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נולדתי†ב≠±†במאי†π∞μ±†בעיירה†קאלאראש†שבבסרביה†להורי†חיה†ומתתיהוÆ†קאלאראש†של†אותם†ימים

הצטיינה†בפעילות†ציונית†ענפה¨†בה†נטלו†חלק†בני†נוער†ומבוגרים¨†והקיפה†שכבות†רחבות†של†הציבור

היהודי†בעירÆ†בית†ההורים†היה†בית†ציוני†חם†וההורים†דאגו†לחינוך†עברי†לילדיםÆ†היינו†∂†אחים∫†אטיה

Æהבכורה¨†לייבל¨†אני†השלישי¨†אחרי†נולדו†סוניה¨†צילה†ונחמן†©ניומה®†שנפטר†בגיל†צעיר

חמישה†ימים†לאחר†הולדתי†היה†פוגרום†ברוסיהÆ†יהודים†רבים†הסתתרו†במרתפיםÆ†רבים†נאלצו†לחנוק

Æכאשר†גדלתי†סיפרו†לי†שקיבלתי†אז†את†חיי†במתנה†Æאת†ילדיהם†לבל†יסגיר†בכיים†את†שאר†בני†המשפחה

Æלאמא†היו†קוביות†סוכר†בכיס¨†ברגע†שרציתי†לבכות¨†נתנה†לי†למצוץ†את†הסוכר¨†וכך†הצילה†את†חיי

מתוך†רשימה†שכתב†בספר

∫±π∂∂†≠קאלראש¢†שיצא†לאור†ב¢
¢מרבית†בני†העיירה†למדו†ב¢חדר¢¨

שם†שיננו†התלמידים†את†תלמודם

בצוותא̈†כשכולם†מריעים†בקול†פסוק

אחד†מקרא†ואחד†תרגוםÆ†למדו

מבוקר†ועד†חשיכהÆ†כאשר†חזרו

בחורף†לבתיהם†עם†פנסים†בידיים¨

בוססו†ברגליהם†בבוץ†העמוק†ובימי

שלג†וכפור†צהלו†ברחובות†תוך†משחק

בכדורי†שלגÆ†ה¢חדר¢†שאני†הלכתי

אליו†היה†¢חדר†מתוקן¢†של†יהודי

בעל†השכלה†וציוני¨†אצלו†למדתי

Æעברית¨†רוסית†וחשבון¨†בנוסף†לתנ¢ך

בהפסקות†שיחקנו†בחוץ†על†מגרש

Æרחב†ידיים†מול†גן†העיר

הודות†למאמציהם†של†כמה†הורים

ועסקנים¨†ביניהם†אבי†ז¢ל¨†נוסד†בי¢ס

מודרני†מעורב†≠†¢פרו≠גימנסיה¢†≠

בתמיכה†מסוימת†של†הממשלה¨†עם†רמת†לימודים†נאותה†וציוד†לימודים†עשירÆ†שפת†ההוראה†≠†רוסית¨†אפילו

סידור†התפילות†בשיעור†הדת†מילא†שליחותו†בשפה†זוÆ†כשהילדים†בשיעורי†זימרה†פתחו†בהמנון†הידוע†¢אלוהים

מלך†נצור¢¨†חלפו†נוצרים†ליד†המקום¨†הציצו†בחלונות†ונהנוÆ†כעבור†מספר†שנים†פקד†משבר†את†ביה¢ס†והוא

Æנסגר

≥

בית†הורי
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¥

אני†זוכר†שני†אגמים†קטנים†שאגרו†מי†גשמים†וקישטו†את†העיירה†במראם¨†אשר†חרבו†ברבות†השנים¨†אולי

כסמל†לחיי†יהודי†המקוםÆ†לטבילה†של†ממש†לא†היו†ראויים¨†אבל†מעטים†מבני†העיירה†רחצו†בהם†בימי†קיץ

לוהטיםÆ†בכל†חג†ראש†השנה†כשהמתפללים†הלכו†ל¢תשליך¢¨†רבה†היתה†ההתעוררות†סביבם¨†כי†המונים†יצאו

Æ¢לטייל†ולחזות†ב¢תשליך

הרים†כיתרו†את†העיירה†מרחוק¨†גני†עצי≠פרי†וכרמים†כיתרוה††מקרובÆ†נתיב†הרכבות†הדרום†�מערבי†שעבר†על

ידה†¨†העניק†לעיירה†יתרון†כלכלי†חשוב¨†בשמשה†מקום†ריכוז†ומסחר†גדול†בפירות†ודגנים¨†שהופנו†למרחבי

רוסיה†דאז†וגם†מחוצה†לה†¨†דרך†נמל†אודסהÆ†פורה†ועשיר†היה†אזור†זה†ומפורסמת†היתה†האדמה†השחורה

¢Æשלו

לקראת†העלייה
Æהיה†חשוב†לי†מאוד†להכין†עצמי†לעלייה

לכן¨†טרם†עלייתי†ארצה†הייתי†מעוניין†ללמוד

מקצועÆ†בעיירה†לא†היו†אפשרויותÆ†זה†היה

אחרי†מלחמת†העולם†הראשונה¨†לעיירה

חזר†יהודי†מהשבי†אצל†האוסטריםÆ†הוא

היה†נגר†בעל†מקצוע†טוב†ומחוסר†כל¨†ללא

ציוד¨†ללא†דירה†וללא†בית†מלאכהÆ†בידיו

בנה†מקצוע†לנגרות¨†קיבל†עבודה†אצל

משפחה†עשירה†בה†עמדו†להשיא†את†אחד

Æהמשפחה†הכינה†עץ†אלון†לרהיטים†Æהבנים

הנגר†הזה†קיבל†אותי†לעבודהÆ†עבדנו†שנינו

קשה†מאודÆ†אחר†כך†הוא†עצמו†חיפש

עבודהÆ†באותו†זמן†הגיע†חשמלאי†מקישינוב

שעבד†שם†בתחנת†כוח¨†הוא†קיבל†אותי

לעבודה†ולמדתי†אצלוÆ†בנינו†בית¨†אני

עצמי†עשיתי†את†האינסטלציה†של†החשמל

≠†±±†נקודותÆ†היה†אסור†לי†כי†לא†הייתי

מוסמך¨†אז†חבר†חתם†לי†על†התוכנית†והיא

Æעברה

עבדו†אז†באופן†שונהÆ†אחרי†שהבנאים†בנו

פיגום†וכיסו†את†הגג†בעץ¨†עליתי†על†הגג¨

שמתי†פלפונים†לפי†החישוב†שעשיתי

היכן†צריך†היה†להעביר†צינורÆ†באותן†שנים

היו†משתמשים†בצינור†עם†בידוד†בפנים

ובחוץ†פח†≠†צינור†דמןÆ†לסיבובים†היתה

צבת†מיוחדת†בשתי†מידות∫†±±†מ¢מ†ו≠≤±

Æמ¢מ
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מקורות†הפרנסה†שלי

ÊÊÎÎ ¯̄ÓÓ··††·· ˘̆ ÂÂ ÈÈ ††≠≠†† ˜̃ÁÁ ˆ̂ ÈÈ

ÔÔ ÈÈÓÓ ÈÈÓÓ†† ÔÔ ÂÂ ˘̆ ‡‡ ¯̄ ††„„ÓÓ ÂÂÚÚ ††≠≠†† ˜̃ÁÁ ˆ̂ ÈÈ

Æעליתי†לארץ¨†באמונה†ציונית†לבנות†את†הארץ†±π≤μ†בשנת

Æהצטרפתי†ל¢קיבוץ†המושבות¢†שעבד†בסלילת†כביש†פתח≠תקוה†תל†אביב

אחר†כך†עבדתי†בפרדס†על†גבול†קלקיליה¨†בהשקיהÆ†באחד†הימים¨†כאשר†חברים†מפלוגת†הכובש†היו

