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האפשרות להקליט חלקי� מהמידע שמובא להל�. שרה במסירות רבה העלו את העוסקת בתיעוד בע"פ  

ערכה את  נעמי. , בה� הקליטה מפי את הדברי�בנות שעה וחצי שעתי� כל אחתפגישות  20ערכה אתי 

  על כ  מגיעה לה תודה מקרב לב . דיסק.אות� על ומסרה לי ללא ידיעתי ההקלטות 

מאמ! להפכ� משפת דיבור במלול אות� הקלטות והשקיעה ימי� כלילות בתהיא במש  תקופה ארוכה 

לשפה וסגנו� ראויי� לדפוס. כשראיתי את הנוסח הראשוני מצאתי לנכו� להוסי" במקומות שראוי היה 

  להרחיב ולגרוע במקומות  שהקיצור יפה לה�. היא עזרה לי ג� בבחירת חלק מהתמונות ובארגו� הספר. 

  עיר ותיק� מה שלדעתו מחייב תיקו�.ה ,אס" בננו עבר על חלק משמעותי מהחומר

  נטע היתה בסוד העני� ונרתמה למאמ! ככל שנתבקשה.

  קיקי השקיע עבודה מקצועית רבה, שבלעדיה לא היה הספר מגיע לדפוס.

מרי� לאה נת� אפרת יצחק אברה�  :חלק מהמידע והתמונות לוקט מכל אחד ואחת  מאחי ואחיותי

  תקוה משה וישראל .

עמוקה על תרומתו של כל מי שצוי� לעיל וג� לכל מי שסייע בהוצאתו לאור של ספר זה. הנני מכיר תודה 

  למותר להדגיש שהאחריות לטעויות שעלולות להיות בו חלה בלעדית עלי.
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  . תולדות משפחת חסו	 והרקע ההסטורי1

בעליה  חסו�. עליתי לאר!בדמשק בסוריה לאמי פורטונה חסו� לבית אנדיבו ולאבי יוס"  1934&נולדתי ב

  . 1945ב מאי,  28 &בבלתי לגאלית 

  הרקע ההיסטורי 1�1

מש� עברה לליבורנו שבאיטליה, ע� גירוש ספרד, המשפחה מקורה של משפחתנו (מצד אבי) בספרד. 

עירה נוצרית בהר הלבנו�. מלבנו� המשפחה עברה  &לדיר אל קמר  & 19&בראשית המאה הלצידו� בלבנו� ו

בי� נוצרי�, דרוזי�  תרחשושההתכופות מעבר לדמשק היה כנראה מיד לאחר השחיטות לדמשק. ה

 ,�ומוסלמי� בהר הלבנו�. היהודי�, שלא רצו להסתב  במלחמות אלה ולמצוא עצמ� בי� הפטיש והסד

  . 1840&, מעט אחרי עלילת דמשק, שהתרחשה ב1842או  1841ברחו לדמשק. זה היה, ככל הנראה, בשנת 

ה, נושא המעבר של המשפחה מצידו� לדמשק דר  דיר אל קמר, לא היה ברור לנו. ידענו על עד לאחרונ

מענו מאבא אבל ג� הידע שלו לא היה מדויק ולא היה שו� תעוד. לפני כמה שני� קבלתי שכ  ממה ש

, שבו נרש� שמו של כל ראש 1839בשנת על קהילת יהודי צידו� , שעשה משה מונטיפיורי תעוד של מפקד

יחד ע� שמות האשה והילדי� ומצאתי ש� את השמות: אליהו חסו�, מאיר חסו�, שלמה חסו�  ,ת אבבי

 �  כל השמות שמופיעי� במשפחתנו, וכ  יכלנו לאמת את מה שעד כה ידענו רק מספורי�. –ויוס" חסו

  עלילת דמשק  1�1�1

. העלילה בכללבמיוחד ושל היהדות  עלילת דמשק הייתה נקודה שחורה בחייה של קהילת דמשק

למטרות  ,עקבותיה� נעלמוש , י ומשרתוסיציליאנפרנציסקני  ברצח של נזיר האשימה את  הקהילה

מצא הזדמנות לפרוש את חסותו על  בדמשקהקונסול הצרפתי  איסו" הד�, הדרוש לאפית מצות לפסח.

 במטרה להאי! את וליבוי השנאה בי� העדות, הקהילה הנוצרית בסוריה ולבנו� על ידי "בחישה בקדרה"

היה נית ולהפו  לפטרו� הנוצרי� במזרח התיכו�, או לפחות בלבנט. הוא לא אפירוק האימפריה העות'מ

�קבל על עצמו ליע! ו . הוא הביא למעצר� של ראשי הקהילה היהודית להאשי� את המוסלמי� מעוני

ש הממשלה טייר למושל דמשק  בניהול החקירה, באישור ובידיעה של הרשויות בצרפת,לרבות רא

  בעצמו . 

בעול� המוסלמי והיווה אות לחידוש עלילות הד� עלילות ד� נגד יהודי� תקדי� ראשו� להיה זה 

, הוציא האפיפיור, כתב האומר שהיהודי� 14& במאה ה שהיו שכיחות בימי הביניי�. בעול� הנוצרי, 

לסיי� אחת ולתמיד את כדי , אינ�  נוהגי� להשתמש בד� לצור  הכנת מצות ולא לכל צור  אחר

לא היו עלילות ד� נגד היהודי� בא" מדינה  19&ת עלילות הד� נגד היהודי�. עד המאה הופרש

מאות יהודי� נחקרו בעינויי�. ה� חודשו, במקרה זה בדמשק, על ידי הצרפתי�.  1840&מוסלמית. ב

דרת נר דולק לנחיריי�, , החתלישת צפרניי�, הצלפות בשוטשלא עמדו בענויי�, של שניי� מ� העצורי� 

,�"הודו" בספור דמיוני שבו תיארו אי  היהודי� תפשו  ועוד חיתו  איברי� משיכה בחבל באברי המי

, הקיזו את דמ� ואספו אותו בקערות ואי  כל הפולח� התנהל. עצורי� אחרי�, את הנזיר ועוזרו
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ת איש לא ק� ואמר שהודאות . למרות זאותחקירמהל  השנחקרו ועונו, לא נשברו ומתו תו  ענויי� ב

  הנחקרי� בעינויי� אינ� קבילות.

   

שגייסו את משפחת רוטשילד הודות להתערבות� של שני אנשי�: אדול" כרמיה ומשה מונטיפיורי, 

, שהנאשמי� שוחררוהעני� הסתיי� בכ  ונכבדי� יהודי� נוספי� באנגליה ובצרפת ובסיוע העתונות, 

ת נסתיימה פרשבכ  ו ההליכי� המשפטיי� הופסקו די� לא זוכוהודאות הנחקרי� לא בוטלו, היהו

   עלילת דמשק.

למי וכמוב� את היהודי� פרשה זו הסעירה את העול� המערבי והמזרח אירופי ואת העול� המוס

מוסטפה טלאס, שהיה שר הבטחו� � והיא הביאה לחידוש עלילות הד� נגד היהודי�. אסלבארצות הא

ר אנטישמי מהסוג הגרוע ביותר, שחוזר על עלילת דמשק וכור  באותו של חאפז אל אסד, הוציא ספ

  .�   .מאז היו עוד עלילות ד� רבות והנושא נשאר פרו! עד היו�הקשר את הפרוטוקולי� של זקני ציו

   ההתישבות של משפחת אבי בדמשק 1�1�2

היה צרי  לתת באווירה זו, של רדיפות היהודי�, המשפחה עברה מדיר אל קמר לדמשק. כשעברו 

שוחד. מאחר שה� היו בעלי אמצעי�, אחת השיטות  –"כרטיס כניסה" כלשהו, או במילי� פשוטות 

נית. הלוואות אלה ניתנו ישירות לסולט� התורכי, או שנעשו אהייתה לתת הלוואות לממשלה העות'מ

  ע"י רכישה בשוק של אג"ח ממשלתיות. המשפחה עסקה למעשה בשני הדברי�.  

זה ה� משו� ש ,לא הייתה היחידה. עסקו בכ  עשר המשפחות היהודיות העשירות בדמשקמשפחתנו 

כי נאסר על יהודי� לרכוש אדמות חקלאיות או  ,השתל� וה� משו� שלא יכלו לעסוק בדברי� אחרי�

  נדל"� ולסחור בה�. ה� יכלו לעסוק רק במסחר או בכספי�. משפחתנו עסקה בעיקר בכספי�.

מע אל אחמר", שנמצא בקצה אשק סבא רבא קנה מגרש במקו� שנקרא: "ג'כשהמשפחה הגיעה לדמ

של השכונה היהודית, לא רחוק מבית הספר "אליאנס", קרוב לגבול האדמות מזרחי –הדרומי 

  והאדמות החקלאיות הגיעו עד לבתי העיר.  , שנקרא אלג'וטהבנויה בנוה מדבר העירהחקלאיות. 

ריקה בקוטר מאתיי� או שלש מאות מטר וסביבה בתי�. סופר  כשסבא רבא שלי הגיע, הייתה ש� ככר

עמד באותו מקו� בית כנסת גדול, ככל הנראה הגדול בדמשק, שנקרא: "בית הכנסת של  15&שבמאה ה

מע אלאחמר" (מקוד� היה לו ש� אחר) וש� היה לב השכונה היהודית. אחד ממושלי דמשק, שעינו אג'

כנסת, טע� שהוא נבנה בניגוד ל"תנאי עומר". תנאי� אלה, שנקבעו צרה במימדיו וביופיו של אותו בית 

�, אוסרי� על מי שאינו מוסלמי לבנות בתי� גבוהי� מבתי אלאסל 8&או ה 7&כנראה עוד במאה ה

המסלמי�, נאסרה בנית בתי תפילה חדשי� ותחזוקת הקיימי�, נאסרה רכיבה על סוסי�, החזקת נשק, 

ת, שנועדו להנמי  את מעמד הלא מוסלמי� בהשוואה למוסלמי�. בכל לימוד הקורא�, ועוד גזרות רבו

פע� שרצו להתאנות ליהודי�, נזכרו באות� תקנות שהפכו חלק מ� הקודקס הדתי של המסלמי� 

ושימשו לנגישת הלא מסלמי�. בתקופות אחרות "עצמו את העיניי�" וראיה לכ  היא שבית הכנסת 

 עד, השתמש המושל באות� תקנות כדי להרוס אותו 16&או ה 15&מע  אלאחמר נבנה, אבל במאה האג'

המקו�  הפ היסוד, כדי לבנות במקו� מסגד ענק. לאחר שהמסגד נהרס שלוש פעמי� ברעידות אדמה, 

בית קברות מוסלמי, כדי שיהודי�, לא יוכלו לבנות ש� בית כנסת. במש  הזמ� בית קברות זה ניטש, 

  ו� קברי� ועצמות אד�. במש  תקופה ארוכה היה המקו� נטוש. נחרב ונשכח אבל מדי פע� התגלו במק
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כדי לחדש את החיי� היהודיי� במקו� ולהחיות את זכר בית הכנסת הגדול והמפואר שהיה ש� פע�, 

מ'ר  1000&סבא רבא מאיר קנה את האדמה ובנה עליה את ביתו. הבית נבנה על חלקת קרקע של קרוב ל

� של מסלמי�, שנרכשו וניטשו. בבית נבנו שתי חצרות גדולות ובניתו חייבה הריסה של כמה בתי

מכיוו� החצר ומבחו!. באותו מתח� סבי  –והמגורי� היו סביב�, כ  שהיה לה� אוורור משני הכיווני� 

איש ונקרא "בית מדרש חסו�". בית כנסת זה לא היה גדול  100בנה ג� בית כנסת, שהיה יכל להכיל עד 

ה יפה והיה בו כל מה שדרוש לבית כנסת. היו בו ספרי תורה וספרי קודש ומפואר כקודמו, אבל הי

נפלאי�. היו כריות בד רקו� זהב לישיבה, שכילדי�, נהנינו לתלוש מה� את קישוטי הזהב. בית הכנסת 

"חסו�" נבנה ג� לזכר בנו של מאיר, שלמה, שמת בגיל צעיר ערב חתונתו. במרכז המתח�  של בית 

יחידת דיור מפוארת בת שתי קומות מאב� שחורה. כשהב� מת המבנה שיועד לו  נבנתהלידו הכנסת 

  ננטש ועד שעזבנו את דמשק איש לא העז להשתמש בו.

ערבסקות. בחצר היו והיה בבית אזור מפואר לקבלת אורחי�, ובו מראות, ציורי� ותמונות פרחוניות 

י�, שאמי עשתה מפרותיה� ריבה שתי ברכות ע� מזרקות ושלושה עצי חושחש ענקיי�, מאד מרשימ

בצורתו  לע! ההדס פרי ראוי למאכל, דומה קצתטעימה. היה ג� ע! הדס, שאכלנו מפריו (בסוריה 

בה שו� פרי אחר. הע! שלנו  לא היההוא מופיע בסו" הסתיו, עונה ש ,זיתי�). הפרי לא טעי� במיוחדל

נו ג� לשכני�. היה לנו סוג של אתרוג (או היה גדול והניב הרבה פרי ועבדנו בפר  למסוק אותו. חלק נת

לימו�) ע� פרות ענקי�, שלא שימשו לסוכות. מקליפתו עשו ריבות מיוחדות ואת הפריחה שלו שנשרה 

מי פרחי הדרי�, שאי� טובי� מה� בכל העול�. דמשק הייתה  –אספנו והיא שימשה לייצור "מי זהר" 

ה סגנו� משלה להכנת�. אמי למשל התמחתה מפורסמת בתעשיה של פירות מסוכרי� ולכל אשה הי

, בחושחש ובאגוזי� ירוקי�. דמשק הייתה יצר� ענק של אגוזי מל  שקראנו לו "כבאד" באתרוג הזה

ואמי עשתה מהאגוזי� הירוקי� מעד� מלכי�. היו ג� עצי משמש, מנדרינות ועצי� אחרי�, ביניה� ג� 

  עצי סרק. 

וג� מגילות עתיקות. לצערי הכל נשאר ש�. היו  ,עתיקי� בבית הכנסת היו ספרי קודש רבי�, חלק�

. 18&נכתב בבגדד במאה ה ,מאד מרשי� בצורתו ,שלושה ספרי תורה, מה� שניי� מאד יקרי�: האחד

הוא כתוב בכתב מפואר על עור צבי אמיתי. הספר השני, בער  באותו גודל א  פחות מפואר, נכתב 

, בהזמנת סבא רבא שלי, על ידי אחד העילויי�, שהיה ידוע ג� כ"סופר סת�" מיוחד. שני 19&במאה ה

יסו. למי שול� הכס" איש לא אל" דולר, שהוא שיל� מכ 24ספרי� אלה נגאלו ע"י ב� דודי, תמורת 

הוזמ� הספר השלישי  ושלמה" בברוקלי� בניו יורק. דוד מספר. ה� נמצאי� היו� בבית הכנסת "אהל

סבי לכבוד חנוכת בית הכנסת, כיו� ידוע  יע"על ידי סופר סת� ושמו "חכ� עבוד"   ונכתב בדמשק 

לפחות מאה שלושי� או  וגילו ,19& שהוא נכתב לכל המוקד� בעשור השביעי או השמיני של המאה ה

   מאה ארבעי� שנה. הוא נמצא באחריותו של אחי אברה� והוא ספר התורה המפואר בכל הסביבה. 

בתקופה של עלית אחרוני היהודי� מדמשק היה איסור על הוצאת כל דבר עתיק מדמשק, לרבות ספרי 

ספרי תורה, בדרכי� כשרות  100&קודש, שלה� ער  אמנותי או תרבותי. למרות זאת הוציאו בסה"כ כ

מליו� דולר על מנת להוציא ספרי� אלה. הספרי� הועברו לכספת של  2&ולא כשרות. אמרו ששולמו כ

כביכול השתתפות באות� הוצאות (שלושה  –בנק בניו יורק. חלק� הוחזר לבעליה� תמורת כופר 

"כתרי�", שהמאוחר  10 עתיקי� מאד:כתבי� מהספרי� היו של משפחת חסו�). היו בי� ספרי� אלה 

, בעלי ער  תרבותי שלא יסולא בפז. הייחוד שלה� אינו רק בכ  שהיו ספרי 13&בה� היה מהמאה ה

ביד אמ�  ,בדר  כלל כתובי�,דפי הכתר "כתר" כולל לעתי� את התנ"  כולו. בכ  שתורה עתיקי�, אלא 
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כתיב ובקריא בתעתיקי� ולה� ער  מיוחד בשל גיל� המופלג. מאחר שבמש  הזמ� היו שינויי� ב

מסוימי�, הכתרי� משמשי� מקור התיחסות ללימוד והבהרה של דברי� שהיו סתומי� ולא ידעו 

המחוברי� בצורה של ספר. צורה זו יחודית לספרי�  ,עשוי דפי� . הכתרלפרש� בתעתיקי� המאוחרי�

א מגילה, שבה . הצורה המקובלת של ספרי תורה הי13&ה עד 10&שנכתבו במזרח התיכו� במאות ה

  חמישה חומשי התורה. ספרי הנביאי� והכתובי� נכתבו בספר (או מגילה) לחוד.

  

היה כתר דמשק  כמוהולספירה. עתיק  10&עתיק ביותר הוא כתר אר� צובא, מהמאה הלנחשב שהכתר 

מבית   1944באשה". הוא נעל� בשנת אל&. כתר זה נקרא "כתר חוש, שכולל את התנ"  כולושנגנב

שמכר אותו. בית כנסת זה היה במרכז השכונה הואש� שמש בית הכנסת ובאשה, אלחוש הכנסת 

,  עכובמשהו את החא� ב ההזכירש ,בתו  חצר . הוא היההיהודית, ש� היו מספר בתי כנסת מפוארי�

השמש שהואש� בגניבת הכתר  סביבה בתי מגורי�.ו עצי� רבי� ההיו ב ה.ה הרבה יותר גדולתאבל הי

בעקבות העלמות הכתר תלה את עצמו ועד היו� אי� יודעי� א� היה לו חלק בהעלמת הספר העתיק. 

  הכריזו  בקהילה על אבל, קרעו קריעה, גדלו זק� וישבו שבעה. 

מגילת "איכה",                                                  &בתשעה באב: ה קריאת שלוש המגילות בכל שנהתדברי� שייחדו את השכונה היבי� ה

מגילת רות. מגילת איכה נקראה לא רק לזכר האסונות שקרו  &מגילת אסתר ובשבועות  &בפורי� 

אנדיבו, שהיה החכ� הנחשב ביותר  שחכ� ניסי�אני זוכר  ליהודי� בעבר, אלא ג� כתפילה לגאולה. 

), היה קורא בבית 1946או  1945עלה לאר! בשנת  טראב לאחר שהרב עזרא מסלטו�בדמשק בזמנו (

הכנסת מתו  "כתר" את המגילות וזה נחשב לקריאה המוסמכת ביותר ולארוע המכובד ביותר, שבו 

  פתחו כתר וקראו בו.

  הקהילה והשכונה היהודית בדמשק 1�1�3

חומה צמוד ל. חלק גדול ממנה היה חומה ברובה בתו  ממוקמתהשכונה היהודית בדמשק הייתה 

נבנתה. חלקה האחר של השכונה פנה אל השכונות  מתיהמקורית של העיר דמשק, שאינני יודע 

יה היו תושבש אמרו למשל שכונה שנקראה שאג'ור,  המוסלמיות, שתושביה� היו מאד עויני� ליהודי�.

כלפי היהודי�. לעתי� רחוקות הרהיב  , במיוחדיניצ'רי�, שהתישבו בדמשק, והיו אלימי� מאד צאצאי

מישהו מהיהודי� לחצות שכונה זו, כי הייתה אמונה שמי שעובר עלול לא לצאת מש�. מעני� עוז 

בית הכנסת של ר' חיי� ויטל, שהיה המורה הגדול  –שבגבול אותה שכונה היה בית כנסת מפואר מאד 

בדמשק. הוא התפלל ולימד באותו בית  האר"י הקדוש. הוא חי וג� נקבר פי לעוהמפי! של הקבלה, 

רחוב היהודי�.  &במערב השכונה היה "שארע אל יהוד " חיי� ויטל.  &כנסת שנקרא לאחר מותו על שמו 

לרובע של פשוטי הע� של דמשק  –הרחוב הולי  ישר לרובע הנוצרי ומשמאל בקצהו הצפוני ימינה 

ואי� הביאו את המרכולת שלה�, שבדר  לש� הבד . החלב) &שומ�(מינרט  "מאדנת אלשח�"שנקרא 

. היו ג� מיני מנשואקשה שריחו , מיובשכלל הייתה מאד ירודה. למשל: בשר גמל מיובש או חלב גמלי� 

ג� לא  ה�תקרב אליה� כי נוס" לסרחו� היהודי לא  וגמלי�. עיזי� ,מחלב כבשי�מיובשות גבינות 

י� ביותר והצטיי� כמוב� בריחות עזי�, מה� היה שוק התבליני�, שהיה אחד המרשימ בהמש . ותכשר

שהוא שיבוש  "סלאי�",מעוררי תיאבו� ומה� דוחי�. בצד אחר של השכונה היהודית היה רחוב שנקרא 

ה� הגיעו לאחר הכבוש  בו התגוררו בזמנו יהודי� שבאו מסיציליה. ,(סיציליאני�) "סקלאי�"של הש� 

הנוצרי�. אליה� התוספו סיציליאני� מתקופת הכיבוש מידי הנורמני�  9&הערבי של סיציליה במאה ה
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ני. בתקופה זו בער  נוצרו בדמשק שלוש קהילות יהודיות נפרדות: אחת של יהודי� אעות'מה

 .ערביתוכתבו דברו  . ה� 7& � במאה הערביה כבושה על ידי  בדמשק מראשיתמוסתערבי�, שחיו 

"פרנג'" או ה� נקראו   ,מספרד 16&הו 15& ות ההקהילה השניה הייתה של יהודי� שגורשו במא

 .. ע� השני� שלושת הקהילות האלה התערבבוהסיציליאני�"פרנקוס". הקהילה השלישית הייתה של 

יהודי� וערבי�. זו הייתה של הסיציליאני� היו ונשארו המומחי� בכריכת ספרי�. ה� כרכו ספרי� 

לו להדפיס על נייר, הספרי� היו עדיי� מלאכה חשובה כי הספרי� היו יקרי מציאות. ג� לאחר שהתחי

יקרי� מאד והיו כורכי� כל ספר פע� אחר פע� כדי לשמרו. בזמננו עוד היו כמה כריכיות, אבל לא כמו 

  פע�. 

רח' היהודי�. היה זה רחוב חדש שנבנו בו כמה בתי�  &"שארע אל יהוד"כאמור  במערב השכונה היה 

ודי דמשק. המפואר בה� היה "בית שמעיה אנג'ל", שנבנה של המשפחות העשירות והמכובדות בקרב יה

, בפאר שקשה לדמיי�: בחצר היו מזרקות ע� שיש צבעוני 19&ועיקרו במאה ה 18& בחלקו במאה ה

בית הכנסת על ש� חיי� ויטל ומעט יותר כאמור  ופתוחי� מרהיבי� באב� ובשיש. בדרו� הרחוב היה

ידי אלי כדורי מהונג קונג. זה היה מבנה גדול ומרשי� דרומה היה בית הספר "אליאנס", שנבנה על 

תלמידי� (שרק  1500& 1000& ביפיו. מלבד כתות הלימוד היו בו אול� מופעי�, מגרש ספורט גדול ל

לעתי� רחוקות שימש לארועי ספורט). במתח� בית הספר היו מספר חצרות. בשארע אליהוד היו עוד 

לנטה. ראויי� לציו� בתי� מיוחדי� נוספי� של גבירי הקהילה כמה בתי עשירי� כמו בית טוטאח ובית ג

  (פרחי), בית ליסבונה ואחרי�. &במקומות שוני� בשכונה כמו: בית לניאדו, בית אלמעל�

, ובה� שאול פרחי, כגזברי� של נפת דמשק וכנראה ג� כמתווכי� ת פרחיבמש  שני� שימשו בני משפח

ארבעה בני�, שאחד מה�, חיי� פרחי הגיע לגדולה. בראשית  בי� הקהילה היהודית לשלטו�. לשאול היו

דרכו הוא היה בנקאי של מושל דמשק  והפ  ליועצו של אחמד אל ג'זאר, שהיה מושל עכו וג� מושל 

מחוז צידו�, שעכו הייתה חלק ממנו. כשנפוליו� בא, היה זה חיי� פרחי שארג� את ההגנה מפניו. הוא 

הצי הצרפתי ודאגו לאספקה לעכו הנצורה  תהשמדבעזרו שהבריטי�,  ידע שפות זרות ובא בדברי� ע�

  ידי נפוליו�. לוכ  נמנעה נפילתה 

ה על חיי� עלילאל ג'זאר נודע באכזריותו ובמנהגו להטיל מומי� בנתיניו (לכ� כונה "הקצב"). כתוצאה מ

השאיר אותו וא הקצה אפו ולעקור אחת מעיניו. למרות זאת אזנו ואת פרחי, הוא ציווה לחתו  את 

בפני חיי� פרחי שיפעיל את השפעתו  אשהבעבדאללה  ג'זאר, התחנ�אלמותו של אחמד  לאחר במשרתו.

באיסטנבול על מנת להסדיר עבורו את המינוי למושל עכו וצידו�. כ  עשה חיי� פרחי. כאות "תודה" על 

פועלו, שלח עבדאללה לביתו של חיי� פרחי רוצחי�, שהכניסו אותו לשק ע� אבני� כבדות וזרקו אותו 

  למעמקי הי�  ולא נמצא שריד ממנו עד היו�. 

פאשה לא החזיק מעמד זמ� רב והודח  שעבדאללהחת פרחי המשיכה בעסוקיה, ג� בזכות העובדה משפ

ליד ג'מע  –י� ובית רפאל פרחי ת חיי� פרחי בדמשק היה בסביבת הסלאממשרתו כמושל צידו�. בי

. לימי�, הפנימי אלאחמר, בדר  לבית שלנו. לא פע� נכנסנו לבית זה, שניקר את העיניי� בהידורו

תו של רפאל פרחי הדרדרה. אחד מצאצאיה היה מסגר, שאשתו מתה בגיל צעיר והשאירה אותו משפח

 "נשות חברה"ליס ווידאד. הבנות, שנשארו ללא אמצעי קיו� לאחר מות אביה�, הפכו אע� שתי בנות: 

 אנשי השירות החשאי הסורי והיוו סכנה גדולה ליהודי� כי היו ג� מודיעות של הסורי�. שהתרועעו ע�

כאשר המשפחה שלי עלתה, לדוגמא, היו צריכי� לעשות תרגיל מיוחד כדי שה� יחשבו שהמשפחה 

� לארג� בריחה. לשמחתי זה הצליח. יוצאת לטיול במסגרת יו� חופשה באוניברסיטה ולא שה� מנסי
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או יותר. ווידאד  עזבה את השכונה  90ליס נפטרה בגיל אזה ממחיש לאיזה שפל נשי� אלה הדרדרו. 

סטורי. חלקו נמסר לפליטי� יכי הבית שבו גרה הוא בעל ער  ה ,משק, למעשה הוציאו אותהבד

 .�  פלסטיני� שגרי� ש� והשלטו� הסורי רוצה להפכו למוזיאו

(פרנקי). ההנחה היא שנבנה ע"י  –נקרא "אל פרנג'" שכנסת מפואר ביותר,  יתב היה במזרח השכונה

היה קרוב  בית הכנסת "אל מנאשה".  –סת גדול ומפואר במרכז השכונה עמד בית כנמגורשי ספרד. 

על  באב היו יושבי� בה 9&ב בו.ילדי� רבי� התפללו ולבית הספר "תלמוד תורה". היתה לו חצר גדולה 

מתפללי� וקוראי� במגילה. אנשי� היו יושבי� ובוכי� ומלמדי�   ,מחצלות ע� נרות, כי בפני� היה ח�

ל חורב� הבית ועל כל האסונות שקרו לע� ישראל במהל  השני�. את הילדי� והצעירי� להצטער ע

כאשר בית הכנסת היה מלא : , לאחר קו� המדינה, היה בית כנסת זה מטרה לפיגוע נורא1949בשנת 

 50&איש, בעיקר ילדי� ופצעו קרוב ל 13רימוני�, הרגו  6מפה לפה, מחבלי� פלשתיני� השליכו פנימה 

   .פגעאיש. כמעט כל מי שהיה ש� נ

ל"סיבוב שני" ש�, להיות בחברה ג� אנחנו באב, לאחר שהתפללנו בבית הכנסת שלנו, הלכנו  9בליל 

בתי כנסת, שחלק� הכרתי וחלק� לא. בכל הבתי�  הגדולה יותר, בלב השכונה ממש. היו עוד עשר

כ  הגדולי� של עשירי העיר שהזכרתי: בית שמעיה, בית מעל� ואחרי�, היו בתי כנסת פרטיי�, 

שהקהילה הייתה לא רק מגובשת, אלא השתדלה לא להתרחק מהערכי� היהודיי� המסורתיי�, 

היה  אשסביב� היא התקיימה. דאגו לכל אחד ואחד, שאיש לא יאמר שלא היה לו איפה להתפלל, או של

יכל להתפלל או לא הבי� את הנאמר בתפילה. בכל אות� מקומות נהגו בהזדמנויות רבות לשבת וללמד 

שהיו רשות והיו פתוחי� לכל. בהזדמנויות מסוימות נמשכו לימודי� אלה כל הלילה. "תיקו�  ,מודי�לי

לפני קריאת התורה  –ליל שבועות" היה אחד מזמני הלימוד הידועי� ביותר וכ  היה ג� "הושענה רבה" 

בהזדמנויות  ולאחריה. היו יושבי� ולומדי�. ג� בחגיגות שמחת בית השואבה ישבו ולמדו תורה וכ  ג�

  אחרות.  בפורי� היו חגיגות, פעלולי�, ריקודי� ומשחקי� שאורגנו ע"י הקהילה.

לא הייתה הפרדה פיזית בי� השכונה היהודית לערבית. ההפרדה התבטאה בכ  שעד נקודה מסוימת גרו 

רק ערבי�. אלה שהתרחקו הכי הרבה גרו ב"שארע אליהוד", שהיה רחוב  –רק יהודי� וממנה והלאה 

של יהודי�. לא הכרתי א" יהודי שגר בשכונות של העשירי� בצפו�, או בשכונות העניי�, שהיו בעיקר 

  בצד המזרחי של העיר. 

אחד האזורי� הגרועי� מבחינת היהודי� היה אזור "אל מיד�", לא רחוק משדה התעופה הבינלאומי 

  רו אל מחו! לגבולותיה."מאזה", שהיה פע� מחו! לעיר. לאחר שהעיר התרחבה, היה צור  להעבי

אתרי� חשובי� אחרי� בשכונה היהודית היו שני בתי הקברות היהודי�. אחד מה� היה בית קברות 

בית קברות חדש. בית הקברות החדש היה זה שבו הקהילה קברה את כל המתי�. למשל  –עתיק והשני 

בית  &ונקבר ש�  7בגיל  שמת , מאיר,סבא רבא שלי קבור ש� וכ� סבתי וסבי מצד אמי. היה לי ג� אח

  קברות זה עדיי� תפקד.

בבית הקברות העתיק, הדומה לבית הקברות העתיק של פראג, יש קברי� של גדולי האומה, שעברו 

. 14&או ה 13&בדמשק ונפטרו ש�. דומני שהקבר העתיק ביותר הוא מהמאה ה במאות השני� הקודמות

גדול.  פיט�כ� הרב ישראל נג'ארה, שהיה ג� וה מפורס� קבורי� ש� הרב חיי� ויטל ובנו, שג� הוא הי

 �ח, משה איציש קברי רבני�, שהיו מפורסמי� בתחומי הקבלה וההלכה. ידועי� לי כמה שמות, כמו אב

  . 16&וה 15&קורדובירו  ואחרי�, שנחשבו עמודי התוו  של היהדות במאות ה
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ביבו חומה ואיש לא הורשה להכנס. בנו ס ,אנשי הקהילה שמרו על בית הקברות היש� מכל משמר

שני פתחי� קטני� שדרכ� אפשר היה להצי!. רק בערב כיפור נכנסו לש� הרבני� וגדולי היו בחומה 

התורה בקהילה כדי לקרוא תהילי� לעילוי נשמת� של הקבורי�. אני זוכר שאבי הרי� אותי כדי להצי! 

יותר יפה. אז ג� לא ידעתי מי האנשי�  אבל לא התרשמתי במיוחד, כי בית הקברות החדש היה הרבה

  שקבורי� ש�. מקומ� של אות� אנשי� בהיסטוריה היהודית נודע לי מאוחר יותר. 

  

אינני יודע מתי הוחלט לסגור את בית הקברות היש�. שמעתי שאסד הב� העביר את רוב הקברי� 

   למקו� אחר וזה עורר רעש ואי נחת בקרב בני הקהילה, אבל אי� לכ  אימות.

 �בית הקברות החדש נמצא סמו  ליש�. הסבה לכ  שהיה צרי  לבנות בית קברות חדש ולהפריד בינו לבי

היש� היא שרצו לחלוק כבוד לחלק העתיק ולשמור שלא יבואו זרי� לחבל ולטמא את הקברי�. לא פע� 

   ורצו למנוע זאת ולהבטיח שישמר כבוד הקברי�. –קרה ששברו מצבות ולכלכו 

שהיא חלק אינטגרלי מההיסטוריה היהודית. אליעזר, עבד  ,ה של דמשק, אפשר לומרבאשר למעמד

אברה� אבינו עבר בדמשק ולכ� קראו לו "אליעזר דמשק". דוד המל  כבש את דמשק, אלישע הנביא 

היה בדמשק  אחרי חורב� הבית השני, אלעזר ב� ער , תלמידו של יוחנ� ב� זכאי התגורר בדמשק 

ר ב� ער  קבור באותו בית קברות עתיק. ג� אליהו הנביא היה בדמשק והוא זה ואומרי� שג� אלעז

 :�מה חזאל היה זקוק לאליהו הנביא שימשח לשמשח את חזאל למל  אר� בדמשק. הספור הזה מעני

 �(א� כי אל לא אותו למל  אר�?  פתאו� הוא האמי� באלוהי ישראל? . ג� שמו "חזה אל" מעורר עני

   ). אלהי ישראל חייב להיות דווקא

", שהיה כפר קט� בלב האזור רק"מ צפונית לשכונה היהודית יש מקו� שנקרא "ג'וב חמשהשישה או 

החקלאי של דמשק, ובו בית כנסת מפואר וחדרי ארוח סביבו. המקו� נבנה סביב הדמויות של אלישע 

מערת אליהו", ושל אליהו הנביא. יש ש� כניסה למערה טבעית מענינת, מתחת לאדמה, שנקראת "

אליה יהודי� נהגו להתכנס, להתפלל ולבקש מאליהו הנביא את כל הבקשות. בעיקר נשי� היו מתפללות 

ש�, מדליקות נרות ומבקשות להרות, מבקשות רפואה לילדיה�, אריכות ימי� וכ� הלאה. ג� גברי� באו 

  הודי� וג� לערבי�. לש� לבקש את עזרתו של אליהו הנביא בעניני� שוני�. המקו� נחשב קדוש לי

לפי מידע במלחמה הוא  ולא הרשו לגעת בו מלחמת האזרחי�בית הכנסת על כל תכולתו, נשמר עד 

שומר  הציבו ש� �. אמרו שהשלטונותיהודי נוכחות מתמדת של ש� פע�  תה. הינשדד ונהרס בחלקו

  ערבי. 

אנשי� שעולי� לקברי�, אבל יש חלקת קברי� מקודשי� של צדיקי�. יש בג'ובר   במתח� בית הכנסת

פולח� הקדושי� לא היה מקובל בסוריה כמו בצפו� אפריקה. מקובל לעלות לקברי� מיוחדי� כמו קבר 

רבי שמעו� בר יוחאי או למערת אליהו הנביא, שעלה לשמי� ואי� לו קבר. אבל  רבי מאיר בעל הנס  או

ני� רצו לבנות כביש והיה צור  ג� בדמשק מיחסי� קדושה לקברי�. מספרי� שלפני כמה עשרות ש

 גדולה,. כשהתחילו לחפור, נגעו בכמה קברי�, והייתה מפולת רלהפקיע חלק מבית הקברות של ג'וב

שכמה פועלי� נקברו תחתיה. מיד הבינו שזו אצבע אלוהי�, עזבו את המקו�, תקנו ושחזרו מה שנהרס 

  והלכו למקו� אחר. מה אמת בספור זה, אינני יודע. 
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   ההיסטוריה של משפחת חסו	 ממלחמת העול� הראשונה  1�2

במלחמת העול� הראשונה החל הגל הראשו� של עזיבת יהודי� את דמשק. למרות שהצרפתי� באו והיו 

יהודי�, נוצרי�, ארמני� או אחרי�, הייתה הרגשה של אי  –מיעוטי� לאמורי�, כביכול, לתת חסות 

נחת ושל חשש, כי ג� תחת השלטו� הצרפתי כבר היו לסורי� שאיפות ותביעות לעצמאות. בי� מנהיגי 

 ,�אביו של משה לימי� שר בממשלת ישראל (תנועת העצמאות הסורית היו ג� יהודי�, כמו אליהו ששו

�שהיה חלק מהתנועה הלאומית הסורית ואפילו הוציא עתו� מטעמה, (הוא היה  ,שגריר במצרי� ) &ששו

הגירת היהודי� לו להבי� שהוא לא שיי .  נתנוה� ). בנות דודהיו  סבתיאמו ו –קרוב משפחה שלנו 

   בעיקר לאמריקה הלטינית ומיעוטה לאר! ישראל לארה"ב ואירופה. באותה התקופה היתה

אלשח�"?  היו  אדנתבדמשק. אני זוכר שכילדי�, כשעברנו באזור "משנאת יהודי� הייתה מושרשת 

כמעט יו� יו�,  .הודי! היו מכי� ומנסי� לפגוע בכל צורה אפשרית אהודי!  יארצי� אחרינו וצועקי�: י

כשיצאנו מבית הספר היו מקבלי� את פנינו בזריקת אבני�. למרות שבמרחק כמאה מ' מבית הספר 

כדי לפזר את הפרחחי�, העני� היה חוזר לעתי� לעתי� טרי� היו יוצאי� הייתה תחנת משטרה, והשו

  קרובות, כאילו היה מי� "ספורט".

. אז עזבו יהודי� רבי� ובמקומ� 1946, 1945הגל השני של העזיבה היה אחרי מלחה"ע השניה בשני� 

בשכנות לנו זוכר, שאני מה . לפי , לא רחוק מביתנואחמראל אמענכנסו לשכונה מוסלמי�, בי� השאר בג'

ובעיקר שימשה כגויה  א� המשפחה עבדה אצלנו זמ� מה כעוזרת נכנסה משפחה של מוסלמי� שיעי�.

. זה לא היה שיגרתי שמוסלמי� יגורו בתו  השכונה היהודית, אבל לאט לאט ה� נכנסו כי של שבת

לחלק של דירה  השיגו ש� בתי� בתנאי "מציאה". כשבאו הפלשתיני� ה� פלשו לכל דירה או אפילו

 ועבר לידי היהודי� וזה נראה ישראל פנויה בשכונה. אמרו שזה ה"פצוי" על הרכוש שעזבו באר!

  אלאחמר התמלאה ערבי� מוסלמי�.ע מאוכ  ג' "מאד טבעי" לסורי� 

כמוזכר לעיל, סבא רבא שלי, מאיר חסו�, בנו של שלמה, בנה את הבית שבו גרנו בדמשק. הוא היה 

ת� הלוואות. אחת המחויבויות של היהודי� בסוריה באותה תקופה, כדי לשרוד, בנקאי, שעסק במ

לממשלה התורכית. במסגרת זו ה� קנו שטרות ואג"ח של  –ני אמ'הייתה לתת הלוואות לסולט� העות

אנט) כלשהו, כאשר ההפרש בי� הער  הנקוב לער  המנוכה היה הרבית על והמדינה תמורת ניכיו� (דיסק

 –הממשלה התורכית הכריזה על שמיטת חובות כללית  19" שנות השבעי� של המאה הסו&ההלואות. ב

מהרכוש של הקהילה היהודית, ובעיקר כמוב� של עשירי  גדולפשיטת רגל. כתוצאה מכ  חלק  כלומר על

ניצלו את  הקהילה, שמאיר חסו� נמנה עליה�, הל  לאבוד. המצב הכלכלי היה קשה וג� לווי� פרטיי�

אמרו: "למה לא ננהג ג� אנו כמו הממשלה?". כתוצאה כי  ,לעמוד בהתחייבויותיה� "קשוהתו" המצב

מות בנו  נוס" לכ  סבי חש צער עמוק על   מכ  בעלי החוב, כמו סבי, מצאו עצמ� כמעט בחוסר כל.

ממש ערב חתונתו, ועל אבד� חלק גדול מרכושו, הוא מת והשאיר אחריו יורש אמור שלמה, שנפטר כ

  דה חסו�, סבי, שהיה אמור להחזיר עטרה ליושנה. אב� נת� שחיחיד, ה

אותו נת� שחדה, לא היה מוכשר להכנס לנעליו של האב שנפטר, מבחינת הכשרתו המנטלית, כי הוא חי, 

עד מות אביו, תחת חסותו והיה תלמיד חכ� וחסר הכשרה לעסקי�. הוא לא הצליח לגבות חובות, לא 

לא הייתה כמעט  שממנהשינה את עיסוקו מבנקאות להחלפת כספי�, . הוא מפרטי� ולא מהממשלה

שישה ילדי� רבי� שבת דודו,  אשה יפה, ונולדו לה� ,מרי� לפרנסה באותה תקופה. הוא היה נשוי 

בעלת נתינות איטלקית, היו קצת נכסי�, בעיקר ג� היא . למשפחת אשתו, שהייתה מה� נותרו בחיי� 
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חסית. כשפרצה מלחמת העול� הראשונה, איטליה הצטרפה בשלב מירושה וכ  ה� חיו ברווחה י

נית וכ  ה� הפכו פתאו� לנתיני� של מדינת אמ'מוקד� ל"מדינות ההסכמה", שלחמו באימפריה העות

נית עשתה ע� פרו! המלחמה, היה החרמת כל אמ'אויב. אחד הצעדי� הראשוני� שהאימפריה העות

למזרח אנטוליה, שהוא אזור נידח ביותר, ותנאי האקלי� ובשלב השני הגלו אותה  של המשפחההרכוש 

בו מהקשי� בתורכיה: הקי! ח� מאד והחור" קר מאד. ה� הורשו לקחת מעט מטלטלי�, אבל לא יחד 

את� אלא בקרו� משא נפרד. קרו� המשא לא הגיע ליעד שאליו הגיעו הגולי� וה� נשארו בחוסר כל 

. האחות 16. אבי, שהיה השלישי מבי� האחי�, היה בגיל ממעט הכס" שהביאו את� ומנדבות והתקיימו

האח השני  ו של הבכירה הייתה חולנית ונכה, שהתקשתה ללכת, ולכ� ג� לא התחתנה. מצב בריאות

כ  האחריות על כל האחי�, לרבות זוג תאומי�  .דיכאוני, וטפלו בו בכפפות משיהיה ג� הוא היה רופ" ו

לפרנס את המשפחה הוא עבד בסבלות יחד ע� אחד האחי� הצעירי�. שנולדו בדר , נפלה על אבי. כדי 

תנאי הגלות היו קשי� ביותר, כי כדי שלא יתבססו כלכלית, נאסר עליה� להשאר תקופה ממושכת 

במקו� אחד וכל פרק זמ� ה� נאלצו לעבור למקו� אחר. כ  העונש שלה� היה לא רק הגליה, אלא ג� 

, כי הנתינות האיטלקית עברה אליה� בירושה, כאשר כול�, פרט סבל כלכלי וזאת על לא עוול בכפ�

, היו קטיני�. בגלל התנאי� הקשי�, שני ההורי� ושני התאומי� הצעירי� מתו באנטוליה ה�להורי

ואיננו יודעי� איפה ה� קבורי�. אבא ידע, אבל לא רצה לגלות לנו, שלא תגר� לנו טרחה או סבל בגלל 

  ו� והוא דאג להדליק נרות ולומר קדיש ביו� השנה למות� של הוריו. זה. אצלו תמיד הכל היה רש

כדי למצוא דר  נוספת לפרנס את המשפחה באנטוליה, הוא כתב לרב הראשי של איסטנבול. הסביר לו 

את המצב והרב שלח לו כמה פעמי� סכומי כס" לפסח ולראש השנה ומסכומי� אלה, יחד ע� העבודה 

  לשרוד. בסבלות ה� הצליחו איכשהו 

  החזרה לדמשק 1�2�1

ה� חזרו לדמשק. כוחות הכיבוש החזירו לה� את הבית, שהוחר� על ידי  1918& ע� תו� המלחמה ב

הממשלה. החזירו ג� סכו� כלשהו, במטבעות זהב, כפצוי על הסבל שה� עברו, אבל ההחזר התפרס על 

זמ� את המשפחה ולשרוד  פני תקופה די ארוכה. זה אפשר לו לשק� את הבית שנהרס בחלקו, לשק�

  .מה

או  21לאחר מות ההורי�, אבי מצא עצמו אחראי על כל חמשת האחי�, שהמבוגרת ביניה� הייתה בת 

  , שלא יכלה לפרנס את עצמה. האח השני ג� הוא לא היה בריא ולא ידע לעשות הרבה. 22

בבית הספר אליאנס  אבי, היה יחסית משכיל ובמוב� מסוי� היה תלמיד חכ�: הוא הצטיי� בלימודי�

בספרי הדת והמסורת היהודי�. בבית היו לנו כל  והיה בקיובזמנו החפשי הוא למד גמרא ומשניות 

ספרי גר! וחלק מספרי דובנוב ובשבילו זה נחשב לקודש הקדשי�. ספרי� אלה היו כתובי� עברית, שפה 

  שאבי שלט בה היטב ובעוד כמה שפות: ערבית, ארמית וצרפתית.

נה אבי למד בבית הספר אליאנס ובתקופת החופשה, מיומה הראשו�, למדו ב"תלמוד תורה". במהל  הש

למדו ערבית, גמרא וחומש. ג� בבית ב"תלמוד תורה" . באליאנס ובקי! ב"תלמוד תורה"ג� אני למדתי 

בבתי המדרש למדו  .הספר למדו חומש ודברי� אחרי� אבל לא באותה אינטנסיביות כמו בתלמוד תורה

 כדי ללמודשבביתנו בית המדרש ב התאספושבתות. כל שבת אחר הצהריי� אחרי ארוחת הצהריי� ג� ב

 , שבו למדו ג� מספר הזוהר.. בערב שבועות היה "תיקו� ליל שבועות"משניות או פרקי� מהגמרה

. לילות אלה הוקדשו באופ� בעיקר נושאי� הקשורי� בחמשת חומשי התורה ב"הושענה רבה" למדו
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וד. ג� בזמ� ה"סליחות" היו עושי� קוד� "תיקו� חצות" ואחר כ  מתחילי� ב"סליחות" קבוע ללימ

וא� נשאר זמ� היו שומעי� דרשות או הסברי� או לומדי� פרק נוס" כדי לתא� את הזמ�, כי אור  

, היא הרבה יותר ארוכה, בתורה קוראי� התפילה לא קבוע ומשתנה בכל יו�: בשני וחמישי שבה� 

אחרי� היה יותר זמ� ללמוד. אבא הקדיש כל רגע פנוי ללימוד, ג� כשאנחנו היינו. זה היה קבוע ובימי� 

  . היה לו זכרו� יוצא מגדר הרגיל.לומדאצלו: הוא היה יושב, קורא ו

נוס" ללימודי הקודש, כדי למצוא פרנסה בתור בחור צעיר חסר מקצוע, אבי למד בעצמו הנהלת 

  .ספרי�) חשבונות (אז זה נקרא: ניהול

אני מתאר לעצמי שהגלות באנטוליה במש  שנתיי� שלוש, עיצבה אותו יותר מכל דבר אחר, לרבות 

והיה  48מס'  בג'אמע אלאחמרהחינו  שקבל בבית. בשובו לדמשק, הוא קבל חזרה את בית המשפחה 

פחות המשפחה מא'. הוא לא קבל כמעט כל פצוי על הרכוש שאבד, אבל ל עליו לבנות את עצמו ואת

חדרי�  8מ'ר והיו בו  846הייתה למשפחה קורת גג מעל לראש. ביתנו היה גדול מאד שטחו הבנוי היה 

מרת" ענקי ועליית גג גדולה מבנה נטש גדול במרכזו , מטבח גדול מימדי� ,במפלס אחד. נוס" לכ  היה 

הקרקע שעליה . (ברישו� המקרקעי� בדמשק, נחשבה רק משבצת ועל חלק מהבית הייתה קומה נוספת

  היה הבית בנוי).

ששמונה מה� הכרנו  ,לסבא רבא מאיר, היה שות" בעסקי�, יהודי בש� מוגרבי. היו לו צאצאי� רבי�

היכרות ישירה. מסבות שונות איש מה� לא התחת� וכל צעירי המשפחה גרו יחד אתנו בבית. היו לה� 

תה לה� אחות בכירה שלא התחתנה ווזה כי היי –שתי דודות, שג� ה� לא נישאו מסיבות של "בכירות" 

נחשב "לא יאה" שה� יתחתנו לפניה, וכ  ה� נאלצו לחכות, עד שהזדקנו וזמנ� עבר.  אותו ספור היה ג� 

 כנראה ע� הדור היותר צעיר: האחות הבוגרת הייתה נמוכה ולא נמצא לה שידו  מתאי�. היו לה

כי היא הייתה, כאמור בת למשפחת בנקאי� ת המעמד החברתי וההיסטוריה המשפחתית, בזכויומרות 

מכובדי� והייתה מורה בבית הספר אליאנס. מאחר שהיא לא נישאה, ג� אחיה לא נישא. היו לה� 

שלוש בנות דוד, אחיות, שגרו בדמשק ועסקו בהוראה ובמקצועות אחרי� וג� ה� לא נישאו מסיבות 

ו אליה�  כאל בני משפחה, למרות שלא הייתה נגרו אצלנו והתיחס בני משפחת מוגרבישאינ� ידועות לי. 

  בינינו קרבת ד�.

  

  משפחת אנדיבו –משפחתה של אמי  .2

שמני�, סבו�, זרעי�,  ,עסק במסחר. הוא התחיל כסוחר גרעיני� אנדיבו, אליהו (ח'דר) ,סבי מצד אמא

בזכות החוש  .דמשקב בח'א� אלזית שמכר בסיטונות לכפריי� ולבדוי�. הייתה לו חנות גדולה וכיו"ב, 

  הטבעי שהיה לו לעסקי�, הוא צבר רווחי� ורכוש. 

"סוקוני ואקו�" והיה לסוכ�  &במש  הזמ� הוא הצליח לרכוש סוכנות של חברת הנפט הבריטית הגדולה 

מכר בנזי�, סולר, נפט וכל הדלקי� שסוקוני ואקו� מכרה. באמצעי� שצבר מכ   . הואשל אזור דמשק

היה לו מפעל לחוטי ברזל, ששימשו למתיחת גדרות תיל וכולי ובמלחמת  הוא הקי� עסקי� נוספי�:

העול� השניה היה לה� בקוש רב. הוא המשי  לסחור ג� בשמני� ובגרעיני�, יצר קשרי� ענפי� 

  בתחומי� אלה והיה מקובל בקרב העוסקי� בה�.
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העורקי�. עדיי� לא  פצע בשוק, קרוב לאחדמ סבל 56בגיל ובריאותו הייתה רופפת: הוא היה סוכרתי  

מהזיהו� שהתפשט בגופו. היו  זהגילו אז את האנטיביוטיקה ולא ידעו לטפל בזיהומי� והוא נפטר בגיל 

, שמו היה חיי�. השני, ניסי� היה השכלה וחסר חוש לעסקי�לו שני אחי�. האחד היה חסר 

והתמנה גיע מירושלי� אינטליגנטי ואיש מאד צנוע. הוא נמנה על תלמידי הרב אבולעפיה הנער!, שה

אח של סבי, חכ� נסי�  &ראשי של דמשק. הוא הסמי  שני אנשי� לרבנות בדמשק, אחד מה�  לרב

הגיע לימי� לחיפה ונעשה רב� הראשי של יהודי סוריה ולבנו� בחיפה שחכ� דנה,  &אנדיבו. השני

.�  והצפו

! על היהודי� וג� על חכ� ניסי� אנדיבו היה לאחד הרבני� הגדולי� של דמשק. הוא היה נער

שר בכיר בממשלה הסורית ואחד הפוליטיקאי� לימי� ה סעיד אלגזי, הי, מה� המוסלמי�. אחד

 לעיתי� קרובותוהיה בא אליו  ת חכ� ניסי�הנחשבי� בסוריה, לפני שאסד עלה לשלטו�. הוא הערי  א

ו לרגל לקבל את ברכתו. על כאילולקבל את ברכתו ועצתו. היו עוד חברי פרלמנט ואחרי�, שבאו אליו, 

, לאחר שהתפוצצה פרשת אלי כה�, 60& . אחרי אמצע שנות ה20&של המאה ה 60&וה 50&זה היה בשנות ה

  היה זה שקבל את הוידוי שלו לרגלי עמוד התליה. חכ� ניסי�

היה צנוע ומעול� לא לקח אגורה מהקופה הציבורית, לא כשכר  ,אד� נשוא פני� ונער! היותולמרות 

ו� צורה אחרת. הוא התפרנס מעיסוקיו כמרפא ברפואה טבעית, בעיקר למוסלמי� וליהודי� ולא בש

שנה והיה  90מסכני�. ביהודי� הוא טיפל חינ� ומהמוסלמי� גבה תשלו� נמו . הוא נפטר בגיל מעל 

.�  צלול עד יומו האחרו

,שהיה קצת של חיי� וג� לבנו  שהיה כאמור, בעל יכולות מוגבלות,, אחיו הסבא מצד אמא דאג לחיי�

הוא פתח לו חנות מכולת קטנה ברחוב היהודי. אבל הב� הזה היה עוד פחות  .משונה וע� פזילה קשה

בסופו של דבר הסבא פרנס את כול�. היו לו עסקי� מסוגי� שוני� ו צליח בעסקיו,כשרוני מאביו ולא ה

ית חובות, מכירות באשראי, ושיטות הניהול המודרניות לא היו ידועות, הכל נשמר אצלו בראש: גב

עוד בראשית דרכו, כשציפה מעקב על כל התקבולי� והתשלומי�, קשרי� ע� הלקוחות והספקי� וכו'. 

 10 &לאחת מבחור מוכשר וב� כע ויד שהיה ,הוא הציע לאבי  .רבוי עסקי�, הוא נזקק לעזרה בניהול�ל

ומנהל  עוזרו האישי ולעשותו, 16 &ה בתו הבכורה, בת את , קהילההמשפחות שנחשבו ל"טובות" ב

. זה נראה לה מוקד� מדי ולא נכו� כי ג� היא סיימה 16. אמי לא הייתה מאושרת להתחת� בגיל עסקיו

בית ספר, קראה ספרי� בצרפתית וספגה את ההשקפות המודרניות, לפיה�,  צרי  לחכות ע� הנישואי� 

זה הציק לו כי מה� עשר בנות. ילדי�,  12י היו אבל זו לא הייתה המציאות של אז. לסב 19 & 18עד גיל 

 ,� ו מישיהישיוכל להשיא את הבנות ע� נדוניה ראויה וכ� אחת הדאגות העיקריות של יהודי מאמי

תפקידו של ה"קדיש", לקד� את הנפטר, באופ� לפי המסורת שהאמי� בה  אחריו "קדיש". ושיגיד

היה לו ב�, היה צרי  לשכור מישהו שיאמר עליו  אכלשהו, בספירות השמימיות עד לג� העד�. מי של

  קדיש.  הוא רצה כמה שיותר מוקד� נכדי�, כי ג� נכדי� יכולי� לומר קדיש.

 �נחשב גיל "מסוכ�": רבי� קבלו התקפי לב ומתו,  40, כבר "הריח אדמה". כי גיל 35בתקופה ההיא ב

 הארי  ימי�.בדיעבד הסתבר שהוא לא  .50 – 45שלא לדבר על מחלות אחרות שהופיעו בגיל זה או בגיל 

  . 56שנה לאחר נשואי אבי לבתו הבכורה ומת ב�  15או  14הוא שרד, א� אינני טועה, רק 

הציע לו וניהל את העסקי� בנאמנות ובחכמה. אבי היה מאד מסודר, הוא סדר סבא אבי קבל את מה ש

בר נמצא. הוא לא סמ  על הזכרו�, ותייק הכל וא" פע� לא השלי  ניירות, כ  שיכל לדעת איפה כל ד
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למרות שהיה לו זכרו� יוצא מ� הכלל. כנראה שהגלות באנטוליה לימדה אותו להיות מסודר כדי 

להבטיח ששו� מסמ  ושו� תעודה לא ילכו לאבוד. התוצאה הייתה שהעסקי� של סבי בניהולו של אבי 

  שגשגו.

של חתנה היא לא הכירה כי ה� מתו  כשאמא נישאה לאבא, היא באה אל מציאות זו. את ההורי�

באנטוליה והיא לא הכירה שו� דוד או ב� משפחה אחר של אבא. לאחר הנישואי�, היא הכירה את בני 

משפחת מוגרבי, שגרו בבית והיו למעשה בני משפחה מאומצי�. מערכת היחסי� את� הייתה טובה 

חות, שגרו באותו בית וחלקו ביניה� באורח בלתי רגיל ושו� דבר לא גר� למתח כלשהו בי� שתי המשפ

 �חלק מהשרותי� כמו מקלחת ומטבח. הכל בבית התנהל בצורה מושלמת ומעול� לא היה ריב, ולו הקט

ביותר, בינינו לבי� בני משפחת מוגרבי. הייתה זו דוגמא לניהול קבוצה גדולה של אנשי� ברוח טובה 

ה ממי מבני הבית ביחס לבני המשפחה ובהסכמה מלאה. לא זכור לי ששמעתי פע� כעס או רטינ

גרו בו ג� כל האחי� שלו ואחותו. לפי המקובל בסוריה,  ,המאומצת. כשאבא הגיע לדמשק, לבית

, אלא ג� לכל האנשי� שגרו בבית וזה כלל בישול, בלבד לילדיהלא לגדל ולדאוג  , היתה אחריות אמאל

איש מהילדי� לא חש מתח. נכו� ותה נעימה כביסה, נקיו� וכל השאר. למרות זאת, מערכת היחסי� היי

בראש  היה עליההנכה, אחותו של אבא, סייעה ככל יכלתה, אבל יכלתה הייתה מוגבלת ו שדודתי

  שהנטל על אמי, כעקרת בית צעירה, היה כבד. ,לטפל באחיה החולה, כ ובראשונה 

, איש כלשה� מתחי� לא זכור לי אפילו מקרה אחד של מריבה קולנית בי� אבא ואמא. ג� א� היו

ח�  די מאתנו לא היה עד לכ  ואיש לא זוכר מקרה שאבא התלונ� שהאוכל לא מוכ� או לא טעי�,  לא 

או קר. א� אנחנו התלוננו הוא תמיד סינגר על אמא ואמר שיש לה הרבה עבודה וזה מה שהיא יכלה 

הלידות הראשונות של בתו לעשות. סבי, שהיה כאמור מרובה בנות, לא היה שבע רצו� מכ  ששתי 

� בזכות  הזרקה יומיומית של אינסולי�. הבכורה היו של בנות. הוא היה חולה סוכרת וחי לא מעט זמ

 . ערב פסח תש"ג הוא נפטרלמרות המחלה, איש לא ציפה ולא היה מוכ� לכ  שהוא ימות כל כ  מוקד�

  כל המבנה הכלכלי, שהוא הקי� התפרק.ו

חיי�,  ,שאבי יוכל להמשי  לנהל את העסקי� אבל האחסבתי קיוותה מא), לאחר מות סבי (אבא של א

לא הסכי� בשו� אופ�. הוא טע� שה� היו שותפי� בכל הרכוש ולכ� ע� מות סבי, הכל שיי  לו.  הוא 

עיד על הממסמ   שו� בידו ראה את עצמו הבעלי� היחיד לכל הרכוש, למרות שזה לא היה נכו� ולא היה

גר� להתרוששות טוטאלית  חיי�ופרנס אותו. כתוצאה מכ  תמ  בחיי� אחיו שנפטר  סבילמעשה,  .כ 

על מנת למכרו ולקחת  ניסה לגרש את סבתי מהבית חיי�של המשפחה. המצב היה עד כדי כ  עגו�, ש

השאר היו סמוכי� על  .בנות היו נשואות 6רק  ,הילדי� שהיו לסבא 12. מתו  את  תמורתו לעצמו

 .היא הייתה רגילה לרמת חיי� גבוהה מאד ופתאו� מצאה את עצמה בחוסר כל שולחנה של סבתא.

 יה לה שוק ובעקבותיושל גיסה, שהשתלט על הכל ורצה לגרשה מהבית, ה חוצפהמרוב צער ורוגז על ה

החכ� נסי�  –חלתה בפרקינסו�, ומצבה החמיר במהירות. הגיס השני, שהיה רב ראשי מאד מוער  

וצה דבר מהעזבו�, אבל ג� לא רצה להתערב נגד אחיו ואמר: "אני יכל לנסות אנדיבו, אמר שאינו ר

לשכנע אותו אבל איני יודע מה היה ואיני רוצה לפסוק. א� אפסוק נגדו, הוא ממילא לא יסכי�, אז אני 

 ."�  מעדי" להיות מחו! לעני
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  חיי הבית והמשפחה בדמשק  .3

רי� בו. הוא לא עשה זאת בהנחתות ובתכתיבי�, אבי היה זה שהכתיב את התנהלות הבית ואת הסד

  אלא בנוע� הליכות ע� כול�: ע� אחיו, ע� משפחת מוגרבי וע� ילדיו. 

  

לדוגמא, אחיו הבכור של אבא, שהיה כאמור חולני ודכאוני וניסה פעמיי� להתאבד. הטיפול בו היה 

אז פסיכולוגי�  מאד מעיק ואבא שיחרר את אמא מטפול זה ולקח אותו על עצמו. לא הכירו

קוד� כל מבחינה בריאותית. זה היה תהלי  ארו  ולא קל, כי מי  ,ופסיכיאטרי� והיה צור  לשק� אותו

שמנסה לשלוח יד בנפשו, לעתי� קרובות חוזר על הנסיו�. היה צרי  לתת לו יחס מיוחד כדי לחזק לו 

י� דבר חמור יותר מאשר לתת את ה"אגו" ולהוציא אותו מהדכאו�, כי אצל יהודי מאמי�, כמו אבי, א

  לב� אד� לשלוח יד בנפשו, מה ג� שכא� היה מדובר באח הבכור.  

והיה זה טבעי שרצה להתחת� ולהקי� משפחה  35עבר את גיל  , אהרו�,דוגמה אחרת: אחיו של אבא

 וא" דיבר על כ  בגלוי. אבא התיחס לזה במלוא הרצינות, והשתדל מצד אחד לעזור לו מבחינה כספית,

. אז לא היו נישואי� מאהבה, אלא דר  מתאימהומהצד השני, לחפש בצורה דיסקרטית מישהי 

היכרויות ושידוכי�, שההורי� בעיקר ארגנו. אבי לקח את זה על עצמו ואמא לא התערבה. מקסימו� 

א הייתה מאד מקובלת בקהילה וידעה תמיד אמהיא הייתה מביעה את דעתה מנקודת ראות נשית. 

ות על המיועדת. כמעט כל ערב היו באות אליה שכנות אומרנשות הקהילה ה יעי� יעיל מלאסו" מוד

ומנצלת את  יוחברות והיו מרכלות. זו הייתה העתונות של אז. לפעמי� הייתה היא מתארחת אצל מישה

  הביקור כדי לדלות מידע. 

אד� ישר מאד  &לאבא הוא דמה באופיו אהרו� הבי� שאי� עתיד ליהודי בסוריה וניסה את מזלו בבירות. 

�ובהמש  הוא הסתדר בכחות  אבא עזר לו להסתדר בעבודה ראויהבהתחלה  .ומוכשר, א� כי חסר נסיו

חיי� מיריי ודוד,  –ילדיו שניי� מילדי�. שלושה ונולדו לו  ע� בת למשפחה מכובדת הוא התחת� .עצמו

כי לא קבל אשרת הגירה לארה"ב,  נדה, לילדיוהגר לקבסו" ימיו הוא נת�, בניו יורק.  –השלישי בקנדה ו

  . למרות שנת� התבסס כלכלית יותר טוב משאר בני המשפחה

המעיד על מערכת היחסי� במשפחה הייתה העובדה, שאמא לקחה על עצמה לטפל ולדאוג  ,עני� נוס"

ו כובסת, לכביסה של כל דיירי הבית, ג� אלה שלא בני המשפחה. מכונות כביסה כמוב� שלא היו והביא

בדר  כלל אשה ממוצא ארמני, ליו� או יומיי� בשבוע. היא ישבה ע� ערמה ענקית של כביסה וכבסה 

פרקי� מהכל ביד. הכובסות היו מאד חרוצות ויעילות. הלב שלי נצבט כשראיתי את הידיי� שלה�: כל ה

שכל הכביסה  היו נפוחי� מהרטיבות ומשפשו" הכביסה, ושכר� היה פרוטות. אמא הייתה זו שדאגה

�  ק מה שדרש ניקוי יבש נמסר לנקוי מחו! לבית. ר . תכובס תגוה!, תקופל ותסודר בארו

תפקיד נוס" של אמא היה קנית האוכל. אמא קנתה את האוכל לכול�, פרט לבני משפחת מוגרבי, שהיו 

של, אכלנו מאד בררני� באוכל ולכ� קנו וג� בישלו לעצמ�. רק את החגי� עשינו יחד את�. בסוכות למ

יחד בסוכה וג� את סדר הפסח עשינו יחד. לחגי� תמיד משפחת חסו� הכינה את כל האוכל כי אבא לא 

ות של נחיסמ  על הכשרות של בני מוגרבי, אבל ה� עזרו להכי� ועשו את כל העבודות הדרושות לפי הה

 �מיד בבית ולא קנינו. עשינו תוהערק אמא. הרבה דברי� עשינו בשיתו" משפחת מוגרבי. למשל, את היי

 �מאה, מאתיי� ק"ג ענבי�, אולי א" יותר. הכניסו את  –אבא היה מביא שני חמורי� עמוסי� בענבי יי
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הענבי� לקערת מתכת ענקית והילדי� דרכו עליה� וזו הייתה שמחה גדולה. לאחר שדרכו עליה�, 

א נית� להזיז� כשה� מלאי�, הכניסו את כל הענבי� ע� השזרות, הגרעיני� והמי!, לכדי� ענקיי�, של

כיסו אות� בכסוי לא הרמטי, כדי לאפשר יציאת הגז שנוצר בזמ� התסיסה. זה היה מונח במרת" 

שהיה טוע� בעל חנות ליי� ומשקאות חריפי�,  ,קשקראו לו תופימומחה יהודי הביאו . לתסיסה אטית

  .ת המוצקי� לסחיטה ביד בכחלאחר הסינו� לקחנו אואומר מתי לסנ� ולהפריד את המוצקי� מהמי!. 

העברנו לכלי אחר ע� מסננת רשת צפופה, בכדי שתהלי  התסיסה של היי� יסתיי� ללא  את המי! שיצא

 ) יחד ע� אניס(סיר אדוי לייצור כוהל ו באלמביקנשמ המוצקי�. את כל המוצקי� שהיו כבר סחוטי�

מעל לאלמביק היה מיכל מי קרור, שהוחלפו מדי פע�, כדי לעבות את אדי האלכוהול. ו על האש. נוחממ

יצא ערק ביתי משובח. לפעמי� היו מזקקי� בדר  כלל  זו הייתה עבודה מקצועית שאבי ודודי ידעו. 

היי� והערק נשמרו לעתי� לשנתיי� ע� נוספת ומשאירי� ע� קצת מי� כד שלא ישר" ולא יתפוצ!. פ

  ויותר.

  

ז רימוני�, שהוא מרכיב חשוב בבישול הסורי ואי אפשר היה להשיג כדי שנה אמא הייתה עושה רמ

תרכיז כשר. השתמשו בו לבישול ממולאי� שוני� ותבשילי� אחרי�. הכנת הרכז הייתה עבודת פר  

אמא, משפחת מוגרבי וכל הילדי�, א� לא היו לנו שעורי�, כדי לדפוק על  ,וגייסו את כל בני הבית

לנו להתחמק. ורימוני� ולהוציא את הגרעיני�. תמיד ניסינו להגיד שיש לנו הרבה שעורי�, אבל לא יכה

ולפעמי�, כשהייתה שכבה עבה של גרעיני� ולא נית� היה לסחוט ביד, דפקו  את הגרעיני� סחטו ביד

 10&כ עליה� בפטיש ע!. זו הייתה אופרציה שהחלה בבוקר ונמשכה עד עשר, אחת עשרה בלילה. עשו

  ליטר תרכיז רימוני� לכל השנה.

, שלא נית� היה להשיג כשרי�. בזמ� מלחמת ובורגול היו עוד מאכלי� רבי� שהכנו בבית, למשל פתיתי�

בפתיתי� ובאטריות דקות בבורגול, והשתמשו אורז ומקרוני� העול� השניה היה קשה מאד להשיג 

ועשתה ויותר יאו אשה יהודיה, שעבדה יומיי� והבוחיטה של קמח או שניי� כתחלי". היינו קוני� שק 

  כדי לבדוק שזה יצא בדיוק כפי שצרי .  מעטמה� פתיתי� ואטריות לכול�. אחרי שה� התיבשו, בישלו 

כעכ בלוז  ,ע� מלויי� שוני� עושי� ממתקי�: מעמולהיו היו עוד "מפעלי�" דומי�: למשל לפני חגיגות 

– �עשו חלב  . לפני חג שבועותאחרות כל מיני עוגיותו עד�,מאפה שקדי� גרוסי� ע� סוכר בטע� ג

הקראביז' היו עוגיות נפלאות על  קראביז' בנאט" : & ,אזני המ� &פורי� ב, שקדי� ובורקס גבינה משובח

עוגות דמויות פנקייק ה�  הקטאיי",  &בסיס שקדי� והנאט" הוא הלב� של ביצי� מוקצ" ע� סוכר

  .בחנוכה אכלו קטיי" בקצפת.מו�, שמטגני� ומרטיבי� בסירופ ממולאות אגוזי�, שקדי�, ע� קנ

שפרחיה�  ,זהר (תמצית פרחי הדרי�). בחצר שלנו היו כמה עצי הדר, בעיקר חושחשי� גדולי�&אמ

ריחניי�. היינו אוספי� את עלי הכותרת של הפרחי� באדיקות רבה. חלק ייבשנו וחלק הכנסנו טריי� 

זהר שהספיקו לכל השנה. את המלאכה הזו הילדי� תמיד עשו &אמ בקבוקי� של 3&2לאלמביק ועשינו 

.�  ברצו

כ  שזמ�  עבודות הבית היו חלק מה"בידור",כל הפעילויות האלה לא הותירו זמ� רב למשחק ובידור, 

. פרקי אבותמשניות ואבא היה מגייס אותנו ללמוד  ,בדר  כלל ,פנוי היה רק בשבתות וחגי�, אבל אז

אבא לימד  בזמנו הפנוי בשבתות וחגי� אחרי ארוחת הבוקר, ה"משמרה" של שבת אחה"צ.קראו לזה 

לפעמי� כבר  ,בבית הכנסת נושבכשי תפילות ופרקי תהילי�. למדנו ג� תו  הקשבה לתפילות אותנו
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משעה שתיי� ועד תפילת ערבית. זה היה בשבילנו עונש כבד מנשוא כי בזמ� הזה יכלנו לברוח, ללכת 

לפעמי�, כדי  ט או לטייל ולנשו� קצת אוויר, אבל זה לא היה חלק מסדר היו� שלנו.לראות סר

להתחמק, היינו מבקשי� מאמא שתשלח אותנו לשליחויות. מאחר שהיא רצתה לתת לנו קצת חופש, 

דודה, רק כדי שנוכל לאיזו  הייתה משתפת אתנו פעולה ושולחת אותנו בשליחות פיקטיבית לסבתא או 

ו אומרי� שהתעכבנו בדר  מסבות כאלה ואחרות. בסה"כ ג� אבא הבי� שילדי� צריכי� להמלט והיינ

קצת "חבל ארו ". אבא מעול� לא צעק עלינו בגלל הדברי� האלה. הוא היה אומר: "טוב, עדיי� אינכ� 

  בני מצווה. כשתהיו בני מצווה תהיו חייבי� לקחת אחריות על עצמכ�".

  משפחה הילדי� בבית והקשרי� בתו  ה 3�1

  , לפני שנולדו הילדי� הצעירי� במשפחה.מאיר נפטר בגיל צעיר –ילדי� ואחד מה�  11לאמי נולדו 

 7&מאחיות ואחי�, אבל הנסיבות היו כאלה שבבית א" פע� לא היו יותר  10בסה"כ היינו ועד היו� אנו 

פני שנולדו שלושת ל ,1944&במרי� ולאה, עזבו את הבית ועלו לאר!  –ילדי�: שתי האחיות הבכירות 

ונולדה  5ילדי�. כשה� נסעו נשארנו  7משה וישראל. לפני שה� עלו ארצה היינו בבית  ,תקווה–הצעירי� 

. ז.א. ששתי 1940&ואחי יצחק נולד ב 1942&תקווה. האח אברה�, שנמצא בחיפה נולד ב &עוד בת 

, 1945& עלינו ארצה באחרי שהאחיות הבכירות הכירו את נת� ואותי, את יצחק, את אברה� ואת אפרת. 

, כ  שהמשפחה בדמשק 1955&והשני ב 1948&ילדי� ושניי� טר� נולדו.  אחד מה� נולד ב 4נשארו בבית 

  אני ילד רביעי מבי� העשרה. הצטמצמה.

הנבוכי�" שלנו, בעיקר  ותלפני שהאחיות הבכירות עזבו, היינו גאי� להיראות בחברת�. ה� היו "מור

אינטליגנטית  ,יותר עצמאית מרי�, שהייתה תמיד מיושבת בדעתה. לאה הייתה פחות ממושמעת,

  בכל דבר היתה לה דר  משלה..וידענית 

כשעלינו לאר!, שתיה� היו ה"עוג�" שלנו בישראל. הבית של כל אחת היה תמיד פתוח בשבילנו וכ  

, הייתה יוצאת מגדר הרגיל ועד היו� אומרי�: את�הקשרי� הקרבה והאהבה בינינו גדלו. מערכת 

  פחות.  –"את� (אני ונת�) האחי� של מרי� ולאה ואנחנו (הצעירי� יותר) 

כאמור, כשעזבנו את הבית, אפרת היתה בת תשע, יצחק ב� חמש, אברה� ב� שלוש, תקוה בת מספר 

  מנותקי� לגמרי מהמשפחה, שנשארה בדמשק.שנה היינו  17שבועות ושני הצעירי� ביותר טר� נולדו. 

, בעיצומו של הצנע החמור בישראל, אחותי 1957לא אשכח כשלקראת יציאתי לשליחות במרוקו בשנת 

לאה ארגנה לי מסיבת פרידה בפורו� משפחתי מצומצ�. היא הפכה עולמות כדי להכי� לכבודי סעודת 

  ספר על כ  בהמש .אמלכי�. 

להתחמק מהחובה יסינו נ שאוהבי� ומשחקי� את�, אבל לא פע� י�,לצעירי� התיחסנו כמו לאח

שהיה כשנה  ,על הילדי� הבוגרי� במשפחות גדולות. זכור לי מקרהמוטלת בדר  כלל , שלהעסיק אות�

: "קח את אחי  יצחק לשחק בחו! או לטייל". הוא היה ילד בשבת לאר!. אמא אמרה לי עליתנולפני 

יא לא רצתה שהוא יסתובב לבד בבית. אני לא רציתי, למה שאני אקח ילד צעיר, ב� שלוש וחצי ארבע וה

אלי. היו ילדי� בחו!  "דבוק"שני� שיבלבל לי את המוח? יצאנו והוא כל הזמ� היה  6&צעיר ממני ב

. מ' מהבית 150&היינו במרחק של כ והעני� נמאס לי ועצב� אותי. אחרי�, משחקי�וורצינו לשחק ג'ולות 

נבהל ופר!  יצחקהתחלתי לרו! ולצעוק: "כלבי� רודפי� אחרינו!"  &י לראש רעיו� שטניפתאו� נכנס ל

. הגעתי לבית, נכנסתי וסגרתי בפניו את , כמוב�לכיוו� הבית, הרבה יותר מהר ממנו רצתי .בבכי היסטרי
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בידי� הדלת. הוא היה מבוהל ובהיסטריה של בכי, כולו לב� מפחד ואני צוחק וצוחק. הוא דפק בדלת 

וברגלי� ואני צוחק ולא פותח. אבא בא, פתח את הדלת ויצחק בוכה: "יש כלבי�!" ואני אומר: "סת� 

לת להכניס את הילד לשוק והפחדתי אותו". אבא הסתובב אלי וצעק: "אתה השתגעת? אתה יודע שיכ

י לא בסדר עזר לי להבי� שנהגת זהירה! טס וירה, אבל איזטר לי סטשאי אפשר אח"כ לרפא אותו?  וס

והתחלתי לבכות. הייתה זו טפשות ואגואיז� מצידי, ללא שו� הצדקה. היה זה המקרה היחידי, שאבי 

  ., סטירה שבהחלט הגיעה לי, והיא נחרתה לי היטב בזכרו�ר ליטס

מקרה אחר שזכור לי: כשאמא הייתה עסוקה בפעילות הציבורית, היא השאירה לנו אוכל ואמרה לי: 

אחי  אברה�, אבל תזהר, אל תת� לו חתיכות גדולות מדי". כי הוא היה קט�, ב� "תדאג להאכיל את 

שנתיי�, שנתיי� וחצי. זו הייתה תקופת המלחמה. האוכל היה במחסור ושמחתי לאכול כל מה שהוא 

  "לא רצה". מה אמא תעשה? הוא לא רצה. 

לו. אני מאד אהבתי , שהייתי אמור לתת וחלבהיא השאירה ביצה קשה, תפ'א שלוק  בפע� אחרת 

כמו ילד, לעק� את הא" ע� הביצה. אני חתכתי לו ושאלתי: "אתה רוצה או לא?"  ,ביצי� והוא, התחיל

ביצי� בבית. אמא נתנה לקטני� מה שהיה ולגדולי� לא נשאר. שמחתי מאד שהוא לא רצה עוד ולא היו 

שהוא אכל רק את תפוח  ואכלתי את הביצה. אמא באה ושאלה: תגיד הוא אכל את הביצה?. אמרתי

 � 8האדמה ולא רצה את הביצה. אז היא אמרה: "יותר לא את� ל  להאכיל אותו". אני הייתי סה"כ ב

ולא צרי  היה להעמיד אותי בנסיו� כ"כ קשה. פרט לחריגי� כאלה, שאני זוכר אות� מעידה שהיו 

: הורינו הקפידו שכל ילד מעטי�, היינו מאד אחראי�. זכור לי מקרה אחר, שהייתי ממש אובד עצות

אני והאחי�  ישתה לפחות כוס חלב אחת כל יו� ואמא אמרה לי לתת לאברה� לשתות כוס חלב.

בזמ� החימו� של החלב נוצר קרו� ואברה�, שהיה קשה מאד  האחרי� האכלנו אותו הרבה פעמי�.

מו שאמרו שצרי  באוכל, כמעט נחנק מהקרו� ומהגועל. לא ידעתי מה לעשות. דפקתי לו על הגב, כ

במקרי� כאלה והוא לא רוצה לשתות. אמרתי לו שהוא מוכרח לשתות. הוא בכה וסרב. זה היה לאחר 

בסופו של דבר הוא שתה, אבל היה  וצרי  "לשכנע אותו" הארוע ע� הביצה אז הבינותי שאי� ברירה 

 .�  כולו נסער ונרגש, מסכ

 שהוא סובל מזה שני � הוא אובח� של אוכל.  דחיה פיזית מסוגי� מסוימי� אברה�כנראה שהייתה ל

היו מודעי� לרגישות שלו אליה�. הוא  אצליאק ואינו מסוגל לאכל גלוט� ודברי� אחרי�, שאז למ

  היו�. ג�מוגבל באוכל 

  .אברה� כמו ע� ע� יצחק לא היו בעיות של אוכל, ולא היה צור  בטיפול מיוחד

  ביתניהול ה 3�1�1

מוכר העופות. הכנת העופות לקצב ול ,אמא עשתה. היא הייתה הולכת לירק�כאמור, את עיקר הקניות 

בפינת הרחוב, ש� היה  ר  כללהייתה עונש כי קנו עופות חיי� והיה צרי  לקחת לשוחט. הוא עמד בד

את  מזוה�. א� זה לא היה בחור" שהגש� שוט"והביוב של העיריה וזה היה לא היגייני ולא אסתטי 

אר. רק ליד הביוב של הקצבי�, שלש� הביאו עשרות או אפילו מאות של כבשי� , זה היה נשהלכלו 

לפני החגי� ושחטו אות� בזה אחר זה, היו רוחצי� בצורה מסודרת ומנקי�, אבל ג� זה לא היה היגיני 

  . טיפולכי הכל זר� לביוב, ללא שו� 

אתו לשוק הצא� והיינו  פעמי� רבות אבא, או הדוד, קנה כבש לראש השנה או לפסח. לש� כ  הלכנו

לוקחי� את הכבש לבית המטבחיי�, מוסרי� אותו ש� ושומרי� שלא יחליפו ושהשחיטה תהיה כשרה, 
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כי באותו בית מטבחיי� היו ימי� של שחיטה כשרה ליהודי� ובשאר הימי� הייתה שחיטה לא כשרה. 

הביתה בארגז על חמור. ברגע ששחטו היו מסמני� בחותמת של רב בית המטבחיי� והיו מביאי� אותו 

זה היה מאד מלוכל , כמוב� בלי ניילו� ובלי כלו�. זה נמש  כשעתיי� והכבש נשלח ע"י שליח לבית על 

לטפל בחלקי הבשר השוני� והקשה ביותר היה קרבו וכרעיו. אמא, מסכנה הייתה צריכה לשבת יומיי� 

חרי הנקוי הראשו� היו מרתיחי� את זה היה בשבילנו מעד� מלכי�. א .לנקות את המעיי� ולמלא אות� 

הבשר פע� אחת כדי שלא יתקלקל. את נקוי הבשר אמא עשתה לבד, לפעמי� בעזרת מזל מוגרבי 

  ודודתי, כי היא לא סמכה על א" אחד. 

בדר  כלל זה היה מגיע בסדר ולא היה צור  בליווי. את רוב הפרודוקטי� היבשי� אבא היה קונה 

תמיד היה בבית שק של חיטה, של קמח, שני פחי שמ� וכו'. היה מחס� שבו . אלינווהסוחר דאג לשלוח 

בזמ� מלחמת  החזיקו את הפרודוקטי�, הכל באריזות גדולות. המשפחה הייתה גדולה וצרכה הרבה.

, לא היה שמ� משו� סוג. אנחנו היינו אניני טע�. היינו רגילי� להשתמש רק בשמ� זית 2&העול� ה

קת נרות חנוכה ולהדלקת נרות בבית הכנסת. אסור היה להדליק נרות בשמ� טהור, למאכל וג� להדל

חר� לצבא. הלכתי ע� אבא למצוא תחליפי� של שמ� וכותנה או שמ� סויה, ושמ� זית לא היה. הכל ה

 �ובטמפרטורת החדר הוא מוצק. הוא השאיר טע�  בטע� רעמאכל. בזמנו הביאו שמ� קוקוס, שהוא שמ

הוא היה נשר" בקלות ונות� לאוכל טע� חרו .  &י� היה ממש הורס הכלעתר. לחזק של קוקוס בכל דב

כי זה עושה  הרווחי�לטגו� הוא לא התאי� בכלל ודוקא הטיגו� היה אחד מאמצעי השימור 

של  רטורהסטריליזציה בטמפרטורה גבוהה. מאחר שלא היה מקרר, שמרו את האוכל במרת", בטמפ

  שעות ג� א� היה מטוג�. 48&ר אוכל יותר ממעלות ואי אפשר היה לשמו 12&10

שמ� שקדי� מרי�. זה היה נורא, כי ל . לא מצאנו שו� שמ� פרטני זוכר שהלכתי ע� אבא לחפש שמ�א

שהיתה פוחתת קצת בהרתחה, אבל הטע� נעשה עוד יותר רע. שמ� זה שימש  ,היתה בו הרבה מרירות

כשהבאנו אותו אמא  נאלצנו להשתמש בו למאכל.בדר  כלל לייצור סבו�, אבל לא היו הרבה ברירות ו

חפשנו ומצאנו שמ� אגוזי�, מאגוזי פרצה בבכי ואמרה שכול� יקיאו את האוכל שתכי� ע� שמ� זה. 

. ג� הוא לא היה מרי� מל . הוא היה הרבה יותר טעי� אבל מאד יקר. היה ג� שמ� של זרעי משמש

      טוב, אבל השתמשנו בו. 

  לקחתי מבית הוריהאוירה ומה ש 3�1�2

אבא לא דבר אתנו על דברי� קשי�, שחשב שאנו לא חייבי� לדעת. למשל כשניסינו לדלות ממנו דברי� 

הוא  &על הגלות שלה� בתורכיה, הוא לא היה מוכ�. היה לו קשה לדבר כי זה העלה בו זכרונות כואבי�

  הורי� ושני אחי�.  –בני משפחה  4אבד ש� 

ח והוא הקפיד על זמני כל התפילות. בדר  כלל היה מתפלל "שחרית" בבית סדר היו� של אבא היה קשי

 ,ל להתפלל בזמ� הקבוע, היה מתפלל ב"מני� מאחר". במקרי� היוצאי� מ� הכללוהכנסת וא� לא יכ

שג� זה לא התאפשר, היה מתפלל תפילת יחיד לפני שיצא מהבית. מנחה הוא התפלל לפעמי� בעבודה, כ

  להתפלל במני�.  שרצויערבית היא תפילה ארוכה יותר, כ  ג� ערבית, א� כי 

פעמי� רבות בערב, למרות שהיה עיי" ולמרות שבלבלנו לו את המוח, הוא היה פורש לפינה, פותח אחד 

ללימודי קודש. הוא קרא קריאה שוטפת ג� ברובה מספרי הקודש ולומד, שלא לדבר על שבת, שיועדה 

כפי   המשמעותאת הוא הבי� עברית וג� ארמית. את העברית הוא לא הבי� כמו שאנחנו היו� מביני�. 

שלמד מהרבני� או מהתלמוד, שחלקו עברית וחלקו ארמית, או מהמשניות. הוא ידע כאמור ארמית 
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מית, למרות שלא הייתה זו שפת דיבור. כשהוא שוטפת. אני חושב שלא הייתה לו שו� בעיה ג� לדבר אר

עלה ארצה הוא התגורר בקטמו� ט', שבה היו הרבה כורדי�. הוא שימש בהתנדבות חז� של בית כנסת 

של כורדי�. ה� דברו בחלק� ארמית והוא הבי� אות� וג� דבר את� כי ה� לא ידעו ערבית. אינני יודע 

, נוס" לעבודה של אבי ולטיפול במשפחה הגדולה, אבל מני� מצאו הורי זמ� לכל כ  הרבה פעילויות

  . אני חושב שה� ישנו מעט. י� אחרי�דברלזמ�  � הקצועובדה שה

אבא הקפיד על שמירת המצוות, אבל היה ג� ליברלי. הוא התנגד לנוהג שנוצר רק בישראל אצל 

על מי שנוסע בשבת  מר מצוות כמות�. למשל:ועשרות מצוות כדי לפגוע במי שלא ש של הפרתהחרדי�, 

מה זה לזרק אבני� בשבת? זה חילול שבת וחילול הש� כי אב� יכולה ג� היה אומר זורקי� אבני�. 

לפצוע ולהרוג יהודי. כשאתה משלי  אב� אינ  יודע היכ� ובמי היא תפגע. כשאתה מעליב ב� אד� זו 

ו. בשביל מה יש בית די� של �. אל תעליב, תסביר. א� אינ  מסוגל להסביר, כל אחד לגורלמית דושפיכ

מעלה? מישהו מינה אות  בתור שופט כנציגו של בית די� של מעלה? מבחינה זו לא יעלה על הדעת 

להפו  את הדת למפלגה פוליטית. בסוריה הוא השתת" לא פע� בבחירות המקומיות. הוא ג� היה 

דינה ה� שני דברי� אמר שדת ומ . אבאנשיא סוריהל לימי� נבחרי אלכואתלי, שכרמיודד ע� ש

 מלכו בתוק" הירושה. ,. שאר המלכי�עסק בעניני דתדוד לא  .שמואל על ידימשח ננפרדי�. דוד המל  

 . זו הייתה התפישהשכ�הדת, את המטקסי משה ניהל את ע� ישראל ואהר� ניהל את  :הייתה הפרדה

  שלו.

רקע במסורת  �חד, אלא היה להביו� א ומכא�, שבמשפחה שלנו היו עקרונות ותפישת עול� שלא נוצר 

ארוכה, שנמשכת עד היו�. ג� א� היו� אני לא רואה את עצמי כאד� דתי ואני לא מקיי� את מצוות 

מאמיני�. לא יעלה על דעתי למשל לפתוח חנות של בשר חזיר ההדת, אני מכבד את המסורת ואת 

  .או להתגרות בה� בצורה כלשהי במאה שערי�

יגה נגד כפיה דתית. כשלמדנו בכתה המקובצת של בני הקבוצי� בירושלי�, בצעירותי, הייתה באר! ל

חברי הליגה היו באי� לגייס אותנו ללכת מכות בשכונות החרדי� כדי להג� על הזכות שלנו לעבור ע� 

. א" פע� לא הלכתי לדברי� כאלה. קבלתי את הגישה של אבי של בימי השבת רכבי� בשכונות החרדיות

  "."חייה ות� לחיות

  הדברי� שלקחתי מהבית:  &

ראשית אי� "אני" יש אנחנו. הגישה האינדיבידואליסטית הרווחת היו� לא הייתה קיימת, וג� היו� 

. במידה על חשבו� אחרי�משהו לבד אני משתדל שלא יהיה אצלי בתפישה היא לא קיימת. כשאני עושה 

ש אחי� שלי, יש דודי� שלי, יש קרובי� זה לא נות� לי מנוח. י שזה יכל להתפרש ג� על חשבו� הזולת,

שלי, יש חברי� שלי. יש כל הסובבי�, כמה מעגלי�. זה דבר ראשו�. דבר שני: שנובע מזה, שבעצ� אד� 

הוא חייב  .להיות ישר ע� עצמו וע� הסובבי� אותו ולהכיר בעובדה שהוא לא לבדחייב צרי  קוד� כל 

, כמו ג� את מה ועול� ז בקבו! גניגר, חיזקו תפישת שעשינושהשני� , ציי�להסתכל סביב. אני מוכרח ל

שאני יכל  מרגיששאני כלהירת� לטובת הכלל  נכונותה ומה שלקחתי מהבית ז :שאני אומר בהמש 

יותר מזולתי, או לשלב ידיי� ע� אחרי� כדי לסייע. אני  שאני יכל אולי לעשות טוב או לתרו� משהו

  חי במתני.וני מקווה להמשי  לנהוג כ  כל עוד כבחיי וא  חושב שעד היו� נהגתי כ

לטובת הזולת ראוי לעשות ו עדי" .תמורהאו לצפות ללא תמיד צרי  לבקש  &מהביתדבר נוס" שלקחתי 

שאבי מעול� לא דבר על הפעילות שלו, בי� א� בבוני� החפשי� או פעילות קהילתית  ש�כ .ללא תמורה
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שהייתה אוספת כס" למת� בסתר  ,אמא , אוח על עצמוחלוקת התרופות לנזקקי�, שלקכמו  נסתרת,

שראינו בבית על כל צעד ושעל. שלא לדבר על אותו חג פסח של דברי� לנזקקי� ועוד כהנה וכהנה, 

ו שיתארחשיבואו אלינו שני חיילי�  לדרוש, כאשר באו אלינו חיילי� מצבא אנדרס ואבי הל  1942

 כמה כי לא ראיתי לי לי�, לא ידועיבאו כמה עשרות חי אצלנו במש  כל חג הפסח, היה עוד" ביקוש.

התארחו אצלינו שני� אחד בש� יענקל ש� משפחתו לא זכור לי .שמו של השני משה יאגודה  שניה� 

הגיעו באחד  מלגיו� הזרי� הצרפתי, ,י�חיילי� יהודאבא כעס ונעלב, כאשר במקרה אחר   .מורשה

 היה בשבילו אירוח של יהודי� לא מקומיי� יותר גדול. שהיהבביתנו, התארחו אצל שכני� ולא  החגי�,

 �היהודיערבות ההדדית בי� הוחלק מהרגשת הסולידריות היהודית, של אחדות קהילות היהודי� 

  בעול�. 

נוס" לכ , בתו  הבית, חוויתי וראיתי, כשלא היה אוכל, בזמ� מלחמת העול� השניה, הראשוני� שקבלו 

  הילדי�. אבא ואמא הרבה פעמי� אכלו רק את השיירי�.את המעט שהיה היו 

, היה בא איכר למכור לנו ביצי�, או שעדר העזי� עבר ליד ביתנו ואמא הייתה בשווקי� כשלא היה אוכל

שולחת אותי לקנות חלב עזי� שהרועה חלב לנו במקו�. שתו ממנו רק הילדי�, למרות שהמבוגרי� 

היא פחות רווחת ובמשפחות  21&ו גישה שלצערנו היו�, במאה האהבו מאד לשתות ולאכול דברי חלב. ז

לשאר המשפחה. זה  י�חלקמלאבא, ל"טיר�" של המשפחה ואת השיירי�  י�תנומסוימות, קוד� כל נ

לא היה במושגי� שלנו. משפ' מוגרבי, שגרה אצלנו בבית, הייתה חלק מהמשפחה, למרות שלא הייתה 

  פעמי, אלא אורח חיי�.& זה לא היה משהו חד .כ  זה היה וכ  נהגוזה נמש  דורות.  .שו� קרבה בינינו

האחי� והאחיות  10הקשר המשפחתי היה אחד הערכי�, שעד היו� יקר לכולנו. בזכות זה אנחנו, כל 

את  תכוללואני מקוה שהיא ג�  מקיימי� קשרי� הדוקי� ע� ערבות הדדית מלאה ובלתי מותנית, 

  האחיני� ובניה�.של  השלישיונקוה שג� את הדור הדור השני, 

  

  הפעילות הציבורית של הורי .4

 �אמא היתה מאד פעילה בקהילה. למרות שהיתה לה משפחה גדולה, היא הייתה יושבת ראש ארגו

�י� כדי לתת למשפחות נזקקות. הייתה להמשומשדאגו לאסו" כס" ובגדי�  ה�לפני החגי�  .הנשי� 

. בדמשק לא היו הרבה , שתרמו לצדקה בצורותיה השונותנשי� בעלי יכולתרשימה מסודרת של א

ח הייתה משפחה עשירה מאד, ג� משפחת לניאדו. היו טוטאעשירי� מופלגי�. משפחת יהודי� 

נתנו והראו את  ה�כדי לשמור על המעמד שירדו מנכסיה�.  ,משפחות כמו שלנו שהיה לה� עבר עשיר

, כדי לשל� שכר לימוד עבור ילדי� נזקקי� שלא יכולי� לשל�, כי הדוגמא. אמא הייתה אוספת כס"

בשו� מקו� בתי הספר לא היו חינ�. ג� כשהיו בתי ספר ששלמו בה� שכר לימוד מופחת, כמו אליאנס, 

סינר. לכל גיל היה צבע לעתי� הסתפקו ב בכתות הנמוכות .היה צרי  לבוא בתלבושת אחידה, לא מלאה

לגמרי אחיד. לגדולי� יותר היו חולצות ומכנסיי� אחידי�. המשפחות העניות לא אחר כדי שלא יהיה 

 .מחלה קשה או משהו כזה –לא בקשו עזרה אלא במקרי� של פקוח נפש  �יכלו להרשות לעצמ�. ה

  . , שילמו עבור� תשלו� סמליבקור רופא אולא היה ביד� לשל� עבור תרופות  אחרי�,

היתה מרפאה שנתנה שירות לכל  .ביקור חולי�"מוסד" ה אחראי על אבא היה בוועד הקהילה. הוא הי

רק אנשי� חסרי אמצעי�. ה� קבלו את כל באו אג'.  25מי שהתיצב ש� תמורת סכו� זעיר, משהו כמו 
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נתוחי� קלי� שהרופא עשה במקו�. קבלו ג� זריקות אינסולי�, או והדרוש: דיאגנוזה רפואית, מרש� 

אנשי� רבי� בזריקות, אנטיביוטיקה לא הייתה עדיי�. קבלו ג� הפניות לבתי אחרות לפי הצור . טפלו ב

תרומה  �תמג� מכתבי המלצה לגופי� לבביקור חולי� נתנו  .חולי�. לא היו ש� בתי חולי� ציבוריי�

לטיפול בבתי חולי� במחיר מופחת. זה לא היה מוב� מאליו. איש לא הסתכל על מי שבא ללא המלצת 

אבא ארג� שני חברי� רופאי� שעבדו ש� באופ� קבוע בהתנדבות, כל אחד מספר שעות  לצור  זהרופא. 

  רפואה. ג� אבא עשה הכל בהתנדבות. בקהילה ראו זאת כחלק מחובתו של מי שזכה ללמוד בשבוע. 

כל יו� באו רבי� לבקש עזרה והייתה עבודה או פחות אלפי� יהודי�  10 כ היו בדמשק

פטור  כ"מהקהילה. היה בדו המימו� הדרוש היוא עשה בהתנדבות. המבנה אדמיניסטרטיבית רבה, שאב

חשמל מי� וכו', הקהילה הייתה אחראית ושילמה  –ר. לגבי הוצאות אחרות "מארנונה כי זה נחשב מלכ

אצלנו בבית היה לאבא ארו� גדול מלא כולו בתרופות, שנרשמו לחולי�. הוא לא היה רוקח אבל . הכל

לרופא לא תמיד היה פנאי לשאול כל  .רופות ואת כל האינטראקציות בי� התרופותהוא הכיר את כל הת

חולה על כל התרופות שהוא לוקח, אז אבא היה מתחקר כל אחד מה הוא לוקח, מה מותר ומה אסור 

קחת מלחצי רופא. ילדי� וג� מבוגרי� נמנעו כלקחת יחד. הוא כל כ  התעני� ברפואה שהוא היה 

, כדי להגיד לכל אחד אי  לקחת. אני לא יכל הלטעו� כל תרופ תחביבלאבא היה ו תרופות לא טעימות,

�ג� כשלא חילק . הוא לא חדל ממנהג זה המלאאבל הוא אמר שצרי  לתת את השירות  מדוע, להבי

  .יותר תרופות

  

   הבוני� החפשי�"" . 5

למרות עסוקיו הרבי� של אבי בבית הכנסת ובקהילה, הוא היה, בי� השאר, חבר בלשכה הראשית 

בדמשק של "הבוני� החפשי�". הוא לא היה מוכ� א" פע� לספר על הבוני� החפשי�, כי כל הקשור 

אליה� היה סודי. בכל זאת ידעתי עליה� כמה דברי�, חלק מאמא, חלק ממנו, או ממקורות אחרי�. 

ואחד מחברי  אתליושכרי אלכידעתי שראש הלישכה שלו היה מי שלימי� נהיה לנשיא סוריה,  למשל,

   ברי.זמאמו� אלכ –ה לימי� ראש הממשלה הסורי ויו"ר הפרלמנט שלה היהלישכה היה מי ש

 עליולמרות שאבא לא ספר, ידענו כשהוא הל  לבוני� החפשי�, כי כדי להופיע בלשכה שלה� היה 

חד אחיד, כדי להמחיש את השוויו� בי� האנשי�. כמוב� שהייתה הירארכיה והייתה ללבוש לבוש מיו

משמעת, אבל אני לא מכיר את הסדרי� כי אבא א" פע� לא הסכי� לדבר על זה. מי שהכניס אותו לזה 

הייתה לאבא תמונה שלו בגודל של  כי אי אפשר להתקבל לבוני� החפשי� בלי המלצות. ,היה חבר

אותו חבר  .כל פע� היה מראה לי אותה בהערצהבשלא תתבלה וכדי ו  מעטפה בארו�, שמר בתשגלויה, 

הצליח יפה בניו יורק. אני לא זוכר את שמו אבל ידוע לי שהוא נפטר בראשית ו היגר לימי� לארה"ב

  וזה מאד צער את אבי כי הוא התיחס אליו כאל ב� משפחה. 50& שנות ה

ר לי לבוא אליו לעבודה כי הוא רוצה לקחת אותי לביקור אצל , אבי אמ1945או  1944יו� אחד, בשנת 

  אד� חשוב.

כשסיי� את העבודה בערב יצאנו  .שמחתי כי אני אוהב להכיר אנשי� חשובי�. באתי אליו וחכיתי

ת ושכונאחת מב ,ארמו� שבחיי� לא ראיתי כמותו –והלכנו קרוב לשעה ברגל והגענו לבית 

מקוד�, כי לא היה לי מה לחפש ש�.  בהמש  התברר לי  �הגעתי אליהלא שהאריסטוקרטי� הערבי�, 
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. כשבאנו לבית הדלת נפתחה אל פרוזדור ענק. מש� שכרי אלכואתלישהביקור הוא לארוחת ערב אצל 

איש מסביב  20&לקחו אותנו לחדר המתנה מפואר. חכינו עד שהתאספו עוד כמה אנשי�. נכנסנו וישבנו כ

ככה הביאו אותו. יצאו לי העיניי� אבל  &, מעורר תיאבו�לח� כבש של� ממולאלשולח� ענק. הגישו לשו

אבא בקש . ידעתי שזה לא כשר. כשהמלצרי� ראו שאנחנו לא אוכלי�, שאלו מה אפשר להביא לנו

אבא אמר: . עי� במחבתביצת ירקות וביצה, כאשר ריח הכבש הצלוי טמט� לי את השכל. ה� הביאו 

וכל את הירקות. כשיצאנו מהארוחה המפוארת שאלתי את אבא למה לא אכל תנו את זה לילד, אני א

מפני שה� מחוממות במחבת שלה�. מותר לאכל אצל� רק אוכל קר, פרות " :את הביצי� והוא אמר

מצווה, אלא בקושי ב� תשע או &, למרות שלא הייתי עדיי� בר"וירקות וטוב שלא אכלת מהכלי� שלה�

לראות את הארמו� ואת כלי ההגשה. אנו בחיי� לא התקרבנו לכלי� כאלה. "יצאו לי העיניי� "עשר.  

�אבא היה מקושר לאנשי� אלה ודלת� הייתה  .לאחר הארוחה יצאנו מבלי שראיתי את כל הארמו

א� הל  אליה� זה היה רק לעניני�  .פתוחה בפניו מתי שרצה. הוא ידע תמיד את הגבול והמידה

 .בעניני� פוליטיי� ולא כדי לבקש מה� טובות: רק לא לבקש טובות שהבוני� החפשיי� טפלו בה�, לא

כשאבא לקח  1959או  1958בשנת שכרי אלכואתלי חזר ע� יצחק אחי  ערב אצל הארוחת דומה לר וסיפ

ה�  או אצל סעיד אלגזי יצחק לא זוכר בדיוק את ש� האיש: בריזאלכ �מאמואותו לארוחת ערב אצל  

(מאמו� אלכזברי  וג� סעיד אלגזי נהיו לימי� לראשי ממשלת  ש� מכל טוב.אכלו סלט, למרות שהגישו 

  סוריה ויו"ר הפרלמנט).

&אבא לקח אותי (ואחר את אחי) כי לא היה נהוג ללכת לבד וג� כדי להראות את המשפחתיות ולהיות א

יותר פורמלי, שזה לא מצב שבאי� לבקש או לתת שוחד, שלא תראה טובת הנאה על פניה, שזה יראה 

"נקי". אבל זה היה ג� חלק מההכשרה שקבלנו בבית, להרבה דברי�. זכור לי בהזדמנות, לאחר 

ארג� את העליה, אבא  מנשה הראל , כאשרשהאחיות עלו ארצה, ג� כ� במסגרת העליה של רחל ינאית

 ותנינ ש�הל  לבקש ויזה תיירותית או ויזת הגירה לאר! ישראל. הוא לקח אותי לקונסוליה הבריטית, 

. אני זוכר שעברנו דר  איזה "מאכר" שהביא לנו את הטפסי�, עזר לנו למלא לפלשתינה אשרות

לא היה נייר  .באנגלית ואני ישבתי להעתיק אות� כי היו טפסי� רבי� ע� עותקי� רבי� לכל אחד

העתקה והיה צרי  להעתיק הכל ביד. למרות ששלמנו למאכר הרבה כס", הקונסול הבריטי לא היה 

מוכ� בשו� אופ� לתת ויזה למשפחה כולה או למחציתה, אלא רק לאחד מבני המשפחה, אבא או אמא 

שהיו  לכל מיני ארצות, כניסהלבד, כדי שלא יעלו לאר!. כשבאנו היה אול� מלא אנשי�, שרצו אשרות 

ל רק המאכרי� העבירו את הטפסי� לפקידי� וניסו לשד .ישראלאר! דוקא ל ולא תחת שלטו� בריטי,

  את הקונסול לתת אשרות. 

  

  הכמיהה לאר', ההכנות לעליה והעליה ארצה  .6

סטוריה יהתפישה הציונית של אבא קשורה קשר בל ינתק באמונתו בההורי היו ציוני� כמעט מלידה. 

היהודית, בתנ" , באר! המובטחת ובגורל של היהודי�, שבא לבטוי אחרי חורב� בית שני כגזרה 

לא התאפשר למשפחה בתנאי� של המנדט הבריטי באר! ישראל  והשלטו� הצרפתי בסוריה,  .משמי�

בתקופה זו הייתה פעילות של גורמי� ציוני� בסוריה ולבנו�,  לממש את השאיפות הציוניות. כשלנו

שהמפורסמת בה� הייתה שליחת כ"ג יורדי הסירה לפוצ! את בתי הזיקוק בלבנו�, שכידוע נסתיימה 

  בנסיבות שלא נודעו עד היו�.  אנשיה, ל כ"געהסירה ת היעלמוב
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 , שרוב אנשיה היו יהודי� מסוריה ולבנו�.פעולות אחרות נעשו ע"י יחידת המסתערבי� שפעלה בסוריה

  עסקה, בי� השאר, בהעלאה בלתי חוקית של יהודי�, בעיקר בני נוער.היא 

פי� שהתענינו בעליה לא"י והיו ניצני� של של "החלו!" ושל ארגוני נוער נוס ,הייתה פעילות של "מכבי"

ה שהשתייכו למחלקה הסורית, שהיה ענ" אלח. היו כ"התקשרות ע� ההגנה בישראל ואפילו ע� הפלמ

. ידוע לי על החלוצי� 1943של המחלקה הערבית של הפלמ"ח ועשו פעולות מרשימות בסוריה עוד לפני 

, הצטרפו ל"הגנה" ואחרי כ� חזרו לדמשק 1929& בשהגיעו לכפר גלעדי דמשקאי� בחורי�  5הראשוני�, 

יהודי  אתעלההשוטפת למע�  �והקימו ש� תאי� ציוניי�. ה� סופחו לאנשי ההגנה באר! בפעילות

�ה בסיס להקמת כוחות וושהי ,גרעי� הגנההתגבש באר!  .סוריה ולבנו� ונגד הבריטי� ובאיסו" מודיעי

  המג� של ישראל במלחמת השחרור. 

התארחה בביתנו וג� בביתו של סבי.  היא .יצחק ב� צבי לבקור בדמשקורחל ינאית  ובא 1943בשנת 

שכל דרכי היציאה של יהודי� לא"י, לאחר וצעירות  י�צעירהיה לנסות לארג� עליה של  � מטרת בוא

  .מאירופה נחסמו

היות זה מתאר את האווירה שהייתה במהל  מלחמת העול� השניה בדמשק. אני הייתי צעיר מכדי ל

בתנועת נוער. כשרחל באה ואכלה אצלנו ארוחת צהריי�, רק שתי האחיות הבכירות השתתפו. באותה 

שמשפחות דמשקאיות לא  ",טאבו"לשבור את ה ,קוד� כל ,ארוחה רחל ינאית אמרה שהיא מחפשת

 , לעזוב ילדשל יהודי דמשק לבד. זו הייתה מהפכה בתפישת העול�לאר! ישראל שולחות בנות לעלות 

, לא כל שכ� ילדה, שנחשפת לסכנות יותר גדולות. אמי אמרה שהיא מוכנה לאר! ולשלוח אותו לבד

לשלוח את הבנות כי היא בטוחה שה� יהיו בידיי� נאמנות לא פחות מאשר בבית ושהיא תהיה הדוגמא 

מרי� , שהיו בוגרות מאחיותי. אחותי (אחיותיה של אמי) ותשכנע ג� את סבתי לשלוח את שתי בנותיה

. אמי, לפי עדותה, לא הבינה בדיוק לא� 13& והיותר צעירה, לאה הייתה בת פחות מ 15הייתה בת 

לימודי� ב  יהמשלו לה� אפשרי באר!, שיקחו אות�מקו�  כללוקחי� אות�, אבל היא ידעה של

להתחיל בחיי� עצמאיי� מכובדי� וזה מה שהיה לה חשוב. לגבי האחיות של אמא, המצב היה מסוב  ו

בגלל ו יותר כי ה� היו יותר מבוגרות והאפשרות שלה� להמשי  בחינו  היתה בעיתית, בגלל קשיי השפה

לכ� היה ברור שעדי" להכשיר אות� לעבודה, כדי שתוכלנה להשתלב  .הבדלי� בחינו  בי� דמשק לישראל

 .�לא לאר! אמי היתה זו שפרצה את הטאבו שלא שולחי� בת מהבית לבד, אפילו ולעמוד ברשות עצמ

לי עלו ישראל. האחיות של אמי עלו לאר! חדשי� מספר לאחר אותו ביקור של רחל ינאית והאחיות ש

. האחיות הוקסמו מהרעיו� של העליה כי 1944, בתו� שנת הלימודי� בבית הספר, באמצע כעבור כשנה

  א" אחד לא רצה להשאר בסוריה.

ות והתנקשות ובמסגרת של איסורי� להתנכחיינו ש� כל הזמ� בחרדה מפני פוגרו� שיבוא, מפני 

להשתלב בחיי� הרגילי� בדמשק: . לא נית� היה ליהודיהלא  והגבלות שלא נתנו סכוי ליהודי, וודאי

אסור היה לעבוד בממשלה. נשי� לא יכלו  לעבוד בחברות פרטיות כי התנכלו לה�. היו בעיות של 

ילו היתה מופקרת. אפשר היה למצוא נוצרי� לעבודה התיחסו כא ההטרדה מינית וכו'. לבחורה שיצא

לדבר על ליב� שיתיחסו ביתר הבנה, אבל ג� אצל מסלמי מכובד תמיד  ,מכובדי� או מסלמי� מכובדי�

כבד או מלומד ביותר. נשמרגיש עצמו נעלה ומכובד יותר מכל יהודי,  ,יש איזה מנקה רחובות או משרת

  ת ולא טעינו בכ . כללית הייתה שחייבי� לשנוההרגשה במצב זה ה
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שנה  17ע� הזמ�, על פי עדות� של אחי, שבאו לאר!  גברו אלא העוינות והאפליה נגד היהודי� לא פחתו

יצחק, היה היהודי הראשו� שהתקבל ללמודי שפה וספרות ערבית באוניברסיטה בדמשק.  אחרינו. אחי,

היה אחד לפניו, שלמד באוניברסיטת דמשק, אבל הוא למד פילוסופיה, נושא שלימדו מורי� צרפתי�, 

לא ערבי�. הוא ג� לא למד את זה בערבית. אחי היה הראשו�, שפר! את הדר , וכל הזמ� היה לו מאבק 

סה ינ, " ובכל פע� שראה אותודתיתהחוג, שהיה מהאחי� המוסלמי� ושנא יהודי� "שנאה  ע� ראש

, הוא 1962לסלק אותו מהשעור. למרות זאת הוא הצליח לשרוד ש� שנתיי�. לאחר שעלה לאר! בסו" 

פרופסור חבר כהתקבל לאוניברסיטה העברית ללימודי ערבית, היה אחד התלמידי� המצטייני� וסיי� 

לשפה וספרות ערבית באוניברסיטה העברית. האח השני, אברה�, למד מתמטיקה ופיסיקה. ג� בחוג 

שנתיי�  ש� הוא היה היהודי הראשו� שלמד מתמטיקה ופיסיקה באוניברסיטה של דמשק. הוא סיי�

והיה מהתלמידי� הטובי�. לא היו לו בעיות כי למורי� למתמטיקה היה פחות אכפת א� זה יהודי או 

   למדו פחות מוסלמי� ויותר נוצרי�. במקצועות אלה ג� מוסלמי.

  בדמשק "אליאנס"על חינו  ומחנכי� ב   6�1

במגמה למנוע אי הבנה בהשוואת החינו  המתואר כא� לזה הרווח כיו� בישראל יש לזכור את ההקשר 

ר בהשוואה כזו אפשר לומר בוודאות שבית הספ של התקופה והסביבה שבה פעל והתנהל בית הספר.

שלחו את  ,לא יהודי� ,נחשב לבית ספר מהטובי� שהיו אז בדמשק בכלל. מדי פע� אנשי ש� סורי�

  נועד ליהודי�.שבית הספר כיו�  ,בניה� ללמוד בו תקופות מסוימות. ה� היו חריגי�

  "אליאנס" דמשק באות� שני� היה רחוק מרחק רב מהחינו  בישראל כיו�. החינו  בבי"ס

ומבוגרי� יותר עד  רמה גבוהה מעט מחטיבת  4מדו ילדי ג� הילדי� מגיל ראשית באותו מבנה ל 

 1000 & כ בבית הספרלמדו באותה התקופה  הביניי�. הלימודי� לא הגיעו עד לחינו  תיכוני מלא.

  תלמידי� מכל הגילי�

 מה שקבע היתה  רמת ההישגי� של התלמיד. על גיל הלומדי� באותה כיתה. הלא היתה הקפד

אחרי� ע� הישגי� חריגי� דילגו על כיתה וכ  נוצרו ועתי� נשארו כיתה יותר מפע� אחת תלמידי� ל

  פערי גילי� של מספר שני� בי� תלמידי� באותה כיתה.

בכל שליש שנה ניתנה לתלמיד תעודה של ציוני מבחניו במהל  הלימודי�. תלמידי� דורגו בכיתה לפי 

רשומי� ליד משרדי ההנהלה בלוח מיוחד שנקרא לוח רמת ההישגי� הכוללת. מצטייני� זכו להיות 

). ככל שרבו הרשומי� של תלמיד מצטיי� באותו לוח כ  זכה להערכה  tableau d'honneurהכבוד. (

עבור    bon pointנאי� נתנו כרטיס שנקרא  להשגי�  . בכיתות הנמוכות(חברתית) גבוהה יותר

  .billet d'honneurנתנו כרטיס גדול יותר שנקרא   bon pointהצטיינות בשעורי�. ע� צבירת חמישה 

הוא היה מוק" גדר מתכת  בית הספר היה מבנה מרשי� בצורת ח' ע� חצר גדולה בחלל שבי� זרועותיה.

  מעוצבת ונאה מכל עבריו ובחזית הפונה אל שארע אליהוד (רחוב היהודי�) היה ג� מטופח . 

בעוד שהזרוע המחברת אות� הכילה  רדי בית הספר,שתי הזרועות של ה ח' אכלסו את הכיתות ומש 

 . בנית המבנה התאפשרה בזכות תרומתו של אלי כדורי שתר� ג�'אול� ארועי� גדול מחס� ציוד וכד

לפי לוח הזיכרו� שהיה קבוע בכניסה לבית הספר הוא נחנ  בשנת  לבנית בי"ס כדורי ליד כפר תבור.

1936.  
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שנית� היה לפתוח באירועי� מיוחדי�  ,מחיצה  מע!הפרידה  ותבי� החלק שהוקצה לבני� לזה של הבנ

ילדי הג� למדו בחלק של  לשנות את מקומה בהתא� ליחס המספרי בי� תלמידי� לתלמידות.כ� נית� ו

  .למדו בחלק של הבני� כול� הבני� והבנות,לא היתה הפרדה בי�  ), brevet&הבחטיבת הביניי� (הבנות. 

ליד שולחנות בכתה, תלמידי�  40& עד  כ  ,לח� בכיתות גדולות יחסיתבכיתות ישבו שני� ליד שו

 מסודרי� בשורות וטורי� מדויקי�. המקומות של התלמידי� היו קבועי� והוקצו על ידי המורי�.

זה  , אבלההנהלות השתדלו שאת הבנות ילמדו בעיקר מורות מורי� ומורות לימדו את הבני� והבנות.

  לא תמיד התאפשר.

תחילה כשפת התפילה והתנ"  ובכיתות  בבית הספר התנהלו בצרפתית. הבני� למדו עברית, הלימודי�

אדו� גולדשמידט ואשתו לימדו מתקדמות יותר נלמדה עברית מודרנית על ידי שליחי� מהאר!. בזמננו 

שהיתה שפת המדינה נלמדה שעה ביו�.  ,צפורה, אח"כ מנח� ברגר ומנשה הראל (בכינויו אמנו�). ערבית

והתלמידי� לרוב לא  תו  הסבר מינימלי, א� בכלל ,הוראת העברית  התמקדה בשנו� קריאת התפילות

.�  לקרוא בתנ"  בטעמי המקרא.למדו באותו אופ�  הבינו אות

בכיתות הנמוכות לימוד הכתיבה נעשה בעזרת לוח מאב� צפחה שהתלמיד כתב עליו בגיר ומחק בעזרת 

שהיה בה שרטוט שורות מיוחד  ,ב כתיבה תמה במחברת ניירסמרטוט. מי שהתקד� יותר למד לכתו

  מותא� לכתיבה תמה.

מחמירות שהיו נהוגות בצרפת. ההיררכיה והמרחק בי� המורה השיטות העל פי  ,החינו  היה קפדני

לתלמיד היו ברורי� ולא אפשרו לתלמידי� או להוריה� להפריע למהל  השיעורי� או להעיר הערות 

  רשות או הזמנה של המורה.ללא  ולשאול שאלות

כל תלמידי  ,בכדי למנוע אבחנה בי� הלבוש של ילדי� ממשפחות חסרות אמצעי� לעומת אלה שהיו לה�

הסינרי� של ילדי הג�  שכיסו את הלבוש העליו� ונקשרו מאחור. ,הכיתות הנמוכות והגני� לבשו סינרי�

  ו בצבע שחור.היו משובצי� בצבע תכלת לב� ושל תלמידי בית הספר העממי הי

שלא אפשר בחירה  ,התלמידי� בכיתות היותר גבוהות נדרשו לבוא בבגדי� נאותי� לפי מפרט מוגדר

  נרחבת ומנקרת עיניי�.

התלמידי� מכל כיתה התקבצו יחד, הסתדרו  בכל בוקר ע� צלצול הפעמו�, היה מסדר בחצר בית הספר.

ות(היו ארבעה) עמד בד"כ מנהל בית הספר ליד כל גר� מדרג זוגות זוגות לש� כניסה בתור� לכיתה.

 ו/או מורה אחראי/ת שסקר את הכניסה המסודרת של התלמידי�. במידה ואחד התלמידי� דבר או

בא בלבוש מרושל/נעלי� בלות הוא הוצא מיד מהשורה. הוא בד"כ זכה למכות חזקות או  ,הפריע לסדר

  .נשלח לביתוו/או,  במקל או בסרגל ע� זויות מתכת על כפות ידיו,

פרט  נית� דרור לכל מורה להמציא את העונש הייחודי לו.. עונשי� פיזיי� היו "אמצעי חינוכי נפו!"

