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פתח דבר

שירי נעורינו מלווים אותנו במהלך כל חיינו ,ומעלים זיכרונות בעת שהם
פורצים שוב לתודעתנו ברגעים בלתי צפויים .שיר אחד כזה היה פזמון
חוזר ששרתי דרך קבע במהלך קיץ  .1973הייתי אז בת ארבע עשרה ,והיה
זה הקיץ השני שביליתי כאמריקנית בתוכנית לנוער שהתקיימה בכפר
הנוער ימין אורד שברכס הכרמל ,ליד מושבת האמנים עין הוד ,כעשרים
דקות נסיעה דרומית לחיפה .העברתי שם את הקיץ יחד עם קבוצת בני
נוער יהודיים מארצות הברית כשאני חולקת חדר בפנימייה ספרטנית עם
שלוש בנות נוספות ,מתקלחת בקובייה פתוחה בחדר רחצה ,ואוכלת מצלחות
פלסטיק תעשייתיות בחדר האוכל המשותף.
את הבקרים העברנו בכיתות לימוד ואת המחצית השנייה של היום בילינו
בברכה בקיבוץ בית אורן הסמוך ,אך הריגוש הגדול שלנו היה "לילות הלינה
ֵ
בפרדס" .לפחות פעם בשבוע ,בשעת אחר צהריים מאוחרת ,היינו צועדים
במורד ההר מימין אורד אל שדה שנתחם בשורת עצי דקל ענקיים מימי
אהרן אהרונסון ,שם היינו מעבירים את הלילה תחת שמי הים התיכון זרועי
הכוכבים" .גוד ביי אמריקה ,גוד ביי לנצח ,ברוכים הבאים ליש־ר־אל" היינו
שרים שוב ושוב בעודנו פוסעים בדרך המתפתלת במורד מה שהפך ל"הר
ּ
האלפים האוסטריים הדהדו אולי בצלילי מוזיקה ,אך אותה שנה
שלנו".
הדהדו בהרי הכרמל קולותיהם של שישים בנות ובני ֶעשְׂ ֵרה יהודים מארצות
הברית ששרו בהתלהבות על נאמנותם למדינה היהודית.
פעם אחת ,שעה ששמע אותנו שרים כשיצאנו לדרך ,העיר בצחוק מנהל
כפר הנוער ,יצחק מאיר 1,שה"לנצח" שלנו היה מוגבל במידת מה ,לאור
העובדה שעתידים היינו לשוב לניו יורק בעוד כחמישה שבועות .ואולם,
בשעה שחלפנו על פניו ,נושאים את תרמילי הגב ושקי השינה ,עיניו נצצו
כשהביט לעברי וחיוך קל עלה על שפתותיו .מהרגע ששמע שהוריי קנו
דירה ברמת גן והתכוננו לעלות בעתיד ארצה ,הוא לקח אותי תחת חסותו,
1

מאיר ( )2020-1934היה מאוחר יותר שגריר ישראל בבלגיה ובשוויץ.
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הזמין אותי לארוחת שבת אצל משפחתו בכפר הנוער ,והכיר לי "עולות של
ממש" ,בנות עליית הנוער מצרפת וממרוקו שימין אורד היה להן לבית.
לאחר שהקשיב לשיר הלכת שלנו בפעם הראשונה ,הוא אמר לי בעברית,
השפה שבה תמיד שוחחנו" :אינני בטוח כל כך לגבי הצעירים האחרים
בקבוצתך ,אבל חיש מהר ה'נצח' שלך יהיה באמת לנצח ".הוא צדק .כעבור
פחות משנה אכן אמרתי "שלום לנצח" לארץ הולדתי כשעליתי ארצה יחד
עם הוריי למולדתי החדשה.

* * *
העלייה שלנו לא התרחשה בחלל ריק .היינו חלק מתנועה גדולה יותר
של כ־ 60,000אמריקנים שעלו ארצה מאז קום המדינה ,שכמחציתם עלו
בין מלחמת ששת הימים לבין שלהי שנות השבעים .רבים מהם לא אמרו
"שלום לנצח" לארצות הברית ובסופו של דבר שבו אליה לאחר שהות
של כמה שנים בארץ .למעלה משליש מן העולים האמריקנים שהגיעו
לישראל בין השנים  1967ו־ 1973לא נשארו בארץ והמספרים היו גדולים
אף יותר בקרב אלה שעלו ממלחמת יום הכיפורים ואילך 2.ואולם ,לפחות
מחצית מהם נשארו בארץ שהפכה להם לבית ,ולעתים אף למולדת על כל
המשתמע מכך.
מי היו עולים אלה? המחקר העוסק בעולים אמריקנים באותן שנים
מצביע על כך שמוצאם הגיאוגרפי התאים לחלוקה הגיאוגרפית של יהודי
ארצות הברית דאז ,עם יותר עולים המגיעים ממדינות בצפון מזרח ארצות
הברית מאשר מכל אזור אחר .כשמונים אחוזים מן העולים האמריקנים היו
ילידי ארצות הברית .רובם היו מתחת לגיל  35ודומה שהיה ייצוג יתר קל
לנשים ,לבד מן הצעירים מאוד או המבוגרים מעל גיל  .65העולים היו לרוב
משכילים ולמרבית המשפחות היו שלושה ילדים ויותר .מבחינה פוליטית
הם נטו להצביע לדמוקרטים .רובם המכריע היו דתיים ,ורבים כבר ביקרו
3
בארץ לפחות פעם אחת טרם עלייתם.
מה הביא אותם לארץ? כפי שמציין שהסוציולוג חיים א' וקסמן
במחקרו על העלייה האמריקנית" :לעתים נדירות ישנו מניע אחד [.]...
כמעט תמיד ישנם מגוון גורמים הכרוכים בכך [ ]...כל תנועת הגירה
2
3

Chaim I. Waxman, American Aliya: Portrait of an Innovative Migration
( .Movement, Detroit: Wayne States University Press, 1989: 140להלן :וקסמן)

וקסמן.95 ,
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מוּנעת בידי תחושת אי־ביטחון ואי־סיפוק כלשהם של המהגר בסביבה
החברתית המקורית שלו 4".ולכך הוא מוסיף ש"לישראל תמיד הייתה
משמעות מיוחדת עבורם".
לעולים האמריקנים מן התקופה הזו היו מאפיינים נוספים .רובם המכריע
נותרו עירונים ,המשיכו להזדהות כאמריקנים ,וביקשו לשמור על זהות זו גם
לאחר שנטמעו בתרבות הישראלית .מספר רב של עולים מבוגרים עלו ארצה
5
עם מעט מאוד ידע בעברית ולא הצליחו ללמוד את השפה לאחר עלייתם.
אלה ששלטו ביידיש יכלו לקרוא עברית שוטפת ,אך בקושי הבינו מילה ממה
שקראו .כפי שאמי נוכחה לדעת ,היכולת לקרוא את האותיות לא הבטיחה
שליטה כלשהי בשפה העברית.

* * *
ספר זה מספר את סיפורן של שמונה עשרה נשים אמריקניות צעירות
שעלו ארצה בין השנים  1967ל־ .2017כולן היו בגילאים  .45-15חלקן עלו
ממניעים של אידיאולוגיה ציונית .אחרות הובאו לארץ על ידי הוריהן .קבוצה
שלישית הגיעה מתוך מניעים דתיים .אצל אחדות ,העלייה ארצה אמורה
הייתה לפתור בעיות שונות שעמן התמודדו בארצות הברית ,על משקל
"משנה מקום ,משנה מזל" .וללא קשר לסיבת עלייתן ,עצם העלייה הייתה
נקודת מפנה חשובה בחייהן.
מחברות הפרקים באסופה זו מגיעות מרקעים מגוונים וממקומות שונים
ברחבי ארצות הברית .חלקן דתיות ,אחרות מסורתיות או חילוניות .רובן
נולדו בין השנים  1940ל־ ;1980חלקן ,אך לא כולן ,התגוררו לאורך החוף
המזרחי של ארצות הברית לפני עלייתן .יש ביניהן דור ראשון ,שני ,שלישי,
רביעי ,ואף יותר מזה ,בארצות הברית .חלקן בנות "הדור השני" לניצולי
שואה .אחדות עובדות בחינוך הפורמלי והבלתי פורמלי ,באקדמיה ,בספרות,
במגזר הפרטי והציבורי ,בתקשורת ,בסיעוד וברפואה .כמה מהן יצאו כבר
לגמלאות .אחרות היו עקרות בית במשך שנים.
הספר מחולק לשלוש חטיבות .בראשונה משתתפות מחברות שעלו בגיל
ההתבגרות וכחלק מקבוצה משפחתית ,במהלך לימודיהן בתיכון או מיד
לאחר שסיימו ללמוד .לחלקן היו אחים ואחיות לא נשואים שעלו לישראל
4
5

וקסמן.100 ,
וקסמן.141 ,
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בנפרד או אחים ואחיות נשואים שנשארו בארצות הברית .בהגיען ארצה
כחלק מתא משפחתי ,רובן נהנו מרשת ביטחון חברתי או כלכלי .ואולם,
מאידך ,חבלי הקליטה שלהן היו מושפעים לא רק ממה שעבר עליהן ,אלא
גם ממה שעברו בני משפחתן.
החטיבה השנייה מורכבת מפרקים שנכתבו בידי נשים שעלו ארצה
כרווקות ,חלקן מיד לאחר שסיימו לימודים בתיכון או באוניברסיטה ,אחרות
כעבור מספר שנות עבודה .בניגוד לקבוצה הקודמת ,רבות נאלצו להתמודד
עם קשיי העלייה והקליטה ללא כל רשת ביטחון של חברים או בני משפחה
בארץ .עבור חלק מהן זאת הייתה הזדמנות ראשונה לקבל החלטות באופן
עצמאי ללא פיקוח הורים .רק לאחר שהוריהם החלו להזדקן נאלצו להתמודד
עם תחושות אשמה על כך שהשאירו אותם מאחור ,ועם הדחיפות לחפש
פתרונות למצבים שהתעוררו בשל כך.
החטיבה השלישית מורכבת מפרקים פרי עטן של נשים שעלו יחד עם
הבעל או עם המשפחה .חטיבה זו דומה במידה רבה לחטיבה הראשונה ,אלא
שכאן הדגש הוא על סיפור האמהות ולא על סיפור הבנות .בפני קבוצה זו
עמדו אתגרים ייחודיים ,לרבות הניסיון לבנות לעצמן חיים חדשים בארץ,
בעודן מנסות במקביל להקל על חבלי הקליטה של משפחתן הצעירה .חלקן
השאירו מאחוריהן הורים מבוגרים שבהם נאלצו לטפל בשלט רחוק .אחרות
הצליחו לשכנע את הוריהן לעלות ארצה.
מדוע בחרתי להתמקד בקבוצות עולות אלו? מפני שכולן היו בוגרות
דיין לספוג את התרבות האמריקנית לפני עלייתן וצעירות דיין להתאקלם
במולדתן החדשה .חלקן העדיפו לדבר עברית עם ילדיהן ,ואילו אחרות
התעקשו להקים בתים המושתתים על טהרת האנגלית .חלקן מרגישות
ישראליות לכל דבר בעוד שאחרות עדיין חשות עצמן אמריקניות ,ואילו
קבוצה שלישית מזדהה כייצור כלאיים החשה בנוח (או שלא בנוח) באותה
מידה בשתי התרבויות.

* * *
הרעיון לכתוב ספר על עולות מארצות הברית ניזון משני מקורות .האחד
היה מקצועי ,וקשור בהכשרתי כהיסטוריונית .לפני שנים רבות החלטתי
שבשלב זה או אחר אכתוב ספר על "העלייה שלי" .לא התכוונתי לחוויה
האישית שעברתי אלא לתולדות גל העלייה מארצות הברית לאחר מלחמת
יום הכיפורים ,שבמסגרתו עליתי ארצה ,ושעוד לא היה לו זכר במחקר.
12
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כעבור כמה שנים פרסם פרופ' חיים וקסמן מחקר חשוב ומקיף על העלייה
האמריקנית כתנועת הגירה ,כשהוא מתמקד לא רק בגל ההגירה שהייתי
חלק ממנו ,זה של  ,1982-1974אלא בעולים שהגיעו גם לפניו וגם
6
לאחריו.
במהלך השנים גם אחרים החלו לכתוב על העלייה מארצות הברית .ג'רלד
אנגל ( )Engelבחן את השנים המוקדמות של העלייה האמריקנית לישראל,
אלה שעלו מארצות הברית וקנדה בין השנים  7.1966-1950מקסין סלרס
) )Sellersחקרה את חיי העולים הראשונים שהביטו לאחור 8.בנוסף ,היו
עולים אמריקנים שכתבו על חוויות העלייה האמריקנית שלהם ושל אחרים,
10
ביניהם ג'ואן קאס ( 9,)Cassהסופרת הוותיקה רות זליגמן (,)Seligman
דניאל גורדיס ( 11,)Gordisוליאל לייבוביץ ( 12.)Leibowitzאך איש מהם לא
חקר את עולמן האישי והמקצועי של נשים אמריקניות שעלו ארצה ,וכיצד
הן רואות את עברן ואת ההווה שלהן.
לספר היו גם שורשים אישיים .במהלך השנים שוחחתי רבות על חוויות
העלייה עם חברות שעלו אף הן מארצות הברית .כמה מהן ,דוגמת ברברה
גטסוף שונפלד ושושנה קאהן ,הכרתי מילדותי; אחרות הכרתי בגיל הנעורים
או קצת לאחר מכן .השיחות שקיימתי בנושא זה עם חני פרייזלר היו
משמעותיות במיוחד היות ששתינו עלינו בנעורינו במה שהיא כינתה "עלייה
שלא מרצון" ,דהיינו ,שלא מתוך בחירה שלנו" .מה שעברנו יכול למלא ספר",
היא אמרה לי פעם ,וככל שעבר הזמן הבנתי עד כמה היא צדקה.
תחילה חשבתי לכתוב ספר על עליית נשים מארצות הברית לאחר
מלחמת יום הכיפורים כשאני משתמשת בסיפור האישי שלי כקרש
קפיצה להבנת התופעה כולה .ואולם ,לאחר שכתבתי מאמר לאסופה של

6
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אוטוביוגרפיות אקדמיות וערכתי שני ספרים מסוג זה 13,בחרתי לשנות את
מתכונת הספר ,להרחיב את הפריסה הכרונולוגית ,ולהפוך אותו לאסופה של
מאמרים אוטוביוגרפיים בעריכתי .עתה מדובר היה בספר על נשים שעלו
מארצות הברית במהלך תקופה של חמישים שנה ,מ־ ,1967שנת מלחמת
ששת הימים ותחילת העלייה המאסיבית מן המערב ,עד  ,2017השנה שבה
החל הפרויקט לקרום עור וגידים .תחילה פניתי לידידות שעמן שוחחתי זה
מכבר על חוויות העלייה שלנו ,ולאחר מכן לבנות משפחה ,חברות ,מכרות,
ולבסוף חברות של חברות ,כולן עולות מארצות הברית .כמעט בכל המקרים
הן הסכימו בהתלהבות להצטרף לפרויקט.
עד מהרה מצאתי את עצמי לא רק עורכת ספר ,אלא יוצרת "קהילה".
הפרויקט החל ללבוש צורה בדיוק כשנכנסה הקורונה לחיינו ומנעה מפגשים
פיזיים ,בעוד שיצרה בינינו ִקרבה וירטואלית שלא הייתה מתאפשרת במצב
אחר .במקום לערוך סדנאות כהכנה לספר ,עברנו למפגשי זום שאפשרו
למחברות מכל רחבי הארץ להיפגש בשעות הערב ,אחת לחודש ,ולשוחח
על העבר ,ההווה וכל מה שביניהם .מקבוצה מגוונת של נשים ,שרובן היו
קשורות אליי ,הן הפכו לקהילה וירטואלית ,המקושרת עכשיו דרכי .שעה
שהקראנו את פסקאות הפתיחה של המאמרים ודנו בשאלות של מה להדגיש
ומה להשמיט ,התהדקה הקהילה שלנו עוד יותר .הבדלי גיל ,גיאוגרפיה,
רקע ,מוצא גיאוגרפי ויחס לדת היטשטשו לאור החוויות הדומות שעברנו
ושחיברו בינינו.
המאמר האוטוביוגרפי שונה בתכלית ממאמר מדעי ,עבודת מחקר ,או
יצירה בדיונית .אין הכוונה ליצירה כרונולוגית המתעכבת על כל תחנה ותחנה
בחיי המחבר ,אלא לחיבור המתאר ומנתח את נקודות המפנה וההחלטות
המרכזיות שעברו עליו ,בתוספת רקע אישי ומשפחתי .על מנת לעשות זאת
בהצלחה ,על המחבר להתמודד בכתב עם מידה מסוימת של רגשות ,אמונות,
Judith Tydor Baumel-Schwartz and Dalia Ofer (eds.), Her Story, Our Story? 13
Writing About Women and the Holocaust, Bern: Peter Lang, 2020; Judith
Tydor Baumel-Schwartz, "What Will You Do With A Degree In History
And No Teaching Degree?" (Heb.), Avner ben-Amos and Ofer Schiff (eds.),
Kavim Ledmutenu: Lachkor Et Yisrael, Lichtov Et Atzmenu )A Description of
Ourselves: to Study Israel and Write About Ourselves), Sde Boker: Machon BenGurion and Yediot Acharonot, 2020: 615-635; Judith Tydor Baumel-Schwartz and
Shmuel Refael (eds.), Researchers Remember: Research as an Arena of Memory
Among Descendants of Holocaust Survivors, a Collected Volume of Academic
Autobiographies, Bern: Peter Lang Publishers, 2021.
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ספקות ושאלות ,וכך היה גם בספר זה .לעתים ,הדברים שכתבתנו גרמו לנו
לאי נוחות מסוימת .הרהרנו ואף צחקנו מעצמנו .רוב המחברות כתבו את
הפרק שלהן בשלבים ,כשהן כותבות ,מוחקות ,וכותבות מחדש ,כשבכל פעם,
לפני שהן ממשיכות לכתוב ,הן לוקחות צעד אחורה כדי לבחון את שכתבו
מתוך פרספקטיבה חדשה ,שונה ,אחרת.
במקרים אחדים ,הקשר בין הרקע האמריקני של המחברות לבין ההחלטות
האישיות והמקצועיות שקיבלו היה ברור .במקרים אחרים הוא היה חמקמק
יותר ,תוך שכמה מצהירות תחילה שאין לכך שום קשר למוצאן הגיאוגרפי
והתרבותי .כמה נכונה הצהרה זו? ידוע שהרהורים וחקר עצמי חושפים
לעתים קרובות קשרים אפשריים בין בחירותיו של אדם לבין הרקע שלו,
ושמשמעותן תלויה בהבנה סובייקטיבית של העבר וההווה .החיבורים בספר
זה הם חלק מן התהליך שהחל בשאלות ,נמשך בחקירה ,והגיע לשיאו בהבנה
טובה יותר של עצמנו ושל הדינמיקות השונות המלוות את חיינו כנשים
אמריקניות שעלו ארצה.

* * *
שלוש חטיבות הספר תואמות את גילאי המחברות ומצבן המשפחתי בעת
עלייתן .הראשונה" ,עלינו עם הורינו" ,מורכבת משלושה פרקים המתארים
את חייהן של שלוש נשים ,אורה המר ,חני פרייזלר ופרופ' ג'ודי תידור
באומל־שוורץ — שעלו ארצה בנעוריהן יחד עם משפחותיהן .אורה וג'ודי
באו באמצע לימודיהן בבית הספר התיכון .חני סיימה את לימודיה בדיוק
לפני עלייתה .אף אחת מהן לא יזמה את ההחלטה לעלות ארצה ,ואחת אף
התנגדה לכך בתוקף .עובדה זו עתידה הייתה למלא תפקיד מרכזי בסיפור
עלייתן וחייהן בהמשך.
החטיבה השנייה" ,עלינו לבד" ,מורכבת משישה פרקים שנכתבו בידי
נשים צעירות שעלו בגפן כרווקות ,לאחר שסיימו את לימודי התיכון או
האוניברסיטה בארצות הברית :מישל לושנס אטיאס ,ד"ר מיכל בן יעקב,
ברברה ברקוביץ ,אביבה (אניטה) שושנה גולדמן גירון ,איימי בת' לושנס
וברברה גטסוף שונפלד .לחלקן הייתה משפחה קרובה בארץ ולאחרות לא
הייתה כאן משפחה כלל .אחדות עלו כבעלות מקצוע; אחרות למדו מקצוע
בארץ .מכיוון שעלו לבד ,הן גם יכלו להחליט ללא התערבות הורית היכן
להתגורר ,עם מי להתיידד ,וכיצד ייראו חייהן במולדתן החדשה.
החטיבה השלישית" ,עלינו עם משפחתנו" היא הגדולה מבין השלוש ,ובה
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תשעה פרקים פרי עטן של נשים שעלו יחד עם הבעל או המשפחה שהקימו:
ג'וליה (יהודית דבורה) בש ,חווי סווידלר איזנברג ,ד"ר נעמי פרזיגר ,ד"ר פרל
הרשקוביץ ,שושנה קאהן ,חסיה הרייט נודלמן ,נעמי רגן ,רחל סילבצקי וד"ר
דינה צימרמן.
החלוקה בין החטיבה השנייה והשלישית אינה חד־משמעית .מחברות
אחדות התגוררו בארץ לפחות שנה כרווקות ,למדו באוניברסיטה או בסמינר
ואף עבדו בארץ בטרם שבו לארצות הברית ,שם נישאו ,ורק לאחר מכן,
בשלב כלשהו ,עלו ארצה באופן רשמי .חלקן פגשו את בעליהן לעתיד בארץ,
נישאו בארצות הברית ,ושבו לישראל כזוג או כמשפחה .והיו גם אלה שנסעו
הלוך ושוב כמה פעמים .אחת מהן אפילו עלתה ארצה פעמיים ,תחילה
כרווקה ומאוחר יתר כאישה נשואה בעלת משפחה.

* * *
לכל ספר יש "הורים" ולספר זה יש כמה וכמה .בראש ובראשונה הורינו,
שחלקם אינם בחיים עוד ,ואחרים הנמצאים עדיין אתנו .רובם מילאו תפקיד,
לעתים מכריע ,בכך שבסופו של דבר ,מצאנו את עצמנו בישראל .חלקם
עלו לפנינו ,חלקם אתנו ,חלקם אחרינו ,וחלקם לא עלו כלל ,אך קורטוב
מסיפורנו הוא סיפורם ,או מן הסתם להפך.
תודותיי נתונות למחברות הנפלאות ,שרבות מהן שימשו גורם חשוב
בכך שהספר נכתב מלכתחילה! תודות מיוחדות לידידתי הוותיקה ושותפתי
לעריכה ברברה גטסוף שונפלד שתפקידה בספר לא יסולא בפז .תבואנה
כולן על הברכה .כמו כן נתונה תודתי למתרגם הנפלא של כתב היד המקורי
שעליו מתבסס עיבוד זה של הספר בעברית ,עודד פלד ,לפרופ' מעוז עזריהו,
ראש מוסד הרצל לחקר הציונות באוניברסיטת חיפה ,ולפרופ' יעל שמש,
ראש המרכז לחקר האישה ביהדות ע"ש פניה גוטספלד הלר באוניברסיטת
בר־אילן ,שאפשרו הוצאת ספר זה בעברית .יבואו כולם על הברכה.

* * *
המשפט הפותח את השיר "גוד ביי אמריקה" המוזכר בראשית פתח דבר
זה ,מציין פרדה ,אלא שתוכן הספר מתמקד גם בהמשך המשפט הפותח
את השיר" ,וולקום טו איזראל" — ברוכים הבאים לישראל — התקבלות,
היקלטות ,קבלה .עבור רוב המחברות בספר זה ,העלייה ארצה הייתה
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ההגעה למולדת חדשה וההשתלבות בה .אך לא עבור כולן .אחדות נזכרות
בארצות הברית בחיבה ואף בגעגוע ,ותוהות כיצד חייהן היו נראים אילולי
עלו ארצה .לאחרות מילים קשות בנוגע להיבטים שונים של החיים בארץ.
קבוצה שלישית מצהירה שלא משנה כמה זמן הן יחיו בארץ ,הן לעולם לא
יחושו "ישראליות אמיתיות"" .מותר לנו לכתוב את זה?" שאלה אחת מהן
במהלך סדנת זום" .בוודאי שכן" ,השבנו לה" ,אין הכוונה להפוך את הקובץ
לחוברת עלייה של הסוכנות היהודית"" .אז האם אנחנו ישראליות?" שאלה
אחת המחברות .תשובה אחת הדהדה אצל כולנו" :אנחנו ישראליות אבל
מסוג אחר" ,הצהירה ג'וליה בש" ,אנחנו אמריקניות בישראל".
זהו סיפורן של שמונה עשרה נשים יהודיות שעזבו את ארצות הברית
מאלף ואחת סיבות ונשארו בישראל מאלף ואחת סיבות אחרות .בשונה
מפליטים שאיבדו את אזרחותם ,כולן בעלות אזרחות אמריקנית המאפשרת
להן לשוב לארץ הולדתן לצמיתות אם ירצו בכך .העובדה שלא עשו זאת,
בניגוד ליותר ממחצית מן העולים מארצות הברית ,בהחלט מעידה על משהו.
מהותו של אותו "משהו" ,שנברר במהלך הספר ,שונה ממחברת למחברת,
ומדגישה שכל סיפור עלייה הוא אכן עלילה בפני עצמה והרפתקה יחידה
במינה.

יהודית תידור באומל־שוורץ
רמת גן ,ספטמבר 2021
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אורה בארץ הפלאות
מאת :אורה המר

מתבגרת מורדת
יושבת ,מסתתרת בחדר השירותים הזעיר עם יומני ועטי על ברכיי ,יום
כיפור .אני ,בת הרב .אך מה עוד יכולתי לעשות? כיצד אוכל שלא להעלות
על הכתב כל דבר קטן שקורה כך שהיום החשוב ביותר בחיי לא יברח לי?
אז אני כותבת וכותבת .הצפירה הראשונה שלי מאז ומעולם ,כה מפחידה,
כה מוזרה .אנשים רצים למקלט ,ללא שמץ מושג מה לקחת אתם למקלט,
כמה זמן ישהו שם .האם לארוז מזוודה? לקחת אתם מזון ביום כיפור? ואז
כולנו ישובים שם ,מצטופפים יחד בהלם ,ממתינים לשמוע פצצות או טילים
שלשמחתי לעולם לא מגיעים ,עד שנאמר לנו שאנחנו יכולים ללכת הביתה.
לבסוף אני יכולה לרוץ אל החדר שאני חולקת עם שתי אחיותיי בדירה
הקטנה של מרכז הקליטה במבשרת ,תופסת את יומני ועטי ונועלת את דלת
השירותים מאחוריי.
עד אז ,מעולם לא הייתי במלחמה .הגעתי מפרבר של שיקגו רק
חודשיים לפני כן ,בגיל שש עשרה ויומיים ,ועניין כזה היה מחוץ לתחום
ניסיוני המוגבל .לא הייתי צברית ,ילדה ישראלית שנולדה למציאות רוויית
מלחמות .למעשה ,רק שבועיים לפני כן הרשו לי הוריי להצטרף לכמה
חברות ממרכז הקליטה ולצאת לבדנו מירושלים באוטובוס למעיין עין גדי.
חופש כזה לא נשמע כמותו במקום ממנו באתי בארצות הברית .נערות
מעולם לא נסעו לאן שהוא ללא ליווי מבוגר ,היה פשוט מסוכן מדי באזור
שיקגו .עד ליום כיפור גיליתי שישראל הייתה חוויה מלבבת ,עם פוטנציאל
רב לחירויות ולהנאות בעתיד .שונה מאוד ממה שציפיתי ,כשעזבתי חברים
קרובים ודרך חיים שלא היה להם כל קשר לציונות ,ליהדות ,לארץ הקודש,
לעברית ועוד .השארתי מאחור חיים של סקס ,סמים ורוק'נרול כדי לחיות
את החיים שאמי תמיד רצתה לחיות .זה היה חלומה ,לא חלומי .יחד עם
זאת ,גיליתי שהיו לחלום זה צדדים טובים משלו.
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כשהמלחמה פרצה ,הכול השתנה — בית הספר ,פעילויות ,לוחות זמנים,
רגשות ויותר מזה .בבית הספר ארגנו לנו התנדבות בסופרמרקטים ובמילוי
שקי חול להגנה על חלונות שאגאל בהדסה .כדי להעביר את השעות ישבנו
על קורות הבנייה של הגשר מעל הכביש המהיר לירושלים וצפינו בטנקים
חולפים על פנינו ,בעוד שאנו מתפללות שהחיילים שראינו ישובו הביתה
בשלום .עברה כמעט שנה עד שהמכולה עם כל מיטלטלינו הגיעה ,כך שהיה
עלינו לארגן לעצמנו בגדי חורף ושמיכות מכל מיני מקורות שונים .ביתנו
החדש אמור היה להיות מוכן תוך כמה חודשים .עברנו אליו כעבור שנה
וחצי.
אך מה שהשתנה הכי הרבה הייתי אני .החיים הפשוטים ,הנוחים והטובים
בארצות הברית דחפו אותי תמיד לחפש דבר מה עמוק יותר ,גדול יותר,
ומסתורי יותר .הגילוי של תחושת ארץ במלחמה ,כיצד היא שינתה התנהגות
של אנשים וחשפה את הטוב שבהם ,תחושת הידיעה שבכל רגע נתון חייך
יכולים להשתנות ,אפילו להיעלם ,כל אלה הביאו אותי לנתיב שאני נמצאת
בו היום.

מי אני היום?
היום אני עדיין אותה ילדת פרחים אמריקנית נאיבית במובנים רבים .אני
מאמינה בבני אדם ,בעתיד נפלא ,ביכולתי ליצור את השינוי הדרוש ,לאחד
בני אדם ,על אף כל הראיות המוכיחות את ההפך...
האם אני אוהבת את הארץ הזאת? אני שואלת את עצמי שאלה זו
לעתים קרובות כל כך והתשובה עדיין כן .האם אני שונאת אותה? לא ,אבל
אני תמיד מופתעת לגלות שלא :אינני אוהבת את השלטון ,אינני אוהבת
את הקשר בין דת ומדינה (לאחר שגדלתי במקום שבו היה עליי להילחם
על זכותי שלא להתפלל תפילות נוצריות בבית הספר) ואינני אוהבת את
האזרחות מדרגה שנייה של המיעוט הערבי .אינני אוהבת את החינוך כאן,
את הדרך בה מתנהלים עסקים ,או את האופן שבו הארץ תמיד נחשבת
"שלי" או "שלך" ,אך לא "שלנו" .אני שונאת את העובדה שמדינה צעירה זו,
שבה מוחות מבריקים רבים כל כך ,אינה יכולה למצוא את הדרך ליצור מקום
טוב לכולם .אבל אני אוהבת את ישראל .כמובן שאנשים שואלים אותי ,אז
מדוע לא תיסעי לאמריקה? יש לך דרכון ,מדוע את עדיין כאן?
הופתעתי כשהבנתי לבסוף (במהלך מלחמה כזו או אחרת) שלא משנה
היכן אני נמצאת בעולם ,לבי כאן ,אז לכאן אני שייכת .הדרך היחידה לשנות
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את הדברים שאינני אוהבת היא לשנותם מכאן .באחריותי לעשות כמיטב
יכולתי ,יהיה פירושו של זה כאשר יהיה בכל זמן נתון.

אז איך הגעתי לכאן?
אמי ,רות צ'יבניק ,הייתה ציונית מאז נעוריה וחלמה על חיים בקיבוץ
ונישואים לישראלי .בכל שנה היא יצאה למחנה קיץ ציוני ,ושם פגשה את
אבי ,בוב המר ,שבא לבקר חבר .הם התאהבו וזהו זה .חלומותיו של אבי היו
שונים מאוד .הוא חלם להפוך לרב ,לשרת את יהודי אמריקה ולהיות בעל
קהילה דתית משלו .הדבר העיקרי המשותף לחלומותיהם ,חוץ מלכונן חיים
יחד ,היה להקים משפחה גדולה .אינני יכולה להעלות בדעתי כיצד הם קיבלו
את החלטותיהם ,אך בשנות החמישים נשים הלכו בדרך כלל אחר בעליהן,
וזה המסלול שבחרו .אז אני ,בתם הבכורה ,הייתי נוכחת בגיל שנה בטקס
ההסמכה לרבנות של אבי ,הייתי "ילדת צבא" כשהוא שימש רב בחיל האוויר,
ועברתי מדי חמש שנים בערך למדינה אחרת בתוך ארצות הברית בעת שהוא
צבר מוניטין כרב ומצא קהילות גדולות יותר שבהן כיהן.
ילדם החמישי והאחרון נולד להוריי כאשר עברו לווילמט ),(Wilmette
פרבר של שיקגו ,בשלהי שנות השישים ,וחיינו היו ברורים למדי .מה שאנחנו,
הבנים והבנות ,לא ידענו היה שאמי מעולם לא ויתרה על חלומה .ביקרנו
בישראל פעמיים ,ב־ 1965וב־ .1971לא היה לי שמץ של מושג שהביקור
השני היה למעשה סיור שנועד לבדוק אם הם יוכלו לחיות בארץ .לאחר
עשרים שנה אמי שכנעה את אבי לעלות .הוא לעולם לא יהיה קיבוצניק,
הוא היה עצמאי מדי לשם כך ,אך שניהם התאהבו בירושלים והיא הפכה
לחלומם החדש.
אז כבר הייתי נערה מתבגרת .לא רק נערה מתבגרת אלא בתו של רב,
שהעבירה את רוב שנות לימודיה בבתי ספר ציבוריים .בווילמט למדתי
לראשונה מאז כיתה א' בבית ספר יהודי .זה היה בית ספר חדש ,קטן מאוד,
וקשה היה לי להשתלב ,כך ששנות חטיבת הביניים היו עבורי קשות מאוד.
באותן שנים התחלתי לחפש את הזהות שלי .חיפוש זה נתן מוצא לקושי
חברתי ולספקות עמוקים בנוגע ליהדות שהיו לי ,החל בספקות לגבי קיומו
של בורא עולם ,עד שבסופו של דבר התחלתי להתמרד נגד זהותי היהודית
ונגד הוריי ,שלא זו בלבד שהיו יהודים אלא התנהגו כיהודים באופן מובהק.
החיפוש הפנימי שלי הוביל אותי לאורך דרך שקישרה בין הזהות שלי
לזו של ההיפים ,ילדי הפרחים של שנות השישים .העוולות החברתיות
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שחשתי בחטיבת הביניים חיברו אותי אל תחושת הצדק ברמה החברתית,
ובשיאה של מלחמת וייטנאם היה בי צורך להתחבר אל אלה שזעמו על
המלחמה ועל הכוחות שיצרו אותה ,והנציחו אותה .אבל הייתי צעירה כל
העשְׂ ֵרה המוקדמות שלי ,וחשתי שעליי למהר על מנת להדביק
כך ,בשנות ֶ
את הנעשה ,חשתי כבר שאולי החמצתי את הרכבת .אז התחברתי לכל מה
שסימל את תנועת ההיפים — נערים ארוכי שיער ,מוזיקת רוק'נרול ,ובסופו
של דבר סמים ,בתקווה למצוא עולם שוחר שלום ,צודק ומלהיב.
כשהוריי אמרו לי שאנחנו עולים ארצה ,היה ברור לי שישראל אינה
בשבילי .זכרתי את ביקורינו במהלך השנים וחשתי שזהו מקום לאנשים
המאמינים ביהדות ,בעם היהודי ,וזו בהחלט לא הייתי אני .הייתי בת חמש
עשרה ,והוריי הציעו לי חלופה :אם אעדיף זאת ,אוכל לחיות בסירקיוז
) ,)Syracuseניו יורק ,עם סבי וסבתי ,כדי לסיים את לימודיי בבית הספר
התיכון .בעיני רוחי ,לא יכולתי לראות את עצמי חיה אתם במשך שנתיים,
וזה לא פתר את הבעיה שרציתי להישאר עם חבריי ,כך שהחלטתי לעלות
אתם לארץ .אילצתי את הוריי להבטיח שאוכל לחזור לארצות הברית
ללימודים במכללה .היה ברור לי שהסיבה לכך שהם החליטו לעלות ארצה
בשעתו הייתה במידה רבה רצונם להרחיק אותי מסגנון חיים שכלל סמים,
עליו הם ידעו ולא הצליחו לעצור .חשתי שהזדקקתי לשינוי ,שחיי לא
זרמו למקום שרציתי שאליו יגיעו .אף על פי שישראל לא הייתה הכיוון
שלי ,חשתי שנכון מבחינתי לעלות ולצעוד מעט אחורה .הוריי גם שיתפו
אותי בבחירת בית הספר המתאים לי בירושלים .זה היה אתגר ,לבוא בגיל
שש עשרה מתיכון אמריקני לתיכון ישראלי ,שבו כמעט מיד עתידה הייתי
להתמודד עם בחינות בגרות בנושאים שמעולם לא למדתי.
מדינת ישראל שהגעתי אליה הייתה במידה רבה כפי שדמיינתי אותה.
הדברים שעיצבו את סגנון חיי עד אז לא היו אופנתיים ולא ניתן היה למצוא
אותם בארץ בקלות .ישראל של שנות השבעים המוקדמות הייתה מחוברת
תרבותית יותר לאירופה מאשר לארצות הברית ,והאופנה ,המוזיקה ,סגנונות
ריקוד ,סוגי הסרטים וכו' לא היו לטעמי .חשתי שונה מאוד מכולם ,אני
מניחה שרוב העולים חשים כך ,ובגיל שש עשרה זה לא היה קל.
למרבה המזל ,בטרם עלייתנו מצאנו את בית הספר המושלם עבורי:
בית הספר הפתוח בליפתא .זה היה בית ספר חדש ,קטן .מחצית מן הצוות
והתלמידים היו דוברי אנגלית ("אנגלו־סקסים" ,כפי שהם מכונים בישראל).
לא היו שם בחינות ,התלמידים החליטו מה ברצונם ללמוד ,ובית הספר נמצא
בעמק ליפתא היפה בכניסה לירושלים ,בבתים ערביים ישנים ונטושים (את
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המשתמע מכך התחלתי להבין רק כעבור שנים רבות) ,כך שמעולם לא
חשנו שנמצאנו למעשה בבית ספר .הילדים באו מרקעים שונים ,אך כולם
חשו שמערכת החינוך הישראלית לא התאימה להם .אז נכנסתי לחברה של
אנשים מבחוץ ,והרגשתי בבית .היו לנו מורים נפלאים שעבדו שם מפני
שהם האמינו בהוראה ,האמינו בנו .בכל שבוע היה לנו מפגש בית ספר על
מנת לדון ולהחליט על דברים שעמדו על הפרק ,ודברים רבים אכן עמדו על
הפרק .כל תלמיד יכול היה לדבר ,להחליט ולשתף במידה שווה עם הצוות.
זה היה שונה מאוד מבית הספר התיכון שלי בארצות הברית עם 5,000
התלמידים .זה היה טוב בהרבה.
דבר נוסף טוב בהרבה היה חופש התנועה .בפרברי שיקגו נערות
מתבגרות לא הסתובבו לבדן ,או עם חברות ,זה היה פשוט מסוכן מדי.
כשכמה חברות החליטו לצאת לביקור של יום בעין גדי ,נדהמתי מכך
שהוריי נענו בחיוב שאצטרף אליהן .נסענו לשם באוטובוס ,בילינו נפלא,
חזרנו במצב רוח מרומם ,ואיש לא חשב שמדובר במשהו יוצא דופן.
הייתי ברקיע השביעי .התחלתי להסתובב בירושלים ,גיליתי את להקת
הרוק'נרול היחידה שם והפכתי לאוהדת ,מצאתי את מחלקת התקליטים
בכלבו המשביר ,שהיה בה מוכר נפלא שתמיד הבין על מה דיברתי .הדברים
החלו להיראות טוב.
ואז הגיע יום הכיפורים .התפללנו תפילת כל נדרי ואבי נשא דרשה.
הסרט "סיפור אהבה" יצא לאקרנים לפני כן ,עם השורה המפורסמת "פירושה
של אהבה שלא צריכים לומר אף פעם שמצטערים" ,אז הוא השיב בדרשה
על הנושא :תמיד תאמר שאתה מצטער ,כי לעולם לא תדע מה עלול לקרות
מחר .בוודאי שלא ציפינו למלחמת יום כיפור שהחלה ביום המחרת .אותו
מחר שינה אותי לנצח :החלטתי שאני אשאר כאן; לעולם לא אשוב להיות
ילדה אמריקנית .כבר לא היה לי דבר במשותף עם חבריי שם.
אין פירושו של דבר שהתחלתי להשתלב .הייתי עדיין אדם מבחוץ ,בבית
ספר תיכון של תלמידים מבחוץ ,עדיין רחוקה מאוד מלהיות ישראלית .בואי
לישראל בגיל שש עשרה בשנות ה־ 70פירושו היה שנותרו לי שלוש שנים
כעולה בטרם אהפוך רשמית לאזרחית וזכאית להתגייס לצבא .וכך היה לי
זמן לעצמי בסיום התיכון ,בשונה מבני נוער יהודים בארץ .החלטתי לעבוד
ולטייל .חסכתי כסף ונסעתי לאירופה ,שם מצאתי את עצמי לבסוף בהולנד
בחורף של שנתי התשע עשרה ,עובדת במפעל ,כשגיליתי משהו חדש.
אירופה קודרת מאוד בחורף ,עם ימים קצרים מאוד ,וכמעט שלא ראיתי את
השמש .בבוקר חג המולד התעוררתי כשהשמש זרחה מחוץ לחלוני ,והבנתי
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שאני מדוכאת באירופה הקודרת ,התגעגעתי לישראל שטופת השמש .קניתי
כרטיס טיסה חזרה והלכתי לחיות במקום בו השמש בשליטה.

שירות צבאי והלאה
הייתי בת תשע עשרה ועדיין חיכיתי לצו גיוס .החלטתי להתנדב בקיבוץ
והתקבלתי בעין גדי .גיליתי את אהבתי למדבר ,אהבתי את החיים שם,
התיידדתי עם אנשים ,למדתי לעבוד במלאכות שונות ,וביסודו של דבר
נהניתי מחיים חסרי דאגה עד שלבסוף התגייסתי .לחברתי הטובה ביותר,
נערה אמריקנית ,היה חבר מרוקאי ממוסררה ,שכונת מצוקה מרוקאית
בירושלים ,ושם גיליתי דרכי חיים ישראליות שונות .המרוקאים היו כה
פתוחים ומקבלים את האחר ,תמיד היה מקום לאנשים נוספים ליד השולחן,
וכשהגעתי לירושלים באותן שנים ,מצאתי את עצמי מבלה יותר זמן
במוסררה מאשר אצל הוריי.
הצבא (למעשה ,חיל האוויר) היה זה שהפך אותי לישראלית .עד לאותו
זמן ביליתי את חיי עם זרים באותה מידה כמו עם ישראלים .עכשיו הייתי
כמעט הזרה יחידה .הייתי גם המבוגרת ביותר ,וחגגתי את יום הולדתי
שאפשר
העשרים ואחד בטירונות ,כך שהמפקדים שלי היו צעירים ממני ,מה ִ
לי להתייחס אליהם מעט פחות ברצינות מאשר הטירוניות האחרות .איבדתי
את המבטא האמריקני שלי בעברית .למדתי סלנג ,אכלתי אוכל צבאי ,ויצרתי
קשר ידידות ראשון עם ישראלית .עזרנו זו לזו לעבור את קשיי החיילוּת.
מעולם לא נהניתי מהצבא כמו אחרים ,אבל עולה לי הנוסטלגיה כשאני
חושבת על המקום בו שהיינו ,מצפה רמון ,משקיפים על המכתש היפהפה.
אהבתי את דממת המדבר ,המרחב נתן מקום לכל רגשותיי הקשים בהיותי
היפית בעלת נשמה חופשית הנתונה במשטר צבאי.
מאחר והייתי כבר ישראלית ,בדומה לכל יוצא צבא בארץ ,רציתי שוב
לטייל .הפעם נסעתי לארצות הברית עם חברת הנפש מעין גדי .לא רציתי
במיוחד לנסוע לשם ,אך חשבנו שנוכל להרוויח שם מספיק כסף כדי להמשיך
בטיולינו .טעינו .היה קשה למצוא עבודה בארצות הברית והחיים שם היו
יקרים .בסופו של דבר הגענו ללוס אנג'לס ,שם היו לנו ידידים ישראלים (כן,
המרוקאים האלה מירושלים) שהלינו אותנו עד שהסתדרנו .זה היה אירוני
מאוד בעיניי ,בהיותי אזרחית אמריקנית ,אך במבט לאחור ,בדיוק משום כך
אני מעדיפה להיות ישראלית.
שנאתי את החיים בלוס אנג'לס .מניסיוני היא עיר בודדה מאוד ,וקשרי
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הידידות היחידים שיצרנו היו עם ישראלים .חשתי מנוכרת כלפי אמריקנים;
כבר לא היה לי אתם משהו משותף .הדבר הטוב היחיד שקרה שם היה
שלאחר זמן ארוך של אי־מציאת עבודה ,עברנו ליד בית ספר ,שפרסם את
האפשרות לקבל כסף תמורת לימוד מקצוע .חברתי ואני התבוננו זו בזו,
בעיניים פקוחות לרווחה ,ובלי לומר מילה נכנסנו פנימה .התברר שלנשיא
ג'ימי קרטר הייתה תוכנית שעל פיה אנשים יכלו לקבל דמי אבטלה בעודם
לומדים מקצוע ,תוכנית שרייגן ,שהיה נשיא מיד אחריו ,ביטל .זה היה קרש
הצלה .יכולנו לבחור מתוך רשימה קצרה של מקצועות ,ביניהם שרטוט,
הקורס היחיד שהיה קרוב איכשהו לפוטנציאל הכישרון שלי ,כך שנרשמתי לו.
תפסתי מהר מאוד ,היה לי קל ,מצאתי את עצמי חולמת בהקיץ בעת
ששרטטתי ,ובהדרגה הגעתי לרעיון שאעדיף הרבה יותר לתכנן את הבתים
שלי במקום לשרטט תוכניות של מישהו אחר .תוך ידיעה שאם אשאיר את
העניין לעצמי בלבד ,אשתפן ,החלטתי לספר לאבי שיש לי עניין ללמוד
אדריכלות .הוא היה נרגש :התברר שבצעירותו הוא התלבט אם להפוך לרב
או לאדריכל .בהיותו ההורה המעשי ,הוא ארגן הכול ,שכנע אותי שמוטב לי
לחזור הביתה וללמוד בארץ ,וכך היה .רווח לי כשחזרתי הביתה .מאותו זמן
ואילך לא הבטתי לאחור ,ומעולם לא חשבתי שוב על חיים במקום אחר.

בחזרה הביתה שוב
מכיוון שלא נבחנתי בבחינות בגרות ישראליות ,לא הייתי זכאית ללמוד
בטכניון ,בית הספר שעתיד היה לקבל אותי בגלל כישוריי ,אלא אם כן אלמד
שנה במכינה .עברתי לחיפה ,בזמן הלימודים התגוררתי בדירה שכורה עם
שותפה ישראלית ,ומאז ואילך מצאתי את עצמי בחברה ישראלית מובהקת.
לאחר שנת המכינה הפכתי לסטודנטית לאדריכלות ונכנסתי לאחת
התקופות הטובות בחיי .אהבתי את הלימודים ,חשתי שמצאתי את ייעודי,
ואהבתי את חבריי ,היו לי חיי חברה נהדרים ,ואפילו מצאתי את החבר
הרציני הראשון שלי .אחד ההבדלים הגדולים בין ילדותי בארצות הברית
לבין חיי בישראל היה קשרי חברות .כילדה עברנו מדינות מדי ארבע או
חמש שנים ,והיה עליי ליצור תמיד חברויות חדשות ,בבתי ספר חדשים,
ואז לעזוב ולהתחיל שוב מהתחלה .היום ,כעבור שלושים וחמש שנה ,יש לי
עדיין חברות אדריכליות.
אני עוצרת כאן על מנת להרהר בשאלת "סיפור העלייה" הזה .היות
שעליתי ארצה בגיל צעיר ,משלב זה ואילך חיי התנהלו באורח דומה לזה
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של ישראלים רבים .כבר לא חשתי אמריקנית ,סגנון חיי היה ישראלי ,ואני
מרגישה שנקלטתי לחלוטין בארץ .יכולתי לעצור כאן .אני חשה שמכאן
והלאה זה סיפור ישראלי .ועם זאת ,בעינה עומדת השאלה ,אלו חלקים של
גידולי וחינוכי האמריקניים השפיעו על הבחירות בחיי ועל אמונותיי?
התגוררתי בתל אביב ועבדתי כאדריכלית במשך שנים רבות עד שפגשתי
את עודד פלד ,המשורר ,בעלי לעתיד .השנה הייתה  ,1992והייתי בת
שלושים וחמש כשהתחלנו לצאת יחד .כעבור חצי שנה עברנו לדירתו בחיפה,
החלטנו להינשא ,ונכנסתי להריון .באותו זמן עודד קיבל מלגת סופר אורח
באוקספורד .אהבנו מאוד את התקופה שלנו באוקספורד ,ובננו שי נולד שם.
כשחזרנו לישראל כעבור חצי שנה ,התקשינו להחליט היכן להתגורר .אהבתי
את תל אביב ולא רציתי לחיות בחיפה .הוא תמיד חלם על הגליל .החלטנו
לחיות שנתיים בכל אחד מהמקומות ורק אז להחליט.
השנתיים שלנו בתל אביב היו נפלאות .עודד היה חלק מהזירה הספרותית
ונהנה מהחיים הללו .אני עבדתי ביפו ואהבתי לרכב ברחבי העיר על אופניי.
עודד טיפל בשי בחודשים הראשונים ,וכאשר הוא קיבל עבודה בהוצאת
ספרים ,שכרנו מטפלת .הייתי בטוחה שאלה היו החיים שיכולנו לנהל במשך
זמן רב .אבל עודד עדיין נכסף לגליל ,כך שלאחר שנתיים מצאנו בית בראש
פינה ,ועברנו .תוך חודש ידעתי שהתאהבתי בגליל.
באותו זמן כבר נמאס לי מאדריכלות .רציתי יותר עבודה "בידיים".
האדריכלות הפכה מרוחקת יותר בשעה שהמחשבים הרחיקו אותי מן
השרטוט ,ועבודה על פרויקטים גדולים שלא התגשמו גרמה לי לחוש
חוסר קשר לעניין .תוך שניצלתי את המעבר כהזדמנות ,עשיתי שוב את
שעשיתי לפני שנים רבות בלוס אנג'לס :למדתי מקצוע חדש — נגרות —
בעת שקיבלתי דמי אבטלה .ביליתי נהדר עם חמש נשים נוספות בכיתה.
התיידדתי עם חברה טובה חדשה שאתה ניסיתי לבנות עסק נגרות קטן .היו
לנו ידיים טובות ,אך לא היינו טובות בעסקים.
כך החלו שנות חיינו בגליל .היה עלינו לעבוד קשה כדי להתפרנס
למחייתנו .חיפשנו בית לקנייה וכמעט עברנו למקומות רבים ,אך בסופו של
דבר מצאנו את עצמנו בקיבוץ כפר הנשיא ,שם שכרנו דירה במשך שנים
רבות ,ולבסוף הפכנו לחברי קיבוץ.
בשנת  2000בני היה בן שש ,האינתיפאדה השנייה החלה .עברנו לגליל,
שם אנשים חיו בשלום ,לא כמו בירושלים ,שהייתה חבית חומר נפץ עם
אוכלוסיות שונות המתנגשות זו בזו בכל הזדמנות שתצוץ .חשתי בדחיפות
את הצורך לדאוג לכך שבני לא יגדל כשונא ערבים.
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היו לי שתי עבודות :הוראת מלאכות לילדים ,ועבודה עם ידידים עושי
גבינה ולחם בימי שישי בראש פינה .בתם בת השבע עשרה ביקשה את
עזרתי בפרויקט :ארגון מחנה קיץ לילדי ראש פינה וטובא־זנגריה ,כפר
בדואי בסמוך לקיבוץ שלי .הצעתי ליצור קשר עם אנשים מן הקיבוץ היות
שהמרכז הקהילתי בראש פינה לא שיתף אתה פעולה כפי שהבטיח .התמזל
מזלה ,האנשים בקיבוץ אהבו את הרעיון והפרויקט שלה נחל הצלחה .אי
אפשר היה לעצור אישה צעירה מבריקה זו לאחר הצלחה אחת ,והיא ביקשה
ממני להצטרף אליה ואל כמה אנשים אחרים ולחשוב מה יוכל להיות הצעד
הבא בחיבור שתי הקהילות הללו .אהבתי את הרעיון והסכמתי מיד.

עשיית שלום
וכך החל השלב הבא בחיי .כל ישותי הפכה מעורבת יותר ויותר בעשיית
שלום .לאחר שהשארתי מאחור את הרעיונות ההיפיים של נעוריי שליוו
אותי שנים רבות כל כך ,חזרתי לנקודת המוצא ,הפעם כמבוגרת ,עם אמונה
בעבודתי ובאפשרות של שינוי .במהלך השנים יצרנו ארגון של יהודים
וערבים ,וארגנו פרויקטים נפלאים — גני ילדים תאומים ,נערים ונערות
היוצאים יחד לרכיבה על סוסים ,קבוצות נשים ועוד .למדתי הנחיית קבוצות
בקורס לנשים יהודיות וערביות בארגון "יחד מעבר למילים" ,המשכתי
בלימודי הנחיית מעגלי הקשבה והפכתי גם למנחת מנחים .מצאתי את
ייעודי האמיתי :חיבור בין אנשים ,תרבויות ודתות ,הנחיית קבוצות ועשיית
שלום .סוף סוף הרגשתי בבית בעבודתי כמו גם בקהילתי ובמשפחתי.
מאותו שלב ואילך אני חשה שהנתיב שבחרתי בו הוא מין צמיחה טבעית.
עבודה זו הביאה אותי לידי הבנה שבני אדם תמיד נמצאים בקשר זה עם זה.
מורכבוּת זו של קשרים זקוקה להבנה דרך קבע ,לתמיכה ולעבודה רבה (כן,
אפילו איבה היא סוג של קשר) .יתרה מזו ,אנחנו חלק בלתי נפרד מן העולם
שבו אנו חיים .כל פעולה שאנחנו נוקטים בה משאירה את חותמה על
העולם ,במידה מסוימת ,באופן מסוים .פירושו של דבר שהקשר שלנו עם
העולם זקוק למודעותנו ,לתשומת לבנו ,וגם לעבודתנו .לכן הפכתי למנחת
קיימוּת בארגון "הרשת הירוקה" במשך למעלה מעשור ,עבודה הנעשית
דחופה יותר ויותר היות שהאקלים שלנו משתנה במהירות רבה כל כך ,ואני
מאמינה שקשר עמוק זה לעולמנו וליצוריו זקוק לשינוי.
זה הוביל אותי גם למעורבות בתנועת "נשים עושות שלום" ממש
מראשיתה ב־ ,2014בעקבות מבצע צוק איתן .סדרת מלחמות חדשה זו בעזה
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עוררה אלפי נשים ישראליות לעובדה שאנו חיים את חיינו בסדרת מלחמות,
שולחות שוב ושוב את בנינו להילחם על הגנת הארץ ,בעוד שהממשלות
משקיעות הרבה פחות עבודה בעשיית שלום — ההגנה הטובה מכול ,כמו גם
חלומם של רוב אזרחי ישראל.
האם כל זה מהווה חלק מסיפור העלייה שלי? אין לי הרגשה כזו ,אבל
אני תוהה לעתים קרובות אם חינוכי האמריקני הליברלי לא יצר בסיס
לערכים אלה ,ולתחושה של חשיבות העבודה לקראת מימוש ערכים אלה .רק
לאחרונה ,מאז שאבי נפטר ,התחלתי להבין את עומק עבודתו כרב אמריקני
בעל מודעות פוליטית ,שלא חושש להצהיר על האמיתות שלו בציבור .אך
זה היה חלק מחינוכי כילדה יהודייה אמריקנית .עברי עודנו מושרש בבסיס
של זהותי היום ,של סוג הישראלית שאני ,של זהותי וחזוני בנוגע לחברה
הישראלית שאני מייחלת לה :חברה שיש בה מקום לשמוע כל קול ,שבה
אנשים מכל דת ,רקע ואמונה ,יכולים לנהל חיים בכל דרך שירצו.
עדיין לא הגענו לשלום בישראל ,ואינני יודעת אם אזכה לראותו בחיי .אי
השקט והפילוגים בתוך החברה הולכים ונעשים גרועים יותר דרך קבע במאה
העשרים ואחת .שלום בתוך ארצנו הופך לסוגיה דחופה בהרבה משלום עם
שכנינו.
בינתיים הפכה עבודתי בקיימוּת למאבק דחוף למודעות ולחינוך בנושא
שינוי האקלים .בימים אלה המאבק הוא עולמי ,מכיוון שעל כולנו להשתנות
בכל רמה על מנת לשרוד את השינויים המצפים לנו :הרגלים אישיים ,דפוסים
כלכליים ,החלטות פוליטיות .כל אלה חייבים להשתנות תוך זמן קצר מאוד
אם אנו רוצים בעתיד בר־קיימא לדורות הבאים .וכך קיבלה עבודתי תפנית
בכיוון של הוראה ועבודה למען חוסן .הגורמים המשותפים בין עבודה למען
השלום לבין עבודה למען חוסן הם קשר ,דאגה ,קהילה וצדק .זו העבודה
שאני עוסקת בה לאחרונה .אינני יודעת היכן אהיה בעוד חמש שנים ,אך אני
בוטחת בכל שיידרש ממני לעשות ופתוחה לו.
התבקשנו לשקול כיצד היו נראים חיינו אילולי עלינו ארצה ,ולא יכולתי
אפילו להתחיל לדמיין זאת ,משום שאת כל חיי הבוגרים חייתי כאן .אני
בטוחה שהייתי מקבלת החלטות דומות ,אך במצבים שונים מאוד ,מפני שלא
משנה היכן אני נמצאת בעולם ,אני לוקחת אתי את עצמי .אני יכולה לומר
שבואי לכאן סייע לי להיות מישהי שאני נהנית להיות ונהניתי לגלות במהלך
הזמן .בהחלט שינוי מן הנערה האבודה שהייתי כשהגעתי לכאן לפני ארבעים
ושמונה שנה.
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דיסוננס .דכדוך .ייאוש .ניתוק.
אלה כמה מן המונחים הצצים במוחי כשאני חושבת על העלייה שלי.
הסיפור שלי הוא מן הסתם לא טיפוסי .זהו סיפור של מה לא לעשות
כשעולים ארצה.
העלייה שלי הייתה שלא מרצון .ההחלטה לעלות הייתה כל כולה של
הוריי ,ובייחוד של אמי .לא הייתי ילדה קטנה .הייתי בת שבע עשרה וחצי,
כמעט בוגרת ,כשהתקבלה ההחלטה לעקור אותי מכל מי ומכל מקום שהיו
יקרים לי .לא הייתה לי כלל זכות להביע דעה בשום עניין .נאמר לי שאנחנו
עולים לישראל במועד זה וזה ,והעניין היה סופי .לרצונותיי האישיים לא
הייתה כל חשיבות והם לא היו ראויים להתחשבות .הוריי רוקנו את חשבון
הבנק שלי למקרה שאעשה ניסיון להישאר בארצות הברית לבדי .הרגשתי
כמו פריט מטען הנאסף על־מנת להעבירו ,חסרת חשיבות לחלוטין.
אז שם הייתי ,בובה על חוט ,שנמשכה אל תוך חוויה משנה חיים זו,
חשה אובדן שליטה מוחלט ,תחושה שמעולם לא עזבה אותי ,ולמעשה
הותירה חותם בל יימחה על שארית חיי .תמיד הרגשתי כמין עליסה בארץ
הפלאות ,חיה במין עולם אחר מעוות ,מתבוננת מבעד למראת חיי ,תמיד
תוהה מה יכול היה להיות.
האם ישנם דברים חיוביים? כן ,לא כל כך עבורי ,אלא עבור ילדיי .אני
יודעת שטוב שהם נולדו וגדלו במולדת היהודית .הם ישראלים ,ובהחלט
מרגישים כאן בבית .מבחינה אינטלקטואלית ,אני יודעת שזה המקום ליהודים.
אני יודעת שכל ארץ אחרת ,לא משנה כמה פתוחה ומאירת פנים תהיה,
היא במקרה הטוב מקלט ארעי .אני מכירה את ההיסטוריה שלנו .כל עידן
לקצו .אני חשה שמחה וגאווה כשאני רואה חיילים
יהודי גדול תמיד הגיע ִ
יהודים ,לרבות בניי ,תוך ידיעה שלא משנה מה קורה בשאר המקומות
בעולם ,כאן תמיד יהיה לנו מקום בטוח.
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כאישה דתייה ,בטוחני שיש היבטים מועילים לחיים בישראל .כל מועד
יהודי הוא חג אמיתי .לבי גואה בי בכל פעם שאני נוסעת לירושלים ,במיוחד
כשיש לנו הזדמנות לנסוע לעיר העתיקה ולראות אלפי בני אדם עושים את
דרכם אל הכותל המערבי .אני בוכה בכל פעם שאני הולכת לשם ,ובאמת
רואה אותו כסמל בל ייאמן של עמנו ושל יכולתו להתקיים .אני יודעת שאני
נוכחת בהיסטוריה בהתהוותה ,ושאני חלק מסיפור גדול יותר .כבת להורים
מאירופה וכנכדתו של מי שנרצח באושוויץ ,יש נחמה בידיעה ש"לעולם לא
עוד" יהיה העם היהודי ללא מולדת ומקלט ,ובמודעות לחשיבות ההיסטורית
של להיות חלק ממארג מטורף זה הנקרא ישראל .השאלה היא :באיזה מחיר
אישי?
אני זוכרת שלפני שנים רבות ניהלתי שיחה עם אישה יקרה מאוד .שירלי
תידור ,זִ יכרונה לברכה .אני זוכרת שאמרתי לה שבמשך שלושה דורות
משפחתי עברה בין ארבע ארצות ,מפולין לצ'כוסלובקיה לארצות הברית
ובסוף ,לישראל .הוריי ,בייחוד אמי ,היו נלהבים לחיות בארץ; זו הייתה
הגשמת חלומם .ילדיי נולדו כאן ,והם חלק מפסיפס החברה הישראלית .אני,
מאידך ,תמיד חשתי שהייתי הקורבן של סיפור עלייתם.
ברגע שאני פותחת את פי ,כל אחד בישראל יודע שאני הזרה שהגיעה,
ואין זה משנה כמה שנים אני כאן .אינני אוהבת או מבינה הומור ישראלי,
ואינני יכולה לשאת את המוזיקה .אינני מכוּוננת אל התרבות .יש דברים
רבים בארץ שעד היום אני פשוט לא מבינה.
אילולי עליתי ארצה ,היכן הייתי היום? באמת שאינני יודעת .ייתכן
שהייתי מתגוררת באושר בטינק שבניו ג'רזי ,או אולי אף עולה ארצה ,אך
בתנאים שלי .ואם להביע זאת בנוסח רוברט פרוסט ,זה היה עושה את כל
ההבדל.

מבוא
נולדתי בבריג'פורט שבקונטיקט ,באפריל  ,1957הצעירה מבין שלושה
ילדים ,שם ניהל אבי את לימודי היהדות בקהילה היהודית המקומית .היה
לו תואר דוקטור בפילוסופיה ,אך הוא נכנס לתחום החינוך היהודי כדי
לתמוך באמו לאחר המלחמה .אמי הייתה עקרת בית שנשרה מהלימודים
במכללה כשנישאה ,אך חזרה ללימודים מאוחר יותר וסיימה תואר ראשון
ושני בהדרכה ובשירותים פסיכולוגיים .הוריי נולדו באותה עיר באירופה,
ברנו שבצ'כוסלובקיה ,ומשפחותיהם היו חברות קרובות .בעוד שמשפחת
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אמי הצליחה להימלט זמן קצר לפני פלישת הנאצים ב־ ,1939אבי הצליח
לצאת רק מאוחר יותר ,והגיע לארצות הברית ב־.1940
שני הוריי היו ציונים נלהבים .אמי הושפעה מאוד ממורה שהייתה לה
עוד באירופה; משפחתו של אבי הייתה חסידית ,אך באורח חריג לתקופה
ההיא ,הייתה גם ציונית .אבי תמיד דיבר בגאווה על סבא רבא שלו ,שהיה
אחד החברים המייסדים של תנועת הפועל המזרחי ,מבשרת המפלגה
הציונית דתית הלאומית .לאבי היו כמה בני דודים שנמלטו לארץ ישראל
לפני המלחמה ,ואתם הוא נשאר בקשר.
"ישראל" תפסה מקום בולט בביתנו .הוריי דיברו עליה לעתים קרובות
ועקבו מקרוב אחר ההתפתחויות בחדשות .העלייה הייתה רעיון לא מגובש
שריחף באוויר; אמי במיוחד דיברה על עלייה לישראל ,אך זה מעולם לא
נראה לי מציאותי ממש .ביקרתי בישראל עם הוריי במהלך הקיץ כשהייתי
בת שתים עשרה .היה נחמד לפגוש את קרובי המשפחה ,שלחלקם היו בנות
בגילי ,ולראות את האתרים בארץ ,אך לא חשתי שום קשר מיוחד למדינה.
אם כבר ,החוויה העצימה עבורי עד כמה אני אמריקנית.
כשהייתי בת ארבע ,משפחתי עברה לספרינגפילד שבמסצ'וסטס ,אותה
תמיד ראיתי כעיר הולדתי .ספרינגפילד הייתה מקום מלבב לגדול בו .משתרעת
בין נהר הקונטיקט לבין הרי הברקשייר ,הייתה בה קהילה יהודית גדולה למדי,
שרוב בניה לא היו שומרי מצוות .למדתי בבית ספר ציבורי עם תלמידים
יהודים רבים אחרים ,אך הייתי שם הדתייה היחידה .הייתי גם היחידה עם
הורים מגבילים מאוד .לעתים קרובות רגזתי על כך ,והשוויתי את מצבי לזה
של חבריי ה"אמריקנים" שדומה כי הייתה להם חירות גדולה בהרבה משלי.
לימודיי בבית הספר היסודי התנהלו כשורה .הייתי תלמידה מעולה ,מה
שזיכה אותי בכבוד מצד חבריי לכיתה ,ואף על פי שמעולם לא הייתי אחת
הילדות האהודות ,תמיד היו לי חברות .אך משהו השתנה בחטיבת הביניים,
והתחלתי לחוש פחות בנוח בסביבת בית הספר הציבורי .בסוף כיתה ח'
באתי להוריי עם הרעיון שיבדקו אם חינוך בבית ספר יהודי דתי (ופרטי)
יתאים לי יותר .הם הסכימו ,ובמהלך השנה הבאה נסעתי בקביעות לבית
ספר בווסט הרטפורד שבקונטיקט ,שם נהניתי הן מן האווירה הדתית והן
מן הכיתות הקטנות יותר ,האינטימיות יותר .מכיוון שהלימודים בבית ספר
זה נמשכו רק עד כיתה ט' ועד בכלל ,עברתי אחר כך לבית הספר הפרטי
היוקרתי רמב"ם בברוקליין שבמסצ'וסטס ,הממוקם במרחק מאה ושישים
קילומטר מביתי .התגוררתי בתשלום אצל משפחה יהודית מקומית במהלך
השבוע ,ושבתי הביתה לסופי שבוע.
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שנתי הראשונה הייתה מאתגרת; לא זו בלבד שהיה עליי להתמודד עם
לוח זמנים אקדמי קפדני תוך הסתגלות לחיים עם משפחה חדשה ,הייתי
הילדה החדשה בכיתה שבה רוב התלמידים הכירו זה את זה במשך שנים.
אך בשנה שלאחר מכן הדברים החלו להסתדר .רכשתי חברים ,הסתגלתי
למשפחתי ה"מאומצת" ,ועשיתי חיל בבית הספר .יותר מכול ,נהניתי
מחירות .בפעם הראשונה בחיי לא הייתי צריכה למסור דין וחשבון או לקבל
רשות לכל צעד שעשיתי .כל עוד יידעתי את אמי ה"מאמצת" ,יכולתי ללכת
לאן שרציתי ,מתי שרציתי .אהבתי את זה .חשתי שמצאתי סוף סוף את
המקום אליו השתייכתי ,והייתי מאושרת ממש.

פצצה
ואז הוטלה הפצצה .הוריי הודיעו שאנחנו עולים לישראל בספטמבר ,בתחילת
מה שאמורה הייתה להיות שנת הלימודים האחרונה שלי בתיכון .לא
יתאפשר לי לסיים את כיתה י"ב ולהשתתף בטקס סיום הלימודים ,ונאלצתי
ללמוד במהלך הקיץ על מנת להשלים את דרישות בית הספר התיכון שלי.
התחננתי ,בכיתי והפצרתי בהם שיניחו לי לפחות לסיים את הלימודים עם
כיתתי ,אך לשווא .אמי הייתה נחושה בדעתה .היא בחרה תאריך שרירותי
לכאורה לעלייה ,ובכל מקרה ,במועד זה עזבנו .עד עצם היום הזה מעולם לא
קיבלתי הסבר כלשהו מדוע תאריך מסוים זה ,ה־ 8בספטמבר ,1974 ,הפך
לפרה קדושה שאין להזיזה ,אין לגעת בה .זה לא היה מסיבות כלכליות;
שני הוריי עבדו ,ואבי קיבל לאחרונה העלאה ניכרת בשכר .לאיש מהם לא
חיכתה עבודה בישראל .לאמתו של דבר ,אבי נאלץ לצאת לפנסיה מוקדמת
בגיל חמישים ותשע .היינו מן הסתם בין האמריקנים הבודדים שעלו ארצה
בתקופה ההיא כמעט ללא כסף.
בוודאי שזה לא היה מטעמים משפחתיים .שתי סבתותיי היו בחיים וחיו
בארצות הברית .לאחותי הנשואה המבוגרת ממני ,החיה בארצות הברית,
הייתה בת קטנה ,ותינוק נוסף בדרך .אחי ,שלמד בארץ ,שב לארצות הברית,
שם למד לתואר שני .משפחתנו הייתה מפוצלת ,והקרע מעולם לא אוחה
לגמרי.
במשך שנים התאמצתי להבין את שיקול הדעת שמאחורי החלטה שאין
לה הסבר לכאורה .האם אמי הייתה נואשת כל כך ברצונה לעלות לישראל
עד שכל דבר אחר החוויר לעומתו? לא היו לה חיים קלים ,ומן הסתם חשה
שזו הייתה ההזדמנות שלה להגשמה עצמית .אין לי בעיה עם זה; לכל
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אחד צריכה להיות הזדמנות להגשים את חלומותיו .התרעומת המרה שלי
הייתה תמיד על כך שהחיים שלי והחלומות שלי הוקרבו על מזבח ההגשמה
העצמית של אדם אחר.

ההמשך
התקופה לאחר ההודעה שאנחנו עולים לישראל הייתה טראומטית ביותר
בשבילי ,ואת חלקה הגדול הדחקתי ,אבל אני יודעת שזו הייתה מן התקופות
הגרועות ביותר בחיי .הוריי ,שתמיד היו זהירים בענייני כספים ,מינפו את
דאגתם לרמה לא סבירה .הם הפכו אחוזי דיבוק בענייני כספים וספרו כל
פרוטה ,פשוטו כמשמעו .מאז היותי בת שתים עשרה עבדתי ,וקניתי את רוב
בגדיי מכספי ,אך עכשיו הם אפילו לא הרשו לי לקנות לעצמי משהו מכספי.
היה צריך לחסוך בכל דבר למען ה"מטרה" .פעם החלטתי "לבזבז בלי חשבון"
וללכת לספרית ,ואמי לא דיברה אתי במשך שבוע .בגדים חדשים? תשכחו
מזה .זו הייתה סביבה רעילה שרק החריפה כשהתקרבנו למועד העלייה.
הוריי צרחו עליי דרך קבע גם על לא כלום .כשהראיתי להם בגאווה כרית
מהממת ,עשויה רקמת יד ,שחברתי הטובה ביותר נתנה לי כמתנת פרידה,
הוריי הגיבו בצעקה" ,את יודעת כמה יעלה לשלוח אותה באונייה!"
נקודת השבירה הגיעה כששכחתי לארוז כמה ספרי לימוד במכולה
שבתוכה ארזנו את כל רכושנו .אבי החל לצעוק עליי והחלטתי שעד כאן;
אמרתי להוריי שאני הולכת להתאבד אם הם לא יפסיקו לצרוח .זה הדהים
אותם מספיק על מנת שהאווירה תהפוך פחות בלתי יציבה ,אך עדיין היה לי
קשה מאוד .היה קשה מספיק שעוקרים אותי ומאלצים אותי לעבור לארץ
אחרת ,להשאיר מאחור חברים ,משפחה ואת החיים שרציתי ,ללא כל הדרמה
הנוספת .ואם כבר להחמיר את המצב ,הרשו לי לארוז מזוודה קטנה בלבד,
מה שנהגו לכנות "מזוודה לסוף שבוע" ,שאמורה הייתה להספיק לשנה עד
שהמכולה שלנו תגיע.
המצב כולו היה סוריאליסטי .עד היום אינני יכולה להבין מדוע הנחתי
להם לדחוק ולשלוט בי .אולי בגלל שכך גידלו אותי ,עם האמונה שהורים
אומרים לך מה לעשות ,ואתה פשוט עושה זאת .בעולמי ,ההורה היה
כול־יכול .אפילו לא עלה בדעתי להתמרד .מה היה קורה אילו הייתי מסרבת
לנסוע בכל כוחי? אבל הייתי ילדה טובה ,והיעדר עמוד השדרה שלי רודף
אותי עד היום .רק לאחרונה הבנתי שהייתי קורבן התופעה המכונה "חוסר
אונים נלמד" ,מצב שמתחולל לאחר שאדם חווה שוב ושוב מצב מלחיץ.
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כתוצאה מכך הוא משתכנע שאין הוא יכול לשלוט במצב או לשנותו ,ולכן
הוא אפילו לא מנסה ,גם כאשר יש לו הזדמנות לשינוי כזה.
יום העזיבה הגיע .לבי נקרע במיוחד להיפרד מאחייניתי האהובה בת
השנתיים ,בלי לדעת מתי אראה אותה שוב; אני יכולה עדיין לזכור את צערי
העז כאילו זה היה אתמול .בכיתי כל הדרך לנמל התעופה ,צופה בנוף המוכר
חולף על פניי .התייפחתי בשעה שהמטוס המריא ,ראיתי את אורות ניו יורק
נסוגים ברקע ,וידעתי שתמו חיי כפי שהכרתי אותם .כשהמטוס נחת ,אנשים
מחאו כפיים והריעו בעוד שבכיתי בכי תמרורים .לא רציתי להיות שם.

ההגעה
בדומה לכל העולים החדשים באותו זמן ,עברנו תהליך ביורוקרטי ארוך
ומתיש בנמל התעופה בן גוריון לפני שהורשינו לצאת .דודי ,שעלה לישראל
כמה שנים לפנינו ,פגש אותנו בנמל התעופה והסיע אותנו אל מרכז הקליטה
בירושלים שם עתידים היינו לשהות .הרושם הראשון שלי מישראל בוודאי
שיקף את מצב רוחי דאז :הכול היה חום ויבש ,כה שונה מן האזור הכפרי
הירוק השופע של ניו אינגלנד .הנקודה החיובית היחידה באותו יום הייתה
המפגש עם דודתי ובני הדודים ,והארוחה בביתם .הייתה נחמה מיוחדת
בשיחה עם בת דודתי המבוגרת ביותר ,נערה בגילי ,שהבינה במידת־מה את
שעברתי.
למרות שרוב העולים מארצות הברית שעלו לירושלים בתקופה ההיא
התגוררו במרכז קליטה חדש ומשודרג שהיה ממוקם מחוץ לעיר ,הוריי
בחרו במרכז קליטה בקטמון ט' ,שכונה קשה בעלת מוניטין מפוקפקים.
דיירי המרכז היו רוסים ברובם ,בתוספת קומץ משפחות דוברות אנגלית.
הוקצתה לנו דירה בסיסית מאוד ,עם אמצעי נוחיות מעטים .מותשת מן
הדרך הארוכה ,הלכתי לישון והתעוררתי בשעה מאוחרת למחרת בבוקר,
עייפה ורעבה .לקחתי פרוסת לחם ,מרחתי עליה מעט מרגרינה והנחתי
מעליה פרוסת גבינה" .היא חושבת שהיא באמריקה ,היא לוקחת פרוסת
גבינה שלמה!" הוריי לגלגו .ברוך בואך לישראל ,חני.
הימים הבאים היו קשים .הוריי היו מבועתים מן השכונה ,ונאבקו בי דרך
קבע בנוגע ליציאה ללא "מלווה" .הכול נראה זר ומוזר ,והיו רגעים שבהם
חשתי נתונה בהפרעה ברצף הזמן .גרירת פח נפט ממשרד מרכז הקליטה אל
דירתנו במורד הרחוב לשימוש בתנור החימום האחד והיחיד דמתה בעיניי
למעבר אל תוך רומן של לורה אינגלס ויילדר ,מחברת הספר "בית קטן
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בערבה" .בהיותי רגילה לניקיון ולמרחב של סופרמרקטים אמריקניים ולמבחר
המוצרים הגדול שלהם ,המכולת השכונתית המוזנחת הייתה פשוט מוזרה.
הייתי המומה מן הרמה הכללית של קולניות ומכמות האשפה ברחובות .לא
היה כל ניסיון לשמור על ניקיון במקומות ציבוריים .חשתי אפופה בענני עשן
סיגריות בכל מקום אליו הלכתי ,והתאמצתי לתקשר באוטובוסים ובחנויות
עם העברית שלי מבית הספר היהודי .המקומיים לגלגו על המבטא שלי,
וצחקו עליי כשהשתמשתי במילה לא נכונה.
החסד הגואל היו הילדים הספורים דוברי אנגלית ששהו יחד אתי במרכז
הקליטה .חרף ההבדלים בגיל ,התלכדנו יחד לחבורה קרובה ,תחליפים לאחים
ולאחיות ,שעודדו זה את זה .הם הפכו למערכת התמיכה שלי ,וסייעו לי
לשמור על שפיות הדעת .המציאות בארץ ,עם הביורוקרטיה האינסופית
וחסרת ההיגיון ,וכל משימה קטנה שהפכה למכשול הרקוליאני ,הייתה שונה
בתכלית ממה שהוריי תיארו לעצמם טרם עלייתנו .זה היה מאתגר במיוחד
עבור אבי ,בעל האישיות הסופר־יקית ,ששנא את החישוקים הלא הגיוניים
והשטותיים שדרכם נאלץ לקפוץ .במהרה תורגמה אומללותו לרוגז שהמיט
אסון נוסף על מצב הפכפך מלכתחילה.
האובססיה של הוריי בכל הקשור בכספים ,או ליתר דיוק ,בהעדרםָ ,חבַ ר
לרצון לכאורה לאמלל את חיינו ככל האפשר ,בהיותנו חסרי אמצעים חומריים
להנעמת החיים ,ואף זה לא סייע למצב .מכיוון שקיבלנו רק תנור נפט אחד
לחימום הדירה במהלך החורף הירושלמי הקר ,המשפחות האנגלו־סקסיות
האחרות קנו תנורים נוספים; אמי סירבה לעשות זאת ,ממציאה אמתלה
מטורפת כלשהי .מדוע הם התעקשו כל כך להפוך את העלייה ארצה לקשה
ולא נעימה? ההסבר היחיד שיש לי ,אם כי הוא מוזר ,הוא שהם היו נחושים
בדעתם לא להיחשב לעולם כ"אמריקנים מפונקים" בעיני קרובי משפחתם
הישראלים .אבי דיבר לעתים קרובות על בני דודיו שעלו ארצה בימי היטלר
ועל תלאותיהם במהלך ימי ראשית המדינה ושנות הצנע .דומה שלהוריי היה
רצון כביר להוכיח להם שלמרות שהם באו מן ה"שפע" של ארצות הברית,
גם הם סבלו; לפיכך ,החוויה שלנו הייתה צריכה להיות קשה ,ללא כל יתרון
או זכות יתר.
להיות עניים ואומללים הפך לאני מאמין של קיומנו .נקודת השפל
בשבילי אירעה כשביקרנו אצל אחד מבני הדודים הללו ,שהיו לו שלוש בנות
בגילי בערך .הנערות היו לבושות בבגדים יפים והיו מאופרות באיפור יוקרתי.
לעומתם ,אני נראיתי כמו הומלסית ,לבושה בגדים בלויים ,מרופטים .לעולם
לא אשכח את מבט הרחמים של הבת הבכורה כאשר ראתה אותי .באותו רגע
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נורא ,יהיו אשר יהיו שרידי הציונות שעדיין החזקתי בהם ,הם נעלמו לעד.
אני זוכרת שחשבתי — בשביל זה ציפו ממני להקריב כל כך הרבה ,לוותר על
הכול? אתם נורמליים!?! זה היה רגע מכריע שבו עליסה שלי נעצה מבט
במראת חייה והבינה כמה מקולקל עולמה הפך להיות.

הפרק הבא
לאחר התגלות זו החלטתי לתפוס שליטה כלשהי על חיי ,בכל תחום אפשרי.
נאבקתי להימלט מן המגבלות החונקות של הוריי .התחברתי עם נערה
אמריקנית שהתגוררה באזור טוב בעיר ,מבלה שם זמן רב ככל האפשר.
מצאתי עבודה ,ותכננתי ללמוד באוניברסיטת בר־אילן בשנה הבאה .מבחינה
פסיכולוגית גם נקטתי עמדה :חרף מאמציהם ,סירבתי בנחישות לדבר עברית
עם הוריי .זה היה הקרב היחיד בו ניצחתי ,ונשארנו משפחה דוברת אנגלית.
בשנה שלאחר מכן התחלתי ללמוד באוניברסיטת בר־אילן ,כשאני
מתמחה בפסיכולוגיה .תחילה היה לי עניין בעבודה סוציאלית ,אבל הייתה
דרישת גיל מינימום ,כך שבחרתי ללמוד פסיכולוגיה והתכוונתי לעבור
לעבודה סוציאלית מאוחר יותר .תמיד מצא חן בעיניי הרעיון ללמוד מקצוע
"טיפולי" ,וקיוויתי שהלימודים יתנו לי איזושהי תובנה ביחס לדינמיקה
משפחתית .ידוע היה שלבר־אילן מחלקה מצוינת לפסיכולוגיה שהיו בה
חברי סגל רבים דוברי אנגלית .הם גם הציעו מספר קורסי מבוא באנגלית,
וזה משך אותי עוד יותר .כעולה חדשה ,הסוכנות היהודית שילמה את שכר
הלימוד שלי ואת המגורים במעונות ,ויכולתי לכסות את שאר הוצאותיי בכל
מיני עבודות קטנות.
ביליתי את שנתי הראשונה במעונות בעיקר עם סטודנטים אמריקנים
שבאו ללמוד בארץ שנה אחת .זו הייתה סביבה נוחה ונעימה ,והרגשתי טוב
שאני השגתי מידה כלשהי של עצמאות .רכשתי חברים ועבדתי קשה .נהניתי
ללמוד את התיאוריות שמאחורי ההגות הפסיכולוגית המודרנית .לעתים
קרובות שבתי לירושלים לסופי שבוע; הוריי עברו לבסוף ממרכז הקליטה
אל דירה משלהם בתלפיות מזרח .משפחות אנגלו־סקסיות רבות שהכרנו
במרכז הקליטה עברו לשם ,כך שהיה נחמד לפגוש כמה מחבריי הוותיקים
מן התקופה הקשה ולהתעדכן .אחי ,שהשלים בינתיים תואר שני ,הגיע ארצה
והתגורר אצל הורינו .אך בעוד שהדברים נראו אולי כשורה על פני השטח,
הבנתי במבט לאחור שמשהו היה חסר; עם כל המהומה והכאוס הרגשיים
של אותן שנתיים אחרונות ,איבדתי את הניצוץ לאורך הדרך .עשיתי כל מה
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שצריך היה לעשות ,אך לא הרבה מעבר לכך .לא התאמצתי .הפכתי לאדם
החושש משינוי ,נואש ברצונו ביציבות ,לא מצאתי באמת את מקומי בעולם.

נישואים ומשפחה
במהלך השנה השנייה שלי באוניברסיטה ידיד משותף הכיר לי את בעלי
לעתיד .הוא מבלגיה; לא ששתי לצאת אתו מפני שרציתי לצאת עם
אמריקנים בלבד ,אך הוא התעקש ולבסוף הסכמתי לפגישה .יצאנו במשך
כמה חודשים לפני שהחלטנו להתארס ,והתחתנו זמן קצר לאחר מכן .הייתי
נרגשת מרעיון הנישואים ,על אף שהיום אני יודעת שהייתי צעירה מדי ולא
בוגרת מספיק .הוריי היו מאושרים ,קיבלתי סוף סוף את "חותמת הכשרות"
שלהם ,והאמנתי באמת ובתמים שהנישואים היו הדרך היחידה שלי להימלט
משליטתם ,להשיג עצמאות אמיתית ולהפוך בעיניהם לבוגרת.
כמעט ולא אפשרו לי להביע דעה בעניין החתונה עצמה .כמובן שהצבעים
היו כחול ולבן ,צבעי הציונות ,ואיש לא טרח להתייעץ אתי בנוגע לדבר
כלשהו .התעקשתי שאחותי תהיה נוכחת שם; התגעגעתי אליה מאוד ,ורציתי
אותה לצדי .הוריי הטיסו אותה לארץ ,יחד עם שלושת ילדיה הקטנים; זה,
והעובדה שחבריי היו סביבי ,עשו לי באמת את היום.
לאחר שנישאנו עברנו לרמת גן; בעלי עבד באזור ורכשנו שם דירה כדי
שיהיה קרוב למקום עבודתו .השכונה הייתה כמעט כולה ישראלית ,מנותקת
מאוד ולא מאירה פנים .תיעבתי אותה .התושבים תמיד גרמו לי להרגיש
זרה ,אחת שמעולם לא השתלבה .מדוע לא חזרנו פשוט לארצות הברית
באותו זמן? אינרציה ,יותר מכל דבר אחר .לא לבעלי ולא לי היה הכוח לקום
וללכת ,לארוז את הכול למעבר גדול כזה ,ולבעלי לא היו קשרים רגשיים או
משפחתיים באמריקה .נקודות האור היחידות מאותה תקופה היו הלידות של
שלושת ילדיי הבכורים והיפים ,שתי בנות ובן ,והידידות שקשרתי עם כמה
עולות אמריקניות אחרות שהתגוררו באזור ,שהפכו חברות לחיים ,ושאני
חשה מבורכת על נוכחותן בחיי.
לאחר אחת עשרה שנים ארוכות מאוד שכנעתי את בעלי לעבור לסביבה
נעימה ומתאימה יותר; הכרנו כמה אנשים שעברו לאזור חדש שהתפתח
בין תל אביב לירושלים ,הנקרא רמת מודיעין ,או כפי שהוא מוכר עכשיו,
חשמונאים ,והחלטנו לבדוק אותו מקרוב .מצאנו בית שהתאים לתקציב
שלנו ,ועברנו לשם בספטמבר  .1990כמה שנים לאחר מכן קידמנו בברכה
את ילדנו הרביעי ,בן.
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סיימתי את התואר הראשון לאחר שנישאתי ,אך החלטתי לא להמשיך
לתואר שני .לא ידעתי לאיזה כיוון רציתי להמשיך בלימודים .בעוד שנהניתי
מההיבטים התיאורטיים של הפסיכולוגיה ,ההיבטים הקליניים משכו אותי
פחות .משום כך ,החלטתי לא להמשיך מיד בלימודים ולהפוך לעקרת בית
במשרה מלאה .אני מבינה עכשיו שחשתי גמורה וחסרת כיוון ,ובמובן מסוים
בחרתי במוצא הנוח; מאוחר יותר הצטערתי עמוקות על שלא המשכתי
בלימודי התואר ושלא התפתחתי מבחינה מקצועית בתחום שבחרתי .זמן
קצר לאחר לידת בני הצעיר ,למדתי קורס בהוראת אנגלית לילדים עם
מוגבלויות למידה ,ועבדתי בתחום זה במשך מספר שנים ,עד שהתבקשתי
להחליף מורה בחטיבת הביניים לדוברי אנגלית ,שנאלצה לעזוב באורח בלתי
צפוי באמצע השליש .על אף חוסר הניסיון וההכשרה שלי בחינוך פורמלי,
גיליתי שהיה לי כישרון אמיתי להוראה ,והמנהל ביקש ממני להמשיך לעבוד
בתוכנית בשנה שלאחר מכן .לימדתי שם משך כמעט עשר שנים ,ולימדתי
גם בכמה בתי ספר אחרים ,לפני שהחלטתי לפרוש לפני שנתיים.

מבט לאחור
קל היה לי יותר לגור בחשמונאים ,יישוב עם קהילה אנגלו־סקסית גדולה,
הן מבחינה חברתית והן מבחינה תרבותית .לקח לי זמן למצוא את מקומי
ביישוב; היות שבעלי הוא בלגי ,לא היינו אמריקנים מספיק עבור האמריקנים,
והיינו זרים מדי עבור הישראלים ,אך בסופו של דבר מצאתי את הסביבה
החברתית שלי .שם מצאתי סוף סוף אנשים שאתם אני חולקת שפה ,תרבות
ונקודת מבט משותפות .לפחות אני נמצאת עכשיו בסביבה שבה אני יכולה
להיות ,ללא תירוץ או התנצלות ,אמריקנית בישראל .יש לי רופא בריטי,
רופא שיניים אמריקני ,ועורך דין קנדי .אני נהנית לבלות שם עם כמה חברות
טובות ,נהנית מקבוצת הלימוד השבועית בשבת אחר הצהריים ,וממפגשים
חודשיים של מועדון הקריאה בה אני חברה.
האם נקלטתי בחברה הישראלית? לא ממש ,אם כי לדברי אחותי ,אני
נוהגת בכביש כמו ישראלית (לא נכון ,אבל זה הצחיק אותי בזמנו) .תמיד
שמרתי על ליבה מסוימת של אמריקניוּת ,שהיא החלק היסודי של זהותי.
למרות שיש לי יחסים לבביים עם שכניי הישראלים ,כל חבריי הם דוברי
אנגלית .אני מדברת עברית שוטפת ,אך קוראת רק ספרים ועיתונים באנגלית.
אני עדיין נוטה לאחל לאנשים "גוט שאבעס" במקום שבת שלום .אני עוקבת
אחר החדשות ונוטלת חלק בוויכוחים על הסוגיות הפוליטיות של היום,
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אבל חשה ניתוק מוחלט מן התרבות הישראלית בכללותה .אני מרגישה
שביליתי כל חיי בהימצאות בצדי שני עולמות ,לא יודעת באמת לאן אני
שייכת; אמריקנית מכדי להיות ישראלית ,זמן רב מדי בישראל מכדי להיות
אמריקנית באמת .שלא כמו רבים אחרים ,מעולם לא היה לי לאן לסגת;
לא היה לי לאן לחזור אילו דברים השתבשו .הוריי שרפו את כל הגשרים,
ולא הותירו אלא כמה גחלים לוחשות מאחור .זה התחדד אצלי כשהאחיינית
הבכורה שלי הגיעה לישראל לשנת לימודים .עד אותו זמן חשתי שחיינו נעו
פחות או יותר במסלול מקביל ושבאמת יכולתי להתייחס לחוויותיה; באותה
שנה נפרדו דרכינו ,וראיתי מה חיי יכלו להיות ,אילו יכולתי לבחור בעצמי
איך לחיות אותם .שנה בסמינר ,בחזרה לארצות הברית ללימודים במכללה.
אני עדיין יכולה להרגיש עצב ,כעס ותסכול כשאני מהרהרת בחיים החלופיים
שרציתי בהם ,במקום המציאות שנכפתה עליי.
ילדיי ,מאידך ,נרגשים מכך שנולדו וגדלו בארץ .אף על פי שתמיד
דיברנו אנגלית בבית ,ושניסיתי לטעת בהם ככל האפשר מערכת ערכים
אמריקנית בעת שגדלו ,הם בהחלט צברים ,ולפעמים אני חשה כזרה בביתי
שלי .מכיוון שלא היו להם סבים וסבתות לבקר בארצות הברית ,הם נסעו
לשם רק כבוגרים ואין להם רגש מיוחד לאמריקה .אחי מעולם לא נישא,
ואחותי ,עם שבעת ילדיה הנשואים ונכדים רבים ,חיה עם כולם שם .היו
שנים רבות שבהן אחותי ואני לא יכולנו להרשות לעצמנו את דמי הטיסה,
כך שהיה קשר רופף בין המשפחות .לא היינו במרבית החגיגות המשפחתיות
שלהם וגם הם לא הגיעו לאלה שהיו אצלנו ,ולכן גם לא הייתה היכרות בין
בני הדודים .ואם כבר לסבך את העניינים עוד יותר ,לאמי הייתה ביקורת
קולנית ביחס לאמריקה ולכל דבר אמריקני ,אולי מתוך אכזבתה מכך
שאחותי ,בניגוד לציפיות ,לא עלתה ארצה .גישתה השלילית אף הוסיפה
לחץ לדינמיקה משפחתית שהייתה טעונה מלכתחילה .היום אני מדברת עם
אחותי באופן סדיר ומנסה לשמור על קשר עם ילדיה ,אך ילדיי גדלו באופן
בסיסי בלא משפחה מורחבת ,וזה מעציב אותי מאוד .זאת תולדה נוספת של
החלטת הוריי לעלות ארצה ,שאיש מהם לא חזה מראש.
במהלך השנים היה עליי להתמודד עם חלקי במצוקה .תמיד נאבקנו
כלכלית ,ונאלצנו להתמודד גם עם בעיות רציניות הקשורות למשפחה .הדרך
בה הגעתי לישראל בהחלט הקשיחה אותי ,ואולי הכינה אותי להתמודדות
עם כל מה שהחיים זימנו לי בדרכי .אני אדם חזק ,ומקווה שאני מצליחה
להנחיל לילדיי מורשת זו של חוזק פנימי והתמדה.
לגבי השאלה הבסיסית — האם הייתי עולה ארצה אילו היה עליי לעשות
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זאת שוב? תשובתי החד־משמעית היא לא .בוודאי שלא בדרך בה הדבר
נעשה .אילו ההחלטה הייתה בידיי ,האם הייתי מחליטה לעלות בשלב כלשהו,
אולי אחרי סיום הלימודים במכללה ,או מאוחר יותר עם בן זוג וילדים?
מי יודע?! מן הסתם לא ,למרות שקשה מאוד ,כמעט בלתי אפשרי ,לדעת
באיזה מסלול חיי היו מתגלגלים אילו יכולתי לקבל החלטות באופן עצמאי.
הלוואי שהייתי מוצאת את האומץ לשוב לארצות הברית לבדי בעודי רווקה.
אני רק יודעת שזה שנאלצתי לעלות ארצה כאשר לא רציתי בכך ולא הייתי
מוכנה לכך ,גרמה לשינוי בחיי שמעולם לא הצלחתי להתגבר עליו .עולמי
התהפך ,והפכתי לעליסה מבעד למראה ,תוהה ,תמיד תוהה ,איך חיי היו
נראים אילו...
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המסע הארוך מארץ למולדת
מאת :פרופ' יהודית תידור באומל־שוורץ

תארי לעצמך שאת חיה חיים כפולים .בו־זמנית ,אך במקומות שונים
ובמסלולים מסתעפים .לא החיים הכפולים ה"שגרתיים" ואף לא אלה של
האישיות המפוצלת ,אלא קיום מקביל .החיים כפי שהם ,והחיים כפי שיכלו
להיות .החיים שהיו לך בארץ ,לשם עלית לפני שנים רבות ,וכאלה שהיו לך
באמריקה שאותה מעולם לא עזבת.
הכול החל כשעליתי למטוס כדי לעלות ארצה ,רגע ה"דלתות מסתובבות"
שלי על שם הסרט מ־ 1998שהציג תרחישים מקבילים/מצטלבים של חיי
הדמות הראשית .זה היה הרגע שבו "אני" אחרת התפצלה ממני ופתחה
במסע שונה מאוד .מאז ,מדי פעם ,חיי הכפולים מתלכדים ,מותירים אותי
עם קורטוב ניחוח חמקמק של בושם מי ורדים המשותפים לי ולמקבילתי
האמריקנית ושל חיים שהיו יכולים להיות שלי .עליתי ארצה בסיום כיתה י',
אך צל הכפילה האמריקנית שלי מרחף מעל תצלומי סיום התיכון של חבריי
לכיתה בניו יורק .התחתנתי בארץ ,אולם במשך שנים חדרו לעין הדמיון שלי
הבזקים מן החופה הפרחונית של מקבילתי שהתקיימה בבית כנסת במנהטן.
בשעה שצפיתי באירועים המבעיתים של ה־ 11בספטמבר שהוצגו בטלוויזיה
הישראלית ,מחשבותיי דילגו אל הכיתה בניו יורק ,שבה מקבילתי לימדה
זה עתה את שיעור הבוקר הראשון שלה .כשביקרתי בחו"ל ,חוויתי אירועים
לכאורה מוכרים ,כאילו ידעתי מחיי המקבילים שהם עמדו להתרחש.
אך החיים אינם סרט .בעוד שהצופים בלולאת הזמן של הסרט "דלתות
מסתובבות" יכולים לבחור את התרחיש המועדף עליהם ,שלי נבחר ,ולא על
ידי ,כשעליתי ארצה בגיל חמש עשרה .בזמנו ,לא היה לי הרבה מה לומר
בנידון אך לא התנגדתי ואפילו הסתדרתי ,מצאתי חברים חדשים ,סיימתי
את התיכון ,בחרתי במקצוע ,נישאתי והקמתי משפחה .מבחינה רציונלית,
אני יודעת שאין "ג'ודי" אחרת העושה את דרכה במסע אחר .ושמא יש?
בסופו של דבר ,לרציונליזם יש גבולות ברורים שלאחריו האמונה ,האמון
43

19/10/2021 14:42:51

.indd 43תדלומ ץרא

ארץ ,מולדת — עלינו עם הורינו

והדמיון תופסים פיקוד .הדרך היחידה לגלות מה באמת קרה היא להתחיל
מהתחלה .אז בואו נשלב ידיים ונחזור אחורה בזמן .ואם נהיה בני מזל ,אולי
אפילו נפגוש את המקבילה שלי על הדרך.

