
:



�2

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  שרון-טל שראל: עריכה והבאה לדפוס

  שמידע-מירי שראל: כריכה וייעוץ גרפיהעיצוב 

  )שמן על בד(שימשילשוילי ) אנזור(אברהם : ציור הכריכה

  דני שראל: יעוץ

  חרות, רייכנשטיין: דפוס

  

  2011, א"תשע



�3

        

  : אם יאמר לך אדם:  נפחאיצחק' אמר ר

  ;  אל תאמין-' יגעתי ולא מצאתי'

  ;  אל תאמין-' לא יגעתי ומצאתי'

  . תאמין–' יגעתי ומצאתי'
        

  )מגילה ו ב(



�4

  

  



 5

  

  
7     

8     

1 .  11  

2 .     41

3 .'  22  

4 .29  

5 41  

6 ."49  

7 .57  

8 .66  

9 .90  

10 .105  

11 . 120  

12 . ,143  

13 .  156  

14 . ,168  

15 . 175  

16 .  183  

17 .194  

18 .207  

19 .  220  

20 . 231  

 237 

...........................................................................................................

...............................................................................

......................................................................................

...........................................................................................

.................................................................

....................................................................................

......................................................

....................................  "...............................

...........................................................

............................................................

.........................................................................

....................................................................

...........................................................................

..............................................................

............................................................

....................................................................

..................................................................

....................................................................................

..................................................................................

........................................................................................

...............................................................................................

..............................................................................................

........................................................................................................



�4

  

  



 7

הכנסתי עצמי למנהרת הזמן כדי להעלות ולהאיר אירועים וציוני , בהגיעי לגיל תשעים, לפני כשלוש שנים

 הנדבך השלישי בטרילוגיה של -ספר זה . יהם למען נכדיי וניניי ודורות אחר-דרך משמעותיים בחיי 

 המציגה את סיפורם של שרה "וב לירושלים'מזלוצ "ראשיתו בביוגרפיה,  משפחת שראל–משפחתנו 

המקיף אלפי , "צמתים בחיי"ואחריתו באלבומה של מאירה ,  הוריה של רעייתי מאירה-ומוטל אימבר 

  .תמונות משפחתיות לצד קטעי זיכרונותיה
  

הנסמכת על , המשפחתיים והמדעיים,  ניסיתי לפרוס יריעה רחבה ככל האפשר על חיי האישייםבספר זה

,  בירושליםעל פני מאה ועשרים שנה ,מכתבים וכתובים אחרים, מסמכים, תמונות, ראיונות, זיכרונות

 עד לתחילתה של 18- היסטוריה משפחתית המשתרעת משלהי המאה ה–וכמאה שנים לפני כן בגרוזיה 

שהרי מזה שישים שנה אני אמון , "איך"אלא ה, לספר" מה"מה שהטריד אותי הוא לא ה. 21-אה ההמ

עורכת וכותבת , למזלי הטוב בתי טלי שרון. ללא ניחוח רגשי או חווייתי כלשהו" יבשה"בכתיבה מדעית 

 השווה התנדבה לתרום מיכולותיה בעריכת הספר והפכה את סיפור חיי לסיפור קולח ומפכה, ביוגרפיות

      .לכל נפש
  

 לארץ ישראל עם משפחתו של אבי 1892עלו בשנת , ילידי גרוזיה, משה ומרים ישראלאשוילי, הוריי

 ייבוא -מ "יעקב ישראלאשוילי ובניו בע "-באותה שנה ייסדו אבי וסבי את החברה . והשתקעו בירושלים

שמעולם לא הייתה בי , ניא.  שנה100 עסק משגשג וחובק עולם שהתקיים במשך -" וייצוא טקסטיל

וכבר מגיל צעיר הקדשתי את מירב זמני וסקרנותי לקריאה , "הרוח"נמשכתי לעולם , זיקה לעולם המסחר

  . הווי המשפחה היה רחוק ממני והלאה. וללימודים
  

 עד כמה מעטה האינפורמציה על מורשתה של להיווכח פלאתיכשניגשתי לכתוב על שורשי משפחתי הת

ועד כמה ירודה הייתה תרבות שימור המורשת הכתובה בקרב , ת הגרוזינית עתיקת היומיןהקהילה היהודי

ועל , ואינני בקיא בשפות הרלוונטיות לחיטוט בארכיונים במידה והם קיימים, אינני היסטוריון. חברי העדה

 -נטין לרנר קונסט' בהרצאותיו של פרופנעזרתי , ואמנם . שהיו זמיניםמאמריםבספרים ולעיין בנצרכתי כן 

 הבקיא – דני ישראלאשוילי -כמו גם בבן דודי , בלשן ומומחה לתולדות גרוזיה וקהילתה היהודית

מפיהן של אחיותיי חנה קלדרון ועליזה זקסנהאוז שמעתי קטעי . בהיסטוריה המשפחתית על ענפיה

.  כך תודתי להןואחרים נשתכחו ממני עם השנים ועל, שאת חלקם לא ידעתי, זיכרונות וחוויות ילדות

  . תודתי נתונה לגיורא אגמון על שסיפק לי חומר על בית אמי וליגאל ישראלי על תמונות שהעביר לי
  

, על כל שלבי עבודתו, שהשקיעה עצמה בכל נימי נפשה בספר, אחתום בתודה עמוקה לרעייתי מאירה

, בעריכה,  בכתיבה–וצאת הספר שרונו לתהליך הישכל אחד מהם תרם בדרכו ובכ, דני וטלי,  מירי-ולילדיי 

 כי רק מי -אני תקווה שהמסר הנשקף מסיפור חיי . בעיצוב גרפי ובעצות טובות, בקריאה ובהגהה

  . ישמש קו מנחה לעתיד טוב יותר לכל הדורות-שמתאמץ מאד סופו להצליח 
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        שורשי הקהילה היהודית בגרוזיהשורשי הקהילה היהודית בגרוזיהשורשי הקהילה היהודית בגרוזיהשורשי הקהילה היהודית בגרוזיה

 יאשוילי'ואג) משפחת אבי (ישראלאשויליאבותיי שנשאו את השמות -אבות-אינני יודע מי היו אבות

שכן העדויות על , תיה המדויקים של העדה היהודית הגרוזינית ככללוכן מהם מקורו, )משפחת אמי(

 טוענים שמוצאם קווקזבעוד שרוב בני העדות היהודיות ב.  לוטות בערפל18-שורשיה עד לאמצע המאה ה

 אשר נלקחה בשבי במאה ממלכת ישראלאוכלוסייתה של , דהיינו – האבודים עשרת השבטיםמצאצאי 

הרי שעל פי המסורת של , ה ומאז לא נודע גורלאשור מלך שלמנאסר הוגלתה על ידי ,ס"השמינית לפנה

 מלך נבוכדנצרשהוגלו מארץ ישראל על ידי , ממלכת יהודהצאצאי היהודים מדווקא בניה הם , יהודי גרוזיה

 2005קיימה בשנת , אגב, ממשלת גרוזיה. ס"לפנה 586בבל עם חורבן בית המקדש הראשון בשנת 

אלפיים ושש מאות שנה של נוכחות יהודית על "חגיגה לאומית רבת משתתפים מכל קצוות העולם לציון 

 ועליו – בירתה הקדומה של גרוזיה –בהסתמכה על לוח אבן עתיק שנמצא בעיר מצחיטה , "אדמת גרוזיה

 . ס"רך על ידי הארכיאולוגים למאה השישית לפנהלוח זה תוא! חקוק משפט באותיות עבריות

  

ביותר היא זו הקובעת כי מוצאם  שהסבירההרי , מבין התיאוריות הרווחות על שורשיהם של יהודי גרוזיה

ורק בתקופה , מקצווי הממלכה האשורית שבה היו פזורים מימי חורבן בית ראשון ושני, במרחב השמי

, לאזור זה.  הגרעין שממנו צמחה גרוזיה–גיעו למדינת קרטלי ה, ס"במאה השנייה לפנה, ההלניסטית

חדרה השפעתה התרבותית של , שהיה נתון לשליטתם של המלכים ההלניסטים, במזרחה של גרוזיה

עזר רב להיהודים שחיו ברחבי מסופוטמיה והיו . תרבות מפותחת בהרבה מזו של קרטלי, מסופוטמיה

הגיעו אף הם לאזור קרטלי בעקבות השליטים , כבעלי מלאכה ועוד, בענייני כספים,  במסחר–לשלטונות 

ב -א.  הארמית והיוונית–אך שפות ספרותיות היו שתיים , שפות רבות היו מדוברות בקרטלי. ההלניסטים

והמשכילים בין היהודים עסקו במלאכת תרגום וניסוח , גרוזיני לא היה קיים עד המאה החמישית לספירה

 .עבור אנשי המקום) שפת השליטים הזרים(מיוונית מסמכים מארמית או 

  

 בין מעמד –ממעמד הביניים " נכרים"חיו היהודים כ, במאה הרביעית לספירה, עד לקבלת הנצרות בגרוזיה

אך הורשו לעסוק , היו מנועים מלרכוש קרקעות, בעלי דתות שונות, "נכרים"ה. האצולה לבין העבדים

. אשר נהנו מאוטונומיה דתית ותרבותית, ודיות במקומות שונים בקרטלינוצרו קהילות יה. במלאכות שונות

אך עם קבלת , קרטלי הפגאנית הצטיינה בסובלנות דתית. בעיר הבירה מצחיטה אף היו שני בתי כנסת

לא היה זה בשל . החלו היהודים לעזוב את הערים ולהתפזר בין האזורים החקלאיים, הנצרות כדת המדינה
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שכן מסחר בינלאומי שהיווה את עיקר , א בעיקר משום אבדן מקורות הפרנסהאל, הלחץ להתנצר

המצב הכלכלי התערער ואדמות המדינה שהיו בבעלות המנזרים , פרנסתם של היהודים הסוחרים נעלם

אלה היו זקוקים מעתה לידיים עובדות ולא לשירותים . הפאגנים עברו לרשות המלך שחילק אותן לאצילים

. חוזי עבודה עם האציליםעל כן היהודים התפזרו באחוזות השונות בכל רחבי קרטלי וחתמו ועל , עירוניים

. אך מעמדם החברתי והכלכלי ירד פלאים, לא עבדים או צמיתים, היהודים היו אמנם אנשים חופשיים

וברובן לא היה מי שידע לכתוב בלשון , לעיתים כמה, כמעט בכל כפר אפשר היה למצוא משפחה יהודית

. בלא שהיה גאון גדול בתורה, "הרבי", "חכם"היה אחד שלמד תורה בעל פה מפי אביו והוא היה ה. ודשק

אט חיי הקהילה והיהדות הצטמצמה לקריאה -התנוונו אט, באין רב ובית כנסת ובלא תפילה בציבור

 לכןושהיהדות הפכה לדת מקומית , היחיד במצב זה היה" יתרון"ה. בתורה ולשמירת חגי ישראל

החלה רדיפת , לשם חדרה הנצרות במאה השישית, רק במערב גרוזיה. האנטישמיות לא התפתחה

  .היהודים
  

במהלך מאות שנים סבל האזור ממלחמות בלתי . העיר טביליסי נוסדה במאה החמישית לספירה

הזהב הידועה כתור , 12-המאה ה. מחיבור ופיצול טריטוריות ומכיבושים שונים, מחילופי שלטון, פוסקות

התורה , נוצר קשר עם קהילת בבל. הביאה להתאוששותה של הקהילה היהודית בטביליסי, של גרוזיה

עד עצם " חכם"ל" חכם"אלא נמסרה בעל פה מ, אם כי לא הועלתה מעולם על הכתב, תורגמה לגרוזינית

 להרס נכבשה גרוזיה על ידי המונגולים ובמשך מאה שנות כיבושם הם גרמו 13-מאה הב. היום הזה

 חודשה 14-בתחילת המאה ה. הטילו מיסים כבדים וטבחו בתושבים,  החריבו כנסיות–גרוזיה המזרחית 

בתמורה הם נאלצו . חיפשו פטרון שיגן עליהםבצרתם כי רבה היהודים . המונרכיה הפיאודלית בגרוזיה

התפוררותה של עם , 15-איום ההטרדה הצבאית הוסר רק במאה ה. לוותר על עצמאותם והפכו לצמיתים

  .האימפריה המונגולית

  

        תקופת האריסות הפיאודליתתקופת האריסות הפיאודליתתקופת האריסות הפיאודליתתקופת האריסות הפיאודליתגרוזיה בגרוזיה בגרוזיה בגרוזיה ב

למעשה .  התקיים בגרוזיה משטר פיאודלי– 19- עד אמצע המאה ה14- מהמאה ה– שנה 500משך ב

 –אבחזיה ועוד , מיגרליה, גוריה,  אימרטי,קאחטי,  קרטלי–הייתה זו פדרציה של מספר מחוזות עצמאיים 

 שנחשבו לקניינו של ,)איכרים(צמיתים ם עבדו יהים ומלכים בעלי קרקעות ותחת עמדו נסיכםשבראש

התבססה ,  ברוסיה לדוגמה. שונה בתקופות ובאזורים שונים היהאופייה של הצמיתות, עם זאת. הפיאודל

, כולל הפרדתם מאדמתו, הצמיתות על העיקרון שבעל האדמות שולט באיכרים ויכול לעשות בהם כרצונו

 הצמיתים היו –נראה שכך היה המצב גם בגרוזיה . עשתה עסקה כספית עבורם עם פיאודל אחרבמידה ונ

אך , לא היו עצמאיים לעזבו לטובת מקום מגורים או מקור פרנסה עצמאיוהם תחת חסותו של הפיאודל 

ו הם החזיקו את האחוזות ותמורת מגורים והגנה הם סיפק. הם נהנו מחופש יחסי בניהול אורחות חייהם

. מסחר ותיווך,  החל מעיבוד אדמותיו ועד למתן שירותי מלאכה–לפיאודל את מכלול השירותים להם נזקק 
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בעוד שבמערבה , במזרח גרוזיה עבדו היהודים בחקלאות. לעיתים אף יכלו לצבור רכוש אישי ולהורישו

העשירים אף .  צמיתיםחרף היותם, רוכלות ומסחר ואף יכלו להעסיק פועלים, עסקו מרביתם בענייני תיווך

והשאר ,  קראו וכתבו גרוזינית26%, חלק גדול מהיהודים שכח עברית וארמית. היו בעלי חברות בינלאומיות

 . 20-מצב זה נמשך עד למאה ה. היו אנאלפאבתים

  

עם סיפוחה של . מנים' הפרסים והעות– נחלקה גרוזיה בין שתי אימפריות אסלאמיות 16-החל מהמאה ה

 על אף .היתר להגר מרוסיה לגרוזיהרוסים ניתן ליהודים , 19- בתחילת המאה האימפריה הרוסית לגרוזיה

הרי שרבים מהיהודים שחיו תחת השלטון התורכי וראו עצמם מצאצאי , שהיתר זה אושר ובוטל לסירוגין

ושבי המקום ואימצו לעצמם התערבבו בת, לעיר אחאלציחה לדוגמה, נדדו לדרום גרוזיה, גרוש ספרד

בעוד שהמקומיים כינו עצמם " אשכנזים"המהגרים החדשים זכו בפי המקומיים לכינוי . שמות גרוזיניים

זרים זה לזה ) המקומיים" (הספרדים"ו) המהגרים" (אשכנזים"עד סוף אותה מאה היו ה". ספרדים"

האשכנזים ראו בספרדים אנשים , יםהספרדים ראו באשכנזים כופר. וכמעט ולא התקיימו ביניהם קשרים

, כדוגמת הרב אפרים קוקיאשוילי, היו שטענו כי מוצאם אכן מספרד" ספרדים"בין ה. נחשלים וזלזלו בהם

משפחתו אכן מוצא אך אין לדעת אם , 19-שעלה לארץ מאחאלציחה בשנות השבעים של המאה ה

  . מספרד

 

בעבר וכיום,יהודיים בגרוזיהישובים

 ישובים של שורשי משפחתי
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        נה נה נה נה וווו'''' עוברת מלאילאשי לבאנדזה ולסוג עוברת מלאילאשי לבאנדזה ולסוג עוברת מלאילאשי לבאנדזה ולסוג עוברת מלאילאשי לבאנדזה ולסוגיייימשפחתמשפחתמשפחתמשפחת

 כפר –) Laylashi(חיו בכפר לאילאשי  -יאשוילי ' ישראלאשוילי ואג–ככל הידוע לי שתי משפחות הוריי 

היו כנראה צמיתים של הם וכמרבית היהודים במקום , במורדות הדרומיים של הרי קווקז שבמחוז אימרטי

ואמי הועברו במשפחתנו רווח הסיפור שמשפחות אבי . אחוזה משושלת פאגאבא-בעל, נסיך מקומי

בספרות הכתובה מצוין .  נסיך ומלך–כספית בין שני פיאודלים " עסקה"מלאילאשי לאזור השפלה תמורת 

 נרקמה עסקה בין הנסיך של לאילאשי לבין המלך האימרטי סולומון 18- של המאה ה70-אכן שבשנות ה

י אחוזות כפריות בכסף כמה משפחות מלאילאשי והועברו דרומה לשת" נפדו"אשר במסגרתה , השני

הועברו הייתה בין אלה שישראלאשוילי משפחת . ונה ובאנדזה' סוג–מ " ק40-המרוחקות זו מזו בכ

שני . באנדזה    הועברו לכפרנמנתה עם אלה ש, )משפחת אמי(יאשוילי 'משפחת אגשבעוד , ונה'לסוג

כים שיוכלו לאשש את לצערי אין בידי מסמ. בירתו של מחוז אימרטי, הכפרים שוכנים מערבית לקוטאיסי

ונה 'נולד בלאילאשי וירד לסוג, רבא של סבי יעקב-הסבא, יליכל שידוע לי הוא ששמואל ישראלאשוו, הדבר

  . 1798ונה בשנת 'דוד ידוע לי כי נולד בסוג    לגבי בנו. ושם נקבר, )75בגיל (בה חי עד יום מותו 

        

        כניסתה של רוסיה וביטול העבדות כניסתה של רוסיה וביטול העבדות כניסתה של רוסיה וביטול העבדות כניסתה של רוסיה וביטול העבדות 

שתחילתן בחוזה שנחתם , וזיה תמורות פוליטיות ומדיניות מרחיקות לכתבאותה תקופה התחוללו בגר

על פי החוזה המלך . לבין הצארית של רוסיה קתרינה הגדולה,  בין מלך גרוזיה אירקלה השני1783בשנת 

ובתמורה להגנתו , במידה ופרס המוסלמית תפלוש לשטחו, אמור היה לקבל סיוע צבאי מרוסיה הצארית

אך קתרינה לא , הפרסים אכן פלשו לגרוזיה. צו תחת חסותה של האימפריה הרוסיתהוא העמיד את אר

למלך גרוזיה האחרון לא . 1795עמדה בהתחייבויותיה והפרסים החריבו את עיר הבירה טביליסי בשנת 

 סופחה גרוזיה לאימפריה הרוסית על ידי הצאר אלכסנדר 1801ובשנת , נותרה ברירה אלא לוותר על כסאו

. פיאודלית של העת החדשה-בכך תמו אלף שנות מלוכה ונפתח עידן חדש של חברה פוסט. הראשון

  .מיגרליה ואבחזיה, גוריה, בוטלו עצמאותן של אימרטי,  שנה60ובתוך , בהדרגה
  

אלא מדינה תחת , לא עוד מחוזות עצמאיים. במדינתם מציאות הולכת ומשתנהחוו שתי משפחות הוריי 

 )רובם יהודים (דבר שהקל על הרוכלים, ר הדרגתי במצב ביטחון התושביםבתחילה חל שיפו. כיבוש

 ביטל הצאר הרוסי אלכסנדר 1861בשנת , והנה.  לא השתנהצמיתיםאך מצב ה, שהסתובבו בדרכים

ובכך ביצע את המהפך החברתי החשוב , מלכותי לשחרור הצמיתיםבתוקף צו , השני את העבדות ברוסיה

כפי שארע , המהפכה לא נבעה מהתקוממות עממית. 19-ביותר בהיסטוריה הרוסית של המאה ה
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לתוקף באיחור של החוק בגרוזיה נכנס . אלא צמחה מתוך השלטון עצמו, במשטרים הפיאודליים באירופה

משנכנס החוק לתוקפו .  מהתחייבויותיהםצמיתים לשחרר את ה הנסיכים לא מיהרושכן, שנה או שתיים

התפתחויות אלו הביאו .  למחייתםללא שטחי קרקע מספיקיםנותרו איכרים רבים חסרי אמצעים ו

שינוי דרמטי זה הטיב מאד עם . ערים לכפרים משמעותיים וקהילות שלמות עקרו מהדמוגרפיםלשינויים 

בקרב . כמו גם משפחתי, אלא במסחר ובעסקי תווך, המיעוט היהודי שברובו לא עסק בעבודת אדמה

שביטול העבדות היווה עבורם ביטול הגבלות התנועה , מעמד ביניים של מתווכים וסוחרים צמחהיהודים 

עם . מספר היהודים בטביליסי ובקוטאיסי הלך וגדל. בותיו חופש מסחר בין חלקי הארץ ומחוצה להובעק

  .  נמנו כמה מסוחריה הגדולים של הארץקוטאיסייהודי 

 

        שפחת אבישפחת אבישפחת אבישפחת אבי מ מ מ מ––––משפחת ישראלאשוילי משפחת ישראלאשוילי משפחת ישראלאשוילי משפחת ישראלאשוילי 

עסקי . השתלבה מיד במפנה שפקד את המדינה, מעש-משפחת סוחרים ואנשי, משפחת ישראלאשוילי

ההצלחה האירה להם פנים הודות לקשרי . המשפחה התמקדו ביבוא של סחורות טקסטיל מחוץ לארץ

עם צרפת שהייתה ידועה , מסחר שרקמו עם אנגליה המעתירה לאחר מאה שנות מהפכה תעשייתית

שהצטיינה בשטיחיה , ועם תורכיה השכנה,  המשי והטקסטילים האיכותיים של אותם ימיםבבדי

  . סבו של אבי    ,ישראלאשוילי את היוזמה לכך לקח על עצמו אברהם". האוריינטליים"
 

ספר "מוזכר ב, )1778-1783(ונכדו של שמואל ) 1798יליד (בנם של רחל ודוד , )1818-1893(    אברהם

(= טשארני מתאר את מסעו המתיש מבאנזא . 1884, ד"משנת תרמ,  יהודה טשארנישל יוסף" המסעות

ואת קבלת הפנים הנרגשת לה זכה מיהודי המקום ובראשם , שנמשך כחמש שעות, ונה'לסוג) באנדזה

 :תיאורו שופך אור על תרבות היהודים ואורחותיהם באותה התקופה ולהלן הדברים. אברהם ישראלאשוילי

  

        

 

  

  

  

  

  

  

 בבוקר יצאתי 11בשעה . ים בשביל מלווים אותיהכינו סוס בשבילי ושני סוס. ז כסליו"י' יום א"

דרך , ואני עשיתי דרכי הלאה, וליוו אותי כמהלך אחד שעה וחצי, מן באנזא בלווית הרבה אנשים

כי אם כמסילה קטנה , הדרך שהלכתי בה לא הייתה דרך של מלך. משעולים של גנים ופרדסים

נשברתי  . נקצר נסיעתנו על שטח רבשאנחנו, בשביל שבדרך הקטנה אמרו לי המלווים אותי... 

האילנות מעוטרים , אף כי בין גנים ופרדסים, כי הלכנו בדרך לא סלולה, מאד מן הנסיעה ההיא

). ונה'סוג(=בכיליון עיניים צפיתי לשעה כאשר אבוא אל הכפר סודזשונא ... ומבורכת בגפנים 

של הקהל ) הכרוז, המודיע (=טנוהוא הדעפוטא, פגשתי רוכב אחד עומד... ניגשתי קרוב לכפר 

עד אשר הגעתי אל , מיד חזר במרוצה גדולה אל הכפר והודיע, חכה עלי כאשר נתן לי שלום

אברהם הגביר ' והנה יצאו לקראתי הרבה מן חשובי הכפר ובראשם שני אחים ר, הכפר

ואחיו , מצרפת וענגלנד וטורקי, המפורסם בזו המדינה שחזר זה יום אחד קודם בואי הנה

חדר , ז כסליו לפנות ערב"באותו היום י, והנה בשמחה רבה הביאוני אל הבית שלהם .יצחק

  .הכל על צד היותר טוב, גדול חציו מרוהט באופן אייראפא וחציו באופן גרוזיא
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הצטרף לבנו ולנכדיו שנה לפני מותו . 19-נולד ונפטר בתוך המאה, סבו של אבי    ,אברהם ישראלאשוילי

: אברהם העמיד דורות של צאצאים. נקבר בהר הזיתיםעם מותו . ארצהעמם עלה ו) בהם אבי שאך נישא(

 175-ו,  ונכדות נכדים22; מרים וחנה, רבקה,  תמרה–ארבע בנות ; ויצחק, יעקב,  דניאל–שלושה בנים 

לימים , כשגדל הצטרף לאביו בניהול עסקיו. 1850ונה בשנת 'נולד בסוג, )סבי(    יעקבבנו . נינים ובני נינים

 דבר נדיר באותם –בדרך כלשהי הוא זכה לרישיון מיוחד לנסוע למוסקבה . הפך לשותפו ולבסוף ליורשו

בנוסף הוא המשיך .  הייתה מחוצה לוומוסקבה, "תחום המושב"שכן היהודים לא הורשו לצאת מ, ימים

, כנראה מתוך תקווה לעלות ולהתיישב בירושלים, ואף ביקר בארץ ישראל, תורכיהלאנגליה ולבנסיעות 

, יאשוילי מבנדזה' ממשפחת אגמלכה     הוא נשא לאישה את1873בשנת . תקווה שהפכה למציאות

  . לימים אבי, משה – נולד להם בנם בכורם 1875ובשנת 
  

המידות של -בית. כפר הולדתו של אבי, ונה' לסוג2005ש אחר שורשים הגעתי באוקטובר בחיפו

כל שהצלחתי לאתר היה המגרש . נהרס עשר שנים קודם לכן,  שנה200שעמד על תילו במשך , משפחתי

 

אבל אני , אפילו לא התעכבתי באותו הדרך כי אם ארבע שעות וחצי, הרבה נשברתי מן הדרך

  . ....ישות הגוף וכל אברי נשבריםמרגיש בקרבי הרבה חל
  

 ואופן אכלציך, עם נשותיהם לשמח חתן והכלה) בחתונות ישראל(פה ראיתי גויים הלכו במחול 

אינם לובשים בגדים חשובים כי אם פשוטים לגמרי )  הגברים–הכוונה (האנשים , )אחאלציחה(

, שונים ויקריםאבל נשותיהם הרבה מתקשטות בכל מיני יופי בבגדי משי , כמו בעסקי

... והרבה יפות תואר ומראה ראיתי ביניהן , כמו נשים של אנשי גיאורגיסטן, ותכשיטים יקרים

להביט דרך החלון אל ) המרפסת(=באותו הלילה ראיתי נשים ובתולות נתקבצו על הבאלקאן 

הנשים שלהם כמו פראי מדבר יפחדו . ועמדו שם עד מאוחר מאד, אבל פנימה לא באו, הבית

, בתולה אחת בת שמונה עשרה שנה והרבה תאר ויפת מראה)... הגברים(ורחים מן האנשים וב

, מתחילה יש להם בושה לבוא אל חדר האורח אבל אחר כך מתחילות לבוא אל הבית פנימה

מקדשין , כיצד מחזיקים הם את בנותיהם עד שיבואו בשנים בזו המדינה, אבל לפלא מאד

הבתולה , בת עשר או שנים עשר שנים וגם כן פחות מזה, נותאותם לבעל בזמן שהן עדיין קט

הראה על ידי מליץ את שמחת לבבה שכיבדתי את , כמו שאינה יודעת לדבר עמדי, הזאת

 ... ביתם בבואי אליהם 
  

שלחתי בשביל , רוח מן כואב מחלתי-והרגשתי מעט נחת, אחרי אשר עברו ימים אחדים

-שיטיב עם אחינו, ואני השתדלתי לדבר על לבו, אהעולם ב-גם הנשיא של אומות, הסוסים

, אבל הבטיחני בכל לבו, ישראל והרבה דרשתי ואינני יודע אם הפעילו הדברים שלי עליו-בני

אברהם דוד '  ר–נט של הקהל אישבתי בלוית הדעפוט. הסוסים היו מזומנים. שיקיים דבר לטוב

וגם הנשיא של הגויים ישב על סוסו  – חכם שלום – ובלווית חכם אחד מהם –איסראלאשוילי 

  ..".מפני דרכי שלום, ללוותני מעט בדרך
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ומאז שהוחרם על ידי , המקומיים סיפרו לי שהיה זה בניין בן שלוש קומות וחדריו רבים. שעליו עמד

, ונה'שמתי פעמיי לבית הכנסת הגדול של סוג. גימנסיה המקומיתל כמבנהשימש , ות הסובייטיםהשלטונ

בשיחתי . ולהפתעתי הוא נשמר יפה על ידי השכנים הנוצרים, מרחק עשרות מטרים בודדים ממגרש הבית

 במרחק מטרים ספורים משם איתרתי את בית...". שהיהודים עוד יחזרו "הביעו את תקוותם עמם הם 

מצבות מעלות חזזית עד כי לא ניתן היה  - אשר מצב תחזוקתו היה גרוע ביותר, הקברות היהודי העתיק

  .וחזירים מתרוצצים בין הקברים, לזהות את הכתוב עליהן בעברית

  

        
        

        

     משפחת אמי משפחת אמי משפחת אמי משפחת אמי––––יאשוילי יאשוילי יאשוילי יאשוילי ''''משפחת אגמשפחת אגמשפחת אגמשפחת אג

יומנויותיהן הרוחניות היו שונות בתכלית במהן אך , בכפרים סמוכים יחסיתכאמור שתי משפחות הוריי חיו 

הרי שמשפחת , ומסחר" חומר"בעוד שמשפחת ישראלאשוילי הצטיינה בעיקר בענייני . והמעשיות

ובמשך מאתיים שנות נוכחות בבנדזה העמידה שורה של " רוח"ילי לדורותיה הצטיינה גם בענייני יאשו'גא

מישאל ופנחס שנפטרו " כמיםח"הנודעים בהם היו ה. מנהיגים רוחניים ואנשי ספר חילוניים, רבנים

אחד מאנשי הרוח הידועים כיום . דניאל ויצחק עלו לארץ ישראל ונקברו בה, בעוד שהחכמים יעקב, בגרוזיה

שפרסם בין היתר את , בעל קתדרה לעברית באוניברסיטת טביליסי, יאשוילי'מאל אג'במשפחה הוא ג

בשעת ביקורי בטביליסי זכיתי להיות נוכח בפסטיבל ראוי לציין כי . שירתו של יהודה הלוי בתרגום לגרוזינית

 ונה'בית הקברות היהודי בסוג

  בית כנסת בבנדזה בית בבנדזה

  ונה'בית חמולה בסוג
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נוכחותה של משפחת ". משורר הלאומי"והריעו לו כ, שערכו לכבודו השלטונות לרגל יום הולדתו השישים

כשהם עוברים בשלום את הדיכוי , 20-יאשוילי בבאנדזה נמשכה עד לשנות השבעים של המאה ה'אג

        .זרו בכל רחבי הארץכמעט כולם עלו לישראל והתפ. הסטליניסטי
  

הטוענת כי אחד מאבות אבותיה של , ילייאשו'גא  רווחת אגדה על מקור שם משפחתיבקרב משפחת

אין ! ולעלות לרגל לירושלים, המשפחה החליט לעשות מעשה בלתי שגרתי ומסוכן ביותר באותם ימים

ולי היה בו הרצון וא,  האם הייתה בו מן הדבקות הדתית העמוקה–לדעת מה הניע אותו למעשה זה 

או שמא הייתה לו כוונה להכשיר את הקרקע לעלייה של , להרשים את משפחתו ואת שכניו הנוצרים

העלייה " האמינו שנסיעתו של היהודי נבעה מתשוקה דתית לקיים את מצוות נוצריםהשכנים ה. ממש

ו הנוצרים כמנהג משחזר לבאנדזה נהגו ב. של המוסלמים' בדומה למצוות החאג, "לרגל לעיר הקודש

השתבש בגרוזינית " 'חאג"המסורת מספרת שהתואר ". 'חאג"המוסלמים והעניקו לו את תואר הכבוד 

גם אלה מיהודי פרס שעלו לרגל לארץ הקודש נקראו (". יאשוילי'אג "–ומכאן שמה של המשפחה " 'אג"ל

ובתוכו , "ונת היהודיםשכ" שנקרא משלהםברובע חיו היהודים מאחר ו). 'בפי שכניהם המוסלמים חאג

יאשוילי 'נטבע שם המובלעת השכונתית של צאצאי משפחת אג, מובלעות של חמולות משפחתיות

ועל אף , בביקורי בבאנדזה ראיתי את השכונה העומדת כיום במרכז העיירה". יאשוילי'שכונת אג"ל

כמו ,  המקורי נשמרהרי ששמה היהודי, שהתרוקנה מתושביה היהודים ונתפסה על ידי השכנים הנוצרים

  . יאשוילי וספיאשוילי'אג: גם בתי הכנסת של שתי המשפחות

        

        עלייה לציוןעלייה לציוןעלייה לציוןעלייה לציוןניצני הניצני הניצני הניצני ה

אשר הטביעו את חותמם על יהודי רוסיה , 1881שני אירועים משמעותיים ביותר התרחשו ברוסיה בשנת 

מערב -י דרוםרצח הצאר הרוסי אלכסנדר השני והפוגרומים ביהוד: בפרט ועל יהודי מזרח אירופה בכלל

שהזכרתי כבר קודם כמי שהנהיג , הצאר אלכסנדר השני. האימפריה הצארית הרוסית שבאו בעקבותיו

, עורר את חמתן של משפחות האצולה מחד, את הרפורמות לביטול העבדות ושחרור האיכרים הצמיתים

, הצאר. שנותר ללא קרקע וללא אמצעי קיום, ואת תסיסת מעמד האיכרים מאידך, שאיבדו מכוחן

ולאחר , עורר גם התנגדות עזה בקרב חוגי האינטליגנציה, שנחשב למתון מדי בעיני הליברלים והרדיקאלים

" נרודניה ווליה" על ידי מהפכנים מתנועת 1881נרצח בשנת , ניסיונות התנקשות אחדים שנכשלו

שרצחו אלה העיתונות האנטישמית בקייב ובאודסה רמזה שהיהודים הם "). רצון העם" -ובתרגום חופשי (

משחרר " הצאר הגואל"עמלנים הטיפו לממשלה להכות ביהודים על רצח ווכרוזים ות, את הצאר

 פוגרומים שפגעו ביותר ממאתיים קהילות –" סופות בנגבה"ועים אלה התחוללו בעקבות איר. הצמיתים

לא הייתה חד , כמובן, שובההת! ?לאן: הפרעות הציבו בפני יהודי רוסיה את השאלה הגורלית. יהודיות

. ל.י- ולילינבלום. ל.מתחת השפעתם של , רבים מהיהודים היגרו לארצות הברית ומיעוטם. משמעית

אם כי המצב , ארץ ישראלוהחליטו לעלות ל" חובבי ציון"הנודע בשם התארגנו תחת הארגון , פינסקר

  . חס ליעדי הגירה אחריםהכלכלי בארץ היה קשה בי
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אך בעקבות , אשר האמין כי יש לייסד מושבות יהודים על אדמת רוסיה, לילינבלום היה יהודי מתבולל

 –והפיץ את הרעיון הלאומי החדש " חובבי ציון"הצטרף לתנועת , הוא התפכח מדעותיו" סופות בנגב"ה

שהטיף בצעירותו , בן למשפחה יהודית מתבוללת, כמוהו גם פינסקר. ארץ ישראליישוב יהודים ב

והוא , אך בעקבות הפוגרומים חלה תפנית בדעותיו, רבות היהודים לתרבות הרוסית ולמיזוג בתוכהלהתק

ארץ רצוי בתחומה של , האמין כי הפתרון לבעיה היהודית הוא רק על ידי הקמת מולדת לעם היהודי

ובה , )שחרור עצמי" (אוטואמנציפציה" את משנתו בחוברת 1882תחת עילום שם פרסם בשנת . ישראל

עד כי , וכי שורשי האנטישמיות נעוצים באירופה כה עמוק" יודופוביה"טען שאומות העולם נגועות במחלת 

כל זמן שלא תהיה ליהודים ארץ , לטענתו. לעולם לא יהיה ליהודים סיכוי להשתלב ולהתמזג בין העמים

  .בכל מקום ובכל עת, ייחסו אליהם באיבההעמים ית, מולדת משלהם
  

עלו לארץ , מזרח אירופה הרדיפות ברוסיה ובפנידתיות שקיוו להימלט מ-משפחות יהודיות מסורתיות, כך

חלק ניכר . 1891-1890- וב1881-1882-ב - "העלייה הראשונה" בשני גלי הגירה אשר זכו לכינוי ישראל

 1882ודים בארץ ישראל עמד בשנת מספר היה. מהן פנה לחקלאות והיתר עסקו במסחר זעיר ובמלאכה

אמנם מבחינה אידיאולוגית הוא לא . נחשף קרוב לוודאי להתפתחויות אלה, יעקב, סבי.  נפש25,000על 

אך כאדם דתי הוא ראה , ולא ייעד עצמו להיות עובד אדמה או בעל מלאכה" חובבי ציון"השתייך לתנועת 

חיי תורה ומצוות שניתן לקיימן , היינו,  יהודיים מלאיםעצמו מחויב לעלות לארץ ישראל כדי לחיות בה חיים

 .מניעים דתייםרובם עלו מבודדים היו אז העולים מגרוזיה ו. רק בארץ

  

        מגרוזיה לירושלים עיר הקודשמגרוזיה לירושלים עיר הקודשמגרוזיה לירושלים עיר הקודשמגרוזיה לירושלים עיר הקודש

זנה עינינו בשובך לציון יותח"הכיסופים לציון היו שזורים מאז ומעולם בהווייתה של יהדות גרוזיה והפסוקים 

היו , "'ששם עלו שבטים שבטי יה וגו... ירושלים הבנויה ... שמחתי באומרים לי בית יהוה נלך "..., "ברחמים

בין אם , ארץ ישראל החלו ראשוני היהודים מגרוזיה לעלות ל1863בשנת . שגורים בפיהם ובליבם

אך זהותו , אמנם זהותם של העולים הראשונים אינה ידועה. להתיישבות קבע ובין אם להיטמן בעפרה

אפרים . ידועה ומתועדת היטב, אחד מראשוני עלייה זו, הסופר אפרים קוקיאשוילי-ופועלו של הרב

והתיישב בירושלים עם משפחתו והונו ,  בקירוב1869ישראל מאחאלציחה בשנת ארץ עלה ל יאשויליקוק

והיה היחיד והמיוחד , הוא רכש חצר גדולה ברחוב היהודים בעיר העתיקה וייסד בה ישיבה ובית כנסת. הרב

ים של קרקע מאות דונמ" גאל"בנו דוד הלך בדרכו של אביו ו! 1870 שהיה ברשותו קו טלפון כבר בשנת

לאורך רחוב יפו בירושלים ואף השפיע על עמיתו ממשפחת ואלירו הספרדית לעשות כמותו ולרכוש 

שלימים נשא את אחותי הבכירה רבקה , פנחס קוקיא, בנו של דוד. קרקעות בצמוד לנחלות שבבעלותו

    .וכך הפך מרכז ירושלים להיות עברי, המשיך בדרכי אבותיו, לאישה
 

היה שומר מצוות מחמיר שהאמין בכל ליבו בתחיית המתים ועלייה לארץ , סביסבו של , יישראלאשויל    דוד

.  לשוב לציון ולבלות את שארית חייו בירושלים–בערוב ימיו הביע את משאלתו בפני משפחתו . הקודש

, דוד יכול היה להגשים את חלומו, 19-מאחר ודרכי הנסיעה מגרוזיה ליפו נעשו נגישות בשלהי המאה ה

. ונה'יעקב הצעיר דאג לכל סידוריו של הסב בארץ וחזר לביתו בסוג). סבי(יעקב , כשהוא מלווה על ידי נכדו
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הנמצא בשכנות , ונטמן בבית הקברות הספרדי שעל הר הזיתים, 74כשהוא בן ,  נפטר דוד1872בשנת 

רחל עלתה עמו עד כמה שידוע לי גם אשתו . לבית הקברות הגרוזיני שהוקם עשרים שנה מאוחר יותר

הסולטן אמנם נתן . באותם ימים שלטו התורכים בארץ    .ארצה ועם מותה נטמנה אף היא בהר הזיתים

. אך התורכים לא ראו בעין יפה את בואם של העולים ממזרח אירופה, היתר להתיישבות יהודים באזורנו

, ושנית, מנית'ותהע מפני החשש שהתיישבות יהודית תיצור בעיה לאומית חדשה באימפריה, ראשית

שבאויבות   הגדולה–שישרת את האינטרסים של רוסיה , רוסי" גיס חמישי"מפני החשש לקיומו של 

שמצוקתם הכלכלית הלכה והחריפה , יהודי רוסיה.  שערי הארץ בפני היהודיםנסגרומסיבות אלו . תורכיה

את הגזרות בתחבולות הערימו על השלטונות ועקפו , בשל דחיקתם האיטית מענפי המסחר והתעשייה

בעזרת  כמובן ,כבר לא עזבוומרגע שהגיעו אליה , כגון בקשה לאישור שהייה זמני בארץ ישראל, שונות

לפעול באופן " חובבי ציון"תנועת להתירה ממשלת רוסיה  1890כאשר בשנת . מתן שוחד בלתי מבוטל

   .גבר גל העלייה לארץ ישראל, רשמי
  

 עם לארץ אבותיוהחליט להגשים את מאוויי חייו ולעלות , עמיו ועתיר הוןבעל ב, יליסבי יעקב ישראלאשו

 משה –אשתו מלכה וארבעת ילדיהם , הוא עצמו, הוריו אברהם ושמחה    :משפחתו על שלושת דורותיה

לפרנסתו החליט להמשיך במסורת המשפחתית ולסחור בטקסטילים שייבא . שרה וציפורייה-חיי, ואברהם

           . 1892והשנה היא , הם עוד בגרוזיהממקורות שהיה בקיא ב

        

        הורייהורייהורייהוריי

ועל פי מנהג  17לקראת עלייתה של משפחתו ארצה היה כבן . 1875ונה בשנת 'נולד בסוג, משה, אבי

הפור נפל ". משפחה טובה"ישיא את בנו לכלה מעמד על כך כי בטרם עלייתם סבי ". הגיע לפרקו"העדה 

, משפחה מיוחסת מאוד, יאשוילי מהכפר באנדזה'נעמי אג-בתם של יוסף וציפורה, 12- בת המריםעל 

שהיו מעורבות זו בזו , גרוזיה השידוך נרקם במשא ומתן בין המשפחותיהודי כמנהג . משפחה אצילית

הקטינה מרים -הכלה. יאשוילי'ילי היה נשוי למלכה אג סבי יעקב ישראלאשו–ואין קודמים בקשרי ניש

זוכרת את סיפוריה , אחותי, חנה. פיהאת מבלי ששאלו , סל הלימודיםישר מספנלקחה לחופה ולקידושין ה

  :של אמי על אותו מאורע וכך היא מספרת
  

   

בואי , בואי"יום אחד קראו לה . אמא סיפרה לי שכילדה היא אהבה לשחק ולטפס על עצים"

". את הולכת להתחתן איתו: " הצביעו על בחור ואמרו לה,ממש הורידו אותה מהעץ, "תרדי

אמרו לי אתם מתחתנים . ראיתי בחור יפה עם עיניים כחולות והתלהבתי: "אמא סיפרה לי

ההורים שלה אמרו לה שהיא נוסעת לבדה ושהם  .וזה כל כך שימח אותה". ונוסעים לירושלים

תונה ושמחה שהיא נוסעת הבנתי ממנה שהיא מאוד התלהבה מהח .יבואו מאוחר יותר

היו . כי ככה זה היה נהוג,  מוזר שאמרו לה שהיא מתחתנתנראה לא 12לילדה בת  .לירושלים

הייתה לנו  .תפוסה/והעיקר שהבת תהיה נשואה, מקרים ששידכו בין משפחות כבר בלידה

הוא , כל הכבוד לבעלי" והיא הייתה אומרת 9 שהתחתנה בגיל – תמריה –קרובת משפחה 

  ".ה לי שלוש שנים ועד אז חיינו כמו אח ואחותחיכ
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כלה נאלצה להיפרד ממשפחתה הקרובה -והילדה, החתונה של הוריי התקיימה כמצופה ברוב עם והדר

כנותיה החפוזות בה. כדי להצטרף למשפחת בעלה המכינה עצמה לעלייה לארץ ישראל, וממעט חברותיה

את ספר המשלים , האישית את ספרי הלימוד שלה מבית הספר היסודי" כבודה"לא שכחה אמי לכלול ב

גירסא , בילדותי היא אהבה להקריא לי לפני השינה מהמשלים והאגדות. והאגדות ואת ספר החשבון

 בימים אלה איתר .נייהמהדהדים עדיין באוז, וליוותה אותם בשירי ערש, דינקותא שלה בשפה הגרוזינית

אין בפי מילים לתאר את ההתרגשות . ביוטיוב בשפת המקור הגרוזינית" סּוליקו"חתני ניצן את השיר 

  . שהחזירוני ברגע לזיכרונות ילדות מבית אמא, שאחזה בי נוכח הצלילים הללו

  

חובות , "לוחוס"ונה 'חנויות המשפחה בקוטאיסי ובסוג: לאחר החתונה נכנסו הכנות הנסיעה לתאוצה

יש ". חבורה" יצאה לדרכה ה1892בקיץ . ואמצעי תחבורה שונים אורגנו, והתחייבויות קודמות הוסדרו

ברכבת נסעו מקוטאיסי . העמיסו את מטלטליהם על עגלות והגיעו לקוטאיסי בדרך לא סלולהלהניח ש

כשהם מפליגים , אונייהמשם עלו הנוסעים על .  עיר סמוכה לגבול תורכיה הגובלת בים השחור–לבאטומי 

שהיווה באותם ימים את , הים האגאי ועד לנמל יפו, מיצר הדרדנלים, )איסטנבול(דרך קונסטנטינופול 

 .שער הכניסה לארץ ישראל

  

    ארץ הקודשארץ הקודשארץ הקודשארץ הקודש

שם חיכו להם פקידי הגירה תורכיים שהיו , העולים הורדו מן הספינות והגיעו אל החוף בסירות קטנות

הגורל שיחק למשפחתי ושבועות ספורים לפני הגיעם .  והעולים ההולך וגואהמורגלים לזרם הצליינים

מסילת הברזל קיצרה . אליה היו מועדות פניהם, ארצה החל לפעול קו הרכבת הראשון בין יפו לירושלים

בדרכם מתחנת הרכבת .  שעות בעגלה רתומה לסוסים18- שעות בהשוואה ל4-5-את הדרך ל

המשטרה : לא נעימה" קבלת פנים"חיכתה להם , מרחק קילומטר אחד, הירושלמית החדשה לשער יפו

היישר לכלא , העייפה ממסע הדרך ומן המטלטלין הרבים, הנכבדה" החמולה"התורכית הובילה את כל 

שהכסף יענה את " הלכות התורכים ומנהגם ששמעה כנראה עלהמשפחה . התורכי בקישלה שבשער יפו

לא רחוק , ברובע היהודי בעיר העתיקה אה והורשתה להתמקם נ"בקשיש"עבור שוחררה ..." הכל 

  . מהכותל המערבי
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        ישוב ישן וחדשישוב ישן וחדשישוב ישן וחדשישוב ישן וחדש

מתוך , )כמחציתו בירושלים( נפש 55,000- היישוב היהודי בארץ כבר מנה כ19-לקראת סוף המאה ה

בארץ עוד  דתיים אדוקים שחיו –" הישוב הישן"היו בהם אנשי . אוכלוסיה כללית של כחצי מליון תושבים

 –בעוד שהאחרים , חברון וטבריה, צפת,  ירושלים–טרם העלייה הראשונה והתרכזו בארבע ערי הקודש 

 ישובים 20-שהתיישבו בערים וב, אנשי העלייה הראשונה,  היו ברובם חלוצים–" הישוב החדש"אנשי 

  . השומרון והגליל, חקלאיים שקמו באזור שפלת יהודה
 

 תרומתם של יהודי –" כספי החלוקה"ב נתמך ממנו %85- בלימוד תורה ועסק ברובו" היישוב הישן"

 ראו ביושבי הארץ שליחים המקיימים את מצוות יישוב ארץ יהודי התפוצות. למיניהם" כוללים"הגולה ל

הכספים היו מיועדים לתלמידי חכמים עניים . לתמוך בהם ולדאוג לצרכיהםשראו חובה הישראל ומכאן 

, של קהילות שלמותאך למעשה היוו את מטה לחמן , תורה וללימוד תפילה לשהקדישו את חייהם

בעבודה יצרנית והתנגדו " הישוב החדש" אנשי מנגד דגלו. שמלבד לימוד תורה לא עשו דבר לפרנסתן

שהורכב ברובו , מחד" הישוב הישן. "גם הקהילה בירושלים לא הייתה מעור אחד. "כספי החלוקה"ל

שעיקר " נזיםאשכ"ומיעוטו , ממשפחות מיוחסות ואמידות שעסקו במסחר ובמלאכה" ספרדים"מ

בני העלייה , שהיה מורכב ברובו ממשפחות אשכנזיות, "היישוב החדש"מאידך ו, לימוד תורה עיסוקם היה

מערכת היחסים בין היישוב הישן לחדש הייתה מעורערת . אשר דגלו בערכים לאומיים מודרניים, הראשונה

   . החיים והערכים של משנהוותכל אחד מהם פסל את אורח. מתחילתהכמעט 
  

הוא ראה . לא אידיאולוגית ולא ארגונית, האשכנזי" אנשי הישוב הישן"מעולם לא הרגיש שייך ליעקב סבי 

על פי המסורת המשפחתית פנה ". כספי החלוקה"גאה ובשום פנים לא היה זקוק ל" גביר"עצמו כ

 –העתיקה ויחד עם אבי איתרו שניהם חנות גדולה בשוק הטקסטיל ברחוב דוד שבעיר , למסחר טקסטיל

הייתה החנות למרכז  1929למאורעות מאז ועד . שברחוב מוריסטן" כנסיית יוחנן המטביל"מול שער 

שכן על פי מיטב המסורת העדתית , הוא מצטרף לעסקי אביוכי היה ברור לאבי . .העסקי של המשפחה

משיך את ממש כפי שסבי ה, מצופה מהבנים שישתלבו בעסק המשפחתי ויהפכו בבוא העת לחלק ממנו

הפך לשותף שגם אחיו הצעיר אברהם הצטרף לעסק ולימים , אבי הפך ליד ימינו של אביו. מורשת אבותיו

 שנה ונסגרה עם מותו של אחי 100פירמה זו התקיימה במשך ". יעקב ישראלאשוילי ובניו: ""פירמה"ב

 .1996ברוך בשנת 
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        החיים בעיר העתיקההחיים בעיר העתיקההחיים בעיר העתיקההחיים בעיר העתיקה

 קמו בירושלים שכונות 1860כבר מאז שנת שר העתיקה על אף מגרוזיה השתכנו בעי העולים הראשונים

-אל-מרבית העולים שכרו דירות באזור חמאם. חדשות מחוץ לחומות בסיועו של הנדבן משה מונטיפיורי

בין אם לקיים מצווה , משפחתי. שם גם הקימו בתי כנסת וישיבות לבני העדה, הגיא וחברון  רחובות–עין 

אך לא בין , שכרה גם היא דירה ברובע היהודי שבעיר העתיקה, יכות לבני העדהדתית ובין אם לחיות בסמ

בדירה הקטנה התגוררה המשפחה על ". אשכנזים פרושים" אלא בקרב – כך נקראו הגרוזינים –ים 'הגורג

;  וסבתי ומלכה42-סבי יעקב בן ה;  עם אשתו שמחה75- אברהם בן ה–הורי סבי : שלושת דורותיה

- חיי–שתי אחיותיו הצעירות של אבי , 12-ואמי מרים בת ה 17- אבי משה בן ה– וכלתם וארבעת ילדיהם

הייתה , הקטינה הנשואה, אמי. ואחיו התינוק אברהם בן השנה, 4- וציפורייה בת ה9-שרה בת ה

שעד לא מזמן שיחקה , כילדה. ונקלעה למציאות חדשה וזרה לחלוטין, מנותקת לחלוטין מבית הוריה

אמותיה והורשתה לצאת לרחוב הצפוף רק ' מצאה עצמה סגורה בד, ר וטיפסה על עציםלהנאתה בחצ

מצאה בין חפציה , שכאשר עזרה בילדותה לאמי בניקיון הבית לפסח, אחותי חנה מספרת. בלוויית בעלה

הייתי שמה אותה . זו רעלה, זה לא סמרטוט: "כששאלה לפשרו אמרה לה אמא. של אמא סמרטוט שחור

 ...". וצאת לרחוב בעיר העתיקהכשהייתי י
 

היא . הבנתי שהיא מאוד סבלה מכך שבאה לארץ לבדה, מהרושם שהותירו בי סיפוריה המעטים של אמי

, אם כי גם כעסה שמסרו אותה, הרגישה אומללה ובודדה ותמיד דיברה באהבה ובגעגועים על הוריה

עברה לבי נכמר כשאני חושב כיצד . למשפחה שלא הכירה מקודם ובגיל כל כך צעיר, כמעט מכרו אותה

 ,לתפקיד הרעייה והכלה הכנועה נקלעה כיצד. לחלוטיןלה מהוויה אחת לשנייה ולשלישית שהיו זרות 

הצטרכה לטפל בחותנת ובילדיה הצעירים , שהייתה בעצמה ילדה, אמא. משרתת את בעלה ומשפחתוה

הדבר אולי . כר לעבדותמנששל אדם  תחושה  כמעטשפחהכאל להתרגל למציאות שבה התייחסו אליה ו

 יכולה הייתה לפנות להוריה או לאחיהאז , מחוז ילדותה בגרוזיהנשארת בלא היה כל כך טראגי לו הייתה 

רגשי ומאוד סבלה " מדבר"חיה ב, אך בארץ ישראל היא הייתה מבודדת, "כותל מערבי"כמעין , בעת צרה

  "פירמה"נייר המכתבים של ה
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 כבר נשאה 13בגיל . שהלך והתעצם עם השנים" נוםגיהי"לא אחת היא תיארה בפנינו את חייה כ. מכך

". מי פי אל"וכינויו היה , שסבא העריץ בצורה בלתי רגילה, היה בחור אחד! ברחמה את עוברה הראשון

כל כך , שכנראה בא לגנוב כביסה מהחבל, "מי פי אל"מספרים שבאחד הערבים יצאה אמא החוצה ו

 . הייתה זו הפלה ראשונה שאחריה באו עוד כמה.ה מרוב בהלהפילה את עוברהשעד , הפתיע אותה
  

  

  

ונקבר בחלקה הספרדית שעל הר ) סבו של אבי(רבא אברהם -שנה לאחר הגיעם לירושלים נפטר הסבא

למורת רוחם של אבי ובן דודו , הספרדית היו סלקטיביים" החברה קדישא"דמי הקבורה שגבתה . הזיתים

הם . ועלות נמוכה יותר מזו שנדרשו לה" שוויוניות"שדרשו ) ליהסבא של רבקה מיכא, דוד מיכאלאשוילי(

- להקים חברא)1894 לפברואר 10-פרומקין מה. ד.בעריכת י, "חבצלת"ראה (תוך אלימות , הצליחו

בית עלמין זה פעיל עד . בית העלמין הספרדיבעל חלקת קרקע הגובלת , קדישא עצמאית לעולי גרוזיה

 קבורהאף היא , רבא שמחה-הסבתא, רבא נפטרה גם אשתו-ל הסבאשלוש שנים לאחר מותו ש. היום

  .בהר הזיתים
  

אבא נהג להזכיר .  שנה22 אבי היה אז בן ....בן ציון את בנה הראשון 17- ילדה אמי בת ה1898בשנת 

כאשר הוא אוחז בזרועותיו את בן ציון , בהתפעמות כיצד זכה לעמוד לצידו של תיאודור הרצל המיתולוגי

אותו אירוע ההיסטורי התרחש עם . שליוותה אותו במשך שנים,  חוויה עמוקה ובלתי נשכחת–! התינוק

הגרמני וילהלם ) הקיסר(אשר שמע על ביקורו המתוכנן של הקייזר , הרצל. ביקורו של הרצל בירושלים

הגיע במיוחד בראש משלחת , ברחוב מוריסטן" כנסיית הגואל"השני ופמלייתו בעיר העתיקה לרגל חנוכת 

  ישראלאשוילימלכה ויעקב, הורי אבי
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הקייזר אמנם דחה את . ישראלארץ כדי לבקש מהקיסר חסות להתיישבות יהודית ב, ציונית קטנה

 לקראת הביקור –אך ירושלים זכתה לעדנה , של הסולטןבטענה כי איננו רוצה להתערב בענייניו , הבקשה

 .שופרו התשתיות העירוניות וכבישים נסללו

        

    בשכונת נחלת שבעהבשכונת נחלת שבעהבשכונת נחלת שבעהבשכונת נחלת שבעה

המגורים בעיר העתיקה נעשו צפופים מיום ליום והמשפחה שהלכה והתרחבה חיפשה לעצמה חלופה 

בהן השכונה , חדשות שכונות 46 נבנו בירושלים 1891-1897תוך ששת השנים . מתאימה מחוץ לחומות

אך משפחתי לא מצאה לטעמה להשתכן בה . בסמוך לשער שכם, "אשל אברהם "–ית הראשונה 'הגּורג

סמטה המקשרת  (5-7נחלת שבעה ברחוב יעבץ  בבניין בשכונת" לשכירות זמנית"והצליחה לאתר דירה 

וריה ולהשתחרר ממועקת באותה שנה זכתה אמי לחבור לה. 1900והשנה היא , )בין הרחובות יפו ובן הלל

נעמי -ציפורה, הוריה. שהיו נחלתה למשך העשור הראשון לנישואיה, הבדידות והנתק מכור מחצבתה

ולבלות את שארית חייהם ,  החליטו לעלות ארצה כדי להיקבר אחר מותם בהר הזיתים,יאשוילי'ויוסף אג

  . עם אמא ומשפחתה
  

נשארו , רבקה ותמר,  שרה–ושלושת אחיותיה , יאלפנחס וגבר, יעקב,  ראובן–ארבעת אחיה של אמא 

איש מקרוביה לא הורשה עוד לצאת ולעלות מלחמת העולם הראשונה נסגרו שערי רוסיה וב .בגרוזיה

לא אך אמא , רק בשנות השבעים המאוחרות יכלו נכדיהם לעזוב את ארצם ולעלות לישראל. לארץ ישראל

הגיעו אם כן לירושלים ורכשו בית פינתי בן שני חדרים " ןבעלי ההו"הוריה  .לראות את אחיהעוד זכתה 

התגוררה , 11בבית מספר , שני בתים לידם. הספרדית" אהל משה" שבשכונת 15ברחוב הגלבוע 

   .זכה לימים להיות נשיאה החמישי של מדינת ישראל שנכדם יצחק, משפחת נבון
  

. לידות ומיתות שיחקו באמי בערבוביה

בנם השני של , טוב-ןסימ  נולד1900בשנת 

טוב היה בן שלוש כשהוא נפטר -סימן. הוריי

 ובאותה השנה נולד הבן השלישי, ממחלה

עם , שנתיים מאוחר יותר). 1903 (ניסים

חלתה , רחללידתה של הבת הראשונה 

 ונפטרה – אמה של אמי –נעמי -ציפורה

נעמי -ציפורה). 1905(תוך ייסורים קשים 

 העלמין נקברה בחלקה המשפחתית בבית

 – יוסף – סבי .ים בהר הזיתים'של הגורג

נשא לאחר מכן אישה שנייה וחי איתה עד 

הוא נקבר ליד קבר סבתי ). 1916(יום מותו 

אמא טיפלה במשך כל חייה . בהר הזיתים

  .ודאגה לכל צרכיה, באמה החורגת
- ציפורה– ציון והורי אימי אחי בן,  משה ומרים ישראלאשוילי–הוריי 

 1901יאשוילי 'נעמי ויוסף אג
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חוב עיניים לבית בן שתי קומות וכמה חדרים בר, "מזכרת משה" מקץ שנה עברה המשפחה לשכונת

נבנתה " מזכרת משה. " מטר מדירת הוריה של אמא200-חק כוהבית היה מר. 26-28' למשפט מס

ונחשבה ליוקרתית , "קרן משה מונטיפיורי"בחסדי , עשרים שנים קודם לכן כשכונה אשכנזית לא חסידית

,  במספר83,  בתי השכונה.גרו בה) יחיאל פינס ועוד, גרזובסקי, דוד ילין(כמה מגדולי הישוב דאז . ומפוארת

נטועה עצים , מטופחת כראוי ונקייה, היו ערוכים במבנה ריבועי רציף מסביב לחצר מרכזית רחבת מידות

 אגריפס –בעוד שצדם האחורי פנה לרחובות המקיפים אותם ,  פנימיתחזיתות הבתים פנו לחצר. ופרחים

 ויצרו מעין חומת הגנה –) ממזרח (שומרוןורחוב ) מדרום(התבור , )ממערב(רחוב מזכרת משה  ,)מצפון(

  .בלילות היטב עם שערי כניסה ויציאה שהיו ננעלים
 

שימשה כמגרש נאות למשחקים ולבידור וכן לעניינים ציבוריים , להולכי רגל בלבדפתוחה שהייתה , החצר

ורה תלמוד ת, בית כנסת, מקווה, מאפיה, שכונתיים כדוגמת בארות מים לתצרוכת תושבי השכונה

 ,"אהל משה"שכונת . בכך היוותה השכונה יחידה אורגאנית שלמה החיה את חייה רבי הפנים. וכדומה

במזכרת משה נולדו להוריי תשעה מילדיהם בטווח . נבנתה על פי אותה מתכונת, הסמוכה לה ממערב

, )1914(רוך ב, )1912 (לובה, )1910 (חיים, )1908 (בנימין, )1906 (רבקה: של שנתיים בין האחד לשני

ו שבקרית נולדה בביתנ,  בת הזקונים,עליזה). 1925 (אליהוו) 1922 (חנה, )1920 (אסתר, )1918(אנוכי 

 .על כך ידובר בהמשך, 1928 בשנת משה

    

    ציפורייה ואברהם ישראלאשוילי נישאיםציפורייה ואברהם ישראלאשוילי נישאיםציפורייה ואברהם ישראלאשוילי נישאיםציפורייה ואברהם ישראלאשוילי נישאים, , , , שרהשרהשרהשרה----חייחייחייחיי

. פה ולקידושיןסבי ראה כחובה קדושה להביא את כל צאצאיו לחו" מזכרת משה"לקראת המעבר לשכונת 

לא נראה היה באופק מועמד מתאים , ית בירושלים מנתה כמה מאות תושבים'על אף שהעדה הגורג

שם חיו אחיו , סבי החליט לשים פעמיו לארץ מוצאו גרוזיה. שרה וציפורייה שהגיעו לפרקן-לבנותיו חיי

נישואים בין בני דודים . ניוולשדך לבתו את אחד מאחיי, מרים וחנה, רבקה, תמרה: דניאל ויצחק ואחיותיו

באופן מסורתי מזווגי הזיווגים . שכן כך נשמרו נכסי המשפחה, ואף רצויים, היו נפוצים מאד בין יהודי גרוזיה

גיל  (22שרה שכבר הגיעה לגיל - נמצא שידוך ראוי לחיי1905בשנת , וכך. היו ההורים משני הצדדים

שקלא וטריא בין סבא לבין אחיו דניאל שנשאר בכצפוי השידוך התגלגל ). מבוגר במושגי דורו של סבא

שרה בנסיעתה לגרוזיה ולקח - סבא ליווה את חיי.בנו של דניאל, החתן המיועד היה מיכאל. ונה'לחיות בסוג

לא היה קל להחזיר את בתו , שעלה ארצה בכוונה להתערות בה, אני מניח שלסבא. חלק בברית הנישואים

  ). 1920(וגבריאל ) 1913(אניטה , )1908(אולגה : נולדו שלושה ילדיםשרה ולמיכאל -לחיי. לגולה
  

 השיא סבי יעקב למשה בתיאשוילי ונולדה להם בתם רוזה) 1888ילידת (את ציפורייה בתו השנייה 

השיא סבא כמה שנים מאוחר יותר לציפורה ) 1891יליד (בן הזקונים , את דודי אברהם). 1911(

. אחר זהבזה  נפטרו – יוסף ושמחה –שני ילדי דודי .  של אמי וסבתי מלכהקרובת משפחתן, יאשוילי'אג

כמנהג העדה הבנות הנישאות עברו . האריכו חיים) 1924(ויצחק ) 1919( יהודית – צעיריםשני ילדיהם ה

. לבית משפחת בעליהן בעוד שהבנים וכלותיהם היו נשארים בחיק המשפחה המורחבת בחדר משלהם

בחדר אחר באותה קומה גרו . בחדר פינתי גדול, אברהם וציפורה גרו בקומה השנייה. כך נהגו גם אצלנו
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ומרפסת הפונה לרחוב , בעוד שהוריי וילדיהם הסתפקו בשני חדרים צמודים עם פתח ביניהם, סבי וסבתי

" אהל משה"ו, האשכנזית" מזכרת"התפר בין שתי השכונות -רחוב המהווה את קו, מזכרת משה

  . הספרדית

  

        פרוץ מלחמת העולם הראשונה פרוץ מלחמת העולם הראשונה פרוץ מלחמת העולם הראשונה פרוץ מלחמת העולם הראשונה 

, בנם התשיעי של הוריי, ברוך.  ושוב חברו להם יחדיו רגעי השמחה והיגון במשפחתי1914השנה היא 

באותה השנה בדיוק . כתוצאה מבעיית לב כלשהי, 9-ומנגד נפטרה בתם רחל בת ה, הגיח לאוויר העולם

 בארץ נתון בגאות כלכלית ובאווירה ערב המלחמה היה היישוב היהודי. פרצה מלחמת העולם הראשונה

העולים החדשים . כשמחציתה חיה בירושלים,  אלף נפש85-ואוכלוסיית היהודים הגיעה ל, של אופטימיות

, מנים לנתינים זרים'נחשבו בעיני השלטונות העות, שהגיעו אליה החל מהעלייה הראשונה, תושבי הארץ

: שש מעצמות היו תחומי שיפוט אוטונומיים בארץל. באוממנה מדינת המוצא  והיו נתונים למרּותה של

היו , כמו גם משפחתי, משפחות שמוצאן מגרוזיה. גרמניה ורוסיה, צרפת, אנגליה, איטליה, אוסטריה

 החל משירותי הדואר ,נתיניה של רוסיה הצארית וכל ענייניהן התנהלו וטופלו דרך הקונסוליה הרוסית

  1907, נסים רחל ורבקה, אמי מרים וילדיה בן ציון

  1900, משפחת ישראלאשוילי

  . דודתי ציפורייה–משה בתיאשוילי ולצדו אשתו  ,אמי: עומדים מימין

סבתי  מלכה והילדים , דודי אברהם, סבי יעקב, אבי משה: יושבים

  בן ציון וסימן טוב
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תימת הסכמים וחוזים וכלה בהבאת פושע לדין בבית המשפט המשך בח, הקונסולרי לגרוזיה וממנה

  . ברוסיה

  

" מדינות המרכז" לבין )צרפת ורוסיה, בריטניה(" מדינות ההסכמה"עם פרוץ הקרבות באירופה בין 

סגרה תורכיה את מיצרי , )מנית'הונגרית והאימפריה העות-הקיסרות האוסטרו, הקיסרות הגרמנית(

כתוצאה מכך נפסקה . ה לביטול מוחלט של תנועת הספנות בים התיכוןהבוספורוס והדרדנלים וגרמ

הפכו באחת , כמונו, נתיני רוסיה. באופן מיידי הזרמת הכספים מיהודי הגולה לארץ וכל ענפי הייצור שותקו

, את הארץמיידית על פי החלטת השלטונות התורכיים היה על נתיני ארצות האויב לעזוב ! לנתיני אויב

מני היה מחוייב 'העניין היה שכל נתין עות .מנים'תרו מרצון על נתינותם ויהפכו לנתינים עותאלא אם יוו

הסבא . פתאום מצבת הגילאים במשפחה נעשתה אקטואלית. להתגייס לצבא התורכי באם הוא בגיל גיוס

-יון בן ה ואחי הגדול בן צ23-אחיו אברהם בן ה, 39-אך אבי בן ה, פטור מחובת גיוס, 64אמנם היה בגיל 

עד כמה שידוע לי המשפחה לא . לא ידוע לי אם ומה היו הוויכוחים בתוך המשפחה. היו בגיל המתאים, 17

 היינו, של ריפוד בשלמונים" מקובלת"הגיוס בדרך האוריינטלית החובת מנה והצליחה להשתמט מ'התעת

 אך בן ציון בחר באופציית ,אבא והדוד הצליחו בכך ביתר קלות.  כל מי שהיה לו כסף הלך ושילם שוחד–

 כמעט והתרוקנה 1915/6רבים וטובים מבני היישוב עשו זאת ותל אביב של שנת . הגירוש מהארץ

  . מתושביה היהודים
 

 ,בעיקרו, הןבגלל קרבתה לארץ והן , היעד הפופולארי של מגורשי ארץ ישראל היה אלכסנדריה שבמצרים

. בעיקר יוונים ואיטלקים,  מאוכלוסייתה היה אירופיגבוהוז  שהייתה נתונה תחת שלטון בריטניה ואחמפני

עבור אמא הניתוק הפתאומי . באלכסנדריה" המגורשים"היה זה אך טבעי לבן ציון להסתפח לקהילת 

אלא שעתה נכפתה עליה , ילדיהים מלא די ששכלה את אמּה ואת שני. מבנה בכורה היה טראומטי ביותר

, והודות לתושייה, אלכסנדריה מצא בן ציון כר נרחב ליזמות מסחריתבמציאות ששררה ב. הפרידה מבנה

 מסחר – הצליח להקים בית עסק רציני בתחום שהיה מוכר לו היטב, חריצות ונחישות שניחן בהם

הוא שינה את שם משפחתו , כדי לקבוע את עצמאותו ואת זהותו העצמית החדשה. בטקסטיל

  ".ישראל"ל
  

, ובשנה השלישית למלחמה הגיע לרעב ממש, ערער והלך מדחי אל דחימצב היישוב היהודי בארץ הת

אמא הייתה מספרת על מחזות האימה של גברים ונשים מזי רעב יושבים עם בטן . במיוחד בירושלים

אולי מסיבה זו החליט אבי בשנה השלישית . תפוחה לאורך הדרך לכותל המערבי ומבקשים נדבה

מני 'אך לרוע מזלו נתפס באל עריש על ידי הצבא העות, צריםלעבור את הגבול למ) 1917(למלחמה 

  . על פרשה זו לא הרבו דברים בבית. והושלך למאסר
 

אט נכבשה ארץ -אט. מנית היה בכי רע והיא עמדה על סף התמוטטות'מצבה של האימפריה העות

 נכנס 1917  בדצמבר11-ב. כשהם מתקדמים מכיוון מצרים צפונה, ישראל על ידי הכוחות הבריטים

חג גנרל אלנבי הבריטי לירושלים ובכך הוא קיים את הוראת ראש ממשלת בריטניה להיות בירושלים עד 

  .ידוע לי כי בסוף אותה שנה חזר אבי הביתה מהמאסר במצב גופני ירוד. המולד
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  """"טובטובטובטוב----שלום סימןשלום סימןשלום סימןשלום סימן"

בן עשירי , נולדתי אני, שבועיים לפני סיומה הרשמי של מלחמת העולם הראשונה, 1918 באוקטובר 25-ב

הלך רוח זה דבק מן הסתם ". שלום עולמי"כשהכול מייחלים ל, רבאווישררה  אווירת סיום מלחמה. להוריי

.  על שמו של אחי שנפטר ניתן לי– טוב-סימן -שמי השני  ."שלום "– העניקו לי את השם אשרבהוריי 

רשמו , ובאין זהות אחרת, מכיוון שהוריי היו נתינים של רוסיה הצארית שהלכה והתמוטטה באותם ימים

  . חדש" פלסטינאי"כריטי הב שלטונות המנדטאותי 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1919 ,משפחתנו

  . ולשמאלם אחי בנימין, )בתה של הדודה ציפורייה(לימינם רוזה . מלכה ויעקבזקני  ,משה ומריםהוריי : יושבים במרכז

 ברוך וחיים, לובה: אחיי היושבים. ודודתי ציפורייה, אחי נסים ואני בזרועותיו, אחותי רבקה: עומדים
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כעבור . תמיד בבית בעזרת מיילדתאלא , אמי מעולם לא ילדה בבית חולים. נולדתי בביתנו במזכרת משה

הוא נראה כעלם ". הבן הטוב של אמא"לפי סיפוריה של אמי ניסים היה . 16-שנה חלה אחי ניסים בן ה

 .ניסים חלה בדלקת ריאות. אותי, מחזיק בזרועותיו תינוק, 1919חסון בתמונה משפחתית מתחילת שנת 

מותו הכה את אמא בשברון לב שלא . ומקץ שלושה ימים הוא נפטר, אנטיביוטיקה עוד לא הומצאה אז

. שנפטרה אף היא בתוך אותה שנה, עברה שנה ואמי הביאה לעולם את אחותי אסתר. הרפה ממנה

בת בכורה לבן ציון ,  עם הולדתה של נכדתם הראשונה תמרהבשנת האבל על אסתר זכו הוריי בעדנה

  .באלכסנדריהשהתגורר עם משפחתו 

  
  

        שלום ביתשלום ביתשלום ביתשלום בית

 אבא היה פונה - בפנייתם האחד לשני לא השתמשו בשמותיהם הפרטיים. הוריי נהגו בכבוד רב זה לזו

). אדוני, כן" (ְתאוניַב: "והיא הייתה משיבה לו) ? האם את שומעת אותי–בגרוזינית " (רגיַסמיסא: "אליה

מך עליה לחלוטין ואבא סכש, נתנה את הטוןבתא המשפחתי הקטן שלנו והדומיננטית הייתה אמא 

מי שגידל אותי . על אף שלא היה לה פנאי להקדיש לי, לאמא הרגשתי קרבה רבה. תייעץ איתה רבותמו

כשנולדתי . ראשונה-מא שנייהשהייתה לכולנו כא, ואת כל יתר הילדים בבית הייתה אחותי הגדולה רבקה

מצווה ומאז הפכה למעשה ליד ימינה של אמא בכל הנוגע לכלכלת הבית ולטיפול -גיל בתברבקה הייתה 

הנה . ובראש ובראשונה הלידות התכופות, שכן ידיה של אמא היו עמוסות עבודה למעלה מיכולתה, בילדים

שנים . נזקקו לשירותיה של מינקת מבחוץלעיתים , תינוק זה נגמל מהנקה והילוד החדש מבקש לינוק

ו אותה סשלא יתפ, מאוחר יותר הבנתי עד כמה התביישה רבקה להביא חברות אליה הביתה

הוא לא . לאבא אף פעם לא הרגשתי קרבה גדולה. במידה מסוימת רבקה הייתה קורבן". קלקלתה"ב

משמאל , מזכרת משה' מימין צילום מרח. הבית בשכונת מזכרת משה

.  26-28עיניים למשפט ' צילום מרח

נעמי ויוסף -ציפורה, הורי אמיביתם של 

 15הגלבוע '  רח,יאשוילי באהל משה'אג
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שהוא משקיע עצמו בעסק כ, התערב בענייני הבית ובחינוך הילדים והעדיף שיעזבו אותו לנפשו

וכשהוא רצה להעניש , זוכרת שהייתה לו חגורה, אחותי, חנה. הוא מעולם לא הרים עלינו יד. המשפחתי

אמא . אבל מעולם לא השתמש בה, ונוגע בחגורה" עכשיו אני אגיד לך מה מגיע לך: "אותה היה אומר לה

בטרם שובו של אבא ". בושות"ית  להימנע מעשי–חינכה אותנו למתן כבוד לערכי המשפחה ובעיקר 

  ". מהר להכין את נעלי הבית, אבא צריך להגיע: "הביתה הייתה אמא מאיצה בבנות

  

        """"חדרחדרחדרחדר""""לימודים בלימודים בלימודים בלימודים ב

או מה שנקרא , "חדר"היום בו הלכתי לראשונה עם אבא ל, זיכרון הילדות הראשון שלי הוא מגיל שלוש

 אשר, אסרטיבי, סבא היה איש קשה. לסרב לו ואבא לא יכול היהיעקב החליט שאלך סבא . "תלמוד תורה"

במשפחות הגרוזיניות המסורתיות היו דפוסי . שלט במשפחה ביד רמה ומילה שלו הייתה מילה ללא עוררין

לסבא . וכבוד לאבי המשפחה בפרט, שבמרכזם עמד כבוד המשפחה בכלל, התנהגות וקודים מקודשים

אין מתווכחים אתם ואין מסרבים , "קדושים"יהם כאל מתייחסים אל, ולסבתא היו נותנים את כל הכבוד

אם הסבא . גם אם בגרת וכבר הקמת משפחה משלך, את דבריהם מקבלים בהכנעה. לבקשות מצדם

קשר היה זה שהעניש אותו בכך שסבא אז , לא הלך להתפללאם חיים אחי  ו,אז אלך, החליט שאלך לחדר

סבא שרבקה כאשר החליט , כמה שנים מאוחר יותר. ערבלהתאיש לא יכול היה והידיים והרגליים את  לו

איש ירא "אבל עשיר מאוד ו,  שנה30-אחותי תתחתן עם פנחס קוקיא שהיה כבד שמיעה ומבוגר ממנה ב

בעסקה " נמכרה"רבקה .  חרף מחאותיה הנמרצות של אמאנישאה לואז רבקה , "שמיים ולא יחסר אוכל

  . משפחה ושילמה את מחיר הכבוד לראש ההמשפחתית
  

בחדר היה המלמד התימני . הייתי המום ומבוהל. לחדר כמצוותו של סבאבגיל שלוש נשלחתי , על כל פנים

ב כשעל " לימוד ושינון הא–הרבי לימד אותנו על פי המסורת הטיפוסית דאז . וכמה ילדים בגילאים שונים

שיטת . "מכה... פח... ו" ידפתח את ה: "אני זוכר שהיה אומר. כל טעות בקריאה חוטפים מכה על היד

, שחרית: בגיל שש ידעתי בעל פה את שלוש התפילות, והנה. זו הכריחה אותי שלא לעשות טעויות" לימוד

. והייתי מאומן דיי כדי לעמוד לפני התיבה בבית הכנסת ולקרוא בציבור מתוך ספר התורה, מנחה ומעריב

, "משכנות"לבית הכנסת של התימנים בשכונת " ימור" הוזמנתי על ידי 1924ואכן באחת השבתות בסתיו 

. לתדהמת הקהל ולגאוות המשפחה עמדתי במשימה. לקרוא את פרשת השבוע, ברחוב הרב אריה לווין

, איזה התפעלות וגאווה: "חנה אחותי מספרת. ונשיקות מאלפות" קבלת פנים"הסבא וההורים הכינו לי 

 ". אמא התפעלה ממנו!!! בשבתלקרוא ישר מספר התורה בפני קהל בבית הכנסת 
  

כי איני רוצה ארוחת בוקר כי בשיא הרצינות זכורני שבאותם ימים חזרתי מתפילת שחרית ואמרתי לאמא 

החלו להציק לי " שאלות תיאולוגיות"אך , אמנם הייתי בעל אמונה. התפללתי בתאווה כזו שנעשיתי שבע

אהיה ", " אחד'ה אלוהינו 'ה"בהם , ה"ים של הקברציתי להבין מה פשר התארים המרוב. כבר בגילי הצעיר

אני נזכר שבדצמבר . נראה" מלך"מאד סקרן אותי לדמיין איך . 'וכד" מלך מלכי המלכים", "אשר אהיה

החמישי בנוכחות סר ' ורג'נערך טקס פתיחה של רחוב על שם המלך ג, כשמלאו לי שש שנים, אותה שנה

מלך " כששאלתי לתומי מי הוא הרברט סמואל ענו לי כי הוא .י''שהיה הנציב העליון לא הרברט סמואל
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ומשם , "בצלאל"שבנו על הגדר של י". מלך"כדי לפגוש את האותי מאד שמחתי שאמא לקחה ". היהודים

. ראינו את הכרכרה מתקרבת וסביבה רעש והמולה של שעטות סוסים ורקיעות רגליים של חיילי המצעד

 ...". אבל הוא בשר ודם כמונו ... ראיתי מלך"כשחזרנו הביתה רצתי לסבא ואמרתי לו כי 
  

הדרך לא הייתה , חשוב שאלמד לקרואלסבא היה ". חדר"עד כמה שזכור לי הרביתי לבכות ולהתלונן על ה

שמרביצים בעיניה  לא מצא חן ,אבל לרבקה זה הפריע, אינני זוכר אם להורים שלי היה אכפת. חשובה לו

 רבקה הייתה האמא השנייה שלי ולמעשה מי שטיפלה .גם לא פחדה לקרוא תיגר על סבאוהיא , לי בחדר

היא הוציאה אותי בכוח . חזקה ובאסרטיביותבמשמעת עצמית ,  התאפיינה ברגישותהיא. בי אישית

במקום לקבל מכות היינו , בשבילי זאת הייתה מהפיכה בלתי רגילה. מהחדר והכניסה אותי לגן ילדים

לא ברור לי מאיין שאבה רבקה את האומץ והכוח לעשות את . מאוד נהניתי להיפטר מהרבי. משחקים

  .חב לה כה הרבהאך על כך אני ,  שנה בלבד18והיא בת , אשר עשתה

        

    בית הספר העממיבית הספר העממיבית הספר העממיבית הספר העממי

והורדתי לגור בקומה התחתונה יחד עם אחי " תחת סינורה של אמא"בהגיעי לגיל שש פסקתי לחיות 

אמא עודדה את שנינו להתמסר ". דורש ציון"מסורתי בשם -בבית ספר ספרדי' ברוך שהיה תלמיד כתה ה

על  מזרונים  אלאלא היו לנו מיטות. ותללימודים גם אם הדבר היה כרוך במרידה במוסכמות המשפחתי

דבר שנעשה , לעיתים קרובות" אוורור"צמר הגפן היה מאבד מרכותו ונזקק ל. עשויים מצמר גפןהרצפה 

אבל , נדמה לי שהרצפה שימשה גם שולחן כתיבה, הריהוט היה דל. על ידי רפד שהיו מזמינים הביתה

. והרבה, ולי לא הפריע ללמוד ממנו, הכין את שיעוריוולא הפריע לאחי ל, שנינו לא הרגשנו רע במצב זה

הרי שעם ברוך התפתחה ,  שהייתי רחוק מהם בשנים וברגש–בנימין וחיים ,  בן ציון–בניגוד לאחיי הגדולים 

ולא , באותן שנים מכוננות ראיתי בו. אחים רגשית וסולידאריות אישית שנמשכה שנים ארוכות-אחוות

לברוך הייתה אהבה בלתי רגילה לשפה העברית . דמות ראויה להזדהות, באבי או באחיי הבכירים

ואף התמחה , "ק"ו" כ"ושל , "ע"ו" ח"ובהשפעתם של מחנכים דגולים התאמן בהיגוי נכון של , ולדקדוקה

אף כי הסבא , אלא גרוזינית ומעט רוסית, ברו עבריתיההורים לא ד. בדקדוק העברי ואני נדבקתי ממנו

  .וכך נקשרה עוד יותר נפשי בנפשו של ברוך אחי". לשון קודש" בוהאבא ידעו לדבר
 

וסבא רצה שאמשיך " חדר"ולמרות שהצטיינתי בלימודיי ב', באותה העת עמדתי להיות תלמיד כתה א

אך , האמת שבמשפחתנו לא היה נוהג הליכה לישיבות. לרבקה היה ברור שלא זו הדרך, ללמוד תורה

רבקה . שהרי כבר בגיל שש עמדתי לפני התיבה בבית הכנסת, זהירבמקרה שלי סבי צפה לי עתיד מ

היא התחנכה באווירה של השכונה ושל בית הספר אליאנס . הייתה מאוד תקיפה ולא הסכימה להתפשר

. והייתה תחת השפעה אשכנזית חזקה ביותר של חברותיה וזאת הייתה השפעה מכרעת עבורי, בו למדה

ואמא ,  ברחוב דוד ילין מעברו השני של רחוב יפו–ך למד היה רחוק מהבית שבו ברו" דורש ציון"בית הספר 

לא רחוק , ברחוב אגריפס" אליאנס"בבית הספר ' הוכנסתי אם כן לכיתה א. חששה לשלוח אותי לשם

בכיתה . שררה אווירה צרפתית ורוב התלמידים בו היו ספרדים, ח"שהיה בפיקוח כי, בבית הספר. מהבית

, אולי גם שם הרביצו עם מקל על הידיים. שלא היה לפי טעמי" דורש ציון"וך בבית הספר הצטרפתי לבר' ב
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נכנסתי לבית ' בכיתה ג. סבלתי מרוח הכפייה הדתית שנשבה בבית הספר, אבל מה שבטוח, אינני זוכר

  . אשכנזית וספרדית–אוכלוסייתו הייתה מעורבת שמסורתי - אף הוא בית ספר דתי–" תחכמוני"הספר 

 

        רעי פורענות רעי פורענות רעי פורענות רעי פורענות זזזז

הוריי על , ובכן נוסף על סבי וסבתי? הכיצד.  נפשות20-משפחתנו המורחבת מנתה באותה העת כ

הצטרפו למגורים המשותפים גם , שבעת ילדיהם המתגוררים בבית ודודי אברהם עם אשתו ושני ילדיו

שוילי ולהם בת יחידה שנישאה כאמור למשה בתיא, ציפוריה! שרה וילדיהן- ציפוריה וחיי–אחיותיו של אבא 

, הבעל ברח מהארץ. ננטשה על ידי בעלה לקראת סיומה של מלחמת העולם הראשונה, בשם רוזה

התלויה , "חד הורית"כך הפכה ציפוריה לעגונה ואם . מבלי שהותיר עקבות, כנראה לאמריקה הדרומית

, 1922אחד הימים של שנת ב, כמה שנים מאוחר יותר. ומשום כך עברה לגור עימם, לחלוטין בחסדי הוריה

 נודע להם על מותו –שהכאיבה מאד לסבא ולסבתא , ידיעה מסעירה אחרת, גרוזיה, ונה'הגיעה מסוג

מיכאל התמוטט במהלך תפילת השבת בבית . שרה-בעלה של חיי, הפתאומי של חתנם הצעיר מיכאל

 עברו –אנט וגבריאל , ה אולג–שרה ושלושת ילדיה הקטינים -חיי. 39הכנסת של הכפר ומת כשהוא בן 

מסוכן יהיה להשאיר את , כי במצב המדיני רב התהפוכות ששרר בגרוזיה, אך סבא העריך, לעיר טביליסי

 העלה אותם ארצה ועל פי רצונו 1924בשנת . ועשה הכול כדי להביאם לירושלים, בתו וילדיה לחסדי הגורל

באותה השנה נפטרה ציפורה ". רת משהמזכ"בבית ב" החמולה"הם הוזמנו לדור בכפיפה אחת עם כל 

תוך זמן קצר שידך סבא בין בנו האלמן אברהם .  יהודית ויצחק–והותירה אחריה שני יתומים , אשת הדוד

אנט  נשא דודי אברהם את אחותה 1941-בכשאולגה נפטרה ). שרה-בתה של חיי(לבין נכדתו אולגה 

 .לאישה
  

 על שני יתומיו באלמן, ם שלושת יתומיה הקטניםעבאלמנה מצאה את עצמה מוקפת , אם כן, אמא

 המרגישים זכות ראשונים על בית -וילדיהם אחיו  -בני משפחתו של אבי כולם ,  עם בתה היחידהעגונהוב

 –עמד אבי המשפחה בראשה , שהתאפיינה בהיררכיה חמולתית, במשפחה פטריארכלית כמו שלנו. סבי

