרון משה קטיושות,  כשנורו לב. אליעזר  את

בחוץ סיירתי ואני הפיקוד, במקלט יושב היה

ובמקלטים. במחנה שקורה מה כל ובדקתי

באלחוט. קשורים היינו

צירים על דיקט לוחות התקנתי הפיקוד במקלט

ציידנו חרום. למצב הדרוש המידע כל ועליהן

ובכל למפקדה קשור שהיה בטלפון מקלט כל

פתרונות וגם חיוני וציוד מזון, כולל הנחוץ,

לאפשרות שהחשמל ינותק.

היטב אותו ומיגנו מקלט בנינו ילדים בית לכל

הילדים בית מתוך בזלת. אבני עם מבחוץ

המקלט. מנהרה מבוטנת לתוך הייתה

ושימש ה' שיכון יד על שהיה אחד מקלט

פגיעה ישירה ספג הסמוכים, בתי הילדים את

סוף שזה חשבו האנשים בפנים קטיושה. של

שהוא כיוון קרה להם כלום, לא אבל העולם,

בזלת. אבני בשכבת מכוסה היה

שתפקידה אזרחית, ביטחון ועדת הקמנו

הילדים ובתי הקיבוץ להתנהלות לדאוג היה

חבריה חירום. בין בשעת הטוב ביותר באופן

קולר, יטה קרול, אחיעם השנים: במשך היו

שלוחה שמשתי הבאים. כמא"ז הדורות ובני

בכך. שכרוך מה בכל וטיפלתי הצבא של

אותך. בילדותי שהכרתי לפני את קולך הכרתי
ממגדל שמדבר הקול עם שהאיש חשבתי
צמוד לביתי.) היה המים (מגדל חי שם. המים,
הקשב!!" ה"הקשב! את שמענו  כלל בדרך 
ומרגיעות. ואחריו שמחות כך כל בנסיבות לא
אך  למקלטים!".  להיכנס "כולם מגיע: היה
בקולך משהו היה נלחצתי, לא כלל ילדה בתור
יהיה שהכול  תחושה רוגע, ביטחון, שמשרה 

בסדר.

הקול, שמאחורי זה שאתה ידעתי כבר לימים
לך ויש המים, במגדל גר לא בכלל ואתה

להכירך ולמדתי  ש... צעיר  בן
מעלותיך כל על רבדים בעוד
הראשוני הרושם אך וכישוריך,
נמחק לא שלך, הקול של
שמשרה אדם התעצם:  ואף
ותחושה רוגע ביטחון,  המון
מזל המון בסדר.... יהיה שהכול
רבה, והערכה באהבה  טוב

בינור. נורית

שמואליק) של (כלה

האיש ממגדל המים

גלעדי בכפר מקטיושה שנפגע בית

- ושמואליק רחל של  הבית מאחורי

מקטיושה שנפגע בית

המים מגדל הכריזה על מערכת

והגיטרה במקלט עם אפי ילדים
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המשק בהיותי מרכז ,(1979) גלעדי בכפר ויצמן עזר הבטחון שר ביקור ויצמן עם עזר שמואליק

מהגליל גדולה  משלחת לירושלים עלתה הימים, ששת מלחמת פרוץ לפני קצר  זמן

חברי בעבר שהיו כולם אנשים - הארץ חלקי משאר דומות משלחות  ועלו - העליון

האוניברסיטה של במגרש התאספנו ה"הגנה". אות את לקבל כדי והוזמנו ה"הגנה",

דגל את הנושא דגלן משלחת הולך כל כשבראש מצעד קיימנו שם רם, בגבעת העברית

מדינות לבין בינינו עת, באותה ששרר הרב במתח כולם עסקו שנישאו הנאומים ישראל.

בפתח. גדולה שמלחמה הנואמים מדברי לנו ברור היה אותנו. לתקוף שנערכו ערב

ה"הגנה" אות

פסל יד על חי בתל מחולק  ה"הגנה" אות

שפורן, פוסי, הדסה-גלעדי האריה. בתמונה:

גרישה. שלו, יצחק נוי, אפרא שמואליק,

את אפרא) להחליף (שגויס נוי צילם: שאול
בירושלים באוניברסיטה ה"הגנה" חברי משלחות מצעד

ה"הגנה" אות
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מלחמת ששת הימים
ראש גדולה. ודאגה מלחמה שתפרוץ האפשרות לקראת רב מתח היה

על לחץ גלעדי, חבר כפר אשכולי, יעקב גליל עליון האזורית המועצה

הסורים מהפגזות של הישובים הרב בשל הסבל לגולן, לעלות הממשלה

לגולן, שלנו עלה הצבא המלחמה של האחרון ביום שנים רבות. שנמשכו

למנוחת ליווינו יום באותו ובלילה. ביום גלעדי מכפר נראתה הלחימה

יודקוביק. שמעון ואת (קצ'ה) כהנסקי אורי את עולמים

הקרב ובבוקר בגולן, שלחמו החיילים בין היה רבינוביץ, אורי שלנו, הבן

לכל לקשור  כדי גדולה בכמות לבן  בד  להביא למשק בדחיפות נשלח 

על בטעות וירי הכובע מאחור, ולמנוע טעויות בזיהוי על לבן סרט חייל

כוחותינו.

שגרה גבעוני-גולדברג, יעל מחברה של רחל, טלפון קיבלנו כיפור, ביום

"פה וסיפרה:  אצלכם?"  קורה "מה אותנו: שאלה היא תקווה. בפתח

לא שכמא"ז התפלאתי לגייס אנשים". כנסת לבית כנסת עוברים מבית

שלי, אשר הבן התקין לי איתן שבתוכה הייתה לי מכונית דבר. ידוע לי

או להפעיל כריזה, לבצע לי סידור שאיפשר באלקטרוניקה, התעניין והבין

מהמשק.  5 ק"מ ועד הפיקוד - למקלט מחוץ אני אם אזעקה, גם

שלנו הבן וגדי בבית לשיפוץ ניצלנו בשבת, שחל ההוא הכיפור יום את

התקבלה לפתע עץ. שאריות להביא לנגריה שלי המכונית עם נסע

רצתי לנגריה התפתחות. לכל ערוכים ולהיות מקלטים ההודעה, לפתוח

המכונית. את לקחת

בתדהמה ראינו ויחד מייליך, גדי צעיר, משק חבר שם היה כשהגעתי,

כדי  נפתלי, להרי צמוד דרומה,  מטולה מכיוון  יורדים מטוסים כ-30 

בהר מרון. לרד"ר בדרכם היו שהם כך אחר הסתבר להתחמק מהמכ"ם.

