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ה מ ד ק ה

במשך שנים ביקשתי מאבי לכתוב את זיכרונותיו. אבי הבטיח לכתוב, אך הדבר לא 
הסתייע בידו ומאוד הצטערתי על כך. החלטתי לקחת על עצמי את המשימה, ולהעלות על 

הכתב את הסיפורים שמקורם בזיכרונות ילדותי, אשר בחלקם הגדול מבוססים על סיפורי 

אבא עליו השלום.

המאה  של   30 ה-  שנות  בסוף  מושבה)  עדיין  נקראה  (כשהיא  בהרצליה  וגדלתי  נולדתי 

הקודמת, בימים שלפני קום המדינה. שכנינו לקרקע היו התושבים הערבים, איתם רקמנו 

קשרים מיוחדים, המושתתים על יחסי כבוד ואמון שהיו חזקים אף יותר מקשרי משפחה. 

על קשרים אלה חשוב לי לספר, בפרט היום, כעל מודל אפשרי לדו-קיום, כנגד כל אלה 

המנסים להרוס תקווה זו.

כדי להבין כיצד נוצרו יחסים אלה ואיך התפתחו במשך השנים, יש לחזור לימיה הראשונים 

של התיישבות היהודים בארץ-ישראל בסוף המאה ה- 19 ובתחילת המאה ה- 20. בתקופה 

זו גם הגיעו לארץ בני משפחתנו הראשונים כחיל חלוץ ובעקבותיהם בני משפחה נוספים, 

שהקימו כאן את ביתם והשתלבו במרקם החיים של תקופת העלייה הראשונה. הזיכרונות 

בני  שבין  הבין-דורית  ההדדית  ההשפעה  את  לשרטט  מנסים  כאן  המובאים  והסיפורים 

המשפחה לבין התפתחות היישוב והמדינה שבדרך, ואת הקשרים עם שכנינו הערבים עד 

לימינו אלה, תוך כדי חיתוכי המעגלים השונים, כפי שכותבת יעל עצמון בספרה ’היסטוריה 

בשר ודם‘ – בין הזירה החיצונית הגלובלית, דרך הזירה התרבותית המקומית ועד לקבוצות 

המשפחתיות המצומצמות יותר ולקשרים הבין-אישיים.

חשוב לי לספר על מגמה בולטת במשפחתנו להיענות לאתגרים ולהיערך ראשונים לכל 

משימה, אם כראשונים בהעברת ידע חקלאי, ראשונים לנשק, או כל משימה אחרת אישית 

או ציבורית. כולנו היינו יהודים וישראלים גאים, אוהבי חיים ומכניסי אורחים. המניע הראשוני 

לא היה הכסף כשלעצמו, אלא שילוב של הדחף להצליח ולגעת בדופק הפועם של החיים, 

עם הצורך לעשות למען הכלל, איש איש על-פי דרכו ובהקשר לתקופה שבה פעל.

מבחינתי האישית, הדמות שהשפיעה עליי ביותר היא דמותו של אריק שרון, שצמח מהאדמה 
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להתמקם  לבסוף  בחר  הוא  לשמחתי,  רבים.  אחריו  שסחף  ונועז  אקטיביסט  לאיש  והפך 

הן  המרכזי  לזרם  להשתייך  תמיד  השתדלנו  ומשפחתי  אני  גם  הפוליטית.  המפה  במרכז 

כאנשי חברה והן בהקשר הפוליטי, תוך כדי מציאת האיזון האמיץ שבין הקצוות. 

ספר זה, המדגיש את המשכיותה ועוצמתה של השרשרת המשפחתית לאורך הדורות,

מוקדש באהבה רבה לילדיי ונכדיי, ולזכרה של אשתי, סלי, שחלקה עימי חמישים ואחת 

שנים מופלאות והלכה לעולמה ב-14.8.2007 .

תודות

ברצוני להודות לבתי דליה

שעזרה לי בעריכה

והוסיפה את חלקה

בתיאור היחסים המיוחדים שהיו ויש לה עם עבדאללה,

ואשתו חדרה זיכרונה לברכה.
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משפחת סולץ:

ה ו ו ק ת - ח ת פ ל ה  נ ל י ו ת  ו ר ע י מ

יש מקרים שבהם המציאות עולה על כל דמיון, כאשר רצף ההתרחשויות נראה כלקוח 
מסרט הרפתקאות דמיוני. סיפורה המפתיע של משפחת סולץ מתחיל באחד הלילות של 

תחילת המאה ה-19 בווילנה, בימים שבהם צבא נפוליאון הובס ברוסיה. בעת ששניים מבני 

המשפחה, שעסקה לפרנסתה בסחר פחם, ישבו בלילה סביב למדורה, הם ראו מולם צרפתי עם 

שני סוסים, שהציע להם בהמשך הערב הצעה מפתיעה ששינתה את מהלך חיי המשפחה. 

משפחת סולץ, שהיתה משפחה יהודית מסורתית חיה באותה עת בווילנה. בני המשפחה 

עסקו לצורך מחייתם במסחר בפחם עצים, אותו ייצרו ביערות הסמוכים. שני אחים מבני 

גזמו  תעלות,  חפרו  הם  לשינה.  צריפון  הקימו  יער  ובפינת  וסוסים  עגלה  רכשו  המשפחה 

עצים, הבעירו אותם וכיסו אותם בחול. לאחר מספר ימים פינו את החול, אספו את הפחם 

והכינו אותו למשלוח. האחים הצליחו לשווק את הפחם בעזרת שאר בני המשפחה שנשארו 

בווילנה ועסקו בלימודים ובמסחר. באופן זה הצליחה המשפחה לקיים רמת חיים נאותה.

בתחילת המאה ה-19, עם פלישת צבא נפוליאון לכיוון רוסיה, הפכו הדרכים באזור למסוכנות 

מאוד. בעקבות זאת, נתקל שוק הפחם בקשיים – עובדה שאילצה את האחים להישאר זמן 

רב יותר ביער, כדי להמשיך בייצור הפחם ולהכין מלאי פחם לימים טובים יותר.

צבא נפוליאון, לאחר פלישתו לרוסיה, התקדם עד לפאתי מוסקבה. הפלישה לוותה בביזה 

בהיקף נרחב מכל הבא ליד, בעיקר של אבני חן, יהלומים וזהב ממשפחות האצולה והכנסיות.

הגנרלים  ובראשם  הצרפתית  הקצונה  עבר.  לכל  נסוג  וצבאו  בשנת 1812,  הובס  נפוליאון 

ששלשלו לכיסיהם נכסי ביזה רבים, היו הראשונים שניסו להימלט אל מעבר הגבול לגרמניה 

כדי להציל את נפשם. הצבא הרוסי וכן גם שודדים רבים, השתלטו על הדרכים המובילות 

לגרמניה כדי לעצור את הנמלטים ולמנוע מהם להימלט עם הביזה. 

על רקע זה, הופתעו האחים לילה אחד, בעת שישבו סביב למדורה וחלמו על עתידם, כשראו 
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צרפתי המופיע מולם עם שני סוסים. הצרפתי הוזמן להצטרף לארוחה ואף דאג לספק להם 

באופן  הצרפתי  הכיר  אותה  מגומגמת  בגרמנית  אחד,  מצד  התנהלה,  השיחה  יין.  בקבוק 

חלקי, ומצד אחר, בשפת היידיש שבה דיברו האחים. בגמר הארוחה סיפר להם הצרפתי 

שהוא גנרל בצבא נפוליאון, וברשותו כמות נכבדה של זהב ואבני חן. הוא הציע לאחים שאם 

יסייעו לו לחצות את הגבול לגרמניה, ישאיר בידם את כל הזהב וחלק מאבני החן. מיד עם 

קבלת הצעתו, דאגו האחים להעלים את סוסיו של הצרפתי וכן כל עקבות אפשריים בדרך 

לחלק היער בו שהו.

הרעיון היה 'להפוך' את הצרפתי ליהודי חסידי לצורך חציית הגבול. במשך מספר חודשים 

הם לימדו אותו יידיש ומבחר פרקי יהדות, דאגו שיגדל זקן ואף הלבישו אותו בלבוש חסידי 

מסורתי. כאשר התחפושת היתה מושלמת, נסעו שלושתם בעגלה לכיוון גרמניה ועברו ללא 

קושי את מחסומי הביקורת של הצבא הרוסי. עם הגיעם לגרמניה, ביקש הגנרל הצרפתי 

להשאיר בידיו חלק מאבני החן כדי לאפשר לו להגיע חזרה לצרפת, ומבוקשו ניתן לו.

אנשי הצאר ערכו סריקות ללכידת עריקי צבא נפוליאון וכל אותם קצינים שהחזיקו בשלל 

היו  שבה  עסקה  כל  הובאה  לכך,  בנוסף  מעקב.  תחת  הושמו  האזור,  יהודי  כולל  הביזה, 

מעורבים זהב ויהלומים לידיעת המשטרה.

האחים הבינו שיקשה עליהם להמיר את השלל לכסף מבלי לעורר חשד. הם התייעצו לשם 

כך עם יהודי בשם גרינברג שהיה אחד מעשירי וילנה וניסו לברר עימו כיצד לעשות שימוש 

בשלל שברשותם. לאחר ששמע את סיפורם ואת תכניותיהם לעתיד, החליט גרינברג להשיא 

בו במקום את בנותיו לשני האחים. באופן זה ניתן היה להבטיח נדוניה נדיבה, כביכול, לרשות 

האחים ככיסוי לסכומי הכסף הפוטנציאליים עבור הזהב ואבני החן.

שעמד  הרב  הכסף  למציאות.  ביער  למדורה  סביב  האחים  שרקמו  החלומות  הפכו  כך 

מגורים,  חדרי  מסעדה,  וכלל  דרכים  כמלון  ששימש  פונדק  הקמת  להם  אפשר  לרשותם 

מגורים למשרתים, ואף סיפק אורוות ומזון לסוסים. היות ולא חסר לאחים כסף, הם סיפקו 

רמת שירות גבוהה במיוחד עם מיטב המאכלים, יינות ונגני בללייקות להנעים את שהייתם 

של האורחים. לאור הצלחתו של הפונדק החליטו האחים על הקמת שני פונדקים נוספים 

בנתיבים מרכזיים על דרך המלך בחבל וילנה. 

כל זה אירע בתקופת שלטונו של הצאר אלכסנדר שפעל רבות לשגשוגם של חיי המסחר 

בממלכה. כדי לוודא את קידום תכניותיו, הוא נהג לערוך ביקורים במקומות שונים ברחבי 

הממלכה עם אנשי פמלייתו. באחד מביקוריו, שקעה פמלייתו בבוץ מבלי שיכלה להמשיך 
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בדרכה. הפמליה מצאה מחסה בפונדק של סולץ, שדאג לארגן להם קבלת פנים מיוחדת, 

ולהרעיף עליהם את מיטב המטעמים והיינות שהיו ברשותו. במקביל, הוא גם דאג להנעים 

להם את שהייתם במוזיקה ערבה.

