
מולדתי בעיירת
שמאלי אליעזר

ילדת הרף בלי תינתה כה  הביתה... לשוב רוצה אני קטנים' כך כל שמים "כאן
כך כל שמים כאן בפולין. בעיירה לביקור אמה עם שבאה ארבע, כבת ארץישראל
לעיירת נכנסתי בו הראשון מהרגע אותי' גם מלווה זאת מדכאת והרגשה קטנים...

הפעוטה. מולדתי

רחבים' רקיע במרימי בגבירות השמש עוד מהלכת בארץישראל אלול. ימי אחרוני

עופרת שמי  ובאו תכיפות. להטם נשימת את משיבים עודם שלהיהקיץ חמסיני

ברחובות, ורפש ובוץ וצמרמורת. שממון מטיל הרף, בלי מטפטף וגשם ועגומים נמוכים
ונאנחים. לשים בכבדות, בו לשים ומרודיט שחוחים ואנשים

העליתי געגועים בכמה ילדותי. בזכרון ראיתיך וחיננית יפה מה ! מולדתי עיירת

לשוב אומר גמרתי עת לבי, בי ושמח רטט וכמה במרחקים שפתי על שמך את תמיד

בפני, עומדת את ודוויה קודרת  ועתה פרידה. שנות שבעעשרה אחרי שוב ולראותך
ומדוכאים. מיואשים מראה, עצובי ואנשים ריקות חנויות שומם, שוק ועוני. דמעות קן

הנהר, ואף ירוקה בטבעת אותך המקיפים הרחבים, האפרים פני על שפוך עצור עצב
בו לטבול הנמוכים ה"חדר" כתלי מתוך קיץקיץ חמקנו אליו והיפה'/ "הגדול הנהר

הוא. ומיותם עלוב מה והתמים, הלבן ילדותנו בשר א.ת

הקרשים וסוארי ומועד, שבת בימי התנדנדנו עליהן והענפות הזקנות הערבות נעלמו
שחירות סנוניות חבורותחבורות הירוקות. גדותיו את עוד מקשטים איבם והגבוהים הרבים

הרחוקה. לדרכן צאתן לפני ממנו נפרדות בכייני, בציוץ שפתו על מתרוצצות
נוראים, ימים על מספר בתיהמדרש, חללי מתוך לסירוגין בוקע ונוחה שבור שופר וקול

במים... הדגים את אף ומרעיד העיירה לתחום וקרבים ההולכים

זקנים וקהל  הזקנה אמי בית למפתן הגעתי טרם העיירה, לתחום נכנסתי רק
השוק. בלב ועצרני הקיפני וצעירים

לא והאם ? בתלאביב בית או בהרצליה פרדס כבר לך היש ! עליכם "שלום

ועיניים ומשומשות ישגות קפוטותחול סבוכים, זקנים  "! ? ואותי ? ואותי ? היכרתני
רחמים... מעוררות לבנות, כה וידיים עצובות.

? רחל קבר או המערבי הכותל א,ת הראית : עוד שואלים אינם עתה הזמנים. נשתנו

מאיר ר' של בטבריה שלג או הקדושה בירושלים גשמים יורדים אם חוקרים, אינם

עושים חלוצים עשרות ולמוח. ללב נכנסה לעיירה, ארץישראל נתקרבה בעלהנס.
ושדות נסציונה פרדסי את בזעתם מרווים ובחיפה, בתלאביב ובלבנים בחומר

יזרעאל. עמק

תכופות עתה מגיעים וממנה במרכז הועמדה וארץישראל  אמריקה נשתכחה

ותפוחיאדמה. קמח של לפודים כאן הנעשים הפונטים,
במטבע זהובים וחמישה (עשרים ? ליום פונט משתכר שבנאי הדבר, "הנכון

בתל ישנן וחנויות נו, ? חיים' שם ,לעשות הוא אף היכול למשל, וםנדלר, . (! הפולנית
העובדת בתי, את ראית ושמא ? וגן" שב"בית הטייח  בני משתכר וכמה ? אביב

הבאת שמא : והעיקר ? הייתכן ? ראית לא יחזקאל שבכפר אחי ואת ? השלושה בגבעת

איאפשר  סרטיפיקטים" סרטיפיקטים, ...? אמתחתך בתוך סרטיפיקטים מאות איאלו
יחד כרוכים, ואזלתיד תקוה וגעגועים, צער הזאת. המלה כאן תבוטא בו הרטט את לתאר

ר' אביו, ברוז'ישץ'. נולד שמאלי אליעזר
מתלמידי היה (סיקילר), סמוליאר אברהם
רבים. תלמידים והעמיד בעיירה החכמים
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מולדתו בעיירת מביקורו רישומיו כאן מוסר
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הסטיר על

,קאפאלניע'') (ה, גורלניק של למרחצאות
בשעות לשחות. אחה"צ, בשעות אנשים, באים
תל  נוער רק כאן למצוא אפשר הבוקר

בחופשה. מידים
בי1ט אף מקור ורועד למים נכנס אתה
של בחסותו בשחייה, תחרות נערכה חם. קיץ
הראשון המקום את זאפולסקי. העיריה ראש
היתה והשמחה גרברסקי סוניה קבלה לבנות,

גדולה.

יידל : לשמאל מימין הסטיר. על בסירה
שקורניק, פייגל שפירא, שמשון מרמור,

יקלימבירד. מרמור מישקה

(להבדיל) ובביתהקברות המרחץ בבית ובקללב, בסדנה ובביתהמדרש, בשוק זה. בצלצול
תמיד. ישיחו בהם רק 

זקניה על כולה, העיירה כל שכולם, הרושם, כאן איתר ומלפף הולך ליום ומיום
מקל את להשליך להמחט, המרצע את להניח החנויות, את לסגור מוכנים וצעיריה'

ישראל. לארץ וללכת ולקום שביד הבטלה
לאטלאט ונשמט הולך הממהר מאוד. רע בעיירה היהודים של החומרי המצב
ולהוציא להגבילו כדי יוםיום, רעית גזירות ובגזרות הולכות בעלהמלאכה ועל מידיהם
האיכר את הגוזלים פולנים, של חגויותצרכניות נפתחות העיירה בלב מפיו. לחמו את
"תנובה", מין נפתחה, למודרנית גדולה אוקראינית ומחלבה היהודי. החנווני מא,ת הקונה
והוא שונה. תיצרת ממנו ומכינה הסביבה מכפרי המובא החלב את בידיה המרכזת