ל"אלימות החינוכית" לא זכור לי שהיו תקריות אלימות בי� תלמידי� בי� כותלי בית הספר. לפי 

  התלמידי� הורחקו מבית הספר לצמיתות. ,השמועה  כאשר קרו תקריות כנ"ל

בצרפת.  "אליאנס"ידי הנהלת ה הלימוד התבסס על תכנית לימודי� שהוכתבה או הועתקה על חומר

גיאוגרפיה קריאת התפילות והברכות וקריאה בתנ"  בטעמי המקרא בעברית וכ� חשבו�,  ,כאמור ,למדו

של שירי משוררי� ולימוד בעל פה  שכללה ידיעת קריאה וכתיבה כללית ובעיקר של צרפת, צרפתית,

שכ� הצרפתית מאופינת בקשיי כתיב גדולי�. (עד היו� מתנהלות  & חיבור והכתבה ,דיקדוק ,י�ידוע
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יכולי� להתגאות ביכולת� לכתוב ש ה� אלהשל הכתבות. כי מעטי�  בינלאומיותבצרפת אולימפיאדות 

כ"כ למדו היסטוריה של צרפת  ). lecons de chosesמדעי� וידע כללי ( . למדו ג�ללא שגיאות כלל)

  ).histoire sainteמנקודת ראותו של צרפתי ותולדות ע� ישראל (

ההיסטוריה הראשו� שהיה עלי לשנ� :"אבותינו הגאלי� היו  ספר הטקסט של התחלתעד היו� זכור לי 

כוהניה� ה"דרווידי�" היו  לוחמי� עזי נפש שהאמינו שיש לשמור על הרקיע שלא יפול על ראשיה�.

מנחה לכוחות העליוני� כדי  &סוג של צמח טפיל שתוק" עצי� וניזו� מה�  & GUILLE)( גיי –מגישי� 

כולל  ,ולמעשיה לאור  ההיסטוריהלמנוע את האסו�..." הספר היה כתוב מנקודה אוהדת ביותר לצרפת 

שבחי� למסעי הצלב (שכידוע לוו בטבח מתמש  ביהודי� ושוד של האכרי� בכל מקו� שאות� צלבני� 

למדו מספרי�  ,אבי ואמי  שג� ה� למדו באליאנס לא הוזכרו בטכסטי� הנלמדי�). קרבו אליה�, א 

 שהוכתב על ידי ממשלת צרפת בכל רחבי האימפריה ואזורי השפעתה בעול�. ,בעלי נוסח דומה או זהה

  זה כלל כתיבה קריאה והתחלה של דקדוק ערבי. החל בכיתה ד' למדו ג� ערבית.

היה שליח לא מוצהר של המוסדות ש ,שה הראל חבר מעוז חיי�מנ  ,רק ע� בואו של איש הפלמ"ח

שיעורי� אלה לא רק שהיו אהובי� מאוד  הונהגו על ידו שעורי התעמלות וחינו  גופני. ,הציוניי� באר!

אפשר לומר שמנשה  על התלמידי� ה� ג� שימשו מסווה לפעילות ציונית וחברתית ממדרגה ראשונה.

ספר והשכונה היהודית.  הוא ארג� בפע� הראשונה טיולי� של זק" את קומת� של צעירי בית ה

תלמידי� לאזורי� שכ" רגל של יהודי לא דרכה בה� באות� ימי�. הטיולי� היו בהתחלה לעי� אל 

פיג'ה . זהו מעי� ענק מרהיב ברכס מול הלבנו� ממנו הביאו מי שתיה מעולי� בצינורות לדמשק. לאחר 

שני כפרי� של "עיינות ופלגי מי�" מכל עבר, ממש ג� עד� עלי  ,מני�& ול תל&אל &מכ� הוא ארג� טיולי� ל

. ידוע היה שהסביבה היתה עויינת  ליהודי� , שהפ  ע� הזמ� לפרבר של דמשקדמארוכ� לכפר אדמות, 

אכ� כשנזרקו  .11&12לשמור על היותר צעירי� בני  ,שהצטיידו במקלות ,15&16ולכ� דאג שיהיו ג� בני 

במהל  הטיול, הגיבו הגדולי� באבני� ורצו ע� המקלות לקראת המיידי�. אלה כמוב�  עלינו אבני�

דבר שלא נית� להעלות , מאוחר יותר הוא ארג� מחנה קי! של צעירי� ציוניי� ב"ערנה" שבחרמו� ברחו.

מנשה כמורה וכמדרי  היה חריג בבית  על הדעת בשל הריחוק  והחשש מעוינות האוכלוסיה הסובבת.

  מעט מכל בחינה שהיא ,כפי שיתבהר להל�.הספר כ

היה אד� חביב ), שבטאו את הש� נשיא במלעיל( NASSYהמנהל הראשו� שזכור לי היה "מסייה" 

חייכ�. אבי אמר שהוא ממשפחה מיוחסת בתורכיה. יתכ� שהוא התכוו� לכ  שהוא מצאצאיו של ובד"כ 

לימא� המפואר( מהסולטאני� התורכיי� דו� יוס" נשיא ואחותו דונה גרציה שזכו לכבוד מיוחד מסו

ניהל את בית הספר בשני� הקשות של כניעת צרפת  Nassyמסייה  הגדולי� ביותר שהיו לעות'מאני�).

שבעקבותיה השתלטה ממשלת וישי על סוריה. היא הוחלפה  מאוחר יותר על ידי ממשלה  ,לגרמניה

העלאות מחירי� בלתי ו סור באוכלהיה מח, תקופתו היתה סוערת מאוד בסוריה גול.&שתמכה בדה

לא פע� הגיעו המפגיני�  הפגנות רחוב אלימות בדרישה לעצמאות וסילוק הצרפתי�.היו פוסקות. 

היו לכ  מספר טעמי� מחד, אצל המפגיני�  לשערי בית הספר בדרישה לצר" את התלמידי� להפגנות.

� מסוג זה למחאותיה�, מאיד  לצר" ג� תלמידי ה�בית הספר נחשב לבית ספר צרפתי וחשוב היה ל

היהודי� נחשדו כמשתפי פעולה ע� הקולוניאליסטי�, ולכ� היה חשוב  שהיהודי� יוכיחו את נאמנות� 

 �מספר המפגיני�. המנהל השתדל לתמר� כ   גדיל אתלה רצולתושבי האר! בה ה� מתגוררי�. כמו כ

בהפגנות לא יה� ולא ישתתפו בתבדרכי� צדדיות ל יוברחו כבודדי� 11&10שהתלמידי� שמעל לגיל 
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מבוגרי� שפרשו מורי� בעלי נתינות "לא רצויה" עזבו והוחלפו באחרי�. רבי� בזמנו מורי�  לה�.

  עיקר מאמציו היה לשמר את המסגרות הקיימות כמיטב הבנתו. .הוחזרו

ה חמור הי היה יהודי יווני בעל נתינות צרפתית. הוא. MEFANOהמנהל השני הזכור לי היה "מסייה" 

בעובי של  הוא הזמי� אצל נגר, הורה של אחד מילדי בית הספר, מקל מרובע, סבר וג� קשה לתלמידי�.

בתו  שרוול מוסתר בד"כ  היההוא בכתה ס"מ, מהוקצע למשעי.  60& סנטימטרי� ובאור  של כמספר 

התלמידי� המקטור� שהוא לא פשט א" פע� בנוכחות תלמידי�. בכל בוקר היה נוכח במסדר של עלית 

נו של החוטא: חמש מכות חזקות במקל על כל אחת ילכיתות. כשהיה מבחי� ברחש מיותר, נגזר ד

שלא לצור . זה היה החינו  לפי  ,ג� תלמידי� בכתות גבוהות סבלו מנחת מקלו וזרועו מהידי�.

ה היה עד היו� לא ברור לי א� הוא אפשר את הפעילות הציונית בבית הספר ביודעי� או שז תפישתו.

מורי� לעברית הגיעו לבית הספר מראשית  .בלתי נמנע בתוק" הנסיבות של מחסור במורי� ובכס"

אמא למדה עברית אצל יוס" ריבלי� ( האבא של רובי, יו"ר הכנסת  ההיסטוריה של האליאנס בדמשק.

כ� הגיעו שני  כיו�, ואצל יהודה בורלא. אני ואחי נת� למדנו אצל אדו� גולדשמידט ואצל אדו� ברגר. כמו

שמו של אחד המורי� המסלמי� לערבית שלימד  מו� משרד החינו  הסורי.ימורי� ערבי� לערבית במ

אותי היה "פיצל אל ביטאר". הוא העיד על עצמו שהיה מוסל� דתי שהיה ג� פעיל בתנועה הלאומית. 

המדינאי�  לימי� אד� בש� "צלאח אל ביטאר" היה מבכירי היו שמועות שהוא ממשפחה מכובדת.

פיצל אלביטאר ביקר בביתינו לכבוד  טיב�.מה היה ביניה� קשרי משפחה ו אינני יודע א� היו הסורי�.

אחד החגי� היהודיי� כמדומני חג הפסח, יחד ע� המורה השני לערבית "אוסתאז" שאלאתי שלימד את 

אה בו מאוד הוא היה ג .שתי אחיותי הבכירות. שאלאתי כתב ספר על התנועה הלאומית הערבית

אבי ואמי היו  ניסו לתהות על הקשר בי� היהודי� לציונות.ה� ובהתנגדותו לציונות. בביקור� אצלנו 

צריכי� להתפתל בכדי להסביר את הקשר הדתי של היהודי� לבית המקדש שנחרב ולאר! ישראל, 

את  ולחובה הדתית של היהודי� לחכות למשיח כפי שהרמב"� הגה אותה. באותה נשימה ביקרו

  "הציוני� הכופרי�" שאינ� מקיימי� את מצוות הדת.

 היהודי� והנוצרי� ודברו עליה� לעתי� בבוז גלוי. רגש העליונות שחשו כלפישניה� לא הסתירו את 

הזלזול בתלמידי� היהודי� התבטא ג� בכתות "הגבוהות" בהעברת חלק מהשעור בסיפורי מעשיות 

אד המלח, אל" לילה ולילה ודברי חרזנות חסרי טע� ותוכ�. מהפולקלור הערבי כמו הספורי� על סינדב

  לא למדנו א" שיר של משורר ערבי בעל ש� או קטע של דברי הגות וא" לא עתו� מקומי.

 ,לנו שמרבית השורשי� של המלי� ה� בני שלוש אותיותהסביר באחד משיעורי הדקדוק "אלביטאר" 

לכתוב הוא פועל, " ". הוא אמר:פועל"חיש מה הוא רצה להמו � הנבדלי� ביניה� באיות ובניקוד שלה

ואני "והל  מהלוח לעבר ספסל התלמידי�,  "אני הול "והוא כתב כמה מילי�.  "אני כותב על הלוח

שכוונתה  ,והוא נת� סטירה מצלצלת לאחי נת�. נת� היה המו� ומזועזע ממש מעצמת המכה "מרבי!

שהתלמידי� פרצו בצחוק ר� והמורה היה  ,ביותר היהלהבהיר מהו פועל. המדהי� , לכאורה ,היתה

 כ ב .הוא ביטא זלזול בער  התלמידי� ,יותר משהיה תעלול משעשעש ,מרוצה מאד מהתעלול שהמציא

לא התאמ!  התושנאה ליהודי� שאהתלווה לזה  והוא אמנ� לא נבדל ממורי� רבי� אחרי�, א  אצל

  להסתיר.

הוא היה עשרות שני� מורה לתפילות בכתות  ס" שורבה.אחד המורי� היותר נוקשי� היה חכ� יו

הוא היה נמו  מאוד צמוק  באליאנס. הוא לימד בזמנ�, ג� את אבי ודודי עליה� השלו�. הנמוכות
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לימוד קריאת התפילות התחיל בלימוד האותיות  וזעו� פני�. אני מעול� לא ראיתיו צוחק או מחיי .

ות לניקוד, וצירופ� למילי�. לאחר שהצירופי� נלמדו היטב העבריות , הניקוד העברי, צירו" האותי

אוי למי שטעה. מי שטעה פע� אחת זכה לסיבוב  הוחל בלימוד קריאת התפילות ושינו� חלק מה� בע"פ.

בסיבוב מכאיב יותר וטעות שלישית היתה מזכה בעונש חמור יותר. זיכתה מכאיב באוז�. טעות חוזרת 

מכות מקל על קצות אצבעות הידיי� או פלקות על כפות הרגלי�. הוא  מי שלא הכי� שעורי� היה מקבל

נהנה מזה. הוא לא נרתע מהטחת ראשו של תלמיד בקיר או , כאילו ללא רחמי� ,היה מרבי! חזק

כמו אנשי  ,שהתקשה בלימודי�. הוא ראה בזה שליחות מאלוהי� למיסטירות מצלצלות מ

 ומגודלי�,ממנה את אחד התלמידי� היותר חזקי�  האינקויזיציה. בשעור הראשו� בשנה הוא היה

בכדי להקל על חכ� יוס"  ,כעוזר לעני� הפלקות. על העוזר היה לקשור את  הילד המוכה שלא יוכל לזוז

 .�תלמיד שלדעתו התחצ" או דבר  לספור את  המכות.היה ג� העוזר  תפקידבהלקאה נמרצת של הקורב

 שעוריו היו דוגמה ה בשתי הלחיי� ולהטחת ראשו בקיר.אליו בחוסר כבוד ראוי היה זוכה לצביט

לרוב� היו  א כל המורי� השתמשו באלימות להטלת משמעת.קיצונית ליד קשה ביותר ללא צור . ל

ב� למעלה  ,נציי� את מסייה תאג'ר שהיה מבוגר יחסית דרכי� מחוכמות יותר לגרו� לילדי� ללמוד.

התקשה בהליכה. היה עד כדי כ  אהוד שהלכנו אליו לבר  מחמישי�, נעי� הליכות.  הוא היה חולה ו

אותו בביתו בחגי�. הוא נהג לכבד אותנו בממתקי� ולספר לנו מעשיות מרתקות. הוא לימד אותנו 

לכתוב חיבור וג� ספרות צרפתית. היה לו ב� יחיד צעיר בשנות העשרי�  שג� הוא לימד זמ� מה בבית 

יפה ובעלת  ,נציי� את מדמואזל דנו� שהיתה צעירה בהירת שיער בי� המורות הספר ונחשב ללא רציני.

היתה תקיפה ונבונה וידעה להטיל את מרותה על התלמידי�, א  ידעה ג� לתת היא מתניי� צרות מאד. 

התלמידי�  espece d'idiot"."או  imbecile"סטירה מצלצלת בעת הצור . לרוב הסתפקה בהעלבה "

הוטל על מישהו  הידיי� מספיקות להקי" את מותניה הדקי� מאוד.היו מתערבי� א� אצבעות שתי 

לגנוב את החגורה שלה על מנת למדוד ולהיווכח מי זוכה בהתערבות. א" אחד לא הצליח. כעבור זמ� לא 

ארו  היא נישאה לסוחר אמיד ב� הקהילה והיא הפכה להיות "מדא� תורכייה" ולאחר מכ� פרשה 

בשעורי� שלה בה� דברה א  ורק צרפתית. היא כלל לא ידעה  מההוראה באליאנס. אהבנו לשבת

היתה מדמואזל גומל. היא ספרה לנו  ,ג� היא היתה מקובלת על התלמידי�שמורה אחרת  ערבית.

שנולדה בסלוניקי שביוו� וקבלה את הכשרתה בצרפת ובתורכיה. מזלה שמעט אחרי פרו! המלחמה 

מני� השתלטו על יוו� ושלחו את מרבית יהודי שכ� במהל  המלחמה הגר ,הוצבה כמורה בדמשק

סלוניקי להשמדה באושווי!. גב' גומל היתה בריאת בשר ונעימת סבר. היא תמיד דיברה בשקט 

כשלא היתה מרוצה ונטתה לכעוס היא הייתה מתאדמת ומביעה את מורת רוחה באופ�  ובנינוחות.

ה של סכסו  משמעותי בי� תלמיד או שהתלמיד הרגיש אי נוחות וחרטה מסוימת.  לא זכור לי מקר

  היא היתה אחת הבודדות שפגשנו אותה מאוחר יותר באר!. תלמידה לבי� גב' גומל.

ציפו לקבל מהתלמידות מתנות לחג והבנות בבית הספר שלימדו את בניגוד למנהג של מרבית המורות 

קבלה מתנות באירועי� המולד או לראש השנה האזרחי, א" אחת מהמורות אצל הבני� לא ציפתה ולא 

ולכ� ג�  ,פרט למר תאג'ר ,השתדלו בד"כ לשמור על ריחוק מהתלמידי� ,כאמור המורי� הגברי� אלה.

המורות הסכימו מדי פע� לספר על עצמ� ועל עבר� במיוחד גב'  לא יכלו לצפות למתנות מהתלמידי�.

  גומל.

ידוע לי א� היה ב� הקהילה או נשלח  לא מבי� המורי� האחרי� הזכורי� לטוב נציי� את מסייה רחמנה.

היתה לו יכולת  . הוא  היה חריג בידיעת ערבית שוטפת בלהג דמשקאי."אליאנס"מאר! אחרת על ידי ה



 32

למרות שהיה לו "טיק" בלתי נשלט  ,לנהל את שעוריו בשקט מוחלט וללא הפרעות מצד התלמידי�

ת מזו�. צורת הענישה שלו היתה מתישה. טורח ללא הר", לנקות את שיניו משאריו בפני�, כאילו הוא

 ,קשורה לעני� החזרה למוטב. פרנקוה ,נת� לכתוב מאות פעמי� משפט מסוי� או מימרה כלשהיאהוא 

גילה לנו טכניקות קיצור זמ� לביצוע העונש  ,אחד התלמידי� שהיה כמעט קורב� קבוע של העונשי� שלו

יד כתבה על עמוד נפרד של המחברת בכתב יד הוא ידע לכתוב סימולטנית בשתי הידיי� כאשר כל 

לימי� אחיו הצעיר של אותו פרנקו היכה את המורה לעברית  שנראה זהה לחלוטי� לעי� בלתי מקצועית.

מנח� ברגר שהתעלל בו, עזב את בית הספר ועלה ארצה. מקרה זה היה חריג ביותר ופרנקו הצעיר 

ידי�, שאפיינו את מנח� ברגר. באותו מקרה וההתעמרות בתלמ הלבהתפר! בצדק רב נגד  שרירות 

המורה עבר מתלמיד לתלמיד והיכה באופ� שיטתי את כל תלמידי הכיתה על הרעש המוגז� שעשו 

לדעתו בהפסקה. ע� פרו! מלחמת השיחרור התגייס פרנקו להגנה הוא היה ממאבטחי שיירת  הרופאי� 

  ראח הוא נרצח.והאחיות לבית החולי� הדסה בהר הצופי� בדרכ� בשי'ח ג'

  

  אמי לאר' תהקשר לאר' ישראל ועלית בני משפח  .7 

שנשארו שלה במצב שנוצר לאחר מות סבי, מצאה סבתי לנכו� לשלוח לאר! ישראל את כל הילדי� 

זמ� קצר  ,צבי בדמשק ובביתנו&, בעקבות בקורה של רחל ינאית ב�1943&בבית. היא התחילה בכ  ב

  .סביאחרי מות 

עד  0800אינני זוכר כי היא בקרה אצלנו בשעות הבוקר ואנו היינו, כרגיל, בבית הספר משעה את הביקור 

חשובה, ששמה רחל ינאית בקרה בביתנו. היא הייתה מעוניינת  אשה. כשחזרנו מביה"ס ספרו ש1600

בעיקר לגייס בנות למשקי הפועלות שהיא ניהלה באר!. אמי, שניהלה את עניני המשפחה, הציעה לה 

. ואכ� ה� יצאו באופ� רשמי, ע� עדינה, שלא היו נשואות, מרי� ואחיותיהקח לאר! את שתי שת

ה� התקבלו למשק הפועלות בפתח תקווה  של רחל ינאית. סרטיפיקטי�, זמ� קצר מאד אחרי הביקור

, הגיעו משה ויעקב, ה�ליד הירקו�. ה� היו מרוצות. אחי אביב,& ומש� עברו למשק הפועלות בצפו� תל

בעליה בלתי לגלית. לא היה לה� מקצוע והלימודי� לא היו חשובי� לה� במיוחד.  בכחות עצמ� צהאר

אבל גרמו נזקי� גדולי�  שכר� גבוה יחסית,בחרו בעבודות ש בלות. ה�ללהתפרנס וה� רצו בעיקר 

לימי� הוא חלה במחלת ריאות קשה, , ע� כל האבק. ומוזאיקה עבד במגרסת חצ! יעקב: �לבריאות

הבריאות לא שמרו על ג� ש� . לצערי כבישי�בקבוצה של זפתי גגות וזמ� רב עבד  משה שגרמה למותו.

   הרגישו עצמאי� ו"בעלי� בעמ�".. ה� הכס" שהרויחו ולא דאגו לעתידוג� לא על 

בעליה בלתי לגלית וכ  עלתה  1945&חותה הצעירה ביותר של אמא, שושנה, הגיעה לאר! אחרונה, בא

לא מצאה את מקומה. היא נשלחה לאפיקי�,  שושנהפחתה של סבתי לבד מסבתי עצמה. ארצה כל מש

. קיבוצי� הצעירי�ש� הייתה חברת נוער של עולי� מסוריה, שהייתה אמורה להצטר" לאחד ה

בקבוצי� לא היה ברור מה עושי� ע� צעירי�, שמצד אחד סיימו את גיל חברות הנוער, גיל חמש עשרה 

ו שלחו אות� לעבודה, אבל מצד שני הקבו! עדיי� לא יכל לקלוט אות� כחברי� שש עשרה, שלאחרי –

אביב, בשכונת התקווה &ולא הייתה מסגרת בשביל�. בלית ברירה היא חזרה לגור ע� האחי� שלה בתל

. באותה תקופה היה אחר חפשו בשבילה סידור. וניסו לה בגילהנעראבל זה לא היה מקו� מתאי� ל

הייתה זו תקופה של מרי נגד . רבי� כי החיילי� חזרו מהמלחמה ובאו עולי� חדשי�חוסר עבודה חמור, 

ללא עבודה  התגלגלה ממקו� למקו� יצרה מעט מקומות עבודה. שושנההכלכלה והשלטו� המנדטורי 
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אחת האחיות שלה,  ועברה לגור ע�ניסתה ללכת לצופי� ולא החזיקה מעמד  וללא מסגרת. היא

כבר שני ילדי�. הייתה לה� דירה שכורה של שני חדרי�, אבל ג� ש� זה לא  שהייתה נשואה והיו לה

, האחי� והאחיות בעצמ�. בינתיי� פרצה מלחמת השחרורקיי� התאי� כי בקושי היה לה� ממה להת

. לכ� לאחר מלחמת השחרור היא המבוגרות גויסו כול� לצבא ושוחררו זמ� ניכר לאחר שו  הקרבות

שיבולת, שהגרעי� שלה היו נערי� ונערות אחר וכ  הצטרפה להכשרת  נאלצה לחפש לעצמה סדור

יוס" ואפיקי�. שיבולת התאחדה ע� גרעי� של הצופי�, שעלו & מדמשק, שעברו הכשרה בעי� חרוד, תל

  . בעמק הירד� קציר&תלהתישבות בל

�"ס ובוגר ביה, בחור מהצופי� של חיפה, ממשפחת מהנדסי� פלדמ� אורישושנה נישאה ל, מה כעבור זמ

, בעל עקרונות.  כעבור זמ� לא רב ה� עזבו את הקבו! ה. הוא היה חכ� ומוכשר אבל אד� קשהריאלי

עבד זמ� מה ככימאי ולאחר מכ� . הוא עשה דוקטורט בכימיה פיסיקליתבטכניו� ווהוא פנה ללימודי� 

רפא"ל. לאחר אר בבכמה מקומות, בי� הש דפנה לכיוו� הייטק והיה מהראשוני� בתחו� זה. הוא עב

כמה שני� הנישואי� שלו ושל שושנה התפרקו, אבל בינתיי� נולדו שני ילדי�. למרות היחסי� הגרועי� 

שהיו לו ע� אשתו, הדודה שלנו, אנו בני משפחת חסו� זוכרי� לו חסד על כ  שסייע רבות למשפחתנו. 

קוק להשלמת לימודי�, מאחר , כשרציתי לעבור בחינת בגרות אקסטרנית, הייתי ז;1961למשל, בשנת 

כתות בלבד ורמת הלימודי� הייתה נמוכה מזו של בתי הספר העירוניי� (פרט  11שבקבו! למדנו 

שבועות,  6למקצועות מסוימי�, שהיו ברמה גבוהה במיוחד). אני התכוננתי לכל בחינות הבגרות במש  

 �כשקראתי ספר, כאילו צילמתי  & שבה� למדתי בעצמי לאחר שעות העבודה. היה לי אז זכרו� מצוי

ר, צרי  ג� לסגל טכניקה, והכל נשאר בראש מסודר ומקוטלג. אבל מתמטיקה לא מספיק לזכ  &אותו 

 �. לא היו אז ספרי מתמטיקה ללימוד עצמי, 2שלא הייתה לי ובבחינה הראשונה שעשיתי קבלתי ציו

את עזרתו של אורי  תי. בקשוספר המתמטיקה שהיה, עלה יותר מהתקציב השנתי שקבלתי כקבוצניק

כל יו�, וכשנגשתי  והוא אמר: "שב אצלי שבוע ואלמד אות ". במש  שבוע ישבנו שלוש ארבע שעות

 �  , שהספיק כדי להרש� לאוניברסיטה.6לבחינה בפע� השניה קבלתי ציו

 , אחד מה�, אברה�, התקבל ללימודי� בטכניו�. הוא התחיל1962כשאחי הצעירי� עלו ארצה, בשנת 

שהתקבל ראשו� את לימודי המתמטיקה באוניברסיטת דמשק, בה למד שנתיי� והיה, כאמור, היהודי ה

למחלקה למתמטיקה באוניברסיטה סורית. כשהגיע ארצה ובחנו אותו בטכניו�, הסכימו שיכנס לשנה 

סיי� לשל� שכר דירה, אורי הזמי� אותו לגור את� עד שילא כס" שניה. מאחר שלא היה לו איפה לגור ו

  .שני� עד שקבל תואר 3במש  של אורי ושושנה   �אברה� גר בבית .את התואר ויוכל לפרנס את עצמו

  .  79בגיל  2012 &ב לאחר הגירושי� שושנה נשארה לגור בחיפה. היא נפטרה

סמלת בחיל הי� במלחמת &הייתה רב ,השושנשמבוגרת מ עדינה,מבי� האחיות האחרות של אמא, 

"פייטרית" רצינית ועלתה מהר בדרגות. היא רצתה להמשי  בקריירה צבאית,  היא הייתה. השחרור

"עברה פלילית". כמעט אבל זה לא התאפשר. שחררו אותה מהצבא, כי הייתה לסבית, אז זו הייתה 

הדבר נודע לנו יותר מאוחר וזה היה בשבילנו שוק. ציער אותה שלא יכלה להביא ילד לעול� והיא 

אמצה, ע� חברה, ילדה מלשכת הסעד. בהמש  היא היתה פעילה מפלגתית  נשארה לבד. אח"כ היא

התפרקה והפכה למר"!, היא נשארה קצת  �והייתה מאד אהודה ומקובלת. כשמפ" �שכונתית במפ"

היא שנות לימוד.  9יא סיימה רק וה בצד מהסיבה הלא סבירה, שהעדיפו אנשי� בעלי השכלה אקדמית

  .80בגיל  2011נפטרה בשנת 
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בגיל מבוגר,היא כבר . היא נישאה לבחור אשכנזי יחד ע� עדינה חות מרי� הייתה במשק הפועלותהא

וזה פגע בה  שני� רבות לפניהולא יכלה כבר, בתקופה ההיא, ללדת ילדי�. בעלה נפטר  40עברה את גיל 

, . היא עבדה שני� רבות בחב' "מקורות"שות" לחיי�קשה מאד, אחרי שבגיל כל כ  מאוחר מצאה 

נשארה בודדה כגימלאית, עד לפטירתה בשנת . היא עד לפרישתה ,לדרגת מזכירת הנהלהש� הגיעה 

2010.  

הוא לא היה מסוגל לריב ע� א"  אנוש.היה אד� לא רגיל, בתחו� יחסי ש ,יעקב –אח תאו�  מרי�היה ל

רסה אחד. תמיד חפש שלו� ורד" שלו� וידע להסתדר ע� כול�. כשאמרנו לו שהעבודה שלו במג

כבר משפיעה לרעה על בריאותו, הוא לא היה מוכ� לשמוע ואמר: "אז מה, מישהו אחר יעשה זאת? אני 

גמרנו". זו תפישת עול� שקשה לי להבי�. הוא עבר לעבוד במחצבות של סולל בונה והיה אחד  &מורעל 

מחצבות והוא ה"יציבי�" של סולל בונה. בשלב מסוי�, הרופא שבדק אותו לא הסכי� שימשי  לעבוד ב

ק אז , ור3&72אביב בכל מקצועות הבניה, א� אינני טועה, עד גיל &עבר לעבוד כפועל בני�. הוא עבד בתל

בשל כ  למרות שהראות שלו היו סתומות מאבק והוא סבל , 80פרש לגמלאות. הוא הארי  ימי� עד גיל 

  .2009&נפטר בהוא . צמוד משעול ומקשיי נשימה ונזקק למשא"ממחלת ראות כרונית, 

, הצטרפה לגרעי� של צעירי� בבית השיטה , ש� הכירה בחור,  1944& , עלתה לאר! באחות אחרת, רחל

ילדי�. אחד מה�, אליהו, נפל  5אביב. נולדו לה� &ה� נישאו ועברו לתל. שעלה ממרוקו, שלמה אלמליח

עבד שני� רבות  למהבמלחמת יו� הכפורי�. רחל חלתה בסרט� הראות ונפטרה בגיל צעיר יחסית. ש

  עד לפרישתו. בדואר

לקרוב  30& : שפרה (שפיאה) נישאה בשנות האחיות שעלו ארצה לפני קו� המדינה שלושלאמא היו עוד 

משפחה רחוק, רפאל, בנו של חכ� יוס", שלימד דורות של תלמידי� את קריאת התפילות בעברית, 

ילדי�. שפרה ורפאל נפטרו לפני שני�  7ו לה� מבלי להבי� בה� מילה אחת. ה� התגוררו בבני ברק. נולד

  רבות.

, התגוררה בשכונת התקוה, היא נישאה בגיל 1945&שמחה נולדה שניה, לאחר אמא. היא עלתה לאר! ב

צעיר ליהודי חלבי. נולדו לה� ילדי� רבי�, שהבכור מה�, יצחק, היה בחברת נוער בעי� חרוד, עבר מש� 

קציר. הוא נישא לברברה, בתו של היוע! המשפטי של משרד &תללאפיקי� והיה כמעט ממיסדי קבו! 

  .80בגיל  2013&ילדי�. הוא נפטר ב 5המסחר והתעשיה לשעבר ונולדו לה� 

, בעקבות נישואיה לבכור מזרחי, תושב טבריה, מיוצאי כורדיסטא�. 30&ויקטוריה עלתה לאר! בשנות ה

שנה. ג� ויקטוריה ובעלה נפטרו בגיל צעיר  45גיל בני�. שני� מהבני� נפטרו לפני הגיע� ל 4נולדו לה� 

  יחסית. 

  

  העליה של בני משפחת חסו	 לאר'  .8

  העליה לאר' של מרי� ולאה   8�1            

וויזות עליה לאר! ישראל ולא נמצאו קנדידטי�  1500 הקצתהבמסגרת הספר הלב� ממשלת המנדט 

שימלאו מכסה זו. ג� א� באירופה היו קנדידטי�, הדרכי� היו חסומות.  הייתה מאירופה, לעליה 
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כמה מאות ילדי� וילדות נוצל להעלאת חלק מהמכסה  . לכ�מלחמה ודרכי התחבורה היו משובשות

  מסוריה ולבנו�, כאשר החלוצות בתחו� זה היו הדודות שלי ואחיותי. 

ליה לא הייתה שו� תחושה של משמעות השבת ושישי עב טפלו. בארגוני� ש ביו� שישיארצה ה� יצאו 

ליד מאפית שעל אחיותי להיות מוכנות  ,והודיע מנשה הראל באבבוקר בקרב יהודי סוריה. ביו� שישי 

. זה כל מה שה� יכלו לקחת. ואכ� לכל אחת בקצה השכונה היהודית, ע� מזוודה אחת קטנהש צדקה

ש לא בא למפגש. אנחנו בכלל לא ידענו על כ . הלכנו שתי אחיותי היו במקו� בשעה שנקבעה אבל אי

לבית ספר כרגיל וא" אחד לא אמר לנו. רק ההורי� היו בסוד העני� ומפני עינא בישא לא דברו על זה, 

. אחד הדברי� יתע� ויזות, כי עליה של יהודי� בעיני הערבי� הייתה מוקצ ,למרות שזה היה חוקי

, המפגיני� היו צועקי� את מילות הגנאי נגד הממשלה ותו הזמ� בא הסורי� שלשזכור לי בכל הפגנה 

כלומר: פלסטי� היא ארצנו והיהודי� כלבינו). ( "כלאבנאליהוד או אנדהסורית ומוסיפי�: "פלסטי� בל

  זה לא היה נעי� לשמוע. 

ירות, , מנשה הראל הגיע ונת� לה� את הדרכוני� והויזות ושלח אות� במונית לבזמ� מהה� חיכו וכעבור 

ר  רה, כדי לא לתת למישהו אפשרות לחזור בו בדר . מבירות שלחו אות� בדטוניקלא ישירות דר  

. "סעו לאר! ישראל"נ . שאלנו איפה ה� ואמרו:בצהריי� ה� לא היו בביתלאר! ישראל. כשבאנו הרגילה 

ו ליל שבת היה היינו המומי� שלא נפרדנו, לא התחבקנו ולא נתנו לה� נשיקה אבל קבלנו את זה. אות

לנו מאד עצוב. אמא בכתה בכי מר וג� אבא היה עצוב, אבל הוא ידע שזה הצעד הנכו� והוא אמר 

ג� לצור  שבקרוב כולנו נל  לש� ונראה אות�. ואכ� הוא ניסה בכל כוחו לבקש ויזה לאר! ישראל, 

האח נסי� עלה לאר! בראשית  ., אבל נענה בסירוב מוחלטביקור אצל אחיו, נסי�, שנמצא באר! ישראל

מתוכ�  4שנותרו בחיי� וחזרו לדמשק אחרי הגירוש לאנטוליה.  6וגר בירושלי�. ה� היו  30& שנות ה

היו נשואי�. נת� ואני יצרנו קשר ע� ניסי� כשבאנו לאר!, הכרנו אותו והתארחנו אצלו פעמיי� או 

הוא , נשמר  דודי�הקשר ע� כל ה. 1951&. נסי� נפטר ראשו� מהאחי� בטובשלוש ושמרנו אתו על קשר 

בניו יורק או באר!. ג� הילדי� שלה�, ,עד היו� ג� ע� הילדי� שלה�, א� ה� במונטריאול   נמש

 �  חסו� זה חסו�.  –כשבאי� לאר!, מרגישי� חלק מהמשפחה כא

 15בת  מרי�קבלת הפני� שציפתה לאחיותי בהגיע� לאר! היתה לא שגרתית. ה� היו ילדות צעירות, 

ביו� שישי מאוחר בערב לבית העולי� בחיפה. נתנו לה� מקו� ללו�, כאמור  . ה� הגיעו 13ה בת לאו

לי'ש.  25שהיה כרגיל ש�, אול� שהיו בו עוד אנשי� וילדי�. בצאת� מ� הבית אבי נת� לאחותי הבכירה 

, כי הוא ידע )5$ה אז לי'ש הייתה שוו(סכו� עתק  –זה כמו שלושה או ארבעת אלפי שקלי� של היו� 

כשה� הגיעו לבית העולי�, הייתה ש� אשה תורכיה,  למקו� בו איש לא יתמו  בה� כספית.ת והולכ �שה

. בשלב "אהבה וחיבה"שפתאו� התנדבה לקלוט אות�, לעזור לה�, להסביר לה� מה קורה ואספה אות� ב

ק שלה ואת חפציה בחדר. היא יצאה והשאירה את התי. כלשהו אחותי נזקקה לשירותי�, שהיו בחו!

כשחזרה היא ראתה את התיק פתוח וכל הכס" נעל�. היה זה ליל שבת, עצוב מאד עבור� כי ה� נשארו 

, שהאמינה ל"נופת הצופי�" של אותה יהודיה תורכיה? 15בלי א" פרוטה. מה אפשר לבקש מילדה בת 

ער בשפיה. זה היה מוסד נוער, חברת נובה� נשארו בבית העולי� ימי� מספר, עד ששלחו אות� להכשרה 

שהיה בו גרעי� של יהודי� דמשקאי�, שה� הכירו מבית הספר. למרות שה� התקבלו מאד יפה, 

. בכל מכתב היה בכי קורע לב, שהיא רוצה ללאהההסתגלות למציאות החדשה לא הייתה קלה, בעיקר 

אב� כי אי� ברירה, זו  לחזור. אבא ואמא אמרו שה� מוכרחי� להתיחס לתלונות ולתחינות בלב של
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תקופת הסתגלות שודאי תחלו". א� בעוד שנה שנתיי� היא עדיי� תרצה לחזור נית� יהיה אולי לשקול 

  את החזרתה. שבוע שבועיי� או אפילו חדש ראשוני�, אינ� מספיקי� כדי לשפוט.

ס" שעליו התלונות היו קוד� כל על הבדידות ושנית על השנוי באורח החיי� ועל המשמעת. דבר נו

התלוננו היה האוכל, שהיה שונה לחלוטי� מזה שהורגלו אליו בבית. א� לשפוט על פי האוכל בקבו!, 

אמור להיות דל ולרוב לא הספיק למי שאחר להגיע. אפשר היה לחשוב שאוכל במוסד ילדי� היה הוא 

רק לח� ע�  הוא היה מאד אלמנטרי, ממש ספרטני: לפעמי� אכלנו שבקבו!. בקבו!יחסית טוב מזה 

 .� ולאבישול של אמא,  כמוב� לא היהשמ� ולפעמי� שמנו על זה קצת שו� כדי להוסי" איזה ריח מתאב

שעות ביו�  3&שהכביד מאד היה משטר העבודה. כבר בגיל� ה� היו חייבות ב נוס"דבר  ממתקי�.

נוס" . וכוליוצי� בעבודה חקלאית, שלא הורגלו לה, בחו!, בשמש. מקבלי� יבלות, עקיצות, נשרטי� מק

, היו הצקות מצד נערי�. נערי� מציקי� בדר  כלל. כדי ליצור קשר ע� ילדות צעירות ה� לא לכל אלה

זה . דרכ� להתודע לנערות זו. "מטופשות"מתחילי� בחיבוקי� ונשיקות אלא בהצקות בכל מיני דרכי� 

דבר שיכל להכביד על מי שהראש שלה לא מכוו� לדברי� אלה. היו עוד דברי� קטני�, אבל לאחר 

  ה� הרגישו ותיקות בטוחות בעצמ�, שקולטות אחרות.ותקופה לא ארוכה מדי, העניני� הסתדרו 

והפכו לחלק מכח המג�  פלמ"חכשה� עברו להכשרה באפיקי� הכל השתנה. שתיה� התגייסו ל 1946&ב

& ליוותה שיירות בקו ירושלי� תל מרי� במלחמת השחרוריישוב היהודי לפני הקמת המדינה. של ה

הייתה פקידה חטיבתית  לאה דל היה כוחו של הישוב. , אני מבי� עד כמהאביב. כשהיו� אני חושב על כ 

, לדאת אלו" אלעד פלימי�  ,גשנוכשפ. פלמ"חאו גדודית. שתיה� היו בחטיבת יפתח בגדוד השלישי של ה

  הזכיר אות� בחיבה והערכה רבה: "מה זה, אחות  ליוותה שיירות!..."הוא  שהיה את� בגדוד השלישי,

עוד לפני  אני לא אשכח "הרפתקה" שחויתי מאוחר יותר: לאחר כבוש בית שא� במלחמת השחרור,

שא�. כבש את בית הוא ששבו שירתה מרי�,  ,פלמ"חאמרו שהגדוד השלישי של ה הקמת מדינת ישראל, 

 �בלי להגיד כלו� לא" אחד, יצאתי מגניגר לבית שא� בטרמפי�, כדי לפגוש אותה. , 13עוד לא הייתי ב

. כדי להגיע מהכביש בי� שדה נחו� לחמדיה  לכביש הראשי הגעתי. מתבגר זה היה טירו" של ילד

. נכנסתי לעיר מ הליכה. שו� דבר לא הפריע לי"עוד כשני ק יש ,שדה נחו� לעיר בית שא� , מולהראשי

ראיתי את הבתי�, עדיי� ע� כל הדברי� שהאנשי� עזבו כשברחו. פגשתי חיילי� ששאלו אותי "מה 

" הלכתי ואמרתי שאני מחפש את .. אמרו לי: "ל  לש�.."את מטה הגדוד: "אתה מחפש?" אמרתי

�האוכל  לחדר תיאמרו לי לחכות לה בחדר האוכל, היא ודאי תבוא תיכ" לאכול. נכנס .מרי� חסו

כי היו ג� הרבה דמשקאי� שהיו אתה בגדוד, במחלקה, שהכירו  ,המאולתר של החיילי� וכול� נדהמו

אותי עוד מדמשק. שאלו מה אתה עושה? אתה מחפש את מרי�? וקראו לה "מרי�, מרי�!", היא באה 

יל הצעיר מולא כה� ושאל: "מי זה החי ,ושמחה מאד אבל אמרה שכא� כול� חיילי�. נכנס מפקד הגדוד

תאכל  .הזה שבא אלינו?" מרי� אמרה שזה אח שלה, ואז הוא אמר: "אני רוצה שהוא ישב לידי עכשיו

אתנו, תגיד יפה שלו� ותחזור" נהייתי בינתיי� רעב מאד. אכלתי ש� ארוחת ערב על חשבו� הצבא. 

לכביש, כדי  אחרי שאכלתי הוא אמר לאנשי�: "תוציאו אותו לכביש". התחיל ויכוח מי יוציא אותי

שאוכל לתפוש טרמפ לחזור לגניגר. כבר היה חוש  מצרי�. זה היה באמת טירו", אבל לא הייתה לנו 

העול� שלנו, וזו הייתה הזדמנות, כי ה� היו קרוב,  משפחה, לא היו הורי� שתי האחיות היו המשפחה,

  ."משחק ילדי�ממש "ק"מ,  30מרחק בסה"כ 
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כיבוש בית שא�, כבשו מועד ל סמו לאה הייתה באותו זמ� באיזשהו מקו� בצפו�. אני חושב בצפת. כי 

  את טבריה ולאחר מכ� את צפת והיא הייתה בחלק אחר של החטיבה.

   העליה של נת	 ושלי  8�2

בעת , פרט להשו� דברסיפור העליה שלי ושל אחי נת� היה מסוב  בהרבה. ראשית בתור ילדי� לא ידענו 

אלה יפה השתיקה. אבא כיחד ע� המשפחה. מעול� לא דנו בזה, כי בעניני� לאר! לעלות  ,רצו� כללית

שרוצי� להקי�  ,בחורי� צעירי�מי שעתידי� להיות ואמא הבינו שאי� לנו עתיד בדמשק, בעיקר לא ל

   וללמוד לימודי� גבוהי�.משפחות 

שנחשב  זריסטי�,לית ספר נוצרי של הנזירי� הבכדי ללמוד בבית ספר תיכו� היו שתי ברירות או בב

התעודות שלו לא היו מוכרות בעול� הרחב פרט לצרפת. צרפת  , אבללטוב בסטנדרטי� של סוריה

ס "היה צרי  הרבה כס". בי הייתה מספיק טובה, אבל כדי לממ� את הנסיעה לצרפת ואת הלימודי� ש�

 �יותר אבל  יות משר  החינו , היה ברמה גבוההשנקרא בית הספר התיכו� החילוני, באחראחר, תיכו

ללימודי� זריסטי ואפשרו להתקבל לס ה"הרבה יותר רחוק. אמנ� התעודות שלו היו טובות משל ביה

שלמדו ש�  לאבא היה קשה ג� לקבל את העובדה .בעתיד, אבל למדו בו מעט מאד יהודי� גבוהי�

"כורח  . היה זהבעני� הזה אילו רצה שנשאר דעתומשנה את זה אומר שהוא לא היה אי�  , א� כי בשבת

   .עליו�" בבחירה בי� להשאיר את ילדיו בורי� ובי� להיות עבריני שבת חלקיי�

ג� לו סיימנו את הלימודי�, לא היינו יכולי� להשתלב ש� במשהו  בסוריה.היה ברור שאי� עתיד לאבא 

  ראוי.

לאומית הסורית, שהרימה ראש. ההפגנות נגד המצב הל  והחמיר מבחינת האנטישמיות של התנועה ה

שהסתמנה היה הצרפתי� התעצמו ותמיד שילבו בה� קריאות נגד הציונות ונגד היהודי�. גרוע מכ  

לבטוי בכ  שחמושי� הסתובבו בגלוי ברחובות במדי�  ההכנה למרד פנימי מזוי� בסוריה, שבא

תפוצצות הבסוריה והייתה הרגשה שה ובלעדיה�. הצרפתי� לא נראו מוכני� לותר על המנדט שלה�

האנגלי� מצאו לנכו� לשלוח עוד כוחות  ,ע השניה"תתרחש בתארי  קרוב. ואכ� כשנגמרה מלחה

 ,לסוריה, כביכול כדי להג� על הסורי� מפני ענישה של הצרפתי�. ה� העבירו לה� הרבה מאד נשק

במאי  8&רשמי על הגרמני�, השהגיע מעיראק או מאר! ישראל, ימי� ספורי� לאחר יו� הניצחו� ה

1945 �מבני ציבור, ב ולהיפ , שפגעוצרפתי� הסורי� נגד היריות הפגזות והפצצות של  &, החל מרד מזוי

שהיו מבוצרי� במחנות שלה�  ,הרגו אלפי חיילי� ואזרחי� תמימי�. הסורי� הרגו מאות צרפתי�ו

חורי� מאפריקה שקראנו לה� רוב  "הצרפתי�" שלחמו היו חיילי� ש י� בדמשק.שונבמקומות 

מרד האו אנשי לגיו� הזרי� שה� ערב רב של פושעי� ו"מתנדבי�" שברחו ממדינותיה� .  "סנגאלי�"

כביכול כדי לפשר, להרגיע את הצדדי� ולהשיג הפסקת  ,ימי� ואחריה� האנגלי� נכנסו 3נמש  הזה 

  במקומ�. לסלק את הצרפתי� מסוריה כדי להכנס  רצואש. היה ברור שהאנגלי� 

הזמי�  אליו את מי שהוא ס אליאנס "מנהל בי ,הפסקת האש, אחרי שמעשי האיבה כביכול הופסקוב

פרנקו, שהיה ג� המחנ  שלי ושכ� שלנו  מר ז'אק, מינה כאחראי בפועל על בית הספר בימי המרד

דו�. הוא ס בצי"ביהמ, שאליאנס שלח תורכי מאדריאנופול (אדירנה בתורכית)בדמשק. הוא היה יהודי 

פרנקו בדרכו לבית המנהל, יחד ע� בנו,  היה איש נמו , עגלגל, שלמרבה הצער, לא ידע לדבר ערבית.
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דבר צרפתית, והתחיל צועק: "זה צרפתי! מרגל אותו מ.  ברחוב מישהו שמע דיבר ע� בנו צרפתית

� אנגלי�. הב� שלו צרפתי!". ואז התנפלו עליו וקרעו אותו לגזרי�. הייתה ש� שריונית ע� מספר חיילי

ר! להתחנ� שיוציאו את אביו, הוא אמר לה�: "אנחנו לא צרפתי�, אנחנו סורי�, אבי מנהל בית הספר" 

את גופת האב הביאו לקהילה  .אבל ה� לא עשו שו� דבר. הב� הצליח איכשהו לברוח ולספר מה שקרה

בית הספר ונרצח על לא עוול של בפועל לקבורה. זה היה ספור עצוב, כול� היו בהל� כי הוא היה מנהל 

שהיה מלווה בהרס  ,. בכ  בעצ� נפל הפור. מצד אחד המרדצרפתי כיהודיבכפו, רק משו� שזוהה 

ביהודי� נוספי�, הביאו לכ  שאצל אבי  'וחורב� נורא במרכז העיר, מצד שני הלינ!' ונסיונות של לינ!

אחי ואני יצאנו באחת השבתות  ימי�, 10&גמלה ההחלטה ל"התקפל" סופית. כעבור זמ� לא רב, כ

צ לשחק בחצר מחו! לבית. ראיתי את אמא רצה לקראתנו וקוראת לנו לבוא. באנו והיא אמרה: "אחה

"באמת".  :.  לא האמנו אבל היא אמרהר! ישראל""תלבשו את בגדיכ� היפי�, את� נוסעי� עכשיו לא

אמרו  "אנחנו באי� אתכ�?": אמא. שאלנו את לכ  מזה זמ�אנחנו לא רקדנו משמחה ולא בכינו. חכינו 

לנו שאנחנו נוסעי� לבד. היה לנו את כל האומ! ושלוות הנפש ואמרנו "בסדר, נל  לבד" בלי שו� ערעור 

   ופקפוק. פשוט לצאת מהבור, מסיר הלח! הזה...

. בקושי הספקנו להתלבש הוא אמר , שהכרנו מהשכונה היהודית19ב� כ אחה"צ הופיע בחור 3בסביבות 

, תחכו באיזה ג� צבורי, בפאתי השכונה היהודית. הג� כולו 4.30 & 4לנו לכו, אנחנו נפגש אתכ� בסביבות 

פלי� יפי� והכל קר ש�, למרות שיש ש� מיכ  שאיש לא בשהפיצו ריח דוחה, מוק" מפעלי בורסקאות, 

אמר ה"קרוב המאומ!", שגר אתנו, מוגרבי,  מירומסודר יפה. זה היה סביב נהר הביוב של דמשק. 

הוא רצה לוודא, שהכל בסדר. הוא קנה לנו אגסי� וקצת  .שילווה אותנו, למרות שידענו את הדר 

 של כי לא ידעהאמר שכבר די מאוחר ואמא לא נתנה לכ� אוכל כי בשבת היא לא יכולה לבוממתקי� 

משהו. לא יכלנו לקחת הרבה, רק בכיסי�. אסור לנו כנראה ה� סכמו שהוא יקנה  שאת� נוסעי� היו�.

יצאנו -במאי   26בהיה לנו לקחת אתנו שו� דבר, שו� תיק או מזודה, אפילו לא גרוש סורי אחד. היה 

והוא התחבקנו והתנשקנו, ואמא קראה לו. הוא בא, בבית . כשיצאנו אבא לא היה ע� מה שהיה עלינו

 ומראמר לנו לא לומר כלו�. א" אחד מהאחי� לא ידע. א� ישאלו על הבגדי� היפי�, היינו אמורי� ל

  ויצאנו. ,שאנחנו הולכי� ע� הדוד לטיולושזה לכבוד שבת 

, סימ� לנו לגשת אליו, פניי�ואותו בחור בא ע� אאחרי שהגענו, התיאו� היה מושל�. מספר דקות  

מאחור ואותי מלפני�, על נת� . כשיצאנו מהג� הוא הרכיב את שנינו על האפניי�: את ממירו נפרדנו

לגמרי  , שהיהפע� "אל מזה" נקראהוא לקח אותנו מרחק די גדול, לאזור שדה התעופה, ש .ה"רמה"

. לא היה קל לשבת על מוט הרמה של בהבתו  שדות חקלאי�, בשכונה שמעול� לא בקרנו ,מחו! לעיר 

 ניי�, ברכיבה שנמשכה הרבה זמ�. הוא דיווש יפה, הוריד אותנו ש� ואמר: לכו על הדר , אלהאפ

תדאגו, יבואו לאסו" אתכ�. האזור היה שומ� לחלוטי�. לא ראינו איש לא לפנינו  תסתכלו אחורה ואל

הופיעה משאית צבאית קטנה,  רק התחלנו ללכת,ולא מאחורינו. לא היו אנשי�, לא בניני� לא כלו�. 

שמענו יבבות כי תפשו אותי, תפשו את אחי וזרקו אותנו פנימה.  ,ירדו ממנה שני בחורי� ,נעצרה לידנו

. "עכשיו את� שוכבי� על הרצפה ולא מדברי� א" מילה"אמרו: ו היסו אותנו .נפלנו על ילדי� אחרי�

למזלי היה חור אוורור קט�, שנוצר  .הגרירההמשאית הייתה מכוסה ברזנט. אני שכבתי על שרשרת 

קר.  כ  יכלתי להסתכל החוצה והייתה לי קצת רוח. לא היה. את הברזנט קושרי�מקיפול הפח, אליו 

לבנוני (באותו זמ� סוריה ולבנו� היו & הילדי� הגדולי� אמרו שהגענו לגבול הסורי ,נסענו קצתאחרי ש
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אית. ששכנראה ירדו מהמסורי וחיילי� בריטי�,  . ראיתי מחסו� וחיילפורמלית תחת שלטו� צרפתי)

תעודות מזויפות. החייל הסורי הצדיע ונת� והציגו  שהתחזו לחיילי� בריטי� ,היו אנשי פלמ"חה� 

ילדי� במשאית הקטנה, ביניה�  19לא אמר כלו�. היינו בשקט מוחלט, למרות שהיינו ולעבור, לא חפש 

, 16,17בני  ,י�מבוגרבחורי� קצת יותר  2אתנו מופתי. היו עבר בסדר  . הכל6צעירי�, הייתה אחת בת 

. היה אחד שהיה לו שעו� שו� דבראיש לא דבר אתנו ולא הסביר  קורה.ידעו פחות או יותר מה כנראה ש

  וכל פע� דיווח מה השעה. 

בערב. כשהגענו  6&בער  במדמשק המשאית נסעה דר  לבנו� ולא עצרה א" פע�. יצאנו במשאית 

, אבל הוא ידידותיחצות לאזור מטולה, העני� הסתב , כי היה אמור להיות ש� קצי� בריטי  בסביבות

אמרו לו . התעודות לא ספקו אותו .לא היה. החייל שהיה במעבר הגבול לאר! בקש שיראו לו תעודות

 בגדרפרצה  ושנוסעי� להביא תעודות ושנחזור. לקחו אותנו לאזור מעי� ברו , כנראה שהייתה ש� איז

וחצינו ש� את הגבול. היתרו� של מעי� ברו , שיש בשדה חרוש כי הורידו אותנו מהר מהמשאית הגבול 

 �ברגל  החצבני, שליד הגושרי� שאי אפשר לחצות אותו צור  לחצות אתש� גשר מעל נחל עיו� ואי

ל, כדי , בודאי לא ע� ילדי�. המשאית הורידה אותנו בצד האר! ישראלי ומש� הלכנו ברגבאותה עונה

כמעט שעתיי�, בחוש  מצריי� בשדה חרוש,  הלכנושל קבו! ד�. הכבשי� להטעות את האויב, עד לדיר 

 0200, 0130בי� קוצי� ומכשולי�. כמה ילדי� בכו, אמרו שקשה לה� ואחרי� סחבו אות�. בסביבות 

הגענו לדיר של קבו! ד�. לנו בחדר ההלבשה של עובדי הדיר, לקול געיות הכבשי�. בכל הזמ� הזה לא 

. אפילו אנשי קבו! ד� בה� ש� ברז ושירותי� שיכלנו להשתמש מי�. היהלא קבלנו אוכל, שתיה, אפילו 

מי לא ראינו וש  לא ידעו על בואנו כי הדיר היה בקצה הקבו! ועברנו דר  הגדר, לא דר  השער. היה חו

קשה להגיע, הכל  ר! ישראל. הלכתי אחרי מי שהל  לפני. כול� היו בשקט, כול� ידעו שלאהוביל אותנו

  מוב� מאליו. כ תקבלה

כמה ספסלי� וישנו עליה�. על  והשתלט. הגדולי� , ללא שמיכות או מזרני�בלילה ישנו על הרצפה

ד. איש לא דבר "שני אוטובסי� קטני� של אגבבוקר אמרו שיקחו אותנו באוטובוס לחיפה. הביאו 

לא ע� האחראי� על ההברחה, מי שדיבר היו הבוגרי� יותר בקבוצה, שהיו ה"דוברי�". ה� דברו  .אתנו

. הביאו לנו תה בקומקומי אלומיניו� לא אכלנו מאז צאתנואתנו. כשעלינו לאוטובוסי� נזכרו ש

ע� ריבה. התה היה יש� כמעט יבש, ה עבה, ולח� ע� ספלי� מקרמיקמלכלו  יש� ומעוקמי�,  שחורי� 

אכלנו את הלח� וטבלנו אותו בתה.  .ל לשתותוכפיות סוכר לכוס וא" אחד לא יכ 4, אולי להבחילמתוק 

באוטובוסי�, אמרו שאי אפשר לנסוע היו� לחיפה כי  9קבלנו הכל ברוח טובה. אחרי שישבנו עד שעה 

לא יושב ש� היו�.  ,שאמור להעביר אותנו ,והאיש שלנונה בראש פיצרי  לעבור בדר  תחנת ביקורת 

ערבי�  שלושה&�פרדס נסיוני של אילת השחר. היינו ש� שניללקחו אותנו , באותו יו�, יותר מאוחר

 אמרו שנשאר עד שהאיש שלנו יהיה העלי�.פרושות על צבאיות ע� שמיכות בשני אוהלי� גדולי�, 

ה מאד תבאהלי� באילת השחר הי תי� או מי� זורמי�. השהותבפרדס לא היו שירו .במעבר ראש פינה

הביאו בכדי� מסריחי� השתיה את מי  ,היו ימי חמסי� קשי� ,כי לא ראינו נפש חיה ת עבוריטראומתי

מי� מהכד.  לעצמומהר, כל אחד טבל את היד כדי להוציא התחממו . המי� בכדי� מקולקל מחלב

שירותי� לא היו והיה צרי  להתארג� איכשהו בי� העצי�. החוויה הכי קשה הייתה בלילה, ע� יללות 

רצתי בבהלה בלי התני�. פע� הלכתי לשירותי� בחוש  ופתאו� ת� הסתכל עלי בעיניי� מבריקות. 

על מנת לטרו"  שמהפנטי� ילדי�, מושכי� אות�ספורי� על צבועי�  להרי� את המכנסיי�. רווחו אז 

  פחד אלוהי�.  – אות�



 40

ק. והביאו אורז מבושל ע� סוכר, שהיה כמו בצק יצ ,בצהריי� רצו לעשות לנו נחת גרוע.האוכל היה 

והטבחי� חסרי נסיו�. ע� זה הביאו סלט חצילי� ע� מיונז, שאיש לא ביותר זול השהאורז היה  כנראה

, איש לא הזדהה. הביאו צלחות פח אותו שהביאו הצליח לבלוע יותר מרבע כפית. לא יודע מי האנשי�

התחרטתי על  �, בהתיי�טראומ אלה היו ימי�שכל אחד היה צרי  לנקות בעצמו. זה היה קשה מאד. 

הרגנו את הזמ�. אסור היה לצאת מבי� העצי� שלא יגלו אותנו. הפחידו אותנו  ,הכל. לא עשינו כלו�

רו מחו! לאוהל כדי למנוע שיקרה משהו. שלחו אלינו שיתפשו ויחזירו אותנו. אמרו שהגדולי� ישמ

איזה שומר שישגיח שאיש לא יל  לאבוד, או יעשה מעשה שטות. אחרי היו� הראשו� לקחו את 

נשארנו וברגל,  א. נראה שה� נטמעו בתו  אילת השחר או הלכו לא� שהועודהגדולי� ולא ראינו אות� 

  שמחה הייתה גדולה. ה ,י� לחיפהנוסע" ימי� אמרו שסו" סו 3בעיקר הצעירי�. כעבור 

ש�  .כניסה לחיפהבבשעה טובה לצ'ק פוסט  ,נסענו באוטובוסי�, עברנו את הביקורת בראש פינה והגענו

העברנו את הלילה איננו. כי האיש שלנו  התואמרו שאי אפשר לעבור אבריטית. הייתה נקודת ביקורת 

שולחנות  גבינה. היו בנגריהלח� ע� זיתי� ו –ותר נורמלי אוכל קצת י נויגור. הביאו לקיבו! בנגריה של 

מדי שמענו בחשכה הגדולי� לקחו את הלוחות של השולחנות ולקטני� נשארו הספסלי�.  .מתפרקי�

זה היו� הרביעי או היה .  ושבבי� נסורת התמלאנוכשמישהו נפל מהספסל לרצפה.  ,פע� "בו�"

. לקחו אותנו למשמר והרגשנו מזוהמי�להחלי" בגדי�  חמישי מאז עזבנו את הבית בלי להתקלח אוה

 , בלי מי�היו� זה קבו! אפק. היו ש� שלושה צריפי� שוודי� ירוקי� בתו  החולות בלי דר  –הי� 

של בור כמו בקבוצי� באותה היו שירותי� החדרי� ע� מיטות. סידורי� בסיסיי�. היו בה� בלי ו

שללא עד  ,וללמד שירי אר! ישראל. ככה בילינו את הימי�תקופה. שתי מדריכות ניסו להעסיק אותנו 

עברנו לבית העולי� בבת גלי�. היינו ש� כמה ימי�. היה הוהושיבו אותנו באוטובוס ו הודעה מוקדמת,

 מיטות מסודרות לרוחב 3שבו  ,איש בדורמיטורי אחד 50& מבני� ארוכי� של כ & צבאי בריטי  זה מחנה

ו ליד נמסודר ואכלש� היה אוכל הצד. הכל היה מלא עד אפס מקו�.  : שורה באמצע ושורה בכלהאול�

. הביאו מרק, מנה עיקרית, לפעמי� איזה פרי. ג� במשמר הי� ע� כלי אוכל נקיי� יחסית שולחנות

  אותה תקופה. הדרישות לא היו מופרזות. במושגי אכלנו אוכל סביר, 

עוד שלושה ע� היה מוכר לנו לקח אותנו נקראנו למשרד בית העולי� בבת גלי� בחיפה. בחור שלא 

בחיפה. ישבנו באול�  שבהדר הכרמל ילדי� והביא לקולנוע אורה שליד בית ההסתדרות ברח' החלו!

עסקני� ישבו על במה וכמו במכירה  גדול והמתנו. התאספו ש� ילדי� ממרכזי עולי� במקומות שוני�.

 היה � העסקני�או אחר או למושב כלשהו. בי פומבית, התחילו לחלק בצעקות את הצעירי�, לקבו! זה

מנח� לוזיה, שהיה פעיל בעלית יהודי  ,חבר קיבו! אפיקי� בעמק הירד�, ידיד ותיק של המשפחה

אחיו היו ידידי� קרובי� של  הוא בר  אותנו בחו�. הבחנו בדמיו� שלו לאחיו שהכרנו בדמשק. דמשק.

גרמו לנו לחוש כסחורה ש ,המולהו שימות והיו צעקותהעסקני� עברו על ר משפחת מוגרבי, שגרו איתנו.

במכירה פומבית: "מי לוקח את חסו�, מי לוקח לאפיקי�, מי לעי� חרוד...את� חסו� הולכי� לש�, 

עבודה משרדית מסודרת כדי לשיי  את הילדי�  לכ  קדמהוכולי. לא נראה ש "אתה גלנטה לש�

לא ידענו לא� ולמי שויכנו. לנו אמרו ללכת ע� אותו למקומות השוני�. ג� אחרי שקובצנו חמשה יחד , 

  איש שלקח אותנו מבית העולי�.
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גרו רחל ופרידה ,שהכרנו מדמשק וגניגר: חיי� ארזי ע� שתי אחיותיו, קבוצת דמשקאי� ל 5נו נבחר 

מדמשק, לקחו אותו  כעבור חדשיי� שלושה הוריו של ארזי עלואחי ואני. נת� בשכנות  לנו בדמשק, 

   אינני יודע מה עלה בגורלו.ולא שמעתי ממנו  ,לא ראיתי אותו :הוא ניתק מגע ומאז

שהייתה  ,ברגל מהדר לתחנת אגד היה יו� ח� מאד והדר  הייתה ארוכה, רובה בשמש הקופחת. ירדנו

. עמדנו בתור לעפולה, כנראה שלבחור לא היה מספיק כס" לאוטובוסבעיר התחתית בחיפה.   ,מול הנמל

גגו� וללא צל להסתיר את חו� השמש. נאמר לנו שנוסעי� לקבו! גניגר, שמעול� לא שמענו  בתחנה ללא

  את שמו. 

חכינו בשמש יוקדת, בשעות הצהריי� המוקדמות. לא יכלתי להתאפק יותר ואמרתי שאני חייב לשתות  

ה מוכר מי�. מאחר שלבחור שליוה אותנו לא היה כנראה כס" לקנות לנו שתיה, הוא אמר: "הנה יש פ

מה פתאו� אני אל  לבקש כוס מי� מב� אד� שאני  ,גזוז, ל  תבקש ממנו כוס מי�" אבל אני התביישתי

לא מכיר. בכל זאת הלכתי, המוכר לא ש� לב אלי וחזרתי. סו" סו" לאחר המתנה ארוכה, האוטובוס 

  גענו לגניגר. הגיע. הוא היה מלא וכולנו נסענו בעמידה. הנסיעה הייתה אטית וכעבור כמעט שעה ה

  הקליטה בגניגר  8�3

  התקופה הראשונה  8�3�1

התחנה הייתה במרחק פחות מק"מ הליכה עד למקו� שאליו היינו צריכי� להגיע. הייתה שעת הפסקת 

 ,�הצהריי�, בה כול� נחו. שלחו אותנו לבתי הילדי�. ש� קבלה את פנינו חברת קבו!  ששמה לאה גרזו

וב כנראה עלתה לאר! מספר שני� קוד� לכ�. קרשיקית" מהסוג המקובע, ”בעלת מבטא גרמני כבד, 

. הייתה לה משפחה ושלושה ילדי� בגניגר. היא קבלה לודאי שעד אז לא ראתה מעול� יהודי� מסוריה

לקחה  ,אותנו בחיו  "מסחרי". כששמעה מהבחור שליווה אותנו, שמהבוקר לא קבלנו אוכל ושתיה

אחה"צ. ביקשנו מי�, היא אמרה  200או  130אותנו לחדר האוכל של הילדי�. השעה הייתה  בסביבות 

שתת� משהו טוב יותר. כשפתחה "ארגז" גדול, התברר שהיה זה מקרר, בו שמרו את כל דברי האוכל, 

 ,�שהוגשו בחדר האוכל. אנו מעול� לא ראינו מקרר כי בסוריה לא היו מקררי� בבתי�. היא פתחה ארו

יינו בטוחי� שזה מי! של תות שאמי. זה נתנה לנו ספלי קרמיקה מגושמי�, ומזגה בה� משקה אדו�. ה

טעי� ממי! פטל או מי! תות שדה. בדמשק הוא היה מאד  &תות שגדל בסוריה והמי! שלו טעי� ביותר 

רווח. היתה לו עונה קצרה מאד. אבל המשקה שמזגו לנו היה מעט יותר כהה ממי! תות שאמי ונראה 

לא דמה כלל למי! תות שאמי. איזה טע�,  חשוד. זה היה קר. לגמתי לגימה ופרצתי בצחוק: הטע�

אלהי� אדירי�! שמתי את הספל חזרה בצד על השולח� אחי שאל: "למה אתה לא שותה?" אמרתי לו: 

"תשתה". הוא שתה ופר! בצחוק אדיר. א" אחד לא רצה לשתות. כול� טעמו ואיש לא היה מסוגל 

שנגמור את מה שמזגה לנו. זה היה לשתות למרות הצמא הנורא. רצינו רק מי�. היא עמדה על כ  

חמיצה של סלק. עד היו� יש לי ממנו טראומה. ממש בא לנו להקיא. כשלאה ראתה שבתור  &בורשט 

פתיחה זה לא היה כל כ  מוצלח, היא ויתרה, אבל הודיעה לנו ש"אצלנו גומרי� כל מה שנותני� בצלחת 

  לאכול ולשתות. אי� אצלנו מפונקי�". 

להתרח! במקלחת. זה היה רעיו� נהדר, כי בבית העולי� לא התרחצנו באותו יו�.  מש� הכניסו אותנו

יו� קוד� היה שבת, שבה אי� מי� חמי� ולא מתרחצי�, הכל סגור, כי אי� מי שינקה את המקלחות 

"הפליטי� מסוריה  הציבוריות. נכנסנו למקלחת. לא עברו שתי דקות ושמענו פתאו� קולות צועקי�:
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ו נעלבנו. לא היינו פליטי�. פליט הוא מי שברח מאירופה מהמלחמה, כמו ששמענו, אבל הגיעו!". אנחנ

אנחנו באנו מרצו� חפשי כי רצינו לעלות לאר!. הילדי� התפרצו למקלחת והסתכלו עלינו כמו בג� חיות 

ק וראינו שה� מצפי� לשמוע אי  אנחנו מדברי� בינינו באותיות גרוניות בח' וע'. המטפלות ניסו לסל

 �אות� אבל ה� לא נשמעו ואמרו: "ג� אנחנו ניכנס להתרח! יחד את�". לא היו שו� ויתורי� לאה גרזו

באה והתחילה ב"נאו�": "מי שיש לו גו" בריא, אי� לו במה להתבייש"... לא חשוב, גבר, אשה לא משנה 

י  נתרח! יחד ע� א" שאלנו:, 11&זה הכל אותו הדבר. אחי כבר היה ב� שתי� עשרה וחצי, אני קרוב ל

מ'  30&בינתיי� הביאו לנו מגבות. פתאו� באו חברות קיבו!, שעבדו במתפרה, המרוחקת כ "הבנות?

מהמקלחת. בלי אומר ודברי� ה� התפשטו ונכנסו להתקלח. ואז לאה גרזו� אומרת לנו: "הנה, את� 

לנו משבר קשה, רואי� שה� לא מתביישות, ג� את� לא צריכי� להתבייש, יאללה, למקלחת". היה 

בלית ברירה, עשינו תרגילי� כדי להסתיר את האברי� שהצנעה יפה לה�. נכנסנו למקלחת ואיכשהו 

שרדנו את ה"פרוצדורה" הזאת. נתנו לנו בגדי� חדשי�, בגדי קבו!, מכנסיי� וחולצות, הכל חאקי, 

ו את הבית ולא החלפנו מאז עזבנשלושה –ופיות ותחתוני� כי לא היו לנו בגדי� בכלל. עברו שבועיי� ג

בגדי� וכמוב� שהכל היה מזוה�. כבסנו משהו בבית העולי� אבל לא נתנו לנו ש� כלו� להחלפה עד 

  שהגענו לגניגר. אחרי המקלחת התלבשנו ויצאנו.

הכניסו אותנו לחדרי הילדי�. אני ואחי היינו בחדר גדול ע� עוד שלושה ילדי�. שני� היו בני הקיבו!: 

קה שמואלי. השלישי, משה קלפהול!, עולה מילדי טהר�, היה בעל ותק של שנתיי�  שי אגוזי וצבי

והתנהג כב� הקבו!. בהתחלה כל הילדי� היו מאד עויני�. סת�, כי היינו קצת שוני�, כי דברנו בינינו 

ערבית משו� שלא ידענו עברית ולא ידענו כמות� לדבר בחוצפה למבוגרי� ולמורי�. קראו לנו: "את� 

י�". זה היה כנוי גנאי מעליב. על כל צעד ושעל ניסו להתגרות בנו על כלו�, כמנהג ילדי�. היו לא הערב

מעט מכות והתנכלויות, התכתשויות ופיוסי�. לאט לאט הילדי� הבינו שאפשר לדבר אתנו ואנחנו לא 

ילדי�  עויני� ולא שונאי� איש ואי� לנו דעות קדומות על א" אחד. חיי� ארזי היה בחדר אחר ע�

שנה,   &אחרי�. הוא היה מאד מופנ� ולא יצר קשר בקלות. מינו לנו בחורה צעירה, דבורה אגוזי 

שנתיי� אחרי שסיימה את בית הספר, שהייתה אמורה ללמד אותנו עברית. היא הייתה מאד חביבה 

למדנו  אלינו והשתדלה לעודד אותנו. תמיד התפעלה מכ  שכל כמות של שעורי� שנתנה לנו, הכינונו

וידענו. היא ממש לא האמינה שלאחר זמ� כ"כ קצר היינו מסוגלי� לכתוב ולקרוא עברית. היא לימדה 

מקוד� ילדי עולי� אחרי� ואמרה שא" פע� לא ראתה תלמידי� כמונו. אנחנו היינו רגילי� לקרוא 

אגוזי נעשתה  בסדור, בחומש וכו', כ  שקריאת אותיות דפוס עבריות הייתה מוכרת לנו. לימי� דבורה

  מורה. 

 .. לא ראינו את עצמנו מעורבי� בעני�רעשניתבאחד הערבי�, מישהו בחדר שלנו התחיל מלחמת כריות 

כשזרקו עלינו כרית החזרנו אותה, מבלי לכוו� על מישהו, אלא למיטה שאליה היא שייכת. רצו לגרות 

אותו זמ� היה בקיבו! תפקיד אותנו לקחת חלק במהומה, שג� חדרי� אחרי� הצטרפו אליה בהמש . ב

ערב היה אותו של הורה ששמר על הילדי� לפני השינה, עד שירגעו ויכבו את האורות הלכה למעשה. ב

כששמע את , שלא סטה מה�. נוקשי� עקרונות בעלייק. הוא היה יקה, עבתפקיד הורה בש� שלמה 

על מי והאורות, כדי לראות הדליק ג� את  הוא  הר לראות מי עושה את מלחמת הכריות.ימ המהומה,

אני נשארתי  .אותו, כול� קפצו למיטות ועשו את עצמ� ישני� שמעומי משליכי�. ברגע שהילדי� 

 !"להרעיש צעק: "אני אלמד אתכ� שאת� תפסיקוובמיטה שלי, שהייתה בדיוק מול הדלת. הוא נכנס 

: הניתוק קשהי פגיעה ונת� לי סטירה מצלצלת, למרות שישנתי במיטה ולא עשיתי כלו�. הרגשת
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וכל המצב החדש ופתאו�, בלי שעשיתי כלו� חטפתי סטירה קשיי ההסתגלות בכל התחומי�  מההורי� 

 �לתי. היה שקט ולא ולא כל כ  מהר בוכה אבל לא יכ 11כזאת. התחלתי לבכות בכי תמרורי�. ילד ב

אתה תעשה?". שאלתי א� חו! מהבכי שלי. הילדי� התחילו להתגרות בי ולומר: "אז מה ציו! נשמע 

 5או  4&ב לאיש הזה יש כא� ילדי�, ואמרו לי: "כ� בחדר למטה הב� שלו יש�". הוא היה צעיר ממני

ואחרי י� שלא עשו כלו�". אחרי שהוא הל  יצאתי ילדשני�. אמרתי: "אני אראה לו מה זה להרבי! ל

ירות והלכתי לישו�. הוא צעק ובכה, אבל טהפלקתי לב� שלו שתי ס עונשי�" שליוותה אותי,שיירת "

הייתי החבר הכי טוב ג� של הילד הקט� וג� של האבא הזה, שממש אמ! אותי. הוא המחרת נמיו� 

. נשארנו ידידי� ע� כל דוקא נגדי הבי� שהוא טעה ושלא הייתה שו� הצדקה להתרגזות החריגה שלו

   . 96שני� בגיל  10& מ יותרי כבר לפנ נפטרהוא  .עד לתקופה האחרונה של חייו משפחתו

למאי  26 & כשהגענו לגניגר הכניסו אותנו ישר לכיתות. זו הייתה תקופה של סו" השנה. יצאנו מסוריה ב

נשאר עוד  כשלושה שבועות בדר  לפיכ ,ליולי מתחיל החופש הגדול. הדר  לקחה לנו  1& ובדר  כלל ב

לא הושיבו אותנו יחד. אותי הושיבו ליד , ה ה'כתלואותי  נת�את הכניסו ימי� ללימודי�.  10 &כשבוע

, לאימו (הייתה לו אחות) ב� יחידהוא היה שגר אתי באותו חדר.  ,צביקה שמואלי, בחור נחמד ונאה

  שהייתה אלמנה וכמוב� העריצה אותו. 

היה שלנו שהשעור הראשו�  קרהלא רצה ללמוד ואני הייתי תלמיד טוב בבית הספר אליאנס.  צביקה

בכתה בגניגר היו . לי א" פע�  בעיה בשיעורי חשבו�שבו�. בחשבו� שלטתי טוב מאד, לא הייתה שעור ח

עצמו לא  ש�רי� את המד" והשאלה והוא  הפנתה לצביקה המורה דינה שולחנות ע� מד" מתרומ�.

ואני שוב: "צביקה, שואלי� אות  אתה לא ,הוא לא ענה  .לו: "צביקה, שואלי� אות "אמרתי שומע. 

: "עזוב אותי". אני מרי� את האצבע ושואל: "אני יכול לענות?" המורה אמרה: ענה בכעסע?" הוא שומ

  "לא, אני רוצה שצביקה יענה" ועברה לשאלה הבאה. צביקה לא ענה ועזבו אותו במנוחה. 

�היה שעור ציור. המורה היה צייר ישראלי שקראו לו מר ישכיל. אותנו א" פע� לא  אחרי שעור החשבו

ש� אותו על  ,תחו�. המורה לקח כסאלכלל קרובי� דו בסוריה ציור או מלאכת יד כלשהי ולא היינו לימ

 �חסר סבלנות  ",יקה"פרח בודד ואמר לנו לצייר. הוא היה ככל הנראה  ע�עליו צנצנת פרחי� ,השולח

 ה�ל לגמרי. ציור לא נראה שיעור זה בצורה חפשיתהתיחסו לוהעברית שלו הייתה עילגת. הילדי� 

יושבי�  הילדי�חשוב: מי שרוצה לומד, מי שלא רוצה לא לומד. הוא אמר: "תציירו" ולא הסביר כלו�. 

כל פע� בולא יודעי� אי  להתחיל: מהשולח�, מהכסא? היה צרי  להגיד משהו, אי  להתחיל לפחות. 

� שכמה ילדי� כל פעב. והיה יותר מילד אחד ששאלמישהו שאל אותו אי  עושי� ככה ואי  עושי� ככה 

 ."�: "כ� מר ישכיל?" הוא צעק: תיושאל הצבעתידברו הוא היה צועק: "הסו!" אני שמעתי את זה "חסו

"לא שאלתי אות " כל הילדי� שהבינו מה הוא אמר פרצו בצחוק. אחרי פעמיי� שלוש הוא אמר לי 

בעקבות של  חסו�. . לא ידעתי מה זה "הסו", שנשמע לי שיבוש בלי שהבנתי מה פשעתימלצאת מהכתה 

החלה מהומה בכתה: למה הוא מוציא אותי כשלא עשיתי כלו�? אמרו לו שאנחנו עולי�  הוצאתי

חדשי�, שזה יומנו הראשו� בבית הספר, אבל אותו שו� דבר לא עניי�. הוא רצה שהשעור יסתיי� כמו 

  . שלא יהיו בשקט עד שיחזיר אותילו שצרי . הילדי� קמו כמעט בהפגנתיות ואמרו 

! ?נעלבתי מאד: ריבו� העולמי�, זו קבלת הפני� ביומי הראשו� בבית הספרולא הבינותי מה הול  אני 

לא הסכימה ורצתה רק שצביקה יענה.  ,כל פע� שהצבעתי ורציתי לענותבמצד אחד המורה לחשבו�, ש

, "צגהלגנוב לו את הה"היא רצתה לפתות אותו שיכנס לחומר הלימודי� ופתאו� בא מישהו כאילו 

ממילא לא ציפו מאתנו שנדע,  , בולפני כ� היה לנו שעור תנ"  ! ועכשיו האינצידנט הזה ע� מר ישכיל
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ספורי דוד. זה היה די  &את ספורי התנ"  בשמואל ב',  מספיקלמדו את ספר שמואל ב' ואני לא הכרתי 

  ."זו רק התחלה, כשנלמד ונדע, הכל יהיה בסדר"אמר:  נת�מתסכל, 

החופש בינתיי�  .יותר מקובל עשההתערה יותר מהר ונ ,: אחי, שהיה יותר מבוגרנמשכו כ  העניני�

לא היה מבוגר ו' א"  , בכתות ה'כשהגענו לגניגרשעות ביו�.  3לצאת לעבודה,  והיה עלינוהגדול הגיע 

לי  ייק היה אומרעלא היה לנו למי ללכת אחרי הלימודי� והעבודה. מכתה ז' שלמה בערב  .אחראי עלינו

כל פע� לבוא יחד ע� בנו, שהיה אז בכתה ג'. הוא היה מראה לי את אוס" הבולי� שלו ומסביר לי אי  

ע� ילדי� אחרי�, שהיו פחות  לרוב ,לאסו" בולי�. כשילדי� אחרי� הלכו למשפחות הסתדרנו בעצמנו

שהתידדנו אתו וג� ע� משה קלפהול!, שהייתה לו "נותנת  חו! היה ילד  . יור� זינגראו יותר במצבנו

הוא  ,בתור ב� צעיר למעשה אמצה את משה,. היא חסות", גרושה ע� ב� יחיד, ששמה אסתר הרשקובי!

  שני�. בעששש או בד� נפתלי , היה צעיר מבנה 

יכולנו להתידד שמו ברו  לחא�. לא  ,מדמשק, שהיה פרוע ולא רצה ללמודהגיע לגניגר נער  נוקצת לפני

לעיל ג� חיי� ארזי ואחיותיו עזבו כעבור זמ� לא ארו .  איתו וזמ� קצר לאחר הגעתנו הוא נעל�. כאמור

  נשארנו "מזרחיי� יחידי�" בי� הצעירי� של הקיבו!. 

 שהיו בה שני ,נוטרי�היתה יחידת  :במסגרות אחרות בקיבו! ", יותר מבוגרי�,מזרחיי�"במציאות היו 

 מה�, אחד  לדבר קצת ערבית כדי להרגיש חפשי�. ה�לאוהל של באנופעמי� לעראק. יוצאי אחי� 

 ,פלמ"חתקבל לצבא או להורצינו להדמות אליו, כי מי ש ממנונהרג במלחמת השחרור. התפעלנו  ,צדוק

  .יותר מסוגר אבלהיה נוטר, ג� אחיו בעל כושר גופני ובעל יכולת. היה בעינינו מהטובי� שבטובי�, 

צעירי�  של נערי� ונערות מגוו�אוס"  בההגיעה הכשרה של הנוער העובד. היה  יותר מאוחרשנה 

:  היה שלחלק� התחברנו. ש� הרגשנו קצת יותר קרובי� ויותר קל היה לנו להפתח אליה� וה� אלינו

. לאחר קו� המדינה הוא נשלח שליח התידד אתנוממוצא תימני, שבחור בש� בצלאל בדיחי ביניה� 

�  א. "בנוער העובד בת מרכזי  לימי� הוא נעשה פעיל לארג� את עלית "מרבד הקסמי�". לתימ

 , שהיה באותו גרעי�. עדשי�  ששמו מרגולי�&בבחור מתל התאהבההקבוצה, בש� חבצלת, אותה אחת מ

(נוצרי� שומרי שבת)  מרוסיה. ה� לא  שמשפחת מרגולי� מתל עדשי� היו בעבר� סובותניקי�, ספרו

שרירני� באופ� טבעי. כול�  &היו "הררי אד�"אבל כל צעירי המשפחה וחד  על פתוח הגו" עבדו במי

. הוא "בלתי מוגבלכמעט "ידעו שע� מרגולי� לא מתעסקי�. ה� היו אנשי� טובי�, ונראו לנו כבעלי כח 

 היה בחור נאה וחביב לכול�, אבל חבצלת לא ענינה אותו. באחד הערבי� היא התחילה לצרוח, לשבור

כל מה שהיה בהישג ידה,  להכות את עצמה ואת כל מי שהתקרב אליה. היא רצתה שמרגולי� יבוא 

לחבק אותה ויקח אותה אליו. הייתה זו התערערות נפשית טוטאלית ומפחידה של כל האיזוני�. 

מרגולי� הצליח להרגיע אותה לזמ� מה ומאוחר בלילה הגיעה עזרה רפואית ולקחו אותה לטיפול בגהה. 

זה היה  יתה זו פע� ראשונה שנתקלתי בחולה נפש שנהג באלימות כזו ובצורה לגמרי לא רציונאלית.ה

די מפחיד וגר� לאובד� עשתונות של כל הסובבי�, שלא ידעו מה לעשות בכדי  שזה לא יגמר באסו�. לא 

  ה.ההתנהגות המשונה הייתה בשל  המחלשכל הבינונו מה אמיתי, מה תוצאת המחלה. אני משער  

בש� אפרי� וייד�. כשפרצה מלחמת השחרור הוא זיי" את גילו, התגייס  היה בחבורה זו בחור צעיר

ונהרג במידיה (הכפר שמזוהה כמשמר את הש�  של מודיעי� העתיקה).  היו לו פני�  16לחי'ש בגיל 

ו נכתב השיר נאי� ונעימי�. הוא תמיד חיי  והיה מוכ� לעזור. אני חושב שעליו,  או על מישהו דומה ל
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"אליפלט". הוא קבור בהר הרצל. לפעמי� אני עובר ליד הקבר שלו ומניח אב�, כמנהג היהודי� בביקור 

  קברי�.

תאור זה מאפיי� את המציאות בשנתיי� שלוש הראשונות שלנו בגניגר, עד מלחמת השחרור. אז כבר 

 �  .13הייתי ב

מצד הילדי� התנכרות  כאמור  ות. הייתה. זה התחיל במלחמת הכרילא  היה קלספור הקליטה שלנו 

 4היו תגרות על שטויות ממש, בגלל דברי� שקשה להעלות על הדעת. לדוגמא: גרנו  ולעתי� קרובות

. או ילד חו! שבא ללמוד בבית הספר ב� הקבו!לפעמי� בחדר: נת� אני, משה קלפהול! והרביעי היה 

מו אותנו לא בחרו. א" אחד לא רצה להיות בכתה ו' סדור החדרי� נעשה לפי מה שכל אחד בחר לעצ

  אתנו. 

ילד חו! בש� יור� זינגר. הוא היה בנו של הקבל� יוס"  ג�הכניסו להיות איתנו , משה קלפהול! הסכי� 

. מות הא� בגיל צעיר התית� מאמוכי ספור טרגי יור� זינגר, שבנה את אצטדיו� רמת ג� המקורי. היה ל

היה ילד מאד ת� ע� אחותה וה� שלחו את הב� להתחנ  בגניגר. הוא האב התח מבחינתנו היה תעלומה.

להתעלל בו. אנו לרוב לא להמציא דרכי� שונות כשהגיע אלינו, הילדי� אהבו  אינטליגנטי וג� תמי�.

לו מתחת  ומכתבי אהבה מזויפי� ושמ ו לואבל נגררנו . היוז� היה בד"כ משה. כתב ,היינו היוזמי�

  אותו לקרוא את מכתב האהבה באורח תיאטרלי והיו לועגי� לו. וכריחהלכרית ואח"כ 

במקו� אחר  ושמאות� מעלימי� לנו דברי� כמו סנדלי�, נעליי�, כלי רחצה וכו',  היו :התעללו ג� בנו  

. אחרי שצעקו עלינו, פתאו�, כאילו לדברי� שאבדו כי לא מיהרו כל כ  לתת תחלי" ,כדי שנחפש ונתרגז

  צאו. הדברי� נמ ,במקרה

. תמיד היינו כזו חבורות סגורות. אותנו לא קבלו לשו� חבורה אוהבי� ליצורבגיל ההתבגרות ילדי� 

. לפעמי� היו יוצאי� לפעילויות קבלו ואותנו לא. לא היינו שייכי�. את משה מחו! לאות� חבורות

נו היינו מתנדבי� . בפעילויות אלה הילדי� היו מתנדבי�. כשאנחשל גורדוניה –במסגרת תנועות הנוער 

די מהר בד"כ לא קבלו את ההתנדבות שלנו. א� היה יותר ממתנדב אחד, העדיפו את הילד הותיק. 

הרגשנו שאנחנו יודעי� לא פחות מה� ומסוגלי� לדברי� לא פחות מה� וג� בהישגי ספורט היינו לא 

תי� הדברי� הגיעו הקרח נשבר לאט ובהדרגה, תו  עליות ומורדות. לע , אבלפחות טובי� מהאחרי�

אחד מול אחד, אלא הייתי מצטר" לנת� או הוא אלי ואחרי� היו לרוב למכות ממש, ואז זה לא היה 

חלק בלתי נפרד מהכתה,  לכאורהכתה ו' המכות פסקו לגמרי. היינו שני ילדי�, שה� מהל  מתערבי�. ב

ח עוד". לנו לא היו אלא כאל סר חלק אינטגראלי מחבורת הילדי�, אבל לא התיחסו אלינו כאל 

כי באנו כילדי� "גדולי�" יחסית ואי� לנו הורי�  טבעידרישות. ידענו את מקומנו, ידענו שאיננו חלק 

  בקבו!. 

לעומת  בכ  שלא שמו לב לבעיות הקליטה  שלנו הכאיב היה שקבלנו יחס מפלה לרעהש אחר  דבר

יצולי שואה, שהיו מאד בעייתיי�. אז כול� נ, פליטי� מרומניה –ילדי� אחרי� שהגיעו לקבו!, למשל 

לא ידענו מה זה ניצולי שואה. היינו בטוחי� שחלק גדול מהספורי� שלה� ה� פרי הדמיו�. אני חושב 

, שקראו לו אבא. העברית לא נכנסה לו לראש 16אחד יותר מבוגר, ב� ביניה� היה  .14, 13שה� היו בני 

, היה מתנכל מקובלי�לא רבה. הוא גנב ועשה דברי�  והוא דבר יידיש. הוא היה חסר מעצורי� במידה

ל להתאפק. אנחנו לא הבינונו למה אי אפשר לרס� אותו ולמה בכל פע� ולילדות, שולח ידיי�, לא יכ

סלחו לו. היו� אני מבי� את זה. למרות שה� היו ממש כמונו, חסרי אבא ואמא וכו', היה לה� מדרי  
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כי ה� היו ילדי�  ,פתיחות. זה לא אומר שהיו לכ  תוצאותבלנות וס מקומי והייתה כלפיה� הרבה יותר 

  המאמ! נעשה.  כלפיה�מאד קשי� וג� את העברית ה� קלטו בקושי רב,  

אותנו השאירו לבד. לא היו לנו טענות, היינו משוכנעי� שזו דרכו של עול� וכ  צרי  להיות, כי אנחנו 

דברנו עברית שוטפת  ,אני חושב שחצי שנה אחרי שהגענו &קלטנו את השפה מהרכאמור הסתדרנו לבד. 

ושלטנו בקריאה וכתיבה ללא שגיאות. ידענו להבדיל בי� ח' לכ', בי� ע' לא', בי� ט' לת', כי זה קיי� 

  בערבית. 

התפרקה, אני מקווה שיצאו מה� אנשי� פרודוקטיבי�.  במש  הזמ�  �"רומני"ה חבורת הנוער של

כנראה שבגלל הטראומה שעבר . כעשורחד עבר לדגניה ב' ופגשתי בו לפני פגשתי רק שניי� מה�: א

ספר אי  נהג לכשהיה בגניגר הוא  במלחמה, הראש שלו התבלבל ולעתי� היה מספר דברי� ללא הקשר.

נשרו. הוא אהב לעשות צחוק שלו קפאו. שתי הזרתות  הבהונותהל  בשלג כשלרגליו רק סמרטוטי� ו

עות. היו� כשאני נזכר זה מצמרר אותי אבל אז זה היה צחוק. לא ידעתי א� זה אצב 18מזה שהיו לו רק 

  .אמיתי או לא אמיתי

  ההשתלבות 8�3�2

 �כאמור, השנוי ביחס אלינו היה מדורג והושפע בעיקר מכ  שהתחלנו להוכיח את עצמנו. השלב הראשו

כוורות בבית הספר בגניגר,  הורגש כאשר אני, באופ� יזו�, התחלתי להתעני� בגדול דבורי�. היו כמה

שהיו מפיקי� מה� מעט דבש. הנושא עני� אותי ורציתי ללמוד אי  להגדיל את התפוקה ולא אכפת היה 

  לי א� זה יהיה כרו  בכ  שאעק! קצת. 

בש� משה שניצר, שהיה אחראי על משק חברת הילדי�.  חבר קיבו!לחברת הילדי� היה משק והיה 

הכניסה לו  פרהקוד� רפת� וקרתה לו תאונה קשה: כשחילק אוכל לפרות, מ שהיההוא היה יליד וינה, 

הוא עזב את העבודה ברפת והיה צרי  למצוא לו לאחר התאונה את הקר� לעי� והעי� נשפכה לאבוס. 

עבד זמ� ניכר בג� הירק של , כי גידול ירקות, אבל היה לו מושג במומחהתפקיד. הוא לא היה חקלאי 

בעני� המכוורת והוא נת� לי יד חפשית ואמר: "תעשה מה שעולה בדעת ". הוא לא  הקיבו!. פניתי אליו

ממי ללמוד. קראתי מה שיכלתי למצוא. דבר ראשו� הלכתי לתחנת הנסיונות הבי� בנושא ולא היה לי 

 ובאקלו� גזעי דבורי� בעכו, שהייתה שייכת לממשלת המנדט, ש� התמחו ג� בגדול דבורי�

אג', סכו� של כמחצית  30&. הנסיעה לעכו עלתה כמאלה שגדלו באר! יותפרודוקטיב איטלקיות,

. 13מהתקציב האישי שלי. לא רציתי לבזבז את הכס" על הנסיעה לכ� נסעתי בטרמפי�. הייתי בגיל 

כשהגעתי לעכו ואמרתי לה� מי אני ומה אני, הכוור� לקח אותי, הלביש אותי בבגדי�, והסביר לי מה 

נסי� להכניס לאר! את הדבורי� האיטלקיות ובסו" הוא אמר: "יש כוור�, שמוכר ה� עושי� ואי  ה� מ

  ."לי ככוור� מעולה. הוא שכ� של  ואולי תוכל ללמוד אצלו. שמו ישראל לפידות משריד

ק"מ. בתחילה חששתי לפנות אליו, כי חשבתי: מה הוא צרי  ילד כמוני  3המרחק מגניגר לשריד הוא  

לקחתי את האופניי� ובאתי אליו. הוא שמח מאד ואמר: "בכל פע� שאל  לכוורת, בכל זאת על ראשו. 

תבוא אתי א� יהיה ל  זמ� וא� לא, תבוא לשתות אתי כוס תה בחדר". הוא אמ! אותי בתור תלמיד 

תודה לו על כ . &קבוע שלו, קבל אותי תמיד בזרועות פתוחות ודבר אתי כמו ע� אד� מבוגר. אני אסיר

או  60 –שני� הוא חלה בפרקינסו� קשה ו"נגמר" בגיל לא מבוגר יחסית  10& י פחות מכאב לי שאחר

שהיה שבוי וחצוי בי�  ,משהו כזה. דבר אחר שהיה קשה לי, זה שהוא היה "שרו"" לשומר הצעיר

  אמונתו הקומוניסטית לבי� הציונית .
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  � .שהיה ראש ממשלת צ'כיה דוקאיהודי, קומוניסט  ,, הייתה פרשת סלאנסקי1951שנת ב 17כשהייתי ב

בממשלתו היתה חבורה שלמה של שרי� יהודי�. סטאלי�, שהיה אנטישמי, רצה מצד אחד לחסל את 

  . היהודי� ומצד שני להציל אנשי� שהיו מקובלי� עליו

שממשלת סלאנסקי משתפת טענה,  התביעה במשפט בפראג שפעלה, כנראה, על פי הנחיות ממוסקבה,

 ,שמות של ארבעה  ישראלי�ב התנועה הציונית. נקבו אזישראל ו � באמצעות פעולה ע� האמריקאי

 �לבי� מישהו מהשגרירות האמריקאית. הישראלי�  ממשלה קומוניסטית בצ'כיהאותה שקישרו בי

לימי� מונה מנכ'ל משרד  .שהיה חבר קיבו! נאות מרדכי ,צ'כי במוצאו ,שהוזכרו היו: אהוד אבריאל

 ,שג� הוא ממוצא צ'כי ויוזכר בהמש  ה רפי ב� שלו� חבר קיבו! העוג� בשרו� ,היהחו! בישראל. השני 

�שלמה רוז� מהנהגת הרביעי היה  חבר מרכז הקיבו! הארצי וחבר קיבו! מזרע ,השלישי היה מרדכי אור

מזרע ושריד ה� שני הקיבוצי� .חבר  קיבו! שריד ומרכז הקיבו! הארצי מפ"� והתנועה הציונית, 

  הראשו� ממזרח השני ממערבו. תר לגניגר,הקרובי� ביו

בפשעי� החמורי� ביותר: ציונות, ריגול וחתרנות נגד השלטו� הקומוניסטי  מונאש סלאנסקי וחבריו 

. רוז� היה ידוע ככלכל� של הקבו! הארצי, שניסה מצד אחד לטפח את היצוא בצ'כיה ומזרח אירופה

את� של הקבו! הארצי, ומצד שני לגייס יהודי�  מהאר! למדינות הגוש הקומוניסטי ואת יחסי המסחר

ב� שלו�, רוז� ואבריאל  ע� אמצעי� שיבואו להשקיע באר!, דבר שהיה מקובל בכל התנועות הציוניות.

  ה� נשפטו שלא בפניה�. הספיקו לצאת בזמ� לפני שהוצאו נגד� צווי מעצר.

לאחר , וחתרנות אנטי קומוניסטיתחמורות של ריגול הבהאשמות הודה ו, נשפט מרדכי אור� נכלא 

. הזר� העיקרי של "�לחצי� קשי� מנשוא, שטיפת מוח ועינויי�. פרשה זו יצרה פילוג חמור במפ

המפלגה בראשות מאיר יערי ויעקב חז� התנגד בחריפות להאשמות הסרק המגוחכות והמצוצות 

"�. הוא בעול� הקומוניסטי כפי שהיה מקובל, מהאצבע, בעוד פלג  אחר בראשות משה  סנה ענה "אמ

טע� שהקומוניסטי� לא עושי� דבר שנוגד את העובדות האמיתיות ושישראל  ואנשי מפ"� בראשות  

  "מרדכי אור� ומרעיו אכ� "פשעו" בכ  שהיו מעורבי� בערעור השלטו� בצ'כוסלובקיה.

  ניסטית. הזר� המרכזי המשי  לטעו� שזו עלילה וכל הישראלי�  נקיי� מכל פעילות אנטי קומו

ניתנה ש תו של רוז� רוז� היה אמור להרצות על הפרשה בקבו! שריד. לפידות הזמי� אותי להרצא

לבוא לשמוע סת� כ , כשראו שהוא הכניס אותי, קבלתי "הכשר". היה לא כל אחד יכול  .בפורו� סגור

,�� הזה ולהציג שניסה, בכל דר  אפשרית, לעשות מינימיזציה של העני הייתי המו� כששמעתי את רוז

אותו כטעות, שנבעה מכ  שהיו דברי�, שנראו על פניה� כאילו מתקיימי� קשרי�, סמויי�  מעי� בלתי 

לגאליי�  ולא היו אמורי� להיראות כ . בסה"כ הייתה זו  ומקצועית, בינינו לבי� האמריקאי�, שלא הי

  הייתי המו�.  שלא במקומה לא מבחינת התוכ� ולא בזמ�,אפולוגטיקה 

לאחר גזרי הדי�  תלו או העמידו  מרבית הנאשמי�,�, שכפסע היה בינו לבי� גזר די� מוות, כי את אד

בפני כיתת יורי�, ולא חסר הרבה שג� אהוד אבריאל ורוז� יתלו, היה מסוגל לעמוד ולומר שאנחנו 

לעול� נשתדל ואנחנו נשפיע ונביא לכ  שהמשטר הקומוניסטי, שהוא המשטר הנכו�, יביא את הגאולה 

  ולתנועה הציונית בא"י ויכיר בדרכה של התנועה הציונית.

שהיה ביטוי לאנטישמיות  משפט הרופאי� היהודי� במוסקבה  התפרס� מאוחר יותרכחצי שנה  

.�אצלי הרגשה עוד פחות נוחה, כי  ויצר צרופה ולעלילת ד� של ממש ברוסיה הקומוניסטית של סטאלי

בנושא הדבורי� וקבלתי חלק גדול מדעותיו, נטה דווקא לקו של  חששתי שישראל לפידות, שהיה מורי
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כי לא יכולתי להבי� את הצידוק  ט בביקורי�.ימעהרוז�. זה היה בשבילי שבר מאד רציני והתחלתי ל

בכל מחיר לאנטישמיות "הכשרה כביכול " ואת האנטי ציונות הארסית  של הקומוניסטי� שקראו 

  !!!לעצמ� "עול� המחר" ומחנה השלו�

אחר שסיימתי ע� ההדרכה שלו, ל. 1952,3עד  1947&הקשר שלי ע� לפידות היה ספור של שני� רבות, מ 

שהגזבר הסכי� כהופתעתי  .ונתנו לי יותר חופש פעולה בנושא המכורת,הייתי כבר יותר גדול ועצמאי 

, את העסק כדי להגדיל ,לרבות מכונה לרדית הדבש ,כוורות ואת כל הציוד הדרוש 10לקנות עוד 

  דבש, שכול� אכלו מדי בוקר.הופתאו� נהייתי ספק 

ד – היתה שהיו הרבה שטחי בור בסביבה, בה� התפתחו הרבה דבורי�בנושא הדבורי�, אחת הבעיות  

 ,ברוב גבורתי ,(סוג של צרעות גדולות), שהיו טורפי� את הדבורי� ואניקמוצה ב דגושה בדגש חזק ,

יקנו ציא� קאלי (ציאניד),שבו הרעלנו את קני הדבורי�. למלחמה הכרזתי עליה� מלחמה. בקשתי ש

אבל את הרעלת הדבורי� עשיתי א  ורק בעצמי ולא הרשיתי  ,בדבורי� גייסתי את כל חברת הילדי�

לא" אחד להתקרב לרעל החרי" במיוחד . כ  הפחתנו את אוכלוסית הדבורי� בצורה משמעותית 

  ויכולנו להמשי  ולהגדיל את המכורת.

 �בבת אחת נפתח לנו שער והיינו  .באותו זמ� נת� הל  לקורס רקודי ע� ופתאו� הוא נעשה מקובל כרקד

. אוטוריטה זו נשענה על עוד משהו: היה לי אז הרבה זמ� וג� זכרו� טוב מולאוטוריטה, כל אחד בתחו

וויה, היינו לוקחי� בכל פע� שהכתה שלנו ישבה בחידו� טרי טוב בכל מיני חידוני� של טריוויה הייתי ו

את הפרס. כל מה שמישהו לא ידע, שאלו: "נו אליהו אתה לא יודע?". שאלה שבה נפלתי, מאוחר יותר, 

ששמו  ,מה היה שמו של היטלר לפני שקרא לעצמו היטלר. א" אחד לא ידע ובסו" השואל ענה :הייתה

    כמדומני שג� היו� מעטי� יודעי� את התשובה. ."שיקלגרובר"היה 

הייתי "חורש" ספרי�. הייתי "מצל�" בעיניי� וזוכר. תכונה זו אבדתי ,יתה בגניגר ספריה ענקית הי

הרבה  פעמי� כדי לזכור ואני קורא  5. היו� אני צרי  לקרוא י� האחרונותשנה 15, 10 במהל בהדרגה 

  לאט.יותר 

  הקשר ע� בני המשפחה באר' וביקורי ההורי� באר'  8�4

האחיות שלנו, שהיו בזמ� הראשו� בשפיה, ש� בקרתי אות� ע� י� בשנה פעמי השתדלנו להתראות

  ביקרנו אות� באפיקי� וה� ג� כ� ביקרו אותנו בגניגר  מספר פעמי�. פעמיי�.

במהל  בקרתי את מרי� ג�  .היה מקובל לנסוע בטרמפי�,בקבו! היה לנו תקציב מאד מצומצ�  

אביב. ה� &מלחמת השחרור שתיה� עברו לגור בתלבבית שא�. לאחר כשהיא היתה מלחמת השחרור 

  שלנו. הרוקי�  שכרו ש� חדר בדירה ע� הדודי�

גרה בבני ברק –מה�  יות של אמה. אחתאח יותר מבוגרות, שלוש דודותהיו   בתל אביב והסביבה 

 מאזהיה לנו קשר הדוק  ,קציר&דודה שניה, אמו של ב� דודי שהיה בתלע� . רופ"והקשר אתה היה 

 2שמונה או משהו כזה בדירת  –בגלל הצפיפות האיומה בדירה שבה גרו . בעוד שבאר!, שהיינו בדמשק

 , רחל חדרי� בשכונת התקווה, באנו אליה� רק לומר שלו�, לשתות כוס תה ולא יותר. הייתה עוד דודה

עיר נפטרה בגיל צ היא לא רבות אחרי מלחמת ששת הימי�שני� . ומרוקמ לבחור שעלה שנישאה 

  מסרט� הריאות. בסה"כ הקשר ע� הדודות היה ספורדי.  יחסית
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לבנו�. הייתה תנועה ערה של אהר�, שהתגורר בבירות בהקשר ע� ההורי� בדמשק היה באמצעות הדוד 

יהודי� בי� דמשק לבירות. מאחר שהיהודי� פחדו לשלוח מכתבי� מדמשק לישראל, היו שולחי� את 

הדוד ש� את המכתב במעטפה ושלח אותו ארצה דר  קפריסי�, בלבנו�,  אהרו� המכתב אל הדוד

מאוחר יותר הוא היה מפקח בכיר שקורי. ל ר, שאשרותי המודיעי�באמצעות מי שלימי� נעשה עובד 

לח שאליהו חסו�, שאותו אתי ביחידת המילואי� ואז גיליתי לו שאני שרת ג. הוא "במכס בנתב

הוא קבל את המכתבי� ואמר  .ר שאפילו לא ש� לב. הוא אמללבנו� ישראלמבאמצעותו מכתבי� 

 יקשרבאחרי מלחמת השחרור הוא עלה לאר! וזה יצר לנו בעיה גדולה זמ� מה  לאשתו לשלוח. 

  המכתבי�.

באה חבורה של נערי� ונערות צרפתי� לגניגר, ביניה� הייתה ניצולת שואה, ששמה רג'י�  1951&ב

 והוסתרה גע האחרו�, ממש לפני הגירוש לטרבלינקהבר בוורשהפולוניצקה. היא הוברחה מהגיטו 

בעלת  אחות אמה, שהיתה ,דודתה בגמר המלחמה,שנה או שנתיי�.  במש  בלונדינית במינזר כתינוקת

הייתה חשוכת וגרה בפריז ש, לקחה אותה מהמנזר לאחותה, הפולנית במחתרתחזות ארית וחברה 

בראשית שנות  מת דודי!. הוובמחנה עבודה באוש ובעלה הדודה הפריזאית . בזמ� המלחמה היו ילדי�

אותה אחות  והיא נפטרה כעשר שני� אחריו. בשואה דבקו בוש חוליי�מהשל המאה הקודמת  80& ה

כמו ה� התאהבו בי לימי� כשהגעתי בהזדמנויות שונות לצרפת, ובעלה היו אנשי� יוצאי� מגדר הרגיל. 

  .בב� משפחה קרוב

לגניגר, היא לא ידעה עברית ורק באה  כשרג'י�בקבו! שדברו צרפתית.  י�אחי ואני היינו בי� הבודד 

. שאלנו אותה א� תהיה מוכנה להעביר עבורנו את המכתבי� אל ומדמשק נוהתידדואנחנו  מעט אנגלית

 �שנה, העבירה בנאמנות לדמשק את המכתבי� שלנו להורי� ואת מכתבי  11במש  ווהיא הסכימה ברצו

יה בינינו קשר לפחות פע� בשבועיי�. השתדלנו שתכיפות המכתבי� לא תהיה אלינו וכ  ה �ההורי

כדי  ,לעורר חשדות. אבי ג� דאג לשי� את המכתבי� בכל פע� בתיבת דואר אחרת כדי לאגדולה מדי, 

לא לסכ� את הקשר. א� היו שואלי� אותו מי זו הרג'י� הזו, הוא לא היה יודע לספר כלו� כי מעול� ה� 

  לא נפגשו. 

לא תיטיב ע�  בסוריה י וממשלה ערביתשורשי� שונאי� יהודי� באופ� בסיסי ומסלמאבי הבי�, שה

��. הוא ידע שהבני� שלו מסלמיכל מצב ובכל תנאי היא תת� עדיפות ל. בהיהודי� בשו� אופ

 ,ליאבאורח לג 1945ב בפלשתינה, שזו האר! של היהודי� וזו מצווה לבוא לגור באר!. הוא הגיע לאר!

" לחזרתו. הוא היה הבוהמשפחה נשארה בדמשק כ"ער,רת תייר, כדי לבדוק אפשרות של עליה באש

להביא  ,לא לגלית ג� ,מוכ� להשאיר את הבית ואת כל הרכוש בדמשק וחשב שאולי ימצא דר  כלשהי

  לאר! את המשפחה.

הגענו. דבר ראשו� שעשה כשהגיע בסוכות, היה שחדשי� לאחר  4, 1945 אבא הגיע לאר! לקראת סוכות

 , נשיא, היה יצחק רוקחשעשה עסקי� ע� סבי ובקר בדמשק מספר פעמי�ללכת לכל מכריו. אחד מה�, 

מעורה היטב הייתה חברה ה .אביב, ישראל רוקח&חיו של ראש עירית תל, אחברת "פרדס סינדיקט"

ר! באותה תקופה. ה� נפגעו קשה בזמ� הפרדסי� היו חלק חשוב בכלכלת הא , כיבחיי הכלכלה

כי העול� היה רעב לפרי. הוא כתב עליו ועל סבי בספר שהוא פרס�,  1945& המלחמה אבל התאוששו ב

אבא בא אליו ובקש את עזרתו. הוא היה מוכ� לתת לו את כל ההמלצות ובדמשק  נוהוא התארח בבית

לחיילי� שחזרו ש , בנימוקלעזורלא רצה בל ב, א"שבעול�, שאבא אד� הגו�, שהוא בעל מקצוע טוב וכיו

ל לחכות עוד שנה שנתיי� בסוריה, עד שירווח ואז ו"אתה (אבי) יכ . ולאבי אמר:יש עדיפות מהצבא
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 � אינההעברית  ידיעת  את השפה ג�וולא ירצו להעסיק אד� בגיל   50תוכל לבוא שוב. אתה כבר ב

  היא באה לבד, בלי א" ילד.  ג�. ג� אמא באה באשרת תיירת 1947מספקת". בשנת 

לאר!, על תק� של מתרפאת, כי היא חלתה בפרקינסו� קשה. אמרו ג� היא סבתא, אמה של אמא הגיעה 

לה שרמת הרופאי� בישראל גבוהה מאשר בסוריה ולבנו�, ושחמי טבריה עשויי� להועיל לה. החלופה 

כשסבתא הגיעה לאר! היא לא  י הייתה רופאי אירופה, אבל לזה לא הספיק לה� הכס"."לרופאי א

בחור, שהיה אתה בהכשרה בבית התחתנה ע�  רחל, בתה יכלה להסתגל והילדי� שלה לא יכלו לעזור. 

היו במשק הפועלות השיטה ועלה לאר! ממרוקו בער  באותו זמ� שהיא עלתה. בנותיה מרי� ועדינה, 

יעקב, הב� הצעיר יותר באר!. ת חקלאיוהכשירו אות� להיות פועלות ש�  תח תקוה,של רחל ינאית בפ

לא הייתה פרנסה קבועה. הוא היה הב� הבכור, שהיה מפונק ולא היה מעוני� משה היה פועל בני� ול

חזרה ו, בלי בית, בלי תמיכה ונזקקת לעזרהזנוחה כא� ומסוגל לתמו  בה. היא הרגישה את עצמה 

  . לסוריה

בניו המשיכו במקצוע.  .נחושת אומ� של היה חרש, שבעלה כרמל נשארו לה שתי בנות: אמי ואחותה ש�

לעלות ה� רצו יוצאות מהכלל. ג�  נחושת ומוזאיקה דמשקאית עבודות ושעשה� היו בעלי מלאכה 

 שאינואמר  י המשפחה נסי� ,אב כי אז לא היה לזה ביקוש . לאר! אבל באר! לא יכלו לעבוד בנחושת

לא מצאה בחור פרדוס, הבכירה,  �:  בתכאובה לעשות שו� דבר אחר. הייתה במשפחת� פרשה ודעי

להתחת� אתו ולחיות  ,ברחה ע� בחור ארמני למקו� לא ידוע, החליטה להתנצרויהודי כלבבה, 

בכל את בת� רצו להחזיר מהמסורת וכארמנית. הבית שלה� היה מסורתי, ה� לא היו מוכני� להתנתק 

רושי�, כ  שג� ה� נתקעו בגללה. בסופו של מחיר. ה� לא ידעו שהיא התחתנה ואצל הארמני� אי� גי

ילדי�  גידלה ,המשפחה עלתה דר  ניו יורק לישראל והיו� ה� באר!. הבת נשארהשארית  1993&דבר, ב

. לדבריה� חדשו את הקשר אתה וחשה על בשרה את מוראות מלחמת האזרחי� ש�. אחיה ארמני�

  מצבה לא טוב.

הניח תפילי�, הוא ל להתפלל במני�, ור ימי� בגניגר ולא יכלאבא הביקור באר! היה קשה. הוא היה מספ

הילדי� עשו מזה צחוק. היה לנו קשה  נו,הוא אכל בכיפה אתנו בחדר האוכל שלכשכיפה.  ע�אכל ו

את אבל עליו זה לא עשה רוש� כי הוא עשה זאת ג� אצלו בעבודה. ג� ש� היה אוכל לח� זלראות 

כפת לו שאנשי� מסתכלי� וצוחקי�. בכל זאת נראה שזה הפריע ומבר  את ברכת המזו� ולכ� לא היה א

  לו ועובדה שכעבור מספר ימי� הוא הל  ולא היה מוכ� להשאר. 

כשאמא באה לאר! היא בכלל לא ישנה אצלנו, רק באה לראות. היא באה במכונית ע� מישהו, סוחר 

והיינו אתה. היא הייתה  שהכרנו, שבא מדמשק כתייר. ה� התארחו אצלנו כמה שעותדמשקאי  אמיד 

באר! כמה ימי�, התרשמה וחזרה לדמשק. בדר  חזרה היא ג� כ� באה לומר לנו שלו�. ה� אפילו לא 

אכלו אצלנו שו� דבר, רק שתו מי�. אחרי מה שאבא ודאי ספר לה, ה� כבר לא לקחו "סכוני�". היא 

עשו לו את בר המצווה באחור ו 1932המצווה של נת�. הוא יליד & באה, בי� השאר, כדי לתא� את בר

זה היה קרוב יותר לבר המצוה שלי, אבל ג� לי חגגו את בר . 1947 &ב –היא באה באחור ג�   .בגניגר

  לאחר מלחמת השחרור.  –המצוה באחור 

שהגיעו לגיל פחות או יותר באותו זמ�. הטקס כלל  ,מספר ילדי�לבגניגר היו עושי� בר מצווה משותפת 

שלושה דברי�: הילד קבל ספר תנ" , קבל שעו� והיו עושי� מסיבונת קטנה, שבה המחנ  היה נושא 

נציג בני המצוה היה עונה בנאו�  של בוגרי�. , על ההתבגרות ועל החובות13נאו� על המשמעות של גיל 
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עת העבודה, ללא כל קשר למשהו דתי או מסורתי. אמא באה קצר מאד, שכלל לרוב חלק מהשקפות תנו

לבדוק א� אנחנו גדלי� ומתפתחי� ואלא יותר כדי לראות אותנו  ,� אפשרויות השתקעותולא כדי לבח

היא התרשמה לטובה, מכ  שדברה ע� המחנ  וע� המטפלות  מרכזי עבורה.היטב. נושא הדת לא היה 

יואל  עברית די טוב כי למדה בדמשק בבית ספר לבנות אצל התפעלו מאתנו. היא הבינה �שלנו וכול

בהערצה, איזה אד� טוב וחכ� הוא בורלא  . היא תמיד דברה עלכשהיו בדמשק יהודה בורלארבלי� ו

  היה ועל כל דבר היה לו ספור או משל. כול� אהבו ללמוד אצלו.

שספרתי, סבלנו מכות,  . כפילדמשקכשאבא בא היינו בתקופה הכי קשה ובכל מחיר רצינו לחזור 

התנכרות וחשנו שאנחנו לבד. חשבנו שאולי נבוא כשנהיה יותר גדולי�. אבל אבא ספר שהמצב בסוריה 

קשה וגרוע, שהצרפתי� מתכווני� לצאת והערבי� נעשי� פרועי� מאד, שיש פחד ונסיו� ערבי לסלק את 

טר אותו על לא עוול בכפו, יהוא פהיהודי� מבתי המסחר שלה�. ג� אבי עבד בזמנו אצל ערבי מוסלמי ו

כדי לקבל במקומו מנהל חשבונות מוסלמי. אבי היה מאד מסודר, היה תענוג לראות את הספרי� שהוא 

כל דבר.  לא שגיאה או מחיקה, נית� למצוא בקלותל ,ניהל. ממש האסכולה הישנה, הכל היה מושל�

בל  בתקופה של מתח ואי שקט על רקע תמיד הספרי� שלו היו מתקבלי� במס הכנסה ללא כל בעיות. א

  לאומני היה הכרח לשל� את המס הפוליטי.

מפני שלא הצליח למצוא  –בסופו של דבר שניה�, אבא ואמא חזרו מביקוריה� באר! במפח נפש. אבא        

בקטי" אבל ראה שהוא לא זמ� מה שו� סדור כדי להתפרנס בכבוד, אפילו לא בתור פועל יומי. הוא עבד 

, שלא לדבר על משכורת, שהייתה לפי התפוקה 1896יליד  & גל להגיע להספקי�. הוא היה מבוגר  מסו

  ולא הספיקה אפילו לשכירת חדר כי המחירי� היו בשמיי�. הוא חזר לסוריה "עד שירווח". 

  הקונפליקט ע� "עלית הנוער" על התמיכה בהמש  שהותנו בגניגר   8�5

� לקורס הריקודי�, הוא הל  לקורס נוס" של מאמני התעמלות הדבורי� ונתנושא לאחר שנכנסתי ל

  , שכל תלמידי בית הספר היו חייבי� בה. היומית התעמלות הבוקרל נעשה אחראיוכשחזר, 

התעמלות בוקר לכול�. בשבע נכנסנו ללמוד (לא  & 0645& וב 0600סדר היו� שלנו היה: השכמה בשעה 

שעות  3 &דנו: שעתיי� ביו� בכתות הבינוניות, ומכתה ט' בשמונה כמו בעיר) עד שעה אחת. אחה"צ עב

  ביו�.

�מעמל הרשמי, נעשינו יותר מעורי� ומקובלי� ולא נותר עוד ספק לגבי המש  שהותנו להיה  לאחר שנת

עליית  1947&בגניגר.  מאוחר יותר נודע לי, שהיינו אמורי� להיות במסגרת בית הספר שנתיי� בלבד וב

אותנו למסגרת של חברת נוער. ה� אמרו שיפסיקו את התמיכה שנותני� לגניגר  הנוער דרשה שיעבירו

מהמחזור שלנו יהיה משבר רציני כי לא היו מספיק ילדי� שא� יוצאו שני  תשובת גניגר הייתה,עבורנו. 