בשמירה¨†אחד†מהם†הלך†לעשות†את†צרכיו¨†כשחזר¨†צעק†מפקד†הפלוגה∫†¢ערבי¢°†ירו†והרגו†אותוÆ†אחר

כך†היה†צריך†לטשטש†את†העניין†כדי†שהאנגלים†לא†ידעו†שליהודים†יש†נשקÆ†כאשר†המשטרה†האנגלית

Æהגיעה†לחקור¨†נאמר†להם†שהיריות†היו†מקלקיליה

היו†תקופות†שהיה†קשה†למצוא†עבודהÆ†עבדתי†בפרדס†עבור†∑†גרוש†ליום†עבודה†קבלנית¨†זה†לא†היה

Æמכיוון†שהייתי†מאוד†ישר†לא†יכולתי†לקבל†יותר†מזה†Æהרבה¨†אבל†אפשר†היה†להתקיים

Æהיא†היתה†תופרת†ממדרגה†ראשונה†Æבאותו†זמן†חנה†הרוויחה†הרבה†יותר†≠†למעלה†מ≠∞≥†גרוש††ליום

היו†לה†קשרים†עם†בתים†עשירים†שהיו†מעוניינים†להעסיק†אותהÆ†אח¢כ†היא†עברה†לעבוד†בבי¢ס†בכפר

Æסבא

הגיע†לפתח≠תקוה†מהנדס†חשמל†שקיבל†אותי†לעבודה†ושילם†לי†≥±†גרוש†ליוםÆ†אחרי†שהוא†פשט†רגל

חזרתי†לעבוד†בפרדס¨†אחרי†הפרדס†עבדתי†במכון†המים†ואחר†כך†בבניןÆ†היו†זמנים†שעבדתי†בחשמל

Æגם†בפתח†תקוה†וגם†בכפר†סבא

בשרון†היתה†מגמה†של†נטיעת†פרדסיםÆ†במקום†אחד†עקרנו†חורשת†אקליפטוסים†ונטענו†פרדסÆ†העבודה

Æעד†∞≤†גרוש†ליום¨†מה†שנחשב†ליום†עבודה†גבוה†≤μ†היתה†לא†קלה¨†אבל†הרווחנו

הרוויזיוניסטים†הכניסו†פלוגה†גדולה†של†ביתרים†לכפר†סבא†במטרה†לפגוע†בהסתדרות¨†במקום†לשלוח

Æאותם†לנס†ציונה†או†לפתח≠תקוה†שהיו†מוצפים†בעבודה†ערבית

פעם†השגתי†עבודה†ביציקת†קיר†מבטון†בפרדסÆ†את†הבטון†היה†צריך†לעשות†בתוך†ארגז¨†אחר†כך†היה

צריך†להעביר†את†התבניות†ממקום†למקוםÆ†זו†היתה†עבודת†פרךÆ†בגמר†יום†העבודה†חזרתי†הביתה¨

Æשכבתי††לנוח††על††הרצפה††כדי††להיכנס††אחר††כך††להתקלח¨††נרדמתי††והתעוררתי††רק†למחרת†בבוקר

עברתי†לכנרת†עם†עוד†מספר†חברים¨†לסלילת†כביש†יבנאל≠כנרתÆ†קיבלנו†עבודה†למלא†ואדי†בכמה

מאות†קובים¨†בעזרת†מריצות†וללא

כלים†¸לפני†שהגענו¨†עבדו†פועלים

שהסתלקו˛Æ†יום†העבודה†התחיל

ב≠¥†בבוקרÆ†גרנו†אצל†משפחת†איכרים

בכנרתÆ†באותה†תקופה†למדתי

Æלשחות†ומאוד†נהניתי†לשחות†בכנרת

סיימנו†את†העבודה†הזאת†וחזרתי

לכפר†סבא†לחפש†עבודה¨†דווקא



אז†חליתי†בקדחתÆ†לא†הייתי†בררן¨†יצאתי†לכל†עבודהÆ†עבדתי†בפרדס†של†יהודי†שהיה†לי†הסכם†איתו¨

Æהעבודה†העיקרית†היתה†להוציא††את†היבלית†Æשאם†אין†לי†עבודה¨†אני†יכול†להודיע†לו†יום†קודם†ולהגיע

Æהיתה†אז†עבודה†עברית†מאורגנת†Æאחר†כך†עברתי†לעבודה†בפרדס†של†קליין†שהיה†יהודי†מאוד†אמיד

באותו†זמן†התחילה

לחדור†עבודה†ערבית

לכפר†סבאÆ†אשרוב¨

קרוב†משפחתו¨†היה

מנהל†עבודהÆ†מלאנו

סלים¨†ועם†עגלה†וסוס

פיזרנו†את†הזבל†ליד

העציםÆ†קליין†מכר†אח¢כ

את†הפרדס†לקליידינגר¨

המשכתי†לעבוד†גם

אצלוÆ†הוא†מכר†להורוביץ

כסף † ו ל † ה הי שלא†

להמשיך†לעבד†את

הפרדסÆ†אבל†בפרדס

היתה†באר†עם†משאבות

של†≤†צילינדריםÆ†בעזרת

מנורת†נפט†נשלחתי

Æלעזור†בתיקון

לא†היתה†יותר†עבודה†בפרדס¨†הפועלים†התפזרו†ואני†התחלתי†לעבוד†במפעל†המיםÆ†הקבלן†של†מפעל

המים†לקח†אותי†לעוזרÆ†התפקיד†שלי†היה†לפקח†על†המשאבה†של†הבארÆ†לא†היה†לי†כל†מושג†בעבודה

Æאז†גם†הצטרפתי†גם†לשורות†ההגנה†במקום†Æהזאת¨†מה†שאמרו†לי†לעשות¨†עשיתי

∂

ב≠¥≤π±†נשאתי†את†חנה†לאישהÆ†באמצע†שנות†ה≠∞≤†בנינו

בית†בשכונת†פועלים†אß†בכפר†סבא¨†בעזרת†קופת†מלווה

Æלא¢י†≥μ∞†הבית†עלה†Æ®וחיסכון†©כמו†המשכנתא†של†היום

השתתפתי†בבניית†הבית†שלנוÆ†עשיתי†לבד†את†כל†עבודות

החשמל†והאינסטלציהÆ†באותה†תקופה†עבדתי†גם†במפעל

Æהרהיטים†שהיו†לנו†בבית†היו†מאוד†יפים†לאותה†תקופה†Æהמים

עם†הבית†בכפר†סבא¨†בנינו†גם†לול†גדול¨†מעל†∞∞±†עופותÆ†גם

אני†וגם†חנה†למדנו†לטפל†בעופותÆ†כעבור†זמן†חשבנו†שאין

טעם†להמשיך†לחיות†במושבה†והחלטנו†ללכת†לקיבוץÆ†מסרנו

Æלקיבוץ†כל†מה†שהיה†לנו

Æלרחלה†מלאו†בדיוק†שנתיים†Æהגענו†ליגור†±π¥∞†ב≠∏†במרץ

Æטיפל†בנו†יהושע†ונגר†©אבא†של†בניק†ועליק®¨†שהיה†אז†המזכיר

התקופה†היתה†קשה†גם†בקיבוץÆ†הגענו†עם†האוטו†ששלחו

לנו†מהקיבוץ†עמוס†ברהיטים†שלנוÆ†היה†מדובר†שנקבל†חדר

ורחלה†תתקבל†מיד†בבית†הילדיםÆ†אבל¨†לא†דובים†ולא†יער¨

לא†חדר†ולא†מקום†לרחלה†בבית†ילדיםÆ†חנה†נשארה†ללמד

בכפר†סבאÆ†היתה†נוסעת†לכפר†סבא†למשך†כל†השבוע†וכאשר

היתה†חוזרת†לסוף†השבוע¨†לא†ידעה†איפה†אני†ואיפה†רחלה¨

כי†התגלגלנו†ממקום†למקוםÆ†לא†היה†לנו†חדרÆ†כבר†התחיל

Æאחרי†שלושה†חודשים†קיבלנו†חדר†בצריף†Æהקיץ†וגרנו†באוהל

†בית†בכפר†סבא†והמעבר†ליגור

ÏÏ ÂÂ‚‚ ÈÈ ÚÚ··†† ÛÛ ˜̃ ÂÂÓÓ ††≠≠†† ˜̃ÁÁ ˆ̂ ÈÈ
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היות†והיתה†החלטה†שיותר†מ≠±±†ילדים†לא†מקבלים†בבית†הילדים¨†המטפלת†לא†רצתה†לקבל†את†רחלה¨