כיצד הכול התחיל?
מכל שמות התואר העולים בדעתי כשאני מהרהרת בהיסטוריה המשפחתית
שלי" ,ציונית" נמצאת במקום נמוך ברשימה ,אם כי לא מחמת חוסר הזדמנות.
אבי האדוק יכול היה לעזוב את גרמניה הנאצית ולעלות ארצה עם אשתו
הראשונה וילדיו ,כפי שעשו כמה מידידיו .אולם הוא בחר להגיש בקשה
לאשרת כניסה לאנגליה .הוויזות הראשונות לממלכה הבריטית הגיעו מוקדם
מדי מכדי שאשתו תסכים להשתמש בהן; הבאות בתור הגיעו מאוחר מדי
מכדי להצילו מחמש וחצי שנים במחנות נאציים ,ולמנוע מאשתו להירצח
בגטו בפולין .מיד לאחר השחרור הוא הקים בגרמניה המשוחררת קיבוץ
של ניצולים והביא אותו לארץ ,אך לבסוף מצא עצמו מנהל סוכנות נסיעות
בניו יורק על מנת להימצא בקרבת שני ילדיו ,אחי ואחותי למחצה ,שניצלו
מהנאצים והובאו לאמריקה כילדים פליטים בשלהי  .1941בעוד שהצהיר
בתפילותיו מדי יום על אהבתו לציון ,הוא לא היה ציוני במובן האידיאולוגי,
ושב לציון רק כעבור עשרים ושלוש שנה ,בעקבות התעקשותה של אמי.
נעבור מכאן למשפחתה של אמי שהיא סיפור בפני עצמו .באמצע שנות
ה־ 30סבי יליד רוסיה היה ַצ ָּבע מובטל בניו יורק .לפתע קיבל הצעה של
פעם בחיים" .בוא אליי לארץ ישראל" ,כתב לו אחיו המבוגר ,חשוך הילדים.
"יש כאן עבודה ,ואפילו אוריש לך בצוואתי את הבית הגדול שבניתי בתל
אביב" .הימים היו ימי השפל הגדול ,סבי הקומוניסט התפתה ,אך סבתי
המסורתית הכריזה שלעולם לא תיטוש את משפחתה באמריקה ,וגם אין
להם ממה לשלם את הוצאות האחזקה של הבית הגדול .שנים לאחר שאמי
הסוציאליסטית ,שהפכה מאוחר יותר לדתית ,איבדה את ההזדמנות לגדול
ליד חופי הים התיכון ,היא גילתה את "האני הציוני הפנימי" שלה בתום
מלחמת ששת הימים.
ועכשיו תורי ,ילדתו השלישית של אבי והיחידה של אמי" ,ששטפו לך
את המוח באהבת ציון מהיום שנולדת" ,כפי שהעירה אמי יותר מפעם.
לאמתו של דבר ,זה החל בסביבות יום ההולדת הראשון שלי כשאבי ,מוקסם
מן הרעיון של ילדה דוברת שפת עבר ,ניסה לדבר אתי בעברית ,בדיוק כפי
שנהגו חבריהם ,הרב ראובן ורחל המר ,עם בתם התינוקת ,אורה .הוא אמנם
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זנח את הניסיון כשתפס עד כמה אמי אינה מסוגלת לקלוט את השפה ,אך
ניחם אותה באומרו שבבוא היום היא עוד תדבר עברית שוטפת .הוא לא
שיער שלעולם לא תצליח להשתלט על השפה ,גם לאחר יותר משלושים
שנה בארץ.
אם קיבלתי מנות גדושות של השפה העברית ישר לווריד בעודי
בחיתולים ,נתגלו לעיניי הרוח והתרבות הציונית באמצעות בית הכנסת ובית
הספר .קהילתנו הזעירה בוודסייד שבקווינס ,ובית הספר היסודי הדתי בו
למדתי ,ישיבת הרב דב רבל שבפורסט הילס ,התמקדו בשני עמודי התווך
של הזהות היהודית האמריקנית :השואה ומדינת ישראל .רבים מן המורים
היו ניצולים .אחרים היו ישראלים לשעבר .כמה מהם ,בדומה לאבי ,היו גם
וגם.
בבית הספר למדתי עברית בסיסית וריקודי עם; שם גם התוודעתי לירידי
אוכל ישראלי (ומשם חיבתי למיץ פטל ולממרח "השחר העולה") .יחד עם
כל ילדי בית הספר ,השתתפתי מדי שנה במצעד הגדול בשדרה החמישית
בניו יורק למען ישראל .כשביוני  1967פרץ המנהל (שבתו עלתה ארצה שנה
לפני כן) לכיתה ג' בה למדתי והודיע למורתנו הישראלית" :הר הבית בידינו",
פרצו שניהם בבכי .גם אנחנו הצטרפנו לים הדמעות ,מבלי להבין באמת
מדוע .מוקדם יותר ,אותה מורה כבר לימדה אותנו (בכיתה ג'!) מה עושים
אם מחבל משליך רימון חי לתוך אוטובוס צפוף ("מצמידים את הרימון
לחזה ,אומרים 'שמע ישראל' ,ומצילים את הנוסעים האחרים") ,מורשת
מהחייל הישראלי נתן אלבז שמת באופן דומה (במחנה צבאי ,בלי המחבל
ובלי האוטובוס) עשור קודם לכן .אלבז כבר מזמן הפך למיתוס ואותנו הכינה
ללכת בעקבותיו.
הוריי עבדו שעות ארוכות בסוכנות הנסיעות שבבעלותם ,ומי שסייעו
לגדל אותי היו סבי וסבתי מצד אמי (הקומוניסט והמסורתית) שהתגוררו
בברייטון ביץ' שבברוקלין אך שהו אצלנו למשך תקופות ארוכות ,שבהן
ניהלה סבתא את המטבח .במהלך שבועות הקיץ שביליתי אצלם בחוף
ברייטון שמעתי מהם על המשפחות שהשאירו מאחור באירופה ועל חייהם
החדשים שבנו באמריקה .סבתי ,פטריוטית אמריקנית ,ראתה בישראל
ארץ ענייה ומלאה בחול ,שאליה הגיעו כמה מאחיה ואחותה שעברו את
השואה באירופה .לאחר שביקרה אצלם בראשית שנות החמישים ,היא
החליטה שהיא אוהבת את המדינה היהודית אך התלהבה פחות מן המציאות
היומיומית בה .כשחזרה לניו יורק היא בירכה מדי יום את זכרו של הנשיא
שאפשר לסבי
האמריקני פרנקלין רוזוולט שהעביר את חוק הביטוח הלאומי ִ
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לצאת לגמלאות בגיל  ,65כדי שיוכל לבלות את שנותיו האחרונות יחד עם
סבתא בדירתם הצנועה הנושקת לים.
חרף הפטריוטיזם האמריקני של סבתי ,היינו בית מאוד אוהד ישראל .אבי
האזין מדי ערב ל"קול ישראל בגולה" וקרא בשקיקה את גיליונות "הארץ"
(מהדורת חו"ל על נייר דק במיוחד) ששלח לו חבר מירושלים מדי בשבוע.
האזנתי לתקליטים של שירי ילדים ישראלים ,ושיר הערש של ילדותי היה
"נומי נומי" ,אולם מעולם לא דיברו הוריי במפורש על עלייה .בישראל
היו לנו חברים ובני משפחה ,ואבי עמד בראש קרן מלגות לזכר קורבנות
אושוויץ־בונא שהקים באוניברסיטת בר־אילן ,אך משפט כמו "יום אחד אולי
תלמדי שם באוניברסיטה" עשה מעט מאוד רושם על ילדה בכיתה ד' .כך גם
ביקוריי השנתיים בארץ ,והדירה שרכש אבי בסמוך לאוניברסיטת בר־אילן
לרגל בת המצווה שלי ("כדי שלא תצטרכי להתגורר יום אחד במעונות"),
בנסיעת בזק שלו לארץ באביב .1971
החיים בישראל נועדו לעתיד הרחוק ,אך היו כבר סימנים קלושים של
שינוי בתוכניות שהחמצתי לגמרי .ב־ ,1970אבי בן השישים ושבע החליק
במדרגות הרכבת התחתית בדרכו לעבודה ונתקע בבית במשך כמה חודשים
בכיסא גלגלים עם רגל מגובסת .במקביל נפטר סבי מצד אמי ,וסבתי
האלמנה עברה לגור אצלנו לצמיתות .אמי ראתה את כל חייה משתנים
פתאום לנגד עיניה .את הקיץ שלאחר מכן העברתי עם סבתי בבית מלון קטן
ומשפחתי בהרצליה ,שם היא ערכה היכרות מחודשת עם אחיה וגיסותיה
בארץ בעוד אני משוטטת בשכונה עם מתבגרים מקומיים .את שני הקיצים
הבאים ביליתי עם קבוצות נוער אמריקנית בכפר הנוער "ימין אורד" שעל
הר הכרמל ,שם העדפתי את חברתן של העולות הצעירות חניכות כפר הנוער
על פני חברי הקבוצה האמריקנים שעמה הגעתי .אם כך ,מדוע הופתעתי
בראשית סתיו  ,1973כשהודיעה אמי שבניית דירתנו בארץ כמעט הושלמה,
ובקיץ הבא ,כשאסיים כיתה י' ,היא ואבי יוצאים לגמלאות וכולנו עולים
ארצה?

העלייה
הייתי המומה מההודעה .כילדה 'חנונית' ,הדבר הראשון שעלה בראשי הייתה
השאלה" ,כיצד אצליח לשמור על ממוצע ציונים גבוה לאחר העלייה?".
עבור סבתי בת השבעים ותשע התדהמה הפכה לאימה .איך תוכל לעזוב את
משפחתה בארצות הברית ואת הארץ שכה אהבה? לשתינו לא הייתה הרבה
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ברירה .היה לי ברור שהורים מזיזים את ילדיהם (וזקניהם) לאן שהם רוצים
על לוח השחמט של החיים ,בדיוק כפי שהוריה של חברתי הטובה שושנה
הודיעו לה שהם עוברים לקליפורניה בעקבות מקום עבודתו של אביה.
למזלי ,לא הייתי קשורה רגשית לבית הספר התיכון שבו למדתי ,והרי הוריי
שטפו לי את המוח לקראת העלייה במשך שנים! לא שאלתי "מדוע" ,אלא
פשוט קיבלתי את הדין והתכוננתי לשלב הבא בחיים.
אפילו מלחמת יום הכיפורים באוקטובר  1973לא שינתה את התוכנית
לעלות בקיץ " .1974לא יכולתי לשאת את המחשבה של מלחמה נוספת
בארץ בעודי באמריקה" ,ענתה אמי כששאלתי אותה שנים לאחר מכן,
כשהלהט הציוני שלה כבר דעך ,מדוע היה דחוף כל כך לעלות ארצה
כשעדיין למדתי בתיכון" .זו הייתה הדרך היחידה לשכנע את אביך לצאת
לגמלאות" ,היא השיבה בפעם אחרת" .לא רציתי שתושפעי מאורח החיים
החילוני של חלק מבני המשפחה באמריקה" ,הייתה התשובה השלישית .היא
גם חזרה ,כמעט כמו מנטרה ,על מה ששמעה מסימה פול ,עולה אמריקנית
בת שש עשרה שעמה שוחחה בפברואר  ,1974בביקורה האחרון בארץ לפני
שעלינו :אם אגיע באמצע התיכון יהיה לי קשה ,כך אמרה ,אך אם אמתין עד
שאלמד באוניברסיטה ,לעולם לא אשתלב לגמרי כישראלית .תודה ,סימה.
חרצת את גורלי.
צדקת ובין אם לאו ,במשפט זה
בין אם
ְ
ְ
בדומה לתמונות סטילס מסרט ישן ,רגעים ספורים מאותה שנה טרם
העלייה נחרטו בזיכרוני :קניות שעשיתי עם אמי בבית כלבו גדול שם
חיפשנו חולצות תכלת וחצאיות כחולות ,צבעי תלבושת בית הספר העתידי
שלי ,כשאמי צועקת מקצה אולם הקניות הענק" ,אם זה נראה עלייך טוב,
קחי אחד מכל צבע!"; ארגזי הספרים שארזתי עד שהגיעו לתקרת חדר
השינה שלי ונאלצתי לישון בסלון; הסטייקים החרוכים שאכלנו כארוחת
פרידה מארצות הברית שסבתי חיממה כל פעם מחדש עד שלבסוף הגיעו
הוריי הביתה מיומם האחרון במשרד בשתיים לפנות בוקר .כשעליתי למטוס
באוגוסט  1974עם כרטיס חד־כיווני לתל אביב ,אמרתי לאבי" ,לפחות לעולם
לא אצטרך עוד לטוס או לראות שלג" ,שני דברים שתיעבתי באותו זמן.
אין כמו תום הנעורים .לא תיארתי לעצמי שבמהלך העשורים הבאים אטוס
למעלה מ־ 400,000ק"מ ואטפס בסנדלים על גבעות מושלגות בירושלים.
כלל ראשון בעלייה מוצלחת הוא להבין שלעתים נדירות יתרחשו
הדברים כמתוכנן .בן דודי ,שהיה גם סוכן נסיעות ,פגש אותנו במסלול
הנחיתה הלוהט (חום יולי־אוגוסט) ,וליווה אותנו אל משרד מחלקת העלייה
שבקומה הראשונה בשדה התעופה לוד ,שם הציעו לנו מיץ פז פושר" .זִ כרו
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את הרגע הזה" ,הוא העיר בהלצה" .זו הפעם האחרונה שבה תקבלו משהו
בחינם במדינה זו".
כעבור שעה של ביורוקרטיה מתישה ,שבה רשם הפקיד את שם אבי
כ"חזקל" במקום יחזקאל ,כי כך קרא לו הבן דוד ,טעות שמעולם לא הצלחתי
לתקן בתעודת הזהות שלי ,נסענו למעון העולים ברמת גן ,שם היינו אמורים
להתגורר עד שדירתנו תהיה מוכנה .רק כשתהיה מוכנה הייתה אמורה סבתי,
שנותרה באמריקה ,להצטרף אלינו .עוד באותו יום קיבלנו שיעור ראשון
בפוליטיקה ישראלית בעת שאם הבית הסבירה לנו את כללי המעון :אין
לרוץ במעברים בין הדירות ,אין להרעיש בין שתיים לארבע ,ואין טיפול
רפואי עד שנמלא את טופסי קופת החולים" .אז עכשיו אתם מצטרפים
להסתדרות הנפלאה שלנו" ,הסבירה בחיוך רחב ,מציגה בפנינו בגאווה פנקס
אדום קטן המעיד על חברות בהסתדרות העובדים הסוציאליסטית .כמה
שהיינו תמימים! רק כעבור שנה נודע לנו שהיא ,ממונה מטעם מפלגת
העבודה ,בחרה שלא ליידע אותנו שניתן להצטרף לקופת החולים דרך
הסתדרות העובדים הדתיים ולא רק הסוציאליסטים .כך הפכנו שלא מדעת
למחזיקי "הפנקס האדום" על כל המשתמע מכך .מוסר ההשכל? לכל דבר
בארץ יש היבט פוליטי ,ואין להאמין לנאמר עד שתבדוק את העניין בעצמך.
תשושים לאחר הטיסה הארוכה ,צנחנו על ספות הנוער בדירתנו
הקטנטנה שבמעון העולים ,והתעוררנו לקראת ערב על מנת לצאת ולראות
את דירתנו הכמעט מוכנה .רק לאחר שחצינו דיונות חול ועברנו בוואדי
עמוק ,הגענו לרחוב הקטן שלנו על גבול רמת גן וגבעתיים שהיה עדיין דרך
עפר .כמו משה שהשקיף מנגד על הארץ המובטחת ,יכולנו רק להסתכל על
הבניין מבחוץ היות שלא היה לנו מפתח לדירה .אבי נזכר בקיוסק סמוך
והשתמשנו במעט המטבעות הישראליים שהיו ברשותנו כדי לקנות פיתה
מרוחה בנדיבות בטחינה ובסלט קצוץ שחלקנו בינינו .עד היום אני זוכרת
את שליש הפיתה שלי כאחד המאכלים הטעימים ביותר שאי־פעם אכלתי.
או שאולי הייתי פשוט רעבה מאוד.

צעדים ראשונים כעולה חדשה בארץ המובטחת
השבועות הראשונים בארץ עברו בטשטוש ביורוקרטי .אבי אמנם דיבר עברית
(ארכאית) אבל אני זו ששימשתי מתורגמנית לאמי .לא היה בכך כל חדש:
היפוך התפקידים שבו ילדים מתווכים בין הוריהם לבין העולם החיצון מוכר
מאוד בקרב ילדי מהגרים .ופתאום הגיע האחד בספטמבר ,היום הראשון
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ללימודים .לבושה בחולצת תכלת וחצאית כחולה ,נכנסתי לכיתה כשעשרים
ראשים מסתובבים וננעלים בכיווני .כמה לסתות אפילו נשמטו .האם זה היה
בגלל ההופעה שדפקתי? גרביונים שקופים ,גלוס מבריק ,נעלי עקב כחולים
ותיק יד תואם? בעודי מתעלמת מכך שבוודאי נראיתי בעיני חבריי החדשים
לכיתה כמו יצור מהחלל החיצון ,יצאתי להרפתקה שיכלה להסתיים בהצלחה
מסחררת או בכישלון מוחץ :להתקבל בעיני מוריי ועמיתיי.
"ישראל אוהבת עלייה אבל שונאת עולים" היא תופעה שמעולם לא
חוויתי עם חבריי לכיתה .החברה הישראלית עדיין ליקקה את פצעיה
ממלחמת יום הכיפורים ,והם העריכו שרק משפחה במצוקה הייתה עולה
ארצה בקיץ  .1974אז מדוע לא להאיר פנים לעולה חדשה שאביה מן
הסתם פוטר מעבודתו בשל האנטישמיות הגוברת בחו"ל או אף גרוע מזה?
אפילו לפני שלימדתי אותם את כל הטכניקות שבאמתחתי שיאפשרו להם
להשיג ציונים גבוהים בלימודי קודש ובהיסטוריה ("תלמדו את כל הפסוקים
והתאריכים בעל פה ,זה כל מה שהמורים רוצים מאיתנו") ,חבריי לכיתה
התאספו סביבי ,הסבירו מונחים טכניים לא מוכרים ,וגררו אותי בימי שישי
בערב למפגשים מחוץ לסניף בני עקיבא הקרוב .שתיים מהן אפילו לקחו
אותי לשוק הכרמל לקנות לי תלבושת לימודים מתאימה כדי שאפסיק
להיראות כמו הנערה מ"אבודים בחלל" .העובדה שהיו עמי בשכבה חמש
דוברות אנגלית הקלה אף היא על השתלבותי במידה ניכרת.
שנת הלימודים הראשונה לא הייתה פשוטה כלל וכלל .היה עליי
להשתלט בו זמנית על תוכנית לימודים לא מוכרת ושפה שעוד לא הרגשתי
בה בנוח .הייתי בפיגור של כמעט שנה במתמטיקה והמורה החליט להחזיר
אותי כיתה במקצוע זה עד שאדביק את הפער .רק אחרי שנרשמתי
למגמה הומנית־ספרותית גיליתי שהמורה לספרות מתעבת אמריקנים .אך
בעזרת שיעורי עזר תכופים בכמה מקצועות ועבודה קשה ואינטנסיבית
מבחינתי ,הצלחתי להדביק את הפערים ולהיבחן בכל בחינות הבגרות (כולל
במתמטיקה) יחד עם בני כיתתי המקורית .חרף העבודה הקשה ,היו לי חיי
חברה תוססים ורכשתי חברות וחברים שאתם אני בקשר עד היום .עבור מי
שמעולם לא נחשבה כמסמר הכיתה בניו יורק אלא ההפך ,סוף סוף היו לי
חיי חברה מלהיבים .זה לבדו היה חלום שהתגשם.
קשה ככל שהייתה ,העלייה העניקה לי את ההזדמנות להמציא את עצמי
מחדש כמי שתמיד רציתי להיות :בחורה שנונה ,חביבה ומקובלת .הייתי
נבונה ,אך היה לי מעט במשותף עם חברותיי לכיתה בניו יורק במונחים
של אופנה ,נושאי התעניינות ,ואף מקום מגורים .התלבושת האחידה בארץ
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היה המשווה הגדול ,סוף סוף גרתי בשכונה ה"נכונה" ,ובעיני חבריי וחברותיי
"עבָ ר" .במקביל לפריחה החברתית הגעתי
החדשים לכיתה לא היה לי כל ָ
גם לעצמאות כלכלית .בעת שהתגוררנו במעון העולים לקחתי ללב את
דברי אמי שעל כל אדם תמיד לדעת לפרנס את עצמו ,ועבדתי כשמרטפית,
כספרית לילדים וכמורה לשיעורים פרטיים באנגלית .בגיל חמש עשרה
החסכונות שלי עלו על גדותיהם .כוסי רוויה.
כעולה מתבגרת שעברה בהצטיינות את בחינות הבגרות בכיתה י"א,
עשיתי באמת דרך ארוכה .כדי לחגוג את מלאת שנתנו הראשונה בישראל,
יצאנו עם סבתא לטיול בצפון ,שהסתיים בארוחת ערב במסעדה שנשקפה
אל הכנרת .החיים היו טובים .טובים מדי ,לאור טענתה הידועה של סבתי
שכאשר החיים באמת טובים ,כדאי להסתכל מעבר לכתף ולהיזהר מן
המשאית הדוהרת לכיוונך .והיא אכן הייתה בדרכה אלינו.

מה השתבש?
שנתנו השנייה בישראל החלה בקול תרועה רמה ,צלילי המזגנים החדשים
שלנו שזה עתה הותקנו .ברכה שהפכה לקללה כששכננו מלמעלה המעורער
בנפשו החליט לאמלל את חיינו בכל פעם שהשתמשנו בהם .האם הייתה
זו ההטרדה מצדו וההרס הזדוני של רכושנו שערערו את בריאותה הפיזית
והנפשית של אמי ,והפכו אותה למרירה בכל הקשור במדינת ישראל? אולי
סירובו של אבי להילחם ראש בראש באותו שכן גם לאחר שהבין שיש לו
עסק עם מטורף? חוסר הנכונות של המשטרה להתערב? אדישות חברי ועד
הבית למצוקתנו? סירובה של קהילתנו הדתית ,שבה גם השכן היה חבר,
להשתדל למעננו? ואם נוסיף לכך את ניסיונותיה הלא מוצלחים של אמי
ללמוד עברית ,את נסיעתה הראשונה לניו יורק לאחר העלייה ,שהזכירה
לה את החיים הנורמליים יותר שהשאירה מאחור ,ואת הכאבים המסתוריים
והבלוטות הנפוחות שלי שהופיעו לפתע באותה שנה ,מדאיגים את כולם עד
ששככו ,והרי לכם מתכון לאסון.
בעודה צופה באבי ההופך מאדם מלא חיים לגבר מזדקן הנאבק בדלקות
ריאות חוזרות ,התעצמו חרדותיה הכלכליות של אמי" .אם אביך ימות ,לא
יהיה לנו ממה לחיות" ,היא אמרה לי ברגע של ייאוש ,היות שההכנסות
העיקריות שלנו היו הביטוח הלאומי שלו והשילומים שקיבל מגרמניה.
אחלה דרך להעניק לבתך המתבגרת תחושת ביטחון! מאוחר יותר הבנתי
שלא היה לה עם מי לחלוק את חרדותיה ,ושהיא רצתה להכין אותי לעתיד,
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אם כי זה היה מבעית .לא פלא שביקשתי קורס הדפסה עיוורת כמתנה
לסיום לימודיי בתיכון ,שם פילסתי את דרכי למהירות מיומנת בשתי שפות
על מנת שאוכל לתמוך כלכלית במשפחתי אם הכול יתפרק .ג'ודי הכתבנית
תציל את העולם.
"בואו נחזור לאמריקה" ,הכריזה אמי ,אך אבי ,להוט בדרך כלל להגשים
את רצונותיה ,סירב .היא לחצה ,הוא לחץ חזרה ,סבתי פרשה לחדר השינה,
ואני הייתי תקועה באמצע .החיים בדירתנו הפכו לזירת קרבות בשעה
שתיווכתי במלחמה בין אמי לבין מדינת ישראל ,שבה לא ניתן היה לנצח.
כבת הדור השני שנועדה לפצות את אביה על סבלותיו בשואה ,זה היה פרק
נוסף בציפייה ממני להגשים את הבלתי אפשרי.
כעבור שנה כשסבתי שברה את הירך ,גילינו ששליח העלייה בניו יורק
החליק את העובדות בנוגע לכיסויי הבריאות של עולים מבוגרים מהמערב,
מה שחייב אותנו לשלם הון עבור הטיפול בה .אמי נכנסה לדיכאון עמוק,
סבתי הייתה בשיקום ,אבי טבע בביורוקרטיה רפואית שאין לה סוף ,ואני
נתקעתי במטבח .מישהו היה צריך להאכיל את כל החבורה ,ובשכונה שהייתה
מרוחקת שנות אור מחנויות לאוכל מוכן ,נערה בת תשע עשרה שזה עתה
למדה להכין עוף בתנור הייתה טובה מלא־כלום.
"את נראית מאושרת כל כך" ,העירה חברתי חני פרייזלר כשראתה את
תמונות העלייה שלנו .כעבור ארבע שנים כבר לא נראיתי מאושרת כל
כך .הייתי בשנתי האחרונה באוניברסיטה ,עבדתי בספרייה המרכזית כדי
לפרנס את עצמי ,הייתי מאורסת לעולה לשעבר מארצות הברית ,סטודנט
שהכרתי באוניברסיטת בר־אילן ,על מנת להימלט מן המציאות המתישה
של משפחתי ,והייתי שחוקה רגשית מחיי הבית השבריריים .כשראיתי
מודעה שהציעה ייעוץ נפשי חינם לסטודנטים ,קבעתי מיד תור" .את לא
זקוקה לטיפול ,את צריכה ללמוד לבשל!" הכריזה הפסיכולוגית האמריקנית
החביבה לאחר ששמעה על המתרחש אצלנו בבית .במפגש הבא היא הביאה
לי סדרת מתכונים ,ולימדה אותי מה שסבתי סירבה ללמד כשהיא ניהלה את
המטבח .הרי בסופו של דבר ,אם מלכת המטבח חולקת את סודותיה ,היא
עלולה לאבד את כתרה.

החיים נמשכים
אז היכן הייתה המקבילה שלי? סבלנות! אפילו אני עוד לא ידעתי על
קיומה .על מנת שזה יקרה היה על סבתי להחלים (במידת מה) ולחזור
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הביתה (זמנית) ,היה עליי להינשא (גם זמנית ,אך טרם ידעתי זאת) ,לסיים
את לימודיי באוניברסיטה ,לנהל משרד אדריכלים בעודי מרוויחה משכורת
מופלגת (זמנית מאוד) ,ולחלום חלום שישנה את חיי ושישלח אותי חזרה
לאוניברסיטה להתמחות בלימודי שואה .על ייאושה של אמי מן החיים
בארץ ,חרדותיה הכלכליות והאובססיה לשואה שאחזה בה היה לגבור אף
יותר (כלל לא זמנית) ,ולאחר דיונים מיוסרים ,על סבתי היה לשוב לניו יורק
כדי לעבור לבית אבות במקום ששלטה בשפה ושהיו לה בני משפחה רבים
בקרבת מקום .נקודות האור הגדולות של התקופה היו שתי חברות נפש
שרכשתי בעת לימודיי באוניברסיטה ,אסתי ומירה ,שתמכו בי לאורך כל
הדרך מאז ועד היום.
בראשית  1981טסה אמי לניו יורק כדי לפתוח בסידורים המסובכים
לשובה של סבתי לארצות הברית ולמעבר שלה לבית אבות .בשבוע שלפני
חג הפסח ,ארזתי את כל חייה של סבתי בשתי מזוודות ,וטסתי עמה (ועמן)
לניו יורק .יומיים אחרינו הגיע גם אבי .היה זה מסע מרגש עבור כולנו.
הוריי זכו להפוגה מהטרדות השכן המטורף ,סבתי שבה הביתה ברצון ואני
חזרתי לעיר הולדתי בפעם הראשונה מאז שעליתי ארצה שבע שנים קודם
לכן .בעלי ,שהיה אז בשירות מילואים ,נשאר בארץ ועשה את הפסח אצל
הוריו .הייתה זו הזדמנות חד־פעמית להיות שוב משפחה גרעינית מאושרת
ונורמלית לאחר שנים רבות כל כך שבהן הדברים השתבשו.
כמובן ש"נורמלי" הוא מונח יחסי ,אך זה היה נורמלי ככל שהדינמיקה
המשפחתית שלנו אפשרה .החלקים הטובים של חיינו בארצות הברית נמשכו
כאילו מעולם לא הסתיימו .שלושה שבועות של אושר עילאי שבמהלכם
אמי הייתה אישה מאושרת .אכלנו את המאכלים האמריקניים שאליהם
התגעגענו .חידשנו את הקשר עם חברים ובני משפחה שמהם התנתקנו.
העלינו זיכרונות .חשנו שוב תחושת שייכות .ייתכן שמהרגע שבו ירדתי מן
המטוס כבר עקבה אחריי מקבילתי ,אך הבחנתי בה לראשונה שעה שהחלקתי
על הקרח במרכז רוקפלר עם ברברה גטסוף ,ידידתי הוותיקה ביותר ,ההפוגה
היחידה שעשיתי במהלך נסיעה גדושת עבודה" .כאילו מעולם לא עזבת",
העירה לי ברברה ,ופתאום ,שם היא הייתה ,המקבילה השקופה שלי ,מרחפת
ברחבי משטח הקרח בחופשת האביב שלה מהלימודים ,דומה לי כשתי טיפות
מים אך בתסרוקת מוצלחת בהרבה משלי .ושלא כמוני ,היא באמת מעולם
לא עזבה.
שבתי לישראל כעבור שלושה שבועות ,תוך שנסיעה זו מהווה קו פרשת
המים ביחסיי המשתנים דרך קבע עם החלום הציוני שמעולם לא הפניתי
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לו עורף אך מעולם גם לא בחרתי באמת להיות חלק ממנו .במשך שלושה
שבועות לגמתי עמוקות ממשקה שאת טעמו כמעט שכחתי ושרכיבי היסוד
שלו היו סדר ,משפחה וביטחון .כיצד ניתן להיות מסודרים בישראל ,ארץ
של הוראות ביורוקרטיות לא כתובות ,משתנות תדיר? משפחתי הקטנה
בארץ לא דמתה כלל לרשת המשפחתית המורחבת והמלוכדת שהייתה לי
בארצות הברית .ובל נשכח את הצורך הבוער שלי בביטחון (איך לא ,כבת
הדור השני?!) ,שהיעדרו היה בסיס לפחדיי הגדולים ביותר מאז שעליתי
ארצה.
רוב העולם המתבגרים מודאגים בנוגע ללימוד שפה ,רכישת חברים
והצלחה בבחינות .הדאגות שלי היו מעט יותר קיומיות .למי פונים אם
חלילה יקרה משהו להוריי? כיצד אשלם את חשבונות החשמל ,הגז ,המים
והארנונה ,שלא לדבר על קניית מזון ,אם הכנסתנו תיעלם במות אבי? בגיל
שש עשרה נשאתי בארנק פתק עם מספר הטלפון של החברה קדישא" ,רק
למקרה ש" .עוד לפני שהגעתי לגיל הזכאות להוציא תעודת זהות ,כבר
לימדתי בבית ספר פרטי להוראת אנגלית בתל אביב כדי להבטיח לעצמי
ולאמי הכנסה קבועה במקרה ש ...גם ההמשך היה צפוי .בגיל שבע עשרה
התארסתי ,בחלקו כדי להימלט מן המתחים בבית שעלו לאחר שאמי הפנתה
גב ,לפחות בנפשה ,לחלום הציוני .נסיעה זו ,ובייחוד ההצצה החטופה
במקבילתי השלֵ ווה והמאושרת יותר ,הזכירה לי שיכול היה להיות תרחיש
חלופי לכל מה שעברנו מאז שהגענו לארץ הקודש.
ברגעים מלחיצים (האם היו בכלל רגעים מסוג אחר?!) מחשבותיי נדדו
אל מקבילתי .היכן הייתי מתגוררת אילולי עזבתי את ניו יורק? האם הייתי
נתקלת באותם הקשיים בהם נתקלתי בארץ כדי להשיג משרה אקדמית
וללמד את תולדות השואה? למי הייתי נישאת? בוודאי שלא היה לי גיס
נעדר ממלחמת לבנון שהחיפוש אחריו עמד במוקד חייהם של חלק גדול
מהמשפחה .האם הייתי צריכה אז לפצות את אבי על נישואי התערובת של
נכדיו בארצות הברית ,טרגדיה מתמשכת עבורו שלא יכולתי לפתור? ייתכן
שכן ,אך כל היתר לא היה מכביד עליי בו בזמן.
האם הוריי היו יוצאים לגמלאות ועוברים לפלורידה בדומה למה שעשו
קרובי משפחה רבים שלנו בארצות הברית? אלא שזה בדיוק מה שעשו
לבסוף על מנת להציל את שפיותה של אמי :חמישה חודשים בפלורידה,
שבעה בישראל ,וכל זה החל מהשנה שבה הייתי בשמירת הריון עם בתי
השנייה .הרעיון היה מצוין אך העיתוי לא היה מוצלח במיוחד ,אם לדבר
בלשון המעטה .באותו חודש הקישה שכנתי בדלת לאחר כשבוע בו לא יצאנו
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מפתח הדירה כשכולנו חלינו בשפעת .מדוע היא התעכבה כל כך? "אם אמך
עזבה אותך כדי לנסוע לחו"ל ,זה אומר שאינך זקוקה לעזרה!" היא השיבה,
תזכורת בלתי נשכחת לכך שבקרב ישראלים מסוימים ,מי שאין לו רשת
משפחתית מורחבת גם אין לו זכות קיום .נפלא .בשעה שמן הסתם קבלה
מקבילתי שבשמירת הריון ארוחות מוכנות לכל המשפחה מחברי הקהילה
היהודית המקומית ,הייתי נתונה לחסדי שכנים שנהגו כזרים.
למעשה ,היו אלה השכנים לשעבר של הוריי .תשושים מאימת השכן
המטורף בקומה שמעל ,הוריי שכרו דירה בהמשך הרחוב ושנה לאחר מכן
עברנו לדירתם הישנה והריקה .והנה פלא פלאים ,המטורלל מלמעלה מצא
קורבנות חדשים והניח לנו לנפשנו .היינו בסופו של דבר משפחה בת ארבע
נפשות ,המתגוררת בדירה מרווחת ,כשהוריי מבלים חמישה חודשים מכל
שנה בארצות הברית .זה היה יכול להיות מקום נחמד לסיים בו את הסאגה.
סגירת מעגלים .התחלות חדשות .ייתכן שאפילו הייתי נפרדת בשלום
ממקבילתי ,וכל אחת מאתנו הייתה הולכת לדרכה .אך לרוע המזל ,זה לא
קרה.

אז מה קרה?
המשכתי להיקרע בין שני עולמות .למרות שחינכו אותי לאהוב את מדינת
ישראל ,אי שביעות הרצון הגוברת והולכת של אמי מן המתרחש בארץ נתנה
בה את אותותיה ,בייחוד בדאגותיה בנוגע להישרדות מדינת ישראל במזרח
התיכון .בהיעדר משרה קבועה באוניברסיטה לאחר שסיימתי את הדוקטורט,
ולנוכח הדרבון הבלתי פוסק של אמי ("את תודי לי יום אחד כשזה יציל
את חייך ואת חיי משפחתך") ,שיגרתי מאה מכתבים לחו"ל בחיפוש אחר
משרת הוראה בלימודי שואה .למזלי ,קיבלתי רק תשובה חיובית אחת ,ללמד
כמורה מן החוץ במכללה בעיירה נידחת .אחרת ייתכן שמקבילתי ואני היינו
מתאחדות מחדש ,ומי יודע כיצד שתלים מורכבים זה עם זה לאחר למעלה
מעשור בנפרד.
לאט לאט חלחלו פחדיה של אמי לנפשי ("תברחי מכאן כל עוד את
יכולה כדי לא לחזור על הטעות של אביך שנתקע בגרמניה") .קורטוב של
אי ביטחון ,חצי כוסית גז רעיל מעיראק ,בוחשים עם אב ניצול שואה בשנות
ה־ 80לחייו ,ולקישוט מוסיפים אם ילידת ארצות הברית שאימצה מנטליות
של ניצולת שואה .איזה קוקטייל מבעית לבת הדור השני עם שתי ילדות
קטנות! האם מקבילתי נהנתה מילדיה? מי יודע .באותה עת בקושי הבחנתי
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בה בנסיעותיי הנדירות לארצות הברית ,מאחר ועשיתי שימוש בכל כוחותיי
על מנת לשרוד את הכאן והעכשיו.
לחיצה ארוכה על לחצן "העבר קדימה" .כעשור לאחר מכן הייתה לי כבר
משרה אקדמית תקנית ,בעוד שלבעלי כמעט ולא הייתה משרה כלל .לעתים
נדירות ראיתי את בנותיי ערות היות שחלטרתי בכל רחבי הארץ כדי להביא
פרנסה .אבי האהוב ,שהלך לעולמו כמעט בן  ,90הנחיל לי את היסודות
הדתיים והאינטלקטואליים שהביאו לי משמעות וסיפוק ,אך גם את מורשת
הדור השני שהגבירה אצלי את האחריות והפחדים .אמי ,שהפכה ל"ניצולה
כאילו" ,עשתה עבודה טובה לא פחות כשהנחילה לי את טראומות השואה
"שלה" ,לרבות חששותיה בנוגע לעתידה של מדינת ישראל.
ואם באמי עסקינן ,גם לאחר מות אבי היא המשיכה לחלק את השנה בין
מיאמי לרמת גן ,אוהבת מאוד את הראשונה וסובלת בקושי את השנייה.
שמחתי תמיד עם שובה בכל ערב פסח וישר מהמטוס הייתי מסיעה אותה
לבית העלמין כדי לבקר אצל אבא" ,הסיבה היחידה מלבדך ומלבד הילדות
שמביאה אותי לכאן בכל שנה" ,כדבריה .מיד לאחר מכן ניסיתי לחפש לה
איזו הרפתקה שתעשה לה טוב על הלב .פעם הייתה זו עצירה בבית קפה
לאכול פחזניות ממולאות בקרם שוקולד ,המאפה האהוב עליה מאז ומתמיד;
פעם לקחתי אותה ישר מבית העלמין לשדה לקטיף עצמי בגעש ,שם מילאנו
סלים בפרחים שהבאנו הביתה לכבוד החג .אלא שתוך שבועות ספורים
כבר חשתי שעליי לפצות אותה על כל חוליי היישות הציונית שעליהם לא
הפסיקה להתלונן .בתחילת הקיץ היא כבר דקלמה את המנטרה הקבועה
שישראל נמצאה במסלול התנגשות עם שכנותיה ,ושעליי לחפש עבודה
בארצות הברית כדי "לברוח בזמן" ולהציל את נכדותיה .כשהגענו לספטמבר
שתינו כבר ספרנו את הימים עד שובה למיאמי.
יחד עם זאת ,מעולם לא הפסקתי לנסות לפצות אותה על מגרעות
החיים בארץ ,ממציאה דרך קבע דרכים להעניק לה חוויות חיוביות ,כפי
שהיא עשתה פעם לסבתי" .את בת נהדרת אבל אם גרועה" ,היא העירה
לא פעם ,וכמה שהיא צדקה ,מפני שעם לוח זמנים מטורף ,כיצד יכולתי
להיות גם וגם? אנו מצוּוים לכבד ולספק את צורכי הורינו אך לא את אלה
של ילדינו ,ובכל זאת ניסיתי לעשות את הבלתי אפשרי ,הגם שלא הצלחתי
כראוי באף אחת מן המשימות .מתגעגעת לפנאי לבד עם בנותיי שאותן
אהבתי מרחוק במהלך שעות עבודתי הארוכות ,כללתי בכל זאת את אמי
בכל אירוע וטיול .אילו אמי הייתה מאושרת יותר בישראל ,זה יכול היה
להיות תענוג בהיותה אם אוהבת וסבתא נהדרת ,תמיד מוכנה ומזומנה
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להרפתקה ,נדיבה ברוחה ,ואוהבת חוויות חדשות ביסודה .אך אי שביעות
רצונה מן החיים בארץ ופחדיה הקיומיים היו מבהילים (עבורי) ומתישים
(עבור כולם) ,מה שהרס את החופשה המשפחתית האחת והיחידה שלנו יחד
אתה בים המלח ,חוויה בלתי נשכחת שראויה הייתה להישכח ,שעלתה לי
במשכורת של שישה חודשים ושנה של סיוטים.
לחיצה נוספת על לחצן "העבר" חמש שנים קדימה .סוף סוף הייתה לי
משרה לא רק תקנית אלא קבועה בהוראת תולדות ישראל באוניברסיטת
בר־אילן .אך גופי כבר החל לשלם את מחיר הלחצים הבלתי פוסקים ובצבצו
אצלי סימנים של מחלה כרונית שעתידה ללוות אותי מכאן ואילך .גם
נישואיי שילמו את המחיר ובעלי ואני נפרדנו בעצב אך בידידות.
אמי מלאת החיים ,הווכחנית ,הייתה פתאום נוחה וצייתנית ,סימן ודאי
לכך שמשהו רע עמד להתרחש .ואכן הוא התרחש .סדרת שבצים זעירים
בישרה את ראשיתה של דמנציה וסקולרית בעוד מחלת עיניים של ניוון
מקולרי גזלה ממנה בהדרגה את ראייתה עד למותה עשור לאחר מכן.
יחד הן גם גזלו ממנה את היכולת לטוס ולחיות לבד ,וכך הפכה השהות
השנתית במיאמי ,חבל ההצלה שלה מהחיים בארץ ,לחלום מן העבר .אך
היא עדיין עודדה אותי להינשא מחדש ,גם הפעם לעולה לשעבר מארצות
הברית שפגשתי באוניברסיטה ,פרופ' יהושע שוורץ שלימד שנים במחלקה
מקבילה ,אך מעולם לא פגשתי בו .כמוני ,הוא עלה ארצה בקיץ  1974כדי
ללמוד ,אלא שעשה זאת בירושלים בעוד שאני למדתי ברמת גן .לקח לנו
רק שלושים ושתיים שנה כדי למצוא זה את זו ,אבל בסוף מצאנו .אושר.

אחרית דבר
במבט חוזר על מה שכתבתי כאן ,נראה שאני מספרת את סיפור העלייה
של אמי יותר מאשר שלי .ולא במקרה .משגידלו אותי כנר זיכרון שמטרתו
לפצות ולעודד ,הנטל הועתק מלפצות את אבי על זוועות השואה ללפצות
את אמי על חולייה של מדינת ישראל .מעולם לא עלה בדעתי לומר לאמי
לחפש את האושר שלה בלי הסיוע שלי .אם היא הייתה אומללה כאן ,כיצד
יכולתי להיות מרוצה? יש הקוראים לזה סימביוזה מפצה; עבורי זה היה
פשוט חלק אחר מהשיגעונות של בני הדור השני בשילוב עם הדרך בה
גדלתי.
היבט נוסף של השיגעון הזה היה אי היכולת להרגיש לגמרי "בטוחה"
ו"בבית" .רבים מבני הדור השני המוּנעים בידי הצורך בביטחון ,רואים כל
56

19/10/2021 14:42:51

.indd 56תדלומ ץרא

המסע הארוך מארץ למולדת

"בית" כזמני .אל תיקשר למקומות ,רק לאנשים .שמור את הדרכון שלך
במגירה ליד המיטה ,דאג לתיק ארוז ֱוהיֵ ה מוכן לברוח ,אפילו מישראל,
שאמי שכנעה אותי כי אולי לא תתקיים לעד .לַ ֵּמד את ילדיך שפות ,דאג
להם לאזרחות כפולה (משולשת טובה אף יותר) ,על כל מקרה שלא יבוא.
דפוסי התנהגות כאלה היו נדירים יותר בקרב ישראלים בני הדור השני,
שהציונות הוחדרה לדנ"א שלהם מאז לידתם ,אך מכיוון שמעולם לא הייתי
ציונית אידיאולוגית ,החיפוש אחר ביטחון נותר גורם מתמיד ,אפילו בחיי
בישראל.
בעלי יהושע היה בר מזל יותר ממני .ביוני  ,1967כשהיה בן חמש עשרה,
הוא שמע את גולדה מאיר נואמת בעצרת "כוכבים למען ישראל" במדיסון
סקוור גרדן בניו יורק ,שם אמרה לקהל הצעיר" ,בואו לישראל .ישראל זקוקה
לכם!" מאותו רגע הוא ידע שיבוא" .גם אם תרצי לעזוב אני אשאר פה עד
הסוף" ,הוא אמר לי יותר מפעם .הבנתי מהיכן זה מגיע אצלו ,אך הוא לא
היה בן הדור השני שגדל עם המודעות לכך שתמיד צריכים להיות מוכנים
לברוח ,אפילו מהמולדת .תמיד העדפתי את שירי ארץ ישראל על המוזיקה
הקלאסית האהובה עליו ,אך רגליו היו נטועות בחוזקה באדמת ארץ הקודש
בעוד שרגליי תמיד היו מוכנות לברוח ,לפחות תיאורטית ,אם יום אחד
המזרח התיכון יתלהט יתר על המידה.
ובל נשכח את בנותיי הצבריות ,שנולדו זמן רב לאחר שעליתי ארצה
והפכתי לישראלית ,לפחות למראית עין .שתי ילדות מקסימות אלה שילמו
מדי פעם את המחיר כשהחיים בארץ התנגשו עם הרקע המשפחתי שלי
והדרך שבה גדלתי .לדוגמה ,בכל הקשור בלוח הזמנים של המשפחה מול
אלה של בני עקיבא .תנועות הנוער בישראל תפסו לעתים קרובות את
מקום המשפחה ,קובעות פעילויות לזמנים שבהם היינו מתיישבים לארוחות
משפחתיות .מיותר לציין שהן תמיד איחרו לפעילויות אלו ,אם הנחתי להן
ללכת בכלל .התנגשות אחרת הייתה קשורה במערכת החינוך ובתנועות
הנוער .אותי לימדו שהחינוך הפורמלי הוא דבר כמעט מקודש ,והייתי
המומה מכך ששיעורים התבטלו ושיעורי הבית נדחו במהלך "חודש הארגון"
של בני עקיבא .היות שלא ראיתי שום דבר חיובי בתרגילי הסדר שתרגלו
ובצביעת הסניף לעומת לימודים סדירים ,ביטאתי את רגשותיי במונחים
שאינם משתמעים לשני פנים ,והעמדתי אותן במצבים רגישים לאורך כל
הדרך.
מדוע לא הייתה לי כל גמישות בסוגיות אלו? הערותיה של אמי על כיצד
"הילדים שלך הופכים לפראי אדם על מנת לשרוד בישראל" בוודאי שלא
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עזרו .גם אני יכולתי להגיב אחרת ,לנהוג בפחות תובענות בנוגע לערכים
שעליהם גדלתי בחו"ל כדי "ללכת עם הזרם" בארץ .אך האמנתי נחרצות
בערכים כמו מרכזיוּת המשפחה (ולא תנועות הנוער) ,הפגנת דרך ארץ
מוחלטת כלפי ההורים ,והפיכת החינוך למטרה עליונה.
בעוד שלא נשאתי נאומים ארוכים על הערכים שבהם האמנתי ,אמי הייתה
בוטה הרבה יותר ממני בנידון ,לפחות בשיחותיה עמי" .ילדים אינם חייבים
להיות מאושרים ,עליהם להיות צייתניים ולעשות את הדבר הנכון"" .יש
לשמור על המסורות כפי שלימדנו אותך כדי להנציח את כל אלה שאיבדנו
אצל היטלר"" .הדרך הנכונה להיות 'יהודי טוב' (להיות 'ישראלי טוב' כלל לא
נחשב אצלה) היא הדרך בה גידלנו אותך"" .אם תלכי בתלם ,אמשיך לאהוב
אותך .אחרת לא אכיר בקיומך" .רק מאוחר יותר הבנתי שהכרזות כאלה
ואחרות היו ניסיון נואש של אמי לנווט בעולם שבו טבעה ללא חבל הצלה,
אלא שבשעת אמירתן התייחסתי לדבריה ברצינות גמורה ,אף ברגעים שהיא
עצמה כנראה לא כל כך התייחסה למוצא פיה ברצינות .כמה עצוב שהבנתי
את זה רק זמן רב לאחר שנפטרה .אם יש גן עדן ,היא בוודאי מביטה עליי
משם ומתגלגלת בצחוק אירוני ,שואלת את עצמה כיצד בתה החכמה הייתה
כה מטומטמת כדי להאמין לכל שטות שיצאה אז מפיה! אך זה בדיוק מה
שהיה בזמנו ,כשההכרזות הותירו עליי את חותמן הרבה יותר מהדרוש.
במשך עשרות שנים הזדהיתי עם הפיוט האלמותי של ר' יהודה הלוי,
"לבי במזרח ואנכי בסוף מערב" ,אלא שאצלי זה היה הפוך .הייתי במזרח
ּ
בכיסה.
בעוד שמקבילתי הייתה במערב עם פיסת לבי תחובה באופן קבוע
התענגתי על ההיבטים הרוחניים הנפלאים של החיים בארץ והנוחות עבור
יהודים שומרי מצוות בהשוואה למצבם בגולה .לבי התמלא ברגש פטריוטי
אדיר על כל הישג ישראלי באוויר ,בים וביבשה ,במגרש הספורט ובמעבדת
המחקר .על אף שתמיד העדפתי משולש פיצה על מנה פלאפל ,אהבתי
את המאכלים הישראליים (מיץ פטל! "השחר העולה"!) .אלא שתמיד
חשתי קרועה ,כשאמירתה של אמי" ,מדוע לא נוכל להיות דומים יותר
לאמריקה?" מהדהדת דרך קבע באוזניי .כל נסיעה לניו יורק ,בייחוד לאחר
נישואיי ליהושע ,הייתה מסע עונג נוסטלגי ,יחד עם קורטוב של "מה יכול
היה להיות" אילולי עקרה אותי אמי בקיץ  ,1974כביכול על מנת להחזיר
אותי אל שורשיי.
בדיוק כפי שסיורי הלימוד הישראליים בפולין מוליכים את המסיירים
דרך ה"משולש" של ורשה ,לובלין וקראקוב ,גם לי היה "משולש" נוסטלגי
משלי בכל נסיעה לניו יורק :האגם הקטן בדרום סנטרל פארק ,שם טיילתי
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כילדה כשהוריי עבדו בקרבת מקום בימי ראשון ,בית העלמין ולווד שבלונג
איילנד שבו נקברו סבי וסבתי ובני משפחתם ,וחוף ברייטון שבו ביליתי אתם
את עונות הקיץ .היה גם "המשולש הקטן" של רחוב  34במנהטן :שלוש
חנויות הכלבו הגדולות והסמוכות — "מייסי'ז"" ,קיי מארט" ,ו"ג'יי סי פני"
(עוד לפני ימי "יוניקלו" הסמוכה) — שהיו ֶמכּ וֹ ת של טיפול בקמעונות ,שהיו
לי כמעט לבית שני בהיותי בניו יורק" .היה לך עבר לפני שעלית לארץ",
הכריז עמית ישראלי שעמו נסעתי לכנס בשלהי  1993כשהוא מטייל אתי
ברחוב  57בשעת ערב מאוחרת ,בעת שהראיתי לו את בניין המשרדים
לשעבר של הוריי ,החנות שבה הוצאתי את משכורתי הראשונה ,והקיוסק
שבו נהגתי לקנות גלידה בקיץ .ענפיי היו אולי פרוסים על קו הגבול שבין
רמת גן לגבעתיים ,אך הם היו מושרשים ללא עוררין באדמת ניו יורק.
לאחר מות אמי ב־ 2014חוויתי את ההיפרדות הרגשית ממנה שרוב
העשְׂ ֵרה לחייהם .בהסתמך על ריאיונות ,זיכרונות,
הצעירים עוברים בשנות ֶ
ושישים פלוס שנים של חליפות מכתבים שלה עמי ועם אחרים ,כתבתי ספר
שאפשר לי לראות את העבר מבעד לעיניה ,לרבות פרשות רבות
על אמי ִ
בארץ שחלקן עדיין רוויות כאב .המאמץ היה קורע אך הוא אפשר לי להבין
רבות מבחירותיה ,ובהמשך ,גם כמה משלי.
איך זה היה בשבילי לעלות ארצה בגיל חמש עשרה? מה חשתי בנוגע
לחיים בארץ? האם נשארתי כאן רק מתוך כוח האינרציה או מתוך חוסר
יכולת למצוא משרה אקדמית באזור ניו יורק רבתי? מעולם לא גיבשתי את
תשובותיי לשאלות אלה ואם עשיתי זאת ,זה היה מבעד לאמונות ולערכים
של אמי .בחיפוש אחר תשובות שיניחו את דעתי קיימתי שיחות ארוכות
עם בני משפחה וחברים ,מה שהניח בסופו של דבר את היסודות לספר זה.
חלק מן התהליך היה כרוך בנסיעות עבודה תכופות לניו יורק ,חלקן ביחד
עם בנותיי ,בהן ראיתי כיצד עיר הולדתי הופכת להן לבית שני .בעוד שעברי
הופך להווה שלהן ,נסגר מעגל נוסף שסייע לי לגבש את מהות (ומורכבוּת)
הקשר שלי עם מדינת ישראל .לאחר כמעט חמישים שנה בארץ קשר זה
עדיין לא התבסס על אידיאולוגיה ציונית ,משום שהאידיאולוגיה שלי הייתה
תמהיל של "יהדות" ו"משפחה" עטופות בשכבות עבות של שיגעונות בני
הדור השני .אך בדומה לקשרים ארוכי טווח רבים ,הוא התבסס על חוויות
משותפות ,התפעלות ,הערצה ,וסוג זה או אחר של אהבה.
לפתע ,ללא אזהרה ,הכול השתנה .כשמגפת הקורונה פרצה בתחילת
אביב  ,2020ובעקבותיה המחאות החברתיות/פוליטיות וההפגנות בארצות
הברית ,צפיתי מרחוק בהרס העצמי של עיר הולדתי ניו יורק .משנודע לי
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על חברים ובני משפחה שנפלו קורבן לנגיף ,חנויות אהובות שנבזזו ,ומערכת
הבריאות השברירית שפגעה כעת בכולם ,הבנתי שיעבור זמן רב מאוד עד
שהדברים ישובו להיות כפי שהיו לפני המגפה ,אם בכלל.
הייתי עצובה במידה רבה כשראיתי כיצד נתיב הבריחה האמריקני שלי
נסגר אט אט ,אך אסירת תודה עד מאוד למצוא את עצמי דווקא במדינה
הראשונה שהצליחה לטפל אז כראוי במגפה ולאחר מכן לפתוח בתוכנית מתן
חיסונים לכלל האוכלוסייה .כמה התמזל מזלי להיות כאן ולא שם! אמריקה
שהכרתי נעלמה ,ניו יורק לא הייתה עוד "מקלט בטוח" ,ומי יודע מתי
ואם בכלל תהיה שוב כזה .וכאן טמון היה העיקר בשבילי כבת הדור השני
המחפשת כל חיי את הביטחון .הבנתי שלעולם לא יהיה לי ביטחון ,ובמקביל,
הבנתי שהמקום שאני נמצאת בו כעת הנו הבטוח ביותר עבורי .לפתע ,מאז
הפעם הראשונה שבה גיליתי אותה ,לא יכולתי עוד לדמיין את מקבילתי
האמריקנית .האם נמלטה מן העיר ניו יורק כדי לחפש מחסה מחוצה לה?
האם הייתה קורבן נוסף של אנשים בגיל העמידה שמתו מהמגפה? ושמא
הצליחה לעלות לאחת הטיסות האחרונות לפני הסגר הראשון בארץ ,פוסעת
חרש לתוך ביתי ומחליקה לתוך עורי ,כדי להתאחד אתי שוב ,מחפשת את
ביטחונה ואושרה כאן כפי שבמשך שנים חיפשתי את ביטחוני ואושרי שם?
כי הרי בסופו של דבר ,חרף ההבדלים בינינו מאז שנפרדנו ביום שעליתי,
גם היא בת הדור השני .יהא גורלה אשר יהא ,היא נעלמה פתאום ,מותירה
אחריה ריח חמקמק של מי ורדים ,ניחוח ההיכר שלנו שאותו הרחתי פתאום,
למרות שלא השתמשתי בבושם זה מאז תחילת המגפה .לפחות עבור אחת
מאתנו ,נראה כי המסע הארוך אל המשפחה ,הביטחון ותחושת השייכות
הגיע אל סופו .ואשר לי ,תמיד אזכור ,אעריך ולפעמים אף אשתוקק לארץ
מעבר לים שבה נולדתי ,אך מדינת ישראל ,הארץ שמעולם לא בחרתי לחיות
בה למרות שמעולם לא עזבתי אותה ,היא סוף סוף ביתי ומולדתי.
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שער שני:

עלינו לבד
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תמונות ממסע העלייה שלי
מאת :מישל לושנס אטיאס

חברתי לורי היא מבריחת מקלות וניל .היא לא הייתה כזאת ,אך ישראל
החליקה רבות מן הזוויות האמריקניות החדות שלה .טוב ,היא לא באמת
מבריחה את המקלות .בעצם ,היא מתחננת בפני כל מי ששואל" ,אוכל להביא
לך משהו מארצות הברית?" להביא לה מקלות וניל .מדוע? אלה מאותם
פריטים שאי אפשר למצוא בחנות מכולת רגילה והם יקרים מאוד כשאתה
מוצא אותם ,פריטים שאנגלו־ישראלים חומדים ואוגרים .האמינו לי ,כאישה
שעשר קופסאות של רוטב איטלקי 'גוד סיזנס' בטעם מקורי נמצאות בארון
המטבח שלה ,ושתים עשרה קופסאות של מקלות 'קיו טיפס' מתחת לכיור
בחדר הרחצה שלה.
לכולנו יש סיפור כמו זה של לורי .מקלות וניל הם יקרים מאוד בישראל,
כך שבכל עת שידוע כי ידיד או שכן חביב מ"הבית" מגיע לארץ הקודש,
אנחנו מבקשים ממנו להביא לנו את הפריטים האישיים הקטנים הללו
שפשוט איננו יכולים להשיג כאן — ובאמת חסרים לנו .דרך אגב ,שמה של
חברתי אינו עוד לורי .היא שינתה אותו לאלישבע כשעלתה ארצה .ואינני
בטוחה מה קרה לה ולמקלות הווניל שלה ,מפני שאמזון החדיר את זרועותיו
אל תוך השוק הישראלי ,כך שבימים אלה ,ביסודו של דבר אתה יכול להשיג
כל מה שתרצה באמצעות משלוח .אך הסיפור של לורי ושלי שהקשר בינינו
נותק יהיה פרק אחר שכותרתו "אנשים שאתה פוגש בישראל שבסופו של
דבר נוטשים אותך".

תמונות ממסע עלייה — אובססיה בת השגה?
יש לי אובססיה למחזות זמר .נקודה .אני אישה אובססיבית ובעלת שאיפות
השלמה .פירושו של דבר ,אף שאני יודעת שאין זה אפשרי להאזין לכול
ולראות הכול לפחות פעם אחת (יו טיוב ,הלו?) ,אני יכולה להתמקד בהצגה
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אחת ולהאזין לכל הגרסאות שלה (אלבום קונספט ,הקלטת תיעוד מקורית
של מחזמר בברודווי/לונדון ,גרסאות פרודיה ,וכו') עד הסוף .מחזות זמר אינן
האובססיה היחידה שלי .אנשי מקצוע לא מוסמכים בתחום בריאות הנפש
כבר אמרו לי שיש לי "אישיות אובססיבית" ושאני נוטה ל"התמקדות יתר".
ייתכן שהשקעתי או לא השקעתי מרץ רב בפעילויות הבאות :לארגן את
מדף הספרים שלי על פי צבע העטיפות ,לקרוא ביוגרפיה עבת־כרס של
וירג'יניה וולף כדי שאוכל להציב את הרומן "השעות" של מייקל קאנינגהם
בפרספקטיבה ,ולוודא שנותרה מספיק גבינת שמנת בקופסה שתתאים
לכמות שאריות הבייגל .כך שלא הייתי צריכה להיות מופתעת שכשסיפרתי
למשפחה ולחברים שאני עולה ארצה ,הם התייחסו לזה כ"אובססיה נוספת
של מיש".
האם החיים בישראל היו רק רעיון נוסף בהתמקדות־היתר שלי? ושמא
הייתה זו פיסת פסיפס קטנה שהנחתי בערב־רב של הפיכתי לבוגרת? ומדוע,
הוי ,מדוע ,לקח לי זמן רב כל כך כדי להגיע לשם באמת? הנה ספוילר :בסוף
הגעתי!

תמונות ממסע עלייה —
אוכל לראות בבקשה את תעודת הזהות שלך?
אני יושבת באוטובוס בדרך לירושלים .השנה היא  .2004אני נוסעת
באוטובוס ...הרבה .יש לי הרגשה שאני תמיד באוטובוס .לפעמים בחלומות
אני נוסעת באוטובוס ,ואני מתעוררת שניות לפני שמגיע הרגע לרדת בתחנה
שלי — מחפשת נואשות את התיק הכבד שלי הדחוס עד להתפקע ספרים
ושאר הבלים ,לוודא שלא שכחתי אותו — ואז השעון המעורר שלי מצלצל.
למרות שנותרו לי עדיין כמה שנים בטרם אהפוך לישראלית בעלת מכונית,
האוטובוס מקרב אותי צעד אחד לקראת הפיכתי למשהו ישראלי .נקודה.
אני עומדת לאסוף את תעודת הזהות הראשונה שלי בקדושה שבערים.
זה באמת קורה .סילקתי את כל מכשולי השטויות הביורוקרטיות .ביליתי
שעות בהוספת חותם ישבני לכיסאות הפלסטיק העתיקים במשרד הפנים.
מילאתי את מה שנדמה היה כמאה טפסים שאני בקושי מבינה (ייתכן מאוד
ערמות של מסמכים בשלושה
שחתמתי על ויתור על ילדי הבכור) .סיפקתי ֵ
העתקים (מתנצלת בפני העצים) ,וסבלתי במהלך ראיונות עם בטלנים
ממשלתיים חשדנים שהרגיזה אותם העובדה שהיה עליהם להתמודד עם
העברית הרצוצה שלי ועם הידע הקלוש שלהם באנגלית (יותר מאחד מהם
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שאל אותי גלויות" :למה את רוצה לחיות כאן?") .ועכשיו עמלי עומד לשאת
פרי .אקבל את תעודת הזהות שלי בעטיפת הפלסטיק הכחולה ,מעוטרת
בחותמת המדינה ומספר תעודת זהות רב־חשיבות.
שתיים מחברותיי הטובות ביותר מתגוררות בירושלים ,חברות שרכשתי
עם בואי לישראל בפעם הראשונה ב־ .1990מאוחר יותר אפגוש את דריה
ואמבר .ארוחה בזבזנית וכוס יין אדום עם חברותיי הטובות ביותר תהיינה
הפרס שלי על ששרדתי את תלאות היום .פרס על היגררות לירושלים
באמצע השבוע ,באמצע היום ,באוטובוסים צפופים עם נוסעים מאותגרים
היגיינית .כשעה וחצי מתל אביב לירושלים .אחר כך נסיעה בת עשרים
דקות באוטובוס עירוני המתפתל בירושלים של זהב מן התחנה המרכזית אל
המשרד שבו אאסוף את תעודת הזהות החדשה שלי .ללא תעודה זו והמספר
והמידע המודפסים עליה ,אינך קיים בישראל .היום היא שלי .אני חוגגת
ניצחון .היום אני ישראלית.

תמונות ממסע עלייה — המטבח הדו־לשוני שלי
אני עומדת במטבח ,ומהרהרת כיצד הגעתי לכאן .כיצד יכולה נערה (עכשיו
אישה ,אין להכחיש זאת) שהתגאתה בהיותה "אוכלת ,לא מבשלת" למצוא
את עצמה לבסוף מבלה זמן רב כל כך בחדר זה של הבית? מערך של ספרי
בישול ,חלקם באנגלית ,בערמה מסודרת שרק מחכה לפתיחה ,שחולצו
מעליית הגג המשפחתית המאובקת באמריקה .אחרים בעברית ,שקיבלתי
כמתנות .אני מסתכלת במקרר ובארון הכלים ומחכה לבוא ההשראה — אילו
מאכלים אוּכל להכין למשפחתי? אני קולטת מדפים שעליהם שורות מוצרים
הנושאים תוויות ביותר משפה אחת .ברוכים הבאים למטבח הדו־לשוני שלי.
הרב־לשוניות של קיומי הישראלי כה גלויה כאן לעין .למרות שעבר זמנו של
הביטוי 'פוליגלוט' ,אמריקה התאפיינה כ"כור היתוך" ,שבו ההמונים הצפופים
באו לנשום אוויר חופשי כדי ליצור תבשיל גבינה אמריקני .אבל במטבח
שלי ,בארץ זבת חלב ודבש ,השפות נמזגות יחד למקשה אחת ,פועלות יחד
לסייע לי להזין ולחזק את משפחתי.
רבים מן המוצרים הללו נקנו בחנויות מכולת .חלקם מיובאים ,לעתים
קרובות מאירופה ,ונושאים תווית עברית בשחור־לבן שהודבקה על האריזה
המקורית .אני אוהבת חנויות מכולת .בכל מקום שאליו אני נוסעת אני
מנסה להדיר את רגליי מחנויות הנוחות לתיירים שהמחירים בהן מופקעים,
ומחפשת מותגים מקומיים .היחס שלי לקניית מזון בישראל התפתח
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עם השנים .אני זוכרת שחיפשתי את השופרסל ברחוב אגרון .בסמסטר
שלה בחו"ל באביב הקודם ,בת דודתי לורה למדה באוניברסיטה העברית
בירושלים .לפני שטסתי לישראל בפעם הראשונה ב־ ,1990לורה ,תמונת
התחכום בעיניי הלהוטות הצעירות ,הרעיפה עליי את מדריך הנסיעות
הסטודנטיאלי היקר שלה — "בואו ניסע לישראל" ,שפינות דפיו קופלו היכן
שהעט הכדורי שלה סימן בכוכבית מקומות שאכן הייתה בהם .חמושה
בספר זה ובתובנות שלוקטו מכמה ימים אחרי הצהריים שבהם חקרתי את
לורה לפני עלייתי לארץ ,כל זה גרם לי לחוש מוכנה יותר — גאה בכך
שהיה לי מידע פנימי שיסייע לי לנווט את ההרפתקה החדשה שלי .לורה
אמרה לי שמוקד המשיכה הגדול ביותר של סופרמרקט שופרסל ברחוב
אגרון הוא ה"מזנון" ,קרן שפע של חטיפים המונחים בארגזים שניתן היה
לחטוף מהם כדי לסייע למתוח את התקציב הסטודנטיאלי הדל .לא היה
דבר ממה שתיארה בסופרמרקטים בארה"ב באותו זמן .הייתי מסוקרנת,
ודאגתי ללכת לשם בפעם הראשונה שהיה לי אחר הצהריים פנוי בירושלים.
לאחר הליכה מייגעת במעלה הגבעה ובדיקת התיק בדלת הכניסה ,פתחתי
לבסוף את הדלת לרווחה וראיתי את השפע שלורה תיארה — מיליון סוגים
של אגוזים ,זרעים ופירות מיובשים הונחו שם בתפזורת באזור התוצרת
החקלאית בסמוך לגזרים ולקישואים .ונראה היה שאנשים פשוט עברו
ולקחו קצת לטעימות! אך לפני שיכולתי להתחיל לכרסם ,דעתי הוסחה על
ידי הפלאים האחרים בתוך מקום קסום זה .באותם ימים ידעתי אולי מילים
ספורות בעברית ,אך בהחלט ידעתי כיצד לדבר בשפת ה"מכולת"! שוטטתי
במעברים בניסיון לפענח את העברית על התוויות ,ושמתי לב שהמילים
הערביות הופיעו בגודל קטן יותר.
ואז ,משום מקום ,הופיע מראה מוכר — הדגל האמריקני .התקרבתי לסמל
המוכר וראיתי סמל מוכר באותה מידה — הלוגו של עוגות 'דרייקס' .עוגות
'דרייקס' הן בדיוק כמו אלה של חברת 'הוסטס' ,אבל כשרות ,אבי תמיד אמר
בכל פעם שאחותי או אני התלוננו על כך שאיננו מקבלות עוגות 'טווינקיז'
(עוגות וניל אישיות קטנות ממולאות בקרם וניל) של 'הוסטס' .התייעצות
מהירה עם דריה ואמבר (שאותן גררתי אתי ,שתיהן בקבוצת המתקדמים
בשיעורי העברית שלנו שנערכו שלוש פעמים בשבוע) גילתה ששופרסל
ייבאה אוסף מוצרים אמריקניים למה שהם קראו "שבוע אמריקה" .בשופרסל
נראו נלהבים מאוד מהמבצע ,מכריזים על כך בכרזות מקושטות בדגלים
אמריקניים .באמת שאינני זוכרת אף אחד מן המוצרים האחרים חוץ מעוגות
'דרייקס' .אך אני יודעת שחזרתי שוב ושוב אל סניף השופרסל ההוא,
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לעתים קרובות ככל האפשר ,אפילו לאחר ש"שבוע אמריקה" הסתיים מזמן.
איכשהו ,הידיעה שמוצרים אמריקניים יכלו להופיע מחדש על המדפים בכל
עת ,ושיכולתי שלא לחוש לגמרי חסרת ישע בעולם שאת שפתו לא דיברתי,
גרמה לי להרגיש בנוח .וברגע שחשתי בנוח יותר ,יכולתי להיות אמיצה
יותר .יכולתי לשאול זבנים שאלות בעברית .יכולתי למצוא מה שהייתי
זקוקה לו ,ובסופו של דבר לבדוק חנויות מכולת חדשות וטריטוריה חדשה
המניבה הפתעות קולינריות.
היום ,המטבח הדו־לשוני שלי נמצא ברמת הגולן ,חבל ארץ השנוי עדיין
במחלוקת .אבל במטבחי אני רואה הוכחה לכך שכישורי השפה העברית שלי
השתפרו .ככל שנעשה קל יותר עבורי לתקשר ,רציתי יותר לצאת לקניות
ולמצוא את שהייתי זקוקה לו .ארץ ישראל היא השופרסל שלי ,ממזגת
למקשה אחת את שפות העבר ,ההווה והעתיד.

תמונות ממסע עלייה — אותה מילה גסה בת חמש אותיות
"אז מדוע את רוצה לעלות לישראל?" ,ג'ו שואל .היות שאני המטפלת של
בתו בת השלוש ,מבחינה טכנית ג'ו הוא הבוס שלי .אבל ג'ו נוקט בגישה
מסורתית יותר לאבהות ,זו של שנות ה־ .50אז אני מרגישה שאשתו פאם,
שאתה אני בקשר על בסיס יומ־יומי ,היא למעשה הבוסית שלי .היום,
המצב הנדיר הזה שג'ו נמצא בכלל בשטח משמעותו שהוא זמין והוא
מסכים בנדיבות לתת לי טרמפ למקום עבודתי השנייה במרכז הקניות
(אני משתמשת בדרך כלל בתחבורה ציבורית מחרידה) .בתם המתוקה של
ג'ו ופאם התישה אותי היום .אני אוהבת את לולו עד מאוד ,אך סירובה
העיקש לחטוף תנומה רצינית רוקן את עתודות המרץ שלי .אני צופה בשקט
בפרברים החולפים על פניי מחוץ לחלון המכונית ,אוזרת כוח ומנסה להכין
את עצמי רגשית לקידום מכירות של "אופנה" במחירים מופקעים לבטטות
כורסה בעלות כושר הבחנה .בינתיים ,ג'ו שובר את הראש בניסיון לחפש
נושא לשיחה מנומסת שתמלא את החלל המפואר של מכונית הקטלאס
סוּפרים שאותה הוא שוטף בכניסה לחניון ביתו בכל יום ראשון .ג'ו איננו
יודע הרבה עליי — אך הוא יודע שאני רוצה לעלות לישראל.
השאלה של ג'ו הפתיעה אותי" .מדוע את רוצה לעלות לישראל?"
תשובתי" :כי אני ציונית" .היא פשוט התגלגלה מלשוני .לא הייתי צריכה
אפילו לחשוב עליה באמת" .מה זה ציונית?" ג'ו משיב .ג'ו ופאם אינם יהודים
(אלא קתולים לא אדוקים) .ולא כל אחד מכיר את המילה 'ציוני' ,בטרם
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במנהל עסקים,
הופללה לגמרי על ידי המרשתת .לג'ו יש אולי תואר שני ִ
אך אינני מצפה ממנו בהכרח להכיר את הגדרת המונח 'ציוני' .הממ ...האם
הוא באמת לא יודע ,או שהוא מציק לי? אני חושבת על כך .אני מחליטה
על תשובה גלויה וברורה" .ציוני הוא אדם המאמין שכל העם היהודי צריך
לחיות במדינת ישראל" ,היא תשובתי השוטפת איכשהו .אבל הנה התפנית
הפתאומית" .הו" ,משיב ג'ו" .אז מדוע את חיה כאן?" ,כלומר ,לא בישראל.
מדוע ,באמת???
ג'ו ואני ניהלנו שיחה זו ב־ .1995לא הייתה לי הזדמנות להשיב על
שאלתו האחרונה של ג'ו .הוא העלה אותה בדיוק כאשר עצרנו ליד שפת
המדרכה בנתיב ההורדה של מרכז קניות אמריקני ענקי טיפוסי .ביום זה
בשלהי קיץ בפרברים ,יצחק רבין נמצא במרחק אלפי קילומטרים ,עדיין חי,
נושם ,ומנסה להפוך את ישראל לאומה טובה יותר .אך עתידה הייתי לזכור
את השיחה המאולצת הזאת כעבור חודשים עצובים ספורים בלבד .יגאל
עמיר עתיד היה לרצוח את יצחק רבין בתל אביב ,והעולם עתיד היה להפוך
לתוהו ובוהו .לא ידעתי שיהיה צורך במשבר לאומי על מנת שאעריך מחדש
את גישתי האדישה כלפי מטרתי ,לעלות ארצה.
הייתי בביתם של ג'ו ופאם בוושינגטון הבירה כאשר שמעתי על הירי.
פאם שהייתה בדרכה החוצה בשעות אחר הצהריים ,קראה לי לסלון
והצביעה על הטלוויזיה ששידרה את מבזק החדשות .הייתי בהלם ,כל
שיכולתי לחשוב לבקש היה אם אוכל להשתמש בטלוויזיה בחדר האורחים,
זו המחוברת לכבלים .עדה לטרגדיה הנפרשת בשידור חי ,נעה במהירות בין
שלבי היגון ,חשתי שהייתי זקוקה נואשות לדבר עם דריה או עם אמבר.
חשתי בודדה ומבודדת ,ללא איש שיבין ויעזור לי לעבד את רגשותיי .אבל
הייתי בעבודה .זוכרים את כרטיסי הטלפון? היה עליי לגשת לחנות הנוחות
הקרובה ביותר כדי לקנות אחד ,כך שיכולתי להתקשר לדריה ולאמבר
בשיחת חוץ באזורי הזמן של כל אחת מהן לאחר שפם הניחה לי לעזוב
מוקדם את העבודה .העובדה שדריה ואמבר היו מכורות לחדשות פירושו
היה שהן תמיד ידעו יותר ממני על המתרחש .אני זוכרת שהתייפחתי
בטלפון ,שואלת תחילה חברה אחת ,ואז את השנייה ,להסביר ולהבין את
הטרגדיה.
"אז מדוע את חיה כאן?" ,שאל אותי ג'ו כמה חודשים לפני כן .עבורי,
המילה 'ציוני' אינה מילה גסה בת חמש אותיות .אני גאה בכך שברשותי
מילה זו כחלק מזהותי .וביום שבו רבין נורה ,המנטרה החדשה שלי הייתה:
אני צריכה להגיע הביתה מהר ככל האפשר.
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תמונת ממסע עלייה — ציטטות מועילות
במכללה תליתי שני ציטוטים מעל שולחן הכתיבה שלי .הראשונה הייתה
"שקיות תה :כשאתה משתמש בהן בפעם השנייה ,לתה יש טעם של חרא".
זה נבע משיחה שהייתה לדריה עם סבתה קולה כאשר התקשרה לספר
לה שחשבה לחזור אל האקס המיתולוגי שלה ,שון .דריה ללא שון חלקה
אתי את עצתה הנבונה של קולה כאשר התלוננתי בהודעת דואר אלקטרוני
ב־ ,2001מקלידה את כאבי ותסכולי על כך שהאקס המיתולוגי שלי ,ג'ורג',
לא רצה לחזור אליי" .מוטב כך" ,הודעתה של דריה הבטיחה לי" .רק דמייני
אותו כשקית תה משומשת" .כפי שהילדים אומרים :תצחקו בקול רם .סבתא
קולה הייתה סבתא חכמה ומגניבה שתמיד אמרה דברים כהווייתם ,ואהבה
מילת גידוף במקומה .גזרתי והדבקתי מיד את הציטוט של קולה על נייר
והדפסתי אותו במדפסת לייזר בגודל של מושב מכונית לפעוט .אחר כך
תליתי אותו מעל שולחן הכתיבה שלי .שלום ,ג'ורג' ,ולא להתראות .אם רק
זה ,הציטוט של קולה הזכיר לי לנוע תמיד קדימה.
הציטוט השני לא הודפס על פיסת נייר דקה .היא הייתה אחד מאותם
שלטים בגודל  A4על גבי לוח כרזות כבד ,מתאימה למסגור .בשנות ה־80
וה־ 90יכולת להיכנס לכל חנות הולמרק או ספנסר גיפטס ולשלם כסף
תמורת השלטים הללו שהיו בהם ציטוטים מהמגוון חסר הערך של "כשהחיים
נותנים לך לימונים ,"...ולמרות שהאמרה שהייתה כתובה על השלט שלי
הייתה לא פחות נדושה ,מעולם לא זרקתי את השלט ואני בטוחה שהוא
עדיין תחוב בארגז כלשהו .מדוע? לא רק מפני שאני אגרנית גדולה .חשוב
מכול ,השלט ניתן לי כמתנה מג'וזי במסיבת הפרדה שהוריי ערכו לי ב־.1990
טוב ,וגם מפני שאני שוטה סנטימנטלית .ג'וזי ,חברתי היקרה ,עשתה את
דרכה למכללה בניו יורק באותה שנה — ואני טסתי לישראל בפעם הראשונה.
במקום לראות או לדבר זו עם זו יום־יום כפי שעשינו במשך רוב חיינו ,ג'וזי
ואני ירדנו למדרגת חברות לעט (נ.ב .אני חברה איומה לעט) .ג'וזי ,שאתה
עברתי בשלום את כל הסופות המבלבלות ,הקשות והמאתגרות של ילדוּת
שנות ה־ ,80ידעה שהמסלול הניצב בפניי לא יהיה קל .נטשתי את הרחובות
המוכרים של עיר הולדתנו למען ארץ זרה מלאה אנשים חדשים ,חוויות
חדשות ואתגרים חדשים .מקום שבו לא דיברתי את השפה ,ולא הייתה לי
כל מסגרת התייחסות למה שעתיד לקרות .כוונתי ,מה היה טיבם בדיוק של
החיים היום־יומיים בקיבוץ? "אנשים אולי לא יאמינו תמיד לדבריך ,אך הם
תמיד יאמינו למעשיך" ,נכתב בשלט שקיבלתי מג'וזי .זו הייתה אבן בוחן,
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שהזכירה לי את ג'וזי ואת אמונתה בי .שלט זה מהולמרק מצביע למעשה
על המובן מאליו :אתה יכול לדבר על בעיה ולנתח אותה עד מוות ולערוך
אינספור רשימות של בעד/נגד ,אך עד שלא תנקוט בפעולה ,דבר לא נעשה
— אלה דיבורים בלבד .אני חותרת לכך שמעשיי ידברו בעדי .אף שהנייר עם
המסר של קולה לא שרד ,אני זוכרת אותו בחיבה .ולבסוף ,למעלה מעשר
שנים לאחר שג'וזי נתנה לי אותו ,תליתי את השלט עם הציטוט הזה מעל
שולחן הכתיבה שלי בדירתי הראשונה בתל אביב .תודה ,ג'וזי .אני באמת
מתנצלת על היותי חברה לעט גרועה כל כך.

תמונות ממסע עלייה — המלחמה הראשונה שלי
דריה ,אמבר ,שאר הכנופייה ואני היינו פזורות ברחבי המועדון .כעשרה
מכיסאות הכחול־כרום שיוצרו בבית החרושת של הקיבוץ במקום ,ושהושארו
בדרך כלל בחצי מעגל חסר חן ,היו מגובבים עכשיו בצורת ספה מאולתרת
שם ישבו חברי קבוצתנו וצפו בטווין פיקס בטלוויזיה .לא באמת הכרתי היטב
את הסדרה ,והספקתי כבר להחמיץ כמה פרקים מפני שמדריך הטלוויזיה
בעברית משתמש בזמני צבא ,כך שמעולם לא ידעתי איזו תוכנית משודרת
ומתי .גם אם הצלחתי להבין באיזו שעה תשודר תוכנית בטלוויזיה ,הייתי
מחמיצה אותה מן הסתם מפני שענידת שעון לא הייתה חלק רגיל מחיי
בקיבוץ ,וכפי שלמדתי במהלך ארבעת החודשים האחרונים ,דומה כי שעון
קיר גלוי לעין ומוצג בהבלטה גם הוא לא היה חלק בלתי נפרד מתרבות
הקיבוץ .ההגעה לעבודה בזמן הייתה חשובה ,כמובן .אך חוץ מזה ,הזמן
כמבנה נראה גמיש .בערב זה ,כנראה בסביבות השעה תשע ,שמענו את
הצפירה .כמה מאתנו (אהממ )...שהו בחוץ עם כמה מתנדבים לא אמריקנים
שגרו במעלה הגבעה מעלינו ,אך עצרו לעתים קרובות לעשן סיגריות,
להסתובב בשטח ולצפות בטלוויזיה שלנו.
בכל אופן ,האזעקה .היא החלה לייבב והדבר הבא שקרה הוא שהמדריכה
שלנו רבקה הגיעה למועדון .רועדת מעט מהריצה כל הדרך מביתה וכשלחייה
סמוקות ,הורתה לנו רבקה לקחת את מסכות הגז שלנו מן החדרים ולבוא
מיד אל המקלט הצמוד למועדון .אני בטוחה למדי שהיא אמרה רוצו! אז
רצנו .אחר כך ישבנו בתוך המקלט וחבשנו את המסכות .אני משערת שהיה
תכנון מוקדם כלשהו והוראות שניתנו לנו באשר לדרך שבה היה עלינו לנהוג
במצב כזה בדיוק ,אך זה נעלם בערפילי זיכרוני .בוודאי שכאשר קיבלנו את
מסכות הגז כמה שבועות לפני האזעקה ,הראו לנו כיצד לעטות אותן .הראו
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לנו כיצד להשתמש במזרקים דמויי מזרק אפיפן להזרקה עצמית של סם
נגדי לפצצות מלאות הכימיקלים שישראל צפויה הייתה להיפגע מהן .הזכירו
לנו להשתמש במחט להידוק המזרק הריק אל צווארון החולצה ,כך שאנשים
יידעו שהזרקנו לעצמנו .אנשים .אילו אנשים? צוותי חיפוש? חיילים? במשך
חודשים איים סדאם חוסיין מנהיג עיראק לשגר טילים שישמידו את ישראל
כפעולת תגמול על התוקפנות האמריקנית .ב־ 17בינואר  1991הוא הניח את
כספו (ואת הסקאדים) במקום בו פיו נמצא .ולכן אני ,נערה יהודייה נחמדה
מן הפרברים ,מצאתי את עצמי במקלט במרחק  9,000קילומטר מאמריקה.
במשך כל אותן שנים שלאחר מכן אני חופרת במוחי ,מנסה לקשור יחד
את קצוות הזיכרון .וכל שעולה בדעתי הן תמונות — תצלומי בזק קטנים
שצולמו באותו ערב בידי מוחי שעודנו בר עיצוב.
נקישה!
רבקה סוגרת בנקישה מצלצלת את דלת המתכת הכבדה של המקלט,
דוחפת את הידית מטה ונועלת אותנו בפנים .היא מחזקת היטב יריעה
עצומה של פלסטיק בעל חוזק תעשייתי על פני הדלת באמצעות סרט דביק.
פלסטיק זה אמור לאטום את המקלט ולדאוג לכך שנהיה מוגנים מפני זיהום
של נשק כימי.
נקישה!
אנחנו נמצאים בפנים בבטחה .אמבר ואני הצלחנו לעטות את המסכות
שלנו ,אבל דריה נאבקת להעלות אחת מרצועות הגומי הניתנות להתאמה
של מסכתה מעל קוקיית הענק הגמישה המהדקת את שערה האסוף
אל קודקודה .זה די משעשע .אני מאבדת שליטה ופורצת בצחוק רועם
ובשיהוקים בתוך המסכה שלי בעוד דריה חובשת בבטחה את שלה .היא
מאותתת מיד שהיא אינה יכולה לנשום ,אז אני נבהלת ומנסה לסייע לה
להסיר את המסכה שלה .באמצע כל זה אנחנו תופסות שהיא אינה יכולה
לנשום מפני ששכחה להסיר את לשונית הפלסטיק מקופסת המסנן הקטנה
שהצליחה להבריג לחלק הקדמי של מסכתה .אנחנו מסירות את הלשונית,
שתינו מתמוטטות מצחוק ,מנסות להסביר לאמבר מה קרה בעזרת שימוש
במחוות ידיים וצרחות מבעד למסכות הגז שלנו .וגם צוחקות זו על זו ,וכמה
מטורפות אנחנו נראות עטויות במסכות הגז שלנו .זה דומה למערכון קומי.
נקישה!
רבקה מכוונת את הרדיו המוסר הוראות בקול רגוע אך בהחלט ישראלי
סמכותי .אינני יכולה להבין דבר .גם המתנדבים מברית המועצות לשעבר
שנדחסו אתנו לתוך המקלט אינם יכולים להבין דבר .אני מקנאת באמבר
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ובדריה שיכולות להבין זאת .כולנו מחכים לרבקה שתיתן לנו רמז כלשהו
מה לעשות .בסופו של דבר אנחנו מקבלים את המסר :חכו כאן בתוך המקלט
עד להודעה חדשה .הרדיו הזה יהפוך לשחקן חשוב במלחמה .הוא יהיה
דלוק  24/7היות שגלי הרדיו הפכו כעת למובילי צפירות ומידע של אזהרות
מוקדמות בטרם תקיפת הטילים.
נקישה!
כולנו רגועים יותר עכשיו ,גווע הצחוק הרועם ההיסטרי מפי נערות
יהודיות נחמדות העושות שימוש בצחוק כמנגנון הגנה כנגד תחושת האימה
המוחלטת .אין לי מושג כיצד או מדוע ,אך הייתה לי ראיית הנולד לחטוף
ספר מארונית הלילה בחדרי כשלקחתי את המסכה שלי .אני זוכרת שזה היה
ספר של טום רובינס — מן הסתם "טבע דומם עם נקר" או "בושם ג'יטרבג".
אותו חודש הייתי בחגיגת טום רובינס גדולה .אני יודעת שזו הייתה האזעקה
הראשונה ,מפני שכמעט כל הבנות האחרות היו משועממות בהיעדר דבר
לעשותו ,והן הקניטו אותי על היותי מוכנה כל כך .וינס ,אחד הבחורים
מן הקבוצה שלנו ,שחרר פיסת נייר ועיפרון מאחד המדפים המלוכלכים
של המקלט ,ושיחק איקס־מיקס־דריקס עם המתנדב הגבוה בעל העיניים
הטובות והשפם שאת שמו מעולם לא יכולתי לזכור .בשבועות הבאים קראנו
ערמות של ספרים ושיחקנו משחקי קלפים רבים במקלט בשעה שסדאם
המשיך במתקפה שלו .אך זהו הערב של האזעקה הראשונה .הייתי היחידה
שהביאה אתה סוג כלשהו של הסחת דעת.
אני סבורה שהזיכרונות האלה הם מן הערב של האזעקה הראשונה .אך
בילינו ערבים רבים מדי במקלט — אינני יכולה להיות בטוחה.

תמונות ממסע עלייה — זמן להחליט — להישאר או לעזוב
זמן קצר מאוד לאחר שחווינו את מערכת הפתיחה של מלחמת המפרץ
הראשונה ,היה צריך לקבל החלטות .בספטמבר הגעתי לקיבוץ במרכז הארץ
בתוכנית מאורגנת בת תשעה חודשים של "שנת מרווח" בסגנון עבודה/
לימודים .בחברת חמישה עשר אמריקנים צעירים אחרים עבדתי וחייתי
בקיבוץ ,ונסעתי חמישים דקות לירושלים פעמיים בשבוע לשיעורי עברית
וללימוד נושאים אקדמיים .אבל עכשיו הגיעו האזעקות והסקאדיםִ .ואתם,
החלטות.
להישאר .או .לעזוב.
נציגים מארגון הגג שפיקחו על התוכנית שלנו באו לראות אותנו בקיבוץ.
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הצטופפנו בתוך המועדון להקשיב למה שהיה להם לומר ,בעוד רבקה שומרת
מרחק מהצד .בקולות רציניים הם הודיעו לנו שתוכניתנו נדחתה עד להודעה
חדשה .הם היו בקשר עם הורינו ,כמובן .כרטיסים לטיסות חזרה לארצות
הברית אורגנו כבר .רק ִארזו ,ותהיו בבית תוך ארבעים ושמונה שעות.
הזמן חיוני ,מפני שעלולים לסגור את נמלי התעופה בשל "המצב" (כלומר,
המלחמה) ,כך אמרו.
בתוך מוחי :הביתה? ביליתי את ארבעת החודשים האחרונים בהסתגלות
לביתי החדש .הקיבוץ הוא ביתי .מדוע הם רוצים שאעזוב? חשבתי שכולנו
אמורים היינו להיות ציונים! מה קורה? אמבר מעולם לא הואשמה בכך שלא
דיברה בגלוי .היא עמדה במועדון ביום ההוא ,הסתכלה היישר בעיני בעלי
הסמכויות ,והצהירה" ,אני לא עוזבת .ואינכם יכולים להכריח אותי" .אמת.
כולנו היינו מעל גיל שמונה עשרה ורבים מחברינו וממחזרינו הישראלים
החדשים בקיבוץ היו באמצע שירותם הצבאי .הגברים שהיו האחראים על
בריאותנו ובטיחותנו במהלך התוכנית היו מבוגרים יותר במידה ניכרת.
אבל אמבר התייצבה נגדם .ודריה ואני נהגנו כמוה .ואז ,שלושה נוספים
מן הקבוצה שלנו החליטו להישאר .הפכנו לקבוצה של חמישה אמריקנים
סוררים ,נסחפים אבודים בארץ שחשנו כי הפכה שלנו ,הפכה לבית.
להישאר ,או לעזוב.
התחלנו בספטמבר כחבורה של חמישה עשר גברים ונשים אמריקנים
ורודי לחיים שבאו לבלות שנה מחיינו הצעירים בניסיון להבין מי אנחנו.
זרים .כיצד השתלבו ישראל ,היהדות והציונות בחיינו? האם יכולנו להשתלב
בחברה הישראלית? מה היה מיוחד כל כך בקיבוץ? בישראל? התמזגנו
לכדי חבורה מלוכדת שהונעה בידי חוויות משותפות — נסיעות מטורפות
באוטובוס אל ים המלח ,אכילת ארוחת ערב סביב מדורת הנגב שלנו ושירת
המילים הלא נכונות של שירים עבריים בדיסקוטק ליל שישי של הקיבוץ.
אך הסקאדים של סדאם פילגו אותנו לקבוצות .חמישה מאתנו עתידים היו
להישאר ולהעביר את המלחמה בקיבוץ .עשרה נסעו הביתה אל זרועותיהם
הפתוחות לרווחה של אהובים שהוקל להם ושהתרגשו מכך שהם חזרו
למקום בטוח .החמישה מאתנו שנשארו העבירו את המלחמה בנשיאת
מסכות הגז שלנו לרוחב גופנו כמו תיקים לכל מקום שאליו הלכו .יצרנו
קשרים .אחדים מאתנו התאהבו .ואחר כך יצאו מזה .ארגנו את חיינו סביב
האזעקות ,מוודאים תמיד שידענו את מיקומו של "החדר האטום" הקרוב
ביותר .חמישה מאתנו חיו ונשמו יחד בכל מתקפה ,כל ארוחה הופרעה בידי
אזעקה והושארה להתקרר בעת שחבשנו את מסכות הגז שלנו ,חשים כל
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קמצוץ פחד ואחר כך התרוממות רוח כששמענו את אות ההרגעה .ועשרה
עזבו כדי לצפות במלחמה בטלוויזיות בצבע מרהיב .על כל אחד היה לחיות
עם ההחלטה שקיבל.
להישאר או לעזוב? החלטתי להישאר.

תמונות ממסע עלייה — לאחר ּ
הבוּם
אז כן ,נשארתי .לאחר שהסתיימו מתקפות הסקאדים וישראל נחשבה
מקום בטוח לטייל אליו ,חברים מן הקבוצה המקורית שלנו החלו להסתנן
לארץ ,מגיעים חזרה לקיבוץ על מנת להשלים את התוכנית שהתחלנו לפני
המלחמה .שילובם מחדש בחיינו נסך בנו תחושה מוזרה .וזה מעולם לא
היה כמו לפני כן .מעולם לא יכול היה להיות .איש הגיטרה קרנצ'י גרנולה
(בכל קבוצה יש אחד כזה) הביא חברה שאיש מאתנו מעולם לא פגש,
ושיכן אותה במגורי המתנדבים במעלה הגבעה שמעל המעונות שלנו .לילי,
הקנדית הבודדה ,נראתה אף שקטה מאשר לפני כן .איתן מלוס אנג'לס גילח
את ראשו בליל שובו (כמין סיגוף של חרטה?) .קרטענו כקבוצה מוחלשת,
לא מחויבת ,מלוכדת בקשר רופף של נסיעות לירושלים להשלמת הקורסים
מעין חיבה זה לזה.
האקדמיים שלנו ובזיכרונות מלפני מלחמת המפרץ של ֵ
מפורקים .ביוני הסתיימה התוכנית שלנו באופן רשמי ,וכולנו היינו חופשיים
לעשות כרצוננו .אבל הייתי בת תשע עשרה בלבד ,וחשתי שעלי לשוב
לארצות הברית בסופו של דבר .אז עשיתי זאת .נסעתי למשפחתי .להראות
להם שאני בסדר ,ששרדתי את המלחמה .להעניק לג'וזי חיבוק ענקי ולהודות
לה על כל המכתבים ששלחה ,ואז להתנצל על התשובות פה ושם שלא
יכלו להתקרב לתיאור המציאות שחייתי יום יום בקיבוץ .עמדתי לסיים את
התואר שלי במכללה .לאחר שאקבל את התואר שלי ,אחזור ,אמרתי לעצמי
ולכל מי ששאל .הייתי עצובה ,הרוסה מעניין העזיבה .אך הבטחתי לעצמי
שזה יהיה רק לזמן קצר.
עברו כעשר שנים עד ששבתי.

תמונות ממסע עלייה — עלייה עם גלגלי עזר הידועה גם
אופני הגדולים שלי
כרכיבה על
ֵ
אני בטיסת אליטליה לבן גוריון דרך רומא (זה היה הכרטיס הזול ביותר
שיכולתי למצוא) .לידי יושב זוג בדרכו חזרה מירח הדבש שלו בארצות
74

19/10/2021 14:42:52

.indd 74תדלומ ץרא

תמונות ממסע העלייה שלי

הברית .מה יש לנו במשותף? אנחנו באמת נרגשים להיות בדרכנו הביתה!
בטיסה אני מקשקשת בעיקר עם החצי הנשי של הזוג ,יעלי ,בעוד בן זוגה
החדש מנמנם וצופה בחוסר עניין בסרטים על גבי המסך הזעיר של המטוס.
למרות שאני ממשיכה לשכוח מילים קלות עד כדי גיחוך כמו "מזלג" וגם
את הדרך הנכונה להטות פעלים ,אני פשוט שמחה כל כך לשמוע שוב
עברית מדוברת עד שאפילו לא אכפת לי ואינני מרגישה כלל נבוכה .בנוסף,
יעלי מעודדת ושובת־לב עד מאוד .כעבור שעות ,לאחר שהטייס מספר לנו
שאנו לקראת נחיתה ,אני עוצמת את עיניי ומתמקדת בנשימה .בדרך כלל
אינני נוסעת מתוחה בטיסות ,אך עברה בקושי שנה מאז ה־ 11בספטמבר,
כך שאני רוצה להישאר רגועה .חושבת מחשבות שמחות על כך שהטיסה
תסתיים חלק וללא תקריות .פחד טיסה שלאחר ה־ 11בספטמבר הוא נוירוזה
ילידת אמריקה .עכשיו אני בדרכי לישראל ,והמלחמה הישראלית הבאה שלי
היא ממש מעבר לפינה.
אני מותשת .טקס הענקת התארים והדרמה שנלוותה אליו .מסע קניות
של חודש .אריזה במשך שבועיים .התעסקות עם מיטלטליי — אחסון כמה,
חלוקת אחרים בשעה שהמזוודות והתיקים מתמלאים .ניסיון לבחור בין
ארבעה זוגות זהים של נעליים שחורות שלעולם לא אנעל לפני שתצאנה מן
האופנה .כמובן שבתל אביב הן יצאו מן האופנה לפני חודשים ,אפילו לפני
שטיסתי יצאה מבוסטון .אינני יכולה להאמין שאני עולה ארצה ...כאילו.
מה זה "כאילו"? זו עלייה ,נקודה נקודה ,נקודה ,אך עם גלגלי עזר! לא
סיימתי את התואר במכללה כדי לדחוף אותו לתרמיל הגב שלי ולעלות
על הטיסה הבאה — אך כמעט עשיתי זאת .היה לי תואר וניסיון בעבודה,
וחשתי בת־העסקה כביכול בישראל .חשתי מוכנה לחיות כאן אך לא ממש
מוכנה להתחייב .רציתי להיות מורה ,אך הרגשתי שנזקקתי לניסיון במערכת
החינוך הישראלית .מה שבאמת נזקקתי לו היה מישהו שיאחז בידי בתהליך
היותי רווקה בוגרת בישראל .ומצאתי את גלגלי העזר המושלמים .נרשמתי
לתוכנית שתאפשר לי להיות "מורה מתמחה" בתל אביב .שלוש פעמים
בשבוע לימדתי אנגלית כשפה זרה לתלמידים ישראלים בבית ספר יסודי,
ופעמיים בשבוע למדתי לתעודת הוראה (באנגלית ,הידד!).
הסמסטר השני היה אמור להיות מדרבן מאוד מבחינה אקדמית ,מכיוון
שפרופסורים לחינוך מאוניברסיטה מעבר לים היו מתוכננים לנהל שניים מן
הקורסים שלנו .הם מעולם לא הופיעו .מדוע? מחבלים מתאבדים ומלחמת
המפרץ השנייה (מלחמת עיראק) ,זו הייתה הסיבה! בשעה שהאמריקנים
עסקו בתוצאות של בחירה מחדש של נשיא שהיה קאובוי שוטה וחסר
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הבנה ,המצב הצבאי במפרץ הפרסי התחמם .בינתיים ,ישראל הייתה באמצע
האינתיפאדה השנייה .מדי יום ביומו שמו אזרחים את נפשם בכפם ,מבוהלים
פן יתפוצצו לרסיסים תוך נסיעה באוטובוס לעבודה או בעת ישיבה עם
חברים בבית קפה .ישראל לא נחשבה מקום בטוח מספיק לביקורם של
פרופסורים נכבדים .כן ,תוכנית ישראלית נוספת נקטעה בגלל מלחמה כאשר
זקנים לבנים הזיזו בובות חיילים אמיתיים סביב מפה ,ומחבלים מתאבדים
התפללו והתכוננו לפגוש את להקת הבתולות האישית שהובטחה להם בגן
העדן.
אבל עברתי זאת בשלום .הלכתי ואספתי את מסכת הגז החדשה שלי
שחילקה הממשלה .גם אמבר ודריה חיו בישראל באותה תקופה .ומפני
שהמשבר הגיע אלינו בחסות הטלפונים הסלולריים ,תמיד בדקנו מה מצב
כולנו לאחר כל פיגוע התאבדות .עד היום אני יכולה עדיין להקליד מסרון
"את בסדר?" בלי להביט באצבעותיי.
המלחמה השנייה שלי הסתיימה ,והחיים בישראל נמשכו ,חזרה ל"שגרה"
עד למשבר הבא וזה שלאחריו .בשעה שתוכנית ההוראה שלי הגיעה לסיומה,
הפכתי סוף סוף לאזרחית ישראלית — שלום לנצח ,גלגלי עזר! ואף על פי
שאמבר ודריה הן חברות נאמנות ,גם התחלתי לרכוש כאן חברים חדשים.
חלקם נכנסים לקטגוריה של אנשים שאתה פוגש בישראל שעוזבים בסופו
של דבר ונוטשים אותך ,כמו לורי מבריחת מקלות הווניל .אבל למדתי לסלוח
לאלה שעזבו ,שומרת על קשר קרוב עם הטובים ביותר מביניהם .למדתי
אפילו להיות חברה לעט טובה יותר ,או לפחות להשתמש בטלפון החכם
כאשר נשברתי בסופו של דבר ורכשתי אותו על מנת להישאר בקשר טוב
יותר עם אנשים .כשחברים חדשים יותר עזבו את ישראל בשל התחייבויות
משפחתיות ,או מפני שהחיים כאן פשוט לא התאימו להם ,או מפני שהחיים
היו פשוט טובים יותר במקום אחר ,לא הרגשתי נטושה באותה מידה כבעבר.
למדתי להיות אסירת תודה על החברים שרכשתי .אסירת תודה על ברכות
החיים המשמחות במידה שלא תיאמן ,כשתחילה עלתה לארץ אחותי היקרה
איימי ,ואחר כך גם הורינו .בני משפחה וחברים ותיקים וחדשים ,מעניינים
ומפולפלים קמעה ,ברוכים תמיד בבואם לביתי ברמת הגולן .שם תמצאו
אותי .אם תרצו לדבר אי פעם על ישראל ,עלייה או כל דבר אחר ,אני כאן.
ברוכים הבאים הביתה!
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לשכשך רגליים ולקפוץ למים
מאת :ד"ר מיכל בן יעקב

בכיתה ו' קיבלנו משימה בבית הספר הציבורי שבו למדתי בארצות הברית
לכתוב עבודה על מדינה אחרת .בחרתי לכתוב על ישראל .אולי לילדים
יהודיים בניו יורק או בשיקגו הבחירה לא הייתה נראית יוצאת דופן .אך
בוולדן ,עיירה קטנה במדינת ניו יורק שבה התגוררה משפחתי יחד עם
עוד כעשרים וחמש משפחות יהודיות ,בחירה שכזאת בהחלט לא הייתה
שגרתית .אינני זוכרת מה אמרו המורה או החברים על הבחירה יוצאת הדופן,
אבל קיבלתי ציון מעולה .מדוע בחרתי לכתוב על ישראל כאשר שנתיים
קודם לכן כתבה אחותי הבכורה על יפן? אינני יודעת ,או לפחות אינני זוכרת
לאחר שישים שנה ,אך אין ספק שבדרכי הייחודית ספגתי מהבית את הזיקה
העמוקה לישראל ,באופן מודע ובאופן בלתי מודע.
בביתנו היו היהדות ומדינת ישראל שלובות כמקשה אחת .הוריי חינכו
אותנו ,באורח חייהם ובמעשיהם ,לפתח זהות יהודית יציבה וגאה ,שכללה
הזדהות עם ערכי הציונות .עם זאת ,חונכנו גם לכבד את הנוצרים שסביבנו
ולשמור עמם על יחסי שכנות טובים .בכל חגיגה או אירוע משפחתי
"שתלנו" עצים באדמת ארץ ישראל (דהיינו תרמנו ל"קרן קיימת לישראל")
והקשבנו לדיווחי החדשות מישראל .סבי וסבתי מצד אבי שהתגוררו במרחק
שני בתים מאתנו השפיעו עליי רבות .סבתי היא זאת שהשרישה בי את
האהבה למסורת היהודית ואת המחויבות לחיים דתיים .סבי ,סבתי והוריי
היו ממנהיגי הקהילה היהודית הקטנה בוולדן ,ומעורבותם היומיומית בחיי
הקהילה חדרה גם אל חיינו .הקהילה העניקה תחושה של משפחה מורחבת,
שכללה את כל היהודים שהתגוררו בסביבה ,בעלי גישות מגוונות ליהדות
ורמות שונות של מחויבות לשמירת מצוות .החיים היהודיים של כולנו סבבו
סביב בית הכנסת ,סביב חגיגות ואירועים שונים שחגגנו במשותף וסביב
"היברו סקול" ,לימודי יהדות לילדים בשעות אחר הצהריים ,שם למדו ילדים
אחדים בלבד .התמיכה בישראל הייתה מובנת מאליה אך הרעיון לעלות
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ארצה כלל לא עלה על הפרק אצל משפחתי או בני הקהילה .גם שמירה
על אורח חיים דתי־אורתודוקסי לא עלתה בדעתם אף על פי שבבית שמרו
על המסורת.
במבט לאחור אני תוהה כיצד התפתח הקשר של ילדה בת אחת עשרה
למסורת ולישראל ,שהחל בהתעניינות פעילה והמשיך בלמידה נלהבת של
בת ֶעשְׂ ֵרה בתיכון ובמעורבות אינטנסיבית של סטודנטית בפעילות יהודית
וציונית באוניברסיטה .אבני היסוד של חיי היו ועודן המשפחה והקהילה.
אולם דומני כי הגורם המניע שדחף אותי לעלות לארץ היה הרצון להגשים
את היהדות והציונות במלואן :לחיות בישראל כיהודייה דתית ,גם אם
משמעות הדבר פרידה ממשפחתי וממולדתי הפיסית — ארצות הברית.
ואכן בגיל עשרים ושתיים עליתי ארצה לבדי .אימצתי את ישראל כמולדתי
גם אם לא נולדתי בה ,והפכתי לישראלית לכל דבר ועניין ,גם אם המבטא
האמריקני נשאר לאחר חמישים שנה בארץ.
אף כי בעלייה ארצה הגשמתי לכאורה את המטרות הללו היא הייתה
יותר משינוי כתובת בעבורי .היא כללה תקופת הסתגלות לחברה חדשה
ודיסוננס פנימי שנמשך בחיפושיי אחר מקומי במולדת החדשה .לעתים
התנגשו שאיפותיי הציוניות עם המציאות היום־יומית ,כמו גם עם מאפייני
החברה בישראל .אולם למרות העליות והמורדות ,הבדידות והקשיים ,מעולם
לא התחרטתי על ההחלטה לעלות ארצה .בעת שתסכוליי גברו (והיו תקופות
כאלה!) חישבתי מסלול מחדש ,לעתים שיניתי כיוון ,אך מעולם לא הרהרתי
באפשרות לשוב לארצות הברית.

