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דבר העורך 

אלי (לוקס) רצון נולד בשם אליהו רצרסדורפר ב-20.12.1905 באנטוורפן אשר בבלגיה להורים שמוצאם 

מבוהמיה ומגרמניה. אביו היה יהלומן עשיר, יהודי אדוק, אך הבית היה פתוח אל תרבות אירופה במיטבה. הוא 

קיבל חינוך כללי ויהודי, ובעיר הולדתו למד באקדמיה לציור ולאדריכלות. את עיקר לימודיו האוניברסיטאיים 

עשה בבית הספר הטכני הגבוה בציריך (תמיד היה גאה כי למד באותו מוסד שבו למדו לפניו אלברט איינשטיין 

וחיים וייצמן), שבו השתלם באדריכלות ובהנדסה. אז חזר לבלגיה ושרת כקצין בחיל התותחנים של הצבא 

הבלגי. בנעוריו היה בין מייסדי תנועת נוער מקומית ציונית-סוציאליסטית ושמה "צעירי העם".  

בשנת 1935 נשא לאישה את חוה אפטרוט, הם עלו ארצה והתיישבו בחיפה, והוא החל לעבוד בבניין 

ארץ-ישראל במקצועותיו, שאליהם הוסיף את מקצוע המדידה. הוא עבד עם יהודים, ערבים ואנגלים באזור 

חיפה והצפון. לאחר הכרות של שכנות טובה עם קיבוץ משמר זבולון (שנעשה כפר מסריק) בקרית שמואל, 

הצטרפה המשפחה אל הקיבוץ, וגם כאן תרם מהידע שלו לבנייה ולתעשייה, בעיקר עם הקמת בית החרושת 

נעמן.  

בשנת 1942 עזב את הקיבוץ ועבר לתל-אביב, שבה התגורר עד יומו האחרון, אך שמר על קשר תמידי עם 

הקיבוץ. הוא המשיך לעבוד כאדריכל וכמהנדס, אך עד מהרה גויס לצורכי הביטחון, ועוד לפני מלחמת השחרור 

גויס לצה"ל בהתהוותו ושרת בחיל המדע, בחיל התותחנים, בחיל ההנדסה, במודיעין הטכני ובהג"א בדרגת 

סגן-אלוף.  

תמיד המשיך בלימודים ובהשתלמות. בשנת 1955 השלים עבודת דוקטורט על בנייה ביטחונית בטכניון 

בחיפה בהדרכת פרופ' יוחנן רטנר והיה ראשון מקבלי תואר דוקטור לבינוי בטחוני בטכניון. לאחר מכן עשה 

תואר ראשון בכלכלה, כשהוא לומד עם צעירים ממנו בשלושים שנה. עם צאתו לגמלאות משירותו בצה"ל 

המשיך לתרום בשטח הבנייה הביטחונית והמחקר הביטחוני במסגרות אזרחיות, בעיקר ברפא"ל, ושימש כיועץ 

ובר-סמכא עליון בנושאים אלה. עד יומו האחרון באו אליו ממשיכיו לקבל עצה והדרכה.  

לצד פעילותו המקצועית היה אלי רצון בעל ידע רב ביהדות ובתולדות האמנות, וכן בעל תרבות כללית 

ויהודית רחבה ביותר. מילדותו היה מצייר. סבו מצד אמו – אלי מרקוזה – היה צייר ידוע במחצית המאה ה-19, 

והוא נקרא על שמו. תמונתו הגדולה של מרקוזה "מות שאול בהר הגלבוע" הוענקה על ידי המשפחה לזכרם של 

אלי וחוה רצון למוזיאון תל-אביב לאמנות והיא מצויה באולם הציירים היהודים של המאה ה-19.  

היתה לו יד קלה; רישומיו וציוריו מפארים קירות רבים בקיבוץ כפר מסריק ומחוצה לו וכמה מהם 

משובצים בספר זה. בשנים האחרונות הכתיב והקליט את קורות חייו המגוונים, ואלה מובאים בספר זה. כמו 

כן השלים את אילן היוחסין של משפחתו באחד-עשר הדורות האחרונים, ואילן זה רשום כעת במאגר של מפעל 

"דורות" במוזיאון בית התפוצות.     

אליהו (לוקס) רצון, אבי רעייתי נעמי בהט-רצון וסבו של בננו עופר בהט, החל לכתוב זיכרונות אלה בשנת 

1966 וכתב אותם פרקים פרקים במשך עשרים ושתיים שנים עד פטירתו ב-1988. בראשית שנות השמונים תרגם 

לעברית מבחר מיומניו מהשנים 1930-1920 והכתיבם למזכירתו. את כל החומר הזה מצאנו בעיזבונו לאחר 
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פטירת רעייתו חוה ב-1993. שנה לפני פטירתו, ב-1987, החל קרוב משפחתנו אבנר פרץ, הנשוי לדודניתה של 

נעמי אסתר לבית כהן, לכתוב מפיו זיכרונות וראיין אותו, כך שעמדו לרשותנו גם שלוש קלטות של ראיונות 

אלה, ועל כך נתונה לו תודתנו מקרב לב. כמו כן תודה לד"ר שאול פלר, שעבד עם ד"ר רצון תקופה ממושכת, על 

המידע המקצועי. תודה מיוחדת לכלתנו רוית לין, רעייתו של בננו עופר בהט, על המידע שהביא לעדכון 2018 

בקשר לבית הכנסת ״אהל יצחק״. 

במקורם הובאו הדברים כיחידות נפרדות, ולפי מה שכתב מחברם היתה לו תכנית לכתוב שני כרכים. כיוון 

שלא הספיק לעשות זאת, ערכנו את החומר לפי סדר הזמנים וההיגיון של התפתחותם. ברשימות היו חזרות לא 

מעט, והטקסט המובא כאן מהווה האחדה של כל הפרטים תוך מניעת חזרות במידת האפשר. פה ושם נוספו 

בתוך סוגריים מרובעים הבהרות של העורך. הדברים הם זיכרון אישי, מעין אוטוביוגרפיה, וחלקם האחר 

מבוסס על מחקר היסטורי מעמיק, שבו היה ד"ר אלי רצון בר-סמכא ובעל ידע רב. בנספחים מובאים כמה 

מרשימותיו על נושאים שונים, שגם אותן רצה להוריש לדורות הבאים, וכן מידע על רעייתו חוה ודברים לזכרם.  

           אבנר בהט 

הקדמה 

 21.5.1966

אני נמצא במקלט ה"אטליה" שלי בכפר מסריק ומתחיל לכתוב – קצת קורות חיים, קצת היסטוריה – כעין 

קביעה מדויקת ומוסברת של נקודה טריגונומטרית בין נקודות אחרות, וייתכן אף יותר חשובות, בין דורות 

שהיו ודורות שיהיו. ואם אמרתי נקודות יותר חשובות, ייתכן ויש בזה מידה של צניעות מעושה, לא מפני שאני 

חושב את עצמי ליותר חשוב, או אפילו חשוב למי שיקרא שורות אלה, אלא מפני שנדמה לי כי כל איש ואיש 

חשוב במידה שווה, ואם יש הבדל, אינני בטוח שאנו יכולים לדעת מי חשוב ממי. וגם משפט ההיסטוריה, אף 

אם יהיה "נכון", יהיה כזה רק מנקודת ראות מסוימת, התלויה בהתפתחויות ובהשפעות חברתיות.  

לדעתי חשוב לנסות לספר עובדות בחיי אדם אחד ובחיי אלה שקדמו לו, כדי שיוכלו גם הבאים אחרינו 

לראות את עצמם בצורה אחרת, כוללת והיסטורית יותר, יכירו את עצמם טוב יותר, ועל ידי כך יישר כוחם, שכן 

יראו את עצמם באנשים ובתקופות שהיו; יראו אתגר, יראו שגיאות והצלחות, ישאבו כוח מאלה שקדמו להם, 

ירגישו כבוד המחייב אחריות, כי הרי אם יש  noblesse [אצילות], בוודאי יש גם noblesse oblige [אצילות 

מחייבת]. ומעל לכול, במקרה הטוב ששורות אלה יצליחו בתפקידן, גם ירגישו איך לגייס כוח נפשי מול 

מכשולים, שכן ידעו טוב יותר את האופי החולף של מכשולים אלה.  

לא שהתגברתי עליהם בקלות, לפעמים כלל לא התגברתי. לפעמים נדמה לי שהיום קשה יותר להתגבר 

מאשר בעבר. ייתכן ויאמרו לי שגיל שישים, שבו אני ממשיך לפעול בשטחים רבים, מוקדם למבט המסכם 

לאחור. נכון, אבל בהתחשב בכך שלמעשה אין הכוונה דווקא למסור סיכום של "מפעל חיי", אם יש דבר כזה, 

אלא יותר למסור תיאור וציון של תקופה היסטורית, שבחלקה הגדול הסתיימה, ככל שנתקדם בזמן כן נשכח 

יותר, ואני בוודאי אזכור פחות. נתחיל אפוא, גם אם לא נגמור. עוד שתי מלים: אין בכוונתי לכתוב כאן ספר 

מסודר לפי מסורת ספרי זיכרונות מפורסמים. אעשה זאת כפי שיעלו הדברים מלפני, לפעמים לפי הסדר 

ולפעמים בלעדיו.  

ציירתי יחד עם חבר לעבודה את אחת הבנות אשר עובדת בשבילנו. היות ולא היה חומר משמר, השתמשתי 

מראש בגיר חום יותר וקשיח, אבל גם כדי ללמוד, בפעם הראשונה שאנו מציירים אותה, את פרטי הפנים. בפעם 

הבאה נהיה יותר חופשיים. אני שואל את עצמי מה מושך במיוחד בציור דיוקנאות, גם באופן אמנותי. מובן 

שנעים, טוב ומעניין לצייר מישהו אשר מראהו נעים. אבל זה בוודאי לא הכול: הרי גם את עצמי ניסיתי לצייר 

עכשיו, אפילו שש פעמים, היות ולא הרגשתי שהגעתי למשהו קרוב למה שזה צריך להיות.  

אפשר לומר שכמו שהציור המודרני, הריאליסטי או הדקורטיבי, מוסיף תוכן מחשבתי ואסוציאציה של 

דברים למשחק הצורות והצבעים, כך הדיוקן מוסיף את הממד השלישי, את המִתאר של נפש הזולת, או – אם 

מותר להגיד – הוא מוסיף את אחד הדברים הגדולים שבכלל קיימים בעולם, מיזוג מסוים של אישיות אחת 

בשנייה? וכמובן, לא ריבוי הפרטים ודיוקם הוא הקובע, אלא לפעמים דווקא כמה כתמים המספרים עולמות 

בצורה תמציתית וחסכונית ביותר. 
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               אלי רצון – ציפור 1949 

מבוא 

ספר זה בעיקרו אינו ספר "שורשים". אמנם הוא גם סיפור העץ עצמו וכמה מענפיו, כולל פה ושם פרחים 

ופירות. אך אם הסיפור נדמה לעתים חסר מסגרת קבועה או אפילו רציונלית, אולי כדאי להתבונן בו כבתמונה 

שאינה קלאסית, ובוודאי לא אקדמית, אלא יותר כשילוב של תמונה אימפרסיוניסטית, שהתגנבו אליה חלקים 

אקספרסיוניסטיים, ובעיקר רישומים, רישומים... 

היות ובלי שום מסגרת אי אפשר, הספר שלפנינו מורכב למעשה משני חלקים, ואולי נכון יותר שני זרמים: 

הראשון הוא הזרם ההיסטורי – התרחשויות של שלוש מאות שנה ויותר במרכז אירופה – פעולות, הצלחות, 

קשיים, הרפתקאות, מלחמות והתמודדות. הזרם השני הוא יומני, או לפחות חלק גדול ממנו, שאותו כתבתי 

מגיל 14 עד לפני עלותי ארצה, עם קטעי ביניים קצרים של רישומים היסטוריים ואקטואליים. 

אלה, אם לומר זאת בעקבות גיתה, הם לא רק ה-Lehrjahre [שנות הלימוד] וה-Wanderjahre [שנות 

הנדודים] אלא גם ההתהוות ההיסטורית. היה לי בוודאי מזל שהייתה לנו מסורת היסטורית ידועה, משולבת 

עם ההיסטוריה היהודית, ובדורות האחרונים גם עם הארץ.  

החלק השני הוא ה-Meisterjahre – שנות הפעילות, הניסיונות, הבנייה, הקרבות, ולאו דווקא שלי. אשתדל לא 

לגעת, במידת האפשר, ב"מלחמות היהודים", בטענות ה"אובייקטיביות" שהיו לי, ויש לי, נגד הרבה אנשים. 

כמו כן לא אגע בדברים שנראה לי שהצניעות יאה להם, גם אם בזה אצטרך לאכזב. תגמול מסוים אולי יימצא 

בציורים וברישומים.  

בסך הכול אני יודע, שאם אצליח לכתוב, זה כמובן לא משום ששמי הופיע בהיסטוריה, בעיתונות, או, לא 

עלינו, בטלוויזיה, אלא מפני שיש עניין בתקופה ובאלה שקדמו לה. אני יודע כי בדברים הקשורים באמנות, 

ובמידה רבה גם בספרות, לא קובע בדרך כלל ה"מה" אלא ה"איך", ותקוותי שאיכשהו נעבור גם מבחן זה. הרי 

יש לכתוב את מה שאני כותב, והיום בוודאי אני צריך לצטט את דברי הלל: "אם לא עכשיו אימתי?" ואפילו: 

"במקום שאין אדם, השתדל...". היה רצון, ולכן הגענו עד הלום. יהי רצון שנגמור את המלאכה בצורה הולמת.  
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     אלי רצון – דיוקן בתו נעמי 1948 

כמה מלים על היסודות ההיסטוריים או על אמינות העובדות שאני מביא: כשטענו לפני מיכלאנג'לו, אחרי 

שגמר לצייר את הדיוקנאות של האחים מדיצי, שלמעשה הם לא כל כך דומים להם, אמר שאין זה חשוב, כי 

בעוד כמה מאות שנים בוודאי לא ידעו איך היו נראים בדיוק בשנה מסוימת. היות ואינני מיכלאנג'לו ולא 

ליאונרדו דה וינצי, אף כי הייתה תקופה (כמה שנים עברו מאז!) שניסיתי ללמוד מהם, ואפילו ללכת 

בעקבותיהם בצניעות, ניסיתי פה להיות קרוב לאמת ולספר עובדות כפי שהיו, כמובן במידה שזה נראה לי 

רלבנטי ומתאים לסיפור חיי. 

עם זאת, יש הבדל: בכל הקשור לתקופה שלפני אמצע המאה ה-17 (כדי לדייק – 1670) אחוז העובדות 

הבדוקות הוא קטן יחסית והרוב הוא סיפור שתומצת מעובדות היסטוריות ידועות, אבל לאו דווקא במשפחתי. 

מ-1670 ואילך הביסוס ההיסטורי העובדתי של בני המשפחה הוא גדול, גם אם השתמשתי פה ושם בדבק 

היסטורי כללי. עם זאת, בהמשך החיפושים נוכחתי לדעת שעובדות שהיו לי ספקות לגבי ביסוסן, כמו הרבה 

מסורות בעל-פה בין הדורות, התבררו בסופו של דבר יותר אמינות מכפי שחשבתי תחילה.  

היום יש רבים שכתבו וכותבים זיכרונות או "שורשים". ברובם אנשים שהגיעו לפרסום כבר לפני כן, והספר 

עצמו מוסיף לעניין בהם. יש גם חוקרי דורנו הטוענים שדווקא הדור של היום אינו רואה את עצמו כשלב 

בהיסטוריה, כאחראי לבאים אחריו וכמקבל על עצמו את ירושת הדורות שקדמו לנו. אולי גם בזה יש אמת. 

אני, ונדמה לי אנחנו, לא מרגישים את עצמנו כבודדים, בלי קשר או אחריות כלפי הדורות שהיו ובוודאי לא 
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כלפי הדורות שיהיו. עם זאת, אין לי ספק לגבי המשקל האינדיבידואלי הקטן מאוד שיש לכל "צל עובר". וכמו 

רוב הדברים: קטנים כלפי העולם, אבל גדולים מאוד בקנה המידה הספציפי של רגעי החיים. 

בין יום הולדתי, 20 בדצמבר 1905, להתחלת היומן ותחילת שהותי באמסטרדם, כולל מכתבים וגלויות, 

עברו למעשה יותר שנים מאשר בתקופת היומן והמכתבים, שהשתרעה רק על כתשע שנים. אך אלה שנים 

חשובות, שמשקלן בזיכרונות כמובן קובע מאוד.  

בחלק "אבות", עליהם ועל אבותיהם, ייכתב בפרוטרוט עד לפני שלוש מאות שנה ויותר. תמיד היה נדמה לי 

שהחלק ההיסטורי, גם אם חלק ניכר מהזיכרונות נמסרו בעל-פה, חשוב יותר מאשר החלק האישי, גם אם 

באחרון יש הרבה יותר פרטים, עובדות וחוויות של תקופה מעניינת וסוערת.  

אשתדל לזכור ולשחזר במידת האפשר מה שסופר לי, אף כי יש בוודאי עובדות שכבר נעלמו מזיכרוני. כמו 

כן אני מציין שהחלק של "דברי הימים" הקשור לאבי אמי, אלי מרקוזה, יקבל פה מקום גדול יותר מאשר אולי 

מגיע לו באופן אובייקטיבי. הסיבה העיקרית לכך היא שמגיל צעיר מאוד הזדהיתי אתו, אף כי כבר לא היה בין 

החיים כאשר נולדתי. לא רק שקיבלתי את שמו הפרטי, אלי, אלא הייתי מאוד דומה לו ולאנשי משפחת אמי, 

וזה נאמר לי מגיל צעיר; וגם הייתי כנראה הראשון שירש חלק גדול מכישרונותיו המיוחדים בשטח הציור, 

וכנראה גם בהנדסה במידה רבה.  

הרי אינני כותב כאן היסטוריה עולמית, אלא בסך הכול על גרגר קטנטן בתוך ההיסטוריה הזאת – איש 

קטן שנולד בשם אלי רצרסדורפר וכותב עכשיו אחרי שעברו בסך הכול כשלושה דורות מתוך המיליונים שהיו, 

ונקווה, בעזרת השם ובמקצת תבונה אנושית, גם יהיו עוד. עם זאת, הרי אמרו חכמים, שניתן לראות חיי אדם 

אחד כחיי העולם כולו. ובסופו של דבר, מה שיש לי לספר – ואם אצייר את הדיוקן היטב, יהי זה שווה וכדאי: 

הרי לא חשוב את מי רמברנדט (להבדיל) צייר, אולם חשוב שהוא נתן את נפשו לתוך הדיוקן – והנפש אצלו, כמו 

אצל כולנו, האש המאחדת, אולי ההתגלמות, גם אם צנועה, של הניצוץ האלוהי.  

ילדות 

נולדתי ביום 20 לדצמבר 1905 במשפחת יהלומן בעיר היפה אנטוורפן, העיר הבלגית השנייה בגודלה, מרכז 

יהודי גדול, נמל בינלאומי, ומזה מאות בשנים עיר אמנות ומסחר, מלאת היסטוריה. נולדתי כילד השלישי של 

פרדריך רצרסדורפר ומינה מרקוזה. אבי הגיע לאנטוורפן ב-1878 כתינוק בן שלושה חודשים, ואמי ב-1896 כבת 

ארבע-עשרה. אבי נולד בבאדן על יד וינה, ומוצא הוריו: אביו מפרסבורג ואמו מאוסטריה מחבל בורגנלנד. אמי 

נולדה ב-1882 בברלין, וגם אביה נולד שם. אמה נולדה בוורונקה, עיירה קטנה ליד פוזנן, שהייתה שייכת 

לפרוסיה באותה עת.  

היינו ארבעה ילדים. הראשונות, שתי אחיותיי, אסתר ושרלוטה (או לוטה, ובעברית חנה); אחר כך אני, 

בלועזית אלי, בעברית אליהו, אבל קּוצר לאלי; ואחריי הצעיר אלפונס, בעברית אהרן, ולו כינוי מקובל 

"פונקה". הכינוי שלי, לוקס, התקבל כבר בגיל צעיר, אבל לא תמיד נשמר. בין האחיות והאחים שנה עד שנה 

וחצי.  

כאשר הגיע תורי לצאת לאוויר העולם אחרי שתי בנות, היתה אמי בטוחה, כמובן, שזה יהיה בן, וכבר 

הכינה לו שם יפה – אלי, ובעברית אליהו – לזכר אביה, שמת שנים מספר קודם לכן, ואולי גם לזכר אחיינה 

האהוב, גם הוא אלי מרקוזה. היוחסין של משפחתה מסובכים במקצת, מפני שסבי, הצייר אלי מרקוזה, התחתן 

בשנית בגיל ששים ואחת, ולכן אמי הייתה צעירה מאחיינה, אך על תולדות סבי יסופר בפרק אחר.  

אמי התכוננה היטב ללידתי. לא היה ספר שהיא ידעה עליו בשם אלי, אבל חודשים לפני הולדתי, כשכבר 

ציפתה לילד, קראה בקפידה את ספרו של ז'אן ז'אק רוסו אמיל, ספר חשוב ומלא רעיונות מתקדמים, וחשבה 

לחנך אותי, ואני מניח שגם את יתר הבנים, לפי שיטה זו. האם זה עזר? רבים פקפקו בכך. היא סיפרה לנו 

שאמרו לה שלא חינכה את ילדיה כראוי, ואז הייתה עונה תמיד שזה לא נכון: בשלוש השנים הראשונות היא 

בעיקרון לא "חינכה" אותנו; היא הייתה בעד התפתחות ו"חינוך עצמי" של הילד עד גיל שלוש לפחות: הטבע 

צריך לעשות את שלו. ואחר כך, אמרה לי, שכבר לא יכלה להשפיע עלינו: אנחנו כבר לא נתנו לה!  
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מינה וארבעת ילדיה 1914 

מימין לשמאל: הבנות – שרלוטה-חנה (בת 10), 

הבכורה אסתר (בת 11), האם מינה, הצעיר 

אלפונס-אהרן (בן 7) והשלישי אלי (בן 9). 

הוריי בוודאי שמחו כשנולד להם הבן הראשון אחרי שתי בנות. ברשותי עוד כוס הקידוש הגדולה מכסף, 

שדודי אח-אמי נתן לי לברית המילה. ה"פגם" בכוס הוא שאמנם שמי כתוב שם עם תוספת "לחיים", אבל עם 

כמה שגיאות בעברית: החינוך שלו בשטח זה היה חלש.  

מובן שאינני זוכר שום דבר מהתקופה הראשונה של חיי, אבל סופר לי עליה הרבה, כך שלפעמים אני כאילו 

זוכר אותה. סיפרו לי על המינקת שלי, בת בנאי ואשת בנאי, אשר העניקה לי את טוב חלבה יחד עם אחי 

ליניקה: כמו אצל מיכאל אנג'לו. ההבדל היה, בין השאר, שהמינקת של מיכאל אנג'לו בוודאי שתתה את היין 

הטוב של טוסקנה, ואילו המינקת שלי קיבלה מאמי בתשומת לב מיוחדת אין-ספור כוסות קקאו, עד אשר 

אמרה לה, כאשה מנוסה, "אני רוצה בירה, כי מה זה, גברתי," בהצביעה בבוז על הקקאו, "ה"ִקיֶנֶקה" לא יוכל 

לקבל כוח!" ומאז גדלתי, ואומרים שאני משתכר בכל פעם שאני רואה מרחוק בקבוק בירה.  

שנת הולדתי – 1905. באותה שנה פרסם איינשטיין את תורת היחסות הספציפית, וולס כתב את האוטופיה 

המודרנית. באותה שנה היתה ההתקוממות בסנט-פטרסבורג והמרד על אניית המלחמה פוטיומקין, והרוסים 

נחלו מפלה במלחמתם עם יפן. באותה שנה גם ירד קיסר גרמניה וילהלם השני לחופי טנג'ר באחת הפעולות 

השחצניות והמגלומניות שלו, וגרם בכך לתהליך אשר בסופו של דבר זעזע את שיווי המשקל של העולם והביא 

למלחמת העולם הראשונה והשנייה, להיטלר, לשואה ולכל הקשור בהם. אנחנו גם אחת-עשרה שנה אחרי 

משפט דרייפוס, אשר זעזע את היהדות הבורגנית המערבית, שחיה עד אז ב"אוטופיה מודרנית" משלה. הרצל 

הלך לעולמו שנה לפני כן (1904). המצב של יהדות מזרח אירופה היה קשה. ומזה שמונה שנים התקיימו 

הקונגרסים הציוניים בערים שונות במערב אירופה.  

באדריכלות אנו באמצע ה-Art Nouveau או ה-Jugendstil, הסגנון של התנועה החופשית, של צמיחה 

רעננה, של הערצה לנעורים, לטבע. במוזיקה יש מלנכוליה בלחני מהלר, ובציור אנו מוצאים במקביל 

לרומנטיקה של נעורים גם סכיזופרניה של הרס היופי, של עיקור הטבע. אומרים שבנוסף לנביאים, יש אמת 

בדברי ילדים וחולי נפש. אולי יש אמת בכך, שהציירים יכולים לאחד את התכונות הללו, סימן לדור הבא. ואולי 

הגזמתי.  
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הבית שבו נולדנו ברחוב ואן דייק היה לא רחוק מהבית המפואר שבו גר סבי, אב אמי. ביתנו היה קטן יחסית, 

ולאחר כמה שנים עברנו לבית בגודל בינוני ברחוב יקובס מס' 10, שבו גרו הוריי עד לאחר עלייתי ארצה. 

משפחתנו בת המעמד הבינוני, אמידה למדי, והבית גדול ומרווח, כנהוג באנטוורפן אצל בני המעמד הזה. 

במונחים ישראליים היה נחשב עצום בגודלו. בכתבי בית מפואר, קטן יחסית או בינוני, כל זה במושגים של 

הבורגנות הבלגית מסוף המאה ה-19 עד לשנות השלושים של המאה העשרים בקירוב. בתים אלה היו נחשבים 

היום ברוב חלקי העולם, ובוודאי בארץ, לנרחבים ביותר, אפילו אם אז נחשבו לקטנים יחסית; בעיקר הבתים 

שברבעים שניבנו באנטוורפן על מקום הביצורים הנרחבים הישנים של העיר, ביצורים שהועברו במחצית 

השנייה של המאה ה-19 בשיטה משוכללת ביותר למרחקים גדולים יותר. הבית גדול מאוד. בשטחו אפשר 

להכניס שש דירות. היה לנו חדר גדול למשחקים. 

כל הרחובות בסביבה היו קרויים על שם ציירים, דבר כה טבעי לאנטוורפן. מספרים שהרחוב שעברנו אליו 

היה שקט עד הגיענו אליו. היינו אז בגיל שנה-שנתיים עד שש שנים, במלוא כוח הצריחה והבכי, ואחותי 

המבוגרת, עליה השלום, כובדה בתואר הכבוד "החצוצרה", ואין זה פלא. משום מה אולצנו תמיד לעשות 

טיולים, ולמי יש חשק לעשות טיול מסודר, כשהוא יכול לשחק יפה בבית, בחדר נעים, או אפילו בגן? כך לפחות 

זה היה נראה לנו אז. ואין להבין מכך שלא היינו מחונכים לפי השיטות המתקדמות והמודרניות, גם אם אחרים 

לא חשבו כך.  

זיכרון ראשון 

אינני בטוח ממתי בדיוק מתחילים זיכרונותיי הישירים. אני זוכר את יום הולדתו השלישי של אחי, ואני אז בן 

ארבע וחצי. אני זוכר את יום הולדתי החמישי: השולחן הגדול בחדרו של אבא עמוס מגדנות ומטעמים. הוא 

ערוך לכבודי, לרגל יום הולדתי בביתנו ברחוב יקובס 10 בחדר הגדול. ראשי מגיע בקושי אל גובה השולחן, כך 

שהסתכלתי בקושי מעל לשולחן בהכנות ובמתנות. ואני נועץ מבטי באבא. חגיגת יום הולדת מוזרה במקצת, 

משום שמלבדי, חתן השמחה, ומלבד אבא, אין נוכחים בחדר. פשוט מאוד, במשפחתנו באנטוורפן, שלא 

כבמשפחות ההולנדיות, אין עושים טקסים גדולים בעניין יום ההולדת. בעיקר זכורים לי דברי אבי, שאמר לי 

שעכשיו שאני בן חמש, אני ילד גדול, ועליי לקחת את החיים ברצינות וללמוד היטב. אחריות מוטלת מכאן 

ואילך על כתפי. התייחסתי לזה מאוד ברצינות. הדברים מותירים רישומם עליי, הילד. גם היום, כחלוף כמעט 

שמונים שנה, חרותה בי התמונה כזיכרון ילדות ראשון. יש הזוכים לשמוע דברי כיבושין כאלה בהגיעם למצוות. 

אבי השמיעם באוזני הילד בן החמש העומד ותולה בו את עיניו ומחכה למוצא פיו. אני תמיד מאזין לאבא בקשב 

שמהולה בו ייראה מסוימת. אבא היה הסמכות היותר מחמירה. את אבא אוהבים, אך הוא איננו חבר. אינני 

שוהה הרבה במחיצתו. אבא רק פעם אחת הרים עלי יד בבית כי עשיתי משהו רע. בדרך כלל לא היו מרביצים. 

מבחינה זו קרובה אלי יותר אמא. אולם את מרבית הזמן אני עושה עם האומנת שלנו, הלן.  

אבא חשב שצריך לחנך. הוא עבד מגיל צעיר. כזהו אבא: אמנם ליברלי מאוד, רך ונעים בגישתו אלינו, אך 

עם זאת גם חדור הכרת תפקידו כאב מחנך. ואם תפקיד הוא, ימלאהו במלוא הרצינות הראויה. "חנוך לנער על 

פי דרכו" – יש דברים שצריך לנטוע בלב נער בעודו רך בשנים. בעצם, אולי ניתן למצוא את הרקע לגישתו של 

אבא בשורשיו הרוחניים. אבא, אמנם כמעט יליד אנטוורפן, אך בבחרותו גלה למקום תורה לארץ אבותיו וחבש 

את ספסלי ישיבת החת"ם סופר בפרסבורג, שנחשבה אז מודרנית, וקיבל את ה"דיפלומה" הדרושה להיותו רב, 

ועל כך היה גאה מאוד. והרי החת"ם סופר הוא זה שהורה שחינוך הילד מתחיל שמונה-עשרה שנים קודם 

לידתו...  

אמי, שבאה מבית מתבולל יותר, התאימה את עצמה בצורה מוחלטת, כמעט בכוח, הייתי אומר, לצרכים 

ולדרישות של אבי, גם אם נטיותיה הטבעיות והחינוך שקיבלה עד גיל ארבע-עשרה בברלין ואחר כך בבלגיה לא 

תמיד התאימו לכך. כמו כן טענה בהומור מאופק, אשר בו פרץ לפעמים החוש הברלינאי את חומת התאפקותה, 

שאמנם ידוע שאנו, הילדים, מפונקים, כפי שכולם אמרו. לפי המסופר בכינו הרבה. אבל לא היא שפינקה אותנו, 

אלא אנחנו פינקנו את עצמנו.  
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          ההורים מינה ופרדריק רצרסדורפר ב-1910 לערך 

אנחנו קיבלנו חינוך יהודי מסורתי, אמנם מודרני, כפי שהיה נהוג בקרב הבורגנות הגרמנית ובחלק גדול של 

יהדות אוסטרו-הונגריה. אבי הקפיד מאוד במצוות. מצד שני, גישתו לחיים היתה עם שאיפות מודרניות, או 

לפחות עם מחשבה על קידמה מדעית, סובלנות וחופש הפרט, ולפעמים גם עם נטיות רומנטיות לא מבוטלות.   

אבא דיבר אלי בגרמנית. זו השפה המשמשת אותנו במשפחה. למעשה זו השפה השלישית השגורה על פי 

באותם ימים. אנו גדלים באווירה רב-לשונית. לבד מן הגרמנית אני, הילד, שומע ומדבר גם צרפתית ופלמית, 

לשונות המדינה. ואם נוסיף על כך גם את העברית, לשון התפילה, נגיע לארבע לשונות. אך גם בכך טרם מיצינו 

את הגיוון הלשוני של הקהילה היהודית. בשנת 1910 כבר מנתה קהילת אנטוורפן כששים אלף נפשות, מהם 

ותיקים או בני מהגרים ומהם מהגרים חדשים שזה מקרוב באו, שנמשכו אל האפשרויות שפתח בפניהם סחר 

היהלומים. בין המהגרים היו יהודים רבים ממזרח-אירופה. בפיהם שגורה יידיש בניב פולני. אצלנו אין היידיש 

ידועה כלל, אף לא היידיש המערבית, כמו של פרנקפורט, למשל.  

משפחת אבי, משפחת רצרסדורפר, מוצאה, כאמור, מפרסבורג שבסלובקיה (אז הונגריה). שם דיברו 

היהודים גרמנית. גם משפחת סבתי, אם אבי, משפחת אולמן, מוצאה בחבל ארץ דובר גרמנית, ָלֶכנָּבך 

שבבורגנלנד – אז חבל ארץ בהונגריה והיום באוסטריה. משפחת אמי, משפחת מרקוזה, מוצאה בברלין. אין 

פלא, אם כן, שהלשון המובהקת של המשפחה היא הגרמנית. גם שמותיהם היו גרמניים. אמנם ניתן להבחין 

בהפרשים דיאלקטיים המהלכים במשפחה בין הניב הווינאי לבין הברלינאי, אך תמיד תהיה הגרמנית הלשון 

השולטת במפגשי המשפחה. כשמזדמנים אל ביתנו המהגרים דוברי היידיש מדבר אתם אבא במעין יידיש 

"מגורמנת", מין תערובת שפות. בתנועת הנוער דיברו יידיש וצחקו מה"יידיש" שלי. 

הזיכרון הישיר הראשון שלי קשור לפיכך בגרמנית. אולם הזיכרון העקיף הראשון, זה שנודע לי מסיפורי 

המשפחה, הוא דווקא בצרפתית: אני בן שנתיים בסך הכול, יושב בחדר המשחקים הגדול שלנו ומודיע לאחותי 

בצרפתית רהוטה כי הצעצוע שבידי שייך רק לי – רכושנות אופיינית של בן שנתיים. הצרפתית היא שפתה של 

האומנת שלנו. חשוב להורינו מאוד כי אנו הילדים נרכוש ידיעה בלשון התרבות הזו. אמא, ילידת ברלין, 

שהתחנכה מגיל ארבע-עשרה באנטוורפן, שולטת כמובן בצרפתית. אני עתיד לשכוח את הידיעה שרכשתי בשפה 
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בילדותי המוקדמת. אחרי שהייה של שנים אחדות בהולנד, עם שובנו לבלגיה, נאלצתי להתחיל מחדש את 

לימודי הצרפתית. כאן, כמובן, מייחסים ערך גדול לשליטה מושלמת בשפה ומוריי מעמידים לפני כמופת את 

שפתה המהוקצעת של אמא. במשפחתה של אמי נודע מקום חשוב לצרפתית כלשון תרבות. המורים אמרו לי כי 

אמא שלי מדברת צרפתית יפה.  

 בבית 

אבא היה יוצא בבוקר למשרדו, שהיה קרוב לבורסה, חמש דקות הליכה מהבית. הוא היה יוצא לשם בתשע 

וחצי, משם לבורסה ושוב למשרד, והיה בא לאכול בבית בשעה אחת בערך. הארוחה היתה מסודרת, אבל לא 

טקסית, לא מכופתרת. כולם יושבים, מברכים את ברכת המזון, והמבשלת מגישה את האוכל. אמי לא היתה 

רודנית. לדעתה, למשל, לא צריך לבקש ממשרת שירות אישי כגון צחצוח נעלים. אמי היתה קוראת את 

התפילות מהתנ"ך. בבית הלכנו עם כיפה. בבורסה היה אבא הולך עם כובע. בבית הספר הלכנו עם כובע. 

בילדותי גמגמתי קצת. דומני שכפו עלי, אמנם בעדינות, לכתוב ביד ימין. סיפרו לי שכילד היו לי התקפי זעם. 

פעם אפילו התקוטטתי עם אחד הדודים הצעירים מצד אבא.  

המשפחה היתה הרבה יותר חופשית יחסית לחרדים. המשפחה היתה שבט שלם, כולם באנטוורפן. לפי 

הוראת הסבא לא היה פסנתר בבית. האחיות למדו לנגן בפסנתר, והלכו לסבתא לנגן שם. היא היתה טיפוס 

דואג. היה לה חינוך טוב. היחסים בין ההורים היו טובים עד חמים. אינני זוכר מריבות. אבל אבא היה 

הסמכות, אף כי היה טוב לב. בין הילדים היו כמובן מריבות. בשבת היו אצלנו תמיד עוד אחים צעירים של אבי. 

החג הכי בולט היה חג הפסח. 

כשרונות 

כמו מיכאל אנג'לו, מגיל צעיר ביותר קשקשתי הרבה: התחלתי ללכלך לא רק ניירות, אלא גם את כל הקירות, 

השמשות, וכל מה שבא לידי, בשרבוטים ובכתמים, ועם הזמן גם בציורים. והיו ביניהם כאלה שבהם השתמשתי 

בחומר כל כך מעולה, עד כי החזיקו מעמד גם אחרי עשרים שנה. בגיל חמש אמרו לי שאהיה אדריכל, כי אני 

יודע טוב חשבון וציור. יש לי ציורים מגיל 17-16. אף פעם לא החלטתי להיות צייר, אבל תמיד ציירתי. תמיד 

רציתי ללמוד לצייר, אבל מעולם לא החלטתי להיות צייר. סבא מרקוזה היה צייר, ואמא דיברה עליו תמיד, 

וראתה בי דברים דומים לו: התנהגות, כשרון ציור וכשרון טכני. לסבא היתה דעה רעה מאוד על מקצוע הציור, 

על התככים והתלות במבקרים.  

בכל שבת היינו הולכים לבקר במוזיאונים. היינו רואים תמונות גם בכנסיות קתוליות. הפלמים קתולים 

מאוד והקתדרלה של אנטוורפן היא אחת הגדולות בעולם. בדרך כלל לא היינו נכנסים לכנסייה. אבל עם 

האומנת נכנסתי לקתדרלה לראות ציורים של רובנס. אני זוכר תמונה של ישו מרים את הצלב, ותמונה שנייה, 

שבה מורידים אותו מהצלב. ידעתי בדיוק מה אני רואה. התייחסותי היתה אמנותית ואדריכלית. בהיותי 

באמסטרדם בגיל 16-14 הלכתי לריקסמוזיאום  בכל שבת ויום ראשון. 

פרט לכשרונותיי לציור וללכלוך מחברות, קירות וכו', בלט אצלי מגיל צעיר כשרון של חישוב בעל-פה, שבו 

הייתי גאה, ככל הנראה. היות ובכינו הרבה, היה לאבי פטנט בדוק להפסיק את בכיי מיידית: די היה שישאל 

אותי כמה זה שש כפול שש, וכמו תוכי עניתי מיד שלושים ושש, וכבר הפסקתי את הבכי. פשוט לא רציתי 

שיחשדו בי שאינני יודע זאת! 

גם במסגרת הלימודים ה"יהודיים" התקדמנו. כמו רבים אחרים, למדנו לקרוא עברית ולהתפלל לפני 

הקריאה בלועזית. המורים  היו, כמדומני, אייזנצווייג, ואחר כך גרינשפן. סבי מצד אבא נהג לקרוא בשבת לפני 

הצהרים עם בניו ובני משפחה אחרים את פרשת השבוע. פעם, בעודי צעיר מאוד, בביקור אצלו בפרשת "לך לך", 

הושיב אותי על ברכיו ושאל אותי את השאלה הקלאסית: מדוע מזכירה התורה קודם "מארצך", אחר כך 

"ממולדתך", ולבסוף "מבית אביך", ולא להפך, כפי שמחייב ההגיון. אחרי שהשבתי את התשובה הנכונה, היה 

כמובן שבע רצון, וקבע שאדע בעתיד ללמוד היטב. על קיום מצוות לא אמר דבר.  
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לימודים  

הלכתי לבתי-ספר רבים בחמש ארצות, אבל לא הלכנו לגן-ילדים, שלא היה אז מקובל עדיין. גן הילדים רק החל 

להתפתח בתקופה ההיא, ואחותי לוטה היתה בין הגננות הראשונות בעירנו. למעשה, היה לנו גן ילדים בבית. 

הלן, האומנת שלנו, או גננת, אם תרצו, שאותה אני זוכר לטובה, היתה ואלונית צעירה, מחונכת, בעלת שליטה 

מעולה בצרפתית, שהתחתנה מאוחר יותר עם קצין מכס. הייתי קשור אליה מאוד, וגם היא היתה קשורה אלי 

יותר מאשר לשאר הילדים. אני זוכר אותה בחיבה רבה, שכן הייתי בטיפולה הישיר במשך שנים חשובות מאוד.  

שני דברים נשארו בזיכרוני הודות לה: אף כי יש אנשים החושבים אותי למכוער, ואפילו אומרים זאת (איך 

אפשר?!), אין הדבר נוגע לי ממש, וזה בוודאי מפני שהיא קראה לי ברוב חיבה "אלי היפה", תארו לכם! והדבר 

השני, גם אחרי שנים שבהן הפסקתי לדבר צרפתית, זה חזר אלי לא רק מהר, אלא גם במבטא הטוב שקיבלתי 

ממנה, ובחלקו גם מאמי, וזה נשאר אתי עד היום.  

בגיל שלוש התחלתי ללמוד עברית ותפילות. התחלנו ללמוד מוקדם. כמה חודשים לפני היותי בן שש, 

ב-1911, נשלחתי לבית הספר "הגרמני הכללי" שהיה אז באנטוורפן, ואליו הלכו גם הרבה בני בורגנים יהודים 

אחרים. היו אז מושבות גרמניות ובתי ספר גרמניים – Algemeine deutsche Schule. בית הספר נועד למושבה 

הגרמנית הגדולה בעירנו. למדתי שם שלוש שנים. ומפני שציירתי וידעתי חשבון, קבעו מאז שאהיה 

"מהנדס-אדריכל", מין שילוב של אדריכל ומהנדס בניין, כפי שנהוג היה בבלגיה, והיה ברור מאז שלמשימה זו 

עלי להתכונן. בקשר לציור, היה ברור שמשתדלים להצטיין בו, אבל באותה מידה היה ברור שיהודי, בעיקר 

שומר מצוות, אינו יכול לבנות על זה את פרנסת משפחתו. ואשר לקריירה הביטחונית שלי, אם היה חלום כזה, 

הוא היה מינורי מאוד.  

המשמעת בבית הספר הייתה יחסית קשה, משמעת פרוסית (מה שהיה אחר כך בגרמניה עוד ביתר שאת), 

והכניסה בי פחד, כמו כל משמעת כוחנית עד היום הזה. היינו הרבה יהודים בכיתה, לפחות שליש, ושליש 

גרמנים ושליש בני סוחרים. לא היו לימודי דת. קיבלנו לימודי דת בבית. יותר מאוחר הייתי במשך חודש בבית 

הספר היהודי, אבל הוא היה קצת שמאלי או שאבי חשב שהוא לא מספיק רציני, והיו בו חוסר משמעת וצעקות.  

המורה כתבה שאני לא רציני, בעיקר מפני שגם אז היו לי כשרונות לציור. עדות לכך הם כל הקשקושים 

שציירתי על קירות, זכוכית וכו', אשר לא תמיד נמחקו, למרות מאמציהן והתמרמרותן של העוזרות. אבל לא 

היה לי כשרון לסדר ולניקיון, ואין לי עד היום הזה, לצערי ולצערם של אלה שאי-הסדר שלי מפריע להם. בעיקר 

סבלתי מאי-יכולתי לכתוב במחברת בלי כתמי דיו. אז לא כתבו בבית הספר בעט נובע [אלא בעט ציפורן 

הנטבלת בקסת דיו], ומאוחר יותר התווסף לזה הקושי שלי לכתוב בצורה ברורה. לא פעם החזירו לי את 

עבודותיי. בבית ספר זה למדתי שלוש שנים, עד פרוץ מלחמת העולם הראשונה, כשעברנו כפליטים למחצה 

להולנד.  

מלחמת העולם הראשונה פרצה בהיותי בן תשע. בלגיה היתה נייטרלית והגרמנים פלשו אליה למרות זאת, כדי 

להיכנס דרכה לצרפת. כאשר התקיפו הגרמנים את בלגיה ב-1914 והתקרבו לאנטוורפן, שהיתה מהערים 

המבוצרות ביותר, ברחנו עם כל המשפחה הענקית – למעשה שבט של משפחות, כשלושים איש, שהצטרפו 

להנהגת אבי. נמצאנו במשבר ובניסיון להגיע בדרכים מסובכות להולנד, שנשארה ניטרלית. עברנו את הגבול, 

כנראה בעזרת שוחד. בשלב מאוחר יותר באו מסיבה זו הרבה פליטים בלגיים להולנד.  

הבריחה לא היתה מפני הגייסות הפרוסיים, אשר הפרו את הנייטרליות הבלגית, למרות כל ההבטחות 

הקדושות. הסיבה שלנו היתה אחרת: חלק גדול מיהדות בלגיה – ובעיקר היהלומנים באנטוורפן, אשר נהנו 

מאוטונומיה רבה, ואף טיפחו אותה – חיה בבלגיה רק מזה דור או שניים. משפחתנו מצד אבי נחשבה לוותיקה 

ביותר, אך גם היא הגיעה לשם רק ב-1874. הבלגים לא הזדרזו לתת ליהודים אזרחות בלגית, פרט לאלה שנולדו 

בבלגיה, שלהם היתה אפשרות לבחור בנתינות בלגית, דבר שהם עשו ברוב המקרים. תהליכי קבלת הנתינות היו 

מסובכים, והיו בהם שתי דרגות שונות. היהודים שלא רצו להוציא כסף ולהפסיד זמן בתהליכי נוהל מסובכים 

כדי להשיג את הנתינות, היו בחלקם הגדול ממוצא אוסטרו-הונגרי, למשל מגליציה, בחלקם מהולנד, מגרמניה, 

מאלזס, וגם מארצות הבלקן ומטורקיה, כך שבפרוץ המלחמה הם נחשבו "בני ברית" של הפולשים, דבר 

שהתהפך בסוף המלחמה, כשמקומות מוצאם נעשו חלק מפולין, רומניה וצ'כוסלובקיה.   
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למרות שאבי הגיע לבלגיה כתינוק, הוא לא דאג אף פעם לשנות את נתינותו, שהיתה של מקום מוצאו של 

אביו, כלומר פרסבורג – אז חלק מהממלכה האוסטרו-הונגרית. אלה שנולדו בבלגיה, כמו רוב דודיי וכמונו, 

יכלו לעשות "אופציה" כמעט אוטומטית לנתינות בלגית, דבר שהיה כרוך, כמובן, בחובת השירות בצבא. 

בהיותו שייך אפוא לבני ברית של האויב הגרמני, ארגן אבי עשרות בני משפחה, ובנסיעות לילה עברנו ממקום 

למקום; פעם אחת אני חושב שלּנו במקום שהיה מעין בית בושת. עם תכנון, ארגון, כסף ומזל, הגענו אל הגבול 

להולנד, שם כבר התמקמו רוב יהודי אנטוורפן בהאג ובסכוונינגן הסמוכה.  

עקב כוחו הכספי באותה תקופה היה אבי מנהיג השבט המשפחתי, שכלל כמה עשרות נפשות. הוא לקח את 

כל הכסף המזומן שיכול היה לקחת מהבנק, כמאתיים אלף פרנק, אולי גם יהלומים מהכספת, ועברנו קודם 

למערב בלגיה, שם עצרו את רוב הגברים למשך זמן קצר, ואחר כך הרשו להם לעבור להולנד.  

בהולנד התבססנו קודם בהאג ואחר כך בסכוונינגן שליד האג. אבי החל עד מהרה לעסוק בעסקיו הרגילים 

ביהלומים בבורסה של אמסטרדם, לשם נסעו רוב היהודים הלוך ושוב. אין הרבה לספר על תקופת האג. גרנו לא 

הרחק מפסלו של ברוך שפינוזה, מדי שבת טיילנו עם אבי בחורשות שבין האג לסכוונינגן, וכן ביקרנו במוזיאון 

כדי לראות את ציוריהם של רמברנדט ויתר גדולי הציירים מהמאה ה-17. התעסקתי אז הרבה בענייני מלחמה 

וציירתי את מפות החזיתות.  

נשארנו שם במשך כשנה וחצי, ואז עברנו עם אמי ואמה לזמן מה לגרמניה. הייתי שנה וחצי בגרמניה 

בעיירה קתולית מאוד. בגיל עשר הכניסו אותי ואת אחותי למוסד יהודי בקלן. אינני זוכר את הסיבה לכך. 

ייתכן שהדבר קשור עם אחי אמי, שהיה חולה מאוד, ונפטר לאחר זמן מה ב-1915. נראה שהכבדנו מאוד על 

אמי, ודומה שגם התנהגתי מאוד לא יפה אל סבתי: הייתי באותה עת כנראה שובב ובלתי-מרוסן (היו תקופות 

כאלה!). הוחלט אפוא שאעבור למוסד לילדים, שבו היתה גם אחותי.  

מוסד זה היה מאורגן לפי הכללים הכי טובים שהיו בוודאי ידועים אז. לפי זיכרוני, כבר הרבה לפני 

המלחמה תמך אבי במוסד זה בסכומים ניכרים. עד היום לא נעים לי לספר פרטים על חיי במוסד זה, כי זו 

היתה אחת התקופות הקשות בחיי, והסיוט הזה נשאר בזיכרוני עד היום, אף כי אני בטוח שהדברים הרעים היו 

בחלקם יותר בדמיוני מאשר במציאות. זו היתה גם תקופת צנע ומחסור חמור במזון בגרמניה.  

עברו עלי שם שנה-שנתיים די קשות, לפי זיכרוני האישי, בעיקר לאחר שאמא נשארה עם סבתא בבית מלון 

יהודי "הכוכב הזהוב" בקלן, ואנחנו נשלחנו – אני בבכי מר – לפנימייה היהודית לילדים, שהיתה בעצם בית 

יתומים, ובה היו ילדים שהתנהגו בפראות ולעתים באופן פלילי. אחת ממנהלות המוסד, גברת לב, הכירה את 

הוריי, אשר תמכו במוסד לפני כן, ואחת המורות היותר צעירות, ולפי זיכרוני היותר נעימות, היתה הגברת 

בוטנהיים. כבר לפני כן קיבלתי שיעורים ביהדות מפי תלמיד הסמינר למורים יהודים, מר סקורניק, אשר הודות 

לו אני זוכר את פרשות השבוע בשמותיהן וכן את שמות תרי-עשר הנביאים ה"קטנים". זכור לי גם שבתקופה 

הראשונה, עוד במלון, אהבתי מאוד לקרא את העיתון "די קלנישה צייטונג", ואחרי הקרב הימי הגדול על יד 

הסקגרק ביוטלנד כתבו בכל העיתונים על הניצחון הגדול והמכריע של הצי הגרמני, יצירתו של אדמירל פון 

טירפיץ, וכמובן של הקיסר. עם זאת, פרסמו רשימה של רוב האניות הגרמניות שטובעו, ובצורה "יקית" כנראה 

דייקו במידה רבה, עד כי ביקשתי הסבר: איך יכולות להיות אבדות כה רבות בשעה של ניצחון כה גדול? איני 

זוכר אם קיבלתי תשובה ואיזו.  

בתקופה ההיא רזיתי מאוד, עד כי חשבו לנחוץ להוציא אותי משם, ואחרי זמן קצר חזרנו להולנד, ובה 

נשארתי כשש שנים, עד היותי בן שש-עשרה, וזו תקופה שאני זוכר כחיובית מאוד בדרך כלל. בקלן גם קרו לי 

ההתנגשויות האנטישמיות הממשיות הראשונות. היו קרבות אבנים בין ילדי המוסד היהודי לילדי הסביבה. 

אבל אני זוכר עוד פרט מאותה תקופה, לפני שהחלו להרגיש מחסור במזון: אהבתי מאוד לאכול תפוחי-אדמה 

מבושלים או מטוגנים עם רוטב בשר (וכך זה עד היום). היות והקערה עם התפודים היתה מונחת מצדו השני של 

השולחן, הייתי חייב לבקש שיעבירו אותה אליי. אבל זמן קצר קודם לכן החלטתי, אינני זוכר בהמלצתו של מי, 

לשתוק מה שיותר, היות וכך צריכים להתחנך. החלטתי שזה "לא קונץ" לשתוק כשלא צריכים תפודים ברוטב. 

אי לכך שתקתי, דבר שלא הייתי עושה היום. חוששני שהאידיאולוגיה השתיקתית התקבלה אצלי כמין תירוץ 

לביישנותי, שהיתה אז בולטת מאוד ומוגזמת, וכך גם בכמה מהשנים הבאות.  
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בפנימיית הילדים ברחוב ליצוב היתה חצר גדולה ומסביב לה כמה מגרשים גדולים פתוחים ובהם אשפת 

בניין. בערבים היו מתאספים שם ילדי רחוב מהסביבה ומיידים אבנים לתוך החצר, עד שהיה מתפתח קרב 

אבנים רב ממדים. לפי זיכרוני היו מעורבים בקרבות אלה עשרות ילדים משני הצדדים. אינני יודע אם הגורם 

הראשי לכך היה האנטישמיות, או סתם אנטיפתיה של ילדי רחוב לקבוצה זרה להם, אבל זכורני שבמהלך 

הקרבות הם קראו קריאות גנאי ליהודים.  

פעם הלכתי עם מישל שטרן מהפנימייה לבית הספר היהודי. מישל היה מבוגר ממני בשנתיים-שלוש. עברנו 

ברחוב שבו פרקו פחמים. שניים או שלושה "שקצים" מהמקום התחילו לצעוק עלינו "יהודים" ולזרוק עלינו 

פחמים בכשרון לא-מבוטל. מישל החליט לקפוץ לכיוון הנערים, לקחת פחמים ולזרוק עליהם, ואז הוא ירוץ 

בכיוון שלי. הוא נתן לי את תרמילו ואמר לי לרוץ עם התיקים של שנינו, לברוח בינתיים. הבנתי את כוונתו, אבל 

זה כמובן לא היה לפי קודקס הכבוד שלי, ולא עלה על דעתי להשאיר אותו לבד. והתוצאה היתה שאחרי שזרק 

עליהם את הפחמים שלו והם נסוגו קצת, הוא התחיל לברוח, ואילו אני, כמובן, לא הספקתי להגיע רחוק. ואז 

פגע בראשי מאחור גוש פחם גדול, והיה זרם דם די חזק על חולצתי. הגעתי לבית הספר במצב קצת תשוש, אך 

די גאה. אפילו המורה ריינהארדט דאג לי! 

לומר את האמת: במוסד ובבית הספר היו המורים יותר מפוחדים ממני, כנראה בגלל הדם שהכתים את 

החולצה באופן מרשים ביותר. הפצע היה פתוח והצלקת שהותיר ניכרה עוד שנים רבות, עד אשר הקרחת, ברוב 

חסדה, טשטשה את הגבולות. למעשה, הייתי די גאה בפצע המרשים שלי, אך עם זאת, לא שכחתי את ה"קרב" 

הראשון שלי, גם אם בשנים הבאות, בהולנד, לא הרגשתי מעשית בשום אנטישמיות. דומני כי מאז קיבלתי 

תודעה עמוקה יותר למשמעות האנטישמיות, ואולי גם לחשיבות הבליסטיקה. עובדה שאחרי שישים שנה 

נשארה אצלי ההתעניינות בהן.   

בעניין המורה ריינהארדט: הוא היה בוודאי איש מסור לעבודתו בחינוך ילדים. בהתאם לשמו, אשר 

בספרות ההולנדית והגרמנית הוא שם השועל הפיקח, הרמאי והג'ינג'י, גם לו היה זקן קטן באותו צבע. זה לא 

הפריע לנו או לי. מה שהפריע היה, שמתוך הכרתו בחשיבות החינוך היהודי-פרוסי, הוא השתמש במקל חזק 

וגמיש כדי להכות את הילדים אשר לא זכרו את תרגומי המלים העבריות וכו'. הוא גם איים עלי פעם, כשלא 

ידעתי לענות, אבל לא קיים או לא הספיק לממש את איומו.  

עם תחילת שהותי בגרמניה התחילה מצוקה כלכלית, אבל עדיין לא הרגשנו בה. כשעברתי לפנימייה כבר 

היה מעט מאוד אוכל וחימום. הכול היה על תלושים. כשאבי בא לבקר מהולנד, שבה נשאר לרגל עסקיו, הלכנו 

יחד לטייל, וכששאל אותי איזו מתנה הייתי רוצה, עניתי לו בלי היסוס "קלש ברוט" – לחם של קלן – "לחם" 

עשוי בעיקר מקמח תפודים, שהיה אפשר לקנותו חופשי בלי תלושים. כפי שסיפר אבי אחר כך, זה הרשים אותו 

יותר מכל הסיפורים. נוסף לכך הייתי רזה וחיוור מאוד.  

אבי, חסיד הלימודים הכי טובים לבנו, השפיע על פנימיית הילדים שישלחו אותי לגימנסיון "אפוסטל", 

גימנסיון קתולי מכובד מאוד. שם התחלנו כבר בגיל צעיר ללמוד לטינית. זאת היתה השנה היחידה שבה למדתי 

שפה זו, ובכל זאת עזר לי הדבר כדי להבין ולזכור ביטויים לטיניים שונים. בגרמניה היה הכול בגרמנית, כמובן, 

וכשחזרנו להולנד דיברנו בין הילדים בעיקר הולנדית, אבל עם ההורים גרמנית, כך שעד עלייתי ארצה, ובמידה 

רבה גם אחר כך, היו שלוש השפות הללו שגורות בפי, עד שהעברית תפסה את מקומן לאט לאט. אחרי זמן קצר 

יחסית, בתום פחות משנתיים בגרמניה, הועברנו כולנו בחזרה להולנד.   

הולנד 

בשנת 1916 חזרנו להולנד והתחלתי ללמוד בהאג בבית-ספר עממי באלכסנדרפליין, ושם פגשתי לראשונה בידידי 

ארמנד קופס. יש לי עדיין צילום של הכיתה עם המורה פניקוק, שפירושו חביתה. בסך הכול אהבתי להיות שם, 

עם משמעת הרבה יותר אנושית מאשר בגרמניה, וגם הצלחתי. למרות שרק זמן קצר קודם לכן יצאתי מהסיוט 

של בית הילדים הגרמני, בהיותי בן ארבע-עשרה הצעתי לא לחזור עם הורי לאנטוורפן אלא לעבור לאמסטרדם 

לעוד שנתיים להמשך לימודיי, למען חישול האופי. כשעברתי לאמסטרדם הייתי בוודאי די בודד, בעיקר 

בהתחלה. לא פעם הצטערתי על צעדי, אפילו מאוד. בתקופה זו התחלתי לכתוב יומן, שחלקים מתוכו יובאו 

להלן.  
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         בבית הספר היהודי בהאג עם המורה פניקוק. אלי בשורה העליונה רביעי משמאל. 1919.  

בבית הספר התחלתי להיות תלמיד טוב. אף פעם לא הייתי הראשון בכיתה, אבל במקרים רבים הייתי השני 

או השלישי. משום מה היו לנו שם הרבה עבודות בחשבון, גם בכיתה וגם בבית, ובזה המשכתי לעבוד ולהצטיין, 

עד כי חשדו בי ברמאות, כפי שסיפר לי קצין בצבא ההולנדי האינדונזי, חבר לכיתה שאותו פגשתי כעשרים שנה 

אחר כך: כאשר בסוף 1939 חזרתי לארץ אחרי שליחות באנייה ההולנדית האחרונה שהפליגה לאינדונזיה דרך 

תעלת למנש, גיברלטר ותעלת סואץ, הכרתי על סיפונה קצין של הצבא האינדונזי, חררד ואן ריינדרהוף. 

כשאמרתי את שמי, שאל אם אינני מהמשפחה של... עצמי. בשיחה אחר כך רצה לדעת, וזאת אחרי יותר 

מעשרים שנה, אם לא רימיתי אז בחשבון! שכן הרבה חברים חשבו כך... 

קצין זה היה נשוי לאשה אינדונזית, דבר שלא היה מקובל בין הקצינים או הפקידים ההולנדים. באנייה 

אמרו לי שהשתוממו איך איש בדרגת מהנדס מוכן לשבת ולדבר עם הילידים. זכרתי אז שגם בכיתה שלנו בהאג 

ישבתי בספסל אחד עם בן של פקיד אינדונזי ("יליד") בשם אדי דום, ולא ראיתי בזה שום דבר חריג. 

בהולנד גם חגגתי את הבר-מצווה בסוף תקופת בית הספר העממי, תוך פחד מטקסי ההופעה בבית הכנסת 

בהאג. היות והייתה זאת שבת חנוכה, הכינו לי את קריאת ההפטרה "רוני ושמחי בת ציון", הפטרה שמלותיה 

מצלצלות בי בכוח ובעומק רב עד היום, גם אם לא כל המשפטים והמלים נהירים לי. אבל מי יכול להתעלם 

מהקריאה המצלצלת כפעמון גדול: "לא בחיל ולא בכוח כי אם ברוחי"?!  

אחר כך היתה בביתנו חגיגה עם כל המשפחה ועם המון מכרים ומתנות, בעיקר ספרים, אשר בחלקם עדיין 

מצויים בידי. הדרשה שלי היתה על בעיות הדלקת נרות חנוכה. למעשה הצלחתי חצי להתחמק מהדבר האחרון, 

היות ואחד הדודים שאל אותי על התוכן, אמרתי לו במהירות, ואחר כך עשיתי עצמי כאילו כבר אמרתי, ואבי 

הסכים, או מתוך רחמים, או כיוון שהכשרונות הרטוריים שלי לא עשו מספיק רושם. הכנתי את ההפטרה ואת 

הדרשה בעזרת המורה הוותיק דה יונג, אשר אהב לתת שיעורים, ונדמה לי שלא רק בגלל תוספת הפרנסה. אני 

זוכר כמה פרטים אודותיו: ראשית, בכל שיעור התכבדתי על ידי אחותו הרווקה בתפוח, שהיה חמוץ נורא, אבל 

מובן שהתביישתי לא לאכול אותו. שנית, הוא היה גאה מאוד, ואף הזכיר זאת במקרים רבים, שהיה תלמידו 

של הרב דינר הדגול. שלישית, הוא לימדני צורת חיפוש בספר עבה, כגון מילון, תנ"ך או גמרא – לא להפוך עמוד 

עמוד, אלא לחפש קודם בפינת הדף עד לקרבת מספר העמוד המבוקש, ואז להפוך אותו. רביעית, היו לו גבות 

עבות מאוד, ואמי, כאשר רצתה קצת לפתוח לפניי את העולם הסנטימנטלי, אמרה שהיא חושבת שזאת אולי 

תוצאה של טיפול, שכן הוא היה בזמנו איש "גלנטי" – חיזר אחרי נשים, בנימוס, כמובן. ולבסוף עוד פרט: פעם, 

כשיצאנו מבית הכנסת, בחשבו כי אינני שומע, הוא ביטא בפני אבי את התפעלותו על כך ששאלתי אותו מה 

הדין כש"מבשלים" ביצה בחמי טבריה (!) בימים שאסור לעסוק בבישול רגיל. לא ברור לי האם התפעל בגלל 

גילי הצעיר (עשר) או בגלל הזדהותי עם החיים בארץ-ישראל לפני אלפיים שנה.  

האג בדרך כלל עיר יפה, וכך גם סכוונינגן, שחלק ממנה סמוך לים. ביניהן משתרעות חורשות סכוונינגן, 

שבהן טיילנו לא פעם, אבי ואני, ולפעמים גם יתר בני המשפחה, אחרי ביקור במוריצהויס. בית זה היה שייך 
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לנסיכי אורניה, ועכשיו הוא מוזיאון חשוב, אמנם לא גדול כמו הריקסמוזיאון. שם היה "השיעור באנטומיה" 

של רמברנדט, ועוד ציורים טובים מתקופת הזוהר של הציור ההולנדי, בעיקר מהמאה ה-17.  

הזכרתי את נטייתי כבר אז לציור ולחשבון. הייתה לי עוד נטייה שעזרה לי מאוד לעבור בלי קשיים רבים 

מדי את שבעה-עשר בתי הספר שעשיתי בארבע ארצות (שלא לדבר על השתלמויות ולימודים אקדמיים בארץ), 

והיא האהבה לקרוא ספרים היסטוריים. אני זוכר את הספר הראשון הקטן, שקניתי בקלן בגיל תשע, על 

תולדות העיר מאז שקראו לה קולוניה אגריפינה; ואחר כך בהולנד, אשר לה היסטוריה מעניינת, רומנטית, 

מושכת, שאתה יכולתי להזדהות מאוד, ולהרגיש כמעט כחלק מהעם מדורי דורות, בעיקר משום שגם אצלם 

חלק לא קטן מהאידיאלים הלאומיים והחברתיים היו, ואולי הם עד היום, קשורים ברוח התנ"ך.   

בהולנד, כמו במקומות רבים אחרים, נמשכו הלימודים בבית הספר התיכון הריאלי חמש שנים. את 

הראשונה עשיתי בהאג, וזאת בגלל סידורים טכניים בשני בתי הספר. זכורני אירוע קטן החרוט בזיכרוני משום 

מה: היינו רגילים לעשות בוחנים במה שקרוי "תרגילים לקסיקולוגיים", שעיקרם היה להסביר מלים או 

ביטויים, במיוחד לועזיים או מיוחדים. יש ביטוי הולנדי "בקרים קצרים", שכוונתו – לגמור עניין, או אפילו 

שיפוט, מבלי להיעזר ביותר מדי נהלים, זמן ונימוסים, כפי שראוי לעשות בנסיבות אחרות. ביטוי זה, כפי 

 – lectiones matutina – שהסבירה לי המורה בעלת השם הגרמני פון ולצוגן-קיר, מקורו בשתי מלים לטיניות

תפילות הבוקר, כלומר לקצר את תפילות הבוקר. כשעברתי לבית הספר השני קיבלנו שוב שאלה זו, וכתבתי את 

ההסבר, שאותו לא למדנו אצל המורה הזה, כולל המלים הלטיניות. כאשר עבר אתנו על הבוחנים, ימים מספר 

אחר כך, קרא לי ללוח וביקש להסביר לו מה שכתבתי, היות וכתב ידי לא היה ברור די צרכו. כתבתי בצורה 

ברורה ובלי שגיאות. פירשתי ונתתי את המקור הלטיני, שאותו קיבלתי מהמורה בבית ספר קודם. היה לי די קל 

לזכור את המלים, שכן בגרמניה למדתי קצת לטינית. המורה השתומם, קרא לי ושאל מאין המקור. עניתי: 

מהמורה בבית הספר הקודם. חקר אותי הלאה: איך קוראים לה? לפי שאלותיו הרגשתי כי אינו מאמין לי, 

ופשוט לא יכולתי לומר לו את שם המורה, כפי שביקש, אף כי אני יודע עד היום את השם המסובך והחריג של 

  .Von Wolzogen-Kürr- המורה

ברגע זה, וכבר קודם לכן, היה ברור לי כי הוא חושב שאני משקר ושהעתקתי מספר, ואינו מאמין לי. 

יכולתי לומר לו את שמה, אבל הרגשתי כה נעלב, שלא יכולתי להביא את עצמי להמשיך ו"להצדיק" את עצמי. 

היום ברור לי שהיה לי קשה מאוד לעשות אחרת, אבל אינני בטוח אם אמנם נהגתי נכון. הרי הוא היה מופתע, 

ואולי חששו היה טבעי. 

בגיל ארבע-עשרה עברתי לאמסטרדם, בלי ההורים, שחזרו בינתיים לאנטוורפן, וזה לפי רצוני, כדי להשלים 

את חינוכי והשכלתי. אילו ידעתי את התנאים שם, אף כי לא היו רעים באופן אובייקטיבי, אני חושב שלא הייתי 

עושה זאת: סבלתי מבדידות ומחוסר קרבה מנטלית אל האנשים שעימהם גרתי, למרות שהיו הגונים, ובוודאי 

גם טובים.  

תולדות המשפחה 

כאשר הסבים שלי הגיעו לאנטוורפן היו בה מעט מאוד יהודים – כמה משפחות ממוצא אלזסי ובעיקר הולנדי – 

כך שאחרי כמה זמן, כאשר גם משפחות אלה נעלמו, נחשבה משפחתנו כמשפחה היהודית הוותיקה בעיר. זאת 

אף כי למעשה סבי, אב אבי, הגיע לאנטוורפן רק ב-1878, וסבי השני, אב אמי, הגיע לשם ב-1896 בקירוב.  

משפחות אלה, על קרוביהם ומכריהם, היו שונות מאוד זו מזו, ובכל זאת היה להם הרבה מן המשותף: הם 

היו אנשי המסורת היהודית, שומרי מצוות, אף כי חלק מקרוביהם התחתנו עם נוצריות או התרחקו מהיהדות. 

הם היו בעלי תרבות יהודית ואירופית. בחלקם הגדול היו אמידים, ולבסוף – וזה העיקר – היו גאים ביהדותם 

ובמשפחתם. גאווה זו גרמה לכך שהם דרשו מעצמם ומבני משפחתם הרבה יותר מכפי שדרשו מאחרים, ובנוסף 

לכך היתה להם מסורת ארוכה של תולדות משפחותיהם, ארוכה יותר מהמקובל ברוב המשפחות היהודיות.  
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             רישום של אמו מינה שעשה אלי רצון ב-1925 

אמא 

מינה רצרסדורפר (1942-1880), בת למשפחת מרקוזה, מראשוני יהודי ברלין שגורשו מווינה ב-1670, התחנכה 

בברלין עד גיל ארבע-עשרה, כמו כל הבנות שם. היא סיפרה כי בגיל ארבע-עשרה בברלין, עיר המיליונים, היא 

נחשבה למבוגרת, אך עם בואה לאנטוורפן, הפכה שוב להיות ילדה. בבית אביה, הצייר אלי מרקוזה, היתה 

הרבה לבדה. הבית היה ענקי וקר, ואביה הכניס בו כבר אז הסקה מרכזית. הוא עסק גם בהנדסה והיו לו אפילו 

פטנטים על שמו. הוא התעוור בשנות חייו האחרונות. אדם זה, תוצר של התרבות הגרמנית והצרפתית גם יחד, 

היה צמא לספרות ובעת עיוורונו קראה לפניו אמי רומנים צרפתיים, בתקופה שבה היה הדבר בבחינת טאבו 

לבנות צעירות באנטוורפן.  

אמה, סבתי ברתה, הייתה אשתו השנייה של סבי. אשתו הראשונה היתה ממשפחה ספרדית-גרמנית, והוא 

התאלמן ממנה בגיל צעיר יחסית. כאשר התחתנו בניו, אשר גם בזבזו חלק מהונו, החליט כסבא שהגיע הזמן 

שוב להתחתן, ובחר לעצמו את סוכנת ביתו – בחורה צעירה ונאה מבית יהודי טוב ופשוט מאוד, וזו היתה כמובן 

שערורייה גדולה בעיני המשפחה, בגלל הבדל הגילים והבדל ה"ייחוסים", הבדלי התרבות וההשכלה. לה לא 

היה כל ייחוס והשכלתה היתה בסיסית ביותר. לכולם היה ברור שהצעירה חמדה את כספם. הכרתי אותה עוד 

שנים רבות. אמי שמרה עליה ככל שיכלה, והיא היתה בביתנו בתקופה האחרונה של חייה, כשחזרה לילדותה. 

 לאמא היתה תערובת של פקחות ברלינאית עם הדתיות. היא אהבה לשיר שירים צרפתיים וקראה הרבה 
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רומנים. אני חושב שהיא היתה גאה ב"ציורים" שלי. הן אביה היה צייר, אף אם בתקופה האחרונה של שמונים 

וארבע שנות חייו עסק יותר בחיים שלווים ובשמירה על רכושו מאשר בציור, וגם היא עסקה מעט בציור, 

וסיפרה תמיד בגאווה שאביה אמר לה שיש לה "קו טוב״. 

      ברתה  מרקוזה, סבתו אם אמו מינה – רישום שעשה אלי רצון ב-1925 

אלא שלא היה לה כל עניין להיות ציירת או פסנתרנית או זמרת, אף כי היתה מוכשרת בכל השטחים הללו. 

חלום חייה בילדותה, כך סיפרה, היה להיות רקדנית על סוס בקרקס! חלום זה לא התגשם כלל וכלל. 

אמא לא אהבה לצאת מהבית. היא היתה צופיה הליכות הבית הגדול וזה מילא את זמנה. לרשותה עמדה 

כמובן עזרה בכל הנוגע למשק הבית. היא אינה צריכה לטרוח בבישול, שהרי במטבח נמצאת המבשלת שלנו. 

במשק הבית בוודאי לא היתה מעולה. דוגמה לפי סיפורה: יום אחד החליטה לעסוק במשק הבית ולעזור 

בבישול, ובאה למסקנה שבישול הוא אמנות שיש לבצעה ברגש ובאינטואיציה. לקחה אפוא את האומצה וזרקה 

אותה בתנופה אלגנטית לתוך הלפתן, וזה היה סוף עיסוקה ה"אמנותי" בבישול.  

בהשפעת אבי נעשתה אמי יותר ויותר שומרת מצוות ומתפללת. חסודה, צֶדקת? על כל פנים נשארה באופן 

טבעי לגמרי סובלנית לגבי שאר חברי משפחתה, אחייניה, אשר לא שמרו מצוות ואף התחתנו עם נשים ממוצא 

לא-יהודי. את התפילות הייתה קוראת במשך שעות, עם התרגומים והפירושים של הרב שמשון רפאל הירש, 

הרב החרדי המודרני של יהדות גרמניה, ומסתגרת עם זה שעות בחדר קבלת האורחים.  

גם היום קשה לי לעמוד על טבעה, ואולי אין הבן צריך לבחון את אמו ולתת לה ציונים. אין ספק שמוצדק 

היה שמה כאשה "קדושה" וטובת לב בצורה בלתי-רגילה וכמעט בלתי מתקבלת על הדעת. אין גם ספק שהיא 

היתה פרי, או אולי מוטב לומר פרח, של תרבות מהגבוהות והמעניינות. אינני חושב שהיתה מחנכת מושלמת, 

אף כי ודאי השפיעה וחינכה על ידי גישתה ודוגמתה. וכפי שאמרה בעצמה: התנהגות אין מלמדים; זה בא 

מעצמו בבית. מצד שני, היתה לה אינטואיציה, ולפעמים גם יצאה פתאום השובבות של הילדה הברלינאית. 

זכורה לי אמרתה הברלינאית: כל אחד חושב על עצמו, רק אני חושבת על עצמי! וגם הצורה האלגנטית שבה 
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יצאה ממבוכה, כשכל ארבעת ילדיה שאלו אותה את מי היא אוהבת יותר, והיא ענתה: כל יום אני הרי אוהבת 

את כל אחד מכם יותר ויותר, אז לכן ברור שהכי מבוגרת אהובה יותר מהשנייה, וכו'. זכור לי גם שציינה אותי 

לשבח על שלא החזרתי מכות לילדים שהרביצו לי, ולאו דווקא לאלה שהיו גדולים ממני. עם הזמן כלל לא 

ראיתי בזה תכונה טובה, וזכורים לי בהחלט מקרים שהרבצתי בחזרה, פעם אפילו בטכניון בציריך!  

אמי היתה נתונה מאוד להשפעתו המכבידה של אבי, שהיה בטוח בעצמו, בשכלו ובהצלחתו, השפעה שעם 

הזמן אולי דיכאה אותה קצת. מצד שני, לא היססה לתת לי לפעמים "רמזים" בענייני נשים ואהבה. כך, למשל, 

בגיל צעיר מאוד, בהיותי אולי בן שש, ראיתי באחד מספרי השירה שלה רישום של אשה צעירה מכסה את שדיה 

ואומרת, כשאצבעה על שפתיה: !Surtout soyez discret (העיקר לשמור סוד). היא הסבירה לי שחשוב שהגבר 

לא יתרברב, מה שהרשים אותי והתקבל אצלי. אמי טענה לא פעם שלא אהבתי לשמוע את הערותיה החינוכיות, 

אבל היא בטוחה שביום בהיר אחד וברגע מסוים אזכור אותן. לענייני רכוש לא היתה לה כל זיקה: כאשר גנבו 

ממנה פעם בתחנת הרכבת שתי מזוודות גדולות ובהן מעיל הפרווה שלה, לא הבינה מדוע התרגשו כולם: הרי 

אם אין זה בידי, מישהו אחר ייהנה מזה!  

מעניינת גם גישתה לחשבון ולהיסטוריה, שני מקצועות שבהם היה לי עניין רב. היא סיפרה לי כי בגיל צעיר 

היה לה כשרון לחשבון, עד ששמעה מבּוגר אחד אומר לשני שכל היודע חשבון גם מחשב את כל מעשיו, מה כדאי 

לו ומה לא, ומאז השתדלה והצליחה לשכוח את כישוריה בשטח זה. משונה יותר היה אי-הכשרון שלה, וגם של 

אחיה, בלימודי ההיסטוריה. היא זכרה בגאווה רק תאריך היסטורי אחד: הכתרת הקיסר קרל הגדול בשנת 

800. עשרות שנים אחר כך, כאשר סטודנטית להיסטוריה רצתה להתקבל אצלי כמזכירה, שאלתי אותה רק את 

תאריך הכתרת הקיסר, ולאור תשובתה הנכונה קיבלתי אותה בו במקום, מבלי להתעניין ביתר כישוריה. מאז 

בוודאי ראתה בי אדם יוצא דופן במקצת.  

אבי 

פרדריק רצרסדורפר (1942-1878), המכונה גם פרידל או פרדי, ובשמו העברי שלמה זלמן, נולד בעיירה הקטנה 

באדן על יד וינה. 1878 היתה השנה של קונגרס ברלין, שבו דנו ד'ישראלי וביסמרק בין היתר גם על עתיד המזרח 

התיכון לאחר שהרוסים כבשו את אדריאנופול. בתקופה זו גברה מאוד עצמתה של גרמניה, ובעיקר של פרוסיה. 

באותה שנה היה גם ניסיון לרצוח את הקיסר, ובהזדמנות זו הוצאה המפלגה הסוציאליסטית אל מחוץ לחוק. 

בשנה זו גם נעשתה השפה הפלמית רשמית בבלגיה כשוות זכויות עם הצרפתית, מה שלא מנע, כאשר ֵשרתי יובל 

שנים אחר כך בצבא הבלגי, את היות כל הפקודות והמונחים הטכניים על טוהרת הצרפתית, אף כי חיילי 

היחידה, יחידתי, היו כמעט כולם פלמים, והחיילים הפשוטים "הגיבו" אוטומטית מבלי להבין את הפקודות.                

אני חושב שהתקופה שהשפיעה ביותר על אבי היתה בעת היותו בן ארבע-עשרה עד שמונה-עשרה, בשנות 

התשעים של המאה ה-19. הוא נשלח אז על ידי אביו ללמוד בישיבה על שם חת"ם הסופר בעיר פרסבורג. זאת 

היתה התקופה ה"אדוארדית", תקופה של בריתות שונות ומשתנות בין ארצות אירופה, תקופה של התפתחות 

מהירה של המסחר, הטכניקה, התעשייה, הגילויים המדעיים והתחרות בכיבוש המושבות.  

היתה באבי תערובת של אלגנטיות ואהבת החיים, המלווה מצד אחד בכבוד למוסדות החברה, ומצד שני 

בספקנות ובהבנת ה"יחסיות" של המוסכמות. בגישתו לחיים היתה תערובת של השפעת יהדות פרסבורג, בעיקר 

של חוגו ומשפחתו של החת"ם סופר וישיבתו, הדבקות במצוות והכבוד ליודע תורה, ומצד שני הגישה לתרבות 

ולחיים בכלל של הווינאים, ובמידה מסוימת גם של המערב, בעיקר פאריס.  

הוא אהב מאוד מוזיקה, אבל פחות את המודרניסטית "המעצבנת", שהחלה להופיע בתחילת המאה 

העשרים. הוא העריץ אופרה והיה שר בקולי קולות את כל האופרות שבעולם, במיוחד את האיטלקיות 

והצרפתיות, אך גם את אלה של ואגנר, עד כדי כך שקיבלתי רגשי נחיתות משום שלא הגבתי "כראוי" לאופרה. 

הכרחתי את עצמי לראות ולשמוע יותר ממאה אופרות, בדרך כלל ללא הועיל, פרט לבודדות, כגון אלה של 

מוצרט.  
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רצרסדורפר מאי האב פרדריק 
 1935

אבי גם הושפע מאוד מההתקדמות המפורסמת של הרפואה בווינה. כשהיה מישהו חולה, בעיקר כאשר 

נצרך לניתוח, היה ממליץ, כמובן מאליו, לנסוע לווינה – לא לפאריס, לא לברלין – וזאת למרות שהיה זה רופא 

בלגי, ד"ר ֶהרטֹוך, אשר הציל את סבתא מתוצאות של מחלת השינה, כמו גם ממחלות דומות שמקורן 

באפריקה. אבי העריך מאוד לפחות חלק מתורתו של פרויד וליד מיטתו נמצא ספרו "הפסיכופתולוגיה של חיי 

יום-יום". הוא קבע שהוא עצמו "חצי-רופא", ולמד מתוך האנציקלופדיה הרפואית של לארוס.  

אבי היה איש יפה, מצליח עם אנשים, ובעיקר עם נשים. ביישן? במקצת, אבל כמובן אין להשוותו אלי או 

אל אמי. פעם אמר שהסיגריה בפיו עוזרת לו להתגבר על ביישנותו. חכם ופיקח? בוודאי חשב וגם אמר שהוא 

חכם יותר מרוב האנשים מבין המשפחה והמכרים, וגם אומרים לו זאת. הוא זלזל קצת במשפחת אמי, באביה 

ובאחיה. כסף היה חשוב לו. היו לו הרבה אחים ואחיות והוא תמך בהם. סוחר היה בשבילו תואר מכובד: אדם 

שיודע לעמוד על המיקח.  

אולי זאת היתה טעותו והגורם לירידתו אחרי 1930, בנוסף למשבר הגדול שפקד אז את הבורסה ואת כל 

המשק העולמי. כמו אנשים רבים המצליחים בקלות יחסית בחלק הראשון של חייהם, יש סכנה שהם סומכים 

יותר מדי על הצלחתם ה"טבעית".  

כמו אביו לפניו, גם הוא אהב להאמין לאנשים, בעיקר לאנשים שחיבב משום מה, בהם אולי גם אנשים 

שהחמיאו לו, בין אם היו כנים ובין אם רק טובת הנאתם היתה לנגד עיניהם. הרי לכל אחד נעים לקבל 

מחמאות, לפחות מעת לעת, גם אם השכל והניסיון אומרים שיש להיזהר. אבל התגובות שונות מאוד: יש כאלה 

שממש מאמינים לכל מחמאה, חושבים את המחמיא לא רק לכן, אלא גם לנחמד ולהגון. ויש כאלה, ונדמה לי 

שגם אני ביניהם, שמגיבים בספקנות למחמאה מאנשים, פרט לכמה אנשי סגולה קרובים: אולי המחמיא רוצה 

להתחנף? ויש, וצריכה להיות, הגישה המאוזנת המבדילה בין האמיתי למזויף.  
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נדמה לי שאבי אהב נשים, בעיקר נשים יפות, ונראה שגם הן אהבו אותו. הוא היה מדבר עליהן באהדה, אך 

לא בצורה גלויה מדי. הוא אהב לצטט בנדון בעיקר קומדיות צרפתיות: .Après la nature a parlé [אחר כך 

דיבר הטבע]  .Un cousin est presque un amant [דודן הוא כמעט מאהב]. כמו כן אהב לשיר בקול רם הממלא 

את הבית את השיר Plaisir d’amour [עונג האהבה]. אחותי אמרה לי שבין הדודים שלנו היו, לדעתה, אנשים 

מאוד "חושניים". אבא טיפח את חיצוניותו עם בושם וכו',  והיה די חופשי בענייני נשים. ייתכן שהיו לו פרשיות 

פה ושם. הוא היה חניך וינה מבחינה זו. אבי הלך די הרבה לקולנוע. לתיאטרון היה הולך אתי.  

הוא האמין בקדמה, בספורט. בכל בוקר קיבל מסמל ואן דר האגן מחיל הפרשים שעור פרטי בסייף לפי 

dessus--הצורה הרשמית המקובלת, כולל כל האביזרים: מסכות, ריפוד, כפפות וכו'. הוא היה גאה בהצלחתו ב

dessous, אשר משמעו תקיפת סרק כלפי מעלה, ומעבר מיידי לתקיפה למטה ברגע שהמותקף מגיב כלפי מעלה. 

הוא אפילו לימד אותי את ה"פטנט", ואני השתמשתי בו אחר כך בקורס קצינים בבלגיה. לסמל ואן דר האגן היו 

עוד תפקידים: אחרי השיעור, בבוקר, הוא היה מביא אותנו, הילדים "המבוגרים", לבית הספר על אופניו, ובזמן 

מלחמת העולם הראשונה, עת היינו בחו"ל, הוא גר בביתנו ושמר עליו.   

האם היה אבי אמיץ? לפי דבריו לא היה אמיץ. הוא סיפר כי מעולם לא סלח לדודו, אשר כעונש הכניס אותו 

לתוך לול תרנגולות, כשהיה אצל סבתא שלו בלקנבך. הוא אהב מאוד לראות רכיבה על סוסים בנוסח 

המערבונים, ופעם אמר שהיה רוצה לראות פעולות לחימה מתוך קופסת פלדה עם חריץ כמו בתיבת מכתבים. 

זה היה בהתחלת מלחמת העולם הראשונה, בטרם המציאו את הטנקים.  

האם אהב כבוד? נדמה לי שכן, אבל בוודאי לא רדף כבוד! לפעמים גם עמד על כך שייתנו לו את הכבוד 

"המגיע לו". למשל, בהיותנו בהולנד, עמד על כך שיעמוד בבית הכנסת ליד הרב, ושיקראו לו בתואר הדתי 

המלא: מורנו רב שלמה בן יצחק צבי. התואר "מורנו" הגיע לו כיוון שסיים בהצלחה את לימודיו בישיבה של 

פרסבורג. אבי היה אחד ממנהיגי האורתודוקסיה בקהילה. פסלים ותבליטים הוא ָּפַסל. אשר לציור? זה היה 

מותר. 

הוא אהב להזכיר, ש"עליך להתאמץ כדי להיות ראוי לירושה", וגם ציטט את גתה בשפת המקור: 

 Was Du ererbst von Deinen Vätern, erwirb es, um es zu besitzen.  

אמנם היה מקבל אנשים יפה מאוד בדרך כלל, אבל, כיוון שהיינו משפחה גדולה מאוד ורבים באו לבקר, 

דבר זה היה בעיניו "ביטול זמן". ואז היה פותח דף גמרא ומסביר שלימוד תורה לעולם לא יכול להיות עלבון 

למישהו, כי הרי זה קודם לכל דבר. הוא שנא מאוד "ּפרֹוצים", הפגנת עושר על ידי תכשיטים וכו'; גם שנא 

סנוביזם, אף כי איני בטוח שלא היה בו עצמו סנוביזם מסוים, כמו בעניין ה"ייחוס", ובמידה מסוימת גם 

סנוביזם של אישיות מפורסמת או אצולה, גם אם סרב לקבל את התואר "פון" שהציעו לו פעם באוסטריה, 

אשר, כמובן, היה קשור ב"תרומה" למטרות "אצילות".  

הוא היה בז לבור ועם הארץ, ואהב לספר בדיחות וללעוג לאנשים כאלה, כדוגמת הבדיחה על היהודי 

שהסביר מדוע משתמשים בערב שבת בשתי חלות: היות ואומרים פעמיים "בואי כלה". או הֶיקה המתבולל 

שנכנס למסעדה כשרה ומזמין שתי מנות של טשולנט, מפני שיש לו "יארצייט" [יום זיכרון] והוא רוצה לעשות 

מעשה מצווה.  

האם היה סוחר טוב? גדול? אחותי אומרת שלא, ולכן "סידרו" אותו בסוף וכך איבד את כל כספו. לי הדבר 

רחוק מלהיות ברור. עובדה שבגיל צעיר הכפיל תוך שנתיים את הנדוניה הרצינית מאוד שקיבל. עובדה שעד 

אחרי מלחמת העולם הראשונה היה מגדולי היהלומנים כסוחר וכבעל מלטשות. נדמה לי שירידתו היתה פרי של 

כמה גורמים: האמונה שלא יכולה להיות אינפלציה דוהרת כפי שהיתה, אשר סיבכה אותו במשפטים. אז לא 

הכירו בשום הצמדה. המשבר הפתאומי הגדול של 1930 השפיע גם עליו וגם על סיכוייהם של רבים אחרים.  

האם היה סוחר העומד על המיקח? בקושי. חלק מרכושו השקיע בשלושה או בארבעה בתים שהיה משכיר. 

אחרי שאחד הדיירים לא שילם זמן רב, אפילו לאחר הזהרות, הזמין אותו ואמר לו שהוא נאלץ להודיע לו על 

גמר ההסכם. תשובתו של הדייר, שנעשתה אחר כך מפורסמת במשפחה, היתה: מר פרידל, מוטב תעלה את שכר 

הדירה, רק אל תגמור את חוזה השכירות. מצד שני היה לו הומור ספקני בריא, כפי שציטט אחד ממכריו שאמר 

על מישהו: מסכן, איש הגון!  
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בסוף חייו ירד גם כושרו הפיזי-גופני. אני זוכר אותו כבר בגיל חמישים כאיש עייף הממעט להשתמש 

במרצו. נכון שהיתה לו, כפי שהסביר "הרחבת האאורטה" [אבי העורקים], ואסור היה לו להתרגש. כשהיה בא 

מישהו לבלבל לו את המוח יותר מדי, היה מוציא בנחת פתק מהרופא, שבו רשום...  

אבי היה לא רק איש מסורת. הוא היה אדם סובלני במובן הכי רחב של המלה, המאמין במדע, בפילוסופיה 

ובספרות. ליד מיטתו החזיק תמיד ספר אחד של פרויד, את השיחות של גתה עם אקרמן, ואת הקומדיה 

האלוהית של דנטה. אבל הוא האמין גם בגישות מודרניות אחרות, כגון ספורט. בתקופה שכבר הלכנו לבית 

הספר הוא הכין בחדר הגדול שבקומה השנייה מכשירי התעמלות: טבעות יד, סולם חבלים, קורה שוודית 

להתעמלות וכו'. כמה פעמים בשבוע הוא קיבל שם את שיעורי הסייף מרב-סמל ואן דר האגן. אבא רצה שאהיה 

אדריכל, שיהיה לי מקצוע עם פרנסה: רופא, עורך דין או אדריכל.  

כמו רוב יהודי אנטוורפן, אשר לא נולדו בבלגיה ולא דאגו לקבל נתינות בלגית, כך גם אבי, אשר "כמעט" 

נולד בבלגיה, וזאת בניגוד לכל אחיו שנולדו אחריו, וקיבלו את האזרחות כמעט אוטומטית, בהתאם לחוק, אם 

רצו בכך. זאת גם בניגוד לסבי מצד אמי, אלי מרקוזה, שהגיע ב-1892 לאנטוורפן, בהיותו בן שבעים וחמש, ודאג 

לקבל את "ההתאזרחות הגדולה".  

לפעמים התפלאתי שאבי לא הסדיר זאת, אף כי היה ברור שזה לא השפיע מעשית על שום דבר. עוד פחות 

ברור לי למה סבי לא רק עזב עם משפחתו את עיר הולדתו, ברלין, בגיל כה מבוגר, אלא גם טרח לקבל את 

הנתינות, דבר שהיה קשור בלא מעט מאמצים ואמצעים.  

סוף עצוב 

כאשר באתי לאנטוורפן ב-1939 בשליחות מהארץ, נכסיו של אבי כבר היו מעטים מאוד, דיברתי אתו על 

האפשרות שיעלה ארצה, גם אם באותה עת לא היו לי הכנסות שיכלו להבטיח לו ולאמי תנאים נוחים. תשובתו 

היתה שאמנם חשב על כך, ואולי גם יוכל להתעסק בארץ במקצוע היהלומים, שאז כבר היו לו כאן ניצנים, אבל 

אמר שלא יהיה לו נעים שיצטרך לאכזב את כל האנשים בארץ, שהוא בטוח שיבואו אליו לקבל עזרה, תקווה 

המבוססת אצלם על שם אביו ושמו שלו.  

