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דיור מוגן
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ירושלים

קולאז'ים אביביים (בעמוד זה ובעמוד הבא)  //רות קדמון
תמונות השער וכן שערי המדורים  -לקוחות מתוך הגדת סרייבו ,המאה ה.15 -
תיקוני טעויות שנפלו בביטאון הקודם (מס' :)15
 בעמ'  31נשמטו שמות הוריה של אינה בת ישראל :אביה – ישראל בן יוסף ואימהּ פרומהגרינברג.
 בעמ'  ,47בשירה של שושנה בן אברהם – השורה האחרונה צריכה להיות' :מי בצער ומיבאימה'.
מגדל נופים ,רח' הנרייטה סאלד מס'  ,2ירושלים  טל'   02-6580222חברי המערכת:
אורה ורמי בן-יוסף ,צבי לוי ,עדה פרידמן ,נירה קרן  עיצוב והפקה :סטודיו סקורפיו 88
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דבר המערכת
הביטאון המונח לפנינו כבר הפך למעשׂה לשגרה.
אין זו שגרה של הרגל ואפרוריות ,אלא כזו של צמיחה בריאה ,שיפור
ושכלול.
בימינו חשוב להזכיר שאיסוף החומר לביטאון ,כמו גם עריכתו ,הם ביטוי
נוסף לחיים השבים אט-אט למסלולם.
אולי כדאי לשוב ולומר :הביטאון הוא ערוץ נוסף להכרת האנשים
עימם אנו חיים .הכרת הביוגרפיות שהפכו להיסטוריה והכרת האופן
בו ההיסטוריה עיצבה את הביוגרפיות של דורנו ,המלומד באירועים
מלהיבים ,בקשיים שלא יאומנו וברוח שניתן רק לקוות שתעמוד גם
בסערות הפוליטיות הסובבות אותנו בשנים האחרונות.
וזה גם המקום להתנצל על השגיאות הנופלות מידיי פעם בביטאון .הן
תמיד גורמות מורת רוח לנפגעים ותחושת כישלון לעורכים .גם זהו טבע
האדם .גם את זה ננסה לשפר.

ברכת חג חירות מעניין ושמח שלוחה לכל
קהילת "מגדל נופים".
מרץ 2021
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תוכן הביטאון

5
5
מציץ

בבית

בחלון  /משה צורנמל 6 //
דבר יו"ר המועצה  /צבי לוי 7 //
דבר המנכ"ל  /רפי פולק 8 //
ברוכות הבאות  /פנינה קרצ'מר 10 //
חגיגת פורים  /לללללל 11 //
גלגולי שם  /תמר קודש 12 //
הארז השורד  /אלישבע גרונדווג 14 //
סיפור אהבה תוכוני  /חנה שפירא 16 //
מטפלת נפאלית  /שרה אומסקי 19 //
מעט על עצמי  /אינה פרלמן-כצמן 20 //
סוף סוף מטיילים 23 //

5 25

חוויות ,זיכרונות ,הרהורים

סבתא דורה  /רן אברהמי 26 //
תמונות מספרות  /רות אשכנזי 34 //
איך שרדתי  /יהודית ביטוב 38 //
"יקית"  /יהודית מואב 42 //
סיפור על מציאות ודמיון  /אלי אביר 48 //
איך הפכתי להוללת זקנה  /שושנה בן-אברהם 51 //
אביב פרחוני  /עדה פרידמן 52 //

5 53
4

יצירתיות
עבודות רקמה  /שולי גבע 54 //
ציורים  /שושנה גלעד 55 //
עבודות קרמיקה  /יונה פלד 56 //
עבודות קולאז'  /רות קדמון 57 //

5 77

בבת צחוק
זוג מטייל (ציור)  /צורנמל 60 //
רגע של נחת  /ינאי פרידמן 61 //
תמונות מצחיקות 63 //

ביטאון מגדל נופים ' דיור מוגן ירושלים

בבית
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בבית
מציץ מהחלון  /שירבט :משה צורנמל
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דבר יו"ר המועצה  /צבי לוי
שנה חלפה מאז היכתה הקורונה בביתנו – ושינתה את אורחות חיינו.
הדברים נכתבים כשהחיוניות והיוזמה של הקהילה שלנו מתחילות למצוא
דרכים להחזיר את חיינו למתכונתם .עדיין אין אלה דברי סיכום ,אלא מין
אנחת-רווחה בכתובים.
שנה אינה מסגרת זמן שרירותית :במרוצת שנה אנו חווים חג וחול ,עונות
אקלים שונות ,נקודות ציון מנהליות וכלכליות .לפתע – היו כול אלה
משמעותיים הרבה יותר :לא הרי
בידוד בימי חג כהרי בידוד בימי חול;
לא הרי ניתוק ממשפחה ומחברים
בימיי קיץ (בהם עדיין אפשר
להיפגש בחוץ) כהרי ניתוק בימי
חורף ,שהוא מעיק וקשוח יותר .לא
הרי ניהול שירותים חיוניים בימים
כתיקונם ,כהרי ניהול שירותים
בימים בהם קירבה אנושית ומגע
אנושי צופנים סכנות וקשיים .לא
הרי ניהול תהליכים ארגוניים חיוניים – כמו בחירות – בתנאי שגרה ,כהרי
ניהולם בתנאים שכפתה עלינו המגיפה.
למזלנו ,בעת שפגעה בנו הקורונה היגיעו אמצעי התקשורת העומדים
לרשותנו לשכלול שלא-ייאמן והעמידו לנו יכולות לשמור על קירבה
בתנאי ריחוק .זה ממש לא אותו הדבר ,אבל זה טוב בהרבה מניתוק
מוחלט.
התמודדנו ,בהצלחה ניכרת .למדנו דברים חדשים על עצמנו ועל הקהילה
בה אנו חיים .ניקח גם ניסיון זה כצידה להמשך הדרך .
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בבית
דבר המנכ"ל  /רפי פולק
בשנה שעברה ,בטרם פרצה מגפת הקורונה ,נכחתי במספר הרצאות
שעסקו בתחזיות לעתיד-העולם בשנים הקרובות .המסר הכללי היה
ששינויים דרמטיים עתידים להתחולל בעולמנו בקצב שלא היה כמותו.
השינוי יהיה כל כך מהיר ,שהוא יכפה חשיבה שונה לחלוטין על האופן
שבו אנשים ינהלו את חייהם.
הנתונים עוררו בי ספיקות לגבי חינוך ילדים והכוונתם לאתגרי
העתיד ,ושאלות באשר לאחריות שלנו לגורל העולם.
מגיפת הקורונה הוכיחה בתוך זמן קצר עד כמה שבירים
הם חיינו והכריחה אותנו לחשוב על ערכם.
שינויים מתחייבים גם באופן ההיערכות שלנו כחברה
לקראת אתגרי העתיד .שוק העבודה משתנה ,יחסי
עובד ומעביד הופכים להיות נושא המטופל בחקיקה
ובפיקוח קפדני יותר .הגנת הסביבה הופכת לעניין
מרכזי המאלץ אותנו להתמודד עם רגולציה שלא
הייתה מנת חלקנו בעבר .חוק הדיור המוגן הגדיר
מסגרת חוקית לפעילו החברה .חידושים טכנולוגיים
פותחים אפשרויות חדשות ומשנים את הסטנדרטים.
כל אלה מגבירים את הדינמיות של עבודת הניהול
ומאלצים אותנו להשתנות מתמדת.
הביטאון שלנו ,שזה גיליונו ה ,16-משול בעיניי לאי של רוגע בתוך
סערה .הביטאון הינו במה חיונית להסתכלות מתרפקת על עבר של
עשייה ויצירה ,של קשרים חברתיים בעלי משקל בבניין האישיות ,ועוד.
צילום פרחי האביב  //עדה פרידמן
8
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בתוך מציאות תזזיתית ותחושת אי ודאות לגבי העתיד ,מקבלים חוויות
העבר ממשות יתר.
עוצמתם של זיכרונות ראשונים הולכת ומתחדדת עם השנים .ככל שאדם
מתבגר הוא מוצא את עצמו נזכר ביתר חיבה בעבר רחוק ,בתמונות
ילדות ,בחוויות ,קולות ,טעמים שלהם שמור עדיין הד בליבו .לפני
כמה שנים סיפר לי חבר על ימיו האחרונים של הסב של
אשתו; על ערש דווי נהג לחזור שוב ושוב על מילותיה של
אימו בתקופת ילדותו .סיפור זה מלווה אותי כבר מספר
שנים כהורה .מה יזכרו ממני ילדיי? עד כמה חשובה
פעולה זו או אחרת? שהרי מכל עיסוקנו ופועלנו ,מה
שרבים מאיתנו ישאירו מאחור הוא בעיקר זיכרונות.
דווקא בשעה לא קלה זו של חיינו ,בזמן שהקורונה
עדיין מאיימת ,בזמן שחוסר הוודאות גדל על רקע
מציאות פוליטית וחברתית מטלטלת ,נזכור לטעת
בינינו את הטוב שבנו ,ולשתף זה את זה ברגעים
הקסומים של חיינו.
יהודה עמיחי ,בספריו האחרונים ,הירבה להביט
לאחור .באחד משיריו פוסק עמיחי" :השינוי הוא
האלוהים ,המוות נביאו" .נדמה שימינו מאששים
את רוח הנבואה של המשורר שראה את עולמנו
מתהפך .אך השירה היא כוח היצירה של האדם נגד
החידלון .נמשיך ליצור בכל כוחנו ,בציור ,בפיסול ,בכתיבה,
בנגינה ובקשרים ביננו ,שהם סם חיינו .
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בבית
ברוכות הבאות

ברוכים
הבאים

לאחרונה התברכנו בשתי דיירות חדשות ,וזאת למרות הקורונה
שממשיכה להשתולל בארץ:
נעמי משיח – גרה בדירה מס'  ,713טלפון מס' .311
נעמי חדשה לא רק בביתנו .היא אומנם ילידת הארץ אבל שהתה שנים
רבות בארה"ב ורק לאחרונה היגיעה ארצה.
טובה כהן – גרה בדירה מס'  ,710טלפון מס' .304
טובה היא ילידת ארגנטינה אבל נמצאת בארץ שנים רבות.
בשם דיירי "נופים" אני מאחלת לכן קליטה מהירה וקלה והנאה רבה
משהייתכן בביתנו החם .