לפני לכתו של הצאר לישון, הוא הזמין את סולץ והודה לו על השירות. סולץ מצידו ניצל 

קיבל  כולם,  ולתדהמת  האחרים,  בפונדקים  גם  לבקר  הצאר  את  והזמין  ההזדמנות  את 

הצאר את ההזמנה.

עם היענותו של הצאר להזמנה, עזב סולץ את הפונדק ורכב כל הלילה עד הגיעו לפונדק 

השני. הוא דאג שייערכו שם כראוי לקראת ביקורו של הצאר והמשיך כך גם לעבר הפונדק 

השלישי. לאחר ביקורו בפונדק השלישי, קרא הצאר לסולץ, הודה לו עבור השירות הנפלא 

מוכנה  שהייתה  סולץ  של  בתשובתו  עבורך?"  לעשות  יכול  אני  מה  "יהודי,  ושאל  שקיבל 

מראש, הוא ביקש מהצאר המלצה להעביר אליו את סוכנות הדואר האוסטרי – הסוכנות 

היחידה שפעלה בחבל וילנה. המלצת הצאר הועברה כפקודה, שבעקבותיה הפך סולץ לבעל 

רשת פונדקים ושירותי דואר. זמן קצר לאחר מכן הוא נחשב לאחד מעשירי יהודי ליטא. 

משפחת סולץ הייתה מעורבת בפעילויות עסקיות רבות ופעלה גם לקידום השכלת ילדיה. לקראת 

אמצע המאה ה- 19 התחלקו הצאצאים ברכוש הרב. עסקי הפחם ואחד מהפונדקים עברו לחלק 

אחד של המשפחה, בעוד משפחתו הישירה של סבי המשיכה בעסקי הדואר והפונדקים.

 סבי והרעיון הציוני

לסבי, שהיה הצעיר במשפחה היו אח ואחות בוגרים, אשר לאחר סיום לימודי הגימנסיה 

מדובר  ומוסקבה.  פטרוגרד  באוניברסיטאות  משפטים  בלימודי  המשיכו  בוילנה,  העברית 

 - החברתיים  הרעיונות  כאשר  ברוסיה  הקומוניזם  של  התעוררותו  החלה  שבה  בתקופה 

מהפכניים התפשטו בחוגי המשכילים כאש בשדה קוצים. האח והאחות קשרו את חייהם עם 

המהפכה העתידית. בדומה לסטודנטים אחרים שנחשדו במעורבות בפעילות קומוניסטית, 

שוחררו  ביותר  גבוהים  תשלומים  בעזרת  ורק  השלטונות  ידי  על  פעם  מדי  נעצרו  אף הם 

מבתי הסוהר. אימם, שהחליטה להרחיק את בנה הצעיר – סבי, מהחוגים הקומוניסטיים, 

שלחה אותו לאחר שסיים את לימודיו בגימנסיה העברית להמשך לימודים בגרמניה, שם 

דבק בו הרעיון הציוני. 

אנגליה  לארצות-הברית,  דרכם  את  מצאו  ופולין  רוסיה  מיהודי  רבים  ה- 19,  המאה  בסוף 

אימו  אותו  צירפה  מווילנה,  שאפשר  כמה  עד  סבי  את  להרחיק  מנת  על  ודרום-אפריקה. 



ן10 ו ק ר י ה ת  ו ד ג ל ר  פ י י נ ד ה ת  ו ד ג מ

למסע באירופה, במהלכו רכשה עבורו אזרחות ספרדית. שניהם המשיכו מספרד למרוקו 

ומשם דרומה לדרום-אפריקה. ענף נוסף של משפחת סולץ היגר לדרום-אפריקה ובעזרת 

כספם הרב הקימו את מלון סטנלי, אחד ממלונות הפאר בבירת רודזיה. המשפחה סייעה גם 

בידי רבים אחרים מיהודי וילנה להגר לדרום-אפריקה ולאמריקה.

עם הגיעם לדרום-אפריקה, סירב סבי להישאר במקום, ושכנע את אימו להמשיך לפלסטינה 

פינס  מיכל  הפילוסוף  של  בעזרתו  הסתייעו  לארץ-ישראל,  בבואם  סואץ.  תעלת  דרך 

משפחת  מבנות  אחת  גיסין,  אידלה  עם  מאיר  סבי  השתדך  שם  בפתח-תקווה.  והתיישבו 

שקדים  ומטע  פרדס  לרכוש  סולץ  הגברת  התחייבה  הנישואים  בכתובת  המבוססת.  גיסין 

ולבנות בית, הכול על אדמות משפחת גיסין. משה גיסין, אחיה של אידלה, התחייב ללמד את 

סבי את תורת החקלאות, אך סבי שכנע את אימו להזרים כספים כדי להקים עסקי הובלת 

נוסעים ומשאות מפתח-תקווה ליפו. עיקר הכספים הופנו לרכישת סוסים, פרדות, עגלות 

וכרכרות ולבניית אורוות.

עסקי  כלכלית.  פריחה  ימי  היו  בפתח-תקווה  סולץ  ואידלה  מאיר  של  הראשונים  ימיהם 

ההובלה והסעות הנוסעים שגשגו במקביל לגידול האוכלוסייה בפתח-תקווה ובתל-אביב. 

כספים המשיכו לזרום מרוסיה ואף בקצב מואץ כשגבר החשש אצל אימו של סבי שהמהפכה 

הקומוניסטית בפתח וכל רכושם עלול לרדת לטמיון.

הקשר הבולשוויקי

שאהרון  אלכסנדר. מסתבר,  בינתיים, נמשך הקשר של סבי מאיר עם אחיו הבכור אהרון 

הפך לקומוניסט נלהב, שהדפיס והוציא לאור עלון בולשביקי ואף נטל חלק נכבד בארגון 

המהפכה ובהיררכיה הסובייטית. יחסיו המיוחדים עם לנין, ולאחר מכן עם סטאלין, קידמו 

אותו בהנהגת המפלגה. הוא נתמנה לחבר בבית הדין העליון של המפלגה, ולאחר מכן ליו"ר 

ועדת הביקורת של המפלגה, שר הפנים ושר המשפטים.

רבים מחבריו כינו אותו ה'מצפון' של המפלגה ואנו, בני משפחת סולץ, התגאינו בהישגיו. 

זאת למרות, שסולז'ניצין בספרו 'ארכיפלג גולג', טען שהיהודי 'הנחמד', אהרון סולץ, היה 

אחראי למותם של יותר ממאה אלף רוסים!

אהרון נסע לבקר את לנין בשוויץ וניצל את ההזדמנות להמשיך משם לביקור בארץ-ישראל. 

הוא 'מאוד לא אהב', בלשון המעטה, את מראה משפחות האיכרים המעבידות את הערבים 

ברפתות, באורוות ובמטעים. הוא ביקש מסבי שיערוך לו ביקורים בכפרים הערבים, יהוד 
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בני  התושבים.  לכלל  השוויון  ערכי  רעיון  את  בו  ולעורר  סבי  על  להשפיע  וניסה  ומלאבס, 

משפחת גיסין לא אהבו את רעיונותיו וסבי אף הוא לא נתפס לרעיון הקומוניסטי. למרות 

זאת, ייתכן שביקורו של אהרון השפיע על סבי באופן כלשהו בנושא יחסיו עם התושבים 

הערבים שהפכו ליחסים מיוחדים וחמים הנמשכים עד היום.

הקשר עם אהרון נותק מאז, עד שלאחרונה נודע לנו שנכדתו הינה רופאה במוסקבה. כמו 

כן הוסתר מאיתנו מידע ולפיו, למרות מעמדו במפלגה והיותו קומוניסט נלהב, הוא דאג 

לשחרורו של בוריס גיסין, אחרון אחיה של סבתי אידלה, שנתפס בעת שניסה לברוח מברית-

המועצות לשעבר. אהרון איפשר לבוריס לצאת לארץ-ישראל, וזאת על אף שסיכן בכך את 

מעמדו וקידומו במפלגה. בנקודה זו אנו מתחברים לסיפורה של משפחת גיסין.

אהרון סולץ בזמן כהונתו בממשלת סטאליןאהרון סולץ בזמן כהונתו בממשלת סטאלין
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משפחת סבי מאיר סולץ כשהיה עדיין ילדמשפחת סבי מאיר סולץ כשהיה עדיין ילד
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אהרון סולץ, 
כפי שצויר

על-ידי בוכרין,
שהיה חבר

בממשלת סטאלין,
1927

אהרון סולץ בצעירותו
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רחל גיסין, אם סבתי יושבת במרכז,
ומשני צידיה סבי וסבתי.

עומדים מימין לשמאל:

אבי אפרים, אלכסנדר ומרים אשתו,
זאב ואלישע
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משפחת גיסין:
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על גדות נהר הדנייפר ברוסיה הלבנה בסטארי-ביחוב, שבפלך מוהילוב גרו בני משפחת גיסין 
– משפחה ענפה ואמידה שעיקר עיסוקה היה סחר בעצים בארצות שונות. אחד מבניה, אפרים, 

נישא לרחל, בת הרב קרוטקין, ובעשרים שנות נישואיהם, נולדו להם חמישה בנים וארבע בנות 

שרכשו השכלה מסורתית וכללית. ענף זה של המשפחה החל את הסאגה הארץ-ישראלית.

בנם הבכור יוסף, הקדיש את חייו להוראה, נסע לאודסה והקים שם בית-ספר עברי. הבן 

השני בוריס, שלמד משפטים במוסקבה והפך לעורך-דין, ניחן בכישרון דיבור והקדיש את 

רוב זמנו ומרצו לתנועת 'חיבת-ציון', שהתפשטה בין חוגי ההשכלה היהודים ברוסיה. את 

רעיונות התנועה הוא הנחיל גם לבני משפחתו ובמיוחד לאחיו הצעירים משה, זלמן ולייב. 

הזהות  על  והוויתור  ההתבוללות  וכנגד  מזה,  החרדים  של  וההסתגרות  ההתבדלות  כנגד 

כחבר  בארצו  ישראל  נוספת: עם  אלטרנטיבה  'חובבי ציון'  הציבו  מזה,  הייחודית  היהודית 

במשפחת העמים.

כפתרון  ישראל  בארץ  הבחירה  מיסודות  אחד  היתה  האנטישמיות  של  בקיומה  ההכרה 

לשאלת היהודים. שאלה אחרת היתה הגירה לישראל או לאמריקה. ויכוחים סוערים התנהלו 

בשאלה האם תהיה ארץ ישראל מרכז תרבות יהודי או פתרון למצוקת היהודים. מחלוקת 

זו נודעה מאוחר יותר כשאלת 'המרכז הרוחני' של אחד העם. שאלה זו קיבלה בעקבות גל 

הפרעות 'סופות בנגב' ב- 1881 משמעות קונקרטית ביותר. משפחת גיסין שחיפשה בשנים 

על  רבה  במידה  החלטותיה  את  ביססה  העלייה,  לרעיון  ביחס  קונקרטיות  תשובות  הללו 

הלקחים שהפיקו אנשי 'חובבי ציון' (יעל עצמון, מתוך 'היסטוריה בשר ודם'). 