יהודייה וציונית בוולדן ובאוניברסיטת ויסקונסין
בראשית המאה העשרים הגיעו סבי וסבתי מצד אמי ומצד אבי לניו יורק
מעיירות ומכפרים במזרח אירופה .הם אימצו את אורח החיים האמריקני
ויחד עם זאת שמרו על זהותם היהודית בקפידה .הסבים והסבתות מילאו
תפקיד חשוב בחיינו ,כמו גם משפחתנו המורחבת שהייתה פזורה ברחבי
ארצות הברית .בשנת  1921כאשר אבי היה בן שלוש ,אביו מצא עבודה
בתעשיית הטקסטיל מחוץ לעיר ניו יורק ,והמשפחה עברה לניוברג ,עיר
הומה במעלה נהר ההדסון ,כמאה ק"מ צפונית לעיר ניו יורק .כעבור שנתיים
הם עברו לוולדן ,כפר בסביבה עם עתיד מבטיח (שמעולם לא מימש את
הבטחותיו) .בוולדן הקים סבי בית חרושת לפיג'מות לנשים .אבי ,שהיה בנו
הבכור ,למד בבית הספר המקומי ועזב את וולדן כדי ללמוד באוניברסיטה
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במדיסון ,ויסקונסין ,שם התגוררו דודיו .הוא שב הביתה לאחר קבלת התואר
ותפס את מקומו במפעל המשפחתי עד לסגירתו בשנת  .1971אבי המשיך
להתגורר בעיירה כל חייו ועזב אותה רק לשירות צבאי במלחמת העולם
השנייה ,ושוב ,כעבור שישים וחמש שנה כאשר עבר לדיור מוגן בעיר מגוריה
של אחותי הבכורה.
אמי ומשפחתה נהגו לבקר בוולדן מאז שהייתה קטנה .הדוד שלה
ומשפחתו הגיעו אליה בראשית שנות השלושים משום שהוא מצא עבודה
במפעל של סבי .עם מי שיחקה? עם אחיותיו של אבי — הילדות היהודיות
האחרות שבעיירה .הוריי התקשו להצביע על הרגע שבו החלו "לצאת כזוג",
כפי שסיפרו לנו בצחוק ,אך ב־ 1946כשאבי שוחרר מחיל האוויר הם נישאו.
אמי עברה לוולדן ,והשתלבה במהירות בפעילות הקהילה היהודית כמו גם
בעניינים מקומיים בעיירה ,אף כי חשה שונה הן כיהודייה והן כנערה שבאה
מהכרך הגדול.
היינו אמריקנים ויהודים גאים בכפר שברובו לבן ופרוטסטנטי .השילוב
הזה בא לידי ביטוי למשל כשחגגנו את חג ההודיה וגם את החגים היהודיים.
תנועת בנות הצופים מילאה תפקיד מעצב בחיי כמו גם הפעילויות בבית
הכנסת .אף על פי שלא היינו קפדניים במיוחד בשמירת המצוות ,ביתנו היה
כשר ,ובלילות שבת וחגים הדלקנו נרות ואבי קידש על היין .במהלך חול
המועד פסח לקחנו מצות לאכול בבית הספר וגם הצגנו אותן בפני תלמידי
הכיתה.
כשהייתי כבת שלוש עשרה התחלתי לצאת עם אחותי הבכורה מדי
קיץ למחנה קיץ יהודי ,כדי לשהות במחיצת ילדים יהודיים ולחוות חוויה
חברתית יהודית כוללת יותר מזו שהייתה לנו בעיירה .מחנה קיץ "בני
ברית" אמנם לא הוגדר כציוני באופן מוצהר ,אך היו בו מדריכים ישראלים
שלימדו אותנו לשיר שירים עבריים ולרקוד ריקודי עם ישראליים.
באותן שנים התחלתי להשתתף ב־ ,USYתנועת הנוער של בתי הכנסת
הקונסרבטיביים בעיר ניוברג הסמוכה .בכיתה י"א התחלתי להקפיד יותר
בשמירת מצוות ,וכך ,למשל ,אכלתי רק כריכי חסה ועגבנייה כשהיינו
במסעדה ,ולא נסעתי כלל בשבתות מלבד לתפילות ולפעילות תנועת
הנוער בבית הכנסת .עם סיום לימודיי בבית הספר התיכון עבדתי במחנה
קיץ "רמה" של התנועה הקונסרבטיבית ושם פגשתי בישראלים רבים
בצוות ולמדתי עברית מדוברת.
שני מאורעות היסטוריים נחרטו בזיכרוני כנקודות מפנה בחיי כיהודייה
שחיה בעולם לא יהודי :האחד הוא משפט אייכמן שבו צפינו בטלוויזיה
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בהיותי בת אחת עשרה ,והשני — מלחמת ששת הימים שהתרחשה לקראת
סיום לימודיי בכיתה י"א בתיכון .אינני יודעת אם המבוגרים דיברו על
השואה בבית או בקהילה; על כל פנים ,לנו הילדים ,לא סיפרו עליה דבר.
כילדה וכנערה היה לי ברור שמשפחותיהם של סביי וסבתותיי היגרו כולן
לפני מלחמת העולם הראשונה או מיד עם סיומה .אולם כשהתחלתי לשרטט
את העץ המשפחתי בהיותי בת תשע או עשר גיליתי שהיו קרובים ש"נשארו
באירופה" ,כפי שנהגו לומר בשפה המגינה עלינו ,הילדים .הסברים מהוריי על
השואה ועל האנטישמיות שמעתי לראשונה במהלך משפט אייכמן ,ורק אז
התחלתי להבין מה המשמעות של "נשארו באירופה" .תובנה זו הניעה אותי
לכתוב עבודת סיום בבית הספר על חוק ההתיישנות של פושעי המלחמה,
נושא שנדון בחדשות עשרים שנה לאחר סיום הקרבות .מאוחר יותר החלטתי
לחקור את מאמציהם של יהודי ארה"ב למען יהודי צפון אפריקה במהלך
המלחמה במסגרת עבודת הגמר שלי לתואר שני באוניברסיטה העברית
בירושלים .ביוני  1967היינו צמודים שוב לחדשות מישראל ,ואבי היה עסוק
בארגון התמיכה במדינת ישראל ,בגיוס כספים בקהילה היהודית ובעידוד
דעת הקהל הציבורית למענה .ועם כל זאת נושא העלייה ארצה לא עלה
לדיון.
בוולדן היינו שונים משאר הילדים לא רק בהיותנו יהודים ,אלא גם
במובנים אחרים .אבי נטע בנו סקרנות גדולה ורצון לדעת על כל דבר :טיילנו
במרחבי צפון מזרח ארצות הברית וביקרנו באתרים היסטוריים ,באתרי טבע
ובמפעלי תעשייה .אמי בקשה שלא נהפוך ל"כפריים פשוטים" ולכן דאגה
שניהנה מהמראות ומהצלילים הקוסמופוליטיים של העיר ניו יורק בעת
שביקרנו שם את הוריה .אך הנסיעה לישראל בשנות החמישים והשישים
הייתה בגדר חלום רחוק והרבה מעבר לאמצעים שעמדו לרשותנו באותם
ימים.
המחויבות שלי לחיים יהודיים הובילה אותי לאוניברסיטת ויסקונסין,
שבה הייתה אוכלוסייה יהודית גדולה .שם גם למד אבי כשלושים שנה
קודם לכן .למדתי מדעי הרוח ובעיקר היסטוריה ,וגם עברית .אך יותר
מכול הייתי פעילה בארגון הסטודנטים היהודים ב"בית הלל" התוסס והציוני
שבמקום .הייתי חלק מצוות שארגן שלל פעילויות יהודיות בקמפוס ומחוצה
לו וביניהן עצרות תמיכה למען "יהודי הדממה" בברית המועצות ונסיעה
של סטודנטים יהודים למצעד הגדול בוושינגטון נגד מלחמת וייטנאם .נושא
העלייה ארצה היה נוכח בשיחות בקרב אנשי "בית הלל" וגם עם הסטודנטים
הישראלים הרבים שלמדו שם .יחד עם רבים מהאוניברסיטה הגעתי לישראל
80

19/10/2021 14:42:52

.indd 80תדלומ ץרא

לשכשך רגליים ולקפוץ למים

במסגרת תוכנית "שנת לימודים בחו"ל" באוניברסיטה העברית בירושלים
) ,)1971–1970ובשיאה של שנה חווייתית זו החלטתי לעלות ארצה.

לטעום את טעם הארץ
טסתי עם חברה מהאוניברסיטה לישראל דרך אירופה בטיסות סטודנטים —
החוויה הראשונה שלי בחו"ל .בן דודה הישראלי של חברתי אסף אותנו מנמל
התעופה ולקח אותנו לביתו שבתל אביב .התפעלתי מעצי הדקל ומהפרדסים
הרבים שראיתי בדרך .למחרת עלינו לירושלים במושב האחורי של אוטובוס
אגד צפוף בכביש הדו־מסלולי הישן .לאחר שבדקתי במילון הכיס אם "עיר"
היא זכר או נקבה פלטתי לעבר הישראלי שישב לצדי שזו הפעם הראשונה
שבה אני רואה את העיר ירושלים והיא יפה כל כך .הוא השיב לי באנגלית
והתברר שהוא קיבוצניק שעלה בעצמו מאנגליה .האולפן באוניברסיטה
נפתח זמן קצר לאחר מכן ,ועד אז הספקתי להתפלל בכותל המערבי בליל
שבת ,לקנות פירות בשוק מחנה יהודה ולשוטט ברחובות העיר העתיקה
והחדשה גם יחד .דבר לא הפריע לי .רק מנורת הארד בגינה הקטנה מחוץ
לכנסת אכזבה אותי כי במציאות היא נראתה קטנה בהשוואה לכל התצלומים
שראיתי ,שצולמו במבט כלפי מעלה ,כך מסתבר.
אמנם נסעתי לישראל כדי ללמוד ולטייל אך גם במחשבה לבדוק את
האפשרויות לעלייה ולבחון את ההתאמה האישית שלי לארץ .כל אלה
התגבשו במשך השנה לתוכנית פעולה .עד סיום לימודיי באולפן באוקטובר
ידעתי שישראל מתאימה לי כצעירה יהודייה וציונית .לחדר במעונות
האוניברסיטה ביקשתי שותפה ישראלית על מנת שאוכל לדבר אתה עברית
ולהכיר ישראלים טוב יותר ,אך היא דווקא רצתה ללמוד ממני אנגלית!
אמנם יצאתי לטיולים רבים שהאוניברסיטה ארגנה לנו — לסיני ,לרמת הגולן,
למצדה ועוד ,אך היה לי חשוב להתרכז בלימודיי יותר מסטודנטים אמריקנים
אחרים ,משום שידעתי שאחזור בשנה הבאה .גם הרגשתי לא בנוח עם שמי
האנגלי ,מרשה :לעתים חשבתי שנשאלתי "מה השעה" ולעתים שמעתי את
השם הרוסי מאשה ,שלא סבלתי .השם העברי שנתנו לי הוריי היה למעשה
שם ביידיש ,ולכן בחרתי להסב את שמי לשם עברי — מיכל ,כשאני שומרת
על האות מ' בתחילת השם.
מכיוון שהבנתי שהחיים כסטודנטית במעונות שבגבעת רם לא היו
חיים ישראליים "אמיתיים" ,רציתי להכיר חיים של אנשים "רגילים" .מאחר
שלא הייתה לי משפחה בארץ ,דבר שהיה מעבר להבנתם של ישראלים,
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לעתים קרובות נסעתי הביתה עם חברים ישראלים מהאוניברסיטה וביקרתי
בני דודים של בני דודים וחברים של חבריי .לראש השנה הייתה אפשרות
להירשם במשרדי האולפן כדי לסעוד עם משפחה ישראלית .כך הגעתי
למשפחה שהתגוררה ברחביה — זוג עם ארבעה ילדים ,ואלה הפכו למשפחתי
המאמצת הראשונה בישראל .בני הזוג היו משכילים מאוד ,דתיים־לאומים
שעלו מגרמניה בנעוריהם ,וסייעו לי רבות בהמשך דרכי .במהלך השנה
הגעתי לסעודות שבת ולליל הסדר ,ואפילו היום כעבור חמישים שנה ,אני
עדיין שומרת על קשר עם ילדיהם שהם בעצמם כבר סבים וסבתות.

פניי לעתיד ותוכניות לעלות
על אף רצוני להישאר בארץ ,ידעתי שעליי לסיים את התואר באוניברסיטה
בארה"ב ,להכין את משפחתי להחלטתי לעלות לישראל ,ולמצוא עבודה
בארץ ,שהרי עם תואר ראשון בהיסטוריה קשה להתפרנס .הוריי לא הופתעו
במיוחד לאחר שפגשו אותי בישראל בעת שביקרו בה לראשונה לרגל חגיגות
עשרים וחמש שנה לנישואיהם .הם תמכו בהחלטתי אם כי היו מודאגים
מהמרחק בין וולדן לישראל בתקופה שבה הנסיעות היו יקרות ,ואף שיחות
הטלפון הבינלאומיות היו יקרות וטלפונים עוד לא היו מצויים בכל בית.
אבי היה גאה בציונות שלי גם אם לא ביטא זאת במילים ,והוא עזר לי
בהכנות לעלייה .הוא בנה ארגז מעץ שיתאים למטען שלי ונסע איתי ל'לואר
איסט סייד' בניו יורק כדי לקנות מכשירי חשמל מתאימים לזרם החשמל
בארץ .אמי הייתה פחות נלהבת והייתה מודאגת ממה שראתה כהפניית
עורף למשפחה שהייתה ערך מרכזי בחייה .ואולם כשסוף סוף פגשה את
המשפחות המאמצות שלי בארץ הבינה שלא הייתה לי כל כוונה לזנוח את
ערך המשפחה .יתרה מזו ,היא הכירה בכך שהזמן ההגיוני ביותר לעלות
לארץ היה לאחר סיום לימודי התואר בטרם אבנה לעצמי קריירה ואקים
משפחה משלי.
במהלך שנתי האחרונה לתואר הראשון באוניברסיטת ויסקונסין למדתי
גם בתוכנית תעודה להוראת אנגלית לדוברי שפות אחרות (,)TESOL
כדי להכשיר את עצמי לתעסוקה אפשרית בארץ .התכתבתי עם האגפים
הרלוונטיים במשרד החינוך על מנת לברר את הדרישות לתעסוקה
כמורה ,ועוד לפני שעליתי נרשמתי לקורס קיץ בירושלים למורים עולים
חדשים .עליתי ארצה כמעט ללא חסכונות אך גם ללא חובות מהלימודים
באוניברסיטה .היות שסיקרנו אותי החיים בקיבוץ כתבתי לכמה קיבוצים
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דתיים שהיו בהם בתי ספר וקבעתי ראיונות עבודה לאחר הגעתי ארצה.
הסטודנטים הישראלים באוניברסיטה נתנו לי עצות מעשיות רבות — מה
לקנות ועם מי ליצור קשר .שליח העלייה של הסוכנות היהודית בשיקגו
סייע לי בסבך הביורוקרטיה של קבלת אשרה ,הסדרי נסיעה ,הזמנת מקום
במעון עולים ועוד.
הפלגתי לארץ באונייה על־מנת ליהנות מחופשה מרגיעה בטרם אפתח
בחיים חדשים בארץ וכך גם יכולתי לקחת את כל מיטלטליי כמטען .יחד
עם עולים אחרים עליתי על סיפון האונייה "המלכה אנה מריה" היוונית
והפלגתי מניו יורק לחיפה — הפלגה של כמעט שבועיים ,כולל יום אחד
באתונה שניצלתי לסיור באתרי העיר ,עם פנסיון מלא מהמטבח הכשר
שסידרה הסוכנות היהודית.
הגענו לנמל חיפה ולאחר הסידורים הפורמליים וקבלת תעודת עולה
עלינו לאוטובוס שלקח אותנו ,העולים ,אל המקומות המיועדים לנו
בירושלים .כך הגעתי למעון העולים "בית גיורא" עם שתי מזוודות ,בעוד
ארגז העץ שלי עם יתר המטען נשאר במחסן בנמל חיפה .בטוחתני שאירעו
תקלות בדרך אך אינני זוכרת אותן מתוך האופוריה שאפפה אותי כשהגעתי
לארץ כעולה חדשה.

נחיתה רכה — החיים בקיבוץ ובבית הספר
באוגוסט  1972לאחר פחות מחודשיים בירושלים השלמתי את הסידורים
הביורוקרטיים במשרד הקליטה ובמשרד החינוך ועברתי להתגורר בקיבוץ
לביא שבגליל התחתון לשם התקבלתי לעבודה כמורה .הוריי ה"מאמצים"
בירושלים ,שהיו מוכרים היטב במשרד החינוך ,כתבו עבורי מכתב המלצה
ועם הבקשה ממנהלת בית הספר בקיבוץ לביא — דרכי לשם כמורה הייתה
סלולה .כך התוודעתי לפרוטקציה הישראלית במיטבה! המנהלת הייתה אישה
חמה ופיקחית מאוד ,ובדומה לרבים ממייסדי הקיבוץ היא נולדה בגרמניה
אך במהלך מלחמת העולם השנייה גדלה באנגליה כילדה פליטה .בחוכמתה
היא יעצה לי להיות מורה בשכר המתגוררת בקיבוץ ולא מועמדת לקיבוץ.
מעמד כזה יאפשר לי חופש לטייל ולצבור חסכונות במקרה שאחליט לעזוב.
בפועל לא ערכו חברי הקיבוץ הבחנות כאלה בחיי היומיום וסייעו לי בכל
דרך אפשרית — החל מהוצאת המטען מהנמל וכלה ברישום לקופת חולים.
אכלתי בחדר האוכל המשותף ושלחתי את בגדיי למכבסה המרכזית (לאחר
שרקמתי ביד את המספר המזהה שלי על כל פריט ופריט) .הוצבתי ברשימת
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המשמרות לתורנות בסעודות שבת וכן שובצתי לעבודה בחופשות בית הספר
כמו יתר המורים חברי הקיבוץ (בהתאם ,נוכו מהתשלומים עבור החדר והמזון
שנקבעו על ידי משרד החינוך למורים שכירים בקיבוץ) .אולם מאחר שלא
הייתי מועמדת לחברות בקיבוץ כפי שיעצה לי המנהלת ,יכולתי גם להודיע
להם מתי לא אהיה שם ולהחליט מתי אינני זמינה לעבודה ,מלבד הוראה.
גם בקיבוץ ,כמו במעונות הסטודנטים שנתיים קודם לכן ,ביקשתי
שותפות ישראליות בדירה ,וכך שיבצו אותי בחדר עם קיבוצניקיות בנות
גילי .אך אליה וקוץ בה :הקיבוצניקיות בגילי סיימו לא מכבר את השירות
הצבאי שלהן ולמדו מחוץ למשק ולכן לא היו בקיבוץ במשך השבוע .כאשר
חזרו הביתה לשבתות הן ביקרו חברים ומשפחה ולא מצאו עניין בלהתיידד
עם עולה חדשה ,נטייה שחוויתי גם בהמשך .מנהלת בית הספר לא רק
הנחתה אותי בעבודה ,אלא הפכה יחד עם בעלה וילדיה למשפחה המאמצת
השנייה שלי בהתאם למקובל בקיבוץ — להצמיד משפחה מאמצת לחברים
חדשים ,למתנדבים ולחברי גרעינים שבאו לגור בו .הפעם דיברו "ההורים
המאמצים" עברית מתובלת באנגלית .ישבתי אתם בחדר האוכל בסעודות
שבת ואכלתי אתם ארוחת ארבע בביתם .עם הזמן התיידדתי עם משפחות
נוספות בקיבוץ והעברתי אתן שעות מהנות רבות.

מלחמת יום הכיפורים
עד מהרה למדתי שכדי להפוך לישראלית "אמיתית" עליי לחלוק חוויות
מבית הספר ,מתנועת הנוער ,מהשירות הצבאי וממלחמות .ביום כיפור
הטראומטי של שנת תשל"ד ( )1973שבו פרצה המלחמה ,שהיתי בירושלים
אצל משפחתי המאמצת הראשונה לאחר ניתוח פלסטי בבית החולים שערי
צדק בעיר בעקבות תאונת דרכים שעברתי שנה קודם לכן .הקשבנו להודעות
ברדיו בעודנו מתפללים תפילת מנחה בסלון של הדודים שלהם שהתגוררו
באותו בניין .לפני תפילת נעילה הדוד ,פרופ' אפרים אלימלך אורבך ,תיאר
ברגש ובצער את יום הכיפורים בפולין בשנת  .1939כך החלו להתקבץ לי
"סיפורי מלחמה" אזרחיים משלי ,שתרמו לי בגיבוש הזהות הישראלית.
כעבור יומיים הוסרו התפרים מהניתוח וחזרתי לקיבוץ לביא .שם ,נוסף
להוראה (שעניינה העיקרי באותם ימים היה להעסיק את הילדים ולאו דווקא
ללמד אותם) ,תרמתי את חלקי הצנוע במשימות המיוחדות בקיבוץ .כמצילה
מוסמכת התבקשתי לפתוח את ֵברכת השחייה בשעות אחר הצהריים החמות
כדי לאפשר לילדים להתרענן — פיזית ונפשית .זו הייתה חוויה קפקאית:
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צפיתי במטוסים החגים מעל שמי רמת הגולן בדרכם להפציץ את הסורים
בברכת השחייה ,וכשהמטוסים הסוריים הגיעו קרוב מדי
בעודי נמצאת ֵ
אספתי את הילדים יחד עם המטפלות ורצנו למקלט.
לעתים בערבים שובצתי לתורנות ליד הטלפון שבמשרד ועד מהרה הבנתי
שאם לבן הקיבוץ היה פנאי לדבר פירושו של דבר ששהה בבית החולים.
ערב אחד הופיע במשרד ערבי גבוה וחסון ,לבוש בגלימה מרשימה ,שבא מן
הכפר טורעאן הסמוך .לבי הלם בחוזקה ודפקתי בקיר כדי להעיר את החבר
הבכיר שישן בחדר הסמוך למקרי חירום .אף על פי שהערבי בא להציע עזרה
הוא נדחה בנימוס משום שחברי הקיבוץ לא שכחו שתושבי טורעאן הטילו
אימה על הדרכים ועל הקיבוץ בעת היווסדו כעשרים וחמש שנה לפני כן.
כאשר פרצה המלחמה משפחות מרמת מגשימים ,מושב שיתופי חדש
ברמת הגולן ,פונו לקיבוץ לביא .הילדים מרמת מגשימים כבר למדו בבית
הספר האזורי שבקיבוץ לביא ולכן הכירו ילדים רבים מהקיבוץ .התיידדתי
עם אמותיהם בעת שהותם בקיבוץ בימי המלחמה ולאחר ששבו לבתיהם
התחלתי לבקר במושב דרך קבע .נסעתי עם הילדים הלוך ושוב מבית הספר
במשאית ,שלעתים קרובות נעצרה בדרך מפאת ההפגזות במלחמת ההתשה
שהתעצמה באותה עת בגבול הסורי ברמת הגולן.

יהודייה נודדת במולדת
חיי בקיבוץ לביא היו אידיליים ובמידת מה גם משעממים לאחר חיים
תוססים של סטודנטית פעילה .כעבור שנתיים חשתי שהגיע הזמן להמשיך
בהרפתקה הציונית שלי במקום מאתגר יותר .הצטרפתי לקבוצה שהתארגנה
להקים מושב חדש בגולן ושוכנה זמנית במושב נוב שנוסד זמן קצר לפני כן.
היות שחברי הגרעין סיימו את השירות הצבאי והיו עדיין רווקים ,נראה לי
מתאים גם מבחינת הגיל וגם מבחינת האתגר הציוני להצטרף אליהם .אולם
עד מהרה למדתי שהם רצו לצרף אחרים "כמותם" ולא עולה חדשה נלהבת
מארצות הברית בעלת תואר אקדמי ומכונית פיאט קטנה חדשה שקנתה עם
זכויות עולים חדשים פטור ממס .באותו זמן רקמתי יחסים ידידותיים עם
משפחה בנוב — זוג שעלה מהולנד שמונה שנים קודם לכן וארבע (ואחר כך
חמשת) ילדיהם .הם קיבלו את פניי בחום בביתם והיו לי למשפחה מאמצת
שלישית .במשך שנים רבות ביליתי במחיצתם שבתות וחגים והפכתי לאחת
מבני הבית.
המשכתי בחיפוש אחר מקומי והדרמתי לבאר שבע .במהירות מצאתי
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עבודה בהוראת אנגלית והיסטוריה בבית ספר תיכון בעיר ,וכעבור שנתיים
נסעתי מדי יום ביומו לדימונה על מנת ללמד בתיכון שם ולרכז את מקצוע
ההיסטוריה בשני בתי הספר התיכוניים בעיר .רבים מן המורים בבאר שבע
ובדימונה היו צעירים ,ורבים מהם גם רווקים עם משפחות במקומות אחרים
בארץ .יצאנו יחד לאכול גלידה בערבים ואפילו לבלות בחוף אשקלון .רבים
מהם באו ממשפחות תימניות וצפון אפריקניות בדומה לרוב המכריע של
תלמידיי .בחברתם חוויתי מנהגים יהודיים שלא הכרתי קודם ולמדתי אגב
כך על קהילותיהם ותרבותם .אף שרוב תלמידיי היו ספרדים ,לא הציעו
ספרי הלימוד בהיסטוריה של אותם ימים הרבה בנושא יהדות ספרד והמזרח.
כמורה להיסטוריה השתתפתי בסמינרים כלל־ארציים שארגן אגף חדש
במשרד החינוך והתרבות — "המרכז לשילוב מורשת יהדות המזרח בחינוך
ובתרבות" .יזמתי פרויקטים עם תלמידיי ועודדתי אותם לחקור את שורשי
משפחותיהם ואת תולדות קהילותיהם .כך הוזמנתי ליטול חלק בישיבות
בנושא ברמה הלאומית .העניין הרב בנושא יהדות ספרד והמזרח כיוון אותי
בלימודיי לתואר שני ושלישי ובמחקריי האקדמיים בהמשך.
אף על פי שלא קבעתי את מקומי בבאר שבע וטרם הקמתי משפחה
משלי בשלב זה ,חשבתי לנכון לנצל את הזכויות המוענקות לעולים חדשים
לפני תום תקופת ההסתגלות ,ולקנות דירה ,גם אם קטנה למדי ,ולאבזר
אותה בתכולה מינימלית .לאחר שרכשתי את הדירה ונכנסתי אליה נזקקתי
לחשמלאי והמליצו לי על צעיר חביב שיכול לבצע את העבודה בערבים
לאחר עבודתו הסדירה .עד מהרה הוא הזמין אותי לביתם הפתוח והחם
של הוריו שאימצו אותי מיד .האנשים הנפלאים האלה הקיפו אותי באהבה
ולימדו אותי כיצד לאכול קוסקוס כהלכה כמו גם את שאר מעדני המטבח
התוניסאי .עד היום אני מוזמנת אצלם על תקן "האחות הלא־ביולוגית" לכל
אירוע משפחתי.
אחרי כמעט חמש שנים בבאר שבע חיפשתי שוב הגשמה עצמית .הפעם
הצטרפתי לקבוצה שהתארגנה להקמת יישוב בשומרון .אף על פי שהקבוצה
קידמה את פניי יפה והייתה פתוחה יותר לגיוון אנושי מאשר הגרעין בגולן,
כעבור כמה חודשים חשתי שגם שם אינו מקומי מכיוון שהייתי רווקה בתוך
קהילה שהייתה בנויה ברובה ממשפחות .החלטתי לממש את תוכניותיי
ולחזור ללימודים האקדמיים במכון ליהדות זמננו באוניברסיטה העברית
בירושלים ,כך שבסתיו  1978עברתי לירושלים לעבוד וללמוד .לאור חוויותיי
בהוראת היסטוריה בחרתי להתמחות בנושא יהודי אפריקה ואסיה ,תחום
שהחל להתפתח בשנים אלה ובו יכולתי לסייע במילוי צורך חיוני במערכת
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החינוך .בירושלים נהניתי מהחיים החברתיים עם הרווקות ועם הרווקים
הרבים שעבדו ולמדו בעיר ,הן ילידי הארץ והן עולים מרחבי העולם .ארגנו
יחד סעודות שבת ,יצאנו לטיולים בעיר ונהניתי מחיי התרבות העשירים
שירושלים הציעה .אמנם היו בינינו דוברי אנגלית אחדים ,אך לא נמשכתי
אל החוגים החברתיים של אמריקנים בעיר.
אחת החוויות המלהיבות של השנים ההן שנתנה לי סיפוק רב הייתה
שליחות בת שלושה שבועות בברית המועצות בסתיו  ,1981מיד לאחר
שמחת תורה .באותה עת נשלחו צעירים בעלי דרכון זר לברית המועצות
באופן סודי מטעם מדינת ישראל ,על מנת לפגוש "סירובניקים" ולעודד את
רוחם .יחד עם חברה שגם היא עלתה מארצות הברית ,טיילנו "כתיירות"
אמריקניות במוסקבה ,בלנינגרד ובמינסק ,ובערבים נפגשנו עם צעירים
יהודים שלמדו עברית והתכוננו לעלות לישראל על אף האיסורים והעונשים
שהטיל עליהם הממשל הסובייטי .ידענו שעוקבים אחרינו בחוץ ושהמשטרה
החשאית האזינה לנו ,ואף על פי כן ענינו על שאלות כאילו ישבנו בבית
הלל באוניברסיטת ויסקונסין ,אם כי לעתים השתמשנו במילים מוסוות.
הודעות שקיבלנו למסור לאנשים ספציפיים הועברו בעודנו מטיילות בחוץ
בקור הרוסי המקפיא של נובמבר .אני עדיין מלאת התפעלות והערצה לחוסן
ולכושר היצירתיות שגילו צעירים אלה בפעילותם הציונית חרף האיומים,
המעצרים והכליאה שעברו.
המשיכה שלי להגשמה אישית הייתה חזקה לא רק במונחים ציוניים
אלא גם בחיפוש אחר מסגרת חברתית חמה ,וזה ללא ספק פועל יוצא
מילדותי בוולדן הקטנה והקהילה היהודית שם .לקראת סוף לימודי התואר
השני בירושלים עברתי שוב למושב נוב ברמת הגולן ,שם הייתה לי משפחה
מאמצת ורכשתי חברים טובים רבים .עבדתי שם במשרה חלקית במקביל
לעבודה בירושלים שהמשכתי מהבית ובפעם בשבוע במשרד .מאוחר יותר
עבדתי בטבריה ,מרחק של כשעה נסיעה ,בפיתוח פרויקט חקר בהיסטוריה
לבית ספר תיכון ,וכן בפיתוח "המרכז לחקר בטבריה" שהוקם באותם הימים
ביוזמה משותפת של העירייה ושל אוניברסיטת בר־אילן.

הקמת משפחה
במושב נוב פגשתי את בעלי כשביקר חברים משותפים .התארסנו אחרי
תקופה קצרה .היינו מבוגרים יחסית והתגוררנו במרחק רב זה מזו :הוא היה
חבר היישוב עצמונה שהוקם בדרום הרחוק סמוך לרצועת עזה ,בנקודה
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חדשה שאליה פונו החברים מחבל ימית שנה קודם לכן ,ואילו אני התגוררתי
בצפון הרחוק ,ברמת גולן .לאף אחד מאתנו לא היה טלפון ושיחותינו הוגבלו
למועדים מתוכננים מראש בטלפונים ציבוריים או בבתי חברים.
הוריי הגיעו לחתונה ,אך בשל העיתוי וההוצאות הגבוהות נבצר מאחיותיי
לבוא ,כמו שגם אני החמצתי את חתונותיהן שנים ספורות קודם לכן.
החתונה הייתה הלם תרבותי להוריי .לא זו בלבד שפגשו את חתנם החדש
ימים ספורים לפני החתונה אלא שהוא היה ישראלי שדיבר אנגלית רצוצה,
בן להורים שעלו ארצה מטריפולי שבלוב .יתרה מזאת החתונה נערכה
בבקתות ארעיות בלב דיונות החול על שפת הים של עצמונה החדשה עם
אורחים רבים וריקודים תוססים ומלאי אנרגיה .ייאמר לזכותם של הוריי
שהם השתדלו להשתלב באווירת האירוע השונה מכל מה שהכירו ,ולקחו
הכול בקלות.
לאחר נישואינו עזב משה את עצמונה ועבר לנוב .הוא החל ללמוד
בישיבה בחיספין הסמוכה ועבד במושב בחופשות .כעבור שנה נולדה
בתנו הבכורה רנה ,עשרה ימים לאחר מות סבה — אביו של משה .סמיכוּת
האירועים קירבה אותי אל בני משפחתו שהתגוררו כולם באזור גוש דן.
במהלך השבעה בדירתה הקטנה של חמותי שמעתי סיפורים רבים על אירועי
העבר של המשפחה ,צפיתי בדינמיקה המשפחתית ובהדרגה השתלבתי
במארג המשפחתי.
בעודי מטופלת בתינוקת המשכתי לנסוע לעבודתי בטבריה וגם השלמתי
את עבודת הגמר לתואר השני .חשתי חלק מהקהילה ונעזרתי בחברים
ובמשפחות המאמצות שלי בנוב ,בבאר שבע ובירושלים .שנתיים לאחר
מכן עברנו למבשרת ציון בסביבות לירושלים .משה למד שם בתוכנית
תלת־שנתית ישיבתית להכשרת רבנים ומורים ובמקביל הדריך בחורים
עולים מאתיופיה .אני עבדתי בהוראה ובמחקר .לאחר החיים במושב נוב,
נהניתי שוב מחיי התרבות של ירושלים אם כי הם הוגבלו בשל משפחתנו
המתרחבת עם לידת שתי בנות מלבבות ואוהבות נוספות — שרה ,על שם
סבתי האהובה מצד אבי ,ותמר.

משפחה ,ציונות ואקדמיה
לקראת סיום לימודיו של משה התחלנו לחפש מקום מגורים קבוע
למשפחתנו .העדפנו יישוב קהילתי חדש ביהודה או בשומרון .חיפשנו
יישוב עם אוכלוסייה מגוונת שיהיה קרוב ונגיש לירושלים כך נוכל לשלב
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חיי קהילה ,אידיאולוגיה ציונית ואת הלימודים האקדמיים שלי .בית אל
ענתה על הדרישות :יישוב דתי לאומי שהוקם כשתים עשרה שנה קודם
לכן ,כחצי שעה מצפון לירושלים .הגשנו בקשה למועמדות ביישוב ועברנו
לביתנו הארעי בערב פסח .1988
כעבור שנה נולד בננו הלל והוסיף לשמחתנו .זו הייתה תקופה עמוסת
פעילות :גידול משפחה ,התיידדות עם חברים חדשים ,מעורבות בחיי
הקהילה בבית אל ,עבודה בהוראה ותחילת העבודה על הדוקטורט שלי
באוניברסיטה העברית .הצעת המחקר שלי על יהודי צפון אפריקה בארץ
ישראל במאה התשע עשרה התקבלה זמן קצר לאחר לידת בננו ,והעבודה
הסופית אושרה שלוש עשרה שנים לאחר מכן ,חודש לפני בר המצווה שלו!
על אף העיכובים הרבים לא סטיתי מהמטרה ולבסוף השגתי את "כרטיס
הכניסה" לאקדמיה כשהייתי בת חמישים.
כשהלל היה בן שישה עשר חודשים ובתי הבכורה עמדה להיכנס לכיתה א'
אובחנתי כחולת לימפומה וכמעט מיד התחלתי בטיפולי כימותרפיה .הטיפול
הכימותרפי הראשון היה אמור להתקיים ב־ 1בספטמבר ,יום פתיחת שנת
הלימודים אך הייתי נחושה לדחות אותו ביום כדי ללוות את בתי הבכורה
ביומה הראשון בבית הספר .שרדנו את השנה ההיא בחסדי ה' ,בעזרת הצוות
הרפואי הנפלא בבית החולים שערי צדק בירושלים ובזכות קהילת בית אל
החמה .ילדיי ידעו שבעת מצוקה שלחנו מזון וסייענו לאחרים; עכשיו הם
למדו שיש תקופות שבהן עליך לקבל ,ותחושת הקהיליות שלנו התחזקה.
חברינו העניקו לנו תמיכה והציעו מכלול של שירותים — קניות במכולת,
הסעות לבית החולים ,ארוחות יומיות ופינוקים לשבת ,וכמובן ,ביקורים ,אוזן
קשבת וכתף תומכת.
החלמתי בהדרגה לאחר כימותרפיה אינטנסיבית ,טיפולים שונים וניתוח
בעת שפרצה מלחמת המפרץ (ינואר  .)1991הלכתי לניתוח עם מסכת אב"כ
והשארתי בבית בעל וארבעה ילדים קטנים שהיו צריכים להיכנס לחדר
האטום בכל פעם שנשמעה אזעקה ,מצוידים במסכות אב"כ ובברדסים
לילדים ולפעוטות.
בשלב זה של חיי חשתי כבר ישראלית לכל דבר בתגובותיי ובתחושותיי.
בדומה לחברותיי התחלתי לתארך את מאורעות חיי על פי הלוח הלאומי
ובהתאם לחוויותיי המגדריות :לאחר מלחמת לבנון הראשונה ()1982
התארסתי כשמשה השתחרר משירות מילואים; בעת מלחמת המפרץ ()1991
עברתי ניתוח כחלק מהטיפול בסרטן; בכל ערב קר וגשום במבצע חומת מגן
) )2002הכנתי מאות ליטרים של מרק וקניידלך לחיילים במתקני צבא שצצו
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בסמוך לבית אל .לאחר כל מתקפת טרור ערכתי בדיקה מהירה של כל גוזליי
באשר הם; וכך נמשכה לה רשימת האירועים הישראלית הטיפוסית והכואבת
שנשזרה באירועים המשפחתיים והאישיים בחיי.
יחד עם זהותי הישראלית היו גם פעמים שבהן חשתי אחרת .כשילדיי
היו קטנים נהגתי להקריא להם סיפורים לפני השינה .לרוב אלה היו סיפורים
באנגלית מלווים במעט תרגום .לא יכולתי להצטרף לשיחותיהם על ספרות
ילדים ונוער שקראו בעברית ,ולא היו לי חוויות משותפות מתנועת בני
עקיבא לחלוק אתם .אחת לכמה שנים ביקרתי את הוריי בארצות הברית,
וצירפתי ילד או שניים לביקור .כאשר הוריי הזדקנו וחלו נסעתי לבדי
ובתדירות גבוהה יותר על מנת לסייע להם ולתת לאחיותיי מעט חופש מבלי
לדאוג שהן מזניחות את ההורים.
לקראת סיום הדוקטורט לימדתי במספר מוסדות אקדמיים עד להצטרפותי
לסגל ההוראה של מכללת אפרתה ,מכללה דתית לאומית וּותיקה להכשרת
מורות בירושלים ,שבה לימדתי היסטוריה ומילאתי תפקידים רבים וביניהם,
ראש החוג להיסטוריה וראש תכנית לתואר שני .לאחר כעשרים שנה פרשתי
לגמלאות.
החיים האקדמיים והמחקר משכו אותי אף על פי שממש לא נמצאו
בסולם העדיפויות של המכללות להכשרת מורים באותו זמן .במשך השנים
התקדמתי וגם כיום אני ממשיכה לחקור נושאים הקשורים לארץ ישראל
וליהודי צפון אפריקה ,ומשתתפת בכנסים ובקבוצות מחקר בארץ ובחו"ל.
המחויבויות לבית ולמשפחה ,להוראה ולמחקר העניקו לי סיפוק רב אולם
התמרונים האינסופיים ביניהם היו מאתגרים ומתישים וכמעט ללא תמיכה
מהמשפחה המורחבת בארץ.
כיום כשאני גמלאית ,יש לי אמנם זמן רב יותר לבלות עם ארבעת ילדיי
הפעילים שכולם נשואים ועם נכדיי התוססים והאהובים; אך כשם שחיי לא
התנהלו "על פי הספר" ,גם כיום אינני סבתא ישראלית טיפוסית המקדישה
את כל זמנה למשפחתה .טרם פרישתי מהעבודה האפשרויות להשתתף
בכנסים בחו"ל ולעבוד בארכיונים ובספריות שם היו מוגבלות .מאז שפרשתי
זכיתי במענקי מחקר שאפשרו לי לנסוע ואף להאריך את השהות כדי לבקר
את אחיותיי בארה"ב ולטייל שם מעט .בתקופות אלה שבהן ממש התגוררתי
בארה"ב ולא רק ביקרתי בה ,חלחלה בי ההבנה שאף על פי שאני מדברת
אנגלית מושלמת במבטא אמריקני אינני עוד אמריקנית.
נסיעות אלה הגיעו לקיצן הפתאומי עם פרוץ מגפת הקורונה אבל
הטכנולוגיה המודרנית מאפשרת לי להמשיך את המחקר גם מהבית .פגישות
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זום עם הנכדים מספקות אותי הרבה פחות ואנחנו תמיד מחפשים יום שמש
כדי להיפגש בחוץ .אני עדיין חולמת לטייל במקומות שעליהם קראתי אך
בינתיים כל זה יידחה עד שהעולם יהיה מקום בריא ובטוח יותר.

הרהורים על עלייתי ועל חיי בארץ
מחויבות למשפחה ולקהילה הם היסודות המרכזיים בחיי מאז ילדותי .ערכים
אלה "עלו ארצה" יחד אתי והם חלק בלתי נפרד מחיי יחד עם ערך ההגשמה
הציונית .חבריי בארץ הפכו למעין אחים ,אחיות ובני דודים ,ומשפחות
שלמות היו לי משפחות מאמצות .גם ילדיי בחרו כולם לחיות בקהילות
שבהן קשרים הדוקים בין שכנים ,קהילות שבהן הם תורמים בבנייתן וגם
מתפתחים בחייהם האישיים והמקצועיים.
אמצעי התקשורת היום מגוונים ,מיידיים וזולים ומאפשרים קשר נוח
עם בני משפחה בחו"ל .הנסיעות קלות יותר אולם כל אלה הגיעו מאוחר
מדי עבור הוריי .אמי מעולם לא סלחה לי על כך שלא דיברתי אנגלית עם
ילדיי (זה נפסק פחות או יותר כשחליתי בסרטן ומעולם לא התחדש) .שיחות
הטלפון בין הוריי וילדיי היו מורכבות למדי ולעתים קרובות הייתי צריכה
לתווך בתרגום .ביקורינו בארצות הברית היו ספורים וקצרים בעיקר בשל
העלות הגבוהה של הטיסות .למרות מחויבותי לארץ כיום אני מבינה גם את
המחיר ששילמו הוריי וילדיי בשל המרחק הרב בינינו ,ואת הקושי לשמר
את הקשר הבין־דורי החשוב .לכן אני עושה מאמצים להשתתף בכל מסיבה
ובהצגה בבית הספר ובגן של נכדיי והם מתארחים אצלנו בחופשות ובימי
הקיץ.
במהלך שנותיי הראשונות בישראל נשאלתי שוב ושוב" ,מדוע עלית
ארצה?" כיום ,כשמישהו שואל את השאלה הזאת ,עליי לעצור ולחשב כמה
זמן אני נמצאת כאן בכלל .ב"שבוע העלייה" הנערך בבתי הספר מראיינים
אותי נכדיי לשיעורי בית ומזמינים אותי לדבר עם כיתותיהם .שלא כילדיי,
הם סקרנים לגבי עלייתי ארצה .בעבורם התחלתי להרהר שוב על הגורמים
שהניעו אותי לערוך שינויים כה מרחיקי לכת בחיי ובמשמעותם עבורי.
לא זכור לי "הלם תרבות" עם עלייתי ארצה אלא הרפתקאות רבות
ומיוחדות .חברים סיפרו לי על "החימום המרכזי" בביתם וכשביקרתי אצלם
ראיתי את תנור הנפט הגדול במרכז הבית .אני עדיין מחייכת כשאני רואה
שלטים בדרכי הנגב עם אזהרות מפני גמלים חוצים .אני נהנית מן השקט
(היחסי) ברחובות בשבת ,ומחופשות בית הספר בהתאם ללוח העברי .אני
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עדיין דומעת כשאני שומעת את "התקווה" בסיום הטקסים וזוכרת את
הדמעות בשנותיי הראשונות בארץ כשנשמע ההמנון הלאומי בסיום שידורי
הרדיו בכל ערב .אני עדיין נפעמת לראות את מגדל דוד ואת חומות העיר
העתיקה בירושלים והרשימה עוד ארוכה.
המסע לארץ — או יותר נכון ,המסע לישראליות היה מאתגר ומפרך,
מרתק ומלא סיפוק וגם כואב .האם יכולתי להקל על עצמי ולהיצמד לסביבה
דוברת אנגלית של עולים אמריקנים ,מוקפת באלה שעברו חוויות דומות
לאלה שלי? אולי .אבל האם הייתי אז הישראלית שאני היום או האם
הייתה נשארת מידה גדולה יותר של זהות אמריקנית? האם דחיתי את
הרקע האמריקני שלי בכך שנאבקתי להפוך לישראלית? לא באופן מודע.
לא ניתקתי את הקשרים עם בני משפחתי בארצות הברית כלל וגם לא
פסלתי את חוויות הילדות שלי שם .לא רק שמרתי על קשרים עם בני
המשפחה בחו"ל ,ודיברתי עליהם לעתים קרובות עם ילדיי ,ועודדתי את
פיתוח הקשרים בין ילדיי לבין בני המשפחה בחו"ל.
האם אני מתגעגעת לאמריקה? אני מתגעגעת לצבעם של עלי השלכת
בסתיו ולימי ראשון ללא עבודה ,אך אלה דברים שוליים .אני מתגעגעת
לאחיותיי ,שאתן אני מבלה יותר במהלך ביקוריי בארצות הברית מאז נפטרו
הוריי .אנו מתכתבות בדואר האלקטרוני המאפשר העברת מילים ותמונות
מיידית ובקלות ,ומשוחחות בזום ובסקייפ .הטכנולוגיה מאפשרת לאחותי
הצעירה ולי לעבוד יחד על תולדות המשפחה ולעתים יש תחושה של
החמצה בכל האירועים המשפחתיים שבהם לא נכחתי בפועל במהלך השנים.
הדיסוננס הזה בין ילדותי באמריקה לכל שנותיי בישראל נמשך באופנים
מסוימים עד היום :לבני משפחתי האמריקנים יש עניין בחיי אך הם אינם
תופסים את ממדיהם או מבינים את המתחים שאנו חיים אתם בישראל.
משפחתי וחבריי הישראלים מתעניינים במידת מה בסיפורים שלי על החיים
בארצות הברית ,אך אינם יכולים להתחבר באמת לילדותי .התברכתי בשפע
חברות ,חברים וחוויות ,אולם לעתים אני עדיין חשה בודדה משום שאיש
אינו מכיר אותי מ"אז" ומ"שם" ,כמו גם מ"כאן" ומ"עכשיו".
לפעמים אני מהרהרת על אופי החיים שלי בארץ ,על הדרכים שבהן
בחרתי ועל העיתוי בשילוב האידיאולוגיה הציונית ,העשייה האקדמית ,חיי
המשפחה ,וההתנגשויות שהתקיימו ביניהם לעתים .אך מעולם לא שאלתי
את עצמי מה היה אילו נשארתי בארצות הברית .משפחתי האהובה והנפלאה
עמדה בראש סדר העדיפויות שלי ובשל כך סיימתי את הדוקטורט בשלב
מאוחר יחסית בחיי .העדפתי את ההשקעה במשפחה על הקידום בקריירה
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האקדמית ואולי לא התקדמתי כפי שיכולתי .החמצתי הזדמנויות להקים
יישוב חדש אך בסופו של דבר מצאתי את מקומי בבית אל .הכאב הגדול
שלי כיום הוא שלהוריי לא הייתה הזדמנות לרקום יחסים קרובים ונורמליים
עם ילדיי ,ושלילדיי לא נוצר קשר אישי ,ישיר ומתמשך עם הסבא והסבתא
באמריקה .ללא ספק איבדתי לא מעט אך זכיתי בהרבה הרבה יותר!
כשאני מהרהרת על הילדה קטנה בוולדן שכתבה עבודה על ישראל
שהפכה לסבתא בבית אל ,אני שוקלת את הכיוונים שבחרתי בחיי ,ונזכרת
בשיר של המשורר האמריקני ,רוברט פרוסט ,על "...הבטחות לקיים ומרחקים
ללכת בטרם אישן" .העלייה שלי היא תהליך שבמרכזו מימוש הערכים שאני
מאמינה בהם .אולם מתי התהליך הזה מסתיים? והאם הוא מסתיים? האם
חוויית העלייה שלי ממשיכה להשפיע על חיי? האם ההצלחות ,האתגרים
והקשיים בחיי הם פועל יוצא מעלייתי או סך של מרכיבים של חיי כאישה,
כרעיה ,כאם וכסבתא בישראל? כיצד הפכתי לזרה בארצות הברית ,הארץ
שבה נולדתי ,ולעומת זאת בבית בישראל — שאליה עליתי בגיל עשרים
ושתיים? אני ממשיכה להרהר וכנראה עוד אמשיך להרהר — עד !120

93

19/10/2021 14:42:52

.indd 93תדלומ ץרא

ארץ ,מולדת — עלינו לבד

אמריקנית בישראל
מאת :ברברה ברקוביץ

ההחלטה לעלות ארצה
עליתי ארצה כשהייתי בת עשרים וחמש ,אך החלטתי לעלות בהיותי בת
שבע עשרה.
אז מה לקח לי כל כך הרבה זמן?
ב־ ,1973כשהייתי בת שבע עשרה ,למדתי במשך שישה חודשים במכון
גולד בירושלים ,שם "אחז בי הדיבוק" הנקרא ציונות .בסיום התוכנית רציתי
להירשם לאוניברסיטת בר־אילן או לאוניברסיטה העברית ,אבל הוריי הפצירו
בי לחזור הביתה" .בואי הביתה ונדבר ,בואי הביתה וקודם תלמדי כאן במכללה".
כשחזרתי הביתה ,התברר לי שאמי מחלימה מכריתת שד .התחלתי
ללמוד במכללת ברוך ,אך ישראל העסיקה את מחשבותיי דרך קבע .לא
הייתי מוכנה לצאת לפגישה עם מי שלא שקל עלייה ארצה ורציתי ללמוד
משהו שיסייע לי למצוא עבודה בישראל.
בשנה השלישית שלי במכללה ,אבי חלה ונפטר .איך יכולתי לעזוב את
אמי? אחותי הייתה כבר נשואה וחיה בארץ .אך אמי הבינה את האש שבערה
בתוכי ,ואמרה שאילו אמה לא הייתה מרשה לאחיה ולאחיותיה לעזוב את
פולין (לברזיל ,לאנגליה ולארץ ישראל) בראשית שנות השלושים ,הם לא היו
שורדים את השואה.
זה היה הרגע שבו הודעתי בעבודה על התפטרותי וקניתי כרטיס
חד־כיווני לארץ.

חזרה לאחור בזמן
אינני יכולה לומר שגדלתי בבית ציוני או שדיברנו על ישראל במשך כל
שעות ביממה 7 ,ימים בשבוע .אך ישראל תמיד הייתה שם ברקע .שני הוריי
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היו ניצולי שואה .הם נפגשו בבית ספר ערב בברוקלין ,שם למדו אנגלית .הם
הגיעו לארצות הברית לאחר המלחמה ,כך שמעולם לא עלה בדעתי שהם
שקלו אי פעם לעלות לארץ .אמי הגיעה לארצות הברית מפולין .דומה שהיא
רצתה לעלות לישראל ,להיות עם אחיה האהוב שעלה ארצה ב־ .1936אולם
הוא אמר" ,זה לא הזמן הנכון ,סעי תחילה לאמריקה (אחיהם הבכור היה כבר
שם) ,ואחר כך תוכלי לבוא ".היו אלה ימי המנדט הבריטי ,כשהבריטים גירשו
לקפריסין ספינות מלאות בניצולי שואה.
אמי הרבתה לדבר על אחיה האהוב שחי בישראל .הוא עזב את פולין
ב־ 1936כחלוץ אמיתי בתנועת הנוער הציונית הרביזיוניסטית ,בית"ר .הוא
למד הנדסה והיה למהנדס שבנה את העיר עפולה .ידענו הכול עליו ועל
משפחתו ,אשתו ושני בניו .אמי התגעגעה אליו מאוד וב־ ,1968למעלה
משלושים שנה לאחר שראתה אותו בפעם האחרונה ,החליטה לבקר אצלו
בישראל .הייתה זו תקופה נהדרת בארץ ,מיד לאחר מלחמת ששת הימים;
הישראלים היו מלאי ביטחון והאווירה הייתה אופורית .כאשר שבה לניו
יורק ,היא לא יכלה להפסיק לדבר על נסיעתה .הכול היה נפלא .אחיה ,ילדיו,
ביתו ,הנוף ,המזון ,האוטובוסים ,שום תלונות ,כמו גן עדן .אם כך ,מדוע שלא
ארצה לעלות לישראל? או לפחות לבקר שם?
אבי ,מאידך ,הגיע לאמריקה מרוסיה (בלרוס היום) .היו לו בני משפחה
רבים שעזבו את רוסיה בתחילת המאה העשרים וחיו בארצות הברית.
אלה שחיפשו רחובות מרוצפים זהב נסעו לאמריקה ,ומעולם לא עזבו .עד
לאחרונה לא ידעתי שהוא שקל לעלות לארץ ,ואז למדתי מבני דודים רחוקים
שלאמתו של דבר ,משפחתו הייתה ציונית מאוד .לאחר השואה ,אבי שוחרר
ממחנה נאצי בידי חיילים אמריקנים .הוא שמע כמה מהם מדברים ביידיש
ושאל אחד מהם אם הכיר את בן דודו ,ראובן וולנרוד .מה היו הסיכויים לכך
מעין זה יקרה? אבל החייל אמר" ,כן ,הוא היה הפרופסור שלי לספרות
שדבר ֵ
עברית במכללת ברוקלין ".לא ייאמן! אבי כתב לו והשאר היסטוריה .היה
צורך בנותן חסות כדי להיכנס לארצות הברית וראובן היה נותן החסות שלו.
ראובן היה ה"אליעזר בן יהודה" של משפחתנו .הוא אהב את השפה
העברית ודיבר בה כל אימת שהייתה לו הזדמנות לכך ,גם בבית .הוא אהב
את ארץ ישראל ,עלה לשם בשנות העשרים ,אך לא הצליח למצוא בה עבודה.
לאחר שלמד בסורבון במהלך שנות השלושים ,הוא ניסה את מזלו בארץ
בפעם השנייה ,אך עדיין לא הצליח למצוא עבודה .הוא לא הרים ידיים ,עלה
ארצה בפעם השלישית בשנות החמישים עם אישה ובת ,אך עדיין לא התמזל
מזלו ,כך שהוא שב לארצות הברית .אולם ישראל הייתה חלק חשוב בכתביו
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ובחייו .לא מכבר קראתי את אחד מספריו בעברית ,שם הוא כותב על חיי
משפחתו .הציונות הייתה נושא לשיחה בבית סבו וסבתו .הם קראו ספרים
על ארץ ישראל ושרו שירים ליד שולחן השבת על "ארץ זבת חלב ודבש".
אני זוכרת כיצד אבי פגש פעם יהודי רוסי בבית הכנסת בראשית שנות
השבעים .האיש סיפר לאבי שעלה תחילה לישראל ,אך לא הצליח למצוא בה
את פרנסתו .ישראל לא נתנה מספיק לעולים הרוסים ,כך טען ,ולבסוף הוא
הגיע לאמריקה שבה הרחובות היו מרוצפים זהב כביכול .אבי בא הביתה ואמר
לנו שהוא רתח מזעם על האיש הזה .כיצד אדם יכול להגיע לארץ ישראל ולא
להישאר? הוא אפילו קינא בו .ואז הבנתי לבסוף שאילו אבי יכול היה לעלות
ארצה ,בין אם לפני או אחרי קום המדינה ,הוא מעולם לא היה עוזב .הארץ
הייתה פשוט קדושה מדי .אך לא הייתה לו ההזדמנות לקבל החלטה כזו.
כשהייתי בכיתה ו' בבית הספר הדתי ישיבת הרב דב רבל שבפורסט
הילס ,ניו יורק ,לימדה אותנו גב' טניה רוזמרין ,ניצולת שואה שחיה זמן
מה בישראל לפני שהגיעה לארצות הברית ושעוד הייתה לה משפחה בארץ.
כשפרצה מלחמת ששת הימים ( ,)1967היא נכנסה לכיתה ,התיישבה על
השולחן ,שילבה את רגליה ואמרה" :בנות ,יש עכשיו מלחמה בישראל".
וכולנו חשנו שהשמיים קורסים עלינו.
למרות שלא דיברנו על ציונות בבית ,למדתי עליה בבית הספר ,ואני
זוכרת היטב כיצד לימדו אותנו בתפילות הבוקר" :ותחזינה עינינו בשובך
לציון ברחמים" .כשלמדתי מה פירוש הדבר באנגלית ,האסימון ירד ואמרתי,
"זה לא רק בתנ"ך! זה כאן ועכשיו .זו ישראל!"
פעם אחת ,ב־ ,1973נסעו הוריי יחד לישראל .אבי התמוגג מנחת במהלך
הנסיעה ,ורק התלונן שבירושלים יש יותר מדי גבעות וקשה לו עם כל העליות.
אבי נפטר ב־ 1976ונקבר בניו ג'רזי .אמי עלתה ארצה ב־ 1994וכאשר
אחותי ואני שאלנו אותה אם עלינו להביא את גופת אבינו לקבורה בארץ,
היא אמרה" ,אחרי מותי .אינני רוצה לעבור עוד לוויה ".היא נפטרה ב־1998
ונקברה בבית העלמין סגולה שבפתח תקווה .מיד לאחר שקמנו מהשבעה
התחלנו בתהליך של העלאת גופתו של אבי .אז לא הייתי בטוחה שהוא היה
רוצה להיקבר בארץ ,אך עכשיו אני יודעת שקיבלנו החלטה נכונה.

הנסיעות הראשונות שלי לישראל
הנסיעה הראשונה שלי לישראל הייתה בפברואר  .1973כשנודע לי שבתיכון
שלי ניתן היה לסיים את הלימודים בינואר של כיתה י"ב ולהשתתף בתוכנית
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לימודים בארץ במשך שישה חודשים ,ידעתי שזה ייעודי .אך היו כמה בעיות
שאתן לא ידעתי כיצד להתמודד .אחת הייתה כרונולוגית .הייתי רק בת שבע
ִ
עשרה .אחרת הייתה כספית .החלטתי עתידה הייתה לעלות להוריי בשכר
שנת לימוד בבית ספר דתי פרטי ,עלות של הטיסה לישראל ,ושישה חודשים
של לימודים ומגורים במעונות .בית הספר שלי עבר זה לא כבר מג'מייקה,
שבקווינס (שכונה "גרועה") להוליסווד (שכונה אמידה מאוד) ,ולשם כך נטל
בית הספר משכנתא שלא יכול היה להחזיר ,כך שאילצו את כל ההורים
לחתום במשותף על הלוואה לבית הספר .רבים מחבריי לכיתה עזבו את בית
הספר בשנתנו הרביעית מפני שהוריהם סירבו לחתום על ההלוואה עבור בית
הספר ,אבל אני בכיתי ולחמתי בהוריי כי רציתי לנסוע לישראל .אני זוכרת
את הכרזה שהתנוססה בחדר השינה שלי שעליה היה כתוב "בואו ללמוד
בישראל" ,והפכתי אותה עם הפנים לקיר במחאה ,להראות שאם לא אסע,
חיי יהיו "ריקים" .אינני יודעת מה היו שיקוליהם של הוריי ,אך אני יודעת
שלא היה להם קל להחליט .גם הייתי עקשנית גדולה .לבסוף נסעתי לישראל
והערכתי מאוד את מאמציהם.
הלימודים במכון גולד היו נקודת מפנה בחיי .אחת מחברותיי שלמדה
אתי שם אמרה פעם שזה היה ציון הדרך הגדול הראשון בחיינו .נולדנו ,נסענו
לישראל ,ושום דבר אחר באמצע לא היה חשוב .כך פחות או יותר חשתי
באותה תקופה.
במכון גולד למדנו מקצועות קודש ,בדגש על המצוות התלויות בארץ.
למדנו גם על הפוליטיקה הישראלית ,וסיירנו בארץ מראש הנקרה בצפון
ועד לשארם א־שייח בדרום .ישנו על החוף בשארם א־שייח ,וזכורה
לי ההתרגשות כשביקרנו במקומות בעלי חשיבות היסטורית .כשסיירנו
בירושלים ,אני זוכרת שחשבתי" ,זה המקום שלמדתי עליו במשך שתים
עשרה שנה" .הציונות והדת הפכו פתאום לאחת; אי אפשר היה להפריד
ביניהן .המשוואה הייתה פשוטה :אם היית דתי ,היה עליך להיות ציוני ,ואם
היית ציוני ,חייב היית לפיכך להיות דתי .לא הייתה דרך אחרת להסביר זאת.
מאוחר יותר למדתי שזאת מהותם של חלקים רבים ממשנת הרב אברהם
יצחק הכהן קוק.
החוויות שעברתי באותה שנה ותחושת העצמאות שלי שהלכה וגברה
במהלך התנסות ראשונה זו רחוק מהבית ,סייעו לי לגבש את ההחלטה
לעלות ארצה ,והפכו אותי לאדם שאני היום.
בין מכון גולד ב־ 1973לבין העלייה ארצה ב־ ,1981הגעתי לישראל
ב־ 1974לחתונת אחותי ,ובקיץ  1977השתתפתי בתוכנית מתנדבים שארגנה
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תנועת הנוער מזרחי .גרנו במעונות בירושלים והדרכנו בקייטנות לילדים
ממשפחות מצוקה .למדנו על חשיבותם של קשרי משפחה ,מתגוררים באותן
שכונות שבהן התגוררו הילדים ,ולמדנו על החברה הישראלית בכללותה .כך
שעליתי ארצה תוך ידיעה לאן אני הולכת ,אך לא באמת יודעת מה בכוונתי
לעשות ברגע שאגיע לשם.

טרום עלייה
בחרתי לא ללמוד במכללת קווינס ,שהייתה קרובה יותר לבית .לא רציתי
לראות אותם פרצופים שראיתי בבית הספר התיכון .רציתי שינוי ,לפגוש
אנשים חדשים .שתי חברות לכיתה מהתיכון המשיכו אתי למכללת ברוך,
שם הצטרפתי לאירועים חברתיים בקבוצת "הלל" היהודי המקומי ,ומצאתי
את עצמי מעבירה שם זמן בין השיעורים ולעתים נשארתי שם גם כשהייתי
צריכה להיות בשיעור .חיי החברה שלי פרחו .התיידדתי עם חברים רבים,
ועדיין יש לי חברים רבים מהמכללה.
אני זוכרת את ימי המכללה כמסיבה אחת גדולה .תמיד חגגנו משהו;
תמיד היה משהו לעשות ומישהו לעשות אותו אתו .בכל מוצאי שבת ,כל
מי שלא היה לו דייט ,היה יוצא עם כולם.
במהלך השנה לאחר מות אבי ,כשהייתי באבלות ולא האזנתי למוזיקה או
הלכתי לסרטים ,חבריי היו יוצאים תחילה ,ואז היו מתקשרים ומזמינים אותי
להצטרף אליהם לגלידה .היינו בפעילות מתמדת ,משפרים את מיומנויות
הבאולינג שלנו ומפתחים את העניין הקולינרי שלנו .באותו זמן הכרתי את
כל המסעדות הכשרות בעיר ניו יורק ,אך יצאתי לדייטים רק עם מי שהביע
רצון לעלות ארצה.
סיימתי את הלימודים במכללה ואמרתי" ,עכשיו אני נוסעת" .אך קשה
היה לעזוב משפחה וחברים קרובים ,ולכן החלטתי להמתין ולהרוויח מעט
כסף .מכיוון שלמדתי ִמנהל עסקים ושיווק כמקצוע ראשי ,מצאתי עבודה
בחברת הביטוח צ'אב ,שם פילסתי את דרכי מעלה בעוד אני לומדת רבות
על העבודה ויוצרת קשרים עם ברוקרים וסוכנים .אנשים רבים שהתחילו שם
יחד אתי קודמו לדרגת מנהלי סניפים מחוץ לעיר .ידעתי שיציעו לי משרה
אם אחליט להישאר ,אולם חשתי שזה לא מתאים לי.
הייתי בת טובה ,לא מבזבזת כספים על חופשות פזיזות ,ונותנת לאמי
כסף בכל שבוע .אולם היא הבינה שאני זקוקה לעצמאות .בשלב מסוים היא
אפילו אמרה לי שאילו לא הייתי מביעה רצון לעלות ארצה בזמן שהבעתי,
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היא חשבה כבר להעיף אותי מהבית .היא אמרה שהגעתי לגיל שבו היה עליי
ללמוד לחיות לבדי ,לנהל נכון את ענייני הכספים שלי ,ולשלם לבד חשבונות.
כך שידעתי שהעיתוי לעלייתי היה נכון .הייתי בת עשרים וחמש.
כשהודעתי למנהלת שלי שאני עולה ארצה ,היא דיברה עם גדי ,סוכן
ישראלי שאתו עבדה .הוא צלצל אליי עם רשימת חברים באזור תל אביב,
שעבדו בתחום הביטוח ,ואמר לי להתקשר אליהם כשאגיע לישראל .את
מקום עבודתי הראשון מצאתי הודות לאחד מחבריו של גדי.
אחותי הייתה כבר בישראל .היא פגשה את בעלה בקיץ  ,1972כאשר
עמדה בראש קבוצת סטודנטים אמריקנים שלמדו באוניברסיטת תל אביב.
הם גם טיילו ,ומיקי היה מדריך הטיולים שלהם .היא חזרה לארצות הברית
להשלים את לימודי התואר השני ,ושבה ארצה בראשית  ,1974באמצע
מלחמת יום כיפור ,כדי להינשא .מיקי היה בשירות מילואים והחתונה הייתה
מאופקת מאוד .אנו ,המשפחה הקרובה ,הגענו ארצה לחתונה ,וזו הייתה
נסיעתי השנייה לישראל .בשלב זה הבנתי שכשאחליט לעלות לארץ ,כבר
יהיה לי שם למי להגיע.
חיי בארצות הברית היו טובים ,כמעט טובים מדי ,אך דבר מה היה חסר.
משהו בתוכי גרם לי להבין שעליי לעזוב .אולי זה היה הרצון בשינוי ,ואולי
רציתי לחזור לימים הטובים במכון גולד ,ימים שלא ישובו עוד לעולם .אבל
ידעתי שהיה עליי לנסוע .חבריי לא הופתעו לשמוע על החלטתי משום
שדיברתי על כך כל הזמן .השאלה היחידה הייתה :האם זה כרטיס חד־כיווני?
הם ידעו שאחזור .אך הם לא ידעו מתי ,או באיזו מעמד אהיה אז .והם צדקו.
עתידה הייתי לשוב כעבור שנה בערך ,אך רק לביקור.

ששת החודשים הראשונים שלי (ועוד יום אחד)
העלייה ארצה הייתה חלום שהתגשם ,אך לאמתו של דבר ,לא "עליתי
ארצה" ,אלא הגעתי לביקור ניסיון ,באשרת תיירת .התכוונתי למצוא עבודה
ולראות אם אסתדר .אם אצליח ,נהדר .אם לא ,הייתה לי רשת ביטחון ,תמיד
יכולתי לחזור לארצות הברית.
כשירדתי מן המטוס ,אחותי ומשפחתה פגשו אותי ולקחו אותי לביתם
שבקדומים .הם התגוררו אז בקרוואן עם שלושה ילדים ,כך שהיה מעט צפוף.
היו אלה ימי הקיץ ,ואחותי ובעלה נסעו צפונה לחופשה בת כמה ימים ,בעוד
שאני משמשת שמרטפית .הייתי מוכנה לעשות כל דבר כדי לעזור ולא
להרגיש נטל .אך בתם הבכורה סירבה להישאר אתי ואחיו של גיסי אסף
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אותה והיא העבירה את הימים הבאים בביתם ,משחקת עם ילדיהם בני גילה.
הבת האמצעית לא התכוונה להיות רחוקה מאמה לשום פרק זמן ,כך שהם
נאלצו לקחת אותה אתם .בסופו של דבר מצאתי את עצמי שמרטפית של
אחייני ,שהיה בן חמישה עשר חודשים .היה כיף!
אשרת תייר אינה מאפשרת לך לעבוד ,עליך לחדש אותה מדי שלושה
חודשים .למרות זאת ,כעבור זמן מה ,התחלתי להתקשר למקומות עבודה
וללכת לראיונות בתל אביב .בסופו של דבר השגתי עבודה בסוכנות ביטוח,
באמצעות פרוטקציה .במשך עשרה חודשים חידשתי את האשרה מדי
שלושה חודשים ,עד שהחלטתי לשנות את מעמדי ולהפוך לעולה חדשה.
כשהתחלתי לעבוד עדיין התגוררתי בקדומים .יצא משם אוטובוס אחד
בשעה  6:30בבוקר שהגיע לתל אביב ב־ ,8:00והיה אוטובוס אחד חזרה,
שהיה עליי לרוץ כדי להגיע אליו בזמן .כשרציתי להישאר בתל אביב ,ישנתי
בבית אמו של מיקי .זה לא היה פשוט.
חברה מהמכללה אמרה לי ששמעה שצריך לתת לכל דבר סיכוי של
שישה חודשים ויום .זו הנוסחה .אסור לך להרים ידיים לפני כן .כשהייתי
בארץ בדיוק חצי שנה הגעתי לעבודה והוזמנתי למסיבה גדולה באותו ערב.
כיצד אגיע לשם? עם מי אלך? עם מי אדבר? לא היו לי כלל חברים אמיתיים
במקום עבודה .מישהו משם הציע לי טרמפ ,אז הסכמתי ללכת.
למחרת הגעתי הביתה מהעבודה ,וראיתי הודעה מסניף הדואר .חברתי
הטובה ביותר שלחה לי קופסת פרינגלס .אהבתי פרינגלס והתגעגעתי אליהם
כל כך ,אך כשהגעתי הביתה ופתחתי את החבילה ,ראיתי שכולם מפוררים.
לא היה שם פרינגלס אחד שלם! הבטתי בלוח השנה וצחקתי .עברו בדיוק
שישה חודשים ויום!
הבנתי אז שצריך חוש הומור כדי להיות אמריקנית בישראל!

חיי חברה בישראל
חיי החברה שלי בישראל היו שונים מאוד מאלה שהכרתי בארצות הברית.
כשביקרתי באמריקה לאחר שעליתי ארצה ,אני זוכרת שחברותיי דיברו על
כך שיש להם טלפונים ורודים בחדרי השינה שלהן בעוד שהיה עליי לשלם
הון עבור דירה עם טלפון ,נקודה .הצבע? בחדר שינה? למי אכפת כל עוד
הטלפון עובד?! תפסתי אז עד כמה החיים בארצות הברית היו חומרניים.
האמריקנים לא ידעו מה פירושו הדבר לעבור דירה כל שישה חודשים .לא
היה להם מושג מה זה להחמיץ יום עבודה כדי להמתין לטכנאי מחברת הגז
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שיחבר אותם למערכת .בישראל ,הייתה זו דרך החיים .לישראלים היו דאגות
כבדות משקל בהרבה מאשר בחירת צבע הטלפונים שלהם ,כמו לשלוח בן
לצבא או לשירות מילואים ,ולהתפלל שישוב הביתה בשלום .משום כך,
המילה הראשונה בעברית שלמדתי בישראל הייתה "סבלנות" ,והשנייה
הייתה "פרופורציה".
זמן קצר לאחר שהתחלתי לעבוד בתל אביב ,עברתי לגור ברמת גן .היו
לי שותפות לדירה ועברתי דירה פעמים רבות כל כך בשש השנים הראשונות
שלי שם ,שאינני זוכרת את כולן .כשאת עולה ארצה לבד ,בגיל עשרים
וחמש ,חיי החברה שלך מורכבים מאוד .מיד לאחר סיום התיכון ,מרבית
הישראלים מתגייסים לצבא או משרתים בשירות לאומי ,כשהחוויות שהם
עוברים מגבשות אותם יחד לשנים רבות .כעולה בת עשרים וחמש הייתי
פטורה מגיוס ,כך שלא היו מקומות שבהם יכולתי לפגוש גברים צעירים
מתאימים.
התגעגעתי מאוד לחבריי .מלבד משפחתי ,הכרתי בארץ שני אנשים בלבד,
אחות של חברתי ושותפתה לדירה ,כך שדירתי הראשונה הייתה קרובה
אליהן והן שימשו לי עוגן במשך זמן מה .כשאחותה של חברתי התחתנה,
שותפתה לדירה ואני שכרנו יחד דירה בקצה השני של רמת גן .כשהשותפה
התחתנה ,יצאתי בדיוק בזמן כדי לחבור לחברה שעלתה ארצה ,ושכרנו יחד
דירה בתל אביב.
כבר היו לי בארץ כמה חברות וחברים ,אך חיי החברה שלי בישראל היו
עדיין כאין וכאפס לעומת אלה שהיו לי בניו יורק .אילו הייתי מעלה אז
בדעתי לשוב לניו יורק ,זה היה בגלל היעדר חיי חברה .אולם ידעתי שגם אם
הייתי חוזרת לניו יורק ,החברות והחברים שהיו לי שם כבר לא היו זמינים
לבלות אתי יותר.
התשובה להעדר חיי חברה הגיעה דרך ה־( AACIהתאחדות עולי ארצות
הברית וקנדה בישראל) בתל אביב ,שאליה הצטרפתי במהירות על מנת
לפגוש דוברי אנגלית אחרים .שם פגשתי את סו ,אישה בריטית שהיא
חברתי הקרובה עד היום .במובן מסוים ,זה מזכיר לי את מה שעברה אמי
כעולה חדשה .בדומה לעולים רבים ,היא למדה עברית באולפן ,אך מכיוון
שהיו בכיתתה יותר דוברי רוסית מדוברי אנגלית והם דיברו ביניהם ברוסית,
היא למדה בסופו של דבר יותר רוסית מאשר עברית! לא הייתי זקוקה
לאולפן ,מפני שלמדתי עברית בבתי הספר הדתיים שבהם למדתי בארצות
הברית ,אולם לאחר כשנה בארץ החלטתי להצטרף לכיתה ג' באולפן ,בתקווה
שהלימודים יסייעו לי לקרוא עיתון .בכיתתי היו אלה שסיימו כיתות א' וב'
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באולפן והעברית בפיהם הייתה טובה הרבה פחות משלי .לכן ,המורה הייתה
נותנת להם עבודה לעשות בזמן שישבה אתי כדי שנקרא את המאמר בעיתון
שסימנתי לקריאה .כך שגם הלימודים באולפן לא סייעו לי לרכוש חברים
חדשים .לכן הצטרפתי ל־ AACIכדי לפגוש אמריקנים ובסוף פגשתי אישה
בריטית .אך לפחות דיברנו באותה שפה ,פחות או יותר.

התאקלמות
המפגש עם חברתי הבריטית ב־ AACIהיה הפתעה .נפגשנו בסוף שבוע של
ה־ AACIבאשקלון ,ומיד הסתדרנו יפה .נכנסתי לחדר ,והיא כבר הייתה שם.
דיברנו ודיברנו ,ולא תפסנו שהשמש שוקעת ,וכבר הולכים להדליק נרות
שבת ולהתפלל קבלת שבת .החלפנו בגדים במהירות וכפי שאנו אומרות
בכל פעם שאנו נפגשות ,התחלנו אז לדבר ולא הפסקנו עד היום.
סו ואני היינו מתואמות בדברים רבים כל כך .היא באה ממשפחה
מסורתית ,אך הפכה דתייה יותר .היא התלבשה כמוני (לבשתי אז מכנסיים),
וכפי שאמרה לי באותו ערב" :אם תלבשי מכנסיים באנגליה את עלולה
להיעצר" .אני זוכרת שחשבתי :הם כל כך שמרנים באנגליה? נשים אינן
יכולות ללבוש מכנסיים? אבל היא המשיכה" :באנגליה פירוש המילה
'מכנסיים' ( )pantsהוא תחתונים! את מתכוונת ל־ ."!trousersצחקנו ,אך זו
הייתה רק ההתחלה.
שתינו אהבנו לרקוד ריקודי עם ,והיינו הולכות לרקוד ארבע או
חמש פעמים בשבוע :פעמיים בשבוע באוניברסיטת בר־אילן ,פעם אחת
באוניברסיטת תל אביב ,וגם במקומות אחרים .פגשנו שם אנשים רבים .לא
כולם התאימו לנו ,אבל נהנינו מאוד .עשינו יחד שבתות ,פעם בביתי ופעם
בביתה .וכמובן ,היינו נפגשות בערבי המשחקים של ה־ ,AACIשם פגשנו
את אבי .אבי התגורר קרוב אליי ברמת גן ,והייתי רואה אותו באוטובוס
בדרך לעבודה .פעם אמרתי לו שסו תגיע אליי לסוף השבוע והזמנתי אותו
לארוחת צהריים בשבת .הוא בא ונשאר עד להבדלה .אבי הזמין את סו לצאת
אתו ,והיום הם נשואים באושר עם שלושה ילדים ונכדים .אילו היו גרים
קרוב יותר ,היינו מתראים לעתים קרובות יותר ,אך הם עברו צפונה ליד
כרמיאל זמן קצר לאחר הולדת בנם השני.
כששכרתי את הדירה האחרונה שלי ברמת גן ,אמרתי ,זהו זה! אינני
יכולה לעבור עוד .בעלת הבית סיפרה לי שהדירה שייכת לאחותה ,שעזבה
את ישראל ,חיה בארצות הברית ומן הסתם לא תשוב לעולם .בשלב מסוים
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חשבתי להציע לקנות את הדירה .היא הייתה כה נוחה עבורי בתקופה ההיא.
למרות שהיה בה חדר שינה אחד ,והיא הייתה בקומה השלישית ללא מעלית,
היא העניקה לי תחושה של בית.
כשסיפרתי לאמי ,היא אמרה :אעזור לך לקנות דירה ,בתנאי תבטיחי לי
שיהיה לך חדר שינה נוסף בשבילי כשאבוא לבקר .נשמע הוגן .אז החיפוש
החל .רציתי להיות באותו אזור ,לא רציתי לגור רחוק מדי מהעבודה ולבזבז
זמן בנסיעות .אך עדיין לא תפסתי שדירה בקומה השלישית ללא מעלית
אינה אידיאלית .אמי אמרה :אעלה רק עד הקומה השנייה!
כנראה שראיתי אלף דירות ,אך כשראיתי את זו שבתל אביב ,ידעתי
שהיא חייבת להיות שלי .המחיר היה מתאים ,מעבר לרחוב הייתה תחנת
הקו שעמו נסעתי לעבודה ,ותמיד הייתה שם חנייה (בדיוק אז קניתי
מכונית) .מה עוד יכולתי לבקש? אבל הדירה הייתה בקומה השלישית.
אמי הבינה כמה מאושרת הייתי ,והיא הסכימה .כעבור שנים רבות התקנו
מעלית בבניין שעצרה בין הקומות .עדיף מלא כלום .למרבה הצער ,אמי
לא זכתה לראות את השיפור הזה .היו לי שכנים נחמדים שנתנו לי
להרגיש מקובלת .עד שעברתי לדירה זו ,מעולם לא ידעתי מי הם שכניי
עד שהיו מקישים בדלת כדי לבקש ממני לשלם מיסי ועד הבית .חשוב
היה שיהיו לי שכנים המוכנים לעזור ,בייחוד כשפרצה מלחמת המפרץ
ב־ ,1991ובעלי ,שעבד בלילות ,בקושי היה בבית .התגוררתי שם במשך
תשע עשרה שנה.
ימיי היו עמוסים למדיי בעבודה ,פגישות עם חברים אחרי העבודה
וטיפול בבית .תמיד נזכרתי בכך שאמי רצתה שאלמד לנהל את ההוצאות
שלי באופן מדויק ,עד לאגורה האחרונה ,דבר שהיה בלתי אפשרי בישראל.
הרי בארץ יש הוראות קבע עם סכום משתנה מחודש לחודש ,ועמלות
משתנות על ניהול חשבון וכו' ,כך שאין לדעת מהיום למחר מה תהיה היתרה
בחשבון.

עבודה
לאחר שנתיים של עבודה בסוכנות ביטוח בתל אביב ,החלטתי לחפש עבודה
אחרת .הייתי משועממת .עבודתי בצ'אב הייתה מאתגרת הרבה יותר.
לעומתה ,בסוכנות הביטוח חיברתי מספרים במשך כל היום .ב־ 1983לקחתי
את קורות החיים שלי ביד והתחלתי ללכת לבנקים .נכנסתי למחלקת כוח
אדם בבנק דיסקונט ונתתי להם את קורות החיים שלי .הם התקשרו וביקשו
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ממני לבוא לריאיון .הם התחילו אז תוכנית הכשרה ליועצי השקעות ,וחשבו
במנהל עסקים ,אתאים לה .קפצתי על המציאה.
שעם הרקע שלי ,והתואר ִ
תוכנית ההכשרה החלה ביולי  .1983למדתי מונחי בנקאות בעברית
שלא ידעתי אפילו באנגלית ,מכיוון שמעולם לא עבדתי בבנק לפני כן.
בספטמבר באותה שנה ,הבורסה קרסה .כל הבנקים קיבלו הוראה להפסיק
לייעץ ללקוחות בנוגע להשקעות ,וזה היה הקורס שלמדתי בו .הייתי בטוחה
שאפוטר.
באותו זמן התחלנו לעבוד בסניפים בשעות אחר הצהריים ובכמה בקרים
שבהם לא למדנו .למנהל הסניף שלי הייתה חולשה לעולים חדשים .הוא
אמר שאם יהיה עליו לפטר אותי ,הוא יודע שאעזוב את הארץ ,והוא צדק
מן הסתם .אז הוא המשיך להחזיק אותי בעבודה .עד היום אינני יודעת כיצד
הצליח לעשות זאת .הקורס הופסק ,כך שלא קיבלתי את ההסמכה לעבוד
כיועצת ,אך מכיוון שלמדנו שם גם בנקאות בסיסית ,ייעדו אותי לעבוד
ככספרית .הרגשתי תקועה במשך זמן רב מפני שכישוריי היו גבוהים מדי
גם לעבודה זו.
יום אחד פגשתי את מרג'י (מ־ ,)AACIשאף היא עבדה בבנק ,בסניף
אחר .היא אמרה שראתה חוזר בבנק שבו היה כתוב שמחפשים דוברי
אנגלית לחדר עסקאות מט"ח בסניף הראשי .פניתי לבנק וחברתי עשתה
כמוני .המנהל שלי לא רצה שאעזוב ,כך שבכל פעם ששלחו מחליף ,הוא
טען שהיא/הוא לא מצאו חן בעיניו .לבסוף אמרתי לו שהוא לא ימצא אף
אחד כמוני ,כך שעליו לקחת את המחליף הזה או שאעזוב ללא מחליף.
מנהל חדר עסקאות מט"ח חיכה לי ארבעה חודשים ,ולמרג'י חיכו
במשך שישה חודשים נוספים .שם למדתי המון! המנהל שלי היה להוט
ללמד אותנו .מרג'י ואני לא היינו נשואות ולא היו לנו ילדים ,כך שיכולנו
לעבוד שעות ארוכות בערב ואף להקדים את בואנו בבוקר אם היה בכך
צורך .זה היה המקום שבו הייתי בטוחה שוב שלא עליתי ארצה כדי לשבת
ולהקליד מספרים .השתמשתי בראשי ואהבתי את עבודתי .מכיוון שלא
היו לנו מחויבויות בבית ,התחלנו לעבוד במשמרות ערב .המשכורת הייתה
טובה (במשמרות המאוחרות) והייתי שבעת רצון .עברתי הכשרה של דילרית
במטבע חוץ ואחר כך של דילרית בשוק הכספים .עבדתי שם במשך שלושים
שנה עד שיצאתי לפרישה מוקדמת ב־.2012
ב־ ,1993המנהל שלנו יצא לגמלאות והוחלף בידי איש צעיר שדיבר
אנגלית מושלמת .אך זמן קצר לאחר מכן הבנתי שהוא ואני לא נהיה
ידידים .הייתי נשואה באותו זמן וניסיתי להביא ילד לעולם .לפני שילדתי
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הוא אמר לי שרצה לקדם אותי ,אך ימתין עד שאחזור מחופשת הלידה שלי.
כשהחלטתי לקחת חודש חופשה נוסף (תוך ניצול ימי החופשה שלי) ,שאלתי
אם הדבר יפגע בקידום שלי ,והוא אמר שכלל וכלל לא.
כשחזרתי לעבודה לאחר שדנית נולדה ,ראיתי שהמחלקה השתנתה
מכול וכול .היו צעירים רבים ,לא היה לי אפילו מקום לשבת בו ולא
הייתה לי שם עבודה .הייתי בהלם .המנהל שלי רצה לסלק אותי? זה לא
יקרה .הוא לא הבין שאם לא הייתה לי שמרטפית ,הייתי זקוקה לאיזושהי
גמישות .לא הייתה לי עזרה מבעלי .בהתאם לקווים המנחים של הבנק,
הייתי זכאית לעבוד שעה אחת פחות בכל יום במשך שנה .אך הוא לא
הסכים.
אני זוכרת שבחור חדש שם אמר לי שהוא כועס עליי .כועס עליי?
אמרתי ,אינני יודעת אפילו את שמך! הוא אמר שכל המתלמדים האחרים
הוכשרו על ידי ,אך הוא הגיע כשהייתי בחופשה והלוואי שיכול היה ללמוד
ממני .חשבתי שזה מתוק מצדו .אך יתרה מזו ,זה הוכיח ששלטתי היטב
בעבודה ,והייתה לי סיבה טובה להילחם להישאר בה .אותו מנהל עזב כעבור
כמה שנים.

כישורי בישול
אמי למדה לבשל כאשר הגיעה לארצות הברית .כשנישאה לאבי ,הם עברו
לגור עם דודו ודודתו ,בביתם שהכיל שלוש דירות .בתם הנשואה ומשפחתה
גרו בדירה השלישית .התגוררנו שם עד היותי בת שנה וחצי .אמי למדה
לבשל מדודתו של אבי .לא היו לה מידות או מתכונים כתובים; זה היה
מעט מזה ומעט מזה ,כך שאמי צפתה בה ולמדה .מיותר לומר שלא למדתי
לבשל מאמי ,למרות שהיא רצתה מאוד ללמד אותי .היא הייתה מפצירה
בי שאסתכל איך היא מבשלת .היא אפילו באה בריצה לחדרי לבקש ממני
לטעום משהו כדי לראות אם היה בו מספיק סוכר או מיץ לימון.
שותפתי הראשונה לדירה הייתה בחורה ישראלית שהוריה עלו ממרוקו.
היא השתמשה בתבלינים שמעולם לא שמעתי עליהם ,אבל היה להם ריח
נפלא וטעם עוד יותר טעים .הוריו של בעלי לשעבר עלו גם הם ממרוקו .זה
אחד הדברים שעליי לזקוף לזכותו ,הוא היה טבח טוב .למדתי כיצד לערבב
תבלינים ,ואיזה תבלין התאים לאיזה מאכל .לא רע עבור אמריקנית שידעה
רק מהו מלח בטעמים ,התבלין היחיד שהיה אצלנו בבית בילדותי .בבית
הייתי אכלנית בררנית מאוד ,וכאן זה היה עניין של לאכול מה שהיה ,או
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לא לאכול כלל ,כך שלמדתי לאכול מאכלים רבים שמעולם לא הייתי נוגעת
בהם בארצות הברית.

משפחה
אין לי הרבה משפחה בארץ .ישנה אחותי ,שאליה אני חשה הכי קרובה .יש
לי שני בני דודים מצד אמי ,ובת דודה אחת מצד אבי ,שעלה מרוסיה זמן
קצר לפני שהגעתי מארצות הברית ,אך הם אינם דתיים .אז אנחנו מדברים
לפני החגים ורואים זה את זה בשמחות או בלוויות .אני יודעת שהם כאן,
אבל אין בינינו ִקרבה .אחד מבני הדודים שלי נפטר לאחרונה וחשתי צער על
כך שלא היינו קרובים יותר.
ב־ 1989פגשתי את בעלי דרך ידידה של ידידה ,שפתחה עסק שידוכים.
היא לא הכירה אותי ולא הכירה אותו .יצאנו במשך תשעה חודשים ונישאנו
ביוני  .1990במבט לאחור זו הייתה טעות גדולה .הוא היה איש אלים .בתנו
נולדה ב־ ,1994אך בדומה לנישואים רבים כאלה ,הם נמשכו רק שבע שנים.
היינו כל כך שונים זה מזה שקשה היה להאמין שהנישואים יחזיקו מעמד.
היום אנשים שואלים אותי מה ראיתי בו פרט לעובדה שהוא היה יפה תואר,
ותשובתי פשוטה .אני אומרת שבתי צריכה הייתה להיוולד ,וזו לא הייתה
היא אילו נישאתי למישהו אחר .אז אני משערת שהקב"ה עצם את עיניי,
אטם את אוזניי ואת כל חושיי ,ונישאתי לו.
כשדנית הייתה בת שלוש ,התעוררתי והבנתי שהנישואין האלה חייבים
להסתיים .זה לא היה קל כלל וכלל ועברתי שנים רבות של גיהינום .אך
בסופו של דבר הגענו לגירושים אכזריים שחתכו כל קשר בינינו .למרות
שגרנו במרחק הליכה זה מזה ,לאחר הגירושים מעולם לא דיברנו או אפילו
"נתקלנו" זה בזה.
כשהבנתי איזו טראומה עברתי ,פניתי לטיפול .לאחר מפגשים רבים,
נטלתי חלק בסדנה למודעות עצמית ששינתה לחלוטין את נקודת המבט
שלי על החיים.
עברתי בחזרה לרמת גן ,והיום אני יכולה לומר בכנות שאני מרוצה ממה
שיש לי (ואפילו ממה שאין לי) .כשבתי נישאה ב־ ,2017תפסתי שלא היה לי
שום קשר עם בעלי לשעבר במשך כמעט עשור ,ובירכתי את השנים הללו.
תכנון חתונה עם מישהו שאת שונאת אינו קל ,אך חשתי שידי הייתה על
העליונה מפני שכבר לא הייתי אותה אישה שהייתי כשעזבתי אותו .למדתי
לכבד את עצמי כאדם ,ולמדתי את ההבדל בין לעשות משהו משום שמישהו
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מאלץ אותך לעשותו ,לבין עשייתו מפני שאתה רוצה בזה .כדי להגיע להבנה
כזו היה צורך באומץ רב ,ואני חשה שהתפתחתי רבות .אולי היה עליי לחוות
את כל מה שעברתי על מנת להגיע למקום שבו אני נמצאת היום.