אני הייתי כמעט בטוח שתהיה מלחמה והיטלר יכבוש לפחות חלק מבלגיה וליהודים יהיה קשה, וזאת 

בעיקר על סמך קריאת Mein Kampf. לא חלמתי אמנם על משהו כמו תאי הגזים וההשמדה ההמונית המכוונת 

והמתוכננת. אבל הייתי מספיק ער לעניין ויעצתי לו שיסדר סוף סוף את הנתינות הבלגית, מפני שאני חושש 

שדווקא ליהודים זרים, אף אם חי בעיר שישים שנה, יהיה יחס יותר קשה.  

מאז לא ראיתי את אבי ואת אמי. סיפרו לי שאחרי איחוד הקהילות, והוא בראשם, סרב לעזוב את 

קהילתו, גם לא לאנגליה כאשר זה הוצע לו. הדבר הזכיר לי את מה שאמר לי על המחווה הכי יפה שהרשימה 

אותו במחזה על הרוזן צריני מאת תיאודור קרנר, אשר לפני לכתו לקרב, ביודעו שיהיה זה הקרב האחרון, ביקש 

ממשרתו שייתן לו צרור זהובים, כדי שאלה שישדדו את גופתו לא יאמרו: איזה קמצן מנוול!  

[שמעון אפטרוט, אביה של חוה, עזב עם רעיתו לדרום צרפת ומשם, דרך ספרד ופורטוגל, הם הגיעו לארצות 

הברית ובשנות החמישים עלו לישראל ונפטרו כאן בשיבה טובה. לאחר שכבשו הנאצים את בלגיה הוא פגש את 

פרדריק רצרסדורפר וניסה לשכנע אותו לברוח כל עוד זה אפשרי, אך זה לא הסכים לעזוב את קהילתו.] 

הורי היו אז שניהם בגיל בין שישים לשבעים. הם הועברו ברכבת ההשמדה לאושוויץ בחול המועד סוכות 

1942 ונרצחו שם בתאי הגזים עם מאות יהודים מהקהילה, שלה כל כך דאג בימים טובים כקשים. אני זוכר את 

תגובתם של אחייני ואחייניתי בקשר למות אבי: הבת אמרה לי, אחרי שעברה את השואה במחתרת, שכבר אינה 

מאמינה באלוהים, היות ולא יכול להיות שהוא הסכים למותו של איש טוב כאבי, שתמיד עזר כל כך לאחרים. 

ואחיה, שגם הוא ניצל בקושי במחתרת, נעשה אדוק יותר, וזו בוודאי הדרך שאבי היה רוצה בה... יהי זכרם 

ברוך.  

סיום חייהם בצורה כזו הוא טרגדיה איומה לכל אחד, ואי אפשר לשתוק על זה, ואולי גם אי אפשר לומר 

על זה משהו משמעותי. אולי היו לאבי במידת מה תודעה וסיפוק שלא עזב את הספינה. לאמי בוודאי היה קשה 

לתאר חיים נפרדים. בנוסף לטראומה האישית יש כאן גם אכזריות היסטורית: אבי ואביו תרמו במיטב יכולתם 

לארץ, והוא לא הספיק אפילו ליהנות ממקלט אפשרי בה; ואמי – דורות של הוריה תרמו והגדילו את עוצמת 
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הגרמנים, עד שאלה רמסו את שאריתנו. קשה לעכל "הגיון היסטורי" זה, לא בכלל ולא בפרט. רבים רצו ורוצים 

לנקום. האם אפשר בכלל? הייתי רוצה לשכוח, אבל קודם כל להבטיח את עתידנו, ולשם כך צריך לדעת, להבין.  

היום, הראשון לאוקטובר 1980, שלושים ושמונה שנים אחרי שהנאצים רצחו את הורי באושוויץ ביום האחרון 

של חול המועד סוכות. ב-1942 אבי היה בן ששים וחמש ואמי היתה בת ששים ואחת. והעולם ואני בחוסר 

אונים. ללמוד לקח מהיסטוריה זאת, ממקרה מיוחד זה? ההיסטוריה הזאת, פרק זה, גדול וקשה מכדי להוציא 

מסקנות בדפים אלה, ואולי גם עוד לא הגיע הזמן לכך. ואולי נצטרך להוסיף עוד פרקים היסטוריים אחרים, 

קשים מאוד או קשים מעט.  

והמקרה האישי? אולי, אולי היה אבי ניצל, אילו דרש פחות מעצמו והיה עוזב את המקום ולא נשאר, 

כדבריו: רב חובל אינו עוזב את הספינה אלא אחרי כולם! אולי... אולי ראה בזה את תפקידו, ואולי גם לא היה 

עוזב אפילו בראותו את הסכנה האישית לו ולאמי בצורה עוד יותר ברורה: את אחותי עם הנכד הרי כבר שלח 

ב"הברחה" מעבר לגבול השוויצרי. בעלה של אחותי עבר גם הוא, אבל נשלח בחזרה ומצא אחר כך את מותו.  

אינני יודע איך ידונו אותם אחרי המוות – אמת? חסד? – אבל אין לי ספק שעם כל החולשות שיש לכל 

אדם, ובוודאי גם להם, לא יהיה צורך בדיון ארוך כדי למצוא את מקומם בעולם הנצח.  

סבי אב אבי יצחק צבי רצרסדורפר (1915-1851) 

הפגישה הראשונה עם סבי שאותה אני זוכר: הייתי כנראה בן שש לערך, כלומר בסוף 1911. שבת פרשת לך לך. 

כרגיל, לקח אותי אבי בשבת אחרי התפילה בבית הכנסת וארוחת הבוקר לבקר אצל סבא. סבי כבר היה אז 

בעיני רבים דמות אגדית, אפילו בעיני אבי ובוודאי בעיניי. איש גבוה, יפה, עם זקן פטריארכלי ועיניים בהירות 

וחודרות. אינו מרבה בדברים, ועושה רושם בזכות אישיותו, ולא פחות בזכות מעשיו.  

 

     

        סבא יצחק צבי רצרסדורפר – צילום משנת 1910 לערך 
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נכנסנו לחדר האוכל הגדול, שבו ישבו מסביב לשולחן הארוך כתריסר אנשים, לפי זיכרוני, בני משפחה 

ואורחים, אשר למדו יחד את פרשת השבוע, וסבי בראש. סבי, אשר ראה באבי את יורשו וממשיך דרכו, ואולי 

גם קיווה שבניו ימשיכו את השרשרת, קיבל גם אותי יפה באופן מיוחד, בוודאי מפני שידע, כמו כולם, שהייתי 

ביישן מאוד. כך הושיב אותי על ברכיו ושאל אותי אם גם אני למדתי את פרשת השבוע, ואחרי תשובה חיובית 

שאל אם אוכל להסביר מדוע כתוב קודם "מארצך" ואחר כך "ממולדתך", ובסוף "מבית אביך". אחרי שעניתי 

בקול חלוש את הפירוש הנכון, אמר ש"פעם אדע ללמוד היטב".  

אמנם למדתי מאז הרבה, אבל בוודאי לא הכול בדיוק לפי כוונתו, אף כי קשה לדעת מה היו מחשבותיו 

בעומק לבו. הוא היה איש מסורת ומצוות, קיצוני כלפי עצמו, ובמידה רבה גם כלפי בניו ובנותיו ויתר המשפחה, 

אבל גם איש העולם הגדול, ובעיקר איש עם לב גדול. על אישיותו, כפי שהתבטאה בספרים ובמאמרים, וכמובן 

גם לפי סיפורי אבי והזיכרונות המעטים שלי, על כך בהמשך. הוא נפטר כשהייתי בן תשע.  

מכל מקום, מאז שילבתי וערבבתי את דמותו עם דמותו של אברהם אבינו, וזאת לא רק בגלל השאלה 

ששאל אותי, שנשארה חרוטה בזיכרוני חזק יותר מהרבה שאלות, חשובות יותר ופחות, בבחינות בכל חומר 

שלמדתי. הסיבה האובייקטיבית היתה, אולי, שגם הוא עצמו קם ביום בהיר אחד, עזב את ארצו, מולדתו ובית 

אביו ועבר לארץ חדשה, לנחלה ולהצלחה, אם נתבונן בתוצאות. וזה עקב נדידה משונה ובהחלט בלתי מתקבלת 

על דעת משפחתו ומסויגת מצד מוריו. הרושם שלי היה תמיד שהיתה פה ראייה לעתיד, גם עצמאית ומרחיקת 

לכת, ואין זה חשוב אם נקרא לזה צו מלמעלה, אינטואיציה או מחשבת חכם הרואה את הנולד.  

סבי היה פעמיים בארץ-ישראל, ועל שאר פעולותיו הוא לא דיבר, בעיקר משום שאלה היו פעולות צדקה 

אישיות, דבר שהשתיקה יפה לו. פעולות סבי בירושלים מצויות בחלקן בערפל ומלוות בסיפורים, אולי גם 

באגדות. פרט, כמובן, לייסוד בתי אונגרין, המתועד גם בעיתונות של התקופה, גם במסמכים וגם בספרות ידועה 

למדי. יודעים איך הגדירו את המגרש שהוא קנה אז, כמה שילם, כמה בתים בנה בעצמו, איזה בית כנסת ואיזה 

מקווה, אילו תקנות קבעו כדי לתת לאנשים להצטרף לבניית בתים נוספים, ואילו כדי להבטיח תחלופה של 

אנשים עניים בבתים הראשונים, בעיקרון כל שלוש שנים.  

בין הדברים שעליהם לא דיבר, אבל הם מתוארים במחקרים על ירושלים, למשל בנייתו של בית כנסת בעיר 

העתיקה ברובע המוסלמי ברחוב הגיא, סמוך לרחבת הכותל, אשר נחרב במאורעות 1929, לאחר שנרצחו כמה 

מהמתפללים בו. כל הבניין, על ציודו, נחרב ונותר רק חלק של קיר אחד. יהיה מי שיחשוב שהיתה זו העזה 

מיותרת של אנשי פרסבורג לבנות כבר באמצע המאה ה-19 מקום תפילה דווקא בקרבה כזו להר הבית. אולי.  

כאשר ירדתי לפני כמה ימים מרחוב השלשלת לכיוון רחוב הגיא, במדרגות מתחת לקמרונים החשוכים, ופתאום 

ראיתי לפניי בגובה את החורבה באור השמש, הייתי נרגש באופן בלתי-צפוי, לראות את מעשה הבנייה והנטיעה, 

אשר אמנם נקטע, אבל רוחו חי וקיים באלפי דרכים שונות. תלמידים ערבים צעירים רצו מבית הספר הסמוך, 

משחקים כדרך ילדים בגילם. הם ידעו שזה היה שייך ליהודים (ל"ישראל") ושזה היה בית-כנסת. כאשר 

המשכתי בדרכי בפנייה שמאלה דרך ה"מנהרה" עד לרחבת הכותל, הרושם היה במידה רבה הפוך: השטח 

מסודר ונקי ורחב ידיים, כולו אומר ממלכתיות, שלטון וכוח ביצוע של בנייה מתוקנת, והכותל במרחק נעשה 

קטן. אמנם אבנים ושמש, אבל אין כמעט ביטוי לנפש האדם, אין רוח העובר בין עצים, ואני מודה כי גם לא 

מצאתי כאן את רוח השכינה, עד שמצאתיה בין סדקי הכותל עצמו!  

עדכון 2018 

בית הכנסת שבנה הרב יצחק צבי רצרסדורפר ב-1904 ננטש במאורעות תרצ״ו-תרצ״ט ולאחר מלחמת 

העצמאות נהרס על ידי הירדנים ונותרו ממנו רק שרידים. בית הכנסת שוחזר ושוקם ב-2008 ואחר כך חובר 

במעבר תת-קרקעי אל מנהרות הכותל.  

הרעיון להקים את בית הכנסת עלה בשנת 1891 בעקבות ביקורו של הרב יצחק רצרסדורפר בארץ-ישראל. 

הרב ביקר בחצר והביע משאלה כי יוקם בה בית כנסת. 'כולל שומרי החומות', שהקים באותה שנה את שכונת 

בתי אונגרין, התגייס למשימה, ואף החליט כי בית הכנסת ייקרא על שם רצרסדורפר: 'אוהל יצחק׳.   

!24

https://he.wikipedia.org/wiki/1891
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%95%D7%9C%D7%9C_%D7%90%D7%91%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%AA%D7%99_%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%92%D7%A8%D7%99%D7%9F


הבניין התנשא לגובה שלוש קומות. בית הכנסת עצמו התנשא לגובה שתי קומות, וכלל חלונות רבים, גלריית 

עזרת נשים וכן במת עץ מפוארת, שניצבה במרכז האולם (התמונות והמידע מתוך הערך בית הכנסת אוהל יצחק 

בוויקיפדיה). 

       

 

       

      בית הכנסת המקורי (1948-1908) 
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בין הפעולות המיוחדות של סבי הנזכרות בספרי מחקר על תולדות ירושלים, היתה למשל התוספת לבית 

החולים "ביקור חולים" בעיר העתיקה. באותה עת, ב-1890, היה כבר בית חולים יהודי בעיר העתיקה, שנבנה 

בעזרת רוטשילד. לא היו בתי חולים מוסלמיים, אבל היה גם בית חולים אנגלי-פרוטסטנטי, שהיהודים חשדו 

בו, בצדק או שלא בצדק, שכוונתו לפעול בשירות המיסיון. היות והקיבולת של בית החולים רוטשילד היתה 

מצומצמת מאוד, והיהודים המחמירים לא רצו ללכת לבית החולים של המיסיון, הם התחילו להתקין בית 

חולים קטן משלהם, אשר ב-1890 כבר כלל כשתים-עשרה מיטות. המצב בעיר היה קשה, בעיקר בתקופות של 

מגפות, כמו החולירע כמה שנים לפני כן.  

סבי תרם להגדלתו, כך שאחר כך היו בו כמה עשרות מיטות. בהתפתחות העיר החדשה אחר כך בנו גם 

מחוץ לעיר העתיקה בתי חולים חדשים, הן נוצריים והן יהודיים, כגון "שערי צדק" ואחרים. הגדלה זו נראית 

לנו היום בוודאי קטנה מאוד, אך לא כך בעיני האוכלוסייה דאז, אוכלוסייה צפופה, ענייה, בחלקה הגדול זקנה, 

ולא פעם חולה ודלה ביותר.  

בסוף המאה ה-19 רצה סבי לבוא ארצה, ומספרים שהלך להתייעץ עם הרבי שלו, לאחר שזמן מה קודם לכן 

נודע לו כי הרבי התיר ליהודי להגר לאמריקה, מקום שנחשב אז באירופה כחסר את היסודות היהודיים 

התרבותיים והדתיים. הרבי אמר לו כי אינו מסכים, וסבי שאל: "איך התרת לאמריקה ואינך מתיר 

לארץ-ישראל?" ענה לו: "יהודי הרוצה להגר לאמריקה, עיקר מחשבתו הפרנסה, ואין אנו זקוקים לו פה. אבל 

יהודי כמוך, שרצונו לעלות לארץ-ישראל, מטרתו קדושה, וליהודי כזה אנו זקוקים אצלנו." 

עליי להוסיף כי בתקופה זו סבי כבר נטה לחסידות, והרבי שלו היה, כנראה, הרבי מבעלז. לו היה שואל את 

הרב של פרסבורג, אין זה מן הנמנע שהיה מקבל תשובה מעודדת. באחד הספרים כתוב על אותו רבי מבעלז: 

כאשר נודע כי סבי איבד בסוף ימיו את מרבית הונו, שאלו אותו מדוע צדיק מאבד את כספו ואילו רשע מתעשר, 

אמר: הוא אמנם פחות עשיר בממון, ואולי עוד פחות ממה שאתם חושבים, אבל הוא עשיר במעשים טובים 

ובאמונה, הרבה יותר ממה שאתם חושבים. ורב אחר, הפעם בירושלים, כאשר נשאל על שום מה "נענש" סבי 

באובדן הונו, אמר: אני מכיר אותו היטב ואין בידו שום עבירה, פרט אולי לאחת – שעבר על מה שאמרו 

חכמינו: שאיש לא יתרום יותר מפעמיים מעֵשר לצדקה!  

עם אובדן הונו היה מזל לסבי, ובעיקר לאבי, שבאותה תקופה התחתן וקיבל נדוניה טובה, כמקובל אז 

באותם חוגים, וגם הצליח מאוד בעסקים. כפי שנמסר ונכתב, אפשר אבי לאביו להמשיך לחיות בסגנון חייו, 

בפעולות צדקה ובקבלת אורחים. ביתו של סבי נותר עד הסוף רחב ידיים ומרשים יותר מבית אבי, שגם הוא, 

כמובן, היה גדול לפי מושגים של ימינו. נכון שלסבי היו אז עוד הרבה בנים ובנות בבית, גם אורחים, לפעמים גם 

מורים וכו'.  

כאשר פגשתי אותו ו"הסברתי" לו את פירוש "לך לך", זה היה כבר שנים מספר לפני מותו. הוא נפטר 

ב-1915 אחרי ניתוח בווינה. לוויתו מתוארת בעטו של אוטו אולמן, מהדודנים מצד סבתי, אשתו, שהעריכוֹ 

ואהבֹו מאוד. להלן קטע מתיאורו: ״ִדברו עליו, הספידוהו הרבה, ובוודאי לא פעם יותר טוב ממה שאני מסוגל. 

הזכירו אותו כמייסד הקהילה היהודית המסורתית באנטוורפן, ועם זאת כגורם עיקרי בייסוד המסחר 

והתעשייה של היהלומים כפעילות יהודית בעיקר, דבר שגרם בסופו של דבר להעברתם לארץ כמקור פרנסה 

חשוב. וכן בפעולותיו הנדיבות והמעשיות גם יחד בארץ.״  

אם לסכם בקיצור את התרשמותי ממנו, ולפי מה שסופר עליו: 

– הגינות מושלמת, לפעמים עד כדי תמימות. 

– דרך מחשבה חלוצית בכל מעשיו. 

– נדבן כאיש מסחר ותעשייה.  

– סולידריות שלמה עם העם היהודי, דתו, ומשפחתו.  

הוא היה גאה ודרש מבני משפחתו להתנהג לפי קני-מידה גבוהים יותר מהמקובל בקהילה. אשתו אמרה 

לבנותיה כאילו בשמו: אל תשכחו מי אתן! זה לא היה פרי התנשאות, אלא פרי רגש עמוק שעליו לדרוש מעצמו 

ומבני משפחתו התנהגות נאותה בכל מקרה, גם אם זו לא נדרשה מאחרים. אבי סיפר לי פעם באירוניה סלחנית 

שדודי, כנכד של החת"ם סופר, אמר לו פעם: "מי לנו גדול!" נדמה לי שהאירוניה של אבי היתה פחות מכוונת 

כנגד העובדה של ה"ייחוס", אלא כנגד זה שמישהו היה מוכן לומר דבר כזה על עצמו.  
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ערב תשעה באב. הראו בטלוויזיה פרקים מההיסטוריה הקשה שלנו. בין היתר גם תמונה של מגורשי וינה, 

כאילו היו מגורשי ספרד. יש אמנם הבדל, אבל האם הוא משמעותי לציבור היום? בעוברי על החומר התיעודי 

ראיתי את הצילום של מצבת אב-אבי ליד מצבת אביו בבית העלמין בפרסבורג. על מצבת סבי רשום שרכש את 

מקום קברו ליד קבר אביו, היות וביקש להיות מובא למנוחות לידו. אמנם דודניתי סיפרה לי שפעם ביטא את 

רצונו להיות מובא לקבורה בארץ-ישראל, כפי שעשה סבי השני לפני כן. אולי שינה את החלטתו כאשר הרגיש 

בתחילת מלחמת העולם הראשונה שהוא חולה מאוד ויהיה קשה, או בלתי-אפשרי, להעביר את הגופה לארץ. 

בין המסמכים ראיתי גם את שלושת המכתבים של דודנו בדרגה שלישית של אבי, אשר בשנה שלפני מלחמת 

העולם השנייה חיפש עם משפחתו מוצא מהמצב הקשה והולך, ובין היתר גם הזכיר קשרים היסטוריים של 

המשפחה וכן פרטים שלא היו ידועים לי.  

אבי אמנם סיפר לי הרבה על קשרי משפחה והיה גאה על הייחוס, אך אף פעם לא סיפר לי על אותו ענף של 

משפחת רצרסדורפר, ביניהם מהנדסים, ציירים ומדענים, והצטמצם בסיפור על אביו של סבי ועל בני משפחת 

אמו, הרבנים אולמן. אולי פחד שזה ימשוך אותי לכיוון שירחיק אותי מההשקפה הדתית העקבית? אין אות 

לכך שהיו דתיים, ואולי, דבר גרוע עוד יותר בעיני אבי, דהיינו שהיו רפורמיסטים או "ניאולוגים", אשר נגדם 

לחמו האורתודוקסים בזמנו. חוסר ידיעות זה הביא אותי בין היתר להזדהות דווקא עם משפחת אמי, מרקוזה, 

אשר ביניהם מצאתי דמיון לכאורה, גם באופן חיצוני וגם בנטיות אופי. היום אני כבר לא כל כך בטוח.  

המכתבים נכתבו על ידי הוגו רצרסדורפר (1944-1881) באביב 1938 ומודפס עליהם "מהנדס מדופלם 

והאופטמן (סרן) בדימוס". הוא מזכיר בגאווה רבה שאבותינו היו בין היצרנים המוסמכים לספק עבודות 

מלאכת יד אמנותיות – צורפות, תכשיטים וכו' – לחצרה של הקיסרית מריה-תרזה, ששלטה בשנים 1780-1740. 

לפני שנים נמסר לי שזה היה קשור גם בהכרה רשמית בסמל של בית המלאכה לשם מתן אחריות לאיכות הזהב 

והכסף. הוא גם השתדל להוכיח שאותם כוחות וכישורים שהיו במשך דורות לצורפים של המשפחה, התפתחו 

באופן טבעי למהנדסים, אדריכלים ואמנים ברגע שניתן להם חופש להתפתח.  

האירוניה ההיסטורית, שהיא אולי אופיינית לעם היהודי: בתקופה שאבותיי מצד אמי, נכדי המגורשים 

מווינה, ניסו בהצלחה לעזור בקשריהם הפיננסיים לפרידריך הגדול ללחום נגד הקיסרית מריה-תרזה, אבותיי 

מצד אבי שרתו אותה. אין לי ספק ששניהם "הרוויחו" בפעולות אלה, בכל הנוגע לפרנסתם ולמעמדם החברתי, 

אך גם אין לי ספק שמבחינה היסטורית אין לך דבר פחות מועיל, כפי שנוכחנו, לצערנו.  

בסוף מכתבו הראשון הוא כותב: בגלל סיבות ברורות היה לנו רצוי מאוד לקבל מידע על בני משפחתנו 

באנטוורפן או מעבר לים. במכתבו השני, כחודש לאחר מכן, הוא מוסר פרטים רבים על משפחתנו. סב סבו 

המשותף ישראל, היו לו עשרים ילדים משתי נשים, ביניהם אמנם הרבה בנות אשר אינן "נושאות שם". אין הוא 

שוכח להזכיר שאנחנו משפחה עם תורשה בריאה, כפי שמדגימים זאת הוא ושני אחיו, שהיו כולם קצינים 

במלחמת העולם הראשונה, ואחד מהם נפל בחזית הרוסית.  

הוא עצמו למד הנדסה כימית-אורגנית וגם פילוסופיה וסוציולוגיה. דודן של הענף השלישי, יוליוס 

(1942-1880), מהנדס בניין במקצועו, נאלץ לעזוב את משרתו כפרופסור בברסלאו עם עלות הנאצים לשלטון 

ב-1933. הוא היה אחד המהנדסים המבריקים בשטח זה והוזכר בפי תלמידיו גם כמורה מבריק ומַחדש. 

במלחמת העולם הראשונה הוא עזר לגרמנים לבנות את מטוסיהם בדרך קלה ויעילה יותר, ובמלחמת העולם 

השנייה הוציאו האמריקנים לאור את ספרו במקור הגרמני, וזאת לפי החלטת האפוטרופוס על נכסי האויב ! 

ספר זה עוד הודפס על ידי שפרינגר בווינה ב-1938 ואינני מתפלא על האמריקנים: לא מצאתי הרבה ספרים על 

סטטיקה ספציפית ברמה מדעית כה מקיפה, עמוקה וברורה גם יחד. הספר בוודאי היה נחוץ למאמץ המלחמה, 

ולכן לא יכול היה לחכות לתרגום.  

במכתבו האחרון, שוב חודש אחר כך, כותב דודני שאולי ייסע בקרוב לבקר ב"מולדת", שם אולי ינסה 

לעסוק ב"מקצועו השני". בתחילה חשבתי שמדובר על וינה מול ברלין, או ברלין מול וינה, היות והוא גר ועבד 

בשתיהן, וכי המקצוע השני שלו הוא פילוסופיה או סוציולוגיה. אך היום ברור לי שהיו לו תכניות לבוא ארצה 

ולנסות לסייע כקצין בעל ניסיון מעשי ותיאורטי. אינני יודע אם הגיע למגע כלשהו בעניין זה. אני רק יודע 
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שניסיתי יותר מאוחר גם אני, כבעל ידע צבאי בארטילריה, להביא ליותר תודעה ארטילרית, דבר שהחל מעשית 

רק כאשר היו לנו תותחים, בערך עם קום המדינה.  

הגיעתני שמועה שהוא היה עסוק בתעשייה הכימית בסביבות קהיר וכן שהוא (או דוָדנו) נתמנה פרופסור 

באוניברסיטת אנקרה. מאז שמעתי מענפים אלה של המשפחה רק מאוסטרים והונגרים שבאו ארצה, והכירו 

אותם באירופה בשואה או לפני כן בצבא. האם זו תוצאת השואה? או, כפי שהוא אמר: יש כמעט רק בנות?  

לא ברור לי מה עשו אבותיי דווקא בעיירה הקטנה – או הכפר הגדול – רצרסדורף, הנחשב היום כחלק מבנותיה 

של פרסבורג (כיום ברטיסלבה), והיה ידוע  עד לזמנים המודרניים בחגיגות היין החדש, ה-Heuriger, אשר חגגו 

שם אנשי הסביבה בשמחה ובשתייה רבה. בתקופות שונות היתה פרסבורג מרכז גדול ונוח ליהודים, אם כי גם 

שם היו לא פעם בעיות. אולי העובדה שאבותיי הצורפים ויוצרי התכשיטים התמקמו וגרו בתחילה, סביב שנת 

1700, ברצרסדורף, סיבתה באיסורים על בעלי מלאכה יהודים בערים רבות, כולל אולי פרסבורג, איסור 

שהתגברו עליו כנראה כאשר החלו להכיר בעבודתם המצטיינת.   

פרסבורג אמנם קרובה מאוד לווינה, אולם היא היתה שייכת רשמית להונגריה – חלק די עצמאי של 

המונרכיה האוסטרו-הונגרית, וזמן מה אפילו מושב הממשל ההונגרי, על אף היותה לא במרכז הונגריה, 

ובוודאי לא היתה אופיינית לתרבותה: הפקידות והבורגנות היו גרמנים-אוסטרים, וחלק גדול של העם הפשוט 

בסביבה היו סלובקים. ליהודים היה שם טוב יחסית, כשיכלו לברוח לשם מווינה. אבל גם שם לא חסרו בעיות 

רציניות: היו זמנים שחלק מהעיר, שהיה בבעלות העירייה או ההגמון, היה אסור על היהודים, ואילו בחלק 

שבבעלות הרוזן הותר להם להתגורר.  

הראשון שאנו יודעים עליו פרטים היה אב לעשרים ילדים משתי נשים. שמו היה אברהם יוליוס הוריק 

(1775-1700) לפי רשימות לא ברורות. במשפחה היו במשך דורות רבים הרבה ילדים, וביניהם לא מעט בנות, 

ולכן השם פחות נפוץ ממה שניתן היה לשער, אפילו עם ההרג של השואה. בינתיים מופיע השם בעיקר או רק בין 

צאצאי הענף האנטוורפאי בארצות הברית, באנטוורפן ובארץ. לנכדו של יוליוס אדולף-יצחק-אברהם 

(1881-1810) היו, לפי זיכרוני, רק שישה ילדים, ביניהם סבי. לסבי היו שוב תריסר, שאת כולם הכרתי, פרט לבת 

אחת שמתה לפני זמני.  

צוואת אב סבי  אדולף-יצחק-אברהם – יהודי בעל-בית מלפני חמישה דורות  

המסמך הראשון מאבות אבי, פרט למצבות, הוא הצוואה של אב סבי יצחק אברהם (אדולף), אשר נפטר באביב 

1881. בנו, סבי (אב אבי) יצחק צבי רצרסדורפר (1915-1851), אהב והעריך אותו מאוד, ולכן עשה מאמצים כדי 

להבטיח לעצמו אחוזת קבר ליד אביו, והדבר אף חרוט על מצבתו. אשתו ָּבֶּבָטה (בעברית – מאטל) לבית 

ָּפֶּפְנַהיים (1890-1825) נפטרה כארבע-עשרה שנים אחר כך.  

לפני מותו, בהיותו חולה מאוד וימיו ספורים, כתב צוואה, שאותה העתיק לכל אחד מבניו ובנותיו. צוואה 

זו אינה מכוונת בעיקרה לחלוקת נכסיו, אף אם הוא נוגע בזה בבקשו בקשות מיוחדות הקשורות בתפילות 

ובלימוד לרגל ה"יארצייט" (יום השנה) שלו ושל הוריו. בציבור היהודי המסורתי היה נושא הירושה קבוע פחות 

או יותר, והסטיות מהנורמה היו מועטות. אינני יודע מה היה רכושו, בעיקר אחרי שעזר לבנו הבכור, סבי, 

לפתוח חנות תכשיטים ליד הבורסה של וינה, ואחרי שדאג לנדוניה מתאימה לחמש בנותיו. משני הבנים שנותרו, 

ליאופולד, יליד 1854, עבר לבודפשט, ואם אני זוכר נכון, היו לו נטיות אמנותיות עוד יותר מאשר לסבי. הבן 

האחרון, פרידריך (יליד 1860), ירש לבסוף את חנות התכשיטים והצורפות בפרסבורג, ולפני מלחמת העולם עבר 

לאורדיה מרה (אז גרוסוורדיין), ושם המשיך, כנראה, בנו אלכסנדר את העסק.  

מעניין לראות את צוואתו הגדולה, היחידה הזכורה לי מאבותיי, פרט לצוואה של אחי אמי, שהייתה 

מנוגדת ניגוד גמור לזו. הצוואה אינה קטנה, היא כוללת כאלף מלים. עיקרה, כאמור, לא חלוקת הרכוש, אלא 

צו ובקשה להתנהגות הבנים והבנות בעתיד, בעיקר שישמרו כאנשים על אורח החיים היהודי המסורתי וההגון 

בדרך מכובדת. לפי המקובל באותה עת בפרסבורג, הצוואה כתובה כולה באותיות עבריות, והשפה בחלקה 

עברית, בעיקר בציטוט הרבה פסוקים שלמים מן התנ"ך, מהמשנה, מהגמרא ומדברי חז"ל, ומורגש כי הוא 
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נמצא שם בבית. השאר כתוב ברובו גרמנית בדיאלקט אוסטרי, עם פה ושם ביטוי או ניב עברי או מקומי, אבל 

אין זה דומה ליידיש.  

ניתן להשוות זאת לפרוטוקולים של קהילת ברלין מאה שנים קודם לכן, אשר נכתבו באותיות עבריות, 

ותוכנם או עברית או גרמנית, עם ביטויים המזכירים לפעמים דיבור יהודי מיוחד, שניתן לראות בו קירבה 

ליידיש. אבל מאז נפוליאון כמעט הכול כתוב בהם בגרמנית, הן השפה והן הכתב.  

היה לי די קשה לפענח חלקים בצוואה, הן בגלל הנייר המקולקל, והן משום שהמלים וצורת הכתיב אינם 

ידועים לי. יובאו כאן רק חלקים מסוימים מהצוואה, כדי למסור את רוח הדברים ואת גישתו של יהודי חולה, 

מכובד, שומר מצוות ולומד תורה, אשר העולם שסביבו אמנם מראה שלווה, התקדמות ואולי עושר, אבל עולמו 

האישי עומד לפני סיום, ודאגתו העיקרית היא דרכם היהודית והמוסרית של בניו. במקומות אחדים הצטרכתי 

למלא את החסר או אפילו לנחש, אבל זה רק חלק זעיר מהדברים המובאים. חלק במקור בעברית (מודפס כאן 

באות עבה), ואילו כל היתר מתורגם מהגרמנית הכתובה באותיות עבריות.  

לפי סיפורי סבי, שנמסרו לי על ידי אבי, האיש בלט בחריצותו, בהגינותו ובהליכותיו בדרך של יהודי אדוק 

ולמדן. אף כי ירש עסק מבוסס מזה דורות, לא ויתר על הליכותיו הפשוטות: מעין מיזוג של יהודי מסורתי עם 

בורגנות מבוססת של עיר בינונית לפי מושגי הזמן ההוא.  

הצוואה 

אנוכי הולך בדרך כל הארץ. חזקו ואמצו לבבכם, ועשיתם את כל אשר אנוכי מצווה אתכם היום לעשותם, 

ולמחר תקבלו שכרכם... ברא מבכה אבא. במה מבכה? אם בנים הולכים בדרך הישרה כאשר הם רואים בבית 

אבותיהם.  

כשרבי יוחנן היה חולה, באו אליו התלמידים לביקור חולים. בכה רבי יוחנן. שאלו אותו תלמידיו: רבי, 

מדוע אתה בוכה? והוא ענה להם: כי אין אני יודע באיזו דרך מוליכין אותי. את הפירוש אתם מכירים: הלא 

ידעתם את שקידתי ועמלי לחנך אתכם רק בדרך היהודית. ועכשיו החובה, העול והאחריות מוטלים עליכם, 

להמשיך לגדל את הילדים בדרך היהודית ושחס וחלילה לא יביישו את בית אביהם...  

כמעט בלתי-אפשרי לי להמשיך לכתוב, אני מתרגש יותר מדי... והוא ממשיך:  

לתת חלק מניירות הערך שלו, מניות של הבנק הממשלתי לחיסכון, ל"חברת תורת חסד", שבה היה פעיל 

שנים רבות. הייתה זו מין חברה-מועדון, שעיקר מטרתה להביא יהודים בעלי בתים לשיעורים קבועים של 

לימוד תורה ותלמוד. הוא מבקש שימשיכו לומר קדיש וללמוד את השיעור המקובל ביום השנה למות אביו 

יצחק צבי יוליוס (1840-1770) ולמות אמו יטל (1845-1775). כמו כן הוא מבקש שבנוסף לניירות הערך יתנו 

לחברה ביום השנה למותו עשרה זהובים, ושאחד מבניו ישתתף בלימוד השיעור. כמו כן שייתנו מניות לחברה 

קדישא.  

כאן הוא מבקש שיינתן לו מקום קבורה ליד המנוח רבי מרדכי פרק סגל, אבל בחששו שאולי יחשבו שכבוד 

זה אינו מגיע לו, הוא מבקש שימצאו לו מקום ליד "יהודי שכן טוב אחר". סבי הובא אחר כך למנוחות על ידו, 

כפי שניתן לראות בצילום.  

אחרי חלוקת מניות נוספות למטרות דומות, הוא חוזר לבקשותיו החינוכיות לגבי הבנים והבנות, שהיו אז 

בגילי עשרים עד שלושים: אני מבקש שתנהגו ביחד באחווה ובדרכי שלום, שתעזרו זה לזה בעצה ובמעשים: 

אחד בשביל כולם, כולם בשביל אחד.  

הוא אוסר במפורש שלפני כרכרת הקבורה יהיו יותר משני סוסים, ומבקש שהעגלונים יהיו יהודים, וכן 

שלא יהיו כרכרות קבורה נוספות. המצבה לא תהיה גדולה ממצבות השכנים, ואין לכתוב עליה שבחים. כמו כן 

אסר לתת סימני אבל בבגדים, שכן אלה דרכי הגויים.  

אחרי שהוא חוזר עוד פעמים אחדות על בקשתו שהבנים ישמרו על המצוות ועל אורח החיים היהודי, הוא 

מברך אותם, ונפרד באופן מיוחד מאשתו במלים: 

מה נאמר ומה נדבר על הצנועה, אמנו מאטל שתחיה. צדקה ממני. שלמי את פעולתך. אני מבקש ממך 

מחילה. אם לא נתתי לך תמיד את הכבוד המגיע לך בעיקר בעבור עמלך של ימים ושנים בחינוך הילדים בדרך 

היהודית.  
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   המצבות של סבא יצחק צבי ואביו אדולף-יצחק-אברהם בבית הקברות היהודי בפרסבורג (היום ברטיסלבה) 

סבי סיפר שלמרות עסקו הקבוע בעיר, לא ויתר אביו, בהתאם למסורת ארוכת שנים, על נסיעה מזמן לזמן 

לערים אחרות, ואפילו לירידים מסוימים, שבהם היו נוהגים להביא את הסחורה. והיות ומדובר על זהב, כסף 

ואבנים יקרות, נסעו עם ארגז ברזל כבד, שעל סבי היה לסחוב אותו על הכתפיים, היות ולא היו מוכנים למסור 

אותו לסבל.  

שנים מספר לפני מות אביו, בשנים 1878-1874, עזב סבי את עסק אביו כדי להשתקע באנטוורפן. בעברו דרך 

וינה, יכול היה לקבל המלצות של אנשים חשובים באוסטריה, בעיקר על יסוד העסק של אביו. כשרצה לעזוב, 

התנגדו לכך בני המשפחה, בעיקר אביו, מחשש שהוא יעזוב את היהדות המסורתית, כפי שהבינו אותה, בעיקר 

משום שלבן היו אז נטיות "אמנותיות", כגון לציור ולנגינה בפסנתר. כידוע, התוצאה היתה הפוכה: במקום 

שתיחלש יהדותו, הוא נעשה יותר קיצוני וחסידי אפילו ממה שהיה מקובל בפרסבורג ה"מתנגדת" של אותה 

תקופה. 

בהתייעצות עם הרב הודה הבן כי באנטוורפן לא היו באותה עת אטליז כשר, מורים יהודיים או רב 

אורתודוכסי, מקווה וכו', דברים שאי אפשר לשמור על מצוות היהדות בלעדיהם, אך הוא הבטיח בתקיעת כף 

להקים את כל אלה על חשבונו. רק אז הותר לו לעבור לאנטוורפן ולהעביר אליה את משפחתו. 

אולמן – משפחת האבות מצד אם אבי מרים רצרסדורפר לבית אולמן (1930-1854).  

לקראת סוף המאה ה-18 עזבו את פירת (Fürth) שני אחים, מלומדי הישיבה שלה, כדי להיות מורים ורבנים 

בארצות אחרות. בין יהודי פירת והיהודים המעטים שבשתי קהילות קטנות בשוויץ היה קשר הדוק, ועל כן אין 

פלא שנכדו של ר' שלמה אולמן הגיע לאנדינגן כדי להתחתן עם בת הרב ולעזור לו בהנהלת הקהילה. קשר הדוק 

זה נשמר במשך הדורות הבאים. בפירת, עיר בינונית ליד העיר הגדולה נירנברג, שהיתה מפורסמת בזכות 

תעשייתה, מסחרה ואומנויותיה, היתה קהילה יהודית גדולה מאוד, שגודלה התקרב לפעמים לגודל 

האוכלוסייה הנוצרית בה. קהילה זו היתה עצמאית והיו בה חיים יהודיים מפותחים מאוד, כולל ישיבות 

ידועות. חשיבותה בתקופה מסוימת התקרבה לזו של קהילת פרנקפורט. ממנה באו מאוחר יותר אישים שייצגו 

את יהדות בוואריה כולה.  
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אחד מהאחים, עילוי בשם שלום אולמן, המכונה גם רבי שלום חריף, ולעתים גם מוצמד לו תואר עוד יותר 

מזהיר של "עוקר הרים", עבר לאנדינגן ולנגנאו, התחתן עם בת הרב, ועזר לקהילה גם הוא כמורה ורב. על 

סיבות ונסיבות עזיבתו יש סיפורים שונים ומשונים במסורת המשפחה.  

הגרסה הכי ידועה היא שבתו, בהתקרבה לגיל הבגרות, רצתה ללכת עם חברותיה לתיאטרון צרפתי שביקר 

אז בסביבה. יש טוענים אפילו שחשבה להיות שחקנית. אולי העובדה שלרב המקום היה בן, שבא אחר כך 

במקום אביו, גם זה גרם לעזיבתו. מכל מקום, באותו ערב פקד על משפחתו לארוז ולעזוב את שוויץ, ועבר 

ללקנבך, מקום קטן מדרום לווינה, אחת משבע הקהילות של הבורגרלנד, וביניהן אייזנשטדט, מטרסדורף, 

דויטשקרויץ, המכונה צלם, וכו'. שם הוא נעשה רב וראש ישיבה, אשר שמּה היה חשוב יותר מהקהילה עצמה. 

שמו הטוב כמלומד חריף לא עזר לו לקבל את אליהרבנות הראשית של פרסבורג (היום ברטיסלבה), שבה זכה 

מתחרהו החת"ם סופר. כשנודעה לו הבשורה, אמר: "שבע-אדום הוא המנצח", ברמזו לכך שהחת"ם סופר היה 

אדום שער וגם נולד אחרי שבעה חודשי הריון, כמו גאונים רבים אחרים.  

התחרות הזאת לא הפריעה אחר כך ליחסים טובים בין הישיבות והמשפחות. היו מבני אולמן שלמדו 

בישיבת פרסבורג כבר בתקופה מוקדמת והיו תלמידים חביבים על מוריהם. בשלבים מאוחרים יותר היו קשרי 

משפחה ביניהם, כך שלפעמים יוצאי שתי המשפחות כותבים על שניהם כמעט באותה נימה.  

אין ספק שר' שלום חריף היה נחשב איש גדול בתורה. גם אין ספק שהעיירה לקנבך לא יכלה לתת 

למשפחתו עושר או משהו דומה. אפילו בדורות הבאים אמרו שלוש בנות של אחד מרבני אולמן – אחת מהן אם 

אבי, מרים – שאינן דואגות שלא יעשו "שידוך טוב, מפני שאנחנו" – לפי סדר העדיפות – "בנות ייחוס, בנות 

יפות, ו... יודעות לבשל." ועל כך אוכל גם אני להעיד: עוד בנוכחותי היללו את יופיה בעבר של אם אבי כדבר 

מפורסם ויוצא מהכלל. אפילו, כאשר השוו אליה את בתה לאה, גם היא ידועה ביופיה, אמרו שלא הגיעה 

לקרסוליה.  

אולי זה נראה משונה שהזכירו באופן מיוחד את כשרונן לבישול. מי שהכיר את המסורת היהודית בתקופה 

ההיא במקומות אלה לא ישתומם: בכל שנה באו חלק מהאחים של אבי, דודנים ואחרים, לבית האולמנים 

בלקנבך, ואני חושש שלא באו כל כך לשם שמיעת תורה, אלא כדי לאכול טוב והרבה. שנים אחר כך עוד ידעו 

לספר מה אכלו וכמה. תרבות הזלילה היתה מפותחת מאוד בעיירות הדנובה. סיפרו לי ששלושה מדודיי קיבלו 

בערב אחד קערה גדולה של כבד אווזים עם כל מיני תבשילים טעימים נוספים, ובהתלהבות גדולה התנפלו 

שלושתם על הקערה, עד שאחד מהם בכל זאת ראה שאין טעם בזלילה חפוזה של מטעמים, והציע במימרה 

שנותרה מימרת כנף במשפחה: "אתם יודעים מה, אולי נחלק את הקערה?"  

לאבי היה תקר בעניין הבישול: אם אמו, מבשלת בעלת גאווה והכרה עצמית של ערכה כמבשלת, ראתה 

שהוא הוסיף, בלי מחשבה יתרה, מלח למרק שלפניו. הסבתא ראתה זאת, נעלבה עד עומק ליבה, ואמרה 

בתוכחה: "מה אתה חושב, שאינני יודעת כמה מלח להוסיף?" 

לבית הרבנים בלקנבך היה משק קטן ליד הבית, ובו פרה או פרות, לול, עצי פרי וכו'. המיוחד לעיירה זאת, 

שהיתה אז אולי יותר בבחינת כפר, שהיה להם בית שימוש, אפילו עם מנעול. סיפרו לי כי כשהיו חולים 

בקהילה, ביקשו רשות מיוחדת לקבל את המפתח כדי שיוכלו להשתמש בבית השימוש. הישיבה ובית הכנסת 

היו סמוכים לבית, ואולי גם זה מה שגרם לצורך מיוחד זה.  

גם לר' שלום אולמן היה סיפור חטיפה על ידי אנשי רשות, וגם על כך יש גרסאות שונות: כשחזר ממסע 

נתקל בדרכו בחיילים מהצבא הצרפתי "הגדול" [La Grande Armée] של  נפוליאון, שנותרו מהתבוסה הגדולה 

ברוסיה (1812). בדרכם בחזרה שדדו ובזזו לרוב, ובמקרה זה תפסו את הרב ודרשו כופר עצום בזהב. לפי הגרסה 

הכי המקובלת אסר הרב על קהילתו לתת את הכופר הגדול, ומשום מה היה על החיילים לברוח. לפי סיפור אחר 

נתנו אנשי הקהילה לחיילים שקית, שעשתה רושם כי יש בה זהב, אבל כמעט הכול היה אבנים... על כל פנים, 

ברור שבמשך כמה דורות לפחות לא אהבו לשלם לאנשים מה שלא נראה להם מוצדק.  

במשך כמאה וחמישים שנה, למעשה עד מלחמת העולם הראשונה, הם נשארו רבנים וראשי הישיבה 

בלקנבך. לרב האחרון בשם אולמן היו אמנם בנים, אך איש מהם לא נמצא ראוי להיות רב, ואחד מחתניו בשם 

קראוס ירש את כס הרבנות.  

!32



מבית זה, כפי שהזכרתי, היתה אם אבי ושמה מריה, מרים בעברית. לא רק שהיתה יפה מאוד, אלא גם 

פקחית מאוד לפי דברי אבי. אמנם אבי אבי היה איש חזון גדול ורב מעשים, מעשי קודש וחול כאחת, אבל 

לעתים היה תמים, בניגוד לאמו הספקנית. אחת מאמרותיה הידועות היתה: "לא רוע הלב שלו מרגיז אותי, 

אלא טיפשותו!".   

  Marcuse בית מרקוזה

פורטוגל – איטליה – וינה – ברלין – אנטוורפן – הר הזיתים 

תאריכים מדויקים ומבוססים יש רק מאז 1670, בסך הכול יותר משלוש מאות שנה, ונכדי עופר הוא בסך הכול 

הדור החמישה-עשר.  

ב-1670 גורשו יהודי וינה בגלל האדיקות הקנאית של משפחת הקיסר, של חלק מהכנסייה ושל חלק 

בלתי-מבוטל מהסוחרים ובעלי המקצוע של העיר. אלה חשבו אז להיפטר מהיהודים, אף כי לאחר זמן לא רב 

הם חזרו. פרידריך וילהלם "הבוחר הגדול" מברנדנבורג, אביו של מלך פרוסיה הראשון, ביקש שחמישים 

משפחות מובחרות מבין המגורשים תעבורנה לגור בברלין כדי לעזור בפיתוח העיר והארץ, שהייתה בעיקרה 

חקלאית, וחסרו בה מסחר ותעשייה. בין חמישים המשפחות היו גם אבותיה של אמי, משפחת מרדכי מרקוזה. 

מחמישים המשפחות הללו, כך נמסר לי, לא נשארו כיהודים אלא משפחת מרקוזה.  

שנת 1670 – בשנה זו אנו עשרים ושתיים שנים לאחר גמר מלחמת שלושים השנה, וגם בסופה של מלחמת 

שמונים השנה של ארצות השפלה נגד ספרד; אחרי תקופה קשה לכל אירופה, וכפליים קשה ליהודים, אשר 

נזרקו, נשדדו ונאנסו בלי הרף, כבר לא בספרד, אלא שוב במרכז אירופה, ובמיוחד במאורעות ת"ח ות"ט 

(1649-1648) באוקראינה. זה גם סוף דרכו של שבתאי צבי.  

כמעט מאתיים שנה קודם לכן נאלצו יהודי ספרד לעזוב את ארצם בהשפעת הקנאות של הכמורה ולא מעט 

לפי רצון המלכה החסודה איזבלה מקסטיליה. ב-1670 היה שוב גל של רדיפות וגירושים. הפעם זה היה החלק 

האחרון של יהדות וינה (יהודים בעלי פחות קשרים ואמצעים שולחו כבר שנים קודם לכן), וגם הפעם בהשפעת 

הקיסר הקנאי, אשר כמעט היה לקרדינל לפני שמילא את מקום אחיו שמת, ושוב עם אשתו החסודה, נכדת נכד 

של אותה איזבלה, מרגריטה תרזה, אשר נוסף לקנאותה, שנרכשה בחינוכה הישועי, בלב הלוחמה נגד הרפורמה, 

עוד חשבה לַרצות את האל, אחרי שבנה התינוק מת בהיותו בן כמה חודשים. ומה טוב יותר כדי לַרצות את האל 

מאשר גירוש כל היהודים? ומה טוב יותר לבורגנות הנוצרית מאשר להיפטר מהתחרות של היהודים, אשר ניצלו 

בהצלחה את כשרונותיהם המסחריים והפיננסיים, וכן גם את קשריהם המסועפים בכל אירופה וסביב הים 

התיכון.  

מצבם של רוב היהודים המגורשים היה קשה: רכושם ב"עיר היהודים" – היא נקראה אחר כך על שם 

ליאופולד – נותר ברשות הרודפים. ללא קורת גג, ללא פרנסה, הם התפזרו שוב לארצות אחרות של הדנובה, וכן 

לפולין ולארצות הבלקן. שפר גורלן של אותן חמישים משפחות, שעתידן היה מובטח במידה מסוימת, אלה 

ש"הבוחר הגדול", נסיך ברנדנבורג-פרויסן, היושב בברלין, בחר לו לפי עצת אשתו, בת פרידריך הנדריק, הנציב 

השלישי מבית אורנז' בהולנד. היא יכולה היתה להעיד על הניסיון המוצלח של קבלת היהודים העשירים ובעלי 

קשרי המסחר בהולנד, אשר נעשתה כך חזקה ועשירה, למרות היותה קטנה ומצויה במצב מלחמה ארוכה וקשה 

בין המעצמות האדירות, הנועזות והעשירות.  

ברלין אמנם נוסדה מאות שנים לפני כן, כמרכז של העולם הגרמני בשטח המזרחי מול העולם הסלבי. 

הארץ היתה חקלאית ובשליטה פיאודלית, והתפתחותה והתקדמותה היתה איטית וקשה. לפי עצת אשתו הזמין 

הנסיך עוד קודם לכן מהנדסים הולנדים אשר בנו לו סכרים ותעלות. ב-1670 הזמין, כאמור, את חמישים 

המשפחות היהודיות, לצורך פיתוח המסחר והבנקאות. אחר כך הזמין גם משפחות הוגנוטים מצרפת, שנודעו 

ברמת התעשיות שלהם. 

אחרי מלחמת שלושים השנה מנתה אוכלוסיית ברלין לא יותר מששת אלפים נפש. היה זה מעין כפר גדול, 

בלי דרכים וכבישים טובים, כמעט בלי תעשייה, מסחר, בעלי מקצוע טובים, בלי תרבות ראויה לשמה, וזה 
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בתקופה שבפאריס התפתחה עיר מפוארת עם תאורה ברחובות; שווינה, לונדון ואמסטרדם נעשו ערים גדולות 

ומרכזים בינלאומיים.  

בין המגורשים לברלין הייתה גם משפחת מרדכי מרקוזה (1695-1625). לפי מסורת המשפחה, חלק 

מאבותיו היו בין מגורשי ספרד מאתיים שנים קודם לכן. ומרדכי מרקוזה הוליד את חיים מרקוזה 

(1745-1672), וחיים הוליד את אברהם מרקוזה (1786-1706), ואברהם הוליד את יעקב מרקוזה (1828-1740), 

וזה הוליד את סבי אלי הירש מרקוזה (1902-1817). בניה ובני בניה של המשפחה הגיעו לגדולות, כמו יהודים 

רבים. היהודים נשארו בברלין כמעט 270 שנה. מיהודי הקבוצה הראשונה נשארו נאמנים לדתם ולעמם רק בני 

משפחת מרקוזה.  

לפי מה שמסר לי אבי, הם היו ממוצא ספרדי, מצאצאי משפחת אברבנאל, אשר יצאו מספרד לאיטליה, 

לוונציה, וכמה דורות אחר כך לווינה. אף כי היו קהילות קטנות של יהודי ספרד באמסטרדם, בלונדון 

ובהמבורג, אני מתרשם מהשמות של נשות בני מרקוזה שהם התחתנו ברוב המקרים עם אשכנזיות. בברלין 

עצמה לא היו, כנראה, יהודים ספרדים במאות ה-17 וה-18. אמנם, אשתו הראשונה של סבי היתה ממשפחה 

ספרדית – יקותיאל, אבל השנייה, שהיא סבתי, כבר לא. את פרטי השמות אני משאיר לרשימות עץ היוחסין. 

סיפרו לי שיש מחקרים הקובעים שמשפחות אלה (ויש טוענים שאפילו משפחות שהיו בברלין יותר ממאה שנה 

אחר כך, בתקופת משה מנדלסון) לא נשארו נאמנות ליהדות, פרט למשפחתנו, כנראה, והם כבר לא היו בברלין 

אחרי התחלת מלחמת העולם הראשונה. ב-1915 מת אחי אמי, ארי, אחרי מחלה (שיתוק), ואז הם כבר חיו זמן 

מה באוינהאוזן (Oyenhausen), עיירה במערב גרמניה. 

כידוע, בני משפחת אברבנאל טוענים למוצאם מדוד המלך, וכך טענו, אם זיכרוני אינו מטעני, גם בני רש"י, 

אשר משפחת אם אבי מתייחסת אליהם. זה הוסיף לגאוותי ולרגש האחריות ההיסטורית שהרגשתי במיוחד 

כבר כנער. אמנם, אם נחשוב קצת, ואם נניח שמוצאם של רוב היהודים בכל הדורות, או כמעט, היה מאותם 

יהודים שהיו בארץ לפני החורבן, החישוב ההסתברותי הפשוט ביותר מראה שאחרי כמאה דורות מימי בית דוד 

עד דורנו, כמעט בטוח שהרוב הגדול של היהודים של היום הם בני דוד, כמו גם בני כמעט כל יתר היהודים מאז 

שהותירו צאצאים עד היום הזה.  

אין בכוונתי לחזור פה על ההיסטוריה הידועה של אברבנאל לפני הגירוש מספרד ב-1492 כאילו היא חלק 

מההיסטוריה של משפחתי, לא יותר מאשר ההיסטוריה של דוד או אברהם אבינו. לכן אני מתחיל באותו בן 

משפחת מרקוזה – Marcuse – אשר הצליח למצוא עם עוד חמישים משפחות בית חדש בברלין, במקום וינה, 

לאחר שזו שילחה את כל יהודיה בפקודת הקיסר ליאופולד, בהשפעת הכנסייה הקתולית, שאחרי סוף מלחמת 

שלושים השנה ב-1648 עמדה בסימן הקונטרפורמציה – המלחמה נגד כל מי שאינו קתולי אדוק.  

יש תמונות מהתקופה ההיא המראות את התהלוכה של מאות היהודים שנאלצו לעזוב את וינה, בירת 

אוסטריה וגרמניה גם יחד: אנשים, נשים וילדים ברגל, על עגלות, חולים על אלונקות – תהלוכה ארוכה ועצובה, 

והם מלווים בקללות, ואולי גם בהרגשה של רבים בחצר הקיסר ובבירה, שחשבו שעשו מעשה רצוי לאלוהיהם. 

וינה היתה אז בין הערים הגדולות והמשגשגות, ובכל אירופה, נדמה לי שרק פאריס ובמידה מסוימת לונדון 

ואמסטרדם היו יכולות להשתוות אליה. ונציה ואנטוורפן היו כבר בירידת פֵארן, אף אם נותרו בהן שרידים 

מתקופת הזוהר, ורומא, פרט להיותה מרכז הנצרות הקתולית, לא הגיעה לאותה דרגה בהשוואה לווינה, המרכז 

של אירופה התיכונה.  

בני משפחתי עסקו בעיקר בעסקי כספים ובנקאות, בהרבה מקרים בארגון הכספים של נסיך זה או אחר. 

יהודי כזה לא נקרא שר של הנסיך אלא סוכן או סוכן ראשי, לפעמים גם חוכר מסים. בין אלה הידוע מבני 

המשפחה, שגם עלה לגדולה, היה נכדו של מי שבא מווינה ושמו אברהם. בתקופה ההיא היה נהוג לקרוא 

ליהודי, גם אם היה לו שם משפחה, על שם המקום שממנו בא או אליו השתייך.  

אברהם מרקוזה (1786-1706) היה קשור בשטרליץ, שבה היה סוכנו של הנסיך, וגם בעיר נאואן, ולכן התקרא 

לא פעם, פרט לאברהם מרקוזה, גם אברהם נאואן או אברהם שטרליץ. הוא הצליח לארגן את כספי נכדו של 

"הבוחר הגדול", שקלט את פליטי וינה – המלך פרידריך השני, המכונה "הגדול" [המוזיקאי, שניגן בחליל 

וב-1747 הזמין את יוהן סבסטיאן באך לארמונו]. מלך זה לחם במלחמת שבע השנים נגד אוסטריה, רוסיה, 
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צרפת וכו' בתקופה קשה וגורלית. למרות השטח הקטן והאוכלוסייה המצומצמת שעמדו לרשותו, הוא הצליח 

להתגבר על אויביו הרבים, ונחשב לאסטרטג הגדול לפני נפוליאון. פרט לכשרונו האסטרטגי, אחד הצרכים 

העיקריים היה ציודם של חיילים רבים בתחמושת, מזון והלבשה, מה שקשור, כמובן בכספים.  

אין ספק שלאברהם מרקוזה היה בזה תפקיד חשוב וקשה. בסוף מלחמת שבע השנים (1763-1756) היה 

אברהם מרקוזה היהודי הראשון שקיבל זכויות של אזרח-סוחר בברלין, ונעשה גם ראש לכל הקהילות 

היהודיות בפרוסיה, תפקיד שאפשר לו לתת הגנה ליהודים רבים. בנדון זה יש מכתב בקשה של הפילוסוף משה 

מנדלסון אליו. גם אין ספק שהתעשר מאוד. מאז ועד תקופת נפוליאון קיבלו עוד שבעה יהודים זכויות של 

אזרח-סוחר בפרוסיה.  

אינני יודע מה היתה לפני כן הרמה התרבותית הכללית של המשפחה, בנוסף לתרבות היהודית, אבל נראה 

שכבר היתה גבוהה, שכן הגיעו אלינו בירושה הרבה תמונות, בעיקר של האסכולה ההולנדית של המאה ה-17. 

כמו כן ידוע שאחד מבניו של אברהם הלך לשמוע את האופרה "ארמידה" של גלוק (1787-1714) עשרים ושבע 

פעמים לפי המסופר. גם נשלח אליהם מטעם חצר המלך צייר דיוקנאות יהודי הולנדי, אשר נשלח לברלין עם 

המלצות לחצר מטעם נסיך אורנז'.  

ידוע מההיסטוריה, וגם ממכתבי היינה, ֶּברנה ויהודים או יהודים-נוצרים אחרים, על השפעתם 

הרוחנית-חברתית של יהודים רבים ויהודיות רבות, כמו, למשל, רחל היפהפייה, אשר התחתנה עם הרוזן ורנהגן 

פון אנזה. בתקופה ההיא החלה גם הסבתא של סבי בגיל שבעים ללמוד איטלקית, כך אומרים, כדי לעשות את 

"הטיול הגדול" התרבותי אל אוצרות האמנות באיטליה. הנסיעה, כמובן, היתה די קשה, שכן נעשתה בדיליז'נס 

– מין כרכרה – ונמשכה ימים רבים בין הרי האלפים, ואם אינני טועה, הנוסעת גם היתה שומרת מצוות 

וכשרות.  

הסופרים היינה (1856-1797) וברנה (1837-1786), כמו בני משפחת מארקס מאוחר יותר, עברו באופן רשמי 

לנצרות. הסיבה העיקרית לכך היתה שללא צעד זה אי-אפשר היה להתקבל לכל משרה ממשלתית, כולל, למשל, 

פרופסורה באוניברסיטה. היינה עצמו לעג לזה ולא התייחס לכך ברצינות, ואפילו השתומם שהיו מי שחשבו על 

כך ברצינות. משפחתי, כאמור, כבר היתה אז מבוססת ולא השתתפה בדרך כלל בבולמוס ההתבוללות. היו 

יוצאים מן הכלל – דודן של סבי, אלי גנס, שקרא לעצמו אדוארד גנס (1839-1798), היה בין ראשי המרכז 

לתרבות יהודית, וגם עמד זמן רב בראשו כאחד האנשים התרבותיים והנואמים הטובים. הוא היה גם איש 

משפטים והובטחה לו פרופסורה באוניברסיטה של ברלין ברגע שיעשה את הצעד הפעוט: יוותר על יהדותו.  

ב"חברה למדעי היהדות", כפי שנקרא מרכז זה, היו בתקופות שונות, נוסף להיינה וגנס, גם אנשים כמו 

צונץ (1886-1794), אחד המתרגמים המחוננים של התנ"ך לגרמנית. כאשר גנס המיר את דתו, היינה, שעשה זאת 

לפניו, התרגז מאוד, ולא הבין איך "נושא הדגל" יכול היה לבגוד! מספרים שזמן מה אחרי שאלי גנס עבר 

לנצרות הוא היה חולה בעמוד השדרה. בגרמנית קוראים לעמוד השדרה, יחד עם העצמות שסביבו, "הצלב". 

הוא היה נוהג לסעוד אצל אמו, בת לבית מרקוזה, ולפי דרכו היה מתנדנד בכסאו, ואז העירה לו אמו: "אלי, אל 

תתנדנד, היזהר, ה"צלב" שלך עוד חלש!"  

אחות סבי היתה מבית טוב ומכובד, יפה ובעלת הופעה, והרוזן היהודי הראשון שהיה אז בגרמניה, 

בבוואריה, לקח אותה לאשה לבנו הבכור, שהיה לאחר מכן גם הוא ברון פון הירש, פרייהר דו גרוט, ועל משפחה 

זו נמנה גם הברון הירש הידוע שהקים מושבות ליהודים בארגנטינה. הם קיבלו את התואר רוזן ממלך בוואריה, 

מפני שבמשך המלחמה של מדינות גרמניה, כולל בוואריה, נגד נפוליאון, שילם אותו הירש את כל ההוצאות של 

כל הקצינים והחיילים, כולל ה"משכורות" של גדוד שלם. ולבסוף קיבל את ה"ברוניּות", אך זה חייב אותו 

לשבת באחוזה גדולה, כדרכם של ברונים, וזו היתה חווה ענקית ליד גרוט – Gereut . אין לי ספק שזה די שעמם 

אותם, למרות שניסו להתנהג כמו שכניהם: צייד וחקלאות, שתיית בירה ודיבורים על סוסים בניב 

הדרום-גרמני. סבי, שהתארח פעם אצל אחותו וגיסו, סיפר שהגישו לו צלי של בשר צבי, אשר צורתו וריחו נראו 

לו משונים ולא נעימים. אמר לו גיסו בניב הבווארי הגס: "הרי זה צריך להסריח!" כחמישים שנה לאחר המעשה 

סיפר זאת סבי לאבי, אשר סיפר לי זאת כעשרים שנה אחר כך, כלומר לפני כחמישים שנה.  

מאוצרות המשפחה ואוספיה לא נשאר הרבה, פרט לחנוכייה שקיבל סבי מסבו, אחרי שזו היתה זמן מה 

אצל הברונית הירש. אגב, שמה של הברונית היה כנראה גיטל, אולי על שם סבתּה, שם נפוץ בין יהודיות 
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בגרמניה, ומשמעו כמו טובה בעברית. אבל שמה הרשמי היה גוטהילדה, על משקל ברונהילדה מהמיתוס 

הגרמני, מה שכמובן מתאים הרבה יותר לברונית אצילה. בתקופה ההיא דיברו הורי הוריהם שפה שמקומה 

בתווך בין יידיש וגרמנית. שמות ביידיש נשארו כשם "עברי" אצל הרבה נשים גרמניות, גם דורות אחרי ששכחו 

את היידיש והעברית. כך קראו לאמי, ששמה הרשמי היה מינה, ב"עברית" מינדל; אמה, ברטה, ב"עברית" 

ברנה, ומצחיק מזה, הכרתי אשה ששמה ה"גרמני" היה סוזנה וב"עברית" רייזל. שמות אחרים – גליקל (מזל) 

וכו'.  

סבי לא העריך כל כך את האצילות הזאת של עשירים מאתמול. הוא גם לא הבין מדוע אחותו, מבית האציל 

מרקוזה, צריכה "להיקבר" בסביבה של ברברים למחצה, רק כדי להיחשב ל"אצילה". לא היו להם ילדים, 

והברונית עברה ל"קו" האח. סבי, שאהב להפעיל את ידיעותיו במסורת היהודית, בעיקר בתקופה מאוחרת של 

חייו, ציטט את המימרה מפרקי אבות: "נגיד שֵמה, אבד שֵמה", שבה, כמובן, תופס הנגיד את מקום הברון.  

אבי סבי מת ב-1828, כאשר סבי היה די צעיר (בן אחת-עשרה), והעביר את האפוטרופסות לאדם בשם 

לנדאו. איש זה כנראה עשה ספקולציות גדולות עם הכסף שהיה תחת ידו, וכך איבד אותו. היה גם משפט, אבל 

סבי נשאר בלי כסף. באותה תקופה הוא החל לעסוק בצילום אנשים, מקצוע שהיה בראשית דרכו. כמה שנים 

אחר כך מתה אחות אביו, שהיה לה הון רב, כך שאחרי שחילקו את הירושה בין היורשים הספיק לו הכסף כדי 

לא לעבוד במשך כל ימי חייו הארוכים, לחיות בעושר, לעזור לּבנים ולּבנות בהון לעסקים ובנדוניה, ועל סמך זה 

גם כמעט לא ליצור במקצועו – הציור. לאיבוד הירושה הראשונה היתה עוד אפיזודה קטנה זמן רב אחר כך, 

כאשר אמי היתה קטנה, ייתכן כבת שמונה: החתן של לנדאו או של בנו היה האדמירל אלפרד פון טירפיץ 

(1930-1849), בונה הצי הגרמני, ואחד הגדולים במלכות הקיסר האחרון. אז היה טירפיץ, לפי סיפורי אמי, נספח 

ימי, ובא במדים נוצצים לסבי כדי לסדר ברוב פאר את עניין הירושה. בבואו ביקש מאמי שתצא מהחדר, אבל 

סבי טען שאצלו אין סודות שאסור לילדים לשמוע. אמנם תועלת לא היתה בזה, כי העניין כבר הגיע אז לכלל 

התיישנות משפטית.  

בני משפחת מרקוזה ומקורביה היו גאים בידידות של האחים הומבולדט הידועים, אף כי היה ידוע 

שהומבולדט הזכיר אחרי פגישה עם אחד הרוטשילדים, שהלה נראה לו לא טיפש, אבל קצת חסר תרבות. 

למרות המקובל בין הרבה יהודים גרמנים ואחרים, הערך האנושי והתרבותי, כפי שידוע לי, היה תמיד חשוב 

לבני מרקוזה. אני זוכר שאמי סיפרה לי שהיתה מסורת בבית מרקוזה, שלא הרשו למרוח חמאה על מצות – 

"הא לחמא עניא": ותזכור שיש גם עניים, ואל תזייף את הערכים.  

אליהו צבי (הירש) מרקוזה (1902-1817), סבי אב אמי, נולד בברלין ב-1817. הוא עבר לדיסלדורף, שם התגורר 

בדירתו של היינה, ואחר כך לפאריס, שבה למד אצל הצייר פול דלרוש (1856-1797), תלמיד של דלקרוא 

(1863-1798), שהיה תלמיד של ז'אק לואי דוד (1825-1744) בתקופת נפוליאון. הוא היה בפאריס גם בתקופת 

המהפכה של 1848 ואהב להביט מבעד לתריסים על הקרבות והמתרסים. אמי סיפרה לי כי הוא קיבל את "פרס 

רומא" בעבור הציור "מות שאול המלך", הנמצא כעת אצל אחותי לוטה [ב-2002 הועבר הציור למוזיאון 

תל-אביב. ראו בנספחים]. הפרס אפשר וחייב לחיות שנים מספר באיטליה. אך הוא ויתר על הפרס לטובת צייר 

עני, וייתכן גם כי ההתחייבות לא היתה נוחה לו.  

לפי הידוע לי הוא לא היה אדוק ביותר עד גיל מבוגר, שאז היה נתון להשפעתו של הרב ישראל הילדסהיימר 

(1899-1820) בברלין, מנהיג היהדות השומרת מצוות ומתנגדת להתבוללות, סבו של ד"ר אהרן בארט המנוח 

[ממנהלי בנק לאומי] (1957-1890). מנישואיו הראשונים היו לו בנים ונכדים, והאחרונים התחתנו בחלקם הגדול 

עם בנות נוצריות.  

בגיל שישים לערך התחתן בשנית עם סוכנת ביתו ברטה (ברנה) יעקובסון (1930-1852), אשר נולדה 

בוורונקה, עיירה קטנה ליד פוזנן, שהיתה שייכת אז לגרמניה. היא היתה צעירה ויפה, ונדמה לי שבאה 

מלכתחילה להיות בראש הבית. נישואיו עמה עוררו התנגדות מסוימת של בניו מנישואיו הקודמים. ב-1878 הוא 

נסע אתה לירח דבש בארץ-ישראל. בהגיעם לנמל יפו, "איבדו" הסבלים את ארגז החפצים העיקרי שלהם, 

והפילו אותו למים. כספו היה במטבעות זהב בחגורת עור מסביב למותניו, חגורה שעוד השתמשתי בה בנסיעתי 
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הראשונה לארץ. הם עלו לירושלים במשך יומיים ולילה, תחילה על גמלים, אבל סבתי קיבלה מחלת ים והעבירו 

אותה על חמור.  

לאחר שובם לברלין נולדו להם בן, ארי (1915-1878), ואחר כך בת, מינה (1882), היא אמי. ארי מת 

באווינהאוזן. הוא היה איש חביב, הגון, תרבותי ובאופן מיוחד מוזיקלי. הם גרו בברלין בפוטסדאמרשטראסה 

(רחוב פוטסדאם) בבית גדול משלהם, שבו הם התגוררו מעל לקומת הקרקע וביתר הקומות היו דירות של 

אחרים. כאשר היתה אמי בת ארבע-עשרה הם עברו לאנטוורפן וסבי, אז כבן שבעים ושמונה, עוד ביקש וקיבל 

את הנתינות הבלגית. הסיבה הרשמית שלו למעבר היתה ששלטונות פרוסיה לא האמינו לסכום ההכנסות שהוא 

הצהיר עליו לצורך מס ההכנסה. בנוסף לחופש ולסובלנות של בלגיה, וכן לאווירה התרבותית והאמנותית של 

המקום, סבי אהב את השפה והתרבות הצרפתית, שרווחה אז בשכבות הבורגניות באנטוורפן. החלה אז להיווצר 

בה קהילה יהודית-חרדית קטנה, שבה היה תפקיד מכריע לסבי השני, אב-אבי.  

סבי לא צייר הרבה. מצד אחד, לא היה לו שום צורך בכך מבחינה כלכלית, ומצד שני לא העריך את טעם 

הקהל, ועוד פחות את הגינות המבקרים, ולכן גם לא הציג תערוכות. הוא עסק קצת גם בבניין – תכנית וילה 

אחת היתה שלו – וכמו כן עסק קצת בפטנטים מכניים, ובהם אפילו הצליח במקצת.  

בגיל מבוגר יותר (80-78) התעוור. הוא טען שזה בא לו מפני שחמישים שנה קודם לכן קרא לאהובתו 

בפאריס שירים לאור הירח. עיוורונו גרם לכך שאמי הצטרכה לקרוא לפניו ספרים, בעיקר רומנים צרפתיים. 

בתקופה ההיא לא היה מקובל שבנות צעירות תקראנה רומנים צרפתיים, בוודאי לא בחברה הקרתנית של 

אנטוורפן. אמי סיפרה תמיד שבהיותה בת ארבע-עשרה בברלין נחשבה לבחורה בוגרת, ואפילו רקדה פעם עם 

העורך המפורסם של העיתון הברלינאי "פושיסה צייטונג" גיאורג ברנהרד, אבל בהגיעה לאנטוורפן נחשבה שוב 

לילדה קטנה במשך כמה שנים.  

מתוך ילדותה בבית הענק שגרו בו היא סיפרה, בין השאר, על המשמעת הביתית, איך קפץ אביה מהמקפצה 

אל בריכת השחייה בגיל שבעים ויותר, על "מסיבות התלושים" בכל יום שלישי אחר הצהריים, כשכל המשפחה 

היתה צריכה לגזור בקו מדויק תלושים מניירות הערך כדי לפדות את הכסף למחייה. על שיעורי הזמרה שלה, 

על המורה לפסנתר שהיה לה אז בברלין: הוא היה כל כך עני, מעילו ירוק ומעופש, ופעם אחת לא יכול היה לבוא 

לשיעור ושלח מכתב: לא אוכל לבוא היום, נעליי בתיקון.   

בשנים האחרונות של סבי הוא למד תורה, משנה ועברית, בעיקר עם מורו שטרן. בהגיע זמנו לעזוב את 

העולם הזה ב-1902 הוכנסה גופתו, לפי צוואתו, תחילה לארון זכוכית ואחר כך לארון עופרת ונשלחה יחד עם 

מורו שטרן לארץ-ישראל. הוא נקבר בהר הזיתים והמשפחה שלחה תמיד כסף לקיומו של שטרן ולטיפול בקבר. 

כאשר נסעתי ארצה ב-1933 בקשה אמי שאבקר בקברו ואראה אם הוא מטופל כהלכה. התעניינתי, חיפשתי, 

ואמרו לי: אמנם שלחתם כסף בהתמדה, אבל מזמן אין יודעים היכן הקבר, ואם תשאל ותלחץ, ייתכן שיבקשו 

עוד כסף ויראו לך קבר כלשהו, ואז יבקשו עוד כסף, הכול כרגיל. טיילתי בהר הזיתים, חיפשתי בעצמי, אך 

כמובן לא מצאתי. לא רק הוא נמצא בארץ, לא רק שניים מנכדיו מצד אמי, אלא גם בני נכדיו מצד בת בנו 

הבכור, אם לא עזבו בינתיים.  

יש בידינו שלוש תמונות מעיזבונו: מות שאול על הר הגלבוע, דיוקן עצמי ו"הגבר בין שני גילים", כלומר בין 

אשה צעירה וזקנה. אני גם זוכר רישום עם קצת צבע של אמו, וגם סיפרו לי על ציור גדול על האפוס של 

ליאונורה. אישיותו נראתה לי תמיד כדמות של איש גאה, בעל כבוד עצמי, אשר אינו מוכן לוותר על כבודו למען 

שום טובת הנאה חומרית או כבוד חיצוני, בעל לב חם לעם היהודי ולמסורת היהודית, מעריך אדם כאדם ולא 

לפי עמדתו בחברה או כוחו החומרי, אציל, תרבותי ואנושי.  

על אשתו הראשונה לא ידוע לי דבר, פרט לשמה לאורה-גולדה ושם משפחתה, יקותיאל. את בנו הבכור 

Jacques (1907-1858), כנראה יעקב בעברית, לא הכרתי, אבל אבי סיפר עליו שהיה איש הגון, איש עסקים 

חלש (סבי נתן לו כסף פעמיים כדי להתחיל מחדש), שהיה גאה במיוחד על מבטאו הפריסאי, אף כי בדרך כלל 

בוודאי דיבר גרמנית.  

מבניו היה המבוגר אלי מרקוזה, יליד 1881, משורר די ידוע בצרפתית, בגילה של אמי בקירוב, אף כי היא 

היתה דודתו! הוא היה רגיש מאוד, חי בבלגיה ובצרפת, והתחתן עם משוררת צרפתייה. אמי סיפרה כי ביום 

הבר-מצווה שלו, כאשר היה צריך לעלות לקריאת התורה, פרץ בבכי. הבן שני, ז'ראר מרקוזה, היה זמן מה בעל 
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בנק קטן בבריסל יחד עם שותף. גם הוא התחתן עם נוצרייה, בלגית. הוא היה איש חביב, איבד את כספו, 

ואפילו עלה ארצה עם אשתו ובניו בתחילת שנות השלושים, והיה פה מנהל סניף של הבנק הבלגי לארצות חוץ. 

אחר כך עזב לדרום אמריקה, ושם מצבו לא היה קל. הבן השלישי, פאול, יליד 1897, היה מוזיקלי מאוד, חיבר 

אופרטות וגם הוא התחתן עם נוצרייה. נדמה לי ששלוש הנשים עברו ליהדות, אף כי האחים לא היו דתיים. 

פאול היה זמן מה פעיל בקונגו מטעם אחת החברות הבלגיות הגדולות.  

שתי האחיות התחתנו, לשם האיזון, עם יהודים גרמנים, אחד בשם כהן ושני בשם לוי. בנו של כהן הגיע 

ארצה אחרי קום המדינה עם אשתו, רופאה ממוצא נוצרי. הוא עבד כעובד סוציאלי בצפת, נולדה להם בת ומאז 

לא שמעתי מהם. האם חזרו? האם היה להם קשה להתאקלם? אמו עוד ביקרה אצלי, אבל מאז לא שמעתי 

עליהם.  

אשתו השנייה של סבי, צעירה בזקנתו, ברטה לבית יעקובסון, נולדה בוורונקה – Wronke, עיירה קטנה 

ליד פוזנן. לאביה היתה חנות, שהוגדלה לאחר שזכה בהגרלה. היו להם ילדים רבים, והיא הצעירה ביניהם. הם 

דיברו גרמנית והיא לא ידעה לא יידיש, לא פלמית ולא צרפתית, אף כי חיתה באנטוורפן יותר משלושים שנה. 

היא נולדה ב-1859 בקירוב, עברה לאנטוורפן עם בעלה ב-1896 ומתה ב-1930.  

היא סיפרה לי שהשם יעקובסון לא היה של כל המשפחה, וכי דודה, אחי אביה, קרא לעצמו ֶיקל, כאילו 

יעקב הקטן, כפי שקראו לאביהם, ואילו אביה קרא לעצמו בן-יעקב, כלומר יעקובסון. באותה תקופה, תקופת 

כיבושי נפוליאון באירופה, בדרך כלל הכריחו את היהודים לקחת לעצמם שמות משפחה. אמנם היו גם קודם 

לכן כמה משפחות עם שמות משפחה, אבל לרוב היו שמות היהודים משתנים, למשל לפי העיר שממנה באו, או 

כינוי של לוי או כהן, או שם הבית שבו גרו, כמו רוטשילד, או צבע מיוחד, או בית הכנסת שבו התפללו, או, גרוע 

מזה, שם מגוחך שהפקידים אילצו אותם לאמץ לעצמם.  

אין ספק שהיא משכה את סבי, כצייר, כאדם בריא. במסע הכלולות שלהם הוא לקח אותה לארץ הקודש, 

אשר נחשבה בעיניו במשך כל חייו כארץ הלאום היהודי. ביתם היה בהחלט שומר מצוות. נדמה לי שבגיל צעיר 

(הוא הרי נולד ב-1817!) הוא היה יותר חופשי בהליכותיו ביחס לדת, בעיקר בעת שהותו בפאריס, ואולי כבר 

קודם כשהיה "חד-שנתי" בעתודה לקצונה בצבא הפרוסי, לפני שיצא ללמוד באקדמיה. אבל מאוחר יותר 

התקרב שוב לשמירת מצוות קפדנית. היות וחיי הקהילה היהודית השומרת מצוות באנטוורפן היתה בחלקה 

הגדול פרי יזמתו ופעולותיו של סבי השני, אב אבי, טבעי הדבר שאב אמי שמח למצוא חתן מתאים באבי, שהיה 

נעים הליכות, אהוב בחברה וגם יפה תואר.  

כאמור, סבתי היתה מבית פשוט, מסורתי, עם חינוך למשק הבית, לחסכנות ולניקיון. על אלה שמרה מאוד, 

אבל, לומר את האמת, אחיותיי ואחי לא העריכו אותה במיוחד, אף כי לא היו להם שום התנגשויות עמה. כל 

עוד היתה במצב טוב, היא גרה לבדה בבית בקרבת ביתנו. בכל שבת, לפחות, היינו הולכים לבקרה, ואני זוכר 

שבגיל צעיר, בהיותי בן שש או שבע, רצנו לביתה –אחיותיי, אחי ואני – ומי שהגיע ראשון היתה לו הזכות 

לדרוש את הספר הגדול של וילהלם בוש מקס ומוריץ.  

בהתקרבו לגיל שמונים, ואולי עוד קודם לכן, לא מצא סבי עניין בשיחות עם אשתו, וקרב יותר ויותר את 

בתו, היא אמי. זכור לי גם שהסבתא הייתה די קמצנית, ושמרה על ארונות המטבח בפני עוזרות הבית. סיפור 

קטן שסיפר אבי: כשבא לבית אמי התכבד בקפה. באותה תקופה היה הקפה האמיתי יקר מאוד, ולכן עורבב לא 

פעם בחומרי מזון אחרים, כגון עולש. סבתא, שרצתה לכבד את אבי, כחתן בתה, אמרה לו שזה קפה אמיתי 

העשוי מפולי קפה. בניגוד לנימוסיו המקובלים, העיר סבי לתוך זקנו בהתמרמרות: פול קפה יחיד וגם הוא 

מקולקל!  

כמה שנים לפני מותה נעשתה סבתי ילדותית, ואז היא גרה בביתנו. היתה לה מטפלת מיוחדת שגרה אתה 

בשני חדרים באגף מיוחד של הבית. מורי לספרות יהודית, שהיה בא אלינו הביתה, הרגיש כנראה שאינני מעריך 

אותה די הצורך, ואמר לי פעם שהחכמים קבעו: כשסבתא בבית, ברכה בבית. 

שמות המשפחות  

במאות הקודמות היו שמות המשפחה "נזילים" מאוד אצל היהודים, ובמידה דומה גם אצל הגויים. קראו להם 

"פלוני בן אלמוני/ת" או פלוני אשר בא ממקום מסוים, או בשמות תואר כמו הגדול, השחור, או לפי המקצוע, 
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או לפי שלט הבית שבו גרו. כל זה טוב ויפה כל עוד הכינוי המיוחד נשאר קבוע, אלא שלא כך היה. בדרך כלל רק 

למעט משפחות היה שם משפחה קבוע, פרט לכינויים שנזכרו או בנוסף להם, וזאת בדרך כלל כאשר אחד 

מאבות המשפחה עלה לגדולה, כרב או כתלמיד חכם ידוע, או כאיש בעל פעלים אשר משפחתו גאה להימנות על 

צאצאיו; או כאשר היו קשרים רבים יחסית עם השלטונות, והם קבעו את השם הרשמי והוא נשאר. עם זאת, 

לא פעם המשיכו היהודים בינם לבין עצמם לקרוא ליהודי לפי מקום מוצאו, ויחד עם זה השתמשו בשם הרשמי 

שלו בעניינים רשמיים, ממשלתיים וכו'. וזה בנוסף לשם היהודי השלישי, ששימש בעת הקריאה לתורה – פלוני 

בן פלמוני – או שם רביעי – על המצבה מופיע שמו ברוב המקרים כבן אמו.  

כך היה גם אצל סב סבי אברהם מרקוזה (1786-1706). אף כי היה להם כבר שם משפחה ידוע וקבוע במשך 

כמה דורות לפחות, הוא מופיע לפעמים כמרקוזה או מרקוזי, או כאואן או כשטרליץ, לפי המקומות שבהם 

התגורר בתקופה מסוימת והיה קשור בממשלם. הוא עצמו חתם לא פעם אברהם בן-חיים זצ"ל עם או בלי ציון 

שם משפחה או כינוי. לא רק שידוע שהם באו לברלין עם מגורשי וינה ב-1670, אלא גם נמסר שהיו ממוצא 

ספרדי. אף כי אין לי הוכחה שלא היתה שם כבר קודם "אינטגרציה", היות וגיליתי שהשם מרקוזה מופיע גם 

בין ספרדים, ואמי סיפרה לי כי סבי טען שכל משפחות מרקוזה שכותבים את שמן עם C הם מאותה משפחה, 

הנחתי ששם המשפחה כבר היה זה לפני גירושם מווינה, ואולי הוא קשור עם מלה או מקום באגן הים התיכון.  

בזמן האחרון היו לי ספקות בקשר להנחה זו: כשבדקתי את שמות היהודים בפנקס הקהילה היהודית של 

ברלין במאה ה-18, נמצא שיש הרבה יהודים ששמם מרדכי, ורובם מתרגמים את שמם בלועזית, אם מצוי 

תרגום כזה, ל-Marcus. היות והראשון שהגיע מווינה לברלין היה מרדכי (1695-1625), ובהתחשב בכך שעד 

מהרה היו להם עסקים נרחבים עם הממשל המקומי, סביר להניח שקראו לבנו חיים מרקוסזון, או כפי שמקובל 

בגרמניה הצפונית חיים מרקוזי, כפי שקוראים לבן של שולץ שולצי, או שולצה במקום שולצזון. גם בנו של 

אברהם מרקוזה, אשר שמו ושם משפחתו היו ידועים לרבים, שכן היה ראש היהדות הפרוסית כלפי השלטונות, 

מופיע לפעמים בהתחלה כ"נאואן", אבל לאט לאט מתקבל השם ה"רשמי" מרקוזה או מרקוזי.  

 
רצרסדורפר – שם משפחת אבי. לפני סוף המאה ה-18, כאשר הקיסר יוסף השני דרש מכל היהודים לקחת 

 – Horic לעצמם שם משפחה, כי איך אחרת ניתן יהיה לתפוס אותם לתשלום מסים, למשל, הם קראו לעצמם

הוריץ או הורייץ או אפילו הורשיץ (האות ר – ř כנראה נהגית במקור כמו בשם המלחין דבוז'ק – Dvořak). לפני 

זה הם גרו ברצרסדורף [הכפר של רצר], השם הגרמני של כפר, שהוא היום פרבר של העיר פרסבורג, הלא היא 

ברטיסלבה בירת סלובקיה. במאה ה-18 הם עברו לפרסבורג וקיבלו אוטומטית את השם רצרסדורפר, כלומר 

איש רצרסדורף. במשך זמן מה עוד המשיכו לקרוא לעצמם הורייץ, אבל בקשר עם השלטונות, כולל חצר מריה 

תרזה, היה השם הרשמי הקובע, והוא רצרסדורפר.  

כאן מופיעים הדברים לפעמים בווריאנטים שונים: היהודים קראו להם לא פעם רצרסדוף, בהשמטת ה-ר 

בסוף, ולפעמים גם רציסדורף, שהיה מקובל יותר, בעוד השם רצרסדורף הוא השם הגרמני הרשמי. השם 

הסלובקי או ההונגרי היה רצו – Razo. השם מופיע גם בכתיב שונה, ולעתים יש גם הבדל בין הקרי והכתיב. לא 

רק שהיהודים בחו"ל כתבו את השם עם האותיות הנוספות (א בשביל A ו-O, או ע בשביל E וכו'), אלא גם לא 

פעם קיצרו או דחסו את השם. הגויים בבלגיה קראו לנו רצנדורף, בצורה מקוצרת, למרות שכל אחד ידע איך 

כותבים את השם. כמו שקראו, למשל, לסופר אדמונד פלג ולמשפחתו בצרפת, שהוא קיצור של פלגנהיימר או 

פלגנהיים.  

בייפוי כוח הרשמי לשלטונות הטורקיים של סבי לרבי חיים זוננפלד בקשר לבתי אונגרן, השם מופיע 

כרציסדורף. בספריו של יהושע בן-אריה על ירושלים הוא מעתיק את שם המשפחה מן המקורות רטיסדורף, 

רטצרסדורפר, ואפילו רצרטופר. אני מוסיף שכבר אבי, שאין ספק כי היה גאה בשם משפחתו, השתמש בשם 

רצה או רצי כדי לרשום את ההקדשה לי בספר שהוא רצה להעביר לי כמתנה. לא פעם השתמשו בקיצור של 

השם כמו רצ' או רצ'ד או ר'ד – כפי שמקצרים פ"פ בשביל פרנקפורט, או פפ"ר בשביל פרנקפורטר, או פ"ב 

בשביל פרסבורג, וכו'.  

לא בקלות עברתי לשם רצון, ולא רק בגלל דרך ארץ לאבי. בהתחלה גם השתמשתי בשני השמות גם יחד – 

רצון-רצרסדורפר, ביודעי כי השם הקצר הוא שיהיה בשימוש יומיומי. אינני בטוח שהייתי עושה אפילו צעד כזה 
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אחרי מות הורי, אף כי מצד אחד הייתי בדעה שאין להשתמש ב"נוצות" של אבותינו, אשר לא תמיד אנו ראויים 

להן, ומצד שני אין לי ספק שהשם מחייב, ובוודאי חשוב להמשיך שם שמסמל גם נכס וגם חובה.  

אולמן – משפחת האבות מצד אם אבי. כאן הדבר קצת יותר מורכב, דווקא מפני שיש אפשרויות סבירות שונות. 

לא ברור מאין בא השם של משפחת אולמן. אבל, בניגוד להרבה משפחות יהודיות ששינו את שמות משפחותיהם 

במשך הדורות, במקרים רבים לפי המקומות שמהם עברו למקומות חדשים, הם התמידו בשם זה, מה שמצביע 

כנראה על היות מישהו ידוע במשפחה, והוא שנתן את הגושפנקה ואת ההתמדה לשם.  

שם זה מופיע גם לא מעט בין הגויים, למשל בשוויץ ובארצות הסקנדינביות. הוא יכול להיות, צורה 

מקומית של שם גרמני דומה, כגון וולמן, כלומר איש הצמר, או, אם רוצים, איש טוב, ובמקרים רבים זה ודאי 

כך. הוא גם יכול לציין שמוצאו של האיש מהעיר אּולם, כמו למשל אולמרט. אם רוצים, אפשר גם לראות בו שם 

בעל פירוש עברי, דבר שכנראה גם נעשה כמה פעמים: כך למשל מופיע בפנקס קהילת ברלין איש אשר שמו 

כתוב Ullmann ובעברית מופיע אולמא, המציין בלשון התלמוד חוזק. יש הטוענים שהשם אולמן קשור עם 

הקהילה היהודית שגורשה מהעיר הבווארית אּולם דורות לפני כן.  

היות ושם זה מופיע כבר כשם משפחה קבוע במאה ה-17 בפירת, בתקופה שבמשך כמה דורות כבר לא 

הותר ליהודים לגור בעיר אּולם, והשם מופיע בפירת במשך תקופה ארוכה, מתקבל על הדעת שמקורו במקרה 

זה מהעיר אּולם, והמשפחה שמרה בדורות הראשונים בפירת על זהותה המשפחתית הפורמלית. שם זה נמשך 

בפירת ועובר ללקנבך, בלי שקראו להם למשל פירטר או כדומה, ומשם לכל קצווי תבל בבלגיה, באנגליה, 

בארה"ב וכו'. בהבדלים קטנים בכתיב, שלפעמים אין מכפילים את ה-n בסוף המלה או את ה-l באמצעה.  

הזכרתי את שמות המשפחה של שני הסבים ושל הסבתא האחת. נשארת הסבתא השנייה. ֵאם אמי, ברטה 

יעקובסון (1852-1930), נולדה בחלק המזרחי של פרוסיה דאז, בוורונקה – Wroncke – ליד פוזנן. היא סיפרה 

על קביעת השם יעקובסון – Jacobssohn – כשם משפחתה על ידי אב המשפחה. היו שני אחים אשר אביהם 

נקרא יעקב. אחד מהם קרא לעצמו בן-יעקב, כלומר יעקובסון, והשני אמר: "קראו לאבי ֶיקל, כלומר יעקב 

הקטן, וכך גם יהיה שמי", וכך קיבלנו שני שמות שונים לשני האחים.  