שרה - חיי–ואחריהם הבנות , והדוד אברהם,  אבי משה–מתחתיו הבנים . ובמקרה שלנו הסבא יעקב

אשר העכיר , אמי הייתה ממוקמת אי שם בתחתית הרשימה וסבלה מיחס מחפיר. וציפוריה ובני ביתם

, ושלטה בנשים ביד רמה" עסק הביתי"הסבתא מלכה ניהלה את ה. את רוחה ומוטט את בריאותה

, היא אכלה מרורים מכולם, היה הכוח לעמוד מולהלאמא לא . כשהיא מפלה לטובה את בנותיה וילדיהן

השופכת מעט , חנה אחותי זוכרת אפיזודה. שכבר נישאה לדוד אברהם, שרה ובתה אולגה-בעיקר מחיי

 : אור על התנהלות החיים בתוך המשפחה המורחבת

  

סבתא הייתה דואגת לחלק את . אמא הייתה אופה לחם ושולחת את רבקה למכור אותו ברחוב

שרה וכשרבקה הייתה חוזרת הביתה כבר - לציפוריה ולחיי–הלחם שנותר בבית לבנות שלה 

אני מוכרת ,  אמא שלי אופה–רבקה הייתה מתרגזת . ר הילדיםלא נשאר לחם לבנימין ולשא

  ? וסבתא דואגת לילדים ולנכדים האחרים שלה
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ת לבקרים הצקות מכוונות וויכוחים קטנוניים שפרצו חדשו, רכילויות בלתי פוסקות, חוויות מעין אלה

ובכל ריב או ויכוח היה מצדד , בעיקר בשל העובדה שאבי לא עמד לצידה, החלישו את כוחותיה של אמא

יש לי : "היא ידעה להגיד. ונותרה שם לבדה" כבוד"אמא הייתה קורבן ה. מתוך כבוד לאביו, באמו ובאחיותיו

. אמא נקרעה ושתקה". א קובערק הסב, הוא לא יכול להוציא מילה מהפה? אבל מה זה עוזר, בעל נהדר

  ... עברו עוד שנים רבות עד שקמה ועשתה מעשה

  

        ביקורים באלכסנדריהביקורים באלכסנדריהביקורים באלכסנדריהביקורים באלכסנדריה

נוסף למתחים הקשים בבית התווסף לכאבה של אמא גם התסכול הגדול מבנה הבכור בן ציון שנשאר 

 שילדה לו את, 1919בן ציון נשא לאישה את מלכה פפסימידוף בשנת . לחיות באלכסנדריה שבמצרים

, מרגלית, דוד, יוסף: בפרקי זמן של שנתיים נולדו להם בזה אחר זה.  בתו הבכירה–) 1920(תמרה 

בן ציון נרתע מיצירת קשרי מסחר עם המשפחה בירושלים והעדיף את עצמאותו הכלכלית . מתתיה ושרה

נסוע משום כך נהגה ל. גם לביקורים לא הגיע ולאמא היה הדבר קשה ביותר. הרחק מהבית ומהמשפחה

לאושרי הרב זכיתי לא אחת להצטרף אליה לנסיעותיה . לאלכסנדריה לרגל חגיגות הולדת הנכדים והנכדות

המעבר , עריש-עד היום עומדים לנגד עיניי מראות הנסיעה ברכבת מירושלים לאל". לחוץ לארץ"אלה 

 לא ראה את שמימיו, כירושלמי.  בדרך לאלכסנדריהבתעלת סואץ בואכה איסמעילייה ומשם לטאנטא

גם מראות הכרך . הייתי כולי נפעם כאשר נחשפתי לראשונה למראה המים הרבים בתעלת סואץ, הים

 ואני זוכר כי באחד מביקוריי ,הגדול של אלכסנדריה הסעירו את חושיי ועוררו את סקרנותי הרבה

צאו אותי משוטט בעקבות פנייה למשטרה מ. הלכתי לאיבוד בעיר הגדולה, 8 או 7ואני בגיל , הראשונים

  . עומד ומסתכל בתמימות למראה תנועת הרכבות הסואנת, ללא יראה בצומת מסוכנת של הטראמים
  

-פער השנים והמרחק הגיאוגרפי לא יכלו להצמיח כימיה של אחוות. עשרים שנה הפרידו ביני לבן ציון

ד באחד המפגשים אבל זכורני שתמרה בתו ואני מצאנו עצמנו משחקים יח, אלא ניכור בלבד, אחים

כנראה בגלל , אך עם אמא הם לא היטיבו, אהבתי מאד את הביקורים באלכסנדריה. הראשונים בינינו

אמא . אבל את השפעתם על אמא חוויתי היטב, שאת תוכנם לא הבנתי, ויכוחים בלתי פוסקים עם כלתה

  . שחוק לא נראה על שפתיה, הייתה חוזרת מהביקורים עצובה

  

        זכרת משהזכרת משהזכרת משהזכרת משהיום במיום במיום במיום במ----חיי יוםחיי יוםחיי יוםחיי יום

. גרה בכפיפה אחת בבית בן שתי קומות ושמונה חדרים, משפחתנו המורחבת על חמשת בתי האב שבה

שרה וילדיה ולהם -בשני חדרים אחרים התגוררו חיי, בקומה התחתונה גרו בחדר אחד ציפוריה ובתה

,  לקומה השנייהמדרגות אבן הובילו. אך זאת בשלב מאוחר יותר, בחדר נוסף גרנו ברוך ואני, מטבח קטן

אשר שימש כחדר האוכל המשותף וממנו נכנסו למטבח , ר"לפתחו של חדר כניסה מרווח בן ארבעים מ

כל אחת . שני חדרי הוריי וילדיהם וחדר הדוד,  חדרם של סבא וסבתא–רחב מימדים ולארבעת החדרים 

ורחבת בילתה יחד אם כי המשפחה המ, מהמשפחות ניהלה את ענייניה הפרטיים באורח עצמאי יחסית

 .  החל מקופה כלכלית משותפת וכלה בקניית מצרכים ושימוש משותף בשירותים שונים,ונהגה כקומונה
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 עם מים צוננים המיועדים לשתיה ולנטילת )חרסכד (ארה ענקית 'בחדר הכניסה עמדה באופן קבוע ג

דליים מבארות מי גשמים את המים העלו ב. המים היו מצרך יקר ערך והשימוש בו היה במידה. ידיים

שהסתובבו עם , אך בשנות בצורת נאלצנו לקנות מים נקיים מערביי הסביבה, שהותקנו במרכז השכונה

מכביסה או מרחצה " המשומשים"במים . חמוריהם העמוסים לעייפה ומכרו את המים מתוך נאדות עור

ת הקומה השנייה היו במרפס. נעשה שימוש משני ושלישוני כמו שטיפת רצפות והדחת השירותים

שהיה ") ורה'ג("צנרת סניטרית לא הייתה קיימת ומי השופכין הוזרמו לבור ספיגה . השירותים המשותפים

היו מזמינים עובדי , בדרך כלל בעקבות צחנה בלתי נסבלת, מעת לעת. ממוקם מתחת למבנה הבית

ונפט ופחם אשר , כמובן,  היהחשמל לא. תמורת תשלום" ורה'ג"ששאבו את ה, תברואה מעיריית ירושלים

לחימום  ו להסקת תנורי האפייה,שימשו לתאורת מנורות הנפט, ידי עגלונים שעברו ברחובותמנקנו 

ממרחק הזמן והמקום אני מתקשה לדמיין כיצד חיה ופעלה אמא ומשפחתנו בתנאים . החדרים בחורף

ותי חייתי את המציאות הזאת אך לא עלי להתוודות שבילד. אלה וכיצד למדנו וחיינו כילדים נורמאליים

האמת ניתנת להיאמר שלא היינו חריגים בנוף . חשתי עצמי מרוצה למדי, ונהפוך הוא, חשתי עצמי מסכן

  .הירושלמי ותנאים אלו היו נחלת הכלל ודבר אחר לא ידענו
  

ת הכביסה היו מערימות א, בדרך כלל מהעדה הכורדית, הכובסות. יום הכביסה שבועיים היה-אחת לשבוע

ומניחות  -ענקיות עשויות מסגסוגת נחושת ובדיל " פאיילות "–ממיינות אותה לתוך גיגיות , המלוכלכת

 הכביסה הרטובה יובשה ,לגיגיותקוביות סבון גדולות שהופקו בשכם היו מוכנסות . אותן על הפרימוסים

וצע בכוחות משותפים של נקבע יום מיוחד והוא ב לגיהוץ. מעל חבלים שנמתחו במרפסת הצמודה לבית

לתיקונים או לתפירה פשוטה . לעבודות תפירה מיוחדות היו מזמינים תופרת ליום קבוע. נשות המשפחה

 .שהייתה לנו Singerהשתמשו במכונת תפירה 
  

ולצידו , שהוסק על ידי פחמים, נבנה בו תנור אפייה עם ארובה. בקומה העליונה היה כאמור המטבח

, )ברובם מחרסינה ומיעוטם ממתכת( עמדו פרימוסים גדולים לחימום סירים משטח שיש גדול עליו

מחבתות שהיו תלויות על הקירות וכן נישות שהיוו מזווה לאכסון מוצרי , "על אש קטנה"פתיליות לחימום 

, שצריכתם הייתה גבוהה למדי, מוצרים אלה. שמן ושעועית, סוכר, אורז, כדוגמת קמח, המזון היבשים

הלחם נאפה בתנור הביתי .  וכל יחידה משפחתית משכה מהמחסן המשותף לפי צרכיהיםבשקנקנו 

לעיתים . שהוגש לארוחת הבוקר,  מאפה בצק עם גבינות שונות וביצים-אפורי 'כמו גם החאצ, עבור כולם

לבאגט ) לא בצורתו(הדומה בטעמו , "פראנצלה"קנינו בחנות המכולת שליד הבית לחם מיוחד שנקרא 

את החלב היו מביאים בכל בוקר מבית החלבן . הפראנצלה ניתנה לחולים כי הייתה קלה לעיכול. הצרפתי

לחלבן הייתה עז אחת או ". עדן"במקום בו עמד מאוחר יותר קולנוע , רחוב אגריפסמורד שהיה ממוקם ב

בית היו ב. השליח התורן, הקטן, בדרך כלל הייתי אני. ובו במקום היה חולב את הכמות שביקשת, יותר

כשהקרום שנוצר הגן על מגעו של החלב עם , מרתיחים מיד את החלב הטרי ומעמידים אותו להצטנן

        . סמווארים גדולים לחליטת תה עמדו הכן כל היממה. החלב היה מחזיק מעמד עד למחרת היום. האוויר
  

 –אמאדי 'מרק שצ: הזכורים לי בגעגועים, המטבח הגרוזיני המסורתי כלל שפע מעדנים מעוררי תיאבון

תבשיל     –    חינאגי;  מרק עגבניות עם בשר–פמידוריאני ; אורז והרבה כוסברה, בשר בקר או כבשהמכיל 
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רוב ". עאלייה" דייסת סולת עם תבשיל בשר שנקרא –ומיי 'ע; ביצים וחתיכות בשר, המורכב מאגוזים

קר ודגים או עם ירקות שהיו ב, מבושלים עם עוף, המאכלים היו מבוססים על אגוזים שלמים או טחונים

. אפילו את סלט הירקות היו מתבלים בשמן אגוזים.  תבלין נוזלי המכיל אגוזים כתושים–מתובלים בקואוכי 

הפרעות לב , לימים נודע ערכם התזונתי הגבוה של האגוזים ויעילותם במניעת מחלות כמו יתר לחץ דם

-הכניסה לתפריט הגרוזיני, האשכנזית והספרדיתשהייתה מעורה בחברה , רבקה! הורמת כולסטרול גבוה

 בביקורי. לנט ועוד'צו, קוגל, קניידלעך, קריפלאך, כגון גפילטע פיש, המסורתי גם פריטים אשכנזיים רבים

אשר כללה סעודה עם מיטב , זכיתי לקבלת פנים רחבת לב, בכפר לאילאשי,  בגרוזיה2005בשנת 

ההנאה הייתה . את תבשיליה של אמא, ו לי כמעט בדיוקשבחלקם הגדול הזכיר, המטעמים המקומיים

  . מושלמת
  

, ומדי שנה בשנה, שמזה כמה שנים, במאמר מוסגר עליי לציין בהוקרה רבה את עליזה אחותי הצעירה

כשהיא שולחת לי מחיפה מאכלים ממטעמי המטבח , מקפידה לציין את יום הולדתי בדרך מקורית ביותר

המתובלת בניחוחות ובטעמים , לא יכולתי לייחל לעצמי מתנה ראויה מזו. עלמעשה ידיה להתפ, הגרוזיני

 .ועל כך אני קורא עליה את השבח וההלל. מבית אמא

        

        עם סבא במקווה עם סבא במקווה עם סבא במקווה עם סבא במקווה 

כשסבא כמנהגו , תחילתה בשעות לפני הצהריים". אווירת קדושה"בימי שישי ובערבי חגים פשטה בביתנו 

אני ו ,של חסידים יוצאי גליציה, אשכנזית סמוכה-ונה חרדית שכ–" ראנד-בתי"של " מקווה"הלך לטבול ב

טבלתי אני במקווה של " הגדולים"בשעה שסבא טבל במקווה של ". נושא כליו" אליו בתפקיד התלוויתי

שטרם הכרתי וכן מפגש עם שמועות מרושעות על אישים " מוסד לרכילות"עבורי היה המקווה ". הקטנים"

הייתה " הִמטהרים"השפה השלטת בין . הצטיירו לפתע כבני אדם פשוטיםש, רבנים ופרנסים, מכובדים

דהיינו עברית , "קודש-לשון"אבל סבי דיבר עם כולם בשפת , כלומר יידיש) לשון אמא" ( לושןאמאמ"ה

שם היו יושבים וקוראים , לא פעם ביקש ממני סבא שבתום הטבילה נלך לבית הכנסת הקרוב. תורנית

התקשיתי להבין את . או מקשיבים לרב שהעביר שיעורים על בעיות הלכתיות, םבתלמוד ובספרים אחרי

כשהוא מתחיל , הרב היה נותן דרשה. אבל את הפגישות האלה אהבתי ביותר, העברית האשכנזית שלו

. עד שהיה מגיע למוסר השכל, בפרשת השבוע ומתגלגל איתה מאסוציאציה אחת לשנייה וכן הלאה

. שפתחה בפניי דרכי חשיבה שלא הכרתי קודם, אותי ובעיקר שיטת הדרשנותהסיפורים האלה הלהיבו 

להבדיל מהספרדים , אשכנזים אמיתי ומעמיקלטענתו הלימוד של ה. סבא מאוד אהב את השיעורים

. לרבניהם ולמכובדיהםרב יותר כבוד הנותנים הוא חיבב את הספרדים , עם זאת. שנראו לו פחות חריפים

הוא פתח מעין ישיבה אצלו בבית והזמין תלמידי חכמים שיבואו , התקשה ללכתכשכבר , בערוב ימיו

משם שאבתי את דרך החשיבה המעמיקה . ויעסקו בדברי תורה ויחד למדו פרקי משנה ודפי גמרא

   .היה בי צימאון אדיר לגירויים רוחניים שלא קיבלתי בבית. והרצינית שחדרה אליי מתחת לסף ההכרה
  

עם אבא הייתי הולך בכל . ים אף שהיו חמישה כאלה בירושלים'בבתי הכנסת של הגורגמעולם לא ביקרנו 

האזנתי בהתפעמות ובהקשבה למדרשים של ". אהל משה"לבית הכנסת הספרדי הגדול של שבת בבוקר 
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התמדתי באדיקות ללכת לשיעורים אלה במקום לצפות במשחקי . פרשת השבוע מפי רבני השכונה

וכשאין עליהן תשובות , שיעורים אלה לימדוני שיש בתורה שאלות פתוחות לאין ספור. הכדורגל כיתר חברי

הדברים לא עבדו עליי ואפילו הייתה בי , הדתיות לא דבקה בי, מאידך. יש לתת דרור לדמיון ולפלפולים

כך נדלק בי . וכן לחקור ולדרוש בהן, "אמיתות"הדבר העיקרי שהפנמתי היה להטיל ספק ב. התנגדות

 . יד שליווני כל ימי חיי והובילני עד הלוםהלפ

    

        שבתות ומועדים שבתות ומועדים שבתות ומועדים שבתות ומועדים 

אבל את ימי השבת , בימי חול הייתה כל יחידה משפחתית עצמאית לאורחותיה וסעדה בחדריה הפרטיים

הייתי לוקח את סיר , כשהבית היה מתארגן לסעודת השבת, בצהרי יום שישי. והמועד עשינו במשותף

כזה . כדי שיתבשל שם בתנור כל הלילה, "אהל משה"סת הספרדי הגדול בהחמין למאפייה שליד בית הכנ

כדי להעמידם בתנור החם , כל דיירי השכונה היו נושאים את סירי החמין למאפיות. היה המנהג במחוזותינו

. היו מחזירים אותו הביתה להגשה לסעודה שלאחר התפילה, בשובם מבית הכנסת, ובבוקר המחרת

ובין מנה למנה היו פוצחים בפזמוני שבת בלחן הרומנסות , ותח בקידוש על הייןבערב שבת סבא היה פ

צור משלו "במיוחד אהבתי את הפזמון בלחן הספרדי של . הספרדיות וברפרטואר קאנוני של שירה בציבור

-ספרדי-הסעודה הסתיימה בברכת המזון בניגון יהודי". 'האכלנו ושבענו בברכת , ברכנו אמוניי, אכלנו

" חמין"התקיימה סעודת הבוקר וה, עם החזרה מבית הכנסת, למחרת. אהבתי את המסורת הזו. למיירוש

  . היה מוגש לשולחן, החם שאך הבאתי מהמאפייה
  

בחג הסוכות היו מסירים את הרעפים ממבואת הכניסה . את החגים הדתיים חגגנו על פי מיטב המסורת

את הקירות סביב היו מכסים ביריעות בד .  קורות עץ עלכפות תמריםשבקומה העליונה ובמקומם מניחים 

בסמוך לקיר הגובל עם המטבח היו מעמידים שתי ספות . רקומות ועליהן קישוטים מקישוטים שונים

, מסביב לשולחן היו מסובים למעלה מעשרים מבני הבית. רחבות שעליהן ישנו סבא ואבא בכל לילות החג

, תי את חג הפסח שלכבודו היו קונים לכל הילדים בגדים חדשיםבמיוחד אהב. ונוספו עליהם האושפיזין

הבית היה . שנאתי יותר מכל, שהתחילו למעשה מיד לאחר חג הפורים, אבל את ההכנות לפסח

נמשך " ההכשרה"תהליך . כל פינה וחפץ עברו ניקוי ומירוק יסודי וחפצים מיותרים נזרקו. כמרקחה

שנשמרו מאז , שעל הגג את הכלים המיוחדים לפסח" בוידעם"הלקראת החג הורידו מ. שלושה-כשבועיים

אבא היה עובר ". ביעור חמץ"במים רותחים ובערב החג נערך גם " הגעלה"הם היו עוברים . השנה שעברה

את החמץ . ובידו השנייה כמוסות נייר שהכילו פרורי לחם, בכל פינות הבית כשבידו האחת נר שעווה דלוק

למחרת בבוקר . חור וכשיצא מן החדר הייתי אוסף את הכמוסות כולן ומוסרן לאבא בכל פינה ומטמיןהיה 

  . אבא היה מדליק מדורה וזורק לתוכה את כמוסות החמץ ובזה היה תם הטקס
  

עשה ואל "ובעיקר כל אותם ציווים והוראות של , ו עליי את הדתמאיסהיו לא מעט דברים שה, ככלל

בהווי הדתי אתה חי בהעדר . ימי שבת ומועד ובין חג למשנהווהפעילות הבלתי פוסקת סביב " תעשה

בלילה שקדם " הכפרות"אחד המנהגים שממש תיעבתי היה מנהג . חופש בחירה מוחלט לזמנך ולמעשיך

אפילו ברחתי כדי אחת  פעם .ראיתי בו מעשה ברברי, על אותו מנהג  כעס נוראביהיה . לערב יום הכיפורים
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מעמידים אותי לפני שוחט ומנפנפים , שהיו מעירים אותי מהשינהבכך שהתחיל , "טקס"להתחמק מה

זאת , זאת כפרתי: "שלוש פעמים היו מסובבים אותו וקוראים בקול. בסיבוב מעל ראשי תרנגול חי

למחרת בבוקר היו שוחטים את ". זה התרנגול ילך למיתה ואתה תלך לחיים טובים ולשלום, תמורתי

היה , ומאז דבק בו הכינוי האשכנזי, "דיסקין"רוזיני שגדל בבית יתומים אשכנזי בחור ג, "שליימה"ו התרנגול

שליימה שימש . מחלק את התרנגולים השחוטים בין עניי המשפחה על פי רשימות שסבא הכין לו מראש

  . הוא היה בחור חסר כל אבל נאמן ביותר. שליח של המשפחה לאורך שנים-שרת

  

        אמונות טפלותאמונות טפלותאמונות טפלותאמונות טפלות

הרי שגרוע מהם היו האמונות הטפלות שרווחו במשפחתנו והאמונה כי , נחת-איוררו בי ואם מנהגי הדת ע

, הייתה לדוגמה אישה אחת עקרה. לחשים וכישופים לשנות סדרי עולם, בכוחם המאגי של קמעות

 אם תעשה –והייתה כמובן האמונה הרווחת בכוחו של השטן ! שהטילו עליה כישוף למען ייוולד לה בן זכר

הייתה אכולה באמונות טפלות שלי המשפחה . יבוא השטן, אסורים ואפילו לא תאכל כמו שצריךדברים 

. אותי זה קומם בצורה בלתי רגילה. מין איום מתמיד מעל ראשך, והייתה אווירה דחוסה סביב העניין

גיוני התייחסתי לכל דבר בצורה לוגית ומה שאמרו בבית לא נראה ה! שזה לא נכון! חשבתי שזה לא ייתכן

אחיי הגדולים היו משתפים כביכול פעולה עם האמונות הללו אך ראיתי כיצד הם נוהגים אחרת . בעיניי

מכאן כנראה נוצר בי אנטגוניזם וניכור . כבר אז חשבתי לי שזה עולם קצת צבוע ובטח פרימיטיבי. בחשאי

  . ליעד כמה שזכור , דווקא אמא שלי לא האמינה בדברים האלה. לתרבות המשפחתית

        

        המשפחה מסתבכת עם החוקהמשפחה מסתבכת עם החוקהמשפחה מסתבכת עם החוקהמשפחה מסתבכת עם החוק

היו כל בני המשפחה תלויים אחד בשני והיחסים , "חמולה"שנהגה כ, במציאות המשפחתית שלנו

אני זוכר שבארוחות המשותפות ליד השולחן תמיד היו מדברים . האישיים והעסקיים היו מעורבבים זה בזה

 נקלעה 1925בשנת . שפחתיים ואחריםלעניינים מ" ביזנס"ולא הייתה הפרדה בין ענייני , על עסקים

, אך הסערה המשפחתית שהתחוללה סביבה, המשפחה למצוקה שבאותה העת לא עמדתי על טיבה

אבא והדוד אברהם . עם הזמן הבנתי שהיה זה עניין משפטי בענייני מס. עוררה ויכוחים קשים ותכונה ערה

בבית משפט מחוזי מנדטורי הואשמה . ארץסחורות שייבאו ל בגין עבירת מכסעל  נתפסו על ידי הבריטים

המשפחה . שנת מאסר עם עבודת פרך ולונידונה לקנס כספי גדול" יעקב ישראלאשוילי ובניו"הפירמה 

ושיעבדה לטובתו את , אחד מבעלי ההון הגדולים בעירו, מיוצאי גרוזיה גייסה את הסכום מפנחס קוקיא

  ... לימים הפך פנחס קוקיא לגיסי .הבית במזכרת משה
  

הרי , כי מאחר והפירמה היא זו שעמדה למשפט ולא אדם זה או אחר, בעניין המאסר קבע בית המשפט

ובית המשפט אינו מחליט אם יהיה זה , שאחד משותפי החברה צריך למצות את הדין ולהישלח לכלא

רקמה הובילו להתרופפות האשר , גרר את המשפחה לוויכוחים קשיםפסק הדין . או הדוד, אבא, סבא

-אבי בן ה? אך מי ילך. יש לפטור ממאסר 75-היה ברור לכולם כי את הסבא בן ה. המשפחתית העדינה

 ואיצא אפ. אך הדוד השתמט מאחריות. עבודות פרך לעמוד בממנולבטח כשיר ש 34-הדוד בן ה או 50
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רך העניין נרשם בנימין כשותף מלא בעסק לצו. במקומם התנדב או נודב ללכת לכלא 17-שבנימין בן ה

ובטח ,  ידעה היטב שהתנאים בכלא הבריטי היו מחפיריםהיא.  ממש יצאה מכליהאמא. המשפחתי

העלתה אמא מעולם לא סלחה למשפחה על ש. בעבודת פרך בתנאי מחייה ועבודה קשיםהיה כשמדובר 

והאשימה את כל הנוגעים , " במשפחהלכפר על עוולות המבוגרים"לקורבן את בנימין בנה הקטין כדי 

  .עוללו לבנימין עוול נוראעל כי בדבר 

        

        שאמסשאמסשאמסשאמס----בנימין נשלח לכלא נורבנימין נשלח לכלא נורבנימין נשלח לכלא נורבנימין נשלח לכלא נור

.  רק שם התקיימו עבודות פרך.שליד טול כרם" שאמס-נור"בנימין הועבר מהקישלה בירושלים לכלא 

 והיה כלי עזר , שהיה קפטן במשטרת בתי הסוהר– דוואראשוילי –למזלה של אמא היה לנו קרוב משפחה 

אמא נהגה לבקר את בנימין . יעיל ביותר בהשגת ביקורים ובהעברת ידיעות ומכתבים מבנימין להורים

פעם רציתי להתלוות אליה . ומשם הייתה חוזרת בלב שבור, לעיתים יחד עם רבקה, בקביעות בכלא

רכבת זזה הר שאכ. והגעתי לקרון הרכבת כדי להיצמד אליה מחשש שמא לא אזכה לראותה עוד

אותו יום לא הלכתי לבית . רצתי אחריה כמאה מטרים בבכי ובזעקה. ממקומה הּורדתי בכוח מהקרון

אך מה שבעיקר הוציא , הביקורים היו אמנם קשים לאמא. הספר וחיכיתי בחרדה עד לחזרתה בשלום

ל החף אותה משיווי משקלה היה חוסר האמפתיה במשפחה והניכור שגילו כמה מדרי הבית לסבלו ש

כשהם סועדים ועולצים בשעה שבנימין , היא לא יכלה לשאת את הציניות שחוותה במשפחה. מפשע

הבן שלי יושב שם במקום הדוד ופה הם : "אמא הייתה אומרת לנו. מכפר על פשעם, יושב במקומם בכלא

בטונים ויכוחים ריבים ו .אני זוכר אווירה מאוד קשה בבית. זה שיגע אותה, ....."עושים מסיבות וחגיגות

 חשתי אכזבה מרה .חששתי לחייה ולבריאותה של אמאממש . סבאלצורמים בין אמא לאבא וגבוהים ו

, לא זכור לי שחגגו את יום שחררו מהכלא. בנימין ישב במאסר קרוב לשנה. .לרגשותיהבמשפחה מהניכור 

בר לי כי תנאי השהות כשבגרתי הסת. עקבות שחרורובית באבל זוכר אני את אווירת השמחה ששררה ב

  .בכלא היו מהגרועים ביותר שידעה פלשתינה של שנות העשרים המוקדמות
  

לימים השתוקקתי לשמוע . כנראה מפאת הבושה, "בנימין באסורים"במשפחה לא הזכירו את פרשת 

 וכיצד זה היה, שלו בגיל כה צעיר" קורבנו"מפי בנימין עצמו כיצד ממרחק הזמן והמקום הוא רואה את 

לא עזרתי עוז לשאול . להתנסות בהרפתקה כה מענה ומשפילה כדי לכפר על עוונות אבות משפחתו

 .מצר אני על מיעוט התקשורת בינינו ועל העדר שיחות גלויות לב. אותו
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        ............אמא עושה מעשהאמא עושה מעשהאמא עושה מעשהאמא עושה מעשה

 של ואחיו הוריו עם אמא של יחסיה תקנה ללא נעכרו לכלא להיכנס בנימין של האצילית" התנדבותו "מאז

 הייתה מכל גרוע אבל. שנאה כדי עד מרים חיכוכיםו נסבלים בלתי מתחים ביניהם התפתחו. אבא

". אחרים "למען בנה הקרבת של הנורא העוול על להינחם שמאנה אמא כלפי הבית בני שגילו האטימות

 אמא. טובה כִפיּות והפגינו כלפיה ואנטיפטיה בשחצנות בחלו לא הם ארץ ודרך ענווה בה לנהוג במקום

 בתנאים בכלא להנמק ואהוב תם עלם לשלוח ליבם נקף שלא, במשפחה" הסמכותיים "כלפי התריסה

 קיבלה אמא. נמנעת בלתי הייתה התוצאה. דעתו להרחבת ללימודים שיישלח במקום, שהיו הפרימיטיביים

 יותר לסבול יכולה לא אני: "לאבא אמרה 1927 בשנת בהיר ובוקר" כלים שבירת "של החלטה תעוזת

 הולכת אני, שלך המשפחה כל עם להישאר יכול אתה, רוצה אתה. עוזבת אני, האלה האנשים עם לחיות

 היה אמא כלפי והכעס סוף בלי ויכוחים היו בבית. רב בקושי כרוכה הייתה ההחלטה". שלי הילדים עם

 העריך הוא .שלי אמא את אהב מאוד סבא? אותו ועוזבים קמים פתאום מה. סבא מצד בעיקר, נוראי

 אבל, בעלה אחיות – בנותיו לבין אמא בין והמתח האיבה גילויי את ראה הוא, אותה הבין אפילו ואולי אותה

 החמולה שלו השבטית בתפיסה. עליו לסלוח ואין לעשותו שאסור דבר! מרד כבר זה? המשפחה את לעזוב

  . ללכת שרצתה בכך הזה הטאבו את שברה ואמא מתרחבת רק
  

תמכנו בה באופן טבעי כי ראינו . אחד לאחד, כולנו הזדהינו עם אמא, ו למעורבותנ נכנס,דיםהיל, אנחנו

הוא לא רצה להסתבך עם , אבא היה אדם מאוד לא אסרטיבי. השנאה דבקה גם בנו. שמתעללים בה

, כשהגיע הרגע, ועם זאת. אבל הוא חשש מהסבא, הוא אמנם הבין את אמא והסכים איתה. משפחתו

נטלה אמא את אבא ואת ששת , תוך המרת סמכותו של אבי המשפחה המיתולוגי, וכך. איתהאבא הלך 

". בית המריבה"ונטשה את הבית המשותף שהפך ל) חנה ואליהו, שלום, ברוך, לובה, רבקה(ילדיה 

ללא ספק הייתה זו . במושגים של היום קשה אולי להבין עד כמה הייתה זו יוזמה יוצאת דופן מצידה

צעד מרדני זה שיקף . ר מופגנת שספק אם היו כמותה באותן השנים בקרב העדה הגרוזיניתקריאת תג

לימים סיפרה לנו . נאמנה את המתח המתמשך שהיה לחם חוקה של אמא למשך עשרים שנים ויותר

אפילו , לא יכולה יותר, אני הולכת, הרגשתי שאני יכולה להעיז, הרגשתי שכבר יש לי ילדים גדולים: "אמא

 ". סבא והסבתא עוד היו בחייםשה
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        שכונת קרית משהשכונת קרית משהשכונת קרית משהשכונת קרית משה

היא מצאה דירת שלושה חדרים וחצי . אמא חיפשה בית להשכרה רחוק ככל האפשר מבית המשפחה

 שכונה מבודדת –") שכונת מונטיפיורי"נהגו אז לקרוא לה (" קרית משה"ברחוב השושנה בשכונת 

" משה מונטיפיורי"נבנתה בסיוע קרן השכונה . יאסיןסמוכה לכפרים הערביים ליפתא ודיר ה, במערב העיר

 דרך  ברגלממנה העירה צריך היה לעבורכדי להגיע  ".הסתדרות המזרחי"אנשי , לאומיים-דתייםומייסדיה 

שנסע בתדירות של פעם או פעמים , או לשלם חמש פרוטות לנסיעה באוטובוס, הכפר הערבי ליפתא

הייתה בעלת מעמד עצמאי מ מירושלים " המרוחקת כשלושה קהשכונה.  בערב9 או 8עד השעה  בשעה

 בשל ריחוקה ממרכז העיר .יתורק לאחר מלחמת השחרור סופחה לעיר מבחינה מוניציפאל, משלה

היו מתחננים " קרן מונטיפיורי"אנשי . מעטים היו התושבים שרצו להתגורר בה, וקרבתה לכפרים הערביים

  .אך מעטים בלבד הצטרפו, "קחו משכנתא, רק תבואו: "לאנשים
  

רווי מחיי חמולה מתוחים ונפרדנו . סוף היה לנו שקט-סוף. לשכונה החדשה היה מהפך בחיינוהמעבר 

יצאנו לעצמאות שלא היינו מורגלים . היינו כחולמים. רגועה ומסגרת משפחתית מצומצמתטובת ניכור ל

אמא .  ללא הכרוהורגלנו השתנות הבית והשכונה אליהם אורח. ארגונית ומשפחתית,  כלכלית–בה 

, לפתיחותובמקומו זכינו , נעלם מעינינוברחוב הנוף החרדי , התפנתה אלינו והקשר בינינו התחזק

או בשכונת בית הכרם החילונית , שהייתה דתית אך מתונה, הייתי הולך ברחובות השכונה. למודרנה

נחשבו בעיני , שבין אם היו שומרי מצוות ובין אם לא, הסוציאליסטים" חלוצים"ורואה את כל ה, הסמוכה

, את הקומוניסטים, םאת הדגל האדו, ראיתי גם הפגנות. רחמנא לצלן, גמורים" אפיקורסים"החרדים ל

נפעם מהשוני בין העולם , הייתי שרוי בהלם תרבותי. ראיתי אנשים המתנהגים אחרת, שמעתי סיסמאות

  .שצמחתי לתוכו לבין זה שראו עיניי
  

בשר ודגים נקנו . צטרך לצאת לקניות השכם בבוקרהשוק מחנה יהודה כבר לא היה במרחק נגיעה ואבא 

. נעשתה אחת לתקופה, שנשמרו במחסן הבית, ים יבשים בסיטונותבעוד שקניית מצרכ, אחת לשבוע

ירקות ופירות נקנו מפלאחיות ערביות שהגיעו מהכפרים הסמוכים וישבו בשולי השוק כשלרגליהן סלים 

לעיתים הייתי .  הסחורה הייתה טרייה ומחירה נמוך–יתרונן של הערביות היה כפול . עמוסים לעייפה

עולה על , בעוד שהוא היה ממשיך בדרכו לחנות בעיר העתיקה, בודה הביתהמצטרף לאבא וסוחב את הכ

הכרכרות עמדו בשורה ארוכה מול .  כרכרה רתומה לשני סוסים–" מונית"או על " המקשר"אוטובוס 

סימן ההיכר שלהם היה ". י'עאראבאנג"הערבים נקראו " עגלוניהם"ו לאורך רחוב יפו, מחנה יהודה

  .שחבשו לראשם" טרבוש"
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, לא הכרנו אף אחת מהן. רובן אשכנזיות ומיעוטן ספרדיות, בקריית משה התגוררו אז כחמישים משפחות

' הוריו של פרופ', בין שכנינו נמנו משפחת לייבוביץ. אבל תוך זמן קצר נוצרו בינינו קשרי שכנות טובה

' הפרופ, תמנה בנםובשנות השבעים ה,  שבבעלותם בית מסחר לעצים–משפחת מאן '; ישעיהו לייבוביץ

משפחת ', נחמה לייבוביץ, ר אברהם ברוור"היסטוריון ד-והיו גם הגיאוגרף; למנהל הדסה, יעקב מאן

שהיוו למעשה את , גם רבנים בעלי שם;  היה לבכירי משרד החוץ– יהודה גולן –שאחד מבניהם , גולדברג

הרב ; ר הקונקורדנציה לתלמודמחב,  הרב קוסובסקי:נמנו עם שכנינו, כל הצמרת של הציונית הדתית

מנהל הסמינר למורים , הרב אליעזר מאיר ליפשיץ; "המזרחי"ממנהיגי תנועת , משה אוסטרובסקי

הבן (לימים באו לגור משפחות גורן . שהיה לימים שר הדתות בישראל, )פישמן(והרב מיימון ; "מזרחי"

רבנים ). היסטוריון של עם ישראלשנודע כ(ששון -ומשפחת בן) הבכור במשפחה נודע כרב שלמה גורן

רכשתי חברים חדשים מקרב . רנו'אלבוחר ובז, כדוגמת מיוחס, נוספים היו מקרב האצולה הספרדית

שלימים ישב בכלא בעירק , ר'והיו גם יהודה טג, בראש ובראשונה חברי הטוב יעקב מושיוב: שכננו האחרים

, "ל'מאפיית אנג"האבות המייסדים והבעלים של  –ל 'ילדי משפחת אסטרינה ואברהם אנג; כמרגל ישראלי

לימים הכימאי הראשי של בית , חיים ילין; ר ברוור"וכן בנותיו של הגיאוגרף ד; שתחילתה בשכונת בית וגן

  . יצחק כלב ועוד; "אסיא"החרושת לתרופות 
  

וסקים אין ריבים בלתי פ, וסב המשפחה אינו השליט הבלעדי, לפתע ראיתי שלא כולם גרים בחמולה

היו , שאצלנו בבית התנהלו בעיקרן סביב ענייני מסחר שוטפים ורכילויות שלא עניינו אותי, והשיחות

" ספרות אסורה"מדפי הספרים בבתים שיקפו תרבות אחרת ו. אחרות לגמרי ובעלות נופך אינטלקטואלי

מחזורי ,  תורה–דת ומוסר , בבית סבי ובביתנו אנו הכיל ארון הספרים רק ספרי קודש! הייתה גלויה לעין כל

לא כל שכן , ך שלם לא היה לנו בבית"אפילו תנ. 'וכיוב" עין יעקב" ",חוק לישראל", פרקי אבות, תפילה

בה החזיקה את ספרי הלימוד בגרוזינית שהביאה " ספריה פרטית"לאמא אמנם הייתה . ספרים חיצוניים

נפשי יצאה לספרים , ואני. שממה, קטואלישום גירוי אינטל, אך מלבד זאת לא היה דבר, מבית הוריה

הבנתי פתאום שלניצני המרדנות שלי במוסכמות הדת והמסורת המשפחתית יש אחיזה . החילוניים

, עד גיל שש היו לי פאות. ואפילו מושכים יותר,  לא פחות מעניינים,ראיתי שיש עולמות אחרים. במציאות

לא סבלתי . אך תמיד משהו הציק לי. אמוני-עצמי דתי וראיתי  לראשיחבשתי כיפה, "ציצית קטן"לבשתי 

, התנכרתי, התקוממתי. ללא הרהור והטלת ספק" עשה ואל תעשה"את המנהגים ולא את הפסקנות של 

התחמקתי ממטלות מובנות מאליהן ואף כיזבתי , "דברים אסורים"התעניינתי ב, שאלתי שאלות

נהגו בנו האבא והאמא בכבוד , של סבא" סינורו"עם הניתוק מ, והנה. למשפחה בעניין לא מעט פעמים

הורינו קיבלו בסלחנות את רצון הבנים להדמות לחבריהם ולא ". צדיק באמונתו יחיה": "תהילים"כאמור ב

מלחמות "לא היו . אבל הובנו על ידינו היטב, שלא הוגדרו" קווים האדומים"אם כי בגבולות ה, להיות חריגים

כשרות , מצידנו כיבדנו את המסורת של שבתות וחגים.  מדתיות לחילוניותבמעברים האיטיים שלנו" דת

לא , היינו, הקשיח" האשכנזי"ולא , הרך" מסורתי-הספרדי"הוריי דגלו באורח חיים בנוסח . וכיבוד הורים

במשפחה ". בצאתך' היישוב'מן 'ואדם , הייה יהודי שומר מצוות בביתך: "ובעד האמרה, לכפייה דתית

מנקודה זו ". אתה תלך לבית ספר חילוני, טוב", דתיות שלי ולבסוף אמרו לי-חושות האנטיהבחינו בת

  .מהפכה שקבעה את חיי לעתיד לבואההתחילה 
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         תחילתה של חילוניות תחילתה של חילוניות תחילתה של חילוניות תחילתה של חילוניות----    """"בית ספר לבניםבית ספר לבניםבית ספר לבניםבית ספר לבנים""""

אחרי סיום בית הספר היסודי פנו הבנים . במשפחה שלנו לא היה מקובל להמשיך ללימודים תיכוניים

בית הספר " כשעבר ללמוד בברוך היה הראשון שפרץ את הגבולות. והבנות נותרו בביתלעסק המשפחתי 

בית "עם המעבר לקריית משה עברתי בעקבותיו של ברוך ל. החילוני ואחר כך לבית ספר תיכון" לבנים

בניגוד ". פרויקט הבנייה ברחוב הרב קוק"שנהרס בימים אלה לטובת , ברחוב הרב קוק" הספר לבנים

השתייך למערכת " בית הספר לבנים" הרי ש– דתיים או מסורתיים –פר הקודמים שלמדתי בהם לבתי הס

למזלי היו שם . לא יהיה זה מוגזם לומר שכל חיי השתנו. וכל מוריו היו חילוניים" הוועד הלאומי"החינוך של 

תרגם ספרי פרויד מ,  מחנך ופסיכולוג–דבוסיס . ר א"הדודוד אבישר : מחנכים שעיצבו את חיי-שני מורים

דבוסיס הצליח להצית בי את תאוות הקריאה שהביאה לתחושת עושר רוחני שלא פגה ממני . לעברית

הדריך אותי בספרות הקלאסית  דבוסיס. כל ספר שיכולתי להשיג" בלעתי"נעשיתי תולעת ספרים ו. מאז

הייתי יושב . דיקנס האנגליארלס 'דוסטוייבסקי וגם צ,  כתבי טולסטוי–הרוסית שהותירה עלי רושם אדיר 

לא אחת נאלצתי לקרוא מתחת . בלילות לאור מנורת נפט ומשקיע עצמי בקריאת ספר עד לסיומו

שואל איך , דבוסיס היה בא ומדבר איתי. כי ספרות זו עדיין נחשבה לספרות אסורה בביתנו, לשמיכה

הייתי נכנס לחנויות ". זהולך תקרא את , לך תקרא את זה: "וממשיך לאתגר אותי, התרשמתי מהספר

וכעבור זמן נרשמתי לספריית בני , ועוד" אמנות", "שטיבל"הספרים ומעלעל בספרים החדשים בהוצאת 

הייתי נופל למשכב של שבוע ימים בגלל , בעיקר בחורף, לעיתים קרובות מדי. ברית ברחוב החבשים

היה שולח , "שערי צדק"ממרפאת , ר שבתאי הידוע"לשמחתי ד. מחלת אנגינה חריפה וחום מאוד גבוה

ספרים חדשים וכל רומן חדש , וכך יכולתי באין מפריע לשתות בצמא בזה אחר זה, אותי למנוחה בבית

-הייתה זאת קדם... אין פלא שאהבתי לחלות כמה שיותר. שאת חלקם ברוך היה מספק לי, שיצא לאור

 . שליהאוניברסיטה
   

, מסורתי בו גדלתי-נקרעתי בין הבית השמרני, מיה בלתי רגילהממרחק הזמן אפשר לומר שחייתי בדיכוטו

הפנמתי , נפתחתי לעולמות חדשים. לבין הרוח הליבראלית והמעצימה שנשבה בבית הספר ובבתי חבריי

שסלל את דרכי לאורך  למעשה היה זה ברוך אחי. חוויתי מהו שיח אינטלקטואלי, דרכי חשיבה חדשות

כבר אז . המשך בגימנסיה וכלה בלימודים הגבוהים באוניברסיטה, ייםהחל מבתי הספר היסוד, השנים

  . ידעתי להוקיר לו תודה
  

 . לירות בחודש32הניתוק מהמשפחה לא פגע בשותפות של אבא בעסק ונקבעה לו משכורת נאה של 

 ,אבא היטיב לשמר מצוות כיבוד אב ואם ובכל שבת!  לירות בחודש6-לשם השוואה פועל ממוצע הרוויח כ

מ לכל כיוון בדרך מאוד "מהלך שלושה ק, היה יוצא אחרי ארוחת הבוקר לבקר את הוריו ברגל, חורף וקיץ

אבא . לעיתים הצטרפו גם אחים נוספים, אני הייתי המתלווה המתמיד. לא סימפטית מבחינה ביטחונית

לכה כבר סבתא מ. נהג לספר לסבא על קורות השבוע ועל המצב הכללי בבית וֵהסב לסבא נחת רבה

 ערב יום –ולא ירדה ממיטתה עד ליום מותה , מוחי-משותקת בחצי גופה כתוצאה משבץ, הייתה חולה

ילדה באותה השנה , שבריאותה כבר לא הייתה תקינה, אמא. 1928 בספטמבר 23, ט"הכיפורים התרפ

 שנות 31בכך נסתיימו ! יאומן של ארבעים ושמונה שנים-כשהיא בגיל הלא, את עליזה בת הזקונים
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 עשרה ילדים חיים וארבעה – לידות 14. למן לידת בנה בכורה ועד לידתה של עליזה, ולדנות של אמא

בין אם לא רצתה לפגוש , אינני זוכר את אמא מבקרת במזכרת משה. 17שנפטרו טרם הגיעם לגיל 

נו כולנו מצאנו עצמ, ט"עם פרוץ מאורעות תרפ, 1929אך בשנת ,  בשל ההיריון והלידהמשפחה וביןב

  .נמלטים לבית המשפחה במזכרת משה

  

        1929192919291929ט ט ט ט """"מאורעות תרפמאורעות תרפמאורעות תרפמאורעות תרפ

ר למען זכותם לחופש הפולחן "שבוע לאחר הפגנת אנשי בית, 1929 באוגוסט 23-ה, ביום שישי בצהרים

באותו הבוקר הקימו המתפללים . יזמו הערבים גל של מהומות דמים בכל רחבי הארץ, "כותל המערבי"ב

המועצה . והוסיפו ספסלים לישיבה, בין עזרת הנשים לגברים, "כותל"בת ההיהודים מחיצת בד ברח

תעמולה רחב מימדים והחדירה בציבור הערבי את התחושה שהיהודים  המוסלמית העליונה יצאה במסע

אותו תירוץ בדיוק " (אקצא-לכבוש את מסגד אל"ם ואלהשתלט על האתרים הקדושים לאסל מתכוונים

הערבים יצאו משער שכם חמושים באלות ). 2000השנייה שפרצה בשנת דה אעמד מאחורי האינתיפ

ים 'השכונה הראשונה שפגשו הייתה שכונת הגורג. ירושליםובסכינים ותקפו את השכונות היהודיות ב

שם פרעו ביהודים והרגו עשרות מטובי בניה של העדה הגרוזינית , הסמוכה לשער שכם, "אשל אברהם"

, אני זוכר בבהירות את היום הזה בו החלו להגיע שמועות על טבח ביהודים בירושלים. הקטנה בירושלים

  . אשר הכניסו את כולנו למתח ולחרדה
  

שכנה ',  מ200מרחק ,  ממזרח–ריה קרית משה המבודדת הייתה מוקפת ביישובים ערביים משלושת עב

כל הגברים בשכונתנו .  דיר יאסין–מצפון הייתה ליפתא וממערב ; )רוממה הערבית(באדר -שכונת שיך

 וללא כל 54שהיה בגיל , אבי. נצטוו לסייר מסביב לשכונה ולהתריע מיידית על כל עניין מעורר חשד

עם רדת . ם לא היה לו או לאיש מהתושביםנשק ח! יצא מיד לשמירה עם נבוט בידו, הכשרה מתאימה

נכנסו " ההגנה"כוחות . שהחרידו את כולנו ובישרו רעות, החשיכה החלו להישמע צרורות ירי מכל הכיוונים

ועל אף קדושת השבת ניתנה פקודה לפנות , נחלשה" ההגנה"בשבת בבוקר . לפעולה ואבא חזר הביתה

וביקשו שכל " פיקוח נפש" נתנו היתר –יים לא חרדים דת- ציונים–כל הרבנים . את השכונה מתושביה

תחבורה ". עד יעבור זעם"ם בעיר ההנשים והזקנים יתפנו מיידית וימצאו מחסה אצל קרובי, הילדים

, אברהם חבר, למזלנו בנו של בעל הבית שלנו. ולצאת ברגל היה בלתי אפשרי, ציבורית לא הייתה כמובן

כשמשוריין בריטי מתלווה ,  יצאנו מהשכונה בשיירה, נוסף שאיתרוובעזרתו של נהג" המקשר"היה נהג 

בטרם התקרבנו . בהם הרב אוסטרובסקי והרב פישמן, בין המתפנים היו גם הרבנים וראשי הישוב. אלינו

עוד מעט " (דאו למאן איטבח אל יהוד"לליפתא נפתחה לעברנו אש תופת כשברקע נשמעות קריאות 

. הנהג הגביר את מהירות נסיעתו וכך ניצלנו, שכבנו כולנו על רצפת הרכבמיד נ). יטבחו את היהודים

. באורח נס איש מהנוסעים לא נפגע. כשהגענו העירה ראינו שהרכב היה מנוקב כולו מפגיעות כדורים

סקרן לדעת מה כותבים ו 11הייתי כבן . הגענו לבית במזכרת משה וחיינו כפליטים במשך שבוע ימים

על , נודע לי על התפשטות המהומות לכל רחבי הארץ. כי הרי רדיו לא היה ברשותנו, בהעיתונים על המצ

מכללת "כיום (ברחוב הנביאים " הדסה"ועל הבאת הפצועים וההרוגים לבית חולים , הטבח בחברון
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מראה ההרוגים והפצועים נחרת בזיכרוני והיה . התגנבתי מהבית והלכתי לראות מה קורה שם"). הדסה

  .אומות בחיילאחת הטר
  

.  פליטים יהודים8,000- פצועים וכ340,  הרוגים יהודים133 –הפרעות נמשכו שבוע ימים וגבו מחיר כבד 

חברון התייתמה מיהודיה .  יהודים והיתר נסו מן המקום60-בחברון עצמה נרצחו באופן אכזרי יותר מ

, אבלות שררו סביבקדרות ו. וההתיישבות היהודית בה התחדשה רק לאחר מלחמת ששת הימים

כעבור שבוע שבנו . והשגרה מאיתנו והלאה, הימים ימי החופש הגדול. והמתיחות בירושלים הייתה גבוהה

, "מפוני חברון"מספר משפחות מ. אך בשל הקרבה לכפרים הערביים לא הורשנו לצאת מהבית, הביתה

התושבים . בשכונה" פרדיםס"קבעו את משכנם בקרית משה והכפילו את מספר ה, יו'בראשות הרב באדג

, אבא ובנימין. גייסו תרומות לבניית בית כנסת ספרדי חדש בנוי אבן במקום בית הכנסת ששכן בצריף קטן

  . הרימו תרומה נכבדה אף הם, כל אחד מהם לחוד
  

בעקבות המאורעות נאלצו הסוחרים היהודים לעזוב את רחוב דוד בעיר העתיקה ולעבור לחנויות בתוך 

משפחתי . חנויות ובתי מלאכה,  ובו כיכרותרובע הנוצרי מתחם רחובות גדול ורבוע ב–" ריסטןמו"מתחם 

 שנות פעילות מסחרית ויחסי שכנות טובה עם 35 אחרי ,ממקומה" הפירמה"העתיקה אף היא את חנות 

" כנסיית הגואל"ממול , והעבירה אותה לקצהו הצפוני של רחוב מוריסטן, הערבים" הסוחרים השכנים"

  . ולא רחוק מכנסיית הקבר

        

        ביקור בכנסיית הקברביקור בכנסיית הקברביקור בכנסיית הקברביקור בכנסיית הקבר

ורה בראש השנה וביום הכיפורים ותפילות שמחת ת" הסליחות"עוד מילדותי התחבבו עלי מאד פיוטי 

נשמתי הייתה יוצאת לשמע פרקי החזנות האשכנזית של . בנוסח בתי הכנסת הספרדיים הירושלמיים

 בשוק מאה האזין להםאפשר היה לש, יק ואחרים'ובמיוחד של פינצ, פנחס מינקובסקי, יוסלה רוזנבלאט

). קיימים בארץגרמופונים חשמליים לא היו (שערים מתקליטים שנוגנו בחוצות על ידי גרמופונים ידניים 

שלעיתים ריגשו אותי , הייתי הולך לשם במיוחד כדי להקשיב ברטט לחלקים הבכייניים שבזמרה החזנית

לימים אמא הסכימה להכניס הביתה גרמופון ידני ולצבור תקליטי חזנות שנגינתם שבתה גם את . מאד

 . לבה
  

.  אהבה לליטורגיה נוצרית– נוספת" נשמה"נראה שבשעה שנחשפתי לעולמות החדשים גיליתי בתוכי 

אינני זוכר מהיכן צמחה נטייה זו וכשבגרתי אהבתי להאזין למיסת חג המולד בכנסייה הפרבוסלבית 

פרוטסטנטית ובכנסיית בית הספר הצרפתי לארכיאולוגיה -הגרמנית" כנסיית הגואל"ב, שבמגרש הרוסים

בעודי מסתובב ליד החנות , ט"תרפכשנה לאחר מאורעות , יום בהיר אחד, כך או כך. ליד שער שכם

 ברובע הנוצרי "כנסיית הקבר של ישו הקדוש"גמלה בליבי החלטה להציץ ל, המשפחתית בעיר העתיקה

נראה שסקרנותי הטבעית גברה על זיכרונות האימה של המאורעות ולא נתתי דעתי . ולהאזין למיסה

וננתי בסדקים שנפערו בתקרת ובשעה שהתב, "הצברים"הגעתי לכנסייה כאחד . לסכנה שבצעד זה

ניגשו אלי שני בחורים מגודלי גוף , הכנסייה מרעידת האדמה שפקדה את ירושלים שלוש שנים קודם לכן

אבל הם הבינו , עניתי להם בערבית שוטפת כי באתי להתפלל. סבר ושאלו מה אני עושה שם-וחמורי
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תוך שהם , "החוצה"צעקו , ות בערביתשאני יהודי ותוך רגע פתחו בצעקות היסטריות וקללות אנטישמי

. כשסיימו את מלאכתם השליכו אותי לסמטה צדדית הרחק מהכנסייה. בועטים בי ומטיחים בי אגרופים

במשפחה שלנו לא ממש שמו לב מה . אבל לא סיפרתי דבר לאיש, חבול ופצוע, חזרתי הביתה בוש ונכלם

הפעם , ר את האמת שוב הייתי מקבל מכותאם הייתי מספ. אמרתי רק שקיבלתי מכה, קורה עם הילד

ולמרות הלקח המר והכואב חזרתי לכנסייה עוד פעמים " !?ללכת לקבר הקדוש ? מה זה"כי , מההורים

למדתי שיעור מה זאת . פעם אחת אפילו הצלחתי להיכנס ובפעמים אחרות שוב חטפתי מכות. מספר

  . רוב יהודיבעלת, ירושלים, אלא בעירי,  לא בקישינב–שנאת יהודים 

  

        שנות שגשוגשנות שגשוגשנות שגשוגשנות שגשוג

העשור . 20-אט ממשבר המאורעות ומהשפל הכלכלי והחברתי של סוף שנות ה-היישוב היהודי יצא אט

האבטלה ההמונית , ענף הבנייה התחדש והגיע למימדים חסרי תקדים: השלישי בישר עתיד ורוד יותר

 מפעל החשמל –תיות חדשות פינתה מקומה לתעסוקה כמעט מלאה ונתקבלו שני זיכיונות לבניית תש

. הודות לאחי בנימין, גם העסק המשפחתי שלנו שגשג. של רוטנברג בנהריים ומפעל האשלג בים המלח

בבית ספר תיכון הוא . מהיר תפיסה ויזם בלתי נלאה, שקדן, חרוץ, מוכשר ביותר, בנימין היה בחור צעיר

ות ולמודרניזציה במטרה להרחיב את מאז שהפך לשותף בפירמה החל להטיף לרפורמ. מעולם לא למד

, להשיג אשראי בנקאי גדול וזול: הרעיונות שהעלה כללו שלושה סעיפי שינוי. אופקי המסחר של העסק

ולייבא סחורות היישר מהיצרן , לפתוח שלוחה של החנות בעיר תל אביב המודרנית המתפתחת במהירות

עם .  פניםהתעוזה שגילה הניבה פירות וההצלחה האירה לו. ל"בחו

השגת אשראי בנקאי הקים סניף חדש בתל אביב בו הועסקו 

שעלתה , בנימין עצמו נסע לאיטליה. כשכירים חיים אחי ועובד נוסף

וזיהה בה , על מפת ייצור הטקסטילים האיכותיים במחירים תחרותיים

פעם או פעמים בשנה הוא נהג להגיע . פוטנציאל עסקי בלתי רגיל

 – עסקי ומשפחתי –אך עיקר הקשר עמו , לביקורים קצרים בבית

. בעברית טובה וקולחת, בנימין אהב לכתוב והרבה. נעשה בהתכתבות

לאמא תרגמנו את מכתביו . קראנו את מכתביו בשקיקה ובהתפעמות

סוף מהמצוקה הכלכלית -בזכותו יצאה המשפחה סוף. לגרוזינית

בו מסבי. שנקלעה אליה בעקבות המשפט והתחלנו לנשום לרווחה

, "מצליחן"ונרקמה אגדת ה, "המושיע"של בנימין נקשרה אפוא הילת 

הרווחה הכלכלית . ועדיין הוא בתחילת שנות העשרים לחייו

במשפחתנו הביאה בראש ובראשונה לפדיון המשכנתא על הבית 

  .ולהחזרת ההלוואה לפנחס קוקיא
  

נראה שסבי הכיר לפנחס קוקיא תודה על ההלוואה הנדיבה שהעמיד 

 1930,רבקה ופנחס קוקיאולצד ההחזר הכספי הוא שידך לו לאישה , נו לרשות המשפחהבזמ
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אינני יודע כיצד . וטרם נמצא לה חתן מתאים" המופלג "24רבקה כבר הגיעה לגיל . את רבקה אחותי

הוא ).  שנה ביניהם30(שגילו כפול משל רבקה , אבל פנחס היה רווק עשיר וכבד שמיעה, התרחש השידוך

שהיה סוחר ובנקאי שהשקיע את , וקיאהיה נכדו של הרב והסופר הנודע אפרים קוקיא ובנו של דוד ק

בלשון הפרזה קראו לשטח הגדול . בקניית קרקעות ברחוב יפו, עזרא ופנחס, ממונו יחד עם שני בניו

אך גם הפעם הסבא הכריע ורבקה נישאה , אמא התנגדה לנישואין נמרצות". איזור קוקיא"במרכז העיר 

פריס של "את ירח הדבש בילה הזוג ב. חילהאולי היה זה חלק מהעסקה מלכת, מי יודע. 1930בשנת 

בנם ". 'רבינוביץ"ושהו בבית המלון היוקרתי ) לבנון הייתה אז תחת שלטון צרפת(דהיינו ביירות , "האוריינט

  .היחיד יצחק נולד כעבור שנתיים
  

ונקבר בחלקת המשפחה בהר ,  שנה80נפטר סבא יעקב כשהוא בן , 1930, אותה שנהשל באוגוסט 

 באותם .היה זה יום חם באמצע חודש יולי. זוכר אני את ביקורי האחרון אצלו זמן קצר לפני מותו. הזיתים

סבא לא . וודאי ללא כיפה על ראשי" הצופים" מכנסיים קצרים בנוסח –" צברים"ימים כבר לבשתי בגדים 

א שם ידו על נשקתי את ידו והו. אם כי ברור היה שמראה החילוני הצעיר לא נשא חן בעיניו, אמר דבר

זמן קצר אחרי מותו של סבא הודיע בנימין על     .ראשי החשוף וברכני כברך יעקב את בניו לפני מותו

בנימין . שהוריה ממוצא רוסי, יהודיה שוויצרית מלוזאן, לוב) מרגלית(החלטתו לשאת לאישה את מרגריט 

יתכן שרק עם מותו . איטליהשהייתה ועודנה מרכז העצבים הכלכלי של , התגורר זה מכבר בעיר מילאנו

איני זוכר כיצד קיבלו הוריי את . ליהודיה שאיננה מבנות העדה, של הסבא הרהיב בנימין עוז להינשא בנכר

, ביקורם של בנימין ומרגלית בארץ. 1931כמה שזכור לי החתונה התקיימה באיטליה בשנת  הבשורה ועד

מרגלית הייתה . וח האירופית שחדרה לגוף המשפחהכולנו רצינו להתבשם מהר. זכור לי היטב, 1933בקיץ 

מלבד ההורים יכולנו . האירופאים מאוד מטופחת ומרשימה בהופעתה המהודרת ובגינוניה, בעלת קומה

היא , יודע מה הייתה התרשמותה של אמא אינני. שהייתה גם שפת אמה, כולנו לתקשר איתה בצרפתית

אך בליל שבת הם , הותם בארץ בילה הזוג בעיר תל אביבחלק ניכר מש.  איתי בנושאשוחחהאף פעם לא 

 –שלושת ילדיהם . היו מגיעים לביתנו והיינו נערכים לאירוחם בסעודה לפי מיטב המסורת הגרוזינית

  . נולדו באיטליה–עמנואל ודניאל , מרדכי

  

        מעבר לפאתי השכונהמעבר לפאתי השכונהמעבר לפאתי השכונהמעבר לפאתי השכונה

" המוחרם"מנם בהגעת וא, נפשותההדירה שגרנו בה הייתה קטנה מלהכיל את משפחתנו בת תשע 

שבאופן מסורתי היה מיועד להחלפת דירות בשכירות , לוח השנה המוסלמי החודש הראשון ב–הקרוב 

 סוחר דגים – ממשפחת אפשטיין ,אף הוא בקרית משה, ריי בית מידות שכרו הו–בכל חלקי העיר 

שלוש מרפסות וגינה , מרתף בן שני חדרים, הייתה זו וילה בת ארבעה חדרים ומטבח גדול. ממחנה יהודה

המעבר היה בבחינת יציאה לדרור ומהפיכה . החלל מתחת לגג הרעפים שימש כמחסן. של חצי דונם

בחדרנו המרווח העמידו את מכונת התפירה . שזכינו לחדר משלנו, ורי ועבור ברוךבעיקר עב, באיכות החיים

קריאה -אך לנו היא שימשה כשולחן כתיבה, החדשה שאמא אמנם השתמשה בה לתפירה ולתיקונים

לשימושה של אחותי , Becksteinכיאה למשפחה בורגנית קנו ההורים פסנתר חדש של . מאין כמוהו
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היה זה חלק מבולמוס רכישת הרהיטים של אמא . והעמידו אותו לראווה בחדר הסלון, לובה שלמדה לנגן

  . שאחזה בכולנו" הרנסנס"ותחושת , והבנות לקראת כניסתנו לבית החדש
 

הכפר . סימן את גבולה המערבי של השכונה,  בגבעת שאולל'שהיה סמוך למאפיית אנג, הבית החדש

ין שכן במרחק של קילומטר ובמרחק של מאתיים מטר הייתה מחצבת האבן של הכפר הערבי דיר יאס

עברו , בדרכם אל הכפר וממנו, הערבים. שסיפקה אבנים לבניית השכונות היהודיות החדשות בירושלים

שדה זה היה מיועד על פי השמועה . שדה רחב הפריד בינינו לבין השכונה הדתית גבעת שאול. ליד ביתנו

בגבעת . והוא אף תיפקד ככזה בתקופת מלחמת השחרור, "פייפר"ופה למטוסים קטנים מסוג לשדה תע

ובכל בוקר סיפק לנו , הייתה לו רפת קטנה עם פרה אחת ומספר עיזים. שאול התגורר החלבן שלנו

היינו זאת , בעסקי החלבנים אף פעם לא ידעת כמה מים הם מוהלים בחלב. ולסביבה הקרובה חלב טרי

אבל היו רמאים , שהחלבן שלנו קצת מרמה) לפי הקרום(ידענו . אחרי הרתחת החלב, רק בביתמגלים 

  . גדולים ממנו

        

        גיל מצווה גיל מצווה גיל מצווה גיל מצווה 

בהגיעי לגיל מצווה סבא כבר לא היה בין . במחוזותינו לא ידענו חגיגות יום הולדת מהן ולא חגיגות בר מצווה

ביום הבר . השמורים איתי עד היום, סידור תפילהערכת תפילין ו, החיים והיה זה אבא שקנה לי טלית גדולה

ביום חמישי בשבוע עליתי לתורה בבית הכנסת . מצווה נעטפתי בטלית והנחתי תפילין בהנחייתו של אבא

עם . מעזרת הנשים הרעיפו על ראשי מי בשמים ומטר סוכריות. שהיה צריף קטן ליד הבית, הספרדי

ביום השבת כיבדו אותי שוב . דבר מאוד לא רגיל במשפחתנו, חזרתי הביתה זכיתי לנשיקות מאבא ואמא

אני זוכר עצמי יורד מקריאת . בעלייה לתורה כשכל הקהל פוצח בזמירות מסורתיות תחת מטר סוכריות

קהל . כשידם על ראשי" ברכה"והם מחזירים לי , מנשק ידיהם, צועד לעבר המכובדים, פרשת השבוע

לא היו , בכך תם הטקס. כשהם מפזמים כל הדרך ניגונים מתאימיםהמתפללים צעד לביתנו לסעודה קלה 

שבע שנות בסיומה של אותה שנה סיימתי . פשוט חוזרים לשגרה, נוספים" פסטיבלים"מתנות ולא 

בהנהלתו , "סמינר המזרחי "–עבריים תיכוניים היו אז בירושלים שני בתי ספר  . בבית הספר היסודילימודים

. מוסד חילוני בהנהלתו של שלמה שילר, ברחביה" הגימנסיה העברית"יפשיץ ושל הרב אליעזר מאיר ל

אלמלא אמא לא יכול היה להצליח . ברוך בחר בגימנסיה בהותירו את המסחר המשפחתי מאחוריו

היא הייתה היחידה במשפחה שדחפה אותנו ללימודים ומימנה את שכר הלימוד . בקפיצה נחשונית זו

אך , ענת תומכת במשפחה או בקרבתה להתמודדות באתגרים בפניהם עמדלברוך לא הייתה מש. היקר

 לימים –הלא הוא יגאל ידין , בין חברי כתתו היה יגאל סוקניק. הוא שאב ידע ומוטיבציה מחבריו וממוריו

, )קציר(לסקי 'שנה מעליו למד אפרים קצ.  ושר בממשלה חבר כנסת,פרופסור לארכיאולוגיה, ל"רמטכ

ר " בהשפעת מורו ד.ברוך גילה בגימנסיה את עולם המדע. יאה הרביעי של מדינת ישראללימים מדען ונש

שהקשבתי , בהתלהבותו הוא הדביק גם אותי. במיוחד מעולם הצומח, שלם הוא נפעם ממדעי הביולוגיה

הזדהיתי עם אחי וראיתי בו דוגמה לחיקוי ולאמיתות . פעור פה לסיפוריו ורישומם ליווני שנים ארוכות

 החלטתי גם אני שפניי מצווהאין זה מפתיע שבהגיעי לגיל ". אין דבר העומד בפני הרצון"    :מימרהה

  ".גימנסיה העברית"מועדות ל



49

        

        

        הגימנסיה העבריתהגימנסיה העבריתהגימנסיה העבריתהגימנסיה העברית

' כיתה ח(' כתלמיד כיתה ד, 1932ב "לשנת הלימודים תרצ, התקבלתי לגימנסיה העברית בשכונת רחביה

כיתות שמונה שנות לימוד מ, היינו, על פי מתכונת הגימנסיה הגרמנית מובנהבית הספר היה ). של ימינו

בנקודה זו התחילו חיי להשתנות . במיטבהוהרמה אירופית , של ימינו' יב-'המקבילות לכיתות ה', עד ח' א

באתי במגע עם חברים ומורים שהשפיעו עלי בכל תחומי החיים ומאוד אהבתי את . מן הקצה אל הקצה

 25- כ–הכיתות היו קטנות יחסית . נפתחתי לאופקים חדשים שלא שיערתים. העולם החדש שנגלה בפניי

,  אבי ההתיישבות הציונית–ארתור רופין ": בנים של"רובם ממיטב הנוער הירושלמי החילוני ו, תלמידים

 –רבן ;  הצלם האגדי של התקופה–יעקב בן דב ;  מראשי המורים בארץ–אביעזר ילין ; כלכלן וסוציולוג

 –שמואל מושיוב ; הראשון בארץנוירולוג - רופא–הרמן ;  בעל בית דפוס גדול–ליפשיץ ; הצייר מבצלאל

,  מגדולי קבלני ירושלים–פפרמן ;  פקיד גבוה בסוכנות היהודית–פרסיץ ; וינט בארץ'לשעבר בא כוח הג

;  מבעלי מאפיית ברמן–ברמן ;  עורכת דין–שניידר ' גב;  סוחרים ומראשי העדה הבוכרית–חסידוף ומרזיוף 

,  אחותו של שלמה לוריא–רעיה לוריא ;  איש הקונסוליה הצרפתית–אהרונוב -כהן;  רופא שיניים–גובר 

הפכו ברבות הימים למנהיגי " ילדים"רבים מאותם . סם כמנהיג שביתת פרומין ההיסטוריתשהתפר

  . וצבא ההגנה לישראל ההיסטוריה, הספרות, האמנות, הרפואה, המדינה ולבעלי שם בתחום המדע
  

מרביתם , הגיעו לכיתתנו ילדי עולים מגרמניה, בעקבות עליית הנאצים לשלטון בגרמניה, שנה מאוחר יותר

העולים מגרמניה הביאו איתם רמה תרבותית וטכנולוגית מהגבוהות . משפחות בורגניות משכילותמ

הייתה ירושלים הקטנה זו . הרי שרישומם היה ניכר, ולמרות שמעטים מהם התיישבו בירושלים, באירופה

. מטרהחרוצים ודבקים ב, ממושמעים, רציניים, התלמידים החדשים היו איכותיים. אבל האינטלקטואלית

והם העלו במידה ניכרת את , יחסית על אף שהתקשו בשפה העברית הייתה קליטתם בלימודים מהירה

קרוב משפחה ( אברהם רובינזון –אחד מהם . בשיעורי המתמטיקה" הוותיקים"הרמה בכיתה ואתגרו את 

וניברסיטה עילוי של ממש ולימים היה לפרופסור בא,  היה גאון מתמטי–) אימתמטיקהפרנקל ' של פרופ

 –עמנואל גלבר ;  לימים אחד מבכירי המזרחנים של האוניברסיטה העברית–והיה גם גבריאל בר . העברית

   .ל"בנו של היסטוריון מוינה ולימים אלוף בצה
 

סופרים , הם היו דוקטורים". יקיתיה"גרו בשכונת בית הכרם ולא ברחביה , רובם ככולם, המורים

בנו של הרב שמואל מוהליבר , המנהל היה מוהליבר. רים משכמם ומעלהואינטלקטואלים ידועי שם ומו

חוקר אשר לימד - גיאוגרף- ר שלוסץ" ד:המורים. מזכיר הגימנסיה היה משה כרמוןו ,"חובבי ציון"מראשי 

 –  הסופר דב קמחי; המורה לספרות–הסופר אברהם קבק ; המורה לצרפתיתהיה גיאוגרפיה ואחיו 
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לימד אותנו תנא -ר בר"ההיסטוריון ד . מר אביזהר–כימיה ור נתן שלם "הד מדליטבע ; ך"המורה לתנ

  . בשנים מאוחרות יותר היה למנהל הגימנסיהוהיסטוריה 
  

, אכדיה-שומר, לתרבויות בבל, התנא נחשפתי להיסטוריה של המזרח הקדום ולממצאי-הודות למורה בר

, עלילות גלגמש, פורי בראשית על חוקי חמורביריגשו אותי סי. מצרים ומסופוטמיה, ארץ החיתים, אשור

המבט החדש על סיפורי התורה הוביל . השומרי" גן העדן"סיפורי הבריאה והמבול הבבלי ו, בריאת האדם

בשנים הבאות נוספו מקצועות . אותי בהמשך אל ספרי יחזקאל קויפמן על תולדות האמונה הישראלית

ברוך הצילני משיטפון הידע החדש . רגשה הייתה נפלאהשהיוו אתגר קשה ביותר אבל הה, מדעי הטבע

הנה שרית : "אורו עיניי ואמרתי לנפשי, עת קיבלתי את גיליון הציונים, בכל שנה. והיווה משענת תומכת

עם זאת לא הייתה בבית התרגשות גדולה מההישגים ".  ותוכל–עם לימודים ובחינות גימנסיאליות 

 .שלי ושל ברוך" ההיסטוריים"

  

        ר נתן שלם ואביזהרר נתן שלם ואביזהרר נתן שלם ואביזהרר נתן שלם ואביזהר""""ורים המיתולוגים דורים המיתולוגים דורים המיתולוגים דורים המיתולוגים דהמהמהמהמ

 –המגמה הריאלית : לשתי מגמות לימוד נפרדות כיתתנוהתפצלה ) א של ימינו"או י' י(' או ז' בכיתה ו

:  בדגש על מקצועות מדעי הרוח–והמגמה ההומאנית , פיזיקה וביולוגיה, כימיה, בדגש על מתמטיקה

שבאותה , אך לבסוף הלכתי בדרכו של ברוך אחי, חירהקשה הייתה עליי הב. ספרות ודומיהם, היסטוריה

. העת כבר היה סטודנט לביולוגיה באוניברסיטה העברית ודרכו נחשפתי ונתפסתי למקצועות מדעי הטבע

ולא אגזים אם אומר שהם אלו ,  רשמו בי את חותמם יותר מכל–ר נתן שלם ואביזהר " ד–שניים מהמורים 

  .שסללו את דרכי לעתיד
  

, הודות לשיעורים, עורר בי את עיקר העניין בביולוגיה, שהיה לאמיתו של דבר גיאולוג וגיאוגרף, ר שלם"ד

בעיקר , הקיף שטחי מחקר מגוונים, הוא היה חוקר בעל השכלה רחבה ביותר. לשיחות ולטיולים שקיים

טו הוציא תחת ע, גם בקרב הציבור הרחב" ידיעת הארץ"שרצה להפיץ את , שלם. סביב טבע הארץ

, האגודה יצאה לטיולים בהדרכתו". אגודת המשוטטים "–והקים את אגודת מיטיבי הלכת , פרסומים רבים

אהבתי לצאת מהגטו התרבותי ". אגודה"לאושרי הרב הוא הסכים לצרפני ל. מרביתם במדבר יהודה

  .שממנו צמחתי
  

או יריחו בם לנקודות מפגש  היינו יוצאים מירושלים באוטובוסים ערביי.הטיולים נערכו בעיקר בשבתות

אמנם כילדים     .ומשם היינו ממשיכים ברגל ליעדי הסיור ועולים חזרה באוטובוס לירושלים, ואדי קלטבו

אך הדבר לא , מוקפים באדמות טרשים מסולעים וצמחיית פרחי בר, תמיד הרגשנו עצמנו קרובים לטבע

שלם , מדבריים שלא היינו מורגלים בהםמלבד הכרת הסביבה והנופים ה. דמה לטיולים בחוג המשוטטים

תוך כדי הליכה . דגימות בעלות עניין גיאולוגי ואבני צור, לימדנו להביט אל הקרקע ולאסוף מאובנים

מודד נתונים שונים ואוסף דוגמאות של סלעים , ניותאוהסברים הוא היה עורך תצפיות גיאולוגיות ובוט

הסיורים העשירו את רוחי ". ישראלי-גיאוגרף ארץ"ה להיות שאיפתו היית. לשם העמקת ידיעותיו ומחקריו

תלמיד הגימנסיה העברית וצעיר ממני בכמה , )גנדי(רחבעם זאבי . וגירו את סקרנותי שלא ידעה מצרים

שנטע בו אהבה , ידיעת הארץלהמורה לטבע ו, ר נתן שלם"נפשו נקשרה בד"סיפר אף הוא כי , שנים
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עשור . גנדי לא היה היחיד". ם והצוקים רבי ההוד של ישראל הקדומהלמדבר יהודה על שביליו הנסתרי

מחווה והוקרה , הסמוך לים המלח" מצפה שלם"ר שלם הקימו על שמו את קיבוץ "לאחר מותו של ד

  .לחוקר מדבר יהודה
  

ש כדי להדגי.  עליו נרקמו מיתוסים מפי דורות של תלמידים,אביזהר האגדי והחביב, והיה גם המורה לכימיה

אינני יודע ... את אישיותו פזורת הדעת סיפרו עליו שהיה הולך עם רגל אחת על המדרכה ואחת על הכביש

ובהתלהבותו סחף , נרגש מכל ניסוי או תגלית, אך הוא היה טיפוס נלהב ביותר, עד כמה ידיעותיו היו רבות

רת במרתף ביתו של חברי שאני ושני חברים לכיתה בנינו לעצמנו מעבדה מאולת, עד כדי כך, גם אותנו

מכיתה גבוהה , ן יחד עם ישראל דוסטרובסקי"היינו נפגשים בערבים במרתף הבית ברחוב רמב! רפי רופין

היה . ועורכים ניסויים בהתלהבות רבה מתוך חוברות הכימיה והתרגילים שאביזהר סיפק לנו בכיתה, יותר

מהמעבדה חומרים " לסחוב"ת אביזהר ויכולנו א" לסדר" קל היה ,למזלנו .זה חוג וולונטרי חשאי ביותר

לא ניסוי של אביזהר שכל . אני הייתי ספק החומרים וישראל דוסטרובסקי היה מדריך אותנו. מבלי שהרגיש

 וקראנו בתאווה את סיפורם של  מדעיתהשגנו ספרות.  היינו מנסים בבית)והיו רבים כאלה (הצליח בכיתה

בעירת מתכות נתרן ומגנזיום , בהם יצירת תרכובות בין גזים, סויים רביםערכנו ני, גילוי היסודות הכימיים

הניסויים , כמעט גרתי במעבדה. נחושת אבץ ועופרת, ויצירת תרכובות בין גפרית לבין אבקות מתכת ברזל

אמנם היינו מודעים היטב . הריגושים לקראת הניסויים היו תמיד גבוהים. הדליקו אותי בצורה בלתי רגילה

 . אבל לא פעם גרמנו לפיצוצים ולשרפות, ונים ומאד נזהרנולסיכ

19321934



52

        רצח ארלוזורוברצח ארלוזורוברצח ארלוזורוברצח ארלוזורוב

את ידיעותיי שאבתי מהעיתונות העברית . מאז לימודיי בגימנסיה הייתי מעורה בנעשה בארץ ובעולם

אבל קבעתי לעצמי מנהג קבוע ללכת , אמנם עיתון יומי לא הגיע לביתנו. ברובה מפלגתית, שהייתה ציונית

שעמד לרשות אורחי " דבר"ולעיין שם בעיתון " קינג דיוויד"א מול מלון .ק.מ.לימודים לבניין ילאחר ה

 . עליית המפלגה הנאצית לשלטון בגרמניהעלבו קראתי , 1933 בינואר 30-נחרת בזיכרוני יום ה. המועדון

ך נחשפתי למאבק כ. לעיתונות" מכור"מאותו יום ואילך נעשיתי . נאומו של היטלר הכה אותי בפחד ואימה

שגבל בהסתה מאין , הפועלים לבין הרביזיוניסטים-האיתנים על ההגמוניה ברחוב היהודי בין מחנה תנועת

  . כמוה נגד חיים ארלוזורוב
  

 -מהותו ש, עם גרמניה הנאצית" הטרנספר"ארלוזורוב היה מנהיג ממחנה העבודה שהוביל להסכם 

מתנגדי ההסכם טענו שיש בכך לגיטימציה למשטר . להעברת הון ורכוש יהודי מגרמניה לארץ ישרא

לבין " היישוב המאורגן"ויכוח זה הפך לאחד מסלעי המחלוקת בין . הנאצי שהכריז נגדנו מלחמת חרמה

, ילין, פרסיץ, כשנפגשתי כמדי שבת עם חבריי גובר, 1933 ביוני 17-בשבת של ה, והנה. הרביזיוניסטים

חיים ארלוזורוב נרצח אמש על חוף ימה של : "פשטה לפתע השמועה, רליפשיץ ומושיוב בגן ביתו של גוב

היריבויות הפוליטיות הפנימיות . הארץ הייתה כמרקחה. היינו מזועזעים...!" תל אביב בזמן שטייל עם אשתו

הלכו והתחדדו והובילו תוך שנה וחצי לפרישת הרביזיוניסטים מהתנועה הציונית ובכך הגיע לקיצו המאבק 

  . י נבחר לעמוד בראש ההנהגה העברית"בן גוריון ממפא. וניה בציונותעל ההגמ
  

תנועת , אך הייתה תנועת הצופים, גם הנוער היה מפולג בדעותיו ונתון לחסות המפלגות, כמו המבוגרים

שמשכה אליה את הנוער מהשכבות האזרחיות ומכאן שאת מרבית תלמידי , נוער חזקה ובלתי מפלגתית

: שכן קמה צעקה בבית, לא יכולתי, שרציתי בכל מעודי להצטרף לאחת מתנועות הנוער, ואני. הגימנסיה

לכל האירועים " התגנבתי"ועם זאת ...". זה אנטי דתיים, זה קומוניסטים, זה חלוצים?? מי זה הולך שמה"

 עלי להודות שסקרנותי הובילה אותי לא פעם. הפוליטיים וההפגנות בתגובה להתרחשויות בארץ ובעולם

לא הסכמתי עם דעותיהם והוויכוחים שם הגיעו לטונים צורמים . ר"ביתתנועת למפגשים של , ולא פעמיים

 . דרכם לא התאימה לי. ואלימים
  

בוטינסקי 'הם הסתייגו מז. הוריי לא היו חברים במפלגה כלשהי וגם לא אוהדים של איזו מהמפלגות

על אף שהיו בקשרים עסקיים ואישיים , ציוניות-נטיוממפלגתו הרוויזיוניסטית וכן מהמפלגות החרדיות הא

 תנועת .מנהיג נטורי קרטא הרב בלוי -ידיד המשפחה בהם , עם קיצוני העדה החרדית במאה שערים

מאחר ,  הם לא אהבו,אנשי העלייה השנייה והשלישית, "החלוצים"העבודה הייתה זרה להשקפתם ואת 

  . ים וייצמן העריצו במשפחתידווקא את חי. ונחשבו בעיניהם לאפיקורסיים

  

        תל אביב הלבנהתל אביב הלבנהתל אביב הלבנהתל אביב הלבנה

הביאה עימה אשר , לארץ ישראלעלייה ההמונית מגרמניה לשלטון החלה בעקבות עלייתו של היטלר 

בעיקר , רבע מהעולים החדשים הלכו לכפר ולהתיישבות העובדת והיתר זרמו לערים. רווחה וגאות כלכלית
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 .העיר תל אביב הפכה לעיר הגדולה ביותר בארץ. שה ויותרלתל אביב ולחיפה שאוכלוסייתן גדלה פי שלו

נון עירוני חדש  וסגהמדע והטכנולוגיה, מומחיות גבוהה בכל ענפי התרבות,  רבהעולים הביאו עימם הון

ההתפתחות הכלכלית המואצת השפיעה לטובה גם על עסקי .  ללא הכרוהשתנ" היישוב "פני. ומודרני

אם כי , את חופשות הקיץאצלו אהבתי לבלות . נהל על ידי חיים אחישהת, המשפחה בסניף התל אביבי

נמשכה כשלוש שעות ואפשר היה לעשותה  מירושלים לתל אביב הדרך.  לא הייתה פשוטההנסיעה אליו

בעיקר העלייה והירידה ממוצא , הנסיעה באוטובוס הייתה מפחידה וכרוכה בסיכון רב. באוטובוס או ברכבת

בדרך דו סטרית צרה , ומשם לשער הגיא, )כביש הנחש המסוכן - " סרפנטינהה"( לפסגת הר הקסטל

. שכן הדרך עברה בין הנופים הקסומים של הרי ירושלים, הנסיעה ברכבת הייתה נעימה הרבה יותר. ביותר

 אוטובוס מקריית –אם כי הדרך לתחנה במושבה הגרמנית הייתה ארוכה ומייגעת , העדפתי לנסוע ברכבת

  . משם נסיעה לשער יפו ואז הליכה ברגל עד לתחנת הרכבת,משה העירה
  

בניגוד , רחובותיה, בתיה מבהיקים מלובן, עיר מישורית. עת הגעתי לתל אביב הרגשתי בעולם אחר

זה הזכיר לי ימי שוטטות רחוקים ברחובות . היו ישרים וארוכים ובשוליים מדרכות רחבות ידיים, לירושלים

, למעט מראותיה של תעלת סואץ, שלמי שלא ראה מקווי מים גדולים מימיוכירו. אלכסנדריה שבמצרים

התענגתי על . בעיקר נעמה לי המיית הגלים שאין להם קץ. התאהבתי במראה הים ובמרחבי אופקיו

במיוחד מהבניה , הוקסמתי מכל שראו עיני. תחושת החופש והפתיחות ובפרט בלט העדר הפחד

ן הארכיטקטוני החדש של הבאוהאוס שהובא מגרמניה וניחן בקווים המואצת בצפונה של העיר ומהסגנו

, פולין, נסטוחובה'נשוי להלה לנדאו ילידת צ, חיים היה מארח מאד קורקטי וחביב. גיאומטריים ישרים

, ד רם כספי"הנשואה לעו    ,בהמשך נולדו להם בתם אסתי. יה וידידותתשבמחיצתה חשתי תמיד אמפ

 . סנטה ברברה, לפיזיקה באוניברסיטת קליפורניההיום פרופסור , ובנם יעקב

        

        רווחה זמניתרווחה זמניתרווחה זמניתרווחה זמנית

החלטה לרכוש מגרש ברחוב ה גמלה 1935משפחתנו ובשנת בהרווחה הכלכלית נתנה אותותיה 

המשפחה קיבלה . השושנה בקריית משה ולבנות עליו בית גדול בן חמישה חדרים וקומת מרתף מרווחת

-גויס תקציב של כ" הפירמה"ויחד עם משיכת כספים מ, "יוריקרן משה מונטיפ"הלוואה בתנאים נוחים מ

 אבא קיבל על עצמו את ההחלטה כשהוא בן .) חודשי משכורת ממוצעת160-שווה ערך ל(  לירות1000

ברוך התגייס מיד . שאין זו משימה שיוכלו לעמוד בה בכוחות עצמםהיה כשברור , 55 ואמא בת 60

עמל איתם על , "ילין-את-בקר"הארכיטקטים המפורסמים בעיר הוא שכר את שירותם של זוג . לעזרתם

הוא עשה זאת במקביל ללימודיו . הבנייהיום לפקח על -שכר קבלנים ודאג יום, גיבוש התכניות

הערצתי את שקידתו ואת התושייה והדבקות במטרה שגילה למען . האוניברסיטאיים בחוג לביולוגיה

תו של דבר הרגשתי נחיתות מה כלפי היכולות שגילה ילאמ. כרצונםשבלעדיו לא יכלו להגיע לבית , ההורים

  . הקבלנים והספקים הרבים, המפקחים, בהתמודדותו עם המהנדסים
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        קול ירושליםקול ירושליםקול ירושליםקול ירושלים

 30-ב" קול ירושלים"שהתרחש בשנים אלה ורומם את לב הכול היה פתיחת שידורי רדיו " היסטורי"אירוע 

הודעות ממשלת המנדט ופרשנויות מגויסות בשלוש , חדשות, הרפרטואר היומי כלל מוסיקה. 1936 במרץ

חת השידורים לחצנו על ההורים בטרם פתי. עברית וערבית, אנגלית –השפות הרשמיות של המנדט 

זוכר .  כמו לביאת המשיחהשמחנו לקראת. לרכוש מכשיר רדיו כדי להאזין למהדורת החדשות הראשונה