במבט לאחור
לעתים אני תוהה כיצד היו מתגלגלים חיי אילו נשארתי בארצות הברית .כפי
שמישהו אמר לי פעם :אולי לא הייתה לך דנית ,אך ייתכן שהיו לך שלושה
ילדים אחרים .אולי?
אולי הייתי פוגשת ונישאת למישהו שאתו הייתי עד היום?
אולי הייתי עוזבת את ניו יורק כדי לנהל מחלקת מוסדות פיננסיים של
צ'אב במקום אחר בארצות הברית?
אולי היחסים שלי עם חבריי וחברותיי היו שונים?
אולי אמי לא הייתה עולה ארצה?
ובוודאי ששני הוריי היו נקברים יחד בניו ג'רזי.
עם כל שלמדתי בחודשים האחרונים ,זה היה עצוב.
אבל אילולי עליתי ארצה ,לא הייתי כותבת את המילים האלו ,ואין תמורה
כלשהי שבשבילה הייתי מחליפה את שנות החוויות שהיו לי כאן בישראל.
לפעמים נדמה לי שאנחנו חיים בחלם (עיר בפולין ,הידועה בפולקלור יהודי
בגלל הסיפורים על תושביה האווילים המיתיים) ,שבה הכול מבולגן ,אך זה
מוסיף פלפל לחיינו ולא הייתי רוצה את זה אחרת.
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איך עליתי ארצה
מאת :אביבה (אניטה) שושנה גולדמן גירון

שמי אביבה (אניטה) שושנה גולדמן גירון ,הרבה שמות לאדם אחד .אך לכל
אחד מהם משמעות מיוחדת ,בייחוד בכל הקשור לסיפור עלייתי ארצה.
אביבה על שם אברהם גיטלזון ושושנה על שם שושנה גיטלזון ,אחיה
ואחותה של אמי ,שנרצחו בפולין תוך בריחה מגטו וילנה .לרקע של אמי
ולשואה היו ללא ספק השפעה רבה על החלטתי לעלות ארצה ,לכן בואו
ונבחן את הרקע הזה.
סבתי ,אמה של אמי ,סוניה פולנסקי ,הייתה בתו של רב ,אישה מבריקה
שלמדה שנתיים רפואה ,ויכלה לעזור לי בשיעורי הבית במתמטיקה כשהייתי
בכיתה י"ב .נישואיה היו נישואי שידוך של משפחה יהודית שומרת מצוות;
בתו הענייה אך הנבונה של הרב המכובד שנישאה לסבי ,בנימין גיטלזון ,איש
העסקים האמיד .היו להם שלושה ילדים ,ואמי ,הצעירה והיחידה ששרדה,
הייתה בת עשר בערך כשפרצה מלחמת העולם השנייה .אברהם ,אחיה של
אמי ,השתייך לתנועת נוער ציונית בגטו וילנה.
לאחר המלחמה ,סבי ,סבתי ואמי רצו לעלות ארצה ,אך לא היו
זכאים לסרטיפיקטים שהיו אז הדרך החוקית היחידה לעלות ארצה תחת
שלטון המנדט הבריטי .וכך מצאו עצמם לבסוף מהגרים לארצות הברית.
אחות סבתי שחייתה בארץ ביקשה מאחיהן שחי בארצות הברית מאז
 ,1906שיארגן למשפחה הניצולה מסמכי הגירה לאמריקה ,וכך עשה.
לאחר שלוש שנים במחנות עקורים באירופה ,בראשית  1948הצליחה
משפחתה של אמי להגיע סוף סוף אל "הגאלדענע מדינה" (ארץ הזהב
— ארצות הברית); מדינה שאמי הייתה תמיד אסירת תודה לה על כך
שהעניקה למשפחתה בית .בדומה למהגרים צעירים רבים ,היא הפכה
לאזרחית אמריקנית ,סיימה לימודים בבית ספר תיכון ,נישאה ,והחלה
לגדל משפחה.
סיפורה הוא רק חלק מן הרקע שלי .ישנו גם אבי וחוויותיי שלי .אבי,
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שלום (שרמן) גולדמן ,סיים את לימודי התיכון בגיל שש עשרה ,לחם ביפן
במלחמת העולם השנייה ,למד הנדסה ,ולאחר שנישא למד משפטים בבית
ספר ערב בוושינגטון הבירה ,במסגרת הטבות שניתנו לחיילים משוחררים.
לאחר שהמשפחה עברה לפרבר של בוסטון כדי להיות קרובה למשפחתו של
אבי ,הוא עבד כעורך דין של פטנטים עבור חיל האוויר האמריקני .הייתי
הבכורה מבין שלוש אחיות ולמדתי בבית ספר תיכון בלינפילד ,עיירה קטנה
ממעמד סוציו־אקונומי בינוני עד גבוה .אפשר אולי לחשוב שהאנטישמיות
מילאה תפקיד בהחלטתי לעלות לישראל ,אך לאמתו של דבר ,אני זוכרת
רק מקרים ספורים :כילדה מישהו השליך עליי אווירון מנייר ועליו המילים
"יהודי מלוכלך"; עד שהתחלף ועד ההורים בתיכון שלי ,שום תלמיד יהודי
לא נכנס לרשימת התלמידים המצטיינים; והיה מועדון שאבי לא יכול היה
הע ְ ׂש ֵרה שלי לא הוכתמו
להצטרף אליו בשל היותו יהודי .אך מלבד זה ,שנות ֶ
באפליה כלשהי .חרף העובדה שאבי היה יליד ארצות הברית ושחיינו בניו
אינגלנד ,מבצר האמריקניות ,במשפחתי תמיד שלטה גישה פרו־ישראלית.
הוריי תמיד דיברו על חשיבותה של מדינת ישראל וציינו לעתים קרובות
שאולי ירצו יום אחד לעלות ארצה.
בנוסף על הוריי ,הרב שלי ,הרב ברוך גולדשטיין ,ותנועת הנוער
הקונסרבטיבית ,USY ,היו גורמים נוספים שהשפיעו על החלטתי לעלות
ארצה .משפחתי הייתה פעילה מאוד בבית הכנסת הקונסרבטיבי שלנו,
ואני הייתי פעילה לא פחות בתנועת הנוער שלו .עבורי ,יהדות וציונות
היו שזורות זו בזו .חגגתי בת מצווה ,שבמהלכה עליתי לתורה ,קראתי את
ההפטרה ,והייתי שליחת ציבור בתפילה .הייתי נשיאת סניף  USYבבית
הכנסת שלי ,ובעידודו של הרב גולדשטיין הפכתי להיסטוריונית המחוזית
של  .USYהוא סייע להוריי לשלוח אותי למחנה קיץ יהודי במחיר שיכלו
להרשות לעצמם .בנוסף לכך ,הוריי הציוניים שלחו כל אחת מבנותיהם
לישראל להתנדבות בקיבוץ במהלך הקיץ שבין כיתה י"א ל־י"ב .נהניתי מאוד
בכפר בלום ובשובי לארצות הברית הודעתי להוריי שלאחר סיום לימודיי
בתיכון בכוונתי לשוב לארץ כדי ללמוד שם באוניברסיטה .אולי הטרידה
אותם העובדה שאסע רחוק כל כך ,אך בהיותם ציונים לא יכלו לסרב .הם
אמנם ביקשו ממני לנסות להתקבל למכללות אמריקניות ,ועשיתי זאת ,אך
כשהתקבלתי לאוניברסיטה העברית בירושלים ,אמרתי להם שבכוונתי לשוב
לישראל .כמי שאינה מתחמקת מאחריות ,שילמתי בעצמי עבור כרטיס
הטיסה שלי מהמשכורת שהרווחתי מעבודה בחנות פעמיים בשבוע בשעות
אחר הצהריים ,ובניקוי חדרי בית מלון בקיץ.
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העלייה ארצה
הגעתי לישראל ב־ 5באוגוסט ,1969 ,שנתיים אחרי מלחמת ששת הימים,
והתחלתי את הרפתקת העלייה שלי .הארץ ואני היינו צעירות ,וחשתי
שבבואי לישראל אוכל ליטול חלק בבניית ארץ יהודית נפלאה זו שתהיה
טובה מכל ארץ אחרת ,לרבות ארצות הברית .לאחר שהשלמתי את אולפן
הקיץ של האוניברסיטה העברית ,התחלתי שנת מכינה בכוונה ללמוד מספיק
עברית כדי להסתדר בלימודים האקדמיים .בנוסף על שיעורי עברית ,למדנו
היסטוריה ,פיזיקה ,מתמטיקה ונושאים אחרים בעברית.
סטודנטים שהתקבלו לתוכנית המתמטיקה־מדע לא שולבו בקבוצת דוברי
האנגלית ,אלא בקבוצה הבינלאומית עם סטודנטים מכל רחבי העולם .הדרך
היחידה לתקשר הייתה בעברית .שיעורינו התקיימו במקום שבו התקיימה
המכינה לחיילים משוחררים ,בסמוך לשער שכם אך מחוץ לעיר העתיקה
בירושלים המערבית .זו הייתה שנה נהדרת והיינו הסטודנטים הראשונים
שהתגוררו בשני בנייני המעונות הראשונים של מה שנודע כשיכוני האלף.
אפילו היום אני שומרת על קשר עם כמה מחבריי ללימודים דאז ,שרבים
מהם עודם חיים בארץ .המדריכים שלנו היו צברים וניסינו לחקות אותם .אני
זוכרת את צבי ,המדריך שהיה מרכיב אותי מאחוריו באופנוע כשהסיע אותי
בטרמפ לטיולי ההליכה בכל רחבי ירושלים ,ואת תרצה שכיבסה את הג'ינס
שלה ביד .הציונים שלנו בשנת המכינה קבעו אם נתקבל לאוניברסיטה.

אוניברסיטה
בשנה שלאחר מכן התחלתי ללמוד מתמטיקה וסטטיסטיקה באוניברסיטה
העברית .זו הייתה שנה קשה מאוד .למרות שהחוג ִאפשר כמעט לכל אחד
להתחיל בלימודיו 60% ,מן הסטודנטים נשרו במהלך שנתם הראשונה.
העברית שבפי עדיין לא הייתה טובה דיה כדי להבין את המתרחש סביבי;
אני מסתכלת במחברות שלי היום ומלבד המשוואות אינני מבינה מה כתבתי.
חסר לי הרקע האקדמי הנחוץ .בתיכון בארץ בוחרים מגמה ,ורבים
כמו כןַ ,
מאלה שלמדו אתי באוניברסיטה למדו במגמה ריאלית ,ועל כן הידיעות
שלהם במתמטיקה עברו בהרבה את שלי .בסוף השנה נכשלתי בשתי
הבחינות העיקריות במתמטיקה .כעבור חודש ניגשתי למועד ב' ,באלגברה
קיבלתי  100אך בבחינה השנייה נכשלתי .מה הייתי אמורה לעשות?
גרתי במעונות בהר הצופים ,שם שותפתי לדירה הייתה ישראלית צעירה
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ממושב אביגדור ,שגם שמה היה אביבה .היא הייתה התגלמות הצברית:
נאה ובריאה .לעתים קרובות הצטרפתי אליה לריקודי עם ולפעמים הייתי
חוזרת איתה למושב בסופי שבוע .אכלנו יחד את כל מה שהביאה מהבית,
ורבים מחבריה הפכו לחבריי .ראיתי אותם ,והחלטתי להתגייס לצבא כמו כל
הצעירים הישראלים בני גילי .התייצבתי בלשכת הגיוס ,שם ביקשו ממני
לעבור מבחן בעברית ,תרגום של משפט אחד :פעמונים מצלצלים בעוז;
שאלו אותי לפירוש המילה עוז ,ולא היה לי שמץ של מושג .מיד הבהירו לי
שהעברית שבפי אינה טובה דיה כדי להתגייס ,ונתנו לי פטור מהצבא ,מכיוון
שהיה פחות צורך אז בחיילות.
תחילה הייתי הרוסה ,אך החלטתי שבמקום להיות מורה למתמטיקה
בבית ספר תיכון ,אעבור לסמינר למורים על שם דוד ילין בירושלים כדי
להיות מורה למתמטיקה בחטיבת הביניים .במהלך לימודיי התגוררתי בכמה
מעונות סטודנטים ,לרבות אחד הממוקם בשכונת המצוקה שמואל הנביא,
שם העברתי שיעורים פרטיים באנגלית ובמתמטיקה כדי להתפרנס .השנה
הייתה  1973ואז פרצה מלחמת יום כיפור .בדומה לחבריי הסטודנטים,
נשלחתי למלא את מקומם של עובדים מגויסים :ללמד בכיתות ,לאפות לחם
במאפיית אנג'ל בערבים ,ולעבוד עם עיוורים צעירים שחיו בשכונה ונזקקו
לתמיכה.
לאחר סיום לימודיי בסמינר למורים ,הפרופסור שלי למתמטיקה
לקח אותי הצדה ואמר לי שעליי לשוב לאוניברסיטה כדי לסיים תואר
ראשון במתמטיקה .הוא שלח אותי לראש החוג למתמטיקה באוניברסיטה
העברית ,פרופסור משלר ,שסיפר לי ש־ 60%מהישראלים נכשלו ונשרו,
כך שמובן היה שמי שלא שלטה היטב בעברית לא הייתה יכולה להצליח.
אמרתי לו שלמדתי פעמיים לבחינה ,וחלק מהחומר למדתי גם במכללת
דוד ילין ,ומבחינה נפשית אני חשה שלא אוכל ללמוד שוב לבדי לבחינה.
הוא אפשר לי להשתתף בשיעורים המיוחדים שניתנו באותו קיץ לחיילים
שנקראו למילואים בגלל המלחמה .רק בישראל זה יכול היה לקרות!
הפעם עברתי בהצטיינות .סיימתי תואר ראשון במתמטיקה ובחינוך (לא
רציתי להמשיך בסטטיסטיקה) וקיבלתי גם תעודת הוראה ללמד מתמטיקה
בתיכון.
בעת שלמדתי באוניברסיטה ,התגוררתי בפרויקט לסטודנטים עולים
בקטמון ט' ,אזור מצוקה בירושלים ,שם שימשתי ,במשרה חלקית ,כאחת
משלושת רכזי הפרויקט בשכר .סטודנטים עולים שילמו שכר דירה מופחת
הודות להתנדבות בשכונה עם ילדים ,בני נוער ,או בביצוע ארגון קהילתי עם
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זוגות צעירים .זו הייתה הפעם השנייה שבה התגוררתי בשכונת מצוקה והיה
לי מעט יותר ניסיון מרבים מהסטודנטים האחרים.

נישואים ,משפחה וחברים
שם גם פגשתי את בעלי ,דניאל גירון .נישאנו ב־ 1בנובמבר  ,1977ובדומה
לישראלים צעירים רבים באותה תקופה ,הצלחנו לרכוש דירה במימון שלוש
משכנתאות שלקחנו מהבנק .לא עוד מעונות סטודנטים או דירות סטודנטים!
דני היה עולה חדש מהולנד שעלה לישראל שנה אחריי ,וכשנתיים לפני שעלו
הוריו .כשנפגשנו ,היו לו שני אחים בישראל :בני ,שהתגורר עם משפחתו
בבאר שבע ,וגדעון ,שחי ברעננה עם אשתו .היה לו גם אח בשם שאול ,שחי
באמסטרדם .דני עשה את שירותו הצבאי בישראל ולאחר מכן למד כלכלה
וסטטיסטיקה באוניברסיטה העברית .משפחתו הפכה למשפחתי ,בייחוד
מפני שאחותי אסתר עלתה לישראל רק ב־ 1983והוריי רק ב־.1984
אחד הדברים הקשים ביותר עבור מי שעולה ארצה לבד הוא שאין לך
מערכת תמיכה משפחתית .דני היה מדבר על היותו חייל בודד לפני שהוריו
עלו לישראל ,וכיצד היה הולך למעונות של אחיו גדעון בטכניון וישן על
הרצפה כשהיה בחופשה ,או אל אחיו בני בבאר שבע עם תינוק חדש בדירה
קטנה מאוד .כשילדינו היו בצבא ,אמרנו להם שאם יש ביחידתם חייל בודד,
עליהם להזמין אותו לשבת או לחגים.
במהלך הקיץ הייתי מבקרת אצל משפחתי בארצות הברית ,אך קרוב
המשפחה האמריקני היחידי שלי בישראל ,שאותו הכרתי מילדותי ,היה בן
דודי יהושע שוורץ .סבו של יהושע ,היימי (חיים) ,היה האח של סבתי ששלח
להם את האישורים שאפשרו להם להגר לארצות הברית אחרי המלחמה.
כילדים ,היינו נפגשים כפעמיים בשנה כשמשפחתי הייתה שוהה בביתם בניו
ג'רזי בסביבות פסח ,כשהיינו בדרכנו אל וושינגטון הבירה ובחזרה ממנה,
לביקור אצל סבי וסבתי .הם היו שלושה בנים ,אנחנו היינו שלוש בנות ,ולכל
אחת היה בן דוד קרוב בגיל על מנת לשחק אתו .אני זוכרת את יהושע,
שמאוחר יותר נבחר לדיקן הפקולטה למדעי היהדות באוניברסיטת בר־אילן,
שהצטיין במשחק הכדור־יד במהלך ביקורינו .יהושע עלה ארצה שנה אחריי,
ואני חשה קרובה מאוד אליו עד היום .היינו הולכים יחד לסדר הפסח אצל
הדודה אסתר בתל אביב ,וכשנישאנו ,משפחותינו היו נפגשות .תמיד חשתי
קרובה למשפחתו האמריקנית של יהושע כאשר הם ביקרו בישראל .דרך
יהושע פגשתי את ג'ודי באומל־שוורץ ,אשתו השנייה ,עורכת ספר זה.
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היו לי כמה קרובי משפחה ,רובם באזור תל אביב ,שאותם פגשתי
לראשונה בישראל .הייתי יוצאת לטייל עם נחמה ,הקרובה ביותר אליי בגיל,
תוך בדיקה של כל מילה שנייה במילון האנגלי־עברי .יעקב מפתח תקווה
היה שולח אליי למעונות בהר הצופים ארגזי תפוזים ואשכוליות מן החצר
שלו .רבקה ומשפחתה שגרו בירושלים ,היו מזמינות אותי לארוחות בחגים.
אמה הכינה לביבות תפוחי האדמה מצוינות ,בדיוק כמו אלה של סבתי .אחיה
יעקב לקח אותנו לחפירות הכותל ,שם עבד באותה תקופה .ביליתי סופי
שבוע רבים בבתיהם של יהודית ,דודה אסתר ויעקב.
כשהייתי סטודנטית ,חבריי הפכו למשפחתי .ביליתי חגים רבים אצל
משפחות ידידיי ,דבר המעיד על החמימות הגדולה השוררת בין אנשים
בישראל .אחד הדברים שאני אוהבת בארץ היא התחושה של אחריות הדדית
בייחוד בשעת צרה ,כמו במהלך מלחמות או במגפת הקורונה כשאנשים
מתנדבים לסייע זה לזה .כשיש אסון בכל מקום בעולם ,ישראל תהיה אחת
הארצות הראשונות שתנסה לסייע .אני אוהבת גם את העובדה שישראל
עודנה ,חלקית ,ארץ סוציאליסטית .שלא כמו ארצות הברית הקפיטליסטית,
לנו יש קופת חולים עם כמה מטובי הרופאים בעולם; שכר הלימוד
באוניברסיטאות שלנו הוא  $ 4,000במקום  ;$ 40,000ועכשיו יש לנו
חוק המחייב שלכל עובד תהיה תוכנית פנסיה .יש בארץ מידה כלשהי של
ביטחון כלכלי ,למרות שהרוב משתכרים פחות בהרבה מעמיתיהם במקצועות
המקבילים בארצות הברית או באירופה.
לדני ולי יש ארבעה בנים נפלאים :ינאי ,כיום פסיכיאטר לילדים ונוער
בבית החולים תל השומר (סגן מנהל המחלקה להפרעות אכילה בילדים
ונוער); איל ,אנליסט (סטטיסטיקן־כלכלן) בסיטי בנק; יואל ,מורה לתנ"ך
בבית ספר תיכון ,האחראי על אחד ממסלולי הלימוד בבית הספר — מנהיגות
ערכית (הפיכת העולם למקום טוב יותר); וניתאי ,שעבד כעוזר אישי של
שני חברי כנסת ולמד עבודה סוציאלית ,מדיניות ציבורית וניהול ,ועכשיו
משפטים .בניי הם בהחלט ההישג הגדול ביותר שלי .הם ועשרת נכדיי ,הם
מהות החיים עבורי!

עבודה ,ערכים ואמונות :ארגון קהילתי ומרכזים קהילתיים
לאחר שסיימתי את לימודיי באוניברסיטה ונישאתי ,עבדתי עם מתנדבי
נוער בתוכנית עירונית ,נוער לנוער .ביקשתי לעבוד עם נוער בשכונת עוני
ונשלחתי למרכז הקהילתי בית פומרנץ בשמואל הנביא ,אזור המצוקה
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בירושלים שבו התגוררתי בעת שלמדתי בסמינר למורים .עבדתי שם עשר
שנים ,תחילה עם מתנדבי נוער ,אחר כך כמדריכה ראשית של מחלקת הנוער,
כרכזת מחלקת הילדים ,ולבסוף כמרכזת פרויקט ניסיוני מייסודו של הג'וינט,
הפרויקט שממנו נהניתי יותר מכול.
הכשרתי נשים מן השכונה להיות עובדות בתשלום ,מקצועיות למחצה,
שהיו מתוודעות אל כל המשפחות בבניינים שעליהם הן היו אחראיות
(כששים עד שמונים משפחות) ,מארגנות ועדי בתים (כמו ועד של
קואופרטיב) על מנת לטפל בבניינים ,להיות מתווכים עבור "פרויקט שיקום
שכונות" ,במציאת מתנדבים לוועדים שונים של השכונה ,ושולחות את
משפחות השכונה לשירותים הנחוצים (כמו רווחה ,בתי ספר ,פסיכולוגים,
ומרכזי גמילה למתמכרים לאלכוהול ולסמים) .כשהתחלתי ,שתי נשים עברו
הכשרה ,אך בעת שסיימתי את שהותי שם ,שתים עשרה נשים כבר עבדו
בכל בנייני השכונה.
במהלך שש שנותיי בפרויקט ילדתי את שני בניי הגדולים .למדתי לא
פחות מאותן אמהות מנוסות וחמות משהן למדו ממני .במהלך השנים שבהן
ריכזתי את הפרויקט נתבקשתי ליטול חלק בתוכנית מיוחדת לקבלת תואר
שני בעבודה קהילתית באוניברסיטה העברית לאנשים העובדים בתחום.
למדתי שנה אחת ,אך מימון שכר הלימוד שלי בוטל כאשר "פרויקט שיקום
השכונות" לקח לידיו את הפרויקט.
עבודתי הבאה הייתה לעשות משהו דומה עבור פרזות ,המוסד האחראי
למציאת דיור ציבורי לאנשים נזקקים ,במקרים רבים עולים לשעבר
שמשפחותיהם עלו לישראל מיד לאחר קום המדינה והגיעו עם לא הרבה
יותר מאשר החולצה שעל גבם .לקראת סיום עבודה זו ילדתי את בני
השלישי.
בעלי ואני החלטנו שלא אעבוד במשך שנה לאחר לידת יואל .מבחינה
כלכלית עברנו זמנים קשים ,משכורת אחת למשפחה בת חמש נפשות .על
מנת להתפרנס למחייתנו ,אספתי שני ילדים של חברים שלמדו בגן יחד עם
שני בניי הגדולים ,נתתי להם ארוחת צהריים וטיפלתי בהם עד שהוריהם
אספו אותם .אני זוכרת שהתלבטתי אם יש לי מספיק כסף לקנות חפיסת
שוקולד לשבת מפני שלא רצינו "לחסל" את החסכונות הזעומים שהיו לנו
אז .הגעתי למסקנה שעם שלושה ילדים קטנים היה עליי לצאת לעבוד,
ושעליי לעבוד בבקרים כשהילדים היו במעון יום או בבית הספר .הגיע הזמן
להתחיל ללמד ,המקצוע שהוכשרתי לו.
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הוראה בבתי ספר
בחרתי להיות מורה משום שאני מאמינה שחינוך עושה את כל ההבדל .תמיד
בחרנו לילדנו בתי ספר טובים ,ורציתי להיות חלק מבניית חוויה חינוכית
חיובית עבור הילדים שלימדתי .בני יואל הולך היום בעקבותיי.
עבודת ההוראה הראשונה שלי הייתה בבית הספר התיכון לאמנויות
בירושלים (תיאטרון ,מחול ואמנות) .זו הייתה השנה השנייה לקיומו של בית
הספר וקיימנו אספת מורים אחת לשבוע בערב כדי להחליט כיצד ינוהל
בית הספר .נהניתי מלהיות חלק מבניית בית ספר חדש ,אך כדי שהתוכנית
תתקיים כלכלית היו צריכים לדאוג לכך שיהיו מספיק תלמידים בכל כיתה,
ולכן הם קיבלו כמעט כל ילד שביקש להירשם .לכמה ילדים היו לקויות
למידה ובעיות התנהגות והיה קשה מאוד ללמד אותם ,בייחוד למורה חדשה.
הייתי מחנכת ,לימדתי מתמטיקה ,וגם הייתי המורה האחראית על מועצת
התלמידים .הכיתות לא היו גדולות מדי ,אך קשה היה ללמד בהן .פעמים
רבות הגעתי הביתה מתוסכלת ,חשה שלא ביצעתי עבודה טובה מספיק.
לימדתי שם במשך שש שנים ואז יצאתי לשנת שבתון .ילדתי את בני
הרביעי והאחרון כשעבדתי שם .לאחר הלידה ,כל הכיתה באה לבקר אותי
בבית ,והביאה אתה זר פרחים מלבב .מדי פעם בפעם מישהו עדיין ניגש
אליי ושואל" ,את אביבה שלימדה אותי מתמטיקה בבית הספר לאמנויות?"
אני צריכה לשאול אותם לשמותיהם מפני שעכשיו הם מבוגרים עם ילדים
משלהם.
המקום הבא שבו לימדתי היה מכללת אורט ,בית ספר תיכון מקצועי
גדול מאוד בן שש שנות לימוד (עשר כיתות מקבילות בכל אחת מהשכבות
הגבוהות) שבו תלמידים רבים שרצו ללמוד אלקטרוניקה ומחשבים .כיתות
מסוימות היו מצוינות ,אך שוב ,מסיבות כלכליות התקבלו כמה תלמידים
שלא היו ברמה מספיק גבוהה .חלק מן התלמידים הללו ,שבאו מכל רחבי
המדינה ,התגוררו בפנימייה מפני שהיה צורך להוציא אותם מבתיהם או
שהיה להם פוטנציאל אקדמי גדול .הלימוד בירושלים בבית ספר טוב הניע
במידה רבה את התלמידים הללו ,למרות שהם היו רחוקים ממשפחותיהם.
נהניתי מאוד מעבודה זו ,בייחוד מפני שהיה עליי להתמודד עם פחות בעיות
התנהגות ,תוך שעבדתי בעמדה סמכותית כרכזת של שש כיתות בחטיבת
הביניים .שם יכולתי להעניק לתלמידים חוויה חינוכית מוצלחת יחד עם
צוות המחנכים שלי ויועצת בית הספר.
לאחר הוראה באורט במשך שש שנים ולימודים במהלך שנת השבתון
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הבאה שלי ,עברתי לבית הספר השלישי והאחרון בו לימדתי .כשחזרתי
משבתון נאמר לי שמשרתי כרכזת חטיבת הביניים תינתן לחבר של המנהל
חסר כל ניסיון חינוכי .החלטתי לא להמשיך
שהיה אולי קצין צבא ,אך ַ
לעבוד באורט ,למרות שהבטיחו לי שאוכל להמשיך ללמד באותה משכורת.
כעבור שנה המנהל אמר לי שהוא טעה כשלקח ממני את משרתי .נראה כי
העבירו את הילדים לחטיבת הביניים בתיכון אחר מפני שהמממנים לא חשבו
שלאדם שהוא בחר היו הכישורים הנדרשים .אך באותה עת הייתי נסערת
מאוד .למרות שעבדתי כמה שנים טובות ,עדיין היה עליי להתמודד עם
משוא פנים ,ונתקלתי ב"מועדון הוותיקים/ותיקות" — הקשרים החברתיים
שרוקמים הצברים בבית הספר ובצבא ,הסגורים לרוב בפני עולים חדשים
שלא היו במסגרות אלו.
גבעת גונן היה בית הספר האחרון שלי ,המיוחד בדרכו שלו .בית הספר
היה ממוקם בשכונת העוני קטמון ,עם יחס אינטגרציה של  60%תלמידים
חזקים מחוץ לשכונה יחד עם ( 40%חלקם חלשים יותר) משכונת המצוקה.
לבית הספר היה שם טוב כמוביל בחינוך לדמוקרטיה ובפרויקטים קהילתיים.
כל תלמידי כיתה ז' וח' עבדו עם תלמידים מכיתה א' וב' .חלק מתפקידי
כמחנכת היה לארגן מפגשים כאלה אחת לשבוע .התלמידים בכיתות
הבוגרות יותר התנדבו בבתי חולים ,עם הקשישים ,בתנועות נוער ,וכדומה.
בגונן הייתי מחנכת ולימדתי מתמטיקה ,אך שימשתי גם כרכזת עבודה
קהילתית האחראית על בניית גשרים בין ההורים בשכונה לבין סגל המורים
של בית הספר .גם פה הייתי רכזת מועצת התלמידים .אך מכיוון שהמדיניות
החינוכית של עיריית ירושלים השתנתה והיחס עמד כעת על  60%תלמידים
חלשים יותר מן השכונה מול  40%תלמידים חזקים יותר שהגיעו מחוץ
לשכונה ,ההוראה הפכה קשה יותר עבורי .חשתי שאני עומדת בפני בעיות
התנהגות רבות מדי ולא הייתה לי דרך להתמודד אתן .האם זו אישיותי או
הקשיים הכרוכים בהיותי עולה? מי יודע .לאחר שלוש שנים בגונן ובסך
הכול שמונה עשרה שנות הוראה ,החלטתי שהגיע הזמן לשינוי.
מבחינה אקדמית ,למרות שהיה לי קשה בתחילה והדבר לקח זמן רב
יותר מהצפוי ,בסופו של דבר השגתי את מבוקשי .במהלך השבתון שלקחתי
התחלתי תואר שני בלימודי יהדות במכון שכטר ,אך כשבעלי חלה כעבור
כמה שנים ,לא יכולתי לגשת לבחינות הסיום .חזרתי לזה כעבור שנים
רבות ,ונהניתי ללמוד רבים מן הנושאים ,אך מעולם לא סיימתי את התואר.
העברית שלי טובה מאוד ,אבל תמיד יהיו תפקידים או לימודים אשר יהיו
קשים יותר למי שלא נולד בארץ.
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בחזרה להתארגנות קהילתית:
תוכנית של חינוך בלתי פורמלי לאתיופים עם הרב יפת אלמו
הפרויקט הבא שלי במעורבות קהילתית היה עם הרב יפת אלמו ,הרב
האתיופי הקונסרבטיבי היחיד שהוסמך לרבנות במכון שכטר בישראל ולמד
גם בבית הספר מנדל למנהיגות חינוכית .יחד עם הרב אלמו בנינו תוכנית
לחינוך בלתי פורמלי לעולים אתיופים מבוגרים ,המעודדת אותם להיות
מעורבים יותר בחינוך ילדיהם גם אם הם אינם יודעים עברית ,ומסייעת להם
לתמוך בילדיהם כאשר יש להם קושי כלשהו בבית הספר.
הבעיה העיקרית שלנו הייתה בגיוס כספים לפרויקט ,ולאחר שנה וחצי
הרב יפת ואני המשכנו לעבודות אחרות .נהניתי מאוד מבניית פרויקט
חינוכי זה מפני שהוא היה בדיוק מה שקהילת המבוגרים האתיופית הייתה
זקוקה לו ,אבל לא הייתי טובה בגיוס כספים .ממשלת ישראל מממנת חינוך
פורמלי אך סבורה שיש לעשות שימוש בכסף לשם סיוע לילדים ,מכיוון
שהדור המבוגר הוא "מקרה אבוד" .עולים רבים חשים כך ,לא רק הורים
אתיופים ,אך אני מאמינה שכאשר הורים מאבדים את הסמכות ההורית
שלהם ,הילדים מאבדים את תמיכתם ההורית .התמזל מזלי ועליתי לישראל
בגיל שבע עשרה וחצי ולמדתי כאן; בסופו של דבר לימדתי בעברית .אישית
לא חשתי שבגלל היותי עולה ,היו לי בעיות בגידול ילדיי בישראל .נהפוך
הוא ,בחברה הישראלית בדרך כלל רוחשים כבוד לאמריקנים; אין לנו תווית
קלון של "נחשלים" כפי שיש לאתיופים או לעולים אחרים מכמה ממדינות
ערב .למזלי ,היו לי הורים טובים ואוהבים ששימשו מקור לחיקוי כיצד לגדל
ילדים באמצעות הצבת גבולות ,אך ידעו גם לתמוך בהם באהבה .אני תקווה
שכך עשיתי גם עבור ילדיי.

התארגנות קהילתית נוספת וזכויות אזרח :אפליה נגד בתי כנסת
של התנועה המסורתית (היהדות הקונסרבטיבית בישראלית)
ובתי כנסת של היהדות הרפורמית
בהיותי פעילה מאוד בבית הכנסת הקונסרבטיבי שלנו בארצות הברית ,מטבע
הדברים חיפשתי בית כנסת בירושלים .כששני הבנים הגדולים שלי היו
צעירים מאוד ,הקימו בית כנסת קונסרבטיבי חדש בשכונה שלי; הצטרפנו
מיד .התפללנו שם עם ילדינו כמעט בכל שבת .דני ואני היינו פעילים בבית
הכנסת החדש והייתי חברת ועד במשך שנים רבות .כל הבנים שלנו חגגו שם
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בר המצווה ,עלו לתורה ,קראו את כל פרשת השבוע ואת ההפטרה ,ושימשו
שליחי ציבור בחלק מן התפילה .אבי קנה טלית ותפילין לכל נכד .אני זוכרת
את בני הבכור לוקח את הטלית ואת סידור התפילה שלו לצבא בלבנון ,שם
היה מוצב ביום כיפור .הוא בא הביתה וסיפר שאחד החיילים הדתיים שאל
את הרב שלו אם מותר לו להתפלל עם בני השייך לבית כנסת קונסרבטיבי,
ולמזלי נאמר לו שכמובן שהוא יכול להתפלל עם בני .הייתי מוכנה למצוא
דרך לנסוע לבסיס של בני בלבנון ולתת לחייל ההוא נזיפה רצינית!
תמיד רציתי שילדיי ילמדו בבית ספר תל"י (תגבור לימודי יהדות) ,רשת
שנוסדה על ידי התנועה המסורתית ושם למדו ילדים דתיים וחילוניים גם
יחד .כששני הבנים הגדולים למדו בבית הספר היסודי ,לא היה בית ספר
תל"י באזור ,אך שני הצעירים יותר למדו בבית הספר היסודי תל"י 'בית וגן'.
משם המשיכו לחטיבת ביניים של התיכון המסורתי .תמיד הנחנו לכל ילד
להחליט באיזה בית ספר תיכון הוא רוצה ללמוד ,כל עוד מדובר היה בבית
ספר "טוב" .כל אחד מהבנים למד בתיכון אחר.
כל זה הביא אותי אל מקום עבודתי הבא :רכזת קהילות (בתי הכנסת)
של התנועה המסורתית בישראל .באותה תקופה היו כארבעים ושמונה
בתי כנסת של התנועה המסורתית ברחבי מדינת ישראל .הייתי נפגשת עם
הוועדים ועם הצוות של בתי הכנסת הללו ומסייעת להם להתארגן ,בייחוד
בתי הכנסת הקטנים שלא היה להם רב בשכר או רכז .בניתי קורסים לחינוך
צוותי בתי הכנסת ולמתנדבים וגם ארגנתי מפגשים אזוריים .זו הייתה עבודה
מהנה אך היא כללה נסיעות רבות .כאשר התנועה המסורתית הסתבכה
מבחינה כלכלית ולא יכלה לממן את משרתי ,עבדתי עבור המרכז לפלורליזם
יהודי של התנועה הרפורמית ,בבניית פרויקטים של תיקון עולם בתוך בתי
הכנסת של התנועה המסורתית.
בערך באותו זמן התחלתי להיות פעילה במסגרת "נשות הכותל" ,ארגון
הלוחם באפליה נגד נשים (במיוחד נשים לא חרדיות) בכותל המערבי .עד
לאחרונה היו שם עזרת גברים ועזרת נשים בלבד .אם מתקיים טקס בר
מצווה בעזרת הגברים ,הנשים צריכות לעמוד על כיסאות ליד המחיצה בין
שתי העזרות כדי לראות את המתרחש ,והן אינן מורשות להשתתף בתפילה
באופן פעיל .במשך קרוב לעשרים שנה ,בכל ראש חודש ,אנחנו עורכות טקס
לנשים בעזרת הנשים ,שם אנחנו קוראות בתורה מתוך ספר תורה .מכיוון
שרב הכותל אינו מתיר לנו להשתמש בספר תורה מעזרת הגברים ,ולא
מאפשר לנו להביא ספר משלנו ,מצאנו דרכים שונות "להבריח פנימה" ספר
תורה קטן .בני ניתאי בא פעמים רבות לתמוך בנו ולסייע במאמצים אלה.
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אינני מתעטפת בטלית בבית הכנסת שלי ,אך היות שאנחנו נלחמות למען
אותן נשים שרוצות להתעטף בטלית ,כמו האחיינית שלי בארצות הברית,
אני מתעטפת בטלית בכותל .התנועות המסורתית והרפורמית ונשות הכותל
אילצו את הממשלה לבנות קטע חדש של רחבת הכותל (אנחנו קוראים לו
הכותל המסורתי) ליד קשת רובינסון; שם משפחות ,גברים ונשים ,יכולות
להתפלל יחד .טקס בר המצווה של בני הצעיר התקיים שם .הקרב טרם
הסתיים; אנחנו עדיין נלחמים על זכויות שוות בכותל ועבור בתי הכנסת
שלנו ,שהרבנים והבניינים שלהם אינם ממומנים על ידי הממשלה כמו אלה
של הדתיים־לאומיים והחרדים.
מבחינה פוליטית ,תמיד הייתי מעט שמאלה מהמרכז ואני פעילה
במרצ כחברת הוועד המרכזי של המפלגה .אני סבורה שמרצ היא המפלגה
הפוליטית היחידה בישראל הלוחמת באמת למען זכויות האזרח .בדומה
לנשות הכותל ,מרצ מאמינה בשוויון לכול :יהודים וערבים ,מיעוטים דתיים
ולא דתיים ,בין אם אתיופים או דרוזים ,וכדומה.

דניאל גירון ,בעלי האוהב
נדמה לי שהשארתי חלק זה של סיפורי לסוף מפני שהוא הקשה ביותר
עבורי לדבר עליו .דני היה אהבת חיי והיו לנו חיים נהדרים יחד כזוג וכהורים
המגדלים את ארבעת בנינו .הוא היה כלכלן ובמהלך חיינו המשותפים עבד
במשרד התעשייה והמסחר .הוא חש שהוא מסייע ומציל את התעשייה
הישראלית .דני מילא תפקיד גדול יותר בנוגע לניהול כספי המשפחה ואני
בנוגע לחינוך ילדינו ,אם כי החלטות חשובות התקבלו בצוותא .איש מאתנו
לא הרוויח משכורת גבוהה ,אך היות ששנינו עבדנו במשרה מלאה ,היו לנו
חיים טובים והתפרנסנו למחייתנו .בארצות הברית הייתי מרוויחה מן הסתם
משכורת גבוהה יותר ,אך גם שם מורים ועובדי ממשלה לא מרוויחים במידה
כזו .העובדה שיש לנו קופת חולים וחינוך חינם או מסובסד בישראל מסייעת
לנו להתמודד מבחינה כלכלית ומעניקה לנו ביטחון כלכלי רב יותר.
כשדני ואני היינו בני חמישים בערך ,הוא אובחן ב־T Cell Lymphoma
(סרטן הלימפה) .במהלך שמונה השנים הבאות הוא עבר שתי השתלות מח
עצם ,יצא ונכנס מבית החולים פעמים רבות ,ובמשך זמן מה אפילו חזר
לעבודה .ההשתלה השנייה לא הצליחה ובמהלך שנה וחצי הוא גסס לאטו.
ילדיי סייעו מאוד בעת ההשתלות ,בייחוד בזמן ההשתלה הראשונה :ינאי
ואיל היו בצבא אבל שוחררו לאותו חודש ,יואל ניגש לבחינות הבגרות
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בכיתה י"ב (רק ריבונו של עולם יודע כיצד עבר אותן בהצלחה) וניתאי היה
בן עשר.
הייתי מעבירה את רוב היום לצדו של דני .הבנים הבוגרים יותר היו
מחליפים אותי בערב וישנים לצדו על מנת שיהיה לי מעט פנאי להיות
עם ניתאי בבית .זה היה קשה מאוד ,אך בארצות הברית מי היה משלם
את כל ההוצאות הללו? משפחתו של דני ורבים מידידינו סייעו כמיטב
יכולתם .ישראל קטנה מספיק כדי שאם תזדקק לעזרה ,תוך שעה שעתיים
מישהו יוכל לבוא ולעזור .במהלך המחצית השנייה של מחלתו של דני,
אמי סבלה מסרטן ריאות .בשלב מסוים הייתי בבית החולים הדסה עם דני
וקיבלתי שיחת טלפון מבית החולים שערי צדק ,במהלכה אמרו לי שמישהו
מן המשפחה חייב להגיע לשם ,מפני שאמי נמצאת בחדר המיון והם אינם
מבינים לא אותה ולא את אבי .אחד הבנים הגדולים חזר הביתה מן הצבא כדי
לשבת עם דני ואני הלכתי לברר מה קרה אצל אמי .הייתה זו תקופה קשה
ומתישה מאוד .ינאי ואשתו גל ,שלמדו רפואה ופסיכולוגיה ,הבינו אולי יותר
מן האחרים והיו באים לכל הפגישות עם הרופאים .הם הקדימו את חתונתם
כדי שדני יהיה עדיין בחיים ויוכל להשתתף.
אמי נפטרה בשנת  ,2008ודני ב־ .2009השנה לאחר מותו של דני הייתה
קשה במיוחד עבורי וגם עבור צעיר בניי ניתאי ,שהיה לו אב חולה מגיל
עשר עד שמונה עשרה .הוא ניגש לבחינות הבגרות חודש לפני שדני נפטר,
וכעבור חודשים ספורים התגייס לצבא.
מותם של אנשים קרובים לך הוא דבר קשה לכל אחד בכל מקום ,אך אני
חושבת שמערכת התמיכה שלי בישראל ומנהגי השבעה כאן סייעו לי לעבור
את זה .אחיו של דני מהולנד ושתי אחיותיי מארה"ב באו לישראל ללוויה
ונשארו לשבעה .הבית היה מלא באנשים שבאו לנחם אותנו ,מביאים ִאתם
מזון למשפחה .אשתו של איל ,ענבר ,שהייתה אז בהיריון עם נכדנו הראשון
שדני מעולם לא פגש ,ארגנה את האוכל למשפחה כולה .דין נולד חודש
לאחר שדני נפטר .ידידים ,קרובי משפחה וחברים לעבודה ,אפילו מוריו של
יואל וחברים מהאוניברסיטה באו להביע את תנחומיהם.
אך אחר כך תם שבוע האבל ,ואת נשארת לבדך בבית .הילדים חוזרים
למשפחותיהם ,לעבודתם וללימודיהם .השבתות וימי החג היו הקשים ביותר.
טרם מותו של דני ,אלה היו הימים המהנים כשכל המשפחה התאספה
לארוחה חגיגית .ברגע שהילדים עזבו ,חשתי בודדה מאוד ולא ידעתי מה
לעשות עם עצמי .בהדרגה מילאתי את השבוע בפעילויות ולמדתי להתמודד
לבדי .בשבע השנים האחרונות יש לי בן זוג חדש ,סם ,שגם הוא אלמן .אני
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מקווה שכל אחד מאתנו מעודד את השני להתמודד עם הבדידות הכרוכה
באובדן בן זוג אהוב.
במבט לאחור על חיי בישראל ,לא הייתי רוצה לחיות בשום מקום אחר.
היו תלאות ,אבל חיי כאן טובים .יש לי ארבעה בנים נפלאים ועשרה נכדים
נהדרים ,שכולם מעסיקים אותי .אני משתדלת לבלות ִאתם יומיים בשבוע
ברמת גן ,שם הם מתגוררים ,ויש לי אפילו מיטה ומדף ל"חפצים" שלי
בביתם של יואל ורעות .הם נותנים לי לחוש שביתם הוא ביתי השני .אני
אוהבת עד מאוד את כל ילדיי ואת משפחותיהם ,וכפי שכתבתי קודם לכן,
הם מהות החיים עבורי!
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לוסי בארץ המובטחת
מאת :איימי בת' לושנס

"הדרכון שלך אצלך?" דיאנה שואלת אותי.
"מה אצלי?" אני משיבה ,מרימה מבט אליה.
"הדרכון שלך אצלך? את יודעת ,זה שצבעת זה עתה?" דיאנה שואלת
אותי.
זה הרגע שבו זכור לי לראשונה ששמעתי על ישראל .הייתי בקייטנה
והמדריכים שיחקו אתנו ב"כאילו" .עמדנו לעלות על ה"מטוס" כדי לבקר
באתרים המדהימים בישראל (ואני נזקקתי ל"דרכון" לטיסה במטוס) .למדתי
על הכותל המערבי ,על קניות בשוק בירושלים וכיצד להתמקח ,ואיזו
חוויה זו הייתה לטפס בשביל הנחש אל פסגת המצדה .המדריכים שמחו
לשחק אתנו .הם הניחו לנו "לחוות" את ישראל ואני נהניתי מאוד .מעט
רקע :הקייטנה שבה השתתפתי הייתה של בית הכנסת שלי ,והשתתפתי
בה במהלך שלושה קיצים .איך נהניתי בה! אהבתי את העובדה שידעתי
את כל השירים ששרנו (תחשבו :ג'יימס טיילור ,שירים מהתנ"ך ,שירים
ישראליים ,ובנוסף שירים כאילו־היפיים) .אהבתי את העובדה שהכרתי את
כל המדריכים ,מי היה חבר של מי ,ומתי הקבוצה שלנו תנצח על טקס
"עונג שבת" ביום שישי .כך ידעתי שאנחנו יהודים .ישראל הייתה הטוב
במקומות עלי אדמות! ידעתי שיום אחד אבקר בארץ הקודש ,רק לא הייתי
בטוחה מתי.

ילדות ובגרות
שמי איימי בת' לאה דבורה לושנס ,ונולדתי בבוסטון ,מסצ'וסטס ,בבית
החולים "בית ישראל" (אות לבאות  .)1אני באה ממשפחה ציונית
קונסרבטיבית שמקורה בבוסטון .כשנסעתי "הביתה" ,היה זה לבית שלנו
בפרמינגהם ,מסצ'וסטס ,שבו גדלתי ולאחר מכן שאליו חזרתי בביקורים ,עד
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שעליתי ארצה .הוריי היו נכדים של מהגרים מאירופה ונולדו במהלך מלחמת
העולם השנייה .יש לי אחות אחת ,מישל ,שאותה הערצתי.
אני חושבת שהייתה לי ילדות "טיפוסית" .במשך שנות ילדותנו ,התרבות
והמסורת היהודית תמיד היו חלק מחיינו :בין אם דיברנו על מתי נצא
לבית של סבי וסבתי לסעודת השבת ,מה נכין לראש השנה ,או שלמדנו
על ה"מנורה" (כך קראנו אז לחנוכייה) שהביאו סבי וסבתי מישראל בשנות
ה־ .60שלוש פעמים בשבוע לאחר סיום הלימודים בבית הספר למדתי
שיעורי יהדות ב"היברו סקול" .את החגים המרכזיים — ראש השנה ,פסח,
ואפילו פורים — חגגנו יחד עם משפחתי המורחבת .שפת חיי הייתה מלאה
במילים בעברית וביידיש כגון "מזל טוב" ו"אוי ויי זמיר" (אוי ואבוי!).
אני בוגרת מערכת החינוך הציבורי של פרמינגהם ,מחזור  .1992היו לי
כמה חברים יהודיים ,אך הדת מעולם לא היוותה חלק חשוב מקשריי ִאתם.
את השבתות העברתי בחזרות על מחזמר העונה עם עשרים וחמישה ילדים
נוספים שהשתתפו בסדנת הדרמה בנאטיק ,לרבות בחודש מאי בכיתה ה'
כשכיכבתי בהצגה כפיטר פן .ימי ראשון נועדו ל"היברו סקול" ולשיעורי
יהדות .התיאטרון תמיד היה חלק מחיי ,בדיוק כמו היותי יהודייה (אות
לבאות .)2

דת
את היהדות שלי אני מרגישה יותר מהבחינה הרוחנית ופחות מזו הדתית .אני
רואה את עצמי יהודייה תרבותית .עד לכיתה ח' למדתי שיעורי יהדות לאחר
סיום הלימודים ("היברו סקול") וחגגתי בת מצווה .בכל ראש השנה ביקרתי
בבית הכנסת ומדי פעם גם הלכתי לתפילות שבת .השתתפתי במסיבות
ריקודים של תנועת נוער של בתי הכנסת המאוחדים ( )USYושל תנועת
הנוער היהודית הרפורמית ( ,)NFTYאך מעולם לא חשתי בנוח באירועים
אלה .הוריי אמרו לי שאם אני יוצאת לדייט עם מישהו שאינו יהודי ,זה לא
נקרא לצאת באמת לדייט .עד היום ,משפט זה השפיע על כל היסטוריית
הדייטים שלי .הדברים האלה שאמרו הוריי העציבו אותי ,ולא הבנתי מדוע
הם חשו כך .אולי מעולם לא שאלתי או שהם מעולם לא הסבירו לי ,לעומק,
מדוע זה כך (אני מבינה עכשיו את הסיבה כמבוגרת) .אני רק יודעת שזה
שינה את הדרך שבה התייחסתי לגברים ואולי בשל כך אינני נשואה היום
(אני חושבת שזה עשוי להיות נושא לספר אחר).
למדתי במכללת בנטלי (כך נקראה אז) שנמצאה במרחק חצי שעה מהבית.
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הייתה לי חוויה אוניברסיטאית "טיפוסית" .הייתי מנהיגה־סטודנטית בחברת
הסטודנטים ( Alpha Psi Omegaאחוות הדרמה המעורבת בנים־בנות היחידה
בבנטלי)( RA ,מתאמת פעילויות במעונות) וחברה במספר ועדות בקמפוס.
במכללה מצאתי את עצמי .לא הייתי עוד "אחותה הקטנה של מישל" .הייתי
איימי (או לוסי או איימי ב' ,ולפעמים  RAאיימי).
כשנסעתי ללמוד בבריטניה בסמסטר האביב בשנת הלימודים השלישית
שלי ,הייתה זו הפעם הראשונה שחוויתי מה זה להימצא הרחק מן הבית.
באמת הרחק מן הבית .בעודי שם ,יצאתי למסע תרמילאים ברחבי אירופה
במשך חודש וביקרתי בערים עתיקות כמו רומא ,פריז ולונדון .הייתי
הרפתקנית ולא התייחסתי לשהות שלי באירופה כדבר המובן מאליו .זה היה
מפחיד ,אך מלהיב .בעת שראיתי את כל המקומות היפים הללו ,חשבתי איך
יהיה הביקור הראשון בישראל .אחרי שסיימתי את הלימודים החלטתי לבקר
בארץ ,והתאהבתי בה לחלוטין ,בדיוק כפי שאחותי אמרה שיקרה.
כשחזרתי מהשהות בת שלושת החודשים בישראל ,המשכתי במסעותיי
בארצות הברית .נראה היה שאחת לשנתיים עברתי דירה ו/או החלפתי
מקום עבודה .עברתי בין דירות ,ערים ואזורי מיקוד .המעבר הראשון היה
לאיסט לנסינג שבמישיגן ,להמשך הלימודים (עוד על כך מיד) ,אחר כך ללונג
איילנד ,ניו יורק ,אחר כך לוושינגטון הבירה ,ואז שוב לאזור בוסטון.
במנהל ,ולמדתי במשך שנתיים באחד
החלטתי ללמוד לתואר שני ִ
המקומות המוזרים עלי אדמות — מישיגן .אינני בטוחה מה לומר על אותה
"ארץ" ,אך אפילו לאחר שנסעתי למזרח התיכון ,חשתי מאוד לא בנוח שם
(אני חשה שספר נוסף בדרך) .כל המעברים שעשיתי במהלך עשר השנים
הבאות היו תולדה של מסלול הקריירה שלי .כוונתי למסלול הקריירה
הראשון שלי (מידע נוסף קרב ובא).
אני חושבת שהסיפור שלי קשור בהיותי יהודייה .בכל מקום שחייתי בו,
מהבית ועד ליום שבו עזבתי את אמריקה ,תמיד חשתי שונה .הייתי יהודייה
והאחרים לא היו .ואם היית יהודי ,הרי שרציתי להכיר אותך ולהתיידד אתך.
הרגשתי צורך לחלוק עם אחרים ולחנך אותם בנוגע למסורות שאתן גדלתי,
ולחלוק זאת עם כל יהודי שפגשתי בדרכי (כל זה השתנה ,כמובן ,כשעליתי ארצה).

ישראל
כשהייתי בכיתה י"א אחותי נסעה לישראל במסגרת תוכנית חד־שנתית
בהיותה בת עשרים (אני הייתי בת שש עשרה) .היא הייתה שם בזמן מלחמת
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המפרץ .אחותי לא שמרה על קשר עם המשפחה .לא היה לנו אז דואר
אלקטרוני והיא כתבה לעתים רחוקות מאוד .ברור שהתגעגעתי אליה מאוד.
לא דואר אלקטרוני ,לא סקייפ ,שום כלום .בשעה שהתמודדתי עם הפצצות
שהומטרו עליה בישראל ,אבי חטף התקף לב ,לי היה חבר ראשון והשתתפי
בנשף הריקודים הראשון שלי .אחותי הגדולה ,הערצתי אותה .היא הייתה
האדם שרציתי להיות כאשר "התבגרתי" והיא לא הייתה שם למעני ,לתמוך
בי במהלך השנה הזו ששינתה את חיי .באותה שנה התבגרתי .למדתי לדאוג
לעצמי (ועד היום אני חשה שאני עדיין דואגת לעצמי).
אם לקצר סיפור ארוך :אחותי בילתה את עשר השנים הבאות בישראל
ובנסיעה הלוך ושוב ממנה ,עד שעלתה ארצה לצמיתות כשהייתה בת
שלושים ואחת .מאז אותה תקופה ,משפחתי ,חבריי ואפילו זרים שאלו
אותי מתי אני עולה ארצה .תמיד אמרתי" ,מן הסתם אף פעם לא" .אפילו
שקלתי זאת חמש שנים לפני שעליתי ארצה .חשבתי היטב על כך ,בחנתי
כמה אופציות מבחינת עבודה ,והחלטתי שלא לנסוע .כל חופשה שביליתי
בעשר השנים הבאות הייתה בישראל .זה כלל ביקור בישראל לחתונת אחותי
ופגישתי עם האחיינית הנפלאה מכול עלי אדמות (חוץ מהפעם ההיא שבה
נסעתי לקנקון שבמקסיקו ,לחתונת חבר הנפש שלי ,ג'ייסון).
עד מהרה עברתי לעבוד בהיי־טק כמדריכת תוכנה .אהבתי לשלב בין
המיומנויות שלי בעסקים ובחינוך והייתי טובה בזה באמת .אהבתי לעבוד,
לסייע לאחרים ללמוד ,והתלהבתי מכך באמת .היה ערך מוסף בלהיות
מומחית למשהו .נסיעות ,מפגשים עם אנשים חדשים ,שהייה בבית מלון:
כל אלה היו צ'ופרים מבחינתי .העבודה הזאת שירתה אותי היטב ,מכיוון
שהתחלתי שלב חדש בחיים ,שאותו אני מכנה היום "החלק המשעמם" .לא
משעמם במובן של "אינני עושה דבר" ,אלא יותר במובן של "לא התפתחתי,
לא שיניתי דברים" .לא אתגרתי את עצמי להתפתח מבפנים ,מה שהביא
בתורו לקפיאה על השמרים מבחוץ .ידעתי שהיה משהו שרציתי בו .משהו
שנזקקתי לו.

מתכננים עלייה
עליתי ארצה מפני שהכוכבים התייצבו לצדי .הייתי באמצע שינוי קריירה ובין
עבודות ,ואז זה הלם בי פתאום" ,זה הזמן לעלות ארצה" .הפעם הראשונה
שבה אמרתי זאת בקול רם הייתה בבוקר קר במארס כשנפגשתי עם חברתי
איימי לקפה .אמרתי לה" ,הגיע הזמן .אני עולה ארצה הקיץ ".זה היה ממש
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לפני פסח ועד אמצע מאי הכול היה מוכן אצלי .היה לי מכתב מרב שהצהיר
כי אני יהודייה ,היה לי אישור מן הקונסוליה הישראלית (שבה ביקרתי בניו
יורק במהלך סוף שבוע ארוך) ואמרתי לבעל הבית שלי שאני עוזבת .לאחר
שלוש מסיבות פרדה (כיף!) ,הכוכבים התייצבו לצדי והייתי כמעט מוכנה
לנסוע .כל שנותר לי היה להיפטר מכל מה שברשותי ,להשיג מה שאזדקק
לו בישראל ,והכול יהיה כשורה .היה לי כרטיס טיסה ל־ 30ביוני ,2015
דרך "נפש בנפש" (ארגון המסייע לעולים מארצות הברית ,קנדה ובריטניה),
והייתי עתידה לטוס בטיסה היוצאת ממסוף אל על שהוקם לאחרונה מחדש
בבוסטון.
אלא שכל זה נדחה .טוב ,שלב ההתכוננות נדחה .מאוחר בערב באמצע
מאי ,לאחר שאישרתי את טיסתי ,הייתה לי תקרית קטנה בשעת לילה
מאוחרת ושברתי את רגלי .הפתעה! כתוצאה מכך הגבס ואני היינו חברים
טובים במשך חודש .במהלך החודש שבו תכננתי לארוז הייתי רק ניידת
למחצה עם גבס על רגלי .אז דחיתי את האריזה בחודש וכשהגבס הוסר ,היו
לי פחות משבועיים לרוקן את דירתי.
שקלתי איך להיפטר מכל מה שהיה לי .האם למכור דרך פייסבוק?
אי־ביי? קרייגסליסט או פשוט לתרום את הרוב למשאית התרומות במרכז
הקניות המקומי שלי? הכרעתי בעד האפשרות האחרונה .לאחר שחבר או
שניים באו ולקחו את רוב הרהיטים שלי :שולחן כתיבה ,שולחן ,כיסאות,
מלונת חתול ,הייתי מוכנה לאסוף את כל השאר במכוניתי ולסחוב אותו
עד למשאית התרומות (גם המכונית נמכרה) .כעבור יומיים וחצי (ואינספור
סיבובי הלוך ושוב עם המכונית) כמעט הכול היה מוכן אצלי לאריזה.
איכשהו ,בעזרת חבריי והוריי ("איימי ,האם את באמת צריכה את כל העטים
האלה?"" ,כן ,סטפני ,אני צריכה") ,ארזתי הכול בתוך ארבעה קיטבגים .יחד
עם החתולה שלי ,פיתה ,הייתי מוכנה לעלות ארצה.

איך היה?
איך היה לעבור לארץ אחרת? זה היה בדיוק מה שציפיתי ועוד .השגתי מקום
מגורים (מס'  1ברשימה שלי) עם שותפה בדירה גדולה בתל אביב; אחותי
הייתה מוכנה לקראת בואי (ובואה של פיתה); וכל הניירת הייתה מסודרת
בקלסר ,מוכנה למסירה .הגעתי ולאחר אחר צהריים ארוך בו "עשיתי עלייה",
אחותי ואני נסענו במונית לתל אביב ,שם עתידה הייתי להתחיל את המחצית
השנייה של חיי.
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כן ,המחצית השנייה שלי .נדמה לי שלא ציינתי שעליתי ארצה לאחר
יום הולדתי הארבעים ואחד .שקלתי עלייה פעמים רבות כל כך במהלך
עשרים השנה האחרונות ,אך הייתי יותר בחזקת מתכננת מאשר מבצעת.
החלטתי לעלות תוך ידיעה שאהיה מוגבלת מבחינה כספית ,ושלא תהיה
לי מכונית או דירה לבדי (כל הדברים שהיו לי כרגע) .עכשיו ,כשתוכניותיי
מעוצבות ,הייתי מוכנה לביצוע .לא היה לי חשוב שהייתי בת ארבעים פלוס,
היות שאני עדיין פועלת ומנווטת את חיי כאילו אני בת עשרים ושמונה .רק
לאחר שעליתי ארצה הצטערתי על כך שלא עליתי מוקדם יותר .חכו ,אין לי
חרטות .אני יותר מבואסת מאשר מצטערת .אני מאוכזבת מכך שלא קיבלתי
החלטה זו מוקדם יותר משום שאילו הייתי נוהגת כך ,היו עומדות בפניי
אופציות רבות יותר ,הן מבחינת עבודה והן מבחינה אישית (אבל זה ספר
שלם אחר) .בסדר ,אשתף אתכם .אילו הייתי עולה ארצה עשר שנים לפני
כן ,בגיל שלושים ואחת ,היו לי יותר הזדמנויות לפגוש גבר ולהינשא .ואילו
הייתי עולה ארצה אז ,הייתי רוכשת ניסיון בעבודה מהסוג שהיה מאפשר לי
להרוויח משכורת גבוהה יותר .אלה שני דברים שהיו יכולים להסתדר בצורה
טובה יותר מאשר כפי שהסתדרו לבסוף.
במשך חמשת החודשים הראשונים שלי בארץ למדתי באולפן ארבע
שעות ביום .בעודי לומדת באולפן ,התחלתי לחפש עבודה ופתחתי בחיי
החדשים .לאמתו של דבר ,אינני חושבת שהיו אלה חיים חדשים ,אלא
יותר "תחיי את חייך בדירה ובמקום חדשים" .לתכנן היכן לקנות את
הפירות והירקות שלי ,להשיג את תרופות המרשם החודשיות שלי ,ולברר
היכן ממוקמת תחנת האוטובוס ,כל אלה היו דברים שהייתי עושה בכל
פעם שעברתי למקום חדש .אלא שכל אחד מהדברים הללו הגיע אליי
עם מחסום חדש ,תרבותי ומילולי (עד היום אינני מדברת עברית ,אבל
אני עובדת על זה .כן ,השמועות נכונות .אני לומדת כרגע באולפן ברמת
מתחילים זו הפעם הרביעית).
אז בכל יום לאחר האולפן יצאתי להרפתקה חדשה .תחילה היה עליי
להשיג את כרטיסיית האוטובוס שלי ,וזה היה כרוך בהליכה למשרד שבו
איש לא דיבר אנגלית וניסיתי להסביר לעובדים (תוך שימוש בתנועות ידיים)
לְ מה נזקקתי .קניתי את הפירות והירקות שלי בחנות מעבר לרחוב ,למרות
שלא דיברנו באותה שפה .מוזר למדי ,כשהבעלים עבר לחנות אחרת וראיתי
אותו כעבור כמה חודשים בשכונה אחרת ,הוא בירך אותי לשלום ,ממש
כאילו הייתי בחנותו יום לפני כן.
ואז ,הגיע הזמן ללכת למכולת .זאת הייתה הנאה גדולה! (אתם יכולים
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לשמוע את הסרקזם?) .למרבה המזל ,הייתי בחנות עם אחותי לפני כן ,כך
שידעתי מה לחפש והיכן הוא נמצא .לרוע מזלי ,היה עליי לחכות בתור
לנצח .לא סתם להמתין בתור ולהתקדם כשהאיש לפניי זז ,יותר כמו לחכות
בתור בעת שצפיתי באנשים שומטים את סליהם ורצים בכיוון השני "בשביל
כמה דברים נוספים" (הכניסו אימוג'י של סרקזם כאן) .פעם ראיתי מישהי
מניחה סל ריק בתור ,עורכת קניות במשך עשר דקות ,ואז חוזרת עם ערמה
ענקית של מצרכים ,מצפה למלא את הסל ושהוא יועבר קדימה בתור.
כאשר התעלמו מן הסל שלה והוא לא נדחף קדימה ,היא החלה להתווכח
עם האנשים בתור ותהתה מדוע לא הייתה "הבאה בתור לקופה".
כך מתנהלים הדברים כאן .אין משהו כמו שירות לקוחות או להיות חביב
אל קונה אחר .האם שמעתם" ,בישראל תשובה של 'לא' היא דרך לומר 'בוא
נפתח במשא ומתן'" .בכל פעם שאני מאותגרת (מתוסכלת) מתור (או היעדר
שלו) ,או ממפגש עם עובד שירות ,אני תמיד מזכירה לעצמי" ,זו ישראל.
כך מתנהלים הדברים כאן" .ומכיוון שאני מכוונת נכון את ציפיותיי ,אינני
מאוכזבת .במקום זאת ,בפעם הבאה שאתכנן לגשת למשרד ממשלתי ,אביא
אתי מזון ,נוזלים וספר .מזון ,למקרה שאהיה רעבה; משקה ,כדי שלא אצטרך
לעזוב את מקומי בתור; וספר ,מפני שטוב ,זה ייקח זמן.
אין כוונתי להפחיד איש ,מפני שזה לא שישראלים מתייחסים למישהו
בצורה לא יפה .כאשר מעדתי ונפלתי בעת שטיילתי בשדרות רוטשילד,
כמה אנשים עצרו באמצע מה שעשו באותו רגע ,עזרו לי לקום ושאלו אותי
אם הכול בסדר (ספר מביך בשם "כל הטעויות שעשיתי" נמצא בדרך) .אני
אוהבת את המקום הזה ושמחה שאני כאן.
אז מה בנוגע לדברים המשמחים (ולא כל אותם דברים מלחיצים בחיים)?
אני אוהבת את העובדה שביליתי את השבת הראשונה שלי עם אחייניתי,
אחותי וגיסי .למעשה ,אני מבלה אתם כמעט שני סופי שבוע בחודש (חוץ
מאשר בסגר) .אם אינני רואה אותם ,אני מפטפטת אתם בטלפון .פעם
בחודש החבורה באה לבקר את הורי גיסי בעיר קרובה לתל אביב ,ואני
מוזמנת לסעודת שבת .לאמתו של דבר ,אני רואה גם בהם משפחה ,מסיבות
רבות כל כך ,אך הסיבה החשובה ביותר היא שהם מתייחסים אליי כבת
משפחה (עוד זמן רב לפני שמישל וגיסי היו מאורסים אפילו).
אחר כך ,לפני שנתיים ,גם הוריי עלו לישראל .אני משערת שהם
התגעגעו אליי (ולאחותי ,גיסי ואחייניתי) ,ובדיוק כמוני לא ראו את אחייניתי
גדלה .מרגש לחשוב שכולנו חיים בישראל עכשיו .בכל פעם שאני פוגשת
עולים אחרים ,אני אומרת להם שכולנו כאן ואני באמת גאה כשאני אומרת
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זאת .אינני עוד הישראלית הטירונית במשפחה .כמובן שעכשיו ,כשהורינו
חיים כאן ,יש לנו הכבוד המובהק של היותנו ה"אנשים" שלהם .אתם
יודעים? ה"אנשים" שאליהם הם מתקשרים במקרה חירום כשאביך נופל ,או
ה"אנשים" הזקוקים לך כדי לכוון את השעון במיקרוגל? כן ,אחותי ואני הן
ה"אנשים" האלה .וזה בסדר גמור מפני שאנחנו רוצות אותם קרובים אלינו.
קרובים במקרה שיש בעיות ו/או במקרה שהם (או אני) זקוקים לטיפול מסור
ואוהב.

הרפתקאות איימי נמשכות
איך אני פוגשת אנשים ורוכשת חברים? מאז היותי ילדה ,הייתי תמיד
מעורבת בקבוצת תיאטרון וחשבתי שהפעם זה לא שונה .הצטרפתי ל־
 ,Stage TLVבית לביצוע אמנויות באנגלית .פגשתי שם כמה מכרים ואני
מנסה להישאר פעילה בקבוצה .יש לי גם כמה חברות טובות ,כולן נשים
דוברות אנגלית ,אך ממקומות שונים :טקסנית ,בריטית ורוסייה .אני פוגשת
את החברות הללו ושומרת אתן על קשר דרך הפייסבוק (זה עדיין קשר
חשוב בישראל; נכון לעכשיו ,הוא אינו לא אופנתי כמו בארצות הברית).
ואני הולכת לאירועים ברחבי העיר לרבות כאלה הכוללים הקראת שירה
בסגנון ספוקן וורד ,מסיבות שתייה וחגיגות ימי הולדת .בתשובה לשאלתכם
הבאה :לא ,אין לי חברים ישראלים קרובים ,אך יש לי כמה חברים נחמדים
לעבודה שפגשתי לאורך הדרך .אני באמת מקווה שיהיו לי כמה בעתיד .אני
מיטיבה לשמור על קשר עם חבריי הקרובים ,לא משנה היכן אנחנו גרים,
וזה לא השתנה .עם כתובת דוא"ל ומספר טלפון אמריקני ,אני תמיד זמינה.
כמובן שהם חסרים לי ,אבל אני שמחה להיות כאן עם אחייניתי ומשפחתי,
שכה חסרו לי.
היו לי כמה מקומות עבודות נפלאים ואי אילו פחות נפלאים .מקום
אחד שלח אותי לארצות הברית לחמישה שבועות כדי להדריך אנשי מכירות
בתוכנה החדשה שלהם .כיף! במקרה אחר הייתי אמורה לעבוד במשרה
שנוצרה לאחרונה ,אבל דברים "אבדו בתרגום" ,פשוטו כמשמעו .לא בדיוק
כיף גדול .והיו שתי עבודות בין עבודות שבהן הייתי אמורה לעבוד עד
שיציעו לי משהו בהיי־טק .אך לצערי ,לא קיבלתי הצעה כזו.
עכשיו הגענו למקום בסיפור שבו אני אמורה לספר לכם כמה הכול נפלא
ושאני מרוצה מהמקום שבו אני נמצאת .אינני בטוחה שאוכל לעשות זאת.
בשעת כתיבת שורות אלו ,אנו נמצאים בסתיו  ,2020בעת הסגר השלישי
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ממגפת הקורונה בארץ .ואני כרגע בין עבודות .אני יודעת שעבודת ההיי־טק
המושלמת מחכה לי אי שם .עלינו רק למצוא זו את זו.
אני חיה בישראל זה חמש שנים ואני נרגשת לראות מה יקרה להבא,
בייחוד ב"מצב" הנוכחי .אינני בטוחה אם אעבור אל מחוץ לעיר או אחליף
מקצוע ,שוב ,אך אני אכן יודעת שלא אלך לשום מקום (תרגום :אינני חוזרת
לארה"ב) .בשנה הבאה בירושלים!
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פעם שלישית גלידה
מאת :ברברה גטסוף שונפלד

נולדתי בהר סיני .לא הר סיני במדבר ,אלא בית החולים הנושא שם זה
במנהטן ,ניו יורק .היינו משפחה יהודית מסורתית טיפוסית בניו יורק של
אותה תקופה .אחי ,סטיב ,היה מבוגר ממני בשלוש שנים ,והוריי היו חברי
איגוד מקצועי נאמנים .אבי היה מגיה בעיתון הניו יורק דיילי ניוז ,אחד
העיתונים המובילים באותם ימים ,וכשאחי ואני התחלנו ללמוד בבית הספר,
אמי יצאה לעבוד כגננת במערכת החינוך של העיר ניו יורק .היות שאבי
היה חבר ב"איגוד העובדים הטיפוגרפיים  ,"6יכולנו לעבור להתגורר במגדלי
הקואופרטיב שהאיגוד בנה ,ה"ביג סיקס טאוארז" (ששת המגדלים הגדולים)
שבוודסייד ,קווינס( ,שבפועל היו בו שבעה מגדלים ,מה שלעתים קרובות
גרם לבלבול בין השם למספר) ,שכונה חדשה עם מגרשי משחקים ,מדשאות
ירוקות גדולות ומרכז קניות משלו .הקהילה היהודית בוודסייד לא הייתה
גדולה ,אך עם הזמן הפכה וודסייד לקהילתנו בכל המובנים ,הן מבחינה דתית
והן מבחינה גיאוגרפית.
אני זוכרת כיצד העמיקו הוריי את זהותם היהודית כשהתחלנו ללמוד
בבית הספר .אחי ואני למדנו בישיבת הרב דב רבל שבפורסט הילס ,בית ספר
דתי וציוני שהיה ממוקם כעשרים דקות מזרחית לוודסייד .יום הלימודים היה
מחולק לשניים ,לימודי קודש בשעות הבוקר ולימודי חול משעות הצהריים
ואילך .החינוך שקיבלנו בישיבת דב רבל היה בעל תוכן ציוני ממשי; למדנו
את רזי הדקדוק העברי ,ריקודי עם ישראליים ,ואפילו חלק מהטקסים
התנהלו בעברית .סייעה גם העובדה שלא מעט מורים היו ישראלים לשעבר
שסיפרו לנו על חייהם בארץ.
למעשה ,מעט מזה השפיע עליי בזמנו .נאבקתי עם השפה העברית ולא
התעניינתי במיוחד בשיעורי תורה .מה שעניינו אותי יותר היו הפעילויות
בבית הספר שהוקדשו ליום העצמאות וליום השואה .הייתי אמריקנית בת
הדור השלישי מצד אבי והדור הרביעי מצד אמי ,כך שלא היה לי מושג
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מה הייתה השואה עד שהתחלתי להשתתף בפעילויות אלו בכיתה ה' .כמה
אירוני הדבר שהתחתנתי עם בן הדור השני לניצולי שואה ושמעתי סיפורי
ניצולים למכביר ,מה שהפך את השואה לאישית מבחינתי .בני דני נקרא על
שם אחד מדודיו של בעלי דייוויד ,שנרצח בשואה.
במבט לאחור ,אני חושבת שחלק ניכר מהזהות ומהאישיות שלי הושפע
ממה שראיתי וחוויתי בעת שגדלתי בוודסייד .אחת משכנותינו הייתה נערה
עם תסמונת דאון ,צעירה ממני בשנה .נהגתי לשחק אתה והיא שימשה
לי מקור השראה להתחיל להתנדב בגיל חמש עשרה עם בעלי מוגבלות
התפתחותית .במרחק כמה רחובות מאתנו פעלה סדנה לבעלי מוגבלויות,
שאליה נהגתי ללכת כדי לשבת עם המשתתפים ,לסייע להם למיין צורות
וללמד אותם לספור .הצעיר מביניהם היה בן עשרים וחמש .לא הטריד אותי
אם הם הזילו ריר ,או שלא יכלו לבטא את עצמם .פשוט חיכיתי שיוציאו
את המילים מפיהם .החוויה הזאת הציבה אותי על הנתיב הטיפולי ,ולימים
טיפלתי באנשים בגילאים שונים ,מגיל שלוש ועד לתשעים וחמש.

ישראל ,ניסיון ראשון
התוודעתי לראשונה לישראל בקיץ  ;1971נסענו כמשפחה ,חלק מקבוצת
מורים שלמדה בחיפה במשך הקיץ .כל מה שאני זוכרת מן הקיץ ההוא היה
קלקול קיבה מתמשך שהפך אותי למומחית לשירותים ציבוריים ברחבי הארץ.
ב־ 1971לא היו הרבה כאלה! בהחלט לא התרשמתי מארץ ישראל הנחשלת.
כעבור שנתיים התחלתי ללמוד בבית ספר תיכון דתי מתקדם מאוד
בקווינס .כשפרצה מלחמת יום כיפור באוקטובר אותה שנה ,ביטל בית הספר
את הלימודים ושלח אותנו למנהטן כדי לגייס כספים למאמץ המלחמה
בארץ .בעת שאספנו תרומות בתוך דגלי ישראל ,היינו נתונים לפגיעות
מילוליות מצד חלק מן העוברים ושבים .הרפתקה של ממש ,בייחוד כשהגיע
שוטר ואסר עלינו לגייס תרומות .במהלך המלחמה ולאחריה הייתי מודאגת
מן האיום על קיומה של מדינת ישראל .אך בכל הקשור בהגשמה ציונית
אישית ,לא היה לי כל רצון לחלוק את גורלי עם העם היושב בציון.

ישראל ,ניסיון שני
כל זה השתנה במהלך קיץ  1977כשהוריי העניקו לי מתנת סיום לתיכון.
ואיזו מתנה זו הייתה! קיץ שלם בקיבוץ ,באדיבות הסוכנות היהודית .קבוצת
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בני העשרה שלנו עישבה כותנה ,ליקטה תפוחי אדמה ,סידרה טפטפות,
וטיילה ברחבי הארץ .אפילו ביקרנו בימית וביישובים אחרים בסיני .כמה
אקזוטי היה לחיות בלב המדבר ,לגדל מזון בחול! כשהתארחנו אצל משפחות
בשבתות ,פגשתי ישראלים אמיתיים והבנתי ממקור ראשון מדוע יצא
לישראלים שם של מכניסי אורחים .פתאום ישראל כבר לא נראתה לי מקום
רע כל כך .הנוהג הזה של הכנסת אורחים נשאר אתי מאז ,ואני פותחת את
ביתי (בכל מקום בעולם) לאלה הזקוקים לאירוח בשבתות או בחגים.
נהניתי כל כך בקיבוץ שרציתי להישאר שם גם בתום הקיץ .כשהודעתי
על כך להוריי ,הם קיבלו את זה יפה ,אך הסכימו בתנאי אחד :שאמשיך את
לימודיי בארץ .הוריי התייעצו עם ידידים יקרים מוודסייד ,שירלי ויחזקאל
תידור ,שעלו ארצה כמה שנים לפני כן והתגוררו ליד אוניברסיטת בר־אילן.
בתם ,ג'ודי ,הייתה חברה טובה שלי והיינו בקשר במשך הקיץ .היא למדה
כבר בבר־אילן ,כך שהוריי החליטו שזה יהיה המקום הטוב ביותר עבורי
ללמוד בו.
נרשמתי לתוכנית החד־שנתית בבר־אילן לסטודנטים מחו"ל ,ומשפחת
תידור הייתה למשפחתי המאמצת ,כשהיא מארחת אותי לשבתות ,לארוחות
ערב ולאירועים מיוחדים .אני זוכרת שישבתי עם שירלי בדירתה וצפיתי
באנואר סאדאת מגיע לנמל התעופה בן גוריון לביקורו פורץ הדרך .למדתי
משירלי על הפוליטיקה הישראלית מנקודת מבט אמריקנית ,שיעור חשוב
ביותר! גם למדתי מדוע שירלי ואמי היו חברות טובות כל כך ,מפני ששתיהן
הצטיינו בלצעוק על פרשני החדשות בטלוויזיה!
החיים במעונות היו כיף אחד גדול ,אולם השיעורים המשעממים היו
פחות כיף ,ולכן עזבתי את בר־אילן במהלך חופשת החנוכה וחזרתי לניו יורק.

בואו ננסה קיבוץ חדש
בעודי בניו יורק ביקרתי במשרד במנהטן שייצג את תנועת הקיבוצים
הדתיים ,שהציעה תוכנית של עבודה ומגורים בקיבוץ למתנדבים מכל רחבי
העולם .היה מקום למתנדב בקיבוץ עין צורים ,אז יצאתי לדרך.
החודשים חלפו־עברו ובמהלכם עבדתי וטיילתי ברחבי הארץ עם
המתנדבים האחרים ,במסעות שהדגישו את תולדות המדינה .במהלך מלחמת
העצמאות פשטו הירדנים על קיבוץ עין צורים המקורי שהיה ממוקם בגוש
עציון .חברי הקיבוץ נהרגו או נלקחו בשבי לירדן .לאחר שחזרו מהשבי
ב־ ,1949השורדים הקימו את הקיבוץ הנוכחי בחבל לכיש .כשגוש עציון
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נכבש מחדש בידי ישראל במלחמת ששת הימים ,בניהם של חברי הקיבוץ
המקוריים ייסדו קיבוץ חדש ,ראש צורים ,במקום בו עמד הקיבוץ המקורי.
הם גם הקימו שם מוזיאון שהנציח את הקרב ,בלוויית הסברים מצולמים
מאת חברי הקיבוץ המקורי .הייתה זו חוויה מדהימה ,רבת השפעה ,לבקר
במוזיאון בליווי חברי הקיבוץ המקורי ששרדו ושאותם הכרנו כקיבוצניקים מן
השורה .הם לא היו רק עובדי מטבח ,גננים ועובדי גד"ש ,אלא בני אדם בעלי
קשר חזק מאוד למקום שסיפרו סיפורים מרגשים על אודות הישרדותם.
היה זה מרשים ביותר ואף מעורר השראה אצלנו ,חבורת בני נוער אמריקנים.
פרסום מעולה לישראל .בסיום התוכנית כמה מחברי הקבוצה אף עלו ארצה
ושירתו בצה"ל.

ציונית נולדת מחדש
חזרתי לניו יורק כדי להתחיל ללמוד חינוך מיוחד בסיטי קולג' ניו יורק
) ,)CCNYאך עתה הייתי כבר ציונית מסורה .הצטרפתי לארגון 'בית הלל',
שם פגשתי חברי בני עקיבא ,ארגון בינלאומי לנוער ציוני־דתי שמטרתו
להקים ולטפח קבוצות שיעלו ארצה .במשך סמסטר התנדבתי כמתמחה
במחלקת השירותים האוניברסיטאיים של קרן הנוער הציונית האמריקנית,
בכוונה ליצור ולהפיץ מוצרי שיווק לשימוש בקמפוסים אמריקניים לקידום
גישה חיובית לגבי הציונות .כל חיי סבבו סביב ישראל ,לרבות הכרזות על
קירות ודלת חדר השינה שלי .עדיין בער בי הרצון לשוב לקיבוץ כדי לשהות
שם זמן נוסף .כשסיימתי את לימודיי בסיטי קולג' ,החלטתי לעשות ניסיון
אחרון לבחון את החיים בקיבוץ בטרם אמשיך ללימודי התואר השני.
כרווקה שעמדה לחיות בקיבוץ למשך פרק זמן ארוך ,הייתי זכאית
להטבות מסוימות ,לרבות חדר משלי .שמחתי כל כך לשוב לסביבה
המוכרת שלי ,וחשתי מיוחדת בכך שהתגוררתי בנפרד מן המתנדבים
האחרים .חשבתי שיתייחסו אלי ביתר כבוד מפני שהייתי בוגרת
אוניברסיטה .טעיתי .לא הרשו לי לעבוד עם ילדים ,מיוחדים או רגילים.
זו הייתה אכזבה גדולה .אף על פי שעבודתי לא הייתה מעניינת במיוחד,
נהניתי מחיי בקיבוץ היות שהיו לי שם חברים (שעם חלקם אני עדיין
מיודדת היום ,למעלה משלושים שנה מאוחר יותר) .רגשותיי ביחס לקיבוץ
השתנו באורח דרמטי ביוני  .1982מלחמת לבנון הראשונה פרצה וניתן היה
לחוש במתח בכל הקיבוץ .חברי הקיבוץ קיבלו צווי  8להצטרף ליחידות
המילואים שלהם .ישבתי לארוחות עם משפחתי המאמצת בחדר האוכל
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ושניים מ"אחיי" גויסו .היה קשה מאוד לנהל שיחות בחדר האוכל בזמן
שהיינו מוקפים במושבים ריקים רבים כל כך .הישראלים פועלים בכוחות
משותפים בתקופות של לחץ משותף ,וזוהי תכונה מקסימה .מעולם לא
ראיתי דבר כזה כשחייתי בניו יורק.
הפעם ,כששבתי לניו יורק באוגוסט  ,1982פתחתי תיק עלייה רשמי כדי
להתחיל את התהליך הביורוקרטי לעלייה ארצה .הוריי ,בייחוד אבי ,תמכו
מאוד בהחלטתי (אני בטוחה שהם כבר מזמן הבינו שזה בדרך!) וסייעו לי
למלא את הטפסים ,לחפש מסמכים ולרכוש דברים לחיי החדשים .באותו זמן
התחלתי את לימודי התואר השני במכללת האנטר ,שם התמחיתי בעבודה
עם בעלי נכויות רבות וקשות .הייתי שקועה לחלוטין בלימודי התואר,
עובדת באגודה היהודית לעיוורים במשך היום ולומדת בשעות הערב.
בסמסטר השני המשכתי ללמוד בערבים ועבדתי בבית החולים פלאואר ,שבו
התגוררו ולמדו בעלי נכויות קשות שהטיפול בהם היה מורכב מדי עבור בני
משפחותיהם .עבודתי בהאנטר הייתה הכנה נהדרת למשרות השונות שיהיו
לי בעתיד .כשבועיים לאחר סיום הלימודים הייתי על מטוס אל על עם
כרטיס חד־כיווני ,באדיבות הסוכנות היהודית ,בדרכי לירושלים .חייתי לגמרי
בשלום עם ההחלטה וציפיתי להתחלת חיי החדשים.

העלייה הופכת למציאות
כשהגעתי למעון העולים "בית גיורא" שבקריית יובל ,הוקצה לי חדר בשיתוף
עם עולה מדרום אפריקה .הייתי המומה! ידעתי שהדירות בארץ קטנות,
אך בקושי היה שם מקום למיטלטליה ,שלא לדבר על מטלטליי .לא רציתי
להישאר שם יותר מן ההכרחי ,אז התרכזתי במציאת עבודה.
באותו קיץ התקיים בירושלים כנס בינלאומי לחינוך מיוחד .פגשתי שם
את מנהלת "קרן אור" ,מסגרת של בית ספר הדומה לבית החולים פלאואר,
שהייתה ממוקמת בשכונת קריית משה בירושלים .המנהלת הציעה לי
עבודה בו במקום! התלהבתי מכך שאתחיל ללמד במסגרת שהייתה לי
מוכרת.
באמצעות חברים מעין צורים שגרו עכשיו בירושלים מצאתי דירה
בשכונת בקעה ,ולשם עברתי ששה שבועות לאחר שהגעתי לארץ .עתה
היה עליי להתמודד עם כל הביורוקרטיה סביב תהליך העלייה .בעת
שהתמקמתי בדירה ,יצא לי לפגוש עולים חדשים נוספים שהמתינו יחד
אתי בתורים במשרדים השונים שטיפלו בענייני סבסוד שכר דירה לעולים,
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אספקת רהיטים ,סירים ומחבתות ,ענייני חשבון בנק וביטוח בריאות.
למדתי שהיתרון הגדול ביותר בשותפה לדירה הוא ההזדמנות לפגוש את
חבריה ,שהכירו לי את חבריהם ,וכן הלאה .כך יצרתי מעגלים חברתיים
שונים ששימשו כמשפחה חדשה .נהניתי מחיי החדשים בעיר הקודש,
מוקפת ידידים ,כשאני מסוגלת לפרנס את עצמי .התפעלתי מכך שאני
נוסעת לעבודה ,תקועה בפקק ,מביטה מהחלון ורואה את חומות העיר
העתיקה .כמה יהודים ערגו לראות אותן במשך אלפי שנים ולא הצליחו,
והנה אני כאן!
עבודתי הייתה הרבה פחות מוצלחת מהמצופה .לא שילמו לי בזמן ולא
קיבלתי תנאים סוציאליים ,דבר שמתברר כטעות נפוצה בקרב עולים חדשים;
אינך יודעת מהן זכויותיך ,או כיצד להיאבק כדי לממש אותן .זו מן הסתם
אחת הסיבות להקמת מערכת זכויות העולים מלכתחילה .עדיין התלהבתי
מזה שעליתי ארצה למרות שלקח לי זמן מה למצוא עבודה חדשה .הייתי
עדיין מרוצה והיו לי חיי חברה פעילים; ידידיי מצאו את עצמם במצבים
דומים ,מה שכנראה חיזק את הקשרים בינינו.
משרד החינוך שלח אותי לעבוד בבית ספר הממוקם בתוך בית החולים
אלי"ן ,שם היו ילדים שסבלו ממוגבלויות פיזיות והתגוררו בבית החולים.
כהשלמת הכנסה עבדתי בשעות אחר הצהריים במועדונים שניהל אקי"ם,
ארגון לאנשים הסובלים ממוגבלות שכלית .האוכלוסייה שעמה עבדתי שם
הייתה מורכבת ממבוגרים ,כך שימיי היו מלאים בסיוע לאוכלוסייה מגוונת
שסבלה מטווח מוגבלויות רחב .העבודה עם אנשי צוות ישראלים הייתה
שונה מאוד ממה שהכרתי קודם ,ולטובה .הייתה להם נקודת מבט על דרך
הטיפול/עבודה עם אנשים הסובלים ממוגבלויות שהייתה חדשה ומרעננת
בשבילי.
אחי סטיב עלה ארצה כמה חודשים אחריי ורצה לגור בירושלים.
היינו קרובים מאוד ,בייחוד כאשר הוא חלה שבוע לאחר שעלה ,והתארח
אצלי (ואצל שותפתי לדירה) במשך שבועיים בעודו מחלים .כשהוזמנתי
למסיבת פורים ,הזמנתי אותו להצטרף אליי .במסיבה הוא פגש עולה חדשה
מבריטניה; הם התארסו בספטמבר  ,1984חתונתם נערכה בירושלים ביולי,
והם עברו לגור בגבעת זאב .החתונה הייתה יפה ,אם כי רק בן דוד אחד או
שניים מארצות הברית יכלו להשתתף .על מנת לפצות על כך ,הוריי תכננו
מסיבה בוודסייד בסוף יולי כדי לאפשר למשפחתנו ולידידינו בארצות הברית
לפגוש את הזוג הטרי .גם אני השתתפתי בה.
באותו קיץ חברתי מישל ואני החלטנו לטייל ברחבי ארצות הברית,
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מפני שכאשר חיינו שם ,לא טיילנו הרבה .עכשיו היינו ישראליות וזה מה
שישראלים עושים .נזקקנו למקום להתארח בו בלוס אנג'לס ,ומישל החליטה
לצלצל לידידה דייוויד שונפלד שהתגורר שם ,ושאלה אם נוכל להתארח
אצלו למשך עשרה ימים .הוא הסכים.

מוצאת אהבה בלוס אנג'לס
מישל בילתה זמן רב עם בן דודה ,כך שמצאתי את עצמי מבלה זמן רב
עם דייוויד שהיה נוח ומוכן לעזור ,ולקח חופש מן העבודה כדי לטייל
אתי באתרי תיירות .אינני זוכרת בדיוק מתי או היכן הבנתי שרגשות
החיבה שלי כלפי דייוויד היו יותר מאשר כלפי מארח או ידיד .דייוויד
גדל בתנועת בני עקיבא .הוא למד בתיכון בארץ במשך שנה ,עבר הכשרה
בקיבוץ לאחר שסיים את התיכון ,והיה חבר בגרעין הכשרה שחבריו עלו
לקיבוץ טירת צבי .הוא התגורר בקיבוץ בעת שגרתי בירושלים ,לאחר
עלייתי ארצה .היו לנו חברים משותפים שגרו אז בירושלים ,אך מעולם
לא נפגשנו! אחי היה צריך לחגוג את נישואיו במסיבה בניו יורק כדי שזה
יקרה.

חיזור ממרחקים
כשעזבתי את לוס אנג'לס כעבור עשרה ימים ,ידעתי שדייוויד ואני נישאר
בקשר .באמת חיבבתי אותו ,והייתי נרגשת מאוד כשהוא סיפר לי שיגיע
לניו יורק תוך שבועיים לחתונת חבריו; נקטתי בצעד אמיץ ודחיתי את שובי
לישראל כדי להיות בניו יורק כשדייוויד יגיע ,היות שפירושו של דבר היה
שלא תהיה לי משרת הוראה בישראל באותה שנה .אבל זה היה שווה לי.
יצאתי בעבר עם גברים אחרים ,אך מעולם לא הרגשתי כך ,והדבר נסך בי
את האומץ לחכות לו בניו יורק .דייוויד בא לחתונה ובילינו יחד בכל רגע
פנוי בעת שהותו בעיר .טיילנו בחוף המזרחי לבדנו ועם חברים ,וכשנפרדנו
באמצע ספטמבר ידענו שאנו נמצאים כבר בקשר רציני מאוד .אני ,לפחות,
הייתי מאוהבת.
חזרתי ארצה בספטמבר ,עם זמן פנוי וללא עבודה .התנדבתי לחפירות
ארכיאולוגיות בעמק הירדן ,שלחתי לדייוויד איגרת אוויר שבועית והוא
התקשר אליי פעם בשבוע .קיימתי סיעור מוחות עם חברים ,מכיוון
שידעתי שכדי להינשא לדייוויד אצטרך לעזוב את ישראל לטובת לוס
137

19/10/2021 14:42:54

.indd 137תדלומ ץרא

ארץ ,מולדת — עלינו לבד

אנג'לס ,וחיפשתי את אישורם/רשותם לעזוב את ישראל וללכת אחר לבי.
זו הייתה החלטה קשה מאוד .למזלי ,חבריי תמכו בי מאוד ואני מעריכה
זאת עד היום.
את משפחתו של דייוויד פגשתי בשלבים .באוגוסט יצאנו לשיט סביב
העיר מנהטן עם סבו וסבתו ,וסבתו אמרה לדייוויד" ,למה אתה מחכה?
היא מציאה ואתה יודע שאינני נעשית צעירה יותר!" בנובמבר פגשתי את
הוריו שנפשו בדירתם בירושלים והם הזמינו אותי להצטרף אליהם לטיול
לצפון כדי לפגוש קרובי משפחה ,כשהם מציגים אותי כידידת המשפחה,
לא כחברתו של דייוויד .כל זה השתנה עד מהרה כשדייוויד הגיע לישראל
לחנוכה והתארסנו .על אף העובדה שחבריי היו בארץ ,החלטנו להינשא בניו
יורק ,שם יהיה נוח יותר להוריי לעשות את כל הסידורים לחתונה .חבריי
בארץ חסרו לי מאוד בחתונתי .היום קל הרבה יותר לחיות במקום אחד
ולתכנן חתונה במקום אחר ,אך זה לא היה כך ב־ .1985בנוסף ,החלטנו
לחיות בלוס אנג'לס מפני שדייוויד היה מבוסס שם ואני הייתי מובטלת
בישראל ,ללא עבודה או דירה .בסוף דצמבר  1985עזבתי שוב את ישראל
כדי לחיות בארצות הברית .הפעם ,לפחות ,זה לא היה רק לצורך לימודים
אלא כדי להינשא לאיש שאהבתי .במבט לאחור ,הייתי מעט נאיבית באשר
למעשיי .אך לעתים הבורות היא הבסיס לאושר.

חיי נישואים בלוס אנג'לס
התחלתי לעבוד כמורה לחינוך מיוחד בגן ילדים ,נהנית עד מאוד מעבודתי.
מסיבת אירוסין ,מסיבה לכלה והכנת רשימת מתנות העסיקו אותי עד
לחתונה ,שאחריה החלו "החיים האמיתיים" .חשתי כמו דג מחוץ למים בכל
הפעילויות החדשות הללו; החובה להתלבש יפה כשבישראל הייתי רגילה
לסגנון לבוש של בגדים פשוטים ונוחים; הייתה לי משפחה מורחבת חדשה
שמעולם לא הייתה לי בעבר .היו לא מעט חגיגות משפחתיות ראוותניות
שלא הייתי רגילה להיות חלק מהן .זו הייתה הסתגלות של ממש .התיידדתי
עם אנשים נוספים שעברו ללוס אנג'לס והם הפכו למערך התמיכה שלי.
אחת ההטבות בעבודתי הייתה חופשת הקיץ שאותה ביליתי בישראל
באותה שנה ראשונה על מנת להשתתף בחתונת חברים בירושלים .התרגשתי
משובי ,הבנתי עד כמה התגעגעתי לארץ ולחבריי .היה בכך פיצוי מרגש
כשנודע לי בספטמבר שאני בהיריון עם ילדנו הראשון ,אלי ,שלידתו בלוס
אנג'לס בשלהי מאי  1987פתחה פרק חדש בחיינו.
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אמהוּת עובדת
חזרתי לעבודה לאחר שמצאנו גן־מעון נפלא לאלי ,מאויש בישראלים לשעבר,
מקום בו השפה העברית הייתה חלק מתוכנית הלימודים .חשתי מאוד בנוח
כשדיברתי עברית עם מוריו ועודדתי אותם לדבר אתו בעברית כך שייחשף לשפה
ולתרבות הישראלית .אז הבנתי שאעלה שוב לישראל ,הפעם עם משפחתי שלי.

טרגדיה משפחתית
בדצמבר  1988אבי עבר ניתוח מעקפים ונדבק בזיהום שהפך את חיינו לרכבת
שדים של הרס ,והוביל למותו כעבור חודש .היות שלהוריי היו חלקות קבורה
בארץ ,היה עלינו להטיס לשם את גופתו .סטיב התכוון לשבת שבעה לבדו
בגבעת זאב .הייתי קרועה .האם לטוס עם גופת אבי לישראל ולהיות עם
סטיב? אבל מה יקרה בניו יורק ,שם אמי תשב שבעה לבדה? בסופו של דבר,
דייוויד ,אלי ואני ישבנו שבעה עם אימא .אימא החלה לבקר אותנו עכשיו
בלוס אנג'לס לסופי שבוע ארוכים ,במהלכם היא ואלי התקרבו מאוד.
במשך זמן רב כעסתי מאוד על הקב"ה מפני שאבי דאג לבריאותו בדיוק
כפי שהיה אמור לעשות ,אך זה לא הועיל .מדוע האיש החם ,האוהב ,העדין
ביותר והרחמן מכל שהכרתי היה צריך למות צעיר כל כך? ריחמתי על ילדיי
שלא יוכלו להעריצו כדוגמה לסב המושלם; אלי היה בן שמונה עשר חודשים
בלבד כשאבא נפטר ,כך שיש לו רק זיכרונות עמומים של אבי מאכיל ומחתל
אותו וכדומה .אביו של דייוויד היה הסבא שאתו היו מבלים כשביקר בארץ
והיה נדיב מאוד כשביקרנו בלוס אנג'לס .לעתים קרובות הייתי משווה
בין שני הגברים; שניהם נולדו ב־ ,1923אבי בניו יורק ואביו של דייוויד
במונקאץ' שבאירופה .בשנים שבהן אבי גדל הוא העביר את חודשי הקיץ
בהרי הקטסקיל ,ואילו אביו של דייוויד היה עסוק אז בבריחה מן הגרמנים
ובניסיון להציל את משפחתו מרצח .הם גדלו בעולמות שונים ,והדבר השפיע
הן על אישיותם והן על דפוסי האינטראקציה שלהם עם בני משפחותיהם.

חוזרת ארצה
במהלך מלחמת המפרץ הראשונה ב־ 1991התחלנו לחשוב ברצינות על
החזרה לארץ .צפיתי בטלוויזיה ללא הרף ,בייחוד בשידורים חיים של
מתקפות טילים על ישראל שהתרחשו לנגד עינינו .התחברתי לחלוטין
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לחוויות שעברו ידידיי בישראל ,והייתי קרובה לדמעות כשהטילים נחתו
באזור תל אביב .בעקבותיהם באו שיחות טלפון קדחתניות לוודא שכולם
בסדר .באותו שלב התייחסתי יותר לאנשים המותקפים בארץ מאשר לאלה
שלא הותקפו בניכר .המלחמה גם עוררה אצל דייוויד הרצון לעלות ארצה.
יצרנו קשר עם "תהילה" ,גוף שסייע בהתנדבות ליהודים דתיים מצפון
אמריקה שביקשו לעלות ,וקבענו את המועד לעלייה.
התרגשתי לחזור ארצה .מכיוון שביקרנו בישראל במהלך שנות מגורינו
בלוס אנג'לס ,זה לא היה הלם עבור אלי (שהיה בן חמש כשעלינו) ,או עבור
משפחתו של דייוויד כשהודענו שאנחנו עולים .אביו של דייוויד היה גאה
בנו במיוחד .כמי ששרד את השואה ,למדינת ישראל הייתה מקום מיוחד
בלבו .דירת המשפחה בירושלים הייתה לביתנו הראשון בישראל.
אמי ,לעומת זאת ,לא הייתה מאושרת כלל כשסיפרנו לה שאנחנו חוזרים
לישראל .היא מעולם לא אהבה להיות בארץ; זיכרונותיה משם היו של היותה
חולה ומיובשת .אמנם היא הייתה "חברהמנית" אמיתית וחרף הקשיים טסה
בכל קיץ לבקר את אחי ומשפחתו בגבעת זאב ,אך הייתה מעדיפה לעלות
על מטוס ולטוס ללוס אנג'לס אחת לחודשיים.

ירושלים ,ניסיון שני
חזרנו לישראל ביולי  1992והתיישבנו בירושלים .בדיוק בעת שניסינו
להסתגל לחיינו החדשים ,התרגשנו לגלות שאני בהיריון ושהצבר הראשון
שלנו אמור להיוולד בסוף יוני .במשך מספר שנים ניסיתי להיכנס להיריון,
ולא היה כל הסבר רפואי מדוע לא הצלחתי .לאחר שנודע לי שאני בהיריון
בירושלים ,התייחסתי לכך כאל אות שנועדתי לחיות בישראל!
בילינו סופי שבוע וחגים בביקורים אצל חברים ברחבי הארץ .ידענו שלא
רצינו לחיות בעיר היות שהיינו רגילים לבית עם חצר .אפילו שקלנו לעבור
לגוש קטיף ,עם החופים הזוהרים הנקיים ונופי הים (הים התיכון הפעם),
שהזכיר לדייוויד את קליפורניה .חגגנו לא מעט מהחגים אצל אחי ומשפחתו
בגבעת זאב ,ונהנינו מן האווירה ומחוג החברים הידידותיים ,דוברי אנגלית,
שגרו שם .דייוויד תמיד נהנה להיות מדריך ,וביקש לחלוק את התלהבותו
בנוגע לישראל (הטוב ,הרע והמכוער) ,כך שהוא החליט ללמוד בקורס למורי
דרך .הקורס נפתח בירושלים בספטמבר; גבעת זאב נמצאת במרחק של
כעשרים דקות נסיעה מירושלים ,אז החלטנו לעבור לשם .בגלל הקרבה
שהייתה בינינו ,הרגשתי שתהיה זאת זכות גדולה שילדיי יוכלו לגדול יחד
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עם ילדיו של סטיב .כולם חשים ִקרבה זו עד היום ,גם לאחר שנישאו כמה
מילדיו של סטיב ונוספו בני\בנות זוג ונכדים למשפחת גטסוף.