לסיום כמה מלים על שם המשפחה של אשתי חוה אפטרוט – Aptroot – המופיע בכמה מקורות כאפטרוד, או 

בלועזית Apterode או Aptrood – שם של מקום קטן במרכז גרמניה. מצאנו שם זה כשמו של אחד מחברי 

קהילת ברלין, שנפטר ב-1769 – מרדכי אפטרוד, בנו של יצחק אפטרוד ואשתו בלומה בת אהרן, בלי כל ציונים 

נוספים בקשר לאישיותו, השפעתו או תפקידיו, אם היו לו.  

מצד שני, ידועה אישיותו של רב בשם זה אשר הוא ובנו כתבו פירוש על ספר החסידות. "המדפיס", הוא 

שלמה זלמן אפטרוד (הכתיב של הערים במבטא הגרמני של היהודים לא תמיד אחיד, כך בעמוד שבפתח הספר 

מופיע, למשל, פרנקפורט על יד ורנקבורט, וכו'). הספר נדפס ב-1733 ולפי תוכנו האב, לפחות, היה ידוע ומכובד 

מאוד, ובנו כתב את הספר בעיקר לפי זיכרונו, היות והמקור נשרף בדליקה גדולה בגטו פרנקפורט ב-1720, דבר 

שכיח למדי באותה עת.  

אפשר, ובהחלט סביר, שהמשפחה הגיעה לפרנקפורט על המיין מאפטרודה, וזה מקור השם, לפי המקובל 

אז, וגם אחר כך. אין סימן לכך שהאיש בעל אותו שם בברלין היה מאותה משפחה. אולם מסורת בפי אחד 

מאנשי המשפחה שהם באו להולנד מהקהילה היהודית של הילדסהיים, ולא ישר מאפטרודה. זה מוכיח שהיה 

להם כבר שם משפחה שהיו דבקים בו, כלומר סביר שהיה במשפחתם לפחות מישהו מאבותיהם מאפטרודה, 

שהיו גאים בו. ידוע שבאו לכפר דה ריק -de Reek – בצפון-מזרח הולנד.  

מעניין לציין שכאשר הגיעה המשפחה לכפר הקטן הזה, לקהילה יהודית קטנטונת, הם מצאו לנכון להקים 

שם קהילה נפרדת, היות והקהילה הקטנה הקיימת לא היתה מספיק מכובדת או מספיק שמרנית בעיניהם. דבר 

זה בדרך כלל לא קרה לפני המהפכה הצרפתית, על כן אפשר שהם שמרו על כבוד המשפחה מאותו הסבא 

הראשון הידוע, פרשן ספר החסידים של רבי יהודה החסיד, אשר היה בפרנקפורט, לשם הגיע מאפטרודה, ואחר 

כך עברו מפרנקפורט להילדסהיים, ומשם לדה ריק בהולנד, ובסופו של דבר לאנטוורפן בבלגיה ולארץ-ישראל.  
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יש לציין שגם השם שלמה היה שכיח במשפחתם [כך נקרא אחיה של חוה, וכך נקרא גם נכדו]. ואם 

שואלים מדוע המשפחה, אשר שמרה על ייחודה ועל כבודה גם בתנאים קשים, לא הזכירה את האיש 

ה"מפורסם" ואת פעולתו, התשובה היא אולי שבמאה וחמישים השנים האחרונות תוכנו של הספר המיסטי 

הזה לא היה מקובל על היהדות המשכילה של הולנד. 

גלויות, מכתבים והרהורים 

 10.10.1980

בתי ביקשה לחפש ולמיין לה צילומים שלה ושל משפחתה. בהזדמנות זו מצאתי שוב חלק מהאוסף של גלויות 

הציורים שאספתי בנעוריי, הן שלי והן של אמי, שאותן מסרה לי. מכתבים שלי ושל אחרים שהיו קשורים אתי 

לא שמרתי, אף כי היו לי לא מעט, ביניהם כמובן בעלי מטען רגשי. השמדתי אותם מזמן, אמנם בצער ובכאב 

מסוים, אבל לא נראה לי שהם היו צריכים לעבור מרשות היחיד לרשות הרבים, גם אם ברור לי שיש בהם עניין, 

אולי אפילו עניין רב מבחינת חיי הלב, שאותם בסופו של דבר אנו מחפשים בספרות.   

הגלויות של אמי אינן רבות, וכמעט כולן נכתבו עוד במאה ה-19, בשנים 1891-1889, כשאמי היתה בת 18 

בקירוב, כמובן לפני שהתארסה עם אבי ב-1901. אף כי תוכנן אינו יוצא מגדר המקובל, כי מי כותב דברים 

חשובים על גלויה?!, יש בזה בשבילי החייאה של התקופה הרבה מעבר ל"סיפור".  

הגלויות הן בחלקן מאחיה ארי (1915-1878), שלא תמיד היה בבית, היות ולמד מוזיקה. הבעיות שלו היו 

קשות כבר אז, וזכור לי כי לא יכול היה להתקבל לקונסרבטוריון של גנט מפני שידיעותיו בהיסטוריה לא היו 

מספיקות, והוא לא יכול היה להשיגן, אף כי קנה כל ספר או חוברת שהבטיחו ללמד היסטוריה בפשטות 

ובמהירות. חלק מהספרים עוד בידי. מעניין שדודי כותב לה בדרך כלל בגרמנית, וגם הכתב אז הוא החד, הגוטי. 

אבל לפעמים הוא כותב בצרפתית, ואז הכתב לטיני רגיל.  

חלומו של ארי היה להיות מנצח, ולפי אמי הוא היה מוזיקלי מאוד. אחרי שנים מספר, שבהן לא הצליח 

ללמוד מוזיקה, חזר לגרמניה, ביטל את הנתינות הבלגית כדי לחזור אל חיק האימפריה הגרמנית, אף כי בוודאי 

לא התלהב מהמדיניות הגרמנית ומהמעמד השולט בה. לפני מלחמת העולם הראשונה הצטרף לציונים הגרמנים 

הצעירים והיה, לפי סיפורי אמי, הרבה בחברת משפחות כהן, רוזוליו וכו'. אבל הוא היה גם חבר במפלגה 

הסוציאליסטית, אשר מנהיגיה אברט ובראון נהנו מחלק מעיזבונו בצוואתו כשמת ב-1915 בגרמניה. אברט 

נעשה אחרי המלחמה נשיא הרפובליקה הגרמנית ובראון נעשה ראש ממשלת פרוסיה.  

ידיעותיו ביהדות וחינוכו היהודי היו מוגבלים ביותר, גם אם באחת הגלויות הוא מבקש מאמי למסור 

לאמא שלהם שלקראת פסח (כתוב באותיות עבריות) הוא מבקש לעשות בעצמו את הניקיון 

ב"קומודה" [ארונית] שלו. כשהוא כותב לאחותו היקרה שתמסור להורים שיגיע ביום שישי בשעה 12.30 הוא 

מוסיף .Z.G ראשי תיבות (צו געזונט), שהיה מקובל להוסיף בין יהודי גרמניה לגבי עניינים שלעתיד, ופירושו 

"לבריאות", כפי שהיום אולי אומרים בעזרת השם וכו'.  

במכתב מ-19.12.1898 הוא כותב, למשל: שלחי לי בבקשה מיידית כדברי דפוס La Main leste [ביד זריזה]. 

מצאי מכתב מאת פ. (הפלירט שלו?). שרתי היום את ה-Cavatine מתוך La Juive [היהודיה, האופרה של הלוי] 

וקולי משתפר לאט.  

 Van Der [שיר ערש] לכינור מאת Berceuse-ב-21.10.1898 הוא כותב: בימים הקרובים תקבלי את ה

Haeghen. אחיו מנצח בהצלחה באופרה של גנט. 

  .Faust Passion-ב-6.3.1899: אם לא קשה לך, אולי תשלחי לי את ה

אלי מרקוזה, בן אחיה מנשואי אביה הראשונים, שהיה משורר בצרפתית, ידידה הקרוב, כותב ביתר חמימות, 

כמובן בצרפתית, וחותם לפחות Je t'embrasse [אני מחבקך].  

יש גם גלויה מאבי אל אמי עשרים ושתיים שנים אחר כך, שבה הוא כותב מווינה, לשם נסע לרגל עסקיו 

בתקופת האינפלציה שאחרי מלחמת העולם הראשונה, גלויה קצרה מאוד בכתב יד מהיר וחסר סבלנות (כמו 
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שלי) ומודיע: "קיבלתי את מכתבך, עוזב את ווינה לציריך", ומוסר נשיקות לה ולאחותי. יתר שלושת האחים 

והאחיות היינו אז במקומות שונים בהולנד או בשוויץ.  

בניגוד לזה אנו מוצאים על הגלויה ששלח אבי מווינה אחרי התבוסה במלחמה חותמת מיוחדת של 

"הפעולה האמריקנית לעזרת הילדים האוסטרים" שרעבו. גם אצלנו, כמו אצל רבים אחרים,  התקבלו ילדים 

לתקופה מסוימת.  

מעניינות הגלויות עצמן. בגלויות של המאה ה-19 יש תמונות תמות של התעסקות ביתית חסודה, ולידן 

שירים קצרים ההולמים בנות הגונות ותמימות ומדברים על התנהגות טובה ומצפון נקי. גם בבחירת הגלויות 

היתה שיטה. אחיה ארי שלח תמיד תמונות מאותו סוג: חיי אנשים פשוטים כאידיליה מלווים בשירה חינוכית. 

בן אחיה, אלי, שלח לה תמיד תמונות של ואן דייק, אולי מפני שהיתה גרה ברחוב ואן דייק 78 באנטוורפן. ואילו 

אבי שלח מנסיעותיו הרבות, בעיקר מווינה, רפרודוקציות מכל התקופות שהיו מוצגות במוזיאון של וינה.  

יש לי גם גלויה ששלחה לי אמי לאמסטרדם ב-19.8.1920, כשהייתי שם לבד. בעוד לאחי כתבה בצרפתית, 

לי כתבה בגרמנית ובהולנדית. בגלויה זו תמונה של יאן סטיין, אחת הסצנות הידועות שלו של אי-סדר משפחתי 

למופת. והיא כותבת: זו גלויה יפה, לא? ואחר כך הנחיות והודעות בקשר לקניית חולצות, וכמובן כמה חושבים 

על השמחה לראותי בקרוב אצלם, כי בכל חופשה נסעתי הביתה לאנטוורפן, כשלוש שעות ברכבת.  

לא ברור לי עד היום אם הגלויה והדגש על תוכנה ה"לא-מסודר" לא היה אקט חינוכי של אמי. היו לה 

לפעמים גישות לא אורתודוקסיות בנדון, כמו למשל, כשהבטיחה לאחי הצעיר, שהתקשה בלימודיו בבית הספר, 

שיקבל מתנה אם יהיה האחרון בכיתה. אולי היתה זו גישה נכונה. אינני חושב שזה עזר לו ללמוד טוב יותר, 

אבל אולי זה הקטין אצלו את הצער, הבושה או הדיכאון.  

נדמה לי שתרבות משלוח המכתבים בין ידידים, מכרים וסתם אנשי תרבות והשכלה דעכה מאז, בעיקר 

בתקופה האחרונה, וזה בוודאי מצד אחד בגלל הטלפון, ומצד שני בגלל האפשרות להגיע מהר לכל מקום, ואולי 

גם בהתעסקות הכללית, החיים בקצב מהיר יותר, השעות מול הטלוויזיה, הגוזלות בוודאי הרבה מהזמן 

שהוקדש קודם לכן לקריאה, ועל אחת כמה וכמה לכתיבה.  

ואם במאה ה-19 ובתחילת המאה העשרים היה חלק של החברה, אולי חלק קטן, אך בעל משקל, שעיסוקו 

וגאוותו היו קשורים במידה רבה בהשכלה, ובעיקר בספרות, גם אם חיו חיים שהיו נקראים אולי חיי בטלה, 

היום ההשכלה הבסיסית בוודאי יותר כללית, ההבדלים קטנים ומתיישרים במידה רבה. כולם מתקרבים 

לממוצע מסוים, אולי שטחי יותר, אם נשווה אותו לרמה של השכבה המשכילה של פעם.  

עם זאת, יש לצפות שגם הכמות תהפוך לאט לאיכות, ובין המוני הלומדים ומקבלי ההשכלה יהיו בוודאי 

לא מעט שייהנו לכתוב, וביניהם כאלה שיכתבו יפה ומעניין. היה צרפתי שקבע שהלשון נוצרה כדי להסתיר את 

המחשבה האמיתית. דבר זה אפשר לומר ביתר שאת על הכתוב, ובמקרים רבים זה ודאי נכון. אלפי כתובים 

נכתבו כדי לשכנע, לכוון את מחשבות הכלל בכיוון רצוי ליחיד או לכלל מסוים; מחצית מכל עיתון היא פרסומת 

או הסבר מפלגתי או סובייקטיבי של המאורעות.  

אבל קורה שאני כותב מכתבים ואוהב לכתוב אותם, ורחוק מלהסתיר מחשבות או רגשות. הכתיבה עוזרת 

לי להתבטא יותר טוב, יותר מלא, יותר עמוק. אינני חושב שהייתי מסוגל להגיד בקלות דברים כנים כפי 

שכתבתי אותם. נדמה לי שבדרך כלל לא ניסיתי להסוות ובוודאי לא לשקר בכתיבתי. אין זה אומר שלא יכולתי 

לשנות את דעתי. לכן אני מתייחס למכתבים של אחרים כאל משהו אישי מאוד, שחייב להיות מוגן כזכות 

הפרט. נזכור את חרם רבנו גרשום על פלישה אל מכתב אישי, אפילו אם הוא כבר פתוח. וכמו שאינני גורס 

שזיכרונות אישיים יכללו פרטים אינטימיים הקשורים בזולת, כך לדעתי אין לפרסם מכתבים מסוג זה, גם אם 

אני יודע שבגלל זה הזיכרונות יהיו פחות שלמים ובשביל רבים פחות מעניינים.  

מהגלויות המעטות של אמי אפשר ללמוד שרובן נשלחו אליה או לבאד נאומבורג, מקום מרפא בגרמניה, 

שאליו נסעו כמעט בכל קיץ לתקופה מסוימת, או להומבורג, שם הקים לו סבי וילה רחבה, שאותה תכנן במידה 

רבה בעצמו, או לביקור בפאריס.  

חיי הבורגנות הגבוהה, ובמידה רבה גם הבינונית, היו למעשה נוחים מאוד, אם ראש המשפחה היה בעל 

רנטה, בנקאי, סוחר מכובד, רופא או עורך דין מצליח. אפשר כמעט להאמין לסבי, שחשב ברצינות את מה 

שאמר: העבודה הכי קשה היא גזירת תלושי ניירות הערך. 
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אבי כותב לי ב-6.3.1921 מסיורו בווינה – הפעם בהולנדית. כתיבתו בכל מיני כיוונים אלכסוניים ובכתב יד 

בלתי-שקט, והוא מספר על כל הנסיעות שעליו לעשות, שגוזלות המון זמן מיותר, בעיקר בגלל קשרי הרכבת 

האיומים אחרי המלחמה. הוא גם רוצה לבקר אצל אחיותיי, שהיו בפנימייה בנוישטל בשווייץ. בתקופה ההיא 

כנראה לא חשבו שנוכל לקבל חינוך מתאים בבית: אחיותיי בשווייץ ואני באמסטרדם, ואחי היה, לפי גלויה שלו 

מ-18.2.1921, אצל משפחה בהאג.  

 מכתב מאבי אלי כשהתכוננתי להיות סטודנט:  

מארינבאד 21 באוגוסט 1924 

אלי היקר! 

את מכתבך היקר קיבלתי, ואני שולח לך את טופס ההרשמה החתום המצורף בזה. אני מקווה שדוד רומי [הוא 

ניהל את המשרד של אבי] מספק לך כסף לפי צורכך, ואל תשכח לקחת אתך את כל הנחוץ. אל תשכח גם הנכד 

של מי אתה. פה מזכירים לי תמיד אנשים אחרים את שם הסבא זצ"ל.   

רבי הורביץ אמר לי רק אתמול: אתה בכלל לא יודע איזה "צליל" השאיר אביך בירושלים. אנשים מפולניה 

ומהונגריה מציגים את עצמם תמיד ידידים טובים חדשים וכו'.  

אני מאחל לך נסיעה טובה ושהייה טובה בציריך. אל תשכח "ללמוד" כל יום – עד כמה שאפשר גמרא – 

וכפי שזה כתוב [בפרשת] השבוע: "כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם, כי על כל מוצא פי ה'." הכל יכול יגן עליך 

בכל דרכיך. "ברוך אתה בבואך וברוך אתה בצאתך, ושבתך לשלום אל בית אביך, אמן!" "יברכך ה' וישמרך!" 

דרישות שלום לבביות ונשיקות מאוהבך   אבא  

  20.12.1982

מצאתי היום מכתב זה – "מתנה" ליום הולדתי השבעים ושבעה. אבי כתב לי מכתב זה ממארינבאד. הוא היה 

בן חמישים בקירוב, ואביו כבר לא היה בחיים כתשע שנים. מפעלו [של הסב] בירושלים היה בעיקר ב-1891, 

כלומר כשלושים ושלוש שנים קודם לכן, ואני התכוננתי להיות סטודנט בגיל שמונה-עשרה.  

מכתב קצר זה נפל לידי אתמול במקרה, כחמישים ותשע שנים לאחר שנכתב, מבלי שזכרתי על קיומו, 

והאמת – התרגשתי. כאילו מסר שזה עתה כתב לי, גם דאגתו לעתידי ולשלום בדרכי, כאילו אמר לי זאת עכשיו. 

נכון שלא קיימתי את דרישותיו לפי כל פרטי המלצותיו, אבל גם אם הזנחתי את לימודי הגמרא ודברים 

חשובים אחרים, תמיד נדמה לי, וכך גם חשבתי כאשר ביקרתי אצלו לפני פרוץ מלחמת העולם השנייה, שגם 

בעיניו אני מקיים את דרכי וכי לא התבייש בי. האם זהו עול? לא כך. במידה רבה אני רואה בכך המשך דרך: 

שכל דור ודור משתדל לשאת במעמסה, אבל זו גם זכות גדולה לשאת, או לפחות לעזור לשאת את הדגל "ולא 

רק על הלחם לבדו..." 

קשה לי לדון (ובאיזו זכות?) ואפילו להבין את דרך העולם שבו אני חי – יחיד עם רבים – ברגש של 

אי-התאמה הגיונית לכאורה בין גורל האיש, על מעשיו וזכויותיו, ובכל זאת באמונה עמוקה ובסיסית מאוד של 

הגיון, הרמוניה ואפילו צדק עולמי; בוודאי בלי יכולתי להגדיר ולפרש לפרטיו את משמעות הצדק הזה ואת 

דרכי יישומו בהגיון.  

אינני חושב את עצמי כטיפוס בור ועם-הארץ, לא איש שאינו חושב, אפילו מגיל צעיר. ועם זאת, תחושה זו 

שלא להיות בין אחרוני ההומו-סאפיינס עוד מגבירה את הכרתי העמוקה על קטנותו של האדם, שכמעט ואינה 

ניתנת למדידה, מול העולם והכוח שברא ומכוון אותו. כל מדרגה שאנו עולים בסולם המחשבה וההכרה, ובזה 

אני כולל את אלה הגדולים ממני בהרבה, היא אפסית אל מול המטרה שאנו רוצים, ולעתים אפילו חושבים, 

להשיג.  

עם זאת, אני מרגיש מעין דו-ערכיות גם בזה: כאילו באדם, בכל אדם, בכל חי ואולי בכל עצם, קיים ניצוץ 

אלוהי, וערכו מצד אחד אפסי ומצד שני שווה עולמות. ברור לי שמבחינת ההגיון המקובל אין זה הגיוני, וזו 

אפילו שטות גמורה, אבל מצד שני אני גם מרגיש בעומק לבי "שיש הגיון אשר ההגיון אינו מכיר", וזה במובן 

הרבה יותר רחב מכפי שקבע הסופר הצרפתי.  

אולי מתבטאת פה גם גישתו של אבי, אשר עוד בשיא פעולותיו והצלחותיו התייחס אל העולם בשילוב הדוק 

של ספקנות מפוכחת וגישה בסיסית של איש מאמין, מוסרי, אפילו רומנטי, ומעל לכול בעל תודעה של מחויבות 
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לציבור – שהיא מעל לכל תודעה אחרת – קודם כל למשפחה המורחבת מאוד, אחר כך לקהילה, לבני ישראל 

בכלל ובמידה רבה גם לאנושות כולה.  

בולטת גם, אולי יותר מדי, החזרה על ה"דע מי אתה" – הסבא וכו'. זה ודאי הפריע לי לא פעם: הרי חשבתי 

שכל אחד צריך להדגיש פחות את היותו נכד ראוי לשמו ויותר את היותו סבא ראוי לשמו, אף אם לרוב אין 

משיגים לא את זה ולא את זה בשלמות הרצויה.  

עוד מלה על ה"ידידים" מפולין ומהונגריה: אף כי מאריינבאד הייתה מקום מרפא ומפגש של יהודים – 

מהם עשירים ומהם בני המעמד הבינוני – מטבע הדברים באו לשם גם שליחים וגם סתם מבקשי נדבות בעת 

שחשבו למצוא שם את מפרנסיהם. לאבי היו שם בוודאי מכרים, וייתכן גם ידידים, חלקם אולי מהונגריה. 

אינני זוכר שהיו לו אי-פעם ידידים מפולין, ואם כן, היו אלה אנשים שגרו בעירנו אנטוורפן. לכן דומני שמלה זו 

לא היתה אלא מלה יפה ומחנכת, בה רצה לתת לי להבין שיש לכבד גם שליח שעיקר מטרתו לקבל תרומות. 

ואולי דגש זה מראה שגם לו עצמו לא תמיד היה קל להיות בטוח בטיב האנשים הללו, אפילו כאשר השתמשו 

במלים יפות ובשמו של הסבא.  

העולם הזה שקע יחד עם ה"ממלכה" היהודית-האירופית דאז. ובכל זאת, נדמה לי שלא נשכח, ובוודאי 

איננו צריכים לשכוח, הנכדים של מי אנחנו, אפילו אם כעת קשה לנו להיות אבות שתמיד אפשר להיות גאים 

בהם.  

שורות אלה נכתבות בסוף (?) מלחמת לבנון, שקוראים לה "שלום הגליל", לפני סוף ועדת החקירה בקשר 

לרצח במחנות הפליטים שם. ויש בין חלקי העם ויכוח סוער, אלים אך לא אילם, אם כי לפעמים נדמה כאילו 

הוא בין חרשים. האם כל זה חדש וצריך כל כך להפתיע?  

גלויות באמסטרדם  

בהתחלת שהותי באמסטרדם, כשהייתי בן ארבע-עשרה-חמש-עשרה, הרגשתי די אומלל, די בודד, היה לי די 

קר, לא פעם די רטוב. בתקופה זו כתבתי יותר הביתה וקיבלתי אולי יותר מכתבים. לפעמים, בתקופה הראשונה 

כשהתגעגעתי מאוד הביתה, שלחתי גלויה אחר גלויה. את הרפרודוקציות קניתי בכל יום ראשון כשהלכתי לבקר 

במוזיאון ולהתייחד עם הציירים החביבים עליי, בעיקר אלה מהמאה ה-17. נראה שההתחלה של כתיבת היומן 

בסוף 1921 מסמנת מעין התפתחות בכיוון אי-תלות ופחות געגועים הביתה. 

לפניי גלויות מאותה תקופה, בחלקן אלה שכתבתי הביתה, ובחלקן אלה שקיבלתי. בכולן רפרודוקציות של 

ציורים, שבזכותם הן נשמרו במשך יותר מיובל שנים. אמנם מעט מכדי למסור רצף שלם של התקופה, אבל 

בקריאתן הן נראות לי כפנסים שנדלקים פתאום בשטחים שהיו אפלים, ומראים עצמים רבים מוכרים, כל אחת 

עם האסוציאציות והסיפורים שלה. הגלויות שכתבתי היו בהולנדית, אמי כתבה צרפתית ואבי בדרך כלל 

בהולנדית.  

כתבתי הביתה לאנטוורפן בכוונה גלויות ולא מכתבים, מפני שהן היו רפרודוקציות של ציורים וכוונתי 

היתה בין היתר לבנות אוסף מרשים של רפרודוקציות כאלה. פטנט נוסף היה, ששלחתי אותן להוריי בלי בולים, 

בין השאר משום שבבלגיה היתה אז אינפלציה, והמחיר ששילם המקבל, כולל הקנס, היה נמוך מזה שהיה עליי 

לשלם בהולנד! עד שאמי כתבה לי שלמרות ה"חסכון" היא מציעה לחדול משיטה זו, מפני שהדוור המסכן היה 

צריך לחכות בקור עד ששילמו לו את הסכום!  

 9.20

גלויה מאמי ומאחותי אליי באמסטרדם, הפעם בגרמנית. על הגלויה ציור של יעקב ואן רויסדל "הבריחה": 

לוקסקה יקירי, אל תשכח לקנות בהקדם האפשרי מי בור ולשטוף את העיניים, אבל אל תיכנס לרוח 

פרצים בטרם הספיקו העיניים להתייבש לגמרי. נשיקות רבות מאמא. תעודת החיסון נמצאת אולי אצל אבא. 

המשך מאחותי: אלי, כולנו התפוצצנו מצחוק כשכתבת "אמא ואבא", בלי להוסיף "יקרים". האם זה 

מוצא חן בעיניך באמסטרדם? גלויה זו בוודאי מוצאת חן בעיניך. דרישות שלום רבות מאחותך לוטה. חג שמח 

לראש השנה. 
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 22.11.1920

גלויה ששלחתי הביתה עבור דודי רפאל אולמן, אביו של רובי (בוב), אשר באותה עת היה גם הוא באמסטרדם. 

התמונה על הגלויה של אלברט קויפ מהמאה ה-17 "מראה של דורדרכט". כתוב בהולנדית:  

דודי היקר, לא הספקתי לבוא לבקר אותך מפני שהיתה לי עבודה כה רבה, ולמעשה היא עוד נמשכת. אם 

תרצה, תוכל להחזיר לי את הגלויה דרך אבא, מפני שאני, כידוע, אוסף אותן. מה שלומך? דרישות שלום רבות, 

אלי. שלום רב מאת בוב.  

היום נדמה לי שכתבתי גלויה זו כדי להכריח את רובי, שהיה די שובב, לכתוב הביתה.  

 17.12.1920

לאבי, גלויה המראה את יצחק מברך את יעקב מאת גוברט פלינק מהמאה ה-17. הגלויה אינה מתחילה ב"אבי 

היקר" וכדומה, אלא ניגשת ישר לעניין:  

גלויה יפה, נכון? יש לנו עכשיו חופשת קרח, אבל לא הלכתי לגלוש על הקרח מפני שהשבת מתחילה כל כך 

מוקדם. אינני חושב שאקח מעיל לחופש לאנטוורפן, אלא שכמיה. האם עליי להודיע רשמית על עזיבת המקום? 

גוברט פלינק צייר עוד הרבה ציורים יפים. דרישות שלום, אלי.  

נ.ב. תכתוב מהר, אני מחכה לזה.  

 28.1.1921

גלויה מאמי בצרפתית, ובה דיוקן של איש בלבוש מזרחי מאת קורנליוס די פוס:  

ב"ה [ברוך השם]. אלי יקר שלי עמ"ש [עד מאה שנים]. חזרתי כעת מהראינוע וכבר מאוחר. אשתדל שיכינו 

לך שתי חולצות. האם זה מספיק? הגברת דיאמנט מודה לך על הגלויות. האם היית רוצה עוד חולצת ספורט 

כמו זו שקניתי לך כשהיית באנטוורפן? אתה זוכר? גוט שבת (שבת טובה) והרבה איחולים טובים לכולם. 

נשיקות מאמך האוהבת אותך.  

 9.2.1921

הגלויה מראה את אחד החושים העממיים-בורלסקיים של מולינר – הראייה – ונשלחה לאבי לווינה, למלון 

מטרופול:  

אבא, מדוע אינך כותב? קיבלתי גלויה מהמורה דה יונג (המורה ליהדות שהיה לי קודם בהאג) אבל עוד לא 

יכולתי לפענח אותה עד הסוף. מתי תחזור? המנוע אמור להיות כבר מוכן. עוד לא קיבלתי אותו. דרישת שלום. 

אלי.  

 9.2.1921

גלויה עם התמונה "החולמת" של ניקולס מס: 

אמא, עמ"ש. אני מחכה לגלויה שלך! מדוע אינך כותבת? גם מאבא לא קיבלתי גלויה. במבחן היחיד 

באנגלית קיבלתי בלתי-מספיק! יתר המבחנים היו טובים. המורה לגרמנית אמר שרק שלושה תלמידים קיבלו 

מספיק. אני ביניהם? המוֶרה לאנגלית הגיע אתמול על אופנוע! כולנו צחקנו ממנו, תלמידים ומורים (בהולנד 

נוסעים כולם על אופניים, כולל המלכה, כמו כל בן אדם הגון). כשנכנס לכיתה צרחו כולם כמו צופרים. הבוקר 

צייר אותו תלמיד אחד על הלוח, אז אני ציירתי אותו על האופנוע. הוא נכנס, את שלי הוא השאיר ואת השני 

מחק. אחרי כן נכנס המנהל בעצמו ופחדתי מוות: הוא נורא מחמיר. חשבתי שאקבל לפחות שלוש שעות. אבל 

הכול עבר בסדר. כל טוב. אלי.  

 16.2.1921

עוד גלויה ממני לאבי בווינה, גם זאת של מולנר מאותה סדרה, הפעם – השמיעה: 
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אבא! כבר מזמן לא קיבלתי גלויה ממך. גם דוד אוסקר לא הגיע הפעם. האם אתה מסוגל לקרוא את כתב 

היד שלי? מתי אתה חוזר? תכתוב שוב מהר. דרישת שלום לכולם. אלי.  

 28.2.1921

גלויה מאחי, מהאג, שם שהה זמן מה אצל משפחה. על הגלויה תמונה של ואן קויק עם הכותרת "היציאה 

לשדות עם הסוסים": 

אלי היקר, מה שלומך? לי טוב. אני מקווה שתכתוב לי מהר. היום יש לי קצת כאב ראש. דרישת שלום 

ותקיעת כף מאחיך. דרישת שלום למשפחת נורדן. אלפונס רצרסדורפר.  

 6.3.1921

גלויה מאבי, מווינה, אלי לאמסטרדם. התמונה של רובנס "הלנה פורמנט": 

אלי היקר, עמ"ש. כפי ששמעתי מאסתר (אחותי הבכורה) כתבת לי שתי גלויות דרך נוישטל. כפי שכבר 

כתבתי, אני אסע מפה ביום שלישי ואהיה בנוישטל רק ביום חמישי, עקב הקשר הגרוע. ושם אהיה בשבת. 

דרישת שלום מאביך.  

 8.4.1921

גלויה ממני לאבי לאנטוורפן, המראה את תמונתו של ספטלבן "הפונדק בכפר": 

קיבלתי ממך גם גלויה וגם מכתב. אתמול קיבלנו את התעודות. יוצא מן הכלל! לא היה כזה! התקדמתי 

נקודה שלמה קדימה! מה אתה אומר על זה? אף בלתי-מספיק אחד! אמא, את מייעצת לי ללבוש חולצות 

טריקו! ברצון רב! אבל מאין אקח אותן? רציתי תרמיל גב במקום מזוודה. זה מובן. אבל אינני מוצא פה אחד 

מספיק גדול. תוכל לקרוא זאת? ת-כ-ת-ב-ו הרבה ומהר, בבקשה. הרבה דרישות שלום. אלי.  

נ.ב. האם אסתר צילמה עוד כמה צילומים?  

 17.4.1921

גלויה ממני לאבי בבלגיה. תמונה של יעקב ואן רויסדל "מפל המים": 

שוב אני מחכה שבוע לגלויה. האם יש שביתת רכבות? חופשת חג השבועות שוב עברה. לא הייתי חופשי 

אפילו אחר-צהרים אחד! גמרתי את כל מסכת "מגילה"! מה אתה אומר על זה? לזה לא ציפיתי. ביקשתי את 

גברת ואן נורדן (בעלת הבית) להכין סעודת סיום חגיגית, ואז היא נתנה לי חצי עוגית צימוקים וחצי חפיסה 

קטנה של שוקולד! מה לעשות? לסעודת הסיום החגיגית כבר אהיה בעוד חודשיים בעזרת השם באנטוורפן. 

נוסף לזה טרם קיבלתי ממך מתנה לחג הפסח. בשביל זה ול"סיום" תוכל לקנות לי קופסת צבעי שמן לא יקרים. 

דרישת שלום. אלי.  

 24.4.1921

גלויה ממני לאבי – תמונה של פיליפ ווברמן "סוסים ליד שוקת": 

אבא! מה שלומכם? האם קנית כבר חולצת ספורט לבנה? הייתי יכול להשתמש בגרבי כותנה לקיץ. וגם 

לבנים מהחומר המיוחד... איך קוראים להם? הייתי יכול להשתמש. האם אסתר כבר צילמה את "מות שאול"? 

(הציור הגדול של סבנו). כפתורי המנז'טים שלי שוב נשברו! הייתי אצל הספר ביום חמישי, וזו אמת לאמיתה! 

דרישת שלום לכולם, גם לגברת דיאמנט והסופגניות שלה! אלי.  

 25.4.1921

גלויה לאבי באנטוורפן, התמונה השלישית של מולנר – "המגע": 

האם כבר עשית מנוי ל"איזראליט"? בבלגיה זה עולה 2.50 מארק לשלושה חודשים. אמא, אני צריך עוד 

חולצות ספורט לבנות, לפחות אחת, מפני שהישנות, לדאבוני, נעשו קטנות מדי. אצטרך לוותר עליהן בצער. ליל 

הסדר עבר עם משפחת ואן נורדן, משפחת ליסאואר, אדון ואן נורדן הזקן והאימא הזקנה והחולה ושני אחים. 
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פניה קיבלו צבע יותר צהוב והיא דומה במקצת לתמונת "האשה בתפילה" של ניקולס מס. אתם הרי יודעים: 

האשה הזקנה עם הידיים ביחד. זה נמצא באלבום שלי. (מאוחר יותר התברר שבאמת היתה חולה מאוד, והיא 

מתה ממחלת הצהבת). אבא, יש לי רעיון טוב למתנת חג הפסח: במקום מזוודה תקנה בבקשה תרמיל גב גדול. 

תן אותו בבקשה עוד השבוע לדוד אוסקר, מפני שב-15 יש לנו חופשה, אולי רק חצי שבוע. קיבלתי כרטיס 

לסטדיון בשביל היום הראשון של החג! האם פונקה כבר נראה יותר טוב? תשלחו לי מהר והרבה רפרודוקציות. 

דרישות שלום רבות. אלי.  

 6.6.1921

גלויה של אמי אלי בצרפתית – ק. ואן לימפוטן – "העדר": 

אלי היקר שלי, עמ"ש. אני חוזרת מקנייה של המון גלויות בלונג-רי-ד'ארזי'ל. אבא עמ"ש שלח מברק 

שבכוונתו לעזוב את וינה אי"ה ביום ראשון הבא. האם כתבת לפונפון עמ"ש? בצהרים ליצי (בת דודה צעירה) 

אכלה ארוחת צהרים אצלנו, וֶרֶנה (אחותה) נמצאת בסכוונינגן. בהמבורג יסדו ישיבה. ליאו עמ"ש נכנס לעסקים 

אצל מלניה עמ"ש ובעלה, מר פייבר. הענף – מתכות ותוצרת כימית. שבת שלום. דרישת שלום לכולם. אלף 

נשיקות מאמך.  

יומנו של איש צעיר 

אני מביא פה חלק – ורק חלק קטן – מיומני בין השנים 1921 ל-1930, הכתוב במקורו בעיקר בהולנדית או 

בגרמנית, ולפעמים בצרפתית, ופה ושם מלים בעברית. אשתדל להוסיף עוד כתובים מתקופות מאוחרות יותר. 

זה כולל את שנות הלימוד של איש צעיר, המתקרב לגיל שבע-עשרה, עד אחרי לימודי בטכניון, שרות חובה 

בצבא הבלגי וכו'.  

אחרי מלחמת העולם הראשונה, עם בוא השלום, התכוונו הורי לחזור לאנטוורפן ב-1920, ואילו אני 

המשכתי עוד שנתיים להתגורר לבדי בהולנד, הפעם באמסטרדם. ההנחה היתה ש"נער לא צריך להתפנק בבית", 

ורצוי וחשוב שימשיך את חינוכו במשפחה "טובה" אחרת, ודווקא בתנאים לא כל כך נוחים. לא תמיד הרגשתי 

טוב אחרי החלטות "הרואיות" אלה, והתגעגעתי מאוד הביתה, אף כי ההחלטה, לפי זיכרוני, היתה בעיקר שלי. 

היום מסופקני אם הניתוק הזה מאהבת ההורים ומחום הבית היה רצוי, אף שאני מכיר בעובדה שבבית הייתי 

מתפנק, שאמי, טובת לב ורכה בצורה בלתי-רגילה, אולי גם חלשה מכדי להיות שולטת ומחנכת בבית שבו 

ארבעה ילדים פעילים, צורחים, רבים וכל השאר. על פרק זה של חיי סופר במקום אחר, ואין צורך לחזור עליו 

כאן.  

כמה מלים על היומן: הוא אינו שיטתי, אך דומני כי הוא בעיקר פרי צורך פנימי להתבטא, למצוא קשר, 

אפילו יהא זה עם הנייר, כלומר עם עצמי. גם בתקופות מאוחרות יותר מצאתי לא פעם צורך וסיפוק רב 

בכתיבה, וכתבתי לא מעט: נכון שכתבתי לאנשים מעטים בלבד, אם זכרוני אינו מטעני, שני גברים וארבע או 

חמש בחורות.  

מתוך היומן 

8.11.1921 אמסטרדם, אצל משפחה מארחת – המורה ואן נורדן. 

אני יושב בתוך חדר קטן, ואולי עליי להדגיש כי זה מקום הנקרא באמסטרדם חדר קטן: כל רוחבו שני 

מטרים ואורכו במקום אחד שלושה מטר, ובמקום אחד ארבעה. ההבדל הוא בעיקר המקום שבו יש מין ארון 

קיר. המחיצות דק-דקיקות והחדר קר. יש חלון אחד הפונה אל הגן הבוטני אשר לפניו אגם. אין שמש, המון 

יתושים, וקר. במטר שבין המיטה למחיצה יש שולחן עם כיור לרחצה ושולחן מתקפל קטנטן לעבוד עליו. על 

הקיר תלוי מדף לספרים אחדים. היו גם שני צילומים של הגברת בעלת הבית, ולאחר התנגדות עקבית שלי 

הסכימו סוף סוף להעבירם מן החדר, ובמקומם תליתי שתי רפרודוקציות של קוור.  

לפני החלון הגדול היתה תלויה שמיכה אשר חסמה חצי חלון, בעיקר נגד רוח פרצים. למעלה יש בחלון גם 

תריסים, אך אי אפשר לסגור אותם לחלוטין, בקיצור – קר פה. ולמה אני כותב? בגלל ההרפתקאות החשובות 

שלי? או מפני שקר לי? או בגלל כל סיבה אחרת? לא אדע, ולמעשה גם אין זה חשוב: העיקר שאני כותב.  
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היום היה לנו בבית-הספר שוב שיעור בגיאוגרפיה עם המורה יונגסמה (Jongsma). אנחנו תמיד מתווכחים, 

למשל על הציונות. הוא כל כך חסר ידע בנושא, עד כי הוא חושב שציונים ויהודים אדוקים הם פחות או יותר 

אותו דבר. מאושר בבּורותו. הוא חושב אותי כמובן לציוני. למה לא? מתווכחים גם, למשל, על בריאת העולם. 

הוא "חופשי", או כך לפחות הוא מציג את עצמו. למעשה, נדמה לי כי אין הוא לגמרי "חופשי". הוא מאמין 

במשהו, עד כמה שניתן להסיק מנאומיו, שאינם תמיד הגיוניים, ובוודאי שאינם לקוניים. את התנ"ך, לדעתו, 

איש מדע אינו יכול לקבל, אבל, הוא מוסיף, שגם הוא אינו יודע איך הכול התחיל ונברא: ערפל אולי, או אולי 

משהו אחר. הרי הוא מודרני, כך הוא חושב, אולי חושב בלי הרבה לחשוב, וזה כמובן מנוגד לאמונה ולדת. היום 

הרחיב את הדיבור על הגזעים השונים אשר בהולנד, והביע את השקפותיו על הסוגים השונים ומניעיהם, מידת 

האשמה או העונש המגיע וכו', ומה מזה תוצאה של תורשה, ולבסוף הסכים שזה למעשה כבר לא גיאוגרפיה, 

אבל...  

חיפש מלה, ואמרתי: אולי פילוסופיה? שאל: מי אמר זאת? ואמר: זה בכלל לא פילוסופיה. אם אמר זאת, 

כפי שקורה אצלו, בעיקר לגביי, כדי להתנגד, או מתוך אמונה שלמה, לא אדע. והוסיף: פילוסופיה היא דבר 

שהיום יודעים עליו כל כך מעט, שאין אפשרות לכנות את מה שאמרנו פילוסופיה. כמובן שהתווכחתי, מפני 

שאני נוטה לעסוק בעניינים פילוסופיים. מובן שאני חושב הרבה דברים, בעיקר על עצמי, שהם לאו דווקא 

נכונים.  

בית הספר התיכון שלנו הוא בחלק הדרומי-מערבי של אמסטרדם, הנבנה מחדש, ליד התעלה, ומסביב שטח 

עצום של חול נודד, חולות שפוכים על מים ובוץ, אשר מתחילים לנוע בגלים כאשר קופצים עליהם. כל הבניינים 

נבנים שם על כלונסאות בתוך ה"קרקע", בדרך כלל כלונסאות של עץ. הרחוב נקרא על שם יוסף איסראלס, 

הצייר ההולנדי היהודי הידוע (1911-1824).  

בית הספר בנוי עץ, צריף ארוך של כמאה ועשרים מטר ורוחבו כשלושים מטר במקום הכי רחב. מסביב 

חול, ולפעמים בוץ ומים אחרי הגשמים. הרבה רוחות. מקום למאות אופניים. מסביב בונים ובונים כדי למלא 

את המחסור הגדול בדירות אחרי המלחמה. בונים מהר ודי יפה. כל הפעילות מעניינת מאוד. החליטו להקים 

חוג של או.די.אי. – הנאה-הרפיה מתוך מאמץ – וכבר החליטו להקים מועדון שחמט, ומובן שהחלטתי להיות 

חבר בו. גם מורים אחדים ישתתפו, כמו מר רוזנברג (אלגברה) ואחרים.  

אתמול בשעת השיעור התקיף המורה יונגסמה חזיתית את ערב התעמולה של אגודת בית-הספר לבילויים. 

תערובת של דברים נכונים ולא-נכונים. בכלל הוא מחשיב את עצמו מאוד. לפי דבריו הוא התקדם היטב בחיים, 

וזה הודות לגזע הטוב של אבותיו. הוא חייב זאת למרץ של אביו, שהיה פקיד פשוט, למרץ שלו עצמו ולמרץ של 

אבותיו שבאו מכרונינגן שבצפון-מזרח הולנד, אשר מוצאם מהפריזים והסאקסים, גם הם בעלי מרץ וכוח. 

הודות לזה הוא הגיע להיות מורה בתיכון באמסטרדם הזאת, עיר חסרת גבריות. גם ראש העיר, טלכן 

(Tellegen), מוצאו מכרונינגן. כן, הוא אומר, אני איש כרונינגן אמיתי וקשוח, כמו שיכול להיות רק איש 

פריזלנד או כרונינגן. התלמיד הפריזי היחיד בכיתה, טירק מולנר, אשר נקרא על ידי יונגסמה לברית הפריזים, 

אמר לי כשיצאנו: "הכרונינגאי המחורבן הזה".  

בינתיים עשה ליאו פם, אחד התלמידים היהודים (כחצי מן הכיתה), כל מיני התחכמויות באמצע דבריו של 

המורה, עד שהמורה התרגז ואמר: "חכה, עוד מעט מגיעים לטיפוס אחר לגמרי", ובכך רמז כנראה ליהדותו, אף 

כי נדמה לי שלא היתה לו כל כוונה לפגוע ביתר עשרים התלמידים היהודים, שהיחס אליהם, דומני, היה כמו 

לשאר התלמידים. אולם, מי יודע? השאלה היא איך לקבל את דבריו ואיך להגיב. לא פעם יש לו רעיונות והערות 

"חצי-אנטישמיים", בעיקר נגד אותו נער פם. השבוע, כשהנער החל להרעיש קצת בכיתה, הוא אמר: "נדמה לי 

שפרופסור מסוים אולי צדק", ורמז בכך "חצי בבדיחה" לנאומו של פרופ' בולנד, פילוסוף נודע, אשר, אחרי 

מחלה קשה, התקיף בנאומו את היהודים, את הדמוקרטיה ואת שניהם יחדיו באולם של ליידן. העיתונים 

מבקרים אותו קשות, בעיקר בגלל התקפתו על הדמוקרטיה. הוא טוען שהם ואנחנו אשמים בכל התוהו ובוהו 

אשר בעולם. צחקו ממנו וסיפרו אודותיו כמובן המון בדיחות. מורתנו להיסטוריה, גב' קרולינה אייטיה, 

מומחית לתקופת ויליאם השלישי, שהיה גם מלך אנגליה, כתבה בעיתון: "בקשר לנאום של בולנד באולם של 

האוניברסיטה: "נעבעך". בכל הכבוד, ובתודה על המקום בעיתונכם, ק. אייטיה." 
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בולנד טען שב"שולחן ערוך" יש דברים נבזיים ביותר, גם ב"כל נדרי", שמותר לרמות את הנוצרים וכו'. טען 

שהיהודים לא שייכים להולנד. אנטישמיות כזאת אין מכירים כאן, אבל שמעתי מתלמידנו טס חולדן, שאביו 

חבר במועצת העיר, שיש לבולנד לא מעט חסידים בין אנשים עשירים, סטודנטים וכו'. בולנד טען שהסנט של 

אוניברסיטת ליידן קיבל מחאות רבות נגד הרצאתו, אבל העיתון "פדרלנד" (מולדת) התעניין, והתברר שלא 

הייתה שום מחאה כזו. אולי באמת הוא השתגע קצת? הרי היו פילוסופים גדולים אשר בסוף חייהם נטרפה 

עליהם דעתם. 

אני מסיים פה היות ויש לי עוד הכנות למחר.  

9.11.1921 אמסטרדם 

היום בקבוצת הכדורסל של נולי היה המגרש שוב שלולית אחת גדולה מלאה בוץ. החולצה הלבנה-כתומה 

שלי קיבלה צבע שחור נוסף, כמו הידיים, הפנים וכל השאר. ביום ראשון יש לנו תחרות נגד קבוצת .D.V.V. עוד 

אכתוב הביתה, ואשתדל ללכת לישון מוקדם יותר.  

12.12.1921 אמסטרדם 

אסיפה של אגודת בית הספר לבילויים – יונגסמה ביקש סליחה מטס. טוב מאוד. השוויץ יותר מדי. הרב טל 

כתב מכתב גלוי נגד בולנד. מצוין.  

אפילוג על אמסטרדם  

כשאני קורא את יומני מתקופת אמסטרדם, עולים במחשבתי הרבה מאוד זיכרונות. פרטים לא חשובים, אך 

משמעותיים דיים לנער בגיל ארבע-עשרה עד שש-עשרה, עד כי אחרי יובל שנים אזכור אותם כאילו התרחשו 

אתמול.  

בהתחלת שהותי באמסטרדם הגיע אבי לעיר כמה פעמים, כפי שנהג לעשות במשך שנים, כשנסע יום יום 

מהאג או מסכוונינגן הסמוכה – כמו יהודים רבים שמקורם באנטוורפן לפני מלחמת העולם הראשונה – 

לבורסת היהלומים באמסטרדם. הדרך ברכבת היתה כשבעים ק"מ ונמשכה, אם איני טועה, כשעה ורבע לערך, 

בעוברה את ליידן ואת הארלם כתחנות ביניים.  

למעשה, היום אני מתפלא שאבי הסכים לתנאים במקום: לא רק שהחדר היה קטן מאוד, וגם קר מאוד, עם 

יתושים רבים מהאגמים של הגן הבוטני שממול, ומהמרתפים הרטובים למטה מהדירה. ובעיקר, לא היתה 

אמבטיה בכל הדירה. זה כנראה לא היה מקובל אז בדירות של הבורגנות הזעירה והפקידות. נכון שאני הייתי 

היוזם של "היציאה לעצמאות", וגם על כך אני מתפלא במידת מה. רק ארבע-חמש שנים קודם לכן עברתי 

בצורה די קשה את ניתוקי מבית ההורים (אז למעשה מאמי) כאשר שמו אותי לזמן מה, יחד עם אחותי לוטה, 

במוסד יהודי, מין בית יתומים, בקלן. כנראה שבגיל צעיר ארבע-חמש שנים הן תקופה ארוכה בהרבה מכפי 

שהדבר נראה לנו בגיל מבוגר.  

בשבועות הראשונים באמסטרדם ביליתי הרבה עם בן דודי רובי אולמן, אשר נשאר אז חדשים מספר 

באמסטרדם. אני זוכר שהלכנו במשך שישה שבועות בכל מוצאי שבת בלילה לסרט בהמשכים בקולנוע על שם 

רמברנדט בכיכר רמברנדט וראינו סרט הרפתקאות של טייסים ושל ה"דיווה" מיי ווסט, אם זיכרוני אינו 

מטעני. טיילנו בלילה אחרי שהבטחנו לנו את הכרטיסים, ופעם אחת עברנו בפארק על שם המשורר והמחזאי 

הקלאסי הידוע יוסט ואן די פונדל, ופתאום מצאנו שנינו את עצמנו עם הפרצוף על הדשא. בחושך לא הבחנו 

בגדר נמוכה.  

התחלת שהותי באמסטרדם היתה גם מאתיים וחמישים שנה אחרי ייסוד בית הכנסת הגדול של 

האשכנזים, אשר הרשים אותי מאוד. רושם רב יותר עשה, כמובן, בית הכנסת הגדול של הספרדים, שהוא יותר 

ותיק, וההפך – למעשה דיסוננס קצת פתטי – הכנסייה על שם משה ואהרן שהנוצרים בעלי הרצון הטוב בנו כדי 

"להציל" נפשות יהודים. כל אלה בסביבות כיכר יונס דניאל מאיר, ומשם רחוב ווספ, ובו מספר גשרים עד 

לחציית טבעת התעלות של אמסטרדם. מעל לגשרים אלה נסענו על אופניים לכל המקומות, כמו רוב ההולנדים. 

גם אם המקום היה צר (פעם נכנסתי "קצת" לעגלת ילדים, לילד לא קרה כלום, האמא נבהלה קצת ואני הרבה), 
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לגשרים היה עוד תפקיד מיוחד: כל אימת שילד הגיע מאוחר לבית הספר, היה לו בדרך כלל תירוץ טוב: הגשר 

היה מּורם. כמה מגשרים אלה נראו כמו הגשר של ואן גוך, ואחרים היו יותר גדולים, בנויים מפלדה, לפעמים 

עם מיכון מסורבל.    

משונים היו היחסים בין העדות באמסטרדם, וכאן שוב רואים עד כמה הרוב קובע. בעיר זו היו אז כשש 

מאות אלף תושבים, מהם כעשרה אחוז יהודים, ובין אלה כעשרה אחוז או קצת יותר יהודים ספרדים, שנקראו 

פורטוגזים, וזאת כזכר לתקופת הגיעם לארצות השפלה בזמן מלחמת ההולנדים הפרוטסטנטים שהתמרדו נגד 

הספרדים הקתולים. במלחמה זו היה, כמובן, יותר נעים להשתמש בשם פורטוגזי מאשר ספרדי.  

היינו רגילים לראות יהדות זו, בצפון-מערב אירופה לפחות, כמיוחסת באופן מיוחד, והדגשנו בגאווה כל 

טיפת דם יהודי-ספרדי בעורקינו. לא כך באמסטרדם של ימי נעוריי: היהודים האשכנזים, הרוב הקולני הגדול, 

קראו להם "משוגענע פורטוגיז", בין היתר משום שהיו שונים באופיים ובמקצת גם בחיצוניותם. היו ביניהם 

יחסית הרבה אמנים וסופרים, מתמרדים ומתלהבים מכל הסוגים, ואלה גם בלטו לא פעם לפי מראה פניהם: 

העיניים, צבע העור וכו'. תקופת הזוהר שלהם חלפה מזמן, תקופה שהביאה להולנד הצעירה עושר וקשרים 

מסחריים. הם היו בין תומכי בית אורנז', ולהם שמות אציליים מצלצלים, כגון טקסיירה דה מטוס, אשר ביקר 

אצל הנסיך מאורנז' בכרכרת פאר עם שישה סוסים. ובכל זאת, סיפרו לי שרק לפני דור ישבו אבות "שבעה" 

כאשר בת פורטוגזית התחתנה עם אשכנזי.  

ליהודים היה, לפחות בבית הספר, מעמד טוב יותר מזה של הקתולים, לפחות באמסטרדם. זו אולי ירושה 

של תקופת מלחמת שמונים השנה, ואולי היה זה מפני שרוב הקתולים הגיעו מהדרום, מהאזור הקרוב לגבול 

הבלגי, אשר היה זמן מה יותר נחשל, ואלה שעברו צפונה באו בתנאים ירודים יחסית.  

מעניין גם יחס יהודי אמסטרדם לחינוך, לתרבות ולדת. מיעוטם נטו לגישה האורתודוכסית, גם אם הם 

עצמם לא היו שומרי מצוות במיוחד. תלמידי חכמים היו מעט, בהשוואה למזרח אירופה או למרכזה. חלק גדול 

של היהודים, בעיקר באמסטרדם, עסקו במסחר ובמלאכה ותרבותם ונימוסיהם היו ברמה שנחשבה נמוכה 

יחסית. עם זאת, חלקם נחשבו לתרבותיים ומעודנים במיוחד, אולי כי הושפעו מצד אחד מהתרבות והמסורת 

היהודית, ומצד שני מן ההליכות המיוחדות של הפוריטנים ההולנדים.  

כמעט בכל יום ראשון הלכתי למוזיאון, בעיקר לרייכסמוזיאון, ולפעמים לסטדליק מוזיאון היותר מודרני, 

כדי לראות וללמוד. משונה שבכיתה שלי, שמנתה כארבעים ילד, לא אהב אף ילד לצייר, פרט לי ולאחד בשם 

מולנר. בבלגיה, אפילו בצבא, היה המצב שונה לגמרי. בקרבת אנטוורפן, בעיקר, יכולת להתרשם כאילו כל 

הציירים במשך חמש מאות שנה או יותר השתדלו להביא לעולם הרבה ילדים, אשר המשיכו לצייר באופן טבעי 

לחלוטין, לרוב בלי שום תחכום. בציור בחוץ ביום ראשון לא ראו דבר חריג יותר מאשר דיג בתעלה. לא זכור לי 

שהלכתי למוזיאונים עם חברים הרבה פעמים, אבל קניתי לא מעט גלויות של תמונות כדי לכתוב הביתה.   

הזכרתי את נסיעותינו באופניים, בדומה לרוב ההולנדים. נדמה לי שקיבלתי אותם רק בשנה השנייה של 

שהותי שם. אני רואה את עצמי הולך מבית הספר עם חבריי, עטוי בשכמייה הגדולה וחבוש בקסקט, ולפעמים 

עושה חלק מהדרך בחשמלית. בהליכה זו מבית הספר קיבלתי את הצעת הנישואין הראשונה מבחורה שאני 

זוכר בעיקר את עיניה השחורות ואת שמה המצלצל – סטלה ד'אנקונה מהקהילה הספרדית. אינני חושב 

שחשבה זאת ברצינות, וגם אני לא. זאת היתה מין התבדחות מקובלת, שכן בית הספר היה מעורב לבנים 

ולבנות, שלא כמו בבלגיה, שם הוא היה לבנים בלבד.  

אירוע אחר שהתרחש בהליכה או בנסיעה לבית הספר קשור בציונות. בתקופה ההיא היו באמסטרדם 

הכנות לקונגרס הציוני ושמעתי את הרב עמיאל, אשר הלהיב את היהודים לציונות. עלי לומר שאבי וסבי היו 

בין התורמים ליישוב בארץ-ישראל, ושניהם ראו את ההתיישבות בארץ כאידיאל. עם זאת, הם ראו בארגון 

הציוני והדגש החילוני שלו סכנה מסוימת ליהדות. אף כי רכשו נכסים והשתתפו במפעל ההתיישבות, נשארו בני 

משפחתי מלאי ספקות לגבי הארגון הציוני, כמו חלק גדול של היהדות המסורתית באירופה. דבר זה קיבל 

משנה תוקף בגלל הסכסוכים של השליחים והשד"רים מארץ הקודש.  

למרות זאת החלטתי בגיל צעיר להצטרף לארגון, וזאת בדרך מחתרתית, תרתי משמע: מצד אחד לא רציתי 

לבקש כסף לשקל מהוריי, ומצד שני אסור היה לקנות שקל לשם הצבעה לפני גיל שמונה-עשרה. הפתרון היה 

פשוט: במשך שבוע ימים רצתי אחרי החשמלית אשר עליה נסע חברי, והיות והיו לחשמלית לא מעט תחנות, 
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ובתקופה ההיא הייתי רץ טוב גם בתחרויות הספורט של בית הספר, השגתי את החשמלית. התיק שלי היה אצל 

חברי בחשמלית. אחרי שחסכתי לי את הכסף של הנסיעות הלכתי לבית מסחר יהודי לספרים, שם קניתי את 

השקל, נרשמתי והצבעתי בעד "המפלגה", ולא שאלו אותי לגילי.  

      

          עם כובע ואופניים אופייניים 1923  

למרות היותי די עסוק, הן בלימודים, הן בספורט ובפעולות אחרות של בית הספר, הן בשיעורי הגמרא שנתן 

לי בעל הבית שבו גרתי, טיילתי כאשר היה מזג אוויר יפה, דבר שאינו כה מובטח בהולנד. גם קראתי הרבה: 

קודם כל את העיתון אלגמיין הנדלסבלאט, שהיו בו, בין היתר, תיאורים מפורטים של החיים בארץ-ישראל, 

בעיקר מעטו של יעקב ישראל דה האן, אשר בשלבים האחרונים של חייו פעל נגד הציונות הרשמית, ולבסוף 

נרצח. עיתון זה היה טוב, כמו הרבה עיתונים הולנדיים, גרמניים ושוויצריים, שזכיתי לקרוא בהם בתקופות 

שונות (קלנישה דוירישר, פרנקפורטר וכו'), וזאת בניגוד לעיתוני בלגיה, שהיו בעיניי חלשים. אבל קראתי גם 

רומנים. זכור לי הרושם החזק מהרומנים של ז'ורז' סאנד, שאותם קראתי כדי לתרגל את הצרפתית, שהייתי 

חלש בה, כמו כן של ויקטור הוגו, אבל גם של ולטר סקוט בתרגום הולנדי, ולבסוף רומנים של מקס ברוד.  

אירוע קטן מסוג אחר לגמרי: בתחילת שהותי באמסטרדם יצא חוק שלפיו כל אחד חייב להצביע בעד 

נציגות בעירייה. ייחסו לזה חשיבות רבה, אולי עוד כנחלת התקופה שבה היה לאמסטרדם ולערים אחרות כוח 

כלל-מדיני רב. היות וחובה זו הורגשה אצל חלק מהאוכלוסים כהגבלת חופש הפעולה שלהם, היו מי שהחליטו, 

בוודאי ברוח של ליצנות אוילנשפיגלית מושקית בכוסות בירה לא מעטות, להציג כמועמדים שני "פרצופים" 

נודעים ברחובות אמסטרדם: אחד קבצן שיכור, אשר נודע בביטוייו העסיסיים, והאחר רוכל ידוע. ה"אסון" 

היה שהם אכן נבחרו בקולות רבים. עד כמה שזכור לי, היו בעיות: האם אמנם תבוא המלכה וילהלמינה, כנהוג, 
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לפתוח את ישיבת הנציגות. נדמה לי שאחד מהשניים, הבולט יותר, נאסר לזמן מה בעוון שוטטות או שכרות, 

ואמסטרדם המשיכה ללוות את האירועים בביטויים עסיסיים נוספים.  

לבסוף, כמה מלים על המכתבים של חברי דוד ואן דר פורטן, אשר הבטיח לי לכתוב לעתים קרובות (נדמה 

לי שאמר כל שבוע), ואני כתבתי לו לא פעם, ותשובה אין! למעשה חרה לי הדבר, וניסיתי למצוא לו תירוצים: 

אולי אין לו כסף, אולי אסור להם, אולי... אבל בעצם זה המשיך לכאוב.  

המשך היומן 

12.8.1922 אנטוורפן 

אני יושב בסוכה. השנה לא יכולנו לקשטה כמקובל, שכן היה צורך לתקן את הגג רק בערב סוכות. באמצע 

יוני עזבתי את אמסטרדם (ואינני חושב שאחזור לשם בקרוב) וחזרתי לאנטוורפן אל בית הורי, שחזרו לכאן כבר 

לפני שנתיים. ידידיי דרוקר, ואן דר רור וסטורק ליוו אותי לתחנת הרכבת. קיבלתי את התעודה לפני נסיעתי. 

הייתי כנראה השני בכיתה. חברי דויד ואן דר פורטן לא בא משום מה. מצד אחד אהבתי את בית הספר 

באמסטרדם, והיה לי קשה לעזוב את חבריי, אבל החיים במשפחה מארחת לא היו תמיד לרוחי, ולא הצטערתי 

לעזוב את החדר בבית ואן נורדן. מר ואן נורדן, מורה, ידע לחנך ילדים, גם את ילדיו, שעשו קשיים לפעמים. 

למדתי ממנו קצת איך לנהוג בחינוך ילדים. כך, למשל, כשבתו הקטנה סירבה לאכול וצעקה, למרות מאמצי 

אמה, כדי להרגיע את צעקותיה ניסיתי לפעמים להאכילה, והצלחתי יותר מאמה.  

בכל התקופה היה דוד ואן דר פורטן ידידי הכי קרוב. הוא התייתם מאביו וחי בבית יתומים. הוא תלמיד 

טוב וחרוץ, ומה שחשוב יותר – הגון וטוב לב. גרנו באותה סביבה, הלכנו יחד באותה דרך לבית הספר, ישבנו 

יחד ולמדנו יחד, ושוחחנו על כל דבר שבעולם. שנינו יחד עם יו דרוקר היינו היהודים היחידים שלא באנו בשבת 

לבית הספר, כך שהיה לנו הרבה במשותף.  

ליאו סטורק, שבא גם הוא בשנה השנייה ולא הלך לבית הספר בשבת, נעשה אחד מחבריי, בעיקר במשחקי 

הכדורגל אחרי שעה ארבע, והוא צרף אלינו את חברו ואן דר רור. הוא היה חבר נאמן, היה בא לבקר, והיינו 

משחקים שחמט. גם ברנהד ואן דר רור היה ידיד נאמן ויקר. רק הבדיחות הגסות שלו היו לא נעימות, וודאי לא 

היו לרוחם של אחרים. עזרתי כמובן לכל הידידים, כמו לכולם, באותם מקצועות שהיו קלים לי: ציור ושרטוט, 

גרמנית, מתמטיקה, והם עזרו בדברים אחרים.  

מן המורים אני מצטער בעיקר על יונגסמה, המורה לגיאוגרפיה, למרות ויכוחינו החריפים על ציונות, 

יהדות, דת וכו'. התקפותיו הבלתי-שקולות למעשה לא הפריעו לי ביותר, אולי מפני שלא הרגשתי בהן כוונות 

רעות כלפינו, לכל היותר התרברבות יתר.  

הייתי רק שבועיים באנטוורפן כשהגיע דודני רובי, רוברט אלטמן, שבא מלימודיו בבית-הספר הטכני 

בבינגן, וחזרתי אתו אחר כך לחופשה בבאד קרויצנך בגרמניה. לא היה זה תענוג לנסוע לשם בלילה. מקום לינה 

היה לשנינו יחד על ספסל צר וקצר. רק כשהתיישבתי שוב על מקומי יכולתי לישון כשעתיים. בקרויצנך מצאתי 

חלק גדול ממשפחתי ועוד הרבה יהודים מאנטוורפן, שאותם הכרתי שם. אכלנו אוכל גרוע במסעדה היהודית 

הכשרה, אבל היה נחמד, בעיקר הטיולים היפים בסביבה.  

מצב האינפלציה גרם להבדלי מחירים בין גרמניה לבלגיה. גרתי בחדר שכור אצל ד"ר אנגלמן ברחוב 

לודנדורף, והייתי מאוד שבע רצון שם. ראיתי את בעלת הבית רק פעמיים: כשקיבלתי את המפתח וכשעזבתי. 

את הכסף המגיע לה השארתי תמיד על השולחן. בתקופה זו של מצוקה כלכלית היו כולם מעונינים להשכיר 

חדרים, והמחירים היו נמוכים מאוד בהשוואה לבלגיה, מה שעודד אותנו להוצאות שאחרים לא הרשו לעצמם: 

שמענו הרבה קונצרטים וצפינו בהצגות תיאטרון. אחר-הצהרים הלכנו כמעט תמיד לטיולים, שהם יפים מאוד 

פה. הזמן עבר מהר והופתעתי כשהיה עליי לחזור. לא התנסיתי הרבה בתהליך הריפוי המקובל כאן, שעליו 

המליץ הרופא בגלל היותי רזה ו"עני בדם". היו לי בסך הכול אמבטיה אחת של מים מינרליים מלוחים ושתי 

אמבטיות שמש. לפי התקן הייתי צריך לקבל כשלושים מכל אחת, אבל היות וגם אבא לא עמד על כך, ויתרתי 

על הכול, ולמרות זאת הרגשתי מצוין בזכות הנופש אחרי חודשים של מאמצים בבחינות. אבי גם ניצל את 

ההזדמנות לקנות לי בגדים ודברים שהיה לי צורך בהם, היות ובאתי מאמסטרדם כמעט בלי דבר הראוי עוד 

לשימוש. מסתבר שהייתי די רזה וחיוור כשבאתי מאמסטרדם והחיים בקרויצנך היטיבו עמי מאוד.  
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קניתי המון ספרים בגרמניה וסחבתי אותם בקושי. ברכבת היה בקושי מקום, אפילו בעמידה. בקלן הלכתי 

לאכול במסעדת "כוכב הזהב" אצל גברת הורן, שאצלה גרנו כשהייתי בן תשע. מובן שהיא ובנותיה לא הכירו 

אותי. בגלל המצב ועם כל הבעיות, היה הקשר עם הרכבת לא טוב והיו איחורים. היו לי שתי מזוודות כבדות, 

ולבסוף הכריחו אותי לשלוח מזוודה אחת עם הרכבת, היות ואסור היה לקחת עמי יותר מעשרים וחמישה ק"ג. 

הגעתי לאנטוורפן בשלוש לפנות בוקר, קפצתי עם תרמיל גב ומזוודה אחת לתוך כרכרה, ולמזלי אמא עוד 

הייתה ערה כשהגעתי.  

חזרתי לאנטוורפן לפינוקי המשפחה, והצטרכתי להתכונן היטב לבחינות הכניסה לבית-הספר התיכון 

הריאלי באנטוורפן, האתינאום. אבל עברתי אותן, למרות שכמעט הכול היה בצרפתית, שנעשתה לי זרה מאז 

שעזבתי את בלגיה בתחילת מלחמת העולם, וזאת למרות היותה למעשה השפה הראשונה שדיברנו. בית הספר 

כשלעצמו פחות נעים לי מאשר באמסטרדם, אבל נראה... גם על המורים ועל החברים קשה כעת לדעת משהו.  

25.8.1922 אנטוורפן 

השעה שש אחר הצהרים. אני מחכה לרב אהרנפלד, שאמור לתת לי שיעור בתלמוד. אני מתפלא מאוד 

שדויד ואן דר פורטן לא כתב אף פעם. בבית הספר פה למדו דברים שאנו באמסטרדם טרם התחלנו, ויש הרבה 

חומר. שעתיים מתוך שלוש השעות השבועיות בפיסיקה ניתנות בשבת. כבר עברו ספר שלם בשרטוט, ולי עוד יש 

קשיים בשימוש בקופסת המחוגה. עוד די קשה לי בצרפתית וגם במתמטיקה פה יותר מתקדמים. החברים די 

בסדר. בין התלמידים יש רבים ממשפחות ידועות, הן נוצרים והן יהודים, הרבה יותר מאשר באמסטרדם.  

היהודי היחיד חוץ ממני במגמה המדעית הוא מוריס קרלין, שאותו פגשתי כבר בקרויצנך. הוא טוב 

במתמטיקה ואנו גרים די סמוך. גם לו יש בעיות הסתגלות כי גם הוא בא מבית-ספר אחר. בינתיים אני טוב רק 

בהיסטוריה, בגיאוגרפיה, בהולנדית ובגרמנית.  

הצטרפתי לקבוצה של צופים יהודים שהוקמה לפני שנים. ביניהם גם חברי ארמנד קופס.  היינו יחד במכלן, 

עיירה קתולית עתיקה וציורית, ובה שמענו את ריף דניין מנגן בעוגב הפעמונים של הקתדרלה. ביקרנו גם בבית 

חרושת לבירה, ונעשה לי רע מהריחות. ידידי ארמנד קופס טוען שהקתדרלה בפנים מכוערת יותר מאשר בית 

הכנסת באנטוורפן. זו כמובן לא דעה של מומחה. הוא השפיע עליי לבוא אתו ל"ארמון הקרח" וביקשתי מרובי 

שיביא לי מגרמניה מחליקיים.  

ארמנד קופס הוא למעשה עוד חבר שלי מהתקופה שהייתי בבית הספר העממי בהאג בסוף מלחמת העולם. 

הוא שייך לאותן משפחות יהודיות מאנטוורפן שעזבו את בלגיה להאג ולסכוונינגן, וחזרו אחר כך לבלגיה. כמעט 

כולם יהלומנים. גם בני ובנות הדוד שלהם ארמנד, סילבין ולורה גולדמינץ היו בבית הספר, ולמעשה חזרנו 

להיות חברים כפי שהיינו לפני שעברתי לאמסטרדם. לארמנד דעה טובה מאוד עליי, כפי שהוא אומר: יותר 

חכם, נבון ובעל ידע מאשר יתר חברינו. לא צריך לקחת את זה ברצינות יתר, גם אם נעים לקבל מחמאות.  

העמדה והרגש של היהודים באמסטרדם ובאנטוורפן שונים. בהולנד היהודים כבר מאות שנים, מרגישים 

חופשיים, בעצם בלי שאפתנות מיוחדת, מרוכזים במסחר ופחות במקצועות החופשיים. יש להם מסורת ארוכה 

של נאמנות לבית המלוכה, קשר שקיים עוד מן המאה ה-17 ואולי אפילו ה-16, לפעמים גם נגד שלטון מקומי 

קטנוני. ליהודים אין שום רגש נחיתות, רק קצת הרגשה של שוני. הבדיחות באמסטרדם היו מכוונות הרבה 

יותר נגד קתולים מאשר נגד יהודים, אולי גם מפני שבנשק הבדיחות היהודים "הצטיינו" באופן מיוחד.   

באנטוורפן, לעומת זאת, אין משפחות יהודיות אשר גרות שם מלפני 1874, והיהודים מרגישים עצמאיים, 

גאים, בהחלט לא נחותים, אבל כמעט לא חלק מהאוכלוסייה הכללית, גם אם הם ממלאים את חובתם כמו כל 

אזרח. אחת הסיבות לכך היא שלעם הבלגי עצמו, ובעיקר לפלמים באנטוורפן, אין נטייה לשוביניזם בלגי. 

החלוקה בין החלק הוואלוני והפלמי קיימת, עם נטייה לצרפתית גם אצל חלק ניכר של הבורגנות הפלמית. עם 

זאת, יש פה ושם פלמינגנטים, השונאים את הוואלונים, ובעיקר לוחמים בעד זכות לשונם. בינתיים זה עוד 

רחוק מלהיות שווה. אצל חלק מהיהודים יש אהדה לפלמינגנטים – מלחמה לזכות העם לשוויון.   

יש להוסיף שיהודי אנטוורפן יודעים את השפות המקומיות כמו אחרים, במידה שחונכו בבלגיה. אבל רוב 

המבוגרים מעדיפים לדבר בלשון הוריהם – יידיש, גרמנית, הולנדית, לדינו וכו'. יש אומדים כי יש פה שישים 
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אלף יהודים מתוך אוכלוסייה של שש מאות אלף. היות ורובם מרוכזים סביב המסחר ותעשיית היהלומים, 

היהודים מרגישים אי-תלות, אוטונומיה, ואפילו ניתוק מסוים.  

נדמה לי שהגויים רואים את זה בעין יפה, כאילו חוסך להם הדבר התייחסות מיוחדת ליהודים. יש מעט 

התחרות וחיכוך, וגם האנטישמיות, במידה שקיימת, היא שקטה ובלתי-אלימה. זה קיים בעיקר אצל הקתולים 

האדוקים, בצורה הדומה לפעמים למה שהיה בימי הביניים, בעיקר אצל העם הגדול של הפלמים, ואצל 

המשפחות ה"גבוהות" יותר של הוואלונים. משונה לפעמים לשמוע מה שאיש כפרי מאמין בקשר ליהודים: שיש 

להם פרסות וזנב. לא מובן להם כלל ששבת יכולה להיות ביום השביעי ולא ביום ראשון. באנטוורפן המצב 

שונה: רגילים ליהודים, גם לאלה שלבושם מיוחד, ובכלל רגילים לזרים, כגון הודים והודיות ופרסיות בלבושים 

ססגוניים.  

27.11.1922 אנטוורפן 

אתמול הייתי עם אדולף במופע של קבוצת תיאטרון. היה מעניין מאוד. האולם היה קר ומלא עשן, 

והשתעלתי כהוגן. התוצאה – היום אני שוב מצונן, כמו בכל חורף. ובעיקר, אני משתעל בכל פעם, וזה כמובן 

מפריע. שכבתי היום במיטה וגמרתי את כל "הספר מסביליה". 

 17.12.1922

שוב היו בחינות בבית-הספר. למרות שבית-הספר חדש, השפה חדשה בעיקרה, השיטות חדשות וכו', 

הבחינה היתה יותר טובה ממה שחשבתי, אם כי לא מה שהייתי רוצה. אני מניח שבשביל צרפתית זה עוד יהיה 

בלתי-מספיק, ואולי גם באנגלית. אבל עכשיו נשתדל לבלות קצת. בבוקר נלך לסקטינג, אחר הצהרים למוזיאון, 

ובערב ארמנד ילך בלעדי לקולנוע לראות ב"פאלאס" את  תיאודורה, אשת יוסטיניאנוס הגדול. אני מצווה 

לשמור על הבריאות.  

ביום שישי היו לנו בחינות בגיאוגרפיה ובהיסטוריה, והשבת נכנסה ב-3:10. ביקשתי מהמורה סטבנס לקבל 

את הבחינה בגיאוגרפיה לפני הזמן, היות והקדמתי לגמור את הבחינה בהיסטוריה. היה לי מזל וגמרתי את שתי 

הבחינות כבר בשעה שלוש. אפילו היו נותנים לי עוד שעה, לא הייתי יודע מה לכתוב.   

עכשיו אני בן שבע-עשרה. חנוכה. ארמנד ואני שוחחנו על התאבדות, והוא סיפר לי על הקשיים והטרגדיות 

במשפחתו, שאחד מקרוביו התאבד בגלל חובות. זו תקופה של קשיים גדולים בעסקים, במיוחד ביהלומים. גם 

בחלק של משפחתי היו בעיות רציניות ואובדן כספים. גם אבי הפסיד לא מעט, ואני מקווה שהזמנים יהיו יותר 

טובים. אני מקווה? אולי. למעשה אני די פסימי, וזה קורה לי לא מעט. הסיבה? התקופה הקשה? זו לא יכולה 

סיבה מספקת, היות וארמנד מגיב אחרת. הוא בעל מרץ, מעשי, אין לו אשליות, וגם אינו חושש מהעתיד. בגלל 

חלק מתכונות אלה אני מעריך אותו ומקנא בו. הוא עכשיו לבדו בבית עם אביו. אומר שלא היה מסוגל להיות 

בין זרים במשך שנתיים כמוני. נדמה לי שבשעת הצורך הוא יחזיק מעמד יותר טוב ממני, ואני בכלל לא בטוח 

בצורך או בחשיבות של הדבר. מחר חוזרים שוב לבית-הספר.  

הערה: ארמנד קופס, לאחר לימודיו בבית הספר הגבוה למסחר, עבר לארה"ב לפני עליית היטלר לשלטון. 

הוא התגייס לצבא ארה"ב ועבר את כל המתקפה וכיבוש גרמניה עם הגנרל פטון. הוא שרת בין היתר בידיעת 

השפות המעולה שלו.  

27.1.1923 אנטוורפן 

כרגע ההורים בנירנברג, מבקרים את פונקה, אחי הצעיר אלפונס, ואת אחותי לוטה. אמא תחזור כנראה 

בשישה לפברואר ואבא ימשיך לווינה ולפרסבורג ליארצייט [יום השנה], ויחזור בעוד עשרה ימים. המצב 

בגרמניה נראה כעת רע מאוד, גרוע מכפי שהיה בשנים האחרונות. בחבל הרוהר יש צבא כיבוש צרפתי, והבלגים 

מזדנבים.   

מנהיג הסוציאליסטים הויזמנס אמר היום לראש הממשלה טויניס: חסרות בבלגיה עוד שתי אנדרטאות – 

אחת למלך ליאופולד השני, אשר הכשיר את המדינה ליישב את קונגו, והשנייה לך, המכשיר את בלגיה להיות 

מושבה צרפתית.  
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הסיבה הרשמית של פואנקרה, ראש ממשלת צרפת, לתפיסת הרוהר, היתה שהגרמנים לא שילמו את 

הפיצויים במידה מספקת. האם יצליח לקבל את האוצרות באמצעות החרב? כעת יש בחבל הרוהר שביתה 

כללית של עובדי המכרות והרכבות. זה מעכב גם את רבבות טונות הפחם שצרפת קיבלה בכל יום מחבל הרוהר. 

ממשלת גרמניה תומכת בשובתים. מספרים כי כשנערכה מגבית לשובתים, רוב התרומות ניתנו על ידי 

אמריקנים ואנגלים. האמריקנים הוציאו את חייליהם ממקומות הכיבוש שלהם (קובלנץ) והאנגלים (קלן) לא 

השתתפו עם הצרפתים, ולמעשה התנגדו. הסיבות להתנגדותם:  

דעת הקהל אצלם חושבת שזה לא הוגן.  1.

צרפת מגדילה את כוחה הכלכלי, אבל הורסת את כוח הקנייה הגרמני ומגדילה את מספר מחוסרי העבודה 2.

באנגליה.  

זה עלול להשפיע גם על יתר חלקי אירופה, וכך שוב על אנגליה.  3.

אנגליה מעונינת במעמד חזק באירופה, בין היתר בגלל קשייה במושבותיה ובאירלנד.  4.

אנגליה היתה מלכתחילה בעד הקטנת החוב הגרמני, אשר נתן יתרונות לצרפת וחסרונות לאנגליה.  5.

יש יריבות מתמדת בין אנגליה לצרפת בנושא הירושה של הממלכה העותומנית. כמו כן אין האנגלים 6.

מעונינים שכוחה של צרפת יגדל באירופה, בעיקר לא בארצות השפלה.   

גם ארצות הברית רואה כנראה סכנות לאינטרסים הכלכליים שלה. הסנטור בורה ביטא זאת באופן ברור, בוטה 

וביקורתי, ככל הנראה בשם חלק גדול מהציבור האמריקני. בנוסף לכך, כל מפלגות הפועלים מתנגדות.  

גם לבלגיה גרם צעד זה נזק רב: נמל אנטוורפן שרת בעיקר את גרמניה, וכעת מובן שאינו מקבל הזמנות 

גרמניות, וכמותו גם התעשייה הבלגית. גם דעת הקהל, שהיתה מאוד בעד בלגיה לאחר פלישת הקייזר ב-1914, 

נוטה עכשיו נגדה בגלל הצרפתים.  

בגרמניה עצמה נעשה העם יותר ויותר לאומני ולוחמני. בעלי הפה הגדול שוב משמיעים את דבריהם, ויש 

להם מאזינים. נכון שכעת הם עדיין ללא נשק ממשי. יש אפילו המקווים לקבל את עזרת הרוסים, דבר שאינו 

נראה לי כממשי ביותר. ובעיקר, בגרמניה יהיה שדה הקרב העיקרי עם כל ההרס, וגם שם יש מספיק אנשים 

היודעים כי במצב הנוכחי, אמנם הניצחון אינו בטוח, אבל בטוחים ההרס הרב והמון הקורבנות.  

בצרפת מעוצבת דעת הקהל על ידי הקיצונים, יותר מאשר במקומות אחרים. הם בדעה שמה שהם עושים 

הוא טוב ונכון לאינטרס שלהם. מעניין לראות בעיתון הפוסט של האג את הדעות הנמסרות על ידי כתבי חוץ 

מבריסל, מברלין, מלונדון ומפאריס, וכן את דעות המערכת. מתוך כל אלה אפשר בזהירות ללמוד בקירוב על 

האמת.  

ענייני "פנים": הבחינות די בסדר, פרט, כמובן, לצרפתית – 43 מתוך 100. עשיתי ציור של הכותל המערבי 

לפי צילום בטוש עם עט קטן. יש לי בזה עבודה רבה ואני משתדל להגיע לרמה גבוהה ככל האפשר. אבי דאג 

ודואג ללימודי היהדות שלי, בעיקר בשעורים מתמידים בתלמוד, פעמיים בשבוע במשך שעה וחצי ולפעמים גם 

יותר. המורה הוא הרב אהרנפלד, קרוב רחוק מאוד, מין דודן מהדרגה השתים-עשרה או כדומה, כמובן 

מצאצאי החת"ם סופר. לפעמים השיעור מעייף, כאשר הוא מתקיים אחרי כל הלימודים בבית הספר וההכנות 

לבחינות. היום הייתה השיחה משונה במקצת, כשהרב אהרנפלד נתקל בפירוש לפי שיטת הדרש, שהיא למעשה 

מורכבת, דחוקה, לא מעניינת ואינה מחדשת דבר, בעיקר כשהפירוש הפשוט הוא ידוע, מקובל וטוב. הוא שאל 

אותי מה הסיבה לכך לדעתי. תחילה העזתי לומר שאולי רצה פרשן הדרש להראות את חכמתו ופקחותו. הוא 

לא קיבל גישה כזו. לבסוף אמרתי לו שאמנם אין בדרש כנראה תועלת ממשית, פרט אולי לכך שהפרשן והשומע 

עוסקים בתורה, והרי זה בוודאי רצוי. את זה הוא קיבל מיד, מה גם שידע פסוק של אחד ממורי התלמוד 

שאמר: דרוש (או הדורש?) מקבל שכר. בוודאי יכולות להיות לזה תשובות יותר טובות.  

26.2.1923 אנטוורפן 

אני יושב באולם הכתיבה של בית הספר. המורה התורן בוודאי חושב שאני עובד חרוץ. עוד מעט נקבל נושא 

לכתיבת חיבור. אנו עוסקים הרבה בכתיבת חיבורים לפי דרישות בית-הספר, ואני מרגיש שאני מתקדם בזה, הן 

בתוכן והן בצורה ובלשון, בניגוד להולנד, שבה העדפתי שטחים אחרים בבית-הספר. קיבלתי את כובע 

בית-הספר, והחברים עמדו על כך שתינתן לו טבילה.  
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ההורים בנירנברג אצל אחותי ואחי. הנסיעות עוד קשות, בעיקר בגלל בעיית הרוהר. אמא איבדה על יד 

הדוירן שתי מזוודות, ואמרה שלא כדאי להיות עצובים: סוף סוף, אם אין הן ברשותה, הרי הן אצל מישהו 

אחר. לבסוף מצאו אחת מהן.  

 עוד מעט אקבל שיעורים בציור ממורה של האקדמיה. הוא כבר ביקר כאן, אך הדברים טרם סוכמו.  

25.3.1923 יום א' 

שוב עברתי טרימסטר. התאקלמתי כבר בבית-הספר, גם מבחינה לימודית וגם מבחינה חברתית. חברי 

ארמנד עזב את בית-הספר ועבר ללימודי הכנה לבית-הספר הגבוה למסחר. בשבוע האחרון שיחקנו טניס בפעם 

הראשונה. אנו בחופשת הפסחא וגם הפסח שלנו קרוב. מחר שוב אלך לשחק טניס.  

היום הופיע גבר צעיר שהביא לאבי חבית קטנה של יין ולקח בקבוקים ריקים. הוא הבחין בכובע בית-הספר 

שלי ושאל מה אני לומד, ואם אני הונגרי. מוצאו מסן-מרינו והוא למד ולומד כלכלה במקומות שונים באיטליה, 

וגם בבודפסט ובברלין. סיפר על התרשמויותיו בארצות הצפון – הבניינים הגבוהים, התרבות, האמנות, 

האנשים. אמר גם שבאיטליה שותים הרבה יין בגלל אכילת המון מקרוני! ביקש שמישהו יעמוד ליד העגלה שלו 

מפחד גניבה. באיטליה, אמר, בעיקר בדרום, פחד כזה בהחלט מבוסס. סיפר סיפור שראה פעם בנאפולי רכבת 

בוערת ושאל את אחד הפקידים מדוע אין מכבים את האש. צחקו ואמרו לו: קודם גנבו את הסחורה, ואחר כך 

הציתו, ובסוף הפיצו שמועות שהחום גרם להתלקחות. באיטליה הבתים יותר אמנותיים, אבל המוסדות 

הציבוריים בצפון יותר טובים. סיפר על אחת הספריות הגדולות בטורינו, שיש בה רק שישה כסאות, ואפילו אי 

אפשר לשבת עליהם. אם אתה רוצה ספר בעל ערך, אומרים לך שהשאילו או גנבו אותו. סיפר על בולוניה, ונציה, 

רומא, נפולי, פלרמו ומסינה. הוא מעדיף את נפולי על ונציה, כי האנשים שם מלאי שמחת חיים ונעימים יותר, 

אף כי ונציה יפה יותר.  

השבוע אקבל את השיעור הראשון אצל המורה לציור של האקדמיה. מבחינה בריאותית אני עוד לא על 

הגובה, וגם מצב הרוח לא תמיד שפיר. ממשיכים לטעון שאני עוד רזה וחלש. אולי זה תוצאה של חיינו בתקופת 

המלחמה.  

עכשיו אני קורא ספר על איינשטיין מאת פברה – Fabre – בצרפתית, וגם ספר של מקסימיליאן הרדן 

Harden  – על מלחמה ושלום בגרמנית. הוא היה יהודי גרמני, ולא מזמן ניסו לפגוע בו, וגם האשימוהו במשפט 

בגלל ספר זה. לפעמים לא נעים לשמוע את כל האמת.  

28.4.1923 אנטוורפן 

כבר חודש לא כתבתי. אמנם קרה הרבה, אך לא קרו דברים חשובים. התעודה סבירה, פרט לצרפתית, שבה 

נשארתי עדיין עם 48%. בחופשת הפסחא שיחקנו הרבה טניס. עכשיו שכרנו את המגרש לכל התקופה בשביל 

המועדון החדש שלנו, וארמנד קופס, שמעון גולדמינץ, אחותו רג'ינה, ארמנד וסילבין ג' ואני נקבל עוד חבר: או 

לורה ג' או מוריס פישר. זה די מתקדם.  

ארמנד חבר במערכת עיתון הצופים "בר כוכבא". הוא חשב להוציא עיתון כללי לנוער היהודי ולהיות 

העורך. היות והוא עסוק בהרבה דברים אחרים, הוא רוצה שאני אטפל בעניין. חיברנו את התוכנית. יש לי 

ספקות אם אעבוד בשביל זה, ואם יהיו לזה בכלל קוראים. בוודאי לא ארצה לעשות עיתון כדי שאוכל לכתוב.   

התחלתי לעבוד אצל המורה לציור De Potter באטליה שלו. הוא חי בכפר על יד העיר בבית קטן ודי מוזנח. 

המון ילדים, תמונות, גם "חתיכות" יצוקות בגבס, וגם תמונות שהוא מכין בצורה מדויקת מאוד כהעתקים של 

דברים די עתיקים, בעיקר מתקופת ואן אייק, דומני.  

לא מזמן הרצאתי בפלמית (הולנדית) על רמברנדט, הרצאה שמצאה חן בעיני השומעים, ובקרוב אתן 

הרצאה בגרמנית על מיכלאנג'לו.  

2.9.1923 נירנברג 

אני כותב פה בחדר בנירנברג. מזמן לא כתבתי ביומן. גמרתי את השנה לפני האחרונה בבית הספר התיכון 

ועכשיו יש חופשה. בחודש הראשון של החופשה נשארתי בבית, מה גם שכל חבריי נסעו לאוסטנדה או 
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לבלנקנברג. לוטה ופונקה היו אצלנו בתקופה זו, ועכשיו ליוויתי והחזרתי אותם לנירנברג. בכוונתי לראות את 

העיר, האמורה להיות מעניינת מאוד, וכן לקנות ספרים. הרבה אנשים בבלגיה חוששים עכשיו לנסוע לגרמניה 

מפחד מהומות ואלימות. גם התיירים שהיו באים ליהנות במקומות מרפא אינם באים עכשיו. הולנדים נוסעים 

כעת לבלגיה ויש להם שם שער חליפין נוח.  

בחופש היינו במערה המפורסמת של האן Han. מאוד מרשים ויפה. נסיעה יפה מאוד – עד נמור ברכבת 

ומשם עד דיננט בסירה. היינו גם במצודה של דיננט. העיר נהרסה על ידי הגרמנים במלחמה, ועכשיו יש בה בינוי 

מחדש. המדריך, אנטי-גרמני מובהק, לא רצה להראות לנו קברים של גרמנים במצודה. בכל מקום סיפרו על 

מעשי הזוועה של הגרמנים. מדברים על ה"הֹורדים" [עדרים, אספסוף] הסאקסים וההונים. בסביבה ההיא 

נותרה הרוח הלוחמנית במלוא תוקפה, ואפשר להבין זאת במידה רבה. המשכנו ברגל מדיננט על יד הלסה 

והצטרכנו לעבור בתוך המים בזרם לא קטן. זו סביבה נהדרת.  

חזרנו אחרי חצות, לאחר הרפתקאות שונות. בנסיעה הנה ביקש נושא המזוודות תשלום משולש: א. הרגיל. 

ב. בגלל השעה המאוחרת. ג. מפני שאנו נוסעים במחלקה שנייה. הדבר לא מצא חן בעיני אבא, שחיכינו לו. 

כשנוסעים ממקום למקום, קשה לחפש לנו מקומות טובים עם המזוודות הכבדות. ניסינו לישון עטופים 

במעילים שלנו, כשבאו לבדוק בכל מיני גבולות של מדינות ואזורי כיבוש את הדרכונים והמזוודות. כבר מאוחר, 

יש ללכת לישון עד מחר. 

3.9.1923 נירנברג, 10 בבוקר 

קשה עכשיו לנסוע בגרמניה. בהרבסטל נאלצתי שוב לצאת כדי לקנות כרטיסים, וקיבלתי כרטיסים רק עד 

בוהר, שזה הגבול בין השטח המוחזק על ידי הבלגים והאנגלים. בשטח האנגלי הרכבת כבר גרמנית. בבוהר 

קניתי כרטיסים עד קלן, והגענו לשם באיחור של שעה. וכשהגענו, הרכבת לפרנקפורט כבר היתה רחוקה. 

הרכבת הבאה יצאה רק בשלוש אחר הצהרים. אחד הממונים יעץ לנו לנסוע להאגן ולראות אם שם הקשר טוב 

יותר. ברכבת עשיתי הכרה עם רץ לארבע מאות מטר בשם מטנט, אשר נסע לקרלסרוהה דרך פרנקפורט. בקו 

קלן-פרנקפורט לא נוסעים כעת ליד הריין, אלא דרך חבל הרוהר: זיגן (מקום הולדתו של רובנס) – גיסן. 

בפובינקל היתה בדיקה צרפתית ארוכה. הצרפתי האחראי הרשה לבסוף לאנשים לעבור לרכבת אחרת, אשר 

עמדה בצד השני. נסענו עד להאגן, ושם שמענו שהרכבת נסעה מזמן. נאלצנו לחכות עד שעה אחת כדי להגיע 

לזיגן.  