המקסימו�  .ילדי� בלבד 10היו נשארי�  ,אילו הוציאו אותנוו ילדי� בכתה 12היינו סה"כ  & ילדי משק

, היינו דוגמא בדיעבד , שנודעו לנונכי�חשלדברי המ ,כולל ילדי חו!. מה ג� ,ילדי� 16שהגענו אליו היו 

, באו לגניגר שני 1946טובה ומשכנו את הכתה קדימה מבחינת ההישגי� הלימודיי�. בינתיי�, בשנת 

ר, ה� התקבלו לבית הספר: . למרות ששניה� היו בגיל מתאי� לחברת נועניצולי שואה מפולי� ,ילדי�

משפחה  לו ה קבעמאד מופנ�. נוהוא היה תלמיד טוב, מוכשר  .כתה שלנוהתקבל ל יגאל אורלובסקי

מאמצת בגניגר, אחת מרבות שהיו מעונינות. אחיו, אורי אורלובסקי, שברבות הימי� שינה את שמו 

�, התקבל לכתה סי� אחרי�ופר לאורי אורלב והיה לסופר הילדי� בעל פרס הנס כריסטיא� אנדרס

ממלא מקומה של הנרייטה סאלד אד� נסע להתחנ� בפני הנס בייט, שבח  –גבוהה יותר. מנהל בית הספר 
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לחברת אותנו  להעבירבעלית הנוער, שיתמכו בארבעתנו שנתיי� נוספות. הוא טע� בפניו שא� יחליטו 

ות שלה� לשפה הייתה אטית משלנו ו ג� את האחי� אורלובסקי וזה יהיה חבל כי ההסתגלעבירינוער, 

 וה� לא הספיקו ללמוד עברית כמו שצרי . בסופו של דבר ה� השתכנעו לתת לכל ארבעתנו שנתיי�

ובכתה י' ה� חזרו וטענו שאי� לה� אפשרות להמשי  לתמו  בארבעתנו  רגע. בינתיי� העני� ננוספות

דיו� בגניגר, שכלל לא ידענו עליו, אמרו  ודרשו להעביר אותנו לחברת נוער, אבל הקבו! לא הסכי�. היה

את מעלית הנוער  קבלמוכני� בשו� אופ� להסכי� לדרישה זו. בסו" הוחלט להיו א הקבו! ול ילדי אנוש

  .הקיבו! ישא וביתר העלויותלתת  מה שהיתה מוכנה 

נו כתה א, שהייתה אז הכתה האחרונה בבית הספר, ארג"הדברי� הגיעו עד כדי כ , שכאשר בסו" כתה י

י"ב של כל בני הקבוצות והקבוצי� שהיו מוכני� להשתת", הקבו! אפשר את השתתפותנו בכתה זו כמו 

  בני הקבו!. 

מוסדות השכלה מתקדמי�. החלק הראשו� היה בפנסיו�  3 & ב המקובצת הלימודי� התנהלו ב"בכתה י

 3צורה מרוכזת במש  "שמנה וסלתה" של האוניברסיטה העברית בש� למדנו מ  ,אורני� בירושלי�, 

חלק היינו  ,אורלובסקי יגאלונת�, אני , שלשתנו .הו� תועפותבמושגי הזמ� , חדשי� וזה עלה

  היה במחזור קוד� כי היה בכתה גבוהה יותר. אורלובסקי . אורי מהתלמידי�

ברל החלק השלישי היה בבית  חדשי� במדרשת רופי� (היו� מכללת רופי�),  3ג� כ� נמש   ,החלק השני

, שלא ב"ידיאולוגיה, תולדות תנועת העבודה, סוציאליז�, תולדות השתו" וכיוהנושאי� היו: א וש�

ביניה�  רבי� שהתגייסו, שלימי� קבלו פרסו�. היו  ואחרי�,. היו אתנו מאיר הר ציו� ענינו אותי

  . המהוללת 101אנשי סיירת מאוחר יותר, ל

שהתקבל בזכות  החלטה מאד קשה , ל  הקליטה שלנובמה ואולי היקר ביותר אחרו�החלק ההיה זה 

שלנו בראשית דרכנו, בעת ביקורו של אבא באר!, להמשי  ולהשאר בקבו!, עד להתערות מוחלטת ללא 

למרות הכרת הטובה  והתודה . ההתערות כל סייגי� וקבלה שלנו על ידי כול� בסופו של תהלי 

נו והזכרונות המצויני� שיש לנו מאותה תקופה, העמוקה שחש כל אחד מאתנו על מה שהקבו! השקיע ב

  .כפי שיפורט בהמש  איש מארבעתנו לא נשאר בקבו!

  

  החלטת האו"� על החלוקה ומלחמת העצמאות . 9

  , מעטי� הלכו לישו�. 1947כ"ט בנובמבר &ב � על תכנית החלוקה,"באובערב ההצבעה 

שנשארה מהישוב הערבי  ירבה ערבית'ח &באחד הבתי�, .לחברי הקבו! לא היו מכשירי רדיו בחדרי�

.  כשהתחילה ההצבעה העירו את ציבורי בי� בתי הילדי� היותר מבוגרי�, היה רדיושהיתה  ג'ינג'אר",

 כולנו. בקושי רב נית� היה לשמוע בגלי� קצרי� את השידור מהאו"�, שלא הועבר ב"קול ירושלי�"

כל מדינה,  ה שלצבעהנייר ועפרו�, לרשו� את ה. אנשי� ישבו ע� שהיה בניהול ממשלת המנדט הבריטי

  המתח והחרדה גברו ע� התקדמות ההצבעה.  .אחרי� ספרו בע"פ את ה"בעד" וה"נגד"

כשההחלטה התקבלה פרצה צעקה והשתוללות של שמחה. חלק לקחו מכונית של הקבו! ונסעו לעפולה, 

ש את המפעל הציוני בנטיעות לנהלל ולמקומות אחרי� בסביבה. למחרת החליטו שלא נלמד אלא נממ

להרחבת יער בלפור. עייפי� ורצוצי�, אחרי לילה ללא שינה הלכנו לטעת ביער בלפור. תו  כדי הנטיעות 
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שעבר בעיר לוד בדרכו מנתניה לירושלי�. דבריו של ב� גוריו�,  ,אנשי� באוטובוס 5מישהו ספר שהרגו 

  וחשש שהתקריות ירבו., עוררו דאגה שהערבי� יפתחו נגדנו שצפה את המלחמה

כל יו�, בזמ� הארוחה בחדר האוכל של הילדי�, הוא שבד�, מנהל בית הספר, יאמר, אלשבחו של שבח 

היה ק�, דופק על הצלחת כדי שיהיה שקט,  ומוסר את חדשות היו�, וכ  שית" אותנו במה שקורה, כי 

ל נסיונות הרגעה של ראשי הישוב, לא היו לנו עתוני� ולא רדיו. הוא ספר על תקריות שהערבי� בצעו וע

  שבקשו והתחננו שהערבי� יקבלו את הצעת ה"חלוקה".

ההעפלה ועל על  הישוב,  על מאבק אורח שוט"ג� לפני ההחלטה על המדינה הוא עדכ� את הילדי� ב

" (אקסודוס), שהתחיל  ביולי זשל "יציאת אירופה תש" מסעהאניות המעפילי�. אני זוכר שליווינו את 

לה ניסו להוריד אות� ילגרמניה והורידו את נוסעיה בהמבורג. בתחהוחזרה ר בספטמבר, כשהאניה ונגמ

פרנקו לא ובספרד ניסו להוריד אות� באיזה מקו� . הצרפתי� לא הסכימוו ליד מרסיי בפורט דה בוק,

אות� והורידו לגרמניה, שהיתה אז תחת שלטו� צבאות בנות הברית בסו" הביאו אות�  .הסכי�

הגלית  . המאבקי� על ההעפלה היו רבי� וקשי�, ג� הספור של באזור שהיה בשליטה בריטית מבורגבה

לא  זה ,שוני� ומעולי� שהורשו לעלות ארצה י�בהקשרהיה ידוע לנו קפריסי� עולי� בלתי ליגאליי� ל

האוירה של ספגו את  שילדי בית הספרהיה קל.  מדי פע�, הצליחו להגיע עולי� ולספר מה שקורה, כ  

  . מאבק הישוב נגד השלטו� הבריטי

,גדוד של "כלניות" צנחני� בריטיי� סגר את אנשי  1946נזכיר כא� שבמהל " השבת השחורה"  ביוני 

גניגר בבתי� כולל את הילדי� בחיפוש אחרי מחסני נשק ,אנשי פלמ"ח,( אנשי הפלמ"ח  הסתתרו ביער 

ו בבתי הילדי� וג� בחדר שלנו  בעזרת מגלי מוקשי� בלפור) ואחרי "חשודי�" אחרי� . ה� ג� חפש

ודפיקות חזקות על המרצפות. ה� לא מצאו כלו� למרות שהיה  לקיבו! מחס� נשק משמעותי להגנה 

שהתענינו, ידעו פחות או יותר עצמית. כ  המאבק נגד ממשלת אנגליה הומחש לנו הלכה למעשה .ילדי� 

מתחרי� עליו. כל  תו� "דבר", שהגיע לחדר הקריאה וכול� היועעותק יחיד של . נוס" לכ  היה קורהמה 

.�   אחד לקח ד" אחר מ� העתו� כדי להתעדכ

, כנסו אספה כללית של הקבו! ובה של הערבי� לישוב היהודי רבו ההתנכלויות ולאחר מכ� , 1947בסו"  

כי  ,� להתבצרה"הגנה", שכל הישובי� חייביעל החלטת המא"ז, האחראי על הבטחו� באזור, הודיע 

מוכני� לשו� פשרה ורוצי� לבטל בכח את החלטת ה"חלוקה". אנחנו, לעומת זאת,  אינ�הערבי� 

עלינו להתבצר ולהיות מסוגלי� לעמוד על נפשנו. עלינו . לש� כ  הולכי� לממש את החלטת החלוקה

המגורי� תעלות שיקשרו בי�  וכ� בי� העמדותותעלות קשר תעלה היקפית  ,להקי� קווי ביצורי�

 ,כול� יגויסו. לצור  זה , תו  כדי חפירההוק& המתווה הסופי  שלה� נקבע אדלעמדות או למקלטי�. 

מ'. היינו חזקי�  1.60מ' חפירה בעומק  1.5 & 1ומעלה. כל אחד יקבל מכסה לעשות כל יו�  מכתה ח'

ה היה נכו� כי הבנות גויסו. ז "גברי�"וקבלנו על עצמנו את המשימה. הבנות כמוב� היו פטורות ורק ה

  היו צריכות לעזור בעבודות בשדה, בטפול בילדי� וכו'.

ע� מוט פלדה כבד מחודד בקצהו התחתו� ,–כשיל   ע� כדי לשבור ולעקור את הסלעי� עבדנו לעתי�

מכסה. ל מעלק"ג, וזו לא הייתה עבודה לבנות או לנשי�. התגייסנו וחפרנו כל יו�  5מכוש או פטיש 

בתו�  ביו�.שעות  5, 4מטר בעבודה של  3פעמי� לאורי אורלובסקי (אורלב) היה אלו" בחפירה ועשה 

חדשי�, היו תעלות באור  כולל של מספר ק"מ בתו  הישוב ובהגנה ההיקפית. חפירת�  הארבע &שלושה

ירות על הישוב הסתיימה הרבה לפני מבצע נחשו�. זמ� מה לאחר שהתעלות היו מוכנות, החלו פה וש� ל
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מכיוו� נצרת ויער בלפור. היריות נמשכו לעתי� שעות ולא הייתה אפשרות הגנה אקטיבית כי לא היו לנו 

"רק�" קראו לה�, וערב רב של רובי� ישני� מסוגי�  &מכונות יריה. היו שני מקלעי� פולני� ישני� 

. למצוא הראשונה , בה� "קרביני�" קצרי� של חיל הפרשי� האיטלקי ממלחמת העול�שוני�

נשק סוגי תחמושת מתאימה לכל אחד מסוגי הנשק הייתה עבודת פר . היו ג� כמה סטני� וכמה 

  אחרי�.

, למרות שיער בלפור היה מקו� מסתור טובבגניגר לא היו ארועי� חמורי� יותר מאשר יריות ממרחק,  

הגיעו אלינו בתקופה זו דשי�. שהערבי� יכלו לנצל אילו רצו לתקו". כ  התנהלו העניני� במש  מספר ח

 ידיעות על הכשלונות בשלבי� הראשוני� של הלחימה, על הטבח של הל"ה, על ההתקפות על השיירות

של ירושלי� מדי פע�. הייתה התקפה קשה על  ה, על שיירת נביא דניאל, על ניתוקלירושלי� ,ליחיע�

. לערבי� מספר נוספות פעולותוטירת צבי, שלשמחתנו נהדפה ונגרמו בה אבדות כבדות לערבי� 

  האבדות לא היה חשוב. ה� האמינו שההרוגי� מגיעי� לשמיי� וש� הבתולות מחכות לה�.

באחד הערבי� היתה סידרת ירי ספוראדי במקלעי� לעבר הקיבו!, שבו נפצעה אישה מההכשרה  

, הישוב האמריקאית שהיתה בגניגר. זה גר� להגברת המתח ולהחלטה שיש לתגבר את השמירה על

השמירה בלילה היתה מטלה נוספת  שומרי� ללילה, ע� כיתת כוננות בנוס". שניי� לשמונהשהוגדלה מ

ולא היה רבי� חשש מהתנפלות של הערבי� מהסביבה, שהיו בה כפרי�  מעבר לזמ� העבודה הרגיל. היה

של מגדל העמק  ליד המקו� ,גניגרמצפו� מערב לק"מ  2במרחק  :מודיעי�, שיספק מידע על כוונותיה�

, מעל יער בלפור, באותו מרחק בער  היה הכפר יפיע מצפו� מזרחמג'דל.  –היו�,  היה כפר ערבי גדול 

שני ק"מ מזרחה  איקסאל ו –היה כפר גדול ועוי� ממזרח ק"מ 4&במרחק כ כפרי� ערביי�. והיו עוד

י� נוספי�. תושבי רוב והיו כפרשדוד &תל ,בדר  לשריד היה כפר אחר, קט�  מאדדבוריה . –ממנו 

ברוב�, שתמכו בערבי� אבל  נוצרי� אז. ג� תושבי העיר נצרת היו קיצוניי�לא היו  הכפרי� שבסביבה

לא היו תוקפני� כמו המוסלמי�. ה� הרויחו מתיירות, כולל תיירות יהודית וג� סחרו ע� היהודי�. 

  שהערבי� יזכו במאבק אבל לא היו מוכני� למסור את נפש� במלחמה.  ורוב� רצ

 &י'כתה שכבות גיל. אנחנו היינו בכתה ח' ומעלינו היו שתי כתות:  2בגניגר הייתה כל שנתיי� כתה לכל 

י"ב. בשלב די מוקד� של הלחימה, כל תלמידי כתה י"ב התגייסו מרצו� והכתה &כתתו של אורי אורלב ו

. ג� אנשי� מבוגרי� יותר, שהיו בפלמ"ח, נקראו להתגייס, וכ� איש י' לא התגייס התפרקה. מכתה

בענפי המשק  עבודהבכח אד� לחמור  בקבו! מחסור  כתוצאה מכ  נוצראנשי� שהיו בהגנה. 

. הלימודי� שלנו הופסקו ונכנסנו התגייסוהצעירי� ש מלאו את מקו�תלמידי כתות ח' וי' .ובשירותי� 

אה וג� שמירה בלילה. במסגרת הקצאת המשאבי� נקבע שתלמידי כתה י' ומעלה, למשטר עבודה מל

יהיו חלק ממגיני העמדות וילמדו להשתמש ברובה, לרו! ע� הרובה ולנקות אותו. שלחו אותנו לנסות 

לירות כדי שלא נפחד מהרעש של היריות. השתמשו אז ברובי� איטלקי� וכמעט כול� חזרו ע� כאבי� 

  ,  אבל זה מה שהיה.היה קשה לקלוע בה�וחזקה הייתה לה� רתיעה  בכת", כיחזקי� 

תלמידי כתות ח' יועדו להיות הקשרי� כי ה� הכירו את השטח ויכלו לרו! מעמדה לעמדה. כשנשמעו  

לכל הקבו!, בלבד יריות, כול� הוקפצו לעמדות ואנחנו שמשנו קשרי�, כי היה מכשיר קשר אחד 

כשהמתיחות  .ליד מכשיר הקשר ובשמירות במערכת. קבעו תורנויות והייתה זו הדר  היחידה לשלוט

ג'י על משמר העמק, הוא התחיל להפגיז בתותחי� את משמר קהגיעה לשיא, ביו� ההתקפה של קאו

ראינו את הפגזי� הנופלי�, שמענו את קולות הנפ!  .העמק ואנחנו עמדנו והסתכלנו על מה שקורה
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חרב. בסופו של דבר היה יותר רעש מאשר הרס כי ההפגזות שלה� המפחידי� והיינו בטוחי� שהעול� נ

  לא היו מדויקות.

, ב� גוריו� החליט על 1948ג'י על משמר העמק, בתחילת אפריל קשבועות אחרי ההתקפה של קאו מספר

פריצת  לש�מבצע נחשו�. לצור  כ  גייסו את כל כוחות ההגנה והפלמ"ח שהיו זמיני�, כדי ליצור לח! 

היריות  ורושלי�. בקבו! נוצר מצב קשה כי בדיוק התחילה העונה החקלאית הבוערת והחמירהדר  לי

פה וש� ולא  מתחילי� לירותדיות. לא הייתה התקפה אבל היה מטריד לצאת לשדה כשפתאו� אהספור

על ג� הירק, כי האחראי  האחראיהיה  נת�יודעי� מאי�. זה יצר תחושה של חוסר בטחו�. בתקופה זו, 

וקרא  אמ�לימי� הוא היה . להיה בחור חזק שאול להגנה.גויס ע, שאול בנאי, שנת� עבד אתו, הקבו

" �  וירד לפריז.  לעצמו "ב

יאש. הידיי� התנפחו מאני עבדתי ברפת. עוד לא היו מכונות חליבה, חלבנו את הפרות ביד וזה היה 

את העבודה היה  ,לא הייתה ברירה טורדני, אבלנימול  וגורמות הרגשתהיו נרדמות ובלילה  מהמאמ!

 לכל. היה בד"כ מבוגר אחראי "הוק&התנהל "אד. הכל במשק לא הייתה אפשרות להתפנקצרי  לעשות. 

ענ" והוא היה מבקש מסדר� העבודה את העובדי� הדרושי�. א� חסרו עובדי�, היה צרי  לעבוד יותר. 

איש, צעירי�, בני  40,30 כ ועת הנוער העובד,גרעי� תנ ו חבריי� וחלק נוס" היעובדהילדי� היו חלק מה

 ולפחות אחד מה� נפל. חלק מה� התגייסו חשובשיצאו כול� לעבודה מלאה והיו כח עבודה  16,

לאנשי� שנשארו, ואוכל להמשי  לספק שירותי� חיוניי�  במלחמת השחרור. צעדי� אלה נבעו מהכורח

  ד� שגויס ללחימה.ל של כח האולמרות ההיק" הגד ,לילדי� ולענפי המשק

לכח המג� ולתפקידי� האחרי� שהוטלו עלינו, אבל זה מה  13אני לא מעלה בדעתי שהיו� נגייס בני  

  שהיה אז. 

אחר הצהרי�, יו� ההכרזה על הקמת מדינת ישראל על ידי מנהלת הע�,  1948במאי  14&ביו� ששי ה

שמחנו  .אצלו את הכרזת המדינה שמועהזמי� אותנו ל ,רדיו בחדרלו היה וד�, שהיה מחנ  הכתה אשבח 

אבל הוא אמר שאי� לנו מה לשמוח כי הגיעו ידיעות שגוש עציו� נפל, עוד לפני הכרזת  , כמוב�,מאד

ירד�, מצרי�  לפלוש לאר! ישראל: לבנו�, סוריה, עיראק, מתעתדי�המדינה ושבעה צבאות ערביי� 

ו לאר! ישראל. נפילת גוש עציו� נראתה לנו פלשוכוחות ערביי� בלתי סדירי�,  וכחות עזר סעודיי�,

זה קרה . אנשי� נהרג ש� כחודש קוד�, ע� עוד כמה , שמעו� זילברמ�,הדבר הקשה ביותר, כי ב� גניגר

 תעצמהלמאי ה 15&בבחדר האוכל של כפר עציו�.   התפוצ! לו בידיי�בגלל טיפול שגוי במוקש, ש

  ., בשל פלישת צבאות ערב הנ"למלחמת השחרור

חטיבת "ט שמו שרגא גישרי, שהיה סמח במהל  נסיו� לכבוש ג'ני�. ,מגניגר נהרג נוס"  למאי חבר 21&ב 

  י.כרמל

" הדגניות" . היו אלה אנשי ע� נשי� וילדי�רבי� שבאי� אלינו אוטובוסי�  ,ראינו פתאו�למאי  19&ב

מעמק הירד�. הלינו אות� בבתי הילדי� יחד אתנו. א� לא היה די בצפיפות שנוצרה, באותו היו� הגיע 

  . שמחנו שהחיילי�, לקראת צאתו לתקיפת ג'ני�נו בבתי הילדי�אתכרמלי, ללו�  של חטיבת 21גדוד ג� 

�כל קצות האר! , בתקוה שיביאו לשנוי המצב של החדשות הרעות, המגיעות מיוצאי� לכבוש את ג'ני

נגד  התידדנו ע� חלק מה�. למחרת בבוקר עמדנו להסתכל על ההפגזות של הערבי� ובמיוחד מהדגניות.

שהיו  ,. מאוחר יותר הסתבר שכמה עשרות מהחיילי�ולא נשק כבד אחר . לנו לא היו תותחי�אותו גדוד

או אלינו חלק גדול מהארונות כ�, אני לא יודע למה, הבימאחר לנהרגו בהתקפה על ג'ני�.  בלילה,אצלנו 
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של חטיבת כרמלי בסיס עורפי הפ   הקבו! כאילו נפלו. אני חושב שזאת הייתה שגיאה.של החיילי� ש

שבר המורלי הקשה ביותר: אנשי� הנקודת זו לא ידע עדיי� אי  נוהגי� ומה עושי�. הייתה  ואיש

שעוד חששנו את אנשי דגניה ו ראינו ,לכ  בנוס"בארונות. למחרת שאתמול דברנו את� הובאו אלינו 

 �שתי הדגניות, אפיקי� בית זרע ואשדות  קבוצת כנרת,. כי מה היה עמק הירד�? יפולמעט כל עמק הירד

דה ושער הגול� נפלו עוד ביו� הראשו�. עי� גב אמנ� לא ניטשה, היא קבלה עדיי� אספקה דר  סיעקב. מ

לנקות את הוטל לכבוש ו ,שנכשל בג'ני� ,כרמלי אותו גדוד של על .טראומטיהיה אבל המצב  ,הי�

הגיעו לכביש  חיילי�שה ברגע .לנו אור  נשימה כדי שיהיהאת מג'דל ואת יפיע  & הכפרי� שליד גניגר

הפחות נפצעו ונוצר בלבול גדול. אחד הדברי� חיילי�  נהרג וכמה מעל יער בלפור, אחד החיילי�

ל לשבת לאכול בחדר ומו בחדר האוכל של הילדי�. מי יכשאת החייל ההרוג הביאו וש ,היה הגיוניי�

ועד היו� אני זוכר את התמונה. הייתה זו  -1314האוכל שהיה בו מקוד� חייל מת? היינו בסה"כ בני 

את לא נת� עליה  שאישתמימות נערית בכל הדרגי�, של , וארגו� תקופה של אי סדר וחוסר מחשבה

  .הדעת

, אבל הייתה נחישות. אסור היה לפחד ביכולת שלנו לנצחלפקפק  נוגר� ל כשלו� ההתקפה על הכפרי�

עקבות . בבכל תחו� שהתבקשנו לפנות. עשינו כמיטב יכלתנו כדי לעזור למילא היה  , הנערי� ולנו

זכור לי שהייתי קשר  הכשלו�, הערבי� החלו ביריות ספורדיות לכיוו� הישוב. כול� הוצבו בעמדות.

שתי ואינטש,  3מרגמה  &"נשק כבד" אלינו  וסו" סו" הביאראיתי שעה. למסור הודלמפקדה ובאתי 

ממלחמת העול� היתה תוצרת אוסטרית אחת  . היו� ה� נחשבי� מקלעי� בינוניי�.מכונות יריה

זו הייתה מכונה כבדה  ."הוצ'קיס" מתוצרת צרפתית נקראהשניה ". השוורצלוזה"ה, קראו לה ראשונה

 רותח . הוא היהסביב הקנה, שהיו ממלאי� שמ� במיכל היה קירור שמ�. לשורצלוזה ומגושמת מאד

 חיצוניי�, . בהוצ'קיס היו הרבה סלילי�מנוע התלהטות יתר של הקנהוזה היה אמור ל בעת ירי רצי"

. אנחנו היינו מסייע לקירור אויר של הקנהוזה היה ע� האויר המתכת  שטח המגע שלשהגדילו את 

  מיד. צח במלחמהבטוחי� שע� הנשק הזה ננ

ק"מ.  שניי� עד שלושהלמרחק פגזי�  אינטש, שיורה  3אני זוכר שאותו ערב הלכו לירות במרגמה  

שכששולפי� , הוא פגז עקרמ . הפחדבלי מרעו� ולכ� א" אחד מה� לא התפוצ!הסתבר שהפגזי� היו 

רבעה פגזי�, שלא הצליחו לירות שלושה או או הביאו מרעומי� . בסו"אותו ביד, הוא עלול להתפוצ!

  פגעו בשו� דבר, אבל הרגשנו עוצמה ע� הנשק הזה. 

החדשות שהגיעו מהחזיתות לא הוסיפו להעלאת המורל, עד שבאחד הימי�, בשעות הצהריי�, עבר 

בגובה נמו . ה� נופפו בכנפיה� .מהר  , נושאי מג� דויד כחול,B17מטס של שלושה מפציצי� כבדי� 

צותי אויר יהודי� אמריקאי�, שחלק� היו בהכשרה בגניגר וגויסו פשטה השמועה שמטיסי� אות� 

במהל  המלחמה. ביניה�: דב פופקי�, נת� כה�, יצחק כה�, ואחרי�, שהיו לימי� מבכירי חיל האויר של 

ל. מיד נפוצה החדשה שאושרה ברדיו, שהמטוסי� הפציצו באותו היו� את קהיר ודמשק. בבת "צה

  צמה מתחדשת.אחת הרגשנו גאוה גדולה ועו

הידיעות על הכשלו� בלטרו� ועל מאות ההרוגי� שהיו ש�  וג� על כשלונות בחזיתות אחרות החלו  

  לדכא את רוחנו א  האי� ברירה חיזק את כול�.

צומת ליד , גדולעל  לוביה, כפר ערבי ל "של צההייתה התקפה  הראשונה ביו� האחרו� לפני ההפוגה,

דניאל קורנברג, בחור  ,אחדהשהייתי מיודד את�:  ,בחורי� מגניגר 2נהרגו זו . בהתקפה כיו� לביא
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בחור טוב מאד,  (פישקה) סלאטינסקיישראל  & השני , ולגניגר שהסתפחיפה ונעי� הליכות, ירושלמי 

של התנועה  נהרגו עוד שני בחורי� מגרעי� , מערי! נלהב של נת� אלתרמ�. שהיה משורר מתחיל

  מרות שהצלחנו לעמוד ולשרוד, שמחה לא הייתה.שהיה בגניגר. כ , להמאוחדת 

בהפוגה הראשונה, בחוסר האחריות שלי וג�  המורל החל להשתפר.ואיכשהו הגענו להפוגה הראשונה 

תל אביב לקבל מידע על המשפחה. פגשתי רק את דוד של הקבו!, שהיה אפיני לאותה תקופה, נסעתי ל

הוא גויס לחטיבת אלכסנדרוני, הכתפיי�. הסתבר ש, אח של אמי. מצאתי אותו ע� גבס על שתי יעקוב

חיילי�. בדר   28, ש� נפלו )גבעת כחקולה (ב כוחותכדי לתגבר את ה ,במשאית עשרות חיילי� נסע ע�

, היה מוגבל בתנועות והיה עליו לטפל בעצמו כי המשאית שלה� התהפכה והוא שבר את שתי הכתפי�

דודות שלי , אחת מה� הייתה בחיל הי� והשניה בכח עזר ה –. שתי האחיות שלו לא היה מי שיטפל בו

. את עליה� שו� דבר ולא ידענו  פלמ"חשו� דבר. שתי האחיות שלי היו ב ולא ידע ,של בית חולי� צבאי

  .יו� הכרזת המדינה מרי� עברה ברמות נפתלי ולאה בצפת

דמה הוכחנו עצמנו ככח בתקופה שקששצרי  לשלוח אותנו לאמוני גדנ"ע, לאחר  החלטבהפוגה השניה 

ה� פונו בזמ� . שניטשו ,שתי מושבות של טמפלרי� ,ותנו לואלדהיי� ובית לח� הגליליתאלוח�. לקחו 

ממש לפני מלחמת שוב גרו בה�, לא יודע מי, וה� ניטשו לאחר מכ� מלחמת העול� השניה, אבל 

וכו', לא להאמי�. לא נגענו  העצמאות. נתנו לנו לגור בבתי� של הטמפלרי� וגילינו ש� אוצרות: כלי�

  . מעט מה� בשו� דבר חו! משני בקבוקי משקה אלכוהולי, שהחברה טעמו

עשו לנו אמוני� צבאיי� מסודרי�. למדנו לתפעל רובי�, סט�, לזרוק רימו�. (לא התאמנו ברימוני� 

אי� ונדע חיי� כי התחמושת הייתה יקרה מאד). אמרו לנו שא� תפרו! עוד פע� מלחמה, נהיה כח מילו

 �  .14מה לעשות. אני הייתי אז בדיוק ב

  סיו� הלחימה   9�1

אותנו מורה  כשהתחדשו הלימודי�, מתישהו בראשית ספטמבר, עוד לפני סיו� המלחמה, בא ללמד

שנו לפתע חבחינות. הרבה ב נת� יהושע יצחקי. הוא היה מורה מרתק ולא שמו, בהכשרתו גיאולוגצעיר, 

 יחיאל עצמו�. חדשי� & הגבוהה מאתנומחנ  הכתה  ע�בינו לבי� מנהל בית הספר וג� שנוצר מתח ב

�עזב באמצע שנת הלימודי�. הסתבר לנו שהאשימו אותו בכ  שבזמ� המלחמה יהושע , מספר לאחר מכ

הוא הצליח להכנס לחיל המדע למרות שהיה גיאולוג ולא כימאי או מהנדס  לדעת�, .שתמטההוא 

, לכ� אינו יכל להיות מחנ  בישראל. כנדרש הוא לא תר�ביחידה קרבית. לדעת� ולא שרת  (חמ"ד)

  מקרה זה משק" את האוירה באותה תקופה. 

יחיאל עצמו� היה מורה לספרות וללשו� עברית והיה אהוב מאד על התלמידי�. הוא היה בבריגדה 

 ,לא היה בריאלמרות ש.   כל מלחמת העול� השניה. אצלו לא היו "חכמות"מהלבהבריטי ושירת בצבא 

צעיר, בגיל  נפטרושוחרר כעבור זמ� קצר מסבות בריאות. הוא  ,הוא התגייס לצבא במלחמת העצמאות

  או משהו כזה.  48

הצטרפו לבית ,שכפר רופי�וע� קבוצה של ילדי� מנווה אית� הגיעה לגניגר, , נעמי 1949בספטמבר 

בגניגר לא היו מספיק קיו� בית ספר שלה�,   היה מספר ילדי�, שיצדיק קבוצי� אלה לאל. נוספר

  ילדי� בכתה ז', לכ� היה אינטרס לקלוט ילדי חו!. 
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ונסעו יחד ע� בני גניגר גרו בבית הילדי�  ילדי שלושת הקיבוצי� הנ"ל,כתות מתחתי.  2נעמי למדה 

  בגניגר.שלושה שבועות. כול�  היו בכתה שמתחתנו. ה� למדו שנתיי� ל אחת הביתה לסו" השבוע

כי בית שא� הייתה כבושה, איזור טבריה  ,לא הייתהכבר המלחמה אמנ� לא נסתימה עדיי� אבל סכנה 

. חניתה ומצובה היו שוחררה מהמצוראפילו נהריה  .והעיר וכ� אזור נצרת והעיר נצרת היו כבושי�

בגליל העליו� רק משולש  אחר ההפוגה השניה, כ  שהאזור שלנו היה יחסית בטוח.ה� למשוחררות ג� 

  נשאר עדיי� בשליטת כוחותיו של קאוגג'י.

  

  ופעולות ע� העולי�  באר אורה  .10

  באר אורה   1&10

ב� גוריו� החליט לישב ולחזק את הנגב ולש� כ  להקי�, לא ברור בדיוק מה, מוסד נוער,  1950בשנת 

יחד ע� בני אנחנו, סוכ� שלש� כ  נח"ל (שאז עדיי� לא היה קיי�) או של גדנ"ע. היאחזות בית ספר, 

  .כלשהי וליצור ש� נוכחות "הנגב תהפרחב"ניסע לבאר אורה כדי להתחיל אחרי� קבוצי� 

הרעיו� . , שעד אז היה מחנה צבאילשבועיי� לבאר אורה כקבוצת חלו!, 1950פברואר סביבות יצאנו ב 

וג� לא קרקע  להקי� ש� ישוב מסודר ולא" אחד לא היתה תכנית ולא כס". מי� לא היו ש� היה

  :מש  שבועיי�, ואמרולאוכל ו. הביאו ילדי�, שמו אות� בלב המדבר, הביאו מי� במכליות חקלאית

שני� או שלושה שומרי� קבועי� והגדנעי� לקחו  ש�נשארו מהמחנה הצבאי שהיה "את� תסתדרו". 

  על עצמ� את המשימה. היינו בשמירות, היו לנו רובי�, עברנו הלא כבר פע� פעמיי� אימוני� צבאיי�.

ויעצור את המי� הצטברות של סח" סכר באחד הנחלי� ש�. הסכר יגרו� לנתחיל בבנית ש אמרו לנו 

חשבה תמימה ולא הגיונית, אבל אנחנו התגייסנו למשימה וכ  נוכל לגדל גדולי� חקלאי�. זו היתה מ

לאיש לא היה מושג מה זה סכר ואי  . , בלי שהיה לנו מושג אי  ומה לבנותבהתלהבות שלא תתואר

 מ'. כמוב� שא" פע� לא הצלחנו לעשות 1.20&מ' ובגובה של כ 1.5בנינו קטע של קיר ברוחב  בוני� אותו. 

פי העי�. התחלנו לערו� אבני� וסלעי� מהסביבה. עבדנו בהתלהבות בדיוק, אלא איכשהו ל שו� דבר

  מבוקר עד ערב ובערב יצאנו לשמירות.

, כי לש� כ  יש צור  לבנות שזו אינה הדר  לפתוח החקלאות הוחלטאחרי שלושה, ארבעה ימי� 

מי� ב  מאגרי� גדולי� באמצעות ציוד כבד וידע מקצועי בתחומי� הרלבנטי�. בינתיי� עלינו להסתפק

  לצרכי� השוטפי�.משאיות מיכל  –ממיכליות 

לאחת הגבעות  הועלה רעיו� שנתחיל בהסדרת מערכת מי� למחנה עצמו. לצור  זה  היה עלינו להרי� 

בכל המקומות שיהיה בה� כדי שיהיו מי� זורמי� לפחות, קוב  15בנפח של בסביבה מיכל מי� ממתכת 

לגובה של כמה  למרומי הגבעה, ותומשכנו אמיכל בחבלי� ו, קשרנו את ה. התגייסנו, כל הבני�צור 

ימי� להעלות אותו.  לא  3לקח לנו . טו�יותר ממשקל של כבד, ב. זה היה מיכל עשרות מטרי� או יותר

משכנו ודחפנו וכשגמרנו להעלות  הטרשי�.גלגלי� ולא בולי ע! והיינו צריכי� לגרור אותו על לנו היו 

זה אנחנו עשינו את החור בזמ� הגרירה. ש יתכ�. דול ואי אפשר להשתמש בוג אותו הסתבר שיש בו חור

  הייתה בלתי רגילה.ש ,רוח ההתלהבותלא צינ� את 
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אי אפשר היה למתוח צינור, ו השקיה כותנטיעות צריש של אשלי�. מאחר אחרי� עבדו בנטיעות 

כי אחרי שעזבנו א" אחד לא  הרעיו� היה טפשי מלכתחילה .אי� בעיה, נשקה בדליי� :החברה אמרו

  לא עלה הרבה כס".  שרד, אבל לפחות הואהשקה את הנטיעות וכמוב� ששו� דבר לא 

היה הווי. ארוע הסיו� היה חידו� ע� פרס. אני לא זוכר מה היה ו קבוצי� 8&ילדי� מ 150&היינו ש� כ

סידי� נגד המפסידי�, הפרס. החידו� היה שמכל זוג קבוצי� היו המנצחי� משחקי� נגד המנצחי� והמפ

 3. עשינו ביניה� מתחרי�האלופי� עד שקובעי� מי אלו" המנצחי� ומי אלו" המפסידי� ובסו" 

אחד הקבוצה של גניגר זכתה. אני הייתי תחרויות כל הבסיבובי� של טריוויה, שהמדריכי� חיברו. 

 "חכמי�"היו קבוצה של ה. הגענו לגמר מול גבע. ה� "הכל"ידעתי כאילו כי באותה תקופה  י�",הכוכב"

לא ידענו שו� דבר במוסיקה. לה�  ,אני והאחרי� שהיו אתי .והתחילו לשאול כל מיני שאלות במוסיקה

החליטו .כ התפתחה לגבעתרו�. בסופו של דבר יצא תיק'ו "היה חוג מסודר למוסיקה וג� מקהלה שאח

 ," אחד לא ידע את התשובהשישאלו שאלה מכרעת. השאלה הייתה מה היה שמו הקוד� של היטלר. א

פרט למדרי  שחיבר את השאלו�. היו� אני זוכר עדיי� את הש� , שיקלגרובר. א" אחד לא קבל את 

  הפרס. 

, העוקבתוחזרנו לחיי השגרה בגניגר. אמרו שבשנה  , בלי שבא מישהו להחלי" אותנובאר אורהמ יצאנו 

 –כתה שלנו בנות מהאחת ה ,ה המקובצתשאלו מי יבוא לכתכשנל  לכתה מקובצת של בני הקבוצי�. 

, אמרה שלא תל  כי היא רוצה לעשות תעודת בגרות. מי שאמר אז שרוצה לעשות ) אפרתשושני (עפרה 

. אבל היא אמרה שהיא לא יודעת לא� תתגלגל בחיי� ולא "יוצא לשמד"כאילו אמר שהוא  ,בגרות

הייתה מאד וג� הכי נבונה .היא בכתה ה להיות נחותה מאחרי�. היא הייתה התלמידה הכי טובה תרצ

. ג� עדנה   תפרוש בשנת הלימודי� האחרונה שיטתית בכל מה שעשתה ולא האמינו שדוקא היא

�לא כי להוריה� , אמרו שלא ילכו מכתה ט', בנות מגדל, שלמדו אתנו (סלע) וחיה שוסטר (גור) פלוטקי

  אפשרות לממ� את הלימודי�.  היתה

&לשנה קוד� לכ�, והייתה גננת בתל עדשי�. היא נשארה בת 12 & 10 כ הקבו!אמא של עפרה עזבה את 

: אבא של עצוב ת שושניספור של משפחעדשי� כדי להיות קרובה לעופרה שהיתה בתה היחידה. ה

, האמא עזבה את הקבו!.  עופרה . בעקבות זאתמת בנסיבות טרגיות , שהיה מאד אהוד בקבו!,עופרה

א" פע� לא היה לה ספק, שזה ביתה ואי� בלתו. עופרה בהמש   נישאה לב� נשארה לבד, כבת הקבו! ו

נשר שלמד בגניגר כ"ילד חו!". היתה אחת מהמסורות ביותר לקיבו! וה� הקימו דור המש  לתפארת 

  שהפ  לשבט גדול  מוכשר ויפה.

  שיתו+ הנוער בקליטת העליה  10�2

קסמי�, באו מאירופה ניצולי המחנות ובאו ג� מרבד ה –הייתה עליה המונית: באו מתימ�  1949בשנת 

. מדינות אחרותמבאו מבולגריה, רומניה , החלה עליה המונית מלוב ועיראק ומקפריסי�. העצורי� 

ערבי� נטשו שה ,נטושי�הבבתי� את העולי� . בתחילה שיכנו 1950&הייתה "הצפה" ממש שעוד גברה ב

ות. המעברה י�. אחרי שה� התמלאו בנו מעבראחר ומישובי�יפו מירושלי� חיפה, מ בבריחת� , 

היה לנסות פעילויות  ,עדשי�. אחד הצעדי� החינוכיי� שהתחייבו& בתלהקרובה ביותר אלינו הייתה 

חלק גדול מהעולי� שבאו היו אנאלפביתי� והיה צרי  ללמד  לבוגרי�. מד עבריתילצעירי� ול ותצופי

לא קבלו אותנו, כי לעתי� קרובות התמסר לעני� זה. העולי� ל התבקשנו. קרוא וכתוב אות� מהתחלה
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או  רבי� מה� לא הופיעו לשיעורי� נערי�.ילמדו אות� , שהייתה זו פחיתות כבוד לאנשי� מבוגרי�

  שלא הכינו את שעורי הבית. 

כי תחומי ההתענינות שלה� אבל לא הייתה "כימיה" יחסית, הצלחה הייתה יותר גדולה הע� הצעירי� 

. הייתה תנועה ו רחוקי� ממה שניסינו להקנות לה�. היו לא מעט משפחות ששינו את מקו� המגורי�הי

בי� המעברות כי אנשי� חפשו קרובי� ומכרי� מחו! למעברה שלה�. לפעמי� ה� התחלפו ועברו וזה 

ככל שחל" הזמ�, מספר העולי�  .. בכל זאת המאמצי� האלה יצרו קשר כלשהושלנו הקשה על העבודה

יצרו חוסר בטחו� כלכלי  וטרוניות העולי� כלפי המדינה  והאבטלהגדל והבעיות גדלו. ג� מצב הצנע 

הלכו. ה� ראו את הותיקי� חיי� לכאורה בבתי� מסודרי�, לבושי� ו וכלפי התושבי� הותיקי� גברו

תקופה  כיאות וה� עצמ� היו חסרי כל: ללא הכנסה ובלי יכולת לעשות משהו מועיל בחיי�. זו הייתה

  קשה. 

היה חבר כנסת ממפא"י, ש ,חבר קבו!  גבעת ברנר או קבו! אחר, 1951בסו" מתחי� אלה הביאו לכ  ש

י דור של צעירי�, יוצאי ארצות המזרח, שידעו לדבר ע� "העלה את הרעיו� לחנ  במפא ,ב� אשר ששמו

רוטקציות" וסדור למפלגה, לא רק דר  ה"פו לאוירה החלוצית  העולי� החדשי� וינסו לקרב אות�

עבודה ושכו�, אלא ג� דר  האידיאולוגיה הציונית והסוציאליסטית. הוא קבל חוות דעת טובות כנראה 

על הכתה המקובצת של בני הקבוצי� ובתוכה על שני האחי� חסו� מגניגר והוא רצה לבקש שידחו את 

. הוא בא אלינו לגניגר, השירות הצבאי שלנו בשנה שנתיי� ושנל  לקורס מנהיגי� צעירי� בבית ברל

אנחנו  !לא"ניסה לדבר על ליבנו ושיבח אותנו ואת היכולות שלנו, אבל אנחנו אכזבנו אותו ואמרנו: 

 ?"מה תרצו לעשות אחרי הצבא". הוא שאל: ". רוצי� להיות חיילי� פשוטי�לצה"לרוצי� להתגייס 

וד לא החלטתי אבל אני נוטה אחת מ� השתיי�: ללכת לקבו! צעיר או להשתלב בגניגר, ע"אמרתי: 

  . אחרי כמה זמ� הוא ויתר כי לא הצליח לגייס אנשי� למשימה."לקבו! צעיר

  

  המקובצת י"ב כתה . 11

המקובצת הייתה מיועדת להעשרה בתחומי� שוני�, שלא נילמדו בבתי הספר בקבוצי�. היו  י"ב כתה

  כפר גלעדי, עי� חרוד וגבע.ממשמר השרו�, מגניגר, י� ממספר קבוצי�: נערות ונער 60בה 

החלק הראשו� היה בפנסיו�  .מוסדות השכלה מתקדמי� 3 &התנהלו בוהלימודי� היו בשלושה חלקי�  

פרופ'  מלמט, שלימד על תקופת האבות  אורני� בירושלי�, ש� הביאו לנו מטובי המורי� כמו:

מומחה  & פרופ' תשבי וס",לימדה את סיפורי י חמה ליבובי!נ וההיסטוריה העתיקה של אר! ישראל,

המזרחני� הידועי� בעול� אחד  &�יויטגשלמה דוד  לקבלה ותורת הנסתר על שבתאי צבי והמשיחיות,

על  מומחה להיסטוריה כללית, לימי� מנכ"ל משרד החינו , &על החקיקה המקראית, פרופסור זיו 

של ע� ישראל, ד"ר המהפכה האמריקאית, פרופ' ספראי מומחה לתקופת בית שני ולהיסטוריה 

"שמנה וסלתה" של האוניברסיטה מ עברית ועוד רבי� וטובי� אחרי�, לספרותאורינובסקי, מומחה 

ללא שיעורי בית. היתה בלימוד זה  ,שעות ביו� 10&חדשי� כ 3בצורה מרוכזת במש  . למדנו העברית

בשיטת לימוד  נסינוהת הרחבת אופקי�, יותר ממה שיכלנו לצפות משנה שלמה  של לימודי� רגילי�.

אחרת, שלא שמה דגש על שינו� אלא על בירור שאלות, הסתכלות על דברי� בצורה סקרנית וביקורתית. 

לימודי� אלה  כשהתבקשנו בסו" להציג משהו בעבודה עצמית זה היה ללא דמיו� למה שעשינו בקבו!.

  תרמו לגיבוש דרכי החשיבה ולרצו� להמשי  ללמוד ולהרחיב את האופקי�. 
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ש� לימד אותנו פרופ' ישעיהו  .חדשי� במדרשת רופי� (היו� מכללת רופי�) 3ג� כ� נמש   ,החלק השני

שלימי� קבל את פרס ישראל,  לימד על הביולוגיה של  ,פרופ' דב קולרביולוגיה וחילו" חומרי�,  ליבובי!

מלחמה  &גדעו� כה�  כימיה אורגאנית, מר כפולר ממקוה ישראל לימד חקלאות, &פרופ' ב� חיי� , הצמח

�היו שונות  הגישה ושיטות הלימוד תורת הקרקע . &בעשבי� רעי� ובמזיקי� , פרופ' יוסי נוי מהטכניו

למשל פרופ' ליבובי!, שלימד ביולוגיה, מצא דר   .אפקי� חדשי�ממה שהכרנו. ה�  פתחו בפנינו לגמרי 

י, ממנו קרא לנו באחד השעורי�. זה ספר הכוזרבי� לקשר בי� החומר על פעילות הלב ומחזור הד�, ל

חק נגדנו י, ישעיהו ליבובי! ש. בהפסקות לעתי� נשברו המחיצות ע� המרצי�היה משהו שהרשי� אותנו

: בי� הבני� לבנות הבדל בתחומי ההתענינות הרגשתי ש� פעמי� מספר. צח אותוינ מאתנושחמט, ואחד 

העמקנו הכל כי למדנו הרבה דברי� חדשי�, וג�  הבנות לא התענינו במה שלימדו ש�. אותי עני� מרבית

   מקוד�. בדברי� שלמדנו

שיתופית, התנועה השבועות על תנועת העבודה, על  6החלק השלישי היה בבית ברל היה ש� קורס של 

. דבר היה מוצא את דרכו החוצה לויכשכל מי וזה היה משעמ� מאד  על סוציאליז�, על קואופרציה.

 ביניה� צטרפו אלינו  ש� צעירי�  מתל יוס" ומעי� חרודאנשי� לא מעוניני�. ה כזה אי אפשר ללמד א�

  . 101יחידת אנשי כמאיר הר ציו� ועוד רבי� שלימי� קבלו פרסו� 

 ,�במהל  ול� התגייסו. היו כאלה שאפילו כבסופו של דבר הכתה המקובצת נסתיימה ומיד לאחר מכ

   היה מוקד�.גיוס� א, כי תארי  הלימודי� בכתה המקובצת התגייסו לצב תקופת 

 . לדעתי הקואופרציהלשיתו" המוחלט אמיתילא שכנעו שיש בסיס תאורטי בבית ברל אותי הלימודי� 

והאגואיז� הוא  מטבעוהוא אגואיסט , ש, מנוגדת לאופי האד�השוויונית, כפי שנתפשה אז בקיבוצי�

את האגואיז� כדי לאפשר שיתו". לכ� אני חושב שתנועה  ולרס�שמניע אותו. צרי  לנסות לרכ  

, הוא לא עצמילזה מתו  שכנוע  מגיעשיתופית של דור שני, שלישי ורביעי היא פרובלמטית. ב� אד� 

  .זו המציאות שחיינו אותה &נולד ע� זה. זה מה שראינו בקבו!

צורת חיי� מתאימה לחברה ה זו אינאני עד היו� חושב שאי� דבר יותר צודק מאשר חיי קבו!. אבל  

 היהאנשי� שמחפשי� "להסתדר". ג� בקבו!  –ניקי�" &"צל"ל יותר מדישאיננה אליטיסטית ושיש בה 

אנשי�, בצורה  . ראינו, אבל צרי  לעשות אות� לעשות יש דברי� שאיש לא רוצה לא מעט ניצול לרעה.

כל עוד  , א לא קיי�למעשה לט צדק מוחלכ� שיטתית, השתמטו מכל תפקיד ואחרי�, שנשאו בעול. 

אינו מטריד ולכ�  אי השויו� הקט� חומרי הפער ה, פקת ותחושה של שויו�מסכלכלית רמה  נשמרת

כשהגיעו השילומי� מגרמניה, נוצרו פערי� משמעותיי� בי� חברי� . את חברי הקבו! הטריד שרווח, לא 

פק בהצדקת המש  קיומה של באותו קבו!, שערערו את תחושת השויו� וחברי� החלו להטיל ס

  המסגרת השוויונית בצורתה הבלתי מתפשרת.

היתה בנות לש� השתתפות בקורס אחיות מוסמכות .  8למיטב ידיעתי, במהל  הכתה המקובצת עזבו  

עד אז,  מוסמכות. אחיות לתואר של  למודומטעמו ל במסגרת של הקבו! הלכו לקורס פע� ראשונה שזו 

רב וידע  אחות מעשית. היה לה נסיו�  בעלת הכשרה של הייתהששל הקבו!  "חובשתהיתה " בגניגר,

  "רופאת הכפר" אבל לא הייתה לה שו� הסמכה. מעי� , היא עבדה ע� רופאי� והיתה ניכר

, שהיה יוצא גרמניה, 24ב�  , של בחור ניצול שואה1949&למזלנו היינו בריאי�. זכור לי מקרה מעציב ב

 ש� עבודות כפיה קשות מאד. הוא בא לגניגר ע� קבוצה של יוצאי גרמניהואלד ועבד ובמחנה בוכנ

שסבלה את התופת וחלק לא התאושש ממנה כלל. אחד מהקבוצה התאבד ושני מת מאנורקסיה ,הגו" 
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עבד כמסגר וא� יהודיה או להיפ  ,  גרמניה ב� להוראותו בחור שהיה . שלו לא יכול היה להסתגל לאוכל

כנראה  ולו פריחה וגרד בעור. החובשת אמרה שאי� מה לדאוג, שזאצ ההתחיל והיה מומחה לריתו .

היא אבל מאד עי", הוא יש� טוב ו אינואלרגיה מהריתו . היא נתנה לו משחה להרגעה. הוא אמר ש

אמרה שזה רגיל כי החיי� שלנו קשי�. אחרי שבועיי� הפריחה התפשטה על כל גופו עמדה על שלה ו

כל מיני ל התפשטה הפריחה וג� כי בשל חולשה ל לזוזויכהיה בסו" הוא לא והמריחה לא השפיעה. 

מצאו שיש לו לוקמיה בשלב סופני. זה היה נורא. אילו ומפרקי� וקפלי� בגו". לקחו אותו לבית חולי� 

אפשר לעשות יותר, א� כי בתקופה ההיא לא ידעו  עוד שהיה יתכ�תפשו את זה כמה חדשי� קוד�, 

אליו נוסעי� היו  שני אנשי�  מדי פע�דבר היחידי שידעו לעשות זה ערויי ד�, אז לטפל בלוקמיה. ה

   לאחר זמ� קצר יחסית. הוא נפטרולתרו� לו ד�, אבל זה לא עזר  לבית החולי�

    

  ) 1952הגיוס לצבא ( . 12 

לנו להעלות על הדעת. היינו קבוצה של ארבעה בחורי� ובחורה והגיוס לצבא היה שונה ממה שיכ

�� הביאו ", צביקה שמואלי ודליה ויידלר. במקו� לבקו(קלפהול!) מגניגר: אני, נת� אחי, משה עציו

 אותנו ואביב וש� הסבירו לנו מה אנו אמורי� לעשות. פגש&אותנו ישירות למרת" ברח' דוד המל  בתל

היה מי  רפי אית�, שהיה אז ראש ה"פרויקט", השני בש�שנודע לימי� : האחד, מי אנשי� שלושה ש�

יו� הוא איש כ &אברו�, והשלישי  &אברה� שלו�  – 300והסתב  אח"כ בפרשת קו  שב"כראש ה שהיה

נחיק נבות מהרצליה. הסבירו לנו שנעבור הדרכה וקורס לטפול בגורמי� שמסכני� את  –עסקי� פרטי 

פקח אישית על פי יוזמתו של ב� גוריו�, אשר ינאמר  לנו שהפרויקט הוא על  זה עתה. שקמה ,המדינה

גניגר. יותר  –מישוב אחד   כולנווהוא נות� את החסות המלאה לפעילות במסגרת שהוקצתה לנו.  תופעול

עדשי�, נהלל וכפר יהושע, כול� אנשי ההתישבות העובדת, פרט &אנשי� ג� מתל היומאוחר נודע ש

עולי� חדשי�,  &אנשי�לכמה אנשי� שנלקחו מתו  השב"כ כאנשי סגל. הוסבר לנו שיצורפו אלינו שני 

שלנו לא היה לגמרי ברור: היו לנו פנקסי של"ת (שירות ללא  מעמדשלנו. ה מעמדשה� פחות או יותר ב

ראש אג" המינהלה של השב"כ, זאב, שאליו יכלנו לפנות בעניני�  &תשלו�) ופנקסי חייל, וכתובת אחת

  שהמפקדי� של החוליה שלנו לא יכלו להסדיר. 

שהעברית שלו  אריה, ד בהשכלתו מרומניה,"עו ,אד� אינטליגנטי ,אחדה� היו: שני האנשי� הנוספי

שניה� א" פע�  .בהמש פר וסיאברו� ועליו היה  השני היה אד� מתוחכ�, אמי�, שמו הייתה חלשה. 

  לא אמרו את שמות משפחותיה�.

ע"י ראש בטחו� מדינת ישראל, לפי משימות שיקבעו מע� ל פעילותהגדרת התפקיד שלנו הייתה: 

של המדינה מכל הבחינות והיה המוציא והמביא בכל דבר  "אבא"הממשלה ב� גוריו�. ב� גוריו� היה ה

�היינו סמוכי� ובטוחי� שא� אנחנו כפופי�, דר  מערכת כלשהי להנחיות של ב� גוריו�, כל  .ועני

לא הייתה שו�  שנעשה, נעשה לאחר שיקול דעת ולצרכי� מחויבי מציאות. כ  שמבחינת הנכונות שלנו

  מניעה.

 לולי�התחומי� שבה� עסקנו היו: מעקב אחרי פעילויות לא חוקיות של גורמי� שוני� בישראל, הע

  ריגול נגדי.ולפגוע בבטחו� המדינה, 
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התחלנו בקורס שכלל: ביצוע מעקבי�, צילו� חו! וצילו� סודי, באמצעות עזרי� שוני� וצילו� 

  ש באקדחי�. מסמכי� בעזרת מכונות מיוחדות, שימו

 הניח ,האמו� באקדחי�כדי : תו  נת� בהקשר זה אני חייב לספר על מקרה, שבו הצלתי את חייו של אחי

לצור  ההדגמות. לידי ישב הוא, אקדח לכל אחד מאתנו ואחד לשימושו  –אקדחי� 6על השולח� לפנינו 

אחד  ,אחראית . בניגוד לכל ההסברי� והאזהרות, הוא לקח בצורה לא)קלפהול!עציו� ( משה

"השתגעת?!" ונתתי לו מכה אדירה ביד  :תי לוצעקה של אחי ורצה לירות. קוהצמיד לר ,מהאקדחי�

בכיוו� למטה ופתאו� נפלטה יריה שעשתה חור בריצפה. כול� נהיו לבני� יותר מהסיד שעל הקירות. 

גוריו�, בא אלינו  שלימי� היה מחוטפי אייכמ� והיה שומר ראש של ב�יוס" שיינר, הסתבר שהמדרי , 

�הניח את האקדח האישי שלו, על השולח� מבלי  ,מהעבודה שלו, שבה חייב היה ללכת ע� אקדח טעו

  . זה היה יכל להגמר באסו�. י�זה ושפרק אותו ומשה לקח אותו במקו� את אקדחי האמוני�, שהי

 מצאנו לעצמנושעד  שבועיי�כ עברוכל זה היה באותו מרת", אליו הביאו אותנו ובו גרנו בהתחלה. 

: אני גרתי ע� צביקה שמואלי אצל משפחה ביד אליהו ואחי גר ע� אצל משפחות חדרי�ב מקו� לגור,

. כ  עברנו את כל האמוני� שתארתי, בעקבותיה� לא רחוק משפת הי� בת"א משה עציו� ברח' גאולה

מהאמו� שלנו: היינו פתאו� מצאנו את עצמנו בקבו! ע� מצלמות. צילמנו בלי סו" כי זה היה חלק 

צריכי� ללמוד לצל� לפתח ולהדפיס את התמונות. א" אחד בקבו! לא הבי� מני� פתאו� יש לנו 

אנשי� התחילו לחשוד ש"יש משהו", כי היינו היחידי� שבאנו בלי מדי�. אנחנו  .מצלמות ולאיזה צור 

יש לא ידע מה אנחנו עושי�, וא "לא" או "כ�"אמרנו ענינו על שאלות על מהות עבודתינו לא מעול� לא 

אפילו האחיות שלנו לא ידעו. אסור היה לומר את המילי� "שירות בטחו� כללי". קורס ההכשרה 

הקורס עשינו עבודה ממשית של מעקב אחרי  במהל  .שבועות או חודש 3& הראשוני שלנו, נמש  כ

פעלו בגלוי נגדה, בניגוד , שהיו באותו זמ� עוייני� את ישראל ו� ממזרח אירופהידיפלומטיגורמי� 

לא רחוק מאתנו,  אביב.&בתלברח' דוד המל  בסיסנו היה, כאמור, . לכללי� הדיפלומטיי� המקובלי�

אביב. הייתה זו פגיעה קשה במדינת ישראל, שהיו &בתל וסלובקיתצ'כהשגרירות הפצצה לחצר נזרקה 

  .בניתוק יחסי� והחלישראל  ביקר בחריפות אתכי כל הגוש המזרחי  קשותלה השלכות 

אנחנו חפשנו מי עמד מאחורי  .מלכיאל גרינולד שנתבע על ידי ,זמ� מה אחרי כ� התחיל משפט קסטנר

. והכספי� לניהול משפט שנראה על פניו מסוב  ומסוע" שיג את האינפורמציההגרינולד ומאי� הוא 

,�לדמות  הקריקטורה  שדמותו התאימהמתוחכ�,  הטיפוס הזה, מלכיאל גרינולד, נראה איש לא אמי

תמימה או עויינת של מר  הייתה כוונתו הא� עד היו� אני לא יודע  ."שטירמר"של היהודי שהיה מוצג ב

ולביקורת שלו על  אי אפשר לומר שלא היה בסיס עובדתי לטעוני� שלו  .ומה היה המניע שלוגרינוולד 

היה  עשה". כדי לברר את האמת,יתכ� ג� שזוהי "חכמה לאחר מאבל  המוסדות הציוניי� בהונגריה,

גורמי אופוזיציה צרי  לבדוק מי העדי� שהביא, מה הרקע ומה העבר שלה� וא� יש לה� קשרי� ע� 

היה לו קשר הדוק ע� גורמי חו!. באותו זמ� קסטנר היה חלק מהממסד השלטוני בישראל. או ע� 

 �המסחר א היה דובר של משרד בזמ� המשפט הו הוא היה זמ� מה עורכו."אויקלט", בהונגרית העתו

מוסדות הציוניי� באחריות לשואה של יהודי ערב את היחס וללהמשפט נראה כנסיו� . והתעשיה

י ואחד הצנחני� "יואל פלגי, שהיה מראשי מפאג� בי� השאר היה מעורב, באותה פרשה, הונגריה. 

 שקומ� ,שלמדתי מפרשה זווכ� נציג הסוכנות בקושטא. העסק היה מסוב . הדבר  ששרדו י�נודעה

 סאטמרג� הרבי מ והי י� נוסעי הרכבת, שניצלו מהשואה בהונגריה בתיווכו של קסטנר,שבהיה  ,אותי

 .שהצילו אותו י�,הציונושל המושבעי� של מדינת ישראל  �אויביהאחד ונותר ופמלייתו, שהיה 
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החמורי� שהשופט אמר עליו.  של השופט בנימי� הלוי במשפט הנ"ל, והדברי�  בעקבות פסק הדי� הקשה

  ש"מכר נשמתו לשט�" הוא נרצח מבלי שרשויות הבטחו� ידעו משהו על ההתארגנות לרוצחו.

לישראלי� היה ח ו"קצת יותר מאוחר הייתה פרשה אחרת: במדינת ישראל היה מחסור חמור במט

ניסתו לאר!. אסור להחזיק מט"ח. מי שהביא מט"ח מחו"ל, היה חייב להמירו למטבע ישראלי ע� כ

לתפוש היה, בי� השאר, ל. תפקיד המכס "חומח ט"סכומי� גדולי� של מרבי� נתפשו בהברחת חרדי� 

המערכת שסוחרת בדולרי�.  אסו" מידע עלכדי ל ,המכס לא היה בנוי לבצע חקירות , אבלאת ההברחות

לראות מי האנשי�  ג כדי"שהייתי בנתב ,מקרה זכור לימי עמד מאחורי ההברחות האלה.  נסינו לגלות 

לקחו אותו לחפוש גופני, על סמ  ש חרדי שסיעתו תמכה בממשלה אז,שחפשו אצל�. היה חבר כנסת 

זוכר  . אינניאל" דולר, כשבמדינת ישראל לא ראו דולר 30מידע מוקד�, ומצאו שהוא הבריח על גופו 

ע  אותי על ממצאי ומי מעורב, היה צרי  ליד לדעת מה שאלושאוכל . כדי כיצד נסתיימה הפרשה

בשקט ולא  עני�לפועל כי הוא הזמי� עורכי די� והעדיפו לסגור את ה הלא יצאהחקירה . החקירה שלו

   לעשות מזה משבר ממשלתי.

. לצור  זה היה הכרח תעודות מזויפות מכל מיני סוגי�ב להבחי�דבר אחר שהיינו אמורי� ללמוד היה 

להכיר את כל סוגי המסמכי� והחותמות ששמשו את הגורמי� השוני� שהוטבעו בדרכוני� של אלה 

ארצות העול�. אנחנו דרכ� עברו זרי� רבי� בי� ישראל ל, מעברי�מספר היו שעברו במעברי הגבול. 

ראש היו מעברי� ג� ב .בירושלי� במעבר מנדלבאו�ו , שנקרא אז "נמל התעופה לוד"בנתב"גהתענינו 

שלחו למעבר מנדלבאו� כדי לצל� את כל החותמות  יאות , שנפתחו לפי הצור .ניצנהבהניקרה ו

פעמי� רבות היו אלה דרכוני� של אנשי כמורה, של תיירי�, של אנשי צבא  .והתעודות של העוברי�

 .�סמכי� של בעלי אזרחות של לא צילמנו מוכו'. כל העוברי� והנכנסי� למדינה היו צריכי� להציג דרכו

   .של צילו� מסמכי�משעממת מאד, זו הייתה עבודה טכנית  מדינות ידידותיות.

נוצרה סיטואציה מאד מסוכנת לישראל, , 1952&ת סלאנסקי ומשפטו של מרדכי אור� בכשהתחילה פרש

ריאל אהוד אב &, דיפלומטי� ישראלי�ה, באמצעות רוסיוסלובקיהצ'כ ההאשימ ,כי בפע� הראשונה

בפועל תי יוע! כשהייורפי ב� שלו�, שניה� ממוצא צ'כי. לימי�, רפי ב� שלו� היה לידיד אישי שלי, 

, כפי שיסופר בהמש , והוא הגיע בקמבודיה לראש מועצת הכתר ולראש מועצת מרכז הקואופרציה

  .כשגריר ישראל לש�

  

ר� היה חבר קבו! מזרע וחבר נסקי נוצר מצב מוזר: מצד אחד מרדכי אואכשהיה המשפט של אור� וסל

שלה. מצד שני, ובמפעל ההתישבות  יציונמצעה המ, שהייתה מפלגה ציונית ואיש לא פקפק ב"הנהלת מפ

מ באותה "התחילו להישמע קולות, שהבטוי הקיצוני ביותר שלה� היה אמירתו של משה סנה, מנהיג מפ

מעורבי� בחתרנות בצ'כיה ושאנחנו לא תקופה,  ש"יש דברי� בגו" כלומר, שיש דיפלומטי� ישראלי�, ה

המדינות הקומוניסטיות. למשה סנה  , כפי שהשמאל הישראלי כינה אתיכולי� ללכת נגד "עול� המחר"

מרדכי אור� ישב באותו זמ� בבית הסוהר בצ'כיה  בקבו! הארצי בשלב הראשו�.רבי� היו חסידי� 

ובמה לא הודה. זה הביא למשבר אידיאולוגי ונוהלו נגדו חקירות קשות ואיש לא ידע במה הוא "הודה" 

התקפה שיטתית על מוסדות השלטו� בישראל, מצד המפלגות  &חמור בקבו! הארצי ובעקבותיו 

י בישראל, ושל מפלגות קומוניסטיות במערב אירופה, שהיו מאד חזקות "הקומוניסטיות, כולל מק

הייתה מפלגה קומוניסטית  ,תחת שלטו� פרנקו ,באותה תקופה: בצרפת, באיטליה ואפילו בספרד
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להלח�  השמטרת "בהטענה הייתה שהציונות היא כלי חתרני של ארה חזקה, שהתנהלה במחתרת.

  במדינות ה"סוציאליסטיות".

באותו . במסגרת המאבק בה�, נתפש אצל� הרבה נשק .לישראלשל ערבי� בתקופה זו גברה ההסתננות 

שיש צור  בהגנה מרחבית, שבמסגרתה הישובי� תפישה הייתה הו לא סמכו על המדינה זמ� רבי�

, �דרוש נשק  ישובלכל  החקלאיי� צריכי� להיות מסוגלי� להג� על עצמ� זמ� מה, עד שצה"ל יגיע. לכ

שלל נשק , ללא רשות, וקציני� מהקבו! הארצי לקחושל קיבוצי� היה מידע שקציני בטחו�  להגנתו.

הריגול של המדינות הקומוניסטיות  של נסיונותשל אגירת נשק מחד ו. התופעה הזו שלה� לישובי�

לגבי כוונותיה�. לכ� חששות כבדי� עוררה אצל ב� גוריו� מאיד , באמצעות גורמי שמאל בישראל, 

 ,חבר אחד הקבוצי� בשרו� ד בצה"ל,. היה מג"מההנהגה של מפ"�תבקשנו לעקוב אחרי אישי� ה

מהפכה  נתברור א� זה מיועד להכהיה לקבו! שלו. לא  לעי�,מקכלי נשק, כולל  תהעברשנחשד ב

נחשד שהעביר מספר כלי  מבכירי מפ"�, אחר, .תפישת הבטחו� שרווחהשזה היה במסגרת או, בישראל 

סג�  הוטרדנו במיוחד מהגלוי, שעלינו לעקוב אחרי ינו כלו�. גילולא  עקבנו ג� אחריו נשק שלל לקיבוצו.

ג� הוא בלקיחת נשק שלל לקיבוצו. לימי� הוא נהיה הרמטכ"ל, שהוביל  דבשירות פעיל, שנחש אלו"

לניצחו� במלחמת יו� הכפורי�. בדיעבד, הסתבר שכל אגירת הנשק הנ"ל, היתה ירושה מתקופת 

השלטו� הבריטי, בה כל ישוב דאג לעצמו, ולא היה לה שו� קשר ולא כוונה לפגוע במדינה. הזהירות של 

חסידיו על מפלגה השתלטות הקו של סנה ומהפחד  שנגר� בשלמקובל,  לא ה מעשהב� גוריו� היית

באמונה שלמה שהרוסי�  . משה סנה האמי�ציונותאויבת הל בנסיו� להפו  אותה, ציונית חשובה

והקומוניז� עתידי� להשתלט על העול�. מאחר שאי� כח שיוכל לעמוד נגד�, הדר  היחידה לשרוד היא 

 �, כי רוב לחיסול המדינה היהודית והמפעל הציוני סבר שהדר  של סנה תוביללהשתלב בתוכ�. ב� גוריו

א חושב שסנה הפסיק לרגע להיות באמריקה ולא בגוש הקומוניסטי. אני ל היוהיהודי� ורוב הכס" 

לא  .ציוני באמונתו, אבל פעולותיו נראו כנסיו�, לחתור ובבוא העת, להפו  את האורינטציה של ישראל

וחז�, מותיקי הציונות החלוצית , מאיר יערי "�היה ברור מה תהיה העמדה האמיתית של מנהיגי מפ

ישבנו בחנות ברח' יהודה הלוי  הארצי. להאזי� לדיוני� הפנימיי� של ראשי הקיבו!הוטל עלינו ו

 פעול�. לא היו אז סוללות משוכללות כמו היו� שיכולות לדיוניהקשבנו לבאמצעות מכשיר האזנה ו

. על ח� מכשיר נגמרה, נכנסו שני בחורי� שלנו כדי להחלי" אות� וה� נתפשוהכשהסוללה של וחדשי�, 

אחרי כ� שחררו אות� מהר וה�  ו למשטרה.לאחר חקירה קצרה במשרדי הקיבו! הארצי, ה� הועבר

. , הארוע לא עורר עני� ציבוריזה היה בזמ� המכביה שהייתה אז בישראלהיות ש ל נעלמו.וכביכ

, שלחו אותנו יפנו אנשי סנהולא היה ברור לא�  "�בהזדמנות אחרת, אחרי שהיה כבר הפילוג במפ

בירושלי�. היו לנו  ו בחתרנות, להתכנסבמקומות שבה� נהגו גורמי� שנחשדהאזנה  יוהתקנו מכשיר

, הסתיימו פעולות מהסוג הזהה כלשידעו לפרו! לכל מקו� בלי להשאיר סימני�.  ,פורצי� מקצועיי�

מי שסבר אז שב� גוריו� פעל מתו   "פרנויה",  סוג של פרנויה. &יתרהייתה זו זהירות נראה ש. בלא כלו�

ת באבני� בעקבות שיחות בי� ב� גוריו� ואדנאואר (ראש ששנה קוד� לכ�, רגמו את הכנס כדאי שיזכור

, בגי� הוציא 1951/2&ממשלת גרמניה) על הסכ� השילומי�. היינו בירושלי� במסגרת הכתה המקובצת ב

 �את האנשי� לרחובות וההפגנות יצאו משליטה. ב� גוריו� צדק אז ולא בגי�. היו� אי� לי ספק שב� גוריו

  על חזו� וחכמה מדינית, שידע להחליט ולבצע כשצרי . היה מנהיג משכמו ומעלה, ב
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דברי� שעי� השמש לא יכולה הבי� שכי  סגר את היחידה שלנו. ב� גוריו�כש"עסק הביש" הסתב , 

, כשהיה חשש מהתפתחויות שליליותפתח לשחיתות והסתאבות. מבחינה זו כל הכבוד לב.ג,  ה�לשזו", 

  צרי  להיות גלוי ובמסגרת החוק.: הכל להפסיק. הוא אמרמתי  וידע הוא נקט באמצעי זהירות 

היו פרשיות נוספות, שטר� הגיע הזמ� לגלות. הפעולות שלנו, שחלק� תוארו לעיל, ונראות כיו� כבלתי  

ראויות, היו מוצדקות בתנאי� ששררו אז. חלק מתפקידו של כל שירות בטחו� בעול�, להשגיח שלא 

ברי� יבוצעו מעשי חתרנות, וכשה� מבוצעי�, לגרו� לתפישת האחראי�. היחידה שלנו עשתה כמה ד

שהיה בה� להרגיע את השלטו�, כ  שלא יזדקק לאמצעי� חמורי�, ומצד שני הבטיחה שהפעילות 

ההמנעות  יההמפלגתית, תשמר באפיקי� הדמוקרטיי� החוקיי�. אולי המקרה הבולט ביותר ה

מחקירה פלילית נגד אלה שלקחו נשק שלל ואגרו נשק, כי זה היה מקובל ולא היתה בכ  כוונה עוינת. 

  .הימי� הקפידו לעקור מנהג זה מ� השורש 6חמת במל

של מדינת ישראל, פורסמה ב"וואלה" כתבה על גילוי "סליקי�" נשכחי�  66&לקראת יו� העצמאות ה

עמל) של הקיבו! הארצי. נכתב ש� מפורשות כי הנשק שהתגלה בה� הוסלק על &בקיבו! "מסילות" (תל

ר בקיבוצי� נשק, למקרה שתהיה באר! מהפכה פי החלטה של גורמי� בקבו! הארצי על מנת לשמו

"אנטי פשיסטית", בסיוע המדינות הקומוניסטיות (מזרח אירופה ורוסיה הסוביטית). הדברי� נכתבו 

מחס� נשק  –מפי גורמי�, שהיו מעורי� בנושא זה בקיבו! הארצי. להל� ציטוט מאותו מאמר :"סליק ג' 

לשתי מטרות:...מלחמה בימי� ה"פשיסטי", שעלול למרוד סודי ביותר, ידוע ליודעי ח"� בלבד, שנועד 

בממלכה, או סיוע לכחות בריה"מ כשתגיע מלחמת המעמדות לשערינו, שלשיטת�, אי� ספק שהשעה 

תגיע. בקיבו! הארצי ג� לא שבעו נחת מהשלטו� המרכזי בראשות דוד ב� גוריו�, שפירק לה� את 

בטחו�, בעקבות השתתפות� בכינוס הארצי של יוצאי הפלמ"ח... וסילק רבי� מבניו מצה"ל ומערכת ה

  ).  2014במאי, 6הפלמ"ח, בעוד� נושאי� בתפקיד רשמי מטע� המדינה" ( ד� מג�, מערכת וואלה חדשות, 

מקרי� אחרי�, שהעצימו את ה"פרנויה" היו קשורי� בקבוצות בימי�. אחרי רגימת הכנסת על ידי 

מיו שהוא התחרט על זה עד יו� מותו, כי לא התכוו� לתוצאה מפגיני� שהוסתו ע"י מנח� בגי� (אני מא

  חמורה כזו, שהיתה עלולה להסתיי� באבד� חיי אד�  ובהרס הדמוקרטיה). 

דב שילנסקי, שלימי� נעשה יו'ר הכנסת, בא על אופניי� ע� פצצת דמה למשרד החו! בקריה,  1953 &ב

והשאיר שהכניס את הפצצה הוא נסקי שילהתברר ש ,חקירהכשנערכה ה אביב.&שהייתה עדיי� בתל

מ ע� גרמניה "להראות למי שמנהל מורצה אותה בתיק שלו. הוא טע� שלא התכוו� שזה יתפוצ!, אלא 

  יכולי� לקרות דברי� נוראי�. 

קשור בחשש להתארגנות בלתי חוקית של קבוצת אנשי ימי�, שנאמר עליה  שהיתה היה מקרה אחר 

האשמה שלא הוכחה. השתתפו  בקבוצה  & ה דברה על מלכות ישראל.הקבוצ בראשות ד"ר ישראל אלדד.

כמה אנשי�, שלימי� התפרסמו, ביניה� גאולה כה�, יעקב חירותי, ואחרי�. פרטי� מתוכה אגרו נשק, 

שהוטמ� במערה בירושלי� ונמצא באקראי על ידי נערי�. לא היה ברור הא� הדבורי� על "מלכות 

ריה, או שהיו ג� כוונות לחתרנות נגד מדינת ישראל, שהיו אמורות ישראל" היו רק לש� הכרת ההיסטו

 �היה תו  כדי ש ,הספור של אלטלנה , שכ�שיעברו למעשי� קשי� ,חששלהסתיע בנשק שנאגר. ב� גוריו

אילו היו מצליחי� להעביר את הנשק של אלטלינה . , היה טרי ונשמעו דבורי� על נקמהמלחמת השחרור

יותר מצבא אחד, שיקומו מיליציות ושישראל תהפ  למדינה  קומו בישראללאצ"ל, הייתה סכנה שי

  , שלא תוכל לעמוד נגד אויבי� חיצוניי�.פרועה
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חד הנסיונות הפחות אלאחר גילוי הנשק במערה כאמור, נעצרו מספר חברי� מקבוצת "מלכות ישראל". 

שלא  ואחרי�שרעבי ביניה� אחד בש�  נעימי� שחויתי היה במעקב אחרי חברי� מאותה קבוצה.

איש   .שנוי הקו המדיניאמצעי� אלימי� לללחו! ב היה חשש שהקבוצה תנסה שמעתי עליה� מקוד�.

  ? פחות דמוקרטיה? או לכיווני� אחרי�.י השלמה"לאיזה כיוו�: אהבי� לא 

יווני החשיבה שלו והרעיונות שכ ,ד במקצועו, היה אד� מאד נחוש ומוכשר"יעקב חירותי, שהיה עו 

או תא  ,היה אמור להקי� תאי�. הוא היה מכר� התימני�שרעבי . נראו מסוכני� סה ליש�ישהוא נ

  , שיפעל בבוא העת. באיזושהי הזדמנות עצרו אות� וא" אחד מה� לא דיבר. רדו�מחתרתי 

אמרו לי: "תראה חסו�, אי� ברירה, התפקיד של  להכנס לשבוע מעצר יחד את� ולנסות לשמוע מה ה� 

 יווצר מצב שלכ, לא הסכימו שחירותי, שרעבי ואני נהיה באותו תא כי אמרו ש"שבה יראש  ידברו".

ישבתי בתא  .ר במשטרת בית דג�מעצל הכניסו אותישניי� נגד אחד וה� יחסלו אותי א� ה� יחשדו בי. 

י ספרתי שאות על בוריו:ע� שרעבי והייתי אמור לדובב אותו על מה הוא יושב. למדתי את הספור שלי 

האלה מ"רוכשי הנשק" אבל, לרוע מזלי, אחד  ,עצרו על זה שניסיתי להבריח נשק כדי למכור ליהודי�

   .שהפיל אותי בפח ,כ"היה סוכ� שב

מאד סגור ,הוא אלי� עלול להיות הוא שלחירותי לא הכניסו א" אחד כי הוא היה גדול וחזק ואמרו 

. כל יו� האלהה לדבר בבית הסוהר על העניני� והוא לא יוציא הגה על מה שלא ירצה ואי� לו שו� סב

אלה שלא היה לה� מושג על מה האנשי� האלה יושבי�  :הייתי נקרא לחקירה. היו שני סוגי חוקרי�

צבי מלחי�   היה. אחד מה� כ"מהשב י� חוקר ולברר את הרקע ומה שקורה את�. הסוג האחר הי ישו

מקוד�, והייתי הול  להעביר קצת זמ� אתו, כדי לא  היטבהכיר אותי . הוא חוטפי אייכמ� בי� ,לימי� 

גרוע אפילו מהאוכל הצבאי  שהיה  ,להרגיש יותר מדי זרוק ואומלל, ע� האוכל של בית הסוהר

א� היו רמזי�, פליטות פה, באות� הזדמנויות, הייתי אמור לספר . למטה מכל ביקורתהיו שירותי� והש

  .את חברי לתא לשאול"תמימות" שאלות לשאול ולחבר לי ודיבור מתו  שינה, 

. מקוד� שבוע של�, זה היה בדיוק מה שהוא ספר לחוקרי� במש דבר הרבה וספר  שרעבילמרות ש

ואחרונה בקיצור זו הייתה פע� ראשונה  ."תא" ולא "תאי�"היה לו לא  ,הוא היה "דג רקק"הסתבר ש

. אני לא זוכר באיזה ש� "כת�לי "שאר לפחות לא הכניסו אותי בשמי כדי שלא י .שישבתי בבית סוהר

� עלי הבאותו זמ� הי .נכנסתי כי היו לי כל כ  הרבה זהויות שאולות, ג� כשהייתי במוסד לאחר מכ

. השיטה הייתה " שלי, אפילו מתו  שינההיסטוריה"שלי ואת כל ההחיי� הפיקטיבי ספור  את להכיר

שאני גר בתל אביב  ,הספור היה במעצר. לצור את הפיקציה בהתא�  לקחת גרעי� אמיתי ועליו להלביש

ב וידעתי את כל היט השכונה שגרו האחיות והדודי� שלי, כ  שהכרתי אתבמקו� בשכונת התקווה 

 כתות 10הפרטי� וכל מה שהיה ש�. כדי לא להסתב  ע� ספורי� על בתי ספר, ההשכלה שלי הייתה 

כל מיני דברי� כי שכני לתא לא ידע כלו� על  לספר על בית הספר יכלתיכי אני עולה חדש.  ,באליאנס

  אליאנס. ככה בוני� ספור.

כלומר:  ,תחו� אחר שבו עסקנו היה ריגול נגדי. ריגול נגדי אומר לחפש את המרגלי� שבאי� אלי  לרגל

  לרגל אחרי המרגלי� שבאי� לרגל אצלנו. 

ישראל בר היה טיפוס מאד המשימה הראשונה שקבלנו בהקשר זה הייתה לעקוב אחרי ישראל בר. 

שהיו�  (אני סבור גר ממש על שפת הירקו� ו בלי ילדי� ,י� משונה. הוא היה נשויימוזר, שניהל אורח ח

 והתהדר בעברישראל בר  היו עדיי� בתי� מעבר לירקו�.לא  העיר. אז זה היה קצה ).בני ד�זה רחוב 
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והיה מעורב ביעו! לב� גוריו�  רכות"כתב מאמרי� בבטאו� צה"ל "מע. הוא קולונל בצבא האוסטריכ

באוטובוס, בתחנת וחוברות היה קורא עתוני� ו . הוא א" פע� לא בזבז זמ� בטיולי�בנושאי� שוני� 

בדר  כלל עקבנו אוביקט נוח למעקב.  , אבלהיה איש משונההוא האוטובוס וג� כשהל  הוא קרא. 

עולה אתו לאוטובוס. הוא כל כ  התרגל  תנומאאחד  היה כשנסע באוטובוסאחריו ברכיבה על אופניי� ו

. כמכר ותיק שלו�ל ביר  אותוו , נת�, שיו� אחד התישב ליד אחיבוסלראות אותנו נוסעי� אתו באוטו

היו מודיעי� לנו ו בחו! בעיה, היינו עוזבי� אותו ומחכי� לנו כשהוא נסע לקריה, ש� עבד, לא הייתה

 :, הוא עשה את כל תרגילי ההתחמקות שלומדי� בספרי�אביב&תלבמתי הוא אמור לצאת. לעומת זאת 

היה הול  לבתי� ע� שתי כניסות, נכנס  ,בתו  החצרותבי� בתי� במעברי�  ,היה הול  בכניסות צרות

 קרה לפעמי�באחת ויוצא באחרת. במקרי� רבי� היינו יותר חכמי� כי הכרנו את התרגילי�, אבל 

דיפלומטי�  –יש לו מה להסתיר. הוא אכ� נפגש ע� גורמי� שאבדנו אותו. תרגילי ההתחמקות העידו ש

ל לטעו� תמיד שהפגישות היו והוא יכ .לדעת מה הייתה מטרת הפגישה לא יכולנוזרי�. אנחנו צילמנו. 

ל ובמסגרת תפקידו, אבל א� כ , למה הוא נזקק לתרגילי ההתחמקות? אילו הכל היה כשר הוא יכ

ברח' דיזנגו", שהיו מקומות מפגש  בקפה רוולאו  ,ברח' אלנביבקפה עטרה לשבת ע� הגור� הזר 

את האנשי� שאת� גורמי� שלנו זיהו . כנראה שהוא ג� העביר מסמכי�, אנחנו לא יודעי�. מקובלי�

  כ  הוא היה ל"גור� סיכו�".הוא נפגש. 

ההאזנה לאחר פרשת "מלכות ישראל", שהתבררה כ"פרנויה" יותר מסכנה ממשית, ולאחר גלוי מכשיר 

אצל חבר הכנסת משה סנה, הוחלט לפרק את היחידה ולצרפה כחלק אינטגרלי של השב"כ. צירופנו 

לשב"כ יצר קשיי קליטה בשב"כ וג� אצלנו. לא ידעו כיצד להפעיל אותנו. הציבו אותנו כתצפיתני�. 

ודה אנשי� שנחשדו בפעילות עוינת. העבאחרי ממקומות קבועי� , בשקט רב, התפקיד היה לעקוב

הייתה משעממת ומתסכלת וכלל לא ידענו את הרקע של האנשי� שעקבנו אחריה�. העבודה היתה כה 

לאחר זמ�  התאבד.משעממת ומתסכלת, שאחד מהחוליה שלנו, שהיה כנראה בעל רקע אישי בעייתי, 

  הבינו שאינטגרציה נכונה צריכה לכלול השתלבות מלאה בתחומי הפעילות של השב"כ. 

 מע�גל ליר ,לוי לוי ר� לזעזוע בקרב אנשינו, כשאחד מאלה שעבדנו את�, שמו היההיה מקרה, שג

מזרח אירופי�,  חשודי�בכל פע� שהייתה פעילות נגד הרגשנו שהעביר לה� הרבה מידע. הוא  .הפולני�

מתי נודע לכל כל פעולה, מי ידע, ב , מי השתת"בחנוואי אפשר היה לאתר אות�. לאחר ש נעלמוה� 

אכ� ריגל  הואשל המידע. לוי לוי הודה בחקירתו  ש תתפי�, נית� לזהות את מקור הדליפהאחד מהמש

ממדינה  היה יהודיהיה איש מ"שלנו", אלא  למע� הפולני�. הזעזוע של כול� היה עמוק, כי לא רק שהוא

שעלה לאר! אחרי מלחמת השחרור והשאיר אח שתשעי� וחמישה אחוזי� מיהודיה הושמדו. הוא ספר 

דר  לבדוק זאת. יתכ� שפעל כ  כי הרויח מה� כס". מי  לנו לא הייתה .טע� שסחטו אותוו לי�בפו

שעשה עבודה טובה.  ,איש מוכשר ומסור (עמה), שהפעיל אותנו באותה תקופה, היה עמנואל ספקטור

הוא היה חבר של אברו� (אברה� שלו�) ושל רפי אית�. חלק מהאנשי� שהיו אתנו השתתפו בחטיפת 

  .צבי מלחי� ואחרי� יוסקה שיינר, רפי אית�אברה� שלו� , מ�, למשל: אייכ

ו. עברנו כ, הפכנו להיות גלויי� במשרדי"לאחר שהיחידה שלנו השתלבה אינטגרלית ואורגנית בשב

במרת" בתל  המרכז שלנו היהאז  עדבדירה שכורה ליד שוק מחנה יהודה.  לירושלי� וגרנו כולנו יחד 

הקשר היה באמצעות  .כ"א" פע� למשרדי� של השב לא הגענוו לאחר זמ� לא רב),(שג� הוא נסגר  אביב

. סדיר צביקה שמואלי עזב כי לא התאי� לו. הוא רצה להיות חיילמגיוסנו, חדשי�  9& כבתו� אחרי�. 

ששמר על הקו בערבה. יו� אחד הוא בנח"ל, עשה קורס קציני� ונעשה קצי�  ,הוא התחיל טירונות
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אכלנו ואתו. הייתי חייל והצטרפתי לסיור. נסענו כמעט מעי� חצבה עד אילת  בקו לסיורהזמי� אותי 

על  העלהקומנדקר שלו  .לאזור רצועת עזה �כמויות אדירות של אבק. שבועיי� אחרי כ� העבירו אות

  נהרגו. בי� השאר הוא ספר על האלחוט�, שהתידדתי אתו בסיור עליואנשי� שהיו  מספרמוקש ו

לאחר שנפצע ואבד את רגליו שקבל ציו� לשבח על מעשה גבורה באותה תקרית: , בערבה את�כשנסעתי 

למות, הוא הפעיל את המשדר והודיע איפה ה� ומה קרה ולאחר מכ� עצ� את העיני� ומת. זו  עמדו

  מרמת ג�. חביב ונבו�הוא היה בחור  .הייתה גבורה לא רגילה

מחד גיסא,  יכולנו לקחת אנחת רווחה., 1953&ב רגני בשב"כבאופ� או והשתלבנוכשסיימנו עבודות אלה, 

י� והמצב התיצב מהרבה השירות התרחב מאד ומאיד , מדינת ישראל התחילה לקבל את השילומ

הציונית  מפ"�מיעוט מבוטל של תומכי� והתברר ש גרר אחריוהתפרקה מבפני�. סנה  בחינות: מפ"�

 הדמוקרטית,ות נכנסה יותר לתל� של הפוליטיקה אלא רסיסי� ממנה מתפרקי�. חיר ,לא מתפרקת

  . צד הציוני חלוצי (פאג"י)ב מיעוט מה� היה & , כמו שהיו אז נשארו ג� היו��בדרכ כוהמשי החרדי�

עד כולנו דרשנו ללכת לטירונות, כי לא עשינו  לכ�, עבורנו כלי מרכזי של הציונות החלוצית צה"ל היה 

עקרונית, אבל נדחתה, כ  שסו" הטירונות יתאי� לסו" תקופת . הדרישה שלנו התקבלה טירונותאז 

חודש לשחרור, אותו העבירה   . נותר לה, דליה קבלה שחרור מוקד�בשל הדחיות. השירות הצבאי שלנו

משה, נת� ואני, היינו באותה  –אנחנו  .במשרדי השב"כ, כי אמרו שלא יקבלו אותה לטירונות נשי�

להעלות קשה הייתה מפרכת ובתנאי� שו חדשי� 5.5ירונות נמשכה טה .נח"ל בטירת הכרמלבמחלקה 

: מניעת שינה, עונשי� של ריצות שו� דמיו� למה שיש היו�ללא על הדעת. הייתה התעללות באנשי�, 

עד להתמוטטות, הוצאת המיטה האישית וכל חפצי החייל למגרש המסדרי�, חפירת בורות בחצות 

. זו הייתה טראומה ממש, יגריות וכיו"ב , היו עונשי� רווחי�הלילה לצור  טקסי קבורה של בדלי ס

  . ולכידות של הקבוצה כולהובילה לגבוש השבסופו של דבר 

ובעלי  י� דיסלקטי�,נערמוסד חינוכי של הקבוצה הורכבה מיוצאי  אותנו להכשרה של תלמי יפה, צרפו

זו לא הייתה סבה שיעשו לה� ז אאנשי� מוזרי� ובעלי יכולות מוגבלות. אלה היו  צרכי� מיוחדי�.

י�, לא צורפו מוגבלאיזשהו ויתור או הנחה. אחרי זמ�, כשנסתיימה הטירונות, חלק מה�, היותר 

הכשרה של השומר הצעיר, הכשרת "רבדי�",  , במקומ� כעבור זמ� קצר,ליחידות האורגניות, והביאו

להחזקת הקו ברצועת עזה. ו רעב בתו� הטירונות ה�. מאנגליה חלק�ו הדרו� אמריקשרוב� היו מ

  . זה היה מדכא. בפעילות זו מה� נהרגו רבי�

היינו רעבי�. למזלנו, לנת�,  תמידאוכל. מספיק הלח! על החיילי� היה קשה ולא היה במהל  הטירונות 

 מהונגריה, שמו ניצול שואה . הוא היהבחור יוצא מגדר הרגיל ,משה ולי, היה סמל מחלקה מגניגר

עד כדי כ ,  . המצב היה קשהלאכולישראל ברו . בכל פע� שיצא מהבסיס, הוא דאג להביא לנו משהו 

לח� נתנו לנו ג� פע� לח�, כי מדי שלמרות שג� כס" לא היה לו, כי הוא היה חבר קיבו!, הוא קנה לנו 

א� אתה רוצה : "אמרו אז. נגוס בוופעמי� רבות הלח� היה קשה כאב� ואי אפשר היה ל בבסיס בקיצוב

כשנגמרה הטירונות, אפילו חופשת  ,חצי שנה וביו� האחרו�כלח� מהיו� תבוא בשבוע הבא". זה נמש  

ישר אותנו שחרור לא הייתה. שלחו אותנו להביא את המסמכי� מהשב"כ, שחררו אותנו והכניסו 

� תכופות ולפרקי . נקראנו לפעילויות שונות לעתי1955ליחידת המילואי� של השב"כ. זה היה בפברואר 

זמ�, שלא היו ידועי� לנו מראש. לא היה נוהל שמסדיר את נושא הקריאה למילואי�.  מצב זה הפריע 

  להשתלבותנו כחברי קיבו!.
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מצרית ובעקבותיה גברה חתרנות גורמי� עויני�,  &נחתמה עסקת הנשק הצ'כית 1955קי! בסו"  

ציגויות דיפלומטיות מזרח אירופיות. השב"כ בקש שהופעלו על ידי גופי המודיעי� של מצרי�, בסיוע נ

בכל דר  להחזיר אותנו לפעילות שוטפת מלאה, אלא שבינתיי� השתלבנו כחברי קיבו! ולקחנו על 

  .�יאזרחי� פרודוקטיבילהיות  נורצי .כל אחד בתחומו עצמנו אחריות,

י, שאבד את אמונו  הורגשה תסיסה בעול� הערב  צ'כית &לאחר חתימת עסקת הנשק הגדולה המצרית

פוסטר דאלס שר החו! שלו, והתרחקות מבריטניה שעדיי� החזיקה בבסיסי�  ו� ’באיזנהואר ובג

. �  צבאיי� בתעלת סוא! בעיראק ובירד

הלאומנות הערבית בראשות עבד אלנאצר שיתפה פעולה ע� החתרנות הקומוניסטית במדינות המזרח 

  מערבית. & התיכו�, שהיו בעלות נטיה פרו

מריגול גדל החשש  זו,תקופה מפני ההקצנה השמאלנית, שנראתה אנטי ציונית. ב  ההחרדבישראל גברה 

 , שהגדירו עצמ� לא ציוני� וחברו למק"י,אנשי סנההציונית לבי�  �לאחר הפירוד בי� מפ" .פני�

 בעשיה הציונית והפכועמוק  אלמנטי� שהיו מעורי� אות� שחששו  שהיתה מפלגה יהודית ערבית,

אודי אדיב ,לוי לוי,בנוסח ישראל בר אקטיביי�  פתאו� ללא ציוניי� קולניי�, יעשו מעשי� אנטי ציוני�

�שני האחרוני� (יותר מאוחר), שהיה גרמני ושנחשב מחסידי אומות העול�.  ופרופ' סיטה מהטכניו

  .אלא שהזרעי� לעתי� נובטי� לאט התגלו אומנ� מאוחר יותר,

בנוסח ה"עול� הזה" של אורי אבנרי וכד', שהשתתפו באופ� מלא במאבק ות גברה הקולניות של תנוע 

זה אינו חידוש של למע� הציונות ולמע� עצמאות ישראל ופתאו� תפשו כיוו� אנטי ישראלי מובהק. 

  . והתקבל הרוש�, שלה� עצמ� לא היה ברור לא� ה� חותרי� ולא� רוצי� להגיע.היו�, זה היה כבר אז

והיה  של גורמי� עויני� משת"פי�לפתע נהיו כ .באר! יותבשגרירויות מזרח אירופ דושעב ישראלי�היו  

רגיש, ע� מי ה� מתרועעי�  ישראלי לפקוח עי�, לראות מה קורה, איזו נגישות יש לה� לחומר ראוי

  .לא רצויות והא� יש לה� כוונות

פה לוד, עסקו ש� בד ב"בדק המטוסי�" שבנמל תעווהיה מקרה של אחד שהכרנו, שהתחבר ע� ע 

ומה היכולות של  בתקו� מטוסי�. עצ� העובדה שהתענינו בבדק מטוסי� כדי לדעת מה עושי� ש� 

א� עושי� ש� דברי� מעבר למה ותפתח יכול להולמה זה אותו "בדק" ליצר חלקי חילו" למטוסי� 

של פקיחת עי� וברור הא� לחשדות יש או אי�  אלהכאנחנו עסקנו בעיקר במשימות  כלפי חו!". נראהש

ולא יותר.  ידיעות אלה ה� קצות חוטי�  ות.ת מקבילומערכמתקבלי� משמות החשודי� היו בסיס. 

שדרכ�  אחרי�, כלי�ומ צבאי הממשל מה ,קיימתעדיי�  צנזורה, שאז הייתה קצות החוט הושגו מ

  התנקז החומר.

קבע נטיה כללית ראשונית, בסופו  ג� א� זהא שינה הרבה. הלאו� של האנשי� לכאלה,  רבי�במקרי� 

  של דבר "הכס" עשה את שלו".

עד לכתיבת מאז התקופה שאני מספר עליה וזו פע� ראשונה שאני מדבר על כ  בגלוי.  השנ 60&עברו כ

אנחנו  .ניחשואו . היו כאלה שחשדו, עסקנולא דברנו על השרות שלנו וג� לא איפה ובמה  שורות אלה,

   .אני לא מספרשג� היו� דברי�  לא אישרנו ולא הכחשנו. נותרו – לא דברנו
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  השחרור והחזרה לקבו'  .13

, חזרתי לקבו! וגויסתי ליחידת המילואי� של השב"כ. זה אומר 1955ע� שחרורי מהצבא בפברואר 

שכאשר לא היינו בשירות צבאי פעיל, נקראנו תמיד למשימות בשירות השב"כ, באותה מסגרת שבה 

שינתה את אופיה. היא לא הייתה יותר יחידה הקודמת שלנו  יחידה השירתנו בצבא בשירות פעיל. 

ת שכפופה ישירות לב� גוריו� (לרה"מ), אלא הייתה יחידה אורגנית מבצעית של השב"כ, שביצעה סודי

משימות בהתא� למה שהוטל עליה, לדוגמא: אחת החרדות הגדולות באותה תקופה הייתה מריגול 

 � הסנ'איסטי�, שהגדירו את עצמ� לא ציוני� &(אנשי סנה)פני� כי לאחר הפירוד בי� מפ"מ הציונית לבי

חשש שאלמנטי� שהיו מעורי� בעשיה הציונית והפכו פתאו� ללא ציוניי� ה תגברוחברו למק"י, ה

(יותר  אודי אדיב או פרופ' סיטה מהטכניו� ,ישראל בר קולניי�, ג� יעשו מעשי� אנטי ציוני� בנוסח

  מאוחר), שהיה גרמני ושנחשב מחסידי אומות העול�.

 שהוזכר לעיל (לוי לוי)– משל אותו מרגל לטובת הפולני�היו עדיי� הרבה דברי� אחרי�, ל 1955ב 

  היו ג� אחרי�. ,שהיה ביחידה שלנו ו

חלק מהחברי� וג� עשבי� שהפכה פתאו� עוינת את הרעיו� הציוני אצל  נוצר מצב של ציונות צרופה 

  במידת האפשר. מה� שוטי� וסוטי� והיה צרי  למנוע ולהגביל את הנזקי�

כל מיני תנועות בנוסח ה"עול� הזה" של אורי אבנרי וכד',  התפתח ג�לבאותה תקופה התחילו  

שהשתתפו באופ� מלא במאבק למע� הציונות ולמע� עצמאות ישראל ופתאו� תפשו כיוו� אנטי ישראלי 

מובהק. זה לא חידוש של היו�, זה היה כבר אז. והתקבל הרוש�, שלה� עצמ� לא היה ברור לא� ה� 

עובדי� ישראלי�  מספריע. אנחנו עסקנו בעיקר במשימות אלה. למשל היו חותרי� ולא� רוצי� להג

או להתנתק מעבודת�  משת"פי� פתע עמדו בפני דילמה להיותבשגרירויות מזרח אירופה באר!, של

. היה צרי  לפקוח עי�, לראות מה קורה, איזו נגישות יש לה� כאשר באר! מצב התעסוקה היה גרוע

. היה מקרה של אחד שהכרנו, זדו� רועעי� והא� יש לה� איזה שה� כוונותלחומר רגיש, ע� מי ה� מת

תקו� מטוסי�. עצ� בתחזוקה ו עסקו ש� (כיו� התעשיה האוירית), שהתחבר ע� מישהו שעבד ב"בדק"

א� עושי� ש� דברי� ההעובדה שהתענינו בבדק מטוסי� כדי לדעת מה עושי� ש� ולמה זה מתפתח, 

מוב� שהתחברות כזו יכולה להיות תמימה וללא שו� כונת ריגול אלא  .'וכו כלפי חו! נאמרמעבר למה ש

   שבמצב אז היה הכרח להיזהר.

שלא הכרנו. מוב� שהיו כאלה כי זה הכרח  ותת מקבילושמות החשודי� היו מגיעי� דר  מערכלעתי� 

ה החוט סוכני� בקרב גורמי חו! וזה בדר  כלל קצ י�שמפעילישנ� גופי�  קיומי במדינות רבות

  שמגלי�. 

 הצנזורה. היה ג� ממשל צבאי ועוד כל מיני כלי� שדרכ� התנקז החומר. תה הידר  נוספת שהיתה  אז  

על חלק� , ישראלבאר!. חלק� שת" פעולה ע�  "�עסקנו ג� בשני דברי� אחרי�: היו בזמנו משקיפי או

  כמוב� בצע כס".היה שלה�  מניע העקריפעולה ע� הצד השני, ה פושית אחרי�, ידענו

כא� הלאו� של האנשי� לא שינה הרבה. אולי הלאו� קבע נטיה כללית ראשונית, בסופו של דבר "הכס" 

  עשה את שלו". 

במעבר מנדלבאו� ובמעברי גבול אחרי�, בלוד ובכל מיני מקומות לא כל כ  אקזוטי�  ימי� רבי�ישבנו 

  ובתפקידי� לא מרשימי�.
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בעידודה ותמיכתה של  עסקת הנשק של מצרי� ע� צ'כיה חתימתחר לאהחששות והסכנות גברו מאוד 

ברור שמזרח אירופה תופשת באופ� מובהק קו אנטי ישראלי תוקפני והיא לא בוחלת  נהיה. בריה"מ

יותר בכיוו� של אנשי�  שלנו התרכזהבשו� צעד כדי לפעול אפילו להשמדת  מדינת ישראל. העבודה 

  .1957עד אמצע  1955 דברי� אלה מתיחסי� לפרק הזמ� שבי� נות. שקשורי� לשגריריות של אות� מדי

וכבעל נסיו� קוד� במטעי� התבקשתי להקי� מטע תפוחי�  1955במקביל ע� חזרתי לקיבו!, בראשית 

צעיר. קבלתי על עצמי את המשימה בהתלהבות של ממש .להיות אחראי  מא' על עסק שהצלחתו תהיה 

הדברי� הקובעי� היו מוכני� מראש : בחירת השטח , גודלו של   לתועלת הקיבו! כולו ! למעשה כל

המטע, בחירת הזני� ויתר האלמנטי� האמורי� להשפיע על הפיכתו להצלחה כלכלית במדינה שהיתה 

  רעבה לכל סוג של מזו� טרי.

חפירת גומות להשקיה  הנטיעה עצמה, חפירת בורות לנטיעה, &העבודות במטע צעיר מפרכות במיוחד

, יותר מאוחר בעזרת צינורות מתכת שעליה� ממטרות נמוכות  אות� מעבירי� מהמקו� המושקה ביד 

בבו! עד הברכי� למקומות היבשי�, מלחמה בעשבי� שוטי� במעדרי� , השגחה כנגד הופעת מחלות 

לפני הזריחה  בחמסי� ובקור, העבודות היו חייבות להתבצע ביו� ובלילה, ומזיקי� והטיפול בה� ועוד.

  אחרי השקיעה בדיקנות וללא קיצורי דר .ו

רבי� באו לראות ולהתרש�. זה נת� לי סיפוק רב עד  ההצלחה של המטע בשנותיו הראשונות היתה רבה.

  .1957שיצאתי לקורס  הכנה לגיוס למוסד במחנה אלנבי במחצית 

ע� הכלל על הרגשתי את עצמי חלק אינטגראלי מגניגר ותור� את כל מה שהיה אז ביכולתי לעשות למ

 מנת להחזיר משהו ממה שנעשה למעני כשהגעתי לש� כילד.

  

  חילופי נוער חקלאי בצרפת  .14

נבחרתי על ידי משרד החקלאות לייצג את ישראל  1955ביולי מספר חודשי� אחרי השחרור מהצבא , 

המשלחת שנבחרה כללה ארבעה צעירי� חברי קיבוצי�. הייתי  במסגרת חילופי נוער חקלאי ע� צרפת.

  �הצעיר והפחות מנוסה מביניה� (חברי המשלחת האחרי� היו: ראוב� ממרחביה, יונת� מרמת יוחנ

 ,באנית צי� "נגבה"למרסיי . יצאנו ששכחתי את שמושבעמק חפר,  מעברותקיבו! וקצי� משוחרר מ

וחלק ממנה הותא� להסעת כספינת מטע� , 1912 & טינה בנבנתה במספנות בבואנוס איירס בארגנש

הוסבו לאולמות  ממחסניהגרוטאה ממש. חלק  &שני� 43כ  שבמועד הפלגתנו היא היתה בת , נוסעי�

) מעורבי�, לעשרות גברי�, נשי�, תינוקות וילדי� יחד, בתנאי� מחפירי�:  DORMITORIESלינה (

אמצעות "ונטות" ענקיות שהרעישו במידה שלא נית� לנהל ורור היה בוהאולמות היו ללא חלונות, והא

אל הסיפו�. השרותי� היו מרוחקי� ומתחת  (המחסני�) שו� שיחה. ה� שאבו את האויר מה"אולמות"

לכל ביקורת. התאורה באולמות לא הספיקה לקריאה נינוחה. תנאי התברואה היו לקויי� עד כדי כ  

 מהפרעות במערכת העיכול. שלא נותר נוסע שלא סבל במהל  ההפלגה 

שעות, ללא  12&לנסיעה שנמשכה למעלה מ ,ברכבת לפריז /שינהקבלנו כרטיסי ישיבה ייבהגיענו למרס

 כס" ללא אוכל וללא הדרכה.
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מחו! בעיר ובודאי שלא  החיי�לא הכירו את , שהיינו כאמור, ארבעה בחורי� צעירי� חברי קיבוצי�

 ,ביולי, יו� החג הלאומי של הצרפתי� 14&סבירה. לפריז הגענו ב. הייתי היחיד, שדבר צרפתית לישראל

שהוא ג� יו� שבתו� כללי ושיא של היציאה לחופשות. הורו לנו להגיע לשגרירות אבל היא היתה סגורה 

איש  והשומר סרב לטפל בנו . לא היה לנו לא� ללכת. היינו עייפי�, רעבי�, חסרי כל אמצעי�. 

קט חילופי הנוער החקלאי ע� צרפת. הסתבר שהיה נתק בתקשורת בי� משרד בשגרירות לא ידע על פרוי

 �החקלאות באר! לשגרירותנו בפריז. ערכנו שביתת שבת בפתח השגרירות עד שהשומר התרצה לטלפ

 (מה לו ולחקלאות?).לממוני� עליו. נקבע שעוזר היוע! לעניני תרבות ידאג לנו 

מועדו�  ,Tabarinת, שקבלה מקרובי� דירת חדר מול הבחור ממעברות הכיר ברכבת צעירה ישראלי

, רובע מועדוני הלילה הנודעי� של פריז. הוא התקשר לוודא שהיא ש�, PIGALLE&לילה מפורס� ב

דוד בפריס, ששמח לארח אותו מספר ימי� והוא הל    אמר שלו� והל  אליה . ליונת� היתה כתובת של

ואני נשלחנו למספר לילות לאכסניה בבית יתומי� יהודי באחד מרובעי העיר עד תו�  ראוב�אליו. 

 חופשת החג וסו" השבוע שהיה צמוד אליו.

איש לא טרח לצייד אותנו ולו בפרנק אחד להוצאות נסיעה ואוכל עד לאחר החופשה. שמחנו שנמצאה 

, מה שכלל לא ידעה על בואי לפריזלנו לפחות קורת גג למספר ימי�. לי היתה כתובת של מכרה צעירה 

  .ג� שבאותו זמ� היא הייתה בחופשה באנגליה, לשיפור ידיעת השפה האנגלית

, כשקבוצה של צעירי� וצעירות יהודי�, תלמידי תיכו� מצרפת, 1951 סיפור ההיכרות איתה  החל בקי!

 ). 4&8באו לבקר בקיבו! גניגר (ר' פרק 

הסתבר שה� מבקשי� תשלו� מראש בפרנקי�, שווי ער  כשהגענו לאכסניה של בית היתומי�, 

לכשלושה דולר ללילה, כולל ארוחת בוקר. שלמתי שלושה דולר ללילה הראשו� בלבד כי היו לי פחות 

מששה דולר בסה"כ. אמרתי שיתרת הכס" דרושה לי לאוכל ולנסיעות. שכנעתי אות� שהיות 

ראוב� לא הסכי� להפרד  ר הלילות הנותרי�.והשגרירות סידרה את המקו� היא בודאי תשל� ג� עבו

מא" דולר, לכ� הוא ויתר על הסידור והחליט שיל  ל"ק�" של השומר הצעיר וש� ידאגו לו. נותרתי 

חסר ישע וקשרי�. קניתי במכולת בגט ע� גבינה ואכלתי. הבנתי שהכס" לא יספיק לי ג� לקנית  ,לבדי

למחרת אזרתי אומ!  ברז, שהיו מי נהר מזוהמי�. מי�. אציי� שהוזהרנו בשו� אופ� לא לשתות מי

 �& הצעירה. פגשתי את דודה ודודתה מתכונני� ליציאה לחופשה ב תימכר&והלכתי ברגל לכתובת של רג'י

DEAUVILLE –מנש. ה� ידעו עלי יותר ממה שספרתי על עצמי &עיר קיט מאוד נחשבת על גדת הלה

רי� מכלי ראשו� על ישראל, על צה"ל ועל הקיבוצי�. ה� לרג'י� ונראו שמחי� להכיר אותי ולשמוע סיפו

הזמינו אותי לארוחת צהרי� של מעדני� צרפתיי�, שהספיקה לי ג� כארוחת ערב. הבטחתי לה� 

שטר� צאתי למשימה למענה נשלחתי, אודיע את הכתובת ומספר הטלפו� של המקו� בו אהיה. ביו� 

ר, מעבר לדרוש לקנית בגט וכרטיס מטרו עד החופשה האחרו�, לא נותר לי אלא סכו� כס" זעי

  השגרירות. בשארית האמצעי� קניתי אגס ענק, שנת� בי אנרגיה עד למחרת היו�.

 אצל מר רואה 14�1

הגעתי ראשו� לשגרירות. עוזר היוע! לתרבות חיפש את הדר  הנוחה והמהירה ביותר  לאחר החופשה

רי� האזוריות על מנת שישבצו אותי ואת חברי תאחדויות האכהלהיפטר מכל אחד מאיתנו. הוא פנה ל
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הופנה לאזור אחר בצרפת, ללא שו� קשר למיומנותו וידיעותיו מאתנו בי� אנשיה�. כל אחד 

 ליד פריז. MARNEהחקלאיות. קבלתי סכו� כס" סמלי וכרטיס אוטובוס ליעד באזור  

האוטובוס הקרובה .  תחנת COURQUETAINEבכפר  .ROY  MRנשלחתי לבעל אחוזה בש� (רואה)

ללכת ברגל ולשאת את המזודה הכבדה  ה עלילכפר היתה במרחק של יותר משלושה ק"מ, שאות� הי

פיאודל מהדור היש�. בעונה כ נהגשלי. בכפר כול� נזהרו בכבודו של בעל האחוזה, כי הכירו את האיש, ש

י לחבורה של שכירי יו� הוא העסיק עשרות רבות מתושבי הכפר. הוא קבל אותי כפועל יומי וצר" אות

שוכנתי במחס� של זרעי תפוחי אדמה. המקו� היה  פולני� מבוגרי�, אנטישמי�, שונאי יהודי� בגלוי.

נרקבי� וצחנת� קשה  מה� האפלה מתחייבת מתהלי  הנבטת תפא"ד, שבו לא מעטה( אפל ומסריח

אכלתי בפינה במטבח  חותארורור, שרותי� או סידורי רחצה וללא מי� לשתיה. את הומנשוא), ללא או

, שתקנית ומסוגרת. היא לא שאלה לשמי, למוצאי 30ביתו. הוא נית� לי על ידי טבחית הבית, אשה כבת 

 �ולא שו� פרט הקשור אלי. במש  כל שהותי לא שמעתי ממנה מילה, מעבר לשאלה א� אני מעוני

  בי�.לאכול והודעה על מה שהיא הכינה. היא דברה בניב צרפתי שהתקשיתי לה

עשר עד שתי� עשרה שעות ביו�  בעבודות חריש ובעקירת תפוחי  ,מר רואה, העסיק אותי כטרקטוריסט

אדמה. הכלי היה טרקטור צרפתי ענק, שהנדסת אנוש בעיצובו היתה ממנו והלאה. למשל: לפני 

י ע" ,ההתנעה בבוקר היה עלי לחמ� ע� פרימוס מיוחד את אג� השמ� , לאחר מכ� להתניע בזהירות

שמיד ע� ההתנעה היתה עלולה לעו" או להסתובב  ,של ידית מיוחדת ("מנואלה") ,סיבוב בכוח רב

הוא התאי� לבעלי קומה גבוהה  &בכיוו� הפו  ולפגוע במי שנמצא בקרבתה. המצמד היה מרוחק וקשה

בהרבה משלי. ידית ההילוכי� היתה מוזרה ושונה ממה שהכרתי. אי הדיוק שלי בביצוע החריש או 

בעקירת תפוחי האדמה, בשל הקשיי� שלי בתפעול הטרקטור, היו נטולי חשיבות חקלאית או כלכלית, 

אבל ה� פגמו במראה השדה המעובד ועוררו בשל כ  את זעמו  של מר "רואה". הדבר העלה חיו  של 

  בהתרגשות אקסטטית ממש. שמחה לאיד בקרב העובדי�, שנהנו לראות את בעל הבית זוע� עלי

ימי� נתבקשתי לאסו" חבילות שחת כבדות בעגלות גדולות, יחד ע� ששה מהפועלי� הפולני�. באחד ה

אני כטרקטוריסט וה� כמעמיסי החבילות. לאחר מספר שעות עבודה בחו�, חרה לה� שה� מזיעי� 

על הטרקטור. ה� החלו להתגרות בקריאות אנטישמיות קיצוניות:  "נוחות"ועובדי� והיהודי יושב לו ב

". כל זה לא גר� לי"ברית המילה", "רצח האל על ידי היהודי�" "השליטה" שלה� בכספי� וכוכנגד 

לשו� תגובה מצידי. שניי� מה� שהיו על ערמת החבילות שעל העגלה, החלו להטיל את מימיה� על גג 

גדשה מעבר ליכולתי לשאת את המצב והטרקטור, עלי ועל הכסא שעליו ישבתי. הרגשתי שהסאה ה

שאליו נקלעתי. דוממתי את המנוע, ירדתי מהטרקטור והתחלתי ללכת לכיוו� הכפר במגמה המטופש 

לקחת את חפצי ולהתיצב בשגרירות בפריז. מר רואה הבחי� מרחוק שהטרקטור אינו בתנועה. הוא מהר 

אלי במכוניתו והורה לי לחזור מיד לעבודה. לשוא נסיתי לספר לו על התקרית ועל הקריאות 

הוא היה  .אמרתי לו שאי� לי יותר רצו� לעבוד אצלו ובודאי לא ע� חבורת הפועלי� הזו האנטישמיות.

אטו� לחלוטי�. השבתת הטרקטור והפועלי� בשל ההתעקשות שלי הביאה אותו לאובד� עשתונות גמור. 

הוא נת� לי סטירה מצלצלת על הלחי והאוז� ואני החזרתי לו במכת אגרו" חזקה בפני�, לתדהמת כל 

לי� שעמדו מסביב. המשכתי בדרכי בכיוו� הכפר. כעבור מספר דקות הוא השיג אותי במכוניתו, הפוע

  אצלו. שעבדתי עצר לידי, הושיט לי מעטפה ואמר שזהו שכרי לתקופת השבועי�
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לאחר התקרית המעציבה, אבל הכס" הועיל לי מאוד, כלשהי תמורה ללא צפיתי לשו� שכר ובודאי לא 

שזה  ,ושי היה מספיק לכרטיס אוטובוס לפריז. ע� הגיעי לפריז שכרתי בכס"כי נשאר לי סכו� שבק

חדר במלו� זול במיוחד, שנראה כארמו� בהשואה למחס� תפוחי האדמה אצל רואה.  ,עתה קבלתי

ספרתי על התקרית. השגרירות שלחה אותי מיד לרופא ולבדיקת שמיעה וג� והתקשרתי לשגרירות 

 ,מקרה שתהיה תלונה במשטרה. הרופא קבע שאכ� היו שטפי ד� קלי�ב ,לאיתור סימני� של הסטירה

שנותרו כסימ� של המכה, א  לא היתה פגיעה בשמיעה. התבקשתי לחזור למחרת על מנת לברר מה יעשו 

  איתי: הא� אחזור ארצה או שיסודר לי מקו� חלופי.

ודל כל יכול. לדעת� סיפרתי לרג'י� ולדודתה על שארע. ה� היו המומות מכ  שהחזרתי מכה לפיא

באזורי� הנ"ל כל הרשויות: המשטרה הז'נדרמריה ומערכת המשפט, מצויות עדיי� תחת השפעת 

ללא משפט וללא ביקור עו"ד, שהרי  ,התקופה הפיאודלית. יכולתי להעצר על אלימות לתקופה ממושכת

ר כל וכו'. בנסיבות כאלה, אמצעי שכנוע" ואני חס"אני צעיר והוא מבוגר, אני זר והוא מקומי, יש בידיו 

  זו היתה צרפת של אחרי מלחמת העול� השניה. לאמת אי� משקל.

תי את משמעות� של תקלות התקשורת בי� משרד החקלאות בישראל לבי� השגרירות וניבדר  הקשה הב

של וכ� אי הבנות ביסוד היוזמה ומשמעותה שבפריס. חלק הארי של התקלה היה בגלל אי הבנות 

לדאוג לנו, במיוחד של מי שארג� את שיבוצי אצל רואה. לא  י�אמור ושהי, בשגרירות בפריס האחראי�

 �היה לו שמ! מושג על מטרות חילופי הנוער החקלאי ועל אופ� ביצוע�. ג� מר רואה לא ידע ולא התעני

  מדוע שולחי� לו בחור מישראל כ"פועל שחור".

מהו מעמדי בחו"ל. המשימה אצלו היתה  אצל מר רואה הבהירה לי COURQUETAINE &השהות ב

בעיני כשלו� גמור, לכ� היה חשוב לי לא לחזור ארצה מיד מצויד בשפע "הסברי� והתנצלויות", אלא 

  לנסות ולהצליח במה שראיתי כ"שליחות", מתו  אמונה נאיבית שיש ג� צרפת אחרת.

  

  אצל משפ' קוזט  14�2

. OISEשבמחוז  BEAUVAISליד  BEAUDEDUITכעבור יומיי� נשלחתי לאיכר לא עשיר, בכפר 

בעל חוש הומור, שבצעירותו ומשפחה מסור, ח�  איש לבבי,  הוא היה עובד אדמה, מכובד מאוד בכפרו,

. הוא ידע מעט מאוד על ישראל וחשב AIME COZETTEל במאבק נגד שלטו� וישי. שמו  יפעהיה 

כ� אותי בחדר ימאוסטרליה. הוא ש ), שזה חלקISTRAEL( ששמה הנכו� של ישראל הוא ישטראל

האורחי� של ביתו, שהיה בית מודרני במלוא מוב� המילה. תמיד סעדתי על שולחנו יחד ע� בני הבית 

והפועלי� הקבועי� שעבדו אצלו. הקשרי� שהתפתחו ביננו וע� משפחתו התמידו כעשר שני�, עד 

הוא התעני� בקיבוצי� ובמושבי�  לפטירתו. כמעט בכל חודש התקבל ממנו מכתב שזכה מיד לתשובה.