אז†נהפכתי†למטפל†של†רחלהÆ†זה†היה†נוראÆ†אמרתי†שאני†רוצה†לצאת†לעבודה¨†אני†לא†יודע†לטפל

Æעברנו†תקופה†מאוד†קשה†Æבילדה

ביום†העבודה†הראשון†שלי†בקיבוץ

הלכתי†לעבוד†בגן†הירק†ובזאת

נסתיימה†עבודתי†שם¨†כי†לא†היתה

יותר†עבודהÆ†שלחו†אותי†לעבוד

במחצבת†≥Ø±¥†©כך†קראו†למחצבה¨

כי†היתה†מרוחקת†≥Ø±¥†ק¢מ

מחיפה®Æ†הרבה†חברים†עבדו

במחצבהÆ†עבדנו†בניפוץ†אבנים

לבנייה¨†לכבישיםÆ†עבדנו†קשה

Æואכלנו†טוב

תי או † או צי הו ם† מי הי באחד†

מהמחצבה†ושלחו†אותי†למחצבת

נשרÆ†בחריקת†שיניים†גמרתי†שם

את†יום†העבודהÆ†בנשר†היו†ממלאים

קרוניותÆ†בעבודת†הבניין†הייתי

מסוגל†ללכת†בקלות†עם†שק†מלט

על†הגב¨†אבל†על†הבטן†לפני¨†בשום

Æאופן†לא†יכולתי†לשאת†משא

לשמחתי†הודיעו†לי†שאני†הולך

לעבוד†בתנובה†בבנייןÆ†את†כל

†בשנה המסלול†הזה†עברתי

Æהראשונה†ביגור

∑

העבודה†בתנובה
בזמנו†היה†מחסור†בחלבÆ†אבקת†החלב†הגיעה†לארץ†בשתי†צורות¨†ארוז†בשקים†או†בחביות†עץÆ†כשהגיעו

משלוחים†גדולים†של†חביות¨†עבדנו†μ±†איש¨†שמנו†לוחות†עץ†עבים†במחסן†גדול†והעלינו†קומה†אחת¨

Æשנייה†ושלישית†של†חביות

אחרי†זה†הייתי†אחראי†על†התחזוקה†שכללה†תיקונים†שונים†ומשוניםÆ†זה†כמו†אנייה¨†רצפות†וכל†תיקוני

בנין¨†ועד†שגומרים†לצבוע¨†צריך†להתחיל†מהתחלהÆ†הרצפות†היו†נהרסות†בלי†סוף¨†היו†מקרים†בקומה

התחתונה†שהרצפות†שקעו†עם†הבטון¨†חפרנו†ויצקנו†קורה†מקיר†לקיר¨†התחברנו†לברזל†של†הטיח¨

Æכל†הזמן†הייתי†צריך†להמציא†פטנטים†Æבאמצע†חפרנו†בור†ויצקנו†עמוד†כתמיכה†לקורה

יום†אחד†פנה†אלי†המהנדס†של†תנובה¨†אטינגר†שמו¨†ואמר†לי∫†יש†עניין†של†תיקונים†ברצפה¨†אנחנו

מביאים†בחור†לעבוד†כאן†בשבת¨†כי†המים†חודרים†מתחת†למרצפות†וצריך†למצוא†מקום†יציאה†למים

האלה†ולסיים†את†העבודה†הזאת†בזריזותÆ†למעשה†זו†היתה†עבודה†ענקית†של†שנים¨†תוך†כדי†עבודה

מלאה†של†המחלבהÆ†הייתי†צריך†לדאוג†שהעבודה†במחלבה†תימשך†©זה†מקום†שנשפכים†בו†מאות†קובים

של†מים®¨†ובו†בזמן†לא†להפריע†לתיקון†הרצפהÆ†אטינגר†חיפש†חומרים†שיעמדו†נגד†המים¨†בארץ†לא

היו†חומרים†כאלהÆ†שאלתי†אותו†מדוע†שמו†≥±†ס¢מ†חול†מתחת†למרצפות¨†הצעתי†לו†לבטל†את†החול

ובמקום†זה†לשים†בטון†רזה†עם†מעט†מלטÆ†הגמישות†לא†ממלאת†כאן†תפקידÆ†הוא†קיבל†את†ההצעה

שלי†והתחלתי†לעבוד†בהחלפת†המרצפותÆ†קיבלתי†לעבודה†שני†בחורים†שעבדו†אתיÆ†המחלבה†היתה

≤†קומות¨†מה†שעשה†את†העבודה†עוד†יותר†מסובכת¨†אבל†מצאתי†דרכים†לפתור†את†הבעיהÆ†אחר†כך

היה†צריך†לבנות†בריכה†של†¥†קובÆ†יצאתי†לקחת†חומרים†ובניתי†את†הבריכהÆ†האיש†שנתן†לי†את†החומרים



∏

הושיט†לי†≥†לירות†ואמר∫†זה†בשבילךÆ†כמובן

Æשלא†לקחתי†ממנו

היו†לי†יחסים†טובים†מאוד†בעבודה¨†יחסי†חברות

Æעם†העובדים

הייתי†חבר†ועד†וחבר†הועד†הארציÆ†הייתי†נוסע

לישיבות†משותפות†עם†מרכז†תנובהÆ†התנאים

הסוציאליים†היו†מובטחיםÆ†עבדתי†בתנובה

Æעד†גיל†הפנסיה

פרשתי†וקיבלתי†על†עצמי†לרכז†את†ועדת

Æהיה†ברשותי†מחסן†רהיטים†Æהריהוט†ביגור

חברים†היו†באים†ובוחרים†אם†רצו†משהו†והביאו

למחסן†ריהוט†שהיה†להם†מיותרÆ†דאגתי†גם

לוילונות†לחדרי††החבריםÆ†עזרתי†לחברים

לקחת†מידות†כדי†לדעת†מהי†כמות†הבד

שעליהם†לקנות¨†אחר†כך†עזרתי†למלכה†ויין¨

שעבדה†במתפרה¨†לפרוס†את†הבד†לגזירה

ותפירה†והייתי†תולה†את†הוילונות†בחדרי

החבריםÆ†היה†לי†קשר†טוב†עם†החברים†ואהבתי

Æאת†העבודה

עם†יציאתי†לפנסיה†נותר†לי†גם†הרבה†יותר

זמן†לעסוק†בתחביבי†האמנות†שלי†שאהבתי¨

פיסול†ועבודה†בעץ†ובחימרÆ†כמו†כן†אהבתי

לבלות†עם†המשפחה¨†להיפגש¨†לשחק†ולספר

Æלנכדי†ולהקשיב†לסיפוריהם
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אחותי†הגדולה†אטיה†נשארה†בקולחוז†עני¨†לא†היו†בו†גברים†אלא†רק†נשיםÆ†היא