רחל, אם המשפחה, קיבלה את ההחלטה לעלות לארץ ישראל, לקנות אדמות, לטעת כרמים 

ופרדסים, להקים אחוזת בית ולחיות בקומונה משותפת עם כל ילדיה וחתניה. בעלה אפרים 
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היה נתון ללחץ משפחת גיסין הענפה, אשר התקוממה כנגד הרעיון 'ההזוי' לעלות לארץ-

רחל  הואיל.  ללא  אך  מבוקשם,  את  לממש  מהזוג  למנוע  שביכולתה  כל  ועשתה  ישראל 

ואפרים החליטו שאין ברצונם להמשיך לחיות ברוסיה , ובוודאי שלא למות ברוסיה, והחלו 

בהגשמת תוכניותיהם.

להשקפה  נטה  מכל  יותר  אך  מודרני,  חינוך  קיבל  ואפרים,  רחל  של  השלישי  בנם  משה, 

מהפכנית סוציאליסטית, ברוח טולסטוי. הוא היה איש חלומות ומהפכן בטבעו, יהודי גאה 

אשר חיפש את דרכו, עד אשר נתפש לרעיון העלייה לארץ-ישראל. משה קיבל כמובן את 

תמיכת הוריו אך גם את תמיכתם של רבים מיהודי העיר שהתלהבו מרעיון העלייה, פקדו 

את ביתם ועודדו את בני המשפחה להגשים את חלומם.

חיל החלוץ

ההורים החליטו לשלוח את משה ואחיו הצעיר זלמן כחיל חלוץ (ברוח המרגלים של ספר 

יהושע), כדי לבדוק את האפשרות לרכישת קרקעות ולמציאת מקום נאות לבניית ביתם 

ונסע  ממשפחתו  נפרד  משה  האחרים.  המשפחה  בני  של  לעלייתם  התנאים  ולהכשרת 

דרומה, שם פגש את אחיו הצעיר זלמן ששהה אצל אחיהם הבכור יוסף, ויחדיו הם נסעו 

לארץ ישראל.

עם בואם ארצה, ירדו האחים מהאונייה בנמל יפו, ונסעו תחילה לראשון-לציון שבה בחרו 

כמקום מושבם הראשון בארץ, ושם החלו בתכנון עתיד המשפחה להקמת משק חקלאי. 

האחים החלו לעבוד וללמוד את עבודת האדמה, והקדישו את זמנם ומרצם בעיקר לגידולי 

כרמים ופרדסים. זמן רב הם בילו בחברתו של האגרונום הורביץ אשר הנחה אותם ביסודות 

החקלאות. הוא אף הצטרף אליהם במסעם למושבה החדשה פתח-תקווה, כדי לבדוק את 

טיב הקרקע, את אפשרויות ההשקיה, ובעיקר את האפשרות לרכישת שטחים רחבים (מעל 

אלף דונם) עבור כל בני המשפחה. בשנת 1890 רכשו האחים כ- 1200 דונם בפתח-תקווה.

בית גיסין בפתח-תקווה

בית  להקמת  היקף  רחבות  תוכניות  בגיבוש  האחים  החלו  הקרקעות,  רכישת  לאחר  מיד 

אחוזה רחב ממדים, בכניסה המערבית לפתח-תקווה (רחוב ז'בוטינסקי כיום), שיוכל לשכן 

את כל בני המשפחה על-פי חזונה של אם המשפחה רחל. לפני שהתחילו בבנייה, הם ביקרו 

במושבה הגרמנית וילהלמה לחיפוש דגם של בית וגן בסגנון הטמפלרי . הבית ניבנה על-
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ידי הטמפלרים אשר צברו ניסיון ארכיטקטוני בגרמניה והתמחו בבניית בתי אבן. התכנון 

והביצוע התנהלו תחת שרביטו של משה גיסין. בפתח הבית ניבנה שער כניסה מפואר, ממנו 

המשיכה שדרת עצים, ולצידיה ערוגות פרחים וספסלי ישיבה. בסוף השדרה, קרוב לבית 

נבנתה בריכת נוי ובה דגי זהב. בחלקו האחורי של הבית נבנו אורוות ורפתות, עם כניסה 

מיוחדת. הבית עצמו כלל חדרים ואולמות גדולים שנועדו לאירועים וחגיגות.

במהלך תקופת בנייתו של הבית, נשא משה גיסין את אסתר אחותו של האגרונום הורביץ 

ולאחר זמן קצר נולד בנם בכורם אבשלום. אחיו, לייב גיסין ואחותו הבכורה אידלה שנישאה 

עם   .1894 ב-  לפתח-תקווה  אליהם  שהצטרפו  הראשונים  היו  סולץ,  למאיר  מאוחר  יותר 

השלמת הבנייה ב- 1899 הגיעו ההורים רחל ואפרים והבנות מריסה, איטה ואלישבע. כולם 

גרו תחת קורת-גג אחת על-פי חזון הקומונה המשפחתית עליה חלמה רחל ברוסיה.

בואו  עם  הצבאית.  בתזמורת  כחצוצרן  מכן  ולאחר  כפרש,  הרוסי  בצבא  שירת  אריה  לייב 

ארצה, המשיך להפגין את יכולת רכיבתו על סוסים, וגם הקים את התזמורת לכלי נשיפה 

בפתח-תקווה. דודי אלכסנדר סולץ ראה בו דמות לחיקוי , ושכנע את אביו לקנות לו סוסה 

גזעית. לייב גיסין וגד מכנס שנשא את בתו של לייב, אפרת, נטלו על עצמם משימה להכשירו 

לרוכב מצטיין, ובהמשך הפך לאחד הרוכבים של אברהם שפירא, שומר המושבה. 

הגישה האנטי פילנתרופית

בני המשפחה החלו בנטיעות כרמי שקדים ופרדסים ושאיפתם הייתה שכל בני המשפחה ייקחו 

חלק במשק המשותף כקומונה משפחתית. משק משותף מסוג זה היווה תופעה יוצאת דופן 

בארץ באותם ימים.

אנשי משפחת גיסין אימצו את התפישה האנטי פילנתרופיסטית של ויסוצקי, איש 'חיבת 

ציון', כמו גם את המלצותיו המעשיות ביחס לסכום הכסף הנדרש לבניית ביתם ומשקם 

בארץ ולסוג המשק שעליהם לקיים (יעל עצמון, שם) . התפישה האנטי פילנתרופיסטית 

נעזרו  שבה  פתח-תקווה,  המושבה  של  הראשונים  בימיה  שרווחה  להתנהלות  התנגדה 

מתיישביה בכספי הסיוע של הברון דה רוטשילד אשר השפיעו על עתיד התפתחותה. 

לאחר זמן החלו מאבקים בין תומכי ושוללי שליטת פקידיו של הברון. רבים מבני המושבה, 

ובראשם משפחת גיסין, החלו להתמרד נגד שלטון פקידות הברון. היחס השלילי כלפי מוסדות 

התמיכה שהקים הברון, התפתח הן בשל מנהגם המתנשא והשתלטני של פקידי הברון והן 

בשל עצם העיקרון להימנע מיצירת תלות כלכלית של המתיישבים במוסדות תמיכה. 
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הם האמינו שהתפתחות המושבה תיפסק, כל עוד לא יאפשרו לתושבי המקום לנהל את 

חייהם בעצמם. המאבק נשא פרי ונציגי הברון החליטו לאפשר לתושבי המקום לנהל את 

שטמפפר  של  בראשותם  המושבה,  בוועד  התושבים  בחרו  זאת  בעקבות  בעצמם.  חייהם 

וסגנו משה גיסין.

פגישה משפחתית בקונגרס הציוני בבזל

לאור פעילותם הציבורית של משפחת גיסין, הוזמן משה לקונגרס הציוני הראשון בבאזל, 

שם פגש את אחיו בוריס שהוזמן ממוסקבה. בוריס היה האח היחיד אשר נשאר ברוסיה 30 

שנה נוספות. לאחר סיום לימודי המשפטים שם, הפך לעורך דין מצליח1, ובמקביל הנהיג את 

'חובבי ציון' בפלך מוהילוב עד 1917. 

הנציגים מארץ ישראל התקבלו בכבוד ורבים מהנוכחים ביקשו את קירבתם, כדי לשמוע 

מהנעשה בארץ. זו היתה שעתה הגדולה של תחילת הציונות. בנימין זאב הרצל העלה על 

נס את חלום הציונות המעשית, ושכנע את באי הקונגרס שבדיבורים בלבד לא יהיה קיום 

לרעיון הציוני ויש להתחיל בעבודה מעשית.

ואכן  תעשייה,  להקים  האפשרות  לבדוק את  לארץ  לצאת  יהודים  תעשיינים  שכנע  הרצל 

לאחר הקונגרס הגיעו לארץ מתיישבים חדשים. עם בואם ולאחר שראו במו עיניהם את 

הנעשה ובעיקר התרשמו מהתלהבות התושבים, החלו ברכישת קרקעות, נטיעת פרדסים 

והנחת יסודות לתעשייה.

מחלוצי  והרבה  מבקרים  מרוב  המה  ביתם  גיסין.  משפחת  של  הזוהר  תקופת  היתה  זו 

ההתיישבות רכשו הדרכה בעבודות החקלאות במישקם.

בוריס נישא ברוסיה ונולדו לו בן ובת. הבת נסעה ללימודים באנגליה, התחתנה והקימה משפחה בלונדון. 
 .1 

הבן הפך לקומוניסט נלהב ושרת בצבא האדום, שם הגיע לדרגת גנרל והפך להיות גיבור ברית-המועצות. 
בתום מלחמת העולם הראשונה הפך למזכירו של השר מקיואן, עד אשר בתחילת שנות ה- 50, קרא לו 
השר, ונתן לו, לאשתו ולבנו כרטיסי נסיעה לקזאחסטן, שם דאג למנותו למנהל מאפייה. הוא עשה זאת 
כדי להציל אותו ואת משפחתו בתקופת הטיהורים הגדולים של סטאלין, שבמהלכה, כידוע, התנכל הרודן 

וניסה ולחסל את כל מי שנתפס על-ידו כאיום, כולל היהודים.
הקשר עם בנו של בוריס, דוד גיסין, ומשפחתו ברוסיה נותק, ורק לאחרונה יצר בנם ליאוניד קשר והודיע 
על בואו לארץ עם אשתו השנייה לבקר את בתה מנישואים קודמים שעלתה לישראל. ליאוניד היה אלוף 
העולם בחתירה וקיבל שלוש מדליות זהב באולימפיאדות ברומא, סידני והלסינקי. במהלך כל הופעותיו 
הוא היה נתון למעקב של הק.ג.ב., ולא היה יכול ליצור קשר עם בני המשפחה. ליאוניד הספיק גם ללמוד 
רפואה והיה יועץ רפואי לספורטאים. במשך תקופה ארוכה שימש כנשיא אגודת החותרים, עד אשר נקרא 
יום אחד לחקירה במשרדי הק.ג.ב., שם נאמר לו שהוא מקיים יחסים עם אזרחי חוץ. הוא סיפר שיש לו 
אמנם דודה בלונדון אך אין לו כל קשר איתה. בחקירות נאמר לו שהוא משקר והוצג לפניו מכתב שבו 
הוא כותב לדודתו "אני אוהב אותך סופי"– מכתב שהוא כתב בהיותו בן ארבע. לשאלתו, מדוע הוא מקבל 
יחס כזה, נאמר לו בפשטות, שטוב יהיה אם יפנה מקומו כנשיא אגודת החותרים ויסתפק בתפקיד הסגן. 