גבעת זאב
עברנו לגבעת זאב כשעדין ,הצבר הראשון שלנו ,היה בן שבועיים .דייוויד
התחיל ללמוד בירושלים בקורס למורי דרך; אלי החל את לימודיו בכיתה א'
בבית הספר היסודי המקומי ,במרחק הליכה קצרה בלבד ,ומדי פעם בפעם
עדין ואני ליווינו אותו .הצטרפנו לבית הכנסת האשכנזי המקומי .פגשתי
חבורה שלמה של נשים שהפכו לידידות חדשות ,ושחלקן היו אמהות
טריות כמוני .חרף העובדה שכבר ילדתי תינוק בלוס אנג'לס ,בתי חולים
ישראליים וטיפול בתינוק בארץ היו עולם חדש לגמרי עבורי .בית החולים
'ביקור חולים' בירושלים לא דמה כלל לבית החולים 'סידרס סיני' שבלוס
אנג'לס! טיפול ההמשך לאחר הלידה היה שונה אף הוא ,וכך הכרתי את
מרפאות טיפת חלב .כל מה שהיה כרוך בטיפול בתינוקות בארץ היה ישיר
ומהיר יותר; האחות שקלה ומדדה את התינוק ואם נתון סטטיסטי כלשהו
לא התאים לנורמה ,מיד שלחו את התינוק למומחה .בתי נעמה מעולם לא
זחלה ,כך שהיא נשלחה לפיזיותרפיה ,למרות שיכלה לבצע שפגט מלא!!
היום היא כבר זוחלת היטב...
שנות ה־ 90הראשונות היו תקופת אוסלו .לא היה לי עניין מיוחד
בפוליטיקה הישראלית ,אך כשהחלו הפיגועים ויריות מכלי רכב חולפים
הפכו לאירוע שבשגרה ,התחלתי לשים לב למתרחש .יכולתי להבחין מתי
היו פיגועים מפני שפתאום הייתי שומעת את צופרי ניידות המשטרה ואת
יללות האמבולנסים .הייתה זו תקופה רוויית מתח וחרדה בישראל.
התברר לנו שאני שוב בהיריון ,הפעם עם בננו דני .דני נולד בסוף פברואר
 ,1995שבועיים לפני המועד .למזלנו ,אימא שלי ביקרה אז אצלנו ,כך שהיה
לנו זוג ידיים נוסף לעזרה.
כן ,לבסוף ,אימא התרגלה לרעיון של ביקורים בארץ על בסיס קבוע.
ביקור של ארבעה עשר ימים היה ארוך מדי ,ושל עשרה ימים קצר מדי,
כך שהיא התפשרה על ביקור של שנים עשר יום .היא עדיין לא אהבה
לבקר בארץ ,מפני שתמיד סבלה מקלקולי קיבה ו/או מהתייבשות .היא
נזקקה לשבועיים הכנה נפשית לנסיעותיה .לפחות הקלנו עליה כאשר סטיב
ומשפחתו עברו לגור בקוטג' שהיה במרחק קצר מאתנו .היא יכלה לבקר
בבית אחד ,ליהנות שם מהנכדים ,ואז לעבור מיד במדרגות לבית השני
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כדי ליהנות מחבורת הנכדים השנייה .בעת ביקוריה תמיד תכננו פעילויות
משותפות לכל הילדים ,ואפילו חגגנו את יום הולדתה השבעים של אימא
ביציאה משותפת של כל המשפחה למשחק באולינג .תמיד חשתי שמחה
גדולה וסיפוק (וכך גם היום) מכך שכל שמונת בני הדודים גדלו יחד והם
חברים ,למרות שתשע שנים מפרידות ביניהם.
דייוויד החל לעבוד כמורה דרך ,ולפעמים שהה הרחק מהבית ימים
ארוכים בשעה שטייל ברחבי הארץ .היו לי לא מעט רגעים קשים בעת
שהייתי לבד עם ילדים צעירים .שמחתי להישאר בבית עם הילדים ומדי
העשְׂ ֵרה כדי לסייע לי
פעם בפעם שכרתי את שירותיה של שכנתנו בת ֶ
להאכיל את הילדים ,לרחוץ אותם ולהכין אותם לישון .במאי  ,1996כשדני
היה בן חמישה עשר חודשים ,ילדתי את נעמה ביום ירושלים .אך חגגנו את
הולדתה ביולי כדי שאימא תוכל להגיע ולחגוג אתנו .עתה ,שהיו לנו שלושה
ילדים מתחת לגיל שלוש ,היינו עסוקים ביום יום מעל לראש .למרבה המזל,
אלי בן התשע היה ילד בוגר מאוד ויכול היה לתת לתינוקת בקבוק ולהקריא
ספרים לאחיו ולאחותו .החיים היו קדחתניים למדי ,אך היינו בריאים ונכנסנו
לשגרה .דייוויד בנה לעצמו מוניטין במקצועו ,כך שהוא היה עסוק .הייתי
מאושרת מאוד ומרוצה מהחלטתי לגדל את ילדיי בישראל .היו בעיות עם
בתי הספר של הילדים ,אך דומה שלחבריי בניו יורק היו בעיות דומות.
ברגע שנעמה התחילה ללמוד בכיתה א' ,החלטתי לשוב לעבודה ,אך לא
רציתי לעבוד כמורה .כשביקרתי בבתי הספר של ילדיי ,ראיתי שלא מתייחסים
למורים בכבוד .נהפוך הוא ,כשהורים איימו על המורים ,המורים לא קיבלו
תמיכה מהנהלת בית הספר .קראתי מאמרים על תחום חדש שהתפתח באז
בארץ ,טיפול באמצעות בעלי חיים ,כלומר שימוש בבעלי חיים כדי לסייע
לאנשים להתמודד עם קשיים מסוגים שונים .זכרתי שהשתמשנו בבעל חיים
בכיתת הגן שלי בלוס אנג'לס ,וכיצד נדהמתי כשצפיתי בילדים אוטיסטים
יושבים על הרצפה ,מלטפים את בנדיט השפן ומרגיעים את עצמם בכל
ליטוף של פרוותו .תוכנית לטיפול בבעלי חיים בדיוק נפתחה באוניברסיטה
העברית בירושלים והיות שהייתי בעלת תואר מוסמך ,יכולתי לסיים את
הקורס בשנתיים .שוב המצאתי את עצמי מחדש ,הפעם ,לאחר גיל ארבעים.

טיפול באמצעות בעלי חיים
הקורס היה מורכב משיעורי ערב פעמיים בשבוע ולימודים בימי שישי ,עם
הכשרה מעשית פעמיים בשבוע במהלך היום .היה באמת מוזר להימצא שוב
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בכיתה; הפעם האחרונה שלמדתי בכיתה הייתה במאה הקודמת! ההסתגלות
הגדולה מכול הייתה לחוויית הלימוד בישראל .בארץ נותנים למרצים הרבה
פחות כבוד מאשר בחו"ל ,לדוגמה ,פונים אליהם בשם פרטי! הסטודנטים
שלמדו אתי ענו למרצים בחוצפה והתלוננו כל הזמן .סיימתי בהצלחה
את הלימודים בדצמבר  .2006האמנתי שניתן היה לסייע לרוב האנשים
באמצעות ליטוף כלב או חזיר ים .כחלק מן ההכנה שלי לעבודה עם אנשים,
אימצנו את ראסטי הכלב מאגודת צער בעלי חיים .הוא היה כלב טיפולי
נהדר ,וסיפק עידוד ושמחה למטופליי ולמשפחותיהם (וגם למשפחתי שלי!).
יצאתי לחפש עבודה ועברתי מספר ראיונות.

החיים מושהים
כחלק מעבודתו ,דייוויד תמיד חיפש אטרקציות חדשות עבור התיירים
שהגיעו לישראל ואנחנו ,בני המשפחה ,היינו יוצאים יחד לסיורים מקדימים
כדי לבחון אותם .אם הילדים שלנו נהנו ,הרי שילדי תיירים ייהנו אף הם.
לדייוויד הציעו נסיעה בסגוויי (רכינוע); אמצעי שנוצר על מנת לסייע
לאנשים להתנייד על שני גלגלים במאמץ קטן .הוא ואני יצאנו לרכיבה על
אטרקציה חדשה זו ,נוסעים בטיילת האס (טיילת ארמון הנציב) בירושלים.
העלייה הייתה מגניבה; הבעיה שלי הייתה הירידה מטה שקרתה מהר מדי.
איבדתי את שיווי המשקל כשנתקלתי בכמה סלעים ,וכתוצאה מכך נפלתי
ושברתי את המרפק .הייתי בהלם והיו לי כאבים חזקים .עד שדייוויד הגיע
אליי ,המרפק שלי כבר התנפח לגודל אשכולית! אושפזתי בבית החולים
הדסה ונזקקתי לניתוח לשיקום המרפק .כל חיי היו בהמתנה בעת שהחלמתי
מן התאונה .נזקקתי לניתוח נוסף ולקח לי שנה עד שיכולתי להשתמש
בזרועי במלואה .במהלך השיקום היו לי התקפי דיכאון .עבר זמן רב עד
שיכולתי לטפל בעצמי ,מה שתסכל אותי מאוד .היו לי ימים שבהם לא
יכולתי להתלבש ,נבהלתי מכך שאהיה תלויה בדייוויד לפרק זמן בלתי מוגבל.
האם היה זה רמז לעתיד? המחשבה על כך הפחידה אותי עד מאוד .ילדיי
עזרו הרבה ,אפילו בחיתוך האוכל שלי .הייתי יושבת על הספה ומבצעת
תרגילי פיזיותרפיה בעוד שראסטי יושב לצדי ,מלקק מדי פעם את לחיי,
כאילו מעודד אותי להמשיך (ולכן היה כלב טיפול נהדר!).
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מלב"ב
עוד כשביקרתי במרכז השיקום ,קיבלתי שיחת טלפון מחברה שעבדה
במלב"ב ,העמותה המובילה בארץ המספקת שירותים לאנשים הסובלים
מדמנציה ומסייעת למשפחותיהם .ב־ 2008התחלתי לעבוד כמטפלת בעזרת
בעלי חיים במלב"ב .עבדתי עם קבוצות במרכזי היום שלהם וגם ביקרתי אצל
אנשים שהיו רתוקים לביתם .הקשבתי לבני/בנות זוג ו/או ילדים שדיברו על
אהוביהם שלא יכלו עוד לדאוג לעצמם .עבדתי עם אנשים שהיו ממקימי
מדינת ישראל .מטופליי אולי לא ידעו איזה יום זה היה ,אבל יכלו לספר לי
פרטים מדויקים על הקרב על ירושלים או על מלחמת העצמאות .נהניתי
מאוד מעבודתי והיו ימים שבהם עזבתי את מרכז היום ,או את ביתו של
המטופל ,בתחושה ממשית של הישג .בשל קיצוצי תקציב פוטרתי באוגוסט
 .2017עד היום לא מצאתי דרך להמציא את עצמי מחדש ,הפעם בגיל
שישים פלוס.

העלייה של אימא
סיוט העלייה שלי שמא משהו יקרה לאימא בעודה לבדה בניו יורק התממש
בסביבות יום הולדתה השמונים ,באמצע הלילה .קיבלתי שיחת טלפון משכן
של אימא שסיפר לי שהיא נפלה בדירתה ושמצבה לא טוב .כעבור שמונה
שעות הייתי במטוס בדרכי לניו יורק ,מבלי לדעת מה אגלה כשאגיע לשם.
הצעד הראשון של אימא לקראת העלייה לארץ היה מעבר לדיור מוגן
בקווינס ,לאחר שהתגוררה בוודסייד במשך ארבעים ושמונה שנה .היא לא
אהבה כלל את המקום והתקשתה למצוא שם חברים חדשים .בתום שנה
וחודשיים בדיור מוגן ,היא החליטה שהיא מוכנה לעלות ארצה .היא הודיעה
לנו שהיא עדיין לא סובלת את ישראל ,אך היא התגעגעה אלינו מאוד ורצתה
לראותנו .במארס  ,2013בגיל שמונים וארבע ,אימא עלתה ארצה.
זה היה סוף עולמי כפי שהכרתי אותו עד אז .הטיפול באימא היה עבודה
במשרה מלאה ,מפני שהיא לא ידעה עברית וצריך היה ללוות אותה לכל
תור אצל רופא ,לצאת אתה לקניות ,לבדר אותה מפני שהיא התקשתה
למצוא לעצמה פעילויות באנגלית .היא הייתה מצלצלת בכל שעות היום,
לא מסוגלת להשתמש בשלט רחוק של הטלוויזיה .מה שעשה את המצב
למורכב עוד יותר הייתה העובדה שהיא אובחנה כלוקה בדמנציה .למרבה
המזל ,בגלל עבודתי במלב"ב ,ידעתי לאן לפנות כדי למצוא מקורות סיוע.
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ובכל זאת ,היה קשה ליישם את שלמדתי בתיאוריה על הקשר שלי עם אימא
במציאות .היא לא הייתה אותה אימא שאהבתי ,מקרוב ומרחוק ,במשך כל
השנים .זו הייתה אישה חדשה ,מרירה ,שלא הייתה מרוצה ולא משנה מה
ניסיתי לעשות למענה .כשהדמנציה של אימא החריפה ,היא עברה לבית
סיעודי ברעננה לאנשים עם דמנציה .לא מזמן אימא חגגה את יום הולדתה
התשעים ושניים.

גבעת זאב ,המשך
אני מתגוררת בגבעת זאב למעלה מעשרים ושבע שנה .כשעברנו לכאן
לראשונה ,הכרנו את כולם .הייתה כאן קהילה קטנה דוברת אנגלית והיינו
מתאספים מחוץ לגני ילדים ולבתי ספר ,חולקים חדשות וקובעים מתי
הקטנים שלנו יבקרו אחד את השני כדי לשחק .מרבית ילדיי היו חברים של
ילדים אחרים מבתים דוברי אנגלית ,אולי בשל התרבות המערבית המשותפת
לנו וזה שהחזקנו בערכים דומים .לא היה מקובל אצלנו שילד ישליך רהיט
בכיתה ,יירק או יצעק על מורה .ילדיי אולי סבלו כתוצאה מאמות מידה שונות
של התנהגות מקובלת .היו נטפלים אליהם מפני שהיו מתרחקים מריב או כי
התאפקו במקום להרביץ חזרה לילד/מבוגר אחר .כשסיימו את התיכון ,כל
ילדיי שירתו בצבא או התנדבו לשירות בקהילה .אני גאה בהם מאוד .גם לאחר
כל כך הרבה שנים בארץ ,אני עדיין דבקה בערכים המערביים של דאגה לזולת,
סבלנות וחמלה .תמיד ניסיתי לתת דוגמה בכך לילדיי וגם לאחרים .נהגים
עדיין המומים כשאני מאפשרת להם לחתוך אותי בכיכר או בכביש המהיר.
גבעת זאב התפתחה מאוד ,בדברים מסוימים לטובה ,בדברים רבים יותר
לרעה .חלק גדול מהאוכלוסייה התחרדה ,ואינה סובלנית כפי שהייתה.
אינני מרגישה כאן בנוח כפי שהרגשתי פעם .אולי הגיעה העת לעבור שוב,
אבל לאן? אני נהנית לטוס לבקר חברים בארצות הברית ,אמנם במידה
מוגבלת יותר בגלל הקורונה ,אך אינני יכולה לראות את עצמי חיה שם.
אני מניחה שבסופו של דבר אני כבר ישראלית .אחד הדברים הטובים של
החיים כאן הוא כשהארץ מותקפת מבחוץ (טילים ,רקטות ,פצצות ,יריות,
דקירות ,פיגועי דריסה) כולם משתפים פעולה ,חרף ההבדלים ביניהם ביום
יום .ישראלים מארחים בבתיהם אזרחים מאזורים אחרים ,כשאותם אזורים
מותקפים .במהלך מלחמת לבנון השנייה מיד אספנו מזון ,פינוקים ,בגדים
ושמיכות לחיילים ששירתו בקו החזית .כשמנגנים "התקווה" בקונצרטים
ובטקסים ,עדיין עולות דמעות בעיניי .אני בבית.
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האישה מתכננת והקב"ה צוחק
מאת :חווי סווידלר אייזנברג

גדלתי על המיתוס של סנטה קלאוס .לא איש קסם עליז צחור זקן שירד
בארובה שלי בכל שנה ,נושא על כתפו שק מלא מתנות לילדים; "דוד אלן"
היה עליז ,מזוקן ,ובא אל ביתנו בכל שנה ,נושא עמו מזוודות חבוטות ענקיות
מלאות במתנות לילדים .דוד אלן היה חבר ילדות של הוריי שעלה לישראל
והגיע לארצות הברית מדי שנה בשנה כדי לעבוד .הוא היה מביא לנו כל מיני
פינוקים וממתקים מישראל ,לרבות סוכריות וחטיפים תוצרת הארץ ,ומתנות
אישיות לרגל ציוני דרך חשובים ,כמו כיפות עבודת יד או סידורי תפילה עם
השם שלנו חרוט על הכריכה (הסידור שאלן נתן לי לפני שלושים שנה עדיין
ברשותי) .בכל פעם שדוד אלן היה מגיע ,אחיי ואני היינו נרגשים לראותו
ולשמוע את סיפוריו האגדיים על החיים בארץ .באמצעותו התחלתי לדמיין
את עתידי בישראל.
כעבור שנים ,כאשר חלום העלייה שלי סוף סוף התגשם ,הוא היה שונה
בתכלית ממה שבעלי ,דניאל ,ואני דמיינו .במהלך שנות נישואינו הראשונות,
בעודנו לומדים לתארים מתקדמים ,חיינו בצמצום כדי לחסוך לעלייתנו
משום שתכננו בקפדנות את עתידנו בישראל .לבסוף ,כשהיינו במרחק שנה
מתאריך היעד לעלות ,נתקלנו במכשול עצום ובלתי צפוי שעצר לחלוטין את
כל התוכניות; לא היה לנו שמץ של מושג אם נוכל אי פעם להגשים אותן.
המכשול היה כה קשה שכעבור שנים ,כשסוף סוף ירדנו מן המטוס בישראל
כעולים ,חשנו שזה בכלל פלא ,ואולי אף מעשה קסם.

הורי אבי ומורשת הנדיבות
הורי אבי ,בובי (סבתא) פרידה לבית בנקירר ,וזיידי (סבא) משה סווידלר נולדו
למשפחות דתיות גדולות במזרח אירופה .הוריהם ורוב אחיהם ואחיותיהם
נרצחו בשואה .לאחר המלחמה ,הם התכתבו במשך שנה ,ונפגשו פנים אל
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פנים יום אחד בלבד לפני שנישאו .כשסבתי הייתה בהיריון עם אבי ,הם
חיפשו ללא הצלחה מקלט במחנה עקורים בגרמניה ולבסוף קבלו סיוע בדיור
ובבגדים לתינוק ממשפחת ניצולים אחרת בשם קריגשטיין.
כעבור שנים ,כשהייתי נערה צעירה ,אמי סוניה ,כלתם של בובי פרידה
וזיידי משה ,החלה לעבוד בעסק שבבעלות משפחת קריגשטיין בניו יורק.
כששתי המשפחות גילו את הקשר שהיה להם עוד בגרמניה שלאחר
המלחמה ,יכלה משפחתי לבטא סוף־סוף את הכרת הטוב שלה כלפי משפחת
קריגשטיין .כך גם יכלה אותה משפחה לראות את ההשפעה ארוכת טווח
של נדיבותם בימים הקשים שלאחר המלחמה .אז למדתי כיצד המשפחות
היהודיות באירופה נאבקו על קיומן ,והבנתי את עומק ההקרבה של בני
משפחת קריגשטיין ,בעצמם ניצולים ,כשהצילו את סבי ,סבתי ואבי מרעב.
הוריי ניסו להרבות במעשי חסד בכל הזדמנות .כשחברו האהוב של
אבי נפטר באופן פתאומי ,משאיר אחריו אלמנה ענייה עם ארבעה יתומים
צעירים ,אבי סייע לה כלכלית במשך תקופה ארוכה .כשהיא ביקשה
להחזיר לו את הכסף ,אבי סירב לקחת אותו ,באומרו שעדיף שהיא "תעביר
את מעשה החסד קדימה" למי שבאמת זקוק לו .זה היה אחד השיעורים
החשובים ביותר שקיבלנו כילדים :זאת חובה דתית וזכות לסייע לאחרים
ולהמשך במסורת של גמילות חסדים.
כשאבי היה בן שלוש ,הוריו היגרו ליו יורק ,וגרו בסמוך לניצולי שואה
דתיים אחרים בברונקס .חרף העובדה שסבי נאבק ללמוד אנגלית ,קשיי שפה
והכשרה מקצועית מוגבלת הקשו עליו לפרנס את משפחתו .משום כך ,הוא
עבד שעות ארוכות כמנהל בנייה במנהטן .זיידי משה היה נחוש בדעתו
שאבי יקבל חינוך דתי ,וביקש מהישיבה המקומית לרשום אותו כתלמיד
שם מתוך הבנה שהמשפחה תשלם שכר לימוד על פי יכולתה .לאחר מכן
למד אבי בסיטי קולג' והפך לעורך דין .בדומה למהגרים רבים בני הדור
הראשון ,סבי עבד קשה והיה נחוש בדעתו להעניק לילדיו השכלה .עקב כך
גם לימד אותם ,ובהמשך גם את נכדיו ,שעבודה קשה ,דבר ערכי ומכובד,
יכול להבטיח את הצלחתם.

אתגרים עם סבתי
אמי גדלה בבית לא־אורתודוקסי שהיה לו קשר למסורת .השואה הייתה
צל נוכח במהלך ילדותה .מעולם לא הכרתי את סבי ,זיידי שלמה גרבינה,
לוחם מחתרת במזרח אירופה בזמן המלחמה ,שפעל יחד עם תנועת בית"ר
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כדי להביא פליטים לחוף מבטחים בארץ ישראל .הוא נפטר כשאמי הייתה
בת שש עשרה בלבד ,לאחר מאבק ארוך באי ספיקת כליות בימים שבהם
דיאליזה לא הייתה נפוצה .סבתי ,בובי רעיה ממשפחת זיידן ,הצעירה
במשפחתה ,הייתה ילדה בזמן המלחמה .רק היא ושניים מאחיה ומאחיותיה
הרבים שרדו ,כשכל אחד מהם הסתתר או לחם באזור אחר במזרח אירופה.
משפגשה את סבי עת שהתנדבה בבית"ר ,היא נישאה לו בגיל חמש עשרה
וילדה את אמי בגיל שש עשרה.
למרות שביליתי זמן רב באפייה עם בובי רעיה כשהייתה מגיעה מפלורידה
לביקור ,או כשהייתי מבקרת אצלה ,ידעתי מעט על מה שעבר עליה במהלך
המלחמה ,פרט לכך שהייתה במנוסה והסתתרה .קשה היה להסתדר אתה —
רגע אחד היא הייתה נחמדה וחביבה ,ופתאום הייתה מתרגזת ללא כל סיבה
ברורה .כשביקרתי אצלה בפלורידה כבת ֶעשְׂ ֵרה ,הייתי בורחת אל אחי אמי
מל ואשתו רונה כשהמריבות הפכו עזות מדי .פעם אחת ,כשלמדתי בארץ
בגיל שמונה עשרה והתקשרתי אליה כדי לשוחח ,היא איימה להתאבד.
הייתי מבוהלת ,חסרת אונים ,וחסרת ניסיון בטיפול במצב כזה ,וגם לא
הצלחתי להשיג את הוריי בניו יורק .פניתי אפוא לאחי חנן ,שגם הוא למד
בארץ באותו זמן ,שהצליח להרגיע אותי .הוא הסביר שמדי פעם בובי הייתה
מאיימת להתאבד ,ואף השמיעה באוזניו איומים דומים כשהוא היה מעבר
לים ובלי יכולת להתערב ,וביקש שלא איבהל מכך.
שיחת הטלפון הטראומטית אתה השפיעה עמוקות על הקשר בינינו.
אמנם הייתי רואה אותה מדי פעם אצל הוריי ,אך שנים עברו מבלי שאבקר
אצלה או אשוחח עמה .עצוב היה לי שכבר אין לי קשר עם סבתי .מאוחר
יותר נודע לי שבובי תמיד הייתה הפכפכה ומניפולטיבית ,והשתמשה באיומי
התאבדות על מנת לשלוט בסובבים אותה .כעבור עשרות שנים איש לא
הופתע כשהיא אובחנה לבסוף כסובלת ממחלת נפש.

שנות חיי הראשונות
הוריי ,סימון וסוניה ,נפגשו כבני ֶעשְׂ ֵרה בקבוצת נוער יהודית בברונקס.
המסורת המשפחתית אומרת שתחילה הם שנאו זה את זה ,אך לאחר שבילו
באותם חוגים ,הם החליטו שהם בעצם מחבבים זה את זה .לאחר שנישאו
ואחי הבכור שלמה נולד ,הם עברו לגור בקהילה דתית בלונג איילנד.
גדלתי כצעירה מבין ארבעה ילדים .הקהילה היהודית שלנו בלונג איילנד
הייתה ציונית ,קיימה קשרים הדוקים עם מדינת ישראל ,וחגגנו את יום
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העצמאות בבית הכנסת ובבתי הספר שלנו .אחיי ואני למדנו בבתי ספר
יסודיים ותיכוניים דתיים פרטיים ,והיינו מוקפים חברים ,משפחה ושכנים
שהיו שותפים לערכינו הדתיים העמוקים ולקשר האידיאולוגי החזק לישראל.
כמה משפחות משם עלו ארצה .עלייתן המוצלחת הצטיירה בעיני משפחתי
וקהילתי כהגשמת החלום הציוני הדתי של חיים בארץ אבות אבותינו.
בעוד שהרביתי לריב עם אחיי ,דוד וחנן ,אחי שלמה היה המנהיג שהכניס
אותנו לעולם המוזיקה ,הסרטים והמשחקים .התרגשתי כשהוא לקח אותי
להרפתקאות ,כולל לבית חברתו כדי שהשניים לא ישהו שם לבדם .הייתי
ללא ספק "הילדה של אבא" ,מבלה אתו לאחר שאחיי עזבו את הבית.
כשחזרו ,לעתים קרובות הם הביאו אתם חברים שהפכו לאורחים קבועים
וכמעין בני משפחה .היינו בית מכניס אורחים וקיוויתי ליום שיהיה לי בית
כזה משלי.
כבני ֶעשְׂ ֵרה ,שלושת אחיי הגדולים ואני למדנו בישראל וטיילנו בארץ.
קיץ אחד גרתי אצל משפחתו של הדוד אלן בפתח תקווה .כשראיתי את
חיי היום יום שלהם ,התחלתי להבין את מאבקי הפרנסה במדינה הסובלת
מכלכלה בעייתית ,את האתגרים בגידול ילדים עם מחויבות דתית ,ואת
הקושי להסתגל לשפה ולתרבות שונות בתכלית ממה שהכרתי.
כשאחי הבכור נישא ועלה ארצה ,הוא סלל את הדרך עבור שאר בני
המשפחה .אחי השני ,דוד ,בא בעקבותיו עד מהרה ,והוריי ,שדיברו על
עלייה ארצה ,אך מעולם לא ערכו תוכניות מעשיות בכיוון זה מאחר שטיפלו
בהורים מזדקנים ,החלו לתכנן את עלייתם .הייתי כל כך נרגשת מכך שרוב
משפחתי תעלה לישראל!
כעבור שנים ,כשהתחלתי לחפש אהבה כבוגרת ,הייתי מוכנה לצאת אך
ורק עם בחורים שרצו מה שרציתי ,לגדל משפחה דתית במדינת ישראל .חני,
היועצת הנאמנה ומורתי לשעבר מבית הספר התיכון שעלתה ארצה ,הציעה
לי לצאת עם דניאל .בהיותה שדכנית מוצלחת שהכירה את שנינו באופן
אישי ,סמכתי על קביעתה שאנו מתאימים .הייתה לי רק שאלה אחת :עד
כמה הוא מחויב לעלות ארצה? חני צחקה בתגובה ,מפני שדניאל היה אחד
הרווקים הבודדים שהכירה שרצה לעלות בכל לבו.
לא ציפיתי להינשא לגבר הראשון שאתו יצאתי ,אבל דניאל כבש
את לבי בסערה באמצעות ההומור החם שלו ,תבונתו ,האידיאליזם שלו
וכנותו .היה קל מאוד להתאהב בו ,ועד מהרה הבנו עד כמה אנו מאושרים
יחד ,כשכל אחד מסייע לשני להפוך לגרסה המשופרת של עצמו .הרקע
המשפחתי שלנו היה דומה ,משפחות דתיות לא יומרנית מן המעמד
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הבינוני ,ושנינו היינו מחויבים לחיות בצמצום על מנת להפוך את אידיאל
העלייה שלנו למציאות.
הוריו של דניאל פחות התלהבו מכוונתנו לעלות ארצה ,אך בסופו של
דבר השלימו עם הרעיון .המרחק העתידי מאתנו ומילדנו הכביד במיוחד על
חמי ,שהחל לבטא את רגשותיו המעורבים לגבי עלייתנו כשנה לפני תאריך
היעד שקבענו ,אולם הוא אהב אותנו עמוקות ולבסוף תמך בחלומנו .הם
התכוונו להגיע אלינו פעמיים בשנה ואיש לא העלה על דעתו שבתוך שלוש
שנים מהיום שעלינו ארצה ,הם יעלו בעקבותינו ,ירכשו דירה לידינו ויתגוררו
בה חלק גדול מהשנה.

הפנטזיה הופכת לחזון מעשי
דניאל ואני נישאנו עשרה חודשים לאחר שנפגשנו ,וקבענו לעלות ארצה
בתוך שש שנים .כדי לחסוך ולהתכונן לעלייה ,עבדנו במשרות מלאות בזמן
שלמדנו לתואר השני .סיימתי תואר ראשון במכללה יהודית והחלטתי לעבוד
בשירות לקהילה היהודית בתקווה למצוא משרה דומה בארץ שגם תאפשר
לי לגדל ילדים בנחת.
בשנים שבהן למד דניאל בבית ספר לכירופרקטיקה ,עבדנו יחד בסופי
שבוע כמדריכים במעון למבוגרים שסבלו מנכות התפתחותית .בכך התמזל
מזלנו — יכולנו להיות ביחד ובמקביל להרוויח כסף .בשונה מבני גילנו שנהגו
במכוניות פאר ,יצאו לחופשות נוצצות ואכלו במסעדות לעתים קרובות,
נסענו במכונית ישנה ,יצאנו למעט חופשות פשוטות וחיינו בצמצום ,כל זה
כדי לחסוך למטרה שהצבנו לעצמנו :לעלות ארצה עם מספיק חסכונות כדי
להתקיים שם בכבוד.
במשך חמש שנים ניסיתי נואשות להיכנס להיריון ,מה שגבה מאתנו
מחיר נפשי ,פיזי וכלכלי .אולם דבר לא הניע אותנו מהמטרה שהצבנו
לעצמנו ,לעלות ארצה .בשעה שבני גילנו בנו את משפחותיהם וקנו בתים
בפרברים ,המשכנו לחלום על היום שבו נוכל לעשות כמותם ,אך בישראל.

לקפוץ בנחישות על ההזדמנות
עם הזמן שמנו לב לכך שכמה מידידינו שעלו ארצה הצליחו לקנות נכסים
כשהמחירים היו זולים ,וכעבור כמה שנים כבר נהנו מאיכות חיים גבוהה
בקהילה נחשקת שהתפתחה מבחינה כלכלית .האם אי פעם תהיה לנו
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הזדמנות דומה לרכוש דירה מרווחת בשכונה חדשה בארץ ,בתקווה ששם
נוכל לגדל משפחה בנוחות?
למרבה המזל ,תוכניותיי המקצועיות ומשאלתנו האישית השתלבו יפה.
במנהל ציבורי ובניהול מלכ"רים (מוסדות ללא
במקביל ללימודי תואר שני ִ
כוונת רווח) ,עבדתי כמנהלת מלכ"ר קטן בשם "תהילה" ,שסייע ליהודים
אמריקנים שביקשו לעלות ארצה .בין היתר ארגנתי "נסיעות מבחן" לעולים
פוטנציאליים שבמהלכן הם חיפשו עבודה ומקום מגורים בארץ טרם
עלייתם .דניאל ואני השתתפנו בנסיעה כזו ,ובמהלכה נודע לנו על קהילה
קטנה דרומית לירושלים שניסתה למשוך משפחות חדשות באמצעות הצעת
בתים יפים במחירים שפויים .ביקשנו לקנות בית "על הנייר" ,שהיה לרוב
זול יותר מאופציות אחרות ,ולבסוף קפצנו על ההזדמנות ,והשקענו את רוב
חסכונותינו בפרויקט.
התקדמנו גם בחזיתות אחרות .לאחר שנים שבהן ניסיתי להרות ,נולד
לבסוף בננו הבכור ,אליש .המשכנו לעבוד קשה ולחסוך לעתיד ,תוך כדי ניסיון
להיכנס שוב להיריון ,אך גם הפעם נדרשו לנו כמה שנים עד שהצלחתי .סוף
סוף קבענו את תאריך העלייה שלנו לקיץ לאחר שייוולד התינוק החדש.
התלהבתי מכך שהחלומות שלנו מתגבשים וכבר ראיתי מעבר לפינה את
עתידנו הממשמש ובא בישראל.

החיים בין גן עדן לגיהינום
בוקר אחד ,כשהייתי בחודש השביעי ובמרחק של פחות משנה מתאריך
היעד לעלייתנו ארצה ,קיבלתי שיחת טלפון שעתידה הייתה לשנות את
חיי .דניאל היה על הקו ואמר לי משפט אחד ששינה לכולנו את החיים:
"חווי ,אני בסדר .אוטובוס דרס אותי" .הוא לא היה בסדר .הוא חצה את
הכביש כשאוטובוס פנה לעברו במעבר החצייה ,הפיל אותו ודרס את
רגליו .הוא סבל מפציעות טראומטיות רבות ועתיד היה להזדקק לניתוחים
ולטיפולים רבים .כמה מפציעותיו היו לצמיתות ,וכל תוכניות העלייה
שלנו נעצרו בחריקה.
במשך שנים עסקנו בתוצאותיה ההרסניות של התאונה .בנוסף על היותי
רעיה ואם ,הפכתי גם למטפלת של בעלי .דניאל כבר לא יכול היה לעבוד,
ולכן ,שבועות ספורים לאחר שילדתי את בננו השני ,נועם ,חזרתי לעבודה
אינטנסיבית .ההוצאות הרפואיות שלנו היו אסטרונומיות וחרף העובדה
שעבדתי במשרה מלאה פלוס ,נאלצנו לקבל סיוע מהקהילה .תמיד עבדנו
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קשה ודאגנו לעצמנו ,ולכן חשנו מאוד שלא בנוח ,ונשבענו שאם אי פעם
נוכל לגמול חסד לאנשים אחרים ,נעשה זאת.
באותו זמן חשתי שחלום העלייה שלי חומק ממני .בעלי בקושי זז ,לא
היה מסוגל לעבוד ,והיחסים בינינו השתנו באורח דרמטי .חששתי שהתוכניות
שתכננו בקפדנות לעולם לא יתממשו .לעתים כאב לי עד מאוד לדבר על
חלומות העלייה שלנו .הייתי כועסת וקצרת רוח ,מאבדת את שוויון הנפש
על כל שטות במקום לקונן על עצם אי הוודאות של מצבי .האם העלייה
ארצה הייתה עדיין אפשרית? כיצד נשתכר למחייתנו? האם דניאל יוכל
לקבל שם טיפול רפואי הולם לפציעותיו? האם משפחתנו תוכל להשתקם
מספיק לא רק מן הנזק הפיזי אלא גם מן המחיר הנפשי?
אף על פי כן ,היו שביבי תקווה וטוּב .זמן קצר לאחר התאונה ילדתי
את נועם ,שהביא לנו הרבה שמחה ועונג בתקופה קשה זו .עברנו מביתנו
הבלתי נגיש בקהילה זעירה עם תמיכה חברתית מוגבלת לדירה נגישה
בשכונת ריברדייל ,ניו יורק ,הגדולה בהרבה .הייתה לנו עתה רשת תמיכה
קהילתית ענפה שדאגה לארוחות מוכנות ,סייעה בשליחויות ,סידרה לנו
פעילות לילדים ,ארגנה נסיעות וסיפקה תמיכה חברתית .הייתה שם רשת
שחיברה אותנו לבית כנסת מדהים שהעשיר את חיינו ברוחניות ובקשרי
ידידות משמעותיים .כעבור כמה שנים התברכנו שוב בהיריון פלאי ונולד
בננו השלישי ,משה.
במהלך תקופת ההחלמה הארוכה של דניאל לא רק קבלנו תרומות .ניסינו
גם בעצמנו לתרום לקהילה בכל דרך אפשרית :אירחנו אנשים לארוחות
שבת ,לרבות בעלי צרכים מיוחדים ובעיות חברתיות ,הענקנו להם ארוחה
חמה ופתחנו להם בית מכניס אורחים .ילדינו יצרו קשר עם שכנים קשישים
המרותקים לבתיהם שאותם ביקרנו כדי לשמוע מהם סיפורים ולהיות להם
לחברה .בכל פעם שהתאפשר הדבר סייענו באירועים קהילתיים .חרף
היכולות והאמצעים המוגבלים ,היינו חברי קהילה פעילים ותורמים ,וחיינו
השתפרו באמצעות הקשרים שנוצרו.
לאחר חמש שנים ארוכות ,מצבו הפיזי של דניאל והטראומות הנפשיות
שעברה משפחתנו השתפרו מספיק על מנת לחשוב מחדש על העלייה ארצה.
לאחר מאבק משפטי ארוך הגענו להסכם עם חברת האוטובוסים והמענק
שקיבלנו מהם כיסה את ההוצאות הרפואיות הניכרות שהיו לנו ,אפשר לנו
להחזיר את ההלוואות והצדקה שקיבלנו מהקהילה וגם פתח בפנינו הזדמנות
לתגבר את חסכונותינו המדולדלים.
ואולם החיים השתנו והיה עלינו לבחון מחדש רבות מההחלטות שקיבלנו
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בעבר .דניאל ואני יצאנו שוב ל"מסע מבחן" על מנת לבחור בתי ספר ,למצוא
רופאים ולבדוק אפשרויות תעסוקה לקראת עלייתנו הקרבה ובאה .גם הכנו
את הילדים לעלייה :לימדנו אותם עברית ,קראנו אתם ספרים בעברית ,צפינו
אתם בתוכניות טלוויזיה ישראליות ,אכלנו מאכלים ישראליים והתיידדנו עם
ישראלים בניו יורק .לקח לנו כמעט שנה לתכנן מחדש את העלייה לארץ
ולהיפרד מחיינו באמריקה.

שלום ישראל ,שלום מציאות חדשה
סוף סוף יצאנו לדרך .סגרנו עם מובילים ,קנינו ריהוט ומכשירי חשמל לבית
החדש ,וארזתי את תכולת הדירה בריברדייל .ממש לפני העלייה יצאנו למסע
דרכים מפיג מתח ברחבי ארצות הברית ,שהעניק לבנים זיכרונות נפלאים.
בשעה שארזנו ,נודע לנו שסמוך למקום מגורנו העתידי נחטפו שלושה
נערים בדרכם חזרה מבית הספר .יחד עם כל העולם היהודי התפללנו לשובם,
וחשנו קרובים אך כה רחוקים מביתנו לעתיד בארץ .כולם היו מזועזעים
כשנודע שהנערים נרצחו בידי מחבלים סמוך לחטיפתם.
אמנם לא היינו אידיאליסטים עיוורים ,אך טרגדיה לאומית זו הציפה
אצלנו חששות שמא ילדינו יהפכו (חס וחלילה) מטרות למחבלים באזור
סכסוך .ידעתי שבסופו של דבר בניי ישרתו בצה"ל ,אולם נעשיתי עתה
מודעת יותר לסיכונים בחיי היום יום בישראל .דאגות אלה גברו כשהחמאס
בעזה החל לשגר רקטות לעבר ישראל וכוחות ישראליים פתחו בתגובה
במבצע צוק איתן .עמדנו לעלות לאזור מלחמה.
מהסיפורים המזעזעים של משפחתי בשואה ידעתי שאין זה משנה היכן
חיים היהודים ,הם תמיד משמשים יעד לתקיפה .בעוד שהערכנו כמה חשוב
לקיים יחסי שכנות טובים עם האוכלוסייה הכללית בכל מקום בו מתגוררים
יהודים ,אני סבורה שרק מדינה יהודית עם צבא משלה תוכל למנוע את
שואה נוספת .הייתי נחושה בדעתי להיות חלק מגורל לאומי זה במולדתנו,
על אף הסיכונים הברורים מאוד.
הזמנו מקום בטיסת צ'רטר דרך ארגון העלייה "נפש בנפש" ,שסייע
ליהודים אמריקנים שתכננו לעלות ארצה .הארגון גם ערך מסיבת פרדה
חגיגית בארה"ב וקבלת פנים מרהיבה לעולים כשנחתו בנתב"ג .המתנו
בכיליון עיניים לכך שהמשפחה וחברים בישראל יקדמו את פנינו בדגלים,
ציפינו לתשומת הלב מצד התקשורת ,ואף תיארנו את העתיד להתרחש
באוזני ילדינו ,כך שיהיו מוכנים כשנרד מן המטוס לאחר טיסה ארוכה.
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"נפש בנפש" אכן הכין לנו טקס פרדה יפהפה כשעזבנו את ניו יורק,
שם כולם נפרדו בדמעות מבני משפחתם .כשחיבקנו את חמי וחמותי,
ידענו שנראה אותם בעוד כמה חודשים ,כאשר יגיעו לבקר .היו לי רגשות
מעורבים כשנפרדתי מארץ הולדתי .למרות שידעתי שתחסר לנו הנוכחות
הקבועה של חמי וחמותי ,חיכיתי בלהט לפתוח סוף סוף בחיים חדשים
במדינת היהודים.
תוך כדי טיסה נודע לנו שהטקס החגיגי של "נפש בנפש" שתוכנן בנתב"ג
בוטל בשל המלחמה עם חמאס .לא זו בלבד ,במקום שחברים ובני משפחה
יקדמו את פנינו לאחר הנחיתה ,החמאס שיגר רקטה לעבר נמל התעופה.
במקום מוזיקה חגיגית ,את פנינו קידמו צפירות של מתקפה אווירית ,ותפסנו
מחסה במקלט של נמל התעופה.
למרות שנבהלתי ,ניסיתי להישאר רגועה כלפי חוץ ,משום שהאמנתי
שהורים חייבים להקרין ביטחון לילדיהם ולשכנע אותם שהם מסוגלים
להתמודד עם הכול .חרף האופטימיות שלנו שהבעיות מאחורינו ,במהלך
השבועות הבאים היו כמה וכמה אזעקות כשהחמאס המשיך לשגר רקטות
לעבר האזור שבו היה ביתנו החדש .ובכל זאת התחלנו להתאקלם ,פגשנו
שכנים חדשים והתחלנו להכיר את החיים בארץ.

התאקלמות בחיים חדשים
כל מה שהיה מסביב ליום עלייתנו היה דרמטי במקצת ,אך באופן מפתיע,
המשך תהליך הקליטה עבר בצורה די חלקה .השכנים קידמו את פנינו
בזרועות פתוחות ,הגישו לנו ארוחות חמות ,תיאמו פגישות בין הילדים,
הביאו לנו מצרכים לבית ,ועולים מנוסים נתנו לנו עצות מועילות .החיבוק
החם של הקהילה ,בייחוד בתקופה מאתגרת מבחינה לאומית ,חיזק את רוחנו
וידענו שעשינו את המהלך הנכון.
תוך שבועות ספורים הבנים כבר למדו בבית הספר ונכנסו לתלם...
על פי רוב .בעוד שאליש הבכור ומשה הצעיר הסתגלו במהירות ,ודיברו
בעברית רצוצה בבית הספר ועם החברים החדשים ,נועם האמצעי סירב
לדבר עברית .התכוננו לאפשרות זו והבנו שהוא ידבר עברית כאשר יהיה
מוכן לכך .כעבור תשעה חודשים ,כשחזר לגן לאחר חופשת הפסח ,הוא
החל פתאום לדבר בעברית בלבד .לכן קבענו כלל שבבית מדברים אנגלית
(פרט למקרים שבהם אירחנו דוברי עברית) על מנת לשמר על רמת
האנגלית של הילדים.
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הבנים רכשו חברים במהירות ,ומוריו של אליש תיארו אותו כ"זיקית",
מבחינים ביכולתו להסתגל במהירות ולהשתלב בתוך הנורמות התרבותיות
החדשות של תלמידי בית ספר ישראלים ,מעשה ראוי לשבח .בתחילה התחבר
נועם עם בנות דוברות אנגלית ,אך עד מהרה השתלב במעשי השובבות
של הבנים ,עולים וישראלים כאחד .משה הלך למשפחתון חם ומאיר פנים
בביתה של שכנה .לגננת היה ניסיון עם משפחות דוברות אנגלית ,ודיברה
אתי באנגלית עד שהעברית שלי השתפרה ,בעוד שהיא דיברה עם משה
באופן כמעט בלעדי בעברית כדי לסייע לו להשתלב .הוא קלט את השפה
במהירות והפך לבן עולים דו־לשוני.
הערכתי את הדרך שבה החברה הישראלית מקדמת בברכה עולים
ומסייעת להם .בשונה מסבי וסבתי ,שנאבקו ללמוד אנגלית והתקשו להשיג
תעסוקה בארצות הברית לאחר הגירתם ,דניאל ואני למדנו באולפן לעולם
במימון המדינה ,וחרף שליטתנו החלקית בלבד בעברית ,מצאנו מקומות
עבודה המתאימים לכישורינו .בישראל יש אפילו "יום עלייה" שנתי שבו
מציינים את חוויות העולים במערכת החינוך ובתקשורת ,ולכל משפחה יש
סיפור עלייה משלה.
מצבו של דניאל השתפר משמעותית מאז התאונה ,וראיתי כיצד
העלייה המוצלחת וחוויית הקליטה החיוביות רוממו את רוחו .עודדתי
אותו לנצל הזדמנות זו כדי להמציא את עצמו מחדש ,אישית ומקצועית.
מכיוון שהיינו עתה בקהילה שונה מזו שסייעה לנו לאחר התאונה ,דניאל
כבר לא היה מזוהה כ"זה שנדרס על ידי אוטובוס" .במקום זאת ,ידידינו
החדשים ראו בו איש נבון ומקסים ,בעל תחומי עניין רבים .דניאל גם
החליף מקצוע ועבר מתחום הרפואה לעולם העסקים .משפחתנו לא
נתפסה עוד כנזקקת .סיימנו פרק קשה בחיינו ויכולנו עכשיו לנוע קדימה,
כדי לעצב את עתידנו בישראל.
תמיד הייתי מודעת לכך שאני נמצאת בארצות הברית באופן זמני ולכן
לא עשיתי מאמצים לחפש חברים חדשים ,בייחוד לאחר התאונה ,כשהיו לי
עתודות רגשיות מוגבלות .עכשיו ,בבית הקבע שלי ,מצאתי את עצמי עד
מהרה מוקפת בידידים חדשים.
בשנים לאחר עלייתנו ,הילדים התמודדו עם אתגרים בלתי צפויים
ובעיות למידה ,והבנתי שעליי להיות זמינה יותר עבורם .לאחר מספר שנים
של עבודה במלכ"ר ,עזבתי את עבודתי כדי להתמקד בצורכי הילדים ,מה
שהתאפשר לאור ההצלחה הבלתי צפויה של דניאל בקריירה החדשה שלו.
המשפחה שגשגה בשל הדינמיקה שהשתנתה.
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עיסוקים יצירתיים ורוחניים
בגלל מגבלות הצניעות יש נשים דתיות הנמנעות מלשיר בפני גברים שאינם
קרובי משפחה שלהן .לכן ,מאז סיום התיכון היו לי הזדמנויות ספורות בלבד
לבטא את הצד המוזיקלי היצירתי שלי במסגרת נוחה .משהגעתי לישראל
גיליתי שפע של מקהלות ולהקות של תיאטרון מוזיקלי המורכבות מנשים
בלבד ,ועד מהרה מצאתי פורקן לתשוקות היצירתיות שלי .אהבתי להופיע
בהפקות מוזיקליות מקוריות על נושאים מקראיים או כאלה הקשורות
בהיסטוריה היהודית עם תפניות מודרניות מפתיעות .חשפתי את הצד
ההומוריסטי שבי כאשר שיחקתי את מלך מואב במחזמר על רות המקראית,
מפרשת את דמותי כפרודיה על דונלד טראמפ.
מאז שהפכתי לאם לא התעמקתי בלימוד ובטקסטים יהודיים ,וחשתי
שחסר לי משהו מבחינה רוחנית .לאחר שבניי גדלו ,נרשמתי לשיעורי יהדות
במסגרות שונות .בלימודים חשתי ערך מוסף מזה שנוכחתי באתרים שבהם
נדדו אבות אבותיי ,מה שחיבר אותי עוד יותר למולדתי החדשה .בסופו
של דבר התחלתי ללמד שיעורים וראיתי את עלייתי כהגשמת הטקסטים
המקראיים שלמדתי ושלימדתי.

חגיגות וחגים
מאז עלייתנו ארצה משפחתנו יצרה מסורות חדשות שהתמזגו עם אלה
שהבאנו אתנו מארצות הברית .את יום השנה לעלייתנו חוגגים בברביקיו
משפחתי בחיק הטבע ,שם חולקים את הזיכרונות החביבים עלינו .את
חג ההודיה האמריקני אנו חוגגים בחברת עולים מארצות הברית ,אוכלים
מאכלים מסורתיים כגון תרנגול הודו ממולא ,וחשים אסירי תודה על הערכים
שלמדנו באמריקה.
החגים היהודיים קיבלו משמעות מיוחדת עבורי ,מכיוון שחלק ניכר
מקיומם קשור בארץ ישראל .בחול המועד אנו מטיילים ומתחברים
לארצנו היפה .סדר הפסח קיבל משמעות מיוחדת משום שהתחבר עתה
לרצוננו לחיות בארץ ישראל .כילדה ,לילות הסדר בבית הוריי היו בין
הערבים האהובים עליי בשנה ,גדושים בשירה ,בסיפורים ובהיסטוריה;
חשתי עתה שיצרתי לילדיי חוויה רבת עוצמה הדומה לזו שחוויתי
בילדותי.
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מסקנות
בארץ אוהבים לומר שיום הזיכרון לשואה ולגבורה מזכיר לנו מה שיכול
לקרות לעם היהודי ללא מדינת ישראל ,ויום הזיכרון לחללי צה"ל ולנפגעי
פעולות האיבה מזכיר לנו את המחיר של הקמת מדינה כזאת .היום ,כשאני
חיה בארץ ,עם משפחה שנבנתה מתוך מה שעברו אבות אבותינו בשואה,
יש לי הערכה חדשה לאמירה זו .בשעה ששלושת בניי מתקרבים ליום שבו
ישרתו בצה"ל ,אני חשה חרדה ותקווה כאחת לעתידם.
במשך מאות שנים חלמו אבות אבותינו לחיות בארץ זו ,ועל אף התוכנית
המקורית שלנו ,דרכנו למדינת ישראל לא הייתה בנתיב ישר .אם למדתי
משהו לאורך הדרך ,הוא מסתכם בביטוי הנודע ביידיש" :דער מענטש
טראכט און גאט לאכט" (האדם מתכנן תוכניות והקב"ה צוחק) .במקרה שלי,
ערכנו תוכניות לעלות ובמקום זה נפגענו מאוטובוס ,אך זה אינו חייב להיות
סופו של הסיפור .בעזרת הרבה עבודה קשה ואמונה פנימית ,לא ויתרתי על
חלומי ,למרות שהוא התעכב .וכפי שכתב אבי הציונות ,בנימין זאב הרצל,
"אם תרצו ,אין זו אגדה".
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מה חשבתי?!
מאת :ג'וליה (יהודית דבורה) בש

אני יושבת בכיסא הנדנדה שלי ,נהנית מן השקט לאחר יום ארוך וקדחתני,
כשבעלי אומר" ,אנחנו באמת צריכים לעלות לישראל" .אני המומה .אינני
מאמינה למשמע אוזניי" .האם אמרת לעלות?" אינני יכולה לקום מן הכיסא
הזה ללא עזרה ואתה רוצה שנעבור למדינת העולם השלישי? פשוט אין לי
עניין בחול ,גמלים ואוהלים .מדוע? זה לא הזמן .אולי מאוחר יותר .ישראל
הייתה רעיון מופשט .שם .מקום ששלחנו אליו כסף ובגדים ישנים לעניים.
הייתי מרוצה מחיי.
אך כעבור שישה חודשים הוא מצא עבודה ,ערך נסיעת מבחן ,קנינו
דברים שחשבנו שאולי נצטרך ,ארזנו ,והיינו בדרך לארץ המובטחת.
הפרידה הייתה כאובה .הוריי ,סבי וסבתי חשבו שיצאנו מדעתנו" .לגרור
ילדים סביב העולם זה מטורף ".יריית הפרידה של סבתי הייתה" ,את ובנותיך
חברות ב־'( DARבנות המהפכה האמריקנית' ,ארגון לצאצאיות של אלה
שהיו מעורבים במהפכה האמריקנית) ולעולם אל תשכחו זאת!"
היה צפוף באונייה .כולם היו נרגשים .זה היה מידבק .ארץ חדשה ,חיים
חדשים ,הרפתקה.

הרקע המשפחתי
היינו אמריקנים!
משפחתי הגיעה לאמריקה במאה השבע עשרה .היינו יהודים גאים
ממוצא ספרדי .היינו יחידים במינם .היינו סנובים .משפחתי היא משיקגו,
אילינוי .היינו אמידים .הוריי ,סבי וסבתי התגוררו במלון דירות על שפת
אגם מישיגן .אבי היה מבוגר מאמי בשש עשרה שנה ,יהי זכרם ברוך .הם
נפגשו במעלית .אבי עסק בעסקי עור יחד עם אביו (פאפא סלומון) ,וסבי
השני (סבא רות') עסק בפרסום יחד עם אחיו.
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אבי היה צאצא ישיר של חיים סלומון שמימן את המהפכה האמריקנית.
הוא היה איש טוב לב ואוהב .כשהיטלר עלה לשלטון ,הוא "הציל" רבים מבני
משפחתו .בימים הנוראים ההם הכנסת  500דולרים למעטפה עם שם האדם,
כתבת את כתובתו עליה ,ושלחת אותה באמצעות שליח לבואנוס איירס .אף
פעם לא קיבלת חזרה את כספך.
כשאבי גדל ,משפחתו הייתה מפליגה באונייה בכל קיץ לפגוש את
"המשפחה" בהמבורג .היו לו בני דודים רבים וכולם דיברו הוכדויטש (גרמנית
גבוהה) .הם היו נוסעים לשלוס (טירה) באוסטריה ,שוחים ומבלים יחד
במסיבות .כשפרצה מלחמת העולם השנייה ,בני הדודים כתבו לאבי וביקשו
שישיג להם אשרות יציאה .באחת ממשפחות בני הדודים יש עכשיו מאות
בני דודים מדרגה ראשונה.
לאבי היה חוש הומור נפלא והוא היה מותח את כולם .זה זיכרוני מן
האדם שעיצב את מי שאני היום.
אמי הייתה קפדנית בענייני נימוסים והליכות ,ודרשה שתהיה תמיד
במיטבך .היא הייתה מסבירת פנים ואהבה ליהנות .היא הייתה מעצבת פנים
עם תואר אקדמי בארכיטקטורה .היינו עוברים לבית שהיא סידרה ועיצבה,
וחברים היו באים ואומרים כמה שהם "אוהבים אותו" .היא הייתה אומרת,
"בסדר ,הוא שלכם".
היא ערכה מסיבות נהדרות .לאחותי הגדולה ,לינדה ,היה נשף סינדרלה
ליום הולדתה .אחי וחבריו רכבו על סוסי פוני באחד מימי ההולדת שלו.
לי הייתה מסיבת תה יפנית באחד מימי ההולדת שלי .עברנו הרבה ממקום
למקום .אמי הייתה חברה בארגון נשות "הדסה" וחברה לכל החיים ב"בנות
המהפכה האמריקנית" .היא ואבי נסעו לוושינגטון הבירה עם הרב סטפן וייז
להשתתף ב"צעדת החירות" ליהודים .היא דיברה בבוטות על הזוועות שנעשו
ליהודים במלחמת העולם השנייה והייתה לה חליפת מכתבים מתמשכת עם
אלינור רוזוולט.
בארוחת הערב ,תמיד היו שיחות ערות סביב השולחן על יהדות העולם.
באותו זמן זה לא עניין אותי כלל .אבל כנראה שמשהו נגע בלבי ,מפני שאני
כאן.

שנות בית הספר
נולדתי בערב הרביעי של חנוכה כבת השנייה מתוך ארבעה ילדים — אמי
ילדה ארבעה ילדים בחמש שנים ויום! הוריי היו אמידים והתגוררנו בבית
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גדול בגלנקו ,אילינוי .אין כניסה ליהודים! אבי זכה בבית במשחק פוקר
ואנחנו הרסנו את השכונה" .הו ,היהודים האלה" .הגעתי הביתה יום אחד
ורצתי סביב הבית ,כשאני אומרת" :אני יכולה לעוף ,אני יכולה לעוף".
אמי הושיבה וחקרה אותי .סיפרתי לה שהילדים בבית הספר אמרו שאני
"עפיפון!"(למעשה "יהודון") .פתאום עברנו למיאמי ביץ' ,פלורידה.
הייתי ילדה בוגרת לגילי ודילגתי על כיתות ב' ,ד' ו־ו' .חשבתי שזה
משחק ,שעשוע ,פתירת בעיות במתמטיקה ,קריאת ספרים מעניינים .הייתי
ְחנוּנית אמיתית .ישראל לא הייתה ברשימת ה"מטלות" שלי .הייתי נסערת
מאוד כשקראתי על השואה .היו בני הדודים העניים ,מעוטי היכולת הפוחדים
מכל דבר ,ולהורים של חבריי היו מספרים על זרועותיהם .אנשים שבאו
לארוחת ערב בשבת ,הפריזו בשתייה והתפרקו .נעשיתי מודעת ליגונם.
אחותי הגדולה ואני לא הסתדרנו .היא כעסה על כך שהקדמתי אותה
בבית הספר .פעמים רבות כינינו אחת את השנייה בשמות גנאי היות שגם
אני לא חיבבתי אותה .לא הייתי אדם שקט ,מנומס .כמעט בכל יום הייתי
שומעת את אמי אומרת" :מדוע אינך יכולה להיות דומה יותר לאחותך?"
פוי .מאחיי הצעירים התעלמתי; הייתי מתפרעת! קולנית ,בוטה ,מלאה
אמתות שחוקות ,שירה ,ובעייתית .לא הייתי אדם נחמד ,הייתי שובבה ,צרה
בהתגלמותה.
ב"אנני ,קחי את
אמי עיצבה תפאורות במה בברודוויי ,ואני שיחקתי ֶ
אקדחך"" ,ג'יפסי" ו"איש המוזיקה" .אלה היו "תפקידים קטנים" ,זו הייתה
הנאה גדולה ,וזה העסיק אותי זמן מה הרחק מצרות .אך אבי איבד את כספו
והפכנו לעניים.
הוריי נפרדו כשעמדתי להתחיל את לימודיי בחטיבת הביניים .אמי עברה
בחזרה לשיקגו ואבי נשאר עם סבתי במיאמי ביץ' .שיקגו לא הייתה מוכנה
להשלים עם העובדה שהייתי בת תשע שעומדת להתחיל את לימודיה בכיתה
ח' ,אז מכיוון שהפכתי לבעיה ,נשלחתי בחזרה לאבי בפלורידה .כשסבתי
נפטרה ואבי עבר לניו יורק ,נשלחתי בחזרה לשיקגו .הייתי אומללה ,לא
השתלבתי במשפחתי ,ובית הספר התיכון היה משעמם בעיניי .לאמתו של
דבר ,נעשיתי דתייה מדי למשפחתי.
בגיל ארבע עשרה הגשתי בקשה להתקבל לתוכנית הכניסה המוקדמת
באוניברסיטת שיקגו ,התקבלתי ,ביקשתי וקיבלתי מלגות ,עבדתי במסעדה,
וסיימתי תואר ראשון בביולוגיה תוך שלוש שנים .אחר כך למדתי בבית
הספר לאחיות בבית החולים מייקל ריס ,וסיימתי את לימודיי עם תואר
ראשון בסיעוד .ואז עברתי לניו יורק להיות עם אבי ,וגרתי אתו במלון צ'לסי
163

19/10/2021 14:42:55

.indd 163תדלומ ץרא

ארץ ,מולדת — עלינו עם משפחתנו

בשדרה השמינית .הייתי שמרטפית אצל ארתור מילר ,רקדתי עם קתרין
דנהאם וקתרין גרהאם ,אילפתי סוסים למופעי ספורט ,רכבתי במדיסון סקוור
גרדן ,וגם למדתי יהדות בסטרן קולג' .קיבלתי תואר שני מקולומביה ופגשתי
את בעלי .הוא היה כימאי .שנאתי כימיה .ניגודים כנראה נמשכים זה לזה.

נישואים ומשפחה
הייתי בת שמונה עשרה ואבי גונן עליי מאוד .הוא לא הרשה לי ללכת
למסיבות ולפגישות ,וגם לא היה לי עניין בזה .אך הוא הרשה לי להשתתף
במסיבת "סיס האריס" של מועדון נשים יהודי .לא האמנתי ב"אהבה ממבט
ראשון" ,אך כשראיתי לראשונה את עיניו הכחולות של השי ,רדפתי אחריו
עד שתפס אותי .יצאנו במשך תשעה חודשים והיינו מאורסים תשעה
חודשים .הוא היה ותמיד יהיה אהבת חיי האמיתית האחת והיחידה.
חמותי לעתיד שאלה אותי לאחר שהתארסנו" ,יש באמת יהודים דתיים
החיים בשיקגו?" ,השי ואני נסענו לשיקגו לבקר את משפחתי .סבי לקח
אותי הצדה והסביר לי את ההבדל בין יהודים אשכנזים לבין יהודים ספרדים.
זה מעולם לא עלה בדעתי! חשבתי שכולנו עם אחד ,כלומר ,יהודים" .את
נישאת מחוץ לעדה ולהונגרי ,לא פחות ",הוא אמר .כמה גרוע זה יכול
להיות? ואז באה הידיעה שאצטרך להמתין שש שעות בין בשר לחלב! זה
כבר היה יותר מדי בשבילי .שש שעות! אוי ויי! כשחזרתי לניו יורק שבה
חיו "יהודים אמיתיים" ,על פי חמותי ,התייעצתי עם רב מכובד שאמר שאוכל
להוסיף נספח לכתובה עם האפשרות להמתין שלוש שעות או שש שעות.
הוא הסביר שהילדים שלנו יצטרכו להמתין שש שעות כדי לא לבלבל אותם.
ויתרתי .אז שיהיה שש שעות!
אינני רוצה לומר שחמותי לא קיבלה אותי יפה ,אבל היא שכחה להזמין
פרחים לחתונה שלנו .הכול הסתדר בסופו של דבר ,אך בשעתו זה היה נורא.
חלומו של אחיו של השי היה לחיות בישראל .הם דיברו עברית בביתם
כדי להתכונן לעלייה ארצה .השי ואני "דיברנו" על עלייה לישראל ,אך זה
נועד לעתיד הרחוק .נישאנו והיו לנו ילדים .בכל מקום שעברנו אליו ,ילדתי
תינוק ,ועברנו הרבה .הייתי אי שם בארץ התינוקות כשפרצה מלחמת ששת
הימים .אוזניו של השי היו צמודות לרדיו ולטלוויזיה והוא העביר לי את
החדשות .הייתי עסוקה עם הילדים ולא הקדשתי לכך תשומת לב רבה ,אך
נס הניצחון וההתגברות כנגד כל הסיכויים שינו את זווית הראייה שלי על
ישראל! הארץ מעולם לא הייתה ממשית במחשבתי אך פתאום עלה בדעתי
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שקיים כוח עליון ,ושהניצחון הזה היה נס .פתאום ישראל הפכה ממשית
עבורי .מוטב שאקדיש יותר תשומת לב למה שמתרחש שם!

ההחלטה לעלות ארצה
עברנו לדטרויט ,מישיגן ,ולפתע עברה משפחתי טרגדיה נוראה .ילדתי ילדים
נוספים ,ואז אמי חלתה .הו ,כמה הכול היה אז טראגי! אחר כך ,כעבור שישה
חודשים ,מצאתי את עצמי אורזת ועולה עם משפחתי לישראל .מן השמיים
ראיתי את יד ה' ,ונמשכתי לציונות ולחלומו של גיסי ,אך זו הייתה עדיין
מעשייה .לא רציתי לעזוב את הנוחות ,הרווחה ,משפחה ,חברים .הסטטוס
קוו .מדוע עכשיו? מדוע אני?
אמי גססה והנה אני לוקחת את נכדיה היחידים אל צדו השני של העולם.
הפרידה הייתה מרה ונוגעת ללב .כל כך אהבתי את אמי.
החלטנו לעלות לישראל באונייה .ההפלגה ארכה שנים עשר ימים עם
חמישה אנשים בתא קטן .היכרות עם אנשים חדשים .לשמוע על כל הדברים
שעוד נצטרך לעשות .השי ניסה להקל עליי .הייתי שוב בהיריון .מתי לא
הייתי בהיריון?

הטרגדיה — הפוגה בחיי
כואב לי לזכור את העבר .נמלטתי מצערי ומיגוני כי לא יכולתי להתמודד
עם הכאב והמציאות .עזבתי את ארצות הברית כדי לשכוח .להניח את העבר
מאחוריי .להמציא מחדש את עצמי ולשפר את החיים לעצמי ולמשפחתי.
חמישים שנה אחרי כן אני נוכחת לדעת שאני עדיין מתאבלת .יש לי אמונה
ואני מבינה שזו הייתה התוכנית שה' הועיד לי .אינני יכולה לשלוט באיש
מלבדי .זאת לא אוכל לשנות .כשחיים את האמת יש בזה יותר שחרור מאשר
בביטחון כוזב שאין בו רגש או סיכון .ואני יודעת שאוהבים אותי .השלמתי
עם העובדות .חיי היו סדרה של הסתגלויות ,משאים ומתנים .המאזן הוא
שבסופו של דבר אני משלימה עם שני דברים :אהבה ואמונה.

העלייה ארצה
דומה שעל סיפון האונייה הפסקתי לשים לב למתרחש סביבי .הייתי מלאת
חששות בנוגע לעתיד .עשיתי דברים לצאת ידי חובה ,דואגת לזוטות של
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חיי .אך ככל שהימים חלפו לאטם ,הפכתי מודעת להתרגשות סביבי .כולם
היו מחויבים כל כך .נגררתי לתוך ההתרגשות ונעשיתי ציונית אמיתית.
עמדתי להיות חלוצה ,יהודייה ,במולדתי שלי!
הספינה עגנה לאחר צאת השבת .השעה הייתה כמעט חצות כשירדתי
מן הסיפון ,והילדים היו עייפים ועצבניים .פתאום שמעתי מוזיקה וזמרה,
נסחפתי בהמון רוקד וקיבלתי מיץ תפוזים ועוגה .בית משוגעים! כולם דיברו
והלכו משולחן/תחנה אחד לשני ,פוגשים אנשים המחייכים מאוזן לאוזן
שמקדמים אותם ב"ברוכים הבאים הביתה!" .היום אני יודעת שהישראלים
חשבו שאנחנו משוגעים אם עזבנו את ארץ הרווחה והשפע ,הגולדנע מדינע
("ארץ הזהב") ,של אמריקה.
הכול התנהל בעברית והיות שלא הבנתי דבר וחצי דבר ,הנחתי להשי
לטפל בפרטים .אחר כך נסענו באוטובוס לכפר חב"ד ולא יכולתי להירדם.
השעה הייתה ארבע בבוקר ,חשוך מאוד ,ופתאום ראיתי שלט מהבהב
באנגלית — "אמישראגז" .לא ייאמן .הוקל לי כל כך ,זה שיפר את הרגשתי.
החיים במעון העולים בכפר חב"ד דמו לחיים באקווריום .אם שכני
התעטש ,הייתי אומרת גזונטהייט! (לבריאות) .אם היה ויכוח ,כולנו היינו
תומכים בצד זה או אחר ונכנסים זה לדברי זה .לא הייתה פרטיות; כולם
ידעו על ענייניהם של כולם .כעבור שנים נסעתי לקיבוץ לקיץ וראיתי שזה
נורמלי.

הסתגלות לתרבות הישראלית
ההסתגלות לתרבות הישראלית הייתה בהחלט חוויה מדהימה .היה עליי
לצעוד קילומטר וחצי אל חנות המכולת היחידה בכפר חב"ד ,בעודי
מקשיבה לרבי (מחב"ד) ביידיש ,משודר מניו יורק .מעט דברים באו
באריזות .ניגשתי בגאווה לחנווני והזמנתי עשרה קילוגרמים אורז .החנווני
אמר" ,את בטוחה?" אז חישבתי שוב ,ואמרתי" ,כן!" הוא אמר שיביא לנו
הביתה .התעלמתי מהרמז ,חרף העובדה שלא היו משלוחים ב־ .1970באתי
הביתה ומצאתי שנים עשר קילוגרמים אורז בשק יוטה! בעלי חשב שזה
כיסא נהדר.
אך ככל שעבר הזמן ועברנו לרחובות ,חשתי בהתרגשות הגוברת של
המקום הזר הזה .הייתי מודעת לכך שכל דבר שהורגלתי אליו נמצא שם,
בארצות הברית .פסעתי אחורה בזמן .השנה הייתה  1971והייתה תחושה
שזו  .1951היו "חנויות קטנות" לכל דבר .חנות לצורכי תפירה .חנות פירות.
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חנות ירקות .חנות למוצרי מזון יבשים .חנות למשקאות בבקבוקים .חנות
כובעים .חנות שמכרה שוקולדים בלבד .הקניות גזלו זמן .לא היה מגוון
תערובות מוכנות לעוגות ,כולם נגעו בלחם באצבעותיהם ,מוצרי מזון יבשים
היו בשקים .לא היה דבר להכנה מהירה .אנשים יצאו לקניות בכל יום! לא
היו אריזות ענק .נייר טואלט היה מחוספס ,התברואה ָחסרה ,השירותים
הציבוריים היו מחפירים ,מזוהמים ,ישנים ומועטים.
אני זוכרת שרציתי תרנגול הודו לימים הנוראים .מה חשבתי? הלכתי
לקצב בשוק ,שאמר שהוא מתעסק רק עם בשר .חנותו של איש העופות
הייתה מעבר לרחוב ,אז הלכתי לשם .איש העופות אמר לי לשוב אחר
הצהריים .חזרתי והוא ניתן לי תרנגול הודו חי קשור בחבל! (סבון על חבל
הייתה בחירה מוצלחת יותר) .נאמר לי לקחת את תרנגול ההודו החי אל
השוחט ,כלומר" ,הורג תרנגולי ההודו" שעתיד היה לשחוט את העוף על פי
ההלכה היהודית .כך הוא עשה .כאחות בחדר ניתוחים הייתי רגילה לראות
דם ,אך זה היה נורא לראות תרנגול הודו מתרוצץ ללא ראש .ואז היה עליי
לשאת אל הרב את הפגר הכבד בקרטון שהפך כבד יותר מרגע לרגע ,לוודא
שזה היה כשר .אחר כך הצטרכתי לקחת את הגוף המת נוטף הדם לזקנה
קטנה שמרטה את נוצות העוף .היא לא עשתה עבודה טובה במיוחד .היה
עליי לשלם לכל אחד מן האנשים הנחמדים הללו על שירותיהם! לקחתי את
ה"עוף" הביתה ,וביליתי שעתיים במריטת שאר הנוצות .העוף לא יצא רע,
היה לו טעם יבש מעט .למותר לציין שבמשך זמן רב לאחר מכן לא הגשתי
לשולחן תרנגול הודו .זה לא היה שווה את המאמץ ולמדתי את הלקח שלי;
טוב ,ברוכה הבאה לישראל!

עבודה ובית
לאחר שעברנו לרחובות התחלתי לעבוד בבית החולים המקומי .העברית שלי
הייתה כה גרועה שהוצבתי בחדר הניתוח ,שם חשתי בלולאת זמן .דומה היה
שזו  .1950דבר לא היה חד־פעמי! הזדעזעתי מהמכשירים המיושנים .עד
 1973כמעט הכול היה כבר חד־פעמי .עד  ,1975הכול היה כבר מן השורה
הראשונה.
והיה המטבח שלי .הזמנתי את הארונות והכיור וכו' .המטבח נמסר בזמן,
אלא שהוא הגיע לא מורכב .במשך ששה חודשים הוא היה מונח בסלון
עד שהגיע נגר להרכיב אותו .שטיפת כלים באמבטיה הייתה חוויה ממש.
האתגרים היו משעשעים.
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חיי היום יום
לעולם לא אשכח את מלחמת יום הכיפורים .זמן קצר לפני כן ילדתי תינוק
נוסף .השי נסע לארצות הברית לעבוד במשך שישה שבועות .שכנעתי
מדענית אורחת (שאצלה עבדתי) ואת משפחתה להתארח אצלנו ביום כיפור.
אמרתי לה" ,יום כיפור יהיה בלתי נשכח! אין תנועה ,ילדים משחקים ברחוב.
כולם לבושים לבן .כולם מתכנסים יחד .אתם תאהבו את זה ".אז משפחותינו
אכלו את הסעודה המפסקת ולמחרת בסביבות ארבע בבוקר מצלצלים בדלת
(ומצלצלים שוב) .מי מצלצל בפעמון של דירה בקומה הרביעית ביום כיפור?
פתחתי את הדלת וגיליתי שלושה חיילים צעירים מאוד .אחד מהם אמר" ,את
ג'וליה בש?" היה עליי להודות שזו אני .הם אמרו" ,את חייבת לבוא אתנו".
"מדוע?" "מל־ח־מה ",הם אומרים" .מל־ח־מה? שמיל־ח־מה?" אמרתי .מה
זה? עכשיו יום כיפור!
"לא מזמן ילדתי תינוק ,ואינני הולכת לשום מקום חוץ מלחזור למיטה!"
טרקתי את הדלת בחבטה .הם הלכו לשכנתי שגם היא לא אהבה את זה
שמעירים אותה .היא צלצלה בפעמון הכניסה שלי" .מל־ח־מה!" מעולם לא
שמעתי את המילה הזו לפני כן .אך כשהיא אמרה" ,זה עניין של חיים או
מוות" ,בדקתי במילון העברי אנגלי — ! WARלקחו אותי ואת בני בסל־קל
לבסיס חיל האוויר הסודי בתל נוף שכולם ידעו עליו (שכניי לקחו את
הילדים האחרים) ,ואני הייתי על מסוק בדרך לנגב ,שם ניהלתי שישה חדרי
ניתוח בתוך קרוואנים מחוברים .זה היה סיוט וגילוי מדהים .אבל העברית
שלי השתפרה .הייתי חלק מההיסטוריה! השתייכתי לצוות .היו זקוקים לי!
אהבתי את זה! אחר כך ידעתי שאוכל ואהיה מסוגלת להתמודד עם שינויים
ואתגרים בעתיד (ואעשה את כל הניתן כדי להפוך את העולם למקום טוב
יותר) .יכולתי לצאת מאזור הנוחות שלי ולהיות מי ומה שנועדתי להיות.
שחררתי!

גידול משפחה בישראל
דומה היה שהילדים והשי מסתגלים לכול הרבה יותר מהר ממני .ילדיהם של
דוברי האנגלית התקבצו יחד כמו ברווזים ואחר כך פשוט השתלבו בחברה
הכללית .הם היו מדברים אנגלית בבית ועברית בבית הספר ובגן .עזבנו את
המעון לאחר שישה חודשים ומעולם לא הייתה לי הזדמנות ללמוד באולפן.
העברית שלי הייתה נוראה ,דיברתי רק בלשון נקבה ,ולא היה לי כוח לתקן
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זאת .ילדיי היו נבוכים והפצירו בי לשחק את האילמת" .אימא ,בבקשה אל
תאמרי דבר!" והמבטא האמריקני שלי היה מחפיר .עד היום ,כשאני מדברת
עברית ,אנשים חושבים שאני מרוסיה.
גידול הילדים היה ,אם לדבר בלשון המעטה ,הרפתקה בחלל ,לה־לה־לנד
המנותק מן המציאות .המצאנו הכול ככל שהתקדמנו .בתי למדה .בשיעור
תפירה בכיתה ו' בתי הייתה צריכה להכין חצאית .הלכתי לחנות להשיג בד,
פוליאסטר מכוער ,וקניתי יותר ממה שהייתה צריכה .היא באה הביתה לאחר
שלושה שבועות והראתה לי בגאווה את מעשה ידיה .זה היה אסון .המכפלת
לא הייתה ישרה ,הרוכסן הוכנס הפוך ,סרט האלכסון היה עקום ,חגורת
המותניים נשמטה ,התפרים התפוצצו .היא גיהצה את "החצאית ההרסנית"
כדי ללבוש אותה למחרת לבית הספר .לאחר שהייתי בטוחה שהיא ישנה,
הכנתי מחדש את כל החצאית .למחרת בבוקר היא התלבשה בגאווה ואז
המורה שלה לכלכלת בית התקשרה וביקשה שאבוא מיד לפגוש אותה.
הגעתי לבית הספר והמורה אמרה שהיא יודעת שהכנתי את החצאית ,אך
בתי התעקשה שתפרה הכול בעצמה .הודיתי שתפרתי אותה מחדש והראיתי
למורה את החצאית הנוראה .אמרתי שהתפירה הייתה כל כך גרועה עד
שהחצאית הייתה נופלת ממנה לרצפה ,ושלא הייתי מוכנה שתעבור בושות
כאלו .המורה גילתה הבנה ובאי רצון נתנה לה ציון טוב .למרבה האירוניה,
נכדתה נישאה לבני.
אחד מבנינו היה פרחח לא קטן .הוא הסתבך במעשי שובבות יותר מכל
הילדים האחרים גם יחד .הוא אמר פעם שהייתה לו ילדות נוראה ,והשבתי
שזה מפני שהוא היה ילד נורא!
הילדים גידלו אותי .הם לימדו אותי לדבר עברית והסבירו את ה"מדוע־ים"
של ישראל .המינימרקט היה סגור בימי שלישי אחר הצהריים ,אך ביולי הוא
נסגר למשך כל היום בימי שלישי ,ובאוגוסט מיום שני אחר הצהריים עד יום
רביעי בבוקר .כל החנויות היו סגורות כל היום בימי שלישי .שעות הבנקים
היו מתשע בבוקר עד שתים עשרה בצהריים ומארבע אחר הצהריים עד שש
בערב .הם היו סגורים בימי רביעי אחר הצהריים .ברוב המקרים הכול היה
סגור מאחת וחצי אחר הצהריים ביום שישי עד יום ראשון בבוקר .שעות
הפתיחה של החנויות היו משמונה בבוקר עד אחת בצהריים ומארבע עד
שבע בערב .הניסיון לעקוב אחרי כל זה דמה למערכון הגשש החיוור ,מה
שהיה מתסכל מאוד בהתחלה.
אהבתי את שעות השינה בין שתיים לארבע אחר הצהריים .נכנסתי לזה
לגמרי.
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המכולה הגיעה ונכנסנו לשגרה יומיומית .השבת הייתה מיוחדת; אהבתי
את השלווה בה .הכנתי בהתלהבות כמות גדולה של מזון ,ממציאה הכול תוך
כדי .בארוחת ליל שבת היו בדרך כלל שמונה עשר אנשים או יותר .תמיד
קידמתי בברכה והזמנתי פנים חדשות לארוחה .לארוחת הצהריים בשבת
הגיעו חבריהם של הילדים.
הפכתי חלק מקהילת דוברי האנגלית והשתתפתי בהרצאות בעברית
ובאנגלית גם יחד .עבדתי בבית החולים המקומי .חנויות מכולת לא ערכו
משלוחים בימים ההם והיה לי קשה לגרור את הקניות ארבע קומות למעלה.
השי עבד בארצות הברית במשך כמה שבועות בכל שנה כדי שיהיה זכאי
לביטוח לאומי משם.
בקיץ הייתי לוקחת את הילדים ל"טיולים" שלוש פעמים בשבוע .היינו
קמים מוקדם מאוד .הילדים היו מביאים כריות ושמיכות וישנים במכונית
בשעה שאני נסעתי אתם בכל רחבי המדינה ,מספרת להם את תולדותיו
של כל מקום שבו ביקרנו .במשך שני קיצים עבדתי בקיבוץ ליד כרמיאל
כמדריכת שחייה/מצילה/אחות/אשת אחזקה של הבריכה .הילדים הצעירים
יותר באו אתי והמבוגרים יותר נשארו בבית ,ומעולם לא ידענו רגע משעמם
עד שפרצה מלחמת לבנון.

מלחמה נוספת
עבדתי בקיבוץ במהלך קיץ  1982כשפרצה מלחמת לבנון .רוב הגברים הלכו
לצבא .ואז קיבלתי שיחת טלפון שנאמר בה שאחד הילדים ברחובות חלה,
והיה עליי לנסוע הביתה .השי היה בבית באותו קיץ היות שגויס ,והילדים
הבוגרים יותר היו לבדם .זה לא היה נדיר מכיוון שהוא נסע אז בדרך כלל
לעבוד בארצות הברית.
לא הייתה לי מכונית .שלושת הבנים ואני צעדנו שני קילומטרים בשמש
הקופחת אל הכביש הראשי ,שם הנחתי בטעות שנוכל לתפוס אוטובוס
לחיפה .חיכינו שעה או יותר .היה חום אכזרי ,כפי שייתכן רק בישראל,
ואנחנו התמוססנו .ואז הגיעה שיירה של שישה ג'יפים .אותתי להם .אלוף
שהיה בדרכו לתל אביב דאג לכך שהנהג שלו ייקח אותנו לרחובות .זה היה
בניגוד לכל הכללים .אנשים אוספים חיילים ,חיילים אינם מורשים לאסוף
אזרחים .רק בישראל .כשהגעתי הביתה ,הילד החלים כבר והסעתי את כולנו
בחזרה לקיבוץ.
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מה חשבתי?!

צבא
בני הבכור התגייס לצבא .הייתי כל כך גאה בו .כשהוא הגיע הביתה
לחופשה בשבת הראשונה ,ראיתי שהייתה לו כוויית שמש חמורה .ראשו
היה אדום ועורו הבהיר התכסה שלפוחיות .בהיותי מי שאני ,אימא
מודאגת ,התקשרתי לקצין העיר .מכיוון ששיחקתי ברידג' אתו ועם אשתו
פעמיים בשבוע ,קראנו זה לזה בשמותינו הפרטיים .אמרתי לו שהצבא (או
אני) צריך לספק לבני קרם הגנה מפני השמש ,ולדאוג שיכסה את חלק
גופו העליון.
החוצפה שלי לא עזרה! כשבני חזר הביתה כעבור שבועיים ,הוא זעם
עליי .שם ,בחום במדבר ,המפקד שלו אילץ אותו ללבוש חולצה ארוכת
שרוולים .איזה באסה! אם לא משגעים אותך בעניין זה או אחר ,תמיד יש
את אימא שתשגע אותך!

התקדמות
השנים חלפו עברו וכשאני מביטה לאחור ,אני זוכרת שלא היה קל .במשך
שלושים וחמש שנה גרנו בקומה רביעית ,בדירה ללא מעלית בראש גבעה,
ללא חימום ,ללא מיזוג אוויר עד שנת  ,1990ואז רק בחדר שינה אחד .היה
עליי להחליף את שתי הברכיים .נאבקתי בסרטן .למדתי לסגור את פי הגדול
ולכבד דעות של אנשים אחרים ,גם אם לא הסכמתי אתם.
עשיתי כמה דברים מטורפים .טסתי עם תשעה ילדים ,לא כולם שלי,
בטיסה בת עשר שעות ,עם עשרים וחמש מזוודות .מה חשבתי? במשך
שנים הייתי יוצאת לגלישה בחוף פלמחים ,ועוד בביקיני! הכנתי ארוחה
לחמש מאות איש ,השתתפתי בעצרות פוליטיות ,היו לי הכבוד והזכות לטפל
באנשים ידועים ונפלאים כאחות פרטית ,ויצאתי שבע פעמים לשבתון.
תחילה היה עליי לארוז את כל דירתנו בישראל לתוך חדר אחד ,ואחר כך
להתחיל בדירה חדשה מעבר לים .השתפרתי בזה מדי שש שנים.
שנה אחת השכרנו את דירתנו לזוג עם שני ילדים .הם ידעו מתי נחזור
הביתה .כאשר שבתי ,הם קנו כבר את הדירה ממול והחליפו מנעולים .כל
הריהוט שלי היה אצלם .לאחר טיסה ארוכה כל מה שרציתי היה ללכת
לישון ,אבל לא יכולתי להיכנס לדירתי וכל המיטות שלי נעלמו .הזוג היה
בחיפה למשך השבוע ואני כעסתי כל כך .איזה סיוט .הם חזרו בסופו של
דבר והתנצלו .לא נלחמים עם שכנים ,אז איך שהוא הסתדרתי ,כפי שעושים
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בארץ .כל הבנים שירתו בצבא והבנות עשו שירות לאומי .בן אחד היה
בחטיבת גבעתי וקיבל צל"שים .בן אחר היה בחיל הנדסה .השלישי היה
חובש .בעלי ,זִ כרונו לברכה ,שירת בתותחנים .ואני חשתי ש"עשיתי את
חלקי" בהשתתפותי במלחמת יום הכיפורים.
כשאת מאמינה במשהו ,כמו מדינת ישראל ,עלייך להיות מוכנה למות
למענו .לא יכולתי לדאוג בנוגע למשהו שלא הייתה לי שליטה עליו.
התפללתי הרבה! לשמחתי ,הכול היה כשורה.

במבט לאחור
הדברים שונים לאחר מעשה .לא באמת רציתי לבוא לכאן .עברתי זמנים
טובים ורעים .המצאתי את עצמי מחדש .הגעתי לאמונה שהימצאותי כאן
היא מנת גורלי.
אין צירופי מקרים .נסים קורים כאן בישראל על בסיס יומיומי .ילדים לא
באים לעולם עם הנחיות ,כך שהמצאתי אותן ככל שהתקדמתי .זה לא היה
קל ,שום דבר ראוי אינו קל .ילדיי ונכדיי הם ישראלים ,כל כולם .תמיד אהיה
אישה בוטה ,קולנית ,דעתנית ועצמאית .עיצבתי את חיי כפי שרציתי שיהיו.
אני אופטימיסטית ,מאפיין חיוני כדי לחיות כאן באושר .בכל יום אני מודה
להקב"ה על שהביא אותי לארץ המובטחת הזו ,להיות מסוגלת להגשים את
גורל עם ישראל ,לבנות את הארץ ולהפוך אותה למה שהיא .אני מצדדת
בדעתו של הרמב"ם שחובתם של כל היהודים לשוב לישראל.
חיי כאן מלאים נסים יום־יומיים ,ואני מרוצה .אני ישראלית גאה .אני
שייכת לכאן ,מגשימה את הגאולה.
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חלומי שהתגשם
מאת :ד"ר פרל הרשקוביץ

"אז היית רוצה לחיות בישראל?" שאלתי .הפגישה התקרבה לסיומה והבחור
נראה נחמד ,אך אם לא היה לו עניין לעלות ארצה ,לא היה לי עניין בו .אבי
חשב שאני משתמשת בישראל כתירוץ להתחמק מקשר ,אבל אני התעקשתי.
ואז פגשתי את מרטי .הוא היה נחמד ,פיקח ,אכפתי ומלבב — כל מה
שיכולת לרצות — אך הוא לא היה בטוח שברצונו לחיות בישראל .ובכל זאת,
התאהבתי בו ועד מהרה התארסנו .אחר כך ,כשנפגשנו יום אחד ,התחלתי
לבכות משברון לב ,ואמרתי" :אם לא אחיה בישראל ,חיי יהיו כישלון".
ומרטי הבטיח לי שנעלה ארצה .בחתונתנו ,מתחת לחופה ,הוא הזכיר לי את
הבטחתו .ומילא אותה כעבור שבע שנים.

לפני כן
כא ּ ֶפר ווסט סייד .הוריי היו עניים
גדלתי בניו יורק ,בהארלם ,הידועה גם ַ
במשך רוב שנות ילדותי .לאמתו של דבר ,במשך זמן מה התגוררנו בפרויקט
דיור; נהגתי לקפוץ בחבל כפול יחד עם שכנותיי האפרו־אמריקניות
המוכשרות יותר .הייתי מאושרת.
הייתי בת מזל שלמדתי בשני בתי ספר יהודיים דתיים :בית הספר היסודי
'מנהטן דיי סקול' (ישיבת אור תורה) ובית הספר התיכון 'רמז' .החינוך היה
מעולה :למדנו לימודי קודש ועברית בשעות הבוקר ,למדנו על ישראל,
וקיבלנו גם השכלה כללית מעולה .נראה לי שבשיעור תורה בכיתה ג' ,כאשר
למדנו על הבטחתו של הקב"ה לתת את ארץ ישראל לאברהם ,יצחק ויעקב,
קלטתי את הרעיון שישראל היא ארצו של עם ישראל .וככל שחלפו השנים,
רגשותיי כלפי המדינה רק התעצמו.
אבי נהג לשיר שירי חלוצים ששרו עוד לפני קום המדינה .אהבתי את
הרומנטיות שבהם .קראתי ספרים על הזמנים הקשים ההם .אבא היה מדגיש
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כמה חשובה מדינת ישראל לכל היהודים .חשבתי שהישראלים הם התגלמות
האומץ ,התבונה והיושר.
בכל פעם שהייתה מלחמה בישראל ,חשתי :מי אני שאחיה בבטחה
בארצות הברית כשאנשים שם מקריבים את חייהם?
כשלמדתי בתיכון ,אבי כבר הרוויח יותר כסף .וכך ,בקיץ שבו מלאו
לי שש עשרה שנים ,הגענו לארץ בפעם הראשונה — בטיסתי הראשונה.
התרגשתי מאוד ,הכול היה מיוחד ,קדוש ,היה נפלא לדבר עברית כל הזמן.
נהניתי מן החלב הלא ְמהו ְּמגָ ן ,מנייר הטואלט המוזר ,מאכילת פלאפל בפעם
הראשונה.
בקיץ שבו סיימתי את התיכון ,השתתפתי בתוכנית קיץ של מכון וייצמן.
הייתה זו הפעם הראשונה שבה הייתי הרחק מן הבית לבדי (להוריי מעולם
לא היה הכסף לשלוח אותנו למחנה קיץ) .ואני פרחתי ,נהניתי עד מאוד.
חזרתי לניו יורק והתחלתי ללמוד במכללת ברנרד .רציתי ללמוד
באוניברסיטת בר־אילן ,אבל הוריי חזרו בהם מהבטחתם לאפשר לי ללמוד
שם .בברנרד קיבלתי (כמובן) השכלה מדהימה .התמחיתי בכימיה ,וכן
בלימודים קדם־רפואיים ,וביליתי גם בארגון 'הלל' בקמפוס.
החלטתי ללמוד לימודים קדם־רפואיים ,גם מפני שחשבתי שאני רוצה
להיות רופאה ,אך גם בגלל שידעתי שזה מקצוע נחוץ בישראל .וכעבור
מספר שנים ,כשהייתי כבר נשואה ,החלטתי להתמחות ברדיולוגיה מאותן
שתי סיבות ,תמיד מתכוננת לחיים בישראל ,לתרום לארץ.
מרטי ואני נישאנו ארבעה ימים לפני שסיימתי לימודי רפואה וחודש
לפני שהתחלתי את הסטאז' .גרנו בברוקלין מאחר ועשיתי סטאז' בבית
החולים ברוקדייל .אותה שנה הייתה השנה הטובה ביותר בחיי (נישואין) וגם
הגרועה ביותר (סטאז' — קשה מאוד מבחינה רגשית).
לאמתו של דבר ,באותה שנה עברתי אירוע קשה מאד .בוקר אחד ,בדרכי
לעבודה ,נאנסתי .אחר כך (היו עליי מעט מאוד מזומנים) עליתי לאוטובוס
הרגיל לעבודה .כשהגעתי לבית החולים ,ניגשתי מיד לחדר המיון ,שם טיפלו
בי ,בדקו אותי; המשטרה הגיעה; התקשרתי למרטי שעזב את העבודה ובא.
למחרת התחלתי חודש סטאז' ביחידה לטיפול נמרץ .נדמה לי שדיברתי
עם פסיכולוג פעם אחת .במשך חודשים ,אם גבר התקרב אליי ברחוב כדי
לשאול מה השעה ,הייתי מתחילה לרעוד ומסתלקת משם .אי אפשר לשכוח
אירוע כזה ,אך החיים נמשכים.
בסיום הסטאז' התחלתי התמחות ברדיולוגיה בבית חולים הר סיני שבניו
יורק .התגוררנו באפר ווסט סייד והתפללנו בשבתות במניין השכמה בבית
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הכנסת לינקולן סקוור יחד עם קבוצה נהדרת של אנשים ,אינטלקטואלים,
נחמדים באמת.
אחר כך התחלתי פלושיפ בסי.טי .ובאולטרסאונד בבית החולים
'קולומביה פרזביטריאן' .ואז עברנו להתגורר בווסט המפסטד שבלונג איילנד,
ועבדתי בבית חולים בברוקלין .בחרנו בווסט המפסטד מפני ששמענו שיש
שם יהודים רבים המעוניינים לעלות ארצה (אך מתברר שהם כבר עלו לפני
שהגענו) .חשבתי שניתקע שם לנצח ושלעולם לא נגיע לישראל .היו לנו שני
ילדים ,יעקב (ארבע וחצי) ותני (נתנאל ,ששה עשר חודשים).
אלא שאז ,ב־ ,1985מרטי קרא על מפגש בשבת של משפחות דתיות
במסגרת ארגון בשם 'תהילה' (תנועת ההתנדבות לעלייה דתית) .הצטרפנו
למפגש ,ובצאת השבת מרטי אמר לי" ,בואי נעשה את זה" .הגענו ארצה
לסיור גישוש ,מכרנו את הבית (מרטי אמר" ,בואי נשרוף את הגשרים שלנו"),
ובאנו.

השנים הראשונות בישראל
הגענו לארץ ,קיבלנו את תעודת העולה בנמל התעופה ,והסוכנות היהודית
שילמה על המונית שהסיעה אותנו למעון עולים ברמת גן .מנהל המעון בירך
אותנו ולקח אותנו לדירתנו :מטבח קטן ,סלון וחדר שינה .אני זוכרת את
הקופסה הקטנה של קפה עלית על השולחן במטבח; היה שם גם מקרר קטן
וכיריים בנות שתי להבות .חיינו שם באושר במשך שישה חודשים.
למחרת בבוקר ,משה ויהודית פולק ,בני הדודים שלנו שהתגוררו ברמת
גן ,באו לקדם את פנינו בברכה .בתקופה הראשונה שלנו בארץ הם עשו רבות
כדי שנרגיש בנוח ,וכך גם ילדיהם ,שהם בני גילנו .הם אימצו אותנו כחלק
מהמשפחה הקרובה .יהודית הייתה המזכירה הארצית של אמונה ,ארגון
הנשים הדתיות; היא דאגה לכך שיעקב ותני יתקבלו למעון של אמונה ליד
מקום מגורינו ,לשם כבר הלכו ביום השני שלנו בארץ .זה היה מדהים שהם
התקבלו למעון באמצע השנה והחלו שם מיד ,דבר שסייע רבות לקליטתנו.
הילדים הסתגלו מהר יחסית .בתוך יומיים מרטי ארגן את ההרשמה לקופת
חולים ,פתח לנו חשבון בבנק ,ועוד .הוא התחיל לעבוד כעבור חודש ,וכעבור
חודשיים אני התחלתי לעבוד כרופאה בכירה במחלקה לרדיולוגיה בבית
החולים איכילוב.
הילדים למדו עברית במהירות ,לרבות מונחים שאנו ,שלמדנו בבתי ספר
דתיים בחו"ל ,לא הכרנו .יום אחד אספתי את יעקב מהמעון ,וכשהגענו
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הביתה הצעתי להכין לו כריך .הוא השיב" ,אני רוצה לחם בלי כלום"; הוא
אמר את המשפט מהר ולא הצלחתי להבין מה הוא רצה .הוא ,המסכן,
חזר על הדברים שוב ושוב ,ומרגע לרגע הפך מתוסכל יותר ויותר .לבסוף,
איכשהו ,הבנתי :הוא רצה פרוסת לחם מבלי למרוח עליה דבר.
היו גם שיחות מטלפון הציבורי עם אסימונים .לפני שחייגת ,היה עליך
להזין את האסימונים .בזמן השיחה ,האסימונים ירדו לתוך חלל הטלפון
בקצב מסוים .היה עליך לבוא עם מלאי אסימונים על־מנת לטלפן .המחיר
עלה לאחר השעה  8:30בבוקר ,אז נבלעו האסימונים בקצב מהיר ובאורח
מדאיג .הוצאנו לא מעט כסף על שיחות טלפון במהלך ששת החודשים
הראשונים שלנו בארץ.
בעבודה למדתי עברית רפואית .בכיס החלוק הלבן החזקתי פנקס קטן
עם דפים נפרדים לכל מערכת בגוף (עצמות ,חזה וכו') ,והייתי רושמת כל
מילה ומונח חדשים .כך רכשתי עברית רפואית .עד היום אני עדיין רושמת
בפנקס מילים חדשות ,וכך גם הערות על מקרים רפואיים מעניינים.
לאחר חצי שנה עזבנו את מעון העולים ועברנו לרמת אילן ,שכונה ברמת
גן .שם קניתי לי את חברתי הטובה הראשונה ,סאלי; אנחנו חברות עד היום.
היא ילידת הארץ ,יש לה המון שכל ישר; אני תמיד נעזרת בה כשאני לא
מבינה את ההתנהגות של הזולת.

פתח תקווה
כעבור שנה עברנו לפתח תקווה משום שקיבלתי משרה בבית החולים בילינסון.
דומה (כמעט) שכל המעברים שלנו התרחשו בגלל עבודותיי .למעשה ,במשך
רוב חיי כל מה שעשיתי הסתובב סביב המקצוע שלי .כל דבר אחר נמצא
במקום השני ,לרבות אני עצמי .לעתים הייתי מעדיפה שלא יהיה כך ,אני
תמיד מלהטטת משימות ,ואינני אחד מאותם אנשים המצליחים לעשות
בו־זמנית מספר דברים .האמת ,שאי אפשר להתפשר ברפואה ,או לעשות
פחות מהמקסימום .לצערי ,משפחתי סובלת מכך שאיני יכולה לשחרר.
גרנו בפתח תקווה במשך שבע עשרה שנים ,התקופה הארוכה ביותר
שבה גרנו במקום כלשהו .שני בנינו גדלו שם .מצאנו בית כנסת שאהבנו,
למרות שלא באמת מצאנו שם חברים .למדנו שהישראלים נוטים להתחבר
לאלה שאתם גדלו ,או אלה שהכירו בצבא .ברם ,קניתי לי שתי חברות טובות
בפתח תקווה.
ב־ ,1991במהלך מלחמת המפרץ הראשונה ,סדאם חוסיין ,נשיא עיראק,
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תקף את ישראל .במשך פרק זמן של חודשיים הוא שיגר טילי סקאד רבים,
שנשאו כביכול נשק כימי ,אל אזורים מאוכלסים .זו הייתה הפעם הראשונה
שבה התנהלה מלחמה בישראל נגד אוכלוסייה אזרחית .חילקו לנו מסכות
גז ואטמנו חדר בדירותינו באמצעות יריעות ניילון ,כהגנה מפני מתקפת גז.
נשאנו אתנו את המסכות לכל מקום.
הייתי אמורה לעבוד באחת מהמחלקות הפנימיות בבית החולים
במשמרות עבודה בנות שתים עשרה שעות .זה היה מפחיד להחריד .רוב
הסקאדים שוגרו בלילה ,כך שבמהלך היום הייתה תחושה של כמעט
נורמליוּת ,אך כשהגיע הערב חשתי מתקפלת בפנים ,נסגרת .כשנשמעה
האזעקה בבית החולים ,היינו מסייעים לחולים קשישים לחבוש את מסכות
הגז .אצל רבים מהם המילה "גז" העלתה זיכרונות זוועה מתאי הגזים במחנות
ההשמדה שהופעלו בידי הנאצים ,שם נרצחו מיליוני יהודים ואחרים במהלך
השואה .לילה אחד ,כשהייתי במשמרת ,טיל סקאד נפל קרוב לבניין שבו
גרנו .התקשרתי מיד הביתה והוקל לי כשיעקב הרים את השפופרת ונשמע
רגוע .כל החלונות בדירתנו התנפצו מההדף .היה עליי להישאר בעבודה עד
למחרת בבוקר ,אך לפחות ידעתי שאיש לא נפגע .היינו ללא חלונות במשך
מספר ימים — חשנו חשופים; המשרד הממשלתי האחראי תיקן אותם מהר
יחסית .זו הייתה תקופה מפחידה ,המלחמה הראשונה שלי.
אני זוכרת שהלכתי לקריאת מגילת אסתר באותה שנה ,ובדרך הביתה
שמעתי שהמלחמה הסתיימה .הייתי כל כך מאושרת .הכול חזר להיות
כרגיל :העבודה ,הלימודים ,העולם.