עזרה הדדית, מבלי להיות קומוניסטי� או וי� שיתו" מקיימ הקיבוצי� והתקשה להבי� כיצד חברי

  אוהדי בריה"מ, שהיתה שנואת נפשו. 
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השהות אצלו היתה הצלחה של פרויקט חילופי נוער חקלאי, שבמסגרתו הגעתי, מכיו� שהוא המחיש 

התענינו בפוליטיקה, שישראל היא מדינה מופלאה, ושונה ממדינות  למקצת מהחקלאי� בצרפת שלא

  אחרות.

 

  בשרות המוסד . 15

בא לפגוש אותי  בגניגר בחור גבוה, נאה וחיכ� בש� חנו . לאחר ששוחח אתי על דא  1957בראשית קי! 

ערב שרות הבטחו�, הוא הציע לי להתגייס לשרות באחת ממדינות ב נסיוניועל הא ובי� השאר על 

שאשמח לשרת את המדינה, בתנאי שאיסר הראל, שהיה אז  ,במסגרת ה"מוסד". עניתי ללא היסוס

ראש ה"מוסד", יתחייב  בפני לפעול בהקד� להעלאת בני משפחתי, שנשארו בסוריה ללא אפשרות 

לצאת. הוא ענה שהמוסד ישמח לטפל מיד בהעלאת�. מאחר שלא הייתי בטוח שיש לו סמכות להחליט 

ל בנידו�, בקשתי להפגש ע� איסר הראל ולשמוע את ההתחייבות מפיו. חנו  הבטיח להסדיר את ולפעו

הפגישה. סוכ� כי לאחר שהכל יוסדר להנחת דעתי, המוסד יפנה למזכירות גניגר על מנת לקבל את 

 הסכמת הקיבו! לשליחות ולהסדיר את העניני� הפורמליי� המתחייבי�.

מנה לפגישה אישית ע� איסר הראל בלשכתו בקריה בת"א. לקראת ימי� מעטי� לאחר מכ� קבלתי הז

הפגישה היתה בי חרדה אמיתית, שהרי ג� כשהייתי בשרות הביטחו� לא זכיתי לראות את ראש השרות 

לא ספרתי לאיש  על תוכ�  ולא את סגניו, למרות ששני אחיני� שלו שרתו יחד איתנו באותו צוות.

בהגיעי  תממש.תתי שההצעה אמנהיעודה ע� איסר מכיו� שלא ההפגישה ע� חנו  ולא על הפגישה 

לחדרו של  ,לקריה בת"א, חנו  חכה לי בשער, ולאחר המתנה קצרה הכניס אותי, ללא שו� פרוצדורות

איסר. הופתעתי לגלות אד� "רגיל": נמו  כמוני, שסבר פניו חמור, אבל טו� דיבורו ח�, אבהי ולא 

שנה עבורי  12י לו על המשפחה בדמשק, על הפרידה, שנמשכת כבר מעורר אימה כפי שחששתי. סיפרת

 שנה עבור אחיותי הבכירות, ועל קשיי התקשורת בינינו. 13&ועבור נת� אחי ולמעלה מ

לאור העובדות שהצגתי, הוא התייחס לקשיי� שנבעו מכ  שהיה במשפחה תינוק ב� שנתיי� (ישראל, 

כ  שיתכ� שג� הדוד דאוד ומשפחתו ירצו להצטר" ויכבידו הכרתי), מהנכות של דודה נזלי ומ שכלל לא

על המבצע. הוא אמר לי, חד משמעית, שהתחיבותו תחול על הקרובי� מדרגה ראשונה בלבד. הבנתי 

שזה המרב שנית� להשיג וזו הזדמנות שלא תחזור, לכ� הסכמתי, למרות הצער על ההכרח להשאיר 

שידרש. לפני סיו� הפגישה איסר הראל שאל א� אהיה  בסוריה את הדודי�, ועניתי שאל  לכל מקו�

מוכ� להשלח לסוריה. עניתי שזה יבוא בחשבו� רק לאחר הוצאת משפחתי כולה מש�, אחרת במקרה 

  שאתפש, אסכ� ג� אותה.

הסידורי� ע� קבוצת גניגר סוכמו, להפתעתי במהירות, אול� אז עלה נושא חשוב שסיכמתי זמ� מה  

, לאחר מלחמת סיני הופיע 1956בסו"  :בגניגר ומשו� מה לא נתתי עליו את דעתי לפני הופעתו של חנו 

 &בגניגר צעיר, ב� למשפחה מיוחסת מצרפת ושמו כריסטיא� דה מונבריזו�. הוא היה גבה קומה ונאה 

פרננד לורא�. בזכות ידיעתי & שגרירות צרפת בישראלבתרבות הבלוית יוע! בא שובר לבבות נשי�. הוא 

התידדנו, במיוחד ע� כריסטיא�. לימי� הכרתי  וכ , הדרכתי אות� ושוחחתי אית� ארוכות את השפה

 ,�רצוני ללכת למספר שני�  עלי ספרתוהתידדתי ג� ע� משפחתו. באחת השיחות ע� כריסטיא
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לקיבו! צעיר, כדי שארגיש מהי חלוציות  הלסייע בהפיכתו יוטבתה, שהיתה אז היאחזות נח"ל בערבה,ל

  אמיתית. הוא התלהב ואמר שא� אל  לש� הוא יחזור ארצה ונל  יחד להקי� את קיבו! יוטבתה.

ימי� מספר לאחר השיחה ע� איסר, כריסטיא� התיצב בגניגר, במחשבה שנל  יחד ליוטבתה, כמוסכ�. 

כוו� ברצינות להיות חלו! בנגב הלוהט. בואו הסב לי ייסורי מצפו� כי בזמנו לא האמנתי שהוא מת

סיפרתי לו על השינוי בתכניותי. כשהסברתי שאני אמור לשרת את המדינה בחו"ל, הדבר התקבל בהבנה 

 ובנכונות לסייע באמצעות קשריו הענפי�. 

הצעתי לו ללמוד באולפ� לעברית  של גניגר כדי שיוכל להסתדר בכוחות עצמו בכל מקו� באר!. בינתיי� 

השתלב בעבודה איתי במטעי "הנשירי�" בקיבו! ובמיוחד בעבודות הקשות של השקיה וריסוסי�  הוא

04 &נגד מחלות ומזיקי�, שהיו כרוכות לעתי� בהשכמה ב
בבוקר ובהכרח לבוסס בבו! שעות רבות  00

  יו� יו� בחו� ובקור.

שנער  במסגרת של זומנתי לקורס הכשרה לשליחי� לקראת היציאה לצפו� אפריקה,  1957בסו" קי! 

פנימיה במחנה אלנבי בירושלי�. זה היה מחנה צבאי, למרות שמרבית יחידות הצבא פונו ממנו לפני 

 בואנו.

 �שעות ביו� ובלילה, כולל תרגילי� של עבודה עצמית. בימי ששי 14 &ל 12הקורס נמש  כחודשיי� בי

כמחצית� נשלחו לארצות  .כשרהחניכי�, כול� עברו את הה 10 &סיימנו בסביבות הצהרי�. היינו כ

רוב החניכי� היו רווקי�. היתר, בעלי המשפחות, סבלו קשות מהניתוק ומהעדר קשר ע� האישה . היעד

והילדי�. לא היתה התחשבות מיוחדת בה�, כי הקשיי� היו אמורי� להיות חלק מהתרגול לקראת 

ומעשיי�, כגו�: הכרת מדינות היעד,  ניתוק ופרידה קשי� עוד יותר. נושאי הקורס, כללו חלקי� עיוניי�

הכרת הקהילות היהודיות במדינות היעד, שינו� ותרגול נושאי� של בטחו� אישי, אבטחת שדרי� 

רעי�, איל וגניגר.  & ומכתבי� ועוד. בי� החניכי� היו חמשה חברי קיבוצי�: ממשמר הנגב, גינוסר, בית

מתנועת בני עקיבא ושניי� ששיוכ� התנועתי מבי� האחרי� היו שניי� ותיקי המשטרה הצבאית, אחד 

 אינו ידוע לי.

במהל  הקורס נוצרו יחסי ידידות בי� החניכי� וכ� ע� חלק מהמדריכי�. אני נקשרתי במיוחד לאחד 

שלו� דני, ניצול שואה מהונגריה שעבר את אושווי! והיה מבוגר ממני בתריסר שני� לפחות & המדריכי� 

ובעל ידי זהב. ע�  יתרהמוכשר, בעל רגש, אד� ע� נשמה  (צייר) ה אמ�ובעל נסיו� חיי� רב. הוא הי

 המדריכי� האחרי� לא נוצרו קשרי� אמיצי� כמו ע� שלו�.

באמצע דצמבר הודיעו לי שעלי לעשות את כל הסידורי� האישיי� והמשפחתיי� כי אני אמור לצאת 

דחיה לא תהיה וא� תהיה  לשליחות במרוקו לפני סו" השנה. התחנה הראשונה תהיה צרפת. שו�

מסיבה זו או אחרת, היציאה תתאחר מקסימו� בשבוע. הודעתי למזכירות הקיבו! על מועד צאתי 

לשליחות. ההודעה קבלה מיד הד בכל הקבו!, כאילו שודרה ברדיו. כריסטיא� "סייע" א" הוא בהפצת 

רט בעלת גג נפתח, וסיפר על כ  פג'ו ספו &הידיעה: עוד באותו ערב הוא נסע במכוניתו הפרטית "מוניתה"

 �לידידו פרננד לור�, היוע! לעניני תרבות בשגרירות הצרפתית. למחרת הוא הודיע לי שפרננד לור� מזמי

 את שנינו לסעודת פרידה בביתו שביפו, במועד שבי� חג המולד לראש השנה האזרחי.

לאה אחותי ואבר� גיסי, שגרו כעבור זמ� מה נסעתי ע� כריסטיא� לת"א לסידורי� אחרוני� ולהפרד מ

ברמת ג� בגבול בני ברק. קבעתי אתו מפגש בקפה רוואל שברחוב דיזנגו" במטרה לחזור יחד לגניגר. 
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כשהגעתי לביתה של לאה מצאתי אותה טרודה בהכנת מטעמי� מכל טוב, למרות הצנע שהיה באותה 

אי�, סלטי�, חומוס וטחינה סעודת פרידה לפני צאתי לחו"ל. הארוחה כללה  עו", ממולל ,תקופה

מפסולת בוטני� ושמני� זולי�) וכו'.  &אמיתיי�, (באותו הזמ� את החומוס עשו משעועית ואת הטחינה 

 שמחנו יחד ואכלנו כיד המל .

כוונתי לבוא להפרד ממנה. אז לא היו כמעט טלפוני� מועד יציאתי לחו"ל ונסיתי לברר כיצד נודע לה 

שימשו בעיקר להודעות חרו�, כמו ברכות או השתתפות בצער. הסתבר פרטיי� ומברקי� עלו הו� ו

גר בשכנות ללאה ואבר�  ,בעבר, יגאל אלטמ� שהיה איתנו בצוות בשרות הביטחו� שאחד מהאנשי�, 

מאוחר יותר ל"מוסד" וש� נודע  והכיר את לאה ומרי� אחיותי עוד מהפלמ"ח. אותו ידיד משות", עבר

ליעד שלא היה ידוע לו. באותו יו� הוא פגש את לאה ושאל א� כבר  ,חותלו על נסיעתי הקרובה לשלי

  . וכ  נודע לה.באתי לומר לה שלו�

בזמ� אחרי שנפרדתי מלאה ואבר� נסעתי, כמתוכנ�, למפגש ע� כריסטיא� בקפה רוואל בת"א. 

לסיו� הול�.  ,) ע� הרבה קצפת וג� קפהPEACH MELBAהזמנתי לעצמי גלידה ענקית ( שחיכיתי לו,

הלוא אמרתי  "השתגעת?, &כשכמעט גמרתי את הכפית האחרונה של הגלידה הופיע כריסטיא� מופתע

ל  שאתה אורח הכבוד בארוחת הערב שעור  לכבוד  פרננד לור�. אי  אתה מרשה לעצמ  לאכול כ"כ 

פרתי לו את כשס .הרבה גלידה לפני האוכל? אנחנו כבר באיחור! קפו! למכונית ונמהר להגיע לש�"

"חוויותי" מהערב וסיכמתי שספק רב א� אוכל להכניס עוד פרור לפה, אמר: "זו בעיה של  תסתדר 

 כמיטב יכולת  ואל תעיז לספר לפרננד את מה שעשית הערב".

הגענו לבית המארח ביפו באיחור של יותר מחצי שעה. היו ש� כתריסר קרואי�, בה� בכירי� 

מונסניור חכי�, ראש הכנסיה הקתולית ונציג הותיק� בישראל, היו ג�  משגרירות צרפת ונשותיה�, וג�

נשואי פני� לא ישראלי� שדברו צרפתית, שלא קלטתי את שמותיה� ותאריה�. כול� חו! ממני נראו 

רעבי�. אחרי מספר מילות נימוס הושבתי ליד המארח בראש השולח� והתבקשתי לפתוח בקבוק 

ש"נקעתי" את בוה� יד ימי� לכ� יקשה עלי למלא את המשימה. שמפניה לכבוד המאורע. התנצלתי 

לא ידעתי כיצד פותחי� ושלפני כ� מעול� לא שתיתי ולא ראיתי שמפניה, אלא בסרטי�  תההאמת הי

את הבקבוק. הרמנו כוסית והמארח בר  להצלחת השליחות שלי ולהעמקת הידידות הישראלית 

דעתי מה להשיב: את האמת לא יכולתי לספר. לבדות צרפתית. מיד נשאלתי מה היא השליחות ולא י

שיתקבל ג� על דעת ראש הכנסיה הקתולית, , מבלי להתכונ� מראש, לא היה פשוט. , משהו סביר

"להרצות בקרב תנועת הנוער בצרפת על הקיבוצי� –התעשתי ואמרתי את מה שידעתי הכי טוב 

 את דעת הקרואי� .והחברה השויונית בישראל". זה כנראה נשמע סביר והניח 

אחרי הברכות והשמפניה החלו להגיע המתאבני�, כמות� לא ראיתי אפילו בסרטי�: פרוסות דקות 

קטנטנות ועליה� קוויאר בלוגה, דגיגי� זעירי� טעימי� מאוד, כמו אנצ'ובי לא מלוח, כבד אוז ומעדני� 

שעניתי: "מעולה" האיצו ,ואחרי�. בכל פע� נשאלתי: "אי  זה לטעמ ?" וכ GRIVESמציפורי� בש� 

כאות תודה על טיפול  המסור בנו בביקורנו בגניגר ע�  ,בי לקחת עוד, "זה לכבוד " אמר היוע!"

ואני, ע� כל טעימה הרגשתי אי נוחות גדלה והולכת. אחרי המתאבני� ” כריסטיא� במש  יו� של�!

�, הנוזלי� פחות הכבידו עלי. הגיע מרק זנב שור צח מעולה, שכמוהו לא אכלתי. מזל שלא היה בו תוכ

מעד� ממש. התאמצתי ואכלתי את כל המנה, &אחרי המרק הגיע דג ברוטב חמאה, שקדי� ועשבי תיבול

אבל לרוע מזלי, היה עוד  אוכל: בזכות השבחי� שהרעפתי על התבשילי�, בעלת הבית התעקשה לתת 
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תה של כל עקרת בית וי עגל, גאולי תוספת אבל "האסו�" האמיתי הגיע בדמות מנה נדיבה מאוד של צל

צרפתיה אמיתית. בשלב זה, ראו שאני סובל ע� כל חתיכה שלקחתי לפה. אמרתי שכואבת לי הבט� עוד 

חסה, עוגות, שוקולדי�, &מהבוקר וכנראה האוכל עורר את זה מחדש וכ  קבלתי "שחרור"  מההמש 

 קפה ,יי� דיז'סטיפ ועוד.

יותר משעתיי�. הרגשתי שאינני מחזיק מעמד והאצתי  כמקובל אצל הצרפתי�, הארוחה נמשכה

בכריסטיא� למהר לצאת לדר . כל גבשושית בכביש הרעה את מצבי . כשהמכונית עברה מהמורה ליד 

תקוה, הרגשתי שאיני יכול לשאת עוד. בקשתי מכריסטיא� לעצור בצד הכביש. בקושי דרכתי על –פתח 

רוני נשפכו החוצה וכ  הוקל לי והמשכנו בדרכנו לגניגר. שולי הכביש  וכל העודפי� שהיו תקועי� בג

לימי� &כשהגענו והסתכלתי בלוח סידור העבודה ראיתי ששובצתי לחליבת הבוקר יחד ע� אורי אורלב 

 סופר הילדי� הנודע והמוער .

כעבור מספר ימי� נקראתי למשרד בקריה, ש� קבלתי כרטיס להפלגת הבכורה לצרפת באוניה 

$ במזומ� ותלושי� לקניה 10לפריז וכ�  ייצי"�. בנוס" לכ  קבלתי כרטיס רכבת ממרס "ירושלי�" של

 .$ 10באוניה בלבד בשווי של 

י לפריז, בשגרירות אצל גב' לילי קסטל, שתנחה אותנו בהמש . לא יעההנחיה היתה להתיצב, ע� הג 

שכיחות באותו זמ�  מה לעשות במקרה של שביתת רכבות, שהיו &ניתנו לנו שו� הנחיות נוספות: 

 בצרפת, או במקרה מחלה או תקלה חמורה כלשהי.

. האוניה נראתה לי מפוארת נוחה ומרשימה. ייהפלגתי באוניה  "ירושלי�" למרס 1958לינואר  5 &ב

שהכרתי בקורס במחנה אלנבי.  ,ליתי שיחד איתי בתא היה יעקב ב� טולילה, מבני עקיבאילהפתעתי ג

. איש נחמד, שומר מצוות, שקט צנוע  בגליל התחתו�שהכשרה בקיבו! לביא בעברו הוא היה זמ� מה ב

 מוכשר, ידע שלוש שפות על בורי�. לימי� הוא התמנה חבר באקדמיה ללשו� העברית.

נעשה סוער מאוד. כעבור יו� הפלגה ובהמש  זמ� קצר לאחר עזיבת נמל חיפה הפ  הי� רוגש עד סוער 

ניזוקו ולכ� ההפלגה תמש  ע� יותר טלטלות. שיא הטלטולי� היה הקברניט הודיע שמיצבי האוניה 

כשהאוניה עברה מצפו� לכרתי�. נשארו מעט נוסעי� שלא חלו קשות במחלת י�. בגלל הטלטלות 

וההרגשה הרעה לא נית� היה לאכול ולא לטעו� שו� משקה ח�. ג� השכיבה במטה לא הועילה. 

. כשדרכנו על החו" הרגשנו כאילו הקרקע  ייענו למרסההפלגה הפכה לסיוט. כעבור ארבעה ימי� הג

ולא היו לנו בגדי�  ,ממשיכה להתנדנד מתחת לרגלינו. היה קר מאוד, מספר מעלות מתחת לאפס

מתאימי� לקור כזה. עברנו מיד מהנמל לרכבת. למזלנו לא המתנו לרכבת זמ� רב. הנסיעה ברכבת 

א משהו לאכול ברכבת אבל לא היה כלו�. וציפינו למצשעות ולא היה לנו אוכל ולא מי�.  -12נמשכה כ

שגינו שלא הכנו כרי , או מעט פרות או ממתקי� לפני שירדנו מהאוניה. הרכבת עצרה מדי פע� בתחנה 

כלשהיא ואנשי� ע� סלי� הציעו כריכי� ושתיה בבקבוקי� זעירי�. כשסו" סו" החלטנו שאי� לנו 

ינו מוכ� לקבל דולרי� וג� לא להחלי" לנו חלק מעשרת ברירה אלא לקנות מה שיש, התברר שאיש א

בסו" מצאנו ישראלי שפנינו היו מוכרי� לו להדולרי�, שניתנו לכל אחד מאיתנו, לפרנקי� צרפתיי�. 

מהאוניה, שהסכי� להחלי" לנו חמשה דולר. בהזדמנות הראשונה ירדתי מהרכבת לקנות שני 

תלי חזיר או ע� גבינה לא כשרה, שיעקב, כשומר וק� היו מכריכיסנדביצ'י� ומי�. הסתבר שכל ה

  מצוות קפד�, לא היה מוכ� להכניס לפיו, לכ� קניתי מי� בלבד. 
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הבחנתי באישה עולה לרכבת ע� סל של בגטי�. התחננתי בפניה שתמכור לי אחד. היא ברוב טובה, נתנה 

עד  נוהיחידה שאכל &�בסעודה טעימה להפליא של בגט טרי ע� מי� זכינו לי אותו בחינ� וכ  זכי

לשגרירות בפריז. את שארית הכס" הוצאנו על שתיה בדר  ועל מונית  ,רעבי� וצמאי� ,שהגענו

 לשגרירות.

לדבריה, היא  הגענו לשגרירות ביו� ששי בבוקר. לילי קסטל, שהיתה אמורה לטפל בנו, לא היתה ש�.

בששה ימי� בעוד  ית הדר  למרסילא ידעה באיזה יו� נגיע כי עד אז האוניות שפעלו בקו, עשו א

קב"ט השגרירות סידר  שה"ירושלי� " עשתה זאת בנסיעת הבכורה שלה לצרפת, בארבעה ימי� בלבד.

שתיה ונסיעות עד ליו� שני, בו היינו  ,לנו מלו�. הוא הלוה לנו מכיסו סכו� פעוט לכסוי הוצאות אוכל

 אמורי� לפגוש את מי שיטפלו בנו.

האמו� הבלתי מסויג של לעיל  היו במידה מסוימת תולדה של הנאיביות שלי, וסדרת התקלות שתוארו 

שחשתי כלפי המערכות הציבוריות והממשלתיות. א" שהמסע לחו"ל היה באוניה, מפוארת לפי כל קנה 

בתנאי� יחסית טובי�, הוא הפ  לארוע רווי תקלות בשל חוסר ידיעה, חוסר  &מידה, ולאחר מכ� ברכבת

רגו� הול�. אבל אלה היו כאי� וכאפס לעומת מה  שחוויתי בנסיעתי הראשונה כשליח מחשבה וחוסר א

 ).14של ישראל לצרפת, שעליה ספרתי לעיל (פרק 

. היות שלא היה מי שיקבל אותנו, 1958בינואר  10&כאמור, הגענו בשליחות המוסד לפריז ביו� ששי

ר עז ששרר והעדר כס" לבילויי�. קבלנו היתה לנו למעשה חופשה כפויה עד ליו� שני, בתנאי� של קו

סברתי שיהיה נחמד ונכו� לבקר בסו" השבוע, את .מעט כס" להוצאות מקצי� הבטחו� של השגרירות 

  בכפר�, שנמצא כמאה ק"מ מפריז.  COZETTEמשפחת 

שמחה ועשתה כל שבידה להנעי� את השעות  COZETTEלמרות ההפתעה שבביקור שלי, כל משפחת 

 לא הייתי לבוש כראוי להתמודדות ע� הקור העז במיוחד ששרר באותו יו�. שהייתי אצלה.

לפני צאתי את האר! כריסטיא� ביקש ממני בכל לשו� של בקשה, שבהיותי בפריז אפגוש את בני 

משפחתו ובמיוחד שאצור קשר ע� אימו, שגרה באחד הרחובות היוקרתיי�. התקשרתי אליה בהגיעי 

  י יו� ראשו� לפריז והודעתי שאבוא במוצא

עוד  השהצטיידתי ב תרופה,למלו�, התחלתי להרגיש שיש לי חו�. לקחתי  COZETTEבשובי ממשפחת 

הרגשתי שיפור ניכר.  תרופהבגניגר, למקרה חרו�. קמתי למחרת לאחר שינה ארוכה מאוד. תודות ל

הלכתי  לביקור אצל גב' דה מונבריזו�, אמו של כריסטיא� והבאתי לה מכתבי� ותמונות ממנו. הבאתי 

לה במתנה ג� ספר על ישראל. למזלי היא היתה בבית כשהגעתי. היו ג� בתה, מנו� וידידת משפחה 

טיא�, שהרבה לכתוב לה על מבוגרת. כול� שמחו לראות אותי ובמיוחד לקבל דרישת שלו� חיה מכריס

קבלתי בשמחה את הצעתה. אחרי האוכל התקשיתי ו גניגר ועלי. היא הציעה לי לאכול אית� ארוחת ערב

לקו�. אמרתי שאני חש צמרמורות חזקות שלא מאפשרות לי לתפקד. נתנו לי למדוד את החו� ומד 

Cהחו� הראה על 
0

אמרה שלא יקו� ולא יהיה,  כמעט. בקשתי ממנה שתזמי� לי מונית למלו�. היא 41

שאשאר אצלה עד שאחלי�. היא הציעה לי את המיטה של כריסטיא� ונתנה לי שיקוי עמדה על כ  ו

שעות ברציפות. היא  48&קוניאק ח�, שאולי תודות לה ישנתי כע� מתרופה "טבעית" מומסת בחלב 

דעו לא�  נעלמתי. מזל שיעקב אמרה שהזעתי מאוד וכנראה שהיו לי ג�  הזיות. בינתיי� בשגרירות לא י

ונותי  לבקר ידידי� בפריז ועל החו� שהיה לי יו� קוד�. איש לא ידע את הטלפו� ו/או וספר לה� על כ
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ימי�. כשהגעתי בשעה טובה לשגרירות בריא ומחיי ,  3&הכתובת של גב' דה מונבריזו�. כ  נעלמתי ל

וישנתי יומיי�  הייתי כמעט חסר הכרהשהתנפלו עלי, על חוסר האחריות שלי והטילו ספקות בכ  

  ברציפות. 

  השירות במרוקו 15�1

דלות האמצעי� מצד אחד ורבוי הנעלמי�, וההפתעות שטומנת העבודה שלנו מצד שני, אינ� מאפשרי� 

לדרוש מהמערכת להיות מוכנה לכל מצב היפותטי, שיכול לקרות. זה מחייב כל אחד להיות בעל תושיה 

 .שוני�. במקרה שלי, ג� לדברי� הברורי� לא הוקדשה תשומת לב מספקת ויכולת אלתור במצבי�

   למרות זאת הוחל בהכנתי ליציאה לשטח.

ה לי זהות חדשה וקבלתי דרכו� שרות ישראלי ע"ש ניתנה"איש" אליהו חסו� הושעה למספר שני�. 

החו!). משו�  יהודה נוימ� (ממש בהתא� לדרישה "יהא שמ  עברי!", שמשה שרת הנהיג בזמנו בשרות

  כ  היה עלי להחלי"  מיד מלו� ורובע מגורי� בפריז.

בהמש   קבלתי דרכו� זר אמיתי, שהוחלפה בו התמונה בלבד. הייתי חייב להתרגל לחקות בדיוק מרבי 

כאילו היתה שלי מאז ומעול�. זה אמר שעלי  ,את החתימה שבדרכו� ולאמ! לעצמי את הזהות החדשה

ללמוד לפרטי פרטי� את סיפור החיי� של הדמות שבדרכו�, , לא של ישראלי, אלא של נתי� מדינה 

זה לא פשוט, כי זה אמור לכלול סיפורי� מהילדות של  .במדינת היעד להיותשהייתי אמור  ,ידידותית

שפחה, בתי הספר שבה� האיש למד, חברי�, אותה דמות, הכרת שכונת המגורי� שלה, הכרת המ

תחביבי�, ארועי� חריגי� וכולי. ההכרה והשינו� מחייבי� יותר משחק� על הבמה, כי אחרי שלומדי� 

  יש להשמיד את הסיפור הכתוב ואי� דר  לרענ� את הזיכרו�. ,את הדמות

בורי סיפור כסוי בשל הצור  בשהיה רצופה ממושכת במדינת היעד, המערכת היתה אמורה למצוא ע 

הגיוני, שיוכל לתמו  בהסברת שהותי במקו� ובמקורות הממו� לקיומי ש�. למרות עיכוב של מספר 

ימי� ביציאתי ליעד לא נמצא לי סיפור כסוי מתאי�. ברוב יאוש אמרו לי: "אתה תהיה סוכ� הפצה של 

בשבדית. כסוי רעוע יותר לא  ציוד רנטג� שבדי". נתנו לי סט כבד של חוברות על ציוד רנטג� ע� הסברי�

יכלו למצוא עבורי. מה שעשה אותי "לשבדי מבט� ומלידה" ה� כנראה קומתי הנמוכה, שערי השחור, 

 .�העדר כל יכולת דיבור או קריאה בשבדית ועוד פחות מכ , אי הכרה או הבנה כלשהיא בציוד רנטג

תי שוב שאי� לי מה לצפות נוכח. האחראי� סברו כנראה, שסיפור הכסוי התאי� לי כמו "כפפה ליד"

 מהמערכת  ועלי לסמו  על עצמי ועל התושיה שלי.

 ,מליו� פרנקי� מקומיי� 10וג� צ'ק מכובד ע"ס במרוקו להעביר לשליחי�  ,באותו מעמד נמסר לי דואר

$ אמריקאיי� של אז. ערכו במועד כתיבת דברי�  50000&למימו� הפעילות ש�. (זה היה שוה ער  לכ

כספי אפילו בשווי של  ממסרלפחות פי עשרה). עד לאותה הזדמנות לא החזקתי בחיי שו�  היאלה ה

שג� בחיפוש מדוקדק הוא לא ימצא. בקשתי שיאפשרו כ  מאית סכו� זה. היה עלי להסליק את השיק, 

 .�  לי כמה שעות למצוא פתרו

הלכתי לשוק הפשפשי�, שהיה במרחק של מספר תחנות מטרו מהשגרירות. מצאתי ארנק קט� יש� בעל 

שתי שכבות, לא תפור אלא מודבק. פתחתי בזהירות ובעדינות את הדבק, הכנסתי את השיק מקופל 

לשני� בי� המעטפת החיצונית של הארנק לחלקו הפנימי, הדבקתי בזהירות את הקצוות של שני חלקי 

נק, הכנסתי אותו תחת ספר כבד ושמתי עליו משקל בכדי שההדבקה תהיה מיטבית ובלתי נראית. האר
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לקזבלנקה וסכו� בפרנקי� &בלבד  &קבלתי בהמש  כרטיס טיסה הלו  התוצאה היתה מושלמת.

$ , כמקובל. ההנחיות שקבלתי היו: "גזור את כל הפתקיות על הבגדי� שתלבש 10&צרפתי� שוה ער  ל

תקח במזודה, על מנת שלא יהיה שו� סימ�, שמקורו בישראל. בדוק עשר פעמי� את כל ועל אלו ש

הניירת שתקח אית , שלא יהיה בה משהו בעברית או שמקורו באר!. לאחר ביקורת הגבולות והמכס 

 �ביעד, קח מונית למלו� "מטרופול" שבמרכז העיר. סכ� ע� הנהג את המחיר מראש בפר"צ. בקש במלו

 "דר  צלחה!"&ר בקומה גבוהה, א  לא בעליונה והמת� עד שאנשינו יתקשרו אית ". ושיתנו ל  חד

המכס וג� נהג המונית היה ידידותי. אנשי הקבלה  הטיסה, ביקורת הגבולות,–הכל עבר כשורה 

במטרופול היו מסבירי פני�. למזלי המלו� היה כמעט ריק ויכולתי לבחור חדר בהתא� להנחיות. החדר 

רמה גבוהה מכל מלו� שהתגוררתי בו עד אז, ג� הנקיו� עמד בדרישות, אפילו מחמירות. במלו� היה ב

עניתי שבאתי כתייר לבקר בארצ�  .שאלו אותי בקבלה על מטרת בואי וא� אני זקוק לסיוע כלשהו

 היפה והמענינת, אלא שהיו� אני עיי" מתלאות הדר  ומבקש לנוח קצת בחדרי.

ונה שיבוא מישהו לקלוט וה שלי לראות ולטייל, המתנתי בחדרי בכהאמת היא שלמרות הסקרנות הרב

  אותי, יקח ממני את השיק שהעיק עלי מאוד, ית� לי מעט כס" וג� ידרי  אותי בצעדי הראשוני�. 

שמא שוב קרתה תקלה כמו בפריז. מה אעשה בלי  ,איש לא בא. כל שעה של המתנה העלתה בי ספקות

  ואת הארנק ע� השיק? המוח לא הפסיק לעבוד. כס"? מה אעשה א� יכייסו אותי 

למזלי גב' דה מונבריזו� נתנה לי במתנה שני ספרי� "האחי� קרמזוב" של דוסטוייבסקי ו"מלחמה 

התחלתי  .HENRI TERRASSEושלו�" של טולסטוי. אני קניתי ספר היסטוריה של מרוקו של   

לשלישי. בדיעבד הסתבר לי שלמדתי  לקרוא בשני הראשוני� אבל השפה היתה לי קשה מדי ועברתי

מתושבי המקו� ידעו. קראתי עד הערב ואז יצאתי  99%ממנו על ההיסטוריה של האיזור יותר ממה ש

לשאו" קצת אויר ולראות את הסביבה. הופתעתי מהרחובות הרחבי� והמטופחי� להפליא של העיר. 

מאוירת העושר היחסי והתצוגות  התרשמתי מהסגנו�  האדריכלי המיוחד של מבני הציבור שבסביבה,

בחלונות הראוה, שנראו לי לאי� ערו  יפי� ומרשימי�  מאלו שבחיפה ו/או בת"א. הייתי רעב מאוד כי 

לא קניתי לעצמי אפילו כוס קפה או מי� ע"מ שלא לבזבז כס". נזכרתי שאפשר לאכול במלו� ולחייב את 

  .ויתי שתוגש ארוחת ערב ג� אחרי הסיור שלייוהחדר וק

כניסתי למסעדת המלו� שאלתי הא� אוכל לשל� על הארוחות ע� עזיבת המלו� ונעניתי בחיוב. ב 

  הרגשתי הקלה עצומה. ארוחת הערב שהוגשה היתה ערבה מאוד לחי , במיוחד אחרי צו� של יו� של�.

י  איש לא התקשר אלי באותו יו�  וג� לא כעבור יומיי�. הייתי בחרדה עצומה. כיצד אחל! ממצב מב

   זה, חסר הפתרו� מבחינתי?

 ומפגש ראשו	 ע� השליחי� סיוע של כריסטיא	 ה 15�1�1

לפני עזיבתי את האר! סיפר לי כריסטיא�, שלאחיו ארנו עסקי� נרחבי� ע� משפחת רוטשילד ואחרי�. 

הוא נראה ונהג  .בביתו בפריזבקשתי ממנו שימלי! עלי בפניו על מנת להכירו. נפגשתי איתו 

הוא לא התעני� בישראל, אבל היה פתוח  בשונה מכריסטיא�, כאריסטוקרט צרפתי במלוא מוב� המילה.

הוא אישר שיש לו עסקי� נרחבי� ע� הברו� רוטשילד בצפו� אפריקה וימלי!  .לעזור לידידי� של אחיו

�ניצול שואה). הוא ג� נת� לי (יהודי הונגרי  NEMESמר  ,שיושב בקזבלנקה ,עלי בפני מנהל עסקי הברו

  את הטלפו� שלו ושל מר נמס, ע"מ שאוכל להסתייע במי מה� מכל מקו� שאהיה. 
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התיחסתי לאפשרות של יצירת קשר ע� מר נמס כאל עוג� הצלה למקרה חרו� קיצוני, א� אזדקק 

ל. להלואה זמנית עד שאמצא את חברי ודרכי ביעד, במקרה של כשלי� בתקשורת כמו שתוארו לעי

 לשמחתי לא נזקקתי ולא הסתייעתי בו.

   להשתמש בו: שהעדפתי ,אחר אפשרי רעועבאותו זמ� חשבתי ג� על מוצא 

בעת שהותי בפריז נפגשתי ע� שליחי� מישראל ששרתו במרוקו. אלה סיפרו על מקו� מפגש תמי� של 

אי אפשר , בנקודה שBLAISE PASCALהשליחי� מישראל  בבית קפה של יהודי� שבמרכז רחוב  

. Y. הקפה נמצא בהתפצלות של שתי זרועות החלק העליו� של הYלטעות בה. לרחוב צורה של האות 

  האמנתי שלמרות שאינני מכיר איש מהשליחי�, אצליח לזהות מישהו ע"פ הפני�, ההופעה וההתנהגות. 

טוח אחרי ושמי "החדש" המלא לא היה ידוע לאיש אלא רק כנוי שמי הפרטי, סוכ� שלזיהוי במאחר 

זכור הכנוי הפרטי, אני אשאל את מי שבא ליצור קשר עמי בפע� הראשונה: ימילות הברכה לשלו� וא

הוא אמור לענות: "אני מצטער אני יודע את השעה בפריס!"  "הא� אתה יודע מה השעה בניו יורק?"

  החלטתי להסתכ� ולנסות את מזלי ותושיתי.

קד� ווידאתי שאגיע למקו� הנכו� ע"פ התיאור ששמעתי. יצאתי לקפה האמור לאחר שעשיתי סיור מו 

� יסרקתי את הקפה בעיני� והזמנתי לעצמי שתיה ע"מ לשבת ולהמתי� עד שאזהה מישהו שיתא

,� L’OBSERVATEUR DUלציפיותי. תו  שתית הקפה הבחנתי במישהו שמחזיק הפו  את השבועו

MOYEN ORIENT –.כלתי בו היטב. הבנתי שהוא מחזיק הסת גרסה צרפתית של הג'ואיש אובסרוור

יע בזיהויו כאחד משלנו. הבחנתי שג� הוא בוח� אותי מדי יאלא כאמצעי שיס ,בעתו� לא כדי לקרוא בו

�נגשתי אליו ושאלתי, שלא בהתא� להוראות "סליחה אדוני מה השעה  ,פע� בחט". החלטתי להסתכ

איפה הכס"? כל השליחי�  לנו שלושה ימי�?עכשיו בניו יורק? "הוא ענה לי: "כוס אוח'תק לא� נעלמת 

 מחפשי� אות !"

אמרתי: את  הרגשתי את עצמי ברקיע השביעי. נוכחתי שוב שהתושיה היא המפתח למניעת כשלונות!

השיק אמסור לחסדאי דורו� או למנח� גלעד. הצעתי לו שנל  לאיזה ג� ציבורי ונשוחח בחופשיות על 

 מי שהייתי אמור להיות קשור איתו בקשרי עבודה.הכל. עוד באותו יו� נפגשתי ע� כל 

מנח� גלעד ריכז באופ� זמני את שליחי תנועות הנוער במרוקו, וג� קיי� קשר ע� הצעירי�  המרכזיי� 

של תנועת הבוני�. הוא היה ממיסדי כפר רופי�, עלה ארצה לפני מלחמת העול� מצ'כיה. במהלכה הוא 

ו ש�. הוא היה ישר באורח קיצוני, אידיאליסט חסר פשרות, איבד רבי� מחבריו ובני משפחתו שנשאר

קפד�, שיטתי ומסור מאוד למשימה. הוא הסביר לי בקצרה את המשימה המוטלת עלי. קבלתי ללא 

היסוס ושאלות מיותרות. הבנתי שתפקידי העיקרי הוא לקיי� במחתרת את המסגרות של תנועת הנוער 

בערי� פס, מקנס ורבאט. את הסני" בקזבלנקה הוא הותיר  "הבוני�" של איחוד הקבוצות והקיבוצי�

  באחריותו. 

הייתי אמור להיות השליח היחיד של התנועות הקיבוציות, שמתגורר בקביעות בערי הפריפריה. באותו 

מיהודי מרוקו התגוררו בקזבלנקה, בעוד שבא" עיר אחרת במרוקו מספר היהודי�  30%&זמ� יותר מ

מיהודי המדינה כולה. הפיזור שלה� היה רב והגיע ג� למקומות מרוחקי� מאוד  10%&לא הגיע ל

בשיפולי מדבר סהרה ובנאות המדבר שבו. המסגרות התנועתיות נועדו להעמיק את התודעה הציונית 
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של היהודי�, לגרו� לעליה חלוצית לקיבוצי� ולסייע למסגרות העליה הבלתי לגאלית להוציא את 

 היהודי� ממרוקו.

יה ברור שא" אחד מהתפקידי� לעיל אינו קל, בעיקר בשל ההכרח לפעול בחשאיות, לא רק בגלל ה

עדיי� באחריות�   18-13,עוינות השלטונות, אלא ג� בגלל התנגדות ההורי�. חברי תנועות הנוער היו בני

המלאה של הוריה�. למרות זיקת� של רוב� המכריע לישראל, ה� לא ששו להרשות לבני� ובנות 

  להתרועע באופ� חופשי וג� לא להשתת" בפעילות ציונית שתסכ� אות�. 

מרוכזי� בשכונות ספציפיות ועתיקות (מלאח), בה� כול� היו קושי אחר נבע מכ , שמרבית היהודי� 

הכירו את כול�. זר שיכנס לש� מיד יבלוט בשטח ויעורר שאלות, שיביאו לחשיפתו. בכל הערי� 

זבלנקה, היתה הפרדה ברורה בי� החלק העתיק לחלק המודרני. בחלק העתיקות של מרוקו, למעט ק

לרוב צרפתי�, ספרדי� ויהודי� מעטי� בעלי אמצעי�.  &המודרני גרו בעיקר תושבי� ממוצא מערבי

 �החלק המודרני של כל הערי�, למעט קזבלנקה ורבאט, היה קט� ופחות מאוכלס מהחלק היש

 "העממי".

ר בשליחי�, הביא להתפזרות המסגרות שהייתי אמור להחיות באות� קושי נוס" נגר� מכ  שהמחסו

שרצינו להתאס" בחיק הטבע כקשיי� כספיי� לא היו מקומות שאפשר היה להתאס" בה�.  ,ערי�. בשל

 או מחו! לעיר באמתלה כלשהיא, לא היו אמצעי� לנייד את הצעירי� ולהביא� למקו�.

שי עליה ממרוקו, שנדחו ושנותרו שני� בצרפת, על הידיעות שהגיעו מישראל, על סלקציה של מבק

כינויי� שהודבקו למרוקאי� כמו "מרוקו סכי�", ועל כ  שלמרות שהשליחי� ששרתו במרוקו נבחרו 

בקפידה, חלק� ירדו מהאר! ועברו להתגורר בחו"ל וכו', יצרו אצל צעירי� ומבוגרי� תהיות מטרידות 

ות, א� להתעני� ג� באפשרויות הגירה לצרפת ו/או קנדה, באשר לצעד שעליה� לעשות ועוררו בה� ספק

  או לממש את זיקת� לישראל.

 הפעילות השוטפת 15�2

בפס היה המרוחק ביותר . ה"בוני�", תנועת הנוער של אחוד הקבוצות והקיבוצי�למרות שסני" 

כז את מקזבלנקה, שהיוותה מרכז הפעילות הציונית והעליה, הוסכ� שאקבע ש� את מגורי ומש� אר

פס מקנס ורבאט, שנזכרו לעיל. מדי זמ� אסע לקזבלנקה לדיווח תקופתי, –הפעילות בשלוש הערי� 

יותר מ  –היה משמעותי  (קזבלנקה) להתעדכנות ולמפגש ע� השליחי� האחרי�. המרחק בי� פס לקזה

היא היתה מהירה, יעילה, נקיה ומרווחת  מש� היתה רכבת חשמלית לרבאט ולקזבלנקה.ק"מ.  300

, שהופעלו בי� הערי� הגדולות של מרוקו, היו CTMמזו שיש לנו בישראל. ג� האוטובוסי� של חברת 

, כ  שהמרחק לא היווה בעיה קשה במיוחד. של אותו הזמ� מסודרי�, נוחי� ונקיי� מאלו של אגד

נתקלתי לפני השליחות לש�. קשרי  בה� לאשלעומת זאת הבדידות והעדר קשרי� חברתיי� היו בעיות 

הטלפו� לא היו זמיני�. ג� א� היו, הטלפו� לא היה בטוח לשימוש לצרכי הפעילות, אלא לצרכי� 

 תמימי� ובמקרי� חריגי�. 

לתנועות הנוער הקיבוציות האחרות לא היו סניפי� בערי� הנ"ל, למעט תנועת הנוער הציוני, שהיה לה 

בצפו� מזרח המדינה ליד גבול אלג'יריה, הרחוקה  סני" באוג'דהו ,רי� נוספותסני" במקנס, ובכמה ע

, בדומה לסני" של תנועת "דרור" של סני" זה פעל ללא שליח תושב המקו� .ק"מ מקזה 500&יותר מ

הקיבו! המאוחד במרקש. לשומר הצעיר לא היה באותו הזמ� כלל שליח במרוקו. הוא הגיע כשנה 
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בכל הסניפי� היו ביקורי� של השליחי�,  דה אינטנסיבית בכמה ערי� בו זמנית.מאוחר יותר ועשה עבו

 שנקבעו שבוע מראש או יותר.

ההתמקמות בפס חייבה אותי לשכור דירה  בעיר ה"חדשה" במיקו� שהחניכי� לא יכירו, שיהיה 

לא ידעו על ,רצוי שהשכני� לא יהיו סקרני� לדעת מי הדייר  היה דיסקרטי כלפיה� וג� כלפי השכני�.

  פעילותו,  ג� לא במסגרת סיפור הכסוי שלו. 

סיפור הכיסוי שלי היה אמור להיות אלמנט חשוב, אלא שכסוכ� של מכשירי רנטג� שבדי הייתי מעורר 

שהיו גוררי� הסתבכות. לכ� היה צור   לאלתר משהו יותר מתקבל על הדעת. שכירת   ,מיד חשדות

שג� שימשו  ,כירויות נעשו בלעדית באמצעות משרדי תוו  נדל�מקו� מגורי� היתה דבר לא פשוט. הש

מודיעי� של שרותי הבטחו� המקומיי�. ה� השתדלו לחקור ביסודיות את השוכר, או הקונה, לגבי 

 ,מקו� עבודתו, מקורות פרנסתו, מהימנותו, עברו וכו'. בשל מגבלות אלה לא יכולתי להסתייע בחניכי�

  תיוו  שהיו בבעלות יהודית.חברי התנועה וג� לא במשרדי 

משרדי תיוו  שעמדו בקריטריוני�. האוכלוסיה של העיר  6 &5בעיר החדשה של פס באותו הזמ� היו  

 -300000אל" נפש, בעוד שאוכלוסית העיר כולה מנתה יותר מ 30 &  -25החדשה וסביבתה הסתכמה ב

 נפש, שגרו בעיר העתיקה ובפרברי� המרוחקי�.

מגורי� מתאימי� בפז, אתגורר בבית מלו� סביר במרכז העיר החדשה של מקנס, החלטתי שעד למציאת 

כ  בנוס" לקשרי� שאצור ע� הצעירי� המקומיי� של פס  .ק"מ ממערב לפז 60&שהיתה במרחק כ

ומקנס, אנצל את הנסיעות לפס לחיפוש מגורי "קבע" ש�. ג� כלפי המלו� הייתי צרי  להפגי� תעסוקה 

נות כלשהיא כתייר ולא לרבו! בחדר, בהמתנה לשעות החשכה כדי לצאת יומית מקובלת והתעני

  לעבודה.

הציג אותי בפני שני פעילי� של  מרכז שליחי תנועות הנוער, בביקור הראשו� שלי  בפס, מנח� גלעד

מורה באליאנס, שמוצאה ממקנס  –התנועה, שהיו אמורי� לרכז את הפעילות בסביבה: אנט טולדנו 

מואיזו והסמוכה לפז, ש� התגוררו כמה אלפי יהודי�, בעיקר דלי אמצעי�  SEFROU–ולימדה בעיירה 

דחה מספר פעמי� את עליתו ארצה ולא היה ברור א� שב� להורי� אמידי�,  . הוא היהיליד פס &דרעי

.�  הלהט הציוני שבו  מספיק עדיי� לפעילות מחתרתית שכרוכה בסיכו

שמונה  ,סטודנט לכלכלה באוניברסיטה ברבאט, ואת ד. אלמלחבמקנס הוא הכיר לי את משה וקראט, 

למזלי, בביקורי . אחראי לסני" רבאט, עוד טר� החל את לימודיו במוסד להשכלה גבוהה בקזבלנקה

ה בעיר מודעה על "מרת" להשכרה בוילה בתנאי שכירות נוחי�, ללא והשני בפס, ראיתי בחלו� ראו

שיש ה לי כמו זכיה בפרס הגדול בהגרלה. בביקור במקו� הסתבר קרוב למרכז העיר". זה נרא ,כי�ומתו

אור ואויר. אלה הגיעו לדירה דר  חלונות צרי� וגבוהי�, מעט כמעט כל היתרונות, אבל היה בו  לו

שניתני� לפתיחה באמצעות שרשרת תלויה. אבל מה החשיבות של חוסר אור ואויר עבור צעיר מלא 

  אמיתיי� של הפעילות במחתרת?מר!, לעומת הקשיי� והסיכוני� ה

בעלי הבית היו ספרדי� דוברי צרפתית. המגורי� שלה� היו בקומה העליונה. לעיתי� רחוקות ראיתי 

אות� וה� אותי. בקומת הקרקע היתה מכולת בבעלות�, שפנתה אל הרחוב. בעלת הבית ניהלה אותה. 

אליה�.  ל"מרת"" היתה כניסה ה"דירה" היתה בעורפ� של המכולת ושל חנית הרכב, ללא שו� קשר 

נפרדת, כ  שלוילה כולה היו למעשה שלוש כניסות ללא קשר ביניה�. המשכירי� לא התענינו בי, 
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בעיסוקי ובמקורות הכנסתי. ה� ביקשו תשלו� קבוע של שלושה חדשי שכירות מראש כל שלושה 

 .מכשוליתרונות ולא היו  חודשי�. ג� חוזה של ממש ה� לא ערכו אלא זכרו� דברי� רשלני למדי. אלה

לאנט  בפגישות העבודה הראשונות בפס הסתבר לי שהצוות הותיק עי" ונמצא בתהלי  התנתקות.

טולדנו היה רצו� טוב ונכונות לפעול, אלא שהיא לא הצליחה להתמודד ע� המנטאליות של ההורי� 

אלי מחו! לבית . כשלונה נבע מכ  שההורי� לא אפשרו לבנות חופש מינימSEFROUבעיר השדה 

שתראה מתרועעת ע�  מקובלכמורה, לא היה כי בתפקידה הספר. ע� הבני� היא לא יכלה להתמודד 

צעירי� ממנה. בכ"ז צמחה ממנה ברכה בהיותה חוליה מקשרת בי� אנשי� שהביעו רצו� לעליה לאנשי� 

  שלנו, שהגיעו לטפל בה�.

, בשל מחלת אביו, דבר שהביא תומואיזו, שנחשב מוכשר ומוצלח, נדרש לסייע בעסקי משפח

להתרחקותו מהפעילות התנועתית השוטפת. בוגרי� אחרי� שנרתמו לפעילות בצורה אינטנסיבית 

 ,אזורי� מרוחקי�ממסגרות אחרות, שטפלו בהעלאת יהודי� מערי השדה, מכפרי� ולסיוע להועברו 

 שאנשי� לא מקומיי� לא מסוגלי� לפעול בה�.

י� שבעזרת� קיווינו להמשי  את הפעילות הציונית החלוצית ואת העזרה נותרו מספר צעירי� נמרצ

רפאל (רירי), שמשפחתו היתה בעלת נתינות  DELMAR– למסגרות העליה. ראוי לציו� מיוחד

היא היתה בעלת חוה גדולה של כמה אלפי דונמי� על  ,פורטוגזית. בשונה מיהודי� מרוקאיי� שורשיי�

 היו אמידי� ועסקו ג� באבני ח� ובצורפות. גדות נחל אית� באזור פס. ה�

לאחר שהכרתי אותו עלו בראשי שני דברי� שיכלו לסייע בתפקידי ש�: לנסות לארג� בחוה של משפחתו 

פינה לפעולות ע� בני הנוער, שבה נוכל לשיר משירי אר! ישראל, ולנסות לסדר לעצמי סיפור כסוי של 

 לי לידע את רירי."מומחה להשקיה", מבלי לתת לכ  פרסו� ומב

לפני צאתי לשליחות הוטלה עלי בגניגר אחריות לנטיעת מטע גדול, במושגי הזמ� ההוא, של  תיי�כשנ

פירות נשירי�. אחת המטלות המרכזיות בטיפוחו היתה השקיה במידה נכונה ובאמצעי� חסכוניי�. 

ספיקה של צינורות  על ,לש� כ  נשלחתי לקורס השקיה, ש� למדתי מספר עקרונות מבוססי נוסחאות

בקטרי� ולחצי� שוני�. צורת ההשקיה במרוקו של אותו הזמ� היתה באמצעות תעלות, בתלמי�, 

שיטות ארכאיות שרווחו מזה אלפי שני� והיו בזבזניות במי� ובקרקע. הצעתי לרירי  &בהצפה ובגומות 

יור שעשינו ברחבי שיקח אותי לחווה שלה� ע"מ שאוכל להכיר את המקו�. נסענו לש� במונית ובס

החווה, נוכחתי שלא היה ש� באותו זמ� שו� גידול שדורש השקיה. ג� לא היה בסביבה כפר קרוב כדי 

מרחק הליכה, שיכול לספק עובדי�, במקרה שמישהו ירצה להפו  את הקרקע לשטח שלחי�. למרות 

על דרכי מילוט  זאת בקשתי מרירי להשיג לי מפה של החוה. כששאל לש� מה, אמרתי שכדאי לחשוב

בשלו�, למקרה שנעשה בחוה פעילות תנועתית שתתגלה. הטיעו� שכנע  דרכ� שהנערי� יוכלו לצאת

וכעבור מספר ימי� הוא הביא לי שרטוט של מפה ללא קוי גובה, ללא  קנה מידה וללא תיאור החלקות 

שעות   12-10&מבשטח, משהו שאי אפשר לעשות בו הרבה. היות ובאותו זמ� לא הייתי עסוק יותר 

בשבוע, היה לי מספיק זמ� לערו  סקיצות וחישובי� מפורטי� של מערכת השקיה אפשרית. ע� המסמ  

ה"מרהיב" שעשיתי הפכתי את עצמי להנדסאי השקיה, כסוי שהל  איתי תקופה ארוכה ובכל יו� שעבר 

 הוספתי פרטי� ל"מסמ " שהכנתי.
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יצירת סיפור כיסוי סביר בעיני של "מהנדס השקיה", העלה בי רעיו� לביסוס תמי� שלו באמצעות 

קשרי� אפשריי� ע� אנשי הברו� רוטשילד, שהיה בעלי� של חוות גדולות  במרוקו. טלפנתי למר נמס 

רב  בקזה ע"מ למסור לו דרישת שלו� מארנו דה מונבריזו�, אחיו של כריסטיא�. הוא התפלא שזמ� כה

מנהל החווה  &מאז שארנו דבר איתו, לא התקשרתי ולא  פניתי אליו והוא יע! לי לפגוש את מר קלימקר

  (כיו� סידי קאס�). PETITJEANהחקלאית הגדולה של הברו� ליד 

פטיז'א� היתה עיירה קטנה לאור  פסי הרכבת מפז לרבאט, מקו� שכוח אל במרכז המדינה. שמחתי  

דר  טלפנתי למר קלימקר והודעתי לו על מועד הגעתי. הוא בקש שאבוא להזדמנות. לפני צאתי ל

 מהרכבת במונית והוא יחזיר אותי לרכבת לאחר הביקור.

 לאור  הדר  נראו שטחי� ענקיי� של פרדסי� צעירי� ושטחי מטעי� של מיני עצי� לא מוכרי� לי.

אל" דונ�, כמעט בלעדית של עצי הדר. בעונה  14&החווה הייתה ענקית ג� במושגי� של מרוקו, יותר מ

הועסקו בה יותר מאל" עובדי�. קלימקר ואשתו קבלו את פני בשלו� ח� בעברית צברית משובחת. ה� 

ומבקרי� כמעט מדי שנה את המשפחה 1937 סיפרו שה� ילידי פתח תקוה, שחיי� במרוקו מאז 

המנדט וג� בעלי נתינות צרפתית. עוד לפני  בישראל. ה� בעלי דרכוני� אר! ישראלי� תקפי� עוד מימי

שספרתי לה� דבר וחצי דבר על עצמי, ה� אמרו שבית� פתוח בשבילי. התעקשתי לדבר את� צרפתית 

בר את� ומה ה� ידעו עלי. בקשתי מה� לסייר בחוה. ימחשש ל"אוזניי� לכותל". לא ידעתי מי ד

א ההדרי�, אבל בעניני השקיה ראיתי התרשמתי עמוקות מהסדר ומהידע המעמיק של קלימקר בנוש

שונה מזו  "פלנטה", לכ� אי� לי מה להציע לה�. הבנתי שה� חיי� על "בילויי�"שה� עדיי� בתקופת ה

אותי ואת חברי. הודיתי על ארוחת הצהרי�  ,שאני נמצא בה. הקשר אית� היה עלול לסכ� אות�

  את פני.  הטעימה ועל הסיור, אחלתי לה� הצלחה ושוב לא הראיתי לה�

, שהיתה במרחק פחות משעה נסיעה מפז. רציתי לבחו� -SFROUבהזדמנות אחרת הלכתי לסייר ב

 &אפשרות שאחד הבחורי� מפז יקח על עצמו את המשימה שאנט טולדנו לא הצליחה להתמודד איתה 

י רו פעלו שני סוגי� של אמצעפלגייס לשורות התנועה מספר צעירי� לפעילות ציונית. בי� פז לס

איש בישיבה  20&25תחבורה: מוניות שרות ואוטובוסי�. המוניות היו מיניבוסי� שנדחסו בה� 

ובעמידה והנסיעה בה� נראתה קשה מעבר לסיבולת של אד� כמוני. האוטובוסי� היו יקרי� יותר 

.� ומזוהמי� לא פחות מהמוניות, אבל א� יושבי� ליד החלו�, יש סיכוי לא להחנק מסרחו

במרומי הר בינוני בגובהו  בנויהל� ובריא ליעד, התפעלתי מהציוריות של העיר. היא ע� הגיעי, ש

ונראתה כמבצר אקזוטי מוק" חומה. פלגי מי� קטני� זרמו בתוכה בעוצמה. חמורי� עמוסי סחורה 

וחומרי בניה מלאו את הרחובות הצרי�, יחד ע� כבשי� ועזי� שהובלו, קרוב לודאי לגורל� אצל 

שהספקתי ללכת כמה דקות  בעיר ננעצו בי, התייר הבלתי קרוא, עיניי� מכל עבר, חלק�  הקצבי�. לפני

נראו חשדניות ומאיימות. נסיתי, כהרגלי, לשכור מדרי  לסיור בעיר, א  לא היו בה כאלה כי לא היתה 

זו עיר מתוירת. בקשתי לשבת באיזה בית קפה או מסעדה סבירי� ולא מצאתי משהו ראוי. בסו" 

י והחלטתי לחזור לפז. אמרו לי שהאוטובוס יצא לש� אחר הצהרי�. היו לי מספר שעות לחכות, נשברת

ש�  , כיללא אוכל בככר השוק, עד שנגאלתי. למדתי שבלי מידע מוקד� עדי" לא להכנס להרפתקאות

 את מי לשאול וע� מי להתיע!. ,בדר  כלל ,לא היה
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היתה עלולה לעורר חשדות. לכ� הייתי חייב המצאות ממושכת בדירה, שאיש מלבדי אינו פוקד, 

להיראות עסוק מספר שעות משמעותי מחו! לבית במש  היו�.  קבעתי לעצמי סדר יו� וכל בוקר הייתי 

הול  עד לעיר העתיקה של פז, מרחק כארבעה ק"מ לכל כיוו�. מש� הלכתי לעתי� לבית קפה לקרוא 

שבה מגישי� את האוכל לאט במיוחד. לעתי�  ,את העתו� המקומי, או לאכול ארוחת צהרי� במסעדה

אחרי�, לסיורי בעיר העתיקה או  "מתנדבי�"הייתי שוכר מדרי , בעיקר כדי להימנע מהטרדות של 

בסביבתה. לפעמי� הלכתי לקולנוע מתמיד והייתי משתדל להכנס אחרי התחלת הסרט כדי שאוכל 

כי העיסוקי� שלמענ� באתי נערכו בערבי�  "להרוג זמ�"לראות אותו פעמי�. בקיצור פיתחתי שיטות 

ובלילות. למרות זאת, בהעדר מוחלט של חיי חברה ותרבות בערב ובלילה, נשאר לי מספיק זמ� לקריאה 

 ולשיפור הצרפתית.

כעבור מספר חודשי מגורי� בדירה, במועד תשלו� שכר הדירה לרבעו� הבא, שאל אותי בעל הבית 

יה. הוא אמר שיש לו כמה בעלי חוות שמעוניני� לפתח את החוות למקצועי. אמרתי שאני הנדסאי השק

 �מאחר שענ" זה "מת" לחלוטי� ,שלה� ושאל א� אהיה מוכ� לפגוש אות� יחד איתו. הוא היה קבל� בני

ה להעסיק את הפועלי� שלו בעבודות חפירה ועפר, הדרושות למערכות ובאותה תקופה, הוא קיו

" לאחרונה, וכשאתפנה אודיע לו. מאז הוא פנה אלי כל כמה ימי� ההשקיה. עניתי שאני "עסוק מאוד

  לקביעת מועד לסיור משות" אצל חבריו בעלי החוות.

היתה הפיכה של הצבא הצרפתי  1958עוג� ההצלה מהסתבכות זו הגיע מכיוו� מפתיע: במחצית מאי 

המתישבי� האירופי� . השינוי גר� להל� בקרב בצרפת , שהעלתה את דה גול לשלטו�באלג'יריה

ה"מרוקניזציה" של השרותי� הציבוריי� והופעלו לחצי�   הושמעו תביעות להגברת במרוקו, בתקשורת

כלכליי� לסילוק הצרפתי� והמתישבי� האירופי�. הובע חשש שהצבא הצרפתי ירצה להחזיר את 

  הפרוטקטוראט הצרפתי במרוקו.

של הממשלה, שעוררו חרדה בקרב המתישבי�.  נלוו החלטות מעשיותוהלכו, לתביעות אלה, שגברו 

אחד הביטויי� לכ  היה ש"אירופי�" רבי� האיצו את תהליכי מכירות הנדל"� שבבעלות�. מחיר 

הקרקעות ירד פלאי� כי לא היו קוני�. למרוקאי� לא היו אמצעי� ואלה שהיו בעלי אמצעי�, המתינו 

שוב על מכירת ביתו. עזיבה מוגברת של אירופי� לירידה נוספת במחירי�. אפילו בעל הבית שלי החל לח

סימנה העמקה משמעותית של המשבר הכלכלי, שהל  והעמיק והחל להעיק ג� על חלקי� של הקהילה 

  היהודית ודח" להתענינות גוברת באפשרויות הגירה לצרפת, לקנדה ולעליה לישראל.

נשיא מצרי� ומנהיג העול� הערבי,  השלטונות מציד�, בלח! הליגה הערבית ובמיוחד של עבד אל נאצר,

(תבוסתו במלחמת סיני יוחסה למלחמה שניהלו נגדו אנגליה וצרפת ולא  שהיה אז בשיא כוחו ותהילתו

לישראל), מנעו הנפקת דרכוני� ליהודי� מחשש שיעלו לישראל. סרוב זה העמיק את תחושת חוסר 

מצב� היה עדיי� טוב לאי� ערו  ממצב האוני� והאפליה של יהודי מרוקו, למרות שמכל בחינה שהיא 

 היהודי� בכל מדינה ערבית אחרת, למעט תוניסיה.

ובהכבדות על המבקשי�  ,השליחי� מישראל חשו בקשיי� הכלכליי� הגוברי� והולכי� של היהודי�

רוב�  &  לעזוב את המדינה. בערי השדה ובכפרי�, היה מצב היהודי� מדאיג יותר: ה� היו דלי אמצעי�

סנדלרי�, חייטי�, רוכלי� וסוחרי� זעירי�, שהתפרנסו מהשוק המקומי בישוב  –לי מלאכה היו בע

ופגיעת המשבר הכלכלי בה� היתה קשה במיוחד. עוד לפני המשבר היתה הגירה מואצת  מגוריה�

מהכפרי� ומערי השדה אל הערי� הגדולות, שהתרחבו מאוד, בעוד בכפרי� ובעיירות כח הקניה 
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כלכלי גר� לעצירה ולצמצו� נוס" של השווקי� הפנימיי� ומעט הפיתוח שהיה, הצטמצ�. המשבר ה

התרכז בערי� הגדולות, במיוחד בקזבלנקה. העיור ובריחת ההו� אל מחו! למרוקו תרמו להחמרה 

 נוספת של מצב הכפרי� והעירות.

י� נדרשו מוצא זמני ממצב זה חייב קידו� ושיכלול דרכי העליה הבלתי לגאלית. לצור  זה השליח

  ההכונה כללה: למצוא בחורי� מקומיי� מקרב חברי התנועה, שיכוונו יהודי� מהכפרי� לנתיבי העליה.

                    בערי� ארגו� הסעה, לרוב לתחנת ביניי� "תמימה". תחנות ביניי� כאלה היו אצל קרובי� או מכרי� &  

  ת סבירות.גדולות, א� היו. במידה שלא, היה צור  למצוא חלופוה

  ולבסו" יצירת קשר ע� "העולי�" בתחנות הביניי� והסעת� לנקודת היציאה הסופית, &

 העברת� אל מעבר לגבול המרוקאי. &

יהודי�, כמו ההילולות השונות, של היו תאריכי� מועדפי�, שבה� היתה מסורת ארוכה של ניידות 

עשרות אלפי אנשי� מכל רחבי שהמפורסמת בה� היתה הילולת רבי "עמר� ב� דיווא�", שמשכה 

שבצפו� מערב מרוקו. מקו� זה היה נוח ג� כתחנת ביניי� וג� ליציאה אל  OUEZZANE&ל המדינה

הילולה מפורסמת אחרת, שבמש  זמ� ניכר נוצלה לפעילותנו, היתה זו של  דרכי מילוט בצפו� מרוקו.

ש� אלפי יהודי� מהדרו�  שבפאתי הסהרה. בימי ההילולה התרכזו ERFOUDהרב אבו חצירה ליד  

ותושבי� מפאתי הסהרה. המקו� קרוב מאוד לגבול אלג'יריה ממול לקולומב בשאר, בה ישבה קהילה 

כבסיס מרכזי לנסויי� הגרעיניי� של צרפת באותו  ה ג� שימש סביבת "קולומב בשאר"יהודית גדולה. 

.�האזור.  שמו היה "עדדי או היה בד"כ המושל הברברי של   ERFOUD&נות� החסות להילולה ב הזמ

הערבית ששלטה  העלאויתשלא אהד את השושלת  ,ביהי". היה זה מושל כל יכול, שכב� למיעוט הברברי

(אי� לה� קשר  השושלת המרוקאית מיחסת עצמה לצאצאיו של עלי מבתו היחידה של מוחמד( במרוקו

ובמיוחד יהודי�. זמ� מה לאחר עודד את המיעוטי� ע� העלאוי� של סוריה שה� פלג של השיעה), 

קבלת העצמאות מצרפת, הוא נאסר ונשפט באשמת שיתו" פעולה ע� הצרפתי� בתקופת 

הפרוטקטוראט, תו  התנגדות גלויה לשלטו� השושלת העלאוית, שחזרה לשלטו� במרוקו לאחר 

החסות  בוטלו רבות מהתקנות שהתקי� והנהיג, בי� השאר "עדדי או ביהי" של ע� מאסרו .העצמאות

  לאותה הילולה.

באלג'יריה,  של הצבא הצרפתיהנסיונות להעמקת ההתקרבות של מרוקו למדינות ערב לאחר ההפיכה 

והחשש שהשלטו� הקולוניאלי יחזור, גררו החמרה בפקוח של השלטונות על תנועות של יהודי� ועל 

 המובלעות הספרדיותיקר בעהנפקת דרכוני�. לכ� דרכי העליה הרלבנטיות עבור יהודי הפריפריה היו 

 אלג'יריה, כל עוד זה היה אפשרי. וג�

 היו מספר דרכי יציאה:

( סאוטה ומלייה), ע� עדיפות מוחלטת  MELILLA &ו CEUTA.דר  המובלעות הספרדיות במרוקו 1

בשל קרבתה לגיברלטר ולאלג'זירס שבספרד. בדר  זו עברו אלפי� רבי� של יהודי�.  CEUTAל

. רוב תושביה� ספרדי� קתולי� ולא מרוקאי� 16&מובלעות אלו ה� בשלטו� ספרדי מאז המאה ה

מסלמי�. השלטו� הספרדי של פרנקו לפני מלחמת העול� השניה החל את דרכו בה� ולא אהד את 
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שהגיעו אליו בדר  בלתי לגאלית בדרכ� לצרפת  ,שתדל להעלי� עי� מהיהודי�מרוקו העצמאית, לכ� ה

 ומש� לעול� הרחב.

הצרפתית, שהפליגו מקזבלנקה ישירות  PAQUETשל חב'   DJENNE&ו  KOUTOUBIA. באוניות  2

. לנוסעי� בה� נדרשו דרכוני�. לחלק מהעולי� היו דרכוני� אמיתיי�, שהוצאו בדרכי� יילמרס

בעזרת שלמוני�. למספר מוגבל של עולי� ניתנו ע"י המערכת דרכוני� שהוכנו מראש  &אחרי�הרגילות ו

 בידי אומ� או שהוברחו, תו  עצימת עי� תמורת תשלו�, לפקחי� בנמל. 

 דר  זו נוצלה מעט יחסית בשל סכנות הטרור בדרכי�. –. דר  אלג'יריה 3

ובעלי מעמד כלכלי סביר. לאנשי הכפרי�  שיגור עולי� באוניות התאי� ליהודי� מהערי� הגדולות

 �השלטונות בד"כ לא נטו להנפיק דרכוני� כי סברו, במידה רבה של צדק, שאי� לה� אמצעי� למימו

נסיעה אל מחו! למרוקו וחזרה, ואי� לה� עני� בנסיעה כזו, מה ג� שרק מעטי� ביניה� דיברו שפות 

 אירופיות. 

תי� מקומיי� נבחרי�, רבי תושיה ובהיקפי� משמעותיי�. מצב זה חייב התארגנות מיוחדת ע� צוו

חלקי במאמ! הסתכ� בשלב הראשו�, בהקצאת שתי חוליות סיוע, אחת מפז ושניה מרבאט. בשל 

המידור בי� השליחי� הפעילי� בתחומי� השוני� לא היה לי חלק ישיר בהפעלת חוליות העליה, למעט 

וי שלנו היה "המקהלה". מבי� השליחי� מישראל שעסקו בחינו  וחיזוק המוטיבציה של הפעילי�. הכינ

יהודית נסיהו. (אחותו של  & ממש בארגו� העליה במישורי� שוני� ראויה לציו� האשה רבת הפעלי� 

חבר בית אור�, אחד מעמודי התוו  של הקיבו! המאוחד. איש נמר!, ציוני בכל רמ"ח  &אפרי� ב� חיי� 

אחת ממדינות אפריקה). קראנו לה ח'וליטה. היא הייתה ילידת אבריו, שלימי� מונה שגריר ישראל ב

הולנד, בשנות השלושי� לחייה, אדומת שיער, רבת תושיה, חכמה, נועזת, עשויה ללא חת ובעלת מר! 

בלתי נלאה. לאחר שובה מהשליחות היא נישאה למרדכי נסיהו, מנהל בית ברל. היא היתה אחראית 

 עילות העליה בשלביה השוני�:לתיאו� בי� כל הגורמי� שדאגו לפ

 , הכנת דרכוני� והעברת� מאלה שעסקו בשלבי� השוני� של ההכנה אל המועמדי� לעליה&

תיאו� ע� אנשי הקשר בשטח שהיו אמורי� להוציא את האנשי� מהכפרי� לתחנות הביניי� ומתחנות &

  וכ�הביניי� הלאה, 

כל זאת תו  מידור מלא בי� הגורמי� השוני�  למעשה. שנדרשו לבצוע  העליה ,נוספותרבות פעולות  &

שפעלו בשטח, שנדרש בכדי להבטיח שחשיפתו של פעיל זה או אחר לא תביא לגלוי וקריסה של המערכת 

 כולה. 

בהקשר זה נזכיר מקרה, שרופא בעל אזרחות אירופית, שהועסק בארגו�, והעביר במכוניתו שבע מאות 

ב בתאונת דרכי�, שהביאה לחשיפת הסליק שבו אוחסנו דרכוני� מטנז'יר לקזבלנקה, היה מעור

הדרכוני�. ע� היוודע דבר התאונה, ח'וליטה דאגה, תו  זמ� מינימלי, שעו"ד מהשורה הראשונה יתיצב 

את העני� לפני  "לסגור"בתחנת המשטרה האחראית על הטיפול בתאונה, במגמה למזער את הנזקי� ו

  הסתבכות .

היה קילוח דק של  1958ערכת, זר� העולי� במחצית הראשונה של למרות המאמצי� הרבי� של המ

. נדרשה פעולה הרבה יותר התאפשרה יציאת�אלפי� בודדי�, לעומת רבבות שרצו לעלות ולא 
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ה הפעילות הורחב ,גיוס צעירי� לתנועות הנוער החלוציות הוא! אינטנסיבית בכל המישורי�. בינתיי�

בארגו� אפשר לסניפי� המרוחקי� להתנהל תו  מעורבות  היתה סדירה ונמרצת מבעבר. השיפורו

 פחותה של השליחי� מישראל.

ע� סיו� תפקידו של מנח� גלעד במרוקו, ובשל תעסוקת חסר שלי בפז והקשיי� הגוברי� והולכי� שלי 

כשליח ישראלי בודד בסביבה, הוחלט שאעבור לקזה. המעבר חולל מהפכה באורח חיי: ראשית יכולתי 

חיי� יחזקאלי מתל רעי�, ישי שטיקמ� ממשמר הנגב,  –שליחי תנועות הנוער שהתגוררו ש�  לפגוש את

שליח  &שליח הנוער הציוני, ויעקב ב� טולילה  &שניה� שליחי� של הקיבו! המאוחד. אוטו מתל יצחק 

של  לסני" קזבלנקה & קיבוצי הפועל המזרחי. שנית, נוספו לי תחומי אחריות : בתחילה בני עקיבא ושל 

הבוני� ומאוחר יותר, ע� עזיבתו של אוטו, ג� לכל הסניפי� של הנוער הציוני בקזה, מקנס, ואוג'דה. 

היה זה מעבר חד מתעסוקת חסר לתעסוקת יתר: במקו� להתמחות ב"להרוג זמ�" בשל תעסוקה ישירה 

 "לקנות" זמ�.אז שעות בשבוע ש�, חפשתי  14-12של 

הרצאות ברמה גבוהה,  &ויפה, שבה פעילות תרבותית מגוונת קזבלנקה היתה עיר מודרנית, גדולה

הופעות של קונצרטי� חיי� ותיאטרו�, מועדו� הסרט הטוב, שבו שוחחו באופ� שיטתי וחופשי על 

הסרטי�, אוניברסיטה, בה נית� להאזי� לשיעורי� כשומע חופשי, מספר רב של מסעדות מעולות 

  פע� לא ניצלתי ולא נהניתי ממנו בשל חוסר זמ�.במחירי� סבירי� וג� חו" י� מרהיב, שא" 

החלפת הדעות בי� השליחי�, שנתאפשרה לי ולחברי בקזה, סייעה ללימוד ושיפור נושאי פעילות שוני�, 

שתרמו בסופו של דבר למערכת כולה. בעקבות מה שסיפרתי על הפעילות ע� אנשי הסני" בפז, בחיק 

על ידי ישי. הוא מצא חוה ליד רבאט בבעלותו של צרפתי, הטבע בחוה של משפ. דלמאר, הרעיו� אומ! 

שהסכי� לארח חינ� בני נוער. נערכו ש� מספר ארועי� של צעירי התנועות השונות, כל אחת בנפרד, 

 מפאת המידור.

בהיותי בישראל כריסטיא� ספר לי על ידיד נפש שלו, אותו הכיר עוד מהתקופה בה שהה בקורס קציני 

�שבצרפת, ש� גר ע� שני בחורי� ושלושת� נשבעו להשאר ידידי� עד סו"  SAUMURE&ב  שריו

(ג'ינה), שנולד וחי  GINETימיה�. הוא מסר לי את הכתובת ומספר הטלפו� של אחד מה�, ששמו 

במרוקו. סבו התישב במרוקו בראשית המאה העשרי�, עוד לפני הפרוטקטוראט הצרפתי. הוא תיאר לי 

ר כמו סרגל, שתק�, נדיב וידיד אמת. היות שלא היה לי ש�, אמרתי כעשוי ללא חת, יש GINETאת 

 לכריסטיא� שכשיכתוב לו עלי יציג אותי כחבר, ללא הוספת פרטי�.

מאחר  שסברנו, שלא נוכל לקיי� פעילות שוטפת, סדירה אלא מזדמנת בלבד בחוות שהוזכרו לעיל, 

התקשרתי אליו והוא שמח להכיר אותי  חשבתי לנסות להתקשר לג'ינה כדי לבדוק אפשרויות נוספות.

 �ולשמוע פרטי� עדכניי� על ידידו כריסטיא�, שמזה שני� מספר לא ראה ולא שמע ממנו. הוא הזמי

) ושאודיע לו על מועד בואי כדי שיבוא לאסו" OULMESאותי לביקור אצלו ואמר שהוא גר באולמס (

 אותי מתחנת האוטובוס.

, בשל תנאי� טופוגרפיי� קשי� והעדר שהגישה אליו קשה, באיזור העיר אולמס שוכנת במרכז המדינה

� בה, כמו מי נובעידרכי�. היא מפורסמת במעי� מי� מינראליי� משובחי�, מוגזי� באופ� טבעי, ש

PERRIER לדעת המרוקני�. אזור זה היה מאוכלס בלעדית בברברי�, שאינ�  ,בצרפת וא" טובי� מה�

 דוברי ערבית. 
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בתקופה של שפל בפעילות שלי בשל חגי תשרי שלנו. למזלי העונה הבוערת בעבודה  GINETהגעתי ל 

אצלו הסתיימה כמה שבועות קוד� לכ�. הוא חיכה לי זמ� ניכר בתחנה בשל איחור של האוטובוס שלי. 

, הש� שאנשי התנועה הכירו. ג'ינה ספר לי שאביו חולה ואינו מסוגל GERARD &הצגתי את עצמי כ

והוא נמצא בטיפול בצרפת, כ  שניהול וביצוע כל הפעילויות בחוה מוטל על כתפיו וכתפי יותר לעבוד 

דול מיני צמחי� לייצור תמציות בשמי�: ורדי�, יאימו, שנראתה אשת חיל. עיסוק� הבלעדי היה ג

 לבנדר, יסמי�, הדרי�, גרדניה ועוד. ה� עיבדו שטח של כמאתי� אל" דונ� (כמו שטחו של גרניו� ריחני,

 �דונ� נוספי� של  10000&חכור. בבעלות המשפחה כ &עמק יזרעאל). רוב הקרקעות היו בבעלות� ויתר

וירה הצרפתית. גראס ושבגבול פרובנס והרי GRASSE,צמחי בשמי�, בעיקר לבנדר וגרניו�, ליד גראס  

ויסמי� מרהיב לראות אלפי דונמי� רצופי� של ורדי� היה היא מרכז גידול הבשמי� של צרפת. זה 

בהדליה, שנראי� כמו כרמי� ומדיפי� ריחות ג� עד� משכרי�, אפילו מחו! לעונה. הוא שמח לשמוע על 

כריסטיא� ולשוחח על דא ועל הא, למרות שהיה שתק� ומסוגר למדי ודבר מעט. סיירתי איתו שעות על 

 2דגימות של שעות ברחבי החווה ובמפעל מיצוי הבשמי�, שפועל בעונה בלבד. קבלתי ש� למזכרת 

סמ"ק תמצית ורדי� ושני סמ"ק של תמצית הדרי� בבקבוקוני� קטנטני�. פתיחה בלבד של הדגימה 

כאילו רוסס בבוש�. הייתי מאוד גאה בה� ושמרתי עליה� מכל משמר  ,היתה ממלאת את אויר החדר

 מעבר דירה, ה� נעלמו כאילו התנדפו מאליה� ולא נמצאו עוד.שבעשרות שני�, עד 

ומשפחתו העסיקו אלפי עובדי� בעונה, בעיקר נשי� וצעירי�. באותו הזמ� ה� היו ספקי תמציות  ג'ינה

הבשמי� העיקריי� של התעשיות הצרפתיות, האיטלקיות והספרדיות. הוסבר לי כי לש� ייצור גר� 

 � זא קילו פרחי ורדי�, לכ� השווי של גר� תמצית 150ל 120אחד של תמצית ורדי� יש צור  למצות בי

 היה פי שלוש ממשקלו כזהב. 

וא ובני . ההבחנתי בהערצה הכללית של המקומיי� אליו ולאימו, שהצטירו בעיני כ"פטרוני" האזור כולו

משפחתו דברו ברברית וערבית מקומית שוטפת. ביתו היה פתוח ונעי�, לא מפואר מדי ולא מסתגר. 

צאות ראותניות, נהפו  הוא: משפחתו שו� סממ� חיצוני לא העיד שהוא מנצל את הונו ורכושו להו

דאגה לממ� טיפולי� רפואיי� לחולי� קשי� ולעזרה לאנשי� שאפסו כוחותיה� ולא יכלו עוד לעבוד. 

  &אד�, שראה עצמו חלק בלתי נפרד מהמקו� שבו הוא חי ו בקיצור, הוא היה ג� מעסיק, ג� לשכת סעד

 מעי� מדינה בתו  מדינה. 

הוא הציע לי לבוא לנוח אצלו מספר ימי� מתי  ובסופ� � תמימי�התארחתי אצלו כמעט יומיי

שיתאפשר לי. לא יכולתי וג� לא הייתי מעוני� להיענות להזמנה, למרות שזה קס� לי מאוד. הוא סיפר 

ימי�, שנקראת  2-3שלפני החור", בעוד שבועות מספר, יש לברברי� ש� חגיגה מרהיבה, שנמשכת 

במיטב מחלצותיה� ועדייה�, רוקדות ושרות שעות רבות, בעוד  "אוואש", שבה הנשי� מתלבשות

הגברי� מתחרי� ביניה� ברכיבה על סוסי�, עושי� "פנטזיות" של ירי סימולטני באויר ברובי� 

 עתיקי�, ובשעשועי� אחרי�. הודיתי לו על הצעתו והבטחתי בנימוס, שאודיע לו כשיתאפשר לי לקבלה.

מסוג כלשהו, כי הוא נראה גדול מדי, מרוקאי מדי, שכולו ורובו  לא ראיתי לנכו� לבקש ממנו סיוע

מזדהה ע� האיזור שלו ואיננו מתעני� בפוליטיקה, ואי� לו קשר או עני� בישראל או במה שקורה בצרפת 

 כאד� הוא היה משכמו ומעלה.של דה גול שאחרי ההפיכה הצבאית. 
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לפני שיחתי ות אלה, נודע לי  שמספר חודשי� שיחה ע� כריסטיא� בענינו של ג'ינה במועד כתיבת שורב

 ,�הוא פגש את ג'ינה בצרפת, במוסד סיעודי שמטפל במחלת ניוו� שרירי�, שלקה בה, ע� כריסטיא

 ,באביו בזמנו. ילדיו ממשיכי� במפעל שהקימו אבותיה�, בהצלחה פוחתת והולכת בדומה לזו שפגעה

רי� כיו� באיכות גבוהה ובמחירי� נמוכי�. בשל התחליפי� הסינטטיי� לתמציות הבשמי�, המיוצ

ר בצער שלא נפרדתי ממנו יזכהבאותה הזדמנות כריסטיא� סיפר לו פרטי� על החברות ביננו וג'ינה 

 לשלו� בעזבי את מרוקו.

בחזרתי לקזה מהביקור באולמס ולאחר ששוחחתי ע� חברי השליחי�, התחזקה בי ההכרה בהכרח 

הייתה רבת ארועי� וטלטלות בעול� הערבי:  &1958 –. אותה שנה להרחיב את הפעילות הציונית ש�

האיחוד של סוריה ע� מצרי� מחד גיסא, ההפיכה של עבד אלכרי� קאס� בעיראק מאיד  גיסא, 

ההפיכה של הצבא הצרפתי באלג'יריה, ש� היהודי� הזדהו בגלוי ע� המתישבי� הצרפתיי� נגד 

שמעותי במעמד� של היהודי� במדינות ערב בכלל עצמאות לאלג'יריה. כל אלה תרמו לערעור מ

בפרט, שחפשה להפגי� את ערביותה. חששות אלה העצימו את הצור  להרחיב את היקפי  ובמרוקו

הפעילות שלנו. לש� כ  הגיע שליח נוס" של השומר הצעיר שהחל לטפל במר! בסניפי� במספר ערי�. 

עילות אינטנסיבית בדרגי� הממשלתיי� הקונגרס היהודי העולמי בראשות נחו� גולדמ� חידש פ

הגבוהי� ביותר כדי למצוא הסדרי� להקלת דרכי היציאה של יהודי�, תמורת תשלומי� והטבות 

  למרוקו.

מקוד�  .מצדי, החלטתי לנסות לפתוח סני" של התנועה בטנז'יר, שהועברה באותה שנה לשלטו� מרוקו 

בכניסה אליה וביציאה ממנה  .היא היתה במעמד של עיר תחת משטר בינלאומי מיוחד ע� נמל חופשי

 �בעלי נתינות מרוקאית. בדומה  �בדיקת מכס. בטנז'יר חיו כמה אלפי יהודי�, מיעוטוהיה צור  בדרכו

יותה" ה� לא חשו עצמ� מאוימי� מ"ערב ,ליהודי� במדינות מערב אירופה, כמו צרפת וספרד

המתחדשת של מרוקו.  אצל חלק מהצעירי� גיליתי הערצה לישראל בעקבות מבצע סיני, א  לא עד כדי 

 לעליה. לאחר מספר נסיונות כושלי�, ויתרתי על כונתי לעודד� לכ . &תרגומה למעשה ציוני 

לפת העבודה בסניפי� האחרי� התרחבה ואיתה ג�  זר� העליה. נוצר צור  בתוספת חוליות וכ� בהח

חוליות ותיקות, שהיו עלולות "להישר"" (להתגלות או לעורר חשד). מספר החברי� הפעילי� בכל 

התנועות הציוניות הגיע למאות רבות. לתנועת דרור של הקיבו! המאוחד היו שני שליחי� לתנועות בני 

 140&ה� כפעילי�, מ 215&עקיבא והשומר הצעיר היה שליח לכל אחת. בתנועות שהיו באחריותי היו כ

, 85&בקזבלאנקה). בתנועת הנוער הציוני היו כ 50מה� בפז, מקנס ורבאט ועוד  90בתנועת הבוני� (

 באוג'דה). 15&במקנס ו 30בקזה,  40(מה� 

התבקשנו להתכנס בדירתו של חיי� יחזקאלי בקזה לדיו� כללי. עוד טר�  1959באחד מימי האביב של 

התחלת הדיו�, בשעה היעודה בדיוק, נכנס לחדר אל"מ מיל. שלמה יחזקאלי, אחד מהמדריכי� שלנו 

לשעבר בקורס ההכנה במחנה אלנבי בירושלי�. הוא היה באותו זמ� שליח במרוקו, אבל לא בקשר 

איסר הראל בכבודו ובעצמו. אני הייתי היחידי שזיהה אותו כי  &מוסד איתנו. אתו נכנס ג� ראש ה

נפגשתי איתו טר� צאתי לשליחות במרוקו. שלמה פתח כרגיל, בהרצאה מלומדת ודבר אופ� כללי על 

ההצלחות שלנו ועל המאמצי� של המערכת כולה בתחומי� השוני�. לאחר מכ� הוא בר  את האורח 

את פעילותו ואת הערכותיו האישיות לגבי העתיד הנראה לעי� ומיד  ציגהנכבד, בקש שבהמש  כל אחד י

  נת� את רשות הדיבור לאיסר.
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איסר נראה מרוצה, נינוח ונמר!. הוא ישר פנה אלי: "חסו� לא שכחתי אות . ההתחיבות האישית שלי 

ת משפחת  אלי  (בעני� חילו! ההורי� והאחי� מדמשק) תקפה ואני מתכו� לעמוד בה. נסינו להבריח א

שולה כה� נעצרה וללבנו�, ש� פעלה שולה כה� בהעלאת משפחות לישראל. פרצה ש� מלחמת אזרחי� 

ויושבת במאסר ממוש . נסינו לשלוח איש שיבריח את המשפחה לתורכיה. הוא נתפש ע� משפחה 

הודי אחרת ונתלה בככר העיר. שמעת בודאי על האיחוד בי� סוריה למצרי�, צפינו שמה שנאצר עשה לי

מצרי�, שגרש אות� לחו"ל, יעשה ג� ליהודי סוריה וה� יגורשו, אול� עד כה זה לא קרה. אני אמשי  

ששומעי� את מה שאני אומר".  רבי�, לעשות כל שביכולתי להוציא אות�. הנה יושבי� כא� עדי�

  הודיתי לו והצטרפתי לתקותו, שיצליח ובהקד�.

ה, כל אחד דבר בקצרה על עבודתו ועל הערכותיו לעתיד. בהמש  הישיבה אתו, שנמשכה מעט יותר משע

פה וש� הועלו ג� בעיות אישיות, ששלמה יחזקאלי רש� לעצמו לטיפול. אני שאלתי את איסר א� 

שלושה. הוא אשר מיד את  &אפשר לשלוח איתו מכתב לישראל וא� הוא יאשר לי חופשה של שבועי�

 חצי עמוד של פנקס בינוני. בקשתי דקה לכתוב.  המכתב לא יעלה עלאור  ש בתנאי שני הדברי� 

18בשעה  -28/05/59"אישרו לי חופשה של שבועיי�. נפגש ב :נת� שלוש שורות ,כתבתי לאחי
ליד  00

 הקתדרלה בסביליה. אשר את בוא ".

 מסרתי את המכתב בשמחה גדולה. איסר נפרד מאיתנו והל  לדרכו. 

מאוחר יותר הבנתי שנהגתי בחיפזו� ובחוסר שיקול דעת: לא ידעתי הא� בכלל יש קתדרלה  מעט 

  בסביליה וג� א� כ�, אי  מגיעי�  מקזבלנקה לסביליה? כמה שעות, או ימי� זה לוקח? 

רצתי לחנות הספרי� הגדולה ביותר של קזה לבדוק במדריכי התיירות א� יש קתדרלה, או אולי שתי�. 

הסתכלתי בעמוד הנחיתות וההמראות של מטוסי�, א� מישהו טס לסביליה  ,קומיקניתי עתו� מ

ובאיזה ימי�. לשמחתי התברר שהאינסטינקטי� שלי פעלו נכו�:  יש קתדרלה בסביליה, היא נמצאת 

 �(דקוטה ) מקזה לסביליה.  נרגעתי. נותרו עוד  3DCבמרכז העיר ויש ג� טיסה יומית במטוס בוכנה קט

  ליציאה לחופשה ממרוקו ולמפגש ע� נת�.כששה שבועות 

  

 הסיורי� במרוקו 15�3

האמת היא שהבדידות, ללא חיי חברה במש  זמ� כה ממוש , שהמידור והאופי החסוי של העבודה שלי 

חייבו, הכבידה והעיקה והשפיעה ג�  על הבריאות. בבדידות כזו, שהופכת ע� הזמ� לאורח חיי�, ג� 

בתפקיד שלקחתי על עצמי היה לי ברור שלא  נו מהשגרה, הופכי� לנטל.החגי�, האמורי� להוציא אות

יהיה נכו� להתידד ע� מישהו מקומי, מסוג כלשהוא, אפילו חבר בתנועה, ובודאי לא ע� צעירות. פיציתי 

את עצמי, בעיקר כשגרתי בפז, בנסיעות בסופי שבוע לסיורי�, כתייר רגיל. לפני כל סיור כזה היה הכרח 

פרטי�: הא� יש מלו� שאוכל לשהות בו לפחות לילה אחד, הא� יש מקו� שבו אפשר לקבל  לברר מספר

אוכל סביר, הא� יש שרותי אוטובוס שיאפשרו לי לחזור ללא אבוד זמ� מיותר. לא היה כמעט חומר 

כתוב עדכני שעונה על שאלות אלה ואחרות, ובמיוחד חסר מידע על אפשרויות התחבורה. קניתי שני 

שנכתבו כעשר שני� קוד� לכ� כי לא מצאתי אחרי� וטילתי ע"פ המידע שמצאתי בה�.  עקב  מדריכי�

קרו לי מספר תקלות לא נעימות, בלשו� המעטה, שיתוארו בהמש . לעומת� היו  ג�  ,המידע התישנות
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 היה מרתק ,, העיר הרומית הגדולה שליד מקנס-VOLUBILISהטיול ל חויות בלתי נשכחות, כמו

 &סופת שלגי� עזה מראה המרהיב בנסיעה ליער ארזי האטלס, בי� מקנס לאיפרא� וסביבתה בה במיוחד.

למרות שכמעט קפאתי ש� מקור בגלל הבגדי� הקלי� מדי שלבשתי. מראה עצי   מחזה שלא ישכח!

וענפיה� מכוסי� שכבת שלג  הארז הענקי�, שגובה� עשרות מטרי� ולרבי� מה� גזע בעובי של מטרי�

 ה, חימ� את ליבי. מכסיפ–לבנה

מאכזבת: ג� מגיחת טיול אחרת, שהייתה לא נעימה , זכורה לי חוויה אלהת ומוצלחות לעומת נסיע

נאת מדבר גדולה בסהרה. היא שכנה על גדות נהר גדול  ERFOUD,יצאתי לנסיעה במטרה לראות את 

בדרו� מרוקו, שזור� לאור  מאות קילומטרי�, הדראע. הוא מקבל את מימיו מהרי האטלס, שגבה� 

מעל שלושת אלפי� מטר, משקה אדמות של מאות כפרי� במדבר הצחיח ונבלע באדמת המדבר. המקו� 

הסתבר  ERFOUD, &י�, ברוב� מרשימי�. כשהגעתי לק"מ של דר  ע� נופי� משתנ 300&מרוחק מפז כ

שבמלו� היחידי הסביר שהיה ש�, לא נותר מקו� פנוי. בלית ברירה לקחתי חדר במלו� המיועד לכפריי� 

 ,מעלות צלזיוס בצל ונשבה רוח חזקה ויבשה 48&המקומיי�. הטמפרטורה באותו היו� הגיעה ל

דומה לשרקיה שלנו. מוב� שבמזג אויר . היא זור, שאינה חריגה בעונה ההיא באSIROCCOשנקראת 

זה לא יכולתי לטייל בנאת המדבר כי הייתי מתיבש. מעטי� נראו מסתובבי� בחו! בעיירה. קניתי מיד 

  בהמתנה ליציאת האוטובוס לפז למחרת היו�. , שדמה לצינוק,ששית בקבוקי מי� ונכנסתי לחדרי

, שהיה במרחק כשני ק"מ ני בדרגת תיירותרמוד� הה, היחידה בעיירה, הייתה במלוהסבירהמסעדה  

שלי. שו� אמצעי תחבורה  פנימית לא היה בנמצא ולא נראה לי הגיוני ללכת ולחזור מרחק  האכסניהמ

כזה ברגל באותו מזג אויר. ירקות ופירות ראויי� למאכל לא היו כי השוק נסגר עוד טר� בואי. קניתי 

ולח� שעורה, שנראה עבש ויבש כמו ע! (לא היה אחר), בתקוה במכולת קרובה שתי קופסאות סרדיני� 

לא גדלו חיטה בשל דלות  ש� .שאשרוד עד הבוקר המיוחל. לח� השעורה היה הלח� של המקומיי�

חינה, שהיתה גדול שוק מבוקש. ו ,פירות הקרקעות. את הקרקעות היותר טובות ה� ניצלו לגידול ירקות

�היתה עששית נפט, מפויחת בשל הרוח שחדרה מבחו!, לכ� ג� לא  אמצעי התאורה היחידי בחדר במלו

�בקושי הצלחתי לנמנ�. הייתי צמא כל הזמ�. מעט אחרי  ,נית� לקרוא, אפילו במאמ! גדול. נסיתי לישו

חצות נגמרו לי המי� וחששתי לצאת לקנות. בפתח המלו� היה שומר לילה, שהביא לי, תמורת תשלו� 

 .בעזרת� שרדתי עד הבוקר. למזלי באותו היו� האוטובוס הקדי� לצאתנאות, עוד כמה בקבוקי�, 

 חזרתי לפז בשעות אחר הצהרי� המוקדמות.

את הטיולי� להכרת הערי� פז ומקנס עשיתי, בעזרת מדריכי� מקומיי�, במהל  ימי השבוע, כחלק 

.�כמעט כול�  מהתעסוקה השגרתית. פז היא ממש אוצר של מבני� עתיקי� מרתקי�, בנויי� ביד אומ

 18&וה -17מהתקופה המוסלמית ובעיקר מהאל" האחרו�. האתרי� שראיתי במקנס מהמאות ה

 בתקופה זו,מתקופתו של מולאי אסמאעיל השליט המרוקאי האחרו� שהחזיק באימפריה איזורית 

שנכפתה עלי ואפשרו הרחבת  ,משדרי� עוצמה ופאר. טיולי� אלה סייעו להפגה מסוימת של הבדידות

  וראיה מקיפה של המסגרת שבה אנו פועלי�. דעת

כשעברתי לקזה, אנו, השליחי� נפגשנו לעתי� תכופות. בליתי בעיקר ע� יעקב ב� טולילה וע� חיי� 

"דו� קמילו", שהיתה  &יחזקאלי. לעתי� תכופות חיי� ואני הלכנו לאכול במסעדה איטלקית מעולה 

ל נפש. ע� יעקב שוחחנו בעיקר בעניני התנועה במחצית הדר  בי� הדירה שלו לשלי, בעלות שוה לכ
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שהוא קרא בו לעתי� קרובות ולמד ממנו כמו  ,ובעניני יהדות ומסורת. היה לו ספר של אהרו� ברט

  בתנ" . אני הייתי התלמיד השקד� כשהוא "דרש" (מלשו� דרשה), נושאי� נבחרי� מתוכנו של הספר.

בליתי בבדידות "מזהרת". ידעתי עליה� בעיקר וחגי תשרי של אותה שנה  1958פסח התקרב. פסח 

  היה אחר . 1959אבל כאמור פסח של  מחברי התנועה שהייתי את� בקשר.

יעקב ואני החלטנו לערו  את סדר הפסח יחד. יעקב בקש מאחד החניכי� שלו לקנות עבורנו יי�  1959 &ב

כשר, מצות, חרוסת ומרור. את השאר ארגנו בעצמנו. הארוחה היתה של מרק וירקות טריי�. היה זה 

סדר פסח כהלכתו אבל צנוע מאוד באוכל. יעקב, כשומר מסורת קפד�, לא ויתר על תג מההגדה. הוא 

  .. היה שמח ומהנה באוירה של חגבשני� ספורותאל את הקושיות ואני השבתי לו, כי הוא צעיר ממני ש

 הנסיעה לספרד 15�4

אישור בואו בושש להגיע. החלטתי להסתכ�, ולנסוע לפגישה, ומועד המפגש ע� נת� התקרב  & 28/05 & ה

� חסכתי כס" ככל יכולתי, ע"מ סביליה וג &בתקווה שהוא יגיע. קניתי כרטיס טיסה הלו  וחזור קזה 

שיספיק לבלוי המשות" לנת� ולי במש  זמ� מה. נת�, כמוני היה חבר קבוצת גניגר, כ  שלא היה לו 

סיכוי לקבל כס" לנסיעה לחו"ל, כי אז לא נתנו לא" אחד. ימי� מספר לפני הטיסה לסביליה קבלתי 

ע אי  יגיע ומתי, כי לא היו קשרי תעופה מנת� מכתב קצר בו הוא מאשר את בואו, אבל כותב שאינו יוד

בי� ספרד לישראל. הנקודות הקרובות ביותר שאליה� נית� להגיע במטוס מישראל לסביליה היו פריז 

. זה היה יותר מדיורומא. הטיסה לרומא זולה יותר, א  היה צור  להמשי  מש� ברכבת כמעט יומיי�. 

ה יממה שלמה. חשבתי שאי� לי מה להפסיד א� אצא מפריז היו טיסות לסביליה וג� רכבת שהנסיעה ב

  ואמתי� לנת� ש�, בסביליה, באמונה שג� א� יאחר, בוא יבוא.

05בבוקר הנסיעה יצאתי לשדה התעופה ב
00

07&כי ההמראה היתה ב -
. הפרוצדורות לא היו ממושכות 00

10 והכל נעשה מהר. המטוס המריא בזמ� והיו בו נוסעי� מעטי�. הגענו בסביבות 
נסענו . בבוקר 00

העירה ברכב של חב' התעופה. למזלי, משרדה של חברת התעופה לא היה רחוק מהקתדרלה של סביליה. 

� עד שאמצא מלו� בסביבה. עוד לפני שהתמקמתי בבית מלו� אצלה� הסכימו שאשאיר את המזודה 

גיעי לקתדרלה יצאתי לסיור סביב הקתדרלה. השעה היתה קרובה לצהרי� והיה ח� מאוד. מיד ע� ה

 ממנה ,לבחור נקודת תצפית ראויהכדי ראיתי לפתע את נת� . הסתבר שג� הוא יצא לסיור מוקד� 

נמצא בקלות זה את זה. השמחה היתה ללא גבול. הוא מצא אותי רזה, חיור וכחוש בעוד שהוא היה 

בפז שלי  בשיא כוחו. העבודה החקלאית והספורט שימרו אותו טוב יותר מחיי המחתרת והבדידות

בקזה. הוא סיפר לי שכריסטיא�, שהיה בקשר איתו, יע! לו לטוס דר  פריז ולהתארח כמה ימי� אצל ו

 HARLEY     אחיו הצעיר ז'א�. הוא הגיע לש� והתקבל כב� משפחה וג� קיבל במתנה אופנוע 

DAVIDSON  לא רצה יותר להשתמש בו כי הוא קנה אופנוע �מיוחד, מילה  .B.M.Wבמצב מעולה. ז'א

אחרונה של הטכנולוגיה. נת� הגיע למפגש ע� האופנוע, לאחר שרכב עליו יומיי� מפריז לסביליה, 

בתקוה שנוכל לטייל אתו בדרו� ספרד. הוא אכ� שימש אותנו בנאמנות בנסיעה לקורדובה, גרנדה, 

ו למרומי הסיירה מלגה, גיברלטר רונדה וחזרה לסביליה. הביצועי� שלו היו כה טובי�, שעלינו אית

זו הייתה לשנינו פע� ראשונה שראינו את פאר התרבויות  נבדה לגובה של יותר מאלפיי� מטר.

הנוצריות והמוסלמיות של ספרד העתיקה. כמו כ� התרשמנו מקיומ� של אוכלוסיות, שלא נתקלנו 

� זורמי� כמו בעבר בדומות לה�, כמו הצועני� בגרנדה וספרדי� בכפרי� נידחי�, ללא חשמל וללא מי
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בכפרי� הערביי� שלנו אז. התרשמנו ג� מחיי היו� יו� של הספרדי� תחת שלטו� פרנקו, שנתמ  

  במהל  מלחמת האזרחי� על ידי היטלר ומוסוליני. 

מראש. בכל מקו� שהגענו, אספנו מידע על האטרקציות  וכנההחופשה היתה נפלאה, ללא תכנית מ 

אל" נפש,  סיפרו  25&בהוצאות. בביקור בגיברלטר, שאכלסה אז כהמקומיות וביקרנו בה� מבלי לחסו  

. רצינו מאוד להחלי" איתו JOSHUA  HASSONלנו שראש העיר "הנצחי" שלה�, הוא יהודי בש�: 

  כמה מילי�, אבל לא הצלחנו ולעול� לא נדע א� יש לנו אתו איזשהו קשר משפחתי. 

   החזרה לפעילות במרוקו 15�5

ביא אותי לשדה התעופה של סביליה והמשי  בדרכו חזרה לפריז ומש� לגניגר. בתו� החופשה נת� ה

החזרה שלי היתה מכאיבה. למרות המוטיבציה והאמונה החזקה בנחיצותה של השליחות, היה קשה 

להסתגל מחדש לאורח החיי� ולמגבלות המתחייבות. בעת העדרי במהל  החופשה שלי, הכל התנהל 

 גי� בסניפי� או במערכת.כשורה ולא היו ארועי� חרי

קבלתי הודעה שיש לארג� מחנה קי! לחניכי� הבוגרי� בחוות הכשרה של ) 1959באותה שנה (קי! 

. כל מחנה כזה ימש  ייליד מרס JULHANSשבצרפת, ולצעירי� יותר ב TOULOUSE&ב התנועה

רבות: מה יספרו  חודש, כולל ימי הנסיעה. האחריות בארגו� מבצע כזה כבדה ומחיבת תשובות לשאלות 

הנערי� להוריה�, מי יממ� את הוצאות הנסיעה, מי יעשה לה� ביטוח בריאות ותאונות, כיצד מארגני� 

  תוכ� לכל מחנה כזה, הא� פעילי העליה ישתתפו ג� ה� באות� פעילויות? וא� כ� מי יחלי" אות�?

הילה היהודית בצרפת, כ  למזלי, לרוב השאלות, בפרט הכספיות, נמצא פתרו� באמצעות קרנות של הק

ההתלהבות  ,שנמצא מימו� לכל חסרי היכולת מקרב הצעירי� ואיש מה� לא קופח. באשר לאחרי�

דחפה את הורי הצעירי� בעלי היכולת לממ� את ההשתתפות של בניה� ובנותיה�  ,החברתית שיצרנו

רויות ואפשרויות לעזרה הצעירי� מהסניפי� בערי� השונות, שהכירו זה את זה, יצרו חב במחנות הקי!.

בי� הסניפי�. מוב� שזה פגע במידור אבל ג� חיזק את הקשר והערבות ההדדית. המחנות היוו הצלחה 

מרשימה. הגיעו אליה� ג� צעירי� מאלג'יריה ומתוניסיה, דבר שהגביר את העני� ואת הקשר הלאומי 

 ציוני.

שעות נסיעה ברכבת. לקראת חג המולד  7-8, מרחק של ייחילקתי את זמני באותו זמ� בי� טולוז למרס

וסו" השנה האזרחית, בתו� שנתיי� לשהותי במרוקו, נקבעה התיעצות בפריז ע� מוסדות התנועה 

והמוסד בעני� הכשרת מחלי" שלי. העדיפות של המוסדות הייתה, כמוב�, שאשאר שנה שלישית. 

טוב, שהכל יסודר מהר וללא הסכמתי לכ  בתנאי שחיפוש והכשרת מחלי" תעשה מיד, כי במקרה ה

תקלות, ידרשו ששה חודשי� לפחות לגיוסו והכשרתו. התנאי הנוס" היה שיקטינו מהעומס המוטל עלי, 

 שליח קבוע של הנוער הציוני. בפועל, מחצית מהתחיבות המוסדות לא קוימה. טר�מיד בכ  שיביאו 

  כשליח של התנועה לפרק זמ� לא הוחל באיתור מועמד לתנועת הבוני� להחלפתי, לכ� נאלצתי להמשי

  .מוגדר, בעוד שמחלי" מטע� הנוער הציוני, יצחק ורדי, כבר הוכשר ועמד להגיע בהקד�

,�דרגי השלטו� הגבוהי� של מרוקו אצל הפעילות של מוסדות השתדלנות היהודית העולמית  באותו הזמ

הניבו פירות מבורכי� והודות לכ  זר� העליה גבר. סייעה לכ  ג� הבטחה שלה� להימנע מהפרעה 

סכו� של � (לממשלת מרוקו) ושלת תהושג תמור זהמכוונת מציד�, לניידות של יהודי� בתו  מרוקו. 

בשתיקה אלה, היה הכרח  להרחיב כס" על כל היתר יציאה שהונפק ליהודי. לצור  מימוש הסכמות ש
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 �ולשכלל את המערכת על ידי תוספת צוותי� לארגו� ולהדרכת העולי� הפוטנציאלי� ולהסעת�, שכ

לא קבלו דרכוני�. העלאת� התבססה בלעדית על הדרכי� הבלתי (ערי השדה)  יהודי הכפרי� והפזורה

 . לגאליות

יניה� בחור מרשי�, גבוה ונאה, מסני" קזה של הקציתי לתגבור המערכת צוות נוס" של פעילי�. היה ב

עיר שדה נידחת &" KASBA TADLAשדבר היטב מספר ניבי� מרוקאי�. הוא נולד וגדל  ב" ,הבוני�

במרכז המדינה. הוא היה ציוני אדוק ו"בחור לעני�" ועבד במסירות רבה בנושא העליה. בראשית 

רורות. מרוב פחד הוא איבד לחלוטי� את הוא נעצר באזור קזבלנקה בנסיבות לא ב 1960 פברואר

עשתונותיו וסיפר, כמעט מבלי שנשאל, דברי� שהיו עלולי� לסכ� חלקי� גדולי� של המערכת שהוא 

הכיר, כולל אותי. למרבה המזל, מפקד תחנת המשטרה האחראית למעצר, היה ידיד נעורי� של יהודי� 

כפופי� לו להשאיר לו בלעדית את החקירה של מקורבי� לנו וג� היה "מקורב" למערכת. הוא פקד על ה

אותו צעיר והודיע לידידיו במערכת על המקרה. המערכת מינתה לעציר מידית עו"ד מהשורה הראשונה, 

שהצליח, בתו  מספר ימי� לשחררו בערבות, עד להברחתו מהמדינה. מיד ע� המעצר התבקשתי 

תגורר בבית מלו�, ש� כל האורחי� חייבי� להיעל� מקזה ומהשטח לחודש ימי�. ברור שלא יכולתי לה

ברישו�, ג� לא יכולתי להיות בקשר ע� חברי השליחי�, מחשש שאהיה במעקב, שעלול להביא להפלת 

המערכת. הבחור שנעצר לא ידע את שמי בדרכו�, אבל יכול היה למסור פרטי� מזהי�  שלי או, להיות 

   עיר ע"מ שיצביע עלי כשאעבור "לתומי" ברחוב.מוחזק במכונית "תמימה", או בדירה באזור מרכזי ב

 בדרו� מרוקו "העלמותי" 15�6

זהותי. החלפת הזהות חייבה  תלהעלמות שלי היו שתי מטרות: בטחוני האישי, עד יעבור זע�, והחלפ

החלפת דירה ואיזור מגורי�. במצב כזה דרוש לעתי� ג� שנוי באורח החיי�. לפני "התאדותי" מקזה 

ת למרכזי הסניפי� וסיכמתי ע� חברי על דרכי תקשורת בתדירות של פע� בשבוע השארתי הוראו

לפחות, במכתבי� קצרי� ביותר. לא הודעתי לאיש על המקו� אליו אני מתכו� לנסוע והנמעני� יכלו 

לדעת את מקו� המצאי ע"פ חותמת הדואר. קבענו שימוש במילי� תמימות כקוד מוסכ� לתקשורת 

לאחד החניכי�, שהיה בקשר ע� אחד השליחי�. כל מילות הקוד היו קשורות א   ביננו, באמצעות דואר

ורק למזג האויר: "בהיר", "מעורפל", "מעונ�", "חשש משינוי לרעה" וכו', לאחר שבועיי� לכל הפחות 

 �הייתי אמור להתקשר בטלפו� לאותו בחור ע"מ לקבל ממנו הודעה על "הזמנה למסיבה", ללא ציו

  (הכל ימסר ב"הזמנה"). זה היה הסימ� לאפשרות חזרתי לפעילות בקזה.תארי  ומקו�  

נסעתי ע� מזודה קטנה למרקש ובו ביו� הצלחתי, למזלי הטוב, לשכור חדר לחודש ימי� בדירה אצל 

ולטייל בעיר  ,אלמנה צרפתיה מבוגרת. בתשובה לשאלתה למטרת בואי למרקש, אמרתי שבאתי לנוח

בחנות הקרובה ערמה של ספרי�, שקראתי בזמ� שהותי ש�. במהל  כל  ובסביבה כשיזדמ� לי. קניתי

החודש לא דברתי אתה ולו מילה אחת. היא לא התענינה בי וג� אני לא התענינתי בה. בשעות הערב 

שונה במידה רבה מהערי� שהרביתי לפקוד:  ,המוקדמות יצאתי לאכול ולהתרש� מעט מהעיר, שהיתה

י� בה היו בצבע אוקר אדמד�. העיר החדשה דמתה בגודלה לערי� היה לה אופי מיוחד: כל המבנ

החדשות של מקנס ופז והיו בה רחובות רחבי� ושדרות דקלי� מרהיבות. האוכלוסיה הלא מרוקאית 

רבי� יחסית, בהיותה היו מלו� השנראתה ברחובותיה היתה דלילה בהרבה מזו של קזה ומקנס. בתי 

אקזוטית לתיירי� המערביי�. החלק האקזוטי ביותר שבה היתה  העיר המרכזית של דרו� מרוקו ועיר

 .Jamaa el fnaהיא ככר "ג'מאעה אל פנה". &הככר המפורסמת בכניסה לעיר העתיקה 
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בדומה לפז ובמידה פחותה למקנס, ג� למרקש יש היסטוריה של עיר אימפריאלית מתקופות של מספר 

י� המפורסמי� ביותר משושלות אלה ה� יוסו" ב� שושלות מלכותיות, מראשית האל" השני. שני המלכ

, ואחמד 11&תשפי� משושלת המראביטו�, שעיכב את כיבושה מחדש של ספרד על ידי הנוצרי� במאה ה

. הוא מכונה  "אל דהבי" משו� שכבש חלקי� 16&אל מנצור, מהשושלת של הסעדי� מהמאה ה

אה של היו� ) והביא מש� כמויות גדולות משמעותיי� ממערב אפריקה (מאוריטניה, מאלי, סנגל וגיני

שבירת� היתה מרקש, בנו ארמונות ומבני� מרשימי� בצורה  ,מאוד של זהב. רבי� ממלכי מרוקו

וסגנו� יחודי, שחלק� מהוי� עד היו� אטרקציה תיירותית ראשונה במעלה. ארמונות ואתרי� 

 ת .פנה יש אח מרשימי� יש בערי� רבות במרוקו, אבל ככר ג'מאעה אל

ביו� השני לשהותי במרקש אחרי ארוחת בוקר במסעדה, שכרתי לי כדרכי, מדרי  מקומי לסיור בעיר, 

ירחיק טרדני�. התחנה הראשונה בסיור היתה הככר לעיל. היו בה  &שישמש לי מתורגמ�, ובעיקר 

בה אלפי�  אינספור דוכני ממכר של אוכל, ושל מזכרות מרוקאיות ומספר גדול של  רוכלי� זעירי�. היו

בולעי  אטרקציות שונות ומשונות, ביניה�: בהרבי� של תיירי� ומקומיי�. הככר כרגיל הומה מאנשי� ו

חרבות, נושפי אש, הולכי� על שברי� חדי� של זכוכית, לוחשי� לנחשי�, אקרובאטי� ועוד.  משכה 

גו" אתלטי,  , גבוהי�, ובעלי מבנהBAMBARA)את תשומת לבי במיוחד חבורה של רקדני במברה (

שעור� כהה ולבוש� שונה לחלוטי� מהמלבושי� המרוקני�. ה� היו בני שבט שמוצאו במאלי, שנדד 

בכל מערב אפריקה והטביע חות� עמוק על המקומות ששהה בה� . לחבורת הבמברה היו אצעדות על 

דו ופזזו שעות הרגליי� והידי� וה� נגנו במיגוו� כלי�: כלי נשיפה שוני� ותופי� אפריקאיי�. ה� רק

זו האטרקציה המרכזית  רבות להנאת הצופי�, תמורת הפרוטות שנזרקו לה� מדי פע�. בעיני היתה

 בכיכר. 

אטרקציות אחרות, שבה� בקרתי במרקש היו: קברי המלכי� הסעדיי�. זה היה במתח� סגור ובו מספר 

�מרהיבות ומקושטות בשפע מפוסל בדוגמאות של תחרה וערבסקות  ,קברי�, כול� בעלי מצבות שיש לב

ה בצבעי� ובכמות הזהב שקישטו אותה. מקסימשל זהב. תקרת המתח� היתה בצורת חלת דבש, 

בתי ספר דתיי� ובכמה ארמונות מעניני�, שהיו פתוחי� לציבור. &מרקש הייתה מפורסמת ג� במדרסות

באות� דוגמאות בשווקי� המסורתיי� היו שפע של עבודות יד ומלאכת מחשבת מאותו סוג, א  לא 

 שנית� למצוא בערי מרוקו האחרות.

לבלות חודש ימי� בסיורי� מתמידי� באות� אתרי� לא היה פשוט, כי מהר מאוד הייתי מתבלט 

ומתחיל להיות מוכר בשטח, לכ� כתו� עשרה ימי� החלטתי לבקר בצורה שיטתית בדרו� מרוקו, 

 יתי בהיותי בפז.במקומות שנית� לנסוע אליה� ולחזור בו ביו�, כפי שעש

. לפי המדרי  היה אמור להיות ש�, על א� הדר , מספר רב של OUARZAZATנסעתי לוארזאזאת 

המרשימי� מ כאתר תיירות מהבמיוחד התפרס נתומעני ת, מאוכלסהגדול �מה תאח  )קסור( טירות

לכ� סברתי במרוקו. אוטובוסי� רבי� עוצרי� ש� בדרכ� לדרו� הרחוק של המדינה או בכיוו� ההפו , 

שלא תהיה בעיה לחזור למרקש, אפילו בלילה מאוחר. הגעתי לש� וכדרכי שכרתי לי מדרי . הוא בקושי 

. הוא סייר אתי שעות. כשהגענו לשוק הבהמות הבחנתי בשני מצאתילא  ממנו אבל טוב ,ידע צרפתית

מסורתי ולראש� כובעי ברט. ה� חיפשו לקנות כבש. התממתי ושאלתי: יהודי י� שלבשו לבוש אנש

"מה זה יהודי�? הא� זה סוג של  –"מדוע אלה חובשי� כובעי� משוני�?". נעניתי שאלה יהודי�. 

מסלמי� כמו השיעי�?" נעניתי, שאלה אנשי� שגרי� בתו  הקסאר, ה� סנדלרי� ויש לה� "מסגד" 
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שאינ� מביני�. בקשתי ללכת לבקר במגורי� שלה� ו"במסגד"  ,תמשונה. ה� מתפללי� בשפה מיוחד

המיוחד לה�. נכנסנו  אל בי� חומות הקסאר במעבר צר מאוד, שהיה חשו  משו� שהקומות העליונות 

ורחבו איפשר מעבר של  שני אנשי� זה מול זה לכל היותר, מבלי להתחכ  ביניה�. נכנסנו  ,כיסו עליו

א היתה נעולה. לדברי המדרי  היתה זו דירה פרטית של אחד היהודי�. בדלת הראשונה משמאל. היא ל

מ"ר, ללא  25כ  & קומת הכניסה היתה אורווה לחמור או שני� ובקומה העליונה היה חדר גדול למדי 

ריהוט כלשהו. בצד הקיר היו מגולגלות יחד מחצלת ושמיכה עבה מרופטת וליד� מספר פריטי לבוש 

ו מעט שאריות מזו� בצלחות חמר ושק קטנט� של גרגירי דג� לא מזוהה. ומחמ� גחלי� לבישול. הי

נחרדתי מהעוני שלא ראיתי דוגמתו עד אז. יצאנו מ"הדירה", הלכנו עוד מרחק מה בתו  הקסאר והגענו 

ס"מ לכל היותר. נכנסנו בכפיפה עמוקה. המדרי  הכריז: "זהו המסגד של  110לדלת נמוכה בגובה 

 25&אחד הקירות, בצמידות לתקרה היו חלונות צרי� ברוחב של כלדר גדול ומעל היהודי�". היה ש� ח

ס"מ, ששימשו לכניסת אור מבחו!. נראה שאחד מה� נית� לפתיחה לכניסת אויר. דרגשי� רחבי� 

היו בנויי� סביב  שלושה קירות. סידורי תפילה היו פזורי�  ,שיכלו לשמש אנשי� לישיבה בסיכול רגלי�

על הרצפה. היתה תיבה מעוררת רחמי� לשליח הצבור, ושני ספרי תנ"  שלמי� מרופטי� על הדרגשי� ו

למדי היו מונחי�, אחד על התיבה ושני על אחד הדרגשי�. לא היה ספר תורה, למרות שבקיר שללא 

דרגש בנוי, היתה גומחה לאחסונו. לבי נצבט למראה העליבות והעזובה ומרחמי� על האנשי�, דיירי 

מקו�. נדהמתי להיווכח שלמרות התנאי� הבלתי אנושיי�, שבה� חיו אות� יהודי� ומשתמשי ה

 שראינו בשוק הבהמות, ה� שמרו על דת� ותרבות� כמיטב יכולת�. 