וכדומה. התבואה העצים, במסחר הדין
החידושים האלה, הנלראים ,חידושים" ה, על ודאגה בכאב מביטים העיירה ויהודי
או קט1ה לעשות ידם לאל ואין ; העיירה ליהודי וכליון רעב בכנפיהם הנושאים
רבית לשנים הלוואות להם נותנת האלה, בקואופרטיבים תומכת והממשלה גדולה...
החנווני על מטילה היא הנורא המסים נטל כל ואת וממכס. ממסים אותם למשחררת

ויעקב... יצחק אברהם, בני הם שברובם הזעיר, ובעלהמלאכה
בלי באזני נסרה זאת איומה מלה  וארגוניות) (מסים "\ פודאטק "פודאטק!
מם מסמחזור, מסהכנסה, ערב. ועד מבוקר בעיירה, שהותי ימי שמונה במשך הרף,
רוכל, חנווני, ממסים, חופשי איש אין מסמממס... משטרה, מם נקיון, מס דרכים,
עיירה בכל גבייתהמםים על ממונה מיוחד לאיש ומנקהארובות. בעלמלאכה פועל,
צלמות. כנפי עליה ופורש העיירה על ואימה פחד המפיל שמו, אקזקוטור ועיירה,

וארנקו. כיסיו א.ת ולבדוק למעלה! ידיים לפקד: ברחוב, להעמידך הוא ורשאי
הן ריקות ולכן הטרף. אחר ויתור לרהלב מרחוב בעיירה יתרוצץ כמלאךחבלה
ולכן מסים. במקום לקחתה .קוטור, חאק הוא, רשאי כי מסחורה' בעיירה החנויות רוב
ציריהן מעל בגדיו ארון דלתות מוסרות ולכן שכנו. אצל אחי של השבת אדרת שמורה
ה"יורדים" רבים, כה רבים, ולכן איש... אותו בעיני להמאיסו  בתוכו באלכסון ומוטלות
והביאום דלדלום הכבדים שהמסים מאתמול' מעמד בעלי וסוחרים בעליבתים בעיירה,

לדעת... עצמי ואיבוד הפתחים על חזרה פתלחם, עד
,,אחר  מרה צחוק בבת האלה "היורדים" אהד לי אמר  התמרמרנו" "תחילה
אותנו הביאה נפש ושליון לאאיכפת של למצב צוחקים. אנו  ועתה בכינו אחר צעקנו,
ומבקש נוקמת צחוק בבת ביתי סף על האקזקוטור את פוגש והריני הפולנית הממשלה

כמלהו... ומרה זולה ולו סיגרה, ממנו
ואהברמ'ל, שלמה אלתר, ;שה, אותם ולישיבה. ל,,חדר" חברי פני כה עצובים ולכן
ועמלקות. תכופות כה ואנחותיהם בילדים, מטופלים ולאבות לחנוונים היו הזמן שבמשך

סרטיפיקטים. השיגו רק לו יד. ואזלת עת בלא זקנה ונפשי, גופני דלדול 
השלושים גיל את ויעברל ושנתיים שבה בעוד הן כי ל"שם". פתח רק להם נפתח לו

לעד... אבד והחלום עוד, תקוה ואין  וחמש
ואני הרף בלי מטפטף וגשם מגואלים. בסמרטוטים ועננים ונמוכים קטנים שמיים
וחברי אהי עם נאנח הקר, ברפש לש ; הארציישראלי החורף במעיל מתעטף

לשמש... למתגעגע
"תמול  מוכנים בבגדים. הסוחר בךאחותי, לי אומר  ,מלמד"' לשמש, תתפלל ,,אל

צריך..." אני ולגשמים  זהובים באלף מלודז7 סוודרים הבאתי
מנוחתך במקום אתה אף התפללנא חיניהמעגל, של בךבנו חלקיהו, אבא הוי,

לפרנסה!.. זקוקים הרעבה שבפולין האומללים אחיך כי לגשם, בארץישראל

י מ א
עמוסה בעגלה שישבה זקנה, גויה עם ונתנה בנשאה השוק, בלב מצאתי אותת ואף
המצומקות... כתפיה על ורטוב כבד ושאל ומקומטת מדולדלת קומה, כפופת וסלסלות. שקים

אמא... אמא,
העששית. עיניה מתוך פרץ גדולות דמעות לזרם  ומתנה משאה בין בי הציצה

לצדי כסף של כסרט מתפתל הסטיר נהר
בפי הקרוי הפרבר ובין בינה ממזרח העיר
,מעבר , לאמור בריק", ,אונטערן , היהודים
וולניאנקה. בשם  הגויים ובפי לגשר"

דרך צפונה, בנחת מימיו את מזרים הנהר
פינסק בקרבת הפריפט, אל ופולסיה ווהלין

השחור. ולים לדנייפר ומכאן 
דשא כרי משתרעים הנהר עברי משני
פושטים הקיץ בחודשי ודשנים. נרחבים
עשב ערמות ומכינים חרמשיהם עם הקוצרים
1ה בשטח המרעה לחורף. שחת  יבש
או והסוסים מים רוויה האדמה ,כי nvp
זה היה בבוץ. שוקעים היו שרעו הפרות
חבלים עם אצו וידידים כששכנים נפרץ חזיון
בבוץ... ששקעה הפרה את להוציא לעזור
ה את ללקט לכאן באים היו העיר ילדי
לשבועות, וירק הרעננים, הכתומים, 51רחים
הזאטוטים היו שבועות ערב ,לעפעכעס". ,
וקוט לבוץ נכנסים מכנסיהם, את מפשילים
קוש היו הירק את ה"לעפעכעס". את פים
ולדו לדודים ומחלקים בחבילות דים
ובתי יהודי בית שכל כך ולשכנים, דות
השבועות. בחג בירק טובלים היו הכנסת
עולה הנהר היה השלגים, בהפשיר באביב,
הוא הדשא. כרי כל את ומכסה גדותיו על
ממש, בעיר היהודים לבתי עד מגיע היה
הקיצוניים, הבתים את מציף אף ולפעמים
רוחב היה אז נמוך. בשטח בנויים שהיו
בחודשי אולם קילומטרים, ל32 מגיע הנהר
בלבד. מטרים עשרות לכמה רחבו הגיע הקיץ

הסטיר על קיץ



בינתיים. מת ו^כא יספה. ולא חרישית יבבה מתוך לחשה  ". אבא.. זכה "לו
שמונה לפני הודיעני הצעירים, מנכדיו אחד של למודה בלתי ביד כתוב קצר, מכתב