על אוטומטית אש וירה סטה מהם אחד המחצבה, את שעברו לאחר

או בבתים היה הציבור רוב למזלנו אך לצפון, מדרום המשק מרכז כל

שני, ראיתי פתאום לרדת. ומטוס היה לא יכול הוא בבריכת שחיה, לשם

לנגריה מצפון התצפית עמדת לתוך מיד קפצנו מדרום, לעברנו טס

מעלינו בגובה חלף הימים. המטוס ממלחמת ששת עוד שהייתה במקום

מסלולו. אחר  לאורך כל ירייה, מכונת מרסס עם 20-30 מ', כשהוא של כ

עצמנו את שהצלנו היה וברור במבנים, שהותיר החורים את ראינו כך

מסתור. שמצאנו בכך

עלינו! מטוסים כיפור - יום מלחמת

כיפור יום במלחמת הגולן ברמת צה"ל כוחות מעל סורי מיג

(קצ'ה) כהנסקי המועצהאורי ראש אשכולי יעקב

5\6\1967 - שלישית מהדורה "מעריב" כותרת
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באוקטובר ב-6 המלחמה מפת

כבר לספר הסוד שמותר
הילדים הודעה להכין את קשה. קבלתי בפני דילמה יום כיפור הוצבתי במלחמת

בסוד. כך על לשמור ונדרשתי  לצפת, מנרה דרך פינוי של  לאפשרות והאנשים

יעקב, והיה בנות שעל-יד גשר המכס לבית כבר הסורים הגיעו הסתבר שהטנקים

המדינה. הגליל משאר את אצבע שינתקו חשש

את וגם שלי), הרכב (מלבד הקיבוץ של הרכב צי כל את גייס שהצבא כיוון

קלים ועגלות חקלאיות המתחברות טרקטורים עם הטרקטורים הכבדים, נשארנו רק

להעלות נצטרך שאכן למקרה אלה כל את וארגנו אנשים שני אתי לקחתי אליהם.

ליצור לא כדי קורה מה לאיש לספר שמוטב  לא לי הוסבר ואנשים. ילדים עליהם

הסורים החיילים הלוחמים האמיצים שלנו, רב. למזלנו, בזכות במתח הייתי פניקה.

הגליל. את אצבע לנתק ולא הצליחו שם נעצרו

פרידלנדר אילון
כפור יום במלחמת  איבדה גלעדי  כפר

נויפלד, יעקב אוקו, אסף מבניה: כמה

שהיה פרידלנדר ואילון גלעדי, אביהוא

מאוד ביקשה אשתו ג'ודי נעדר. בתחילה

היחידה שלו. חיילי לשוחח עם

אישור קיבלנו בקרבות ההפוגה בזמן

עברנו אותם. ולאתר הגולן לרמת לנסוע

כאשר עליו, ושאלנו רבות ביחידות

האש המפקדים לוחצים עלינו להזדרז כי

קצר זמן ואכן רגע. בכל להתחדש אמורה

התחדשו. הקרבות שיצאנו לאחר

רחל לקריה ועם ג'ודי עם בהמשך, נסעתי

לאיתור מחלקה הייתה שם בתל-אביב

להיכנס, הרשו לא ורחל לג'ודי נעדרים.

עם שקית לי הראו  התירו. כמא"ז  לי אך

לאילון, שייכים הם שאולי שסברו חפצים

אחת. נעל הייתה ביניהם

לקרב צפון פיקוד  של החלטה הייתה כיפור יום מלחמת  לאחר

שכל בבקשה שונים לקיבוצים פנה צה"ל לגבולות. הטנקים את

חששו כי הסכימו לא טנקים בתחומו. רובם כמה יאחסן מהם אחד

מיד הסכמתי ואני  אלי, גם באו האויב. למטוסי למטרה  להיות

פה אחד...), אך דרשתי והחלטתי מא"ז משק וגם (הייתי גם מרכז

שהטנקים כדי הגדר של המזרחי בצד מיוחד שער לעשות מהצבא

החברים שגם השתדלנו ובחשאי. בקלות ולצאת להיכנס יוכלו

לתחזק היה שתפקידם חיילים כמה עם הגיעו הטנקים ידעו. לא

עם אותם והסווינו בחצר המשק הטנקים למתבן את הכנסנו אותם.

קש. חבילות

המתבן ניצת של אותם חיילים בשל חוסר זהירות כנראה אחד, יום

הספיקו במזל, חולצו..). ! (הפרות כ"ג של הגדולה הרפת כל ונשרפה

ומתבן רפת להקמת פיצויים קיבלנו הטנקים. את להוציא החיילים

ושואל: איתי מתלוצץ שרעבי מאיר היה מאז אותם. ובנינו חדש

כיוון  היו, לא כבר כשהטנקים הטנקים?" גם את מחביא אתה "איפה

לי לגלות... שאסור להשיב ממשיך הייתי המשיך לשאול, שהוא

טנקים במתבן

פרידלנדר אילון

אלבומים, לראות מג'ודי ביקשתי

שזיהיתי חשבתי התמונות ובאחת

אשוח מיגאל ביקשתי נעל. אותה את

חזרתי ואיתה  בצילום אותה להגדיל 

נודע וכך נעדרים לזיהוי למחלקה

- זמני בקבר ונטמן נהרג שאילון לנו

נהרייה. באזור
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עשו אהבה ולא מלחמות

 רחל (88) ושמואליק (92) החלו ללמוד ערבית, ושמואליק כתב את המכתב הבא כדי לפרסם באחד העיתונים:

גלעדי,  כפר  חבר  ירושלים,  יליד   92 בן  רבינוביץ  שמואליק  אני 

הביטחונית,  במערכת  רבות  שנים  פעיל  הייתי  שנים   75 במשך 

הייתי רוצה להפיץ מנשר זה לשכנינו הפלשתינאים מאת שכניהם 

בישראל.

קשרי  של  רבות  שנים  זוכרים  הקיבוץ,  בת  רחל  ואשתי  אני 

שכנות טובה ויפה בגליל ובמקומות רבים בארץ, המוכיחים שזה 

אפשרי.

אלה תמיד הופרעו על ידי מנהיגים ותנועות קיצוניות שהסיתו 

את האנשים הפשוטים, שלא לטובתם וממניעים זרים ורעים. 

וניסיון חיי אני רוצה לפנות ישירות אליכם, העם  מרום שנותיי 

הפלשתינאי ולומר: 

נוכל לשוב לשכנות טובה, שכנות  עם רצון טוב משני הצדדים, 

ומאבק  וטרור  מנהרות  לבנות  במקום  כבוד.  של  קשרים  שבונה 

דמים  אין סופי, נבנה לנו עתיד של תקווה ושלום.