דת ונשים
אני אוהבת ללכת לבית הכנסת בשבת ובחגים .כשלמדתי באוניברסיטה,
אבי ואני נהגנו ללכת יחד לבית הכנסת בשבתות אחר הצהריים .אני נהנית
להתייחד עם הקב"ה .החג האהוב עליי הוא שמחת תורה ,כשחוגגים את
סיום הסבב השנתי של קריאה בתורה ומתחילים אותו מחדש .החגיגה
כוללת ריקוד עם ספרי התורה ושירה .זהו חג שמח מאוד .בעשרות השנים
האחרונות ,בבתי כנסת אורתודוקסיים מודרניים רבים ,הנשים כמו הגברים
רוקדות עם ספרי תורה; הנוהג נפוץ יותר בארצות הברית .כמובן שהדבר
נעשה בקבוצות נפרדות ,גברים ונשים ,המופרדים אלה מאלה באמצעות
מחיצה .בישראל ,שהיא עדיין חברה פטריארכלית יותר ,אין בתי כנסת
רבים שבהם הנשים זוכות לרקוד עם ספרי תורה ,והיו עוד פחות מזה
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בשנות השמונים והתשעים של המאה העשרים .באוקטובר  1992חגגנו
את שמחת תורה בירושלים והלכתי להתפלל בבית הכנסת ידידיה ,שם לא
זו בלבד שרקדתי עם נשים אחרות ועם ספרי תורה ,אלא שגם הייתה לי
הזדמנות ראשונה לעלות לתורה ולברך את ברכת התורה על הקריאה לחג,
דבר שבמשך מאות שנים הייתה נחלתם של גברים בלבד .מעולם לא חשתי
הגשמה מעין זו! עכשיו ,במאה העשרים ואחת ,נוהג זה מעט נפוץ יותר
בישראל ,אפילו בבתי כנסת אורתודוקסיים .אולם לנשים יש עוד דרך ארוכה;
גברים דתיים רבים אינם מבינים אותנו — מדוע אנו רוצות לעשות יותר ממה
שהיה נהוג .אני מודה לה' על כך שאני חיה בזמנים אלה.
ביולי " ,1999קוֹ לֵ ְך ,פורום נשים דתיות" ,נוסד בישראל .הפורום עוסק
בנושאים מחיי נשים :חינוך( ,אלימות) חברתית ,מאורעות חיים (נישואים,
גירושים) ,עניינים שבינו לבינה ועוד .הכנס הראשון של הארגון התקיים
בירושלים ,וכמובן שהייתי שם .זו הייתה תחושה נהדרת :הגשמה,
התחדשות ,תקווה .אני זוכרת שבמליאה האחרונה ,קמה דבורה וייסמן
(פמיניסטית דתית וחלוצה בתחום הבין־דתי) ואמרה ברכת "שהחיינו" .מאז
אני תומכת בפורום.

ילד שלישי
היו לנו שני ילדים יקרים שאותם אנו אוהבים עד מאוד .מקצועי הוא
תובעני כל כך ואינני טובה בחלוקת ובהקצאת זמן .תמיד חשתי אשמה על
כך שלא קראתי מספיק ספרות מקצועית ,ושלא יכולתי לבלות מספיק זמן
עם יעקב ותני כפי שהייתי רוצה .הרגשתי שלא רציתי להסב לילד נוסף
את הסבל שגרמתי להם (למעשה ,מעולם לא שאלתי אותם אם הם חשו
כך ,זה היה פשוט הרושם שקיבלתי) .לכן במשך שנים רבות החלטתי לא
ללדת ילד נוסף.
ואז ,בתחילת שנות הארבעים לחיי ,התחלתי להשתוקק לילד נוסף.
כשהייתי מטיילת ברחוב ועוברת ליד משפחות ,הייתי אומרת לעצמי" ,איך
זה שאינני ראויה להיות מאושרת כמוהן?" הייתי מעט מודאגת מפני שהייתי
מבוגרת יותר (דבר שמגביר את הסיכוי למוטציות גנטיות) ,אבל החלטתי
ללכת על זה .וכעבור עשרה חודשים ,בגיל ארבעים ושלוש ,הבאנו לעולם
ילדה שלה קראנו רעוּת.
הו ,כמה נהניתי מששת החודשים של חופשת הלידה! שני בנינו נולדו
בארצות הברית; שם רופאות אינן זוכות לחופשת לידה .חזרתי לעבודה
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שלושה וחצי שבועות לאחר כל לידה .זה לא היה קשה פיזית ,או אפילו
רגשית ,מכיוון שלא היה לי למה להשוות את המצב ,ואלו חייה של רופאה.
אך עכשיו — רעות ואני יצאנו בכל יום ,טיילתי אתה למרחקים ,ישבנו
בפארקים ,טיפלתי בה ,קראתי לה ספרים ,פשוט נחתי .בגיל ארבעים ושלוש
הייתי אדם רגוע יותר מאשר לפני כן ,ואני בטוחה שזה הפך אותי להורה
טוב יותר .בננו הבכור יעקב אומר שרעות היא הפיקחית מבין ילדינו; היא
גדלה עם ארבעה מבוגרים (יעקב היה בן שש עשרה ותני כמעט בן שלוש
עשרה כשהיא נולדה).

היום הגרוע ביותר בחיי
בספטמבר  2000פרצה האינתיפאדה השנייה שהתאפיינה באלימות נוראה
ורבים נפצעו או נהרגו .האינתיפאדה נמשכה למעלה מארבע שנים.
בננו תני היה תלמיד בישיבה תיכונית בקדומים .הוא ומספר נערים
אחרים נסעו לבית הספר בהסעה .כשהמצב הפך לבלתי יציב ,ההסעה
הייתה אוספת אותם ,ולוקחת אותם לתחנת דלק (תחנת הדלק השלום) בצד
המערבי של הקו הירוק ,שם היו עוברים להסעה ממוגנת שלקחה אותם אל
הישיבה.
ב־ 28במארס  ,2001הנערים ירדו מההסעה הראשונה בתחנת הדלק.
ההסעה הממוגנת איחרה באותו יום ,כך שהם המתינו לה .היו בתחנת הדלק
פחות אנשים מהרגיל ,וגם פחות עובדים .אדם לבוש מעיל ניגש אליהם,
שאל מה השעה ,ופוצץ את עצמו בחגורת נפץ .שניים מהם נהרגו במקום,
אחר סבל מפציעות חמורות רבות .תני ,שישב על שפת המדרכה בקרבת
מקום ,נפצע בעינו הימנית.
הייתי בעבודה בבית החולים השרון כאשר קיבלתי שיחת טלפון מאחד
הנערים האחרים ,שאמר" ,תני ואני היינו בפיגוע .אנחנו בסדר .אנחנו בדרך
לבית החולים ".אמרתי" ,בסדר ,תודה .אנא הודיע לי כשתגיעו לבית החולים
כדי שאדע באיזה בית חולים אתם נמצאים" .ישבתי שם ,חשבתי שעליי
לנסוע לבית החולים (כנראה שהייתי בהלם) .עמית נכנס לחדר; סיפרתי לו
מה קרה ואמרתי" ,אני חושבת שאני צריכה לנסוע לבית החולים ".הוא נראה
מופתע ,יצא מן החדר .מיד אחר כך נכנסה הבוסית שלי ואמרה" ,קחי מונית
וסעי לבית החולים" ,וכך עשיתי .במחצית הדרך לשם היו מחסומים מחשש
לפיגוע נוסף ,כך שיצאתי והלכתי־רצתי את שארית הדרך .מצאתי את תני
בחדר המיון .הוא הלך מן האמבולנס אל חדר המיון ,בני האמיץ .רופאת
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העיניים שבדקה אותו ניגשה אליי והסבירה את המצב; היה עליי לבקש
ממנה לחזור על דבריה משום שמוחי לא קלט דבר .תני עבר שני ניתוחים
באותו יום :אחד בעינו ואחד בסינוס הפרונטלי השבור שלו .הנער השני,
שהיה פצוע קשה ,היה בניתוחים במשך כשמונה שעות .הרשתית של תני
נפגעה קשות .רואיינתי בחדשות השעה חמש באותו ערב; תני היה בחדר
ההתאוששות — מצב מוזר ביותר .ישנתי עם תני בבית החולים במשך כל
שהותו שם .כעבור כשבוע הודיעו לנו שהוא עיוור באותה עין; כולנו בכינו.
הוא היה בן שש עשרה באותו זמן.
כשתני ואני הלכנו לבקר אצל משפחתו של אחד הנערים שנהרג בזמן
שישבה שבעה ,אמו אמרה לי משהו שלעולם לא אשכח" :אני שמחה שהוא
לא מת מוות חסר משמעות בתאונת דרכים ".והיא אמרה" ,אני יודעת שבני
בסדר ,משהו שאינך יודעת לגבי ילדך ".במילים אחרות ,אני ,פרל ,לא יכולה
לדעת אם תני ייצא מזה בסופו של דבר ,כאדם טוב.
כמה חודשים לאחר המתקפה שאל אותי מרטי אם אני מצטערת על כך
שעלינו ארצה ,מפני שזה לא היה קורה אילו נשארנו באמריקה .הוא הזכיר
את קובי מנדל ,נער שהוכה למוות באלה יחד עם חבר ללימודים כאשר הם
טיילו יום אחד במדבר יהודה במאי  .2001שאלתו הרתיחה אותי ,אך גם לא
הייתי מסוגלת להשיב לו .איזה עולם מטורף!
יום אחד ,כעבור מספר שבועות ,חברתי סאלי הסיעה אותי אל תחנת
הדלק שבה זה קרה .יצאתי מן המכונית ,התחלתי לרעוד ,חזרתי פנימה
ועזבנו .במשך זמן רב סבלתי ממידה מסוימת של פוסט טראומה.
כמובן שגם תני סבל מפוסט טראומה ועבר טיפול שעזר לו .הוא סיים
את לימודיו בבית הספר התיכון ,המשיך ללמוד ,ועשה שירות צבאי .עכשיו,
עשרים שנה מאוחר יותר ,הוא עובד ויש לו משפחה.
זמן קצר לאחר הפיגוע ,שני משרדי עורכי דין יצרו אתנו קשר כדי
לסייע לנו להגיש תביעה .בסופו של דבר הצטרפנו לתביעה ייצוגית נגד
הבנק הערבי .הבנק היה מעביר כסף מאיראן ומשלם לאחר מכן למשפחות
של מחבלים מתאבדים .לאחר שנים רבות ,זכינו בתביעה הייצוגית.
בית משפט בניו יורק פסק נגד הבנק הערבי (שיש לו סניף בניו יורק)
והמעורבים בתביעה קיבלו כסף מן הבנק הערבי .הכסף אינו מפצה בשום
פנים ואופן על מה שתני עבר ,אך זוהי מהלומה לטרור .מרטי ואני ייעדנו
את הכסף למטרות צדקה על מנת לעשות טוב ,להשיב מלחמה לכל הרע
שנעשה.
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משפחה
כמובן שהחיים נמשכו .שירות צבאי ,טקסים ,סיום לימודים ,חתונות .שני
בנינו נשואים לבנות זוג מדהימות .ליעקב יש תואר דוקטור בספרות עברית
והוא עובד כעת באוניברסיטה העברית .לנתנאל יש תואר שני במדעי הסביבה
והוא עובד כמפקח בריאות סביבתי במשרד העבודה .יש לנו תשעה נכדים.
לרוע המזל ,בגלל מגפת הקורונה ,לא ראינו אותם הרבה מאז פרוץ המגפה.
קשה מאוד לא לבלות אתם ,לראות אותם בחוץ לפעמים ,אך אפילו לא
להתחבק איתם.

לימוד תורה
אחד הימים הגאים ביותר בחיי (חוץ מטקסי סיום לימודים של הצאצאים)
היה היום בשנת הלימודים האחרונה של רעות בתיכון כאשר היא התקשרה
אליי כדי לספר לי על תוכניותיה לשנת הקדם־שירות צבאי" .החלטתי
ללמוד במדרשה בשנה הבאה .את צריכה להיות מרוצה .אעשה כל מה
שתמיד את רצית לעשות ".הייתי נרגשת! שמחתי מאוד בשבילה ,ועם זאת,
גם קינאתי מעט .במשך כל חיי הבוגרים הצטערתי על כך שלא יצאתי לשנת
לימודים לאחר בית הספר התיכון כדי ללמוד תורה .ניסיתי לחסוך להוריי
כסף ומיהרתי ללמוד ,לרכוש מקצוע ולצאת לעבודה .תמיד הייתה המחשבה
שלא היה מספיק כסף .המוזר בזה הוא שעד אז ,כבר היה להם באמת מספיק
כסף לכך.
רעות למדה במשך שנה במדרשת לינדנבאום ,שם היא רכשה הרבה ידע.
אחר כך ,היא שירתה במודיעין בצבא .ולאחר הצבא ,היא למדה שנה נוספת
במדרשת מגדל עוז (אחת המדרשות הטובות ביותר בארץ) .אנחנו כל כך
גאים בה .ואני שמחה שהייתה לה ההזדמנות שלא הייתה לי ושהיא חטפה
אותה בשתי הידיים.

סיכום
וישנה עבודתי .מאז  2004אני מנהלת את יחידת הסי.טי .בבית החולים קפלן
ברחובות .עברנו לרחובות ומצאנו בית כנסת ששם טוב לנו .עבודתי מספקת
מאוד ,אך גם תובענית מאוד.
אני די מאושרת מהחיים בארץ .לעתים אני תוהה כיצד אני יכולה להיות
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מאושרת כאשר מבחינה אובייקטיבית ישנן כאן בעיות כה רבות .אני יכולה
להיות מאוכזבת :קוצר הראות של אנשים ,חוסר הדאגה לטוב המשותף.
אך עליי להזכיר לעצמי שזה קורה גם בארצות הברית ובארצות אחרות.
אינני מרוצה מהאופי המיליטריסטי של החיים בישראל .עצוב לי שילדינו
גדלים מבלי להכיר או להבין (הרבה) אנשים מסוג אחר .ועצוב שמנהיגינו
הפוליטיים אינם מצליחים לכונן שלום עם אויבינו ,או שלפוליטיקאים רבים
לא אכפת מהעניים שאינם יכולים להצליח בכוחות עצמם.
אך יש לנו ארץ יפה ואנשים יפים רבים בה .ולעתים קרובות ,כשקשה
לאדם ,ישנם אנשים המוכנים לעזור.
אני אוהבת ללמוד תורה ,וכאן בארץ ,ישנם מוסדות ובתי ספר רבים
שבהם אפשר ללמוד תודה .לצערי ,אין לי מספיק פנאי עכשיו ,כי אני עדיין
עובדת .אך חלומי הוא שכשאפרוש ,אשוב לאהבתי הראשונה מימי בית
הספר ,לימודי הקודש ,ואלמד אותם לעומק .בין אם בירושלים ,ברחובות ,או
בתל אביב ,אני הולכת ליהנות!
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העלייה שלי
מאת :חסיה הרייט נודלמן

בשעה שהטלוויזיה ומכונת הכביסה נזרקו מן המכולה הארוזה היטב ,בעלי
מוכה התדהמה צעק על פקיד המכס להפסיק את הפריקה ולהחזיר את
הפריטים שזרק .זה היה ב־ 1975וזה עתה הגענו לישראל .בעלי נסע לנמל
חיפה לשחרר את המכולה עם מיטלטלינו והופנה אל מישהו על הרציף
שפתח את המכולה שארבעה אנשים ארזו במשך יום שלם לפני שעזבנו
את ארצות הברית .נחרד מן הבלגן שנעשה ,בעלי דרש מהם להחזיר את
הפריטים שנזרקו על הרצפה ושיקראו למפקח.
זה לא מצא חן בעיני האיש על הרציף ,והוא איים על בעלי שאם יקרא
למפקח הוא ידאג לכך שייקח כמה ימים לרוקן ולארוז מחדש את המכולה.
העימות כולו התנהל ביידיש ,למרות שבעלי דיבר עברית שוטפת ,משהו
שהוא לא רצה שהם יידעו .בעלי הלך אז למפקח ,אמר לו שהוא פרופסור
במכון וייצמן ,ודרש יחס טוב יותר .המפקח אמר לפקיד בעברית" :תראה מה
פקיד מטומטם יכול לעשות לעולה חדש שמנסה לשחרר את חפציו".
המפקח המשיך להנחות את הפקיד לפתוח ארגז אחד באקראי ולהשוות
את תוכנו לרשימה שהכנו כאשר ארזנו .כשבעלי חזר לרציף ,הפקיד בירך
אותו ואמר" ,השגת אצל המפקח מה שאף אחד אחר לא השיג" .הפקיד
פתח ארגז ,וראה שהוא הכיל כמה קופסאות שימורים של טונה וקילו סוכר
— מוצרי המזון היחידים שהיו לנו בארון המטבח כשארזנו ,כך שזרקנו אותם
פנימה .כשראה זאת ,המפקח פרץ בצחוק ואמר" ,אני בודק אם מבריחים
טלוויזיה או פריטים אלקטרוניים אחרים לארץ ,ואתה אומר לי שהארגז מכיל
קופסאות טונה!"
העלייה שלנו ב־ 1975הייתה הסבב השני שלי בארץ .כשפגשתי את
בעלי אברהם באוניברסיטת בר־אילן עשור וחצי לפני כן ,הוא היה סטודנט
זר ממקסיקו ואני הייתי בת שבע עשרה ,בוגרת בית ספר תיכון מניו יורק.
כיצד נפגשנו ומה החלטנו לעשות בחיינו ,הנו סיפור העלייה שלי.
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סבים וסבתות
סבי מצד אמי ,שהגיע מסקוּד ,ליטא ,והוסמך לרבנות בישיבת טעלז,
השתתף בקונגרס הציוני הרביעי בלונדון .הוא נסע דרך פריז ,ובסופו של
דבר הוא הגיע ליעדו — בוסטון ,מסצ'וסטס ,שם היו לו בני דודים .כמלמד
בליטא ,אחת התלמידות שלו הייתה אחיינית שסיכם איתה שאם תהיה
תלמידה חרוצה ,הוא יישא אותה לאישה .ברגע שעלה בידו להביא אותה
לארצות הברית ,היא הגיעה והם התחתנו .לסבי הייתה חנות יודאיקה,
וסבתי הייתה עקרת בית שגידלה חמישה ילדים .לכל אחת מארבע בנותיהם
יש ילדים החיים בישראל .כולנו הגשמנו את תקוותו של סבי ומימשנו את
החלום האולטימטיבי שלו.
סבי וסבתי מצד אבי היגרו לארצות הברית מבורונוביץ' ,ליטא ב־,1913
עם משפחה גדולה .הם התגוררו תחילה בלואר איסט סייד של מנהטן,
שהיה אזור מהגרים .סבי היה מלמד וסבתי הייתה עקרת בית שגידלה
שבעה ילדים .בכל יום ראשון ,כשביקרנו אצלם בבורו פארק שבניו יורק,
סבי היה מנצל את ההזדמנות להשתמש בידע שלו בעברית .היה עליי
להיות מוכנה לחזור בפניו על כל מה שלמדתי באותו שבוע ועוד בעברית.
הוריי באו מבתים דתיים וציוניים .הערכים הללו שולבו בחיי היום־יום
שלנו בבית הספר ובבית.

חיי משפחה מוקדמים
היינו משפחה בת חמש נפשות ,הוריי ושלוש בנות .הייתי הבכורה ,והיו לי
תחומי אחריות רבים .אבי ,שנולד בליטא ,היגר לארצות הברית כשהיה בן
ארבע .במשך כמה שנים הוא היה עורך דין עד שהפך איש עסקים .אמי,
שנולדה בארצות הברית ,הייתה מורה .כששתי אחיותיי ואני היינו צעירות
מאוד ,היא החליטה לרכוש השכלה אוניברסיטאית והאחריות לאחיותיי נפלה
על כתפיי.
מגן הילדים ועד לסיום בית הספר התיכון למדתי במסגרת דתית ,ישיבת
פלטבוש שבברוקלין .אפילו בכיתות הנמוכות נמשכתי ללימודי הקודש יותר
מאשר ללימודי החול .התשוקה שלי לקריאה בשילוב עם אהבתי לשפה
העברית ,והעניין העמוק שלי בהיסטוריה יהודית ,ספרות עברית ותנ"ך,
הגבירו את העניין שלי בישראל .היו לי כמה מורים ישראלים שחיזקו אצלי
את הנטייה הזאת .המפגש הראשון שלי עם ישראל התרחש כשהייתי בכיתה
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א' ,שם חגגנו את יום העצמאות הראשון של ישראל בשירים ,ריקודים,
ארוחת צהריים חגיגית ומסיבה .בגיל שש לא הבנתי לגמרי מה זאת ישראל
ומה פירושה של עצמאות .אולם מתברר כי היא הפכה להיות מחט המצפן
של חיי .במשך שנות בית הספר היסודי והתיכון ,מוריי החדירו בי אהבה
עמוקה וכמיהה עזה לישראל .אף על פי ששתי אחיותיי הצעירות למדו
באותו בית ספר אצל אותם מורים ,הן לא הגיבו באותה דרך.
כשהייתי בשנת הלימודים השלישית שלי בבית הספר התיכון ,נודע לי
שתלמידים טובים שנסעו ללמוד במשך שנה באוניברסיטה בישראל ,קיבלו
מלגות לשם כך .הודעתי להוריי ,להנהלת בית הספר ולמוריי שהיה לי עניין
לקחת חלק בתוכנית זו .במחשבתי הצבתי כבר רגל אחת על סיפון האונייה
שפניה מועדות לישראל .אך ההפלגה לא הייתה חלקה .הוריי הסכימו ,אך
הוריהם של התלמידות שהשתתפו בתוכנית בשנה הקודמת היו אלה שכמעט
סיכלו את הנסיעה .מכיוון שבנותיהן נהנו כל כך בתוכנית ,הן ביקשו להישאר
בארץ .משום כך ,הוריהן כעסו על הנהלת בית הספר ושכנעו אותה לא
להעניק מלגות לבוגרי השנה הבאה.
הייתי נחרצת בהחלטתי ללמוד בישראל ,אך לא יכולתי לנסוע ללא
מלגה .כתוצאה מכך ,חרף אופיי הביישני ,פניתי בעניין זה למנהל תוכנית
לימודי הקודש בבית הספר התיכון שהיה אחראי על המלגות .להפתעתי
הרבה ,לאחר משא ומתן ארוך ,הנהלת בית הספר התרצתה והעניקה לי
מלגה .הוריי גם דרשו ממני להסכים לכך שאשוב לארצות הברית כעבור
שנה אחת .כשהבטחתי להם ,הם ידעו שאקיים את הבטחתי .הוריי החדירו
בנו לא רק ערכים יהודיים ,אלא אמות מידה הומניות ומוסריות שהדריכו את
שלושתנו במהלך חיינו .הערכתי את העובדה שהם הקריבו הרבה על מנת
להחזיק שלוש בנות בבית ספר דתי.
אחד הזיכרונות הבולטים מילדותי היה כשאכלתי ארוחת צהריים עם אבי
במסעדה בלואר איסט סייד .היה זה יום קר מאוד ,על סף סופת שלגים.
הגענו לרחוב שבו חנתה המכונית כאשר אבי תפס פתאום שהאיש שמכר לו
סיגר נתן לו פני אחד יותר מדי בעודף .אתם יכולים לתאר לעצמכם כיצד
רגליי העייפות הקטנות גנחו לנוכח האפשרות שאצטרך לעבור שוב את כל
המרחק שהלכנו לפני כן על מנת להחזיר את הפני העודף ,אך סיפור זה
מסכם את האיש הישר וההגון שאבא היה .את רוב החגים היהודיים חגגנו
עם משפחתה של אמי שגרה בסמוך באזור פלטבוש שבברוקלין .הלכנו אתם
לבית הכנסת ,ובילינו אתם את רוב הזמן הפנוי ,עד כדי כך שראיתי בהם
אחים ואחיות.
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שהייתי הארעית בת השנתיים
ההפלגה לארץ עברה ללא אירועים מיוחדים ,אך הייתה חוויה אדירה לנערה
בת שבע עשרה מניו יורק שבקושי יצאה מהשכונה שלה .לאחר שבועיים
הפלגה ,לרבות שתי עצירות (גיברלטר ויוון) ,כיפת הזהב הזוהרת של המקדש
הבהאי קידמה את פנינו עם הגעתנו לישראל .השנה שלמדתי באוניברסיטת
בר־אילן הייתה גדושה חוויות נפלאות .חבורת הסטודנטים הייתה ישראלית
ברובה ,אך היו גם כמה סטודנטים זרים .חוץ מלימודים ויציאה לטיולים בכל
רחבי הארץ ,פגשתי את בעלי לעתיד שבועיים לאחר תחילת הלימודים .הוא
היה סטודנט זר ממקסיקו .לא זו בלבד שלמדתי ספרדית ,אלא שאברהם
עזר לי להתגבר על חלק מביישנותי .בדרכו לפגוש אותי בכל ערב לארוחה
בחדר האוכל המשותף ,הוא היה משחרר שריקה מקסיקנית טובה וקולנית
כדי שאדע על הגעתו הממשמשת ובאה מכפר אונו ,שם הוא שכר חדר.
למרות שהיה סטודנט לכימיה ואני סטודנטית לביולוגיה ,הצלחנו ללמוד יחד
קורס בתולדות ישראל.
באותן שנים הקמפוס היה קטן מאוד ,וכלל שלושה בניינים עם מעט
מאוד כיתות ,שני מעונות ,בית כנסת וחדר אוכל .היינו נפגשים בקמפוס
במהלך היום .הטיול השבועי הגדול שלנו היה נסיעה באוטובוס לסרט בתל
אביב בקולנוע מוגרבי הידוע ,ואחר כך אכלנו נקניקיות אמריקניות במסעדה
בשם ניו יורק (כמובן) .מכיוון שהיו לנו קרובי משפחה ספורים בארץ ,את
השבתות והחגים בילינו בעיקר באוניברסיטה .בין הסמסטרים ובחופשות
יצאנו לטיולים בכל רחבי הארץ.
יחד עם הבנות האחרות מחו"ל התגוררתי במעונות הבנות בקמפוס.
לפני הנסיעה ,מישהו הזהיר אותי שנייר הטואלט הישראלי מחוספס ,כך
שהגעתי עם מזוודה מלאה למחצה בנייר טואלט .זה שירת אותי היטב .לקח
לי זמן מה להסתגל למנהגים ישראליים "פרימיטיביים" כמו חלוקת חלב
במצקת ממכל מתכת גדול שהובא בסוס ועגלה ,הבאת גושי קרח באותה
דרך (מכיוון שלא היו מקפיאים והיו רק מקררים ספורים) ,ונפט שחולק
ללקוח בספל ונמכר בליטרים עבור תנורי חימום ביתיים .דגים שנקנו אצל
מוכר הדגים נעטפו בעיתון .אחד הסופרמרקטים הראשונים נפתח בשנים
ההן ( .)1961-1959פלא אחר של התקופה היה מכונה שסיפקה שלגונים.
לעולם לא אשכח כיצד אנשים הריעו וקפצו משמחה כשנפש אמיצה אחת
הכניסה מטבע וזכתה בשלגון.
השנה חלפה כהרף עין ועכשיו ניצבתי בפני דילמה .הבטחתי להוריי
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שאשוב לארצות הברית בתום השנה ,אך רציתי להישאר בישראל שנה
נוספת עד שהחבר שלי יסיים את לימודיו .כשחזרתי לניו יורק בקיץ שכנעתי
את הוריי לאפשר לי לנסוע לישראל לשנה נוספת ,שבסופה החלטנו חברי
ואני לשוב לניו יורק ,להמשיך שם את לימודינו ולהינשא.

חיינו בארצות הברית
לאחר שנישאנו ,אברהם ואני התגוררנו בניו יורק במשך ארבע שנים ,שם
הוא סיים תואר מוסמך בכימיה ,אני סיימתי תואר ראשון בביולוגיה ,ובננו
הראשון נולד .התחנה הבאה הייתה קליפורניה ,שם אברהם סיים את תואר
הדוקטור שלו ,אני סיימתי את ה־ BREשלי (בוגרת חינוך דתי) ואת הקורסים
לתואר שני בספרות עברית מודרנית ,ובננו השני נולד .התחנה השלישית
שלנו הייתה פילדלפיה ,שם אברהם עבד בחברת תרופות ,אני הייתי מורה
לעברית בתיכון גרץ ,למדתי לתואר השני בספרנות ,ובתנו נולדה .מכיוון
שהתקווה לעלות לישראל בסופו של דבר נכחה תמיד במחשבתנו ,חיינו
בעיקר בדירות שכורות וקנינו ריהוט מזערי .מתחילת הקשר שלנו דיברנו
בינינו עברית ,בעיקר מפני שזו הייתה השפה המשותפת הראשונית שלנו.
לאחר שהילדים נולדו המשכנו לדבר עברית בבית ,היות שרצינו שיוכלו
לתקשר בחופשיות כשנעלה סוף סוף לישראל.

החלטה סופית
לאחר ארבע עשרה שנה של בניית משפחה ,קניית בית ,והשלמת החינוך
הפורמלי שלנו ,היינו מוכנים לקבל הצעות עבודה בישראל .זו הייתה
החלטה גדולה .לפני שהעמדנו את ביתנו למכירה וקיבלנו בחיוב הצעת
עבודה בישראל ,החלטנו שאסע לנסיעת מבחן בת עשרה ימים בישראל.
רצינו מאוד לעלות ארצה ,אך רצינו גם לוודא שאיננו מתבוננים בתמונה
דרך משקפיים ורודים של סטודנטים .השארתי שלושה ילדים עם בעלי
והמראתי לישראל .שם גיליתי שלמרות שמדובר היה במכון וייצמן היוקרתי,
המשכורת האקדמית שהציעו לבעלי לא הספיקה לקיום חמש נפשות .לכן
חיפשתי עבודה כספרנית בעת ביקורי .למזלי ,מצאתי עבודה במשרה חלקית
בפקולטה לחקלאות של האוניברסיטה העברית ברחובות.
שבתי לפילדלפיה ,למשפחתי ולביתי ,מצפה בכיליון עיניים לדרך חיים
חדשה .ההתלבטויות שלי היו קשורות בעיקר לעובדה ששני בנינו יצטרכו
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לשרת בצה"ל כעבור כמה שנים .מלבד זה לא הוטרדתי מכך שמדובר בחיים
שיהיו קשים יותר מאלה שניהלתי בארצות הברית ,או מזה שהמחירים
בארץ גבוהים .כעבור חודשיים מצאתי את עצמי מטאטאת את רצפות ביתי
האהוב (שקנינו רק שש שנים קודם לכן) בפעם האחרונה בשעה שהמובילים
ארזו את המכולה שתישלח לחיפה באוניית צים .נפרדנו לשלום בהתרגשות
מהוריי ומחברינו ,בעלי ואני ושלושת האוצרות שלנו עלינו על טיסת אל
על לישראל .כמה שונה זה היה מהפעם הראשונה שבה נסעתי לישראל!
אז אונייה ,עכשיו מטוס; אז נסיעה לבדי ,עכשיו משפחה בת חמש נפשות;
אז חיי סטודנטית ,עכשיו חיים אמיתיים; אז מצפה בכיליון עיניים למולדת
חדשה ,עכשיו מגשימים לבסוף את חלומנו.
הוריי ושתי אחיותיי לא היו מאושרות כמונו .הם התגעגעו אלינו
ולנכדיהם היחידים .כעבור כמה שנים ,גם הוריי ואחת מאחיותיי ניסו לעלות
ארצה .אך הם לא דיברו עברית והיו מבוגרים בהרבה באותו זמן ,כך שקשה
היה להם להשתלב בחברה הישראלית .הם נשארו כמה שנים אך בשל בעיות
בריאות החליטו לשוב לארצות הברית .אחותי השנייה מעולם לא באה
לישראל.

הגעה לישראל
במקביל אלינו מחותניי החליטו לעלות ארצה ,והגיעו לכאן כמה שבועות
לפנינו .לכן היה לנו מקום להתארח בו עד שעברנו למרכז הקליטה ברחובות,
שם התגוררנו במשך חודשיים .שהייתנו שם הייתה צלילה לתוך החיים
הישראליים .לא הייתה לנו מכונית ,את כל הכביסה שלנו (לרבות מכנסי
הג'ינס) כיבסתי ביד באמבטיה ,ליוויתי את הילדים לבית הספר — שנמצא
במרחק שלושת רבעי שעה הליכה — אי אילו שינויים גדולים ממה שהיינו
רגילים!! למרבה המזל ,לא היה עלינו ללמוד באולפן מפני שהעברית שבפינו
הייתה שוטפת.
בעלי החל לעבוד והילדים התחילו ללמוד בבית הספר ,וכל המשפחה
הייתה צריכה להתרגל למצב החדש .אחד מחבריו של בני מכיתה ה' יעץ לי
אילו ספרי לימוד ותלבושת אחידה לקנות ,והיכן לקנותם ,דברים שמעולם
לא נתקלתי בהם .חשתי כאילו אני נמצאת בפלנטה אחרת .בהדרגה מצאנו
דירה לשכור ,קנינו מכונית ,המכולה שלנו עם כל מיטלטלינו הגיעה מארצות
הברית ,והתחלנו להסתדר .הפתעות נוספות קידמו את פנינו כשהלכנו לבנק,
כמובן ביום שבו הוא היה סגור אחר הצהריים ,והתרגלנו לחכות בתור ,למלא
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טפסים אינסופיים ,וכך מבזבזים כמעט יום שלם .עד היום (ארבעים וחמש
שנים לאחר שעלינו) אינני זוכרת שבימי שני המספרות סגורות ,בימי שלישי
אחר הצהריים החנויות סגורות ,לרופא שלנו יש שעות ביקור בבקרים מלבד
ביום שלישי ,ומי יודע מתי הבנקים בכלל פתוחים.
כעבור כמה חודשים התחלתי לעבוד כספרנית בפקולטה לחקלאות
ברחובות .הניסיון להגיע ללוח זמנים בר ביצוע עם שלושה ילדים שכל
אחד מהם מסיים את יום הלימודים שלו בשעה אחרת ,היה אתגר ,בייחוד
ללא מכונית .למרבה המזל מצאנו דירה לשכור שהייתה גדולה דיה לריהוט
האמריקני שלנו ,ונמצאה במרחק הליכה מבית הספר ,בית הכנסת והרחוב
הראשי של רחובות .ללא מכונית ,החיים הפכו מסובכים יותר .קנינו
מזון ומוצרי ניקוי בחנות המכולת השכונתית הקטנה .כשהגעתי סוף סוף
לסופרמרקט ,קידמה את פניי הפתעה נעימה כשמצאתי סדרה של מזונות
קפואים שלא היו בנמצא כשהייתי סטודנטית בישראל .אך פריטים רבים
שנהגנו לקנות בארצות הברית לא היו זמינים; למשל ,דבר פשוט כמו גבינת
שמנת היה צריך להכין לבד משמנת .אך הנפלא מכול ,בזמן שעשיתי קניות,
כבר לא היה עליי לבזבז מחצית מזמני היקר בחיפוש אחר מוצרים כשרים.
הכול היה כשר!

חיי יום יום
כשבעלי החל לעבוד במכון וייצמן ברחובות זמן קצר לאחר שעלינו ,רכשנו
מכונית ,שכרנו דירה ,ונכנסנו אט אט לשגרה של חיי היום־יום .רק אז
התחלתי לעבוד .בעוד שבארצות הברית הסעתי תמיד את הילדים לבית
הספר ובחזרה ,לחברים ולתוכניות העשרה ,כאן הילדים הפכו מיד לעצמאיים,
והייתי רגועה באשר לביטחונם .בני הבכור היה בן עשר ,השני היה בן שש,
והפעוטה שלי הייתה בת שלוש .מכיוון שכולם דיברו עברית ,ההסתגלות
שלהם הייתה חלקה למדי .הם נוכחו לדעת שחבריהם ללימודים היו מעט
מחוספסים יותר ומנומסים פחות מהחברים שהשאירו מאחור .תחילה נדמה
היה שהם נמשכים לילדים דוברי אנגלית ,אך הם התיידדו די בקלות גם
עם ישראלים .התמזל מזלם לפגוש ילדים חביבים מאוד .תוכנית הלימודים
בישראל שונה מזו שבארצות הברית ,כך שהיה עליהם להדביק חומר ,אך
הם הסתגלו די במהירות לחיים בארץ .מה שהפתיע בתחילה היו החיילים
שהסתובבו בכל מקום.
עבודתי הראשונה כספרנית שעושה הכול בעברית לא הייתה קשה
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כפי שדמיינתי .זה היה שונה מאוד מהוראה בבית ספר לעברית בניו יורק,
בקליפורניה ובפילדלפיה .היו שינויים בכל תחומי החיים — החל מהמדידות
במטרים ובקילוגרמים ,והטמפרטורות בצלסיוס ,ועד לבעל היוצא לכמה
שבועות רצופים לטירונות או לשירות מילואים .חרף העובדה שדיברתי
עברית והכרתי את התרבות ואורח החשיבה בחברה הישראלית ,כל שינוי היה
בשבילי קו פרשת מים בתהליך הקליטה שלי .למרות שהרגשתי שהתרגלתי
לשינויים ,אחרי ארבעים וחמש שנה יש לי עדיין מחסומים כמו מדידות
בצלסיוס ,במטרים ובקילוגרמים ,ואף עניין השירות הצבאי .היום ,לאחר
שאני בגמלאות שתים עשרה שנה וכשבעלי ,שני בניי וארבעת נכדיי שירתו
או משרתים בצבא ,אחד כרגע בשירות פעיל ועוד שלושה בנים ושלוש בנות
ישרתו בעתיד ,אני תמיד חרדה לגורלם.

עבודתי כספרנית
לאחר שעבדתי בספרייה של הפקולטה לחקלאות ברחובות במשך שלוש
שנים ,הסתיים החוזה שלי כעולה חדשה ,והיה עליי למצוא עבודה אחרת.
הילדים היו כבר גדולים יותר והוצעה לי עבודה במשרה מלאה בספרייה
המרכזית באוניברסיטת בר־אילן .למרות שהנסיעה לעבודה ברמת גן ,במרחק
של כמעט שעה מהבית ,הרחיקה אותי מהבית למשך שעות רבות ,בעלי,
שעבד קרוב לבית ומחותניי סייעו לי להסתדר עם עבודה במשרה מלאה לבין
המטלות בבית .ככל שהשנים חלפו ,השפעת התרבות בתוספת האחריות
הגוברת שלי ,גרמו לי להיות אסרטיבית יותר ופחות ביישנית .כבר לא הייתי
מוכנה לקבל "לא" כתשובה .כתוצאה מכך ,כשיצא מכרז למנהלת הספרייה
הרפואית בבית החולים בילינסון בפתח תקווה ,הגשתי מועמדות והתקבלתי
פה אחד בידי המועצה המראיינת של רופאים ,בשל התואר הראשון שלי
בביולוגיה והתואר השני בספרנות.
ניהלתי את הספרייה הרפואית בבילינסון במשך עשרים ושמונה שנה
עד צאתי לגמלאות .זו הייתה עבודה קשה ,ולעתים קרובות מצאתי את
עצמי לכודה בין העובדים לבין הנהלת בית החולים .עד מהרה הבנתי שדרכי
העבודה שלי היו שונות מאלה של הספרנים האחרים .בית החולים בילינסון
שייך לקופת חולים כללית ,קופת החולים הגדולה בארץ ,ובעיות התקציב
הקבועות שלו חלחלו לנושא הרכישות בספרייה וחידדו את יכולות המיקוח
שלי .בסך הכול ,היה לי סיפוק רב בתפקיד .כמה חודשים לאחר שהתחלתי
את עבודתי החדשה ,גם בעלי עבר מעבודתו ברחובות למחלקה לכימיה
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באוניברסיטת בר־אילן .הוא עבד שם עד צאתו לגמלאות ,וממשיך לעבוד
שם כפרופסור אמריטוס.

אז ועכשיו
למרות שבתחילה דיברנו בינינו עברית ,מהרגע שעלינו ארצה דיברנו
אנגלית זה עם זה .אף שקשה היה לילדים להסתגל להתנהגותם הפרועה
של חבריהם ללימודים ,בסופו של דבר ,הם מצאו את מקומם במרקם
ההתנהגות הישראלית הרגילה .כולם רכשו בהדרגה חברים והשתלבו בחברה
הישראלית .הם גדלו ,נישאו והביאו לעולם ילדים .גם הם החליטו לדבר
אנגלית עם בני ובנות זוגם למרות שכולם ישראלים .היום ,בעת שהנכדים
גדלים (בני שתים עשרה עד עשרים ותשע) ,אף הם מדברים ביניהם אנגלית.
כתוצאה מכך ,שלושת הילדים משתמשים באנגלית שבפיהם בעבודתם ,שם
השיגו עמדות מכובדות .בננו הבכור הוא כימאי העובד בחברת התרופות
טבע .בננו השני הוא מומחה למחשבים העובד באוניברסיטת בר־אילן ,ובתנו
היא צלמת מוכשרת.
למזלנו הגדול ,שלושת ילדינו גרים ברחובות בקרבת מקום אלינו .כולנו
מתפללים באותו בית כנסת ומבלים את רוב השבתות והחגים יחד ,תופעה
נדירה יותר בארצות הברית ,שם בני משפחה מתגוררים לעתים קרובות
במרחקים גדולים זה מזה .עד לאחרונה ראיתי את כל או רוב נכדינו מדי יום
ביומו — איזה מזל נפלא!
אף שיש לנו חברים ישראלים רבים ,ואנחנו הולכים להצגות בעברית
ומרגישים משולבים בחברה הישראלית ,אני עדיין חשה מדי פעם שאינני
שייכת לגמרי ,ושואלת את עצמי אם כל העולים מרגישים כך .חברים
ותיקים ,חוויות צבאיות משותפות ופוליטיקה הן כמה מן החוליות החסרות.
בית הכנסת שאנחנו מתפללים בו הוא של דוברי אנגלית ,וגם רוב ידידינו
חברים בו .המדיניות של בית הכנסת שלנו היא למסור הודעות ולשאת
דרשות בעברית ,ואילו החברים — לרבות הילדים — מדברים ביניהם באנגלית
בלבד.
אנחנו מדברים אנגלית בבית ,יש לנו חברים דוברי אנגלית רבים ,אנחנו
צופים ברוב הסרטים באנגלית ,וקוראים באנגלית ובעברית .עד לאחרונה
טיילנו הרבה בחו"ל ,מכיוון שבעלי הוזמן לתת הרצאות בכימיה או להשתתף
בכנסים בתחומו ,וכך התאפשר לנו לשלב עבודה והנאה .חלק מן הטיולים
שלנו ערכנו עם טובי חברינו שהם ישראלים .נוכחתי לדעת שקל בהרבה
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לרכוש חברים בארץ מאשר בארצות הברית .אמנם יש לי עדיין חברים טובים
רבים בארצות הברית .חלק מהחברים פה פגשתי במקומות עבודה ואחרים
דרך בית הכנסת .שבנו לארצות הברית פעמים רבות במהלך ארבעים וחמש
שנותינו בארץ ,ועליי להודות שאינני שייכת כבר לחברה האמריקנית — היום
אני יותר ישראלית מאמריקנית .ילדיי ונכדיי מרגישים אמריקנים חלקית ,אף
שאני רואה בתשעת נכדיי הצברים ישראלים טיפוסיים .קשה להצביע בדיוק
על מה שהופך אדם לאמריקני או לישראלי .ואולם ברגע שאני פותחת את
פי ,המבטא האמריקני שלי מסגיר אותי.
בתקופה הראשונה לאחר שעלינו ארצה חסרו לי כמה דברים קטנים ,וגם
מזונות מסוימים .למשל ,כתבי עת אמריקניים ,ביגוד בהנחה לכל המשפחה,
וגם כריך פסטרמה חם וטעים .ככל שחלף הזמן נעשה קל יותר למצוא את
הדברים הללו בישראל ,והיום ,לאמתו של דבר ,לא חסר לי מאומה .אין לי
תחומי עניין משותפים עם אנשים בארצות הברית ,מלבד עם כמה בני דודים
שיש לי שם .אך אני נהנית מאוד לראות את המקום שבו גדלתי ,לבקר
במוזיאונים ובמקומות מעניינים אחרים ,לצפות בנוף יפה ולגלות מקומות
שמעולם לא ראיתי .זה דומה כמעט לביקור בארץ זרה.
מאז שיצאנו באופן רשמי לגמלאות ,בעלי ואני ממשיכים להיות
פעילים מאוד .אברהם מרצה וחוקר באוניברסיטת בר־אילן וגם במכון
וייצמן .אני מתנדבת שלוש פעמים בשבוע במעבדה לבדיקת סיווג רקמות
להשתלה בבית החולים בילינסון ,משתתפת בהרצאות ביידיש אחת לשבוע
באוניברסיטת בר־אילן במסגרת תוכנית ברוקדייל ,ופעם בשבוע משתתפת
בהרצאות בלימודי יהדות .פעילויות אלה מעסיקות אותנו ,ומאפשרות לנו
להמשיך להשתמש במוח שלנו.

מה היה קורה אילו...
מה היה קורה אילו כששבתי מ"לתור את הארץ" (במדבר י"ג ,)16 ,הייתי
מחליטה להישאר באמריקה? אני חושבת שמשמעות חיי הייתה משתנה.
כיצד יכולתי ,במצפון נקי ,להתפלל תפילת עמידה שלוש פעמים ביום ולומר
בה "ותחזינה עינינו בשובך לציון ברחמים"? או לומר בברכת המזון" :נודה לך
ה' אלוקינו על שהנחלת לאבותינו ארץ חמדה טובה ורחבה ,"...בשעה שהייתי
מנהלת את חיי בתוך סביבה בניכר? האם לא היה זה כבוד לגדול במקביל
לתחיית מולדתנו ,ולזכות גם לחיות בה?!
אילו נשארתי באמריקה ,אני מדמיינת את עצמי תחילה כמורה לעברית
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וליהדות במסגרת לימודי אחר הצהריים בבית כנסת ולאחר מכן כספרנית
במדעי היהדות באזור פילדלפיה ,בעוד שבעלי היה בוודאי עובד באותה
חברת תרופות שבה עבד עד שעלינו ארצה ,במקום לפתח קריירה אקדמית
פורייה בארץ .האם ילדיי ,לאחר שבגרו ,היו אוהבים את ישראל? והאם הם
היו נישאים לבני/בנות זוג יהודים? באיזו תדירות הייתי רואה את נכדיי?
אחת החוויות הנפלאות שלה זכיתי היא האינטראקציה התכופה שלי עם
ילדיי ונכדיי .האם כולנו היינו חברים באותו בית כנסת כמו שאנו כאן בארץ?
האם היינו חולקים יחד ארוחות חג?
"יכולתי לחיות חיים שונים אך בחרתי באלה" (ציטטה מ'רעיה אמריקנית'
מאת קרטיס סיטנפילד) ,ואני מרוצה מאוד ומודה להקב"ה על כך שבחרתי
בבחירה הנכונה.
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זה הבית
מאת :רחל סילבצקי

אחד הזיכרונות הראשונים שלי הוא הפרדה בדמעות מאחותי הגדולה
והאהובה בשעה שהיא ובעלה מזה חודשיים ,ישראלי ניצול שואה ונכה
מלחמת השחרור ,הפליגו ארצה מנמל ניו יורק .הייתי רק בת חמש והמחשבה
שלא אראה אותה יותר שברה אותי .גיסי המסכן ניסה נואשות להרגיע אותי
עם סוכריה על מקל ענקית בצורת לב ,אבל דרכתי עליה בכוח והשלכתי
אותה לים .לא עלה בדעתי שבעוד כחמש עשרה שנה אפליג בעצמי לארץ
בספינה דומה לחצי שנה של לימודים במכון גולד בירושלים ,שאפגוש את
בעלי לעתיד על הסיפון ,ושנחליט לבנות את ביתנו במדינת היהודים.

גדלתי עם ישראל בדנ"א שלי
גדלתי בבית שבו מרכז חיי המשפחה היה יידישקייט (אמונה ושמירת מצוות).
אבי קם בכל יום בארבע לפנות בוקר כדי ללמוד תורה לפני שהלך לבית
הכנסת ולעבודה ,והיינו מתעוררים לצליל השעון המעורר שלו ולאחר מכן
נרדמים שוב לקולו המרגיע של הניגון המלווה את לימוד הגמרא .כמו רוב
היהודים שומרי המצוות לאחר מלחמת העולם השנייה ,הוריי החסידים דאגו
מאוד לעתידה של מדינת ישראל והרשו לאחיי ולאחיותיי להצטרף לתנועות
נוער ציוניות דתיות .בכך סללו את הדרך לעלייתם ארצה של שניים מבין
ששת ילדיהם .אני זוכרת היטב טנדר נוסע לאורך הרחוב שלנו בניו יורק,
עם מיקרופון שממנו בקעו שירים עבריים ועם דגל ישראל גדול פרוש על
המשטח האחורי המיועד להובלת סחורה ,ואת אבי והשכנים זורקים כסף על
הדגל למימון מלחמת העצמאות.
אבי הרשה לי להיות חברה אך רק בתנועת נוער דתית אך לא ציונית,
מכיוון שחש כי תנועת הנוער הציונית בשכונה הפכה עם הזמן לפחות דתית.
אחי ,שהיה גדול ממני בתשע שנים ופעיל בתנועה הציונית ,מילא את החסר.
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הוא קנה לי תקליטים עם שירים ישראליים ,לקח אותי לפסטיבל המחול
הישראלי ולמופעי זמרים ישראלים בבתי הקפה של גריניץ' וילג'.
חרף הגישה הביקורתית כלפי מדינת ישראל אצל חלק לא מבוטל
מעולם החסידות ,משפחתי התאפיינה בחשיבה עצמאית ולא הייתה אצלנו
כל התנגשות בין היותנו חסידים לבין היותנו ציונים נלהבים .דודי יוסל בעל
העיניים הנוצצות ,הפאות המסולסלות והזקן המכובד חבש מגבעת שחורה,
אך חיבב את הספרות העברית החדשה וקרא אתי מיצירותיהם של סופרים
ומשוררים עבריים דוגמת טשרניחובסקי וביאליק .כשאני ,לתומי ,הבאתי
אותן לכיתה ,השתוממו מוריי בבית הספר התיכון התורני בו למדתי ,מוסד
לימודים מעולה מבחינה תורנית ואקדמית שהיה נטול כל אוריינטציה ציונית.
רק כשהתבגרתי גיליתי שדוד יוסל הועף מהישיבה בהונגריה בה למד בשנות
המנדט הבריטי בשל הפצת עלוני ארגוני המחתרות אצ"ל ולח"י.
ישראל הייתה חלק מהדנ"א של משפחתנו .אחי הבכור סייע להשיג נשק
עבור המדינה שבדרך .הוריי ואני כתבנו לאחותי בישראל בכל מוצאי שבת,
קראנו שוב ושוב את מכתביה המפורטים ,ושלחנו לה חבילות מזון ובגדים
בתקופת הצנע .כשלמדתי בבית הספר היסודי ,אחות נוספת הצטרפה אליה
לשנה ועבדה כרל"שית במפעל הנייר החדש של ישראל בחדרה .היא חזרה
לניו יורק ונישאה לישראלי משכונת מאה שערים שירד לארה"ב ,ושב־1948
היה חלק מיחידה שסרקה אחר מוקשים בשטח ההפקר בין ישראל לירדן
הסמוך לביתו .הם חיו בברוקלין ,אך דיברו ביניהם עברית.
מגיל צעיר מאוד אהבתי את מדינת ישראל ,והיה זה אך טבעי שרציתי
לחיות שם .לאחר שהסברתי להוריי שברצוני להמשיך את חיי במקום שבו
כותבים עתה את ההיסטוריה היהודית ,הם תמכו בי ללא סייג .אבל חיי
היום־יום שלי לא הושפעו מתוכניות עלייה ,מפני שרציתי לפני כן ללמוד
לדוקטורט ,שהיה אז עדיין יעד רחוק .החיים היו מלאי עניין — אהבתי
ללמוד ,במיוחד לימודי קודש ,מתמטיקה וספרות .הייתי מצטיינת המחזור
שלי בתיכון ועורכת משנה של אלבום המחזור שהוצאנו .הייתי תולעת
ספרים ,העברתי בכל שנה את הקיץ בתוכניות מדע ,ביקרתי לעתים תכופות
במוזיאונים לאמנות ,ביליתי עם חברות ,נהנינו משופינג בעיר ,ובמהלך חודשי
הקיץ השתתפתי בערבי ריקודי עם ישראליים שהתקיימו בכל שבוע באיסט
ריבר דרייב במנהטן.
העיר ניו יורק של אותם הימים הציעה אינסוף אירועי תרבות והיו
בה חיים יהודיים עשירים .הייתי הולכת לאיסטרן פארקוויי שבברוקלין
להתוועדויות של הרבי מלובביץ' ,ועוברת לפלטבוש הסמוכה כדי ללמוד
195

19/10/2021 14:42:56

.indd 195תדלומ ץרא

ארץ ,מולדת — עלינו עם משפחתנו

חסידות ברסלב אצל מורה שהיה מראשי החסידות הזו .בימי ראשון הייתי
נוסעת לבית הספר שלי ,שם היה מורה שלימד אותנו את התניא החב"דית.
הגעתי אף לצפון מנהטן כדי לשמוע הרצאות מפי הרב יוסף דב סולובייצ'יק.
אותו אח ציוני ,שחבריו כינו אותי "הקמע" ,לקח אותי לקונצרטים ולאופרות.
בקיצור ,לא היה אז רגע דל.
כל זה השתלב יפה עם היותי שמרטפית לעתים תכופות לילדי אחיותיי
ואחי .לאחר שעלינו ארצה ,כולם הפכו את ביתנו לביתם במהלך השנה
שלמדו בארץ ,כך שנשארנו מחוברים חזק לקרובי המשפחה שנשארו בארצות
הברית.

המדינה היהודית מאותתת לבוא
בתחילת שנת הלימודים האחרונה שלי בתיכון התקבלתי ללימודים תורניים
בבית המדרש למורות של ישיבה יוניברסיטי ,והגעתי לתיכון רק ללימודי
חול .בית המדרש העניק לי מלגה ללמוד במכון גולד בירושלים בסמסטר
סתיו  ,1962והדיקן אף הגיע אלינו הביתה כדי לשכנע את הוריי לאפשר
לי לנסוע ,מאחר ומדובר בסמינר העונה על דרישותיהם הדתיות הגבוהות.
לכאורה ,כמעט טבעי היה שאסע ללמוד בירושלים ,אולם למעשה,
הסיפור לא היה פשוט כלל וכלל .הייתי בת הזקונים במשפחה ,הילדה
היחידה שנותרה אז בבית ,וקשורה מאוד לאמי .מה שלא ידעתי ,והסתירו
ממני היטב ,הייתה העובדה שאמי אובחנה כחולת סרטן סופני ושנותרו
לה חודשי חיים ספורים בלבד .היו אלה שנות הששים ,אז עוד נהוג היה
להסתיר בשורות רעות מצעירים ואף להסתיר אבחנה שלילית מהחולה
עצמו ,אך אמי עמדה על כך שיאמרו לה את האמת והיא תכננה את העתיד
שלנו בהתאם .משום כך ,הסכימו הוריי שאסע ואף תמכו בכך בהתלהבות.
אמי חשה את הקשר המיוחד בינינו ומתוך רצון אלטרואיסטי ,ביקשה שלא
אראה אותה בגסיסתה וברגעיה האחרונים ואף רצתה שאהיה עם אחותי
הבכורה בבוא העת .לקח לי זמן רב להשלים עם הידיעה שלמרות שאבי,
אחיי ,ואפילו הדיקן ידעו שימיה של אמי ספורים ,כולם הניחו לי לעזוב
לנוכח רצונה העז שאסע .זמן קצר לאחר שנסעתי אמי אכן נפטרה ,וכפי
שקיוותה ,אחותי ואני דבקנו זו בזו בעת שישבנו יחד שבעה בארץ .שתים
עשרה השנים שבהן לא התראינו וחמש עשרה השנים שהפרידו בינינו בגיל
פשוט התפוגגו.
אמי חיה מספיק זמן כדי לשמוע שפגשתי בוגר ישיבה יוניברסיטי
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נחמד (שלמד קודם בישיבתו של הרב משה פיינשטיין) על סיפון האונייה
בדרכו ללמוד בישראל .הוא היה הסטודנט היחיד שלמד לתואר שני מבין
כל הסטודנטים מישיבה יוניברסיטי שהיו על האונייה ,נענה לבקשת הדיקן
"לפקוח עין על קבוצת הבנות המוגנות והנאיביות" ,והרגיז אותנו כששאל
לתוכניותינו בכל פעם שהאונייה עגנה בנמל .לבסוף החלטנו לומר לו שיניח
לנו לנפשנו ,ואני נבחרתי להבהיר לו את הנקודה.
דיברתי אתו בתקיפות .הוא הקשיב לדבריי בכובד ראש ,חלק אתי את
הכריכים שהיו לו ,ומאוחר יותר טען כי החליט באותו רגע שהוא "יחלק
אתי את מזונו" כל חייו .במהלך ההפלגה בת השבועיים בילינו זמן רב יחד,
ונמשכנו זה לזו בין היתר בשל תוכניותינו לבנות את חיינו בישראל .עד
מהרה גם החלטנו לבנות את חיינו שם כזוג .למרבה המזל ,אחותי הישראלית
ומשפחתה אהבו את דב ,והבטיחו למשפחתי המודאגת בניו יורק שלא
התאהבתי בגוי איטלקי על סיפון האונייה ,מכיוון שמכתב ידי הנורא הבינו
ששם משפחתו של המיועד הוא "סילבסטר" — שם איטלקי ,ולא "סילבצקי"
— שם יהודי מובהק.

נהניתי מכל רגע — ישראל 1962
החודשים שבהם למדתי במכון גולד היו נקודת השיא בחיי ,זאת על אף
העצב שחלחל לתוכם בגלל מות אמי .הייתי צעירה ומאוהבת ,רכשתי ידידים
מכל רחבי העולם היהודי ,והתברכתי במורים מעוררי השראה שמאוחר יותר
הפכו לשמות ידועים במדעי היהדות בארץ ובעולם ,דוגמת הפרופסורים
נחמה ליבוביץ ויהודה אליצור והרב עדין שטיינזלץ.
התענגתי על כל שיעור ,כל טיול ,וכל ערב שבילינו ב"עיר" ,הלוא היא
מרכז ירושלים ,שהמקום היחיד שהיה פתוח בו אחרי השעה שבע בערב
היה בית קפה שמכר צ'יפס ספוג שמן שמשום מה הדביקו לו באופטימיות
את השם "אמריקני" .התענגתי על טיולי השבת בשכונת גאולה הדתית,
ברחביה היוקרתית ,או בגן החיות התנ"כי הקרוב .אהבתי במיוחד את בית
הקפה המיושן והמקסים בסגנון הווינאי ,שם דב ואני היינו שותים יחד קפה
ואוכלים לינזר טורט.
טיפסנו במדרגות בית החולים הצרפתי כדי להעיף מבט מעבר למחסום
שחצה בינינו לבין העיר העתיקה והעמדנו פנים כאילו ראינו מעט מן הכותל
המערבי ,אף שראיתי רק את החייל הירדני אוחז ברובה ומתבונן בנו מעל
שקי החול .ביקרנו בעיר ערד החדשה כשהייתה באותה עת רק קו צינורות
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ואוהל ,ירדנו ממצדה בחשכה לאחר שהדלקנו נרות חנוכה על פסגתה .חשנו
כאילו אנו חיים את חלומו של מחבר תהלים על שיבת ציון.
האמת ,המזון ותנאי המחיה היו נוראים ,בייחוד למי שגדלה על מטבח
יהודי־הונגרי נהדר ,אך זה לא שינה לי כלל וכלל .היחידים שסבלו מהיעדר
בשר היו העולים הדרום־אמריקנים המורעבים בקבוצתנו שהתייאשו
מארוחות הערב שבהן הגישו רוטב בשר ,כנפי עוף ולחם כמנה העיקרית.
לעומתם ,הנערים האמריקנים חיפשו נואשות קרטונים של חלב בחנויות
המכולת ,סוג החלב היחיד שהכירו ,אך מצאו שם רק בקבוקים של חלב,
ועוד חלב לא ְמהו ְּמגָ ן .היינו שבע נערות שהתגוררנו בדירה זעירה בסמטה
בשכונת מקור ברוך הציורית ,שם למדנו כיצד להדליק את דוד החימום
למרות היותו נעול ,כדי שנוכל להתקלח במים חמים יותר מהפעמיים בשבוע
שהקציבו לנו .למדנו כיצד לארגן את המזרנים הכבדים שהיו מחולקים
לשלושת החלקים ,מן הסתם שרידים מן העיר העתיקה שבסדום ,כדי
שיישארו במקומם על המיטות הקצרות מדי ,הממוסגרות במתכת ,בעוד
שניסינו להתעלם מהסדינים המגרדים שנתפרו משקי קמח.
נהניתי אפילו כששלחו אותנו לקטוף כותנה בקיבוץ שעלבים בתקופת
חגי תשרי למרות שהקוצים השאירו לי צלקות על רגליי שניתן לראותן עד
היום .אני נזכרת כיצד נחש ארסי התפתל לרוחב השביל אל הקרוואן הבודד
שלנו כשחזרתי לשם כדי לנוח ,ושערב אחד צבוע ישב בפתח הקרוואן .כל
זה החוויר לנוכח הערב שבו הסתננו הפדאיון ,המחבלים דאז ,אל מעבר לקו
שביתת הנשק כדי לשרוף עד היסוד את חדר האוכל של הקיבוץ.
תמיד שנאתי גיהוץ ,אך כשהטילו עליי שמונה שעות של גיהוץ בגדי
ילדים מקומטים במכבסה המבהילה (עדיין לא היה בארץ בד ללא גיהוץ),
פשוט חייכתי ,הנעתי את המגהץ הלוך ושוב ,ופטפטתי עם הקיבוצניקים
שעבדו באזור ,בעוד שנהר זיעה זרם לאורך גבי.
הרגשתי בארץ כל כך בבית שרציתי להישאר בה כדי ללמוד לתואר
ראשון ,אולי ניסיון לא מודע לדחות את החזרה לחיים בניו יורק ללא אמי,
אך הדבר לא התאפשר מאחר והמלגה שקיבלתי חייבה אותי לשוב לארצות
הברית כדי לסיים שם את התואר בהוראה .בינואר  1963נפרדתי מהמשפחה
(שאתה יצרתי שוב קשר לאחר שעלינו ארצה),
המאמצת שלי בקיבוץ
ִ
מאחותי ומדב ,וחזרתי לניו יורק דרך מנצ'סטר ,שם עשיתי חניית ביניים
כדי לבקר חברת ילדוּת של אמי .משפחתי החזירה אותי למסלול ,קיבלתי
את פרס התנ"ך וסיימתי בהצטיינות את לימודיי בבית המדרש למורות
במקביל לסמסטר הראשון שלי באוניברסיטה .לבסוף סיימתי תואר ראשון
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במתמטיקה (בהצטיינות יתרה) ובספרות אנגלית במכללת סיטי שבניו יורק
) .)CCNYכל אחד משלושת תחומי הלימוד שלי עתידים היו לשרת אותי
היטב בישראל.

רבות מחשבות בלב איש
תוכנית הלימודים של דב בישראל הסתיימה ביוני באותה שנה והוא שב
לארצות הברית ביום שהתקיים טקס סיום הלימודים שלי בבית המדרש
למורות ,ואף הספיק לשמוע את הנאום שנשאתי כמצטיינת המחזור .נישאנו
ב־ ,1964ותכננו לחסוך ,ללמוד ,ולתכנן את עלייתנו במשך שבע שנים,
בתקווה להוציא את תוכנית העלייה לפועל ב־ .1971למה שבע שנים?
משום שהכרנו אנשים שעלו ארצה מוקדם מדי ,ללא חסכונות ,לפני סיום
הלימודים ,וללא כל תכנון ,ונאלצו לחזור לארצות הברית .היינו נחושים
בדעתנו שלנו זה לא יקרה.
אפילו דיברנו עברית עם בכורנו עקיבא ,עד שיום אחד הוא אמר לנו
באנגלית במבטא עברי כבד" ,איי ואנט טו ואצ' קפטין קנגרו" ,ועברנו
במהירות לאנגלית .אפילו לא ניסינו לדבר עברית עם הבת שנולדה אחריו,
זהבה רבקה (באנגלית ֶר ֶּב ָקה ,עוד על כך בהמשך) ,שנקראה על שם אמי.
במשך שנה ,גרנו בוושינגטון הייטס ליד ישיבה יוניברסיטי ,משם עברנו
לסידרהרסט שבלונג איילנד ,ולאחר מכן לפר רוקאוויי שבקווינס .היינו
יהודים נודדים בדרכנו לארץ הקודש .קנינו מעט ,חסכנו הרבה ,ובכל זאת
נהנינו מהחיים .כשחברה טובה התבוננה ברהיטים המשומשים שלנו ,היא
קיוותה שלא נצטער בעתיד על זה שחיינו כל כך בצמצום .למזלנו ,מעולם
לא הצטערנו על כך .היינו מלאי התלהבות ,עבדנו ,חסכנו ,והתכוננו לעלייה,
הכול לפי התכנון.
ואז העולם נעצר .ב־ 1970דב אובחן במחלת הודג'קין ,ובמשך ששה
חודשים קשים הוא עבר ניתוח וטיפול בהקרנות ניסיוניות ,בעוד אני עובדת
שעות ארוכות כדי להחזיק את ראשינו מעל למים מבחינה כלכלית .יום
אחד ,בתום התקופה ,הוא הביט בי לפתע ואמר מעומק לבו" ,רוֹ ח (כך הוא
נהג לקרוא לי) ,אני רוצה לעלות לישראל בכל זאת .האם תסכימי?" לא
יכולתי לסרב לו.
ערכנו קניות ,ארזנו ,שכרנו חברה שהתמחתה בהובלה מעבר לים ,וקיבלנו
פרטים על אונקולוג בתל אביב שהיה בעל שם עולמי .מכל עבר שמענו את
האמרה" ,משנה מקום משנה מזל" .הבטחתי לעצמי שהאדם הבא שיאמר
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זאת יחטוף ממני 'בוקס' באף ,אבל איבדתי את האומץ להוציא את ההבטחה
הזו לפועל.
ייתכן שהשינוי הגיאוגרפי אכן משנה את מזלו של האדם ,אך הוא לא
תמיד מסוגל לשנות את תודעתו הפסיכולוגית .במשך שנים חייתי במעין
חרדה ,ויתרתי על התוכנית שלי להמשיך בלימודיי האקדמיים ,ובמקומם
חיפשתי עבודה קבועה וסולידית ,על כל צרה שהתפללתי מדי יום שלא
תבוא .אהבתי הוראה והמשכתי לקריירה מלאת סיפוק ,אך על עצם ההחלטה
לוותר על המשך לימודים אני מתחרטת .פשוט לא יכולתי להתמודד עם
משהו נוסף מעבר להסתגלות לארץ חדשה ,הבעיות הרפואיות של דב ,צורכי
הילדים ,ועבודתי בהוראת מתמטיקה בעברית לתלמידים ישראלים.
דומה שהעולם כולו ערך לנו מסיבת פרדה או הגיע לנמל התעופה כדי
להיפרד מאתנו .יצאנו לדרך עם שני ילדים קטנים ,ועצרנו באנגליה כדי
לבקר את אחותו של דב שבעלה היה רב צבאי בנאט"ו .טיילנו ,ערכנו קניות,
והחלטנו לרכוש שם אופני ראלי שישמשו לנו בארץ כמכונית במקום זאת
שלא חשבנו לקנות .התכנון התחבורתי היה מעולה ,רק לא לקחנו בחשבון
שנצטרך להעלות את האופניים למטוס .האנגלים המרובעים בנמל התעופה
בהו בנו בשעה שדחפנו עגלה ענקית ,עמוסה בערמת קרטונים ומזוודות ,אל
דלפק הקבלה ,בעוד שזהבה בת השנתיים יושבת מעל ומנופפת בידה .אלא
שסוף טוב ,הכול טוב .ריבון העולמים שלח לנו פקיד אל על רחום וחנון
שהניח לנו לעלות למטוס מבלי לשלם על משקל עודף.

מרכז הקליטה :כאן זה הבית
הנחיתה שלנו בלוד לא בישרה טובות .אני עדיין רואה את זהבה המותשת,
עכשיו סבתא ,צורחת ומתגלגלת על הרצפה המטונפת בשמלתה הלבנה
החדשה ,בעוד שהביורוקרטים ממלאים אתנו טפסים במשך למעלה משעה.
פנינו היו מועדות למרכז הקליטה בפרדס חנה ,שבמשחק מילים ובלשון
סגי נהור קראנו לו "פרדייס איילנד" ("אי גן העדן") ,לאחר לילה מלא יתושים
רעבים שהביאו אותנו לרכוש במיידית רשתות לחלונות .לכך יש להוסיף את
החום והלחות הבלתי נסבלים ,אפילו עבור מי שמגיע מניו יורק המהבילה,
ואת הגילוי שאין חנויות מזון במרחק הליכה.
ואף על פי כן ,זה היה המקום האידיאלי להתחיל בו את החיים בישראל.
זאת מפני שאחותי גרה בקרבת מקום ,היו לנו שכנים עולים ידידותיים,
יכולנו לצאת לטיולים משפחתיים לקיסריה ההיסטורית ,והמקומיים יצאו
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מגדרם כדי לקדם את פנינו בברכה .השיא היה בעת שהמשכורות שלנו
התעכבו ופקיד הבנק שלח את ידו לתוך מגרה ,והעביר לנו חופן שטרות
באומרו כי הוא בטוח שנחזיר את הכסף ברגע שנוכל!
בזכות האופניים הבריטיים יכולנו להגיע לחנויות המזון ולא סבלנו מרעב,
אך לא היו בחנויות אלו שקיות נייר שיכולנו לארוז בהם את המצרכים
שקנינו ,כפי שהיינו עושים בארצות הברית .תמיד שכחתי להביא אתי את
סלי הקניות ולכן ,פעם אחר פעם הייתי מסיימת את הקניות ,משלמת,
ממהרת הביתה על אופניי וחוזרת עם הסלים ,כשפניי אדומות ממבוכה
וממאמץ.
עד מהרה קנינו את המכונית היחידה שיכולנו להרשות לעצמנו ,חיפושית
פולקסווגן שעברו חודשים עד שהגיעה לארץ .לבסוף ,כשאכן הגיעה ,ילד
מקומי שאל אותנו מדוע הסוכנות היהודית נתנה וולוו לכל העולים האחרים
במרכז הקליטה בעוד שמשפחתנו קיבלה רק פולקסווגן קטנטנה! בכך הוא
נתן ביטוי למה שישראלים רבים שעבדו קשה למחייתם ,ושרק יכלו לחלום
על מכונית ב־ ,1971חשבו — שכל האמריקנים עשירים ,מפונקים ,ומרעיפים
עליהם ,שלא בצדק ,נדבנות ממשלתית .קשה היה להאשים אותם.
יום אחד הגעתי לתחנה המרכזית המקומית .כשספרתי לא נכון את
הכסף לכרטיס ,אמר לי הפקיד קצר־הרוח" :חבל מאוד שהיטלר לא הרג את
כל האשכנזים" .חזרתי למרכז הקליטה בדמעות ואמרתי לדב שאני חוזרת
הביתה.
הוא ענה לי בשלוש מילים :כאן זה הבית .ואכן ,זה היה הבית.

הרהורים על מרחקים ,אתנחתא
במבט לאחור ,אני מבינה את חיסרון האידיאולוגיה הציונית בימי טרום
אינטרנט ,שהרחיקה אותי פיזית מאחותי ,ואחר כך מנעה מאבי והוריו של
דב לראות את נכדיהם גדלים ומילדינו לפתח מערכת יחסים טבעית עם
סביהם וסבתותיהם במקום להסתפק בביקורים קצרים .אבי מת מאירוע לבבי
ב־ ,1975שבוע לפני שאמורים היינו להביא אותו לגור על ידינו .כשהוריו
של דב הזדקנו והיו תשושים מדי בכדי להתגורר רחוק מבניהם שגרו בארץ,
הם החליטו לעלות לירושלים .הצעיר בבנינו הביע במילים מה שכנראה כל
הילדים שלנו חשו באותה עת" :עכשיו אני כמו כל חבריי ,ואוכל לומר שאני
הולך לסבתא לאכול צהריים" .באותו רגע נפקחו עיניי .מה עוללתי לילדיי?
נזכרתי באיזה יום שישי כשהיינו עדיין במרכז הקליטה ,כשהתקשרתי
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לאחותי שעלתה ארצה שנים לפני כן ,ונודע לי שהיה לה חום .נסעתי
באופניים עד לביתה שהיה במרחק שבעה קילומטרים ממקום מגורינו.
כששאלה מדוע באתי ,אמרתי שהגעתי כדי לעזור לה לבשל לשבת ,והיא
פרצה בבכי .אחותי גידלה את שמונת ילדיה מבלי להעלות בדעתה שיהיו
לה אי פעם אחים ,אחיות או הורים שיגורו מספיק קרוב כדי לסייע לה ,כך
התייפחה .אז לא חשבתי על השלכות המרחק ביני לבין משפחתי בחו"ל וזה
גם לא היה משנה דבר אילו הייתי נותנת עליהן אז את הדעת.

השנה שלנו בפרדס חנה
מאחר וכבר דיברנו עברית ,דב הצליח למצוא לנו מקומות עבודה בארץ בטרם
עלינו .לי מצא משרה ללמד מתמטיקה בכיתות להוראה מסייעת לנערות
העשְׂ ֵרה שהוריהן ברחו ממדינות ערב והגיעו לפרדס חנה הנכשלת.
בגיל ֶ
בבתי הספר המוגנים שבהם לימדתי בניו יורק ,התלמידים היהודיים
היו תמיד המועמדים בפוטנציה למלגות ההצטיינות ולפרסים הגדולים.
עתה ,לימדתי מתמטיקה בסיסית לנערות בנות שש עשרה שהיו חסרות
מוטיבציה והעדיפו להצטיין בחוכמת הרחוב ,מצרך שהיה חיוני להן הרבה
יותר מאלגברה ,שלא בדיוק מילאה כל מקום בעתידן .ניסיתי לשכנע אותן
שכולנו חלק מאותו "קיבוץ גלויות" גדול במדינת היהודים .הן הגיבו בחיוב
לרעיון ולאמונה שלי בהן ,והיו גאות ללמוד אצל המורה האמריקנית היחידה
בבית הספר .הן ,בתורן ,פקחו את עיניי למשמעות החיים בעיירת פיתוח ,מה
שהיום מהווה חומר לסרטים ,לעבודות מחקר ולספרים.
אני נזכרת בנוסטלגיה בשנה שבה התגוררנו בפרדס חנה .יש שהיו
רואים בכך מבחן סיבולת ,אבל אנחנו ,מאושרים כפי שהיינו אז ,ראינו את
הדברים באור חיובי הרבה יותר .במשך חודשים התמודדתי עם סירובם של
ילדיי לאכול מוצרי חלב ישראליים או מזונות עשירים בחלבון ,והתאפקתי
כשחילקו להם ממתקים דביקים ומשקאות עם צבעי מאכל מלאכותיים בגני
הילדים.
כשתרגמתי בשמחה את מתכון פאי התפוחים שלי לעברית כדי שיאפו
אותו כמאכל אמריקני בערב השנתי של אוכל אתני שהתקיים בבית הספר,
טעיתי ברישום ראשי התיבות ,והתלמידות־הטבחיות הוסיפו לקלתית ספל
שלם של סודה לשתייה במקום כפית אחת .למחרת נזכרו הנערות כיצד הן
היו ספקניות בנוגע לכמות ,אך אמרו שהן צייתו בדבקות להוראות המתכון
של המורה האמריקנית .למזלן ,הן היו מחוץ למטבח כשהפאי התפוצץ
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בתנור ,ולכן יכולנו לצחוק על כך ,כפי שצחקו יתר תלמידות בית הספר ומן
הסתם העיירה כולה.
לפתע פתאום דב נחלש עד שבקושי הצליח לקום מהמיטה .איתרתי את
האונקולוג מתל אביב ונסענו לקליניקה שלו במונית ,שם קבע שלדוב נהרסה
בלוטת התריס מהטיפול בהקרנות ,והוא רשם לו תרופות .הכדורים החזירו
לדוב את המרץ ,והבדיקות הרפואיות אישרו את חוות הדעת של הרופא ,מה
שחיזק גם את האמונה שזה שעזבנו את הרופאים בניו יורק לא הייתה טעות
איומה .היה זה הראשון מבין מפגשים חיוביים רבים שהיו לנו עם שירותי
הבריאות של מדינת ישראל.
בספטמבר ,עקיבא בן החמש הלך לגן כשעל פניו חיוך אמיץ .כשחזר
הביתה בכל יום הוא היה אומר" ,שיחקתי עם סוזי" ,הילדה האמריקנית
היחידה בכיתתו ,אך במיטה בלילה היה בוכה נואשות ,מספר לי שאיש
אינו מבין אותו ושהוא רוצה לחזור לאמריקה .למזלנו ,המורה אהבה אותו,
והעניקה לו חיבוקים מעודדים ובסתר גם ממתק נוסף בכל יום .באורח פלא,
לא היה לו אפילו חור אחד בשיניים עד שהתגייס ליחידה קרבית בצה"ל
וזלל שוקולד ללא הרף כדי לספק לעצמו אנרגיה .כעבור חודשיים הוא
השיב לשאלותיי על יומו בגן בעברית מושלמת ,ומאז ואילך דיבר עברית
אף בשנתו.
אני היית פחות בת מזל בענייני שפה ,ובכל ערב שיננתי לעצמי בעצבנות
משפטים במתמטיקה שהיו כתובים מימין לשמאל .גם ניסחתי משפט
שעתיד היה לשרת אותי היטב במהלך עשרים וחמש השנים שבהן לימדתי
את הנושא המפחיד ביותר בתיכון" :אתם אולי יודעים יותר עברית ממני",
הייתי אומרת בחיוך ביום הראשון ללימודים" ,אבל אני באמת יודעת יותר
מתמטיקה מכם" .זה עבד ,אלא אם כן אחת מפליטות הפה שלי הייתה נוראה
מכדי להתעלם ממנה.
זו הייתה שנה של צחוק ,דאגה ,וקבלת מה שלא יכולנו לשנות.

סקיצות מירושלים
יום אחד ,הבוס של דב סיפר לו על מכון בירושלים שהשתייך לארגון הנשים
"אמונה" והיה זקוק למנהל .בהילוך מהיר קדימה :דב הפך אותו למכללה
טכנולוגית משגשגת לנערות דתיות ,ניהל אותו במשך עשרים וחמש שנה,
והוענק לו פרס החינוך ופרס החינוך הדתי .במקביל ,עמיתה ,שלימדה בתיכון
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העלית חורב לנערות בירושלים והייתה בשנת שבתון בפרדס חנה ,המליצה
להם עליי כמורה.
אחותי ובעלה תמכו במעבר שלנו לבירה ,שם היינו זכאים לדירה של
הסוכנות היהודית באזור חדש שנבנה לא מכבר (ובתרגום :ללא אוטובוסים,
טלפונים ,מדרכות או רמזורים) ,סנהדריה המורחבת ,שכונה עם מספר בניינים
שהשאירו לעולים חדשים .זו הייתה בחירה טובה מכל בחינה אפשרית,
מקום חמים וידידותי לגדל בו את ילדינו ,שם מצאנו משפחות עולים דוברות
אנגלית שאתן חשנו בנוח ושתפסו את מקומן של המשפחות הביולוגיות
שהשארנו בניכר .אכלנו אתן ארוחות שבת ,יצאנו אתן לקמפינג ,הילדים
הפכו חברים טובים ,תמכנו זה בזה במצבים קשים ,ולמרות שמאז כולנו
עברנו לאזורים אחרים בארץ ,נשארנו בקשר הדוק ואנחנו עדיין תומכים זה
בזה .לכידות הקבוצה היה גורם משמעותי בהצלחת סיפור העלייה שלנו.
בית הספר חורב ,שנוסד ב־ 1934על ידי יהודים אורתודוקסים
אינטלקטואלים מגרמניה ,היה ממוקם בקסרקטין צבאי בריטי דולף .לימדתי
בעודי אוחזת במטרייה ומתחמקת מתנור הנפט בחורף .בשנת הלימודים
הראשונה שלי בחורב הייתי כל כך לא שקטה שנתתי לתלמידות בוחן בכל
יום כדי להעביר את זמן ההוראה .המנהל ,עולה ותיק משיקגו ,לימד אותי
כיצד לנהוג בתלמידות ישראליות ובהוריהן ,גם כאשר הבוטוּת הישראלית
הידועה לכול הביאה אותי אל סף בכי .היורש שלו בתפקיד אהב את רעיונותיי
ה"אמריקניים" ,ביניהם היציאה עם התלמידות לקונצרטים והפחתת חרדת
בחינות באמצעות אפיית עוגיות בצורת פרבולה וגרף פונקציות הסינוס ,ואני
העשְׂ ֵרה מלאות חיים שבילו את זמנן החופשי
אהבתי את התלמידות ,בנות ֶ
בהתנדבויות ובהדרכת קבוצות נוער.
בחורב" ,הרדקליף הדתי" כלשוני ,חברי הצוות באו מכל המגזרים הדתיים,
עבדו יחד בהרמוניה ,והרגשתי אתם בנוח .אנחנו עדיין נפגשים פעם בכמה
חודשים ,עכשיו כשרובנו יצאנו לגמלאות .עבדתי שם שנים רבות באושר ,עם
הפסקה כשנתבקשתי למלא את מקומה של מנהלת בשבתון באולפנה בגוש
עציון ,וכשילדנו השלישי ,אבי ,נולד .עמדתי בראש המגמה למתמטיקה,
ניהלתי את חטיבת הביניים ,והכשרתי מורים מתלמדים .אף נסעתי מדי
שבוע לעיירות פיתוח על מנת להנחות סדנאות לשיפור ההוראה מטעם
האוניברסיטה העברית .הייתי חברה בקבוצה מטעם האוניברסיטה שעסקה
בבניית תוכנית הלימודים במתמטיקה ,ולימדתי יחסי תלמיד־מורה־הורה
במכללת ירושלים למורים.
ובכל זאת ,לפעמים רציתי פשוט להרים ידיים .אני זוכרת כיצד מפקח
204

19/10/2021 14:42:56

.indd 204תדלומ ץרא

זה הבית

החמיא לי על כישוריי בהוראה ,ואז בחוסר טקט מסר לי רשימת שגיאות
שעשיתי בעברית .אני עדיין שומעת את המורה שהתלונן בקול רם שלילדיו
לא היו דירות מפני שהן ניתנו ל"עולים בני מזל כמוך".
"עולים בני מזל כמוני?" נאנחתי .יכולתי לכתוב ספר על כל העימותים
התרבותיים המרגיזים שמילאו את חיינו במשך עשר השנים שבהן התגוררנו
בבניין אחד עם עולים אמריקנים ,בריטים ,צרפתים ,רוסים ,גיאורגים ,אירנים,
בוכרים ומרוקנים .היום ,כשאנו ,ותיקי סנהדריה המורחבת  ,126נפגשים,
אנחנו צוחקים בקולי קולות על כל הדברים שפעם הסעירו אותנו .כמה טוב
שילדינו שיחקו יחד בקלות כבר מההתחלה והפכו לישראלים ממש .אחד
מהם היה גיבור צה"ל שנפל ,עמנואל מורנו ,שהוריו באו מצרפת ,ושתצלומו
עדיין מצונזר ,אך פניו חרותות בזיכרוני.
התקופה לא הייתה פשוטה .בעיות קטנות הפכו אז בעיניי למכשולים
גדולים .למשל ,הזיקה לספרות אנגלית .הבאתי אתי ארצה עשרות ספרי
ילדים קלאסיים באנגלית מפני שנראה היה לי בלתי אפשרי לגדל ילדים
בלעדיהם .אלא שלמרות שדיברנו אנגלית בבית כמו עולים צעירים לא
מעטים ,הילדים העדיפו לקרוא ספרים בעברית ובשלב כלשהו הפנמתי את
העובדה שצאצאינו לעולם לא ייהנו כמוני משייקספיר בשפת המקור .אינני
יודעת מדוע שייקספיר הפך אצלי לסמל התרבות שהשארתי מאחור ,אך ביום
שבו יצא בני לפנימיית הישיבה התיכונית שבה למד ,קראתי בפניו בטיפשות
את נאום פולוניוס לבנו לארטס" ,אל תהיה לווה ולא מלווה" ,מהמלט" .אמא,
אינני מכיר את שייקספיר ,אבל אני מכיר משוררים עבריים מימי הביניים,
ואת לא" ,הוא השיב ,בעוד הוא מסתכל עליי כאילו הייתי עב"ם .במקום
שייקספיר וּוורדסוורת' ,ילדיי קראו קלאסיקה עברית .ואני שרדתי.
רכישת בגדים הפכה לבעיה נוספת .אהבתי מאוד לקנות בגדים ,אך לא
היה בירושלים בגד שרציתי לקנות אלא אם הוא היה הרבה מעבר ליכולתי
הכלכלית .חברת נפש בשם אלי הצילה אותי כששלחה לנו קרטונים של
בגדים שכבר לא עלו על ילדיה ,וכך דאגה שילדינו יהיו לבושים יפה .היא
תמיד הוסיפה בשבילי בגד משלה ,בטענה שהוא כבר נחשב למיושן במקום
מגוריה ,ולבגדים אלה היה יותר סטייל מכל דבר שניתן היה לרכוש בירושלים.
חסר לי מלבד משפחה וחברים היו עלי שלכת ,ולכן
אלי ידעה שמה שהכי ַ
מדי שנה בשנה היא שלחה לי כמה כאלה בדואר .התגעגעתי גם לדובדבנים,
לאוכמניות ,לגבינת השמנת ולחופשות יום ראשון ,אך בעוד שכל שלושת
פריטי המזון הגיעו בסופו של דבר ארצה ,ארוחת הבוקר המאוחרת של
חופשת יום ראשון נעלמה לנצח.
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כעבור שנתיים באה אלי לביקור בארץ ואמרה לי שאני כבר לא אותה
חברה עדינה וסגורה שהכירה בניו יורק" .אני ההוכחה לתיאוריית הישרדות
הכשירים ביותר של דרווין" ,השבתי ,תופסת שאכן אני נשארתי בחיים.
ואולם ,בשעה שהשתניתי לרעה בעיניה ,עדיין לא למדתי כיצד להימנע מכך
שידחקו אותי לסוף תור ,ומן הסתם לעולם לא אלמד זאת.

אנחנו הופכים ל"מתנחלים"
כשב־ 1978קרא ראש הממשלה מנחם בגין לכל הישראלים לעבור ליהודה
ולשומרון ,ארזנו את מטלטלנו ויחד עם חמש עשרה משפחות נוספות,
עברנו להתגורר בקרוואן קטנטן בן שני חדרים שעמד בקצה של בסיס צה"ל
בשומרון .במשך חודשים לא היו במקום מים זורמים ,חשמל היה לפרקים,
והיה עלינו לפזר אספלט מדי יום על השביל בדרך למכוניתנו כדי שלא
נשקע בבוץ .לילה אחד חלמתי ששחיתי אחוזת תזזית באוקיינוס האטלנטי,
רק על מנת לגלות שהחלון הרופף שמעל מיטתי נפתח בסופת גשם עזה
והייתי רטובה עד לשד עצמותיי!
היה מרתק לחיות במוקד ארץ ישראל התנ"כית .משפחתנו שגשגה נוכח
התלאות ויצרנו קשרים עמוקים עם המשפחות האחרות במקום .בית אל,
הקהילה שבנינו על אדמת מדינה ,הייתה סמוכה למקום שבו יעקב חלם על
מלאכים מטפסים בסולם המגיע השמיימה.
ואז ,למעלה מעשור לאחר שעלינו ,ניצבנו בפני משבר שלא נצפה מראש
כשהוריו של דב ,שהיו בגיל העמידה כשעזבנו את ארצות הברית ,נחלשו,
חלו ,ונזקקו לילדיהם בקרבת מקום .המחותנים המדהימים שלי החליטו
לעלות מקונטיקט לירושלים מכיוון ששני בניהם עלו ארצה ,אולם לאחר
ששה חודשים שבהם נסענו הלוך ושוב מבית אל לירושלים פעמיים ביום
כדי לדאוג לצורכיהם ,הבנו שעלינו לחזור לעיר הבירה .אהבתי אותם מאוד
ושמחתי לטפל בהם ,אך הייתי כה מדוכאת בנוגע לעזיבת בית אל עד שלא
פרקתי את המזוודות במשך חודש לאחר ששבנו לעיר!

הקריירה האקלקטית שלי
בניגוד לחיים השלווים שיכולנו לנהל בפרברים אילו היינו נשארים בארצות
הברית ,החיים שלנו בארץ היו מלאי משמעות ,ריגושים ושינויים .מאחר
שהושפעתי מהאתגרים המשתנים שמדינת ישראל עמדה בפניהם ,בחרתי
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בקריירה אקלקטית שהיו כרוכים בה חינוך ,עלייה ,זכויות נשים והסברה
פרו־ישראלית.
לאחר שסיימתי תואר שני בסניף הישראלי של טורו קולג' בירושלים,
הציעו לי לעבוד שם כרכזת אקדמית ,והיה לי חלק בהכנת תוכניות
לפרויקטים כגון התוכנית הראשונה בארץ למתן לתואר אקדמי לרבנים
בישיבות הסדר ,והכשרתם של מורים להיסטוריה שעלו ממדינות חבר העמים
כמורים לתולדות ישראל.
כשעזבתי את חורב ,שר החינוך מינה אותי למועצת החינוך הדתי ,גוף
קובע מדיניות ,שהחלטותיה השפיעו על כל מערכת בתי הספר הדתיים,
ושם הייתה לי הזכות לעבוד ולהשתתף בסיעור מוחות עם אנשים מצוינים.
זמן קצר לאחר מכן ,חברי מפתח במפלגה הדתית לאומית וארגון הנשים
"אמונה" הציעו אותי כמועמדת לוועדת ההיגוי של המפלגה וליושבת ראש
של "אמונה" בישראל ,ונבחרתי לשני התפקידים .כעולה עם מבטא אמריקני,
זו הייתה זכות מיוחדת לעמוד בראש "אמונה" ,ארגון המחזק את המשפחה
היהודית ,מעצים נשים ישראליות ודואג לצורכיהן .מכיוון שבאותם ימים לא
הייתה בכנסת נציגות נשית במפלגה הדתית לאומית ,ייצגתי נשים ציוניות
דתיות באמצעי התקשורת ,בכנסים בינלאומיים כמו "נשים  "2000של
האו"ם ,ובישיבות השבועיות של המפלגה הדתית־לאומית בכנסת.
במהלך חמש שנות כהונתי קיימנו את ה"תורהתון" הראשון ללימוד תורה,
בו השתתפו אלפי נשים ,ומימנו בניית מוסד לילדים בעלי מוגבלות נפשית.
הכספים שגייסתי בחו"ל (שם דווקא עזר לי הרקע האמריקני) שינו את פני
הארגון מבחינה פיננסית ואפשרה לנו להרחיב את פעילויותיו .בוגרי ישיבה
יוניברסיטי בישראל העניקו לי "אות הסיוע לקהילה" שלהם.
כשעזבתי את התפקיד ב־ 2001כדי לעמוד בראש כפר נוער שהיה ממוקם
בעמק זבולון המרהיב ,ושלמדו בו  500עולים בסיכון ברובם רוסים ואתיופים,
צללתי לתוך אתגר חינוכי שלא הכרתי עד כה והתחלתי לעבוד מסביב
לשעון .משבר רדף משבר ,אך כשתלמיד הצליח היה זה כאילו הצלנו את
העולם .פתחנו את לבנו ואת ביתנו לכולם ,יזמתי תוכניות ישיבה ותוכנית
לתורה ומדע שמשכו תלמידים ילידי הארץ והביאו לאינטגרציה חברתית,
והעסקתי את רב בית הספר האתיופי הראשון במדינת ישראל.
דב ,שבריאותו הביאה אותו לצאת לפנסיה מוקדמת ,הפך לדמות אב
ל־ 500צעירים ,ויצר תוכנית גיור מוצלחת עבור אלה שלא היו יהודים
מבחינה הלכתית .עבורי ,ליווי הנערות למקווה בעת שהצטרפו לעם היהודי
הייתה חוויה בלתי נשכחת .אלה שלא רצו להתגייר עברו לכפרי נוער אחרים.
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כמנהלת הכפר ,הייתי חברה במועצה האזורית זבולון שכללה ראשי שני
יישובים ערביים וחמישה קיבוצים חילוניים ,חוויה משמעותית בכל הקשור
בדו־קיום.
ואז פתאום הכה בנו הגורל כשבעלי האהוב דב נפטר בשנתו בראשית
 .2007באותו ערב הוא למד דף יומי בתלמוד לפני שהלך לישון ,הניח את
משקפיו על הגמרא לפני שסגר אותה על מנת לסמן את המקום שממנו
התכוון להמשיך למחרת ,אך לא התעורר .כשנה לאחר מכן ,אחרי שחליתי
בסרטן השד ,חזרתי לירושלים להיות קרובה יותר לילדינו ,לבני ובנות זוגם
המדהימים ולנכדיי האהובים ויצאתי לגמלאות .כעבור כמה שנים נישאתי
לד"ר יעקב טבק ,כימאי אנליטי מבריק ,עולה ,אידיאליסט ציוני ותלמיד
חכם .חלקנו אהבה בוגרת של חיבה ודאגה שבה דיברנו בחופשיות על הכול,
לרבות על בני זוגנו הראשונים והאהובים מאוד .תרומתו של יעקב למדינת
ישראל זכתה בהכרה לאחר פטירתו הבלתי צפויה ב־.2015
יום אחד קיבלתי שיחת טלפון מידידה מימי בית אל ,מייסדת אתר ערוץ
שבע ( ,)israelnationalnews.comשם פרסמתי רבים ממאמרי הדעה שלי
בעברית ובאנגלית .עתה היא הציעה לי לערוך את האתר באנגלית ,ובמשך
שבע שנים נטלתי חלק בהתנדבות במלחמת הסברה שהפכה קשה במידה
הולכת וגוברת .היום אני עדיין מעורבת באתגרים של מדינת ישראל כחברת
הדירקטוריון של ערוץ הכנסת והוועד המנהל של מכללת אורות ישראל,
ומשמשת כעורכת מאמרי דעה ויהדות בערוץ שבע.
ב־ ,2021קיבלתי את פרס המחנך המצטיין ,המוענק מדי שנה לישראלי
אחד בגמלאות ולמחנך אחד בגולה — ואני הייתי הישראלית!

החוט הצה"לי המקשר של משפחת סילבצקי
אין כמעט אדם במדינת ישראל שצה"ל ,הצבא האמיץ של מדינה קטנה
הנמצאת במצור ,אינו ממלא תפקיד בחייו.
בעת שעלינו בשנת  ,1971בהיותי אפופת האופוריה שלאחר מלחמת
ששת הימים ,הייתי בטוחה שעד שעקיבא יגיע לגיל גיוס יהיה כבר שלום.
ציפתה לי התפכחות מרה.
מלחמת יום כיפור פרצה שנתיים בלבד לאחר מכן.
כששמעתי את האזעקה בשעות אחר הצהריים של יום כיפור ,1973
בידיים רועדות זרקתי כמה דברים לתוך סל וכולנו רצנו למקלט .תוך שעות
הצבא בא לאסוף את רוב הישראלים בבית הכנסת שלנו.
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זו הייתה טבילת האש .שתי מורות מחורב ,אמהות לילדים צעירים,
התאלמנו .השתתפתי בהלוויית הארוס של אחת המורות .החבר של האחיינית
שלי נפל .סבא חזני ,שכן שכתב ספרי ילדים ,שכל את בנו .אשתו של אחייני
איבדה את אחיה .תלמידה נקראה אל מחוץ לכיתה וסיפרו לה שאחיה נפל.
ישראל ניצחה — והתאבלה .החודשים חלפו ואנשי מילואים נשארו בחזית.
מורה עמית למתמטיקה הוצב בצפון ואני החלפתי אותו .זה היה המעט
שיכולתי לעשות בהתחשב בכך שאשתו ילדה את ילדם הראשון בלעדיו.
אי אפשר היה להשיג ביצים משום שכולן נשלחו לחיילים .נתתי למורות
את המתכון שלי לעוגת שוקולד אמריקנית ללא ביצים ,ועד מהרה מאות
נשים ירושלמיות אפו אותה לשבת!
כמעט ולא היו אוטובוסים מפני שרוב הנהגים גויסו .ערב אחד ,בדרך
הביתה מישיבה ,ראיתי אישה בהיריון מתקדם בתחנת האוטובוס ,והסעתי
אותה ליעדה .כעבור חודשיים האחיינית שלי הקישה בדלת וביקשה ממני
להסיע אותה לביתה של חברה שבעלה המילואימניק נהרג ממוקש בגולן
יום לפני כן .עליתי אתה וראיתי את האישה שנתתי לה טרמפ .אפשר היה
לשמוע בכי של תינוק מחדר השינה.
כבר לא הייתי עולה ,הייתי ותיקה מצולקת מלחמה.
דב נאבק על כך שיגויס לשרת ברבנות הצבאית ,והוא אכן שירת בעמק
הירדן .הוא נקרא ללא הרף להכשיר מטבחי צבא לפסח ,והגיע הביתה בדיוק
לליל הסדר.
במשך שנים התנדבנו להגיע לבסיסי צה"ל מרוחקים על מנת להוביל
תפילות בחגים .כשחגגנו סדר פסח בבסיס צה"ל על גבול לבנון זמן קצר
לפני שהמלחמה שם פרצה ,ביליתי שעות במטבח הצבאי עם שלושה
חיילים מתוקים ,כשאנו שוטפים חסה שתשמש כמרור .למחרת בשעות אחר
הצהריים כולם יצאו למשימה ,נפרדנו מהם בשעה שמשאיותיהם עזבו את
הבסיס — ומעולם לא ראיתי אותם שוב.
כעבור כמה שנים יצא עקיבא שלנו לישיבת הסדר ולחטיבת גבעתי .דב
כתב לו מכתב שביטא את תקוותנו שיבין את ההחלטה שלנו לעלותו ארצה,
מכיוון שבסופו של דבר ,החלטה זו הובילה לגיוסו.
באחד מימי שישי הוא הגיע הביתה לחופשה כשכפות רגליו מכוסות
שלפוחיות כחולות ,נחוש בדעתו לשוב לצבא ביום ראשון .הסעתי אותו
לתחנת האוטובוס ופרצתי בבכי כאשר עזב .תוך שניות המוני נהגי מוניות
הקיפו את המכונית שלי והבטיחו לי שהכול יהיה כשורה .זוהי ישראל
האמיתית ,אמרתי לעצמי ,ישראל שאכפת לה ,שכולה שותפה יחד במצב.
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וכשבני משפחה נפצעו במתקפות טרור שנים לאחר מכן ,אותה אמפתיה
עטפה אותנו.
כשפרצה מלחמת לבנון השנייה ,היינו בכפר הנוער ופיניתי את התלמידים
דרומה ,ונשארתי מאחור עם צוות מצומצם .הייתי מקבלת הודעות מבעיתות
בטלפון הנייד לרוץ למקלט דקה לפני שהרקטות נפלו ,מכיוון שצה"ל פיצח
את הקודים של חיזבאללה אך לא יכול היה לעצור את השיגורים .פגיעה
קרובה הפילה את התמונות מקירות משרדי והפילה גם עץ שחסם את הדלת
הקדמית שלנו .התייסרתי בשל בוגרים שנמצאו בעיצומה של הלחימה,
ונמלאתי גאווה כשכמה מהם קודמו והפכו לקציני צה"ל.
החוט המקשר של צה"ל עובר כחוט השני בחיים שלנו כאן .כשהייתי
סטודנטית ב־ ,1962החברים שלנו היו החיילים המרשימים .כעבור כמה
שנים הם היו דומים לבעלי .אחר כך ,לפתע ,הם היו בני ,כנר ראשון בתזמורת
נוער שאצבעותיו היו עכשיו נפוחות ושחורות משמן רובים ושנשא עמו תת
מקלע בעודו מדבר בעגה צבאית עם חבריו בעלי פני התינוק .ואחר כך ,מהר
מדי ,הם היו הנכדים שלא מזמן הייתי מקריאה להם "לילה טוב ירח".