: אני את הרגע בו כל המשפחה מתקבצת ומצטופפת סביב קופסה קטנה שבוקעים מתוכה הצלילים

שנבחרה לקריינית הראשונה , נבאוםחמדה פייג' הייתה זו הגב". י"פה רדיו קול ירושלים של פלשתינה א"

בהיגוי נאות שבקעה מהקופסה " התקנית"התרגשנו לשמע העברית . בעברית והפכה לשם דבר

  .המסתורית

  

  

        1939193919391939----1936193619361936 המרד הערבי  המרד הערבי  המרד הערבי  המרד הערבי ––––ט ט ט ט """"תרצתרצתרצתרצ----וווו""""מאורעות תרצמאורעות תרצמאורעות תרצמאורעות תרצ

 אלף 175-גל העלייה החמישית מארצות אירופה הביא עימו רבבות עולים חדשים והיישוב היהודי גדל מ

ובציבור הערבי הילכו שמועות על מספרים  יהודים בלבוש אירופי נראו בכל מקום . אלף נפש475-ל

לא רחוק היום שבו תצליח הציונות למחוק את עקבות " .מוגזמים של עולים שהגיעו גם באורח בלתי חוקי

1932,חנה ועליזהואחיותיי הקטנותאליהואחימרים עםאמי
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אשר האם תסתיים הקמת הבית הלאומי היהודי כ: "והוסיף שאלה קבע אחד העיתונים" הערבים מן הארץ

או לאחר שהיהודים ירכשו ? או לעשרה מיליונים? למיליון? לחמש מאות אלף מספר היהודים בפלסטין יגיע

הערבים חששו מהתעצמותו המרשימה ". ?הירדן ואחריהן סוריה ועיראק-עבר, פלסטין כל שעל מאדמת

במקביל .  בהתקפות דמים על צירי תחבורה ועל ישובים עבריים1936של היישוב היהודי ופתחו באפריל 

בצעדים אלה . הכריזו על שביתה כללית בכל ענפי הכלכלה על מנת לפגוע במשק היהודי שהיה תלוי בהם

,  היהודית לארץ ישראלעלייההפסקת ה: קיוו מנהיגיהם להשיג שלוש דרישות מרכזיות מהממשל הבריטי

, איסור על מכירת קרקעות ליהודים והקמת ממשלה ייצוגית על פי יחס האוכלוסייה היהודית והערבית

התנפל ,  באפריל19-ה, המאורעות פרצו באורח ספונטאני וכבר ביומם הראשון. דהיינו בעלת רוב ערבי

הערבים תקפו גם שיירות מזון ותחמושת של .  אזרחים57 ופצע 9רצח , מון ערבי על יהודים בעיר יפוה

 לערבים כי תוקם הבריטים הבטיחו. םת להזרמת כוחות צבא במימדים שטרם נראו כמווגרמוהבריטים 

 השביתה נמשכה שישה חודשים וכללה את נמל יפו ובכך. ועדת חקירה אשר תבדוק את תביעותיהם

אלא , לא זו בלבד שלא השיגו את מטרתם, הערבים. ל"הושבת יצוא פרי ההדר מהארץ וייבוא סחורות מחו

המשק היהודי התחזק ,  נבנה נמל חדש בתל אביב לטובת יצוא וייבוא סחורות–השיגו תוצאה הפוכה 

  .ועובדים יהודים תפשו את מקומם של הפועלים הערבים
  

במידה שאילצה את , יטחוני בירושלים ובעיר העתיקה בפרטמאורעות הדמים ערערו את המצב הב

למטרה זו נבנה מרכז מסחרי חדש . הסוחרים היהודיים לנטוש את חנויותיהם ולעקור אל מחוץ לחומות

מרכז מסחרי זה שימש ". שמאע"שנקרא אז בשם ,  מטר משער יפו200במרחק של , ברחוב ממילא

. 1947ט בנובמבר "עד לפרוץ מלחמת השחרור בכ, שפחתנוכמו גם למ, תחליף נאות לסוחרים היהודים

הרי שהמאורעות השפיעו על היקף , מאחר ומרבית הקליינטורה של חנות המשפחה הייתה ערבית

  . המכירות והמזומנים
  

הביאו לשפל , המרד הערבי והשלכותיו מחד וקשיים בהוצאת הון מארצות אירופה ובעיקר מגרמניה מאידך

גם משפחתנו המצומצמת נקלעה . אשר נמשך עד לפרוץ מלחמת העולם השנייה, כלכלי חדש ביישוב

עלויות הבנייה האמירו ושכר הלימוד : לצד ירידה בהכנסות החנות עלו הוצאותינו במידה ניכרת. לקשיים

, אני הייתי בשנתי האחרונה בגימנסיה,  ברוך למד באוניברסיטה–של חמישה מילדי המשפחה היה גבוה 

ואחי , וזף ברחוב הנביאים' לובה וחנה למדו בבית הספר של מנזר האחיות הצרפתיות סן ג–יי שתי אחיות

הדוד אברהם לא הסכים לסייע בידינו ואף הורה לבנקים שלא .  למד בבית הספר העממי10-אליהו בן ה

 אלמלא ,המתח בין אבא לאחיו גבר ויכול היה להוביל לקרע של ממש. להעביר לאבי כספים לצורכי הבנייה

אבא ציווני לפני מותו שלא אעזוב את , אני לא יכול לעזוב את אחי לנפשו: "אמר אבא לבניו הזועמים

יתכן וקיבלנו הלוואה , אינני זוכר כיצד התיישרו לבסוף ההדורים". אברהם ואינני יכול להפר צוואה בעל פה

זור לאבא בחנות ולמעשה נטש אבל מה שידוע לי היטב הוא שברוך התנדב לע, נוספת מקרן מונטיפיורי

כאשר רק בחינות הגמר הפרידו בינו לבין קבלת התואר , את האוניברסיטה בשנה האחרונה ללימודיו

  !כה חבל ". מוסמך למדעי הטבע"הנכסף 
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לאחר שחזר מאלכסנדריה עם משפחתו , באותה תקופה פתח גם בן ציון אחי חנות טקסטיל ביפו

כעבור זמן קצר ". בית וגן"התיישב בשכונה חדשה בדרומה של יפו ושמה בן ציון . בתחילת שנות השלושים

מקומית -מועצה"ושינתה את שמה ל מקומית-שבמהרה הפכה למועצה" ועד השכונה"מצא עצמו חבר 

אמנם ענייני ציבור וכן עמידה . 1938-1939וכיהן בתפקיד זה בשנים " המועצה"ר "בן ציון נבחר ליו". בת ים

בשנת . אך בראש ובראשונה הוא דאג לעסקיו המסחריים, מאדריתקו אותו  וריתבמרכז הבמה הציב

יוסף לגבות כספים מערבים ביפו עבור סחורות שנקנו בחנות בנו יצא , בעיצומו של המרד הערבי, 1938

יוסף תפס את בטנו הפצועה והצליח ללכת . נפגע מיריית כדור ברחוב, בשעה שרכב לתומו על אופניו. אביו

יוסף ...". מת מפצעיוישראל יוסף : "למחרת התפרסמה ידיעה בעיתון. שם התמוטט ונפל, ל אביבעד לת

, ארבעה ילדים איבדתי: "קשה ביותר הבשורהאמא שלי קיבלה את .  בלבד18נרצח על ידי ערבי כשהוא בן 

. הידרדרהמאז אותו יום בריאותה הלכה ו". זה כבר קשה לסבול, אבל המכה שהבן שלי מאבד את הבן שלו

שנות חייו בבת ים  עשריםבן ציון מצא ניחומים בפעילותו המוניציפלית ובפעילות למען הקהילה ובמרוצת 

, "ועד העדה הספרדית"הוא לקח חלק בהקמת . החינוך והדת, לא פסק מיוזמות בתחומי החברה

  ".מרום ישראל "-ים -ובהקמת בית הכנסת הגדול בבת" תחכמוני"בהקמת בית הספר 
  

 200-כ,  הרוגים יהודים400- כ–מרד הערבי נמשך שלוש שנים וגבה קורבנות רבים ברכוש ובנפש ה

 .אחיו של חברי הטוב, גרשון מושיוב" הגנה"בין ההרוגים היה גם איש ה.  ערבים5,000-בריטים ולמעלה מ

לצד זה אחר יעקב ואני צעדנו זה . נגד פורעים ערבים בקריית ענבים בקרב 1936בקיץ עוד נפל  גרשון

    . ארונו

1938,  הבריטיתעודת זהות של ממשלת המנדט  
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        לקראת לימודיםלקראת לימודיםלקראת לימודיםלקראת לימודים

, עם סיום בחינות הבגרות. בשנה בה פרצו המהומות עמדתי לסיים את חוק לימודיי בבית הספר התיכון

, בכימיה ובהיסטוריה, קיבלתי תעודה טובה עם שני מצוינים, עליהן שקדתי יומם וליל בעזרתו של ברוך

האמת . ה עת גמלה בלבי ההחלטה להמשיך ללימודים גבוהיםבאות. וציונים גבוהים בביולוגיה ובצרפתית

נודע לי במקרה שהאוניברסיטה עומדת לפתוח תכנית אקדמית חדשה . שהתלבטתי בין כימיה וסוציולוגיה

למגינת לבי עמדה המכסה . והחלטתי להירשם") מוסמך" ("מגיסטר"לחוג ראשי בכימיה לקראת תואר 

האלטרנטיבה המיידית הייתה להירשם . לבד וזו התמלאה זה מכברלמחזור הראשון על עשרה תלמידים ב

כשנודע על . וכך פעלתי.  בתקווה שבשנה שלאחריה אתקבל לחוג לכימיה,לשנה הראשונה לחוג לביולוגיה

לשם . על פי משנתם הייתה זו הדרך היחידה לעושר ואושר. כך למשפחתי דחקו בי כולם לפנות לעסקים

י בבוז שרבים מהעולים מגרמניה אשר נושאים תואר דוקטור לכימיה מסתובבים שכנוע נוסף הם הזכירו ל

ברחובות מחוסרי עבודה ואפילו בעלי היוזמה שבהם נאלצים להסתפק במכירת משחות נעלים לעוברי 

" ?בשביל למכור משחות נעליים? בשביל מה אתה צריך כימיה: "בני המשפחה שאלו אותי בלעג. אורח

זה מה , אני תאב דעת ולימודים,  אהבתי הראשונה נתונה לעושר אינטלקטואלי–ה תשובתי הייתה פשוט

לא כיבדתי את המסורת המסחרית של המשפחה ורציתי למרוד . שמעניין אותי ואת זאת בכוונתי לעשות

  . הייתה אמא, כמובן, מי שעודד אותי. בה
  

הנסיכה מרי ודויג מאייר ברחוב יום לאחר שהתקבלתי ללימודי הביולוגיה הלכתי לחנות הספרים של ל

 מוצא( The Origin of Species:  בשפה האנגלית וקניתי את ספרו של דרווין)שלומציון המלכההיום (

אבל כבר מהעמוד , בתמימותי הנחתי שספר זה עשוי לשמש מבוא ראוי למדעי החי והצומח). המינים

מות בעלי החיים והצמחים שהובאו הראשון התקשיתי להבין את המונחים המקצועיים ולזהות את ש

או , להבדיל מזו של היומון האנגלי, מדעיתהייתה זאת בשבילי טבילת אש ראשונה באנגלית . בטקסט

והבנתי שהדרך עוד ) בגימנסיה דקלמתי קטעים שלמים ממקבת(מהאנגלית הארכאית של שקספיר 

  .ארוכה

  

        גפיר עבריגפיר עבריגפיר עבריגפיר עברי

אבא הזמין אותי . של שנת הלימודים האוניברסיטאיתשלושה חודשים ויותר עמדו בפניי עד לתחילתה 

 יהודי למשטרה עזרהיה זה כוח ". משטרת היישובים העבריים"לעבוד בחנות אבל העדפתי להצטרף ל

למתנדבים ניתן הכינוי . השלטון הבריטית ופעל בחסות שהוקם זמן קצר לאחר פרוץ המאורעו, הבריטית

קיבלו רובים מהבריטיים ותפקידם היה לשמור על , הם לבשו מדים". גפירים "– ערביתובגרסה ה" נוטרים"
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נשבעתי אמונים למשטרה ולצבא הבריטי ולאחר הכשרה . ערביםהיישוביים העבריים מפני התקפות ה

ישובים בהוצבתי לשמירה בשכונות הגובלות , במחנה יהודה" אליאנס" בית ספר צבאית באולם ענק של

במשך חצי ". ההגנה"להלכה היה זה כוח בפיקוד בריטי אולם בפועל הוא היה תחת פיקודה של . ערביים

  . מן המניין" הגנה"ועם תחילתה של שנת הלימודים באוניברסיטה הפכתי לחבר " גפיר"שנה שרתתי כ

        

        ולוגיהולוגיהולוגיהולוגיהסטודנט לביסטודנט לביסטודנט לביסטודנט לבי

 כבר .סטודנט מתחילקשה לכל הלם היה  האקדמי" גוב האריות"מעבר מהחממה התיכוניסטית לה

ר גיאורג האס וכשפניו אל הלוח החל כותב במהירות "בשיעור הראשון בזואולוגיה נכנס לכיתה המרצה ד

בנשימה . ולחוליות ידועים ומוכרים לכ-כאילו כל שפע המונחים על חסרי, את ראשי הפרקים של ההרצאה

מבלי להעיף מבט על הסטודנטים ומבלי שתינתן להם , אחת הוא דיבר מתחילתו של השיעור ועד סופו

לביוכימיה אנדור ' כמוהו נהג גם הפרופ. או להעתיק את רשימותיו מהלוחמפיהם ההזדמנות להוציא הגה 

-ננו"היום פרק ב" (יהמצב הקולואיד"שהתנועע אנה ואנה כשעיניו מביטות לתקרה בלמדו על , פודור

ר קרל רייך בלימודי ההמשך "כדוגמת הד, למזלנו היו גם מרצים אחרים שדגלו בדגם הוראה אחר"). כימיה

שהביא לכיתה אוסף מאובנים וגבישים מקסימים בצבעים ובצורות , ר פיקרד הגיאולוג"או ד, בזואולוגיה

לוקח ,  שהיה מדבר אלינו בגובה העיניים,ר מיכאל זוהרי"והיה הבוטנאי ד. גיאומטריות ששבו את ליבי

קהל שומעיו היה . או מביא לשיעורים דוגמאות חיות מעולם הצומח, אותנו לסיורים בגן הבוטני הסמוך

 מורה בבן – יזהר סמילנסקי –הבולט בהם . מסטודנטים צעירים ועד למורים שבאו להשתלמויות, מגוון

לימים הוא נודע .  לשונו העבריתצחותאלא במיוחד ב, שמן שהרשים אותי לא רק בידיעותיו הבוטניות

  . יזהר.  ס–כסופר גדול בישראל 

  

        לימודי כימיהלימודי כימיהלימודי כימיהלימודי כימיה

נרשמתי , ח"שנת תרצ, ריגש אותי ודיבר אל ליבי יותר מכל ובשנה השנייה ללימודיי" עולם הכימיה", ועדיין

התוודעתי לחברים . בדשמנה עשרה תלמידים בל, והתקבלתי למחזור השני בכימיה באוניברסיטה העברית

 –שאול פטאי ; לימים נשיא הטכניון וחתן פרס ישראל לכימיה, דוד גינצבורג: חדשים לספסל הלימודים

ואף ,  אשר התנדב לצבא הבריטי במלחמת העולם השנייה–אדם טיבור ; לכימיה אורגנית' לימים פרופ

כימאי בכיר בתעשיית בעתיד  – אמיל אשכנזי; אך שם מצא את מותו, )סרן-רב" (מאיור"הגיע לדרגת 

אשר , )ד"חמ" (חיל מדע" איש –אפנשלאק ; כימאי בכיר במפעלי ים המלחשהפך ל –פייבל ירון ; המזון

עסק בפיתוח אמצעי שלימים  –יאיר קליבנסקי ; נהרג בעת ניסוי חמרי נפץ בזמן מלחמת השחרור

קומפלקסים של "תחום מחקרו היה ש, אורגנית- ראש המחלקה לכימיה אי- בובטלסקי' הפרופ. לחימה

התחלתי לקרוא . זה היה נפלא. סחף אותנו לדיונים על נבכי תורתו והכניס בנו להט שלא יתואר, "מתכות

ספרות מדעית שוטפת וגם ללמוד בעצמי גרמנית שהייתה חיונית ביותר להתקדמות בשדה הכימיה של 

 –כמקצוע משני בחרתי בבקטריולוגיה . מהככל שלמדתי יותר אהבתי לכימיה הלכה והתעצ. אותם ימים

  .  חקר החיידקים ותורת החיסון–כיום חלק של המיקרוביולוגיה 
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שעיקרה לימוד מתוך , במהלך השנה הראשונה הפנמתי בראש ובראשונה את דרכי השיטה המדעית

 ובין שיח אינטלקטואלי מפרה בין חברים לכיתה, התעדכנות בספרות מקצועית שוטפת, מקורות שונים

בין אם הסיבה שהם חסרים ידע , הסתפקות בכתוב בספרים- אינדוקטרינציה לאי–ובעיקר , המרצה

לצד הלימודים ". דחיית דרך אנשים מלומדה"מספיק ובין אם יש לבחון אותם באופן ביקורתי ברוח 

עמדו התובעניים הייתי נחוש בדעתי למצוא עבודה חלקית ולהקל על משפחתי בהוצאות שכר הלימוד ש

 והייתה מספיקה  לירות לחודש6כשמשכורתו הממוצעת של שכיר עמדה אז על ,  לירות לשנה80על 

אבות המשפחה .  שכר הלימוד בכימיה היה מהגבוהים ביותר באוניברסיטה.לכלכלת משפחה ממוצעת

הציעו לי להיות מנהל החשבונות של החנות בירושלים במקום אדם זר שעמדו לקחת וקפצתי על 

. מבחינתי דמי כיס ראויים, י לחודש" לא2הדבר היה כרוך בשעתיים עבודה ביום בשכר של . אההמצי

  . התמדתי בעבודה זו עד לגמר לימודיי האוניברסיטאיים

  

        החוגים המרקסיסטיםהחוגים המרקסיסטיםהחוגים המרקסיסטיםהחוגים המרקסיסטים

בריטניה  –ושתי המעצמות הדמוקרטיות , כשהיטלר עשה ביבשת אירופה כבתוך שלו, היו אלה ימי איוב

אך מדיניות ההתפשטות , להיספח לרייך הגרמני" התנדבה"אוסטריה . ו חסרות אונים עמדו מול–וצרפת 

סופחו ) מברלין ודאלאדייה'צ(ובהסכמת ראשי ממשלות אנגליה וצרפת , של גרמניה הנאצית לא נעצרה

בעקבות רצח דיפלומט גרמני בפריס על ידי צעיר יהודי מפולין . כוסלובקיה'לגרמניה שטחים נרחבים מצ

,  יהודים91בו נרצחו , "ליל הבדולח"הגיעה האלימות האנטישמית לפוגרום יזום המכונה , 1938בר בנובמ

.  בתים ודירות בבעלות יהודית171-בו ו- בתי כל29,  חנויות815,  בתי כנסת267נהרסו ונשרפו 

. םהפוגרומים בגרמניה ומאורעות הדמים בארץ לא יכלו שלא להוציא את הסטודנטים משלוות לימודיה

. כשרובם עולים שהגיעו ממרכז וממזרח אירופה,  איש ואישה באוניברסיטה העברית700-היינו אז כ

העולים היו צעירים חסרי מנוח שחיפשו פורקן בפעילות פוליטית במסגרות שעמדו לרשותם הן 

, "החוגים המרקסיסטיים"–והן מחוצה לה ,  בתאי מפלגות הפועלים והחוגים האזרחיים–באוניברסיטה 

. וחוגי ימין קיצוניים שנפרדו מהרוויזיוניסטים" פ.ק.פ", "הבחרות הסוציאליסטית", "הליגה הסוציאליסטית"

  .נשאבתי גם אני לעימותים אידיאולוגים אגב התעמקות בספרות פוליטית
  

ין הכיר ביני ובין חברו יגאל גליקשטי, נאמן" שומר סוד"חבר ילדות מקרית משה ו, חברי הטוב יעקב מושיוב

, הארצישראלים" חוגים המרקסיסטיים"יגאל השתייך ל. שלמד שנתיים מעלינו בגימנסיה, מבית הכרם

היו למעשה קבוצה שהייתה " החוגים. "שהיה ממנהיגי התנועה, )אחיו של יעקב(כמו גם גרשון מושיב 

פכה התנועה דגלה במה    .ויצחקי' ובראשה עמדו אברמוביץ, העבריים" פועלי ציון שמאל"קשורה ל

נשביתי בחבלי הקבוצה ששאפה לחברה שוויונית מתוקנת . חברתית ברוח המרקסיזם הסוציאליסטי

לטובתם את " לנצל"שבה האימפריאליסטים הבריטים והמיעוט הבורגני השולט יחדלו , בארץ ישראל

למותר לציין עד כמה התפישה הרעיונית שדבקתי בה הייתה . יהודים כערבים, המוני העם הפועלים

שהייתה מזוהה , )פ.ק.הפ(בשונה מהתנועה הקומוניסטית . נוגדת להוויה הבורגנית ממנה צמחתימ

" קומוניזם"באימוץ ה" שאלה היהודית"לחלוטין עם ברית המועצות הקומוניסטית וראתה את הפתרון ל

. ונותשילבו בין התנועה הסוציאליסטית לצי" החוגים המרקסיסטים"הרי ש, ללא כל זיקה לאומית וציונית
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הם ראו בהתיישבות בארץ ישראל פתרון יחיד לבעיה היהודית ודגלו בהגמוניה של הפועל הציוני 

 פועלי ציון שמאל –אנטומיה של שמאל "בספרו , אלקנה מרגלית. הארצישראלי על פני עמיתיו הערבים

  ":חוגים" כותב על ה,ו"תשל, תל אביב, פרץ. ל.בהוצאת י, "1919-1946בארץ ישראל 

  
  

  

מרביתם עבדו את אדמות האפנדים העשירים בתמורה למגורים . מצבם של האיכרים הערבים היה בכי רע

מרגע שהאדמות נמכרו נישל האפנדי את אריסיו מאדמתם והם . ולמשק חקלאי על חלקת אדמה קטנה

לפיה במקרה , ההשקפה המרקסיסטית הציעה פתרון בדמותה של המדיניות האגררית. נשארו חסרי כל

קיווינו לגייס את .  מכירת הקרקע זכאי כל אריס לקבל מהאפנדי אדמה חלופית או פיצוי כספי הולםשל

 

, עבור נוער המושרש בארץ ובציונות, ציונית-מהפכנית-מדובר היה על תנועת נוער פועלית

א של, שבשבילו ארץ ישראל היא מציאות חיה וקיימת, "הגנה"הפעיל ב, דובר והוגה עברית

רובם , או מאלה שהתחנכו בה, הקיפו נוער ובחרות מילידי הארץ" החוגים. "כמו יהודי הגולה

מהם שהיו בנים למשפחות בעלות . נוער לומד מן הסמינר למורים ומן האוניברסיטה העברית

תחילה התארגנו חוגים מצומצמים של נוער . ...  לפי מושגי הימים ההם–יכולת ואף אמידות 

כוונתם להקים . ... באין מועדון היו מתכנסים בבתים פרטיים). 1931(ל אביב בירושלים ובת

שהוציאו הדגיש " מפנה"העלון . לפרסם עלון ולקיים טיולים ושיחות', חטיבה ארגונית שלימה'

 אם כי מאוחר יותר כבר היה ,"השתלמות במדעי החברה ובמרקסיזם"כי המטרה הייתה 

רגונית כתנועת נוער פוליטית וכמכשיר למחשבה פוליטית אחדות אידיאולוגית וא"מדובר על 

אם כי לא היו מסונפים לארגון ישיר ', ומלחמה פרולטרית עם אוריינטציה של פועלי ציון שמאל

  . של מפלגה ולא כפופים להוראותיה
  

, לא היה קשה לגייס צעירים ארצישראלים מסורים בעלי דחף לתת את עצמם למהפכה

שבה יובטח שיווי זכויות , ארץ ישראל בתור מדינת פועלים ואיכרים" לשטענה כי היא שואפת

שיווי זכויות לשפות , אוטונומיה לאומית לכל גוש לאומי מיוחד בה, מלא לכל התושבים

בתרבות , התנועה אמצה את הארצישראליות שהתבטאה בשפה". הלאומיות השונות

 הייתה חברה חלוצית נושאת 30-ההחברה הארצישראלית בשנות . ... ובסמלים הלא גלותיים

  .שוללת עקרונית בירוקרטיה וחוסר שיוויון, ענייה אך בעלת תודעה, ייעוד
  

ברור היה לחוגים שמכורח הנסיבות ישראל לא תהיה מדינה לאומית עברית אלא מדינת 

הרי שעלייה יהודית בלתי מוגבלת ורחבה היא מחויבת , אבל תהיה המדינה אשר תהיה. לאומים

,  הפיכתה של ארץ ישראל למדינה שרוב אוכלוסייתה עברית–אות ופירושה הוא אחד המצי

מאחר והחוגים היו .  ואין להגביל את העלייה- חומרית ורוחנית –התרבות יהודית , אופייה עברי

מודעים שאין להשיג הסכם עם הלאומנות הערבית הרוצה לשמור על אופייה הערבי של 

   .הפועלים הערבים ועל ברית בין פועלי שני העמיםהם סמכו על הסכם עם , הארץ
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פועלי : "כי ראינו בו שותף למאבק חברתי על פי רוח הסיסמה, הפועל הערבי לטובת מלחמת המעמדות

לום בין האמנו שאחדות בין פועלי שני העמים תביא למצב פוליטי חדש ומאליו לש". העולם התאחדוכל 

מהפכנים "הסיתו את האיכרים והפועלים נגד ה, שרצו לשמור על מעמדם הכלכלי, אך האפנדים. העמים

לא . בטענה שהציונים הם אלה שרוכשים את האדמות ובכך גורמים לאיכרים לאבד את אדמתם, "הציונים

  . מימים עד כאבהיינו ת. השכלנו להבין שהסתה לאומנית חזקה מכל אידיאולוגיה חברתית או כלכלית
  

הדהים אותי בלהט דיבורו ושטף את מוחי ברעיונות , שהיה בחור מבריק ללא כל ספק, יגאל גליקשטיין

הייתי נאיבי וחסר ניסיון פוליטי ולא תפסתי שיגאל הרחיק . מרקסיסטיים-מהפכניים והגיגים סוציאליסטיים

האמינה כי אין ליהודים עתיד כעם ציונית ש- חבר בתנועה קומוניסטית אנטי–לכת והפך לטרוצקיסט 

. הלך בעקבותיו ומאז נפרדו דרכנו, חברי, יעקב מושיוב. נפרד והם צריכים להיטמע באומה שבה הם חיים

שינה , לימים ירד יגאל מהארץ. הייתי ציוני ואף פעם לא דבר אחר. לא הייתי יכול לחיות איתו בחברה אחת

  .נועת הפועלים האנגליתוהתפרסם כמנהיג רדיקלי בת, את שמו לקליף
  

חברתי , אחיה של רעיה לוריא( שלמה לוריא –בחוגים המרקסיסטים התוודעתי לעומד בראשה בירושלים 

ראיתי . לוריא היה מנהיג פועלים כריזמטי ותוך זמן קצר הפכנו לידידים בלב ובנפש). לכיתה בגימנסיה

לוריא ראה בי כנראה , רשמי בתנועה" רחב"ועל אף שלא נרשמתי כ" אוהד החוגים המרקסיסטים"עצמי כ

הייתי אני בצד ,  הפגנות ואסיפות מחאה–בעוד שהוא טיפל בצד הארגוני . בפוטנציה" ממלא מקומו"

-העברתי הרצאות בנושאי קניין מנקודת מבט מדעית. נסחפתי לשיח האינטלקטואלי. הרעיוני תיאורטי

לא פסחנו גם . באימפריאליזם ועוד, במלחמות, יןאינטרסים של קניין ורכושנות במוסד הנישוא: חברתית

הטיהורים של סטלין בברית , על נושאים אקטואליים בינלאומיים כדוגמת מלחמת האזרחים בספרד

ובהמשך גם הצטרפותה של ברית , )על אף שאת היקפם האמיתי למדנו שנים מאוחר יותר(המועצות 

אך מעולם לא נקטנו , הרצאות ומחאות,  אסיפותקיימנו. המועצות להיטלר ועוד וכהנה וכהנה נושאים

סוציולוגיה ופוליטיקה יותר מאשר  באותה תקופה קראתי ספרי. לפחות עד כמה שידוע לי, במדיניות טרור

  ..."תאיר לי פנים"לא האמנתי שההצלחה כה . ספרים של מדעי הטבע

  

        1939193919391939הספר הלבן הספר הלבן הספר הלבן הספר הלבן 

עם . כוסלובקיה הריבונית חדלה להתקיים'וצ, "ןהסכמי מינכ" נכנסו הנאצים לפראג בעקבות 1939במרס 

התפשטותה הטריטוריאלית של גרמניה הנאצית מצאו עצמם יותר ויותר יהודים מנושלים כלכלית 

האירועים המפחידים באירופה עוררו תחושה . וחשופים להתנכלויותיהם האלימות של הרודנים הנאציים

. הל בצל ציפייה לקטסטרופה ששיעורה בלתי ידועשמלחמת עולם היא בלתי נמנעת והחיים החלו להתנ

רואי "לא נחזתה אפילו על ידי , ועם כל זאת השמדת עם על ידי מנגנון ממשלתי עוין ככל האפשר

  .הפסימיים ביותר" השחורות
  

של " ספר הלבן השלישי"כשהכול מצפים ל, בארץ ישראל" המרד הערבי"היו אלה ימיו האחרונים של 

 פרסמה בריטניה 1939במאי . אגד קובץ תקנות חדש בעקבות שנות המאורעותהמ, ממשלת בריטניה

של בריטניה מול היטלר המשיכה גם למזרח התיכון על חשבון " הפיוס"נראה שמדיניות ". הספר"את 
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 נפש לחמש השנים 75,000-התקנות החדשות הגבילו את מכסת העלייה היהודית ל. היישוב היהודי

כי רכישת קרקעות על ידי , נקבע גם;  תתאפשר עלייה רק בהסכמת הערביםהבאות וקבעו כי לאחריהן

יהודים תוגבל לפי ראות עיניו של הנציב העליון וכי תוך עשר שנים תקום מדינה ארצישראלית עם רוב 

נועד למעשה להקפיא את הישוב היהודי בניגוד להתחייבויותיה הקודמות של בריטניה " הספר הלבן! "ערבי

ויצא למאבק עז נגד הבריטים , היישוב קיבל את הגזירות בתדהמה שהפכה לזעם. ורבהצהרת בלפ

. הוכרזה שביתה כללית בכל הארץ ותהלוכות מחאה צעדו ברחובות הערים הגדולות. ומדיניותם החדשה

הציעו לצמצם , ארגנו שביתות והפגנות המוניות, יצאו נגד מדיניות הבריטים" החוגים המרקסיסטים"גם 

באחת . במטרה להביא את הממשלה על סף פשיטת רגל, בריטניה ולהימנע מתשלומי מיסיםיבוא מ

 הבריטים הפליאו בנו את אלותיהם וגם הכניסו אותנו .ההפגנות השתתפתי גם אני עם כמה מחבריי

  . חווינו את השוטרים הבריטיים כאכזריים מאוד. למעצר ליום או יומיים
  

נחתם בין שר ר שא ,ריבנטרופ-ם עם הידיעה על הסכם מולטוב נטרפו הקלפים כול1939בספטמבר 

עוד הודלף נספח סודי בהסכם ובו .  אי התקפה הדדית בין שתי המדינות–החוץ הגרמני לרוסי ועיקרו 

 פולין בין שתי המעצמות באופן שחלקה המזרחי יסופח לברית המועצות וחלקה המערבי תה שלחלוק

מימוש ההסכם לא אחר לבוא וצבאות גרמניה וברית המועצות . עולםזעזע את ה ההסכם הסודי! לגרמניה

בתגובה הכריזו . ביתרו אותה לשתיים וחילקו את שטחה ביניהן, ביטלו את עצמאותה, פלשו לפולניה

  .  פרצה מלחמת העולם השנייה1939 בספטמבר 3-ב. מדינות המערב מלחמה על גרמניה

    
    

        מלחמת העולם השנייהמלחמת העולם השנייהמלחמת העולם השנייהמלחמת העולם השנייה

ליטה הנהגת היישוב להפסיק את המאבק נגד הבריטים ואף להתנדב לצבא עם פרוץ המלחמה הח

" ספר הלבן"מנגד החליטה ההנהגה שלא לזנוח את ההתנגדות ל. הבריטי במלחמתו נגד הנאצים

עלינו לעזור : "בן גוריון היטיב לבטא גישה זו באומרו. ולהמשיך בפעולות התיישבות ועלייה בלתי לגאלית

1940 ,היבמעבדה לכימ 1939  
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". כאילו לא הייתה מלחמה' הספר הלבן'ולעמוד כנגד ', ספר לבן'כאילו לא היה לצבא הבריטי במלחמה 

   . אלף מתנדבים הודיעו על נכונותם להתגייס לאלתר לצבא הבריטי38-היישוב תמך בבריטים ו
  

הייתה מפולגת בדעותיה בעניין הסיפוח , אליה השתייכו גם החוגים המרקסיסטים, "מפלגת פועלי ציון"

בין החברים היו כאלה ששמחו על הרחבת שיטחה של ברית . ריטים הנלחמים בהםהסובייטי והב

עם ... שהרי המעצמה הסובייטית היא זו שתביא לעולם את גאולת המהפכה הסוציאליסטית, המועצות

בין רוסיה לגרמניה הנאצית וכן מהאיסור " ברית השטן"גם לאותם חברים היה קשה להתעלם מ, זאת

אנשי קבוצת החוגים . ת על כל פעילות ציונית בטריטוריה הסובייטית החדשהשהטילה ברית המועצו

אמנם תבעו מרוסיה שלא תחבור , אשר נמניתי עימם, יצחקי-'בהנהגתם של אברמוביץ, המרקסיסטית

לא השכלנו להבין שזוהי . אך היו עיוורים לחלוטין לטיבם של מניעי המלחמה, להיטלר ולא תספח שטחים

ופרשנו זאת כמאבק איתנים בין שני גושים , קרטיות המערביות לבין היטלרמלחמה בין הדמו

אפשר , האמנו בתמימותנו שאם פועלי העולם יתאחדו ויפעילו לחץ מדיני על ממשלותיהם. אימפריליסטים

מסיבה זו האמנו שאין להתגייס לצבא מעצמות . יהיה למגר את הפשיזם ולהשיג שלום בלא שפיכות דמים

צריך לחבור לאיכרים הערבים בארץ ולצאת איתם לחזית משותפת נגד הבריטים וכי , הברית

לא הבנו אז שרבים מקרב הערבים ראו במלחמת העולם הזדמנות לסלק מהאזור הן . האימפריאליסטים

 בשנות ערביי ארץ ישראלהמנהיג הראשי של , לדוגמה, אמין אלחוסייני' חאג. ציוניםאת הבריטים והן את ה

 כי עם כיבוש ,יטלרוקיבל הבטחה מה, שיתף פעולה עם גרמניה הנאצית בשלב מאוחר יותר, השלושים

מטרתה היחידה של גרמניה תהיה להשמיד את היסוד היהודי המתגורר במרחב הערבי "המזרח התיכון 

  ".בחסות הבריטים
  

לצערי הייתי שבוי בקסמי האידיאולוגיה האוטופית ונסחפתי לעמדות פוליטיות אלו מתוך חוסר ביקורת 

. אצי ולהשלכותיו על העולם בכלל ועל היהודים בפרטלא ירדתי לחומרת הנגע הנ. עצמית ושיקול דעת שגוי

ברור לי כי השמאל הציוני נכשל נחרצות בכך שראה את המלחמה בין מדינות המערב לבין גרמניה 

על עמדותיי . כמלחמה בין כוחות אימפריאליסטים ולא כהגנה על ריבונותה הדמוקרטית של אירופה

  . ועל כך ארחיב בהמשך, משך שניםביווה אותי של, הנאיביות שילמתי מחיר אישי כבד ומיותר
  

בלגיה ושני שלישים של צרפת לרבות , וכבשו את הולנד" במלחמת מחץ" פתחו הגרמנים 1940באביב 

בשלב זה . כשהם מנסים להכניע את בריטניה על ידי מתקפה אווירית שהסתיימה בכישלון גמור, פריס

בעל " פלשתינאי"שחי במילאנו והיה , אחי בנימין. יתוהצטרפה גם איטליה לכובש הנאצי והפכה לבת בר

בנימין נאלץ לעזוב את איטליה יחד עם אשתו מרגלית . בארצו" אויב"הפך בן יום לנתין , פספורט בריטי

 5רוטנברג ' הם שכרו דירת ארבעה חדרים ברח. ושלושת בניהם ולעבור לירושלים לכל תקופת המלחמה

למדה לדבר , שלא הייתה ציונית, מרגלית.  עברי ונקלטו יפה בארץהילדים הלכו לבית ספר, ברחביה

  .אך קשה היה לה להסתגל לאורח החיים בארצנו, עברית
  

 הצבא הגרמני פתח –" מבצע ברברוסה"קפצה עלינו כבשורת איוב הידיעה על , 1941 ביוני 22-ב

אירה פנים לתוקפן ההצלחה ה. ופלש לשטחיה, בעלת בריתו, במלחמה חזיתית נגד ברית המועצות
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בעלות "ברית המועצות שינתה את עמדתה בגנות . הגרמני ששטף בצבאותיו את אדמות פולין ואוקראינה

תוך שהיא יוצאת בסיסמאות להרחבת המלחמה נגד , והצטרפה אליהן" הברית האימפריאליסטיות

. רפת תחת ממשלת וישיאיטליה ומאוחר יותר צ,  גרמניה–גרמניה ופתיחת חזית שנייה מול מדינות הציר 

  .האהדה לברית המועצות עלתה בארצות המערב וביישוב היהודי בארץ
  

מאחר והבריטים היו בעלי המנדט על ארץ ישראל והקימו בה בסיס חשוב ומרכזי לפעילותם בזירת הים 

 תל, שתי ערי הנמל המרכזיות. הרי שהארץ שלנו הפכה ליעד תקיפה אסטרטגי של מדינות הציר, התיכון

, וכך. היוו יעד אטרקטיבי למתקפה, ששרתו את הצבא הבריטי, כמו גם בתי הזיקוק בחיפה, אביב וחיפה

כדי לפגוע באספקת ,  הופצצו לראשונה מפרץ חיפה והקריות על ידי מטוסים איטלקיים1940בחודש יולי 

כן הופצצה גם חודש לאחר מ. רובם אזרחים, בהתקפות נהרגו כחמישים איש ואישה. הדלק לצבא הבריטי

אין זה מפתיע שהבריטים עצרו כל מי . העיר תל אביב ונהרגו בה כמאה אזרחים ורבים אחרים נפצעו

  . שנחשד בקשר עם מדינות האויב או בפעילות אנטי בריטית

        

            תוארתוארתוארתוארלקראת סיום הלקראת סיום הלקראת סיום הלקראת סיום ה

עם תחילת המלחמה עמדתי בפתחה של שנת הלימודים השלישית בחוג לכימיה ובמקצוע המשני 

, הגרמני פאול אהרליך- היהודי–במיוחד הרשים אותי מפעלו המדעי של אבי האימונולוגיה . לוגיהבקטריו

יתח ענף מיוחד ששילב בין כימיה אורגנית לביולוגיה בין היתר הוא הגה ופ. ניתמערכת החיסוחוקר ה

שילוב מנצח זה     !וכינה אותה בשם כימותרפיה, מוליקולרית

שהתנדבתי לתת סמינר מחלקתי , הפעים אותי עד כדי כך

     הסולפונאמידים–על התגלית הטרייה ביותר של אותם ימים 

אנטיביוטיקה נגד מחלות מדבקות שנתגלו -תרופות טרום    –

בשנה הרביעית .  הנהוגות במחקר כימותרפיבשיטות

שבראשה עמד , ללימודיי בחרתי בביוכימיה כמקצוע ראשי

אשר שיבץ אותי לעבודת גמר בנושא , פודור. א' פרופ

אבני (" חומצות אמיניות-שיטות אנליטיות חדשות לאלפא"

. ר נח ליכטנשטיין"בהדרכתו של ד) הבניין של החלבונים

מחקר ניסויית וכתיבת התזה עבודת הגמר כללה עבודת 

פודור שימש באותה תקופה דיקן ' פרופ. בעקבותיה

לשבחו . בנוסף לראשות המכון, הפקולטה למדעי הטבע

אף כי עבודותיו , יאמר כי היה אבי מחקר החלבונים בארץ

האחרונות על מבנה החלבונים לא הובילו לפריצת דרך 

ה כל אותה שנה השקעתי ימים כלילות במעבד. כלשהי

. ובספריה לכתיבת עבודת הגמר ולטיפול באמי החולה

        .זנחתי את פעילותי הפוליטית, ואולי גם אמונה, מקוצר זמן

1941,סטודנטיםהיעם חברי יחד
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        מותה של אמאמותה של אמאמותה של אמאמותה של אמא

. הייתי שקוע כל כולי בלימודים. 1939-אליו עברנו ב, באותה העת כבר גרנו בביתנו החדש ברחוב השושנה

אמא סבלה . יאותי של אמא שהלך והדרדרפרט למצבה הבר, לא התעניינתי במיוחד בנעשה במשפחה

רגליה כל . מסכרת ומאי תפקוד כליות, מלחץ דם גבוה, )אנגינה פקטוריס(מאי ספיקת לב במצב מתקדם 

החל מקניית , עזרתי לה בכל העניינים הרפואיים. עד שלא יכלה כמעט לעמוד או ללכת, כך התנפחו

קונסיליום של מספר מומחים בהם , רופאים" עצויותהתיי"קיימנו . תרופות וכלה בקשר רציף עם הרופאים

מלבד מתן תרופות , פתרון לא היה להם. מנהל בית החולים שערי צדק של אותם ימים, ר שלזינגר"ד

אבא הפסיק את עבודתו והעמיד עצמו . לייצוב זמני של תפקוד הלב והמלצה על פנסיון רפואי ברמת גן

את מקומו בחנות מילא .  עזר לה מאדהדברתה בפנסיון ובמשך חודשים שהה במחיצ. לרשותה של אמא

לא פעם נאלצתי . אולם מצבה הבריאותי הלך והורע. ברוך ואת מקומה של אמא בבית תפשה אחותי לובה

או לרוץ לבית מרקחת וינד בבית הכרם להחשת , רופא המשפחה, ר להמן"להזעיק באישון לילה את ד

אפילו דברים טובים אל תספרו : "עד כדי כך שהרופא אמר, בכמעט בכל ערב היה לה התקף ל. תרופות

. בעקבות מצבה שכרנו עוזרת קבועה שתטפל בכל ענייני משק הבית. אמא שכבה על ערש דווי". לה

התקנו טלפון . הבישול הופקד בידי הבנות

דבר חריג , לשיחות דחופות עם הרופא

הרב , שכננואני זוכר את . באותם ימים

מנהל סמינר , פשיץאליעזר מאיר לי

נהג לבוא אלינו ש, בירושלים" המזרחי"

הוא היה . בקביעות כדי להשתמש בטלפון

אבא . מתיישב לזמן ארוך ומסדיר את ענייניו

לא הרשה לנו להעיר לו הערות כלשהן מתוך 

  .כבוד רב אליו

  

 16, א"ט בניסן תש" י–חול המועד פסח ' בד

 נפטרה אמא במיטתה תוך – 1941באפריל 

. בת שישים הייתה במותה. סורים רביםיי

. אמא נקברה בהר הזיתים ליד קברי הוריה

. בחדר בו היא נפטרה" שבעה"ישבנו 

יחד עשרת הבנים " ישבנו"לראשונה בחיי 

 ועד עליזה בת 44- מבן ציון בן ה–והבנות 

סיפרתי לו . וןבפעם הראשונה התוודעתי מקרוב לאחי בן צי. מנחה ומעריב, קיימנו תפילות שחרית. 13-ה

. והתקשה להבין ממה אתפרנס" שלא להיות סוחר"הוא לא העריך את החלטתי . על עצמי ועל תוכניותיי

שכן במשך השנה , שגרה יחסית, אט לשגרה-בתום חודש האבל עלינו כולנו לקבר בהר הזיתים וחזרנו אט

קיים אבא , ירתה של אמאבכל יום שנה לפט, מאז ואילך. יום-יום" קדיש" הראשונה היה עלינו לומר

  . לנשמת המת" דרוש"בנוכחות אישיות רבנית שדרש , בבית" לימוד תורה"ליד קברה ו" תפילת אזכרה"

1938,מרים ישראלאשוילי,אמא
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         למזרע למזרע למזרע למזרעמעברמעברמעברמעבר

 הועברתי במכונית אטומה - ב" יומיים אחרי ראש השנה התש– 25.9.1941-המאמצים לא נשאו פרי וב

כבכל מחנה . כל המזרח התיכוןמשהיה מיועד לאסירים פוליטיים , )ליד עכו(למחנה מעצר בריטי במזרע 

לות ועליהן  מיטות מסודרות בשתי שורות מקבי40-מעצר היו בו עשרות צריפים שבכל אחד מהם כ

של " המטלטלים"החלל מתחת למיטה שימש כמחסן להחזקת . ים ושמיכות צמר-מזרונים מעשב

את המחנה הקיפו חומות וגדרות תיל וכמה . השירותים והמקלחות היו מחוץ לצריף המגורים. האסיר

ייתה המחנה היה קרוב לשפת הים והבריחה ממנו ה. מגדלי שמירה בהם שוטרים הנעזרים בכלבי שמירה

כדי לחלצני מהצרה ושכר את שרותיו של דוד גויטן " שמיניות באוויר"ברוך עשה . אם כי מסוכנת, אפשרית

שהיה יהודי , גויטן. עתיר מוניטין בשחרור אסירים פוליטיים, ד מהמעלה הראשונה באותם ימים" עוה–

הייתי רשאי לשני . ליתהיה בקיא בחוקים הבריטים וידוע בקשריו המצוינים עם הפקידות האנג, בריטי

 17-אר במכתבו מהיברוך תכפי ש, שלא היו פשוטים למימוש בגלל טלטלת הדרכים, ביקורים בחודש

  :1941בדצמבר 

  

  

עשרות מכתבים נוספים שיקפו נאמנה את ניצוחו של ברוך על הטיפול בענייניי ואת ניסיונותיו להקל עלי 

ים יהאוניברסיטאי דרך ענייני, תחויות המשפטיותהחל מעדכונים שוטפים בנוגע להתפ, במידת האפשר

  . אוכל ופרטי לבוש הכרחיים, וכלה במשלוח של חבילות עיתונים וספרי קריאה

 

ביום הרביעי שעבר יצאתי מכאן . מה שנוגע לי אני מוכן לבקר בכל רגע שיימצא לנחוץ וכדאי.... 

מיד נסעתי לעכו ומשם בעגלה . צ" וחצי אחה1הגעתי לחיפה בשעה ,  וחצי9בבוקר בשעה 

ל  ורבע אב3-אבל בחזרה הלכתי ממזרע לעכו ברגל כי בקשתי את העגלון לחזור ב. למזרע

 רגע הגעתי לעכו ומיד נסעתי לחיפה כי המכונית עמדה 15אחרי . 3עזבתי את המחנה לפני 

  . לצאת

 

  1941 באוקטובר 3, ירושלים

  לאחי היקר שלום ישראלשוילי

   עכו-מזרע 
  

בעזרת השם יוכתרו מאמצינו . התוצאות מהטיפול בעניין שחרורך משביעות רצון עד עכשו

להחיש את שחרורך הבטוח ולכן חכה בשקט ובסבלנות כפי כל השאלה היא רק . בהצלחה

שתנצל את הזמן רק להתכוננות רצינית לבחינות : עיקר העיקרים הוא. .... שגם אנו עושים

ידוע לנו יפה כמה קשה לעשות כך בתנאי המחנה אבל באין ברירה . הגמר לאוניברסיטה

את כל  . ולתפארת הכלעתידך מובטח בשדה המדע לתפארתך. תמשיך ללמוד למרות הכל

הלימוד נשתדל למלא בעזרת האוניברסיטה ונא להודיענו  מחסורך בספרים וכן שאר מכשירי

 חול המועד מפני שרק'ד' את הספר בכימיה של גרטנר אי אפשר לקבל לפני א .מה דרוש לך

אז
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מיד לאחר . ה קשור עם החזרת ספרו של הולמן בכימיהאין ז. תחזור הספרנית מחופשתה

) מחרתיים(את המחברת לשם כתיבת השיעורים נשלח לך ביום הראשון . שנקבלו נשלחהו לך

ר נח ליכטנשטיין יחזור מחופשתו "ד. יחד עם חבילה של צרכי אוכל שנשלח לך על ידי הדואר

יתכן שנצליח . דיפלומה שלך ואז נבקשו שימסור את הערותיו על עבודת ה14.10-ביום ה

   .....ד גויטן ובעזרת האוניברסיטה"להעבירך לירושלים לאחר התייעצות עם עוה
  

י ובסך " לא1 המחאות דואר כל אחת בסך 3היום שלחנו לך על ידי הדואר מכתב קצר ובתוכו 

 ל תכניס במשרד או בקנטין לזכותך ועל יסוד זה תוכל לקנות מה"את הכסף הנ. י" לא3הכל 

כמו כן שלחנו לך היום חבילה ובתוכה חפצים לפי הרשימה ). 'ביצים וכד, פירות, לחם(שתרצה 

נא לאשר בדיוק את קבלת . דמי משלוח החבילה כבר שילמנו. המיוחדת המצורפת למכתב זה

ביום הראשון נקווה לשלוח לך "... דבר"כמו כן שלחנו לך היום חבילת עיתונים של . כל החפצים

  ,נעלי בית, סוכר, ביסקוויטים, שוקולד, עוגות, סרדינים: אר חבילה עם צרכי אוכל כגוןעל ידי הדו

אם תהיה איזו התנגדות ...  .כר ושמיכה נשתדל לשלוח לך גם כן. מחברת כתיבה, מה'פיג

למסור לך את החבילות נא לפנות אל המשרד ולהודיעו כי בירושלים הורשית באופן רשמי 

אצלנו הכל . דרישות שלום חמות מכל המשפחה. ... שים וספריםמלבו, לקבל מבחוץ אוכל

  ברוך ישראלאשוולי, שלך, בברכת חג שמח ושחרור קרוב. בסדר ואין כל חדש

 

 מזרעלבחבילות   אלירשימות מצרכים שברוך שלח
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        בת גליםבת גליםבת גליםבת גלים, , , , בית החולים הממשלתי בחיפהבית החולים הממשלתי בחיפהבית החולים הממשלתי בחיפהבית החולים הממשלתי בחיפה

תוך שבועיים חליתי בדלקת פרקים חריפה ונשלחתי לאשפוז . התנאים במעצר לא היו מן המשובחים

, על מצבי הרפואי ועל הלך הרוח המשפטי). ם של ימינו"רמב(תי בחיפה בבית החולים הממשל

  :אפשר ללמוד מחליפת המכתבים ביני לבין משפחתי, האוניברסיטאי והאישי

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  1941 באוקטובר 12

  בית החולים הממשלתי בת גלים חיפה

  !אחים ואחיות יקרים שלום רב לכם, אבא יקיר
  

.  לעבור טיפול בבית החולים הממשלתי בחיפהקיבלתי רומטיזם בצורה די קשה והוצרכתי.... 

אולם איני יודע אם ,  ובו ביום השתדלתי להודיע לכם על זאת9.10-הועברתי ממזרע לחיפה ב

, היה לי קצת חום והרבה כאבים ובמשך הימים האחרונים הרגשתי שופרה. נודע לכם העניין

או אם , אם אפשר עם גויטןחשוב מאוד ורצוי מאוד שתבקרוני . אם כי הכאבים עוד לא עברו

הייתי רוצה שתיווכחו כי התנאים של מזרע אינם מתאימים . הדבר אפשרי בלווית רופא

יש לציין שבית החולים הממשלתי מצטיין בניקיונו וסדריו הטובים שמזכירים את ! בהחלט

  .אולם בכל זאת הייתי רוצה שתבקרוני בלווית רופא או עורך דין, הדסה ירושלים
  

אני מרגיש את עצמי מבודד מאוד . קש שתרבו לבקרני עד כמה שהדבר אפשר לכםאני מב

לימודי לבחינות הגמר הם לעת עתה מן הנמנע . .... כאן והייתי רוצה להיפגש עם בני המשפחה

סבורני . אני מקווה כשאחלים קצת אוכל שוב להתחיל בלימודים. היות והמחלה עוצרת בעדי

היות ואיני יכול לסבול , ק מספק את השלטונות בשביל שחרורישמחלתי זו יכולה לשמש כנימו

  .את התנאים הרגילים של בית סוהר לרגל מחלתי הקשה
  

  .ב קשה היה לי לכתוב בעצמי את המכתב ומישהו אחר כתב במקומי.נ

  שלום ישראל, שלכם באהבה ובמסירות

  

  1941 באוקטובר 16, חיפה בית החולים הממשלתי

  !שלום רב לכם, אחיות יקריםאחים ו, אבא יקיר

. חום כבר אין לי היום ואני מקווה לרדת מהמיטה. אני שמח להודיע לכם כי הנני בקו הבריאות

. אחר כך יעבירו אותי בחזרה למזרע. יתכן שאשאר כאן עוד ימים ואולי עוד שבוע לשם החלמה

פואית ממושכת אם תשתדלו הייתי מאוד רוצה לעבור לירושלים הואיל ואני זקוק לעזרה ר

מזרע נמצאת על שפת הים , ועוד דבר. ודיאטה מתאימה שמהבית הייתי מקבלה בקלות

יש . מסיבות אלה אני רוצה לעבור לירושלים .והרטיבות בחורף תשפיע על החרפת הרומטיזם

  .אני מחכה לביקורכם בקרוב . יהיה חודש בדיוק מאז הביקור האחרון22.10-להזכיר שב
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סוודר או , שמיכה אחת עבה ושמיכה אחת מצמר, סדין, בזמן ביקורכם תביאו כרהייתי רוצה ש

הרבה אנשים הופיעו בפני . עוד מעט ימלאו חודשיים למאסרי. ...  סוודרים2רצוי שתביאו 

 חודשים של מאסרם ואני עוד לא קיבלתי אפילו את הטופס 2אחר " הועדה המייעצת"

דרשו . ני הועדה אם אין סיכויים לשחרורי קודם לכךהחישו את הופעתי לפ. להתנגדות למעצרי

  שלום, שלכם באהבה. בשלום כולם

  

16.10.41  

אתמול מסר . ד גויטן להעבירך לירושלים והיום נדע את התוצאות"נעשים סידורים על ידי עוה.... 

ר ליהמן בה הוא מעיד שבשנים האחרונות "הוא למקום המוסמך תעודה באנגלית בחתימת ד

טפל בך כשהיית סובל ממחלת כליות ורומטיזם וכי דרושה לך דיאטה מיוחדת וטיפול היה מ

מזג האויר . מיוחד ובשום אופן לא הורשית לעזוב את ירושלים בגלל האקלים היבש שלה

במזרע קשה בשבילך וגם תנאי השיכון אינם מתאימים לך כי זקוק אתה לטיפול רפואי מיוחד 

כל המאמצים יעשו כדי לתת לך את . לבחינות האוניברסיטהולתנאים אחרים לשם התכוננות 

אילו ידענו קודם . התנאים ההולמים לך ולפי שעה קשה לנו לחזור על דרישותינו מאתך ללמוד

ובאמת . את מצב בריאותך הרופף לא היינו דורשים ממך ללמוד כי זה למעלה מכוחך בתנאיך

,  שתקבל את הטיפול הרפואי הנכוןעיקר העיקרים כעת הוא שתשמור על בריאותך כלומר

  . הזנה מתאימה ולבוש חם
  

ר ליכטנשטיין מהאוניברסיטה על אודות חיבור הדיפלומה שלך "אתמול שוחחתי עם ד

הוא אמר שאין  .ביקשתיו שימסור לי בכתב את הערותיו על עבודת הגמר שלך. ובחינותיך

רק יש כמה מקומות בלתי . מדעיהכל מדויק במובן ה, בעבודת הגמר שום דברים בלתי נכונים

וכאשר תחזור לעבודתך המדעית , אבל אין זה חשוב. מובנים לקוראים שאינם מתמצאים בענין

בכל אופן אמר שמזכירות .  הוא יסביר לך את הנקודות– ונקוה בעתיד הכי קרוב –

 בנוגע לבחינות אמר שקשה ללמוד. האוניברסיטה קיבלה את העבודה כבסיס לבחינות הגמר

בתנאי מעצר ומייעץ לך שתתכונן לבחינות לאחר שתשוחרר ותיגש אל הלימודים בלי עצבנות 

כי סוף סוף יתחשבו בך .  יבחנוך הפרופסורים–וכאשר תהיה מוכן לבחינות . ובדעה צלולה

מסרתי לו דרישת שלום מצדך והוא בקשני שבהזדמנות הקרובה אמסור לך . באופן אחר

   . ....  לך רפואה שלימה ושסוף סוף תצא כברדרישת שלום ממנו וכן מאחל

  ברוך ישראלאשוילי , שלך
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חודשיים וחצי לאחר שנעצרתי . נלקחתי בחזרה למזרעעם החלמתי . קרוב לחודש שכבתי בבית החולים

שם יכולתי לשמוע לראשונה במה בדיוק , 13.11.41-בירושלים ל" ועדה המייעצת"סוף זימון ל-קיבלתי סוף

  !על עצמי סניגוריה למדולאני מואשם 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  1941 בנובמבר 2, ירושלים

  ,לאחינו היקר שלום ישראלאשוילי

   חיפה–בית החולים הממשלתי 
  

 בבית החולים לשם הכנת הסניגוריה 5.11.1941ד גויטן יבקרך השבוע ביום הרביעי "עוה... 

ר משה "ד, פודור' פרופ: יתכן שיהיו אלה. ין את העדיםאחרי ביקורו נכ. .... עליך בועדה המייעצת

ברוך , הדוד, אבא, מר שלי מלשכת המסחר, ר סינטור"ד, ר מגנס"ד, ר ליכטנשטיין"ד, וייצמן

יום אחד לפני ישיבת הוועדה תיסע לירושלים ותלון כאן כי הישיבות מתקיימות לפני  .ועוד

תנאים בבית החולים מתאימים למצב רצוי לא להעבירך לכאן עד לשחרור כי ה. הצהרים

בנוגע לטיפול בך ברצוננו לציין כי אילו טיפל בך גויטן מהיום הראשון היו פני הדברים  .בריאותך

אבל הוא התחיל לטפל בך רק מראש השנה ובינתיים היום חגים והוא גם , כעת שונים בודאי

אנחנו מתקרבים  ....צון כעת הדברים מסתדרים בשביעות ראבל .ימים 10חלה בזמן האחרון 

לכן התאזר בסבלנות וחזק לבך והתכונן לחזור בעתיד , אל יום שחרורך באיטיות אבל מתקרבים

דרישת שלום מכל . אל מוריך ובחינותיך, אל לימודיך, אל בני משפחתך, הקרוב ביותר אל ביתך

 ברוך. ידידך באוניברסיטה ומכולנו

  

  1941 בנובמבר 9. 1קמפ 

קרו כאן מקרים שאחרי שבוע . התקוה שלכל המאוחר אשוחרר עד לסוף דצמבריש לי הרושם ו

ד "כפי שאני מאמין הקומיסיה תשחררני ולכן נחוץ שהעו. מהופעתם לפני הקומיסיה שוחררו

 חודשים 2בשבוע שעבר שוחרר מהמחנה בחור שישב . יזרז להוציא לפועל את דבר השחרור

השבוע שוחררו . א טיפל בהחשת ביצוע השחרוראחר הופעתו בקומיסיה משום שבחוץ איש ל

בדיעבד מאסרי לימד . מצב רוחי מרומם. ....  אנשים שנחשדו בקומוניזם לאחר שישבו שנה7

  . .... אם כי נעשה לי עוול כי אני חף מפשע לחלוטין, אותי לקח וניסיון

  שלום, שלכם. אני מברככם בבריאות ובשחרורי הקרוב
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        הווי המחנההווי המחנההווי המחנההווי המחנה

י "חברי לח,  קומוניסטים–אנשי היישוב ואוכלוסיית המחנה הייתה מגוונת וכללה נתינים מכל רחבי העולם 

. כולם דיברו עם כולם. טראקציה בין האסירים הייתה עמוקההאינ. ובהם משה דיין" ההגנה"ל וחברי "ואצ

פ והוכתר על ידי ועד המפלגה .ק.שהיה מזכיר מפלגת הפ, חילו-אל מוסה, התוודעתי לשכני לחדר

והרי פלסטין (לעמוד בראש המפלגה בפלסטין בגלל היותו ערבי ) הקומינטרן(הקומוניסטית הבין לאומית 

הרואה ביישוב , בשיחותיי איתו הוא התגלה כלאומן לוחמני...). צג אותההיא ערבית ויהודי לא צריך ליי

נגף לשחרור הלאומי -ומכאן אבן, היהודי ובציונות סוג של קולוניאליזם בשירות האימפריאליזם הבריטי

התקשיתי לתקשר . היינו טרור, הדרך היחידה בעיניו לנטרל את הציונות היא בעזרת מאבק מזוין. הערבי

נראה היה לי שאינו בנוי כלל לחשיבה פוליטית . בלא שמץ הנמקה, וא דיבר בסיסמאותאיתו כי ה

.  נפער–ערבית - סולידריות יהודית–הסדק הראשון באידיאולוגיה שלי . אנאליטית ולשיחה אינטליגנטית

היו עבורי בית ספר מרתק , השיחות עם האנשים וההווי המיוחד למקום, הטיפוסים שהכרתי במחנה

  : ועל כך יעידו מכתבי,לחיים

 

אני לא ארשה לעצמי לשבת על כסא . אין ביקור זה מפריע לי בעבודה, ובנוגע לביקורי במזרע... 

אני רוצה שתדע שכאן . נוח במשרד מהודר בו בזמן שאתה תהיה עצור במזרע על לא עוול

כל יום . ה כל המשפחה וכל ידידיך מהאוניברסיטהמטפלים בך ומאחוריך עומדת על רגלי

שעובר מביא לך נזק כי אין לך כל אפשרות ללמוד כפי שצריך היות וחסר לך החופש ומכשירי 

? מהו בשבילי איבוד יום אחד בו בזמן שהנך מאבד זמן לריק ללא כל עוון, ובכן. הלימוד הנחוצים

 תחזור – בימים הקרובים ביותר –חרר אקווה שלאחר שתשו. אבל היסורים מחשלים וממרקים

  ברוך, שלך. שלום רב . ... ללימודיך במרץ מכופל ובדעה צלולה ותעשה חיל במדע

  

   20.11.41, מזרע

אני סבור . הייתי רוצה למסור לכם קצת מהדברים שאני מרגיש ורואה מסביבי במחנה... 

סבור שהאסיר סובל ולכן אדם שלא ישב במאסר . שממאסרי אתם סובלים יותר משאני סובל

בכלל . אולם אין השד כל כך נורא. עושים מצדם מאמצים רבים להקל על סבלו של האסיר

החיים הם בית ספר . האדם מקבל חינוך מסוים בבית הספר אבל בית הספר מקנה רק ידיעות

  . אם כי גם אכזרי, מושלם יותר
  

כאן במחנה שלנו נמצאים . יחיםבבית סוהר או במחנה עצורים נפגשים עם יצורים בלתי שכ

. אנשים בינוניים ורגילים אין כאן. המקצועות והגילים, המפלגות, הדתות, אנשים מכל האומות

 , אנגלים, כים'צ, גרמנים, איטלקים, סורים, ארצישראלים, ערבים ונוצרים, יש פה יהודים ונאצים
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בקיצור הרשימה ארוכה , טורקים, אלבנים, דנים, ספרדים, רומנים, צרפתים,  רוסים,הונגרים

יש . חיילים וסתם אנשים, סוחרים ומנהלי חברות, סטודנטים, דוקטורים, וכן פרופסורים. מדי

. יש פה הרפתקנים. טיפוסים שמעולם לא ידעתי על קיומם ויתכן ולא אפגוש כאלה לעולם

הוא עבר ברגל את כל . ול לנוח בשום ארץ הרבה זמןלמשל בצריפי נמצא בחור שאיננו יכ

. ויש פה מלחים שטיילו בכל העולם .הרפתקן מקצועי, זהו טיפוס מיוחד במינו. אפריקה ואסיה

  .מצד שני מוצאים אנשים משכילים. יש כאן מלח מאסטוניה שעבר את כל העולם בסירה
  

. וטניקה ואחר בכלכלה מדיניתאחר מומחה בזואולוגיה וב, ישנו אדם מומחה גדול בפיסיקה

ועוד . זוהי גלריה של דמויות מעניינות ובלתי שכיחות. וישנו אחד רופא בהמות וכן רופאים רגילים

הנה למשל . דבר מענין והוא כיצד אוסף אנושי רב גוני כזה חי בצוותא ובסדרי חיים שתפניים

שבו נמצאים יהודים ,  שלנובצריף. יש כאן צריף של קומוניסטים הנמצא מול צריף של הנאצים

משחקים בכדור רגל יחד יהודים וערבים . האנשים חיים פחות או יותר באופן שקט, ונוצרים

ואפילו . ואנגלים וגרמנים אם כי מחוץ למחנה שלנו נטוש קרב איתנים בין אנגלים וגרמנים

הקים של היהודים נמצאים ביחסים מסוימים עם הגרמנים ואפילו עם הנאצים השונאים המוב

אינני מאמין שהברברים הנאצים . נטלמניות של האנגלים'בולטת מאוד כאן הג. היהודים

יתייחסו באותה הסבלנות לאנגלים במחנות הריכוז בגרמניה כמו שהאנגלים מתייחסים כאן 

למרות הכל השנאה של היהודים לנאצים בולטת והנאצים מרגישים עצמם . לגבי הגרמנים

  . מבודדים
  

שבוע רודף שבוע ואין איש מרגיש , יום עובר יום. פייני כאן הוא המונוטוניות של החייםהדבר האו

תכונות די נחוצות לפעמים , קר רוח, למדתי כאן להיות סבלן. כי אמנם הזמן עבר כה מהר

בעלי , שאינם מובנים לי, וזה נובע מתוך זה שנפגשים יום יום עם אנשים זרים לרוחי. בחיים

לא , כאן ישנה אספקלריה של החיים. ים לי ולפעמים גם המתנגדים להכרתימנהגים לא ידוע

כי מלבד סינים ויפנים הרי איננו חסרים כאן , אלא נכון יותר של כל העולם, של ארץ אחת

. וכאן נתנה לי האפשרות הבלתי אמצעית להסתכל לתוך העולם האנושי. בגזעים ולאומים

כל מחשבותיו ודרכי חייו נראים , כל התנהגותו. במחנה כל אדם נראה כאילו מוצג חשוף

אלא שבדיעבד בכל , ונהפוך הוא, אינני חושב שלכן המאסר הוא טוב. ובולטים בהמשך הימים

". קוץ ואליה בו" ...ולאו דווקא חוסר עניין, סיון חייםיעברתי כאן נרע יש משהו טוב וזה שנאמר 
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  28.1.42, מזרע

אדם מחונן בכשרון ספרותי . הרבה אנשים ראיתי כאן וכל אחד יכול ויודע לספר משהו מחייו... 

 להיות אחד הספרים יכול היה להעלות בכתב ספר מחיי הטיפוסים האלה וזה בודאי היה יכול

זאת אומרת אדם שמרגיש תענוג גדול כאשר . יש כאן גרמני שהוא מזוכיסט. המעניינים ביותר

, היה לי שכן למיטה מאוסטריה. ... אלמלא ראיתי זאת לא הייתי מאמין לזה... מקבל מכות

). בעיקר דקדוק(ונתן לי שיעורים בגרמנית ) מצרפת של וישי(שהיה בלגיון הזרים הצרפתי 

כך שביליתי את שעות היום , ספרים בעברית סיפק לי ברוך. למדתי את השפה בשקדנות רבה

  . רבים אחרים עסקו בספורט. בקריאה ובלימודים

 

  17.11.41, מזרע

כל היום אני שטוף בקריאת עיתונים וספרים ורק בערב אני . הזמן עובר עלי במזרע במהירות.... 

.  בערב6לאחר שמקבלים ארוחת ערב שזה בדרך כלל בשעה , 7 יוצא לטייל על שפת הים עד

. גם כאן" הכסף יענה על הכל. "למעשה בכסף אני משיג את הדברים היסודיים שאני זקוק

בזמן האחרון הוחלט שתתמנה ועדת פיקוח מצד העצורים . מוכרחים לציין שהמחירים גבוהים

 8יש , 2מספר , למשל במחנה שלי. ננובכלל אנחנו בפנים המחנה חיים כפי רצו. על המחירים

אליו פונים בכל בקשה ) מנהיג הצריף ("hut leader"בכל צריף יש מה שקוראים פה . צריפים

מלבד זה יש סופרוייזר . אותו בוחרים על ידי הצבעה באופן דמוקרטי. או תלונה בענייני הצריף

 של כל המחנה כלפי המתמנה על ידי מפקד המחנה של מזרע והוא מייצג את האינטרסים

  . בכל ענין חשוב מתאספת אסיפה מהסופרוייזר עם מפקד המחנה. מפקד המחנה
  

כל אחד יכול . מכנסים חולצה ומעיל, זה כלל לבנים. בזמן האחרון חילקו בגדי חורף לנזקקים... 

כנראה שהובאה מלוב בזמן כיבושה , הסחורה היא איטלקית. אני לא נרשמתי. להירשם ולקבל

כמה מחברי הנהלת : בזמן האחרון הובאו למחנה עצורים חדשים. די צבאות בנות הבריתעל י

אמיץ ברוחי ומחכה בסבלנות , אני בריא. עשירים מופלגים ערבים, וכן האחים סאלמי" אגד"

  .שלום, דרשו בשלום כולם. לשוב מחדש לחיי המדעיים

 

  23.11.41, מזרע

מי שאיננו . כל אחד אחראי פעם בשבועיים לניקיון החדר. ניקיון הצריף מוטל על השוכנים בו.... 

 או קופסת סיגריות לאנשים ידועים והם ממלאים את  מיל15רוצה לעשות זאת משלם 

  ... אני לא עשיתי זאת משום שרציתי קצת לעבוד ולהתנענע והעבודה לא קשה לגמרי. התפקיד
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  10.12.41, מזרע

הזמן עובר במהירות , כן. ם תתפלאו מה פירוש זמןאת. אינני חסר מאומה מלבד שקט וזמן... 

דהיינו ניצולת העבודה הרוחנית היא נמוכה מאוד הואיל וחסר , כזאת שאין מספיקים הרבה

קמים עכשו , למשל. השקט וסדרי החיים הם כאלה שהזמן נעלם ואין מרגישים שהוא עובר

י יש אנשים טובים בצריף כ,  בבוקר והקפה עומד על יד השולחן מוכן לשתיה8בחורף בשעה 

תוך כדי שתיה חוטפים בקריאת עתון . הקמים מוקדם ומביאים קפה למאחרים לקום

אוכלים לחם המרוח במרגרינה עם ריבה . ומתרחצים בחדר רחצה גדול מאוד הנמצא במחנה

בים לא הולכים להתרחץ אלא מטיילים על .  קוראים לצאת לים10-ב. 9זה נמשך עד . עם קפה

, דיו-דגי,  ומטיילים לאורך הסלעים הנמצאים בתוך הים ומסתכלים כיצד צדים דגיםשפת הים

ישנם במחנה . ח ימיים שידעתים מתוך הזואולוגיה והנה אני רואה אותם חיים"סרטנים ומיני בע

. אגב רואים מיני חלזונים וצדפים חיים העושים רושם מרתק. מלחים והם יודעים יפה לצוד

 וללמוד לדוג כי זה הוא ספורט האהוב אגב על מניסטרים בריטים ידועים הציעו לי לקנות רשת

אבל הדבר לא כדאי כי בין כך בעוד שבוע או שבועיים אני , ובאמת הדיג הוא ספורט משעשע

 11-העיתון מגיע ב. צ אוכלים" אחה1- יש מפקד וב12-ב. 11-מהים חוזרים ב. משתחרר

 6- אוכלים וב5-ם לחזות במשחק כדור הרגל ובצ הולכי"אחה. וקוראים אותו בין הזמנים

הזמן הוא אפוא מבוזבז קצת כי את סדר עבודת היום לא .  בבוקר6נכנסים לצריף ונסגרים עד 

 ואילך אפשר לשבת בשקט ולקרוא אבל 6-רק מ. אני הקובע אלא סדרי המחנה הם הקובעים

חרי שמכבים את האור דהיינו שקט גמור שורר א. גם אז יש ומנגנים פטיפון או שרים ומפריעים

,  שעות7אני ישן . ואז מתקינים מנורת נפט קטנה ואפשר לקרוא עד מתי שחפצים. 10-ב

 בבוקר וביום 4יש כאלה שקוראים עד .  בבוקר8 או 7- בלילה וקם ב1- או ב12-הולך לישון ב

  . מאחרים לקום וישנים גם ביום

 

  14.12.41, מזרע

הספקתי ללטש . לקרוא ומבין עוד יותר, אני יודע לדבר קצת, ניתאני לומד את השפה הגרמ... 

סדרתי עם אדם השולט מצוין בגרמנית שילמדני . את ידיעותי בשפה האנגלית והערבית

 10לפני ...... בינתיים אני לומד גם ערבית. גרמנית ואני מלמד אותו ערבית מדוברת לפי ספר

, ת מנהל חשבונות העצורים בקניות מהקנטינהימים בחרה אותי מועצת מנהיגי הצריפים להיו

  . ... הזו כי זה גוזל ממני זמן יותר משאני מוכן להקציב לזה" המשרה"אולם היום התפטרתי מ
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        בני המשפחה בירושליםבני המשפחה בירושליםבני המשפחה בירושליםבני המשפחה בירושלים

שם היו חיים , שגשוג העסק המשפחתי בארץ ובבומבי: המשפחה עדכנה אותי בשגרת החיים בבית

חתונתה של , מצבם הלימודי של האחים הצעירים, רכילות שכונתית, הגינון בחצר ביתנו; ובנימין לסרוגין

  .להשתתף בה ועוד כהנה וכהנה פרטיםאחותי לובה שנבצר ממני 
  

  

 

  20.11.41, מזרע

בהיכנסו לשמש בתפקידו כמזכיר החברה " דרך צלחה "אני רוצה לברך את ברוך בברכת.... 

ולחברת ישראלאשוילי בערבון מוגבל אני מאחל מעומק לבי הצלחה , החדשה בערבון מוגבל

  . מלאה בעסקים שיגדילו ויאדירו און והון

  

  8.2.42, מזרע

הרוב הגדול מבלה את זמנו במשחק . יש לאמר שכאן לא כל האנשים מרבים בקריאה כמוני.... 

 מוכרח לציין את השתוממותי מכך שראיתי כאן אני. הבטלה והרכילות, השחמט, הקלפים

אנשים שלפי מקצועם הם רופאים ובעלי השכלה גבוהה ומתבטלים ולכל היותר קוראים עיתון 

אם כי יושב . ולפעמים ספר ועל פי רוב משחקים בקלפים ומתהלכים בטל ועוסקים ברכילות

 וכן מצויים אנשים רציניים .כאן כימאי גרמני העסוק בלימוד ואינו מבטל את זמנו באפס ענין

קיבלתי בשמחה חבילה שהכילה את העיתונים . ... שלומדים אבל הרוב אינו אוהב ללמוד

, ןשל אדינגטו" טבע העולם הגשמי: "וכן הספרים הבאים" פלסטין פוסט"ו" הארץ", "הבקר"

". מלחמהמדע ב"וכן הספר באנגלית " כוחה של ספנות", יל'רצ'של צ" גדולי הדור", "תיאטרון"

יש שולחן פינג פונג , יש לנו כאן קלוב ובו מלבד עיתונות יומית יש אפשרות לעסוק בספורט

, יש כאן אפשרות לעסוק בספורט כמו כדור סל. ולפעמים ניגשים לשם להתבדרות ולספורט

  . ...זריקת כדור ברזל ושחייה, כדור רגל

 

  23.11.41, מזרע

אני .. .הייתי רוצה שתמסרו בשמי לחיים ולבנימין ברכת אחים לבבית על הצלחה בעסקיהם... 

שמעתי . מבקש מאוד לדאוג על אליהו כי הוא נמצא עכשו בגיל ההתבגרות ויש לעזור לו בדרכיו

יש לקחת אותו בידיים ולעמוד על כך  .שאיננו לומד טוב וחושב מחשבות בוסר על הלימודים

לא  .חנה צריכה ויכולה ללמד אותו אנגלית שהוא שם חלש במקצת. שיכין את השיעורים

   .שאלת עתידו צריכה להיות מעניינו של כל אח ואחות .גיח שיקרא ספריםלהזניח ולהש
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        1941 בנובמבר 30, ירושלים

.  אנו מחכים לתשובת המזכיר הראשי למכתבו של גויטן מיום הרביעי שעבר–טיפול בשחרורך 

הוא הסביר לי ). הועדה(שוחחתי בשבוע שעבר עם גויטן על אופן הטיפול בך לאחר הקומיסיה 

, התיק מועבר למזכיר הראשי, מילס כותב דין וחשבון: ה הנהוגה בעניין כזהאת הפרוצדור

בכל תחנה שוהה . למחנה העצורים, לבולשת, למפקד הצבא, שוב למזכיר הראשי, לנציב

 15-20בדרך כלל דרוש זמן מינימלי של . התיק זמן מה וכל זה רק לשם הפורמליות והאישור

    ....יום

  

        טחנות הצדק טוחנות לאטטחנות הצדק טוחנות לאטטחנות הצדק טוחנות לאטטחנות הצדק טוחנות לאט

, לימודי,  רפואי–כל טיעון אפשרי " לגייס"ניסינו . ברוך לא חדל מלעודד את רוחי ולקדם את עניין השחרור

  ...אך העניינים התקדמו בעצלתיים, אישי

  

 

אני מאוד רוצה להשתחרר כדי שאוכל בהקדם . יע מאמצים כאלהגם בעליזה יש להשק וכמובן

ללובה אני רוצה לשלוח ברכה . יש להבין את האחים הצעירים ולעזור להם. לעזור להם בלימודים

לאחר סבל כה רב יש לאחל לה . והשתתפות בשמחתה לכבוד החתונה שתתקיים בזמן הקרוב

 למסור דרישת שלום בשמי לרבקה .חיים מאושרים ושקטים לתפארתה ולתפארת המשפחה

  .שלום, שלכם באהבה. ומשפחתה

 

  5.12.41, ירושלים

נמצאת אצלנו כל הזמן ובפיה ברכה תמידית לשחרורך וכן היא מקללת ) של בן ציון(תמר .... 

  ברוך. ... אינני מקנא במלשין שעליו ניתכות כל קללותיה. בלי סוף את המלשינים

 

  15.2.42, ירושלים

בבית הספר אני רק מלמדת שלוש שעות ביום . הנך שואל אם אני לומדת או מלמדת.... 

כל זמן שאני יכולה לקרוא או ללמוד איזה . אבל לא הפסקתי ללמוד לבדי בבית, אנגלית ועברית

עליזה לומדת טוב מאוד ומדברת צרפתית טוב ואנגלית לא . לת את ההזדמנותדבר הנני מנצ

. תמריה מתפללת לכל הפחות שלוש פעמים ביום כי תצא במהרה ותחזור אלינו. רעה בשבילה

. כי גדולה יותר תהיה שמחתנו כשאתה תמצא בחברתנו, כך הכל בסדר אבל אין מה להגיד

שלך , בתקווה לפגישה פנים אל פנים בקרוב. דרישת שלום מדוד ולובה בפרט וכן מכולם

  . חנה, באהבה
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כוחות לשם שחרורך בכל האמצעים , כסף, דע לך שאנו עומדים על המשמר ולא נחסוך זמן

אני יום יום מבקר וגם מטלפן כמה פעמים  .החוקיים האפשריים ונקווה שלא נצטרך להם

  .... נייניםלמשרד גויטן ומתעניין לדעת אם נתקבלו איזה ידיעות על מצב הע
  

אנו מרשים לעצמנו כי נוכל לסמוך עליך שהנך אמיץ ברוחך ונושא בסבלנות את הסבל 

לא רחוק היום ! אתה חף מכל פשע וסוף הצדק לנצח. המיותר העובר כעת עליך באופן זמני

ונקוה ששום מעצור לא יטה . ואתה תחזור אל הבית ואל לימודיך החביבים ותעשה חיל במדע

שפע . חזק ואמץ וקבל כל דבר בחיוך וברוח עליזה. מובילה לשגשוג והצלחהאותך מהדרך ה

  ברוך , שלך. ברכות ואיחולים לשחרורך המהיר

  

  5.12.41, ירושלים

למרות שאין . לי אין שום ספק שאתה עתיד להיות אחד מגאוני המדע, בעניין עבודתך במדע... 

. ומה שאמרתי זהו רק חלק. אבל חלק משבחיו מותר להגיד בפניו, של אדם בפניולומר שבחו 

. לכן אני בטוח שהאוניברסיטה תתחשב בך באופן מיוחד ותיתן לך את ההקלות בנוגע לבחינות

שם תוכיח את כוחך המדעי . מקומך במעבדה ולא במזרע. המעבדות הכימיות מחכות לך

  ברוך, שלך.... לת הארץ ולתועלת המאמץ המלחמתילתוע, שהוא לעת עתה פוטנציאל חשוב

 

  1941צמבר  בד7, ירושלים

  ,דוד גויטן. לכבוד י

  מ.נ.א
  

במכתביו האחרונים נתבקשתי על ידי אחי לפנות אל כבודו בהרצאת הנימוקים דלקמן 

לשחרורו של האסיר ואילולא התנאים המיוחדים והקשים שבו הוא נתון לא הייתי פונה אל 

  .כבודו בזה
  

לומר ) מו שאר האחיםכ( ובמשך שנת האבל מחויב אחי 16.4.41 -ל נפטרה ב"אמנו ז. 1

במזרע אין שום , וכידוע. ל"אחי נצטווה על כך במיוחד על ידי אמנו ז.  פעמים ביום3" קדיש"

  .אפשרות להתפלל בציבור ויש להתחשב ברגשותיו הדתיים
  

במשך , המועד השני יהיה בפברואר. בסוף אוקטובר היה מועד בחינות הגמר באוניברסיטה. 2

אחי הוא סטודנט , כידוע. יה יכול לדאבוננו הרב ללמוד בשום אופןהזמן שהיה אחי עצור לא ה

 .נשאר לו זמן מוגבל מאוד להתכוננות. מצוין ומרגיש אחריות גדולה מאוד לגבי בחינות הגמר
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והם בעיקר נתיני ארץ " זכויות המלך" הם עצורים לפי 1סוג . סוגים של עצורים 3יש פה ... 

להם יש קומיסיה . הם אינם יכולים להופיע בפני קומיסיה. למשל גרמניה ואיטליה, אויבת

מיוחדת של הצלב האדום ואם מישהו יכול להוכיח שלמרות שהוא גרמני הוא אנטי נאצי אזי 

אולם . ים שאנשים כאלו שוחררו הרי המקרים הם מועטיםאם כי היו מקר. יכול להשתחרר

והם אינם נתיני ארץ , סעיף שאף אני עצור לפיו) 1(17האנשים העצורים לפי תקנות ההגנה 

השחרורים של עצורים כאלה הם רבים . ניתנת להם הזכות להופיע לפני הועדה המייעצת, אויב

. דים בקומוניזם והיתר מסיבות שונותרוב המשוחררים שבשבוע שעבר היו אנשים החשו. מאוד

אני שרוי עכשו במצב של . אנשים משתחררים וחדשים באים. המחנה עושה רושם של מלון

 100היום מלאו .... יום יום אני מחכה שהנה יקראו אותי למשרד ויודיעו לי שאני משוחרר. ציפיון

  )7.12.41, מזרע... (נקוה שמספר זה לא יגדל, ימים למאסרי

  

אנשים החשודים בגיס , פשיסטים,  משום מה אני צריך להימצא כאן בין נאציםאינני מבין... 

פשיסט ובקומיסיה גם הדגשתי -חמישי וריגול בה בשעה שלבולשת ברור כשמש שאני אנטי

בריטי ובלי ספק שאני מלא רצון לשתף עצמי במאמץ המלחמתי של בנות הברית -שאני פרו

   .....שדה העבודה המדעית, בשדה שלי, לנצחון
  

בזמן זה שאני כותב את המכתב מצטיירת בדמיוני דמות המשפחה כשהיא מוסבת סביב 

חג החנוכה הוא חג המסמל את נצחון המוסר היהודי על מוסר . ... הדלקת נרות החנוכה

כשבריטניה והדמוקרטיות בעלות , היוונים שרצו לשעבדנו וזה מזכיר את המלחמה שלנו כיום

ול חוסר המוסר והברבריות ההּונית של הגרמנים ונצחון הטוב הוא התרבות והמוסר עומדות מ

  )14.12.41, מזרע.... (ודאי

  

פשיסט ונוסף לכך גם סטודנט -יהודי ואנטי, ארצישראלי, במחנה כולם מתפלאים כיצד אני... 

, הערב. ... אין האוניברסיטה והסתדרות הסטודנטים לוחצים לשחרורי, העומד בפני בחינות גמר

. מתכוננים האנשים בצריף לחוג את חג הסילבסטר שלהם, שאני יושב וכותב את המכתבכ

. הם קשטו את הצריף בתמונות ודגלים של בנות הברית, נאצים-הואיל ורובם המכריע אנטי

  . ...הרוח אצלם מרוממת כי מרגישים הם רוח חג
  

ים בגיל העמידה מענין שמבנה הגיל של האנשים במחנה השתנה והרוב עכשו הם אנש... 

כשאדם יוצא ומשתחרר . ... ורובם המכריע שוחרר, היו ברובם קומוניסטים, והצעירים שהיו

ומשבא חדש גם כן . כולם מתקבצים ומסתכלים עליו ועוזרים לו ואף במקצת מתקנאים

  )31.12.41, מזרע... (מתקבצים ומקיפים אותו בשאלות ובמקצת מתלוצצים ולועגים
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  8.1.42, מזרע

 לאויבי מצב זה שאני טעמתי ביום חמישי שעבר כשהלכתי למשרד אינני רוצה לאחל אפילו.... 

 שהנה אקבל את ידיעת השחרור שלי ובמקום זה לשמוע על המשך 100%מתוך מחשבה של 

.... באותו רגע כמעט שנהיה לי חושך בעיניים. המעצר עד אשר תתקבל החלטה על מישהו

וחררו ושנגדם היה חומר מתוך העיתונות מתברר שכל מזכירי המפלגה הקומוניסטית ש

 שיש אני משוכנע .מספיק בהחלט בה בשעה שאותי מחזיקים במחנה הסגר על לא עוול בכפי

 כי לא יתכן ואינני יכול להבין שישנה המלצה לשחרור ואפילו אושרה ואני יד המפריעה לשחרורי

 .פה ממשיך לסבול בתנאי קור קשים

        """"יצא המרצע מן השקיצא המרצע מן השקיצא המרצע מן השקיצא המרצע מן השק""""

 למרות המלצת כל, הבנתי מדוע פקודת השחרור מתמהמהת, ארבעה חודשים מיום שנעצרתי, סוף-סוף

וברגע , נראה שעוד טרם מעצרי הגיעה לידי הרשויות מידע שאני יד ימינו של לוריא. הגורמים המעורבים

החוגים "שכן הם חששו שאחליף אותו ואהפוך למנהיג , שעצרו אותו היו חייבים לעצור גם אותי

לא הייתי . וכך גורלי נקשר בגורלו. מסיבה זו גם לא רצו לשחרר אותי לפניו. במקומו" המרקסיסטים

אך נראה שדי היה במילה . לא אני ולא לוריא, לא החזקתי בדעותיהם ולא נמניתי עם שורותיהם, קומוניסט

הדחקתי באותה , שהייתה כאן הלשנה מכוונת, את האפשרות הנוספת. כדי לעורר חשד" מרקסיסטים"

  . העת

  

  1942 בינואר 5, נה עצורים מזרעמח

קראו לי למשרד והקריאו בפני מכתב שהגיע ממחלקת ,  בינואר בצהרים1, ביום חמישי.... 