בשיתוף פעולה בינינו נוכל ונשמח לעזור לכם בתחומים רבים: 

בכלכלה, בבריאות, בחינוך, ועוד. אנחנו מציעים עתיד טוב יותר 

למשפחותיכם, לילדיכם.

גם עבור החברה שלנו ההתמקדות בשלום וביחסים של שכנות 

את  נהדוף  ואנחנו,  אתם  יחד,  ומבריאים.  מחזקים  יהיו  טובה, 

הקיצוניים משני הצדדים, שאינם מאמינים בשוויון בין בני אדם 

ובזכותו של האדם הפשוט לנהל את חייו בטוב.

בימי  עוד  התחיל  זה  זאת,  ישנה  לא  דבר  שכנים,  נהיה  לעד 

התנ"ך. 

נתמקד במה שמקרב אותנו ולא במה שמפריד.

אשתי הדוברת ערבית ציטטה באוזני פתגם ערבי שאומר:

"ג'אראק אל קריב ולא אחוק אלבעיד." ובעברית: שכנך הקרוב 

ולא אחיך הרחוק.

אנחנו כמו שתי ידיים, שיכולות לסייע אחת לשנייה. תמיד שתי 

ידיים יכולות לעשות יותר מיד אחת.

האיומה  במלחמה  בה,  רצינו  שלא  הזאת  במלחמה  דווקא 

משני  להתפכחות  סיכוי  רואה  אני  ועליכם,  עלינו  שנכפתה 

הצדדים ולשינוי במערכת היחסים בינינו.

הפשוט  העם  ובנו  בכם  תלוי  זה  מתוק.  יצא  הלוואי שמעז(ה) 

שיקום ויעז לתבוע ממנהיגיו הנבחרים להגשים את רצונו. 

בברכת שלום.

שמואליק רבינוביץ

לאחר מבצע צוק איתן -
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הוריי של בחנות הקונים תנועת

והם השחרור  במלחמת מאוד ירדה 

בקר, אליעזר  אותה. לסגור נאלצו 

באזור על הרכוש הנטוש אחראי היה

ערבים שהותירו (הרכוש ירושליים

אבי השחרור). במלחמת שברחו

כמה במשך ועבד לצידו אליו הצטרף

עד שיצא לפנסיה. שנים,

גלעדי, היינו בכפר שיודקה ואני כיוון

להשתקע לנסות ביקשו ההורים

חדר להם היה בתחילה  במשק.

אבא עבד הראשון. האבן אחד, בבית

קלר שרה את לימדה  ואמא  בנגריה

חזיות. לתפור

בתחום גם שיוויון היה אז עד רחל:
גודל... וכולן קיבלו אותו החזיות,

ללבוש צריכה אותי לכם תארו
חזיה... בתור "אוהל",

אלו גם שלי, אמא בזכות שמואליק:

הוותק... זכויות לפי גם ניתן כמובן זה בהם. זכו למחוכים, שהזדקקו

חדר- פה  היה נהדרת. הייתה בקיבוץ הוריי זכו לה הפנים קבלת 

שהגיעו סבא בתקופה עוד שהחל לפעול הכשר, לאוכלי אוכל מיוחד

ממנו. נהנו החברים והורי מארה"ב, רחל של וסבתא

משפחתה, ולבני  גלעדי  קיילה  לאחותה קרובה  להיות  שמחה  אמי

רחל, של הסבים ידידיה ואברהם  שרה עם  חמים קשרים יצרה גם

שרה הייתה הנכדים. היא התמוגגה מן וכמובן

בלתי ילדות ובמעט עברית שירי ביידיש להם

כמו: נשכחים,

חיוור חלש,  קטן, היה   "חנן

חמאה ודבש,  יום, יום אוכל   התחיל

טוב מאוד,  זה יום, יום ודבש   חמאה

עוד..."  ומבקש פרוסה, חנן אוכל  

להאכיל את לנסות  בזקנתה גם המשיכה  היא 

ביתה. באי כל

וריתק את שנה כחמש-עשרה בנגריה אבי עבד

התורכים. מימי בסיפורים איתו העובדים

כמו רבים, חברים עם חמים קשרים יצר הוא

לב אליעזר אומן, חייט שהיה פרמונט, יענקלה

ליבם את שבה דיבר יידיש, וגם אתם הסנדלר,

בהומור באישיותו, צעירים חברים כמה של

שלו. החיים ובחוכמת

גלעדי, בכפר והמאולתר הקטן הכנסת לבית

רחל, של הסבים הביאו שלו התורה ספר שאת

(אני ותוקע בשופר. תשרי, מגיע בחגי אבי היה

חצוצרה). נגן הייתי שכן אותו... לימדתי

שזכו הנכדים הרבים. הנכדים מן נחת ורוו גלעדי בכפר מרוצים מאוד היו הורי

לא פעם שאף אמר אבא בביתם. מהביקורים נהדרים זכרונות נוצרים להכירם

שנה. אמי נפטרה וחמש פה עשרים לחיות הוא זכה בקיבוץ. לו טוב כמו היה

לפניו. שנים כמה

גלעדי בכפר לגור עוברים הורי

בכפר גלעדי רבינוביץ עקיבא ורבקה

עם רבקה סבתא

דבורלה - הבכורה

עם עקיבא  סבא 

הנכדה עירית
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שמואליק

דן מפעל חצבני -
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גיבוש ראשוני
בשלבי  ומעורב  חצבני-דן  בהנהלת  חבר  הייתי  משק  כמרכז 

הגיבוש הראשוני של רעיון מפעל המים. הבנתי את חשיבותו 

הסביבה.  ליישובי  להביא  שביכולתו  העצומה  התועלת  ואת 

הרעיון היה לקחת חלק ממי הדן ולהוליכם למאגר, ממנו ניתן 

יהיה להזרים מים בכוח הגרביטציה, עם בקרה מלאה להשקיית 

50 אלף דונם אדמה חקלאית בעמק החולה. 

שדותיהם  את  השקו  האזור  של  החקלאיים  היישובים  אז  עד 

עם תעלות פתוחות שאליהן הוזרמו מים מהירדן באמצעות 75 

ולא  דיזל. שיטה מסורבלת  או  עם חשמל  משאבות שהופעלו 

אקולוגית, עם בזבוז רב של מים ואנרגיה. חיפשתי איך לפתור 

זאת. 

הבניאס  הדן,  מי  את  לנצל  דרכים  למצוא  מאוד  אותי  העסיק 

והחצבני לפיתוח החקלאות, האנרגיה והתיירות באזור. 