מהקסאר פגשנו את אחד היהודי�. בקשתי מהמדרי  לתרג� שיחה קצרה ביננו. שאלתי מספר  בצאתנו

(עלו  עברו לאחרונה למרקש וקזבלנקה שחיו ש�, שאלות בנאליות. מתשובותיו עלה שמרבית היהודי�

לאר!?) ובמקו� נותרו משפחות ספורות. הבנתי שהיהודי ציפה לטיפ מהתייר "העשיר". הכנסתי את 

היד לכיס ונוכחתי שאי� לי א" פרוטה מעבר למה שהתחייבתי לשל� למדרי  ולאוטובוס. בכיס פנימי 

$ של אז), אותה לקחתי  50פרנקי� מרוקאיי� (כ 10.000במכנסי היתה מוחבאת חבילת שטרות של 

מקזבלנקה כדי שתספיק לצרכיי לכל מש  העדרותי. חששתי להוציא את הכס" ולגלותו לעיני האנשי�, 

אבל העוני שראיתי ש� לא נת� לי מנוח. בקשתי ללכת לשרותי�, הסתתרתי מאחורי גדר, שלפתי שטר 

ידו של היהודי. הוא פתח בתי אותו שמ ,י  לא ש� לבוקפלתי אותו לממדי� קטני� מאוד. ברגע שהמדר

את ידו להסתכל ולא האמי�. אולי חשב שאליהו "הנביא" ביקר אותו והחל לקפו! משמחה כמו משוגע. 

אמרתי למדרי  שאני רואה את האוטובוס למרקש ורצתי איתו לתחנת האוטובוס על מנת לברוח מיד 

חזרתי למרקש עמוס חויות ומצר על טפשותי. מעשה מהמקו�. למזלי האוטובוס נסע בתו  דקות. 

הייתה  . תגובתו המופרזת של היהודיהצדקה שלי יכול היה להפיל אותי בפח בניגוד לכונותי הטובות

התושיה ו"ע"פ הרגש ולא ע"פ השכל  פעלתי בפע� הזו עלולה לעורר שאלות לגבי זהות ה"תייר הנדיב". 

   ".יצאה כנראה לחופשה

לי שהבחור שנעצר כשבועי� קוד� לכ�, הוברח ממרוקו. הבנתי שעלי להמתי� עוד מספר בינתיי� נמסר 

ימי� להחלפת זהותי. בשל ההקלה בחששות מתקלות בטחוניות סברתי שאי� מעתה מניעה לנהוג כתייר 

  מ� המני� וללו� ג� בבתי מלו�. החלטתי לנסוע למספר ימי� לטייל בדרו� מרוקו לפני שובי לקזה.

. תפראוט הוא איזור חצי מדברי, שגילו TINGHIRומש� ל TAFRAOUTשו� היה היעד הרא

הגיאולוגי מהעתיקי� במרוקו. הוא מיושב ברברי�. בשל מבנהו הגיאולוגי, הטופוגרפיה שלו שונה מזו 
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של הרי האטלס והוא מאופי� בכ  שהוא מבותר מאוד. הנופי� בו מיוחדי� ג� בשל תושית התושבי�, 

, על גבי סלעי� חשופי� ומצוקי� עוצרי נשימה. "בלתי אפשריי�"ירות) במקומות שהקימו קסור (ט

 �הנסיעה לש� חייבה לינה בשני מקומות שוני� בדר , לילה אחד לפחות  בכל מקו�. בחרתי ללו

. היו אלה מלונות ברמה גבוהה, שנבנו GITE D' ETAPE שנקראו ,במלונות שהוקמו על ידי הצרפתי�

, שנמצאת TIZNIT"מ לעודד את התיירות אליה�. התחנה הראשונה שלי היתה במקומות נידחי� ע

נחשבה בירת עמק הסוס. הסוס הוא נהר אית�, הדרומי ביותר במרוקו. הגעתי ע� ודיר אדרומית לאג

אי� יוצא ואי� בא אליה.  & , עיירה מוקפת חומה, ששעריה נסגרי� ללילה ולאחר מכ� TIZNIT&ערב ל

בככר השוק בתו  העיירה. מיד בבואי שאלתי על בית המלו� הצרפתי ונאמר לי  תחנת האוטובוס היתה

  שהוא נסגר לפני חודש בשל העדר תיירי� ולא יפתח במהרה.

TIZNIT  .ספרדי �ממוקמת צפונית מעט לעירה מדברית אחרת, בש� סידי איפני, שהיתה תחת שלטו

ל של הספרדי�. פעולות האיבה שהיו באותו זמ� החלו ש� מעשי טרור נגד הספרדי� ופעולות תגמו

באותה תקופה באלג'יריה, השפיעו ג� ה� על התיירות, לדרומה של מרוקו במיוחד. מסיבות אלה, 

  יט. נהדירו התיירי� את רגליה� מטיז

שיוצא לאחת מהערי�  ,כשראיתי שאי� לי מקו� ראוי ללו�, רציתי להסתלק. שאלתי א� יש אוטובוס

הגדולות של מרוקו ונעניתי בשלילה. בתחנת האוטובוס היה בית קפה בבעלות אשה צרפתיה, שבדיוק 

התארגנה לסגירתו. שאלתי אותה א� יש סידור לינה כלשהו בעיירה והיא ענתה שלמעשה אי�, אבל 

דר  ואמרה שהיציאה בית קפה" שג� משכיר חדרי ארוח. היא שרטטה לי את ה" עמוק בלב העיירה יש

07של האוטובוס לתפראוט היא ליד הקפה שלה, אחרי 
00 .  

ריח הסתבר שזה היה בית מרזח, אולי מאורת סמי�, מלא עש�, אכסניה ,&מצאתי בקלות את "הקפה".

רור כלשהו. המלצר לקח אותי לקומה העליונה לחדרי הארוח. בחרתי חדר שנראה ומחליא, ללא או

על המצעי� שעל המיטה. ג� המגבת היתה לפני הבחנתי ש"גדוד של�" כבר יש�  לכאורה סביר, אבל מיד

בחצר הבית, מבאר ב ושאאמורי� ל , שאות�מי�לאלא קערה וכד  ,מוכתמת. לא היו מי� זורמי�כולה 

לרחצה. מוב� שג� השרותי� גרמו לי טראומה קשה. בלית ברירה השלמתי ע� הגורל, כי הייתי חייב 

כיסיתי בה� את , מהתיקמשומשי� שלי  האוטובוס למחרת בבוקר. הוצאתי בגדי� להמתי� עד יציאת 

הכרית ושכבתי לנמנ� מבלי להסיר את הבגדי� ולחלו! את והנעלי�. נדהמתי לגלות, שכאשר סוגרי� 

את הדלת, היא מסתירה רק כשני שלישי� מפתח הכניסה. בקלות נית� היה להצי! מעליה או לזחול 

�ר לי שהאכסניה שלי היא לא רק בית מרזח ומאורת סמי� ירודה, אלא וקצר התחו מתחתיה. כעבור זמ

ג� בית בושת. כל הלילה שמעתי צעדי� נכנסי� ויוצאי�, עולי� ויורדי� במדרגות, צעקות גניחות, 

טריקת דלתות ואפילו בכי ומכות. הייתי המו�, וכמוב� שכמעט לא עצמתי עי�, עד שסו" סו" הבוקר 

06 &הגיע וב
 יצאתי בשלו� לתחנת האוטובוס, בתקוה שאוכל לשתות קפה אצל הצרפתיה. במש  חצי 45

07שעה של המתנה לא היתה נפש חיה בככר. ב
30

י� קפה ע� בגט טרי וחמאה, יישבתי ושתיתי פעמ -

 פיצוי  על ארוחת הערב שלא אכלתי ועל לילה של סיוטי�.

08&האוטובוס יצא לדר  ע� נהג ועוזר ב
07במקו�  45

, כפי שנאמר לי ע"י כל הנוגעי� בדבר. הופתעתי 00

  למצוא את עצמי נוסע יחיד.
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לא סלולה. בתחילה נסענו לאור  פס  ,ק"מ בכביש, האוטובוס ירד לדר  כבושה פרלאחר נסיעה של מס 

או אחת התעלות שלו. לפתע נשמעו צעקות  ,ירק רחב במדבר שממה. מהנהג הבנתי שזהו נהר הסוס

והאוטובוס נעצר. לא הבנתי מה קורה. הסתבר שבצד הדר  עמדו אנשי� שהסתתרו בציל� של עצי 

ARGANIER אלה עצי� שנראי� כמו עצי שיז" ("דומי�"). ה� אינ� קוצניי� ופרי� דומה במקצת .

טיקה. העזי� של האכרי� אוהבות לזיתי�. מזרעיה� מפיקי� שמ� עדי� ויקר שמשמש בעיקר לקוסמ

  מאוד את הפירות ומטפסות על העצי� כמו חתולי� בכדי לאכול את הפירות הבשלי�.

האנשי� עלו לאוטובוס ע� שקי סחורה. כעבור כברת דר  נוספת הנהג הבחי�, במרחק כמה מאות  

עד שהגיע ועלה  שמאותת לו לעצור. הוא עצר והמתנו מספר דקות,  ,מטרי�, באד� ואיתו שתי כבשי�

עצרנו שוב ושוב לנוסעי� ע� תרנגולות, ע� עזי� וע� שקי� רבי� של  ,לאוטובוס ע� הכבשי�. בהמש 

סחורות. האוטובוס נראה כמו משאית, שהועמסה באי סדר מושל� והמשי  והתמלא עד כדי כ  שלא 

ל אמצע הדר  שאלתי את הנהג לא� ה� נוסעי� הוא אמר: לשוק ש נית� עוד להעמיס עליו גרגר.

  לתפראוט.

למזלי, לפני שהאוטובוס התמלא עד אפס מקו� בבעלי חיי�, סחורות ואנשי�, התישב לידי ברברי גבוה  

פני�, ע� תיק אישי בלבד, כמו לרבי� כמוהו. התיק נחשב אצל� לפריט לבוש דקורטיבי שימושי &גרו�

ת עילגת והבנתי ממנו שהוא נוסע ואיש לא נפרד ממנו מחו! לביתו. הוא גמג� מספר משפטי� בצרפתי

לביתו באחד הכפרי� שבדר . הוא סיפר שעבד במפעל מצברי� בליו�  שבצרפת, ולפני שנתיי� פוטר 

והיה מאוד רוצה לחזור לש�, כי קשה לו להתקיי� בכפר ללא עבודה וללא קרקע חקלאית. הצעתי לו 

, אמר תודה  מספר פעמי� ושתק. שיכתוב מכתב למפעל ויבקש לחזור לעבודה ש�. הוא הסכי� איתי

חזר ואמר תודה ושתק וכ  כל כמה דקות. כתו� יותר משעתיי� נסיעה, האוטובוס עצר ליד מקו� 

הומה אד�. כל הנוסעי� והסחורות הורדו. שאלתי א� זאת תפראוט ונעניתי שזה השוק של מחצית 

  הדר . 

וק. זה היה שוק כפרי שמכרו בו מאחר שהנהג אמר לי שהוא נשאר במקו� כשעה, ירדתי לסיור בש

בישול, קטניות זערוריות לאחר : תמרי� שאוכלי� רק , כמוסחורות חקלאיות מקומיות מאיכות ירודה

לא מנופות מגופי� זרי�, שעורה וסורגו�, בשר מיובש בעל מראה וריח דוחי�. היה ג� אתר שחיטה 

  במקו�. למכירהשמכרו בו בשר של בהמות שנשחטו 

לא ידעתי מה אעשה ש� שעה, לא היה מה לראות וחזרתי לאוטובוס למקומי. מיד התלוה אלי הברברי,  

מחברת ועפרו� וביקש ממני לכתוב עבורו מכתב למפעל המצברי�. חשבתי לסרב לו  ,הביא לי ניר

 בנימוס. אמרתי לו שלש� כ  אני צרי  את הפרטי� של המפעל, הכתובת והפרטי� האישיי� שלו, וג�

את תלוש המשכורת האחרו�, כדי שהמפעל ידע במי מדובר. כמו במטה קס� הוא הוציא מתיקו את כל 

הנדרש. יצאתי אל מחו! לאוטובוס וכתבתי את המכתב על מכסה המנוע, כי לא נית� היה למצוא משטח 

� ישר יציב אחר שאפשר לכתוב עליו בצורה סבירה. לקח לי מספר דקות להשלי� את המכתב. בינתיי

התאספו סביבנו סקרני� כאילו היתה זו הופעת קוס�. כשמסרתי לו את המכתב הוא הודה והושיט לי 

סנט אמריקאי). דחיתי בנימוס את המטבע ואמרתי לו שזו  25(אז  פרנק מרוקאי כשכר 50מטבע של 

 ,עיפרו�מתנה לחברות בינינו. כשהסקרני� ראו שהעבודה חינ�, נוצר מיד תור ארו  של אנשי� ע� ניר ו

ושאמלא עבור� טפסי�. לשעה קלה נהייתי "כותב בקשות  שחכו שאכתוב לה� מכתבי�, בקשות,

  רשמי" בשוק של  אמצע הדר  לתפראוט.
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כעבור זמ� מה האוטובוס התמלא שוב והמשי  בדרכו לתפראוט. הדר  לש� היתה מקסימה. הנו"  

מכוסי� עשב נמו , קסור על ראשי  החלי" פניו ממדבר צחיח ומרחבי� לא מעובדי� להרי� נמוכי�

מראות  &מצוקי� ע� דקורציה של דקלי�, אינסו" מטעי שקדי� פורחי�, שכאילו גדלי� בר, בקיצור

 .ציוריי� מאוד

.               TINGHIR &מחצית הדר  לתחנתו הסופית ב &האוטובוס עצר בתפראוט לארוחת צהרי� מאוחרת 

רי� ושקדי� בפרוטות, בכמות שתספיק לי ג� לערב כי לא קניתי תמ .לא מצאתי ש� משהו לאכול

ידעתי מה מחכה לי ביעד. האוטובוס המשי  בדרכו כמה שעות נוספות, אס" והוריד נוסעי� והנו" חזר 

 להיות מדבר צחיח.

            תינגיר היא נוה מדבר גדול לאור  נהר הדראע בדר  לארפוד, שתוארה לעיל. הלילה ירד והגענו

 'GITE D&, ש� ירדו אחרוני הנוסעי�. הזכרתי לנהג שהבטיח לקחת אותי למלו� הTINGHIR&ל

ETAPE :לא שכחתי מיד נגיע".  הוא ענה".  

הוא סטה מהכביש הראשי והחל לעלות על הר גבוה. נחרדתי, כיו� שנשארנו שלושה באוטובוס, בעלטה  

קח אותי? הלוא עזבנו את הכפר!" הוא הנהג, עוזר הנהג ואני. חזרתי ושאלתי: "לא� אתה לו & מוחלטת

לא ענה. מפלס הדאגה שלי הרקיע. שאלתי שוב והוא עשה עצמו לא שומע. התחלתי לחשוב מה עלי 

לעשות? כשלפתע הוא עצר ב"שו� מקו�" והחל צועק בערבית: "אחמד הגענו!". נשמעה תשובה 

  בברברית.

"כ�". כעבור &בה במרוקאית: "וואח'ה"מישהו התקרב לאוטובוס, הצי! פנימה ואמר "ואחד?" התשו 

דקה נשמע טרטור של גנרטור ואז נדלקו אורות. עמדנו ליד בני� מסוגנ� ב� שתי קומות. הייתי האורח 

היחידי. הכניסו אותי דר  חדר האוכל. המראה היה מרשי�: עשרות שולחנות זוגיי� ערוכי� ע� מפות 

 ,שי�, ליד כל צלחת שלוש כוסות קריסטל: למי�לבנות, כלי אוכל מחרסינה צרפתית יקרה, סכו� מר

תי בארמו� פאר כזה. עוד ארחליי� ולשמפניה. הייתי המו�: ארמו� בלב המדבר. בשו� מקו� טר� הת

בקש שאבחר את מה שארצה לאכול. המבחר היה מרשי�. במלו�  לפני שעליתי להתרח!, המארח שלי

י האוטובוס למרקש היה אמור לצאת לקראת בחרתי ועליתי להתרח!. ישנתי ש� עד מאוחר בבוקר כ

הצהרי�. כשפתחתי את התריסי� של החדר בבוקר, נדהמתי מהנו" עוצר הנשימה של נאת המדבר ושל 

. המארח ואני TIZNITויתי  בוהכפר הציורי שנראה ממנו. המלו� והארוח היו ניגוד גמור ופיצוי למה שח

 הצטערנו שלא נשארתי ש� מספר ימי�.

בית האלמנה במרקש לקחת את כל חפצי, הודיתי לה ויצאתי לדרכי לקזבלנקה בדר  חזרתי אל 

תמורת תוספת תשלו�, נית� מאגדיר לקזה,  &ק"מ 600&יותר מ &דר  אגדיר. בשל המרחק הרב &מאריכה

בלילה, ע� שרותי� צמודי� ואפשרות להטות את הכסא לאחור,  PULLMANאוטובוסיב לנסועהיה 

אגדיר,  באחור של יו�, לא הדאיגה אותי. רכת הדר  תגרו� לי להגיע לקזההאש האפשרותלשינה. 

וג� מאוחר יותר, מאחז צבאי פורטוגזי  16-15בדומה לערי חו" מרוקאיות אחרות, היתה במאות ה 

לשימוש� של הספני� הפורטוגזיי� הנועזי� של אז. במרבית אות� ערי מאחז נותרו עד היו� מבצרי� 

 ווירה) .צ&(כיו� א -MOGADORחשבתי לבקר בשתיי� מה� : באגדיר וב .פורטוגזיי� מרשימי�

עיר קטנה ומרשימה לחו" האוקיאנוס האטלנטי, באיזור שכמעט אי� בו עננות וגשמי�. , הגעתי לאגדיר

תחת השלטו� הצרפתי היא הפכה לעיר קייט, שהתפרנסה בעיקר מתיירות. השתכנתי במלו� נוח ונקי, 
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לתי על המבצר  הפורטוגזי, אמרו לי: "חבל על הזמ� של , הוא כאי� וכאפס בבעלות צרפתית. כששא

לעומת המבצר של מוגדור". לאחר סיור מהנה של כמה שעות בעיר החדשה  וברובע היהודי של העיר 

הישנה, הלכתי לתחנת האוטובוס וקניתי כרטיס לקזה דר  מוגדור ע� מקו� שמור לאור  כל הדר  עד 

שעתי� וחצי של נסיעה. טילתי במוגדור עד לרדת  & ק"מ   170 &ת מאגדיר כקזה. מוגדור מרוחק

, איחר להגיע. היו ש� עוד מספר נוסעי� 20.00החשכה. האוטובוס לקזה, שהיה אמור להגיע אחרי 

הוא ענה שהוא מופתע מאוד כי זה אינו דבר רגיל, וג� נראה לו מוזר  ?ופנינו לאחראי לשאול מה קורה

צור קשר ע� המשרד של החברה באגדיר. כתו� שעה וחצי של איחור הוא הציע להחזיר שאינו מצליח לי

לנו את הכס" ע"מ שנשכור מונית לקזבלנקה. הכל התארג� במהירות והשכ� בבוקר הגענו ע� המונית 

 לקזה.

הגעתי לדירה שלי לאחר העדרות של כשלושה שבועות. בהתא� להוראות הבטחו�, לפני פתיחת הדלת 

� בהעדרי מישהו ביקר בה או מישהו זר התעני� בי. הבדיקה נעשית בשיטה אלמנטרית: בעת בדקתי א

סגירת הדלת, מכניסי� פיסת ניר קטנה בינה לבי� המשקו", מעל הלשונית של המנעול, כ  שא� 

מוצאי� אותה על האר! זה מעורר חשד לביקור של זר. במקרה שמישהו זר ירצה לדעת א� פקדתי את 

ידביק מבחו! לדירה את הדלת למשקו" בחתיכה זעירה של ניר דבק שקו", במקו� שאינו  הדירה, הוא

הניר ישאר צמוד לצד אחד (למשקו" או לדלת). ישנ� ג� שיטות &בולט, כ  שברגע של פתיחת הדלת

אחרות. בבדיקה שטחית גיליתי מיד מספר נירות דבק מודבקי� על הדלת הנעולה והרצפה. הבנתי 

�  בי. שמישהו התעני

הלכתי לדירתו של חיי� יחזקאלי, השליח של תנועת  דרור, שגר לא רחוק ממני, להתריע על מה  

שמצאתי. פגשתי אותו יושב בבית קפה לא רחוק, צופה על הכניסה לבני� שלי. הוא ק� והקביל את פני. 

"ספר –ו�" ! "נכ–פניו היו מלאי דאגה. עוד לפני שהוצאתי הגה הוא שאל: "נכו� שאתה בא מאגדיר?" 

  מה קורה ש�?" סיפרתי את קורות הנסיעה שלי בלילה. מעבר לכ  לא ידעתי כלו�.

הלכנו לדירה שלי לשמוע חדשות מהרדיו המקומי. כל החדשות היו על רעידת אדמה קשה מאוד שהיתה 

 באותו לילה באגדיר. דובר על עשרות אלפי נפגעי� וביניה� אלפי הרוגי�. כשהסתכלתי בהמש  השבוע

 HOTEL DE &בו התאכסנתיבצילומי� שפורסמו מש� ביומני קולנוע ובעתונות גיליתי שהמלו� ש

FOUCAULT  מספר קומות, נבלע כולו באדמה ולא נותר בו אפילו ניצול יחיד. באגדיר היו יותר �ב

יהודי�. השכונה היהודית נפגעה בצורה הקשה ביותר מכל חלקי  2500&מעשרת אלפי� הרוגי�, מה� כ

בסול�  6.0יר. רעידת האדמה באגדיר,  לא היתה בעוצמה מהקשות שמתרחשות בעול� (פחות מ הע

ריכטר). מספר הקורבנות החריג, ובמיוחד בשכונה היהודית, נגר� ממיקו� גיאולוגי לא מתאי� להקמת 

טח עיר ומבניה גרועה. העיר נבנתה על שטח מישורי בי� שני גאיות. זעזוע האדמה גר� לתזוזה של המש

 קצהו הצפוני של המשטח במרומי לאור כולו, שהביא לחורבנה של העיר. השכונה היהודית שכנה 

הגיא. משו� כ  הבתי� נפלו לעומקו. בנוס" לכ , הרעידה פקדה את המקו� בשעות הערב המאוחרות, 

 כשמרבית האנשי� שהו במבני� או ישנו.

שכל. במקרה שלי הסקרנות  הביאה לי את במה שנוגע לי, צדק מי שאמר, שלעתי� צרי  יותר מזל מ

 המזל.
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ע� החזרה לפעילות שגרתית חידשתי את העבודה במלוא המר!. בינתיי� נתוני הרקע של מרוקו היו 

האסו� באגדיר והצור  בשיקו� הנפגעי� בתנאי� של משבר כלכלי מעמיק,  למרוקאי�: בלתי נוחי�

, התגברות הלאומיות המרוקנית, שתבעה את התגברות המלחמה באלג'יריה והפסקת יחסי הסחר אתה

), דרישה  TARFAYAסאוטה, מליה איפני וריו דה אורו (לימי� טרפיה  –ספוח המובלעות הספרדיות 

  מחמד החמישי.המל  מחלתו של לסילוק הבסיסי� האמריקאי� והתגברות 

תה של מרוקו ההתפתחויות הבינלאומיות הביאו את השלטונות המרוקאיי� ליתר פתיחות, התקרבו 

 אלא להיפ :, לא הניבה פירות כלכליי� או מדיניי�, אזלליגה הערבית בראשות מצרי� בשני� עד 

 �העול� הערבי סער. האיחוד של סוריה ומצרי� התפרק, עבד אל כרי� קאס�, שתפש את השלטו

  בעיראק היה קצי� לא מוכר ולא אהוד. 

קולוניזציה, נראתה כהתרחקות & התבססותו של דה גול בשלטו� בצרפת והצעדי� שנקט בכיוו� של דה

בלטה גישתו לביטול השליטה הישירה של צרפת על  כמו כ�הסכנה של קולוניזציה מחודשת של מרוקו. 

מושבותיה בעול� ובעיקר באפריקה. מחלתו של מחמד החמישי הביאה להעברת סמכויות משמעותית 

שהיה ידוע כבעל פתיחות רבה משל אביו כלפי היהודי� וישראל, במגבלות  &חס� השני & ורש העצר שלולי

העליה בכל זר� ערביותו והנסיבות. מבחינתנו התוצאות בשטח התבטאו בהתגברות משמעותית של 

 צורותיה, וליברליזציה מסוימת במת� היתרי יציאה, מבלי לנקר את עיני המתנגדי� לממשלה ש�. 

היתה ונשארה העלאת יהודי  "(הכינוי המחתרתי של ארגו� העליה ממרוקו)המסגרת"בעיה הקשה של ה

לא היו ארועי�  )1960( שנהאותה הכפרי� והעיירות הנידחות, שמצב� הכלכלי הל  והחמיר. במהל  

�למעט תקלות משניות פה וש�. העליה הבלתי לגאלית נמשכה כסדרה: פעילות  ,חריגי� ראויי� לציו

תנועות הנוער בערי� התרחבה והעמיקה ובאותה שנה נערכו שוב מחנות קי! רבי משתתפי� בצרפת. 

שנמצא לי סו" סו" מחלי", שהיה אמור להגיע לפני ראשית  נובמבר.  שמחתי לשמועלקראת חגי תשרי 

יצאתי לחופשה, ע"מ לנצל את מלוא זמ� החופשה המגיעה, שהצטברה לזכותי וטר� נוצלה. במהל  

שכריסטיא� עזב את עבודתו החלוצית ביוטבתה וחזר לצרפת בכדי לסייע לאחיו  ,ופשה הסתבר ליהח

החל בפרויקט של בניה מתועשת, זולה במיוחד, בכפר ליד לימוז'  ז'א�ז'א� בעשיה למע� עניי צרפת. 

  במרכז צרפת. ה� האמינו שלפתוח זה יהיו השלכות סוציאליות מרחיקות לכת. בהתחשב בכ  שהסיוע

 מחבר,נית� לצפות ששנית� לי על ידי כריסטיא� ומשפחתו במהל  שליחותי היו מעל ומעבר למה 

ובמסגרת היחסי� שנוצרו אתו וע� משפחתו במש  השני�, התגיסתי ללא היסוס לסייע ביד� בקדו� 

י�, המפעל. ז'א� החל בניסויי� בבנית בתי� מלוחות גדולי� של קרטו� גלי דחוס, טבול בשרפי� סינטטי

 שאמורי� להבטיח עמידות למי� ולפגעי מזג האויר. 

  , שאלתי שלוש שאלות:אליה�ע� הצטרפותי 

  ,בתי�) מה תהיה העמידות לאש של אות� 1( 

  ) הא� בדקו שמישהו יהיה מוכ� לשמש "שפ� נסיונות" ולשל� עבור רכישת בית כנ"ל,2( 

  )  הא� נית� לבנות בתי� כנ"ל בקומות.3( 

הראשונה, הראו לי מסמכי� ממכו� התקני�, שהלוחות עמידי� לשבע מאות מעלות בתשובה לשאלה  

צלזיוס במש  מספר דקות. אמרתי שאש של גז ביתי מגיעה ליותר, לכ� לדעתי זה לא יספיק. לשאלתי 

שאלה השלישית התשובה היתה חד משמעית שלילית. אמרתי לה� ל השניה לא היתה לה� תשובה,
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זת בערי�, ש� הקרקעות במחסור, כ  שבתי קומה אחת לא יתאימו. למי, שבעית העוני הקשה מתרכ

 א� כ , יסייעו בתי� כנ"ל? לא היתה לכ  תשובה.

למרות זאת ה� בנו בית לדוגמא והזמינו עשרות אנשי מקצוע ו"פעילי� חברתיי�" לבחו� את הבית. 

 פאראפראזה על למגורי�.הוא נראה כמו מכולה מפוארת ע� חלונות, אבל איש לא הזמי� בית כזה 

" :�במחשבה תחילה". למרות הרצו� הטוב  (במקו� סו" מעשה)מעשה ראשיתאימרת חז"ל תתאי� כא

של כול�, החשיבה לא היתה מספקת. הצטערתי שלמרות בורותי בתחו�, צדקתי בהערכתי שהפרויקט 

 נדו� לכשלו� מוחלט.

את המשפחה מדמשק. ההתחיבות של איסר חזרתי לגניגר. המוסד לא הצליח עד אז לחל!  1960בסו" 

הראל נשארה בתוק" והמוסד הטיל הפע� את המשימה על יהודה דומיני!, מנהל מחלקת העליה של 

  הסוכנות. סגה זו תתואר בפרק אחר.

  

  )  1960חזרה ממרוקו (דצמבר  .16

שני� (כי חמישה חדשי� לפני שלוש מצאתי קבו! שונה לגמרי מזה שעזבתי לפני  גניגרכשבאתי ל

חלוצי, ציוני  הייתי בקורסי� מטע� המוסד). לפני שיצאתי היה לקבו! אופי  למרוקו כבר היציאה 

"ספרטני", שבו העוג� האידיאולוגי ובעיקר הציוני, היה ללא ערעור. בקבוצי השומר הצעיר העוג� הזה 

&סטליניסטי, למרות שסטאלי� מת בהתרופ" מאד, כשחלק מה� אמצו באופ� רשמי את הקומוניז� ה

, לכ� האידיאל הציוני לא היה עוד מוב� מאליו. היו כמה אנשי� ע� נטיות שמאליות קיצוניות ג� 1953

בקבו! שלנו, אבל למרות שהייתה בו מונוליטיות רעיונית, קולקטיביות רעיונית לא הייתה. אד� 

 הינווזה לא היה כל כ  נעי�. סו" סו" הקבו! , בי� בצחוק ובי� ברצינות הוטרדשהחזיק בדעות שונות, 

חברה מצומצמת, וכל הזמ� מתחככי� זה בזה. מצד שני באות� שלוש שני� המשק הקבוצי התפתח 

  בצעדי ענק. 

בגניגר. שאלתי: "מה פתאו�  לטעת פרדס שלחו אותישני� ממה שיצאתי,  3&בוגר ב ,כשהתיצבתי

ל ולפלחה אי� שטחי�, במטעי�, עמק יזרעאל לא יכפרדס?" אמרו: "כי אי� כבר מה לגדל באר!. 

". אמרתי: ת שיווקלהתחרות באזור הגליל העליו�, ופרדס ממילא הול  בעיקר ליצוא אז לא תהיה בעי

�  שלג". אמרו שהכל נבדק ע"י משרד החקלאות.וכפור,  לעתי�  "השתגעת� יש כא

מדרי  להדרי�, שהיה פרדס� ותיק  &  ו מישהו בש� חיי� פרידמ�הביא .לי לא היה מושג בגדול הדרי�

מאד מפרדס חנה, להדרי  אותי. הוא לא הבי� שו� דבר בתאוריה או במדעי החקלאות אבל היה לו 

 יוצאינסיו� מעשי עשיר והיה איש מאד חביב ונעי� הליכות, ציוני ממיסדי פרדס חנה, שמשפחתו מ

הגדולה ביותר ב"צי�", שהובילה לאר! נפט מיכלית של הבכיר  רב חובל  רמי, . היה לה� ב�,גרמניה

מהמפר! הפרסי. אחרי כ� הוא קבל את האניה הגדולה, או בי� הגדולות ביותר של צי�. חיי� היה תמיד 

מביא לי מתנות. ביו� שאמרתי לו שאני מתכו� לעזוב את הקבו!, הזמי� את עצמו לכוס קפה בחדרי. זה 

הוא הוציא מעטפה ונת� לי. שאלתי אותו: "מה זה?" הוא לאחר שחזרתי. אחרי ששתינו  חציהיה שנה ו

אמר: "אני יודע מה זה קבוצניק שעוזב את הקבו! בלי כלו�. זו לא מתנה, מתי שיהיה ל  תחזיר לי". 

של  זה היה סכו� עתק. כל התקציב השנתי האישי 1962ל"י. הייתי המו�. במאי   100אני פותח ורואה: 

שני� ולא הסתדר לי להחזיר  7 &6רתי, בסדר, אני אחזיר לו בהקד�. עברו ל"י. אמ 50בגניגר היה  חבר 
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וכל אגורה  1962. נהייתי סטודנט, ההורי� שלי הגיעו בנובמבר אפילו לא ליו� יו� כס" לו כי לא היה לי 

 100שהייתה לי נתתי לה� כעזרה. עד שיו� אחד החלטתי שיש לי כבר מספיק כס" ואני את� לו במקו� 

$. באחת הנסיעות לחיפה נכנסתי לפרדס חנה והגעתי לבית�. התברר שה� כבר לא גרי� ש� 100ל"י 

איש ועברו לבית זקני�. ה� היו כבר בודאי בני שמוני�+. ניסיתי לברר איפה בית הזקני� אבל 

בית הזקני�. נודע לי שמו של  )1980&(ב. בהזדמנות אחרת, אחרי שחזרתי מאפריקה מהשכני� לא ידע

$ אבל אמרו שהוא כבר לגמרי לא בהכרה ואשתו נפטרה, כ   500חשבתי להחזיר לו ש� והלכתי ל

חייב ולא הייתה לי אפשרות עדיי� שלמעשה לא היה למי להחזיר את הכס". זה החוב היחידי שאני 

  הייתי שורד., ספק א� להחזיר. אני מוכרח להודות שללא הכס" הזה

כ עמדות מפתח: "תפשו אחש היוי בפרדס, תשי� שעבדו אהאנ. בי� בגניגר נטעתי וגדלתי פרדס יפה

התידדנו והוא בא לעבוד  באולפ� לעברית בגניגר. למשל ויקטור מדינה. הוא לא היה חבר קבו!, הוא היה

  , שלימי� היה מנכ"ל צי� ועוד אחרי�.ת�יהודה רוג� אתי. היה 

גרות הקבו! התנגד בצורה החלטתי לעזוב את גניגר כי רציתי ללמוד. כשהלכתי לעשות תעודת ב

אקטיבית. הדעה הייתה שלומדי� בשביל ידע ולא בשביל תעודות. אבל מה לעשות שהתעודה הייתה 

  כרטיס הכניסה להמש  הלימודי�? 

אחזור ללמד בבית בתנאי שצאת ללמוד, אלא א� כ� אלמד מה שהקבו! יחליט וי להקבו! לא אישר ל

רציתי להיות מורה, ולא רציתי להיות מחויב לא" אחד. נוס" הספר האזורי או בבית הספר בגניגר. לא 

לתי להמשי  להיות חבר קבו! כי ההורי� היו זקוקי� לעזרה רבה. היו ולכ , אחרי שהורי באו לא יכ

כי ש� נקבעו כללי� נוקשי� כדי למנוע ניצול  ,מהמסגרת י�חורג היוהרבה דברי�, שלו נשארתי בקבו! 

גר אצלי. לא היה לו  , שלימי� היה לפרופסור לשפה וספרות ערבית,יצחק לרעה.  למשל הרבה זמ� אחי

 חמישה  ,1962מאי סו" ב עזבתי את הקבו! .ועוד באוניברסיטה כס" והיה צרי  לשל� עבורו שכר לימוד

  .. זה היה צרו" מקרי�של אותה שנה נובמברראשית ב לפני שהמשפחה הגיעה, חדשי�

ולא  לא היה במי להיעזרשהיה עלי להשלי�, הכבידה מאד העובדה שאקסטרני� לבגרות, הלימודי� ב

קורסי� שקיימי� היו� לא היו והכל היה צרי  ללמוד לבד,  היה לי כס" לרכישת ספרי לימוד.

בתקופה ההיא היה לי כושר למידה י מזללוכשמדובר בשפה זרה או מתמטיקה זה מאד לא פשוט. 

צועות בתור אקסטרני והיה לי האומ! והטפשות לגשת ג� שבועות גמרתי את כל המק 6. תו  מעולה

 3חסרו לי במתמטיקה ימי� בלבד להתכונ� לבחינה. הסתבר ש 3שהיו לי  לאחר לבחינה במתמטיקה, 

ספר, כי המתמטיקה שלמדנו הגיעה בקושי לרמה של כתה ט'. ניסיתי ללמוד לבד הלימוד בבית  ותשנ

ת הש�. לאחר מכ� הדוד שלי בחיפה הזמי� אותי אליו לכמה , כנראה כי רשמתי נכו� א2קבלתי ציו� ו

ימי� ואמר שיצעיד אותי קדימה ויכי� אותי לבחינה. נסעתי אליו ובאמת במועד ב' הצלחתי להוציא את 

לתי לממ� כל פע� נסיעות מגניגר לחיפה וכי לא היה מי שיבדוק את התרגילי� שעשיתי. לא יכ, 6& ה

  ת התרגילי�.לכרמל, כדי שהדוד יבדוק לי א

אביב כי לא הייתה &זיבת הקבו! עברה במהירות: הודעתי וכעבור שבוע עזבתי. בהתחלה הלכתי לתלע 

�, (קלפהול!) לי אפשרות לשכור דירה, אז גרתי כמה ימי� אצל אחותי. למזלי חבר כתה שלי, משה עציו

אתנו, ה� מחפשי� לור" אמר לי: "בוא לעבוד ניגסשעבד בחברת רמזורי� "חבר כתתי לשעבר, 

: "לחפור אתה יודע"? היה צרי  לעמוד הוא שאל אותיאמרתי שאני לא מבי� בזה שו� דבר,  .עובדי�"

אמרו לי: "אתה לא תחפור בורות, יש לנו פועלי�  כשבאתיבצמתי� בתל אביב לחפור בורות לרמזורי�. 
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שי� ושלא יגרמו נזק מומחי� בחפירה ואתה רק תדאג שה� יעשו את החפירה במקו� ובעומק הדרו

לשו� דבר בסביבה". עבדתי ש� יו� יומיי� אבל לא הייתי רגיל להתבטל ולהשגיח שאחרי� יעבדו. חבר 

במקרה פגשתי בבנק כשהלכתי לפרוט את הצ'ק, אמר ו שאול זהבי ב� הקיבו! שעזב הרבה לפני  אחר

קפצתי על ת השקיה. בש� רמי למברסקי מכפר יחזקאל, מחפש מישהו שיוכל לסדר לו מערכשאחד 

היו  .מושב גני יהודה, שליד נוה מונוסו� והוא עיבד את הקרקעות של סביו�, ליד מלו� "אוויה" המציאה.

  והוא עיבד את כול�. בחכירה לו הרבה קרקעות 

במושגי� של אז. אני לא ציפיתי  "עתק"ל"י לחודש, משכורת  550 –ביד רחבה לי רמי למברסקי שיל� 

על ס" פשיטת רגל וכל הזמ� היו מחזירי� את השיקי� שלו היה בל התברר שהוא לכל כ  הרבה, א

בנוה מונוסו� והיה עלי לחכות עד מ"ר  28של בינתיי� שכרתי דירה  אבל לא הייתה לי ברירה.מהבנק. 

  כדי שאוכל להירש� לאוניברסיטה. ,שיגיעו התוצאות של בחינות הבגרות

שעברתי את כל בחינות  ,קבלתי מברק ממשרד החינו  1962באחד הימי�, בער  במחצית אוקטובר  

הלימודי� כבר החלו  .הבגרות. ע� המברק הזה עזבתי את העבודה ורצתי לירושלי� ישר לאוניברסיטה

  אבל עדיי� אפשר היה להירש�.

הב.א. שלה. השמחה הייתה בחינות  את נעמי שבאה לקבל את תוצאות יתי אררציתי להירש� ופתאו� 

עמי הסתכלה בשאלו� שמילאתי, בו כתבתי שאני הול  ללמוד היסטוריה כללית ולימודי המזרח גדולה. נ

  התיכו�. היא אמרה לי: "מה אתה רוצה לעשות ע� זה אתה רוצה להיות מורה?"

אמרתי: "טוב, אשנה למדעי המדינה", אבל זה לא נראה לה יותר טוב. שאלתי: "מה ללמוד?". היא  

במתמטיקה לא עלה בדעתי ללמוד  6 כלה וסטטיסטיקה". ע� ציו�אמרה: "תלמד כמוני, כל

מיד חזרתי  .. התקבלתי במקו�"כלכלה"  & " הסטוריה כללית"סטטיסטיקה, אבל רשמתי במקו� 

  והודעתי שאני עוזב את הדירה. שילמתי מראש ועברתי לירושלי�. 

נחש זה היה אצל מר יואלי.  הלאומיתבירושלי� הייתי צרי  להתפרנס ממשהו. מצאתי עבודה בספריה 

. היה לו פרצו" של נזיר, התנהג כמו נזיר וכל הזמ� חפש לעשות צרות ולדכא את לא אשכח אותוצפע, 

חותמת & לשי�  97הסובבי� אותו. העבודה שהוא נת� לי היתה לחתו� בכל ספר בד" השער ובעמ' 

אני לא יודע להחתי�: "זה לא שוטע� "בית הספרי� הלאומי". כל הזמ� הוא העביר ביקורת  &סודית

וזה ככה וזה ככה". אחרי כמה ימי� אמרתי: "אני לא רוצה את הכס"  "חסר"וזה "מרוח "וזה  "ברור

שלכ�, אני לא יכל יותר!" נעמי אמרה לי: "מחפשי� במחלקת המחקר בבנק ישראל סטודנטי� לכלכלה 

  יות כלכל�.לפי שעות". ישר רצתי לש� וקבלו אותי. ככה התחלתי לה לעבודה

  

מהביקור באר'        שנשארה בדמשק מאז חזרת ההורי�  קורות המשפחה  .17

  בתקופת המנדט

, היחס של הסורי� ליהודי� השתנה 1947בנובמבר  29&ב �ע� פרו! מעשי האיבה בעקבות החלטת האו"

מ� הקצה אל הקצה. מצד אחד היהודי� תמיד הופלו לרעה, בכ  שלא קודמו במשרות ממשלתיות או 

בכל משרה צבורית, ומצד שני כל עוד המנדט הצרפתי היה בתוק", התברגו מעט יהודי� לכמה משרות 

  . ר שהיהודי� היו יותר משכילי� וג� ידעו צרפתיתבתחו� הציבורי, בעיקר בתחו� ההוראה, מאח
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היהודי� בדמשק הרגישו שהעצמאות  כתו� המנדט הצרפתי פטרו את רוב המורי� והפקידי� היהודי�.

לארצות אמריקה הלטינית, מקסיקו, ארגנטינה,  של יהודי� הגירה והתחדשה תטיב עמ�הסורית לא 

ת, בה היו לאחר המלחמה בעיות קשות של אבטלה פנמה. מיעוט מסוי� הגיע לצרפ –מרכז אמריקה 

  צרות עד מעל לראש. –ועוני 

בשל ההרס ואי השקט  לא היתה אטרקטיבית במיוחדשל אחרי מלחמת העול� השניה אירופה  

הגירה הוציאה את האלמנטי� היותר משכילי�, כ  שהיהדות הסורית, שנותרה בדמשק, ה. החברתי

בהכבדה  ג� ר פרודוקטיביי� שלה. ההחמרה ע� היהודי� התבטאהחות היותוחלשת וללא הכוהייתה מ

  .במת� דרכוני� ליציאה לחו"ל

הוציאו יהודי� מהמשרות הממשלתיות המעטות שעסקו בה� בדואר, בטלפוני�, וכמה יהודי� שהיו 

וכשלונה להגיע להישגי� משמעותיי�  15.5.48 &פלישת סוריה לאר! ישראל בלאחר במס הכנסה. 

בתקופה זו ג� הרחוב  ו בעוינות מוצהרת כלפי היהודי�.התבטאש ,הכבדותהמסכת גברה במערכה, 

הסורי נעשה עוי� יותר כלפי היהודי� והחלו הפגנות והתפרעויות נגד ה"ציוני�". הופעלו כל מיני 

הוראות, שלא תמיד היו בחזקת תקנות או חוקי�, אלא יוזמה שרירותית של פקידי�. למשל: ביטלו את 

הדואר ואסרו על יהודי� לקבל מכתבי� מקרוביה� באר! ישראל. זה פגע ברבי�, כי לא היתה קשרי 

 10&אלפי� מתו  כ 7&6&כמעט משפחה שלא היו לה קרובי� באר!. בדמשק נשארו באותה תקופה כ

. ז.א. הייתה ש� עדיי� קהילה גדולה ומכובדת. כמוב� שהטלת איסורי� על 1945&אלפי� יהודי� שהיו ב

דואר וטלפוני� וג� הטלת איסורי� על מה שה� חשבו כ"חומר ציוני", היה אחד הסימני� קשרי 

 .�  להתחלת גזירות שאי� הציבור יכל לעמוד בה

מיד לאחר מכ� הכריזו על התחלת גיוס לצבא, שכלל ג� את היהודי� והתחילו לחפש את מי שאמור 

כופר תמורת השחרור. מי שלא היה  דה פקטו לא גייסו אות�, אלא דרשו מה� .להיות מגויס לצבא

נוכח, הציקו למשפחתו והפעילו אמצעי לח! ע"י מאסר וחקירות בנוסח הסורי הידוע לשמצה, שבו בד"כ 

ות, שהנעדר הוא אכ� ציוני, אחיסלו את הב� אד� מבחינה פיזית במכות ובעינויי� כדי להוציא מה� הוד

  למשפחה בוגדת ובלתי נאמנה. שנלח� בצבא נגד סוריה והופ  בכ  את המשפחה כולה

. מצב זה כלשהי ההכבדות הלכו וגברו עד כדי איסור מוחלט על היהודי� לצאת לחו"ל בנימוק או עילה 

. הוסיפה על כ  הגזירה סימ� את היהודי� כקבוצת אוכלוסיה מבודדת לחלוטי� מהאוכלוסיה הסורית

ב� דת משה (כדי  &"מוסאוי" : כתבליש  "יהודי"לכתוב  במקו� ,סעי" דתבבתעודת הזהות ש שקבעה

כדי שכל מי שרואה את התעודה, אדו�, מודגש בקו  שחורשלא יראה כאפליה על רקע דתי). כתבו זאת ב

 יהודי""אפילו א� אינו יודע לקרוא, ידע שזה מישהו חריג ומסוכ�. הסיבה להימנעות משימוש בתואר 

בפתרו� לבעיה היהודית, אז אלה כאילו לא יתה שאחרי השואה דובר הרבה על יהודי� ועל הצור  ה

  יהודי�. 

ה� הקימו רשת מודיעי� בתו  הקהילה, כדי לדעת מי הפעילי� מבחינה ציונית, המעודדי� בריחה 

לחו"ל וג� אי  נית� למנוע את הקשרי� בי� הקהילה לבי� גורמי חו! בכלל ובי� אנשי� באר! ישראל 

  בפרט. 

לשתיני� שהגיעו אליה�, והגיעו הרבה עשרות אלפי פליטי�, ה� הביאו את הפליטי� הפ –במקביל

ושכנו אות� בשכונה היהודית, בבתי� דלילי דיירי� או פנויי�. למשל בשטח בית ספר אליאנס, שהיה 

שהפ   בית שלנוליד הלו שטח גדול, שכנו הרבה פליטי� באהלי�, כולל ג� במגרש הכדורגל, שהיה 
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. כל האמצעי� האלה נועדו להפגי� את הקשר בי� היהודי� ק"לימי� להיות מחנה הפליטי� "ירמו

  שפעלו נגד הפלשתיני� לבי� הפליטי� הפלשתיני�, שאמורי� לרשת את בתי היהודי�. 

עוד בזמני מי שהיה "המוכתר" של  ברצו�.  סוריותה ויותרבי� מ� היהודי� שתפו פעולה ע� הרש

  ד בציונות או התכוו� לעלות  לאר!.היה אימת מי שנחש –היהודי� פרח  (שמחה ) רומנו 

ו למודיעות קבועות של י, ה3&1&1משפחת פרחי, שהוזכרה בפרק מ נשי�היה ידוע ששתי  מאוחר יותר,

�היתה עוד אחת מה�  התרועעו  באופ� אינטימי ע� אנשי המודיעי�. . אמרו עליה� שג�הסורי המודיעי

ליס ווידד אעל  ,בי� השאר ,באינטרנט וש� מסופר רשי�פרחי יש אתר מ חתלמשפ .2012 &בבחיי� 

  ביתנו.בשכונה היהודית בדר  ל פרחי. אני הכרתי אות� אישית והייתי כמה פעמי� בבית� כי ה� גרו 

לפני עלות� לישראל, האחי� שלי פחדו יותר מכל, שה� ילשינו למודיעי� הסורי על התנועות שלה� ועל  

  הכוונה שלה� לברוח. 

הודיעו של המאה שעברה, ה�  40 & בסו" שנות הקרב היהודי�, פעלת מערכת מודיעי� בבמסגרת של ה

נו לאר! באופ� לא חוקי, שלא כמו עלילשלטונות הסורי� שאחי נת� ואני נמצאי� באר! ישראל. כי 

 .�  אחיותי מרי� ולאה שיצאו באופ� חוקי ע� ויזה ודרכו

, באו כביכול לחקור 18ואחי כמעט ב�  16תי ב� , אחרי חתימת הסכמי שביתת הנשק, כשהיי1950שנת ב

. ה� בדקו וחפשו בבית חפוש מאד מדוקדק, הפכו את הבית כולו לצבא הסורי למה אנחנו לא מתיצבי�

  מלמעלה למטה כשחיפשו אותנו וחפשו אי  המשפחה מקימת אתנו קשר. 

לא נית� לגלות ממי זה המכתבי� שלנו נקראו הרבה זמ� ע"י המשפחה ובסו" הושמדו וג� נכתבו כ  ש

ל לסכ� אות� לגבי המכתבי� היוצאי�. כדי ול לסכ� אות� וה� כתבו לנו מה יכו(בערבית). הבנו מה יכ

ילדי� יקרי� או יקרי�.  הסורי� שחפשו גילו מכתבי�  &לא להסתכ� ה� לא כתבו שמות אלא כללית 

 10עצרו אותו, החזיקו אותו  אח של אבא שגר אתנו. –דויד  מאתנו ולקחו מהמגירה של הדוד שלי 

  חדשי� במעצר ועינו אותו ענויי תופת במשרדי המודיעי� הסורי וג� בבית הסוהר המרכזי. 

באותה הזדמנות ה� לקחו ג� את אבא, שאחיו אמר שהוא גר אצלו, וג� אותו החזיקו חדשי� בכלא 

. הוא כלי לשארית ימיו והפכו אותו לשבר והוא ספג מכות נוראות אבל לאחיו ה� הרסו את הבריאות

סבל הרעבה, קור, מכות, שברי� בצלעות, שברו לו את כל השניי� ולא השאירו לו ש� אחת בפה. הוא 

שאמא באה להתעני� בגורלו, אמרו לה: תיכ" כקבל ש� יתר לח! ד� קשה ובעיות בלב. במקרה מסוי�, 

  מעת הוא בסדר גמור, הוא חי". אמרו לה: "הנה את שושלו  וגניחות  כאב תדעי ואז היא שמעה צעקות

ראש הלשכה של הבוני� החופשי�, שאבא  .כשהיה צרי  להפעיל קשרי� כדי לשחרר את אבא ואותו

ה� הכירו הכרות אישית  , הנשיא הראשו� של סוריה העצמאית.אתליכורי אל כהיה שו בההיה חבר 

שהכירו את אבא היכרות  ,ותהיו עוד כמה מוסלמי� בדרגות בכיר .קרובה והיו במערכת יחסי� טובה

שידעה שהוא בעל השפעה ואותו אד�,  ,אישית וידעו שהוא ב� אד� ללא רבב. אמא פנתה לאחד האנשי�

שהיה מוסלמי ישר והגו�, היה לו קרוב משפחה שהיה אלו" משנה בחיל האויר. הוא כתב פתק למפקד 

  ס לדוד שלי השתנה לחלוטי�.קבלו אותה בכבוד מלכי� כמעט והיח ,מזה וכשאמא באה לכלאאלכלא 

בשלב הראשו� שחררו מפקד הכלא הראה לאמא את הגינות היפות שהשבויי� הישראלי� טפחו ש�.  

את אבא וקבעו שיהיה לו משפט ומסלמי אחר, שהיתה לו היכרות ע� השופט העביר לו מה שהיה צרי  

  להעביר. 
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ע� הילדי� שלו באר! ישראל ונשפט  הועמד למשפט פומבי על העברות החמורות של קיו� קשרי� אבא

לקנס לא כל כ  גבוה ושוחרר. כמוב� שהשחרור היה על בסיס קשרי� ותשלו� שוחד. כעבור מספר 

   .חדשי� ג� הדוד שוחרר

. המשפחות היו שלא נתנו לאסירי� אוכל ,היה הקשי� שהגדיל את סבל� של האסירי�אחד הדברי� 

 " כל סוג אוכל בנפרדסיר מעלות"ב אותוהביאו  .יומיי�לה� אוכל פע� ביו� או אמורות להביא 

הסוהרי� תמיד ערבבו את כל המנות יחד כדי לעשות את זה בלתי אכיל. ה� ג� לא הרשו להביא פרות ו

      המשפחה הייתה אמורה לשרוד. ,הזאת בלתי אנושיתבתו  המסגרת הוירקות טריי�. 

–מנשה אלנקרא בית כנסת ש(של דמשק כזיי� היה פיגוע קשה באחד מבתי הכנסת המר 1949בשנת 

ELMNASHA  (רוב הנפגעי� היו ילדי� מתחת נפצעו.  45&וכ 13נהרגו בו  ,במרכז השכונה היהודית

 .ואתליכרי אל כהסורי� ניהלו חקירה יחסית רצינית וקשה. זה היה עוד בתקופתו של שו. 13לגיל 

  לי�.רמוני רסס לתו  קהל המתפל 5התברר שפלשתיני� זרקו 

מול הכניסה לבית הכנסת היה הבית של אחד הרבני� החשובי� של דמשק באותה תקופה, לא רחוק 

מש� היה מרכז מסחרי יהודי סוא� ובו חנויות רבות של יהודי�, חנויות אוכל, וכו' ויהודי� רבי� באו 

ונבחר ע"י  , אבל היה במקו� מרכזי,בגדלו לקנות ש�. בית הכנסת עצמו לא היה הכי גדול אלא השני

בעקבות פיגוע זה נוצרה . הפורעי� במטרה שהפגיעה תהיה קשה ככל האפשר וכדי שיראו ויזכרו אותה

מחנה הפליטי� שלה� גבל  "שהתנחלו ביניה�". לפלשתיני�עוינות שלא ניתנת לגישור בי� היהודי� 

 מספר גדול יחסית. ואכ�, במהירות האפשרית יהודי� להסתלקה הגביר את רצו�וזה  בשכונה היהודית,

 �  מהקהילה עזב, בעיקר צעירי�.נוס" כ  חלק ושל יהודי� היגר טיפי� טיפי

מאחר שהיציאה הייתה אסורה, ברחו בתחילה דר  לבנו� ובהמש  בכל מיני דרכי� נוספות. ברחו לחלב  

י� כורדי�, בעלי שפה שבט היה עוד יותר קשה כי בקמישלי שלטוקמישלי. מש� דר  ומש� לתורכיה, 

ומנהגי� שוני�, שהיו מעוניני� בקשרי� טובי� ע� הסורי� וע� התורכי�. לעתי� הכורדי�  התורכיי� 

החזירו את הבורחי� לרוב  התורכי� מסרו את היהודי� לסורי� אחרי שאלה עברו את הגבול התורכי, 

מש  עד שנוצר ארגו� של המוסד לידי הסורי�. למותר לציי� שגורל� של המוחזרי� היה רע ומר. זה נ

בתורכיה, במטרה לנסות להסתיר את הבורחי� ולהביא� בדר  הקצרה לישראל. המוסד בדר  כלל לא 

פעילות המוסד נעשתה בתיאו� פעל ישירות בהעלאת יהודי� מסוריה אלא באמצעות סוכני�. בתורכיה 

ת חוק ולא מדינת הפקר כמו מדינ תההייתה מותרת. תורכיה היפעילותה הסוכנות היהודית, ש ע�

דרקונית.  לעתי�מאנית, שהיא חקיקה מסודרת ו'מדינות ערב. יש לה� מסורת של החקיקה העות

לפעול נגד החוק, השוחד לא אפשר השוחד היה מקובל ש� מדורי דורות בכל דרגי השלטו�. למרות זאת, 

קרוב  &בעל דרגה או יחוד כלשהו בשונה מסוריה, ש� כל פקידאלא על ידי מראית עי� של פרשנות לחוק. 

  לו שו� דבר. נית� לעשות ל לפרש את החוק לפי ראות עיניו ולא והיה יכ ..., בעל תפקיד של... של

ובה ערב רב של  מבחינה דתית ואתנית סוריה, בניגוד למדינות ערביות אחרות, היא לא מונוליתית

תורכמני�, כורדי�, ה� כוללי� דומיננטי. ג� א� הסוני� ה� רוב בסוריה,  מיעוטמיעוטי�. אי� ש� א" 

יש סוני� שרואי� עצמ� חצי לבנוני� או תורכי� ואחרי� ששומרי� על יחוד� העדתי או הלאומי. 

יווני�  מגוני� שוני�: לבנוני�, יש סוני� רבי� בעלי נתינויות זרות, יש מיעוטי� גדולי� של נוצרי�

קתולי�, ארמני�, אשורי�. יש יותר ממליו� דרוזי� בסוריה, שה� קוד� כל דרוזי� ורק אורתודוכסי�, 

  אח"כ אזרחי סוריה. זה ערב רב של מיעוטי�. 
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, הבינו שעליה� לעזוב, אבל נוצרה בעיה: וכמוב� ג� משפחתנוהיהודי� בבית הכנסת, לאחר הפיגוע 

ילדי� הורי� יוכלו לצאת, אבל היו שני בראשית שנות החמישי� ניסינו לבדוק את האפשרויות שג� ה

שרק נולד ואי אפשר היה לברוח, מה ג� שלא היה לא�  ,ומשה 7או  6: תקווה שהייתה בת צעירי� מאד

אי� עבודה ואי� פרנסה, אז למשפחה כל כ  גדולה הייתה בעיה.  , שזה עתה קמה,ישראלבכי ידעו ש

. אמנ� כבר לא היינו כל כ  "משענת קנה רצו!"אנחנו, היינו בקבו! ויכלנו, במקרה הטוב, להיות 

והבנות, למרות שהיו יותר מבוגרות, לפי תפישת העול� של היהודי� הסורי�,  16,18 צעירי�, היינו בני

בנות. לכ�, ג� א� הייתה מתאפשרת בריחה, הגירה לא"י לא הייתה מעשית, המשפחה ב קשה להסתייע

", כמו לב תר  אפשרית, אבל זה היה יותר בחזקת "משאלהייתה "כבדה" מדי. היה רצו� לצאת, בכל ד

הצפיה למשיח. זה היה המצב עד שבאה הפניה אלי להצטר" למוסד כי עד אז לא פעלנו והמשכנו לקיי� 

 מפריז , לאחר מכ� ה� התקיימו בזכותה של רג'י�בקפריסי� עבדש לבנוני את הקשרי� באמצעות יהודי

שעשתה זאת בנאמנות במש  כעשר שני� כפי שסופר לעיל . נשארנו בקשרי� הדוקי� עמה וע� 

. מוזר שדוקא מאותו זמ� 1986משפחתה יותר משלושי� שנה עד שהגעתי ע� בנק לאומי לצרפת בשנת 

נני מבי� מדוע. א� היא תגיע יהקשרי� התרופפו והיה קשה לפגוש אותה וקשה לדבר אתה. עד היו� א

אני מאד אשמח וא� אגיע לפריס אנסה לפגוש אותה, אבל אני לא יודע למה היא נתקה כמעט  לאר!

  לגמרי את הקשרי�, יתכ� שמשקעי העבר מהילדות שלה עלו וצפו וגורמי� לה קשיי�.

היא הייתה פסיכיאטרית מאד מצליחה וניהלה בית חולי� פסיכיאטרי בפריז וג� זכתה להערכה  

  ה� השתתפה. בכנסי� פסיכיאטריי� שב

א  לא על  בזכות חליפת המכתבי� הסדירה במש  השני� ידענו על מרבית הדברי� החשובי� במשפחה

. לא ידענו כל מה שקורה במשפחה אלא רק מה שההורי� מצאו לנכו� לספר לנו. ידענו למשל כול�

צליחו שהאחי� שלנו, יצחק ואברה� התקבלו לאוניברסיטה של דמשק והיו היהודי� הראשוני� שה

ויצחק במדעי הרוח. יצחק הגדיל  לפרו! את הדר  ולהתקבל ללימודי� ש�. אברה� בחוג למתמטיקה,

רצה להוציא אותו מהלימודי� בטענה  ראש החוג לשפה וספרות ערבית, &לעשות, כי הפרופסור שלו

חוק שזה בניגוד ל ,שערבית וקורא� לומדי� רק מוסלמי�. יצחק הגיש תלונה להנהלת האוניברסיטה

  והמורה, שהיה אחד מבכירי האחי� המוסלמי� בסוריה היה חייב לאפשר לו ללמוד. 

אבא עבד אצל גוי מוסלמי. מסתבר שהיו צדיקי� למרות זאת, לא ידענו הרבה פרטי� על המציאות ש�. 

� קיצוני כמו היו�. לאור  ההיסטוריה היו אאסלש� . אבל זו הייתה תקופה אחרת. לא היה ג� ביניה�

לא היה מקובל בזמ� השלטו� זה  .� קיצוני ש"כיסח" כל אד� בעל רצו� טובאפות של אסלתקו

יש�, שק� לתחיה. &ספור חדש הואני� לא היו קיצוניי�. הקיצוניות היו� אמ'כי העות ות'מאני,עה

בראשות עבד אל עזיז אב� סעוד, במחצית הראשונה של המאה העשרי�, שנהו אחרי  ,הסעודי�בעיקר 

פיצו את הקיצוניות ה , ברבע האחרו� של המאה העשרי�,ני�אוהאירואהב" וכונו וואהבי�, "עבד אל 

, אבל מעול� לא במידה, שתאפשר יחס � היה יותר סובלניא. היו תקופות שהאסלשל האסלא� השיעי

היהודי� והנוצרי�,  –היתה אבחנה בי� הלא מסלמי�, שחלק� שווה  למסלמי ולמי שאינו למסלמי. 

  היו ויהיו לעול� נחותי�  ומושפלי� בהשואה  למסלמי�. ". אלהאהל אל כתאב"&שי הספר"כונו "אנ

 .לפני שעזב הוא עבד אצל מי שהיה קונסול הכבוד של הולנד בדמשק  .אצל מוסלמי , כאמור,אבא עבד

 ,שה� לא יחזרו אפשרותשיש הוא ידע יצאו בפע� האחרונה ע� אמא לטיפול רפואי ברומא,  הוריכש

הוא שכנע אותו שה� לא  .כדי שקונסול איטליה ית� לה� ויזה ,הפעיל את כל השפעתוזאת למרות ו

ישארו באיטליה אלא רק יעברו בה. אני לא מאמי� שהיו� נית� למצוא בסוריה מי שיעשה מעשה כזה. 
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לו . אותו אד�, שאבא עבד אצוהיו מוכני� לעזורג� אז הסכנה הייתה גדולה אבל היו אנשי� שהבינו 

לעשות דברי� במסגרת  צוג� כאשר ר :שני� ושירת אותו בנאמנות, הכיר את הבעיות שמונה או תשע

לעיתי� את הביצוע לבלתי ה הפכו פי כמהה תהחוק, ללא סיוע מאנשי� מקומיי�, דרגת הקושי על

ה� ע� היהודי� שהגיעו מש�.  אפשרי. ידענו מעט, על חיי המשפחה בדמשק, כי לא הצלחנו ליצור קשר

ג� לא יכלו להפגש ע� ההורי� שלנו מאחר שיצאו בהסתר, באורח לא חוקי וחששו להתגלות. לכ�  לא 

. ש� הכל התברר וכל הבעיות 1961&ידענו את המציאות לאשורה עד שאבא ואמא הגיעו לשטוקהול� ב

ניתוח הייתי את� חדשיי� בשטוקהול� עד שבדקו את אמא, קבלו אותה לבי"ח, קבעו תארי  ל .הובהרו

ועשו את הנתוח. ג� אנחנו השתדלנו למשו  את השהות בשטוקהול� במתכוו� בתקוה שהמוסד יעשה 

  בינתיי� משהו.

  

  עליית� לאר' של ההורי� והאחי� הצעירי�  .18

  הנסיעה לפאריס 18�1

מהמשכורת שלי מדי חודש ויעבירו  30%אוטומטית  שיורידו ,כשהתגייסתי למוסד, ההסכ� את� היה

ישירות להורי� בדמשק, בדרכי� שלה�. ה� עמדו בזה וההסדר עבד בלי בעיות במש  כל התקופה. עד 

 &להורי� וה� קבלו מדי חדשיי�במלואו היו� אני לא יודע אי  הכס" עבר אבל אני יודע שהוא הגיע 

  שוטפי� ה� שמו אותו בקר� בשביל הטפולי� באמא. שלושה סכו� נכבד. במקו� להשתמש בו לצרכי�

כי הטפולי� שהיא קבלה בדמשק לא רק  ,אמא חלתה בפרקינסו� והמחלה התקדמה מהר 1956בשנת  

  שלא הועילו, אלא יתכ� שהאיצו את התקדמות המחלה. 

וזה  ספרו על בעיות הבריאות של אמאבה�  ,כשהייתי במרוקו דאגו להעביר לי את המכתבי� מההורי�

לקחת  הלויכהוצאת� מסוריה מאד הטריד. הזמ� חל" ואני לא חשתי שו� התקדמות בנושא. חשבתי ש

  שהייתי במרוקו שו� דבר לא קרה. השני�אבל במש   ,שנה או חצי שנה

כשאיסר הראל בא למרוקו הוא אמר: לאור כל הבעיות שאתה מספר וג� לפי מה שאנחנו בדקנו, את�  

ישראל, יצאו מסוריה בכוחות עצמ� בצורה כלשהי. בגלל המצב  –והאח הקט�  חייבי� לארג� שההורי�

של אמא של , שהיא חולה ולא יכולה ללכת, וילד ב� שנתיי� שלוש קשה לנו להוציא, והוא צרי  לצאת 

שנות� טיפול את�. ההורי� ניסו בכל דר  שאמא תקבל טיפול בחו"ל. ה� שמעו על פרופ' לקסל השוודי, 

מבלי לגרו�  ,הרעידות מפסיקה אתצריבה של נקודה במוח  על ידינתוח מוח, שב – לרבי�יע , שסיחדשני

החלשת האפקטי� השליליי� שלה. נעשו מאמצי� לאפשר במסייע לנסיגה של המחלה הנתוח  .שיתוקי�

  לה לצאת לטיפול בחו"ל. הקושי היה ג� כלכלי, כי אבא בדיוק פוטר מהעבודה שלו.

 1958&ללבנו� בעיצומה של מלחמת האזרחי� ב עברסגר את העסק וש ,יהודי הוא עבד בהתחלה אצל 

. סוריה של אותה תקופה הייתה מדינה של מהפכות ואי שקט ש�ונחיתת המארינס האמריקאי� 

ע� אנשי� במשרד לבטחו� פני�, שהסכימו לתת קשר ר ומשמעותי. סו" סו" ההורי� הצליחו לקש

טיפול הרפואי, בתנאי שה� יפקידו ערבות בלתי מוגבלת בסכו� לבד, כדי לצאת לבאשרה לאבא ואמא 

  . יחזרולטובת המדינה במקרה שה� לא יוחר�  רכוש�כל ולחזרת� בתו� הטיפול, 
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כי מאי� ישיגו את הערבות הנדרשת? אבי היה שכיר, כס" לא היה. בקושי  ,זה נראה מכשול בלתי עביר

זכר אותו מזל, נמצא ערבי, שהיה בקשר ע� אבא והיה לו כס" לנסיעה, ממה שאני שלחתי. למרבה ה

ערבות בלתי במוגבלת כי  עבורו נפיקשל "הבוני� החפשי�". הוא ה מאז שה� היו יחד באותה לשכה

אמר: "על יוס" חסו� אני סומ ". אבל אבא לא היה מוכ� למסור ערבות בלתי מוגבלת בסכו�. הוא היה 

חש שאנחנו רוצי�, בסופו של דבר להוציא אות�. אבל הוא אמר: א� זה  או ליתר דיוק,קרוע, כי ידע, 

מבחינה נפשית, למוטט ידיד שהיה מוכ� לעזור  ,רה. הוא לא יכל היהימה שנגזר, נחזור לסוריה בלית בר

  לו בעת צרה. 

הפקדת ערבות בלתי מוגבלת בסכו�.  & , בטענה שאי� דבר כזהלהפעיל לחצי�ה התחיל לשכת המסחר

אפילו חברות גדולות  ,על הדעת תמתקבל שהדרישה לא מכיווני� אחרי�, וטענו ו לחצי� ג� הופעל

מאד, שקיימות בסוריה, כשרוצות לעשות טרנזקציות, לא נותנות ערבות בלתי מוגבלת. הערבות תמיד 

הערבות, שהיה עשיר מאד, הסכימו  נות�מוגבלת בסכו�. אחרי הפעלת כמה עורכי די� ערבי� ולח! מצד 

$). ג� סכו� זה היה מעבר ליכולת של אבא, אבל 12000& אל" לירות סוריות (= כ 30לקבל ערבות של 

  א� לא יחזרו. ,ותכסלמצוא דר  ל תכ�במסגרת, שי היה

ה� קבלו את הויזה והכל תוא� ונקבע מראש. קבענו שאני אגיע לשטוקהול� כשה� בזכות הערבות  

פנסיו� פשוט בבעלות אשה מבוגרת, שהיו  –לקלוט אות�  כתובת של פנסיו� שהסכי� מצאויגיעו. ה� 

  לה כמה חדרי� להשכרה והחזיקה ג� זקני� אחרי�. 

 חבר שלי,במגמה לפגוש קוד� כל את הנסעתי ובתארי  היעוד התארגנתי, קניתי כרטיס לאניה 

 .מאוד בוהיה חבר קרו י�רוטשילדל המשפחקרוב היה מצד אמו הוא בריזו� בפאריס. כריסטיא� דה מונ

בהמש  אספר על המאמצי� שהוא עשה באופ� פרטי כדי להוציא את המשפחה שלי מדמשק. המאמצי� 

  אינפורמציה על מצב� ועל מה שקורה ש�. מעטצלחו, אבל לפחות הוא הביא  שלו לא

היה ש� קרוב לשנה. בתור "ב� , אחרי ש, הוא כבר עזב את יוטבתה1961&שברגע שהגעתי לפריס ב יצא

היה בעל רכוש ובעל עסקי� ואחיו בקש ממנו לבוא לעזור לו לפתור את בעית הדיור הוא טובי�" 

בצרפת, שלאחר מלחה"ע הייתה במצב נורא ונכנס לו לראש, שה� יביאו משהו חדשני. כשבאתי אליו 

הוא שאל א� אני באמת הול  לראות את הורי בשטוקהול�. אמרתי לו: "ועוד אי ". הוא שאל: "ויש 

אמרתי: "לא". בלי בעיות הוא אמר: "בוא אלי בערב". באתי אליו בערב והוא נת� לי מעטפה  ל  כס"?"

ע� כרטיס טיסה. היה לי כרטיס לנסיעה ברכבת מפריס לשטוקהול�, שהיתה אמורה לקחת שלושה 

ימי�. היו במעטפה ג� אל" דולר. ניסיתי לסרב, אבל הוא אמר: "קח ואל תבלבל את המוח והכי חשוב 

ח להביא את הורי  לאר!. אני הוצאתי על הנסיונות שלי להביא אות� הרבה יותר". לקחתי, שתצלי

) היה מותר להוציא 1961אמרתי תודה מקרב לב וע� זה נסעתי כמו לורד, לא כמו חלכאי, כי אז (בשנת 

$. הייתי חבר קבו! ולא היה לי כס" משלי. זה היה קשה מאד 100 &$ 60מהאר! לפי הקצבה מיוחדת 

  תדר בלי העזרה הזאת. הייתי מסואני לא יודע אי  

  הנסיעה לשטוקהול� והפגישה ע� ההורי�  18�2

דשי� שאינ� מאירי פני� בשטוקהול�. וכשהגעתי לשטוקהול� היה חור", חודש ינואר או פברואר, ח

ידעתי שההורי� אמורי� להתארח בפנסיו� לא רחוק מבית החולי�. הפנסיו� היה שיי  לאישה מבוגרת, 

והאורחי� ש� היו רוב� מהסוג של הורי. רבי� מה� לא נראו בריאי� במיוחד ונראה שג� ה� באו 

פריפריה וחלק� זרי�. הפנסיו� לא היו לקבל טיפולי� רפואיי� שוני�. חלק� היו שוודי� שבאו מה
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לי שוק: הפני� שלה התעקמו,  גר�את אמא שלי, ומה שראיתי  ראיתיחדרי�. פתאו�  15או  12&גדול, כ

. זכרתי אותה כאשה חיונית ונמרצת. עקבות הזמ� לא נראו על פניה, שלא תפקדהולא  רעדהיד אחת 

וכעת הייתה בגיל  1909ה. היא הייתה ילידת שנה מאז שראיתי אות 16&התקמטו בכלל למרות שעברו 

של צד  השאירו ערבות והוברר שה� �ה כשראיתי שאבא נוש� לא טוב. דברתי אתתהי פתנוס דאגה. 52

אל"$, שנת� ידיד קרוב של אבא, מסלמי, שחייבי� להחזיר. אבא חשב שיש לי אמצעי�,  12של  בסכו� ג'

אל" $ היה אז סכו�  & הוא ג� ראה שבאתי ע� הרבה כס" כי שלחנו לה� כס" והוא לא ידע מה זה קבו!.

עתק ובלי הכס" שאני הבאתי ה� לא היו יכולי� להתקיי�. ה� שלמו את בית המלו�, את שכר הרופא 

ונפתור  אגיעה� חשבו שאני  .$ להוצאות שונות 300או  200ואת הוצאות בית החולי� ונשארו לה� עוד 

  ל נת�) "על עיוור".את הבעיה. ה� סמכו עלינו (עלי וע

אמר שאנחנו חייבי� ללכת בהקד� לפרופסור לקסל, המנתח, שיבדוק את אמא ויקבע תארי   אבא

לנתוח ואז נוכל לתכנ� את כל ההמש . אמרתי שהדבר הדחו" ביותר שהוא, אבא, יבדק ע"י רופא, שיגיד 

אכ� הרופא אבח� שיש לו  .הייתי חרד למצבו הבריאותיבשל בעיות הנשימה.  צרי  אשפוזא� הוא 

, אבל את התסמיני� להקל. יש אמצעי� חוסמת את דרכי הנשימהמתקדמת, שברונכית כרונית בדרגה 

. & c300 &את בילדות, כשהיו בגלות באנטוליה, בטמפרטורות שירדו קרוב לזלא לרפא. אבא ספר שקבל 

שנפקיד כס". היינו צריכי�  הוא בדק את אמא ואמר שיבצע את הנתוח. הוא בקש מש� הלכנו למנתח. 

$ רק למנתח ואת התשלו� לבית החולי� היינו אמורי� להסדיר ע� בית החולי�. הרופא 2000לשל� 

, העלות תוכננת. א� תהיו תקופת הזמ� המכמה תצטרכו לשל�אמר: "אני נות� המלצה ואני לא יודע 

הכס" שהבאתי אני לא יודע  לולא$", כלומר, בדיוק כל הכס" שה� הביאו את�. 800תהיה בסביבות 

  .אי  היינו מצליחי� לשרוד

לעשות סדרה של בדיקות כדי  ישכי  ,בתו  שבוע ימי� בוצעקבענו תארי  לנתוח והוא אמר שהנתוח י 

ו שהשהות המינימלית שנדרש לשהות ונניהב .לאתר את הנקודות המדויקות שהוא אמור לצרוב במוח

אות על בית החולי�, הפנסיו� וכל מה שדרוש, הכס" לא תהיה כחודש ימי� וע� ההוצ בשטוקהול�

בשטוקהול�, היטב  אמרו שיש קהילה מאורגנת  ?יו�. שאלנו מה עושי� 45& יספיק ליותר מאשר ל

  . שאולי תעזור

ע� אנשי�, למרות שלא היה לו כושר דבור מי יודע מה וג� היה אד� מהר מתידד שאבא היה טיפוס 

שני אנשי�, שעזרו לו כמו מלאכי�. התקשורת  ש� הוא הכיר זמ� קצר תו  בהרבה מובני� "מרובע".

ירי כאחד מה�, שהיה מבשמו של ביניה� הייתה בצרפתית ואני עזרתי באנגלית ובשפת ידיי�. 

  קרל ברמ�.  ,הפדרציה הציונית

היו  מוצא משפחתו של ברמ�  היה מהאי גוטלנד שבי� הבלטי והוא חלק משבדיה מאות שני�.

ראש ממשלת שוודיה. הוא היה יהודי כה� אז כגה ארלנדר, שאות ארוכות" כי היה מיודד ע� ט"זרועלו

הצלחתי הוא הניח תפילי� כל בוקר, בבית או בבית הכנסת. לא ., שאכלו אצלו כשר בבית שומר מצוות

  במה עסק. לברר 

סת. ראו אד� זר בית הכנב את�התידד  אבא, שמו היה מר וויג. מהונגריה השני, יהודי ניצול שואה

אמרנו לו שאנחנו מבקשי� עזרה  ו.הזמי� אותנו להתארח בבית קרל ברמ�. הוא ומה מעשיושאלו מי ו

הבאנו את כל מה שיש לנו וזה לא מספיק. הוא הכיר את ישראל וידע שמישראל אי אפשר והסברנו לו ש

כמה מאות $ והיה לוקח חצי עוד ג� לו אספנו מגבית משפחתית היינו אולי אוספי�  .להוציא מט"ח
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ממה שקבלתי העברתי להורי�  30%שנה להעביר אות� לחו"ל. לי לא היתה אפשרות לתת כלו� כי 

  באורח שוט" והשאר היה נחו! לי לקיו�. 

�הפנה אותנו לגב' רוזה גולדנסו�, שהייתה מזכירת הקהילה וממונה על העניני� הסוציאליי�. היא  ברמ

מאד  נדיבזה היה  הפנסיו�.וחלק מהוצאות  בית החולי�סו חלק מהוצאות עשתה מעל ומעבר וה� כי

הסברנו ג� לגב' רוזה גולדנסו� שככל  יו�. 75&זה הציל אותנו. זה אפשר להורי� להשאר כמצד� ו

שנארי  את השהות של הורי בשטוקהול� יגדלו הסכויי� שהמוסד יוכל להוציא את שארית המשפחה 

רטיבי�, הבינו את המצב וניסו לסייע ככל שנית�, כי האשרה של ההורי� מדמשק. ה� היו מאד קואופ

ניתנת להארכה. ידענו שע� הסורי� אי אפשר להתחכ� ולבוא ביו� האחרו�,  ינהחדשי�, שא 3&הייתה ל

 ההורי� לא יכלו  כי אז ה� יבקשו אשורי� מבית החולי� וכו'. ברגע שנגמר הספור ע� בית החולי�,

או משהו אחר אבל צרי  היה לגבות הכל נוספת היה לומר שצרי  ביקורת . אפשר עוד להשאר

 הנפיק לה�ש "צדיק בסדו�"במסמכי�. הפיקוח ש� היה בדרגה כזו, שה� יכלו להנזק וג� המוסלמי, ה

את הערבות על מנת לאפשר לה� לצאת. למרות שזה היה באישור, בסופו של דבר הכל נקבע לפי 

  בעני�.שרירות לבו של הפקיד שטפל 

לפעולה. מצאתי אפילו טלפו�, שבו יכלתי להתקשר  מאתנו אישור גור"מבחינה מעשית ה"מוסד" קבל   

עקב היותי שליח של ה"מוסד", ולשאול א� יש שנוי.  היטבלאנשי השגרירות בפריז, את� הייתי מקושר 

� כלשהו לקבל מקבלי� מידע ומעבירי� לי, או מודיעי� במברק ללכת למקו ,ה� היו מבריקי� לאר!

�$. 20, 15ה תטלפו� בי"ל אז עלשיחת  .מכתב או מידע, זאת כדי לא לעשות מזה עני� פומבי וג� לא לטלפ

הלכתי לש� ולא רצו למסור לי אותו כי .ית בשטוקהול� ישראלפע� שלחו לי מברק דר  השגרירות ה

תי אותו אבל ממילא זה . שו� הסברי� לא עזרו ולא קבל?"מה פתאו� שולחי� מברק לאנשי� פרטיי�"

  כל פע� היו שולחי�: "אי� שנוי".בלא היה קריטי. 

הייתה אשה נורבגית, מבוגרת מאמי, שהייתה לה בעיה כמו של אמא. ה�  , שבו גרו הורי,ו�פנסיבאותו 

ידעה קצת  כלהעברו אותו נתוח באותו יו� וסעדה אותה כלתה, שהייתה שבוע לאחר הנישואי�. ה

לנו לדבר. נקשרו קשרי� יוצאי� מ� הכלל וית העילגת שלי מצאנו שפה משותפת ויכאנגלית וע� האנגל

  הדדית. היתה תמיכה הע� אותה משפחה נורבגית, שנמשכי� עד היו�. זו הייתה בבחינת "צרת רבי�" ו

לאחר שהנתוח עבר בהצלחה יחסית והנוכחות שלי כבר לא הייתה הכרחית, העדפתי לעזוב כדי לא 

את הכס". רציתי לעבור בפריז ולהשאיר הנחיות בשגרירות איפה בדיוק למצוא את � ורילגמור לה

ההורי� ואת הטלפו� של הפנסיו�, אי  לדבר ומה לומר לה�, במידה שיהיה שנוי בקשר ליציאת האחי� 

  מדמשק.

,  שהיה אחד מאנשי השגרירות, שעבד דניליל הסדר. שלו� ערבו של  כשהגעתי לפריז היה בדיוק  

ל  את  אומרמה נית� לעשות. הוא אמר לי:  יחד  נושקל, הזמי� אותי אליו הביתה לסדר פסח ובמוסד

האמת לאמיתה: שבועיי� לאחר שהורי  יצאו, בשני מקרי�, שלחתי שליח כדי לגשש ולראות מה 

יכולי� לעשות. השליח נתפש לפני שהגיע והוא יושב היו� בבית הסוהר. חדש וחצי אחרי זה, שליח אחר, 

היה לו הש� והכתובת של הורי , לקח משפחה אחרת מחלב, שזה יותר קל, כי הסתמכו ש� על מעבר ש

שיושבת בבית  ,דר  הגבול התורכי, נתפש ונתלה בככר העיר בדמשק ועכשיו יש לנו צרות ע� המשפחה

ות הסוהר וצרי  למצוא דר  לשחרר אות�. כ  שעכשיו צרי  לתת לעניני� להירגע, אי� לנו שו� אפשר

בתקופת החדשיי� שלושה הקרובי� לעשות משהו. אבל אני יצרתי קשר ע� הקונסול הכללי של 
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ניקרגואה ושאלתי הא� יוכל לעזור, לא בעני� ספציפי, אלא באופ� כללי. הוא מאד התלהב ומאד רוצה 

 דנילעזור. תשאר כמה ימי�, א� אתה יכול, אני אסדר ל  אתו פגישה  ונראה מה אפשר לעשות. שלו� 

  לא ביטל את זמנו וקבע לי פגישה ליומיי� אחרי שדברנו.

  הפגישה ע� קונסול ניקרגואה 18�3

לכתובת הבית,  הגעתישל פריז, כלל לא מתאי� לדיפלומט.  עממי פרברבהקונסול גר במקו� מרוחק 

ת. דבר צרפתית עילגששהיה די מבודד. פתח לי את הדלת אד� גבוה דק, כהה עור, ע� צלקת על הלחי, 

חדר מלא מטות קומתיי�  :נראה לי כמו קסרקטי� הבית ,אמרתי לו שיוכל ג� לדבר ספרדית. כשנכנסתי

 12נפשות. יש לנו  16ועוד סלו�. הוא אמר לי: אל תבהל, אנחנו גרי� פה  חדרועוד  חדרואחריו עוד 

אילו כלו� ואני וג� האמא של אשתי גרה אתנו. עשיתי את עצמי כ אשתי ואניעוזרת,  &ילדי� יש מטפלת

  שואל את עצמי: "מה האיש הזה יכל לעזור? 

שאל איזה סוג ויסקי אתה שותה? לא הכרתי שו� סוג של ח את הבר וותלפ מיהר, הוא נו בסלו�תישבה

כדי לא להיראות בחיי� לא טעמתי ויסקי ולא שתיתי שתיה חריפה, חו! מקצת יי� פה וש�. וויסקי ו

שתי כוסות ו ביא בקבוק ויסקי חדשה הואבנימוס: "מה שאתה שותה".  כמי שלא מבי� בוויסקי, עניתי 

גבוהות ואמר: "קוד� צרי  לשתות, אני לא מדבר ע� מי שלא שותה אתי. צרי  לשתות יחד כדי שנהיה 

  חברי�" הייתי המו�.

 כולי נשר". אני מרגיש שלח!. הרגשתי שלגימה השקנו כוסות ושתיתיאי  אשתה כמות כזו של ויסקי?  

". !לגימה גדולה והוא אמר: "אל תחשוב שאני ככהעוד הד� שלי עולה והעיני� קצת מתערפלות, שתיתי 

ימי� רי� את מכנס הזה עוד לא הכל!". הוא " אקדח מכל צד. הוא אמר: ראיתי, ז'קטהוא פתח את ה

את של"  ,. הוא חשב שאני לא תופש מה קורההשוקראה שיש לו מי� התק� של סכי� קפיצית על הו

הסכי� ושאל: "איפה אתה רוצה שאקלע?" התריסי� היו תריסי ע!, שנפתחי� כלפי פני� והוא שאל: 

זרק ור! להביא את הסכי� ואמר: לפני שעניתי, הוא ? השלישי?" אתה רוצה שאקלע ליד איזה שלב"

  "שלא תחשוב שזה במקרה, הנה אראה ל  עוד פע� ועוד פע�".

: "יש לי הוסי"הוא  אבל ואני שואל את עצמי: "אליהו לא� הגעת?" חשבתי שבזה נגמר הארסנל שלו, 

ראה לי את השל" מהכיס ארנק ו ,שהיה האקדח במקו�ג� נשק סודי". הוא פתח מחדש את הז'קט, 

הוא אמר: תראה לי את האצבע נסתר. אינו אלא תער קפיצי התברר שפס דק, ש שבו נראה ,הצד שלו

להראות שאני מפחד. הוא אמר: " רק אגע בצפור� והיא תישרט.  יתיאת האצבע,  לא רצ הושטתי . של

ארוכה שהיתה על צלקת  שהסתכלתי הבחי�בזה אפשר לחתו  עצמות. א" אחד לא ינצח אותי". הוא 

 אמרתימוכ�, אבל בסו" ניצח אות�.  השלושה כשלא היעליו  כשהתנפלוזה קרה שסביר הוהוא  ובפני

בזה.  דו�אד� בעל יכולות בלתי רגילות. אי� על זה ויכוח וחבל שאנחנו נמשי  ל שהואי� לי ספק אש

". והוא אמר: "פשוט מאד. אני ממשפחת נשיא ?אי  אתה חושב להוציא מסוריה את ההורי�" שאלתי:

 ה המפורסמת. הקונסול הכללי בדמשק הוא ב� דודי וג�זממשפחת סומו &הזניקרגואה (הרוד�) סומו

סדר לכול� דרכוני� ניקראגוי� וכול� יצאו בדר  אלי בעיה. לא תהיה אגיע לדמשק כשידיד קרוב. 

נתינויות  10נתינות סורית, ג� א� יהיו לו  בעלאזרח  כי ש� יצלח, זה לא המל ". אמרתי: " בסוריה

עשה ". הוא אמר: "אתה יודע מה, נלה� לצאת זרות, הנתינות הסורית היא הקובעת. ה� לא יתנו

ל ולהגיע?" אמרתי: "יכ וכלויצאו מסוריה, למשל ללבנו�, ה� י הורי�אחרת. אתה תמצא דר  שה

ל להיות שזה אפשרי, ו: "יכיתעני"אז בלבנו� אנחנו נית� לה� את הדרכוני� של ניקרגואה". &להיות", 
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אמרתי:  שאר". הוא שאל: "מי האנשי�?"תלצאת ללבנו�. אבל הבעיה של הצעירי�  וכלובתנאי שה� י

הוא אמר : "יוצא  .17לושה אחי� יותר מבוגרי� מעל גיל , ועוד ש16"שני ילדי� צעירי�, אחות בת 

הילד הצעיר יהיה הב� שלנו ונצא  ,בשגרירות של ניקרגואה 16&בת המהכלל, אני אתחת� ע� אחות  

רה לאחרונה בדר  המל . ע� ילדי� לא יעשו בעיות". אמרתי : "מה נעשה ע� הזקני�. אמא שלי עב

". הוא אמר: "ת� לי לחשוב ואת� ל  תשובה". ?מ' 100ניתוח והיא לא יכולה ללכת, בקושי היא הולכת 

, שלא "חי בענני�"ברגע ששמעתי שהוא יתחת� ע� אחותי ויאמצו את אחי כילד, הבנתי שהאיש הזה 

לביצוע מכל לא האמנתי שיש משהו ראוי לדבר על הכוחנות, ע� כל כלי הנשק המפחידי� שלו. 

לסיי� את הויסקי שמזג לי  סתחרר. הוא האי! ביבינתיי� הראש שלי התחיל לההרעיונות שלו.  

, הודיתי לו ואמרתי שלגבי כל הסדורי� הכספיי� כל שיכלתיכ הרסיימתי את השיחה מ .ולשתות עוד

  הוא יסכ� ע� שלו� דני.

ג את השפעת האלכוהול. לאחר מכ� חפשתי בית קפה לשבת לנוח ולשתות כמה כוסות קפה כדי להפי 

כנראה שהאיש הזה מרח", אנחנו נעזוב אותו "הלכתי ישר לשלו� וספרתי לו את העני� והוא אמר: 

ונגיד לו. כי זה עסק שהיה צרי  לעלות אלפי� רבי� של דולרי� והמוסד היה מוכ� להוציא את הכס", 

  לא תעבוד".  , הוא אמר לי: "הדר  הזו"כי התחייבות זו התחייבות. אבל

  עלית בני המשפחה לאר'  18�4

בינתיי� בהמש  לשיחה הזו, המוסד העביר מסר לאחי� בדמשק, שא� ה� יצאו מדמשק לאיזשהו 

מקו� קרוב לגבול הלבנוני, קיימת אפשרות, שלפחות הזקני� והילדי� הצעירי� יוכלו לצאת באמת 

קיימת ג�  .בתנאי שיבריחו אות� את הגבולחוקית, בדרכוני� של ניקרגואה או של מדינה אחרת, בדר  

 האחי� בדמשקרק של הקטני�.  ההיתואז הבעיה  דיהבבשאפשרות שההורי� ינסו להארי  את השהות 

שכור ש� חדר ל, ע� לבנו� גבולכפר ליד השל הקטני�? כולנו יכולי� לצאת לתשאר בעיה אמרו: "למה 

פלח באופ� כלשהו". זה לא יצא לפועל מאחר בהרי�, ומש� נת ולהתאושש לנוחנה שאמא צריכה אותב

   שבינתיי� ההורי� חזרו.

הרופא אמר זמ� מה לאחר שוב� של ההורי� לדמשק, חל שיפור משמעותי במצבה הבריאותי של אמא. 

, כדאי לנתח ג� את הצד השני של המוח, כדי למנוע את התפרצות המחלה שלאור הצלחת הניתוחלה 

  חוסר אמצעי�, לא נית� היה לחשוב על זה, אלא במצב חירו�. במש  הזמ�בשל , . בינתיי�בצד הימני

. המשפחה כלה התגייסה למאמ! מיוחד כדי לארג� כספי� המחלה עברה ג� לצד הימנילמרבה הצער 

למימו� הנתוח בצד השני, על ידי אותו מנתח, שבמקרה התכוו� לבצע באותו זמ� סדרת ניתוחי� ברומא 

ותית מאשר בשטוקהול�. הפע� הפניה של ההורי� לרשויות בסוריה נענתה בעלויות נמוכות משמע

בחיוב, ללא צור  בערבויות, כי כל בני המשפחה נשארו כבני ערובה והוכח שבפע� הקודמת ההורי� 

כי לתי ונת� אמר שהפע� הוא יסע כי הוא כבר חזר מאלג'יריה ואני לא יכ חזרו לאחר הטיפול הרפואי.

לא הכרתי איש  .� אוכל להועילאשה שהייתה לזכותי בקבו! וג� לא ידעתי ניצלתי את כל החופ

  .באיטליה ולא ידעתי את השפה

מלחמת האזרחי� הראשונה בלבנו� והגבול בי� סוריה ללבנו� נסגר. כשההורי�  פרצהבאותה תקופה 

�, יש יותר דש, חדשיי� באיזה שהוא מקו� בגבול הלבנווהגיעו, האחי� ספרו לה� שא� ה� ילכו לגור ח

ה� אמרו, שמאחר שהדוד שלי גר בבירות, אי� לה� אל הצד השני. סכוי שיוכלו, בדר  כל שהיא, לברוח 

, שהיה אחראי לתחנת הגבול ע� ושל נוצרי ע� חבר אחד האחי� דיברבעיה לגור ש� בצורה מחתרתית. 
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עוצרת לפני שהיא עוברת  זו עיירת גבול מאד יפה בהרי מול הלבנו� וש� הרכבת  ני.אזבד לבנו� באזור

באותה תקופה הייתה מתיחות בי� סוריה ללבנו�, להעביר אות�.  החבר הבטיח שינסהי. לבנונלצד ה

בכ  שלבנו� סירבה להחזיר אזרחי� סורי� שעברו ללבנו�. זו הייתה המדיניות,  ,שהתבטאה, בי� השאר

 ועליהחזרה במצב יותר טוב ה� הכינו את הרקע וספרו לכול� שאמא שזה נראה פחות מסוכ�.  כ 

� לשכור מקו� לתקופה ארוכה בהרי�, אלא שההתפתחויות להחלי� באזור ההרי� ולכ� ה� הולכי

בלבנו� לא אפשרו את יישו� תוכנית הבריחה ללבנו� ומש� "בדר  לגאלית" לאר! שכנה בדרכ� 

  לישראל.

כולה מסוריה. אלא שהפע� הנסיעה לאיטליה, כ  סברנו, תיצור סיכויי� חדשי� ליציאת המשפחה  

מצאו שבעבר ויתרנו על הנתינות בבדיקה שהאיטלקי� עשו, כי  ,קבלת אשרה לאיטליהב התגלה קושי

האיטלקית שלנו. זה לא היה מדויק, כי מעול� לא ויתרנו, אבל לא פנינו לחידוש הנתינות וה� ראו בכ  

המשפחה תיפול למעמסה על רשויות ויתור ופחדו שמאחר שאמא חולה ואבא מבוגר ויש ילדי� קטני�, 

בזכות ההיכרות של הקונסול הכללי של הולנד איטליה. היה צרי  להפעיל לא מעט קשרי�. הרווחה של 

בדמשק ע� אבא וע� אפרת אחותי, שהסבירה לו את המצב, הוא שכנע את קונסול איטליה בדמשק 

ההורי� נסעו לרומא יחד ע� אחותי שאי� לה� כוונה להשאר באיטליה, אלא לקבל את הטיפול הרפואי. 

  אפרת.

�&בתל הוא הועסק . באר! ד במוסדועבבאלג'יריה, החל לשליחות המוסד שחזר מ ), (אחי בינתיי� נת

הוראות מפורטות  ,בזמנו ,אביב, בעיקר בקורסי� לאנשי בטחו� אפריקאי�. איסר הראל השאיר

בהעלאת המשפחה, בשל באופ� אישי  להתעני�בקשו שמואל טולדנו, לימי� יוע! רה"מ לעניני ערבי�, ול

  לנו. והתחייבות

אביב ואמר לי: "יש ל  זכויות במוסד בשל שליחות  במרוקו, דבר ע� מנהל &איסר הראל קרא לי לתל

איש נעי�  ני!,ידומ , שמו יהודהיהודי יקר מאדהוא  ,מחלקת העליה בסוכנות היהודית בירושלי�"

ספרתי לו את הספור והוא אמר: "סמו  שתי ע� דומיני! בירושלי� ,נפג הליכות ובעל אופקי� רחבי�. 

 �עלי שנעשה את כל האפשר. א� איסר שלח אות  ואתה בא אלי, ואתה עשית, תרמת ובודאי תהיה מוכ

כל פע� טולדנו היה מספר לנת� ב .. אמרתי: "בסדר, אני שקט בעני� זה". כ  זה נמש "להמשי  ולתרו�

  מסתיימות ללא תוצאות.ות ווצרעל אפשרויות שנ

יו� אחד (זאת אני יודע לא מאנשי המוסד באר! אלא מהאחי� שהיו בסוריה), באו שני ערבי� לבנק 

עבדו בו לא מעט יהודי�) ובקשו לראות את יצחק, שהיה  שעדיי�יהודי שהולא�, בנק זילכה בדמשק, (

ה� באי� "ש סמה  מוסכמת,מעי� סי ומרהחוצה. ה� היו אמורי� ל �יצא אתוא פקיד נמו  בבנק. ה

בתורכיה.  אדנההרב של קהילת נת� ואליהו". במקו� זאת ה� אמרו לו אנחנו באי� מטע� מטע� 

: "באנו להוציא אתכ� ואנחנו רוצי� תשובה עד מחר". יצחק היה המו�. הייתה לו הרגשה שזו והוסיפו

בא מטע� נת� ואליהו (ולא שכל מי שבא ואומר שהוא  מ�פרובוקציה, כי העברנו ע� ההורי� את הסי

. מצד שני באו שני אנשי�, שלא ברור אי  ידעו פסולאליהו נת�) הוא כשר. מי שנות� רפרנס אחר, 

רוצי� להוציא אות�. אולי בכל זאת זה אומר שיש דברי� ה� שיצחק עובד בבנק זילכה, ואמרו לו ש

  ית דה פקטו.ניהלו את הבה� בגו. בערב יצחק הל  להתיע! ע� אברה�, שיחד אתו 

. לכ� כשבאו שלוחי הרב של הבוגרי� בית המשפחה התנהל על ידי האחי�, נסיעת ההורי� ואפרת לאחר 

. למחרת שניה� הלכו להתפלל בכוונה ולא היה מי שייע! לה� י� לקבל את ההחלטהחייבה� היו אדנה, 
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 24רוצי� לקבל עוד אנו " ה�:, אמרו לובאאנשי� החליטו לבקש ארכה נוספת לחשוב. כשהורבה 

ה� אמרו שה� מסתכני� בכ  שיתפשו בבית המלו� בדמשק ובקשו תשלו� נוס" על המלו�  ".שעות

הבריחה לפרטי פרטי�. המבריח קבע את� פגישה בצומת מהלכי ותוספת לשכר. שילמו לה� ותכננו את 

. נקודת דמשקמהגיע לאותה נקודה במונית שרות ה� היו אמורי� ל . חלבבמקו� שכוח אל בדר  ל

לכ� תיאו� הזמני� היה חייב . שבו לא נית� לחכות זמ� רב מבלי לעורר חשד המפגש היתה צומת דרכי�,

הימצאות�  להסביר אתא� לא היו באי� לקחת אות�, לא היה לה� שו� תרו!  להיות מדוקדק, כי

וציא ותפרו אותו מהבנק את כל הכס" שיכלו לה באותו מקו� נידח ע� שני ילדי� צעירי�. ה� הוציאו

נקבע יו� אותו לטייל. כאילו  בתו  הבגדי� ובסוליות הנעליי�, השאירו את כל מה שהיה בבית והלכו 

באוניברסיטה ה� נרשמו לטיולי�  .ליציאת� לכבוד שחרור אלג'יריה ולכ� הוא נבחרשבתו� בסוריה 

לביקורות  ת פנויהבאותו היו�. בשל החגיגות, סברו שהמשטרה תהיה עסוקה ע� החוגגי� ופחו

בדרכי�. יותר מכל היה עליה� להיזהר מווידאד ואליס פרחי, שהשגיחו מטע� המודיעי� הסורי, בשבע 

  עיניי� על תנועות היהודי� בסביבת ביתנו. 

 ורידהע� המבריח הצליח בתיאו� זמני� מושל�. הוא הגיע ברכב שהסיע אות� מרחק מה והמפגש 

להמתי� ש� עד שיביא את בנו ויצטייד בנשק. ה� המתינו והוא לבור של מחצבה. הוא בקש� אות� 

בושש לבוא. החרדה שלה� הרקיעה שחקי�, שמא טמ� לה� פח, כדי למסר� לרשויות. ע� רדת החשכה 

הוא חזר ע� בנו וה� החלו ללכת על קרקע טרשית, חצו נחלי מי� ועברו שדה מוקשי�. בשעה שתיי� 

אל  לילה כי נסעבאותו נעדר מביתו  לרוע המזל, הרב. אדנהשל  רבבית הלאחר חצות הוא הביא אות� 

א ידע מה לעשות אבל המבריח איי� להחזיר אות� לסוריה. לפתע הגיע הב� של הרב, של. מחו! לעיר

איפשר לה� ללו� באותו לילה בבית. למחרת הוזמנה עבור� מונית לאיסטנבול, ש� היו אמורי� לפנות 

 מסמכי�רו לה� את הימספר ימי�, עד שיסד � לש� הורו לה� להסתגרבהגיע לכתובת שניתנה לה�. 

  הדרושי�. 

בנוה מונוסו�.  . גרתיבד את האדמות של סביו�ישע, עבדתי  אצל רמי למברסקי 1962בראשית נובמבר 

שבו כתוב: "יצחק, אברה� תקווה משה  ברקמ תיקבל .בוא דחו"לי לקוראי� ש בהיותי בשדה שמעתי

 המטוס . וישראל ינחתו" בשבע בערב בלוד. הלכתי מיד לחפש את נת� ונסענו לחכות לה� בלוד

היינו צריכי� להיות בטוחי� שאנחנו מסוגלי� לזהות את הצעירי� כי לא  .הגיע בזמ� מאיסטנבול 

לא שלחו מש�  ה�  .לאחרונהנו אות� שנה כשראי 17&והמבוגרי� היו צעירי� ב א" פע�ראינו  אות� 

נולדו אחרי שעזבנו. ידענו את הגילי� הצעירי� שני ו כשעזבנו תקווה היתה בת שבועות מספרתמונות. 

שלה� וידענו שא� נצעק את השמות, שהיו שמות מאד רווחי�, יתכ� שיהיו רבי� באות� שמות. 

  נות מאתנו. הייתה כמוב� שמחה גדולה.התחלנו לצעוק "תקווה" וה� זיהו אותנו מיד, כי קבלו תמו

בעל ואשה וישראל ה� יצחק ותקווה ש � נכתבש במצג המטופש במסמכי� שלה�, נוכחנוכשה� הגיעו,  

שינו  . נוס" לכ 7וישראל ב�  17הנכו�, כלומר: תקווה בת  �ות כתבו את גילתעודות אחרב .הב� שלה�

ר". באנו לפקיד העליה בסוכנות ואמרנו שה� לא כל אחד. אמרנו: "לא נורא, נסתד לשקצת את השמות 

� ג� התעודות הסוריות ברשותמשפט. מזל שהיו הת יהוא שלח אותנו לב .בעל ואשה אלא כול� אחי�

ביקורת למניעת בעיות בתרגיל זה  העלו את הסברה שהיהואחרי שקראו לכל המנהלי� הגדולי�, 

: יצחק אברה� וישראל באו לישו� אתי בינינו� אותפזרנו . כשיצאנו משדה התעופה הגבולות התורכית

עד שנדע מה לעשות   ,מ', ששכרתי בנוה מונוסו�, תקוה ומשה  הלכו לאחותי לאה ברמת ג� 28בדירת 

  בהמש . 
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. הבעיה הייתה לאר! והגיע� באמת כוללשכנע אות� ש כי�צרי ינוהי .ברומא ע� אפרת ההורי� נשארו

, היד השמאלית נעצמות ללא שליטה והי העיניי� שלה  :שבר כליל הפכהאמא הניתוח השני נכשל וש

חזרה לרעוד, והיא לא יכלה יותר ללכת לבד. היה צרי  להתארג� מהר כי אני כבר הייתי רשו� 

לא יכולתי ללמוד בירושלי� כלו�. לי לא היה  .בירושלי� מגורי�לי  ועוד לא היובאוניברסיטה 

.�   ולהתגורר בנווה מונוסו

 10& בסביבות ה .ההורי� הגיעו וזמ� קצר לאחר מכ�אוקטובר  לקראת סו"סיטה נפתחה האוניבר

 עלי הבנובמבר. פרנסה לא הייתה, את מעט הכס" שקבלתי מרמי למברסקי וחסכתי פרוטה לפרוטה, הי

  ג� לשל� שכר לימוד.ולחלק ע� כול� 

  קליטת המשפחה באר' ותחילת לימודי באוניברסיטה  18�5 

כדי להסדיר דיור עבור� ועבור ההורי�, שהיו אמורי� להגיע בכל פנינו לסוכנות ע� בוא� של האחי� 

  .שהתגוררו בו עבריני�בלוק מאוד בעיתי מבחינה חברתית, ב נתנו לה� דירה בקטמו� ט' במקו� רגע. 

ה� בו וק שהבל .ררה הייתה באותה רמה)סבירושלי� (אולי מו ביותר גרועההשכונה נחשבה לקטמו� ט' 

  היה הגרוע בשכונה.דירה, קבלו 

באותו הבטיחו לתת לנו עוד דירה  ,נפשות. באנו וצעקנו 8מ' למשפחה בת  48בהתחלה נתנו דירה של  

  באותו בלוק. גודל

 מאוחר יותר קבלתי סכו� דומה ל"י) 300, 200(העברית קיו� מהאוניברסיטה  תהלווא קבלהצלחתי ל 

נה של הלואה זו היה שהיא ניתנה ללא רבית וללא מועד החזר נקוב, אלא יתרוהלוואה מקר� רקנטי. כ

 ל"י 200מקר� רקנטי אחי יצחק, הצליח  לקבל תמורת התחייבות להחזרתה בתו� הלימודי�. ג� 

האחיות עזרו קצת ג� ה�, ובזה היה צרי  לקנות את כל ציוד הביתי ההכרחי. הדודה  באות� תנאי�.

. מרי� פיסיקה& מתמטיקה מיד לטכניו� לשנה ב'התקבל הוא  .חיפהתה בבישושנה לקחה את אברה� ל

  לקחה את משה לאילת. 

 עלימ' בקרית מנח�. הבעיה, שהיה  42, לקבל דירה של זכות המלצות מהמוסדותבינתיי� הצלחתי, ב

לפחות מקו�  היה ליאותו רגע משני�.  10& אלפי ל"י ל 10ל"י בכניסה ועוד משכנתא של  500לשל� 

 &ש� יכלתי להשתכר כבבנק ישראל. לפי שעות במחלקת המחקר ה לי עבודה מצאו�. לשמחתי נעמי ליש

 בבני� מצפה אז . בנק ישראל היהומחסור קשהעוני של  חיי� &מה שהיהכל לירות בחודש וזה  120

, כדי לחסו  כרטיס בגבעת ר� ברגל לאוניברסיטהמש� הלכתי  לעתי� קרובות במרכז ירושלי�.

עלתה , שלחמניה ,א� אני יכל להרשות לעצמי לקנות בקפטריה בקפל� שקלתיאוטובוס. הרבה פעמי� 

   .עשרה גרושעד עלה שבעה שסנדבי!  , אוגרוש וחצי או שניי�

אחר שעברנו את השנה הראשונה הצלחנו לסדר לאבא עבודה כפקיד מיו� בבנק הדואר. הוא עבד ל

 .די� בעיר המזרחיתלח אאלצה מרוצה. אחרי מלחמת ששת הימי�, הדואר עבר לרח' בדואר המרכזי והי

די� כדי לחסו  לפחות כיוו� אחד של נסיעה לח אאלצהוא היה הול  ברגל מהקטמוני� עד רח' 

של עבודה, קליטת ההורי� והרבה הליכות ברגל,  כבדלמרות הלח! ה .שרדנו איכשהו כ באוטובוס. 

זה  ., ג� בכלכלה וג� בהיסטוריה של המזרח התיכו�טובי� מאודנה בציוני� עברתי את השנה הראשו

נת� לי תקווה שהאוניברסיטה איננה מחסו� בלתי עביר. בזכות הציוני� הטובי� הצלחתי להשיג עוד 
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מספר שעות עבודה כדי להגדיל את המשכורת, כי לא הייתי צרי  להשקיע בלימודי� כל כ  הרבה כמו 

  בשנה הראשונה. 

הכרת תודה לכל מי שעזר. ובבהבנה  ,אבל הכל התקבל ברוח טובה .הייתה קשהשל ההורי� הקליטה 

במקרי� מסוימי� היה אפילו קפוח. והייתה מינימלית  של הרשויות למרות שהיו� אני יודע שהעזרה

 . הואת דמשקבאוניברסיט שלישית בלימודי ערבית וצרפתיתסיי� שנה הוא  עלה  לאר!,למשל כשיצחק 

. ותידע ערבית טוב יותר מחלק מהמורי�, מאחר שלמד באוניברסיטה ערבית ויש לו כישרו� לשפ

  השלמות.  ולעשות באוניברסיטה העברית דרשו ממנו לחזור על השנה השלישית, 

כלומר, הכבידו עליו במקו� להקל. למרות שהוא ידע הרבה דברי� ושהשליטה שלו בחומר הייתה טובה 

ראלי�, לא היו מוכני� לקלוט אותו בעבודות שסטודנטי� עושי� באוניברסיטה, משל הסטודנטי� היש

, שהיו פחות מכניסות אחרותכי העברית שלו לא הייתה טובה והוא היה צרי  למצוא לעצמו עבודות 

הוא  מעט יותר,. כעבור חצי שנה או מינימלי לו קיו� הבטיחתרמו פחות ללימודי� שלו. אבל זה ו

שניה� עשו עבודה יוצאת  .ג� את אפרתלש� . הוא הביא "קול ישראל"רבית של התקבל למחלקה הע

  והפכו חלק אינטגרלי של המחלקה.  מהכלל

 כשה�טה טוב מאד בערבית אבל לא כמוהו. . ג� אחותי אפרת שלטובה מאדהערבית שלו הייתה 

ג�  ,לתמו  באחרי�ג� לחסו  ו ,ו להרויחצליחהוסביב השעו�,  התחילו לעבוד בקול ישראל, ה� עבדו

. הבעיה "אור בקצה המנהרה"לראות  להתחילאפשר היה שנה לאחר שה� באו, תקווה התחילה לעבוד ו

למזלנו הייתה  .עוזרת ומטפלת הכרח למצוא עבורההיה . התדרדרהמשי  לאמא המצב של הייתה ש

טפלה באמא שעברה לש� ממושב אורה והיא טובת לב, מרי� נגר, לה� שכנה בקטמו� ט', תימניה 

  פתורי� לכמה שני�. לכאורה עניני� אלה היו כ  שבשכר צנוע יחסית  ,כמו מלא  לה ועזרה

 במקומה והיינו צריכי� לקחת התקשתה יותר ויותר לסעוד את אמא מרי�אחרי מלחמת ששת הימי�, 

  עוזרת וג� מטפלת. 

, שבעקבותיה� הצלחנו הל  והשתפר: כול� הגיעו להישגי� יפי� בלימודי�של כול� המצב הכלכלי 

סיימתי את  1965בשנת  ולהגיע למשרות שמאפשרות קיו� בכבוד.למצוא עבודה, להכיר אנשי� 

 נרשמתי לתואר שני בהצטיינות בשני החוגי� והתקבלתי למשרה קבועה בבנק ישראל. הלימודי� לב.א. 

  . בכלכלה

המחלקה שהייתי מאד לחו! מבחינה כלכלית, כשהציעו לי לצאת לשנה לקמבודיה במסגרת מאחר 

מעוני�. כ  לא רק שתהיה לי אפשרות לנשו� ולא  הודעתי שאני ,לשיתו" בינלאומי של משרד החו!

אעבוד כל כ  קשה כמו באר!, אלא אוכל ג� להשכיר את הדירה ולקבל שכר דירה, בנוס" לשכר של 

  שהיה הרבה יותר טוב מאשר השכר במשרד התחבורה או בבנק ישראל.מש"ב בחו"ל, 

נסעתי לקמבודיה. מבחינת העבודה זו היתה כאילו מנוחה יוצאת מגדר הרגיל ע� שעמו�  1966ביוני  

ללא גבול. הקמבודי� לא נראו מעוניני� ביעו! שלי, אלא היו זקוקי� לעבודות שאפשר להציג לבנק 

�  . העולמי, כדי להשיג מימו

 התקבלאברה�, שהגיע לטכניו� לאחר שסיי� שנתיי� מתמטיקה פיסיקה באוניברסיטה בדמשק 

היה דוקטורנט אורי פלדמ�, אצל דודה שושנה, שבעלה  על הכרמל . הוא גרשניהלשנה  לטכניו�, כאמור,

רבה להבי�, הוא היה איש יוצא מגדר הרגיל מהלעיתי� התקשינו נות, שעקרובטכניו�. למרות שהיו לו 
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וקבל הכל חינ�  בביתויכלתו. אברה� גר  מיטבכלאברה� ככל שנדרש, בחינות: היה אד� ישר ועזר 

אפשרות לעבוד ולהרויח. במש  הזמ� הוא הצליח להשיג  לאברה�בהתחלה לא הייתה  ובנפש חפצה.

ת סיי� בהצטיינוש , עד לא נזקק יותר לעזרה והוא הסתדרל שאפשרו לוות, רהלואות מכל מיני מקו

� וקיימו חיי�, ה� שכרו דירה ע� אניטה תואר ראשו�, שני ושלישי. כשלמד לתואר שני הוא התחת

  . �עצמאי

  

  משפחתנו המצומצמת.  19

כשהגיעה כבת קיבו! נוה אית� לכיתה ז' בבית הספר בגניגר ביחד ע� חבורה של  1949&את נעמי הכרתי ב

ילדי� מש� ומקבו! כפר רופי�. היא בלטה ביופיה החיצוני וכתלמידה מצטיינת. אמה היתה דבוראית 

יתי של נוה אית� ובשל כ  נעמי בקשה לעבוד במכורת של בית הספר, שהייתי אחראי עליה. נהנ

מהעבודה איתה ונוצרה ביננו ידידות קרובה, שלצערי לא הבשילה לרומ� נעורי�. כעבור שנתיי� נעמי 

, כשגרתי 1953&ומשפחתה עברו לירושלי�. שמרנו על קשר מכתבי� לא תכופי�. הקשר ביננו חודש ב

ה. בירושלי� במסגרת השירות בשב"כ. ביקרתי אותה מספר פעמי�. הרגשתי כלפיה ידידות עמוק

הופתעתי שלמרות המעבר לעיר, היא המשיכה לדבוק ברעיו� החלוצי והקיבוצי. במהל  השרות הצבאי 

שלי ולאחר מכ� השרות שלה בצה"ל, הקשר ביננו ניתק כליל, עד לארוע מקרי לחלוטי�, שהתרחש בעת 

  : 1962שבקשתי להרש� לאוניברסיטה העברית באוקטובר 

מלאי� וסכו� כס" ראשוני. לפתע ראיתי את נעמי יוצאת  עמדתי בתור להרשמה, מוכ� ע� טפסי�

 �מהאוניברסיטה. שמחנו להפגש שוב. היא סיפרה, שבאה לקבל את ציוני בחינות הגמר לתואר ראשו

בכלכלה, אות� סיימה זמ� קצר קוד� לכ�. היא בקשה לעיי� בשאלו� המלא שלי ואמרה: השתגעת, אתה 

א. א� כ  מדוע אתה נרש� לחוגי� להיסטוריה כללית רוצה להיות מורה? עניתי בשו� אופ� ל

ולהיסטוריה של המזרח התיכו�? ממה תתפרנס? תלמד כמוני כלכלה וסטטיסטיקה. מיד מחקתי 

  היסטוריה כללית ורשמתי כלכלה. לחוג לסטטיסטיקה הציו� שלי בבגרות במתמטיקה לא הספיק.

כ� ושיש לה� ילד חמוד ב� שלוש בש� ער�, היא סיפרה לי שנישאה לאברה� ליבנה מספר שני� קוד� ל 

וכ� שהיא מתגוררת ליד הוריה בקרית היובל. את דירת הוריה הכרתי עוד מהשרות שלי בשב"כ.  

סיפרתי שג� אני נישאתי זה מקרוב לאשה בגילי בש� פולט אטיאס ואי� לנו ילדי�. הבטחנו זה לזו 

  לשמור על קשר. 

וניברסיטה. עברתי לגור בירושלי� בדירה של עמידר בקרית כשבוע מאוחר יותר החלו הלימודי� בא

מנח�. בשל היותי אז חסר אמצעי� לחלוטי�, הייתי מוכ� לקבל על עצמי כל עבודה שתאפשר לי ללמוד 

בצורה זו או אחרת. התקבלתי לעבודה בספריה הלאומית. לאחר יו� העבודה הראשו� הבנתי שלא אוכל 

בורי תעסוקה והיא מצאה לי שתי�: אחת בבנק ישראל, לפי שעות, לשרוד ש�. בקשתי מנעמי שתחפש ע

סנט אמריקאי) ללא שו� זכויות, ע� אפשרות  40&לירה ישראלית לשעה (שוה ער  ל 1.20בשכר של 

לצאת בחופשיות ללימודי�. עבודה שניה הייתה באג" התקציבי�, בתנאי� דומי�, אבל ע� אפשרות 

שונה. הסתבר לי שאעבוד באותו משרד שנעמי עבדה. שמחתי כי מוגבלת לצאת ללימודי�. בחרתי ברא

יכולתי להסתייע בה בעת הצור  בלימודי�. הידידות ביננו התעוררה וג� ערכנו  מספר מועט של 

  ביקורי� הדדיי�.
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זמ� קצר לאחר שהתחלתי לעבוד בבנק ישראל, הורי וששה מאחי ואחיותי עלו ארצה. מצידי שקעתי 

דה ובקליטת בני המשפחה שזה מקרוב הגיעו ולא יכולתי להתפנות לקשרי� עמוק בלימודי� בעבו

חברתיי� מכל סוג שהוא. באותו הזמ� נעמי עברה לעבוד ברשות לתכנו� כלכלי. בינתיי� נעמי קבלה גט 

. הייתי גאה מאוד 1965הורית לער�. סיימתי את התואר הראשו� בהצטיינות ב &מאברה� ונותרה א� חד

הקשות בה� למדתי, עבדתי ותמכתי במשפחתי. הלכתי לספר לנעמי ובפע� הראשונה בהישג בנסיבות 

קבלתי ממנה חיבוק ונשיקה בלחי. זה מצא ח� בעיני. היא ספרה שהבוס שלה ברשות לתכנו� רמו� הראל 

מעוני� לתת לי תפקיד מעני� ע� קידו� במשרד התחבורה לש� הוא עבר זה מקרוב. אמרתי שלצערי 

סכמתי למשרד החו! להתמנות לתפקיד כלכלי בקמבודיה. רמו� לא ויתר: הוא הסדיר נתתי כבר את ה

  השאלה שלי לשנה למשרד החו!.

שבתי מקמבודיה כעבור שנה ערב מלחמת ששת הימי�, במהלכה גויסתי לכארבעה חודשי�. ע�  

ולהיפ . התחדשות הלימודי� לתואר שני, נעמי למדה יחד אתי רבי� מהמקצועות. הסתייענו זה בזו 

 .�הקשר ביננו הל  והתהדק, במיוחד לאחר שבקמבודיה הסתבר לי סופית, שנשואי לפולט על שרטו

סיומ� הפורמאלי היה כעבור מספר שני�. נישאתי לנעמי. בינתיי� נולדו, בשעה טובה, אס" בדצמבר 

ער�). עברנו לגור נפשות, יחד ע� רני ( 5. היינו למשפחה בת 1973שבועות, בדצמבר  54ונטע כעבור  1972

משכנתא,מטפלת מעו�, &בגבעה הצרפתית. החיי� היו אז קשי� ביותר. ההוצאות היו גבוהות מההכנסות

על, באוניברסיטת תל &מסי� והוצאות קיו�. נאלצתי לעבוד בו זמנית בשלושה מקומות עבודה: באל

י הרגשנו מותשי�. אול� בחוג לכלכלה וכמרצה במכו� לפריו� עבודה. נעמי ואנ אביב, כמורה מ� החו!