הנציב העליון החליט שעליך להשאר : "בו היה משפט כזה בשבילי) הבולשת(לחקירת פשעים 

 רושם אודה שהודעה זו עשתה עלי". במעצר עד אשר תתקבל ההחלטה בעניין שלמה לוריא

רע מאוד כי הבנתי שאת עניין מעצרי קושרים בענין מעצרו של אדם אחר ובאם יוחלט שאדון 

זו היתה בשבילי ברגע הראשון . לוריא עליו להישאר במעצר אז פירושו שגם אני אשאר במעצר

  . .....מעין פצצה
  

חיכיתי ..... ? מה הקשר. אני מוחה בתוקף שמערבבים את ענייני עם עניינו של אדם אחר

לאחר קריאת המכתב שכה ציפיתי . .... בכיליון עיניים למכתב מהבית כדי לקבל יותר פרטים

הפקיד אמר שיש איזה : "... כי במכתב כתוב, אליו כבר הבנתי יותר את ההודעה מהמשרד

אני מבקש שגויטן יגש . ... אני מתאר לעצמי שהעיכוב הטכני בא מצד הבולשת". עיכוב טכני

 למזכירות ויברר את הענין ויפעל באופן מתאים שלא יקשרו את ענין ביצוע שחרורי באופן אישי

עם קבלת החלטה על אדם אחר שהופרך באופן מוחלט בקומיסיה כי היו לי איתו כביכול 

  ... כי סיכוייו של אדם זה להשתחרר אינם מן המזהירים, קשרים פוליטים
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 עיכוב שוחרר ואצלי יש,  שבועות אחרי4זה שהופיע , מדוע מיקוניס? מה פירוש עיכוב טכני

עשו כל . ... אינני יודע מה החטא שבגורלי לשבת במחנה הזה בחורף כה קשה? טכני

לו רק . ... כי הסבל אצלי יותר פסיכי מאשר פיזי, שביכולתכם שהשחרור יהיה בהקדם האפשרי

  ! ידעתי את תאריך שחרורי

  

  11.1.42, מזרע

אבל מה שעבר עבר ,  מובנים לי נסיבות מעצרי והאחראים להלאט לאט מתחילים להיות... 

ולעתיד יש להמשיך להקדיש את כל כוחותי אך ורק להתקדמות בלימודי וידיעותי ותמיכה 

מקסימלית בידיעותי לשרות מאמץ המלחמה של ארץ ישראל במלחמה נגד גרמניה והכוחות 

ני משתומם משום מה מחזיקים א. האויבים של העם היהודי ושל הכוחות הדמוקרטים בעולם

אותי זמן כה רב במעצר ממושך כאשר הוברר במידה מספקת למדי את הזדהותי הגמורה 

 ....למטרות המלחמה של בנות הברית ורצוני העז ביותר לעזרה אקטיבית בשונאי העם היהודי

  

  19.1.41, ירושלים

ראשית המליצה פעמיים לשחררך המזכירות ה, הועדה המליצה באופן חזק מאוד לשחררך... 

אילולא העיכוב הטכני . דבר כזה אינו עולה על הדעת. וכפי שמובן גם הבולשת אינה מעכבת

שידוע לך כי אז היית משוחרר כבר זמן קצר אחרי הועדה ויש להבין את המצב למרות 

שום גויטן אמר שאין צורך ב. .... וכל השאלה היא של זמן קצר. שסבלנותנו כמעט מתפקעת

הוא אומר שערבות אינה נדרשת בזמן . ערבות כי אתה חף מפשע ותשוחרר בלי שום ערבות

, היה שקט, חכה בסבלנות, אין על מה להתעצב ולדאוג..... שיש המלצות כל כך טובות לשחרור

 – לאחר שחרורך –שמור על מצב רוחך ובריאותך בשביל שתיכנס להמשך עבודתך המדעית 

. ...  רציתי למסור לך דרישת שלום לבבית וחמה מכל בני ביתנו וביחוד מאבא...רענן, עליז, בריא

יודע הוא שמה שקרה לך יכול לקרות , להיפך. אבא אינו חושש אף לרגע שאתה גרמת לו צער

שמח . הוא מתגאה בך על הצלחתך בלימודים כפי שכולנו מתגאים בך. לכל אדם חף מפשע

ך בזמן מעצרך הזמני והוא מחכה לך לשובך הוא על כל ההקלות שאפשר היה לסדר ל

אתה לא גרמת לו צער היות והוא מבין והוא בטוח שלא אתה . משוחרר הביתה ואל לימודיך

מסרתי את מכתבך .  מהדואר14.1ביום השבת הבאתי את מכתבך מיום . גרמת למעצרך

א ושמעו את כולם התאספו בחדר האוכל יחד עם אב. לאליהו כדי להקריאו לפני כל בני הבית

כולנו מאחלים לך שחרור מהיר בעזרת השם ושולחים לך שפע ברכות . דברי המכתב

, להתראות משוחרר בקרוב. להצלחתך בעבודתך המדעית החשובה באוניברסיטה העברית

  ברוך, שלך
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עורך דיני גויטן המפורסם . המייעצתבאיחור של שבועות נודע לי מה היה בכתב האישום שהוגש לוועדה 

  :ועל פי זכרונו כתב לי את המשפטים שקלט" המשפט"הצליח להציץ בפרוטוקול 
  

  

  

 כדי –ר מגנס " הד–לאור ההתפתחויות ברוך נרתם לעניין ביתר מרץ ואף פנה לנשיא האוניברסיטה דאז 

 בינואר 6-תב לאוניברסיטה מהבמכ. לטובת שחרורי, שהייתה גדולה אצל הבריטים, שיפעיל את השפעתו

  :ברוך הדגיש ואמר, 1942

  

  

וכפי שעולה בזיכרוני היה שהיית קשור " הוועדה המייעצת"כתב האישום נגדך כפי שהוצג בפני 

נאמר שהיית אמור לבוא במקומו במקרה שהוא ייעצר . וריא שנחשב כקומוניסטעם מר ל

נאמר גם שאם מר לוריא ישאר ). second in command" (שני בפיקוד"במחנה וכן ששמשת 

בהמשך נאמר שקיימת פגישות לקידום תעמולה . במעצר תוכל אתה למלא את תפקידו

ף נטען שהופעת פעם אחת כמרצה בנוס. קומוניסטית הן בביתך והן במקומות אחרים

באסיפה פומבית נגד מאמץ המלחמה הבריטי והגדרת את המלחמה כמלחמה 

ואף כי הוצגו הרבה פרטים זה העניין , זה בקיצור כתב האישום נגדך. אימפריאליסטית

  .בתמצית

  

.  עמד בבחינת גמר אחת אשר הצטיין בה1940בסתו . אחי הוא סטודנט במחלקה לכימיה... 

כפי שיעידו עליו , ך כל ימי לימודיו באוניברסיטה ידוע ומוכר כסטודנט מצוין ומוכשר מאודבמש

ר "פודור והד. הוא חיבר עבודת גמר שזכתה לתהילה בפני פרופסור א. כל מוריו ויודעיו

בשם אחי ובשם . למעלה מארבעה חודשים עצור אחי והוא סובל ייסורים לחינם. ..... ליכטנשטיין

חתנו הנני פונה אליכם בבקשה נמרצת להתערב בדבר באופן דחוף ומיידי בעיקר כל בני משפ

אחי מאבד . על ידי פנייה אישית וגם בכתב אצל מר ניוטון מהמזכירות הראשית של הממשלה

את זמנו היקר לשווא בתוך המחנה במזרע ושחרורו המוקדם ביותר הוא הכרח שאינו סובל 

ל " שהמריץ אותנו ואותו לפנות אליכם בבקשתנו הנהמצב הקשה של אחי הוא. שום דיחוי

  . והננו מקווים שמאמציכם הדחופים יוכתרו בהצלחה
  

  ברוך ישראלאשוילי , בכבוד רב ובתודה למפרע
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        התפכחותהתפכחותהתפכחותהתפכחות

ברור היה . עמדותיי בנוגע למלחמה ולבריטים עברו שינוי דרסטי. במאסר הייתה לי הזדמנות לחשבון נפש

גם . לי שמרגע שפרצה המלחמה היישוב היה צריך להצטרף בכל הכוח לטובת הבריטים ולא להילחם בהם

מתוך שיחותיי עם הערבים . יי בנוגע לסולידריות בין הפועל הערבי והיהודי עברו מהפךעמדותיי וגם דעות

הם היו לאומנים . ערבי שלהם חזק מכל אינטרס סוציאליסטי-הקומוניסטים הבנתי שהאינטרס הלאומי

. שהארץ לא שייכת ליהודים אלא לערבים, שלא תהיה עלייה, אמרו שאין זכות קיום לציונות, ציוניים-אנטי

אם עד למאסר הייתי חצוי בין אהבתי לכימיה ולמדעי המדינה ואפילו חשבתי על . גישה מאוד לאומנית

הרי שבתקופת המאסר הבנתי שראיית , קריירה פוליטית מתוך רצון עז להשפיע על המדינה ועל החברה

התמסר לחיי החלטתי ל. עד שאינני ראוי להיות מנהיג פוליטי, העולם המוטעית שלי הייתה כל כך גסה

  . מבחינתי הייתה זו החלטה גורלית. הפרטיים ולמדעי הטבע בלבד

  

  
  

  14.1.42, מזרע

אני כה מצטער על מאסרי ולאו דווקא משום שהוא גרם לי לעצמי צער גדול אלא הכאב ... 

מקום להראות לאבא על הישגים שלי שישמחוהו היה צריך אצלי גדול מנה אפיים משום שב

ואקוה שלאחר . ... לראות דבר כה מעציב כמו מעצר של בן שלמעשה הינו חף מכל פשע

שחרורי אעשה את מיטב מאמצי רק להצליח בחיי הפרטיים ולגרום אושר לאבא ולכל אחי 

  ...ואחיותי היקרים לי מאוד

  

  28.1.42, מזרע

 הנני משקיף מאחורי אינני מרגיש שאמנם כאשר. היום מלאו חמישה חודשים מאז מעצרי.... 

לי נדמה שבכלל אם כל אזרח היה מבלה חודש של מעצר היה זה משפיע . זמן כה גדול עבר

. למשל החופש. הרבה על הלך מחשבותיו והיה מסתכל על החיים בצורה כה שונה ואחרת

מעצר מאפשר ה... אדם שלא היה במעצר איננו יכול להבין ולהעריך מה פירוש להיות חופשי

אבל . לאדם לחשוב ולהתעמק בהרבה עניינים אשר בזמנים אחרים אין זמן להרהר אחריהם

אינני חושב שדברים אלה נכונים . אדישים ובמקצת עצבניים, נהיים שקטים. האופי משתנה

  ... ביחס אלי אבל הם נכונים בכלל

  

  18.2.42, מזרע

ע עלי בלי ספק אבל יותר מכל זה ניסיון חיים מסוים וחבל שזה גזל ממני המעצר השפי..... 

אין באמת להצטער על מה שקרה אלא יש לעשות הכל שלהבא אקדיש את זמני . כחצי שנה

  ..... למשפחה ולהמשך הלימודים באותו המרץ והרצינות כמקודם
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        השחרור השחרור השחרור השחרור 

  : אני כותב למשפחתי1942 במרץ 22, 1קמפ , במכתבי האחרון ממחנה הסגר מזרע
  

  

  

,  ונראה מחזיק יפה את עצמו67אבא הגיע לגיל . שנת האבל למותה של אמא הסתיימה.  הביתהחזרתי

ועם מקלו בידו צעד לבד , היה משכים בבוקר לתפילת שחרית.  גדול מקבל גורלו כאלמןוכמאמין, חיוני

ולאחר מכן ממהר לאוטובוס כדי ,  עם שובו היה מכין לעצמו קפה וארוחת בוקר.לבית הכנסת הסמוך

 מיום המסחר היה מתעכב בשוק מחנה יהודה לקניית וזרובח". שמאע"להגיע לחנותו שבמרכז המסחרי 

נאספנו יחד אתו עם שובו ו, לפנות ערב צעד לתפילת מנחה וערבית. דרשים שהביאם הביתהמצרכים נ

  .כשברקע בוקעים צלילים ממכשיר הרדיו שבחדר הסלון, הלארוח

    

  

  !לאחים ואחיות יקרות רב שלום לכם, לאבא היקר

צ בזו " אחה2 בשעה 16.3 קיבלתי מהבית טלגרמה שיצאה מירושלים ביום 19.3ביום חמישי 

אינני יודע ". ברוך. אני מחכה לך בסניפנו בחיפה מיום רביעי. בשבוע זה תהיה בבית: "הלשון

אולם אני משער שביום שני , בדיוק על סמך מה ברוך טלגרף שעוד בשבוע שעבר אשוחרר

אני חושב . כן סברתם שתוך ימים ספורים אשוחררנודע לכם שנחתמה פקודת שחרור ועל 

קרו . ראשית אי אפשר לדעת מתי אשוחרר. שזה לא נחוץ שברוך ישב בחיפה ויחכה לי שם

מקרים שאחרי שהודיעו כאן על ידי המשרד לאנשים כי הנציב החליט לשחרר ושעליהם לחכות 

" טרסק"א צריך לעשות ושנית ל! הצטרכו לחכות חודש ימים עד שהשחרור בוצע, מספר ימים

...... אני אוכל לבוא הביתה בשלום וחבל על סבל מיותר מצד ברוך, ולבוא לקבל את פני בחיפה

 ערבים שאחד 2ביום שבת שוחררו ששת הקומוניסטים האחרונים שישבו במזרע וביניהם 

באופן כזה אין כאן במחנה אף עצור אחד . מהם הוא מזכיר המפלגה הקומוניסטית בארץ

אני והאדם השני המאשימים אותנו בדעות שמאליות הננו היחידים . שם באשמת קומוניזםהנא

האדם השני קיבל ידיעה שהוא משתחרר גם כן . עכשו במזרע הנאשמים בדעות שמאליות

  .בימים הקרובים
  

אולם ברור לי שהוא אחד , אינני יודע אם מכתבי זה הוא האחרון ממחנה הריכוז במזרע

  .... זה יפה אם יתקבל מכתב זה אחרי שאהיה בביתמהאחרונים והיה 

  שלום, שלכם בכל לבב, היו שלום ולהתראות
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        חזרה לשגרהחזרה לשגרהחזרה לשגרהחזרה לשגרה

ולתקופת מאסרי וזאת " החוגים המרקסיסטים"לא בכדי הקדשתי מספר עמודים כה רב לאפיזודה של 

 נמנעתי מלהיזכר באותה תקופה או – מאז ועד היום – שנים 70שבמשך , האחד. משני טעמים עיקריים

אפילו לא .  עמוקה על היותי אידיאליסט כה נאיבי ועל הסבל שגרמתי למשפחתיאי נחתמתוך , לדון בה

 שאשתי מאירה שלפה ,עד לימים אלה ממש, זכרתי את קיומם של עשרות המכתבים מאותה התקופה

הסיבה . לצד ההישגים שצברתי, עה העת לגעת גם באכזבות האישיותהגי, אכן". הבוידעם"אותם מ

על , ובעיקר, שהשפיעו על עיצוב אישיותי, השנייה נעוצה בהשלכות מרחיקות הלכת של אותם ימים

  . קידומי המדעי
  

תעודות הטקס חלוקת . המוסמך סיימתי את שלוש הבחינות שהיו חסרות לי לקבלת תואר 1942ביוני 

חלקם ,  אחר הצהרים בבניין רוזנבלום שעל הר הצופים למספר סטודנטים לא גדולהתקיים בשעות

גם . כשקראו את שמי לבמה לא ישבה בקהל האורחים אמא שכה רצתה שאגיע לרגע זה. מבוגרים מאד

אף על פי כן חזרתי הביתה בתחושת גאווה על כי התמודדתי . רק ברוך אחי הגיע, אבי לא נכח באירוע

ולא ללכת , על אף כל המכשולים,  נחישות והקרבה לעלות על דרך מאתגרת ולעמוד בהויכולתי מתוך

החלטתי להמשיך . הייתי היחיד במשפחה בעל תואר אקדמי. בתוואי המסורתי של מסחר שבו מאסתי

  . לדוקטורט
  

ה בתחילה ניסיתי להתקבל לעבוד. מדעי-שדבקה בי הזיקה מאוד לקידומי המקצועי" הקומוניסט"תווית 

 ,)לימים מכון ויצמן(ר פליקס ברגמן ממכון זיו "דהיה זה . באוניברסיטה ולא הבנתי מדוע אינני מצליח

הוא , שקיימנו שנה מאוחר יותר שיחה ידידותיתב. הסכים לקבל אותי בברכה ועל כך ארחיב בהמשךש

, "ההגנה"סיפר לי שהגיעו אליו אנשים מ

וביקשו שלא , מהמודיעין ומעמדות בכירות

קח אותי לעבודה כי אני יכול להוות סכנה יי

 הוסיף ברגמן. ביטחונית ואי אפשר לסמוך עלי

שהיה ברור לו שאם הוא לא ייקח אותי אז אני 

. אהיה אבוד ושלא אוכל לעשות שום דבר בארץ

אני . ברגמן בשום אופן לא הסכים לדבר הזה

יכול לתאר לי שאותם אנשים באו לכל אלו 

מאחר והייתי במאסר . שדחו אותי קודם לכן

לא הייתה בידי , בצו מעצר מנהלי בלא משפט

 . כל הוכחה על חפותי החד משמעית
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        חרדת אל עלמייןחרדת אל עלמייןחרדת אל עלמייןחרדת אל עלמיין

 בזירת צפון אפריקה  לחמו כוחות הקורפוס האפריקאי הנאצי בפיקודו של גנרל ארווין רומל1942בשנת 

-כ, עלמיין-אל ים התפרסו מולהכוחות הגרמנ. כוחות הארמיה השמינית של הצבא הבריטיוהביסו את 

שיך ולכבוש את מצרים ולהשתלט על תעלת סואץ מטרתם הייתה להמ. אלכסנדריהמ מערבית ל" ק100

בארץ גברה .  תהיה פתוחה בפניהם,הבריטי תחת השלטוןיתה  שהי,כדי שהדרך להודו ולארץ ישראל

וידיעות אודותיה החלו להסתנן ,  בעיצומהירופההשמדת יהודי אבאותה העת הייתה . החרדה מפני הבאות

לימים ( משה שרתוק המחלקה המדינית של הסוכנות היהודית פנה ראש 1942באפריל . למנהיגי היישוב

 :הבאות במלים הארמיה השמינית של הצבא הבריטיאל מפקד ) שרת
  

  

  

כלפי ערביי ארץ ישראל נקטו עמדה אוהדת . סכנת כיבוש הארץחששו אף הם מ המנדטשלטונות 

היישוב היהודי היה הגורם היחיד עליו יכלו הבריטים לסמוך בעת . היטלרנאצים וציפו לבואם של צבאות ה

 .שיתוף הפעולה בין הנהגת היישוב לבריטים הגיע לשיאו בתקופה זו ורבים התגייסו לצבא הבריטי. צרה זו

או , "תוכנית חיפה"בהן , מקרה שהבריטים ייסוגו מהארץ ונרקמו תוכניות שונותהיישוב היהודי נערך ל

שקווי היסוד שלה היו ריכוז כל האוכלוסייה היהודית במובלעת מוגנת , "מצדה על הכרמל "–בשמה האחר 

 ביטא יותר מכל את סיכוייו התוכנית שם.  עד המוותבאזור חיפה והגליל כדי להלחם בכובש הגרמני

לא חשתי בפאניקה . בראש מורםואת רצונו ליפול , מול האויב הנאצילעמוד של היישוב העברי  הקלושים

מטבעי הייתי ועודני אופטימיסט המתייחס לתחזיות . למשמע הצלחותיו של רומל במדבר המערבי

 םאוחזיההרי שחלקי יהיה עם , היה ברור לי שאם הרע ביותר יקרה, מאידך. האפוקליפטיות בערבון מוגבל

בני גילי דוברי " יקים"עמדתי בקשר עם חברים . נשק העוצרים בגופם את הפלישה הנאצית לארץב

  

השמדת . יושמדו כל יהודי הארץ הזאת, ישראל-ארץ אין כל ספק שאם ישטפו הנאצים את

הידיעות המוסמכות שפורסמו לאחרונה . הנאצית הגזע היהודי הוא סעיף בסיסי בתורה

מאות אלפי . הזאת באכזריות שלא תתואר במלים הפועל את המדיניותשמוציאים אל , מעידות

-ברומניה ובמחוזות שאליהם פלשו הגרמנים בברית, בארצות הבלקן, יהודים נספו בפולין

גירושים בכוח והתפשטותם של רעב וחולי , בסיטונות כתוצאה מהוצאות להורג, המועצות

-מהיר שבעתיים יפקוד את יהודי ארץלחשש שחורבן  יש יסוד. בגיטאות ובמחנות הריכוז

  .אם יפלו בידי הנאצים, ישראל
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הבעייה שלי . גרמנית שהתארגנו למודיעין ולחבלה במידה והצבא הגרמני יצליח להגיע לתעלת סואץ

באוקטובר . ממני בגלל הסטיגמה שדבקה בי כעצור לשעבר במזרעהסתייג " ההגנה"שארגון , הייתה

 פתחו כוחות הארמיה השמינית בפיקודו של הגנרל הבריטי מונטגומרי במתקפה נגד צבאות 1942

ניצחון זה היווה את . הקורפוס האפריקאי וכעבור חודש הדפו את כוחותיו של הגנרל הגרמני באל עלמיין

  .היישוב היהודי נשם לרווחה. נייהאחת מנקודות המפנה במלחמת העולם הש
 

בין אם בגלל מאתיים ימי החרדה שעברו , הייתה בארץ מודעות לשואת יהודי אירופהעד לאותה העת לא 

ובין אם קשה היה להאמין , בין אם בגלל אמצעי התקשורת הדלים, על היישוב בעקבות איום אל עלמיין

" שמועות"אמנם התחילו להגיע . שחרב גרמניה משכלת יהודים באזורים כבושים בפולניה ובאוקראינה

לבושתי לא עיכלתי . והן כמעט ולא פורסמו בתקשורת, אך אמינותן הוטלה בספק, על רצח יהודיםחלקיות 

 רק בנובמבר . שהן נכונותולא ייתכןכדבעי את השמועות המחרידות וקיוויתי לתומי שהידיעות מוגזמות 

לחמה לאחר שנסעו לביקור לפני המ( יהודים ארצישראלים שבו לארץ ישראל מגרמניה 69כאשר , 1942

 עדויות מפורטות על מחנות ההשמדה ועל רצח שיטתי של היהודים ובפיהם, )ונתקעו שם ולא יכלו לשוב

זקנים , הנאצים מנהלים רצח שיטתי של ילדים: " המקומיתהתפרסמו הדברים בתקשורת, באירופה

הוכרזו שלושה ימי אבל בארץ ...". קבוצות יהודים נשלחות בכיוון בלתי ידוע ועקבותיהן נעלמו"... , ..."ונשים

היישוב והסוכנות היהודית הבינו שאין בכוחם לארגן הצלה משמעותית של יהודי . נוכח הידיעות המזעזעות

תפקידו לארגן עצומות מש" ועד ההצלה"שכללה הקמת " הצלה קטנה"אירופה ועל כן החליטו על 

הוועד ארגן נסיעה של שליחים . רופהלאסוף כספים להצלה ולפעול בזירה המדינית למען יהודי אי, והפגנות

יסייעו לתנועות המחתרת באירופה ,  כדי שיעבירו כספים להצלת יהודים,)טורקיה(מארץ ישראל לקושטא 

נוסף לכך נעשו מאמצים לנהל משא ומתן עם הנאצים . ויארגנו עלייה חוקית ובלתי חוקית לארץ

להפסקת שילוחי יהודי סלובקיה 

בתמורה ואירופה למחנות ההשמדה 

 . לשוחד כספי

ואחייני יצחק, עליזה וחנה, י לובהי אחיותעם  
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        ובזירה האישיתובזירה האישיתובזירה האישיתובזירה האישית

. בינתיים בחרתי להתמסר למסלול האקדמי ולהירשם לתואר שלישי בכימיה באוניברסיטה העברית

אך המרצים באוניברסיטה , גיבשתי לעצמי תכנית מחקר על חומרי ריח וצבע בצמחים ועל הקשר ביניהם

ר אפרים "ד, ניגשתי אפוא לחברי. וארהמפ" ניסטיועברי הקומ"או שנרתעו מ, לא מצאו בכך עניין

הוא הפנה אותי ו, ר מקס פרנקל"שהיה באותם הימים אסיסטנט במעבדה בראשותו של ד, לסקי'קצ

.  לאחר מספר מפגשים עם המנהל החלטתי כי עלי לחפש את מבוקשי מחוץ לירושלים.למנהל המחלקה

  . ברחובות קרץ לי ביותר" מכון זיו"
 

" תחנה לחקר החקלאות: " חקלאית ובה שני מוקדי מחקר משמעותייםרחובות הייתה אז מושבה

 בתרומתה של משפחת זיו מאנגליה 1934-שהוקם ב" מכון זיו"ו, שהוקמה על ידי הסוכנות היהודית

התנועה שעמד במשך שנים בראש ,  בעל שם עולמיכימאי, חיים ויצמןר "ד. להנצחת זכרו של בנם דניאל

ויצמן יזם את רעיון הקמת . היה ידיד משפחת זיו,  ולימים היה לנשיאה הראשון של מדינת ישראלהציונית

יעמוד בבסיסו של ארגון מדעי רחב " זיו מכון"רק עשור מאוחר יותר הוחלט כי . מכון והיה לנשיאו הראשוןה

  ".מכון ויצמן למדע "–ר חיים ויצמן " שייקרא על שמו של דהיקף

   

הבכיר ביניהם . היו שני אחים בעלי שם עולמי בכימיה אורגנית שסביבם נרקמו אגדות" מכון זיו"בסגל של 

הכול הפליגו בשבחים על רוחב .  היה המנהל המדעי ויד ימינו של חיים ויצמן–ר ארנסט דוד ברגמן " ד–

ונהגו לומר " אנציקלופדיה מהלכת"הגדירו אותו כ.  על נס את זכרונו הוויזואלי יוצא הדופןידיעותיו והעלו

אפשר היה לקבל ממנו תשובות כהרף עין על הכתוב ". שאם ברגמן בסביבה אינך זקוק לספריה"עליו 

אבל , את ארנסט קשה היה לי להשיג. בספרות המדעית ואף ציטוט והפניה למספר העמוד של המאמר

השגתי בקלות ולאחר הפגישה , שהיה כבר חוקר בכיר במכון, הצעיר ממנו בחמש שנים, אחיו פליקסאת 

פחמימנים ארומטיים  "–הראשונה הוא קיבל אותי כדוקטורנט במכון ואף הציע לי נושא לדוקטורט 

ו ושל הוא פרש בפניי את ציפיותיו של, כדי לשכנע אותי בכדאיות המחקר". פוליציקליים הגורמים לסרטן

באותם ימים הציבור לא היה מודע לאפשרות שמחלת הסרטן ". כימותרפיה של הסרטן"אחיו בפרויקט ה

   .עלולה להתעצם לממדים המוכרים לנו כיום
  

. הסכמתי להיות דוקטורנט בהדרכתו של פליקס ולעבוד תחתיו ללא תשלום למשך השנתיים הבאות

אלא שהייתי חייב לשכור דירה , ד שלא הרווחתי משכורתכי לא זו בלב, כלכלית הייתה זו החלטה לא קלה

אני מצדי . שלי" בפרויקט הרחובותי"לשמחתי אבי הסכים לממן את ההוצאות הכרוכות . במושבה

פליקס נהג בי באדיבות . הצהרתי שאעשה כמיטב יכולתי שתמיכת המשפחה בי תהייה מינימלית וזמנית

כפי , מאוחר יותר.  ושותף לעבודה ודיבר אלי בגובה העינייםהוא ראה בי קולגה. בלתי רגילה ובכבוד רב

אבל , "סיכון בטחוני"נודע לי כי הפעילו עליו לחצים כבדים שלא לקבלני לעבודה בשל היותי , שכבר ציינתי

הוא התרשם שכוונותיי מדעיות  . ודחה את המקטרגים על הסףהברגמן ניחן ביושרה ובהגינות בלתי רגיל

  .  חשד שאני סוכן זרולרגע לא, גרידא
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        הווי החיים ברחובותהווי החיים ברחובותהווי החיים ברחובותהווי החיים ברחובות

כעבור כמה חודשים עברתי לחדר שכור אצל . חיים עצמאייםפתחתי בשכרתי חדר במרכז המושבה ו

בעלת הבית הפתיעה אותי באחד הימים . כמאה מטר משכונת התימנים, הרצל' משפחת פרידינוב ברח

לאה הייתה יפת תואר ויפת מראה ובמבט . ליםהלומדת כימיה בירוש, לאה, כשסיפרה לי על בתה היחידה

היא הייתה ספורטאית . רבים מהמורים הצעירים בפקולטה חיזרו אחריה. ראשון משכה את תשומת לבי

בסופי שבוע הייתי . אבל משום מה לא הפכנו לחברים, התיידדנו. מחד ובחורה למדנית ורצינית מאידך

 הסופר –" הנוסע המתמיד"שם פגשתי את , " יהודהדרום"נוסע הביתה לירושלים בשרות של מוניות 

הוא היה בן עירו ובן גילו של דוד בן גוריון והשיחות איתו היו ". תחנה"שעבד כאגרונום ב, הידוע שלמה צמח

בשבתות בהן נשארתי במושבה נהגתי לסעוד במסעדה ששימשה צומת . סוערות ומרתקות ביותר

שבת בחיילים פולניים שהשתכרו והשתוללו בצורה שמעולם והייתה מתמלאת במוצאי , לנוסעים דרומה

שבסיסם היה סמוך לבתיה , ")פולין החופשית"ממנהיגי (היו אלה חיילים מצבא הגנרל אנדרס . לא הכרתי

היה כולו זרוע מחנות צבאיים של כוחות בעלות , האזור מרחובות לגדרה, כללב. הצפוניים של רחובות

  .הברית
  

לידו פרדס תפוזים ומסביבו ,  מעבדות כימיות וביוכימיות מצוידות ומטופחות12יש ובו המכון היה חדבניין 

עמד " מכון"ל" תחנה"בין השבשטח . של הסוכנות היהודית" התחנה לחקר החקלאות"הביתנים של 

. לארוחות צהרים ולגיבוש חברתי, אשר שימש להרצאות סמינריוניות, מועדון משותף לכל הסגל המדעי

מחפש מורה , "הקהילה המדעית"שם לימדו רבים מבני , נאמר לי שבית הספר התיכון במושבהבמועדון 

לימים החליף שם , המנהל היה מר שניידר. ושאלו אם אני מעוניין במשרה חלקית, לכימיה ולפיזיקה

המשכורת שקיבלתי הספיקה לכסות ). בנו הוא יוסי שריד(ל משרד החינוך "והיה מנכ, "שריד"משפחתו ל

. אבל עמדתי בהצהרתי לאבא שתלותי בו תהייה זמנית בלבד, ובקושי את הוצאות המזון, ת שכר הדירהא

עת סיימתי את , ה"תלמידי הכיתות העליונות עד לסוף שנת הלימודים תשאת לימדתי כימיה ופיזיקה 

  . עבודתי במכון זיו
  

בית לכל דבר -ואשתו ראו בי בןפליקס . לאט נרקמה בין פליקס ברגמן לביני מסכת ידידות נפלאה-לאט

נוכחתי לדעת .  דוד וחנה–לעיתים שימשתי שמרטף לילדיהם . והיחסים איתם היו כמעט משפחתיים

יצרן הנשק הראשון של כוחות  -תעשייה הצבאית  ה-ש "תעועובד בתור יועץ ל" הגנה"שפליקס פעיל ב

רק אז הבנתי . כמוני לעבודה" סיכון בטחוני" מסיבה זו כנראה לחצו עליו בתחילה שלא יקבל ".ההגנה"

  .ל"כי אלמלא הוא הייתי נאלץ לחכות עד לסיום המלחמה ולחפש את עתידי בחו, שהיה לי מזל בלתי רגיל

        

        מכון זיומכון זיומכון זיומכון זיו

התאהבתי באווירה הידידותית שהייתה . יקים בעלי תרבות אירופאיתרובם היו י. במכון התיידדתי עם כולם

. לשעבר כימאי ראשי באי, ר וילהלם טאוב"בעיקר חיבבתי את ד. מנוגדת לניכור של הפרופסורים בירושלים

נתחבבתי על עובדי המכון והם . שבנה פיילוט תעשייתי עבור הצבא הבריטי בהודו, פארבן בגרמניה. גי

. שהיו מוקד להתעניינות אדירה באותם ימים, תי במתן הרצאות על חידושי הביוכימיהמצידם כיבדו או
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הייתה " מכון"ל. לחיים ויצמן הייתה מעבדה מפוארת בקומה השנייה וחדר עבודתו שימש חדר אורחים

, "המדינה בדרך"שהפכה את המוסד המדעי לחלון הראווה של , מחלקה מוצלחת ביותר ליחסי ציבור

 כל המי – המוני מבקרים ך משהמכון. יץוולוב בין חזון מדיני לקידום מדעי וטכנולוגי כדוגמת שהמדגימה שי

היו ימים . בהם אנשי מעלה וחיילים וקצינים מכל הדרגות, ומי מהסוכנות היהודית ומהצבא הבריטי

" יפופולאר"היות ונעשיתי . שבמחלקה לא יכלו להדביק את קצב האורחים ופנו לסגל המדעי לעזרה

ואף זכיתי לתצלומים , נתבקשתי לעיתים די תכופות לשמש מדריך לאורחים נכבדים מהצבא הבריטי

  . מהם
  

  

היא הייתה אישה לא ". אנושקה" שקראנו לה – אחותו של חיים ויצמן –ר חנה ויצמן "במעבדה עבדה גם ד

למפגשי תרבות עם לימים הזמינה אותי לביתה . היחסים אתה היו נפלאים. אבל ישרה והגונה, קלה

  . כה אהבתי את הפאתוס הרוסי שהתנגן נפלא באזני. חברותיה שישבו וקראו שירה רוסית בשפת המקור
  

 –כמה חודשים הגיעה דוקטורנטית חיפאית חדשה לעבוד בהדרכתו של פליקס ושמה יעל ויצמן  כעבור

, היא הייתה יפת תואר).  המדינהלימים נשיא(ר חיים ויצמן ואחותו הבכירה של עזר ויצמן "אחייניתו של ד

עבדנו סביב אותו שולחן והיה בינינו . בכימיה האורגנית אבל מאוהבת ביותר, מחוזרת על ידי קצינים בריטים

י בתחושת כך מצאתי עצמי מוקף על ידי הוויצמנים מכל הזויות ונדבקת. שיתוף פעולה אמיץ וידידותי

  . בעברשלא הייתה לי" שייכות"
  

1944,סיור לקצינים בריטים במכון זיו
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מומר מגרמניה שעמד בראש - פליט יהודי–אלכסנדר שנברג ' גיע למכון פרופהת בשנה פעמים אחדו

לדבריו לא הייתה קיימת במצרים מעבדה ראויה . קהירב" אוניברסיטת פואד הראשון"המחלקה לכימיה ב

איפשר לו ,  זיוהיה ממונה על האנאליזה הכימית במכוןש ,פליקס ברגמן. לצרכיו ובטח לא לצרכי אנליזה

 לפליקס . היה אסיר תודה לברגמנים על אדיבותם היוצאת מן הכלל שנברג.שתמש בשירותי המעבדהלה

כי , משיחותיי עם שנברג למדתי. והוא ביקש שאטפל באורח הנכבד בזמן שהותו במכוןבי היה אמון גדול 

בל לאחר ייאוש קי. אך ללא הועיל, בארץ משרה מתאימה לרמתוהשיג אחרי שנמלט מגרמניה ניסה ל

 ולעמוד ת קהירלייסד מחלקה לכימיה אורגנית באוניברסיט, הצעה משלטונות מצרים לבוא לקהיר

ואם , כשהגיע ליעדו הבין שאין במקום תשתית מחקרית מינימאלית וגם לא תהיה כזאת בעתיד. בראשה

להיות ומה יכול . הוא חפץ לשרוד בשדה המדע עליו להמציא תחום שניתן להתקדם בו במינימום אמצעים

  ?  לשינויים כימייםזול יותר במצרים מאשר שימוש באנרגיית אור השמש
  

ביצוע ריאקציות כימיות ,  היינו– "פוטוכימיה"כ כיום הידוע פרויקט חדש יחסית פתחשנברג יצא אפוא ל

מניח אותן , תרכובות אורגניות בממיסים מתאימיםפרוצדורלית שנברג היה ממיס . השמשבהשפעת קרני 

 צבעונייםגבישים שקעו מהתמיסה כעבור יום או יומיים . לקרני השמשבניין הכימיה וחושף אותן על גג 

ח וענילפ.  בחומר המוצאשינוי כימישנבעו מ, לגמריתרכובות כימיות חדשות היו אלה . מרהיבים ביופיים

אנליזה כימית בראש ובראשונה היה צריך לערוך להם של הגבישים החדשים מבנם המולקולרי 

ברגמן היה ממיינם . עם צרור מבחנות גדושות גבישים מדהימיםולכך שנברג הגיע למכון , אלמנטרית

את תוצאות . שנברג'  התוצאות העבירן לפרופשלומעבירם לאנאליטקאית של המכון ולאחר ביקורת 

ב נהג שנברג לפרסם בשורה ארוכה של מאמרים בכת" פוטוכימיה אורגנית"המרתקים בהכימיים ממצאיו 

שנברג לברלין ' בשנות החמישים חזר פרופ. באנגליה" החברה המלכותית הכימית"העת היוקרתי של 

התושייה והיצירתיות שגילה ביצירת דיסיפלינה . ושם המשיך בעבודותיו שזיכוהו לשם ולתהילה, המערבית

: עליו יאמר. נטעו בי הערצה לאיש ולדרכו, כימית חדישה בתנאי נחשלות מזרח תיכונית בזמן מלחמה

  ".מעז הוציא מתוק"
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. כבר בראשית דרכי במחלקה הטיל עליי ויצמן להדריך מטעמו מספר מסטרנטים בעבודת המחקר שלהם

אך חובתי . כללאת עצמי בצורה יוצאת מן ה" הקרבתי" שעות ביממה ו18עבדתי . נתתי את כל כולי

 את השקת הקורס החדש אשר כללה, הראשונה במחלקה הייתה כמובן הדרכה במעבדת התלמידים

הבונוס לא . בעיקר הודות לקשר הבלתי אמצעי עם הסטודנטים, ככל שלימדתי כך למדתי יותר. שבניתי

יסטר שלהם אחר לבוא ורבים מהסטודנטים החליטו לבחור בכימיה אורגנית כמקצוע ראשי לעבודת המג

ואברהם , לימים אשתי, היו אלה מאירה אימבר. שניים מהם אף פנו אליי כדי שאדריך אותם). המסטר(

 הבנה ,במיוחד נעם לי הדבר משום שבמהלך ההדרכה בקורס זיהיתי בהם התעניינות לשמה. חבס

אחריהם הגיעו שניים . בתחום זה של הכימיה ומידה בלתי רגילה של רצינות ואחריות ויכולות ביצוע ניסויית

בניית קורסים , כולל קבוצת מחקר שהלכה והתרחבה, נטלתי על עצמי אחריות מעל למידותיי. נוספים

אך ההצלחה הייתה מלווה בתחושות ,  הייתי בנוי לעבודה רוחנית מאומצת28בגיל . חדשים וכתיבת ספר

, ועם זאת. ני צפוי לכישלון גדולותהייה שמא אינני מוכן להכיר במגבלותיי וא, של ביקורת עצמית קשה

  .עמדתי באתגר

        

1947, ומאירהיטהג,אמיתי הלוי,פפרמן-ר אדליץ''עם ד,במעבדה לכימיה אורגנית באוניברסיטה העברית
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         אימבר אימבר אימבר אימברמאירהמאירהמאירהמאירה

הודות לחברּותי . ל לתקופת הפוסט דוקטורט" הגיעה שעתי לחפש מוסד אקדמי בחו1947בתחילת 

הייתי זכאי למנוי על פרסומיהם וכך התוודעתי לגדולי הדור ולנושאי , בשתי אגודות בין לאומיות לכימיה

האמנתי שסיכויי לקבל מילגה באמריקה . בעלי שם מאנגליה ומארצות הבריתבעיקר לחוקרים , מחקרם

וגם רמזתי לו ,  על תוכניותיייסיפרתי לאב. שכן אנגליה הייתה מרוששת בעקבות המלחמה, גבוהים יותר

הוא הבטיח לממן את נסיעתי : תגובתו הייתה נמרצת.  מאירה אימבר–יי שנפשי יוצאת לאחת מתלמידות

שאני עלול להינשא בניכר ) מהמקרה של בנימין(בלבו האמין .  ובתנאי שאתחתן תחילהלארצות הברית

אך כל עוד , האמת שמאירה שבתה את לבי כמעט ממבט ראשון. וחשש שמא יאבד אותי, ולהישאר שם

, פפרמן-ר אדליץ"אני אפילו זוכר שד. הייתי אני המורה והיא התלמידה הדחקתי את רגשותיי כלפיה

פנתה אלי יום אחד בשאלה , כירה במחלקה שישבה מעברו השני של שולחן המעבדהאסיסטנטית ב

מה . נדהמתי מהישירות שלה והתחמקתי מתשובה"... ?האם אתה מאוהב במאירה: "בלתי צפויה

מאז היא לא פסקה לדבר על לבי ולציין . והיא ענתה שהחוש הנשי שלה אומר לה כך, שאלתיה? פתאום

  . בת זוגאת מעלותיה של מאירה כ

1946,ית משהליד ביתנו בקר
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ביולי אותה שנה הייתי . כאשר מאירה עמדה בפני סיום עבודת המסטר שלה פתחתי בחיזור רציני אחריה

בלבי גמלה ההחלטה . אמור לנסוע לכנס בין לאומי לכימיה שנערך בלונדון ולהרצות על פרסום עבודתי

מיד עם חזרתי .  מלונדוןהסכמתה נתנה לי רק עם שוביאת . להציע למאירה ברית נישואים בטרם נסיעתי

. התקיימה במחלקה מסיבת פרידה לפרופסור משה ויצמן עם צאתו לגמלאות במלאת לו שבעים שנה

אחריות ומסירות שמאוד מצאו , זיהיתי בה רצינות. מאירה שקדה כל העת על עריכת השולחנות והכיבוד

  . חן בעיניי

  

1947, במעבדה לכימיה אורגנית על הר הצופים  
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        מאירה ואני נישאיםמאירה ואני נישאיםמאירה ואני נישאיםמאירה ואני נישאים

כדי לאפשר למוזמנים מחוץ לעיר . 1947 בספטמבר 9- החתונה יחול בביניהן כי מועדהמשפחות הסכימו 

 נקבע כי הטקס יתקיים בשעות הצהרים, ) בערב6-בבדרך כלל (למקרה שיוכרז עוצר לחזור לביתם 

פרופסור משה ויצמן כיבד אותנו בנוכחותו והונצח בעדשת המצלמה . 'ורג'ג המלך ברחוב "ויטהפנסיון "ב

על חווית . ולצד מאירה ואנוכי,  במרכז התמונה לצידו של אבי עטור הזקןכשהוא עומד, המשפחתית

  :החתונה ועל האירועים המשפחתיים שקדמו לה מספרת מאירה

  

לגבי שלום . כשסיפרתי בבית שהחלטנו להתחתן הלך אבא לברר על המשפחה של החתן

שכן שמע שהוא מדען ושיש לו סיכויים טובים להיקלט באוניברסיטה , עצמו לא היו לו ספקות

משפחה "כששמע ששלום גם בן ל .ההשכלה הייתה מרכז עולמו של אבא. ולעלות בדרגות

הבחור לא שותה ולא "רצה לוודא ש, יעקב, סבא שלי. נחה דעתו, וידועה בקריית משה" טובה

לא ידעתי מאומה על משפחתו של שלום ולמען האמת אף לא עלה בדעתי ". משחק קלפים

ו משפחות חבריי הי. בדיעבד התברר שלא ידעתי אפילו כמה אחים ואחיות יש לו. להתעניין

תרבות , מנהגים, ובתמימותי לא חשבתי על אפשרות של מסורת, דומות למשפחתי

שכן שלום ואני למדנו , לא העליתי כלל בדעתי שצפויות לנו בעיות. ומנטאליות שונים משלנו

שלום גם חי כמה . שנינו בגימנסיה רחביה ובאוניברסיטה העברית והיו לנו אפילו אותם המורים

כך שנראה היה , ורכש את הערכים והגינונים שלהם, הילה האקדמיתשנים ברחובות בקרב הק

  . אך בין משפחותינו שררה תהום, שאיננו זרים זה לזו בהווייתנו
  

סוחר יהודי בן , מצד אחד משה ישראלאשוילי: התקיימה פגישה בין הוריי ואביו של שלום

מין חלוץ , וממושקףיהודי רזה , ומצד שני אבא שלי, עטור זקן לבן, בעל בעמיו, שבעים

ולא הבין " תנאים"אבא של שלום רצה לקבוע . הצעיר ממשה בעשרים שנה, אינטלקטואל

אביו של שלום הבטיח . מעניין על מה שוחחו. מדוע החלוצים האלה לא מבקשים מאומה

אבא מצידו . וגם יממן קניית רהיטים, נוסף על חדרו של שלום, שיקצה לנו חדר נוסף בביתו

, בכל אופן נקבע תאריך לחופה. א יערוך את החתונה כפי שהיה נהוג במשפחתוהודיע שהו

. הזמינו רב ושלחו הזמנות, אמא שכרה אולם,  לירות200אבא לקח הלוואה של  . ... 9.9.1947

  . החופה נקבעה לשעות המוקדמות של אחרי הצהרים בגלל החשש מעוצר
  

הייתי הצברית הראשונה שנולדה . ים'ויצבבוקר החופה דודי ודודותיי התגייסו להכנת סנדו

. ובים הגיעו לחתונה וכמובן משפחתו הענפה של שלום'וב וכל הזלוצ'לחלוצים שהגיעו מזלוצ

, ברוך. הייתה כמעט תקרית כשאבא גילה פתאום כמה קלייזמרים מנגנים שהוא כלל לא הזמין

דבר שהיה למורת ,  תיתכןהזמין אותם כי נראה היה לו שחתונה בלי נגינה לא, אחיו של שלום

למזלנו עוצר לא . אך לקלקל לי את השמחה לא רצה ועבר על העניין לסדר היום, רוחו של אבא

הסמוך ולמחרת נסענו לירח " עדן"בילינו לילה במלון , החתונה עברה בשלום, היה באותו היום

  .דבש בחיפה ובצפון הגליל
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הזמנו רהיטים בחנות . בי העמיד לרשותנו כהבטחתו שני חדרי מגורים בבית המשפחתי בקריית משהא

יו מוכנים הציע לנו ברוך לגור עד שהרהיטים ה. של האחים לוירר הייקים" טוב טעם הבית"היוקרתית 

לאחר שקיבלנו . זו הייתה דירה יוצאת מן הכלל ומרוהטת היטב. בדירתו הפנויה של בנימין בשכונת רחביה

לו הייתי גלוי . את הרהיטים מאירה עמדה על כך שנדבק בתוכניתנו המקורית ונעבור לבית בקרית משה

. ר בדירה ולחסוך מעצמנו עגמת נפש רבה בהמשךהייתי יכול לשכנע אותה להישא, לב איתה ועם עצמי

שהתאלמנה אחותי לובה , גרו שם האבא. בקרית משההמשפחה בראשית אוקטובר נכנסנו לבית 

שחיה עם ,  קשישה ממשפחתה של אמי אלמנה- אליהו ותמרייה, עליזה, ונשארה עם שני ילדיה

   .משפחתנו במשך שנים ועזרה ללובה בטיפול בילדים

אבי משהמשמאלי ,  משה ויצמןמימיני  

 מאירה של בחזית סבא. החופה       
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מאחוריהם ). סבה של מאירה(יעקב נגלר , שרה אימבר, )מאחוריהן מוטל אימבר(יה וחנה 'אז, סבינה: מימין דודותיה של מאירה

 בת דודתה–וברה חלפן ) אחותה של מאירה(רותי אימבר : יושבות. ובים של משפחת אימבר' קרובים ומכרים זלוצולשמאלנו

פנחס  ,אבי משה, אנוכי, מאירה, רותי אחות מאירה ובנות דודותיה ברה וצלילה, רבקה אחותי, אנט דודתי: עומדים בחזית מימין

 שולמית וברוך אחי-מאחורי אבי .  חיים אחי ואשתו הלה-אחורי רבקה מ. עליזה אחותי ויצחק בנה של רבקה, גיסי קוקיא
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         הולך לעולמו הולך לעולמו הולך לעולמו הולך לעולמואבאאבאאבאאבא

מיהרתי לתמוך בו . חש אבי ברע, ובסיומה של ארוחת ערב ליל שבת, חמישה ימים לאחר שנכנסנו לבית

, 72בגיל , עד ליום מותו. 1947 בנובמבר 1- באבא נפטר משבץ לב. ועד שהרופא הגיע גווע אבי בזרועותיי

מיעט לבקר אצל רופאים ושמר על שיגרת חיים , לא התלונן על מיחושים, הוא נראה היה אדם חזק ובריא

, פעילה של נסיעה יומיומית לחנות המשפחתית ותפילת בוקר וערב בבית הכנסת הספרדי בקרית משה

מן בנחלת הקבר המשפחתית שעל הר אבא נט. ניהל אותו ותרם לו מכספו, שהוא עצמו יזם את בנייתו

זכה להלוויה , שהיה פופולארי בשכונה ונערץ על חוג מכרים רחב מאד, אבא. הזיתים ליד אמא וליד הוריו

ט "יום השלושים לפטירתו חל למחרת הכ. זרם המנחמים היה אדיר" שבעה"גם בזמן ה. רבת משתתפים

המשפחה כולה עלתה . ישראל לשתי מדינותם על חלוקתה של ארץ " יום הכרזת האו– 1947בנובמבר 

הייתה זו . במטר אבנים שבנס יצאנו ממנו בשלום" התכבדנו", ליד שער הפרחים, ובדרך, ברכב לקברו

עת נכבשה ירושלים המזרחית והעיר , 1967ההלוויה האחרונה שהתקיימה על הר הזיתים עד לשנת 

  .אוחדה לה יחדיו

 

  

        

 אבא עם חנה ועליזה

  
  

ל שה תמצב

אמא בהר 

   1941, הזיתים

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   של תומצב

אבא בהר 

 1947, הזיתים



105

        

        

        רקערקערקערקע

 יהודית – החליטה מועצת הביטחון לחלק את ארץ ישראל לשתי מדינות 1947ט בנובמבר "בכ, כאמור

ה ספונטאנית וכה נאצלת כמו זו לא ראיתי מימיי שמחה כ.  ולהעניק לירושלים מעמד בינלאומי–וערבית 

היו אלה ששיערו את המחיר האנושי והכספי שהחלטה . שפרצה ביישוב היהודי לשמע ההכרזה ברדיו

הערבים התנגדו להקמת מדינה . אבל את השמחה אי אפשר היה לעצור, היסטורית זו עלולה לגבות

כבר למחרת היום . רחבי הארץ על כלוקיוו להשיג ריבונות ערבית , כדבריהם, "אדמת פלשתין"יהודית על 

ספגה , כזכור, משפחתנו. שישה מנוסעיו נהרגו ואחרים נפצעו, הותקף אוטובוס שנסע מנתניה לירושלים

 בדצמבר 2-ב. מטח אבנים בעלייה לבית הקברות שעל הר הזיתים ביום השלושים לפטירתו של אבא

המונים . ים והסית את ההמון לפרוע ביהודיםשביתה כללית לשלושה ימ על" הוועד הערבי העליון"הכריז 

, והחלו לבזוז את החנויות, בירושלים" שמאע"הגובל במרכז המסחרי , "בית טאנוס"מוסתים יצאו מ

ברוך הצליח לגייס עזרה . בית המסחר של המשפחה נפגע חלקית. להעלותן באש ולפגוע באזרחים

  . רית משהבמהירות ולהעביר חלק מתכולת החנות אל מרתף הבית בק
  

תושבים בפגעו הערבים  – 1948 במאי 14-ב,  עד להכרזת המדינה–  של המלחמהבשלביה הראשונים

 ופגעו מיםהחשמל והמקורות חיבלו ב, מבודדיםעבריים  ישובים תקפו ,ערים המעורבותהיהודיים של ה

של העיר מכל חלקי המוחלט  שהלכו ותכפו עד לניתוקה ,בכללם ירושלים, צירי תנועה ליישובים יהודיםב

 וניסו להשתלט על שטחים ,מעמדת התגוננות להתקפה" הגנה"עברו כוחות ה בשלב השני .הארץ

שהועסקה בביתנו עוד מתקופת , העוזרת שלנו. המיועדים למדינה היהודית על פי תוכנית החלוקה

יא שרתה ה. ושמה יוסרה, הסמוכה" שיך בדר"הייתה נערה ערביה חביבה משכונת , מחלתה של אמא

ימים אחדים לאחר . אותנו ביעילות ובנאמנות במשך שבע שנים רצופות ועד לפרוץ מלחמת השחרור

ם יובמקום זה התחלנו לקבל איומים טלפוני, המתקפה על המרכז המסחרי חדלה יוסרה להופיע לעבודה

זה נמשך " וגתענ. "מבלי שיכולנו להשיב להם כגמולם,  קללות בערבית עסיסיתמלווים, בעברית רצוצה

  . כמה שבועות

  

        המצור על ירושליםהמצור על ירושליםהמצור על ירושליםהמצור על ירושלים

, מרביתם ערבים, יהודים- תושבים לא65,000-ו, ח חיו קרוב למאה אלף יהודים"בירושלים של תש

נוכח ההתפתחויות חילקו הבריטים את ירושלים לשמונה אזורי ביטחון והקיפו אותם . מוסלמים ונוצרים

ברחוב שלומציון " בווינגרד"אחד הידועים בהם הוא ה. בגדרות תיל שמנעו מעבר חופשי מאזור לאזור
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בירושלים ובסביבתה  בשלביה הראשונים של המלחמה לחמו. )רחוב הנסיכה מרי לשעבר (המלכה

אליהן הצטרפו מתנדבים מעיראק , חוסייני-כנופיות ערביות מקומיות בפיקודו של עבד אל קאדר אל

שהיה תחת פיקודם של קצינים , הירדן-הערבי מעברהלגיון . שהגיעו ממצרים" האחים המוסלמים"ומ

. וסייע לערבים המקומיים במלחמתם, מן המערך הבריטי נמצא בשטח ארץ ישראל כחלק, בריטיים

ושאפו בראש ובראשונה להגן על עצמם , שלטונות המנדט כמעט ולא התערבו במצב הביטחוני המדרדר

  .ולהבטיח נסיגה מסודרת עם סיום המנדט
  

חבלות בקו המים מראש העין , פיגועי מכוניות תופת, הפצצות,  ירי צלפיםתרושלים נכנסו לשגרהחיים בי

, תוואי הכביש המפותל לירושלים עבר בין מורדות ההרים.  ומתקפות על ציר התנועה לעירלירושלים

  לתחבורההתנכלו, יחד עם כנופיות ערביות, תושביהם.  חלשו על הדרך משני צדדיהכפרים ערבייםו

 של התנועה בכלי רכב יחידים נפסקה והוחלפה בשיירות . שעברו בהרכבים עברייםופגעו בהיהודית 

הערבים החלו . ח כשהם חמושים בסתר"והפלמ" הגנה" נלוו אנשי הםאליה,  ממוגניםמשאיות ואוטובוסים

ולש ברזל  מש–" פורצי מחסומים"היהודים בתגובה הוסיפו לחזית המשאיות , חוסמים את הכביש באבנים

מחיר הדמים ... הערבים החלו מטמינים מוקשים במחסומי האבנים וכן הלאה וכן הלאה, לניגוח המחסום

ירושלים . לעבורעוד נעשה כבד יותר ויותר עד שבסוף חודש מרץ היה ברור כי גם השיירות אינן יכולות 

  . הייתה נתונה במצור
  

. את המעט שהיה חילקו בהקצבה לכל נפשבדלק ובמזון ו,  שררו תנאי מחסור קשים במיםבעיר

כשהן , מהשפלה אל העיר האספקה לעיר הייתה תלויה בהצלחתן של השיירות לפרוץ את הסגר ולהגיע

 ביטחון על שמירתוהיו אמונים , שעדיין החזיקו במנדט על ארץ ישראל, הבריטים. סופגות אבדות קשות

 פסקה תנועת האוטובוסים בעיר. פתעיפושי נשק וערכו חמלווי השיירות לשאת אסרו על , תושביה

היה גדוש באוטובוסים , הסמוך לקרית משה, "המקשר"חניון האוטובוסים של חברת ו, מחוסר דלק

. פסק לפעול, תל אביב-קו ירושלים, "אגד"גם קו האוטובוסים האזרחי של .  מראה קשה ומדכא–דוממים 

 חלוקת .ם לערבים"הודות להסכם מיוחד בין האו, פותמדי פעם שיירות מזון ותרוההנהגה היהודית ארגנה 

  . המזון נעשתה בהקצבה
  

בחורה עם פח מחפשת : "אימרת הכנף הייתה.  חצי פח ליום לנפש לכל הצרכים–המים חולקו במשורה 

פרט לתורים הארוכים , הרחובות היו ריקים, שוק מחנה יהודה היה שומם מאדם ומסחורה". גבר עם מים

מרבית הקרבנות . ובידי העומדים מיכלים מכל המינים והסוגים, חלוקת המים והנפטשהזדנבו ליד 

בשכונת קרית משה היו בארות מים לאגירת . מירי פגזי הלגיון הירדני, בירושלים נפלו בעומדם בתורים אלו

את המים שאבנו מהבאר ". הגנה"כולן עברו טיהור על ידי בקטריולוגים מטעם כוחות ה. מי גשמים

אגרנו אותם . תחת עינם הפקוחה של מחלקי המים השכונתיים, ובה ביותר על פי המכסה הקצובההקר

גם . פרט לחלב לילדים, ביצים וחלב לא ניתן היה להשיג, מצרכי מזון טריים כמו בשר ודגים. באמבטיה

גיע לעיר חדלו לה, מאחר והנשים הערביות שנהגו לבוא מן הכפרים עם סלים עמוסים, הירקות נעלמו כליל

עודד את התושבים לשתול ירקות , דב יוסף, המושל הצבאי של העיר. כבר מימיה הראשונים של המלחמה

חילקו " ההגנה"למזלנו כוחות . בגינת הבית או על גגות הבתים ולהשתמש במי השופכין להשקייתם
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 יצאתי משם כך שתמיד, שברחוב ההסתדרות" במסעדה הקואופרטיבית"לחבריהם תלושי מזון לארוחות 

  .שבע
  

, )החלמית(הומלץ לנצל את עלי החוביזה העסיסיים , צבי-ר אלישבע בויקו ורחל ינאית בן"בעצתן של ד

, כמאכל לחמורים ולבהמות, שגדלה פרא בשדות, בקרב הערבים שמשה החוביזה. למגוון בישולים ביתיים

די לקדם את הרעיון אורגנו תלמידי כ. כך שאכילתה על ידי בני אדם הצטיירה בעינינו כהגעה לרעב נואש

ונמכרו בחנויות , "זילנדי-כתרד ניו"שווקו על ידה , "תנובה"אשר הועברו ל, בתי הספר לאיסוף עלי החוביזה

     .אכילת החוביזה נמשכה עד תום המצור ואף לאחר מכן. המכולת שהיו למעשה ריקות מסחורה אחרת
  

קטנים " פייפר" ובו דרך האוויר בעזרת מטוסיהקשר המצומצם של ירושלים עם השפלה התנהל בר

והשני , לימים גן סאקר, האחד בשטח מישורי, שעבורם הוכשרו שני שדות תעופה זמניים בתוך העיר

כשהוחלט לבנות את בית . לימים רחוב כנפי נשרים, בשדה פתוח בין קרית משה לשכונת גבעת שאול

 אחד האבסורדים כי, באמרם צצו תושבי העירהתלו, בעין כרם המרוחקת" הדסה"החולים החדש של 

בעוד ששדה תעופה , מצא רחוק ממנהיי, שמן הראוי שיימצא במרכז העיר, בירושלים הוא שבית החולים

  . מצא בתוכהיי, שצריך להיות מחוץ לעיר

        

    ))))דדדד""""חמחמחמחמ((((חיל המדע חיל המדע חיל המדע חיל המדע 

. המצב הביטחוני נתן אותותיו גם באוניברסיטה

 התרוקנו מעבדותה וותאולמות ההרצא

". הגנה"שכן רבים מהם גויסו ל, מסטודנטים

יהודה גוטליב , שניים מתלמידיי לתואר השני

שגויסו כמו , )מסטרנט מארצות הברית (ופרלמן

. נהרגו בקרבות, רבים אחרים ליחידות לוחמות

יהודה נהרג בקרב על יפו ופרלמן נפל בקרב על 

סטודנטים ומרצים צעירים במדעי . גוש עציון

 לתרום למאבק המלחמתי אשר רצו, הטבע

גויסו , ולעסוק במחקר ובפיתוח ביטחוניים

אשר הפכה עם , "הגנה"למחלקת המדע של ה

ונטמעה ) ד"חמ(קום המדינה לחיל המדע 

יתוח פשות לר ה–ל "בשנות החמישים ברפא

  . חימהלמצעי א
  

ביטחוני החל את דרכו בחשאי -המחקר המדעי

ם על ידי קבוצת מדעני, כבר בשנות השלושים

 ומהנדסים ,קטנה מהמוסדות האקדמיים בארץ
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ומאוחר , בתחילה עסקו החוקרים בפתרונות לכלי נשק ואמצעי לחימה קיימים. מהמגזר הציבורי והפרטי

 .פצצות עשן ועוד, חומרי לחימה כימיים כגון גז מדמיע, חבלה מנגנוני, יותר התחילו לפתח חומרי נפץ

מאמץ טובת לגייס ל 1945בשנת הוחלט , בארץהמלחמה כנת ס ו,בעולםלאור הפיתוחים המדעיים 

מפקדת הכפופה ל להקים מחלקה מדעית בן גוריון החליט 1947שנת ב. אנשי מדע נוספים הביטחוני

שנה מאוחר  .שלמה גור בראשה את ולהעמיד" הגנה"ה

מסגרת ה - )ד"חמ( הפכה המחלקה לחיל מדע יותר

שלמה גור מונה  .פיתוח ביטחוניללמחקר והרשמית 

יוחנן רטנר התמנה למפקדה המדעי , למפקדה הצבאי

 ד הוענק" לחמ.לסקי היה למפקדה בירושלים'אהרון קצו

קצר גויסו לשרותיו מאות  תקציב נאות יחסית ותוך זמן

מהנדסים וטכנאים בכירים וכן קבוצה של , מדענים

הכשירו את בארות אשר , קר מיקרוביולוגיםובעי, ביולוגים

  . תברואתיים אחריםניעת מפגעים המים בעיר ונערכו למ
  

, לא החזיקה תשתיות מעבדה בירושלים" הגנה"מאחר וה

הרי שהיא נאלצה להשתמש בשעות הלילה במעבדות 

 בעזרתם של סטודנטים ,האוניברסיטה העברית

רים ומנהלי מבלי ליידע או לשתף את הפרופסו, מגוייסים

הבחנתי , בבואי בבוקר למעבדה, לא פעם. המעבדות

 ובעקבותיהם של פיצוצים שהותירו ,בשאריות חומר נפץ

די מהר . הבלתי קרואים מליל אמש" אורחיי"אחריהם 

  . באור יוםלי סטודנטים שהבלילה היו " אורחים"גיליתי שה
  

  

לסקי ' קצ.שמואל הנגיד'  לבית יהלום שברח,לסקי' אהרון קצ, נקראתי על ידי הקולגה שלי1948בפברואר 

 לייצר בהקדם האפשרי הייתה הראשונה תי משימ.ד ונתון לפיקודו"אני מגויס לחממאותו הרגע הודיע לי ש

 עמילן –או במילים אחרות , ועמד לרשותי היה עמילןהחומר הגלם ש. חומר נפץ חלופי לפצצות מרגמה

ו כמויות קמח גדולות באחד ממחסני הערבים והן סם נתפ לי שבמהלך הקרבות בירושלינאמר! שבקמח

שהתרוקן מכל , העמידו לרשותי את מעבדות משרד הבריאות המנדטורי במחנה יהודה.  למטרה זויועדו

ומעט העובדים היהודים שנשארו במקום , הבריטים הפקירו את המעבדות לכל דיכפין. יהודים-עובדיו הלא

הייתי . ד" השם המחתרתי של חמ–" האון"ומכאן לשימוש יחידת , "נההג"העבירו אותן בהסתר לשירות ה

, להלך בין פגזים שנפלו סביבי" זכיתי"מדי פעם . כי תחבורה לא הייתה, הולך למעבדה וממנה ברגל

הרגשה שהמוות מחכה לך בכל     ,הייתה זאת סכנת נפשות של ממש. ובאורח נס אף פעם לא נפגעתי

, למזלנו הפגז. פעם אחת נפל פגז בחצר ביתנו בקרית משה. ו מכךאבל לא התייראנ, מקום ופינה

  .ניצלנו בנס. כשהוא נשאר תקוע באדמה, לא התפוצץ ורק התפרק לחתיכות, ג" ק12.5במשקל 
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        פרשת דיר יאסיןפרשת דיר יאסיןפרשת דיר יאסיןפרשת דיר יאסין

 .הסמוך לגבעת שאול, אחת החוויות המזעזעות שנחרתה בזיכרוני היא הטבח בכפר הערבי דיר יאסין

כמה חודשים קודם לכן התקיימה פגישה בין נכבדי דיר יאסין .  שונאינו הגדוליםםא נמנה עדווקא להכפר 

על פי ההסכם התחייבו אנשי דיר יאסין . הסכם ליחסי שכנות טובהביניהם ונחתם , ואנשי גבעת שאול

. ראשעל ידי סימנים מוסכמים מ, לכפרםערבים  של כוחות מזוינים תםכוחות היהודים על כניסאת הע יידל

נודע ממוכתר הכפר כי כוחות עיראקים השתלטו על הכפר בניגוד " הגנה"לשירות הידיעות של ה, ואכן

סימוכין ציג לכך וה, סגן מפקד אזור גבעת שאול העיד כי אחיו של המוכתר לא תמך בהסכם. לרצונו

אנשי דיר ת בהשתתפוו, בית הכרם ויפה נוף, באירועי תקריות ירי מהכפר לעבר השכונות גבעת שאול

כמו כן טען סגן המפקד שבכפר הוקמו משמר מקומי מזוין ומאהל של כוחות לא . יאסין בקרב על הקסטל

 9-על פי עדויות אלו ואחרות הותקף הכפר דיר יאסין בבוקר ה. סדירים שהשתתפו בקרב על גבעת שאול

על אף שמטרת המבצע .  לוחמים110- שמנה כי"לח ול"אצ על ידי כוח משותף של אנשי 1948 באפריל

שעל נסיבותיו , הרי שהעניינים התפתחו לכדי קרב, הייתה לכבוש את הכפר ולפנות אותו מתושביו

,  תושבי הכפר100-במהלך האירועים נהרגו חמישה לוחמים יהודים ולמעלה מ. וקות הדעות עד היוםחל

אני . בין אם בגלל שהנותרים ברחו ובין אם גורשו על ידי כוחותינו, הכפר הערבי התרוקן. בהם נשים וילדים

שהם הולכים עם כ, זוכר שעמדתי על הכביש הראשי וראיתי כיצד מעבירים את התושבים במכוניות משא

  .זה היה מראה זוועתי. ידיים מורמות

  

        השיירה להר הצופיםהשיירה להר הצופיםהשיירה להר הצופיםהשיירה להר הצופים

הדרך להר הצופים עברה דרך השכונה הערבית . הנסיעה לאוניברסיטה הלכה ונעשתה קשה מיום ליום

 מנהיגים ידועים של ערביי –חוסייני ונאשאשיבי -אל-אמין' שבין תושביה היו המופתי חאג, "ראח'שיח ג"

וכך הפך הר הצופים , תושבי השכונה השליכו בקבוקי תבערה ואבנים על הרכבים היהודים. ארץ ישראל

מחוסר ברירה הושבתה פעילות .  התנהלה בשיירות בלבדה וממנה יהודית שהתנועה אלימובלעתל

, לבנות מעבדה במרתף ביתנו בקרית משה, משה ויצמן' פרופ, הצעתי למנהל מחלקתי. רסיטההאוניב

: ובתקציב שקיבלתי יצרתי תשתית מעבדתית שלמה, מיד נעניתי בחיוב. בה אוכל להמשיך בעבודתי

. ומערך כימיקלים נכבד ביותר, קולונות זיקוק, תנורים, מערכת גז, משאבת שמן, כלי זכוכית, שולחנות

 באספקת חשמל סדירהו מחסור במים זורמים –סיבה פרוזאית התוכנית נגנזה ולא יצאה אל הפועל מ

  .  תקינה עבודת מעבדהמנעו
  

כדי להוריד מהספרייה ,  הייתי אמור לעלות בשיירה להר הצופים1948 באפריל 13-בבוקרו של יום ה

ובידי " הגנה"אישור מיוחד מהבק אפשר היה לעלות לשיירה ר. הכימית אנציקלופדיות וספרות מקצועית

במקום . משם עמדה לצאת השיירה, )החבצלת' היום רח(הסולל הגעתי לחניון ברחוב . נמצא אישור כזה

שני אמבולנסים ומשורייני ליווי עם לוחמים , אספקה רפואית ומזון, כבר עמדו שלוש משאיות עמוסות ציוד

, ובהם צוותים רפואיים של רופאים ואחיות" המקשר" משוריינים של חברת אוטובוסיםוכן שני , חמושים

עליתי לאוטובוס . וכן חולים ומבקרים" הגנהה"אנשי , סטודנטים, יברסיטהאנשי מדע וחוקרים מסגל האונ
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אתה : "ניגש אלי ואמר, "ההגנה" ממש לפני שיצאנו לדרך עלה פרופסור יואל רקח מטעם .והתיישבתי

,  אמרתי לו שאני עולה על פי פקודה."משימה דחופה יותרל חר צריך לעלות במקומךמישהו א, חייב לרדת

  . בחוסר רצון ירדתי מהאוטובוס ברגע האחרון. אך רקח לא הותיר בפניי כל ברירה
  

רכבים  עלתה בשא .ראח הותקפה השיירה במטח ירי ובקבוקי תבערה'במעלה השכונה הערבית שיח ג

 דיר טבח נקמה על הייתה זאת.  שש שעות נמשכה מתקפת הדמיםבמשך. כשהנוסעים לכודים בהם

ואף מנעו , להתערב ולסייע בחילוץ השיירה הבריטים סירבו. התרחש ארבעה ימים קודם לכןשיאסין 

ר "בהם ד, ת הדסה יהודים נרצחו בשייר78. ומאזרחים להתקרב למקום ולפנות פצועים" ההגנה"מאנשי 

, נודע לי כי דודתה של ענת, כשדני בני התחתן עם ענת ראם, לימים. מנהל בית החולים הדסה, חיים יסקי

  .יירהנרצחה אף היא באותה ש, ברוריה הבר
  

עשה , אביה של מאירה, מוטל. בביתפרטי משפחתי הייתה בין הבודדים בירושלים שהיה ברשותם טלפון 

  . לעצמו מנהג קבוע להתקשר אליה בכל בוקר ברגע שהיה מגיע לעבודה כדי לדרוש בשלומה
  

  

  

לתאר קשה . בקרב המשפחות הנוגעות בדברנוראה מרגע שנודע על טבח אנשי השיירה שררה פאניקה 

מאירה ואני הכרנו את ! פשוט נס גדול קרה לי. את ההקלה שחשה משפחתי נוכח הידיעה שאני חי וקיים

חברים לספסל , מורים שלנו, אנשי אוניברסיטה: או שהכרנו אותם בדרך עקיפה ,רוב אנשי השיירה

נועת השיירות מאותו יום ת. הזעזוע היה גדול. שכננו בקרית משהאחד הנהגים היה אבא של . הלימודים

 15-כאשר פינו הבריטים את ירושלים ב. אל ההר וממנו פסקה לחלוטין והושבתה פעילות האוניברסיטה

  . ראח ובכך התנתק הר הצופים מירושלים היהודית'השתלט הלגיון הערבי על שכונת שיח ג, במאי

    

        עם קום המדינהעם קום המדינהעם קום המדינהעם קום המדינה

על הקמתה של מדינת ישראל וקרא את הכריז בן גוריון , בשעה ארבע אחרי הצהריים, 1948 במאי 14-ב

את טקס ההכרזה שמעתי ברדיו בזמן עבודתי במעבדות משרד הבריאות במחנה . מגילת העצמאות

ברקע נשמעו יריות . הכול מסביבי נראה עגום ובלתי חגיגי, כשיצאתי לרחוב לא פגשתי קהל חוגג. יהודה

 פלשו , המחרתכבר בבוקר, ואכן. דת בפתחהיה ברור שמלחמה עומ. וקולות נפץ מהפגזות הלגיון הערבי

סוריה , עירק, ירדן, אלפי חיילים סדירים ומתנדבים מצבאות מצרים, שאך זה הוכרזה ,למדינת ישראל

באותה העת מנה הישוב היהודי . ממזרח ומצפון,  מדרום–כל החזיתות בוהתקיפו את המדינה , ולבנון

 כמעט כפליים מהיישוב – מיליון תושבים 1.1ה על והאוכלוסייה הערבית עמד,  אלף איש660-בארץ כ

תחנת ,  ישובים עבריים נכבשו ותושביהם פונו–הצבאות הערבים נחלו ניצחונות בכל רחבי הארץ . העברי

 

אמרתי לו . ?'ואיפה שלום':  ושואל אותיאבא מצלצל", כך מאירה מספרת, "באותו הבוקר"

ואז הוא סיפר לי . אבל לבסוף החליפו אותו במישהו אחר, שהוא היה צריך לעלות להר הצופים

  ". שמהלכות שמועות שהשיירה הזאת הותקפה ויש קטסטרופה איומה
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 ועצם קיומה של מדינת ,נפלה בידי הצבא העירקי, הכוח בנהריים שסיפקה חשמל לכל ישובי הצפון

  . ישראל עמד בסימן שאלה
 

היה ברור כי צריך לאתר דרך חלופית לעיר הנצורה מזה . פגזה והדרך אליה נותרה מנותקתירושלים הו

מאותו . ח תוואי דרך העוקף את הקסטל"כמה ימים מאוחר יותר גילו באקראי כמה חברי פלמ. כחודשיים

 –" דרך בורמה "–מועד שימשה דרך זו 

להעברת ציוד ולוחמים מאזור קיבוץ חולדה 

 שהסתיימו העבודות ועד. לעיר הנצורה

הועמסו , הנדסיות לפריצת הדרך וסלילתה

 על גבי סבלים ,המזון והנשק, שקי הקמח

שיירת המשאיות הראשונה עברה . ופרדות

 ובכך למעשה ביטלה את 1948  ביוני10-ב

ושיחררה את " פקק לטרון"חשיבותו של 

יממה לאחר מכן נכנסה . ירושלים מהמצור

 בינינו לבין ההפוגה הראשונהלתוקפה 

בהסכמת שני הצדדים , צבאות ערב

  . ולמשך שלושה שבועות

    

        

        

        

        

        

        ההפוגהההפוגהההפוגהההפוגה

הכנתי כמויות . מקמח ולייצר ממנו פצצות" עמילן-ניטרו"ללא ליאות כדי להפיק     עד לאותה העת עבדתי

 אהרון –ם ניצבתי בפני מפקדי הישיר מיד עם תום הניסויי. נפץ שנוסו בהצלחה במעבדה    ניכרות של חומר

אך עד שהסתיים אזל גם הקמח מהעיר , המחקר אמנם הצליח. חות העבודה" למסירת כל דו–לסקי 'קצ

ד "מפקד חמ, חות שלי הגיעו לשלמה גור"בינתיים הדו. ולא ניתן היה לממש את הפוטנציאל המחקרי

קיבלתי אישור צבאי לרדת . גה הראשונהונקראתי לפגישה איתו מיד עם תחילתה של ההפו, בתל אביב

" דרך בורמה"נסענו ב. לימים נשיאה השני של מדינת ישראל, כשלידי יושב יצחק בן צבי, יפ'מירושלים בג

במיוחד בקטע סלעי של , יפ'רגליו הארוכות של בן צבי סבלו מהדוחק בג. שטרם הייתה כשירה לנסיעה

בפגישה זכיתי אמנם לתודה . ד לא אחרה לבוא"האכזבה מהביקור במפקדת חמ. כמה קילומטרים

שכן המצור הוסר ונשק , אך נאמר לי שמאז ההפוגה המצב השתנה, ולהערכה על עבודתי המסורה

 בקשתי היתר לפרסום .ועל כן אין עוד עניין בתחליף שעליו עמלתי כה רבות, ל"ותחמושת מגיעים מחו
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העת -הפרסום הופיע מאוחר יותר בכתב. בחיובעמילן בכתבי עת מדעיים ונעניתי -ניטרועל עבודתי 

  .Nature –היוקרתי 
 

פיתה ,  החנויות מלאות כל טוב–העיר נראתה לי כשייכת לפלנטה אחרת . נשארתי כמה ימים בתל אביב

.  האנגליות שחסרו לי מאד בחודשי המצורPlayer'sכמו גם סיגריות , עם פלפל וגזוז ניתן להשיג בכל פינה

  . החיים בתל אביב נראו נוצצים ושופעים דרור,  שהייתה נתונה תחת רעב של ממש,רושליםבניגוד גמור לי
 

  

  

  

  ביולי1, תל אביב

  מאירה יקרה שלום וברכות

אין מה ". בורמה" שעות בכביש 2.5והנסיעה ארכה , 6.30-הגעתי לתל אביב ביום שני ב

בתל אביב הכל כמו שהיה בימים הטובים . להשוות את המצב בתל אביב למצב בירושלים

. מלים ביחס למה שהיה בשנה שעברה בזמן הזהיש שפע מכל המינים והמחירים נור. ביותר

אני . בפרט אחרי המצב האיום שראינו בירושלים, החיים בתל אביב עליזים ומלאי עניין

ראיתי את בן ציון והוא מציע לאמר . מתאכסן אצל חיים והוא קבלני באופן יוצא מן הכלל יפה

  . שלים במקום לסבול סתםוהוא בטוח שירשו לה לצאת מירו, ללובה לבוא לבת ים לחדר שלה
  

ר ויצמן ואתמול ברחובות אצל "הייתי אצל ד. יה ומקווה לראות אותה היום'טלפנתי לדודתך אז

ר ברגמן מסר לי כי הוא מצידו מוכן ומזומן לקבלני לעבודה כי יש לו מחסור "ד. ר ברגמן"ד

 ביקשו ממני כמעט כל חברי הקורס שלך נמצאים ברחובות וכולם. בכימאים אורגנים במיוחד

ר ברגמן אמר לי כי יש הוראה לא להרשות להעביר כימאים "ד. ... למסור לך דרישת שלום

הדבר תלוי במפקד העניינים האלה אשר . צעירים מירושלים והוא חושב שלא ירשו לי לעבור

ר ברגמן מבין מאוד את "ד. ר ברגמן יפגש איתו ביום חמישי וישוחח איתו עלי"שמו גרזובסקי וד

כמובן שהסברתי לו . צב בירושלים ומוכן מצידו לעזור לי בקבלת הרישיון באופן רשמיהמ

ויש לי כמובן ברירה להיות חייל ואז לעבוד , שאינני יכול בתנאים כיום בירושלים לעבוד במחקר

אבל אין זה ניצול יעיל של כוחותי בשעה שהסטודנטים שלי , בכל מיני דברים פשוטים

  .כמובן חושב כמוניהוא . מועסקים במחקר
  

רקח ולבקש בשבילך תעודת נסיעה ותאמרי שאני כנראה ' היה טוב אם היית נגשת לפרופ..... 