פנינה קרצ'מר
מרכזת ועדת הקליטה

הבאות
ת
ת הבאו
ברוכות
ברוכו
10
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למרות הכל ...חגגנו בפורים!

מרץ 2021

'

ניסן תשפ"א

11

בבית
גלגולי שם  /תמר קודש
מקורות שמות המשפחה
ידועים לרוב רק במקרים
בודדים .גלגולי שם
המשפחה שלי " ,קודש",
מדהים למדיי.
בעלי המנוח נולד בברלין
שבגרמניה ,בשנת
 ,1924בשם המשפחה
"סלומון" .עם עלייתם
לשלטון של הנאצים,
בתחילת שנות השלושים,
התפתחו במהרה ביטויי עליית שלטון הנאצים בברלין ,ינואר 1030
השינאה התהומית כלפי
היהודים .במסגרת זו החלה חקירה לעומק של מבנה המשפחה היהודית
ומקורותיה ,כדי להוכיח את זהותם ואי שייכותם לעם הגרמני.
בין היתר היגיעו למשפחת סלומון .יום אחד קראו לאבי המשפחה
לגסטאפו ומסרו לו שהוא נושא את שם המשפחה שלא כחוק .ואיך זה?
הם מצאו שאביו ,שהיגר עם משפחתו לגרמניה מפולין בסוף המאה
ה ,19-לא היה נשוי כחוק .ואיך זה? לפי הארכיון בפולין התברר כי אינו
רשום שם כנשוי לפי החוק .מסתבר שיהודים רבים בעיירות הפולניות
התחתנו כדת משה וישראל אבל לא טרחו להרשם אצל השלטונות .לכן,
נאמר לו" :מן היום והלאה ,עליך לשאת את שם הנעורים של סבתך,
שהוא 'קודש' " .אבא של בעלי נשלח הביתה ומאותו יום המשפחה
נקראה "קודש" ולא "סלומון".
אבל – לאבא של בעלי היו שני אחים שגם הם גרו בגרמניה ,והם כבר
נולדו שם .לאחד מהם היה עסק גדול של מספר חנויות נעליים והוא
12
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עירער על החלטה זו כי זה יזיק לעסקיו .הערעור התקבל והחלה חקירה
נוספת .ואז הסתבר שגם הוריה של הסבתא "קודש" לא היו רשומים
כנשואים לפי החוק .לכן תקרא משפחתו בשם הנעורים של אותה סבתא
רבתא שהוא "שליסלהיים" .ואין ערעור.
אבל – היה עוד אח שגר בעיר אחרת .אליו בכלל לא היגיעו עם החקירה.
יצא מכל הסיפור הזה שיש שלושה אחים ,מאותה אם ואותו אב ,עם
שלושה שמות משפחה שונים :אחד "קודש" ,אחד שליסלהיים" ועוד אחד
שנשאר "סלומון" ,כמו במקור.
אגב ,נודע לנו שהשם "קודש" הוענק למשפחה במאה ה 19-על ידי
הקהילה היהודית בעיירה בה גרו .וזאת – לזכרו של אב המשפחה שנספה
כאשר ניסה להציל ספר תורה מבית הכנסת שהוצת בזמן פוגרום.
בשנת  1938בעלי עלה ארצה על ידי ארגון עליית הנוער .הוריו סרבו
לעזוב את גרמניה כי האמינו ששלטון הנאצים הוא זמני וקצר .הם נספו
במחנות ההשמדה .
מרץ 2021
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בבית
הארז ה"שׂורד"  /אלישבע גרונדווג
מייד בתחילת הכביש היורד מרחוב
סאלד ל"מגדל נופים" ניצב עץ ארז,
שׂריד משׂדרת עצים שנכרתה לטובת
הרחבת הכביש ומסילת הרכבת
הקלה.
לפני שנים נמסר שתיל הארז הזה
על ידי גב' פויכטוונגר ,דיירת נופים
לשעבר ,כדי לשתלו לזכר בנה ,בגן
הסובב את הבית .צוות הגינון מילא
את בקשתה ונטע את שתיל הארז בין
עצי השדרה .הוא צמח והיה לעץ גבוה
ותמיר .כשהחלו עבודות התשתית
לאורך רחוב סאלד נעקרו רוב העצים
והנוף הירוק שנשקף מחלונות נופים
נעלם .הארז לא נפגע הודות לדיירי
הבית שהשגיחו ושמרו עליו מהכוונה
לעקרו .העץ שׂרד .אבל  -סביבו
נחפרו תעלות ובורות ,ערימות של
אבנים ועפר איימו לכסותו ,כל עליו
רישום :אלישבע
המחטניים נשרו והוא נותר חשוף
ויבש ללא סימני חיים.
לאחר שנים אחדות (באביב  )2019קרה הלא ייאמן :העץ השׂורד החל
ללבלב.
כיום ,כלוא בין אבני המדרכה ,ניצב עץ הארז גבוה ותמיר כשהיה ,ועל
ענפיו עלים מחטניים חדשים ,והוא חי וקיים .
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היה לנו קצת שלג / ...צילום :ורה אייל
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בבית
סיפור אהבה תוּכּוֹני  /חנה שפירא
כחודשיים הייתי מוגבלת בתנועה וביציאות להליכה ,בגלל כוויות .שבת
זוהרת בשמיים כחולים קרצה אליי מן החלון .ניסיתי להכניס את כפות
רגליי המחלימות אל תוך נעליים רגילות .הרגשה נפלאה .כן ,הכוויות
נסגרו ואפשר לנעול נעליים .אפשר גם לצעוד .כלומר ,החוצה! ...איזה
כיף!...
ליטוף קור מקפיע חדר אל מתחת לחליפת הטרנינג ,מטרים ספורים
מן הבית .חזרתי להוסיף מעיל וצעיף .הפעם גמעתי בתשוקה אוויר צונן
אל ריאותיי תוך שהעיניים שותות בצמא את מיתאר גגות הבתים אל מול
כחול השמים הזוהר .שׂדרת העצים עם שאריות העלים שלא נשרו עדיין
נעים קלות במשב הרוח ,נעמה לי.
שיכורה מן המראות ומעונג התנועה ,משך לפתע את תשומת ליבי ציוץ
נלהב .עיניי קלטו תוּכּוֹן ירקרק המנפנף בכנפיו למולי בין ענפי אחד
מעצי השׂדרה .עניתי לציוצו והמשכתי בצעדה .המתוק התעופף אל העץ
הבא ותוך נפנוף נלהב של כנפיו השמיע ציוצים מתריסים כאומר" :שׂימי
לב ,שׂימילב ,אני כאן! אני כאן!" .עצרתי מלכת .מייד התעופף הקטנטן
מסביבי ,מקפץ מכתף אחת לשנייה תוך שהוא ממשיך בציוצו המתריס,
עוצר על כתפי ומנקר בעדינות את ראשי ,לחיי ,עובר בנפנוף המשיב רוח
קלה על פניי מכתף אחת לשנייה ,נוחת לרגע על ראשי ומנקרו קלות.
"הוא כנראה משלנו ,ורוצה לחזור הביתה" – חשבתי לעצמי" .כנראה
שבזה נגמר הטיול .עכשיו את בשירות הקטנטן החמוד".
אחורה פנה.
אנחנו מתרוננים קלות ,מצייצים זה לזה .אני זוכה לניקוריי אהבה על
ראשי ,על פניי ,על זרועותיי ,אנחנו צועדים – מתעופפים לכיוון הכניסה
לנופים.
"מה יהיה אם נפגשו דיירים .הוא יפחד" חשבתי.
פתחתי את תיקי ואמרתי לו" :היכנס חמוד ,היכנס ",תוך שאני מראה לו
16
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בתנועת יד את הכניסה אל תוך התיק הפתוח .המתוק מתחיל לגלוש
פנימה ,אך בניסיון לסגור עליו את התיק הוא מתעופף החוצה" .נגמר
הרומן" אני חושבת לעצמי" ,הוא יברח" .אך לא ,התוּכּוֹן שוב מנפנף כנפיו
בהתלהבות ומתעופף סביבי .נעמד לרגע כאן ,לרגע שם ,ראש ,כתף,
זרוע...
הראיתי לו את כיוון הכניסה אל תוך התיק" .לא אצליח להחזירך לכלוב
אם לא תיכנס" אמרתי לו תוך שאני מראה לו בידי את הכניסה לתיק
הפתוח .אסף התוּכּוֹן את כנפיו לאחור ,זחל-גלש לו פנימה ,לא צייץ ולא
התנגד לסגירת התיק.
בשקט מוחלט ניכנסנו לבית אחרי שצלצלתי בפעמון למנחם שיפתח.
בדחילו ורחימו היגענו אל פינת החי ואל תוך כלוב התוּּכוׂנִ ים קיפץ לו
התוּכּוֹן הזוהר בצבעי ירוק ומעט צהוב ,כמו עוד שניים שכמותו.
טילפנתי אל דפנה – האחראית  -לספר לה .היא ביקשה שאשגיח שאכן
ה"קהילה התוכית" קולטת אותו ולא תוקפנית כלפיו" .צריך היה לבודד,
לבדוק שאין מחלות .אבל לא נוכל לדעת מיהו עכשיו" ...".נקווה לטוב".
אמרה...
כנראה טוב מאוד .לכל שלושת הירקרקים יש בנות זוג לנקרן ולהתנשק
עימן .כולם משתתפים בניקור האוכל.
הכל טוב .חזרנו הביתה .
מרץ 2021
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בבית
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מטפלת נפּאלית*  /שרה אומסקי
ֵאל הינדי בנה עריסתך
בתוך עמק ליד ההימלאיה.
בּפּסגוֹת
הנהרות – משלג נמס ָ
שרו לך שירי ערשׂ.
כוחות הרעב האכזר
שאינם מבינים אצילות ולא יופי
עקרו את נעורייך לארץ נוכרייה.
שפחה של עוני בדמות בת-מלך
את גברתך את משרתת בדקדוק.
עינייך מלוכסנות כעיני איָ יל
מאירות ליבה הזקן.
צבע עורך הדומה לקליפה
של פרי זית כמעט בשל
מגיש לכולנו פיסת עולם
אקזוטי ,חוויית טעם ויופי
מיוּצרת מחומר אחר.