הישן. בביתהקברות כבוד ומשכנו חי, לכל חיים שבק שסבא שנים,

מעמד החזיקה שוישןפורים, עד מערבסוכרת שנה, חצי רק ! והסתרה הזקנה אמי
בשבתי בבכי. עשתה כימים לילות ; שנים שבע לפני שמה בהעלותה בארץישראל,

בשוני ייפיום הכרמל. שלרגלי הפועלים משכונות באהד וירקק, קטן בצריף אתי
מצאתיה הפתילים, מכינת גבי על רב כה בעמל שטגנה הכרובית את לאכול הצהרים לעת

דמעות. זולגות ועינה השומם להר הפונה בחלון נשענה עומדת
שמת על לאות בלי חוזרת היתה  ורות'לה" שרה'לה חיהילה, "בתיה'לה,

להינחם... ומאנה  יקרה כמחרוזת נכדותיה

שמוטת זקנה כערבה להגיגח. ואבין  ונינים נכדים קהל בתוך אראנה ועתה
בבית יוםיום לה תעמוד כן וצעירים, רבים ושתילים פארות מוקפת אך גוף, לעקומת ענפים

קדרות, עוני, ונוהרים. מגחכים הזקנים ופניה החלונות, ונמוך הגג נטוי והאחות האח
וצחוקילדות. סביבה בריא חיים שאון אך יבשה, לחם פת על קשה מלחמה

ונכדה ונחושת. פח ומדליות כפתורים ומיכתר מדיח לבוש הוא, בית"רי אחד נכד
על שונים מסרטים סרטים וענודה "השומרהצעיר" של צבעונית עניבה ענובה שניה

הפולני בביתהספר מבקרת העשר, בת חיהילה זאת והשלישית, הגדול... וכיבעה כתפיה
המצוחצחים ריבי שכידוני הלאומי, הרגלים צבא לכבוד פולני שיר ומדקלמת העממי

נאבק הוא, "אדמוני" ואחד בתפאדתה... העולה הגדולה, השמש מול ככוכבים מבריקים
היהודים מדינת זו הרהוקה, בירוביגיאן על נלהבים נאומים ונואם ונוגשים שוטרים עם

האמיתית...

". ..? באה פרנסה מהיכן ? הזקנה אמי "ופרנסה,

ביךהזמנים שב היותי כאז ידה על אותי מושיבה מלבב. זקנים חיוך מחייכת והיא
השלום, עליו "אבא, : צחוק בבת ולוחשת כתפי על ידה שמה הסמוכה, שבעיר מהישיבה

". מראשותי.. כר תחת ושם כסף לילהלילה לי מביא

ונבוכות. תוהות בעיניים בת ומסתכל שואל אני  "? ממש "כסף

היא  ". לכסף.. נהפך זה הרי  במסחר ידי ובשלחי לשוק בצאתי "בבוקר,
ומנוצצים". לבנים פולנים, לזהובים נהפכת "ברכתו  לב מטוב וצוחקת אזני על לוחשת

האבן ובמצבת האפור ציוןהמלט בעל בקברו כלומר, באבא, והגיגיה כלמעינה
ידו. שעל

"טרחה  הזקן הקברות בית שמש לי סיפר  מארץישראל" לשיבתה "סמוך

הזדמנות כל תחמיץ לא הקברות, בבית היא קבועה ואורחת נאה. מצבה והקימה ועמלה
שעות  אלול חודש וכל באב תשעה חודש, ראש ערב קרובים, בין חתונה לבקרו.

בעלנעיריה... את לבקר הרחוקרחוק הקבתת לבית תגרר רבות

אותיות כולה הזרועה המצבה, עד הביאתני רק .ומה. מא יי סיפרה לא היא אך
: חרש ולחשה וצפופות מרובעות

". עלינו.. תגן זכותם נעריו, ידידי עם בשכנות ז"ל אביך נח כאן ,הנה ,
 השלוות עיניה את ומוחה אותי מנחמת היא ? לדאוג צריכה היא לעצמה וכי

בבנים, מטופל והוא סמוכה לא בעיירה יש חולה בןאחד חייה... ומה היא מה וכי

...! לאמא אבוי  רבים ויתומות יתומים ונשארו מתה אחת ובת מזל. לו ואין ישנו שני ובן

שבע בן היותי כאז ידה, בתוך וידי הנהר פני שעל הגשר על אחד ערב ובטיילנו
כלומר, : חרש סחה  לגשר שמעבר הזקנה הדודה את לבקר בשבת אתה מהלך והנני

להעלים ריצה היא אין האמת את אך ארץישראל. את עזבה על מצטערת שהיא לומר אין

מלא שקיק אתי... להעלותה ארצה א.ם שנית, שמה לעלית היא ומזומנה מוכנה : ממני
של חבריו כל מתים. והאנשים גדול. רכוש לעיירה, בשובה אתה הביאה הארץ מעפר

אינם. מלמד. חיים ורב בעלקורא שלמה רב שוחט, משה רב לעולמם. הלכו ע"ה אבא

כלום... ולא הימנו לה נשתייר ולא היקר העפר את חילקה וקמעאקמעא אמת. דיין ברוך

בארץ א.ז היו מעטים יהודים כי יהודים, בין למות שרצונה אמרה, שם בהיותה
גם לשם נוסעים ובוודאי נו, לשם. כבר שעברה כמעט העיירה כל הרי  ועתה ישראל.

. הסטיר על גורלניק של המרחצאות

עם העיר את (המחבר העץ גשר מעל

אקרובא קורן מציגמישה בריק") ,אונטערן ,)

של מגובה למים מהגשר קופץ הוא טיקה.

זה, נועז מעשה ולמראה מטרים עשרות כמה

יל בייחוד ושבים, עוברים ותוהים עומדים

גופו בגלל , קורן מישה את המעריצים דים,

. נועז ספורטאי היותו ובגלל והשזוף היפה

שבא פלאש, יעקב באה. סירה גם והנה

, בווילנה מלימודיו (הקניקל) הקיץ לחופשת

פשוטת סירה בטופילנה שכן מאיכר קיבל

מלמו הקיץ לחופשת שבא חברו, את והזמין
במשוטים, חותרים ושניהם בווארשה, דיו

בכיוון ומתקדמים אמונות בלתי בידיים

הברזל. לגשר

בלימו המשיכו הנוער מבני מאוד מעטים

לגימנאסיות שהגיעו היו לעיר. מחוץ דיהם

הגימנאסיה  בקובל : הקרובות בערים

בלוצק או ארליך, של והיגמנאסיה "תרבות"

כרוך היה הדבר הממלכתית. בגימנאסיה

לעמוד יכלו לא שההורים מרובות, בהוצאות

רבים, מוכשרים ונערים נערות וכך, בהן.