הסיפוק מגידול הילדי� הצדיק כל קושי. באחת ההזדמנויות, כשבקרנו בקרית היובל את  משפחת� של 

הלל ותקוה אחותי, פגשנו בבני�, באותה קומה את אברה� אנטוניר, ידיד ותיק ממשרד התחבורה. אחיו 

� לעבוד בחו" השנהב בתנאי� יוס" היה אז יוע! לנשיא חו" השנהב. בזמנו יוס" הזמי� את אברה

מעולי� ואני "ישבתי" על התק� של אברה� במשרד התחבורה בשנות העדרותו מהאר!. אברה� הציע 

לי לקבל את אותו תפקיד שהוא מלא בחו" השנהב, בתנאי התחלה, שהיו גבוהי� לפחות פי עשרה 

טיסה לישראל, או לכל מהשכר שהיה לי אז בישראל, ובנוס" וילה למגורי�, ופעמי� בשנה כרטיסי 

 �מקו� סביר שנבקש לכל המשפחה. למרות התנאי� הקוסמי� היתה לנו התלבטות קשה: רני היה ב

, קרוב לסיו� ביה"ס התיכו� ולא היה סביר שיסע איתנו ויצטר  ללמוד שפה חדשה 16למעלה מגיל 

פש קשי� במיוחד, הוריה ולהסתגל לתרבות אחרת, דברי�, שהיו גורמי� לו נזק רב. לנעמי היו חיבוטי נ

לחו"  1976עודדו אותנו לנסוע, רני הסכי� להשאר אצל� וה� שמחו שיהיה אצל�. יצאנו בראשית מר! 

השנהב דר  קניה. התעכבנו ע� הילדי� בדר  לספארי נהדר במספר אתרי�: אמבוסלי, סמבורו, הר 

  ברגל ימי�. &קניה ואג� נאקורו. זו היתה התחלה טובה, כמו שאומרי�

הגענו לאבידג'א� בחו" השנהב. אברה� אנטוניר חכה לנו בשדה התעופה. הוא שכ� אותנו במלו� איוואר, 

המלו� היפה ביותר ש�, בסטנדרט שלא היה מוכר עדיי� באר!, עד שנמצא דירה לטעמנו. באחד הימי�, 

נחרדה: הוא מרוב התלהבות אס" נכנס למעלית לפני נעמי. זו נסגרה ועלתה לקומות העליונות. נעמי 

היה ב� שלוש, במקו� זר וללא שפה. לאחר כדקה, המעלית ירדה ואס" נראה יד ביד ע� שנהבי ענק 

וחביב, שהוביל אותו למטה, לשמחת כול� ובמיוחד של נעמי. למחרת בואנו אברה� לקח אותי למשרד. 

רי� מקצועיי�, התקבלתי על ידי כל המקומיי� בזרועות פתוחות. הוקצו לי משרד, מזכירה ושני עוז

  אחד צרפתי ושני מגינאה. שניה� משכילי� מוכשרי� ומוצלחי�.
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נעמי התקבלה על ידי מספר נשי� ישראליות ובמיוחד על ידי אשתו של אברה�, שהסבירו וסייעו לה 

בהתארגנות וכ� לפגוש ולהכיר ישראלי� וישראליות, שעבדו או התגוררו ש�. התחברנו יחסית מהר 

ות ישראליי�, שהיו כלבבנו, כ  שתעסוקה חברתית בתקופה הראשונה לא חסרה. למספר חברי� וחבר

למזלנו, היה ש� ג� ילדי� ישראלי והסכימו שהילדי� שלנו יהיו בו, כ  שחבלי ההסתגלות שלה� 

  למקו� היו קלי� יותר.

חר הלח! . בשבילי זה היה נופש לא1700עד  1430&ומ 1200עד  0730&יו� העבודה ש� היה קצר במיוחד: מ

הכבד, בו הייתי נתו� בישראל. התארגנו בוילה גדולה ע� עוזר שהיה עושה הכל: כביסה, נקיו� הבית, 

בישול וכל דבר נדרש אחר. נעמי עשתה את הקניות בשוק, יתר הזמ� נועד ללימוד צרפתית, לבילוי 

כי הרגשנו חברתי ולשחיה, כשהתאפשר. לשנינו היה עוד" זמ� ניכר. בהתחלה זה התקבל בברכה 

  מותשי�. הילדי� נהנו. ה� שיחקו ביניה� ולעתי� ע� חברי� ישראלי� ואחרי�.

בפע� הראשונה התחלנו לחוש חיי משפחה כפי שאמורי� להיות. חיי� יחד, אוכלי� לרוב יחד ולא 

באורח מזדמ� או בסופי שבוע, מטיילי�, משוחחי� ללא הפרעות, נית� לספר סיפורי� ולקרוא ספרי� 

  ללא לח! זמ� וכו'. לילדי�

ע� התקרב הקי! התברר לנו שבמהלכו לא יהיה ע� מי לעבוד בחו" השנהב, לכ� בקשנו לקבל כרטיסי 

טיסה לארצות הברית ולצאת לחופשה החצי שנתית  ביולי הקרוב, לפי ההסכ�. היתה זו שנה רבת 

הכל לפי בקשתנו ). קבלנו BICENTENIALה(&שנה למהפכה האמריקאית 200ארועי� ש� בשל חגיגות 

ויצאנו לארה"ב בראשית יולי, במטרה להיות בדיסנילנד ביו� מאתיי� השנה למהפכה. זו היתה חוויה 

בלתי נשכחת לכולנו ובמיוחד לילדי�. היתה לנו חופשה יוצאת מהכלל במש  חודש מלא בקליפורניה. 

אס" ונטע נהגו להשתעשע  פרט לארוע חריג קצר שגר� לנו חרדה: נסענו במזרח קליפורניה שעות רבות.

יחד במכונית. פתאו� נטע פרצה בבכי. עצרתי את הרכב לראות מה קרה והתברר שהיא הכניסה לא" 

חלק חצ! זעיר, שנתקע בנחיר הימני, בחלקו העליו� הגרו� של הא". נכנסנו לחרדה, שכ� העיר הקרובה 

יתה בת שנתיי� וחצי. הסברתי היתה במרחק רב וחששנו שעד שנגיע לש� האב� תגלוש לריאות. היא ה

לה שהיא חייבת לעשות בדיוק מה שאומר לה ללא בכי וללא שו� דבר שיפריע להוצאת האב�. היא 

נשמעה ונהגה למופת. לחצתי לה באצבע על הנחיר השמאלי. בקשתי שתקח הרבה אויר דר  הפה בלבד 

שלה האב� יצאה. היה לה מעט ואז תסגור את הפה ותנשו", הכי חזק שאפשר, דר  הא". בנסיו� השני 

  דימו�, הפגיעה היתה קלה בלבד. כולנו נשמנו לרוחה.

זמ� קצר אחרי שחזרנו לאבידג'א� רני הצטר" והיה אתנו במש  כחודש. היה נחמד ומוצלח לכול�. 

משו� מה הוא לא הצטר" אלינו באותה שנה לטיול בקליפורניה. כעבור שנה טעות זו תוקנה והוא טייל 

פו� מערב ארה"ב במש  קרוב לחודש. באותו טיול קרתה לנו אי נעימות מסוימת. בעת תכנו� אתנו  בצ

הטיול  פניתי לקונסוליה הקנדית באבידג'א�  בבקשה לקבל אשרה לקנדה. נעניתי, שלישראלי� בעלי 

אשרת כניסה ארוכת טוח לארצות הברית אי� צור  בויזה לקנדה. הפלגנו במעבורת מסיאטל לונקובר. 

ניסה לקנדה עצרו אותנו וגרשו אותנו, בטענה שנסינו להכנס ללא אשרה. המעצר היה למספר שעות בכ

אבל היה לא נעי�. משו� מה שנה אחרי זה לא היתה לנו שו� בעיה ע� זה. הא� היתה זו אי הבנה? או 

  דבקות יתר במטרה של איזה פקיד? למרות ארוע זה, הטיול יחד ע� רני היה מוצלח מאוד. 

ר בי� שלושת הילדי� היה יוצא מהכלל ובמיוחד בי� אס" לנטע, שפער הגילי� ביניה� היה שנה הקש

גל". &בלבד. אס" היה בעל יכולת דיבור מעולה. המלה הראשונה שלמד לא היתה אבא או אמא אלא "גל
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הוא ג� המציא מילי� בהגיו� רב: למשל כשחזרתי באחד הימי� משרות מלואי� ע� כלי נשק הוא שאל 

אותי מדוע באתי ע� "מהרוג"? נטע היתה (והינה עד היו�) מומחית ל"פאזלי�" מורכבי�. כשטסנו 

לקניה בדרכנו לחו" השנהב, קבלנו במטוס פאזל ע� צורות גיאמטריות שונות להרכבה. היא הרכיבה 

  אותו תו  פחות משתי דקות. מגיל שנתיי� היא הרכיבה כמעט כל פאזל יותר מהר מאיתנו.

ת של הילדי� בחו" השנהב היתה קלה יותר משלנו. נעמי, מאז שהכרתי אותה, לא מסתדרת ההסתגלו

ע� חוסר מעש ולכ� תעסוקות הפנאי למיניה� הועילו לה לזמ� מוגבל. לאחר מכ� עוד" הפנאי החל להעיק 

 עליה. לימודי הצרפתית באוניברסיטת אבידג'א� וג� לימודי הספרות האפריקאית לאחר מכ�, לא ענינו

אותה מספיק. הגעגועי� למשפחה ובעיקר לרני הפכו בלתי נסבלי� ולכ� כל הארכת חוזה שהוצעה לנו 

התקבלה אצלה ברגשות מעורבי�. מחד היתה לנו אפשרות לחסו  ביושר ובנוחות יחסית ומאיד  לא 

קשה חופשות וזמ� פנוי. ג� מזג האויר הכביד מאוד. לעתי� &יכולנו כבר להנות ממה שהיה לנו בשפע

היה לנשו� בשל החו� והלחות ולעתי� בשל סופות אבק, שכסה במש  מספר שבועות בשנה ברציפות 

את האיזור. מסיבות אלו ואחרות כעבור ארבע וחצי שני� מנוי וגמור היה ע� נעמי לחזור ארצה וכ  

פר בפרק . אני חזרתי בדצמבר של אותה שנה, מסיבות שלא היו תלויות בי, כפי שסו1979היה באוגוסט 

  קוד� על השהות שלנו בחו" השנהב.

, הילדי� השתלבו בבית הספר היסודי ש�. אס" 1979כשחזרנו לדירה שלנו בגבעה הצרפתית באוגוסט ,

זומ� לאבחו� פסיכולוגי. הוא נמצא בעל כושר גבוה בהרבה מהממוצע לגילו. לחוסר מזלו נאמר לנו 

כרח לפזר� בי� הכיתות, כ  ששוב הוא נזקק לעשות שמרבית התלמידי� בכיתה שלו מחונני� ולכ� יש ה

לעצמו חברי� חדשי�. נטע, שהיתה ג� היא תלמידה טובה מאוד סבלה קשות מחילופי מורי� וסביבה. 

לנעמי לא התאפשר לחזור לעבודתה האחרונה במועצה להשכלה גבוהה. היא נקלטה במשרד האנרגיה 

כשחזרתי נקלטתי בבנק לאומי(ראה פרק קוד�  (היו� משרד התשתיות), ש� לא הרבתה ללקק דבש.

שעות ונותר לי מעט פנאי  11&13בנושא) ש� יו� עבודה שגרתי, כולל הנסיעות לת"א וחזרה, נמש  

  למשפחה, כ  שעיקר הנטל של הטיפול בילדי� ובבית נפל שוב על נעמי. 

עבורו אפשרות של  פנה אלי אחד הקבלני� הירושלמי� הגדולי� אז, בבקשה לבחו� 1982בסו" מאי 

פרויקט יוקרה של בנית כמה מאות יחידות דיור במונטה קרלו, על קרקע שתיובש בקטע מחו" הי�. 

הבדיקה היתה אמורה לכלול סיור יסודי בנסיכות, לימוד שוק הנדל"� וסקירת מחירי� עדכניי� 

היות והנסיכות  באזורי� השוני� בנסיכות. ההיתרי� הנדרשי� והמתחייבי�, מגבלות ותקני� ועוד.

, נפש לא נראה שידרש לי 24000& קטנה מאוד, כמה עשרות קמ"ר ומספר תושביה הקבועי� היה אז כ

יותר משבוע לבדיקה הנ"ל. התנאי� שהוצעו לי היו מעולי�. נסעתי לש� ע� נעמי והיתה לנו ש� 

ת מעולות ונופי� "חופשה" חלומית: מזג אויר נעי�, מלו� טוב�,שחיה בי� ובברכות של מי י�, מסעדו

מקסימי�. נפגשתי ע� כל מי שהיה מעורב בבניה או בשיווק נדל"� ש�. היתה זו תקופת משבר קשה 

.�  בנסיכות בשל מחלוקת שהיה לה ע� צרפת סוציאליסטית של מיטרא

, שמענו ברדיו על 06.06.1982&ברגע שירדנו מהמונית בשדה התעופה במרסיי בדרכנו חזרה ארצה ב

לבנו� הראשונה. בהגיעי הביתה בגבעה הצרפתית חיכה לי צו גיוס מידי למלואי�.  מלחמת&פריצת 

  הילדי� ואני התאכזבנו מאוד, שלא הספקתי לבלות את� א" לא מספר שעות.

, בתקופה הראשונה הנטל על נעמי גדל עוד, כי אס" החל ללמוד 1983אחרי המעבר למבשרת, באוקטובר 

ת הספר של נטע היה בקסטל, במרחק כשלושה ק"מ מהבית. כל בבית הספר שליד האוניברסיטה ובי
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אחד מהילדי� מצא חברי� וחברות קרובי�, שע� חלק� ה� מקיימי� קשרי� עד היו�. נטע ג� 

  הצטרפה לצופי� ומצאה ש� עני� רב.

ערכנו מסיבת בר מצוה ובת מצווה לאס" ונטע. המשפחה והקרואי� התכנסו באול�  1984בדצמבר 

רסיטה שבהר הצופי� לקבלת פני� חגיגית בלתי פורמאלית. אס" הניח תפילי� בבית נחמד באוניב

הכנסת במבשרת, עלה לתורה ודרש דרשה יפה על ברכת יעקב לבניו. ידיד שלי, איש משרד החינו , יוס" 

יוס" חסו�, סבא של אס" נפטר  –ב� רחמי�, הכי� אותו  לבר המצוה שלו. ציער אותי מאוד שאבי 

ני פסח של שנה קודמת ולא זכה למעמד. ג� סבתא טובה, אמה של נעמי לא זכתה. היא יומיי� לפ

בזמ� שנעמי, הילדי� ואני, היינו בטיול משפחתי מוצלח  1983נפטרה זמ� ניכר לפני החגיגה, בקי! ,

בגרמניה ושווי!. כשהיינו באחד המלונות ליד לוצר� בשויי!, הלכתי יחד ע� אס" לטלפ� לנת�, אחי, 

ע מה שלו� המשפחות בישראל. הוא הפתיע אותנו כשאמר, שלמחרת שיחתנו האחרונה ע� טובה לשמו

עצמה, ימי� מעטי� קוד� לכ�, היא נפטרה בפתאומיות בביתה מהתק" לב, בהיותה לבד בבית. 

התארגנו מידית לחזרה לישראל. זה היה בעיצומו של הקי! והיה קשה מאוד למצוא ארבעה מקומות 

דר  פריס, בעוד שאת הכרטיס היה עלינו לקחת  TWA &הוסדרה עבורנו טיסה ב במטוס לישראל.

בג'נבה. הכבישי� בי� לוצר� לג'נבה היו פקוקי�. הגענו בשעות אחר הצהרי� המאוחרות לג'נבה. מצאנו 

& את משרדי חב' התעופה והמשכנו בדרכנו הארוכה לפריס. זה היה סיוט. הגענו למלו� בשדה התעופה  ב

ות בוקר תשושי� ושכרנו חדר לשינה טרופה של מספר שעות. החזרנו את הרכב, עלינו על לפנ 0300

  הטיסה וחזרנו להשלמת ה"שבעה" בבית של יחזקאל.

פטירתה של טובה היתה מכה קשה לכולנו ובמיוחד ליחזקאל, אביה של נעמי. הבדידות קשתה עליו 

גר אתנו חדשי� מספר ואח"כ נסע לזמ� מה  מאד והצענו לו לגור איתנו לזמ� מה בגבעה הצרפתית. הוא

  לאחיה של נעמי, נת�, שעבד אז בארצות הברית. 

ע� שובו ארצה הוא החליט להשכיר חדר בדירתו לדייר משנה. ע� נפתלי, הדייר, היתה לו שפה 

משותפת א  ג� זה לא החזיר לו את השקט ובודאי לא נחמה. הצענו לו לעבור לדיור מוג�. לאחר שני� 

גורי� בבדידות בביתו הסכי� לעבור ל"נופי�" בירושלי�. המעבר לש� שפר מאוד את מצב רוחו של מ

  והרגשתו, אול� מחלה שקננה בו זה זמ� רב, הכריעה אותו.

כשהייתי בטיול תרמילאי�, בעיר אריקה בצפו� צ'ילה, יחד ע� ידידי, שורש לרר, קבלתי פקס  1999 &ב 

תר. קטענו את הטיול והתארגנו לחזור מיד ארצה. ע� שובי לאר! מנעמי, שמצבו של יחזקאל חמור ביו

הלכתי ע� נעמי ישירות לבקרו בנופי�. הוא בדיוק התעורר מתרדמה עמוקה. הוא שמח לראות אותי . 

משפחות חלוצי ההתישבות בחלקה הדרומי של המדינה,  58ספרתי לו שראינו בצ'ילה מצבה לזכר� של 

הודיי�: משפחות אפפל,גולדמ�,ובייטנר. הוא מיד אמר "אמא שלי ביניה� זיהיתי שלושה שמות י

 �ממשפחת בייטנר". ג� אחותו היתה נשואה לב� דוד שלה� ממשפחת בייטנר. הוא שמח לקבל מעי

"דרישת שלו�" מקרובי� שחשב שנכחדו מזמ�, שכ� כל משפחתו נספתה בשואה. לאחר שיחתנו זו 

  חח אתו עד שנפטר כעבור יומיי� שלושה.שנמשכה כחצי שעה, אי אפשר היה עוד לשו

כשאס" ונטע הגיעו לגיל ההתבגרות, באופ� טבעי פחת העני� שלה� בחברתנו. את עיקר זמנ� הפנוי ה� 

הקדישו לחברי�, חברות, לתחביבי� ולעיסוקי� שענינו אות�. ג� כאשר הצענו לה� לנסוע איתנו 

, 1987&בפריז ונסענו לנורבגיה בפע� הראשונה, ב לטיולי� באר! ובחו"ל, ה� לא תמיד הסכימו. כשהיינו
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ה� העדיפו לנסוע לישראל. ג� כשנסענו לטיולי� בצרפת, לפעמי� ה� העדיפו ללכת לחברי� ולא לבוא 

  איתנו. 

מעול� לא היו לה� בעיות בלימודי� ולא נזקקו לעזרתנו, לא ביסודי, בתיכו� או באוניברסיטה. 

�. מראשית התבגרות� ה� היו כמעט עצמאיי� לחלוטי�. ג� ההישגי� שלה� תמיד דברו בעד עצמ

בשרות הצבאי ובלימודי� באוניברסיטה דעתנו לרוב לא נתבקשה ולא נשמעה. כל אחד מצא את דרכו 

בעצמו וקבל את ברכתנו ואת הסיוע הכלכלי שנדרש, א� נדרש. אודה ולא אבוש שחשתי דאגה 

לכחצי שנה לאוסטרליה ולניו זילנד יחד ע� שתי  , על מנת שתסע1994&כשלקחתי את נטע לנתב"ג ב

חברות בגילה וחסרות כל נסיו� כמוה. נחמה פורתא היתה לנעמי ולי, בכ  שה� לא בחרו לנסוע להודו 

"לחפש את עצמ�" או לספוג "רוחניות" אופנתית. בסופו של דבר שלושת� עמדו יפה במבח�. ה� נהנו 

  מאוד ואנחנו שמחנו על כ . 

וניברסיטה ולאחר מכ� הישגיה� המקצועיי�, ה� אולי ההוכחה הטובה ביותר הישגיה� בא

  ליכולותיה� כפרטי� ללא תמיכה או עצה שלנו.  

נעמי ואני החלטנו לנסוע לטיול של שלושה  1996ע� סיו� תפקידי כמנכ"ל משרד התחבורה באוקטובר 

ואוסטרליה (בעקבות המלצתה של נטע) חודשי� סביב העול�: ארה"ב, הוואי, איי פיג'י, ניו זילנד 

, כשהיינו באוסטרליה שני 1997ותאילנד. זו היתה אחת מהחויות העמוקות ביותר שהיו לנו. בינואר 

אצ'ה בייטנר, אחותו של יחזקאל, נפטרה בשיבה –ארועי� העיבו עליה. הדודה היחידה בעול� של נעמי 

ר ישוב. היינו אחוזי חרדה כי האחי� שלי, ירו� טובה וזמ� קצר לאחר מכ� היה אסו� המסוקי� ליד שא

�גיא כה�, שרתו שניה� באותו זמ� כקברניטי מסוקי יסעור.  & שמיד, בנה של תקוה אחותי, וגיסו של ירו

במקו� שהיינו באוסטרליה לא נית� היה במש  מספר ימי� להשיג קשר לישראל כדי לברר את שלומ� 

  שה לומר שרווח לנו כי האסו� היה כבד מנשוא.של ירו� וגיא. כשהצלחנו לקבל מידע, ק

אצ'ה דודתה היחידה של נעמי אהבה אותי וסמכה עלי יותר מאשר על כל אחד מבני משפחתה הישירי�. 

היא בקשה שאבטיח לה לא לזנוח א" פע� את בתה היחידה רות, שעבדה כקלדנית באוניברסיטה 

� שמרו סכומי� נכבדי� בתוכניות חסכו� שונות  הפתוחה ושהיתה בזבזנית מאד. הוריה קנו לה דירה וג

ובפקדונות למענה. בצוואת� ה� הורישו לה את כל רכוש� כיורשת ראשונה, ובמקרה של פטירתה של 

  רות, כל הרכוש יועבר ליחזקאל אביה של נעמי.

זמ� קצר לאחר שהתברר לרות שנפל לידיה רכוש משמעותי, היא החלה לפזר אותו בצורה בלתי 

לחלוטי�. קנתה תכשיטי� (שבדיעבד התבררו כמזויפי�) במחיר אלפי דולרי�, נתנה לחברותיה  אחראית

מתנות יקרות ער  וקנתה חפצי אומנות, לשמירת ער  החסכונות, כביכול. היא טסה לארה"ב במחלקת 

עסקי� במחיר מלא, השתכנה בסוויטה במלו� יוקרה, החלה בשיפוצי� נרחבי� בדירת הוריה לשעבר 

  .ועוד

כעבור מספר חודשי� הסתבר שרות נגועה בסרט�, שאי� ממנו מרפא. נאמ� לצוואת אמה נסיתי להכנס  

לעובי הקורה. היה לי יפוי כוח בלתי חוזר מלא על כל רכושה. כשנוכחתי שאשפוזה התמש  מאוד ונודע 

ונסיתי   לי על הוצאותיה וכשראיתי את ה"חבורה" שעטה עליה, סגרתי את חשבונות העובר ושב שלה

לחסל חובות שוטפי� תלויי�  ועומדי�. כשלקחתי ממנה את פנקסי הצ'קי� ראיתי שהיו מספר שיקי� 

חתומי� בלנקו, וכ� מספר דפי ניר כתיבה צהוב, חתומי� מראש בלנקו על יד רות. כשסיפרתי לה על כ , 

  היא כלל לא הבינה על מה דברתי.
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מוזרה לנישולו המלא של יחזקאל מכל רכוש� של חרה לי מאד כשהסתבר לי, שנוצרה קואליציה  

אחותו וגיסו, שכ� הוא נקבע כיורש הישיר והבלעדי שלה�, על פי צוואת שני ההורי� של רות. לרות לא 

היתה צוואה. בקואליציה זו חברו האוניברסיטה הפתוחה, המניקוריסטית של רות ובתה, העובדת 

 1998ופא מנהל ההוספיס הצרפתי. בערב סוכות הסוציאלית של ההוספיס הצרפתי בירושלי� והר

כשרות היתה תחת השפעה של תרופות קשות ובערפול הכרה, הביאו לה, ללא ידיעתנו, את עו"ד זוהר 

  קליר ובנו, שהחתימו אותה, שלא כדי�, על צוואה לטובת אותה חבורה.

ו שקיצה קרוב. במהל  רות נפטרה באחד מלילות חג הסוכות לאחר חצות. ערב קוד� בקרנו אותה וחשנ

הלילה המטפלת שלה הודיעה לנו על פטירתה של רות. טר� שפקחנו את עינינו בבוקר, טלפ� אלי עו"ד 

זוהר קליר, ואמר שבידו צוואה של רות ושעלי למסור לו כל מידע ומסמ  הנוגע לרכושה. הזדעזעתי מכ  

לא רכשתי חלקת קבר ומצבה עבורה שעוד טר� מת� כבוד אחרו� לנפטרת עטו עליה חיות הטר". עד אז 

ולא הסדרתי את הקבורה שלה. זעמתי על חוסר הרגישות ותאות הבצע הבלתי מרוסנת של גופי� 

  לכאורה לא עסקיי� ושלא למטרת רוח.

יחזקאל בקש להתנגד בכל הכוח לצוואה. ואכ� ידידי עור  הדי� יהודה טוניק גייס את כל יכולותיו 

דרשי�, שהפריכו לחלוטי� את עדויות הצד השני, במטרה לבטל את המקצועיות ואת המומחי� הנ

הצוואה ואו להביא לפשרה הוגנת. לאחר כשבע שנות התדינות בבית המשפט נקבעה פשרה, לפיה 

, מהירושה, לאחר שהוציאה 40%& בעוד שהאוניברסיטה הפתוחה זכתה ב 60%&יחזקאל ויורשיו זכו בכ

  מזכייתה על הוצאות משפטיות.על פי הצהרתה סכו� הרבה יותר גבוה 

אציי�  שהמשפט היה מלווה בעדויות שקר רבות של אינטרסנטי� ושל עדי� מומחי� כביכול, שהתבררו 

&אביא כא� כדוגמה פרט מביש מאות� התדיינויות. העברינית הבכירה בפרשה  כמומחי� להשכיר,

רבות על כל רכושה של רות האוניברסיטה הפתוחה האשימה אותי אישית, שכמיופה הכוח מזה שני� 

גנבתי ממנה כמה עשרות אלפי שקלי�. התנהל בנקודה זו משפט זוטא בפני השופט אז"ר (שנרצח כעבור 

זמ� מה). הצגתי קבלות מלאות על כל סכומי ההוצאות. כתוצאה מכ  האוניברסיטה הפסידה ונאלצה 

ה שפל הגיע המוסד הזה בתאוותו לשל� לי אישית סכו� נכבד לכסוי הוצאות משפט. זה הוכיח לי לאיז

לכס" לא לו. תאבי בצע כפרטי� היו מאז ומעול� וג� יהיו בעתיד, אול� כשיש מוסדות ציבוריי�, שלא 

  למטרת רוח כאלה, זוהי התנוונות חברתית.

 �לשמחתנו הרבה של נעמי ושלי אנחנו ממשיכי� לרוות נחת מהילדי� ועוד יותר מהנכדי�. ראשו

החתונה שלו נערכה בפורו� מצומצ� בלוס אנג'לס, על ידי רב רפורמי שהשיא אותו  הנישאי� היה רני.

ואת אימי אשתו כ"מנהג משה וישראל". איימי אשה חביבה מאוד וידידותית וג� משפחתה הענפה 

  שבארה"ב.

כעבור זמ� לא ארו  יחסית נולדה טליה. כיו� נערה נאה, שסיימה לפני שנה תואר ראשו� בהנדסה  

בבתי ספר שיקומיי� בניו אורלינס. כעבור שלוש  מתמטיקהוהתנדבה לשרת שנתיי� כמורה ל אזרחית

 ,�שני� נולדה דניאל שהיא כיו� בחורה יפה ומוכשרת. למדה עד כה באוניברסיטת א� ארבור במישיג

  במבה שבאקודור.&יו� בכפר באיזור ריו&לאחר שהתנדבה במש  כשנה לטיפול בנשי� קשות  

שוקי גרינבלט. החתונה היתה בנוה איל� באוירה שמחה בנוכחות  &נטע נישאה לבחיר לבה1998באוגוסט 

כמעט כל בני המשפחה. חברי� הגיעו ג� ממרחקי� השמחה של נעמי ושלי היתה רבה. כעבור ארבע 

שני� יו� לפני ערב יו� הכפורי� אילו� נולד. ינקותו וילדותו מילאו אותנו שמחה: סו" סו" הרגשנו את 



 130

נו סבא וסבתה אמיתיי�, שכ� הבנות של רני גדלו במרחק של עשרת אלפי� ק"מ מאתנו. אחריו עצמ

. אילו� הוא עדיי� הפרטנר המועד" של סבא אליהו 2010ודניאלה בפברואר  2008הגיעו ליה בפברואר 

  לסקי באיטליה ובמקומות אחרי�. למרות שחברת� של הבנות מהנה את כולנו לא פחות.

" מאוקספורד לאחר שהות של כשלוש וחצי שני� ש�, הרגשנו שג� אס" חושב כמונו ע� שובו של אס

שהגיע זמ� ההתמסדות. בקשנו לראות את בחירת ליבו. ישבנו לארוחה רגילה של ערב שבת ע� האורחת 

שלו, מיכל. תו  כדי שיחה אמרו לנו שה� התמסדו במסגרת ארגו� משפחה חדשה. שמחנו מאוד. בקשנו 

כרות ע� המשפחה. בתחילה סרבו. לאחר זמ� הסכימו. היה ערב נחמד של "במקו� חתונה לעשות ערב ה

נולדה, בשעה טובה,  2013נולד, בשעה טובה, אורי ובאוקטובר  2010תקנית" ביד השמונה. באוקטובר 

  גילי. שני הילדי� מתוקי�. 

ריה� כפי שראינו את מי ית� שנזכה לראות את כל הקטני� גדלי�, מתפתחי� ושמחי� ע� הוריה� וחב

 הוריה�.

  

  העבודה בבנק ישראל והמש  הלימודי� באוניברסיטה .20

.  עבדנו לפי 1962תחילת הלימודי� באוניברסיטה, בנובמבר  ע�לעבוד בבנק ישראל  , כאמור,התחלתי

שיצאנו. לא קבלנו בטוח עד שהגענו לעבודה מהרגע שעות בשכר זעו�. מדדו לנו את השעה והדקות 

בשוק הפרטי. וולא שו� זכות שהחוק מקנה לעובדי�, בשירות הציבורי לא חופשה לא מחלה לאומי 

הנגיד היה אז דוד הורובי! והוא, או אנשי האדמיניסטרציה, החליטו שזה מה שמגיע לנו. למרות 

 .חופשה, מחלה ולא פנסיה לא קבלתי בטוח לאומי, שול� עבורישני� לא  3&שעבדתי ברציפות קרוב ל

סנט  40 , קבלתי ל"י, כלומר 3ל"י לשעה. באותה תקופה ער  הדולר היה  1.20התחלתי שלי היה השכר ה

לאור הקשיי� בשוק העבודה באותו  .שיש לנובמה שמחנו חיי דחקות של ממש אבל מזה חיינו  .לשעה

של ליה המונית ממרוקו והתחיל ג� קילוח ע. זו הייתה תקופה של להשיג נו שזה מה שנית�ינוזמ� הב

באופ� כללי מצפו� אפריקה. היה ג� זר� קצת יותר משמעותי של עליה  –עליה מאלג'יריה ותוניסיה 

  קצות התבל.  שארמרומניה. בנוס" לכ , אספו והביאו כל מיני נידחי� מקוצ'י� ומ

השקעתי מאמ! ולמזלי, הצטיינתי  .היינו אמורי� לכסות את כל הוצאות הלימוד שלנו בכוחותינו אנו

את הזמ�  תרבותי או אחר. די�. במש  יותר משלוש שני� לא הלכתי לסרט לא לשו� ארועבלימו

י לפי סדר עדיפות זה: עבודה, לימודי� ומינימו� של קשרי משפחה וחברי�. בגלל ההצטיינות הקצית

זכיתי בהלוואה מהאוניברסיטה, שבה יכלתי לשל� את שכר הלימוד ויכלתי לבקש הלואות מגורמי� 

התחלתי  1963סו" מהעבודה הייתה אלמנט משלי�. החל שכ   ,מבחינה כלכליתלי עזרו נוספי�, ש

. תלמידי� או סטודנטי�לסייע באופ� קבוע להורי� כי לא היה לה� ממה להתקיי� וכל האחי� שלי היו 

ל לשאת לבד בנטל. ו, כ  שההוצאות היו גדולות ואבא לא יכשלה  מטפלת לאמא ועוזרת לבית שכרנו

לפי  כל אחדכול� נשאו בנטל התמיכה בה�,  .מצב הקשה של כול�, א" אחד לא התחמקלמרות ה

נו בינינו כמה כל אחד נות� הסכמלא היו מחלוקות בנדו�. והכל הסתדר על הצד הטוב ביותר . יכלתו

  לתואר ראשו�. הסתמ� סו" הלימודי� שלי  1964ומסרנו את הכס" לנת� או ישירות לאבא. בשנת 

חישבנו את לוחות תפוקה. &תשומהמחקר של תחו� במחלקת המחקר של בנק ישראל ב בהתחלה עבדתי

לקח יומיי� לחשב מה שהיו� נית�  . לעתי�פרימיטיביות שהיוהחישוב הבעזרת מכונות תפוקה &תשומה
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י�, שבסו" היה צרי  תא 6400, כלומר: 80X80שניות. היו אלה חישובי� של מטריצות בגודל בלעשות 

תפוקה מגדיר את היחסי� בי� ענפי המשק &את השורות והעמודות. מחקר תשומה לסכ� ולהתאי�

(צריכה פרטית, ציבורית, יצוא, סופיי�השימושי� בשנויי� של השפעות על המשק את הומנסה לחזות 

של מודל זה, שהיה חשוב להבנת יחסי  תוחולש  .(עבודה , הו�)&ראשוניותהתשומות באו  או השקעות),

בי� התשומות בכל ענ" יחסי� קבועי� קיו� ניח , היתה שההגומלי� בי� הגורמי� בצד הריאלי של המשק

ג� תוצאות המחקר היו מהמציאות,  ותרחוק ות אלההנחובינ� לבי� השימושי� הסופיי�. מאחר ש

 , גידול בפריו�כמו חדשנות טכנולוגית ,יותהנובעי� מהשפעות חיצונלטפל בשנויי�  �תואפשרמוגבלות ב

וכיו"ב. בשל מגבלות אלה, מודל זה נזנח, כי כלי החישוב שקיימי� היו�, מאפשרי� שימוש במודלי� 

  יותר מתוחכמי�, וקרובי� יותר למציאות.

בשנה השלישית ללימודי�  .לא הצריכה חשיבהש לבד,טכנית בעשיתי עבודה  ,עסקתיהו בתחו� שבו

 ולנסח במסמכיותי למחלקה למחקר חקלאי, ש� העבודה הייתה לאסו" נתוני�, לנתח אות� העבירו א

 �בנק  כלכלני הבנק. בתוק" תפקידו כיוע! כלכלי לממשלה, גבששל  בפורו�עבודה, המוגשי� לדיו

גופי מחקר פרטיי�  אז היה בעבודה זו עני� צבורי, כי לא היו ישראל מסמכי יעו! לממשלת ישראל.

ומי� אלה של בנק ישראל. היו� פרסבאורח שוט", לכ� היה עני� ציבורי ב אלה נושאי�בשטפלו , יעודיי�

חברתי או  גו"למעשה, כל  .את הניתוחי� הכלכליי� הדרושי� �בעצמ ומוסדות עושי� חברות פרטיות 

מגורמי� מקצועיי� את  �ואחרי�,  עושה או מזמי ההסתדרותהתאחדות בעלי התעשיה,  : עסקי כמו

בלעדיות  לבנק ישראל עוד אי� , כ  שג� לבנקי� יש מחלקות מחקר. והערכות הכלכליות הדרושות לה

בדו"ח בנק  פרק החקלאותרגע שהתחלתי לכתוב את ב על המחקר  של הפעילות הכלכלית במשק.

כי למרות שטר� סיימתי את הב.א. אני, יחד ע� הבוס, אהר�  "המניות שלי עלו", 1964ישראל, בשנת 

� האו"כיוע! פיננסי וכלכלי מטע� ישראל והוא נשלח כשגילשו� ובעזרתו הכינותי, את ניירות העמדה. 

בנק ישראל.  דו"חפרק החקלאות בלכתוב את  התבקשתי על ידי הנהלת מחלקת המחקר, לאיי שלמה

�מישהו אחר. לא לתפקיד זה מונה  .מדורה אחראי עלבל לא הפכתי ללימד אותי הרבה, א אהרו� גילשו

במש  שנתיי� כתבתי את פרק החקלאות  התנגדות לסידור זה ולא ראיתי בכ  פחיתות כבוד.לי הייתה 

  בדו"ח בנק ישראל ולא נראה לי שהיה סכוי להתקד� ש� בקצב שיתאי� לי.

  

  מעבר למשרד התחבורה  .21

מלא ל סמנכ"ל משרד התחבורה ואחראי על התכנו� התחבורתי,רמו� הראל, קבלתי הצעה של  1966 &ב

   מעני� במשרד התחבורה.תפקיד 

העמיד לרשות הממשלה סכומי� גדולי� לפתוח מערכות התחבורה, בי� באותה תקופה הבנק העולמי 

רה לצור  קבלת הכספי�, משרד התחבושל תשתיות: נמלי�, כבישי�, רכבות וכו',  השאר, פרויקטי�

שיאושרו על ידי הבנק העולמי. הייתי אמור לרכז חלק  היה אמור להגיש תכניות ובדיקות כלכליות,

  .בשכרבטחה לי תוספת משמעותית ולמרות שלא ה  ,שמחתי להצעהמאות� תכניות. 

מתישות שהיו לעתי� נסיעות רבות בי� גורמי התחבורה באר!, ב פגישות, שהיו כרוכות עבודה זו חייבה 

ולא היה בישראל ובעלי החזו� היה לדעתי אחד האנשי� המבריקי�  רמו� הראלהפסד לימודי�.  גררוו

ראיה קדימה והסתכלות רחבה על תהליכי�. הוא היה מי המחייבי� נושאי תכנו�, מתאי� ממנו ל
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נעדרי אחריו באו כלכלני� ה בישראל במש  עשרות שני�. רווחש שהכתיב את מדיניות התחבורה

בהיקפי� שא" פע� לא הושקעו בתחבורה בישראל,  הגו רעיונות, שעלו סכומי עתק,ושלו תפישות כמו 

דרוג  & בתעופהמבלי שענו לדרישות היסוד של צרכי התחבורה. הפגמי� בולטי� כיו� בכל תחו�: 

ה� היקרי� בכל אג� הי� למרות היות� מהמודרניי� בעול�,  &הבטיחות של ישראל הורד, בנמלי�

בכס" פרטי, התחבורה בי� גוש ד�  6אלמלא סלילת כביש  &כבישי�ב .לנמל מרסייולי, א ,התיכו�, פרט

  לשאר חלקי האר! היתה מגיעה לשיתוק גמור. 

"�שמהווה היו� עמוד  ,מזלו של גוש ד� ,שרמו� הראל והצוות שלנו הגה ותכנ� את "פרויקט האילו

הדיבור, כי לא היה תחו�  על הרכבות מוטב שלא להרחיב את השדרה של התחבורה באזור זה.

מבלי שיחול שיפור משמעותי בשירות, ובחלקה של  שההשקעה בו גדלה במאות, א� לא אלפי אחוזי�

בכל כל שני וחמישי משביתי� את הקוי� אבל בכס" ש� משקיעי� הרכבת בסה"כ הנסועה בישראל. 

ל  בתכנו� ובניהול של שירות לא  עומדי� בלוחות הזמני� זהו סימפטו�  בולט לכשלו� גדו. מיני תואנות

   זה. 

באורי ב� אפרי� ובי את אלה  רמו� הראל החליט להקי� במשרד אג" כלכלה ותכנו� מתקד� והוא ראה

רמו�  בעברהתכנו�.  לעניני שיסייעו בידו לקד� את הנושא. בי הוא ראה את המועמד, שיהיה יד ימינו 

�שהרשות לא תוכל למלא את התפקיד של  מהר, ניהל זמ� מסוי� את הרשות לתכנו� כלכלי. הוא הבי

שהיו באותה תקופה בממשלה, שסדרו את העניני�  האישי�בגלל לחצי� פוליטיי� ובשל  ,יעו! כלכלי

ביניה� ולא התחשבו כלל במסמכי� שהגישו לה� הגופי� המקצועיי�. במקרה הטוב ה� רצו לדעת רק 

  את השורה התחתונה ופעלו לפי האינטואיציה שלה�. 

מי שהגיע לשיא בצפצו" על כל היועצי�,  היה ספיר, שהיה נער! על שורה ארוכה של "אנשי החצר" שלו 

הרבה ו על �שה למרות, הרבה המפעלי� של ספיר לא נשארשמ אציי�ושל כל אלה ש"אכלו מכ" ידו", 

שהוא  המפעלי�שרצה, היה פתרו� מידי לתעסוקה.  כל מהקצר: לטווח ה תשלו הי הראיה .כס" למדינה

  בתו  עשר שתי� עשרה שנה.עד שנסגרו קו הצטמהקי� הלכו ו

הוא הקי� את מפעלי הרכב שא" אחד מה� לא שרד ולא היה לו שו� סכוי לשרוד, הוא הקי� את  

כי למטויות דרושה  ,אחת השגיאות הכי חמורות היומפעלי הטכסטיל ולפני זה את המטוויות, ש

  . קדימהשדח"  הקובע. הוא היה השר הכלכלי נמו  בה� ומספר המועסקי�השקעת הו� אדירה 

, הוא התנה תנאי, שספיר יעביר למשרד את מנכ"ל משרד התחבורהכשרמו� הראל קבל את תפקיד 

זה איפשר ביצוע  .בתיאו� ע� אנשי האוצר פרויקטי� לפי תפישתנוו לתוה אקצהכס" ואנחנו נ

   פגומי�.ומקימי� דברי�  האוצרחליט זה שר שנצטר  להתחנ� על כל דבר ובסו" מי שמ פרויקטי� מבלי

לפי הסטנדרטי� של נמלי�  ,נמל לתפארת באשדוד הקמתהיתה למשל,  בעברשנעשו אחת השגיאות 

יישמו בו את הנורמות והפרמיות של נמל חיפה, שהוק� בשנות השלושי� ש ,מודרניי� באותה תקופה

ראש ועד עובדי הנמל, נמל יעיל יותר, יהושע פר!,  פעילבמקו� להשע"י הבריטי�. התוצאה הייתה 

ספיר, הפ  אותו לפרה חולבת, שהעובדי� בו  על ידי  רצו� לקנית שקט רגעי ביחסי העבודהבהסכמה וב

משרי הממשלה. אותה נורמה, שבחיפה היה צרי  כמה היו עושי� חמש, שש נורמות ביו� והרויחו פי 

יחסי העבודה בנמלי�, שכ� עובדי נמלי  הרסהביא לאו שש. זה  להזיע כדי להשיג, עשו באשדוד פי חמש

חיפה ואילת לא הסכימו להסתפק בשכר נחות משל עמיתיה� באשדוד. התוצאה היתה אי שקט מתמיד 

�בציבור כולו. ספיר הביא  בנמלי�, ייקור השירותי� ופגיעה במשתמשי� בשירותי הנמל ובעקיפי
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" חכמות"ובלי וציוני דגול לסקוב, שהיה ישר  .לסקובי� מנכ"ל רשות הנמלי�, חילפיטוריו של 

, לא ראה עי� בעי� את המהלכי� האלה, ואת ההתערבות של ספיר בעני�, שנעשתה מעל והתחכמויות

  לראשו של שר התחבורה שהיה אז, ישראל בר יהודה. 

תכנ� את כל מאחר והכוונה הייתה לת לכל אחד מענפי התחבורה. ותכני לרכזהיה  בתכנו�החלק שלי 

 �כמו כ� אני לא הכרתי את אנשי�, ו חסרענפי התחבורה, היה הכרח למנות מתכנ� לכל ענ". באג" התכנו

: תחבורה ימית, אווירית, יבשתית שמתחלקת להובלת וכולל רחב ומגוו�תחו� התחבורה, שהוא 

בישי�, מסילות ורה ציבורית, מוניות, רכבות וכו' תשתיות שכוללות כמטעני�, הובלת נוסעי�, תחב

התשתיות תחו� ב. ברזל, שדות תעופה וכו'.  נושא הבטיחות בדרכי� חייב ג� הוא תשומת לב מיוחדת 

קשה היה להתמודד בשל פיצול תחומי האחריות בי� פרויקטי� ברמה ארצית, אזורית ומקומית. היה 

והיא שאפה לתכנ�  שהיתה זרוע הביצוע הממשלתית, היתה כפופה למשרד העבודה פיצול נוס" שמע"צ,

הקונספציה של רמו� הראל הבינעירוניות, תחו� שהיה באחריות משרד התחבורה. התשתיות ג� את 

הייתה קוד� כל להוציא את תחו� התשתיות העירוניות מהאחריות של מע"צ ומשרד העבודה, להוציא 

וחסכו�  היה תאו�ג� את התכנו� מאחריות העיריות ולהעביר את כל התכנו� למשרד התחבורה, כדי שי

  במשאבי� על ידי קביעת סדר עדיפויות נכו� ככל האפשר.

הבעיתיי�, שאג" תכנו� וכלכלה נתקל בה�, היה כשההסתדרות בקשה לאחד את כל  נושאי�אחד ה

 רמו�. של וכמעט להתפטרותשהביאה  הקואופרטיבי� לתחבורה ציבורית. היתה התנגדות עזה מצדנו,

עמדו על דרישת� , בעדוד� ובלחצ� של אנשי ההסתדרות, התחבורה, משה כרמלשר  בו. כל האג" תמ 

 וחששלא התומכי� מונופול תחבורתי.  י�פכוהו יהה� א� הדרישה הייתה מתקבלת,  לאיחוד.

בהתנהגות אי� הבדל  כי בפועלהקואופרטיב המונופוליסטי ידאג קוד� כל לעצמו ולא לטובת המשק. ש

פרטית, אבל בקואופרטיב קשה יותר לשלוט וכל הזמ� תהיינה תביעות בי� קואופרטיב לבי� חברה 

  להגדלת חלק� של חברי הקואופרטיב בעוגה. 

אביב &אביב". תחנת אגד הישנה בתל& כדי להביא לאיחוד הקואופרטיבי�, אמרו: "נתחיל בנסוי בתל 

ושכנע ג� אותנו אביב. רמו� הראל הבי� & הגיעה לרוויה והיה צור  להקי� תחנה מרכזית חדשה לתל

, כי תכנו� מער  העירונית והבינעירונית שמרכזות את כל התנועהשאי� היו� בעול� תחנות מרכזיות, 

תחבורתי עירוני מתבסס בד"כ על ריכוז נוסעי� בנקודות משיכה טבעיות, ופיזור� ביעדי�. בלחצ� של 

של חשב, שמתו  הצור  הוא אביב. &הקי� תחנה מרכזית אחת בתלכרמל רצה למשה הקואופרטיבי�, 

היו באותו זמ� שלושה  .בתחנה מרכזית אחת, אפשר יהיה לגרו� לאגד וד� להתאחד הקואופרטיבי�

אביב, ואגד בשאר חלקי האר!. היו עוד חברות &קואופרטיבי� לתחבורה: המקשר בירושלי�, ד� בתל

הביא  התחבורהזה, ששר עירונית בבאר שבע וחברות ערביות בנצרת. על רקע החברה הקטנות: 

לרמו� לסייע באתי  .להתפטר עליג� כנראה יהיה ש הבינותיפתאו� ו ,לממשלה, רמו� הראל התפטר

  יתפתח.נושא התכנו� ואי   במקומוו מנונספציה מסוימת ומי יודע את מי יק , שהיתה לוהראל

  

  הימי� ששת.  הנסיעה לקמבודיה, החזרה ומלחמת 22

קבלתי הצעה לצאת  עזיבתי טר� המעבר שלי למשרד התחבורהלאחר שהודעתי לבנק ישראל על 

, המצב במשרד דחוקמצבי הכלכלי היה  מטע� משרד החו!, כיוע! כלכלי לממשלה ש�. לקמבודיה

ממילא כבר הייתי . 1966. זה היה בפברואר ש� ממשהתחלתי לעבוד  , כי טר�התחבורה לא היה ברור
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. הסכמתי לצאת לראות עול� במשכורת מתקבלת על הדעתאכפת לי  ולא היהמחו! לבנק ישראל, כמעט 

כי מהתפטרותו בינתיי� רמו� הראל חזר בו  להצעה. לא היה ברור מתי יהיה עלי לצאת לתפקיד בחו"ל.

אולי במש  הזמ� ישנו את ש חשבהחליטו לדחות את ביצוע התחנה המרכזית לשלב יותר מאוחר והוא 

. בד בבד קבלתי ג� הצעה מבנק ישראל לכתוב את במשק ו�במיתכבר התחילו לחוש מה ג� ש ,ההחלטה

דו"ח בנק ישראל, כ  שמצאתי את עצמי מאורג� עד לנסיעה, שהייתה מתוכננת לקי! פרק החקלאות ב

כ  שכתבתי כבר את פרק החקלאות ב ,מוניטי�צברתי . לא פחדתי להחלי" עבודה כי הרגשתי ש1966

קבלתי הודעה רשמית מהאוניברסיטה באותו זמ�  .1966&ב אותו בולכת  והתבקשתיבדו"ח בנק ישראל 

אתה יכול : "יש ל  כרטיס ביקור יפה, לעצמי אמרתי את התואר הראשו�. שסיימתי בהצטיינות

  ".להרשות לעצמ  להיעדר לזמ� מה מהאר!

הייתה מוערכת בעול� מחלקה זו  .המחלקה לשתו" בי"ל במשרד החו! & נסעתי לקמבודיה מטע� מש"ב

. המוניטי� של ישראל כמדינה ששרדה ברמה גבוהה ובעלי מוטיבציה הישראלי� שנשלחו על ידה היוכי 

ה פלא נראעולי�,  מליו� רבעית מליו� ושלושעד אז התקפה של שבע מדינות ערביות והצליחה לקלוט 

כיר לצערי, התפקיד שהיה עלי למלא לא דמה למה שנאמר לי באר!. זה הזכשהגעתי לקמבודיה,  .עולמי

 אז ,כזכורמראש.  ומרנאכמו ש ולא הי הדברי� לי את היציאה שלי בשליחות המדינה למרוקו, שג� אז

ללכת למלו� ולחכות שיתקשרו אלי לי  י� בכיס, ואמרו מרוקאמליו� פרנקי�  10שלחו אותי ע� שיק של 

הייתי יושב  לולא היזמה והתושיה שלי היו� אולי התגש�.ויקחו ממני את השיק. מה שאמרו לי לא 

  ולא ידוע אי  זה היה מסתיי�. ליעדו  בבית סוהר, הכס" לא היה מגיע 

מיצ'  שמו היהיוע! לנשיא מרכז הקואופרציה הממשלתי של קמבודיה.  אשמש שבקמבודיהאמרו לי 

�האסיאתי�  &וידידותי  חכ�, מנומס   ,מכובדי� בקמבודיה באותה תקופהההיה אחד האנשי� , וקו

כי לא  התיחס אלי כאל ב� משפחה,מנומסי�. מהר מצאתי אתו שפה משותפת והוא  יודעי� להיות

כדי  הייתי מתעל� ,היה מדבר אתי על פוליטיקהכשפוליטיקה.  ללאדברתי לעני�,  ,ספרתי לו ספורי�

עוסקת בהברחת בדי� מוניק, –מנע מהמכשלות. למשל: הוא ספר לי אי  אשתו של סיהנוק לה

  בשיטות של רמיה, של עול� תחתו�. א" פע� לא הגבתי.  ודיהמהמדינות השכנות לקמב

 , שגר� עיוותי�פקוח על המטבעמחסור חמור במטבע חו!, ו של לקמבודיה הייתה בעיה כלכלית קשה

ובשוק  RIEL  ריאל 60&כהיה הרשמי של ה$  ומחירבשוק המט"ח, שהתבטאו, בי� השאר, בכ  ש

פשר למי שקבל הקצבת מטבע חו! באופ� רשמי, יזה א הדולר נסחר בכפלי� ערכו הרשמי. המקביל

חלק  מכרה  בוא בדי� במחיר הרשמי,מוניק דאגה, כמוב�, לקבל הקצבות לילהרויח הו� מהפרש השער. 

הרבה יותר יקרה היתה  השהסחורה לא הגיעה או שהסחורה שקנת הכריזהבשוק השחור ומההקצבה 

להוכיח את הדברי� האלה או  נית�ני יודע א� ינשא תיאמר, . כשנתבקשתי לבדוק נתוני� בנושא זהוכו'

   התחו�.על מוני� למזאת להתעסק בזה. עדי" שנשאיר  יאז למה ל ,שזו סת� רכילות

עבודה ראשונה שהוא נת� לי לעשות היתה בנושא של מחירי המלח: הייתה ש� אוכלוסיה לא קטנה 

ליד  דגי� שדגו,ה את במלח � שימרושהתפרנסה מייצור מלח. המלח היה מאד מבוקש כי בכל הכפרי

הבית ובשדות האורז.(בעונת הגשמי� מרבית שטחיה החקלאיי� של קמבודיה מוצפי� בגובה ניכר של 

מי�.דגי� רבי� וחיות מי� אחרות חיי� בה� לכ� נית� לדוג דגי� ג� "ביבשה" מוצפת  מבלי לעזוב את 

היתה המזו�  PRAHOC)( נקראה  במלח שהתפוררודגי� ה תעיסותססו בתו  המלח  הדגי� הבית).

. כמות קריטי. קמבודיה מדינה מאד גשומהצריכה ה�, כ  שהמלח היה מוצר החלבוני העיקרי של



 135

ההתאדות חלשה ותפוקת  כל השנה. מ"מ גש� לשנה והלחות גבוהה 3000& ל  2000בי�  המשקעי� בה

יצרני  לשהפרנסה לשמור על כדי  תנית� לעשומה " הבעיה שמיצ'קו� הציג הייתה: המלח הייתה נמוכה. 

לפגוע בקבוצת  מבליכלומר: להשביע את הרעבי� מצד אחד  ?".המלח וג� ליבא מלח זול לאכרי� שלנו

הלח! של יצרני המלח מהצד השני. הכנתי לו עבודה והוא מאד התפעל. הרעיו� היה לקנות במכרזי� את 

ות הנרכשות במכרזי�. הממשלה תיבא ומדי פע� לצמצ� את הכמוישהאנשי� ייצרו המקומי המלח 

מחו"ל מלח זול. היא תקבע מחיר לצרכ�, שיהיה ממוצע  של מחירי המכרזי� ומחירי היבוא משוקלל 

בכמויות שנרכשו מכל אחד מהמקורות. כ  לא יהיה צור  להקציב אמצעי� לתמיכה תקציבית ביצור 

חיר המלח לצרכני� וג� תישמר המלח המקומי ולא לתמיכה במחיר לצרכ�. כ  תושג הוזלה של מ

  פרנסת יצרני המלח המקומיי�.

בעיה דומה הייתה ע� טבק. ה� ייצרו טבק גרוע מאד, שהיה קשה למכור לחו'ל. היחידי� שקנו אותו 

ו סיגריות מאד חזקות. אז לא הייתה מודעות לנזקי� של שיצר ,בכמויות יחסית גדולות היו הצרפתי�

  ק שלה� היה גבוה מאד.הניקוטי� ואחוז הניקוטי� בטב

קמבודיה,  בזמ� מלחמת ויטנא�,  .בעיה אחרת הייתה ע� האורז. האורז אצל� מוצר מאד בסיסי 

האמיר בשל הברחות מסיביות של אורז  ושהייתה תמיד יצואנית של אורז נוצר מחסור באורז ומחיר

שהאמריקאי� ומוצרי� שהיו במחסור  ,סחורות קנולויטקונג, על ידי מקורבי� לשלטו�. בתמורה ה� 

מט"ח. כ  המדינה  לה�הוקצב  שלא ,קמבודי�אזרחי� הל אות� מכרו ביוקר, בזיל הזוללויטנא� באו י

  התעשרו.  והמקורבי� לו,בית המלוכה והתרוששה, 

התבקשתי למצוא דרכי� להגדלת יבולי האורז. על תוספת דשני� לא היה אפשר לדבר בגלל המחסור 

במט"ח. ג� יבוא של זרעי אורז מזני� משובחי�, לא יכול היה להיות פתרו� כי זה חייב נסויי� והדרכה 

 �ורכי� על זו הייתה בעיה קשה, ברגע שנוגעי� בנושא האורז, דשל האכרי�, שלא היה נית� לבצע. לכ

כי ידענו שבפועל יש יותר אורז ממה  .ות מבעיה זוהתחמקדרכי היבלות של כול�. התחלתי לחפש 

בדר  של מת�  ת יבול האורז המקומידלכיוו� של הגהמקומיי�. לכ� התמקדתי ב שמגיע לשווקי�

גבוהי� על מנת להגיע ליבולי� , אשראי לקואופרטיבי� לרכישת ציוד ודשני� ולסדורי השקיה נוספי�

יותר.הצעתי שאת הגדלת שטחי ההשקיה  יעשו הקואופרטיבי� על ידי ארגו�  האכרי�, שיתגייסו 

לחפור באמצעיה�, תעלות השקיה בעונה המתה של העדר עבודות חקלאיות דוחקות. הממשלה מצידה 

  תשתת" בסכומי� מינימאליי� בעלויות של ציוד ועזרי� שאינ� עומדי� לרשות הקואופרטיבי�.

  להיות יותר פוליטיקאי מכלכל�. חו� זה הייתי חייבבת

חשוב בקמבודיה אחרי הנסי  עצמו. בתוק" החבר במועצת הכתר, שהייתה הגו" מונה  מיצ'קו�בינתיי� 

הוא הביא למועצה את הצעתי בעני� האורז, שלצור  יישומה היה צרי  לגייס הרבה . ומעמד עלההמינוי 

  . כס", דבר שידעתי שאיננו בר ביצוע

 (סחר חליפי�).בשיטת ברטר ביניה� סחרו קמבודיה הייתה מקורבת לגוש הקומוניסטי. מדינות הגוש 

קמבודיה כמויות גדולות של סחורות חסרות כל ער , שלא נית� היה המדינות הקומוניסטיות מכרו ל

סוגי� , כלי עבודה מפלסטיק ר  שלא שווה כלו�מ � , כליאמייל. למשל: קערות למכור אות� בעול�

אמר לי: מר חסו� אני ממנה אות  למכור את כל המלאי הזה  מיצ'קו�. ירודי� וסחורות אחרות

. לא ידעתי אי  אפשר למכור מלאי בלתי ומחליד במחסני� אחרונותהשני� השמונה  &שהצטבר בשבע

ו , שנקנסחורות במתקני האחסו� של הציוד הבלתי סחיר היו ג� מכיר. לא היה ג� ע� מי להתיע!. 
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 �לסוחר.  י�עובר ומוצרי מזו� אחרי�, אלה היו מוצרי� שמ� קוקוס בחביות כמומהאכרי�, בחליפי

שמ� ת מוצרי� בלתי סחירי� לכל מכירה של הצמדלמכור את זה בעסקת חבילה, על ידי  התכוונתי

. כל אחד שרצה לקנות מהקוקוס היה צרי  לקחת מהמלאי הבלתי או מוצרי מזו� שבמלאיקוקוס 

מלאי, התחילו ה ממונה על מכירת מחיר. מאותו רגע שנודע שאני הציע ל אמור כל אחד היה  .מכיר

יודע אי   אינני, לפנות בוקרבשלוש   לדירה שלי פע� הגיעו להגיע לדירתי ע� כס" מזומ� בהצעות שוחד.

לא  . מעול� לא עלה בדעתי לקבל שוחדפחד והתמלאתי. הייתי המו� ואי  ידעו את שמימצאו אותה 

 באו עקבו אחרי, לא כל שכ� במדינה זרה! במש  שבועיי� לא נתנו לי מנוחה. אנשי� ,במדינה שלי

עמדו בפתח, היו אורבי� לי בחו!, תופשי� אותי ברחוב, מכניסי� לי מעטפות ליד, שרק  או, למשרד

שאינני נשברתי והודעתי למיצ'קו� כדי שילכו להוציא את הסחורה.  ,אסכי� ואחתו� לה� על המסמ 

  אני רואה שהעבודה הזאת מזהמת אותי ומשקיעה אותי עמוק בבו!. יכול לבצע את המטלה. 

שלי  לסיי� את השליחות מועצת הכתר וביקשתי היה עסוק בעניניניצלתי את ההזדמנות שהבוס שלי 

. זה היה בשבילו הל�. הוא לא הסכי� בשו� אופ�. הוא אמר: "החוזה של  הוא ולחזור ארצה

שחרר אותי  החו! בזמנו ש אותי ממשרד החו!, כי משרד ו�". כתבתי לרמו� הראל ובקשתי שידרלשנתיי

וציינתי שחזרתי מכתב ממשה כרמל שמבקש אותי חזרה,  "ארג�". רמו� בלבד ממשרד התחבורה לשנה

. עניני� אישיי� ומשפחתיי�. ה� השתכנעוובשל  ממועד התחלת הלימודי� באוניברסיטה ג�  מתחייבת

ו אותי מה ארצה כמתנת פרידה. ביקשתי לראות את אחת הפרובינציות המרוחקות של קמבודיה שאל

.�  בגבול ע� ויטנא�, ש� היו שבטי� של לקטי�, שעדיי� חיו כמו בתקופת האד� הקדמו

 TAYNINשממול לעיר   MONDOLKIRIבתו  זמ� קצר יחסית ארגנו עבורי מסע ג'יפי� לאיזור 

ק"מ מפנו� פ� הבירה. יצאנו בדר  לא דר  חמשה ג'יפי�:   500&בויטנא�. פרובינציה מרוחקת כ

�של הסיירי� והמדריכי�, אחד ע� ציוד ללינה וצוות להקמת מחנה ללינה בלילות, שני� של  &הראשו

 מיצ'קו�, עוזרו אני ונהג. המסע נמש –אספקה ושל מכונאי� למקרה של תקלה ואחד של "הפמליה" 

ארבעה ימי�. זו היתה חויה בלתי נשכחת של פע� בחיי�:  הטופוגרפיה של המחוז היא של גבעות 

נמוכות תלולות מאוד ומכוסות צמחיה עבותה. האיזור גשו� מאוד ועתיר פלגי מי� וביצות 

גברי� ונשי�.  –.הפרובינציה היתה מיושבת על ידי שבטי� שהלכו ערומי� לעתי� ע� כסוי ערוה בלבד 

רי� והנשי� נהגו כמבח� בגרות להשחיז את כל שיניה� שנראו כמו משולשי� משונני�.  ה� נהגו הגב

להתקשט בעצמות בע"ח על הצוואר, באזני�, על הידיי� והרגליי�. ה� חיו מציד בחצי� שעשו מעצמות 

בע"ח, ומיתר הקשת ממעי של יונקי�. הציד באזור הל  והדלדל בשל פעילות� של הציידי�  ובשל 

צמצו� אזורי המחיה של בעלי החיי� ביערות: כי ה� נהגו לשרו" את היער העבות בסביבת� בכדי 

, שמתרומ� ע� עלית מפלס RIZ FLOTTANשבעונת הגשמי� יוכלו  לפזר על האפר זרעי "אורז צ"" 

המי�. האורז שימש אות�  למאכל ובעיקר לעשית משקה משכר, בכמויות בלתי נתפשות. ה� גרו 

מכפות דקלי� ותמוכות ע! בלתי מעובד . הבקתות היו ללא חלונות ללא איורור ומלאות עש� בבקתות, 

להרחקת שפע היתושי� והחרקי� הטורדניי�. ה� היו מלאות במיכלי חרס ענקיי� שבה� עשו ו/או 

שמרו את המשקה המשכר מאורז. נשי� וגברי� שכבו סביב אות� מיכלי� ושתו מה� ישירות בעזרת 

ש מיוחדות מצמח לא מוכר לי. הנשי� עשנו סיגרי� עבי� מצמחי� נרקוטיי� (הגברי� לא צינוריות ק

עישנו כי לדברי המדריכי� זה פוגע בכוח הגברא שלה�) .הגברי� והנשי� התעלמו מאיתנו כליל, לא 

בקשו דבר ולא הראו יחס עוי� או אוהד. הסתובבנו יומיי� בשטחיה�. הופתענו לראות באחד הכפרי� 



 137

פילי� מבויתי� שסייעו ביד� בפנוי גדמי� של עצי� שרופי�  משטחי� שכנראה הוכנו להפיכת� מספר 

  לשטחי מזרע.

  זה היה אולי הסיור המרתק ביותר שהיה לי אי פע�.

מיצ'קו� כ"כ אהב אותי, סמ  עלי וקיוה שעוד אשוב לקמבודיה, לכ� לא הסתפק בסיור המרתק, שהיה  

  ות לי מסיבת פרידה.חידוש ג� בשבילו,  והחליט לעש

שדוגמתה לא נערכה לי לפניה וג� לא אחריה.  עד היו� אני לא  מסוגל  ,ג� המסיבה  היתה כה מיוחדת 

 �  .להאמי

המסיבה נקבעה ליו� שהיה חג מקומי, בו נערכו הצגות וריקודי� מקומיי� . הוזמנתי להצגה שכללה  

תיאטרו� צלליות שרצות על גבי פרגוד ומציגות אגדות עממיות, בליווי מוסיקה וקריינות מקצועית 

.לא  בשפה המקומית. לידי ישב מתורגמ� שהסביר לי את מהל  ההצגה, שמרתקת בד"כ המוני מקומיי�

. מאופקהיו ביטויי� חיצוניי� של התרשמות הקהל. לא מחיאות כפיי� ולא צעקות. הכל היה שקט ו

לפעמי� היה ביטוי קולני של ילד או ילדה. בשבילי ההצגה היתה חידוש והכרה בלתי אמצעית של משהו 

  מהפולקלור העממי המקומי.

, שנער  בד"כ בארמו� המלוכה ובחברה בחלק אחר של המסיבה באותו ערב, לקחו אותי למופע ריקודי�

הגבוהה. באותו חג  ה� הוצגו בפני הציבור הרחב. הריקודי� בוצעו לפי לחני� מקומיי� מונוטוניי� 

למדי וכללו תנועות של נשי� צעירות דקות גזרה, מהיפות שיש לה� . מאופרות בקפידה ,לבושות בגדי�  

  APSARAהיו של "אפסרות" רבוי של  התלבושות( מסורתיי� מוזהבי� נוצצי� מצודדי� את העיניי�

( תאילנד לאוס קמבודיה ) &שה� משרתות במקדשי�, שדמות�  מפוסלת במקומות פולח� באיזור

הרקדניות, מניעות כל אחד מאברי הגו"  במתינות לפי המקצב המתנג�. המופע אומנ� מונוטוני אבל 

. ראיתי דוגמתו במספר הזדמנויות בארמו� מרשי� בהחלט וחוייתי א  הוא לא היה חידוש עבורי 

.�  המלוכה ובביקורו של אבא אב� בפנו� פ

החלק השלישי של ארועי הפרידה נער  בערב האחרו� לפני עוזבי את קמבודיה,במסעדה סינית מפוארת 

במספר, ישבו סביב שולח� אחד ערו   20&שנחשבה האקסקלוסיבית ביותר בקמבודיה. כל הקרואי� כ

מסורת האריסטוקרטית הסינית. הוגשו ש� אי� ספור מנות ממיטב המטבח הסיני לפי מיטב ה

והמקומי, ללא יי� ו/או אלכוהול לפי המסורת הבודהיסטית. בסו" ברכו אותי מיצ'קו� ושגריר ישראל, 

שהגיע לא מכבר לקמבודיה, רפי ב� שלו�. שניה� האמינו "שהוא (אני) עוד ישוב". לבסו" קבלתי 

" טהור  גדול יפה להפליא ע� הקדשה . לצערי הוא  ניזוק קשה בטלטולי� השוני� למזכרת כלי כס

  ולבסו" אבד.

  הימי�    ששתחזרה מקמבודיה ומלחמת   22�1

 בואי ארצהמלחמת ששת הימי� ולמחרת  בפרו!וחזרתי לאר!. זה היה בדיוק  סתיי�הפרק הקמבודי נ 

, שזה עתה דיי�משה עד ש יותרי� שבועיי� או גייסו אותי. הייתה תקופת המתנה, שבה רבצנו באופק

,�כשחזרנו למחרת בלילה התחילה המלחמה.  .נת� לנו חופשה של שישי שבת התמנה לשר ביטחו

  .מאי עד  פתיחת שנת הלימודי�ב מחרת יו� העצמאות במלחמת ששת הימי� הייתי מגויס ברציפות מ

של שבויי�, חמשה או ששה  מספר גדולאז  ה. הייד ביחידת מודיעי� שטפלה בשבויי�היה לי תפק

אלפי�, שהיו פזורי� בכל מיני מקומות באר!. היו מצרי�, סורי� קצת עיראקי� וג� כמה מרוקאי� 
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אני הועסקתי בעיקר ע� מצרי� ומעט ע� הסורי�. התפקיד היה אסו" אינפורמציה. רוב הזמ�  .שנתפשו

ילי� שהפכו אותו למחנה שבויי�. זה היה מחנה היינו בעתלית, ש� היה בזמנו מחנה המעצר של המעפ

כ  שהיה  ,הקי! בעיצומו של שהחליד, מסודר יחסית, שהבריטי� בנו, אלא שהצריפי� היו ע� גגות פח

מזגני� ולא כלו�, אבל שרדנו. מבחינה זו מצב השבויי� היה  אוררי� ו. לא היו מאובלתי נסבלחו� 

   .ל ויריעות כפולותגג כפו ע�באהלי�,  שוכנויותר טוב כי ה� 

נראה ששחרורנו  .ל התחשב בנו ושחרר את הסטודנטי�. זה היה אוקטובר"בפתיחת שנת הלימודי� צה

 התאפשר בעיקר משו� שחילופי השבויי� היו בפתח. לקראת חילופי השבויי�, החליטו להפסיק לאסו"

גות ביניה� ערכו סיורי� לבעלי הדר טרי מדי בזכרונ�. ישאר שרוש� החקירות לא מה� מודיעי�, כדי 

כולל הרצאות, שיטשטשו את הרוש� המוטעה על  "הביתה"אות� לאוטובוס  העלושבישראל לפני 

   ישראל, שהתעמולה הערבית דחסה לראש�.

  חזרה למשרד התחבורה 22�2

הימי� חזרתי למשרד התחבורה וקבלתי תפקיד חדש. היה צרי  להוציא ספר שירכז  6אחרי מלחמת 

ל את כל הידע על ענפי התחבורה השוני�. קראו לו: "ספר ויות הענפיות של התחבורה ויכלאת כל התכנ

  ." . אני ערכתי את הספר1967התחבורה 

�לתנופה  והתחלתי לעסוק בתכנית אב לתעופה. הענפי� שבעקבות מלחמת ששת הימי� זכ לאחר מכ

וחיל האויר היו בפסגת ההערצה  קשר ע� זה ראוי לציי�, שטייסי�ללא . אדירה היו התיירות והתעופה

  של ישראל בשל הצלחת� יוצאת דופ� בהשמדת חילות האויר של ארצות ערב.

  בתחו�. בבת אחת נוצרה פריצת דר  עצומה  .לסיני טיסותפתאו� בקוש ל צרנו 

ועשינו עבודות, שכללו תחזיות  כלכלני� 9הוטל עלי להכי� תכנית אב לתעופה. רכזתי צוות של  

טיסות, תחזיות לצרכי� בשדות ובלת מטעני אויר. לש� אומד� הביקוש לת בענ" התיירות והלהתפתחויו

   .מטעני�, למנחתי�, למטוסי� יותר קלי�, לתעופה אחרתלהובלת תעופה, 

� ג� הזדמנות ופריחה בנושא הספנות. זה לא היה אמנ� התחו� שלי, אבל יהושע פר!  נוצרה באותו זמ

 תתפתח, כפי שנית� לקוות. הוא השבית את הנמלי� שהספנות לא  ,דאג לכ ראש ועד עובדי נמל אשדוד 

. נמל אשדוד, וג� פגע קשה ביחסי המסחר של ישראללנהל את  היה לא נית�כ  ש, "שני וחמישי"כל 

, ג� א� השביתה נמשכה יומי� גרמו לכ  שאניות שבאו נתקעו בנמל לעתי� שבוע שבועיי�השביתות 

� או יותר אי� פעילות בנמל, נוצר תור המתנה שההתגברות עליו נמשכה, ברגע שיו .שלושה בלבד

  לעתי�, מספר ימי�.

 –משהו יותר גדול  הוטל עליתכנית האב לתעופה, שעבדנו עליה בער  שנה וחצי,  תבעקבות הצלח 

ועל כל אחד שהיה לוקח אותו על עצמו חלקנו אותו  גדול עלי תחבורה יבשתית. ראיתי שפרויקט זה

 –מטעני� בתחבורה היבשתית הובלת נושא באני לקחתי על עצמי להכי� תכנית  פר תחומי�:למס

   משאיות.בבעיקר 

הרכב הפרטי היה בעיקר  בעיה של האזורי� המטרופוליני�, במיוחד של  גוש ד�, אזורי חיפה וירושלי� 

י הקואופרטיבי� והטיפול בה� חייב התיחסות ספציפית על בסיס עקרונות  המערכת הכללית. מצד שנ

  .לתחבורה היו אגוז קשה בפני עצמו
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שהתחבורה המשרד הגיע למסקנה בינתיי� הצליחו לאחד את אגד והמקשר, (ד� סרב להצטר") ו

נתיבי  שני גופי�  נפרדי�: בגוש ד�, הקימו את חברתיתוכננו על ידי היבשתית בגוש ד� ובמפר! חיפה 

בחיפה רצו לעשות מי� "נתיבי אילו�" של חיפה אבל זה את נתיבי איילו�.  לסלולאילו�, שהייתה אמורה 

שלא סרו למשמעתה של העיריה, כמו רשות חזקי� לא הל  כי היו ש� יותר מדי גורמי� אינטרסנטי� 

השטחי� שהועמדו לרשותה  .עצמאיסטאטוטורי  לגו"  ההנמלי�, שהוקמה כמה שני� קוד� לכ� והפכ

. רשות אחרת הייתה לשרות הציבור הרחב עורקי תחבורה  סלילתל תאי�מכל האזור הב התפרסו 

הגיעה כמעט למצב של חידלו�. היו . היא כל שני וחמישיבשבתה ופרובלמטית  תה ונותרההרכבת, שהי

היו לה�  .חברות גדולות, בבעלות ממשלתית או בבעלות כור, שג� ה� לא היו "אגוזי� קלי� לפצוח"עוד 

היו יקר במשרד המסחר והתעשיה ולא נתנו לעשות את� כמעט שו� דבר: אלה מהלכי� בממשלה, בע

"פרימדונה" שאי אפשר לגעת בה, כ  שש� לא נהגה כ  תוכו', כל אח ברת החשמלבתי הזיקוק, נשר, ח

 �  . הרבהלעשות היה נית

שהצלחנו לקד�: והנושאי� מבחינת המידע שאספנו  חשובהעשיתי את תכנית המטעני�, שהייתה 

תחזוקת הכבישי�. אמנ� תחזוקת הכבישי� בי� לנו באינטראקציה שבי� הובלת מטעני� במשאיות לטפ

ניסינו לשכנע את  .לנושא ישירות , אבל זה היה קשורצ"אינה באחריות משרד התחבורה, אלא של מע

זה מצב שקיי� רק במדינות  לאכו" בצורה תקיפה את נושא הגבלת עומס היתר. חייבי�הממשלה ש

  מפגרות.

גדלה בצורה על הכביש  תוהשפע ,עומס היתר נמדד במשקל על ציר של משאית. ככל שעומס היתר גדל 

 אוליאו  15טו�, נית� באופ� מעשי להעמיס עליה  10. הסתבר לנו שא� משאית מורשית לשאת מעריכית

לבעל המשאית  טו�, אבל 10. היא תישבר יותר מאשר א� יעמיסו עליה בהכרח טו� והיא לא תישבר 20

כאשר המערכות  ציה לרווח של בעל המשאית.רללא פרופו גדל מכ  כדאי. הנזק החברתיעשוי להיות  זה 

טו�, לבלמי� שלה אי� אותו אפקט שיש לה� ע�  15טו� ומעמיסי� עליה  10של המשאית בנויות לשאת 

10  .�בשל עומס היתר  בישי�הנזקי� שה� גורמות לכ גדלה . המעורבות של המשאית בתאונות סכנתטו

של מחקרי� באר! ובעיקר  להוכיח בנתוני� ומסמכי�פעלנו כדי . גדלי�, כאמור, בצורה "מעריכית"

התברר לנו שצרכני (או של הנהני� מעומס היתר לוקח זמ�. כשעשינו את הבדיקות  בארה"ב. זה

 ., בעבודות העפרלמענה או של אלה שעבדו צ"של מע שאיותעברייני) עומס היתר הגרועי� ביותר היו המ

משהו צ היו מהלכי� באוצר והאוצר לא רצה לעשות "כי למעבנידו�  משהו פרקטילעשות לא נית� היה 

את יש מי שבול�  במשרד אחר, יושב ומכי� עבודות ומצד שנימשרד אחד . כ  מצד אחד למניעת התופעה

�גדת לאינטרס הציבורי. בי� מתו  ראיה צרה ומנו, חסרת אחריות ממשבצורה  ישו� המסקנות שלה

היו עוד חברות ממשלתיות, כמו חברת מפעלי תובלה, שהובילה את הפוספטי�  העבריניות הגדולות

  והאשלג, חברת הפוספטי�, חברת י� המלח ועוד. 

הבאנו לסטנדרדיזציה וג� . לעודד את הממשלה להשתמש במכולותהיה  על ידינו פלונושא אחר שט

לעומת סטנדרדיזציה והתמחות אצל  של משאיות מגוו� רחב להפרדה בי� התפיסה של ניהול עבודה ע� 

  . ה רציונאלית ארוכת טוח מדיניות תחבורלקביעת יצרנו תשתית לניהול ו חברות ההובלה.

האיש שמילא אותו  ד.במשר דה הזו, נתפנה תפקיד של ראש אג" כלכלה ותכנו�ובזמ� שעשיתי את העב

לקח אותו אליו. הוא נשאר ש� ואני מוניתי הוא נסע לחו" השנהב. אחיו היה יוע! לנשיא חו" השנהב 

באותו זמ�  את העשיהש� ניהלתי והנחיתי .מלתפקיד ראש אג" כלכלה ותכנו� במשרד התחבורה 

, לפגישה  מרדכי ב� ארי  על,&ל אל"מנכ הגיע  1971במשרד. זה נמש  כשנה וחצי עד שיו� אחד בראשית 
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ואמר לו: אני מתכונ� לקבל  )התכונ� לנסוע לעשות דוקטורט בבוסטו�(רמו� , בנוכחותי  רמו� הראלע� 

 .�"לעזור ל  עניתי   שני מטוסי ג'מבו גדולי� ואני צרי  איש תכנו� מעולה של , שאני מכיר, את אלי חסו

ה של אל על טסאת כושר ההויותר  כפילו יגדולי�, שאני מוכ�, אני יודע שאתה מקבל שני מטוסי ג'מבו 

 באותה תקופה". 

  

  על� המעבר לאל  .23

�תעופה אזרחית לארי בא לדבר אתי אמרתי שלא עסקתי א" פע� בתעופה אזרחית הלכה למעשה. & כשב

גלובלית. צרי  לדעת איפה מוכרי� את המושבי� במטוסי� ובכמה, איפה  מספיק לעשות תכנית לא

ללוח זמני� אפשרי. בהכנת  ולהתאי�את כל זה צרי  לרכז תחת קורת גג אחת  ,משיגי� מטעני� וממי

לדעת הא� בשעה שהמטוס אמור יש לוח זמני� לטיסות יש לקחת בחשבו� הרבה דברי�, למשל: 

שמגיעי� מיעדי� שוני�.  ,נוסעי�, כי הוא תלוי במטוסי� אחרי�להמריא הוא יכל לאסו" מספיק 

מטוס שיוצא מניו יורק לדוגמא, צרי  לקחת ג� נוסעי� שמגיעי� מפילדלפיה, מלוס אנג'לס, משיקאגו 

, לא יהיו מספיק נוסעי�. אינ� קישורי� אלהשא� קובעי� שעה  .ובוסטו� וכו', כדי להביא אות� לאר!

  קריטי. �גורז הוא "לוה ,כלומר

 50&מעבודותי בקיבו!  ובמוסד בשנות ה .שיעבירו אותי ע� כל הזכויות על בתנאי&לעבור לאלהסכמתי  

 �אעבור  לאל על ללא הסדרת העני�, ג� ממשרד התחבורה  א� .לי שו� זכויות לא היומבנק ישראל, וכ

לא  יוזכויות או ציבורי ממשלתי במקו� עבודה, שני� 10&פחות מ אז  כי מי שעבד ,לא יהיו לי זכויות

שהוא צרי  אותי דחו", "כי היו� כל  תשובתו היתהלאבד את כל הזכויות ג� הפע�.  לא רציתינשמרו. 

אנשי התכנו� שלנו אבדו את הראש, את הידיי� והרגליי�, העובדי� לא מנוסי�, המחלקה גדולה 

לאחר את המטוס הראשו� ו קבלנומסורבלת, חסר לנו מידע ואנחנו קצת מגששי� באפלה. עוד חודש 

  נמצאי� כבר בקו הייצור. 23&ו 14ג'מבו  ,וזה קצת גדול עלינו". המטוסי� ,את השני זמ� קצר 

את� ל  הכל. מתי תעבור?" אמרתי: "בעוד חדשיי� כשאסיי� את העבודה שאני  ,רמו� אמר: "טוב 

תו  שבועיי�. ה� סכמו את העני�, בעושה כא�". ב� ארי לא הסכי� בשו� אופ�, הוא רצה שאתחיל 

החליפו מכתבי� והעני� סודר. באתי לאל על בתור "סג� ראש אג" לתכנו� מסחרי וחקר שווקי�". קבלת 

  ל"צנח�" החדש. "חביבה"הפני� הייתה מאד 

ועד העובדי� בקש פגישה. בפגישה ה� אמרו לב� ארי: "זו טעות שאתה מצניח  שהגעתיאחר ליומיי�  

במקו� לקד� עובדי� מהחברה". הוא אמר: "תביאו לי אחד שיש לו נסיו� בתכנו�  אנשי� מבחו!

: "א� תעזבו אותו בשקט, תראו שהוא לא נוש , אני מכיר הוסי"הוא  .כמוהו". לא היה לה� א" אחד 

אותו הוא היה אצלי בפגישות וישיבות והוא יכל לתרו� הרבה לחברה". היו כמה מיליטנטי� שלא 

. הדבר נמנע כתוצאה מהתערבותו של באותה הזדמנות חגיגיתו להכריז על שביתה השתכנעו,  שרצ

שר�, הסמנכ"ל למסחר, ומי שתיוו  ב"עיסקה" הזאת, שאמר: "אני צרי  אותו כמו אוויר לנשימה". 

שיטות עבודה הכנסתי על. נכנסתי לעבודה מיד, הפחתי רוח אחרת ו&נהייתי פתאו� המושיע של חב' אל

הוספתי פרמטרי� חדשי� לתכנו�, שא" אחד מקוד� לא התעסק את�, עד כדי  .ות ש�שלא היו מוכר

 ,מעולי� י�באו ורצו בחברתי ובקרבתי כדי לקבל רעיונות. בסופו של דבר היו אלה חבר י�כ  שרב

  ראו הכל בצורה צרה. א  יו ב"חממה" שחמסורי� לעבודה, 
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קבלתי ו� כבר נסע  למספר שני� לבוסטו�, לאחר מכ�, לאחר שרמרב לא . זמ� 1971זה היה, ביוני 

לי פצויי ישלמו  , אלאשלא יוכלו להעביר לי את הזכויות ממשרד התחבורה, ממשרד התחבורה הודעה

 �ואני  בפדיו� חופשה מס מפדיו� חופשה. אמרתי שאינני מעוני� 60%פדיו� חופשה כחוק. ניכו אז ופטורי

לעבוד במשרד  פעמי� בשבועא ובאל על וג� אקח חופשה. סוכ� שבתקופת החופשה אעבוד בא

  התחבורה.

למרות שב� ארי אמר שהתפנו כל מיני תפקידי קידו�,  .באל על יחסי העבודה הלכו והדרדרו במהירות

כל לעמוד בהבטחה כי הועד אולא  ,: "למרות שהבטחתי ל  קידו�לאחר מכ�זמ� קצר , הוא הודיע לי

 כלול אות אי� שו� סכוי שה� יסכימו ל .י בוחר מתוכ�הוא זה שקובע את המועמדי� לקידו� ואנ

  . ה� עומדי� על זה שאתה תכשיר מישהו ותל ". ברשימת הקידו�

בא בחשבו�. הייתי חייב להמשי   היה לא יכלתי להרשות לעצמי ללכת, כבר היו לי שני ילדי� וזה לא

. קבלתי אמנ� כל הזמ� ש�ק איכשהו בעבודה, אבל היה לי ברור שזה לא לטווח ארו  כי אי� לי אופ

פרו! מלחמת יו� הכפורי�  זמ� מה לפנייותר ויותר תפקידי�, אבל בלי קדו� אי אפשר היה להמשי . 

ועברתי קר� המטבע ל להיות סג� נגיד ברואנדה. הלכתי לבחינות של "קבלתי הצעה מקר� המטבע הבי

. כשפרצה מלחמת יו� הכפורי�, כל ע� 1973ה� קבעו את הכניסה לתפקיד בנובמבר . אות� בהצלחה

ה ב החזרקר� המטבע . מגויס בלי שו� סיכוי לשחרור קרובהייתי  1973ישראל היה מגויס ובנובמבר 

, למרות שה� תקפו את כי מדינות אפריקה תמכו יותר במצרי� ובערבי� בינתיי� מהמינוי שלי, 

, נתנו לי תפקיד אחר, לסייע למחלקה הבינלאומית. בעקבות מהמילואי� לאל על. כשחזרתי ישראל

 לגששמלחמת יו� הכפורי� רצו לפתוח קו לדרו� אמריקה ועלי הוטל לנסוע לארגנטינה ולאורוגואי כדי 

לפני שמסכמי� ע� הממשלות, חברות התעופה מסכמות , שהיה מקובל. מעשי מ"מוכניסה לאפשרות 

 על& למטוסי אל לא הסכימה בשו� אופ� לתת VARIG ב' התעופה הברזילאית ביניה�. מאחר שח

, שאתה היו לנו שבליבריה עיל קו שינחת נחיתת ביניי� במונרוביהלהפנו חשב אפשרות לנחיתת ביניי�,

א� הארגנטינאי� יאפשרו, ננחת בבואנוס איירס קשרי� מצויני�, והנחיתה הבאה תהיה במונטוידאו. 

מרחק  ,הנוסעי� מבואנוס איירס למונטוידאו במטוסי� אורוגוואיי� וארגנטינאי�וא� לא נביא את 

  ד' טיסה. 35של פחות מ 

שלטו� גנרלי�  תהייתה מאד סוערת בדרו� אמריקה. זו הייתה תקופ 1974, 1973, 1972התקופה של 

ג� פעילות  אמריקאיות  נוספות  היתה& כמו במדינות דרו� י, שלטה חונטה צבאית,אבאורוגו .תווהפיכ

  . אליהערב בחירתו של איינדה בצ'ילה ע� כל הזעזועי� שהתלוו ג�  זה היה של ארגוני טרור מקומיי�. 

 שנטו לשמאל הקיצוני. אחד האלמנטי� הכי מתסיסי� את  ווהירבי�  �יהודי בכמה ממדינות המפתח,

לשמור על מודוס ויונדי מועטה על אות� אלמנטי� של יהודי� .ה� השתדלו הייתה השפעה לקהילות 

שג� בה שלטו  אפילו בברזיל סביר ע� גורמי השלטו� כדי לשמר השפעה כלשהיא לטובת הקהילה.

 שנהג הנשיא היה אזרח בש� קוביצ'ק,  מסוימת.השפעה קהילה הייתה לגנרלי� בראשות נשיא אזרח, 

  שלצידו.אבל הושפע והתחשב בגנרלי� יחסית   בעצמאות

בארגנטינה הקהילה, כקהילה לא התערבה בניהול  .בארגנטינה ואורוגואיה מצב חמור במיוחד הי

המדינה בשו� צורה אול� יהודי� רבי� היו מהפכני� קומוניסטי� מיליטנטי� ,והיו אפילו לא מעטי�, 

  שחברו לארגוני טרור.
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� גורמי� המשפיעי� בשלטו� בארגנטינה, מבחינת יחסה"נושבת הרוח" אצל לא� לנו לא היה ברור 

  לישראל 

 אתה אהדהחונטה השלטת . באורוגוואי לעומת זאת, ידענו שלישראל �אוהד או עוי הוא ביסודוהא� ו

השגריר  שלה של  פעילותו הנמרצתכולל בגלל מסורת של אהדה לישראל באורוגוואי,  . א�ישראל

 ,לתמו  בהקמת מדינת ישראל ,שכנע מדינות מדרו� ומרכז אמריקהש ,1947&ב ,מר פבריגט ,באו"�

 חטיפות מטוסי� ובתחומי� אחרי�בבמיוחד  ,הבלתי מתפשר של ישראל בטרור לסוגיו הבשל מאבקו

היו הרבה אירועי� שרדפו זה את זה והיתה זו תקופה  להגנה בפני הכנסת חמרי נפ! למטעני מטוסי�.

תקופת המרדפי�,  ה לאחר של אז היתישראל  מאד לא נעימה לתעופה הישראלית, בעיקר בחו"ל. 

. העובדה שישראל מואטאחרי זה בטפטופי� בקצב  ונמשכה 1970&לפני "ספטמבר השחור" ב שהחלה

עוררה התענינות ואהדה  ,ל"בחוובאר!  בכל התחומי�הצליחה להחזיק מעמד למרות טרור אכזרי 

בעלי הגישה תנו בקרב שא� נפעיל את השפע ,הגנרלי� האורוגוויי� סברובקרב הגנרלי� של אורוגואי. 

  .ג� לפתח את התיירות והכלכלהבאותה הזדמנות  היינו עוזרי� לה�  ,האוהדת

סדרת חוקי�  שלב נגר� הוא. 50&שנות השתחילתו בראשית שבר במהייתה  ת אורוגוואיכלכל 

 בשו� מקו� התקיי�. דבר כזה לא יכל לשני� 47 &נקבע לגמלה גיל ה ,למשל :סוציאליי� מרחיקי לכת

א יכלו לספק את שרותי לכל, בלי יכולת לממ� את העלויות, לכ� ל . ה� חוקקו חוק בטוח בריאותבעול�

 להיות טובי�  רצו ע� המו� רצו� טוב אבל, לא ישימי�.  ,חוקקו עוד חוקי� מוזרי�ה� הבריאות. 

  זה?  לש מה תהיינה ההשלכות לא הבינואבל אפילו טובי� מדי ,

ביצעה פעולות אנטי שהתבססה במספר מדינות בדרו� אמריקה ,ס) מצד שני מחתרת (הטופמרו

הטופמרוס האורוגוואיי� התארגנו והתאמנו  . שגרמו נזקי� בנפש וברכושממשלתיות קשות ופיגועי� 

ופעלו במספר ארצות בדרכי חתרנות אלימות. המחתרת הארגנטינית קבלה את  בעיקר בארגנטינה,

דלילת אוכלוסי�, במיוחד מדינה רחבת ידיי� ו ל היות ארגנטינההאורוגוואיי�  בזרועות פתוחות בש

באזורי� ההרריי� שלה. בי� חבריה� של אות� "מחתרות אחיות" היו יהודי� רבי�. הגנרלי� סברו, 

, זה ימת� את ההתנגדות לשלטו� וית� לסייע בשיקו� הכלכלה נכונותשא� ישראל תתקרב ותראה 

מחשבה תמימה ולא סבירה בשו� נסיבות שה�, כי יחס� של  זו היתהדחיפה להתפתחות הכלכלית. 

ובמקומות אחרי� ,היה יחס שלילי לציונות וכפועל יוצא למדינת  באורוגוואי יהודי השמאל הקיצוני

  מיו� הקמת המדינה. ישראל,

. כאיש אל על והתקבלתי אצל שר האויריה. אויריה לא 74או בראשית  73בדצמבר  לאורוגוואי הגעתי 

 .) PLUNAפלונה (ה לה� אבל היה שר אויריה. הייתה לה� חברת תעופה קטנה, קראו לה היית

ישראל דר  ניירובי למונרוביה שבליבריה, כי לא היה סכוי שנוכל משנפעיל קו תעופה   התכנית היתה

סנגל, כמדינה  לא היו נותני�.שאחיזת� בסנגל  היתה חזקה מאוד,  ,לנחות בדקר כי הצרפתי�

ליבריה,  מדינה נוצרית  לעומתהלישראל.  תאחר מלחמת יו� הכפורי�, ממש עוינל הפכה,מוסלמית, 

התישר לפי  בד"כ. היה ש� נשיא אוהד לישראל שעל&וא" מעונינת בקו של אל ברובה, הייתה פתוחה

הטיסה היתה אמורה  השפעה חזקה. ממונרוביה  בעלת  מדיניות החו! האמריקאית, שהייתה ש�

בעיות: הראשונה שהאורוגואי� לא היו  3למונטוידאו. הדבר היה אפשרי, אבל היו ישירות להמשי  

מעונייני� בפתיחת קו משות" ושאנחנו נשל� לה� תמלוגי�, אלא ה� רצו שג� חברת התעופה שלה� 

  להיות שותפי�.לא  העדיפואז ה� . הייתה קטנה מאדשלה� תטוס, כי עשו עליה� חר� וג� החברה 
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 לא היו מוכני�והארגנטינאי�  שלטה חונטה צבאית עוינת לאורוגואי, בארגנטינה הבעיה השניה,  

דר  אורוגואי. זו לא הייתה דמוקרטיה,  ,מכור כרטיסי� בארגנטינה לנסיעה לישראלהרשות לנו לל

  לפי רצו� השליטי�.  גזורי�החוקי� היו 

  .מצפו�שכנה שלה הבעיה השלישית הייתה שהאורוגואי� נרתעו בשל לח! חזק של ברזיל, ה

 טסתי ואחר כ ימי�  י ש� שלושהישבת .ע� ארוחות כיד המל  ,התקבלתי בכבוד מלכי�במונטוידיאו  

לעשות ש� משהו, אבל ה� לא היו מוכני� אפילו לקבוע לי ראיו� ע� עדיי� לארגנטינה לראות א� אפשר 

 אמר: דברנו לפני כמה חדשי� ש ,השר לתעופה אזרחית. היה לה� קצי� ממונה על התעופה האזרחית

הפעלה משותפת בי� אל על  המסמ  פרטיש מסמ  מוכ� לחתימה על השולח� וזה מספיק. בישראל, 

המתנתי לפגישות ע� כל . ס, אלא שהארגנטינאי� לא היו מעוניני� לחתו� עליולאירולינס ארגנטינ

י�  טובי� בחצי חינ� כי המחירי� גור� משפיע אפשרי, ללא תועלת או תוחלת. בינתיי� נהניתי מאוכל וי

לתי אבל לא יצא מזה כלו�. כמוב� שלא רציתי וישבתי ש� שבועיי� ועשיתי כמיטב יכ היו זולי� מאוד.

להופיע כאיש רשמי מטע� השגרירות, כי לשגרירות היו מהלכי� משלה, אלא מטע� חב. התעופה אל 

  .ו� פוליטיעל מנת שהגישושי� יראו על בסיס מסחרי טהור וללא ג ,על

כשיצאתי סברו  .הבינו שמדרו� אמריקה לא תצמח ישועהשולחי  .דיווחתי על מה שהיהוחזרתי לאר! 

שהחלה לשקוע, התיירות לישראל, ש� כדי להחיות את התיירותי לישראל משנית� לנצל את הפוטנציאל 

גועי� נגד של המש  הפיב ישראל בעול� המערבי מש� הגיעו התיירי� ,בגלל ההרס התדמיתי של 

  י�.כיפורהמלחמת יו� ו מטוסי� 

  

  והחיי� באבידג'א	. הנסיעה לחו+ השנהב 24

  העבודה  24�1

בתפקיד יוע! לעניני תכנו� לנשיא  1976,שהוצעה לי עבודה בחו" השנהב, נסעתי לש� במר!  בהזדמנות

הנשיא, . חברה זו הוקמה ע"י אפריקאי, שהיה שנהבי איזור מרכז המדינה חברה מקומית לפתוח

, שלמעשה יסד חו" השנהב. הוא היה אד� משכיל, שלמד באוניברסיטאות צרפתיות יבואנית הופוא

והיה שר בממשלתו של דה גול. דה גול התחשב בדעותיו כי היה אד� אינטליגנטי וראה את הדברי� 

. זרי�חת, למרות שהכיר והבי� את עמו ואת כל המנהגי� והאמונות, שבעינינו נראי� מוכבצורה מפו

הוא הקי� שתי חברות לפתוח אזורי. הוא הבי� שפתוח באפריקה לא  לאחר שנבחר לנשיא חו" השנהב

יכל להיות כמו בצרפת או בסקנדינביה, לא כל שכ� בארה"ב. א� בא תעשי� ורוצה להקי� תעשיה 

להבי� אי  לנהוג ע� השבטי�, אי  מארגני� את העבודה כאשר  חייבמסודרת בחו" השנהב, הוא 

 �היו�  &שאנחנו תופשי� אותו ולא יציבות במקו� העבודה. השנהבי פימוסר עבודה כאותו  לשנהבי� אי

 או ארוע כלשהו, שהוא רואה עצמו מחויב להשתת" בו קבורה, לו חגיגה, טקס ת יכולה להיותמחרלבא, 

פעילות אינ� מאפשרות מהעבודה זה קורה ש� כל הזמ�, כ  שההיעדרויות מגיע לעבודה. הוא לא ו

  הקפדה על נוכחות רציפה היא מה� והלאה. ה� עושי� את הדברי� כפי שה� מביני�.  .סדירה

  , הייתה דרושה חשיבה כוללנית."על המפה", ולשי� את חו" השנהב לכ� כדי להכניס רוח אחרת
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ל את כל השלבי� החל בתשתיות פיזיות, חינו  ותשתיות כ.א., והיה צרי  לעשות פתוח אזורי, שיכל 

יש  :לחלוטי� משל הגברי� ושונה  נשי�, כי לנשי� ש� מעמד נפרד & יחסי גברי� בעיקרפתוח חברתי, 

 ,השני. מעבר לפתוח הכלכליהמי� איש לא נכנס לתחו� של ועבודות שה� של נשי� ועבודות של גברי� 

מענה לחברה שמשתנה.  נודפוסי חיי�, ויתבשיביאו את האנשי� לשנוי  ,לחשוב על מהלכי� היה צור 

שתי כאמור הקי� הוא  סכומי� גדולי�.והיה מוכ� להשקיע  רבי�למטרות אלה הוא שכר יועצי� לבני� 

 ARSO)-AUTORITE POUR חברות: האחת לפתוח דרו� מערב חו" השנהב, שנקראה ארסו.

L’AMENAGEMENT DU SUD OUEST  (של אותה החברה היה בעיר החדשה שהוא  הבסיס

יפה בדרו� מערב חו" השנהב. החברה השניה, וגדול  חדיש ש� נמל וא הקי�הקי� שנקראה ס� פדרו. ה

 AVB &  (AUTORITE POUR LAMENAGEMENTשהוקמה לפתוח מרכז חו" השנהב נקראה 

DE LA VALLEE DU BANDAMA)  .חברת הAVBעל כרי ענק , שבה עבדתי, החלה בבנית שני ס

פעמי� תכולת  8בער   & מי� 3מליארד מ 12עד  11נהר הבנדמה שבעמק הבנדמה. האחד בעל תכולה של 

ובניתו  ,ק"מ 11&כ –מי�. הסוללה שלו הייתה ארוכה מאד  3מוחצי  הכנרת. הסכר השני היה למיליארד

הסכר הראשו� היה מיועד . יציקת מאות אלפי קוב בטו�הייתה כרוכה בפנוי כמויות אדירות של סלע ו

 לאגירה ולויסות רב שנתי של כמויות המי� והשני היה בעיקר להפקת אנרגיה הידרו אלקטרית.

למעשה שני מטר בכל אחד  45 & ליצור החשמל היו דומי� בגובה�: מעט יותר מ המפלי� שנוצרו

תכולה קטנה יותר, הסכרי� היו מיועדי� ליצירת אנרגיה הידרו אלקטרית אבל בסכר השני, שהיה בעל 

באופ� שהמפלס יהיה בגובה מספיק ליצירת חשמל בשני� גשומות וג�  ,היה יותר קל לווסת את המי�

ולהוות מקור עיקרי לאספקת  את הזרימה הרב שנתית לווסת הסכר הראשו� היה אמור. בשני� שחונות

וח יחסית, נחפרה תעלה לש� יצירת מפל גבוה יחסית בסכר השני, שנבנה  באיזור שט .לטורבינותמי� 

  הטורבינות מוקמו במעלה התעלה  בתחתית הסכר. ק"מ. 11מלאכותית בשיפוע מינימאלי ובאור  של 

היה בתכנית להקי� עוד שני סכרי� במורד הנהר אבל נדמה לי שזה מעול� לא נעשה. הבנדמה הוא נהר 

שנקרא ה"נזי". עיקרי אכזב  היה לו יובל במעלה הנהר, לא במורדו 3ענקי, המגלגל מיליארדי� של מ

  כמויות מי� אדירות. נקזמ' והוא מ 12או  10מ' והעומק  500 הגיע ל בעונת השטפונות הרוחב שלו

כמו כל הגליל העליו�, היה  &2ק"מ 1200&שטח של יותר מ שהציפו , י�הענקי י�כדי להקי� את הסכר

מצעי קיו� אלטרנטיביי� ולארג� צרי  לארג� פינוי של אוכלוסיה, לשכ� את המפוני�, לתת לה� א

איש, מתוכ�  2500מחדש את כל המערכת החברתית. זו הייתה משימה אדירה. בחברה שלנו עבדו בער  

לבני�. אני הוצבתי בשנה הראשונה בתפקיד איש התכנו�, האחראי לנושאי התכנו� בכל  100&כ

היה לי נסיו� והתמצאתי:  התחומי�: תשתיות, כלכלה, חברה. בנושאי תשתיות ובנושאי� כלכליי�

בבנק ישראל עסקתי בתחו� של כלכלה חקלאית ובמשרד התחבורה בתחו� של תשתיות והכרתי אות�, 

תחו� פתוח בבנושאי חברה ומסורת בכלל ו לעומת זאתת העול� שוני�. וא� כי כא�, הנתוני� ותפיש

הגעתי לכ  במש  הזמ�  .לא היה לי שו� ידע. למדתי ג� נושאי� אלה ,מעמד האשה באפריקה בפרט

אפילו הצרפתי�, שהביאו את הכוחות הטובי� ביותר, ראו בקנאה אי  האפריקאי� והאחרי�, ש

. הייתי מבוגר ומנוסה מה� את גישת� ודעותיה�יותר מאשר מקשיבי� לי ומקבלי� את הגישה שלי, 

משל  יותר נסיו�ע� ועשיתי הרבה דברי� בחיי�, לא רק באפריקה. כ  שנקודת הפתיחה שלי הייתה 

או שעברו דר  מדינה אפריקאית  אות,האוניברסיטממוסדות ההשכלה הגבוהה ו הצרפתי�, שבאו ישר 

שעשו  אלה  המשרד לשיתו" פעולה בינלאומי שלה�.אחרת. צרפתי� אלה שעבדו בחברה, נשלחו דר  
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ולעיתי� ראו ירה בכל מיני מדינות אפריקאיות לא ראו את הדברי� האלה בצורה מספיק מקיפה יקר

  הדברי� בצורה מתנשאת. 

מנהל בפועל של החברה: כל דבר הנשיא ל אט, עד שבשנתיי� האחרונות הייתילאט להתקדמתי 

יתי אחראי על ...". היההואנת� לי לעשות ואמר: "חסו� אחראי על זה" ו"חסו� אחראי על מקומי ה

על התקציבי�, על המעקב אחר הביצוע, על המכרזי�, על הכל, חו! מהאדמיניסטרציה.  תכנו�,ה

באדמיניסטרציה והנהלת חשבונות לא רציתי להתעסק. לאדמיניסטרציה הביאו מנכ"ל צרפתי שכל 

�� לפי הכניסו אנשי לעתי� מהסיכומי� איתו. החליטו החלטות ועשו להיפ  ."בלע את לשונו" הזמ

  "זה קרוב של זה ואת זה צרי  להעי" וכו'". של המקומיי�הגחמות 

שלי היה אפריקאי מגיניאה, בחור יוצא מ� הכלל. היו� הוא פרופסור לעניני העוזרי� הישיר  בצוות  

בוגר אחד מבתי  מוכשר מאוד כריסטיא� סרנוביק, . השני היה צרפתידיאלו אחמדו מינהל בטורונטו

נג� על פסנתר,  &אמ� בנפשובצרפת. איש מאד שיטתי ומסודר, שהיה ג�  וקרתיי� הי הספר הגבוהי�

ניגרי, שלא הרבה להופיע לעבודה ומצא תמיד תרוצי� בחור  ג�היה  .צייר מחונ� ואיש שיחה מרתק

דיאלו ,סרנוביק ואני, יחד ע� שתי מזכירות, עשינו עבודות רבות   :שלושתנו לעבודות עצמאיות.

הוצאות שחייבו השקעות ופעילויות,  והבאנו להחלטות על  הנחיות, יזמנו דיוני� קנו ומגוונות: חיל

, הדברי� התקדמו א  ורק כשהיה אד� לב� .לפעמי� יותר יפי� מאשר באר! ,ועשינו דברי�גדולות 

נחוש מאד, שעמד על ביצוע� והיה צועק ומוציא את נשמתו כדי  מקומי, או שהיה אד� שהיה אכפת לו

ה� עצמ� ידעו שקשה לסמו   מקומיי� נחושי� ומסורי� לכלל. מתי מעטלצערי היו  ת�.לבצע או

  עליה�. זה מוזר אבל ה� חיו ע� זה.

עמוק, בשל ירידת מחיר הקפה והקקאו  כלכליחו" השנהב נכנסה למשבר ש כ  עד התנהלו  הדברי�

  בעול�. 

על הדעת: היא הכריחה את ממשלת חו" השנהב הפעילה את המסוי הפחות צודק שנית� להעלות 

החקלאי�  שהיו עניי� מרודי� למכור לה את הקפה והקקאו במחירי� קבועי�, נמוכי� בהרבה 

מהמחיר העולמי והיא  מכרה אות� במחיר הבינלאומי. ההפרש היווה מקור ההכנסה העיקרי של 

כי המסי� היו  הממשלה לכל הצרכי�. כל שאר המסי� והאגרות  היו בבחינת "דמי כיס" של הממשלה,

  נמוכי� מאוד.

 נגמר של הממשלההכס" ש בשוק העולמי ירדו, הכנסות הממשלה פחתו עדכשמחירי הקפה והקקאו 

   ולא היה לה במה לשל� .

לכ  רבות: האפריקאי� לא כל כ  רצו  סבותה .היו עצומותלהחזקת החברות ההוצאות הכלליות 

היו רחוקי� מלהקפיד על ההנחיות, כפי שנראה לעבוד. ג� כשה� רצו לעבוד במה שהצענו לה�, ה� 

 �שנראתה  ,היו ממוקמי� על אדמהושבכמה דוגמאות בולטות: היו כפרי� שהשקיעו בה� הו� להל

של. רצו שכפרי� אלה ישמשו חמבחינת הפוטנציאל החקלאי שלה, באזור נטובה,  יוצאת מ� הכלל

נתנו לה� הרבה ציוד חקלאי מודרני, כדי  .נמר! ונחוש, שלחו לה� מדרי  שחור צעיר לאחרי�. דוגמא

פעל ה כשעבדו בידי�. בשנה הראשונה הכל תלעומת מה שהי "תקפו!"שיווכחו שרמת החיי� שלה� 

כי עשו בשביל� הכל וה� לא נדרשו לעשות כלו�. בשנה השניה נאמר לה� שעליה� להתחיל  כשורה

ית לכל הפקידי� אז לא עובדי�, יו� לעבוד לבד ואז התברר: שיו� שבת וראשו� זה יו� חופשה כלל
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ברית מילה, או משהו  תהאז ג� כ� לא עבדו. בימי� אחרי� לפעמי� הי ,שלישי הוא יו� חג של האדמה

  הכל הוזנח.וכ   אחר וה� לא עבדו

שביו� שלישי, יו� המנוחה של האדמה לא עובדי� והציוד מובטל. לפעמי�  כ המדרי  התרגז על  

 ,לצאת לשדהורצוי אפשר  ,ודוקא ביו� שלישי מזג האויר בהירכל השבוע גשו�  , ואזהשמי� לא עוזרי�

. הוא דבר בלהט כנגד יו� המנוחה של היה לעבד את האדמהגש� ואי אפשר  היהבימי� אחרי� כי 

  שטויות.  אלהש אכרי�האדמה ואמר ל

בבוקר המחרת, כשהוא התעורר, מצא כלב שחוט בפתח ביתו.  .היתה לו בקתה שבה הוא התגורר בכפר

הוא יצא מהבית, הביא את הוא לא ויתר , שחייו בסכנה א� ימשי  בדרכו.  ,רמז עבהברור שזה  היה 

, כמו שאומרי�, והטרקטוריסט "באוז�"הטרקטוריסט, שהיה אמור לחרוש ביו� שלישי, לקח אותו 

ראה בדר   הטרקטוריסט . כשה� נסעו לשדה, "מנוחת האדמה"ביו�  יצא ע� הציוד לשדה כדי לחרוש

, אלה פסלוני� בדמויות של שדי� )GRI &GRI( , שבאפריקה קוראי� לה� "גרי גרי""תרפי�"את ה

שהטרקטוריסט ראה אות� הוא עזב את הטרקטור מותנע וברח כל עוד נפשו בו. ברגע ורוחות מפחידי�. 

רש באותו יו� כמה שעות והחזיר את הטרקטור למקומו. המדרי  לא התעצל, לקח את הטרקטור וח

למחרת הזמינו את המשטרה כי מצאו את הבחור (המדרי ) שחוט. היה ברור שמכש" הכפר, שש� את 

ית המדרי  ושלחה יבאה, אספה את גוו הגרי גרי, נכנס לקונפליקט ע� אותו מדרי  חדש�. המשטרה

לא היה מקרה חריג הוא  " אחד ולא עשו כלו� . זה אותה לקבורה. סגרו את החקירה, לא האשימו א

   לשלטו� הכוחני והבלתי מתפשר של הגורמי� המסורתיי� בכפרי�. היה סימפטומטי

ונפגעו בכל מיני  חבולי�, אבדו את כושר העבודה ובכל מיני תחומי�, שאנשי� יצא ,היו מקרי� אחרי�

לחפש "קידמה ולבטל או להחליש את  השניסי מל �תנגדותבההכפריי� היו קשוחי�  פגיעות פיסיות, כי

  השפעת המנהיגי� המקומיי� המסורתיי�.

. היו לה� קרקעות פוריי�, עושרביחסית  חיוה�  :יוצא מ� הכלל היההיחסי שמצבו  ,היה כפר אחר 

שלה�  אבל חדשיי� במש  השנה ה� לא עבדו. כי בחדשיי� האלה ה� היו מלי� את הבני� ואת הבנות

שנעשו בתורות, כל פע�  רצופות . אלה היו חדשיי� של חגיגות הוללות ושכרותושל בני הכפרי� השכני�

  . הזעזע באשר לעתיד שלה�השאננות וחוסר האכפתיות  אותי כפר אחר היה מביא את האוכל והשתיה.

שבמקרי�  ,בנותשל לאסור את ברית המילה קשה עוד יותר היה אי אפשר היה לשנות את המנהג הזה, 

שנגרמו  ,היו מתות כתוצאה ממחלות וזיהומי�לא מעט מה�  שוני�.הופכת אות� לנכות במובני� רבי� 

  תנאי� סניטרי� והיגניי�. כלה ללא תנעשו, בשל המילה, שלעתי� היתה ניתוח ממש

 המסורתיי�, העוצרי� כל הנובעות מ� המנהגי�ע� הבעיות הממשלה לא רק שלא ניסתה להתמודד  

שוחד למנהיגי� המקומיי� כדי לקנות שקט. לא הייתה לה לעיתי� אלא שילמה נסיו� של קדמה, 

  ברירה אחרת. אי אפשר לעשות מהפכה חברתית בכח הזרוע.

במדינות שניסו לעשות זאת כמו סקו טורה בגינאה, המדינה יצאה מכ  מוכה וחבולה במידה כזו שעד 

 ובעלתבאוצרות טבע,  ות בעול� עשיראחת הארצות ה יאהיו� היא לא מצליחה להתאושש, למרות שה

ביסאו ובמדינות אחרות. למשל ניגריה,  אהכלכלי רב ומגוו�. כ  היה ג� בגיניחקלאי ו פוטנציאל 

היא היצוא� הרביעי בעול� של נפט, לא מצליחה להתקד�. יש שכבה  & אדירי� שיושבת על אוצרות נפט
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בה חיי� כמעט בתקופת האב�. רבי� ה כולה עדיי� נחשלת וכקורח והמדינמשכילה דקה מאד, עשירה 

  למאות העשרי� והעשרי� ואחת. מש�. כנראה שקשה לקפו! ישירות זה המצבחבל ש

�. הלבני� מימשעמ החיי� היואבל  ש� הכל היה אביב, & עיר מודרנית לא פחות מתלתה אבידג'א� הי

תיאטראות, לא  הגיעוחיי תרבות. לא , כמעט ללא במעגלי� מצומצמי� מסוגרי� בינ� לבי� עצמ�ו חי

ולטע� של  חלק  לרמה התאי� את עצמולראוי, היה עליו  מגיע מישהו היהא�  .לא מרצי�ואמני� 

  האר! היא שלה� ואנחנו באנו לעזור. & ויפגעו ובצדקהיו נעלבי� אחרת ה�  האפריקאי, הקהל 

לעצמ� כספי ציבור בגלוי. זה דבר שקשה  לקחואנשי�  :אחת הבעיות הכי קשות ש� זו השחיתות

אל" דולר ל"עניני� מסורתיי�".  50למשל, כל שנה היו מתקצבי�  ממריד. בחברה שלנו אפילולשאת, 

לארג� לה� חגיגות,  & המלכי� המקומיי� ע�השבטי�,ראשי בדר  כלל ליחסי ציבור ע�  מיועדזה היה 

לרוב  &לתת לה� מגיעי� לפגישה, היה נהוג  שבאי� אליה� או ה� בכל  הזדמנותש,מתנות י�,מופע

זה עלה הרבה כס". לאחר אישור  אבל ,שטויות, דברי הבל לא גדולי�בעיננו ה� נראו פחותות ער , ממש 

כל ש , בעודלחשבונו הפרטי הזהכס" את ה היה בא ומבקש להעביר  הכללי האפריקאי התקציב, המנהל 

  משולמי� מסעיפי� אחרי�.ההוצאות וכל הנסיעות שלו לכפרי� היו 

שלא היה עוד  כלי� כבדי� 30&נשארו לנו קרוב ל ,כשנגמרו העבודות הגדולות שלנו בבנית הסכרי� 

בולדוזרי� ענקיי�, סקריפרי�, מפלסות, שופלדוזרי�, מכבשי�, כלי� שהעלות המקורית  &צור  בה�

יו� שהכס" הגיע, ב" דולר. אל 400&מכרתי אות� בוהוצאתי מכרז  .מליו� $ 10שלה� הייתה אולי 

רק לו תהיה ושהוא פותח  ,הוא אמר להעביר אותו לחשבו� נפרד ותו.א הפקידשאלתי את המנהל איפה ל

שזה נחו! לו בשביל שיקו� המפוני� בכפרי�. העברתי את הכס"  טע�זכות להוציא מש� כס". הוא 

   הורה לי.לחשבו� שהוא 

רשו� מה הבט  : "ע� פתק מהבנקות הראשי של החברה ופיע אצלי מנהל החשבונהחצי שנה,  כעבור

�מוכר לי?" אמרתי אי� לי  אינולחשבו� שו אל" $ , שהגיע 400מה זה הכס" הזה?  !, אני מבקש הסברכא

שאני לא יודע על תנועות כספיות של  ל להיותולא יכ"שו� נגיעה בעני�, זה חשבו� של המנהל. הוא צעק: 

שנותר מבנית הציוד  הוא ממכירת  &אני יכול לשער שמקור הכס"  יודעאני לא שג� אמרתי,  החברה!"

את  חט" מידי . הוא ת ההעברהאמר לי להעביר לחשבו� זה. הנה הנייר ע� הוראהסכרי�, שהמנהל 

החברה ואת המנהל האדמיניסטרטיבי השחור. כול�  יכול של& הכל מזכירהגייס את הל  ל, בזע" הנייר

 ,המנהלאת  תפוש "על ח�"כדי למוקדמת,  הודעהלחדרו של המנהל, בלי  נכנסו ברוח מאד לוחמנית 

 – ע� חיו  מפה לאוז�אחר כחצי שעה שישבו אצלו, כול� יצאו לגנב דה פקטו את הכס". נראה לה� שש

ומגיעי� התחלקו בשלל. כשזה קורה פע� פעמיי� שלוש מתעצבני�. אחרי כ� מפסיקי�  כנראה 

  ?" אי�  לי מענה. : "למי אני עמללשאלה

יותר מאושר  לא יכולתי להרגיש. זאתכלקחת חלק בחגיגה הייתי מוכ� ולא יכולתי  אני לא  זה מציק.

ככה  חונכתי ככה  לה� מה לאכול. בקושי ישגזלו מאנשי� מסכני�, ששנעוד חצי מליו� או מליו� $, ע� 

רכוש על חשבו� פת לח� של הזולת.  אני בנוי, אני לא יכול לשאת את הרעיו� של חיי� מגנבות מצבירת

 אילו זה היה דרוש לי לקיו� ולשרידות יתכ� שהייתי חושב אחרת. זה לא היה המצב וטוב שכ .

ומעסקאות מוצלחות ע�  חו" השנהבצברתי בקניתי מחסכונות ש ,שאני גר בואת הבית  לשימחתי 

חסכונות לא היה לי שו� סכוי � אותאל"$. בלי  207 . הוא עלה בזמנו בשנות השמוני�דירות קודמות
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זו אולי תפישת עול� לא כל כ  מליו�$.  אולילהגיע לבית כזה באותה תקופה. היו� סכו� זה שווה 

  רווחת היו� אבל זו השקפת העול� שלי. 