Æהבת†שלה†נפטרה†מרעב†ובעלה†נהרג†Æעבדה†מאוד†קשה†בעבודות†חפירה†באת

לא†היו†לי†אמצעים†לעזור†וגם†הקיבוץ†לא†היה†יכול†לעזור¨†שלחתי†לה†מעיל†עור

עם†בטנת†צמר†כבשים†שהיה†ליÆ†אח¢כ

היא†עלתה†לארץ†באוניית††מעפילים

ונשלחה†לקפריסיןÆ†כששוחררו†מעפילי

קפריסין†היא†הגיעה†וחייתה†אתנו†ביגור

עד†שהכירה†גבר†אלמן†עם†≥†ילדים¨†נישאה

Æלו†ועברה†לחיות†איתו†בפתח≠תקווה

ו†נשארו †ילדי †ושני אריה†עם†אשתו

בקאלאראשÆ†בתקופה†מאוחרת†יותר

Æהקיבוץ†עזר†לנו†ושלחנו†להם†חבילות

אחותי†צילה†גרה†בחיפה¨†לה†ולבעלה

נולדו†בת†ובןÆ†הם†היו†מגיעים†אלינו†הרבה

בשבתות¨†וגם†אנחנו†אליהםÆ†גיסי†נהרג

בתאונת†עבודה†כשבתו†הבכורה†היתה

בת†∂±Æ†הקיבוץ†עזר†לנו†לתמוך†ולעזור

Æלהם†במעט

אחותי†הצעירה†סוניה†ובעלה†משה†הגיעו

Æלארץ†בתקופה†שמצב†העבודה†היה†קשה

הגרעין†שהיו†שייכים†אליו†התפרק†והם

הגיעו†אלינו†לכפר†סבאÆ†כאשר†היתה

עבודה¨†משה†יצא†איתי†לעבוד†בפרדסÆ†סוניה†נשארה†בבית¨†ומכיוון†שלא†ידעה

לטפל†בתינוקות†וגם†לא†ידעה†עברית¨†לרחלה†היתה†מטפלת†בשעות†שחנה†היתה

Æהם†גרו†איתנו†במשך†כשנה¨†עד†שהצליחו†לצאת†ולהסתדר†Æבבית†הספר

π

משפחתי
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עם†מותו
©מתוך†החוברת†שיצאה†לאור†במלאת†שנה†לפטירתו®

לפני†חמש†שנים†חלה†יצחק†לראשונהÆ†מצבו†היה†אנושÆ†בעקשנות†וברצון†חיים†עז†התגבר†על†נכותו†והצליח

לשקם†עצמו¨†אך†המחלה†שבה†וגברה†עליו†עד†שהכריעתוÆ†עד†יומו†האחרון†היתה†מחשבתו†צלולה¨†הוא

Æהתעניין†בכל†הנעשה†סביבו†אהב†להקשיב†לזולת¨†להיות†מעורב†ולהביע†דעתו

במשך†השנים†בילה†שעות†עם†נכדיו¨†סיפר†להם†מעברו†והחדיר†בהם†את†אהבת†ישראל†ומורשתהÆ†כל

Æאלה†שבאו†במחיצתו†אהבו†את†השקט†שבו¨†צניעותו†ונועם†הליכותיו

Æיהי†זכרו†ברוך

יצחק†היקר†≠

Æיום†ולילה†אני†אתך†Æבשבילי†לא†הלכת

Æעזרת†לי†להתגבר†על†משברים

Æאתה†שנתת†לי†את†הכוח†להמשיך†את†החיים

Æקשה†לי†כל≠כך†לבד†בלעדיך

Æאני†לא†נפרדתי†ממך

Æאתך†אני

חנה

אבא

אני†חושבת†עליך†אבא¨

וצפים†ועולים†זכרונות†ילדות∫

אבא†והטיולים†על†הכרמל¨

Æאבא†והציורים†שבצוותא

אבא†והמשחקים†האהובים¨

Æאבא†העוזר†בשיעורים

אבא†האוהב†לחקור†במקורות¨

אבא†שיש†לו†מה†לומר

Æוהמביע†דעות

אבא†המספר†חוויות†וספורים¨

Æאבא†המאושר†עם†הנכדים

אבא†≠†אדם†נוח†ונעים¨

Æאבא†≠†שכולנו†אוהבים

במשך†חמש†שנים†נאבק†אבא†על†חייו¨†מאבק†עיקשÆ†מאבק†שיש†בו†הרבה†רגעים†של†גבורה¨†מאבק†של

אדם†האוהב†חייםÆ†רק†בזכות†תכונותיו¨†כוח†ורצון†החיים†שהיה†לו¨†ניצח†את†מחלתו†הראשונהÆ†אף†הרופאים

Æשטפלו†בו†עמדו†נדהמים†נוכח†שיקומו

במחלת†הסרטן†שפגעה†בו†בשנת†חייו†האחרונה¨†נאבק†במשך†חודשים†ארוכים†על†החיים¨†בקרב†אבוד

Æמראש¨†כאשר†הוא†מנצח†במאבק†על†כבוד†האדם†ועליונות†רוחו

סבלו†בחודשים†האחרונים†היה†בל†ישוער¨†אך†הוא†לא†נכנעÆ†מחשבתו†נתונה†היתה†לדרך†שיקומו¨†האיר

Æפנים†והקל†על†מבקריו¨†הפליא†את†סובביו†בגדלות†הנפש¨†בחוש†ההומור¨†במעורותו†בנעשה†בארץ†ובעולם

Æהחולי†הנורא†ניצח†את†גופו†אך†לא†את†רוחו†Æעד†הרגע†האחרון†היתה†מחשבתו†צלולה†ודיבורו†בהיר

Æאהבתנו†לך†אבא¨†על†כל†אשר†הענקת†לנו

בתך†רחלה
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אבא

אין†זה†מגינוני†הטכס†שאני†קורא†לך†¢אבא¢Æ†את†המילה†¢אבא¢†לא†העליתי†על†דל†שפתי†מאז†נפטר†אבי

מולידיÆ†אתה†שידעת†למצוא†מסילה†אל†ליבי¨†כאב†היית†לי†מאז†נשאתי†את†רחלה†לאשהÆ†כבן†נפרדתי

Æממך†עת†הלכת†מאיתנו

לעולם†לא†אשכח†את†השעות†הרבות†שביליתי†במחיצתךÆ†שעות†של†ויכוחים¨†שעות†של†החלפת†דעות¨

Æשעות†שגיליתי†בך†את†האדם†הישר¨†הכן¨†הנאמן†לדרכו¨†הבוטח†בעתיד†טוב

Æחיזקת†בי†את†דרכי†המוסר¨†היהדות¨†הציונות¨†האמונה†באדם†ופועלו

Æבשיחות†הארוכות†שהיו†לי†אתך¨†גם†כאשר†החולי†נגס†בגופך¨†שוב†מצאתי†בך†אדם†מופלא¨†מלא†אמונה

Æשעה†שהצלחתי†להעלות†חיוך†על†פניך¨†חשתי†שאני†מקבל†ממך†יותר†מאשר†אני†נותן

אבא¨†הישר†באדם¨†אשר†לא†סר†ליבו†וישרים†מעשיו¨†אשר†בליבו†סבל†העולם†ושמחתו¨†שהוא†זיוו†בגילויו

Æוסתרו

Æבהסתלקותך†נטלת†עולם†שלם†משלנו¨†אך†השארת†לנו†עולם†משלך†Æאהבתיך†אבא

Æיהי†זכרך†ברוך†לעולמים
בנך†בני

סבא

את†כל†חייך†הקדשת†למקורבי†ליבך†וטיפחת†בשקידה†את†קן†משפחתך†האוהבÆ†לא†ידעת†לאות†במרצך

Æאהבת†לעזור†לאנשים†Æושעות†העבודה†המקובלות†מעולם†לא†היו†לך†קו†גבול

היית†¢איכפתניק¢Æ†איכפת†היה†לך†מהמתרחש†בקיבוץ¨†במדינה†ובעולםÆ†היית†מעורה†במתרחש†ולחמת

בלהט†על†דעותיךÆ†היית†איש†ספר†שאהב†לחקור†במקורותÆ†היית†אדם†פתוח†אשר†התלהב†מדברים†חדשים