יכלו לא  ולהתקדם ללמוד מאוד ששאפו

בודדים העיירה. של הצר מהמעגל לצאת

גדו תורה למקומות להגיע הצליחו ביותר

לווארשה. או לווילנה לים,

לאחר , הסטיר על ונפגשו הקיץ כשהגיע

חוויה זאת היתה בנכר, ממושכת תקופה

הסטיר פני על בסירה להחליק מיוחדת

שטי מתמשכים הנהר עברי כשמשני הכחול,

מצייצות. צפורים ומעליך ירוקים חים

(ביי ענק סירות לראות יכולת לפעמים

פולסיה) (איכרי ש"פולישוקים" דאקעס)

ול ללוצק, בכיוון הזרם נגד אותן גוררים

פי על לפינסק. בכיוון הזרם עם  היפך

סירות היו אלה לזו. זו קשורות הן היו רוב

הנהר, שפת על מהלכים שהיו שאנשים , ענק

לגופם. קשורים שהיו בחבלים משכוגררו

שקיקמח לבנים, טעונות היו הסירות

רבים שבועות עברו בוודאי אחרות. וסחורות

. מאידך) ופינסק מחד (לוצק ליעדם שהגיעו עד

, ,פולישוקיס" ה, את לראות היה מעניין

קלו סנדלים "פאסטעלעס", לרגליהם שנעלו

נעליים, במקום ערבה, עצי מקליפת עים



מלאכתם את עושים צר, לחם על חיים והיו
ולילה. יומם

ששי, ביום ובמיוחד אחה"צ, חם ביום
לבוא העיירה אנשי מרבים היו שבת, ערב
והיו במרחצאות שטבלו היו הנהר. אל

חנן את זוכר אני בשחייה. כוחם שהראו
לייגט ,אוי, , : משחייתו מתפעלים שהיו מוז,

קלאפטער"... ער
אל רב. קהל הומה הנהר היה בשבת
הרחק שהיה הברזל, גשר השני, הגשר
טיולים חובבי רק מגיעים היו לעיר, מחוץ
בלבד, לרכבת המיועד גשר זה היה מעטים.
וארשהקיוב. הברזל מסילת עברה כאן כי
לא ואף לעגלות למעבר שימש לא זה גשר

לאנשים.

באופן מראהו את הנהר שינה בחורף
ונערים קרח כולו נתכסה הוא  קיצוני
האיכרים היו לעיר מחוץ עליו. החליקו
להזדקק בלי בעגלותיהם, הקרח על עוברים

הרחוק. לגשר
מע היו לאיהודים, עלפירוב הדייגים,

ובין בקיץ בין דגים, שלל הנהר מן לים
שבת... לכבוד לשוק הובאו אלה דגים בחורף.
ומעבי גדולים גושיקרח חוצבים היו כן
באדמה, חפור מיוחד, למרתף אותם רים
אותם ומטמינים הגדול, ביתהכנסת עליד

נזדקק שלא לרפואה,  לקיץ למשמרת
, חו"ח., חולים בשביל לכך,

ר. א.

פיזנהולץ, יוסי : הסטיר שפת על נוער קבוצת
, (פיזנהולץ) ליברמן גיטל סטוליאר, סוגיה
, קופיט ף. זבורשבסקי, שמואל קוס, גדליה

.1933 באוגוסט צולם . שפירא גרשון

גם וגם, ודאי. ארץישראל היא יהודית ארץ עתה תירא... לא ושוב אחרות... מעיירות

לפרוטה פרוטה באוספי. לה, יש "צרור" כי חלילה, זקוקה, היא אין הדרך להוצאות
זאת... למטרה  לעיירה שבה בו מהיום

שחורים ועננים נשבה קרירה רוח והחשיבו. הרטוב הגשר במעקה נשענים עמדנו
מבטי את החדרתי ואני בלב. נהיה מטיל עגום, ברנן זרמו בנהר והמים בשמים. שטו

הנחילה כה הנחילה, אשר הקווים את בהם וחיפשתי הזקנה אמי של המקומטים. בפניה
וגם נדודים... ויצר עצמית ברשות עמידה סוערת, עקשנות : חלציו? יוצאי לבניה

לארץישראל... מעבר

לשבועות ירק
משים מבלי מים. אמת קני על הנטוי קטן, עץ גשר על עברתי  מקבראבות בשובי
וצפצפות רענפות זקנות ערבית סביבו. וסקרתי הגשר קרשי פני על רגע נתעכבתי
נובעים ומעיינותמעיינות וחשיפה. גמא סוף, קבה וחישותהישות עלים. וצהובות זקופות
ונוצות המים, פני על ובניאווז מזהיב. וחול מכסיפית בועות מעלים ושם, פח בנחל

ושם... פה פזורות שמוטות

תמה בצחוק. פרץ ואחי חרש אמרתי  לשבועות" ירק קוטפים היינו הזה "בנחל
ימים שני ! ? להישכח כאלה דברים עלולים וכי  כביכול... הטוב, זכרוני על הוא

כשמכנסינו ! לנחל שמסביב הזאת הטובענית בביצה בוססים היינו החג שלפני תמימים

הרעננים העלים את הרף בלי מקצצים והננו בידינו, ואולרינו למעלה מופשלים

צחוק, כמה ביסודם... ואדמדמים באמצעיתם צהבהבים בראשיהם, הירוקים והרידונים,
! הזה הקציר את ליוו ומשובהילדותית זמר

להרדוף לרקפת, אהבה ינקתי זאת וחשיפה אלה ערבות זה, מנחל מכאן, לא והאם
שב"חוטור" ת"שקצים" יורדים היו הרם, ההר מעל ממולי, ומשם ...? הבאות שבשנותי ולזית
אבנים, מטר עלינו וממטירים כלביהם את בנו משסים עליו, שהתנשא הבודד (חווה)

הזקן, חיים ר' תמיד אלינו יוצא היה הגשר של השני ומעבר וניבול... גנאי וקריאות קללות
נתגרה שלא מוסר, לנו ומשמיע כוסבח, ריח והמפיצה המשומנת בחזיתו ביתהבד, בעל

לנו.... לא בארץ אנחנו, בגלות כן על כי בגויים,

ומאחד  ביידיש סואן בלילקולות לאוזני פתאום הגיע  "! הביתה ! "הביתה
כובעים צאןקדשים... בערבוביה, ונערים ילדים עשרות פרצו לנחל הסמוכים הבתים
ממושך מבט השהיתי חיווריםחיוורים. ופנים פאות חתימת משולשלות, גרביים שמוטים,