נסיכה בלבוש מטפלת
הנך שׂבעת-רצון ,כי
בנפאל יש פיות ,יודעים לחם
מכפייך
הנאמנות למטבח של אחר .וכאן
ִשהייתך מרעננת את כל בני הבית
ואותי...
משאירה ,חסרת אונים
מול סדר עולם מסולף.

* המטפלת שבהשראתה נכתב השיר –
כבר חזרה למולדתה.
מרץ 2021
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בבית
מעט על עצמי  /אינה פרלמן-כצמן
כידוע – אני עובדת מזה שנים רבות במסעדת נופים .נולדתי וגדלתי
בגרוזיה ,ארץ נהדרת ,בעיר הבירה טביליסי .יש לי אח תאום שגר היום
בגבעת זאב.
אבי ,מרק פרלמן ,היה פרופסות לפיזיקה באוניברסית טביליסי בה
למד (לאוניברסיטה במוסקבה לא התקבל ,בגלל יהדותו) .אימי ,גלינה
רובינשטיין ,הייתה פרופסור לכימיה באותה אוניברסיטה .היא שמרה על
שם נעוריה מפני שכאשר הוריי התחתנו כבר הייתה אימי כימאית ידועה
שפרסמה מאמרים רבים ורצתה להמשיך ולפרסם מאמרים באותו שם.
הוריי נולדו בגרוזיה ,אבל הוריהם היגיעו לטיבליסי מפולין בעקבות
מלחמת העולם השנייה.
בשונה מרוסיה – בגרוזיה לא הייתה אנטישמיות .אני למדתי בבתי ספר
כלליים עם ילדים מוסלמים ,נוצרים ויהודים – באחווה ובריעות .כולם
כיבדו את השוני ביניהם.
פעמיים בשבוע הייתי הולכת ללמוד בסינגוגה – בית כנסת יהודי ,שם
למדנו מעט עברית (מתפילות) וכן מסורת יהודית ומעט היסטוריה
יהודית .בסינגוגה שמענו על ישראל ואבא היה ציוני.
בשבתות ובחגים הלכנו לסינגוגה – בית הכנסת – שהיה בעיקר מרכז
חברתי-יהודי ואיחד את הקהילה היהודית ,שבה האחדות והעריבות
ההדדית היו העיקר (ולא לימוד התורה) .בטביליסי לא היו "ישיבות",
"כוללים"" ,חיידרים" או כל ארגון יהודי אחר .רק הסינגוגה.
אורח החיים בבית היה יהודי-מסורתי ,חגגנו את החגים היהודיים וגם את
החגים הנוצריים .דיברנו בבית רוסית (לא אידיש) .אהבנו והערכנו את
התרבות הרוסית – ספרות ומוסיקה – אבל לא את המשטר הרוסי ששׂרר
גם בגרוזיה.

20

ביטאון מגדל נופים ' דיור מוגן ירושלים

הסינגוגה בטיבליסי.

הייתה בביתנו ספרייה עשירה שכללה ספרות רוסית (כגון :טולסטוי,
גוגול ,דוסטוייבסקי ,פושקין) וספרות עברית מתורגמת לרוסית :ביאליק,
מנדלה-מוכר-ספרים ,שלום עליכם ,ואחרים.
להוריי ולהוריהם היו קשרי ידידות עם כמה מדענים ואנשי מינהל רוסיים.
ברנטי ֵבריָ ה ,פוליטיקאי רוסי שנולד
אבי סיפר לי שבילדותו ביקר בביתם לַ ֵ
בגרוזיה (כמו סטלין) והיה שר הפנים הרוסי ,ממפקדי המשטרה החשאית
הסובייטית וממבצעי "הטיהורים הגדולים" שערך סטלין במתנגדיו*.
הוריי היו ידידים קרובים של הפיזיקאי הרוסי אנדריי סחרוב ,שהיה חתן
פרס נובל ופעיל זכויות האדם ( .)1984-1921אני זוכרת את סחרוב ואשתו
שביקרו אצלנו בבית.
ארץ ישראל הייתה תמיד מושׂא לגעגועים ומקור השראה עבור יהודיי
גרוזיה ואת זה קיבלתי גם בבית הוריי .מגיל צעיר רציתי לנסוע לישראל.
כשהייתי בת  16שנים אמרתי את זה להוריי אבל הם אמרו שאני צעירה
מדיי ,שאחכה קצת .רק בשנת  ,1994כשהייתי בת  ,19החלום שלי
התגשם והיגעתי ארצה יחד עם אחי התאום ,כשבכיסינו  10דולר .מכרים
ירושלמיים של הוריי קיבלו וארחו אותנו ועזרו לנו להתקבל לאולפן כדי
ללמוד עברית.
*

לאחר מות סטלין ( )1953הודח בריה מתפקידו והוצא להורג בידי יורשיו.
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בבית
בבוקר למדנו – ובערב עבדנו .המילים הראשונות שלמדנו באולפן היו:
"יהיה בסדר" ו"סבלנות" .קיבלתי אותן והמשכתי איתן הלאה .עבדתי
באלי"ן וקיבלתי הלם ממה שראיתי שם ,מהילדים הפגועים .בגרוזיה,
תחת השלטון הרוסי ,החזיקו את הילדים הפגועים רחוק מהעין ,רחוק
מהלב .עד עכשיו לא ידעתי שיש ילדים כאלה.
הוריי היגיעו ארצה אחרינו והתקבלו לעבודה באוניברסיטה העברית
בירושלים ,כפרופסורים לפיזיקה ולכימיה.
בשנת  ,1995אחרי חודשים אחדים של לימודים באולפן ועבודה באלי"ן,
שמעתי מחברה שמחפשׂים עובדת במטבח ב"מגדל נופים" .מרדכי שרגא
היה אז המנכ"ל .יחד איתי היגיעו אז לנופים גם אסנת ,סימה ופאני.
התקבלתי לעבודה ונשארתי ב"נופים" עד היום.
בינתיים התחתנתי עם איש שהיו לו כבר שלושה ילדים קטנים .גידלתי
אותם ונולד לנו בן משותף .שלושת ילדיו בגרו ועזבו את הבית .התגרשתי.
עכשיו אני גרה עם אימי ועם בני ,ושומרת על קשר חם עם שלושת הילדים
שגידלתי.
אני אוהבת את "נופים" ואת הדיירים כאן .היכרתי פה הרבה אנשים
מיוחדים ותמיד היה מה ללמוד מהם :חוכמת חיים ,רצון לחיות ,לא להרים
ידיים ,ושהחיים נמשכים בכל מצב .היכרתי גם את הילדים ,הנכדים
והנינים שלהם.
אפשר לומר ש"מגדל נופים" קיבל אותי בגיל צעיר מאוד ,והיה לי בית
חם ,נעים ואהוב מאוד .אני מאחלת לכולם הרבה ברכות חמות .
אלו הם
תפריטים
מצויירים מעשי
ידי אינה -
מהמסעדה
לדיירי נופים.
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סוף סוף מטיילים / ...צילום :עדה פרידמן
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בבית
סוף סוף מטיילים / ...צילום :יעל איקן
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זכרונות ,חוויות ,הרהורים
זכרונות,
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זכרונות ,חוויות ,הרהורים
סבתא דורה  /רן אברהמי
חלק

ראשון:

מחרדיות

למהפכה*

א.
סבתא דורה הייתה
פמיניסטית שהקדימה את
זמנה .בת למשפחה חרדית
שעברה מסלול חיים אכזרי
אך מחשל שתחילתם בכפר
קטן באוקראינה וסופו בארץ
ישראל .מסלול של דרך
חתחתים – עוני ,פוגרומים,
עבודת ילדים ,רעב,
מחלות ,ישיבה בבית סוהר,
השתתפות במהפכה ,נדודים
מעיר לעיר ומארץ לארץ,
אהבה שנבגדה ,הייתה אם
יחידנית לשלושה ילדים ...ובדרכה זו חוותה את כל הרוע האנושי שבעולם.
אך אישה זו ,מרגע לידתה ועד יומה האחרון ,לא איבדה צלם אנוש.
בעיניים גדולות ותמימות לא חדלה לשאול "מדוע?!" .לא איבדה את
אמונה בבני אדם ,לא חדלה ללמוד ולפתח תובנות שעומדות כסלע מוצק
עד היום הזה ,לא הפסיקה לראות את היופי שמסתתר מתחת למעטה
הזוהמה המתלהמת ...ומעל לכל – לא חששה ,ולו לרגע קט ,לשנות את
תפיסה עולמה – מדתיות חרדית למהפכנות סוציאליסטית ומשם לציונות
עמוקה.
*
26
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השינויים בתפיסת עולמה לא היו מעברים בהם החדש מוחק את הישן.
היו אלה נדבכים שנבנו האחד על גבי השני – שואבים זה מזה ויוצרים
אגד מופלא ומרתק שזור באהבת האדם ,העם והארץ.
סבתא דורה הייתה אישה בעלת חוסן נפשי נדיר ,רוך אימהי ואוהב ,כוח
סבל שמעטים כמותו וסבלנות אין קץ.
כן ,והיא הייתה עקשנית .אותו סוג של עקשנות שמעניק לנושאו כושר
נחישות כמעט על אנושי .אישיות זו עוצבה וחושלה במהלך חייה עד
שהיגיעה לפלשתינה .ואישיות זו היא שעמדה לה בכל התלאות שעברו
עליה בדרך מפלשתינה לישראל – עליה אספר בהמשך.
זו הייתה סבתא דורה שלי .נולדה באוקראינה ונקברה בנהלל.
זכיתי להיות אחד מנכדיה של סבתא דורה .וגם אני ,כיתר נכדיה ,שאבתי
בינקותי מאוצרות נפשה הבלתי נדלים .בלעדיהם לא הייתי היום מי שאני
– לטוב ולרע.
ב.
דורה אברהמית נולדה ב 6-בינואר  1886בכפר הקטן מונסטרישצ'ה
שבאוקראינה (באזור קייב) .בילדותה עברה המשפחה לאודסה .שנים
מספר אחר-כך ,לאחר מותו של האב אליעזר אברמובסקי ,חזרה האם
עם הילדים לכפר.
בגיל  17בערך עזבה דורה את הבית וחזרה לאודסה ,שם התקרבה
לחוגים מהפכניים והשתתפה במהפכת הנפל של  ,1905מה שהפך אותה
למבוקשת על ידי השלטונות .בחוגים אלה פגשה את בן זוגה מיכאל
גולוכוב שהיה פעיל בחוגים מהפכניים .בשנת  1907גרו תקופה מסויימת
בלבוב שם היכירה את יוסף חיים ברנר והתיידדה עימו ועם עוד אנשים
מהתנועה הציונית (הידידות עם ברנר נמשכה עד הירצחו ביפו ב.)1921-
בשש השנים הבאות נדדו היא ובן-זוגה ממקום למקום (וינה ,פריז ,חזרה
לרוסיה) ובתקופה מסויימת גם ישבה בכלא הרוסי .נולדו לה ולגולוכוב
שלושה ילדים :לוי הבכור (אבי) ,יהודית ויוסף הצעיר.
מרץ 2021
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בשנת  1913זנחה את המהפכנות הרוסית ,עזבה את בן זוגה ועלתה
בחדרה ואחר כך בתל
לפלשתינה עם שלושת ילדיה .כאן עבדה זמן מה ֵ
אביב ,כתופרת וכמבשלת ,והשתלבה בחוגים ספרותיים שהתקיימו בה.
בימי מלחמת העולם הראשונה ,כנתינה רוסית ,נאלצה לעזוב עם ילדיה
למצרים ,ואחר כך לאודסה ,שם שהתה עד סוף המלחמה וחזרה לארץ
בסוף  1919באנייה "רוסלאן".
כשהיגיעה לארץ דורה הייתה "אם יחידנית" בת  33עם שלושה ילדים
קטנים.
כתביה:
חיים ,תרגם מרוסית :אברהם שלונסקי ,הוצאת כתובים ;1929
קטעים מתוך ילדות ,תרגמו מרוסית :ריטה גולדברג ,הוצאה עצמית של
בני המשפחה.
במכון "גנזים" נמצאים ,בין היתר ,כתבי היד של כתבים אלה ,וחלקים
נוספים מזיכרונותיה שתורגמו לעברית בידי ריטה גולדברג ,חיים ארדין
וחייה קופלמן.
הקטעים הבאים הם מעט ניצוצות מכתביה .צוהר קטן אל מבוכי נפשה
של האישה הגדולה הזאת:

קבלה על
“אמא ,בת ישראל גאה ,העריכה והעריצה את בעלה ולא ְ
מר גורלה .אף על פי כן ,הטביעו עליה חייה הקשים את חותמם
הכבד ועוד החריפו את העצב שהיה מנת חלקה כל ימיה.
כמה חדווה ,איזו הפיכה עשירה וברוכה ,הייתה יכולה לחולל
בילדותי בת צחוק של אמא .אך אויה! מעולם לא האירה בת צחוק
את פניה”.
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“אבא חזר ,ואני פגשתי אותו הרחק מהבית .אם כי זקנו ובגדיו היו
מכוסים אבק יותר מן הרגיל וגבו היה כפוף ,בכל זאת לא נראה
כאומלל .הוא היה שליו .עיניו הביעו סיפוק רוחני .אבא סיפר לי
שהיה קושר בחבל שקים מלאי גרגרים“ :העבודה איננה קשה כלל
וכלל! צריך רק להתרגל ,ואז הכל יהיה טוב ...אחינו בני ישראל
אינם רגילים לעבודה קשה ובזה אסוננו”...
“כדי להפוך לאיש עמל-כפיים ,היה על אבי לעבור משבר נפשי,
שהרי ראה בעבודה כזו משום השפלת כבודו”“ .העבודה ,בכל
היופי הטמון בה ,נתנה מייד אותותיה בפני אבי”.


“דירתנו ,בת חדר אחד בלבד ,שכנה במבוי סתום ,אשר החיים בו
רעשו וגעשו כמו בקן נמלים .קן זה של הדלות האודסאית היה
דחוס תושבים .דירתנו ,בת חדר אחד בלבד ,שכנה במבוי סתום,
אשר החיים בו רעשו וגעשו כמו בקן נמלים .קן זה של הדלות
האודסאית היה דחוס תושבים”.


“רחוב בולגרסקיה מסתיים בכיכר השוק – באזארניה – של
מולדבנקה שאיננה עוד “יהודית” .זוהי מולדבנקה האמיתית,
בה מתגוררים טיפוסים מסוג שונה לגמרי ,ועיסוקיהם שונים
לחלוטין .כאן אין מזמרים – כאן מגדפים ,מקללים ,מתקוטטים...
פה אין כמעט יהודים”.
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“בבית זה נודע לי לראשונה מה פשר – מנקודת הראות של שכנינו –
‘דם יהודי’‘ .היהודים אינם אוהבים את המלך’ אמרה אשת השוטר
‘מפני שהוא איננו ‘מוש’קה’ .ואם הם יעזו היום לנבוח על אבינו
מלכנו ,ישחטו אותם כמו ֵשׂיות ודם יהודי יישפך כמים ...הבנת,
דורה? סיימה שכנתנו ‘הטובה’ והושיטה לי כיסון חם ,ממולא
בכרוב ומרוח בשומן חזיר‘ .ליהודים אסור לאכול את זה ,אלוהים
יעניש’ ...מיהרתי להסביר לה”.


“דורה” אמרה פעם אמא לפנות ערב “לכי לישון .עליך להשכים
מחר .אני שולחת אותך לבית החרושת לעבוד .אם תהיי שם
צייתנית הבריות יחבבו אותך”.
“ילדי משפחות נצרכות אין להם רגש חזק יותר מן הרצון להביא
משהו הביתה”.


“בלילה הרהרתי במנהל המציק לנערות שלנו”.
“שנים עברו עד שהיה לי מושׂג ברור כיצד מציקים לנערות התלויות
בעבודתן בחסדי מנהליהן .שאלה זו ,בצד שאלות אחרות ,ששׂכלי
הילדותי מאן להשׂיגן ,נשתמרה בזיכרוני מאז .לבסוף התבגרה
ההבנה ,נפקחו העיניים ,ומה עמוק וחריף היה הכאב בלב! התעורר
בי רגש הנקם ,.רצון לנקום את נקמת החברות שכה התאכזר
הגורל להן”.
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“אל חצר בית-החרושת שלנו הייתה באה יום-יום אישה מבוגרת
– סובל שמה – שבקושי נשׂאה את שני הסלים שהיו תלויים על
ידיה ,מכוסים היטב .אם בגלל משקלם של הסלים ,שהיה לא לפי
כוחותיה ,או בשל היותה בכלל אישה חלושה ,היא צעדה לאט
והסלים היגיעו כמעט עד לארץ”.
“כשאני מקדישה את הסיפור לבְ נֵי-בּנַי ,היושבים להם ישיבה
נוחה ומסודרת על ספסליהם של בתי-ספר מתקדמים ביותר,
והלומדים למידה שיטתית את דברי-הימים ,קמה ועולה לפני
דמותך ,בוסל יקרה ,במלוא חייך החשוכים .דמות זו מילאה אותי
כסמל ולוחשת לי“ :אל לך לשכוח! הסתכלי בכל המחנה העצום
הזה של דמויות הנעות עלי אדמות ויורדות לטמיון תחת עול
האנושות כולה ,המורעלת על ידי אי-צדק”.


“כשיצאנו לראשונה לאסוף סלק סוכר ,גמרנו אומר ,אחי יעקב
ואני ,שלא להיכנס לשיחה עם הנערים והנערות הכפריים‘ .עלינו
למלא פינו מים – ולשתוק .להרכין את הראש – ולעבוד’ אמר
אחי“ ,ואת עמדי לידי .לא בין יהודים אנו נמצאים”.
“אחרי שהפילו ‘דרך בדיחה’ את אחי על הארץ מרחו את פיו בבשר
חזיר ואף התעללו בו התעללות עוד יותר מגונה ,כשהם קוראים
כל הזמן בקולי קולו ‘הראה לנו מושק’ה את הסימן היהודוני
שלך ’.כולם צחקו”.
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“גרישה ,אשר עבד בבית מלאכה לכובעים ,היציג אותי בפני
החברים וסיפר להם על רצוני ללמוד‘ .העבירו’ אותי לחבר-
סטודנט ששׂוחח איתי כעם אדם מבוגר .הוא דיבר על המאבק
הכלכלי נגד הבורגנות והממשלה העומדת בראשה .הקשבתי
והשתדלתי לזכור את אשר שמעתי”.