לאחרונה עבר להתגורר באנגליה, שם גרים ילדיו.
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ההשתרשות בארץ

אם המשפחה רחל נודעה בהכנסת האורחים שלה. ביתה היה פתוח בפני רבים מהבאים 

לפתח-תקווה, ביניהם עולים חדשים שבאו לעבוד כפועלים בפרדסי המושבה. כל אלה זכו 

במקום לינה בביתה עד אשר מצאו עבודה והסתדרו בכוחות עצמם. קשר מיוחד נוצר עם 

חיה ויהושע חנקין, אנשי העלייה השנייה בפתח-תקווה, אותם השיאה רחל גיסין בביתה.

בני  הזדהו  שתחילה  בסיפרה,  עצמון  יעל  כותבת  השנייה,  העלייה  פועלי  עם  לקשרים  באשר 

המשפחה עם עמדות אידיאולוגיות שהוצגו על-ידי פועלי העלייה השנייה, ואף לקחו חלק ביסוד 

'הפועל הצעיר', שנוסדה על-ידי אנשי העלייה השנייה. הנושא המרכזי שהפך לדגלה  מפלגת 

של הפועל הצעיר היה 'עבודה עברית'. משה, זלמן גיסין וידיד המשפחה משה קרול תמכו בכך. 

במהלך השנים גדלה ההתרחקות בין המחנה שדגל בעבודה עברית לבין המחנה הנגדי. 

משה וזלמן גיסין הקימו חברה לנטיעות פרדסים ועיבודם. משה גיסין היה ממייסדי הסתדרות 

החקלאים. שני האחים היו מייסדי אגודת 'פרדס' שנוסדה בפתח-תקווה ב- 1900. הצירוף של 

יוזמה פרטית והתארגנות למטרות משותפות הפכה לגורם מרכזי בהתפתחות החקלאות באותן 

שנים. אחת הטכניקות החדשות בתחום ההרכבה בגידול הדרים - שיטה להרכבת זן השמוטי 

הנושא פירות רבים יותר בזמן קצר יותר - פותחה על-ידי זלמן גיסין ונקלטה בענף הפרדסנות. 

זלמן הירבה לפרסם רשימות מקצועיות בתחום הפרדסנות בעיתונות ואף הוציא מספר חוברות 

הדרכה. הנטייה להפצתו של הידע במשפחת גיסין התפשטה גם למיומנויות חקלאיות בסיסיות 

אותה ניסו האחים להעביר לפועלים בתהליך של הכשרה מקצועית (יעל עצמון, שם). 

בשנות ה- 20 וה- 30 היתה הפרדסנות בתהליך של התרחבות, שחלה בעיקר מן העלייה בדרישה 

לתפוזי ארץ ישראל באירופה. הגידול בשטחי הפרדסים הביא גם לנהירה של פועלים ערבים 

רבים לאזור. בסוף שנות ה-20 ייסד זלמן גיסין חברה לנטיעה ועיבוד פרדסים בשם 'לכפר'.

המשפחה מתרחבת

לאחר נישואיו של משה, נישאה אחותו (סבתי) אידלה למאיר סולץ. אחיו, אריה לייב, נשא 

לאישה את לאה בת גרשון אוסטשינסקי. ביתם אפרת נישאה לגד מכנס. זלמן, אח נוסף, 

נשא לאישה את אסתר איזמוזיק ממשפחתו של דר' שטיין ודר' מזיא, מהרופאים הראשונים 

של פתח-תקווה. בוריס נשא לאישה את שפרה לבית לוריא. לימים, נישאה ביתו סופי לדר' 

נוי בארי בלונדון. בנו ליובא נשאר במוסקבה והפך לגנרל בצבא האדום. איטה, אחות נוספת, 

נישאה לגולדשטיין, שהיה מנהל פרדסי הברון בפתח-תקווה. הכנסותיו אפשרו לו לרכוש 

מגרשים, ועל חלק משטח ביתם הוקם השוק של פתח-תקווה.
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מריסה נישאה לאליהו אוסטשינסקי והם הקימו את ביתם בכפר סבא. אלישבע, האחות 

הצעירה במשפחה, נישאה למשה שטרויט אפרתי. גורלו של הבן הבכור יוסף אשר נשאר 

ברוסיה, אינו ידוע.

חלום הקומונה של רחל אשר בינתיים שכלה את בעלה אפרים, לא החזיק מעמד. בני 

ובנות המשפחה עזבו את הבית, הקימו לעצמם בתים נפרדים ורק משה ואימו המשיכו 

לגור בבית גיסין.

בית גיסין הפך מקום מפגש מרכזי לצעירי המושבה החילונים. השדרה באחוזה נקראה בפי 

כל 'שדרת האהבה', בה יכלו צעירי המקום לחזר אחרי אהובותיהן, לעשן בשבת, ולנהל ערבי 

הרצאות וריקודים (ללא פיקוח הדתיים).

שחקני תיאטרון חובבים, רובם מבני החלוצים הפועלים, החלו להעלות הצגות בבית גיסין. 

הופעת בחורים ובחורות ביחד על הבמה קוממה את זקני המושבה ובעיקר את הקהילה 

הדתית כנגד משפחת גיסין. הרחוב בחזית ביתם, רח' ז'בוטינסקי ד'היום, כונה באידיש על 

ידי הדתיים, 'טרייפה גאס' ('רחוב הטריפה').

מכך  נבעו  התרבות  חיי  של  שונים  בנושאים  בפתח-תקווה  החברתיים  הקונפליקטים 

בארץ.  בהתיישבות  חזונן  מימוש  את  שונה  באופן  ראו  השונות  המתיישבים  שקבוצות 

לקבוצת האורתודוכסים היה דימוי דתי אורתודוכסי, בניגוד לאנשי תנועת ההשכלה נוסח 

חיבת ציון, בדומה למשפחת גיסין, שביקשו לקיים חברה ליברלית, שבה קיום המצוות הוא 

שאלה של בחירה אישית.

תנ"ך,  הנערים  עם  'בחדר'  הימים,  באותם  למקובל  בניגוד  למדה,  אלישבע  הצעירה  הבת   

התנהלו  הלימודים  הספר.  בבית  ללמוד  המשיכה  לפתח-תקווה,  בבואה  ועברית.  דקדוק 

בצרפתית. ספרי הלימוד וכל אמצעי הלימוד החדישים נשלחו מפריז על-ידי הברון רוטשילד. 

פקידות הברון עודדה את ההוראה בצרפתית, למורת רוחם של התושבים ובראשם משפחת 

גיסין. עקב כך, גורשה אלישבע מבית הספר ונאלצה להמשיך את לימודיה בראשון-לציון, 

שם נשארה לעבוד בגן הילדים והוסמכה כגננת.

בתחילת המאה, הוזמנה אלישבע לפתוח את הגן העברי הראשון בירושלים שהוקם על ידי 

דוד ילין. היא עבדה בגן הילדים בירושלים במשך חמש שנים ובכל אותה תקופה התגוררה 

בביתו של דוד ילין אשר פרס עליה את חסותו.

היו אלו ימיה הראשונים של החייאת הלשון העברית. השפה החדשה לא כללה אוצר-מילים 
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מספיק לילדי הגן, אולם עם הזמן, השפה התרחבה, בעקבות פועלו של אליעזר בן יהודה. 

היתה  אלישבע  הגן.  ילדי  שפת  את  גם  חדשות  עבריות  במילים  העשירה  השפה  החייאת 

מהגננות הראשונות שפעלו לפיתוח הלשון העברית והוראת תכנים ארץ ישראליים. אחרי 

נישאה  היא  שם  בפתח-תקווה,  גן-ילדים  לפתוח  אלישבע  הוזמנה  בירושלים  שנים  חמש 

למשה אפרתי וילדה ארבע בנות.

הגן של אלישבע התנהל בעברית והיה במתכונת גני הילדים בצרפת. רבים מילדי המשפחה 

למדו בגן מגיל שלוש עד שש, ובשנתם האחרונה בגן כבר למדו קרוא וכתוב וחשבון, העלו 

הצגות ולמדו רבות על החגים. אלישבע הנהיגה מנהג לפיו בוגרי הגן, בסיום שנתם האחרונה, 

קיימו תהלוכה דרך רחוב רוטשילד לבי"ס פיק"א, שבו המשיכו בלימודיהם. 

ימי הזוהר של משפחת גיסין ומשפחתי חלפו עם תחילת מלחמת העולם הראשונה כאשר 

התורכים חברו לצידה של אוסטריה וגרמניה כנגד רוסיה, צרפת ואנגליה.

בוריס גיסיןבוריס גיסין
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 דוד גיסין, 
בנו של בוריס, 
ששרת בצבא 

האדום.

ליאוניד גיסין,
היה אלוף העולם בחתירה

וזכה ב-3 מדליות זהב
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שלמה זלמן גיסין, 1910

משה גיסין
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פיקניק משפחתי של סבי מאיר וסבתי אידלה,פיקניק משפחתי של סבי מאיר וסבתי אידלה,
עם שאר בני משפחת גיסיןעם שאר בני משפחת גיסין
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האירועים על רקע

ה נ ו ש א ר ה ם  ל ו ע ה - ת מ ח ל מ

בזמן מלחמת העולם הראשונה נקלעה פתח-תקווה לקשיים כלכליים חמורים. ארבע 
שנות המלחמה פגעו באופן קשה במושבה, שכלכלתה התבססה בעיקר על יצוא פרי הדר. 

כל השיווק החקלאי פסק בעקבות שיבוש הדרכים בים וביבשה. בנוסף לכך, באביב 1915 

ניחתה על המושבה מכה נוספת – מכת הארבה. העצים והירק נאכלו כליל על ידי אינספור 

נחילים של ארבה, ולא עזרה אף התגייסותם של אנשי המושבה, גברים, נשים, ילדים וטף, 

אשר יצאו לכרמים ולמטעים עם פחים ותופים, הבעירו שדות וחפרו תעלות מים. כל היבולים 

של אותה שנה וגם זו שלאחריה, ירדו לטמיון.

בתנאים  הוצעה  ההלוואה  אך  היישוב,  להצלת  אמריקאית  מגבית  נערכה  המשבר  בעת 

מכן  לאחר  שנים  לוותר.  ולא  כבדים  חובות  לעול  להיכנס  העדיף  גיסין  זלמן  דרקוניים. 

התקשתה הפרדסנות להתאושש. 

פרדסו של סבי וכרם השקדים, נאכלו כליל. ידידו הטוב של סבי, קרול, בן לאחת ממשפחות 

האריסטוקרטיה בפתח-תקווה ובעל ה'פרדס הציוני' (פרדס של 70 דונם אשר עובד בעבודה 

עברית), איבד את כל רכושו והפך לפקיד זוטר של הקרן הקיימת לישראל.