"ביקורחולים", זהו כן, והכרתיו.  זכרוני כוח את אימצתי ערבות, המוקף הבית על
ועזוב שומם ילדותי. שנות כל במשך בעיירה, ציבורי לביתחולים שימש אשר הבית
עניים לחולים אומלל ביתמקלט שמשות. וחסר וסיד טיח נטול תמיד, עומד היה

אחרונה, תחנה הילדים, אנחנו, ראינו כאן לחשובימרפא. מחסה משמש, היה כרוניים
הסמוך... לביתהקברות בדרך

 פרידל אחי אומר  לתלמודתורה והתקינוהו והעזוב הישן לבית בדק עשו ועתה
בעיירה. האחרון, ואולי היחיד, ה"הדר"

,חדר" ב, ביקור
העברי במאמר נזכר אני  תורה תצא שמהם עניים, בבני היזהרו "תלמודתורה".
מלמד הירשלייב, רב חוזר היה שבה הגדולה, הנחושת קופסת על כתוב שהיה
שונות מתמונות ותמונות וחגים... שבתות בערבי העיירה בתי פני על תלמודהתורה,

בלכתם וסוער, גדול עדר אראם הנה הזה. ביתהחינוך תלמידי מחיי במיתי, ונעורות חוזרות

והנה ...! ממות" תציל "צדקה : קולות בקולי גועים והם בעיירה חשובה לויתמת לפני
רבנו משה של להילולא נרות בו לאסוף  בידם וארגזעץ זהגותזוגות מהלכים הם
כתנותיהם העיירה, בתי פני על בפורים יעברו והנה זכרולברכה. ,צדיק" , או ע"ה
ו"מגילת "מכירתיוסף" את מציגים והם פניהם על נייר מסכות בגדיהם, על הלבנות

אחדות... נחושת פרוטות במחיר אסתר"

אחי את שואל אני  "? בתלמודתורה ומשגיח מלמד בתור עתה משמש ,ומי ,

בידיהם. סלסלות או וילקוטיבד הגשר פני על לפני העוברים בילדים לב בתשומת ומסתכל



אם אכירהו האביר להפתיעני. הוא רוצה הזה. הסוד את לי לגלות נוטה אחי אין לא.

ושולחנות ושוממים גדולים חדרים : לתוכו וסרים לתלמודתורה מתקרבים ואנו לא...
נוסף, ושרוט שחור עץ לוח רק שנים. וחמש עשרים לפני כאז ארוכים. וספסלים

ונורא... נועז חידוש

רבי מלמד, יונה רבי : הפתעה באמת בשבילי, הפנימיים מחדריו באחד והפתעה

...! רבות כה שנים במשך תורת שלמדני והעני, המסכן
"! יונה רב רבי עליכם, "שלוט

"\ מארץישראל יהודי השלום, "עליכם
הכירני. יונה, רבי כן,

אשר את התזכור נקלה. על נשכח "אינו  וצוחק אומר הוא  שכמותך" "שקץ
 קצרותהראי מעיניו בא;חת אלי וקורץ שואל הוא  י" הימים באחד לי עוללת
: לאחי אומר הוא  יפחיפה" בזכרוני שמור הדבר עוד היית. כהלכה בחור ,הוד\, ,

מוסיף הוא  ". להכות.. עוד היינו רשאים ההם בימים הרי ידי, עוצם את הודעתיו "פעם
ותוציא הביתה הלך  זה בחור עשה מה ושתים. אחת לו סטרתי "בקיצור,  בלגלוג.

". פחות.. לא ליצלן. רחמנא מפרקתו את ששברתי קול,
מפרקתי, את שבר הרבי  אז לאמי סחתי ,כך , : בצחוק ופורץ קורא אני  "1 כן "כן.

". אבר.. הזזתי ולא במיטה שכבתי ימים ושלושה

מתפשטת רחבה ובתצחוק מוסיף הוא  הוא" שמערים הבין, ,ל ז, אביכם ,רק ,

הבין הוא לחדר... ושלחו וכהנה כהנה לו הוסיף הרביעי "וביום  האציליים פניו על
 לרוחי" ודאי עתה תבין אתה ואף בנעוריו... מלמד היה הוא אף כי ע"ה, אביכם לרוחי,

בארץ אתה... מורה הן  בכובעו שדבק הסיד את קפוטתו בשרוול ומוחה אומר הוא
שוט לילד דרכו... פי על לנער חנוך מכות. בלי א*שר אי מורה. אך אמנם, ישראל
"איני  כתפי על וחובט שואל היא  "? מכה אינך מה, ואתה מקל.  ולנער

". להכות.. צריך מאמין...

במשך כמעט ב חל לא ניכר ושינוי שוב. לראותו שמחתי כמה ! מלמד יונה רבי
המוסיפים העצבניים, העיניים ונדנודי ורחבמצח... ארוךזקן קטךקומה, השנה. עשרים
מפיך, למדתי הרבה ופחדן... בעלחלומות וחביב, קטן ילד של ארשת החיוורים לפניו
שבתקוע והנוקד הרועה לעמוס, אהבה ורחמים. בגעגועים .זכרך א ותמיד יונה, לי

המדברית.

מידך אלה, כל לי באו ממך  חסידים וסיפורי ומדרש לאגדה נפשית משיכה
 ביןהזמנים ואף ובמועדים בשבתות השבוע, בימות מרגליות. המפיק מפיך הרחבה'
והעורגות הכמהות נפשותינו את מהנה זאת, טובה כדוגרת סביבך, כנסתנו תמיד

הלב... את מושך ומדרש נאה פתגם יפה, באגדה

מה ועתה  ללימודים תמיד בנו מזרז היית  ! מרובה והמלאכה קצר היום
אלד, דברים על עתה חוזר אני אף הן ! רבי יונה ר' העמוקים, דבריך את אבין הבן

קצר היום : ישראל ילדי הוי, "הוי' : א1י תלמידי באזני  שעהשעה יוםיום, ממש
."! מרובה מרובה, והמלאכה

הקטנות, הילדות ושתי בסלו. פת ואין יונה. רב הוא מרוד עני  עתה כן וכאז
וקורצות שבחדר העץ פרגוד מאחורי עומדות שהיו הללו, המסולסלות הילדות שתי
וכסף חתונה... ובגדי לנדוניה וזקוקות לפרקן הגיעו כבר הן  להצחיקנו כדי בעיניהן

לאדץישראל. אפילו לשלחן בדיעבד מסכים יונה רב אם והיה אין...