16.9.1923, אנטוורפן, 11 בלילה 

אני שוב בבית, ורוצה להמשיך בקיצור את תיאור הנסיעה. המשכנו לעבור רכבות: בזיגן, בדילבורג, בגיסן 

ובפרנקפורט. לנירנברג הגענו בארבע וחצי לפנות בוקר. לוטה ואני חיכינו באולם ההמתנה עד שבע, מפני 

שחשבנו שד"ר אייזנמן ואשתו עדיין לא קמו. פונקה כבר יצא מפירת, נסע בלי כרטיס, כי היה לנו כרטיס 

לשלושתנו, ולכן היו לו בעיות בביקורת היציאה, אותן פתרתי על ידי שהתקשרתי ונסעתי בשמונה לפירת. פונקה 

עצמו נתן לאנשים תיאור מטעה, מפני שחשב שהיה לי עוד כרטיס. בנוסף לכך, הוא עדיין מתבטא בצורה די 

קשה.  

פונקה נמצא אצל משפחת ד"ר אייזנמן. משפחת אייזנמן עושה רושם טוב. כל הרופאים ובעלי המקצועות 

האינטלקטואלים בגרמניה מצויים כעת במצב כלכלי קשה ביותר, ולכן מחפשים עיסוקים נוספים. אני קיבלתי 

חדר יפה אצל אנשים פרטיים בעבור מיליון מארק, אשר בהתחלה היה שווה שני פרנקים, ובסוף חצי פרנק. 

קניתי לי כמה דברים יפים, למרות שבסוף המחירים כבר היו גבוהים למדי. קניתי מצלמה, רקטה לטניס, את 

כל שקספיר וביירון, וגם ספרים של מקס ברוד ואחרים, ובמיוחד קופסת צבעי שמן.  

עם זאת, החיים שם אינם תענוג, בעיקר בגלל האנטישמיות. נירנברג ממש שורצת אנשי צלב הקרס. בעיקר 

בלילה מסוכן לצאת. גם הפועלים רבים ביניהם לבין עצמם ועם הממשלה. בכל לילה מוצאים אנשים שנורו או 

"סתם" נהרגו מירי או ממכות רצח. המצב הכלכלי כל כך קשה, שהוא משפיע קשות על חיי המשפחה, על כל 

אחד, מבוגר וילד. כל ילד מדבר רק על כסף, והמבוגרים משתדלים להשיג כסף בכל דרך. הכרתי שם הרבה 
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אנשים ודברים חדשים, וראיתי הרבה דברים מעניינים: החומה העתיקה יחד עם המצודה. מאוד יפה. גם 

הכנסיות, הבתים הישנים והבארות יפים מאוד.  

עם זאת, אני יכול להעיד כי שמחתי מאוד כשעברתי את הגבול לבלגיה, והמשכתי לנסוע בארץ השקטה 

הזאת, שבה הרכבות נוסעות לפי לוח זמנים, וערך הכסף יציב. הנסיעה בחזרה לא היתה קשה כמו הנסיעה 

לשם, אך בכל זאת לא נעימה, כי היתה לי מזוודה כבדה מאוד והיה עלי לחכות הרבה לקשר הרכבות. בתחנת 

קלן פגשתי את פרדי ורחל לונצר, אשר נסעו לראש השנה לאנטוורפן. הם, כמובן, נוסעים במחלקה שנייה, ואני 

בשלישית. לנו יחד בליאז'. בגבול היו לי בעיות בגלל המצלמה, והגעתי לאנטוורפן שלושים ושש שעות לאחר 

שיצאתי.  

31.10.1923 אנטוורפן 

אני כותב בסקטינג, מקום טוב לכתוב, אם אין מכירים אותך. החגים עברו בשלום. עם מחבט הטניס החדש 

אני בהחלט משחק טוב יותר, אבל עונת משחק הטניס הסתיימה, ונדמה לי שהשנה התקדמתי יפה.  

הבחינות בבית הספר עברו די בסדר, פרט לצרפתית, שבה חסרות לי עוד כמה נקודות, ואתמול הודיעו לנו 

שבגלל זה התקבלתי לכיתה החדשה על תנאי, כלומר באופן תיאורטי עוד יוכלו להחזיר אותי, אבל אינני חושש 

מזה. בכל זאת זו נבזות. מר הינו, המורה לצרפתית, אמר לי שהוא לא יפריע לי להישאר בכיתה העליונה, שזו 

רק "אינדיקציה", ושהוא בדרך כלל שבע רצון מעבודתי. עובדה שהציונים שלי הולכים ומשתפרים, בעיקר 

בשיעורי הספרות הצרפתית. אנו לומדים מאות שורות בעל-פה.  

ארמנד קופס כבר לומד במכון הגבוה למסחר. הוא מתאהב בכל יום בבחורה אחרת, אבל מאז החלו 

הלימודים הקצב קצת הואט, כי לא נשאר לו זמן להיות מאוהב. לי אין כעת להבה מיוחדת, ואולי לכן אני זוכר 

את האהבות שלי כשהייתי עוד ילד. אחת, למשל, כשהייתי בהאג, בן עשר או אחת-עשרה, אשר כנראה 

התלהבתי ממנה מאוד. גרנו ביחד במלון, שותפים לגלות. גם היא עברה מהולנד לבלגיה, ואני ידעתי היכן גרה, 

והייתי עובר ליד ביתה בכל יום בחזרה מבית-הספר, אבל אף פעם לא פגשתי שם בחורה שדומה לה. אולי באמת 

מוטב לא ליזום הכרות מחודשת. כעת מצויה בי עוד תמונתה היפה והתמה בילדותה, ובוודאי עוד מהודרת על 

ידי השנים שעברו, וסביר להניח שהמציאות היום לא תתאים לזה. מהילדה הקטנה צמחה היום גברת צעירה, 

כנראה כמו רבות אחרות, אולי גנדרנית מאוד, או בעלת תכונות אחרות לא נעימות, ואולי היא אפילו טיפשה. 

גם קווי הפנים בוודאי השתנו לאחר שמונה שנים, ובכל זאת הייתי רוצה לראותה.  

בדרך כלל לא חסרות באנטוורפן בחורות יפות, שאפשר להתאהב בהן. הן גם יודעות להתלבש יותר טוב 

מאשר בהולנד. בזמן האחרון יש לי גם חברים חדשים. כך הנרי גוטווירט, אשר עדיין איני מכיר את אופיו ממש, 

אבל זה בוודאי יסתדר בקרוב.  

המשך בבית. פתאום נראה המצב בגרמניה רע מאוד. הכול עולה כבר מיליארדי מארקים, אשר שווים 

סנטים אחדים. יש כבר מרד בבוואריה, בסקסוניה ובחבל הריין. עושה רושם שהאנגלו-סאקסים רוצים קצת 

לעזור. נחכה ונראה! רבים שיכולים לעזוב את האנייה השוקעת אירופה חושבים לעבור לאמריקה. החלק של 

אירופה המצוי כבר מתחת למים הוא גרמניה.  

1.11.1923 אנטוורפן, בבית הספר 

יש לנו עכשיו ארבעה ימי חופשה, ואפשר לנצל את הזמן לכתוב קצת. היום התחלתי לסדר את האופציה 

שלי לנתינות הבלגית, היות ונולדתי כאן. ואז יהיה לי הכבוד להיות אחד ממצילי אירופה. כמובן שצריך ללכת 

לבית המשפט, לשלם מאה פרנק, וכו'. צריכים גם לבחור ארץ מולדת רשמית, ואם אין כעת אפשרות 

לארץ-ישראל, אז כמובן הארץ שבה גרים ומרגישים בבית ככל האפשר, וגם מכירים את השפה, ההיסטוריה, 

המנהגים וכו'.  

עשיתי לי מנוי לסקטינג. די יקר, וזה, בין היתר, ליום הולדתי השמונה-עשר. מזדקנים! ועל פי המסורת אני 

כבר מיועד לחופה. אין לי הרגשה שהשתניתי מאוד במשך השנים שעברו, אבל אחרים אומרים שכן, וכנראה 

שזה נכון.  
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בבית הספר אין הרבה חדש. אני די עייף בזמן האחרון. צריך לקום לפני שבע, ולא תמיד אני מגיע מוקדם 

למיטה, וזה משפיע לא מעט על רצוני ויכולתי ללמוד. אני גם שמח על ארבעת ימי החופשה, שבהם בכל זאת 

אעבוד. אני כבר רוצה להיות באוניברסיטה, בין השאר משום שצריך להיות שם רק בשעה תשע. זה הכול כרגע. 

היתר אולי בסקטינג.  

13.11.1923 אנטוורפן, בבית, שעה 1:00 

לא מזמן כתבתי, ובתקופה הקצרה שחלפה מאז קרו כמה דברים איומים. לפני שנה-שנתיים איבד מר 

ריכטר את בתו הצעירה רג'ינה, שנדרסה על ידי מכונית. לאבא היה קשה מאוד להתגבר. זה השפיע עליו חזק 

מאוד, בכיוון הדתיות ומעשי צדקה, שבלאו הכי לא היו זרים לו. גם בתו השנייה מתה עכשיו באסון. הן היו 

שלוש בנות. המבוגרת כבר בעלת משפחה. כשהייתי בקרויצנך לפני יותר משנה, עם לוטה ופונקה, הכרנו אותם 

לראשונה. לבלנש היו אז עדיין שערות שחורות ארוכות, ועיניה השחורות היו יפות מאוד. מאז כבר עברה 

לאופנה של היום וקיצרה את שערותיה, דבר שלדעתי הפחית מיופייה. אם היתה יפה או לאו, על כך יכולות 

להיות דעות שונות, אבל רבים ממכריה התרשמו מהחן שלה, וכך גם אני, וזאת לאו דווקא בגלל הקווים 

החיצוניים, גם אם ההיכרות שלנו היתה מוגבלת מאוד.  

פעם, כשחזרנו מטיול ברכבת לקרויצנך, יצאתי, ומתא שכן יצאה ילדה בת ארבע-עשרה או חמש-עשרה 

(היא) ושאלה אם אמנם פה קרויצנך. הייתי קצת מופתע, ואולי רציתי קצת למתוח אותה, ועניתי: "יש לי חשש 

כי אכן כך". היא חייכה בתשובה. ה"יחסים" בינינו נשארו, כמובן, רחוקים ביותר, גם אם התברר שלא רק אני 

הסתכלתי עליה, גם היא הסתכלה הצידה ברגע שהסתכלתי. באותו זמן לא הספקתי עדיין להתאקלם בין 

משפחות אנטוורפן, שכן לא מכבר חזרתי מאמסטרדם. ביום שלפני האסון ראיתי אותה בסקטינג. לקחתי 

שיעורים, והסתכלנו כפי שמסתכלים, וחזרתי הביתה.  

למחרת הלכתי עם חברי מוריס קרלין בשדרת שרלוט, הדרך המקובלת עלינו, שבה גרות גם משפחות קרלין 

וריכטר, ושוחחנו ברחוב הרבה זמן, והשתוממתי שלא ראיתי את בלנש, שכבר היתה אמורה לחזור מבית-הספר. 

הלכתי הביתה, ואבא בא מאוחר והחזיק את ליבו, אשר לא היה תקין, ואמר שהוא נרגש מאוד בגלל המקרה עם 

בתו של ריכטר. כולנו הופתענו ושאלנו מה קרה, ואז סיפר אבא שביום חמישי לקראת הצהרים ישבה בלנש עם 

ספר בקרבת תנור גז פתוח. הבגד שלה התלקח. היא נבהלה והתגלגלה במדרגות למטה. אמה רצתה להוריד את 

בגדיה בכוח, אבל הצליחה רק לשרוף את ידיה. שפכו עליה מים, מה שאולי הגביר את האסון. כל העור למטה 

נשרף לגמרי. אבא דיבר עם דודנה צוויאר, אשר תרם לה דם. הוא מסר שלמעשה לא היו לה כאבים.  

למותר לומר שהוכיתי בהלם, ומובן שלא יכולתי ללמוד. אמנם היתה לנו רק חצי שעה בבית הספר, בגלל 

כניסת השבת המוקדמת. הלכנו לבית הכנסת והתפללתי להבראתה של בלנש. ידענו שהמצב קשה מאוד. אבל 

אחרי התפילה אמר לי שכני שבלנש כבר נפטרה בצהרים. לא יכולתי לתפוס זאת. לא האמנתי לו ושאלתי מאין 

ידע, ורציתי לקוות שזו היתה רק שמועה. כל הערב לא חשבתי על שום דבר אחר. אבא שמע גם הוא, ולא הטיל 

ספק בעובדה, אבל אני בכל זאת החזקתי בשמץ תקווה. בלילה חלמתי עליה. למחרת התקיימה קריאה בספר 

איוב. ריחמתי מאוד על האב. כל ציבור היהלומנים עמד בסימן ההלם וההזדהות עם האב.  

בערב הייתי מוזמן לנשף חגיגי של בית הספר. לא רציתי ללכת, אבל ארמנד קופס שכנע אותי לבוא. אני 

מתבייש לומר שהיו אפילו שעות מספר שבהן שכחתי הכול והרגשתי טוב בחברת בחורים ובחורות. עם זאת, בת 

זוגו של ארמנד שאלה, באנגלית משום מה, מדוע החבר המשונה ההוא (אני) אינו רוקד. חזרנו מאוחר הביתה 

ברגל, מרחק די רב. וכמובן התחלתי שוב לחשוב על בלנש. כשאבא אמר שילך בשעה שתיים ללוויה כבר לא 

יכולתי להטיל ספק, וכל ה"תקוות" נעלמו, ובכל זאת, אפילו היום קשה לי לתפוס זאת. אבל הזמן עושה ויעשה 

את שלו. הלכתי גם אני ללוויה. היו המוני אנשים: כל היהלומנים, מורים, מכרים, חברות. שיירה ארוכה של 

מכוניות. אבי לא יכול היה להשתתף עד הסוף, מפני שלא היה אתו כרטיס הזהות שלו, שהיה נחוץ כדי לעבור 

את הגבול ההולנדי לבית הקברות היהודי. זה כאילו גמר האסון. בשביל זיכרוני מובן שאין זה הגמר. וכאשר 

אני עובר ליד ביתה בשדרה, אני רוצה להסתובב ולראות אולי בכל זאת היא תבוא מבית הספר.  
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הזמן עושה את שלו, יותר ממה שחשבתי. למעשה גם אז ההכרה הבינה, רק הלב לא. אבא היה אצל ריכטר 

בשבעה. הוא אומר שהוא מדבר בצורה רגילה. שאל על מזג האוויר, כי שמע על סערות באנגליה.  

עבדתי על תכנית לספר. כוונתי לעבוד רק על התכנית ולא על הספר עצמו. אומרים שרמתן של עבודות 

נעורים נמוכה בדרך כלל. חשבתי על ספר יהודי-היסטורי מתחילת המאה ה-16 על היהודים שנאלצו לעזוב את 

ספרד, על האנוסים שנשארו שם, צעירים מאצולת ספרד מן האנוסים, שבאו ללמוד באיטליה ושם נפגשו עם 

יהודים שברחו לשם מספרד. כמובן שיש בו מארג רומנטי בין הצדדים, ובינתיים הרגש הטראגי הוא השליט. 

עבדתי כבר על כמה חלקים. יש גם קשר עם המאורעות הטראגיים האחרונים. האם אמשיך? האם כדאי 

להמשיך?  

2.12.1923 בסקטינג, ואחר כך בבית 

אמש מלאו לי לפי הלוח היהודי שמונה-עשרה שנים. הזדמנות טובה להתחיל מחברת חדשה. והנה מאזן 

קטן על החיים: לפי המסורת – י"ח לחופה, ואולי מוטב כך מאשר לחכות לפי המקובל כיום באירופה. אמנם לא 

מצאתי עד כה מישהי שהייתי חושב כאידיאלית או אפילו מתאימה מאוד, גם אם לא חסרו, כמקובל, 

התאהבויות קלות. לא לכולם יש דמיון פורה כזה. הדודה טילה מדברת על "שמונה-עשרה השנים העלובות 

שלי", אבל נדמה לי, שלמרות שלא היה לי ניסיון חיים רב, הצטרכתי כבר לחשוב הרבה, והיו לי כבר הרבה 

רומנים, בדמיון, כמובן. ואם נמשיך לעשות את המאזן, אני שואל את עצמי אם לא יכול להיות שמישהו חושב, 

חולם, וחי באופן פנימי במשך שמונה-עשרה שנים יותר מרבים שחיים במשך ארבעים שנה. זה קרה לי בעיקר 

בתקופת אמסטרדם, שבה הייתי בודד, בגיל צעיר יחסית (ארבע-עשרה עד שש-עשרה), עם מעט ידידים ומכרים 

קרובים, מה שגרם מטבע הדברים למופנמות, למחשבה, לחלומות סתם ולפילוסופיה, אף אם בלתי-בוגרת. 

אמנם אז טרם השגתי הישגים רבים, אף כי לא פחות מאשר רוב האנשים בגילי.  

לזה מתווספות תכונות תורשתיות של חלום, מחשבה מתרחקת וכדומה, שהיו לי כבר בגיל צעיר מאוד, כפי 

שהזכיר לי אבי לא פעם, כאשר קרא לי "החולם בהקיץ". ומה שהשגתי בחיים מוגבל כמובן, בהתאם לגיל 

ולנסיבות. והנה מאזן העובדות וההישגים: את תעודת הבגרות אני מקווה לקבל תוך כחצי שנה, אבל את 

כשרוני לציור לא פיתחתי לפי יכולתי, כנראה. בקשר ללימודי היהדות (התלמוד), הרב אהרנפלד אמנם שבע 

רצון מאוד, אבל מתי אין הוא שבע רצון?!  

כבר לא מזכירים את בלנש, וגם אני חושב עליה רק מעת לעת. המקרים העצובים שהיו נשכחים לאט, ואולי 

טוב שכך. אנשים מתנחמים מהר. מהר מדי? אולי מוטב כך. העצב כמובן אינו מביא "תועלת", גם אם יש 

הטוענים שהעצבות מאצילה את האדם. אולי היא עושה את האדם לפעמים אציל יותר, אבל, עם זאת, זה רע 

בשבילו. למעשי האדם זה בוודאי לא יעזור. העצוב מתהלך שפל רוח ואינו מסוגל לפעול. כשהעצב נמשך, גם לא 

ניתן להחזיק באשלייתנו שהחיים הם עניין של אושר. הרי הכול מבוסס על אשליות, בכוונה להגיע אל האושר. 

"הבל הבלים... מה יתרון לאדם בעמלו... דור הולך ודור בא" [קהלת א' 4-1]. 

ארמנד ואני החלטנו לייסד עיתון (מה עוד?), כלומר ארמנד רוצה לכתוב, וכיוון שאין עיתון שיידע להעריך 

אל נכון את כשרונו, הוא רוצה עיתון משלו. הוא אומר שברצונו רק לכתוב, בלי העבודה הארגונית. התכניות 

גדולות, והכנו כבר רשימה גדולה של משתתפים חשובים. גם כחלומות די נעים להתעסק בזה. ניסיתי לבחון 

כיצד ניתן לארגן את הדבר. אם זה יצליח, זה יכול להיות רק הודות לאנשים בעלי מחשבה, שאולי לא ירצו את 

מה שארמנד ירצה לכתוב. ארמנד גם טוען שאין לו זמן להתעסק בארגון העיתון. התעניינתי אצל כמה מכרים 

"חשובים" של אבא, והם דווקא מתבטאים בצורה חיובית, אבל האם יצא משהו מכל התכניות הללו? החלק 

הקשה ביותר אינו הכתבים, ואולי אפילו לא הפרסומים והמנויים, אלא ההנהלה, שבה יש לנו יותר התלהבות 

מאשר ניסיון. יכול להיות שהנרי גוטווירט הוא האיש: נדמה לי שכעת אין לו עיסוק שממש מעניין אותו. נראה 

בקרוב אם משהו יתקדם.  

הערב נלך לקולנוע "פאלאס" עם מוריס קרלין לראות את רובין הוד.  
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ברוך השם גמרנו את הבחינות, בשעה טובה. נראה את התוצאות. אני מקווה שגם הצרפתית הגיעה לרמה 

מספקת. למעשה יש למורה שלנו, מר הינו, על אף היותו בדרך כלל מורה טוב לשפה ולספרות הצרפתית, ציון 

קבוע לכל תלמיד ותלמיד. וקשה מאוד להזיז אותו ממספר אישי זה.  

בשולחן מולי בת צעירה, שמסתכלת כל הזמן. לא יפה, לא מכוערת, מעצבנת אותי. נדמה לי שהבנות 

מתעניינות רק בבחורים. לבחורים, לפחות לחלק מהם, יש עוד דברים בראש. טעות? 

שוב על הבחינות: ביום שישי הצטרכתי לעזוב את הבחינה באמצע, הרבה לפני הזמן המיועד, בגלל כניסת 

השבת המוקדמת בחורף. היתה לנו בחינה בהנדסה תיאורית ברמה די גבוהה ומורכבת, למעשה משתיים עד 

חמש. הגשתי את הפתרון, כולל חישובים ושרטוטים, לאחר שעה ורבע, והצלחתי טוב: קיבלתי את מרב 

הנקודות. זה כמובן משמח אותי, ולמעשה יותר מזה: בזמן האחרון היו לי ספקות אם אמנם אני עוד מתקדם 

או להפך? אני יושב וכותב פה בסקטינג. בחורה בשולחן ממול, ואני רושם אותה. הגברת ממול ישבה לי די טוב. 

יש סקיצה. חבל שבגלל הכובע אין רואים הרבה מהפנים, או אולי זה דווקא מזל?  

20.12.1923 אנטוורפן 

אין הרבה חדשות מאז יום ראשון. ציוני התעודות הגיעו: די טובים, על כל פנים טובים מאלה של השנה 

שעברה. אפילו בצרפתית, שבה אני הכי חלש, קיבלתי 60%, ועל זה גם המורה וגם אני היינו מופתעים מאוד. 

חבל שהמשקל של הגרמנית קטן יחסית, שאילולא כן יכולתי להגיע להיות השני או השלישי. כך הגעתי אולי 

למקום השישי מתוך אחד-עשר בסך הכול. אך אין לזה כל חשיבות. הבל הבלים.  

בסקטינג אין הרבה דברים מעניינים, למרות שזה די מלא. אני התקדמתי בגלישה על הקרח. ניסיוני 

בספורט בדרך כלל מלמד שאני מתקדם לאט, אבל מתקדם: בהתחלה חבריי מקדימים אותי, אך בסוף זה 

משתווה.  

גם לארמנד יש השבוע בחינות למכון הגבוה למסחר. הוא טוען שהחומר קשה מאוד, על תוצרת הארצות, 

הרבה עובדות ומספרים מכל הסוגים, דבר שהולך לי קל יחסית. אבל לא הייתי רוצה להיות סוחר, לפחות לא 

רק סוחר. ברור לי, שכאדריכל או כמהנדס אצטרך אולי לנהל חברה וכדומה, ומובן שיהיה טוב אם יהיו לי 

כישורים מסחריים, כי בכל חברה, בוודאי בחברה גדולה, יש צורך בחוש מסחרי וניהולי מסוים. אני מקווה 

שכיהודי, ובעיקר כבן למשפחת סוחרים, משהו נשאר לי. האמנות, מצד שני, אינה מתקדמת מספיק, היות ואיני 

עובד בה כמעט. גם השיעורים שהיו לי נפסקו, והם כנראה הכרחיים, אם רוצים להתקדם ממש. התערבתי עם 

אמא שאוכל לעשות פורטרט של בת דודתי ֶרֶנה, שיהיה דומה לה. טרם קבענו את מחיר ההתערבות.  

לידי בחורה, היחידה שהעזה לבוא במכנסיים, מקשקשת עד אין סוף בקול צרוד. העיניים בסדר, האף גדול 

במקצת. הגיל – קשה לקבוע. באה כבר כמה פעמים ועובדת בהגדלת עיניה. ארמנד, כפי שאמר לי, בוודאי היה 

מנצל הזדמנות שכזו.  

שוב סיבוב על הקרח. אני "מתקדם" בהליכה אחורנית. נהנה מהתקדמות, אפילו כזאת.  

מחר יבוא רובי – רוברט אולמן – מבינגן. עליו ללמוד עוד כחודשיים. אחר כך יהיו לנו עשרה ימים של 

חופשת חג המולד. אמנם ספק אם יהיה לי הרבה פנאי, שכן עליי ללמוד שעות נוספות בתלמוד, מה שהחמצתי 

בגלל הבחינות. אבל בוודאי אבלה הרבה עם רובי וארמנד. אני רוצה גם לתרגל את השחייה, אשר נותרה אצלי 

חלשה מאוד. זה ממש סקנדל שלא עשיתי זאת עד כה. כל כך הרבה תכניות. גם תכנית מועדון השחמט, וכמובן 

העיתון המפורסם. נראה מה מכל זה נעשה.   

1.1.1924 אנטוורפן, בבית ברחוב יקובס 10  

התחלנו שנה חדשה. מי יודע מה יביא העתיד, פרט, כמובן, למנבא העתידות מפאריס! האם העמים יתכוננו 

שוב למלחמת עולם שנייה, אפילו גרועה בהרבה מהראשונה? או שמא יבינו הממשלות שלכולם ביחד, לכל 

אירופה, ולכל אחד לחוד יש צורך דחוף בשלום. בזמן המלחמה, ובעיקר בסיומה, חשבו רבים שהמלחמה הזו 

תהיה באמת האחרונה. כמה טעינו כולנו! צרפת נעשית היום כל כך מיליטריסטית, כמו שהיו הגרמנים לפני 

המלחמה. עם בני בריתה היא מחזיקה את גרמניה קצר מאוד. הם נכנסו לחבל הרוהר כדי להכריח את הגרמנים 
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לשלם את הפיצויים. השנאה והסכסוך בקשר לרוהר אמנם כבר שככו במקצת. שוב עובדים שם. התחילו שוב 

במשא ומתן עם גרמניה. גם המצב הכלכלי השתפר שם לא מעט בשבועות האחרונים על ידי הנפקת כסף בעל 

ערך קבוע. מי שהיה בתקופה האחרונה בגרמניה יודע מה פשר הדבר: לא היתה אפשרות להחזיק כסף גרמני 

יותר מאשר יום אחד. כשעזבתי היו שלושה מיליוני מארק שווים פרנק אחד. היום מארק זהב שווה רבע דולר, 

השווה מיליון מארק קודמים, כלומר המארק ירד בערכו בארבעה חודשים פי חמש מאות אלף.  

   15.1.1924

פה בבלגיה אין מרשים לגרמנים לגור, פרט למקרים בודדים יוצאי דופן. שוחחתי על זה ארוכות עם ארמנד, 

ויכוח שלבסוף גלש ללאומיות ולפרוטקציוניזם. בדרך כלל אני מתנגד לרוב הביטויים של שניהם. נדמה לי 

שחשוב שיהיה חופש לאדם להתחרות עם אחרים במסגרת רחבה. גבולות של מכס כלכלי, מן הראוי שייעלמו. 

למעשה צריכות כל הארצות התרבותיות להיות מדינה אחת, שבה כל אחד יכול לנוע ולפעול חופשית במסגרת 

החוק ולהתעסק בכל מה שאינו מזיק לאחרים.  

יש ודאי צורך בחוקי עבודה, גם אם קשה למצוא איזון נכון בין האינטרסים של בעלי המפעלים וזכויות 

העובדים, אבל רק החוקים הדרושים, ולא המיותרים. אמנם יש סכנה שכמה אילי הון גדולים ישתלטו על 

המקורות, יתפסו בכוח את השלטון, או חלק ממנו, וישתמשו בכוח זה להרע. דומני שחוקים ומוסדות יכולים 

להגן בפני סכנה כזו, אך אולי לא תמיד זה מספיק. יש להגביל במידה מסוימת את הירושה, אף כי ברור לי שגם 

עם זה יש בעיות. המדינה, כמפעיל ומעסיק יחיד וכולל, נראית לי בדרך כלל לא מספיק יעילה, והיא גם לא 

תספק את הדרישות לאורך זמן.  

כל העמים יחד צריכים ליצור מדינה אחת גדולה, מחולקת למחוזות, ורצוי לכל מחוז לאום מסוים, עם 

עצמאות מסוימת, כמו לחינוך, לדת וכו'. חשוב גם שילמדו, בנוסף לשפה מקומית, שפה בינלאומית אחת. כך יש 

תקווה שיסולקו חיכוכים קטנים רבים. מובן שאז לא יכולות להיות מלחמות, שכן לא תהיינה להן אז סיבות. 

לכל מחוז יהיה פרלמנט משלו, עם נשיא משלו, ואפילו מלך, אם דווקא רוצים, אבל עליו להתפטר אם רוב נציגי 

העם רוצים זאת. על כל ממשלה מחוזית מוטלת הדאגה לבעיות המקומיות, השליטה על מוסדותיהם, על 

החינוך וכו', אבל אסור לה להתנגד לכניסת זרים, לעבודתם ולתוצרתם. כל פרלמנט מחוזי שולח נציגים, ביחס 

לגודלו, לפרלמנט הגדול, אשר יטפל רק בבעיות של כלל העמים. שטח הפעולה של הפרלמנט הגדול הוא מחוץ 

לשטח הפעולה של הפרלמנט הקטן. אם בכל זאת יהיו חילוקי דעות ממשיים בין הפרלמנט המחוזי לכללי, 

הפתרון יהיה על יסוד בוררות מוסכמת וקבועה מראש, מורכבת מבוררים משני המוסדות על יסוד משפטי.  

ברור לי מעל לכל ספק שאין כל סיכוי להגיע כיום למצב כזה, ואולי גם אין זה טוב להנהיג שיטה כזו בצורה 

נמהרת. רפורמות כאלה צריכות להתקבל לאט. זה ייקח זמן, אולי זמן רב, אבל במידה וישוכנעו העמים 

בעיקרון, וגם בזה איני משוכנע, הם יגיעו יותר מהר אל האושר.  

נכון שהייתי רוצה לעשות רפורמות לרוב. זה כנראה קשור גם בגילי. אינני האדם שהגיע לבגרות או לזקנה, 

שהתאכזב רבות מהעולם, וכבר אינו מאמין שניתן להביא לו תיקון, שרואה את מוסדות החברה כבלתי-ניתנים 

לשינוי, היות והתרגל אליהם ומרוב הרגל הוא מאמין שכך צריך להיות. מצד שני, אינני הנער שלא היתה לו דעה 

משלו, או אמונה להאמין בה. "דרך הארץ" ו"האמונה" בדעות המבוגרים הצטמצמו לא מעט, לפעמים עד 

לאפס. אין ספק שיש לכך צדדים טובים ורעים.  

בשבת הייתי בערב של אגודת הסטודנטים היהודיים "העתיד". האטרקציה העיקרית היתה, כרגיל, 

הריקודים. אותי זה שרת באופן בלתי-ישיר: דרך ההסתכלות היכרתי מעט אנשים, אבל עשיתי הכרה עם כמה 

בחורים ובחורות, למרות שהצטרכתי לוותר על עזרתו של ארמנד קופס בעניין. רוב הסטודנטים פה אינם תושבי 

בלגיה, אף לא יוצאי פולין שבאו בגיל צעיר לבלגיה, כפי שיש רבים באנטוורפן. רבים מהם מהארצות הבלטיות, 

מפולניה, מרומניה וכו' בגלל האנטישמיות הגדולה, בעיקר באוניברסיטאות. האנטישמיות התחזקה בהרבה 

ארצות, בחלקן בגלל המצב הכלכלי. בגרמניה, במיוחד בבוואריה, האנטישמיות כל כך גדולה, שלפעמים מפתיע 

איך עם בעל תרבות גבוהה נתון למשפטים קדומים ממש מימי הביניים. יש גרמנים בעלי השכלה, המאמינים 

בדברים הטיפשיים ביותר. בגרמניה נשאר לא מעט מהתקופה הפיאודלית, למרות תרבותה. רואים זאת במידה 
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רבה באידיאלים שלהם, באמנות ובספרות. לפעמים יש לזה גם קסם מסוים, אבל, כפי שאנו רואים, גם צדדים 

שליליים ותוצאות קשות עד לשפיכות דמים.  

גם בטורקיה, אחרי ניצחונותיו של אטאטורק, התחזק מאוד הזרם הלאומני, והוא נגוע בחלקו 

באנטישמיות: מפטרים מאות מפקידי הממשלה היהודים, ויש הוראות של כפייה, למשל בחינוך.  

בהונגריה התגברה האנטישמיות לאחר מפלת הקומוניסטים, אשר בהנהלתם היו יהודים רבים יחסית. עם 

הזמן היא נעשתה אמנם פחות אלימה, אך בזמן האחרון בכל זאת הונחה פצצה בנשף יהודי.  

ברוסיה האנטישמיות היא באופן רשמי לא נגד העם אלא נגד הדת, כמו גם נגד דתות אחרות. עם זאת, יש 

התנגדות להתארגנות יהודית על בסיס לאומי. אם היו מחזירים שם את המונרכיה, בוודאי היו עושים ביהודים 

פוגרום ענק. גם שם הסיבה בחלקה היות מנהיגים יהודים בהנהלת המפלגה, גם אם העם היהודי בדרך כלל אינו 

נוטה אליהם.   

כעת התחזית למצוא בית לאומי בארץ-ישראל לעם ישראל נעשית שוב פחות סבירה. הירידה משם גדולה 

עקב המצב הכלכלי והפוליטי הקשה: מספר היהודים הנמצאים שם קטן ביחס לערבים, והללו לוחצים למען 

שליטתם על הארץ, והדבר מלווה לעתים במאורעות קשים.  

עם מוריס קרלין יש לי הזדמנויות רבות לשוחח ולהתווכח על אמנות, מוזיקה ופילוסופיה. נושא הוויכוח 

האחרון בינינו היה ההנחה הפילוסופית שלי: רציתי להניח, בנפרד מגישתי הדתית, שהיה הגיוני אילו כל 

האנשים היו מחפשים אמצעי להשמדת כל החי בבת אחת, כדי שלא יהיו יותר צרות לאנושות. הרי כבר לא 

היינו צריכים את תענוגות החיים אילו כבר לא היינו חיים. מוריס קרלין לא קיבל את זה.  

 1.2.1924

היום התקדמנו במקצת לתוצאות הוויכוח: השיחות שלנו התמעטו מפאת חוסר בנושאים מרתקים. בין 

השאר באנו למסקנה שממילא אי אפשר להוכיח שום דבר.  

 4.2.1924

ראיתי אתמול מצרי מתקופת הפרעונים עם משקפיים אמריקניות. דבר כזה אין רואים בכל יום. המזל הזה 

קרה לי באופרה הצרפתית. היות וביום חמישי יכולתי להשיג מקומות רק בתא צדדי, נאלצנו להסתפק 

במקומות האחוריים של התא, ומשם לא ראינו כלום. אחד האנשים שישבו בשורה הקדמית היה סטודנט 

ארמני, שעשה הכרה עם ארמנד, וכך סידרו לו את כיסאו פחות או יותר בין השניים הקדמיים. בזמן ההצגה, 

כשישבתי מאחור, עצמתי את העיניים והקשבתי. השירה היתה כלל לא רעה. וכשרציתי בכל זאת לראות משהו, 

הזזתי את הכסא קדימה, וכך, כשעליתי עליו ושמתי רגל אחת על גב הכסא של הארמני והחזקתי ביד את 

העמוד, יכולתי להוציא את הראש ולראות חצי מהבמה. בפנים התא לא יכולתי לעמוד על הכסא: התקרה היתה 

נמוכה מדיי. מובן שרוב הזמן לא עשיתי את האקרובטיקה הזו. בקרוב נותנים באופרה שלוש הצגות של 

טריסטן ואיזולדה. כמעט ואין כבר כרטיסים. הייתי ליד הקופה באחת וחצי, הצטרכתי לחכות עד שתיים ורבע, 

והיה רק תא צדדי בקומה השלישית של התיאטרון. היות ולא היה לי נעים לבוא באיחור כזה לבית הספר, 

וממילא היה רק שיעור בגרמנית, שהיה די מיותר לי, הלכתי לטייל והגעתי לבית הספר בשעה שלוש. יש לנו כעת 

מורה אנגלי חדש, אשר גמר רק לפני כשנה את האוניברסיטה, והוא מכיר את אחיו המבוגר של קרלין, אשר 

לומד בליאז' שנה שנייה.  

ביום ראשון הייתי שוב השוער במועדון ההוקי קרח שלנו. הולך לי די טוב. נכון שהפרקים לפעמים די 

כואבים. אחר כך, בחדר ההלבשה, שמעתי מה שסיפרו בחורים ממועדון אחר, שקיבלתי זריקות קשות במיוחד. 

כנראה משום שהעזתי לעמוד שם בלי ביגוד מגן מיוחד, מה שהרגיז אותם. אני אקבל את שלי בקרוב.  

אבי, הנמצא כעת בבאדן ליד וינה יחד עם אסתר, כתב לי שהם חושבים לחזור בעוד שלושה שבועות. אבי 

שאל אם אמנם "למדתי הרבה". זה קשור בזה שהוא הבטיח לי שני פרנקים "תמריצים" לכל עמוד גמרא 

מחמישים העמודים הראשונים ופרנק אחד לכל אחד נוסף! זה בכל אופן לא יזיק. הוא גם מדווח על "לימודיו", 

היות והוא שומר על לימודי ה"דף-יומא" שלו, והוא היה בפיגור. למעשה הוא תמיד בפיגור. ופעם הערתי לו 
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בחוצפתי: אתה תמיד שני עמודים בפיגור, לומד שלושה, ומשום מה מתברר אחר כך שאתה מפגר שוב בארבעה. 

נדמה לי שאבי מצא את ה"חוכמה" הזאת קצת חוצפנית, דבר שקורה לפעמים.  

בתקופה זו קרה משהו חשוב: ב-7.2.1924 נפטרה סבתא, אמו של אבא, שקראנו לה משום מה בצורה הבלגית 

"בונממן", בעוד שלסבתא אם אמי קראנו בצורה הגרמנית "גרוסממה". היא היתה חולה ומשותקת בכיסאה 

במשך זמן רב, ולמרות זאת נשארה האם הנערצת לבניה ובנותיה הרבים, אף אם בשנים האחרונות היתה נראית 

רחוקה מאוד מדמות האשה הפקחית, החיונית והיפה, שעליה אהב אבי לספר: מריה (מרים) מבית אולמן, אחת 

משלוש הבנות היפות של שושלת הרבנים בעיירה לקנבך בבורגנלנד, באזור הגבול בין אוסטריה והונגריה, 

שאמרו על עצמן שימצאו שידוך טוב, למרות היותן לא-עשירות, אולם בזכות היותן יפות, מיוחסות ויודעות 

לבשל!  

אבי טרח הרבה כדי שהיא תוכל לחיות בנוחיות ככל האפשר. לדעתו היא היתה יותר פקחית מסבי. הסב 

היה יותר מסור לרעיונות ולאידיאלים שלו, בוודאי יותר "קדוש", ואילו היא היתה יותר קרובה לדרישות 

המעשיות של החיים, עם מידה לא קטנה של ספקנות. היא דאגה לבית, שבו גידלה תריסר בנים ובנות, והיו בו 

תמיד עוד בני משפחה ואורחים, אשר סבי דאג להביאם לרוב, עם הבעיות המיוחדות של בית דתי למהדרין בעיר 

שלא היה בה דבר מכל זה. בהתחלה היו צריכים להביא מורים לילדים ושוחט, מקווה לבנות וכו', בארץ שאת 

לשונה ידעו בהתחלה רק מעט. כמה שנים לפני מותה היא חלתה במחלת השינה, הנגרמת על ידי זבוב 

הטסה-טסה בקונגו. אבי השיג בשבילה את ד"ר הרטוך, שהיה מפורסם כמגלה התרופה למחלה זו – מיקסודם 

טרוסט, אם זכרוני אינו מטעני – והוא עזר לה להתגבר על המחלה במידה רבה. היא גרה עם אחותו הצעירה של 

אבי, דודה לאה ומשפחתה, ונשארה עד הסוף הדמות המטריארכלית במשפחה.  

בעת מותה היה אבי בחו"ל, ודווקא בבאדן ליד וינה, באותו מקום שבו היא ילדה אותו ארבעים ושבע שנים 

קודם לכן. היות ולפי הנוהג האורתודוקסי אין מחכים זמן רב עד לקבורה, לא יכול היה אבי להגיע בזמן עם 

הרכבת, ולכן הצטרכתי לכתוב לו לפי בקשתו את כל פרטי הימים האחרונים והלוויה.  

זאת הפעם הראשונה שראיתי אדם מת. ההלם וההתרגשות היו פחות מן הצפוי, אולי משום שציפינו 

למאורע, ואולי משום שפקדתי על עצמי מראש להתנהג כדרוש במצבים קשים, מה שמביא לניתוק מסוים. גם 

הצטרכתי לעזור ולמלא תפקידים שונים. כשעמדנו עם חלק מהבנים לפני הגופה, והם בכו, ניסיתי לחשוב על 

ציורים של רמברנדט, של קיאנטין-מטסייס ואחרים. אינני יודע באיזו מידה שאיפה זו לשליטה עצמית 

מצליחה, חשובה או כדאית.  

עם רציחתו של ולטר רתנאו [שר החוץ היהודי של גרמניה] לפני שנתיים היו ההלם והכעס חזקים ביותר. לא 

רציתי להאמין, והייתי מוכן להרוג את כל האנטישמים האלה בו במקום. הזדהיתי אתו מאוד במשך כל 

התקופה של היותי לבד באמסטרדם. הייתי מחכה לעיתונים, שהגיעו בבוקר ואחר הצהרים, ודיווחו על המצב 

הקשה בעולם ועל מאמציו לתקן את הניתן לתיקון למרות הקשיים הענקיים הן בחוץ והן בפנים.  

 18.2.1924

היום, לפני שנכנסנו ללימודים, אמר לי חבר מהכיתה שלא יכול היה להכין עד הסוף את הרצאתו בגרמנית. 

עלינו גם לכתוב חיבורים, גם ללמוד בעל-פה המון שירים, וגם להרצות מעת לעת בכל ארבע השפות שאנחנו 

לומדים: צרפתית, פלמית, אנגלית וגרמנית. אמרתי לו, בהתחלה בצחוק, שאני חושב שאוכל להרצות בלי הכנות 

נוספות על תות-אנך-אמון, היות ולא מזמן שמעתי הרצאה מעניינת בנושא באוניברסיטה העממית מפי פרופ' 

קרגלינגר. הוא לקח את זה ברצינות והוסיף שבשבילי השפה הגרמנית הרי אינה קשה. הוא הלך למורה בלי 

לשאול אותי יותר. המורה קרא לי. הצטרכתי לעלות על הקתדרה ולהרצות, בלי שום רישום על נייר, שהיה מונע 

בעדי מלשכוח את ההמשך ודברים חשובים. למזלי זכרתי היטב את תוכן ההרצאה והרגשתי חופשי בשפה. גם 

הנושא של הפרופסור – תות-אנך-אמון – היה קשור בהיסטוריה הקדומה של עם ישראל, מה שכמובן עניין 

אותי. נכנסתי ישר לעניין, סיפרתי כל מיני דברים בערבוביה בלתי-מאורגנת על היסטוריה, אמנות, אתנולוגיה 

ואטימולוגיה, דת ופוליטיקה של התקופה ההיא, כפי שזה בא לי, והייתי מאוד שמח שמשהו בא לי בכלל. כפי 

שנזכרתי אחר כך, שכחתי כמובן המון דברים, שאותם הייתי מביא אילו יכולתי להכין את ההרצאה בשקט.  
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אבל בסופן של כעשרים דקות היו כולם שבעי רצון, לא רק המורה ואני, כמובן, אלא אפילו החברים, דבר די 

נדיר בהרצאות האלה. אפילו מחאו כפיים! דבר עוד יותר נדיר. אינני בטוח אם הבינו את הכול, היות ודיברתי 

מהר ובהתרגשות, ואולי בהתלהבות מסוימת, דבר שכנראה משפיע על השומעים יותר מאשר התוכן המדויק.  

בסוף שמחתי, כמובן, שעברתי את המבחן, ולאו דווקא משום שהתפטרתי "בזול" מהרצאת חובה. פשוט 

הרגשתי בטחון נוסף, ועברתי דרך ארוכה מאז שעזבתי לפני שנה וחצי את הולנד, שם הייתי נתון בפחד בכל פעם 

שהצטרכתי להופיע לפני הכיתה, ולו רק להגיד כמה שורות של שיר, שכן על הרצאות לא היה מה לדבר שם.  

זה אחד ההבדלים הגדולים בחינוך בבתי הספר שם ופה. שם למדנו פחות חומר, אבל בצורה יותר 

אינטנסיבית. נדמה לי ששם נשאר אצלי יותר חומר ובעיקר הבנה יסודית לאורך זמן. פה החומר רב יותר 

כמותית, ואנחנו רודפים אחרי הזמן ושבעי רצון אם רק נוכל לגמור בסדר את הבחינות. מצד שני, פה החינוך 

מדגיש במכוון את הביטוי בשפה ובכתב, פחות או יותר לפי השיטה של המשכילים הצרפתים: כל אחד צריך 

לדעת לדבר טוב ויפה, לכתוב טוב ויפה, ואלה בין הדברים החשובים ביותר בחיים.  

כעת יש כאן שוב מגיפה של השפעת הספרדית, אמנם לא בצורה כל כך חזקה כמו לפני כמה שנים, כשהיינו 

עוד בהולנד. אז קיבלנו בגלל זה כמה חודשי חופש מבית הספר, וכמה תלמידים התאכזבו שבילו את החופש 

הזה כחֹולים [הכוונה למגפה של 1918 שהפילה מיליוני חללים].  

31.3.1924  אנטוורפן  

(אני רואה את התאריך בשעת התרגום. היום 31.3.1981, כלומר חמישים ושבע שנים מאוחר יותר, ולפעמים 

ההוויות נראות לי הרבה יותר קרובות, כאילו "רק אתמול").  

מאחורינו שוב חיבור אידיוטי. הרבה דברים היום אידיוטיים בעיניי, מפני שעשיתי בעצמי דברים טיפשיים, 

למשל אפילו במתמטיקה. עבדתי לא טוב, דבר שבהחלט לא צריך היה להיות. מובן שיש לי המון תירוצים, כמה 

מהם אפילו נכונים. הייתי קצת חולה, והיה גם חג הפורים! אז איך אפשר להתכונן בצורה נאותה וללמוד בראש 

צלול. נכון שציונים נקבעים גם בהשוואה להישגים של יתר התלמידים, ופה יש בעיה של ההעתקות מתלמיד 

לתלמיד. בהולנד זה נחשב לבלתי-הוגן בין החברים. פה זה נחשב בדרך כלל כאחת מאומנויות החיים, שבהן יש 

לשלוט, והאמת היא שהיחידים שאינם עושים זאת פה הם דווקא היהודים, קרלין ואני. אינני יודע מה בזה 

החלק המוסרי, ומה החלק שלא התרגלנו והתאמנו לזה בבתי הספר הקודמים. על כל פנים זה מרגיז כשאחר כך 

התוצאות לא כל כך טובות, ונוסף לכל, המורה עוד פולט הערות אירוניות לגבינו. נדמה לי שהמורים אפילו 

לוקחים בחשבון שמעתיקים. גם אני לפעמים ממש מתפלא באיזו זריזות ובאיזה כשרון כמה בנים שולטים 

באומנות זו, וזו באמת אומנות שנעשית, כמו כל אומנות אחרת, גבוהה יותר לפי ההתאמנות והכשרון האישי. 

אני ממש מלא התפעלות מאיך שכמה בנים יכולים להעתיק מתוך ספרם היישר מתחת לעיניהם של המורים הכי 

מסוכנים! או איך שהבנים זורקים זה לזה בדייקנות מרבית את הפתקים המקומטים. אמנם יש שהם נכנסים 

למצבים קשים מאוד, ואם אחר כך יוצאים בקושי, אלה הרפתקאות מסוכנות ממש.  

אך בבחינות הגרמניות אין לי ברירה אלא להשתתף בצורה פעילה בכל הדברים האלה, מפני שאני שם 

ה"מומחה", ומבקשים ממני כל הזמן עזרה, לפעמים עד כדי כך שלא נשאר לי זמן וריכוז מספיק כדי לגמור את 

החיבור שלי.  

ככה הם הלימודים שלנו, ואני שמח שבקרוב נסיים את האתיניאום. יש שם עוד דברים שמפריעים. כך 

המורה שלנו לאנגלית ולהולנדית חלה ואינו מסוגל להמשיך ללמד. אמנם הוא לא היה מעולה במקצועו, אבל 

היה לו מזג טוב, אשר סימנו החיצוני – כרס מכובדת. אומרים שזו תוצאה של שתיית בירה רבה, אשר הוא נהנה 

ממנה כחבר אחת העיריות הקרובות. אני מאחל לו בירה רבה גם להבא, בעיקר מפני שלא קימץ בציונים. 

לפעמים היה לי הרושם שהוא קרא רק חלק מהעבודות שלנו, אבל ברובן נתן ציונים לפי טוב לבו.  

לי היה ציון קבוע, פחות או יותר, שלא השתנה בהתאם למאמץ שהשקעתי בעבודה. כשלא חזר לעבודה, 

בתחילה לא היו לנו שיעורים עם מורה, ואחר כך היו כל מיני מורים שנתנו כל מיני שיעורים, ללא שיטה כלשהי. 

שלושה שבועות לפני הבחינות התחיל מורה אחד (כנראה פחד שיצטרך לבדוק את כל עבודותינו כעבודה נוספת) 

לעשות מהומות, וסיפר לנו כל מיני דברים על מורים ואנשים, דברים שלא תמיד היו יפים, ונראה שבחלקם 

הגדול היו אמת.  
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בפזיזות דעת מסוימת, ואולי מתוך שאפתנות, אמרתי לחבר שלי: אולי נכתוב בעיתונות על המצב 

הבלתי-נסבל. הוא הסכים מיד, אולי מפאת היותו לוחם בעד הפלמית ומעוניין בפעולה פוליטית, בתוספת 

לאינטליגנציה הכללית שלו. לפעמים גם אני נתקף בלוחמנות פלמית, מתוך רצון של צעיר לחופש, ואולי כדי 

לעשות משהו חזק, החלטי. עם זאת, לא פעם אני חושב על חוסר התבונה והבגרות של הרבה אנשים, שמוכנים 

להרוג ולהיהרג בשביל הבדלים קטנים של גישה ואולי של כבוד; עם זאת, אני כנראה לא כל כך שונה.  

כדי לחזור אל עניין המורים: מיד לאחר השיחה עם חברי היתה לנו הרצאה על ואגנר. ההרצאות הללו בדרך 

כלל משעממות מאוד, ואפשר להירדם בהן. הפעם כתבתי [בעת ההרצאה] את המאמר הקטן. פרט לכמה הערות 

עוקצניות על המצב, המאמר היה מבחינה ספרותית עשר מעלות מתחת לאפס. אחר כך החבר שלי עוד הוסיף 

והתקיף את ה"פרפקט" [מנהל בית הספר] באופן אישי. הוא לא סובל אותו, דבר שניתן להבינו. המאמר הקטן 

הופיע בכמה עיתונים פלמיים של אנטוורפן. כמה בנים מכמה כיתות קראו אותו והביאו אותו לבית הספר, 

וכנראה חשבו על מי שכתב אותו. אנחנו חתמנו רק "שני תלמידים מהכיתה הגבוהה". תוך כמה ימים היתה 

למאמר תוצאה: הפרפקט הציג לפנינו את המורה החדש, וגם נאם נאום להגנתו, שכן לדעתו, אם להחליט לפי 

פניו, הוא היה שווה לקיקרו. עם זאת, הוא חיפש בעיניו את כותבי המאמר. כנראה לא מצא שום דבר. בעצמי 

כבר כמעט שכחתי על כל העניין, ואפילו לא קראתי את מאמרי הראשון שהופיע בדפוס. היו מורים ששאלו 

תלמידים מי היו ה"סופרים".  

המורה החדש נאם את נאום הכניסה שלו. יכולנו מיד לשמוע שהוא איש מוגבל. המנהל כבר סיפר לנו עליו 

מראש (הוא קיבל מאתנו את השם Ichobad Crone על פי דמות של וושינגטון אירבינג, אשר את סיפורו קראנו, 

בגלל הדמיון הרב ביניהם): הוא היה מורה בעיר מכלן בכיתה הרביעית, והיה "קצין מצליח" במלחמה. נוסף 

לניסיונו כקצין במלחמה וכמורה בכיתה הרביעית, לא קיבל מאמא טבע כישורים רוחניים מזהירים. עשה רושם 

שלא רק ששנא את הגרמנים, אלא שזיהה עם הגרמנים כל יהודי עם שם דומה לשם גרמני, ורצה לטפל בהם 

בהתאם. קרלין אמנם לא סובל מזה, היות והוא חושב שהשם שלו אנגלי, מה גם שהיה בזמן המלחמה באנגליה. 

למשל, אין פלא שנתן לו 193 מתוך 200 נקודות באנגלית, גם אם זה הרבה. אלא שנתן לו בפלמית שמונה נקודות 

יותר מאשר לי או לחברי הפלמי, זה כמובן היה סתם אידיוטי, מפני שקרלין ממש אינו יודע את השפה. גם 

קרלין עצמו חושב שההסבר שלי כנראה נכון. הוא עצמו סבל משוביניזם צר כשהיה בליציאום, היות ופעם כתב 

חיבור על "המולדת", שבו ביטא רעיונות בינלאומיים והומניסטיים, שלא מצאו חן בעיני הקובעים בבית ספר 

זה, למעשה בית ספר פרטי לעשירים. אמנם לא זרקו אותו מבית הספר, אבל בזמן חלוקת הכרטיס לרגל גמר 

השנה התברר שהוא פשוט כבר לא הופיע ברשימת התלמידים. איזו שיטה עלובה! 

כך גם בעיות קטנות של בית הספר משתלבות בבעיות הגדולות של רוח העם והארץ.  

6.4.1924 אנטוורפן, יום א' 

כאשר אני קורא את היומנים של מרי בשקירצף או של אוטו בראון, היומנים שלי אינם מוצאים חן בעיני 

כלל. זה מזכיר לי לפעמים כותב כרוניקות של ימי הביניים. צריך שיהיו יותר חיים ופעולה בסגנוני. אני מספר 

את האירועים בחיי במקום לרדת לעומק הלב והרוח, במקום למלא את העמודים באהבה ובשנאה. אולי האופי 

והחינוך שלי משפיעים עלי לנסות ולראות בעיקר את העובדות ולהימנע מרגשות בלתי-מבוקרים. אבי טען לפני 

שנים מספר שיש לי ראש טוב. השתוממתי אז מאוד. היום אני אוהב להאמין למחמאה זו, לפחות חלקית. אמנם 

אין לי ספק שכל אחד מאתנו הוא למעשה כלום, וההבדלים בדרך כלל לא חשובים. ואולי נכון לומר זאת במלים 

של מר קליין, חבר של אבי: "אני כלום, אבל השני הוא כלום עוד יותר גדול!"  

כעת העניין העיקרי שלי בעם היהודי – גם אהבותיי וגם שנאותיי – הכול קשור בעם היהודי. ניסיתי 

להסביר לקרלין שיש שתי השקפות עולם: היהודית והיוונית. לכן יש באירופה רק שני סוגי אנשים שכדאי לדבר 

עליהם: היהודים וההלנים. גם היינה, כך ראיתי לאחר מכן, אומר משהו בכיוון זה, בכתבו אל לודוויג ברנה. 

אמרתי לו אפילו שיהודי אמיתי אינו יכול להבין את ההשקפה ההלנית, ולהפך, ואין הם יכולים כלל לחדור 

למחשבה שיכולה להיות אחרת. הוא לא הבין אותי בשלמות, והוספתי שזה משום שהוא היה כל הזמן כלוא 

במסגרת ההלנית.  
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אפשר להגיד שגם הרבה אנשים שחושבים את עצמם ל"יהודים טובים", הם רק ממוצא יהודי, ואינם אלא 

הלנים יהודים. כך מגיעים לפעמים דווקא יהודים אל הפסגה של תנועה הלנית. רק אותם אנשים אשר עומדים 

בקרבת הגבול של שתי השקפות העולם, אשר כמו במטוטלת עוברים את הנקודה הנמוכה ביותר בשני הכיוונים 

– היות ולהשתהות על הגבול אי אפשר, כי הגבול הוא קו בלי רוחב, ולא ניתן לעמוד עליו – רק כאלה יכולים 

לקבל מבט על שני הצדדים. ואולי אני שייך אליהם מבחינה מסוימת.  

נדמה לי שאי אפשר להגדיר את שתי ההשקפות בצורה ברורה. אילו הייתי עושה זאת כהלני, לא הייתי נוגע 

בנפש היהודית, ואילו כתבתי כיהודי, היו נשארים חושיי היווניים בלי חיים. נדמה לי שהיום הייתי קצת הלני, 

וזאת הסיבה לכך שאני מודע כל כך ליהדותי. אני גאה על אבותיי, על ההיסטוריה שלנו, על מעשי הגבורה ועל 

הספרות היהודית. האם יהודי שלם היה גאה כל כך על ששמשון הגיבור הרג לבדו אויבים רבים כל כך? בהחלט 

לא! ולמרות מודעותי בנדון אני נשאר גאה בזה. האם אני משתדל לקבוע שוויון בין עמי לעמם, דווקא על ידי 

הדגשת תכונותינו היפות בעיניהם? אני מקווה שלא: אני חושב להתרחק מהם, להסתפק במה שאנחנו ואני. 

אולי מפני שאנחנו גאים מעל למידה? שנאתי את המצרים ואת הכנענים למיניהם, אשר רצו להשמידנו. אני 

מרגיש כאילו הייתי חי עם אותם אנשים, אשר חיו בסכנות, בהרים, תמיד על המשמר בפני אויבים המתנפלים 

בעדרים, חיים במידת מה בצורה ברברית, מנצחים לא פעם את השבטים הסובבים אותם בקרבות אכזריים, 

ולא פעם גם מפסידים בקרב.  

גם היום אני שונא את נבוכדנצאר והבבלים שלו, אשר החריבו את ירושלים, שרפו את עיר הקודש, שדדו 

את אוצרותיה. אני בוודאי שונא את אותם אנשים אשר אנסו את אחיותינו, ניפצו את גולגלות תינוקותינו אל 

הסלע, והעבירו את הגברים הכבולים אל נהרות בבל. "על נהרות בבל..." זה שיר הגולה, המושר עד היום ועוד 

יּושר שנים רבות.  

בזאת לא נסתיימה ההיסטוריה שלנו: כשאני חושב על מלכי בני סלוקוס, אנטיוכוס אפיפנס, אני מתקומם, 

דמי ממש סוער. כאשר חושבים על הפושעים האסיאתים אשר רצו להשמיד את היהודים, גם באופן פיסי וגם 

באופן רוחני, אני מזדהה מאוד עם האנשים שברחו או הסתתרו כדי לקיים את המצוות. הדם סוער כשאני 

חושב על בני המכבים, ששברו את פסלי האלילים, טיהרו את הארץ וניצחו צבאות גדולים מהם עשרת מונים. 

אני ממש מצטער שלא השתתפתי במלחמה נגד הברברים: הרי באמת היוונים היו הברברים, בוודאי לא 

היהודים, בוודאי לא אז!  

נדמה לי שלא השאיפה לצורה חיצונית יפה היא המרוממת את האדם. גם הפילוסופים היוונים השתדלו 

לעבור את סף הסיפוק מהצורה החיצונית גרידא, אך למרות זאת היו אלה בעיקר היהודים שניסו להכניס את 

הרוח אל העולם החומרי והחושני, ובכך לקרב את האדמה לשמיים.  

8.4.1924 אנטוורפן 

עם זאת, כשאני חושב על ההיסטוריה הרומית, על מדינאיהם ומצביאיהם, אני מרגיש, כמעט בלי להיות 

מודע לכך, שאני עומד מול גדלות ורוממות. אם מתבוננים ביתר תשומת לב, רואים שברוב המקרים הגדלות 

היא לא יותר מאשר הכמות הקולוסאלית, המידות הענקיות. הגדול, המרומם, נראה לי קשור אצלם 

בהתמסרות השלמה לשרות השאיפה, היצר. החזק אצלם מבוסס בעיקר על חולשת החלשים. גם האהבה 

הבלתי-מוגבלת לאמנות, ה"אמנות לשם אמנות", נראית לי כאחת מהשאיפות הללו, חולשה אשר בשמה 

שוללים כל דבר אחר, וכך זה נראה גדול. אף שאני קרוב לאמנות, נדמה לי שהרבה אנשים היו מבקרים אותי 

בגלל מחשבות כאלה. הם בוודאי היו מתנגדים ובזים לי בגלל דברים אלה. האמנות צריכה לשרת את האלוהי, 

את האנושות כולה ולא איזה חוג קטן לתקופה קצרה. זאת אינה סיבה לעשות את האמנות בצורה וולגרית, 

ולהתאים אותה למכנה המשותף הנמוך או לשירות קבוצה שלטת!  

לדעתי רצוי ליצור אמנות שרוב האנשים, בעלי רמה בינונית של השכלה והכנה, יוכלו להבינה ולמצוא בה 

משהו, כל אחד לפי רמתו, כישוריו ורקעו. אין לי התנגדות לאמנות אקספרסיוניסטית או כזו המיועדת לאמנים 

ולמיעוט המזדהים אתה. אבל אני מתנגד לדרישתם להיות השולטים והקובעים, שעל הכול להעריצם, בין אם 

רצונם בכך בין אם לא, שעל העולם לתמוך בהם באופן עיוור. אין בכוונתי לומר שאין בין האמנים 

האקספרסיוניסטים כאלה שיוצרים דברים טובים. הרי בוודאי יש ביניהם המבטאים את נפשם ומעוררים בכך 
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הדים בנפש אחרים. הבעיה של עזרה בשכר לאמנים שטרם קיבלו הכרה נראית לי קשה: הן תמיד היו אמנים 

שרק לאחר זמן זכו להכרת הקהל, מומחים ולא-מומחים כאחת, לפעמים רק לאחר סבל רב, ולפעמים אפילו רק 

לאחר מותם. 

מצד שני, תמיד היו אמנים רבים עוד יותר שלא הוכרו לא בזמנם ולא אחר כך, וברוב המקרים בצדק. אולי 

הדרך הנכונה היא לתת לאמנים השואפים לדרכים חדשות את התנאים המינימליים ליצירה, אך לא לפנק 

אותם, היות וזה נותן פתח לשרלטנים ולאלה היודעים לנצל את קשריהם, ולאו דווקא לאלה שיש בהם משהו 

חדש. ואלה יודעים למשוך תשומת לב, ועבודתם נוחה לסוחרים, היודעים להשתמש בפרסומת של המפתיע.   

מי אמר שהאמנות הגאונית צומחת דווקא בעליות הגג העלובות ועל קיבה ריקה? אין לקנא באמנים שאלה 

היו תנאיהם, וגם ההיסטוריה מראה כי ברור שכדאי להיות גאון, ובוודאי לא אמן בינוני שצריך לחיות 

מאמנותו, אלא אם כן הוא יכול לנצל בכשרון את קשריו בחברה, ובכך דומה הדבר לתעסוקות אחרות.  

העם היהודי, כידוע, לא עסק הרבה באמנויות הפלסטיות. התפתחה אצלו המוזיקה, במיוחד זו הקשורה 

בעבודת האל, וכן התפתחו הצורפות, האריגה והרקמה, וכמובן הספרות על כל ענפיה. הפיסול היה קשור תחילה 

בעבודת האלילים, והעם היהודי הקטן עמד לבדו מול העמים עובדי האלילים, ובמידת מה כך הדבר גם היום. 

גם אז היו יהודים רבים שרצו להיות ככל העמים, ובזאת סיכנו את קיום העם.  

מצב זה כיום מסוכן פי כמה, כאשר העמים שבהם אנו מפוזרים, דתם קרובה יותר לשלנו, מנהגיהם 

קרובים יותר, ויש בהם אפילו החושבים את עצמם לבני ישראל האמיתיים. הדבר מביא להתבוללות קלה יותר, 

שכן הרוח החופשית מתפשטת בין העמים וגם בקרב היהודים, וכך גם השיוויון בקשר לדת ולאום. עד כמה 

שהדבר נוח ורצוי מבחינות רבות, ברור שהאמנסיפציה של היהודים היתה, מבחינת המשך קיומם, מסוכנת להם 

יותר מאשר כמעט כל רדיפה. המצב הקשה המשותף והצורך בעזרה הדדית חיזקו את היהדות מבפנים ויצרו 

הרבה אנשים נחושים בדעתם.  

בזמן רדיפות היהודים הקשות בימי הביניים, ובמיוחד במסעי הצלב, התפתחה ספרות ענפה למופת של 

מלומדים אשר סמכותם תקפה עד היום. גם אצל מלומדים שידעו כי בניהם נהרגו או נשים במשפחתם נאנסו 

אין מוצאים כל עייפות או חולשה ברוחם. בט' באב, יום ההרג וההרס ההולך ונשנה של עמנו, אנו יושבים בעצב 

על הרצפה. נכון שהשירים מלאי עצב שקשה להתגבר עליו, נכון ששואלים מדוע בני עמנו מקוללים, אך לא נוכל 

לחדול מלקוות להיות עם. אמנם כל מנצחינו, אנשי בבל, יוון, רומא, כבר אינם קיימים כעמים כפי שהיו אז. אך 

נותרו מצבות של אבן וכן כתבים היסטוריים ופילוסופיים.  

(הרהור בזמן התרגום – 1.4.1981 – אתמול ראינו את הפרק השלושה-עשר של "עמוד האש", על התקופה 

הקשה ביותר של השמדת היהודים על ידי הנאצים. והשאלות נעשות קשות יותר, והשאלות על השאלות: מה 

עוד אפשר או כדאי, ואיך אפילו לחשוב על התנהגות הולמת מול מעשים של רוע מוחלט ובכוח כמעט מוחלט. 

התשובות לא היו פשוטות אף פעם, ולא נעשו פשוטות יותר היום, אם כי ברור שגישתנו העקרונית של שיבת 

העם לארץ-ישראל, אפילו בתנאים קשים מאוד, היתה ונותרה נכונה, גם אם עוד ארוכה הדרך אל המטרה, ומי 

אינו רואה אבנים רבות בדרך?)  

שאלתי היא באיזו מידה ההיסטוריה של היהודים, כולל הסבל, השפיעו גם על מוחם ושיפוטם העצמאי, 

כאשר כבר יכלו להשתתף בהתפתחות הכללית של התרבות והמדע. הרי אנו רגילים לצטט אין סוף שמות של 

יהודים מוצלחים ומפורסמים כמו מינקובסקי, איינשטיין וכו'. השאיפה ללמוד ולדעת חזקה יותר גם אצל 

הנוער היהודי של היום מאשר אצל הנוער באותו גיל בעמים אחרים שאני מכיר. תכונה יהודית מיוחדת?  

כעת יש בידי ספר חדש של נורדמן על איינשטיין ותורתו, והוא נדמה לי יותר טוב מאשר זה של פברה 

שקראתי. את ההסבר הכי טוב לתורתו מצאתי בחוברת קטנה של איינשטיין עצמו, שהיא הכי פשוטה וברורה. 

אולי אשתדל לכתוב עליו יותר בפעם אחרת.  

יום שישי 11.4.1924  

שיחה ביני ובין קרלין ביום רביעי בשעה 10.30 בבוקר. 

קרלין: אתה מסתלק? 

אני: איך? 
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קרלין: הרי יש הרצאה על המוזיקה ב-11 (הוא היה מוזיקלי מאוד, ולכן רגיש עוד יותר ממני לדברים טפלים על 

המוזיקה). 

אני: גם אתה מסתלק? 

קרלין: כמובן, כולם מסתלקים. 

אני: טוב, נסתלק. 

שעור הצרפתית נגמר ב-11. לוקחים מהר כובע, מעיל ותיק, ורצים קדימה לשער הראשי. אבל שם עומד 

המזכיר המכובד של בית הספר (שאנחנו קוראים לו הקרדינל פיפי והמורים אדון פיפרס) ושומר על היצירות 

מה"גהינום", ותחת בית-שחיו הספר הארוך, שבו רושמים המופקדים על כך את אלה שצריכים להישאר כעונש.  

אנו מתחילים בנסיגה. התיעצות קצרה. להרצאה אין אנו רוצים ללכת. אפשר אמנם לשמוע מוזיקה ואולי 

אפילו ליהנות כאשר המרצה המשעמם קורא מתוך דפי מחברתו. אני בכל זאת מעדיף להיות מחוץ לבית הספר, 

כמו כל הבנים, בעיקר מפני שזה אסור ויש בזה גם סיכון כלשהו, כמו להישאר אחרי בית הספר, ועונשים 

דומים.  

רצים בחזרה לדלת הקטנה שמוליכה למרתפים, שבהם האופניים. מגיעים למטה. קולותינו מצלצלים 

ומהדהדים במרתף הריק כמו באיזה קשר למרד כנגד האנשים שלמעלה, כמו במערכה הרביעית של "הרנני" של 

ויקטור הוגו, המחזה שעליו עבדנו מזה כמה חודשים. אלא שהיציאה מהמרתף סגורה! והשומר אינו מוכן 

לפתוח, היות והוא רואה שאף אחד מאתנו אינו עם אופניו "ולכן אין לנו מה לחפש פה". אנו חוזרים ועולים 

שוב. הזמן דוחק. מאבדים תקווה, כלומר הרוב נפרדים מאתנו והולכים להרצאה, ואנו נשארים ארבעה: 

מינטינס, פיאר, דה ספילאר ואני.  

עולים אל הפרוזדור של הקומה הראשונה, משם אנו מקווים לצאת אחרי זמן מה. בסוף הפרוזדור הארוך 

יש דלת המובילה אל החלק הקדמי של בית הספר, ובה יש מדרגות המובילות למטה, אשר משמאל לה מצוי 

אולם הטקסים הגדול. אנו נכנסים לשם ועומדים מאחרי המדרגות בלי שמרגישים בנו.  

מצלצלים בפעמון. אנו שומעים את הליכת הבנים בפרוזדור. השיחות בקול רם מגיעות אלינו כמו איזה רעש 

כללי. בחצר הפנימית הגדולה אנו שומעים את הצריחות האחרונות של הבנים שרצים ומשחקים שם, ואחר כך 

הולך וגובר השקט. שומעים עוד תלמידים אחדים בפרוזדור ואחר כך שקט מוחלט. שומעים מרחוק, אבל ברור, 

את קולו הרם של איזה מורה שהשאיר את דלתו לפרוזדור פתוחה, קול משעמם המדבר דברים משעממים.  

בית הספר נראה לפעמים כמקום של סבל. שומעים למטה כמה מורים מדברים והולכים. חייבים לעבור שם 

כדי להגיע ליציאה. אנחנו יורדים לאט לאט בחלק העליון של המדרגות. דלת הספריה פתוחה. עושה רושם 

שמישהו בפנים. הוא מסתלק לאחר זמן קצר. מעיזים לרדת עוד קצת. רואים שמורה אחד בא. חוזרים שוב מהר 

למעלה, תוך רעש חזק שלומיאלי ומסוכן. נשתדל לעבור את אולם הטקסים הגדול כדי להגיע דרכו לדלת 

השנייה ולצד השני של בית הספר. משתדלים לפתוח את הדלת בשקט. זה מצליח. כפופים אנו עוברים באולם 

מתחת לשורת החלונות.  

בחוץ למטה מתאמן מורה אחד עם תלמידים אחדים. פניו מופנות אלינו. מגיעים לדלת השנייה. היא 

סגורה!  אנו שומעים משהו וממהרים לשוב. בזה היינו כנראה בלתי-זהירים ויש לנו רושם שהמורה ראה אותנו. 

חוזרים שוב למקום ההמתנה הקודם שלנו. התיעצות. יורדים בשקט במדרגות, רגל אחת שלי מחליקה על 

מדרגה ומינטיס כמעט מתפוצץ מצחוק בשפתיים קפוצות. פיאר בעקבותיו, מהר למעלה. מחכים. אף אחד לא 

בא. עכשיו אנחנו יורדים למטה ומסתתרים מאחורי הדלת המובילה לפרוזדור התחתון.  

מתוך חדר המורים, שדלתו פתוחה, אנו שומעים שיחה של שני אנשים. אנו נכנסים לפרוזדור ומסתכלים 

אם אמנם אפשר לצאת דרך יציאת התלמידים. אבל שם מתאמן ואן דר פול, ואין אנו יודעים אם הדלת אינה 

נעולה. כעת יש להחליט "החלטה נועזת". נותרה רק אפשרות להתקדם "בהתקפה" היות וה"אויב" מקיף 

מסביב. מינטינס לוקח את המשקפיים שלי, ופיאר את אלה של דה ספיגלר. מרימים את הצווארונים ומורידים 

את הכובעים עמוק על הפנים. אין הולכים מהר מדי ליד חדר המורים. שניים הולכים רגיל ושניים בשקט בשקט 

על קצות האצבעות. זה נשמע כאילו אנחנו רק שניים.  

עוברים בלי הפרעה ליד הדלת הפתוחה. המורים בוודאי חשבו שאנחנו מחבריהם, ולכן ודאי לא הסתכלו 

כלל לכיווננו. פותחים את הדלת לאכסדרה ורצים לשער. לשוער שמאחורי האשנב אפילו אין זמן להביט בנו 
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ממש. פותחים בתנופה את השער. מינטינס ודה שפיגלר רצים מהר ימינה ופיאר ואני שמאלה. אנו מקיפים את 

הבניין, שממדיו די גדולים, כדי לפגוש באחרים. כמעט וסובבנו את כל בית הספר. עוברים ליד שער התלמידים 

הפתוח. אני עוד ממשיך בלי המשקפיים עם צווארון מורם, כובע שמוט וממחטה לפני האף והפה, עם מחיטות 

אף חזקות. עוברים בלי להסתכן, מחפשים את האחרים אך לא מוצאים אותם, כלומר פיאר אינו רואה אף 

אחד, היות ואני בכל מקרה אינני רואה בבהירות בלי המשקפיים.  

אני מתכונן ללכת הביתה, והנה אני רואה מורה אחד בא מתוך האתיניאום. אני עובר לצידו השני של 

הרחוב ועומד מאחורי עגלה, אבל בלי המשקפיים קשה לי להבחין מי הוא. אני מחזיק את המטפחת לפני האף 

ועובר מאחורי גבו. אני רץ וכמעט מתנגש בַקַנֶרק, גם הוא תלמיד בבית ספרנו, המשתומם על הנזלת הממושכת 

שלי. הולכים ביחד בכיוון הבית. עם הגיעי הביתה אני מוצא את המשקפיים שלי על השולחן. מינטינס הביא 

אותם.  

עם שובי לבית הספר בשעה שתיים סיפרו לי מיד שתפסו את מינטינס ודה ספילר. כאשר רצו בחזרה נתקלו 

בדיוק בקרדינל פיפי. למחרת נאסר עליהם להשתתף בשיעורים, אך הם אולצו להעתיק במשך ארבע שעות 

שלושים עמודים. לפעמים אין מזל! מובן שכולם צחקו מהם. קודם להיות במשך עשרים דקות ב"זיעת פחד", 

לתכנן ולבצע כל מיני מבצעים מסוכנים, לצאת בהצלחה, ולבסוף, למרות הכול, שוב ליפול בפח. ולומר את כל 

האמת, מובן שכל הענין לא היה כדאי, והייתי יכול לשמוע את ההרצאה אפילו בהנאה מסוימת, כי מסרו לי 

שהיתה על האימפרסיוניזם והמוזיקה! 

 27.4.1924

כבר אחרי חצות ובכל זאת אני כותב עוד קצת ביומן. אני די אוהב אותו: הוא אולי חברי הטוב ביותר, 

שאתו אני יכול תמיד לדבר בחופשיות. בחוץ לילה סוער. מזמן לא היה לנו מזג אוויר כה קשה באפריל. כמו 

אדם, כשהוא צעיר הוא מתלהב מהר ומחליף במהירות את המזגים: אתמול היה לנו חום קשה, ואחר כך 

סערות עם ברקים, רוח וגשם. עכשיו מתחזקת הרוח יותר ויותר. הלילה לא יכולתי להירדם, למרות הצורך שלי 

בשינה. בבוקר עלי לקום בשש כדי ללכת לשחק טניס. בשעה 11 הלכתי לישון עם חלון פתוח.  

למי זה לא קרה – לשכב על המיטה בלי יכולת להירדם דווקא כשרוצים כל כך לישון: מתעצבנים, 

המחשבות פורחות לכל הכיוונים, ונעשים יותר ויותר רדופים וקדחתניים. מתחילים להזיע ואז זורקים את 

השמיכות. צינת הלילה חודרת דרך החלון, הזיעה נעשית קרה כקרח היורד ממצח וצוואר אל כל הגוף, 

והפיז'מה רטובה ונדבקת. וכלב מתחיל לנבוח ולילל, ואינו מפסיק. לבסוף אני נרדם לא שקט, ופתאום מתעורר 

לקול צריחות של שני חתולים לוחמים ומצווחים.  

אני קופץ וסוגר את החלון, רועד מקור, מדליק אור וקורא ביומן של מרי בשקירצף, שדי מעניין אותי. 

ראשית יש נקודות מגע אישיות, ושנית, טוב לקרוא על חיים אמיתיים ולא דמיון של סופר כלשהו. קראתי גם 

את היומן של אוטו בראון, אשר נפל במלחמה בגיל עשרים. אומרים שהיה עשוי להגיע להיות גיתה שני, מה 

שנראה לי אולי מוגזם, מה גם שאני לא תמיד אוהב את כל מה שגיתה כתב או עשה. אומרים שאת גיתה 

אוהבים ומבינים בעיקר אנשים יותר מבוגרים. אולי מפריעה לי יותר צורתו החיצונית, לשון זמנו, ההלניסט 

הגרמני? כשאגמור את כל הבחינות אעבור על כל יצירותיו, ואולי כשאכירו היטב אלמד להעריכו יותר, וזה לא 

דבר חדש.  

יש לי עוד הנאומים של דמוסטנס בתרגום הצרפתי של Stévenaert. אני קורא אותם בקול רם ומעמיד את 

עצמי כאילו אני הנואם בכבודו ובעצמו. כמה יפה היה יכול להיות בעיני לו נואם טוב באמת היה מציג אותם 

לפני. אני משתדל להכריח את עצמי להגיע לכושר טוב יותר "לנאום", דווקא משום שתכונותיי בשטח זה אינן 

טובות: ביישנות, בלבול של כמה שפות – אני יודע כמה שפות היטב – הולנדית, גרמנית, צרפתית – ומדבר בהן 

בצורה חופשית. ויש לי ידיעות מסוימות באנגלית, ביידיש, בעברית, ואפילו בלטינית. אבל מזה ועד לשלוט בהן 

בחופשיות עד שלמות, זה דבר אחר. ולזאת יש להוסיף מבטא נכון וברור, אינטונציה משכנעת וכו'.  

קראתי שוב ביומן של מרי בשקירצף. היא מדגישה בביצוע הציור את ה"שירה" מעל לתוכן, מתקיפה את 

"הבתולות מקרטון" של רפאל וגם את הציור הפרימיטיבי, שאפשר להעריכו אך לא לאהבו. אני מוכן להבין 

שאפשר לאהוב פרימיטיבים. אמנם הצורה והדרגה שאנו רגילים לה בבלגיה אולי מוגזמת: בכל ארץ מוכנים 
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לרומם את בניה הדגולים ולפאר עוד יותר את הזמנים המפוארים שהיו, עד כדי כך שבסוף כולם חושבים שגם 

הם משהו חשוב, מפני שבין אבותיהם היו כאלה שהצטיינו מאוד ועשו דברים חשובים ויפים.  

 29.4.1924

היום נפתח הקונגרס הבינלאומי הראשון של הסטודנטים היהודיים. די מעניין. כמו בכל פתיחה – נאומים 

כלליים; הזכירו שוב ושוב את הנומרוס קלאוזוס ואת קבלת האורחים של הבלגים. הלא-יהודים דברו על יחסם 

ליהודים, או איך אלה צריכים להיות. בין אלה דיבר קמיל הויסמנס, הממונה על החינוך בעירית אנטוורפן 

ומנהיג הסוציאליסטים. הוא לבבי, מבדח, וכנראה באמת מחבב את היהודים. אחר כך דיבר הגנרל קוברה, 

מפקד אזור המבצר, שהוא די אהוב. הוא דיבר קצרות, עם הומור המקרב יהודים. ודיבר עוד סנטור, אחר כך 

הרב הראשי, אשר כנראה לא טרח להתכונן, מנהיג הציונים יונה פישר, ואחרים. אחר כך גרינברג במדים בשם 

הוועד והסטודנטים.  

דברים אופייניים שלהם – הויסמנס הסוציאליסט: אומרים שאתם זריזים, זה לא חסרון (צוחקים). 

אומרים שיש ביניכם אפילו מיליונרים, יש גם אצלנו. הגנרל קוברה: אני יכול להצהיר שהיהודים מילאו את 

חובתם במלחמה לפחות כמו האחרים. (זאת תעודה שהיו צריכים להראות ללודנדורף במשפט נגד היטלר. האם 

הוא באמת כל כך טיפש, או רק עושה כך בגלל הפוליטיקה שלו? בזמן התרגום, 1981: זאת הפעם הראשונה 

שהיטלר מופיע כאן בשמו, אף כי אנטישמים פעילים הופיעו כבר קודם לכן. עלי גם לציין שלפי זיכרוני 

המסירות של יהודי גרמניה למולדתם וההזדהות אתה בוודאי לא נפלו מאלה של יהודי בלגיה. אפשר גם לציין 

כי כאשר הויסמנס אומר "אתם... אנחנו", לא הרגשנו בזה כל רע או אי-נעימות, אך יש להניח כי בין יהודי 

גרמניה, המזדהים עמה כל כך, היה הדבר מתקבל קשה).  

 2.5.1924

לא יכולתי לכתוב ביומן, כי הצטרכתי לעבוד קשה בכתיבת חיבור ארוך על חמישה ציורים במוזיאון: הבן 

האבוד של רובנס, הריגת החפים מפשע של ברויגל, הסעודה האחרונה של יורדנס, פיתוי אנטוניוס הקדוש של 

טנירס ופורטרט קרל השני של ואן דייק. ביססתי את החיבור על השוואה עם ציירים מקבילים של ההולנדים 

במאה ה-17 (רמברנדט, הלס, יאן סטיין, אוסטדה) כדי להסיק הכללות על האופי האמנותי והכללי של תרבויות 

העמים.  

קניתי ספר על ברויגל. קרלין משתגע אחריו. קניתי גם שתי חוברות של תחריטים, אחת של רמברנדט, אחת 

של דירר. אלה של רמברנדט נהדרים, וגם חלק מאלה של דירר אהובים עלי מאוד, כמו האביר, המוות והשטן, 

המלנכוליה. הירונימוס: "הנמסיס" ("המזל הגדול") פחות. משום מה צורות הנשים העירומות שלו דוחות. אני 

מעריך את דירר פחות מאשר את רובנס, ואת רובנס פחות מאשר את רמברנדט. רמברנדט בשבילי הוא נהדר: 

מרגישים את השליטה הבלתי-אמצעית שלו בחרט. אצל דירר מורגשת אמנם היכולת, אבל ההכוונה מיגעת. 

בסופו של דבר, מובן ששניהם היו רבי-אמנים גדולים. אולי עוד אשנה את טעמי? הרי ברתלמי אומר כי האיש 

 .L'homme absurde est celui qui ne change jamais – האבסורדי הוא זה שאינו משתנה לעולם

(1981: בוודאי השתניתי, אבל גישתי היסודית לציירים אלה, לפחות בקווים כלליים, נותרה כשהיתה: גם 

היום הייתי קובע אותו סדר עדיפות וממשיך להתלהב, בגיל כפול ארבע ויותר, מתחריט של רמברנדט. אם יש 

מי מהגדולים שאליו אני מרגיש קרוב, הרי זה לא רובנס, ודאי לא דירר, אלא רמברנדט, בעיקר ברישומיו 

ותחריטיו). 

2.6.1924 אנטוורפן 

דה האן נרצח! 

 20.6.1924

סוף סוף אני מגיע לכך שאוכל לכתוב ביומן. גם אם כבר אחרי חצות, אני רוצה לכתוב כמה מלים בעניין דה 

האן. היום, אחרי הרצח, רבים צועקים ודנים, אנשים שלפני כן משום מה התעסקו בו פחות. אין ספק כי היתה 

!71



לו אישיות מורכבת ומסובכת, ואף פעם לא אדע מה מההאשמות שבהן מאשימים אותו אמת – דווקא עכשיו, 

אחרי הרצח – ומה בא רק כדי להצדיק לאחר מעשה. אולי מעשה פזיז, ובכל אופן נראה לי חדש וחשוד כאמצעי 

במלחמה פוליטית.  

אין יודעים מי רצח, למה נרצח, ושמועות מכל מיני סוגים בוודאי לא יטהרו שום דבר. לפעמים יש רושם 

שרוצים להצדיק משהו. האמנם כך? האמת, זה היה אדם שהתפתח, בתקופה שאני יודע עליו, בכל מיני כיוונים, 

ובוודאי אינני יודע עליו הכול. לפני שלוש-ארבע שנים אהבתי מאוד לקרוא את הפיליטונים שלו בעיתון 

האמסטרדמי "אלכמין הנדלסבלד"; קניתי וקראתי את ספרו "השיר היהודי" וכן את ספרו "ירושלים". לא פעם 

חיכיתי רבע שעה או יותר לפני הדלת באמסטרדם עד שהביאו את העיתון עם מאמרו. ראיתי בו אז משהו אחר 

לגמרי מכפי שרוצים שנבין היום שהיה באמת. הוא נרצח! גם רתנאו נרצח! שניהם היו די קרובים לי בדמיוני 

לפני כשלוש שנים. האם היתה לכך הצדקה אוביקטיבית? או היה זה יותר הדמיון שלי?  

לפני שבוע גמרתי את בחינות הבגרות שלי, ועכשיו עלי להתכונן לבחינות הקבלה בטכניון של ציריך. שם 

מקבלים אוטומטית רק את אלה שעשו בגרות בשוויץ או בהולנד. אצטרך להתחיל כבר מחר או מחרתיים 

ולעבוד במשך כל החופשה, אחר כך יהיה לי זמן-מה – חצי חופשה.  

הייתי רוצה להיות כבר בציריך. אני מקווה ששם אהיה יותר שקט ואוכל להתמסר יותר טוב לעבודה. אין 

ספק ששם המקום אמור להיות יפה מאוד, ואולי אוכל גם להתמסר יותר לאמנות. פה כמעט ולא ציירתי. 

אתמול ניסיתי את הציור הראשון שלי בשמן – אוטופורטרט. התחלתי איכשהו, ואחר כך קלקלתי הכול על ידי 

שימוש בצבע לא מוצלח, ולבסוף מחקתי אותו.  

אני קורא כעת את ספרו של מרשקובסקי על ליאונרדו דה וינצי. זה ספר מענין מאוד ולמדתי ממנו הרבה. 

משום מה נדמה לי שעם מורה טוב אוכל ללמוד הרבה מאוד בציור בזמן קצר יחסית, ואחר כך אוכל להתאמן 

בעצמי.  

11 בערב  6.1.1924.

הלילה האחרון באנטוורפן. מחר בחמש נוסעים לציריך. אתמול בסקטינג עוד ראיתי את "מיקה", הלהבה 

האחרונה שלי משם. מרסל טוען שבשוויץ הבחורות הרבה יותר מכוערות מאשר באנטוורפן. באמת חבל שצריך 

לומר שלום לאנטוורפאיות היפות שלנו עם השפתיים העדינות והעינים העליזות!  

25.10.1924  ציריך, 10:30 בערב אצל גברת ריסט.  

הכתיבה הראשונה אחרי חודשיים. אי אפשר לרשום הכול, גם אם היו דברים רבים חשובים בשבילי. 

נכנסתי מהר ונספגתי היטב בחיי ציריך. קודם הייתי חודש ב"יובנטוס" – בית הספר העשירי שלי! – ואחר כך 

עשיתי את בחינות הכניסה שלי לטכניון בצורה די טובה. מדעי הטבע גרמו לי כמעט לשערות שיבה, כמו למשל 

מינרלוגיה, שלא למדנו כלל לא בבלגיה ולא בהולנד! למדנו את זה כאן תוך עשר שעות, ולהשתוממותי זה 

הספיק כדי לעבור כמו כולם. טוב שהעניין נגמר. הבחינות האלה עשויות לאמץ ואפילו לעצבן. אומרים אפילו 

שאני לא נראה טוב.  

פה בציריך יש לי כבר כמעט יותר מכרים מאשר באנטוורפן. המון אנשים הכירו את אבי או את אחד 

הסבים שלי, דוד או דודן, ונראה שאני עושה עליהם משום מה רושם מתקבל על הדעת, דבר שאולי קשור גם 

בזרם הסטודנטים מכל הארצות שפוקדים את ציריך על שתי האוניברסיטאות שלה בקהילה קטנה יחסית.  

אולי אוסיף כי בחרתי את ציריך והעדפתיה על גנט בבלגיה או על הטכניון בדלפט בהולנד, ראשית מפני 

שהתוכנית בגנט לא נראתה לי, ומשום מה חשבתי כי אינה ברמה מספקת, וזאת אולי בטעות. גם שם וגם 

בדלפט נמשכים הלימודים חמש שנים, ואילו בציריך רק ארבע. לבסוף החלטתי לנסות קודם בציריך, שבה 

הבחינות נערכות מוקדם יותר, ואם לא אצליח, אוכל לעבור לדלפט.  

הכניסה לאנשים מבחוץ לא היתה קלה בציריך. הייתי איש חוץ-לארץ היחיד שהתקבל ב"כיתה שלי". היו 

עוד שלושה אנשי "חוץ", אבל הם היו שוויצרים. הבחינות נחשבות לא קלות, ורבים ניגשים אליהן פעמיים או 

יותר. אפילו איינשטיין, שהיה בהחלט אחת הסיבות שמשכו אותי לציריך, אשר עשה את הבחינה דור לפניי, לא 

התקבל בפעם הראשונה והצטרך לחזור על הבחינה. נכון שזה היה רק בצרפתית, כי שלו לא היתה מספקת.  

!72



השיעורים בטכניון כבר במלוא הקיטור, וזה מוצא חן בעיני מאוד. אפשר לבוא מתי שרוצים, אין כלל 

עבודות שיש לגמור בבית, פרט להכנות לבחינות, מציירים הרבה, ובדרך כלל לומדים מקצועות שאני חזק בהם.  

אינני יודע אם זה קשור דווקא לאופי השוויצרי, אך גם בהשוואה לאחרים, אין ספק שמשום מה אני עושה 

את כל העבודות וגם תופס את החומר הרבה יותר מהר, ולפי מה שאומרים לא יותר גרוע. אולי זה יוסיף חיכוך 

יותר גדול!  

נרשמתי גם ללימודים חופשיים, בעיקר פילוסופיה, כמו מבוא כללי לפילוסופיה של פרופ' ורשנר, לוגיקה 

ופילוסופיה של התרבות של הפילוסוף מדיקוס, שהוא ידוע מאוד, אבל משום מה עושה רושם של הצגה 

תיאטרלית.  

   

     פרופיסור ורשנר באוניברסיטת ציריך. נרשם על ידי אלי ב-1925. 

אנטול פראנס מת. מתברר שאמו היתה יהודיה. הוא טען שאביו ראה בו לא-יוצלח, אבל אמו האמינה 

שהכול יכול לצמוח ממנו.  

ציריך יפה, במיוחד האגם. אולי אהיה בחופשת חג המולד בסנט מוריץ באנגדין לשבוע או שבועיים. לכן 

אתחיל לנסות לחסוך כסף לזה. מרסל צדק שהבחורות פה מכוערות, ועל זה אפילו יפי הטבע אינו יכול לכפר. כל 

ההר אויטלברג אינו שווה חן של בחורה אנטוורפאית, אך למרות זאת אין לי בינתיים געגועים חזקים 

לאנטוורפן.  