Æוביחוד†מן†הטבע¨†מה†שמצא†ביטויו†בעבודות†היד†שלך

Æליכולתך†לא†היו†גבולות†Æעד†יומך†האחרון†חיפשת†את†הגבול†ליכולתך¨†אך†לא†מצאת†אותו

סבא†°

Æבעומדנו†היום†מול†קברך¨†יודעים†אנו†כי†רק†גופך†טמון†באדמה¨†לא†נשמתך

בשנותיך†האחרונות†הוכחת†כי†הגוף†איננו†חלק†בלתי†נפרד†מן†הנפשÆ†גם†כאשר†גופך†לא†יכול†היה†לעמוד

במחלה†הקשה†שהכריעה†אותך¨†ידעת†להתעלות†על†מכאובי†גופך†ולשמור†על†נפש†בריאהÆ†בשנותיך

Æהאחרונות†נפגע†גופך¨†אך†באומץ†ובחרוק†שיניים¨†שמרת†על†צלם†אנוש†ועל†בהירות†המחשבה†והדעת

סבא°

Æכיום†נפרדים†אנו†מגופך¨†אך†את†נפשך†הבריאה†לא†יוכל†איש†לכרות†מן†העולם¨†כי†בתוכנו†היא

נכדיך†גיא†ואורלי
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Æסבא†היקר†הלך†לעולמו

כל†חייו†ידע†לעמוד†על†דעותיו†והיה†מוכן†לעזור†לכל†אחדÆ†תמיד†שמח†איתנו¨†הנכדים¨†והיה†מוכן†לעזור

Æלנו†בכל

בשנותיו†האחרונות†כאשר†חלה¨†היה†מספר†לנו†על†חייו†בבית†אבאÆ†התעניין†במעשינו†ושמח†לשמוע†כל

Æפרט†מחיי†היום≠יום†שלנו

Æביום†שנפטר†הרגשנו†שמשהו†יקר†מאוד†הלך†ולא†יחזור†עוד†לעולם†ובכינו†מאוד

Æסבא†לימד†אותנו†לקחי†חיים†אשר†לעולם†לא†נשכח†אותם†Æסבא†העניק†לנו†דברים†חשובים

Æלעולם†לא†נשכח†אותך¨†סבא

נכדיך†אופיר†ויובל

סַּבָא�ׁשֶּלִי

ּבְחו"ל,�ּכַאֲׁשֶר�סַּבָא�ּבִּקֵר,
ּתַּפּוחַ�מְּקֻלָּף�מִיָָדיו�לֹא�ָרצִיתִי,

ּוכְׁשֶאִּמָא�אֹותִי�ׁשָאֲלָה,
הִגְּבַּהַתִי�ּכְתֵפִי�ּבְחִיָדה.

חָּׁשַׁשְתִי�מֵאֹותָה�מַחֲלַת�הַזְֵקנִים,
אֲׁשֶר�ִקמְטָה�אֶת

יְֵדי�הַּסַבְתֹות�וְהַסָּבִים.

אָהַבְתִי�לָׁשֶבֶת�אֵצֶל�סַּבָא,
לְצַּיֵר�ֹראׁש,�לְַקּפֵל,

צַּוָאר,�לְַקּפֵל,
גּוף,�לְַקּפֵל�ְוַרגְלַיִם.
ּבַסֹוף�הָיָה�יֹוצֵא�מִין
יְצּור�מּוזָר,�ׁשֶּתָמִיד

הָיָה�מֹופִיעַ�ַרק�ּבִַדמְיֹונֹות.

סַּבָא�אָהַב�ׁשְלֵמּות,
וְגַם�אִם�הַסֵֶדר�לֹא�תָמִיד

הָיָה�הַצָד�הֶחָזָק,
הַּכֹל�צַֹרף�יַחְָדיו,�וְַקוִים

מֵעֹולָם�לֹא�עָמְדּו�ּבֶחָלָל,
אֶּלָא�יָצְרּו�ְדמּות,
וְהְַדמּות��Jעֹולָם.

נָסַעְּתִי�עִם�סַּבָא
לְבַּקֵר�ּבִמְקֹום�עֲבֹוָדתֹו.
לֹא�יַָדעְּתִי�ּכַּמָה�חֲבִֵרים

יֵׁש�לֹו,�לְַסּבָא�ׁשֶּלִי
וְכֻּלָם�עַד�אֶחָד

לֹוחֲצִים�לֹו�אֶת�הַּיָד,
ַרק�אֲנִי�סֹוחֵב�לֹו�אֶת�הַּמִטְִרּיָה,

ׁשֶּתִהְיֶה�לֹו�יָד�ּפְנּויָה.

סַּבָא�אָהַב�לַעֲבֹד.
הּוא�אָהַב�וְעָבַד�וְאָהַב�וְעָבַד,
הּוא�ּפִּסֵל�ּובָנָה,�וְצִּיֵר�וְיָצַר�וְ...

נִגְמָר�לִי�הָאֲוִיר�מִּכָלJּכְָך,
ּכָלJּכְָך�הְַרּבֵה�ְדבִָרים.
וַאֲנִי�ּכָלJּכְָך�אָהַבְּתִי

לָׁשֶבֶת�וְלְִראֹות.

ּבַּקַיִץ,
ּכַאֲׁשֶר�הָיִיתִי�מַּגִיעַ�מֵהַּבַיִת

עִם�ּבְגִָדים�עַל�הָֹראׁש,
ּכְֵדי�לָלֶכֶת�עִם�סַּבָא�לַּבְֵריכָה,
גַם�אִם�הּוא�לֹא�ּכָלJּכְָך�ָרצָה,

הּוא�הָיָה�אִּתִי�הֹולְֵך
וְעֹוׂשֶה�ּבַיַָדיִם�מִין�ּכָזֹאת�מִזְָרָקה.

ּכָל�ּדָבָר�ׁשֶעֲׂשִיתִי,
הָיִיתִי�ָרץ�לְהְַראֹות

לְסַּבָא�ׁשֶּלִי,�ַרק�ׁשֶּלִי,
וְתָמִיד�הּוא�הָיָה�הִָראׁשֹון.
וְסַּבָא�הָיָה�מִסְּתַּכֵל�וְתָמִיד

הּוא�הָיָה�ַרק�אֹומֵר:
"נֶחְמָד,�אְַך�לֹא�גָמּור".

ּכָזֶה�הּוא�הָיָה,�הַּסַּבָא�ׁשֶּלִי,
ּתָמִיד�הּוא�חִּפֵׂש�ׁשְלֵמּות.

וְגַם�ּכְׁשֶאֲנִי�לְַעצְמִי,�ּבֹונֶה�וְכֹותֵב
ּומְצַּיֵר�וְרֹוֵקד,

ּגַם�אֲנִי�תָמִיד�מְחַּפֵׂש
אֶת�הַּסַּבָא�ׁשֶּלִי�הָאָהּוב.