עם תחילת מלחמת-העולם הראשונה, והתקדמות קו החזית בדרום הארץ הוציא השלטון 

התורכי צו גירוש לתושבי תל-אביב יפו, שבעקבותיו נדד חלק גדול מהמגורשים לפתח-

תקווה. השלב הבא היה גירוש אוכלוסיית פתח-תקווה לחדרה וכפר-סבא.

תושבי הארץ היהודים, נושאי תעודות רוסיות אולצו לקבל על עצמם אזרחות עותומאנית וכל 

המסרבים היו צפויים לגרוש. למזלם של מאיר ואידלה סולץ היו בידיהם דרכונים ספרדיים 

והם הורשו לעזוב. ואכן, לנוכח התקדמות האנגלים לכיוון פתח-תקווה, אובדן יבולי המטעים 

ממתקפת הארבה והחרמת שירות ההובלות שלהם (הכרכרות והעגלות כולל 

הסוסים), עברו מאיר ואידלה לזיכרון-יעקב, שם שכרו בית ליד משפחת אהרונסון. מאוחר 
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יותר הצטרפה אליהם משפחתו של זלמן גיסין.

בינתיים, עם התקדמות האנגלים, החלה התארגנות בני פתח-תקווה למאבק נגד התורכים. 

רבים וטובים שהיו קשורים לאנשי 'השומר' אברהם שפירא וביניהם לייב גיסין גורשו לדמשק 

ורק לאחר מאמצים חלקם חזרו לפתח-תקווה. לייב גיסין חלה ונשאר בזיכרון-יעקב בבית 

סבי וסבתי שם נפטר לאחר זמן קצר. הוא נקבר בזיכרון-יעקב.

במהלך המלחמה היה הצבא התורכי רעב ללחם, וחייליו היו מתדפקים על דלתות היהודים 

ומבקשים אק מק (לחם). היחסים עם הקצונה התורכית והטייסת הגרמנית שחנתה בזיכרון-

יעקב היו טובים. סבי שדיבר גרמנית, אותה רכש בעת לימודיו בגרמניה, היה מזמין את אנשי 

הטייסת לסוב עימם בביתו. אבי סיפר, שפעם אחת בעת משחקם בסומל (משחק אבנים), 

ניגש אליהם קצין תורכי והחל לשאול את אברהם גיסין מתי הם מתכוננים לחזור לפתח-

תקווה. אברהם אמר לו שכולם מחכים שהאנגלים יבואו והתורכים יסתלקו. הקצין סטר לו, 

אך העניין נשכח.

מארגן  היה  הוא  מיוחד.  יחס  היה  ליהודים  ויחסו  טוב-לב  אדם  היה  התורכי  הצבא  מפקד 

לאנשי זיכרון-יעקב קונצרטים של תזמורת הצבא. כאשר נודע לו שחיילים תורכים פושטים 

כך.  בשל  אותם  לתלות  פקודה  נתן  ומפתח-תקווה,  מיפו  המגורשים  את  ובוזזים  בדרכים 

הבוזזים נתלו לעיני כל ביער חדרה.

אבי נהג לספר על מנהל המחוז מטעם השלטון התורכי, שמושבו היה בקיסריה ותוארו היה 

"המודיר", שהיה בעל משק עם שובך יונים לתפארת. יום אחד, כאשר האכיל בנו של המודיר 

את היונים, הן ברחו מהשובך, למעט יונה אחת שנשארה. על אף ניסיונותיו להבריח אותה, 

היונה לא ברחה. הבן סיפר על כך לאביו, ובעקבות זאת תפסו אנשיו של אביו את היונה ובין 

נוצותיה מצאו מכתב סתרים. הם סברו שייתכן שמדובר במכתב של אהרון אהרונסון מ'נילי'. 

למרות שלא הצליחו לפענח את הכתוב, הם אסרו את כל מנהיגי ניל"י וביניהם גם את שרה 

אהרונסון. שרה הובאה למלון גרף, מבלי שאפשרו לאיש להתקרב למקום. סיפרו, שאביה 

ניסה להשפיע עליה שלא תספר דבר, אפילו אם יאיימו עליה ברצח, אולם היא כעסה על 

כך שהעז לחשוב שיש צורך להזהיר אותה. בסופו של דבר, כידוע, עונתה שרה אהרונסון 

בעינויים קשים והתאבדה לאחר מכן.
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החזרה לפתח-תקווה

עם תום המלחמה, חזרה משפחת מאיר סולץ לפתח-תקווה, לביתם הגובל עם אחוזת גיסין, 

וזלמן, שרכש חלקת אדמה בגבול הצפוני של פתח-תקווה (מעבר לפסי הרכבת), נטע פרדס, 

בנה בית ועבר להתגורר שם עם משפחתו.

כבוד גדול נפל בחלקה של רחל גיסין לארח בביתה את הלורד בלפור, את דר' חיים ויצמן 

ונחום סוקולוב בעת ביקורם בפתח-תקווה בקבלת הפנים שערכה לו המושבה בביתה של 

משפחת גיסין. למרות גילה המתקדם, נשאה נאום לכבודו של בלפור. הלורד בלפור הוריד 

את הכפפה, מזג כוס יין אחת לרחל ואחת לעצמו, לחץ את ידה והודה לה על ברכתה.

נשות פתח-תקווה בבית הכנסת הגדול התנפלו על רחל בהאשמות על כך שלחצה ידו של 

גבר ועוד גוי 'רחמנא ליצלן'. בתגובה לכך, קמה רחל ואמרה להם שאין הרבה יהודים שעשו 

עבור בני עמם מה שעשה הגוי הזה בעבורם. 

למרות גילה המתקדם (קרוב לתשעים), נסעה רחל לבקר את נכדיה בהרצליה והתארחה 

בביתנו. גם בשל כך הואשמה על-ידי נשות בית הכנסת על שהיא מתארחת ואוכלת 

בביתם של 'גויים'.

לפני מותה, זימנה את בני המשפחה להיפרד ממנה. היא ביקשה שיושיבוה על כרית, ואז 

השאירה צוואה שבה הורתה לתת כספים לתלמידי תלמוד תורה על מנת שהללו ילוו אותה 

מכיוון  בבית-לחם.  רחל  קבר  בצורת  שלה  המצבה  את  לבנות  ביקשה  היא  עוד  בלווייתה. 

שהייתה אישה נמוכת קומה, היא רצתה שהקבר ימוקם ליד הגדר וקרוב לכניסה, בתקווה 

שלכשיבוא המשיח והמתים יקומו לתחייה, הם לא ידרסו אותה. עוד ביקשה, שיהיה כתוב 

על הקבר "רחל מבכה על בניה, ושבו בנים לגבולם".

 מאורעות הדמים וההתנפלות על פתח-תקווה – 1921

כלכלי,  לשיקום  תקווה  של  ניצוצות  ונתגלו  השלישית  העלייה  החלה  המלחמה,  תום  עם 

אולם אז פרצו מאורעות הדמים. ראשיתם בראשון למאי 1921, בזמן חגיגות חג הפועלים 

בתל-אביב, כאשר פורעים ערבים התנפלו על בית העולים ביפו ורצחו שלושה-עשר מיושביו 

ורבים אחרים ברחובות יפו וסביבותיה. הממשלה הבריטית לא נקטה עמדה, והערבים שאבו 

מכך עידוד, קראו קריאות "הממשלה איתנו" והמשיכו את הטבח.

בכפרים  הערבים  היערכות  ועל  ביפו  המאורעות  על  לפתח-תקווה  הידיעות  הגיעו  כאשר 

בסביבת פתח-תקווה, פנו אנשי פתח-תקווה לשלטונות הבריטים בבקשה לפרוס מסביב 
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למושבה את הגדוד ההודי שחנה בראש העין. בקשתם נדחתה. לתושבי פתח-תקווה לא 

נותר אלא לסמוך על עצמם. 

כסגנו.  מונה  גיסין  ואבשלום  הועד  כראש  נבחר  הוותיק,  השומרים  ראש  שפירא,  אברהם 

אבשלום, בנו הבכור של משה שנולד בפתח-תקווה בסוף המאה ה-19, החל את לימודיו 

בראשון-לציון ורק מאוחר יותר עבר ללמוד בבית הספר שבפתח-תקווה. ילדי המקום והוא 

הדדית  הסכמה  ולאחר  לעברית,  מצרפתית  תוחלף  הספר  בבית  שהשפה  דרשו  בראשם, 

נלמדו בבית הספר שתי השפות.

עם סיום לימודיו בפתח-תקווה, עבר אבשלום לגימנסיה העברית שנוסדה ביפו ולימים הפכה 

לגימנסיה הרצליה. לאחר סיום הכיתה השביעית החליט להתמסר לנושא הביטחון ונסע ללמוד 

מדעים צבאיים באקדמיה הגרמנית באיסטנבול. לאחר שסיים שם את לימודיו בהצטיינות, 

קיבל דרגת קצונה של הצבא התורכי ועם פרוץ המלחמה נשאר כמורה באקדמיה.

אבשלום חזר בתום המלחמה לפתח-תקווה, והחל בארגון צעירי המושבה ואימונם לקראת 

עימות אפשרי עם הערבים. הוא ייסד את אגודת 'מכבי', אשר לימים נקראה על שמו 'מכבי 

אבשלום פתח-תקווה'. כמו כן ייסד את אגודת 'הצופים' במושבה.

לקראת ההתקפה הצפויה, חולקו צעירי המושבה לקבוצות, הכינו את הנשק והחלו בביצור 

המושבה לעמדות מגן. כל הגברים בני שמונה-עשרה ומעלה התנדבו למערכה. יוצאי הגדוד 

לכל  ברור  היה  כאשר  המגן.  בכוח  היו  אבשלום,  של  אחיו  גיסין,  אפרים  ביניהם  העברי, 

שהפך  האחוזה  בית   – גיסין  למלון  משפחתו  את  גיסין  זלמן  העביר  קרובה,  שההתקפה 

לאחר המלחמה למלון.

סיירים שנשלחו אל עבר הירקון חזרו והודיעו כי כ- 400 איש מערביי אבו קישק, עברו את 

הירקון והתפזרו בשרשרת מצפון למושבה. כוחות נוספים של ערביי האזור נעו מקלקיליה. 

לאחר מכן החלו כוחות מן הדרום מיהודיה (יהוד) להתקדם לעבר המושבה.

ההתקפה  המגינים.  מאש  נפגעו  מהם  ורבים  המושבה  של  העדר  על  השתלטו  התוקפים 

מהדרום נבלמה, אך גברה מן האגף הצפוני. ביתו של זלמן גיסין נתפס בידי המתפרעים.

להתארגן  בהכנות  נוספים  צעירים  עם  יחד  חברו  ואפרים,  אבשלום  גיסין,  משה  של  בניו 

להגנה על המושבה. אבשלום ואפרים לחמו עד אז זה בזה, כאשר אבשלום היה קצין בצבא 

התורכי, ואפרים היה חייל בגדוד העברי. 