שלוש הצבעות באסיפה
כאשר עמדתי לסיים קדנציה שנייה בתור מרכז משק, תכננתי לחזור 

לעבוד במחצבות, אלא שאז עלה בדחיפות יתר הצורך של המועצה 

האזורית גליל עליון ואגודת המים חצבני דן, לקדם את פרויקט הקמת 

אותו,  לממש  ניסו  שנים  במשך שלוש  הגרביטציונית.  המים  מערכת 

אך מי שניסה לעשות זאת הרים ידיים. 

בבקשה  לקיבוץ  פנה  אותי,  שהכיר  ברושי  אברהם  המועצה  ראש 

להקצות אותי לתפקיד. לאחר שתי אסיפות שדחו את הפנייה, בקש 

ראש המועצה לקיים אסיפה שלישית שבה יהיה נוכח יחד עם סגנו, 

שלמה קוגל. 

חשיבות  את  הסביר  הוא  מלהגיע,  נמנעתי  אליה  אסיפה,  באותה 

הפרויקט עבור האזור כולו ואת ההזדמנות החד פעמית שהתגלגלה 

לפתחנו, החברים השתכנעו והצביעו בעד גיוסי. 

שיתוף פעולה עם רשויות
שנה שלמה השקענו בקבלת האישורים מכל הגורמים המעורבים להתחלת 

הפרויקט על הדן. התרוצצתי בתל אביב אצל נציב המים, במשרד החקלאות, 

נפגשתי עם נציגי שמורות הטבע, ועוד. סייע לי מאוד עוזי נווה חבר סאסא, 

ממשרד החקלאות האזורי. 

שכרנו שני כלכלנים, כדי להוסיף ולהוכיח 

המליצו  ושניהם  הפרויקט  כדאיות  את 

כאשר  רבות  ופגישות  דיונים  נערכו  עליו. 

בעורפנו 'נושפים' מהנדסי "מקורות", אשר 

לבצע  אותם  שניקח  משוכנעים  והיו  ציפו 

את העבודה.  

אברהם ברושי ראש המועצה 

ציור - יובל רז נכד של שמואליק

שדות בעמק החולה

שמואליק עם נציב המים צמח-ישי
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תכנון הוא אבן היסוד
הבנייה ובהיקף בחומרים העצומה ההשקעה

את שיבצעו האנשים של נכונה בחירה הצריכה

עמנואל את  בחרתי ראשי מהנדס בתור העבודה. 

ועוד הארצי"  "המוביל את בנה אשר טריטש 

פרויקטים גדולים.

שטח תפסו הם שלנו, בבית פה עבדתי התכניות על

עדה... הייתה רחל לרצפה. וגלשו רב

איש וויס. אגון המועצה,  של המודד  את גייסתי

המועצה, מול חוזה על חתמתי ומסור. ניסיון רב

במועצה. לעבודתו יחזור הוא שנים שלוש שלאחר

אלקטרוני מדידה מכשיר קניתי העבודה במהלך

העלויות לכל בהשוואה אך  מאוד, ויקר משוכלל

זה השתלם. שהביא, ובהתחשב בתועלת

המכשיר את לו  נתתי  אגון, עם  החוזה  בתום

רולידרבמתנה... דני הקבלן
לי הגישו מהם ושלושה  שונים לקבלנים  פניתי

ביותר, הזולה ההצעה בעל  את בחרתי הצעות.

מולי ראיתי  - לבחירה הסיבה  הייתה לא זו  אך

שבאינטואיציה ישר הרגיל, איש מגדר יוצא בחור

האחריות בכל זאת עליו. שאוכל לסמוך הרגשתי

אותך, מחבב אני "דני, לו ואמרתי רבה הייתה

פנה  באמצע?" הבחור תתקע אם נעשה מה אבל

הגיבוי להיות ממנה ובקש אחרת ידועה לחברה

להם. ישלם שהוא סכום תמורת שלו

השקיע הוא מהכלל, יוצאת בצורה עבד הקבלן

בעבודה את כל כולו.

לא בצורה דברים עושה מהעובדים מישהו ראה אם

הוא ויתקן. שיחזור ומקפיד אותו מפסיק היה טובה,

היטב. מכונה משומנת מהיר כמו בקצב עבד

דרכים וחיפשתי מצומצמים היו שלו הרווחים

תעלה שלו ההשקעה שרמת סברתי אותם. להעלות

רולידר דני היה  השנים עם  מנוצל. ירגיש  לא אם

גדול. לקבלן

שמואליק ועמיקם רולידר, מימין: דני

טריטש עמנואל המהנדס

במפה אוחז שמואליק מפות, עם בשטח פגישה
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העבודה צוותי

ביניהם  זמנית,  בו עובדים   150 באתר עבדו  מסוימים בימים 

מהנדסים. חמישה

ערבים, בשטח איתי עבדו טובים. הכי האנשים את חיפשתי

לעתים בתחומו, מקצוע טוב בעל שהיה כל מי יהודים, דרוזים,

העיקר. הייתה האיכות גבוה, במחיר

לעובדים. שכרנו הארוחות ההתנהלות של  אופן את שיפרנו 

תהיה שלאנשים כדי ספסלים בפנים וסידרנו ישן אוטובוס

קנה להם המעביד מקום. ויחפשו יתרוצצו ולא לאכול פינה 

הגושרים. קיבוץ המרגוע של בבית ארוחות

לאתר האוטובוס את גררנו הצינור, עם שהתקדמנו פעם בכל

החדש.

המפעל בהקמת מהעובדים קבוצה עם שמואליק

אוכל בהפסקת עובדים עם שמואליק

מקצוע, כבעלי כעוזרים, כפועלים, אתי שעבדו לאנשים

העבודה ובקצב האיכותי, בביצוע רב חלק היה כמנהלים,

התחזיות. כל על שעלה
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כספית התנהלות

הכספית  ההתנהלות בנושא 17 יישובים. היו של הקו הראשי הלקוחות

תנאים: שני הצבתי

היישובים   17 בכספי אופן בשום תלויים נהיה שלא אחד: תנאי

ההוצאות. כל את שתממן בבנק, הלוואה ניקח זה במקום החקלאיים,

וידעתי בקיבוצים התקציבים של התנהלות אופן את היטב הכרתי

הפרויקט ייתקע... כספים, עוד פעם כל מהם ניאלץ לבקש שאם

המסתעף צינורות קו נעביר כצרכן, להתחבר שיבקש משק לכל שני: תנאי

תהיה לא אחיד. יהיה  המשקים כלל של החיוב אבל הראשי,  מהצינור

להגיע הקלות או הקושי פי לא על הצינור, וגם אורך פי על התחשבנות

וכד'. מסוים יישוב של לשדות

ולמניעת מחלוקות. הכספית, להתנהלות מאוד אלה סייעו תנאים

המים תפיסת .1

תפעולי איגום .2

70'' מגוף .3

הידרואלקטרית תחנה .4

ובקרה מנהל .5

60'' מגוף .6

56'' מגוף .7

ההשקייה מפעל תכנית
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מחשבת כמלאכת הצינור