אני קורא את מורה נבוכים של הרמב"ם, ומתכונן להמשיך בקריאת כתבים פילוסופיים.  
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דצמבר 1924 

הערב היתה באגודת הסטודנטים הרצאה על פסיכואנליזה, ואחר כך סיפר אלימר דויטש על מקרה שקרה 

היום: בא שליח מבית מלון קטן אל דודו הרב קורנפלד, והודיעו כי יש במלון מישהו העומד למות והוא רוצה 

לדבר עם רב. דויטש הלך לשם במקום הרב, היות והוא גם לומד רפואה. החדר היה קטן. לפני המיטה היתה רגל 

של עץ, על השולחן מנת מורפיום, היכולה להרוג עשרים איש. על השאלה מי הוא, אמר האיש שהוא מהונגריה 

(גם דויטש מהונגריה), הוא אקדמאי, היה ֶסגן, התגייס למלחמה ונפצע כמה פעמים: נקטעה רגלו, הוא נורה 

בכליות ובֵריאות, ויש לו עוד רסיסים בגוף. ידו משותקת (הכול נבדק ואומת על ידי דויטש), ויום אחד הוא 

ביקש באסיפה את רשות הדיבור ודיבר נגד הגנרל הורטי צורר היהודים. הוא נשלח לבית הכלא ועבר עינויים 

אין סוף: שרפו את שפתיו בסיגריות, נתנו לו תשעה נתחי דג מלוח בלי מים ולמחרת אילצוהו לשתות תשעה 

ליטר מים וכו'. לבסוף הוא השתחרר וברח לאוסטריה, ומשם לאיטליה ולשוויץ ללא דרכון. יש לו ארבעה 

מכתבים להוריו ולאחרים, המונחים על שולחן הכתיבה. עכשיו הוא רוצה להתאבד (הוא בן יחיד בן 31). וזה פרי 

התרבות האירופית שלנו, והוא בוודאי אחד מאלפים!  

 Zürichsee – 7.12.1924 על שפת האגם של ציריך

השחפים צורחים מסביבי, צועקים ללחם שזורקים להם, עפים ומתעופפים מסביב לראשי, תופסים חתיכות 

לחם במעוף, צועקים וצוחקים וחוזרים חלילה עד שאין כבר לחם, והשקט חוזר ושומעים רק את רשרוש הגלים 

וכן את הדרורים המתנפלים על השאריות הקטנות.  

אני מתגעגע תמיד לאגם הזה, כשאני לבד ואין לי משהו מיוחד לעשות. אולי משום שהוא בלי גבולות, 

ובמרחקים מתמזג האופק שלו עם השמים, ובאופן טבעי מושך לחלומות למרחקים. המים קרובים ונעימים לי. 

אולי גם בגלל העובדה שבילדותי גרתי לא רחוק מהים, והוא מביא לי הדים מהמולדת.  

למעשה חשבתי לא פעם שאין לי מולדת של ממש, אחרי כל הנדודים והנסיעות בעת המלחמה ואחר כך. לא 

ארץ שאוהבים מפני שהחיים טובים לי שם, אלא מולדת שמרגישים שהשורשים קשורים עמוק באדמה. אולי 

אני רואה את הדברים כעת בצורה חדה ומוגזמת יותר היות ואני רחוק מהבית ומהחברים הוותיקים שלי. וארץ 

ישראל? ארץ עמי, מולדת עמי? אולי שם ארגיש זרות מסוימת? אפילו יהא זה כך, זה לא קובע! שם אני מקווה 

שאגיע למנוחה ואדע ששם מקומי הסופי, שאפשר לפעול בשביל עמי שלי, בשבילי. לילדיי בוודאי יהיה שם בית, 

הם לא ידעו עול גלות, יהיו מאושרים, אולי בלי לדעת זאת. ודווקא עכשיו יש סכסוכים בארץ הקודש: תמיד 

ותמיד אנו מתפצלים וחוזרים ומתפצלים. 

גדת האגם של ציריך  תהלים קל"ז – על נהרות בבל. 

העצבות חפשה תמיד שכנות של מים הזורמים לעד.  

 8.12.1924

העבודה בטכניון מתקדמת טוב: היום קיבלתי שוב מחמאות על קצב עבודתי. גם הפרופסור להנדסה 

 Das – תיאורטית וגם הפרופסור לציור נוף השתמשו באמרה מקומית: אצלך זה הולך כמו רדוף על ידי השטן

geht ja wie der Teufel. העיקר שגם הם שבעי רצון מהעבודה, ומובן שגם אני שמח.  

 18.12.1924

היום נתקלתי שוב בקצת אנטישמיות. בפעם הראשונה (אכן, הגיע הזמן) זה הגיע לקטטה קטנה, והסטודנט 

"הפסיד" גם בדעת הקהל של הסטודנטים, ותקופה מסוימת הוא בכלל לא בא לשיעורים. עכשיו הוא בא שוב 

מעת לעת. היום קרוב לצהריים אמר לי סטודנט שאכנס לאולם השרטוטים, היות והוא ניסה לתכנן מכתבה 

בסגנון הודי! נכנסנו, והיה שם עוד סטודנט. על הלוח הראשון שורטט צלב קרס לבן גדול, ועל השני דבר דומה, 

ועל השלישי משהו שדומה למאוזוליאום, ומעליו שוב צלב קרס, וגם הפסוק המלא שאר רוח: "ושם היה בנה 

של רבקה, והוא הלך ובנה בית מקדש לאדונו אלוהיו." לא נראה לי שהסטודנט אשר אתי הוא ששרטט, לא את 

צלבי הקרס ולא את הפסוק. הוא שאל אותי את פירוש צלבי הקרס, דבר שהסברתי לו ברצון. יש לי חשק לעוד 

קטטה עם ההוא! אם זה יקרה שוב ואדע למצוא אותו, לא אתבייש גם לגרום להוצאתו מהטכניון.  
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        בסנט מוריץ בדרך לשנטרלה – 1924 

26.12.1924  סנט מוריץ, בדיוק בן תשע-עשרה 

נהדר פה. תמיד יש משהו לעשות. הרבה על המחליקיים. מתקדמים יופי. ראיתי את התחרות של קפיצת 

הסקי. חגיגות חג המולד בבתי המלון היפים. צילמתי הרבה. נדמה לי שאף פעם לא הרגשתי כל כך טוב. האוויר 

הצח, הגבוה? 

30.12.1924 סנט מוריץ 

עליתי היום ל-Muottas Muraigl בגובה של 2500 מטר. מרגיש מצוין בגובה. 

ינואר 1925 ציריך 

חזרתי מסנט מוריץ. פה מזג אוויר מלוכלך, שלג נמס ובוץ.     

סוף ינואר 1925 

  .Jüdische Presszentrale כשד"ר ילסקי הרצה, ציירתי את דיוקנו, אשר התפרסם אחר כך בעיתון היהודי

4.2.1925 שעה 0100 בלילה 

הערב קרא החזן הצעיר מר ליבר לפני מכרים את הדרמה הראשונה שלו "פנחס". חסרה עוד המערכה 

האחרונה. הצענו לו כמה שינויים. היות והוא ציוני, בניגוד לחלק גדול של הקהילה האורתודוקסית, לועגים לו 

לפעמים. אומרים, למשל, שהוא עונד מגן דוד אחד, היות והוא ציוני, בעוד הַשמש, שאינו יהודי, עונד שניים, 

  .Ein ganzer Goy – אחד מכל צד של החליפה, מפני שהוא גוי גמור
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 9.6.1925

קראתי קצת ביומן. התרחשו הרבה דברים, אבל מרוב דברים מעניינים, אין מגיעים לכתוב ביומן.  

 25.11.1925

גמרתי בהצלחה את ה"טרום-דיפלומה" – Vordiplom – הראשונה שלי. בסמסטר השלישי זה יהיה יותר 

מעניין. אנו עובדים גם בעבודות חמר וגבס ובפיסול, ויש גם ציורי עירום. המורים משבחים מאוד. בתחילה 

חשבנו שציור העירום יפריע אולי את השקט הנפשי שלנו, הדרוש מאוד לציור, אבל אין זה כך, לא אצלי ולא 

אצל אחרים. יש לציין שהגוף העירום לא בכל מקרה אסתטי. אני מצליח הכי טוב בסקיצות שניתן להן רק זמן 

קצר.  

הודיעו לי מהבית שהתקבלתי לבית ספר לקציני מילואים של חיל התותחנים. אני שוקל לבקש העברה לחיל 

ההנדסה. קיבלתי גם דחייה של שנה לצורך הלימודים. 

בחופש הייתי בשפת הים בבלקנברחה בבלגיה, וזמן קצר גם בסכוונינגן בהולנד. התרחצתי בכל יום בים. 

אולי אסע בחופשת חג המולד שוב לסנט מוריץ. מצב העסקים באנטוורפן אינו מזהיר ביותר. בסמסטר האחרון 

בחרו אותי לכל מיני תפקידים באגודת הסטודנטים וכו'.  

24.12.1925 ציריך, בן עשרים 

אוסישקין היה פה, ושמעתי אותו בכל מקום שנאם: בערב שבת אצל הסטודנטים היהודים במנזה. במוצאי 

שבת בנאומו הראשי, וביום ראשון לפני הצהרים בחוג של אלה שהוא קרא להם "הקצינים" שלו, חוג שאליו 

בעצם לא השתייכתי. שיחה זו היתה הכי מעניינת וחשובה מבחינה מדינית ומשקית. ביום ראשון בערב היתה 

קבלת פנים בלוז'ה ע"ש קלר, וביום שני בערב אצל המזרחי. פגשתי את חברי ליאו ואן זוננברג, שהלך ללוות את 

אוסישקין לרכבת. הלכתי אתם, והיה לי העונג והכבוד ללחוץ את ידו עם "שלום". בשיחה עם הסטודנטים סיפר 

איך התחיל לעבוד כסטודנט, ועודד אותנו לעשות כמוהו. לא כל הנאומים היו באותה רמה. למרות שהוא דיבר 

יידיש, אשר אינה השפה של רוב היהודים פה, ידע בכל זאת להלהיב את הקהל בנאום די פופולרי. הוא סימפטי, 

עקשן, ולפעמים גם לא דיפלומטי ביותר, אבל לפעמים מצליח דווקא כך להשיג יותר.  

אני קורא עכשיו את יומנו של הרצל, ודווקא עכשיו מדגישים יותר (כך גם אוסישקין) את הציונות 

הטרום-הרצליאנית, זו של ההתיישבות טיפין טיפין, צעד אחרי צעד, ואוסישקין גם נותן להבין שגם הוא 

וציוניותו היו שם לפני הרצל.  

הרצל מוסבר כמי שרצה לחכות עד שיקבל את כל הארץ ואפשר יהיה להגן על המדינה עם הצבא היהודי. 

אוסישקין הסביר את עמדתו: "אם אוכל לקנות היום אדמה ביוקר ומחר בזול, אני קונה היום ביוקר. אם אני 

קונה היום, אני סוחר רע. אם אני מחכה למחר, אני פושע." עם כל האי-סבלנות של כולם לראות את האדמה 

כיהודית, רואים גם את התוצאות שהרצל חשש מהן, וזה בין היתר ההתייקרות ההולכת וגדלה של הקרקע, 

וההתנגדות ההולכת וגדלה כלפי היהודים. אך האם יש ברירה אמיתית?  

יש אומרים שהערבים יראו שזה לטובתם. בינתיים המצב במזרח אינו שקט ומצוי בתנועה מתמדת: מצרים 

מלאה חומר נפץ, סוריה במרד; קמל פחה, המנצח האנטולי, הוא גיבור של רבים במזרח, גם אם רבים מהם 

מתנגדים לכמה חידושים מערביים שלו. אני מצפה שאנגליה תנסה להתבצר בארץ ישראל בגלל האינטרסים 

החיוניים שלה בסביבה.  

אופייני לסכסוכים היהודיים הפנימיים היה מאורע בהרצאה של אוסישקין במזרחי. אומרים ששאל קודם 

את הנהלת המזרחי אם תהיה התנגדות לכך שיהיה גלוי ראש. בהזכירו בפסוק אחד את המלה "אלוהים", 

התרגש אחד המאזינים וצעק עליו שהוא צריך לדעת איך להתנהג. צעקו מכל הכיוונים. יהודי אחר, הפעם איש 

מקובל על האנשים, ליטאי מלומד אשר גר בציריך, שאל מה יעשו בחליבת הפרות על אדמת הקרן הקיימת, 

היות ורק ליהודים מותר לעבוד שם. אוסישקין טען שהיהודים יעשו זאת בעצמם, וגם הורשו לכך על ידי 

הרבנים. פינס לא קיבל את זה, וכך נמשך הוויכוח.  

היומן של הרצל מעניין אותי מאוד. אין ספק שהקריאה בו מדרבנת ומבקשת לפעול.  
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קרל ואן וולה – Karel van Wolle – חברי הפלמינגנט מאנטוורפן, כותב לפעמים, ובין היתר לא מעט על 

המצב הפוליטי בבלגיה ועל התנועה הפלמית. אני מצדד באוטונומיה רחבה מאוד לפלמים, כמו לעמים אחרים, 

ויחד עם זה אינני בעד גבולות של מכס והפרעות למעבר של אנשים, ואני בעד בוררויות בין העמים. נראה לי 

הרעיון של פאן-אירופה, למעשה של מדינה לכל כדור הארץ. אני כבר שנים בעד זה, גם אם זה נראה כאוטופיה.  

הייתי שוב בסנט מוריץ, וגם כמה ימים בסנט גאלן, בבית המשפחה של חברי מקס קמחי. אנשים נחמדים. 

מזג האוויר רע. ציירתי קצת. בחזרה מצב הרוח ירוד. בגלל מזג האוויר? מצב העסקים בכלל? המצב 

המדיני? שוב שיחה, הפעם עם חברי מילן אנגלסרט, על טולסטוי, על התיאוריה שלו שהאנושות צריכה להיגמר 

על ידי התנזרות מקשר מיני, והפסאודו-הוכחה שאם לכאן הגענו, זה השיא הרצוי. גם על התיאוריה של השמדת 

האנושות בבת אחת, מול התאבדות וכו'. הכול נושאים מתאימים לרקע של גשם, קור ובוץ.  

היה ערב של המושבה הבלגית בציריך, כל שנים-עשר האנשים, לרגל ביקורו של הרב פרנק, ובמקרה גם של 

מנהל הדואר. כולם רצו לראות את הסטודנט הבלגי שלהם. היו אנשים נחמדים. המיניסטר עשה רושם שלא 

היה שבע רצון שבחרתי ללמוד בציריך ולא בגנט, וסיבותיו עמו. מאוחר יותר הרצה המנהל הכללי של הדואר על 

נסיעתו בצפון-אפריקה ובארץ-ישראל. כששאלתי אם ראה גם את המושבות הציוניות, אמר שרק עבר בקרבתן, 

ולדעתו המבנים היהודיים החדשים מכוערים מאוד, וכן הרבעים החדשים בירושלים. ממש חבל. הוא דיבר, 

כמובן, צרפתית. בסך הכול הרגשתי די טוב ובטוח. כפי שאומרת אמי: "יותר קל עם גנרל מאשר עם סמל."  

 1926

היה הנשף הגדול של ה"אקדמיה" למען הסטודנטים הנצרכים של הטכניון. זה מאורע חשוב בציריך. עבדתי 

הרבה וזה נתן לי את "ההצלחה האמנותית הראשונה". עשיתי שלושה קירות של "חדר השמפניה", בעיקר עם 

גזרות מספַרים של ניר שחור, ועוד כל מיני דברים. בקיר העיקרי עשיתי ליל ולפורגיס, של כל מיני מכשפות 

רוכבות על מטאטאים וחתולים למיניהם, וזה חתוך בניר בכל מיני צבעים. בקירות הצדדיים היו הלורלי, השטן 

וכו'. בסוף הנשף, שלא השתתפתי בו בגלל השבת, סיפרו לי שהורידו את החתולים ו"עבודות אמנות" אחרות 

ולקחו אותם הביתה. מה לא עושים אחרי כל כך הרבה שמפניה?! 

נדמה לי שאני איכשהו נמצא בעקבות ההבדלים בין הרגש האמנותי שלי ושל האמנות הבלגית לבין 

השוויצית-גרמנית. אצלנו יש נטייה לתת חיים ותנועה למסה המתה, ופה מדגישים את המנוחה ואת חוסר 

התנועה והחיים. ונוסף לכך: אצלנו, בבלגיה, יש תרבות אמנותית ותיקה, שהפכה, לפחות בחלקה, לנכס של כל 

העם, דבר אשר אם העם יוצר כך, יורגש פה לפעמים כקיטש, היות וזה לא מתאים לתרבות של השכבה 

המיוחסת הקובעת. אצלי עוד נוסף לכך הגורם היהודי.  

מתוך היומן של הרצל, כפי שאני זוכר את הציטוט: לעבוד בלי לחשוב (הוא כותב raisonner), אומר מרטין, 

זאת האפשרות היחידה לעשות את החיים לנסבלים.  

31.1.1926 ציריך  

ביום שישי בערב היתה ל"ארכיטקטורה", איגוד הסטודנטים לאדריכלות, חנוכת המועדון שלהם, וגם התקבלו 

חוקים: בירה חופשית, ובהתאם למורשת של השבטים הגרמניים, שתו הרבה. במקרים כאלה אני מרגיש הבדל 

משמעותי. כמו שאמר ברנרד שו בפולמוסו עם הנרי ברנשטיין ב-Temps: "אם אנו משווים את עצמנו אליהם, 

אנחנו רק עכשיו הגענו, כמעט עוד ברברים." אמנם הוא מוסיף: "אמנם בהתאם לחולשה הנדיבה, אתם 

מעריצים אותנו במקום לבוז לנו" (נרשם לפי הזיכרון). נדמה לי שאנו מעריצים דברים אלה עד לרגע שבו אנו 

משתתפים בהם. בערב הצטרכנו לכתוב את שמנו בתוך הכובע, אבל בגלל השבת כתב את שמי בשבילי חברי 

רונלד רון. בקרוב אכניס את שמי בעברית, ופרנס (הפעם סטודנט יהודי לאדריכלות) טוען שלא כל האגודות הן 

כל כך "טולרנטיות" [סובלניות], וכוונתו, כמובן, שהן לא מקבלות יהודים. 

אני מוותר על "טולרנץ" [סובלנות], ואם יש שם אנשים מהסוג שקוראים אחד לשני "ווטאן" [דמות 

מהמיתולוגיה הטבטונית], עוד אשמח להודיע להם מי אני ומה אני. אחרי כן הושבנו את היושב ראש, וכוס בירה 

בידו, על השולחן, ועם פנס, גרמושקה [מפוחית] ושירה סובבנו את הטכניון. בכניסה לטכניון נדרש היושב ראש 

לנאום. הוא היה ¾ שיכור ולא הבנו הרבה מנאומו.  
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היום היתה בתיבת המכתבים גלויה מאבי. הוא כותב שבווינה לאנשים מצב רוח עוד יותר גרוע מאשר 

באנטוורפן. רק דבר אחד טוב: האוכל ממשיך להיות מצוין. אשרי האנשים המתנחמים באוכל טוב. הרצל כותב 

שהאמנות היחידה שמעניינת אותו היא האדריכלות, ולו היה לומד משהו לפי רצונו, היה בוחר בה.  

2.2.1926 ציריך 

מתוך היומן של הרצל: "אין דבר קורה לא כפי שמקווים ולא כפי שחוששים."  

4.2.1926 ציריך 

עוד מיומנו של הרצל: "מי ששותף לגדולות הוא בעיניי איש גדול, ולא זה שמגיע לגדולות. כדי להגיע, המזל 

הוא גורם חשוב." 

בערב 

ד'ישראלי אמר פעם ליהודי צעיר: "אתה ואני, אנו שייכים לגזע שבניו יכולים לעשות הכול, רק לא להיכשל 

(everything but to fail)". אני מצטער, אבל זה נראה לי קצת מוגזם!  

7.2.1926 ציריך 

אשה בחדר האומרת שיותר קל להגיע לשיגעון מאשר לעושר [לאושר?]. וכן: "הטבע מחזיר אותנו תמיד 

לאותה רמה שאנו שייכים אליה." 

קניתי את ספר השירים "יהודה" מאת בוריס פון מונשהאוזן, מפני שרציתי את האיורים של ליליאן. 

בהוצאה החדשה יש רק איורים של בודקו. אכזבה.  

בערב הייתי עם ידידי מקס קמחי מחוץ לעיר. הוא עובד כמשגיח על החליבה מטעם הקהילה 

האורתודוקסית. עשיתי כמה סקיצות. חבל שהבהמות מראות תמיד דווקא את זנבן.  

15.2.1926 ציריך 

יש צורך בפעילות מתמדת לעזרת הסטודנטים.  

הערב בא ואן זוננברג, אשר אולי ייסע אתי הביתה, וייתכן גם שנהיה יום אחד יחד בפאריס. הוא ביקש 

ממני עשרה פרנקים לסטודנט שצריך כסף כדי לנסוע הביתה. בערב בא שמרלינג וביקש כסף עבור חלוץ חולה. 

הלכתי וביקשתי כסף מכמה מחברי האגודה, והוא השתומם שנתנו בשבילו. בדרך כלל אני עושה זאת עם סיפוק 

מסוים, ולומר את האמת, לאו דווקא מפני שזאת מצווה מריבונו של עולם. גם לא מפני שאני תמיד משוכנע שזה 

יעזור הרבה לנזקק. גם קרה לי לא מזמן שנתתי לסטודנט מהונגריה לא מעט יחסית, למרות שחששתי שהוא 

מספר לא אמת, וכאשר סיפרו לי אחר כך שהוא רמאי, זה לא שינה בהרבה את גישתי בנדון. אולי יש סיפוק 

בפעולה עצמה, בגלל שמחתנו על שאנו במצב שיכולים לתת, ואולי זה חינוך ותורשה.  

8.3.1926 אנטוורפן 

חזרתי לאנטוורפן. חיפשתי עבודה מעשית אצל האדריכל דה לנגה, אשר הבטיח לנסות. בינתיים העבודה 

בעיר מועטת.  

קראתי בספרו של פול ואלרי Eupalinos ou l’Architect (1945-1871) (1923). מעניין. יש לו הערכה גבוהה 

מאוד למקצוע האדריכלות. מצאתי דמיון בין דה וינצי לעצמו, אומר שגם להרקולס אין יותר שרירים מאשר לו, 

רק שהם היו יותר גדולים.  

 10.3.1926

 (1884-1858) Marie Bashkirtseff – על מרי בשקירצף Moussia – Albert Cahnet אני קורא את ספרו של

[סופרת, ציירת ופסלת]. את יומנה קראתי מזמן. אולי ניתן בספר זה להכיר אותה טוב יותר ולהעריך אותה 

פחות. בסך הכול אני מתרשם רע מהסופר במקרה זה. באותם 250 עמודים הוא מביא יותר פרטים 
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"היסטוריים" מאשר אלה שמצאתי ביומנה, ובכל זאת התמונה חסרה שלמות, היא חובבנית, כאילו הוא מדבר 

 Une chose n׳est jamais comme :כדי להגיד משהו, ומשתמש בפראזות. ואלרי אומר באיזה מקום בערך כך

ensemble des apparences׳l [דבר לעולם אינו כמו הסכום של היבטיו החיצוניים]. כמו שזה קורה לי בהרבה 

ביוגרפיות, אני מוצא גם פה דמיון מסוים עם עצמי.  

מרץ 1926 אנטוורפן,  שעה 11:00 

 Le peu ?נפלתי מהמיטה ואני מתחיל לכתוב. האם רשמתי במקום אחר מתוך יומנה של מרי בשקירצף

 que j’ai appris, c’est de Breslau… Cette fameuse volonté, j’y ai fait appel, et je crois qu’il faut

…faire de grands efforts pour affermir des résultats que je croyais tombés du ciel [המעט שלמדתי, 

למדתי מברסלאו... אותו רצון נודע, קראתי לו לעזרה, ואני חושבת שיש לעשות מאמצים גדולים כדי להשיג 

תוצאות, שחשבתי שהן נופלות מהשמים... ]  

אני חושב שכדאי לזכור דברים אלה, כיוון שעד כה הסתפקתי בלצייר סתם איך שבא לי בצורה 

בלתי-שיטתית וחובבנית. כך בוודאי קשה להגיע לתוצאות גדולות. ועוד מחשבה בין אלף ואחת מחשבות על 

האמנות: בחיפוש אחר יסודות האמנות והחוש לאמנות, אולי לעולם לא נגיע לסופו, אבל עיקר הערך הוא במה 

שנמצא בדרך, בעת החיפוש, ובדברים הקורים לנו אז.  

מרץ 1926 

מישהו ניסה לשכנע אותי שנפשי קרועה, השכלתי קרועה, ואני בכלל קרוע. אולי יש בזה משהו, אבל אינני 

מקבל שזה מעיד דווקא על נכות. להפך: אני חושב שכל אדם קרוע במידת מה, ודווקא אנשים בעלי ערך היו 

ויהיו בעלי נפש קרועה, ולפעמים דווקא בזה הטרגיות של כל העניין, כי זה מה שמרומם אותם.  

שלם ממש, כמובן, רק אלוהים, ולהבדיל, אולי אותם פשוטי רוח שנשארו קרובים לטבע. אולי זה קשור 

בכך שאני נרתע מההערכה וההערצה הבלתי-מסויגת שיש להרבה אנשים, למשל, לגתה. קשה לי לקבל שהוא 

היה באמת אישיות עד כדי כך מעל כולם, שהיה בעל ערך כל כך בלתי-ניתן למדידה, ואם אכן היה כך, שהיה גם 

כל כך "שלם". להגיע לרמה ולאצילות נפש אפשר, כך נדמה לי, רק על ידי מאמץ, לפעמים גם קרב וקרבן. בלי 

זה האיש נשאר לכל היותר אדם שקיבל לדרכו כישורים, ואולי גם הרבה מזל, ואולי גם היה אינטליגנטי מהרבה 

אחרים. אבל לקחת אותו כיעד להערצה, ככוכב אשר יראה לנו תמיד את הדרך, זה לפחות לא היה בשבילי. 

13.3.1926 אנטוורפן, השעה 0100 בלילה 

הייתי עם משפחת קרלין באופרה "רוזנקווליר" ["אביר הוורד" מאת ריכרד שטראוס]. הם לקחו כרטיס גם 

לִבתם, אבל מישהו אמר להם שזה לא הולם לבנות צעירות! ראיתי כבר אופרה זו לפני שנתיים בציריך. למרות 

אהבתי וגישתי למוזיקה, אין לי התלהבות לאופרות, ובמידה רבה גם לא למוזיקה באולמות תזמורת גדולים. 

אולי זה עניין של הרגל וחינוך, אבל נדמה לי בעיקר שהעיניים עסוקות יותר מדי מכדי להנות בצורה שלמה 

מהמוזיקה, וזה בעיקר באופרה. ובקשר לתזמורת, אני חושש לעצום את העיניים במשך הקונצרט, כדי לא 

לעשות רושם שאני ישן, או בכלל לעשות רושם כלשהו.  

אפריל 1926 אנטוורפן 

היום יום אביבי ממשי ויפה ראשון: הכול פורח, ובכל זאת אני רוצה לעבוד, בשאיפה ל"גאולה", להתגבר 

על קשיים ובעיות, וזה יעזור? האם אין בכך רק הימום והקהיית החושים? ואחר כך מתעוררים לאחר שחלפו 

אמצעי ההכחשה וההשכחה? 

בניגוד אלי נשאר קרלין אופטימי. איך הוא עושה זאת? האם הוא עושה זאת כדי לתפוס עמדה מנוגדת?  

מרסל אולמן מאמריקה היה כאן ודיברנו על העתיד. הוא מציע שבסוף הלימודים אזרוק הכול, ניקח "150 

דולר" וניסע לארצות הברית. גם אם לא מצליחים, אפשר תמיד לעבוד, למשל, כמלצר על אונייה. רובי, שהוא 

אמריקני (הוא נולד על האונייה), רוצה להיות בלגי ומציע להחליף אתו הצעות!  
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9.4.1926 אנטוורפן 

מתוך הספר La Bataille [הקרב] של קלוד פארר Claude Farrère (סופר צרפתי 1957-1876): מנסיוס אומר: אף 

פעם לא שמעתי שמישהו תיקן את הממלכה על ידי הטלת דופי בעצמו, ועוד פחות מזה שתיקן את הממלכה על ידי 

 Mensius dit: Je n’ai jamais entendu dire que quelqu’un eût réformé l’empire en se .חילול כבודו

  diffamant soi même; encore moins, qu’il eût réformé l’empire en se déshonorant soi même.

12.4.1926 אנטוורפן 

חיפשתי נתונים על תולדות המשפחה בספרייה שדודי ארי הוריש לאבי, בעיקר את אילן היוחסין. גם 

אלבום הבולים, שהיה רב ערך, נעלם. כנראה היה מונח במרתפים של בית היתומים בקלן במשך המלחמה 

[מלחמת העולם הראשונה].  

לפי המסורת, לפחות חלק מאבות אמי ממוצא פורטוגלי וספרדי, והיו כבר בברלין כאשר היא עוד היתה 

בסך הכול "כפר דייגים" ליד נהר השפֵריי, כפי שנהגו לומר, ועברו לזמן מה לשטרליץ, צפונה לברלין. בהתאם 

לעיתון היהודי דר איזראליט מ-1924, ביקש פרידריך הגדול את "סבי" אברהם הירש מרקוזה לקבל בביתו צייר 

 – Geschichte der Juden in Macklenburg בספרו Donath יהודי אשר בא מהולנד. פרטים שמצאתי אצל

תולדות היהודים במקלנבורג (1763) בעמוד 137: "ב-5.8.1763: בית הכנסת באלט-שטרליץ עלה 10000 

רייכסטאלר והיה לו ארון קודש מפואר שעלה 3000 רייכסטאלר, אשר ניתנו על ידי ראש יהודי פרוסיה 

(Oberprime) אברהם מרקוס נאואן, הוא אברהם מרקוזה, המופיע בהוצאת כתבי מנדלסון מאת קייזרלינג, 

בעמוד 506, ושם קוראים לו אברהם מרקוזה.   

השם הירש מופיע הרבה במשפחתנו כמו אצל סבי: אליאס הירש, אביו קופל היה נודע באהבתו למוזיקה, 

וראה עשרים ושבע פעמים את האופרה ארמידה של גלוק. 

בעיה אחרת שלא פתרתי: איך אנו צאצאים, הפעם מצד אבי, של החכם צבי אשכנזי. אומרים שאולי דרך 

אשתו או אמו, כי ידוע שבנותיו או בנו, ר' יעקב ֶעמֶדן (1776-1697), התחתנו עם רבנים מכל אירופה.  

13.4.1926 אנטוורפן 

הסתכלתי בקייזרלינג על מנדלסון, ושם נמצאה תשובה של מנדלסון לאלקון ֶהרץ בקשר לבחורה אשר 

אברהם מרקוזה היה אפוטרופסּה. ושם מופיעים כל התארים שנזכרו, וגם בנוסף לכך מנהל הביטוחים של 

המלך. הוא מת ב-23.2.1780. בנו קופל מרקוזה – Koppel Marcuse – ששמו בעברית נפתלי גדליה, מת 

ב-1825.  

סבי אליאס הירש מרקוזה נולד ב-1817 בברלין בבית בבורגשטראסה – Burgstrasse. לפני זמן לא רב עוד 

היתה במשפחה מסגרת ובה חלק של עיתון, שבו המלך שיבח מאוד מרקוזה אחד (איזה?). הבן הבכור של קופל, 

 Riesz אברהם, מת צעיר. הבת התחתנה עם ברון הירש, דודו של הברון הירש של האיק"א. אומרים שהדוד

בדסאו התעסק הרבה בענייני המשפחה. אינני יודע היכן נמצאים הוא או יורשיו או אוספיו.  

25.4.1926 ציריך 

שוב בציריך, ושוב לומדים ועובדים. העבודה מתחילה להיות מעניינת. יש משיכה לכאן ולכאן בין 

הפרופסורים מוזר וגול. הראשון בקו מתקדם, אפילו מודרניסטי, אבל שטחי בגישתו, ובעיקר בנימוקיו 

המוצהרים. השני מסורתי, אבל עם הרבה ידע וגישה רצינית מאוד. מתגבשת דעה אצל חלק מהתלמידים היותר 

טובים, שאולי ירצו לבנות בדומה לראשון, אבל ללמוד לפני כן אצל השני.  

ציור עירום ועבודות פיסול, וכן עבודת החמר והגבס, נעשים אצל פרופ' גיסלר, שהוא גם פרופסור בבית 

הספר הגבוה לאמנויות. חברי צביקי, אשר עזר לי לצקת ולנסר את ראש השטן שעשיתי, סיפר לי שבהעדרי 

הפרופסור הלל אותי מאוד, ואפילו אמר שאני היחידי בקבוצה שיש לו כשרון. גם פרופ' לֵימן, המלמד ציור נוף, 

ביטא את שביעות רצונו בהבלטה, ועל סמך זה קניתי לי קופסת פסטלים יפה. כדי להגיע לתוצאות כאלה 

באדריכלות ובהנדסה יש צורך במאמצים במשך תקופה ארוכה יותר. 
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    בקורס קציני מילואים של התותחנים מכתירים את אלי רצון כ"מלך" בתוך ארגז. 

24.10.1926 אנטוורפן 

חזרתי שוב מציריך. לא כתבתי חצי שנה, אבל גמרתי שם את בחינות המועמדות – חצי הדרך לדיפלומת 

הגמר. הפרופסורים אמנם המליצו מאוד שאשתדל לדחות שוב את שירותי בצבא. אחרי הבחינות הייתי רק 

שבועיים בבית, אבל מה-31.7.1926 אני בבית ספר לקציני מילואים של התותחים הממונעים (הכבדים) השייכים 

 ,Tête de Flandre – "לכל החיִל. השירות אינו קשה ביותר ברוב הזמן. בהתחלה שבוע במבצר "ראש פלנדריה

ותכף העבירו אותנו לעזור במחנה הגדול של אלסנבורן, שבסביבתו עושים את התמרונים, האימונים וכו'. 

המקום הזה, שהיה עד סוף מלחמת העולם בתחום הגרמני, ידוע לשמצה בגלל התנאים הקשים, כולל מזג אוויר 

קר וסוער.  

שוב הטילו עלינו שירותי קשר, בעיקר טלפוני שדה וכו'. הם צריכים בשביל זה "אינטליגנטים": כל 

הקבוצה שלנו הם סטודנטים למקצועות הנדסה באמצע הלימודים בטכניון או באוניברסיטה. נסענו במשאיות 

לשם ובחזרה. דבר אופייני: בנסיעה לשם היו לנו לא פחות מ-43 "פנצ'רים"! הפנצ'רים האלה, לפי דעת יודעי 

 Ans-פונדק דרכים, שהוא בית מרזח ואפשר לשתות בו בירה. ב –  Estaminet דבר, קורים בכל פעם דווקא ליד

ליד ליאז' יַשנו שעתיים על ערמת חציר. בדרך חזרה לנו אצל אזרחים ב-St. Trond ושוב ב"ראש פלנדריה", 

שהוא למעשה נמל די חלש ליד הכפר St. Anneke מול אנטוורפן מהצד השני של הסכלדה. מדברים על קשר 

ישיר מאנטוורפן לשם במנהרה או בגשר מורם בעתיד הרחוק, אבל בינתיים יש רק מעברת קיטור עם גלגלים 

גדולים בצדדים כמו בנהרות הגדולים בעולם.  

בשבוע הראשון לנו כל שנים-עשר הסטודנטים בחדר ארוך, ואחרי כן העבירו כל מועמד קצונה להיות ראש 

אולם, שאליו העבירו מחלקה של חיילים טירונים. זאת שיטה חדשה, בהשראת גורמים מתקדמים במוסדות 

הגבוהים, הטוענים שהקצין לעתיד צריך להיות מעורה מהתחלה בחיי החיילים הפשוטים ובחיי הצבא בכלל, 

ויש לחלק את הזמן בין לימודים ספציפיים ותיאורטיים לבין פיקוד וניהול של החיילים ה"פשוטים".  

פה יש בעיה נוספת: עד כה שפת הצבא וכל הפקודות היו בצרפתית, וזאת השפה שכל הסטודנטים יודעים 

היטב, ולרוב גם מדברים בבית. לעומת זאת, רוב החיילים – מלחים, מכונאים באוניות, אנשי כפר וכו' – 

מדברים לרוב רק פלמית ומבינים בקושי כמה מלים בצרפתית. ביניהם גם רבים שבקושי יודעים קרוא וכתוב. 

רכשתי לי ֵשם אצל כמה מהחיילים, שביקשו ממני לכתוב במקומם מכתבים לבחורה שלהם. משונה שאפילו 

היום, שמונה שנים אחרי המלחמה, העם הפשוט בפלנדריה רואה בהליכת בנותיו עם "חיילים" משהו בזוי, 
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ולדעתם מכתב יפה יכול לתקן מאוד מצב זה. עמיתיי יודעים בוודאי כמוני לכתוב "מכתבי אהבה", ואני מניח 

שיש גם כאלה שמוכנים לכך, אבל לכתוב בפלמית כבר יותר קשה להם.  

אחרי כן הועברנו למבצר יותר גדול בשם Oude God ובצרפתית Vieux Dieu  ("אלוהים זקן"), מפני 

שהקולונל סבר שהקצינים הצעירים לעתיד צריכים להתחנך בקרבתו. אחרי הבחינות הראשונות קיבלנו את 

הדרגה Brigadier, שזה לא יותר מאשר קורפורל (רב-טוראי) בחִיל אחר, כמו שאומרים פה מרשל, קיצור של 

Maréchal de Logis בשביל ַסמל. זה משונה שחיל אומר לך Brigadier Mon או Mon Maréchal , אבל 

מתרגלים מהר.  

השגתי שייתנו לי בדרך כלל חופש מערב שבת עד מוצאי שבת, וכדי להשיג את זה הצעתי שאהיה בשמירה 

או בתורנות בימי ראשון, מה שמשחרר את האחרים, הרוצים בזה מאוד.  

הרבה סמלים פה בדרך כלל ברמה נמוכה. גם הדיור בתוך המבצר לא נעים. קירות הביצורים וגגותיהם נבנו 

מלבנים בעובי של שלושה מטר, ואור כמעט ואינו מגיע אל האולמות הלחים, אפילו כאשר יש שמש בחוץ. 

בביצורים הקודמים, ב-St. Anneke, היה יותר נעים וחופשי, למרות הזבובים הרבים.  

הקולות של תמרוני אלסנבורן עדיין מהדהדים במוחי:  

סוללה הקשב! 

תיקון כללי פלוס 30 

פגז מיציקת פלדה, מרעום השהייה. 

ירי תותח אחד, 3 פעמים, ירי מהיר.  

               

           בבית הספר לקציני תותחנים בצבא הבלגי 1927 

הבריגדיר דופונט, סגן משנה מיל' מקבל את ההוראות של מפקד הסוללה דרך הטלפון וחוזר על הפקודות. 

אני צועק אותן לסגן המפקד במקום, אשר חוזר עליהן כהוראה לראשי המחלקות, ואלה שוב למפקדי כל תותח 

ותותח, אשר גם הם חוזרים על זה בקול רם. חוזרים ובודקים את הכיוון ואת הגובה. מפקד התותח נותן את 
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 ,Vieux Dieu-הפקודות לצוות. אלה הם רק תותחי ההוביצר 105. משחק ילדים ליד תותחי 155 שיש לנו כעת ב

וזה לא רק ההבדל בקליבר, שמשקלו מגיע ל-45 ק"ג לערך.  

לא פעם הצטרכנו להגיע לתמרונים בלי לאכול או לשתות או אפילו להתרחץ. פעמיים קבלנו קופסת 

סרדינים, מפני שידעו שלא נהיה בצהרים. העיקר שהסתדרתי עם האוכל שהבאתי או קבלתי מהבית. נוסף 

לקפה ולחם, אפשר להשיג פה בכפר גם ביצים, פירות ושימורים מסוימים בחנויות. זה עוזר שיכולנו לבקש 

ולענות בגרמנית.  

בנסיעה שכבנו אני ודה וולף בין הגלגלים של ה-105. לא יכולנו לראות הרבה מהסביבה, והאבק וריח הבנזין 

נכנסו מתחת לברזנט. אחרי זמן מה הרמנו אותו, למרות שאמרו לנו בהתחלה שזה אסור. בנסיעות ארוכות כל 

כך מאבדים האיסורים האלה מכוחם. בהתחלה גם לא עזבנו את המכונית כשהיה תקר, וישבנו כל הזמן 

במעילים הארוכים שלנו, בכובעי פלדה ועם כל החגור.  

במקום כלשהו בקרבת St. Trond היה התקר מספר x בקרבת העגלה של המטבח. שם התרחצנו, אכלנו, 

קניתי שוקולד ולחם וכו'. יותר מאוחר בלילה עמדנו מפני שכבר לא היה לנו בנזין. שכבנו לישון בצד הכביש עם 

הראש על התרמיל. התעוררנו מהקור. עצרנו משאית אחרת מהטור שלנו על ידי פנס כיס כי במשאית שלנו כבר 

לא היה אור. אחרי זמן מה באה מכונית עם מיכל הבנזין ושוב הצטרכנו להשתמש בפנס הכיס הפרטי כדי 

להעביר בנזין. בלי פנס זה היינו נשארים בדרך עוד אין סוף זמן.  

אחרי שישנו כשעתיים בחציר, העירה אותנו חצוצרה קרובה. אני זוכר שקיללתי כהוגן: היו יכולים בהחלט 

לתת לנו לישון עוד כשעתיים. יותר מאוחר עברנו שנינו למכונית אחרת, משאית, שסובבה כמה פעמים את ליאז' 

כדי למצוא את דרכה החוצה. בסוף הנהג הצליח כשנסע בעקבות משאית אחרת. גם שם הרגשתי רע מכל האבק 

והבנזין מצינור הפליטה, שנכנסו כל הזמן, ואולי גם מהשוקולדה הרבה. העיקר הדיאטה... אני צריך לחזור כי 

יש לי פס עד חצות.  

3.11.1926 אנטוורפן 

קיבלתי מכתב מדודה ליזה, הכותבת לי משטוטגרט, ֵזשטראסה 49, על תולדות המשפחה, ובעיקר על אילן 

היוחסין, דבר שנותן יחד עם נתונים אחרים תמונה שלמה. אשתדל להרכיבה במקום אחר. 

26.12.1926 אנטוורפן 

קיבלנו תשעה ימים של חופשה מיוחדת מטעם המפקדה, ופתאום אני נמצא בבית בלי תעסוקה. אני לא 

רגיל לזה, ובהתחלה אפילו השתעממתי. פגשתי ברחוב את מּכרתנו ש' עם אחיינה הצעיר. גם היא טוענת 

שמשעמם לה, ובאנטוורפן בכלל משעמם. הסכמנו שכנראה בכל מקום אותו דבר. יש אנשים שמרוב שעמום 

מתאבדים. היא קבעה שאמנם יותר נוח בגז מאשר על ידי ירי, ולמעשה אצלה זה קשה: העבירו את ברז הגז 

הגדול רחוק מחדרה. אני מניח שבפעם הבאה נמצא שיחה יותר נעימה. אמנם אין להניח שאחד מאתנו לקח את 

דברינו ברצינות, וזה כאילו אומרים משהו ולמעשה רוצים לומר משהו אחר לגמרי.  

בצבא זה הולך יחסית בסדר: נראה שאוכל להירשם ל-Ecole des Beaux Arts [בית הספר לאמנויות 

היפות] במחלקה לאדריכלות ולהשתתף בקורסים הניתנים מאוחר אחר הצהרים ובערב.  

 Tête de Flandre -27.3.1927 שוב ב

בגולה על יד הסכלדה, 1857 שנים אחרי חורבן הבית.  

משונה איך שאנו מרגישים פה בסך הכול לא לגמרי בבית, למרות שעבדנו פה דורות, ואחדים מאתנו הגיעו 

כאן לגדולות ולתהילה. הִקרבה לאנשים בארץ זו אינה גורמת לקשיים או לשנאה, ורבים ביניהם חבריי. עם 

זאת, לעתים יש לי רושם שדווקא הכרות יותר קרובה מדגישה, לפחות אצלי, את ההבדלים, וזה בלי לקבוע מה 

הוא היותר טוב או היותר יפה אצלנו או אצלם. אולי גם הסטודנטים שאתי הם לאו דווקא המבחר הכי מוצלח. 

הם אוהבים שאר רוח בשיחתם, אבל תרבותם והשכלתם (במקרה?) לא עמוקה או רחבה, וגם לבם, פרט 

לאחדים, אינו מצטיין באופן מיוחד. גם אינם אוהבים לעבוד או ללמוד, אפילו לא את מקצועם שלהם. האם הם 

במקרה כולם או רובם כל כך מפונקים? דעות אלה נראות לא הוגנות ומתקרבות לאלה של אנטישמים, ולכן 
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המסקנה צריכה להיות שהמבחר שלפנינו הוא מקרי ואומלל. הסטודנטים בציריך נראים אחרים בדרך כלל. אני 

עדיין Maréchal de Logis ובעוד עשרה ימים עליי לעשות את הבחינות של קצין מילואים עם החברים פה. 

למרות היותנו ביחד כמעט שנה, אני לא תמיד מרגיש קרבה אליהם או מצדם אליי. אמנם יש אחדים שאוהבים 

להיות אתי, ויש הערכה וקרבה משני הצדדים, אבל עם אחרים אני מרגיש שאני כלל וכלל לא פופולרי: או 

כיהודי, או אולי, מה שגרוע בשבילם, כמי שמצדד בעמדת הפלמים.  

 Tête de Flandre  27.3.1927 -ב           

דרכי בבלגיה אינה ברורה כלל, ומי יודע היכן ואיך אהיה בעוד עשר שנים. שוביניסט בארץ זו, או מעבר לים 

בארצות הברית? או מכה בפטיש על חצץ בדרך לשכם??? 

18.7.1927 אנטוורפן 

 Les אחרי שקראתי כבר קודם את Bernard Quesnay (1967-1885) גמרתי את הספר של אנדרה מורואה

Ariel ou la vie de Shelley (1923) ,Silences du colonel Bramble, ואת     La Vie de Disraeli. ד'ישראלי 

הוא, לדעתי, יוצא מן הכלל, ואני קורא את כל ספריו של מורואה אם אשיג אותם. הוא כותב טוב, גם בצורה 

מוסווית איכשהו על חייו שלו, וגם, לפחות בד'ישראלי, על בעיות היותו יהודי. בחינת הסגן משנה עברה לטובה, 

ובעוד זמן קצר גומרים את השירות. הערב בבית, קולנוע, טניס.  

 23.3.1927

בעיתון מזכירים פתגם רוסי: כשתצא למלחמה, התפלל פעם אחת, כשתצא לים, פעמיים, כשתתחתן, שלוש 

פעמים.  

21.8.1927 שעה 2.00 בלילה 
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אמנם רציתי עוד לכתוב על סוף זמננו (בינתיים) בצבא, אבל זה נראה לי כבר לא חשוב. הנרי, אחיו של 

מוריס קרלין, מת בטביעה בנהר. קשה לקבל! זה קרה לפני שבועיים ורק עכשיו אני מגיע לכתוב על זה.  

26.8.1927 ציריך 

לפני עשרה ימים חזרתי לציריך והתקבלתי יפה על ידי כולם. אני משתדל בטכניון שיכירו במידה מסוימת 

בלימודי אדריכלות באנטוורפן, בתנאי שאעשה שוב את כל הבחינות כאן. רק לא לאבד זמן!  

 27.8.1927

אחרי עיסוקים, דיפלומטיה, מזל וכו' התקבלתי לשנה הרביעית בטכניון.  

 12.4.1928

שוב בבלגיה, בצבא, באולם השמירה ב-Tête de Flandre. זאת הפעם השמירה האחרונה שלי. אני כבר לא 

כל כך רגיל להישאר כאן. איש קבע היה מוכן להיות במקומי במשך היום תמורת 20 פרנק.  

  

  

     

       בצבא הבלגי. אלי יושב בשורה השנייה במרכז. 

שיחקתי היום טניס עם שני הוולנר ועם ולטר פרינס. כשהגעתי לשער המחנה, לא פתחו, ושמעתי את חברי 

קמביה Cambier שביקש שאמצא את האיש שיפתח את הדלת ליד הקרוסלה. האיש פתח לו אמנם את השער, 

אך לא מסר לו את מפתח חדרו. היינו כבר ארבעה לפני השער. שניים עברו בטפסם מעל הפליסדה [גדר יתדות], 

אך לי זה לא התאפשר בגלל האופניים שהיו אתי.  

עם האחרון עברנו את כל בתי הקפה של St. Anneke, בלי עין הרע. מצאנו שם את הקצין התורן עם הסמל 

האחראי על השמירה, הַספר, אשר גם הוא לפעמים עוזר בשמירה, וברגע זה הוא היה צריך להיות בשמירה, את 

חברי ֶּפֶנה Penet ואחרים, כולם במצבים שונים של שכרות. עשיתי סקנדל קטן, דבר שנגע בהם רק מעט, ורק 

הַספר היה מוכן לבוא אתנו כדי למצוא את האיש שאצלו מפתח השער. ואת האיש הזה מצאנו בסופו של דבר 

בבית מרזח אחר. שכבתי רק מעט, ושוב רצו לעשות לי את החוכמה עם הדלי והמים. זה כנראה ה"פט" ז'ורז' 

הנרי עם כמה חברים, כולם פחות או יותר שיכורים. הדלי נפל להם בפרוזדור, וזה העיר אותי. לבסוף הגיע 

הקצין התורן בגלל הרעש, וצעק בחושך: "סוף סוף תפסתי אתכם", אבל הם ברחו דרך החלון. אפשר לצפות 

לעוד חוכמות כאלה בשני הלילות הבאים. בסופו של דבר נדמה לי שאפילו לא התרגזתי במיוחד.  
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הייתי לפני כן בפאריס בפברואר. יש לי כבר תוצאות סופיות של הבחינות, וכל הסיכויים שאני יכול לגשת 

להירשם לבחינות הסופיות של הדיפלומה. יש לי כבר המלצה לעבוד אצל פלגנהיימר בפרויקט של האומות 

המאוחדות בז'נבה.  

12.4.1928 ציריך 

הבחינה בקונסטרוקציה היתה בסדר. שוב קראו לי לבוא לחודש וחצי לתמרונים של הצבא, אבל קיבלתי 

דחייה לשנה הבאה. הייתי בינתיים בז'נבה ודיברתי עם פלגנהיימר, אשר יקבל אותי כמתמחה, אבל בינתיים לא 

ישלם.  

חזרתי לאנטוורפן לעבודה ולחופשת פסח. בדרך הייתי בסטרסבורג אצל ארמנד קופס. אין לי פה כעת 

חברים שלי, שהתרגלתי אליהם, כמו למשל מילן אנגלסרט, שאפילו לא כתב לי! נדמה לי שהוא לא בריא. עם 

זאת יש לי הרבה מזל בזמן האחרון, ונראה שהדברים הולכים לי אם אני משתדל להשיגם.  

20.5.1928 ציריך 

באמצע העבודות לדיפלומה של מהנדס-אדריכל. הבחינות מתקדמות בסדר. אני באמצע הפרויקט העיקרי 

לדיפלומה. לפני ימים מספר היתה הבחינה לציורי נוף. עבדתי עם פסטל, היות וזה יותר נוח בעבודה: אין צורך 

לחכות שזה יתייבש, אבל יש בעיות עם פיקסטיב. הפרופסור הסביר שאפילו הפיקסטיב המיוחד למעשה משנה 

את המבנה וגם את הציור. בהרבה מקרים אני משתמש בפיקסטיב המיוחד, אבל מוסיף אחר כך עוד שכבת 

השלמה, לפעמים אפילו כמה פעמים. כשעבר על הבחינות – כך מסרו לי היות ולא הייתי – אמר שמכל 

התלמידים העבודה שלי היא "הכי בשלה מבחינה אמנותית". אצל פרופ' גול אנחנו רק ארבעה תלמידים לעבודת 

הדיפלומה: רונלד רון, צ'ינו וינצנסה, ששמו המלא הוא Cino Vincenza de la Chiesa di Sagno, בדרטשר 

ואנוכי. בשעות העבודה מנגנים בגרמופון, והתקליט האהוב כעת, שמנגנים אותו בלי סוף, הוא "הו מרי, הו 

מרי!".  

כל החברים בידידות טובה מאוד. אם אני משווה אותם עם חלק מהסטודנטים לפחות בקורס הקצינים, 

ההשוואה משונה: נדמה לי שבין הסטודנטים פה יש קצת יותר אנטישמיות מושרשת מאשר אצל הבלגים, שם 

היה רק סנוב אחד שאפשר להגדירו כאנטישמי. פה האנטישמיות ותיקה מאוד, ועד לפני דור בקירוב לא היתה 

ליהודים זכות הצבעה (לנשים אין עד היום!) [נשים קיבלו זכות בחירה בשוויץ רק ב-1971!]. אישית, כמעט ולא 

הרגשתי זאת, פרט למקרים בתחילת הלימודים, שאותם הזכרתי. כדאי להזכיר את המקרה של חברנו קרוק, בן 

למשפחה השותפה לשלטון בעיר, כלומר פטריצית לפי המקובל פה. הוא חבר טוב של רולנד רון, בנו של ה- 

Schulratspräsident (מיניסטר פדרלי לחינוך), ולכן גם הוא שייך למשפחות ה"מקובלות". בזכות זה יש גם לי 

ולקרוק הרבה הזדמנויות לקשר. הוא אינו מסתיר את התנגדותו ליהודים, התנגדות סבילה בדרך כלל. פעם, 

כשהיה לאחת מאחיותיו יום הולדת, הזמינו אליהם בערב את כל החברים והשאירו את זה כסוד בפניי. למחרת 

איכשהו נודע לי ויתר החברים קצת התביישו. לא אומר שזה היה נעים לי, אך עם זאת אני בהחלט בספק אם 

הייתי הולך.   

אחרי זמן מה ביקשני אותו קרוק לקבוע פעם טיול ביחד, היות והוא רוצה לשוחח אתי על היהדות. הוא 

הוסיף כי בגישתו ליהודים אין, כמובן, שום דבר נגדי אישית. יש לו רעיונות שהפתיעו אותי: הוא רצה לדעת אם 

אני יכול לייעץ לו שכדאי לעשות ברית מילה, מפני שהוא חושב שאולי האינטליגנציה הגדולה יותר של היהודים 

היא פרי המילה! אני, כמובן, צריך להיזהר מהכללות בעקבות היחס הספציפי אליי. בין הדברים שעזרו היתה 

העובדה שאף פעם לא הסתרתי את יהדותי, אולי להפך. גם זה שהייתי תלמיד טוב ברמה המקצועית, אפילו 

מצטיין; שעזרתי לחברים או התכוננתי לבחינות יחד אתם בכל פעם שזה התבקש. ואולי גם העובדה שהיה לי 

קל עם השפות: דוברי צרפתית היו אוטומטית יותר קרובים אלי מאשר דוברי גרמנית, ודוברי הגרמנית לאחר 

זמן קצר פנו אלי בטבעיות בניב המקומי, השוויצרדויטש [הגרמנית-השוויצרית], ואפילו עניתי להם בשפתם. 

השימוש בשפה הגרמנית הרשמית, שהם קוראים לה כאן השריפטדויטש [גרמנית הכתב] יוצרת מעצם ייחודה 

רשמיות וזרות. בהשוואה לסטודנטים הבלגים, השוויצרים עובדים יותר, ביתר מסירות ודייקנות, גם אם יותר 

לאט. מעריכים גם רעיון מקורי. ושניהם אוהבים לשתות בירה! 
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        רישום בעיפרון וצבעי מים שעשה אלי רצון ב-1927. 

היום בחנים מוקדמים לבחינה בציור עירום. זה נמשך יומיים. היות וביום אחד היה חג שבועות, ביקשתי 

לקבל הזדמנות לצייר בפעם אחרת. קיבלתי רשות והזמינו מודל לאולם על חשבוני. בזמן ה"תנוחה" גם בא לי 

רעיון של שיר על עייפותה, היות והיה לי רושם שהיא עייפה מאוד. הם מתעייפים או מתעייפות לא פעם, אבל 

העובדה שיש מספר רב של תלמידים, פרופסורים ואסיסטנטים, גורם להם אולי ליותר חשק להתאמץ.  

אינני מתכוון לנסות לתרגם את השירים, או אפילו חלק מהם, למרות שאני אוהב מספר לא קטן מתוכם. 

מצד שני, אלה שהראיתי להם חלק מהם בהזדמנות, לא זכור לי ששיבחו אותם מאוד או אמרו שכדאי לי 

לפרסמם, כמו שאומרים לי, למשל, על הציורים. לכן האנושות תצטרך להסתפק במה שיש.  
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          רישום בעיפרון שעשה אלי רצון ב-1927. 

נדמה לי שיש בשירים אלה השפעה של הרומנטיקה של היינה, אבל לא של הקלסיקונים הגרמנים האחרים 

או הצרפתים. ברוב המקרים הם גם קשורים איכשהו לבחורה, ארץ-ישראל, נוף, מצב רוח... במה למעשה עוסק 

שיר של איש צעיר?! 

       

(אינטרמצו בזמן תרגום היומן – ביומן מופיעים הרבה שירים, בהתחלה יותר בהולנדית או בצרפתית, ובסוף 

יותר בגרמנית. ברוב ענוותי עליי להוסיף "שיר" בעברית, שחיברתי מאוחר יותר, אפילו עם מנגינה, בשביל 

תנועת הנוער שלנו. ומשונה, שזה אפילו פעל!)          

      

!88



 29.5.1928

רשמתי לי מתוך מכתב שכתב דקרט אל מתמטיקאי בתחילת המאה ה-17: "הסבר הכול בצורה כה שלמה, 

כה בהירה וברורה, כדי שאותם אדונים, אשר אינם לומדים אלא תוך פיהוק, ואינם יכולים להרשות לעצמם 

לאמץ את מוחם, לא ימצאו שום דבר בהרצאתך אשר ייראה להם קשה להבינו יותר מאשר תיאור של ארמון 

מוקסם ברומן."  

היום סוף סוף מזג אוויר נהדר. בחינות של רישום מודלים. גם פרופ' גיזלר היה פה. הדוגמנית, מהגבול 

האיטלקי, היתה טובה יותר מאשר בדרך כלל. כנראה שהיתה לה חופשה והיא נחה בה. גם קווי הפנים יותר 

טובים, גם עור כל הגוף בריא וזוהר יותר, וראו שהיא ערה ואינה מתעייפת.  

פרופ' גיזלר סיפר לי שיש לו תמונה שלי. בהתחלה לא הבנתי. מסתבר כי לפני שנה וחצי, כשלא הייתי פה, 

הגרילו במועדון הסטודנטים לאדריכלות ציורים שהשארתי לאיזו תערוכה, והוא קיבל את ציור הפסטל של 

ציריך במזג אוויר גשום, שאותה רואים מתוך חלון הטכניון, וצלב החלון באמצע הציור. כבוד גדול שהוא תלה 

אצלו את הציור הזה.  

3.8.1928 ציריך 

חזרתי מהטיול על הריגי – Rigi – בלילה. כשהגענו לתחנת הרכבת של ציריך, היו מהומות בין סטודנטים 

קומוניסטים ופשיסטים. המשטרה באה עם חרבות שלופות, וכפי שסיפרו, הם התקיפו בלי להתחשב.  

       

          1928 – סטודנט בציריך לפני הדיפלומה עם ברט של גילדת האדריכלים 

22.8.1928 שעה אחת בבוקר 

בדיוק גמרתי לצייר את החזית העיקרית של עבודת הדיפלומה שלי. העבודה נמשכת לאט. בעוד שבועיים 

וחצי נגמור, נקווה שטוב.  
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ספטמבר 1928 

אני רק רושם שעברתי בהצלחה את בחינות הדיפלומה, שאני מרגיש כעת עייף ברוחי, ורוצה כבר להרוויח 

את החיים! וכן שהתערבתי עם מוריס קרלין שנהיה מיליונרים בעוד כמה שנים, וזה בעד חפיסת שוקולד. מה 

שסביר הוא שנחלק לפחות את חפיסת השוקולד.  

5.10.1928 ז'נבה 

התמקמתי בז'נבה, ואני עובד כבר שבוע במשרדו של פלגנהיימר. הפרויקט העיקרי, שלשמו באתי, ארמון 

 ,Cornavin חבר העמים, נמצא בינתיים בהילוך נמוך. מצד שני, עובדים חזק על תחנת הרכבת החדשה בז'נבה

ואני עובד על זה.  

עוד לא ברור אם אמנם יתנו לי רשות לגור ולעבוד פה, מה גם שאני עובד על הדוקטורט שלי. ְפֶלג (כך 

קוראים לו כולם, כמו לדודנו אדמונד, [סופר יהודי-צרפתי – Edmond Fleg 1963-1874] כעת בפאריס, ויבוא 

כנראה בעוד שבוע. אני כבר החלפתי את חדרי, ואני בקומה הרביעית. ומבעד לחלון אני רואה את האגם. 

במשרד נחמד. נותנים לי עבודות שדורשות אמון, יותר מאשר לעובד סתם, שכן לא לכולם יש דיפלומה.  

      ארמון חבר הלאומים בז'נבה. אלי היה שותף בתכנון החזית.  

התחלת נובמבר, ז'נבה  

הגעתי למועדון הבינלאומי של הסטודנטים. סטודנטים רבים מכל העולם, ובעיקר בולטים האמריקנים. 

הקשר בין הלאומים חלש. הבוס שלי שוב אינו בבית. היה לי כבר הרבה מה לעשות בשביל חבר הלאומים, קצת 

יותר מדי. ועכשיו אני שוב חוזר בינתיים לתחנת הרכבת. אמרתי שבשביל חישוב היסודות של התחנה אני זקוק 

לעוד קצת מחקר מקדים.  

18.11.1928 ז'נבה 

אני במועדון הבינלאומי של הסטודנטים. לפני הצהרים, ובחוץ יום יפה עם שמש. לא הלכתי לעבוד, היות 

ולא הרגשתי כל כך טוב. אני חושב – מדיטציה עצובה במקצת. האם אני מתגעגע? אינני חושב.  

בזמן האחרון היו לי הכרויות מעניינות עם סטודנטים מכל הלאומים, סטודנטים ציונים מארצות אירופה 

ואפילו סטודנטיות מארץ-ישראל, וזו בוודאי לא סיבה להיות מלנכולי. אולי זה משום שאינני לגמרי שבע רצון 

מעבודתי במשרד. נכון שיש לי תמיד עבודה חשובה, לפעמים אפילו חשובה מאוד: נוסף לחישובים 

ולקונסטרוקציה של תחנת הרכבת, אני עושה את ההצעות הכלליות לתוכניות ואת חזיתו של בניין חבר 
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הלאומים. אבל אני מרגיש שכל זה למעשה כמו משחק בשבילי: אינני לומד מזה כמעט כלום, וזה בוודאי לא 

מספק; אני נותן ממה שיש לי, אבל אינני מקבל בחזרה. הייתי צריך אולי להתחיל במבנים פשוטים וקטנים, 

מבנים עירוניים לדירות וכו'. שואלים אותי, שכן אני סוף סוף טרי מהטכניון, לדעתי על הקונסטרוקציה של 

האולם הגדול של תחנת הרכבת.  

אני שוקל להיות בפאריס בשנה החדשה. אתעניין אולי גם במקום עבודה אצל הפרופ' אומדנשטוק אצל 

האחים Perret אולי אצל ון דה ולדה בבריסל. נראה. 

הערב שוב התחלתי פלירט עם בחורה צעירה מבזל, אשר למעשה התחנכה באינדונזיה, ויש לה עבר 

בינלאומי ענף. פעם אמרה לי בהולנדית שאפסיד במשחק שחמט כדי שתוכל לנחם אותי. לשאלתי איך תנחם, 

אמרה שתעשה כל מה שהיא יכולה לעשות. אמנם טענתי שזה נראה לי מסוכן מאוד, אבל בכל זאת קנאתי קצת 

כאשר בסוף היינו רק שלושה, ואדון ב' יחד אתה, עמדו על כך שהם רוצים להביא אותי הביתה!  

 23.11.1928

שוב במועדון. בערב סוגרים ב-10:30, ואז הולכים בדרך כלל לבית הקפה, ושם נשארים הרבה ומגיעים 

מאוחר למיטה. לפעמים מצפוני שואל אם אינני מבלה יותר מדי במועדון במקום לעבוד, להתכונן וכו'. התשובה 

שלי שהגיע הזמן לא רק להתכונן לחיים, אלא גם לחיות. כמו כן שהקשר עם החברה בוודאי גם הוא חשוב 

כהכנה לחיים, אבל למעשה לפעמים מספיק לי רק להתכונן, גם כי החינוך שלי, על אף היותו לא רק פוריטני, לא 

תמיד מקבל את התירוץ. צריך לדאוג לאיזון, ואין לשלול לגמרי את הרצון לחיות לפי הרצון המתפתח בכל אחד 

מאתנו.  

בערב  

היום אחר הצהרים ובערב היה נחמד מאוד. תמיד ביחד עם ארווין שטמן ממגדבורג ועם ָלאורי שכט מניו יורק. 

יוצא מהכלל נעים. בקפה התחילו פתאום לשיר "אויף דעם פריפיטשיק", למרות שהיא טענה שהיא נוצריה!  

26.11.1928 ז'נבה 

יש פה הרבה שיחות פילוסופיות על הדת. זה קשור עם צעיר גרמני (מבולבל במקצת?), מר לוויסון, אשר 

תמיד רוצה לדבר על זה. רשמתי לו שמות של ספרים יהודיים בנדון, והוא רוצה תמיד לדבר עליהם.  

15.12.1928 ז'נבה 

מעניין, בפעם הראשונה מזה עשרים ושלוש שנים קיבלתי הערב הזמנה רשמית לדו-קרב מאת ל'. הגורם: 

הוא אומר שהוא גם עצבני וגם חולה לב, והוא מאוהב באחת הבנות בתנועתנו הציונית "השחר", דבר שהוא 

סיפר לכמה אנשים וגם לי. הוא אומר שהוא רוצה לעשות רושם על ידי כל מיני פעולות. ואני כנראה צוחק ממנו 

בנדון. אתמול בערב, במסעדה, סיפרתי לו שאני, יחד עם אחרים, נפגש גם עם בחורה זו. הוא קפץ מהשולחן, 

ואמר: סוף סוף הם יתחתנו! התלוצצתי הלאה, אבל הערב בשעה 19:00 קיבלתי בבית מכתב, שבו הוא כותב 

שאני מנוול וכו', והעיקר שהוא מזמין אותי לדו-קרב, אשר צריך להתקיים בצרפת. למה, לא ידוע לי. וגם כתב 

לי באיזה נשק עלינו ללחום: הוא דורש אקדחים, היות והסייף והאגרוף אסורים עליו בגלל היותו חולה לב! 

אמנם אפשר לראות בזה בדיחה, אבל הוא כנראה לא ראה זאת כך. וזה הזכיר לי את הבדיחה הידועה על 

המתאבד שאינו רוצה לקפוץ למים משום שהוא מנוזל.  

כשבאתי לארוחת הערב במסעדה הכשרה, שבה בדרך כלל אין אנשים, וגם הוא לא תמיד בא אליה, היות 

ואינו מקפיד על כשרות, הוא ישב ליד השולחן כאילו לא קרה דבר. הוא כנראה התכוון לעשות צעד בכיוון חיסול 

העניין. עוד חשבתי לשקול את מעשיי כשישבתי בערב בקפה לנדולט, בית הקפה המפורסם שבו ישבו גם לנין 

וטרוצקי, וגם חיים וייצמן וציונים ידועים אחרים, וראיתי אותו שוב יושב לבד, וכנראה רצה לתת לעצמו או לי 

הזדמנות נוחה לחסל את העניין, וזה בעיקר בגלל מילות מכתבו שיהיה מוכן לקבל ממני גם "פיצוי אחר", כגון 

בקשת סליחה וכד'. הלכתי אליו ואמרתי לו שלא התכוונתי להעליבו ולא חשבתי על הדברים כפי שהוא הבינם. 
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והוא ענה כי גם הוא לא חשב כך, והתחלנו לדבר על ענייני ספרות. כך נגמר העניין בצורה די פשוטה ובלי הזוהר 

הרומנטי של דו-קרב! 

לפעמים לא פשוט לשמור גם על השכל הישר וגם על הכבוד, בעיקר בין אנשים שתגובתם בלתי-צפויה. 

מחוץ לזה אין לי מה להתלונן: ביום שישי הודעתי לבוס שלי שאני הולך, וקיבלתי מין תעודה. אולי אסע ביום 

חמישי לפאריס. גם לאורי נוסעת לשם כדי להיפגש עם אביה. כעת יש לי כאבי גב, והתרשמתי שזה יכול להיות 

רציני. יש לי פה חברים טובים מאוד, בעיקר בין חברי אגודת הסטודנטים הציוניים הוותיקה "השחר", גם 

בחורים וגם בחורות, ואינני מתלונן על העובדה שלהשתוממותי יש לי "הצלחות" מעל לצפוי.  

20.12.1928 פאריס  

היום אני בן עשרים ושלוש והגעתי בדיוק לפאריס. היתה נסיעה נעימה מאוד, כאמור, עם לאורי. היא הלכה 

לבית מלון של הוריה, השגריר, ואני בחרתי לי בית מלון פשוט יותר. מחר אעבור ממילא לדירת דודני ז'ורז' 

אולמן בווז'יראר.  

3.1.1929 ז'נבה 

עברתי מפאריס לאנטוורפן וחזרתי הנה. פגשתי במקרה את לאורי במועדון, בלי שנדברנו, והמסקנה היתה 

שבזמן האחרון הקשרים עם לאורי והשיחה אתה מתוחים, בעיקר כשאני אומר מה שאני חושב. 

 8.1.1929

המשך של הקודם. ללאורי יש בעיות, כאשר אנו נפגשים, אם רוצים ואם לא רוצים, במועדון או בקפה 

לנדולט. אמנם יש לה עכשיו חבר מועדף, ובמידה מסוימת "רשמי", אבל נראה שהיא רוצה שכל יתר החברים, 

שטמן, סקאופי ואני, נהיה לרשותה. ראיתי אותה היום באוניברסיטה, שם אני עובד לפעמים בספרייה בקשר 

לדוקטורט, ולפעמים גם שומע הרצאות של משפט בינלאומי, דבר שמעניין אותי, ובז'נבה יש כמובן מקום לזה. 

אמנם ראיתי אותה, אבל נראה שהיא לא רצתה באותו רגע לראות אותי, אם לדון לפי ראשה האדום. בשעה 12 

עברה במקרה ולא היתה לנו כבר ברירה אלא לומר שלום בצורה לבבית ככל האפשר. שאלה אם אני הולך בכיוון 

שלה, ואני עניתי "בכיוון ההפוך". אבל ההזדמנויות המביאות אותנו אחד לקרבת השני רבות מדי בעולמנו 

הצפוף.  

אחר הצהרים אפילו התיישבה שוב ליד שטמן ולידי. הלכנו יחד לשתות תה עם החבר המיוחד שלה, החברה 

שלה הלן וכו'. אבל השיחה שוב נשאה אופי לא נעים, והצטערתי ששוב אנו נמצאים בקרבה גדולה מדי, ובכל 

זאת היא לא מרגישה טוב ואין לה הסיפוק שקיוותה.  

אבל יש "בעיות": בערב חיכיתי לשטמן בקפה לנדולט. היא נכנסה יותר מאוחר, הלכה לפינה אחרת של 

האולם ונשארה לבדה. הלכתי אליה והזמנתיה לשולחננו. אמרה שזה לא כדאי, והתיישבתי ליד שולחנה. 

השיחה היתה נינוחה ודיברנו על כל מיני דברים. בהליכה הביתה סיפרה שקיבלה מברק שידידּה, שאולי היה 

הידיד הכי טוב שלה, מת, ובכלל היו לה בעיות וסבל קשים בזמן האחרון. התרשמתי כי אפילו היתה דמעה 

בעיניה. מזה בכל זאת התרגשתי והזמנתי אותה לשתות תה יחד אחר הצהרים. זאת למרות שכל הזמן היה לי 

חשש מסוים שהיא משחקת תפקיד, ורק מחפשת שוב להיות ביחסים טובים יותר עם שטמן ואתי. אך עדיף סוף 

סוף להיות נדיב לב מאשר לחשוד בנזקקים ללא הצדקה.  

 2.2.1929

היום אני יודע איזה טיפש הייתי! 

 13.5.1929

ייצגתי הלילה את "השחר" בנשף גדול של סטודנטים. חברי דוידשו, אני וריינפלד, כוועד של "השחר", 

והאחיות דינה ופרידה נ', נחמדות מאוד, וגם היפות בין כל הבנות בין כל הסטודנטים. ויש נציגים של כל 

האומות. בדרך כלל אינני גאון גדול בריקודים, ובוואלס בכלל לא. בטנגו זה בסדר. למרות שרקדנו כל הלילה 
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וחזרנו מאוחר, ובדרך אכלנו באחת המאפיות לחמניות עם משקה חם, כנהוג פה, אין לי היום שום הרגשה לא 

נוחה. הזדמנויות אלה נותנות לי לא רק שיעורים בריקוד אלא גם שיעורים בעברית ובידיעת ארץ-ישראל. אם 

לא אצטרך להתחשב במשפחה, נדמה לי שאעבור לארץ-ישראל, אפילו אם המשכורת קטנה ביותר. עוד נראה 

ונחליט לאן יובילו אותי החובה והכבוד. אינשאללה!  

10.2.1929 ז'נבה 

השעה אחת לפנות בוקר. הלכנו יחד לקולנוע, דינה, פרידה ואני. ִאתן תמיד נעים לי ונותן מצב רוח טוב, 

בניגוד לחברה כמו לאורי, שזה תמיד מותח ולפעמים מרגיז. וזה מושך אותי עוד יותר לעבור לארץ מה שיותר 

מהר. בוודאי אין שתי הסטודנטיות העליזות מייצגות בדיוק את כל אוכלוסיית הארץ, וקשה לדעת אם יש 

להעדיף את השחורה על פני הבהירה או להפך. אמנם יש גם בחורות נעימות שאינן מהארץ. ניצה, למשל, 

שחזרה כעת לארצות הברית, ואתה היינו בידידות טובה, כתבה כעת מכתב ארוך ונחמד משם.  

26.2.1929 ז'נבה 

סוף סוף מצאתי עבודה שנראית לי לאחר חיפוש בחורף קשה זה. זה אצל קבלן גדול, בעיקר לעבודות נגרות 

לגגות וכו'. שם לפחות אלמד משהו חדש ויסודי שאינני יודע, ולא אצטרך רק לתת מהמעט שיש לי.  

12.3.1929 ז'נבה 

עונת העזיבות. ולטר סקאיפי עזב לפני כמה ימים. באמת הרגשנו קרובים. ארווין שטמן וקרל המלט עזבו 

הבוקר למגדבורג. מהמועדון הבינלאומי לא נותר הרבה. מצד שני אני מבלה הרבה עם הסטודנטים הציונים, 

בעיקר עם דוידשו. ביום ראשון זה הלכנו עם אחיו ועוד שתי בנות להר Salève שעל גבול צרפת. אני השתזפתי 

חזק.  

24.6.1929 אנטוורפן 

פעם ראשונה אחרי זמן רב שאני כותב שוב בהולנדית ולא בצרפתית או בגרמנית. שיחות בבית ציון בשביל 

ארגון הנוער "צעירי העם". ביום חמישי שפיץ ואני נוסעים לקונגרס לציריך. וגם בשבילי לשיחה בקשר 

לדוקטורט, שצריך להתקדם יותר. בחזרה נטייל הרבה ברגל. מאז ז'נבה עשיתי שוב שירות ותמרונים בצבא 

במשך שישה שבועות. בסך הכול היה נעים. עוד אין לי המרץ שהרגשתי בז'נבה. אני משתדל להיות פעיל בארגון 

הנוער "צעירי העם", שאליו הצטרפתי לפי המלצת שמעון טל, שאותו פגשתי בז'נבה. זה די מוצא חן בעיניי. אני 

מזניח בגלל זה חברים ותיקים.  

בתנועת הנוער "צעירי העם"  ובהכשרה (1927-1929): 

          מחנאות. אלי ראשון מימין. 
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        בתנועת הנוער "צעירי העם" – הורה. 

 

           רוקדים 
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            בסירה 

             מכינים ארוחה. 

         

 22.10.1929 ציריך 

שוב בציריך. סידרתי שאוכל לעבוד פה ולהרוויח, ואתחיל את עבודתי לדוקטורט בצורה יותר רצינית. 

מאורעות הדמים בארץ עברו. התלבטתי אם לעבור לשם בעצמי להגנה, קצת למורת רוחם של ההורים, אבל 

בסופו של דבר לא התקבלנו. 

2.11.1929 ציריך 

בחדר שלי מחומם. אכלתי את הלחמניות שלי. קיבלתי מכתבים מידידים וידידות באנטוורפן, ולאו דווקא 

אלה שאני מצפה להם ברצון. ראיתי פה את הצגת "הדיבוק" של הבימה. זה עשה רושם של רמה גבוהה מבחינה 

אמנותית. בפעם הראשונה שראיתי זאת עם הלהקה הווילנאית, זה עשה עליי רושם עוד יותר חזק.  
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30.12.1929 ציריך 

הייתי הערב שוב במצב רוח בלתי-מרומם, וניסיתי להתנחם בקריאה: קודם בודואן Baudoin על 

הפסיכואנליזה של האמנות, אחרי כן התנ"ך בעברית, ובסוף ספר על ידיעת הארץ. לבסוף אני מגיע ליומן ועובר 

על התקופה בז'נבה. יש לי כל מיני מחשבות על דברים שהייתי רוצה לעשות: קודם כל לעבוד בחמר, לצייר, 

לשיר עם גיטרה וכו'. הגיע הזמן: לילה טוב.  

בחינות 

1930 ציריך 

קודם כל: קיבלתי מלגה מיוחדת לסיורי השתלמות, בעיקר על סמך הציונים הגבוהים שקיבלתי בדיפלומה. 

עשיתי סיור השתלמות במרכז לדיור העם – Volkswohnung בפרנקפורט-על-המיין. את הציון הכי גבוה קיבל 

חברי רונלד רון, שקיבל את המלגה בשנה הקודמת, ואני הייתי השני. מעניין לציין שבדרך כלל אני זוכר את 

הבחינות והבוחנים בהמשך הזמן הרבה יותר מאשר את הלימודים עצמם.  

בבחינה בעל-פה של פרופ' גול, שבה יושבים ארבעה תלמידים יחד, שואלים שאלה את הראשון, ואם אינו 

יודע להשיב או משיב לא נכון, עוברים לשני, וכך לשלישי ולרביעי. לאלה יש עדיפות מסוימת, שכן גם אם אינם 

יודעים, אין הם גרועים מהראשון, ואם הם יודעים, הרי הם טובים ממנו. לומר את האמת, פחדתי מבחינה זו, 

היות ולא שמעתי את הקורס שלו, כי בשנה זו הייתי בבלגיה בצבא. רצה המזל שהשאלה הראשונה אף פעם לא 

הגיעה אלי, כנראה בגלל היות שם משפחתי רחוק בסדר האלפביתי. יצאתי ושמחתי, היות ולא אמרתי שום 

שגיאה, והוא בוודאי לא יכול לזכור שלא בחן אותי, דבר שהיה צריך לעשות. בוודאי ייתן לי איזה ציון ממוצע, 

מה גם שבעבודת הדיפלומה היו היחסים וההתרשמויות מתקבלים על הדעת. עובדה שבעת פרסום הציונים 

קיבלתי בשביל "בחינה" זאת את הציון הנמוך ביותר מכל המקצועות, אמנם עוד מספיק, אבל לא יותר מזה. 

למרות שהוא לא יכול היה לדעת את ידיעותיי בנדון, הוא כאילו הרגיש באופן טלפתי את הפחד שלי, שהיה 

כמובן תוצאה של חוסר ביטחון. לא שאני חושב שהייתי יוצא ראשון במקום השני, מפני שמשקל הציון הזה היה 

יחסית קטן. מעניין שבשתי השנים אחר כך לא היו בבחינות הדיפלומה תלמידים שהשיגו כמונו. 

אני זוכר פרטים רבים גם מבחינת הכניסה לטכניון. זאת הבחינה, שהתגאיתי להזכיר כי איינשטיין, הנערץ 

על כולנו, היה חייב לעשותה פעמיים בגלל חוסר ידע מספיק בצרפתית. זכור לי היטב שהצטרכנו לכתוב חיבור, 

וניתנו לנו שלושה נושאים ושלוש שפות לבחור ביניהם. התלבטתי בין צרפתית וגרמנית, וחשבתי שיש בוודאי 

סיכוי שהבוחנים יודעים גרמנית טוב יותר מאשר צרפתית, וזה יעשה רושם טוב שתלמיד מבלגיה חופשי מספיק 

בגרמנית, שבכל זאת היתה שפת הלימוד הראשית, וכך עשיתי.  

הנושא שבחרתי היה "עתיד התיאטרון מול התפתחות הראינוע". החיבור היה טוב בעיניי, ואני מקווה שגם 

בעיניהם. הייתי רגיל לכתוב חיבורים מעין אלה לפי האסכולה הבלגית-צרפתית. מה שאני זוכר היום, שעד כמה 

שהחיבור היה טוב בעיניי מבחינת השפה, הסגנון והידע הכללי, הוא היה, בסופו של דבר, טיפשי עם כל ה"הגיון" 

שלו. התבססתי על השוני ביניהם: האפשרות של הראינוע ל"במה" רחבה, היכולה לכלול כמעט את כל העולם, 

כולל יצירת דברים שאינם קיימים, לעומת התיאטרון שבו נשאר האיש החי מולנו, והכלי הוא בעיקר הקול, 

הדיבור הישיר! לא תיארתי לי שאפשר לעשות פסקול מתאים לגמרי, אף כי הזכרתי ניסיון להיעזר בפטפון.  

רגע קשה יותר, קצת קומי, היה בבחינת הכניסה בזואולוגיה. בבחינות הכניסה בציריך היה הרבה חומר על 

מדעי הטבע – מינרלוגיה, זואולוגיה, בוטניקה, כימיה אנאורגנית ואורגנית – כמה מהם לא למדנו כלל 

באנטוורפן ואחרים למדנו חלקית. מקצועות אחרים למדנו יותר, כמו למשל מתמטיקה. לא היתה לי ברירה 

אלא ללמוד בעל-פה את מה שיכולתי במקצועות החלשים, וזאת בקורס "קיטור" [לימוד מהיר] של אחד 

המכונים המיועדים לכך. המכון שלי היה "יובנטוס". הם ידעו את סוג הבחינות שתהיינה, אבל למרות זאת 

דומני שרוב התלמידים למדו שם לא רק שנה אחת.  
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          רישום נוף שעשה אלי בציריך. 

שיטות כאלה, כמובן, אינן רצויות בדרך כלל, שכן הן מבוססות על לימוד בעל-פה של דברים שיש סיכוי 

שיהיו בבחינות והם ניתנים ללימוד בעל-פה ממורה או מספר. תלמיד עם כושר לימוד וזיכרון טוב, וכן עם ידע 

כללי טוב מבית ספר קודם, יכול להצליח בפעם הראשונה או השנייה. החיסרון של שיטה זו של בחינות, בעיקר 

במדעי הטבע, שאין רואים שום דברים ממשיים אלא רק מדברים עליהם, זאת בנוסף לחיסרון של לימודי 

"קיטור" שבהם לא ייזכר החומר במשך זמן רב. בבוטניקה, שגם בחו"ל לא למדתי מעשית, למדתי בעל-פה את 

כל הקבוצות, המשפחות, המינים והסוגים, ויכולתי אולי להבחין בין שושנה לציפורן או בין עץ אורן לעץ אגס. 

וכך גם למדתי את משפחות בעלי החיים.  

למעשה אני מקטין פה את עוצמת ההכנה: אמרו לנו גם שהפרופסור מראה ראש מוגדל פי אלף של תולעת 

סרט עם ווים בראשה ושואל תמיד (וזה סימן ההיכר שלו) מה המכונה הזאת. כשהגעתי לפרוזדור לפני הבחינות 

(וזה עוד היה מזלי), ישב שם מועמד אחד והביאו לשם כמה עצמים לזיהוי, כולל ה"מכונה", וגם ציפור. שאלתי 

חבר מהי הציפור, והוא אמר לי, או אולי זכרתי, שזה שחף, מסוג עופות המים.  

כשנכנסתי ועברתי את הבוחן הטקסי של ה"מכונה", הוא שאל אותי גם על הציפור. עניתי מה שלמדתי כמה 

דקות לפני כן. לצערי הוא לא הסתפק בזה, אלא רצה גם שאדע לאיזו משפחה היא שייכת. איך יכולים לראות 

לאיזו משפחה היא שייכת? הפעלתי את השכל הישר שלי וראיתי את העור בין ה"אצבעות" ועניתי בהתאם. 

אמנם קראתי לזה בטעות סנפירים, אבל הוא הבין את הכוונה והסתפק בזה. כאשר שאל מה שם השחף 
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המסוים הזה, שוב הסתכלתי והשתמשתי בשכל הישר, ואמרתי לפי מה שראיתי "אפור-זנב". הוא צחק ואמר: 

לא בדיוק, קוראים לו השחף הצוחק. האם היתה זו אשמתי שבתקופה ההיא פוחלץ הציפור לא השמיע קולות?!  

בסופו של דבר מארבעה מועמדים מחו"ל שניגשו לבחינה הייתי היחיד שהתקבל. שאר התלמידים היו בוגרי 

בתי ספר תיכוניים שוויצרים או הולנדים, שלא נדרשו לעמוד בבחינות.  

        עם חברים באגודת הנוער הציוני בציריך 

7.1.1930 ציריך 

קיבלתי את הנשיקה הרביעית מ"הכפתור", בערך לפי השיר העממי: את הנשיקה הראשונה גנבתי, את 

השנייה כבר קיבלתי מבלי לנסות במיוחד, לשלישית כבר חיכיתי, וכבר חשבתי שגם פה זה יהיה כמו בשיר: את 

השלישית נתנה לאחר. כדי לשבור את התהליך הזה, עשיתי בעצמי את הנשיקה הרביעית, על ידי זה שנתתי לה 

העתק מ"הנשיקה" שעשיתי מתחריט שעווה, ועל סמך זה, כמובן, קיבלתי את הרביעית. אנו די אוהדים זה את 

זה. היא עוד צעירה מאוד, אבל נחמדה מאוד. בינתיים הגעתי לגיל 24. מזל טוב. יהודית ב' מירושלים, הלומדת 

פה, חושבת שאני צריך לעבור ישר לירושלים, ואפילו הכינה לי שם אשה!  

יש לי שוב חשק לעזוב את ציריך. עבדתי פה הרבה ויש לי חשק לקחת קצת חופש.  

30.1.1930 ציריך 

בדיוק בחרו בי כיושב ראש אגודת הסטודנטים והאקדמאים הציונים פה – "החבר" – בתשואות ובלי 

התנגדות. הבוס שלי בעבודה אמר לי שזאת הפעם הראשונה שעבודותיי טובות. בקשר לתחרות שאני מכין 

בשבילו בקשר לבית הספר, הוא הסכים בסוף לכל הצעותיי. הרגשתי כבר בזמן האחרון שהוא מעריך מאוד את 

דעותיי. עם ה"כפתור" הכול בסדר. גם אתי. רק שאני עייף ורוצה לישון.  

וזה סוף היומן הרשום מבחינה כרונולוגית. פה שמורים אתי עוד קטעים מהמכתבים שלה: 

ל' הטוב שלי, אני כל כך מצטערת לאכזב אותך, כי אינני יכולה לבוא, וכל כך שמחתי שאהיה אצלך. אני 

צריכה להישאר בעבודה היות ואני בתורנות הפעם. וכבר אמרו לי שאני לוקחת הרבה חופשה. אני מספרת לך 

את העניין בצורה ברורה ושלמה, מפני שאני יודעת שאתה תתרגז. תהיה נחמד ותזכור שאני אוהבת אותך 

מאוד. אשתדל לקבל חופשה מהר ככל האפשר ולבוא אליך. תהיה נחמד... גשם גשם... סוף סוף גאולה מהחום 

הקשה. זה היה קשה מאוד, כמו אוויר בוער.  

ל', למה אתה כל כך רחוק – כל כך רחוק, והרי היית צריך להיות פה! 
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אל תכעס, אני מבקשת. לא שהייתי רוצה שתעזוב שם, הרי אתה יודע. אבל פשוט הייתי רוצה שגם תהיה 

אצלי, שתשמח אתי גם פה. שוב תודה על מכתבך היפה, מכל הלב.  

אפילוג בעקבות היומן – כניסתי לפעולות ביטחון 

גמרתי פה את היומן של עשר השנים בין הגילים ארבע-עשרה וכמעט עשרים וארבע. נכון שמצד אחד 

השמטתי מתוכו הרבה דברים, שחשבתי כי אינם מעניינים או אופייניים, וקיצרתי חלקים מסוימים, והשארתי 

גם הרבה שאולי עוד אוציא. מצד שני, כשגמרתי כעת את תרגום וקיצור היומן, הרגשתי שבעצם יש לסיפור 

לבנים ואבנים, אבל אין מבנה, ולכן אשתדל לחזור בקיצור על כל התהליך של עשר שנים אלה.  

בעוזבי את אמסטרדם ובשובי אל הורי, הפעם לאנטוורפן, היו לי בעיות הסתגלות לבית הספר: השפה 

העיקרית הנדרשת, הצרפתית, שהיתה פעם שפתי הראשונה, נעשתה לי בינתיים זרה. כמו כן היה לי שוב קשה 

מבחינת חברים: די בקושי התחברתי עם כמה חברים טובים באמסטרדם, והצטרכתי לעזוב אותם בצער, וגרוע 

מזה, אפילו החבר הטוב ביותר, אשר אמר שיכתוב לי בכל שבוע, לא כתב לי אפילו פעם אחת.  

עד היום אני זוכר לטובה את בית הספר ההולנדי (כתות ט'-י'), כשם שאני זוכר לרעה מאוד את בית הספר 

הגרמני, ואת הבלגי כקשה ומקשה. את הדברים שלמדתי אז בהולנד אני זוכר טוב היום, ואפילו משתמש בהם, 

אם אלה תאריכים היסטוריים כלליים או הולנדיים, או ידיעות על אלף האיים של אינדונזיה, שהיתה אז הודו 

ההולנדית, פיזיקה, ספרות או כל דבר אחר. זה היה לי טוב ונעים. ודווקא בלימודי השפה הצרפתית היו לי שם 

בעיות, נדמה לי היום שיחסית אפילו יותר מאשר בלימודי השפה והספרות בבלגיה. דומני שאני בדרך כלל טוב 

בלימודי שפות וניבים, אבל רק בדיבור ודרך קריאה, ולא בלימוד כללי הדקדוק וכו'. 

על גיל שש-עשרה-שמונה-עשרה באנטוורפן כתבתי ביומן די הרבה. המעניין הוא שבזמן מלחמת העולם 

הראשונה ואחריה, כשהייתי בהולנד, הרגשתי תמיד רצון לחזור ל"מולדת", לאנטוורפן, אבל כשהגעתי אליה 

הייתי שוב ¾ זר, למרות הכנות מזורזות בשפה, וכשכבר התאקלמתי, עזבתי ללמוד בציריך. אמנם היה שירות 

צבאי בבלגיה, קודם בערך שנה ואחר כך עוד כמה פעמים במילואים. "התאקלמתי" במידה רבה, אבל האווירה 

החברתית בין החיילים היתה משום מה הרבה פחות נעימה מאשר בין הסטודנטים והאוכלוסייה השוויצרית, 

למרות ש"ידוע" שהשוויצרים מתקשים לקבל זרים בביתם, ויהודים במיוחד. בין הסיבות לכך: לא שאני כיהודי 

נחשבתי כחצי זר, פרט אולי לאיש אחד שחשב שהוא "חייב" להיות מהסוג האנטישמי הסנובי, בהיותו בן של 

מנהל בחברה גדולה. אולם נחשבתי במידה מסוימת כמשתייך לפלמים דווקא, ולא לרוב החברים, שהיו 

אנטי-פלמים בנטייתם.  

כשפרץ סכסוך, למשל, ופעם אפילו קטטה בין ואלוני לפלמי, מיידית ואוטומטית עברו שני הצדדים לחזית 

אחת מול השנייה, מבלי לחשוב אפילו לרגע שאולי יש מקום לבדוק ולראות מי צודק. בסוף השירות הבחור 

האנטישמי ניסה עוד להשלים את פעילותו ביחס אלי, ניסה להציק ולהזיק בכל מיני זוטות, בעיקר מפני שהייתי 

בין החניכים הטובים. היה מקובל, למשל, שבזמן הבחינות בעל-פה ישב עוד מועמד-קצין, כדי לשמור על 

האובייקטיביות של הבחינה. היות והיה במקרה נושא שנמסר להכנה בשבת, כאשר לא הייתי, והייתי פחות 

בטוח בו, עשה הוא את הדבר הבא: בכל פעם שנשאלתי ועניתי בהססנות, עשה כאילו הוא מוכרח לצחוק ואינו 

יכול להתאפק.  