“ברחוב הופיעו סוסים ערמוניים כשעל גביהם רכובים שוטרים.
פניהם הסמוקים היביעו חוסר סבלנות ,היו אלה פנים בריאות
גסות ובזויות .החברים החלו פונים לפינות שונות ,בודדים או
זוגות .נשמעה ירייה באוויר וקריאות בקול רם ‘להתפזר’ ולאחר
מכן הצלפות השוט בהמון”.
“בבוקר השכם התאספנו בקרשצ’טיק .אמר מישהו‘ :חברים,
קדימה בעוז! כולנו למען אחד ואחד למען כולנו’.
וכך ,בשירה אדירה ,הלכנו לבית-החרושת .שם חיכתה המשטרה
שהתבצרה בחצר הסגורה”.


“הזדמנו לי ספרי מקסים גורקי .כשקראתי את ‘פעם ,בסתיו’ היה
קשה להינתק מן הקריאה‘ .מה עשיר העולם במחסור ובדוחק,
ומה מורכבים ומסובכים החיים ’.בדמיוני קמה האישה המתוארת
על ידי הסופר ,כשהיא בלי בית וכל העולם פנה לה עורף והתנכר
לה ,ואף על פי כן היא גאה ובלתי תלויה ,כששם ,לבדה ,מתחת
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לסירה ,ללא מורא ופחד ,איננה שמה לב לגבר שאף הוא נכנס
לשם .ומיד באה מחשבה אחרת “איך היא מושפלת ואיש אינו שׂ
ם לב אליה”‘ .אך הסופר ,הסופר הלא חדר לתוך ‘שותה’ אומר
קול פנימי חדש .אני חוזרת אל הדפים שכבר קראתי בהם והולכת
אחרי גיבורי הסיפור”.
“עם בוא הפשרת השלגים וימי השמש עזבתי שוב את בית הוריי”.

  
בכתבי את השורות האלה אני חושב על דורה ,הילדה שבתמונה .כולה בת
 .17איזה מסע נוראי עברה עד כה ומי יודע מה צופן העתיד .איך עמדה
בכל אלה כשכל אירוע וחוויה
מגבשים יותר ויותר את חוסנה
הנפשי .איך מתוך עולמות של
סבל וכאב צומחים ניצנים של
כל כך הרבה יופי ואהבה .ולא
סיפרתי לכם ,מקוצר היריעה,
אלא אפס קצהו של הסיפור.
לא ,אנחנו לא זוכים באור מן
ההפקר .פטיש צרותינו הולם
בחזקה ומתיז ניצוצות של
תקווה לכל עבר.
בפרק הבא אספר על התהליך
שהחל במהפכה והסתיים
בציונות .
מרץ 2021
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תמונות מספרות  /רות אשכנזי
ברצוני לשתף אתכם במוזיאון התמונות שבניתי לי בביתי :לא תמונות
דוממות ,אלא תמונות שמספרות לי סיפורי חיים.
אלה תמונות של משפחתי היקרה .קיר שלם הקדשתי לתמונות שמעלות
אצלי סיפורים וזיכרונות .דורות שלמים ניבטים אליי מהתמונות ,שלא
רק מנציחות את רגעי הצילום ,אלא מנציחות זיכרונות וחוויות ,מנציחות
היסטוריה.
אני רואה את בעלי היקר ,יצחק
(זכי) אשכנזי שהיה משכמו
ומעלה ,בעל חוש הומור,
והיה שולף מהמותן סיפורים
ובדיחות בכל הזדמנות .חיינו
ביחד  61שנים.
בעיקר אני מתעכבת על
תמונות הוריי והוריהם
שמקפלים בחייהם למעלה
מ 100-שנה של תחיית הארץ.
מתקופת השלטון העות'מאני,
דרך השלטון הבריטי ועד
היום שבו נפטרו .הנה תעודות
לידה של הוריי-אבי ,כתובות
בעלי ואני
בטורקית .הם נולדו בירושלים
בתקופת השלטון הטורקי
בארץ.
הסבתא שלי ,רבקה ,נולדה בשנת  1281ההג'רי ( 1865בלוח הגרגוריאני).
הסבא שלי ,יעקב ,נולד בשנת  1277ההג'רי (.)1861
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תעודת לידה תורכית של
סבי מצד אבי

אבי

אבי ,שמעון ששון שהיה סוחר ,למד בבית ספר "למל" שהיה בזמנו בית
ספר לבנים ואחר כך הפך לבית ספר לבנות .בהמשך סיים אבי את
לימודיו בשנת  1920בבית המדרש למורים בירושלים .אבי היה אדם
מיוחד במינו ,היה חרוץ מאוד וכשהיה חוזר אחרי יום עבודה ,קודם כל
היה מטפל בגינה ,דואג לכל החי והצומח שהיה לנו בחצר ביתנו כגון:
תרנגולים ,אפרוחים ,אוסף את הביצים שהיטילו התרנגולות ,מאכיל את
היונים ,עודר את הגינה ,מסייד את עצי הפרי נגד חרקים ,וכל זה עשה
לפני שנכנס לפיו אוכל כלשהו .הוא היה חובב טבע מושבע.
אימי מרים ששון למדה בבית הספר אווילינה דה-רוטשילד .שם למדה
את כל המקצועות בשפה האנגלית .היא שלטה שליטה מלאה בשפות
אנגלית ,צרפתית ,ערבית ,עברית וכמובן בספרדית (שפת אימה) .בתחילת
תקופת המנדט הבריטי בארץ ,עבדה אימי כמזכירה וככתבנית רב-
לשונית אצל הנציב העליון ,הרברט סמואל ,ואצל מושל מחוז ירושלים
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סר רונלד סטורס* ,ששימש גם כמושל צבאי .מצאתי אישור בכתב –
מטעם ממשלת פלשטינה ,שאימי הייתה עובדת מצטיינת בשנים 1923-
 .1918כמו כן מצאתי אישור לכך שאימי עבדה במשרד להגנה אזרחית
( )civil defence officeבממשלת המנדט הבריטי בשנים .1943-1944
כשדפדפתי בין יתר הניירות ,מצאתי גם את ההזמנה שקיבלה אימי
מהנציב העליון ,הרברט סמואל ,לחתונת בנו אדוין סמואל ,בשנת .1921
בשנת  1920נבחרה אימי למלכת היופי
הראשונה של ירושלים .בשנת 1986
ראיינו אותה בעיתון "כל העיר" והיא
סיפרה לעיתונאי שבשנת  1920מושג
היופי התייחס לנשים בעלות גיזרה מלאה
ולא כמו בימינו "רזות כמו מקל".
סבי ,אבא של אימי ,ד"ר
אריאל בן ציון** היה ד"ר
לפילוסופיה ,סופר ועסקן
ציוני ,מהוגי רעיון
ההתאחדות העולמית של
היהודים הספרדים .הוא
השתתף בקונגרס הציוני אמי כמלכת היופי של ירושלים
בוינה בשנת  ,1913בו דנו על הקמת
האוניברסיטה העברית בהר הצופים בירושלים.
מיום היווסדה של "קרן היסוד" נתמנה סבי כשליח קרן היסוד בארצות
המזרח ,צפון אפריקה ודרום אמריקה .במסעיו הצליח לרכוש סכומי
כסף גדולים לטובת התנועה הציונית והצליח להחדיר את הרעיון הציוני
בכל מקום שהיה.
* סר רונלד סטורס היה אחראי להחלטה לבנות את בתי ירושלים מאבן.
** על סבי ,ד”ר אריאל בן ציון אכתוב בהרחבה בהזדמנות אחר.
36

ביטאון מגדל נופים ' דיור מוגן ירושלים

בשנת  ,1925בהנחת אבן הפינה לאוניברסיטה העברית בירושלים ,הוא
הוזמן להשתתף כאורח כבוד (בתמונה מוקף בעיגול).
הסבא של אימי "חווג'ה" (אדון) רחמים מזרחי ,היה חבר בעיריית
ירושלים (הבאלדיה) הראשונה בתקופה העות'מאנית .לעירייה נבחרו
אז  3יהודים ו 2-לא יהודים :היהודים היו :דוד ילין  392 -קולות; רחמים
מזרחי  365 -קולות; יוסף אלישר  367 -קולות( .נלקח מעיתון "האור" ,א'
אדר תר"ע ( )1910ההרהורים שעוברים בראשי כשאני מביטה בתמונות
הוריי הם :איזה חוויות עברו הוריי ,מה הרגישו .הם לא סיפרו ולא שיתפו.
וגם אנחנו לא שאלנו .כל תמונה נושאת עימה מזכרת .וכך אני שוקעת
בזכרונות עד שאני מסתכלת בשעון ואומרת לעצמי" :היגיע זמן קריאת
שמע של שחרית".
הנה שיתפתי אתכם בחלק ממוזיאון התמונות הפרטי שבניתי לעצמי וגם
בהרהורי ליבי .
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איך שׂרדתי  /יהודית ביטוב
נולדתי וגדלתי בבודפשׂט .לאבי היה בית דפוס וחיינו בצניעות ,כמשפחה
אורתודוקסית.
אני למדתי בבית ספר יהודי ,בבוקר למדנו נושׂאים יהודיים :תפילות ,מהן
למדתי קצת עברית ,קצת היסטוריה יהודית ,בייחוד התרשמתי מתולדות
יהודי ספרד .עד היום אני מקבלת צמרמורת כאשר אני נזכרת בזה.
אחר הצוהוריים למדנו נושׂאים כלליים ,כגון גרמנית והיסטוריה הונגרית.

יהודי בודפשט מגורשים למחנות ריכוז.