נכדך�גיא
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מדבריו
∫Â˙ÂÓ†ÈÙÏ†ÌÈÈÚÂ·˘Î

Æ˙ÂÈÈÎ·‰†ÌÚ†˜ÈÒÙ˙†¨˙ÂÈÁÏ†ÌÈ˘‡Ï†ÚÈ¯ÙÓ†‰˙‡†ÍÏ˘†˙ÂÈÈÎ·‰†ÌÚ¢

ÆÆÆ˘ÙÈË†ÔÈÈÎ·†ÆÆÆ†˘ÙÈË†ÔÈÈÎ·†øÍÎ≠ÏÎ†ÔÈÈÎ·†È‡†‰ÓÏ

°Ô„ÁÙ†‰ÊÈ‡†°Ô„ÁÙ†‰ÊÈ‡†ÆÂÎÏ‰†¯·Î†ÌÈ¯ÈÚˆ†ÌÈ˘‡†Ì‚†øÍÎ≠ÏÎ†„ÁÙÓ†È‡†‰ÓÏ

ÆÆÆ·ÂË†‡˜ÂÂ„†‰Ê†Ï·‡†ÆÆÆ·ÂË†‡˜ÂÂ„†‰Ê†Ï·‡†¨„·Ï†ÌÂÈ‰†ÍÏÂ‰†È‡

ÆË˜˘·†˙ÎÏÏ†ÈÏ†È˙†¨È·†È¯ˆÚ˙†Ï‡†¨‰ß˜ÈÏÁ¯†ÆË˜˘·†˙ÎÏÏ†ÈÏ†Â˙

Æ·‰Ê†‡Â‰†È·†¨ÍÏ†ÈÚ„†ÆÌÎÏÂÎ†˙‡†È˙·‰‡†È‡

ÆÌÈ·ÂˆÚ†˙ÂÈ‰Ï†ÍÈ¯ˆ†‡Ï†¨È¯Á‡†Ï·‡˙‰Ï†ÍÈ¯ˆ†‡Ï†ÆÌÈ‰ÂÏ‡†ÌÁ¯È

ÆÌÈÈÁ‰Ó†È˙È‰†¨˙Â·ÂË†ÌÈ˘†È˙ÈÈÁ

ÆÈÓÓ†ÌÈ¯ÈÚˆ†ÂÏÈÙ‡†¨ÂÎÏ‰†ÌÈ·¯†¨Ì„‡†ÍÏ‰†¨¯˙ÂÈ·†Â¯ÚËˆÈ†‡Ï˘†ÌÈ˘‡Ï†È„È‚˙

˙Â˘ÚÏ†ÍÈ¯ˆ†È‡†‰ÓÏ†Ê‡†¨ÌÎÏ†Ì‚Â†ÈÏ†Ì‚†ÌÈ¯ÂÒÈÈÂ†Ï·Ò†È‡ÏÓ†ÌÈÓÈ†ÂÈ‰†ÌÈÂ¯Á‡‰†ÌÈÓÈ‰

ÆÌÎÏ†È˙Ó¯‚†˙Â¯ˆ†˜ÈÙÒÓ†Æ‰Ê†˙‡

Ì„‡¢†∫·Â˙Î†„ÂÚÂ†¢·Â˘È†¯ÙÚ†Ï‡Â†¯ÙÚÓ†Ì„‡†„ÏÂ¢†∫˙ÂÙÈ†˙Â¯Ó‡†˘È†˙ÂÏÈÙ˙‰†¯ÙÒ·

Æ¢¯·˘†‡Â‰†˙¯Á‡†¨·Â˘Á

¢ÆÈ˙¯·˘†È‡¢
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אחי†יצחק

מה†שנחרת†בזכרוני†ביותר¨†בהיותי†בת†שש†או†שבע¨†זה†היה†בשנת†π≤μ±†≠†נר†חמישי†של†חנוכהÆ†יצחק¨

Æהשתררה†דממה†במשפחה†Æאחי†הגדול¨†נפרד†מבני†המשפחה†ומהבית†ועלה†לארץ

עוד†אני†זוכרת†את†המכתבים†שיצחק†שלח†הביתהÆ†כל†הידידים†של†אבא†היו†מתאספים†לקרוא†את

המכתבים†וכולם†היו†נרגשים¨†כיצד†¢צייר¢†את†החיים†בארץ†בתקופה†ההיאÆ†מכתביו†היו†לשיחת†היום

Æבקאלאראש

אחותך†הצעירה†סוניה†שכטמן

זכרונות†על†גיסי†יצחק

נפגשתי†עם†יצחק†בכפר†סבא†בשנת†π≥π±¨†אחרי†שגרעין†¢מכבי†הצעיר¢†במשמר†השרון†התפרק†ונשארנו¨

Æכספנו†הספיק†לנסיעה†מהקיבוץ†עד†כפר†סבא†Æאחותו†הצעירה†סוניה†ואני

למרות†הקשיים†של†הזמנים†ההם¨†ובארץ†≠†חוסר†עבודה¨†התקבלנו†בזרועות†פתוחות†והשמחה†היתה

Æגדולה

øשנה†ראשונה†וכבר†אתה†רוצה†לעבוד†øכאשר†הבעתי†רצוני†לעבוד¨†אמר†לי†יצחק∫†לאן†אתה†ממהר

יצחק†קיבל†אותי†כמו†אב†המקבל†את†בנו†ותומך†בו†שעה†שהוא†במצוקהÆ†מהיום†ההוא†עד†יום†מותו¨†ראיתי

Æאת†יצחק†כאבא

חנה†ויצחק†עברו†ליגורÆ†יצחק†עבד†שנים†בתנובהÆ†לאחר†יום†עבודה†ארוך¨†המשיך†לפתח†את†כשרונותיו

Æהאמנותיים

Æכבוד†גדול†היה†להיות†גיס†ליצחק¨†אשר†יישאר†בתוכנו†לנצח

משה†שכטמן

מכתבו†של†האח†מבריה¢מ

יצחק†ואני†עבדנו†בחנות†של†אבאÆ†יצחק†היה†נעלם†מהחנות†ולא†ידענו†לאןÆ†התברר†שיצחק†הולך†ללמוד

נגרות†אצל†נגר†נוצרי¨†בעל†מקצוע†שמתקן†מכונות†חקלאיותÆ†כל†כוונותיו†היו†לעזוב†את†העיירה†ולעלות

Æאת†האח†הנפלא†הזה†לא†זכיתי†לראות†עוד†Æהוא†הכין†עצמו†לקראת†העלייה†Æארצה

Æיהיה†זכרו†ברוך

לייבל†גלפרין

אחי†יצחק

יחסו†החברי†של†יצחק†התגלה†כבר†ב¢חדר¢∫†אבא†נהג†לקנות†לבית†חבילות†של†תריסר†מחברותÆ†יצחק

לקח†ל¢חדר¢†חבילה†כזו¨†ללא†ידיעת†אבא¨†וחילק†מחברות†לחברים†שלא†היה†להם†כסף†לקנותןÆ†כשנודע

לאבא¨†כעס†מאוד†והכה†את†יצחקÆ†יצחק†לא†הזיל†דמעהÆ†אבא†נדר†נדר¨†שלעולם†לא†יוסיף†להרים†יד

Æנדר†זה†קוים†Æעל†יצחק

בשנות†למודיו†בלטה†מאוד†אהבתו†לשפה†העברית¨†לכתיבה†ולציורÆ†זכור†לי†שבאחד†הימים†הגיע†לביתנו

בחור†דובר†עברית†צחה¨†שאמור†היה†ללמד†את†יצחק†עבריתÆ†כשנפגש†עם†יצחק†ונודע†לו†שהוא†יודע

Æאת†כתבי†ביאליק†בע¢פ¨†הודיע¨†שאין†לו†יותר†מה†ללמדו

Æאבא†היה†ציוני†פעיל¨†וחינוך†ציוני†נתן†גם†לילדיו¨†אבל†לא†הסכים†שנעזוב†את†הבית†ונעלה†לארץ†ישראל

יצחק†מטבעו†היה†מאוד†סגור¨†את†כל†עניניו†עם†אבא†סידר†באמצעות†מתווכת†≠†אחותנו†אטיה†ז¢לÆ†באחד

הימים†העלתה†אטיה†את†החלטתו†של†יצחק†לעלות†לארץÆ†אבא†עמד†על†דעתו†שיצחק†לא†יעלהÆ†טען
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Æכי†אין†ליצחק†סיכוי†להצליח¨†מאחר†והוא†שתקן¨†אינו†יודע†להאבק†על†שלו†ויתקשה†לקיים†את†עצמו

יצחק†החליט†להוכיח†שההפך†הוא†הנכון†ויצא†לשנת†עבודה†בנגריהÆ†את†האישור†הסופי†לעלות†לארץ

סחט†מאבא†באיום¨†שיתגייס†לצבא†המקומיÆ†מאחר†והתנאים†בצבא†היו†קשים†מאוד†ואחד†מחבריו†הטובים