כי נקבע וכד', מים לחץ של הנדסיים חישובים פי על

הראשי) (בקו ביותר הגדול הצינור של החיצוני הקוטר

עלו טכניות שאלות הרבה 12.20מ'. ואורכו  מטר  2 יהיה

יהיו איך הצינור, את לבנות חומר מאיזה - התכנון בזמן

פיתול של במקומות קורה מה המקטעים, בין החיבורים

בעומק יתעוות שלא הצינור צורת על לשמור כיצד בקו,

האדמה, ועוד ועוד.

במחיר מאזבסט צינורות לי הציע בנהרייה מפעל

כמות התיקונים לוקח, אני לא אזבסט אמרתי: אטרקטיבי.

הזול. מחירם שווה את ממני לא ידרשו שהם

לתקן וניתן אמין חזק, שהוא מבטון צינורות העדפתי

ברזל צינור היה שעשינו התכנון יחסית. בקלות אותו

מתאים סנדביץ'. כמו בטון שכבות שתי אותו שמקיפות

אותו שלשניהם משום האלה החומרים שני את לחבר

החיים אורך על שומר הבטון כך בחום, התפשטות אחוז

שיחזיק בטוח אני בפועל, נעשה  שזה וכפי הברזל, של

100 שנה. 

שהכינו התיכון", המזרח  "צינורות ברמלה  חברה בחרנו

הזה. מהסוג צינורות לראשונה

באורך  יישובים ל-17  משנה קווי הוצאנו המרכזי מהקו

אך  יותר קטנים היו  האלה הצינורות  ק"מ.  20 של כולל

השיטה. באותה הונחו

והנה ייצורם התעכב. אך ברמלה, מהמפעל הצינורות של השטח לקליטתם את הכנו

שפנו סמוך למפעל הצינורות, פרדסים לו שהיו בקר, דרור לי אחיין שלי סיפר אחד יום

באותו היו הצינורות  צינורות.  שלו בפרדס  להטמין  ובקשו "מקורות"  מחברת  אליו

כן על עמדו בקצב העבודה, הם לא ה"שפדן". שלנו והיו מיועדים לפרויקט כמו הגודל

מן העין. רחוק שיהיה והעדיפו אותם לאחסן זמני חיפשו מקום

צינורות, לנו שאין משום להתקדם יכולים לא אנחנו לו: לנציב המים ואמרתי הלכתי

אליהם  טלפן הוא במקום הצינורות שלהם... בו את מחביאים "מקורות" ובמקביל חברת

נותרה התקציב. לא את להם יסגור הוא הצינורות את משחררים לא שאם הם ואיים

להתעכב. מבלי בהקמה להמשיך ויכולנו 'המטמון' את קבלנו ואנחנו ברירה בידם

מטמון בפרדס

התיכון" "המזרח צינורות נבחרו

משאית על מובלים צינורות

ימינו יד - דגני ועמיקם שמואליק
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תהליך הקמה יעיל ומהיר

ק"מ.   15 היה המרכזי  הקו אורך 

כל את להעביר אפשרות הייתה

שלהם, היצור ממקום הצינורות

אותם לפרוק ארוכה, בשיירה

כל לשלוף ומשם אחסון, בשטח

בהתאם בקו להניח כדי צינור פעם

לא לי נראה זה פתרון להתקדמות.

דרך שונה. וחיפשתי יעיל, 

לחפור שיש למסקנה הגעתי

הכנת כולל מראש, התעלות את

עומק בקרקעית). (חצץ התשתית

לא  ל 7.5 מ'. 4 מ' בין היה התעלות

צורך והיה התהום למי הגענו פעם

העבודה. כדי תוך אותם לשאוב

מהמפעל שיגיע צינור שכל החלטתי

לאלתר בעזרת יונח גבי משאית, על

המיועד במקום התעלה בתוך מנוף

עצמה את הוכיחה  זו שיטה  לו,

הזמנים. לוח את מאוד וקיצרה

צינור, בתוך מוכנס כשצינור בשטח מידית בוצע הצינורות חיבור

הריתוך את  ריתוך. של שכבות שלוש ידי על נעשה והחיבור 

כדי מול השני עובד האחד  כאשר זמנית בו  שני רתכים ביצעו

מבפנים. מבחוץ וגם לרתך צריך היה עיוות בצינור. למנוע

הצינורות חיבור
התעלה אל מובל צינור קטע

צינור אל צינור מחברים רתכים שני

מבפנים צינור ריתוך

מבית שמגיע  צינור  קטע כל הקו, בהקמת  ייעול 

לצינור מיד ומרותך בתעלה מונח לצינורות, החרושת

הקודם

יכול שמואליק הגדול, הצינור בתוך

זקוף... לעמוד היה
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עם המהנדס חילוקי דעות

בטון בלוק להוסיף יש שבסיבובים טען הוא שלנו, המהנדס עם ויכוח לי היה

מקצועיים ספרים שני לי  שישלח  בארה"ב רחל מהדוד של  בקשתי לחיזוק.