בשנת  1944נכנסו הגרמנים לבודפשׂט ,סגרו את כל בתי הספר היהודיים.
היהודים היו צריכים ללכת עם מגן דוד צהוב על הבגדים .אבי נאלץ
לשלוח הביתה את העובדת הנוצריה.
לאבי היו קשרים עם אגודות ציוניות ובבית הדפוס שלו הכין אבי תעודות
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מזוייפות כדי לעזור ליהודים להציל את עצמם .גם לבני המשפחה הוכנו
תעודות כאלה.
בגלל המצב – אבי החליט לפזר את בני המשפחה בכמה מקומות .את
אחותי – בת ה – 10-העבירו למשפחה שבה האישה הייתה נוצריה ובעלה
היה יהודי ואישתו הסתירה אותו .אחותי זוכרת שכאשר הלכה לטייל
ברחוב עם הכלב של המשפחה הנוצרייה – היא ראתה איך תופסים
יהודים וסוחבים אותם ברחוב למשטרה.
אני הייתי אז בת  .14קיבלתי מאבי מסמכים מזוייפים ועבדתי בבודה*,
בבית חולים של נוצרים ,כילדה נוצרייה .עבדתי שם בניקיון :שטפתי
רצפות ורחצתי כלים ,אז קרה לי הנס הראשון :תמיד אהבתי לשיר ,הייתי
יולישקה
ָ
שרה (בלי מילים) בזמן העבודה .היו שם נזירות שקראו לי
ולא ניחשו שאני יהודייה אף על פי ששרתי שירים הונגריים וגם שירים
יהודיים ,שרתי יפה ואהבתי לשיר ,הנזירות אהבו את השירים ואהבו אותי.
אימי הייתה בבית חולים קטן .היה שם רופא נוצרי שהיכיר את אימי
והעריך אותה ,לכן – העסיק אותה כעובדת בבית החולים ואחר כך כחולה.
היו לה כמובן תעודות שהעידו שהיא נוצריה .אבל אחת העובדות חשדה
בה והלשינה עליה .אנשי אגודת "צלב החץ" ההונגרית תפסו אותה עם
יהודים נוספים ,רצחו אותם וזרקו אותם לדנובה ,ידענו את זה רק יותר
מאוחר .בן-דוד שלנו סיפר לנו .כמו-כן – נודע לנו שאימי ,בהיותה בבית
החולים ,ביקשה מאותו בן-דוד שיעזור לה ויביא לה כמה חפצים שהיו
דרושים לה – והוא סירב ,כי פחד מאוד .אבי ,אחותי ואני ניתקנו את
יחסינו עם אותו בן-דוד ,שניצל ועלה לארץ כמונו .לא רציתי לסלוח לו –
כי ממתים אי אפשר לבקש סליחה.
יום אחד לקחו את אבי למשטרת "צלב החץ" ההונגרית .אני ודודתי,
אחות אימי ,שעבדה איתי באותו בית חולים – הלכנו למשטרה כדי לברר
מה עם אבי ,שם בדקו אותי אם יש לי אף יהודי .החליטו שאין לי אף יהודי
והאמינו שאני נוצריה.
אבי ,עם יהודים נוספים ,נלקח על ידי אנשי "צלב החץ" לוינה ,ברגל.
*

חלק מבודפשט.
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'אנדרטת
הנעליים' על
גדות הדנובה
לזכר מאות
היהודים
שנרצחו
והושלכו
לנהר.

כאשר בשעות הערב היגיעו לגשר על פני אפיק נחל – ניצל אבי הזדמנות,
קפץ מהגשר אל תוך האפיק ,והסתתר .בבוקר נכנס לעיירה סמוכה,
הראה שם תעודות של נוצרי ,וסיפר שברח מבודפשׂט כי שמע שהרוסים
אמורים להגיע לשם בקרוב .באותה עיירה היה בית דפוס והוא קיבל שם
עבודה .אבל קודם שלחו אותו לרופא להיבדק .אבא חשש שהרופא יגלה
שהוא יהודי ,אבל הרופא בדק רק את עיניו ואישר שהוא בריא .אבא נשאר
שם עד אשר הרוסים נכנסו לבודפשׂט ואבא חזר לביתו.
באותו בית חולים בו עבדתי – קיבלתי טיפוס והייתי חולה בדיוק כאשר
הרוסים כבשו את בודפשׂט .לבית החולים באו חיילים רוסיים שיכורים
וניסו לאנוס את כל הנזירות .אני ידעתי קצת רוסית ,ראיתי חייל אחד
שלא היה שיכור ,דיברתי איתו והוא הוציא את כל החיילים מבית החולים.
כאשר הבראתי – דודתי ואני רצינו לצאת מבוּדה ולחזור לביתנו בפשׂט,
אבל – חיילים רוסיים עצרו אותנו .אנחנו נתנו לחייל רוסי אחד את
השעונים שלנו כדי שירשה לנו לקפוץ לתוך אמבולנס – שבו היו פצועים
רוסיים שצעקו ואת הצעקות שלהם אני לא יכולה לשכוח עד היום.
האמבולנסים נסעו מבודה לפשׂט דרך גשר .היה אז שלג עמוק ובדרך
ראינו הרבה מתים ולא ידענו אם הם רוסים או הונגרים .מאז – השתנו
אצלי הפרופורציות .שום דבר לא חשוב לי .רק בני אדם חשובים בעיניי.
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אבא חזר לבודפשט לבית שלנו .אצל היהודים האורתודוקסים היה אז
נוהג שאחרי שנת אבל צריך לשוב ולהתחתן .אבי התחתן והדודים שלנו
לקחו אותי ואת אחותי לבודפשט .אחרי זמן קצר חזרנו לאבא והיכרנו את
אשתו החדשה :אישה מבוגרת ,בלי ילדים .היא לא אהבה אותנו והסיתה
את אבא נגדנו .לכן – אחותי ואני ברחנו מהבית .אני – לחברה (הייתי אז
בת  )18ואחותי – שהייתה אז בת  – 14עברה לקן של השומר הצעיר.
יום אחד הלכתי ברחוב ,פגשתי את אבא שאמר לי" :שובו הביתה ,עוד
היום!" חזרנו .במשך שנתיים אשתו לא דיברה איתנו .אחותי עלתה לארץ
עם חברי קן של השומר הצעיר והשתקעה בקיבוץ מזרע .אני ,אבי ואשתו
עלינו ארצה אחריה .אבי ואשתו השתקעו ברמלה ואני באתי לירושלים,
גרתי בבית של הפועל המזרחי .הישיגו לי עבודה כפקידה במשׂרד
ממשלתי .אחר כך למדתי להיות טכנאית רנטגן .עבדתי בקופת חולים
פרוז'ינין וב"בית הדגל".
לאחר זמן – עברתי קורס של מורי-דרך .כעבור שנים – היכרתי כמה
דיירים מ"נופים" ועברתי לכאן .

רחוב יפו ,ירושלים
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"יקית"  /יהודית מואב
על רקע מחאת הישראלים יוצאי אתיופיה ,נזכרתי כמה סבלו ילדיי כהי-
העור בילדותם מהחברה הלבנה שבה גידלנו אותם .כאשר אימצנו אותם,
זמן רב לפני העלייה הגדולה מאתיופיה ,הם היו יוצאי דופן בסביבה ולא
אחת נשמעו קריאות גנאי לעברם .ולא רק מפי ילדים .ביתי מרבה לשמוע
עד עצם היום קריאות בסגנון "כושית מסריחה"" ,תחזרי לאריתריאה"
ועוד מרגליות מסוג זה .בני מספר שתמיד כשבא לנמל התעופה ,אפילו
רק כדי להקביל את פניי בשובי מחו"ל ,היו מעכבים וחוקרים אותו ,ולא
תמיד בנועם הליכות .לטענתו ,מה ששיפר את המצב ובדרך כלל גרם
לאנשי הביטחון להאמין ב"חפותו" ,הייתה השפה שבפיו – "העברית שלך,
אמא".
נזכרתי בקשיים שהיו מנת חלקי בשנים הראשונות בבית הספר היסודי,
ולא בשל צבע העור אלא בגלל מוצאם הגרמני של הוריי – "יקים".
ההורים של רוב ילדי הכיתה היו ממוצא פולני או רוסי ,והם הציקו לי ללא
הרף .לא הייתי הילדה היחידה בכיתה ממוצא יקי .אינני יודעת אם גם
חמשת האחרים סבלו בשל מוצאם .אבל אף פעם לא נעזרתי בהם כדי
להתגונן .שנאתי את הכינוי "יקית" שהודבק לשמי תכופות" .יקית" היה
באוזניי כינוי גנאי ,ממש התגלמות ה"אנטישמיות" שכל כך הרבו לדבר
עליה בבית.
יהודה ונדב היו מטילי המורא הגדולים ביותר .נדב ,נולד שמונה ימים
לפניי בצידו השני של הכביש .גדלנו כתינוקות על אותה מחצלת בחצר
והלכנו יחד לגנון .בשובנו מן הגנון ישבנו יחד לנוח בצל עץ הפיקוס
הגדול וחזרנו לבתינו במכנסיים רטובים ומרובבי בוץ .יהודה היה גדול
ממני בכמה חודשים והוריו היו בידידות עם הוריי .גם הם היו יקים ,יוצאי
גרמניה.
שני הבנים היו גבוהים וחסונים ואני פחדתי מהם מאוד .הם היו אורבים
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רחוב בפרדס חנה.