דבר שני, אולי חמור יותר: כאשר התקבלו הציונים, הופעתי משום מה עם ציון של רק 12 מ-20 נקודות. 

ידעתי שזה לא ייתכן. עשיתי את הדבר הנורא וביקשתי ממשרד הקולונל לראות את הציונים ולבדוק אותם. 

בהתחלה עשו את עצמם נעלבים מאוד והתייחסו אלי בהתאם. בבדיקה התברר שהיו לי מעל 16 נקודות מתוך 

20, והייתי כמובן בין הראשונים ולא בין האחרונים. נכון שתקנו אחר כך את הרשימה, אבל זאת אחרי שכל 

המורים שלנו, והיו ביניהם טובים מאוד, שעד היום אני משתמש חלקית בתורתם, שאלו אותי "מה קרה לך?". 

ואני עד היום לא יכול להשתחרר מהחשש שלאותו "קולגה" היתה יד בעניין והוא סידר זאת או לבדו או בעזרת 

מישהו. נכון שאין לי הוכחות, אבל כמקרה סתם זה די לא סביר.  

בסוף השירות, כאשר הוא התחיל למנות את כל הרע של אנשי אנטוורפן הפלמים והיהודים, הוא טען גם 

את הטענה הפרדוכסלית, שאני לא הזמנתי אותו או אותם לביתי. וכאן אני מוכן לבדוק את הגורמים שאולי היו 

טמונים בי ובהתנהגותי: לא רק שאני כיהודי שומר מסורת לא אכלתי אתם, לא רק שבבוקר הנחתי תפילין וכו', 
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אבל אפילו אחר הצהרים, כשהיתה אפשרות, לא שיחקתי אתם קלפים והעדפתי ללמוד ולהתכונן לבחינות 

האקדמיה או להכנות נוספות לטכניון. האמת שלא הייתי חושב להזמין אותו אלינו הביתה, בניגוד לחברים 

נוצרים אחרים. הוא בוודאי גם הרגיש שאני לא מעריך אותו ואת דרכו, ואין פלא שבסופו של דבר, שצעיר 

מפונק כמוהו, שחי בחברה של כאלה שרק מחפשים תענוגות קלים, ניסה למצוא סיפוק בניסיונותיו להציק לי. 

ואולי זה סימן לטובת המצב בבלגיה, שזה לא כל כך עלה בידו.  

הזכרתי קודם "מולדת". יהודים רבים באנטוורפן ראו את עצמם בהחלט כשייכים לעיר הזאת, כי היא 

"מולדתם". בהרבה מקרים לא ראו את בלגיה כשייכת להם או שהם שייכים לה. נכון שגם הפלמים, ובמידה 

רבה גם הוואלונים, לא ראו את בלגיה השלמה כמולדת ששייכים אליה, אלא יותר כמין רשות, שבמקרה או לא 

במקרה, במזל או באי-מזל, הם כפופים לה במידה שהיא משחקת תפקיד ניהולי.  

אין ספק שזה משפיע על יהודים, פלמים וולונים, ועל כל מיני יחסים, גם בין סטודנטים בקורס קצינים 

בצבא, אשר כקבוצה קטנה צריכים לגור ולחיות יחד במשך זמן רב. עלי להוסיף כאן כי דווקא הקצינים 

הממונים עלינו התייחסו אלי יפה ובהבנה רבה, ומילאו את בקשותיי בנושאי דת וכו', אמנם בתנאי שאשאר 

חניך טוב ומצטיין, שאבוא לשרת ביום א' במקום בשבת וכו'. אבל מה שהרגיז חלק מסוים של החניכים היה 

דווקא שלא רק שקיבלתי את מה שהגיע לי תמורת מאמצים מסוימים, אלא שמשום מה היה לי קל לשוחח עם 

הקצינים הגבוהים. אותו בחור שהזכרתי אמר פעם, כמגחך, שאני מדבר עם הקולונל כאילו היה אבי.  

ופה סיפור קטן על הקולונל, נדמה לי ששמו היה Lemercier, אב לשבעה ילדים ויושב ראש האגודה של 

משפחות ברוכות ילדים. באחד מביקוריו ביקש לקרוא לי. מתברר שבאותו שבוע הייתי "המבקר התורן" 

במטבח, שתפקידו לפקח שהמטבח ישמור על רמת האוכל, מפני שהיה פעם חשש שהאחראים למחסן האוכל 

יגנבו ממנו. הוא שאל אותי "איך האוכל?". לא רציתי לשקר ואמרתי שאינני יודע, כיוון שאני יהודי אדוק 

ואסור לי לאכול אוכל לא כשר. ברגע הראשון הופתע. שאל והסברתי לו. מיד אחר כך התפרץ ושאג לקצין 

האחראי ונתן לו על הראש, דבר שלא היה כלל לטובתי: איך הוא מעז למנות אותי לבודק המטבח, כשהוא יודע, 

או אמור לדעת, שאינני אוכל פה. בקיצור, ממש משבר. בהזדמנות זו כבר רציתי לסדר את עניין השבת. 

בהוראות הצבא היה כתוב רק שיש לתת ליהודים ולפרוטסטנטים ללכת בזמן התפילה לבית הכנסת או 

לכנסייה. כשאמרתי שאסור לי לנסוע במעבורת, אמנם היו מוכנים להאמין לי, כי מה לא מוכנים לקבל מדת 

משונה כזאת?! אבל זה לא היה מעוגן בהוראות הצבא, והם עצמם לא ידעו אם זה בסדר או לא שנתנו לי ללכת 

בדרך כלל.  

לכן אמרתי לקולונל שהייתי רוצה לדבר אתו על בעיה אחרת של הדת, וזו השבת, שהיא יום המנוחה 

והתפילה שלנו. אמר לי: מה פתאום, אין דבר כזה! המנוחה האלוהית Le Repos dominical – היא ביום 

ראשון, ומזה גם נובע שמו של היום בצרפתית Dimanche [מלטינית Dies dominicus, כלומר יום האל]. היה 

לו קשה לתפוס, אבל הוא גילה עניין.  

בתקופה ההיא עוד לא היו הרבה יהודים שומרי מצוות שעמדו על שלהם בצבא הבלגי. היה אמנם 

לויטנט-גנרל אחד, ברנהיים, יהודי אלזסי, שנחשב כידיד המלך אלברט. אבל באותם חוגים של הקצונה, שהיתה 

לרוב קרובה לממסד הקתולי, השם "יהודי" בשבילם צלילו דומה לרמאי או לפחות מישהו המתעניין רק 

בעסקים, ובוודאי אינו ראוי להיות בראשות הצבא או הממסד. בדרך כלל היה נקרא לא "יהודי" אלא "בונה 

חופשי", שהיה בעיניהם שם נרדף למישהו מבית עשיר או מבוסס שאינו קתולי, בוודאי לא קתולי שומר מצוות.  

בקשר לחינוך הצבאי, השתדלתי לנצל את הידע שקיבלנו שם במלואו עם הרגשה שחובתי ללמוד את זה 

היטב, בין היתר כדי להשתמש בזה פעם בארץ! נכון שהיה גם האילוץ הבסיסי שדרש ממני להיות חניך טוב אם 

ברצוני לשמור על "זכויות" לשבתות.  

מבחינה מעשית אמנם למדנו את השימוש בתותחים בינוניים וכבדים יחסית (155 מ"מ) וממונעים, 

המודרניים ביותר באותה תקופה. נוסף לזה, קבוצתנו היתה קבוצת ניסיון לחינוך צבאי חדיש. למדנו תיאוריה 

צבאית, בעיקר זו הקשורה בארטילריה ובבליסטיקה, ממורים צבאיים טובים מאוד, ביניהם כאלה שגמרו 

בהצטיינות את האקדמיה הצבאית הגבוהה. אני זוכר במיוחד את גריי – Grey – שגמר את האקדמיה עם 

ליאופולד, שהיה צריך להיות מלך בלגיה עם פלישת הנאצים. גריי שמח מאוד לענות על כל השאלות ולא 

הסתפק רק בלימודים שגרתיים לפי התכנית. הוא שמח גם לשמוע על ספקות, הצעות לחישובים חדישים 
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וכדומה, אם היה בהם הגיון ודמיון, וכאמור: עד היום, יובל שנים ויותר אחרי הלימודים ההם, אני יכול 

להשתמש ביסודות אלה. גם אם יעירו אותי משינה, אוכל מיד לומר את החלוקה של הסתברות הפגיעות 

באליפסת הפיזור של תותח או להגיד את משקל הפגז של 155 מ"מ, או לציין שיטות מדידה וביקורת הירי .  

למדנו עד כדי כך טוב, בעיקר את החלק התיאורטי, שבפגישתי כמעט דור אחרי כן עם קציני צבאות הברית 

שפיקדו על תותחים דומים (ה-155 החזיק מעמד בצורה די דומה עד היום), הם ידעו הרבה פחות ממה שאני עוד 

זכרתי מלימודיי. גם את יסודות הבליסטיקה, ההשפעה על אנשים, ציוד ומבנים למדתי בעיקר שם, ועל כך אני 

בוודאי אסיר תודה. היה לזה עוד תוצר לוואי: לביצוע הירי, כידוע, יש צורך באיכון התותח והמטרה לפי כל 

מיני שיטות ואפשרויות, ולצורך זה למדנו הרבה דברים הקשורים במקצוע המדידה. היות ולמדתי את זה 

בקלות, החלטתי אחרי גמר לימודיי בטכניון של ציריך לעבור קורס מודדים בבלגיה. סיימתי אותו בהצלחה 

ונעשיתי היהודי הראשון בבלגיה שהוסמך כמודד ושמאי. זה עזר לי אחר כך לקבל עבודה בארץ, היות והיו מעט 

מודדים מוסמכים בגלל מדיניות ממשלת המנדט הבריטי לחלק את ההסמכה באופן פחות או יותר שווה בין 

יהודים וערבים.  

ציוני דרך לציונות  

הוריי ומשפחותיהם, ובעיקר הסבים, יכולים להיחשב במידה רבה "ציונים מעשיים", שכן כולם עזרו לפעולות 

שונות של בני הארץ וגם חשבו תמיד, לפחות כאידיאל, בסופו של דבר לגור בארץ. עם זאת, סבי, שהיה תלמיד 

וידיד של ר' חיים זוננפלד, ואבי, למרות שקנה מניות של  ה-Jewish Colonial Trust ומוסדות ציוניים אחרים, 

ראו את עצמם בעיקרון כשייכים לחרדים ומאוחר יותר לאגודת ישראל. נכון שדודי, ארי, אחי אמי, שנפטר 

ב-1915, היה מלכתחילה תומך ציון נלהב, כשם שתמך בסוציאליזם הגרמני, וזאת בתקופה ששניהם לא היו 

מקובלים כלל בין בני הבורגנות היהודית הגרמנית הוותיקה.  

אני מניח שגם המורה שטרן, שליווה את סבי, אבי אמי, בדרכו האחרונה מאנטוורפן דרך ברינדיזי להר 

הזיתים, ונשאר שם עם פנסיה מירושת סבי, היה בין אלה שפתחו בלב סבי את אהבת הארץ, שממילא היתה 

קיימת אצלו מן היסוד. לכן גם עשה סבי את מסע הכלולות השני שלו ב-1880 לערך לארץ, עם עלייה לירושלים 

כשהיה בן ששים ושלוש בתנאים די קשים: עוד לא היתה רכבת לירושלים ולא דרך טובה לכרכרה, שנבנו 

כתריסר שנים אחר כך, ולכן רכבו הוא ואשתו במשך יומיים, הוא על גמל והיא על חמור, עם לינה בפונדק ליד 

שער הגיא. וגם זאת לא היתה ההתחלה: הציור הגדול והעיקרי שלו – מות שאול בהר הגלבוע – מראה שדווקא 

בתקופה שרוב המשפחות הוותיקות הגרמניות הלכו בכיוון שקבע משה מנדלסון וביקשו להתבולל ולטבוע 

בתרבות הגרמנית ולשכוח את מיוחדות היהדות, הוא, למרות עברו בברלין, ראה בהיסטוריה של עם ישראל 

בארץ-ישראל את העבר שאותו רצה לזכור ולהזכיר.  

בתקופה שאחרי מלחמת העולם הראשונה, כאשר אגודת ישראל החלה להתארגן עם הכנסת הגדולה של 

גדולי התורה, ועוד לפני כן, המלים ציונות וציוני החלו לקבל אצל חרדים רבים גוון ברור של אנטי-דתיות, והם 

ראו גם את תנועת המזרחי כמין שלב ביניים של אנשים שלא רצו לוותר על מסורתם אבל היו מוכנים להרבה 

פשרות. את החלק הציוני ממש, כלומר בניין הארץ, התיישבות בארץ, לא ראו דווקא בנקודה הכי מאפיינת או 

מבדילה אחת מהשנייה. כמו הרבה פעמים בתולדותינו, הריב והעוינות מתפרצים דווקא באותם מקומות שבהם 

היינו צריכים לשתף פעולה. 

כך קרה שבגיל צעיר מאוד, בהיותי בן אחת-עשרה, כאשר ההורים דיברו פעם על ציונות וציונים, וגם אני 

השתתפתי בשיחה, אמרו ההורים שאינם בטוחים אם אמנם אני יודע בדיוק מהי ציונות, והציעו לי לכתוב 

חיבור על מחשבותיי על הציונות. עשיתי זאת, ואני זוכר רק שני דברים: אחד, לא פסלתי את הציונות בשום 

אופן, והנימוק העיקרי היה שאפשר להבין את האנשים שאינם רוצים להסתמך רק על אלוהים! וגם, הרי רואים 

שמצב היהודים הן כעם והן כפרטים רחוק מלהיות יפה, נעים ומשביע רצון.  

ההורים כנראה שמחו לדעת את מחשבותיי, לא נכנסו עמי לוויכוח, ורק אמרו שעליי עוד ללמוד הרבה ומה 

שכתבתי אינו בדיוק הדבר הנכון. אבי היה שייך רשמית לאגודת ישראל, ומילא בבלגיה תפקידים מרכזיים 

בארגון זה, גם אם, לפי זיכרוני, היתה לו תמיד חולשה בולטת לכל פעולה מעשית של התיישבות בארץ, מה 

שהתבטא בעזרה כספית למטרות שונות בכל עת שהיה ביכולתו לעזור.  
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ארבע-עשרה-חמש-עשרה באמסטרדם בלי המשפחה, התקיים שם הקונגרס הציוני. שמעתי באספה אחת גם 

נאומים, בין היתר של הרב עמיאל, שידע לנאום יפה, לפחות ביידיש, והחלטתי ש"אשתתף" – שאקנה שקל 

הנותן זכות לבחור בקונגרס, זאת בטרם ידעתי כי ממילא לא תהיה לי זכות בחירה לפני הגיעי לגיל 

שמונה-עשרה. חסכתי לי במשך שבועיים את הסכום הדרוש והלכתי לחנות ספרים יהודיים שבה מכרו את 

השקלים ו"הצטרפתי". אמנם לא היה ברור להם אם אני יכול לעשות זאת, אבל התלהבותי שכנעה אותם. 

נרשמתי, הצבעתי, ואפילו קיבלתי מין "שקל", דומני של ארד. נתתי אותו פעם לדודן של ארי, אוטו, שביקש 

אותו. גם הוא היה בין הרומנטיקנים הציוניים.  

האמביוולנטיות הזו בין אגודת ישראל והציונות נמשכה עוד כמה שנים, וזה התבלבל עוד יותר משום שאבי 

טען שלמעשה אין האגודה בהכרח נגד הציונות, אלא פשוט אגודה שרוצה לקבוע את עליונות הדת ביהדות. עד 

כדי כך, שהפתיע אותי לשמוע בציריך מפי סטודנט יהודי מפולין, גם הוא מבית מקורב לאגודת ישראל, שיש 

ניגוד מוחלט ואפילו מלחמה ביניהם בפולין.  

הצטרפותי הרשמית לאגודת הסטודנטים הציונים היתה בשנים הראשונות של הטכניון בציריך, אולי גם 

בהשפעת חברי המנוח ליאו ואן צווננברג – Leo van Zwanenberg – יהודי הולנדי שהגיע לציונות דווקא מבית 

מתבולל. היינו קרובים מאוד. הצטרפתי לאגודת הסטודנטים "החבר". וכאשר באתי לז'נבה, נעשיתי כמובן חבר 

באגודת "השחר", אשר נוסדה בזמנו על ידי חיים וייצמן, בתקופת הוויכוחים הסוערים בין יהודים לאומניים, 

ציונים, קומוניסטים ובונדיסטים.  

אין ספק שהיה משקל רב לקשר המעשי במקום עם הסטודנטים, ובעיקר הסטודנטיות מארץ-ישראל, אשר 

מספרן היחסי היה לא קטן, והשפעתן רבה עוד יותר. הרגשתי ממש כבוד כשיכולתי לשאת את דגל הארגון שלנו, 
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על אף היותי כבר "איש מבוגר" ואחרי הדיפלומה של הטכניון. זה היה חשוב לי, ואני זוכר שכך הרגיש גם חברי 

דוידשו, עמית בארגון ובהנהלתו. הרומנטיות הזו נשארה עוד זמן רב, ובמידת מה עד היום הזה. כך זכור לי 

שכמה שנים אחר כך, כשפגשתי איש מהארץ שלמד ועבד כאדריכל באנטוורפן, והוא סיפר איך בארץ לן באוהל 

וכו', ממש קינאתי בו.  

(וכניגוד: בסוף 1948 ביקש ממני מהנדס צעיר, צבר, להפעיל את השפעתי כדי שיקבל קצונה בחיל ההנדסה, 

לשם היה מגויס, אבל הוא לא רצה ללכת לקורס בגלילות ליד הרצליה, תנאי לקציני הנדסה, היות והוא מפחד 

להצטנן, שכן שם ישנים באוהלים. גם אני, כמובן, ישנתי שם באוהל. זה אמנם לא הפריע לי במיוחד, אבל גם 

לא היו לי כבר שום רגשות רומנטיים לגבי אוהלים אלה.)           

בארץ ישראל 

[חוה רצון, אז אפטרוט, ארוסתו של אלי רצון, עלתה ארצה ב-1932 והיתה חברה בקיבוץ עין-החורש שבעמק 

חפר. היא היתה גננת בקיבוץ, עבדה בו בעבודות שונות, ובין השאר גם בעבודת חוץ בנגינה בפסנתר לליווי 

סרטים בראינוע נוף בחדרה. אחר כך חזרה לבלגיה ללימודים וב-1935 התחתנו אלי וחוה באנטוורפן ועלו 

ארצה.] 

חזרנו לארץ ב-1935, באמצע המשבר החבשי-איטלקי, ומצב התעסוקה בארץ היה ירוד, כלל לא כפי 

שסיפרו לנו ש"חוטפים מהנדסים מהאונייה".  

בחרנו לגור בחיפה, בין היתר מפני שידיד "עשיר" אחד מהארץ אמר שיבנה בית על הכרמל, שם היה לו 

מגרש, ואני אהיה האדריכל. איך והיכן יכולה להיות התחלה טובה יותר?! אלא ש"הידיד העשיר" החליט לבסוף 

לא לבנות, ויתר מכריי ביישוב היו בעיקר בתל-אביב ובקיבוצים אחדים. עד שהתברר המצב עבר זמן, והשגתי 

עבודה, תחילה זמנית, אצל האדריכלים אורל וזוהר, שהיו אז פירמה "גדולה" יחסית בחיפה, וזאת על סמך 

המלצה של הקונסול הבלגי רוזנפלד.  

נעמי היתה אז בדרך, והייתי שמח בשל העבודה. אצל אדריכלים אלה גם הכרתי את פרופ' יוחנן רטנר, 

שהיה שותף בתכנית אחת, זו של בית שמריהו, שאותה ריכזתי במשרד. גם אנשים אחרים שהכרתי אז באותו 

משרד נשארו ידידים לי בזמנים טובים ופחות טובים.  
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        ההזמנה לחתונתם של אלי רצרסדורפר וחוה לבית אפטרוט  – אנטוורפן 14.1.1934 

בהתחלה, כרגיל באותם ימים, גרנו בחדר אצל משפחה אחת. בתקופה ההיא רק עשירים בנו בתים, ובהם 

דירות עם חדרים בינוניים של 16 מ"ר, כך שבכל חדר גרה משפחה, והמטבח והשירותים היו משותפים. רק 

מאוחר יותר עברו לבעלות של דירה בבתים משותפים. לפי מיטב ידיעתי הייתי הראשון שהכין חוזה לקניית 

דירות בבית משותף.  

היה עלי להתרגל לצורת החיים בדירות הצפופות והחמות. מאווררים היו נדירים ומזגנים בדירות פרטיות 

ובמשרדים לא היו קיימים כלל. עוד בבית הערבה ב-1947 שמחו כאשר היו להם מאווררים קטנים. 

באותה תקופה החלו לבנות בקריות: הרחובות הראשונים של קריית חיים היו בנויים, וגם בתים בקריית 

ביאליק. כל קריית מוצקין וקריית שמואל טרם נבנו, ומובן כי גם לא קריית ים וגם לא רוב קריית חיים.  

בעלת הדירה שבה שכרנו חדר, אשת מורה למוזיקה, שאלה יום אחד, יושבת במרפסת תוך קריאת עיתון, 

בהביטה אל מפרץ חיפה והקריות: "מה זה קריית ביאליק, ומי בכלל היה ביאליק?" 

לא הייתי אומר שזה אופייני לחוגי ה"אינטלקטואלים". אולי יותר אופיינית היתה הדירה השנייה, שבה גרה 

אשה "יקית" עם שתי בנותיה, המתקרבות לגיל הנישואין, אשר בחום הדירות דאז היו רגילות להסתובב בדירה 

בתחתונים וחזייה, להנאתן ואולי גם להנאת הצופים. אבל אני חששתי להביאן למצב לא נוח, ו"פחדתי" 

בהתחלה אפילו ללכת לבית השימוש, אלא לאחר שחוה הסתכלה ואישרה ש"השטח חופשי". מובן שחוה צחקה 

ממני, ואני חושב שלמדתי לאט לחיות עם המציאות החדשה וה"קשה".  

מקרה אחד שחרוט בזיכרוני כמקרה קומי היה מאורע בבית בורובסקי שברחוב שפירא במורד לכיוון רחוב 

אל-בורג'. הפעם אנו שכרנו את הדירה והשכרנו חדר לאחרים אשר שילמו לנו, או לא שילמו. האשה הודיעה 

שאין רצונה לשלם, והיא רוצה לשלם פחות. לא הסכמתי, וגם לא יכולתי להסכים, ואז אמרה האשה: "זה לא 

ייתכן, בין יהודים באים תמיד לידי פשרה!" אבל לא על זה רציתי לספר. מחוץ לארץ לא הבאנו רהיטים, אך 

הבאנו המון ספרים, שולחן שרטוט גדול, כלים ובגדים. את הרהיטים הבסיסיים קנינו כאן, ומקרר הייתי צריך 

לאלתר, אפילו בתקופה שנעמי כבר הגיעה במזל טוב.  
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        אלי רצון עם בתו נעמי  10.7.1936 לפני יציאה לאירופה לביקור אצל הסבים והסבתות 

משרתים ומשרתות לעזרה בבית היו מעטים, פרט לנשים ערביות שעבדו בכביסה, בדרך כלל בחצר או על 

הגג. לשם זה היו צריכים לחמם מים. וזה נעשה, כתורה מסיני, על ידי הבערת אש מתחת לדודים. חומרי 

הבעירה היו קרשים שבורים ממגרשי הבנייה, דבר שהיה מקובל גם להסקת הדודים למקלחות חמות בערב 

שבת, לפי תור ארוך של כל הדיירים. 

ביום בהיר אחד שמענו צעקות של המון ילדים אשר רצו במדרון רחוב שפירא ורדפו אחר "צילינדר" שבו 

שיחקו כדורגל. מיד ידעתי, כמובן, שזה ה"צילינדר" שלי! וזאת כיצד? כשעליתי ארצה, ורצינו לחסוך מקום 

ודמי הובלה, לא רציתי לקחת לא צילינדר [מגבעת מוגבהת] ולא סמוקינג [חליפת טוקסידו], אלא שאבי שכנע 

אותי באומרו: "הרי בוודאי תבנה גם בתי כנסת, ואיך תופיע לחנוכת הבית החגיגית בלי צילינדר?" לא זכור לי 

אם אמנם שכנע אותי באמת שכך צריך להיות, או שעשיתי זאת כדי לנהוג לפי עצתו. על כל פנים, הארגזים עם 

חלק מהספרים וחלק מציוד אחר, כנראה גם בגדים מסוימים וכן שולחן השרטוט היו בהתחלה על הגג. וכשלא 

היו לילדים מספיק עצים, סביר להניח שלקחו עצים מארגז, שאולי היה שבור במקצת, וכך לאט לאט השתחרר 

הצילינדר, עף עם הרוח החזקה מהגג והגיע לתעודתו, לשמחת דור העתיד, בקול תרועות ורעש! 

לשבחן של הנשים הכובסות על הגג, עלי לציין שהדרך-ארץ שלהן לספרים מנע מהן לפגוע בהם ולהשתמש 

בהם כחומר בעירה: חלק מהספרים אמנם סבל מהשמש, ומאוחר יותר, במקומות אחרים, לקחו ספרים 

ו"שכחו" להחזירם. מחלה ידועה.  

קיבלתי עבודה עצמאית בעצלתיים. חיפה, ובמידת מה כל הארץ, היתה בסך הכול מקום מוגבל מאוד 

מבחינת היכולת, וכפי שאמר לי חבר: "יש יותר מהנדסים מאשר בתים". אחרי כחצי שנה בארץ בעבודות 

אדריכלות והנדסה אצל אחרים, בהיותי גם מודד מוסמך עוד מחו"ל, וגם יודע אנגלית, קיבלתי לאחר זמן מה 

עבודה כעוזר למודד אנגלי – Charles Morris Huckelsby – איש חביב, הגון ומקצוען, אשר הבטיח לי שכר 

הגון. אחרי זמן מה, כשהיה צריך לעזוב לאיזה פרויקט גדול בעבר הירדן, ביקש מהמוסדות שאתקבל גם בארץ 

כמודד מוסמך.  

עובדת היותי מודד מוסמך מחו"ל וגם חבר באגודת המודדים שם, עזרה לי במידת מה, והסכימו להסתפק 

רק בבחינה חלקית, והיה ברור מראש שאקבל את ההסמכה. בדרך כלל התקבלו רק יהודי אחד או שניים בכל 

שנה, למרות שהתייצבו לבחינות פי כמה, גם ותיקים וטובים מאוד במקצוע. בינתיים עבדו עם מודדים 

מוסמכים אחרים, אשר קיבלו את העבודה באופן רשמי וגם חתמו על התכניות. אם היו טובים ומצפוניים, בדקו 

את התכניות לפני החתימה.  

בתקופה ההיא קיבל אדריכל מדופלם עשר לירות לחודש, ואני קיבלתי אז באותה משרה, בזכות ניסיוני, 12 

לירות, אשר שולמו לרוב באיחור. בהיות מקצוע המודד מבוקש בארץ, הבטיח לי המודד 19 לירות, וגם ניסה 

לשלם לי, אלא שלא תמיד הצליח, אפילו כאשר קיבלנו, מאוחר יותר, גם עבודות אדריכלות והנדסה.  

השיטה בהזמנת עבודות מדידה, במקרים רבים כיסוד לפרצלציה [חלוקת שטחים] היתה כזו: הפונה, למשל 

בעל אדמה ערבי, מזמין אצל המודד מדידה, המאפשרת לו הרשמה מסודרת בטאבו, ואחרי משא ומתן ארוך 

ומייגע, הכולל איומים ללכת אל המתחרה, הם מסכמים על תשלומים ב"חלקים", וזאת אחרי שהמודד הוריד 

את המחיר, בעזרת אשליה נצחית שיעשה את העבודה בפחות שעות עבודה ועזרה. 

התשלום הראשון בא תמיד, שהרי בלעדיו אין מתחילים את העבודה.  

התשלום השני בא באיחור רב ואחרי דרישות חוזרות. 

התשלום השלישי בא בקושי רב, ובדרך כלל קרוב לסוף העבודה, שהרי בלעדיו אין מוסרים את העבודה.  

התשלום הרביעי, איני זוכר שאי-פעם שילמו אותו: הרי העבודה כבר נגמרה!  

גרנו אמנם בחיפה, ואחר כך במפרץ, אבל אהבתי את האוויר והאווירה בעכו: יותר צח וקריר מאשר 

בחיפה, למרות הזבובים הרבים שהיו בבית המשרדים היחיד שהיה אז בעכו – בנין של שתי קומות בדיוק בפנים 

החומה ליד שער סאלח-א-דין. אכלנו במסעדה ערבית, והחיים היו די נסבלים, עד שהחלו המאורעות של 1936 
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ולמעשה נפסקה פעילותי שם. גם הציבור היהודי הקטן שהיה שם התפזר. הקשר לנהריה בדרך כלל נשמר עד 

למאורעות והפעולות העוינות ממש לפני עזיבת הבריטים ומלחמת העצמאות.  

לאט לאט קיבלתי עבודות עצמאיות קטנות או בינוניות כאדריכל, כמהנדס, כמודד, לפעמים גם כעוזר או 

שותף לאחרים, ובתקופה קצרה אפילו כראש קבוצה קטנה לבניין של חברים ומכרים, שבה כיהנתי בנוסף 

לעבודתי כמודד, אדריכל, מהנדס, קונסטרוקטור וראש קבוצה, גם כברזלן. פשוט היינו צריכים לנצל כל עבודה 

אפשרית עד הסוף. הדבר שאני זוכר מהאפיזודה כברזלן, זה שהידיים הרכות שלי, שטרם הספיקו להתרגל 

לחספוס מוטות הברזל, נזקקו להגנה נוספת. לקחתי כמובן את הכסיות היקרות שלי מחוץ לארץ, וקלקלתי 

אותן במקום את הידיים. פרט טכני שני: התה שהכנסנו לבקבוק, התחמם מאוד בשמש על הגג אשר בו עבדנו, 

כאילו חממנו אותו בפרימוס (גז היה נדיר באותה עת).   

כפי שקורה אצלי לא פעם, כאשר אין לי מספיק עבודה מעשית הנדרשת ממני, גוברת הפעילות המדעית, 

הלימודית והממציאה. כבר בחו"ל למדתי באופן יסודי עד כמה שאפשר את תנאי הארץ, האקלים וכו', ובאתי 

לכמה מסקנות ברורות לגבי כיוון הבניינים, בידוד או אי-בידוד הקירות, גודל וצורת הדירות – דברים 

שבהתחלה כלל לא התקבלו בקהל, למרות הרצאות שלי באגודת הארכיטקטים והאינג'ינרים, בקיבוצים וכו', 

ולמרות שבשיחה ובוויכוח לא טענו שמה שהוכחתי אינו נכון. הסיבה היתה פשוטה: שאלו "מי כבר בנה כך", 

והאמינו תמיד יותר לאיזה דוד שבשבילו כבר בנו בית, ואשר כמובן היה מומחה, מאשר למהנדס צעיר בעל 

רעיונות לא מקובלים. ובין המהנדסים היו לא מעטים, אני מצטער לזכור, שלא היו מעונינים שלאֵחר יצא 

פרסום כלשהו, אשר עלול באופן ישיר או עקיף לפגוע בפרנסה הדלה שהיתה נחלת כולם. והמהנדסים המעטים, 

ששלטו על מקורות פרנסה רשמיים פחות או יותר, המשיכו לשלוט במצב: גם אלה שהיה להם ידע או כשרון 

הכניסו את השיטות האלה לאט לאט, והיום כמובן אין זוכרים התחלות.  

עלי להזכיר גם אדריכלים ומהנדסים שהתייחסו בעיקר לטובת הכלל ולהתקדמות הטכניקה, ובין אלה 

אזכור בראש ובראשונה את פרופ' יוחנן רטנר, אשר בכל השטחים, בעיקר כאדם, גישתו חיובית, טהורה, עם 

הבנה. לעולם לא היה גאה או "חשוב" מכדי לשמוע, ואם אפשר גם לעזור.  

שיחה עם מהנדס, חבר צעיר, במטבח הפועלים בחיפה, אחרי שהגשתי בקשה לפטנט (בקיצור): 

אני: יש לי המצאה. 

הוא: כולם חושבים כך. 

אני מסביר את המצאתי. 

הוא: זה לא נכון (מסביר מדוע). 

אני: הוכחתי... (מספר על הניסוי). 

הוא: מה, אי אפשר להעתיק?  

אני: הגשתי בקשה לפטנט והוא התקבל.  

הוא: אני אמרתי את זה מזמן!  

במשך השנים התקבלו אותם רעיונות, לפעמים "המציאו" אותם מחדש, לפעמים עשו ניסויים ובדיקות. 

כאשר, אחרי שנים רבות, בכנס מיוחד לבנייה אקלימית שאל אחד המהנדסים הוותיקים מדוע לא הוזמנתי 

לכנס, כראשון שתקף את הנושא באופן שיטתי, רובם ידעו מי אני, אבל לאו דווקא בשטח זה.  

היה לי קשה להתרגל לכמה מ"עובדות החיים" בשטח המקצועי והחברתי כאחד, אבל לאיזה עולה אשר 

היה שייך לקבוצה חזקה – הן מבחינה מפלגתית, הן מבחינה עדתית, הדבר אינו כך? העובדה שהרמה 

המקצועית שלי היתה גבוהה לא תמיד עזרה, לפעמים להפך. זה פשוט הפריע לי לא פעם להיכנס לתלם ועל ידי 

זה לשוק. 

לאט קיבלתי ֵשם אצל עמיתים, ולא פעם היו מוכנים לקבל ממני עזרה, אבל הלקוח היה, כמובן, שלהם, 

ושכר טרחתי היה, כמובן, קטן יחסית, והיה תלוי לא פעם גם ברצון הטוב וההגינות גם של הלקוח וגם של 

העמית.  

עם הזמן קיבלתי הסמכה כמודד, מקצוע אשר, כאמור, היה מבוקש מאוד בארץ, יחסית, בעיקר מפני 

שהאנגלים חילקו את ההסמכה ביד קמוצה. העובדה ששלטתי גם באדריכלות, גם בהנדסה וגם במדידה, עזרה 

לי לקבל עבודות גם בין מהנדסים.  
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מוסר העסקים והתשלומים היה ירוד מאוד, גם אצל הערבים, ולפעמים היה ממש גרוע. היום אני רואה את 

הדברים במבט לאחור – כאשר בכל זאת משלמים, לפחות את המשכורות, בדרך כלל בזמן – בעיקר כפרי המצב 

הקשה מאוד של מלחמת הקיום, גם אם כל אחד הביא מביתו בארץ ובחו"ל את תכונותיו שלו. תמונות בזק 

מהתקופה ההיא: 

– כאשר הרכבת הצטרכה לעבור את רחוב הרצל בתל-אביב, ליד בית בנק לאומי, צלצל הפעמון וכולם רצו. אחד 

לא רק רץ, אלא תפס אותי וסחב אותי לאחור, וכך הספיק להתקדם יותר מהר ולנסות לעבור, וזאת על חשבוני. 

– שכנה טובה בקשה לשאול מחווה את גיגית הכביסה הגדולה, והתברר כי יש לה אמנם אחת גדולה ויפה, אבל 

חבל לה לקלקל את שלה.  

– ואוטובוסים? תור לא היה כלל. נכנסו בדלת ודרך החלונות בדחיפות, אבל זה הוסדר לאחר כמה שנים. 

– הנסיעות היו בכלל סיפור. הרכבת היתה עסק מפסיד, ונדמה לי שכך הדבר עד היום. אלא שבתקופה ההיא 

היתה לזה סיבה מיוחדת: במקום לשלם את מחיר הכרטיס, למשל גרוש, היו רבים שנתנו חצי גרוש למבקר 

הרכבת, והוא שלשל אותו לכיסו, וכולם הרוויחו, פרט, כמובן, לרכבת עצמה.  

– כשעבדתי בעכו נסעתי בכל יום במונית שרות הלוך וחזור במחיר שלושה גרושים. זו היתה בדרך כלל מכונית 

קטנטנה המיועדת לארבעה או חמישה אנשים, והתיישבו בה שבעה, עם המון חבילות, ולפעמים גם עז בין 

הרגלים. למעשה, למה לא? 

הקשר עם כפר מסריק (קודם משמר זבולון) 

כאשר היתה אפשרות, באמצע המאורעות, להתחיל לבנות בתים בקרית שמואל, שהיתה למעשה הגבול הצפוני 

הבלתי-מוגן של יישובי הקריות, ניצלתי את ההזדמנות. אמנם אמרו שרק משוגעים מתחילים לבנות, כי היו עוד 

בשטח הרבה בדואים שסירבו להתפנות. בניתי בית קטן בעזרת הלוואות של המשפחה, וגאוותי היתה על כך 

שניסיתי לבנותו הכי יעיל, הכי פשוט והכי חסכוני.  
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         משפחת רצון בקרית שמואל 

לאט לאט הצטרפו אחרים, ביניהם גם כאלה שבניתי להם. כאשר התפתחו המאורעות והיו כבר כמה בתים 

בשטח, הצטרכנו לארגן הגנה במקום. אני הייתי הממונה על ההגנה, וזאת תחת ה"פיקוד" הכללי של ֶאלֶקה 

ברק, הממונה על ההגנה בקיבוץ משמר זבולון הקרוב. בדרך כלל לא היו בעיות, גם לא עם הערבים, למרות 

שהם או חמוריהם התקרבו לפעמים מעל למידה. 

המאורע החשוב שאני זוכר: אחד מבעלי הבתים לא הופיע לשמירה ושלח במקומו את בנו בן 

הארבע-עשרה. שלחתי את הבן כלעומת שבא, והוא סרב, גם כאשר חזרתי על פקודתי. אינני זוכר אם אמנם 

איימתי עליו בסטירת לחי או אם לבסוף אף סטרתי לו, אבל זכור לי שלמחרת בא האב העצלן, שבוודאי למד 

בתורת הלחימה שההתקפה היא ההגנה הטובה ביותר, והאשים אותי שאיימתי על בנו עם המאוזר שלי!  

הקשר עם כפר מסריק (משמר זבולון דאז) היה מההתחלה הדוק וטוב מכל הבחינות. ביתנו היה בהתחלה 

היחיד שהיה בנוי ממש ליד גדר הקיבוץ, ושם היה הכביש הסלול היחיד, שִאפשר לכל הזוגות לטייל בנחת עם 

הילדים ואפילו עם כלבי הבית.  

מהתחלה ריכזתי בבית חוג לציור לחברי הקיבוץ, המוכנים לצייר וגם לשמש כמודל, ולאט לאט הצטרפו 

ציירים מהקריה הן בגלל האווירה, הן בגלל המודלים והן בגלל הסיסמה שלי שבכל מקום, גם בדיונות של 

הקריות, אפשר לצייר, ולצייר טוב.  

מהתמונות הרבות שעשיתי באותה תקופה לא נשארו הרבה בגלל סיבה אובייקטיבית אחת פשוטה: בגלל 

חוסר מקום שמתי את החבילות ובהן התמונות מעל לתנור של המאפיה, שעליה שלט חבר הקיבוץ מאיר מוזס, 

עליו השלום, אופה וצייר. חלק מהתמונות נאכל על ידי עכברים, כך שנשארו רק אלה שהיו תלויות בחדרים, 

המועטות שמכרתי, ואפילו כאלה שחזרו משהותם בחו"ל.  

חניתה 

אחד המבצעים של ההגנה שבו השתתפתי היה העלייה לחניתה ב-21 למרץ 1938. יכולתי להשתתף בו כחבר 

ההגנה בתפקיד גפיר (שוטר מיוחד). הקמת חניתה (או, כפי שקראנו לה אז, חנותה) היתה בין הראשונות 

במסגרת "חומה ומגדל", אחרי תל-עמל (ניר דוד) וטירת צבי בבית שאן. שיטת ההקמה המיוחדת ידועה: לרכז 

ליום אחד כוח עזרה גדול של מתנדבים כדי להקים יישוב קטן ומוגן נגד התקפות, ואת עיקרו לבנות באותו יום 

ואז לשמור עליו במשך זמן רב בכוחות מצומצמים, בתנאים קשים למדי ובלא מעט דם.  

הקמת חניתה היתה בין הנועזות והיתה מאורגנת היטב כמו פעולה צבאית, שאכן מטרתה פחות או יותר 

צבאית: לקבוע נקודת מגן שתחסום את דרכם של כוחות ערביים שיבואו בציר הצפוני ממערב הלבנון. השאלה 

היתה אם אמנם הציר בירות-צור-עכו יסגור עלינו וישלוט לאט או מהר גם על היישובים עד לחיפה, או שאנחנו 

נעשה פעולה נגדית מכוונת, נתקע רגל בדלת ונקבע נוכחות בנקודה אסטרטגית מסוימת, אף אם לא היה כלל 

ברור מה נוכל לעשות על סמך זה בעתיד. האנגלים עוד היו בארץ ועדיין לא חשבו להסתלק. הערבים בהמוניהם 

עוד התארגנו והתפרעו והחריבו, נעשו עוינים וקנאים יותר ויותר, בטוחים בעצמם במידה רבה, וגם סומכים על 

האנגלים.  

יום לפני יום העלייה באה מזכירת הקיבוץ ושאלה אותנו אם אנו מוכנים לקחת לביתנו הקטן את הרובים, 

ארבעים במספר, כי היא מפחדת. לקחנו. ובבוקר מוקדם התרכזה על הכביש שיירה ארוכה של מכוניות רבות 

ובהן חברים מכל הארץ ובעיקר מהצפון, וכמובן גם ממשמר זבולון, ואני ביניהם.  

נסענו צפונה. ליד עכו היו כמה כפרים ערביים. עברנו את נהריה עד שהגענו למקום קרוב למחנה של חניתה 

בין הגבעות. בחלק ניכר של המשאיות לא היו כמעט אנשים אלא בעיקר הציוד הדרוש כדי לבנות ביום אחד את 

מחנה "חומה ומגדל": מגדל שלם, הרבה לוחות, חצץ, תיל, כלים. הכול כדי לבנות ביום אחד בעזרת כל 

האנשים, שיחזרו לפנות ערב, את המקום ה"מבוצר" שצריך לתת מגורים, מקלט ועמדת כוח לפלוגה קטנה 

במקום.  
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הפעולה נעשתה בהרבה התלהבות והתרוממות הרוח אצל כולנו, בלי להתחשב ביום של נסיעה ועבודה קשה 

ומאמץ לבחורים. וזה לאו דווקא משום שידענו בדיוק את הערך האסטרטגי של המבצע לעתידנו. היינו מוכנים 

להאמין להנהלה. אחת הסיבות למבצע היתה שההגנה, לפי צו הנהלת הסוכנות, שישבה בחלקה באנגליה, דרשה 

"הבלגה", כלומר שום פעולת תגמול מול פעולות של התקפה, רצח וחוצפה גוברת והולכת, אשר מטבע הדברים 

הוסיפו לערבים ביטחון עצמי ומצטרפים. הבלגה זו היתה קשה מאוד לרובנו, ובוודאי שלא תמיד היתה לרוחנו, 

ולעתים גם לא לדעתנו השקולה. כך שכל פעולה חיובית, גם אם לא היה בה משום תגמול-עונשין, הורגשה 

כתגמול והעלתה משמעותית את המורל.  

כשהגענו למקום של חניתה, כולנו עומדים צפופים כמו סרדינים, קפצנו מהמשאיות, מי עם נשק, מי עם 

כלים, מי עם חומרים, לוחות וכו', שהיינו צריכים להעביר, ומי, כמוני, עם נשק והכלב הנאמן טומי. כך יכולתי 

להצטרף אל שאר הנוטרים עם הכלבים, שהיו "חוד החנית" של העולים. כשאני חושב כיום על הרגשות של אז, 

אין ספק שעליי לעשות ביקורת עצמית: סוף סוף הייתי כבר בן שלושים ושלוש, וכמו בהליכתי עם אלקה בדרך 

"זקופים על הכביש" בליל ירח, מטרה טיפשית לכל מי שירצה בכך, גם כאן היתה מנה לא קטנה של "שחרור 

לחץ רומנטי", בלתי-מוצדק ובהחלט ראוי לגנאי. אני מקווה שבעשרות השנים שבאו בהמשך, שבהן הייתי 

האיש שיכול לקבוע הרבה בענייני מיגון ובטיחות, תיקנתי את המעוות במידה רבה.  

העמדנו את המגדל, שהיה מונח על המשאיות, פרט לחלקים מסוימים. הקמנו את החומה: לוחות עץ משני 

הצדדים ומילוי חצץ ביניהם, הזרקור ומכשור האיתות, חלק מצריפי המגורים, המטבח והמחסן. חזרנו כל אחד 

ליישובו בשירה שכל מלותיה היו "חניתה שלנו, חניתה", ובו בערב הותקפה הנקודה החדשה.  

בנקודות יישוב נוספות של חומה ומגדל, עד מלחמת העולם השנייה שנתיים אחר כך, הייתי לא פעם קשור 

בייעוץ או בתכנון של הנקודות החדשות. והייתי גאה ושמח שיכולתי להכניס איזשהו חידוש מועיל במסגרת 

חומה ומגדל, שהיתה בהכרח מצומצמת מאוד, גם עקב צרכים משקיים והגנתיים. כאשר עלה על הקרקע 

הגרעין של משמר זבולון ליד בית החרושת נעמן, תכננתי ועבדתי בוודאי ביותר עניין מאשר על בנין חבר 

הלאומים בז'נבה. מה שזכור לי כ"חידוש", שהצבתי את הצריפים בצורה מודרגת, כך שבאותו שטח יוכלו לקבל 

יותר אוויר.  

 

        עליית קיבוץ משמר זבולון (כפר מסריק) על הקרקע במסגרת "חומה ומגדל" 29.11.1938 
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עלייה על הקרקע       

של קיבוץ משמר זבולון 29.11.1938. אלי רצון ובתו נעמי.  

 

     עלייה על הקרקע של קיבוץ משמר זבולון 29.11.1938. אלי רצון ראשון משמאל. 
!110



חידושים טכניים  

כאשר נעשתה התוכנית החדשה של כפר מסריק, לא עזר לי שיכולתי להוכיח לפי כל כללי המדע, שהתוכנית 

שהוגשה על ידי מהנדס לפי הזמנת הסוכנות דורשת תיקונים שלא ייקרו אותה. בקריירה הפרטית שלי כמהנדס 

ואדריכל נוכחתי לדעת שמהנדסים ואדריכלים אחרים היו מוכנים להתייעץ אתי ולקבל אותי כמומחה, אבל 

בדרך כלל ללא ידיעת הלקוח. והלקוח, בין אם בורגני מהעיר ובין אם חלוץ, נטה להאמין הרבה יותר לדודן שלו, 

סתם אדם שכבר בנה, מאשר להוכחות המדעיות שלי.  

כאשר מהנדסים אחרים לא מצאו פתרון, המצב היה שונה. בתקופת המלחמה יכולתי לבנות על נחל הנעמן 

גשר מעצי אקליפטוס, כיוון שהיה קשה להשיג מלט ופלדה. כמו כן מצאתי פתרון לבסס ביתן מכונות באדמת 

החרסית הבוצית של כפר מסריק על ידי זה שהפכתי את הצורה מקופסה לחצי כדור. גם היה לי פטנט על קיר 

כפול שעזר מאוד לבידוד מחסנים של תפוחי אדמה וכו'. בסך הכול אני יכול לומר שרוב הרעיונות שלי בשטח 

הבנייה האקלימית, כגון כיווני הבניינים, הם היום נחלת הכלל, בלי שזה מעניין מישהו, במידה רבה של צדק, מי 

היה הראשון.  

רעיון מאוחר יותר הבאתי לפני פרופ' רטנר בדוקטורט שלי בהנחייתו, שכדאי להפסיק את הבנייה של ארבע 

קומות, שהיתה מקובלת אז בערים הגדולות, כיוון שכבר אין זו "עיר גנים", כפי שטענו, וכדאי לבנות בניינים 

של עשר קומות על שטח יותר גדול. הרעיון התקבל תחילה בספקנות. דווקא בזה הזכירו לי לא פעם את "עוונות 

נעוריי".  

מצד אחר לא יכולתי לשכנע שאדריכלות הזכוכית, שהתפשטה גם בארצנו בעשרים השנים האחרונות, אינה 

מתאימה לנו כלל, לא מבחינה ביטחונית ולא מבחינה אקלימית. האדריכלים העדיפו לא פעם את "החזית 

האמנותית" במציאות או בצילום על פני התועלת לאדם. ביום עיון שהיה בתל-אביב ב-1979 על בעיות אקלים 

בבנייה תקף האדריכל מיכאל קון את המארגנים על שלא הזמינו אותי, החלוץ בשטח זה. אני בטוח שהמארגנים 

היו מופתעים לחלוטין, ואפילו לא שמעו שעסקתי בשטח זה.  

אם אשתדל לסכם, בדרך סובייקטיבית בהחלט, את היתרונות והחסרונות שלי בנדון: נוכחתי לדעת כי מצד 

אחד היה לי יותר ידע וכושר אנליזה מאשר לרוב האדריכלים והמהנדסים שפעלו באותה תקופה, ולכן יכולתי 

לשכנע לפחות חלק מהמהנדסים. מצד שני, חסרתי כוח שכנוע לציבור הרחב, כשרון ורצון ליחסי ציבור, 

ואפשרות למכור את רעיונותיי, כאשר היו אינטרסים נוגדים. עם הזמן השתנה המצב במידה מסוימת, בחלקו 

עקב תפקידים שמילאתי.   

כדאי להזכיר פעולה נוספת, יוצאת דופן, שהרבה "תכלית" לא יצאה ממנה. בכפר מסריק החליטו שצריך 

להעביר מים ממקורות עין-עפיה על אף התנגדות הממשל המנדטורי והערבים. כדי לבצע זאת יש לעשות את כל 

העבודה בלילה אחד – מדידה, חפירה, הנחת צינורות – עם כוח מוגבר של אנשי הקיבוץ והסביבה. אני כמודד 

מוסמך הייתי ממונה על המדידה, אלא שלא היה לנו מכשיר למדידה בלילה, מה שמקובל כיום, גם אם ייתכן 

שכבר אז היו מכשירים כאלה. הבעיה היתה קשה: אם ה"סרגל" – אמת המידה הגדולה שעליה אני מודד את 

העומק – לא היה מואר על ידי פנס, מובן שלא ראיתי את סימני המידות. כשראיתי את סימני המידות 

המוארים, וכשהארתי את המשקפת, ראיתי את הפס הדק של המשקפת אבל לא של הסרגל. זכרתי מֶשטח אחר 

שאפשר להחליף מהר את התמונות, כלומר פעם אחת להאיר את הסרגל ופעם שנייה את המשקפת, כך 

שמתקבלת חפיפה של הקווים ב"זיכרון העין". עלי לומר שבאווירה של אז שמחתי מאוד על ה"פטנט" הזה, 

מעבר לפרופורציה, שכן זה הציל את המצב באותו רגע.  
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  הנחת צינור         

לכפר מסריק בלילה מים מעין עפיה 

ת  ו א ר ו ד ה ג הבריטים  נ

בין העלייה לחניתה בתקופה ההיא – 

חמת  ל ן מ י ב ר – ל ו ר ח ש ה

ל  ה ש ק ס פ ה ם ב י ש ד ו ה ח מ כ

בשליחות בחו"ל (כשחזרתי כבר החלה מלחמת העולם השנייה) – בניתי, יעצתי, תכננתי, חישבתי, חקרתי 

ומדדתי כל מיני בניינים ופעולות. תכננתי בניינים מסוימים בקיבוצים: בתי ילדים, בית תרבות, מחסני קירור; 

חקרתי את בעיות ייבוש הלֵבנים בבית החרושת נעמן, בניתי בניינים בכפרים, כולל בית כנסת יחד עם אדריכל 

אחר, בניתי וילות, מסעדות, ובמקרה אחד אפילו הרכבתי קבוצת בנייה של חברי קיבוץ בחופש, שבה הייתי לא 

רק המתכנן וכו', אלא לפעמים גם הברזלן. 

עניין מיוחד מצאתי בתכנון ובבנייה של בתי הילדים וחדר האוכל של קיבוץ בית-הערבה שלחוף ים המלח, 

אשר למרות הפטנטים היפים שלי נגד החום לא החזיקו מעמד בהרס של הלגיון הירדני עם התחלת מלחמת 

העצמאות. אשר לתשלומים, היו בעיות: כאשר קיבוץ בית-הערבה היה צריך לעזוב, וקיבלו או עמדו לקבל 

פיצויים מסוימים, הציעו לי לקבל כתשלום (ראשון?) שק תפוחי אדמה, דבר שהיה אז בעל ערך מסוים. עד כמה 

שאני זוכר, גם תפוחי אדמה אלה כבר לא היו במצב של סחורה עוברת לסוחר. קיבלתי את מה שקבענו? 

כנראה... על כל פנים, היו שם בעבודה יותר פטנטים מאשר לירות.  

באותה תקופה הייתי מבחינת ההגנה עוד קשור עם הקיבוץ, והם שלחו מכסה מסוימת לבריגדה עם 

היווסדה, כמו גם לכל הפעולות האחרות של ההגנה וארגוני הביטחון. ברגע מסוים שקלתי כבר אז להתנדב 

לצבא האנגלי או הבלגי, אבל "יעצו לי" להתנהג כמו כולם, ובהתחשב בגילי לעזור בידע שלי בארגון הסביבתי 

האפשרי נגד פלישת הגרמנים וכו'. זכורות לי כמה התייעצויות בנדון, אבל בסך הכול נדמה לי שפעילותי 

בתקופה ההיא היתה מצומצמת מאוד, ורק בסוף 1947 התחלתי שוב להתעניין בפעולה רצינית ואפילו מלאה 

בהגנה שלנו. בהתחלה היו לי בעיות, הן בגלל גילי – ארבעים ושתיים – והן בגלל המקצועות שחשבתי שבהם 

אוכל לעזור, אשר באופן חלקי היו רחוקים מכל מחשבה. עד אשר חודש לפני קום המדינה, כפי שהתברר 
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בדיעבד, הייתי מגויס מלא, וגם זה אחרי שבבדיקה רפואית חשבו בטעות שאני חולה לב (רצתי חזק כדי להגיע 

בזמן), אבל קיבלו אותי, היות ואז כבר הרגישו חוסר באנשים עם עבר צבאי או ביטחוני בכל השטחים.  

בשליחות לחו"ל בפרוץ מלחמת העולם השנייה 

באביב 1939, אחרי ארבע שנים בארץ, שנראו לי די קשות מכל הבחינות – פוליטית, מקצועית, כלכלית 

וחברתית – התחשק לי מאוד לנסוע לכמה חודשים לחו"ל, למרות שהיה ברור כמעט לכולנו שבקרוב מאוד 

תפרוץ מלחמה עם גרמניה. הרעמים והברקים של היטלר וחבריו היו מספיק חזקים גם בשביל אלה שהנמיכו 

את סף התרשמותם, לפי גישות שונות שאמרו "אין אוכלים אוכל חם כפי שמבשלים אותו".  

קראתי את "מיין קאמפף" של היטלר, וגם ידעתי את מצבו של העם הגרמני, גם האובייקטיבי וגם 

הסובייקטיבי, ובעיקר למדתי את הפלג האנטישמי הפעיל של העם הגרמני, כך שהייתי בטוח שתפרוץ מלחמה, 

ורק העיתוי נשאר בספק. בשיחותינו דיבר כל אחד לפי הבנתו על מספר החודשים שלפנינו.  

אמנם מצבי המקצועי השתפר במידה סבירה אחרי השנים הראשונות הקשות בארץ, אבל נסיעה לחו"ל על 

חשבוני היתה בלתי-אפשרית בתנאי התקופה. אי לכך קיבלתי על עצמי לפעול בשליחות בין יהודי בלגיה והולנד 

בעיקר בגיוס הון למפעלים תחת המטריה של המוסדות הכלכליים של הסוכנות היהודית. האמנתי, או לפחות 

רציתי להאמין, שעקב הכרתי את היהדות שם, והמצב, שבוודאי ישפיע על רבים לחפש דריסת רגל כלכלית 

בארץ, אצליח להעביר סכומים גדולים, חלקי מפעלים וכו'. במציאות הצלחתי רק בצורה צנועה מאוד, בחלקו, 

אני מניח, עקב חוסר הכשרון שלי בכיוון זה, ובחלקו עקב התנאים שהיו אז כבר קשים מאוד.  

הפלגנו במאי, ובראשון לספטמבר פלשו הגרמנים לפולין, וכמה ימים אחר כך הכריזו אנגליה וצרפת 

מלחמה נגד גרמניה, והרבה יהודים, עם שניסו לעזור לפליטים הרבים שבאו מגרמניה, הכינו בעצמם את 

נסיעתם לארצות שמעבר לים.  

לפני נסיעתנו נשאלתי על ידי מנהל המשלחת באיזו מחלקה אני מבקש לנסוע. היו אז בדרך כלל שלוש 

מחלקות: הראשונה, מחלקת התיירים, והכי נמוכה בתנאים די קשים. חששתי שהוא רוצה להכניס אותי 

לנמוכה ביותר, שממנה פחדתי בגלל רגישותי למחלת ים, ואמרתי לו: למחלקת התיירים. התברר שהוא התכוון 

דווקא למחלקה הראשונה, שבה נסע הוא עצמו, ואני חשבתי אותה במידה רבה כבזבוז בשביל שליח. עובדה 

שחבר קיבוץ אחר, יעקב שוצברג ממרחביה, שאתו התיידדתי מאוד על האנייה, נסע כמוני.  

יתר על כן: התחריטאי הרמן שטרוק, חבר הדירקטוריון של הקרן הקיימת, בן דור מבוגר מאתנו, גם הוא 

נסע במחלקת התיירים בתא אחד אתי, וגם אתו יכולתי לקשור קשרי ידידות. ציירתי את שטרוק, להנאתו, 

ודיברנו לא מעט על אמנות. הציור שציירתי אותו אבד, לצערי. הוא כתב לי המלצות לאנשים שיכלו לעזור לי 

בשליחות, ביניהם ליהודים שעברו בינתיים לאנגליה, אך לשם לא ניתן לי להיכנס למרות מאמציי. יעקב 

שוצברג, בשיחותינו הארוכות על הסיפון, צייד אותי בחכמת חיים, בשירים ישראליים חדשים ואפילו בבדיחות 

מהבית. שישה ימים יחד יכולים לקשור, ועשויים גם להראות אנשים מצדם הפחות מלבב.     

מהנמל באיטליה הגעתי לאנטוורפן מאוחר מאוד בלילה ולא רציתי להעיר את הורי, לכן הלכתי לבית מלון 

לא רחוק מתחנת הרכבת, ואני זוכר עד היום את ההרגשה הנעימה של האמבטיה החמה אחרי נסיעה ארוכה זו. 

התברר שזו היתה שגיאה טקטית מצדי: אחרי זמן מה באו מהמשטרה לחפש אותי אצל הורי, היות וראו את 

שמי ברשימת האורחים, ולא הייתי שם. מסתבר שבאותה תקופה היו קציני מילואים בלגיים שעזרו לצבא חבש 

נגד התוקפנות האיטלקית, דבר שהיה אסור מטעם הממסד הבלגי, ששמר רשמית על נייטרליות. ואולי גם 

הקשר המשפחתי בין משפחות המלוכה הבלגית האיטלקית השפיעו במקרה זה.  

ידעו שאינני נמצא בבלגיה, אבל כנראה לא רשמו לפניהם שאימצתי את הנתינות הארצישראלית 

המנדטורית, זאת לפי המלצת מוסדות היישוב, אף כי היו בין מנהיגי הציונות כאלה שלא עשו זאת. על כל פנים, 

לפי חוקיהם חשבו, אולי בצדק, שעליי לנהוג לפי הוראות המוסדות הבלגיים. כמה חודשים אחר כך, כאשר 

החלו לגייס את כוחות המילואים בבלגיה, יעצו לי המוסדות בארץ לעבור בינתיים להולנד, עד שיתאפשר לי 

לחזור ארצה. לפחות הם ראו בי, כפי שגם אני ראיתי את עצמי, כמי שכפוף למרות מוסדות היישוב, ואין אפוא 

כל ספק היכן עליי להיות במקרה זה.  
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בבלגיה היו לי שיחות עם רבים בכוונה להשפיע עליהם לעלות ארצה. עדיין נתנו סרטיפיקטים 

"קפיטליסטיים" לכל דורש שהיו לו 1000 לירות סטרלינג. סכום זה היה מספיק לבניית שתי דירות פשוטות, 

ואת הכסף ניתן היה להחזיר לאחר זמן מסוים ללא התערבות.  

דיברתי, כמובן, עם אבי, למרות שהיה לי ספק אם אצליח: ראשית, הוא ראה את עצמו כאחראי ותומך לכל 

משפחתו הענפה, אף כי איבד רבים מנכסיו. הוא סיפר לי אפילו כי ימים מספר לאחר בואי בא אחד מאחיו, 

ששמע כי הוא רוצה לעזוב את העיר ואת המשפחה ולעלות ארצה, ואמר לו: "התרגיל הזה לא יעלה בידך!" 

התוסף לכך גם רגש האחריות למשפחתו הרחבה, הקהילה, שהוא היה אחד ממנהיגיה. סופר לי כי עוד בתחילת 

המלחמה הפצירו בו לעזוב את בלגיה, הפעם לאנגליה, שמשפחתו הבטיחה כי תוכל להכניסו לשם, והוא סרב 

בגלל הרגשת אחריותו. נוסף לכך אמר לי גם שפעם רצה לעלות ארצה, כשהיו לו עדיין האמצעים המתאימים 

כדי לכבד את שם המשפחה לכל המצפים ממנו לעזרה.  

ידעתי שהתנאים אז בארץ יהיו קשים, אפילו יותר ממה ששער, וגם הפרנסה שהיתה לו כיהלומן בבלגיה, 

אפילו ביתר צניעות, לא היתה עדיין קיימת אז בישראל. לו הייתי מחלק את כל הכנסותיי הצפויות עם הוריי, 

אפילו באופטימיות היה קשה לעמוד לפניו ולומר לו שהוא ואמי יבואו ויהיו להם תנאי חיים שהורגלו להם. 

ניסיוני להשפיע בכיוון של קבלת "תנאים חלוציים" לא עלה יפה, מה גם שלא יכולתי לשכנע, לא אותו ולא 

הרבה יהודים אחרים, לא רק שהגרמנים יפלשו לבלגיה, אלא גם שהיהודים יסבלו מאוד, כפי שאפשר היה 

להיווכח בקריאת "מיין קאמפף" של היטלר. שהגרמנים יגיעו עד כדי שרפת היהודים בתאי הגזים, לא אני ולא 

הפסימיסטים ביותר תארו זאת לעצמם. בסוכות 1942 הועברו הורי לאושוויץ ושם הומתו בתאי הגזים.  

בתקופת ההמתנה, עד שקיבלתי את הכסף לנסיעה חזרה נדרשתי לחכות עוד כמה חודשים בהולנד, וזאת 

למרות שבהחלט לחצתי לחזור! המשכתי לנסות לפעול בנושא שליחותי, בהצלחה מוגבלת מאוד, ואף כי חשבתי 

שאספיק לצאת בזמן, כתבתי אז בין השאר לידיד ורואה החשבון שלי על מצב העסקים וגם על מקרה שבו לא 

אוכל לחזור, אז "שלום לך". מכתב זה הוחזר לי לאחר שנים.   

בנוסף לעסקים המעטים, עזרתי לבנות מקלטים לאותם יהודים שחשבו על מלחמה, אבל לא על שואה. 

הוספתי גם פעילות מסוימת בנוער הציוני. מי מהם הצליח לעבור את התקופה ההיא? בסופו של דבר, בדצמבר 

1939 קיבלתי במקרה מקום שהתפנה על אנייה הולנדית, האחרונה שהפליגה מאמסטרדם לאינדונזיה דרך 

תעלת למנש, גיברלטר ותעלת סואץ. באותו שבוע הוטבעו בתעלת למנש 16 אוניות סוחר על ידי הצוללות 

הגרמניות, ואין ספק שהנסיעה שלנו היתה מסוכנת ומלווה במתח. ההפתעה הטובה היתה מזג האוויר הטוב, גם 

במפרץ ביסקאי, הנחשב סוער אפילו בקיץ. רוב הנוסעים נסעו ביבשה עד גנואה ושם עלו על האנייה, כך שלנו, 

לנוסעים בה מההתחלה, היו תנאים מרווחים מאוד עד שם. בגיברלטר הצטווינו על ידי האנגלים לעצור פתאום 

בלילה, אבל נתנו לנו להמשיך, כי הולנד היתה אז נייטרלית. על האנייה פגשתי קצין בצבא אינדונזיה, אשר, 

כששמע את שם משפחתי, שאל אם אמנם אני מהמשפחה של Gerard van Razersdorff. התברר שישבנו יחד 

על ספסל הלימודים בהאג בתקופת מלחמת העולם הראשונה או מיד אחריה. למדתי ממנו הרבה על שיטות 

הלחימה שלהם, אף כי תנאי השטח שלהם מנוגדים לשלנו: אצלם ג'ונגל של יער וביצות, ואצלנו יובש, חול 

ואבנים.  

באנייה היה לי, להשתוממותי, שם של איש "צנוע", מפני שלמרות היותי מהנדס, "הסכמתי" לשבת ולדבר 

עם אנשים שאיש מה"מעמד" שלי לא היה יושב אתם. אותו חבר שלי לא התקדם בצבא מעבר לדרגת סגן מפני 

שהתחתן עם אינדונזית. עצם העובדה ש"הסכמתי" לשתות עם אינדונזי ממוצא סיני נחשבה ליוצאת דופן. 

נזקקתי לכמה זמן כדי להבין בכלל למה הם מתכוונים. לומר את האמת, גם בארץ במשך יובל השנים שאני חי 

כאן, כאשר צצו בעיות של אפליה בין העדות, לפחות בעיני נציג עדה שהתלונן על כך, היה הדבר מוזר בעיניי, 

ולא פעם חשבתי שזה קיים רק בעיני המתלוננים עצמם. ברור ומוכר היה לי עוד מחו"ל שהיו העדפות, זרּות, או 

עוינות מסוימת בין קבוצות, עדות, יוצאי ארצות שונות, אבל דברים אלה היו בעיניי בדרך כלל דו-צדדיים ולאו 

דווקא אפליה בכיוון אחד.  

הכלל היה: כל עדה וכל משפחה מעדיפה את שלה, אבל נותנים "נקודות" לאלה שנמצאים הרבה זמן 

במקום ויש להם עמדות כוח עקב הוותק שלהם, עושרם או כל סיבה אחרת. היום נדמה לי שמתחיל להיות 

מדובר פחות על אפליה ויותר על מאבקים בין עדות וקבוצות על עמדות כוח. זו בוודאי דרך דמוקרטית אם זה 
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נשאר במסגרת דמוקרטית, גם אם המאבק הזה נעשה לא פעם על חשבון התועלת לכלל. דבר זה יימשך עד 

שתהיה שוב מנהיגות חזקה עם רעיונות משותפים חזקים שיהפכו לנורמה.  

מלחמת העולם השנייה בארץ  

חזרתי ארצה בתחילת ינואר 1940 וחוה ונעמי חזרו מבלגיה בדרך מקבילה בערך באותו זמן. המלחמה כבר 

היתה ב"הרצה". היינו כבר ארבעה חודשים אחרי כיבוש פולין על ידי הגרמנים והתחלת המלחמה ה"סטטית" 

בין גרמניה לבין צרפת ואנגליה. החלה המלחמה בין רוסיה ופינלנד. הסכם מולוטוב-ריבנטרופ התיר לרוסים 

לכבוש חלק מפולין. אבל רק באפריל כבשו הגרמנים את דנמרק ונורבגיה. כחמישה חודשים לאחר שעזבתי הם 

כבשו את הולנד, בלגיה ולוקסמבורג. שמונה-עשר יום אחרי הפלישה הורה מלך בלגיה לצבאו להפסיק את 

פעולות האיבה. כמה אישים בממשלת בלגיה הצהירו על הורדת המלך מכסאו. חודש אחר כך נכנסו האיטלקים 

למלחמה נגד צרפת ובריטניה, והחלו ההפצצות של מפציצי איטליה על מכלי הדלק במפרץ חיפה. בסוף יוני 

היתה שביתת נשק בין גרמניה לצרפת הרשמית.  

בארץ החלו לאט להתכונן למצב מלחמה. הידיעות הישירות מחו"ל היו מעטות, אף כי הידיעות של הרדיו 

הבריטי נחשבו בדרך כלל מהימנות, בוודאי ביחס לידיעות ממקורות אחרים. הידיעות על היהדות תחת שלטון 

גרמניה היו מעטות גם בעיתונות, וגם כשהיו נכונות לא התקבלו באמון רב, זאת בעיקר על סמך הניסיון של 

מלחמת העולם הראשונה, שבה הודיעו כל הצדדים לאחר מעשה כי התעמולה שלהם היתה מוגזמת 

ובלתי-מבוססת, לעתים בצורה גסה מאוד.  

היום כבר ידוע לכול שגם הסיפורים שסיפרו הפליטים עצמם לא התקבלו ברוב המקרים באמון שהיו 

ראויים לו, בוודאי לא בתקופה הראשונה. היתה אמנם ועדת הצלה בקושטא (איסטנבול), ושלחנו להם בקשות 

לידיעות, לעזרה, ובמידת הצורך והאפשרות גם להצלה. אבל התגובות היו ספורדיות, ולא שינו את המצב 

הכללי, וכנראה גם לא יכלו לשנות הרבה.  

בינתיים השתדלו היישוב, וכל פרט וקבוצה בתוכו, להתארגן ולהתקיים בתקופת מלחמה, שגם בארץ ודאי 

תהיה קשה, לפי הניסיון של מלחמת העולם הראשונה. הקשר עם חו"ל היה מנותק וכך גם עזרה משם, והפרנסה 

לכולם נראתה לא בטוחה. במקביל החלו להתארגן לאט לקראת גיוס לצבאות בנות הברית, בעיקר לבריטים. 

במידת האפשר רצו להתגייס ליחידות יהודיות אוטונומיות. דבר זה לא התקבל בהתלהבות אצל הבריטים, 

שהתחשבו בכוח הערבים ובהשפעתם יותר מאשר באלה של היהודים. דווקא בעניין הפרנסה הכללית החלה 

השתפרות בגלל הדרישות הגדולות של מערכת הביטחון הבריטית בארץ ובסביבתה. סולל בונה, למשל, קיבל 

כוח רציני נוסף, שכן היה ביכולתו לארגן כוח מקצועי, והגיע עד פרס ובנה שם מתקנים. וכמוהו קבלנים 

ומפעלים אחרים.  

אישית התחלתי לעבוד כמהנדס מחקר בבית החרושת ללבנים "נעמן", אשר גם בשבילו פעלתי בחו"ל, וכן 

המשכתי בעבודות הנדסיות אחרות, שהיו מבוססות בחלקן על הצורך להשתמש בחומרים אחרים. כך בנינו את 

הגשר מעל לנחל נעמן ליד כפר מסריק מעצי אקליפטוס. בנינו כיפה של לבנים חלולות על יסוד טבעתי באדמה 

בוצית, וכן מחסני קירור על יסוד המצאתי. חלק מעבודות אלה נעשו בשביל הקיבוץ ואחרות היו עבודות 

פרטיות. תקופה זו היתה, כך נדמה לי היום, מעין תקופת ביניים: איומי מלחמה, פעולות הגנה מסוימות, 

מקלטים, התקשרות יותר חזקה עם קיבוץ כפר מסריק, אי-ביטחון. צצה שוב הבעיה להתגייס לכוחות הבלגיים 

החופשיים, שהזמינו לבדיקה, או לכוחות הבריטיים. אבל עד תחילת 1948 לא הוכוונתי לשום מסגרת פרט 

לארגון ההגנה.  

לומר את האמת, גם אני עצמי לא ידעתי אז מה טוב שאעשה ובאיזה כיוון אלחץ אם אוכל. גם הידיעות 

מחו"ל היו בלתי-ברורות לחלוטין, ועד סוף 1947 עוד היתה תקווה כלשהי, שאמנם נחלשה והלכה, שאולי עוד 

ימצאו את הורי, שכן הייתי כנראה היחיד שיכול לעזור להם. הדאגה להם היתה בהחלט במחשבותיי, אם כי 

בוודאי לא היחידה. בסך הכול זכורה לי תקופה זו כמעורפלת, בלתי-ברורה מבחינת כיווני החיים. בסופה של 

התקופה ניצלה ובאה רק אחותי לוטה עם בתה המאומצת, ומבחינה מסוימת יכולתי לעזור לה, אם כי שנים 

רבות עבדה במוסדות חינוכיים. חוה ונעמי היו חברות קיבוץ, ואני, אולי בגלל אי-הבנה, לא הצטרפתי בסופו של 

דבר, למרות שיחסיי עם הקיבוץ היו תמיד טובים וקרובים מאוד.  
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         אחותו של אלי לוטה (שרלוטה) אלזס   

בסוף 1947 החלטתי שכדאי לנסות להתגייס להגנה בצורה שלמה – מדינה או לא מדינה – אף כי הייתי כבר 

בן ארבעים ושתיים. ב-15 באפריל 1948 התגייסתי סופית וחודש אחר כך, לאחר הכרזת העצמאות, נשבעתי 

אמונים כקצין מטה של "קרייתי" עם שאר ארבעים הקצינים, וזאת כשהגייסות המצריים התקדמו צפונה.  

אותן שמונה שנים, מלאות מתח ואי-ביטחון, היו, אולי דווקא משום כך, מלאות פעילות רוחנית, עם 

רעיונות חדשים בשטח המקצועי, האמנותי, החברתי, ואפילו בהבנת הכוחות האסטרטגיים, והשתדלתי לנצל 

אותן לפעילות עתידית. העיקר היה לתרגל אובייקטיביות במידת האפשר: לקבל מידע, לספוג ידיעות ודעות, 

אבל תמיד לנסות לשקול בצורה אובייקטיבית במידת האפשר כל דעה, ובעיקר דעות המתאימות לתקוותינו. 

באיזו מידה הצלחתי? ניסיוני היה כמעט תמיד כך: כאשר נתתי תחזית נעימה ונוחה לנו, אמרו שאני חכם 

וצודק, כשתחזיתי היתה רעה לנו וטובה לאויב, הייתי "אנטישמי", "תבוסתני" וכו'. למדתי מזה גם לחזות מה 

שפחות: סוף סוף "סייג לחכמה שתיקה"...  

סיפורי שירות 

המשכתי בהשכלתי הצבאית בצורה רשמית או לא-רשמית בחו"ל ומאוחר יותר בארץ. זמן מה אפילו 

השתתפתי בקורסים תיאורטיים בטכניון של ציריך והשתמשתי הרבה בספרות המקצועית השוויצרית, אשר 

היתה הרבה יותר גלויה ובהישג יד מאשר במקומות רבים בעולם. היו גם הרבה ספרים יסודיים בגרמנית, 

בעיקר על בליסטיקה, ויכולתי להשיגם.  

אולם כאשר רציתי להשתמש בהם לטובת הארץ, נתקלתי באי-הבנה כמעט בכל דבר שמעבר לשימוש בנשק 

קל או במכונת ירייה, או טקטיקה והגנה הקשורות בהם. אפילו ההצעה שדיברה על הצורך בהכנה לקראת 

שימוש בארטילריה נתקלה בהתחלה בהשקפה כאילו אני מדבר על אוטופיה ואחרית הימים. אך כידוע אין 

המדע, כולל מדע המלחמה, עומד במקומו. הוא מתפתח כל הזמן, ומה שקיבלתי ממוריי שם, בנוסף לידיעות 

היסוד, היה גם הצורך לחשוב ולנתח אפשרויות, ללמוד ולהשתלם. ואני רואה זאת כמזל לא קטן, גם אם הדבר 

הצריך מצדי מאמץ ממושך ומוטיבציה פנימית.  

עוד בבלגיה פנו אלי כמה ארגונים שלנו, מהם בעיקר אלה שעמדו לעלות ארצה, להדרכה בשימוש בנשק. 

עזרתי להם, כמובן, גם אם אף פעם לא ראיתי את עצמי מומחה לנשק קל. התנדבתי והתגייסתי לצבא עוד לפני 

קום המדינה. החלטתי לעשות זאת בתחילת שנות הארבעים, למרות שהייתי מעבר לגיל הגיוס. לקח לי אמנם 

לא מעט זמן לקבל את הֵאמון המתאים כדי שאוכל לנצל את הידע והכישורים שהיו לי, אבל באמצעות הידע 
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הבסיסי והאפשרות להתאימם תוך ניתוח למצבים חדשים, יכולתי לאט לאט למצוא שדה פעולה די נרחב. מובן 

שזה היה קשור לא רק בי, אלא גם במצב ובמזל, ובעיקר עם אילו מפקדים וממונים עבדתי. יש רבים שאני זוכר 

לטובה, אפילו מאוד, שידעו לתת את העבודה ונתנו לעבוד. אחרים שהיו לא יותר ממפקדים שזמנם עבר, אבל 

הם לא הרגישו בזה, ואחרים שהאינטליגנציה שלהם היתה לא רעה, אבל היו יותר מדי עסוקים בעצמם מכדי 

לראות בצורה מאוזנת את המצב ואת הנדרש. בסך הכול מצב כמו בהרבה צבאות ומוסדות בעולם, ולפעמים 

התפלאתי איך עברנו הכול וניצחנו והגענו עד הלום. עם זאת, אין ספק שכמעט כל חולשה, אי-אחריות, 

אי-שיקול דעת, עולים בקורבנות לאורך זמן בנפש וברכוש, בין אם יודעים זאת ובין אם לא.  

אתחיל עם התנדבותי בתחילת 1948, לפני קום המדינה. קיבלתי כמה שבועות חופש כדי לארגן את עסקיי 

וב-15 לאפריל 1948, חודש לפני הכרזת המדינה, הייתי מגויס בשירות מלא. היום זה נשמע פשוט. אז אמרו לי, 

במידה מסוימת של צדק, שאני עושה שטות: לשם מה? מי יודע מה יהיה בעתיד? משכורת ממשית לפרנסה לא 

תהיה. עד אז עשו רבים פעולות הגנה בלי תמורה או בתמורה מועטה. היו שטענו כי ידוע להם ממקור מוסמך 

שהאנגלים לא ייצאו מהארץ, וכולנו, אם נחיה, עוד נשב במחנות, ובכלל, לשם מה: הרי אפילו הקריאה לגיוס, 

גם אם היא מחייבת, אינה חלה על בני גילך.  

החלטתי להמשיך ולהתקבל ב"מקום עבודה" מתאים היתה מבוססת על השקפת עולמי, כשהיא נעזרת 

אמנם במחשבה ובידע מוגבל שהיה לי, אבל בעיקר בהרבה אינטואיציה. בסופו של דבר קבעתי שזה הרגע למלא 

את מה שבאתי לקחת על עצמי, ועד כמה שזה מצלצל רטורי, אולי המימרה של הלל הזקן מבטאת זאת הכי 

טוב: "אם לא עכשיו אימתי, וכשאני לעצמי, מה אני". היו גם רגעים קשים, רגעים של תסכול, אבל בסך הכול 

לא הצטערתי על זה אף פעם.   

עם גיוסי התקבלתי ל"חמד" [חיל מדע], מה שהתפתח אחר כך לרפא"ל. בגלל סיבות שונות הוצע לי להיות 

הקצין המדעי והטכני של "קדמי" – יחידה צבאית קטנה, שהיתה מעין "חמד" בזעיר אנפין, ונעזרה במהנדסים 

הוותיקים של תל-אביב וסביבותיה, שהמשיכו לעבוד בעבודותיהם הפרטיות. היחידה היתה מסונפת 

ל"קרייתי", ובה, בין סגל המטה שלה, גם נשבעתי אמונים למדינה לאחר הקמתה. הסגל הקבוע שלנו מנה בסך 

הכול שלושה אנשים: המפקד, כגן, שכינויו היה "קדמי", אני כ"כוח ההנדסי הקבוע שלו", ומזכירתנו רחל ורדי, 

בחורה נאה שגם בהמשך מילאה תפקידים בצבא הקבע.  

ליחידת "קדמי" זאת היו כל היתרונות והחסרונות של יחידה חצי-פרטיזנית מהתקופה שבה פעולות ההגנה 

עוד היו סודיות, מה גם שהאופקים הצבאיים, הטכניים והמדעיים היו מצומצמים מאוד. היתרון שלי היה חינוך 

וידע צבאי מתקדם קצת יותר, וכן ידע כללי, הן משירותי בחו"ל והן מלימודים מתמידים מהספרות המקצועית, 

במידה שיכולתי להשיגה במשך השנים. מצד אחד היה הדבר לעזר לי ולעבודת המטה, אבל לא פעם גם היווה 

מכשול וחצץ ביני לבין אלה שדמיונם המלחמתי לא חרג מעבר לסטן, לרימון היד וללבנת החבלה. לא פעם היה 

למי שהתווכח אתי – ומי אינו מתווכח אתך על כל הצעה שתגיש – רושם שלפניו מישהו שמדבר גבוהה על 

דברים רחוקים שאינם מעניינים אותנו ולא יעזרו לנו. אמנם למדו, אבל לפעמים לאט מדיי.  

הוויכוח היה אז – דומני כי הרבה יותר מאשר כיום – ברוטלי, לפעמים גם פסקני וחברמני, במקום שהיה 

צריך להיות מדעי או לפחות הגיוני. לא פעם נעניתי: "הרי כל זה שטויות", או "מי שמע דבר כזה?" או אפילו 

"כל זה טיפשות". בתחילה לא ידעתי איך לענות: לומר שהם טיפשים וכו', זה לא היה לפי אופיי, וגם לא היה 

מביא לשום תוצאה: אחרי כמה "קרבות" מצאתי "פטנט": פשוט הוצאתי מכיסי שטר של חמש לירות 

ושאלתי: "אתה מוכן להתערב?" רק במקרה אחד היה מי שקיבל עליו את ההתערבות. השאר נהגו לפי האמרה 

הידועה: "להישבע, בהחלט; להתערב, לא!" עד שהבינו את הפטנט שלי, ולאחר שימוש רב בו, אולי אפילו רב 

מדי, נעשתה עמדתי יותר מבוססת. לא שקיבלו תמיד את דעתי, כשדיברתי בשם המדע או ההיגיון, כי מי 

שהתנגד בדרך כלל היה מפקדי, שהיו לו תכניות ושאיפות משלו, והוא לא היה מעוניין בהפרעות בדרכו.  

ליחידת "קדמי" היו כמה תקופות: התקופה הראשונה – תקופת ההגנה, שבה הפעילה את המהנדסים 

הטובים והמסורים לעבודות סיוע מדעיות וטכניות בעיקר על בסיס התנדבותי. זה כלל עדכון מפות לצורכי 

הגנה, ולעתים גם דברים אחרים. לא תמיד היה לי ברור היכן הגבול בין קדמי, חמד, תע"ש ואחרים, וגם לא 

תמיד היה רצון להקפיד על זה. הן כמעט כולנו היינו מתנדבים, ולכולנו מטרה אחת.  
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התקופה השנייה היתה החודשים שלפני קום המדינה וכחצי שנה לאחר הקמתה. זו היתה תקופה של 

פעולות איבה מאורגנות של כוחות הערבים המקומיים וגם של צבאות ערב מבחוץ. ייחודה של התקופה שעמדו 

מולנו צבאות עם ציוד צבאי מקובל, כולל תותחים, טנקים ונשק אנטי-טנקי, וגם מספר מטוסים, שנראה לנו אז 

משמעותי מאוד. ואילו אצלנו היו אנשים, בדרך כלל צעירים בעלי ניסיון מוגבל או לא מתאים ללוחמה זאת, 

אבל מחסור משווע של נשק מודרני.  

אומרים שיש גניוס יהודי. היו אז רבים שחשבו את עצמם לבעלי גניוס כזה, והן כולנו רצינו להציל את 

הבית היהודי מהאויב האכזר. כל מי שהיו לו המצאות נשלח לבסוף אלינו, בין אם הגיע לשר הביטחון או לכל 

גורם חשוב אחר, או ישירות אלינו. מניסיוני ומניסיון אחרים בשטח ההמצאות ידעתי ש-90% אינן שוות אפילו 

תיאורטית, וגם מהאחרות הרוב אינו מגיע כלל למימוש מוצלח מסיבות מעשיות שונות, כגון מצב הצריכה, 

הוצאות הייצור וכו'.  

באותם שישה-שבעה חודשים עבדנו הרבה, ומכל ההמצאות שהביאו לנו יכולנו להמליץ על אחת או שתיים 

לניסוי ממשי. היו גם "עבודות יזומות" שהטילו עלינו מבפנים. הפעולות הכי קדחתניות, טובות ודמיוניות גם 

יחד, היו בתקופה של "עצמאות מוגבלת", שבה יכולנו לעשות במרכזים מסוימים, כגון תל-אביב, פחות או יותר 

מה שרצינו, אבל עדיין היה סגר של האנגלים בים ובאוויר.   

אחד התפקידים שהוטלו עליי היה לתכנן ולבצע תותח לבקבוק מולוטוב. מאותות הזמן: לקחתי על עצמי 

לעשות זאת, ואולי מפליא יותר – זה פעל. אמנם, בניגוד למפקדי, הייתי משוכנע שבעוד זמן קצר מאוד, כנראה 

לפני שנוכל לייצרו בסדרות, הוא יהיה מיותר ונקבל נשק אנטי-טנקי מחו"ל. וכך אמנם היה.   

מקרה זה קשור באירוע מצחיק אחר, שכמעט נגמר באסון. בתקופה ההיא התמקמה המפקדה שלנו 

בשלושה חדרים קטנים במכון המים הישן של העיר ברחוב אלנבי 94. היום יש שם בניין מסחרי גדול. באותה 

עת כבר היו אזעקות, לא פעם אזעקות שווא, אבל לפעמים היו גם הפצצות. הודיעו לנו שיש הוראה שבעת 

אזעקה עלינו לרדת לאיזשהו מקלט בסביבה. היות ולא אהבתי ללכת למקלטים, וזאת בניגוד לכל ההוכחות 

והסטטיסטיקות שאני מדגיש תמיד, אמרתי לקדמי שיש לי המון עבודה ואין לי זמן, וכו'. ותשובתו היתה: 

פקודה! וירדתי. כשהיינו בלי המפקד לא ירדתי אף פעם למקלט, שהיה מרוחק ובמצב לא שפיר. אבל כגן נתן 

הוראה מפורשת שכולנו נרד למקלט תכף ומיד עם כל אזעקה. טענותיי שאנחנו "נציל את המדינה" יותר טוב 

אם נמשיך למעלה היו ללא הועיל, ומובן שלא רציתי להרגיזו.  

בזמן שירדנו, אמנם נפלה פצצה קטנה לא הרחק, לפי הרעש, אבל גרוע מזה: בחדרי העבודה שלנו מתחת 

לגג היה חם מאוד ועשינו הרבה תה בקומקום חשמלי. במשרד עמד הקומקום החשמלי על ספסל מעץ, 

ובקרבתו, מרחק כחצי מטר, קופסה גדולה של אבק שריפה, שממנה לקחנו מעת לעת חומר כדי להרכיב במטבח 

את בקבוקי המולוטוב, התחמושת ל"תותח" שלנו. בעת האזעקה עמד הקומקום לרתוח. היות וצווינו לרדת 

מהר, שכחנו שהפעלנו את קומקום התה,  כשחזרנו, אמנם כבר התאדו כל המים, אבל הקומקום עצמו לא 

נשרף, וגם הפקק החזיק מעמד. בספסל העץ כבר היתה "צלחת" של עץ חרוך, אבל הוא עוד לא בער. עוד כמה 

דקות והיינו עוזרים להפצצה בעבודה עצמית: התחלה טובה למי שאמור להיות במשך שנים הממונה על 

מקלטים ואחר כך מהנדס בטיחות ראשי.  

הזכרתי קודם אחד שהיה מוכן להתערבות על סך חמש ל"י כשטענתי כי המצאתו אינה מבוססת. הוא 

נשלח אלינו על ידי משרד הביטחון, הוא עצמו מהנדס כימיה ובנו מפקד בחיל הים. רעיונו היה להעביר נשק 

מהאניות שמחוץ למים הטריטוריאליים, השמורים על ידי הבריטים, באמצעות משהו שדומה לפעמון 

אמודאים. ה"פטנט" היה שזה יפעל בפשטות ובלי להכניס אוויר מבחוץ. כשאמרתי לו שזה מנוגד לחוק 

ארכימדס, אמר שכאן חוק ארכימדס אינו תופס. קבענו שניקח כמה פחים עם משקולות ונלך לבריכה בבת-ים 

וננסה את הפעולות שהוא מציע. הוא היה שם ונכנס לבריכה, אך ללא הועיל. את חמש הלירות לא לקחתי. 

הייתי עלול להרוויח יותר מדי. "ממציא" אחר הביא לנו את ההמצאה הקלאסית: "צריך לתת לחיילים גלולה 

עם כל המזון הדרוש." ועל השאלה איך ומה, ענה: הבאתי את הרעיון, השאר – עניינכם!  

שירותי ביחידה קטנטונת זו היה מאוד לרוחי, אך היה לי ברור שבהתהוות המדינה המאורגנת מהשלבים 

הפרטיזניים, ובעיקר התארגנות והצטיידות הצבא, היחידה תהיה ביום בהיר אחד מחוץ למסגרת. כבר אז 

התפתח אצלי יותר ויותר הקו של "עבודת יחיד", גם לטובה וגם לרעה. נוכחתי לדעת שאפילו אנשים שהיו 
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קצינים בחיל התותחנים של אנגליה או ארה"ב, הידע המדעי-יישומי שלהם היה בדרך כלל פחות ממה שאני 

קיבלתי מחינוכי אצל מוריי בקורס הקצונה עשרים שנה לפני כן. מה גם ששילבתי זאת בידע שרכשתי לי במשך 

השנים, בחלקו הגדול בספרות המקצועית הצבאית-טכנית.  

פעמיים מכרתי לצבא כאלף ספרים מספרייתי, פעם לספריה הכללית ופעם לספריה של חיל ההנדסה, ועוד 

נשארו לי, וגם רכשתי חדשים. אמנם מכרתי להם במחיר מוזל מאוד, אבל גם הפקתי מזה תועלת מסוימת, כי 

באותה תקופה של אינפלציה חזקה היתה זאת כמעט האפשרות היחידה לחסוך לאט את ההון המזערי שאתו 

יכולתי אחר כך להירשם לרכישת דירה.  

הרע בדבר היה שהייתי משוכנע מראש שאני "בדרך כלל יודע יותר טוב", והתייעצתי רק במקרים של 

מומחיות מסוימת. פשוט לא הרגשתי שכדאי "לבזבז זמן", דבר שכמובן מתנקם בי לא פעם. כך חיפשתי לי 

בדרך כלל מקום פעולה שבו יכולתי להיות מעשית "הראש המקצועי" הקובע, גם אם המקום היה אולי פחות 

מכובד. מובן שניסיתי להריח את חשיבות התפקיד, כך שאחר כך נעשה "יותר מכובד". גם הדוקטורט שעשיתי 

באמצע שירותי בצבא לא פתח לי דלתות לתפקידים חדשים, וגם לא הוסיף לי אף אגורה למשכורת, דבר שניתן 

להבינו על יסוד זה שכמעט לא היו מהנדסים בעלי תואר שלישי. עשיתי אותו בעיקר כדי לבסס את הסמכות 

המקצועית שלי ולחסוך לי ויכוחים מקצועיים מיותרים, ואולי אפילו מזיקים. השיטה של מינוי ועדות לכל דבר 

היתה בהרבה מקרים דרך לפיזור האחריות, מפני שלא היו בחוג הנדרש אנשים מתאימים בעלי סמכות 

מקצועית.  

לימודי הכלכלה והסטטיסטיקה, שגם אותם עשיתי בזמן שירותי בצבא, בשנות השישים, סיבתם היתה 

הפוכה: ראיתי שדעתי קובעת וסומכים עליה יותר ויותר, והיה מדובר לא פעם בדברים די גורליים מבחינת 

חיים ורכוש. השתמשתי לא פעם בשיטות סטטיסטיות, ונאמר לי שהיית בין הראשונים בארץ להשתמש 

בשיטות של חקר ביצועים. הייתי כבר כמעט בן 55, והיה ידוע לי שהאינטליגנציה, ובעיקר ה-IQ והגמישות 

להתאים את עצמך למצבים חדשים, יורדים בדרך כלל מעבר לגיל מסוים. גיל "שיא" זה משתנה בהתאם 

לגורמים שונים, אבל בדרך כלל הוא, כך נדמה לי, בין 18 ל-30, ואת זה כבר עברתי מזמן. שאלתי את עצמי אם 

יש לי עוד זכות להחליט בעצמי. וגם אם פורמלית לא החלטתי בעצמי, מעשית כמעט ולא ניסו להתווכח אתי. 