מעט נפגע וגם לא השתכנע אך הוא מים, הראיתי למהנדס, קווי הנחת בנושא

במקצועיותו. ספק מטיל שאני

במחלוקת להכריע כדי בדיקה, לבצע הטכניון מעבדות את בחרנו בחירתו, לפי

החיבור  20 אטמוספרות! של שיצרה לחץ משאבה עם בוצעה בינינו. הבדיקה

בלחץ הבדיקה על שוכנע וביקש לחזור המהנדס עדיין לא אך בהצלחה, עמד

לחץ יצרנו  המתאים,  הציוד להם שהיה הצינורות לחברת נסענו גבוה.  יותר 

הברזל  הוכיח ושוב ל-54 אטמוספרות, קרוב ממה שצפוי להיות, בהרבה גבוה

עבודה חסכנו למזלנו, בכך צודק." אתה "שמואליק, הודה: המהנדס חוזקו. את

לאורך הקו. להיות מושקעים אמורים יקרים שהיו מרובה וחומרים

הצינורות לכיסוי מקורית שיטה
שמטרתו סביבו, עפר הידוק ביצענו  הצינור שהונח לאחר

הצינור. חתך צורתו העגולה של על לשמור

חול של בשכבות שכבות האדמה כיסוי שפיתחנו של השיטה

על כך אחר נלמדה גלעדי), כפר מחצבות של (חצץ וחצץ

ה"שפדן" שעבדה על "מקורות" וחברת מתכננים אחרים, ידי

הדרכתי. את בקשה

מוודא הצינורות מפעל מטעם מפקח היה ההידוק במהלך

הכיוונים. בכל שווה נשאר הצינור שקוטר

הצינור בפתח שמואליק

הצינור ליד ועמיקם שמואליק טריטש

בזרם הולך לא שמואליק

ההלחמות את לבדוק כדי

בתוכו, נסעתי הצינור של

אופניים על מוחלט, בחושך

פנסים. עם

חוויות מתוך הצינור

מבקרים מארח שמואליק

וחלק רחל עם  גם  נכנסתי

הצינור לתוך  מהילדים 

שהוזרמו לפני החשוך,

את ושרנו המים, בו

האקוסטיקה ה'אינטרנציונל',

במיוחד. נפלאה הייתה
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בדרך אתגרים

מתחת גם יותר, ומורכב לכבישים, מתחת עבר הקו מסוימים במקומות

את להעביר כדי חששתי... קצת לשחות יודע שלא ירושלמי בתור לנחלים.

חפרנו את ובינתיים זמני", "נחל ויצרנו המים את הסטנו לנחל הקו מתחת

המים את השבנו עם האדמה, והדקנו את הצינור שהנחנו לאחר התעלה.

לתוואי שלהם.

המאגרים בניית
של השלב הגיע הצינורות הנחת לאחר

התפיסה מקום ובנית המאגר חפירת

ודברים היכן דין היה הדן. מי נחל של

עיכובים למנוע וכדי אותו, למקם

הקיבוצים של בבקשתם התחשבנו

בנקודה נעשתה הדן  מי ותפיסת

מ'   155 בגובה דפנה,  לקיבוץ צפונית 

הים. פני מעל

גובה,  ובאותו ממנו מ'  400 במרחק

מהמאגר הלחץ בזכות מאגר. נחפר

ואפשר מים  מלא תמיד הצינור 

ההסתעפויות ממנו את לפתוח ולסגור

בעזרת בבית. מהברז כמו מים ולקבל

כמויות המים את לווסת המאגר ניתן

היממה. של  שונות בשעות הנצרכות 

האנרגיה מפעל הקמת עם בהמשך,

בהן בשעות מים לשחרר אפשר זה

באתרי לתמוך וגם יותר, יקר החשמל

התיירות לאורך החצבני.

שאמור הצינור קטע את החצבני. הטיית היה המאתגרים הפרקים אחד

ברשת ברזל ובטון, כך לשריין צריך היה החצבני היה להיטמן מתחת למי

וזה למקרה ממים, ריק הוא גם כאשר המים ממשקל כבד שמשקלו יהיה

תיקונים. בו לעשות יהיה שצריך

מי הנחל על פני ולצוף עלול לעלות אותו הוא לעגן לא נדאג ידענו שאם

ריק... כשיהיה

להשקיה המים זרמו דן", "חצבני מפעל הקמת לפני

של לכלוך וצברו לאידוי, החשופות פתוחות בתעלות

הם החדשה במערכת בדרך. שנאספו וצמחים אבנים

בכמותם. הפסד וללא נקיים נשארו

התפיסה במקום שמואליק   - הפרישה לאחר

הדן נחל מי המיםשל במאגר לביקור מגיע שמואליק
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הקו חנוכת

הצלחנו אך הפרויקט, להשלמת שנים שלוש הוקצבו בתכנית

תוך שנה וחצי! להזרים מים ליישובים

לספק  והמאגר והתחלנו המים קו במסיבה את 1983 חנכנו באוגוסט

לצרכנים. מים

ללא - החולה שדות עמק להשקיית מים - מערכת מהפכה הייתה זו

אחת! משאבה אף

1983 קיץ - גליל עליון המועצה האזורית מעלון 30 אוגוסט 1983 - "הארץ" בעתון ידיעה

המפעל חנוכת ביום שמואליק
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- מים" על שתול כעץ אדם "בן

ומים. עץ אדם המחבר: פסוק זה

שלך מחבר, אתה בעשייה אף

מים, - עם אדם וצמחים בני

ולאדם. לצומח מקור-חיים שהם

מחברים: מעשיך

מניע, ככוח מים עם חקלאות, עם אנושיות,

ירוקה, לתעשייה רתמת אותו

השעה. לפני שזה הפך לצו הרבה

מים, נהר איזה סתם ולא

האדם, לטובת ניתבת אותו הנהר הוא

הדן. מיובלי הירדן הוא, אחד

החגיגית הפרישה במסיבת הוקרא
לשמואליק, שנערכה

למים, תמיד וצמאה מבורות, גשמים מי השותה מירושלים

ונהרות, ומפלים מעינות השופע לגליל, שמואליק הגעת

הגשמים, רחל, מודדת של לזרועותיה נפלת ומפה לשם

שמונה, בגיל גשמים למדוד שהחלה מי

הזה. היום למדוד מי גשמים עד עצם וממשיכה

בארץ, הוותיקה המודדת כנראה

לא בעולם כולו. אם

גברים, של לבם רחלות שברו ימינו ועד המקרא, מימי

מים. מקורות ליד

ולמים, לך רחל: של הכפולה אהבתה

לב, חכמת לשותפה אותה עשתה

דן, חצבני במפעל ושופעת-עשייה

המקובלים, בצינורות ולא

באדמה, בצינורות שהונחו לא גם

נראים, בלתי בזרמים אלא

אהבתכם, בכוחה של הנעים

איתן, כנחל ושופעת כמעין הנובעת

הטורבינות. את שתי המניעים לכוחות הטבע ומצטרפת

האחרונות, השנים ושתיים בשלושים

המים, לחמך על פני שלחת

העליון תושבי הגליל כמשמעו, וכל פשוטו

מהתוצאות, נהנים בו והמבקרים

וייהנו עוד דורות.
מיריק. כתבה

שמואליק בעקבות הצינור על פוסעים
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הידרואלקטרית תחנה

ניצול שלי. הפנטזיה למימוש התפניתי ההשקיה, מפעל השלמת לאחר

ההידרואלקטרית והלחץ  לתחנה ועד מן המאגר 50 מ' של הגובה הפרש

טורבינות יניעו הזורמים שהמים תכננתי  חשמל. להפקת בקו, שנוצר

ומאיכותם. מכמותם לגרוע מבלי חשמל ונייצר

משרד ישי ונציגי צמח נציב המים לשכנע את רבים הצלחתי במאמצים

שלתושבי טענתי המים. את נבזבז לא בטבע, נפגע לא שאנחנו החקלאות

מהמשאב ליהנות זכות יש האזור

הם בשטחם. שנמצא הטבעי

20 אלף  עד של שימוש לנו אישרו

זו, מטרה עבור לשעה מים קוב

הנחוצה הכמות שתסופק לאחר

הטבע. ושמורות החקלאים לצרכי

הטורבינות הנעת שלאחר הבטחנו

הארצית למערכת יוחזרו המים

שמו שניר, נחל  - החצבני  דרך

העברי.