סיכום חמישים שנה
אז הנה אני ,כעבור חמישה עשורים ,עדיין מדברת עברית במבטא אמריקני.
העלייה היא תהליך מתמשך עבורי .אני לחלוטין מרגישה בבית במדינת
ישראל ,אוהבת את המקום ,מרגישה הגשמה בחיים ,ואינני רוצה לחיות
בשום מקום אחר .אך אני עדיין מסתגלת ,דומה שאף פעם איני יודעת כיצד
לעשות את הדברים בדיוק בצורה הנכונה .למרות כל חבריי הישראלים,
לעולם אינני חשה כאחת מהחבר'ה אלא אם כן אני בחברת דוברי אנגלית.
כשאני נמצאת עם ישראלים ,אני מרגישה אמריקנית ,וכשאני עם אמריקנים,
אני חשה ישראלית.
הצד החיובי בזה הוא שאני גם חשה עדיין נלהבת .כאילו שמדינת ישראל
היא אהבה חדשה מדי יום ביומו .אני מודעת לכל מה שקיים בארץ עקב
היותנו מדינה יהודית ,כגון שלטי האוטובוסים שבהם כתוב "שנה טובה" לפני
ראש השנה ויום כיפור שתמיד עושים לי רגע של נחת .אני עדיין צריכה
לצבוט את עצמי כשאני נוסעת ליד שער יפו ותופסת שאני באמת חיה כאן.
ייתכן שחוסר היכולת להירגע בנוגע למקום שאת חיה בו הוא חלק מהיותך
יהודייה.
כמה שנים לאחר שעלינו ,הסוכנות היהודית הפיקה סרט שנקרא "להרגיש
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יהודי" על שלוש משפחות עולים אמריקניות ,וביקשה מאתנו להשתתף בו.
מה שלא היה לאל ידם להסריט הוא הדרך שבה ילדינו ,שחשו עצמם יהודים
טרם עלייתם ,הפכו ישראלים כמעט בן לילה .כשנסענו בבית לחם ב־24
בדצמבר  ,1972זהבה בת השלוש שאלה מי היה האיש עם הבגדים האדומים
והזקן הלבן! כשביקרנו בארצות הברית כעבור שנתיים ,פקיד הדרכונים
העניק לה חיוך גדול ואמר" ,ברוכה הבאה הביתהֶ ,ר ֶּב ָקה" .ובתנו הקטנה,
שידעה רק את שמה העברי ,הרימה את מבטה אליו בתדהמה ושאלה" ,מי
זו ֶר ֶּב ָקה?"
כעבור עשרות שנים אני עדיין שואלת את עצמי ,מי אני? הדיאלקטיקה
בין תחושת השייכות שלי לבין תחושת הזרות שאני עדיין מרגישה מדי פעם
לעולם לא תסתיים מן הסתם ,אך אין זה משנה עוד .זה חלק ממני ,וכך גם
מדינת ישראל .באמת חזרתי הביתה.
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הבית לא נבנה ביום אחד
מאת :ד"ר נעמי פרזיגר

התעוררתי מוקדם כדי לרוץ בפארק כפר סבא לפני שחום הקיץ יכביד.
האוזניות במקומן ,רשימת ההשמעה שלי נפתחת בצלילים מנעוריי" :קחו
אותי הביתה ,דרכים כפריות" של ג'ון דנוור; לאחר מכן האלבום "טאפסטרי"
של קרול קינג ,שבו ,בין השאר השירים'" ,כל כך רחוק" ו"יש לך חבר";
והלאה אל תפילתו החדשה של מתיסיהו לשלום" ,יום אחד" .אחר כך מגיע
תורם של שירי פופ ישראליים מרוממים כגון "תחשוב טוב יהיה טוב" של
אודי דוידי .עד מהרה אני כבר רצה באופן אוטומטי ונסחפת עם המוזיקה,
מתמקדת תחילה בקצב ואחר כך במילים .אני תופסת שאף שלא התכוונתי
לכך ,מילות השירים משקפות היבטים של סיפור העלייה שלי :ערגה פנימית
עמוקה להיות לחלק ממולדת יהודית ,מציאות החיים המורכבת בישראל —
בייחוד המרחק מהמשפחה ,וגישה חיובית מתמדת המאפשרת לי לפרוח
ולתרום למקום היחיד שהיום אני קוראת לו בית.

שעברנו נמצא בו
עתידנו הוא במקום
ֵ
נולדתי בשנת  1964וגדלתי בפורסט הילס ,שכונה בקווינס ,ניו יורק,
במשפחה מושרשת עמוק בעבר ,ותמיד ראיתי את עתידי בישראל .הורי אמי
היו מהגרים יהודים ,אנשי עמל מרוסיה ,שהגיעו לברוקלין ושם גידלו את
שלושת ילדיהם .אמי הייתה מספרת לנו על העושר שאביה השאיר מאחוריו
באירופה ,ועל התלאות הרבות שהיו לסבי ולסבתי בחנות הממתקים שניהלו
כדי לספק את צרכיה הבסיסיים של משפחתם ,לרבות חינוך יהודי נאות.
אבי גדל בדברצן שבהונגריה ,וכנער שרד את מחנה הריכוז מטהאוזן
לפני שהיגר לניו יורק ב־ .1947שתי אחיותיי הבוגרות ואני גדלנו על
סיפורי סבלותיו בשואה ועל חוויותיו לפני ואחרי המלחמה .הסיפורים היו
לחלק מחיינו ,והוא דיבר עליהם רבות בשולחן השבת .לעתים היו הסיפורים
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משעשעים ולעתים קרובות מצמררים ,ותמיד התקשיתי להבין אותם במלואם,
בייחוד משעבר אבי להונגרית כשהוא וסבתי העלו זיכרונות מאירועים שרק
הם הבינו .בכל שנה בערב פסח חיינו מחדש את האירוע הפלאי שקרה לאבי
באותו יום ב־ ,1944כאשר הועמד בשורה בפני כיתת יורים והוחלף פתאום
באיש קשיש .אפילו כילדה צעירה השאיר עליי סיפור זה רושם עצום .ידעתי
שהוא היה בר מזל ,וידעתי שהתברכתי ,אך שבריריותם וטבעם הארעי של
החיים הכבידו עליי מאוד.
אני בקושי הבחנתי במבטא ההונגרי הכבד של קרוביי ,וכך גם לגבי
מבטאו של אבי .עם זאת ,חברים סיפרו לי שלא יכלו להבין את האנגלית
שלו .הדבר היה מוזר בעיניי משום שצלילי ההגייה הזו היו הצלילים שהכרתי
בבית ובקהילה .כמה הולם שבבוא היום גם אני הייתי למהגרת בעלת מבטא
זר כבד! בית הכנסת שלנו' ,ישראל הצעיר' שבפורסט הילס ,קיבץ אליו
ניצולי שואה מכל רחבי אירופה ,ויום השואה היה יום מרכזי ומקודש בלוח
מצדי ארון הקודש שני פסלי פליז גדולים המכריזים
השנה .עד היום ניצבים ִ
באותות כתומות בוערות" :זכור" .זיכרון השואה נעשה חלק ממני ,והייתי
גאה בקהילתי ובהיסטוריה שלה .ארצות הברית הציעה למשפחתי ולקהילתי
הזדמנויות כבירות .הוריי לימדו אותנו להעריך זאת ולהיות אסירי תודה; ועם
זאת היה ברור שאף שארצות הברית הייתה באמת גאלדענע מדינע (ארץ
הזהב) ,היא הייתה בסך הכול תחנת ביניים בדרכנו הביתה.
גדלתי גם על ברכי אגדות משפחתיות על הקשר שלנו עם מדינת ישראל.
סבי מצד אבי נמלט מהונגריה ב־ ,1942לפני הפלישה הנאצית .הוא עשה
את דרכו לארץ ישראל ופתח שם חנות כחייט בתקווה שמשפחתו תצטרף
אליו .לאחר שבע שנות פירוד ,התאחדו סבי וסבתי מחדש במרחק הליכה
קצר מביתנו שבקווינס .אימא סיפרה לנו בגאווה על אביה ,סבי ,שהצטרף
לגדוד העברי במלחמת העולם הראשונה ,ועל החוויות המרתקות שהיו לה
כשביקרה לראשונה במדינה הצעירה ב־ .1958מסע זה היה אירוע שיא
בחייה ,והיא חזרה וסיפרה עליו שוב ושוב .למעשה ,הוריי נפגשו לראשונה
בפעילות של ארגון ציוני אמריקה; הם חלקו אהבה עמוקה לישראל ואמונה
בחשיבותה לעתיד העם היהודי.
הציונות המשפחתית הועצמה בבתי הספר הדתיים שבהם למדנו :בית
הספר היסודי ישיבת הרב דב רבל שבפורסט הילס ,והתיכון הדתי ישיבה
דפלטבוש שבברוקלין ,שאליו נאלצתי לנסוע מרחק ניכר מביתנו שבקווינס.
בייחוד התרגשתי מטקסי יום הזיכרון ומחגיגות יום העצמאות ,שהיו ממועדי
השנה מעוררי ההשראה ביותר בעבורי .בבית הספר היו ישראל — הארץ,
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ההיסטוריה ,ההקשרים המקראיים ,וכן אידיאל העלייה ארצה — חלק בלתי
נפרד מחוויית הלמידה שלנו .הקשבתי בדריכות והכול נשמע הגיוני :בישראל
יכלו החיים היהודיים לבוא לידי ביטוי במלואם ,ורציתי להיות חלק מזה.
כשהייתי בת שש עשרה תליתי בחדרי כרזה המראה תמונה של כד חרס
עתיק שמבחנה בוקעת ממנו ,שלוותה בכיתוב "עתידנו הוא במקום שעברנו
נמצא בו" .נכבשתי לרעיון העלייה וכבר בכיתה י"א דיברתי גלויות עם
משפחתי על רצוני לעלות לישראל.
רבים מחבריי לכיתה חשבו כמוני ,ומקצתם ערכו כבר ביקורים רבים
בישראל .אני נסעתי לשם לראשונה בגיל שמונה עשרה לתוכנית חד־שנתית
לבנות דתיות במכללה ירושלים .היו בבנות מי שכבר טיילו בארץ וּויתרו על
הטיולים המאורגנים השבועיים ,אולם אני לא החמצתי אף אחד מהם .ישבתי
מקדימה ליד המדריך ,נהניתי מהביקור באתרים ,ודמיינתי את הסיפורים
המקראיים הנגללים לנגד עיניי .לא הייתה לי משפחה בארץ ,ומדי שבת
הצטרפתי לחברות שנסעו לקרובי משפחתן או שובצתי למשפחות אקראיות.
לעתים גרם לי סידור זה לגעגועים הביתה ,אך בזכותו הייתה לי הזדמנות
להיחשף למגוון רחב של בתים ,שכונות ואורחות חיים — קהילות ציוניות
דתיות בפרברים ,יישובים צעירים ,קיבוצים חילוניים ,בני ברק החרדית ,ועוד.
חבריי ואני חלמנו על עלייה ארצה .אפילו ייסדנו גרעין באותה שנה,
מתוך תקווה לחיות יחד ביישוב קהילתי לאחר סיום הלימודים באוניברסיטה.
לקבוצה שלנו קראנו לה"ב ,ראשי תיבות של לשנה הבאה בירושלים .כבר
בארץ ערכנו שבתות יחד ,והמשכנו במנהג גם לאחר ששבנו לארצות הברית.
במהלך שנת הלימודים השנייה שלי באוניברסיטה אף טסתי לכנס של תנועת
בני עקיבא בשיקגו כדי לגייס חברים חדשים לגרעין שלנו.
בעת לימודיי באוניברסיטה בניו יורק ,הזדהיתי כמי שחזרה לארצות
הברית באופן זמני בלבד .אף שחייתי בארצות הברית" ,נשארתי על ,"220
ביטוי ששימש לתיאור צעירים ציוניים־דתיים שחזרו משנת לימודים בארץ
אך לא התאימו את עצמם מחדש למתח החשמלי (והרוחני) האמריקאי של
 110וולט .כשלמדתי בסטרן קולג' של ישיבה יוניברסיטי ,נרשמתי לקורסים
רבים בתנ"ך ובתולדות ישראל שרובם הועברו בעברית ,בניסיון לשמור על
הקשר האינטלקטואלי והרוחני שלי לישראל.
כעבור שנתיים עברתי למרכז הרפואי דאונסטייט שבברוקלין ,שבו
למדתי לתואר ראשון אקדמי בריפוי בעיסוק .עד היום לא ברור לי לגמרי
מדוע החלטתי ללמוד ריפוי בעיסוק .במהלך כל שנות לימודיי אהבתי
תנ"ך ושיעורים מבוססי טקסט ובד בבד הוקסמתי מעולם המדע .אמנם
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השתעשעתי ברעיון להיות מורה לתנ"ך או ללמוד רפואה ,אך היותי
"ממוקדת מטרה" גרם לי לחפש מקצוע שיאפשר לי למצוא עבודה ולתרום
כשאעלה ארצה .היום אני תוהה :למה מיהרתי כל כך? בזמנו חששתי
שאשקע בחיים האמריקנים ואראה את שאיפותיי לעלייה מתמוססות בעודי
ממשיכה לתארים מתקדמים.
לשמחתי אהבתי את לימודי הריפוי בעיסוק .עולם של ידע מדעי ומעשי
ומשלל
נפרס לנגד עיניי; נשביתי בקסמו של מקצוע רפואי בעל בסיס רחבִ ,
ההזדמנויות שהוא פותח לסייע לאחרים .זו הייתה ההתנסות הראשונה שלי
במסגרת אקדמית שאינה יהודית ויצרתי קשרים הדוקים עם אנשים ממגוון
קבוצות ותרבויות .תמכנו זה בזה במהלך הלימודים האינטנסיביים ובשעות
לילה מאוחרות במעבדות האנטומיה והקינזיולוגיה .מדי פעם אני תוהה מה
עלה בגורלם של חבריי לספסל הלימודים ,אשר אילו לא עליתי לישראל היו
נעשים עמיתיי למקצוע .עד היום אני מחפשת אותם בכנסים בינלאומיים,
בתקווה להתחבר מחדש לתקופה מעצבת זו בחיי.
ב־ ,2010עשרים וארבע שנים לאחר שהשלמתי את התואר בריפוי
בעיסוק ועליתי לישראל ,העברתי הרצאה על בסיס עבודת הדוקטור שלי
במדעי המוח מאוניברסיטת בר־אילן ,באותו אודיטוריום אמריקאי שבו
למדתי שנים רבות לפני כן .מוצפת בנוסטלגיה ביקשתי להתחבר מחדש
ולהודות לדאונסטייט על ההשכלה המעולה שקיבלתי .סגרתי מעגל ,הבעתי
הכרת תודה על שורשיי החינוכיים שבארצות הברית בעודי מעריכה את
ההזדמנויות המקצועיות העצומות שזכיתי להן בישראל.
ב־ 1986הציפיות שלי מהמקצוע היו בעיקר פרקטיות ,המטרות היו
ברורות :ברגע שאשלים את התואר בריפוי בעיסוק ,אעלה לישראל .אני
מעדיפה לחשוב שאכן כך הייתי עושה ,אבל תוהה אם היה לי האומץ לעשות
זאת כרווקה .הקדוש ברוך הוא האיר לי פנים ובקיץ  1986פגשתי את
אדם .שנינו התנדבנו בחצור הגלילית במסגרת תוכנית 'תחייה' אשר גייסה
אמריקאים דתיים בגילאי אוניברסיטה להפעיל מחנות ופעולות חינוכיות
לנוער המקומי .אדם ואני התחברנו מיד לאווירה החמה והידידותית של
חצור — אהבנו את האנשים ,את התרבות ,ובייחוד אהבנו להיות בישראל .זמן
קצר לאחר מכן הבנתי שאדם הלך והתחבר גם אליי ...כשחזרנו לניו יורק,
התחושה כבר הייתה הדדית .היינו סיפור הצלחה אמיתי של תוכנית 'תחייה':
הגענו לארץ רווקים ושבנו הביתה כזוג המחויב לחיות בישראל .נישואינו אכן
היו תחייה של שתי המשפחות שלנו לאחר מאות שנים בתפוצות.
חזרנו לארצות הברית .אני המשכתי בלימודי הריפוי בעיסוק ,ואדם עמל
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על השלמת התואר הראשון בישיבה יוניברסיטי ובה בעת החל בלימודי
רבנות .מערכת היחסים שלנו התפתחה והתחלנו לתכנן את עלייתנו ארצה.
לאחר שהתארסנו ,סידרתי שאשלים את ההכשרה הקלינית בריפוי בעיסוק
בבית החולים הדסה בירושלים .כך יכולנו לגשר בין המחויבויות המקצועיות
שלי ללוח הזמנים האקדמי של אדם ,שאפשר לו לשהות בשנת הלימודים
הבאה במכון להכשרת רבנים של ישיבה יוניברסיטי בישראל .נישאנו בי'
סיון תשמ"ז ,ה־ 7ביוני  ,1987שבוע לאחר טקסי הענקת התארים הראשונים
באוניברסיטאות שבהן למדנו .בתחילת ספטמבר היינו כבר שוב בארץ .היינו
מאוהבים ,חדורי אידיאלים ונלהבים .חיינו את החלום.

עולה ארצה — חיה את חלומי
כדי להרגיל את המשפחות לרעיון שאנו עולים ארצה ,החלטנו לנסוע רשמית
לשנה אחת בלבד ולהשאיר את האפשרויות פתוחות .הגענו כזוג טרי והכול
— לא רק נישואינו — היה חדש :שפה ,תרבות ,מקומות עבודה ,חברים.
קבענו בהתלהבות את ביתנו הראשון בירושלים ,במרחק  10,000קילומטרים
ממשפחתנו .ריהטנו את הבית במציאוֹ ת משוק מחנה יהודה ,אירחנו משפחה
וידידים רבים לארוחות שבת ,ואת הספה שבחדר השינה הנוסף ייעדנו לשמש
כבסיס בית בעבור אחיו של אדם ,בן דודו ,ורבים אחרים .הכול היה חדש
ומרתק ,אך גם מאתגר .בהיעדר טלפון בבית ,הקשר עם המשפחה הסתכם
בשיחה שבועית עם אמי ממקום עבודתי או מטלפון ציבורי .תנאים אלה
לא אפשרו כל פרטיות בשיחות .בישרתי לאמי שאני מצפה לילד ראשון
באופן הזוי משהו ,בשיחה מטלפון ציבורי ,כאשר חבורת תלמידים להוטים
מהישיבה הסמוכה ממתינים לתורם להתקשר.
החינוך העברי המעולה שקיבלתי בבית הספר בארצות הברית ִאפשר לי
לתקשר בעברית כבר מן ההתחלה ,יתרון שבזכותו יכולתי לעבוד מיד עם
הגעתי .מקום עבודתי הראשון בבית החולים הדסה התברר כאולפן מצוין ,אך
אני עדיין זוכרת כיצד חיפשתי מילים בעת הקניות במכולת המקומית .יום
שישי אחד רציתי להכין צ'ולנט אבל לא הצלחתי למצוא את המילה הנכונה
לגריסים ולרכיבים הכרחיים אחרים .מצאתי את עצמי מסבירה לבעל החנות
בדרך עקיפה ,כפי שנהגתי לעתים קרובות כשנעלמו לי המילים' :השבת יש
לי אורחים ואני רוצה להכין צ'ולנט .אני צריכה דברים להכניס לתוכו ,כמו
___ ו___' .איכשהו הבין אותי בעל המכולת וידע להשלים את החסר! עד
היום ,כשחומקת ממני מילה בעברית ,הטקטיקה הזו מועילה .לפעמים אני
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עדיין מרגישה שפרטים חסרים לי להבנה ,בדרך כלל כשמדובר בבדיחות
ובאנקדוטות תלויות תרבות .לכן גם כעת מגיהים ילדיי הצברים את הבחינות
שאני כותבת ומסייעים לי להימנע ממבוכה.
במקום להתגורר במעונות לזוגות צעירים שהציעה ישיבה יוניברסיטי
לאדם בנדיבותה ,שכרנו דירה בגבעת מרדכי ,שכונה ירושלמית שראינו בה
את ישראל האמיתית .כך הייתה לנו ההזדמנות לדבר עברית ,לערוך קניות
במכולת השכונתית ,להתיידד עם ישראלים (שכמה מהם נמנים עם הקרובים
בחברינו עד היום) ,ולהיות חלק מקהילה מקומית .זו הייתה השקעה מצוינת
בעתידנו ,בייחוד משהבנו שלא נשוב עוד לארצות הברית .אבל זו הייתה גם
השעה להיות מעשיים ולחסוך כסף כך שבשנה שלאחר מכן עברנו לדיור
חינם במעונות לזוגות צעירים שסיפקה ישיבה יוניברסיטי.
הבחירה שלנו להישאר בישראל לא הפתיעה את הוריי ,שהיו בטוחים
שלא נחזור .מן ההתחלה הם תמכו בכך באופן חד־משמעי והיו גאים בנו.
הם גרמו לי תמיד לחוש שבעלייתי ארצה הגשמתי בדרך כלשהי גם את
חלומם .הוריו של אדם היו הססניים בתחילה ,אך בסיכומו של דבר כיבדו את
החלטתנו; לבסוף ,שניים משלושת אחיו של אדם וכן אחותו הצטרפו אלינו
וכך גם אמו לאחר שאביו נפטר.

לבדנו
לאחר שנתיים נפלאות בירושלים ,הגיעה השעה להמשיך הלאה .לא היו
לנו בישראל קרובי משפחה שימשכו אותנו לחיות באזור מסוים והארץ
כולה הייתה פתוחה לפנינו .הורינו היו רחוקים ולא הכירו את הנוף החברתי
והגאוגרפי של ישראל; לפיכך יכולנו לקבל החלטות עצמאיות והיה עלינו
לשאת בתוצאותיהן .רוב חברינו מישיבה יוניברסיטי עברו להתגורר בשכונות
דתיות באזור ירושלים רבתי .שלא כמותם — אדם ,בננו בן ציון בן שבעת
החודשים ואני "עלינו" באופן רשמי ועברנו בקיץ  1989לכפר סבא .מדוע
כפר סבא? לאדם הציעו משרה רבנית בבית כנסת באזור וראינו את המעבר
כהרפתקה ,הזדמנות לפרוש את כנפינו ולהכיר את מרכז הארץ .כפר סבא
מצאה חן בעינינו; היא הייתה אז עיירה נעימה — היום היא עיר בת למעלה
מ־ 100,000תושבים — עם אוכלוסייה מגוונת מבחינה דתית ,תרבותית
וסוציו־אקונומית .זו הייתה גם החלטה לחיות בקרב ישראלים ותיקים ולא
בקהילה שריכזה אליה מספר גדול של עולים כמו רעננה הסמוכה ,שבה היו
לנו כמה ידידים ומכרים ותיקים.
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הרפתקה ואידאולוגיה נשמעות נהדר על הנייר ,אך בכפר סבא חשתי
לעתים מוזרה ויוצאת דופן .היינו משפחה צעירה בארץ זרה ,ללא קרובי
משפחה בקרבת מקום .ולא רק זאת ,אלא שהתגוררנו בעיר שבה לא הכרנו
איש .הייתי נלהבת ,נרגשת — ובודדה .בניסיון להכיר את הסביבה היפה אך
הזרה ,חקרתי את האזור בעודי דוחפת את בן ציון בעגלת תינוק .תהיתי
מדוע אין כמעט אנשים ברחוב עד שהבנתי במהרה שלטייל בכפר סבא בין
שתיים לארבע בשיא החום זה לא רעיון טוב לאף אחד .אני מניחה שהייתי
האחרונה בעיר שגילתה זאת ...פריצת הדרך החברתית הגדולה שלי אירעה
בפארק המקומי .הכרתי שם אמהות צעירות דוברות אנגלית ,שחלקן עדיין
חברות קרובות שלי .חרף רצוננו העז להתחבר עם ישראלים ועל אף השילוב
המקצועי המלא שלי ,לאחר למעלה משלושים שנה בכפר סבא רוב חברינו
הקרובים הם עדיין עולים מארצות הברית ,אנגליה או דרום אפריקה ,וילידי
הארץ שביניהם הם חלק מזוגות מעורבים.
עברנו לבית משלנו בכפר סבא ב־ ,1994לאחר שנולדו ארבעת בנינו —
בן ציון (שש) ,יואל (ארבע) ,אביעד (שנתיים) ודובי (שישה חודשים) .הבנים
שמחו מאוד על כך שהייתה להם חצר אחורית להתרוצץ ולשחק בה ,ואנו
היינו אסירי תודה על שהיה לנו בית משלנו ,גן העדן שלנו בישראל .כאשר
השכנים בבית הסמוך הקישו בדלת ,לא כדי לקדם בברכה את המשפחה
החדשה ,אלא להודיע לנו שבנינו הפריעו לשעת המנוחה שלהם — למדתי
סוף סוף מה אמורים אנשים לעשות בין שתיים לארבע אחר הצהריים
ושאסור לשחק בחצר בשעות הללו .הבית לבש אווירה חדשה כשנולדו
הבנות ,אביטל שהגיעה ב־ 1996ועדי שלוש שנים אחריה; עד אז ,השכנים
ההם עברו כבר לתל אביב.
באנו לכפר סבא כדי לחולל שינוי .במשך כעשר שנים היינו מעורבים
עמוקות בבניית בית כנסת קהילתי .אדם כיהן כרב ,ועשינו הרבה במשותף
למען החברה שסביבנו; חיי שנינו היו חדורים מעורבות קהילתית .פעולותיי
השגרתיות היו :שיעור קבוע בפרשת השבוע ,הדרכת כלות לפני חתונתן,
אירוח אורחים רבים לארוחות שבת והמגה־קידוש השנתי בסוכה שלנו שאליו
הזמנו את כל משפחות בית הכנסת .בעת ובעונה אחת קידמתי באטיות
את חיי המקצועיים כמרפאה בעיסוק ,בעודי בוחנת סביבות עבודה שונות
ושוקלת מה תהיה ההתמחות הטובה ביותר בעבורי .בינתיים עסק אדם
ובמנהל באוניברסיטת בר־אילן תוך כדי כתיבת עבודת הדוקטור
בהוראה ִ
שלו ,תנאי מוקדם והכרחי לקריירה אקדמית מלאה.
הורינו ביקרו לאחר לידת כל ילד ,ואמי נשארה תמיד לעזור .היא הייתה
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מגיעה כמו מרי פופינס ,פותחת את מזוודתה ומרעיפה עלינו מתנות ,לא רק
לילדים אלא גם לי :סוודר ,כובע או ז'קט חדשים .נהניתי להתפנק ולהניח לה
להוביל לזמן־מה .ואולם לרוב ,משמעות החיים במרחק כה רב מהמשפחה
הייתה שלא היה לי כל גיבוי לטיפול בילדים בחופשת הקיץ או כשאחד
מהם חלה .אחיותיי בניו יורק היו מספרות לי איך אימא הצילה אותן ובאה
לשמור על הילדים כך שהן תוכלנה לצאת לעבודה .לעתים היה קשה לשמוע
זאת ממרחקים שהרי גם אנחנו יכולנו בהחלט להיעזר בה .האם קינאתי
בהן? טיפה .לא רק בגללי אלא גם בשל הקשר המתמשך ,הקבוע ,שהיה
לאחייניותיי ולאחייניי עם הבבי והזיידי שלהם.
במהלך השנים הסתייעתי בעוזרות ובשמרטפיות כדי ללהטט בין
תפקידיי השונים .בהיותי בעבודה הייתי ממוקדת מאוד אך הייתי עוזבת
הכול ,פשוטו כמשמעו (למרבה המזל ,אף פעם לא מטופל )...וממהרת
הביתה לאסוף את הילדים מהגן ב־ .13:20מעולם לא ממש הבנתי מדוע
הגן מסתיים מוקדם כל כך .היה הרבה להתמודד ִעמו ,בייחוד סביב תקופות
החגים .אני כל כך מעריכה את השנים היקרות הרבות שבהן אמי הייתה באה
לבקר בשבוע שלפני חג הפסח ,תקופה שאדם הנחה בה סמינרים חינוכיים
בפולין .הביקורים הללו העניקו לבבי זמן איכות עם נכדיה הצברים והעניקו
לנו הזדמנות לפטפט בעת שניקינו יחד לתוך הלילה.
רוב הזוגות הצעירים חוגגים את החגים יחד עם הוריהם ,אחיהם
ואחיותיהם .כשאנחנו היינו בשנות העשרים שלנו בילינו את רוב חגינו בכפר
סבא ,מארחים עולים צעירים ואנשים מרקע פחות דתי .היו לנו כמה סדרי
פסח נפלאים ,אך השתוקקנו להזדמנויות לחלוק אותם עם בני משפחתנו
הקרובים ביותר .לשמחתי ,לא זו בלבד שחלק ניכר ממשפחתו של אדם עלה
ארצה ,אלא שלפני עשר שנים אחת מאחיותיי קנתה דירה בירושלים ,והיא
ומשפחתה מגיעים מאז בקביעות לחגים .ובשנה שעברה בתה וחתנה עלו
ושאתם
לארץ גם הם! ואולם בהתחלה היו אלה ילדינו שמילאו את החלל ִ
חווינו את שמחת החגים המיוחדת בארץ :קישוטי חנוכה ברחובות ,סוכות על
מרפסות רבות ,תהלוכות פורים ,ומוזיקת העונה שמתנגנת בקביעות ברדיו
לפני כל חג .שלטי הניאון בכביש  6המאחלים לנוסעים חג שמח בראש
השנה או בפסח עדיין מעלים חיוך על פניי.
אני מעריכה מאד את העובדה שהחברה הישראלית שמה דגש חזק על
ערך המשפחה .בכל מקום שבו עבדתי היה מקובל להגיע מאוחר אם הייתה
מסיבת יום הולדת לילד בגן ,או חגיגה בבית הספר .כעבור שנים גיליתי
את המוסכמה החברתית המרירה־מתוקה שגם לטקס צבאי של ילד ישנה
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עדיפות בישראל ,ושניתן לקבוע פגישות עבודה מחדש בהתאם לכך .כללית,
מניסיוני יש לישראלים גישה בריאה האומרת :המשפחה במקום הראשון ,אז
התענגו על הרגע המיוחד; מאוחר יותר תוכלו למלא את החסר .כאם עובדת
הגישה הזו השפיעה מאוד על חיי — לא רק מעשית ,אלא גם מפני שהיא
ִאפשרה לי להרגיש בבית ,בסביבה מבינה ומכילה.
ככל שהיינו גאים בכך שהצלחנו להכות שורשים אישיים ומקצועיים
לבדנו ,כשעלו קרובי המשפחה שלנו ארצה גילינו שעצמאות גמורה מוערכת
יתר על המידה .נהנינו מאד מנוכחותם של אחים ואחיות ,ומאוחר יותר של
שאתם יכולנו לחלוק את החגים .הרגשנו גם כמה לא
אחייניות ואחייניםִ ,
מובן מאליו שזכינו לצאת מדי פעם לסוף שבוע ולהשאיר את הילדים אצל
קרובי משפחה ,מנהג שנהיה למסורת הדדית .היה זמן רב ליצירת קשרים
בין בני הדודים ,מה שגרם לי הנאה רבה .עד מהרה נעשה ביתנו מוקד
לאחייניות ולאחיינים מארצות הברית שביקרו בישראל בטיולי קיץ או כדי
ללמוד בישיבה או בסמינר .זכרתי את שנת הלימודים הראשונה שלי בארץ
כשלא הייתה לי משפחה להתארח אצלה ,והייתי אסירת תודה לשמש בסיס
בית לקרובים שביקרו כאן.

בצדה
התקדמות מקצועית ואתגרים ִ
כמי שסיימה לא מכבר את לימודיה כמרפאה בעיסוק ,הגעתי לישראל מלאת
התלהבות ורצון למצוא את מקומי המקצועי .הדבר ארך זמן מה .בישראל
התחום היה עדיין בחיתוליו וחשתי שביליתי מחצית מיום עבודתי בבית
החולים הדסה בהסברים על מה עושים מרפאים בעיסוק ,או בניסיון לגשר
על הפער בין מה שלמדתי באוניברסיטה ובין מה שנעשה הלכה למעשה.
הייתי מבולבלת ,מאוכזבת ,וחשתי שאין לי מקום בטוח שבו יכולתי לחלוק
את חוויות יומי עם חברות וחברים למקצוע ולהיות מובנת.
כבר בשלב מוקדם נתקלתי במארג החיים המורכב בישראל .התחלתי
לעבוד במחלקת הכוויות של הדסה ב־ ,1987במהלך האינתיפאדה הראשונה.
החולים סבלו מפציעות חמורות באזורים נרחבים של גופם ,מקצתם 60%
ויותר .החוויה הייתה עזה באשר נחשפתי למצבם הפיזי המחריד ולכאבם
המייסר .בזיכרוני חרותה דמותו של מטופל יהודי שנפצע קשה מבקבוק
תבערה שנזרק על מכוניתו ,שוכב במיטת בית חולים לצדו של מטופל ערבי
שנפצע בעת שבנה מטען חבלה דומה .לא אשכח את מראה שתי המשפחות
בחדר ההמתנה ,זו לצד זו ,מודאגות בנוגע ליקיריהן .כולם קיבלו טיפול
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רפואי שווה — ערבים ויהודים כאחד .התגאיתי בטיפול הרפואי בארץ,
ואולם מצב זה עורר אצלי דילמות אידאולוגיות ואתיות רבות ,ואך תשובות
מעטות.
עברו שנים עד שמצאתי את מקומי המקצועי ,ופעם אף שקלתי לשנות
קריירה .בסופו של דבר ,לאחר שעבדתי שנתיים בבית לוינשטיין ברעננה,
גיליתי את הנישה שלי ב"עלה" ,מעון חינוכי בבני ברק לילדים עם מוגבלויות
קשות רבות .רובם היו מוגבלים הן מוטורית והן תקשורתית .עבדתי שם
שמונה עשרה שנה ,שמונה מהן כראש המחלקה ,ואהבתי את עבודת הצוות
הבין־תחומית .בקרב אנשי הצוות המקצועי המסורים עד מאוד שררה
הסכמה נרחבת שאם אנו רוצים לסייע לילדים ולשפר את איכות חייהם ,נוכל
לעשות זאת רק אם נשתמש ביצירתיות שלנו ונעבוד כיחידה אחת .הרגשתי
בבית ב"עלה" ,מצאתי שם ֵרעוּת ואף תחושת מטרה ושליחות .עיצוב הנישה
המקצועית שלי הייתה שלב חשוב בתהליך העלייה שלי.
עוד בהיותי ב"עלה" החלטתי להירשם לתוכנית לתואר שני במדעי המוח
באוניברסיטת בר־אילן .רציתי לחקור ולהבין טוב יותר את האוכלוסייה
הצעירה שבה טיפלתי במשך שנים רבות ,בייחוד ילדים עם שיתוק מוחין
ולקויות ראייה .תחילה לא תפסתי איזו משימה זו ִתהיה :מעולם לא למדתי
לתואר אקדמי באוניברסיטה ישראלית ,לא היו בתוכנית מרפאים בעיסוק
נוספים ,הייתי מבוגרת במידה ניכרת מן הסטודנטים האחרים ורוב ילדינו
עדיין למדו בבית הספר .ביום הראשון שאל המרצה לסטטיסטיקה באיזו
תוכנת מחשב השתמשו הסטודנטים בתואר הראשון .רציתי להתחבא מבושה
— כאשר למדתי באוניברסיטה לא השתמשנו כלל במחשב ,ולא זיהיתי אף
אחד מן המושגים שהוא ציין בעברית .התחלתי ללמוד לתואר שני ,וכמעט
מבלי משים מצאתי את עצמי במסלול ישיר לדוקטורט כשהצעת המחקר
שלי אושרה בהתלהבות.
הדוקטורט שלי היה מאמץ משפחתי .כולם סייעו בתקופת הבחינות
ובייחוד כשמועד ההגשה שלי התקרב ,שאז הייתי יוצאת מן הבית בחמש
בבוקר ושבה בשעות הלילה המאוחרות .לא זו בלבד שאדם היה העורך
הביתי המסור שלי ,אלא שהוא אחז בידי בכל שלב בדרך ,מרגיע אותי —
בדיוק כפי שעשה בכל הלידות הטבעיות של ילדינו — באומרו שאם אני
רוצה להפסיק זה בסדר ,ועדיין אוכל ללכת בראש מורם .הייתי זקוקה לדברי
עידוד אלה .התחלתי את לימודיי לתואר השני ב־ 2004כשעדי הייתה בת
ארבע וכשסיימתי את הדוקטורט היא הייתה בת אחת עשרה ,אביטל הייתה
בת חמש עשרה וכל הבנים סיימו תיכון .למרבה המזל זכיתי בהזדמנות
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נהדרת כשעם קבלת התואר הוצעה לי עבודה אקדמית במשרה מלאה בחוג
לריפוי בעיסוק בקריה האקדמית אונו .אך המעבָ ר לא היה חלק כלל וכלל.
בשנתי הראשונה באונו התמודדה משפחתי עם בעיות בריאות חמורות
רבות ,ולעתים קרובות התרוצצתי בין מתן הרצאות ברמה אוניברסיטאית על
נוירופסיכולוגיה ונוירו אנטומיה ,לבין ביקורים יום יומיים אצל בני משפחה
שהיו מאושפזים בבית החולים .בין לבין מצאתי זמן להתכונן לשיעור הבא,
ויש לקוות שהענקתי תשומת לב נחוצה מאוד לשאר יקיריי שגם הם נאבקו
בקשיים שתכפו עלינו .העדיפות שלי הייתה להתמקד במשפחתי ,וחשתי
שאינני יכולה לתת את כולי לעבודתי החדשה .עשיתי כמיטב יכולתי ואני
אסירת תודה על כך שהממונים עליי באונו תמכו בי .ההרגל שפיתחתי
כשהילדים היו צעירים מאוד ,להפיק תועלת מרבית מכל שעת עבודה
שעמדה לרשותי בטרם מיהרתי למלא חובות משפחתיות ,המשיך ללוות
אותי גם במהלך תקופה זו שהייתה קשה במיוחד.
היום ,ברוך ה' ,משברי הבריאות החמורים נרגעו .בינתיים התמניתי
ב־ 2016לראש החוג לריפוי בעיסוק באונו ,עבודה הכרוכה בניהול תוכנית של
למעלה משלושים חברי סגל ושלוש מאות סטודנטים מרקע דתי ותרבותי
שונה הלומדים בתוכנית מלאה ,לרבות מסלול יחיד במינו לחרדים — כל
זאת בד בבד עם הוראה וניסיון להכניס מעט מחקר בין לבין .עוד הייתה
לי ההזדמנות להשפיע על ההתפתחות הכוללת של מקצוע הריפוי בעיסוק
בישראל בכך ששימשתי יושבת ראש של הוועדה המקצועית העליונה
הארצית לריפוי בעיסוק במשך שלוש שנים .אני שבעת רצון בייחוד ממאות
בוגרינו המשפיעים על חיי אנשים מדי יום ביומו — בבתי חולים ,במרכזים
התפתחותיים ,במתקנים גריאטריים ועוד — ועל תהליך קידום מקצוע הריפוי
בעיסוק בישראל.
במהלך השנים התרגשתי לראות כיצד תחום הריפוי בעיסוק משגשג
כמקצוע מתפתח ומותיר חותם ניכר בארץ ובעולם .לעתים אני תוהה אם
הצירוף הייחודי של היות ישראל מדינה קטנה יחד עם הרוח הדינמית
והחדשנית המאפיינת את כוח העבודה כאן ,סיפק לי הזדמנויות קריירה
שלא הייתי נתקלת בהן לו נשארתי בארצות הברית .עבודתי מאתגרת למדי,
לעתים מתסכלת ומלחיצה לחילופין ,אבל בסופו של דבר זו זכות גדולה
והגשמה מרגשת לנערה מישיבה דפלטבוש שחלמה על עלייה לישראל ועל
תרומה לארץ.
אבי נפטר בתקופה שבה התחלתי לעבוד באונו .ידעתי שהוא חולה מאוד,
ותכננתי לטוס לניו יורק לראותו .אבל אז ,ב־ 2:00לפנות בוקר במוצאי שבת
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בנובמבר  ,2012צלצל הטלפון ודיברתי עם אבי בפעם האחרונה .הייתי
רחוקה כל כך :לא אצליח להיפרד ממנו פנים אל פנים; לא אזכה לראות את
אבי בפעם האחרונה .פחדתי מתרחיש שכזה מיום עלייתנו ארצה .החוויה הזו
תמצתה את מורכבוּת עלייתי ארצה ,לא רק בעבורי אלא גם בעבור משפחתי.
אני מודה מכל הלב לאחיותיי על שכיבדו את בחירתי שבאורח בלתי נמנע
השאירה אותן לחלק את תחומי האחריות המשפחתיים בין שתיים ולא בין
שלוש .זו המציאות שיצרתי בכך שנסעתי הרחק מהמשפחה והגבלתי את
יכולתי לסייע להוריי לעת זקנתם .איש מעולם לא גרם לי לחוש אשמה על
כך; אך המציאות שהתפתחה כתוצר לוואי בלתי נמנע של החלטתי לעלות
לישראל עשרות שנים לפני כן עדיין מעוררת בי רגשות לא פשוטים.

איך הילדים עשו אותי לישראלית
כשגידלנו את הילדים צמחתי והתפתחתי כאדם וכהורה בעודי מעבדת את
התרבות הישראלית לאורך הדרך .הבוגרים בילדיי נכנסו לגן ואני הייתי שוב
האישה המוזרה ויוצאת הדופן ,מנסה נואשות ללמוד את הסיפורים והשירים
השונים שהאמהות האחרות ידעו בעל פה .כשהצעירות נולדו הייתי כבר
מקצוענית ,שרה יחד עם כולם .כשהילדים היו בבית הספר היסודי גיליתי
את היופי שבבית ספר ציבורי דתי חינם (בשונה מארצות הברית ששם חינוך
דתי היה פרטי ועלה הון תועפות) ואת חוויית היסוד של היותם חברים
פעילים בתנועת הנוער בני עקיבא.
לפני כמה שנים ,כשעדי הייתה בת שבע עשרה והדריכה בבני עקיבא,
היא ביקשה מאדם וממני לדבר עם המדריכים על עלייתנו ארצה .אירוע זה
הבליט עבורי משהו שעדי נתנה לו ביטוי בדרכים שונות בהזדמנויות אחרות.
בעיניה עדיין היינו מהגרים — תזכורת לחווייתי כבת של מהגר בעל מבטא
כבד שמשפחתה הייתה שונה מאלה של חבריה .ההתנסות הזו גיבשה את
תחושתי ,שאף שהרגשתי יותר ויותר חלק מן החברה הישראלית ,במובנים
מסוימים הייתי עדיין במידה רבה עולה חדשה .זהו מצב מבלבל במקצת אשר
אני נתקלת בנטייה להמעיט בקושי שבו כשאני מבקרת בארצות הברית.
אני אוהבת לראות את משפחתי וחבריי ,ובהחלט נהנית לערוך שיטוטים
נוסטלגיים ברחובות שבהם גדלתי .יחד עם זאת ,אני חשה לא שייכת .אודה
שאני אוהבת לערוך שם קניות ,אך בעת ובעונה אחת אני מרגישה רחוקה
מן התרבות ,מן הפוליטיקה ומסגנון החיים.
כשגדלו ילדיי ונהיו לבוגרים נעשיתי יותר ויותר מודעת לכך שאני צמחתי
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בתקופה אחרת ,בתרבות אחרת ובמקום שונה .שלא כמשפחות של אחיותיי
בארצות הברית ,ילדיי מתקדמים בקצב מגוון .אני מיהרתי; ילדיי לא .יש
להם פנאי לטייל בעולם ולחקור חוויות חדשות הן לפני והן אחרי השירות
הצבאי והאוניברסיטה :ללמד אנגלית באורח מקוון ,להתנדב באוסטרליה
ובאתיופיה ,לערוך טרקים ברחבי צפון אמריקה ודרומה ,בניו זילנד ,ואפילו
במונגוליה ,לחיות בקיבוץ או בבקתה ליד ים המלח ,ואף לגור בניו יורק.
לילדיי ,אלה צעדים חיוניים במציאת נתיביהם ובגילוי חלומותיהם .למדתי
לכבד את התהליכים הנפלאים שהחוויות הללו מזמנות ולהעריך אותם.
נוסף על כך ,החופה הרחבה והמגוונת של היהדות הישראלית מציעה לילדיי
קשת רחבה של בחירות ערכיות המאפשרות לכל אחד מהם לסלול את דרכו
הדתית ללא השניוּת של "'או בפנים או בחוץ" המאפיינת לעתים קרובות
את החיים בתפוצות .מפעם לפעם מסעותיהם היו קשים בעבורי :הפציעות
הפיזיות — שכמה מהן נוצרו ביחידות עילית קרביות ,היתקלויות שונות
עם השלטונות ,ולעתים היעדר ַהקשר ִאתם במשך שבועות רצופים בעודם
מטפסים על הרים או חוצים מדבריות בטרמפים .למדתי שכל אחד מילדיי
הישראלים זקוק לזמן ולמרחב משלו .אני אסירת תודה על כך שכשהם היו
לבוגרים — ושלושת בנינו הגדולים כבר פגשו נשים נפלאות ונישאו להן
בחמש השנים האחרונות — הם נותרו קשורים עמוקות זה לזה ולא פחות
מכך לאדם ולי ולבית שבו גדלו .מעניין אם העובדה שהם ממשיכים לדבר
ואף להתכתב ביניהם באנגלית — כמו שדיברנו בבית — מחזקת את תחושת
ה"שבט" שלהם.
כהורה לילדים מבוגרים שסוללים את דרכם ,אני מתחברת לנוהג
באוניברסיטאות ישראליות שמאפשר להיבחן פעמיים בכל קורס ,במועד
א' ובמועד ב' (לפעמים גם במועד ג') .מכיוון שבאתי ממערכת חינוכית
אחרת ,נהגתי ללעוג לכך ולחשוב שמדובר במותרות .היום ,אני מעריכה את
ההזדמנות שהמערכת הישראלית נותנת — לנסות פעם אחת ושוב ,לנסות
פעם נוספת.

דרכי מבית לבית
הבוקר לא היה לי פנאי להתעמל .במקום זאת נכנסתי למכונית ונסעתי
לחיפה לבלות עם נכדנו מעוז בן ארבעה עשר החודשים .נהניתי מן הנסיעה
עוצרת הנשימה ביום בהיר ושטוף שמש כשחוף הים התיכון משמאלי ורכס
הר הכרמל מימיני .במרחק ,באמצע כר מרעה ,גדול ופתוח ,התנופף דגל
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ישראל עצום .חשתי צמרמורת עולה בזרועותיי ורטט יורד לאורך עמוד
השדרה שלי ,כפי שאני מרגישה בכל פעם שאני שרה את "התקווה" בטקס
בבית ספר או בצבא ,נרגשת תמיד מכך שאני כאן ובת מזל לחיות את חלומי.
בו־זמנית שמעתי ברדיו שלל דיווחים לא נעימים — מהומה פוליטית,
הדיווח האחרון על מגפת הקורונה וגם פשע מקומי .לאחר מכן השמיעו
שירים שהוקדשו לעובדי הבריאות בבתי החולים ברחבי המדינה — "אנשים
טובים" של רמי קליינשטיין" ,שרק נחייך" של יובל דיין" ,מודה אני" של
מאיר אריאל ,ונעימת קנטרי מארצות הברית'" ,ברך את הדרך המשובשת"
של רסקל פלטס; כולם שירים של תקווה לעתיד מתוך הכרה בעליות
וירידות שבדרך.
לצד כל המורכבויות והמאבקים ,יש כל כך הרבה יופי וטוּב סביבי.
משפחתי הגרעינית התמודדה לאורך השנים עם אתגרים רבים ,ובסופו של
דבר יצאה מהמסע חזקה ובוגרת יותר .גם אני עברתי כאבי גדילה בתהליך
הפיכתי לישראלית .ההחלטה לעלות ארצה הייתה אחת ההחלטות הטובות
ביותר שקיבלתי .אני מונה את הברכות שבהן זכיתי ,בייחוד אדם והילדים
שלנו ,וההזדמנויות הרבות והיחידות במינן שניתנו לי להתפתח ולתרום .אני
אסירת תודה לקדוש ברוך הוא על כל הערך והחדווה שאני חווה בארץ זו
שלה אני קוראת בית.
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נקלטתי ,אך לא לגמרי
מאת ד"ר דינה צימרמן

מחזה העלייה
עשרים ואחת מזוודות ,שלושה ילדים ותינוקת מנסים להיכנס לתוך ואן.
עד היום זו התמונה העולה לנגד עיני בכל פעם שאני שומעת את המילה
"עלייה" .זה קורה בנמל התעופה בן גוריון הישן ביום חם באוגוסט .1996
הבנים הם בני שנתיים עד שמונה ,והתינוקת בת תשעה שבועות .בשעה
שהנהג שנשלח על ידי הסוכנות היהודית מסתכל במבט מבועת על המטען
שהבאנו ,עליי לחזור פנימה כדי לאסוף את המאזניים הרפואיים שלי שלא
בדיוק צלחו את חציית האוקיינוס בהצלחה.
המאזניים עדיין נמצאים בקליניקה שבביתי ,ומסמלים במובנים רבים
את תהליך העלייה שלי .אלה מאזניים אמריקניים שהגובה מצוין בהם
בסנטימטרים ובאינצ'ים והמשקל בקילוגרם ובפאונד .הם מסמלים את
השנִ ּיוּת שנותרה בתוכי עד היום .חום וקור עדיין נמדדים אצלי בראש
ְׁ
בפרנהייט ,למרות שמבחינת מרחק ,לקילומטרים יש עכשיו משמעות.
המאזניים הרפואיים מתאימים ,מכיוון שאני רופאת ילדים במקצועי .העובדה
שמד הגובה מוחזק זקוף באמצעות איזולירבנד מזכירה שלעתים צריכים
אלתורים לא מעטים כדי לשרוד בארץ.

איך הגענו לכאן
הציונות זורמת בעורקיי .המסורת המשפחתית מספרת שסבא רבא היה ציוני
ברוסיה בשלהי המאה התשע עשרה .הוא היה חסיד חב"ד ונפגש ביערות
עם ציונים אחרים מאחר וההשתייכות לציונות הייתה אסורה .כאשר נמלט
מרוסיה ב־ 1905על מנת להתחמק מלהישלח לחזית במלחמה נגד יפן ,הוא
הר ֶּבע שלו לאן לברוח .התשובה הייתה שאם בכוונתו רק להרוויח
שאל את ֶ
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כסף ,שייסע לאמריקה ,ואם הוא התכוון לחיות ,שייסע לארץ ישראל .הוא
חשב שבחר באפשרות הראשונה ,אך הסתבר שטעה .כשאני חושבת על
סיפור העלייה שלי ,אני זוכרת את הבטחת השם לאברהם "ודור רביעי ישובו
הנה".
גידלו אותי לציונות .הורי ביקרו בישראל לראשונה ב־ 1959מיד לאחר
נישואיהם .התמונה של אבי עם אקדח ותחמושת לצורך הביקור המסוכן
בבאר שבע עמדה אצלנו על מדף הספרים .הוריי אף התלבטו אם לעלות
ארצה .על אף שלא עלו ,הם תמיד היו מעורבים בכל הקשור בישראל.
פגישות של נשות המזרחי (שהפכו מאוחר יותר לאמי"ת) בסלון של הוריי
נחרטו בזיכרוני בדיוק כמו שמחות משפחתיות.
הטיול המשפחתי הראשון שלנו בארץ התקיים במהלך שנות השבעים.
נסענו בזמן חופשת החורף מבית הספר ,והקדשנו את הנסיעה לסיפוק
תשוקתו של אבי לארכיאולוגיה .המסלול שנקבע תוכנן על פי ספר יהושע
שלמדתי באותה שנה בכיתה ה' .עם שובנו ,אבי נשא הרצאה בפני כיתתי
שהתבססה על שקופיות שצולמו במהלך הטיול .קשה היום להשיג תמונות
כמו זו שבה אני עומדת ליד קבר יוסף בשכם או של המשפחה שלנו
מסתובבת בשוק בחברון .זה היה הטיול הראשון שלנו בארץ .באלה שבאו
בעקבותיו חפרנו באתרים ארכיאולוגיים בירושלים כמו הכותל הדרומי ועיר
דוד.
החינוך שלי היה ציוני לחלוטין .למדתי בבית הספר הדתי ָר ָמז מן
הפעוטון ועד לסוף כיתה י"א ,אז "נשרתי" כדי לנסוע לישראל ,אבל זה
כבר סיפור אחר .כל מקצועות הקודש נלמדו שם בעברית ,והאווירה הייתה
ספוגה בעניינים "ישראליים" .בכל שנה השתתפו התלמידים במצעד ההצדעה
לישראל ,והדאגה למתרחש בארץ הייתה זהה לדאגה לעניינים מקומיים של
העיר ניו יורק ,שם בית הספר היה ממוקם .עד היום אני זוכרת כיצד המורה
להיסטוריה (שגם הוא חי היום בישראל) הסביר כיצד בחירתו של מנחם בגין
לא שמה קץ לתקווה לשלום.
שלוש פעמים למדתי בארץ .בחודשיים האחרונים של כיתות ח' וי"א
למדתי בבית הספר חורב לבנות בירושלים .בשנה שבה הייתי אמורה ללמוד
בכיתה י"ב למדתי במכללה לנשים בירושלים.
בשנות השמונים הייתה מעין התנגשות בין הכוונה שלי לעלות לישראל
וההחלטה להיות רופאה (דבר שרציתי לעשות מאז גיל חמש) .הרפואה
בארצות הברית הייתה קריירה מכובדת ומתוגמלת היטב .כל הסיפורים
ששמעתי על הרפואה בישראל היו ההפך מזה" .רופאים מרוויחים פחות
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משרברבים" ו"לא מתייחסים לרופאים בכבוד" היו משפטים ששמעתי מרבים
מחברי הוריי שהיו רופאים בשני צדי האוקיינוס .אף על פי כן ,לא יכולתי
לוותר על אף אחד מן החלומות.
לימודיי בתואר ראשון שיקפו את המשאלה המשותפת .התמחיתי
בלימודי מזרח התיכון .מרבית הקורסים התמקדו בארכיאולוגיה (עיין ערך
תחביבו של אבי) .אך גם למדתי ערבית מדוברת בתקווה לתקשר טוב יותר
עם חלק ממטופליי בעתיד .חמש עשרה השנים שהפרידו בין הקורס לבין
עלייתי ארצה הפכו את התקווה לבלתי רלוונטי ,אך היא מדגימה את הלך
מחשבתי באותו זמן.
בהיותי סטודנטית דתית באוניברסיטת ייל (שבה היו פחות מעשרה
תלמידים שומרי שבת שלמדו לתואר ראשון) רציתי לעבוד במחנה קיץ יהודי.
אהבתי לשחות ופניתי להנהלת מחנה "מורשה" כדי לשמש שם כמצילה ,אך
הייתי מוכנה להיות גם סתם מדריכה במקרה הצורך .התקבלתי בהתחלה
כמדריכה אבל כשהאחראית על השחייה ,סטודנטית לרפואת שיניים בייל,
אמרה לי חודש לפני תחילת המחנה שהתפנתה אצלה משרה ,קפצתי על
ההזדמנות .הרצון שלי להימצא בסביבה יהודית יותר אף הביא אותי ללמוד
רפואה בבית הספר לרפואה על שם אלברט איינשטיין שהייה שייך לישיבה
יוניברסיטי.
הקיץ ב"מורשה" התברר כתקופה רבת־חשיבות .יום אחד אחר הצהריים
בעת שישבתי במרפסת בניין ההנהלה של המחנה ,ניגש אליי בחור צעיר
ואמר" ,חכי כאן ,יש לי משהו להראות לך" .הוא חזר עם מכתב (אלה
מהסוג הנכתב בעט) מבחורה שאתה גדלתי במנהטן ,ובו היה כתוב" ,אני
מכירה מישהי שתהיה אתך במחנה קיץ .אני חושבת שתיהנה ללמוד אתה
גמרא" .לא הכרתי אותו ,הייתי חדשה במחנה מאחר וקודם לכן הייתי חניכה
במחנות קיץ אחרים ,ועניתי לו במילה אחת" :בטח" .הפכנו לאגדת המחנה
היות שישבנו ערב ערב ,לאחר עבודתו במטבח ולאחר שאזור חוף האגם
שבו עבדתי נסגר ,ולמדנו יחד מסכת סוכה במרפסת ספריית המחנה .והנה
סיפור קצר על חיזור ארוך :נישאנו כעבור ארבע שנים ,לקראת סוף השנה
הראשונה שלי בבית הספר לרפואה וסוף שנתו הראשונה בהוראה בתיכון
פריש .את ירח הדבש שלנו ,החופשה היחידה שאליה יצאתי במהלך ארבע
שנות לימוד" ,בילינו" במחנה מורשה .הפעם ניהלתי את אזור האגם והוא
היה בצוות החינוכי.
המשפחה שאליה הצטרפתי הייתה אף היא ציונית ופעילה בעניינים
רבים הקשורים בישראל .קירות ביתם היו מעוטרים בתעודות על תרומות
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לקרן הקיימת לישראל עוד מלפני קום המדינה ,וכמובן גם לאחר הקמתה.
מתנות יום הולדת היו בדרך כלל תעודות על נטיעת עצים בארץ ו/או אגרות
חוב של ישראל .בעלי לעתיד למד בארץ בשנה השלישית שלו לתואר ראשון
ובמהלך אחת השנים שבהן למד לקראת הסמכה לרבנות .בתקופה שבה
יצאנו יחד ,כאשר שאלתי אותו על האפשרות לעלות ארצה ,הוא השיב,
"אני מסכים להיגרר לשם" ,וקיים את הבטחתו.
אך בטרם ניתן היה לקיים את ההבטחה ,הייתי חייבת לסיים את הכשרתי
הרפואית .עברנו להיילנד פארק ,ניו ג'רזי ,על מנת שאוכל להצטרף לתוכנית
התמחות ברפואת ילדים שהייתה מותאמת לשומרי שבת .יום אחד ניגש
אליי ראש המחלקה ושאל" ,אם נשלם את שכר הלימוד שלך ,האם תהי
מוכנה לחזור ללימודים?" ההצעה נשמעה מפתה ואכן כך עשיתי ,כשלמדתי
לתואר שני בבריאות הציבור בתוכנית שנועדה לסטודנטים עובדים .בתמורה,
תכננתי וניהלתי את סבב המחקר של המתמחים.
אחד האתגרים בניסיון להגשים שני חלומות ,רפואה ועלייה ,הוא המחיר
הכספי הכרוך בכך .כשסיימתי את לימודי הרפואה היה עליי להחזיר הלוואות
שלקחתי כדי לשלם שכר לימוד ,ובשנת הלימודים האחרונה נולד גם בננו
הבכור .לרוב זה לקח כעשר שנים להחזיר הלוואות כאלו ,אך הייתי נחושה
בדעתי להאיץ את התהליך .לקראת סוף ההתמחות שלי ,מדינת ניו ג'רזי
פתחה תוכנית לסילוק חובות .עבור כל שנת השתתפות הם עתידים היו
לשלם  25%מסך הלוואותיך .בתמורה ,היה עליך לעבוד עם אוכלוסיות
נחשלות .באותה שלב כבר החלטתי להמשיך לעבוד כחברת סגל בבית הספר
לרפואה ,בעיקר כדי שלא להיסחף אחר פיתוי ההכנסה הגבוהה שבעיסוק
ברפואה פרטית .הערכתי גם שיהיה קל יותר להיפרד ממוסד מאשר משותף
עסקי .ניו ברונסוויק הייתה אחת הערים הזכאיות לתוכנית סילוק החובות,
והצלחתי לשכנע אותם שמחצית משעות העבודה שלי בבית חולים תיחשב
כעבודה עם אוכלוסייה נחשלת .עבדתי בנוסף עשרים שעות שבועיות
במרפאה בקהילה.
באותה תקופה ,הרופא שניהל את מחלקת הטיפול הנמרץ לילדים בבית
החולים עזב .אחת הרופאות הייתה מוכנה למלא את מקומו ,אך לא הסכימה
להיות בכוננות בכל לילה .ראש המחלקה הציע לי סכום גדול למדי על
מנת להיות בכוננות בכל לילה שלישי ואני נעניתי להצעתו .במשך כמעט
שנתיים עבדתי כשמונים שעות בשבוע ,עד שאיישו את המשרה .אך מכיוון
שסיימתי זה עתה שלוש שנים שבהן עבדתי מאה שעות בשבוע ,חשתי מעין
הקלה .הפסקתי רק לאחר שנכנסתי שוב להיריון ,והיה לי קשה מדי להמשיך
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בעבודה נוספת .ואולם ,בשלב זה הרווחתי כבר מספיק על מנת להחזיר את
ההלוואות תוך ארבע שנים.
עוד בארצות הברית סיימתי שלב נוסף בהכשרתי .לפני שנולד בני
הראשון ,אילו שאלו אותי על הנקה ,הייתי אומרת" ,אנסה כי אומרים שזה
בריא יותר" .אחרי לידה שהותירה אותי ללא שימוש ברגלי הימנית במשך
שלושה חודשים ,ההנקה הייתה אצלי הדבר היחיד שהתנהל כשורה (הודות
לילד שידע מה לעשות ,ולא בגלל איזה ידע מצדי או הדרכה של הצוות).
החוויה שינתה אותי מבחינות רבות ,שאחת מהן הייתה התעניינות עמוקה
בהנקה ,ורצון לדעת יותר .במהלך ההתמחות פגשתי את יועצת ההנקה של
בית החולים (מושג חדש באותה עת) והיא שכנעה אותי ללמוד על מנת להפוך
ל־( IBCLCיועצת הנקה מוסמכת מטעם המועצה הבינלאומית להנקה) .לאחר
שסיימתי  900שעות של הכשרה קלינית וקראתי שני ספרים בתחום ,ניגשתי
לבחינת ההסמכה ביולי  .1994הגעתי לבחינה בבלו בל פנסילבניה כשאני
בכיסא גלגלים ,הפעם בשל אי היכולת ללכת בחודש השמיני להיריון עם בני
השלישי .אך הם הצליחו למצוא מקום במעבר שהתאים לכיסא הגלגלים.

תהליך העלייה
התחלנו לתכנן את העלייה שלנו כשנה מראש .התכוונו להגיע ארצה בנסיעת
מבחן בפברואר ,אולם בספטמבר הבנתי שאני שוב בהיריון .בהסתמך על
ניסיון העבר ,לא היה בטוח שאהיה מסוגלת ללכת ברגל בפברואר ,אז
הצטרפתי מיד לנסיעת המבחן הזמינה באותה עת.
שקלנו ברצינות לעבור לנוף איילון משום שהיא ממוקמת באמצע הדרך
בין ירושלים לתל אביב והייתה יישוב צעיר שהתגוררו בו בעיקר ישראלים
אך עם קהילה דוברת אנגלית מספיק גדולה כדי שנרגיש בנוח .סגרנו על
כך לאחר שקיבלנו שיחת טלפון מכמה מחברי אותה קהילה שבועיים לאחר
שבעלי סמי חזר מנסיעת המבחן שלו" .התפנתה משרה של מורה לאנגלית
בישיבה עבור סמי ויש גם בית להשכרה" ,הם אמרו" .ננסה את זה לשנה",
אמרנו ,והנה כעבור עשרים וחמש שנים אנחנו עדיין כאן.

מציאות העלייה
עלינו ארצה ב־ 6באוגוסט  .1996החלום הפך למציאות בשעה שנחתנו בנמל
התעופה בן גוריון .עשרים ואחת המזוודות ,ארבעת הילדים ושני ההורים
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המותשים הגיעו לנוף איילון ,לבית שכור בן שתי קומות .על השולחן במטבח
מצאנו שלוש אריזות קרטון של דגני בוקר אמריקניים ,שהונחו שם על ידי
האנשים שטיפלו בבית.
כעבור שלושים ושש שעות נפגשנו לראשונה עם מערכת הבריאות
הישראלית .שני בניי הבוגרים ,שהיו אז בני שמונה וחמש ,חשבו שזה יהיה
רעיון נפלא להראות לאחותם בת תשעת השבועות את המרפסת בקומה
העליונה .מכיוון שחסר מפתח ,הדבר היה כרוך בטיפוס דרך החלון .במהלך
העברת מושב התינוקת דרך אותו חלון ,המושב והתינוקת שבתוכו נחתו על
רצפת המרפסת .היינו כל כך חדשים בארץ שלא ידענו אפילו כיצד להזמין
אמבולנס .יצאתי בריצה מהבית ,מתנגשת בשכניי הקרובים ביותר שאותם
בקושי פגשנו .הבעל הכניס אותי ואת התינוקת למכונית ,נסע אתנו לחדר
המיון המקומי ,ונשאר אתנו שם במשך הלילה עד לשחרור .אין דרך טובה
יותר לגרום לך להרגיש שרכשת חברים חדשים.
אחר כך החלה ההיכרות שלנו עם מערכת החינוך הישראלית .המפגשים
הראשונים היו מפגשי ההכנה של בעלי לקראת הוראת אנגלית בתיכון
שעלבים שנערכו שבועיים לאחר שהגעתנו .אי לכך ,הטיפול הבלעדי בארבעת
ילדנו נפל עליי ,דבר שלא התמודדתי אתו בעבר מאחר ובארצות הברית ,גם
באוגוסט עבדו המעונות ומחנות הקיץ .בארץ לא היו סבים וסבתות להיחלץ
לעזרה.
השלב הבא היה ימי ההכנה במסגרות לטיפול בילדים .עם התינוקת
זה הלך חלק .מעון היום היה "בית הילדים" של הקיבוץ הסמוך .בעוד
שהשירותים והמתקנים יכלו לספק תפאורה לסרט ישראלי משנות החמישים,
מנהלת המערכת הייתה חברת קיבוץ שילדיה למדו שם ,ולפיכך השקיעה
מאוד בבריאותם וברווחתם של הילדים .לרוע המזל ,לא היה להם מקום
לבני בן עשרים ושניים החודשים ,אז הוא נרשם למעון בנוף איילון .עם זה
היה לי קשה יותר .בני יצא לשם בשמחה ,אך כשראיתי שהם חילקו בלונים
לילדים ,סכנת החנק הקטלנית ביותר ,הייתי מוכנה לעלות חזרה למטוס
ולשוב לארצות הברית.
בני בן החמש החל ללמוד בגן עם ילדים דוברי עברית ומורים שלא דיברו
אנגלית .למרבה המזל ,הוא היה ילד שתמיד ידע כיצד להתמודד ברוגע עם
אתגרים והסתדר איכשהו .מהתקופה ההיא אני זוכרת בעיקר את מסיבת
סיום השנה ,שם המורות החרדיות בחרו כמוזיקת רקע את "המתאגרף" של
סיימון וגרפונקל .אני זוכרת שחשבתי ,אילו רק ידעו את המילים .האתגר
הקשה ביותר היה בני בן השמונה שהתחיל ללמוד בכיתה ג' .הזיכרון החזק
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ביותר שלי לגביו מאותה שנה היה הניסיון למצוא את הילד לאחר שברח
מבית הספר אחת ליומיים.
זו הייתה שנה בלתי נשכחת גם לבעלי .למרות שהיה מאחוריו ניסיון
של שבע שנות הוראה ,דבר לא הכין אותו לכיתה הישראלית .אף שתיכון
שעלבים שימש בראש ובראשונה את המעמד הבינוני הגבוה והיו לו מוניטין
מצוינים ,בעלי התמודד דרך קבע עם בעיות משמעת .זריקת כיסאות זה על
זה ועל המורה לא נחשבה כהתנהגות מזעזעת .גם הילדים בניו ג'רזי ידעו
להתפרע ,אך דומה שלפחות היה להם מושג מהי התנהגות נאותה בכיתה.
בתום אותה שנה הסתיימה קריירת ההוראה של בעלי .הוא חזר לעבודה
סוציאלית עם קשישים ועבד במוסדות סיעודיים עד שבחר בפרישה מוקדמת.
כחודשיים לאחר מכן הגיע "אחרי החגים" ,וחזרתי לעבודה .משרד
הבריאות הנפיק לי רישיון זמני לאחר שהחליט שהניירת האבודה שלי הגיעה
כנראה לאן שהוא מפני שהיה לי מכתב חתום בידי מנהל מחלקת ההסמכות.
למחרת התחלתי לעבוד ב"טרם — מרכז לרפואה דחופה" .את מייסד "טרם",
ד"ר דוד אפלבאום הי"ד ,פגשתי כשהייתי בת שתים עשרה והתגוררתי
בבית של בת דודו במהלך שהייתי בישראל בכיתה ח' .ליד שולחן השבת
ציינתי בפניו שברצוני להיות רופאה כשאגדל .הוא אמר" ,תהיי רופאה ,תעלי
לישראל ,ואתן לך עבודה" .עברו עשרים ואחת שנים עד שהגעתי ארצה,
אך הוא קיים את הבטחתו .עד היום אני ממשיכה לעבוד ב"טרם" במשרה
חלקית.
מאחר ואני נהנית מגיוון ,רציתי לבדוק אופציות מקצועיות נוספות .לכן
עשיתי את "ההסתכלות" שלי בבית חולים ,דרישה של המועצה המדעית של
הסתדרות הרופאים בישראל להכרה בהתמחותי ברפואת ילדים .זה נעשה
בבית החולים שניידר ,בית החולים הראשון לילדים בישראל .חודש אחד
מתוך הארבעה שנדרשו (בדרישה נאמר "שלושה עד ששה" כך שהלכתי על
האפשרות הקצרה יותר אבל מרחתי אותה על ארבעה חודשים כדי להספיק
להוציא את הילדים מהמעון) העברתי בתינוקייה .שם התייחס אליי ראש
המחלקה ,פרופסור פאול מרלוב ,כעמיתה .את רוב החודש עשינו יחד
בעבודה על פרויקט מחקר שבסופו של דבר פורסם .יתר הזמן העברתי
ב"אשפוז יום" שסייע להסתגלותי המקצועית .בנוסף על לימוד שמות
התרופות בעברית ,מצאתי תשובה לכמה עניינים שקודם נראו לי כתעלומה,
לדוגמה ,מדוע דומה כי ילדים רבים כל כך בישראל סובלים מכאב בחזה?
המילה לכך באנגלית היא אנגינה — שהתבררה לי כמילה העברית לכאב גרון.
בשעלבים הייתה מרפאה קטנה ,אך כשעלינו ,היא הייתה כבר מאוישת
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ברופא משפחה וברופא ילדים .בערך בזמן שסיימתי את ההסתכלות שלי,
אירעה טרגדיה ביישוב .בנו של רופא המשפחה שעבד במרפאה מת מוות
בעריסה .כחלק מצוות ההצלה המקומי של שירותי החירום הרפואיים
נקראתי למקום וקבעתי את המוות .בשעה שהוא ישב שבעה ,שלחתי פקס
לקופת חולים מכבי בצירוף קורות החיים שלי ,ואמרתי שאהיה זמינה לעבוד
במקומו במשך השבוע .הם השיבו שרופא הילדים רצה לעזוב ושאוכל לקבל
את המשרה .כעבור שנה השתתפתי באירוע משמח יותר בתפקידי כרופאה
מקומית .אשתו של רופא המשפחה ציפתה שוב ללדת והחלו אצלה צירים
בעוד שבעלה עבד במרפאה אחרת (הרי אף רופא ישראלי אינו עובד במשרה
אחת בלבד .)...הצירים באו במהירות ולבסוף יילדתי את התינוק.

הזדמנות יחידה במינה
היום" ,שנת הפסקה" (בין תיכון לאוניברסיטה) הפכה בחו"ל לכמעט טקס
מעבר .אך בתקופה שבה סיימתי את בית הספר התיכון כדי ללמוד לימודי
יהדות במשך שנה שלמה ,זה היה עדיין מחזה נדיר .ברור לי שהחיים בישראל
באותה שנה ,שבה כל הלימודים היו בעברית ומחצית השותפות בדירתנו היו
בנות ישראליות ,היו מרכיב מכריע בחיזוק רצוני לעלות ארצה .בחרתי ללמוד
בארץ במהלך השנה מאחר ובית הספר התיכון שלי הטביע בי את המסר "את
עומדת להשקיע ארבע שנים בלימודי חול .האם אינך צריכה להשקיע לפחות
שנה אחת בלימודי קודש?" בסוף השנה המסר כבר היה "מי אמר בכלל שאת
יכולה להפסיק ללמוד?"
אז ,ב־ ,1980הפירוש של להמשיך בלימודי קודש אצל אישה היה
ללמוד בכוחות עצמך .באותו זמן מכללת ירושלים לנשים הציעה את פסגת
הלימודים הדתיים לנשים ,ובדיוק סיימתי את לימודיי שם .לכן את שש
עשרה השנים הבאות העברתי בלימוד בחברותא (בזוגות) ,בראש ובראשונה
עם גברים — תחילה חברים ,ואחר כך בעלי .חשתי שבאיזשהו שלב בעתיד,
אולי לבנותיי ,תיפתחנה יותר הזדמנויות ללימודי קודש לנשים .להפתעתי,
עלייתי פתחה בפני זירת לימוד חדשה בתחום זה.
מיד לאחר שעלינו ב־ ,1996בוקר אחד דפדפתי בעיתון הג'רוזלם פוסט
(אירוע נדיר למדי כאימא לארבעה ילדים צעירים) ונתקלתי במודעה.
"נשמת ,מכון ללימודי תורה מתקדמים לנשים ,פותחת תוכנית ברמה גבוהה
בהלכות טהרת המשפחה .כל המעוניינות ,נא לפנות" .זה נשמע כמו הגשמת
פנטזיה .בזמן שהתחתנתי הייתי מתוסכלת מאוד בשל היעדר מקום בו ניתן
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היה ללמוד הלכות אלו על בסיס טקסטים ,שיטת לימוד שהרגשתי עמה
הכי בנוח .במהלך לימודיי בבית הספר לרפואה השתעשעתי ברעיון לכתוב
ספר בנושא (בסופו של דבר ,הרבה אנטומיה ופיסיולוגיה כרוכות בזה) ,אך
הבנתי שלא היו לי באמת המיומנויות הנחוצות ללימוד ההלכה היהודית ,כך
שהשהיתי את הפרויקט.
התקבלתי לתוכנית החדשה אך כששמעתי כמה זמן יהיה כרוך בכך ,לא
חשבתי שאוכל להתמודד עמה ,לנוכח העובדה שלא היה מעון יום אחרי
השעה ארבע אחר הצהריים .משום כך אמרתי" ,אנא התקשרו אליי בעוד
כמה שנים" .אך הרבנית חנה חנקין ,מייסדת נשמת ,ובעלה הרב יהודה חנקין
(ז"ל) ,הוגה הרעיון של תוכנית חדשה זו ,לא קיבלו תשובה שלילית בקלות.
הרבנית חנקין ביקשה לפגוש אותי יחד עם בעלי .היא שכנעה אותו שאצליח
בתוכנית ולכן ,כעבור שנתיים ,הייתי אחת משתי הבוגרות הראשונות שקיבלה
את התואר "יועצת הלכה" .במהלך השנה הבאה כתבתי את הספר שתמיד
רציתי לכתוב (בעיקר תוך כדי משמרות ב"טרם").

עליות ומורדות של העלייה ארצה
התמונה הראשונה שעולה בדעתי תוך מחשבה על חוויית העלייה היא זו של
רכבת הרים בלונה פארק .קיימות העליות ,כשאתה משקיף מפסגת הגבעה
על אותן גבעות ממש המתוארות בתנ"ך ותופסות מקום בולט בתקופות
רבות של ההיסטוריה היהודית ,וקיימים המורדות ,כשלמרות שאתה עובד
בארבע משרות בו זמנית (ללא הגזמה) ,אינך מבין עדיין כיצד לגמור את
החודש.
אך נדמה לי שמטאפורה מדויקת יותר היא משחק ביליארד במכונה
— כזה שבו אני הכדור המוקפץ סביב האיים במשחק .הנושא הוא משחק
החיים כשהאתגרים העיקריים קשורים בלימודים .את ניגשת למורה כדי
לדון בעובדה שילדך אינו יכול לקרוא מילים בסוף כיתה א' — ובינג! את
נדחית הצדה ונאמר לך" ,זה נורמלי" — גם אם מבחינה מקצועית את יודעת
שזה לא נורמלי .את מנסה שוב לקראת סוף כיתה ב' ,אבל בינג! את נשלחת
למלא את הטפסים הנחוצים להערכה .את מביאה אותם בזמן ,אבל בינג!
אין מימון לזה השנה ,נסי שוב בשנה הבאה .בשנה שלאחר מכן ילדך מקבל
עזרה במשך שנה אבל אז נאמר לך בינג! ילדך השתפר עכשיו (למרות
שאת יודעת שלקויות למידה אינן נעלמות מהר כל כך) .לבסוף ,הכדור שלך
מתגלגל לתוך הכיס שבתחתית שדה המשחק ואת תופסת שפשוט תצטרכי
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לשלם על עזרה מכיסך כדי לסייע לילדך להצליח .במהלך עשרים ושתיים
שנה שבהן לפחות ילד אחד למד עדיין בבית הספר אתה משחק בווריאציות
שונות של המשחק בנוגע לסוגיות משתנות .ישנה מסורת יהודית על ריקוד
מיוחד שרוקדים כשהצעיר בילדיך מתחתן .הריקוד שלי היה כשהצעירה
בילדיי סיימה את לימודיה בבית הספר התיכון.

הופכת לישראלית?
חצי יובל שנים חלפו מאז אותו יום גורלי של עלייה ארצה .במהלך תקופה
זו ,מבחינה מקצועית ,השתלבתי ככל האפשר בחברה הישראלית .בנוסף
לעבודתי ב"טרם" ,עבדתי בכל ארבע קופות החולים ,בבית חולים אחד,
ולאחרונה גם במשרד הבריאות .העובדה שהפכתי לראש מחלקה בשירות
בריאות הציבור של משרד הבריאות חודש לפני התפרצות מגפת הקורונה
פירושה היה שהפכתי למרכיב בלתי נפרד (ויש לקוות שגם חשוב) של
מערכת הבריאות הישראלית .על אף המבטא האמריקני שלי ושגיאות
הדקדוק התכופות ,אני ממשיכה להרצות ,לכתוב הנחיות ממשלתיות,
ולדחוף לשינויי מדיניות בתחום בריאות האם והילד דרך הארגונים
הלאומיים לרפואת ילדים .הצלחתי גם לעבור ממצב שבו הייתי אחת משתי
רופאות בארץ שהיו גם יועצות הנקה להיות ראש האקדמיה הישראלית
לרפואת הנקה שלימדה עד כה למעלה מ־ 250רופאות את רזי הטיפול
הבסיסי בתחום ההנקה.
אך ברמה האישית ,ההשתלבות שלי הייתה הרבה פחות שלמה .תחילה
היינו עולים חדשים שעשו כמיטב יכולתם להיקלט .בחרנו בכוונה להתגורר
בקהילה ישראלית ,בראש ובראשונה מפני שרצינו להפוך לחלק בלתי נפרד
מהמדינה ,ולא סתם אמריקנים שנשתלו כאן .כשנולדה לנו צברית ,שש
שנים לאחר העלייה ,הדבר סייע לחרוץ את גורלו של הקשר שלנו למדינה.
עבור ילדינו זו הייתה בחירה טובה ,ואפילו אותם ילדים שלא נולדו בארץ
רואים עצמם כישראלים שיש להם במקרה דרכון אמריקני .למרות שהם
נהנו מהביקורים באמריקה אצל בני המשפחה ,היה ברור להם שישראל היא
הבית ,ועד היום (ול ּו זה יימשך כך) איש מהם אינו רואה את עתידו בארצות
הברית .סימן ברור לכך היו הקיצים שהם בילו במחנה מורשה ,שמהם נהנו
בסך הכול ,אך סגנון החיים האמריקני היה משעשע למדי בעיניהם .אני,
לעומתם ,חשה כאישה ללא ארץ .על אף השנים הרבות שלי בארץ ,אינני
מרגישה ולא ארגיש באמת כמו ישראלית .כשאני בישראל ,אני חשה כמה
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אני עדיין אמריקנית .כשאני מבקרת בארצות הברית ,אני חשה כמה אני כבר
לא אמריקנית.
ככל שאני נמצאת כאן זמן רב יותר ,אני חשה פחות ישראלית ,וניסיתי
להבין מדוע .אולי זה בגלל שאני חלק מקהילה המורכבת מילידי הארץ וחסר
לי הרקע התרבותי של רוב בני דורי מהקהילה .בעוד שהשליטה שלי בעברית
קרובה למושלמת ,עדיין חסר אצלי משהו .העניין מתחדד בכל פעם שמדובר
בפעילות שיש בה הומור .אני מבינה את המילים ,אבל אינני תופסת מה
כל כך משעשע ,כנראה בגלל פערי תרבות .בנימה רצינית יותר ,חסרה לי
מסגרת חמה ועוטפת שניתן יהיה להזדקן בה .כל חבריי מדברים על הזמן
שהם מבלים/יבלו עם נכדיהם ,אך אינני מבינה מתי לדתיים יש זמן לבילוי
כזה כשאין להם יום ראשון חופשי כפי שיש בארצות הברית .חסרים לי גם
בני משפחה קרובים שניתן לחגוג אתם את החגים .שאלות כמו "מי יהיה
אצלכם בליל הסדר?" (אפילו לפני הקורונה) נענו תמיד ב"רק אנחנו ,אין
אף אחד אחר" .יותר מכול ,מפריעה לי העובדה שחרף השנים שחולפות,
המצב לא משתנה .בתחילה ,לאחר שעלינו ,היה ברור שזה עתה הגענו ,ולא
ציפיתי לשום דבר אחר .היתרון של מעבר לקהילה חדשה היה להיות שם
מהתחלה .אני מתבדחת שמצד אחד ,כל אחד יודע שאני עולה חדשה ברגע
שאני פותחת את הפה ,אך מצד שני ,אני יכולה להסתובב בקהילה ובכנות
לומר" ,אוי ,אני זוכרת כשלא היו כאן דרכים/אורות/בתים".

במבט לאחור
במבט לאחור על חצי יובל השנים שלי בארץ ,התמונה שעולה לנגד עיני
מבוססת על פסוק מקהלת (ד'" )12 ,והחוט המשולש לא במהרה יינתק".
לאחר שנה שבה עזרתי לבתי בלימודיה בתנ"ך באוניברסיטה העברית ,למדתי
ששימוש זה בדימוי בא מן החבל ששימש למשיכת ספינות לאורך הנהר
במזרח הקרוב העתיק.
אני חשה שספינת חיי בישראל נגררה בידי חוט משולש .חוט אחד,
השחוק ביותר ,מייצג את משרד החינוך .ההצטברות של התנסויות שליליות
בעיקר עם מערכת החינוך הישראלית הותירה אותי עם מידה הגונה של
פוסט טראומה כשאני שומעת דיונים הקשורים בלימודים.
החוט השני ,המייצג את משרד הבריאות ,הוא חזק יותר .כאן היו רוב
ההתנסויות המקצועיות נעימות ,למרות שזיכרונות מהתקופה בה הייתי
מטופלת הן פחות נעימות.
236

19/10/2021 14:42:57

.indd 236תדלומ ץרא

נקלטתי ,אך לא לגמרי

החוט השלישי ,המייצג את עולם התורה של נשים ,הוא החזק ביותר,
ועבורי "דרכיה דרכי נועם" (משלי ג' .)17 ,מכיוון ששלושת החוטים אינם
חזקים במידה שווה ,הספינה ממשיכה בהפלגה מטלטלת במים המייצגים
את החיים בישראל .אינני מתחרטת על החלטתי לעלות ,אך אהיה הראשונה
שתודה שהעלייה אינה הפלגה חלקה .המסר שלי לאחרים הוא :אל תחשבו
שישראל היא אמריקה ,או שתהפכו אותה לאמריקה .מצד שני ,יש לקוות,
כמוני ,שישראל תהיה מקום טוב יותר במידת מה מפני שבחרתם לחיות בה.
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לכי אחר חלומותייך
מאת :שושנה קאהן

מה אמרת?!
מה שהחזקתי בידיי נשמט ופשוט נפל לרצפה ,או לפחות כך אני זוכרת.
הייתכן ששמעתי נכון? כשעזבתי את ישראל לפני למעלה מחמש עשרה
שנה ,ידעתי בוודאות שאינשא רק למי שירצה לעלות ארצה .כן ,דיברנו
על עלייה לפני שהתארסנו ,אבל איכשהו נכנסים לתלם ולא ממשיכים עם
החלום.
והנה אני עומדת במטבח ,אישה נשואה באושר ,עם בעל נפלא ,ארבעה
ילדים ,בית בפרברים ,עבודה טובה ומסודרת ,ושומעת את בעלי אומר משהו
המהדהד באוזניי עד היום" :אם אני עומד לעזוב את העסק המשפחתי
ולחפש עבודה ,אולי כבר כדאי לי לחפש עבודה בישראל ".וואו! עצרתי
לפתע .סיימון ,באמת שמעתי נכון? לאחר שתים עשרה שנות נישואים ,מה
גרם לך לפלוט פתאום את המילים הללו? במשך שנים רבות הנושא מעולם
לא עלה ועכשיו ,במפתיע ,אתה רוצה לעלות ארצה? ברור שהייתי מעוניינת
לעלות ,אך הדברים הכניסו אותי להלם.
ברגע שהתגברתי על ההלם ,התגלה הסיפור שמאחורי המילים .במהלך
היומיים הקודמים ,ב־ 24וב־ 25במאי  ,1991התרחש מבצע שלמה ,מבצע
צבאי חשאי להטסת יהודים מאתיופיה למדינת ישראל .בטווח זמן של
שלושים ושש שעות בלבד 14,325 ,יהודים מאתיופיה הגיעו ארצה בשלושים
וחמש טיסות ישירות .זה היה האות שלנו מלמעלה שגם עלינו לעלות לארץ.
מה עושים? למי מתקשרים? איך מתחילים להוציא את הדברים מהכוח
אל הפועל? אלה היו רק כמה מבין השאלות ששאלנו את עצמנו .בשבילי,
היה זה רגע הסיום של מסע אישי ארוך ותחילתו של סיפור משפחתי חדש
ונפלא עם שורשים נטועים עמוק בעבר .היכן מתחילים? כמעט תמיד,
המקום הטוב ביותר להתחיל את הסיפור הוא מההתחלה.
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התחלות מוקדמות
שורשיי המשפחתיים נטועים באנגליה ,רוסיה ,בוסטון ,והלואר איסט
סייד של ניו יורק ,בהיותי חצי אמריקנית מדור שני וחצי אמריקנית מדור
שלישי .אלא שבעוד המנהגים היהודיים ,המסורות ובמידה מסוימת ההלכה
היהודית היו חשובים לסביי ולסבתותיי ,לא אוכל לומר בכנות שהם היו
ציונים.
אני הבכורה מבין שלושת ילדי משפחת קליין .אחריי הגיעו אחי דוב,
שהיה צעיר ממני בעשרים חודשים ואחותי גילה ,שנולדה מעט יותר משלוש
שנים לאחר מכן .לא נולדנו למשפחה דתית .הוריי קיבלו החלטה מודעת
להתחזק בדת כשנכנסתי לכיתה א' ,מאחר וחשו שלא ניתן לנהוג אחרת
בבית מכפי שאלמד לנהוג בבית הספר .אך נולדתי למשפחה שהייתה מחויבת
עמוקות למעורבות קהילתית ,להכנסת אורחים ,ולתמיכה באלה שהיו פחות
בני מזל מהם ,אפילו כשהם עצמם עברו זמנים קשים.
גדלתי בעיר ניו יורק ומאוחר יותר בלוס אנג'לס ,למדתי בבית ספר יסודי
דתי ,ובשני בתי ספר תיכוניים דתיים ,האחד בחוף המזרחי והשני בחוף
המערבי של ארצות הברית .מדינת ישראל הייתה חשובה לנו ותמכנו בה
בכל דרך אפשרית .הביטוי "ציוני" לא היה שגור בפינו אך אהבנו את ישראל,
למרות שלא חשבנו כלל לעלות ארצה.
כשהייתי כמעט בת חמש עשרה עברנו מניו יורק ללוס אנג'לס ()1973
בעקבות עבודת אבי .המעבר לא היה קל ,אך הצלחתי להכיר חברים
חדשים ולהסתגל למערכת לימודים חדשה .למעשה ,הייתה לי הזדמנות
כפולה להכיר חברים חדשים מאחר ובלוס אנג'לס למדתי בשתי כיתות
במקביל :את לימודי חול למדתי יחד עם כיתה י' ואת לימודי קודש יחד
עם כיתה י"א ,זאת משום שרמת לימודי הקודש בבית הספר הקודם בו
למדתי בניו יורק הייתה ברמה גבוהה מאוד .אלא שאליה וקוץ בה .תוך
זמן קצר הבנתי שעוד מעט תהיה לי בעיה .בעוד שבשנה הבאה אשלים
את לימודי היהדות בתיכון ,תישאר לי שנת לימודים אחרונה של לימודי
חול.
שקלתי פתרונות אחדים לבעיה בעוד שהרגש הציוני שלי הלך ותפח.
עד מהרה הבנתי שעדיף לי להשלים את לימודי התיכון בשלוש שנים כדי
ללמוד בארץ במשך מה שאמורה הייתה להיות כיתה י"ב .מאחר והעיר לוס
אנג'לס דורשת ארבע שנות חינוך גופני על מנת לקבל תעודת בוגר תיכון,
הוריי הנפלאים "שכרו" לשם כך את שירותיה של שכנתנו ,מורה בבית ספר
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ציבורי שאהבה לשחק טניס ,ובכך פתרנו את הבעיה .במהלך הקיץ ,פיליס
לימדה אותי לשחק טניס וחתמה על כך שלקחתי אצלה שיעורים שהיו שווי
ערך ללימודי חינוך גופני של שנה שלמה.

מסע הבכורה שלי
במבט לאחור ,מדהים לחשוב שהוריי הרשו לי לנסוע לבד לארץ בגיל 17
) .)1975הם ביקרו בארץ פעם אחת בלבד בטיול של שבוע ,ואני מעולם לא
יצאתי מגבולות ארצות הברית ,מלבד בטיול משפחתי קצר לקנדה ונסיעה
קצרה מעבר לגבול למקסיקו .למה הסכימו להיפרד ממני בגיל כה צעיר?
תחושת הבטן שלי קושרת את הסכמתם לכך שהיו להם אז שני זוגות חברים
קרובים מאוד שעלו ארצה" .דוד" חסקל" ,דודה" שירלי וחברתי הטובה ביותר
ג'ודי התגוררו ברמת גן ,והרב ג'רי ואסתר גרין ומשפחתם ,הרב והרבנית
האהובים מקהילתם הקודמת ,שעודדו אותם להתחזק והנחו אותם בדרכם
ליהדות האורתודוקסית ,התגוררו בירושלים .בכל אופן ,נוכחותן הקרובה של
שתי המשפחות הנפלאות הללו הייתה עבורי מקור עידוד גדול .הייתה זו
הרפתקה בלתי רגילה להימצא הרחק מהבית ,ואנשים נהדרים אלה תמיד
היו שם בשבילי.
תוכנית הלימודים במכללה לנשים בירושלים הייתה מורכבת משיעורים
מרוכזים מבוקר ועד ערב .לפחות פעם בשבוע טיילנו לאורכה ולרוחבה
של המדינה .גרתי בדירה יחד עם סטודנטית אחת מארצות הברית ,שלוש
מצרפת וחמש מישראל .הרגשתי ממש ישראלית ,גם אם המבטא שלי לא
תאם את ההרגשה .לקראת המחצית השנייה של השנה ,החלטתי להגיש
בקשה ללמוד לתואר תלת־שנתי במתמטיקה במכללה (אין לי מושג מדוע
בחרתי דווקא במתמטיקה!) והתקבלתי .הדבר לא נעשה מאחורי גבם של
הוריי ,אלא להפך :התייעצתי אתם לאורך כל הדרך ,ובשום שלב הם לא
הביעו התנגדות לתוכנית .מה שכן ,הם עמדו על כך שמה שלא יהיה ,אגיש
בקשה להתקבל גם לאוניברסיטה בארצות הברית.
השנה הסתיימה מהר מדי .ארזתי את חפציי ,גררתי אותם לביתה של
ג'ודי ברמת גן ,שם השארתי מגבות ,כלי מיטה ,ועוד כהנה וכהנה שאזדקק
להם בשנה הבאה (בירושלים!) ,וטסתי הביתה עם מעט הבגדים שחשבתי
שאלבש בקיץ בלוס אנג'לס .בשום אופן לא יכולתי לדמיין מה עמד להתרחש
בהמשך!
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מפיקה את המרב מהמצב
חיש מהר לאחר שנחתתי בבית הבנתי מדוע הוריי התעקשו שאגיש בקשה
ללמוד בארצות הברית" .קודם כול את חייבת ללמוד כאן באוניברסיטה
ולאחר מכן תוכלי לחזור לישראל וללמוד שם בהמשך ".זה כל מה שאני
זוכרת מדברי הוריי .אז במקום לעלות על טיסת אל על כדי לחזור למכללה
בסתיו  ,1976נכנסתי למכונית ,חציתי את הרי סנטה מוניקה והתחלתי ללמוד
בקליפורניה סטייט יוניברסיטי נורת'רידג' .כמעט ואין יהודים בשטח .חשבון,
אנתרופולוגיה ,ביולוגיה ופילוסופיה לא דמו בדיוק לתורה ,נביאים ,תולדות
ישראל ופרקי אבות .לא רק הלימודים היו לי זרים ,היה קשה לחזור ולגור
בבית יחד עם המשפחה על כל המשתמע מכך ,לאחר שחייתי שנה שלמה
בנפרד מהוריי .לא אגזים אם אומר שבאותה תקופה הייתי די אומללה.
ניסיתי להעסיק את עצמי ולהיות ממוקדת ,והמתנתי להזדמנות הראשונה
שבה אוכל לעשות מהלך כלשהו .למזלי ,הרגע הזה הגיע מהר יותר ממה
שיכולתי לדמיין.
באותם ימים הייתי פעילה מאוד כמדריכה בארגון הנוער הדתי .NCSY
במהלך סמינר החורף של  NCSYבחוף המערבי שהתקיים בדצמבר ,1976
פגשתי את פאול גלזר ,סגן ראש מחלקת קבלת סטודנטים בישיבה
יוניברסיטי .ברגע של ייאוש המהול בתושייה שטחתי בפניו את מלוא
אומללותי ,וחיש מהר מצאתי את עצמי בדרכי לניו יורק להמשיך את לימודיי
בסטרן קולג' לנשים ,חטיבה של ישיבה יוניברסיטי .השנתיים וחצי שבהן
למדתי בסטרן היו נפלאות .למדתי קורסים במסלול לקדם־רפואי ,אהבתי
את השיעורים ,ובייחוד לימודי קודש ,אך הם עדיין היו שונים מהלימודים
בארץ .לצד השיעורים עבדתי על מנת לסייע בתשלום הוצאות המחיה שלי
והייתי מעורבת בפעילויות אגודת הסטודנטים .היה לי אכפת מאוד מאיכות
החיים בקמפוס ,הן באופן כללי והן מנקודת מבט דתית .לחמתי למען
הדברים שבהם האמנתי ,חרף כל מי שעמד בדרכי.
סטרן קולג' היטיבה עמי .בתוך ומחוץ לשיעורים למדתי להכיר עולמות
חדשים ,אך חשוב מכול ,הכרתי את סיימון דרך חברה משותפת .מהרגע
הראשון היה לנו טוב יחד ,ואף הייתה בינינו התאמה בדבר הרצון לעלות
ארצה בעתיד.
כשחזרתי הביתה ללוס אנג'לס בקיץ שבין שנת הלימודים השלישית
והרביעית שלי ב'סטרן' ,היה עליי לקבל החלטה קשה .מאז ילדותי רציתי
להיות רופאה ,אלא שעכשיו ,לקראת שנת הלימודים האחרונה שלי לתואר
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ראשון ,כבר לא הייתי בטוחה שזו בחירה נכונה .למרות שהכרנו זה את זה
רק כמה חודשים ,הרגשתי קרבה רבה לסיימון והוא היה חשוב לי מאוד.
ישבתי בספרייה ושקלתי מה לעשות .נראה היה ,שהשיקולים נגד לימודי
רפואה גברו על השיקולים בעדם .ואם כך ,מה עליי לעשות עם עצמי
בהמשך? הרי רציתי להישאר בתחום הרפואה ,אך כדי לעבוד עם אנשים,
לא עם מבחנות במעבדה .משנודע לי שאפידמיולוג עובד בקהילה ,בדיוק
כפי שרופא עובד עם מטופלים ,גמרתי אומר בלבי להמשיך ללימוד לתואר
שני בבריאות הציבור עם התמחות באפידמיולוגיה של מחלות מדבקות.
יכולתי עתה לשוב לניו יורק ,לסיים תואר ראשון ,ואם הכול ילך כשורה,
להתחתן עם סיימון.
ידועה ההלצה שמי שבוחרת ללמוד בסטרן קולג' מחפשת למעשה
תואר בנישואים .כמובן שלא בגלל זה הלכתי ללמוד בסטרן ,אך מה יכולתי
לעשות? סיימתי את הלימודים ביום חמישי ( 7ביוני  )1979והתחתנתי
כעבור שלושה ימים .התלוצצתי עם מי שהרים גבה לגבי סמיכות
התאריכים" :המשפחה שלי גרה מחוץ לעיר .המעונות נסגרו למשך הקיץ
ונזקקתי למקום מגורים!"

במעבר מהיר קדימה
מיוני  1979ואילך אולי חלמתי מדי פעם על עלייה ארצה ,אך הנושא לא
עלה בשיחות היום־יום שלנו .סיימון ואני היינו עסוקים תחילה בהעמקת
הזוגיות ולאחר מכן בבניית המשפחה :ברכה ( ,)1980חנוך ( ,)1982יואל
) )1985ודניאל ( .)1988במקביל ,שנינו למדנו לקראת התואר השני ,אני
במנהל עסקים.
בבריאות הציבור וסיימון ,תחילה בהנדסה ולאחר מכן ִ
התחלתי לעבוד כאפידמיולוגית ועשיתי תחנה קצרה בעולם גיוס
הכספים ,שתי אופציות שהבנתי במהרה שאינן מתאימות לי כאימא
לילדים קטנים .לכן ,כמעט במפתיע ,פניתי להוראה .יום לאחר שהתפטרתי
מעבודתי בגיוס כספים (ינואר  ,)1988ביקרתי אצל סגן המנהל של בית
הספר מוריה באנגלווד שבניו ג'רזי ,שם למדו ילדיי .ציינתי בפניו שאני
מחפשת עבודה והוא אמר שהוא מחפש מורה מחליפה במקום מורה
העומדת ללדת .תוך שעה הוא הציע לי את משרתה .חשבתי שהוא נוטל
סיכון .מעולם לא עמדתי בפני כיתה ,אך הוא היה מיואש .ארבע וחצי
השנים הבאות לא היו קלות ,אך הן היו מן הסתם השנים שבהן חשתי
סיפוק מקצועי רב יותר מאשר בכל מהלך הקריירה שלי .במהלך ארבע
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מהשנים האלה לימדתי בכיתה א' ,ומה יכול להיות מיוחד יותר מזה?
הרי בזמנו ,תעודת ההוראה שקיבלתי מהמכללה בירושלים לא הייתה
אלא שורה נוספת בקורות החיים שלי שמעולם לא חשבתי שאעשה בה
שימוש.