חשבתי והחלטתי, גם על מבחן אינטליגנציה אובייקטיבי וגם על הרחבת הידע שלי בסטטיסטיקה.  

המקום היחיד שבו למדו סטטיסטיקה בצורה רשמית לתואר היה בית הספר הגבוה לכלכלה 

ולסטטיסטיקה, שהיה מסונף לאוניברסיטה העברית בירושלים. החלטתי ללמוד שם בערבים ולבקש רשות 

לגמור את הלימודים תוך שנתיים במקום שלוש, בתנאי שאעבור בהצלחה את כל הבחינות. אולי עשיתי שטות: 

זה לקח הרבה זמן. אמנם הצלחתי ולמדתי לא מעט, וגם הקשר עם הדור הצעיר בוודאי הוסיף לי, אבל היו גם 

הרבה לימודים מיותרים לי, ובחלקם ניתנו בצורה לא טובה. מעניין לציין כי בשנים שלפני התואר שלי בכלכלה 

ובסטטיסטיקה היו לא מעט ועדות שבהן הצטרכתי להשפיע בנושאים כלכליים חשובים, ואילו אחר כך לא היו 

כלל.  

בספטמבר-אוקטובר 1948 הוחלט לפזר את יחידת קדמי ולהעבירה לחיל ההנדסה, ולי הורו להצטרף 

לקורס הראשון של קציני חיל ההנדסה, שמתכונתו ותוכנו היו בעיקר לפי אלה של הצבא הבריטי. נוסף לחבלה 

ולפירוק מוקשים היו גם אימונים רבים בבניית גשר ביילי. גרנו באוהלים והיה איפול מלחמתי כללי. השתתפתי 

באימונים, אמנם בלי חשק רב.  

ערב אחד בא אלי המדריך הופמן וביקש שאתן הרצאה עם הסבר על מטען חלול, היות וידע כי הייתי שייך 

ל"חמד", דבר שלא היה לגמרי מדויק. אמרתי לו שהייתי רוצה להתכונן ולהסתכל בספרות, שאין לי כאן, 

כמובן. הוא ענה כי בכל מקרה אדע על זה יותר ממנו. הסכמתי בלית ברירה ואמרתי כי אינני מבטיח שום 

הצלחה. חשבתי כשעה בחושך והחלטתי לבוא לא רק עם תיאור הפעולה, דבר שידוע לכולם, אלא גם עם שלוש 

תיאוריות של הסבר, היות ולפי מיטב זיכרוני ההסברים לא היו אז ברורים ושלמים די צרכם.   

בבוקר של יום הרצאתי ראיתי, למרבה תדהמתי, שהופיעו גם מנהל בית הספר וגם קצין חקר וניסוי של 

חיל ההנדסה, סרן שאול דורון, שאתו נפגשתי כבר בתקופת קדמי. הסברתי את הפעולות, גם את תולדות 

הגילוי, שזכרתי במקרה, וכן את שלוש התיאוריות. בסופו של דבר הוספתי שאחת מהן נראית לי הכי מתקבלת 

על הדעת. אחר כך היו כמה שאלות, ובסופן קם המנהל והרצה את התיאוריה המנוגדת שלו, שהיתה מבוססת 
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על "גג אידיאלי", ובוודאי עשתה רושם רב. עניתי שאפשר לבדוק בקלות את התיאוריה שלי על ידי העמדת שני 

מטענים חלולים אחד מעל השני במרחק מסוים ולראות את האפקט המצטבר. ענה לי: חבל על הבזבוז ולא 

נעשה דברים כאלה.  

הרהורים לאחר מעשה: 1. חבל שלא יכולתי להוציא את השטר של חמש לירות ולהציע התערבות. 2. סיפרו 

לי שבטיול חוץ אחד הוא עשה ביזמתו את הניסוי שהצעתי וקיבל את התוצאות שחשבתי, אבל מי עוד זוכר את 

הוויכוח? גישתו של דורון, שאתו נסעתי אחר כך בג'יפ העירה, היתה מנוגדת. ביקשתי אותו שיצרף אותי 

ליחידתו, אפילו בלי תקן, שלא היה לו אז. הוא עשה כך, גם תקן מצאנו, ודומני כי זה היה צעד נכון לכל 

הצדדים.  

עבודתי בחיל ההנדסה מסוף 1948 התרכזה תחילה בדברים דומים למדי לאלה שהיו אצל קדמי, בשני 

הבדלים: חיל ההנדסה היה ממוסד יותר ואישיותו של הממונה היתה שונה. כאשר הוא עזב את שירות החובה 

הצבאי שלו ירשתי את תפקידו ומוניתי אחר כך כסגן של ראש מחלקת התכנון עקיבא עצמון.  

דבר אופייני וראוי לציון: היו תורנויות שבת במפקדה, והתורנים היו אחראים על חיל ההנדסה בהעדר 

מפקד גבוה יותר, דבר שהיה חשוב, למשל, בעת התארגנות מבוהלת לכיבוי מחסני שק"ם וכו'. באחת מאותן 

שבתות, כשהיה לי צורך בפעילות מסוימת, כתבתי תזכיר ארוך שתוכנו היה: אמנם לא צריך לבזבז כסף וכוח 

אדם על הגנות סבילות, ביצורים וכו', ותורת ההתקפה שלנו בהחלט נכונה, אבל בגלל המרחב המצומצם של 

שטחנו רצוי מאוד עיבוי השטח של הגנה מסוימת, אשר תקשה על האויב להפתיענו עם תוצאות חמורות.  

זכרתי את המספרים של כמות הבטון על ק"מ של קו מז'ינו, תרגמתי אותם לכסף, הערכתי את הוצאות 

הציוד וכו', ובאתי למסקנה שבתנאים שלנו זה לא בא בחשבון, אפילו אילו רצינו זאת. מצד שני, אפשר ורצוי 

להכין גדר גבול, שתהיה לה שמירה והגנה במעין פילבוקסים עם נשק מזערי בכל כמה קילומטרים, גם כדי 

להזעיק וגם כדי לתת הגנה ראשונית.  

מסרתי את התזכיר בן כמה הדפים לדורון, אשר אפילו קרא אותו ומסרו למפקדו עקיבא עצמון. בינתיים 

חליתי בצהבת ודורון בא לשאול אותי על המספרים של קו מז'ינו, שאותם יכולתי למסור לו בעל-פה, דבר 

שהיום כבר לא הייתי עושה. כאשר הבראתי וחזרתי, קרא לי עקיבא עצמון כדי לשוחח על התזכיר. חשבתי 

שאקבל מחמאה כלשהי. במקום זה קיבל אותי כך: "קראתי, וזה לא שווה!" והסביר: "אינני מפקפק בנכונות 

המספרים שלך ביסודם, אבל לא צריך לתת עיבוי והגנה נוספת כדי להקשות על האויב לחדור. מה שצריך 

לעשות זה לא גדר ולא פילבוקס, אלא עצי אקליפטוס לאורך כל הגבול." לא ידעתי קודם לכן על הרעיונות שלו 

בקשר לעצי אקליפטוס, אבל למדתי אותם די מהר, היות וגויסתי כדי לעזור לו להעביר רעיון זה אצל בן-גוריון, 

שתמך בו חזק, כך שלבסוף הוא היה, בנוסף לתפקידו כראש מחלקת התכנון בחיל ההנדסה ואחר כך כמפקד 

הגדנ"ע, גם ראש כל האקליפטוסים במדינה עם יחידה מיוחדת, ציוד, תקציב ועזרה מהקרן הקיימת.  

בשנת 1950-1949 היו לעקיבא עצמון רעיונות לבנות הרבה מתקנים במנהרות, והידע בנדון בארץ היה 

מוגבל. כתבתי לחברי, לא-יהודי, בשוויץ, ושאלתיו אם יוכל להמליץ על מישהו. הוא המליץ על מפקד חיל 

ההנדסה בשוויץ לשעבר, שהיה גם מומחה לבניית מנהרות. עקיבא שמח, קיבלנו תקציב, ולפי בקשתי קיבלתי 

את תפקיד המקשר בעבודה זו. למדתי ממנו הרבה מאוד. באותה תקופה גם היה לי קשר ראשון עם אנשי אג"ם 

תכנון, שאחר כך עזרו לי לעבור אליהם.  
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        סרן אלי רצון בצה"ל 1950 עם עמיתו פורת 

בסוף 1951 נתמניתי קצין הנדסה פיקודי של היחידה נגד מטוסים, שהיתה אמורה לאחד תותחי נ"מ, 

בלונים להגנת נמל, שדות תעופה, ערים, מקלטים ויתר פעולות הג"א, שהיו אז מצומצמות מאוד. נוסף לפעולות 

בוועדת התקנים למקלטים, עזרתי לא מעט לקצין התותחנים הממונה על הנ"מ, בעיקר בתכנון אזורי נמלים 

תעשיה, תחנות כוח וכו', עד ששוב בא הקץ, והפעם כל הפיקוד הועבר לחיל האוויר.  

באביב הצלחתי סוף סוף לצאת מאי-עשייה כ"נספחים" בלתי-מוגדרים לחיל האוויר, והיה צורך בלחץ די 

גדול כדי להוציא אותי מחיל האוויר ולהעביר אותי לאג"ם תכנון במטכ”ל. 

בטכניון 

בבחינת הדוקטורט שלי בעל-פה בטכניון, היה לי ברור שרק חלק מהפרופסורים הבוחנים מצויים בנושא שלי. 

היו לי ארבעה, ועוד שני בודקים, מומחים של רפא"ל שהיו אמורים לתת חוות דעת. בבחינה בעל-פה, שאליה 

הוזמנו כמה תריסרי אנשים, הסברתי קודם כל את תוכן העבודה ומסקנותיה, והתרשמתי מיד שזה מתקבל, 

אבל בקושי מעניין את הקהל, כולל אולי את הבוחנים. עד שאחד הבוחנים שאל שאלה שאינה קשורה לעבודתי, 

אלא אולי כרקע כללי. שאלתו: מתי חדלו הביצורים להיות גורם קובע בבניין ערים? ברגע הראשון אמנם 

נדהמתי, וכמובן לא יכולתי לומר לו שזה לא שייך לעבודתי, אבל מיד הבנתי שזו הזדמנות יוצאת דופן 

"להבריק" בידע הכללי והמסוים הזה, שבמקרה היה לי, וכך נכנסתי בהתלהבות לעניין ומשכתי את הדבר עד 

כמה שאפשר, היות והרגשתי שזה כן מעניין אותם.  
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           רב-סרן אלי רצון בצה"ל 

בתנופה גדולה עשיתי ראשית הבחנה מלומדת בין שיטות ניתוח היסטוריה, לפי הגישה הראשונה של 

מקרים, מהפכים פתאומיים, גיבורים וגאונים, עם דוגמאות של אסכולה היסטורית, והגישה השנייה, הבנויה על 

התפתחות תנאים מסוימים, לפעמים איטית ולפעמים עם גלים חוזרים וכו'. יכולתי להתחיל בדרמטיות 

מסוימת בקשר לשיטה הראשונה, מפני שהיו לי פרטים מעניינים על המרשל דה וובון, שהיה אחד הבונים 

המפורסמים של ביצורים גדולים בתקופה החדשה, וכן המציא וכתב את השיטה המדעית לכיבוש עיר מבוצרת, 

ספר שהגיע אז במקרה לידי האויבים והודפס, ובידי עותק שלו.  

נשיא הטכניון רב-אלוף בדימוס יעקב דורי מוסר לסגן-אלוף אלי רצון את תעודת הדוקטורט למדעים טכניים 15.11.1955 
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כמובן המשכתי ב-Show off של "מלומדות רבה" על ביצורים ובוניהם בתקופה החדשה, כדוגמת פאריס, 

אנטוורפן, בוקרשט ואחרים, עד לקו מאז'ינו ולגדר התיל של הקיבוץ, והראיתי להם שהמהפך לא היה מוחלט. 

ובמידה מסוימת ממשיכים בזה, אולם בצורה אחרת, עד לתכניות הפיזור והאתרים התת-קרקעיים הגדולים של 

התקופה שאחרי הירושימה. זה היה מעניין, בלי שום יחס לנוסחאות והמסקנות היבשות של הדוקטורט, ועוד 

שנים אחרי כן הזכירו לי את "ההרצאה המזהירה" הזאת, שכאילו שייכת לדוקטורט.  

לימודי כלכלה 

ופה יש להזכיר בחינות שבהן נפלתי בפח, וזה קרה לא כל כך מזמן. כמה שנים אחרי גמר הדוקטורט, בהיותי 

עוד בצבא, אחרי שעזרתי מעת לעת למפקדי איתיאל עמיחי בהבנת לימודיו בכלכלה וסטטיסטיקה, החלטתי 

לנסות לגמור את הלימודים בהצלחה תוך שנתיים בלי תקלות. הייתי מעוניין בזה מצד אחד כדי לבדוק את 

ה-IQ שלי, היות ומקובל לחשוב שמעל גיל חמישים הכושר המנטלי יורד בדרך כלל. ובאופן מיוחד רציתי בזה 

מפני שהסטטיסטיקה וההסתברות עניינו אותי באופן מיוחד: עבדתי בזה כבר שנים רבות, ולא יכולתי להיות 

בטוח אם אמנם הידע שלי שלם ומעמיק די הצורך.  

התקבלתי בתנאי שאעשה את כל הבחינות של ארבע השנים, והלימודים התקדמו טוב, בעיקר בחלק שעניין 

אותי, הסטטיסטי-הסתברותי. אך מה עם כל הבחינות, שקבעתי לעצמי להצליח בכולן בפעם הראשונה?! ופה 

הבעיה: ללמוד עם אחרים זה בדרך כלל טוב, אם אין לומדים יותר מדי ביחד, ויש אחד או שניים שכבר 

מההתחלה רוצים לאכול גלידה, לשתות, לקשקש וכו', אבל מילא.  

מה שיותר קשה, שהיו ביניהם הרבה מ"האסכולה הבלגית", ולא ה"שווייצית-הולנדית", כלומר רבים 

מביניהם לא ראו כל רע בהעתקה מחבר או מספר, וראו בזה חלק ממלחמת הקיום שחייבים להצליח בה. כפי 

שאמר אחד מהם: כל המעלים גבר! היות ולי לא היה שום כשרון לזה, וגם רציתי להוכיח לעצמי את כושרי, היו 

לי כמובן בעיות, כלומר הצטרכתי להתאמץ גם בלימודים וגם בבחינות. ניסיתי לשבת בשורה הקדמית, לפני 

המפקח, כך שמישהו מאחוריי יוכל אולי לקרוא את מה שאני כותב, אבל מראש לא יוכל להכניס אותי למשחק 

של שאלות ותשובות, שכמובן עצבנו אותי מההתחלה. לא רציתי לזייף, אבל גם לא רציתי להפסיד בתחרות עם 

עצמי רק מפני שאחרים רצו לזייף.  

נוסף לכך חשבתי שאם כותבים הרבה גיליונות לבודק, זה עושה רושם יותר טוב, והציונים יכולים להיות 

בהתאם. אבל בזה דווקא נפלתי בפח: קיבלתי את השאלות וזינקתי לכתיבת זרם עצום של התשובה, 

וכשקיבלתי את החומר בחזרה, התברר שהציונים נמוכים יחסית. והסיבה: מרוב שוויץ לא שמתי לב לכך 

שבסוף השאלון היה כתוב שמבקשים לענות בעמוד אחד לכל היותר.   

ושוב נפלתי בפח בשוויץ דומה: משום מה קיבלתי דף שאלות כשעמודו השני מופנה אלי, ובטעות חשבתי שאלה 

כל השאלות, ולא הסתכלתי על צדו האחר של הדף. למזלי היו בצד שעליו עניתי השאלות החשובות יותר, והנזק 

היה רק חלקי. מוסר השכל: אל תהיה חכם מדי ואל תשוויץ!  
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         אלי רצון עם נכדו עופר בהט בכפר מסריק  

                  

          הסבא והנכד מציירים יחד 

 

        הסבא והנכד במקלט האטליה בכפר מסריק 
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         בחוג המשפחה המורחבת עם משפחות אפרתי וכהן. אלי עומד שני משמאל. חוה רביעית מימין. 

רשימות 

בעקבות ניסיוני במערכת הביטחון 

אנסה למקד הערות על גישתי וניסיונותיי במערכות הביטחוניות. כאמור, היו לי קשיים מסוימים בארץ, בעיקר 

בהתחלה. חלק מהם נובעים מאופיי האישי. כך לא תפסתי בהתחלה שכדי לשרת את הגנת העם והמדינה בצורה 

מלאה, בעיקר בדברים שאינם מקובלים מראש על רוב האנשים, היה צורך בקשר כלשהו עם גורם מפלגתי או 

ארגוני. בהתחלה היתה הנהגת ההגנה מורכבת בעיקר מנציגי המפלגות שהרכיבו את הנהלת הסוכנות, חוץ מפה 

ושם מישהו שהיו לו קשרים מיוחדים עם נציגים אלה, וכמה מהם, שהיו בולטים וידועים במיוחד בזכות 

כשרונם האמיתי או המדומה, ואולי גם בעלי כשרון להשתלב בנקל בחברה.  

כישורים כאלה, אני מודה, כמעט ולא היו לי, והידע האובייקטיבי שהיה לי לא נחשב בתקופה שעד גיוסי 

לצבא בתחילת 1948. לזה התווספה גם מעין יקיות משולבת בביישנות מסוימת, שבגללן לא רציתי לנצל אפילו 

קשרים שהיו לי, בעיקר מפחד שזה ייחשב ללא-מתאים בדברים הקשורים בעניינים כל כך סודיים.   

למשל, הייתי יכול לנצל את הקשרים שלי מעבודה קודמת עם פרופ' רטנר, ואין ספק, אם לשפוט לפי 

היסטוריה מאוחרת יותר, שהוא היה שמח להשתמש בי לטובת המטרות המשותפות. כך יצא שדווקא בתקופתי 

בהגנה עד לתחילת 1948 היה הידע שלי מנוצל רק במעט ותפקידי לא חרג מתפקידי הגנה פשוטים, כמו 

האחריות על קריית שמואל בזמן המאורעות תחת ההגנה הכללית של משמר זבולון. ניצלו אותי פה ושם 

בתכניות חומה ומגדל ובפעולות הקשורות בהן, כולל כמובן עליות על הקרקע; תכניות מסגרת בקשר לצנחנים 

גרמנים ואיטלקים, ופה ושם תכנון איזו נקודה וכו'. בקיצור, דברים קטנים ומפוזרים, אם למדוד לפי קנה מידה 

של רצוני. אחרי גיוסי השתנו הדברים, בדרך כלל לטובה, אך כמובן לא על מגש של כסף.  

הרגשתי מראש שגם אם יש לי בדבר מסוים או בניתוח מצב מסוים ידע נכון שאין למפקדי, לא יתקבלו 

דבריי אוטומטית על סמך היותם נכונים. הסיבות לכך היו שונות:  

יוצאי ההגנה, וביניהם יוצאי הפלמ"ח, נטו לא להאמין לספרות מקצועית או לתיאוריות צבאיות שבאו א.

מארצות אחרות, בעיקר לא בהתחלה. ואם היה מישהו "זקן", כלומר מעל לגיל ארבעים, חשבו ואמרו: 
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מה אתה בא עם התיאוריות שאולי היו נכונות בתקופת פרנץ יוזף! רק בשנים מאוחרות יותר נסעו 

לחו"ל וקיבלו חינוך צבאי וכללי גבוה.   

יוצאי הצבא הבריטי, פרט לכמה יוצאי דופן, דבקו בדרך כלל במה שלמדו מהאנגלים, ולא היו להם ב.

אפשרות או נטייה או ביטחון עצמי לבדוק, להשוות, לנתח ולהחליט באופן עצמאי.  

בין היוצאים מכלל זה אזכיר לדוגמה: יוחנן רטנר, שהיה לו חינוך צבאי בסיסי עם ניסיון קרבי וארגוני בדרגות 

שונות בשתי מלחמות העולם, גם הראשונה וגם השנייה. עם זאת, הוא הורחק מההנהלה המרכזית של הצבא 

עם קום המדינה.  

יצחק שדה שילב מחשבה מקורית עם רצון עז, כולל נכונות לקורבנות וכוח שכנוע. שיתוף פעולה בינו לבין 

רטנר נראה לי עד היום כשילוב טוב מאוד. פריץ עשת (פון אייזנשטטר) היה אחד המעטים בעלי ידע 

צבאי-אסטרטגי-לוגיסטי מעל לדרגה בינונית. היה לו ניסיון מעשי במלחמת העולם השנייה, בעיקר בתותחנים. 

הוא היה בעל ידע רב, וזכר את כל לימודיו בבית הספר הגבוה להגנה באוסטריה. חולשתו היתה דבקותו 

האוטומטית בתיאוריות הקיימות שאותן למד כה טוב. עם זאת, הוא היה מוכן לשמוע הערות וספקות, בתנאי 

שדברת בשפתו, ואינני מתכוון ללשון. אבל הוא הסתכסך עם יצחק שדה, וסיפרו שזה הגיע עד לאיומים במכות 

כשדובר על סיכויי ירושלים להחזיק מעמד.  

היו אחרים, כמו למשל בר, שהיה נחשב למומחה בעיני רבים, כולל, למשל, יגאל ידין, שלפי סיפורו בעיתון 

בתחילת 1981 לקח אותו כיועץ ראשי לעיצוב הצבא יחד עם מנהל קורס הגנה מוצלח. היום אנו יודעים שהוא 

היה מרגל, ומומחיותו לא היתה בהתאם לסיפוריו. עם זאת, הוא השתדל ללמוד וללמד לפי הספרות המקצועית 

הקיימת, ואינני יודע לאילו תוצאות הגיע על ידי לימוד עצמי. זכור לי שהוא נחשב למומחה, גם אצל בן-גוריון.  

אשר לבן-גוריון עצמו, הרוח החיה והמחליט הסופי בכל העניינים הגדולים, ולפעמים הקטנים. הידע 

והניסיון הצבאי שלו היו מוגבלים, כמובן, והחלטותיו בוודאי היו מושפעות בהרבה מקרים מגורמים פוליטיים, 

אישיים או אחרים, ובכל זאת הוא הגיע לאשר הגיע ואנחנו עמו.  

אישיותו של יגאל ידין עומדת בסימן שאלה, בוודאי היום, לאחר הנהגתו הלא-מוצלחת בפעילותו 

הפרלמנטרית. לי היה ברור שהוא יאכזב, למרות הציפיות הגדולות שתלו בו רבים וטובים, וגם התבטאתי 

בהתאם. זאת אחרי כמה נקודות מגע אתו במשך השנים. נראה לי שלא היה לו מספיק ניסיון צבאי או הגנתי, 

תיאורטי או מעשי, כראוי לגבי גנרל. גם לא היתה לו התנופה הפנימית שהביאה את בן-גוריון או את יצחק שדה 

למה שהגיעו. עם זאת, היה לו דימוי יוצא מהכלל. כמה חודשים לפני שעזב והעביר את תפקידו למרדכי מקלף, 

והוא בשיא תהילתו, אמרו בגלוי פקידי ממשלה גבוהים רבים, שאותם פגשתי אז עקב תפקידי: רק ידין יכול 

לעשות סדר בפעולות הממשלה.  

חשבתי לא מעט על הניגוד בין דימויו, שהחזיק מעמד עד כניסתו לממשלה כחצי יובל מאוחר יותר, לבין 

האישיות האמיתית, ואולי עדיין מוקדם לסכם. לפעמים היה לי הרושם שהוא "שיחק" את תפקידו כגנרל 

מוצלח על במה, ובעצם לא היה מסוגל להבחין בין התפקיד במחזה והתפקיד במציאות. הוא נשבה למשחק של 

בר כמו שנשבו במשחקו שלו. אפשר אמנם לטעון שהיו גדולים ומוצלחים שלא הזניחו את הצד הבימתי, כמו 

צ'רצ'יל, מונטגומרי ואחרים.  

הבנתי די מהר כי אם ברצוני לשרת את המדינה ולנצל חלק ניכר מכישוריי, עליי אמנם להראות את 

אפשרויותיי, אבל לא יותר מדי ולא מהר מדי, ובעיקר לעבוד עם אנשים, מפקדים וממונים מכל הסוגים, ולדאוג 

לכך שהמפקדים ישתפו פעולה, וזה אומר לא רק להבין אותם ואת רצונם, אלא במקרים רבים גם לאפשר להם 

להתקדם בעזרתי. סימביוזה זאת אינה חייבת להיות שלילית, אם יודעים לשמור על הגבולות, וזה אחד 

היסודות של חברה מאורגנת.  

המיוחד בתפקידי הראשון היה, כאמור, מעין מרכז ההמצאות הצבאיות. המנהל קדמי, שלא היה מהנדס 

אבל אהב להתעסק בהמצאות צבאיות טכניות, ולידו הקצינה המזכירה; עד אז היו להם מהנדסים ותיקים, 

ביניהם בהחלט טובים, שפעלו אתו בהתנדבות, ורובם גם היו מעל לגיל הגיוס שהיה מקובל אז.  

בניגוד לזה החל חיל ההנדסה בצורה מקבילה אבל אחרת: ביניהם היו אנשי הצבא הבריטי, שקיבלו אצלנו 

אחריות ודרגות קצונה גבוהות, והם היו כנראה היחידים בעלי ידע הנדסי-צבאי מסוים, גם אם לא תמיד בדרגה 
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הרצויה. כמו כן היו צעירים, גם סטודנטים למקצועות הנדסיים, שהיו קשורים עם ההגנה. היתה קבוצה 

שלישית, מהנדסים ששרתו בצבא הבריטי, וחלקם הגיעו לדרגת מייג'ור. לאחר זמן מה נוצר מצב שבו 

המתנדבים הוותיקים והמנוסים יצאו מהמשחק, היות ולא היו מגויסים, והצעירים תפסו את עמדות המפתח, 

ביניהם טובים וגם פחות טובים. 

בהתחלה הרגשתי טוב מאוד. כמהנדס והמדען האקדמאי המגויס היחיד ביחידה, היה עליי לנצל את כל 

הידע שלי ויותר מזה, ואת כל כוח הניתוח שלי כדי למלא את תפקידי, בעיקר בתקופה שלפני קום המדינה, 

כשבאו יהודים עם המצאות לרוב כדי להציל את המדינה. ידעתי מראש שבבדיקה קפדנית יתברר שרובן הגדול 

חסרות ערך, אפילו תיאורטית, ורוב האחרות לא תהיינה מעשיות, ויישאר אחוז קטן הראוי לבדיקה יסודית 

ולהקצבת תקציב, חומרים וכוח אדם כדי לפתחן. נוסף לזה היו "המצאות" שקדמי הביא מספרות חוץ, שהיה 

עליי לחשב, לתכנן לפרטים ולהשגיח על ביצוען. בדרך כלל קדמי עזר לי ועודד אותי. הוא הכניס אותי אתו 

מראש כקצין, אז עדיין בלי דרגה, ושנינו היינו שייכים למטה של קרייתי, ובתור כאלה גם נשבענו אמונים 

למדינה.  

היו גם ניגודים בגישה פה ושם, אבל לא רציניים. הוא רצה לא פעם להדגים משמעת צבאית בנוסח הבריטי, 

כמי שהיה בגדוד העברי בגליפולי. פעם התרעם עליי, אבל זה היה מצדי סיכון מחושב. זה קשור עם הפעם 

הראשונה בשירות שלא היתה לי ברירה אלא לא להישמע להוראת מפקדי. לפני שיכולנו להביא נשק מחו"ל 

באופן חופשי, הוא הטיל עליי לבנות "תותח" המטיל בקבוקי מולוטוב. הרעיון הזה בא למפקדי מסקיצה כללית 

בספר כיס של ההגנה האזרחית באנגליה. בשרטוט עמד המתקן על רגליים גבוהות, כמעט אנכיות, בערך כמו 

משקפת. והיה ברור לכל בעל ידע בסיסי שאם יירו בו בצורה כזאת, התותח יקפוץ לאחור ויפצע את היורה. 

הסברתי למפקד שהשרטוט אינו מתאים למצב הירי, וכי בזמן פעולה הרגליים צריכות להיות בשיפוע קטן 

מאוד, מה שגם יותר טוב להסוואה. הוא התעקש ואמר לי לעשותו לפי הסקיצה. הייתי בדילמה: להפר פקודה 

או להרוג מישהו, או לפחות לבזבז זמן ואמצעים יקרים. החלטתי לפעול לפי הדרך שנראתה לי נכונה, נתתי 

הוראה לעשותו נמוך, עם הסיכון של ברכה הגונה מצד המפקד, וקיוויתי שהוא ישכח מכל העניין. הוא אמנם לא 

הבין, אבל גם לא שכח. אחרי שבדק בבית המלאכה טלפן אליי ונתן לי על הראש. הסברתי, הוא צעק קצת, אבל 

לבסוף הבין שעשיתי זאת מתוך הכרח. אבל אחרי ששמע אחרים, ביניהם שאול דורון, אדם שקול האחראי על 

חקר וניסוי בחיל ההנדסה, אמר שעשיתי טוב ושכח את העניין. הוא תמיד התייחס אלי בסדר, כמו גם כלפי 

אחרים, ותמיד חזר על כך שהאסון שלי הוא שלא מכירים אותי.  

באותה תקופה שלח אלינו בן-גוריון מהנדס כימאי, שבנו היה קצין בחיל הים הנולד. המצאתו היתה מין 

סירה שמכסים אותה ועל ידי פעולות פשוטות להפליא אפשר יהיה להשתמש בה כסוללה ולהעביר נשק מחוץ 

לתחום המים הטריטוריאליים שהאנגלים שומרים עליו בחוף. היו לי ספקות בנדון, אבל הטיעון שלי, שהייתי 

בטוח שיתקבל, היה שהתיאוריה שלו מנוגדת לחלוטין לחוק ארכימדס של איבוד המשקל לפי הנפח. תשובתו 

היתה שכאן זה לא יפעל לפי חוק ארכימדס, והוא אף לא הטריח את עצמו להוכיח. היות ובא עם המלצות 

חזקות, הצעתי לו להתערב ולעשות ניסוי. מאז השתמשתי בהצעת התערבות לא פעם כטיעון לשכנוע, מפני 

שאצל רוב ממציאים לא היה להוכחות מדעיות משקל. קבענו לעשות את הניסוי בברכה בבת-ים בבוקר די 

קריר, והכימאי היה צריך להיכנס למים בכבודו ובעצמו, למרות המלצות כבדות משקל שהביא עמו. הניסוי 

נעשה עם שני פחי נפט קשורים זה בזה, העליון כך שיישאר בו אוויר, והשני יתמלא במים ויקבל תוספת של לבני 

סיליקט, כך שהפח העליון יישאר בדיוק במפלס המים, וכשלוחצים עליו הוא ירד, וכשייפסק הלחץ הוא יעלה 

מעצמו, מעין פעמון אמודאים. אני טענתי שזה לא יעלה בחזרה. המסכן עמד בתחתונים בתוך המים הקרים ולא 

רצה להאמין, וכדי לא להוסיף לאכזבתו עוד חסרון כיס, ויתרתי על חמש הלירות של ההתערבות, אף כי זה היה 

אז סכום נכבד.  

אחרי כמה חודשים, כאשר כבר הגיע נשק מסוגים רבים ולא הצטרכנו עוד להמציאו, הוחלט לסגור את 

המחלקה הזאת ולהעביר את הפעילות בחלקה לחמ"ד [חיל מדע] ובחלקה לחיל ההנדסה. קדמי ואני הועברנו 

לחיל ההנדסה, ואני קיבלתי הוראה לעבור לקורס קציני הנדסה, שכבר החל, להשתלמות ולאישור הדרגה שלי. 

באמצע הקורס אמר לי המדריך שהוא צריך להרצות על פעולות של מטען חלול מבחינה תיאורטית, ואינו יודע 

על כך, ואילו אני בוודאי יודע. כשאמרתי כי עליי להתכונן ולקרוא חומר שאינו מצוי כאן ברשותי, אמר שאני 
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בוודאי יודע יותר ממנו והוא מבקש. נעניתי לבקשתו והרציתי את התיאוריות לפי זיכרוני. היה שם גם שאול 

דורון, שאולי בעקבות זה קיבל אותי לעבודה אצלו ב"חקר וניסוי" של חיל ההנדסה.  

בהביטי על התקופה, מעל ליובל שנים, שבה אני עוסק בענייני ביטחון, אני מודה כי מה שנתן לי סיפוק היה 

לא רק ההרגשה שאני משרת את המדינה ואת העם, או מתכונן לזה, אלא גם שבשום מסגרת אחרת לא הייתי 

יכול וצריך לנצל בצורה מיטבית את רוב הכישורים שלי, שגם אם היו רבים, לעולם לא הספיקו, וזאת לא רק 

במרוץ עם הצרכים, או עם העמיתים, כולל עמיתים ממדינות אחרות, אלא גם במרוץ עם עצמי.  

הזכרתי את התקופה של קדמי, תקופה משמעותית שבה הצטרכתי לקבוע את הנכון והלא-נכון בשטח 

הבליסטיקה והפיזיקה הקשורה בה, וכן לבסס את ההשקפה, מה שהכריח אותי לחפור עמוק בכל המקורות 

המועטים שהיו אז לרשותי. לא היתה אז ספריה צבאית-טכנית ראויה לשמה, וכל מה שעמד לרשותי היה 

הספרייה הפרטית שלי.  

התקופה השנייה היתה באגם תכנון בראשית שנות החמישים, בעיקר תחת פיקודו של פריץ עשת, שבה 

הוצבו לפניי כקצין המחקר דרישות הרבה מעבר למה שניתן לדרוש מהיכולת של אדם אחד. אם הטילו עליי 

לבצע מחקרים קשים ולמצוא תשובות מעשיות, היה זה פשוט משום שלא היה מישהו אחר המסוגל לעבודה זו. 

אמנם יכולתי לפנות לעזרה לרבים, וגם עזרו לי לא מעט, אבל הצרכים היו לא פעם כה דחופים שאי-אפשר היה 

לחכות, לפחות בעיני הדורשים.  

התעסקנו באלף דברים, כמו למשל המוביל הארצי, רכבת לנגב, אסטרטגיה כללית לעשור הבא, חלוקה 

עקרונית של השילומים שהיו אמורים להגיע, הסתברות הנפגעים בתכניות מלחמה מסוימות לפי סוגיהם, 

דרגות, אזרחים וכו', ארגון האשפוז בשעת מלחמה, חשיבות חיל הנח"ל, הצעות לארגון וייעול מנגנון הממשלה 

(בן-גוריון דרש זאת מידין, וזה הגיע דרך עשת אליי), תיאום התכנון הפיסי בין המדינה והצבא, מיקום מוסדות 

חשובים כמו אוניברסיטה וכו'.  

בשלב מאוחר יותר כאשר כבר לא הייתי באגם תכנון, ניסיתי ליישם חלק משיטות המחקר כדי לקבוע את 

הגישה לתכנון ערים מבחינה ביטחונית, וזו היתה עבודת הדוקטורט שלי בהדרכת פרופ' יוחנן רטנר.  

תפקידי כמהנדס-יועץ בטיחותי בקשר לכל מיני נשק וחומרי נפץ והדף, כולל ניסויים, דרש לא רק קביעת 

שיטה חדשה, הסתברותית, שגם בעולם עדיין לא התפתחה, אלא גם עדכון מתמיד של הידע, בעיקר מחו"ל, מה 

שהיה קשה במיוחד מפני שהיה גם מועט וגם מלא שגיאות, שאותן היה עלינו להשמיט. בסופו של דבר הצטרכנו 

לקבוע הוצאות של כסף, כוח אדם וזמן מול כדאיות, הספק מול זהירות, זהירות מול אי-עשייה או אפילו סיכון 

מול סיכון גדול יותר. בסופו של דבר עליי לומר שאם קיבלתי בזמנו לימודים כלליים טכניים וצבאיים מסוימים, 

ואם היו לי גנים מסוימים שאפשרו לי לנצל את הנתונים וכן תנאים מסוימים שאפשרו לעבוד בהם, תמיד היה 

צורך ביותר ויותר.   

אבל כמו שאמר רבי טרפון: "לא עליך המלאכה לגמור, ולא אתה בן חורין להיבטל ממנה." אבל כבר אז 

מצא לנכון להעיר ש"הפועלים עצלים" למרות ש"המלאכה מרובה" ו"בעל הבית צוחק", וגם לא משנה אם 

"השכר הרבה".  

מכתב מירושלים 

 14.9.1980

הגענו לפני כמה שעות. מצאנו את הדירה, ובה ניתן לקבל אפילו מראה יפה להרים מזווית מסוימת. אחרי 

סעודה ומנוחה, והלב אינו שמח ולא היה לי חשק לצאת. עייפות? עייפות של דרך? של זקנה? הרי גם לפני שנים 

הטילה עליי ירושלים אימה מסוימת, כאילו היא מספרת ומדברת מתוך חיים קשים, קשים וארוכים מאוד.  

רוב מכריי, ובוודאי רוב אלה שאותם אני מעריך, אוהבים את ירושלים, ולאו דווקא את ירושלים 

ההיסטורית, העיר של משכן קודש, העיר היקרה לדתות ולעמים; אולי גם זאת, אבל לרבים זה בעיקר הנוף, 

האוויר, האור, ובוודאי גם רומנטיקה של בניינים עתיקים, החומה. ביסודו של דבר אני מרגיש אצלם לפעמים 

רק את ההתלהבות והרגש הנעים שהרגישו אולי בפירנצה, באתונה, אולי גם בנירנברג, במקסיקו או בקטמנדו.  

בוודאי יש להם סיבה מוצדקת לכך, ובוודאי גם שאני לא מגיע לזה: ירושלים בשבילי אינה בראש 

ובראשונה מה שאני רואה, לא היום ולא לפני כמעט יובל שנים, כשראיתי אותה בפעם הראשונה, או לפני 
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תשעים ומאה שנה, כשהסבים שלי ראו אותה בעת עלותם לרגל, ולמותר להרחיב על ראיית הזמנים. עבורי 

ירושלים היא תולדות עם ועמים של מאות דורות שחלמו ולחמו, בנו והרסו, הכאיבו זה לזה, שרפו וצלבו לשם 

מטרות שפלות, או, טראגי מזה, בשם אידיאלים נעלים ביותר, כדי למצוא עם הזמנים אולי פתרון, שהיה כבר 

לפניהם, לפני יותר מאלפיים שנה.  

אינני מבטל את ירושלים, גם לא את חותמה עלי, כמו על אחרים, גם אם אני רואה שאווירתה של ירושלים 

מחכימה וגם משגעת. אולי אין אפשרות להגיע לקדושה, כמו בנבואה, בלי שיגעון, למשיחיות בלי זדון ואלימות. 

אבותיי לחמו ובנו פה, אהבו וגם נהרגו, נשרפו ונצלבו פה. נכון שאיני יודע למה, וכל הגיוני אומר שכל זה היה 

לא רק מיותר, אלא היה אסון לכל כך הרבה אנשים שרצו את הטוב, לא רק לעצמם אלא גם לאחרים, עם זאת, 

אני מרגיש שהיה איזשהו צורך בזה.  

אבל אינני יכול לחדור את החומה של אי-ההיגיון הזה, חומה קשה ואטומה כמו הכותל המערבי כפי 

שנראה לי אתמול, קשה וחשוק שפתיים מול הרחבה החלקה שהאדם מתעלם בה.   מעניין: כשסיפרו שבן-גוריון 

היה בעד זה שבתנאים מסוימים כדאי להרוס את חומת ירושלים, היות והיא בסך הכול פרי פעולה של רודן 

טורקי מסוים, והיא מסמלת תקופה שבינה ובין תקופתנו ומגמת התחדשות עם ישראל בארצו אין ולא כלום, 

היינו כולנו, וכך גם אני, נדהמים מהמחשבה הברברית הזאת, ואולי, יתר על כן, אגוצנטריות עד אוטיסטיות של 

איש גדול בפעולותיו.  

אם ננתח את הדבר באופן הגיוני וקר, היינו צריכים לומר שאין הרבה בין ירושלים של היום, אתמול או 

מחר בצורתה הקונקרטית המקרית שלפנינו, לבין אותה ירושלים שהיא האינטגרציה של חייה, על כל הדורות 

שחיו בה, שחיו למענה וחלמו עליה, שהתפללו ושרו, לחמו ונהרגו, והביאו מתוך מקום זעיר זה בשורה גדולה 

ונהדרת לעולם כולו. ובכל זאת, גם חומה זו, כמו יתר חלקי ההיסטוריה של עיר זו, ארץ זו ועם זה צמחו מתוך 

האחד והיחיד. ואולי גם לכן ירושלים לא נתנה לי את שמחת החיים שרבים מוצאים בה, או עלי לומר: עוד לא 

נתנה לי, הרי Dum spiro spero – כל עוד אנשום אקווה, כפי שלימדו אותי בגיל עשר.  

מה שאני רואה לפני פה בצורה מכבידה מדי: אני רואה וחי במידה רבה עד היום את כל המלחמות שנלחמו 

מסביב לעיר הזאת בעד ובשם אלוהי השלום, אל עליון היושב בירושלים מעל כל העולם: מלחמות והרג 

המנוצחים והמנצחים המסתגרים ומבשרים לעולם כולו – מלחמות דוד ומלכי יהודה, חורבנות הבית, ואולי 

חמור ואיום מהרבה דברים, המריבות בין היהודים אשר במו ידיהם הביאו את ההרס.  

ירושלים לא חדשה לי, וירושלים החדשה, אולי לא יותר מציאותית לי מירושלים שאתה חייתי מגיל צעיר, 

לא רק ירושלים של התנ"ך ושל ההיסטוריה היהודית, שאותה ספגתי בצימאון בספרים של גרץ ודובנוב, וגם של 

יוספוס פלביוס עצמו. אלא גם נסיעתו של אב אמי בעלייתו לרגל ב-1879 או אב אבי ב-1891 וייסודה של שכונה 

חדשה מחוץ לעיר, ובית הכנסת אוהל יצחק שלא היה ברובע היהודי ואשר נהרס ונרצחו בו מתפללים [שוחזר 

ושוקם, ראו לעיל].  

כשהגעתי בגיל 18 לציריך ללמוד בנין בטכניון, אמר לי הרב הראשי: אולי תהיה אדריכל בית המקדש. גם 

אם ידענו שאין סיכויים רבים לכך, לא רצינו לבטל אפשרות כזאת מראש: איזה תפקיד נעלה יותר אפשר 

לתאר?  

כשעליתי ארצה בפעם הראשונה ביקרתי בהר הזיתים כדי למצוא את קבר סבי, אך לשווא; ביקשתי את 

הנהלת בתי אונגרין לתת לי ולאשתי אפשרות לגור שם לפי זכותנו הפורמלית והמוסרית היות ואשתי רצתה 

ללמוד באוניברסיטה. גם זה לשווא. עליות אלה היו מלוות ברצינות, בכבדות ובאחריות שלא תמיד השאירה 

מקום לרגש של "מה נאה אילן זה, מה נאה עיר זו". היום, כשאני מבין שלא התלהבו לקבל אותנו בשכונה, אין 

זה משנה אלא במעט את הזיכרון של ההפתעה הלא-נעימה. עבדתי בירושלים ובשבילה, וברגע מסוים גם עלתה 

הצעה לעשות אותי למהנדס העיר, הצעה שהייתי מוכן לקבלה למרות ספקותיי וחרדותיי, וזה רק כדי לזכות 

באחריות הכבדה הקשורה בה. ואני מודה שהוקל לי מאוד כשההצעה ירדה מן הפרק.  

בקיצור, אין התמונה תמיד אחידה. עקביות מוחלטת אין בחיים, אלא אולי במוות, וגם זאת, מי יודע? 

בין עמים 
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נושא גישתי לעמים אחרים כולל, כמובן, את השכנים שלנו. כדי לקצר בסוגיה רחבה וקשה זו: אני רואה צורך, 

הכרח, לבנות ארץ, מדינה ליהודים, ליהודים בעלי הכרה יהודית. עם זאת, וזה נראה אולי משונה לי כאיש 

לאומי, אינני רואה בעצמאות לאומית על כל צורותיה ערך עליון בכל מקרה, גם אם היום זה דבר חשוב, רצוי 

וחיוני גם לפי ההכרה וגם לפי המקובל. אין לי ספק שגם בזה יש ויהיו עדיפויות, ולפעמים צריך מיעוט לוותר 

לרוב. עם זאת, אני משוכנע שאסור בהחלט לרוב להחליט לטובתו ולרעת המיעוט מעבר להכרחי. ברור לי 

שקשה לקבוע את ההכרחי, בוודאי לא בכל מקרה, וכאן נשאר השדה פתוח לפעולה של האלוהי שבתוך לב 

האדם, לביטוי של "דברי אלוהים חיים". נוסחאות ברורות אינן קיימות ברוב המקרים, ולפעמים נדמה לי 

שמוטב כך, שהאדם עצמו יעבוד על עצמו, יילחם עם המלאך שלו, גם אם אחר כך אולי יישאר בו פגם שיפריע לו 

בריצה מהירה.  

את יחסי לבעיות שבין העמים ביטאתי לראשונה אחרי מאורעות 1929, כשגם רציתי להתגייס מחו"ל 

להגנת היישוב. כתבתי אז מאמר ביידישה רונדשאו, הביטאון הציוני המרכזי בגרמניה (בערך ב-1.1.1930). 

אחרי ניתוח קצר של הרצון והצורך היהודי בבית לאומי, והבנת הפחד של הערבים, חלקית לפחות, באתי 

למסקנה שאפשר להתגבר על שניהם על ידי שילובם בנוסחה כלשהי, שתאפשר ליהודים עלייה גדולה, שבוודאי 

היתה מספקת אותנו באותה עת, אבל גם תיתן ערבויות לערבים שלא יהיה להם צורך לחשוש לקיומם כעם 

וכדת.  

החולשה של מאמר זה, ובעצם של רעיון זה, לא היתה בחוסר ההיגיון ה"אבסולוטי" שבהצעה, אלא בחוסר 

ההיגיון שלי, שחשבתי שיש סיכוי רציני שקבוצות פוליטיות ואתניות שונות, המצויות כבר זמן רב במלחמה, 

יפעלו לפי ההיגיון. ואני מדבר פה לא רק על הערבים, אף כי אין לי ספק שבאותה תקופה, ולא מעט גם 

בתקופתנו, היסוד הרגשי והאינטרסים של קבוצות מסוימות משחקים אצל הערבים תפקיד הרבה יותר מכריע 

בקביעת המדיניות המעשית מאשר אצלנו.  

המאמר עם שבע הנקודות התפרסם בעיתון כמעט בלי פרשנות. לא קבעו שמזדהים אתי, ובוודאי לא 

התנגדו, ונדמה לי שכתבו שכדאי לפרסם אותו ולהתבונן בהצעות. בהתחלה לא חשבתי לפרסם את המאמר 

בעיתון הציוני בבלגיה, אף כי שם כתבתי אותו. אינני בטוח שהיו מפרסמים אותו. אבל אחרי שהוא התפרסם 

בצורה מכובדת בעיתון היוקרה של הציונות, ואני איש צעיר, בן עשרים וחמש לערך, עדיין בלי עמדה רצינית 

בציבור הציוני באנטוורפן, התהפך העניין וביקשו לפרסם אותו בשלמותו בצרפתית ב"התקווה".  

היו לתוכנו הרבה מתנגדים, יותר בקול מאשר בכתב. אחד הפעילים הציוניים, דתי פחות או יותר, בעל 

קשרים ארגוניים ועסקיים מתמידים עם הארץ, טען (במלים יותר יפות) שאיננו יודע על מה אני מדבר: אומה 

ערבית? לא קיימת. אנשי הצפון אינם מבינים את אנשי הדרום. ואני רוצה להיות איש דתי? האם אינני יודע 

שהם בדיוק אותם שבעה עמים שהתורה דרשה את השמדתם, שהם רוצחים, אנשי סדום וכו'. אין לי ספק שהוא 

האמין בחלק גדול מדבריו, ואולי בחלק אחר נסחף לתנופה רגשית והגזים, גם לדעתו.  

גם אחר כך, בהיותי מנהיג, מדריך ומחנך בתנועות הנוער בבלגיה, ניסיתי תמיד לחפש את שביל הזהב, לא 

של פשרה אלא של שילוב מיטבי, עם אוטונומיות מרחיקות לכת לכולם. עקרונית לא הזדהיתי עם "ברית שלום" 

וגם לא עם הרעיון של מדינה דו-לאומית. ראיתי בה אמנם אפשרות תיאורטית של חיים משותפים, אבל לא 

האמנתי שזה יכול להתגשם, ובעיקר לא ראיתי בזה אפשרות של קיום היסודות הציוניים כמו עלייה גדולה, 

חיים יהודיים אינטגרליים. ורק אלה יכולים למשוך ולתת לחיים במדינה את הרגש של כדאיות לקורבנות 

מסוימים. המודל השווייצי, גם אם אינו מושלם, נראה לי יותר מאשר המודל הבלגי.  

ה"פציפיזם" שלי – אשר קיים אצלי במידה רבה עד היום, יחד עם חיים שהיו קשורים ברובם לפעולות 

ביטחון – לא היה אף פעם מהסוג של אסור להגיב, אסור לפעול, אסור לגמול, ובוודאי לא לפי הגישה של 

מהטמה גנדי של אי-תגובה, גישה שהיתה אז באופנה. התנגדתי גם, רוחנית לפחות, ל"הבלגה" מתשובה 

וֵמענישה, כפי שהטיפו שנים אחדות אנשי הסוכנות היהודית, בעיקר אלה שהיו בחו"ל. ידעתי, ואני יודע, 

שפעולות תגמול אינן מסיימות תהליך, ובהרבה מקרים ממשיכות אותו, אבל בתנאים של הארץ היה צורך 

להגיב, כפי שיש גם היום. וגם כאן קשה לקבוע כללים. הצורך בענישה ובהרתעה, והמטרה הסופית של שלום 

וצדק, צריכים להיות תמיד באיזון מסוים, והמנהיג הנכון ייבחן דווקא באיזון התגובה וההגבלה.  
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גם מאוחר יותר, בשנים הראשונות בצבא, כשהיה צורך, לפחות לדעתי, לנסות לקבוע למדינה מדיניות 

אסטרטגית לטווח ארוך, קבעתי קודם כל את המצב הגיאופוליטי הבסיסי שלנו כמדינה קטנה מוקפת במדינות 

שגישתן היום עוינת, ועלולה להישאר כזאת עוד זמן רב. בגלל סיבות ברורות יש להן תמיכה לא קטנה ממעצמות 

העולם, וזה עוד עשוי להתגבר. לעתיד הרחוק שלנו צריך אמנם לחשוב על ברית מסוימת עם מדינות שונות 

באזור, דבר שיהיה בוודאי לטובת כולם, אבל עד שיהיה להם רצון לכך יהיה צורך ללחום.  

אפילו קבעתי שבגלל שטחנו הקטן ומספרנו המצומצם, במקרים מסוימים עלינו להתקיף התקפת מנע, 

מפני שאם נתבסס רק על תגובה הגנתית, יש הסתברות שלא נספיק להתגונן, ואסור לנו להפסיד מלחמה, שכן 

יש סיכון שהפסד מלחמה אצלנו יהיה השמדת המדינה והעם. אז חשבתי שתוך חמש-עשרה שנים לערך יגיעו 

שכנינו למחשבה צלולה ויסכימו לברית. בינתיים התברר שטעיתי בהערכת הזמן.  

מה גישתי כיום? מובן שאין להציע פתרונות הגיוניים, יפים או פציפיסטיים אם אין סיכוי משמעותי שהם 

יתקבלו, ואני מסופק אם היום ניתן להציע משהו שאנו יכולים להסתפק בו והערבים יקבלוהו. לטווח ארוך 

יותר אני רואה בירושלים את עיקר הקושי, כמקום שמטענו הרגשי הולך ומתגבר כבר אלפיים שנה. כשנפתור 

בעיה זו, נראה לי שנתגבר בקלות יחסית על יתר הבעיות.  

האפשרות היחידה הנראית לי היא מצב שבו כל הנוגעים בדבר ירגישו כאילו גם בבית וגם בשלהם במיוחד. 

אבל איך עושים זאת? גם ישעיהו הנביא לא פרט איך ירצה שיתוכננו המחנות שבהם יגורו כל העמים בירושלים. 

אני משתדל לרענן בזיכרוני את פסוקי ישעיהו הנביא על אחרית הימים ועל ירושלים: "ונהרו אליו כל גויים 

(ישעיהו ב' 2). לא ישא גוי אל גוי חרב (ישעיהו ב' 4). ואין קצה למרכבותיו (ישעיה ב' 7). ביום ההוא ישליך 

האדם את אלילי כספו (ישעיה ב' 20). ונתתי נערים שריהם (ישעיהו ג' 4)." 

קשה ומסוכן לחפש תכנית מפורטת למדיניות אקטואלית בכתבי הקודש, בנבואות מכל הסוגים ומכל 

העמים, ואם מסתפקים בזה, סימן שחושבים שיש אישור למה שרצו או חשבו מראש. עם זאת, גם אם יש הרבה 

מלים שאינן ברורות לי ומשמעות הפסוקים לעתים עוד יותר, אין ספק שהשפעתן של מלות תוכחה בצד מלות 

ניחומים ותקווה, מרעננת כמקלחת ביום חמסין.  

וכדי לחזור אל הפתרון: האמת שאני מהסס, לא רק שאינני "יודע", ובוודאי אין לי שום ביטחון שאפילו 

מה שנראה לי אכן ראוי להתקבל, ועוד פחות שיתקבל. ואני מרגיש פה שוב כבן תשע או עשר, כשלמדתי את יונה 

הנביא והיה לי ברור שלמעשה תפקידו של כל אחד, גם שלי, להיות כמו נביא, ומובן שהיה לי ברור שלא אוכל 

לעזור כלום, גם במקרה שאפילו יקשיבו ולא רק ילעגו. ואם תהיה תגובה מעשית, היא תהיה זריקת אבנים. 

הבנתי את יונה שהסתתר, שברח. הזדהיתי אתו, והזדהות זו חוזרת מזמן לזמן. בתירוצים שונים אני מעדיף 

לשתוק, לפחות לא להוכיח, אבל לא תמיד.  

מה שצריך הוא ברור. וכאן בא הסיפור של הממציא, וכאלה היו במציאות שלי, אשר אמר: אני נותן לכם 

את הרעיון ואתם תתכננו את הפרטים. רוצים "עיר מאוחדת", וזה מצלצל בהחלט טוב. מובן שלא אומרים 

תחת איזה שלטון היא תהיה מאוחדת. נדמה לי שאין עיר בעולם אשר לא רק מחולקת בין שכונותיה, אלא 

בהרבה מקרים רוצה להיות מחולקת, כשכל חלק, רובע או קבוצת בתים של עדה מסוימת רוצים להישאר לחוד. 

ובמקרה הטוב אומרים: לא נרצה לשלוט עליכם, אבל תנו לנו לחיות את חיינו לפי חוקינו ומנהגינו.  

הנוסחה לכן טמונה באפשרות לתת לכל דת ולכל עדה אפשרות של עצמאות והסתגרות מסוימת, אפילו עם 

שומרים שלהם עצמם, מבלי שהשלטון המרכזי או אחרים יוכלו להפריע בצורה משמעותית. ופירושו למעשה 

ירושלים "מאוחדת" אבל גם מחולקת, ירושלים פלורליסטית.  

וכאן יש לא רק בעיה של שמירה על סדר או אחריות למנוע הפרעות. זה כולל שמירה על סטטוס קוו, וגם 

זאת בעיה. אבל יש צורך לתת לכל חלק את ההרגשה של הביטחון הפנימי, שלא יוכלו להפריע בצורה רצינית 

לעתיד. הרגשת הביטחון העצמי חשובה לפעמים יותר מאשר פעולות ועובדות ממשיות בשטח.  

אני סבור שחשוב לאפשר לנציגים של כל הדתות, גם אלה שאינם בארץ, להשתתף בוועד עליון לשמירה 

וייעוץ למקומות הקדושים. ואני חושב לא רק על המוסלמים, אלא גם על הנוצרים. הרי המאמין אשר הרים את 

הצלב לכבוש את ירושלים לפני כאלף שנה, אף אם היה שונה מהמאמין של היום, אך האמנם כל כך שונה?! אנו 

מזלזלים בקריאת הג'יהאד. טוב שלא נתייחס אליה יותר מדי ברצינות, אבל לזלזל?! 
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אשר ליתר הבעיות בירושלים ובשטחים שכבשנו במלחמת ששת הימים: ברור שאנו רוצים ביטחון מרבי, 

ואם לא זה, לפחות מיטבי. בוודאי אין זה טוב ורצוי ואפילו מסוכן מאוד לנסות לשלוט על מאות אלפי ערבים 

בקרבנו, שכן אי-הנחת שלהם משלטוננו יגדל עם התפתחותם המשקית וההשכלתית בגלל עוול שנעשה, או 

שחושבים שנעשה, וגם אם אין עוול קונקרטי, תישאר דרישת הכבוד העצמי, שבוודאי מפותח אצלם לא פחות 

מאשר ברוב העמים. נפסיד עם זה? לא בהכרח. ואולי גם אנו נלמד לחיות עם אחרים, ואפילו עם עצמנו? 

בשיחה עם אנשים צעירים, דור שלישי בקיבוצים ובמקומות אחרים, אנו שומעים לא פעם תלונות על כך 

שדור המייסדים הכין את הכול, הם ובניהם כבשו, יסדו, הגנו, ולצעירים לא נשאר מה לעשות. אל דאגה! במידה 

ויסדנו, שילבנו גם שגיאות וצרות לעתיד לבוא, ובכל דור לא רק מבחוץ באו עלינו לכלותנו, אלא גם אנו עצמנו 

עשינו זאת. הדרך עוד נראית לי ארוכה מאוד עד שהיא תהיה בלי מכשולים ונוכל להמשיך על מי מנוחות.  

 15.9.1977

"על האמת ועל הדין ועל השלום" (רשב"י) 

רבי שמעון בר יוחאי 

– בתרבות היהודית יש לרבי שמעון בר-יוחאי עמדה ויחס מיוחדים. בעל הזוהר, לפי המסורת, יודע אמת מעבר 

לאמת של אנשים פשוטים, מוגבלים, או שמא, לדעת רבים, מגבילים את עצמם.  

– לכבודו שרים ורוקדים כפי שאין רוקדים לאף אחד מהגדולים שהעמיקו התעמקות רצינית אל תוך האמיתות 

ההגיוניות, פרט, כמובן, לריקוד שמחת מתן תורה, שמחה דומה לריקודים בחתונה אנושית נלהבת.  

– על אודות רבי שמעון בר יוחאי יש סיפורים מיוחדים: הוא גלה לשנים מספר למערה, בעיקר כי מצא לנכון 

לומר את האמת על הרומאים. הוא חזר מהגלות ושום דבר שנעשה ונוצר לא יכול היה לעמוד בפני אש מבטו 

המבקר, ושוב נשלח לגלות.  

– ושוב חזר, לא ביקר, לא ביטל, להפך: ראה גדר מאבן, ואבנים נפלו ממנה, הרים אבנים ותיקן את הגדר – 

השומר הבלתי-מושלם של הקיים. 

– הוא לא אמר אמת ביקורתית; וכי קשה היה לו למצוא מעשים ונושאים לביקורת? אפשר גם לטעון שעל ידי 

זה שלא אמר וביקר הוא למעשה שיקר, אפילו גנב את הדעת. הרי שתיקה כהודאה, בעיקר אצל מי שהיה ידוע 

כאומר את אשר על לבו בבירור ובחריפות.   

– האם באמת לא דיבר? האם מעשהו לא דיבר כמאה עדים? האם לא ברור שאמנם רצה להצהיר נגד האמת 

ודיבור האמת, אבל אמר: האמת הגדולה מכולן היא לעזור לזולת, גם בדברים קטנים, וגם צורת ההדגשה, מה 

שאומרים ובעיקר מה שאין אומרים, בהם מסכתא שלמה של אמיתות, יחסים, עדיפויות, ובעיקר אולי: היזהר 

בביקורת, הרי מבקר ממש רק אחד הוא, ולפניו הכול יתנו דין וחשבון.  

– אם כבר ציטטנו במתומצת מימרה מפרקי אבות, מעניין לציין כמה פעמים ממליצים האבות על שתיקה! 

"אמור מעט ועשה הרבה" (שמאי), "לא מצאתי לגוף טוב משתיקה" וכן "כל המרבה דברים מביא 

חטא" (רשב"י), אבל הוא גם אמר: "על שלושה דברים העולם קיים: על האמת ועל הדין ועל השלום."  

מנהיג, נביא, פוליטיקאי, פילוסוף 

– אולי רצוי שמנהיג האומה, בעיקר בשעות גורליות, יהיה הכול ביחד. במידה מסוימת בן-גוריון היה כזה, גם 

אם רבים התנגדו להנהגתו, לרעיונותיו, לטקטיקה שלו. 

– במציאות אין הדבר הולך בדרך כלל ביחד, ועוד נוסיף לתכונות הללו רמה אתית גבוהה.  

– ראינו שלא תמיד צריך לומר את מה שעל הלב, אף שניתן לראות זאת לא פעם כאילו אין אלה דברי אמת.  

– מי שתמיד יגיד את מה שעל לבו הוא הנביא, זה הרואה את עצמו, והעם אחריו, כאילו אלוהים מדבר דרכו. 

זה תפקידו, ובתור שכזה גם מקבלים אותו. כללית הוא מצוי מחוץ לממסד, ואם תרצו – מעליו. תפקידו לזעזע, 

לקרוע ולהרוס מסכות מוסכמות, וממנו כמעט ולא נעלבים.  
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– פוליטיקאי – בדרך כלל, לפחות היום – נעשה כזה על ידי כך שהוא משכנע או מנסה לשכנע חלק מהעם שרצוי 

לבחור בו כמנהיגו או כנציגו. הוא אמור להיות יותר חכם ויותר טוב מרוב אנשי העם. ונשאלת השאלה, איך 

תזדהה אתו אותה שכבה בעם שהיא כל כך שונה ממנו? ברור שבדרך כלל אין לו ברירה אלא להתאים את עצמו, 

לפחות בתעמולת הבחירות, לעם ולמה שהעם ירצה לקבל. ברור שהתוצאות למדינה אינן תמיד טובות. הפלא 

הוא, נדמה לי, שאינן יותר גרועות. העם רוצה, כנראה, לראות בנציגיו אנשים בעלי רמה גבוהה יותר מאשר 

רמתו שלו, ובוודאי לא פעם הפוליטיקאי עצמו מרגיש כך ומנסה לפעול בהתאם, אבל לא תמיד.  

– המנהיג יכול להיות פוליטיקאי, נביא, או סתם אדם בקהילה, סופר, מדען וכו'. מעניין, למשל, שכל העולם 

קיבל די מהר את העובדה שאיינשטיין היה איש דגול, למרות שרק מעטים מאוד יכלו להבין את תורתו, ועוד 

פחות לשפוט אותה. הם לא טעו, כלומר לא פעם המנגנון של כלי התקשורת, עם כל ליקוייו, בסופו של דבר מגיע 

בדרך כלל למטרה הנכונה.  

יונה הנביא 

מגיל צעיר מאוד עשה עלי רושם רב סיפורו של יונה הנביא, והזדהיתי אתו לא מעט. בעיקר הבנתי אותו, 

והתקוממתי ברגשותיי לא מעט נגד אלוהים, שהטיל עליו תפקיד ומשימה כל כך לא נעימים. לעשות מהומות 

לפני העם, עם זר, להגיד כאילו דברי אמת של אלוהים, ולבסוף לדעת שאין בהם אמת, לפחות לא אמת 

כפשוטה. נכון, ברור לי שיונה חשב הרבה על עצמו, על שמו, אפילו על נוחיותו. וכלום לריבונו של עולם לא היתה 

אפשרות להביא את העם בנינוה אל דרך הטוב מבלי להקריב, ואולי אף לשים ללעג את שמו של יונה? האיש היה 

איש טוב, מקריב עצמו, אף אם צריך היה לדעת שאין בורחים מתפקיד, ובוודאי לא מעינו של היודע ורואה 

הכול.  

וזה היה לי השיעור העיקרי של פרשת יונה הנביא, ולאו דווקא שאנשי נינוה חוזרים בתשובה ומסירים 

מעצמם את סכנת העונש החמור. האם באמת חושב מישהו, או לפחות בטוח במידה סבירה, שהעם בנינוה, 

אחרי ה"תשובה" והחיים שחזרו לקדמותם, לא יחזור לאט או מהר לדרכיו הקודמות, ואולי אפילו ביתר שאת? 

השתיקה 

ומה עם השתיקה? ולאו דווקא שתיקת חנה בשעת תפילתה, הרי אז השתיקה בוודאי סייעה לה לריכוז יתר, 

ל"כוונה" בתפילתה הישירה לאלוהיה.  

ואמרו גם "שתיקה יפה בשעת תפילה". האם יש, או צריך להיות מעשה, הרהור, שאינו "תפילה"? לא פעם 

מדגישים "תורה ומעשים טובים" כערך נפרד. האם באמת נפרד הוא? כשם שאין תורה בלי מעשים, נראה לי 

ששניהם לא יגיעו, לבדם או ביחד, לשלמותם, כפי שרצו הגדולים שבִקרבנו, אם לא יהיה כל אחד מהם בגדר 

"תפילה". הרי תורה אומרים הרבה, ודיברו רבים, והביאו למריבות, גם לקטל. "חכמים היזהרו בדבריכם, 

שמא...".  

וכאן אני נזכר לא רק בשתיקה שבתפילת שמונה-עשרה, או כל תפילה אחרת, אלא בכל יתר השתיקות, 

העוזרות להתעמק ולהתקשר עם הכלל הכולל: לא רק השתיקה הארוכה של ר' שמעון בר יוחאי במערה, וכל 

יתר הנזירים והמתבודדים במדבר, במערות, בתאי מנזר, ואולי גם במדיטציות רבות, בדקות השתיקה של 

הקוויקרים, שהן חלק חשוב בפולחנם הקבוע.  

שתיקה באמת טובה לגוף, כפי שאמר המתבודד – O beata solituda, o sola beatituda – הו בדידות 

מאושרת, הו אושר יחיד – ובכל זאת? אמת, האמת המדוברת אף פעם אינה שלמה, ולכן היא מתקרבת לשקר. 

אמת מלווה בהדגשות, ברצון הטוב המורגש אצל הזולת, מלווה בכל סימני הביטוי הלא-"מדוברים", ולפי 

אנשים רבים בזמננו באמצעים טלפתיים מסוימים, היא אמת המתקרבת לאמת. בסופו של דבר קשה לקבוע פה 

מה היא אמת, ובעיקר אמת בלתי-משתנה. וחשוב יותר, אולי, מהאמת עצמה, מה שעוזר לאדם למצוא את 

הֶמלט החברתי לזולת, כדי להגיע ביחד ליותר מסכום היחידים הבודדים – הרי בית הוא יותר מאשר סכום 

הלבנים שמהן נבנה.  
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התורה שבעל-פה 

רק בתקופת המשנה החלו, בגלל סיבות חיוניות, לעבור על ה"איסור" של רישום התורה שבעל-פה. נכון שבעיקר 

בהתחלה היה הרישום בצורה מרומזת יותר מאשר מפרטת כל פרט, ואני מניח שאחת הסיבות לכך היתה הרצון 

לשמור חלקית על האופי של תורה שבעל-פה.  

תורה זו נשארת חיה, בלתי-מאובנת, ואנו רואים זאת בשיחות ובחילוקי דעות על הרבה נקודות שנמסרו. 

התפתחו בה לא פעם בחירות שונות, שבוודאי היו לא פעם מושפעות מהאופי של האיש "הזוכר", וזוכר בכל לבו, 

ואולי גם אופי הנסיבות והזמן.  

גם התורה שבכתב, כפי שכבר הדגישו חכמינו, לא יכולה להתקיים בלי השלמה, לפחות מזערית, של התורה 

שבעל-פה. והזכירו בנדון את אופן הקריאה. גם טעמי המקרא, המאפשרים הבנה מתאימה של הכתוב, הם 

כמובן פרי ותמצית של התורה שבעל-פה.  

יותר ויותר ניסו לצמצם את התורה שבעל-פה כדי להציל את התורה משכחה או מקריאה והסבר 

לא-נכונים. במסגרת זו אפשר גם לראות את ההתנגדות של הרבה טובים ומלומדים נגד סיכום הלכות ומצוות 

מפרי עטם של הרמב"ם ושל רבי יוסף קארו: כל כלל, חוק, הוראה כתובה ומודגשת, מה שיותר שלמה, מצד 

אחד היא יותר טובה, שכן כך יש משפט שווה לכול, ומצד שני היא גרועה, היות ואין כלל יכול לכלול את כל 

האפשרויות והנסיבות, וברור שככל שהוא מפורט יותר, הוא עלול גם להיות אכזרי יותר.  

מאז השולחן הערוך הכללים קבועים, ואלה שחשבו שהזמן והנסיבות דורשים התפתחות, לא מצאו לדעתם 

אפשרות להעביר את דרישותיהם אלא בדרך משברית, בהתרחקות מסוימת ומודגשת, ובהרבה מקרים רשמית, 

מהמוסכמות והמקובל, ודווקא בזה שילבו לא פעם רצון להתבוללות עם דרישות שאולי בצירוף תנאים אחר של 

התפתחות התורה שבעל-פה ומוסדות רשמיים מקובלים על כולם היתה אולי אפשרות לקבלן. ותמיד שואלים 

המצפוניים את השאלה: מה חיוני יותר? היכן הסכנה הגדולה יותר לעתיד?  

התורה שבכתב, או אולי קשה מזה – החוקים החרוטים באבן, דוגמת הרומאים, מביאים ממילא לקשיחות 

מסוימת של החוק, ואני מניח שבחלקם עליהם להיות כך, אם רוצים לעמוד מול ההשפעות הבלתי-רצויות 

מבחוץ ומבפנים. אבל, האם צריך לעבור לכלל הרומי של Fiat justitia et pereat mundus? – יהי צדק, ואפילו 

ייחרב העולם – בוודאי שלא. והתורה ואנשיה מדגישים זאת לא פעם. רק לקבוע בכל פעם באחריות מלאה מתי 

והיכן מותר או צריך לשנות, קשה יותר, בעיקר כשאין מוסדות חזקים המקובלים על הרוב הגדול.  

סיכום 

הרהרתי, כתבתי, "דיברתי", ואולי עלי להוסיף "אשמתי, בגדתי, דיברתי דופי". בשביל מישהו המצדד בשתיקה, 

ואם כבר דיבור, מזהיר מהסכנה של דיבור בכתב, זה באמת לפחות פרדוקס, והשאלה היא למה? 

אלה הרהורים של איש שפתאום נזכר לו בשיר קצר של גתה, המתחיל במלים אלה:  

מעל כל פסגה מנוחה 

בצמרות הרגשה 

של אפס נשימה... 

(וכלה במאה העשרים) 

    עד אז עוד נדבר, 

    ואולי גם נשמע,     (חתום) אלי רצון    

הרהורים על פילוסופיה ודת 

גישתי לציונות היתה קשורה עם הדת כיסוד לפילוסופיה הכללית שלי, אבל פחות כפילוסופיה פוליטית. ראיתי 

חשיבות בשילוב ביניהן, בעיקר בהכרתי שדווקא הדת ודרישותיה, כציווי קטגורי, יכולה וצריכה להביא אותנו 

גם בדרכינו הפוליטיות ליתר יושר, ליתר אחדות, ליתר התמדה ויציבות בזמנים קשים. למעשה זאת היתה גם 

הסיבה, ההכרתית לפחות, שבארץ עזבתי את שייכותי לדת המאורגנת, כשהרגשתי שחברים ושכנים שלי בארץ 

השייכים רשמית לארגונים דתיים, לא היו יותר מוסריים והגונים, בעיניי לפחות, מאשר אחרים לא-דתיים, 
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שבהם פגשתי. במקרים רבים הרגשתי אצלם אפילו גישה הפוכה, גישה לדת כתועלת ותגמול. כאילו אמרו: אני 

מרשה לעצמי כל מיני סטיות קטנות מחובות אדם לחברו, ואדאג למצוות שבין אדם למקום, תפילה וכו', שלא 

יחשבו לי את זה! אולי היה זה מקרה שפגשתי דווקא באנשים כאלה, אבל זה גרם למשבר חזק, כניגוד חריף 

מאוד לסטנדרטים שהייתי רגיל להם, ולא רק מצד הוריי.  

אני מניח שהיו להתפתחות זו עוד סיבות, אישיות, חינוכיות ותרבותיות מכל הסוגים. קודם כל גישתי לדת, 

אינסטינקטיבית, היתה אולי גישה של האני, האדם, לפני אלוהים, ואולי במידה מסוימת לא רק לפניו אלא גם 

בתוכו, וגם הוא בנו. הייתי מוכן לראות את ההתפתחות ההיסטורית שלנו, ואני מוכן במידה רבה גם היום, כפי 

שכתוב וכפי שלא כתוב, בצורה ממשית או סמלית, אפילו דמיונית, כחלק מההתפתחות המשולבת של עמנו, 

אבותינו והרוח האלוהי, גם שאני יודע שכל מלה, שם והגדרה של "רוח" או כל שם אחר, מקטינים, מכסים 

ומערפלים יותר מאשר מוסיפים.  

באופי המיוחד והאישי שלי היה חוסר-הבנה מסוים לדגש יתר של היהדות על הערך המיוחד של הציבור 

ביחד, כולל אפילו אצל בובר, שאותו אני מעריך ואוהב מהרבה מאוד בחינות, כאילו רק במניין אנשים תשרה 

הרוח האלוהית, בדומה ליחידה אורגנית, שהיא תמיד יותר מסכום חלקיה. אינני מטיל ספק בחשיבות העניין 

מבחינת הבטחת הקיום של היהדות כדת וכעם, אבל לי בדרך כלל הפריע הקהל ברגע שאני משתדל להתייחד עם 

אלוהיי, פרט אולי למקרים שבהם יכולתי לפעול, לממש ולייצר באמצעות הקהל, עם הקהל. וכך גם גישתי 

העקרונית למצוות: גם בתקופת היותי בצבא הבלגי, כשהיו לי תירוצים לרוב, גם כאלה שהדת מכירה בהם, לא 

לקיים את כל המצוות – תפילות, שמירת שבת, אוכל וכו' – קיימתי אותן לא מפני שחשבתי ש"אלוהים" לא 

יסלח לי על עברות כאלה, אלא יותר מפני שלא רציתי לוותר על דרכי, עצמאותי וכבודי רק מפני שאנשים זרים 

רואים את זה כמשונה או מגוחך.  

עד היום אני מרגיש ביסוד "דתי" כללי ערך עקרוני, ערך שמאחד אותנו, את הפרט עם הכלל. לעומת זאת 

אינני יכול לתאר לי גם איש דתי מאוד, שיכול לחשוב שהאלוהות בכל התגלמותה, כפי שהוא מתאר לעצמו או 

מרגיש בה, תהיה כל כך קטנונית, נקמנית ומוגבלת, כדי לעמוד על כך שהאיש ימלא כל מצווה "שבין אדם 

למקום" כפי שכתוב או נמסר בפרטי פרטים בכל תנאי. אני מוכן לקבל את גישת התפילה, בעיקר האישית. אולי 

גם גישת הברכה של אחד לאחרים. אולי גם גישה של הקרבה מסוימת, כמובן לא דבר כמו "קרבן", גם לא 

בנגזרות החדשות יותר.  

אתמול שוחחתי עם חוה על הגדרת האגנוסטיות והיחס לגישתו של קאנט. אני, כמובן, מקבל את הגישה, 

למעשה העובדה, שאי אפשר לדעת שום דבר, או, יותר נכון, להוכיח – מה שאינו בהכרח זהה – את קיום 

האלוהות או כל דבר שמעבר לטבע, כפי שהוא מתגלה לנו או נתפס על ידינו. אינני מקבל את הגישה האומרת: 

היות ואינני יכול להוכיח וגם אין לי כלים להוכיח זאת, הרי אין זה קיים, או, כפי שאחרים אומרים, לכל הנחה 

במקרה זה אין משמעות. דבר זה אינו נראה לי כלל.  

ראשית, דעתי היא כי הגישה של דדוקציה [הקש מהכלל אל הפרט] או אינדוקציה [הקש מהפרט אל הכלל; 

גזרה שווה] הגיונית אשר קשורה בה, אמנם חשובה ביותר, אבל, גם אם היא נכונה ביסודה ובמסגרתה, היא 

תופסת רק תחום מסוים של החיים ושל הטבע, כפי שאנו תופסים אותם: גם אם בלית ברירה אנו מוכנים להניח 

שיש לקבל את מה שהיא מוכיחה "לפי כללי המשחק". ברור שיש כאן כללי משחק, יש מסגרת מגבילה. אולי 

כדאי לקחת דוגמה של מאורע מסוים: ההסתברות שמאורע כזה יקרה שוב בדיוק באותה צורה היא אפס. כך 

לימד אותי מורי לסטטיסטיקה, ובתחילה השתוממתי על כך מאוד. הרי ברור שההסתברות של הסימולטניות 

[בו-זמניות] של אין סוף גורמים, שלהם אין סוף אפשרויות של גיוון, אינה יכולה להיות אחרת מאשר אחד 

מחולק לאין סוף בחזקת שניים או יותר, כלומר אפס.  

במציאות, אחרי שזה קרה, זה בעצם הפוך: לו היינו יכולים לדעת את אין-סוף התכונות של אין-סוף 

הגורמים כפי שהם מתפתחים בזמן, היינו צריכים להגיע בוודאות למאורע מסוים ברגע מסוים. וכאן ברורה 

היחסיות של חישובי ההסתברות וההיגיון הקשור בה: ההסתברות לפי המוח האנושי הכי טוב מגיעה לאפס, 

אבל האלוהי, ואם תרצו הטבע או כל הגדרה כוללת אחרת – לוודאות.  
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לכן אינני רואה ניגוד עקרוני בין מסבירי הטבע, הרואים הכול כפועל לפי חוקים סטטיסטיים מסוימים, 

דהיינו שאין ביטחון בתוצאות, גם אילו ידענו הכול; לבין אלה הרואים בעיקרון הכול כברור ומכוון מראש 

בצורה דטרמיניסטית, או, כפי שהתבטא איינשטיין: אלוהים אינו משחק בקוביות.  

מכשיר הכרת הטבע ה"אובייקטיבי", כפי שהאנושות פיתחה אותו, או לפחות מנסה לפתחו, תופס מעשית 

חלק עצום של סביבתנו, כפי שאנו חשים בה, ועל סמך זה אנו מנסים להתגבר על בעיותינו עם הסביבה, עם 

הטבע, בהצלחה לא קטנה, בעיקר על ידי מה שאנו קוראים מדע וטכניקה.  

עם זאת, אינני רואה באפשרות זאת לדעת – מה שמביא אותנו לגנוסטיקה [ידענות] או לאגנוסטיקה 

[הגבלת הידע לתפיסת החושים והשכל] – סוף פסוק, גם לא תשובה שצריכה לספק את כל רצון האדם לדעת, 

מה שעלול לסגור את כל אמצעיו להכרה, להרגשה, לידיעה פנימית. גם סוגי הדעת, התחושה, הרגש, הם שונים 

ויחסיים מאוד, ואין להוציא מכלל חשבון סוגי דעת אחרים מאלה של הרציונליות המקובלת. גם אם פיתחנו 

במשך אלפי שנים שיטת חשיבה חשובה שעוזרת לנו הרבה, והיא היום כמו עץ גדול וחזק, הסופג מהקרקע את 

כוח המחייה של השתילים החלשים האחרים.  

אפשר לדבר על אגנוסטיקה, וגם אני מוכן להכיר בכך שאין אפשרות להוכיח בצורה המקובלת, המדעית 

הרציונלית, שיש אלוהים, שיש פעולות אלוהיות מסוימות. אני מוציא מכאן תופעות מסוימות כמו מעשי נסים 

וכו', שכמעט כל דת מסורתית מזכירה אותם ורואה בהם הוכחות, ואילו אחרים אינם מכירים בהם. אינני יכול 

להוכיח שאין הדברים נכונים או אפשריים, אבל לא אוכל לראות בהם יסוד מוכר על ידי כולם, יסוד עם יומרה 

כוללנית. עם זאת, לא הייתי קורא לעצמי אגנוסטי, וגם לא סתם גנוסטי, ונדמה לי שגם התאיזם והדאיזם הם 

מונחים מעורפלים למדי, ואינם נכונים בשבילי. אולי אני צריך מלה חדשה כמו אולטרה-גנוסטי או 

טרנס-גנוסטי.   

אינני יכול לקבל, פשוט לא אוכל להבין, שאנשים דתיים אינם רואים את החשיבות העקרונית של ההגינות 

והצדק לכל אדם, בן כל דת או לאום שהוא. ואם אוכל להשתמש במלה אולי גדולה ומוגזמת: המקיים מצוות 

שבין אדם לאלוהים, אבל מזניח באופן שיטתי את המצוות שבין אדם לחברו, כאילו מקריב קורבנות לעבודה 

זרה.  

ברור לי שאמרתי פה משהו שרבים ואולי טובים בהרבה ממני לא יהיו מוכנים לקבל, ויגידו אולי: העיקר 

לקבל עול שמים, והשלמּות, שהיא ממילא יחסית, תבוא אולי אחר כך.  

על יסודות אמנות ומשמעות היסטורית 

לפני שנות דור, בהרהורי על קריטריונים, אם יש, לאמנות טובה, הגעתי למסקנה שבפלורליזם שיש באמנות של 

היום, ולכאורה לא פעם גם בלבול כלשונות מגדל בבל, אם יש עקרון שאפשר לראותו כתופס ונכון לכל פעולות 

האמנות, הרי זה עקרון הֶאֶסנציאליזם, המנחה את היוצר ואת המתבונן, הלא הוא הצרכן – עקרון המנחה 

להתרכז בעיקר, לסלק קליפות תפלות, לתת ולקבל את המשמעותי. דבר זה אינו אומר שאין להשתמש אף פעם 

בפרט מסוים או אפילו להדגישו, לפעמים גם פרט קטן, אפילו רעידת קו, יכול להיות אסנציאלי.  

כבר אז, וביתר שאת מאוחר יותר, הוספתי את עקרון הרלטיביזם, היחסיות של הערך האמנותי. כלומר, 

נוסף לעובדה הידועה שיש דעות וטעמים שונים, תקופות, סגנונות ואפנות, אנשים עם גישה לאמנות ואחרים 

החסרים אותה, יש בהחלט גם אפשרות של שוני בגישה, בהערכה ובהנאה אצל אותו אדם אל מול אותה יצירה 

אמנותית. מלה מסוימת, קרן אור או צליל מסוים, נכונות להיפתח ולקבל, יכולים לשנות מקצה לקצה את 

התגובה האמיתית בלבו ובעינו של המתבונן היחיד או של הכלל.  

כך, למשל, היו תקופות שלא העריכו את רמברנדט, אחרי תקופות שבהן העריכו אותו. אם היה אי פעם 

צייר שהרגשתי קרוב אליו בעבודתו – בעיקר ברישומיו ובתחריטיו – היה זה בוודאי רמברנדט הרמנסון ואן 

ריין, הצייר ההולנדי שאהב גם לצייר יהודים ותמונות מהתנ"ך, וגם גר בבית בשדרת היהודים.  

אומרים שמקובל להזדהות עם כל אמן גדול, וזה רק סימן לגדולתו. זה נכון, וגם לא נכון, ולפעמים לא נכון 

לחלוטין. אני התלהבתי ומתלהב, משורה של אמנים קלאסיים – מיכאל אנג'לו, דה וינצ'י, ורמר – וכן 

מאימפרסיוניסטים, וכן, במידה פחותה אמנם, גם מציירים מודרניסטים, אבל הזדהות ממש ומחשבה שכך 

הייתי רוצה לצייר ולרשום אילו יכולתי, זה נדמה לי רק לגבי רמברנדט.  
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כך גם אצל הרבה אמנים שתמונותיהם נמכרות היום במיליונים בשוק, וחשוב מזה, הן נחשבות, בצדק מלא 

במסגרת הרלטיביזם, גם כמוסיפות לנפש האדם, הקהל, אבל בתקופת חייו של האמן לא נמכרו תמונותיו.  

יש טוענים שההבדל בעיקר ביחסי הציבור המסחריים, אשר כדי להצליח באופן מיוחד צריכים להתבסס, 

כמו פרסומות אחרות, על תופעות יוצאות דופן, רעשניות ומעוררות, הגורמות לתגובות רגשיות חריפות. וכדי 

להשתמש בפרפרזה של ההגדרה מה הן חדשות בשביל עיתון ומה לא, אפשר לומר שכל אמן אשר נושך את 

הציבור, חזקה עליו שיש בו יסודות נאותים לפרסומת כזו, וגם זה לא תמיד מספיק.  

אולי זה המקום לכמה מלים על "תופעת פיקסו", אשר בקרוב ימלאו מאה שנה להולדתו. בעבר דנו אמן, 

לפחות תיאורטית, לפי סגנונו ויכולתו לבצע סגנון זה. אין ספק שהיכולת האמנותית של פיקסו גדולה בכל 

הסגנונות שהוא מוצא או ממציא ויוצר, וזה לא פעם משמש סנגור לאותם סגנונות שאינם מתקבלים בקלות על 

דעת האנשים, היות ואצלו אפשר לומר לפחות כי הוא יכול. אין לו צורך להרשים על ידי האבסורד והמרגיז כדי 

להסוות אי-יכולת מקצועית, כפי שחשודים רבים אחרים, בוודאי לא פעם בצדק.  

אשר לסגנונותיו ולגישותיו, בלשון רבים, הרי לא קל למצוא את המשותף ביניהם מבחינת התוכן האמנותי 

הכללי. הוא היה בין האמנים המהפכניים והחדשניים הבולטים כבר לפני יובל שנים. יותר מאשר אצל אחרים 

בלטה יכולתו להפתיע הן בהעזתו ובמהפכנותו, הן בשינויים הגדולים בגישה ובסגנון והן באלימותו כלפי 

האובייקט המצויר וכלפי המתבונן, המקבל. בולט אצלו הרצון "לשבור" את יצירות הטבע, את האנשים. זו 

בוודאי ריאקציה, אבל גם הרבה מעבר לזה.  

מאז מלחמת האזרחים בספרד וציורו בעקבות הפצצת העיירה גרניקה הוא נעשה בולט וגדול מעל לעמיתיו, 

הן בסיקור בספרות ובכלי התקשורת והן בשוק סוחרי האמנות. ולפעמים נשאלת השאלה מה קדם למה?  

אני נזכר בפגישה עם חבר קיבוץ משכיל ואוהב אמנות לפני חנות ספרים ברחוב אלנבי בשנות הארבעים 

הראשונות. הוא שאלני אם כדאי לקנות ספר חדש על פיקסו, שכן תקציבו מוגבל. שאלתי: אתה אוהב אותו?  

ענה: אינני מבין בזה מאומה, ואין כלל מקום לשאלה אם אני אוהב אותו.  

אני: ולמה תרצה לקנות?  

הוא: הרי אנשים אלה, המוציאים לאור, יודעים מה שהם עושים. אם הם מוציאים אותו לאור, סימן שהוא 

טוב...  

אני: ואולי זה סימן שהוא יימכר טוב, ואולי שני הדברים גם יחד. 

אחרי שני יובלות של פיקסו, בהם היה רוב הזמן פעיל מאוד, גם ביצירה וגם ביחסי ציבור, אולי מוקדם 

להסיק מסקנות סופיות. ברור שהוא מאורע היסטורי בתחום האמנות, וזאת בלי קשר להערכה של איכות 

עבודתו ואישיותו. אין ספק כי הוא שבר הרבה מוסכמות שהכבידו על האמנות, מה שבוודאי שחרר גם שאיפות 

אמנותיות של אחרים, גם אם כאן, כמו במהפכות אחרות, אבדו בהריסת האלילים גם ערכים רבים.  

התוצאה העיקרית המצערת היא הפחד של המבקרים וקובעי הטון בפני כל דבר חדש, טיפשי וגועלי ככל 

שיהיה, להיראות אולי כעוברי בטל ומרובעים, מה שגורם להם דווקא לקבל את המהפכני, ולעתים גם את 

הטיפשי והגועלי. אם הוא התפרסם כפי שהתפרסם ועבודותיו שוות מיליונים, אין זה רק בגלל איכותן. חלק 

ניכר נזקף לפרסומת הענקית לאמנותו ולפעליו, גם האינטימיים ביותר, גם אם אין ספק שיש בין יצירותיו שהן 

ממדרגה ראשונה.  

תופעה מצערת היא שבשוק האמנותי התחילה להופיע הרכישה בצורה אינפלציונית בגלל הפרסומת 

הקיימת והסיכויים שהמחיר יעלה, דבר שמוסיף שוב פרסומת, ושוב מעלה את המחיר וכיו"ב. אין ספק שמזה 

יובל שנים גדלה ההבנה ליצירות פיקסו, או לפחות לחלקן: מתרגלים, משתדלים, ואם רוצים מאוד, ודאי גם 

יותר קל למצוא. אבל יש כאן גם יחסיות: אילו לא היה פיקסו ידוע ולא היו אומרים למתבוננים "ראה, זה 

מעניין, זה מפורסם, זה יקר", שאלה אם לא היו דוחים יצירות מסוימות על הסף. כאן משפיעה מאוד היחסיות 

של הערכת האמנות.  

יהיה מי שישאל מה עניין שמיטה להר סיני ומה עושה פיקסו בספר "היסטורי" שבו בולטים אישים כמו 

הסבים שלי, אשר בעיניי אולי היו קרובים לאברהם אבינו, אבל בוודאי לא לפיקסו. אולי אין קרבה ועניין 

לפיקסו או לדומים לו, אבל יש עניין באסנציאליזם וברלטיביזם, ולא רק באמנות אלא גם בגישה לחיים 

ולהשקפת עולם. יש שראו את האסנציאלי ביהדות ב"ואהבת לרעך כמוך". יש רבים, גם בזמננו, המדגישים 
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בעוצמה שהיהדות היא למעשה רק עניין של מצוות ואינה קובעת כלל אהבה, אמונה וכו'. ואחרים רואים 

כאסנציאלי ביהדות, ומכאן בהרחבה גם לאנושות, את היחס לזולת, את היחס לכלל, שכן כולנו בני אב אחד.  

מילדות היו דמויות אברהם וסבי מזוהות במוחי במידה רבה. מצד אחר ניסיתי לראות את אברהם כדמות 

היסטורית חשובה, אשר האגדות סביבה מדגישות את היותה כזאת. לפני יומיים קראתי מאמר על התגליות 

המרעישות באבלה, קרוב לאוגרית, ובהן תזכורות לסיפורי התנ"ך על אברהם. המודל ההיסטורי שלי היה 

שאברהם כראש שבט, חמולה או לפחות משפחה גדולה, היה שייך, כידוע, לעברים, רועי צאן נוודים, למרות 

היותם קשורים לתרבות שהתפתחה באדמות החקלאיות הגדולות והפורחות בפתחי הנהרות הגדולים של 

היאור, הפרת והחידקל.  

לפי הנחה ראשונה שלי, סביר שהיו צרכים ממשיים של חילופי סחורות שעזרו לסימביוזה יחסית זו, היות 

והשטחים החקלאיים היו עניים באבן קשה, הנחוצה לכלים רבים, ובמתכות מסוימות, בהתחלה כסף וזהב 

ואחר כך ברזל, שאותן היה צריך להביא מארצות הרריות יותר ופוריות פחות. אולי גם דברי אמנות ואומנות, 

צורות אליליות או סתם פרי עבודת אמן או אומן, שהוחלפו תמורת סחורה אחרת. והנה אברהם, כאחרים, עבר 

מארץ לארץ, מעיר לעיר, מאל לאל, ומה יותר טבעי מכך שמול שמים בהירים ומלאי כוכבים, במדבר בלי 

שליטת מלכים או אלים, יגיע לשאלה מה האסנציאלי בין כל האמנויות ומה מיותר? 