לי אחרי תום הלימודים ליד שער בית הספר ומרביצים לי .הייתי באה
הביתה בוכייה ונעלבת .אמא לא שתקה – היא הלכה לבטי ,אמו של
יהודה ,והתלוננה .לא עברו ימים רבים ובמושבה סיפרו שראו את בטי
טלמן ,הגבוהה והחזקה ,רצה בחצר אחרי בנה יהודה ומכה אותו במקל
של מטאטא בשל התנכלותו לי.
לקראת סיום בית הספר העממי נתן לי יהודה במתנה מטוס קטן מנחושת
אותו גילף במו ידיו ממטבע של שני מיל ארצישראלי .כאשר בגרנו נדב
נהג לומר שכל זה היה רק מפני שאהב אותי...
הבידוד החברתי הביא אותי לדמיין שאני היצור האנושי ,בשׂר ודם ,היחיד
בעולם .כל השאר הם תפאורה לניסוי מיוחד שבו אני בלבד קיימת.
האנשים ,בעלי החיים ,הכביש ועמודי החשמל קיימים רק כשאני רואה
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אותם .ובהיעדרי הם פשוט אינם .לכן ,גם התלאות שעברתי היו בעיניי
חלק מאותו ניסוי ,וכך הוקל לי לשׂאתן .לא נתתי את דעתי לטירחה
העצומה הכרוכה בהעמדת התפאורה או בסילוקה כשאני עוברת ממקום
למקום .קיבלתי כמובן מאליו שהיכולת היא אין סופית ושכולם ,חוץ ממני,
הם יצורים מלאכיים או קוסמים .אני זוכרת את המחשבה שהייתה חולפת
בראשי שהנה השדרה הזאת והבתים שמאחורי העצים ייעלמו מיד אחרי
שהמשׂאית של אבא שלי ,ואני בתוכה ,תחלוף על פניהם ולא יהיה בהם
עוד צורך.
בתקופת מלחמת העולם השנייה השׂפה הגרמנית הייתה כל כך שׂנואה
שחששתי להשמיעה מחוץ לבית ,וביקשתי מאמא לפנות אליי רק בעברית
כאשר היו אנשים סביבנו – באוטובוס ,במרפאה ,בצרכניה או בכל מרחב
ציבורי.
הייתי שונה מילדים אחרים בהרבה מובנים .בחורף ,כשהיה קר מאוד גם
בחוץ וגם בכיתת הלימוד,
הבנות היו לובשות מכנסי
פיג'מת-חורף מפלאנל
מתחת למכנסיים ,לי סרגה
אמא תחתונים ורודים מצמר
רך ,ולבשתי אותם מעל
תחתוני הכותנה ומתחת לשׂ
מלה או למכנסיים הארוכים.
איך שהוא התגלה העניין
וזכיתי לקיתונות של צחוק
אודות תחתוני הצמר.
היו לי שׂמלות משי מעודנות שירשתי מבת דודה רחוקה והגיעו מאמריקה
והיו לי גם שעון בעל רצועת עור-נחש ונעליים תואמות .קיבלתי אותם
מדודתי החיילת .היא שרתה ביחידת הנשים ( )A.T.Sבצבא הבריטי ,הייתה
מוצבת במצריים ושם קנתה לי את האביזרים יוצאי הדופן ומעוררי הבוז.
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כדי לא להינזק מיחס הילדים הייתי מתהדרת בחלקי לבוש שערוריתיים
אלה רק בבית ,בנוכחות משפחה או חברים של הוריי ,ונזהרת מאוד
מלהופיע בהם בנוכחות ילדים מבית הספר.
למדתי לנגן בכינור .גם זה דבר שהעמיד אותי באותו מקום קצת שונה.
הילדים האחרים שלמדו לנגן הסתפקו בחלילית או במנדולינה .לכינור
היה ניחוח צפוני מרוחק ,לא מתאים לחברה החלוצית בהתיישבות
העובדת בארץ ישראל .בטקס סיום שנת לימודים ,בתום כיתה ו' ,ביקש
ממני מנהל בית הספר ,שהיה גם מחנך כיתתנו ,להשמיע קטע נגינה.
הסכמתי והתכוננתי ארוכות להופעה .כשהגיע הרגע הגדול התרגשתי כל
כך שנגינתי לא הצטיינה ,בלשון המעטה .הבחנתי שהילדים מצחקקים
ומביטים במורה-המנהל ,שישב בגבו אליי ופניו אל הכיתה ,נדמה היה לי
שהוא מוביל את הצחקוקים המלגלגים.
הכינוי המאוס חדל לרדוף אותי כשהתחלתי להשתתף בפעולות של
הצופים בכיתה ה' או ו' .לא עברו ימים רבים עד שהייתי לחלק מהקבוצה
המגובשת של חניכי הצופים והנוער העובד בפרדס חנה ,שהפכו לחבורה
אחת לקראת סיום בית הספר העממי .גם חברותי עם בתיה ,שהתחילה
בכיתה ז' ונמשכה כל חייה ,תרמה לא מעט להפסקת הניכור שחשתי
בכיתה ולביסוס מעמדי בחברה.
זה קרה בכיתה ו' או ז' :עם כמה בנות מהכיתה שׂיחקתי אצל רותי
בחצר וקלענו שרשרת ממחטי אורן-ירושלים :היינו לוקחות זוג מחטים,
משחררות אחת מהן מן המעטפת המשותפת ותוקעות את חודה של
המחט הנותרת במקום זו שנקרעה ,וכך יוצרות לולאה .כל לולאה נוספת
הושחלה בקודמתה וכך נוצרה שרשרת של לולאות .היינו יעילו מאוד.
השרשרת העדינה שיצרנו בכוחות משותפים השׂתרעה על פני רובו של
שביל הבטון ,שהוביל מן השער לפתח הבית .דודיק ,אחיה הגדול של
רותי ,בא הביתה וכשראה את היצירה שלנו אמר" :מה יקרה אם אני
אדרוך על השרשרת?" וכולן צווחו" :לא! לא!" ואילו אני ,שרציתי לבדוק
את עמידותה של השרשרת בנזקי דריכה ,אמרתי" :דרוך מאל".
מרץ 2021

'

ניסן תשפ"א

45

זכרונות ,חוויות ,הרהורים

רציתי להיקבר באדמה.
ה"מאל" הזה רדף אותי שנים רבות ,והייתי מסמיקה ביני לביני בכל פעם
שנזכרתי בו .עד היום יש לי הרגשה לא נעימה כשאני מעלה בזיכרוני את
המעמד המביך ההוא .כל מי שהיה נוכח ידע שהשתרבבה מילה גרמנית
לדבריי ,ואני התביישתי נורא .אף פעם לא הזכרתי את האירוע ה"מביש"
הזה עד עצם כתיבתו .לאחרונה ,במפגש עם חברות ,קראתי את הקטע
הזה באוזניהן ,ועכשיו אני יודעת שאף אחת מהן אינה זוכרת את מה
שאירע .אך כילדה ,שכל כך רצתה להיות מקובלת וכל כך השתדלה
להיות כמו כולם ,ה"מאל" הזה היה כמו כתם על המוניטין שלי ,והיציק
לי זמן רב ,רב מדיי .אולם ,מקומי בחברה כבר היה מספיק חזק ולא
התערער בשל התקרית ,ובמהלך שנת הלימודים האחרונה נסללה דרכי
אל מרומי החברה של הכיתה.
בבית הספר התיכון התחוור לי שגרמנית כשׂפת-אם נוספת מעניקה לי
יתרון בלימוד האנגלית .ולא זו בלבד אלא הערכים שעליהם חונכתי בבית
היקי שלי – יושר ,דיוק ומשמעת – מובילים בסופו של דבר לביצועים
טובים בלימודים וגם להישׂגים בספורט ובגדנ"ע .לא נתקלתי בשום
בעיות חברתיות ויצרתי קשרים חברתיים בני קיימא עד היום ,וזאת למרות
הריחוק הגיאוגרפי מחדרה ,שבה שכן בית הספר .להיפך – נהניתי משני
העולמות ,מן החברה ה"חלוצית" של פרדס חנה ובית הספר החקלאי
שחבריי למדו בו ,ומן החברה ה"סלונית" של הנוער בחדרה.
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אין כמו משמעת ועקשנות כדי להגיע ליכולות גבוהות ולהישׂגים בשירות
הצבאי .בזכות החינוך היקי שקיבלתי כל הקורסים היו לי יותר קלים
מאשר לבנות אחרות .הייתי תמיד מסודרת
ומאורגנת ,ידעתי לעמוד בלוח זמנים ואף
פעם לא ויתרתי לעצמי ולא התפנקתי.
התגברתי על עייפות ותסכול ובעזרת משמעת
עצמית היגעתי להיות מפקדת פלוגה בבסיס
טירוניות עוד בתוך שירות החובה בצבא.
באוניברסיטה – שוב ,התמדה ודבקות במטרה
הביאו לי הצלחה בלימודים ומלגות בהתאם.
כשהייתי סטודנטית בשנה השלישית וכבר נשׂ
ואה לרם (שהוריו עלו מאוקראינה) ,אמרה לי
אימו בשיחה" :כאשר הבן מתחתן ההורים מאבדים אותו ,על כן יעזוב איש
את אביו ואת אימו ודבק באשתו "...אבלי כפיצוי על האובדן יכול להיווצר
קשר משפחתי בין שני זוגות ההורים ,אך ,מה לעשות ,אתם יקים!" .