אלי אומר הוא  רעבות" נשותמלמדים ולא שבעות איכרות תהיינה "אדרבא,

ישובו... לא כלבאיה כי דרכו, על לשטן לו עומדת ה"הסתדרות" אך  בצחוק
נלחמים אנו ,אין ,  דבריו את וסותר תגר קורא אני  ! יונה" רבי ושלום, ,חס ,
בהס הם חברים הדתי המזרחי" "הפועל אנשי חלילה,. הדת, על מעבירים אנו ואין בדת
שבת בשמירת ונזהרים ביום פעמים שלוש המתפללים בהסתדרות החברים ורבים תדרות

". אסורים.. ומאכלות

הוא, אין לארץישראל לעליה הן אומר. הוא  והערב" השכם באזניו השמיעו ,כך ,
ופרוטה  חג ימי שני ואחר שבת מחר י כאן לנו יש מה וכי אדרבה, חלילה. מתנגד,

סיקילר אברהם ר'
את כשסיימתי זקנתו. לעת אותו הכרתי
הרב אצל הגבוהה בכיתה בישיבה הלימודים

של אפשרויות עוד היו ולא ז''ץ, שלמה ר'
המליץ בעיר, יותר מתקדמת בדרגה לימוד
כתל לקבלני אברהם ר' לפני פפר אליהו ר'

יחיד. מיד

אברהם ר' הקדיש האחרונות חייו בשנות
גמרא. ובעיקר תורה ללימוד זמנו כל את
בית אל והולך השחר עלות לפני קם היה
על שמיכה עטוף כשהוא בחורף,  המדרש
פנס בידו לרגליו, כבדים מגפיים צווארו,
הרגליים תחת חורקים והכפור השלג  ישן

מאדם. ריק והרחוב
הגדול, התנור ע"י יושב היה בביתהמדרש

מסכת ולומד גדולים, עץ בגזרי המוסק
תפילת אחר ועוד. ,נדרים" , מסכת .שבת", .

להתעמק נוהג היה הראשון, במנין הבוקר,
לישראל". ,חק , שבחומש החיים" ,אור , בדברי
רצה לא שכרלימוד, לו לשלם כשרצינו

לי... חבר הוא תלמיד, אינו הוא : טען לקבל.
מספר לרגעים משנתו מפסיק היה לפעמים
שבארץ ומנשה אליעזר בניו על מספר והיה
גאווה, של בנימה דיבר אליעזר על ישראל.
גם נתלוותה לדבריו וחלוץ. סופר היותו על
החלוצים כל כדרך שבניו, על צער, של נימה
לי שהראה זוכר אני מצוות. שומרים אינם

סי מודפסים ובו מארץישראל עיתון קטעי
העיתון זה שהיה דומני אליעזר. של פוריו

,דבר". ,
אשתו, על מדבר היה מיוחדת בהערכה
קונה היתה שניהם. של המפרנסת שהיתה
ומוכרת חמאה ביצים, תרנגולות, בשוק

לעקרותבית.
מבניהם מקבלים היו בפעם פעם מדי
של רווחיה עם שיחד כסף, סכומי בארץ
של והשקט הצנוע לקיומם הספיקו אשתו,
לנכדים, צנועות למתנות ואף הקשישים שני
שיינדל, והבת סמוליאר פרידל הבן ילדי

טפר. משה לר' הנשואה

לפני לעבור אותו מבקשים היו לעיתים
קולו היה גילו, אף על תפילה. כבעל התיבה
מלה כל בהטעמה מבטא היה ולבבי. עמוק
ה פירוש את שיודע כמי שבתפילה, ומלה
הרשו כאשר כועס, היה זאת לעומת מלים.
יודע שאינו ,עםארץ" , העמוד אל לגשת
מבין אינו אך חזק, קולו שאמנם ,עברי", ,
שבתפילה. הכוונה את ומסרס המלים פירוש

ו"עםהארץ", ,בור" ה, את אהב לא הוא
נחשבו לא  תורה מעט ידעו שלא אנשים

בעיניו.
עם ויכוחיו על לי מספר היה לפעמים
הבית עמד אדמתו שעל שמייכל, הגרמני שכנו

חייו בשנות אשתו עם התגורר בו הקטנטן,
האחרונות.

והיה האוונגלית לדת שייך היה שמייכל

לשוחח אהב הקודש. בכתבי ובקי משכיל
היה אברהם ר' הנוצרי. ישו על ולהתווכח
ורמז והוכחותיו טענותיו את ומבטל סותר



בעקיצות ,נביאם" , של האמיתי מוצאו על
שנונות.

סכום אברהם ר' של מכיסו נגנב אחת פעם
ולמד שישב שעה  זלוטי 30 דומני, של,
"האורחים", שאחד נראה המדרש. בבית

והיו נדבות לקבץ לעיר לבוא נוהגים שהיו
לכי יד שלח ביתהמדרש, ספסלי על ישנים

אברהם. ר' של סו

גדול סכום זה היה שכן צער, לו גרם הדבר
עניים אנשים אצל ובעיקר ההם בימים למדי
ה את ביניהם אספו מידידיו כמה כמוהו.

לקבל. סירב אך  לו לתת ורצו סכום
חרובין בקב שבמועט, במועט הסתפק
ולעיתים גמרא דף  הנאתו עיקר ממש.

חולין. שיחת
מעשה ,דער , לו קראו צעיר שבגיל שמעתי
בשנים מעשיות. לספר נטיתו שום על זאגער"

בא, כי סיקילר, בשם לו קראו האחרונות
, לרוזיישץ' שמצפון הקטנטונת מעיירה כנראה,
משפחתו שם שנים. מספר שם שהה אולי או

סמוליאר.  היה

את להמשיך לווארשה לנסוע כשהחלטתי
נגד דבר אמר לא אך מאד הצטער לימודי,

זו. תכנית

לבוא לי היה קשה הקיץ, לחופשת בבואי
הגח מ"שומרי היה בצערו. ולראותו אליו
ומהבלי המעשה מחיי ומתרחק רחוק לת",
לרוחניות; לגמרא, נתון כולו  הזה העולם

נכון, פירוש לדלות ומאושר מחטט מתעמק,
וקדושים. ישנים בספרים חדש רעיון

החיצו החכמות כל על בביטולמה דיבר

שלא אלא הזמן, לרוח הבין זאת ובכל ניות
הצעיר הדור התרחקות עם להשלים היה יכול
דורות. של המורשת מן וההינתקות מהמקור

רחמיאלי אבנר

אדמה. עבודת יודע הוא אף  ? אדמה ועבודת שבת. ואין חול אין לפרטה. אין
והכפרים הרוסים מידי ווהלין את האוסטרים כבשו כאשר המלחמה, בימי : תזכור הן

איכר לאיכר, והיה לכפר משפחתו עם הוא יצא  מתושביהם נתרוקנו האוקראינים
תפוחי את והוציא עקר בבירחם. בגרנות האיכרים שהשאירו התבואה את דש ממש...