  

  יו� �חיי היו� 24�2 

          נו.לא כל זמ� שהותנו בחו" השנהב חסכנו כס" בשביל הבית. חיינו, גרנו, טיילנו , נסענו, נהני

, א�. החברה הגדולה ביותר'היה באבידג �חברות ישראליות גדולות שפעלו בחו" השנהב, שבסיס 4היו 

 בעיקר למגורי�,, עסקה בבניההיא  ."סוניטרה", הייתה משותפת לחו" השנהב ולממשלת ישראל

עסקה בעיקר בתשתיות: שהייתה "סולל בונה",  ,לא פחות גדולה ,בהיקפי� גדולי�. חברה שניה

כבישי�, דרכי� ועבודות ציבוריות. ג� לה היו עובדי� רבי�, אבל פחות מאשר לסוניטרה. חברה 

בחו" השנהב  הה מאד פעילתהישהיא שלישית הייתה של פדרמ�, שג� היא עסקה בבניה. הייתה תקופה 

סקו ג� כ� בבניה. ה� . חברה רביעית הייתה של האחי� מאיר שעו ש�את פעילות מהובמש  הזמ� צמצ

ומלו� שני שנקרא מלו�   IVOIRE מלו� איוואר –בנו באבידג'א� מלו� מפואר, אחד היפי� שאני מכיר  

מספר העובדי� הישראלי� אצל�  .ה� בנו ג� שיכוני�ו גול". היו לה� חברות משותפות ע� מקומיי�

 מספרגדולות היו נציגי� לעוד לא היה גדול, אבל היו כמה משפחות ישראליות. חו! מארבע החברות ה

של כלל סחר נציגי�  ג�היו  .חברת בת של בזק &תקשורתלחברת  &למשל למוטורולה ישראליות, חברות

   .אנחנו היינו פרי לנצרי�ג� עצמאי�.  &כמה "פרי לנצרי�"  כ�ו

שהילדי� שלנו ילכו לג�  ,נראה לנו טבעימרו לנו שיש ג� ובית ספר ישראלי� וכשבאנו לחו" השנהב א

ב� שלוש וחדשיי�.  & נטע הייתה בת שנתיי� ושלושה חדשי� ואס" כשהגענו לחו" השנהבישראלי. 

בתחילה הכנסנו את הילדי� לג� הישראלי בסופו של דבר, הקשרי� שחשבנו ליצור ע� המוסדות 

היה אד� אנוכי ולא מנהל סוניטרה, שהישראלי�, בעיקר ע� ג� הילדי� של סוניטרה, היו מאכזבי�. 

נעי�, בלשו� המעטה, רצה להרגיש אדנות על כל הישראלי� בחו" השנהב. כמוב� שרבי�, ואנחנו 

ביניה�, לא היו מוכני� לקבל זאת, ראשית משו� שהוא היה, כאמר, אד� לא נעי�, שנית מכיו� שלא 

ו� מלא, יקר מאד, כי הייתה לזה שו� סיבה והצדקה ושלישית, א� יש ג� ישראלי ואנחנו משלמי� תשל

  הוא לא היה מסובסד, לא ראינו הצדקה שזה יהיה אמצעי לסחוט את האנשי�. 

את כל הילדי� הישראלי� שלא היו של עובדי סוניטרה או סולל החוצה ,לאט לאט דחק מנהל סוניטרה  

שלא חסר בונה, למרות שזה היה לרעת החברה, כי ההוצאות של הג� היו קבועות והיו מעט ילדי�,  כ  

בקש מאתנו להוציא את הילדי�, כי אנחנו לא שייכי�  מנהל סוניטרהמקו� לאחרי�. כעבור שנה 

שאנשי� יבואו  אולי ציפההוא  .כעבור מספר חדשי� הוצאנו את שני הילדי� לסולל בונה או סוניטרה.

לי א חברתי. לא היה להתחנ� בפניו, שיהיו עושי דברו. לי לא היה אתו שו� קשר לא אישי, לא עניני וג� ל

אתו שו� דבר משות". הוא היה מסתובב בחו" השנהב ע� מרצדס. למה צרי  להסתובב ע� מרצדס? 

למעט הכנסות לא משומשת, למרות שהרווחתי יותר ממנו,  4אני נסעתי בניס� קטנה ונעמי נסעה ברנו 

גיעו ידיעות על כשרות בלשו� המעטה שהיו לחלק מהבכירי� הישראלי� ש�. היו רינוני� וג� ה

שהיו "מאפיות" פנימיות שגנבו  שלמוני� ששולמו על ידי זרי� לבכירי� בחברות הישראליות ש� וג�

  .וחזק את החלטתי להמנע מכל קשר את�ציער אותי מאוד  מהחברות הישראליות. זה 
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נטע ת. לבז'א� מרמוז בכיתות נפרדו צרפתיבג� רשמנו את שני הילדי�  ,ע� הפתח שנת הלימודי� השניה

. לאס" היתה גננת צרפתיה, יוצאת מהכלל חלפה במש  השנהוהייתה גננת גרועה, שהייתה בהריו� וה

מאדא� פאקו. כעבור שנתיי� רשמנו את נטע לבית ספר ליד הבית. המורה שלה  ובעלת הופעה מרשימה,

 לפיה ,סכולההייתה מחנכת לפי הא היתה ישראלית ממוצא מרוקאי, שבעלה עבד ש�  בסולל בונה. היא

ברירה. לה . נטע ממש לא אהבה אותה אבל לא הייתה לכ� כנראה היא עצמה למדה, ארבעי� שנה קוד�

  .אס" מאד אהב אותה. 'ב&ו' המשי  באותו ג� ע� אותה גננת שג� המשיכה איתו בכתות אאס" 

 אד�ראיתי  .מהעבודה הביתה, הרגשתי פתאו� שמישהו נת� לי מכה באוטו מאחורבדר  באחד הימי�, 

אמר על הכביש ע� האפניי�. הלכתי לראות מה קרה ושאלתי מיהו וא� קרה לו משהו. הוא  "נמרח"ש

פאקו פטריק. שאלתי א� הוא מכיר את מדא� פאקו, הסתבר שהוא בעלה של הגננת  מסיה, שמולי את 

  שתו.לחיצות ידי� ובדרישת שלו� לאשל אס". התחיל ויכוח: "אני אש�, אתה אש�", שנגמר ב

�, היינו באיהייתה לנו בקתה על שפת האוקינוס וש� היינו מבלי� כל יו� ראשו�. בשבת, א� היינו 

לבד, אז זה לא היה כל כ  נוח. החו" מאד ציורי, ע� דקלי קוקוס, שמגיעי� כמעט עד קו המי� וחול 

כשהכל נראה  בהיר וגס, שלא נדבק. ג� האוקיאנוס יפה, אבל הוא הפכפ , לא כמו הי� התיכו�: ג�

אס" שפע�  קרהשקט, יכל לבוא פתאו� גל ממעמקי� ולסחו" את מה או מי שעל החו" ולהטביע אותו. 

ואני רצנו על החו" כדי לעשות ספורט . אס" ר! אפילו גבוה ממני ופתאו� בא גל ומש  אותו לי� ואני 

עשה אתו. הוא היה אז לא ידע מה נו "לאבד את הצפו�"ישר קפצתי ומשיתי אותו כי הוא התחיל כבר 

  סה"כ ב� ארבע או משהו כזה.ב

נעמי הלכה ללמוד באוניברסיטה. היא למדה בהתחלה צרפתית ואח"כ למדה ספרות צרפתית ובעיקר 

היה  ספרות אפריקאית. זה שעמ� אותה, בבית היא לא עבדה, כי היה לנו בוי ושומר, והתפקיד שלה ש�

אות, לעשות ספורט וחיי חברה ע� הנשי�, זה מה שהיה, רק להנות מהחיי�, לעשות קניות ולתת הור

  הגברי�  כול� עבדו.

רני נשאר באר!. הוא  קושי שהעיק:נעמי החליטה שהיא חוזרת לאר! סופית. היה לנו  1980באוגוסט 

ס לצבא ולא היה ראוי ויגכבר מאמנ� גר אצל ההורי� של נעמי, טובה ויחזקאל, בקרית היובל אבל היה 

הוא בא פעמיי� לבקר אותנו ואנחנו באנו לאר! . ואנחנו נשאר באפריקהבמש  כל השרות שיהיה חייל 

, כי הרגשתי שאי� לי ג� אני התכוונתי לחזורוכל שנה, אבל זה לא אותו הדבר. החלטנו לחזור בפעמיי� 

בו את כ. שבועיי� לאחר שנעמי חזרה, קרו כמה דברי� שעיותר מה לתרו� לא לעצמי ולא לאפריקאי�

  .ובי ארצהש

משבר הנפט השני שנגר� בשל מלחמת אירא� עיראק  עקב, המערבי שפגע בעול� ,פר! משבר כלכלי קשה

יצוא כליל , אלא חששו שבגלל המלחמה יפסק OPEC. בעקבות זה הנפט לא רק שהתיקר ביזמת 1980ב

למשבר הנ"ל נלוותה ירידה דרמטית  הנפט מאירא� ועיראק, שהיו מיצואניות הנפט הגדולות בעול�.

כתוצאה ממצב  במחירי הקפה והקקאו, שכאמור היו המקור הבלעדי כמעט של מט"ח עבור חו" השנהב.

גזלו ממנו הרבה כס". כשמפרקי� חברה, שזה, הופואט בואני  החליט לפרק את החברות לפתוח אזורי, 

ואני נשארתי מנהל בפועל, כי פריקאי הא את המנהל מידית  דבר ראשו� מפטרי� את ההנהלה. פטרו

רואה  הייתי אחראי לכל: לכספי�, לתכנו�, לעבודות, וחו! ממני א" אחד לא ידע ולא הכיר. שלחו אלי 

הוא אמר לי: "החוזה של  אמור להסתיי� עכשיו". אמרתי לו:  ., כדי לפרק את החברה  חשבו� צרפתי
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אני לא אשאר לבד". הוא אמר: "זה לא בא בחשבו�,  "אני אקל עלי , אני ק� והול , אשתי כבר באר!,

  אתה 'יושב' על הכל, אני לא יודע כלו�, אי  תשאיר אותי לבד לפרק חברה כל כ  גדולה?" 

הוא היה עדיי� מנהל בפועל, כי אני רוצה לחזור  רשמית למנהל המפוטר שית� לי מכתב שחרור כי פניתי

הגעתי  ".החוזה שלי נגמר" :אמרתי  "פלת על הראש?אתה נ" ענה לי:הביתה לאשה ולילדי�. הוא 

אתה לא זז עד שלא יפטרו אות , " :בחודש דצמבר והחוזה חודש בער  בספטמבר כל שנה. הוא אמר

 ,�. זה הרבה והטבות מקובלות וזכויות מזכויות שונותעכשיו כשהחברה בפרוק מגיעי� ל  פצויי פטורי

" היות וג� המפרק לא מוכ� לסייע  :. אמרתי"ג� לאחרי�זה יכל להוות תקדי�  תצא מיד,א�  ,כס"

. הוא אמר אי� בעיה, "מוכ� להשאר עוד כמה חדשי� בתנאי שזה לא ימש  יותר מדי בידי לפרוש, אהיה

� לי ביד שיק על סכו� ת. הוא הל , התעני�, וכעבור חודש הוא נ"אני עוד אספיק לכתוב ל  את השיק

אתה בטוח שזה "שאלתי: . . אני מסתכל ולא מאמי�ות עבודהשנארבע וחצי  עבור$ 47,000עתק, 

אדוני, זה של  אתה יכל לתת למי שאתה רוצה "לי:  ענההוא  "שזה אחרי מס וכל הנכויי�? ,הסכו�

ני בדצמבר א 31&ב": וסכמתי ע� כל הנוגעי� בדבר. לקחתי את השיק, הפקדתי בבנק "אבל זה של 

  . את הסכו� אשרמג� מכתב ש קבלתי. "מסיי�

והמשפחה של  באר!, תתקשר  רשמי עכשיו שקבלת מכתב פטורי�": חזר ופנה אלי המפרק הצרפתי

שתגור במלו� איוואר,  ,(המפרק הצרפתי) CLAVRIEי מר מכא� לאשת  ותמסור לה את ההצעה של

הביתה  זוג כרטיסי נסיעהתקבל  חדשי�  3. כל אחרי מס $ ליו� עבודה800קבל תתאכל ש� על חשבוני, 

באותו נתי . קבלתי הל� מההצעה. טלפ"את הפירוק של החברהיחד ותשאר עוד שנה כדי שנוכל לסיי� 

מעמד לנעמי התשובה שלה הייתה: "אתה יכל להשאר כמה שאתה רוצה אבל שלח את הגט מיד. לא רק 

רי על שאני לא חוזרת אני ג� לא רוצה שתשאר ש� בעד שו� הו� שבעול�". אמרתי: "נעמי את תצטע

 4עד  3&, בקושי גמרנו את החודש ואני עבדתי בעניי� מרודי�זה, כי לפני שנסענו לאפריקה היינו ממש 

פעמיי� עד  לימדתייומיי� בשבוע,  -במכו� לפריו� עבודה לימדתיעל, & מקומות בו זמנית. עבדתי באל

ג� ו, )מורה מ� החו! מרצה מ� המני� בחוג לכלכלה בתור(כאביב &שלוש פעמי� בשבוע באוניברסיטת תל

ה לי אז יכולת  לקרוא מהר תהיבכל מיני עבודות מזדמנות, כי לא היה לנו ממה להתקיי�. עבדתי 

כול� היו מרוצי�. במכו� לפריו� עבודה לא וט מהר, עשיתי את הדברי� לשביעות רצו� המעבידי� וולקל

. "כמו  נסכי� להתפטרות  תביא לנו מישהו"א� כשהתפטרתי, אמרו לי:  ,היו מוכני� לוותר עלי

מה, " :שני�. כשהודעתי שאני עוזב, אמרו 6באוניברסיטה קבלו משוב חיובי מהסטודנטי�. ש� לימדתי 

כי נוס" לכל העבודות  "נפלת על הראש, אתה הרי עושה דוקטורט, ע� סיומו תוכל לקבל משרה קבועה

  עשיתי אז ג� דוקטורט. 

סופית ואשתדל להביא עובד ראוי שמכיר  לדצמבר אני עוזב 31&שב נעמי, הודעתישל התשובה   לאור

לנסוע לאור הסכמתי להשאר עוד כשלושה חודשי� בקשתי  היטב את החברה ויוכל לסייע בפרוק.

. המפרק הסכי� וייפה את כוחי ולחפש עבודה באר! הביתה לשבועיי� שלושה לעזור לנעמי להסתדר

  להביא לו את האיש המתאי�.

לראיו� דחו"  הזמי� אותי אליו ,מנכ"ל אל עלנתמנה זה מכבר כש ,מוטי הוד AVBפרוק הכשנה לפני  

הוא הציע לי לחזור . באר!, שכ� פורמאלית הייתי  עדיי� בסטאטוס של עובד החברה בחופשה ללא שכר

 אל בגלל &לו שהלכתי בזמנו מאל ע� קידו�. הוא לא ידע על ההתנגדות  העקרונית של הועדי�. הסברתי

 אלא שלפיעל שהייתה ג� מענינת, & בעיות שלא אפשרו לי שו� קידו�. אהבתי את העבודה באלות� א
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. היו לנו וזה אינו מבשר לי טובות ישתנהנראה ש דבר לא השתנה וג� לא ,מבחינת הוועדי� התרשמותי,

  את המצב. בפגישה האחרונה הוא עצמו הגיע למסקנה שלא יוכל לשנות  .שלוש פגישות

&אלמנכ"ל  הלכתי להפגש ע�  .החזרה של נעמי והילדי� לארג� את, באנו לחופשת מולדת, 1980&קי! ב

 ל היה אז יצחק שנדר, האבא של ער� שנדר, פרקליט המדינה"שביתה. המנכעוד יצאה מזה עתה על, ש

כל שנה אני מארי  את החופשה ללא שאלתי אותו מה את� מיעדי� לי? ו. היינו מאד מיודדי� לשעבר

  !.ברח–אני ממלי! ל   , שמע מהלמרות שאני מנכ"ל החברה הוא אמר לי: אנחנו חברי� טובי�, .שכר

ל  למצוא מקו� אחר. היו� נשאר עדיי� מעט כס" בקופת התגמולי� של . אני לא יודע א�  אני מציע

פשטה את הרגל, אבל א� תל  מרצו� אולי אוכל לסדר ל  משהו. למעשה כבר  תקבל אות� כי החברה 

),  אני לא יכל לצפות ליותר מדי 1976עד  1971על (מ&של עבודה באלמלאות דעתי שאחרי חמש שני� י

קופת פיצויי�,  , כולל יש� אל" שקל 16בסה"כ  . קבלתי אשמח לקבל: מה שתת� עניתי .פצויי�

נפגשתי ע� כמה  .באר!שקבלתי א" לא הצעת עבודה אחת תגמולי�, כולל הכל. חזרתי לחו" השנהב בלי 

כשחזרתי באוקטובר לשבועיי� שלושה,  .בריקו על חשבונישא� ישמעו על משהו, שי ,תיבקשחברי� ו

: ענה, אבי חפ!, שעבד אז בבנק לאומי, ושאלתי א� הוא התעני� בשבילי. הוא יפגשתי את חבר

אתה מעוני�  מחפשי� אות  בנרות. יפת רצה לראיי� אות . אני המלצתי עלי  והוא רוצה לדעת א�"

לומר ל  את האמת, עוד לא קלטנו אד� " :. הבאתי ליפת קורות חיי�, הוא הסתכל ואמר"לעבוד בבנק

לי  "אמור –. "על&יש לי כבר נסיו� ע� אל: ". אמרתי"ברמה של  בבנק,  יהיו לנו הרבה צרות ע� הועדי�

ולהתחיל לתכנ� את העבודה  מתי אתה בא, אני צרי  אות  פה. אנחנו רוצי� להקי� יחידת תכנו� בבנק

על, זה בדיוק &בצורה מסודרת, אתה איש תכנו�, עסקת בתכנו� באפריקה וג� במשרד התחבורה ובאל

  ".אי� בעיה, את זה אני יודע לעשות" :. אמרתי"מה שאנחנו צריכי�

  

  החזרה מחו+ השנהב והעבודה בבל"ל .25

אפילו לא בקשתי מה� בכתב את התנאי� ותמי� עדיי� בנק. הייתי והתקבלתי ב 31.12.80&חזרתי ב

של ועד העובדי� על  "מחול שדי�"חודש לאחר שהגעתי לבנק, התחיל  ש�. אותי  לוטשבה� הבטיחו לק

 .�"הצנחה" של בכירי�. והתחיל ספור, שבסופו יפת ויתר ואמר שיקבל אותי קוד� כל לשנה נסיו

�. הייתי אמור לקבל דרגה אחת לתינקב כשהתקבשאחריה אקבל את הדרגה ש ,הסכמתי לשנת נסיו

הייתי אמור לקבל דרגת עוזר  כלומר ,פחות ממה שהייתה לקודמי בתפקיד, דוד כוכב: הוא היה סמנכ"ל

ומהעובדי� שמצאתי את� מהר שפה משותפת והתפתחו יחסי  הייתי מרוצה מהעבודה .בכיר למנכ"ל

  .רעות

, דבר שהקשה מאד על ישחקלצפות מה ישאר ומה היה באר! החלה אינפלציה דוהרת שבה איש לא יכל  

כל  .למסוי בתנאי אינפלציה במיוחד לבנקי�, בשל העדר חוקתכנו� מדיניות הבנק. נוצרה בעיה קשה 

מבחינת האוצר, לרווח חייב במס מלא. למשל, א� ערכו של דולר, שהיה  אז רווח שנוצר על הנייר, נחשב

יב במס מלא. וחו הוגדר רווח לציה בלבד לחמישה, כל ההפרששווה שלושה שקל ישני�, עלה בגלל האינפ

  מהפסדי�. ג�  כי למעשה לקחו מסי�  ,שהממשלה נגסה בער  הראלי של רכוש הבנק כ 

 �מניות  הנפקת יעל יד ,גרוע של הגדלה מתמדת של ההו� העצמיהבלית ברירה, הבנקי� נקטו  בפתרו

לשמר את ערכ� הריאלי  אות� "דח ,ר מבוקשצלמוהפיכת המניות הבנקאיות התנאי ל לציבור.שלה� 
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מהצבור כס"  הזרימה לבנקי�מניות כל הנפקה של  ".ויסות המניות"– על ידי ויסות מחיר� בבורסה

ככל שהאינפלציה גברה מצב הבנקי� החמיר, כי בפועל האוצר רוק� את  לעבוד. המשיכו"חדש" אתו 

  רו� ללא נזק חמור לציבור, שגדל והל .הבנקי�,  נמצאו כבר במעגל קסמי� שלא נית� לפת

כל פע� הייתי מופיע בפניה� ב .ע� כל הנהלת הבנקהדוקי� היו לי קשרי� אופי עבודתי בתכנו�,  בשל

שהבנק משל� מסי� על הפסדי�, דבר שלא מתקבל על הדעת  ואמרתי כתבתיכמוכיח בשער. 

ו� או זהיה מתפקידי לילא זה  .הבנק, היו שתי הנפקות של 1982. ב, מנכסיוושמרוקני� את הבנק 

להתנגד לאיזו שהיא פעולה  שאגפי הבנק יזמו או עשו . תפקידי היה להראות מה תהיינה ההשלכות 

 שההנפקות לנתח ולהבהיר את ההתפתחויות העתידיות. סברתי &העתידיות של צעדי� אלו ואחרי�

כס" מהצבור כדי לשל� למס  לוקחי� מסתירות את הקשיי� האמיתיי� שהבנק עומד בפניה�, כי

  .הכנסה 

אחוז  20או  10חזרה די שהוא יזרוק לשוק  מאס בהחזקה מסיבית של המניות?מה יקרה א� הציבור י

היא מהמניות? אמרו שבמקרה כזה, הבנק יקנה חזרה את המניות שהוא הנפיק. אמרתי שהמשמעות 

ואות כדי וו כס" מחו"ל: יקחו הלשהבנק יצטר  להוציא כס" החוצה והמצב רק יחמיר. אמרו שיביא

יהיה  כ לעשות את הוויסות, וכשהמצב יתיצב יוכלו למכור את המניות חזרה לצבור במחיר יותר גבוה ו

  לא שוכנעתי, נשארתי מלא חרדה, א  ללא יכולת השפעה ממשית. אפשר להחזיר את ההלואות.

על הדופק והייתי במובני�  , כ  שישבתי ע� אצבעשהוכ� לפי הנחיות שלי מכול� חומר אספתי 

אישי  ויוע! של הבנק  אצל דוד קליי�, שהיה היוע! הכלכלימתיצב הייתי  שבוע. כל נביא זע�מסוימי� 

והייתי אומר לה�: "רבותי, הבנק מתיבש, , שהיה ראש לשכתו של יו"ר הבנק זלמ� סגל אצלשל יפת, ו

. דברתי על תכנית הבנק 1983" מר! כ  לא נית� להמשי ". השיא היה בישיבת הנהלה שהייתה בסו

מיליארד) בתור  2.8מיליו� שקל יש� (כלומר  2800: אמרתי שהבנק שיל� נקודות 3 העליתי ובסו" 

מיסי� לאוצר, כשהבנק נמצא בהפסדי� כבדי�. יפת הפסיק אותי ופנה לסמנכ"ל הכספי�: 

רציני בדר  כלל, זה נכו� מה  חסו� אד�" :לו ענה. הוא "בוקסבאו�, תגיד, זה נכו� מה שחסו� אומר"

שהוא אומר. יש חוק במדינת ישראל שמכל האג"ח הממשלתיות, האוצר מנכה מתשלומי הרבית מס 

במקור בלי להתחשב א� יש או אי� רווח. מאחר שיש לנו הרבה מאד תכניות חסכו� וקופות גמל, 

ת המסי� האלה מתשלומי אג"ח מיועדות של הממשלה. אני חושב שלאחרונה אנחנו שילמנו אב מכוסות

הוא ענה לו שזה החוק. יפת התרגז על  .. יפת אמר: "זה לא יכל להיות"על אות� אג"ח" הרבית

  בוקסבאו�: "למה לא אמרת לי?" והוא ענה: "זה כל הזמ� ככה, זה לא חדש".

כס" "כבד", (ז.א.  שקל יש� שלמליו�  800&המשפט השני שאמרתי היה, שבבנק נשאר בסה"כ פחות מ

שקלי� "קטני�" ע�  אלהשל היו�  ש"ח כס" נזיל בקופה, שהבנק יכל לתמר� אתו). זה לא מליוני

בסדר גודל של קבוצה בנקאית  מליו� $ של היו�,. בשביל  100&פחות מאינפלציה דוהרת. זה היה שווה 

בנק בסדר גודל שלנו לא יכל לחיות ע� זה בנסיבות האלה.  צב של ענק על כרעי תרנגולת.מ ול זה"בל

  . הוא  הרבה מיליארדי�הסכו� שהיה צרי  להיות 

 10%בור יזרוק חזרה לבנק הדבר השלישי שאמרתי, שבמציאות הזאת, אני לא יודע מה יקרה א� הצי

". אמרתי לו . יפת התפר! עלי בחמת זע� ואמר: "מר חסו�, לא בקשתי ממ  להתיחס למניותמהמניות

ה. הוא צעק עלי שאפסיק מיד לדבר בנושא ואיי� להוציא יקרלחשוב קדימה, ולראות מה  חייבי�ש



 153

אותי מהדיו�.  אמרתי לו: "מר יפת, לחשוב לא הזיק לא" אחד". כול� קפצו עלי ואמרו: "מר חסו�, די, 

  ".!די

זה מה שקרה כעבור חצי שנה.   .הבנק עמד בפני פשיטת רגלהייתי משוכנע שכי  סיכנתי את עבודתי בבנק

את המניות מהתיקי�  מכוראי� אמצעי� להמשי  בוויסות, התחילו ל י�כשלציבור נודע שלבנק

 עדיפות על המניות הבנקאיות היו  עד אז. כל אחד רצה להשאר ע� כס"  מזומ� ולא ע� מניות. הפרטיי�

. כי הבנק קנה כל פע� במחיר יותר להוטפס מעועלו במחיר שהל  אג"ח ממשלתי צמוד. ה� כל הזמ� עלו 

  המניה.  הריאלי שלכדי לשמור על הער   ,גבוה

, שועדת בייסקי לא ידעה עלי שו� דבר, למרות שהייתי ש� אחד מה"טרבל מקרס" הכי המזל שלי

 �  שהמצב לא יכל להמש . הזהרתיקשי�, וכל הזמ

"אתה באמת חושב שנושא הויסות יכל  באתי לאחראי על ני"ע שלנו, נחו�, אד� נבו� ואחראי, ואמרתי:

לי: "אתה לא יודע כמה אתה צודק. המצב הזה משול למי שרוכב על נמר: להמשי   ענהלהמש ?" הוא 

� לא להתעסק ע� זה". המסוכ� אבל להפסיק עוד יותר מסוכ�. אי� לי תשובה בשביל . בזמנו הצעתי ל

  ועדת בייסקי.פני ב הופיעג� הוא לא 

 החומרשופט שלא הבי� את בראשה  מינותה כדי לחקור את נושא ויסות המניות. אבל מונבייסקי  תועד

לא היה  המשברש למרות ,העניש את הבנקאי� היה לחפש שעירי� לעזאזל והוא מה שהוא עשה,

גליה לשר האוצר ארידור, לבאשמת�. את העונש צרי  היה לתת לא לבנקאי� אלא לרשויות, ובעיקר 

המפקחת על הבנקי�, למנדלבאו�, שהיה הנגיד באותה תקופה, על העדר מסוי בתנאי  , שהיתה מאור

 �. ה, ולחיפוש שעירי� לעזאזלאת הועדה לכיווני� לא נכוני� הסיטאינפלציה. אבל השופט שמינו 

כדי להציל את  כי זה מה שיכלו לעשות שבודאי נקטו בצעד מסוכ� ולא ראוי, ,האשימו רק את הבנקאי�

  ,הש.ג ", עלליל הגלשני�בשל " לעונש שהטילו דומהזה (בלתי אפשרי, שהרשויות יצרו. המצב הבנקי� ב

 , א  היתה שרשרת של כשלי�, שהיו באחריות בכירי� ממנושבודאי היתה לו אחריות בשל התרשלותו

ש� . היו שהיה שר הביטחו�, הטילה את כל האשמה על שרו�ש ,ועדת קהא�ועני� סברה ושתילה לאו ,

כל פע� שלוקחי� ועדה באבל האשמה העיקרית הייתה של הפלנגות.  ,ויות של מדינת ישראלטע

מאכזבי�.  ששופטי�הנסיו� מוכיח פע� אחר פע�, אני מתמלא חרדה, כי  ,ומעמידי� בראשה שופט

כ  ג�  .(לצערי מועט מדי) של צדיקי� מועטהגעתי כבר למצב של חוסר אמו� בשופטי�, למעט מספר 

, פע� לא הוכחה כונה פלילית& אולמרט שבזה אחר זה שחררו אותו  ב"זיכויי�" תמוהי� משפטיו של

בעוד שאד�  אחר, שלא במעמדו האומנ� ?–פע� אחרת הכס" של המעטפות לא היה לצרכיו האישיי� 

היה מזמ� יוצא חייב בדי� . נראה שהשופטי� השאירו את השכל הישר בכספת ומכניסי� עניני� בלתי 

שפיטי�  למערכת השפיטה .ה� ממשיכי� לסרס את צה"ל כ  שחיל נזקק  כיו� לעור  די� צמוד 

  תולי  את המדינה.  "יזציההמשפט"לא� י� יודענראה לי שג� ה� אינ� במהל  פעילותו המבצעית.  

התמרו� הבנק יכולת ל פשיטת הרגל של שי במצב כ ,נדחק הצידה משבר המניות, נושא התכנו� אחר ל

הדברי� שנעשו כוונו בעיקר לסתימת פרצות ולתיקו� ליקויי�. החלה שורה ארוכה של ו פחתה,שלו 

הביקורת הציבורית על בות בעק :שבחלק� הגדול היו בבחינת עזרה ראשונה לשיקו� הבנק ,עבודות

איינהור� התמנה למנהל הבנק. אחרי פרסו�  .נאל! לעזוב  הנהלות הבנקי�, במיוחד על יפת, הוא 

 �לדעתי היה גור� שלילי בבנק לאומי, ש ,הביאו את בינו צדיק סולק.מסקנות ועדת בייסקי ג� איינהור

  .פי אינטואיציותשפועל על  אד�הוא  ששררו ביננו. מצויני� היחסי� ללא קשר ל
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. לדוגמא: כשהוא היה מנכ"ל עצמו  טובתאינני בטוח א� במהל  היותו בבנק הוא נמנע  מלחשוב על  

 תמורת ,בנק לאומי, הוא דאג שבנק לאומי ית� ערבות לליברמ� (היהודי האוסטרלי שקנה את חב. פז)

ידע , כשני $ לצור  רכישת פזמליו יותר מעשרה הוא נת� לו ערבות של  יחסית: "צנוע"בטוחה של סכו� 

עמלה  הא� שולמה לו רכישה.במועד הלשל�  נדרש ליברמ� שבחברת פז יש יותר מזומני� ממה ש

הוא נעשה  הבטחה לשיתו" פעולה עתידי? מוזר שאחרי התפטרותו מהבנקמליברמ� כלשהי או קבל 

היותר רחוק היוותה בשבילו בעתיד מניות בפז וו נת� לאולי ג� ליברמ� בישראל, שעסקי  הנאמ� של 

הכס" שהרויח אפשר לו לקנות את הבנק הבינלאומי . מיליארדרליהפ  אולי ל קרש קפיצה לעושר רב,

   .מהאחי� ספרא

אבל בישראל ובארה"ב . הוא עשה הרבה נזקי� לבנק לאומי הוא הגיע  לבנק לאומי  מהבנק הבינלאומי

   מכלי ראשו�.דעי� את זה אנשי הנהלת בנק לאומי שעבדו בתקופתו יו

עוד טר� מנוי ועדת בייסקי, ביו� משבר המניות בדיוק, נאלצתי לעבור דירה מהגבעה הצרפתית 

, איש לא ידע 6.10.83  &, יו� חמישי, המראש ע� החברה הקבלנית היו� שנקבע היה  למבשרת ציו�. זה

בעקבותיה כשנסענו שהיו  אנחנו שמענו על סגירת הבורסה ועל ההסתבכויותאת שעתיד לקרות.  ,מוב�כ

במשאית שהובילה את הציוד שלנו למבשרת. לא הייתי מופתע כי כל הזמ� חשתי וחששתי שזה מה 

  שעומד להתרחש, א� כי לא בהיק" שהיה. 

היה משבר בעל והמזרחי  הבנקי� הגדולי�: הפועלי�, לאומי דיסקונט  ארבעתכל משבר שנגע ל 

באותו זמ�, הסכנה של התמוטטות  שררהש הדוהרתלציה בהתחשב באינפ .השלכות לאומיות קשות

  הייתה ממשית. של ישראל כלכלית 

ל והודעתי לה� שאני עומד בכל רגע לרשות�, למרות שאני "באותו ערב יצרתי קשר ע� הנהלת בל

בעיצומה של העברת הדירה ומצבי קשה. אמרו שממילא א" אחד לא יכל לעשות שו� דבר בנדו� וביו� 

שיבת חירו� לראות אי  ממשיכי�. ההרגשה הכללית הייתה שלא יהיה מוצא פשוט א' תתקי� י

כדי למנוע התמוטטות המערכת ,משבר כי ג� הממשלה וג� הבנקי� היו נטולי אמצעי� לחלוטי� מה

הפיננסית של ישראל. לא היה מט"ח, לא היו שקלי� והיה צרי  לחשוב על מהלכי� יצירתיי� כדי 

כלית של המשק. בנק לאומי היה השחק� המרכזי בעני�, כי עמדו לרשותו לאפשר את הפעילות הכל

של מקבלי הפצויי� מגרמניה, במרקי� גרמניי�  אמצעי� רבי� שאיש לא נגע בה�. היו אלה הפקדונות 

סניפי� וחברות בנות בינלאומית של עמדה לרשותו רשת בנוס"  .שהגיעו לכמה מליארדי� של מרקי�

סדרה של צעדי� מתוחכמי� של  ,אכ�ור נגע בה� פחות והיו פחות בסכנה. בחו"ל, שכביכול, המשב

של הכנסת וועדת הכלכלה פעילות ועדת הכספי� והנהלת הבנק, שיכלה לתמו  בממשלה מצד אחד 

להרגיע את  במטרהבפרק זמ� קצר, הפיננסי ממשלה מצד שני, אפשרו את עצירת הדימו� ב לתמיכה

  של מערכת הבנקאות.רשמית של פשיטת רגל  ,הגדולה בהרבה ,השווקי� ולמנוע את הסכנה

דה שנעשה באותה תקופה היה הפסקת המסחר במניות הבנקי� בדר  של הלאמה ביותר, חשוב ההצעד  

וה חובה מהציבור, כדי לממ� חלקית את והבנקי� ע"י הממשלה. בד בבד הוחלט על מל פקטו של

  לממשלה להתארג� לתכנית יותר מסודרת.וג� כדי לאפשר של הממשלה הפעילות השוטפת 

 ,�, האיש שהיה אמור לראות הוחל" שבו ארידורבעקבות משבר זה התרחשו תו  זמ� קצר חלופי שלטו

 ולא פעל, הוקמה ממשלת ליכוד לאומי ,את הנולד ולא ראה ויכל היה למנוע את האסו� שכמעט התרחש
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שבמסגרתה ההסתדרות הממשלה והמעסיקי� חברו והוכנה במהירות תכנית להצלת המשק הישראלי, 

  יחד להצלת המשק.

הסקטור ההסתדרותי: מפעלי חברת העובדי� ,  מרביתשל פשיטת רגל של  מהל  זה הצליח במחיר כבד 

של המגזר פשיטת הרגל  שלב שני, כ . בהמש שהיו בקשיי� איומי�  ,סולל בונה וכור ומפעלי� אחרי�

ברביות  ד בפני שוקת שבורה, כי הוא לווה כספי� בסכומי� גדולי� החקלאי הישראלי. מגזר זה עמ

. "רצחניות"רביות  שתצדיק את אות� שחלק� הושקע בפרויקטי� חסרי סכוי לתשואה גבוהות במיוחד, 

אותו משבר שנמש  למעשה עד ראשית  שלב ,תכווצותולהלמיתו�  ,בו זמנית ,המשק נכנסכתוצאה מכ  

ת הנועזת והתקיפה של כל הגורמי�: הממשלה, ההסתדרות וארגוני .  אלמלא התכני90& שנות ה

חיי� של כול�, שאפשר שתו" הדוגמה לרצו�  זו היתהיתכ� שאי אפשר היה לצאת למרחב.  ,המעסיקי�

החלה התאוששות של המשק, אומנ�  כתוצאה מכ ,  חשבונות  כיתתיי�.פעולה להשגת המטרה ללא 

העדר הפרטת המשק ההסתדרותי ו .כלכליי� הולכי� וגדלי�היווצרות פערי� ל לצערי הביאהש

אחיזתה לצמצ� את  , שהכרחיהובילו למסקנהאמצעי� של הממשלה לתמיכה במשק הממשלתי, 

ג� על מנת להעמיד לרשותה   ממשלתיותולצור  בהפרטת אות� חברות   במפעלי� הממשלתיי�.

  אמצעי� להרחבת השקעותיה בקידו� המשק והתשתיות. 

א� רוצי� לאפשר התפתחות של המשק ש והיה ברורהתשתיות היה בכי רע בכל התחומי� מצב  

הבעלות על מבהקד�  להשתחרר יש צור  בהשקעות עתק בתחו�. הממשלה ראתה צור   ,הישראלי

כדי להציל אות�. התוצאות לא אחרו לבוא.  מה שהשקיעה חזיר לעצמה אתהסקטור הבנקאי כדי לה

ישראל פעלו בחכמה ובזהירות ושינו כיוו�, מהבחינה הזו, בהשוואה לשנות אפשר לומר שכל ממשלות 

בעיה  יצרו, אבל אינטנסיבית אלה החזירו את המשק לפעילות כלכלית שינויי�הששי� והשבעי�. 

  ואפילו החמירה. של פערי� חברתיי� גדלי� והולכי� שלא נפתרה עד היו�, ,חברתית

  

  היציאה לצרפת  .26

מנוי כאמור,  ,אחד הצעדי� הראשוני� היהוהבנק נכנס לתקופה של התכווצות דרמתית  לאחר המשבר

הייתה, צמצו� מספר הסניפי� של  של הועדה בה השתתפתי. מטרתה הראשונה ועדה לחסכו� בהוצאות,

 ,מועמדי� לגמלאותוכ�  בצמצו� מספר העובדי� הארעיי� והזמניי�הבנק ופטורי יעול, שיתחילו 

 �  מעבר ליותר פעולות ממוכנות ואמצעי חסכו� אחרי�.  &בהמש   .ת עובדי� חדשי�אי קבלוכמוב

  

, פתח לעצמאות, שלי  עתידיתמקצועית  היציאה לצרפת הייתה, במוב� מסוי�, פתח להתפתחות 

, מה שית� לי הוראות ממונה שהתבטאה באפשרות לנהל בנק ע� חמישה סניפי�, כאשר אי� מעלי

 של ממש. זה היה ג� אתגרבשבילי תאפשר לי חופש פעולה ניכר במדינה זרה. י לעשות ומה לא לעשות .

למרות נסיוני בבנקאות, לא עסקתי א" פע� בבנקאות מעשית של יו� יו� אלא רק בפילוסופיה 

. אני שמח שהצלחתי בכ  עבודהאת הצד המעשי היה עלי ללמוד תו  כדי בעוד ש(תאוריה) של בנקאות 

  רפת על פסי רווחיות טובי� בהרבה ממה שהיה בעבר. וג� העליתי את הבנק בצ

לנהל את הבנק בצרפת, היה ש� מנהל בש� מאיר מויאל,  שמקוד� ניהל סני" בבת מיועד כשקבעו שאני 

בעיות בניהול וי� או חולו�, או סני" אחר של בלל בגוש ד�.  הייתה לו מערכת יחסי אנוש פרובלמתית 
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שני הדברי� הנהלת הבנק. אולי של  נהו בפריז אינה לשביעות רצוהוא ידע שהמצאות .העסקי של הבנק

כי הוא בא אחרי מנהל מאד  חברה, יתכ� ג� לפי הצפיות של ה היההניהול העסקי לא  קשורי� זה בזה.

 ,. שניה� היו ממוצא מצריוהלקוחות על הנהלת הבנק ואהוד שהיה מוער  ,שמו ישראל חיו� ,מוצלח

אבל שני הפכי� מכל הבחינות. ישראל חיו� היה אד� משכיל ואינטליגנטי, ע� יחסי אנוש משובחי� 

  מקובל על הבריות. ו

בפריז בדיוק בערב יו� העצמאות, ללא נכונות לדחיה בא" תפקיד לצאת סופית לאותי  הבנק הכריח 

 � על מנתתפקיד, משימה או  � שני ביקורי� בבנק בפריז לתקופות קצרות בלי שול נשלחתייו�. לפני כ

, אמרו לי שיחכו לי בשדה התעופה וא� לא, עלי לטלפ� מהאר! כשיצאתי לראות ולהכיר את האנשי�.

  .כשהגעתי לבנק כדי שיגידו לי לאיזה מלו� ללכת. כמוב� שאיש לא חכה לי

וכ� לדבר הוא לא היה מ ,הגעתי ובקשתי לדבר ע� המנהלשכ. בלב כבד לבדיו� העצמאות נסעתי ערב ב

�. חכיתי במלו� עד , שהיא נקבה בשמואתי. דברתי ע� המזכירה, שאמרה שהוא עסוק ושאל  למלו

כמוב� שלא הגיעה שו� שיחה ושו� התיחסות מא" אחד. למחרת התיצבתי בבנק. התקבלתי  ,הערב

 ,כלבקרירות. הוקצה לי חדר בקומה השניה, קומת הפעילות המינהלית  של הבנק ואמרו לי: "שב תסת

פתי בכלו�. כשניסיתי לדבר ע� העובדי�, נקראתי ע"י מויאל, שותתשתת" בישיבות, תלמד". לא 

אתי . לא רציתי שיהיו "שבא ידבר ע� העובדי� לפני שהוצג בפניה� ,שעובד חו!לא נהוג "שאמר לי, 

  אמרתי: "אחכה" וחיכיתי. תקריות כבר בהתחלה,

רפת, קראתי דו"חות של הבנק, הכרתי את המנהל בינתיי� ישבתי וקראתי חומר על הבנקי� בצ 

לאט לאט ניסיתי להכנס בכוחות  ., שהיה מאד סימפטי וניסה לעזורקונט&, מר לההאדמיניסטרטיבי

� בבנק. הוא לביקורמנכ"ל הבנק  עצמי. כעבור שבוע ימי� כשהתחילה הפעילות העסקית, בא איינהור

קורה ואמרתי: "אתה כל כ  דחקת בי לצאת בדיוק שאל אותי אי  אני מתקד�, ספרתי לו בדיוק מה 

שהוא לא רוצה למתוח יותר מדי את  ענהבערב יו� העצמאות אבל אני יושב ולא עושה כלו�". הוא 

   .החבל אבל הוא ידבר ע� מויאל ואני אתחיל להכנס לעניני�. הוא דבר אתו, כנראה ג� דברי� לא קלי�

אשראי של הבנק. לי עדיי� לא היה נסיו� במת� אשראי וכמו התחילו להזמי� אותי לישיבות של ועדות ה

תמיד אחרי הישיבה הייתי  .תלמיד טוב ישבתי ורשמתי לעצמי את כל השיקולי� והנקודות העניניות 

ניגש לאחד מאנשי הצוות לשאול על הנקודות שעלו, על הטרמינולוגיה, כי הדברי� האלה לא היו 

האשראי שנית� עיקר  דברי� שחלק� יחודיי� לצרפת. לדוגמא: בצרפת היו מוכרי� לי מקוד�. 

מזה ללקוחות הבנק, שהיו בעלי עסקי� קטני� ברוב�, נעשה בדר  של נכיו� שטרות, כאשר בישראל 

 ,של שטרות סוגי�נכיו� שטרות. אני בקושי ידעתי מה זה שטר, שלא לדבר על  �שני� לא עבדו ע

ג� הנהלי� להנפקת�  שוני� לחלוטי�. היו ג�  .שונה מאשר בישראלשמבחינה משפטית יש לה� מעמד 

בדר  של לאט לאט ניסיתי לקלוט וללמוד בכוחות עצמי  שהכרתי חלקית.  ,למת� אשראידרכי� אחרות 

  . כשלושה חודשי� ככה העניני� נמשכו צרו" אלמנטי� שוני� לתמונה רחבה יותר.

, שהיה בזמנו מנכל משרד מבקר �נבו�ירש, אד� ישר היעקב מבקר הבנק, ביקור משמעותי היה של  

הוא מיד הבי� ע�  .הבי� משהו בביקורת וביחסי אנוש. ספרתי לו מה שהול  ,המדינה במש  הרבה שני� 

בצורה  אמר למויאל.הוא  נהג לדבר ישירות וגלויות, ודעתו נחשבה בהנהלת הבנק הוא .עסק ימי יש ל

 מויאל,להכניס אותי לעניני�.  חייבושהוא  וא לא יוכל להמשי ה, שככה שאינה משתמעת לשתי פני� 
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ניסה לתת לי אחריות לדברי� טכניי�: על מחלקת השטרות ועל מחלקת הנהלת כדי לצאת ידי חובה, 

  בבנק. 2החשבונות של הבנק. הוא הציג אותי בתור מס. 

. אני לא רציתי כי 1986& ב מיד אחרי בואיהיה אמור לעזוב באוקטובר ודרש שאני אצא לחופשה מויאל  

  עדיי� לא צברתי זכויות לחופשה. ג� הודעתי לבנק שלא אהיה מוכ� לקבל את התפקיד באוקטובר.

. בינתיי� עסקתי בשכירת דירה שיש ליולא ידעו מכל הבעיות באר!  למזלי המשפחה עדיי� הייתה  

לנושאי� העסקיי�, ת . ניסיתי איכשהו להכנס דר  הדלת האחוריהכרחיי� לביתוהכנת דברי� 

באוקטובר שהוא יל   הנהלת הבנק באר! רצתה. בהצלחה מוגבלת, בשל התנגדותו הנחרצת של מויאל

בנק  אחריות על . לקבלשו� מערכת י מסוגל כי אני עדיי� לא מכירנניאמרתי שא  .ואני אקבל את הניהול

 הכרת  ,קשרי החו!את ל וללקבל בנק כ .שיש מעלי  הנהלה ויש את מי לשאולכ ,זה לא כמו לקבל סני"

על כל תחו�  על הסליקה הבי� בנקאית, אחריות על המחשוב,השלטונות,  הספציפית שלהרגולציה 

  . מתחומי הפעילות העסקית ו/או המינהלית

  הייתה אז בצרפת תקופה של הפרטות. המשק הצרפתי היה מולא� לא פחות מהמשק הישראלי בשנות 

ו ש� בהיקפי� עצומי�, בנקי� חברות בטוח ממשלתיות, חברות ממלכתיות הפריט .70&וה 60& ה

בצרפת זעזועי�  נוצרו ,מהלכי ההפרטהבשל  אחרות, קשה לזכור כל מה שהופרט באותה תקופה.

הפרטה כרוכה בדר  כלל בארגו� מחדש של החברות שהופרטו,  .חברתיי� קשי� בתחו� יחסי העבודה

שנויי� בתנאי ההעסקה וכו' וזו הייתה תקופה מאד , כולל חדשי� �יפליטת עובדי� וקליטת עובד ע� 

מהלכי ההפרטה עוררו זעזועי�  . לכאורה זה לא נגע לי, אבל בפועל השביתות הכבידו מאוד.לא שקטה

 לרכישת נירות ער , כדי  ,לקוחות מפקדונות קצרי מועד הסיטג� בתחו� הפיננסי. היה צרי  להתחיל ל

   ו.שנוצר י�חדש מי�וג� לפתח תחו ות"יגה של ההפרטבחג"להשתת" שיוכלו 

 ולאחר התיעצות אתי,, , ראש החטיבה הבינלאומית של הבנקשל הירש ושל סגלי� ביקורהבעקבות 

שו�  ללא זאת ממני והסכמתי . הוא בקש )1986( שמויאל יעשה את המאז� של אותה שנה סוכ�

שהוא יודיע על כ   לאחרלתפקידי באופ� מלא,  סו" השנה ואז אכנס לי שישאר עד היה  . נוח הסתייגות

   לכל העובדי�.

באורח מסורתי עיקר הזעזועי� ביחסי העבודה בצרפת ,מתרחשי� לקראת חגי סו" השנה האזרחית. 

קבלתי על עצמי את העבודה השוטפת בבנק בשבועי� האחרוני� של דצמבר ובמקביל החלו שביתות 

בענפי משק שוני�. לשיא זה הגיע כשחברת החשמל שבתה. לא היה מאור, לא במערכות התחבורה ו

היתה הסקה וגרוע מכל, לא נית� היה להפעיל את מערכות המחשוב, כי לבנק לא היתה מערכת אספקת 

חשמל חלופית. כ  שנכנסתי לתפקיד ממש ברגל שמאל. למזלי שביתת עובדי חברת החשמל לא היתה 

וגית. ללא התראה מוקדמת נפסק החשמל לכמה שעות. הפסקות החשמל טוטאלית וממושכת אלא סר

  גרמו נזקי� חמורי� למרבית העסקי�. 

במיוחד  סבלו אופי� שהבצק שלה� הושחת, ספרי� שלא יכלו לעבוד, בעלי בתי דפוס, שהכינו תערובות 

וגעת בה� דיו ועוד שורה ארוכה של בעלי מלאכה שניזוקו קשה משביתה, שאינה נוגעת לה� אבל פ

קשות. לאחר יומיי� של שביתה, התארגנו בעלי המלאכה הנפגעי� במשלחות עונשי� כנגד חברי הועדי� 

של חברת החשמל: שברו לה� את המכוניות שפכו דיו של דפוס על דלתות הבתי� שלה�, השחיתו לה� 

  רכוש וכו'. למרבה הפלא השביתה נגמרה בו ביו�.
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. לשמחתי 1986תה שביתה היה העדר הסקה בשיא הקור של דצמבר הקושי הגדול ביותר מבחינתי באו 

  הצלחתי להתגבר על כל התקלות.

הגדולי�  25או  20יכולי� להיות חברי מסלקה, היו לא כול� (לא סניפי�) בנקי�  400 &כהיו  פריזב

נת� לנו את הסיוע הטכני בסליקה שהיו חברי� והאחרי� עשו את הסליקה באמצעות�. הבנק ביותר 

  ה� עשו עבורנו עבודה ענקית. .יטה ג'נרל" יהיה "סוס

אנחנו לא היינו חברי� בבורסה, והפעולות באמצעות בתי השקעות כי כולו תנהל ההמסחר בני"ע  

אנחנו ניסינו לפתח את התחו� הזה. מה שאותו מנהל  .כאלה 4בבורסה נעשו באמצעות�. היו לנו 

החיוניי� בבנקאות נכונה, בפרט שאחד הדברי�  ,שכח"הוא "או ליתר דיוק לא עשה, (מויאל) עשה, 

התאמת חשבונות בי� החשבו� שלנו ע�  ,זמ�פרק  מדי לעשות הואשל זעזועי� כל כ  גדולי�, בתקופה 

או שאנחנו מפקידי� אצלו ע� כל בנק שיש לו פקדונות אצלנו וג� , Yע� גור� סליקה ו/או   X ברוקר 

  בשתו" פעולה. אתו עובדי� ו

  

 פרשת הפנסיה של יפתלאחר שנודעה , באר!  העובדה שהיו זעזועי� ג� בבנק לאומי ישראל לאור

איינהור�, שהיה המנכ"ל אבל בג� . הביקורת פגעה עליו בקורת קשה בשללפרוש  נאל!, הוא והוצאותיו

היה מצב שלא היה ברור  מי ממשי  בניהול  כי מסקנות בייסקי טר� פורסמו. אז עוד לא פטרו אותו

אחרת אי  בהקד�, שג� את הנושא של בנק לאומי צרפת יסדירו  כ ,ההנהלה באר! עמדה על  .בנקה

  .ג� לש� והסדר והבלג� יגיע

המאז�. כל  צור  ביצועימי� שבועיי� ל 10 בתו� ,בסו" השנה לאר!לחזור  שעליו  באמרו למויאל שו

להגיד שלו�. עשו איזה מסיבה  י חושב שנפגשנו אפילו פע� אחת. יו� אחד הוא באנניאותה תקופה א

לקחתי את והוא עזב  ., רק ההנהלהלא היו העובדי� מרביתשל החלפת המנהלי�, באוירה מאד כבדה. 

  .הפיקוד

שיעשה ביקורת כדי לראות איפה אנחנו  מר קנאפו, הביקורת הפנימיתמהממונה על דבר ראשו� בקשתי  

אחרי  עומדי�. אמרתי שיקח איש אחד או שניי� לסיוע כדי לדעת א� אנחנו בסדר ע� כל הנהלי� וכו'.

שלושה ימי� הוא בא אלי אבל וחפוי ראש. שאלתי מה העני� הוא ואמר שבמש  שנתיי� לא עשו 

. קראתי למנהל הבנקי� של חשבונותהתאמת בנקי� והתאמת ברוקרי� לא בנושא ני"ע ולא בנושא 

שנה בתחו�. כהחשבונות ושאלתי א� זה נכו� שלא עשו את ההתאמות והוא אמר שיש לנו פיגור של 

שמויאל לא הסכי� שנעשה. אמרתי לו: "מעכשיו אתה  ענההוא  ."תגיד אתה נפלת על הראש?" אמרתי:

חזר אלי  קנאפו,שלושה ימי�  שלי� את ההתאמות". אחריתתו  ימי� שבמקדיש את כל הזמ� כדי 

שיעזרו לבדוק את הכל ולהשלי� את הפיגורי�  ,אנשי� 10לפחות  שדרושי�הבלג� כל כ  גדול, "ואמר 

, כי אנחנו תלויי� ג� בצד השני, בברוקרי�, שג� ה� לא עשו את ההתאמות בחשבונות, וג� "בהתאמות

שעבדו למעלה משנה כדי לבצע את כל  ,איש 13אצל� כנראה בלג� אבל זה לא מעני� אותנו. נתתי לו 

לא יודעי� למה לשיי  כל מספר, ומספרי� מצאו דפי� ע� ההתאמות. זה היה מבצע של בלשות, כי 

� י. קורה ג� שיש מסמכי� שגויסנטלאיזה מסמ . וכל המספרי� האלה חייבי� להיות מתואמי� על ה

ו� של מספר מסמכי� אחרי� וכו'. ברגע מסמ  שהוא סכלעתי� יש  .ואז יש מסמ  נוס" לתיקו� הטעות 

  שכל זה מתיש� והמסמכי� לא מתויקי� כמו שצרי , זו עבודה בלשית ממש.



 159

לבירור העובדות,  . שלחו אלי  את הביקורת הפנימית בישראל את הנהלת הבנק ת המצבהחזקתי בתמונ

אכ� ה� ישבו ." תציניר תקלה: "אוי ואבוי, אנחנו לא יודעי� מה הול  פה, כנראה שיש ומסקנת� היתה

זו היתה ג� עברה על ניהול בנקאי תקי� ועל  .וראו שיש כא� משהו שהדעת לא סובלתרבי�  אצלי ימי� 

עשה את זה בכוונה כדי  מויאל ברור ש סדרת תקנות של הפקוח על הבנקי� הצרפתי והישראלי. לי היה

החליט  ממילא הוא מות ברוקרי�.אי התאמות בנקי�, חמורה לאי� ערו  מאי התאלהכשיל אותי, כולל 

: "אחרי המבול, מה איכפת לי לא מ� הנמנע שאמרלעזוב את הבנק וסכ� כבר את תנאי הפרישה שלו. 

  ללכת להזיק ולהשחית".

זמ� הוא הסתכס  ע� הרבה לקוחות, העליב אות� ופגע בה� עד כדי כ  שלא הבאותו  למרבה הצער 

צרי  את כל הבעיות  הייתי, מה לעצמי לי לבכות, אמרתי רצו יותר לשמוע מבנק לאומי. לפעמי� בא

רציתי לא יכלתי  ילוחופשה ללא שכר, ג� א קבלההאלה? אבל כבר הבאתי לכא� את המשפחה, נעמי 

בישראל, זו הייתה תקופת הייצוב,  קשה מאודהייתה תקופה  התקופהלחזור. זה לא מוב� מאליו. 

כנגד פשיטות רגל של מפעלי חברת העובדי�: סולל בונה, כור, כלל ואחרי�,  שלא לדבר על ה"עליהו�" 

בתנאי� למגננה  הנכנס איתהבנק והמערכת  שהתפרסמו בינתיי�ועדת בייסקי,  הבנקאי� במסקנות

. נות ולשק� את הבנק בעבודת נמלי�חייב להתחיל לב שאני היה לי ברור . בקיצורקשי� במיוחד

עבודות של מאמצי� הרבה אמצעי� והוצאות בהצלחתי. למרות שהשקעתי ובער  שנה, נמש   השיקו�

 ברווח די יפה. אמנ� הרווח הצטמק בהשוואה לשנה קודמת כי סכ� את השנה שיקו� ותחזוקה, הבנק 

�חלק דאג להעביר , 1986ת בשנ מויאל, שניצל את העובדה שנתתי לו  יד חופשית בגיבוש המאז

לעצמו. זה אפשרי בעזרת תרגילי הנה"ח אות� יחס ומהרווחי� שהיו צריכי� להיות שלי, משמעותי 

זה לא הפריע לי ולא הרשי� אותי. ידעתי . 1986 שנת לעומת  30%&מסוימי�. הרווח ירד בער  ב

  .שהשבהמש  זה יהיה בסדר גמור. ככה עברנו את השנה הראשונה בעבודה ק

ע"י העובדי�, הלקוחות וג� ע"י אנשי הבנקאות יפה מאוד  התקבלתי של מויאל   לאחר עזיבתו

  הצרפתי�.

תכופי� להעברת כנסי� ה עושאגוד הבנקי� ש�  , במיוחד גדולההבנקאית בצרפת  המערכת שמאחר 

בתחו�  הקפדתי ללכת לכול�, ג� כדי להכיר את האנשי� .תחו� הבנקאותנושאי� חדשניי� ותקנות ב

אני פועל  הסביבה בה וללמוד את הצרפתית.  הבנקאיתהמערכת לשפר את הבנת ושיכירו אותי וג� כדי 

  .בה ומה אני יכל לעשות

  כלכליי� ע� הגוש הקומוניסטיהקשרי� הידוש ח . 26�1

המחצית השניה של שנות החמשי� מדינות הגוש הקומוניסטי למעט רומניה ניתקו  בהדרגה את מאז 

היחסי� הדיפלומאטיי� והכלכליי� ע� ישראל. כל נסיונותיה� של ממשלות ישראל לפרו! את חומת 

הפולני, שהמשי  להחזיק  PKOההתנכרות של אות� מדינות לישראל לא צלחו. היה יוצא דופ�, בנק 

  "א.סני" בת

במסגרת ימי עיו� לבנקאי� בפריז, שארג� אגוד הבנקי� בצרפת, יצא לי לשבת ליד מנהל הסני" של 

הבנק הפולני בפריז. בהפסקה שוחחנו שיחה ידידותית, שגרמה לי הפתעה מסוימת, שכ� בד"כ אחמי"� 

ות מהגוש הקומוניסטי נזהרו מלפגוש או לדבר ע� כל גור� ישראלי שהוא,לכ� הופתעתי מהידיד

הפתאומית, מה ג�, שהבנק הפולני היה שכ� קרוב של בנק לאומי, אבל לא התקיימו שו� קשרי� 

קודמי� ע� מישהו מצוות הבנק. בסיו� יו� העיו�  המנהל בקש שנפגש באיזה בית קפה דיסקרטי לפי 
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 �בחירתי. מיד הזמנתי אותו לארוחת צהרי� במסעדה  קטנה בסביבה, בתארי  שיתוא� בי

  ות.המזכירוי

דיווחתי על הארוע להנהלה בת"א שמצד� שמחו מאוד. במהל  הארוחה, שהתקיימה כעבור מספר 

מליו� $. בקשתי הרשאה של  4&3ימי� הוא הביע את רצונו, שנעמיד לבנק  שלו קו אשראי בס  של 

ההנהלה באר!, כי פולי� היתה אז לווה מסוכנת. מצידי לא המלצתי אמרתי שא� זה יבוצע זה יהיה 

שראי שבנק לאומי בישראל יעניק באמצעותי לבנק הפולני. כלומר במקרה של אובד� האשראי יהיו א

  לא נית�. הודעתי על כ  "בצער" לפולני�.  ה� האחראי� ולא אני. לאחר דיוני� מספר האישור

שיתארח אצלי ליו� &נפתלי לביא &כעבור זמ� מה בל"ל שלח אלי, למטרות יחסי ציבור ,עיתונאי בש� 

ומיי�. קבלתי אותו בזרועות פתוחות, כולל הזמנה לארוחות במסעדות משובחות. הצגתי אותו בפני י

ידידי� בנקאי�, סקרתי את המצב בבנק בצרפת את ההתפתחויות הקשורות בשוק המשות" באירופה 

  המהווה שהל  התרחב והתעמק וכו'.

� ממזרח אירופה, שרוב� שכני� בערב האחרו� הוא שאל אותי מדוע אינכ� יוצרי� מגעי� ע� בנקאי

שלכ�? עניתי כי ה� לא מעוניני�. הסברתי לו שבנק  בינלאומי בא לתמו  ולפתח קשרי� כלכליי� של 

עסקי�. כאשר אי� עסקי� בי� ישראל למדינות הקומוניסטיות כי הממשלות הקומוניסטיות לא 

נות� אשראי סת� כ"דמי כיס", מעונינות, אי� הצדקה לקיומ� של קשרי� בנקאיי� אית�. א" בנק לא 

לא לפרטיי� ולא לממשלות. הוא בקש דוגמה קונקרטית: אמרתי לו התשובה שאת� ל  היא לא לציטוט 

ולא לפרסו� ואני דורש שתישבע לשמור אותה בשביל , ג� לא לשיחת רכילות פרטית, כי זה יכול לגרו� 

ומבטיח שלא יצא ממני דבר וחצי דבר". לנזק בלתי הפי  לבנק ולישראל. תשובתו הייתה: "אני נשבע 

אמרתי  שנסיתי לקשור קשרי� ע� בנקי� מזרח אירופי� בפריז וכול� סרבו אפילו לשיחה איתי, פרט 

לבנק הפולני, שלו סני" בת"א, שג� ביקש  ממני, באותה הזדמנות קו אשראי של מספר מליוני דולרי�. 

  י� פולי� לישראל, שיצדיקו את האשראי הנ"ל.לצערי לא יכולתי להיענות בשל העדר קשרי מסחר ב

כותרת  באותיות קידוש לבנה בעמוד הראשו� של העתו�: "בנק לאומי לישראל בצרפת  &כעבור יומיי�

מסרב לאשר אשראי של מליוני דולרי� לפולי�". הייתי המו� מהבוגדנות של אותו נפתלי לביא 

מיד לאנגלית  עיתונאי מפוקפק. הכותרת תורגמהומהנכונות שלו להזיק לבנק ולישראל תמורת "סקופ" 

  ולפולנית והיתה בעלת השלכות קשות לי ולבנק לאומי.

כעבור כשנה, אותו ידיד, מנהל בנק פולני העביר לי מכתב רשמי מלשכות המסחר המרכזיות של רוסיה 

נק לאומי ושל אוקראינה, שברצונ� לבחו� אפשרות לשיתו" פעולה ע� גופי� כלכליי� ישראלי� כמו ב

(הפניות מוענו אלי כי הייתי באותה הזדמנות נציג  זמני בפועל של ישראל בלשכת המסחר  ואחרי�.

 �הבינ"ל שמושבה בפריס). הייתי המו�. הרוסי�  כולל האוקראיני� ,עד אז היו כה עויני�, שלא נית

יו"ר הבנק,  להעלות על הדעת אפשרות כזו. לאחר שקראתי את המכתב בעיו�, טלפנתי למשה זנבר

דיווחתי לו על תוכ� המכתב ושלחתי לו אותו  בפקס אליו ולדני גילרמ�, שהיה אז יו"ר לשכות המסחר 

יהודי יקר,  איש עסקי� מצליח & של ישראל. דיווחתי מיד ג� ליו"ר בנק לאומי צרפת,  מר מריו פרז

  תר שחוויתי בבנק.ממוצא מצרי, שהיה מסור מאוד לבנק, שתמ   בי ללא סיג, בשעות הקשות ביו

אולי סדק בעוינות הבלתי  ההפתעה והשמחה באר! ובחוגי� הישראלי� בפריס היו גדולות, שהנה נפר!

מתפשרת של הגוש הקומוניסטי. תואמו שלושה ימי שיחות, בהשתתפות מר זנבר, יו"ר קבוצת בל"ל , 
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החו! ,דני גילרמ�, יו"ר מריו פרז יו"ר בנק לאומי צרפת, מר כה�, מנהל המחלקה הכלכלית של משרד 

  לשכות המסחר של ישראל, ובהשתתפותי .

אנשי�, ביניה�  יושבי הראש של לשכות המסחר של רוסיה ושל אוקראינה.  5מהצד הרוסי השתתפו 

  הדיוני� היו אינטנסיביי� ומעמיקי� א  לא תכליתיי� כי ה� היו יותר שיחות גישוש משיחות עסקי�.

 "CRAZY&בילויי הלילה של פריס. לקחתי אות�, לפי בקשת� ל"לידו" לאול� היה לרוסי� עני� רב ב

HORSE ולמסעדות מהשורה הראשונה. זה עלה הרבה אבל יצר אוירה טובה . הדאיג אותי מה יגידו "

  בישראל על "הפזרנות של חסו�", אבל לא היו הדי� שליליי� חו! מהחור בכיס.

  התחדשו בהדרגה. � הגוש הקומוניסטי כולו לישראלזמ� לא רב לאחר מכ�, קשרי המסחר והכלכלה בי

  

  ל"החזרה לאר' ולעבודה בבל  .27

, נעמי אמרה: "אס" כבר הגיע לגיל ששנה אחרי 1989& לקראת אמצעהיינו בפריז שלוש וחצי שני�, כש

נטע, בית הספר  למרות שעבור  .הבגרות באר!בחינות  זה הוא צרי  להתגייס, עדי" שיגמור את 

בחינות בעוד שנתיי� לגשת ל ג� היא תצטר חברתית, ו לימודית הישראלי היה טוב מאד מבחינה

אני חוזרת ע� הילדי� באוגוסט". אמרתי:  . לכ� אני עומדת על זה שנחזור לאר! השנה.בגרותה

למ� סגל ראש מז בקשתי בספטמברכל לחזור כי זה אמצע השנה וג� לא דברנו על זה". או"באוגוסט לא 

 החטיבה הבינלאומית של הבנק לקבוע לי מחלי" על מנת לסיי� את השנה ולחזור ארצה. כל זה התרחש 

  אחרי שחזרנו מטיול יפה מאד בנורבגיה, עשינו את כל הסידורי� בשביל החזרה.

אמרו לי:  .באותו זמ� חיכה לשיבו! והיה פנויבמקרה יצחק אלפנדרי, עובד בכיר בחטיבה הבינלאומית, 

קבל אותו הוא יבוא ויהיה המחלי" של . הוא בא ואמר לי: "מתי אתה הול ? עוד שבוע או שבועיי�?" 

אמרתי לא, זה לא הול  ככה. ביקשתי לסיי� ואני אסיי� את השנה כמו שצרי . ראש החטיבה שהיה 

ושא מינוי המחלי" את נ אז זלמ� סגל, היה אמור להיות מוצב בראש הבנק בניו יורק והוא רצה לסיי�

ללכת אז ל ". אמרתי: "אי  ממני  אלפנדרי, הוא אמר לי: " בקשת יצחק, הוא ג� היה חבר של שלי

. הרמתי ברוח"ל"שיקמתי את הבנק, עשיתי ממנו פנינה". לא רציתי  .אפשר לעזוב בנק מעכשיו לעכשיו

  בינואר.  שאל סכמתי אתו וטלפו� לפרידמ�, שהיה אז מנכ"ל בלל 

י ישב בכל הישיבות. הכנסתי אותו לכל העניני� כדי שיתחיל בצורה מסודרת, לא כמו שאותי אלפנדר

הוא החליט שסגנו� הניהול שלו אחר, היה זה  מתרחק ומתבדל, חסר חו� אנושי, קלטו. הוא היה טיפוס

היתה  :הכנסתיש החדשות תועובדי� התחילו לעזוב. הוא לא הבי� את המערכ סגנו� ממודר מאוד.

מסחר במוצרי� ל עסקאותמערכת של של חדר עסקות באג"ח ממשלתיות של צרפת, זו מערכת חדשה 

 נתתי לה� יד חפשיתו ראשונהגייסתי לזה אנשי� מהמדרגה ה עברתי מספר קורסי� בנושא,פיננסי�. 

מוצרי� לא מסוכני� והרווחנו על זה רווחי� יוצאי� מ� ב טפלנו תו  בקרה שוטפת שלי. גבוי מלאו

  לל. הכ

ולא מעכשיו הכל יעשה דרכו. אבל לא הייתה לו שו� השכלה שכשבא אלפנדרי הוא אמר לאנשי� אלה, 

ג� מושגי יסוד של סוגי האופציות על שערי רבית לא היו נהירי� לו. בתחו� המוצרי� הפיננסי� הבנה 

. קשו לבצעהפוכות ממה שה� בלא הבי� שו� דבר בתחו�  ונת� לסוחרי� בחדר העסקות הוראות הוא 
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הוא פטר את אחד הסוחרי� בו במקו�  שהמעלה העיקרית שלו היתה ששלט היטב בצרפתית.הסתבר 

 .�הגישו מיד את התפטרות� אחרי� ה בשל אי הסכמה מצידו של המפוטר להוראה שגויה שהוא נת

תי : "חסו� הביא אנשי� שלא שווי� כלו�". אני הייהודיע להנהלת הבנק . הוא שנתקבלה בו במקו�

מרשה לעצמו להשתלח בבעלי מקצוע מהשורה לא מבי� על מה הוא מדבר שהמו�. אי  ב� אד� 

מליו� $. כל ההו�  7של  חסר תקדי� הבנק רש� הפסד 1990 באותה שנההראשונה וג� בקולגה לעבודה? 

� וטע� שחסו� גר� להפסדי של הבנקשליש מההו� העצמי הוא הפסיד  מליו� $.  20העצמי של הבנק היה 

לא צעד או עסקה במסחר במוצרי� החדשי� שהוא הביא. הוא לא הבי� שזה לא עובד ככה. ג� א� יש 

בודאי לא על ידי ממושו  מהלכי� לצמצו� הנזקב אלא יש לנקוטמהיו� למחר,  ”חותכי�“, לא י�טוב

  המלא והמידי. 

שהכנסת את הבנק לבו! אומר אלפנדרי ואמר לי: "חסו�, קרא לי לשיחה  זנבר, שהיה יו"ר הבנק  משה 

מי שלא מכיר את דרכי המסחר ואת משמעות כל צעד אפשרי אינו יכול להורות מה : "עניתי...עמוק

כיצד אד� לוקח על עצמו  לעשות. מדוע הוא לא סמ  על בעלי המקצוע ופטר אות� מעכשיו לעכשיו?

 לעשותדע מה תלא  הא� יתכ� שאתה, משה זנבר בל החלטות בדברי� שאינו מבי� בה�!לק אחריות

הוא אמר: "שמע מר חסו�, אני ודוגמאות  מספרנתתי לו  בעלי המקצוע?"לדעת ת� פקודות הפוכות תו

ראשית כשהתחלתי סברתי "  :ממשי ?" אמרתיהתחלת בזה כשידעת שאתה לא מדוע נורא מצטער, 

כל מה שעשיתי  ,הבנק. שלישית  הרווחיות שלזוהי תשתית, שבניתי לביסוס  שנית ,שאמשי  עוד כשנה

חלק מההתפתחות המתחיבת בבנקאות  והיה ברשות ובהסכמה, ובאישור מועצת המנהלי�.  זה

תכנסו  מעטות בבנק לאומי עדיי� לא עוסקי� בזה, אי� לי ספק שתו  שני� המודרנית.  א� את�

כעבור שלוש שני� בנק לאומי החל לעסוק במסחר במוצרי�  :התרחשש מה לתחו�. (ואמנ� זה

 ללא וג� , בלי להרויח בהדרגהא� את� לא מסוגלי� לעמוד בזה, אפשר היה לסגור את זה  .נסיי�)פינ

  ."הפסדי�. כשחותכי� מעכשיו לעכשיו, זה גור� להפסדי� גדולי�

מההפסד, שהוא לקח על עצמו ללא שיקול דעת לא נפגעתי למרות ההאשמות של אלפנדרי, אישית 

, שכ� רבי� האמינו, שמסחר במוצרי� פיננסיי� הוא מעי� קזינו. נפגעתי מבחינת יחסי הציבור והבנה. 

  היו� כל הבנקי� עוסקי� בזה ומרויחי�.

אחרי שנתיי� וחצי  .עסקי� ידע לעבוד ע� אנשי� ולא לעשות הפסיד כס", כי לא אלפנדרי המשי  ל

בקנדה. הוא עשה מאמצי� גדולי� ח מאוד מוצל סני" שמקוד� ניהלאחר,  מנהלהחליפו אותו, הביאו 

לש� כ  היה עליו לנקוט בכמה מהלכי� שלקוחות הבנק  לשק� אותו. אבל לא נית�  ,לשק� את הבנק

את הבנק. וכ  חמש או שש שני� אחרי שעזבתי, הבנק כליל  לא אהבו וכתוצאה מכ  היה צרי  לסגור

אלי, זה לא היה סביר. כשמביאי� � האלה נסגר באקורדי� צורמי�. ג� אילו רצו לקשור את העניני

  אנשי� שלא ראויי�, זה מה שקורה. 

  חזרה לבנק לאומי ישראל  27�1

כמנכ"ל החברות הבנות למימו�  שובצתי .1990בפברואר  ,אחרי בנק לאומי צרפת, חזרתי לאר! סופית

שיה, שהייתה חברה חברות בנות, מתוכ� שלוש גדולות וה�: לאומי לפתוח התע 12לטווח ארו . היו אז 

לאומי למימו�, שג� היא נסחרה בבורסה. התפקיד שלה היה להנפיק  &צבורית נסחרת בבורסה, השניה 

פשיטת בשל לאומי לפתוח החקלאות. חברה זו הייתה במצב נואש.  &אג"ח עבור בנק לאומי. השלישית 
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למצב של בפועל  נכנסו ש ,הקבוצי� והמושבי�חדלות הפרעו� של  ל ובשהרגל של מפעלי חב' העובדי�, 

  פשיטת רגל.

היא תכסה חלק מהפסדי הסקטור החקלאי, את  ונקבע הסדר, לפיו הממשלה נכנסה לעובי הקורה,

היה צרי  למזער את הנזקי�, לגבות  .החקלאי� –החלק העיקרי הבנקי� יצטרכו לספוג ואת היתרה 

שהלואות יוכלו לעזור בשיקו� הסקטור החקלאי.  במקו� חדשות, חובות ככל שנית� ולהעמיד הלוואות

   .בשאר החברות, הפעילות נמשכה כסדרה

כל בנק מסחרי יוכל  .אמרו שאי� עוד צור  בבנקי� יעודיי�ואוצר ובנק ישראל שינו את כללי המשחק ה

 הלוואות מסחריות.ב ו הנהוגותלדומי� לא לתת ג� הלואות יעודיות ללא כל הבחנה, לפי קריטריוני� 

בזמנו הרעיו� היה, שבנק מסחרי יעסוק רק בקבלת פקדונות ובהלואות לציבור לזמ� קצר ולא 

היעודיי� עסקו א  ורק במימו� פרויקטי� של השקעות. את הכס" ה� קבלו  הבנקי�בעוד ש ,בהשקעות

היה צרי  . , לא היה מקו� לאות� חברות בנות יעודיותלתוק" נכנס החדשברגע שהכלל . מהחברה הא�

  . לא רחוק התחיל לגבות את החובות, לצמצ� אות� ולהביא לסגירת� באיזה שהוא זמ�ל

, שהיתה חברה ציבורית והיה צרי  לקנות "לפתוח התעשיהת "בנק  לאומי היה ע� חברמיוחד קושי 

בחזרה את המניות מהציבור. התחלנו תהלי  של איסו" המניות מהציבור. יש אנשי� שמחזיקי� מניות 

, אחת שתיי� ושלוש, עד הוגנות להציע לציבור הצעות רכשהחוק מחייב מעונייני� למכור. בכספת ולא 

  . את החברה שאוספי� מספיק מניות ואז מודיעי� שסוגרי�

 השכרה של היא  ,ליסינגהנושא הליסינג.  ובמקביל, בסדרה של נושאי� אחרי� כמוזה  בנושא טפלתי

. עסקי השכרה אלה החלו ו בתו� תקופת ההשכרהע� אפשרות של הלקוח לרכוש אות ציוד ללקוח

. מחד החלו ארו בינוני ו מספיק גופי� שיכלו לתת מימו� לטווח באותה תקופה  לשגשג כי לא היו 

לצמצ� את הגופי� שנתנו מימו� לטווח ארו  ובינוני ומאיד  הממשלה היתה הלקוח הגדול ביותר של 

מצורת  המעבר רות לרשות הציבור הרחב. בנוס",הלוואות לטווח ארו , כ  שלא נשארו הרבה מקו

   .שווקי�ה סתגלותבעיות של הגר� לאחרת, ניהול אחת 

הליסינג הייתה אחת הצורות הסבירות, מבחינת המערכת, כדי לעשות עסקי� ולהמשי  לממ� א המגזר 

בנק לאומי של שלוש חברות ליסינג  באחריותיהיו  .לבנק אסור לעסוק ישירות בליסינג  אבל ,העסקי

, שהיה צרי  שנעשה בעבר ארגו�&היו שרידי  רה, שהיה עלי להמשי  ולקיי�, חברות אחרותשעבדו יפה. 

חברות, שכל אחת היא ישות משפטית נפרדת. עבדתי  11& זה היה כאב ראש גדול לטפל בלצמצ� ולסגור. 

וצאות של אות� והה לצמצ� את כח האד�  היה צרי ,ככה קצת יותר משנתיי�, שבה�, בי� השאר 

במהל   , צרי  שג� ההוצאות יפחתו.כשהעסקי� מצטמצמי� סבירה. חברות, כדי לשמור על רווחיות

 140או  134& לכ שהיו ע� כניסתי לתפקיד, 240&מ עובדי�צמצמתי את מספר השניהלתי אות�  השנתיי�

חלופיי� ומות היה צרי  לחפש מקלחלק� . זה לא פשוט כי אי אפשר לפטר א" אחד. במועד פרישתי

להציב אות� בזרועות אחרות של הבנק, אחרי� להוציא לפרישה מוקדמת, אחרי� להוציא על פי 

 היהכל אחד שתרגילי� אחרי�, ובקשת�, לחופשה ללא שכר, בתקווה שיסתגלו וימצאו מקו� אחר, 

  ספור בפני עצמו.
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  תכנית הפרישה לגמלאות  27�2

היה מספר  1983&לפני משבר המניות ב .בנק הצטמקהבנק לאומי יצא בתכנית לצמצו� כח האד�, כי 

. במסגרת הצמצומי� היה צרי  לדאוג שג� כח 280&סניפי� ל 140&כב הוא פחת. 420&הסניפי� למעלה מ

  זה סעי" ההוצאה הכי גדול.מכיו� ש, אפילו מעבר לצמצו� במספר הסניפי� האד� יצטמצ�

מרצו�. אחת מיני רבות, שפורסמו מדי זמ�. על פרישה נוספת ל תכנית חוזר, שמפרט תנאי� של  קבלתי 

ותק של וויש לו  58כל מי שהגיע לגיל " באחריותי נאמר:חברות שעובדי הלהעביר ל ה עליהיש פי החוזר

שלו  לפחות ויוכל לקבל ג� חצי מקופת התגמולי� הגמל 40%שני� בבנק לפחות, יוכל לפרוש ע�  15

  רק לעובדי� בלתי פרודוקטיביי�. ינת� שזה ,כתבוהוסיפו ו. "כפרמיה

נותני� את  מדועבבנק. כתבתי מכתב להנהלה ושאלתי,  ות ותקשנ 13רק  היו לי עד לאותו תארי 

הפריבילגיה הזו רק לאנשי� בלתי פרודוקטיביי�? א� נותני�, צרי  לתת לכול�. אחרת זו אפליה 

וא� אשאר  58בדיוק ב� אז אותי אישית כי הייתי  נתמעני התוכניתק. אמרתי שואפליה אסורה לפי החו

שנות ותק, 13אז  לי היו. לשנה) 2%ה (לפי צבירה של  גמל  14%אקבל עוד 65 &בבנק עד גיל הפרישה 

אני . לכ� 40%&לגיל חובת הפרישה יצטברו לזכותי בסה"כגיע כשא 14%בתוספת  26% כלומר צבירה של 

�הוא אמר:  .לפרוש עכשיו. אמרו: "מה פתאו� זה לא נוגע ל  וכו'". כתבתי עוד מכתב למנכ"ל מעוני

מה�  , אני רוצה להנותטעויות"התכנית היא תכנית ואנחנו מריצי� אותה... אמרתי, א� את� עושי� 

י יכל , אנ58. אני היו� ב� 50מה ג� שהכרזת�, לפי תוכנית ד"ר צ'יטיאט, שלא תקדמו עובדי� מעל גיל 

לימי�  (עופר  גיוראהממונה על כוח האד�  אני רוצה לעזוב. לכ� אחרי�  י�דברמחו! לבנק  לעשות 

מנכ"ל דיסקונט) קרא לי לשיחה. הוא היה אז חדש בבנק, קבלו אותו למער  כח אד� של הבנק. הוא 

אתה פועל לפי אמר לי: "אתה יודע חסו� שאתה סחט�". אמרתי: "אני לא סחט� אני אד� הגיוני. כמו ש

האינטרסי� של , ג� אני פועל לפי האינטרסי� שלי, בדיוק לפי מה שאת� מפרסמי�". הוא אמר: "אני 

ל  למנכ"ל ואני מוכ� אפילו להתראות בבית משפט, כי לדעתי אלא מאשר ל ". אמרתי: "א� לא תאשר 

". הוא אמר: "אבל ת, וספק א� היא חוקיטפשית היא הצעה שלכ�, למת� פרס לבלתי פרודוקטיביי�,ה

שנה", אמרתי: "אני מוכ� לקנות את השנתיי� החסרות ולשל� תמורת� בקופת הגמל שלי".  15אי� ל  

 450לבנק פרמיה של  מוכ� לתתאל" שקל בקופת הגמל. אני  450או  400&היה לי אז סכו� נכבד של" 

, , שהיה ידיד שלילעו"ד למנכ"ל ע� העתק כתבתי מכתב  .אל" שקל מרצוני החפשי . הוא לא השתכנע

שאני  בטענהיכולי� למנוע ממני את הזכות הזאת, שאיננה גורמת שו� נזק לבנק, שלא  בו כתבתי

פרודוקטיבי. אני אפילו נות� כפול ממה שאחרי� נותני�. למחרת הגיע מכתב מהמנכ"ל, בו נאמר: 

  צא לגימלאות".  בטפסי� ו "מלא את הפרטי� 

  

  הפרישה לגמלאות .28

  עבודה כיוע' עצמאי 28�1

 21.12&שאני פורש ב K.Oלאחר שיצאתי לגמלאות לא הייתי מובטל א" יו� אחד. כשקבלתי את ה.

להיות מנכ"ל של החברות הרשומות  ,בי� השאר, קבלתי המו� טלפוני�, שהציעו לי עבודה: הציעו לי

�בעד סקטור  ולהלח� כלשהו סנגור של סקטוררוצה להיות  כי אינני ,בבורסה. אמרתי שאני לא מעוני

ג� לא התכוונתי לעשות זאת. הציעו לי ,בנק אחרל או ליע! לעבוד עלי תנאי הפרישה אסרוזה או אחר. 
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אני לא אוהב לעסוק ש מה ג� ,לא האמנתי בה. בחברה של ני"ע שבדיוק קמהיות שות" האו ל לעבוד 

ל להיות ו, הייתי יכצעה. אילו הלכתיקבלתי את ההמצטער שלא היו� אני בני"ע כי אני שונא סיכוני�. 

  עשיר ללא מאמ! גדול מזה שהשקעתי במקומות חלופיי�.

יורק. קבלתי &בניו שהוא רכש זמ� קצר קוד� לכ�  ,להיות יוע! של חברותלי  שהכרתי בעבר הציע אד�

: "שנה אחת מה יכל להיות?" השכר היה גבוה והתנאי� טובי� מאד, ע� לעצמי את ההצעה. אמרתי

 הקו! שבאליה היה,. ע� חניה צמודה היה לי קדילק –, ע� אוטו לפי בחירתי דירה במנהט�עבור תשלו� 

לעזור בשיקומ�. ייצוב� והעברת� לרווחיות חייב והאיש רצה אותי כדי  במצב גרועהחברות היו ש

ניכרי�. כדי להשיג� היה צור  בגיבוש תוכנית הבראה ובגיוס הלואות משמעותיות אמצעי� כספיי� 

במגעי� ע�  מבנקי�, והכרחי ליצור יחסי אמו� ע� הבנקאי� . בתחו� זה היה לי נסיו� עבר טוב ,כי

אני לא סובל שקרי� ולא אוהב לשקר ואני אומר דברי� כהוית�. לפעמי�,  .ר אמו�ויצידעתי ל אנשי� 

  בע, אני לא מדגיש את הצדדי� השליליי� אלא את הצדדי� החיוביי� ונות� לצד השני לפסוק. מדר  הט

. לצערי הכספי� שגייסתי לשיקו� החברות הוצאו למטרות הצלחתי להשיג עבורו הלוואות טובות

מהבנק. התוצאה  בטענות שואאחרות. הבנקי� ראו בזה הפרת הבטחות בוטה ונסיו� להוצאת כספי� 

, וללא אמצעי� לא נית� טובי�היו  לאעוד במועד רכישת� ה�  המשיכו להתדרדר.סקי� העהיתה ש

.�   לבצע את הטעו� תיקו

. לכאורה הניתוק לא היה כל חודש הייתי שבוע בביתהניתוק מהבית והמשפחה החל להעיק, למרות ש

נו טיולי� התנאי� היו מעולי�, פע� נעמי באה אלי לשלושה שבועות, עשיכי . להיות קשה אמור 

כל ובסביבתה, וג� זכיתי לביקורי� תכופי� של בני משפחה וחברי�. אבל מסתבר שה ניו יורקב נחמדי�

לכ� נוכחותי  התגייסו לצבא נטע ואס"  וחזרתי. חפציאחר שנה ארזתי את לצרי  להיות במינו� מתאי�. 

  באר! שמחה אותי ואת בני המשפחה.

חברה ליעו!  הקמתי יחד ע� אבי חפ! חברת יעו! כלכלי.הציעו לי להשתת" בהקמת  אר!חזרתי לכש

כרוכה בלא  הפעילות בה היתה. טוב והיינו מרוצי�הרווחנו  .כלכלי בתחו� הבנקאי ובתחו� התחבורה

  יה. בלטבקוסטה ריקה וב עבדתי ביעו! בנקאי במסגרתה  נסיעות. מעט 

בנק  .רקות הגוש הקומוניסטי הפלת חומת ברלי� והתפ , מספר שני� לאחר 1994&ביה בללטהגעתי 

, שהיה בנקל ייעו!הפועלי� גייס אותי בתור סג� ראש הצוות, כי לא רציתי להיות ראש הצוות שלה�, ל

אמרתי  במהל  הביקור הראשו� באותו בנק. ש� תימערכת הבנקאהמכל  60% והיווה יהבגדול בלטאז ה

לבנק הפסדי� עצומי�. אמרו לי: "כ�, אנחנו פה  יש: "רבותי, העסק הזה מסריח". אנשי בנק הפועלי�ל

וה� ואלה ה� שיטתית  גונבי� אותו בצורה לשק�? הבעלי� כיצד נוכל בשביל לשק�". אמרתי: "

"לא, אתה –לא יודע מה נעשה ש�"  , כולל הבעלי�,א" אחד .לא יכול להמש מצב שזה  שהזמינו אותנו.

"לא אכפת לי, אני בינתיי� כא�, אני לא רוצה  מהל  אימי�, אתה תמיד רואה שחורות", אמרתי:

שהבנק יתמוטט כשאני בלטביה, שלא יתפשו אותי לחקירות וכו'. אעשה כמיטב יכלתי כדי לסייע". 

שבועות. בפע� החמישית שהיינו אמורי�  3& חדשי� בלטביה, לא במכה אחת, כל פע� באתי ל 3ישבתי 

ביו� העצמאות נסעתי פע� שאמרתי  .ות של ישראלג� כ� ביו� העצמא אמור להתבצע לנסוע, זה היה

שאני לא רוצה לנסוע כי  הודעתיבכמה ימי�, את הטיסה  אחת ויותר אני לא נוסע. ה� הסכימו לדחות

הבנק המרכזי של לטביה שבזכותו התעכבנו באר!,  ,יו� עצמאותאותו יש לי הרגשה רעה. ובאמת, ב

  !!!אמרו תודה אליהוטלפנו אלי ו� כול ששמו היה "בנקה בלטיה ". תפש את הבנק 
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 בעלי� נהגו המלכתחילה?  פי שאמרתי לאנשי הצוות שאתישהבעלי� גנבו את הבנק, כ צד הבחנתיכי 

: ת הובלהחבר היתה זו הסתכלתי בתיק האשראי הראשו�. כשאבל חובבנית ושקופה חכמתתובצורה מ

  מי הבעלי� של החברה? 

  חברה אחרת &

  אחרת? מי הבעלי� של החברה ה &

  (אחד ממקלטי המס המקובלי�).איזה שהיא עמותה, או איזה גו" באיי קאימ� או באיי התעלה. &

  ? שלפנינוהעסק העמותה, שמחפשת לעסוק בי� השאר בהובלה כמו מי עומד מאחורי  &

  ."זה וזה וזה": עוני� לי

של הבנק. זה לא רק חשוד, אלא ברור  מסתבר שה� מבעלי המניות? מבעלי המניות  ה�הא� אלה  –

שיש כא� כונה להסתרת זהות הבעלי� האמיתיי� של העסק וג� טשטוש עקבות השימוש בכס". שו� 

  ברורה. לא  בנקאי לא אוהב לתת כס" לגו" מסתורי ולמטרה

פרעו� הלוואה בפגור שה הבחנתיחברה שמקבלת הלואות.  בתיק אחר בביקור הראשו� ראיתי תיק של

: . למה לא עשו? אמרושו� בטוחהאפילו את הרבית ולא תפשו שילמו עליה לא  .חדשי�ספר משל 

האשראי  וראיתי  רקבו� ועוד רקבו�, מבלי  על תיקי י"ישבת". "בה נגע "המנכ"ל אמר שאנחנו לא 

אני לא רוצה להיות " לעצמי ולכול�:  . אמרתישל הבנק נעל� הכס" צרי  לחפור כדי לדעת לא� שהיה

זה לא עובד ככה. " :אמרתי רק יועצי�" מה אכפת ל  אנחנו". בהתחלה צחקו עלי: "" בעסק הזהשות

אמרו:  לקבל את כספ� בחזרה".  חייב לדאוג שהמפקידי� יוכלומי שפע� התעסק בכספי� של אחרי� 

לשק� אותו כי  אי אפשריש הסתרה שיטתית. ממוטט, כבר העסק  אבל"א� נל  העסק הזה יתמוטט"  

  גדול! כ"כ החסר הוא 

יו רצי� למאפיה הרוסית שנראה היה שההתמוטטות קרובה, ה כל פע� ב כיצד פעלו הבעלי� עד אז?

המאפיה  כי  אני לא! לשותפי: "את� רוצי� עסק ע� המאפיה הרוסית?ומקבלי� עוד פקדונות. אמרתי 

 אי� מאיפהשיפוטי  למיטב כדי שהכס" יוחזר לה.  בכל עת שיראה לה,הרוסית תשלו" את האקדח 

  ".!להחזיר

בעיה ש� קוסטה ריקה. הייתה ליעו! לבנקו נסיונאל דה יה, נסעתי בחדשי� בלט מספראחרי שהייתי 

זה מצב פרובלמטי, אבל  יחסית קל יותר לפתרו�, א� יש רצו� אמיתי   .העובדי�על ידי של גנבות 

נוהלי קבלת עובדי� שיטתית  ונחישות של ההנהלה  לצמצו� או חיסול של התופעה. בד"כ הכנת

. עשיתי לה� נהלי� ע� בקרות מתאימות, פותרי� את הבעיה ,אבטחהעבודה ו נוהליומבוקרת, בצרו" 

. אני לא לעשות למניעת הגנבות אמרתי שמעבר לזה אני לא יכל .יפי� מאד, שהיה צרי  להפי! וליש�

� העובדי� יודע ג� את כל הקשרי� בילפקח עליה�. המפקח חייב להיות אד� מקומי, שולא מעוני� יכל 

   ואת הרקע הספציפי של כל אחד מה�.

ישראלי� שהכרתי בפריס.  &נהניתי מהנופי� ומחברת� של בני משפחת טל  חדשיי�ל קרוב ישבתי ש� 

שלמה, אבי המשפחה, היה  בפריז הממונה על המינהל בשגרירות ולס� חוזה הוא הגיע כשגריר שלנו. 

  ל נטע בבית הספר הישראלי .אשתו היתה מורתה ש

 �להכי� תכנית אב משרד התחבורה בקש מהמכו� לתחבורה, חברה ללא כונת רוח שפעלה לידו, לאחר מכ

במסגרת זו היה צרי  להכי� עבודה של אומד� העלות  ההשואתית של  הגורמי�  לרכבת ישראל.
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וחיפשו גור� שיבצע עבור�  אהכירו את הנושלא  המכו� אנשי החיצוניי� של אמצעי התחבורה השוני�.

ועשיתי באותה מסגרת מספר . נזכרו בי, שהייתי פע� מנהל התכנו� של משרד התחבורה את העבודה

עלויות אמיתיות של כל אחת ממערכות תפישה חדשה של  יש�שצרי  ל עבודות תכנו� גדולות. ה� קבעו 

לטפל בעלויות תקציביות  התחבורה, על מנת  לקבל תוצאות קרובות ככל האפשר לאמת, ולא רק

עשיתי עבודה חלוצית ועלויות נלוות, שקל להגדיר ולראות. עד אז  איש לא עשה עבודה דומה בישראל. 

זיהו� אויר, של של  תאונות בדרכי� , אלמנטי� של  אחד לאחד כמו:שלקחה בחשבו� את כל הגורמי� 

רמי� האחרי� שנקראי� "גורמי� הגואות�  ויחסתי ער  כלכלי לכל  ,רעש ,תשתיות, גודש תנועה 

  של אותו הזמ�. ה"סטייט או" זה ארט" לפי, לבדעבודה את כל העשיתי לא האמינו שחיצוניי�". 

על מחיר  דלק למטוסי�המחיר  השפעתשל מטוסי�, על רעש  אחר כ  עשיתי עבודה על אגרות 

  , הייתי מוצ" בעבודה עד מעל לראש. הכרטיסי�

 �אמריקאי &קבלה עבודה גדולה, במימו� הבנק הבי� דורושפועלת באקו לתחבורה,חברת בת של המכו

עבודה קלה יחסית  .של דרכי� חקלאיותלבדוק ש� כדאיות  בהצעהופנתה אלי  שליד הבנק העולמי

  הדורשת שימוש נרחב במחשב שלא ידעתי להשתמש בו. 

קו� בדרו� אמריקה למעט שו� מלא הייתי עדיי� בסיקר� אותי ביקור באקוודור. הסכמתי, כי 

מוכ�, בתנאי שיסדרו עבודה לנעמי. היא אז ידעה לעבוד על  אהיה אבל אמרתי ש ארגנטינה ואורוגוואי.

שהיו נחוצות  ,ובאפליקציות אחרות" 123ב"לוטוס  מחשב ואני בכלל לא ידעתי. היא ידעה לעבוד 

שזכתה להערכה  ,� ועשינו עבודהישבנו ש� חדשיי היא הגיעה לש� בשכר של עובדת מקומית. לעבודה.

 כנסהוש ,את המודל עצמוגבשתי ברגע ש .בדיקה של כמה  עשרות דרכי� חקלאיות רבה. היא כללה 

של התשואה של כל דר  כ  שנית� ו תוצאות מיד התקבלמחשב, נעמי הייתה מקלידה את הנתוני� ול

.�  היה לדרג� לפי סדר כדאיות

  

  המנוי למנכ"ל משרד התחבורה  . 29

  ו.שיחליפמישהו  חפשישראל קיסר  ., דורו� שוררדאז התפטר מנכל משרד התחבורהאותו מועד ב

 על הקו. הכרתי אותו היה , קיסר למלו� שהתגוררתי בו טלפו� תיבלילה שעו� אקוודור, קבל 2&פתאו� ב 

שירתנו יחד  לאחר מכ� אוהל במלחמת ששת הימי�.אותו היינו יחד ב במסגרת שרות מילואי� משות".

�בדיחה או חידוד פה  אבל לא היו בינינו יחסי� קרובי�: "שלו�", "שלו�"  ,בעתלית במש  איזשהו זמ

בהמש  הוא שאל: "מה  הסברתי על "רגל אחת". וזהו. הוא שאל: "מה נשמע מה אתה עושה?"וש� 

נסיו� ואני רוצה  : "יש ל  הרבהענה: "מה פתאו�?" הוא תימראדעת ? אני רוצה אות  בתור מנכ"ל". 

וותר על אלא עד אז  אחזורשמישהו שאפשר לסמו  עליו". אמרתי: "אתה יודע מה, אל תחליט לפני 

   .שיחכה כמה שצרי  ענה". הוא , שכבר שילמתי עבורוטיול בגלפגוס

  .קבלתי את התפקיד ,הוא נוכח שיש לו על מי לסמו  .מצאנו מהר שפה משותפת לשיחה איתו כשבאתי,

שתפרו! פחדתי זו הייתה מכה נוראית וזעזוע רציני.  .כעבור מספר חדשי� רבי� נרצחהתאכזר ו הגורל 

 הורגי�שיהודי�  המחשבהמלחמת אזרחי�. לא עלה בדעתי שיהודי מסוגל לרצוח ראש ממשלה. 

היה הרצח  לפני רצח רבי� שזמ� לא רבנראתה מחרידה ומעוררת שאט נפש, מה ג�  יהודי� בצורה כזאת
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ללי� מוסלמי� במערת המכפלה על ידי גולדשטיי�. זה נראה לי שנוי כה דרמטי ברוח היהודית, של מתפ

   שסופו מי ידע? הוא בודאי מבשר רק סכנות מבית ומפורר את הלכידות של הע�.

כנראה, אנשי�, שראו את . שלא יאמ� ,במשרד התחבורה, התחיל ש� מחול שדי� עבודתי לתיתח ע� 

הלא אני לא בקשתי, זה נפל עלי. במוב� עצמ� מועמדי� לתפקיד, סברו שיוכלו להכשיל את המנוי שלי. 

הכל ש ,מסוי� הצטערתי שלקחתי על עצמי את הג'וב הזה. חשבתי שאוכל לשנות, אבל מהר ראיתי

י יודע אי  נניאמרתי: "א .תוא נית� לשנוי בגלל מערכת ביורוקרטית ומשפטית בלתי אפשריולמסואב 

  מזה עכשיו". אצא

לחקירה אצל ניצב לוי במטה הארצי שבשיח' ג'ראח. איש לא הסביר לי על מה  פתאו�זומנתי  יו� אחד

 �אני נחקר. נושא החקירה היה, כביכול, בקשר ע� תביעה שהיתה לי נגד משרד התחבורה בבית הדי

תמוה. ג� אילו היתה בכ  עברה כלשהי, הרי  ה לינראלעבודה באמצע שנות השבעי�. נושא החקירה 

היתה כבר  פסיקה של בית הדי� ולכ� העני� חלוט וגמור.  אמנ� פסק הדי� לא נת� לי את המגיע לי 

בתואנות מוזרות בלשו� המעטה, בגלל שופט שאיננו שופט אלא אזרח נעדר השכלה משפטית ושכל ישר. 

. המשפט היה בנושא אזרחי בלבד, שבו המדינה שילמה לי שו� הוראה ולא הפרתילא עברתי שו� עברה 

על  פיצויי פיטורי�, לפי שכר, נמו  בשלוש דרגות  מהשכר שקבלתי בפועל. &ע� העברתי המסודרת לאל

סיפרתית, ללא רבית והצמדה. לכ� & התשלו� היה באיחור של כמעט שנתיי� בתנאי� של אינפלציה דו

ינה, שפעלה לכאורה על פי התקשי"ר, בניגוד מפורש לחוק פיצויי א� היה מישהו עבריי�, היתה זו המד

פיטורי�, שהיה תק" אז, ושקבע שהפיצויי� יחושבו לפי השכר האחרו�. לחקירה הנ"ל לא היה המש  

  וזמ� מה לאחר מכ�, ניצב לוי נאל! להתפטר מהמשטרה בשל חקירות נגדו.  

י לועדת ביקורת המדינה בכנסת, כדי לתת זמ� קצר לאחר שמוניתי מנכ"ל משרד התחבורה, זומנת

תשובות לדו"ח הביקורת של מבקר המדינה, שנגע למשרד התחבורה בתקופה שלפני כניסתי לתפקיד. 

הדו"ח היה קשה והצביע על שורת ליקויי� שגבלו באי סדרי� כספיי� לא פשוטי� במשרד. בועדה תקפו 

�את כל הליקויי� ולמנוע הישנות מקרי� דומי�.  אותי כאילו הייתי העבריי�. לא עזר שהתחייבתי לתק

  הרגשתי מבוזה ומושפל מהביקורת שלוחת הרס�, על דברי� שלא הייתי אחראי לה�.

במסגרת הסכמי השלו� שנחתמו אז נקבעה ועידה בעמא�, שמטרתה גבוש מסגרות תחבורתיות  

את משרד התחבורה   ארוכות טווח במזרח התיכו�, לאור הסכמי השלו� הטריי�. התבקשתי לייצג

הישראלי באותו מעמד. התיצבה בפני שורה ארוכה של עושי שלו� ומתכנני תחבורה שביקשו להשתת" 

ולדבר ש�. מה לעשות שהמארגני� הקצו לנו זמ� לדובר יחיד. במטרה למנוע יריבויות הודעתי שאני 

�. זה אינו עני� של אהיה הנציג של משרד התחבורה הישראלי. התקשיתי להסביר שאלה תנאי הזימו

של אלה שהיו  למרות ההסברי� כמעט פר! מרד כבוד או כיבוד  אלא הופעה בפני המדיה העולמית.

  ש�. מעוניני� להופיע

 �במוצ"ש הארבעה נרצח  כזכור  רבי�הקרוב. בחירות במר! תערכנה קבע שנזמ� קצר אחרי רצח רבי

  ולא אתפטר מיד. , אמרתי, שאחכה בסבלנות עד לבחירות1994בנובמבר

 . אלימהיפדה תניבסבארו ופרצה א צי�פיצוג�   והתחילו התפוצצויות של אוטובוסי� בזה אחר זה, הי

  ולא הורגש. לא נראהשלו�", שלמעשה כבר תהלי  "דבר על . המשיכו ללי יולא� זה  חזהלא  איש 

בכנסת  ת החלטותרבלש� העהייתה התרוצצות בממשלה לקבל גבוי נוס"  שרבי� נרצח,עוד לפני 

 ,"2אנשי� שתמכו ב"אוסלו אלה היו ה גולדפרב והוולוו& על פורשי צומת  הממשלה נשענה  וועדותיה.
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לימי� נכנס לבית שמונה לשר האנרגיה וגונ� שגב,  נזכיר רק את .רחיב עליה� את הדיבורלה שחבל

  ה הישראלית.הפוליטיקבזמנו תה נראהסוהר על הברחת סמי�, לא פחות ולא יותר. אבל ככה 

למחלקה לחקירת  ליפו הזמנה לבוא תי באוקטובר קבל "מחול השדי�" לא הסתיי� במה שתואר לעיל,

פשעי� בינלאומיי�. הרמתי טלפו� לנסות לברר במה מדובר, א" אחד לא רצה להגיד לי, אמרו: 

שעי� בתארי  שנקבע למחלקה לחקירת פ תיגעה"תבוא!". חשבתי שאולי אני צרי  להעיד במשהו. 

: "אתה עכשיו נחקר באזהרה, כל הגישה לי נייר ואמרהמולי חוקרת ראשית וחוקר. היא  הישב .בי"ל

  מה שאתה אומר עלול לשמש נגד  במשפט. תחתו�". חתמתי. היא לא רצתה לומר שו� דבר.

. אני יושב ואומר בבקשה, תשאלי מה שאת רוצה. מתחילי� אי� תגובההייתי המו� שאלתי מה עשיתי,  

מה ההשכלה שלי מה הנסיו� שלי. בסו"  ,שעות תמימות כל הזמ� היא שואלת אותי מה עשיתי 4לחקור, 

בתיק האישי שלי בנציבות, למה את� צריכי� נמצא גבירתי, כל מה שאת שואלת "התעצבנתי ואמרתי: 

להטריח אותי? מה את� מחפשי�?. ואז היא קוראת לי מכתב אנונימי שמישהו כתב ע"י גזירה והדבקה 

 ,�שאני שיקרתי ביחס להשכלה שלי ושאני כתבתי שהייתי ראש אג"  בו נאמרשל אותיות מהעיתו

"את יודעת מה  מנוי בפועל. אמרתי לה:ב, כאשר הייתי רק 60 & כלכלה במשרד התחבורה בשנות ה

לבי� מינוי בפועל? את ביררת קוד� בנציבות?" היא אמרה: "לא". הסברתי  קבוע ההבדל בי� מינוי

שש שני� בחופשה ללא שכר באפריקה. כל  שההבדל הוא מי יושב על התק�. האיש שישב לפני בתק� היה

�אלא במנוי בפועל. זה הנוהל. "אחרי מקומו ב אד� & עוד הוא תופש את התק�, אי� אפשרות למנות ב

השכלה ל באשר  ."מכתב אנונימיב מופרכתי טענה שהושתבדקי את העני� בנציבות, תנסי להתיחס לאיז

אי� שו� בעיה, את� יכולי� לפנות לאוניברסיטה העברית. את� ל  את כל המורי� שבחנו אותי:  ,שלי

 ,�פרופ' פטנקי�, אני יכל להגיד ל  כל קורס מי לימד אותי. את פרופ', מיכאלי, פרופ' גרונאו, פרופ' לוית

הסכמתי ע� שאני לא  ,ראוב� גרונאו פרופ' רוצה שאראה ל  את הדוקטורט שכתבתי ע� ההערות של

 �אני כתבתי דוקטורט בכלכלה. לקח לראוב� גרונאו  את הדוקטוראט?השלמתי פורמאלית לא ולכ� חלק

. בינתיי� נסעתי ע� כל המשפחה לאפריקה, הייתי בחו" השנהב והוא שנתיי� וחצי לקרוא ולבדוק אותו

כתב שעד שלא אתק� אותה הוא לא יוכל א וה .שלח לי לש� מכתב ע� כל ההערות שלו וג� את העבודה

היה המדרי   גרונאואבל  שר אותה בציו� מעולה.יאחר שהמדרי  השני, אזאת ללאשר את העבודה, 

שאני אעדכ� נתוני�. אמרתי שאני באפריקה ואני לא מסוגל לעדכ� ואני  הראשי והוא לא קבל. הוא רצה

  מוותר על התואר השלישי. מאחר שאי� לי שו� כוונה לחזור לאקדמיה אי� לי צור  בתואר.

שיודיעו לי לגבי ההמש . כמוב� שחזרתי המו� ונגעל מהעני�.  הא אמרישעות ה 4קיצור, אחרי ב

נגד טעות חמורה שקיסר פומבית  רי זה: כמה ימי� לפני זה יצאתי עמד מאחו יכשחקרתי, התברר לי מ

אביב והייתה התלהבות גדולה. אמרתי שא� רוצי� רכבת &עשה: רצו להקי� רכבת תחתית בתל

היכ� יהיה התוואי, התחנות  ?רכבת תחתית וא� כ� איפה נחוצההא�  ,תחתית, חייבי� קוד� כל לבדוק

בכ  שהעביר את  ,ל עשה שגיאה פטלית"ודמי בתפקיד המנכק .דועו מיקו� ההתחלה והסו" הגודל ,

לפחות  ,בו זמנית ,הייתה אמורה לתא� ולבדוק, שכדי לעשות אותההבדיקה הזאת לעירית תל אביב, 

לא ת, רמת ג�, גבעתיי�, חולו�, גבעת שמואל, בני ברק ולמעשה כל גוש ד�. זה "עיריות: הרצליה, פ 11

, ללא הנפקת שו� לא רק זה, עד שאני באתי כבר בזבזו על זה הו� עתק .תפקיד של עיריהיכול להיות 

   נתו� ושו� דו"ח.

אמרתי: ראשית, לא בא בחשבו� שעיריה תעשה את זה, היא לא למשרד  כשבאתי .אני לא הסכמתי לכ 

 , זה עסקעליו זה כבד וגדולאי� לו את הידע והיכולות, כי  מהנדס העיר?? , מי יתעסק בזהכ בנויה ל
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בזמנו עוזרו האישי של המנכ"ל  ממלכתי בקנה מידה של משרד. היה ש� אחד בש� הלל רוז'נסקי, שהיה

כלל סעי" ספציפי בעינינו, שד�  ,(שעליו נדרשתי לתת מענה)הקוד�. דו"ח המבקר שהוגש לכנסת 

לאחר שעות נוספות בחודש אחד. זה יכול להעיד יותר מהכל על האיש.  720לתשלו� בגי�  שלובדרישה 

הוא  והביא אותה לפשיטת רגל דה פקטו.ב  את דלק נדל"� יסהוא  .�"מנכ"ל דלק נדלמכ� הוא היה 

הבנתי שיש לי  .רוז'נסקי ראה את עצמו נפגע ללהבזכות יצחק תשובה. אותו עצמו התעשר עושר רב 

. למשטרה שלח או יז� את משלוח המכתב האנונימיעסק  ע� נוכל, כ  שאי� לי בכלל ספק שהוא זה ש

יד לעני� הזה היה בייגה שוחט, שהיה שר האוצר: הוא חפש תמיכה פוליטית מי שנת� חסות ולא רק זה, 

הסכ� אוסלו. הייתה אז מפלגת ומלתהלי  השלו�. האמינו בערפאת והיו נלהבי� מתהלי  השלו�, 

אביב, &תל נהלת של הרכבת התחתית ותמיכה בעיריתיעל ידי ויתור בעני� המשחשב, ובייגה המרכז 

אביב ומקוד� היה השר לבטחו� פני� מטע� &את תמיכתו של רוני מילוא, שהיה ראש עירית תל "יקנה"

יגה חשב שא� הוא ימילוא הכריז שעזה איננה חלק של ישראל וב ,מפלגת המרכז. חודש חדשיי� קוד�

  ו מבפני�. מדבר כ , הוא כבר "פתוח" לרעיונות השלו� ויתמו  בממשלה ובנושא השלו� מבחו! א

: כשנבחרה ממשלת נתניהו כדלהל� הייתה מסוג אחר, שג� היא לא היתה נוחה לי בלשו� המעטה פרשה

  . , מונה ל שר התחבורהיצחק לוי בה,והיה ברור שמפלגת העבודה לא תהיה  הראשונה

 ופוליטקאי מנוסה. אחד הדברי� הראשוני�  במושגי� של טוהר מידות ישר ,איש נעי� הליכותלוי 

שמעתי עלי  הרבה דברי� טובי�, שאתה מאד  ,: מר חסו�המשרד היה מנכ"ל ממני כ קש הוא בש

אני מבקש ממ  להכי� לי רשימה של כל האנשי� בדירקטוריוני� של החברות שתחת  ..מקצועי וזה וזה.

 . אמרתי לו ישר: אני מבי�ומתי אחריות משרד התחבורה ותציי� את מי שהכהונה שלו עומדת להסתיי�

 �מה שאתה רוצה, אעשה זאת, כי זו ג� חובתי לידע אות , אבל, כפי שידוע ל , אני לא מינוי פוליטי, אי

 .אלהכלהתעסק בדברי�  מעוני�לי שו� "צבע" פוליטי ואינני חבר ולא אוהד של שו� מפלגה. אני לא 

אמו� וצרי  "אתה יודע, שיש משרות  :הוסי". הוא ומקובל שבקשת כי זה לגיטימימה  אעשה את 

מנכ"ל היא משרת אמו� אתה יכול לומר לי מיד "ל  יש לי " אמרתי לו: ".וכו' 'שהלשכה תתפקד וכו

כל עוד אתה שואל אותי בנושא הדירקטוריוני�, זה טבעי  מנכ"ל", לא אעמוד בדרכ  ולו דקה מיותרת.

 &ל משרות אמו�, תרצהואני מבי� זה ג� דרכו של עול�, ג� המימשל האמריקאי נוהג כ . אבל בנושא ש

אל תסמו , הכל פתוח. אבל אל תבקש ממני למנות אנשי�, שלא על פי  &תסמו  עלי, לא תרצה

קריטריוני� מקצועיי� טהורי�". הוא בקש שאולי בכל זאת אנסה ולמחרת הביא לי רשימה ואמר: 

א� הוא ירצה "ל לכח אד�, תפנה אליו. כ"אני רוצה את זה ואת זה ואת זה". אמרתי לו: "יש סמנ

להתיע! אתי, אני מוכ� ברצו�  אבל לא זה מה שהביא אותי למשרד התחבורה". הוא אמר: "אוהו, אני 

אבל אני מאד מערי  את היכולות המקצועיות של , אני רוצה שתשאר ואי� לי  :רואה שאתה איש קשה

  שו� מחשבה להחלי" אות ". 

להתמנות מנכ"ל משרד התחבורה. היה  אמורבעתו� את התמונה של נחו� לנגנטל, ש ראיתילמחרת 

: "מר לוי, אני לא רק שלא אוחז בקרנות המזבח, אני מוכ� בכל רגע לסייע לנחו� תיואמרנכנסתי לשר 

 �ע� זה שו� בעיה אני לא מחפש שו� ג'וב או פרנסה, אני מסודר". הוא לי לנגנטל להכנס לתפקיד ואי

ור לא הייתה מוכנה רד& ב�השופט  ת וכו'". שתקתי. ועדת ר צעיר, יש לו שאיפווזה סת� בח ,אמר: "לא

לא רצו לומר לי. למחרת התפרס�, שאבא של נחו� לנגנטל,  מדוע?לאשר את נחו� לנגנטל. כששאלתי 

 מעוררהוא עו'ד, היה מעורב בשנוי יעוד של קרקע בגבעת שמואל מחקלאות לבניה, באורח  היה ג�ש

לנגנטל עבד במשרד של אבא שלו בתור עו"ד או מתמחה. העני�  נחו� .במועד שנוי יעוד הקרקע ספקות
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ברוח  דיפקתהעברתי לו את ה. לנגנטל הופיע מרהוכשר, ובאוקטובר נחו� יודע באיזה הלי   . איננינסחב

  טובה ובידידות.

  איל	� ועדת (כביש) בר  29�1

רוצה לתת ל  לפרוש , אמר לי הרב לוי: "מאד נהניתי לעבוד את  ואני לא את המשרד לפני שעזבתי

איל�". אמרתי לו שבנושא זה העמדה של &ככה, אני רוצה שתהיה חבר בוועדה שתטפל בנושא כביש בר

דעת  ש ברורל לומר אחרת, ומשרד התחבורה ברורה. ג� א� אתה רוצה לשנות את זה, אני לא יכ

דתיי� לחילוניי�.  יחסי� בי�ה תבעי ידו� אלא איל� &נושא התחבורה של בר רקשלא  ענהתקבע. הוא 

�הוא מינה צוות של אנשי� מעולי�: צבי צמרת, שהיה אז  ,אמרתי שבמידה שאוכל, אשמח לתרו�. אכ

, אני, הרב שאר פרופ' במחלקה למחשבת ישראל באוניברסיטה העברית יידבמנכ"ל מכו� ב� צבי, אלי ש

 �ונציגי  גליה גול�ית, ד"ר דניאל שפרבר מהאוניברסיטה העברפרופסור שהיה רבה של חיפה, ישוב כה

היוע!  למעשהכול� אנשי� פתוחי�. אני הייתי  החרדי� הרבני�: צבי ויינמ� והרב  שמואל יעקובובי!'.

  ע� משרד התחבורה. סתיימו קשריהשלה� לעניני תחבורה. הגשנו את הדו"ח ובזאת 

להבי� את המניעי� של נכונות  ע�איל�: כל הדיוני� שלה נעשו ברוח טובה, &סכ� בקצרה את ועדת ברא

  הצד השני ולתרג� אות� לדרכי� שיאפשרו חיי� של חילוני� בצד דתיי�.

ד של מומחי� "קש חוישניהל את הדיוני� בראיה רחבה, ב ,ר הועדה, צבי צמרת"לשבח את יו רוצהאני  

את היהדות החרדית, לא הייתה  ושיצג אלהח הועדה קיי� ולא אחזור עליו. אצל "ונזהר מטעויות. דו

פשרה ממשית. הדרישה הייתה אולטימטיבית ובלתי מתפשרת. האנשי� נסיו� של  שו� התרככות או 

יהדות מהמחלקה ל, פרופ' שפרבר רב הבועדה שהיו יותר פתוחי�, היו מצד אחד הרב שאר ישוב כה� ו

 שמכירריטה בחוג למחשבת ישראל ייד, שהוא אוטובזמננו, שהיו פתוחי� ומבחינה אחרת, דוקא אלי ש

אופטימיות גדולה בנוגע מקו� ל לא ראה  החשיבה והפסיקה ההלכתית בימינו,את כיווני  לעומק

  לאפשרות להשיג הסדר ארו  טווח בי� דתיי� לחילוני�.

איל�, כפי שהוגש &קיצוני של ההשקפות החילוניות. הייתי אומר שדו"ח ברהגליה גול� יצגה את הבטוי  

 היחיד האפשרי גדול כדי להבי� שזה הפתרו� מומחהע"י הועדה היה דו"ח מאוז� ולא היה צרי  להיות 

  שקיי�. כל מי שהיה מוש  את השמיכה לכיוו� שלו היה מנציח את המחלוקת.

שלא צרי  להכניס את האצבע לעי� של הדתיי�, כלומר, שא� מצד אחד, ג� על החילוניי� היה מקובל  

יש לאור  כביש בר איל� בתי כנסת, לא צרי  שהתנועה תעבור ש� דוקא בשעות התפילה ותסכ� את 

שלה�  "גטו"ואל בתי הכנסת. מצד שני הדתיי� רצו לשמור על אורח החיי� הדתי ב &שבי� מוההולכי� 

י� יעשו את העבודה בשביל�. לפי ההשקפה החרדית צרי  בשבת, שהכל יהיה סגור, תחו�, שאחר

שחייה� אינ� בחזקת "פקוח  לסגור את בתי החולי� ושלא יטפלו בחולי�והחשמל בשבת,  לסגור את ח.

קיומ� של גויי� של שבת מנוגד לתפישה של השבת למרות שלהימנע מלעשות עוד הרבה דברי�, ו נפש"

וח עבד  ואמת , שור  וחמור  והגר הגר בתוכ ". בקיצור, היהודית, כמו שכתוב בתורה: "למע� ינ

  הגענו למה שהגענו.

לא  ,החזרה מהתפילהושבשעות התפילה ובשעות ההליכה לתפילה  ,ההמלצה העיקרית הייתה 

ובי� זמני� אלה תתאפשר תנועה. הסדר זה אומ! ויוש� על ידי השר לוי,  תתאפשר תנועה ברחוב

  עד היו�. �שבעצמו אד� דתי. ההסדר מיוש
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. אני לא יודע מה קורה ע� הסדר זה, שהיה אמור איננו חיוני כבעבר וההסדרהיו� יש דרכי� עוקפות  

להיות מיוש� בכל חלקי האר!. מה שאני רואה בעיניי�, שהתאבו� של החרדי� לאור ההצלחה 

מבחינת , כי זה כבר נעשה עוג� בהסדרי� מחייבי� והמצב הול  וקשה גדלהחלקית, אבל הצלחה, 

רתא, ומעבר בכבישי� אחרי�, שכל הזמ� רוצי� קקיו� בכל האר!. נזכיר רק את חניו� &האפשרות לדו

  לסגור. 

  

    עבודות בתשלו� בתקופת הגמלאות  .30

  בתור יוע! פרטי היו כמה דברי� מיוחדי� שעשיתי. 

היו תלונות רבות רשות שדות התעופה לא ידעה אי  להתמודד ע� נושא רעש המטוסי� באזור נתב"ג. 