האם אתה מדבר
גרמנית?
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סיפור על מציאות ודמיון ומה שביניהם  /אלי אביר
בשבת אחת בשנת אלפיים מצלצל הטלפון בבית .אני מרים את השפופרת
ונשאל" :מדבר אלי אביר"? כן ,אני עונה" .מדברת רוזלי" נשמע מהעבר
השני .אני בהלם.
נולדתי וגדלתי בבני ברק שבאותם ימים רחוקים הייתה מושבה חקלאית
כמו רבות כמותה בארץ .אבי ,כשעלה ארצה בשנת  ,1933קבע שבארץ
צריך להיות חקלאי ,והקים רפת שאותה סגר כעבור שנים מועטות.
ולמה? זה סיפור בפני עצמו .בשכונה שבה התגוררנו היו שתי שורות
בניינים צמודי-קרקע על צלע גבעה ,כעשׂרים במספר .בראש הגבעה
היה מוסד ילדים שעליו כתבה רחל איתן את הספר "ברקיע השביעי"
שברבות הימים היה גם לסרט.
אחת המשפחות בשכונה הייתה חרדית במושגים של אז .מוצאה היה
משוויץ .הבן הבכור היה מגוייס להגנה והיה ההרוג הראשון בשכונה
במלחמת העצמאות .בשנת  1945היגיעה האחות של אם המשפחה .שמה
היה רוזלי .בחורה בת עשרים ,ג'ינג'ית ,חתיכה שכל ילדי השכונה ,מקטון
ועד גדול ,התאהבו בה .על גגות בתי השכונה היה חדר שאמור היה להיות
חדר כביסה .רוב התושבים הפכו אותו לדירת חדר שהושׂכרה לעולים
חדשים רווקים/ות .זה היה פתח לשידוכים .וכך קרה שרוזלי הישתדכה
לעולה ,רופא מצ'כיה.
אני עזבתי את השכונה כדי ללמוד במקוה ישראל .גם הוריי עזבו ועברו
להתגורר ברמת גן ,המקום שבו התגוררו כשעלו ארצה .כל זמן שאימי
הייתה בקשר עם מכרות ומכרים מהשכונה הייתי מעודכן .ידעתי שרוזלי
עבדה בעיתון גרמני ובעלה היה רופא בבילינסון.
עברו להן השנים והשיכחה השתלטה על הזיכרון.
בחזרה לשׂיחת הטלפון .אחרי שנשמתי ארוכות ונרגעתי מהמפגש
הטלפוני העכשווי והבלתי צפוי ,היא מספרת לי כי בעיתון המקומי של
רמת גן מופיעה מודעה בזו הלשון" :עורך דין לוי מחפשׂ את יורשי רות
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אביר (שהיא אמא שלי) שהתגוררה ברחוב המתמיד ברמת גן" .היו שם
פרטים כיצד ליצור קשר ,וכו' .סוף מודעה .המשכנו בשׂיחה והעלינו
זיכרונות ,בין היתר סיפרה רוזלי שבעלה נפטר לפני מספר שנים ,שיש
לה בן נשוי .סיימנו עם הבטחה מצידי להיפגש (כעבור זמן הופעתי בביתה
מצוייד בקופסת שוקולדים איכותיים .בעלי הדמיון יכולים לתאר לעצמם
את המפגש הזה).
למחרת אני מתקשר לעו"ד לוי .למרבה ההפתעה מתברר שלפני שנים
היו לי קשרי ידידות עם אביו .ואז בא הסיפור :באוסטרליה מת בן דוד
מדרגה ראשונה של אימי .הוא היה ערירי והשאיר ירושה .האפוטרופוס
באוסטרליה חיפש יורשים ומינה את עו"ד לוי לנציגו בארץ .עורך דין לוי
ריכז את היורשים שלמרבה הפלא מספרם היגיע לשנים עשר .מתוכם
ארבעה ידועים לי וכל היתר אלמונים .הטיפול בירושה נמשך מספר
שנים .בסופו של דבר התברר כי למרבה הצער המוריש לא היה איש
עשיר ,וחלקי בירושה היגיע לכדי עזרה ברכישת דירה לאחת הבנות.
הסיפור אינו מסתיים כאן – יש לו המשך.
כנהוג במקומותינו ,יום אחד ,לפני שנים ,החליטה רעייתי שצריך לשפץ
את הדירה .מטבע הדברים שיפוץ אמור לזרוק את כל הדברים המיותרים.
נשמע ונעשׂה .זה מוביל אותי לאחת המגירות שעמוסה בניירות .אני
מתחיל למיין .תוך כדי כך אני מוצא מעטפה משׂרדית גדולה בצבע חום,
אני פותח ומוצא בתוכה חבילת ניירות שהצהיבו מיושן .מסתבר שהיו
אלו סיפורים שנכתבו על ידי בשנות השישים .סיפורים למגירה .היו אלה
סיפורים קצרים מפרי הדמיון וסיפורים מציאותיים שהתייחסו לאירועים
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שהשאירו עליי רושם רב .תוך כדי דפדוף ועיון אני מוצא סיפור שכותרתו
"הירושה" .וזה תוכנו :הייתה לי תיבת דואר ברחוב שמאי .בביקור שם
באחד הימים אני מוצא בתיבה הודעה על דואר רשום .התיבות היו בקומה
הראשונה של הבניין ומשׂרד הדואר היה בקומת קרקע .אני יורד לדואר
ניגש לאחד האשנבים מושיט לפקיד את ההודעה ומקבל ממנו בחזרה
מעטפה של דואר אוויר .יוצא לרחוב ,עומד ובודק את המעטפה .המכתב
ממוען אליי והשולח הוא משׂרד עורי דין במלבורן אוסטרליה .אני חושב
לרגע" :מי יש לי באוסטרליה ולמה נוצר קשר איתי? אני גומר לתהות,
פותח את המעטפה ושולף דף נייר איכותי .בראש הדף שם משׂרד עורכי
דין ובהמשך המכתב מסופר כי אדם "אלמוני" הלך לעולמו .לאחר בדיקה
של משׂרד עורכי דין ,נמצא שאני קרוב המשפחה היחיד שלו .מה שעו
שׂה אותי ליורש יחיד .עוד נכתב שם שסך כל הירושה מאוד נכבד ,אני
מתבקש ליצור איתם קשר בהקדם האפשרי.
כולי נרגש ונלהב .אני חוזר למשׂרד והדבר הראשון שאני עושה שם,
דופק על דלתו של הממונה על כח אדם במשׂרד ,ומודיע לו בהתלהבות
רבה שהחל ממחר אינני מגיע עוד למשׂרד .בקיצור  -אני מתפטר.

סוף סיפור ,שכתבתי לפני שנים רבות ושכחתי אותו.
לסיכום ניתן לומר כי לפעמים הדמיון מתממש במציאות אבל זה לוקח לו
זמן וגם היקף המציאות לא תמיד שווה לדמיון .חבל.
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איך נעשיתי הוללת זקנה או "נעים להיזכר" /
שושנה בן-אברהם
השבוע החל במנוחה ובטלה,
ביום שני החלה פעלתנות
שני קונצרטים – מוסיקה בקבלנות.
הראשון באוניברסיטה רמבטיקו יווני
השני באתנחתא – ג'אז אמריקאי-רוסי.
בצהרי יום ג' הרצאה על מוסיקה תנכ"ית.
ובערב הצגה מוסברת ביפנית.
ובין לבין הרצאה מרתקת על המזרח התיכון
ואח"כ קפיצה הביתה בשביל לישון.
ביום רביעי יום המדע הישראלי.
באתי לשמוע אם יש עוד תקנה למוח שלי.
יום חמישי הרצאה וסרט על הקומדיות הגדולות
ולעת ערב דובדבן בקצפת :מפגש הבנות.
יום שישי – סוף שבוע ,העת למנוחה ושתיקה?
חלילה .יש לי סיור ליטורגי בעיר העתיקה.
ובשבת סוגרים שבוע בטיול עירוני בגבעת התנ"ך
ואני כבר בקושי מחזיקה במצב מאונך.
ובין לבין ספר וגלישה וירטואלית,
על זה אבי היה אומר :את לא נורמלית
הפכת ל"הוּלָ אי ְס ָר ָקה" – כלומר "הוללת מחורבנת" (בפולנית)
ואני עונה :אם ממילא הקבר הוא הסוף,
יהיה לי זמן לנוח עד אינסוף,
ואם עוד לפני כן אגיע לפסיכיאטר ,על הספה
אגיע משוגעת ,אבל משוגעת שׂמחה.
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אביב פרחוני  /עדה פרידמן
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יצירתיות
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יצירתיות
רקמות  //שולי גבע
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ציורים  //שושנה גלעד
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יצירתיות
עבודות קרמיקה  //יונה פלד
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קולאז'ים  //רות קדמון
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יצירתיות
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בבת צחוק
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בבת צחוק
כבר לא ממהרים  /שירבט :משה צורנמל
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רגע של נחת  /ינאי פרידמן

האמת היא דבר
נפלא ונדיר ,אז
בואו נשתמש
בה בחסכנות,
ולעתים
רחוקות..

מרק טווין:
היזהר כשאתה
קורא ספרי
רפואה ,אתה
עלול למות בגלל
טעות דפוס.

שופט מקשיב בתימהון להחלטת המושבעים שזיכו
פה אחד את הנאשם" .אני סקרן לדעת" אומר
השופט למושבעים "מה הסיבה לזיכוי הנאשם
על ידכם ,במקרה כל כך ברור שהוא אשם"?
"הסיבה היא 'חוסר שפיות זמנית" עונה
נציג המושבעים" .מה" נדהם השופט
"של כולכם"?
ברנרד מלמוד:
א
ם אי פעם תשכח
ש
אתה יהודי ,תמיד
יימצ
א גוי שיזכיר לך!
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בבת צחוק
גבר צעיר
יושב בבר ושותה בירה.
פתאום נכנס אדם לבר
וצועק" :חיים כדאי שתדע
שאשתך בוגדת בך ברגע זה"...
הצעיר חוטף סכין מהשולחן,
מזנק מהבר ורץ לעבר ביתו.
ממש לפני הגיעו לביתו עוצר
וחושב :רגע רגע הרי אני בכלל
רווק ולא קוראים לי חיים"...

משל הודי
על הישגיות מדומה:
קוף מפחד לחצות נהר
שוצף ורחב .לפתע מגיע
פיל גדול ויורד לנהר על
מנת לחצות אותו .הקוף
קופץ על גבו ותופס עליו
טרמפ .כשמגיעים שניהם
לגדה הנגדית בשלום,
צועק הקוף בתרועת
ניצחון :עשינו את זה!
עשׂינו את זה!...
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במסעדה בחוץ לארץ נתפסו
שלושה אנשים ,שני נוצרים
ויהודי ,משחקים בקלפים
בניגוד לחוק .השוטרים
הסכימו להניח להם אם
כולם יישבעו בשם האלוהים
שלא שיחקו על כסף.
שני הנוצרים נשבעו.
"ומה איתך"? שואל אחד
השוטרים את היהודי ,ענה
היהודי:
"אנחנו שלושה ,ואם
שניים לא שיחקו – אז
מה ,אני אשׂחק לבד?"...

קרל מרקס:
אני קיים כדי
לשנות את העולם
ולא כדי לפרש
אותו.
ביטאון מגדל נופים ' דיור מוגן ירושלים

גם אני בדרך למגדל נופים!...

מרץ 2021

'

ניסן תשפ"א

63