וא*רסקים... שזיפים ואגסים, תפוחים : העץ פירות את ואסף הללו, שזרעו האדמה

עמוקות. ונאנח ממושכת שתיקה אהר גומר הוא  ". סרטיפיקט.. השיג רק "לו
להשיג יכול היית לו סרטיפיקטים שני  ולנחמה לצפירה, : לשניים זקיק הן "ואני

". שכמותך.. בחור בשבילי,

מלמד... יונה רב היקר, רבי של בדוחקו לו לעמוד כדי סרטיפיקטים שני רק

וולף הירש דודי
זאת בקריאה ". ..! הקודש בארץ ישראל ילדי את המחנך איש, נוהג כן ראי, "ראונא
קצףסבון. רוויים ופני אחי שבבית שברראי מול בשבתי הירשולף, הזקן דודי פגשני

ממושכת, צביטה אוזני את וצבט באנחה הוסיף  מחכים" ישראל דארץ "אווירא
שנים... וחמש עשריט לפני בי כמנהגו

 איום דרך העבה מטהו את בהרימו אחותו, לאמי, פנה  אמרתי" "ואני

". זקן.. וחתימת פאות כובע, : נשמר עודנו היהודי הפרצוף שם, לפחות "ששם,
לו. עניתי  "! הירשוולף דודי עליכם, "שלום

לי ותקע לגלוג דרך והפיקח הזקן ,וולף הירש דודי לי my  "1 בניכם ועל ,עליכם ,
עליך. בלבי לי טינא בעצם, תורה. מלמדו שאתה לדור "אוי  ומקומטת שעירה יד
לארץ בחלץ הדר כל : לזכותך וגזרו הקדימוני ז"ל שחכמינו אלא התפללתי. לזה לא

ובעצמה". בכבודה השכינה אלהיט, לך יש הרי אתה, דוקא  ואתה אלהים. לו אין כאילו
עיניו כהתה. לא ורוחו ממנו נם לא ליחו אך הירשוולף, דודי על קפצו ושיבה זקנה
ואחותי אחי בנות את הרף בלי צובטות אצבעותיו ולגלוג. חיים מלאות השחורות
מדרש ו"חתיכות" חז"ל, מאמרי ובדיחות, פתגמים המתגבר. כמעין ופיו עליו. הצרות

ימיט גיהנוםתנור של באישו נשרף רבות. שנים במשך היה נחתום יעקב". ו"עין
ומעולם. מאז בו קננה זעירות" ל"אותיות עמוקה נטיה אך ולילות,

לאדוני. קודש וכולו ומלאכה) עסק (עניני ה"יריד" את עזב זקנה, לעת ועתה
ארוכה קפוטה לובש הוא החול בימות ואף בביתהמדרש, מבלה הוא יומו רוב את

 ויפה ארוך זקן העטורים לפניו המשווים מבריק, כובעקטיפה וחובש ונקיה
בראורין... של ארשת

הירשוולף דודי בוכה  הרבים" בעוונותינו בווהלין, בתיהמדרש ונתרוקנו "נשמו
אמר הוי, וקולותסלסול ואברכימשי 'מתמידים' אין אבלות, "ודרכיהם  מרה באזני

ומתו. נסוגו פסקו, הבטלנים עשרת ואף חלונותיהם'/ מתוך עוד בוקעים אינם  אביי

"עיךיעקב", חברת על וחולם ו"חברתמשניות" "חברתתהלים." את המחיה הוא והוא
שעברו... הטובים כבימים

מעיניו. באחת וקורץ שאלני הוא  "? מדרש בתי ישנם אצלכם, "ושם,
דודי'/ "ודאי,

לחיזוק ברצפה במטהו ונוקש שואל הוא  "? בהם ולומדים ומתפללים "נו,
לאמי פונה הא  נו'/ וישנם. ישנם  האמת כל את האמת, את לי "אמור  שאלתו

". ..! ? גויים שכולם ואמרת משם שבת "ואת  מטהו בהרמת הזקנה

והנכדים  ומסמיקה אמא מצטדקת  ". מסתמא.. יהודים כבר שמה באו ,עתה ,
כולם. צוחקים הרבים

בו מהרגע לי ידוע זאת אנחה של וטעמה עמוקה. אנחה נאנח הירשוולף ודודי

לשנה קרוב זה השלום, עליה חיהשרה, דודתי אשתו,  אחותי. לבית נכנסתי
יחד חיו שנה ששים ? הדבר קל וכי להתנחם. ממאן והדוד חי לכל חיים ששבקה
לבתו לעבור רוצה הוא ואין ונכלם... דך לבדו, נשאר זקנה, לעת ועתה, יונים, כזוג
לדודה אמונים וישמור ביומו יוט מדי קדרתו את לו ישפות ולבדו פנים. בשום

חיהשרה. הטובה,

ללכת וקם הירשוולף הדוד שואל  "? אני בביתי לבקרני תסור ומתי ,נו, ,



 "? קורתי בצל לשבת תסור ולא ביתמלוני על שתעבור "היתכן  מנחה לתפילת
עליו. החביבה האגדה בלשון מוסיף הוא

קל. בלגלוג אמא שואלת  תכבדנו?" "ובמה
כולם. מפי פורץ ממושך וצחוק  הנכדות אחת עונה  מצה..." "בפירורי

לדרכו ויוצא במטהו עליהם מאיים הירשוולף והדוד ברוגז כולם את מהסה אמא
: האלה המצה פירורי פשר את הקטנים לי סיפרו  וכשיצא לביתהמדרש.