שהתחנה הראוי שמן החלטתי

כמו תיראה  לא יפה, תהיה 

להיות שעליה התעקשתי מוסך...

אסתטית, חדשנית, בצורה בנויה

רשות הביעה זה כנגד מכובדת.

בונה שאני טענה הטבע שמורות

לבן"... "פיל

שהוא ואמר קרות רגליים שמאוד הערכתי, קבל התכנון מוועדת חבר גם

הסכם ביננו שנעשה בבקשה אליו  פניתי בפרויקט.  תמיכתו את מסיר

בשלושה בדקתי בו.  לחזור עליו  רווחית, שהתחנה  לו מראה  אני אם -

במספרים שהאתר הוכיחו בנושא, ושלושתם מומחים עם מקומות שונים

לוועדה. לשמחתי חזר החבר רווחי.

אבל גבוהה, הייתה עלותו  שאמנם אביב, מתל טוב  ארכיטקט לקחתי

הקמנו שווה.  הייתה - התוצאה 

קירות קובייה, צורת שעיקרו מבנה

בצבע אריחים מצופים שלו החוץ

פתחים בו ומשולבים  בוהק,  לבן

שונים. בגדלים עגולים

נסענו הפרויקט אישור לאחר

את שכללה משלחת לאירופה

לחפש כדי  החשמל, מהנדס 

כאלו לצרכינו, המתאימות טורבינות

משתנות מים  בכמויות שעובדות 

בין הסתובבנו קבועות. לא ובשעות

סוכנים בצרפת ואנגליה ובסוף קנינו

מאוד היה הסיור בגרמניה. אותן

מקצועית. מבחינה עבורי מעניין
  

הוגדרנו כאשר היה נוסף חשוב הישג

ירוקה". "אנרגיה יצרני
לחנוכתה סמוך ההידרואלקטרית התחנה

מוסך יראה כמו שלא ואסתטי, נקי שמואליק: שיהיה הנבנית התחנה ההידרואלקטרית רקע על שמואליק
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התכנה
אנשים גדי. של בנו עומר, שלנו הנכד שהכין תוכנה ידי על מופעלת התחנה של והבקרה השליטה מערכת

מצב  את נתון זמן בכל לראות המאפשרת מורכבת, כה תכנה פיתח  17 כבן צעיר שבחור להאמין התקשו

להעביר הוראות תפעול. - מסך צבעוני, ובנוסף באמצעות המערכת בפירוט רב,

נחל מי ספיקת בה: הנתונים שנצברים - לפי ושעתית עבודה שבועית על תכנית ממליצה הממוחשבת המערכת

שהתחנה כך - השונות ובעונות החשמל בשעות ותעריפי המים לחקלאות, צריכת תחזית המאגר, מלאי הדן,

ומכירתו. החשמל מייצור האפשר ככל הרבה ותרוויח משימותיה, כל את תמלא

חנוכת התחנה

שמואליק של הפרישה במסיבת ההידרואלקטרית – בתחנה מבקרים

שמואליק סבא עם המתכנת רבינוביץ שבביתועומר באמצעות המחשב שולט במערכת שמואליק

- לכבוד חנוכתה מבקרים בתחנה ההידרואלקטרית
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לתיירות תרומה
התיירות את שירתה הכוח תחנת הקמת שקיוויתי, כפי

חזק בזרם מי דן נשפכים החשמל בזמן הפקת באיזור.

"סוער" קיאקים  משייט ליהנות מאפשר וזה לחצבני, 

והטבילה במים המראה על ולהתענג שניר, במורד נחל

שוצפים.

שונות בשעות  אלי מתקשרים היו הקיאקים מפעילי 

פעם ובכל המים, קצב שחרור את להגביר ומבקשים

בלחיצת התבצע זה ברצון. להם נעניתי שיכולתי,

שבביתי. מהמחשב כפתור

תחזוקה ופיתוח
שבנינו  המערכות ותוחזקו הופעלו 32 שנים במשך

ואנוכי. קליין דוד אנשים, שני ידי על

ודורשת  ביממה שעות  24 פועלת הזו  המערכת 

צמודים. ופיקוח השגחה

הכוח תחנת בזכות שודרג הקיאקים שייט

המים, מד יד על (94) שמואליק

האחזקה איש ליאור עם

האגודה יו"ר בר-לוי,  אחיק

את ניהל אחריו חצבני-דן.

מקיבוץ יפתח. האגודה חזי

קליין במשרד החצבני-דן דוד

היה מכפר-גלעדי מילר ידידיה

בתקופת בחצבני-דן פעיל

אורי עם יחד בתעלות, ההשקייה

מכפר-גלעדי. כהנסקי גזבר היה - ה) (ֶרבֶּ ספיר

תפקיד  - חצבני-דן האגודה 

רבה. בהצלחה שמילא מפתח
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בצינור? המים כמות את מודדים איך
למדוד נדרשנו המים שלנו, תפיסת לנקודת המזרחי הצטרף הדן שקו לאחר

מגנטי מד הציעו המים ברשות מחדש. הראשי, בקו הכללית המים כמות את

סונארי מים מד מצאנו אנחנו הצינור. חיתוך של גדולות בהוצאות כרוך שהיה

הרשות אישר  מטעם 70 צול. מודד שקוטרו שלנו, הצינור על מבחוץ המותקן

מודד והוא הצינור על נקודות בשתי אותו ריתכנו המכשיר. של דיוקו את

מקורי מתקן הכנו בשנתיים, פעם אותו לכייל חייבים ביניהם. הזרימה את

לכיולו.

חדש, בקר שמנו ושכלולים. פיתוחים למערכת להוסיף אותי עניין תמיד

מהן שידעו כך לצרכנים המידע את וארגנו תקלות, לאיתור שיטות הוספנו

שלהם. שצרכו מול המכסות הכמויות

הטורבינות  שתי החלו רצופות הפעלה שנות  28 לאחר

כאלו. טורבינות יותר מייצרים שלא התברר אך להתיישן,

טורבינות למקום  ולהתאים להחליף היה אחד  פתרון

הדורש בעייתי כפתרון לי נראה הוא אך חדש, מסוג

שלי הידע אותן. לשפץ  לנסות החלטנו לכן  ובנייה, הרס

מומחה להביא והמלצתי מוגבל, היה הטורבינות במבנה

מגרמניה.