אם תהיה התשובה שאני עובר . ... אעבור לרחובות ויבקשו בשבילך תעודת מסע לתל אביב

לתל אביב אז אסע ביום שבת או לכל המאוחר ביום ראשון לירושלים במטרה להעביר את 

בירושלים . .... אדאג לחדר ולכל הצרכים. ים ההכרחיים לחיים במשך כמה חודשיםהדבר

אני מטפל במשלוח  .למעשה אין היום מה לעשות כי הכל מתרכז עכשו בתל אביב וסביבותיה

כי יהיו שם , לכתובת החנות שלנו" מגן"ארגזי צרכי אוכל ונפט לירושלים אשלח דרך חברת 

, דאגי שוב. למעשה מטפלים בזה חיים בן ציון ואני, פחה שלידברים מיועדים בשביל כל המש

כי אין לחכות זמן רב ואי אפשר , אפילו אם אחזור ביום שבת, לקבל רשות נסיעה בכל מחיר

, באהבה, שלך. מסרי שלום לכל המשפחה ומאחל לך כל טוב. לדעת מתי תפסק ההפוגה

 שלום
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הרגשתי נפלא אחרי תקופת המצור .  ליד הים3התארחתי אצל אחי חיים ומשפחתו ברחוב בוגרשוב 

י שם התנהלו חי, חיים אהב את הישיבה בבתי קפה, "יושב האוהלים"הירושלמי , בניגוד אלי. בירושלים

פגשתי לראשונה , בבית הקפה, התלוויתי אליו באחת הפעמים ושם. החברה התל אביביים של אותם ימים

התגייסות זאת של . שהגיעו לארץ כדי לעזור לנו במלחמה על חיינו ועל עתידנו, ל"צעירים לוחמים מחו

משה בן . ות חדשהנסכה בי גאווה ואופטימי, שאפילו אינם דוברים עברית, צעירים יהודים מרחבי העולם

. זמני בתל אביב היה קצוב. ל אלה'' היה אחד מאנשי מח, אחותה של מאירהלימים בעלה של רותי, אוזיליו

. כשאני מביא איתי הביתה מצרכים ששכחנו אודותם בזמן המצור, יפ הצבאי לירושלים'עליתי על הג

, יואל רקח ואני' פרופ, למחרת שובי הוזמנו

שם ,  שנלרלמפקד מחנה הצבא במתחם

קצין הגיוס הודיע שעלינו להתגייס רשמית 

לאחר שנשבענו אמונים קיבלנו . ל"לצה

דרגתי הייתה . מדים ונעלים וגם דרגות ייצוג

הניסיונות להעבירני לרחובות העלו . רב סרן

  .לא קיבלתי את האישור המיוחל, חרס
  

בתקופת ההפוגה הראשונה היה מרנין 

שוב כלפי לחוש בסולידאריות שגילה היי

 נשלחו אלינו .קרובים וידידים בירושלים

בליווי מכתבי " דברים טובים"חבילות מזון ו

מאידך היה מדכא לראות . עידוד נוגעים ללב

את היקף ביזת הרכוש מהבתים 

, הערבים בשכונות טלביה

, בקעה, סן סימון, קטמון

, המושבה היוונית והגרמנית

מעציב . שננטשו על ידי דייריהם

תר היה להיווכח שרבבות עוד יו

מוותיקי העיר מחכים להזדמנות 

, אותההראשונה כדי לנטוש 

שעל פי תוכנית החלוקה נועדה 

  . להיהפך לעיר בינלאומית
  

, לא כל אחד יכול היה לקבלו.  אישור יציאה למי שרצה לצאת מירושלים–צו תנועה 

עיר תתרוקן מיושביה היהודיםשכן חששו שה  
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 ביולי וללא הגבלת 19-שנכנסה לתוקפה ב, ההפוגה השנייה. בתום ההפוגה הראשונה חודשו הקרבות

להיכנס למשא ומתן  שקראה לצדדים, ם"ן של האונכפתה על הצדדים מכוח צו של מועצת הביטחו, זמן

אלא מבצעים ביוזמתנו במגמה להשיג הכרעה , בתקופה זו לא נערכה לחימה רצופה. על שביתת נשק

ותוך חודשים ספורים נטשו את העיר כשליש מתושביה " יציאת ירושלים"מיד לאחריה החלה . במלחמה

שנכבשה , הרחובות שגבלו בעיר העתיקה.  מתושביהירושלים התרוקנה. היהודים והתיישבו במרכז הארץ

ניתן היה . אימתני ומלא תוגה, השקט ששרר מסביב היה קודר. דמו לעיר רפאים, על ידי הלגיון הערבי

לא אהבתי את אשר . בעיקר ביללות החתולים שהפכו את החורבות למשכנם, להבחין בכל רעש ורחש

המרכז "הוא החליט להעתיק את החנות מ.  ברוך אחיבין העוזבים את העיר היה גם. חשתי וראיתי

: ולעבור לגור בעיר עם שולמית אשתו ושתי בנותיו הקטנות, בתל אביב" בית רומנו"ל" המסחרי שמאע

  .חי עד ליום מותו 42 בדירה ששכר ברחוב דיזגנוף .מרים וליאורה

    

        דדדד""""בין האוניברסיטה לחמבין האוניברסיטה לחמבין האוניברסיטה לחמבין האוניברסיטה לחמ

רה מבנים מתאימים להשכרה בכל רחבי העיר והתפצלה היא אית. האוניברסיטה נערכה להמשך פעילותה

את הספרייה , שימש את ההנהלה, ממסדר הפרנציסקניםשהושכר  בניין טרה סנטה :בין כמה מרכזים

 ; שני צריפי עץ במתחם שימשו למעבדות מחקר של המחלקה לכימיה;הלאומית ואת חדרי ההרצאות

הפקולטות  נכנסו בנייני מנזר רטיסבון ל;השתכנה המחלקה למתמטיקה מלון המלך דודבמבנה של 

במתחם ובתי הספר לרפואה ולרפואת שיניים במגרש הרוסים התמקמו  .למשפטים ולמדעי החברה

של לשעבר הבולשת משרדי בניין ב היה זה.  הלימודים במדעי הטבערוכזו,  סמוך לשער יפו,ממילא

ושם התחלתי ללמד כימיה אורגנית בתנאים , הנבנו שם מעבדות הוראה בכימיה ובפיזיק. ממשלת המנדט

  .חזרה לפעולהאוניברסיטה היה שמבחינתנו אך העיקר . קשים למדי
  

ואת כל העבודה הכימית , ד"מאחר והאוניברסיטה פעלה במסגרת מצומצמת נשארתי פעיל במסגרת חמ

, י לשעברמחנה בריט, ד הקצה למטרות המחקר כמה צריפים במחנה שנלר"חמ. עשיתי בחסות הצבא

: סידור שהיה נוח לכל הצדדים, למעשה היה זה עבורנו תחליף לעבודה באוניברסיטה. ושם בנו לנו מעבדות

האוניברסיטה השאילה את המדענים שלה לצבא והמשיכה לשלם משכורות לסגל האקדמי כדי שלא 

חוניים שכולו התמקד בכיוונים ביט, ד נהנה מכישוריהם המקצועיים לטובת מחקר"וחמ, יתפזר

  . הסידור הזה הציל למעשה את האוניברסיטה עד יעבור זעם. ואסטרטגיים
  

שהיו אמורים ,  פיתוח גזים מדמיעים–והשני , האחד היה חומרי נפץ מרסקים: עסקתי אז בשני נושאים

 על עבודות מחקר פיקחתיבנוסף . להיות מוחדרים לפגזים ולהשתחרר בעת פגיעת הפגזים בקרקע

פעם גם . והייתי ממונה על סטודנטים וחיילים בתפקידי מחקר ופיתוח, יה מעוניין בהןאחרות שהצבא ה

נהניתי מחופש אקדמי . קראו לי למשרד הביטחון כדי להרצות על עבודות המחקר שהייתי אחראי עליהן

  . ובתנאי שיהיו שימושיים לצבא, מוחלט ויכולתי לבחור את נושאי המחקר
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, לבנון, י אותה שנה נחתמו בזה אחר זה הסכמי שביתת נשק עם מצרים ועד ליול1949החל מפברואר 

 בהסכמים אלה נקבעו גבולות .בכך באה אל סיומה מלחמת העצמאות של מדינת ישראל. ירדן וסוריה

הסכמי שביתת הנשק עם הירדנים כללו את פירוזו של הר . המדינה עד שהשתנו במלחמת ששת הימים

אשר מובלעת ישראלית ; אזור ירדני ובו בית החולים אוגוסטה ויקטוריה: יםהצופים וחלוקתו לשלושה אזור

ושטח הפקר ; ואת הכפר הערבי עיסאוויה את בית החולים הדסה,  את האוניברסיטה העבריתכללה

,  שוטרים חמושים בנשק קל85 בהסכם נקבע שישראל תחזיק בהר הצופים .בין שני האזוריםהיווה חיץ ש

הותר לשיירת אספקה לעלות להר הצופים ולהחליף את  מדי שבועיים .ים אזרחים אנשי סגל עובד35-ו

  . מעבר מנדלבאום והייתה יוצאת מם"והאשיירה זו הועמדה תחת פיקוח . אנשי ההר
 

כחבר סגל בפקולטה למדעי הטבע . 1949, ט"הלימודים באוניברסיטה התחדשו בשנת הלמודים תש

: חלקה פעילותי בין שלושה מרכזים אוניברסיטאים שהיו בריחוק של קילומטר לפחות האחד מהשניהת

ואת ; הדרכה במעבדות לכימיה התקיימה ברחוב ממילא; הרצאות בכימיה אורגנית התקיימו בטרה סנטה

מול , בצעתי במעבדות משרד הבריאות -    "רדיקלים חופשיים" -לא צבאי שערכתי בנושא     המחקר

מטעם     .קיימתי בהליכה ברגל    כשאת הקשר ביניהן, "שלוש חתונות"כך רקדתי בין . ת מחנה יהודהמשטר

  . 1951ד עבדתי גם במעבדות שנלר עד לשנת "חמ

  ממשלת ישראלמטעםתעודת זהות 
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        """"השכלה לעםהשכלה לעםהשכלה לעםהשכלה לעם""""

, תחום המדעב עם סיום מלחמת השחרור גברה ההתעניינות בקרב הקיבוצים בכל הנוגע לתגליות חדשות

כך עלה הרעיון . שה לקורסים ולהרצאות על ידי אנשי מדע ואקדמיההרפואה והטכנולוגיה ואיתה הדרי

כשפנו אלי מהאוניברסיטה שמחתי להירתם ". היחידה להשכלת העם"להקים באוניברסיטה העברית את 

 . ובמשך שנתיים נסעתי בכל סוף שבוע שני להתיישבות העובדת מדן ועד נגבה1949-היה זה ב. לאתגר

גוון נושאים כימיים וביולוגיים אקטואליים ועל כך קיבלתי שכר שהשתווה העברתי קורסים והרצאות במ

כמו אלו שפגשתי , המפגש עם חקלאים ועובדי אדמה משכילים ותאבי דעת. למשכורתי באוניברסיטה

סקרנותם האינטלקטואלית גירתה , על ידם" נחלב"שמחתי להיות . היה ממש נפלא, בכל מחוזות ביקוריי

ר לי כי באחד מביקוריי בקיבוץ תל יוסף נצרכתי לצאת בלילה חורפי לבית השימוש שהיה זכו .והרנינה אותי

אולם הליכה בשדה בוצי בעמק , כנער ידעתי ואף נהניתי להתבוסס בשלוליות בוץ. מחוץ לצריף בו שוכנתי

 .לא דמתה לכך במאומה, יזרעאל

 מגפיי בבוץ תקעונלשירותים בדרכי 

 באו לשמע קריאתי. יונותקו מרגלי

   .חברי הקיבוץ לחלצני
  

מאמץ הנסיעות ברחבי הארץ היה 

 הייתי משכים קום ונוסע . ביותרקשה

-שם מחכה שעתיים, לתל אביב

שלוש בתור לאוטובוס ונוסע בעמידה 

הנסיעה . עד ליישובי היעד המרוחקים

 !לתל חי יכלה להימשך כעשר שעות

מסיבה זו חדלתי מפעילותי כעבור 

    .שנתיים

1949, "השכלה לעם"הזמנה להרצאה במסגרת   
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        יה בתיכון שליד האוניברסיטהיה בתיכון שליד האוניברסיטהיה בתיכון שליד האוניברסיטהיה בתיכון שליד האוניברסיטהמורה לכיממורה לכיממורה לכיממורה לכימ

בה למדתי בנעוריי , ברחביה" הגימנסיה העברית: " היו בירושלים שני בתי ספר תיכוניים1950בשנת 

ר ישעיהו "הד. שם למדה מאירה בזמנה, "תיכון שליד האוניברסיטה"שלימים הפך ל, בבית הכרם" התיכון"ו

" תיכון"לימד אז ב, קטור ומרצה בכיר באוניברסיטהבעל שני תארי דו, שהיה איש משכמו ומעלה', לייבוביץ

    לערוך' כאשר התמנה לייבוביץ. בחרה מאירה במקצוע הכימיה באוניברסיטה, אגב, בזכותו. כימיה וביולוגיה

הוא ביקש ממנהל התיכון להשתחרר מתפקיד ההוראה והמליץ עלי " האנציקלופדיה העברית"את 

בתחילה נחרדתי . כתי ביותר את האמון שהשתמע מהמלצתוהתרגשתי והער. כמחליפו במקצוע הכימיה

" הכנס לנעליו"שמא לא אוכל ל

אולם כשקיבלתי את , האימתניות

, ראשי הפרקים של חומר הלימודים

נרגעתי , ולאחר שיחה מעמיקה עימו

והחלטתי להתמודד עם האתגר 

התחייבתי להוראה פרונטלית . בגאון

שליש (של שמונה שעות בשבוע 

רבים . 'יב-'יתות יאבכ) משרה

מתלמידיי היו מבריקים וחריפי שכל 

ונהניתי להרבות איתם בשיחות על 

גם מחוץ " יום-הכימיה בחיי היום"

לגאוותי כמה מהם בחרו . לשיעורים

בכימיה כקריירה אקדמית והיו 

 –צבי רפפורט בהם , לפרופסורים

ישראל , חתן פרס ישראל לכימיה

  אחרים הגיעו.אגרנט ואלי סילמן

, למעמד רם באקדמיה ובחברה

בהם מישאל , בארץ ומחוצה לה

,  לשעבר שופט עליון בישראל–חשין 

שזכה בפרס נובל , ודניאל כהנמן

 1952ביוני . 2005לכלכלה לשנת 

נאלצתי לפרוש מתפקידי לאחר 

לרגל , שלוש שנות הוראה מרתקות

 . נסיעת השתלמות בארצות הברית

  

        
לימים נשיא המדינה,לסקי הוא אפרים קציר'אפרים קצ
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        עשרה אחים ואחיותעשרה אחים ואחיותעשרה אחים ואחיותעשרה אחים ואחיות

. ארבעה מהם נפטרו עוד בטרם הגיעם לבגרות ונותרנו עשרה, אמי הביאה לעולם ארבעה עשר ילדים

 50-בן ציון בן ה: שבעה מהאחים נשואים ובעלי משפחותהיו כבר , שש שנים אחרי מותה, 1947בשנת 

גרו רבקה ובעלה פנחס קוקיא ; היו הורים לשמונה ילדים וסבים לכמה נכדיםו גרו בבת ים ואשתו מלכה

חיו במילנו  -דניאל ועמנואל ,  מרדכי–בנימין ומרגלית עם שלושת בניהם ; בנם היחיד יצחקעם בירושלים 

 בבת התגוררולובה ובעלה דוד ; התגוררו בתל אביב - אסתי ויעקב – חיים והלה ושני ילדיהם; שבאיטליה

 חיו בירושלים ובעת ההפוגה השנייה - מרים וליאורה – ברוך ושולמית עם שתי בנותיהם; עם בתם מרי ים

הייתה נשואה לחיים , שנשארה אף היא לגור בירושלים, האחות הצעירה ממני, וחנה; עזבו לתל אביב

  . יעקב הבכורקלדרון וחבקה את בנם 
  

לייבוא ולייצוא מוצרי  גשגתשהוא החזיק בחנות המשפחתית המ, 1947בשנת  ,של אבאמותו לעד 

גם , אם אינני טועה, אם כי החזיק, בנימין היה שותף בעסקגם . בשותפות עם אחיו אברהם, קסטילט

מאז חזר , לבן ציון הייתה חנות משלו. ועזרו בחנות" חברה"וברוך וחיים השתייכו ל, בעסק משלו במילנו

ותרנו אפוא נ, 29- ואנוכי בן ה19-עליזה בת ה, 22-אליהו בן ה. לארץ מאלכסנדריה בשנות השלושים

קשישה שגרה עימנו אלמנה , יהיוהייתה גם תמר. וגרנו עם אבא בביתנו שבקרית משה, הרווקים היחידים

באותה עת גרו איתנו באופן זמני גם לובה אחותי . במשך שנים ועזרה בזמנו לטפל באמא ובעבודות הבית

מעצרי במזרע לבעלה דוד אשר נישאה בתקופת , לובה. ובתה מרי בת השלוש, הגדולה ממני בשש שנים

במשך שנים דוד לא הצליח להתפרנס . עברה עם נישואיה לבת ים, אף הוא ממשפחה גרוזינית, אמסן

 נסע דוד כשהוא משאיר 1947בתחילת . שם התגורר אחיו הצעיר, כראוי ונאלץ לחפש ישועתו בפריס

חלה דוד זמן קצר לאחר לרוע המזל . כשהיא בתחילת הריונה השני, בארץ את מרי הקטנה ואת לובה

להתגורר עם , שזה עתה התאלמנה, אבי הזמין את לובה. הגיעו לצרפת ונפטר שם מדלקת ריאות

התקיימה הברית של בנם , שבועיים לפני נישואינו, 1947בחודש אוגוסט . המשפחה בירושלים עד ללידה

   .אשר נקרא על שם אביו, דוד
  

כאשר הודעתי לו על . פני עולם המסחר והיה גאה ביאבא השלים עם בחירתי במסלול האקדמי על 

שכן חדרי ,  חדר נוסףהוא הפציר בי להישאר ולגור עמו בבית ואף הבטיח לי, כוונותיי להינשא למאירה

 ולהשתתףרכוש עבורי ריהוט הבטיח ל כמו כן הוא .הקטן היה צר מלהכיל ריהוט זוגי ושימש כחדר עבודה

לגבי מגוריה של לובה בביתנו הוא הדגיש כי . וקטורט בארצות הבריתבמימון הוצאות הנסיעה לפוסט ד

גרנו , ועד שהרהיטים שהזמנו הגיעו, בחודש הראשון לנישואינו. לאחר שתלד היא תשוב לדירתה בבת ים
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 באחד בנובמברנפטר , כאמור, אבא. מאירה ואני בדירתו של בנימין בשכונת קרית שמואל בירושלים

עברנו לגור עם משפחתי בביתנו מאירה ואני חר נישואינו וכמה ימים לאחר שכחודש וחצי לא, 1947

כבר בזמן השבעה החליטו האחים שאין לדון . בתוך שש שנים התייתמנו מאמנו ומאבינו. בקרית משה

  . מתוך כבוד לזכרו של אבא, בנושא העיזבון בשנה הראשונה לאבל

  

        

        ............כמה מילות הקדמהכמה מילות הקדמהכמה מילות הקדמהכמה מילות הקדמה

, כשהוא מלווה במתחים, אט להיפרם-החל אט, האחים, רים בינינועם מותו של אבא מארג הקש

פרק חיים זה . ואף בתביעה משפטית של אחים נגד אחים על עזבונו של אבא, בהטחת עלבונות, בכעסים

חמשת האחים הצעירים במשפחה , הקרע נפער כאשר אנחנו. הוא ללא ספק מן הקשים והכואבים בחיי

ארבעת עמדו " חברה"המאחורי  .את חלקנו המלא בירושת אבינו "החברה"מתבענו , יחד עם רבקה

שימשתי אז כחוד החנית במאבק והמשכתי בו גם . חיים וברוך, בנימין,  בן ציון–הסוחרים , האחים הגדולים

הפוגע בכבוד " בוגד"ראו בי . ולכולם לי המחיר האישי והמשפחתי היה כבד. כשהאחרים הסכימו לפשרה

" בושות"יתכן וזכרו לי גם . מכירת חלקי בבית ליהודי זרשל מהלך המשפטי והן בהן בגלל ה, המשפחה

   .קודמות
  

, יש לבחון אותם בהקשרם ההיסטורי, באים לשפוט אנשים ומעשים ממרחק הזמן והמקום כאשר

בו קיימת , פטריארכלי נוקשה-גדלנו בעולם גרוזיני. היה זה עידן אחר ותרבות שונה. המשפחתי והתרבותי

 בן דודי זקי ואחותי רבקה,דודתי אנט,אחותי עליזה,דודי אברהם,גיסתי מרגלית,יני יצחקיאח, אבי:מימין



122

ודרישה לצייתנות מוחלטת הן מצד הילד והן , עליונות המבוגר על הצעיר ממנו, יונות הגבר על האישהעל

הרי שלא היו , שאלמלא היו ממולחים וערמומיים, צמחנו לתוך משפחת סוחרים לדורותיה. מצד האישה

האחים הגדולים . לשגשוג כלכלי שכולנו נהנינו מפירותיו" יעקב ישראלאשוילי ובניו"מביאים את הפירמה 

לעשות בכספי המשפחה  רשאיםועל כן , כי הם נושאים על כתפיהם את עול המשפחה, ללא ספק, חשו

, כנראה, השכלה גבוהה לא נתפסה בעיניהם כדרך שעשויה להביא כבוד ופרנסה ולכן ראו בי. כבשלהם

  .  תמים ובטלן,אדם מפונק
  

ל ההתרחשויות מתוך השקפת עולמו ונקודת מבטו ברור לי כי כל אחד מהנוגעים בדבר הביט ע, כמו כן

ומכאן גם " הגדול"החזיק לעצמו זכות ראשונים בשל היותו , האח הבכור, אני מעריך שבן ציון. האישית

. לא היה מקום לאח צעיר שיקרא תיגר על מעשיו וכוונותיו, בדגם הפטריארכלי שהכיר. הקובע והמחליט

ודאי האמין כי הוא רכש , רמה לשבת בבית סוהר עם עבודות פרך התנדב בשם הפי17אשר בגיל , בנימין

אשר , חיים. שהודות לו הגיעה הפירמה לעסקים חובקי עולם, מה גם, לעצמו זכויות יתר על פני האחרים

, ואילו ברוך, "צדיקים מלאכתם נעשית בידי אחרים"התנהל על פי האמרה , מעולם לא היה כריזמטי

וראה בי , קטע את לימודיו האוניברסיטאים לטובת עזרה בעסק, אודושאהב את עולם המדע בכל מ

הרי שמעשיהם , ועל אף ניסיוני להיכנס לנעליהם, ויחד עם זאת. תזכורת כואבת לדרכו הבלתי ממומשת

קשה לשכוח את המצב בו אחים גדולים מתנכרים . גם בהתייחס לרוח התקופה, היו קשים ובלתי ראויים

את חוסר היושר ואת התחושה העזה של עוול , את שרירות הלב, ת חסרות פרוטהלאחים צעירים ולאחיו

  . משווע שנעשה
  

כמו , ידעתי שיש משפחות שמתנהגים בהן אחרת. משפחתי וחסכתי מילדיי את האמתמ הסתייגתי

וכולם רחשו כבוד רב זה לזה , שם היחסים בין האחיות והדודות היו לעילא ולעילא, במשפחתה של מאירה

בין כבודם של , המדומה לכבוד אב אמיתי" כבוד האב"בין , נקרעתי בין האמת לכבוד. השכלה גבוההול

גם במחיר , ונשביתי בעצמי באתוס המשפחתי שדוגל בשמירת כבוד המשפחה, המתים לאלה החיים

  . האמת

  

ית והאם לפרסם את חליפת המכתבים הנלוו, התלבטתי ארוכות האם להעלות פרק חיים זה על הכתב

שעלולים לחוש באי נוחות נוכח , לא באחים שנפטרו ולא בבני ביתם, אין בי הרצון לפגוע באיש. אליו

. הרי שהיו מספרים זווית אחרת לאותם אירועים ממש, כי אילו היו אחיי בחיים,  אני מניח.הדברים שיאמרו

עולים מהמכתבים המעטים כפי שזכורים לי וכפי ש, יש בי הרצון לכתוב דברים כהווייתם, ויחד עם זאת

  . שנותרו

  

        רכוש המשפחהרכוש המשפחהרכוש המשפחהרכוש המשפחה

האחד , שני נכסי דלא ניידיביתנו בקרית משה ולמעט , "פירמה"רכושו של אבא היה מושקע כולו ב

מבחינה כלכלית הפער .  עיזבונם של סביי וסבותיי מצד אבי ואמי–" אהל משה"והשני ב" מזכרת משה"ב

, אולי לא היו עשירים, ברוך וחיים; יו העשירים מכולם ובעלי רכושה, בן ציון ובנימין: בין האחים היה אדיר
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רבקה לא סבלה ; ומשכו לעצמם משכורות נדיבות, יחד עם בנימין והדוד אברהם" חברה"אולם השתייכו ל

שהיה סוחר ,  וחנה ובעלה חיים קלדרון;היה ידוע בעושרו המופלג, פנחס קוקיא, מחסור שכן בעלה

ללובה אמנם הייתה דירה . אך לא היו תלויים במשפחתנו למחייתם, בעלי אמצעיםלא היו , בראשית דרכו

. כמו גם אליהו ועליזה הצעירים,  והייתה תלויה בכספי המשפחהבבת ים אך לא היה לה כל מקור הכנסה

  .חייתי על עבודתי, כעובד שכיר באוניברסיטה, ואילו אני
 

שאך התאלמנה ונותרה , ולי אין זה הוגן לשפוט אחותא. עם מותו של אבא נשארה לובה לגור עמנו בבית

אך עובדה היא שהמגורים המשותפים איתה הביאו לחיכוכים , עם שני פעוטות וללא כל מקור פרנסה

אם נודה על האמת לובה מעולם לא הייתה טיפוס נוח לבריות והייתה נכנסת לריב ומדון עם . קשים

אך , לובה אכן הייתה אומללה. דיה האיומה של אובדן בעלהעוד הרבה לפני שפקדה אותה הטרג, אחיותיה

הטיבה , שסבלה אולי יותר מכולם, הצעירה באחים, עליזה. החיים בבית הפכו במחיצתה לבלתי נסבלים

  .במכתב ששלחה לחיים חודשים ספורים לאחר מותו של אבא, לתאר את הקורות אותנו בבית
 

  

 

  1948 במרץ 11, שליםירו

  שלום רב וברכות, אחי היקר חיים

. כיצד אני מסתדרת, זה כארבעה חדשים שלא התראינו ובודאי אין לך מושג איך אני חיה

גם , י לחודש" לא90כשהיית בירושלים החלטנו על קופה משותפת ועל הוצאה כללית של 

 חודש והתברר שאי אפשר היה נסינו סידור זה במשך. עזרה היתה לנו כמו בזמן שאבא היה חי

 על כן החלטנו על הפרדת –לכל אחד הוצאות ורצונות משלו , הבזבוז היה רב. להמשיך

החלטנו . תמר אליהו ואני, לובה והילדים, שלום ומאירה: החשבון וסידרנו שלשה משקי בית

 בין שאר הוצאות הבית שחשבתי כי כולם. שכל החשבונות הכלליים ישולמו על ידי כולם

לובה אינה מסכימה לשלם בעד הגינה בטענה . חשמל גינה ועזרה, מים: אחראים להם היו

אך , ורק אני ושלום משתתפים בהחזקתה, ואמנם לא הפסקנו. .... שאין לה כל תועלת ממנה

אני חושבת שכל הגר בבית צריך לשאת בחובות כמו בזכויות ובהנאה , הסידור אינו צודק

  .מהבית עצמו
  

סקנו לקבל כי לובה לא היתה מעונינת בכך וטענה שאת חלקה היא מוכנה גם עזרה הפ

כי חלקנו את העבודה כך שכל אחת תדאג לנקיון , לכאורה אין בכך כל רע. לעשות בעצמה

בעיקר מפני שהבית הזה זקוק . אך למעשה לא השיג הסידור את מטרתו. הבית יומיים בשבוע

, הבית גדול. בזה לא נגמרת עבודת הבית, תלא מספיק לשטוף כמה רצפו, לעזרה של ממש

אני בעצמי אינני . מרפסות ומעבר לרחוב הדורשים טיפול תמידי, חרסינה, יש בו הרבה חלונות

אך גם על קושי זה אפשר היה . .... יכולה לעשות את העבודות הללו ואף לא שליש מהם

ון שבין חמשת החדרים שבבית אין זה נכ. ..... להתגבר אילו כל אחד היה עושה את חלקו בזמנו

סוף .  בל יזכר–ושאר העבודות , תרחץ היא רק חדר אחד אשר גם אני חייבת לרחצו בין השאר

  .סוף אני בחורה והיא עם שני ילדים וברור לכל אחד שלכלוך בבית בא קודם כל מתינוקות
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אך עובדה היא , האינני יודעת אם הוחלט על כך שלובה צריכה להשאר ולגור כאן במשך השנ... 

תאר לעצמך שעכשיו נמצאים . שנשארה כאן והחדר היחיד הבא בחשבון בשבילה הוא חדרי

שגם החזקתה זו היא פרשה , תמר, מיטה של תינוק, שלש מיטות גדולות, בחדרי שני ארונות

שוכבת תמיד בחדר וכן לובה , חולה וזה שלשה חדשים שאינה קמה ממיטתה, בפני עצמה

הילד מתעורר . ולמעשה גם זה לא, אפילו להלכה אין לי יותר ממיטה וארון. אנישני הילדים ו

ואם קורה ואני מרגישה רע אין לי אפילו מקום מנוחה , ובוכה בכל שעה משעות היום והלילה

תאר . ואף על מיטתי, בכל פינה שתזוז חיתולים וסמרטוטים, ותמיד החדר מלא צעקות ובכי

אין לובה נכנסת לחדר האוכל ,  כדי שלא לרחוץ יותר מחדר אחד,לעצמך להיכן הגיעו הדברים

, במטבח מתנהלים שלשה משקי בית). בליל שבת אינה אוכלת עם כל המשפחה ואפילו(

בסופו של דבר אוכלות מרי ולובה באותו .  וכמובן שאין שם מקום לאכול–משהו שקשה לתארו 

ימוש לצרכיה של תמר שאינה חדר ש, חדר תינוקות, החדר המשמש בקביעות חדר שינה

כשיש שלשה . גם במטבח המצב ללא נשוא. חדר כביסה ואף חדר אוכל, יורדת כלל מהמיטה

צריכים הרבה מאד התחשבות ורצון טוב כדי , מטבחים במטבח המסודר למשק בית אחד

ובמקום , והרי אתה מכיר אותה שאיננה טיפוס של אדם נוח. ...... שאפשר יהיה להסתדר בו

, לא הייתי כותבת לך אלמלא זה שאתמול .סה להקל על הסידורים קורה ההפך הגמורשתנ

התפרצה והתנפלה עלי כל כך בקללות וכיוצא בזה ולא יכולתי יותר , כשהעזתי להעיר שצריך

  .ואף היום עודני חלשה מאד. וקבלתי ממנה התקפת עצבים, לשלוט בעצבי
 

  

הרי אני צריכה ,  במצב זה שאני נמצאת בורציתי רק להוסיף שמצד שני אם יש קצת הקלה

כי להמשיך כך , אני כותבת לך זאת ומבקשת ממך עצה מה לעשות. להודות לשלום ולמאירה

, וכל טוב לכלכם, היו בריאים, דרישות שלום חמות לכל המשפחה ולילדים. אינני יכולה יותר

  עליזה, באהבה, מאחותך

  

  17.3.1948, ים-בת

 לאחי ומאירה היקרים ולאחותי עליזה היקרה

אחרי דרישת שלומכם וטובתכם באתי להודיע קיבלתי את הידיעה על המצב והיחסים 

סבא , אמא, אבא. לא חשבתי כלל אלא על זה, כאב לי מאד בכיתי בדמעות. בביתהשוררים 

ומה שהגדול , דוד עם משפחתו והדודות היו ביחד עשרות שנים בלי כל חלוקי דעות, וסבתא

עליך לדעת . תמיד שרר בבית שלום ואחדות משמעת וכך עברו כל ימי חייהם, רצה עשו כולם

רצונו שתשמרו על השלום והאחדות וכל הסידורים שנשמת אבא עד שנה מרחפת בבית ו

אחרי גמר השנה יהיה סידורים אחרים ועליכם לסבול ולעשות . שסידרתי וחתמתי היה על שנה

שרוח הסבא ואבא יגן עליכם ' ואני תפילה לה. רצון הגדול בכדי לבקש ולרדוף את השלום

  . אמן. וישמרכם מכל דבר רע
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שאלמלא כן אמא שלנו לא , ים בבית סבא היו רצופים במחלוקות ובמתחיםכי היחס, בן ציון לבטח שכח, נו

בן . כשהיא עוברת יחד איתנו לקרית משה, הייתה מעזה לעשות מעשה שלא יעשה ולעזוב את החמולה

הייתה נזקקת לכסף , שניהלה את משק הבית עבורה ועבור אליהו ותמריה, כי עליזה" שכח"ציון גם 

א פעם ולא פעמיים היא הלכה לברוך והייתה צריכה ממש להתחנן שייתן לה כסף ל. כמו גם לובה, נואשות

  . לא אחת נתנו לה אנחנו מכספינו.  שהיה שלה–

        

        חליפת מכתביםחליפת מכתביםחליפת מכתביםחליפת מכתבים

ביקשנו לדעת מה חלקנו בירושה . מקץ שנה למותו של אבא הגיעה השעה לטפל בחלוקת הרכוש

  .  לא נעשהאך דבר. וסיכמנו על הקצבה חודשית עד שהעניינים יוסדרו

 

 

אני , שבת, ערב, כל יום בוקר. א יהיה שמח בחלקואני עושה הרבה שאב" תעשו בשביל אבא"

 תלמידים לומדים תהילים 20 עד 16אני מזמין " מפטיר"בשבתות אני קונה , חזן בבית הכנסת

אני חתמתי שיהיה שנה בלי . וזה כל מה שאבא רצה וזה חלקו, צדקות, תחלה עד הסוףהמ

 יקרב את הכשרת הדרך אני חושב שהמכתב ששלחתי ללובה. חלוקי דעות וזה מה שדאגתי

לשלום וזה חובה לכולם וזה רצון אבא וסבא וזה רצוני השמח לקבל מכם ידיעות אחרי מכתבי 

  ציון-ממני בן. זה

  

  1949 בפברואר 18, ירושלים

  תל אביב, מ"לכבוד יעקב ישראלאשוילי ובניו בע

  ח הנמצא בידי חברתכם חלוקת כספי העזבון של אבינו המנו:הנדון
 

בין .  נתאספו רוב יורשי אבינו המנוח בתל אביב והגיעו לידי החלטות שונות6.12.1948ביום 

  :ההחלטות שיש להן חשיבות כלפי חברתכם הננו לציין שתיים מהן
  

הוחלט , עד לחיסול וסידור חשבונותיכם וקביעת חלקו של אבינו המנוח המושקע אצלכם  .א

היינו מיום ,  החודשים12-י ב" ל40ד מהיורשים סך של לבקשתכם לשלם לכל אח

 לשלם מדי חודש 1.11.48והחל מיום . י" ל480 סך של 31.10.1948 ועד 10.11.1947

 . י לכל אחד ואחד מהיורשים" ל50בחודשו סך של 

לשם הנוחיות הוחלט למנות את מר בן ציון ישראל ומר ברוך ישראלאשוילי ביחד כמייצגים   .ב

 .ם שלנו כלפי הנוגעים בדבר ובכלל זה גם חברתכםאת האינטרסי
  



 
 

126

 
  

 בן ציון ישראל ומר ברוך ישראלאשוילי שהעתק מדויק של ל מר"קיבלנו אישור בכתב מה

 הועבר לכם ולפי ידיעתנו הועבר העתק דומה גם למר 6.12.48פרוטוקול אסיפת היורשים מיום 

מתוך ידיעות אחרות נודע לנו שחברתכם אישרה את .  בנימין ישראלאשוילי וכל היורשים

  .ל"ההחלטה בדבר התשלומים החודשיים הנ
  

 1000ף לזה אפשר לקבל מהעובדה שמר חיים ישראלאשוילי קבל מכם סכום בערך אישור נוס

אבל אין זה משנה את העובדה שחברתכם , אמנם נראה כי קבל את הסך הזה בסחורה. י"ל

  .העבירה לו את הסך על חשבון העזבון של אבינו המנוח בחברתכם
 

 על ידי חברתכם כי אם ל ושום פעולה לא נעשתה"עברו כבר כמה חודשים מאז האסיפה הנ

למה מצאתם לנכון ללכת בניגוד : אנו באים אליכם בשאלה. רק לחיים ללובה ולעליזה

על ? מדוע לא נעשו כל התשלומים לכל היורשים בעת ובעונה אחת? ל"להחלטות היורשים הנ

  ?י" ל1000איזה יסוד חוקי ומוסרי העברתם למר חיים ישראלאשוילי את הסך 
  

ויות כל היורשים שוות בייחוד כלפי חברתכם ואין לעשות שום הפליות עליכם להבין שזכ

אנו מתנגדים שתחלקו ברגע זה סחורות במקום תשלומים . ....... והבדלים בין אחד לשני

ל "בהתאם לנ. אנו מבקשים מכם לפעול בהתאם להוראות שנתקבלו על ידי היורשים. מזומנים

  :אנו מבקשים אתכם את הדברים כדלקמן
  

ודיע לנו מה הוא הסכום שמר חיים ישראלאשוילי קבל מכם בכל צורה שהיא על חשבון לה .1

 .העזבון

 .לשלם לנו בלי שום דיחוי נוסף את אותו הסכום המדויק שקיבל מר חיים ישראלאשוילי .2

 .ל"להמשיך לשלם לכל היורשים את התשלומים החדשיים בהתאם לפרוטוקול הנ .3

 כל פעולה ועל כל תשלום שנעשה או יעשה על ידי הננו דורשים מכם להודיענו להבא על .4

  .חברתכם בקשר לתשלומי היורשים
  

אין אנו רוצים להתגרות ולעשות איזה צעד . הננו מבקשים אתכם שתבינו את נקודת מבטנו

אבל שיהיה ברור לגמרי כי אנו לא נסכים שתפעלו על דעת עצמכם בלי , שהוא נגד חברתכם

שהעתק מדויק מהם הועבר , ובניגוד מוחלט להחלטות בכתב, להתחשב ברצון של כל היורשים

נא אשרו את . אנו שולחים מכתב זה בדואר רשום ליתר בטחון כדי שיגיע לידכם. גם לידכם

  .קבלתו ולהמציא לנו את תשובתכם באופן דחוף
 

 ,חנה קלדרון, לובה אמסן, שלום ישראלאשוילי, רבקה קוקיה, בכבוד רב, נא לקבל רגשי תודתנו

  עליזה ישראלאשוילי, אליהו ישראלאשוילי
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מנהלי מכאחד , שנשלח לאברהם ישראלאשוילי, דבר לא נעשה גם אחרי מכתב זה ובמכתב מאוחר יותר

  :החברה נאמר

  

אליהו ואנוכי והחלטנו לשכור עורך דין שייצג אותנו מול , מחוסר ברירה התאחדנו יחד ארבע הבנות

אשר פגע קשות ברקמה , פי הירושהנכנסנו למאבק עגום על כס. וארבעת האחים הגדולים" חברה"ה

בן . ניהול העיזבון על ידי האחים בתל אביב נעשה בחוסר שקיפות ובשרירות לב. המשפחתית המתרופפת

מבלי ליידע , לפי הערכתם" שהגיע להם"הצליחו לגרוף בשקט את , שניהם סוחרים עצמאיים, ציון וחיים

לא אכחיד . נקבעהוא ולפי אילו קריטריונים , ושהאת יתר האחים מהו גובה הסכום שקיבלו על חשבון היר

. נסכה בי עוגמת נפש ותסכול רב, אותם כה כבדתי והערכתי, לכאורה של אחיי הבכירים" הבגידה"כי 

.  ואלו שכתב אלי נעלמו עם השניםלצערי שמורים עמי רק שניים מהמכתבים שכתבתי לבנימין

  .ועל איזה רקע נאמרואפשר ללמוד על גישתו לעניין שנותרו  מהמכתבים

  

במקרה שהסכומים המבוקשים לא יתקבלו תוך הזמן הנקוב לעיל אנו משאירים לעצמנו את כל ..... 

 .זכויות לפעול ולאחוז בכל האמצעים החוקיים כפי שנמצא לנכוןה

  

  1949מאי 

  לאחי היקר בנימין

האינפורמציה שלך על .  והריני להשיב לך ולהסביר את הטעון הסבר15.5-קבלתי מכתבך מ

בעיקר . ד הן כנראה חד צדדיות ומסולפות מיסודן"מצבי ועל הגורמים שהביאו אותי לפנות לעו

שהנך אדם תרבותי , כי חשבתי שאתה, עליב שבדבריךהנני מתפלא על הטון הפוגע והמ

היית צריך לפנות אל אח שהינו תלמיד חכם ומלומד אם לא בדרך , ומודרני יותר מכל האחים

  .הרי לפחות בלי זלזולים ועלבונות, ארץ
 

חושבני שאני . אתה כותב שיש לכבד את זכר ההורים היקרים ולא להיכנס לריב אחד עם השני

ואינך יודע , אתה לא חיית עם אבא בחדשים האחרונים. חה והן לאבא רק כבודגרמתי הן למשפ

כיצד אפשר להתעלם , ואמנם אם כבוד האבא יקר לנו. כנראה מה היו רצונותיו והרגשותיו כלפי

  ?וכיצד לכנות עשיית פלסתר של רצונו של אבא, מרצונותיו
  

ושה לאחים ולאחיות הטעונות בסוף מכתבך אתה כותב שהנך מתכנן תכנית להסדר עניין היר

רוב האחים . ובו אתה מתעלם לגמרי ממצבי ומרצונותיו של אבא לביסוסי המשפחתי, סידור

אני הייתי בזמן פטירתו של אבא  .בנו את משפחותיהם והגיעו ברוך השם למצב מבוסס ומסודר

 בי אבא הפציר. וכל אדם במצב זה זקוק לעידוד ולעזרה, במצב של בנין משפחה לעצמי

 לירות 800הבטיח לי שיתן , והבטיח לי דירה של שני חדרים בבית בקרית משה, שאתחתן

  ולתמוך בי במשך שנה או שנתיים הראשונות , ולחץ עלי לגור אתו, לקניית רהיטים וצרכי דירה
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כי היה ידוע שמשכורת של עובד מדעי באוניברסיטה אינה מספיקה לפרנס  ,עד שאתבסס

אבא הבטיח לי כמה פעמים שיתמוך ברצוני לנסוע להשתלמות מדעית . אישה ומשפחה

אבא תמיד חשב שבראשונה יש לסדר את עליזה ואחר . ת של כתיבת ספריםבאמריקה ולתכניו

   .האחים והאחיות, ויש לכך עדים, כך לסדר אותי שאהיה נושא את עצמי
  

אני כעובד מדעי ? הידוע לך מה התגשם מרצונו של אבא, אם כבוד האבא יקר לך

לך מושג  יש נני יודע אםאי .י נטו לחודש" לא51, באוניברסיטה נשאר לי אחר הורדות של מסים

אך לא תתקשה להאמין כי המשכורת מספיקה רק למזון ולהוצאות , על יוקר החיים בארץ

, וידוע לך כי אני אדם נשוי ורוצה לבנות משפחה. ואינה מספיקה כלל גם להלבשה, שוטפות

ממצבי וכיצד אתה יכול להתעלם . י לחודש" לא5והתוספת לילד הוא עוד , ובקרוב יוולד לי ילד

, לא היה לוחץ ולוחץ עלי למרות שלא נטינו לכך, לו אבא לא היה מעריך ומחבב אותי? זה

וכן שלובה תעבור לדירתה בבת ים כדי שתהיה לי , והבטיח לי דירה, שנעבור לגור אתו יחד

. י" לא300וזה בזמן שאפשר היה להשיג דירה בעד , מנוחה ואוכל להתמסר לעבודה מדעית

אם לא היתה לי אחריות כלפי אבא . סיף מה סבלתי במשך השנה האחרונהאינני רוצה להו

, לאחר שללובה היתה דירה, ועכשו. אביב-הייתי יכול להסתדר הרבה יותר קל כאן או בתל

ציון וברוך בכוונה תחילה בחזרה לקרית -שלחו אותה בן, ים-ועברה אחר ההפגזה לגור בבת

  .ועכשיו לחפש דירה זה יעלה לי פי חמש, רהמשה כדי בעקיפין להכריחני לעזוב את הדי
 

האם אלה שעושים פלסתר את רצונו שהבטיח , מי מכבד את זכרו של אבא, ועכשו אחי בנימין

שגם , י" לא400הלוא ידוע לך שלולא ההצעה הנדיבה שלך של ? לי סכום כסף לקניית רהיטים

אם אבא בקש . פילו מיטה וארוןאז לא היה לי א, "החנות"כן קיבלתי אחרי בזיונות ועלבונות מ

ועכשיו בכוונה תחילה רוצים לגזול ממני את הדירה על ידי זה שמכניסים את , ממני לגור אתו

, ואם אבא הבטיח לי שיעזור לי להשתלם באמריקה? האם כך מכבדים את רצון האבא, לובה

האם כך , שלא אוכל להתמסר לשום דבר, ועכשיו מסדרים כך שלא תהיה לי אפילו פרנסה

מכריחים אותי לגור , במקום להבין את מצבי ולהשתדל לא להזיק לי? מכבדים את זכרון אבא

ומגלים חוסר התחשבות מוחלט בצרכי עבודתי המדעית שרובה צריכה , יחד עם לובה

ונדמה לי כי רק לכבוד למשפחה ולשמו של אבא שיצא בן אחד היחידי בכל . להיעשות בבית

ומאמרי מתפרסמים בעיתונות העולם ושמנו מפורסם בעולם , דעמ-העדה שלנו שהנו איש

האם אח בעל תרבות והשכלה הנו . המדעי לא פחות אם לא יותר מאשר בעולם המסחר

  ? לביזיונם של אבא ואמא או אולי להפך
  

ואז החליטו ביזמתם של , 1948כידוע לך התאספנו כל האחים והאחיות בתל אביב בדצמבר 

 חדשים מאותו תאריך שאיני מקבל 7זה .  לירות לחודש50 לכל אחד סך של ציון וברוך לתת-בן

י ובזמן האחרון נתנו לו עוד אלף או אלפיים " לא1000ובינתיים נתנו לחיים סך של . אף פרוטה

  . אף כי לא החליטו לחלק סכומי כסף כאלה לאחרים, לירות



 
 

129

  

  

ה הפליה חמורה בין אח לאח ועוש, האם מי שעושה את החלטתו פלסתר, ובכן אחי בנימין

האם בזאת  ?ובמה בעצם פשעתי וחטאתי ?האם בזה מכבדים את זכרם של אבא ואמא

 ובמצבי זה האם ?שבקשתי שיפרעו את החוב הקדוש שאבא הבטיח לסידורי המשפחתי

אולם לחיים ? האם הייתי מבוסס כמו חיים שאפשר לדרוש ממני סבלנות? סבלנותגיליתי חוסר 

אתה כותב כי מוטב היה שאעזור ? וכיצד אתה מתעלם מעובדה זאת.  לירותמחלקים אלפי

האם ? "חברה"האם גיליתי בזמן מן הזמנים רצון כל שהוא להזיק ל. לברוך להנהלת העסק

? מי שהוא היה מוכן לשתף אותי בהנהלת החברה? "חברה"הרשו לי פעם דריסת רגל ב

   . אני מוכן להושיט לך יד לשלום ולעזרהאם יגלו כלפי רצון טוב והתחשבות בצרכי, אדרבא
  

האח התרבותי ביותר ובעל הרגש המשפחתי המפותח תיתן יד מסייעת לאלה , כיצד אתה

? הרבה כבוד, ולך תבדל לחיים, כלום הנך חושב שזה יוסיף לאבא המנוח, שרוצים לקפח אותי

אתה כותב .  הרבה כבודאני חושב שגם לך לא יוסיף עניין זה, חושבני שלא רק כבוד אבא יחולל

ואתה , אני יכול רק להבטיח. שברור לך שאם אבא היה כותב צוואה היה כותב זאת ביחוד נגדי

 ולי ברור כי אבא לא – אני חייתי בחדשים האחרונים עם אבא –יכול רק להאמין או לא להאמין 

  . םכלומר לשלו, ובעיקר היה דואג בצוואה לעליזה ואחר כך לי, היה מקפח אף אחד
 

אף כי ? ואיש מדע גורם לפחיתות כבוד למשפחה, כלום הנך סבור שיש לכבד רק אחד עשיר

היה בו משום רגש כבוד לתלמידי חכמים ואנשים , האבא המנוח לא הלך לאוניברסיטאות

משה וייצמן העריך ' וכמה שמח שפרופ, כמה הוא התגאה בי, ואינך יודע כנראה, מלומדים

ומה מאד התגאה האבא .  לו על ההישגים שלי בשטחי המדעכשרונותי המדעיים וספר

לאומי לכימיה בלונדון והצלחתי להופיע בין גדולי המדע -שנסעתי והרצאתי בפני קונגרס בין

חכם במשפחה מוסיף או -כלום תלמיד. ל"בעולם וכמה התגאה כשהייתי מראה לו פרסומי בחו

עוד , ובנך מרדכי הלומד עכשיו באנגליה, וכי ימים יבוא, אני מעיז לאמר? גורע מכבוד המשפחה

  ....יתגאה מאד שאני דודו
  

כשאדם נפטר ומניח אחריו ירושה . תרשה לי להעיר לך כמה הערות, בקשר לסידורי הירושה

ובפרט כשרוב הירושה , יש כמה אפשרויות לחלוקתה, ואינו משאיר צוואה, וכמה בנים ובנות

. אלא בתוך עסק השייך לשותפים שונים,  המונח בבנקנמצא לא בנכסי דלא ניידי ובצורת כסף

נדמה לי שיש , במקרה שהעסק כמו במקרה שלנו נמצא בחלקו בידי חלק מהקשורים בירושה

  . שלש אפשרויות להסדרת העניין
  

שכל משפחה תרבותית המכבדת , "סידור משפחתי"האפשרות הראשונה היא מה שקוראים 

פירושו של  .מאחר שהינו הצודק ביותר והתרבותי ביותר, ואת זכר ההורים היתה הולכת בדרך ז

 .התחשבות לא רק במספר היורשים אלא במצבם הכלכלי ובמידת עמידתם העצמאית, דבר

בה ניסו לדון , אני היחידי שבאותה פגישה משפחתית בדצמבר, כפי שכל האחים והאחיות יעידו

  .תי היא כי זה הוא הסידור הנכון ביותרגם היום דע .עמדתי על סידור בנוסח זה, בהסדר הירושה
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ובפרט שני האחים העשירים , אלא שהוכח לי באותה פגישה כי שאר האחים מתנגדים לכך

 וכי הם לא יתנו מחלקם בבית משפטלא יוכר " סידור משפחתי"הם טענו כי . ציון וחיים-כמו בן

  .יים ולא אניציון וח-דברים אלה הצהירו בן. אף פרוטה לסידור אחים אחרים
  

הסדר זה מחייב . האפשרות השניה היא הסדר פנימי רגיל לחלוקה שווה לפי מספר היורשים

נותנים לכל אחד את חלקו לפי החלטה משותפת בתנאים ובזמן שמוסכם . התערבות החוק

ואמנם באותה פגישה הוחלטו .  ובסידור מעין זה אין כל פגיעה בשם המשפחה–על ידי כולם 

י " לא50-י לחדש למשך השנה הראשונה ו" לא40ימות על הסדר זמני של החלטות מסו

זה כמובן רק סידור . לחדש מתחילת השנה השנייה לפטירת אבא והלאה עד להחלטה חדשה

אך סידור זה לא הוצא לפועל אפילו . זמני אך סידור כל שהוא ואינו מצריך התערבות החוק

ות מבלי לקבל הסכמת האחים והאחיות וקפחו במקום זה נתנו לחיים כמה אלפי ליר. בחלקו

אחרי שעושים , ומה לדעתך אפשר היה לעשות. בזדון דווקא את אלה הנזקקים יותר מחיים

שלאבא היה חלק " חברה"ואם את ה? "חברה"פלסתר מהחלטות שהוצעו על ידי באי כוח ה

ו לנהל את ואשר אחד מאלה שמונ, אשר מגלים הפליה בין אח לאח, בה היו מנהלים זרים

שיהיה מה שיהיה אני לא מוכן לשלוח אף ", כותב לנו מכתב, ציון-כמו בן, ענייני העיזבון

כמובן ? כלום מה היינו עושים, אף כי תבענו בלי הפסק את הגשמת ההחלטות, "פרוטה

אחר כך . ועשינו זאת מספר פעמים. שתכבד את ההחלטות" חברה"בראשונה מבקשים מה

ולבסוף אם לא , ד"את הכסף בעזרת עו) ה שמנהלים אותה זריםבמקר(תובעים מהחברה 

היינו מקבלים את המגיע לנו היינו בודאי מגישים תביעה משפטית נגד אותה חברה מסוימת 

ולא רק שאיננה נותנת כסף אלא גורמת להרעבה של חלק מהאחים , המחזיקה את כספנו

  .והאחיות
  

לכן לא פנינו לעורך דין אלא במשך מחצית ו, הלא הם האחים והאחיות" חברה"ה? אלא מאי

ומלבד עליזה ולובה שקבלו כסף רק , השנה בקשנו ושוב בקשנו את המגיע לנו לפי ההחלטות

אמנם כתבת במכתבך הקודם  .לא קבלנו עד היום אף פרוטה אחת, אחר שערוריות ממש

,  צעדים משפטייםולא נקטנו כל, חכינו לבואך. ותסדר את העניין בכי טוב, שנזדיין בסבלנות

ונסיעתך ארצה כנראה , עד היום אינני יודע מה הן הצעותיך הממשיות. וחכינו להצעה מצידך

 חדשים אלה אתה מחשה 7כאשר במשך , וכיצד אתה מטיף לנו מוסר. איננה אקטואלית

" סידור משפחתי"ציון ולאחרים להכריחנו ל-עומד מהצד ומרשה לבן, ואינך נוקט כל צעדים

גלתה כלפינו " חברה"כלום ה ?כיצד אתה מתעלם מהמצב העובדתי .צורה הפוכהאלא רק ב

ושום רצון , אם תוכיח בעובדות ממשיות רצון טוב, אדרבא? רצון טוב כל שהוא מלבד איומים

  .ונגלה באופן ממשי גם כן רצון טוב, אין כל צורך במשפטים והתמודדויות, לקפחני
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אף כי אין , ותסלח לי אם פגעתי בך. ..... תבו במקצת רוגזהנני לבקש את סליחתך אם דברי נכ

אני פונה אליך כאח שמוחו ולבו פתוחים ותדון על כל העניין באופן , להיפך, לי רצון לפגוע

ואל תיתן . אלא תדון לגוף העניין, ואל תיתן שיפתו אותך ויספרו לך רכילויות ושקרים, אובייקטיבי

ויש דין , אני חושב שיש עוד יושר והגינות, כי בכל זאת, שבאמת יחולל שם אבא ושם המשפחה

  .לכל הפחות בישראל, אם לא במשפחה
  

אולם הנני להבטיחך כי לא , ד"אינני יודע מה כתבו לך בנוגע לסיבות שדחפו אותי לפנות לעו

אין . אני מנסה כל הזמן לא להביא את הדברים למצב של משפט, להיפך. הרצון לריב ולמדנים

כי לנוכח גילוי , והאם אתה סבור. ובפרט לא אותך, רצון להרגיז את מי שהוא מהאחיםלי כל 

, אותי וישתדלו לא לתת לי אף פרוטה" יסדרו"ולנוכח האיומים מצד ברוך כי , הרצון לקפחני

, אבל בינתיים? ד אם לא ברוך"וסוף כל סוף מי דחף אותי לפנות לעו? הייתי יכול לנהוג אחרת

האם , ומה שאבא הבטיח לי, האם אני מבקש יותר מחלקי המגיע לי? דבההאם אני מבקש נ

אינני מתכוון כמובן לתת לי נדבה אלא לעזור ולאפשר לי לחקור ? זה רק חובת כבוד או גם חוב

והאם הבטחת אבא , בכדי שבמשך הזמן אוכל גם במובן המדעי להיות עצמאי, ולהשתלם

אינני מבין מדוע אתה מדגיש לי ? ר לירושהלתמוך בי איננה מחייבת את האחים בלי קש

האם לא ידוע לך שאני הייתי שלחמתי בעד סידור משפחתי . 'ללובה וכו, שצריכים לדאוג לעליזה

האם כל העניין הזה שאתה מדגיש אינו ).  לישגםאני מודה (והתכוונתי בראש וראשונה לא לי 

, אם לא ידוע לך שכל העניין עכשיוה? האני מתנגד שיתחשבו בעליזה לובה ואליהו, שקוף למדי

מה שמגיע לכל אחד בחלקו , לדעתי. זה חלק מתכסיס נגדי, שרוצים לנצל נגדי בעניין לובה

 האם –מאידך אני כל הזמן טענתי וטוען שצריכים להתחשב במצב המשפחתי . אסור לקפח

ממים נגדי ועכשיו מקו,  אני נתתי לה כסף–ידוע לך שכשלא שלחו לעליזה כסף כמה חדשים 

  .את כולם בכדי שיהיה לחץ נוסף כנראה
  

שאם בשבילך יש במשפט משום אי , בקשר למשפט אני מדגיש לך באופן הכנה ביותר

אם מאלצים אותי לעשות זאת הרי רק מפני . הרי לגבי דידי אני רואה בזה אסון בשבילי, נעימות

וש יותר ממה שמגיע לי וממה והנני מבטיחך שאינני רוצה לדר .שאינני רואה כל ברירה אחרת

לא על ידי מי  הרי כבודו של אבא יחולל, ואם אתה חושש מפני כבודו של אבא .שאבא הבטיח לי

אלא רק על ידי אלה שמעמידים תנאים כאלה שמכריחים את האחרים , שיתבע למשפט

  שלום, אחיך. להתגונן ולגשת למשפט
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  1949 ביולי 11, ירושלים

  אחי היקר בנימין
  

כאילו היה זה " חברה"מאד התפלאתי שהמכתב הפרטי שכתבת לי שלחת גם העתק ל

מן הסתם מכתבך יותר משהוא מיועד אלי הוא מיועד בשביל שאחרים ..... דוקומנט מסחרי 

י ביחס אליבא דאמת מכתבך האחרון הרס אצלי אף את שארית האשליות שהיו ל. יקראוהו

  .והנני להשיב לעצם הדבר, לצערי גם מכתבי זה יהיה ארוך. לאובייקטיביות שלך
 

אמנם אינני מתרברב יהיר ושחצן כמו , אינני חושב שלובה זקוקה להגנה דווקא כלפיי, בנימין

הרבה יהודים שאם אלוהים ברך אותם בעושר הם חושבים שהם יכולים כבר להתעלם מאחרים 

אך בכל זאת לא תהיה זאת התפארות מצדי אם ,  הקרובים להם ביותרולדרוך על ראשם של

אך לא , נכון שלובה זקוקה להגנה. ויושר אינני מהכי גרועים במשפחתי" אופי"אומר שביחס ל

אני חושב שעצם בקשת ההסדר של ירושת אבא המנוח יגרום הרבה טובות , ונהפוך הוא, מפני

  ... ללובה ולעליזה
  

אולם אלה ששלחו ויעצו ..... כותב שגם לובה רוצה שיהיה לה נוח ונעים אתה , וביחס לדירה

אלה ! ההפך הוא הנכון, ים לירושלים לא התכוונו אף באחוז אחד לטובתה-ללובה לבוא מבת

כדי להיפטר ממנה שלא , ששלחוה עשו אך ורק לטובת אינטרסים והרגשות אנוכיים שפלים

ים עשו -בכוונה דירה טובה ונוחה שהיתה לה בבתאלה שהפקירו ... תהיה להם למזכרת עוון

מובן  .זאת מסיבות של נוחיות מפוקפקת וגם בכדי שמרחוק אפשר יהיה יותר קל לקפחה

, שהיתה גם כוונה להציק וללחוץ עלי ולמי שהוא אולי היתה גם כוונה יותר רחוקה ביחס לבית

העיקר   .ע לזמן מה לאמריקהכי בכלל אז התכוונתי לנסו, אבל אני מודה שזה לא היה העיקר

אלה   .אף כי מבחינת סידור בעבודה ובחיים היה לה יותר קל בתל אביב, שרצו להיפטר ממנה

. ששלחוה ידעו יפה איזה צרות זה יגרום לעליזה ובכל זאת שלחוה או יותר נכון גרשוה לירושלים

ודאג , טוב באדםל שהיה לכל הדעות ה"האבא ז? ומה פשר ההגנה שלך על לובה דווקא מפני

ולו . לא רצה שלובה תגור במונטיפיורי, ללובה יותר מאשר האחים הדואגים לאחיהם ואחיותיהם

את , ים-איך בצורה שפלה גרשו אותה מבת, היית יודע באיזה צורה לובה באה וספרה לי

אך עד כמה , אמנם אצל לובה פועל הדמיון יותר. רהיטיה הוציאו בזמן שלא היתה בבית

  .חושבני שהיא סיפרה את כל האמת, תי אזשהתרשמ
  

במכתבי הקודם כתבתי ". תדאג גם לאחרים, שאם אתה דואג לנוחיות לעצמך "–אתה כותב 

אני חושב שאינך . ולי ולמשפחתי נשאר רק חדר אחד, שכאיש מדע אני זקוק לחדר עבודה

 מדע זקוק לחדר כך איש, כורדי ואתה יודע שכמו שהחנווני זקוק לחנות או אתה זקוק למשרד

האם עד כדי כך הגעת ששני חדרים בשבילי זה יותר , ונניח שאני לא זקוק לחדר עבודה. עבודה

 ?וכלום היה זה פשע מצד אבא שהבטיח לי דירה ונתן לי דירה כה נוחה? מדי
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ויש ? האם כתבתי לך שרק לי מגיע וללובה לא מגיעה נוחיות? ובכלל מדוע נתפשת לסילופים

ים וביקש שלא אעזוב -והבטיח לי שלובה תעבור לבת, שאבא לחץ עלי שאגור אתויודע דבר 

ומה שכתבתי היה שאם עכשו ארצה לצאת אצטרך בהון תועפות בשביל להשיג לי . אותו לבדו

! זאת אומרת שבעצם כתבתי לך על יציאה ממונטיפיורי ולא שאני רוצה לגרש את לובה, דירה

בה ובכל זאת אין סקנדלים פומביים הרי זה הודות לי ולא ואם אני גר עם לו? ולמה הסילוף

  . משום שאחים אחרים גרים שם
  

אינני חושב אותך , בנימין".  מדוע לא להיפך–מי קבע שהדירה שייכת לך  "–אתה כותב 

עניין שייכות . אתה מערבב שני דברים. לתמים כל כך אבל אל תחשוב אותי לתמים יותר מדי

אף כי ידוע לי מה היה רצונו של , ולי אין פריטנזיות לרכוש את הבית, תהדירה ובעלות על הבי

ואם , משום שידוע לי שישנם אחים שבעשרם ובתחבולותיהם עולים עלי לאין ערוך, ל"אבא ז

לא אתה ולא מי שהוא , אל תשכח שאני דייר, אבל יש עניין שני. ירצו יוכלו לרכוש אותו לעצמם

אלא על , ת הזה כי קיים חוק שהוצא לא על ידי אחים רחמנייםאחר יקבע את זכותי לגור בבי

ואם אני , אלא בתור דייר, ודירה זו שייכת לי לא בתור בעל בית, ידי המלכות הרשעה האנגלית

. אשמור לי את כל הזכויות של דייר, היה בטוח שלמרות זה שאני כה בטלן, אצא מרצוני הטוב

   .אתה יכול להיוודע אצל בעלי בתים, לק בבית שהם גריםומהן זכויות של דיירים שאין להם כל ח
  

חושבני שהפתרון הישר הוא . אתה שואל אותי מה דעתי על הסידור בעניין הבית בקרית משה

רצוי היה שלובה תקבל דירה של שני חדרים  .ל"גם הצודק וזה לקיים את רצונו של אבא ז

יש גם ברירה . ביל הדירה שלהבמקום אחר ושכולנו נשתתף בדמי המפתח והסידורים בש

, כתחליף לדירה שאני גר בה ואצא, תנו לי את האפשרות לשכור לי דירה במקום אחר, שנייה

אמנם זה לא היה . הבטיחו ללובה לבנות מטבח. אבל הרי אין כל רצון להסדיר דבר מצדכם

למרות האם את זה הוציאו לפועל . אך בכל זאת היה מקל, פותר את השאלה באופן רדיקלי

אאלץ להשיג , אם אחת משתי הברירות לא תסכימו? ציון וברוך חתמו על כך במו ידיהם-שבן

  .ואינני חושב שאז ערך הבית יעלה, לי דירה במקום אחר ואנהג כדרך כל דייר פשוט
  

אני רואה שכוחך גדול לא רק במסחר אלא אתה מראה יכולת גם בהטפת מוסר ומייעץ לי 

, הנני כותב בהתאפקות מסוימת. ויותי ושלא אבקש עזרה או נדבהשאסתגל לחיות לפי אפשר

אני בקשתי והתחננתי ? מתי בקשתי ממך במכתב טובה או נדבה, בכל זאת, אולם בנימין

האם יש לך רשות . אל תיתן ידך לגזול אותי ואת האחרים, שהיות ואתה ברוך השם די אמיד

כתבתי שאם יש משהו ששומר על  ?ולעשות בעיזבון של אבא המנוח כאדם העושה בתוך של

 הרי זה מי שמקיים את רצונו ואת הבטחותיו של אבא ולא אלה המסלפים את –כבוד אבא 

אלא רק אלה , כתבתי שהמחללים את כבוד אבא אינם אלה התובעים למשפט. רצונו

ואחר  ".שעושים מעשי זמרי ומבקשים שכר כפנחס"אלה  .שמביאים את המצב לידי כך

 או לדרוש  אבל אם בדעתך לבקש "אתה כותב פתאום , שהיה גדוש בכבוד אבא, המכתב שלך
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במילים  ".אני אומר לך שאינני מתחייב לקיימו, שיכירו לך מה שהובטח לך על ידי אבינו המנוח

ואל תהיה כל כך ..... ?  לא תקייםאתהמה פרוש , אולם! אחרות אתה מצפצף על כבוד אבא

דעתך הבטחת אבא זה רק חוב מוסרי וכבוד אבא לא מחייב אותך ל. בטוח שלא תקיים את זה

יודעי דת ודין יאמרו לך שזה בכל זאת חוב ובאופן חוקי גובים זאת עוד לפני חלוקת . לזה

אתם מצפצפים על יושר ועל , זה כמובן רק מוכיח שכשעניין כל שהוא נוגע להסכם. הירושה

  .ת על שפתיכםכבוד אבא ועל עוד דברים שהנכם מתיימרים לשא
  

האם נתתם לחיים . אינני מבין מה זאת אומרת". היתה שגיאה שנתנו לחיים"אתה כותב ש

אני רק . אם חיים קבל הרי זאת זכותו. נתתם מכיוון שזה חלקו של אבא שמגיע לו? משלכם

מי מינה אתכם להיות  ?שואל באיזה רשות אתם נותנים לחיים ולמישהו אחר אינכם נותנים

מי הרשה , מי הרשה לכם לתת לאח זה ולא לתת לאח השני, ם על רכושו של אבאאפוטרופסי

וזאת , מחלקו של אבא, נמצא רכוש השייך לכל האחים" חברה"ב ?לכם להפלות בין אחים

אנו רוצים לקבל את החלק , איננו רוצים בנדבות .זכות לכל אחד לקבל ולדרוש את המגיע לו

ה פלילי שנותנים לאלה המרוויחים הון תועפות על הרי זה מעש .המגיע לנו באופן טבעי

ובכלל יהודי ירא שמים , מדוע הוא עוזר לקפח אחר אחרים, ציון-אני מתפלא על בן .חשבוננו

   .לא ירש מאבא את יושרו, שהלך כאילו בדרכי אבא, ציון-כבן
  

 מה פרוש שתיתן, מה זאת צורת הכתיבה הזאת שאתה תיתן פקודה זאת או אחרת, ובכלל

אך לא , אתה יכול ורשאי לתת פקודות רק במה שנוגע לך. פקודה לסגור חברה ולפתוח חברה

, של נתינת עצות, ואינני מבין מה הטון של ההתנשאות הזאת !במה שנוגע לזכותו של אבא

לטובת אלמנה  אני הייתי מבין לו בתור אח עשיר ומסודר היית מוותר על חלקך .של התרברבות

אז יש לך זכות מוסרית  כי ,י שקורה לפעמים במשפחות טובות והגונותכפ, ולטובת יתומה

אבל מדבריך התרשמתי שאינך מוכן לוותר חס ושלום על , לתת עצות ופקודות, להטיף מוסר

 ומאימתי המעוניין בדבר נעשה –זאת אומרת שאתה מופיע בתור צד . ואולי להפך, אף פרוטה

   ?שופט
  

זה התחיל כידוע לך מזה שהפרו החלטה ? ת של כעס ורוגזמה העמדת פנים זא, אינני מבין

האם מותר היה לי לשאול או לדרוש . ההחלטה היתה שלכם. מפורשת בנוגע לשליחת כסף

 אם נתתם –האם מותר לי לשאול , שמעתי שלחיים נתנו כסף? שהם יקיימו את ההחלטה

שתי שיאמרו לי מה חלקי וכשדר? כלום חנה אינה יורשת? לחיים מדוע אינכם נותנים גם לחנה

כי רעיון זה לא עלה על , ואז עוד לא הגשתי תביעה משפטית? כלום זה פשע, בעיזבון אבא

 .וזה נעשה בידיעתו של אח שמאוד אהבתיו וכיבדתיו. דעתי ולא האמנתי כי לכך יגיעו העניינים

 –בונו של אבא ואם פניתי בלית ברירה על ידי עורך דין שיגידו לי מה החשבון של חלקנו בעיז

   ?מדוע מעלימים מאיתנו את האמת? מדוע אינכם מראים את החשבונות לנו? האם זה פשע
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אם אחרי כל מיני סיפורי כזב שספרו לנו ראינו שיש , כיצד אתם דורשים שנטיל בכם אמון

יש  אז מה –חלטנו בלית ברירה לפנות לבית במשפט שיסדיר את עניין העיזבון ה. דברים בגו

נוכחתי שרבקה (לו הייתם מסכימים להצעת רבקה שהציעה לברוך  ?ומי רצה במשפטים? בזה

האם אי אפשר היה להסדיר את עניין הירושה , שהיא מתקבלת על הדעת) היא הישרה מכולם

  ? בחוג המשפחה
  

אינם , הוי ברור שגם חנה וגם רבקה ואלה שלא הצטרפו למשפט מתוך פחד? מה הרעש

כי אז לא , ושבים שאם יש מצפון נקי וכוונה טהורה לא לגזול ולא לקפחאנו ח. מאמינים לכם

הייתם . לא היה צריך להגיע לידי משפטים ואף עד לידי עורך דין. היו משקרים ולא היו דוחים

 .עכשיו איננו מאמינים לכם יותר. צריכים לאמר לנו גלויות מה שיש ולא להפלות בין אחד לשני

, אדרבא, אבל בעד זה לא קונסים, איננו רוצים להאמין לכם יותרמילא אפשר לכעוס עלינו ש

אם רבקה חנה ואני  .סדרו בלי כל דחיות את אשר טעון הסדר, הראו כי אתם ראויים לאמון

ואין , בעד זה אין מציפים אותנו בעלבונות ואיומים, דורשים הסדר הגיוני של עיזבון אבא המנוח

איננו ". הפתעות"תכינו בשבילנו , ים בצורה חוקיתכל מקום לאיום שאם נסדר את העניינ

שכל אחד יקבל את "מה שאנו טוענים הוא בדיוק מה שאתה חושב , מעוניינים בכזבים יותר

  ?ובשביל זה יש מקום לאיומים, כמובן עם סילוק החוב, "חלקו שווה בשווה
  

ם מפני שזלזלו כי בזמן מלחמה נחלו לפעמים תבוסה דווקא אלה שהיו עשירים ופקחי, זכרו

אני אמנם תמים וחסר אמצעים בהשוואה . יותר מדי ביריב ולא התחשבו עם גורם הצדק

לא ארשה בשום פנים שיגזלו . אבל אל תחשוב שהמלאכה נגדי תהיה קלה יותר מדי, לאחרים

אתם צריכים לדעת שישנם דברים שאי אפשר להתנהג . ולא אתן שיגזלו גם את האחרים, אותי

, וביניהם יחסים בין אחים ואחיות, ישנם דברים. מסחריות ישרות או לא ישרותבהם בדרכים 

ולהווי ברור כי , שבזה צריכים להתנהג לכל הפחות כמו בן אדם ישר בלי תחבולות ובלי ערמה

כדי שהעניינים ימצאו פתרון צודק ואנושי ומוטב כי תתייחסו לזה , לא ארתע משום צעד

אף כי , ים כספיים עומדים לרשותכם יותר מאשר לרשותילמרות שאמצע, ברצינות הגמורה

יש לכם . אולם זכרו כי לא תמיד החומס והתקיף מנצח. תנהלו בכספים שלנו משפטים נגדנו

ואם אתה יכול לצוות ולתת פקודות לאלה הנמצאים בתל , והיא ללכת בדרך הישר, ברירה

  . על מקומו יבוא בשלוםמוטב כי תצווה עליהם שיתנהגו בדרך הישרה ואז הכל, אביב
  

אבל חשבתי , תארתי לעצמי פחות או יותר היכן אני עומד, בנוגע לאחים אחרים, בנימין

מה . שפיקחותך ורוחב השקפותיך יאפשרו לך לנקוט עמדה יותר רחבת לב ויותר הגינות

ואשר היה לי אליו אמון , שמכאיב לי ביותר הוא זה שאח אחד שהיה החבר הטוב ביותר שלי

אני מניח כי נהג כך מחולשת אופי ולא .  שחק נגדי משחק לא הוגן–א ונהגתי לפי עצותיו מל

  . מתוך תאוות בצע
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        סיום המשפטסיום המשפטסיום המשפטסיום המשפט

פנינו לערכאות , וכנגד רצוננו, בצר לנו. האחים הסוחרים לא הסכימו להראות לנו את ספרי החשבונות

האחים הגדולים הציעו . האיום נקלט והחלה התמקחות על המחיר. ד גורלי"משפטיות בייצוגו של עו

". חברה"סכום פעוט יחסית לערכו של רכוש ה,  לירות3,000-כבה כל אחד מהתובעים יקבל , פשרה

נותרתי בודד . שכן העדיפו ציפור קטנה ביד מאשר שתיים על העץ, ארבע האחיות ואליהו הסכימו לכך

בעזרתו של עורך הדין הגשתי בקשה לבית המשפט המחוזי . אך לא הרפיתי" החברה"במערכה נגד 

אביה (, לקחנו את רואה החשבון יחיאל אימבר". מ"אשוילי ובניו בעחברת יעקב ישראל"בירושלים לפירוק 

האחים ". חברה"כדי שיבדוק את ערכה האמיתי של ה, שהיה יהודי מאוד ישר וממולח, )של שמירה אימבר

" חברה"כשב. הגישו ספרי הנהלת חשבונות מאוד לא מדויקים וליחיאל היה ברור שישנם ספרים כפולים

עם , בסופו של דבר. הציעו לנו פשרה חדשה,  להם את כל ספרי החשבונותהבינו שהולכים לפתוח

החלטנו , והאינפלציה שהתחילה לדהורבקרית משה הצורך שלנו לעזוב את הדירה , התארכות המשפט

סכום שהיה כמעט כפליים ממה ,  לירות עבור חלקנו העשירי בעיזבון5,500וקיבלנו , מאירה ואני להתפשר

כשאני מצהיר כי , הסרתי את התביעה למשפט, 9.6.1950-אחר ההסכם שנחתם בל. שקיבלו האחרים

  . י" ל3,700נותרו בידיי " החובות"לאחר ניכוי . אני מוותר על כל הזכויות והחובות שלי בעסק

  

אינני חושב שהסיבה היא . עיינתי טוב במכתביך הקודמים ואני תמה באיזה זלזול הם נכתבו

יכולוגים כנראה שיש עוד גורמים אחרים יותר עמוקים ופס, מפני שאני דורש רק את זכויותי

וביותר על היחס של אח אחר אשר ניצל לרעה את , אני מאד מצטער על היחס שלך. ליחס זה

אצטרך להתנחם . אנו תבענו רק את זכויותינו וזכות אחרים, מצפוני שקט .תמימותי ואת אמוני

ורבקה מתייחסת אלי כאח יקר ואנשים זרים בעלי יושר ותרבות , כי לא כולם שונאים אותי

וסוף כל סוף אני איש מקצוע ויתכן שבעבודתי , ומוקירים אותי ואת עבודתי המדעיתמכירים 

ואלו שנהגו כלפי בזלזול ובשנאה ) על ידי פטנטים(המדעית אגיע גם לפרסום ואולי גם לכסף 

, אני תמים דעים כי חלוקת הירושה איננה דורשת לפנות דווקא לבית משפט .יצטערו על כך

אף אחד מאיתנו לא . א באלה שמהם רוצים לגזול את המגיע להםאבל זה תלוי רק בכם ול

כי גם , שתכינו לנו" הפתעות"אולם אל תסמכו יותר מדי על תחבולות ו. מעוניין במשפטים

אלא רק תבחרו בדרך היושר והכנות ואם , איננו רוצים במשפט. לזאת יש עצה ויש תושייה

והיא , הרי רבקה הציעה דרך ביניים, ניםל אינה מאפשרת לך להסדיר את העניי"נוכחותך בחו

מכל מקום על זכותנו לא נוותר ואתם צריכים להשלים . כי אתם בעצמכם הודיתם בכך, צודקת

  שלום, אחיך  .עם זה
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        בריחה באישון יוםבריחה באישון יוםבריחה באישון יוםבריחה באישון יום

ו באות. נולדה מירי בתנו הבכורה, בעיצומה של מערבולת משפחתית ומשפטית, 1949 באוקטובר 9-ב

 כי זה עתה ,דקות ספורות לפני ההרצאה שנתתי הודיע יושב הראש. היום השתתפתי בכנס מדעי שנתי

מיד נשמע פרץ של מחיאות ". ושלום לה ולוולד, אשתו של שלום ילדה בת"ו" בית החולים האנגלי"צלצלו מ

ברכיי ועם הודיתי בהתרגשות לכל מ. כפיים סוערות בקהל הרב שמילא את אולם ההרצאות בטרה סנטה

 .סיום ההרצאה נסעתי לבית החולים
  

  

  1950 ליוני 9, ירושלים

  ת המשפט המחוזי בירושליםבי
 

שלום ישראלאשוילי לפירוק : בענין בקשה

  מ"חברת יעקב ישראלאשוילי ובניו בע
  

אני מבקש בזה להפסיק באופן סופי את 

אין לי . הדיון בבקשה זאת ולסגור את התיק

יותר זכויות שהן בחברה הנדונה מבלי לחייב 

אבקש צו . צד כל שהוא באיזה שהן הוצאות

  שלום ישראלאשוילי. ת הפקדוןלהחזיר לי א
  

  

ל מבלי לדרוש "אני מסכים לנ" חברה"בשם ה

  ברוך ישראלאשוילי. כל הוצאות שהן

 1948 
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, "לשבור את הכלים"מאירה לא ידעה את נפשה וכדי לא . החיים בבית המשיכו להיות בלתי נסבלים

רותים יהש. ובו בנינו מטבח לשימושנו בלבד, מחדר האוכל הגדול קטע הסמוך לחדר המגורים שלנו" גזרנו"

. אולם היה לנו ברור כי עלינו לעזוב את הבית בהקדם, לשו קמעאהחיכוכים אמנם נח. נשארו משותפים

  :את השתלשלות האירועים מאותו השלב מתארת מאירה
 

  

כי איננו יכולים , שלום ביקש שוב ושוב מהאחים המבוססים שיקנו מאיתנו את חלקנו בדירה

רושה נצליח לרכוש דירה ולהשתחרר ממלכודת קיווינו שעם קבלת חלקנו בי. לגור שם יותר

, אך האינפלציה הדוהרת ומחירי הדירות שהאמירו בעשרות אחוזים. המגורים המשותפים

לא הייתי מוכנה . 1950השנה כבר הייתה . העמידו גם את האפשרות הזאת בסימן שאלה

 החלטתי שאם לא נמצא. שמירי תגדל באטמוספרה משפחתית כמו זאת שנוצרה בבית

אנחנו מוותרים על , פתרון דיור לפני שמירי מתחילה ללכת ומתערבת בשאר דרי הבית

האחים , עם הצרות שהיו בבית. המגורים בקרית משה ועוברים בלית ברירה להוריי במקור ברוך

למען האמת הם היו קרובים להשיג את . חשבו בוודאי שיוכלו לקבל את חלקנו בדירה בחינם

כי מצבו היה , ודי שהסכים לקנות את חלקנו בדירה ולהיכנס אליהאלמלא אותו יה, מטרתם

  . לאין ערוך גרוע משלנו

 
 

 

1949 1950 
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 - מחד: הכפולה" בגידתנו"אחריו החלה חרושת גינוי על חילול כבוד המשפחה ואך הצליח " המבצע", ואכן

 הכנסת - ומאידך, שקיבלו אחיותיישהייתה כפולה מזו , הליכה למשפט והפשרה שהשגנו על הירושה

זה היה דבר מביש מבחינת ". סוס טרויאני"אכן הכנסנו לבית . גורם זר לבית המשפחה בקרית משה

עליזה עזבה . לא חזרתי עוד לבקר באותו הבית. אך לא השאירו בידיי כל ברירה, המשפחה וגם מבחינתי

לובה נשארה לגור בבית עד שנישאה לבחור . וכמוה גם אליה, כעבור תקופה קצרה ועברה לגור בתל אביב

לאט לאט קנה בנימין את חלקם של כל האחים והאחיות ואת חלקו של . מטבריה ועברה לגור עמו שם

שני . הרס את בית ילדותנו והקים תחתיו בניין דירות למכירה, משנשלמה הרכישה, בשנות השבעים. באנר

 עיזבונם של הסבא והסבתא משני – "אוהל משה" ו"מזכרת משה" –הנכסים האחרים של המשפחה 

  .עברו לטיפולו של ברוך, הצדדים

  

" מחנה יהודה"באנר גר בשכונת . ברהיה מכר של יחיאל אימ, אותו יהודי מסכן בשם באנר

הם שמעו מיחיאל על הדירה שלנו . בדירת חדר עם אשתו ושני ילדיהם בתנאים בלתי נסבלים

אמרנו שהיחסים , סיפרנו לו את כל האמת. והיו מוכנים לקנות את חלקנו בבית ולעבור לגור בו

". מחנה יהודה" מהוא רק רצה לצאת, אבל לא היה לו אכפת, גרועים והשירותים משותפים

בכסף שקיבלנו על הפשרה ועל עשירית הבית בקרית . גם בשבילנו, בשבילו זו הייתה הצלה

יכולנו לקנות את הדירה ברחוב , ובעזרת סכום הלוואה שלקחנו מהאוניברסיטה, משה

.  והתחילה אינפלציה מטורפת1951זה כבר היה בשנת . ממש ברגע האחרון, 11ארלוזרוב 

-ואנחנו אחרי חודשיים,  לירות4,000שילמה , שגרה תחתינו,  לדוגמה,משפחת אלקלעי

 10,000דירה בבניין יכלה לעלות כבר , חודשיים אחרי שקנינו. י" ל7,000שלושה כבר שילמנו 

  .יכולנו לקנות חצי ארמון, אם היו נותנים לנו את הכסף המגיע לנו בזמן, כלומר. י"ל
 

ביום . את דבר המכירה שמרנו בסוד. ע צבאיהמעבר לדירה החדשה אורגן כמעט כמבצ

אני ומירי נסענו למקור ברוך ואמא .  לפנות בוקר5-המעבר הזמנו משאית גדולה שהגיעה ב

אפשר לומר . בד בבד הופיעו הדיירים החדשים ונכנסו לדירה במקומנו. באה לעזור בהעברה

הייתה . אד עם כל הענייןאני יודעת ששלום הרגיש רע מ. זה היה מאוד לא נעים. שברחנו משם

בתנאים פיזיים , בסך הכול גרנו בבית המשפחה שלוש שנים וחצי. לו תחושת אי נוחות חריפה

  . ובעיקר מנטאליים קשים ביותר
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  1955,  במאי6, ירושלים

  מר ברוך ישראלאשוילי' לכב

  תל אביב',  א242דיזנגוף ' רח
 

  ברוך היקר

אודה לך מאוד אם , ירושליםים בשכונת מזכרת משה ביהיות והנך שותף כמוני בנכסים המצו

ל "תוכל לספק לי האינפורמציה שיש בידך בנוגע להכנסות וההוצאות שהיו מהנכסים הנ

ין בהשתוממות ובדאגה כי מזה יל עלי לצ"כאחד מבעלי הנכסים הנ. במשך השנים האחרונות

ח כספי או אינפורמציה כל שהיא על מצב הענינים "למעלה משבע שנים לא קבלתי כל דו

מבין כי המצב כמות שהוא עכשיו אין לסבול , כן אתה, כמוני. ר לטובת ההנאה מהנכסיםבקש

ל ומקווה "הייתי מאוד מעריך את תשובתך המיידית והחיובית לבקשתי הנ. ויש להסדירו

 שלום, שלך. לקואופרציה שלמה מצדך באינטרסים שבנכסים האלה

 1951,שרה ומוטל אימבר, רותיאני ומאירה עם מירי ועם
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בפעם . לא היה לנו קשר עם המשפחה, 1954ועד שחזרנו מארצות הברית בשנת , בשנים הראשונות

ן שכ, רק בן ציון היה חסר. אמצע שנות החמישיםב, הראשונה שפגשנו את כולם היה בחתונתה של עליזה

הקשרים המשפחתיים נשמרו באופן חלקי . בעת שהותנו בארצות הברית, 1953הלך לעולמו בשנת 

כמה שנים אחריה  ו1966רבקה נפטרה בשנת . בני מצוות והלוויות, בריתות, ונסובו בעיקר סביב חתונות

שלושת . את בנימין וחיים פגשתי בביקוריהם בארץ וגם עם ברוך נפגשתי לעיתים. הלכה לובה לעולמה

אליהו נפטר . 1999-וחיים ב, 1996ברוך בשנת , 1992- בנימין ב–אחיי הגדולים נפטרו בשנות התשעים 

  .64 בגיל 1989בשנת 

    

        

        

        

    

    

    

    

    

    

    

    

    

        

        

    

 ,אביה של בת שבע אשת יצחק, יצחק, מרי, עליזה, ה לוב:מימין, עומדים

  1960, דני והדודה אנט, רבקה, מירי, מימי: יושבים. שולמית וחנה, ברוך

שנות השבעיםבבביקוריהם בארץמשמאלועם בנימין אחי בתמונהמימיןעם חיים אחי בתמונה
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        אליהו אליהו אליהו אליהו אחי אחי אחי אחי 

היה בחור , הצעיר ממני בשבע שנים, אליהו. אם יש דבר עליו אני בוש ונכלם הרי זה הטיפול באחי אליהו

אליהו החל להסתגר ולנתק .  והייתה זו מכה אנושה עבורו16נפטרה הוא היה בן כשאמא . רגיש ומופנם

בשנה הראשונה למותה של אמא הייתי במעצר במזרע ורק ביקשתי שידאגו לו שלא . עצמו מהסביבה

ולא , איתה בכל אופן, מאירה זוכרת שהוא נמנע מלדבר. מותו של אבא החריף את מצבו. ידרדר בלימודים

עד כמה שזכור ". מוזר"לא ידענו אז דבר על פסיכולוגים ופסיכיאטרים ופשוט ראינו בו . אישהישיר מבטו ל

גור הוא עבר ל". האחים גנבו אותי ":לי הוא סרב לקבל פרוטה מהסכם הפשרה ובמשך שנים היה זועק

ך לקחת מדי פעם היה מגיע לברו. גרהיכן ואינני יודע אפילו " חברה"כשליח במשרדי השם עבד , תל אביבב

אפילו על מותו לא ידעתי אלא . אליהו לא הקים משפחה ונשאר ערירי. את המשכורת הזעומה שקיבל

ברור לי כי הוא סבל מבעיות נפשיות ולא , בדיעבד, היום. הוא נקבר בהר הזיתים ליד קבר ההורים. באיחור

  .עוד בחייו, אט-לבושתי אליהו נשכח מתודעתי אט. הייתי שם בשבילו

    

 

חנה ולובה,אבי עם אחי אליהו ואחיותיי עליזהבהר הזיתיםשל אליהוהמצבה על קברו
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        הכנות לפוסט דוקטורט בארצות הבריתהכנות לפוסט דוקטורט בארצות הבריתהכנות לפוסט דוקטורט בארצות הבריתהכנות לפוסט דוקטורט בארצות הברית

שש שנות מחקר עמדו  מאחורי .נשוי ואב לילדה בת שנתיים וחצי, דוקטורבעל תואר הייתי  33בגיל 

 מאמרים מקוריים 22- ו–) 1947" (אפיונן וזיהוין של תרכובות אורגניות "–עצמאי שהניבו ספר אחד 

תוכניותיי להשתלמות פוסט דוקטורט . ורגניתשהתפרסו על פני שלושה שטחי מחקר נפרדים בכימיה הא

.  הגיע גם זמנן1952ובשנת , בארצות הברית התעכבו בעקבות מלחמת השחרור והמלחמות מבית

. שלחתי כמה פניות לפרופסורים בעלי שם באוניברסיטאות ידועות בארצות הברית בליווי המלצות חמות

בעקבות . באותם ימים אומי של הכימיה האורגניתהבינל" האדמור"ארד היה עבורי ווודוורד מהרו' פרופ

שאת חלקו אצטרך לממן , אבל במענק מופחת, פנייתי אליו הוא השיב כי הוא מזמין אותי לעבוד בקבוצתו

אולם באותה השעה לא , לס השיב בחיוב'ין מאוניברסיטת קליפורניה בלוס אנגיוינסט' גם פרופ. בעצמי

, מלווין ניומן מאוניברסיטת אוהיו' במקביל פניתי גם לפרופ. אקבליכול היה להתחייב על גובה המלגה ש

 ובניגוד לאחרים השיב לי ניומן בחיוב  מסרטנים פוטנציאליתשהתפרסם בעבודותיו המבריקות על חומרים

עם הבטחה להארכת ,  דולר לשנה4,000במענק של " עמית מחקר" הבטיח לי מינוי להוא. יתידיומ

אם כי בפועל היה ברור כי אזדקק לשנתיים , סיעה הייתה מיועדת לשנה בלבדבאופן רשמי הנ. התקופה

  .ה בהכנות לנסיעפתחנו מאירה ואניוהחלטתי להיענות להצעתו של ניומן . לפחות
  

הייתה כרוכה באותם הימים באין ספור אישורי יציאה ,  בפרטלארצות הבריתו, בכללנסיעה לחוץ לארץ 

מהאוניברסיטה וממשרד , מהצבא, )תעודת יושר(מהמשטרה , ים משירותי הביטחון הכללי:מהארץ

את קופת המדינה ממטבע זר " לרוקן"כדי שלא מדינת ישראל הצעירה עשתה כל שביכולתה . האוצר

 35-מנימוקים שונים קיבלנו אישור ל!  דולר לשלושתנו15דהיינו ,  חמישה דולרים בלבד לכל נפשההקציבו

מחוסר ברירה . שאותם יכולתי לקבל רק בניו יורק,  דולרים נוספים500 האוניברסיטה הקציבה לי. דולר

תימסר שסוכם כי היא , משכורתי הראשונה" על חשבון" דולר 100ביקשתי מפרופסור ניומן מקדמה של 

  . נאלצנו גם להשכיר את דירתנו החדשה, בנוסף. לי בשגרירות ישראל בלונדון

        

        """"שראלשראלשראלשראל""""לללל    מישראלאשוילימישראלאשוילימישראלאשוילימישראלאשוילי

 לעברת את שמות המשפחה הלועזיים של נציגי , דוד בן גוריון,ראש הממשלה תבע עם הקמת המדינה

כמו רבים אחרים גם בנו גמלה . ופנה גם לאזרחי המדינה לעשות כן, הממשלה היוצאים לחוץ לארץ

 –התלבטנו בבחירת השם . הנפקת הדרכונים הייתה הזדמנות נאותה. ההחלטה להחליף את שמנו

בסיפור מאבקו של יעקב עם . ניתי למקורות כדי לברר את מקור השם ישראלפ. ישראל-ישראל או בן
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והים ועם אנשים אלית עם שר כי –לא יעקב יקרא שמך כי אם ישראל : "נאמר, המלאך בספר בראשית

 הופיע רישום השם 1952ברשומות בשנת . והפור נפל. אל-ובקיצור שר, שרית עם אל: הווי אומר, "ותוכל

  .)עד כמה שידוע לי היינו הראשונים בשם זה (ל שרא–החדש שלנו 

  

        שבועיים בדרך למחוז חפצנו בארצות הבריתשבועיים בדרך למחוז חפצנו בארצות הבריתשבועיים בדרך למחוז חפצנו בארצות הבריתשבועיים בדרך למחוז חפצנו בארצות הברית

. שבמערב התיכון של ארצות הברית, מדינת אוהיו של עיר הבירה –יעד נסיעתנו היה העיר קולומבוס 

ממנה נסיעה של , מסלול הנסיעה כלל הפלגה של ארבעה ימים מחיפה לעיר הנמל הצרפתית מרסיי

לניו יורק  שעות 18ממנה טיסה של , משם שמונה שעות ברכבת ללונדון,  שעות ברכבת לפריזמספר

החלטנו לנצל את עצירות הביניים באירופה ובניו יורק . ברכבתנסיעה  שעות 8ומשם לאוהיו מהלך של 

על , נפעמנו מיופייה של פריז. המפגש עם בירות אירופה היה עוצר נשימה. לטובת ביקורים במקום

 –וזיאון ובשדרות העיר  בכל שעות ביקורינו במ–במשך יום שלם . ארמונותיה ומוזיאון הלובר, כיכרותיה

  . בלונדון ניכרו עדיין סימני ההרס של מלחמת העולם השנייה. יינשאתי את מירי על כתפ
 

  

שהיה באותן , ידידו הטוב של מוטל, בונן-בשדה התעופה בניו יורק קיבל את פנינו בחום מרדכי בוכבינדר

ו למלון במנהטן חזינו מקרוב בעת שהסיענ. כללית בארצות הבריתהכוחה של קופת החולים -שנים בא

כעבור . הכה אותנו בהלם, שהכול לעומתן התגמד" מפלצות אורבניות"המפגש עם . בגורדי השחקים

ובבוקר שלמחרת הגענו לתחנת , יומיים יצאנו ברכבת לכוון מערב

גברת ניומן אספה אותנו במכוניתה . אוהיו, הרכבת של קולומבוס

מירי ואנוכי , מאירה.  היוקרתיהמרווחת אל ביתם בפרבר ארלינגטון

 ואצלם נחשפנו ,התארחנו באחד מחדריהם הרבים למשך שבוע

בעיקר , לראשונה למכמני הצרכנות הקפיטליסטית שטרם חווינו כמותה

הכול בשפע והכול יפה , הכול גדול. נוכח תקופת הצנע ששררה בארץ

 של בו העצומות וכלה בריכוזי ענק-לוהחל מרשתות הכ, למראה עיניים

עליסה "הרגשנו כאילו הולכים אנו בעקבות . מכוניות חדשות ויפהפיות

  . והעיניים לא ידעו שובע" בארץ הפלאות

        

        

        

         OSUOSUOSUOSU        ----Ohio State University Ohio State University Ohio State University Ohio State Universityקמפוס האוניברסיטהקמפוס האוניברסיטהקמפוס האוניברסיטהקמפוס האוניברסיטה

המחלקה "כדי לשבצני בסגל האקדמי של " קרנות המחקר"מיד למחרת הגעתנו לקח אותי ניומן למינהל 

דבר שלא היה לי מעולם ,  חדר ובו פינה משרדית מרווחת ומעבדה מצוידת היטבהוקצה לי". לכימיה

בנו של מפקד חיל האוויר (האחד מאנגליה , דוקטורנטים-יחד איתי הגיעו שלושה פוסט. בירושלים

כולנו שוכנו . והשלישי מיפן) לימים מגדולי הכימיה באנגליה(השני מסקוטלנד , )המלכותי של בריטניה

פורטסתמונת פ
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התערינו . כמנהג המקום הוצגנו בפני כל אנשי המחלקה. ם והיווינו מעין קבוצה בינלאומיתבחדרים שכני

הקשרים בין חברי המחלקה התהדקו . רחוקות מאוהיוהשברובם הגיעו ממדינות , בהצלחה באמריקאים

" חברות"די מהר למדתי כיצד לקנות . הודות למפגשים חברתיים שארגנו הפרופסורים בבתיהם הפרטיים

תבל -דוקטורנטים שהגיעו לקולומבוס מכל קצווי-לא החמצתי הכרויות עם דוקטורנטים ופוסט. מריקהבא

, ועודני חבר, שבה הייתי, כן השתדלתי להשתתף בכנסים של החברה האמריקאית לכימיה וכמו

 . שהתקיימו בערים רחוקות בארצות הברית
 

OSU    ובכללן , כשמחלקות מסוימות בתוכה, ת אוניברסיטאות העילית של ארצות הברי20-השתייכה ל

 למדו באוניברסיטה זו 1952בשנת . הן הארצית והן הבינלאומית, בלטו ברמתן האקדמית, מדעי הטבע

-ציבור הסטודנטים באוניברסיטה העברית מנה אז כ, ולשם השוואה,  סטודנטים28,000-למעלה מ

. והיו היו חופשיים מתשלום שכר לימוד אילידי, האוניברסיטה הייתה פתוחה לכל.  איש ואישה1,000

אם כי רובם , סטודנטים אמריקאים אחרים חויבו בשכר לימוד מופחת ורק הזרים היו חייבים בתשלום מלא

אתם נאבקתי בכתב מעל , בעיקר פלסטינים, בין הזרים בלטו ערבים מהמזרח התיכון. היו בעלי מלגות

  .וישראלים בודדים ממש,  יפנים,פרסים, הודים –היו גם סטודנטים מאסיה . שבועון הסטודנטים
  

הקמפוס האוניברסיטאי השתרע על פני שטח עצום והכיל עשרות מבני אבן שביניהם מדשאות רחבות 

במרכז הקמפוס הזדקר מבנה מרשים בגובהו של הספרייה . ידיים ועצי שלכת גבוהים כבני מאה שנה

לעיין בספרים , אהבתי לבלות בה בכל זמן פנוי. ומותאשר הכילה מיליוני ספרים על פני שש ק, המרכזית

1953, ניומן יושב לידי' פרופ, ניומן עומדת ליד מאירה' גב: באחד מהפיקניקים המחלקתיים  
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המרכז  "–לתלמידים היה מתחם גדול שבלט למרחוק . שעניינם אמריקה על היבטיה הרבים והמגוונים

שלא , פוליטית וחברתית מעוררת קנאה, כלכלית, תרבותית,  בו התנהלה פעילות ארגונית–" לסטודנט

ארוחות . שכן בבניין אחר ובו חדרי קריאה וספורט וחדר אוכל מרווח" מועדון הסגל. "ידעתי כמוה בירושלים

סביב שולחן . הצהריים שימשו למפגשים חברתיים בין עמיתים ובין האורחים הרבים שפקדו את המקום

בשל תקציבי הזעום לא נהגתי להשתתף . תחומיות-האוכל נרקמו לעיתים תכניות המחקר הבין

  .  לארוחת הצהרים נהגתי לסור הביתה.אלא כאורח מוזמן, במפגשים אלה

    

        כמה אנקדוטותכמה אנקדוטותכמה אנקדוטותכמה אנקדוטות

שהיה במרחק הליכה , Chittendenניומן דאגה למצוא לנו דירת שני חדרים להשכרה ברחוב ' גב

בנייניו בנויים עץ ורובם , בע צנוע יחסית שעטף את הקמפוסאותו רחוב היה חלק מרֹו. מהקמפוס

אבל בור , היה גוי זקן ונחמד, אדון מוריס,  הבית שלנובעל.  לעשרות אלפי המורים והתלמידיםמושכרים

מבוגרת אף , שכנתנו ממול. אירלנד ושאל אותנו אם היא ליד, על מדינת ישראל לא שמע. בהוויות העולם

" ארץ הקודש"לשאלתנו האם שמעה אולי על !" איני מכירה ארץ בשם כזה: "גם כן טענה, היא

)Holyland( , נכון , על יד סעודיה! אהה, הולילנד, ובןכמ"היא הגיבה בהתרגשות? ..."  
  