ממש מעבר לגשר
במשך שנים הוריי והוריו של סיימון תמיד היו מעורבים בפעילות קהילתית,
ואנו המשכנו בדרכם ,תחילה כזוג צעיר בריברדייל ,ניו יורק ולאחר מכן
בטינֶ ק ,ניו ג'רזי .עבור רוב הזוגות
כמשפחה צעירה המגדלת את ילדיה ִ
הצעירים ,ריברדייל הייתה קהילה ארעית ,מקום נחמד לפתוח בו את החיים
כזוג ,אך יקר מכדי לקנות בו דירה ,והרי רצינו לרכוש בית משלנו .שמענו
דברים נפלאים על הקהילה הדתית בטינק ,בייחוד על החמימות והלבביות
של חברי הקהילה כלפי המשפחות החדשות שהצטרפו ,וזה נשמע כמקום
המושלם לגדל בו ילדים.
התבייתנו בקהילה ,אך לרוע המזל מצאנו אותה קרירה בהרבה ממה
שציפינו בכל הנוגע לקבלת פני חברים חדשים .משום כך ,קיבלנו על עצמנו
להפעיל מחדש את ועדת קבלת הפנים של בית הכנסת ,ובכך הייתה לנו
גם הזדמנות להכיר חברים חדשים .ככל שחלפו השנים התרחב חוג חברינו,
הפכנו מעורבים יותר ויותר בענייני הקהילה ,וילדינו פרחו.
בראשית נישואינו חשבנו להתגורר בפורסט הילס ,ניו יורק ,לא הרחק
מהוריו של סיימון ,אלא שחיש מהר הבנו שמרחק קטן ייטיב לנו כזוג טרי.
החיים בטינק היו בדיוק המרחק הנכון מהוריו של סיימון בפורסט הילס .אחיו
ואחותו התגוררו בניו יורק ,כך גם חלק ממשפחתנו המורחבת ,והיינו אתם
בקשרים קרובים ביותר .אלא שכמעט כל בני משפחתי הקרובים התגוררו
מחוץ לניו יורק ,רובם במרחק שחייב גם טיסה כדי להגיע אליהם .בילינו
חופשות רבות בביקורים משפחתיים.
סיירנו ברחבי ארצות הברית ,ולא חשבנו לבקר בישראל עד לשלהי אביב
 ,1991אך אפילו תוכנית זו הסתיימה בקול ענות חלושה כששבוע לפני
שתכננו להמריא ,חלו שלושה מארבעת ילדינו בזה אחר זה באבעבועות
רוח .אלא שבין לבין ,הקב"ה חולל נסים עבור אחיותינו ואחינו האתיופים
וחופשה בת עשרה ימים שבוטלה הפכה לשנה של נסיעת מבחן ושבתון
בלתי רשמי.
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זה רק לשנה
היינו מושרשים מאוד בחיינו בארצות הברית וכבר לא ביקרנו בארץ שנים
רבות ,כך שקשה היה פשוט לקום ולעלות ארצה .לכן ביקשנו להתחיל
ב"שנת ניסיון" .סיימון כבר החליט לעזוב את העסק המשפחתי ואני ביקשתי
חופשה ללא תשלום מעבודתי כמורה.
מה אתה אומר לילדיך כשאתה מחליט ,לכאורה במפתיע ,לארוז את
הכול ,גם אם לשנה אחת בלבד ,ולנסוע אתם למקום רחוק? מה שאמרנו
להם היו מן הסתם פחות מרשים מהתגובה שקיבלנו מחנוך ,כמעט בן עשר:
"זה אומר שלא נצטרך ללכת לבית ספר במשך שנה?"

הכנות של טרום עלייה
להיות הרחק מהבית במשך שנה יכול להיות אתגר ,הרפתקה ,או דבר מייגע,
תלוי איך מסתכלים על זה .יש שחשבו שאנחנו אמיצים ,אחרים התרשמו
עמוקות מההחלטה ,וקבוצה שלישית חשבה שהשתגענו .טינק היה פרבר
מתפתח ,וכמעט בכל רחוב נתקלת בפרויקט בנייה גדול .היו כאלה שפקפקו
בשפיות דעתנו על ההחלטה לשהות בארץ במשך שנה ולחיות מהחסכונות,
וגם לא היה משנה להם אם מדובר היה בירושלים עיר הקודש או בכל מקום
אחר — לונדון ,מדריד ,או טימבוקטו .להם אמרנו" :יש הבוחרים להוציא את
הכספים שהרוויחו ביושר על תוספות בנייה לבית .אנו בחרנו בתוספת בנייה
לחיינו" .הם נותרו פעורי פה.
היו לנו המון הכנות .דומה היה שאנחנו עולים ארצה ,אבל המשכנו לטעון
שלא ,שאנו נוסעים לשנה אחת בלבד .בחזית העורף ,היה עלינו להשכיר את
הבית ,לקנות מכשירי חשמל קטנים המותאמים לזרם בארץ ,לארגן העתקים
של תעודות בית ספר ותעודות רפואיות ,לקנות כרטיסי טיסה ועוד .חשוב
מכול ,נפגשנו עם שליח עלייה בסוכנות היהודית ,שם פתחנו תיק עלייה ,על
כל מקרה שאולי יבוא .לעולם לא אשכח את תגובת השליח" :אם לא תשרפו
את כל הגשרים מאחוריכם ,תעזבו את מקומות העבודה ותמכרו את הבית,
לא יכולה להיות לכם עלייה מוצלחת" .כמה אירוני שיותר מעשור לאחר
שעלינו ארצה ,השליח הזה התקשר לסיימון כדי לחפש עבודה ,לאחר שהוא
ומשפחתו עלו לארץ.
כחלק מההכנות לקראת אותה שנה ,קצת יותר משלושה חודשים לפני
נסיעתנו המתוכננת ,סיימון ערך "מעין" נסיעת מבחן (היות שלא עלינו ארצה,
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אי אפשר היה לקרוא לה "נסיעת מבחן" באופן רשמי) על מנת לחפש דירה
לשכור ,לפתוח חשבון בנק ,לרשום את הילדים לבית הספר ,ולבצע מספר
משימות שהיו צריכות להתבצע לפני שנגיע .מאד רצינו לגור בשכונת רמות
בירושלים ,שם היו לנו חברים ,אך אי אפשר היה למצוא שם דירה .הציעו
לו לחפש דירה בשכונת הר נוף ,שם התגוררו דוברי אנגלית רבים ,דבר שהיה
מקל על קליטתנו.
השבועות חלפו ולא צצו הצעות בשוק הדירות ברמות .בסוף יוני ,כששה
שבועות לפני נסיעתנו המתוכננת ,התחלנו קצת לדאוג ,והתקשרנו פעם
נוספת לחברינו הטובים ,בני משפחת אמזל ,כדי לברר אם בכל זאת יש דירה
זמינה ברמות .התשובה הייתה שלילית ולכן נסענו לברוקלין כדי לפגוש את
בעל הבית החדש שלנו ולחתום על הסכם שכירות לדירה דו־מפלסית בת
שישה חדרים בהר נוף.
החלק הקשה ביותר בנסיעה לישראל לשנה עם אופציה להפוך את זה
לעלייה של ממש ,היה לספר על כך להורינו ולחברינו .בעוד שהורינו בסך
הכול תמכו בהחלטה ,חלקם יותר מאחרים ,אין ספק שהיה להם קשה למדי.
הוריי ,שהתגוררו בחוף המערבי ,היו כבר רגילים לטוס אלינו ,כך שלא היה
משנה להם כל כך אם מדובר בעשר ומשהו שעות טיסה נוספות! אך להוריו
של סיימון שגרו בניו יורק היה קשה יותר ,לא רק בשל קרבתם הגיאוגרפית
למקום מגורינו ,אלא גם משום שעבורם ,מדינת ישראל הייתה מקום לבקר
בה ,לתרום לה ,אך לא בהכרח מקום שהיית רוצה או צריך לחיות בה.
תגובותיהם של ידידנו היו מעורבות ,ונעו בקשת מ"וואו! הלוואי שיכולנו
להצטרף אליכם" עד למבוכה של ממש בקרב אנשים שפגשנו כזוג טרי
שעם הזמן הפכו לחברים של ממש .מהיום בו נפגשנו הם הציגו את עצמם
כ"אנו משפחת כהן (השמות שונו) ,כמה נחמד לפגוש אתכם ,אנחנו מתכננים
לעלות ארצה" .ועכשיו ,כשלוש עשרה שנה לאחר פגישתנו הראשונה ,אנו
היינו בדרך לעלות למטוס כשהם עדיין מתכננים את עלייתם ארצה.

פרדות וקבלת פנים
יום לפני שטסנו הייתה לנו הזכות לחגוג את יום הנישואים הארבעים להוריו
של סיימון ולהענקת תואר "חבר" (תואר כבוד המתווסף לשמו העברי של
יהודי דתי ממוצא גרמני) לחמי .כך יכולנו להיפרד ,לפחות לשנה ,מהמשפחה
והחברים שהגיעו לרגל האירוע.
למחרת ,חבר קרוב הסיע את ששתנו ,יחד עם ששה עשר צ'ימידנים
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וארגזים ,לשדה התעופה .מכיוון שלא עלינו ארצה באופן רשמי ,לא היינו
זכאים לכרטיסי חינם בטיסת אל על ישירה ונאלצנו לשלם על המטען
העודף .עלינו לטיסה הראשונה שאמורה הייתה לנחות בפריז ,שם היה לנו
קונקשן לתל אביב .הטיסה לפריז התעכבה ,אייר פראנס נאלצה להשהות
את הטיסה לתל אביב ,והתרגשנו מאוד ככל שההרפתקה שלנו קרמה עור
וגידים .באמת לא הייתה דרך חזרה ,לפחות לעת עתה ,מכיוון שעזבנו את
מקומות עבודותינו והשכרנו את הבית בטינק לשנה.
כשנחתנו ,לא הצלחנו למצוא את המכונית שהזמנו כדי להגיע לירושלים,
התחלה צולעת במקצת להרפתקה .לבסוף שכרנו מיני ואן ופתחתנו בקטע
האחרון של המסע לבית החדש .בשעה שסיימון נאבק במוט ההילוכים בדרך
לעיר הבירה ,גמרתי אומר בלבי שאם תהיה לנו בארץ מכונית עם גיר ידני,
לא אנהג במשך שנה .לבסוף הגענו אל הדירה ,מותשים ,נרגשים ,ומרוקנים
רגשית.
בעוד שהדירה התאימה לציפיותינו במונחים של גודל וריהוט ,הדיירים
הקודמים השאירו אותה מבולגנת .הסתכלתי סביב ,עייפה ורצוצה ,והייתי
מוכנה לעשות אחורה פנה ולנסוע "הביתה" .אלא שעכשיו זה היה הבית
שלנו ,וידעתי שנצטרך להפיק ממנו את המרב.
היו לנו שבועיים להתארגן לפני תחילת שנת הלימודים .הם התמלאו
במשימות וחלפו במהירות .יום לפני תחילת הלימודים ,ב־ 31באוגוסט,
ביררנו באיזו שעה יש להתייצב בבית הספר; התשובה הייתה ישראלית
טיפוסית — "כרגיל" .למחרת ,בשמונה בבוקר יואל ודניאל הגיעו בזמן ,חנוך
איחר ,וברכה הקדימה .באותו רגע חשבתי שלעולם לא אתרגל לצורת דיבור
זו.
הזהירו אותנו מראש שהלימודים לא יהיו קלים עבור הילדים ,אך שלא
נדאג מפני שעד חנוכה (בדצמבר) הם כבר יתאקלמו .בחודשים לפי הנסיעה
ברכה וחנוך למדו במיני־אולפן בבית הספר על מנת שייחשפו לאוצר המילים
של העברית המודרנית ,אך עדיין לא היה זה מספיק כדי להכין אותם
לחודשים הראשונים של לימודים בארץ.
סיימון ואני גם תכננו ללמוד באותה שנה בתוכנית מלאה ,הוא בכולל של
מכון גרוס (חלק מישיבה יוניברסיטי) ואני ב"נשמת" .במהרה הבנו שהדבר
אינו מציאותי .הילדים היו זקוקים לנו והתאמנו את לוחות הזמנים שלנו
בהתאם .המשכנו ללמוד ,אך כבר לא בתוכנית מלאה.
השנה הייתה אמורה להיות שנת שבתון ,חופשה ,ומשפחה ,ועל כן ,חשנו
בנוח להוציא את הילדים מבית הספר כדי לטייל אתם בארץ .היה חשוב לנו
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ליהנות מכל מה שהיה למדינת ישראל להציע ,מפני שבאמת לא ידענו אם
אנו פה לתמיד או רק לשנה.
לא פעם במהלך השנה הייתי מוכנה לארוז הכול ולחזור הביתה ,למרות
שהבית היה עכשיו בירושלים .לרוב ,הדבר היה קשור באחת ממכות מצרים
— כינים — בעיה עצומה במערכת החינוך הישראלית .ברכה הייתה מגיעה
הביתה ומספרת לי שהעבירה את היום בבית הספר בצפייה בכינים מקפצות
מצד לצד בשערה של הנערה שישבה לפניה .התכווצתי ולא יכולתי להבין
כיצד אימא יכולה לשלוח את בתה לבית הספר עם כינים .הרי באתי ממקום
שבו ילד לא הורשה להיכנס לבית הספר עם ראש שורץ כינים .לקח לי זמן
להשלים עם העובדה שהכינים הן חלק ממציאות חיים בארץ ,ושצריך פשוט
לזרום עם זה.
בשלב מוקדם סיימון ואני החלטנו שלפני ינואר לא נדבר על אופציית
העלייה ,ושנישאר בארץ רק בתנאי שנמצא מקומות עבודה .החזקנו מעמד
ימים ספורים ובמהלך החודש הראשון כבר התחלנו להתווכח :לעלות או
לא לעלות? עד שהגיע ה־ 1בינואר התשובה הייתה ברורה והתחלנו לחפש
מקומות עבודה.
החיפוש אחר מקומות העבודה הראשונים שלנו בארץ היה מדכא מאוד.
למרות שהיינו בעלי ניסיון רב במקומות עבודה בחו"ל ,כשנשאלנו בראיונות
על ניסיון העבודה שלנו בארץ נאלצנו לענות שבזה אנו חסרי ניסיון .הדבר
גרם לנו לירידת המורל והחלטנו על פיצול המאמץ .קודם סיימון יחפש
עבודה ,כי בלית ברירה תמיד אוכל ללמד אנגלית.
רק בסוף מאי קיבל סיימון הצעת עבודה .ההצעה הגיעה ביום חמישי.
ביום ראשון שלאחריו הוא התחיל לעבוד ,והשכם בבוקר ביום שני ,יחד עם
הילדים ,הגענו בהתרגשות לסניף המקומי של משרד הפנים כדי לשנות
את מעמדנו מתיירים לעולים חדשים .בשעה שטיפלנו בזה ,שינינו באופן
חוקי גם את שמותינו מהשמות הלועזיים שבהם השתמשנו בחו"ל לשמות
העבריים המלווים אותנו עד היום בארץ.

לעולם לא באמריקה
בתוך חמש שנים "טעמנו" מכל כיתות מערכת החינוך הישראלי ,מגן
ילדים ועד לכיתה י"ב ,דבר שבשגרה למי שיש לו ארבעה ילדים הלומדים
במערכת .הייתה זו התנסות מאתגרת ,לא רק עבור הילדים אלא גם עבורנו
כהורים .מכיוון שהייתי מורה בארצות הברית ,הייתי רגילה למשמעת בכיתה,
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ולימדתי שם אי אילו כיתות קשות .אך דבר לא יכול היה להכין אותי להיעדר
המשמעת ,לצעקנות הפרועה ,להפחדות באיומים ,לגסות ,ואף לאלימות
שחוויתי בקרב תלמידי בתי הספר בארץ.
פעם הלכתי לבית הספר כדי להתלונן על כך שנשברו משקפיו של אחד
הילדים כשהותקף בידי ילד שהיה כפול ממנו בגודלו .המורה השיב" ,את
צריכה לקחת בחשבון שהילד שלך הרים כיסא והתרוצץ אתו בכיתה ,ולבסוף
השליך אותו על הילד ההוא" .הייתי בטוחה שדבר כזה מעולם לא היה יכול
להתרחש באמריקה.
לקראת סוף שנתנו השנייה בארץ הציעו לי ללמד בחטיבת הביניים של
בית הספר השכונתי הדתי לבנות .חרף העובדה שבית ספר נחשב לעלית
בקרב בתי הספר הדתיים הממלכתיים ,הבנות הציבו בפניי אתגר רציני בכל
הנוגע למשמעת .החזקתי מעמד עד סוף שנת הלימודים ,אז החלטתי שבזה
תמה הקריירה שלי כמורה בישראל.
בעוד שסבלתי מחוסר הנימוס של התלמיד הישראלי המצוי ,הפיצוי בא
במקום אחר .אין כמו ללכת לבית המרקחת להוציא מרשם ולקבל איחולי
רפואה שלמה; לעתים מפי הרוקח הערבי .בשלושים וחמש שנותיי בארצות
הברית ,לא קרה לי דבר כזה.
החיים בישראל מתרכזים במידה רבה סביב החגים היהודיים .הארץ כולה
נסחפת ברוח החג ובהכנות לו ,וברגע שמסיימים מתחילים להתכונן לחג
הבא .גם באמריקה התכוננה הקהילה היהודית לחגים ,אך מדובר היה בעניין
פנימי־יהודי ולא באירוע כלל ארצי.

מרגישה באמת ישראלית
עם הזמן התאקלמתי יותר והתחלתי להרגיש ישראלית .למדתי להתמצא
במערכת החינוך בארץ ,למדתי להשתמש במוצרים מקומיים ולא באלה
שהבאתי מארצות הברית ,חשתי בנוח להשתמש בתחבורה ציבורית בכל
מקום בארץ ,ושיפרתי בהדרגה את העברית שבפי ,חרף המבטא אמריקני.
שיפור זה חל הודות לעובדה שפרט למקום עבודתי הראשון בארץ שבו
עבדתי כשנה ,תמיד עבדתי בסביבת עבודה דוברת עברית .ובכל זאת ,סיימון
ואני ,אם כי לא ילדינו ונכדינו ,נהיה תמיד "אמריקנים" .זהו חלק מזהותנו.
אין משהו שהופך אותך ליותר ישראלי מאשר החוויה הצבאית ,שאותה
עברנו עם שלושת בנינו .למדתי במהירות שכאשר שאלתי אותם מה הם
עושים ,התשובה "כל מיני דברים" פירושו "מוטב שלא תשאלי"; כשאומרים
248

19/10/2021 14:42:57

.indd 248תדלומ ץרא

לכי אחר חלומותייך

"כלום" ,הכוונה היא "את לא באמת רוצה לדעת"; והמשפט "אני מכבה את
הטלפון בימים הבאים" פירושו "אנחנו נכנסים לעזה במשימה" ,במיוחד בעת
מבצע 'גשמי קיץ' בקיץ  2006שבא כתגובה לחטיפת החייל הישראלי גלעד
שליט .חיל השריון איבד שבעה עשר חיילים בקיץ ההוא .גלעד היה חבר
בפלוגה של בני .כשגלעד נשבה ושני חבריו נהרגו ,כל שיכולתי לחשוב
עליו היה שזה יכול היה להיות יואל .הפרידו ביניהם קילומטרים ספורים.
אילו הפלסטינים היו חופרים מעט יותר צפונה ,התוצאות היו פוגעות בבית,
פשוטו כמשמעו.
ביטחון הוא תמיד נושא לדאגה בישראל .אינני חושבת פעמיים כשאני
רואה אזרחים נושאים כלי נשק וחיילים חמושים מסתובבים ברחוב .אנחנו
בהחלט מודעים יותר לחפצים חשודים ולבני אדם חשודים .בדיקת ביטחון
היא הנורמה כשנכנסים לבניין ציבורי .אני מנסה לזרום ולא לחשוב על כך
יותר מדי .משפחה וחברים מחו"ל שואלים לעתים קרובות" ,אינך מפחדת?
את דואגת הרבה לילדייך ולביטחונם?" כמובן שכאם וכסבתא אני דואגת
להם ,אך אינני יכולה להפוך את זה למוקד חיי .בדרך כלל אני משיבה" ,אין
צורך לדאוג .אני משאירה זאת לחמותי (ז"ל עכשיו) ואם נגמר לה מרחב
הדאגה ,אמו של חתני לעולם אינה מפסיקה לדאוג".

חובתי האזרחית
השירות הצבאי בישראל הוא חובה לגברים ונשים כאחד ,עם פטורים לנשים
דתיות ,שחלקן מתנדבות לשנה או לשנתיים של שירות לאומי .גיל הגיוס
המרבי לצה"ל יורד בהדרגה עם השנים .כשהפכנו אזרחים ישראלים ב־,1993
סיימון ואני היינו בני שלושים ושבע ושלושים וחמש ,כך שעברנו מזמן את
גיל הגיוס .ואולם זה לא הרתיע אותי מהרצון לשרת את המדינה שבה בחרתי
לחיות את חיי.
בשנת  2000הייתי נחושה בדעתי להעניק משהו לארצי והתנדבתי
במשטרת ישראל .שירתי ביחידות שונות ובתפקידים שונים ,והגעתי לדרגת
מתנדבים של רב סמל ראשון מיוחד .במשך ארבע עשרה שנה סיירתי
ברחובות ירושלים ,נסעתי במושב הקדמי של ג'יפ או במכונית סיור עם
הקרבין שלי (תוצרת צבא ארצות הברית — מלחמת העולם הראשונה) או
אקדח .כיוונתי תנועה ,חיפשתי אחר נעדרים ועובדים פלסטינים בלתי
חוקיים ,השבתי לשיחות בקו מרכזיית החירום של המשטרה ,ונתתי לארצי
כל שיכולתי לתת.
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גדלתי בבית שבו השירות לקהילה היה נושא ראשון במעלה .בשבוע
שבו נישאתי קיבלתי שיחת טלפון מאישה צעירה בקהילה שאיחלה לנו מזל
טוב וקידמה את פנינו בברכה בשם נשות המזרחי באמריקה ( ,AMWעכשיו
 .)AMITבעוד שמדובר היה אז בארגון קטן בהרבה ,אמי"ת כיום ( )2021הוא
הרשת החינוכית מס'  1בישראל ,המספקת חינוך חדשני ,מבוסס על ערכים
יהודיים ,ויש לה השפעה משנה חיים על למעלה מ־ 41,000ילדים ,ששבעים
אחוזים מהם באים ממשפחות מצוקה.
זמן קצר לאחר שעלינו ארצה נכנסתי למשרדי אמי"ת בירושלים ,הצגתי
את עצמי ושאלתי" ,איך אוכל להתנדב ולעבוד ישירות עם הילדים?" במשך
למעלה מארבעים שנה הייתה לי הזכות לעבוד עם ולמען קבוצה בחברה
שמעולם לא הייתי באה עמה במגע אלמלא מאמצי ההתנדבות שלי .זו
הייתה חוויה פוקחת עיניים שאינה דומה כלל לגיוס כספים עבור ארגון
הנמצא במרחק  9,000קילומטרים ממקום מגוריך.

מתגעגעת למי ולמה שנמצא הרחק
קשה להתגורר במרחק רב מחברים ובני משפחה יקרים ,והדבר לעולם אינה
נעשה קל יותר .זמן קצר לאחר שהגענו לארץ טסתי ללוס אנג'לס לבקר
את סבתי בפעם האחרונה .במהלך השנים נסענו רבות לחו"ל כדי לבקר את
הורינו ,את אחי ואחותי ,ובני משפחה אחרים .כשאתה נמצא רחוק כל כך,
חבריך בישראל הופכים למשפחתך ,אך לא משנה כמה הם קרובים ,הם לא
באמת משפחה.
 2020הייתה שנה קשה במידה יוצאת דופן ,כשלא התאפשר לנו לנסוע
לחו"ל בגלל מגפת הקורונה .אלא שהחיים אמנם עומדים מלכת ופטירתם
של קרובי משפחה בחו"ל הייתה קשה לנו באורח יוצא מגדר הרגיל.
במהלך השנים סיימון ואני עשינו כמיטב יכולתנו לוודא שלפחות אחד
מאתנו יגיע לארצות הברית כמעט לכל אירוע משפחתי .כך יכולנו להיות עם
היקרים לנו ,באושר או בעצב ,ובאותה שעה לא לחשוב על המרחק המפריד
בינינו.
ואכן יש רגעים של אושר ,כשמשפחתך סוף סוף עולה ארצה .אלא שאז
אתה ניצב לעתים מול אתגרים גדולים אף יותר מהגעגועים שמהם סבלת
בעבר ,בייחוד כשנוספים לך תחומי אחריות כתוצאה מכך .הכול תלוי כמובן
באיזה שלב בחיים משפחתך עולה .אחד האירועים המשמעותיים ביותר
עבורי לאחר עלייתי היה עלייתם של הוריי ב־.2013
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אדם לא רק מתגעגע למשפחתו; יש גם געגועים לדברים הקטנים שמהם
מורכב פסיפס החיים .גם לאחר שנים כה רבות בארץ אני עדיין מתגעגעת
לימי ראשון בחו"ל .כך גם למעבר העונות ,בייחוד מקיץ לסתיו על צבעיו
הזוהרים ,דבר שלא קיים באותה צורה במזרח התיכון.
כמו עולים רבים מהמערב (וגם לא מעט ישראלים) ,בכל נסיעה לארצות
הברית לא רק פגשנו בני משפחה ,אלא ערכנו מסע קניות .בתחילה מילאנו
את המזוודות בגבינה אמריקנית ,טונה בהירה ,נייר כסף ,וכל מיני דברים
שפשוט לא ניתן היה אז לקנות בארץ .ציפינו בכיליון עיניים ל"שבוע
אמריקה" בשופרסל ,אך הזמנים השתנו ורוב המוצרים שהיו מגיעים לארץ
פעם בשנה ,נמצאים כעת בקביעות על המדף בכל סופרמרקט .כמעט הכול
זמין כאן ,ובאשר למה שאינו זמין ,ברוב המקרים אתה מוצא להם תחליף
ישראלי ראוי למדי.

אילולי העלייה ,היכן הייתי נמצאת היום?
האם החיים שלי היו נראים אחרת אילולי עלינו ארצה? אין לי ספק בכך.
האם אני מתחרטת על כך שעליתי ארצה? בשום פנים ואופן לא .אני רק
מתחרטת על כך שלא עשיתי זאת מוקדם יותר .בסך הכול ,העלייה שלנו
הייתה חוויה חיובית והקליטה שלנו הייתה חלקה למדי עם אי אילו מכשולים
לאורך הדרך.
לפעמים (לא לעתים תכופות) אני מהרהרת במקום בו הייתי יכולה להיות
היום אילולי עליתי ארצה .סביר שהייתי חוגגת או אולי מציינת כמעט
שלושים וחמש שנות הוראה ,מתוך כוונה להגיע לארבעים שנה ולפרוש
לגמלאות (בגיל שישים ושבע) .במקום זאת ,אני מגיעה לשיא של כמעט
עשרים וחמש שנה בתחום בריאות הציבור ,ממתינה בכיליון עיניים לפרישתי
בגיל שישים וארבע .יציאה "מוקדמת" לגמלאות תאפשר לי לבלות יותר זמן
עם המשפחה והחברים .אוכל גם ללמוד דברים חדשים ולהתחיל בפרויקטים
הממתינים זמן רב בתודעה ושפשוט לא היה לי מספיק זמן להתחיל בעת
שעבדתי .מי יודע? יום אחד אולי אשלים את הדוקטורט שלי בבריאות
הציבור.
עלייה היא תהליך למידה .למדתי להסתגל ,להישאר רגועה (רוב הזמן),
ולקחת את החיים בשלווה .בישראל חשוב לדעת כיצד לדאוג לכך שדברים
יתבצעו ,ואם אינך יודעת כיצד לעשות זאת ,חשוב להכיר מישהו שיודע.
"איננו מבטיחים לכם גן של שושנים" הייתה כרזה בשנות השבעים
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שעודדה עלייה ,אך לא הכחישה את האתגרים שעמדו בפני העולים החדשים.
כמו כל דבר בחיים ,צריך להגיע לאיזון בין ההיבטים החיוביים והשליליים
של חיים בארץ ההיי־טק במאה העשרים ואחת ,המשתמשת עדיין בפתקי
הצבעה מנייר ודומה כי אינה יכולה להחזיק ממשלה לאורך זמן ,מאחר
ועשינו את דרכנו לא מזמן אל מערכת בחירות רביעית תוך פחות משנתיים.
בסופו של חשבון ,אינני יכולה לדמיין לעצמי את החיים בשום מקום
אחר.
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מאת :נעמי רגן

משאירה את אמריקה מאחור
שלג כיסה את כנפי המטוס שחנה בנמל התעופה קנדי בינואר  ,1971אותו
מטוס שעליו עמדתי לעלות ארצה בטיסה הראשונה שלי אי פעם .בעלי ואני
רעדנו בעת שעלינו על המטוס ,ולא רק מקור .בשבועות שלפני כן ,מסרנו
לאחרים את כל מכשירי החשמל המותאמים לזרם האמריקני שאותם קיבלנו
כמתנות לחתונה ,התפטרנו ממקומות העבודה שלנו ,ועזבנו את הלימודים.
בקיצור ,שרפנו את כל הגשרים מאחורינו בדרך לחיים חדשים .תכננו לקנות
בארץ מכשירי חשמל חדשים ,בעלי מצא משרה כמתכנת מחשבים בתעשייה
האווירית ,ואני הייתי אמורה לסיים את חמש עשרה יחידות הלימוד
האחרונות שנותרו לי לתואר בברוקלין קולג' ,באמצעות קורסים שעמדתי
ללמוד באוניברסיטת תל אביב.
הכול עמד להיות חדש עבורנו .מעולם לא ביקרנו בארץ ,ובשונה מהמרגלים
בתנ"ך ,גם לא רצינו "לתור את הארץ" בטרם נתיישב בה .לעשות דבר כזה
הצטייר בעינינו כמעשי מדי ,וההחלטה לעלות הייתה אצלנו אידיאולוגית
לחלוטין .אז מה הטעם לברר אם צודקים אלה הטוענים שבארץ אין נייר
טואלט ,שימורי טונה או קפה נורמלי? נסתדר .ציפינו מראש לקשיים ואף
השלמנו עם הרעיון שנצטרך לחיות מאוד בצמצום.
ההחלטה לעלות ארצה לא הייתה חדשה .כל אחד מאתנו החליט על כך
עוד הרבה לפני שנפגשנו .אצלי הבשילה ההחלטה בעת שהתקרבתי לדת,
ומתוך התייחסות ישירה לציווי של הקב"ה לאברהם אבינו" :לך לך מארצך
וממולדתך ומבית אביך ,אל הארץ אשר אראך" .אם כבר בחרתי להיות דתייה
אז אני הולכת עד הסוף .לא יכולתי לדמיין את עצמי נשארת בארצות הברית,
שם ידעתי שתמיד ארגיש זרה .שם מתעלמים מהחגים שלי ,קשה למצוא
שם מזון כשר ,והעיקר ,הדברים שבהם האמנתי נדחקים שם לשוליים.
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בזמן שלמדתי בברוקלין קולג' נתקלתי בספרו של ארתור מורס והעולם
שתק עת נספו ששה מיליונים ,המתאר את אדישותה של ממשלת ארצות
הברית ואת האנטישמיות הבולטת של משרד החוץ האמריקני בעת שסיכל
ניסיונות להציל יהודים מאירופה במהלך השואה .הספר רק חיזק אצלי את
ההבנה שרק במקרה נולדתי בבית החולים היהודי בברוקלין לאם ילידת
ארצות הברית ,בת למהגרים יהודים מפולין ,ולאב שחי באוקראינה עד גיל
שלוש .מקרה ולא גורל .הבנתי שאם יש לי ייעוד כיהודייה לאחר השואה,
הוא לבנות את ארץ היהודים ,המקום שבו התרבות היא שלנו ,המצוות
ששומרים הם שלנו ,וחשוב מכול ,גם הביטחון שלנו הוא בידיים יהודיות.
רציתי שמה שאעשה במהלך חיי ,כל מה שאצליח לעשות במהלך שנות
עבודתי ,המיסים שאני אשלם ,וכן ילדיי שייוולדו בעתיד ,יסייעו בבניית
הבית לאומי .איזה נס שהייתה לי אפשרות לעשות דבר כזה! לאחר 3,000
שנה הייתה לנו שוב מולדת יהודית .ולכן ,מקומי שם.
הייתי עדיין צעירה מאוד כשהגעתי למסקנות אלו ,אולם המסע אליהן
היה ארוך ואף בלתי צפוי בהתחשב ברקע המשפחתי שלי .אמי אמנם
הדליקה נרות שבת בפמוטי בדיל מצופי כסף ששרדו למעלה ממאה שנה
לאחר מסעם מפולין לארצות הברית .גדלתי על הסיפורים שסיפרה באשר
כצ ָּבע כדי להימנע מחילול שבת.
למשפחתה האדוקה ,ואביה החביב שעבד ַ
אותו אב ,מטעמי כשרות ,אף לא היה מוכן לשתות כוס מים מחוץ לביתו ,כך
הייתה מספרת אמי בגאווה .אבל אנו כבר לא היינו משפחה שומרת שבת.
זאת משום שאבי היה היפוכו של חמיו בכל הקשור בדת .עוד באוקראינה ראו
אביו ,סבו ודודיו מודעה שבקשה לגייס פועלים למכרות הפחם שבפנסילבניה
(הובטחו להם כרטיסים לארצות הברית במחלקה הזולה ביותר באונייה!),
והם וקפצו על ההזדמנות ,בלי קשר לכך שכולם היו חייטים .הם השאירו
מאחור את אוקראינה וכל מה שהיה קשור בה ,ובעיקר העוני והפוגרומים
שמהם סבלו היהודים .לרוע המזל ,סבי ,שהיה אלוף ִאגרוף בתקופת שירותו
כקולונל בצבא הרוסי ,השאיר מאחור גם את סבתי ,את אבי הפעוט ואת
דודתי התינוקת .משהתייאשה להמתין לכרטיסים שסבי הבטיח לשלוח אך
לא הגיעו ,סבתי רבת־התושייה ,שעל שמה אני נקראת ,עבדה קשה ,חסכה
בהוצאות ,וקנתה מכספיה כרטיסים לארצות הברית ,בלי להזדקק לטובות
מאיש.
האיחוד המשפחתי לא צלח כמצופה .עד שהגיעה עם ילדיה לעולם
החדש ,סבי כנראה התבשל זמן ארוך מדי בכור ההיתוך ,והחליט שהוא
מעדיף בלונדיניות מחומצנות ומסיבות קלפים על פני אשתו האדוקה מן
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הארץ הישנה וגפילטע פיש של ליל שבת .קיום מצוות הדת הפך לסלע
מחלוקת במשפחה ,עד כדי כך שאבי ,שהעריץ את אמו ולא יכול היה לשאת
את מריבות הוריו ,כבר לא רצה שום קשר לדת.
למרבה הצער ,אבי הנדיב ,טוב הלב ,שעבד כל כך קשה ,נפטר כשהייתי
בת שש בלבד .אמי נותרה אלמנה ענייה עם שלושה ילדים קטנים והתגוררנו
בפרויקט שיכון לבעלי הכנסה נמוכה באזור רוקאוויי שבניו יורק .ברגע שאבי
נפטר עברתי מילדות מתוקה ורכה למצב של אבלות והרהורים על נושאים
רציניים כגון חיים ומוות .באותו חורף ,ישבתי על החול בשפת הים ,לא הרחק
מהבית ,מתבוננת בגלים במסעם האינסופי להתנפץ על החוף ומהרהרת .אז
התחלתי לחשוב לראשונה על קיומו של כוח עליון .אינני זוכרת בדיוק מה
חשבתי ,אבל המחשבות על בורא עולם פתחו בפניי נושא שעמד להעסיק
אותי רבות בעתיד.
אין מקריות בעולם .באותו רגע ממש ,ידידים של אמי דחקו בה להוציא
אותי ואת אחיי מבית הספר הציבורי שבו למדנו ולשלוח אותנו לבית ספר
יהודי דתי ,ישיבת היי ליי( ,ראשית תיבות של היברו אינסטיטוט בלונג
איילנד) היקרה והיוקרתית ,שהיה בית ספר אורתודוקסי פרטי .כאלמנה
טרייה ,אמי הצליחה גם להשיג לנו מלגות מלאות דווקא מאותם רבנים
ומנהלים שתפקידם היה לחלוב מההורים שכר לימוד מלא .במקום ללמוד
בבית הספר הציבורי מספר  ,42שם כבר התחלתי ללמוד אנגלית ,מצאתי את
עצמי יושבת בכיתה מול רבנים ארוכי זקן שניסו ללמד אותנו לקרוא אותיות
עבריות מוזרות שמעולם לא נתקלתי בהן בעבר.
במשך כמה חודשים הייתי אומללה וממורמרת .אולם להפתעתי ,עם
הזמן התחלתי ליהנות מכמה היבטים של העולם החדש בו מצאתי את עצמי,
ובייחוד משירת התפילות .אהבתי מוזיקה .החברות החדשות שלי לכיתה
גם הזמינו אותי באדיבות להיות אצלן בשבת ,ושם ראיתי לראשונה כיצד
נוהגות משפחות שומרות שבת .חלק מהקסם של אותן שבתות היה השמחה
לצאת מפרויקט השיכון המאיים והמסוכן שבו גרנו ולהיכנס לבתים החמימים
והנעימים של המעמד הבינוני ,שם ראיתי לראשונה ארונות תצוגה בסלון
מלאות בכלי כסף ,ושטיחים ששקעתי בתוכם .אך חשוב מכול ,שם נתקלתי
לראשונה במשפחות דתיות נורמטיביות עם אבא בעל מקצוע שהשתכר
יפה וקידש על היין בליל שבת ,אימא שלבשה סינר ואפתה עוגות (אמי
עבדה במשרה מלאה וסלדה מעבודות מטבח) ,ואחים ואחיות מחונכים היטב,
שבשונה ממשפחתי ,לא רבות על מנות האוכל ,ובייחוד לא על חלקם בקינוח.
משום כך ,בכל שנה חולפת שביליתי בבית הספר הדתי ,לא רק שלמדתי
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על המורשת היהודית שלי דרך התנ"ך ,אלא נמשכתי יותר ויותר לחיים
דתיים ולשמירת מצוות .הסיבה העיקרית שבגללה בחרתי בחיים אלה הייתה
קשורה בתנ"ך ובייחוד בפעמים הרבות שבהן יצאה התורה נגד דיכוי יתומים
(כמוני!) ואלמנות ,קריאה שדיברה אליי באופן אישי .כך היה גם לגבי שאר
מצוות התורה שעליהן למדתי ושאסרו את הרוע ועודדו טוב לב ,רעוּת ,חסד
ונדיבות .מכאן גם החלה אהבתי לבורא עולם שציווה עלינו לקיים את אותן
המצוות ,שבו ראיתי ,ואני עדיין רואה ,אב דואג.
המשכתי ללמוד באותו בית ספר גם בתיכון ,ועד אז כבר הייתי נערה
דתית לחלוטין וגם ציונית נלהבת ,עם אידיאולוגיה שהתבססה יותר על ספר
בראשית מאשר על מדינת היהודים של הרצל .מלחמת ששת הימים ,שפרצה
לקראת סיום לימודיי בתיכון ,חיזקה אצלי עוד יותר את הרגש הציוני.
כשהקשבתי לתעמולה הערבית ,ראיתי בעיני רוחי כיצד נהרסת לחלוטין
הארץ שעליה חלמתי זמן רב כל כך ,עוד לפני שהייתה לי הזדמנות לנסוע
אליה .הסתערתי על השגרירות הישראלית בדרישה להתנדב ,ובתשובה
קיבלתי טופס בו דרשו מאמי לתחום ,מאחר ועוד לא מלאו לי שמונה
עשרה .כמובן שהיא סירבה ,ועד שהגיע יום הולדתי ביולי ,המלחמה כבר
הסתיימה .ואולם ,מה שעברתי במשך אותם ימים ולילות ,תחושות שנעו
מבירא עמיקתא של ייאוש לאיגרא רמה של הניצחון שבא לאחר מכן ,קשרו
אותי עמוקות לישראל ,ארץ שמעולם לא ביקרתי בה ,ומעולם לא פגשתי
את תושביה אמיצי הלב .שיא האופוריה היה בעת שחרור הכותל המערבי,
המקום הקדוש והנערץ ביותר ביהדות ,שהירדנים אסרו על יהודים לבקר בו
במשך  19שנות שלטונם במקום .מאותו רגע ואילך ידעתי שאני באמריקה
באופן זמני בלבד ,עד שאמצא את דרכי לארץ.
במהלך שנת הלימודים הראשונה שלי במכללה השתתפתי במפגשים של
'יבנה' ,ארגון הסטודנטים הדתיים .במפגש פורים פגשתי גבר צעיר ,מבוגר
ממני בכמה שנים ,שהתברר כזן נדיר ,לפחות באותם ימים :גבר דתי ציוני
המתכנן לעלות ארצה .במהלך החודשים הבאים דרכינו הצטלבו לעתים
קרובות עד שיום אחד הוא אף הציע לי לצאת אתו לדייט .במוצאי שבת
אחד פסענו ברחבות החשוכים של פר רוקאוויי ,בעודנו שופכים את לבנו
זה בפני זה .באותו ערב תכננו יחד את חיינו ,מלאי תקווה ,נלהבים .רצינו
אותם הדברים :להיות יהודים נאמנים למסורת שלנו ,ולחיות את חיינו בארץ
ישראל.
זה היה מעט מוזר למצוא את בן הזוג המושלם מוקדם כל כך .לא תכננתי
אז להינשא .זכיתי במלגה שתאפשר לי להשתתף בתוכנית "שנה שלישית
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בחו"ל" והתכוונתי ללמוד במהלך השנה באוניברסיטה העברית בירושלים.
אך כששנת הלימודים השנייה שלי הגיעה לסיומה ,אלכס אמר :אל תלכי.
הישארי כאן .הינשאי לי .אני מבטיח לעלות אתך ארצה ולחיות בישראל כל
חיינו .ביקשתי ממנו את ההבטחה הזו בכתב ,והיא עדיין אצלי ,כתובה על
מפית ממסעדה.
וכך נישאנו ,התגוררנו זמן קצר בברוקלין ,ואז באמצע שנתי הרביעית
במכללת ברוקלין עשינו את הצעד המכריע לקראת הפיכת חלומות הנעורים
והאידיאליסטיים שלנו למציאות .עלינו ארצה.

המציאות מכה בנו
עלינו למטוס בניו יורק במזג אוויר חורפי ,וכשנחתנו בארץ ,יצאנו ליום אביבי
וחם .אפרוריות ניו יורק לבשה כתום וזהב של בוסתני הפירות הסמוכים
לנמל התעופה שמילאו את האוויר בניחוח פריחת תפוז .בנסיעה במונית אל
מרכז הקליטה ראינו אנשים נוהגים בעגלות עם חמורים!
הו ,זה היה מקסים .אהבנו הכול :את אור השמש ,העובדה שהמכסים של
פתחי ביוב היו מוטבעים באותיות עבריות ,והדרך שנדמה היה לנו שאנשים
פונים אלינו בכל מקום ,כאילו שאנו משפחה.
עד מהרה הכתה בנו המציאות .החברה שבה בעלי אמור היה לעבוד
עברה לידי הנהלה חדשה שיצאה במשימה לפטר את כל עובדיה האמריקנים.
עד מהרה נכנסתי להיריון והיה עליי להיות במעקב קבוע .אולם כשפניתי
לשירותי הרפואה היחידים באזור ,מרפאה בכפר חב"ד בסמוך לדירתנו
"הר ֶּבע (הרבי
הזעירה במרכז הקליטה ,האחות הוליכה אותי החוצה ולחשהֶ :
מלובביץ') אומר ,לא לדבר על זה שלושה חודשים ".והגרוע מכול — לא היה
לנו סופרמרקט .כדי לערוך קניות ,היה עלינו לעמוד מול הדלפק בחנות
המכולת הקטנה והיחידה בכל כפר חב"ד ,ולבקש את מבוקשנו בעברית
מבעלת המכולת העסוקה ,בשעה שטיגנה לביבות במחבת חשמלית קטנה.
גם לא תמיד ידענו מה לבקש ,כלומר מה המקבילה הישראלית לאותם מזונות
אמריקניים שהכרנו .הצטערתי עמוקות על כך שלא הצלחתי להשתלט על
השפה העברית במהלך אחת עשרה שנות לימודיי בבית הספר הדתי שבלונג
איילנד! אלא שמה שלא הצליחו להוציא ממני מוריי המצוינים ,עד מהרה
הוציא ממני הרעב.
במהרה נודע לנו שרופאי נשים וסופרמרקט מודרני אכן קיימים בתל
אביב ,במרחק נסיעה מאתנו .אלא שהאוטובוס שהסיע אותנו אל מחוץ
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לכפר חב"ד היה ישן והגיע רק לעתים רחוקות .באותה נסיעה ראשונה
שעשיתי לתל אביב ,הייתי מוקפת חסידים אדוקים מזוקנים בעת שברדיו
התנגן באנגלית השיר "היא לבשה איטסי־ביטסי ,טיני־ויני ,ילו פולקה־דוט
ביקיני"( "...היא לבשה ביקיני קטנטן מנוקד בצהוב .)"...אכן הייתה זו נסיעה
בלתי נשכחת.
הקשיים שלי להתבטא בשפה העברית הבהירו לי עד מהרה מה עוללתי
לעצמי .הייתי אמנם יהודייה בארץ היהודים ,אולם בני המקום לא חלקו
עמי שפת אם או חוויות העבר ,לא הבינו את ציפיותיי התרבותיות שהבאתי
מארצות הברית ,החינוך שהם קיבלו היה שונה מהחינוך שקיבלתי ,ואף
האמונה הדתית שלי הייתה שונה במקצת מזו שרבים בארץ החזיקו בה.
בקיצור ,הייתי זרה במקום זר.
ילידי הארץ נראו לי חבורה מוזרה .אחדים מהם ,ואפילו קרובי משפחה,
נדהמו מכך שעזבנו את חופי הזהב של ארצות הברית כדי להצטרף אליהם
ברצועת החול קטנה אל מול חופי הים התיכון" .כולם כאן מנסים להגיע
לאמריקה" ,אמר לי בן דוד רחוק בנימה מלגלגת" ,ואתם באים הנה!"
אחרים התרעמו על מה שתפסו כזכויות יתר הניתנות לעולים חדשים ,כגון
הזכות לרכוש מכוניות ללא מסים .היו אף אלה שהרחיקו לכת בהבנתם את
המציאות" .למה הממשלה נתנה לך רק פיאט בזמן שלאחרים נותנים וולוו?"
(הרכב הנחשק ביותר בישראל בסביבות  ,)1971מישהו שאל אותי פעם.
מצד שני ,כשהמכונית החדשה שלנו חטפה תקר בגלגל בכביש המהיר ,עברו
פחות מחמש שניות לפני ששתי מכוניות ירדו מן הכביש כדי לעזור לנו,
בלי לשאול שאלות ,ועוד סירבו לקבל מאתנו כל פיצוי על הסיוע .כשבעלי
גויס לששה חודשים כחייל בסדיר ללא משכורת ,חרף היותו מפרנס יחיד
של אישה ושני תינוקות ,המנהל שלו ניגש ישירות למשרד הביטחון וּוידא
אישית שיעבירו אותו ישירות למילואים למשך חודשיים ,בתשלום מלא,
ובכך הציל אותנו מעוני ומהאפשרות שנחזור לארצות הברית.
היינו מוכנים לחיות ברמה נמוכה בהרבה מזו של מקבילינו בארצות
הברית ,אך לא יכולנו להרשות לעצמו להיות מרוששים ולקבץ נדבות .ובכל
זאת ,בהתחלה קשה היה לנו להתפרנס .בעלי עבד כמנתח מערכות בחוזה
ממשלתי .על אף הניסיונות הרבים לגבות את שכרו ,הוא לא קיבל משכורת
במשך שבעה חודשים .כשהגעתי הביתה מבית החולים עם תינוק שזה עתה
נולד ולא יכולנו לשלם על עריסה ,הוא התפרץ סוף סוף למשרדי המנכ"ל
ותיאר את מצוקתו .לזכותו ייאמר שהאיש הזדעזע ,נזף במנהלת משאבי
האנוש האחראית למצב ,ודרש שהעניין יטופל מיידית .העניין אכן טופל,
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אך האישה חסרת הכישורים נקמה את נקמתה מאוחר יותר ,כשהתקשרה
למקום העבודה החדש של בעלי ושיקרה באומרה שהוא מקבל משכורת
כפולה .כתוצאה מכך ,הם עיכבו את משכורתו במשך כמה ימים עד שהעניין
סודר.
ואולם ,ההתנהגות הישראליות המושמצות של "שימוש במרפקים" לא
הטרידה אותי כבת ניו יורק .חלקנו אותה חוצפה ,אותה רב־תרבותיות ,בייחוד
בירושלים ,שם התמזגו כמרים חבשיים ,חנוונים מוסלמים ורוכלי פירות
תימנים אלה באלה כלאחר יד ,דרך קבע .יחסית לעיר עם רמזור אחד ,אפילו
ב־ ,1971ירושלים מעולם לא הייתה כפר נחשל ,אלא מקום כינוס בין־לאומי
המושך אנשים בעלי חוכמת חיים .חשתי בה מיד בבית ,כפי שמעולם לא
הרגשתי בדירתי השכורה בפתח תקווה ,שם כל שכניי היו צברים ששירתו
בצבא ולא דיברו אנגלית .הם באמת התכוונו לטובה .כשגעגועיי הביתה גרמו
לכך שאחריש אוזניים כשהשמעתי בקול שירים מתקליטי ג'ואן באאז ,הם
הקישו בדלתי כמעט במבוכה ושאלו אם לא אכפת לי ,אם יהיה בסדר ,אם
אוכל רק בבקשה ,להנמיך אולי מעט את הרעש?

נווה העולים הקטן שלנו
הם היו אנשים נחמדים מאוד ,אך ככל שניסיתי ליצור אתם קשר ,הם נותרו
זרים שפשוט לא יכולתי להתקרב אליהם .בעיה זו נפתרה עד מהרה על
ידי הסוכנות היהודית שנחלצה לעזרתנו ,ושלחה אותנו לבסוף להתגורר
בדירה צנועה בת שלושה חדרים בשכונה חדשה ומאובקת שנבנתה מעבר
לקו הירוק ,מעט צפונה מהגבולות העירוניים של ירושלים .השכונה הייתה
מבוססת על תפיסה חדשה :יישוב עולים דתיים עם אלה הדומים להם מכל
רחבי העולם.
הבניין שבו גרנו היה או"ם קטן! שכניי בדירה הסמוכה היו רופאים
ממוסקבה ,מעליהם התגוררה משפחה שוודית ,ובדירה על ידם גר רב
מרוקני ידוע ,יחד עם אשתו היפה ג'קי ועשרת ילדיהם .שתי קומות מתחת
להם נמצאו הבריטים ,ועל ידם הייתה משפחה חרדית בת שש נפשות
מוויליאמסבורג שבניו יורק .הפכתי לחברה טובה של משפחת שרון ,זוג
מבוגר עם ילדים כמעט בני גילי מבולדווין ,ניו יורק .אלברט שרון ,ניצול
שואה מבלגיה ,היה מספר סיפורים מחונן שסיפוריו על בריחת משפחתו
מהיטלר הרשימו אותי עמוקות .אשתו לין הייתה גם היא סופרת מוכשרת
וחברה מקסימה ויקרה.
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בניגוד לתוכנית הסוכנות היהודית לקלוט אותנו לתוך החברה הישראלית,
הפכו השכונה ואנשיה למפלט שלנו מאוכלוסיית ילידי הארץ .כאן רכשנו
חברים לחיים עד היום ,וחלקנו את ארוחות השבת ,חגגנו את החגים
והשתתפנו בחגיגות משפחתיות יחד עם חברים שמילאו את מקומן של
משפחותינו הרחוקות .עד מהרה הפכנו למעין קיבוץ .כשנאלצתי לעבור
ניתוח כריתת כיס מרה מיד לאחר לידת בני ,שכניי היקרים ערכו תורניות
שמירה עליו ועל בתי בת השנתיים ,כדי לאפשר לבעלי לשוב לעבודה,
ודאגו לכך שיביאו לנו מצרכי מזון מדי יום ביומו עד שאוכל לעמוד שוב
על הרגליים .ברור שללא חברים ושכנים כאלה ,לא היינו יכולים לשרוד את
חוויית העלייה.
מערכת תמיכה זו עברה את מבחן האש בעת מלחמת יום הכיפורים.
בשעות אחר צהריים של יום כיפור ,נחנו במיטה כדי להקל על הבטן
המקרקרת והרגליים הכואבות ,ופתאום התעוררנו לקול משאיות מצוידות
ברמקולים שעברו בשכונה .מההודעה הבהולה שהשמיעו בעברית יכולתי
להבין רק מילה אחת — "אמת" .בעודי ישנה למחצה ,פניתי לבעלי ואמרתי:
"אתה מאמין לזה? מי היה עורך מסע בחירות ביום כיפור?" 'אמ"ת' היו
האותיות של אחת המפלגות הפוליטיות ועמדנו בפני מערכת בחירות .בעלי
פנה אליי בתדהמה" .הם מודיעים שאנחנו צריכים לרדת למקלטים; שזו
האמת ,לא תרגיל .יש מלחמה".
אכן פרצה מלחמה .ואנחנו היינו אמריקנים שהניסיון היחיד שלנו עם
מלחמה היה לצפות בה בחדשות הערב בקטעים בני שלוש דקות ,או לצאת
למחאה אופנתית של בני דורנו האמריקנים נגד עימות המתרחש במרחק
אלפי קילומטרים מאיתנו .במלחמות הללו לחמו זרים ,חיילים ממקומות
רחוקים בארצות הברית ,שם דיברו במבטאים שאנחנו בקהילה היהודית
מעולם לא שמענו מלבד בסדרות קומיות או בסרטי הוליווד .כן ,היה גיוס,
אך פרט לבחור אחד חסר מזל שהכרתי מבית הכנסת ושהצטרף למשמר
הלאומי האמריקני כשהיה סטודנט לאחר שהובטח לו בכתב ששכר הלימוד
שלו במכללה ישולם ושלעולם לא יישלח מחוץ לארצות הברית (מאוחר יותר
קרעו בפניו את הדף כששלחו אותו לווייטנאם) ,לא הכרתי אף חייל אמריקני.
עכשיו ,מביתי החדש ,צפיתי במשאיות צה"ל באות והולכות ,נושאות
אתן אבות ,בנים ואחים ,כשהטליתות עדיין כרוכות סביב כתפי רבים מהם.
בעוד ששה חודשים יגויס בעלי .בעוד שמונה עשרה שנה ,בני .למרות מה
שקראתי ,הצבא הישראלי לא היה דומה כלל לצבא האמריקני שהיה מורכב
מאנשים שלעולם לא היית פוגש ממקומות שלעולם לא היית מבקר בהם.
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בארץ מדובר היה בצבא המורכב מאנשים כמו בעלה של שכנתנו ,אחיינו של
החנווני — היפה הגבוה שנקרא על שם דודו שנרצח בשואה — ואחיה היחיד
בן העשרים ואחת של האישה שישבה לידי בבית הכנסת.
ירדנו שתי קומות למקלט ,כשבעלי אוחז בחוזקה בבתנו בת השנתיים
ובבובתה ,בעוד אני נושאת את בננו בן החודשיים שעודנו ישן בסל קל.
במקלט ,ששימש כבית כנסת של חב"ד ,הייתה עדיין מחיצה במרכז ,שחילקה
אותו לעזרת גברים ולעזרת נשים .אך כשהרב המרוקני המהולל ,שהופיע עם
אשתו ועשרת ילדיו ,לא מצא מקום ישיבה למשפחתו ,הוא העיף בנחישות
את המחיצה ,ודחה בתקיפות את מקהלת המחאות במילים" ,זה כבר לא בית
כנסת .זה מקלט".
הצטופפנו שם ,זרים בארץ שעדיין זרה לנו ,שעוברת מלחמות קטלניות
מהסוג שמזמן נעלמו מן הארצות שמהן באנו .החיילים והחיילות שנלקחו
היישר מתפילתם ,נכחו במחשבותיי בכל שעות היממה .הידיעה שאנשים
אלה היו עכשיו במאבק של חיים ומוות על מנת להגן על חיינו ועל ארצנו,
ושמשהו נורא עלול לקרות להם ,הייתה קשה מנשוא.
חרף איסורי החג ,מישהו הדליק רדיו שבו הודיעו השלטונות שהארץ
הותקפה ושאנו עלולים לספוג הפצצות .דמי קפא .כמה זמן נהיה סגורים
כאן ,תהיתי ,תופסת שמתוך חיפזון ובלבול שכחתי להביא בקבוק לתינוק
שנולד לא מכבר .מה אם יתעורר? האם אסכן את חיי ואחזור לדירתי להביא
לו בקבוק? האם אניח לו לבכות? איך אוכל להיות אם בארץ חדשה זו אם
לא הבנתי דבר? כיצד אוכל להגן על ילדיי?
למרבה המזל ,בני ישן כל הזמן .כשנשמעה צפירת ההרגעה ,משהו השתנה
באורח יסודי אצל כולנו ,העולים החדשים .העלייה לא הייתה עוד ריקודי
הורה ,כובעי טמבל ומעדרים מונפים .היא הייתה צעד לתוך עולם של חיים
ומוות ,ומולדתנו הקטנה הייתה רחוקה מלהיות בטוחה .הישראלים ,אלה שלא
הבנתי ,שנראו לי כה זרים ומרוחקים ,הפכו פתאום לאחיי ולאחיותיי .כל
אבדה הייתה אבדה משפחתית .הייתי מתאבלת עליהם ,והם היו מתאבלים
עליי אילו ,חס וחלילה ,היה בכך צורך .כולנו היינו אברהם והתבקשנו לעקוד
את בנינו ובנותינו על המזבח ,ורק לחישת המלאכים יכלה להציל אותנו.
חששתי שאויבינו יכניעו אותנו .הרי אלמנט ההפתעה היה ברשותם .היו
להם כלי נשק אינסופיים שהעניקו להם במתנה הסובייטים הנתעבים .רק
מאוחר יותר עתידה הייתי לשמוע על "המרפסת של גולדה" ,וכיצד אישה
אמיצה זו ,המתייסרת באשמה על כך שהקשיבה לעצתם הרעה של הגנרלים,
שקלה להוציא לפועל תרחיש יום הדין ,בו תפתח במתקפה אטומית ,או
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תתאבד ,או שניהם גם יחד .באותו זמן לא ידענו על כך דבר .הקריין ברדיו
היה אופטימי דרך קבע ,והבטיח לנו שאנחנו הודפים את התקדמות האויב.
כל זה כשברקע התנגן אז השיר" :בשנה הבאה נשב על המרפסת ונספור
ציפורים נודדות" ,עם הפזמון החוזר" :עוד תראה עוד תראה כמה טוב יהיה
בשנה ,בשנה הבאה" .הקשבתי לשיר ורציתי להאמין .וככל שהקשבתי ,וככל
שהאמנתי יותר ,הפכתי ישראלית יותר ,אחת עם ילידי הארץ .יהיו אשר יהיו
ההבדלים ביניהם לביני ,הם הפכו עכשיו למשפחתי.

חוצה את קו ההפרדה
שנה לאחר המלחמה ,בעלי לבש מדי צה"ל על מנת להתחיל בתוכנית
אימונים בת חודשיים .בניגוד לקשיים של אמהוּת יחידה ,ולמלאכה הסיזיפית
של שטיפת כל החול של חצי האי סיני מבגדיו ,הייתי שבעת רצון מכך שאנו
עשינו סוף סוף את חלקנו בהגנה על מולדתנו היהודית היקרה ובתמיכה
בחיילינו.
ואולם ,לא הייתי רק רעיה ואם .הייתי גם סופרת .זה היה חלום
שהחזקתי בו זמן רב וטיפחתי במהלך לימודי התואר שלי באנגלית ,לאחר
שעודדו אותי לכך במהלך לימודיי ,ולמעשה פרסמתי בעיתונים מקומיים
עוד בהיותי תלמידה בבית הספר התיכון .אך כיצד אוכל להפוך לסופרת
בארץ של סופרים עברים ,כשאין לי כל פרוטקציה? הרי חסרו לי בארץ כל
אותם הקשרים הנוצרים במהלך הלימודים בבית הספר התיכון ,באוניברסיטה,
ובייחוד בשירות בצה"ל ,ולא הכרתי איש שיכול היה לסייע לי.
בשלב מסוים של ייאוש הבנתי שבכל זאת יש לי משהו שאין לרוב
הישראלים .לא זו בלבד שאנגלית הייתה שפת אמי והתואר שלי היה
באנגלית ,אלא היה ברשותי נשק סודי :רשם כול .בשנות השבעים
המוקדמות לאיש בישראל לא היה דבר כזה .וכך ,כשהחלטתי לכתוב את
הכתבה הראשונה שלי כעיתונאית עצמאית והגעתי בחוצפה רבה לבניין
העירייה בירושלים ,שם דרשתי לראיין את ראש העיר האגדי טדי קולק,
המכשיר שלי סנוור כל כך את אנשי יחסי הציבור עד שאיש לא ביקש ממני
תעודת עיתונות שברור שלא הייתה לי .הכניסו אותי לחדר כדי לדבר עם
ראש העיר (גם הוא גילה עניין רב בפעולת המכשיר) ,ישבתי שם ,סמוקה
כולי ,מרגישה כמו נוכלת ,מבוהלת מעט בשעה שחקרתי את ראש העיר
קולק בנוגע לתנאים המזעזעים בשכונת העולים שלנו ,שעדיין לא היו בה
דרכים סלולות ,קווי אוטובוס ,חנויות מכולת או טלפונים ציבוריים .אין ספק
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שבארצות הברית הייתי נזרקת אחר כבוד החוצה .אך ירושלים הייתה עדיין
עיר קטנה עם רמזור אחד וחולשה לאמריקנים ,בייחוד עולים .ראש העיר
קולק השיב לשאלותיי בסבלנות ובאי נוחות גם יחד .באורח מרגש ,המאמר
שכתבתי בעקבות הריאיון התקבל לפרסום על ידי הג'רוזלם פוסט והגיע
לכותרת ראשית בעמוד הראשון .ממש כך נפתחה הקריירה שלי .דבר כזה
מעולם לא היה יכול להתרחש באמריקה המתוחכמת יותר.
מאותו רגע ואילך ,חמושה בפרסום ,גיליתי שיש צורך עצום בארץ
בכותבים בשפה האנגלית .משרדי ממשלה ,ארגוני צדקה פרטיים ,עיתונים
וכתבי עת זרים חיפשו תמיד חומר כתוב היטב של עיתונאים עצמאים.
אך להשיג משרה מלאה או חלקית במשכורת היה עניין אחר לגמרי .כמה
אירוני ,אם כן ,שהמשרה הראשונה שלי בארץ השגתי דווקא באמצעות סוג
הפרוטקציה שהתייאשתי מלהשיג אי פעם .ידידה מניו יורק ,דוקטור למדעי
הסביבה שעלתה ארצה זמן קצר לפני כן ,הציעה לי משרה במשרד להגנת
הסביבה שזה עתה הוקם ,שם היא עמדה בראש המדור לקשרי החוץ.
תפקידי היה להוציא לאור עלון שנשלח למשרדי ממשלה להגנת הסביבה
בכל רחבי העולם ,כדי להעיר את תשומת לבם להישגיה של ישראל בחזית
הסביבתית .הלכתי ממומחה למומחה בנושאי אוויר ,מים ,רעש וכל סוג אחר
של זיהום ,חולבת מהם מידע על עבודתם .היו אלה ימיה הראשונים של
החזית הסביבתית בישראל ,והערכתי והתפעלתי ממאבקם של עמיתיי ליצור
מודעות ולמזער את הנזק לסביבה בארץ צעירה שהשקיעה רבות בצמיחה
תעשייתית על מנת לספק מקומות עבודה ולחזק את הכלכלה הלאומית.
עד היום כשאני חולפת ליד ארובות חדרה ,אני נזכרת בד"ר שלמה ברובנדר,
שלחם על התקנת "אמצעי טיהור" כדי להסיר את הגזים הרעילים מתחנות
הכוח ולהפוך את העשן השחור והצורב לענן לבן בלתי מזיק .אני זוכרת כיצד
הוא סיכל תוכנית של שר נלהב להוביל פחם מנמל חיפה לחדרה בקרונות
רכבת פתוחים שהיו מותירים ענן של אבק פחם שהיה מזהם את כל האזור
הכפרי .במקום זאת ,הודות לשלמה ,הם בנו נמל בחדרה.
בעוד שהייתי אסירת תודה על היותי חלק מעבודה רבת משמעות כזו,
זה לא היה בדיוק סוג הכתיבה שעליה חלמתי .רציתי להיות סופרת ,משהו
שאיש לא משלם לך עליו מראש.
באותו זמן נאבקנו כלכלית .הדירה הקטנה בת שלושת החדרים שאליה
נשלחנו על ידי הסוכנות היהודית הפכה צפופה בשעה שמשפחתנו גדלה.
ברגע של ייאוש החלטנו למכור את הדירה הזעירה ולשכור דירה גדולה יותר.
אחרי הכול ,האם לא בילינו את רוב חיינו בדירות שכורות? כולם בארצות
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הברית שכרו דירות .לגלגנו על תגובתם הנחרדת של חברינו הישראלים
שחשבו שעשינו מעשה מטורף .לרוע המזל ,כשהב ּנו כמה הם צדקו ,זה היה
כבר מאוחר מדי .ששה חודשים לאחר שמכרנו את הדירה ,התרחש ה"מהפך"
והליכוד בראשות מנחם בגין עלה לשלטון .המדיניות הכלכלית החדשה
הכפילה ואף שילשה את מחירי הנדל"ן ,והחלום על בית משלנו התרחק
לכאורה לצמיתות.
בזעם ובחוסר תקווה גם יחד רקחנו תוכנית נועזת :נשתמש בכסף
שקיבלנו על הדירה כמקדמה על בית חדש ,ובשעה שהוא ייבנה נשוב
לארצות הברית כדי להרוויח מספיק על מנת לשלם את יתרת הסכום ,החלק
שלא היה ברשותנו ושלא יכולנו ללוות.

האם באמת ניתן לחזור לשם?
חזרנו לארצות הברית וחיפשנו עבודות בשכר גבוה .משום כך ,התמקדנו
בעמק הסיליקון ,שם עמדו בפנינו אפשרויות רבות כדי להתפרנס .לאחר
חודש של כסיסת ציפורניים וראיונות ,הציעו לבעלי לעבוד כמנתח מחשבים
בחברת היי־טק ידועה .תיק הפרסומים שלי זיכה אותי בעבודה מצוינת
כמנהלת תקשורת באוניברסיטת סנטה ברברה .שכרנו בית נוח ,מצויד בכל
טוב ,ברחוב מלא צמחייה .הילדים נרשמו לבית ספר דתי .מקומות העבודה
דאגו לנו לביטוח רפואי מלא ,לרבות טיפולי שיניים .הייתה לנו מכונית,
נהנינו ממזג האוויר הנוח בקליפורניה שטופת השמש ,ויצאנו לחופשות
בדיסנילנד ובפארק יוסמיטי .כששמעו על כך ידידינו בארץ ,הם תהו בגלוי
אם נהיה מסוגלים אי פעם להתנתק מכל זה ולחזור לארץ .כן ,היה לנו הכול.
והייתי אומללה לגמרי ,כל כולי ,כמעט כל הזמן.
יותר מכל דבר אחר ,שלוש השנים הללו בחו"ל הבהירו לי עד כמה
השתניתי מאז שעליתי ארצה .ציפיתי להחליק ישר לתוך החיים בארצות
הברית ,אך לתדהמתי הבנתי עד כמה הדבר היה בלתי אפשרי .כבר התרגלתי
לחיות בארץ כיהודייה חופשית וגאה ,כשאני חוגגת את החגים שלי בגלוי
כחגים לאומיים ,מדברת בשפה שלי וחיה תחת שלטון יהודי .עתה ,היה זה
עינוי לעבור את יום הכיפורים במניין אורתודוקסי קטנטן שהתקיים באולם
אירועים של בנק ,בעוד שמכל עבר זרמה התנועה והחנויות היו פתוחות.
קשה היה להזמין בשר כשר ממרחק של מאות קילומטרים ,שהיה צריך
להטיסו ולאסוף אותו בנמל התעופה .אף נאלצתי להשיג חלה וגבינה כשרה
באמצעות קואופרטיב שנוהל בידי קהילה אורתודוקסית ,שהתברר כי הייתה
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כת שהתנתקה מאתנו לאחר שסירבנו לקבל את תכתיבי מנהיגה ,רב דרום
אפריקני גולה עם עבר אפל.
מעבודתי כעיתונאית עצמאית שקבעה לעצמה את סדר היום ,עברתי
למשטר עבודה מאתגר של יום שלם עם שעות קבועות ,תשע עד חמש,
שאילץ אותי להשאיר את הצעיר שבילדיי במעון יום .באתי ממקום שבו
היה טייק אווי כשר בכל פינה ועתה נאלצתי להכין הכול בעצמי ,כולל הכנת
בצק לחלה ביום חמישי ,כשאני משאירה אותו במקרר למשך הלילה על מנת
לאפות אותו למחרת; מכניסה את מרכיבי ארוחת הערב לסיר בישול אטי
לפני צאתי לעבודה .אם רצינו לאכול בפיצרייה כשרה ,האפשרות הקרובה
ביותר נמצאה במרחק  800קילומטר מאתנו בלוס אנג'לס.
במקום עבודתי היו לי אתגרים מיוחדים .האוניברסיטה הייתה מוסד
ישועי קתולי ,ובראשה עמד כומר .בעוד שהאנשים שאתם עבדתי השתדלו
מאוד לבוא לקראתי כיהודייה דתית ,היה דברים מסוימים שפשוט לא
הבינו .למשל ,כשארגנו לי קבלת פנים בארוחת צהריים חגיגית שהתקיימה
במועדון היפה של הפקולטה ,שהיה חלק ממיסיון ספרדי ישן ,הם הזמינו
מראש סלטים לכולם .אך כשהארוחה הגיעה ,הירקות היו מכוסים בגבינה —
ושומו שמיים — באיזשהו סוג של בשר! מה עושים? הרי לא רציתי לפגוע
באיש או להביא לפיטוריי ביומי הראשון בעבודה .ניסיתי בעדינות לסלק את
החלקים האסורים מעל החסה ,אך ללא הועיל .לבסוף ,הבאתי את הצלחת
למטבח ,וביקשתי שייתנו לי מלון עם גבינת קוטג' .הצטרפתי לעמיתיי,
מנפנפת מעליי שאלות בחיוך .אך בתוכי חשתי כמו מצורעת.
מתוך חוויה קשה ומאתגרת זו צמחה טובה רבה :סוף סוף הבנו כמה
נפלאים באמת היו חיינו בישראל .הילדים ראו קצת עולם וגם למדו לדבר,
לכתוב ולקרוא אנגלית שוטפת ,מה שסייע להם במידה רבה במהלך חינוכם.
אך יותר מכול ,מתוך תחושת האומללות והגעגועים הביתה ,התחלתי לכתוב
את הרומן הראשון שלי.
כשהגיע לבסוף היום שבו הבנו שהבית החדש והמרווח בירושלים מוכן,
ושהתוכנית המטורפת שלנו אכן הצליחה מעבר לחלומותינו הפרועים ביותר,
שבנו הביתה מתוך הבנה שישראל היא אכן הבית שלנו .כמה שמחתי לפגוש
שוב את חבריי וחברותיי ,לדבר עברית ,להתפלל בבית הכנסת היפה שלי,
ולהסתובב במרכז העיר מלאת המסעדות ,המאפיות והפיצריות הכשרות!
כבר לא הייתי עולה חדשה; הפכתי סוף סוף לבת המקום .כבר לא הרגשתי
קשר לארצות הברית ,ארץ לידתי והמקום שבו התחנכתי ,ולא הייתה לי כל
משיכה אליה .אפילו לאחר הפיגוע שעברנו בפסח במלון פארק שבנתניה,
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עטיית מסכות הגז בחדר האטום במלחמת המפרץ ושליחת בניי ובנותיי
לשרת בצה"ל ובשירות לאומי ,מעולם לא שאלתי את עצמי שוב אם בחרתי
בבחירה הנכונה.

חיי כסופרת
חזרתי מארצות הברית עם רומן באמתחתי ועתה הגיעה השעה לפרסם
אותו ,משימה לא פשוטה כשאינך מכירה איש בענף ההוצאה לאור שמעבר
לים! אך להפתעתי גיליתי שישראל אינה מקום פרובינציאלי ונחשל ,אלא
אבן שואבת לאנשים מוכשרים ומפורסמים מכל רחבי העולם.
הדבר היה נכון לגבי עורכים וסופרים גם יחד .זמן קצר לאחר שובנו
השתתפתי בכנס סופרות וישבתי ליד הסופרת הידועה מרי מקארתי ,מה
שראיתי כאות מפי עליון .הרי ריבון העולמים בוודאי לא היה מסדר לי דבר
כזה אילולי הייתה לו כוונה לעזור לי לפרסם את ספרי! עד מהרה נתקלתי
במודעת דרושים בג'רוזלם פוסט שמחפשים עורכת לספר בישול .התברר
שהמעסיק היה העורך לשעבר של  Architectural Digestומעבד חומרים
לספרים ,שעבד גם עם ג'קלין אונאסיס בהוצאת דאבלדיי .עתה הוא היה
חוזר בתשובה שלמד בישיבת אור שמח .לאחר שהתנדב להפוך קופסת
נעליים מלאה מתכונים לספר ,הוא חיפש נואשות מישהו לתווך בינו לבין
לרצותה .אמרתי לו שאין לי עניין בעבודה זו,
המ ַח ֶּב ֶרת הקשישה שקשה היה ַ
ְ
אבל אני מוכנה לעבוד אתו אם בתמורה הוא יסייע לי לנווט את דרכי בעולם
המו"לות של ניו יורק .התברר שהיו לו כל הקשרים שחסרו לי .במהרה באו
בעקבותיו סוכן ומוציא לאור.
בספרי הראשון" ,בת יפתח" ,התחלתי לחקור נשים בעולם החרדי ,נושא
יחיד במינו שהגעתי אליו אך ורק מפני שעליתי ארצה .עם הזמן קיבלתי
השראה מנושאים מגוונים שהייתה להם משמעות מיוחדת בארץ ,כגון
המאבק הישראלי בטרור והמורשת הספרדית .החיים בארץ העניקו לי זווית
ראייה חדשה גם ביחס לתרבות היהודית־האמריקנית ,שהניבה רומנים כמו:
"עזר כנגדו" ,ו"האחיות וייס" .לסופרת כמוני ,העלייה ארצה העניקה קרן
שפע של נושאים נפלאים ,מעוררי השראה ,שניתן לבחור מהם .הבאר לא
יָ בשה עדיין ,ועל מחסום כתיבה של סופרים רק קראתי ,אך מעולם לא
התנסיתי בו אישית .אם לערוך פרפרזה על דברי פרוסט :כשעליתי לישראל,
חלומי הפך לכתובתי.
גם בעלי הצליח בעבודתו מעל ומעבר כשהצטרף לחברת סטארט־אפ
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קטנה בשם צ'קפוינט ,שנוסדה בידי שלושה חיילי צה"ל במחסן שהשתייך
לאחת מסבותיהם .היום צ'קפוינט היא חברה בין־לאומית השווה מיליארדי
דולרים והמובילה בעולם באבטחת תוכנה ,והיא רק אחת מחברות רבות
שהפכו את ישראל לבית יוצר כלכלי ,תוך שהן מעניקות לכל הישראלים
הזדמנות שקשה היה למצוא במקומות אחרים.
לסיכום ,כשעלינו ארצה מצאנו דברים רבים שלא ציפינו להם ,ודברים
רבים שעליהם לא חלמנו .ציפינו לרעב ,אך גילינו את ההפך .חלמתי על
כתיבת ספר אחד ,ועד עתה כתבתי ופרסמתי למעלה מתריסר ספרים.
חיינו האישיים פרחו בעת שניזונו מן האקלים האידיאולוגי והדתי היפה
של מולדתנו :אנחנו נשואים מעל חמישים שנה ,ויש לנו שני בנים ,שתי
בנות ,וארבעה עשר נכדים שמסבים לנו נחת רבה .בני אשר ,שזכה במלגה
לאוניברסיטת הרווארד ,קיבל תואר דוקטור באשורולוגיה ,בעוד שנכדי יותם
היה אחד הישראלים הראשונים שזכו במלגת רודס ,וסיים תואר שני בפיזיקה
באוניברסיטת אוקספורד .במידה רבה ,הם זכו בהצלחות אקדמיות אלו הודות
למערכת החינוך הנפלאה בישראל.
התורה אומרת על אברהם" :וה' בירך את אברהם בכול" .במבט לאחור על
חיי לאחר יותר מחמישים שנה בארץ ,אני יכולה לומר על עצמי אותו הדבר.
במידה רבה ,אני מייחסת זאת להחלטה שלנו לעלות ארצה.
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המשתתפות בקובץ

מישל לושנס אטיאס גדלה ליד בוסטון והגיעה לארץ
זבת חלב ודבש ב־ 2002לאחר שסיימה את לימודיה
במכללת ולסלי .היא מורה לאנגלית ,מחברת תכנים
לצורכי לימוד ועבדה עם תלמידים מכל הגילאים.
מישל מתגוררת ברמת הגולן עם בעלה ובתה.

חווי סווידלר אייזנברג גדלה בקהילה ציונית דתית
בלונג איילנד ,ניו יורק .במשך שנתיים היא למדה
במכללה לנשים בירושלים וקיבלה תואר ראשון
מסטרן קולג' של ישיבה יוניברסיטי בניו יורק .יש
במנהל ציבורי עם התמחות בניהול
לה תואר שני ִ
מוסדות ללא כוונת רווח (מלכ"רים) ומדיניות
ציבורית .היא עבדה כמנהלת ארצית של ארגון
העלייה "תהילה" ,כמנהלת ארגון הבוגרים בישיבה
יוניברסיטי ,וכמנהלת ארגון הידידים האמריקנים של
"נשמת" .לאחר שעלתה ארצה עם משפחתה
ב־ ,2014ועברה לגור בגוש עציון ,היא התמסרה לגידול שלושת ילדיה ,וכותבת
על סוגיות הקשורות בנשים יהודיות ,ציונות דתית וגידול ילדים .היא משתתפת
בקבוצת תיאטרון מוזיקלי של נשים ,ולומדת ומלמדת שיעורי תורה בקהילתה.
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פרופ' יהודית (ג'ודי) תידור באומל־שוורץ נולדה
בניו יורק ב־ 1959ועלתה ארצה עם הוריה ב־.1974
למדה לכל התארים באוניברסיטת בר־אילן
ומתמחה בחקר השואה ובחקר מדינת ישראל עם
דגש על נושאים תרבותיים הכוללים מגדר ,זיכרון,
הנצחה ,דת ,ובני ה"דור השני" וה"דור השלישי"
לניצולי שואה .היא חיברה וערכה ספרים ומאמרים
רבים העוסקים בנושאים אלה .היום היא משמשת
כראש המכון לחקר השואה על שם ארנולד וליאונה
פינקלר ,ממונה על הקתדרה לחקר השואה ע"ש
משפחת אברהם ואדיתה שפיגל והקתדרה לחקר שואת יהודי אירופה ע"ש הרב
פנחס ברנר באוניברסיטת בר־אילן ,ומלמדת כפרופסור מן המניין במחלקה
לתולדות ישראל ויהדות זמננו באוניברסיטת בר־אילן .היא נשואה לפרופ'
יהושע שוורץ ויחד יש להם משפחה גדולה של ילדים ונכדים.
ד"ר מיכל בן יעקב נולדה בעיירה קטנה שבה מעט
יהודים במדינת ניו יורק וגדלה במשפחה בעלת
זהות יהודית חזקה .היא למדה בבית ספר ציבורי
והשתתפה במחנות קיץ יהודיים מגיל  .13בעודה
לומדת לתואר ראשון באוניברסיטת ויסקונסין
שבמדיסון ,היא למדה במשך שנה באוניברסיטה
העברית בירושלים .עם סיום לימודיה בארצות
הברית ב־ ,1972היא עלתה ארצה .בשנים
הראשונות בארץ היא לימדה בבתי ספר שונים
והמשיכה לתואר שני ושלישי באוניברסיטה
העברית בירושלים .במשך עשרים שנה היא לימדה במכללת אפרתה בירושלים,
שבה מלאה תפקידים שונים .היא פרסמה מאמרים רבים על יהודי צפון אפריקה
במאות ה־ 19וה־ ,20רבים מהם על העלייה ארצה ועל ההתיישבות בארץ
ישראל טרום המדינה ,תוך התמקדות בנשים ובחוויותיהן .לאחר שיצאה
לגמלאות המשיכה לפעול בעולם האקדמי ובקהילה בה מתגוררת ,בבית אל.
היא נשואה ,אם לארבעה ילדים וסבתא לתשעה עשר נכדים.
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ברברה ברקוביץ נולדה בפורסט הילס ,קווינס,
בדצמבר  1955להורים ניצולי שואה .היא למדה
בבית הספר הדתי ישיבת הרב דב רבל ובתיכון דתי
בקווינס ,ובמחצית השנה האחרונה שלה בתיכון
למדה במכון גולד בירושלים .לאחר סיום לימודיה
במכללת ברוך ב־ 1977היא הגיעה לישראל לקיץ
והתנדבה במחנה יום עם קבוצה הנקראת 'נוער
מזרחי' .אביה נפטר ב־ 1976בעת שלמדה במכללת
ברוך ואחותה המבוגרת ממנה עלתה ארצה ב־1974
ונישאה .גם היא רצתה לעלות ארצה אך חששה
להשאיר את אמה לבדה .ב־ 1981היא עלתה ארצה ועבדה בבנק דיסקונט עד
שיצאה לפרישה מוקדמת בגיל חמישים ושש .היא נישאה ב־ ,1990התגרשה
ב־ ,1997ויש לה בת נשואה אחת .היא כעת בגמלאות ונהנית מהחיים ,תוך
שהיא משמשת כגזברית ועד בית הכנסת ,מתעמלת ,ולומדת בשיעור כתיבה
הניתן על ידי בני דור שני לניצולי שואה.
ג'וליה (יהודית דבורה) בש נקראה על שם נשותיו
של חיים סלומון המנוח שהיא צאצאית ישירה שלו.
היא אמריקנית מדור ארבעה עשר מצד אביה ומדור
שישה עשר מצד אמה ,בת למשפחת ג'ונָ ס מסוואנה,
ג'ורג'יה .היא נולדה בשיקגו ,השנייה מבין ארבעה
ילדים שנולדו להורים ציונים נלהבים .אמה הייתה
חברת ארגון "הדסה" והוריה לקחו חלק ב"צעדת
הרבנים" בוושינגטון הבירה עם הרב וייס .כשהייתה
בת חמש המשפחה עברה למיאמי ביץ' ,פלורידה,
וחזרה לשיקגו כשהייתה בת ארבע עשרה .בגיל חמש עשרה היא התקבלה
לאוניברסיטת שיקגו ,שם סיימה לימודי תואר בביולוגיה .לאחר מכן היא למדה
סיעוד ,קיבלה תואר  BSNמבית החולים מייקל ריס ,ותואר שני מאוניברסיטת
קולומביה בניו יורק ,שם פגשה את בעלה ונישאה לו .אחיו של בעלה תמיד
רצה לחיות בישראל אך היא לא הייתה מעוניינת ,לטעמה זה היה רחוק מדי.
ּ
גיסה ומשפחתו עלו לארץ ב־1968
הכול השתנה לאחר מלחמת ששת הימים.
ובעלה תכנן לעלות בעקבותיהם "תוך עשר השנים הבאות" .היא הייתה עסוקה
עם תינוקות ועבודה .אמה הייתה חולה והם גרו בדטרויט ,מישיגן ,כשחבר בא
לבקר וגייס את בעלה לעבודה באוניברסיטת בר־אילן .פתאום הם תכננו לעלות
ארצה! היא לא באמת רצתה לעלות; משפחתה הייתה מוכת תדהמה! אחר כך
היא עברה תאונה והבינה שישראל היא גורלה .הוריה תמכו מאוד ברעיון העלייה
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אך היה קשה לה לעזוב את משפחתה מאחר ואמה גססה והיא נקרעה בין הרצון
להישאר אתה לבין הרצון לעלות ארצה .בסוף המשפחה עלתה ארצה ב־.1970
לדעתה ,לעלות ארצה היה הדבר הטוב ביותר שקרה לה אי פעם; לאחר חמישים
שנה היא יודעת שהיא אכן שייכת למדינת ישראל.
אביבה (אניטה) שושנה גולדמן גירון היא הבכורה
מבין שלוש בנות שנולדו לאם ניצולת שואה ,חיה
(קלייר) גיטלזון גולדמן ,ולאב אמריקני ,שלום
(שרמן) גולדמן .היא נולדה בוושינגטון הבירה ,בגיל
ארבע עברה לאזור בוסטון ,שם משפחתה הייתה
פעילה בבית הכנסת הקונסרבטיבי והיא הייתה
פעילה ב־ ,USYארגון הנוער של התנועה
הקונסרבטיבית .בקיץ שבין כיתה י"א לי"ב הוריה
שלחו אותה להתנדב בקיבוץ כפר בלום ,והיא
החליטה שברצונה ללמוד בישראל .ב־ 1969היא עלתה ארצה ולמדה מתמטיקה
וחינוך באוניברסיטה העברית בירושלים .ב־ 1977היא נישאה לדניאל גירון
ונולדו להם ארבעה בנים .היום יש לה עשרה נכדים .היא עבדה במערכת החינוך
הבלתי פורמלי ,ומאוחר יותר כמורה למתמטיקה .היא פעילה בתנועה מסורתית,
לרבות "נשות הכותל" ו"עיקר" (קואליציה של ארגוני נשים המסייעים למסורבות
גט ולעגונות).
אורה המר נולדה בניו יורק ב־ 1957ועלתה לישראל
עם הוריה ,אחיה ואחיותיה ב־ .1973היא למדה
ארכיטקטורה בטכניון בחיפה ועבדה בתחום שנים
רבות עד שגילתה את הלהט שלה לפעולה למען
השלום במהלך האינתיפאדה השנייה .בהיותה
תושבת הגליל ,היא ייסדה קבוצת דו־קיום שוחרת
שלום מקומית ,למדה הנחיה ,הובילה קבוצות נשים,
מחנות קיץ ,קבוצות דו־שיח ,גני ילדים תאומים,
ומרכז לנשים ,תוך רצון לפעול לקראת דו־קיום
בשלום ,קשרים בין־תרבותיים וחינוך לשלום .היום היא מלמדת קיימוּת ,עובדת
עם קבוצות יהודיות־ערביות ,ופעילה ב"נשים עושות שלום" .היא מקווה
שעבודתה מסייעת ליצור עתיד מקיים לדורות הבאים.
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ד"ר פרל הרשקוביץ ,נולדה וגדלה בעיר ניו יורק.
התמזל מזלה להיוולד בדור שהתחנך בבתי ספר
דתיים (בית הספר היסודי הדתי "ישיבה אור תורה",
בית הספר התיכון "רמז") ,שם למדה תורה ,ציונות
ודרך ארץ .היא למדה כימיה במכללת ברנרד ,אחר
כך המשיכה בלימודיה ברפואה והפכה לרדיולוגית
מתוך כוונה להיות בעלת מקצוע שיועיל לישראל.
היא עלתה ארצה עם משפחתה ב־ .1986יש לה בעל
תומך ומדהים ושלושה ילדים נפלאים .היא מקווה
לשוב ללמוד תורה כשתצא לגמלאות.
איימי בת' לושנס — גדלה באזור בוסטון ,ומתעניינת
בתיאטרון וביוגה .בשנה שבין סיום התואר שלה
באוניברסיטת בנטלי ותחילת לימודיה לתואר שני
במישיגן סטייט ,היא ביקרה בארץ והתאהבה שם
באנשים ,ביופי של המדינה ובאווירה המיוחדת שלה.
היא מעולם לא פחדה משינוי ,ועסקה בין היתר
בניהול פעילויות התאחדות הסטודנטים באוניברסיטה
ובהוראת תוכנה ברחבי החוף המזרחי בארצות הברית.
איימי עלתה ארצה ב־ 2015ומחפשת היום אחר
ההרפתקה המקצועית הבאה שלה.
חסיה הרייט נודלמן נולדה וגדלה בברוקלין ,ניו יורק.
היא ואחיותיה למדו בבית ספר יהודי ,שם ,בנוסף
לאהבת משפחתה לישראל ,האווירה הציונית
השפיעה על עתידה .לאחר שסיימה את בית הספר
התיכון היא למדה באוניברסיטת בר־אילן ,שם פגשה
סטודנט ממקסיקו והם נישאו מאוחר יותר .בני הזוג
המשיכו את לימודיהם בניו יורק ,בקליפורניה
ובפילדלפיה ,שם חסיה קיבלה תואר שני בספרנות.
בשלב מוקדם היא ובעלה החליטו לעלות ארצה ,אך
זה קרה רק ב־ 1975כאשר היו להם כבר שלושה ילדים .אז קיבלו הצעות עבודה
בישראל והמשפחה עלתה לרחובות .הקליטה שלהם בארץ הייתה מוצלחת מאחר
שהם שלטו בעברית והבינו את המנטליות הישראלית .שלושת ילדיהם ותשעת
נכדיהם מתגוררים בקרבת מקום אליהם .במשך קרוב לשלושים שנה ניהלה חסיה
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את הספרייה הרפואית בבית החולים בילינסון ,ומאז צאתה לגמלאות היא לומדת
יידיש ומדעי היהדות ומתנדבת בבית החולים.
רחל סילבצקי נולדה בלואר איסט סייד שבעיר ניו
יורק ב־ 6באוגוסט ,1945 ,הצעירה מבין ששה ילדים
בבית חסידי אך ציוני מאוד .לאחר שלמדה בתיכון
אסתר שונפלד הדתי בניו יורק ,היא המשיכה לבית
המדרש למורות של ישיבה יוניברסיטי ולמכון גולד
בירושלים .באונייה בדרכה לארץ ,פגשה את בעלה
דב ,בוגר ישיבה יוניברסיטי .הם עלו ארצה ב־,1971
לאחר שסיימה תארים במתמטיקה ובתנ"ך
בהצטיינות ,התגוררו בפרדס חנה ,אחר כך בירושלים,
היו בין חמש עשרה המשפחות הראשונות שייסדו את בית אל שבשומרון
ב־ ,1977וחזרו לירושלים לאחר שעלו הוריו הקשישים של דב שנזקקו לעזרתם.
רחל עמדה בראש המגמה למתמטיקה באולפנת חורב ,ניהלה סדנאות מטעם
האוניברסיטה העברית לשיפור ההוראה בעיירות פיתוח ,שימשה רכזת אקדמית
בטורו קולג' בירושלים ,נבחרה להיות חברת מועצת החינוך הדתי של משרד
החינוך ,וב־ 1996נבחרה ליושבת ראש תנועת "אמונה" ישראל .מ־ 2001עד 2008
היא ניהלה את כפר הנוער הדתי "כפר חסידים" לנוער בסיכון והקימה את ישיבת
נחלת ישראל .לאחר יציאתה לגמלאות ב־ 2008נבחרה לתפקיד עורכת ראשית
אתר ערוץ שבע באנגלית .בעלה דב נפטר ב־ 2007וכעבור כמה שנים היא נישאה
לד"ר יעקב טבק שנפטר באורח בלתי צפוי ב־ .2015היא ייצגה את ישראל בכנסי
נשים בינלאומיים ,זכתה בפרס בוגרי ישיבה יוניברסיטי לשירות לקהילה ובפרס
המחנך המצטיין בישראל לשנת  .2021היום היא חברת דירקטוריון ערוץ הכנסת
והוועד המנהל של מכללת אורות ישראל ,וכן יועצת בכירה ועורכת מאמרי דעות
ויהדות באתר ערוץ שבע אנגלית .יותר מכל דבר אחר היא אוהבת להיות סבתא
וסבתא רבא למשפחות הנפלאות של שלושת ילדיה.
ד"ר נעמי פרזיגר נולדה בפורסט הילס ,ניו יורק,
ב־ .1964אמה ,בתם של מהגרים רוסים דוברי יידיש,
ואביה ,ניצול שואה מהונגריה ,נפגשו בהתכנסות של
ארגון ציוני אמריקה .היא הגיעה ארצה לראשונה
ב־ 1982כדי ללמוד במכללה לנשים בירושלים .עם
שובה לניו יורק היא למדה ריפוי בעיסוק במרכז
הרפואי דאונסטייט .ב־ 1986היא הכירה את בעלה
אדם כששניהם התנדבו בתוכנית של 'תחייה' בחצור
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הגלילית .בקיץ שלאחר מכן השניים נישאו ועלו לירושלים .היא שימשה כראש
המחלקה לריפוי בעיסוק ב"עלה" בבני־ברק ,עבדה שם במשך שמונה עשרה
שנה ,וקיבלה תואר דוקטור במדעי המוח מאוניברסיטת בר־אילן .היום היא
משמשת כראש החוג לריפוי בעיסוק בקריה האקדמית אונו .נעמי ואדם פרזיגר
מתגוררים בכפר סבא מאז  .1989לזוג ששה ילדים ,שלושה מהם נשואים ,ונכד
אחד.
חני פרייזלר נלדה בברידג'פורט ,קונטיקט ,ב־1957
ועברה לספרינגפילד ,מסצ'וסטס ,בגיל ארבע .היא
עלתה ארצה עם הוריה ב־ .1974היא למדה
פסיכולוגיה באוניברסיטת בר־אילן ,סיימה תואר
ראשון ב־ ,1979ומאוחר יותר סיימה לימודי תעודה
במכללת דוד ילין .במשך כמה שנים היא לימדה
אנגלית לילדים בעלי לקויות למידה ,ואז עברה ללמד
אנגלית לבני נוער דוברי אנגלית .חני נשואה ,אם
לארבעה ילדים בוגרים ,ומתגוררת בחשמונאים מאז
.1990
ד"ר דינה צימרמן היא רופאה שאהבת חייה היא
לימודי היהדות .היא סיימה תואר ראשון
באוניברסיטת ייל ואת בית הספר לרפואה על שם
אלברט איינשטיין .היא התמחתה ברפואת ילדים,
ועשתה תואר שני ברפואת הציבור באוניברסיטה
לרפואה ולרפואת שיניים של ניו ג'רזי ,שם שימשה
כמרצה בכירה ברפואת ילדים קלינית במשך ארבע
שנים .היא עלתה ארצה ב־ 1996עם בעלה הרב סמי
(שלום) צימרמן וארבעת ילדיהם .ב־ 2002הצטרפה
למשפחה בת צברית .בישראל היא למדה בתוכנית קרן אריאל של "נשמת"
והייתה אחת הבוגרות הראשונות של התוכנית ,וזכתה בתואר "יועצת הלכה".
היא מנהלת את אתר האינטרנט של בריאות והלכת נשים של "נשמת" ,והיא
כותבת ומרצה בהרחבה על הלכה ובריאות האישה .היא מנהלת את מחלקת
האם ,הילד והמתבגר של שירותי בריאות הציבור ,עוסקת ברפואת ילדים
ומשמשת מומחית לרפואת הנקה.
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ארץ ,מולדת — עלינו עם משפחתנו

שושנה קאהן נולדה בהוליס ,ניו יורק ,ב־ 4בספטמבר,
 ,1958להורים בני הדור השני בארצות הברית ,אדייר
(ממשפחת שוורץ) ומני קליין .אמה גדלה במשפחה
קונסרבטיבית מסורתית במערב התיכון של ארצות
הברית ואביה גדל במשפחה קונסרבטיבית בחוף
המזרחי של ארצות הברית .המשפחה התחזקה בדת
לאחר ששלחה את שושנה ללמוד בבית ספר דתי.
היא גדלה בניו יורק ומאוחר יותר בלוס אנג'לס,
והתקרבה לרעיון הציוני .לאחר שהשלימה את
לימודיה בבית הספר התיכון בשלוש שנים ,היא למדה במשך שנה ()1976-1975
במכללה לנשים בירושלים בתוכנית חו"ל ,תוך תקווה לשוב לשנת לימודים
שנייה בתוכנית הרגילה .אך החיים הוליכו אותה בכיוונים אחרים .היא סיימה
תואר ראשון בביולוגיה ובלימודי יהדות בסטרן קולג' לנשים של ישיבה
יוניברסיטי ותואר שני בבריאות הציבור עם התמחות באפידמיולוגיה
באוניברסיטת קולומביה בניו יורק .במשך שנים עסקה בהוראה ,אפידמיולוגיה,
ובתפקידים שונים בבתי חולים .היום היא עוזרת ראשית למנכ"ל הסתדרות
מדיצינית הדסה בירושלים .בנוסף על תחומי האחריות המקצועיים שלה ,יש לה
רקע עשיר בהתנדבות הכולל למעלה מארבעים שנות התנדבות באמי"ת (לשעבר
נשות המזרחי באמריקה) ,עשור וחצי במשטרת ישראל ,ובתפקידים קהילתיים
אחרים .היא עלתה ארצה ב־ 1992יחד עם בעלה ,שותפה לחיים וחברה הטוב
ביותר ,סיימון ,וארבעת ילדיהם .היום כולם נשואים והם סבא וסבתא גאים
לאחד עשר נכדים.
נעמי רגן היא סופרת ילידת ארצות הברית ,מחזאית
ועיתונאית החיה בישראל למעלה מחמישים שנה.
היא נולדה בברוקלין ,גדלה בפר רוקאוויי ,ושם
למדה בבית ספר דתי והתקרבה ליהדות ולציונות.
היא עלתה ארצה עם בעלה אלכס ב־ ,1971סיימה
תואר ראשון באנגלית (התמחות :כתיבה) עם ציון
לשבח במכללת ברוקלין וב־ 1974סיימה תואר שני
באנגלית באוניברסיטה העברית .יש לה ארבעה
ילדים ושלושה עשר נכדים .היא פרסמה שנים עשר
רומנים שתורגמו לשפות שונות ,לרבות "סוטה" ו"עזר כנגדו" .המחזה שלה,
"מניין נשים" ,שהוזמן על ידי התיאטרון הלאומי של ישראל ,הבימה ,הצליח
מאוד עם למעלה מ־ 500הופעות בישראל ,והוצג גם בארצות הברית
ובארגנטינה .היא כתבה בעבר בג'רוזלם פוסט ,ומפרסמת מאמרים על סוגיות
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המשתתפות בקובץ

הקשורות בנשים ,בענייני ישראל ובמזרח התיכון בכתבי עת שונים וכן באתר
שלה  naomiragen.comוברשימת דיוור .נעמי היא אישה דתייה ,פמיניסטית
ושוברת מוסכמות ,תומכת ללא לאות בזכויות נשים בישראל ,ומנהלת מערכה
קשה ונחרצת נגד אלימות במשפחה ואפליה בבתי הדין הרבניים ,לרבות זכייה
בבית המשפט העליון נגד הפרדה מגדרית באוטובוסים בארץ .היא מרצה
מבוקשת בכל רחבי העולם.
ברברה גטסוף שונפלד גדלה בוודסייד ,ניו יורק.
לאחר שלמדה בבית הספר היסודי ישיבת הרב דב
רבל ובית הספר התיכון ישיבת קווינס ,בקיץ 1977
היא התנדבה בקיבוץ עלומים ,התאהבה בארץ
ונרשמה לתוכנית החד־שנתית באוניברסיטת
בר־אילן .מאחר וראתה שהיא נהנית יותר בקיבוץ
מאשר באוניברסיטה ,באמצע השנה היא עברה
לקיבוץ עין צורים .בתום השנה היא חזרה לניו יורק
ולמדה חינוך מיוחד במכללת סיטי בניו יורק ,ובסיום
הלימודים חזרה לקיבוץ עין צורים לשנה נוספת על מנת לבדוק עד כמה החיים
בקיבוץ מתאימים לה .הם לא התאימו לה ,ולכן בתום השנה היא שבה לניו יורק,
סיימה תואר שני בחינוך מיוחד עם התמחות באנשים בעלי מוגבלויות חמורות
רבות ,ולאחר סיום לימודיה ב־ ,1983היא עלתה ארצה .לאחר מכן היא עבדה
במגוון מוסדות לחינוך מיוחד בישראל .במסעה לגלות את אמריקה כישראלית,
היא פגשה את בעלה בלוס אנג'לס .הם נישאו בניו יורק ב־ 1986וחיו בגולת
לוס אנג'לס במשך שש שנים .בעודה שם ,היא עבדה עם ילדים עם מוגבלויות
בשכונת סאות' סנטרל המאתגרת של לוס אנג'לס .ב־ 1992היא שבה לישראל
עם בעלה יליד לוס אנג'לס ועם בנם בן החמש יליד לוס אנג'לס .לאחר שהתגוררו
בירושלים במשך שנה הם עברו לגבעת זאב ,נולדו להם שלושה ילדים נוספים
והם גם אימצו שני כלבים .מאחר והחלה לעסוק בטיפול באמצעות בעלי חיים,
הכלבים הפכו לבני לוויה שלה בעבודה ,שם סייעו לה בעבודה עם אנשים
הסובלים מדמנציה.
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