אהרון ובעזרת מאנשינו, אחד של מקצועיים קשרים בעזרת

האינטרנט עם דרך קשר יצרנו לעזור, שהתגייס הבן שלנו,

והזמנו בגרמניה, הטורבינות מפעל של הראשי המהנדס

השיפוץ. לביצוע ימים לארבעה לארץ לבוא אותו

מתאים כמקום "נידקו" מפעל את ברמלה מצאתי

ניתקנו הגרמני  המהנדס של  ועצתו  בפיקוחו למשימה. 

אותן נזק, והבאנו להן להסב בלי הטורבינות ממקומן את

היו מצוינות. והתוצאות מהארוזיה, אותן שם ניקו למפעל,

 30 עוד לפחות התחנה את ישמשו הטורבינות דעתי לפי

שנה.

על שלט הוספתי המצוינת עבודתם על הוקרה לאות

"נידקו" מתכת  במפעל שופצה זו "טורבינה  התחנה:

בית בוגר בחור המפעל, מנהל עם התיידדתי רמלה".

בכל בגדול. והצליח ארוכה דרך שעשה מקצועי ספר

אצלו לבוא לעבוד אותי לפתות ניסה שנפגשנו הוא פעם

ממה שלוש" "פי גבוהה למשכורת הבטחה עם במפעל,

בתנאי ואמרתי לו: הסכמתי לבסוף בקיבוץ... שאני מקבל

לגליל... את המפעל שתעביר אחד,

לקראת פרישה
המים מפעל על אחריות חשתי

עבודתי. סיום לקראת והתחנה

פתרונות לתת שחייבים ידעתי

רבות, שנים לאורך שיתאימו

מסוגלת תהיה שהמערכת כך

של שונים סוגים עם להתמודד

אמינה. ועדיין תשאר תקלות

הטורבינות שיפוץ

ההידרואלקטרי במפעל בביקור (94) ורחל (91) שמואליק

הפרישה במסיבת ונידקו שמואליק



202

הפרישה עם

32 שנים.  לאחר ,89 התחנה בגיל פרשתי מניהול

הוגשמו - הדרך  בתחילת שהצבתי שהמטרות לומר  אפשר

במלואן.

זכות מרגיש ואני אתי בנושאי תחזוקה, להתייעץ באים היום גם

לסייע להם.

של ולהצלחה להקמה רבות ותרמו לצדי עבדו רבים אנשים

מהם אחד  כל של חלקו את  מוקיר אני  - חצבני-דן מפעל 

ומודה להם.

הפרישה באירוע מברך (רבה) ספיר

שמואליק עם פרישתו של קיר התחנה שנקבע על הלוח

,89 בן – של שמואליק הפרישה במסיבת – ורחל קליין ולצדו דויד שמואליק

במתנה המים שקבל תפיסת תמונה של מחזיק
שמואליק. של ידו את לוחץ דגני עמיקם

משמאל, שמואליק. של דוד בן קוזלובסקי מנחם ביניהם

מכפר-גלעדי שניהם קורלנדר, אמנון מימין, יהלום, שוקה
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עזר לצדי

ליוותה את כל שלבי התכנון והעשייה. הייתה מעורבת  רחל אשתי 

ותמכה בעבודתי בכל דרך שיכלה, כשהיא מעורה בפרטים, מכירה 

קורות  'תקציר  החוברת  בהפקת  רבות  סייעה  ובהמשך  הצוות,  את 

המפעל'. 

רחל: כל מה ששמואליק עשה היה מעניין ומסקרן. הרבה פעמים 
לפגישות  נכנסתי  לא  שלו.  המרובות  בנסיעות  אליו  הצטרפתי 
בלילה,  שונות  לבדיקות  לנסוע  עליו  היה  אם  אבל  המקצועיות, 
בשבתות, או בחגים, נסעתי אתו, לא רציתי להשאיר אותו לבד...

לאות הוקרה – הוחלט לקרוא לתחנה ההידרואלקטרית תחנת שמואליק.

ספיר חושף את השלט - ברקע יושבת רחל

רחל ושמואליק בביקור בתחנה - חמש שנים לאחר הפרישה

חוברת 'תקציר קורות המפעל'
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הפרישה מסיבת

סדן עם מירי קולר נועם קולר וישראל שמואליק

ביניהם דגני ועמיקם הבכורה) (הבת רז דבורלה עם דגנישמואליק ועמיקם (בן) רבינוביץ אורי עם שמואליק

גלעדי - מכפר קרול וגדי עם עוזי האורחיםשמואליק בספר כותב - גלעדי מכפר אשכול אורי

גלעדי גדעון עם שמואליק
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הפרישה במסיבת ושמואליק רחל

(הבן) רבינוביץ וגדי המהנדס טריטש עם (נכדה)שמואליק שניר שיר וברקע שמואליק

הפרישה לכבודו במסיבת שמואליק) מנגן (נכד של גרמי הלל לכבודו בהופעה שמואליק של ונינים נכדים עם (נכדה) ודוריה (בת) יולה

הפרישה במסיבת מכפר-גלעדי ומהגליל המפעל וחברים אנשי משפחה, בני
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השנה איש נבחר שמואליק

לשנת 2001 בישראל  בחקלאות

- אחיו ויודקה שמואליק

השנה בחקלאות לאיש בחירתו באירוע לכבוד

2003 בשנת הגליל - יקיר בתואר שמואליק זכה

אותות הוקרה
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המלצה על שמואליק יקיר הגליל - גדעון גלעדינספח  -
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המשך המלצה על שמואליק יקיר הגליל - גדעון גלעדי
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4)נספח  - 3 ע' מתוך  סיכום תקופת ריכוז המשק - שמואליק רבינוביץ (

רישום של שמואליק מישיבת מזכירות
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שרייבר תורה - הגליל יקיר שמואליק על המלצה - נספח
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שרייבר תורה הגליל - יקיר על שמואליק המלצה המשך
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זה בספר
מפיו רובם – ואבות אבותיו רבינוביץ של שמואליק תולדותיו מסופרים

בגוף ראשון. –

הבא בספר
נכבד חלק גם בו תולדותיה ושורשיה, ויוקדש את רחל תספר

שהקימו.  הענפה  למשפחה

רבינוביץ ושמואליק רחל