עניתי כי אני . פעם אחת שאל על מעשיי באוניברסיטה. אדון מוריס נטה מדי פעם לקשור איתי שיחה

הוא " ?ובשביל מה זה טוב לחקור". "מלמד וחוקר"השבתי , שאל, "?ומה עושה פרופסור! "פרופסור

 how much do you"עד שחתם את השיחה בשאלה , תיאך מכאן ואילך הוא לא ירד לסוף דע, הקשה

make? ")אם משלמים לך כל כך מעט סימן : "כששמע את הסכום הוא הפליט). ?כמה כסף אתה מרוויח

השכר שימש קריטריון יחידי , כמו מרבית האמריקאים, עבור מר מוריס". שעבודתך לא כל כך שווה

אך בזמנו , גישה זו תופסת היום גם אצלנו, לצערי. דםשבעזרתו ניתן להעריך ערכו של א, ואולטימטיבי

  . ונדהמתי מתפיסת עולם ז
  

פעם אחת . אלא תלוי בשכרו של המטופל, הופתענו לגלות שהתשלום לרופאים פרטיים לא היה אחיד

מה : "הקדים אותי הרופא בשאלה, כאשר ביקשתי לשלם, ובתום הביקור הלכתי לקליניקה פרטית

 היה זה סכום זעום בהשוואה .!"חמישה דולרים: " בתגובה לתשובתי היא ענה מיד".?הכנסתך החודשית

, אני זוכר שסיפרו על אחת מנשות החברה הגבוהה בקולומבוס. לתעריף ששילמו בעלי ההכנסה הגבוהה

כמו כל אחת ", להבנתה, היא נדרשה לשלם סכום פעוט יחסית, שבתום ביקורה אצל רופא נשים בעל שם

הרי  ,ואם דרשו ממנה מעט, כי רגילה הייתה לשלם לפי יכולתה, ה נעלבה עמוקותהאיש". אחרת

 .שהפחיתו מערכה וממעמדה

 

        הקהילה האקדמית והיהודיתהקהילה האקדמית והיהודיתהקהילה האקדמית והיהודיתהקהילה האקדמית והיהודית

החלו להזמין אותנו בימי ראשון ובימי חג , שגרו בדרך כלל בפרברים הרחוקים, מורים מהסגל האקדמי

והתחבורה הציבורית הייתה מוגבלת לתחום ) נהיגהוגם לא רישיון (מאחר ולא הייתה לנו מכונית . ומועד
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המארחים פתחו את ביתם . ואותה סיפקו בנפש חפצה ובנדיבות, היינו זקוקים להסעה ממארחינו, המרכז

לאירוח היה סגנון . כדי שנתוודע לאורח החיים האמריקאי ונתרשם מערכיו המקודשים, ואת לבם לפנינו

מפריחים אמרות שפר ומחמאות , שופעים רעות ורצון טוב,  ושמחים פני כולם צוהלים–אמריקאי אופייני 

, ככל יכולתם ונעדרים גינונים פורמליסטים שביטוייהם המובהקים הם פנייתו של איש לרעהו בכינויי חיבה

מל במקום מלווין וכך , ןסו במקום סוז,  בוב במקום רוברט–אדון או גברת , ר או פרופסור"ללא תואר ד

מאחר , זכינו להתעניינות רבה. רבת מנות ושתייה כיד המלך, יום הראשון הייתה עשירהארוחת . הלאה

וכבשה לה מקום על מפת , והיינו אורחים מארץ לא נודעת שבאורח פלא יצאה זה עתה בניצחון ממלחמה

 חג"בביקורינו אלה למדנו להכיר מהו . האמריקאים מעריצים גבורה ואנו זכינו בתהילת גיבורים. העולם

מלך העולם על שעשני ' ברוך אתה ה"ותמציתו היא , שחל ביום החמישי האחרון בחודש נובמבר" ההודיה

שרוי כולו , שהיה חסר סממנים דתיים והפך בעיקרו לחג משפחתי, ומהו חג המולד הנוצרי, "אמריקאי

 כחג מאד סימפטי חווינו אותו. וכמובן מלווה בהענקת מתנות למכביר, אישיים-בהבעות חיבה ואיחולים בין

  . אם כי מאוד ממוסחר, וצבעוני
  

  

, הרי שחברי הקהילה היהודית, שהייתה לנו משפחה חמה ותומכת, להבדיל מהקהילה האקדמית

מאחר ובכל זאת חיפשתי מגע עם . המעיטו לעשות כן ולא התפתחה בינינו כימיה, שהייתה קטנה יחסית

. עליו שמעתי לראשונה מסטודנטים יהודים במחלקה, "ת הללבי"ביקרתי במועדון הרפורמי , יהודים ויהדות

ועסק בהקניית השכלה יהודית לתלמידים יהודים באוניברסיטאות , שכן באחד מבנייני הקמפוס" בית הלל"

בראשה עמד . ונוהל בפיקוחה ובאחריותה" בני ברית"הארגון נוסד על ידי הסתדרות . השונות באמריקה

בארץ לא . מי ציוני שהעניק סעד רוחני וערך תפילות ציבוריות בשבתות ובחגיםרב רפור, הרביי הארי קפלן

1953,עם מירי בקולומבוס
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. "קבלת שבת"נכחתי בלילות שישי בטקס " בית הלל"אולם בהשפעת , נהגתי ללכת לבית הכנסת

, ומה שמשך אותי יותר מכל היו קטעי החזנות, שאותו לא הכרתי לפני כן, התפילות היו בנוסח הרפורמי

סביב " עונג שבת"לאחר הטקס התקיימו הרצאות . כולל הפסנתר, נגינה בכלים שוניםהשירה בציבור וה

על בפני הקהל הוזמנתי להרצות אני באחת הפעמים אף ". יום השבת במסורת ובחיים היהודים": הנושא

 ". השבת בישראל כיום"

        

        בניו יורקבניו יורקבניו יורקבניו יורק    ביקור המשפחהביקור המשפחהביקור המשפחהביקור המשפחה

נענינו בשמחה . גוג בחוג המשפחהקיווינו לח, שחל בחופשת חג הפסחא הנוצרי, את חג הפסח

אתל הייתה דודתה של שרה . להזמנתה של הדודה אתל ובעלה היימן וייסקוט שחיו ברובע קווינס בניו יורק

שביקש ,  על לוח המודעות בקמפוס הופיעה מודעה של דוקטורנט לכימיה.אמה של מאירה, אימבר

 12לאחר . היה זה פתרון נוח לכולם. יעהשותפים לנסיעה לניו יורק בתמורה להשתתפות בהוצאות הנס

שלה עם משפחת הקשר . זכינו לאירוח משפחתי חם ונדיב מצד הדודה. שעות נסיעת לילה הגענו ליעדנו

שכנה מעל של אתל דירתה . ובהתכתבות בלבד, רק לאחר מלחמת העולם השנייהלמעשה חודש אימבר 

כך חווינו , עבדות מודרנית.  ימים בשבוע7, מה שעות בימ16-שהייתה פתוחה כ, "לדברי מתיקה"לחנותם 

אפילו את ליל הסדר העבירו לסירוגין בין . שלא הותירה להם אף יום חופשה אחד בשנה, את פרנסתם

שבוע הביקור בניו יורק הקנה לנו שיעור רב ערך . העבודה בחנות לשולחן הסדר עד לשעה עשר בערב

 קשרי המשפחה החדשים התקיימו עשרות שנים .בהכרתה של אמריקה ובהרחבת האופק המשפחתי

  . לאחר מכן

          

        פגישה שהפכה לידידות ארוכת שניםפגישה שהפכה לידידות ארוכת שניםפגישה שהפכה לידידות ארוכת שניםפגישה שהפכה לידידות ארוכת שנים, , , , בראוןבראוןבראוןבראון. . . . הרברט סיהרברט סיהרברט סיהרברט סי

 מונה כפרופסור 38שכבר בגיל , בראון) חיים(הרברט ' אחד המרצים האורחים במחלקתנו היה פרופ

, ל מחקריו האחרוניםציפיתי להרצאתו ע. אינדיאנה, במחלקה לכימיה של אוניברסיטת פורדו בלאפאייט

וראיתי כיצד אורו עיניו למשמע , הציג אותי לפניו, מארחו, ניומן' פרופ. שזכו לתהודה רבה בעולם המדעי

קש לראותני ימיד הוא פתח בזרם שאלות על המצב בארץ ועל האוניברסיטה העברית וב". ישראל"המלה 

עם סיומה של ארוחת הצהרים . לאחר הרצאתו

אף .  שריגשה אותי מאודפרשנו שנינו לשיחה

אחד לפניו לא הביע פתיחות ואיכפתיות כה 

הוא סיפר לי . נוגעת ללב כפי שפגשתי אצלו

רלס ברווארניק ופרל גורינשטיין נולדו 'צ, שהוריו

,  ללונדון1908-גרו ביהם ה, אוקראינה, יטומיר'בז

, 1912-הוא עצמו נולד בלונדון ב. ושם נישאו

נשארו תקועים , ב"והוריו ששאפו להגיע לארה

. כי לא היה להם הכסף הדרוש להפלגה, באנגליה

דני וענת בביתנו בשנות השמונים, בראון . ס.ה  
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- וכך ב,הזמין אותם אליו, אשר הספיק להגיע לשיקגו ולאנגלז את שם משפחתו לבראון, סבו מצד אביו

אביו של הרברט . כשהם נושאים את שמם החדש בראון,  הגיע הרברט עם הוריו לארצות הברית1914

בעוד שהרברט התחבט האם לפנות ללימודים בבית , נות לחומרי בנייןבראון היה נגר והפך לבעל ח

מדעי כדי להמשיך לעולם -או ללמוד במסלול עיוני, המדרש לרבנים כדי להכשיר עצמו כרב בישראל

שנים לאחר חזרתנו ארצה הגיעו אלינו בראון ואשתו שרה .  בחר בקריירה האקדמיתהרברט. האקדמי

הן בארץ , והתעצם עם השנים והפך לפגישות ידידותיות בחיק המשפחותשהלך , וחידשו עמנו את הקשר

  .1979לשנת " פרס נובל לכימיה" חתן –לימים הגיע בראון לפסגת הפסגות במדע . ב"והן בארה

  

        שנה שנייה באוהיושנה שנייה באוהיושנה שנייה באוהיושנה שנייה באוהיו

מבחינה אישית . מקצועיוהברובד האישי , תרומתה של ההשתלמות בארצות הברית הייתה עצומה

שליטה בשפה האנגלית והעלאת , אורחות חיים הזרים לנו, וויתי תרבות חדשה ועשירהח, נפתחתי לעולם

ין שיעור. דימויי העצמי נחשפתי לעולם מדעי חובק עולם : מבחינה מקצועית התרומה הייתה רבה ל

; שמרכזה נדד מאירופה לארצות הברית עקב מלחמת העולם השנייה, ולחזית המחקר של אותם ימים

ויצרתי קשרים אישיים , של התקופה" מכוהני המדע"המדעית ולהשראה מבורכת חברתי לקהילה 

נחשפתי לטכניקות מתקדמות ולמיומנויות מחקר חדישות שהצעידו אותי ; ומדעיים שאין ערוך לחשיבותם

בעבודה למען החברה ולמען , באקדמיהו כל אלה ועוד עיצבו את המשך דרכי במדע .כמה שנים קדימה

  .ידים בין לאומיים שונים ומגוונים שנטלתי על עצמיובתפק, התעשייה
 

עברו כמה חודשים מאז הגעתי למחלקה ואת רוב זמני הקדשתי לישיבה אינטנסיבית . אך אליה וקוץ בה

אפקטים סטריים בהידרוליזה של אסטרים של חומצות : "את עבודת המחקר המעשית בנושא. בספרייה

אך , ה מובן מאליו שפוסט דוקטורט נמשך לפחות שנתייםהיום ז. טרם התחלתי" שומניות מסועפות

 .וכי המדענים הצעירים יעדיפו שלא לחזור בתום שנתיים, "בריחת מוחות"בימים ההם חששו בארץ מפני 

לא היה בכך די כדי . שנה אחת בלבדל "חופשה ללא תשלום" האוניברסיטה העברית מסיבה זו אישרה לי

כי הוא מצפה , ר ניומן לאוניברסיטה העברית"כתב דשנה הראשונה בסוף ה. שאסיים את עבודת המחקר

גם אני שלחתי בקשה . 1954האמורה להסתיים באמצע אוגוסט , שאשלים תקופת עבודה של שנתיים

 להופיע לשנת הלימודים כמו כן נדרשתי .דומה בצירוף נימוקים ענייניים כבדי משקל אך נעניתי בסירוב

שלחתי . 1954הריון והלידה אמורה לחול במרס בנתיים התחוור לנו שמאירה בי. 1953המתחילה בנובמבר 

בקשתי גררה אחריה חליפת מכתבים . נוסף על נימוקיי הקודמים, בקשה חוזרת לדחייה והעליתי נימוק זה

המזכיר האקדמי והמזכיר הכללי , האדמיניסטרטור: ערה עם כל נושאי המשרות הרמות באוניברסיטה

 לגלות משמעת ולחזור לשנת הלימודים הקרובה מחמת מצוקה ךעלי" – היה זהה ובפי כולם המסר

  ".מפוטרכ חוזר אתה יכול לראות עצמך אינךאם ב. בכוחות הוראה מתאימים
  

עלייתי בדרגה השעיית להסתכן באיבוד משרתי וב ו1954בחרתי להמשיך בפרויקט המחקר עד ליולי 

כשהתברר לשלטונות . ת התעוזה והחוצפה להחלטה שקיבלתיאינני יודע מהיכן שאבתי א". מרצה בכיר"ל

שיגר אלי המזכיר הכללי מכתב המאשר את הארכת חופשתי בחצי , מועדהאוניברסיטה שאינני חוזר ב

א
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, לבסוף. אוגוסט- ואוכל לחזור ארצה רק ביוליילדעניתי שעומד להיוולד לי .  ועד לחודש פברוארשנה נוספת

כי הוא , התמנה זה מכבר כפרופסור לכימיה אורגנית באוניברסיטה העבריתש, כתב לי ארנסט דוד ברגמן

בדיעבד . הסכמתי לתנאים. יקבל אותי למחלקתו רק אחרי שאעמוד לבירור משמעתי בפני נשיא המוסד

. ועל כן הקשיחה האוניברסיטה את עמדתה כלפיי" שראל לא מתכוון לחזור"התברר לי שהילכו שמועות ש

 .ה האפשרות להישאר בנכרבדעתי כלל לא עלת
 

. כדי שיאריכו את שהותי בארצות הברית, ניומן כתב המלצה בלתי רגילה למשרד הפנים בקולומבוס' פרופ

מדוע שלא תבקש מעמד של תושב ? למה לך להאריך את הויזה: "כשבאתי לפקיד הוא פנה אליי בשאלה

ואני אף אסייע לך ,  הסיכויים לקבלויש לך כל? וכך תסלול לעצמך את הדרך להשגת אזרחות אמריקאית

ולא אוכל להפר את , וציינתי שמחויב אני בראש ובראשונה למוסדי, הודיתי לו על נדיבותו!" בתהליך מקוצר

   ...שמישהו מסרב להזמנה כה נחשקת, הוא לא האמין למשמע אוזניו. אמונו

 

        משפחתנומשפחתנומשפחתנומשפחתנו

כעבור כמה שבועות . סיות בקרבת ביתנומירי הייתה מבקרת בגן ילדים מקומי ששכן באחת הכנ, בתנו

את העברית כמעט ושכחה ואת הכינויים אמא . תיכוני מובהק-כבר דיברה אנגלית שוטפת במבטא מערב

הציעו לנו להתגורר . נכדינו ונינינו, ומאז הם שגורים בפי שלושת ילדינו, "דדי" ו"ממי"ואבא זנחה לטובת 

צמוד קרקע בן שלושה חדרי שינה וריהוט   בית–תון בביתו של פרופסור לצרפתית שעמד לצאת לשב

. כיסוח דשא וקטיף עץ הדובדבנים, השקייה: שכר הדירה היה נמוך ובתמורה היה עלינו לטפל בגינתו. מלא

. הדובדבנים" מכת"עד להופעת , השינוי הטיב עם כולנו. אם כי לא הבנתי במה הדבר כרוך, הסכמתי ברצון

1954, דניו שלערב לידת,מאירה ומירי 1954,עם מירי בכניסה לביתנו
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יום עם סולם -על פי ההסכם חקלאי בא יום. ומות מבריקותץ בנקודות אדתוך ימים ספורים התכסה הע

הוצפנו בכמות אדירה של . דלי אחד השאיר לנו ואת השני לקח לעצמו, קטף את הדובדבנים, ושני דליים

  ...אך ללא הצלחה, חילקנו לשכנים ואף ניסינו להקפיא, דובדבנים
 

שגר , אחד ממכרינו.  אך מרוחקת מעט מהאוניברסיטה,עברנו לדירה מרווחת יותרלקראת לידתו של דני 

א "י,  במרס16-בחצות ליל ה, כעבור חודשיים. להסיעני מדי יום ביומו לקמפוס, וקיים, הבטיח, בשכנות

דני . הזעקנו את בעלת הבית כדי שתסיע את מאירה בחיפזון לבית החולים האוניברסיטאי, ד"באדר תש

  :על חווית הלידה מספרת מאירה. נולד והתרגשותנו לא ידעה גבול
 

  
  

 בסיועו ובברכתו של רביי פוקס הרפורמי רךטקס ברית המילה נע

פרופסור לפילוסופיה באוניברסיטת ששימש כ, "מוסד הלל"מ

ושמח , לופוקס רצה לסייע לישראלים ככל שיכ' פרופ .אוהיו

, זרות המקום. לשמש כסנדק בטקס המילה וגם לדאוג למניין

נראה בעיניי , והרכב קהל הנוכחים ללא בני משפחהסגנון הטקס 

 תודתי והבעתיהייתי נרגש כולי . אבל מרומם נפש, סוריאליסטי

  .לכל אחד שבא להשתתף בשמחתנו

 

  

תאריך הלידה היה תענית אסתר ואני . דני נולד בבית החולים האוניברסיטאי שבקולומבוס

 היפוך גמור –בית החולים היה חדש ומודרני . קיבלתי אזני המן כמתנת הקהילה היהודית

 קיבלנו תפריט לבחירת המאכלים בכל יום, חדרים לשניים. לתנאים שבהם נולדה מירי בארץ

ניתן היה להשיג כל מיני תחליפי . ב רווח אז המנהג שנשים לא מיניקות"בארה. שיוגשו למחרת

לא ראיתי כל סיבה להיגרר אחרי הנוהג הזה והייתי היחידה בכל . חלב שלא היו קיימים בארץ

כדי שלא ידבק בו איזה להנקה הביאו לי את דני כשהוא עטוף בנייר דק . בית החולים שהינקתי

המוהל שלנו היה . הדאגה מחיידקים הייתה אצלם ממש אובססיבית. חיידק השוכן במיטתי

ברית המילה . יהודים בקולומבוס נהגו להשתמש בשירותיו-מפורסם במומחיותו וגם הלא

. התקיימה בבית החולים כשהמוהל עוטה חלוק לבן ועושה את מלאכתו מאחורי קיר זכוכית

חזרתי הביתה . שאמא כתבה שנדאג למוהל שיערוך את הברית בתנאים סטרילייםצחקתי כ

אך למזלי דני היה תינוק שקט , לא הייתה אמא שתעזור. מבית החולים לאחר שמונה ימים

 .ורגוע

תמונת פספורט
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        נפרדים מקולומבוסנפרדים מקולומבוסנפרדים מקולומבוסנפרדים מקולומבוס

בימיי האחרונים במחלקה ישבתי לכתוב את סיכום עבודת . 1954קבענו לעזוב את קולומבוס באוגוסט 

 מעלות והן בגלל הלחות הגבוהה של 36הן בגלל הטמפרטורה של ,  בלתי נסבליםחודשי הקיץ היו. מחקרי

מפאת עומס החום מעטים האנשים . ללא משב רוח קל שבקלים, האוויר עמד. 90%-למעלה מ

בשורת  עבודתי התפרסמה במלואה. שהסתובבו בקמפוס וכך יכולתי להתפנות לכתיבה ללא כל הפרעה

  . מאמרים כעבור שנה
  

  

  

בהם שהייה של עשרה ,  יום25ועמדה בפנינו טלטלת דרכים של ,  באוגוסט29-ולומבוס עזבנו באת ק

את ימי ההמתנה בניו יורק . ימים בדירתה של הדודה אתל בניו יורק והפלגה של שבועיים ימים לחיפה

-לאוניית בספטמבר עלינו 8-ב. וארגנו מכולה לארץ, בסיועו הפעיל של בונן, ניצלנו לקניות מכל הסוגים

דני התינוק היה . תא חם ביותר ולא מאוורר דיו, קיבלנו תא בקבינה שבמעבי האונייה". ירושלים"הקיטור 

בשעה שרוב התינוקות סבלו . נתון בכל הנסיעה בעריסת קרטון מרופדת בבדי פלנל שמאירה הכינה עבורו

לא סבלה מטלטולי , ה נפלאמירי הרגיש. היה היחיד שנשאר בריא, שעדיין ינק, הרי שדני, משלשולים

לאחר כעשרה ימי הפלגה באוקיינוס ציפינו . לסיפון ובחזרה האוניה הקשים והתרוצצה בין הקבינה

וכעבור , טרם כניסתנו לים התיכון, התרגשנו מהוד הצוקים במעבר גיברלטר. בדריכות למראה היבשה

1954,קולומבוס אוהיו
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ירדתי לחוף . שעות היוםבנה אוטה של מרוקו הספרדית לעגי'שעות ספורות נכנסה האונייה לנמל צ

 בכל .אולם בלתי מושכים בעיניי, עמוס פריטים אקזוטיים, שנראה פרימיטיבי למדי, והסתובבתי בבזאר

   .למזכרת" מתנות"זאת קניתי כמה 
  

ארבעה עשר ימי המסע על האונייה עברו עלי בהרהורים כיצד אנהג ואלו טיעונים אעלה להגנתי מול 

ואולי אף לחוסר , ציפיתי לימים קשים של מחסור כספי, לא אכחד. ניברסיטהשל האו" ועדת המשמעת"

כלל לא הייתי מודע לאופציות .  לאן פניי–עבודה זמני העלול להעמידני בפני הדילמה הקשה מכל 

 עמדגם באותם ימים האופטימיזם הטבעי שלי , אך כמו תמיד. החדשות שנפתחו בארץ בשנות היעדרי

שבוע . אף במחיר שהאוניברסיטה תבעה, פק כי פעלתי נכון בהשהיית חזרתי ארצה סלילא היה . לעזרי

חזרנו . ומהמפגש עם יקירי המשפחה נרגשים מנופי הארץ, ו עגנו בנמל חיפה"לפני ראש השנה תשט

הופתענו לגלות . שהושכרה לאחד מעובדי הקונסוליה האמריקאית בירושלים, לדירתנו ברחוב ארלוזורוב

ימי הצנע חלפו ונעלמו והשיפור הכלכלי . וי שחל בארץ בעשרים ושישה חודשי היעדרותנואת גודל השינ

        . מאודהיה רב, אם כי המרחק בין החיים בארץ לשפע האמריקאי שהורגלנו בו, היה ניכר לעין

        

        הסתגלות מחודשת בארץהסתגלות מחודשת בארץהסתגלות מחודשת בארץהסתגלות מחודשת בארץ

. באוויר היה תלויהאוניברסיטה הייתה כמעט מושבתת ומעמדי במוסד  .הייתה זאת תקופת החגים

 שלושה חודשים לאחר שובי – 1954 בדצמבר 12-בפני נשיא האוניברסיטה נקבע ל" הבירור המשמעתי"

ובמקומה הוקמו שתי מחלקות מקבילות , המחלקה אותה עזבתי לפני נסיעתי התפרקה בינתיים. ארצה

ראש השנייה וב, איש האוניברסיטה העברית,  בראש האחת עמד פרופסור מקס פראנקל.לכימיה אורגנית

עוד בהיותי בארצות הברית . מדעי לשעבר של מכון ויצמן ברחובותההמנהל , ארנסט דוד ברגמן'  פרופ–

. נתבקשתי להודיע לאיזה משתי המחלקות ברצוני להשתייך ותשובתי הייתה למחלקתו של ארנסט ברגמן

  . יכולתי להיכנס למחלקה שהייתה אז בחיתוליה" בירור"רק לאחר ה

דני ומירי
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בצר לי ניסיתי ליצור קשר . חסר בית, "עקור"של אדם , נתקפתי ברגשות שלא הכרתי קודם לכןלזמן מה 

את זמני מלאתי בהכנות לפרסום מחקרי . מענה כלשהובלא זיכני " המכון"אך למגינת לבי , עם מכון ויצמן

 של גילויים. אך התסכול היה רב, ארצות הברית ובקריאת ספרות מדעית שוטפת בכתבי עת מדעייםמ

מה שרומם את רוחי היו מפגשיי עם אך ,  לא תרמו להרגשתיי מהמוסדנקישזממו להרח" חורשי רעות"

דורשי . מהם שאבתי עידוד ותקווה, ל"חברים בני גילי ועם בכירים אתם שיתפתי פעולה לפני נסיעתי לחו

  מר–ר האקדמי המזכי; מיכאל אבן ארי'  הפרופ–נשיא האוניברסיטה -מעלה בהם סגן-טובתי היו אנשי

' פרופ.  ישראל איגרא–ומזכיר הפקולטה למדעי הטבע ; יאיר ארן –האדמיניסטרטור ; אדוארד פוזננסקי

הוא . בעל עקרונות ומאמין גדול במשמעת ובהירארכיה, מידות-אך הוא היה איש, ברגמן לא היה עוין כלפיי

ולא דן , פשר לי גישה לעבודת מעבדהיא אועל כן ל" לפקודתו"לא היה מוכן לעבור לסדר היום על אי הציות 

למדתי כי לפי דרכו הוא רק , במרחק הזמן, בדיעבד. איתי על תכנית העבודה לשנת הלימודים המתקרבת

  .מאוחר יותר הוא סייע כמיטב יכולתו לקדמני בקריירה. אותי" לחנך"ביקש 
  

ר "ד; ברגמן' וכחותם של פרופבנ, בנימין מזר' נקראתי לבירור בדירתו של נשיא האוניברסיטה הפרופ

ברגמן הייתה ' טענתו העיקרית של פרופ. וישראל איגרא) סגן דיקן הפקולטה למדעי הטבע(שטיין גבריאל 

ניומן למשך ' ר שראל התעלם מהתשובה השלילית שקיבל מההנהלה והתקשר בחוזה עם פרופ"ד: "כי

ספקות באשר לנכונותו לשתף פעולה  בצעדו זה פגע במשמעת המוסד ואף עורר .שנת הלימודים כולה

ר שראל אכן פגע במשמעת ולא "מצד אחד ד: "בסיכומו אמר הנשיא". ולקבל משמעת בעבודה במחלקה

יש לקחת , אך מצד שני, קיים את ההוראה המפורשת שקיבל מהנהלת האוניברסיטה לחזור ארצה

כת מחקרו שהתחיל בו במוסד בחשבון גורמים מקלים כגון התלהבותו הטבעית של איש מדע צעיר להמש

יצאתי אפוא ". ר שראל באותה שעה"וכן את הקשיים המשפחתיים שבהם היה נתון ד, ל"מדעי מפואר בחו

  .בנזיפה קלה
  

. למחרת הזמינני ברגמן למחלקה כדי לשבצני מיידית בהוראה שהתחילה כבר חודש ימים קודם לכן

המחנה "ושכנה בצריף מרווח במתחם , "יטחוןאגף מחקר ותכנון של משרד הב"המחלקה הייתה בחסות 

ואת שיחתנו ניהל , ברגמן היה קורקטי וענייני. בו הותקנה מעבדה למופת לכימיה אורגנית, "הצבאי שנלר

-לעסוק בבניית תת, אני מצדי הייתי מעוניין כמוהו להתגבר על פרשיית העבר". עסקים כרגיל"באווירת 

  . רך ההוראה של המחלקהיחידה לעבודתי המחקרית ולהשתלב במע
        

ר "יו, אגף מחקר ותכנון במשרד הביטחון- ראש–ברגמן נתון במשימות ביטחוניות ' באותם ימים היה פרופ

נוסף זאת ב, יועצו המדעי הקרוב של בן גוריון וחבר בוועדות ממשלתיות רבות, הוועדה לאנרגיה אטומית

במעבדה היה מופיע יום בשבוע . וניברסיטההיותו פרופסור וראש מחלקה פעיל במחקר ובהוראה באעל 

ללא ספק היה הוא . ואת הספרות המדעית השוטפת היה קורא בזמן נסיעותיו במכונית, ועובד ללא הפסק

הייתה הערכה הדדית בינינו ואף התחלה של  –הסובבים אותו כל איש אשכולות גדול משכמו ומעלה מ

   . ברמות שונות ורבותשיתוף פעולה כנה
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         שהצליח להורדת משקל שהצליח להורדת משקל שהצליח להורדת משקל שהצליח להורדת משקלפרויקטפרויקטפרויקטפרויקט

באמריקה הקפיצו את " החיים הטובים" לאחר שגיליתי כי ביחרדה אחזה 

בעצה אחת עם מאירה החלטנו . משקל גופי למספר בעל שלוש ספרות

מדי . על סגנון חיים חדש שבמרכזו דיאטה חריפה ופעילות ספורטיבית

של מהלך , יום הלכתי ברגל למעבדות שנלר ובחזרה לביתנו ברחביה

. את הדיאטה במשטר קלוריות קפדני" ניהלה"מאירה . מ ביום"שישה ק

בגזר טרי ותוך זמן קצר הפך עורי בסלק ובמשך שבועות הלעטתי עצמי 

, מאמץ זה. דבר שזיכני בשאלות אין קץ מצד כל רואיי, כתום כגזר

 היה כרוך במשמעת עצמית חזקה ביותר ,כמה חודשיםשנמשך 

כל רואיי הקשו אם ! ג " ק25 ירידה של –גה והתוצאה המקווה אכן הוש

. הרגשתי קל כצבי, אבל תחושתי האישית הייתה נפלאה, חליתי חלילה

אחת ההשלכות הפחות נעימות הייתה החלפת כל הגרדרובה שהבאתי 

  . איתי בגאווה רבה מאמריקה

        

        העלייה בדרגה העלייה בדרגה העלייה בדרגה העלייה בדרגה 

ושמי ) המקנה קביעות(בכיר -הלעלייה לדרגת מרצהייתי בין המועמדים  נסיעתי לארצות הברית טרם

המלצות הפרופסורים התבססו על .  של סנאט האוניברסיטה"ההעלאות בדרגה-ועדת"ברשימת הופיע 

שחלקם הגדול הופיע בכתבי העת היוקרתיים , 1952 עד 1945- פרסומיי המדעיים בשבע השנים מ24

פת ההמתנה לתוצאות ועדת ותקו, השהות באמריקה הקפיאה את הדיון במינוי. JCS-וJACS, : ביותר

בזאת תם עידן . 1955שנמשכה עוד כמה חודשים והגיעה לקיצה ביוני , המשמעת גרמה לסחבת נוספת

  .התסכול והאופטימיזם הטבוע בי חגג

        

  

1956,מאירה עם מירי ודני

1955
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        20202020----הרוקחות של אמצע המאההרוקחות של אמצע המאההרוקחות של אמצע המאההרוקחות של אמצע המאה
ים משהייתי נשלח לקנות תרופות לסבא או להור, למקצוע הרוקחות התוודעתי כילד מאז שנות העשרים

מזכרת " מטר מ150-כשל  במרחק –בית המרקחת שכן בשכונת אבן ישראל ". בית מרקחת מאני"ב

.  הקדמי שימש לקבלת קהל והאחורי כמעבדה–היו בו שני חדרים .  בחלק הפונה לרחוב יפו–" משה

ם ועל הקירות סביב עמדו ארונות ובתוכ, בכניסה לחדר הראשון היו תלויים על הקיר טרמומטר וברומטר

אל , על הדלפק. עליהן חרותים באותיות גותיות שמות חומרי הרפואה בשפה הלטינית, אינספור צנצנות

תרופות ארוזות . עמדו מאזניים אנאליטיים וצנצנות גדושות בעלוקות למציצת דם, מעבדההמול פתח 

מזוקקים  החל ממים –היה הרוקח מכין הכול בעצמו , מצב כיוםמה בשונה. בקופסאות כמעט ולא היו

בו פירוט , החולה היה מקבל מרשם מהרופא. וסטריליזציה של המזרקים ועד למרקחת התרופות עצמן

ההכנה דרשה זמן רב . ועל פיו נרקחה התרופה במקום,  והמינונים הדרושים להכנת התרופההרכיבים

הוא היה  .ניסיתי לעקוב אחר עבודתו של הרוקח בחדר המעבדהבעודי ממתין .  ממושכת בתורהמתנהו

או ממיס ,  מכין כמוסות,עומד וכותש עלי צמחים יבשים בעזרת מכתש ועלי בעלי ממדים, עוטה חלוק לבן

התרופות באותם ימים היו בטוחות . במיוחד סקרנה אותי הכנת מים מזוקקים. חומרים במים או בכוהל

, נקיות יותר, למרוכזות יותרהתרופות המודרניות הפכו : מאז התהפכו היוצרות. יותר מהכירורגיה הרפואית

בעוד שהכירורגיה הרפואית הפכה להיות בטוחה הרבה , אבל גם מסוכנות מאד, ולאין ערוך פעילות יותר

    . יותר
  

" אביק", "טבע", "אסיא"תרופות כדוגמת התעשיית  לש מלאכת הרוקח לבתי החרושת עם השנים עברה

העתיק את " מאני"בית המרקחת . הגרמניתשהחלו לצמוח בשנות השלושים בעקבות העלייה , ועוד

שקיים היה בסביבה מזה , "אופלטקא"בסמיכות לבית המרקחת , משכנו לרחוב יפו מול שוק מחנה יהודה

. כשהן מוכנות וארוזות יפה, ל"אופלטקא נראה מודרני והכיל תרופות מפורסמות המיובאות מחו. שנים

 שיובאו מצרפת וקישטו את הדלפק בחדר Vichy) ,(שי וי חרותים בזיכרוני בקבוקי המים המינרליים של

  . ההמתנה

 

        מינוי לראש המחלקה לכימיה תרופתית בבית הספר לרוקחות מינוי לראש המחלקה לכימיה תרופתית בבית הספר לרוקחות מינוי לראש המחלקה לכימיה תרופתית בבית הספר לרוקחות מינוי לראש המחלקה לכימיה תרופתית בבית הספר לרוקחות 

והגיעו אלי שמועות כי בבית , "מרצה בכיר לכימיה אורגנית"טרם הפנמתי כהלכה את מעמדי החדש כ

בכימיה תרופתית  רהספר החדש לרוקחות עומדים להקים יחידה אקדמית חדשה להוראה ולמחק

, שנה לפני נסיעתי לארצות הברית, 1951נזכרתי כי בשנת . מחפשים מועמד לתפקיד ראש המחלקהו
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נקראתי על ידי מנהל משרד הבריאות הממשלתי להשתתף בישיבה מכוננת להקמת בית ספר לרוקחות 

כנציג , פואהפליקס ברגמן מבית הספר לר' הפרופ: בין המוזמנים היו אז. באוניברסיטה העברית

כנציג , הרוקח קוזבינר; כנציג הפרמקוגנוזיה, ק מהמחלקה לבוטניקה' זייצדר דו"ד; הפרמקולוגיה

. ר בתוקף תפקידו"שהיה רופא ויו, ומנהל משרד הבריאות; כנציג הכימיה האורגנית, אנוכי; הרוקחות

 אוכלוסיית שכן, ם חדשיםדחוף בהכשרתם של רוקחי הצורך ה–האחד : הוועדה דנה בשני עניינים מרכזיים

תרופות המתאפיין ב לעידן התרופות החדש ההכשר התאמת ה-והשני ; המדינה גדלה במהירות אדירה

בהתאם לסוגיות אלה המליצה הוועדה על הקמת בית ספר לרוקחות . יעילות יותר אך מסוכנות יותר

  . שיהיה כפוף לפקולטה לרפואה, לאלתר
  

המחזור הראשון כלל . נפתח בית הספר לרוקחות,  בארצות הבריתבעת שהותנו, 1953בשנת , ואמנם

חוק "בנים של בעלי בתי מרקחת הזקוקים לרישיון על פי , כמעט כולם מבוגרים, עשרה תלמידים בלבד

פיזיקה , תוכנית הלימודים כללה שנתיים ראשונות של לימודי יסוד בכימיה. המנדטורי" הרוקחות

ולאחריהן שנתיים של התמחות בלימודי הליבה של מקצוע , אהומתמטיקה יחד עם תלמידי הרפו

לימודי הליבה היו . ופרמאקולוגיה) תרופתית(כימיה פרמצויטית , בוטנית-שכללו פרמאקוגנוזיה, הרוקחות

של רוסיה " השגרירות" לשעבר בניין –אמורים להתקיים בבניין בית הספר לרוקחות שבמגרש הרוסים 

  . י עיריית ירושלים שבכיכר ספראכיום חלק מבניינ, הצארית
  

 מסך 40%היו אמורים להוות בשנה השלישית והרביעית ללימודיהם " מוסמך לרוקחות"הקורסים לתלמידי 

ובשעה שהסטודנטים היו אמורים להתחיל  עם סיום השנתיים הראשונות. כל הקוריקולום הלימודי

תכנית ו המעבדות לא היו מוכנות ,ידוהתברר כי הבניין טרם הוכשר לתפק, בהתמחות לימודי הליבה

מנהל מחלקה או סמכות אקדמית ראויה שתוביל השעה דחקה למינויו של  .טרם גובשהההתמחות 

מנהל , ניר-ר יצחק גרוספלד"באה הישועה בדמותו של הד, ועד שיימצא, ותַפתח את תוכניות הלימודים

" בניין אביחיל" העמיד את מעבדותיו בפלדגרוס. של משרד הבריאות דאז" המכון לביקורת חומרי רפואה"

לבניית " המכון" רתם את עובדי  הוא גםכמו כן.  בית הספר לרוקחותו שללרשות, )מול מגרש הרוסים(

והכול ציפו " החפוזים"האקראיות אפיינה את הקורסים . הקורסים הראשונים לשנת הלימודים הקרבה

  ". יש מאין"שיית שמשימתו הדחופה תהייה ע, "בונה המחלקה החדש"ל
   

לאחר בדיקת העניין . הכישורים שנדרשו למשרה היו מרצה בכיר לכימיה.  יצא המכרז לדרך1955באביב 

החלטתי להציע את , ברגמן שהיה מאד קואופרטיביארנסט ' הפרופ, והתייעצות עם מנהל מחלקתי

, ויצאתי מעודד מהמפגש איתו, ז דיקן הפקולטה לרפואה דא–וורטהיימר ' רואיינתי על ידי פרופ. מועמדותי

 בינואר 12-ב. ר יעקב מגר"פליקס ברגמן ועם ידידי הד'  פרופ–וממפגשים עם מדריכי לשעבר בדוקטורט 

הנני שמח להודיעך שהוחלט להעביר אותך מן המחלקה לכימיה אורגנית למחלקה : " כתב לי הדיקן1956

ראש המחלקה  "–תפקידי החדש היה ". ירבכ-בתור מרצה, לכימיה פרמצויטית בבית הספר לרוקחות

וראש מחלקה ראשון בזכויות , היה זה המינוי האקדמי הראשון בבית הספר לרוקחות". לכימיה פרמצויטית

  ... ומאז היינו לעם , והכול ראשון, מבחינתנו כול אשר עשינו היה חדש. מלאות בבית הספר החדש
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בניית תוכנית : רמות המתחייבות מהתפקידמיד התחלתי לתפקד כראש מחלקה ופעלתי בשלוש ה

 מרצים –גיוס כוח אדם אקדמי וטכני ; אקדמית להוראה ולמחקר וגיבוש פרויקטים לעבודות גמר

רכישת , הכולל את סיום הקמתן של המעבדות להוראה ולמחקר, טיפול ברמה המנהלית    ;ולבורנטים

ם ושלטונות האוניברסיטה עשו ככל הקשיים היו רבי. הציוד הדרוש ובניית תקציב למחלקה החדשה

 –יכולתם במתן מענה הולם לאתגרים שניצבו בפניי לקראת לידתה של המחלקה לכימיה תרופתית 

  . של בית הספר לרוקחות" יהלום שבכתר"ה

        

        צעדים ראשוניים בבניית התשתית למחלקהצעדים ראשוניים בבניית התשתית למחלקהצעדים ראשוניים בבניית התשתית למחלקהצעדים ראשוניים בבניית התשתית למחלקה

מהי כימיה אך ). תרופתית(בראש ובראשונה התחלתי לבנות קורס בסיסי בכימיה פרמצויטית 

-לא הייתה הגדרה חד, בזמני, אך אז, "כימיה בשירות הרפואה"כיום ניתן להגדיר אותה כ? פרמצויטית

הכרתי היטב את הכימיה , ידעתי לעומק מהי הכימותרפיה. לא בארץ ולא בעולם, משמעית ברורה

. ומרים האנטיביוטייםרעלים מפורסמים ושל הח, הורמונים, של ויטמינים, והפיזיולוגיה של תרופות ידועות

אולם , "הקשר בין מבנה כימי ופעילות ביולוגית"בעבודת הדוקטורט שלי אף התעסקתי באספקטים של 

בדקתי תוכניות לימודים בבתי הספר לרוקחות . לא הכרתי, את כלל הגדרתם לדיסציפלינה מדעית אחידה

לי הגישות ביניהם הצביעו על  הבד.אך גם מהן לא באה לי הישועה, בארצות אירופה ובארצות הברית

ים יהיה לי ברור כי אצטרך לצאת למסע לימודים במוסדות אירופ. העדר מכנה משותף או תפיסה אחידה

אך בעת המינוי .  את מגמות החינוך העכשווי של הרוקחים בכימיה תרופתיתללמודכדי , למדעי הרוקחות

לשמחתי עזר לי מזכיר בית הספר . אשוןשכן נותר רק חודש אחד לפתיחת קורס החורף הר, הזמן דחק

למצוא פתרונות ) רוקח מדופלם בעל ניסיון ברוקחות תעשייתית בארץ( ר פאול פרקש"הד, לרוקחות

ממרחק הזמן .  הקורס המעבדתי הראשון בכימיה תרופתית התחיל במועדו ועבר בהצלחה.יצירתיים

  .ויכולתי" הבלתי אפשרית"משתאה אני כיצד עמדתי במשימה 
  

היה עליי לאתר בדחיפות כוח אדם . משימה שנתגלתה כקשה ביותר, במקביל התחלתי בגיוס כוח אדם

, אך ירושלים הלכה והתרוקנה מאוכלוסייתה המקצועית מאז מלחמת השחרור, אקדמי וטכני מיומן

 והיו ברובם בעלי, המועמדים הראויים ביותר נמצאו גרים מחוץ לירושלים. ספר בעייתית-והפכה לעיר

, חייב אני תודה לידידי הטוב. לא סייע בידי, שארך זמן ממושך, גם תהליך המינוי האקדמי. משפחות

חוקר דגול בביוכימיה ומרצה בכיר במחלקה לביוכימיה בבית הספר , רופא בהכשרתו, יעקב מגר' הפרופ

ר " בשם ד,שבהיותו לוחם במלחמת העצמאות הכיר כימאי צעיר בוגר אוניברסיטה שוויצרית, לרפואה

שם הוא היה אחראי על מקצוע , והציע לי למשוך אותו מבית הספר אורט ברמת גן) פולס(אריה פוהורילס 

מגר היה משוכנע שאריה עשוי להיות האדם הנכון שיוכל לסייע בידי בהרמת המשאות הכבדים . הכימיה

והייתה זו , גר ברמת גן, ייםנשוי ואב לשת, אריה. ולסייע בבניית תשתית ההוראה והמחקר, הניצבים בפניי

ר פאול פרקש במציאת "ושוב התגייס לעזרתי הד. משימה לא פשוטה להזיזו מאזור המרכז לירושלים

הובטח . פתרונות יצירתיים לקשיים הרבים שהיו כרוכים בשידולו של אריה לוותר על משרתו בבית הספר

הבאת אריה למחלקה .  בדרגה בבוא העת ועלייה–כיום " מרצה" תפקיד מקביל ל–" אסיסטנט"לו מינוי 
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איש , חוקר מקורי, תוך זמן קצר יחסית הוא הוכיח עצמו כמורה מחונן. הייתה צעד נכון ומוצלח ביותר

  . וזכה לחיבתם ולאמונם הרב, חברה שידע להתחבר לעמיתים בעבודה ולתלמידים בקורסים שהוא לימד
  

הרבים " החסרים" את הזמן למילוי הדרגתי של ניצלתי. פסק הזמן שבא עם חופשת הקיץ היה בעתו

, סיום בניית המעבדות והכשרתן לשנת הלימודים הבאה: במלאכת בניין המחלקה מהמסד עד הטפחות

תוך . ולמועמדים לתפקידי עוזרי מחקר ולבורנטים) מחקר-תלמידי(דוקטור -ראיונות למועמדים לעבודת

היו .  לתואר דוקטור וכעוזרי הוראה, לעבודות מחקרםיזמן קצר התקבלו למחלקה החדשה מועמדים מצוינ

מספר שנים מאוחר יותר הצטרף יהושוע . רפאל בן שושן ואברהם פרידלנדר, אלי ברויאר, עידו לוין: אלה

. סוף שנות החמישים ותחילת הששיםהחל מאלה וכולם הוכתרו בתואר דוקטור " ראשונים"כצהנדלר ל

בד בבד עסקתי בשתי  . לרוקחותובבית הספרת ביותר במדינה  למשרות הרמוכולםהגיעו עם השנים 

חות "הצגתי את דו. עליהן עבדו אריה פולס ושלושה תלמידי מוסמך מהמגמה לכימיה, תוכניות מחקר

ופרסמתי את , 1957שהתקיים בשנת " הסתדרות הכימאים בישראל"המחקר שלהם בכנס השנתי של 

המחלקה "והפרסומים זכו להדים חיוביים ".  לישראלבולטין המועצה המדעית"תמציתם בכתב העת 

  . לראשונה על מפת הכנסים המדעיים בארץ ובעולםהופיעה " לכימיה תרופתית
  

מאחר והאוניברסיטה העברית קיבלה על עצמה אחריות על חינוכם האקדמי והמקצועי של בוגרי בית 

לצורך העניין הוקמה . הם האקדמייםעם סיום לימודילהתמחותם הרי שהיה עליה לדאוג , הספר לרוקחות

ובמהלך שנת הלימודים , מורים לרוקחות ואקדמאיים מענפי הרוקחות השוניםהבפיקוח " 'ועדת סטאג"

  . שובצו התלמידים כולם למחוזות התמחותם) 1957(ז "תשי
  

  שמלאה תפקידה במסירות-  לאה בכר- מחלקה אגדית זכיתי במזכירתשפר מזלי וובאותם ימים קשים 

חייב אני לה תודה על כל אשר עשתה מתוך . ובנאמנות למופת עד לצאתה לגמלאות בשנות השמונים

  . הזדהות עם יעדי המחלקה וחבריה

        

        מסע לימודי בארצות תעשיית תרופותמסע לימודי בארצות תעשיית תרופותמסע לימודי בארצות תעשיית תרופותמסע לימודי בארצות תעשיית תרופות

 אצלי התחושה שעליי לצאת למסע לימודים להכרת החינוך הרוקחי וגברהמאז כניסתי לתפקיד הלכה 

הרעיון נקלט . בישראל" חוק הרוקחות"הרלוונטיות לה ארצות אירופכמה מיה היעד ה. בכימיה תרופתית

 הוא דאג לאישור תקציבי –התגייס למשימה , כמזכיר, ר פאול פרקש"וד, בית הספר" אבות"מיד על ידי 

שישה מוסדות אירופיים יוקרתיים במדעי הרוקחות היו . 1957ל בחופשת הקיץ של שנת "לנסיעות ולאש

המכון "המחלקה לכימיה תרופתית של ; זבית הספר לרוקחות של אוניברסיטת פרי: ניינינורלוונטים לע

המכון לרוקחות של ; בית הספר לרוקחות של אוניברסיטת לונדון; בציריך" הפדרלי לטכנולוגיה

בית הספר ; המכון לפרמקוכימיה של אוניברסיטת אמסטרדם; ות פרנקפורט והיידלברגאאוניברסיט

אופן  המוסדות פרש תמונה רחבה על השיהמסע בין ש. בקופגהגן, חות של דנמרקהמלכותי לרוק

מגזר בתי המרקחת הנותן שירותים לקהילה : הכשרתם של הרוקחים בשלושה מגזרים שונים בשוק
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מגזר הרוקחות ; מגזר תעשיית התרופות המתמקד בהנדסת ייצור של תרופות מודרניות; במכירה ובייעוץ

  .  בשירות בתי החולים לשם הכנת תרופות מיוחדות בהרכב שאינו מצוי בשוקהרפואית אשר עובד
  

שמטרת החינוך בכימיה , החשוב בהם היה. נסיעה משמעותית זו לימדה אותי כמה דברים עיקריים

. הקיים בכל מדינה ומדינה" חוק הרוקחות"והיא נגזרת מדרישותיו של , תרופתית אכן איננה אחידה

ועל כן עליו , דורש מהרוקח לשאת באחריות על טיב התרופות שהוא מספקהחוק , למשל, בצרפת

תוכנית ההכשרה בצרפת הייתה אם כן בנויה בהתאם . להתמצא בדרכי הייצור ובאנאליזה הכימית שלהן

 נתונה בידי הייתה הייצורעל טיב התרופה ו האחריות םש, לא כך היה הדבר באנגליה. לדרישות אלה

בין אם על ידי הכנתן ,  לספק תרופות בהתאם להוראות הרופאהיההרוקח הרשויות ותפקידו של 

הבחנתי בגישה , שוויץ והולנד, בארצות דנמרק. ובין אם במכירת תוצרי תעשיית התרופות, במעבדה

-הרופא! אלא יועצו של הרופא, בשירות הרופא" ביצועיסט" תפקיד הרוקח אינו עוד –אחרת לגמרי 

ומלוות , אך גם מסוכנות לעיתים, יעילותונבוך בפני שפע תרופות חדשות  שמצא עצמו עומד ,המטפל

היה זקוק לייעוץ ולידע פרמקולוגי על מנגנון פעולתן של התרופות החדשות ולידע , בתופעות לוואי רבות

מסיבה זו הכשירו את התלמידים בבתי הספר לרוקחות להבין את .  שלהןטוקסיקולוגי על פעולות הלוואי

כדי שיפעילו שיקול דעת תרופתי , פעולה של התרופות המודרניות ואת הסיכונים הכרוכים בהןמנגנון ה

  .עצמאי
 

באווירת הידידות . מכל שראיתי ולמדתי נראתה לי תפיסת החינוך הצרפתית כראויה ביותר לאימוץ על ידינו

מדעי בינינו לבין -וכיכי ראוי ליצור קשר חינהיה נראה , המיוחדת ששררה באותם ימים בין צרפת לישראל

ואכן הוא נאות , אי נענה בחיוב להצעתיזדיקן בית הספר הפרי. זבית הספר היוקרתי לרוקחות בפרי

 . 1958להשתתף ולנאום בטקס הענקת התעודות למחזור הראשון בקיץ 

        

        גיבוש תכנית לימודים בכימיה תרופתית לעשור הראשוןגיבוש תכנית לימודים בכימיה תרופתית לעשור הראשוןגיבוש תכנית לימודים בכימיה תרופתית לעשור הראשוןגיבוש תכנית לימודים בכימיה תרופתית לעשור הראשון

ת החדשים ועל בסיס הרעיונ. הדיקן וסגנו, זכיר בית הספרח על מסעי התקבל באורח חיובי על ידי מ"הדו

בסיועם , שנתית בכימיה תרופתית-הצלחתי לגבש תוך מספר שבועות תוכנית לימודים תלת, שהבאתי

בעל ידע , "מוסמכים לרוקחות"הצענו להכשיר דור חדש של . הוראהבשל אריה פולס ויתר עוזריי במחקר ו

התוכנית אושרה והמקצועות הכימיים תפסו כשליש משעות . ית וביצועיתכימי ופרמקולוגי ומיומנות מחקר

תוך זמן לא רב הפגינו חוגים מסוימים בהסתדרות הרוקחים חוסר שביעות רצון . ההוראה הכללית

הם טענו כי הדבר יקשה על הצלחתם של . מהמשקל שניתן ללימודי הכימיה בהכשרת הרוקחים

לשם מה לפטם את מחלק התרופות בבית המרקחת : "ים כדוגמתהושמעו ביטוי. הסטודנטים בלימודים

בעלי בתי המרקחת זקוקים לידע במנהל עסקים יותר מאשר "או , "?בידע כימי שלא עשוי לשרת אותו

כאשר התברר כי רק שליש מבוגרי בית הספר , הביקורת גברה עם השנים...". בכימיה של תרופות

הדורשים , כולל באקדמיה, ני שלישים פנו למקצועות שוניםוכש, לרוקחות פנו לעבודה בבתי המרקחת

ואז החלה זעקת שבר של מחסור ברוקחים צעירים לשרות אוכלוסיה שגדלה וצמחה . ידע רציני בכימיה
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כי יש לחזור למודל הישן של הכשרת רוקחים , והחלו להישמע איומים מאותם חוגים רוטנים, במהירות

למותר לציין כי לא . כדרישת החוק, ה מקוצרת של שלוש שניםבהכשר, מעשיים לבתי מרקחת בלבד

  .ניהלתי את המחלקהבהן  השנים ש25לא אז ולא במהלך , נכנעתי
  

שלא , מן הראוי להעלות על נס את הצלחתה של תוכנית הלימודים האקדמית של בית הספר בירושלים

תכליתית -כשרה רבכי אם התמודדה בה, הצטמצמה בהכשרת מוסמכים לתחום מקצועי ספציפי

אנשי תעשייה , חוקרים, התמודדות זאת כללה הכשרת מורים. לתחומים מתוחכמים במדע התרופות

מטרות אלה הושגו במלואן במרוצת חמישים השנים שחלפו מאז . ואנשי מינהל ברמה ראויה לתקופה

 2003 הסטטיסטיקה בשנת. 1958בשנת " מדעי הרוקחות"יצאו לעולם מוסמכי המחזור הראשון ב

כי מספר מסיימי בית הספר לרוקחות בשלוש הרמות , הוכיחה)  שנה לייסוד בית הספר50במלאת (

 התכנון האקדמי נבטי. גדלו במאות אחוזים, "דוקטור"ו" מוסמך", "בוגר: "האקדמיות של האוניברסיטה

        . שנזרעו בשנים המכוננות ממשיכים לתת את פריים

  

        חבר חבר חבר חבר ----עלייה לדרגת פרופסורעלייה לדרגת פרופסורעלייה לדרגת פרופסורעלייה לדרגת פרופסור

ובמשך שלוש השנים , מאז נתמניתי לתפקידי בבית הספר לרוקחות - הנדונה" חלוצית" הבתקופה

חרף מגבלות אובייקטיביות והתמודדויות בלתי פוסקות עם מתנגדים מצדדים רבים , הצלחתי -הראשונות 

רובם על עבודות שבוצעו במחלקה החדשה בשיתוף עם אריה פולס ,  מאמרים מדעיים11לפרסם , ושונים

חייבת להיות האוניברסיטה הדרך לצמרת הפנמתי היטב ש .בתנאים לא תנאים, "מוסמך"מידי ותל

בניית :  נוספיםתחומים מגוונים הקדשתי את פועלי לכמו כן. רבים ואיכותייםמדעיים מרופדת בפרסומים 

-לתגיבוש תכנית לימודים ת; הקמת סגל עובדים אקדמיים וטכניים; מחלקה כימית מצוידת באופן סביר

ומתן , "הסתדרות הכימאים בישראל"מחלקתית ב-פעילות ציבורית חוץ; שנתית בכימיה תרופתית

הפעילות הנמרצת בכל ". הסתדרות הרוקחים בישראל"בכנסים של " מלחמה נגד דיכאון"הרצאות על 

לפתוח בפרוצדורה להעלאתי בדרגה , היוותה מן הסתם הצדקה לשלטונות האוניברסיטה, הרמות הללו

 .חבר-ופסורלפר
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בו הוא , ר הוועד המנהל של בית הספר לרפואה"יו,  הגיע אליי מכתבו של בנימין מזר1959בשישה ביולי 

-חבר בכימיה פרמצויטית החל מ-הנני שמח להודיעך כי הוחלט להעלותך לדרגת פרופסור: "מודיע

משפחה המורחבת האירוע זכה לגל של ברכות מה". הנני מאחל לך הצלחה רבה בעבודתך. 1.6.59

 בעל בית החרושת –ר פרידלנדר "ד,  מנהל הגימנסיה העברית בירושלים–בר תנא . ר א"ומאישים כגון הד

התפלאתי לגלות השפעתו . ומעמיתים רבים וטובים באוניברסיטה העברית ובטכניון בחיפה, "טבע"

 קדימה לכיבושים המשכתי לצעוד. ואלו דלתות עשוי היה לפתוח בפניי, המאגית של התואר החדש

  .חדשים

        

        חיינו הפרטייםחיינו הפרטייםחיינו הפרטייםחיינו הפרטיים

והתחלנו בחיפושים לדירה מרווחת , דירת שלושת החדרים ברחוב ארלוזורוב לא סיפקה עוד את צרכינו

אך , שהעמיד את דירתו למכירה, לא זכור לי כיצד הגענו לקבלן דוד ליפשיץ. רצוי בסביבתנו הקרובה, יותר

והן מבחינת , 36בוטינסקי 'הן מבחינת מיקומה ברחוב ז, חינותהיא תאמה את חלומותינו היפים מכל הב

אבל , רכבות ודי מעיקותולמימושו נזקקנו להלוואות מו, הסכום שנדרש היה מעט מעל ליכולתנו. גודלה

המחיר יישמע מגוחך , במונחים של היום, כמובן.  להעמיס על עצמנו את העול הכספי שנתבקשהחלטנו

את דירתנו . מעוננו החדש עברנו ל1959קה עם מר ליפשיץ נסגרה ובסתיו  העס.י'' ל35,000 - למדי

 . לאחר שמכרו את דירתם במקור ברוך, הוריה של מאירה, ברחוב ארלוזורוב מכרנו לשרה ומוטל

  

  

קומה עליונה אחורית, 36 בוטינסקי'ז' רחדירתנו ב 1961, מאירה דני ומירי, מוטל ושרהעם    
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תוך זמן קצר גם מאירה . 404ו ' פז– הוצאתי רישיון נהיגה ורכשתי את מכוניתנו הראשונה 1961בשנת 

" זול"ומחירה ה, מחוסר ניסיון קניתי מכונית יד שנייה ללא בדיקה. יה לאותה מכוניתהצטרפה כנהגת שני

הייתה לנו תחושה כאילו קיבלנו . חיינו השתפרו ללא היכר, ועם כל זאת. עלה בהמשך בזמן מוסך יקר

א אל, לא הכרנו אז בעיות חנייה תנועה ופקקי. וכי יכולים אנו לנוע בחופשיות לכל יעד שהוא, כנפיים

ביום הארוך , בת הזקונים, נולדה טלי, ואחרי הדירה המרווחת והרכב החדש. תחזוקת כבישים ירודה למדי

שכבר הייתה חברת סגל במחלקה , למאירה. הבית התמלא אורה ושמחה. 1961שנת , ביותר בשנה

ביעות היה קשה לתמרן בין חובותיה למשפחה לבין הת', ישעיהו לייבוביץ' לכימיה בראשותו של פרופ

תעצומות הרוח והנפש הנדרשות כדי אך היו לה , השוטפות של הקריירה האקדמית בהוראה ובמחקר

  .להתמודד בהצלחה גם עם האתגר הזה

1961-1963,דני וטלי, מירי:שלושת ילדינו
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        " " " " פרופסור מן המנייןפרופסור מן המנייןפרופסור מן המנייןפרופסור מן המניין""""חבר לדרגת חבר לדרגת חבר לדרגת חבר לדרגת ----מפרופסורמפרופסורמפרופסורמפרופסור

והפעם לדרגה האקדמית , ושוב הועליתי בדרגה" חבר-פרופסור"חלפו שש שנים מאז עליתי לדרגת 

בזמני דרגה זו הייתה מוענקת על . 46 כשאני בגיל – פרופסור מן המניין –ותר באוניברסיטה הגבוהה בי

: שלושה הישגים עיקרייםואכן עמדו לזכותי . מוניטין בינלאומי ומנהיגות בתחום, הישגים מדעיים ומחקריים

 בניית –תרומתי למוסד ; עת יוקרתיים בארץ ובעולם- פרסומים בכתבי70- למעלה מ–תרומתי למדע 

תרומתי לקהילה ו; המתפקדת בהוראה ובמחקר, המחלקה לכימיה פרמצויטית בפרק זמן קצר יחסית

ונעשיתי " חברה הישראלית לכימיה"שהפכה על ידי ל, "הסתדרות הכימאים בישראל"ר " כיו–המדעית 

עיות מאז ייסודה הלכה ושגשגה החברה והשתבצה במקום נכבד על מפת החברות המד. לנשיאה הראשון

 . העולמית
        

        

        

        " " " " החברה הישראלית לכימיההחברה הישראלית לכימיההחברה הישראלית לכימיההחברה הישראלית לכימיה""""נשיאה הראשון של נשיאה הראשון של נשיאה הראשון של נשיאה הראשון של 

שם  ;ניסוח תקנון חדש: הובלתי כמה מהלכים משמעותיים, 1964 ועד 1960משנת , במסגרת כהונתי זו

 – ICS (Israel Chemical Society( "חברה הישראלית לכימיה" ל"הסתדרות הכימאים"הארגון שונה מ

-איגוד הבין"המניין ב-התקבלה כחברה מןו ברמה הארצית והבין לאומיתהפכה לאגודה מדעית אשר 

הוזמנתי , "החברה הישראלית לכימיה"במהלך כהונתי כנשיא ). IUPAC ("לאומי לכימיה טהורה ושימושית

הדיקן קיים טקס פתיחה . 1962כאורח כבוד בחנוכת הבניין החדש לכימיה בקריית הטכניון בחיפה בשנת 

האקדמיה הישראלית "באורח סמלי ישבו על הבמה נשיא . אורחים-הרצאות על ידי מרציםובהמשכו ניתנו 

 שנינו ".החברה הישראלית לכימיה"כנשיא , ואני לצידו, קציר-לסקי' הפרופסור אהרון קצ–" למדעים

  . שנראה בעיניי המארגנים כציון דרך חשוב למדינה, התכבדנו להשמיע דברים באירוע

1960,עם אורחים יפנים במחלקה
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החלטנו לקיים את , הארציים והבינלאומיים,  באר שבע על מפת הכנסים המדעייםבמגמה לקבע את

,  במתחם האוניברסיטאי של באר שבע1964לשנת " החברה הישראלית לכימיה"ועידתה המדעית של 

בכתב ידו שנשלח אלינו מכתב ב. שהתגורר בקיבוץ שדה בוקר, הכבוד את דוד בן גוריון-ולהזמין כאורח

דוד ברגמן ' בסיועו של פרופ.  דבר שריגש את כל הקהילה הכימית בישראל,את נוכחותו בן גוריוןאישר 

ראשי ,  ראש עיריית באר שבע–מאזור הנגב " מי ומי"והזמנתם של כל ה, נעשו כל הסידורים לאירוחו

ראשי התעשייה הכימית שהתרכזו בנגב וראשי הסניפים של , ראשי האוניברסיטה, מפעלי ים המלח

הוא נאם בפני בקולו הנמרץ והכבוד -הגשתי לבן גוריון את תעודת חברות. שראלית לכימיההחברה הי

, באין אנשי חזון: "ועל אנשי המדע כחלוציה, על חשיבותה של הכימיה לעתידה הכלכלי של המדינהכולם 

כי ביכולתם , היסטורי של יישוב הנגב ופיתוחו ייטלו נא אנשי המדע על עצמם-את התפקיד החלוצי

היו שנענו לאתגר שהציג בן ". אך נכונו לה עתיד ושגשוג, הריקה עדיין, להבטיח שייכותנו לחבל ארץ זה

  . גוריון בתוקף כה רב
  

 בהתאם לתקנון שקבענו. הכנס בבאר שבע היווה את שיא פעילותי כנשיא החברה הישראלית לכימיה

דוד גינצבורג מהטכניון בחיפה ' פ נבחר פרו1964בבחירות . הגיע זמני לפנות את מקומי לנשיא הבא

 . כנשיאה השני של החברה
        

1962,כנשיא החברה הישראלית לכימיה,ברכות לחנוכת הבניין לכימיה בטכניון
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     הארגון הבינלאומי לכימיה טהורה ושימושית  הארגון הבינלאומי לכימיה טהורה ושימושית  הארגון הבינלאומי לכימיה טהורה ושימושית  הארגון הבינלאומי לכימיה טהורה ושימושית ––––    IUPACIUPACIUPACIUPACחבר ועדת חבר ועדת חבר ועדת חבר ועדת 

" האקדמיה הישראלית למדעים"מוניתי מטעם " החברה הישראלית לכימיה"בתוקף תפקידי כנשיא 

מכלל החברות המדעיות לכימיה לפי גוף זה איגד נציגים . IUPAC –לשמש כנציגנו בארגון הבין לאומי 

. בלגיה ועוד, הונגריה, וישראל של אותם ימים סווגה במעמדן של דניה, מעמדן ומשקלן הבינלאומי היחסי

, מות ומתחדשותלתרכובות קייוליסודות כימיים אוניברסלים ומקובלים מטרת הארגון הייתה לקבוע שמות 

ועדות -בוועדות ובתתי, אז והיום,  העבודה התבצעה. וחדשיםקיימיםהגדרת גדלים פיסיקליים  ולנסח

ורק אז ,  מובאות לדיון ולאישור האסיפה הכלליתהחלטותיהם. מקצועיות של מומחים בינלאומיים

בשנתיים הראשונות נבחרתי .  לסטנדרט רשמי של הארגון הבינלאומי–מתפרסמות והופכות לקאנוניות 

אחת משש (של החטיבה לכימיה אורגנית ) יתלה מדיצינכימי(הוועדה לכימיה תרופתית -כמשקיף בתת

 . 1986עד ,  שנה20-הוועדה למשך כ-ומאוחר יותר הועלתי כחבר מלא של תת, )החטיבות

  

        למונחים בכימיה למונחים בכימיה למונחים בכימיה למונחים בכימיה " " " " האקדמיה ללשון העבריתהאקדמיה ללשון העבריתהאקדמיה ללשון העבריתהאקדמיה ללשון העברית""""חבר וועדת חבר וועדת חבר וועדת חבר וועדת 

יה הוקמה מטעם האקדמ, מקנאי מונחי הכימיה בעברית, ל מהטכניון בחיפה"אירמאי ז' ביוזמת פרופ

משימת הוועדה . ובהם צבי רפפורט ואנוכי', ישעיהו לייבוביץ' ועדה בת עשרה חברים בראשותו של פרופ

על בסיס הערכים הרשמיים של ארגון , הייתה לערוך מילון אקדמי למונחי הכימיה בשפה העברית

IUPACבריתהאקדמיה ללשון הע"משימת הוועדה הסתיימה עם פרסום המונחים על ידי .  הבינלאומי ."

באוניברסיטאות לשם קבלת התואר ) הדיסרטציות(מונחים אלה תכליתם לשמש את כותבי החיבורים 

  .בכימיה" דוקטור"

1964,בבאר שבע"ת לכימיהחברה הישראליה"כנסס הענקת חברות כבוד לדוד בן גוריון בקט
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        לקראת שבתוןלקראת שבתוןלקראת שבתוןלקראת שבתון

דוקטורט שלי בארצות הברית עברו עליי עשר שנים גדושות במעשים ובהתנסויות חדשות -מאז הפוסט

י שלא להיעדר מניהול המחלקה לתקופה בתקופה התובענית של בניית מחלקה גזרתי על עצמ. לבקרים

שמאירה , למעט גיחות לכנסים מדעיים בארצות אירופה. ודאי שלא לשנת שבתון מלאה, ממושכת

  . לא עזבתי את גבולות הארץ, הצטרפה אל חלקם
  

האוניברסיטה . תולו חלקי, מן המניין החלטתי לממש את זכותי לשבתון' לאחר עלייתי לדרגת פרופ

כדי שייצא לחופשת השתלמות או שנתית מלאה  הסגל האקדמי מענק בגובה משכורת מעניקה לאיש

רולד הארט מאוניברסיטת ה' פניתי במכתב לידידי הפרופ. ל"מחקר במוסד מדעי מוכר בארץ או בחו

במכתב חוזר הוא . עשר שנים קודם לכן, אותו הכרתי בתקופת שהותי באוהיו, מישיגן באיסט לנסינג

במחלקה לכימיה של " אורח-פרופסור" להיות מוזמן כ–העלה בפניי הצעה שקשה היה לסרב לה 

בין היתר היה . 1965צמבר לחודשים מאי עד ד, בזכויות מלאות של חבר סגל, אוניברסיטת מדינת מישיגן

נעניתי בחיוב להזמנה . עלי להעביר קורס מתקדם בכימיה אורגנית לסטודנטים לתואר מוסמך ודוקטור

ר אריה " הד–היה לי מחליף ראוי לניהול המחלקה בהעדרי . והחלו ההכנות לשבתון בן שישה חודשים

 . תכננתי לקיים באמצעות הדואראת הקשר עם הדוקטורנטים. שאיתו אכן עמדתי בקשר כל העת, פולס

 .ושיחות טלפון מעבר לאוקיינוס היו יקרות ללא נשוא,  לא היו אזמחשבים ודואר אלקטרוני

1963 ,בכנס מדעי בציריך  
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        אורח באוניברסיטת מישיגן אורח באוניברסיטת מישיגן אורח באוניברסיטת מישיגן אורח באוניברסיטת מישיגן ----פרופסורפרופסורפרופסורפרופסור

המדורגת כיום , עמדה על האוניברסיטה שלה, בירתה של מדינת מישיגן, תפארתה של העיר לנסינג

בשנות השבעים אף זכה אחד מסגל . ניברסיטאות הטובות ביותר בעולם האו100 ברשימת 80-במקום ה

  . נובל לרפואה על גילוי תרופה אנטי סרטנית לטיפולי כימותרפיה-הכימאים שבה בפרס
        

וארגון , משפחתנו התרחבה ובגרה מאז. בארצות הבריתשלי חלף עשור מאז השתלמות הפוסט דוקטורט 

גימנסיה ב וחצי וחששה מהיעדרות ממושכת מלימודיה 15 בת מירי הייתה. הנסיעה היה מורכב יותר

הביע אי שביעות רצון מהתנתקות "  עומריה–בית הילד "תלמיד בית הספר היסודי , 11-דני בן ה; העברית

החלטנו אפוא לצאת כולנו יחד בראשית החופש .  עוד הייתה כרוכה אחר המשפחה4-וטלי בת ה, מחבריו

מירי תחזור ראשונה עם תחילת שנת הלימודים ותגור בביתנו עם סבא : הגדול ולחזור לארץ בשלבים

ואילו אני אשאר לבדי לפרק זמן של חודשיים , דני וטלי יחזרו חודשיים אחריה, מאירה; וסבתא מוטל ושרה

  .סך הכול יצאתי לשבתון חלקי בן שישה חודשים. נוספים ואחזור בסוף דצמבר
        

ית ביניים מאחר וכרטיס הטיסה שלנו כלל חני

 לנצל את ההזדמנות ולבלות בעיר חשבנו, בלונדון

. הגדולה שישה ימים בטרם נמשיך לאמריקה

מכיוון , נסעו לבדם ללונדוןהילדים ומאירה לבסוף 

,  הנסיעהלקראתהייתי עסוק בסידורים אחרונים ש

אחרי  .לניו יורק רק בערב טיסתנו  אליהםוחברתי

 הסמוכה ,דטרויטחניית ביניים קצרה נחתנו ב

בשדה התעופה המתין לנו מארחנו . לאיסט לנסינג

הייתה . ששכר עבורנוהרולד הארט והסיענו לדירה 

של פרופסור שיצא לחופשת קיץ בת זו דירתו 

נהנינו . על כל תכולתהשהושכרה לנו , חודשיים

        ".סגנון החיים האמריקאי"ברצון ממכמני 

1965, בחצר ביתנו באיסט לנסינג  
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        משפחתנומשפחתנומשפחתנומשפחתנו

, גם העני והמרוד ביותר, אב-לכל בית.  דולר800-ורד משומשת בלמחרת הגיענו לעיר רכשנו מכונית פ

 שירות אוטובוסים .יום באמריקה-ללא רכב קשה לדמיין חיי יום. הייתה לפחות מכונית משפחתית אחת

 נעשתה, היו ממוקמים רחוק מהמרכזש ,הסופרמרקטים הענקייםהגעה אל עירוני כמעט ולא היה קיים ו

בחופשת הקיץ . צלנו את הרכב לטיולים רבים במדינת מישיגן ומחוצה להני. רק בתחבורה פרטיתאך ו

אינני זוכר אם הילדים . במוזיאונים לטבע ולאמנותובאתרים הידועים בעיר  כדי לבקר נסענו לשיקגו

אך בעיניי שיקגו , ברו ללבםיכי את רוב זמננו בילינו בנסיעות ובמוזיאונים שטרם ד, התפעלו מהביקור

לכנסים מדעיים ולמתן ,  מאז הגעתי אליה מספר פעמים רב.הביקור היה חוויה גדולהוהימה הייתה עיר מד

  . הרצאות באוניברסיטאות או בתעשיית התרופות ששכנו בסביבותיה
        

 ביליתי שנתיים משמעותיות בחיי האישים והמקצועיים שם ,בקולומבוס אוהיוגם נבקר שהיה זה אך טבעי 

שהיה בזמנו מעין , ניומן ומשפחתו' היה חשוב לי לבקר את פרופ. לכן שנים קודם 11דני  ושם נולד

מינוי לפרופסור אורח באוניברסיטת מישיגן
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. איתו שמרתי מאז על קשר רצוף והוא אף סייע לי רבות בדרכי לפרופסורה בירושלים, האפוטרופוס שלי

הרחוקה , לקולומבוס. לפני חזרתה של מירי ארצה, אוגוסט- לסוף יוליהניומניםקבענו את ביקורנו אצל 

מצוידים במפות דרכים למעברים , יצאנו השכם בבוקר במכוניתנו, מ או יותר" ק450-בכמאיסט לנסינג 

  .אשר שיכנו אותנו בביתם, התקבלנו בחום על ידי הניומנים.  מישיגן ואוהיו–בין שתי המדינות 
  

:  חלו בי שינויים מפליגים מאז.השהות המחודשת בקולומבוס נדמתה בעינינו לנסיעה במנהרת הזמן

מצבנו , ג" ק25הכר לאחר שהשלתי מעליי -חזותי החיצונית השתנתה כמעט ללא, י גדלהמשפחת

דני לא הכיר את עיר הולדתו וכל שידע . וכמובן מעמדי האקדמי והציבורי היה אחרהכלכלי היה שפיר יותר 

נראתה לנו הרבה פחות זוהרת הפעם אך , העיר נשמרה היטב בזיכרוננו. עליה היה מהסיפורים שלנו

נראו מוזנחים ורק העצים וגני הפרחים שסביבם הצליחו להסתיר את בהם התגוררנו מקומות ה. בעברמ

  . מצבם העגום

  
  

, האוניברסיטה גדלה מאז שעזבנו. שעטה שלווה ויופי, הקמפוס האוניברסיטאילחלוטין היה מראה שונה 

 ומתחילת המאה 19-המאה השהאפילו בגודלם ובסגנונם על הבניינים משלהי , בלטו בה בניינים חדשים

בניין המחלקה לכימיה בו עבדתי . העצים הגיעו לגבהים אדירים וכיסו בצילם את מתחם הקמפוס. 20-ה

  . הקומות החדש אליו עברה המחלקה שגדלה מאז ללא הכר-נראה מסכן ליד בניין רב, בזמנו
        

אלא ביקור , של תלמיד אצל מורו" עלייה לרגל"והפעם לא הייתה זו , והנה חלף עשור מאז נפרדתי מניומן

באחד . החלפנו ידיעות על אנשים ואירועים וכמובן על עצמנו. רעים חברי של פרופסור אל פרופסור

בין היתר הוא סיפר . הערבים נקשרה שיחה בנושא בחירת אנשי סגל חדשים במחלקות לכימיה באמריקה

: נשמעו אמירות כגון, שהיה יהודי, מחלקהלי שלאחרונה הוא כעס מאד כאשר בזמן דיון על מועמד חדש ל

ניומן היה בן למשפחת יהודים רפורמיים שהיגרו מגרמניה ". יש לנו כבר יותר מדי יהודים במחלקה"

הוא לא . לואיזינה, בו בניו אורלינס- והיו הראשונים בייסוד חנויות כל19-לארצות הברית באמצע המאה ה

  .אך העניין הרתיח את דמו, בקולומבוס הילה היהודיתהתעניין בפוליטיקה ולא היה בקשר עם הק

1965 ,  קולומבוס,אצל הניומנים  בגינת ביתנו באיסט לנסינג 
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חוששת שהתלבטנו כיצד תסתדר נערה . לאחר שובנו מקולומבוס החלו ההכנות לנסיעתה של מירי לארץ

, אבל מירי הפתיעה אותנו בנחישותה.  שעות בסביבה לא מוכרת16 בנסיעה של ,להישאר לבדה בבית

תעופה ודאגנו חברת האת כמובן יידענו . שה לעשות ללא ליוויואפילו את הטיסה מדטרויט לניו יורק דר

 ביום האחרון של אוגוסט נסענו כולנו ללוות אותה לשדה התעופה ועד .שדיילת תשגיח עליה בזמן הטיסה

מאז היא נמצאה בהשגחת . כעבור יממה קיבלנו מברק על הגעתה בשלום הביתה. לעלייתה למטוס

  .הוריה של מאירה שגרו איתה
        

  
  

באותו המועד אמורים היינו לפנות את בית משפחת הפרופסור ולעבור לשיכון האוניברסיטאי המיועד 

שלחנו את דני לבית ספר . נועדו לשהות קצרה יחסיתשהיו אלה דירות צנועות ביותר . לזוגות נשואים

עד , רצוןהוא הלך באי .  ילדיהם של סטודנטים ומרצים אורחים כמונו–אמריקאי מקומי לילדי זרים 

אמריקה הייתה ידועה . והוא התגלה ככוכב, )soccer(שבאחת ההפסקות שיחקו הילדים כדורגל אירופאי 

מאז אותו היום התרצה דני והשתלב יפה בבית הספר . ולא הכדורגל הנהוג אצלנו, במשחקי הפוטבול

  . ובלימודים

  

י הסגל האקדמי של האוניברסיטה  פסיכולוגית קלינית שמרבית מטופליה היו אנש–הרולד הארט ואשתו 

נקשרה בינינו אחוות רעים . ובכל מסיבת חברים ואורחים מבחוץ,  אירחו אותנו בביתם בכל חג ומועד–

. השונה בתכלית מזו הגלויה לעין, במפגשים אלה למדנו להכיר את אמריקה. הנמשכת עד היום הזה

ואת , מעריצה וסוגדת להצלחה, החברה האמריקאית נתפסה בעיניי כתחרותית והישגית בליבתה

את זאת לומדים בדרך .  לפענח ולקחת בעירבון מוגבלצריךהאמירות המחמיאות והנעימות לאוזן היה 

  . הקשה
 

אני מחויב הייתי להישאר במקום עד לסיום הסמסטר  .דני וטלי, בסוף אוקטובר חזרו לארץ מאירה

מדאגות " חופשי "–שגרה שנשתכחה מלבי למחרת עזיבתם מצאתי עצמי מתנסה ב. חופשת חג המולדב
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את . לאמיתו של דבר לא סבלתי מבדידות". בשלט רחוק" מוטרד הייתי מניהול המחלקה ,מאידך. משפחה

ר רפאל "ואף נסעתי לשיקגו לתקופה קצרה כדי לבקר את ד, זמני העברתי באוניברסיטה במתן הרצאות

נהגו לנהל שיחות חולין הם שם , ארחי האמריקאיםלא נהגתי ללכת לפאבים כמנהג מ. חברי הוותיק, פפו

  .חברים חדשים" לקנות"ו

  

        

        תרומתו הגדולה של השבתוןתרומתו הגדולה של השבתוןתרומתו הגדולה של השבתוןתרומתו הגדולה של השבתון

השתלמתי בכימיה . תקופת השבתון הייתה חשובה מאין כמוה ומאתגרת ברמה המקצועית והאקדמית

 בכל נתקבלתי כחבר סגל לכל דבר ועניין והשתתפתי. פיסיקלית-אורגנית מתקדמת ובכימיה אורגנית

אישור קורסים ,  הוראה–ומתפקידו היה לדון בכל העניינים האקדמיים ,  חברים40-הסגל מנה כ. דיוניהם

נתקבלתי על . זוטא- מעין סנאט–הזמנת מרצים אורחים ומינויים חדשים לסגל , קידום בדרגה, או ביטולם

וכך , בוועדות למינוי מוריםאפילו , הם שיתפו אותי בוועדות השונות של המחלקה, ידם כשווה בין שווים

שהיו , נחשפתי למורים בפקולטה. הכניסוני לפני ולפנים של העשייה האקדמית המשמעותית ביותר

מוכשרים , הסטודנטים איתם באתי במגע היו צעירים. צעירים ופעלתנים בחזית המדע של אותם ימים

  . מהם למדתי לא פחות מאשר לימדתי, ושאפתניים
        

דע  "–וכדברי הפתגם , מדתי עד כמה חשוב להציב יעדים בחינוך ולקראת מה מחנכים ל–בשטח החינוכי 

הבחנתי בפער העצום בין תלמידי התואר הראשון באוניברסיטה ...". מאין באת ולאן אתה הולך

שרמתם עלתה על שלנו , לבין תלמידי הדוקטורט, שרמתם הייתה נמוכה בהשוואה אלינו, האמריקאית

, ליושרה אישית, לשלמות ביצועית, לחריצות, למצוינות, מוטיבציה לדבקות במטרהוהם היו חדורים ב

בלימודי : הסיבה לכך הייתה נעוצה בתפיסה החינוכית של כל תואר. לעצמאות ולאחריות, לביקורתיות

התמקדו בהכשרה מקצועית לקראת חיים בוגרים , 18-17המיועד לבוגרי תיכון בני , התואר הראשון

הן בידע המקצועי והן , מתלמידי מוסמך ודוקטור נדרשה מכוונות למצוינות, עומת זאתל. ועצמאיים
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, הדוקטורים החדשים נדרשו למיומנות ולכישורים גבוהים בתחום התמחותם. בחשיבה ובמחקר עצמאי

הייתה זו קפיצת מדרגה משמעותית ביכולותיו . לצד יכולות של מנהיגות חברתית ואקדמית או עסקית

  .  של התלמידובהישגיו
  

שגרמו לדוקטורנטים לקרוא ספרות מדעית , התרשמתי עמוקות מהשיטות החינוכיות בהן נקטו במחלקה

נושאים "קבוע של בחינה על נוהג  הם הנהיגו: בצורה ביקורתית, וזה העיקר, אבל, שוטפת ואקטואלית

בתחומים טים השאלות התייחסו לחידושים בול. פעם או פעמיים בסמסטר" אקטואליים בכימיה

התוצאות .  ועל כך הם קיבלו נקודות בונוסהקודמים בספרות המקצועית במהלך השבועות מושהתפרס