Æאף†התאבד¨†אבא†נכנע

זכור†לי¨†שפעם†אבא†שלח†את†יצחק†להביא†שתי†חבילות†מהעיר†יאסי†לבית†המסחר†שלנוÆ†בדרכו†חזרה

נעצר†יצחק†על†ידי†המשטרה†כחשוד†בגניבת†החבילותÆ†כאשר†שוחרר†כעבור†יום¨†גאה†היה†שהשאיר

Æ¢למשטרה†מזכרת†ציונית¨†מגן†דוד†חרוט†על†הקיר¨†שחרט†באולרו¨†והוסיף∫†¢אולי†זה†יניע†אותם†להיות†ציונים

כשעלה†ארצה†שכח†את†התפילין†בביתÆ†למרות†שלא†היה†דתי¨†לא†נתן†לו†הדבר†מנוח¨†עד†שהתאפשר

Æלשלוח†לו†אותם

עזיבתו†את†הבית†השרתה†עצב†רבÆ†התכתבנו†הרבה¨†ורצוני†לעלות†לארץ†גבר†יותר†ויותר†בהשפעתוÆ†כעבור

Æעשר†שנים†עלינו†אני†ובעלי†ז¢ל†לארץ

Æבתקופה†הראשונה†לשהותנו†בארץ†עזרו†לנו†רבות†הוא†וחנה¨†תיבדל†לחיים†ארוכים

לאחר†שנים¨†עם†פטירת†בעלי¨†הרבה†לבקרניÆ†שוחחנו†רבותÆ†לעולם†לא†אשכח†את†המילים†שאמר†לי

Æ¢עליך†ללבוש†חגורה†משוריינת†ולרוץ†Æבאחת†הפעמים∫†¢צילה¨†עכשיו†עם†הפנים†קדימה

Æיצחק†חסר†לי†היום¨†כאח†וכרע

באהבה¨†אחותו†צילה†מייטיס

יצחק†ז¢ל

Æיצחק†היה†דוד†מיוחד¨†דוד†שידע†לכבוש†את†הלב†בסיפורים†ובשיחות

כשבא†לבקרנו†היה†זה†יום†חגÆ†לאחר†נישואי¨†בכל†פעם†שנזדמן†לו†להיות†בסביבה¨†עלה†לראות†קצת

את†¢הקטנות¢Æ†הפסקתי†אז†את†כל†העבודות†וישבנו†לשוחחÆ†בימיו†הקשים¨†גם†כשהדיבור†לא†היה†קל

Æמכל†בקור†כזה†שלי†ושל†בעלי¨†יצאנו†נשכרים†Æלו¨†דבר†לענין

Æהלב†דואב†וכואב†על†אבדן†דוד†יקר

חביבה†מייטיס

ÆÆ ®® ¯̄··ÁÁ©© †† ¯̄ ÏÏ„„ ÒÒ †† ÈÈ·· ˆ̂ †† ¨̈ ‰‰  ÁÁ †† ¨̈ ÌÌ ˙̇ ÂÂ ¯̄ ††‰‰  ¯̄ †† ¨̈ ˜̃ ÁÁ ˆ̂ ÈÈ †† ¨̈ ‰‰ÏÏÁÁ ¯̄ †† ¨̈ ÏÏ·· ÂÂ ÈÈ †† ¨̈ ¯̄ ÈÈ ÙÙ ÂÂ ‡‡ †† ¨̈ ÈÈ ·· †† ∫∫ ÔÔ ÈÈÓÓ ÈÈÓÓ††ÌÌ ÈÈ„„ÓÓ ÂÂÚÚ
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ליצחק†ז¢ל

אהבתי†לשבת†אתך†יצחק¨†ולהחליף†דברים†גם†בתקופות†שהיית†חולהÆ†ישבנו†שעות†על†גבי†שעות†ושוחחנו

על†הא†ועל†דא¨†על†פוליטיקה†ועל†הנהגת†המדינה¨†על†הנוער†דאז†והיוםÆ†על†ערכים†שהיו†בעבר†ונגנזו

בימינוÆ†על†חינוך¨†על†אמנות¨†על†מדינאים†ומנהיגותÆ†עוד†ועוד†הרבית†לספרÆÆÆ†ואני†ישבתי†לידך†והקשבתי¨

ÆÆÆובראשי†הנהנתי¨†ולעיתים†התווכחתי

תמיד†ידעת†לטבל†את†דבריך†בבדיחה†מבריקה¨†וחוש†ההומור†עד†הסוף†לא†מש†ממךÆ†שיתפתני†הרבה

Æביצירותיך†האמנותיות

Æכשחלית¨†חלקתי†איתך†את†מעט†הזמן†שהיה†לי¨†ליד†מיטתך¨†בענין†רב†ובהנאה†Æנהניתי†לשבת†בחברתך

תמיד†דאגת†לכולם¨†תמיד†דרשת†בשלום†כולם¨†תמיד†הודית†לי†על†ביקורי†וביקשתני†שלא†אטריח†עצמי

יתר†על†המידהÆ†ואני†הרגשתי†שזה†מעט†מדי¨†כי†נעמו†לי†השעות†במחיצתךÆ†כאשר†ראיתי†אותך†סובל

Æאת†החודשים†הקשים†ליד†מיטתך†עשיתי†באהבה†Æונאנק†במיטתך¨†רציתי†לעזור¨†להנעים†זמנך

עד†הימים†האחרונים†ניהלנו†שיחות†וויכוחים†על†מהות†החיים¨†על†ערכו†של†האדם¨†על†הדור†החדש†שצומח

וגדל¨†ואתם†המבוגרים†לא†מבינים†אותו†בכללÆ†על†בגין†ועל†השלום¨†על†המערך†וכשלונותיו¨†על†הבחירות

Æאשר†אתה†לא†זכית†לו†ÆÆÆהעתידות†ועל†העתיד

כחדשיים†לפני†פטירתך¨†אמרת†לי†בחוש†ההומור†האופיני†לך∫†¢תלמה¨†כבר†הפסקתי†לנהל†את†העולם¨

¢ø°ÆÆÆכיצד†יעשו†זאת¨†ימים†יגידו†¨ÆÆÆניתן†זאת†לעשות†לגדולים†ממני

דאגת†לחנה†אשתך¨†כיצד†תעמוד†בכל¨†הרי†היא†חלשה†כל≠כךÆ†היא†עשתה†זאת†בנאמנות†ובמסירות¨

נושאת†את†סוד†מחלתך†עמה†בתוכהÆ†כולנו†ידענו¨†רק†רצינו†שאתה†לא†תדע¨†אולי†כך†יקל†לךÆ†הרעפת

Æאהבה†ותודה†לרחלה†בתך¨†לבני†חתנך†ולנכדיך¨†שעשו†הכל†למענך†באהבה†חמה

Æחבל°†אינך†עמנו†עוד°†אך†דמותך†וזכרך†לא†ימושו†מקרבנו†לעד
עצובה†וכואבת

תלמה†בית†הלחמי

יצחק†ז¢ל

את†יצחק†הכרתי†בערך†לפני†יובל†שניםÆ†היה†זה¨†אם†זכרוני†אינו†בוגד†בי¨†באמצע†שנות†העשריםÆ†באחד

הימים¨†בהיותי†שרוע†על†המיטה¨†באוהל†אשר†עמד†ברחוב†בלפור†בת¢א¨†קורא†חוברת†שזה†עתה†הופיעה

מטעם†השמאל†הקיצוניÆ†במלאת†שנה†למותו†של†לנין¨†שמעתי†כעין†הקשה†בדפנת†האוהלÆ†בו†זמנית†נכנסו

Æהם†הציגו†עצמם†כבני†עירי†Æונגר†®ßהיה†זה†יצחק†ותיבדל†לחיים†ארוכים†יהודית†©ברקוביץ†Æבחור†ובחורה

הזמנתי†אותם†לשבת†על†המיטהÆ†נוצרה†שיחה†ערה¨†עד†כדי†כך†שעברנו†אפילו†לוויכוחÆ†אם†לשפוט†לפי