כבר עם תחילת המתקפה, נתגלו חילוקי דעות בין אבשלום שדגל בלחימה על-פי תורת 

הלחימה של הצבא התורכי, לבין השומר המפורסם, אברהם שפירא, שארגן חלק מצעירי 



29 ן ו ק ר י ה ת  ו ד ג ל ר  פ י י נ ד ה ת  ו ד ג מ

המושבה, וביניהם אלכסנדר סולץ2, דודי, כיחידת פרשים לכל דבר. חילוקי הדעות הובילו 

לחוסר תיאום בין אנשי אבשלום גיסין לבין יחידת הפרשים של שפירא. הרוכבים הסתערו 

סוסי  בפרסות  ונרמסו  ארצה  הערבים  השתטחו  הרוכבים,  למראה  המשולהב.  ההמון  על 

המגינים. יחידת הרוכבים הפכה למטרה גלויה והחלה בנסיגה לקווי ההגנה בחפירות המגן. 

משראו הערבים את היהודים נסוגים, שאבו מכך עידוד וחידשו את הסתערותם. 

הסביבה  הערבים מכפרי  התעכבה עקב המון  התקדמותם  למכביר, אך  בידיהם היה נשק 

את  שתקף  מטוס  ושלחו  שליטה  מכלל  יוצאת  שההתקפה  הבינו  האנגלים  לבזוז.  שבא 

הבוזזים וביצע בהם טבח. עשרות הרוגים, נשים וגברים ערבים, נקברו בקבר אחים.

מתקפת הערבים נהדפה, אך במחיר כבד למשפחת גיסין ששכלה את בנה אבשלום. לפני 

צאתו למתקפה, נפרד אבשלום מבני המשפחה באומרו "את ראשי אתן ואל המושבה לא 

יכנסו להתעלל בנו". יחד עמו נהרגו עוד ארבעה מבני המושבה.

בתום המתקפה הגיע הגדוד ההודי והתמקם ליד ראש העין. המערכה הסתיימה, ובהתערבותו 

קישק –  אבו  שבט  עם  סולחה  נערכה  סמואל,  הרברט  היהודי  הבריטי,  העליון  הנציב  של 

סולחה הנמשכת עד היום. משפחת אבו קישק נאלצה לוותר בהסכמה על אדמותיה במזרח 

רמת-השרון וקיבלה בתמורה נכסים באזור רמלה. בני אבו קישק היו לידידים בלב ובנפש 

של אלכסנדר דודי ושל אבי ובילו זמן רב בחברתם. 

לאחר משא ומתן מייגע הסכימה ממשלת המנדט לסלול מסילת ברזל מראש-העין לפתח-

עסק  מוסמך  מודד  שהיה  שאבשלום  משום  מוכנות  היו  כבר  למסילה  התוכניות  תקווה. 

במדידות תוואי הרכבת, שהגיע עד סמוך לביתו של זלמן גיסין. בני המשפחה ראו בהחלטה 

זו לסלילת מסילת הברזל את הגשמת צוואתו של אבשלום.

בית גיסין, שהפך להיות מלון 'הירקון' בהנהלתו של משה, לא צלח מבחינה מסחרית. הרצון 

להנעים עם אורחיו לא עלה בקנה מידה עם ההוצאות הרבות. משה החל לקחת הלוואות עד 

אשר בנק פלסטינה הניח ידו על רכוש המשפחה. גל האסונות שפקדו את המשפחה (מות 

אשתו ומות אבשלום, בנו, ויותר מאוחר מחלתו של הבן עזרא והקשיים הכלכליים), הותירו 

את משה איש החלומות, פושט רגל. לאחר שחיסל את כל הרכוש החליט להתחיל בחיים 

חדשים. עם תרמיל על השכם הוא פנה לקיבוץ עין-חרוד לחפש אידיאלים חדשים לחייו. 

אלכסנדר, אחיו הבכור של אבי, החליט לקשור את גורלו בשמירה. עוד בהיותו בן 13 קנה אביו 
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התקבל  יותר  ומאוחר  לרכב  למד  אלכסנדר  רכיבה.  אותו  ללמד  מכנס,  מגד  וביקש  צעיר  סוס 
כשוליה במשטרת הרכבות.
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יש אומרים שהוא האחראי לגידול האספסת בעמק. משה לא נשאר זמן רב בעמק, ולאחר 

נישא  הוא  מכנס.  ושושנה  פרלין  מיכל  בנותיו  ליד  בהרצליה  להתיישב  עבר  שנים  מספר 

מחדש, נטע פרדס והחל לעסוק בניהול פרדסים באזור.

קצינים בני פתח-תקווה קצינים בני פתח-תקווה 
במדי הצבא התורכיבמדי הצבא התורכי



אחיו של אבשלום, אפרים, אחיו של אבשלום, אפרים, 
ובנו עמינדב פרליןובנו עמינדב פרלין

משה גיסיןמשה גיסין
ובנו ואבשלום (מימין) ובנו ואבשלום (מימין) 
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ביקורו ההיסטורי של לורד בלפור בבית משפחת גיסין.ביקורו ההיסטורי של לורד בלפור בבית משפחת גיסין.
הלורד בלפור יושב ליד רחל גיסין. הלורד בלפור יושב ליד רחל גיסין. 

חיים ויצמן, מצד ימין למטה, וארלוזורוב, משמאלחיים ויצמן, מצד ימין למטה, וארלוזורוב, משמאל
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לקראת המעבר מפתח-תקוה להרצליה

ת א ד א י ז ת  ח פ ש מ ם  ע ש  ג פ מ ה ו

אבי, אפריים סולץ (בנם של מאיר סולץ ואידלה גיסין) נולד בשנת 1906, וסיים את בי"ס 
פיק"א בפתח-תקווה בהצטיינות. הוא הצליח במיוחד בשפה הצרפתית, אותה רכש תחת 

שרביטו של מנהל בית הספר, מר חיון, שגר בשכנות לביתם. מאוחר יותר, החל מר חיון ללמד 

בבית-הספר התיכוני למסחר ברחוב גאולה בתל אביב (כשנה לאחר היווסדו של בית הספר).

היו אלו ימיה הראשונים של תל-אביב. בשנת 1919 בתי הספר המקובלים בין ילדי העיר 

והמושבות היו גימנסיה הרצליה או התיכון למסחר, שבמחזור השני שלו למד אבי. הלימודים 

היו ברמה אקדמית ודרשו מן התלמידים שרצו להצליח להשקיע מאמץ ניכר בלימודיהם. 

אבי התאהב כבר אז בשפה הערבית, והקדיש חלק גדול מלימודיו לספרות הערבית. היתה 

לו בעיקר משיכה מיוחדת לאין-ספור המשלים שהיוו חלק בלתי נפרד מהתרבות הערבית. 

בתקופה זו ניתן היה להיפגש עם ערביי הכפרים שבאו ליפו ולתל אביב כדי להכיר מקרוב 

את שכניהם היהודים, ובאופן טבעי, נרקמו קשרי ידידות בין הערבים לבין צעירים יהודים 

דוברי ערבית. אבי יצר קשרי ידידות עם משפחת ביידס משיך-מונס, שהייתה משפחה עתירת 

נכסים שלרשותה בנינים מפוארים, פרדסים, מטעים ואדמות פלחה. יחסיה עם היהודים היו 

יחסי כבוד והם אף היו שותפים במועצת שיווק ההדרים יחד עם היהודים.

נוסף על לימודיהם, עסקו גם אבי וחבריו בפעילות ספורטיבית במסגרת 'מכבי'. אבי, שהיה 

בחור נאה ואיש חברה, היה מוזמן לעתים קרובות לבתי חבריו. הקשרים שיצר כבר אז ליוו 

אותו למשך כל ימי חייו. 

באותה תקופה גם נפגשו הוריי בפתח-תקווה ובה הם בילו יחדיו בסופי שבוע. הכול ידעו 

שהם מתכוונים להינשא עם גמר לימודיה של אמי.

אבי סיים בינתיים את לימודיו בגימנסיה והחל לעבוד בבנק למלאכה, אך לא הפסיק לחלום 

על יישובה של הארץ. חלומם של אבי ואמי התגשם, בסופו של דבר, הודות להחלטתם של 
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חלק מבני משפחת גיסין (בנותיו של משה גיסין ובעליהן, מיכל ומרדכי פרלין ושושנה וזאב 

מכנס) להצטרף לתנועת 'בני בנימין'. אליהם הצטרפו אלכסנדר דודי ואשתו מרים, הוריי, 

זאב (וולה) שהיה עדיין רווק, ועוד 20 משפחות נוספות. בתנועה זו היו חברים בנים ממושבות 

הארץ, ראש פינה, יסוד המעלה, ראשון-לציון ובעיקר פתח-תקווה. חברי התנועה החליטו 

לרכוש משקים במושבה הרצליה שתוכננה לקום ב- 1925.

לאחר שהחליטו סופית להתיישב בהרצליה, הציע אלכסנדר, שכבר אז עבד כשוטר במשטרת 

הרכבות, לבקר בשטחים המיועדים להתיישבות עוד לפני העלייה לקרקע.

בחסות ברכת המשפחה, יצאו אבי ודודי לדרך כשהם רכובים על סוסים. הם חצו את גשר 

עצרו  בדרכם  ג'ליל.  אדמות  עד  הכורכר  גבעות  לאורך  צפונה  ורכבו  הירקון  מעל  הסירות 

לפגישת היכרות עם הפלחים של משפחת ג'מיל אבו ג'סר שהיה נשוי לבתו של מוכתר 

שייך-מונס. הם התקבלו שם בכבוד רב והמשיכו בדרכם צפונה.

בהגיעם לאדמות ג'ליל, נחשף בפניהם מראה מרהיב: מכיוון מערב השתרעו החולות והים 

הכחול; מצפון, ליד הים, בלט מסגד סידני עלי; ואילו בכיוון מזרח נתגלה לעיניהם אגם רב 

שהפרידה בין האדמות השוממות. זה היה המקום ששם אמורה היתה  ממדים – ה'בסה' 

דרך  לחזור  כדי  צפונה  המשיכו  הם  חסומה,  הייתה  מזרחה  שהדרך  מכיוון  הרצליה.  לקום 

סידני עלי, לאורך החוף לכיוון יפו.

ההיכרות עם בני משפחת זיאדאת

כאשר התקרבו לגבול ה'בסה' מצפון מערב, שם שכן המאהל הבדואי, קידמו את פניהם 

גמלים וצאן וילדים רבים. קבלת הפנים היתה מעל ומעבר למצופה. התברר שדבר בואם של 

אבי ודודי הגיע לכל הכפרים ומאהלי הבדואים מפי אנשי שיך-מונס. השיכים של המאהל 

שחטו טלה לכבודם והכינו 'חאפלה' כנהוג לקראת מפגש עם אורחים מיוחדים.

כבר בפגישתם הראשונה בלט מראם השונה של בני המאהל, אשר נקראו בפי הבדואים 

לארץ  היגרה  זיאדאת  משפחת  זיאדאת.  משפחת  בני   – ה'חאג'ים'  באזור  והכפריים 

המשפחה  אבי  וברצח  דם  נקמת  בסכסוכי  משפחתם  הסתבכה  שם  ממצרים,  ישראל 

ורבים נוספים מבני משפחתם.