לפעמים גם , להשקעה מוגברת של שעות עבודה במעבדה או בספריהאותם דרך זו דחפה . היו מצוינות

אך אלו היו פני , אינני יודע אם כך המצב גם היום. מאוחרותהלילה וגם עד שעות , בשבתות ובחגים

אווירה מעין זו לא שררה במעבדות המחקר האירופיות שהכרתי . הדברים בשנות החמישים והשישים

  .בצורה קיצונית יותר במעבדות היפניותהייתה קיימת  אבל היא, וגם לא בארץ, באותם ימים
  

סטרטגית חשיבה א" פעלו על פי המודל של המנחים. במעבדות אף היא הרשימה אותישיטת ההדרכה 

סוף מעשה : "חשיבה מסודרת ושיטתית ותכנון מדוקדק לפני הביצוע המעשי על פי האמרה": בניסוי

האמריקאים היו צמאים לחידושים . לאימפרוביזציות וליד המקרה לא היה מקום". במחשבה תחילה

 העולמית נטייה שהביאה אותם לחוד החנית בעולם הטכנולוגיה, בדומה לנו הישראלים כיום, ולחדשנות

  .שוניםולזכיות רבות בפרסי נובל בתחומים 
        

 חשיבותם של יחסים דמוקרטיים בין מורה לתלמיד ובין מורה –למדתי רבות גם בתחום יחסי האנוש 

, נזכר אני בהרצאת אורח של צעיר יהודי מאוניברסיטת ברוקלין בניו יורק. המושתתים על הרמוניה, למורה

למחרת הזמין אותי הדיקן וביקש את חוות דעתי על .  אליו לארוחהשלאחר הרצאתו הוזמנתי להצטרף

ולא פחות מכך התעניין , הוא רצה לדעת היכן הייתי ממקם את מחקריו בחזית המחקר המדעי. אותו בחור

נדהמתי לגלות את מידת החשיבות שמייחסים ". חברותא המחלקתית"בהתרשמותי לגבי התאמתו ל

לא פחות מיתר השיקולים האקדמיים , רת מועמדים חדשים לסגלהאמריקאים להיבט החברתי בבחי

הם הקפידו לצאת . למדתי להעריך את יחסי החברות בין חברי הסגל, בשהותי שם, ואכן. הרלוונטיים

מדי שבוע התקיימו ביקורים בבתים הפרטיים . ת הצהרים במועדון הסגל או במסעדה בעירובצוותא לארוח

ובין אם לכבודו , בין אם כדי לטפח קשרי ידידות ואווירה טובה, ות החבריםבדרך כלל עם נש, של החברים

ובצורה אף , אבל מוכרת מאד, תופעה שאינה מוכרת באוניברסיטאות האירופיות, של מרצה אורח

  .במכוני המחקר היפניים, קיצונית יותר
        

, והמזרח הרחוקבעיקר מהודו ,  הקורס שהעברתי משך אליו מגוון תלמידים זרים–וקוריוז אחד 

הקורס כלל מעבדה מתקדמת שניתנה על ידי . שהשתוקקו לתואר אקדמי מאוניברסיטה אמריקאית

שהשתייך בארצו לקסטה של כוהני הדת , אחד משומעיי היה בחור הודי. מורים אחרים במחלקה

 מעבדה התלמיד פנה למנהל המחלקה וביקש שיאשרו לו להביא עוזר. דהיינו למעמד העליון, הבראהמנים

 איש המעמד העליון מנוע מלבצע –והסיבה , שיבצע עבורו את הניסויים בהתאם להוראותיו, אישי מהודו
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הוא היה איש שיחה מרשים ביותר ומדהים בידע ובהבנת סוגיות ! ניסויים כימיים מזהמי ידיים במו ידיו

  .לאכזבתו לא ניתן לו אישור זה. מורכבות בכימיה
        

הופתעתי לגלות עד כמה אמריקה הייתה שונה , ה נהוגה מדיניות רווחהב, בשונה ממדינת ישראל

הגעתי ממדינה של הסכמי שכר . והעמידה את השוק החופשי והפרטי בראש סדרי העדיפויות שלה

גם בעולם , וגילתי שבאמריקה הכול סחיר, ביטוחים סוציאליים ושוויון יחסי בין דרגים מקבילים, קיבוציים

מעביד -משכורתם ותנאי עבודתם של המורים והחוקרים דמו ליחסי עובד. היה זר ביותרלי כל זה . האקדמי

. נעדרות שוויון בין מורים באותה דרגה, היינו, המשכורות לסגל האקדמי היו דיפרנציאליות. בשוק הפרטי

המוסד רצה ביקרו של מורה במקצוע , לדוגמה, ואם. המשכורת נקבעת מתוך חוזה אישי ומשא ומתן

משכורות , ואכן. בל משכורת גבוהה עשרות מונים מאשר פרופסור לפילוסופיהיקהוא , "נוך גופניחי"

שהרי שחקני הפוטבול היו מושא להערצה , המורים בענפי הספורט היו מהגבוהות ביותר באוניברסיטה

התחרות בין הביאה כך . אטראקציה החשובה ביותר בעונת המשחקיםלומשחקי הפוטבול היו 

מוסדות להשכלה . כשכל המרבה במחיר הוא הזוכה, סיטאות לרכישת מורים וחוקרים בעלי שםהאוניבר

  .ויוקרתם נקבעה בהתאם, גבוהה עלו וירדו בהתאם לכוח המשיכה שלהם לגייס תורמים ומורים טובים

  

        על חצי הכוס הריקהעל חצי הכוס הריקהעל חצי הכוס הריקהעל חצי הכוס הריקה

ם ששת חודשי שהותי ניסיתי לבחון א.  אישי ומוסדי–לקראת סיום השבתון התפניתי לחשבון נפש נוקב 

הישגי האישיים היו נאים ? איפה טעיתי ומדוע? מה השגתי?  מה למדתי–בארצות הברית נוצלו כיאות 

, מבחינת המוסד שהעניק לי את חופשת השבתון בהגינות ובנדיבות, אולם, ורבים כפי שציינתי קודם לכן

א ניצלתי את הזדמנות הפז להשתלם שאלתי עצמי מדוע ל. היו לי ספיקות, דהיינו האוניברסיטה העברית

תווך בתכנית ההוראה של בית השהיוותה את עמוד , ולהתעדכן בדיסציפלינה של הכימיה התרופתית

, אהבתי לכימיה אורגנית עלתה עשרות מונים על כל ענף אחר בכימיהש, תשובתי הייתה. הספר לרוקחות

ולא פיניתי את זמני , זו על ספסל הלימודיםהצרתי על כך שלא ביליתי את התקופה ה. ולא עמדתי בפיתוי

כדי להעמיק את הידע שלי , פרמקולוגיה וכימיה תרופתית, להשתלמות בקורסים של פיזיולוגיה

  ...בדיסיפלינה של הכימיה בשירות הרפואה

 

    תום השבתוןתום השבתוןתום השבתוןתום השבתון

 בעד את המכונית מכרתי. ליתי באיסט לנסינג בהכנות לנסיעה ולפינוי דירת המגוריםיאת חג המולד ב

חזרתי , מאידך. מהם נפרדתי בצער, הרולד הארט ואשתו הסיעוני לשדה התעופה בדטרויט.  דולר500

עם שובי שמחתי למצוא את מחלקתי . תלמידייממביקור בו למדתי הרבה , הביתה גדוש זיכרונות טובים

, רים חדשיםגיוס מו, אולם ניצבתי בפני בעיות דחופות כגון הגדלת מספר התלמידים, מתפקדת כהלכה

המשימות כולן . וכמובן רכישת ציוד חדיש, פיתוח שטחי מחקר בדגש על ההיבט התרופתי במחקר הכימי

 .ים מוגדלים ומאבקים קשים להשיגםחייבו תקציב
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        פרוץ המלחמהפרוץ המלחמהפרוץ המלחמהפרוץ המלחמה
השבועות שקדמו לה התאפיינו בהמתנה מורטת עצבים .  פרצה מלחמת ששת הימים1967בחודש יוני 

כשהם מאיימים בנשקם ומדי , ילי הלגיון הירדני עמדו גלויים על חומות העיר העתיקהחי. לקראת מלחמה

סוריה לא פסקה מלהפגיז את ישובי עמק הירדן ממרום רמת . פעם אף צולפים על השכונות הסמוכות

דבר שאילץ את ישראל לגייס את כוחות , ואילו מצרים הזרימה כוחות צבא רבים לחצי האי סיני, הגולן

 באותם שבועות התרוקנו כמעט כליל המעבדות. תוך פגיעה קשה בפעילות המשקית,  שלהמילואיםה

 שאליו ואהלא נקראתי לשירות מילואים פעיל של חיל הרפ, 49 ןבהיותי ב, אני. מעובדיהן בשל גיוסם

 .שהייתה שרויה במתח גובר ובמיעוט יצירה, ונותרתי מאחור עם הבודדים במחלקה, השתייכתי
 

צטרף י לבלמלך ירדן זהירים את כשהם מ,  ביוני פתחו כוחותינו במלחמה נגד מצרים וסוריה5-בבוקר ה

ן קצר השתלט ותוך זמ, אש על ירושלים מכל העמדות הירדניות  בבוקר נפתחה10כבר בשעה . למערכה

טלי הייתה בגן ומירי ודני , באותן שעות נמצאתי בעבודה. ם"הלגיון על ארמון הנציב שהיה נתון לחסות האו

 הדבקת –כשהיא עושה סידורים אחרונים לקראת המלחמה , רק מאירה נמצאה בבית. בבית הספר

. האות שהמלחמה פרצההאזעקה בישרה את . רצועות דבק על החלונות ותליית וילונות שחורים להאפלה

מי ברגל ומי בריצה דרך חצרות בתים ,  מי באוטובוס–בדרכים שונות ומשונות , אט שבנו כולנו הביתה-אט

יש לזכור שמעלה רחוב . באזור שלנו נפלו כמה פגזים אך הבתים לא ניזוקו. כדוגמת דני, אחוריות

היה ,  ביתנוןלבי, גובלת בעיר העתיקההמפריד בין בתיה הראשונים של שכונות ימין משה ה, בוטינסקי'ז

שהיה למעשה מרתף חדר , מצאנו כולנו את עצמנו מתקבצים במקלט הבניין. כמעט כולו שדה ריק

או הפגזה , עלה חשש כבד מפני התקפה אווירית. ההסקה שאליו הוכנסו בחופזה רבה מזרונים וכסאות

  . מאסיבית מכיוון העיר העתיקה
  

,  יושב ראש הכנסת דאז–אך שכננו קדיש לוז , רי הרדיו ולהתעדכן במתרחשהתקשינו לעקוב אחר שידו

עוד בערב הראשון שמענו מפיו על . והיה עבורנו למקור החדשות המהימן ביותרמספר פעמים בא לבקרנו 

ועל הישגי כוחותינו בכיבוש ארמון הנציב והמשלטים הירדנים הסמוכים לכפר , חיסול חיל האוויר המצרי

קדיש לוז יעץ לנו להישאר . את רעם היריות מכיוון ארמון הנציב שמענו גם אנחנו היטב. צור באחר

  . רחוקה מסיומההייתה שכן המערכה עוד , במקלטים
 

-כשהם כובשים את נבי סמואל ומשתלטים על דרך ירושלים, כוחותינו התקדמו לירושלים מכיוון צפון

היה זה הקרב על . י הקרבות מצפון בחדות רבהלפנות בוקר של היום השני שמענו את הד. רמאללה



 
 

176

התרגשתי לשמוע על שחרורו של . הדרך להר הצופים נפתחה. קרב גבורה עקוב מדם, גבעת התחמושת

התגעגעתי למקום . היו קשורים ושזורים בו, 1947 ועד 1937משנת , שכן חלק נכבד מחיי הבוגרים, ההר

עם .  נאלצתי לנטוש בעיצומה של מלחמת השחרורואותו, בו התחלתי את צעדי הראשונים כסטודנט

הר . התאפשרה פריצת הדרך לעיר העתיקה,  למלחמהכיבושם של הר הצופים והר הזיתים ביום השלישי

ירושלים  והגדה המערביתל על כל שטח "בתוך פחות משלושה ימים השתלטו כוחות צה. הבית היה בידינו

עם הבשורה על שוך הקרבות עלינו למרפסת דירתנו בקומה .  הירדני נסוג אל עבר הירדןוהלגיון, המזרחית

הבחנו , צפינו בעשן המתמר בין הר ציון למגדל דוד. המשקיפה אל חומות העיר העתיקה, העליונה

  . בפגיעה הקשה בגג כנסיית דורמיציון שעלה באש
  

 פתאום אפשר לקחת את המכונית – "ימות המשיח"הניצחון במלחמה נסך בי תחושה מהממת של 

כאילו הצמחנו ', שיח-א-לשרם, לרמה הסורית, לגדה המערבית,  ליריחו–ולנסוע לאן שחפצה נפשך 

או , תאב הייתי לבקר בכל המחוזות שלא הכרנו. כנפיים כדי לרחף ללא פחד במרחבים שטרם הכרנו

  .שנפרדנו מהם עם קום המדינה

        

טיול של המחלקה ערב מלחמת ששת הימים
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        ז המלחמהז המלחמהז המלחמהז המלחמהביקור ראשון בעיר העתיקה מאביקור ראשון בעיר העתיקה מאביקור ראשון בעיר העתיקה מאביקור ראשון בעיר העתיקה מא

בו צעדתי , היה זה ערב חג השבועות. נפשי יצאה לביקור בעיר העתיקה שכל פינה בה הכרתי עוד מילדות

ניצבתי מול המבנים . כשדלתותיו פתוחות לרווחה, בהססנות וביראת קודש מרחוב ממילא לשער יפו

לרחוב השלשלת הצר בהמשכם מדרגות שחוקות היורדות , הראשונים הגובלים במגדל דוד וברובע הנוצרי

תגובתי המיידית הייתה שהכול נשאר כתמול . אשר מוביל לרחוב היהודים ולכותל המערבי, והעוטה אפלה

אך את מבטם המפוחד והחשדן של העוברים והשבים הערביים ,  שנות ניתוק19כאילו לא חלפו , שלשום

שהוא , "החורבה"וון בית הכנסת התקרבתי לרובע היהודי לכ. רחוב היהודים היה הרוס ושרוף. לא הכרתי

 זכרתי –תדהמתי הייתה בשיאה  בהגיעי לשכונת המוגרבים. עצמו וכל הסובב אותו הפכו לתל חורבות

במקומה נפער , אך השכונה נעלמה כלא הייתה, כשהיא משקיפה אל הכותל המערבי, אותה מילדות

  . אשונית וחד פעמית שלא חזרה עודהייתה זאת חוויה ר". הכותל המערבי"רחב ידיים ומולו ריק מגרש 
  

  

עת , שלתוכם ניסיתי להיכנס בילדותי ללא הצלחה, ם ולנצרותארציתי לבקר באתרים המקודשים לאסל

:  שני המסגדים במתחם הר הבית–סימנתי לעצמי את האתרים .  משומרי האתריםהגונותספגתי מכות 

כה של אתרים נוצריים בעיר העתיקה וכן שורה ארו, אקצה-ומסגד אל, )כיפת הסלע(מסגד עומר 

וככל שהעמקתי , עם הזמן.  מתחם כנסיית הקבר-אך מעל כולם , מנזריםו כנסיות שונות –ובסביבותיה 

עתיר מסורות , עשיר ומרתק מאין כמוהו, גיליתי עולם נוצרי מגוון, את לימודיי בתולדות העיר העתיקה

על מסגדיו ומבואותיו העמקתי , גם על מתחם הר הבית. היסטוריות המצריך לימוד וחקר רבתי-תיאולוגיות

  .שאותם מעולם לא הכרתי, מנית'כמו גם חקר אתרים מרשימים מהתקופה המוסלמית והעות, דעת

        

1967 ,טיול למצדה ערב גיוסה של מירי  



178

        הר הצופים הר הצופים הר הצופים הר הצופים בבבבביקור ביקור ביקור ביקור 

במהלך עשרים שנות .  שנה מאז נפרדתי מהר הצופים ושוב יכולתי לפקוד את מחוז יצירתי20והנה עברו 

והיה צורך דחוף להכשירו מחדש כאתר , מרושת בתעלות קשר ממוגנות, מבצר צבאיהניתוק הפך ההר ל

ולחדש " לשוב אל ההר"עם שחרור הר הצופים הכריזו שלטונות האוניברסיטה על כוונתם . אזרחי לכל דבר

תוך כשבועיים אורגן סיור של חברי הסנאט ומיד הכנסתי את שמי . בו את הפעילות האקדמית שנקטעה

הועלינו עם מאה חברי . ביום המיועד הצטרפו אלי מאירה וטלי. התרגשתי מאד לקראת העלייה. לרשימה

מלון "את , "שער מנדלבאום"עוברים אנו את , והנה.  הרקטור והנשיאםובראש, סנאט על שני אוטובוסים

 ,והאוניברסיטה העברית" הדסה"שם נרצחו בשיירה המפורסמת עשרות עובדי , ראח'בשיח ג" אמבסדור

, "הדסה"וכעבור כמה מאות מטרים נגלה לפנינו בית הקברות הצבאי הבריטי ולידו בנייני בית החולים 

הרגשה זו חזרה ונשנתה ביתר שאת כשנעמדנו מול . שמשום מה נראו קטנים ממה שדימיינו כל העת

 מראה .בנייני המכונים למתמטיקה ופיזיקה, בניין הכימיה,  הספרייה הלאומית–הבניינים שהכרנו 

 גבר על – ולא עוד ניתוק –" אנו שוב כאן"אבל הסיפוק בלב של , הבניינים היה מדכא ומאכזב ביותר

חות "תדהמה אחזתני כשנכנסתי לבניין הכימיה הפיזיקלית ובארונות מצאתי מחברות ודו. התסכול

כימיה פיזיקלית ח שכתבתי אני עצמי בקורס ב"והנה מחזיק אני בידי דו. מעבדה מתגלגלים ופזורים סביב

גם האכזבה על ההזנחה אך , ההתרגשות הייתה מעבר למידה. ר פרקש" של דיועם הערות, 1941משנת 

  .הייתה קשה
  

והוחלט לחזור ולהעניק את התעודות לבוגרים ולדוקטורים " החזרת עטרה ליושנה"החלה אופוריה של 

דוקטור "את התואר . רחוקים ההםכמו בימים ה, החדשים בטקס חגיגי באמפיתיאטרון שעל הר הצופים

ל מלחמת " לרמטכ–הוחלט להעניק לראשונה לאיש צבא , שהיה נהוג להעניק לאיש רוח, "כבודלשם 

אנשי ציבור , ל רבים"קציני צה, הטקס נפתח במעמד שרי ממשלה. רב אלוף יצחק רבין, ששת הימים

יאטרון הפתוח נשקפו נופי מדבר מהאמפית. וכן נציגים מבכירי הקהילה המדעית בארץ, ואנשי תרבות

הלא היא ים , מאחוריהם שרשרת הרי הגלעד וביניהם רצועת מים דקה וכחלחלה, יהודה במלוא קסמם

  . המלח
  

מה לאלו העוסקים בכוח הזרוע "שליבתו נרקמה סביב השאלה , את הנאום המרכזי נשא יצחק רבין

ילויי המופת המוסריים והערכיים של חיילנו המוטיב המנחה בהרצאתו נסב על ג" ?ולערכי הרוח והתרבות

הנאום ההיסטורי והבלתי נשכח נסך בשומעיו . שראשיתם ברוח וסופם בכוח, בקרבות האוויר והקרקע

  .רוממות רוח

        

        מסביב לירושליםמסביב לירושליםמסביב לירושליםמסביב לירושלים" " " " שטחי יהודה הכבושיםשטחי יהודה הכבושיםשטחי יהודה הכבושיםשטחי יהודה הכבושים""""הצצה ראשונית להצצה ראשונית להצצה ראשונית להצצה ראשונית ל

, ית המולד בבית לחםובראשם מתחם כנסי, סימנתי לעצמי אתרים הראויים לביקור ביהודה ובשומרון

מייד עם שוך הקרבות סיירתי בכביש עוקף שנסלל על ידי הירדנים . סחור-וכנסיות נוספות בבית לחם ובית

 למראה העגום של פליטים ערבים הגרים במערות נחשפתילראשונה . וחיבר בין העיר העתיקה ובית לחם
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ת שהתנתקו מאדמתן שזה עתה הרגשתי צביטה בלב למראה פלסטיניות צעירו. לאורך שיפולי ההר

ופניהן , הן השתרכו באיטיות אחר חמוריהן עמוסי מטלטלין. נכבשה ונאלצו למצוא מקלט בעבר הירדן

  .קפואות
  

 מהמורות שהותירו רצוף, הכביש היה שומם. במעקב אחר הפליטים עליתי על הכביש שהוביל ליריחו

שלדיהם החרוכים יחד עם שלדיהן של מכוניות ו, ל"הטנקים הירדנים שנפגעו במהלך נסיגתם מכוחות צה

התרוממו הגבעות , משני צדי הכביש, ברקע. נראו פזורים לאורך הדרך, שים מעוכים"צבאיות ושל נגמ

נהגו להטות את אוהליהם לאורך אשר , יםאושביהם הבדויוההרים הקרחים של מדבר יהודה שהתרוקנו מ

הוצפתי בתחושת חופש . ובכל מקום שחשקה נפשי, ןבשכם ובלטרו ,בהמשך סיירתי גם בחברון. הדרך

  .ושחרור שלא ידעתי כמוה

  

1967, ם ברחבי הארץטיולי  
 

1968, דני וטלי, מירי  
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        סיורים להכרת הארץסיורים להכרת הארץסיורים להכרת הארץסיורים להכרת הארץ

, בשנה שחלפה מאז מלחמת ששת הימים השתררה בציבור אווירת טיולים לאורכה ולרוחבה של המדינה

. במזרח לנהר הירדן ועד  במערבמחופי הים התיכון, שיח בדרום סיני-א-מרמת הגולן בצפון ועד לשארם

ושוב קיימה האוניברסיטה העברית סיורים מודרכים לחברי . כולם יצאו להכיר את מרחבי ישראל החדשה

 .שהיו מאלפים ביותר, בגולן ובסיני, בבקעת הירדןהצטרפתי בשמחה לסיורים הבכיר הסנאט והסגל 

- לקיבוץ ידנסענו. בטרם גיוסה של מירי לצבאלטיולים  משפחתנו קחת את עזרתי עוז ליהםבעקבות

יונס -ןאהתעכבנו בעיר עזה ובעיירות ח. שהייתה איזור כיבוש צבאי,  ומשם המשכנו לרצועת עזהימרדכ

מרכולתם וקושרים את בכל מקום שעצרנו מצאנו עצמנו מוקפים תושבים מקומיים המציעים . ורפיח

. עבור טלי" העסקת קניי"בתחנת דלק הציע לנו המוכר . לא היה בנו כל מורא ופחד.  שיחהעמנו

אי אפשר ,  שנה40במרחק הזמן של , היום. המנטאליות הערבית טרם נחשפה לתרבות המערבית

, מי שיער אז .להעלות על הדעת עריכת מסע מסוג זה בחבל ארץ שהפך להיות אומלל ומוכה טרור

פוריה גם על האו. איןכשפתרון , שסוגיית השטחים הכבושים תלווה את מציאות חיינו מאז ועד היום

  .שפקדה את הארץ שילמנו מחיר כבד בהמשך

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        

1967,בגבול לבנון בראש הנקרה
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        זרם אורחים הולך וגואה זרם אורחים הולך וגואה זרם אורחים הולך וגואה זרם אורחים הולך וגואה 

ארצות אסיה ו, הניצחון הדרמטי במלחמה העלה את קרנה של מדינת ישראל בעיניי מדינות אירופה

בהם אורחים , פלא הניצחון משך ארצה תיירים ומבקרים רבים. אמריקה הצפונית והדרומית

סקנדינביה     ארצות, שוויצריה, צרפת, גרמניה, אנגליה,  מארצות הברית–ברחבי העולם  רסיטאותמהאוניב

בקיאותי בצפונות ירושלים עשתה לה כנפיים . לאנשי המעלה" מורי דרך"עמיתיי ואני הפכנו ל. ויפן

בן בין אורחינו הרבים היה כמו. והקנתה לי מעמד של מדריך מנוסה למקומות הקדושים לשלוש הדתות

חתן ,  אורח אחר בעל שם היה הפרופסור רוברט ודוורד מאוניברסיטת הארוורד.הפרופסור הרברט סי בראון

והיה גם . בשר ודם" סופרמנים"מעין , שראה בצבא הגנה לישראל פלא מיתולוגי, שני פרסי נובל לכימיה

תי לפגישה עם יגאל ידין אותו ליווי,  באנגליה20-קריסטופר אינגולד מגדולי הכימיה של המאה ה' הפרופ

 סמכא על אריגי הפשתן שנתגלו במערות-כדי לחזות ולשמוע הסברים מבר, במחלקה לארכיאולוגיה

והדיון שנערך היה , תשומת לבו התמקדה על האנליזה הכימית המשוערת של חומרי הצביעה. קומראן

   .חוויה בלתי נשכחת

1971,אולוגיהי יגאל ידין במחלקה לארכ'אינגולד ופרופ' פרופ, מאירהעם
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שנות השמונים, הרברט סי בראון' עם פרופ  

1971,  בביקור בירושליםהארט' פרופעם   

1975,  שמידעעם שרה בראון בטיול לעין גדי יחד עם אבי  

בקונייטרהואשתו הסנר ' עם פרופ  

1968, רגגינצבו' וודוורד ופרופ' בעיר העתיקה עם פרופ  
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        נישואיה של מירינישואיה של מירינישואיה של מירינישואיה של מירי

עם סיום שירותה הצבאי נרשמה מירי ללימודי ביולוגיה באוניברסיטה העברית ושם הכירה בוטנאי צעיר 

 צפון – רה’בל מע'גהצומח של "אבי עבד אז על עבודת המסטר שלו בנושא . וכריזמטי בשם אבי שמידע

היה , כמו גם נישואיה, כל אירוע בחייה של מירי. עם תום לימודיה התבשרנו על החלטתם להינשא". סיני

ירי ואבי הסכימו להצעתנו לקיים את טקס הנישואים וקבלת הפנים מ. עבורנו ראשוני והתרגשנו מאוד

השלישית לאורחינו ולמכרינו מהאוניברסיטה והשנייה , למשפחההראשונה  –בביתנו בשלוש משמרות 

 בטרם 1972את החתונה הקדמנו לחודש פברואר .  ברצף מוזמנים300-סך הכל כ, לחבריהם הצעירים

הוריו של אבי קנינו עבורם דירת  עםבכוחות משותפים .  עבר בהצלחה"מבצע החתונה. "יציאתנו לשבתון

  . ובבנייתשאך החלו  ,"גבעת מרדכי"שכונת שיכון לזוגות צעירים בבשלושה חדרים 

   1972,  בביתנוואבימירי  ם שלחתונת

   ה אימברמאירה ושר, אני, מירי ,יק שמידע'ריבה וברצ, אבי, טלי, דני, מוטל אימבר: מימין
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            1972197219721972, , , , חופשת שבתון בציריך ובאוקספורדחופשת שבתון בציריך ובאוקספורדחופשת שבתון בציריך ובאוקספורדחופשת שבתון בציריך ובאוקספורד

הארצות . חלפו שבע שנים מאז השבתון באיסט לנסינג וגמלה בי החלטה לצאת הפעם לאירופה

בשתיהן בלטו מרכזי מחקר כימיים עטורי הישגים שהביאו רוב . אנגליה ושוויץ: קות ביותר היו שתייםהנחש

ופיתחו תרופות למכביר מאנטיביוטיקה ועד לחומרים המשפיעים על הנפש ועל מוח , תהילה לעצמם

שך בשתי הארצות הכרתי ראשי מחלקות איתם פיתחתי קשרים הדוקים במ). פרמקולוגיה-פסיכו(האדם 

 –ונס 'ועם הפרופסור ג" E.T.H –ציריך בלטכנולוגיה  גבוהההמכון " עם הפרופסור אוסקר יגר מ–שנים 

החלטתי לחלק את ששת חודשי . ראש המחלקה לכימיה אורגנית באוניברסיטת אוקספורד באנגליה

  . השבתון בין ציריך ואוקספורד
  

כספי ולא  האירופים לא הציעו לי מענק, ריתלהבדיל מארצות הב. 1972 באפריל 7-תאריך יציאתי נקבע ל

מדען "אבל בשני המקומות העניקו לי מעמד של , לא בציריך ולא בלונדון, "אורח-פרופסור"מעמד של 

. בשכנותם של מנהלי המחלקות המתאימות, והעמידו לרשותי משרד באזור מעבדות המחקר" אורח

. אלא אם רציתי בכך, לקיים פעילות מעבדתיתלא ציפו ממני לתת הרצאות רציפות או " מדען אורח"כ

 וקיבלתי כמה ,את עמיתיי האירופים במערב ובמזרח על תכניותיימראש כנהוג בעולם האקדמי יידעתי 

' הפרופ.  סלובניה של היום–) לשעבר(ארצות סקנדינביה ויוגוסלביה , גרמניה, הזמנות לביקורים באיטליה

הציע שאבקר  ,יוגוסלביה, רגנית של אוניברסיטת ליובליאנהמהמחלקה לכימיה או, בראנקו סטנובניק

: אבל דא עקא. כדי להרצות בפני אנשי מחלקתו על נושא מעבודתי המדעית, בעירו בדרכי לציריך

 הדיפלומטיים עם ישראל ן את יחסיהושניתק" מזדהות-המדינות הבלתי"בראש אז יוגוסלביה עמדה 

 .תו ויזמאיתנו לקבלדבר שמנע , יוגוסלבית בארץ נסגרההקונסוליה ה. בעקבות מלחמת ששת הימים

  . החלטתי להיענות בחיוב להזמנה, בעקבות מידע כי ניתן להוציא ויזה באתונה
  

בניגוד לחופשת השבתון כך ש, ל"מירי הייתה נשואה ודני עמד בפני בחינות הבגרות ולפני גיוסו לצה

. 11 התלוו אליי רק מאירה וטלי שהייתה בת עםהפהרי ש, אליה התלוותה משפחתי כולה, הראשונה שלי

ולאחר מכן שמונה , ארבעה ימים בליובליאנה, מסלול נסיעתנו כלל שהות של ארבעה ימים באתונה

עם נחיתתנו .  בין לבין יצאנו לגיחות לארצות אירופה האחרות.שבועות בציריך ושמונה שבועות באוקספורד

שם היינו אמורים לקבל , שהקונסוליה היוגוסלבית, האחת: ותבאתונה הופתענו משתי ידיעות בלתי צפוי

; של חג הפסחא האורתודוקסי" יום שישי הקדוש"תהא סגורה למשך סוף השבוע לשהותנו מפאת , ויזה

ואנו נעלה עליו בחניית ,  שהמטוס היוגוסלבי מאתונה לליובליאנה מתחיל את דרכו בקהיר–והשנייה 

ותם ימים מצריים נחשבה למדינת אויב מסוכנת וחששנו לעלות על בא. הביניים הקצרה שלו באתונה

נרמז לנו שתמורת תשלום נוכל . לעגמת הנפש שלנו אחראית הייתה חברת הנסיעות בלבד. הטיסה

 מצאנו ,מקץ ארבעה ימים באתונה, כך. אך החלפת מטוס לא באה בחשבון, להשיג את הוויזה במועד

. היינו שרויים במתח רב וחששנו לדבר עבריתבכל מהלך הטיסה . םעצמנו על מטוס שנוסעיו ערבים מצרי

  ". שבויים"הרגשנו עצמנו 
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        " " " " הקומוניסטית לשעברהקומוניסטית לשעברהקומוניסטית לשעברהקומוניסטית לשעבר " " " "––––ביקור מאלף בליובליאנה ביקור מאלף בליובליאנה ביקור מאלף בליובליאנה ביקור מאלף בליובליאנה 

הבניינים  תתחזוק. יובליאנה התפעלתי ממראה הנוף ומעושר הפרחים בחנויות ובגנים הציבורייםלב

 את ליבי תהשב. כי לא הבחנתי בדלות או במחסור במצרכיםאם ,  בלטו לעיןהירודה ועליבותן של החנויות

. הכנסת האורחים של מארחיי הייתה לעילא. הזבן ועובר האורח,  השוטר–חביבותם של האנשים ברחוב 

הם הצליחו לשכנעני כי . הופתעתי מהסיור המדעי שארגנו עבורנו במכון למחקר האטום של סלובניה

ועם כל זאת התרשמתי כי ישראל . ית כפי שנצרב בתודעת המערבמבחינה מדע" מפגרת"סלובניה אינה 

לאחר הרצאתי באוניברסיטה לקחו אותנו . כך גם ראו אותנו מדעני סלובניה, מדעית" מעצמה"היא אכן 

הרשימה אשר , הגדולה ביותר בעולם,  מערת זקיפים ונטיפים מאלפת–מארחינו לסיור במערת פוסטוינה 

הייתה פתוחה למבקרים בקטע של ,  קילומטרים30 המערה המשתרעת לאורך .ה ובעוצמתהיאותנו ביופי

יצאנו את יוגוסלביה נפעמים . הסיור נערך כשש שעות ברכבת חשמלית זעירה. מ בלבד"ק שישה

  .ממראות הארץ ומהכנסת האורחים הבלתי רגילה בחמימותה

  

            EEEE....TTTT....HHHH    ––––לי הגבוה לטכנולוגיה בציריך לי הגבוה לטכנולוגיה בציריך לי הגבוה לטכנולוגיה בציריך לי הגבוה לטכנולוגיה בציריך אאאאהמכון הפדרהמכון הפדרהמכון הפדרהמכון הפדר

בעיצומה של בהלת מחלת האבעבועות שתקפה את , בדרך האוויראפריל ב 14-זבנו באת ליובליאנה ע

, אוסקר ייגר' מארחינו פרופ. הודות לחיסונים שקיבלנו בארץ לא עוכבה כניסתנו לשוויץ. דרום יוגוסלביה

 נתקלנו בצלב גדול הכניסכבר ב. E.T.H-בקרבת ה, שטראסה-ברחוב הוטינגןחדר בפנסיון הזמין עבורנו 

 אווירה  שררהפנסיוןב .מעבר לרחוב שגרו במנזר נזירות מבוגרותבסבר פנים יפות את פנינו קיבלו ו

. למדייטות קומתיים וארוחת בוקר נזירית יתרה שכללו כמה מ חדרים מרוהטים בצניעות - סגפנית ביותר

. י של ציריךרבים מהאורחים הגיעו מאיטליה כדי לקבל טיפול רפואי נאות בבית החולים האוניברסיטא

את חג . חדר הכביסה וחדר הטלוויזיה, המטבחון כמו גם המקלחות היו משותפות לכל דרי הקומה

חגגנו עם הקהילה היהודית המקומית ועם כמה ישראלים ששהו , שחל כמה ימים לאחר בואנו, העצמאות

  . בעיר
  

לכל כימאי שרצה " לעלייה לרג" אתר E.T.H -ב" המחלקה לכימיה אורגנית"תה יבשנות השבעים הי

גלריית האישים שהגיעו לביקור הייתה מרשימה ביותר והרגשתי הייתה . להתחכך עם שועי הכימיה בעולם

, אמריקאים, אנגלים, גרמנים, איטלקים, היו שם מדענים שוויצרים. שנקלעתי למקום הנכון בזמן הנכון

. ך גם רבים מהקורסים המתקדמיםוכ, השיח התנהל בשפה האנגלית, כמקובל. יהודים ועוד, קרואטים

האווירה כלפי ישראל הייתה אוהדת ביותר . מבחינה זו השוויצרים לא נתגלו כקנאים לשפתם המקומית

היוצר של המדע -מבתישוטפת חשפותי לאינפורמציה עדכנית יה. וקל היה לי להתרועע עם אנשי המדע

לשבחם של מארחיי . יוני לחשיבה יוצרתוגירתה את דמ, ללא שיעור הרחיבה את דעתי ואופקיי, בעולם

שהיה מאלף , אוסיף כי תמיד עודדוני לקחת חלק פעיל בפורום המפגשים של קבוצות המחקר השונות

גם ניתנה לי הזכות להעביר הרצאות . בישיבה תלמודית" חברותא"האווירה הזכירה לי את לימודי ה. ביותר

  . סמינריוניות במחלקה
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. בהם השתתפו באורח קבע כל מורי המחלקה ותלמידיה, בלתי פורמליים" םפורומי"הצטרפתי למספר 

בבוקר ואחר הצהריים במשרדו של מנהל המחלקה שהיה חתן התקיים ש, "פורום שתיית התה "–האחד 

הפורום השני . במפגשים אלה הוצגתי בפני בכירי המחלקה ונחשפתי לשטחי המחקר שלהם. פרס נובל

השיח . תלמידים ואורחים מבחוץ,  מורים- עם חברי קבוצות המחקרתפות משוארוחות צהרים התכנס ב

 . הוביל לניצני רעיונות שהניבו אחר כך פרסומים מדעייםפעםסביב השולחן היה פורה ומאלף ביותר ולא 

באותה השנה . באופן מסורתי נערך בסיום כל שנת לימודים מסע קבוצתי לסגל המחלקה ולתלמידיה

כמנהג הגויים השתייה . היה זה מסע חוויתי ביותר. ט לאורך חופי אגם ציריךהתקיים המפגש בשיי

נשזפו  ואינפורמציות כמוסות,  רבים מהמעצורים התנדפו להם–והתוצאה , בנסיבות אלה הייתה כדת

  "... עין השמש"פתאום ל
  

  

 ,יר לוצרןבבית הארחה יוקרתי בקרבת הע, בחודש מאי התקיים שבוע של כנס בינלאומי בבירגנשטוק

" ומי-המי"מטרת הכנס השנתי הייתה להפגיש את כל . הממוקם בסביבה פסטורלית ומדהימה ביופייה

. כדי להתדיין בסוגיות שהיושב ראש התורן קבע, בחזית המחקר הכימי ללא מחיצות וללא הגבלת זמן

. שרי מדע מועיליםהעשויות להניב ק, אירוע מעין זה נועד לייצר הזדמנויות ראויות להיכרויות חדשות

מאוחר . שגרם לי כעבור שנים מספר לשוב ולהשתתף בכנס נוסף, מהכנס יצאתי עם מטען רוחני עודף

ומדי שנה מתקיימים גם בארצות הברית סימפוזיונים , איננו ייחודי" סימפוזיון בירגנשטוק"יותר נתברר לי ש

  .בהם חלקאך לצערי לא עלה בידי לקחת , ייעודיים בכימיה במתכונת דומה
  

ובהכרה , עזבתי בתחושת סיפוק בלתי רגילה. השבתון בציריך הגיעו לקיצם המוצלחשל שבועות השמונת 

. אישיים שזכו להמשכיות ארוכת שנים-קשריי הביןוהעמקתי את כי הרחבתי את אופקיי המדעיים 

" האיך" דגש על אשר שמו, שמחתי על שניתנה לי ההזדמנות להתבונן מקרוב על ערכי החינוך השוויצרי

שילוב של משמעת היררכית ויחסים , תוך הקפדה יתרה על סדר וניקיון במעבדה, "המה"ולא רק על 

1972, ונציהוקור בבי  
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היה זה חינוך . מצוינות פרקטית, וכמובן, דמוקרטיים

המנוגד לדרך האמריקאית המאדירה , יחסית" מרובע"

    .יעילות ומהירות, יצירתיות במחשבה ובמעשה

  

, בנו מספר ימים בקופנהגןבדרכנו לאוקספורד התעכ

אף היא , אנדרס קייר ואשתו דנה' שם ביקרנו את פרופ

במהלך שנות השבעים הם שהו מספר . כימאית

הם היו ונשארו  .שבועות בירושלים כאורחי המחלקה

  .ידידי אמת לנו ולישראל
  

        

        

        

        

        

        אוניברסיטת אוקספורדאוניברסיטת אוקספורדאוניברסיטת אוקספורדאוניברסיטת אוקספורד

חלקה לכימיה אורגנית של אוניברסיטת את שמונת השבועות האחרונים של השבתון ייעדתי לשהייה במ

 בית הארחה אקדמי סמוך –באוקספורד " בית הליפקס"השתכנו ב. ונס'אוקספורד בראשותו של סר ג

. קיבלנו דירת שני חדרים מרוהטים. שהיווה גם מועדון לאנשי הסגל ולאורחי האוניברסיטה, לאוניברסיטה

חדר עיתונים וחדר למשחקי , חדר טלוויזיה, במרתף היה מטבח משותף לכלל הדיירים וכן מסעדה

הניקיון בחדר האמבטיה היה רחוק מלהניח את . תנאי הדיור היו מיושנים למדי ולא מרחיבי דעת. ביליארד

, בשעה שהתנאים הפיזיים לא היו מן המשובחים.  וברזי המים היו נפרדים למים קרים ולמים חמים,הדעת

ואפשרה יצירת קשרים עם אורחים , הייתה מושכת למדי" המועדון"הרי שהאווירה החברתית של 

באוניברסיטה . דוקטורנטים שהתקבצו באוקספורד מכל קצוות תבל-מעלה ועם פוסט-מזדמנים רמי

כדרכי במעמדים . הוקצה לי חדר עבודה ראוי ותג זיהוי כאחד המורים, זכיתי לקבלת פנים חמה ולבבית

ובעיקר בעבודה , דוקטורנטים ואורחים מזדמנים, עם מוריםדומים הקדשתי את שהותי למפגשים אישיים 

את סופי השבוע הקדשתי לסיורים בקמפוסים . שהגיע אלי בדוארועל החומר הרב שהבאתי איתי 

שתיהן ידועות במסורת חינוך אקדמי ייחודי כבר מימי , ואוקספורד' ים של אוניברסיטאות קמברידג'ובקולג

הסטודנט באוניברסיטה משתייך בו זמנית לאחד מעשרות .  מאז ועד היוםביניהן תחרות ומקיימותהביניים 

מתקני ספורט , ספריות,  לינה–האישיים והחברתיים , ובו מתנהלים חייו הפיזיים, ים הכפופים לה'הקולג

קבוצות למידה קטנות לאחר שעות הלימודים ולכל ' מתקיימות בקולג, וזה העיקר, בנוסף. ומועדונים

. אשר שוקד על חינוכו האקדמי של התלמיד, ")טיוטור("צמד מנחה אקדמי אישי סטודנט גם מו

 ועליו' מוסד הקולגב גאיםהאנגלים . האוניברסיטה אחראית על הלימודים הפורמאליים ועל הענקת התואר

   .תפארתם

   1975 , בדנמרקמשפחת קייר של בבית הקיץ
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, תלארוחת צהרים של יום ראשון באחוזתו הכפרי, ונס'ג' הפרופ, מארחיפעמים אחדות הוזמנו על ידי 

סיור במכוניתו אל מחמדיה של אוקספורד לאותנו  לקח יהלאחר. עיר הולדתו של שייקספירל הסמוכה

 זכר –כנסיות ושרידי מבנים הרוסים ,  מוזיאונים וספריות ידועות לתפארת,מרחבים ירוקים - ובנותיה

לצערי לא . ואליתבעיקר מאווירתה הרגועה והאינטלקט, אודה כי נהניתי משהותי באוקספורד .מים עברומי

בתחילת אוגוסט חזרו מאירה וטלי ארצה לקראת גיוסו . היו שותפות לחוויותיי, ובעיקר טלי, חשתי שמאירה

, את השבועות האחרונים בהעדרן הועדתי לביקורים באוניברסיטאות שמחוץ לאוקספורד. של דני לצבא

  . ם גם העברתי סמינרש,  עיר הנופש הדרומית–וברייטון ,  מצפון לעיר–בערים קובנטרי 

        

        

        חזרתי ארצהחזרתי ארצהחזרתי ארצהחזרתי ארצה

בשבת הראשונה לאחר שובי נסעתי עם המשפחה לבקר 

דני התגייס בחודש . וליס'בג" חיל השריון"את דני במחנה 

התרגשתי לראותו עומד לפניי . אוגוסט ושובץ לפלוגת חרמש

. שים וטנקים"נגמ, לבוש מדי חייל כשמסביבו מכונות ירייה

שנה , וץ מלחמת יום הכיפוריםמאז אותה שבת ועד לפר

מקומות בהם ניצלנו כל הזדמנות לבקר אותו ב, מאוחר יותר

חברה להגנת "אבי שמידע להתקבל באותה העת . שרת

מקום עבודתו . כדי לחקור את צמחיית הר החרמון, "הטבע

 מוזיאון ומוסד למחקר בנושאי –" בית אוסישקין"הוצמד ל

ברו לגור בקיבוץ למשך מירי ואבי ע. הטבע ששכן בקיבוץ דן

שנה ומירי עבדה כמורה לביולוגיה בבית הספר האזורי 

 התבשרנו שמירי בהריון 1973בתחילת שנת . בקיבוץ שמיר

עם סיום שנת הלימודים . ושבקיץ עתידה להיות אם לתינוק

 1972, דני עם סבא מוטל

1972, באוקספורדבית הליפקס  1972, השהות באוקספורד   
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, לנונכד ראשון , בנם הבכור גלעד. חזרה מירי לירושלים ועד שדירתם תהיה מוכנה שמחנו לארחה עימנו

שהפך לשירות בן , ומיד יצא לחודש מילואים בעזה אבי הצטרף אלינו בסוף הקיץ. נולד ביולי אותה שנה

  . שישה חודשים בעקבות המלחמה שפרצה במפתיע

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

            1973197319731973אוקטובר אוקטובר אוקטובר אוקטובר , , , , מלחמת יום הכיפוריםמלחמת יום הכיפוריםמלחמת יום הכיפוריםמלחמת יום הכיפורים

ל "צה. חמה נגדנו הילכו ידיעות מדאיגות לפיהן סוריה ומצרים מתכננות לצאת למל1973כבר באביב 

בדיעבד התברר שידיעות . משהמלחמה בוששה לבוא חזרו החיים למסלולם, אולם, העצים את מוכנותו

לא נלקחו ברצינות הראויה וגיוס צבאות ערב , מודיעיניות בדבר מלחמה העומדת לפרוץ בראשית אוקטובר

הימים מנעה מראשי השלטון כי אופוריית הניצחון של מלחמת ששת , אין זאת. נתפס כתרגיל ולא יותר

  .חטא ההיבריס היה בעוכרנו. להאמין כי מדינות ערב יעזו לפתוח במלחמה נגדנו
  

. ד פילחה אזעקה עולה ויורדת את דממת החג ובישרה על מלחמת פתע"בצהרי יום הכיפורים תשל

. ישראלדיווחו על מתקפה משולבת של צבאות סוריה ומצרים נגד מדינת B.B.C -חדשות הרדיו של ה

 כשהוא משמיע קריאות גיוס כללי, קול ישראל חידש את שידוריו. הידיעה נחתה עלינו כרעם ביום בהיר

עשרה ימים . תחת אוגדתו של אריק שרון, אי שם בנגב,  דני היה בשירות סדיר.כל חיילי המילואיםומיידי ל

ממנו טלפון דרוכה לבציפייה  ,התנהלנו כבתוך עננה כבדה. המועקה הייתה איומה. לא שמענו ממנו דבר

כאילו נספתה , שמועות וסיפורי זוועה הילכו אימים על הקורות את פלוגתו של דני. או לדרישת שלום

כשהוא מאובק , עברו עוד שלושה שבועות עד שדני הגיע הביתה לחופשתו הראשונה בת יממה... כולה

שמענו ממנו על .  האווירה בבית הייתה קשהאך, לאושרנו לא היה קץ. שערו פרוע ופניו עטורים זקן, כולו

סיפרנו . ועל פגזים שניחתו סביבו ובנס יצא מהם ללא פגע, על גשר הגלילים, ימיה הקשים של המלחמה

ה של מאירה ועל ידיעות קשות אחרות שפורסמו תבן דוד, על מותו של יובל חלפן, לו על חבריו שנפלו

חרדים שזהו לנו המפגש , נפרדנו ממנו בלב כבד. תלמחרת הסענו אותו לתחנה המרכזי. בתקשורת

  . האחרון עימו

  1972, ביקורים אצל מירי ואבי בקיבוץ דן
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בראש השנה יצאתי הביתה וביום כיפור . כים בשבטה"מלחמת יום כיפור תפסה אותי בקורס מ

שים לרפידים ובשעה "בליל יום הכיפורים ירדנו עם הנגמ. שאר בכוננותיהפלוגה להנועדה 

. כמה מאות מטרים מאתנו, שתיים צפינו בתדהמה במטוסים המצריים שתוקפים את הבסיס

זכורה ... מלווים באמירה שאולי נפגוש בדרך פצועים, התחמשנו ויצאנו לכוון התעלה, התארגנו

נסענו הלוך , בכל לילה, במשך מספר ימים. סביב ההנחיות האלהלי עד היום המועקה הכבדה 

, "טלוויזיה"זכור לי הלילה שבו היינו אמורים להגיע אל . ושוב למשימות שלא היו מובנות לי כלל

התקרבנו אליו . שחשבנו שנכבש על ידי המצרים, המעוז שבו שירתתי כמה חודשים קודם לכן

והשמיים התמלאו בכדורים רגילים ...  פקודת אשכפלוגה בחושך עד שבשלב מסוים ניתנה

, כמובן שאחרי הכדור השני שיריתי אל עבר האי שם. מהומת אלוהים ומראה מדהים... ונותבים

  .כדי שאוכל להמשיך ולירות, כשאני מנסה לתפעל אותו, התגלה מעצור במקלעון העלוב שלי
  

ק אז הבנתי שרק אנחנו ר. ושקט מוחלט השתרר" חדל אש"שלב מסוים ניתנת פקודת ב

בתוך הבלגן ... הנשק שלי שלא ירה ממילא לא היה רלבנטי... איזה מזל... שאין אויב מולנו, יורים

היה צורך להדליק , ש ולחלץ אותו"וכדי למצוא את הנגמ, שים פרס זחל"הנוראי אחד הנגמ

ו של דבר ללא נחלצנו בסופ. דבר שהוביל להתקפות ארטילריה על המקום שבו היינו, זרקורים

  .פגע מהלילה המטורף ההוא
  

  

 

1974,דני מימין,מעבר לתעלת סואץ
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שים וכלי "נגמ, ימי המלחמה הראשונים חלפו בבלגן גדול בתוך שיירות אינסופיות של טנקים

עם ציניות לגבי האמירות על שבירת עצמות , שיש לנו אלפי הרוגים, עם חרושת שמועות, רכב

ועם מצב יומיומי של הפגזות " כוחותינו עוברים ממגננה להתקפה: "ועל הביטוי, האויב

אני זוכר את המועקה האיומה לראות . ומדי פעם גם התקפות של מטוסים בודדים, ארטילריה

  ...מבני מטוסים שיוצאים לכוון התעלה וחוזרים עם פחות מטוסים משיצאו
  

בשלב מסוים הפלוגה שלי הפכה לפלוגת סיור של גדוד הטנקים באוגדת שרון שלימים יחצה 

שני  .בימים הראשונים חשבו שמעבר התעלה יהיה על גשר הגלילים. ת התעלהראשון א

שינו "כך שלתוך נגמ. שי הפיקוד של האחראים על הגשר"שי המחלקה שלי הפכו לנגמ"נגמ

ליווי הגשר בנסיעתו אל . צורפו כמה קציני הנדסה, צפופים באופן מטופש, הצפופים ממילא

. ע כמה פעמים כשהגשר נקרע והיה צריך לתקנוהמסע נתק .עבר התעלה נמשך מספר ימים

אליה , ל חצה את התעלה בדוברות והגשר המשיך לעשות את דרכו אל התעלה"לבסוף צה

עם פיקוד ההנדסה  שי המחלקה שלי"שני נגמ. פלוגתי התפצלה .הגיע כמה ימים לאחר מכן

האכזבה . נותרו עם הגשר ושאר הפלוגה הצטרפה לגדוד הטנקים שחצה את התעלה ראשון

לטיהור בסיסי טילים מעבר לתעלה " מלחמה אמיתית"הפלוגה שלי יצאה ל, שלי הייתה רבה

האכזבה שלי הייתה אמיתית ולא . ואילו המחלקה שלי נותרה בתפקיד הפאסיבי של ליווי הגשר

להרגיש משהו בעוצמה  "...הדבר האמיתי"אלא מרצון להיות חלק מ, נבעה משום אומץ לב

  ... כמה נאיבי"...זוכים לו"מיץ את מה שהאחרים לא להח ...רבה
  

הפגזות צפופות , הגשר שאתו נשארנו הפך להיות מטרה להפגזות ארטילריה מסיביות מדי יום

את המדפים ומצטופפים  מורידים בכל הפגזה כזאת היינו. ש"כשאנחנו מסתתרים בתוך הנגמ

זכור לי במיוחד ...  תהיה ישירהמוגנים לכאורה מרסיסים ומקוים שהפגיעה לא, ש"בתוך הנגמ

שסגסוגת , ש ואני חש במין בטחון"כשכולם בתוך הנגמ, אותו יום בו הייתה הפגזה מסיבית

עירני אבל לא , הייתי דרוך... זכור לי באופן צלול שלא פחדתי ...האלומיניום הזאת תגן עלי

אני ... דרוך אבל רגוע... משהו בי היה ממש רגוע... בדקתי אם אני פוחד וידעתי שלא, פחדתי

ושזה , ההכרה הזאת הייתה ברורה לי לגמרי... זוכר שהרהרתי אז באפשרות שאני עלול למות

אמרתי לעצמי שזה , כשחשבתי מה יקרה אם אמות. עניין של מזל שאין לי שום שליטה עליו

אלא הכרה , זו לא הייתה תחושה של אומץ או אדישות... אז הם נגמרו, אם חיי נגמרו... לא נורא

בעודי מתמסר לרוגע ... פשוטה שזה בהחלט יכול לקרות לי ושאם זה יקרה זה לא יהיה נורא

המחשבה ? מה יקרה לממי ודדי אם אמות: חלפה בי השאלה, שהמחשבה הזאת נסכה בי

  ....הזאת זעזעה אותי והובילה לבכי של ממש

 

  

  

לאחר ... מלחמהכמובן שלא הייתה לי שום אפשרות להתקשר או לשלוח דואר במהלך ה

כתובת וטלפון , שם, שלחנו דרכו על חתיכת נייר, כשהופיע אצלנו איזה עיתונאי, מספר ימים

אלא גם , לימים נודע לי שלא רק שלא שמעו ממני דבר. וכך שמעו משהו ממני לראשונה

  )... דבר שלא היה נכון(, התרוצצה לה השמועה שיחידתי נפגעה קשות
  

כשהפלוגה שלי מחזיקה את הקו מעבר לתעלה , עיים וחציהמלחמה הסתיימה אחרי שבו

לא הייתי בסבב . הפלוגה התחילה לשלוח חיילים לחופשה הביתה... באזור החייץ החקלאי

כדי לדעת מי מבני המחזור , אבל חיכיתי לחזרתם של אלו שיצאו לירושלים, היציאה הראשון

 כר את עצמי מעביר במחשבותיי אתעד שהיוצאים חזרו אני זו ...שלי ומחבריי נהרג במלחמה

כדי להתכונן לאפשרות , והורג אותם בדמיוני, כל חברי ומכרי שידעתי שהם חיילים קרביים

בן מחזור שלי בבית הספר שהיה , אני זוכר את חזרתו של רמי לנגר ...שיספרו לי שהם נהרגו

בן הלך . ולן נהרגאני זוכר את ההלם ואת הבכי שתקף אותי כששמעתי שבן ג... איתי בפלוגה

פרש באמצע והתגייס לצנחנים אבל היה לי ברור שהוא לא יספיק להיות חייל , לשנת שירות

אותו לא הרגתי בדמיוני ולמותו לא התכוננתי ואני זוכר ... מסתבר שטעיתי. שיגיע למלחמה

  ...את ההלם ואת הכאב שפילח אותי
  

ורפל של המפגש ליד השולחן כרון מעייש לי ז. מאד מאד שמחתי לצאת הביתה לחופש

אני זוכר בעיקר את .... כולם יושבים ואני מדבר. סבא וסבתא, דדי, בנוכחות ממי, במטבח

דאגה ואימה שעוברות , תערובת של אהבה ורוך... שעד היום מעלה בי דמעות, המבט של ממי

  ...ללא מילים

  )2011, דני (

 

1974,דני השני מימין,מעבר לתעלת סואץ
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פרוץ שמלאו לו שלושה חודשים עם , וגלעדכאמור מירי 

במהלך .  שירת במילואיםאבישבזמן , גרו איתנו, המלחמה

הר ללתעלה  מעברנשלח עם פלוגתו המלחמה אבי 

ם כשפגש ש. מרחוק על איסמעילייההשקיף כדי ל, איתקה

ביקש מהם שיעבירו אלינו , כמה אורחים ממכון ויצמן

 ...קבוצת צמחים קוצניים נדירים שהוא איתר בשהותו שם

, כמה חודשים מאוחר יותר ...דרישת שלום חיה ופורחת

  .נכד שני לנו, נולד בנם השני איתי, 1974בדצמבר 
  

1974,אבי במלחמת יום כיפור

1975,מאירה ואני עם גלעד ואיתי
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 כמחדל ,ובצדק, ים נתפסה בציבורמלחמת יום הכיפור,  עם זאת.ל ניצחון גדול"מבחינה צבאית נחל צה

בהם ספגנו אבדות , לתחושת הכישלון תרמו אלמנט ההפתעה וימיה הראשונים של המלחמה. קשה

המלחמה הטראומטית עוררה גל מחאה המוני .  הרוגים ואלפי פצועים2,500- למעלה מ–כבדות בנפש 

 –החקירה הממלכתית אמנם ועדת . נגד ההנהגה שכשלה במניעת מלחמה מיותרת והרת קורבנות

והלחץ ההולך וגואה , אולם הציבור לא קיבל זאת, הטילה את האשמה על הדרג הצבאי, "ועדת אגרנט"

אשר כיהנה בתפקיד מאז פטירתו של , הגברת גולדה מאיר, הוביל להתפטרותה של ראש ממשלת ישראל

  . 1974 ועד לקיץ 1969לוי אשכול בשנת 

1974,מירי עם גלעדואני,דני,מאירה,טלי
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         עין כרם עין כרם עין כרם עין כרםממגרש הרוסים למרכז הרפואיממגרש הרוסים למרכז הרפואיממגרש הרוסים למרכז הרפואיממגרש הרוסים למרכז הרפואי

מבניין השגרירות  עבר בית הספר לרוקחות, עת חזרתי מתקופת השבתון באירופה, שנה קודם למלחמה

. "בעין כרםהדסה המרכז הרפואי "הרוסית לשעבר במגרש הרוסים למשכנו החדש והמרווח בקמפוס 

 סביב מיקומו  סלע המחלוקת נסוב.למעבר זה קדמו חודשים ארוכים של מאבקים פנימיים רוויי אינטרסים

פקולטה למדעי יהווה חלק מה אם –פקולטה אליה ישתייך ל שייקבע בהתאם של בניין בית הספר הפיזי

הרי שמן , פקולטה לרפואהב מקומואך אם יוחלט כי , הרי שבניין בית הספר יוקם בגבעת רם, הטבע

כי אמנם ,  טענתיכשנשאלתי לעמדתי. במרכז הרפואי עין כרםהמתהווה ההכרח יהיה להקימו בקמפוס 

אולם ייעודם של בוגרי בית הספר לרוקחות והמחקר , חלק מהותי מעולם התרופות נשען על מדעי הטבע

ואמנם ההכרעה נפלה לטובת . וזה הקובע, הפרמצויטי הוא בראש ובראשונה לשרת את הרפואה

,  הספר לרפואה בית,"הדסה"בית החולים האוניברסיטאי בעין כרם פעלו זה מכבר . הפקולטה לרפואה

  .לאומי לרפואה טרופית-המכון הביןובתי הספר לאחיות ולסיעוד , בית הספר לרפואת שיניים
  

ר "הביאו להדחתו של ד) בין הסתדרות הרוקחים להנהלת בית הספר(מאבקי הכוח בבית הספר לרוקחות 

ר אברהם "דובמקומו מונה , פרקש ממשרתו כמזכיר המנהלי של בית הספר לאחר עשרים שנות שרות

קלמוס ר "ד. מחלקה בכימיה פרמצויטית-כתת, שהיה בה בעת ראש המעבדה לכימיה סינטטית, קלמוס

בתיאום עם , השקיע את מיטב זמנו ומרצו בתכנון מושכל של השטחים למחקר ולהוראה

 בדרכו השקטה והצנועה הצליח להעביר ללא דופי את בית .מנהלי המחלקות והקבלנים, האדמיניסטרציה

 על פועלו ויושרתו האישית מגיעה לקלמוס הכרה .1972 באוגוסט 22-ב, למשכנו החדשספר לרוקחות ה

  . והוקרה
  

, כימיה אורגנית סינטטית, האחת: עם המעבר לעין כרם סונפו למחלקתי שתי יחידות אקדמיות עצמאיות

. ר שמואל הלוי"בהנהלתו של הד,  המעבדה לכימותרפיה–והשנייה , ר אברהם קלמוס"בהנהלתו של הד

לרוע המזל נפלה עלינו מכת מלחמת יום הכיפורים בטרם הספיקה מחלקתי להתמקם בסביבתה 

והמחלקה הייתה למעשה משותקת לאורך כל ,  גויסו–עובדים ותלמידים ,  מורים– רוב חבריה .החדשה

        . חודשי המלחמה

        

            רכישת טכנולוגיות חדישות עתירות הוןרכישת טכנולוגיות חדישות עתירות הוןרכישת טכנולוגיות חדישות עתירות הוןרכישת טכנולוגיות חדישות עתירות הון

המחלקה לכימיה "לנהל את     נשיא האוניברסיטה בפעם הרביעית על ידי נתמניתי 1974בשנת 

הוזמנתי .  הייתי אז בשיא אוני מבחינת מעמדי באוניברסיטה.לתקופה של שש שנים" פרמצויטית
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הצלחתי , מים של מקבלי ההחלטות של בית הספר לרוקחות ושל הפקולטה לרפואהולהשתתף בפור

חלקתי לשיעור גבוה ולהשיג תקציבים ייעודיים לרכישת להגדיל את מספר התקנים של צוות המורים במ

 – NMRומכשיר , "ספקטרוגרם המסות "– MSמכשיר : כגון,  במשקל ובמחיר–ציוד מתקדם כבד 

ועוד שורה ארוכה של מכשירים הנחוצים למחקרי עיצוב " ספקטרוגרם לתהודה מגנטית גרעינית"

ואפילו ציוד , סור תקציבי כרוני והשגת תקנים לסגלהאוניברסיטה סבלה ממח. הדבר לא היה קל. התרופות

בשעה שבעולם חלה התפתחות חסרת תקדים בייצור .  היה כרוך במאבקים מתישים,של מאות דולרים

) יוםהוגם (יועד אז ) 70%-למעלה מ(עיקר תקציבה של האוניברסיטה הרי ש , מתקדםמכשור מדעי

המכשור החדיש התאפיין ביכולות ובדיוק גבוה  . למחקרהוקצומיעוטו הלתשלום משכורות ופנסיה 

בקשתי לתקציב של עשרות אלפי . ו ולתחזוקתו כוח אדם מיומן לתפעולהצריךו, ובעלויות שטרם נודעו

תגובתו . דיקן הפקולטה לרפואה דאז-סגן נתקבלה בתדהמה על ידי דולרים לרכישת ספקטרוגרם המסות

מה פתאום מכשירים כאלה "תגובתו השנייה הייתה , "?ובשביל מה זה טוב? מה זה"הראשונה הייתה 

 –למזלי היה מורה אחד !"  זקוק לזהאינואף אחד ממורינו לא שמע על כך ובוודאי ? בבית הספר לרפואה

ואף הצטרף ליוזמתי ותמך , אלא אף הכיר, שלא זו בלבד ששמע,  פרמקולוג וכימאי–פליקס ברגמן ' פרופ

בבתי החולים יין כיצד מכשירים אלה הפכו מאז לציוד כמעט סטנדרטי קשה היום לדמ. בה בעוז ובהתמדה

לנכס  MRI-הולאחריהם  NMR- הי מכשירכו תוך שנים מספר הפ.רפואיות-בכל מעבדות המחקר הביוו

 האוניברסיטה השכילה לצעוד קדימה עם חידושי המדע .חוקרים רבים וטובים בפקולטהרופאים ושל 

 .גור מדעי מסוכןוהטכנולוגיה ובכך נמנעה מפי
  

לא הורשו לקנות ציוד ועל כן מחלקות שלא קיבלו מענקי מחקר נותרה בעינה מצוקתן של , ועם זאת

 יחידה תקציבית עצמאית –" יחידה לציוד בין מחלקתי " שהציע להקיםיעקב מגר' פרופהיה זה . למחלקתן

חוקרים במחלקות ות הותעמיד אותו לרש  עבור הפקולטהשתרכוש ציוד מתקדם, בפקולטה לרפואה

היוזמה שנקט . לצד מנהל טכני וצוות טכנאים, מגר התמנה למנהל האקדמי הראשון של היחידה. השונות

.  הציע לי מגר להחליפו כמנהל היחידה ואחר היסוסים רבים נתתי הסכמתי לכך1978-ב. הייתה ברוכה

, ישים ומחלקות חזקותתוך זמן לא רב מצאתי עצמי מתעמת עם אינטרסים בלתי מתפשרים של א

מנהל בית החולים הדסה סרב . שהועמד לרשות היחידה" תקציב כבשת הרש"שביקשו להיבנות מ

". הדסה קיימת לשרת חולים ולא למחקר רפואי: "בתואנה כי, "יחידה"להקציב אף פרוטה סמלית אחת ל

נהנו משירותי , פנוישהתמסרו למחקרם על חשבון זמנם ה, הוא כמובן התעלם מכך שרופאי בית החולים

ממרחק הזמן נראה לי כי היה זה למעלה מכוחי ומבינתי להתהלך ברגישות הנאותה בנבכי . היחידה בחינם

רוקחים , אנשי מדעי הטבע והחיים, היחסים המורכבים והאינטרסים הסותרים בין המחלקות ובין קלינאים

  . ל היחידהתוך פחות משנה פיניתי את מקומי ויעקב מגר חזר לניהו. ועוד

    

        מיסוד קשרי מדע בין ישראל לצרפת מיסוד קשרי מדע בין ישראל לצרפת מיסוד קשרי מדע בין ישראל לצרפת מיסוד קשרי מדע בין ישראל לצרפת 

הודות להתפתחותה המדעית והטכנולוגית של מדינת ישראל נסללה בשנות השבעים הדרך לקשרי מדע 

בשניים . ודרום אפריקה, יפן, צרפת, גרמניה, בינלאומיים עם גופי מחקר ממלכתיים של ארצות הברית

צרפת התבצע דרך גוף  הקשר שלנו עם. יתי חבר בכיר הי– הצרפתי והדרום אפריקאי –מגופים אלה 
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היה זה גוף עצמאי מרופד ". CNRS –מרכז הלאומי למחקר מדעי " ה–המחקר הממשלתי שלה 

ובתנאי שהמחקר , המוסמך לחלק מענקים לפרויקטים פורצי דרך במדע מכל קצוות העולם, בתקציבים

לאחר שדעך , צמה בקדמת עולם המדעבכך ניסתה צרפת לחזור ולמקם ע. יתבצע על אדמת צרפת

כך צורפתי יחד עם שני  .משתפי פעולה מבטיחיםזיהו בנו הצרפתים . כוכבה מאז מלחמת העולם השנייה

היינו על תקן משקיפים , הישראלים, אנחנו. CNRS-לוועדת ההקצבות של ה, נציגים נוספים ממכון ויצמן

החשיפה לחידושים פורצי דרך בחזית המחקר . המורשים עם זכות דיבור על הפרויקטים שעמדו לבחינ

  . ביניהם לימדוני רבותסדרי העדיפויות וקביעת , הצרפתי והעולמי
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        אתגרים מחוץ לאוניברסיטהאתגרים מחוץ לאוניברסיטהאתגרים מחוץ לאוניברסיטהאתגרים מחוץ לאוניברסיטה

שהסבו לי סיפוק אדיר , באותן שנים נרתמתי לכמה אתגרים משמעותיים מחוץ לכותלי האוניברסיטה

מועצה הלאומית "וב IUPAC בארגון הבינלאומי הייתי חבר: הלאומית והבינלאומית, ברמה האישית

עורך ראשי של שימשתי ו; תרופתית בארץ-יועץ למפעלי התעשייה הכימיתהתקבלתי כ; "למחקר ופיתוח

 יצא לאור על ידי 1973שמאז שנת , "Israel Journal of Chemistry": העת הישראלי באנגלית-כתב

   .מי מכובד בין יתר כתבי העת המדעייםוקנה לעצמו מעמד בינלאו, מוסד ויצמן לפרסומים
  

, "האיגוד הבינלאומי לכימיה טהורה ושימושית "– IUPAC- התמניתי כחבר מן המניין ב1974בספטמבר 

האקדמיה הלאומית "ייצוגה של ישראל באיגוד נעשה דרך .  לכימיה תרופתיתהוועדהכדי לנהל את 

מקום מושבה . שהייתי נשיאה הראשון, "ההחברה הישראלית לכימי"ובאמצעות " הישראלית למדעים

הן ברמה , הן ברמה האישית, לא אכחד שהתרגשתי מאוד מההזמנה. הקבוע של הוועדה היה באוקספורד

שכן ראיתי בכך עדות להכרה ברמתנו המדעית ולמיקומנו על מפת , המקצועית והן ברמה הלאומית

עד למועמדותי , בסולם האחריות והמעמד השנים הבאות עליתי בהדרגה 22במרוצת ! הכימיה העולמית

  .לא מומשהלבסוף  ש,IUPACלנשיאות 
 

ועדה " לשמש חבר ב–הגיעה אליי באותה השנה הזמנה אחרת , IUPAC-וללא כל קשר להזמנתי ל

ותפקיד ראשי המדען ההייתה זו תקופה של טרום ". הפרמצויטית של המועצה הלאומית למחקר ולפיתוח

הכוללת בדיקת הצעות המחקר , יות ממלכתית למחקר ופיתוח תרופתיהוועדה היה לקבוע מדינ

כירה המדינה ה. קביעת סדרי עדיפויות וחלוקת תקציבים לפרוייקטים הנבחרים, מהאקדמיה והתעשייה

 אליה ,ועדה-הקימה תת" הוועדה. "המחקר והפיתוח מול זירת התחרות הבינלאומיתבצורך למנף את 

 – תעשיית התרופות. האקדמיה והממשלה, גורמי מפתח מתעשיית התרופותבה היו חברים ו ,צורפתי אני

ופקידי ממשלה ממשרד ; פרמקולוג, רופא, רוקח,  כימאים–אנשי אקדמיה ; רפא וטבע, אביק, אסיא

  .מפאת הרכבה האנושי והמקצועי, ייחסתי חשיבות וכבוד רב לוועדה. ת"הבריאות והתמ
  

באותם ימים של שנות השבעים . חדשניים גם בתעשיית התרופותבאופן בלתי תלוי נזדמנו לי אתגרים 

שבא לייצר חומרים כימיים לתעשיית , מודרניפרמצויטי -כימי מפעל –" פלנטקס"מפעל בנתניה הוקם 

הנדסי בהפקת תרופות -ציוני בעל ידע וניסיון כימי- יהודי- פפרפיליפ ר "את הידע ייצג ד. התרופות

ואת החסות למפעל לקח ; חומרי הגלם סיפק התאגיד של אדמונד רוטשילדאת ההון ו; מצמחים טרופיים

ר פפר בהזמנה לבקר " הפתיע אותי ד1976באחד מימי . על עצמו מרכז ההשקעות של מדינת ישראל

בעקבות . תעשייתי מצליח-שהפך לרוקח, זבולון תומר, את פניי קיבל אחד מתלמידיי לשעבר. במפעל

אף כי לא . בפיתוח תרופות חדשות ובפתרון בעיות כימיות הצצות לפרקיםהמפגש הוצע לי להיות יועץ 

 תרמתי מיכולותיי , היה פורהבינינו שיתוף הפעולה .היה לי ניסיון תעשייתי החלטתי להתמודד עם האתגר

. ניסיון זה לא יסולא בפז. התעשייתית-אמצעי עם התעשייה הכימית-למדתי רבות מהמגע הבלתיו

ומכירתו של , ר פפר"הלכה והעמיקה עד שנגדעה עם מותו הפתאומי של ד" ספלנטק"מעורבותי ב

ר פפר אומר "על אובדן ד". טבע"לחלק מהענק הגינרי " פלנטקס"לימים הפכה ". כור"המפעל לתאגיד 

  ".חבל על דאבדין ולא משתכחין: "כאן
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שנוסדה " תרו"הגיעה אליי הזמנה לשמש כיועץ לחברת התרופות " פלנטקס"סמוך לסיום תפקידי ב

מאחר ובאותם ימים עיקר התעניינותי . יצור ושיווק תרופות מתקדמותעמדה בפני ו, 1950- בבחיפה

ראיתי בכך , אבני מרה ועוד, לב-רעלי, הכוללת הורמוני מין, המדעית הייתה בכימיה של הסטירואידים

, למרות ההתקדמות המשמעותית במחקר. הזדמנות לפתח תרופות מתקדמות למחלות שעמדו בפתח

  .וכעבור שנתיים נסתיימו קשריי עם החברה, ה לי לעמוד במרחק הגיאוגרפי לחיפהקשה הי

  

1975,עם גלעד ואיתי
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        ביקור בפולין ובמחנה ההשמדה אושוויץ ביקור בפולין ובמחנה ההשמדה אושוויץ ביקור בפולין ובמחנה ההשמדה אושוויץ ביקור בפולין ובמחנה ההשמדה אושוויץ 

מעבר למסך "שהייתה אז מדינה קומוניסטית , בוורשה בירת פולין IUPAC כנס התקיים 1977בשנת 

 הייתה זאת הזדמנות נדירה .היענות בחיוב להזמנההחלטתי ל" מועצת האיגוד"כחבר פעיל ב". הברזל

מתנתו של סטלין למדינת , המרשים" בניין הקונגרסים"כנס התקיים בה. לא רצינו להחמיצהמאירה ואני ש

 ביקרנוניצל את קשריו בוורשה ובזכותו , נציגה של דנמרק בכנס, ידידנו אנדרס קייר. החסות הפולנית

מדריכנו . על אף היותנו ישראלים, "האקדמיה למדעים"ורגנית של באוניברסיטה ובמחלקות לכימיה א

ותהינו אם הסיבה לכך נעוצה , לא גילה שמץ התעניינות בישראלהוא  .היה במקרה יהודי    בבניין האקדמיה

  .  העויין את ישראללהישמר מידו הארוכה של המשטראו שמא עדיף היה לו , בחוסר עניין אמיתי
  

בית כנסת יחיד שנשמר בשלמותו . ורשה היהודית נמחקה. ליכה מאתר גטו ורשההיה בטווח ה בית המלון

,  עדות אילמת לחיי קהילה תוססים מימים עברוהיו ,ואנדרטאות זיכרון" התיאטרון היהודי האידי"ליד 

אם כי , לא פגשנו יהודים ברחובות העיר. שנגדעו והוכחדו על ידי הצורר הנאצי ומשתפי הפעולה הפולנים

.  לנו כי חיים בה כמה מאות יהודים חסרי כל מתוך אוכלוסייה של מאות אלפים בטרם המלחמהנאמר

לפני     לשחזר את מבניה בדיוק כפי שהיולשקם את ורשה העתיקה והתרשמנו מדבקות הפולנים 

רובם , הכנסיות גדשו מתפללים בימי ראשון. עבר לא ידעה גבולמן ה לסמלי עצמאותם ם אהבת.המלחמה

נראה היה לנו שיותר . אסרה פולחנים דתיים באשר הם" הדת הקומוניסטית" על אף ש,צעירים

  . הם ראו בכך התרסה נגד השלטון השנוא, משהפולנים היו חדורי אמונה דתית
  

לא הייתה אז דרך אחרת . בירקנאו-מאירה ואני נרשמנו לסיור מאורגן מטעם הממשלה לקרקוב ולאושוויץ

איכרים נרפים בהם  ,אושוויץ האוטובוס פילס דרכו בין כפרים עלוביםבדרך ל. לבקר במקומות אלה

, האוטובוס נעצר מול שער הכניסה למחנה מגודר תיל. המשתמשים בשיטות ובציוד שאבד עליהם הכלח

בפעם הראשונה בחיי נתקפתי חלחלה שטרם ". העבודה משחררת: "מעליו התנוססה כתובת בגרמנית

, רובם יהודים, קבוצת התיירים שלנו כללה אמריקאים... מול שערי הגיהינוםכאילו עומד אני אל , הכרתיה

ערבית -המדריכה הפולנייה הייתה אנטישמית ופרו. אך לא היו בינינו גרמנים, איטלקים ואירופאים אחרים

, ת הנעלייםובעת שעברנו ליד ערמ.  שתארה"האמיתות ההיסטוריות"ומעת לעת נקלענו לוויכוחים על 

חזרה המדריכה והדגישה שהקרבנות היו , המזוודות וחפציהם האישיים של רבבות הנרצחים, השערות

    ראשונהבהיהודים בקבוצה הטיחו בפניה שהנרצחים היו בראש ו. לא יכולנו לשאת זאת עוד! פולנים

עבורנו כל : "תשובתה הייתה. ואת חפציהם שנערמו בתאים שלפנינו ניתן לזהות ללא קושי, יהודים

סיור זה המחיש לי ביתר שאת את כל שקראתי . מהשואה היהודית התעלמה במופגן". היו פולניםהנספים 

            "?הכזה הוא אדם: "ובראשי הדהדו מילותיו של פרימו לוי, וידעתי
  

: חנות הדיוטי פרי שלט בזו הלשוןשל הופתענו לגלות באגף המשקאות החריפים בשדה התעופה 

אך את כספם של היהודים הם , ולנים לא הכירו בנספים היהודיםאולי הפ". בהכשר הרבנות של וורשה"

לגרמניה אני המשכתי משדה התעופה . הביקור בפולין הותיר בנו את רישומו הכבד ...לבטח שמחו לקבל

אבי והילדים ששהו שם למשך שנתיים , כדי לבקר את מירי, ומאירה טסה לאיתקה שבארצות הברית

  . באוניברסיטת קורנלדוקטורט של אבי -במסגרת הפוסט
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        שבתון סובב עולםשבתון סובב עולםשבתון סובב עולםשבתון סובב עולם

 איזה הוא המוסד –בראשי החלו להתגלגל מחשבות . חלפו שבע שנים מאז השבתון שלי באנגליה

: בעיני רוחי עלו שלושה שמות. כדי לבלות בו את השבתון הבא, האוניברסיטאי שנפשי יוצאת אליו

עולמית ויוקרתם לא שלושתם נחשבו לצמרת האוניברסיטאית ה, קליפורניה-וברקלי' קמברידג, הרווארד

הנרי רפפורט מהמחלקה לכימיה באוניברסיטת ' נתמזל מזלי ובאותה תקופה תכנן פרופ. תסולא בפז

את מקומו בהוראה ולקבל מינוי של בהעדרו הוא הציע לי למלא . לצאת לשישה חודשי שבתון, ברקלי

 להצעה שאי אפשר היה נתמלאתי חרדת קודש. אורח במשכורת אמריקאית של פרופסור מן המניין' פרופ

 1977, ידידנו אנדרס קייריחד עם , בוורשה

  1977, עם גלעד ואיתי באיטקה

1975 , מאירה ואני  
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אוניברסיטת ברקלי רחשה חתני פרס נובל רבים וכרסמו בי ספיקות קשים באם יהיה בי העוז . לסרב לה

ולאורך , הביטחון העצמי שליווה אותי בכל האתגרים שהתנסיתי בהם בעבר. הזה" גוב האריות"להיכנס ל

נעניתי בחיוב להזמנה והמועד נקבע . סוסיי המשתקיםוגבר על הי, עמד לצידי גם הפעם, כל הדרך

  .1979לאוקטובר 
  

היינו . לחיל המודיעיןועמדה לפני גיוסה " גימנסיה"את לימודיה בסיימה , בת הזקונים, טליוילדינו בגרו 

בטרם נגיע  לשלב טיול במחוזות רחוקים ואקזוטיים –אדונים לזמננו וחופשיים להגשים חלומות מהעבר 

הונג קונג , נפאל, הודו - בארצות המזרח הרחוקבן עשרה שבועות ביקור על הפור נפל . הבריתלארצות 

לאורך כל חיי שילבתי בין . קליפורניה, לטוס לסן פרנציסקו, לולו בירת הוואיואחרי ביקור בהונ,  ומשם–ויפן 

Pleasure&  Duty –טאות השונות אורח או סמינרים במחלקות הכימיות של האוניברסי- מתן הרצאות

מועד .  שבביקורינותיירותיכמעט תמיד מארחינו דאגו לצד ה. לצד טיולים מאירי עיניים ונפש, ברחבי העולם

  .1979היציאה מהארץ נקבע לאמצע חודש יולי 
  

בחרה בי כאורחה של ממשלת יפן למתן הרצאות " האגודה היפנית לקידום המדע"שוב נתמזל מזלי ו

הביקור בן כמה .  החל מהאי הוקאידו בצפון ועד האי קיושו בדרום המדינה–וסמינרים בכל רחבי אייה 

'  ביקור בתאג–חלום חיי , נתמלאתי אור ושמחה !שבועות כלל תוספת מענק בגובה מיליון יין יפניים

שם , היות וכך יצרתי קשר עם מוסדות מדעיים בהודו.  עומד להיות במרחק נגיעה ממני–מאהאל שבהודו 

האקדמיה הלאומית  "–נקבעו לי סמינרים בשני מוסדות מחקר חשובים . חיל את מסענותכננתי להת

 הודית המדינה של העיר הבירה, בלאקנאו" המכון הממשלתי למחקר ביולוגי"בכלכותה ו" למדעי הרפואה

בנימוס רב . נחרדו מתוכניותיי, בלונדון  IUPACמכרים יפנים שפגשתי באותה העת בכנס. אוטר פראדש

כי יש חשש סביר "השיבו , לשאלתי מדוע. הציעו לי היפנים להפוך את סדר הביקורים ולבקר ביפן תחילה

ובכל מקרה תהיה חשוד , ודו מחלה טרופית ולא תוכל להגשים את תכנית ביקורך ביפןשתחטוף בה

לקחנו ברצינות גמורה את האזהרות מידידנו היפנים ווידאנו !". בכניסתך ליפן כנושא טפילים פוטנציאלי

  . יחד עם חברים מומחים באילו חיסונים ותרופות עלינו להצטייד מראש

        

        הודו ונפאלהודו ונפאלהודו ונפאלהודו ונפאל

יומיים בלאקנאו ויומיים , יומיים באגרה, דלהי-מהם שלושה בניו, וכנן לתשעה ימיםהביקור בהודו ת

אם כי השלטונות התירו כניסתם של , באותם ימים לא היו לנו קשרים דיפלומטים עם הודו. בכלכותה

כשאנו טסים מעל טורקיה ואירן , ג"לעיר הבירה יצאנו בטיסה ישירה מנתב. תיירים מישראל לשהות קצרה

פקידי ההגירה בשדה התעופה בדלהי לא היו נחמדים ! היום המצב התהפך. תיהן ידידותיות לישראל ש–

עדיין לא " קצב המזרח. "בעצלנות ובחוסר יעילות שגרמו לנו לעצבנות רבה, במיוחד והתנהלו בשלווה יוגית

  . היה שגור בתודעתנו
  

חלפה שעה ארוכה עד שהופיע . ה היה אמור לקבל את פנינו בשדIUPACעמית שפגשתי בישיבות של 

. הנסיעה התארכה למעלה מהצפוי. עם מכוניתו המקרטעת וגם אז היא נתקעה בדרך ונזקקה לטיפול

עמדו קבוצות צומת ורמזור , בכל אתר .בדרכנו חלפנו על פני שדות מוריקים וכפרים עניים ודלים למראה
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הסארי המסורתי . םחלקם מחזיקים נחשי צפע או כורכים אותם סביב צוואר ,ילדים מושיטים יד לנדבה

  .שעטו עליהן הנשים שטף את עינינו בצבעוניותו העזה
  

במרחק כמה .  בו מוסדות השלטון והשגרירויות הזרות,דלהי שכן באזור אלגנטי יחסית-ניובהמלון שלנו 

נשים ו  לבושי סחבותגברים, ילדים צבר אנושי בלתי נתפס של –מאות מטרים שכנה דלהי העתיקה 

ריקשות מונעות בכוח אדם שימשו . משוועים למתת מטבע, צטופפים בכל רחוב וסמטה המ,עטויות סארי

שם גם , על המדרכות, הכינו את תבשיליהן ברחוב" המסעדות. " הזוהמה שלטה בכל.ת אנושימוניתכ

אפילו צחצוח השיניים והגילוח נעשו , בכל שהותנו בהודו לא נגענו במים זורמים. עמדו שולחנות הסועדים

  . עד הגיענו ליפן, נשמרנו ממש על נפשותינו. רתוחיםבמים 
  

השכם בבוקר המחרת יצאנו באוטובוס לאגרה . עמד בראש סולם העדיפויות שלנו מאהאל' הביקור בתאג

 מוזוליאום יפהפה בנוי –כעבור שעתיים ניצבנו אל מול פלא העולם .  עיר בעלת עניין היסטורי לעצמה–

-ככל שהתקרבנו נפעמנו מפנינה ארכיטקטונית. ובעוצמת עיטוריומרהיב בגודלו , שקוף-שיש לבן

 על ידי הקיסר המונגולי 1630מאהאל נבנה בשנת ' התאג. מעשה ידי אמן, מלאכת מחשבת, אמנותית זו

,  שנה23 עובדים במשך 20,000לשם כך העסיק . שרצה להנציח את אשתו האהובה שנפטרה בטרם עת

על פי האגדה כרת . כמו גם אדריכל נודע מפרס, רצות שכנות וממרחקיםוהביא חומרי בניין ייחודיים מא

בסופו של . כדי שזה לא יוכל עוד לבנות מבנה מרהיב כזה, הקיסר את ידיו של האדריכל עם תום הבנייה

אותו אני שומר עד היום ונהנה להסתכל בו מדי , מעוטר במוטיבים אסלמיים, יום קניתי לוחית שיש שקוף

  . פעם
  
  

הנחשבת לעיר החשובה של האסלאם השיעי , ם ביקורנו בדלהי טסנו לביקור ביו יומיים בלאקנאובתו

נקבעה לי תכנית גדושה  .נתקבלנו יפה על ידי מארחינו. שיעיםחמישית מתושביה הם  אם כי רק, בהודו

 ,אינטליגנטיםוחוקרים רציניים של  למדתי שלרשות ההודים סגל .ת הרצאה אחת ומפגשים רביםהכולל

עדר יחסים דיפלומטיים בינינו הבאך .  ורצון לשיתוף פעולה מדעי.מעבדות מתקדמות מצוידות היטב

  . הרי שמרכז המחקר לא יכול היה לממש זאת באופן רשמי, באותם ימים

 מהאל'  התאג,אגרא  קברו של גנדי: ניו דלהי
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כאורחי האקדמיה לרפואה שיכנו אותנו . נחשבת לעיר הצפופה ביותר בעולםה, מלאקנאו טסנו לכלכותה

ובין יתר , הסטנדרט במלון היה מאוד נמוך.  מלון דירות בבניין רב קומות במרכז העיר–" בית האקדמיה"ב

מחזות קשים של . חסרונותיו היו הפסקות החשמל התכופות שהעיקו ביותר בגלל החום והלחות הגבוהה

אך על כולם , אמנם חזרו ונראו בכול אתר ואתר בהודו, הנושאים על גבם תינוקות, ם פושטי ידנשים וילדי

המדרכות חיים ברחוב כש  אנשיםמיליוני, ביבי שופכין פתוחים ברחובות, משכנות עוני. עלתה כלכותה

הביקור ם ג. טף את העירוע בלתי נסבלים וערפל דק ומזוהם ריחותמדיף , האוויר דחוס.  להן ביתמשמשות

הודו . כל מחקר מודרנילא אפשרו דלות הציוד והמחסור בכימיקלים . היה מדכאהאוניברסיטה במעבדות 

אולם באותו ,  רבת מסתורין ומסורות וראויה לביקורים רבים וארוכים יותר,היא ללא ספק יבשת אדירה