שקבעו שיש לצמצ� את הסבל מרעש באזור שדה התעופה. נית� להתמודד ע� נושא זה  ,והיו פסיקות

במספר אופני�: אפשרות אחת היא, שרשות שדות התעופה תממ� מיגו� אקוסטי לתושבי� שסובלי�, 

 ,�מ� קיומו של שדה מה שנבנה בזל כי האמור מתיחסלפי מדידות שיקבעו. זה לדעתי לא צודק ולא נכו

 .יתר אזרחי המדינהולדאוג לעצמו  לקחת בחשבו� את הרעשהיה מי שהל  לגור ש�, יכל ותעופה פעיל, 

אבל מאחר והיו שנויי� בשדה התעופה, במקרי� ששנויי� האקוסטי.  צריכי� לממ� לו את המיגו� אינ�

להפו  אפשרי, אחר  �. כיוו� או הגדילו אות� לחלק מהאנשי�, את זה צרי  לתקאלה גרמו למפגעי רעש 

גבוה  הגורמי� לרעש לסלק את המטוסי� את השימוש במטוסי� רועשי� לבלתי כדאי וכ  לדחוק או 

  . מטריד ביותרו

שכרוכות ברמות רעש גבוהות  בשעות הלילה לצמצ� את הנחיתות וההמראות,אפשרות נוספת היא, 

עיש, באורח אדמיניסטרטיבי. יש בעול� אי  עושי� זאת? קשה לסלק כל אחד שמר & יחסית. השאלה

ולהטיל אגרות רעש על המטוסי� המרעישי� מעל רמה , צרי  לרכוש אות�, רעש מכשירי ניטור

 .לקבוע מה הוא הנזק הכלכלי שיגר� למפעיל של מטוס במידה שהוא רועש יותר מדי. אפשר שתקבע

במיגו� מפני רעש. יש להניח שע� ולתמיכה מאות� אגרות, אפשר להעביר לנפגעי�  יתקבל ש הכס"את 

השני�, המפעילי� לא ירצו לעבוד ע� מטוסי� רועשי� ויוציאו אות� מהשרות. זו הייתה עבודה 

  . באיזו צורהלא קל לחשב את כל המהלכי� ולהחליט כמה תשלו� לדרוש ו חדשנית .

תה בזמנו חברה . הייעל מחירי הכרטיסי� דלק למטוסי�השפעת עלויות העבודה אחרת הייתה בקשר ל

. זו בנתב"ג, שהיה שדה התעופה הבינלאומי היחיד של ישראלשמכרה דלק למטוסי� והיה לה מונופול 

הופרטה. היא ובת של "פז", שבזמנו הייתה חברה ממשלתית  ת שרותי תעופה חברה הייתה חבר

� סוגי מטוסי�. יתוחכמת של אפלית מחירי� בי� חברות ובמרחיקת לכת ומ הפעילה שיטה מאד

ג� אני, כשקניתי את הבית  כי כמעט תמיד ימצא תרו! להסביר את האפליה. זה לא בלתי חוקי.לכאורה 

. היו הבדלי� בי� הדירה מבנהבאותו שלו קיר משות" אתי  ,יותר מהשכ� 33%, שילמתי שאני מתגורר בו

מסוימי� של אפליה אסורי�  נציי� שסוגי� למשל הדירה שלי קיצונית ושלו אמצעית. שלי לדירה שלו

  . על פי החוק

היחס של הכמות  הכוללת שנמכרה ובי� זו בי� כלומר בי� סוגי מטוסי�, ג� הבעיה ש� הייתה שהפלו 

חברות התעופה במיוחד כש . זה הפ  להיות נפי! מתו  הכמות כוללת שנמכרהבודד, שנמכרה למטוס 
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ישו תביעה נגד חברת שירותי תעופה על הפעלת כמה חברות הג. היו במצב קשה והתחילו להפסיד כס"

כעד מומחה מטע� חב. פז וזה בבית המשפט כח מונופוליסטי בלתי ראוי לאפליה בי� צרכני�. הופעתי 

אסו" נתוני� מהרבה שדות תעופה בעול� ולעשות השואות. עשיתי זאת ל :היה כרו  בהרבה מאד עבודה

ו לטעמי וגרמו לי לא מעט לבטי�. אבל כמו עו"ד, שצרי  במוב� מסוי� בלב כבד, כי היו דברי� שלא הי

להדגיש את אות� דברי� שה� לטובת הלקוח, ג� אני הבנתי את תפקידי שזה בעצ� חלק מההגנה, 

 �לעשות את זה בצורה שזה נעשה. בסופו של דבר זכינו במשפט, ונבו� למרות שבלבי ידעתי, שלא היה נכו

התפרנסתי מזה לא רע וחב. פז ראתה שיש לה יוע! טוב והצליחה  בזמנושני� או משהו כזה.  9אחרי 

  ששכנעו את בית המשפט.  ,להביא נימוקי�באמצעותי 

עבודות בתחו� התחבורה ואז עברתי לתחומי� אחרי�. התחלתי להיות  מספרעשיתי עוד  בהמש 

עגלת נכי�, כדי שניסתה לפתח עזרי� לנכי�, בעיקר כסא גלגלי� ו ",סטארט אפ"דירקטור פעיל בחברת 

מהרעיו� וההישגי� היו מרשימי� מבחינה  התלהבתי מאוד להגביר את הניידות והעצמאות של הנכי�. 

הסתבר לנו, להפתעתנו, שהנכי� לא כל כ  מעונייני� להיות באמת  .טכנולוגית בטכנולוגיה שהצגנו

שני� עד שבטאו  5, 4 לקח .עצמאי�, עד כמה שהדבר נראה פרדוכסלי. בסו" ה� אמרו את זה בפה מלא

  זאת במפורש. 

כסא גלגלי� בעל יכולת לעלות  הפיתח החברה, בזכות כישרו� מיוחד של אבישי נובופלנסקי מבית זית, 

, שיאפשר לנכה להיות ממש עצמאי: א�, נכה רוצה לרצפה יכולת להתרומ� ולרדתע� ולרדת במדרגות, 

 �ו צגנ. הע� הכסא לצאת החוצה רוצההוא א�  .גבוהלתלות תמונה בבית, להרכיב מנורה או לפתוח ארו

שמישהו ליד�, כי כ  ה� כשנוח לה� יותר לנו זה יעבוד ואז הסתבר  וכיצדאת הטכנולוגיה  בפני הנכי�

אבל זה לא כ . ה� היו שמחי�  מרכזימרגישי� יותר בטוח. אני חשבתי שהרצו� לעצמאות הוא הדבר 

שה� מקבלי�, במידה שזה לא יפגע בזכות שלה� לעוזר או  אולי לקבל את המכשיר הזה בנוס" לעזרה

  גלילאו. ומשהו כזה. הוגי הרעיו� היו אנשי� פרטיי� לחברה קרא

לכיוו� של רובוטיקה צבאית. יחד ע�  & היא פנתה לכיווני� לגמרי אחרי� וקיימת עד היו� החברה 

ות ולרדת מדרגות, להכנס לבית : לעלשגרתיותבלתי ניידות רובוט קט� בעל יכולות היא פתחה אלביט, 

חיי� דברי�. לאסו" מודיעי� או אפילו, בשעת הצור , לחסל חולית מחבלי�, מבלי לסכ� מגוו� ולעשות 

  . שוטר של חייל או 

מיצוי טוב יותר לסייע ללשפר את האחיזה בכביש או בקרקע ול ושיכ ,מיוחד צמיג כיו�מפתחת  גלילאו

וגלגל לעבודה בכביש  ש� חשוב שיהיה לכלי גלגל לנסיעה  .ימיכו� החקלאשל יכולת התפעול של 

בתנאי� קשי�. החברה מאד יצירתית ואני מקווה שהיא תמשי  ותתפתח. אני עדיי� דירקטור ש� אבל 

וכ� הייתי תשע  ד.רוטשטיי� הייתי כמה שני� דירקטור בחברת בניה במקביל . ות מינימליתפעיל ברמת 

 . ממשיכה להתפתח ג� היו�חברה מסחרית מצליחה ומוצלחת ש, "בקבוצת גטר" דירקטור  שני�

מה  ,ה שליילפרוש כשנגמרה הקדנצ חייבהייתי לכ�  ,הייתי דירקטור מטע� הציבור ד.רוטשטיי� בחברת

. ג� שני� 9מטע� בעלי המניות  הייתי דירקטור בקבוצת גטר נוספת . נשארתי ש� שנה ג� שבטעות

ליושר אישי ,ליוזמה  והבנה עסקית ויחס  ה� דוגמהזו מנהלי חברה . כהונה זו חרגה בשנה מעל למותר

 מנהליהרבה ל משפחתי לעובדי� ללא יוצא מהכלל, בתנאי שוק לא קלי� .יש לי הערכה אישית

  . ולעובדיה הבכירי�
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ת שעשיתי תמורת שכר ועברתי לפעילות יוהפעילוכל  דירקטור הפסקתי את כשהפסקתי להיות 

  .בלבד התנדבותית

  

  פעילות התנדבותית .31

נהייתי פעיל בארגו� יוצאי דמשק.  קהילת דמשק היא קהילה מאד מיוחדת: היא קטנה, צנועה, שא" 

"מגיע לי". ג� כשאנשי� היו בתנאי� מאנשיה . א" פע� לא שומעי� או עליה פע� לא שומעי� אותה

זרוק ברחוב, או שהוא הילה מהקלא שומעי� על מישהו  .עזרה הדדית ביניה� קשי� מאד, תמיד הייתה 

  עזרה הדדית בתו  הקהילה. קיימת אומלל ומסכ� כי הוא לא יספר, וכי במיוחד 

לעיתי� כחלק אינטגרלי מישראל. היסטורית זה היה כ , ולא ה נראת ,קהילת דמשק, מהרבה סיבות 

חלק גיאוגרפי מישראל, אלא שהקהילה היהודית אי פע� שדמשק היתה  אי� כוונה לומרמאתמול. 

  בקשר כה הדוק ע� קהילות אר! ישראל, עד כי ראו בה מעי� שלוחה שלה� .בדמשק היתה 

האר"י הקדוש היה בצפת, הוא ביקר בדמשק ותלמידו המובהק ביותר, ר'  –הקבלה  מיסדלמשל: כש

ונקבר בדמשק. הרבה מקובלי�  ברבי�, חי התוהפי! אהעלה בכתב את תורת האר"י ול שאחיי� ויט

ג� ח, יאיצהיה דיי�, ר' יוס" אב�  16,15&אחרי� מצפת ומטבריה, קבורי� עד היו� בדמשק. במאות ה

ממניחי היסוד לקבלה המודרנית של האר"י. היה תקופות מסוימות דיי� בירושלי� ותקופות הוא 

   הוא קבור בדמשק.ג� בדמשק, ש� הוא היה למעשה רוב הזמ� ו אחרות

�היסטוריו� ידוע של ההיסטוריה  ,אנחנו (ארגו� יוצאי דמשק) פרסמנו מאמר של פרופסור מנח� ב� ששו

קשרי� בי� קהילות ישראל במזרח ל התיחס מאמר הנשיא האוניברסיטה העברית. ג�  שהיה ,היהודית

ה, דמשק הייתהפעילות הרוחנית היהודית בהקרוב, בעיקר סוריה, אר! ישראל ומצרי�. הסתבר ש

בתקופות מסוימות, מרכז יותר חשוב מאשר אר! ישראל ומצרי�. בתקופות אחרות זה היה ההיפ . 

  הייתה מעי� "העברת מקל" של מרו!  שליחי� בי� שלושת המרכזי�.

היו ויכוחי� בזמנו א� דמשק זו גלות או לא. יש על  .ל לקחת את הבכורה מירושלי�ומוב� שאיש לא יכ 

שימור המורשת של הקהילה  היא  מביא על כ  נתוני�.   ופרופ' ב� ששו�רית זה דיוני� בגניזה הקהי

צנוע ומצומצ�,  ארגו� של יוצאי דמשקה אחת המטרות המרכזיות של הארגו� ובזה החשיבות לקיומו. 

 שלכתב ב אהוהעל את החשיבות של הגילוי חברי הארגו� חשי�עולה ולא מחפש לעלות לכותרות.  אינו

בנידו� דלות או לא  שידיעותיו  והציבור הרחב, ה לידיעת אנשי הקהילההבאתשק ודמ מורשת קהילת

את המידות הטובות והמיוחדות של  דורות הבאי�ולצעירי� ל קיימות. אנחנו רואי� חשיבות להנחיל

הועדה לרכז את ועדת המורשת של הארגו�. . התחלתי שני� עסוק בזה לפני כעשר התחלתי ל קהילתנו.

  עד ימינו. 15,14&פרסו�, שעד עכשיו איש לא הוציא, על חכמי דמשק החל מהמאות ה תהוצאפעלה ל

בכתבי יד שלא  וחלקש, חומר היסטורישל גדולה ידועי� וכמות ומאד  מלומדי�  הסתבר שהיו חכמי� 

עוסקי� במחקר של ההיסטוריה יהודית או שפורסמו עדיי�. מימנו פעילות איסו" על ידי סטודנטי�, 

. בזכות רבער  בעלות ה� מתחילי� להוציא עבודות  .שקשורי� לנושא ,ראל וחוגי� אחרי�מחשבת יש
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 �הפעילות שלנו אוניברסיטאות התחילו להתעני� ג� ביזמת�, כי ברגע שה� מצאו שזו נישה שיש בה עני

 א� יש סטודנט או סטודנטית שמעונייני� לקד� את הנושא .לציבור, ה� מנסות ג� עני�  בהמדעי ויש 

, וזה מקור חשוב עוד יותר ממה שאנחנו מממני� או מבטיחי� מילגה ממקורותיה�בנושא, מקצי� לו 

 �ח, שהיה אייצלהשיג תורמי�. מה שעד עכשיו פורס�, למשל שאלות ותשובות של ר' יוס" אב

הותיקי� שגרו בארצות ערב לפני בוא גולי ספרד או יהודי�  מהתושבי� מהמוסתערבי�, כלומר אחד

לפניו, היו גרושי יהודי מכל רחבי אירופה. אלה הגיעו  בעיקרצמוד לגירוש ספרד ובמאירופה. שי� מגור

לארצות המזרח, שהיו אז ארצות יותר פתוחות. שיא הפתיחות הייתה בתקופת האימפריה 

היו מעונייני� לפתוח הכלכלה והתרבות. ה�  מאנית, כי התורכי� ראו באות� יהודי� גור� חשוב 'העות

היו כפופי� לחוקי מסלמי� אדוקי� שלוב� בחיי הכלכלה של האימפריה. היה לה� קושי כי ה� בשי

שזכויותיו אינ� שוות לאלו של ב� חסות נחות (דימי) ככל מי שאינו מוסלמי השריעה מגדירה  עה.השרי

  עד היו� זה לא השתנה.  המסל�.

חלק מזלת ממני הרבה זמ�. הארגו� פתחנו הרבה פעילויות נוספות והפעילות בארגו� יוצאי דמשק גו

 סטודנטי� 90 מדי שנה, זו השנה השמינית .למעלה מ אל" $  130בסכו� של לסטודנטי�  מילגות 

עוסקי� במחקרי עומק בנושא מורשת יהדות  זוכי�. שניי� מהנהני� מהטבה זו לתואר ראשו� ושני 

משו� שכוונת המלגות היא סיוע  ,תארי� יותר גבוהי�הארגו� לא נות� מלגות לסטודנטי� ל דמשק.

של מורשת  למחקרי עומק הארגו� העניק מלגות בכל התארי�  בהשלמת לימודי� ורכישת מקצוע.

לאותו  מלגה משתדלי� לא לתת יותר משלוש פעמי� למעט מקרי� סוציאליי� חריגי� .יהדות דמשק

ממקרי� של אנשי� ברזל חו!  קריטריוני� לקביעת הזכאות ואנחנו פועלי� ביד מערכתסטודנט. יש לנו 

שיש לה�  תנאי נוס" הואהמשפחה שלו נזקקת. למי שלעזרה, או  י�זקוקשנמצאו  ע� מוגבלות חמורה

את מעגל הזכאי�,  נו הרחבש לכ זיקה לקהילה (א� למשל סבא או סבתא שלה� יוצאי דמשק) הסיבה 

  . �היא שהאנשי� שנולדו בדמשק או שהוריה� נולדו ש� מתמעטי� והולכי

, מבי"ס אליאנס בדמשק, מר אלי ואשתו מרי דואר ילידת בירות מבית ברזילי יש לנו תור�, ב� כיתתי

כס" למלגות. הוא יהודי פתוח, ח� וצנוע. הוא ה את  מי�תור שה�  שמיניתשנה  מזהבברזיל,  י�שחי

הדסה הר שמו לא הופיע א" פע� בכותרות. אבל מי שיל  ל .תר� לישראל עשרות מיליוני דולרי�

מוסד לטיפול בזקני� וחולי�. הוא תר� לו, א� אינני , ליד הכניסה מימי�, מבנה גדול יראה,הצופי�, 

הוא תר� הרבה מאד באמצעות משפחת ספרא אבל משפחת לדבריו מליו� $ במכה אחת.  12טועה, 

 אינ�ה� , זה לא מתאי� לה� ויאהספרא נתנה הכל על שמה וא" פע� לא הזכירו אותו. זה לא היה 

זקוקי� לזה, כי ה� נתנו כל כ  הרבה לישראל. רק בשביל לקרוא את הקמפוס בגבעת ר� על שמ� ה� 

מיליו� $. אי� לי טענות אליו, יפה שהוא נת�.  10נת�  אדמונד ספראמיליו� $. לככר ספרא  50או  30תרמו 

הוא נולד ,ש תואמר לי בפגישה אישית שהיתה לי אמדמשק והאבא מחלב. הוא  אדמונד אמא של

כמעט הייתה הפזורה הזו  כי באותה תקופה כל  אלה דברי� בטלי�,בבירות ופעל בבירות בלבנו�. אבל 

  קהילה, אותה אווירה, ע� הדגשי� כאלה או אחרי�. אותה 

פרט לנושא המלגות אנחנו מארגני� ג� הרצאות וימי עיו� בנושא של יהדות דמשק, יש לי הרבה סיפוק 

ושמחה שמישהו עוסק בזה. למשל התעוד של החיי� ושל מהל  הלימודי� בבית הספר בדמשק, ג� הוא 

א הייתה תפישת עול� מסוימת של ש� אחד הנושאי� שאנחנו משתדלי� להעלות על הכתב ולשמר, כי 

. זו לפחות אמונתי, ואזרח טובש� יצא מחונ   למדכל מי ש מדי פע�. כשלה. למרות שהיו לה כישלונות
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זה היה יותר טוב מאשר אילו היה הול  לתלמוד תורה למשל, כי בתלמוד תורה השיטה היתה אחרת, 

   ת�.חישיטה של סגירת אופקי�, במקו� פת

כבירי� כדי להעביר את השרביט לכוחות צעירי� בארגו� יוצאי דמשק היו� אנחנו עושי� מאמצי� 

להעביר את זה יש ומעלה צריכי� להמשי  לנהל את הארגוני�  75יותר כי אני לא חושב שאנשי� בני 

וה�  60&לבני הששי�, ששי� + וא� יש יותר צעירי� עדי". הצלחנו לגייס כמה כוחות מצויני� בגילאי ה

למזכירה ורואה החשבו�, הארגו� הוא על טהרת ההתנדבות  לציי�, שפרט ראויעושי� זאת בהתלהבות. 

 .�, זה בישיבות קפה ושתיה קלה שאנחנו מקבלי�ל פרטואיש לא מקבל תשלו� על פעילותו בארגו

שאנחנו מרשי� לעצמנו. המטרה שלנו בטווח הארו , א� וכאשר יפרו! שלו� בינינו לבי� מכסימו� ה

� נוספי� שיש ש�, שלה� חשיבות ממדרגה ראשונה סוריה, לנסות לשמר בתי כנסת וכמה אתרי

  .למורשת היהודית

והסתתר בדמשק. יש בדמשק מאחאב מל  ישראל  לפי התנ" , הייתה תקופה שאליהו הנביא ברח  

באזור דמשק בג'ובר שר וקבלפי המסורת אלישע מערת אליהו וכסא אליהו שבה הוא הסתתר וישב ש�. 

שהיה מעי� עושה נסי� ולא נביא ע�  י אי� לי הערכה גדולה לאלישע,והוא אתר עליה לרגל. (באופ� איש

וספר שהוא עלה השמימה  ולקח את אדרתואת אליהו  חיסלש נחשדשבימינו הוא היה  סבוראני  מסר)

שלה�  ,אבל המסורת והכתובי� אומרי� אחרת ודעתי לא קובעת) יש ש� אתרי�(במרכבת אש. 

ובית הכנסת בג'ובר.  כמו בית הקברות היש� בדמשקאחרי�, גדולה ג� מטעמי� היסטורית חשיבות 

בי� א� זה  והחשוב מכל אלה ספרי התורה העתיקי� ביותר שמצויי� בידי הע� היהודי, שה� מסוריה.

", שנגנב בשעתו מבית הכנסת כתר דמשק, שנחשב העתיק ביותר הקיי� ואחיו התאו� "כתר אר� צובא

  חוש אלבאשה בדמשק.

שק נמצא היו� על פסי� ארגוניי� טובי� המאפשרי� לו פעילות הולכת ומתרחבת ארגו� יוצאי דמ

בי� א� אלה תורמי� מקרב בני  ,מכל מיני חוגי� חיוביי�זכינו עד כה להדי�  ,ולשמחתנו הרבה

. ה�עני� לדעת את המורשת של ה�שיש ל ,הקהילה, בי� א� אלה תורמי� אחרי� מהדור הצעיר בחו"ל

יחזיק מעמד עוד כמה עשרות שני�. בינתיי� אנחנו משתדלי� להניח את היסודות  ארגו�אני מקווה שה

  כדי להשאיר משהו לדורות הבאי�. 

התחלתי לפני מספר שני� בעבודה התנדבותית במבשרת ציו�  בנוס" לפעילותי בארגו� יוצאי דמשק

ציו�  מבשרת של מועצת בועדת הכספי� של המועצה. ועדה זו הייתה אמורה להכי� תכנית הבראה

  ולהשגיח על ביצועה. 

להוביל  לולהיה עהמצב במובני� רבי�  .במדינת ישראל מסוכ� התרחש משבר כלכלי 2000שנת ב כזכור

 ההתפתחותהחוב הלאומי הגיע לממדי עתק והפעילות הכלכלית בישראל פגרה אחרי  .לפשיטת רגל

, התקשורת לא הייתה חמורה נקודת תורפהבעול�. ג� מבנה המשק היה בפיגור. התשתיות היו 

מפותחת כראוי למדינה מתקדמת והיו חסמי� ביורוקרטי� רבי� לכל מיני פעילויות. אחד הצעדי� 

קוצצו ג� המענקי� לרשויות המקומיות.  �במסגרת, הראשוני� היה קיצו! הפעילויות הממשלתיות

� .עובדי� 280ו למועצה שני�, הי 8אל" נפש לפני  20שמנה בקושי  ,למשל בישוב כמו מבשרת ציו

ל ויכ לא. ברור שזה מצב לא סביר, שאי� לו צידוק וש300&הגיע בתקופות מסוימות אפילו ל מספר�
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ועדות מטע� הציבור ולהמש . במסגרת אות� קיצוצי� נדרשו הרשויות המקומיות להתיעל ושתהיינה 

.�  שישגיחו על פעילות

רחב שה� ג� כלכלני� ובעלי נסיו� ניהולי כזה או ע� נסיו� בנקאי  מתנדבי� רבי� קשה היה למצוא  

רשות שמערכת החשבונות של  אלא , לכ� פנו אלי בבקשה לתת יד לועדת הכספי�. הסכמתי ברצו�.אחר

תפישת העול� שונה לחלוטי�. מבנה שונה בתכלית מזו של גו" כלכלי וקשה להבי� אותה. מקומית, 

חברי המועצה, שאינ� בעלי השכלה  .יתוח וההבנהעל הנקשה מבצורה שושונה   "עקו�"החשבונות 

הכספיי�. לכ� התקבלו לעתי� תכופות  כלכלית או חשבונאית יתקשו לאי� ערו  להבי� את הדוח"ות

בועדה. נותרנו למעשה שניי� והגזבר היינו שבעה אנשי�  רבות להבהיר אות�.פעלנו החלטות שגויות. 

  לחסכו� ולהבראת המצב. לא מעטשתרמנו  מאמי�אני   עובדת בכירה מהכספי�.יחד ע� 

קווה שע� הזמ� נאבל  ,בו הייתה נתונה ,מהמצב המשברילגמרי  היצא המועצהלא הייתי אומר ש 

 40%הרבית ופרעו� הלואות הגיעו לכדי הבראה כי ההיו מוכרחי� ללכת לכיוו� ש טובהשיפור ימש . 

  לא הייתה אפשרות אחרת.מהתקציב. זה לא סביר ולא מאפשר פעילות של ממש, משמע 

נושא   2008&באחרי הבחירות  מסיבית של נושאי התפקידי�. המביא להחלפראש מועצה כל חילו" 

 אחרת.  אחריותה של רשימההכספי� עבר ל

כמיטב יכלתי כדי עשיתי הפסקתי להיות חבר בועדת הכספי� ונהייתי יו"ר ועדת התחבורה של מבשרת. 

להגיע חל שיפור במספר תחומי� מצומצ�. נית� י השנה האחרונה בתקופה של חצ .לקד� את הנושא

 להישגי� יותר ממשיי� ונוכל לומר שיש לנו מערכת תחבורה ראויה. 

מניחה את הדעת. בעיות מרכזיות. הבעיה הלוחצת ביותר שאי� תחבורה ציבורית  מספרבתחבורה יש 

תחנת  במבשרתשנית, אי�  תעבורה. א� כי לאחרונה חל שיפור מהפכני ממש ע� החלפת חב' אגד באגד

בשעות השפל  אוטובוס מסודרת וראויה להסעה בינעירונית. שלישית, התדירויות בתחבורה ציבורית 

, אי� אכיפה של חוקי א  לא הפחות חשוב דבר אחרו� .אינ� משביעות רצו� ולא עונות על הדרישות 

   עזר מקומיי� חשובי�. התנועה וחוקי

 התופעה של  –שמאפשרות מצב של כל "דאלי� גבר" ואחרות,חניה, תנועה, בניה יש יותר מדי עברות 

 מחייבת מלחמת חורמה, אחרת היישוב יתדרדר לרמה של פרבר הפקר.השתלטות על שטחי� ציבוריי�, 

לדירת מגורי� ואת המכונית  ההפכו אות מכונית בבית� חנית בנית לצור   היתרשקבלו תושבי� 

. אי� היו� ראש מועצה או גו" אחר, שמצליח י� על העדר מקומות חניהומתלוננ מחני� ברחוב

שחלקי� גדולי� בישוב הופכי� מסוכני� להולכי  ,התוצאה היא. ע� התופעה הזוביעילות להתמודד 

. רגל, כי רכבי� חוני� על מדרכות ובמקומות אסורי� אחרי� ועושי� ככל העולה על רוח� בכבישי�

, חלק� רחובב ה� החניות מרבית  ,בניה בלתי חוקיתחלק גדל והול  של המבני� ה� באזור הקסטל, 

.�  .בשערוריה תהשלמה ע� מצב זה גובל הגדול על גבי מדרכות ובמקומות מסומני� באדו� לב

. המשטרה תקיפהביד להגביר את האכיפה, לא חסרי� חוקי� ותקנות למניעת התופעות וחייבי� 

בנושא ודרשה להסמי  מפקחי� של המועצה לטיפול בו. ברור שזו בריחה  הוציאה את עצמה מהטיפול

  להקי� משטרה פרטית? מאחריות! מה החלופה?
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לא מוכני� להסתכס  ע� הציבור כדי  כל גורמי אכיפת החוקממושמע מספיק  הציבור לאלצערי  

נות המחוקק לטובת הכלל. למעשה פרטי� הולכי� וגדלי� מנצלי� את המצב לסרוס כוו לאכו" סדר

מעוותי� את כונת פעמי� רבות אי  אנשי�  ראיתייו"ר ועדת התחבורה, לטובת עצמ� לדוגמה כ

בעל תו חניה  הורה של נכההמחוקק בהענקת תו נכה לקבלת זכות חניה שלא מגיעה לה�. לעתי� 

. אנשי� במקומות מסוכני�: חוני� באדו� לב� ואפילו בחניות נכי� האומר: "אי� לי פתרו� אחר" וחונ

משיגי� באופ� כלשהו תו נכה, שלא מגיע לה�, ומבקשי� חנית נכה. תו נכה, לצור  חניה, נית� רק למי 

באופ� הולכי� וכו', שאו בעיות לב  או מי שחסרה לו יד ראיה, בעיות  שמוגבל בניידות, באי� נכי� ע� 

. אז אי  מתמודדי� ע� ת נכהנותני� לה� תו נכה, דורשי� חנינכנעי� לה� ולנהוג, אבל  ורשאי�חפשי 

כל זה? אד� שקבל חנית נכה בגלל מגבלת ניידות, בנה על החניה שלו דירה והוא רוצה חנית רחוב 

נכה פרטית חניה  לעתי� הוא דורששתלט על שטח ציבורי. ולא רק זה, מ בכ  הוא נוספת. למה מגיע לו? 

חברתי המוסר גורמי� לזילות המקרי� כאלה ע� מספר הרכב, ששו� נכה אחר לא יתפוש אותה. 

. המצב יל  ויחמיר כללי התנהגות משופרי�ל אכיפת ש ות ורצו�גיש. ללא רקולקטיביתהאחריות הו

  לקיי� סדר נאות.יותר ויותר קשה  יהיה

השתדלתי להכניס מעט סדר בנהלי� ובבקרות  מעוני� לריב ע� כל העול�.אינני עובד ציבור מתנדב, כ 

אינני יודע עד כמה ההחלטות  .לטובת הדר  שהאמנתי בה כנכונה לתי לתמר�ויכ כמיטבעשיתי  לקיומ�.

  יקוימו.

בכל , ותציבורימדרכות  להשתלט בכל מיני דרכי� על שטחי מנסי� אנשי�  השתדלתי ג� בתחו� אחר,

 הצלחנו להוציא  מיני שיטות סימו� עצמי של שטח חניה פרטי ,פלישת גדרות לתחו� המדרכה וכד'.

. אני יודע ש"לא לעול� חוס�". יבוא מישהו קריטיי� אות� כבישי� ומקומות ציבוריי� ה� מחלק  מ

הרקפת מקו� שהמדרכה  לא יעני� אותו ויגיד: "למה לי לריב?". ברחוב שזה שיעצו� את העיניי� או 

ובנה "על כבשת הרש" , נית� לראות מישהו שהשתלט בשני צידי הרחוב היא ברוחב של פחות ממטר

ו חניה צמודה לבית וחיסל לגמרי את המדרכה. אי אפשר ללכת על המדרכה כי הוא הפ  את כולה לעצמ

לחניה שלו. א� מישהו ישבור ש� את הרגל הוא יתבע את המועצה, מאוד לש� כניסה משופעת  מדרכהל

  כי האיש אלי� מאד. , לו דו"ח נרש�את החוק. אפילו לא עליו אבל איש לא מוכ� לאכו" 

  

  קטני� פכי�. 32

      תמונות ע� סבא ח'דר  32�1

  נולדתי ילד רביעי למשפחה מרובת ילדי�.

  הוריו של אבי מתו, כזכור בגלות באנטליה, זמ� רב לפני שאני נולדתי

   כה�.&אליהו ופרידה אינדיבו&סבי וסבתי שהכרתי, היו הוריה של אימי. שמ�: ח'דר

סבי נחשב איש אמיד. עד מעט לפני פרו! מלחמת העול� השניה הוא היה סוכ� של חברת הנפט "סוקוני 

ואקו�" הבריטית, שסיפקה לו נפט מזוקק מעיראק או מחיפה, אותו מכר לסוכני משנה, שהפיצו אותו 

גדולה, ברחבי סוריה. הוא מכר בעיקר נפט לחימו� לבישול ולתאורה. כמות הבנזי�, שנמכר לא היתה 
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בשל מיעוט המכוניות בסוריה באותו זמ�. בעקבות המלחמה הוא נאל! לוותר על סוכנות הדלקי� 

ובמקו� זה החל לעסוק במסחר סיטוני של שמני מאכל, בעיקר שמ� זית, וכ� של זרעי אניס, ששימשו 

ו� וזרעי חומוס  שעועית ופול, וג� בגרעיני סומס &לייצור ערק ופחות מזה במסחר של זרעי קטניות

קנביס   (קומבוז) ששימשו מזו� לבעלי כנ". הקומבוז, לאחר קליה והמלחה, נצר  כגרעיני� לפצוח על 

  ידי ילדי� ופשוטי הע�. 

באיזור דמשק היו שדות נרחבי� של קנביס. הפיקו מה� סיבי� דמויי פשת�, שאינני יודע למה שימשו.  

והגרעיני� למאכל אד� ו/או לבהמות. הסחורה הגבעולי� שימשו לחימו� מהיר של תנורי המאפיות 

  הגיעה, לעתי� ג� ממרחק רב, באורחות גמלי� מהאזורי� הכפריי�. 

טואיל & זית . זה היה ח'א� עתיק ליד סוק אל& המשרד שלו ומקו� אחסו� הסחורות היו בח'א� אל

  שבדמשק, דומה מאד במבנהו לחא� אלעמדא� בעכו.

  ה לאנשי� ולבעלי חיי�, אלא לאחסו� סחורה ולמשרדי הסוחרי�. באותו זמ� החא� לא שימש מקו� לינ

את הכס", השטרות והמסמכי� העסקיי� החשובי� סבי שמר בכספת מרשימה, גבוהה מקומת אד� . 

  לפתיחתה נדרשו שני המפתחות  המקוריי�. 

לת לאחר פרו! המלחמה, המחסור הורגש בכל התחומי�, ה� בשל קשיי ייצור ואספקה וה� בשל הגד

הביקוש לצרכי הצבא, ומחירי מוצרי המזו�  האמירו. זה גר� להתפרצות של הפגנות רחוב אלימות, 

בדרישה למנוע את ההתייקרויות. השלטו� הצרפתי, איל! את היצרני� לשווק את הסחורות באמצעותו 

לטות ו/או אס" את הסחורה ישירות  מהמגדלי�. המצב החמיר עוד, לאחר כניעת צרפת לגרמניה והשת

נאמני ממשלת וישי על סוריה . המחסור במזו� הפ  למשבר מסוכ�, בשל ניתוקה של סוריה מעיראק, 

מצרי� ואר! ישראל, שנשלטו אז על ידי בריטניה, שהיו ספקיות גדולות של סוריה במוצרי� שבה� סבי 

  סחר.

שרונו לאתר הפגיעה במוצרי�, שבה� סחר סבי, אילצה אותו שוב לפנות לכיוו� אחר. הודות לכ

 �פוטנציאל עסקי, הוא הקי� מפעל מצליח של חוטי ברזל וחוטי תיל לגידור, שהביקוש לה� בזמ

  המלחמה הרקיע שחקי�.

הוא היה ציוני וחיפש כל דר  לסחור ע� יהודי אר! ישראל. ניתוק דרכי המסחר בי� התיכו� במהל  

לאירופה. סבי קיבל מיצחק רוקח, מלחמת העול� השניה גר� להפסקה של יצוא ההדרי� מאר! ישראל 

נשיא פרדס סינדיקט אז, (אחיו של ישראל רוקח שהיה ראש עירית ת"א במש  שני� רבות), את זכויות 

השיווק של הדרי אר! ישראל בסוריה ובארצות הסמוכות. מדי יו� הגיעו לדמשק עשרות קרונות רכבת 

לערי� שאינ� על תוואי הרכבת. יצחק רוקח  של תפוזי� בתפזורת. עשרות משאיות נוספות הגיעו ישירות

הערי  את מסירותו של סבי ונכונותו לשווק מקצת מהעודפי� של הדרי אר! ישראל, שאחרת דינ� היה 

  להרקב במזבלות. 

סבי עסקי� ג� ע� סוחר אשכנזי, מר גולדצוייג, כנראה מטבריה. מר גולדצוייג דבר  באותו זמ� עשה

בש ולשתות את הערק המשובח, & וח בביתו של סבא וה� אהבו לשחק ששערבית עילגת. הוא נהנה מהאר

מתוצרת עצמית (בשל דרישות הכשרות). בכל ביקור הוא נהג  לתת לנו פרנק סורי (כעשר אגורות) לקנית 

  ממתקי�. פע� ג� הביא בובת גבס  נאה, מתנה לאחיותי הבכירות.
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� לעשות לה אמבטיה. אבוי, היא נמסה בכדי לעשות את המשחק בה כאילו אמיתי, החליטה אחת מה

  ש� ובאמבט נשארו רק מי� דלוחי�.

סבי וגולדצוייג ייבאו דגי� מנהר הפרת. הדגי� הכשרי� נשלחו לאר! ישראל, השפמנוני� והאחרי� 

  נמכרו בשוקי דמשק.

פעילותו המסחרית הענפה היתה הכרחית עבורו, שכ� היה עליו לפרנס משפחה גדולה והוא ג� ראה 

  ה לעצמו לתמו  בעניי הקהילה.חוב

סבי, שהיה חולה סוכרת, היה מקבל זריקת אינסולי� לטיפול במחלה. מדי פע� הגיע אליו הביתה יוס" 

סנדוק, נוצרי שהיה בעל ערכת הזרקות, ועשה ג� הקזות ד�. לצור  זה היה לו ציוד לשאיבת ד�. היו 

י האמינו שזו תרופה יעילה לטיפול ביתר מקיזי� ד� לצורכי בדיקות מעבדה או לצורכי הקזת ד�, כ

  לח! ד� ולהפחתת כאבי הראש שנלוו אליו.

 ,�ערכת ההזרקות כללה: פתילית אלכוהול, מזרקי� בגדלי� שוני� ומחטי הזרקה מעוביי� שוני�, וכ

אחסו� כלי ההזרקה וג� מיכל לחיטוי כלי ההזרקה, על ידי הרתחת� על & קופסת פח בעלת ייעוד כפול

  לכוהול. פתילת הא

המחטי� הדקות ביותר של יוס" היה מבהילות בעובי� והנקב שבה� נראה  לי כאילו נית� להעביר דרכו 

  את אספקת המי� הביתית. לא פלא שזריקה אז, היתה אימתו של כל ילד. 

ליוס" סנדוק היתה הכשרה בסיסית בהזרקות  ולא הרבה מעבר לכ . אינני זוכר שאי פע� ספר בדיחה 

חיו  על פניו. הוא היה מנומס וקורקטי, תמיד מילא את משימתו ברצינות וללא כל יחס או העלה 

  לפצינט או לסובבי� אותו.

הזרקת אינסולי� היתה אז תרופה כמעט בלעדית לסוכרת. היא ניתנה לחולה ללא בדיקות יומיות של 

הלכה והחמירה רמות הסוכר בד�. הסיכוני� של ההזרקות עצמ� לא היו ידועי�. מחלתו של סבי 

 &עיירת קיט נוצרית נודעת בלבנו� &והטיפולי� השגרתיי� לא הועילו. הרופא הציע לו לנסוע לנוח בזחלה 

ומש� לנסוע לבירות בלבנו�, ש� רמת הרפואה נחשבה טובה משל דמשק, בתקוה למצוא מזור או 

  לפחות הקלה לחוליו.

כה�. מסיבה זו ג� היתה הראשונה & ת אינדיבואמי היתה בת בכורה מבי� עשר בנות ושני בני� של משפח

להינשא. שתי אחיותי הבכירות היו הנכדות הראשונות של המשפחה. אחי נת�, המבוגר ממני, היה הנכד 

הראשו�. הוא נקרא, כנהוג אז, על ש� סבי מצד אבי ואילו אני הייתי הנכד הראשו� שנקראתי על שמו 

  של סבי מצד אימי.

אבראהי� &פשות ע� דודי מאיר מוגרבי "לעבוד" אצל אחד מגבירי דמשקהיות ואחי נת� הל  בחו

טוטאח, אני הלכתי "לעבוד" ע� אבי אצל סבא. התפקיד שלי היה עבודות ושליחויות שונות, בד"כ 

מיותרות: למוכר הקפה, למוכר העירא� (יוגורט ע� קרח שו� ומלח), לעזור בספירת שקי הסחורה 

פע� לא סמכו על העבודה שלי. מטרתה היתה לייצר לי תעסוקה  שהועמסה או נפרקה. מוב� שא"

"מועילה", שמעבירה את הזמ� בחופשות בצורה מכובדת. החויות מאותה "עבודה" היו נחותות לעומת 

החויות מהבית או מבית הספר. הדברי� שהרשימו אותי ביותר היו השיחות בי� המבוגרי� על 

  פוליטיקה ועל מלחמת העול� .
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סבא וסבתה לא הפלו בי� הנכדי� בשו� צורה נראית לעי�, סבי העניק לי פע� אחת יחס מיוחד למרות ש

  שלא נית� לשאר הנכדי�: הוא לקח אותי אתו בנסיעתו לזחלה ולבירות למספר ימי�.

טר� נסיעה זו אמי לקחה אותי  לג'ובר, ש�, לפי המסורת של יהודי דמשק, קבור אלישע הנביא. לפי 

החיה את בנה של השונמית, ריפא את נעמ� הארמי מהצרעת ועוד. לכ� לפי האמונה המקרא, אלישע 

העממית היה כוחו רב בריפוי מחלות. ש� הדלקנו נרות שמ� והתפללנו לרפואתו השלמה של סבא וג� 

  הדלקנו נרות במערת אליהו הנביא שג� היא נמצאת ש�, בתקוה שהכל יצלח.

י לבית סבא וסבתה, ש� המתינה לנו מונית שחורה, שלקחה כעבור זמ� לא רב, לאחר החגי�  נקראת

אותנו ישירות לזחלה. מאחר שסוריה  ולבנו� היו באותו זמ�, תחת שלטו� צרפתי, לא היתה ביקורת 

גבולות ולא היה צור  בדרכו� או בתעודת מעבר לש� נסיעה מסוריה ללבנו� ו/או להיפ . התנועה היתה 

ותו מטבע. הגענו לזחלה בשעות אחה"צ המוקדמות, סבא הביא חופשית לחלוטי� וג� השתמשו בא

אותנו לאכסניה, שבניהול או בבעלות אחד המנזרי� על גדת נהר "אלברדוני", שזר� בעצמה. קבלו 

אותנו נזירות דוברות ערבית, לבושות בבגדי המנזר, ולראש� כובע ענק, ששוליו חורגי� מרוחב 

לבוש נראו לי בלתי מתאימי�. למרות היותי ילד בייש� שאלתי הכתפיי�. היה יו� ח� מאוד והכובע וה

את זו שהביאה אותנו לאחד החדרי�, מדוע אינה מסירה את הכובע הענק שלראשה כשאנחנו בתו  

הבני�. היא הסבירה לי שכל הלבוש הוא לפי כללי המסדר שלה� ולא" אחת אי� רשות להפר אות�. זה 

השיחה, הוא אמר שאני נוהג בחוסר נימוס ושלא אחזור על נשמע לי מוזר מאוד. כשסבא שמע את 

שאלות מסוג זה. הוא הזכיר לי שג� אצלנו הרבני� לובשי� בגדי� מיוחדי�, ואי� מסירי� אות� ג� 

  בימי� חמי�.

הייתי צמא ובקשתי לשתות. סבא אמר שאתאזר בסבלנות ונל  להתאורר במקו� יפה ש� נאכל ונשתה 

 �קצר נסענו בכרכרה רתומה לזוג סוסי� לבית קפה, שלאורכו ולרוחבו עברו פלגי כמה שנרצה. כעבור זמ

מי� שזרמו במהירות במדרו� התלול יחסית, ויצרו מעי� איי�, ע� עצי� רבי� שבציל� שולחנות 

  וכסאות.

רבואה, או בד'מר. ש� היו שפע של מפלי  & זה הזכיר לי כמה בתי קפה נעימי� באיזור דמשק, כמו ב אל

נראו טבעיי�, א� כי היו,קרוב לודאי, מעשה ידי אד�. סבא בחר לנו מקו� נפלא ליד פלג עתיר מי� ש

  מי� גועשי� וקריר במיוחד.

רמז מצידו לאחד המלצרי�, והשולח� התמלא בתקרובת, בשפע שלא הורגלנו אליו בבית: פיתות 

וצי�, לבנה, ביצי� קשות, דקיקות, זיתי� מסוגי� שוני�, שמ� זית וזעתר, ירקות טריי� מלפפוני� חמ

חומוס גרגירי� קלוי "אדאמה" ומבושל, שקדי� קלויי� וכו'. וג� ערק ע� כוסות. למרבה האכזבה הוא 

הביא ג� קנק� מי� ריק. מחיתי בפני סבא על הקנק� הריק ואמרתי: "הלוא באנו כדי לשתות!". הוא 

ק�, התכופ" ומלא אותו במי� מהנהר. קרא מיד למלצר והעיר לו והלה, בלי אומר ודברי�, לקח את הקנ

הייתי מזועזע, אמרתי לו: אינ  רואה את האנשי� שמקררי� את הרגלי� למעלה בנהר?" הוא ענה שיש 

זר� ע� הרבה מי�, לכ� הרגלי� שלה� כבר נקיות. אמרתי שאני לא מוכ� לשתות מי רגלי�. המלצר 

ת האנשי�, שמקררי� בו את הרגלי�, ואז לקח את הקנק� ומלא אותו מפלג אחר, שלא יכולנו לראות א

  נרגעתי.

בש ואני הלכתי לחפש דגי� במי�. לא ראיתי דגי� & אחד האורחי� בקפה הזמי� את סבא למשחק שש

אבל היו שפע ציפורי� שלא הכרתי. טילנו קצת ברגל ברחובות העיר וחזרנו מוקד� יחסית לאכסניה כי 
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צעירות  התלוו אלי לחדר בכדי שלא אפחד להרד� לבדי הייתי עיי". ע� שובינו לאכסניה שתי נערות 

במקו� זר, כי היתה זו פע� ראשונה שהייתי אמור לישו� לבד מחו! לבית. החדר הואר במנורת נפט ללא 

חלו� אל הרחוב או החצר. היה בו צוהר גדול לאורור ליד התיקרה. מוב� שהיתה בי חרדה מפני המקו� 

. ה� היו מאוד ידידותיות אבל לא כל כ  חכמות. ה� שאלו לשמי הזר והנערות השתדלו להפיג אותה

אמרתי: "אלי". כששאלו: "מה זה אלי?", הסברתי שזה על ש� הנביא, שהמוסלמי� קוראי� לו ח'דר 

והנוצרי� אליאס. ה� קפצו משמחה. ואמרו שלא רחוק ישנו מקו� הנקרא "בר אליאס", שכאילו  קרוי 

אחת מה�, היא הזיזה בחזקה את מנורת הנפט, באופ� שהצללי� החלו על שמי. תו  כדי התלהבות של 

לרצד על הקירות ויצרו כל מיני צורות מפחידות. ואז השיחה החלה להתגלגל על שחיטות שהיו בעבר 

באזור בי� הנוצרי� למסלמי�, על שדי�  ורוחות ועל "הבעבוע", שאורב בחוש , (שד מהחוש  בסיפורי� 

שק בעיקר, שחוט" את הבני� ומשאיר את הבנות ו/או להיפ ), עד שנתקפתי העממיי�, של יהודי דמ

חרדה מכל צל או תנודה בו. כשה� הגדישו את הסאה עשיתי את עצמי יש� שינה עמוקה וכדי לחזק את 

עצמי, נזכרתי באמונה עממית, שרווחה בבית הספר, לפיה א� מצליחי� לקרוא הפו  את פרק "שיר 

האויבי� (ג� הדמיוניי�), נופלי� חללי�. זה היה עוג� ההצלה שלי. העצה היתה המעלות" מתהילי�, כל 

"מצוינת" אבל יישומה היה בעיתי. ידעתי בקושי חצי פסוק משיר המעלות בע"פ וג� לא ידעתי מה זה 

"לקרוא הפו ". הא� זה  לקרוא הכל מהסו" להתחלה? או אולי לקרוא כל מלה מהסו" להתחלה? עד 

  ה נרדמתי. התעוררתי בבוקר לאחר שסבי סיי� את תפילת השחרית.שהתעמקתי בבעי

את היו� השני בזחלה בילינו בנסיעה בכרכרות ע� סוסי�, בטיולי� רגליי� קצרי� בי� הבוסתני� 

שבקרבת העיר, בביקורי� אצל לקוחות של סבא, שקנו ממנו לעתי� אניס לייצור ערק. רוב� יצאו 

קי� מזרחיי� שסבא היה מנוע מלאכול בשל מחלתו, בפירות מגדר� לכבד אותנו בכל טוב, בממת

משובחי� שג� בה� הוא כמעט לא נגע בעירא� צונ� ובשפע של קפה מר ע� הל, שבאורח חריג הורשיתי 

לטעו� מעט ממנו, שכ� עלינו הילדי�, חל איסור מוחלט לשתות קפה. נהגו לומר שמי ששותה קפה כילד 

  בבגרותו מתעק� לו הסנטר. 

ת נסענו לעליי, עיירה דרוזית, הידועה ג� היא כמקו� נופש מבוקש. הנו" ממנה היה אמור להיות למחר

מרשי� במיוחד, אלא שבאותו בוקר היה ערפל, שהתחל" במש  היו� לאוב  סמי . התארחנו אצל אשה 

של דרוזית שעשתה כמיטב יכולתה להנעי� את שהותנו ש�. היא מיד אפתה לח� דקיק כמו נייר על גבו 

טס נחושת ענק מבריק. בשל היותו דקיק במיוחד, בכדי שהלח� לא יתיבש ויתפורר, הכרחי לכסות 

אותו מיד בבד דמוי חיתול, אותו פותחי� בכל פע� שרוצי� לבצוע מ� הלח�. היא הכינה מטעמי� 

כמיטב מיומנותה והזמינה אותנו לארוחת צהרי� מאוחרת. למרבה צערה וצערי לא נגענו במטעמי� 

היא נעלבה עד עומק נשמתה. היא אמרה שבעלה ובנה נסעו ולא בטוח שיחזרו עד הערב ואי� מי שיאכל ו

את מה שהכינה. היא לא ידעה שאנחנו יהודי�, שאוכלי� רק אוכל כשר. סבא ביקש שתכי� לנו את 

  ביצי� קשות, ירקות טריי� ,לבנה, שמ� זית וזעתר. &האוכל הסטנדרתי

נו לא היו מיטות אלא מחצלות שנפרשו על הרצפה. מאחר שלא היינו בחדר שהיא העמידה לרשות

  מורגלי� לישו� כ , המארחת הביאה עבורנו שמיכות חור" עבות ופרשה אות� על גבי המחצלות.

בערב התאורה היתה במנורת לוקס, שאורה היה בהיר, אבל הדלקתה חייבה מיומנות, שלא היתה לנו, 

  כי בדמשק השתמשנו רק בחשמל.

  ליי נסענו לבירות. התארחנו ש� אצל משפחה יהודית של ידידי� של סבא.מע



 183

בירות שראיתי היתה עיר שונה לחלוטי� מ"חארת אל יהוד" בדמשק ושונה ג� מדמשק. הרחובות ש� 

רחבי� ומוארי� היטב באור השמש, ,בניגוד לרחובות דמשק העתיקה ובה� שפע עצי� ושדרות 

טו� ולא מאב� או בו!. הבניה בד"כ מודרנית והכבישי� מרובדי� מרהיבות. הבתי� בנויי� רוב� מב

  אספלט, בניגוד לדמשק, בה מרבית הדרכי� והכבישי� היו מרוצפי� אב� סדורה.

כא� ראיתי לראשונה בחיי את הי�. נפעמתי מיופיו, מכחול מימיו המגיעי� עד מעבר לקצה האופק, 

מרות שאי� בו שו� סימני דר . נפעמתי מצבע המי�, מהרעיו� שאנשי� מפליגי� בו ולא טועי� בדרכ�, ל

  ממליחות�. כל מי� שהכרתי עד אז היו מתוקי�. 

בית המארחי� שלנו היה בית קומות. היתה לי זו פע� ראשונה שגרתי בבית קומות. ההפתעה הגדולה 

� היתה המקלחת, שהיה בה "טוש" של מי� זורמי� חמי� וקרי�.  בבית היה לנו טוש של מי� קרי

בלבד. חימו� המי� לרחיצה נעשה בדוד נחושת ענק, שחומ� אחת לשבוע בעצי בערה. מי שרצה 

להתרח! במי� חמי� היה חייב לשפו  על עצמו מי� חמי� בעזרת כלי מתאי�. הפתעה אחרת היתה 

  האסלה הנשטפת בשרותי�, כמקובל היו� בכל בית.

ט כמויות גדולות של מי הדחה ובחארת אל בביתנו בדמשק היה לנו בור סופג, שלא היה מסוגל לקלו

יהוד לא היתה מערכת ביוב עירונית. למרות שכמעט מתחת לביתנו עבר נהר הביוב העירוני "אליט", 

  שהיה אחת מזרועות נהר הברדה שזרמה מזרחה, אל המידבר, לביצות העתייבה.

השאיפות הלאומיות של הארוח בבירות עבר ברובו במנוחה ובשיחות בי� המבוגרי� על המלחמה, על 

סוריה ולבנו� ועל עתיד היהודי� ש�. כול� היו תמימי דעי� שהעתיד לא נראה מזהיר ופתרו� אינו נראה 

  באופק.

במהל  השהות בבירות, סבא הל  ע� המארח לרופא או לרופאי�. הוא חזר מעודד מאות� פגישות 

  ואמר שנחזור בהקד� לדמשק.

שהכיב בירכו של סבא נוטה להצטמק ולהתרפא. למרבה הצער  לאחר שובנו לדמשק, התקבל הרוש�,

ארבעה חודשי�, סבא  נפל למשכב בשל חו� וזיהו� שתקפו אותו וכעבור זמ� קצר הל  &לאחר שלושה

  לעולמו, לפני פסח התש"ג. 

מבוגר ולא חשבו שהכיב ביר  גיל לא נחשב  זהכי  ,כרע� ביו� בהיר ממש הפתיע  56מותו של סבא בגיל 

התלוצ! אתי וג�  והוא טוב ו היהמצב רוח ,ל להרוג . יומיי� לפני כ� באתי לבקרו. הוא שכב במיטהיכו

חצי לירה סורית, כי לא היה לו כס" יותר קט�, ואמר לי להתחלק ע� נת�  &נת� לי סכו� כס" גדול יחסית

  .מותו ריסק את משפחתו ואת המשפחות הקרובות אחי, הגדול ממני.

  )1949המצעד בחיפה ( 32�2

מהל  מלחמת שהיה בתש"ט, צה"ל ער  מצעד צבאי לכבוד יו� שחרור חיפה,  בחול המועד פסח

לעבור שתוכנ� העצמאות כשנה קוד�. בגניגר ארגנו משאית להסעת אלה שבקשו לראות  את המצעד, 

  ברחוב הרצל בהדר הכרמל.

ני. המשאית הורידה אותנו כשעה לפני המצעד  בי� הילדי� שנסעו למצעד היינו: נת�, דודי זילברמ� וא

 לא רחוק מבית הקרנות ובני� הטכניו� היש�. סוכ� שבתו� המצעד כשהדרכי� יפתחו, בקרבת מקו�

במדי�, שצעדו  חיילי�אותנו מאוד, למרות שמה שהוצג ש� היו  הלהיבכול� יחזרו למשאית. המצעד 
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נס  בנו בטחו� וגאוה שבמהירות יחסית התארג�" הוא  בס , כמעט ללא נשק וללא ציוד כבד משמעותי,

צבא של ממש". צעדו ש� ג� הרבה אזרחי� "מאורגני�" מפלוגות הפועל, עובדי נמל, מג� דויד אדו� 

  וכו'. 

, התחוור לנו, להפתעתנו, שהיא כבר נסעה בלעדינו. התחיל להיות קר בתו� המצעדכשהגענו ל"משאית" 

 38חשי . לא היה לנו לא כס" ולא לבוש משמעותי. גניגר מרוחקת והתחיל לה היה מאוחרוזרז" גש�. 

ק"מ מזרחה מהמקו� בו היינו. לא היו לנו ברירות והתחלנו ללכת לכיוו� מזרח. את הדר  של 

האוטובוס מחיפה לעפולה הכרנו, א  לא את הקטע שבתו  העיר חיפה. לאחר יותר משעתיי� הליכה 

החלה עוד דר  ארוכה ארוכה. היינו רעבי� וצמאי� מאוד. לפתע  הגענו לצ'ק פוסט, כ  שלפנינו היתה

סופת רעמי� וברקי� וגש� שוט". נרטבנו עד לשד עצמותינו. אספנו מעט מי גשמי� בידי� להרטיב מעט 

פסק. למזלנו הגש� נמש  מעט זמ�  את הפה. נכנסנו מתחת לגשרו� שמצאנו בקרבת מקו� עד שהגש�

התחלנו לרו!. רצנו עד טבעו� וש� כמעט אפסו כוחותינו, כי  העזהקור וכשפסק, ג� הרוח פסקה. בשל 

 ועד ש� עליה קשה לשער העמקי� ובהמש  עד טבעו�. בטבעו� הסתתרנו ש�מצומת העמקי� (ג'למי) 

  בתחנת אגד.

ריצה. זה לא נראה לנו בר ביצוע. הבחנו  &ק"מ של הליכה 18&ק"מ, נותרו לנו כ 20לאחר שהשלמנו כ

. עצרנו את המכונית זה היה רכב מסחרי שנסע לתל עדשי� מזרחית מיעדנו.  הוא הסכי� באור מתקרב

  להסיע אותנו עד גניגר. היינו יותר מאסירי תודה. ניצלנו!!!

הגענו למגורי� שלנו, כל אחד לחדרו. הסתבר שאיש לא הבחי� בהעדרנו ולא ידע ששכחו אותנו בחיפה. 

  לא חסרנו לא" אחד!

 הוכחה ג�המימרה, מיוחסת לב� גוריו�,  ש"מי שחי בישראל ולא מאמי� בנסי� הוא לא מציאותי", 

.�  כא

  )1951הטיול לעי	 גדי (  32�3

הציע נח אפרת, חבר גניגר, ארבע שני� מבוגר ממני, לארג� קבוצת צעירי� לטיול מקי" של   1951בחור" 

בר יהודה לא היו אז דרכי� ולא ישובי�, שנית� חנוכה במדבר יהודה. המבצע לא היה פשוט כלל. במד

היה להסתמ  עליה� לצור  קנית מצרכי אוכל כלשה�. במדבר ג� אי� מי�, פרט לעי� בוקק ועי� גדי, 

וחשבנו שא� יתמזל מזלנו, נמצא גבי� ע� מי� בדר  הטיול התבסס על נסיעות בטרמפי�, במקומות 

  שיש דרכי� עבירות לרכב.

ולימי� אשתו, לכיוו� מעלה  חברתו של נח בחורי� ובחורה אחת, בת כיתתי, עופרה, מגניגר חמשה יצאנו

בטרמפי� מזדמני�. לכולנו היה משא כבד, שכלל ציוד ללינה, אוכל לשבוע ימי�  נסענו לש�עקרבי�. 

ושתי מימיות מי�. בשל סכנות שארבו מצד גורמי� עויני�, כל אחד לקח ג� נשק אישי. נתיב הטיול 

  מאיר שמיר, הל  בו בפלמ"ח. &סלול, שאחד המשתתפי�נקבע במ

הלכנו ממעלה העקרבי� אל המכתש הקט�, ירדנו אל תו  המכתש בשביל טרשי� תלול מאוד ובתנאי 

, על מנת למצוא ע� אור כלשהו לפני שיחשי ראות של דמדומי�. היינו חייבי� להגיע לתחתית המכתש 

ינינו, מוסיה זמיר, שגילו היה קרוב לארבעי�, הגיע מקו� שינה מתאי�. בדר , המטייל המבוגר ב

לאפיסת כוחות.  מאיר שמיר, שהיה הגברת� מבינינו, התנדב לשאת אותו על הגב, בתנאי שמישהו יקח 

את הציוד שלו ושל מוסיה. חילקנו את הציוד והנשק בי� ארבעת הנותרי� והמשכנו בירידה הקשה עד 
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בשי�. החלטנו על משמעת מי� חמורה עד למציאת גב מי�  לתחתית המכתש. כול� היו צמאי� ומיו

כלשהו. בתחתית המכתש נשבה רוח יבשה ומקפיאה עצמות. נסינו לישו� אבל אי אפשר היה לשכוח את 

הצמא. בתיק העזרה הראשונה היה בקבוק קוניאק מדיצינאל בטע� איו�, שתינו ממנו על מנת 

ק"מ לכיוו�   30&ר המשכנו בהליכה למרחק של כלא חימ� והגביר את הצמא. ע� שח להתחמ�. זה

מפעלי האשלג בסדו�, שהיו נטושי� מאז מלחמת השיחרור, בתקוה שנמצא איזה גב מי� בדר  או 

  במפעלי� הנטושי�.

והשמש הכתה בנו ללא רח�, למרות החור". לא  הכוח נטש אותנו לאט לאט ההליכה התישה אותנו

. בשעות אחה"צ שי של ממש והקושי שחשנו גבר מאדהתחלנו להרגיש קומצאנו שו� גב מי� 

המאוחרות, כשכולנו היינו כבר ע� "הלשו� בחו!" ובמרחק של יותר משלוש שעות הליכה עד סדו�, 

למחנה עבודה של פועלי�, שסללו  הגענווהמשכנו להתקד�, שמענו רעש של מכונות חציבה שהל  וגבר. 

מזה קרוב ליממה לא  בשל כ  כיו על ס" אפיסת כוחות סדו�. סיפרנו לה� שאנחנ & את כביש באר שבע

. נסינו לשכנע ולשדל של מי�שתינו יותר מחצי כוס מי� לנפש. ה� לא הסכימו לתת לנו א" לא טיפה 

  וה� ענו שג� לה� אי� מספיק מי�. מרוב אכזבה קבלנו הל�!!!.

הופיע האחראי הראשי, קראנו לו "הדוד ס�", כי למרות ששאלנו  כשהיינו לגמרי מיואשי�, פתאו�

מספר פעמי� לשמו, הוא לא אמר. הוא שאל אותנו: "מני� את�?" אמרנו: "מגניגר" והוא אמר: " או, 

הייתי שני� חבר גניגר, עוד לפני שנולדת�, ועד היו� יש לי סימפטיה למקו� ולחברי�". סיפרנו לו את 

וכניותינו. הוא אמר הבאתי בדיוק מספר מיכלי מי� (ג'ריקני�) קחו לכ� ליטר המוצאות אותנו ואת ת

לכל אחד ושתו מהג'ריק� כמה שאת� רוצי�. יותר אני לא יכול לתת לכ�. היינו ברקיע השביעי. הוא ג� 

"אני אסדר לכ� רכב שיקח –אמר שאי� מה ללכת למפעל האשלג הנטוש כי  אפילו ללו� ש� אי אפשר. 

�בוקק תוכלו ללו� ש�.  יש שפע של מי� וג� אנחנו מביאי� מש�". כעבור שעה היינו בעי�  אתכ� לעי

 בוקק, ש� התאוששנו  וחגגנו. 

שלאחר היו� הקשה אתמול, של  ציפינוק"מ.  40& למחרת המשכנו בהליכה לעי� גדי, מרחק של יותר מ

סכוי ג� שעד עי� גדי אי�  מה להמשי ,צמא ושל עייפות, מה� לא כול� ממש התאוששו, לא יהיה קל 

ולפתע ראינו בדרכנו בדואי ע�  בכל זאת יצאנולהשיג מי�, כ  ששוב הסתכנו בצמא מעיק ומתיש. 

גמלי�. הלכתי אליו ושאלתי א� יוכל להקצות לנו גמל לנשיאת הציוד. הוא הבחי� בקשיי� של חלק 

ט מאוד כס". בקושי סכו� מאיתנו והחל להתמקח על המחיר. היה לנו קל להתמקח כי היה לנו מע

מספיק לאוטובוס לחלק מהדר  ומעט לקנית לח� ולמשהו נוס" לשי� עליו ביו� האחרו� בלבד. הבדואי 

קבל את הצעתנו והלכנו איתו כשלוש שעות, משוחררי� מהציוד, לפי קצב ההליכה של הגמל. ליד נחל 

ה זאת על מנת שהגמל ינוח. הוא צאלי� הוא הברי  את הגמל והחל פורק את הציוד. סברנו שהוא עוש

גבול  הכריז שלא יתקד� א" מטר נוס", כי צה"ל יעצור אותו ויחרי� לו את הגמל. עי� גדי היתה אז 

  ובאחריות צה"ל. שילמנו את המגיע לו והמשכנו ע� הציוד לעי� גדי.

גדי ובנחל ערוגות.  בנחל דויד, במעי� עי�  ויצאנו לטיילבעי� גדי, שהיתה מחנה צבאי, השארנו את הציוד 

לנו ש� ולמחרת התחלנו את הדר  חזרה. לא היה ברור לנו כמה ימי� תקח הדר  חזרה, אבל לא היה 

  ימי�. 6&7&שו� סיכוי שנשלי� את הטיול שתכננו מגניגר לגניגר ב

המימרה:"מי שחי בישראל ולא מאמי� בנסי� הוא לא מציאותי". במקרה של  מיחסי� לב� גוריו� את

מהיו� הראשו� ועד היו� האחרו�, כי במחצית הדר  חזרה, בי� מצדה  הוכחה במלואההיא  טיול זה
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אזל, עצרנו משאית צבאית ריקה, שהסיעה אותנו באותו היו� עד  לעי� בוקק, כשג� האוכל שלנו כמעט

  מאחז צבאי בלבד. כמעטלבאר שבע, שהיתה ג� היא באותה תקופה 

יכלנו לומר: "סו" טוב הכל טוב".  למזלנוועז ומלא סיכוני�, אבל של הטיול שלנו נראה נ "תכנו�"היו� ה

  לנוח ומאיר שמיר שהיו המתכנני� והכוח הדוח" לביצועו.אסירי תודה חזרנו בהרגשה עילאית, 

  

   על"�הפתעה בטיסה ב"אל 32�4

  מלחמת יו� כיפור:פני ל מהזמ� עוצמת הטרור האוירי  על ארוע שחוויתי, המדגי� אתאספר 

 .אל עלשל מסחר לסמנכ"ל ה, שר� , י.יחד ע� הבוס שליבארה"ב  ללונדו�,  חזרתי מלוס אנג'לס  

כל צד החתו� על ההסכ�, יכול שמשמעות המונח  שרינג.& דבארה"ב ניסינו לחתו� על הסכ� שנקרא קו

אנחנו נמכור כרטיסי� שלה� ג� של הצד האחר, החתו� על אותו הסכ�. כלומר,  כרטיסי� למכור 

שהנוסע יטוס  קטע איתנו ושאר הקטעי� אית�  ובאותו אופ� ג� ה� יפעלו.  נוכל לרשו� על הכרטיסו

ושיתו" פעולה  רינג ש&דהקו הסכמי חתמנו על לאחר השימוש בכרטיס תהיה התחשבנות בי� החברות. 

כדי ללונדו�  מלוס אנג'לס ללונדו�. כשהגענו   . זו הייתה טיסה ישירהתואמריקאי ותחברע� שתי 

לישראל התחוור לנו שקהל הנוסעי� מצטופ" ש� מעוצב� ולא מבי� מדוע לא  ל ע& טיסת אללהמשי  ב

  עולי� למטוס הג'מבו שהמתי� בחו! כבר זמ� ניכר לקליטת הנוסעי�. 

 ,שאלנו מה קרהכש. ניכר במועד ההמראה איחורכבר היה א" אחד לא עלה למטוס, למרות ש כאמור 

 לא היה. זה נראה מוזר מאד: ע� שפע קר� וקצפת עוגת יו� הולדת נאמר שמישהו הביא למטוס

 דקר בדקו בעזרת . אנשי הבטחו� לישראל לונדו�מתקדי� לכ  שמישהו שלח במטוס עוגת יו� הולדת 

אקדח צעצוע זהה בדיוק לאקדח אמיתי. כול� היו  בההעוגה בעדינות. התגלה שהיה תוכ�  את  דק 

אחד אחד ובדקו  את הנוסעי� העלו של סידורי הביטחו�. בדוק את הערנות נרגשי� והבינו שהיה נסיו� ל

 המטוסובמטע� היד. את הזהות של כול�. באותה תקופה לא הייתה אפשרות חוקית לחטט במזוודות, 

 רגיל באורח  נוסעי� יצא לישראל ואנחנו בפני�. הטיסה התנהלה 400&, ג'מבו גדול ע� יותר מכאמור

 .�  לחלוטי

בוקר כשהגעתי למשרד אמר לי הבוס שלי: התפללת הבוקר: שאלתי למה? הוא אומר ל  למחרת ב

של  נפ! היה מטע�  : "במטוס שלענהותגיד ברכת הגומל. שאלתי: "מה קרה?" הוא  לבית הכנסתעכשיו 

   מוכ� לפיצו!, שלא התפוצ!. ק"ג 12

מבית לח�. הוא הכניס  ע� מחבל פלשתיני בלונדו�  של הרמטכ"ל ההולנדי התחברה ובתהתברר, ש

אותה להריו� והזמי� אותה לבוא להכיר את משפחתו בבית לח� לפני שה� יתחתנו. ה� היו אמורי� 

ה� הגיעו לטיסת אל על כדי לטוס  .אחת לו ואחת לה  :הוא קנה שתי מזודות זהות לשניה�ולנסוע יחד 

את הכרטיס שלו בבית, והוא  אחר שמסרו את המזוודות הוא אמר לרעיתו המיועדת ששכחלאביב. &לתל

להביא אותו ויגיע בטיסה העוקבת. היא לא חשדה בשו� דבר ונסעה. היא הגיעה  חזורמוכרח ל

אביב. כשניסתה לפתוח את המזוודה, לא הצליחה. היא הזמינה את & והתאכסנה באחד המלונות בתל

ק"ג  12מר נפ!. היו איש הבטחו�, שפתח את המזוודה ונדה� לגלות שהיא מלאה במטע� גדול של חו

שהחוטי� היו מחוברי� היה ק"ג מספיקי� כדי להפיל מטוס ג'מבו. המזל  2חומר נפ!, כאשר אפילו 
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להפיל את המטוס ובאותה הזדמנות להפטר מהבחורה  כנראה הפו  ולכ� המטע� לא פעל. המחבל רצה

 .�  שהכניס להריו

נודע, הזעיקו מיד את אביה של הבחורה, רמטכ"ל הצבא ההולנדי וספרו לו את הספור. הוא  דברכשה

ולא ידעה שו� לא חשדה   ,בא, התנצל אל" התנצלויות ולקח את בתו, שהייתה מסכנה, תמימה לגמרי

  .דבר. בזה נגמר הארוע

ס של אוסטריא� פוצצו בשבת אחת מטו ,שהציבור הספיק להתאושש לפניזה,  זמ� מה אחרי ארוע  

במטוס  .נוסעי� ואנשי צוות 60&יס איר נהרגו קרוב לור. במטוס סוייס איואירליינס ומטוס סו

התפוצ! יותר אוסטריא� אירליינס נפער חור גדול בבט� המטוס אבל הוא הצליח לנחות בשלו�. מאוחר 

� קול, והיא מטע� קט� ג� במטוס אל על שהמריא מרומא. המזל היה שבמזודה ע� המטע� היה רש

מסוכני� ודברי� בעלי ער  ואז כל ההד" הופנה כלפי  חומרי�הונחה מתחת לכספת, שבה מטמיני� 

מטה ועשה חור גדול בבט� המטוס, שלא גר� לו להסתחרר וליפול. הוא לא פגע במערכות חיוניות 

  לחזור לרומא לתיקוני�.היה ל ווהמטוס יכ

 נחוש בלתי נלאה נגד התעופהאינטנסיבי וטרור  , שלעל הייתה אחת הסוערות בתולדות אלזו תקופה  

לשת" פעולה במאבק נגדו. היחידי� ני� מוכ ולא הי, ובמיוחד אירופה העול� בכלל  ונגד ישראל בפרט.

כי כל הזמ� חטפו לה� מטוסי� לקובה וה� שילמו הרבה  ,שהשתתפו, באופ� חלקי, היו האמריקאי�

טוסי�. לקובני� לא היה כדאי להתעסק ע� האמריקאי� ופר כדי לשחרר את הנוסעי� ואת המכ

ה� היו מסוגלי� להפעיל כח ולהפיל את המשטר. זו הייתה  ,באותה תקופה, כי א� זה לא היה נגמר

הרצח בשדה התקפת  לכ� היתה קוד� מספר חודשי� תקופה רעה מאד. הארוע החמור ביותר, שהיה 

�צלייני� מפוארטו ריקו ואחד עשר  16&כ  נרצחו אז קוזו אוקמוטו. על ידי קבוצת התעופה ב� גוריו

ישראלי�, ביניה� פרופ' אהרו� קציר מבכירי המדעני� בישראל ואחיו  של מי שנבחר, מאוחר יותר, 

. יתר הארועי� הנזכרי�  התרחשו 1972& לנשיא מדינת ישראל, פרופ' אפרי� קציר. ארוע זה התרחש ב

  .1974& ל 1969 שני� ב

העול� נוכח לדעת שאי  .כשהטרור התחיל לפגוע בהרבה מדינות חלבתחו� זה  משמעותימפנה הה 

ענ" התעופה והתיירות.  תהתארגנות עולמית כוללת להצל ודרושהי� להמש  בצורה זו דבראפשר לתת ל

השיטות שהפלשתיני� התחילו בה� הופעלו עתה על ידי גורמי� אחרי� בעול� כולו. הסלחנות כלפי 

א� מעל לוקרבי  בסקוטלנד שגבה &פיצו! מטוס פא�תיני� שמשה תמרי! לאחרי�, כ  ג� פרשת הפלש

עובד ערבי הטיסה החלה בפרנקפורט ע� עצירה בלונדו�   .1988בשנת בני אד�  260את חייה� של 

, שהתפוצ! מעל לוקרבי לתא המטע� הקדמי של המטוס הכניס מזודת נפ! א� & בחברת התעופה פאנ

הרוגי�, כולל אלה שנהרגו על הקרקע, טאטאו  260טיסה מפרנקפורט. למרות שהיו  תשעבמרחק של כ

ללובי�  לסלוחאנגלי� הביעו נכונות ה שני� לאחר הארוע, 10&פחות  מ את הפרשה הזו מתחת לשטיח.

 חברה בועדת האו"מ לזכויות האד�, למרותנבחרה לוב  לאחר "הסדרת" פרשה זו, .תמורת מכירות נפט

ל ושממשלת לוב וקדאפי בעצמו, ידעו ואשרו את המבצע. מבצע כזה לא יכהיה ברור  קבלתה,שבמועד 

עמד למשפט היה אחד מראשי המודיעי� הלובי שג� ומי  שהאש�  וה .להיות מבצע פרטי של מי שהוא

  הוסגר לאנגליה מאוחר יותר ושוחרר "מטעמי בריאות".

המצב החמור בתעופה, בתיירות ובחברת התעופה, שלמרות , התחוור לי לאחר שחזרתי מדרו� אמריקה

כל ולכל אחד מה� אינטרסי� משלו , שועדי� שוני� שבעההיו בה  :לידי אבסורד על הגיעו&העניני� באל
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אחד  ואת חברת תעופה התשבבלתי צפויות, כי ה אחד התחרה באחרי�. כל שני וחמישי היו שביתות

הכל שובת, א�  &הכל שובת, א� הקברניטי� שובתי� &הדברי� הקלי� ביותר: א� המכונאי� שובתי�

הכל שובתי� כי תפקיד הדיילי� לא רק להגיש אוכל. לפי חוקי התעופה, אי� אפשרות  &הדיילי� שובתי�

. במקרה בזמ� הנחיתה וההמראה שממונה עליו ,להטיס מטוס מבלי שליד כל פתח חרו� יעמוד דייל

אפשר את מילוט לשחרר את המגלשות ולהדלתות,  חירו�, רק הוא יודע אי  לשחרר ולפתוח את

להפעיל טיסה ללא הדיילי�. אי אפשר ג� מעשית  הנוסעי�. כ  שמבחינה בטיחותית אי� שו� אפשרות 

  ללא עובדי הביקורת הבטחונית זה לא נית�.וללא עובדי הקרקע 

רות ההערכה התנגדות הועדי� תמנע את קדומי, למ שג� בהמש , ,הבינותי ,כשראיתי שזה המצב 

כ , לא נראה סיכוי לשנות  וג� ע� בכירי� אחרי�. ההנהלה,כל חברי   שהיו לי ע� הטובי� ,והקשרי�

ההנהלות היו מקוצצות כנפי� לחלוטי�. ב� ארי אמר לי שאי� לו אפשרות לקד� אותי,  את המצב.

  למרות שרצה מאד.

  חילוצו של הנשיא קציר מתאונת דרכי�  32�5

 ,בחירתו לנשיאות של אפרי� קציר, נסעתי בשעת דמדומי� מוקדמת בי� רמלה לת"אזמ� לא רב לאחר 

 .�קטע בשהיתה אז הדר  הבלעדית מירושלי� לגוש ד�. זה היה עוד לפני פתיחת הכביש מלטרו� לב� שמ

�כאשר הנתיב האמצעי היה  ,סיטרי בעל שלושה נתיבי�& הכביש היה דו ,שבי� רמלה לצומת בית דג

 התנועה על הכביש היתה צפופה למדי. בשני הכיווני�.לצרכי עקיפה 

ללא מספר שנוסעת במהירות ועוקפת מספר כלי רכב  ,מראות הבחנתי במכונית מפוארתבבהסתכלות 

זה היה מראה שגרתי למדי בקטע הכביש האמור.  תו  סיכו� מסוי�. לא יחסתי לכ  חשיבות מיוחדת.

מפוארת בהשואה   סמ"ק, שנראתה בעיני  1200של  משומשת בעלת נפח מנוע 124נהגתי אז בפיאט 

כשהמכונית  .ו גרוטאות ממשנראנעו על הכבישי� ו  שרבות מה� ,היפאניות ל"קונטסות"

 ,הבחנתי שבמקו� המספר היה סמל המנורה ,עקפה אותי בקטע שבי� כפר חב"ד לבית דג�   המפוארת

א� בתוכה ישב מישהו פרט לנהג הצמודה לרכב השרד של הנשיא. לא ראיתי  ,שהיה אז הלוחית

. המכונית היתה בעלת שמשות כהות וג� היתה שעת דמדומי�. היא נסעה ללא רכב מלוה כלשהוא  כי

שניות לאחר שהיא עקפה אותי שמעתי רעש חזק של התנגשות רכבי�. עצרתי מיד את המכונית שלי 

ל הנשיא עומדת על ארבעת איתי שהמכונית ש. רשהיה קרוב אלי והיה פנוי ,בצד השמאלי של הדר 

פתחתי את הדלת  עש� מהמנוע.והבחנתי באדי� ולא ראיתי את הנהג  הגלגלי� בתעלה שבצד הכביש.

ונתוני� בהל� ממה שקרה ולא מביני� מה  ,ראיתי את הנשיא קציר ורעיתו יושבי� במושב האחורי

לצאת מהרכב מהר התרחש. ראיתי שג� החלו לעלות להבות אש מהמנוע. בקשתי במפגיע מהנשיא 

שעמד בקרבת מקו� מותנע כשדלתו פתוחה. נינה אשת הנשיא סרבה לצאת. היא  ,ולעלות לרכב שלי

באתי לקחת אתכ� לבית החולי�! אמסור ל  פרטי� : "עניתי "מה אתה רוצה?, מי אתה?" :שאלה אותי

תו לעזוב רעיאת בקשתי מהנשיא לשכנע  חששתי מהתפוצצות מיכל הדלק. .. הלהבות והעש� גברו"בדר 

כמעט בכוח החוצה. העליתי אות�  אותהבמהירות את הרכב שמא חס וחלילה נפגע כולנו! הוא מש  

 ,הצבאי עד שיצאנו לדר  התאס" קהל רב ליד הג'יפ לרכבי ונסענו ישירות לבית החולי� בתל השומר.

  יש פצועי�!, יש הרוגי�! :שהיה מעורב בתאונה. שמעתי צעקות

לא  המיו� של בית החולי�. כשעצרו אותי בשער אמרתי שיש לי נפגעי תאונת דרכי�.נסענו לחדר 

מישהו בשער ניסה לגרש אותי מהכניסה  .הגענו לחדר המיו� התענינו מי הנפגע ולא שאלו כמה.
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לאמבולנסי� אמרתי שהנפגעי� שאתי ה� הנשיא ורעיתו לא האמינו. חשבו שאני מתלוצ!. בקשתי 

כשאחד הרופאי�  ת מהרכב. לקחתי אות� ובקשתי לראות את הרופא האחראי.מהזוג הנשיאותי לרד

סברו שהוא בא לבקר ידיד או קרוב שהגיע לש�. ברגע שראו אותו וסיפרתי על  ,ראה את הנשיא

נינה  תורעיאיש לא התעני� בי יותר וג� לא ביקש לדעת על נסיבות המקרה. נפרדתי מהנשיא ו ,המקרה

עבור זמ� מה כ הנשיא לח! את ידי אמר תודה ובקש את הכתובת שלי. ה.שאפילו לא אמרה לי תוד

  קבלתי ממנו מכתב תודה על אזרחות טובה.

  )1985השליחות בגינאה (  32�6

עקב הלאמתה דה פקטו, בבנק לאומי סברו  1983בהמש  לזעזועי� שעברו על המערכת הבנקאית ב,

הבנק ויגדיל את רוחיותו. שכרו יוע! ארגוני את ארגו� יסודי, שיצמצ� את הוצאות &שהכרחי לבצע רה

ד"ר צ'יטיאט לש� גיבוש הצעות לאישור ההנהלה. הבכירי� זומנו  אליו בזה אחר זה לדיוני� לעתי� 

  בנוכחות אג" כוח אד�.

  מספר מסקנות:  1984במה שנוגע אלי, התגבשו, לקראת סו"  ,בתו� ההתייעצויות

  פקטו,  &. התכנו� יחוסל דה1

  יקודמו אנשי� מעל גיל חמישי� ללא קשר לכישוריה� או לתרומת� לבנק. . לא 2

  . יצומצ� מספר הבכירי� ותצומצ� מוטת השליטה של מרבית המנהלי�. 3

,  ג� כא� אי� על, ש� הגעתי ל"מבוי סתו�" ולא היה לי עוד סיכוי לשו� קידו�&לי היה ברור, שכמו באל

 יפת נת� לי בזמנו, להיות בדרגה אחת פחות מזו של קודמילי למה לצפות, ג� לא למלוי ההתחיבות, ש

  דויד כוכב. בתפקיד,

  התחלתי לחפש פתרונות ביניי�.  לאור התובנות האלה,

, פגשתי, באקראי, את יגאל גריי", ידיד טוב שהיה אתי בזמנו במשרד התחבורה. הוא 1985בראשית 

ספר לי באותה פגישה, שהוא אחיינו של הקבל� מתתיהו ליפשי! ושהוא "מחפש אותי בנרות", כדי 

  שני� בחו" השנהב.  5לקשר ביני  לבי� דודו מתי ליפשי!, שמעוני� להיווע! בי, כמי שהיה 

על חברת בת, בש� "פרימוורה", שפועלת  ע� מהנדס בבעלותשה ע� מתי הוא סיפר לי שהוא שות" בפגי

שנוי באוירה ש�, נראה שלא יתאפשר לה� להשאר ש�  מאחר שה� חשי� לאחרונהבדרו� אפריקה. 

להכנס למדינה אחרת, באפריקה השחורה, ש� סיכויי הרווח טובי�,  היו מעונייני�עוד זמ� רב. ה� 

מבכל מקו� אחר. בסמיכות זמ�, הרוד� של גינאה, סקו טורה מת בארה"ב והצבא תפש את  ת�,להערכ

דכא כל פתוח וכל סיכוי  1958 &השלטו�. מאחר שסקו טורה, שהיה נשיא גיניאה מאז עצמאותה ב

הזדמנויות שראוי לנצל. הוא  ש� ויתכ� שעתה נוצרותלפתוח, לדעתו של מתי, המדינה עדיי� "בתולית" 

ע לי לנסוע למספר שבועות לברר את העובדות  ולקשור קשרי� על מנת לתת לו חוות דעת. הסכמתי, הצי

בתנאי שאעבור  בדר  למספר ימי� בחו" השנהב, ש� הכרתי גינאי�, שאמורי� להיות מעודכני� 

מהבנק חופשה רגילה  ויצאתי  וג� יוכלו לקשור קשרי� עבורי. הכל הוסכ�, בקשתי בארצ�בנעשה 

  .לדר 

עברתי נסעתי לפריז על מנת לקבל אשרת כניסה. הכל התנהל ש� עדיי� כמו בתקופת סקו טורה: 

הובהר בפרוט את הימי� והמקומות שאהיה בה�.  בה� היה עלי לציי�חקירות שתי וערב של הקונסול, 
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זה  שעות לפני צאתי. 72&עלי לבקש ויזת יציאה כ יהיהשהאשרה שאקבל היא לכניסה בלבד ובגינאה  לי

לא היה מעודד. אחד מידידי הגינאי� בחו" השנהב, נת� לי את הטלפו� של קרוב  משפחתו, ששמו 

שמעניק את אשרות היציאה. טלפנתי  וזהמהבכירי� במשרד לביטחו� פני� של גינאה,  שהיהנאיטה, 

אליו ושאלתי א� עלולה להיות איזו בעיה. הוא אמר לי שהוא ימתי� לי בשדה התעופה בנחיתה 

  בהמראה חזרה ואי� לי ממה לחשוש.ו

 �מפריז חזרתי לבריסל כדי לטוס לקונקרי, שכ� כל המטוסי� הצרפתיי� טסו מעל אלז'יריה וניז'ר, שהנ

לאחר טיסה עוינות לישראל, בעוד שסבנה, הבלגית טסה מעל מרוקו ומאוריטניה שהיו סובלניות יותר. 

  בירת גינאה.קונקרי  &שעות הטייס הודיע שהגענו ליעדנו 7כשל 

הגענו בשעות הערב המאוחרות והתפלאתי שלא הבחנתי מהמטוס בשו� אורות, ג� לא תאורת מסלול 

. היתה עלטה מושלמת, ללא אורות רחוב או של בתי�.  כשדלתות המטוס נפתחו, היינו בשדה התעופה

ית ,כל נוסעי במרחק קצר מבית הנתיבות, שג� הוא היה חשו . בית הנתיבות היה בגודל של דירה פרט

המטוס נדחקו בחדר של כמה עשרות מ"ר, שבמרכזו נורת תקרה בודדת בת כמה עשרת ואט. אנשי� 

נדחקו לפני שולחנות קטני� משולחנות בי"ס, ליד� ישבו פקידי�,  עיינו במסמכי� ותחקרו את 

מר הנכנסי�. למזלי, ראיתי אד� גדול מימדי� מחזיק שלט "חסו�". התיצבתי ואמרתי: "שלו� 

נאיטה". הוא ענה: "שלו� מר חסו�, ברו  הבא" וכו'. הוא העביר אותי במהירות בי� הראשוני�. יצאנו 

ע� הרכב למלו� נובוטל, היחיד שלכאורה כמעט הל� תייר אירופי. בדר  הוא שאל אותי על מטרות 

ש ע� כל שר הביקור וע� מי אהיה מעוניי� להפגש. הוא אמר לי שיעשה ככל יכולתו לסייע בידי להפג

בממשלה שאהיה מעוניי�. הוא ג� סיפר לי על ישראלי רב השפעה, מר ליבו� ,שהסתובב בגינאה עוד 

בימיו של סקו טורה, וכבר החל לפעול למע� משרד החו!, להחזרת הנציגות הדיפלומטית הישראלית 

נאמ� ביותר לעמו מנויות נוספות. יהודי יקר ודבפריז ובהז ,שמחתי להכיר את אותו ישראלי באר!ש�. 

  ולישראל בפרט

ימי� ע� אפשרות שינוי. נרשמתי  10& הגענו למלו�. החדר היה מוזמ� בהתא� לתאריכי הטיסות, ל

וקבלתי חדר סביר א  לא כ"כ נקי. היה ח� ולח מאוד. הופתעתי שלא נית� להגביר את מיזוג האויר, לא 

הרגשה מדאיגה כי הכל ש� התנהל ע"פ לפתוח חלו� ולא לנעול את הדלת מבפני�. החדר במלו� יצר 

  שרירות לב רגעית. 

כשיצאתי למחרת אל הרחוב, התחלחלתי מהמראה של קונקרי הבירה. הכל מוזנח: ערימות זבל 

אינסופיות ברחובות, כאילו ש� המזבלה העירונית. הבתי� ברחוב הראשי נעדרי תחזוקה עשרות שני�. 

ונורא. ברחובות הצדדיי� המצב היה א" יותר גרוע.  תאורת הרחוב פחות ממינימאלית. עוני איו�

 מכוסי� צמחיקונקרי יושבת על לשו� יבשה שמשני צדדיה אוקיאנוס יפה מאוד ע� עצי קוקוס ואזורי� 

מנגרובי�. נית� להתפעל ממנה מרחוק בלבד, כי החו" שימש אתר לפינוי הפסולת העירונית וכמזבלה 

ות לטייל ובודאי שלא לשחות ש�. שינויי מתח והפסקות במש  עשרות שני�, כ  שלא היתה אפשר

חשמל ללא התראה מוקדמת התרחשו מספר פעמי� ביו�, דבר שלא אפשר שימוש במכשירי� 

מקומות בלויי� ומשהו לשובב את הנפש לא נראו בסביבה. אבל הגעתי ע� משימה ברורה חשמליי�. 

  והשתדלתי  להתמקד בה ולהתעל� מכל השאר.

מעט כל חברי הממשלה היו קציני�  במדי� שזה עתה מונו לשרי�, בעוד שהשרי� של סקו כהתברר לי ש

נוהלו ע� שר האוצר, שר החקלאות ומנכ"ל משרדו מר מקוליי,  שליטורה נזרקו ברוב� לכלא. הפגישות 
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ושר המכרות. שר החקלאות ומנכ"ל משרדו היו אוהדי� "שרופי�" של ישראל. נסיתי לדלות מה� מידע 

  פרויקטי� שלהערכתי ההשקעה בה� מינימאלית וההכנסות מהירות. לגבי

המבטיח ביותר יהיה קבלת היתר דיג  שבדקתי,לאחר ברורי� יסודיי� נראה לי, שמכל הפרויקטי�, 

בספינות מכמורת במי� הטריטוריאליי� של גינאה, שנחשבו מהעשירי� ביותר בדגי מאכל. פרויקט 

יהודי� היה כרית זהב ויהלומי�. לפרויקט הדיג לא היה צור  כמעט נוס" שעני� מספר רב של משקיעי� 

בשו� השקעה, שכ� נית� היה להגיע להסכ� שותפות ע� בעלי ספינות ספרדי� או קוריאני�, שהיו 

פעילי� ומצליחי� בתחו�, ולהתחיל מיד בעבודה. באשר לפרויקט הכריה, ידענו שזה כרו  בעלויות 

  שקעות כבדות. גדולות של סקרי�, מחקרי� וה

דיאלו עות'מא�, ב� דוד של  אחד העוזרי� שלי בחו" השנהב, ששמו דיאלו  באבידג'א� גייסתי את

  אחמדו. 

אשתו של עות'מא� ניהלה סוכנות נסיעות מצליחה באבידג'א�. הוא חיפש לחזור לגינאה, כ  שהרצונות 

דו מונה כשר הדיג, אחיו היה שלי ושלו עלו בקנה אחד. חשיבות עזרתו נראתה גדולה, מאחר שב� דו

 �גיאולוג ראשי במשרד המכרות והיו לו אינסו" קשרי� משפחתיי� במשרדי הממשלה השוני�. בתו  זמ

קצר נודע לי, שבזמ� שהייתי בגינאה התקיימה אסיפה משפחתית שלה� ,לדיו� בנושא "ייבו� אלמנה". 

ימיו והיו לו מספר ילדי� צעירי�, לפני  דיאלו נפטר בדמי  של עת'מא� ביותראחד מבני הדוד הקרובי� 

גיל העבודה. ביטוח לאומי או ביטוח חיי� אי� ש� והמשפחה התכנסה כדי להטיל על אחד הגברי� 

האחראי�, לשאת את האלמנה הטריה ולקחת אחריות מלאה לגידול ילדיה. פגשתי את האלמנה, אישה 

להיות בעלה, למרות שהיה כבר נשוי ע�  משכילה, אינטלינגטית ונאה, ששמחה מאוד שעות'מא� נבחר

ילדי�. לאשתו של עות'מא� לא נתנו זכות הבעת דעה בשל היותה אישה, למרות שג� היא בעלת השכלה 

  ואינטליגנטית. נדהמתי מהסידור ומהדר  בה נחתכו דיני נפשות.

ת דיג, ספינו 10&12בשיחה ע� שר החקלאות, שהיה ממונה על שר הדיג, דברנו על רשיו� להבאת 

לשביעות רצו� כל הצדדי�. לפני תו� השיחה שאל אותי שר החקלאות ומה חלקי? עניתי הא� אתה יכול 

להיות רשמית חלק מבעלי� של החברה שנקי�? הוא ענה ישר "כ�". עניתי שלא יהיו בעיות והוא יקבל 

ב שהוא היה שבע רצו� כדי לצאת. כשהוא בא ללוות אותי, שמתי ל מהבעלות על החברה. קמתי 25%

  יח".

הכנו הצעת חוזה וקבענו להפגש שוב בתו  חודש. כשרציתי לחזור ארצה, הסתבר שבמהל  הלילה היה 

נסיו� נפל של הפיכה. הקושרי� נעצרו, ביניה� שני שרי� אוהדי ישראל. עצרו ג� את מת� ויזות היציאה 

  ומנעו כל תנועה אל המדינה וממנה.

  בטיסה הראשונה של סבנה. נאיטה סידר לי ויזת יציאה ומקו�

כשהגעתי לאר! ביקשתי מבל"ל חופשה ללא שכר לששה חודשי�. החופשה אושרה בשמחה ובתקוה של 

  אנשי כוח אד� של בל"ל, שאבקש להתפטר ואחסו  לה� את הנטל של שיבוצי מחדש.

שהכרתי פאקו, ידיד ותיק שעסק בדיג וספרדי בש� פרנסיסקו וגה שכינויו התקשרתי מיד לב� אצולה 

 קשריו באקראי באבידג'א�. נסעתי אליו לנסות לעני� אותו במה שהסתמ� כעסק טוב, או לבקש שבעזרת

במדריד בכבוד מלכי� ואמר שנדו�   בענ" יסיע בידי למצוא מתעניני� בדיג בגינאה. הוא קבל אותי
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במדריד, בש� מהטובות  בפרוטרוט בנושא ע� חבריו בארוחת ערב, שהוא מזמי� לנו במסעדה צרפתית,

  בערב. 21.00&"בלזק". הוא אמר שניפגש על כוס שתיה בלובי של המלו� ב

התיצבתי בשעה היעודה ונשאלתי איזה וויסקי אשתה. עשיר בנסיו� ע� קונסול ניקרגואה בפריס (יותר 

מעשרי� שנה קוד� לכ�), עניתי: "מה שאתה שותה", כי לא הכרתי פירמות של וויסקי. הוא לא הסכי� 

 בליק אנד וויט". המלצר שאל:&ר: "מה שאתה אוהב!" לא היתה לי ברירה. הכרתי רק ש� אחד "ואמ

.  הביאו ג� תקרובת מכל טוב. סברתי שזוהי ארוחת הערב. 18שתי� עשרה או שמונה עשרה?" עניתי 

שאלתי את וגה ומתי נדבר? הוא ענה שהחברי�  2300אכלתי בניחותא לאט לאט השעה כבר היתה אחרי 

.�  עוד לא באו, יש זמ

קרוב לחצות החברי� הגיעו וגה אמר: "הולכי� עכשיו לארוחת ערב". נסענו בשני רכבי� למסעדת 

בלזק. הכל היה חשו . החברי� של וגה צחקו ממנו ואמרו: "מה אתה ממהר?, אתה רואה שעוד סגור 

בפעמו�, השעה היתה אחרי חצות, היינו הלקוחות הראשוני� של  ולא פתחו את המסעדה". צלצלו

המסעדה. ליד השולח� סיפרתי לכול� את מה שסיכמתי בגינאה ואמרתי שאנחנו מחפשי� שותפות ע� 

בעלי ספינות פעילי�. שאלו שאלות אמרו שזה מעני� אות�. ביקשו שנגדיל את ההסכ� בשתי� עד ארבע 

  י  להיות בקשר איתי ויודיעני דבר.ספינות נוספות. סוכ� שוגה ימש

ע� שובי, כעבור מספר ימי� לגינאה, דיאלו אמר לי שסיכו� המו"מ על הסכ� הדיג יהיה ע� ב� דודו, 

עלינו  , יהיהשע� חתימת הסכ� הדיג הקרובחשבתי שאולי זה יהיה יותר קל. קיויתי שר הדיג. שמחתי, 

מגורי הצוות שלנו ונביא את המשקיעי� להיות לשכור מגורי� ראויי�, בה� נמק� את המשרד, ואת 

עדי� לחתימה, ביניה� מתי ליפשי! ועו"ד ישראלי צרפתי, המורשה להופיע בבית די� צרפתי,  בנוס" 

  נביא משקיעי� שלנו, שמעוניני� בזכיו� כרית יהלומי� וזהב. השמחה היתה גדולה מכל עבר.

, בהזמנת סקו מרוקוילות יפות, שנבנו על ידי בקונקרי היה מתח� יפה יחיד. הוא כלל כמה עשרות ו

שכ� בו את מנהיגי אפריקה, שהרי מושבו של הארגו� לאחדות אפריקה בשנות השבעי� במטרה לטורה, 

היה בקונקרי. בוילות לא גרו מאז בנית� כי, במהל  בניית� מזכיר הארגו�, שהיה גינאי בש� דיאלו טלי 

האירגו�  העביר את מרכזו לאדיס אבבה. הוילות הוצעו  נאסר ומת מהעינויי� בכלא. כתוצאה מכ 

להשכרה. שכרתי את אחת הוילות היפות ביותר והמצוידות, שהיה בה� כל מה שהיה נחו! וברמה 

מהגבוהות ביותר מוילו�, סדי� ועד מלחיה. רמת הידור בה� היתה מעבר לכל דמיו�. הקמתי ש� משרד 

בש�  לשעבר,  שמוצאו מלוב, ילות השכנות היה ישראליג�  אחמ"י�. באחת הו בה�והתחלתי לקבל 

לגזיאל, שאחרי עזיבת לוב התמק� ע� משפחתו במילנו. דודו היה זמ� מה נשיא בורסת היהלומי�  

  ברמת ג�. התידדנו מאוד.

הגעתי ע� הצעת החוזה לשר הדיג. ב� דודו. העוזר שלי מחו" השנהב, אמר לי מראש, שא� הובטחה 

בבעלות על החברה, קרוב לודאי שג� ב� דודו יבקש משהו. עניתי שזה עלול  25%לשר החקלאות 

להכשיל את העני� כי זה נראה כמו חבית ללא תחתית. בכל פע� ידרוש מישהו חלק וזה לא יגמר ש�. 

. נכנסתי לפגישה ע� השר. התקבלתי בחו� והכל היה "נופת ר שינסה לשכנע את ב� דודו השראמ

צופי�", לא ניתנו ולא נתבקשו שו� שלמוני�. דברנו על החוזה והוא אמר, שלדברי שר החקלאות, השר  

הממונה עליו ה� מוכני� להיות יותר נדיבי�, בתנאי שנתחייב להעסיק גינאי� ונכנס להשקעות 

ומי� נוספי�. אמרתי לו שכבר פניתי לבקש פגישה ע� שר המכרות, בקשר לבקשת זכיו� כריה של בתח

זהב ויהלומי� על שטח משמעותי באזור ע� מרבצי� מוכחי�, שלא נחקרו מספיק. הוא אמר שיסייע 
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ככל יכולתו. כשנפרדנו ולחצנו ידיי� הוא אמר לי אל תשכח שלקראת חתימת החוזה, ב� דודי אמר 

$. הייתי המו�. מה קורה כא�? עת'מא�, שחי על משכורת ממני,  עוזר לי או עוזר  25000א לי שתבי

  לעצמו ולבני משפחתו? הרגשתי את עצמי נסחט.

היה לי ברור קולני ע� עות'מא�, ששיקר לי בפני�, כאילו הבטחתי את הסכו� שהשר דבר בו. בלעתי את 

  לאות, הממונה על שר הדיג וע� שר המכרות.הכעס בתקוה שנית� יהיה לשק� משהו ע� שר החק

בקשנו מסולימא� האח הצעיר של עות'מא�, שהיה הגיאולוג הראשי של משרד המכרות והמחצבי� 

לאתר איזור מבטיח, עליו נוכל לבקש זכיו� זמני ולאחר שנקבל, נערו  סקר גיאולוגי להערכת הסיכויי� 

ולוגי� מקומיי� בתשלו� מלא. העני� סודר של מציאת זהב ויהלומי�. הבטחנו שבסקר נשת" גיא

 ,�שבמש  תקופה של ששה חודשי� הממשלה לא  בה� הובטחיחסית מהר והיתה חליפת מכתבי� בנידו

קמ"ר ולא ינת� לשו� גור� רשיו� חיפוש  2500תאפשר חיפוש על ידי שו� גור� אחר זולתנו, בשטח של 

  לוגי� לסקירת השטח.באותו שטח. אמרתי שזהו תנאי להבאת משלחת של גיאו

שכרתי גיאולוג אמריקאי מומחה לזהב ויהלומי� בש� בולי� שיארג� צוות סוקרי� ולאחריו נחפש 

חברות כריה, שירצו לקד� את הניצול הכלכלי של הזכיו�. הוא הגיע יחד ע� גיאולוג מיוטא, שהיה ג� 

לא נתקלתי באד� כה מעול� . כומר מורמוני ושיכנתי אות� יחד איתי בוילה. בולי� היה שתק� כמו דג

מסוגר. הוא קרא לפחות ספר ביו�. בעניני זהב ויהלומי� הוא היה פתוח יותר. הכומר המורמוני היה 

.�  ההפ  הגמור מבולי

ארגנו משלחת סקר מצוידת בשני ג'יפי� ע� שני גיאולוגי� אמריקאי� ושניי� מקומיי�, שהכירו היטב 

  ועל בכל ג'יפ.נהג ופ &את השטח, ועוד שני מקומיי�

תוצאות הסקר היו מרשימות: המשלחת מצאה במספר מקומות יהלומי� קטני� מאיכות טובה וזהב 

  במספר רב של נקודות. 

 מליו� דולר..  10, שעלותו המינימאלית היתה כFEASIBILITY STUDYלפני בקשת זכיו� נהוג לבצע 

מעוניינות להשקיע את האמצעי�.   לש� כ  נדרש לגייס בעלי נסיו�, כלומר חברות כריה שתהיינה

חברות אמריקאיות ,קנדיות, ואוסטרליות  לכרית זהב  15&נסעתי לארה"ב יחד ע� בולי� ונפגשנו ע� כ

נאלמו וויתרו על המש  הבירור. הבנו  &ויהלומי�. הסקר הלהיב אות�, אבל ברגע ששמעו "גינאה"

  שגינאה יכולה  להיות מלכודת.

חב.  פקו וגה מספרד, הזמי� אליו, באמצעותי את שר הדיג ואת שר נושא הסכ� הדיג הל  והתר

החקלאות כל אחד בנפרד. הוא קבל מה�  שפע הבטחות בע"פ ובכתב. כולל, התחייבויות כתובות. על 

ספינות מכמורת, שהיו אמורות להתחיל לעבוד בתו   14בסיס אות� התחייבויות הוא הצליח לגייס 

יתר לכניסתה של ספינה קוריאנית ראשונה "שלנו" למי� חודשיי�. ברגע שבאתי לבקש ה

טוב, קבל היתר & הטריטוריאליי� של גינאה מנכ"ל משרד החקלאות הודיע לי שיהודי ממילאנו בש� מה

  מההכנסות שלה� שייכות לשר החקלאות.  40%&ספינות ש  20& לכ

  .1986בתו  זמ� קצר ארזתי את חפצי וחזרתי לבנק לאומי. זה היה בפברואר 
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 הטיול לנורבגיה  32�7

תקופת  ה�חודשי יולי אוגוסט  לטיול של חודש ויותר בנורבגיה. ,נעמי ואני ,נסענו 1987קי! ב

   .תכמעט משותק בנק הפעילות ב , בה�י�צרפתה" הנודע של VACANCE"ה

טיילנו  ,הפלגה שעות 14&לאחר כ ,ע� הנחיתה יצאנו לצפו� דנמרק ומש� במעבורת ישירות לאוסלו.

סו" סו" ננוח מכל המכרי� ואיש לא מכיר אותנו "טוב שכא�  :נעמי אמרה לימעט ברחובות העיר ו

כשאמי  ,שני� 26טעות ביד  לפני " י:אמרת". בפריז שלא מותירי� לנו זמ� לעצמנו והחברי� של 

שכלתה סעדה אותה שבוע אחרי  ,מבוגרת ממנה ,שכבה לידה אשה נורבגית ,נותחה בשטוקהול�

התידדנו מאוד והיא הזמינה אותי לבקר אותה ואת משפחתה שהינו ש� כחודש ימי� ונשואיה לבנה. 

כי לדעתו לא  קונסול נורבגיה בשטוקהול� לא הסכי� לתת לי אשרת ביקוררציתי לנסוע אבל  .בנורבגיה

לא  ,ערי אינני זוכר לא את ש� הגברתלצ היה לי מספיק כס" להוכיח שאני יכול לקיי� את עצמי ש�.

  שכחנו מהעני�., כ  שאי� סכוי שנוכל להפגש. את משפחתה ולא את כפר מגוריה

להגיע לנקודה הצפונית הרחוקה ביותר כדי המשכנו בדרכנו צפונה ובילינו מספר ימי� מעניני� באוסלו 

המרחק לש�  תר).שבנורבגיה (ישנ� איי� צפוניי� יו -NORDKAPPביבשת אירופה שנמצאת ב

שמזמי�  ,ראינו שלט ,אחרי שעברנו את לילהאמר שב"גודברנסדאל" ק"מ. 2500 &מאוסלו הוא כ

אבל הוא "אבד"  ,ירדנו מדר  המל  לחפש את הקפההחלטנו לנצל את ההזדמנות ו להתרענ� בכוס קפה.

ה יש שמורת בדר . לעומת זאת מש  את תשומת ליבנו שלט של לשכת מידע לתיירי�. ידענו שבסביב

קבלנו שפע של מידע על , בה נכנסנו ללשכת המידע ".“RONDANE &נורבגיה הבמהחשובות  ,טבע

היכ� אנחנו נמצאי�? הגברת  שאלתי ,שהסבירה לנו נערהלפני שהודינו ל הסביבה ועל הדר  צפונה.

רינגבו זה ש� הכפר של אותה  &כששמעתי את הש�, פתאו� נזכרתי: RINGEBU ברינגבו!  :ענתה

אמרנו: א� הגורל הביא אותנו באקראי  .AALLOKKEN"מריט אולוק�. :נזכרתי ג� בשמהואז  גברת

  אנחנו חייבי� לברר א� היא עדיי� מתגוררת במקו� ומה שלומה ושלו� משפחתה . ,לכפר הזה

"אולי  . שאלתי:15רה כבת נערה צעי ההביאה לנו אות הזמנו שתיה.ו שהיה יעדנו המקורי ,הלכנו לקפה

?�זו המורה להתעמלות וג� מנהלת בית הספר  ,כ�" :היא ענתה" את מכירה גברת ששמה מריט אולוק

היא נענתה ברצו�. מריט ענתה.  .שתחייג לנו ,את מספר הטלפו� מכירהשא� היא  ,. בקשתי"שלי

תקופה שבלינו יחד בבית בתחילה לא הבינה מה פתאו� מדברי� אתה מישראל ולפתע נזכרה בכל אותה 

 ,בקשה שנמתי� רבע שעהוכשסיפרנו שאנחנו בקפה ברינגבו  מאד התרגשההיא  החולי� בשטוקהול�.

ונפגש יחד בבית�. כעבור זמ� קצר השמחה  ,שהיה רופא השניי� של הכפר ,על מנת שתקרא לבעלה

יתה נעימה. ה� כל צד ספר את המוצאות אותו עד המפגש, והאוירה ה ההדדית היתה ללא גבול.

שאחרי כשעתיי� אמרנו שאנו חייבי� להמשי  צפונה. הבטחנו שנשמור את� על קשר טלפוני  ,התאכזבו

  ושנעבור אצל� ג� בדר  חזרה.

נופי� עוצרי נשימה, שפע של מפלי� מרשימי�, קרחוני�, &המשכנו צפונה, כל יו� חוינו ריגושי� חדשי�

היסטוריה  שדות בר פורחי� בפריחות מרהיבות וג�, ,הכמויות של מי� אינסופיות ולהפתעתנו הרב

 ,"SAMEכולל ה"בדואי� הצפוניי�" ה" ,מענינת. היו ג� פגישות לא מחייבות ע� אנשי� לבבי�

 &מזג האויר היה מאוד קואופרטיבי  שמגדלי� את איילי הצפו� ונודדי� ע� עדריה� מרחקי� גדולי�.

הגענו ג� לנורד קאפ וחוינו את התופעה הייחודית של שמש החצות,  בהיר למדי וכמעט ללא גש�.
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שפע החויות השכיח מאיתנו את ההבטחה לטלפ� מדי פע�.  שלמזלנו אפילו לא הייתה מכוסה ענני�.

, מוק" הרי� ע� . מקו� יפהSUNDALSORAנשארנו ללו� במקו� בש�  ,כשכבר היינו בדר  חזרה

לימי� תחזית והאבל ירד ש� מבול . יולי� במזג אויר סבירמתאי� לט שפע מפלי מי� בכל מקו�,

. והיה לנו פנאי להזכר בהבטחתנו למשפחת אולוק� . נשארנו תקועי� במלו�הקרובי� לא הבטיחה שיפור

 סברה שכבר עזבנו את נורבגיה.. היא מריט התפלאה מאוד על שתיקתנו הממושכתו אליה�טלפנו 

יא אמרה שנבוא אליה� בהקד�  כדי שנוכל להספיק לטייל יחד הכששמעה שמזג האויר בסיבתנו גרוע, 

  .יפהבינתיי� מזג האויר אצל� אצל� כי  בת� הקרובה,יבסב

לאחר נסיעה רצופה של מספר שעות הגענו שוב לרינגבו. נחנו מנוחה קצרה ויצאנו לטיול רגלי "קרוב" 

, אבל ה� אמרו: שזה לא מספיק היינו לבושי� ח� וע� נעלי הליכה קונוס הסוכר. להר שליד� שנקרא,

וציידו אותנו בבגדי� ונעליי� של הילדי� שלה�, הכינו אוכל וקפה לדר  ויצאנו בשעה מאוחרת ובאור 

הוא ג� לא אפילו לא שעה של הליכה כי האויר נטול אוב  ואבק.  ,נראה קרוב מאוד ההרמרינגבו מלא. 

בדר  לא קלה, מלאה  שעות 4&סגתו נמשכו כבפועל ההליכה והעליה לפנראה גבוה או תלול במיוחד. 

עד כדי כ   ,כסה אותנו לפתע ערפל קר מאוד וסמי  ,פסגהעל הכשהיינו  .סלעי� ואבני� גדולות

שלפה מהתרמיל סנדויצ'י�  ,שהתקשינו לרדת בדר  הטרשי�. מריט מצאה מסתור בי� הסלעי�

נו להסחב ע� מעילי�  ונעלי "טרק" היא ג� הזכירה לנו שלא רצי טעימי� וקפה מהביל להנאת כולנו.

."�נשארנו ללו� אצל� ויצאנו למחרת בבוקר  ואמרה "יש לכבד את ההר ע� ההפתעות שהוא בד"כ טומ

הזמנו אות� לבקר אותנו בפריז. ה� שמחו  בדרכנו חזרה לכוו� צרפת. עוד חיכתה לנו דר  ארוכה מאוד.

  על ההזמנה ואמרו שיבואו לקראת האביב.

מאז בקרנו  .ז והתארחו אצלנו שבוע . נהנינו מאוד את� ומאז הקשרי� הלכו והתהדקוה� באו לפרי

הקשרי� בי� המשפחות טובי�  אות� בנורבגיה שלוש פעמי� וה� ביקרו אותנו שלוש פעמי� בישראל

  שני הצדדי�.לונעימי� 

שתייר רגיל בד"כ  ,ה� הכינו לנו הפתעה :שני טיולי� חוייתיי� בלתי נשכחי� בנורבגיהבביקור השני 

. הטיול מתחיל בנקודה ליד אג� צר וארו  במרכז נורבגיה BESSEGENלא עושה. האחד הוא מסלול 

ק"מ. יורדי� מהסירה, מטפסי� על הר תלול מאוד עד לקו  12מש� שטי� בסירה לצדו השני, מרחק של 

לס שונה. לפתע כאילו אג� יפה במפ &הרכס. מש� ממשיכי� מזרחה על קו רכס גבוה וצר שמכל צד שלו 

יש נתק ברכס, ונותר שביל ברוחב של פחות מעשרה מטר המקשר בי� שני הצדדי� בנקודת הניתוק. 

באותו קטע מימי�, תהו� של כמה מאות מטרי� ובתחתיתו רואי� את האג� שהגענו דרכו ,משמאל 

גיעי� לירידה רואי� אג� מרהיב אחר הרבה יותר גבוה מזה שמימי�. מראה בלתי נשכח. בהמש  מ

ארוכה ותלולה מאוד בעפר ר  מאוד דמוי אפר וולקאני, כ  שכל צעד הופ  להיות ארו  במיוחד ולא 

נוח. בסופה של הירידה מגיעי� אל אותו כפר שממנו הפלגנו בסירה. ההליכה היא כאמור קשה 

  שעות, אבל המאמ! בהחלט כדאי.  8&ומאומצת מראשית הטיול ועד סופו במש  יותר מ

שהוא הר  GALLOPIGEN,&ותו טיול ה� ארגנו לנו טיפוס על הפסגה הגבוהה ביותר בנורבגיה הבא

�אל הפסגה מגיעי� לאחר הליכה של כחמש שעות על קרחו�. הנו" מרשי� אבל מזג . גבוה מהחרמו

  . ולא תמיד הראות טובה האויר משתנה מספר פעמי� רב ביו�

ימי� בבית� הגדול והנעי� של משפחת אולוקי�, נהנינו ג� בביקורנו האחרו� בנורבגיה, גרנו שבוע 

 �צפיה בהצגת  –מהבישול המעולה של בעלת הבית וג� הפע� ה� ארגנו לנו חוויות מיוחדות, ובראש
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"פרגינט" מאת הסופר הנורבגי איבס�, במקו� התרחשותה. ישבנו בחו!, על שפת פיורד מרשי�, 

ליוותה את ההצגה והבימוי ניצל את כל של גריג יקה כשטיפות הגש� הקל רק הוסיפו לחוויה. המוס

  האפשרויות של השטח והנו" בצורה מושלמת.

צוק הפרקסטול� (המטי") האנכי, מטיילנו ג� הפע� בנופי� מהמדהימי� בעול�, ששיא� היה הטיפוס ל

  מ' על הליזה פיורד. 600המשקי" מגובה של 

לשמור על קירוב סייעה כא� יד המקרה  שנעי� להיות את�., מסתבר שיש בעול� אנשי� טובי�

 בבות.הל

  

  הרהורי� לסיכו�.  33

יוס" ופורטונה חסו� ,אהרו� ורשל חסו�, –סבתי מרי� וסבי, נת� שחאדה חסו� והורי צאצאיה�  אילו 

&דויד והנרייט חסו�, היו קמי� מקברותיה�, ה� היו, מתמלאי�  סיפוק וגאוה למראה צאצאיה�

באר! הקודש העצמאית, ויתר� בשתי –נכדיה�, ניניה� ובני ניניה� מרוכזי� רוב� המכריע בישראל

  המתקדמות בעול�.מבי� ת המדינו

ה� היו גאי�  בהצלחת� בתחומי הכלכלה, המדע, הפוליטיקה ובתחומי� אחרי�, מבלי שמי מה� 

נסמ  על רשויות  הרווחה או, חלילה, הסתב  ע� החוק, בשל מעשי� שאי� להתגאות בה�. ה� ימצאו 

מצליחי�, משכילי�  שכול� יסודות חיוביי� ופרודוקטיביי� בחברה, בה חיי� רוב� כאנשי עסקי�

פרופסורי�, מרצי� באוניברסיטאות ,דוקטורי� רבי�, מהנדסי� ,רופאי�, &ברמות הגבוהות והבינוניות

עורכי די�, כלכלני� , קציני� בצבא ובמשטרה מנהלי� בכירי� ובינוניי�, מורי�, אנשי הייטק  ובעלי 

א� שהגיעו בעשר אצבעותיה�, ,בכל תחומי הכלכלה והחברה. ה� הגיעו ל–תארי� ומקצועות אחרי� 

בנחישות� ללמוד ולהתקד�, ובזכות אמונת� בדר , מבלי לסמו  על הגורל ולצפות לנסי�. כול� 

שותפי� לעקרונות שהנחילו לנו הורינו, של אנושיות, חריצות, השכלה, סולידריות, אהבת האר!, נכונות 

תיקה אומרת: "תבוסה לעתי� היא להירת� לטובת הכלל, נחישות ואי רתיעה מפני כשלו�. מימרה ע

  מצב זמני, הרמת ידי� הופכת אותה לתמידית".

חו"ל. הקרבה איננה מתבטאת ובאציי� במיוחד את הלכידות בי� ענפי המשפחה השוני�, בישראל  

בקשר פורמאלי בלבד, אלא ג� בערבות ועזרה הדדית בעת הצור . מנסיוני עד כה, נית� לצפות, שזה 

  ר הצעיר. ימש  ג� בקרב הדו

 �  ע� "משפחה שכזאת"!!! מי לא יתמלא גאוה? בכ  לא די: –אכ

למרות שכל משפחת יוס" ופורטונה חסו� עלו ארצה בחוסר כל, ללא סיוע מעבר למה שנית� לזכאי� 

האחרי� בכל תקופת זמ�, מעול� לא נשמעה מאיש מבני המשפחה הטענה: "קופחתי הוזנחתי, לא נתנו 

  ה על כל מה שזכינו בו. לי". כולנו אסירי תוד

אישית זכיתי בקליטה בגניגר, ש� נת� ואני קיבלנו תנאי� שוי� לבני המשק. חיינו כמו כול� בתנאי 

יו� & מנשוא. בהמש  השתלבותנו בחיי היו� הוקש תסגפני תשכיו� נראיברמה הסתפקות במועט, 

שרות ,במוסד, בחיי� בישראל כל אחד מאיתנו תר� את חלקו, לעתי� בתנאי� לא קלי�: בצה"ל,ב

  הכלכליי� האזרחיי� ובכל תחו� אחר. 
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תודה מיוחדת לאיסר הראל, ראש המוסד וליהודה דומיני', ראש מחלקת העליה 

זכינו בזכות הגדולה של אחוד מכרעת לכ  שעל תרומת� ה בסוכנות היהודית דאז,

  משפחתנו בישראל.

של תרומה לשמירה ולביסוס קיומה של  הדור הצעיר ממשי  בדר  ספוק רב כשאני רואה אתאני חש 

  ישראל עצמאית ומתפתחת. 

מי שלא ידע את הצער של מאסר שוא ממוש  ועינויי�  של אב ושל דוד, שהרסו את חייו, ולא חווה את  

ההכרח להתבצר בבית מחשש פוגרו� של אספסו" מוסת, מי שלא חש את ההשפלה המתמדת וחוסר 

ביריקות, מכות והתנכלויות  והודי" בשוק, בדר  ובכל מקו�, שלווהאוני� בשל קריאות "יאהודי" "יא

אחרות, לרבות תקיפות אלימות, שלעתי� הסתיימו ברצח, אינו יכול לחוש ולהבי� את מלוא ערכ� של 

  העצמאות, השיחרור והביטחו�, של חיינו בישראל. 

אשרנו שזכינו בה�, חובה עלינו לשמור עליה� מכל משמר. מי ית�, שג� הדור הצעיר, שלא חווה חיי� 

ימשי  ידע להערי  את מה שזכינו לו ובמדינה רווית שנאה והתנשאות על היהודי� כפי שאנו חווינו, 

  לשאת בנטל, כפי שעשו עד כה בוגרי משפחת חסו�, ברצו� וללא תנאי.
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