רצונם  אם  ממצרים  לצאת  חייבים  שהם  החליטו  הצעירים  בניה  שני  עם  המשפחה  אם 

להמשיך להתקיים. באחד הלילות הם יצאו ממצרים בכיוון מזרח עם רכושם שכלל גמלים 

וצאן, והתקדמו עד הגיעם לאזור באר-שבע. שהותם באזור נמשכה שבע שנים. מאוחר יותר, 
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בעקבות שנות הבצורת שפקדו את האזור, החליטו לנדוד צפונה, עד הגיעם לאזור סידני עלי, 

שם החליטו לקבוע יתד להקמת המאהל המשפחתי.

אנשי סידני עלי לא אהבו את האורחים החדשים ולכן הם נאלצו להתמקם במרחק מה עד 

שמצאו את מקומם על הגבעות בקרבת 'הבסה'. מים לא חסרו להם והמזון לגמלים ולצאן 

נמצא בשפע. בעייתם העיקרית הייתה התמודדות עם מחלת הקדחת.

צעירי המשפחה קנו נשים מבנות סידני עלי, אך רבים מנשותיהם וילדיהם נפטרו מהקדחת. 

הבן הבכור למשפחת זיאדאת, האמין לאחר ששכל את נשותיו, שכל בעיותיו הן מאללה. 

הוא עזב את משפחתו ונסע לכיוון מכה, דרך הים האדום, שם אספו ספינות מיוחדות את 

כל העולים לרגל.

לאחר שובו ממכה, פגש את אחת מבנות הבדואים שהתמקמו במורדות סנטה קתרינה, שהיו 

ברובם מצאצאי הרומנים והסלאבים שהקימו את המנזר ושרתו בו. הוא האמין שהיא נשלחה 

אליו מאללה, וקנה אותה. לאחר שובם של הזוג למאהל בסידני-עלי, נולדו להם מספר ילדים, 

שהבכור שבהם הוא אביו של עבדאללה חברי הטוב, שגדל עמי כילד ואשר חיינו השתלבו 

למכה,  לרגל  הם  גם  שיעלו  בניו  על  השפיע  עבדאללה  של  סבו  השנים.  לאורך  באלה  אלה 

ומסורת זו של המשפחה אכן נמשכה שנים רבות. 

קשרי משפחת זיאדאת עם משפחות הבדואים בסידני עלי התהדקו עם השנים. צאצאיהם 

נישאו זה לזה, ובהמשך הפכה משפחת זיאדאת למשפחה מובילה בין ערביי סידני עלי. כבר 

בפגישתם הראשונה של אלכסנדר ואבי עם אב המשפחה, שהפך להיות השיך של בני זיאדאת, 

נוצרו ביניהם יחסי כבוד הדדיים. בני זיאדאת שמעו מפי אבי ודודי כי בימים הקרובים עומדים 

להקים מושבה יהודית בהרצליה, על גבעות הכורכר הגובלות עם ה'בסה' במערב.

מאפנדים  יהודים  על-ידי  נרכשו  הרצליה  אדמות  שכל  להם,  הבהירו  ואבי  אלכסנדר  דודי 

ערבים שגרו בדמשק. הם ניבאו להם שעתידם הכלכלי ירקיע שחקים משום שכבר תוכננו 

תוכניות בנייה גדולות, שעבור מימושן יהיה צורך באספקת 'זיפזיף' וחול ים, שאותם ניתן 

להוביל רק באמצעות גמלים.

החאג'ים החליטו להיערך לרכישת הגמלים ולהתארגן לקראת המזל שנפל בחלקם. בדרכם 

חזרו  אשר  זיאדאת  חמולת  צעירי  אותם  ליוו  לתל-אביב,  מהרצליה  חזרה  ודודי  אבי  של 

לסידני עלי. אבי ודודי המשיכו לאורך חוף הים לכיוון תל-אביב. חוף הים באותם ימים היה 

נטוש כך שפרט למספר דייגים עם רשתות מניפה לא נראה איש.

אבי שהיה חובב פרחים וגננות הוקסם מחבצלות החוף שכיסו את גבעות הכורכר לאורך

חוף הים.  
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ערביי סידני-עלי עוברים למוקיבלה

לבין  היהודים  בין  סכסוכים  אחת  לא  התרחשו  להרצליה,  ודודי  אבי  של  עלייתם  לאחר 

הבדואים שהתמקמו על אדמות היהודים. אבי ואחיו ואלכסנדר, שהפך לשומר המושבה, 

הסכסוכים  נגמרו  עימם  הטובים  קשריהם  ובזכות  הבדואים,  לתביעות  קשבת  אוזן  היטו 

בסולחות.

הגיעו  לארץ-ישראל,  ההמונית  ההגירה  והתחלת  השנייה  העולם  מלחמת  סוף  לקראת 

ערביי סידני-עלי ובהם כל משפחת זיאדאת (אשר התיישבה על אדמות המושבה ועל חלק 

מהאדמות צפונית לסידני-עלי שהיו בבעלות קיבוץ שפיים), להסכם עם היהודים. ההסכם 

נוצר בתיווכם של דודי, אבי, מר דה שליט שהיה נציג 'קהילת ציון' (בעלת האדמות) ומר 

גבירץ שהיה מוכתר קיבוץ שפיים. 

במסגרת ההסכם, הוחלט על מתן אדמה חלופית בכפר מוקיבלה (דרומית לעפולה בשכנות 

על  לשבת  סידני-עלי  ערביי  המשיכו  ההסכם,  למרות  המפונים.  הבדואים  כל  עבור  לג'נין) 

ערביי  שהפיצו  השמועות  והתפשטות גל  השחרור  מלחמת  פרוץ  הרצליה. רק עם  אדמות 

ארץ-ישראל על מרחץ דמים בדיר-יאסין, שבו נרצחו מספר לא מבוטל של תושבים ערבים, 

החליטו ערביי סידני עלי לנטוש והם עברו עם כל רכושם למוקיבלה.

בני משפחת זיאדאת במלחמת השחרור ולאחריה

בני זיאדאת ומשפחותיהם נטשו את אזור סידני עלי. רובם של התושבים הערבים חששו 

להישאר במקום, בעקבות שמועות על פגיעות בחפים מפשע. זאת למרות תגובותיהם של 

ראש מועצת העירייה בן ציון מיכאלי ואבי.

מיכאלי ואבי החליטו להיפגש עם בן-גוריון אשר ישב ב'בית האדום' ברחוב הירקון, שם 

שכנה המפקדה הראשית של 'ההגנה'. בקושי רב נתקבלנו על ידו. כאשר שמע את סיפורם, 

פסק "נכון, אתם צודקים! לא צריך לתת להם לעזוב. שיישארו!" ואף הבטיח לגייס מספר 

חברים מההגנה להסדרת השמירה עליהם.

מזקני הכפר, דייג ותיק ומוכר  לסידני עלי, לא מצאו שם כמעט נפש חיה. אחד  בבואם 

לכל תושבי הרצליה בכה באופן שהיה קשה להרגיעו: "תראו מה עושים לנו היהודים שאנו 

היו  שהם  רע,  משהו  לכם  עשינו  האם  ובתיהם.  לחצרותיהם  באנו  איתם,  סחרנו  ידידיהם. 

מוכרחים לעזוב את הכול ולברוח?" לשאלתם מדוע ברחו, הסביר ש"הראשים שלהם אמרו 

להם לעזוב ולברוח", וכך לא נשאר שום ערבי בסידני עלי וביתר הכפרים הערביים סביבה.
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בני משפחת זיאדאת שברחה לכיוון מוקיבלה, אשר שם נמצא רכושם אותו קיבלו מממשלת 

המנדט, נתקבלו על-ידי המקומיים בצורה מחפירה. הפלחים, תושבי המקום סרבו לפנות 

להם מקום להקמת מאהל בתחום הכפר ששכן על אדמה סלעית, ואילו חלקות האדמה 

שלהם היתה במורד הכפר באדמה בוצית. בעקבות זאת החלו חיכוכים וסכסוכים, ולמזלם 

נחתם אז הסכם השלום. מוקיבלה, אום אל פחם, כפרי ואדי ערה וכפרי המשולש, הפכו 

לחלק ממדינת ישראל תחת שלטון המשטר הצבאי. נצרת ומרבית כפרי הגליל אשר נכנעו 

ונשארו לשבת על אדמתם היו נתונים גם הם תחת משטר צבאי.

פגישת אבי ובני עם בני משפחת זיאדאתפגישת אבי ובני עם בני משפחת זיאדאת
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דודי, אלכסנדר סולץ

דודי, אלישע סולץדודי, וולה (זאב) סולץ

אבי, אפרים סולץ
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אבי,
אפרים סולץ
בימי לימודיו
בתיכון למסחר

הוריי, אפרים ורחל לאחר נישואיהם
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העלייה על הקרקע

ה י ל צ ר ה ב ם  י י ח ה ו

העלייה על הקרקע בהרצליה דרשה השקעות רבות בתשתיות, כמו למשל, הפיכת 
אדמת הבור לאדמה חקלאית כדי להכינה לנטיעת פרדסים – זה היה למעשה חלומם של 

מרבית המתיישבים ובמיוחד של אנשי 'בני בנימין'.

טרם עידן הטרקטור, נדרשו שנים-עשר זוגות סוסים או פרדות לצורך הפעלת 'המחרשה הגדולה'. 

חלקם של המתיישבים חברו יחדיו ורכשו סוסים ופרדות לכל משפחה. כל בעלי הסוסים 

לקחו חלק בהפעלת זוגות הסוסים, בעוד וולה, אחיו של אבי, הצעיר שבחבורה שהיה בעל 

משקל כבד, היה זה שהשתלט על המחרשה.

למפעילי המחרשה יצא מוניטין רב בין חלוצי האזור גם מחוץ להרצליה, והם זכו להצלחה 

כקבלנים באזור שבין הרצליה עד לנס-ציונה. עם הולדת הטרקטור, תמו ימיה של המחרשה 

הגדולה, וכל אחד מבעלי זוגות הסוסים פנה לדרכו.

למדנו  ואני  לאה  בתו  לביתנו.  צמוד  שהיה  המרווח  בביתם  גרו  ומשפחתו  דודי  אלכסנדר 

באותה כיתה והיינו הולכים יחד לבית הספר. על אף שאלכסנדר נטע פרדס, תפקידו כשומר 

המושבה קסם לו יותר. כל מאווייו כוונו לנושא השמירה ויצירת קשרים עם ערביי הסביבה: 

משיך-מונס בדרום, שבט אבו קישק ושובקי ממזרח, עלי קסם באדמות פולג מצפון וכמובן 

שבטי אבו ג'סר, ג'ליל וסידני-עלי ממערב.