   .שמחנו לעלות לטיסתנו לקטמנדו. כלכותה הגיעו מבחינתי מים עד נפשבביקור 
  

  
  

על מקדשיה , נמשכנו לבקר בארץ בודהיסטית מזן מיוחד. ודאי שלא מדע? מה חיפשנו בנפאל הקטנה

בעיקר נמשכתי לצפות מקרוב בפסגותיו המושלגות של . הצבעוניים מחד ועל נופיה עוצרי הנשימה מאידך

.  כלכותההעיר קטמנדו נראתה נקייה וזכה יחסית למראות. ההר הגבוה ביותר בעולם, הר האברסט

 על הקרקע יושביםנזירים ו ,ברחובותיה מקדשים צבעוניים עטורים פסלים ובמרכזם פסל בודהה מוזהב

 –המקומית " אלוהים" סיקרן אותנו לפגוש ב.ממלמלים תפילה לצלילי מוסיקה מונוטונית מיסטית

על . של בובהמאופרת בכבדות וחזותה כ, שאין היא אלא ילדה קטנה,  אלת החיים של העיר–הקומארי 

כשהיא משקיפה מחלון ביתה , הקומארי אפשר היה להביט פעם אחת ביום בשעות אחר הצהרים

שעל פי , הקומארי. נדהמתי לראות עבודת אלילים בשר ודם מהי. ושולחת אותות חסד לעוברים ושבים
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ים נבחרת בקפידה לאחר עמידה במסכת קריטריונ, המסורת הנפאלית היא גלגולה של האלה דורגא

מסיבה זו היא נתונה תחת . ולו הקל שבקלים, ללא דופי פיזי, עליה להיות מושלמת. ומבחנים מסורתיים

  . הקומארי מוחלפת בבגרותה בילדה אחרת. וכמעט ואינה יוצאת מביתה, משמר לבל תפצע או תחבל

  

        יפןיפןיפןיפן

 במדינת האיים יפן .ביקור בן חמישה שבועות ביפןנחתנו בטוקיו ל, לאחר עצירה בת יומיים בהונג קונג

 על האי הצפוני –החל מסאפורו , נכונו לנו סיורים והרצאות באוניברסיטאות ומכוני מחקר בתשע ערים

וכלה , אוסקה וקובה, קיוטו, נגויה, טוקיו, בהן סנדאי, המשך בשש ערים על האי המרכזי הונשו, הוקאידו

התנסות בכלכותה וקטמנדו הרגשנו כאילו לאחר ה. באי הדרומי קיושוש, בשתי הערים נגסקי ופוקואוקה

  . נחתנו על פלנטה אחרת
  

  
  

  

אירוח , גנים יפנייםמקדשים ובטיולים ב,  סיורים:בכל מקום ומקום הכנסת אורחים בלתי רגילהמ נהנינו

שם הורדנו למרתף שהיה , בסנדאי ערך לנו מארחינו קבלת פנים בביתו. במסעדות יוקרה ובמועדוני לילה

מאירה ואני מעולם . ים מכל סוגי המשקאות האלכוהוליים וביקש אותנו להצביע על בחירתנוגדוש בקבוק

" מסיבת הפתעה"למחרת הוזמנו ל. ועמדנו נבוכים נוכח המבחר העצום, לא היינו מבינים גדולים בתחום

צבעוניים היינו צריכים ללבוש חלוקי קימונו . שנערכה לכבודנו במלון יפני הבנוי לצד מעיינות מים חיים

בעיקר אחרי שהתברר לנו שמאירה ואני התחלפנו בחלוקים , הרגשנו קצת מגוחכים. שהונחו בארון

כמנהג המקום הישיבה הייתה על דרגשים נמוכים בגובה . אך מחוסר ברירה ירדנו למסיבה, ובמידות

כשהגיע . בחירתולהופיע על הבמה ולשיר שיר לפי , כל אחד בתורו, אחרי האוכל הוזמנו הנוכחים. הרצפה

  .הקהל התלהב ויצא מגדרו". הבאנו שלום עליכם"ו" הבה נגילה"תורנו שרנו כמובן את 
  

" חדש"לידו היתמר הר געש . בסאפורו התארחנו במלון יפני טיפוסי סמוך להר געש פעיל ומעלה עשן

ותיה בצבעי ועונת השלכת נתנה אות, מתחם המלון היה בלב יער מרהיב. שהחל לצמוח לפני שנים מספר

למחרת בבוקר ישבנו . המזכירים את השלכת ביערות אמריקה הצפונית, עלים בגוונים אדומים וכתומים

 "הבה נגילה"מאירה ואני בשירת   1979, ביקורנו ביפן
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, על השולחן הונחו אצות ים מדיפות ניחוח מאוד לא נעים. עם מארחנו לארוחת בוקר יפאנית מסורתית

,  ישיבתי עם מארחיתוך, לבושתי. בשם הנימוס טעמתי מן המאכלים. נא-ביצים בלתי מבושלות ובשר

באוסקה הוזמנתי למסעדה שהמרק הוגש בקערה עמוקה . קמתי ורצתי לשירותים והקאתי כול שאכלתי

 לראות שלאחר שמארחי גמר לגמוע מן המרק הוא אכל את הופתעתי. שנראתה לי עשויה במבוק

 בפוקואוקה נרשמתי לאחר הרצאתי האחרונה...  אין צורך ברחיצת כלים–איזה רעיון חסכוני . הצלחת כולה

היה עלינו להלך .  אדי גופרית מעשנים לאורך קילומטריםפולטתלסיור מאורגן באזור ביצתי שאדמתו 

זרועים מפרצים , הנופים לאורך הדרך היו מיוחדים במינם. בזהירות ולשאת באיפוק את הריחות הדוחים

  . לאינספור
  

התרבויות , המפגש עם האנשים. החודשיים בארצות המזרח היו עבורנו חוויה יוצאת דופן מאין כמוה

היינו זקוקים לכמה ימי מנוחה לקראת השבתון . הותירו בנו רושם בל יתואר, והמנהגים שהיו כה זרים לנו

  .וזאת עשינו בהוואי, בברקלי

  

        

        הוואיהוואיהוואיהוואי, , , , לולולולולולולולוווווהונהונהונהונ

-מצאנו עצמנו בליבו של נוף טרופי.  עבורנו שער כניסה לארצות הבריתשהיוותה, מטוקיו טסנו להונולולו

 שהותנוניצלתי את . עצי הדקלים לאורך החופים הנפלאים השרו עלינו תחושת חופש ושחרור. אקזוטי

במרכז המדעי ". המרכז הפאסיפי לחקר הביולוגיה הימית"שניהל את , וביקרתי עמית באוניברסיטת הוואי

הסיור היה מרתק . כתרופות פוטנציאליות נגד סרטן, רי טבע פעילים מהחי והצומח הימיחקרו והפיקו חומ

ופנינו היו מועדות , אך זמננו בפיסת גן עדן זו תם, נהנינו מכל רגע. והדיו ליוו אותי שנים רבות אחר כך

  .קליפורניה,  ברקלי- ליעדנו הסופי

 ארוחה מסורתית
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        קליפורניה קליפורניה קליפורניה קליפורניה ----ברקליברקליברקליברקלי

שעזר בזמנו למאירה בהוראה במעבדה לכימיה , איתמר וילנר. בתחילת ספטמבר הגענו לסן פרנציסקו

התגייס לעזרתנו בשכירת דירה ובקניית , ושהה באותה עת עם משפחתו בברקלי, אורגנית באוניברסיטה

 אחת משלושת –אוניברסיטת ברקלי . רכב ששמש אותנו לאורך כל תקופת שהותנו במקום

משופעת בפרופסורים בעלי שם וחתני , כפי שכבר ציינתי,  הייתה–האוניברסיטאות הטובות ביותר בעולם 

הודות לספרי הלימוד על , הכרתי באופן עקיף רבים מבכירי המחלקה לכימיה. פרס נובל במדעי הטבע

אלה נראים כבני " נפילים"והנה . פיהם לימדנו או מחקריהם פורצי הדרך שפורסמו בכתבי העת המדעיים

ה העיניים ואף מזמינים אותך למסיבת ערב באחד מבתי החברים מדברים אליך בגוב, אדם לבביים

לגינוני אירוח אלו התוודעתי כבר בביקוריי הקודמים . כאילו אנו מכירים מזה עידן ועידנים, במחלקה

  .מחדש והוקרתי תודה על הכנסת האורחים הנעימהמהם אך בכל פעם נפעמתי , בארצות הברית
  

שכדי לנוע מקצה אחד למשנהו נזקקים לאמצעי , ח רחבהמתחם האוניברסיטאי השתרע על שט

. ואמנם קיים היה שירות אוטובוסים פנים אוניברסיטאי שסיפק הסעות מסודרות חינם אין כסף. תחבורה

" דתות"כיכר ענקית במרכז הקמפוס שימשה מוקד להתקהלויות ולפעילויות של עשרות ארגונים ו

התלולים אף יותר  נהנינו לטייל ברחובות סן פרנציסקו. תאזוטריות שנולדו ומתו בתקופות זמן קצרו

כך גם ביקרנו באזור הנמל הישן שהפך לאזור שעשועים ". גשר הזהב"לצפות בנוף המפרץ וב, מירושלים

באחד מסופי השבוע עלינו במכוניתנו צפונה למסע טעימות בין יקבים באזור . ובילוי לתיירים ולתושבי העיר

 מהיקף מטעי הגפנים ובעיקר מהצלחת המקומיים לפתח ענף ים תיכוני במערב התרשמנו". עמק היין"

  ". עולם החדש"הרחוק של ה

        

     ארץ המורמונים  ארץ המורמונים  ארץ המורמונים  ארץ המורמונים ––––ביקור ביוטה ביקור ביוטה ביקור ביוטה ביקור ביוטה 

 האחת בעיר הבירה סולט לייק –הוזמנתי לתת שתי הרצאות אורח בשתי אוניברסיטאות במדינת יוטה 

מרכז העולמי של הכנסייה כ ידועה לקליפורניהלנבאדה ו    מזרחית    מדינה    –     יוטה.סיטי והשנייה בפרובו

 בסולט לייק סיטי" מכון הגינאולוגי" הביקור ב,עבורנו. יפהפייםקניונים וכאתר תיירות הודות להמורמונית 

 מתוך –נוצרים ושאר דתות ,  יהודים– מאגר אילנות יוחסין של כל המשפחות במכון .המרתק מכולהיה 

, האוניברסיטה בפרובו הייתה שייכת לכנסייה. יח ובתחיית המתיםאמונה דתית עמוקה בבואו של המש

כאילו , התקיימו לכבודנו סעודות וקבלות פנים. וכל נושאי התפקידים בה היו בישופים המשרתים בקודש

קיבלו את פנינו אולי מסיבה זו . נוכחותנו מהווה עבורם את התגלמותה החיה של ארץ הקודש הרחוקה

בסיום הרצאתי . ניות בנשיקות ובחיבוקים והרעיפו עלינו רוב אהבה"בירות יחצהבישוף עצמו ומספר ג

ספר  "–והעניק לי באופן טקסי את ספרם הקדוש , שהיה אף הוא בישוף, ר"המדעית ברכני היו

  ".המורמונים
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        ראשות המחלקהראשות המחלקהראשות המחלקהראשות המחלקה תפקיד  תפקיד  תפקיד  תפקיד בתוםבתוםבתוםבתום

 ממלא מקומים אמנ. בחזרתי מהשבתון לארץ הרגשתי שמשהו השתנה במחלקה מתחת לפני השטח

מהפך בניהול היחידות - אך במסדרונות האוניברסיטה עצמה נשבו רוחות של ערב,ביצע עבודתו נאמנה

 הנוהל שנשיא האוניברסיטה הוא המחליט על מינויים של מנהלי ביטול –הווה אומר . האקדמיות

כל אחת בי ת בקרב הסגל האקדמו דמוקרטיבחירותלטובת ,  שנה55כפי שהיה נהוג מזה , המחלקות

  ...בכך בא הקץ למינויים מלמעלה. מחלקותמה
  

הנוהל על פי  .1981מינויי האחרון כמנהל המחלקה לכימיה תרופתית אמור היה להסתיים בתחילת 

היו רוב עמיתיי למחלקה . התמודד בבחירות אם ברצוני להמשיך בקדנציה נוספתהחדש היה עליי ל

,  שנה62והנה אני כבן .  כמובן למימוש יכולתם העצמית לנהלתלמידיי לשעבר ומאז בגרו והתעצמו ושאפו

 שנים רצופות של ייסוד וניהול מחלקה ראשונה 25ומאחוריי , במרחק של שש שנים מיציאה לגמלאות

סברתי . חרף הצלחותיי היה לי ספק אם יהיה זה נבון מצדי להעמיד עצמי לבחירה נוספת. מסוגה במדינה

  ... וצעיר ברוחו ובגילו, פחות" מפחיד"אולי , רך יותר, מנהל מזן אחרשבמחלקתי הבשילו התנאים ל
  

בחלקן אולי , על כשלים או טעויות שעשיתי, טרוניות מכל הסוגיםכלפיי חלק מעמיתיי לבטח נשאו 

אכן כשלתי לעיתים בקידומם . על אף שלהכרתי לא נעשו בזדון ועליהן אני מצטער ומתנצל, מוצדקות

ועל כך היו לי , טובים וראויים ולא עשיתי די כדי לצרפם לסגל המורים של המחלקההאקדמי של עמיתים 

במיוחד על אחד העמיתים שהיה מורה מעולה וחוקר מבטיח שאולץ לפרוש מהמחלקה . נקיפות מצפון

אני מצר גם על שלא מנעתי את המתח שהתפתח ביני לבין עמית אחר . על שלא הרבה בפרסומים

. גדולה בקרב עמיתיי" אהבה" ממרחק הזמן ייתכן ובגלל כשלים אלה לא זכיתי ל.שהוביל לבסוף לנתק

שישב ,  כאשר הדיקן.מסיבה זו לא הופתעתי שאיש לא פנה אליי בבקשה שאמשיך לקדנציה נוספת

מיד , כצפוי. הצהרתי שאיני מעמיד עצמי לבחירה, מועמדיםאת רשימת הביקש , בראש ישיבת הבחירות

הוא אכן נבחר פה . שבזמן העדרי מהארץ מילא את מקומי, תלמידי לשעבר, ד אחרהופיע שמו של מועמ

תמהתי . אחד מיתר שמונת העמיתים במחלקהלעם בחירתו תמה רשמית כהונתי כמנהל והפכתי . אחד

 נה שנים מחייו הקדיש לבניי25-שמייסד מחלקה -הדיקן לא השמיע נאום פרידה כמקובל למנהלש

בהוראה , זכתה להישגים מרשימים במדע ,ששמה הלך לפניה, ההמחלקמהמסד עד לטפחות 

נפגעתי מהתנהגותו , לא אכחד. בעיניי הייתה זו התעלמות מוזרה .ל"ובתרומתה לקהילה בארץ ובחו

מבלי משים . ה הרגשת הדרה והרחקה מכוונת מצד עמיתיי למחלקהיתהי מכך הגרוע .חסרת הכבוד

ונוצרה תחושה של קשר , להשתתף בוועדות או בהתייעצויותלא הוזמנתי , צומצמו שעות ההוראה שלי
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לא הבנתי למה ומדוע ומיהם העומדים מאחורי כל  .כלשהו" חרם"כאילו הוחלט בחשאי על . שתיקה נגדי

  ...הייתי רוצה ביום מן הימים להציץ בתיקי האישי שבארכיון האוניברסיטה כדי לגלות אמיתות הדברים. זה
  

חיזוק לתחושותיי אלה . לבין המחלקה נמשכה עד ליציאתי לגמלאות ולאחריהמערכת יחסים זו ביני 

לא זו . 2003בחגיגות יובל החמישים להקמת בית הספר לרוקחות בשנת ,  שנים23קיבלתי באיחור של 

אלא שאף לא נשלחה אלי הזמנה , בלבד שלא הוזמנתי לדבר כאחד המייסדים והבונים של המחלקה

שש שנים מאוחר . לא יכלו להסביר לי פשר שערורייה זו, כולם תלמידיי לשעבר, מארגני החגיגה! לאירוע

המכון למחקר "לרגל פתיחתו של " מלון ענבל"התקיימה ברוב פאר חגיגה אחרת ב, 2009בשנת , יותר

המכון בא להחליף את שלוש מחלקות המחקר של בית הספר ". תרופתי של האוניברסיטה העברית

 את 1956-בזה איבדה המחלקה שאותה ייסדתי ב. רוקחות ופרמקולוגיה, פתית כימיה תרו–לרוקחות 

בכל . בגוף שטיבו עתיד להתגלות, אני מקווה חשוב, והפכה למרכיב, ייחודה ועצמאותה המנהלית

הנאומים והתשבחות לא נאמרה ולו מילה אחת על המחלקה שייסדתי ואשר היוותה במשך שנים את 

  .שיכתוב ההיסטוריה אומר דרשני. רוקחותעמוד השדרה של בית הספר ל
  

בבית ערכה לי המחלקה מסיבת יום הולדת , 2008בחודש אוקטובר ,  שנה90כי במלאת לי , עליי לציין

שלי כמעט כל הדוקטורנטים ,  בה נכחו בני משפחתי,עמיתי אלי ברויאר-בהנחייתו של תלמידיבלגיה 

היה .  בפקולטה וחברים מפעילותי מחוץ לאוניברסיטהכן רבים מעמיתייו, ועד האחרוןמהראשון , לשעבר

  .וטוב שזה התקיים, זה פיצוי נאות ומרגש בעיתוי חד פעמי

        

        ????ומה הלאהומה הלאהומה הלאהומה הלאה

מצד אחד תחושת הקלה מעול אחריות : נתפסתי לרגשות מעורביםעת סיום תפקידי כמנהל המחלקה ב

היה זה טרם . ה בין שוויםשוו, חבר מן השורהומאידך הקושי להסתגל למעמדי החדש כ, ארוכת שנים

והן בכתיבת מאמרים מדעיים , מחשב אישי ועמדה לפניי פעילות ענפה הן בקהילה הארצית והבינלאומית

את השנתיים . לעתיד" סדר יום"התחלתי בתכנון . קשה היה לי להסתגל להעדר מזכירה צמודה. לפרסום

ואת חמש השנים שנותרו לי ,  מיידית ולא לנצלן לאחר פרישתי לגמלאותלממש החלטתישבתון לצברתי ש

להדרכה שוטפת של מספר תלמידי ו, ייעדתי לפרויקט חדש שהתחלתי בו עם חזרתי מברקליבמחלקה 

, פנה אלי מנהל מחקר הברום במפעלי ים המלחגם זמן קצר תוך . אכן לא נשארתי מובטל. מחקר

נהניתי . יבלתי מיד את ההצעהק". שימושים חדשים בברום"בהצעה כי אשמש יועץ חיצוני בפרויקט 

. בהם עסקתי כמעט שנתיים ימים, להתמודד עם אתגרים מעשיים של התעשייה הכימית הכבדה בארץ

להיות חבר , שמקום מושבו באוקספורד, IUPACל הארגון הבין לאומי "נעתרתי גם להזמנתו של מנכ

רנה הופכות להיות קאנוניות שהמלצותיה אם תאוש, ועדה למונחים בין לאומיים בכימיה אורגנית-תת

בארץ . הסיפוק היה רב.  האצילות מחייבת– nobless oblige: הרגשתי כאימרה הצרפתית. במדע הכימיה

' בראשותו של פרופ" האקדמיה ללשון העברית"המשכתי להיות חבר בוועדה למונחים עבריים בכימיה של 

  . 'ישעיהו לייבוביץ
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    רת מצמידי מתכותרת מצמידי מתכותרת מצמידי מתכותרת מצמידי מתכות תרפיה בעז תרפיה בעז תרפיה בעז תרפיה בעז----ש ש ש ש פרויקט מחקרי חדפרויקט מחקרי חדפרויקט מחקרי חדפרויקט מחקרי חד

 ,"ביוכימיה של ברזל"תחום המפרויקט שעסקו בבראשית שנות השמונים חברתי לקבוצת חוקרים 

ר "הד - אורגנית-כימאית: שניים מהחוקרים היו. מהגוף רעליים חיפשו אחר פתרון להרחקת עודפי ברזלו

חיים '  הפרופ– ידוע  ומהמטולוג,)שם הייתה מרצה באוניברסיטת יאסי( שעלתה מרומניה שלי גריסרו

, טורקיה, עיראק, סוריהותושבים בהנפוצים בין ערביי הארץ (מרכז המחקר עמדו חולי טלסמיה ב. הרשקו

רמה בגלל . גורם לאנמיה קשהה ,המוגלוביןגנטי של ייצור ופירוק אשר סובלים מפגם , )יוון וצפון איטליה

 המעלים את רמת הברזל בגוף, י דם תכופים החולים לעירוינזקקים בגופם נמוכה של המוגלובין תקין

 שוקעים  הברזלעודפי.  החוצה להפרישםמסוגל להצטברות עודפי ברזל גדולים שהגוף אינו יםגורמו

, "חברה ישראלית לכימיה" ל50- לרגל יובל ה תעודת הוקרהקבלת
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כדי .  וגורמים למוות בגיל מאד צעיר,כגון הלב והריאות, ברזל רעילה בחלקי הגוף השונים-כתחמוצת

 יםהמסוגל, )כילאטורים (מתכות-ידמכילות מצמיהלהחזיק את החולה בחיים יש להזריק לו תרופות 

מאז סוף שנות השבעים התרופה היחידה .  או בשתןבצואהלהתקשר עם הברזל הרעיל ולהפרישו מהגוף 

שלא ניתן היה , היו מחירה הגבוה וכן יםהגדולותיה שחסרונ, מתוצרת שוויצרית" דזפרל"בשימוש הייתה ה

נעשו ניסיונות קדחתניים .  המצריכה אשפוז ממושךלתת אותה דרך הפה אלא רק בהזרקה איטית

את החולים במטרה לשחרר , ושלא יתפרקו במערכת העיכוליינתנו דרך הפה שלפיתוח תרופות חלופיות 

הנפוצים (חרמש -גם חולי אנמיית תאי. לטובת אורח חיים עצמאי, מהתלות באחיות ובבתי החולים

  .סבלו מבעיה דומה) באפריקה
  

במתן דרך הפה פיתוח תרופה , היינו, "הדספרל"לחסרונותיה של סקנו ניסה לתת מענה הפרוייקט בו ע

במקביל עסק  .אשר לוכדת את עודפי הברזל הרעילים ומביאה להרחקתם מהגוף, לחולי הטלסמיה

מצב של ,  בגוף החולה לייצר מצב מלאכותי של אנמיהבמטרה, פיתוח תרופה לחולי המלריההפרויקט ב

הברזל חיוני להתרבותם של טפילי המלריה ומחסור בברזל יביא הסיבה לכך היא ש. ברזלמחסור מכוון ב

, גריסרו,  נרשם פטנט ישראלי על שמותיהם של שראל1989ואכן הצלחנו בעבודתנו ובשנת . להשמדתם

". חדשים פעילים במתן תרופות דרך הפה) מצמידי מתכות(כילאטורים : "לינק ושפירא בנושא, הרשקו

. האמונה על ניצול קניינה הרוחני של האוניברסיטה העברית, "יישום"רשם באמצעות חברת הפטנט נ

ובתנאי שייערכו ניסויים מקדימים בבעלי , על כוונת רכישה של הפטנט" יישום"חתמה עם     יצרנית הדזפרל

ב הניסוי כאשר הגיע של. נערכו הניסויים בעכברים והתוצאות היו מצוינות בהשקעה של מיליון דולר. חיים

 הייתה התוצאה – השלב האחרון בשרשרת המבחנים לתרופה חדשה לפני ניסויה בבני אדם –בקופים 

בפירוט רב בכתב עת  תוצאות המחקר התפרסמו! הקופים סרבו לקחת את החומר הנבדק לפיהם. מרה

 הפטנט. ומהן השתמע כי הקופים הרגישו כנראה שהתרופה רעילה ועל כן נמנעו מלקחתה, מדעי

 30נו יחד פרסמ,  גריסרושלי שנות עבודה משותפת עם 18במשך , ועם זאת. לא מומשלתרופה החדשה 

ת מלרי, כבסיס לתרופות נגד מחלות הנגרמות מעודפי ברזל) B6ויטמין (פירידוקסל " בנושא מאמרים

falciparumפרסומים220מתוך רשימה כללית של , "קטלנית וסרטן ה .  

        

         בדרום אפריקה בדרום אפריקה בדרום אפריקה בדרום אפריקהיםיםיםיםביקורביקורביקורביקור

המרכז למחקר ופיתוח "בשנות השמונים התהדקו קשרי המדע בין ישראל לדרום אפריקה באמצעות 

קשרים אלה באו לידי ביטוי במפגשים הדדיים ובקיום ימי עיון משותפים . שמרכזו בפרטוריה" מדעי

ת  עמדתי בראש המשלחת הישראלי1982לאומי בשנת -בסימפוזיון הדו. בישראל ובדרום אפריקה לסירוגין

. ממכון ויצמן ומיתר מוסדות המדע בארץ, לדרום אפריקה שבין חבריה היו נציגים מהאוניברסיטה העברית

התנהלו שיחות עם מדעני , בימי העיון התקיימו הרצאות על הישגי המחקר של חברי שתי המשלחות

, ד מימי הכנסבאח. מרכז המחקר בפרטוריה ונערכו דיונים על שיתופי פעולה עתידיים בין שתי המדינות

הודיע יושב הראש שזה עתה נמסרה לו הודעה , בעודי יושב באולם ומתכונן להשמיע את הרצאתי

המודיע לא הבחין בדקויות . ומיד פרצו מחיאות הכפיים" ברכות לפרופסור שראל להולדת הבת ":טלפונית

  . וגם לא שם לב שמאירה ישבה באולם בין בת ונכדה
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 את הלילה .קרוגרש "העצום עספארי  ובפארק הין היתר ביקורים במכרות הזהב הממלכתי כלל בהביקור

 . כשסביבנו משוטטים אריות, העברנו במחנה במרכז הפארקבספארי 
  

 גזעית הפרדה –הונהגה בדרום אפריקה מדיניות אפרטהייד , 1990  לשנתחשוב לציין כי באותם ימים ועד

 חוקי .ומתן זכויות יתר לבני המיעוט הלבן, )בני תערובת (צבעונים ושחורים, מוחלטת בין לבנים

, ותרבות פנאי, שירותי בריאות,  ציבוריתתחבורה, חינוךמוסדות , שכללו הפרדה באזורי מחיה, האפרטהייד

 אפרטהיידהקצה ממשל הועם זאת .  חמוריםעונשיםתוך שימוש ב, לוו במערכת אכיפת חוקים נוקשה

אלה היו מדינות אוטונומיות ). "ארצות המולדת"(כמה חלקים משטחה של המדינה לטובת בנטוסטנים 

 אך קיימו, השחורים שנועדו לתת מענה לכאורה לשאיפות הפוליטיות של ,לשחורים בחסות הממשל

הממשל את הותיר בכך . ית ופוליטית בינם לבין עצמם ובינם לבין הלבניםלמעשה הפרדה גיאוגרפ

במהלך שהותי הוצע לי לבקר באוניברסיטת פורט . השליטה על מרבית שטחי המדינה בידי המיעוט הלבן

אחת הטריטוריות העצמאיות ב ציבורית לשחורים אוניברסיטה שהייתה Aliceבעיר ) Fort Hare(הייר 

)Ciskei(.צור אליטה שחורה אפריקניתשאפה לי, שהנחילה חינוך מעולה בסגנון מערבי,  אוניברסיטה זו .

כמנהיג   שנים בכלא27שישב (נשיאה לשעבר של דרום אפריקה , בין בוגריה נמנו נלסון מנדלה, ואכן

  . במדינות אפריקהשזכו להיות נשיאים ורבים ממנהיגי התנועות לעצמאות ) אפרטהייד-האנטי

1982 , בדרום אפריקהיקור במכרה זהבב  
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רב הציוד שהיה כולו בארגזים לראות מה , מאירה ואני, במהלך הסיור במעבדות האוניברסיטה נדהמנו

אבל . פעיל אותםכוח אדם טכני המסוגל לההיה מצוי כי לא , )רובו ככולו מתרומות של נדבנים(חתומים 

לא . זאת" שכוחת אל"ההפתעה הגדולה באותו ביקור הייתה לפגוש בבחור ישראלי מתבודד בסביבה 

שלחת הישראלית בדרום אפריקה נשא ביקור המ. הצלחתי להבין את סיבת בואו והימצאותו במקום זה

  .התכלית אכן הושגה. ובכך תרם רבות להעמקת הידידות בין הצדדים, פירות והניב קשרים בין החוקרים
  

 בו הרציתי, "םיצמחיממקורות רעלים " כנס על התקיים ביוהנסבורג, 1984בשנת , שנתיים מאוחר יותר

 שחורהרישום בדלפק בית המלון נצטווה צעיר     אחרל    ".חומרים אנטיביוטיים מספוגים במפרץ אילת"על 

וכשתשובתי לא , במעלית נשאלתי על ידו מה שם המדינה ממנה אני בא. לשאת את מזוודותיי לחדרי

הרי ירושלים היא בשמים , איך זה ייתכן: "הובנה הוספתי את השם ירושלים ואז הוא פרץ בצחוק ושאל

הסבריי לא  .במקום שאני חי בו, אבל מירושלים שעל הארץ, ן עניתי באווירו–" ?ואיך מגיעים משם לכאן

אך הוא , מפגש עם בחור שחור אחר היה כאשר ביקשתי מעובד במלון איזשהו שירות פעוט. שכנעו אותו

כאשר שוחחתי עם אחד ממארחיי ". אני מנוע מלבצע תפקיד של אדם לבן, אדוני: "סרב באומרו

אך , האפרטהיידם התחוור לי כי המשכילים כבר בשלים לביטול הפרופסורים על בעיות החינוך לשחורי

  . חלוקים בדרך הביצוע
  

בעברי ליד , והנה". הלבנה"חזרתי ארצה החלטתי להעביר את זמני במרכזה של יוהנסבורג לפני בבוקר 

עם פרץ לעברי בחור שחור , מיוחדבשם השתרך לו תור ארוך , תחנת הסעה של שחורים במרכז העיר

בתגובה הוא קרע את כיס מכנסיי ו וסרבתי ל). כסף כסף" (מאני מאני: "כשהוא צועקלופה בידו סכין ש

שאינני יודע , והבחור, באופן אינסטינקטיבי לחלוטין החטפתי לו אגרוף ישר לפרצוף.  אחר הארנקבחפשו

נוסה פתח במ,  אותווהכריע) מתוך המאבק הרגשתי שאני חזק ממנו(מתגובתי אם התדהמה או הבהלה 

את דרכי חזרה למלון .  עמדו מנגד ולא עשו דבר,לבנים ושחורים, עוברים ושבים. כשהארנק נותר ברשותי

תגובתי , בדיעבד הבנתי שהיה לי מזל גדול. עשיתי במהירות כשאני מכסה את מכנסי הקרועים בנייר עיתון

  .גרוע עוד יותר נעשה הביטחון האישיכיום אני שומע ש .הבלתי צפויה יכלה לעלות לי בחיי

  

        1985198519851985, , , , ביקור ראשון בסין העממיתביקור ראשון בסין העממיתביקור ראשון בסין העממיתביקור ראשון בסין העממית

לכנס אף כי לא היו לנו נרשמתי ,  לקיים סימפוזיון בינלאומי בשנגחאיIUPACמיד כשנודע לי על החלטת 

 המראתי 1985בנובמבר . בשגרירות סין בפריזקיבלתי את הוויזה . יחסים דיפלומטיים עם סין העממית

" הרובע הצרפתי"בקצה . שמראהו האירופי השתמר יפה" רובע הצרפתי"שוכנתי במלון באזור ה. לשנגחאי

: היה מגרש משחקים נטוש שעמד עדיין על תילו ובכניסה אליו נשאר תקוע שלט מלפני המהפכה האומר

No entry to Chinese and dogs –" הכניסה לסינים ולכלבים אסורה."   
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והמארגנים עשו מאמץ עליון להרשים את , אמריקהלכנס הגיעו כל שועי הכימיה האורגנית מאירופה ומ

רכשו את השכלתם ש ,הבכירים הסינים. האורחים ולהציג בפניהם רמה מדעית בינלאומית מופלאה

לעזור כדי ") המהפכה התרבותית"אחר מות מאו צה טונג וקץ ( חזרו לארצם ,המדעית בארצות הברית

התבשמנו מהביקורים במכוני . אות נראו לעיןהתוצ. נחשלתפכה להש תםמדינב  המערך המדעיבשיקום

 אשר העידו על מעבדות מחקר - בתעשיות הפרמצויטיותו באקדמיה למדעים - המחקר השונים

 גם בתי החרושת לתרופות .מצוידות לעילאו )שלא נראו נקיות (ומעבדות אנאליטיות משוכללות

מדע שתכננו לפרוץ לקדמת ה, הסינים שהתברר לנו. בינלאומייםהבסטנדרטים עומדים נראו  אנטיביוטיות

שצברו את מטבע החוץ ניצלו שלהם לייצוא ו" התוצרת " ייעדו את כל,טכנולוגיה של עולם הכימיהוה

הצלחתם הבלתי רגילה בכל המטרות היום אנו עדים ל.  מארצות הברית ומאירופהמתקדםלקניית ציוד 

  .ולא רק בתחום המדע, שהציבו לעצמם

        
        

        1986198619861986    ,,,,שבתון בגרמניהשבתון בגרמניהשבתון בגרמניהשבתון בגרמניה

נותרו לי עוד שתי שנות שבתון שלא ניצלתי . הגיע מועד יציאתי לגמלאות,  שנה68 ואני כבן, 1986בשנת 

החלטתי לפצל את השבתון לשניים . 70לגיל ובכך לדחות את פרישתי , ואותן יכולתי לממש באותה העת

והודות , נאמנים בגרמניהלאורך השנים התיידדתי עם עמיתים רבים ו. ואת חלקו הראשון להעביר בגרמניה

לשהות של חודשיים  ,פלנק במולהיים-ולמכון מקסלקשרים אלה הוזמנתי כמדען אורח לאוניברסיטת קלן 

לשישה חודשי מחקר שיתחלקו בין " קרן מינרווה"זכיתי במלגה נדיבה מטעם , בנוסף. בכל אחת מהן

ש ''ברסיטת מינכן ובין מכון המחקר עהויסגן באוני' המחלקה לכימיה אורגנית בראשותו של ידידנו פרופ

 מכל אחד מהמוסדות שביקרתי בהם ).שטאב' שבראשו עמד ידידנו הפרופ (היידלברגב, פלאנק-מקס

   .שלא זכיתי לכך בראשית דרכי האקדמיתהצרתי על ו, מדעי גדול-יצאתי ברכוש רוחני
  

1985 ,ןי'מן בייג-אן-בכיכר טיין  
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ראש המכון הזמין אותנו  ביקורם לכבוד. בשהותנו במינכן ביקרו אותנו דני וענת עם רועי בן השנה וחצי

 התפעל) באירופההגרמניים מגדולי המדענים (פרופסור הויסגן . לארוחה משותפת) הויסגן' פרופ(

בעת שהותנו בהיידלברג . כשהוא משווה בין רועי לנכדו שהיה באותו הגיליכולותיו השכליות של רועי מ

    .12- ואיתי בן ה13-גלעד בן ה, ארחנו את נכדינו הגדולים

  

        

        1986198619861986, , , , ברית המועצות הקומוניסטיתברית המועצות הקומוניסטיתברית המועצות הקומוניסטיתברית המועצות הקומוניסטיתביקור בביקור בביקור בביקור ב

 אחת החוויות המרתקות זו הייתה. מוסקבה ב1986לשנת  IUPACכנס בתקופת שהותנו במינכן התקיים 

אם כי אותות ראשונים , מחמירברית המועצות הייתה נתונה אז תחת משטר קומוניסטי  .במסעותינו

הפתיחות מדיניות מ כפועל יוצא .וב' שהנהיג הנשיא גורבצלדמוקרטיזציה הופיעו עם מדיניות הגלסנוסט

, ישראליםלבכללם ,  IUPACהתירה ברית המועצות להעניק ויזה לכל כימאי החבר בארגוןלמערב החדשה 

, נרשמו לכנסתריסר חברים ישראלים . על אף שלא היו אז יחסים דיפלומטים בין ישראל לברית המועצות

מסענו .  במוסקבהשהותנוולמקום ימי הכנס בלבד מוגבלת לה, זה המיוחלתקיבלו את הוויו, כולל מאירה

ושם עלינו על מטוס  ,ממינכן לשדה התעופה של ברלין המזרחיתברכבת לילה חתומה התחיל בנסיעה 

הסמוך ) ברמה מערבית" (רוסיה"אותנו במלון  שיכנו רוסייםהמארחינו . למוסקבהמזרח גרמני הישר 

  . שני חיילים חמושיםים הישראליים מרוכזים בקומה אחת תחת משמר של כשכל המשתתפ, לקרמלין
  

שהפך לסימן היכר של , מגלומני קמעה,  מבנה מונומנטלי–הכנס נערך בבניין אוניברסיטת מוסקבה 

כישראלים היחס אלינו . ביותרוידידותי  נדיב ה הי, קונצרטים וקבלות הפנים שכללהאירוח. תקופת סטלין

הייתה חברה בוועדה , ביליצקאיה' הפרופ, IUPAC-התמזל מזלנו ואחת מחברותיי ב. הירהיה קורקטי וז

, עוזר המחקר שלהלמעשה  שהיה , הנהג.העמידה לרשות שנינו מכונית עם נהג צמודהיא ו, המארגנת

1986, רולף וטרודל הויסגן'  פרופעם,  של דני וענת במינכןםביקור  
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.  הזמין אותנו לדירתו וערך עבורנו ארוחת ערבערב אחד .ספק הדריך אותנו ספק שמר על עקבותינו

 ,קומה העליונהבזמן הכנס הוזמנתי אישית לעלות ל .בעיר ומחוצה להבמוזיאונים  לבקריכולנו בעזרתו 

להפתעתי נפתחו בפניי שערי אוניברסיטה שלא ידעתי ו ,חברי הוועדה המארגנתלמקום מושבם של 

  .צנע לא היה. ממעדני האליטה הרוסית, עמוסים כל טוב שולחנות ערוכים - עליהם
  

, אורטודוקסית בעיר זאגורסק-ורנו לקח אותנו הנהג למרכז הרוחני של הכנסייה הרוסיתביקלביום האחרון 

,  הדורמיציון–בעיר היו מרוכזות שלוש הקתדרלות הרוסיות הגדולות . הידועה בשמה הנוכחי סרגייב פאסד

ת גודשים א,  קשישיםבעיקר, היה מדהים לראות את המוני הרוסים. השילוש הקדוש ומנזר סנט סרגיוס

, שרים ומצטלבים ללא הרף, כשהם עומדים ומתפללים, חללי הכנסיות הספוגות בריחות קטורת מחניקים

נפעמנו ממאות ציורי הברית החדשה . לבושים בתלבושות צבעוניות מרשימות וצעיפים מוזהבים

גב מנגינת העו. עטויים זהב וכסף למכביר ומשרים הוד והדר, והקדושים המעטרים את קירות הכנסייה

כנסייתית נמשכתי עוד מנעוריי והחוויה -למוסיקה רוסית. בכנסייה הפרבוסלבית הייתה עוצרת נשימה

כאורח יהודי מישראל נתבקשתי . בקתדרלה הייתה טעונה מסתורין ורוממות רוח שמיימית ובלתי נשכחת

ועה בחוסר הכנסייה הפרבוסלבית הייתה יד. לפני יציאתנו לכתוב דברים בספר האורחים של הכנסייה

חשבתי לעצמי . כתבתי כמה מילים בשפה האנגלית וחתמתי את שמי בעברית. אהבתה ליהודים ולישראל

הכנס במוסקבה הסתיים בקונצרט באחד . שגרמתי" חילול הקודש"שייתכן והם מאוד לא יאהבו את 

  . דשריגשו אותי עד למאו-  - vespersית המוזיאונים הגדולים בו השמיעו את תפילות הערב
  

כדי . העיר השנייה בגודלה בברית המועצות, ביקורינו תוכנן להסתיים בביקור של שלושה ימים בלנינגרד

נזכרנו בגדולי . קבענו לנסוע לעיר ברכבת לילה מהירה בתא פרטי, את הזמן המועט שנותר לנו" לנצל"

. ריהם נחקקו בזיכרוננו שעל סיפוריהם גדלנו ותיאו–דוסטויבסקי ואחרים ,  טולסטוי–הספרות הרוסית 

בכיכרות המרשימות ובגדות הנהר , לצפות באנדרטאות, בבוקר השכם הגענו לעיר והתחלנו לשוטט בה

 ארמון הצארים –' גולת הכותרת הייתה ללא ספק ביקור בארמון ההרמיטאג. נייבה החוצה את העיר

שכיות חמדה וזהב המעטר גדוש , בל יתואריה עושרם של הצארים ה. הרוסיים שהפך למוזיאון פתוח לכול

נשבעתי לעצמי לחזור בעתיד . הסיור נעשה תחת עינם הפקוחה של אנשי צבא. את הקירות והרהיטים

  .אך לצערי לא עמדתי בכך, ולבקר במוזיאון שאת שפעו לא יכולתי להכיל
  

, צעדינוהעוקב אחר " האח הגדול"לאורך כל תקופת ביקורינו בברית המועצות לא חשנו באימת משטר 

לאחר שובנו . נוקשים וחסרי חדווה, ונראה היה שכולם חמורי סבר, מאידך גם לא פגשנו אנשים מחייכים

מומחים מארצות הברית " סובייטולוגים" -עמיתים עם באוסטרליה נפגשנו באקראי " מסך הברזל"מ

ולם המערבי טרם רק שבע, הקומוניזם ברוסיה מת"לטענתם . ודנו על הקומוניזם ברוסיה, ומאוסטרליה

 .נפלה בעקבותיה" חומת ברלין"התפרקה ברית המועצות ו, שלוש שנים מאוחר יותר, כידוע". מודעים לכך

  . זם המתפוגג לאיטוכל העולם התוודע בתדהמה לקומוני
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        1988198819881988, , , , ביקור בתאילנדביקור בתאילנדביקור בתאילנדביקור בתאילנד

וניברסיטה הוזמנתי לאבתאילנד  Chulalongkorn ניפון וונגויסיריקול מאוניברסיטת ר"דבהמלצתו של 

 כשהגיע אליי למחלקה כדוקטורנט צעיר לכימיה 1982את ניפון הכרתי בשנת . להעביר כמה סמינרים

הוא היה ללא ספק אחד הדוקטורנטים המבריקים .  בבנגקוק)Mahidol(אורגנית מאוניברסיטת מאהידול 

למרצה נתמנה ניפון עם שובו למולדתו . והוא אכן סיים את לימודי התואר השלישי בהצטיינות, שפגשתי

ניפון הרגיש מאירה הצטרפה אליי לנסיעה ו.  והקשרים בינינו נשמרוChulalongkornבאוניברסיטת בכיר 

הוא ליווה אותנו לסיורים באתרים היסטוריים . חובה להנעים את זמננו ולהרחיב את ידיעותינו על ארצו

ובית העלמין , )זה נראה כה באנאלי(" הגשר על הנהר קוואי"כדוגמת , מיוחדים בבנגקוק ומחוצה לה

  .אנג מאיי בצפון תאילנד'וכן נסע עמנו לצ, לחללי מלחמת העולם שעל ידו
  

היה דווקא הביקור בבית , ואשר הותיר בנו את רישומו העמוק, המפגש האנושי המשמעותי ביותר שחווינו 

מבנגקוק באוטובוס מאסף יחד עם  ערביצאנו ב. בקרבת הגבול עם קמבודיה, הוריו של ניפון בצפון תאילנד

הייתה זאת נסיעת לילה ארוכה ומייגעת שארכה כעשר שעות וחצתה כפרים . אשתו ושני ילדיהם, ניפון

 בית דל ובו חדר גדול -עם אור הבוקר הגענו הישר לבית הוריו . ועיירות עלובים ושדות אורז עצומי ממדים

הספר היחיד שנתקלנו בו . ו בלילה על הרצפהסם שנפרלמעט כסאות נמוכים ומזרוני, מימדים חסר ריהוט

שכן פרנסתם , שחטו בני המשפחה עופות, ממש בהמשכו של החדר, בצד הבית! היה ספר טלפונים

הניגוד בין . את העופות הם צלו על המדרכה בשוק המקומי של עיירתם. נשענה על שיווק עופות צלויים

נמלאנו הערכה .  המדע המודרני לבין בית ילדותו היה משוועניפון שהכרנוהו מתהלך בחופשיות בטרקליני

חשף מקרוב יבהצלחה מבירא עמיקתא לאיגרא רמא ושמחנו על ההזדמנות לה" לקפוץ"על תעוזתו 

        .  שהיה עלוב ביותר– המפואר ביותר במקום –את הלילה העברנו בבית מלון . לאורח החיים המקומי

        

        1989198919891989, , , ,  אנגליה ואוסטרליה אנגליה ואוסטרליה אנגליה ואוסטרליה אנגליה ואוסטרליה––––אחרית השבתונים אחרית השבתונים אחרית השבתונים אחרית השבתונים 

את .  שתי יבשות ושלוש אוניברסיטאות– אנגליה ואוסטרליה חילקתי ביןאת שנת השבתון האחרונה 

אורגנית על מגנטים -שם עבדתי עם הפרופסור לכימיה אי, השבתון באנגליה התחלתי באוקספורד

עות כעבור כמה שבו. ב"אורגניים חדשים שהבאתי מירושלים ויחד פרסמנו מאמר חשוב בכתב עת בארה

הופתעתי . שם שכרנו דירה קטנה ונעימה למגורים, הצטרפה אליי מאירה לתשעה חודשים נוספים בלונדון

לפגוש באנשי מדע וחברה שנשאו זיכרונות מרים מזמן שרותם הצבאי בסוף ימי שלטון המנדט הבריטי 

סעת הנציב  שהשתתף בה,לשעבר" צי המלכותי"אחד הפרופסורים הבכירים הציג עצמו כחייל ב. בארץ

באחד האירועים החברתיים ישבתי . 1948 למאי 14-הבריטי האחרון מחיפה לאנגליה בקנינגהאם העליון 

 ,1946 בירושלים בשנת "המלך דוד"עם מארח שבזמן שרותו הצבאי בארץ ניצל בנס מהפיצוץ של מלון 

 –כפי שקראנו להם אנחנו או , אחרים שרתו בצנחנים". הפיצוץ"והוא שאל אותי אם הייתי בירושלים בזמן 

, על החיים הקשים שעשינו לבריטים בארץ, התרשמתי כי איש מהם אינו שוכח ואינו סולח". הכלניות"

וציפיתי מאנשים אינטליגנטים כמותם , שהרגשתי שלא בנוח בשיחות האלה, האמת. בימי טרום המדינה

  . כניסתם של פליטי השואה ארצהכי היה עליהם להתבייש במניעת, שמרחק הזמן יביא עימו את ההכרה
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הטיול "ששהו אצלנו כחודש ימים לפני , בהם טלי וניצן, בלונדון זכינו לארח בדירתנו כמה מבני המשפחה

עם סיום התקופה קפצנו . שחגג בר מצווה וגם את רותי וגילי, את מירי ואיתי; למזרח הרחוק" הגדול

  . ושה חודשיםלשהות בת של, ומשם לאוסטרליה, לביקור קצר בארץ

  

         יבשת בקצה העולם יבשת בקצה העולם יבשת בקצה העולם יבשת בקצה העולם––––אוסטרליה אוסטרליה אוסטרליה אוסטרליה 

 –מבחינה תיירותית . מדעייםו אישיים , תיירותיים–הבחירה באוסטרליה נבעה משלושה טעמים 

והשתוקקתי לבקר בכמה מאתריה , אוסטרליה נותרה יחידה מבין חמש יבשות העולם שטרם ביקרתי בה

אותו הכרתי בהיותנו , אדריאן אלברט'  פרופרציתי להתארח במחלקתו של -מבחינה אישית . היחודיים

של " מחלקה לכימיה רפואית"אדריאן עמד בראש ה. IUPACעמיתים בסקציה לכימיה תרופתית של 

 המרכיב הרצוי ו שלפעילות ועסק בחיפוש דרכים להגברת אוניברסיטה הלאומית של אוסטרליה בקנברה

לביקור באוניברסיטת קנברה היה מבחינתי גם . )יהרעלנ ( הבלתי רצויוהקטנת המרכיב )הריפויי (בתרופה

 פיתוח מאחר ועמדתי לסיים אז את. קופים למטרות מחקרהיו  האוניברסיטה ה שלרשות ב–הבט מדעי 

 בדיקת יעילות של השלב האחרון ונותר, אחרי שנוסתה בהצלחה במעבדה, התרופה נגד טפילי המלריה

בסופו של דבר את הבדיקות בקופים . לסיום המחקרחשבתי לנצל את שהותי שם , קופיםעל התרופה 

  .הקופים סרבו לקחת את התרופה והפרויקט נסגר... ביצעו בשוויץ והסוף ידוע
   

אהבתי לשוטט על מדשאות הקמפוס . בית הארחה של קמפוס האוניברסיטה בקנברהבהשתכנו 

שהכיל בין , י לצמחי היבשתבקמפוס גם היה גן בוטנ. ולהתענג למראה הציפורים האקזוטיות עזות הצבע

ועד לגבוהים שבהם המרקיעים ,  מהנמוכים ביותר הנוגעים בקרקע–היתר את כל זני האקליפטוסים 

ספר על הפלורה של ו, בהתלהבותי רכשתי ספר מקיף על ציפורי אוסטרליה המפעימות ביופיין. שחקים

המזוהה , הקנגורוחדוות המפגש עם ואי אפשר שלא להזכיר את . אוסטרליה הזוכה לעיוני עד לימים אלה

אקליפטוס ה בין עציאשר חיה , חיות הכיסועם חיית הקוואלה ממשפחת , האוסטרלייותר מכל עם יבשת 

  . הםוניזונה מעלי
  

בתקופת שהותנו בקנברה השתתפנו מאירה ואני בהפגנת ענק על גבעת בית הנבחרים שאורגנה על ידי 

שביצעו ,  בירת סיןןי'מן בבייג-אן- הסטודנטים בכיכר טייןבמחאה על טבח מאות, הממשל האוסטרלי

הצורה . כתגובה על דרישת הסטודנטים ליישום רפורמות דמוקרטיות, 1989 ביוני 3-שלטונות סין ב

        . מאדנוהרשימה וריגשה אות, המאופקת אבל עזת המחאה של הנואמים והקהל
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1989, להאעם הקנגורו והקוו, קנברהב  



219

        ניםניםניםניםיייי''''גשם והאבוריגגשם והאבוריגגשם והאבוריגגשם והאבוריגההההיערות יערות יערות יערות , , , , אלמוגיםאלמוגיםאלמוגיםאלמוגיםת ת ת ת וווושונישונישונישוני

  יערות הגשם,"שונית המחסום הגדולה: " במיוחדנוים ייחודיים לאוסטרליה משכו את ליבשלושה אתר

מזרח - עיירת נופש בצפון–)  (cairnsשלושת האתרים האלה היו סמוכים לעיר קיירנס. ינים'גיוכפרי האבור

רים מאירה ואני נרשמנו בשמחה לסיו. אתנוגרפית של קווינסלנד-אוסטרליה ומרכז לתיירות אקולוגית

 "שונית המחסום הגדולה"מעל " זכוכית-צוללת"השייט ב. מאורגנים שיצאו מהעיר לשלושת האתרים

)Great Barrier Reef(  מערכת שונית האלמוגים הגדולה ביותר  זוהי. ביופיו ובצבעיוומדהים היה מרהיב

אתר "ו כ" אונסקאשר הוכרזה על ידי, המורכבת מאלפי שוניות נפרדות וכאלף איים, על פני כדור הארץ

מתחתינו נפרשו אלמוגים עתירי תצורה וצבע המשתרעים .  משבעת פלאי עולםדאח, "מורשת עולמית

היו . ים-ספוגים וכוכבי,  מלוויתנים עד דגי ים–ומגוון ביולוגי אדיר של יצורים חיים , לאורך מאות קילומטרים

בהשפעת סמים פסיכדליים כדוגמת בצבעים שהאמנתי כי קיימים רק , אלה מראות טבע עוצרי נשימה

  . ד.ס.ל
  

מיני מינים של , רבדים של צמחיה סבוכה וצפופה-רבדים. הביקור ביערות הגשם היה מרשים לא פחות

מתחתם שיחים ושרכים עצומי מימדים ועל , עליהם זנים של מטפסים ומיני פטריות בצבעים שונים, עצים

בהם כמות המשקעים רבה והטמפרטורות והלחות רק באזורים טרופים . הקרקע עשבים ומיני טחב

, נמשכתי ליערות הגשם גם מהסיבה המדעית. מתאפשרת סביבת גידול עשירה ומגוונת כל כך, גבוהים

ובהם צפון מקור , שכן כשליש מהתרופות בהווה מכילות מרכיבים שמקורם בצמחי בר מיערות הגשם

  .אדיר לתרופות עתידיות
 

.  ילידיה הראשונים של אוסטרליה–ינים 'ינסלנד שכן ישוב קטן של האבוריגסמוך ליערות הגשם של קוו

השכלנו . מזרחי- בחור שחום בעל מראה אסייתי דרום–המדריך שלנו יצר קשר עם אחד מבני המקום 

אשר חיו משך אלפי שנים מנותקים , ללמוד ממנו על ההיסטוריה ארוכת השנים של הילידים במקום

. כשהם מסגלים לעצמם חיי תרבות ייחודית בסביבה טרופית טבעית, ציביליזציהמהאנושות ומכל סממני 

נותרו מהם רק כעשרה אחוזים בלבד ,  התגלו על ידי האדם הלבןמאז, במאה וחמישים השנים האחרונות

על כך מכים היום האוסטרלים על חטא ומנסים לשקם באופן חלקי את שמורות . ותרבותם כמעט ונכחדה

ינים הייתה ייחודית במינה וזכתה אף היא 'גימצאתי כי מסורת הציורים האבור.  ותרבותםינים'האבוריג

  . בעשרות השנים האחרונות לטיפוח מהשלטון
  

, אוניברסיטאות וולינגטון ואוקלנדהעברתי שני סמינרים בבה , שבוע ימים בניו זילנדאת השבתון חתמנו ב

 יעתירללא ספק היו אלה ביקורים . פס האנושי שבהפסיב המרתקת, י המנומנמת'כמה ימים באיי פיגבו

 .גירוי אינטלקטואלי והצלחה חברתית, תיירותית-הנאה חווייתית

 

  

  

 

  

1985,סין
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        פרופסור אמריטוספרופסור אמריטוספרופסור אמריטוספרופסור אמריטוס

וזאת  ,חלתי בתהליך פרישה מכל תפקידיי האקדמיים והמנהלייםת ה1989באוגוסט  ארצה נועם חזרת

תוארי עם פרישתי  .המניין-מן-עד לפרופסורומאסיסטנט החל  , שנות שרות באוניברסיטה43לאחר 

 עם ייקשרב ממשיךעודני כי מר ורוצה ל ,"אמריטוס-פרופסור"האקדמי נמשך עם שינוי קל ל

מאז פרישתי המשכתי . אף הוקצה לי חדר עבודה קטן להמשך פעילותי במוסדכנהוג ו, האוניברסיטה

 ועל כך יעידו ,להשתתף בהתמדה ובאופן פעיל בכנסים מדעיים בינלאומיים לכימיה הן בארץ והן בעולם

  . ן ולאחריה1989-1996תקצירי ההרצאות בין השנים 

  

2004 

2002 
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עם  . ועמדתי בראשה"עמותה הישראלית לקידום הכימיה המדיצינליתה" הקמתי את 1992בשנת 

ומאז התבלטה בפעילותה  "פדרציה האירופית לקידום הכימיה המדיצינלית"התקבלה העמותה ל הקמתה

במסגרת כנסים בינלאומיים שארגנה הפדרציה העברתי הרצאות בארבעה כנסים באירופה  .דופןהיוצאת 

ספר שתיעד את  ערכתי כנס הפדרציה שהתקיים בירושליםעקבות ב .שתי הרצאות בסין העממיתו

רפי ' ופרופ) המנהל של הפדרציה-מש כחבר הועדישאשר (ישראל אגרנט ' יחד עם פרופההרצאות 

העמותה הישראלית "כיום . 2002-2000לתקופת " נשיא הפדרציה-סגן" נבחרתי כ1998 בשנת .משולם

נהנית מאוטונומיה בפעילותה ו" החברה הישראלית לכימיה"היא חלק מ" לקידום הכימיה המדיצינלית

  .בפדרציה המדעית והייצוגית
  

  
  

 כתב     הראשון היה:עת לכימיה תרופתית-בשלושה כתבימערכת נבחרתי כחבר  1997-2004 השנים יןב

 Mini-Reviews in"אזורי העת הכתב  –השני ". חברה האיטלקית לכימיה"של ה" Il Farmaco"העת 

Medicinal Chemistry" יעקב גולנזר וניקולאס הנט חוברת ' במסגרתו גם ערכתי יחד עם פרופ

בו גם פרסמתי מאמר , "Medicinal Chemistry" –והשלישי ; המוקדשת לתרופות נגד מחלות פרזיטיות

 Bentham Publishing -ל מפורסם "אותו מויוצאים לאור תחת שני כתבי העת האחרונים  ;מקורי שלי

Company  לימים אלהעד נמשכת וחברותי בהם .  

2002 
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נפתחתי שוב לעולמות הרוח והאמנות שבצעירותי כה , ואני כבן שבעים שנה, מאז צאתי לגמלאות

, אני נהנה להשתתף בהרצאות. מכורח התמסרותי הטוטאלית למדעהצידה נמשכתי אליהם ונדחקו 

, היסטוריה, מתחום הארכיאולוגיה בנושאים והחברההמתמקדים במדעי הרוח ימי עיון בסימפוזיונים וב

. במכון ואן ליר וביד בן צבי, מתקיימים באוניברסיטה העבריתאשר , אסתטיקה ופילוסופיה של המדע

, כנסים מדעיים וטיולים במחוזות מוכרים וחדשיםלשלב בין  ,ל" לחונסועלאף המשכנו מאירה ואני 

  ."רה לחקירת ארץ ישראלהחב" ל במסגרת"ו בארץ ובחולהצטרף לסיורים ארכיאולוגים

    

2004 
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        בדרוםבדרוםבדרוםבדרום) ) ) ) קנטוןקנטוןקנטוןקנטון((((ו ו ו ו ''''עד לגואנזעד לגואנזעד לגואנזעד לגואנזוווו בצפון  בצפון  בצפון  בצפון ןןןןיייי''''מבייגמבייגמבייגמבייג    ––––     לסין העממית לסין העממית לסין העממית לסין העממיתמסעמסעמסעמסע

 .ו'גואנזבעיר אורגנית -בביוכימיה אי בינלאומי כנס ,בשיתוף עם האיטלקים,  ערכו הסינים1992ו יבסת

 להתחיל נושתוכניתכ, "החברה הגיאוגרפית" בעזרת טיולמסלול ואני תכננו מאירה  .הנעניתי בחיוב להזמנ

 -) קנטון לשעבר(ו 'זגואנולסיים בעיר  גוויליןי ושנגחא, קאיפנג, שיאןלערים להמשיך דרומה  ,ין בצפון'בייגב

דוברי  מראש מדריכים מקומיים ארגנו .שם התקיים הכנס,  בקרבת הונג קונגדרום המדינהעיר נמל ב

 -האחד  .ן נצרבו במוחי שני מראות עיקרייםסירגע נחיתתנו במ. כל אחת מהעריםאנגלית שילוו אותנו ב

 ;ת קומו8-10בה של ומתנשאות לגשאחדות מהן ,  ברזל או לבנים,ןהבנויות אבהצבעוניות  הפגודות

כשבכבישים כמעט ולא נראות ,  ברחובותונעאשר ,  רוכבי אופניים בכל הגילים והמיניםהמוני -השני ו

   .ייחודית ויוצאת דופןחוויה בזכינו ו בהן ביקרנ בכל אחת מהערים. מכוניות פרטיות
  

כדוגמת , קיסרי סין העתיקהתקופת  של מרשימההטלית ונהמונומהארכיטקטורה מ נפעמנוין 'יגיבב

. בקתות סיניות דלות ובניינים מודרניים המתנשאים לגובה רבלצד , "החומה הסינית" ו"עיר האסורה"ה

הראשון קיסרה , חואנג-ין שה'צשל אום ילאוזומנו בביקר ,בירתה הראשונה של סין הקדומה, שיאןבעיר 

 טרקוטה עשויים , אדםבגודל חיילים פסלי 7,000-יותר מבצבא הקיסר המוצג  לעינינו שם נגלה, סיןשל 

הוכנו ונקברו באדמה לצד קברו של פסלים אלה .  וכלי נשקםסוסיהם, שריוניהםערוכים לקרב עם ו, )חרס(

 .יוכל להשתמש בחייליו גם בעולם הבאאמונה שהמצביא  מתוך, ס" לפנה210 בשנת קיסר הראשוןה

  .אתר קבורה זה על ממצאיו היה מרתק ומרשים ביותר
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

ובה קהילה יהודית עתיקה שתחילתה , קיסרית קדומהגם היא בירה , העיר קאיפנג - תחנתנו הבאה

שהשתקעו בעיר ועם הזמן נישאו , הקהילה נוסדה על ידי סוחרים יהודים מהודו ומפרס! 11-במאה ה

מלבד נקודה אחת שהבדילה אותם , יהודי קאיפנג לא קיימו דבר ממסורת ישראל. לסינים המקומיים

 ביקור בחומה הסינית
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-יום ככ. 1867 האחרון של קהילת קאיפנג נפטר בשנת רבה . הם נמנעו מאכילת בשר חזיר-מהסביבה 

שגר בעיר העתיקה ) ?האחרון(נאמר לנו שישנו יהודי אחד . םיהודיכ מזהים עצמם  העירתושבימ 600

הוא טען שילדיו . שמח לביקור, שנראה סיני לגמרי, חולה ועני, יהודי מבוגר זה. המדריךולשם לקח אותנו 

  . קשה היה לעמוד על יהדותו. נסעו לישראל
  

 פנגימקא" היהודי האחרון"

 פנגיקא פנגיקא
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 - המשכנו לתחנתנו הבאה – סמלה ההיסטורי של העיר –'  מ55 בגובה פגודת הברזללאחר שחזינו ב

, כלכלי ותרבותי, תעשייתי, ומהווה מוקד מסחרי, םשאוכלוסייתה היא הגדולה ביותר בעול, עיר זו. שנגחאי

בעיקר כפריים , חלק מתושביה, מאידך. נראתה מערבית לחלוטין וקו הרקיע שלה הזכיר לנו את מנהטן

התאכסנו . התגוררו בספינות העוגנות לאורך המזחים הרבים, שחיפשו מקורות פרנסה בעיר הגדולה

 בוקר התפעלנו ממראה המוני נשים וגברים הנוהרים אל הכיכר במלון רב קומות הפונה לכיכר גדולה ובכל

  . לצופים מערביים כמונו הדבר נראה מוזר ותמוה ביותר. י'צ-ומבצעים ביחד תרגילי טאי
  

  

 כדי לשוט , התעכבנו בגוויליןו'זגואנעיר לדרומה בדרכנו 

ולחזות בצוקי פרא המתנשאים מגדותיו  "לי"נהר לאורך ה

 קו הרקיע של , ככימאי.יערות במבוקשדות אורז ומתוך 

ככל שהדרמנו  .ההרים נראה לי כעקומה של ספקטרום

, מצהוב לירוק רענןהתחלפו במורד הנהר הצבעים 

שדות האורז הירוקים . סבוכהבצמחיה התכסו והצוקים 

 נחלים, והשטחים שבין הצוקים המבותרים בתעלות מים

   .בלתי שיגרתימלהיב ונוף  התוו ,ונהרות

  

  

  

  

  
  

התארחנו בבית . ו'בעיר הדרומית גואנז" אוניברסיטת סון יאט סן"הייתה , כאמור,  האחרונהתחנתנו

בנייני הכימיה . הארחה רשמי של האוניברסיטה שהיה ברמה אירופית וגדוש אורחים ומרצים מרחבי העולם

תעתי מרמתם הופ. סיאמוקף חומה ושערים בסגנון הסיני הקל, שכנו בתוך גן סובטרופי רחב ממדים

ניכר היה מאמצם הבלתי רגיל .  דווחו המרצים המקומיים עליהם המחקרושאינומהגבוהה של הסינים 

  .בסין" מהפכת התרבות"בעקבות הפיגור הנורא שגרמה , להדביק את המחקר המודרני במערב

        

        נוודה וקליפורניהנוודה וקליפורניהנוודה וקליפורניהנוודה וקליפורניה, , , , קולורדוקולורדוקולורדוקולורדו, , , , יוטהיוטהיוטהיוטה, , , , ניו מכסיקוניו מכסיקוניו מכסיקוניו מכסיקו, , , ,  מונטנה מונטנה מונטנה מונטנה----ב ב ב ב """"ושוב לארהושוב לארהושוב לארהושוב לארה

בטרם פרישתה , ו לכמה חודשים לארצות הברית במסגרת השבתון האחרון של מאירה נסענ1993בשנת 

תחנתנו הראשונה . החלטנו לנצל את ההזדמנות ולבקר בחלקי היבשת שטרם ביקרנו בעבר. לגמלאות

הלאומי לכימיה  סימפוזיוןשם התקיים ה, שבמערבה של ארצות הברית, מונטנה ,עיר בוזמאןההייתה 

זכרתי חסד לסימפוזיונים קודמים שהתקיימו . )ACS(" ברה האמריקאית לכימיההח"מטעם אורגנית 

שהשכילו וגירו אותי בעיקר נוכח המפגשים עם טובי ההוגים והיוצרים המדעיים של אותם החברה מטעם 

  .זמנים
 

 בגווילין
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הייתה ידועה בעיקר בשל קרבתה , ה כשלעצמהייפהפי,  עיירה אוניברסיטאית באזור חקלאי פורה-בוזמן 

ששמו ניתן לו הודות לצבעם הצהוב של צוקי , הפארק. שהיה אחד מייעדינו בטיול, לפארק הלאומי ילוסטון

! יותר גייזרים ומעיינות חמים מאשר בכל העולם כולובו מרוכזים מהווה חלק מרכס הרי הרוקי ו, הקניון

 מחזה מענג ובלתי – גייזרים ומסביב אגמי מים וצמחייה סבוכה מתפרציםהגענו לאגם כשברקע , ואכן

על שעיקרו רכיבה , ב" הספורט הפופולארי במערב ארה-בבוזמן גם זכינו לחזות במופע רודיאו . נשכח

 יצא מכליו קהל הצופים שנדחס באולם. כתשע שניותבמטרה להישאר על גבו במשך , י משתולל פראסוס

  .לא אהבתי את המחזות שראו עיניי אני .ככל שהקאובוי הצליח שלא ליפול מהסוס
  

הייתה , ב"מערב ארה-מדינה זו בדרום. העיר הגדולה במדינת ניו מכסיקו, קרקיוהמשכנו בטיסה לאלב

 הפכה לפרובינציה ספרדית ומאוחר 16- במאה ה.היסטורית-מיושבת באינדיאנים מאז התקופה הפרה

הוא הגדול ביותר  היספניממוצא בה אחוז התושבים . ב"ארהל צורפה 20-ותר למקסיקנית ורק במאה הי

נו לכפרים האינדיאנים  נחשפ. תערובת התרבויות הקנתה לעריה קסם מיוחד.מבין מדינות ארצות הברית

והתאהבתי בתרבות , נהניתי מחריפות האוכל המכסיקני שהיה לטעמי, ולנוף הרים מקסים) פואבלוס(

קרקי ומאלב.  שונה לגמריההבלתי אמצעי הימפגש ה .ספרדית שהכרתיה רק מהספרים-האינדיאנית

מרכז למחקר , ס אלאמוסשבנייניה בסגנון הפואבלוס ומשם נסענו ללו) בירת המדינה(פה -נסענו לסנט

 מקומות שונים 50-מעבדותיו היו מפוזרות ב. ובתוכו קמפוס אוניברסיטאי אדיר ממדים, ופיתוח גרעיני

אפילו לא ניסיתי להיכנס לסבך . קמפוס אוניברסיטאי בגודל כזה טרם ראו עיניי. 1800-ומספר מבניו כ

  .הבניינים

 1993, ניו מקסיקו

 1993, מסה ורדה
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שעיקר ייחודו , "פארק הלאומי של מסה ורדה"לבקר בבמטרה , מניו מקסיקו המשכנו צפונה לקולורדו

שנחצבו בקניונים בין צוקי הסלעים בתחכום , הוא שרידי מבנים של שבטים אינדיאנים קדומים

הדרך למסה ורדה עברה דרך שמורת . ביקרנו שם במוזיאון מרשים לתולדות המקום. ארכיטקטוני מרשים

ר בין ניו מכסיקו וקולוראדו והנופים שנשקפו מחלונות האינדיאנים משבט הנאבאחו הנמצאת על קו התפ

ביום . נסענו רק באור היום והתאכסנו במוטלים סבירים הפזורים לאורך הדרכים. המכונית היו מקסימים

מלבד זיקוקי די נור החגיגות היו .  ביולי נעצרנו ללילה באחד הכפרים4-העצמאות האמריקאי שחל ב

  . מחתם בשתיית משקאות אלכוהולייםצנועות והמקומיים ביטאו את ש
   

 שהשמות שניתנו לחבלי הארץ – מדינת הדת המורמונית -המשכנו לפארקים הלאומיים במדינת יוטה 

שהפתיע , "קניון ציון"כך ביקרנו ב. החדשה" ארץ המובטחת"כאילו יוטה היא ה, ך"שלה נלקחו מהתנ

יות שמשחקי הצבע משנים את צבעם מדי בסלעים ובשונ, אותנו בשפע האדיר של נקיקי סלע חלולים

הסלעים " פארק –" ברייס קניון"משם המשכנו ל. לסגול לכתום ולגווני האדום, לבן-שעה מאפור

אשר עוצבו על ידי , צריחים ומבוכים מאבני חול, חרוטים,  המכיל אלפי עמודי אבן צבעוניים–" האדומים

  . ב"ם והמרשימים ביותר שראו עיניי בארההיה זה אחד הפארקים היפי. הטבע עקב שחיקה וסחיפה
  

העיר והסתובבנו כמוכי  התמקמנו במלון ברחוב הראשי של, משם המשכנו ללאס וגאס שבמדינת נוואדה

לא התפתינו ולו פעם אחת לשלשל . ירח באולמות ההימורים הגדושים במכונות מזל ובשולחנות קזינו

שהוקם על גדות נהר הקולורדו בשנות " ר הוברסכ"למחרת ירדנו ל. מטבע באחת מרבבות המכונות

שללא ספק מהווה , מפעל זה. לנוואדה ולקליפורניה, כדי לספק מים ואנרגית חשמל לאריזונה, השלושים

הביקור . תיזה לתעשיית הכסף הקל באולמות ההימורים בלאס וגאס-היווה אנטי, פלא הנדסי של ממש

. חזרנו לניו יורק, המוכרת לנו היטב משבתון קודם, ורניהלאחר שהות קצרה בקליפ. היה מאלף וחווייתי

שהזמינו אותנו לבלות עמם ימים מספר , לפני חזרתנו לארץ בקרנו את ידידינו משפחת הארט ממישיגן

. מוקף עצים וסידורי פיקניק, היה זה ביקור מרתק באזור פראי ושקט. במעון הקיץ שלהם בצפון מישיגן

  .חזרנו בטיסה לארץהפרידה הייתה מרגשת ומשם 

 1993, באגם מישיגןביקור אצל משפחת הארט : מימין ומשמאל
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 2002 ,קפדוקיה 1995, מצרים
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 2004 ,אינסברוק

אתר ההנצחה 

 ,ברלין, לשואה
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 2002 ,אירלנד

 2004 ,כרתים
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 70לפני , במרחק הזמן והמקום מביט אני ברוממות רוח על גורלי ששפר עלי מאז דרכה רגלי לראשונה

ומעבדות , ספרייה לכימיה, בניין אחד שהכיל אולם הרצאות, בבניין הכימיה שעל הר הצופים, שנה

 27ך במש". משניות"שכונו , ושל שתי קטנות, "ראשיות"ההוראה והמחקר של שלוש מחלקות שכונו 

עד להגיעי לפסגה בה , צעד אחר צעד, השנים שלאחר מכן התקדמתי במבנה ההיררכי של האוניברסיטה

למורים  יוה, ויש שעלו על רבם, שבחלקם הפכו לאנשי שם, רבים מתלמידיי לשעבר. שנים 25-שהיתי כ

  .דגולים בזכות עצמם
  

, לגיל תשעים ושלוש כשגבי זקוף להגיע –זכיתי במתנת חיים שאף אחד במשפחתי לא זכה בה מעולם 

בן תשעים  "-ל בפרקי אבות ''מצבי זה מנוגד בתכלית הניגוד למה שקבעו חז. ובריאותי טובה, ראשי צלול

כי לא זכיתי , אינני מתכוון להתנצל על אריכות החיים שנפלה בחלקי. ללכת שחוח וכפוף,  היינו-" לשוח

 דרך המחקר והחתירה לסיפוק -יים שהתוויתי לעצמי סגולה זו יתכן ונובעת מדרך הח. בה מן ההפקר

. מאז יצאתי לגמלאות כמעט ולא שיניתי מדרך החיים שהתוויתי לעצמי. הסקרנות האינטלקטואלית

-אני פעיל במערכות כתבי, ארץ ומחוצה להבמשתתף אני בקשת רחבה של סימפוזיונים מדעיים וכלליים 

 ,אינני יודע מהיכן שאבתי. טף ספרות מדעית ועוסק בכתיבהקורא בש, לאומיים בכימיה תרופתית-עת בין

אני מאמין . גיל המאהמאנרגיות לתעצומות הרוח שכה מקרבות אותי למרחק נגיעה , ועדיין שואב אני

ועם כל זאת ידוע לכל שאחרי כל גבר מצליח יש . בפעילות שכלית וגופנית כמתכון לאריכות ימים איכותית

עובדת היותי , נדמה לי שבנוסף לנאמר לעיל .אשת חיל, הרי היא מאירה, לכולכםואצלי היא מוכרת , אישה

ביב של גם ש, אופטימיסט בלתי נלאה נטעו בי את היכולת לחפש מאחורי כל רוע או קושי שפגשתי

  . תקווה
  

. ניניםבעה עשרה נכדים ועד עכשיו ש, שה ילדיםושלמאירה ואני זכינו ב:  המשפחתיתגאוותנוישנה גם ו

של " כור היתוך"המבטא  ,פסיפס אנושי מרנין ומוצלח - אצאייצשלושה דורות של ב סיפוקבני מביט א

 בראותי אתבחיי רוויתי נחת  .של בלונדינים וכהי שיער, של חובשי כיפה וגלויי ראש, נישואים בין עדות

 בחר בדרך  וכל אחד, לא בחר בכימיה כמקצועמהםאף אחד . שלושת ילדי מתבגרים ומקימים משפחות

 אביבן זוגה ו , בעיסוקהגרפיקאית מדעיתבוגרת האוניברסיטה העברית בביולוגיה ו,  מירינובת. חיים משלו

 נעשו, הארץצמחיית ל עולמיסמכא -שהפך לברפרופסור לאקולוגיה באוניברסיטה העברית , שמידע

 -דוד ונחום , רפאל,  רחל:וסבתא וסבא לשבעת נכדיהם, איתי נועה ועידו, גלעד: ארבעת ילדיהםלהורים 

גלעד ואיתי שניהם  .יהודה ורות, משה: שלושת ילדיהם של איתי ורויטללו, ילדיהם של גלעד והדסארבעת 

קבע קצין , נישאה ליאירש,  נועה.מחשביםה מתכנתים בתחוםבתשובה ועובדים לפרנסתם כוזרים ח
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לעריכת דין ועובדת כיום במשרד  הוסמכה , סיימה את התואר במשפטים באוניברסיטה העברית,ל"צהב

ביולוגיה : באוניברסיטה העבריתחוגי -דובמסלול לימודיו את עומד לסיים בימים אלה עידו  .עורכי דין מצליח

  .אבל מעניין,  צירוף לא שגרתי– ומוסיקולוגיה
  

ענת לישא נהוא  . ובכך עיסוקופסיכולוג קליניהוסמך ל ,פסיכולוגיהובלימודי כלכלה את דרכו התחיל  דני

לדני וענת  .אף היא עוסקת במקצועה,  חינוכיתמוסמכת האוניברסיטה העברית בפסיכולוגיה, ראם

 י סיים בהצטיינות תואר ראשון במשפטים ותואר שני במנהל עסקיםרוע. זהר ומיה, רועי –ילדים שלושה 

 בקי - לבו תבחירעם עתה והתחתן זה מתעתד לקבל בקרוב סמיכות לעריכת דין , אוניברסיטה העבריתב

בפסיכולוגיה ראשון התואר לימודי ה סיימה בימים אלה את ,69-אשר נולדה ביום הולדתי ה, זהר. האוזר

 שכן היה זה בעיצומם ,חקוקה היטב בזיכרוני, בתם השלישית של דני וענת, לידתה של מיה. וסוציולוגיה

לימודיה בבית הספר מיה את ימה סיבימים אלה ". הסכמי אוסלו"של הדיונים על מה שנקרא אחר כך 

 .ל"התיכון ועומדת להתגייס לצה
  

באוניברסיטה  "תולדות האמנות"להינה בוגרת החוג , אשר מסייעת לי בעריכת ספר זה,  טליבתנו הצעירה

בוגר אוניברסיטת , יצאה לשנת טיול במזרח הרחוק יחד עם בן זוגה ניצן שרוןעם סיום לימודיה . העברית

סמוך לשובנו מהשבתון , עם שובם ארצה. טק בכיר-י וכיום איש הימדעי המחשבביקה ומתמטבתל אביב 

החתונה התקיימה באולם . 71-והמועד שקבעו היה יום הולדתי ה, נתבשרנו על נישואיהם, באוסטרליה

אות "עוטר בל כשהוא מ"השתחרר זה עתה מצה ,םבכור-םבנ ,עמרי. אירועים נאה בכפר הנטוש ליפתא

לאחרונה את לימודי סיימה בתם נעם . א" ליום העצמאות תשעל"של מטה אלופי צה" תשירות למופ

האחרונה במניין , בת הזקונים, שקד. ל"צהובימים אלה החלה את שירותה הסדיר ב, בהצטיינות התיכון

בימים סיימה , נולדה חודשים ספורים לאחר רצח ראש ממשלתנו יצחק רבין, נכדינו והעשירית במספר

   .לימודיה בחטיבת הבינייםאת  האל
  

נכדיי , בנותיי, בראותי את בני

 ברוכים כולם בטוהר ,ונכדותיי

, משכילים, מידות וביושרה

ותורמים  ל"משרתים בצה

מתמלא אני , לחברה ולמדינה

בתחושת סיפוק וגאווה על 

   .משפחהכ נותהצלח

2004 
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מבוגרים רשמתי הקנה לי אבי לראשונה ספר מחזור תפילות וכמנהג , שמונה או שבעזכורני שבהיותי כבן 

מהיכן בא לילד רעיון כה אזוטרי  תמהני. )?!" (שלום ישראלאשוילי' שייך לפרופ הספר: "על כריכתו

 מודעת-הבלתי היומרה למרבה הפלא ?אקדמית-להשתעשע ולהתיימר בתואר אקדמי בסביבה כה אנטי

  . כעבור שנים מספר הגשימה עצמה
  

הייתה אפליה בבית .  ושלושה צעירים יותר מבוגרים ממנימהם שישה,  וארבע אחיותשה אחיםיש היינו

והקלו ראש בחינוך הבנות שהרשו , דתי לבנים-החמירו במתן חינוך מסורתי. נוךבעיקר בחי, מגדרית

אין לי מושג היכן למדו שלושת  .ברחוב הנביאים וליתק- בית ספר צרפתי-וזף 'לאחדות מהן ללמוד בסן ג

ל ביהיחיד שקו הראשון .אף אחד מהם לא למד בבית ספר תיכוניאך  –בנימין וחיים ,  בן ציון–הגדולים אחי 

 יתר על .ובכך סלל עבורי את הדרך, היה ברוך אחי המבוגר ממני במספר שנים חילוני-חינוך תיכוני מודרני

כחובב טבע נלהב הוא המשיך בלימודי הביולוגיה באוניברסיטה העברית והתעתד לקריירה מדעית , כן

בל היה לי על הבטחה ח. פנה למסחר ושם נשאר עד סוף ימיו, בתוקף הנסיבות הוא שינה כוון. בבוטניקה

 צאצאי 25- לפחות מחצית מ–אבל הנבטים הבשילו בדור השני . מדעית שנקטעה טרם הגשימה עצמה

. סיימו לימודים אוניברסיטאיים ואחדים אף הגיעו לפרופסורה, בהם שלושת ילדיי, אחיי ואחיותיי

אמנים , נשי חינוך ומחשביםא, רופאים, פסיכולוגים, אנשי רוח ומדע, דין- עורכי-והמקצועות מגוונים 

ואילו , העיסוק המסורתי של המשפחה נכחד. במסחראף לא אחד בחר . ומוסיקאים ואנשי עסקים

  .  דור נכדינו-הופכת לנורמה בקרב הדור הצעיר , בה התחלתי לפני למעלה מיובל שנים, האקדמיזציה
  

. כמיהה לתואר אקדמי ממשיספק אם הצביע על , שרשמתי כילד במחזור התפילות" פרופסור"תואר ה

סקרנות , בגלל קריאה שהרביתי בה, או שדבקתי בו אני, ניתן לשער שהיה זה כינוי שהצמידה לי משפחתי

כבר . מתן דרור לדמיון ולמחשבה ויצר הספקנות שהביאני לשאלות איפכא מסתברא, שלא ידעה שובע

 עליון היש מתחתיו אלים  אלאלוהים הואאם  "-כילד העסיקו אותי שאלות תיאולוגיות אפיקורסיות כגון 

, הגמנסיה הזינה את סקרנותי הטבעית הודות לדיסיפלינות חדשות...". ?אלים ומי הם-משניים או תת

היה טבעי בעיניי להמשיך ללימודים . לחשוב ולחקור, למורים ולחוקרים שעודדוני ודחפוני להוסיף דעת

שבעיניהם כל , לא במושגי משפחתי? טבעי. ה מדעייםלרכוש השכלה גבוהה וכלי חשיב, אוניברסיטאים

אלא לרחמים על ויתורו לצבור הון והפקרת עצמו לחסדי זרים , העוסק בענייני רוח ומדע אינו ראוי להערכה

יתכן ויחסם הצונן הניע אותי לצעוד מעבר . כבוד ולחוסר תמיכה-מושא לאי,  רוצה לומר חסר אחריות–

  . לה הדרגות בהמשךולטפס במע, לגבולות תודעתי
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 אך כרציונליסט מובהק תמיד -המשפחתית והמדעית ,  בזירה האישית-ידעתי הרבה מאבקים בחיי 

. כשאני מחובר למציאות ופועל בתוכה, התמודדתי עם הבעיות מתוך חשיבה הגיונית שלא מּונעת מרגש

לקחתי על . ומד בפני הרצוןהאמנתי שכמעט ואין דבר הע. האופטימיזם הטבוע בי נטע בי תעוזה ונחישות

הבנתי שיש בי יכולות שלא שיערתי ויש ביכולתי , אם הצלחתי. עצמי אתגרים שלא האמנתי שאעמוד בהם

מסיבה זו מעולם לא . הרי שלמדתי את מגבלות הכוח והיכולת שלי, אם נכשלתי. להמשיך לפרוץ קדימה

  ". תאמין–יגעת ומצאת  "- כי תמיד ניסיתי, ולא הייתה בי תחושת החמצה, הייתי מתוסכל
  

בששים ושש השנים האחרונות בחיי מוצא אני עצמי נעמד בחזית המחקר המדעי של המאה העשרים 

עד למצמידי ברזל , ונאבק בקשת רחבה של נושאים מפחמימנים ארומאטיים מסרטנים, ולאחריה

 לענפי מחקר דינאמיים הם הפכו עם הזמן. שישה מהנושאים חדשניים לחלוטין. וכימותרפיה של המלריה

  . עד ליום זה
  

נזכר אני ? הכיצד לא זכיתי לתהילה על חידושי המדע מפרי רוחי: ברצף הזה נתתי דעתי לשאלה מטרידה

בתחילת דרכי כראש המחלקה לכימיה תרופתית מיהרתי לפרסם גילוי ריאקציה כימית בה הנחתי  כי

הייתי זוכה , הביניים- את הפרסום עד בידוד וזיהוי גוףלו הייתי משהה. ביניים שאותו לא בודדתי-יצירת גוף

, כי גילויו היה מעמיד בסתירה את קביעתו של אחד מבכירי הכימיה בארצות הברית, לתהילה מאין כמותה

" הבלתי אפשרי"הביניים -לאחר פרסום מאמרי הראשון עטו על הכנת גוף. אשר שלל את אפשרות קיומו

תגלית זו חוללה עבודה . והם הקדימו אותי בהצלחתם, האמריקאי" הבכיר"כולל , ב"עמיתים בכירים בארה

למדתי בדרך . ולא אני, ועל כך הם זכו לתהילה" הבלתי אפשרי"רבתי בהכנת מאות חומרים מהמבנה 

וכן אמצעים , למדען דרוש אורך רוח וחשיבה לטווח רחוק, הקשה כי לא מספיק להיות חדשן ועתיר חזון

בעוד " זרעי הבוסר"אבל אני מיהרתי לפרסם את . לעבודת עומק מקיפה  מקצועי וזמןכוח אדם, חומריים

 צר לי להודות שלא למדתי ".החיפזון הוא מהשטן: "על כך אומר הפתגם הערבי. אחרים קטפו את הפירות

והיה הכרח להתמיד ,  חזית המדע הייתה תחרותית ביותר-אף כי סיבותיו לא נעלמו ממני  לקח מהכישלון

הווה  -) פרסם או תכחד (publish or perish –לפרסם כמה שיותר מאמרים מקוריים ברוח האמרה ו

  . שרוד בתחרות המדעיתל כדי  ערכייםמאמריםעליך להתמיד ולפרסם ש, אומר
  

בין עמיתים העובדים ) לאומי ובינלאומי(למדתי במהלך חיי גם על חשיבותם של שותפות ושיתוף פעולה 

 רגישות עליונה -דיאלוגים ובעיקר ,  שיתוף הפעולה חייב לכלול ביקורים הדדיים.בשטח קרוב לשלך

יתר ( הבוטח בעצמו אינדיבידואליסטמצר אני על כך שכ. בציטוט עבודות עמיתך שהן רלוונטיות לעבודתך

 "בכבוד"ולא הייתה בי נכונות להתחלק , לא נטיתי לעבודת צוות,  >ולא נוטה לסמוך על אחרים)על המידה

במאזן הסופי נראה לי כי הפן החיובי בחיי עלה בכמה מונים על הפן . היום הייתי נוהג אחרת. עם אחרים

ועל כך . החיובי היה תלוי בחלקו המכריע בי עצמי ואילו הפן שלילי בחלקו הגדול לא היה תלוי בי. השלילי

   .אני מצר
  

בה התחלתי , טה העברית בירושליםבטרם אסיים סיפור חיי הייתי רוצה לדבר בשבחה של האוניברסי

תודתי העמוקה על . המניין במחלקה לכימיה תרופתית-מן-כתלמיד על הר הצופים וסיימתי כפרופסור
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מהיחס השיוויוני , נהניתי מהרכש הרוחני. ההזדמנות שהוענקה לי ללא משוא פנים במשך חצי יובל שנים

  .מות למוצאי ועל כך ברכהללא תחושת ניכור ובהעדר דעות קדו, ומההגינות האישית
  

ממרום גילי נותר לי להביע את סיפוקי על תעצומות הרוח שפיעמו בי ודחפוני בבחירת דרכי לאורך למעלה 

ומגשימות חלום בן , סוערות, שהיו מהפכניות,  העשרים והעשרים ואחת-מתשעה עשורים בשתי המאות 

  .שראלאלפיים שנים לשיבת ציון ולקיבוץ גלויות והקמת מדינת י

  

  

  

  2011, מאירה ואנוכי
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