ההתרשמות†דאז¨†הרי†מן†הרגע†הראשון†שבה†יצחק†את†ליביÆ†ראיתי†לפני†אדם†בעל†טאקט†היודע†לבלוע

גם†דברים†שאינם†ערבים†ביותר†לחיכו¨†בהתחשב†ברגשותיו†של†מגיש†הדבריםÆ†ראיתי†אצלו†תכונה†נפלאה¨

אשר†לצערנו†לא†כל†בן†תמותה†נחון†בה¨†תכונת†הסובלנות†שלוÆ†הוא†מקשיב†היטב†ליריב¨†אינו†מפריע

לו¨†ורק†אחר†כך†משיב†מנה†אחת†אפייםÆ†זאת†היתה†פגישתנו†הראשונהÆ†מאז†עברו†כשבע†או†שמונה†שנים

ושוב†נפגשנוÆ†אך†שלא†כפעם†הקודמת¨†הפעם†לתקופה†ממושכת¨†כשנה¨†ואולי†יותר†מזהÆ†גרנו†יחד†בחדר

אחדÆ†רק†כאן†נוכחתי†לדעת†עד†כמה†לא†טעיתי†בהתרשמותי†הראשונה†על†יצחקÆ†היתה†זו†תקופה†שציבור

הפועלים†עדיין†עסק†בערכים¨†ואולי†נכון†יותר¨†בוויכוחים†על†ערכים¨†כגון∫†מהי†הדרך†הטובה†והיעילה†ביותר

אשר†תביאנו†למטרה†הנכספת¨†או¨†מה†יותר†טוב∫†קיבוץ¨†קבוצה†או†מושב¨†כמו†גם†מה†יחסינו†לסקטורים

השונים¨†פרטי¨†ציבורי¨†או†סוציאליסטי¨†וכן†הלאהÆ†היו†גם†כאלה†שפיקפקו†בזה¨†אם†משום†שלא†ראו†כיצד

אפשר†יהיה†להגיע†להסכם†עם†גורם†פנימי†עליון¨†או†משום†שבכלל†האמינו†שהפיתרון†יבוא†אך†ורק†בעזרת

כוחות†המחרÆ†כך†או†אחרת¨†נושאים†לוויכוח†לא†חסרו¨†גם†זמן†עמד†לרשותנו¨†כי†לא†תמיד†עבדנוÆ†וכאן

שוב†יש†לציין†ובהדגשת†יתר¨†מידת†סובלנותו†של†יצחקÆ†גם†בשאלות†גורליות†אשר†בהשקפותינו†רווחה

Æתהום¨†ללא†כל†אפשרות†של†גישור¨†אף†פעם†לא†שמעתי†מפיו†בוויכוחינו†הסוערים¨†איזו†מילה†פוגעת

Æתמיד†נשארו†היחסים†בינינו†כפי†שהיו†לפני†הוויכוח

כנראה†שאז†כבר†חלם†על†פיסולÆ†באחד†הימים†הוצאתי†מתוך†המזוודה†שלי†מספר†אבנים†חרוטות†שעבדתי

Æסתם†ולא†פירש†Æהוא†הסתכל†עליהן†ואמר†שגם†הוא†חושב†משהו†על†כך†Æעליהן†בעת†היותי†בירושלים

באחד†הימים†לאחר†מכן†הראה†לי†אבן†בלתי†מלוטשת¨†אשר†עליה†חרוט†עדר†צאן¨†מצד†שני†יושב†רועה

ומחלל†בחליל†וברקע†השמש†זורחתÆ†כבר†אז†נראה†היה†שהראש†על†הכתפיים†חושב†ומלא†רעיונותÆ†חסרו

Æלו†רק†אפשרויות†הביצוע
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פגישתי†הבאה†עם†יצחק†היתה†כבר†בכפר†סבא†ב≠∏≤π±¨†בעת†שגויסתי†יחד†עם†פועלי†בניין†אחרים†לנסוע

למושבה†להציל†את†הפרדסנותÆ†היה†לי†העונג†הרב†להיות†במחיצתם†של†יצחק†וחנה†תיבדל†לחיים†ארוכים¨

במשך†חדשיים†ימים¨†כיוון††שהייתי†חוזר†הביתה†לתל†אביב†רק†לשבתותÆ†כמעט†ערב†ערב†היינו†הולכים

למפגש†הפרדסנים†לקבל†עבודהÆ†הרבינו†לשוחח†באותם†הערבים†על†המצב†של†הפועל†בארץ¨†על†חיי

הנוודות†שלו¨†על†הבזבוז†המתמיד†של†זמן†ומריטת†העצבים†בחיפוש†עבודה†בלתי†פוסקÆ†ניכר†היה†שזה

גורם†לו†סבל†רבÆ†עד†שסוף†סוף†נמצא†הפיתרון†בהליכה†לקיבוץÆ†מאז†היינו†נפגשים†לעיתים†רחוקות

Æבארועים†שונים

לפני†שנתיים†באתי†לבקר†את†יצחק¨†כאשר†כבר†היה†חולהÆ†לפני†הנסיעה†החלטתי†שלא†לגעת†במצבנו

הפוליטי¨†שמא†תהיה†מצידי†איזו†פליטת†פה†אשר†תוכל†להרגיזוÆ†מה†גדולה†היתה†השתוממותיÆ†לאחר

ÆÆÆהרצאה†מפורטת†של†יצחק†על†התפתחות†מחלתו¨†החל†לדבר†על†המצב†בארץ

Æמה†חבל†שדעותינו†נתקרבו†דווקא†בנסיבות†כאלו¨†כשהארץ†נחרבת†לעינינו†ולא†רואים†מהיכן†תבוא†הישועה

צר†לי†מאוד†שבגלל†ריחוק†מקומות†מגורינו†אין†לי†שום†ידיעה†על†שנות†הזוהר†של†יצחק¨†ועוד†יותר¨†שחיי

היצירה†שלו†נקטעו†בטרם†עת†כשהראש†מלא†עוד†תכניותÆ†ככה†ראיתיך†יצחק†במשך†כל†השנים†וככזה

Æאשמור†את†זכרונך†בליבי

צבי†סנדלר

תל≠אביב¨†יוני†≥∏
לכבוד

משפחת†הלפרין
משק†יגור

שלום†רב
באיחור†רב†נודע†לי†על†פטירתו†של†אבי†משפחתכם†יצחק†ז¢לÆ†בשנים†πμμ†≠†±π¥μ±†היתה†לי†הזכות

Æלעבוד†במחיצתו†של†יצחק¨†כשכיהנתי†בתקופה†זו†כמנהל†המחלבה†בחיפה
ידעתי†תמיד†להעריך†את†אישיותו¨†נאמנותו¨†מסירותו¨†תכונות†אישיות†שחיבבוהו†על†כל†אלה†שעבדו

Æבמחיצתו
Æקבלו†בדרך†זו†את†השתתפותי†הכנה†והעמוקה†בצערכם†הרב†≠†צערי

שלכם¨

†ועד†עובדי†תנובה†≠†חיפהתנובה†≠†סניף†מחוז†חיפה
πÆ≥Æ∑±†חיפה¨†י¢ב†באדר†תשל¢א

לכבוד
החß†הלפרין†יצחק

קיבוץ†יגור

חבר†נכבד¨
בבואנו†להיפרד†ממך†בדרך†זו¨†עם†פרישתך†מהעבודה†ב¢תנובה¢¨†הרינו†מביעים†לך†את†מלא†הערכתנו

Æעל†נאמנותך†ומסירותך†למפעל†ולחברה†במשך†כל†שנות†עבודתך
בשם†ההנהלה†וחבריך†לעבודה¨†אנו†מאחלים†לך†ולרעיתך†בריאות†שלמה†בגוף†ונפש†וחיים†ארוכים†עד

Æמאה†ועשרים
בברכת†חברים†נאמנה
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