"ֵלך ְלM מארצך, ממולדתך ומבית אביך" ומפרשים שזה מופיע בסדר זה בגלל הקושי הפסיכולוגי של 

הפרידה הכי קשה "מבית אביך". זה בוודאי נכון, אבל אולי גם נכון לראות בפרידה זו התרחקות ושלילה של 

המנהגים והאמונות של הארץ, המולדת, המשפחה. כאן גם המקום לשתי נקודות אשר עד היום יש לי קושי 

להזדהות אתן:  

ראשית פרשת עקדת יצחק, וכפי שלמדתי גם עקדת ישמעאל באיסלאם. עקדה זו נחשבת עד היום, גם אצל 

לא-דתיים, כסמל של רוממות, הקרבה עליונה, ודווקא בצורה חיובית, וכמובן שהיה "מזל" והקלה לכולם 

שברגע האחרון העקדה לא יצאה לפועל. לי היה הדבר תמוה מגיל צעיר: איך יכול היה אברהם להאמין אפילו 

לרגע שאלוהים רצה בעקדת בנו? אמונה כזאת, לדעתי אז וגם היום, אומרת שאלוהים אינו יותר מאחד 

האלילים, פרי הדמיון האכזרי של בני האדם. האם אין זה עלבון לדמות האלוהית? אפשר אמנם לטעון 

שאברהם היה זקוק לשלב מעבר, אולי ל"שיעור" רב רושם, אבל להפוך את זה לאידיאל, נראה לי רחוק!  

הדבר השני – הרצון העליון להרוג ולהשמיד את כל השבטים הכנעניים על משפחתם, טפם ורכושם. נכון 

שלא עשו זאת ב-100%. אבל הצו לא היה, כמקובל בתקופה ההיא, קשור רק בסכנה לעצמנו, מה שיכול אולי 

לשמש כתירוץ או הצדקה כלשהם. עד היום הזה מקבלות היהדות והנצרות צו זה כדבר שהיה נכון, ואוטומטית 

זה משפיע עלינו כדבר שיכול לשמש דוגמה בכל זמן ובכל מקום! שוחחתי על שתי נקודות אלה עם אנשים שאני 

מעריך את שכלם ואופיים. פגשתי מעט מאוד הבנה, ולגבי הנקודה הראשונה כלל וכלל לא.  

נדמה לי כי בכל שטחי פעולתי, במידה שפעלתי בהם בצורה טובה, מכוונת, מסורה, היה זה בחיפוש מודע 

ובלתי-מודע אחר האסנציאלי, המשולב, העקרוני, בהתחשב ביחסי, דהיינו העיקרון ביחס ובהתמודדות עם 

הנסיבות הקיימות, תהיינה אשר תהיינה: בשטח הטכני והמדעי, בשטח האמנותי, המדיני והחינוכי, במידה 

המוגבלת שפעלתי בה בשטח הפרטי, האישי, המשפחתי והחברי. עוד יותר קשה לי להעריך לא רק את פעולותיי 

אלא גם את הרצון. לו יכולתי להסתמך על אמי, הייתי רודף שלום, אפילו במחיר גבוה מאוד. אם דמות אבי 

היתה לי לדוגמה, היתה זו מידה גבוהה של אובייקטיביות וסובלנות, אבל אני מודע לעובדה שבקריירה הארוכה 

שלי היו לפחות כמה אנשים – מעטים, אני מקווה – שראו בי אדם אחר לגמרי.  

קישורים היסטוריים 

אמסטרדם ואנטוורפן – יהודים ויהלומים 

אפשר להתחיל את ההיסטוריה של שורשיי גם עם וילהלמוס נסיך אורנז', מנהיג המורדים של ארצות השפלה 

נגד הממלכה הספרדית-האוסטרית, לוחם החופש הלאומי וחירות הדת. אמנם, לצערי, לא היה למשפחתי שום 

קשר ישיר אתו, ככל הידוע לי, והוא נרצח כבר ב-1584, בתקופת הסבים של כמה מאבותיי, שעליהם יש לי 

פרטים כלשהם.  
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ובכל זאת, אפשר למצוא את הקשר. ולומר את האמת: מי לא ירצה, אם התחנך מגיל צעיר על סיפורי 

הגבורה של העם הקטן הלוחם בהצלחה במשך שמונים שנה נגד עם גדול, רודן, עשיר, אכזר, רודף היהודים; עם 

שראה את עצמו היורש והממשיך של עם ישראל, הלוחם בשם אלוהים נגד העמים הזרים.  

אני רואה במלחמתם לעצמאות של ההולנדים ובתור הזהב שבא בעקבותיה דוגמה לישראל הלוחמת 

לקוממיותה. לא רבים השפיעו עליי בדרכם כמו נסיכי אורנז', שהרימו את נס המרד והחופש בראש קבוצות 

קטנות, חלשות ועניות בתחילה, שנקראו הֶגזים (gueux) – הקבצנים: אמיצים, ישרים, עזים בשדה הקרב, 

ובניהם נועזים לא פחות בשטחי המדע והטכניקה המתפתחים. היש סיפור יפה יותר מאשר זה של העיר ליידן, 

אשר הספרדים צרו עליה, אך נאלצו לעזוב עקב השיטפון הכללי שהכינו להם מסביבה. וכאשר נשאלו התושבים 

איזה פרס ירצו: שחרור ממסים או אוניברסיטה, הם דרשו כמובן אוניברסיטה, וזו אכן האוניברסיטה 

המפורסמת שלא מזמן מלאו לה ארבע מאות שנה. וחזרנו שוב לרמברנדט: הוא נולד באותה עיר, כשלושים שנה 

לאחר מאורעות אלה.  

בהמנון הלאומי ההולנדי הראשון, שאפילו תורגם ליידיש המקומית כבר במאה ה-16, כתוב בין השאר: 

"כמו דוד שהיה צריך לברוח מפני שאול, כך סבלתי עם אצילים רבים. אבל האל הרימני והצילני מכל צער, ונתן 

לנו ממלכה גדולה בישראל."  

באמסטרדם, בירת הולנד, הייתה קהילה יהודית גדולה, בתחילה קהילה ספרדית עשירה מאוד, ששמות 

יהודיה הספרדיים האציליים מצלצלים עד היום. ביניהם גם אנשים שהשתתפו בהקמת "חברת הסחר להודו 

המזרחית", שהיתה המכשיר העיקרי למסחר באינדונזיה, וגם שלטה בה לפני מסירתה להולנד. גם לנסיכי בית 

אורנז' היה חלק פעיל ומעשי בדברים אלה. לפי המסורת, בת אורנז', אשת נסיך פרוסיה, היא שהשפיעה על 

הנסיך שיקבל שוב יהודים לברלין, שבה נאסר עליהם לגור מאז "המוות השחור", מגפת הדבר שעברה על 

אירופה כשלוש מאות שנים קודם לכן, ובין היתר גם גרמה לרדיפות היהודים. גישה חיובית זו של הנסיך לא 

היתה, כמובן, הומניטרית במיוחד, אלא מבוססת בעיקר על חיפוש אותם יהודים שיכולים לתרום להגדלת 

העושר המסחרי והתעשייתי של המדינה.  

בין סוף המאה ה-14 למאה ה-18 למעשה לא גרו יהודים באזור ברבנט, אשר בו נמצאת אנטוורפן. למרות 

זאת היתה לעיר זו דרך עצמאית מסוימת, גם בשטח זה, כמו לערים מפותחות אחרות. גם במחוזות אחרים של 

ארצות השפלה התיישבו מעת לעת משפחות יהודיות בודדות, אך שוב ושוב גורשו. לאנטוורפן היתה עמדה 

וגישה מיוחדת, אשר בחלקה קיימת עד לתקופה המודרנית: עיר גדולה ומשגשגת, עיר מסחר בינלאומי ובה נמל 

גדול, שהכירה וקבלה אל בין חומותיה אנשים שונים מכל קצוות תבל ונתנה להם חופש להתפתח לפי דרכם. 

אנטוורפן, עיר הנמל, עיר של קיבוץ עמים וגלויות.  

אנטוורפן, עיר של התפתחות חופשית של הדת. 

אנטוורפן, גם עיר האמנויות במשך דורות רבים. 

אנטוורפן, גם עיר המסחר באבנים יקרות.  

  

 Amateurs) "ב-23 באפריל 1567 הצהירו שישה קלוויניסטים מאנטוורפן, אשר קראו לעצמם "אוהדי המולדת

de la Patrie), שיתמכו בנסיך וילהלמוס בכספם כדי להבטיח את חופש הדת. החותם הראשון היה מרקוס פרץ 

(Marcus Perez), אשר נולד ב-1527 במידלבורג, לא רחוק מאנטוורפן, ואשר לפי המודיעין הספרדי נקרא 

"יהודי ספרדי לפי גזעו". אל נשכח שב-1549 פרסם הקיסר קרל החמישי צו האוסר על נוצרים חדשים לעבור 

לאנטוורפן, צו אשר אושרר שנה לאחר מכן על אף ההתנגדות של שלטונות העיר. ב-1536 הרשה להם לעבור 

לשם לאחר תשלום של סכום מכובד.  

נכון שחלק גדול מפאר העיר הועבר לאמסטרדם, לאחר שהמורדים ויורשיהם בצפון, ההולנדים, סגרו את 

הסכלדה לאוניות הים. גם היהודים התחילו רשמית לעבור להולנד, ובעיקר לאמסטרדם, גם אם קבלתם 

הרשמית הראשונה לא היתה באמסטרדם, אלא בעיר הקרובה אלקמר. ב-1604 זה היה, כאמור, באופן רשמי, 

למרות שכבר ב-1597 מסר היהודי מן האנוסים עמנואל רודריגז ֶוגה, סוחר עשיר, את שבועת האזרח לעיר 

אמסטרדם. בכך התעלמו השליטים מידיעתם שהמרנים לא היו שייכים לדת הקלוויניסטית.  
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ידוע כי היהודים יוצאי ספרד ופורטוגל עזרו להתפתחות המסחר ההולנדי מעבר לים, וכן להתפשטות 

הגדולה של המושבות ההולנדיות, אשר היתה מלווה לא פעם במלחמה גלויה נגד הספרדים והפורטוגלים, כולל 

מלחמות "פירטיות" של אוניות, מעין שודדות ים מטעם מדינת האם. 

פחות ידוע שגם בתקופה ההיא, המאה הזוהרת של האמנות ההולנדית – של רמברנדט, ורמר, פרנס הלס 

ועשרות אחרים – באו לשם גם אמנים יהודים, בנוסף לרופאים ומלומדים אחרים. בין הבאים לשם היה גם 

גספר דוארטה (Gaspar Duarte), אשר נולד באנטוורפן ב-1582, וחי ומת באמסטרדם. הוא נמנה על גדולי 

הסוחרים בתכשיטים, וביתו נודע בחוגי הספרות של הולנד כמרכז תרבותי. ב-1642 הוא מכר לפרדריק הנדריק, 

בנו של וילהלמוס ומושל הולנד, תכשיט מפואר וידוע, שאותו נתן זה לכלתו הנסיכה האנגלית מרי. פרדריק 

הנדריק ביקר בבית הכנסת הפורטוגזי יחד עם אם הכלה, המלכה הנרייטה מריה (Henrietta Maria) ב-1642, 

כאשר באנגליה טרם הותר ליהודים להתגורר. לפי החוקר גנס הרקע לביקור זה היה לא רק הקשר הטוב בין 

בית נסיכי אורנז' והיהודים הספרדים, אלא גם בקשת המלכה לקבל מהסוחרים היהודים-הספרדים הלוואה 

רצינית המבוססת על משכון תכשיטי הכתר האנגלי, כיוון שהמלך היה במצב קשה.  

בתו של הנסיך התחתנה אחר כך עם פרדריק וילהלם, הבוחר הגדול מפרוסיה. והיא זו שהשפיעה עליו 

ב-1670 לקבל את חמישים המשפחות היהודיות ממגורשי וינה כתושבי ברלין, וזאת כחלק ממאמצי הנסיכים 

להפוך את ברלין מבירה פרובינציאלית למרכז משגשג.  

כך קישרתי עובדות היסטוריות אלה עם הנתונים ההיסטוריים של משפחתי. נכון שאילו חיפשתי רק את 

הקשר ההיסטורי לשורשיי הגיניאלוגיים, היה עליי לוותר על רוב הסיפור. אולם לאמיתו של דבר, תמיד 

הרגשתי את תקופת המאות ה-17-16 בארצות השפלה, עם המרד הגדול, השאיפה לחופש, פריחת האמנות, 

הפילוסופיה והמדע, כתקופה שממנה ינקו שורשיי הרוחניים יותר מאשר מכל תקופה אחרת, פרט, כמובן, 

להיסטוריה היהודית.  

זכור לי שבהתחלת מלחמת השחרור שאל אותי מכר מהולנד כמה זמן אני מעריך תמשך מלחמת הערבים 

נגדנו, ועניתי לו: "יותר מדי. הן לא שכחת את מלחמת שמונים השנה?!" גם שאלתי את עצמי תמיד מה 

ה"היגיון" שהביא את שני הסבים שלי לפני כמאה שנה לאנטוורפן, עיר שלא היתה בה אז שום תשתית יהודית 

מסורתית שבה רצו, ולכן היו צריכים לבנותה מראשית. הן לא היה זה בשום פנים הכרח של מצוקה, לא כלכלית 

ולא מדינית, אף אם יכלו למצוא לכך הצדקה כזאת עד לגבול מסוים. עם כל ההסברים האפשריים, אני רואה 

בהם שני אנשים בעלי אופי חזק, גאווה עצמית, בוודאי גם בעלי חשבון של כדאיות משקית, אך לא במעט גם 

בעלי אופי רומנטי, היונקים מתקופות היסטוריות קודמות.   

כך כמעט כל מעשיהם, כך גם יצירות האמנות של סבי הצייר, ואין לי ספק כי ההילה ההיסטורית 

והאמנותית של ארצות השפלה, ושל אנטוורפן במיוחד, וכן השוויון והחופש של היהודים בבלגיה, הם שמשכו 

אותם כה חזק.  

שני הסבים שלי בשום אופן לא הרגישו כאנשים ואזרחים מן "הדרגה השנייה", ובוודאי לא רצו שהם או 

בניהם ירגישו שמביטים בהם מלמעלה. וגם פה יש המשכיות, כי מה הן, בסופו של דבר, מאתיים או 

שלוש-מאות שנה ביחס לחיי הרוח?  

ובאשר ליהלומים: בסוף ימי הביניים המציאו בבלגיה את ליטוש היהלומים. המסחר באבנים יקרות, 

ובמידה מסוימת גם צורפות ועיבוד היהלומים, היו בחלקם הגדול בידי היהודים מזה דורות, וזאת מטעמים 

מובנים: כאשר הם הגיעו לארצות השפלה, ניצלו גם יהודים פחות אמידים, פועלים וכו', את האפשרות 

להשתלב בענף היהלומים, בעיקר תוך ניצול העובדה שלעובדי היהלומים לא היו גילדות, ולכן היו ענפים חדשים 

אלה פתוחים ליהודים, כמו גם למשל הרפואה, הרוקחות והדפוס. המצב השתנה במידה רבה רק לאחר מלחמת 

העולם השנייה, שהשמידה את הענף באמסטרדם והעבירה אותו על ידי היהודים למקומות נוספים, כמו ישראל, 

וחיזקה אותו במקומות אלה. יהלומים, אבני חן, כמו גם הזהב והכסף, ובעקבותיו השטרות, אפשרו ליהודי את 

הניידות, אי-תלות מסוימת וניצול קשריו הבינלאומיים.  

העבודה בצורפות ובאבני חן נתנה לו גם אפשרות לביטוי כשרונות יצירתיים, בנוסף לפעילות רוחנית כמו 

ספרות ושירה, וכן מדעי הרפואה והרוקחות, השפות והפילוסופיה. פה ושם גלשו גם לשטחים חלוציים נוספים 

במקומות שבהם זה התאפשר, כגון אסטרונומיה וקרטוגרפיה.  
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במלחמת הקיום לא היתה ליהודי ברירה אלא לחפש כל דרך חדשה, שבה עדיין לא הציבו נגדו חומה או 

מכשולים גדולים מדי. מטבע הדברים היו היהודים חייבים לא פעם להיות החלוצים, ולפי אותו היגיון טראגי 

אחר כך "לאחר שהאיש עשה את שלו, הוא יכול ללכת."  

לכן אני משוכנע שיש קשר ישיר בין אופיים ושורשיהם של אבותיי לבין בחירתם בארצות השפלה: 

תולדותיהם מצד אחד, ומצד שני קשרם העמוק לארץ האבות, ארץ העתיד והחופש לעם ישראל. ביסודו של דבר 

הם היו, כאמור, רומנטיים בעומק לבם. אחרת איך אפשר להסביר את הציור של מות שאול אם לא כיציר 

תקופת אביב העמים והשתלבות היהודים בפריחת אירופה; או מעשי סבי – בניית שיכון ומוסדות 

בארץ-ישראל, וייסוד קהילה משגשגת בחו"ל תוך הזנחת כרמו שלו.  

גישה ישירה לארץ ואמונה בבנייתה, מעבר לרגשות דתיים והיסטוריים או להתחייבויות של צדקה, כל אלה 

דרשו במאה התשע-עשרה מנה לא קטנה של רומנטיקה. דבר זה מסביר בחלקו גם את הגישות השונות 

והוויכוחים של מונטפיורי, רוטשילד והברונים הירש בקשר לארץ-ישראל, להרצל ולתנועות ההתיישבות 

השונות, כגון הבילויים. לא ניתן להבין אותם בלי היסוד הרומנטי אצל רבים מבני העם, הנקראים באותה עת 

"עם של סוחרים". סוחרים אכן הם היו, אבל ידעו שיש עולם מעבר לזה, שהוא הרבה יותר חשוב, ובעיקר היה 

להם זיכרון פנימי היסטורי ארוך, ארוך מאוד. כמעט כמו זיכרון הציפורים, גם של ציפורים שבקעו לא מזמן, 

  .Mהאומר להם: קומו, התרוממו והפליגו לארץ רחוקה, כי שם ארצכם. ֵלך ל

בתי אנטוורפן  

הבתים המרווחים של עיר מולדתי מופיעים בכל הזיכרונות של שמונה שנות ילדותי הראשונות. הריווח, הרוחב, 

העומק והגובה היו בסדר גודל אחר מאלה שחייתי בהם, גם בהולנד ובוודאי בארץ.  

הבית הבורגני הסטנדרטי של אנטוורפן היה בית שורה, כלומר הבתים בנויים צמודים: בכל שישה מטרים 

בקירוב עמד בית עם קיר משותף עם השכנים. זה אמנם היה סטנדרט בורגני טוב, אבל היה גם פחות וגם יותר, 

ולמעשה הרוחב ציין את מעמד הדייר – חזית של שישה, שמונה, ואפילו עשרה מטרים, לפעמים בעומק של 15 

מטרים ויותר, ומאחורי זה גן וחצר. בכל בית משפחה אחת, עם עוזרות בית ואומנת לילדים. בכל בית, יהא 

רוחבו אשר יהא, מספר החלונות ברוחב שלושה. מרתף הבית היה חצי מרתף – חצי מעל פני הקרקע וחצי 

מתחתן, ובו היה המטבח. הרחוב התחיל מהחלון. ניתן היה מהמרתף לפתוח את הסורג ולקנות מהרחוב. מעליו 

– חצי קומה: מגורים וקבלה. חדר ראשון – קבלה. אח"כ – חדר אוכל. מעל זה – קומת הילדים, ומעל לה – 

קומת ההורים, ואז – עליות הגג – למשרתים, לאכסון דברים שאינם בשימוש וכו'. גרנו בו ארבעה ילדים, 

הורים, המבשלת, האומנת ועוד משרתת מנקה. אחרי שסבתא כבר לא היתה עצמאית, היא גרה אצלנו בשני 

חדרים עם מטפלת מיוחדת. המבשלת – יהודיה. האחרות – גויות. ניסיתי ללמד את המבשלת אלפבית, אבל זה 

לא הלך.  

אני נולדתי בבית צר יחסית – חמישה וחצי מטרים – כשאבי רק החל להתבסס, ורצה לגור קרוב לבית אבי 

אמו ברחוב ואן דייק. ביתו של זה כבר היה פטריצי: לא רק שהיה רחב בהרבה, אלא גם היתה לו כניסה צדדית 

מכוסה המיועדת לכניסת מרכבה, מקום לאורווה בסוף החצר וכו'. כדי לתת מושג על גודלו, אזכיר רק כי 

ב-1932, כשהבית היה ריק, ביקשתי מאבי לקבל אותו זמנית כמועדון לארגון הנוער שלנו "צעירי העם", שהיו לו 

כ-150 חברים פעילים בתקופת השיא. ניצלנו אז רק את קומת המגורים, את קומת החצי-מרתף, ואת החצר. את 

יתר שלוש וחצי הקומות לא ניצלנו כלל. אין לשכוח שהיו לו 12 בנים ובנות, ונוסף לזה מורים, עוזרות, אורחים 

מכל הסוגים.  

לסבי, אב אבי, היה בית דומה, אבל פחות גדול ומפואר.  

הבית השני של אבי, ברחוב יעקובס – Jacobs – היה כבר בית "בורגני טוב", כלומר שישה עד שישה וחצי 

מטר רוחב, אבל בהחלט פחּות בגודל ובמעמד מאלה של הסבים. לאחרונה הייתי באנטוורפן ב-1939. יש לציין 

שעם הזמן החלו לחלק את הבתים לדירות, וכן לבנות בתי דירות מודרניים. גם המספר המצומצם יותר של 

הילדים במשפחה, של עוזרות שגרו בבית, וכן ההקלה במשק הבית פעלו בכיוון זה, כמו בכל העולם.  
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הרחוב שלנו היה בשכונת מגורים מעורבת. זה לא היה אזור יהודי מובהק. בורסת היהלומים היתה במרחק 

עשר דקות הליכה, וזה היה נוח, שכן סבי היה בין ראשוני היהודים שעסקו בסחר יהלומים, שהחל בשנות 

השבעים של המאה ה-19.  

יהודי אנטוורפן 

יהדות אנטוורפן עד מלחמת העולם הראשונה מנתה כעשרים וחמישה אלף נפש. הם הרגישו עצמם 

אנטוורפאים: אפילו כשלא היתה להם אזרחות בלגית, הרגישו בבית בבלגיה. הבחירות לקונגרס הציוני היו 

ערניות יותר מאשר הבחירות בקהילה, בעיקר בין שתי המלחמות. היו מעט יהודים ממוצא צרפתי. היה גנרל 

יהודי, חבר של המלך. בבורסה היו גם יהודים עם פאות. במשפחתנו לא היו פאות, גם אם היה זקן. בתחנת 

המשטרה בסביבת הבורסה היה כתוב פוליציי באותיות עבריות בשביל היהודים שבאו ממזרח-אירופה. 

בשכונות היהודיות ממש היו יהודים פחות מסודרים. לשחרית שבת בבוקר הלכו המשפחות בשלמותן לבתי 

הכנסת. היתה קהילה מתקדמת, לא רפורמית ממש. אנחנו היינו אורתודוקסים בנוסח מערבי. היו בתי כנסת 

שונים. בבית הכנסת הגדול היו לפחות ¾ מזרח אירופים. יונה פישר, למשל, אבא של מוריס [שהיה שגריר 

ישראל בבלגיה ובנו יונה פישר, הקרוי על שם סבו, הוא מבקר אמנות ידוע], בא מקרקוב. אבל כולם הרגישו 

כיהדות בלגיה.  

משנת 1526 היו באנטוורפן הרבה אנוסים. באותה שנה עברה האינקוויזיציה גם לפורטוגל והקיסר הודיע 

לארצות השפלה על החלטתו כי העוזבים את פורטוגל יוכלו להיות שלושים יום בארצות אלה, וגם יותר, אם 

יקבלו אישור מיוחד. ב-1536 הוא הרשה לנוצרים החדשים  לצאת לאנטוורפן באופן חופשי, כולל משפחותיהם 

ומשרתיהם (בתנאי תשלום מיוחדים), ויהיו להם אותן זכויות כמו ליתר הסוחרים.  

ב-1540 התפרסם צו שדרש עונש מוות לאנוסים השומרים על שבת או על מצוות יהודיות אחרות. ליוצאי 

פורטוגל היו זכויות יתר שלא היו לספרדים, וזה בעיקר מפני שהיתה להם אוטונומיה מסוימת בהיותם זרים, 

בעוד הספרדים היו שווים לאנשי המקום, היות ויש להם מלך אחד.  

ב-1545 מסרו אנשי המקום כי הנוצרים החדשים נמצאים בעיר "בשפע רב וברכוש גדול", אבל חלק ניכר 

מהם עוברים למקומות אחרים. כך היו גם באנטוורפן חקירות ומשפטים נגד הנוצרים החדשים.  

פרסבורג  

(נכתב בהתחלת 1981) 

עם ההתפתחות ההיסטוריה האישית שלי, כלומר עם הגיל, מתחילות תמונות הזיכרון לקבל משקל שונה, 

בהירּות שוָנה, ולפעמים מתחלפת ומסתלפת החשיבות של מה שחיית וראית במציאות קונקרטית עם מה 

שקראת, חשבת ואולי חלמת, או ערבוב של שניהם. הרי אין זה חדש שהזיכרון הוא לא רק סלקטיבי מאוד, אלא 

גם יוצר ומערבב, בצורה מכוונת או לא.  

בטרם עלייתי ארצה לפני קרוב ליובל שנים, הייתי בהרבה ערים בכמה ארצות: בסך הכול למדתי בכעשרים 

בתי ספר שונים, ונהניתי ללמוד בשבעה מוסדות של לימודים גבוהים, כולל בארץ. אין פלא אפוא שהתמונות 

מתחלפות, מה שלא תמיד עושה צדק עם כל מקום ומקום.  

בעניין זה משונה יחסי, ואולי אומר יחסנו, אל העיר פרסבורג, שבה לא הייתי אפילו פעם אחת, ובכל זאת 

אני מרגיש אליה קרבה חזקה. הקשר אליה בא מסיפורי משפחה והיסטוריה, וכמובן מהרבה מכרים וידידים.  

נדמה לי כי בשם פרסבורג משתמשים היום כמעט רק בין היהודים, כמו "ישיבת פרסבורג" בירושלים, ובין 

הצרפתים, שאצלם הוא מקשט אתרים בפאריס לזכר כיבושי נפוליאון, שחתם בעיר זו חוזה כיבוש ושלום. שאר 

העולם קורא לעיר ברטיסלבה, והיא היום בירת סלובקיה. ההונגרים קראו לה פוז'וני. כל זה כדי לסמל את 

המיוחד לעיר זו, אשר היתה אמנם קרובה לווינה, הן גיאוגרפית, והן בתחום התרבות, אך היתה כבר בתחום 

גבולות הונגריה, ובה גם החלו במאה ה-19 להראות סימני אי-שקט לאומני ורצון להשתחרר מההגמוניה 

האוסטרית.  

היישוב מוזכר עוד לפני מסעי הצלב, שאז היתה העיר בצורה מאוד, אך היישוב הממשי בפרסבורג, כמו 

בווינה, החל למעשה בסוף מסעי הצלב, אף כי ניתן למצוא גם שרידים מהתקופה הרומאית, בעיקר בווינה. חלק 
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גדול של הדנובה היה במשך זמן רב קו גבול כללי (Limes), מבוצר בחלקו, של האימפריה הרומית, כמו נהר 

הריין בחלקו הצפוני, וביניהם היה קו הגבול בדרום גרמניה מבוסס על סבך צמחיה עבה בהרים וביערות.  

פרסבורג היתה, לכן, אחד הביצורים החשובים לפני וינה, כנגד הצבאות המתנפלים של עמים שונים, כמו 

ההונגרים, וגרוע מזה, הטורקים, אשר ניצבו פעמיים לפני חומות וינה. העיר שוכנת למרגלות הרי הקרפטים 

הקטנים, ליד גיא צר יחסית, שבו הדנובה מפלסת לה ערוץ. היא בנויה על גבעות, וגם מסביבה גבעות, ובהן 

יערות וכרמים. הקיסר קרל החמישי, זה שלחם נגד הפרוטסטנטים והטורקים גם יחד ובממלכתו לא שקעה 

השמש, נאלץ להסכים לקבוע את פרסבורג כבירת הונגריה לאחר שהטורקים כבשו את ּבּודה. היא נשארה 

בירתה כמעט עד תקופת נפוליאון, ובה היה הפרלמנט ההונגרי עד 1848.  

יישוב יהודי נזכר בפרסבורג החל משנת ת"ס (1700), כשלושים שנה אחרי גירוש היהודים מווינה, השנה 

שבה עברה משפחת אמי לברלין. יש הקושרים לאירוע זה גם את היישוב היהודי בפרסבורג, כמו גם את היישוב 

היהודי בפירת, שמשם חזרו מאה שנה אחר כך אבות סבתי לאוסטריה. נזכר אז ר' מיכל פרסבורגר, שבנה את 

בית הכנסת הגדול הישן, בניין שבו שכנה אחר כך הישיבה המפורסמת של החת"ם סופר.  

 ,Hummel Gasse – באותה תקופה גרו היהודים עדיין בגטו מצומצם, בעיקר ברחובות הומל והוטרר

Hutterer Gasse. כמו בכל התקופות, היו היהודים צריכים להיאבק על כל חלקיק קרקע, כדי למצוא להם 

מקום בעולם הסגור והמסתגר תמיד. כמה שנים אחר כך, ב-1704-1703, קיבלו היהודים את חסותו של שליט 

המקום, הרוזן ניקולאוס פלפי – Nicolaus Palfi – שנתן לחמישים משפחות ולצאצאיהם לגור על גבעת 

המצודה, ה–Schlossberg, ועל הצוקרמנדל – Zuckermandel, ולהנות מכל הזכויות שמהן נהנו הנוצרים.  

מעניין שגם כאן היה המספר חמישים משפחות, בקמצנות, כמו שלושים שנה לפני כן, ב-1670, בקבלת 

היהודים מווינה בברלין. בוודאי לא היה זה ביטוי של אהבה יתרה ליהודים או לאנושות, גם לא ביטוי של 

עקרונות דת ומוסר, כמו יובל שנים לפני כן, כשהרב הספרדי של אמסטרדם, מנשה בן ישראל, השתדל בהצלחה 

מסוימת אצל קרומוול באנגליה; או ביטוי של מדיניות נאורה, דתית, מוסרית וכלכלית כאחת, כפי שזה נעשה 

עוד לפני כן בהולנד. לא: היו לרוזן בעיות, גם של שלטון וגם של הכנסות, עם הגמון המקום ועם פרנסי 

הבורגנים, ששלטו בחלק של המקום. תמורת אישורו והגנתו דרש הרוזן סכום של חמש מאות גולדן (זהובים) 

לכל חצי שנה, כהתחלה טובה. מסתבר שלמושג "פרוטקשן" יש התפתחויות ומשמעויות שונות בזמנים שונים, 

הן במהותן והן במוסריותן, אבל משותף להם ברוב המקרים שדורשים תמורה: נאמנות, שירות, כסף.  

עד לאותה תקופה לא תמיד היתה דרכם של היהודים סוגה בשושנים, וגם לא לאחר מכן. כך, למשל, 

התלוננו כמה מהלאומנים ההונגרים ב-1848, שאמנם קיבלו חופש ואוטונומיה מסוימים, אבל מה זה שווה אם 

לא יתנו להם לעשות כרצונם ביהודים – ביזה, הרס חנויות וכו'. ואפילו ב-1882, שנים מספר אחרי שסבי עזב 

את עיר מולדתו, היו שם עוד מהומות אנטישמיות.  

בתקופה ההיא כבר מוזכרים אישים ידועים במקום, כמו הרב וולף אקרלס, המכונה גם פולק, ורבי 

יום–טוב ליפמן ממגורשי וינה. דוגמה לערבוב השליטה והסמכויות בפרסבורג: ליהודים היה מותר לגור מצד 

אחד של רחוב בשלוסברג, שהיה בשליטת הרוזן, אך לא מצדו השני, שכן זה היה בשליטת העיר.  

היהדות התפתחה במקום, והזכרנו כבר באמצע המאה ה-18 את משפחתנו, שגרה קודם לכן בקרבת מקום, 

ברצרסדורף, וקיבלה אישור לפעול כצורפים וספקי תכשיטים לקיסרית מריה-תרזה. בנה, יוסף השני, קיסר 

נאור ובעל רצון טוב לפי הבנתו, דרש שכל העמים בממלכתו יהיו שווים בזכויות ובחובות, ככל שמאפשרת זאת 

המציאות, ודרש מהיהודים לא רק נאמנות והזדהות עם האומה, ובעיקר עם שליטּה, אלא גם חובת שירות 

בצבא. קמה מהומה גדולה: ראש הקהילה ניסה במאמצים רבים, שלא צלחו בתחילה, לבטל את "הזכויות 

והשוויון" של היהודים, והשיג לבסוף את שחרורם מהצבא תמורת מס מיוחד. כנראה מצא שעת כושר ורצון 

בתקופת שפל פיננסי מסוים, ומתי לא היה כזה? ומתי לא עשו שליטים פשרות למען הריאל-פוליטיק?  

מעניינת יותר ההצהרה של הרב באותה עת, אשר הכריז שאין לעם היהודי "מולדת" שיכולים להזדהות 

אתה ממש, פרט לארץ-ישראל, ולכן אין הם צריכים לשרת בצבא. הקהילה התפתחה כמרכז יהודי רוחני בעיקר 

אחרי שר' משה סופר (1839-1762), הידוע כחת"ם סופר, נבחר כרבּה ב-1803 (ג' תשרי תקס"ד). הוא היה יליד 

פרנקפורט, ושימש קודם לכן כרב במטרסדורף אשר בבורגנלנד באוסטריה. אחרי שנבחר כרב קהילת פרסבורג, 

הוא ייסד בה את הישיבה הידועה, שבהמשך ניהלה אותה משפחתו, והיא קיימת עד היום בירושלים. הוא נעשה 
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למנהיג האורתודוקסי הראשי בארצות הקיסרות האוסטרו-הונגרית ומנהיג האופוזיציה לתנועה הרפורמית 

המתבוללת, שהחלה עם משה מנדלסון כיובל שנים לפני כן.  

סיפרו לי שסב-סב-סבי, ר' שלום אולמן (1740-1670), אז רב בלקנבך, אף היא קהילה קטנה בבורגנלנד 

שבאוסטריה, שהיה גם הוא מועמד לרבנות בפרסבורג, כאשר שמע על הצלחת יריבו, אמר: "אדום שבע הוא 

הקלף ההולך", וזאת בהתייחס לאדמוניות יריבו, אשר גם היה "זיבעלע", שכן נולד כפג אחרי שבעה חודשי 

הריון, כמו כמה גאונים אחרים. יריבות זו לא הפריעה ליחסים טובים בין המשפחות: בני אולמן הלכו ללמוד 

אצל רבני פרסבורג והיו בין חביבי תלמידיהם. יתר על כן, שני דורות אחר כך השתלבו המשפחות עד כדי כך 

שלעתים היה קשה להבדיל ביניהם. 

פרסבורג הפכה להיות המנהיגה של היהדות האורתודוקסית בהונגריה ובחלק גדול של אוסטריה, אך היתה 

לה גם זיקה חזקה ליישוב ארץ-ישראל ולבנייתה, אף כי בוודאי לא ברוח הציונות המודרנית. לא מעט מיוצאי 

העיר התיישבו בארץ-ישראל. כבר במאה ה-19 יסד אחד מתלמידי החת"ם סופר, ר' משה מפרסבורג, ישיבה 

קרובה לחומות ושכונה בירושלים החדשה, הנקראת עד היום "בתי אונגרין". כמו כן היו בין יוצאי העיר 

שהתיישבו בפתח-תקווה ובמושבות אחרות.  

הם היו אדוקים, אך מעשיים, והתייחסו בחיוב לטכניקה מתקדמת. אדיקותם היתה בדרך כלל מהטיפוס 

ה"מתנגד", מעין "פרושים", גם מעשיים וגם רומנטיים, אבל פחות "מיסטיים". בתקופה מאוחרת יותר היו 

ביניהם גם יותר ויותר חסידים. גם אם קראו להם לפעמים הונגרים או סלובקים או אוסטרו-הונגרים, נדמה לי 

שהם ראו את עצמם פחות שייכים למדינה מסוימת ויותר לעיר פרסבורג. דבר זה די אופייני לקהילות יהודיות 

מסוימות, כולל בעיר מולדתי אנטוורפן, ואולי בכל מקום שבו גם לאומיות הגויים המקומיים פחות ברורה 

ופחות קשורה במדינה כולה.  

דבר אופייני לשייכות לאומית באותה עת: אבי, שנולד באוסטריה, אך הובא לאנטוורפן בהיותו בן כמה 

חודשים, נשלח לפרסבורג לכמה שנים כדי ללמוד שם בישיבה, והצטרך לעשות "בחינות" בהונגרית, כדי להיות 

מוסמך לרבנות מטעם השלטון, אבל הוא לא ידע הונגרית; לא הוא, לא אביו, ולפי דבריו גם לא הרבנים דאז 

(1890 לערך). אני, שלמדתי כמה מלים בהונגרית מחבריי הסטודנטים, שלמדו בציריך בגלל הנומרוס קלאוזוס 

בארצם, ידעתי יותר הונגרית מהם! אני חושב שגם הרב חיים זוננפלד, חניך פרסבורג, שהיה במשך כמה זמן רבו 

של סבי, לא ידע שפה זו. ועל סלובקית ודאי אין מה לדבר. שפה זו החלו היהודים ללמוד רק אחרי מפלת בית 

הבסבורג בסוף מלחמת העולם הראשונה, ב-1918, כאשר הסלובקים יסדו מדינה עצמאית וברטיסלבה (כבר לא 

פוז'וני) נעשתה בירתה.  

למעשה נותר במשפחתנו זמן רב, ועד היום, קשר "רשמי", מעשי או רגשי, עם פרסבורג, ולא רק קשר 

משפחתי. מכאן דרישתו של סבי להיות מובא לקבורה ליד קבר אביו כארבעים שנה אחרי שעזב את העיר. 

במונרכיה האוסטרו-הונגרית חיו עמים רבים, מהם באוטונומיה מסוימת – אוסטרים, הונגרים, צ'כים, 

סלובקים, פולנים, סלובנים, בוסנים, וכמובן יהודים. הקשר הרשמי נבע מזה שכל איש נחשב כשייך למקום 

מסוים, גם אם עבר לגור במקום אחר. כך מי שהיה שייך לבודפסט או לפרסבורג ועבר לגור בווינה או 

באנטוורפן, המשיך להיות "שייך" למקומו הקודם, כל עוד לא שינה את נתינותו.  

השתייכות משפחת סבי, ולכן גם אבי, בזמנו, לאוסטרו-הונגריה, ובמיוחד לפרסבורג, גרמה לכך שאחרי 

מלחמת העולם הראשונה הוא קיבל "אוטומטית" את האזרחות, וכפי שהוא התבטא, את ה"דרכון" 

הצ'כוסלובקי. זה היה, כמובן, יותר טוב מהאזרחות האוסטרו-הונגרית, ובוודאי הגרמנית, מפני שצ'כוסלובקיה 

נחשבה לבת ברית של בלגיה.  

המשכנו אפוא להשתייך לפרסבורג. דבר זה חזר והודגש על ידי סיפורי אבי על תקופת לימודיו שם, וכן 

בסיפורי המשפחה, אף כי אלה פחות על פרסבורג גופא ויותר על לקנבך – Lakenbach – אשר דרומה לה, 

באוסטריה ליד גבול הונגריה, ולפני סוף מלחמת העולם הראשונה בהונגריה ליד גבול אוסטריה.  

הקשר החזק בין פרסבורג לירושלים ולארץ-ישראל היה מעבר למקובל ברוב הקהילות היהודיות. זה אולי 

אחד הגורמים העיקריים לכך שהיהודים שמוצאם מתוך גבולות הונגריה של אז, ובראשם אנשי פרסבורג, פרשו 

במשך הזמן מכולל הו"ד (הולנד-דויטשלנד) ויסדו את כולל אונגרין, אשר נחשב לעשיר יותר, גם אם עושר זה 

היה דל ביותר.  
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בהתאם למחקרים חדשים על אותה תקופה, היתה להם השפעה מעשית גדולה יחסית על התפתחות 

השכונות החדשות בירושלים. זה לא היה שיכון פילנתרופי גרידא, כמו אלה שבנו מונטפיורי והברון הירש, וגם 

לא שיכון של פרטים שהקימו לעצמם שיכון עם או בלי עזרה, אלא שיכון מאורגן שקבע מראש יסודות 

ארגוניים, אף אם גרעינו ניתן על ידי "נדיב", במקרה זה סבי, אבל הוא היה מכוון לכך שמספר רב של אחרים, 

בדרגות שונות של יכולת, יוכלו להצטרף לתכנית. דבר זה הצליח יותר ויותר, ושימש דוגמה להתפתחות שכונות 

נוספות.  

ברלין  

ב-1670 היתה ברלין בעלת חשיבות מועטת, כמו למעשה כל ברנדנבורג ופרוסיה, שרק התחילה לייצב את 

עמדתה בזירה האירופית. השטח שעמד לרשותה היה קטן יחסית ואנשיה לא יכלו להרחיב את עושרם במידה 

ניכרת על ידי סחר מעבר לים, תעשייה וכדומה. ובתקופה ההיא של המרקנטיליזם העולה נחשבו לחשובים 

ביותר הסחר והתעשייה, המביאים מזומנים. מה גם שעוצמת הצבאות כמעט לא היתה קשורה בעושר הטבעי 

והמאורגן של המדינה כמו היום, אלא בעיקר במספר החיילים, מקומיים או זרים, שניתן היה לשלם להם. 

בראש אותה פרוסיה לא היה עדיין מלך, אלא נסיך, אשר היה לו גם תואר "בוחר", מפני שנמנה על אותם ראשי 

מדינות, שאחרי מותו של קיסר גרמני בחרו יחד בקיסר חדש, בדומה לקרדינלים הבוחרים את האפיפיור.  

ברלין, כפי שעוד סיפר סבי לאמי, היתה בתקופת התיישבות משפחתנו שם לא יותר מאשר "כפר גדול" – 

דרכים מלאות בוץ, אורוות, רפתות ולולים באמצע העיר. מעט חנויות, כמעט בלי תרבות. אינני יודע מתי בנו את 

התיאטרון הראשון בברלין. בדרך כלל התחילו לבנות תיאטראות בתקופת הבארוק בכל ערי הבירה, ולחצר 

המלך או הנסיך היה עניין מיוחד בתיאטרון, בשחקנים ובשחקניות, בזמרים וברקדניות. תזמורות ומקהלות היו 

כבר קודם לכן, והן היו קשורות בהרבה מקרים בכנסיות ובמקרים אחרים בחצר הנסיך.  

האוניברסיטה של ברלין, מכל מקום, נוסדה על ידי הומבולדט אחרי תקופת נפוליאון, בעוד אשר בהולנד 

כבר היתה אוניברסיטה בליידן כמאתיים וחמישים שנה קודם לכן בעקבות ההחלטה בשנת 1564, אחרי 

שווילהלם מבית אורניה שחרר את העיר מהמצור של חילות ספרד. שלא לדבר על אוניברסיטאות ותיקות כמו 

בולוניה, סלמנקה או הסורבון בפאריס. בפראג ובווינה היו כבר אוניברסיטאות כחמש מאות שנה לפני זו של 

ברלין, ואפילו בלייפציג הקרובה לא הרבה אחרי כן. לכן ברלין היתה פרובינציאלית, פרוטסטנטית, קטנה, 

כמעט בלי חיי אמנות ותרבות, ובהחלט לא היוותה תחליף לווינה.  

השליט אז היה אותו נסיך בוחר – פרידריך וילהלם, שקראו לו "הבוחר הגדול", בין השאר בזכות פעולותיו 

הנמרצות להרחבת גבולות מדינתו ולהגדלת עושר בירתו. הוא גם נשא לאשה בת של אותו בית אורנז', שרשמית 

לא היו שליטי הולנד, שכן היא היתה רפובליקה, אך על פי ירושה היו ממונים על הצבא והשפעתם היתה לא 

פחותה מזו של שליטים רבים. אנשי בית אורנז' היו מתקדמים גם בתרבות וגם בגישתם לענייני סחר מעבר לים, 

וכן בגישה החיובית כלפי היהודים, בעיקר יהודי ארצם.  

כפי שעשתה הולנד בקליטת חלק מיהודי ספרד, כך רצתה לעשות פרוסיה עם יהודי אוסטריה, והדבר 

הצליח במידה רבה. ליהודים לא היו חיים קלים. מספר היהודים שהותר להם לגור או אפילו ללון בברלין, היה 

מוגבל מאוד עד תקופת נפוליאון, כמאה וחמישים שנה מאוחר יותר. אפילו להתחתן עם בן עיר יהודי לא היה 

מותר אלא במספר מוגבל, וכידוע, גם לפילוסוף משה מנדלסון, מאה שנה אחר כך, הדבר לא היה פשוט. יהודי 

ברלין היו חייבים לשלם מסים גדלים והולכים, וכן היו חייבים לקנות כמויות גדולות של חרסינה מבית 

החרושת של המלך.  

לא שהיהודים היו תמיד דוגמה של תמימות, צדקה, יושר ותרבות. כמעט מהתחלה היו סכסוכים בין 

המשפחות, שהיו להם בתי כנסת שונים, מה שהצריך לעתים התערבות של השלטונות. לא היו ליהודים זכויות 

אזרח מלאות, פרט לתקופה קצרה של כיבוש נפוליאון וקצת אחריו, ושוב רק בסוף המאה ה-19, לפחות באופן 

תיאורטי. גם אז היתה האנטישמיות המעשית גדולה, ולדוגמה – כמעט לא היו קצינים יהודיים בצבא הפרוסי, 

אפילו במלחמת העולם הראשונה, פרט לאלה שתפקידם כבעלי מקצוע גרם לכך אוטומטית, כגון רופאים. 
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בהשוואה לכך, בבוואריה ובאוסטריה היו כמה קצינים, אם כי לרוב נמוכי דרגה, פרט למקרים יוצאים מהכלל, 

כמו גם בצרפת, בלגיה, איטליה ואנגליה.  

בתקופת משה מנדלסון (1786-1729) ובניו, וכן בתקופת נפוליאון, החלה תסיסה, בעיקר תרבותית, בין חלק 

של החברה הברלינאית וחלק של החברה היהודית. מנדלסון היה רק חלוץ אחד בחזית זאת, ובחלק החשוב של 

הפילוסופיה והדת. הוא גם תרגם את התורה לגרמנית בשביל היהודים (מהמחצית הראשונה של המאה ה-16 

היה קיים התרגום של מרטין לותר, אשר ב-1519 התחיל במרד הדתי שלו על ידי הדבקת התזיסים 

האנטי-כנסייתיים שלו על שער כנסיית הארמון של ויטמברג). החלוץ התרבותי "המשכיל ביותר", שהושפע גם 

מאותם רעיונות שכבשו את המוחות בצרפת במאה ה-18 היה גוטהולד אפרים לסינג (1781-1729), שבכתביו 

ובמחזותיו הגן בכשרון רב על עקרונות הִקדמה החברתית, ובעיקר החופש והשוויון. מחזותיו בנושאים אלה הם 

"היהודים" ו"נתן החכם". גישתו הפילוסופית הסובלנית של נתן החכם ודאי הושפעה מדמותו של משה 

מנדלסון, מכרו של לסינג. נזכור גם שהפילוסוף הצרפתי וולטר היה תקופת מה אורח המלך פרידריך בברלין, עד 

אשר היתה שם שערורייה בקשר למחרוזת פנינים, אם אינני טועה, שבה היה מעורב גם יהודי, שמשום מה רצה 

את כספו, אך זה לא היה ממשפחתי.  

ציריך 

דומני כי אילו הייתי צריך לגור בחו"ל, הייתי רוצה להיות בציריך. אמנם לא נולדתי בה, אך כאן נספר על ציריך, 

שאליה הגעתי כדי להתכונן לכניסה לטכניון. בחרתי בטכניון זה מסיבות שונות: עיר עם נוף מקסים, מרכז 

תרבותי במשך דורות, והטכניון של אז היה המפורסם בעולם, כי הן איינשטיין עצמו למד ולימד שם. ואם היה 

מישהו שאותו הערצנו והוא שימש לנו מופת, היה זה אלברט איינשטיין.  

בהגיעי לציריך הייתי צריך להתכונן לבחינות קבלה, שבהן איינשטיין לא הצליח בפעם הראשונה בגלל 

חולשתו בצרפתית. בשטח זה, לפחות, לא הייתי צריך לפחד. אחר כך עברתי אפילו את הבחינות במתמטיקה 

אצל פרופ' גרוסמן, אשר עזר בזמנו לאיינשטיין בפיתוח המתמטי של תורתו.  

עם הגיעי לציריך, קיבל אותי הרב קורנפלד, שמוצאו היה מלקנבך באוסטריה, העיר שבה התגוררה שושלת 

הרבנים אולמן, מאבות אם אבי. הוא סיפר לי שהידוע בין הרבנים האלה, רבי שלום חריף, היה לפני כן רב 

באנדינגן, אחת משתי הערים האחיות אנדינגן ולנגנאו בצפון שוויץ, המקומות היחידים שבהם הורשו יהודים 

לגור במשך מאות שנים. יש סיפורים רבים על למה ואיך הרב הצעיר, שבא לשם מפירת, ברח מאנדינגן ללקנבך. 

אבל מה שהרב מציריך כנראה לא ידע אז, שהקשר בין משפחת אולמן והקהילה היהודית הגדולה בבוואריה 

היה הרבה יותר ותיק, ובמקרה זה אופייני ומעניין, ובו היה מעורב סבא של הרב מאנדינגן.  

ההיסטוריה מתחילה לקראת סוף המאה ה-17. היה זה ז'ן הנרי פקטון –Jean Henry Paccaton – בנו של 

אחד מחברי המועצה של איוורדון – Yverdon – בשוויץ, בן למשפחה בעלת ייחוס וחשיבות במקום, כמו גם 

בנירנברג ובנרדלינגן במאה ה-17. יהודי פירת חשדו בו שרצח ושדד יהודי בשם דרייפוס. בשם הקהילה היהודית 

בפירת, קהילה חשובה מאוד באותה עת, האשים אותו אחד הירש נוימרקט, מה שהביא למעצרו של אותו 

פקטון.  

השופטים היו המועצה של נרדלינגן יחד עם האוניברסיטה של אלטדורף. הם פסקו שאינו אשם, 

והמאשימים חויבו בתשלום של אלף רייכסטאלר לפיצוי הנאשם. פקטון לא הצליח לקבל את הסכום הזה 

מיהודי פירת. האם לא היו משוכנעים שזה הגיע לו? מכל מקום, בשלב זה נכנסו לפעולה שמונת היישובים של 

ה"גראפשאפט" באדן, בהם גם אנדינגן ולנגנאו, בהבטיחם לעזור לפקטון מאיוורדון לקבל את הכסף מיהודי 

פירת, שהיו באים לא פעם לירידים בערים אלה.  

כך קרה שב-1699 עצרו את שלמה אולמן ואת משה סימון והעבירו אותם לשלטון הקנטון של ברן, שבו 

נמצאת גם איוורדון. הוויכוח היה קשה: ממשל הגראפשאפט של אנסבך, אשר שלט על פירת והיה מעוניין להגן 

על מסחר היהודים בה, דרש את שחרורם, אבל ברן הגנה על משפחת פקטון. הדברים הגיעו עד כדי הצעות 

במועצה הפדרלית של שווייץ לגרש את כל היהודים משווייץ עד שיפצו את משפחת פקטון. לא יכלו לבצע זאת, 

כיוון שהיתה קיימת הצהרת מגן מ-1696 שקבעה כי אין לדרוש מיהודי תשלום שאחר היה חייב, אלא אם כן 

היה שותפו או ערב לו.  
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הסכסוך נמשך עקב עקשנותם של אנשי ברן. אנשי ציריך, לעומת זאת, חששו שיהיו מהלכים מטעם ממשל 

אנסבך נגדם ונגד פרוטסטנטים אחרים. לבסוף נמצא הפתרון, ולאו דווקא מסיבות של הומניות או צדק, אלא 

בגלל הפסד בהכנסות של ממשלות המחוזות ממכס על מעבר סוסים ובהמות של הסוחרים היהודים. ב-1705 

הגיעו להסכם: פקטון יקבל 3000 טאלר, ויהודי פירת יקבלו 300 דרכונים למשפחות נבחרות למשך שנתיים עם 

זכות קנייה (לא מכירה!).  

בין יהודי פירת והיהודים המעטים שבשתי הקהילות הקטנות בשווייץ היה קשר הדוק, ועל כן אין פלא 

שנכדו של ר' שלמה אולמן הגיע לאנדינגן כדי להתחתן עם בת הרב ולעזור לו בהנהלת הקהילה. קשר הדוק זה 

נשמר במשך הדורות הבאים. בפירת, עיר בינונית ליד העיר הגדולה נירנברג, שהיתה מפורסמת בזכות 

תעשייתה, מסחרה ואומנויותיה, היתה קהילה יהודית גדולה מאוד, שגודלה התקרב לפעמים לגודל 

האוכלוסייה הנוצרית בה. קהילה זו היתה עצמאית והיו בה חיים יהודיים מפותחים מאוד, כולל ישיבות 

ידועות. חשיבותה בתקופה מסוימת התקרבה לזו של קהילת פרנקפורט. ממנה באו מאוחר יותר אישים שייצגו 

את יהדות בוואריה כולה.  

  

נספחים  

ד"ר אלי רצון – קורות חיים 

(מסמך שכתב ד"ר רצון לצורכי עבודתו) 

נולד ב-20.12.1905 באנטוורפן, בלגיה. 

השכלה 

בית-ספר יסודי ותיכון בהולנד ובבלגיה. 

בחינת בגרות – בית-ספר ריאלי באנטוורפן ובחינות קבלה בטכניון של ציריך, שווייץ.  

לימודים גבוהים:  

הטכניון בציריך – הנדסת בניין, גמר עם דיפלומה של מהנדס-אדריכל. הלימודים כללו אדריכלות, הנדסת בניין 

(סטטיקה) ובניין ערים. סיימתי בהצטיינות (94%) ב-1930.  

מלגה להשתלמות ומחקר בגרמניה על בנייה אקלימית ושיכון עממי.  

אקדמיה באנטוורפן – סיום עם דיפלומה של אדריכל ובונה מוסמך. 

מודד ושמאי מוסמך בבלגיה. 

מודד מוסמך בארץ-ישראל (1936). 

ד"ר למדעים טכניים בטכניון, חיפה (1955). הנושא: תכנון בניין ערים כפונקציה של בעיות ביטחון. הרפרנטים 

היו אלוף פרופ' יוחנן רטנר (אדריכלות), מרצה אייכנבוים (בניין ערים), פרופ' איידלמן (הנדסת בניין), מרצה 

אלחנני (סטטיסטיקה), בוחן חוץ – מר ברוצקוס.  

בוגר האוניברסיטה העברית בירושלים (שלוחת תל-אביב) בכלכלה במגמה סטטיסטית (1959). לעבודות 

הסמינריוניות בכלכלה בחרתי תמיד בנושאים הקשורים בבניין, בדיור ובפיתוח ערים.  

שפות: צרפתית, גרמנית, הולנדית, אנגלית ועברית.  

פעילות מקצועית 

בז'נבה: תכנון ערים ובניינים, כולל בניין חבר הלאומים. קונסטרוקציות של תחנת הרכבת החדשה.  

בציריך: שיכונים של פקידי הרכבת, תכניות לבתי-ספר. 
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באנטוורפן: בנייני דירות, פרצלציות ותכנון ערים, תכנון בתי קברות של שתי הקהילות היהודיות, בית חרושת 

ליהלומים.  

בארץ-ישראל: בתי דירות בערים ובכפרים, תכנון לקיבוצים (בית הערבה על חוף ים המלח), בתי חרושת, בתי 

קירור, עבודות מדידה ופרצלציה בשביל עכו וכפר אתא, בתי כנסת בכפר פינס ובבני ברק, בית קברות בכפר 

אתא, עבודות הגנה – חומה ומגדל בכפר מסריק, מחקרים בנושא בנייה אקלימית. 

במדינת ישראל: חבר בוועדות תכנון של מפעל המים הארצי 

 חבר בוועדות תכנון של נמל הדרום 

 חבר בוועדות תכנון של רכבת הדרום  

 חבר בוועדת התכנון הראשונה של השילומים מגרמניה  

 מרכז קבוצות תיאום של תכנון משרדי הממשלה 

 מרכז חוק הג"א בקשר למקלטים 

 ממונה על מהנדסי הערים כרשויות מוסמכות 

 מרצה בקורסים של הצבא ושל ארגוני מהנדסים 

 עריכת מחקר מטעם משרד ראש הממשלה לייעול מנהלתי של הממשלה בנושא תכנון הפיתוח של ירושלים  

שותף בתכנון קריית הממשלה, קריית האוניברסיטה, בית-החולים הדסה, בניין הכנסת ובנייה ממשלתית 

מגוונת, כולל אגף השיכון. 

פעילות ציבורית 

יו"ר אגודות סטודנטים ציוניים בשווייץ 

מדריך בארגוני נוער חלוציים בבלגיה 

חבר במשרד הארצישראלי של קרן היסוד בבלגיה 

ניסיון צבאי 

בבלגיה – שירות סדיר ביחידת תותחים כבדים ממונעים בצבא הבלגי, כולל בית ספר לקצינים. 

השתלמויות בבליסטיקה ובביצורים. 

בהגנה – חבר בארגון משנת 1936: השתתפות בעליות על הקרקע בצפון הארץ; תכנון ביטחוני: ביצורים, חומה 

ומגדל, עמדות, מחנות, מגדלי שמירה, בתי ילדים.  

בצה"ל – גיוס בתחילת 1948. 

במפקדת קצין הנדסה ראשי: חקר וניסוי, תכנון, מרכז ועוזר למומחה שהוזמן משווייץ (אוברסט פטר) 

לביצורים קרקעיים. 

בפיקוד נ"מ: מהנדס פיקודי (תחנות מכ"ם).  

באג"ם תכנון: מחקרים ותכנון סטטיסטי, בנייה ביטחונית, תכנון פיזי, תכנון כוח אדם, מחקרים על נפגעים 

ותכנון אשפוז, תיאום תכנון ביטחוני עם משרדי הממשלה, בעיות ביטחון בתכנון הפיזי של המדינה: רכבת, 

נמלים, מים וכבישים. 

במודיעין: ראש האגף למודיעין טכני. 

בהג"א: קצין הנדסה – מקלטים פרטיים וציבוריים, בעיות ביטחוניות של בנייה, בעיות טכניות של הצלה. 

הרצאות בפו"ם [פיקוד ומטה] על בליסטיקה מסורתית (פגזים ופצצות) ונשק חדיש (טילים ואטום). 

מחקר בטכניון (התקבל כדוקטורט) על בנייה ביטחונית: בדיקת השפעות של פצצות ופגזים על שיטות בניין, 

כולל בניין ערים, וביקורת על הצעות טכניות קיימות.  

פעילות בוועדות צבאיות ובין-משרדיות בצבא (עתודה אקדמית, חוברת על אטום, בדיקת יעילות נשק) או בשם 

הצבא (נמל, רכבת, מים).   

תכנון מקלטים ובנייה ביטחונית למוסדות ממשלה, כגון מתקני דואר, תע"ש, נמלים, למוסדות ומפעלים 

ציבוריים,  כגון חברת החשמל, מכון וייצמן, בתי חולים. 

!148



חיבור ספרות מקצועית: הגנה בפני פצצות ופגזים, הוראות טכניות למקלט ומחסה, בניית בתי -ספר, בנייה 

ביטחונית, הצעה לחוברת על האטום. 

פרסומים 

– מקלט ומחסה: בניה ביטחונית, הוצאת מערכות תשכ"ג 1963 תל-אביב 

– "עקרונות תכנון מקלטים", בתוך עיתון אגודת האינג'ינרים והארכיטקטים, כרך ט' חוברת ג', אוגוסט 1951

  

תערוכת יום הולדת שמונים 

דברים של חברי הקיבוץ עם פתיחת תערוכת הציורים של אלי רצון בכפר מסריק ב-6.12.1985. 

יצחק פטיש 

רישומים ותמונות, שמחה לעיניים, 

אך אנחנו עוד שמחה כאן תועיד: 

זה מפגש עם אדם בתחנת ביניים, 

באנו ללחוץ את ידו של ידיד. 

 באנו אל לוקס עמוסי זיכרונות 

 וחיבה שצמחה מימי קריית שמואל, 

 קיבוץ תוסס, שקוע בחולות, 

 חלמנו אז ולוקס רק הביט וצייר. 

הוא חלם בתים וארמונות לכלל 

והתרומם מעל לצבע האפור, 

אמן יוצר והוא גם אדריכל 

של רעיונות, גשרים ושל מכחול. 

 כך הסיפור התחיל, כך הדברים קורים 

 וחוה בקיבוץ ושורשים מכה 

 ונעמי הקטנה – אחת העופרים 

 ולוקס אתם כמלווה המשפחה. 

כי הוא חופשי ורב-יזמות תדיר 

לא יקבל כל הגבלה, מסגרת. 

רעות, שותפות, הכול יפה, שפיר 

רק תנו לו בדרכו שלו ללכת. 

 בצה"ל הוא מופיע, גם שם הוא מצטיין, 

 מוחו המקורי עובד ללא ליאות. 

 ומה על הפרישה? הגיל גם הוא גורם, 

 הנה ככה לוקס חביב הגעת לגבורות. 

על כן ברכה נישא ואיחולים לרוב: 

בריאות, שמחות וכל מה שנחוץ, 

ונקווה כי עוד נזכה ויהיה טוב! 

קבל לוקס היקר ברכת כל הקיבוץ! 
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רחל קליין 

חכינו להזדמנות זו ימים רבים, שנים, להיפגש כאן כולנו, להוציא מחדרי חדרים, לראות ולהראות את כל 

האוצר הזה, ציורים של נופים, אירועים, חגים, דמויות של תינוקות, חברות, חברים, והנה אנחנו פה! גלריה 

ססגונית – שלושה דורות פלוס. תרצו לדעת מיהו פלוס?! הזמנו שני אורחי כבוד, גאונים. האחד רמברנדט, 

שצייר את בנו טיטוס. השני אלברט איינשטיין. אנחנו במשפחה טובה.  

 ההתחלה היתה אי-פעם בימים רחוקים, לפני כחמישים שנה. בקריית חיים, כולנו אז צעירים ויפים... התארגן 

חוג לציור שלמד אצל לוקס בקרית שמואל. שמענו הרצאות על תולדות האמנות וגם ניסינו את כוחנו בציור. לא 

חסרו גם דוגמנים, מלובשים וגם בלי... הכול לפי הנחיית מורנו ורבנו לוקס רצון, שהגיע אלינו דוקטורנט צעיר, 

בוגר בית הספר הגבוה לאמנויות ואדריכלות בציריך. שמענו בצמא דברי פיו, ואולי אז התעוררה בנו התודעה 

והגישה לאמנויות?! 

 כפי שידוע לכולכם, ציירים גדולים לא יצאו מהחוג הזה, אך לוקס המשיך בתנופה ובמרץ לצייר, וצייר וצייר... 

את הנופים בסביבה, חברים בעבודה, בחג, לבית התינוקות הגיע, הקדיש שעות רבות של ריכוז, מתח ומעל לכול 

יחס של חיבה ואהדה לדמויות שהעלה על גבי הנייר, כל זאת כדי לתת ביטוי לממד של עומק ולהכיר מקורב את 

יצירי כפיו, אם זה בצבעי שמן או במשיכת עיפרון בקווים מרומזים, חסכוניים הצליח לבטא תנועה, רגש 

ועדינות ברישומיו היפים.  

 וכך התמונות שלפנינו מדברות, לכל ציור יש סיפור... רישום קטן ועדין של דפנה לוי בת השלוש: דינה לוי 

מטיילת עם בתה הפעוטה דפנה בחורשה שמול חדר האוכל, והן פוגשות בלוקס. מרימה דפנה את עיניה 

ואומרת: "איש כזה יפה לא ראיתי אף פעם!" לוקס נרגש, מלטף את ראשה הקטן: "דינה, הביאי את הקטנה 

אלי, אני מצייר אותה מיד. אף גברת עוד לא החמיאה לי כל כך!" 

נרים כוסית ללוקס שהגיע לגבורות! מזל טוב לך ולמשפחתך!     

אחרי מות 

דברים על קברו של אלי רצון        16.12.1988 

אלי רצון בקש שלא להספידו, ואנו נכבד את רצונו, אך עם זאת ננסה להעלות קווים לדמותו לידיעת אלה שלא 

הכירוהו מקרוב, ואכן מעטים מאוד הכירוהו מקרוב.  

אלי רצון היה בן לאותו דור מופלא וחד-פעמי, תוצר האמנציפציה היהודית במרכז אירופה, שקיבל חינוך 

יהודי וליברלי-הומניסטי, ומצויד בכל המטען האירופי הזה גם זכה להגשים את המהפכה הציונית. הוא נולד 

באנטוורפן במשפחה דתית אך פתוחה לתרבות אירופה, וכבר בנעוריו הקים קבוצת נוער ציונית. לאחר השלמת 

לימודי הנדסה ואדריכלות בציריך, ולאחר תקופת שירות בצבא בלגיה, עלה ארצה עם משפחתו והחל כאן 

בדרכו החלוצית-מקצועית.  

השכלתו הרחבה וכשרונותיו הבולטים נטו אל היופי, אל היצירה, אל הבניין. אך דרכו בארץ הובילה אותו 

אל כל מה שנחוץ היה לעשותו. וכך, בנוסף למקצועות ההנדסה והאדריכלות, היה גם למודד מוסמך ועסק 

במדידות. וכאשר הבין את צורכי ההגנה של היישוב בארץ, הסב את הידע המקצועי שלו לשטח זה, ובו פעל 

למעלה מארבעים שנה.  

מעולם לא היה יפה נפש המסתגר בעולמו היפה. בפיקחון מוחלט, לעתים אכזרי, ראה תמיד את המציאות 

סביבו והשתדל לתרום לה במיטב כשרונותיו. תמיד בחר לעסוק קודם בנחוץ ובדחוף לבנין הארץ ולביטחונה, 

ורק אחר כך חשב על צרכיו האישיים, וגם זאת במידת צניעות שאפיינה אותו כמו רבים מבני דורו.  

היו בו ניגודים לא מעט. מצד אחד היה מכונס בעצמו, תמיד צמא דעת, לומד כל חייו ואינו מבזבז את זמנו 

על הבלי עולם; אינדיבידואליסט, עצמאי בדעותיו, מעולם לא נכנע לשום אופנה, יהא זה בשטח המקצועי, 

הרעיוני או האמנותי. הוא בחן כל דבר בשכלו הישר והחריף ולא נכנע לשום תכתיבים. ומצד שני, אהב להעניק 

מן השפע שלו, לַלמד מבלי להטריח, ועל כן כה אהבו הצעירים את חברתו: ציירים צעירים, בקיבוץ ומחוצה לו, 

אהבו לצייר בחברתו; מהנדסים ואדריכלים צעירים באו לקבל ממנו סיוע והדרכה, ותמיד היתה דלתו פתוחה 
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אליהם. הוא לא חדל מעולם ללמוד. למעשה למד עד יומו האחרון, והקרובים לו נהנו תמיד מעולמו הרוחני 

העשיר, מן הידע האנציקלופדי, מהזיכרון הפנומנלי ומהרוח הטובה וההומור, שבהם העניק מכל אלה.  

על אף חולשתו הגופנית בעת האחרונה הוא שמר כל הזמן על ראש צלול ויד קלה ומדויקת. הוא עבד עד 

יומו האחרון. אתמול בבוקר עוד עסק בפתרון בעיות שהציגו בפניו הצעירים ממשיכי דרכו. רבים המפעלים 

שבהם לקח חלק, ורובם אינם ידועים לציבור הרחב. הוא מת כפי שרצה למות – באמצע העבודה והפעילות. 

יחסר לנו אב וידיד אמת.  

חייו היו משולבים בחיי קיבוץ כפר מסריק. הוא ראה בו את ביתו וביקש להיקבר בו. תודתנו לקיבוץ 

המקבלו אל אדמתו למנוחת עולם. יהי זכרו ברוך.  

                אבנר בהט 

דברים של יצחק פטיש  

ליד קברו הפתוח של אלי לוקס רצון ז"ל      16.12.1988 

באנו להיפרד מלוקס. מידיד, מאדם מיוחד, איש רנסאנס – אדם בעל תרבות עמוקה ומקיפה, שאמנות, מדע 

ומחשבה הומניסטית ספוגים באישיותו. בזכותם חי לוקס חיים מלאים, עשירים, משמעותיים מאוד. 

לוקס ליווה את קיבוצנו כמעט מראשית הדרך מחולות הקריה. חוה ולוקס ונעמי, שהיתה אז תינוקת, גרו 

בשכנותנו, בשכונה הזעירה קריית שמואל. הם נמשכו אל הקיבוץ, התיידדו אתנו והצטרפו. לוקס לא יכול היה 

בעצם להיות חבר לפי התפיסות של אז, הלא-כל-כך פתוחות, גם עקב עיסוקיו הרבים והמגוונים. חוה נשארה 

והשתרשה. אך לוקס היה אתנו כחבר, כמלווה, כאיש שידו בהרבה עשייה: הוא צייר ולימד ציור, הוא הרצה 

והסביר, והיה ברבות הימים היועץ והמבצע ההנדסי שלנו. הרבה מבנים בכפר מסריק מעידים על כך. נזכיר 

בהערכה ובגעגועים את המיוחדים שאפיינו אז את התיישבותנו הצעירה: את הגשר החזק והיפה על הנעמן ואת 

המבנה המקורי – בית המשאבה מעבר לביצה.  

דרכו של לוקס בארץ היתה ארוכה-ארוכה, וגם סיפורנו המשותף כלול בלב-ליבם של חיי לוקס בארץ. 

האמן הזה הרבגוני היה איש קונסטרוקטיבי לדוגמה – גם בצה"ל, כקצין בכיר מופקד על מקצועות ומבצעים 

חיוניים. 

עצובה הפרידה ממך, לוקס ידידי, ידידנו. כשהילדים שהיו בקבוצות הראשונות עוד גדלו עם ציוריך היפים, 

עם קישוטי החג המרהיבים, וביתכם, בית חוה ולוקס, היה פתוח לצעירים רבים ששיחרו לפתחכם. 

חוה ונעמי, אבנר ועופר – עם מנוחתו של לוקס בכברת מולדת, שעזר לעצבּה, שהיה שותף לחלומּה,  נסגר 

מעגל של חיים עשירים, מיוחדים, יפים מאוד, והם כתובים גם בספר החיים של קיבוצנו.  

יוסף בן ערב 

העץ הלך אחרי נוטעו  

 לחוה ובני ביתה במקום תנחומים 

חוכמה עתיקת יומין סוברת שחיי אדם שזורים בחיי העץ – וחיי העץ בחיי האדם. העץ מלווה את האדם 

מראשית צעדיו בעולם כידידו, כמספק רבים מצרכיו החומריים וכמעשיר את חווייתו הרוחנית. העץ מגן על 

האדם, אם כי גם מסוגל להכריע אותו.  

אצל אנשי העולם העתיק תחושת הקשר בין האדם והעץ היתה כה חזקה עד שסברו כי לכל אדם יש עץ 

תאום משלו וגורלו של האדם כגורלו של העץ. 

הם עדיין לא הכירו את המנגנון הנפלא של לחץ השורשים המעלה את מלחי הקרקע דרך סבך צינורות 

למעבדות ההטמעה של העלים הירוקים במרומי הצמרת. אך יש להניח כי הם חשו את כל המופלאות האלה 

והאחרות שבחיי העץ. על כן "נתנו" לאל בודהה להיוולד בצלו של עץ הפיקוס. על כן היה עץ האשרה סימלה 

ומקום פולחנה של אלת הפוריות הכנענית-הבבלית עשתורת. הסינים רחשו כבוד גדול לעץ. מחוקתם אנו למדים 

שקיסר חדש לא יכול היה לעלות על כס מלכותו בטרם נטע עץ במו ידיו. 
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 המחשבות האלה עלו בזיכרוני ביום שבו הסערה הקשה שפקדה אותנו הכריעה את הצאלון היפה שלוקס 

ז"ל נטע לפני קרוב לארבעים שנה. בעוברי מדי יום מספר פעמים לידו לא הפסקתי מלהתפעל, וכמוני בוודאי 

רבים, מגזעו העבה, מענפיו המפותלים ובעיקר מפריחתו הלוהבת. תרמיליו הגדולים דמויי החרוב  שימשו 

לאורך דורות את תזמורות ילדינו.  

האם ידע הצאלון היפה את נוטעו, כפי שלוקס, המטפחו בידיים נאמנות, ידע אותו? האם אכן היה קשר 

סימביוטי ביניהם? בראותם את העץ המוכרע, השבור, מוטל על הדשא, על דעת כולם עלתה המחשבה: "הוא 

הלך אחרי נוטעו"... האם נשפוט רק על פי הקשר הסמלי של המוות, או שמא יש אתנו עוד סימנים? סימנים, אם 

תרצו, תחושות? יש: הצאלון ידוע כעץ שאינו מתאים לתנאים שלנו. הראייה: מלבד העץ הבודד הזה אף אחד 

מסוגו לא החזיק מעמד שנים רבות, ואילו הצאלון הזה שלוקס נטע במקום מוגן בין שתי שורות בתים, מתוך 

תחושה בריאה, שלא היתה מביישת אף גנן מנוסה – שם נטע זה בן הארצות החמות השתרש, גדל, פרש צמרת – 

מקלט-צל בפני חום השמש – וגם התכסה בפריחה ציורית משמחת לב אדם.  

ממש כמו לוקס, שגם הוא בן ארץ רחוקה ותרבות שונה, שהעמיק שורשיו בתנאים חדשים ושונים. וכמו 

הצאלון, לוקס פרש צמרת רחבה של ידע ועצה, יוצר מקלט הגנה מעל סביבתו – סביבתו הרחבה מאוד! וציוריו, 

וסבר פניו הטוב והחייכני, האם לא ִהשרו תמיד קורטוב של קורת-רוח ממש כפרחי כפילו העץ?! וכשפע פרותיו 

של זה, כן שפע יצירות של לוקס בעץ, בבטון על גבי זכוכית ובדים... בדים.  

          עץ הצאלון בפריחה 
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          אלי רצון ליד עץ הצאלון  

ועוד – ידענו שמצב בריאותו של לוקס התרופף, אך מוחו עדיין יוצר בשפע. רק פלא הוא כי תאומו הצאלון 

נחלש, גזעו נפגע, ואף על פי כן – ממש עד הרגע האחרון – הפליא בפריחתו ובשפע פרותיו.  

הקיץ צילמנו את פריחתו וגם את הפצע הגדול על גזעו. על גבי הצילום שקיבלתי רשמתי אז: כנראה שזו 

"שירת הברבור" של העץ היפה הזה. תאמרו אמונות, תחושות – אך עדים השמיים מעלי שאז לא חשבתי על 

סימביוזה...  

             

יצירתו של מרקוזה – מות המלך שאול על הר גלבוע  

נתוני יסוד:  

 (1902-1817) Elie Marcuse הצייר – אליהו צבי מרקוזה
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ציור שמן במידות 235x 295 ס"מ. 

צויר בפאריס בשנים 1850-1847. 

התמונה נתרמה על ידי משפחת בהט-רצון ב-2002 למוזיאון תל-אביב לאמנות לזכרו של ד"ר אלי רצון, נכדו של 

האמן שנקרא על שמו, אמו מינה, בת האמן ורעייתו חוה. התמונה עברה רסטורציה יסודית בפיקוחו של ד"ר 

דורון לוריא, הרסטורטור הראשי והאוצר של אמנות המאות ה-19-18, והוצגה ב-2005 בתערוכה "מלכים בשר 

ודם" שאצר ד"ר לוריא. ב-2006 הועברה התמונה לאולם הציירים היהודים מהמאה ה-19 במוזיאון.  

להלן מידע שנכתב על ידי אלי רצון: 

הצייר אלי מרקוזה נולד בברלין ב-1817 למשפחה ותיקה מראשוני המתיישבים בברלין, ממגורשי וינה ב-1670. 

סבו היה בנקאי של פרידריך הגדול. דודנו אדוארד גנס, מראשי החברה למדעי היהדות, הותקף על ידי היינריך 

היינה כשהעדיף את הפרופסורה על היהדות. אחותו הייתה הברונית הירש פון גירויט.  

במשפחה של בנקאים, סופרים, משוררים ואוהבי מוזיקה, הוא היה הצייר הראשון. למד בדיסלדורף 

 (Delacroix) אך הושפע בעיקר ממורו של זה דלקרוא ,(Delaroche) ובפאריס, עבד באטלייה של דה לארוש

וקודמו של זה ז'אק-לואי דויד (Jacques-Louis David), וכן מאמני הרנסנס הגדולים.  

הוא התחתן בשנית ב-1877 ומסע כלולותיו היה לארץ-ישראל. כאן עלו בני הזוג מיפו לירושלים, הוא על 

גמל והיא על חמור. עם התגברות האנטישמיות גם בין אנשי השלטון בגרמניה, עזב ארץ זו, שבה חיה משפחתו 

!154



במשך כ-250 שנה, ועבר ב-1890 לבלגיה, ובה חי עד סוף ימיו באנטוורפן בבית גדול ברחוב ואן-דייק. לאחר מותו 

ב-1902 הועברה גופתו לפי דרישתו בארון עופרת לקבורה בהר הזיתים בירושלים.  

אלי מרקוזה היה תמיד נאמן ליהדותו המסורתית, אף אם ידיעותיו לא היו מעבר ַלִמשָנה. הוא עזר לרב 

הילדסהיימר לייסד קהילה אנטי-מתבוללת. למרות נימוסיו, לא היסס למחות נגד האנטישמיות של וגנר על ידי 

שריקה בקונצרט פומבי. נוסף לציור היתה לו גישה טכנית: זמן קצר פעל בפאריס כצלם, לאחר תום לימודיו, 

כאשר הטכניקה הייתה בראשיתה (1849) וכן לקח חלק פעיל בתכנון ביתו.  

התמונה מות המלך שאול על הר גלבוע מהווה דוגמה לסגנון הקלאסי-אקדמי. בניגוד לציירים יהודים 

אחרים – ישראלס, גוטליב, קאופמן ואחרים – אשר הדגישו את הפן הדתי-רומנטי ליהדות, לעתים עם עצבות 

מלנכולית, או תיארו בגישה סנטימנטלית את חיי המשפחה הבורגנית של יהודים שמחים בחלקם, גישתו של 

הצייר ליהדות היא לאומית-הירואית. בתו, אשר הומתה על ידי הנאצים במלחמת העולם השנייה, ביקשה כי 

התמונה תמצא את מקומה לבסוף בארץ-ישראל. 

"וידבקו פלשתים את שאול ואת בניו ויכו פלשתים את יהונתן ואת עמינדב ואת מלכישוע בני שאול... 

ויאמר שאול לנושא כליו שלוף חרבך ודקרני בה פן יבואו הערלים האלה ודקרוני והתעללו בי ולא אבה נושא 

כליו כי ירא מאוד ויקח שאול את החרב ויפול עליה." (שמואל א' ל"א 2-4). 

   

        אלי מרקוזה – דיוקן עצמי  (צילום: אברהם חי) 
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        אלי מרקוזה – גבר בין שני גילים 
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     אלי מרקוזה – מות שאול המלך על הר הגלבוע – מודעה של המוזיאון על התערוכה 
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         אלי רצון לפני התמונה מות שאול המלך 

ל  הר הגלבוע (בטרם רסטורציה) ע

  

  

חוה רצון עם ציור הדיוקן העצמי של אלי מרקוזה   

    אנטוורפן 1934  
  

!158



 

      נעמי בהט-רצון בביתה עם ציור הדיוקן העצמי של אלי מרקוזה – תל-אביב 2005  

בקטלוג התערוכה מלכים בשר ודם – התנ"ך באמנות המאות ה-16 עד ה-19, שהוצגה במוזיאון תל-אביב 

לאמנות ב-2005 (קטלוג מס' 16/2005) כותב ד"ר דורון לוריא, אוצר התערוכה, את סיפורה של התמונה ואת 

תהליך שימורה ושיקומה במעבדות מוזיאון תל-אביב לאמנות (עמודים 113-108): 

אליהו צבי מרקוזה  

נולד בברלין ב-1817, נפטר באנטוורפן ב-1902.  

מות המלך שאול על הר גלבוע, 1848 

שמן על בד,  230.4x 277 ס"מ  

מתנת משפחות רצון (רצרסדורפר) ובהט למוזיאון תל אביב לאמנות, ב-2002 לזכרו של ד"ר אלי רצון ולזכר אמו 

מינה, בת האמן, ורעייתו חוה.  

"ויאמר שאול לנושא כליו שלוף חרבך ודקרני בה פן יבואו הערלים האלה ודקרוני והתעללו בי ולא אבה נושא 

כליו כי ירא מאוד ויקח שאול את החרב ויפול עליה... וימת שאול ושלושת בניו ונושא כליו..." (שמואל א', ל"א, 

  .(6-4

המלחמה בהר הגלבוע עומדת להסתיים בניצחון הפלשתים, בדיוק כאשר ניבא שמואל לילה קודם לכן אצל 

בעלת האוב בעין-דור. רוב חיילי ישראל כבר נפלו בקרב, כולל שניים מבניו של שאול – אבינדב ומלכישוע. הבן 

הבכור, יהונתן (חבוש קסדה), עדיין גוסס, מתבוסס בדמו, מנסה בכוחותיו האחרונים, בעזרת חניתו השבורה, 

שלא ליפול על גופות שני אחיו. שאול הפצוע (הוא מדמם, כנראה מפגיעת החץ המוטל עתה לרגליו) ניצב, חרבו 

בידו, ומבקש מנושא כליו להרוג אותו, כדי שלא ייפול ביד פלשתים, אשר קרוב לוודאי שיתעללו בו 

בחניתותיהם קודם שיהרגוהו. נושא כליו מסרב למלא פקודה זו, ועל כן עתיד שאול בעוד רגע ליפול על חרבו 

ולהתאבד. ברקע, מימין ומשמאל, נראות גוויותיהם של חללים רבים, בסגנון מהיר ונטול פרטים – מה שמעצים 

את תחושת המרחק והעומק. גם נושא הכלים עתיד להרוג את עצמו בעוד דקות אחדות. עם שוך הקרבות ימצאו 

הפלשתים את גופת שאול, יסירו את ראשו מעליו וישלחו אותו למסע בין עריהם, בלוויית שריונו וכלי נשקו. את 
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גווייתו הם ישפדו על חומת בית שאן, כדי לחגוג בכך את ניצחונם. 

  
מרקוזה בחר לתאר סצנה נדירה, שכן רוב האמנים לפניו העדיפו לתאר רגע ציורי יותר – את רגע ההתאבדות 

עצמו, כאשר שאול נופל על חרבו. חמש הדמויות העיקריות בציור מצויירות בגודל טבעי – מה שמעניק לתמונה 

כולה ממדים מונומנטאליים. דמותו של שאול בתמונה היא סטריאוטיפית למדי, ומזכירה את דרך תיאורם של 

גיבורים מקראיים נחושים אחרים, כמו למשל "משה" בפסלו של מיכלאנג'לו. "נושא הכלים", לעומתו, הוא 

דמות ריאליסטית הרבה יותר, ונראה כי כאן צייר מרקוזה את עצמו (אמנים רבים נהגו לכלול את עצמם 

בתמונות היסטוריות או דתיות). ד"ר ג'וזף הופמן, אשר חקר את התמונה, מציע הקבלה אפשרית למציאות 

הפוליטית ששררה בצרפת בעת ציור תמונה זו: באותה שנה (1848) אולץ המלך לואי-פיליפ להתפטר, ובכך 

נסללה הדרך לשלטונו של נפוליאון השלישי. הייתכן שמרקוזה אהד את המלך המודח ומשום כך השווה אותו 

לשאול, שהובס על לא עוול בכפו ועתה הוא צועד לקראת סופו בכבוד ובשלווה?  

התאבדות היא נושא בעייתי ביהדות (ע"ע נפילת מצדה). למעשה היא מוגדרת כחטא. מלבד שאול מסופר בתנ"ך 

על ארבע התאבדויות נוספות בלבד: אחיתופל, שמשון, זמרי ואבימלך. מבין ארבעת הנ"ל, המקרה הדומה 

ביותר הוא זה של אבימלך, שהיה בנו של השופט גדעון, ואשר רצח בשעתו את שבעים אחיו. גם אבימלך ביקש 

מנושא כליו להרגו, אולם מסיבה אחרת: כדי שלא יגידו שנהרג בידי אשה, שזרקה עליו ממרומי המגדל של 

העיר תבץ אבן כבדה ופיצחה את גלגלתו (ראu שופטים ט4). 

 
מרקוזה נולד בברלין למשפחת יהלומנים עשירה. סבו היה הבנקאי של פרידריך הגדול, מלך פרוסיה. מרקוזה 

היה ציוני נלהב, והאגדה מספרת כי שרק שריקות-בוז בקונצרט של ריכארד ואגנר. מרקוזה למד ציור 

בדיסלדורף, ברומא ובפאריס אצל הצייר פול דלרוש (Delaroche), אצלו למד לשלב את הסגנון הניאו-קלאסי, 

שנציגו הבולט ביותר היה הצייר ז'ק לואי דוד (Jacques-Louis David), עם הסגנון הרומנטי, שנציגו הבולט 

היה איז'ן דלקרואה (Delacroix) – שני הסגנונות שאותם העריץ מרקוזה. ואכן, ניכר כי מרקוזה ראה והושפע, 

בבואו לצייר תמונה זו, בעיקר משתי תמונות חשובות של דלקרואה שהוצגו בפאריז: "הטבח בכיוס" (1823) 

ו"החרות מובילה את העם" (1830). בשתיהן זרועה קדמת התמונה בגוויות ובגוססים, ובתמונה המאוחרת יותר 

ניצבים "גברת חרות" וילד מזוין באקדח מעל ערמת הקורבנות – ממש כמו שאול ונערו בתמונה שלפנינו.  

מרקוזה השתתף במספר תערוכות קבוצתיות בפאריז בשנים 1849-1844. אחותו של מרקוזה, גוטהילדה, 

נישאה בינתיים לברון פון הירש, שהיה עשיר כקורח, ובכך זכה גם הצייר עצמו למעמד חברתי מכובד, ומכאן 

ואילך היו חייו נטולי דאגות כלכליות. סביר להניח שזו גם הסיבה מדוע לא חש צורך למכור ציורים ולהתפרנס 

מכך. למעשה ניתן להגדירו כ"דילטנט", אך לאו דווקא בקונוטציה השלילית המתחברת למושג זה כיום – אדם 

שמתעניין ברפרוף בשטחים רבים. הוא גם העדיף לחיות כ"ג'נטלמן" – אדם שעתותיו בידו, שאינו צריך לעבוד 

למחייתו, ויכול במקום זאת לבקר בבתי הקפה המקובלים ולבלות. הוא גם עסק להנאתו בצילום – סוג של 

אמנות שהיה אז עדיין בחיתוליו.  

נראה כי מרקוזה מיעט לצייר. כיום ידועות רק שתי תמונות נוספות שלו, ולאור ממדיה של התמונה 

שלפנינו והמקצועיות שבה צוירה, מדובר בתופעה בלתי מוסברת די צרכה. מרקוזה התחתן פעמיים: ב-1850 

נשא לאשה את לאורה גולדה יקותיאל, ולאחר מותה נשא לאשה ב-1877 את ברטה יעקובסון. החתן היה בן 60 

והכלה בת 21. את ירח הדבש הם חגגו בארץ הקודש. בצוותא רכבו הם מיפו לירושלים – הוא על גמל והיא על 

גב חמור.  

ב-1890 עבר הזוג לאנטוורפן, שם האריך מרקוזה ימים (הוא נפטר בגיל 85), ובצוואתו ביקש להיקבר בהר 

הזיתים בירושלים. בקשתו קוימה. 

כאן אולי גם המקום להזכיר עובדה ידועה לכל: היחס לזרמים ולסגנונות מסוימים בתולדות האמנות 

משתנה כל העת, והם יודעים עליות ומורדות. תמונות "היסטוריות" עתירות ממדים, מסוג התמונה שלפנינו, 

הורדו בזמנו בבושת פנים למרתפי מוזיאונים ברחבי העולם, מכיוון שנראה היה כי לאחר שהתפתחו זרמים 

שנחשבו "מתקדמים" יותר, כגון האימפרסיוניזם והאקספרסיוניזם, אין להם עוד מקום. למרות האמור לעיל, 
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ם  י א ו ג נ א

ג בצל  להצי

ו  נ ת ר ו ק

תמונה שכזו, 

ביחוד לאור 

העובדה כי 

האמן היהודי 

שצייר אותה 

ז  שכח מא נ

לחלוטין.  

  

  

תמונת מות המלך שאול על הר הגלבוע בתערוכה "מלכים בשר ודם" במוזיאון תל-אביב לאמנות, ספטמבר 2005. ליד 

התמונה משפחת בהט-רצון, משמאל לימין: רוית, גיא, שי, נעמי, אבנר, לי ועופר. לא נוכחת רוני בהט. 

תולדות התמונה  

נכדו של האמן, אלי רצון (בנה של מינה, בתם של מרקוזה ושל אשתו השניה ברטה), עלה לישראל ב-1935. 

התמונה נשארה בבית משפחת מרקוזה באנטוורפן. בעת מלחמת העולם השניה והכיבוש הנאצי גולגלה התמונה 

והוחבאה מפני הגרמנים. בינתיים נמלטה שארלוטה רצרסדורפר, נכדת האמן, לשוויץ. לאחר המלחמה היא 

עלתה לישראל, וב-1950 נשלחה התמונה לתל אביב. ב-1988, לאחר מותה ומות אחיה אלי רצון, עברה התמונה 

למשפחת אגם במושב משמר השבעה, ובשנת 2002 תרמה את התמונה למוזיאון בתו של רצון, נעמי בהט-רצון, 

נינתו של הצייר. בהתחשב בכל התלאות אותן עברה התמונה – החבאתה במקום מסתור בבלגיה כשהיא 

מגולגלת כשטיח, הקטנתה מימין ומשמאל והזדקנות מואצת של החומרים עליהם צוירה – אין פלא כי היא 

סבלה מנזקים רבים, ולפיכך עברה התמונה תהליך מפרך של שימור ושיקום במעבדות המוזיאון וכעת היא 

מוצגת לקהל הרחב בפעם הראשונה. 

ב-2004 התפרסם מחקרו של יוסף הופמן על התמונה ותולדותיה בכתב העת אסף של הפקולטה לאמנויות 

של אוניברסיטת תל-אביב:  
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Hoffman Joseph, 2004 – “The Remembrance of a German-Jewish Painter: Elie Marcuse 

(1817-1902) and The Death of King Saul”, in Assaph, Studies in Art History, Volume 9, Section B, 

Department of Art History, Tel Aviv university 2004, pp.105-122.  

סוף דבר 

אלי רצון הלך לעולמו ביום 15.12.1988, ימים מספר לפני מלאת לו שמונים ושלוש שנים. הוא מת מיתת נשיקה 

באמצע העבודה. בשנים האחרונות לחייו שהה בביתו ומיעט לצאת, שכן כבדה עליו התנועה, אך מוחו היה צלול 

עד הרגע האחרון והוא המשיך לעבוד בביתו. בבוקר יום מותו באו אליו שני מהנדסים צעירים מרפא"ל להתייעץ 

והוא החל לעבוד על החומר שהשאירו לו, ובשעה 11 לערך צנח על שולחן העבודה, הובהל לבית החולים איכילוב 

הקרוב ושם נפטר אחרי כמה שעות. לפי בקשתו הוא נקבר בבית הקברות של קיבוץ כפר מסריק, שאליו היה 

קשור, ובו חיתה משפחתו שנים רבות.  

הספרים והכתבים של המשפחה הועברו אלינו ובתוכם כל הדברים שכתב או הכתיב או אמר אלי רצון, 

אשר הובאו לאחר עריכה בספר זה.  

ספר זה מיועד בראש ובראשונה לדורות הבאים של משפחתנו: לבננו עופר ולרעייתו רוית, לנכדינו רוני, שי, 

לי וגיא, ולדורות שיבואו אחריהם. דורם של חוה ואלי רצון היה דור המהפך האישי של עזיבת הגולה ובניית 

ארץ-ישראל ומדינת ישראל. שניהם היו חלוצים בשטחם, הוא בשטח הבנייה והביטחון, והיא בשטח החינוך 

והגרפולוגיה. יהי זכרם ברוך. תהא תרומתם החברתית, האישית והמקצועית אתגר וחיזוק למפלסי דרך הבאים 

אחרינו. 

              נעמי בהט-רצון 

              אבנר בהט
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