היא. בתו הרי מאליו. מובן והדבר בתו. לבית ל"סדר" הדוד הוזמן  הפסח לפני
שם הראשון בפסח ליסב רוצה הוא אץ סרב, הוא אך י* הפסח בליל יסב לבדו וכי
לשוק הלך בחדר. מרחפת השלום, עליה חיהשרה, הדודה של רוחה עדיין שהוא. מי
מצות ואף ייךצמוקים. צנצנת והעמיד סלק חביונה החמיץ ותרנגולת, ביצים וקנה

ירקות... ושאר וחרוסת, לו קנה
ושמא ן היא ובשרו עצמו האין ? היתכן וארץ. שמיט הרעישה לך, תאר הבת.
אחת בשלו. הוא אך ...? הבריות יאמרו מה ; העיקר חלילה? כשר אינו הוא פסחה

ישנה. ולא  אמר
קמה הבת? עשתה מה רמה. ביד בחייו ונוהג הירשוולף הדוד הוא בדעתו תקיף
! הדברים הגיעו כך כדי עד תורה... לדין אביה את והזמינה בעיירה הרב אל והלכה
(מוסיפה ! אב כיבוד מצוות לקיים רוצה היא הן דווקא. הבת של לטובתה פסק והרב

המטה...). על שבתה ממקום אמא
חביונת וגכלמה ימרה. לא פיו ואת הוא החדש הרב של נלהב חסיד נוצח. והדוד
הקיץ... ימי כל במשך כולן את לאכול הספיק וטרם שרדו. והמצות היין. והחמיץ הסלק,

בארץישראל"! להתראות הירשוולף, דודי "שלום,
וקצרים. ארוכים ביקור ימי שמונה אחר העיירה' את יוצא ואני צונן ערבאלול

ללוותני. יצא למעריב מנחה בין
בית יד שעל הבודדים העצים ביתהמדרש. ברחוב סתיו ותוגת נוגים דמדומים
דודי הדלוח. בבוץ ושוקעים מהם נושרים טרופים ועלים הערב לרוח מתנועעים הכנסת

חזהו. מכיס שתוציא והגדולה האדומה במטפחת עיניו את ומוחה נרגש הירשוולף
 שכמי על ידו את ושם שואלני הוא  ? בארץישראל" להתראות אמרת? "מה
הגבורות. סף על אני הרי !? זקנים למושב אכנס שם, אעשה מה וכי יודע. "השם
עוקרת. והרוח ובנינו בנינו בטעות... שחיינו הוא הענין לך? להגיד רציתי מה כלומר,

ריקה". וידנו  ופולין לרוסלנד וכוחנו אוננו את נתנו בשנים מאות
ומה ? עליו יהיה ומה חדש. כנסת בית הקימונו הנה פחת... פי עברי עד "הגענו
ומי גרמניה, והנה ליום. מיום גוברת והשנאה  ? בכלל כאן ועמלנו לחיינו ערך
על הצביע  אלה?" צאןקדשים את התראה ! ליצלן רחמנא יום? ילד מה יודע
להם אין כאן הצילו. אלה ,,את  ביתהמדרש בחצר שצבאו ונערים ילדים מחנה

רבם..." בית של תינוקות למען עשו תקומה.
ערבים". "המעריב תפילת ערבית, להתפלל לביתהמדרש, שב ואטי כבד ישישים ובצעד

אדמה. עבודת

בןאריה ישראל
והציג חדש" "עולה לביתנו סר 1933 בשנת
כמורה עבד לדבריו זיניוק. ישראל בשם עצמו
ועתה מולדתי שבעיירת ,תרבות" , בביה''ס
בהוראה. להמשיך ואומר לארץישראל עלה
היה לא  זיניוק שםמשפחה הנושא איש
זיניוק, בר ישראל רב כי בפני. להמלצה זקוק
בשם בעיירתנו ידוע היה דבריו, לפי דודו
שנינו שלמדנו מוישקה, ובןדודו, ,עילוי". ה,
תואר הוא אף נשא אחד, מלמד מפי תורה
והצג הלכתי שנה. עשרה שלוש בגיל עוד זה
והללו לחינוך" "המרכז מנהלי בפני תיו
מורה בו לשמש בלפוריה למושב שלחוהו

הכפרי. הספר בית ומרכז
והרזה הנמוך האברך הכזיב לא ואכן,
לעבוד בא אריה בן שלא נתברר קצר ובזמן
אלא יזרעאל, שבעמק העובדים ילדי כמחנך
שנים כעבור באנו וכאשר דביעלאי". "אריה
שבכפר המרכזי בביה"ס לעבוד לעמק, מעטות
בארץ ומעורה מושרש כבר מצאנוהו ילדים,
עלידי מכובד תלמידיו, על מקובל ישראל,
שב כולו המורים ציבור על ואהוב הוריהם
כולנו לב את מעולה. וכמחנך כחבר עמק,
חניכיו עם שעיבד הגדולה גינתהירק שבתה
? חקלאות ויודע חדש" ,עולת , ביה"ס. סביב
מי מפי ל טבע וחובב שבפולין ילידעיירה
ערוגות ערוגות : פלא אכן, ל זה מקצוע למד
המינים מכל ירקות שפע ובפלס, בטעם
פרחינוי של וים לדוגמה נקיון וחזנים,
כמו וגוונים, צבעים שלל לביה"ס, מסביב
אוקריינה... או שבפולין בכפר גויים של בבי"ס
ימיו, כל היה ואוהבתורה צמאדעת כי
למד הקודמים, מהדורות מתמיד של טיפוס
כדי ידיעותיו, והעשיר ושאל קרא והשתלם,
מתוך תלמידיו. נפשות את בהן שיעשיר
לאהבת בא וחקלאותה ישראל לארץ אהבה
את הפך לפולחן לישראל". הקיימת "הקרן
שבקדושה לדבר והקטנה, התכולה הקופסה
אנו, אף אלא התלמידים, רק ולא ממש.
והפכנו זאת נלהבת באהבת נדבקנו המורים,
שבחינוכנו. לראשפינה הארץ גאולת רעיון את
וכמרכז, כמורה לכפרילדים עלה מבלפוריה
חינו ופעולה ולהדרכה לפיקוח לחיפה משם

ובהעפלה. במעלה והוא  בסמינר כית
מאמרים כותב הוא בבית''ס עשייה ותוך
ומפרסם ודידקטיקה מתודיקה חינוך, בענייני
במרץ עושה ; החינוך" וב"הד ב"אורים"
המו על ,משנה" ה, את לחבב כדי ובהתמדה
ב"תודעה עוסק לביה"ס, ולהחדירה רים
ומורות מוריםעולים וקולט ישראלית"
הכל, על ומתחבב ומייעץ מדריך מתחילות,
היה לנו. יקיר הבן  מדפוק עמד שלבו עד
כולנו ישראל. במדינת החינוך בוני בין

עת. ללא הסתלקותו על אבלים
שמאלי אליעזר