האוכף  אל  צמוד  אצילה,  סוסה  גב  על  רכוב  כשהוא  יום  מידי  לצאת  נוהג  היה  אלכסנדר 

וחמוש מכף רגל ועד ראש. זקוף וזוהר כולו, הוא היה רוכב בחוצות הרצליה ברכיבת טרוט. 

תושבים רבים התרגשו למראהו, ואף הוא מצידו נהנה ממבטי ההערצה כלפיו שמילאו אותו 

בהכרת ערך עצמית.

הדהירה על גב הסוסה במרחבי השדות של הרצליה קסמה לו יותר מכול. הוא ראה מול 

עיניו את דמותו של לייב גיסין, דודו, שהיה דוהר על סוסתו בשדות פתח-תקווה, כשהוא 
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מקרין עוצמה וביטחון. אולם, הדוגמה שהשפיעה עליו ללא ספק יותר כמופת לשומר עברי 

העשוי ללא חת, גם בהליכותיו עם הערבים, היא דמותו של אברהם שפירא, שיצא לו מוניטין 

כשומר עברי רב-מעללים ואפוף אגדות. אברהם שפירא אכן ראה באלכסנדר את בן טיפוחיו 

והתברך בתלמידו.

הוא  קידום.  מסלול  שלא  ובוודאי  פרנסה  של  עניין  אלכסנדר  עבור  שימשה  לא  השמירה 

העריך מאוד את הרצון והנחישות לשמור על כבוד היישוב, ואלה היו מאוד חשובים בעיניו. 

הוא אף עמד בכך בנאמנות ראויה לציון ובכישרון רב.

אפרים אבי קשר את גורלו בחקלאות. אך כבר מלכתחילה הובילו אותו כישוריו הניהוליים, 

לקבלת  ואידיש)  אנגלית  צרפתית,  ערבית  (עברית,  בשפות  ושליטתו  הבנקאית  השכלתו 

תפקידים ניהוליים וציבוריים. הוא שימש כנציג תנועת 'בני בנימין' ויושב הראש שלה, ולאחר 

מכן שימש כמנהל 'מגדלי הדר' בהרצליה. 

חברי 'בני בנימין' ראו עצמם מיוחדים בהשוואה לחקלאים אחרים במושבה, שהיו ברובם 

יוצאי עיירות וערים באירופה ובארצות הברית, ולכן החליטו לנהל את עיסוקיהם החקלאיים 

להשקיית  ובריכה  מים  באר  והעמידו  הצעיר',  החקלאי  'אגודת  את  הקימו  הם  בנפרד. 

הפרדסים והשדות, בנפרד ממערכת המים הציבורית של מפעל המים בהרצליה.

חלק  לאחותה.  אותה  ומכרה  בפתח-תקווה  פרדס  חלקת  אימי  ירשה  תקופה,  באותה 

בהנהלתו. חלק אחר  , שלאבי היה חלק  'בני בנימין'  מהכסף שימש גם לבנק של אגודת 

מכספי המכירה שימש לנסיעה של הוריי לאירופה בשנת 1932 למשחקי המכבייה הקטנה 

שהתקיימו בפראג ולבירות נוספות באירופה. בחלק ששימש להרחבת ביתנו, נכללו הוספת 

שלושה חדרים, מרתף ענק ומרפסת הפונה לכיוון מערב. חלק נוסף שימש, כאמור, לבנק 

של אגודת 'בני בנימין'. קופת הבנק הכילה אז 1,000 לירות, שהיה סכום עתק באותם ימים. 

לצורך הפעלת הבנק נבחר בחור בשם אורי. ימי הבנק הסתיימו לאחר ש'אורי הגנב' רוקן 

את הקופה וברח.

רק לאחר מרדף של מרדכי פרלין ואלכסנדר שהגיעו עד לקזינו בבירות, שם אותר, הוא 

נעצר. למרבה הצער, יתרת הכסף שהיתה ברשותו הסתכמה ב- 200 לירות בלבד. 

כאשר הפרדסים שניטעו בהרצליה וברעננה הגיעו לפריון, סייעה חברת מגדלי הדר הרצליה 

לבעלי הפרדסים בהרצליה בראשות מרדכי פרלין ובהנהלתו של אבי בשיווק תוצרתם. 

עיקר עיסוקו של אבי היה בהפעלת חברת 'מגדלי הדר' הרצליה. היה צורך לארגן קבוצות 

אורזים שכללו בוררות, עוטפות, נגרים ואורזים, וכן לאמן קוטפים עם מזמרות מיוחדות כדי 
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לא לפגוע בפרי. הדרכת העובדים באריזה התקיימה בביתנו. המרתף רחב המימדים הפך 

למרכז הדרכה לבוררות פרי, לעוטפות ולאורזים. את אורוות הסוסים והרפת רוקנו מבעלי 

חיים והן הפכו למרכז הדרכת נגרים. החיים בביתנו הרוחש פעילות תמידית היו עבור אחותי 

שלומית ועבורי חגיגה אחת גדולה.

יהודי אמריקאי, שבנה את ביתו בסמוך לביתנו היה אירווינג פרידמן, שהרוויח את כספו 

באר  חפרה  ממדים,  עצום  שטח  על  פרדס  נטעה  פרידמן  משפחת  טקסטיל.  בעסקי 

והקימה בריכת השקיה.

אירווינג פרידמן, שהיה איש עסקים מצליח, אהב מאוד את החיים הטובים. הוא שכנע את 

מרדכי פרלין, אבי ודודי וולה להקים מגרש טניס על חלקת קרקע השייכת ל'חקלאי הצעיר' 

בנימין,  בני  לצעירי  מפגש  מקום  הפך  בטון,  ממשטח  הבנוי  הטניס  מגרש  לביתנו.  ממול 

ואירווינג דאג לאמנם. גם אני ואחותי בילינו שעות רבות על מגרשי הטניס.

זכור לי במיוחד אירוע הנשף הגדול 'כחול לבן' על מגרש הטניס שנערך על-ידי ההגנה לאיסוף 

כספים לרכישת נשק. על המגרש התמקמה תזמורת ורקדו שם ריקודים עד אור הבוקר.

בין משפחות הפרדסנים בלט במיוחד הרב מיליקובסקי שהיה דרשן מבוקש בבתי הכנסת 

באמריקה. הוא נטע פרדס והקים בית דירות שחלקן שימשו להשכרה. אשתו גרה באותה 

עת בהרצליה, והיתה עסוקה בגידול משפחתם מרובת הבנים עם אחות אחת. בנם הבכור 

היה לימים אביו של ביבי נתניהו.

בניו של מיליקובסקי באו לעתים קרובות לשחק טניס ונהגו לספר על אביהם שבילה את רוב זמנו 

במסעותיו באמריקה, עובדה שלא הפריעה לו לנצל את תקופותיו בארץ להגדלת המשפחה.

חוף הים

חוף הים היווה מוקד משיכה לרבים מתושבי העיר בעיקר בשבתות. באותה עת, ניתן היה להגיע 

לים בנסיעה עד האזור שנקרא היום הרצליה ב', שחצה את 'הבסה' ומשם בדרכי עפר למקום 

שחצה את הדיונות.

לרוב תושביה של הרצליה דאז לא היו מכוניות, פרט לאבי, למרדכי פרלין ולחלק מאנשי 

הוא  לים  הקשורים  שלי  הראשונים  הזיכרונות  אחד  בקידוחים.  שעסקו  אוריאלי  משפחת 

הנסיעה לחוף עם מרדכי, דודה מיכל וילדיהם ומשפחתנו.

זכור לי, שהדוד מרדכי ואבי נכנסו לים ומרדכי נסחף למערבולת שממנה לא הצליח לצאת. 

אבי שהיה לאחר ניתוח, הבין שלא יוכל לעזור לו וביקשו שלא לנסות לצאת מהמערבולת 
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אלא לחכות עד לבוא העזרה. אבי נכנס למכונית, נסע לאורך הוואדי והגיע לגבעת הכורכר 

באזור ג', שם גרו בני הגרעין של קבוצת העלייה לקיבוץ שפיים.

אבי סיפר, שמיד עם היכנסו למחנה העבודה לבקש את עזרתם, קפצו שישה מבחורי המקום 

מהמקלחות, ערומים כביום היוולדם, ונכנסו למכונית. אחרי נסיעה מטורפת לאורך הוואדי 

הם הגיעו לחוף הים והצליחו בעזרת חבלים להציל את מרדכי. עד היום זכורה לי התמונה 

של דודה מיכל, ילדיה, אימי ואחותי יושבים על החוף ובוכים.

לנצט,  משפחת  מבני  לאחד  קשור  מביניהם  המפורסם  רבים.  קרבנות  גבה  בהרצליה  הים 

והצליח  למערבולת  שנסחפו  שוחים  קבוצת  של  לעזרתה  יצא  אשר  מוכשר  שחיין  שהיה 

להצילם. הצלתם גבתה ממנו את שארית כוחותיו והוא טבע.

עם פרוץ מלחמת העולם השנייה, הקים חיל האוויר הבריטי מחנה על אדמות ג'ליל, היום 

קיבוץ גליל-ים. הבריטים אשר לא היו מודעים למערבולות המסוכנות בים, נכנסו פעמים 

רבות למים מבלי לשעות לאזהרות המצילים. רבים מהם איבדו כך את חייהם.

בהמשך, נסללה הדרך לים, ואנו ילדי המושבה היינו נוסעים לים באוטובוס כמעט מידי יום 

ביומו. בית הקפה היחידי על החוף היה מאוכלס לרוב בחיילים בריטים ויוונים רבים. היוונים 

היו מנגנים בגיטרות ושרים שירי מולדת ובעיקר שירי אהבה. בזכות העובדה שהם הזמינו 

אותנו להצטרף אליהם בשירה למדנו מספר מילים ביוונית.

כבר בהיותי בן 14 הצלחתי להציל מטביעה ילד בן עשר ולהציל את חייו. לאחר שהיה נדמה 

לי שראיתי מישהו הרחק בתוך המים, קפצתי מבלי להסס, שחיתי כמטורף עד למקום שבו 

נראתה הדמות, ולפתע ראיתי רגל הבולטת מחוץ למים. שחיתי לכיוון הרגל וכשהגעתי אליה 

ראיתי ילד, שמחצית מראשו היתה שקועה במים, וקצף נזל משפתיו. הרמתי אותו ושחיתי 

איתו לכיוון החוף.

המתרחצים האחרים לא הבחינו במתרחש ולא באו לעזרתי. רק לאחר שהגעתי למקום שבו 

שהסיעו  אמבולנס  בחניון  חנה  למזלו,  לחוף.  והגעתי  בזרועותיי  אותו  הרמתי  לעמוד,  ניתן 

לבית חולים, שם הצילו את חייו.

אני זוכר עד היום את המפגש עם אחותו, בת משפחת רוזנבלום מרעננה, שבאה להודות לי 

על הצלת חייו והביאה לי ספר עם הקדשה – ספר השמור אצלי עד עצם היום הזה. גם ראש 

מועצת הרצליה שלח לי מכתב ברכה על הזכות שניתנה לי להציל נפש בישראל.

זיכרון נוסף הזכור לי מחוף הים של הרצליה באותם זמנים, הוא של ערביי סידנא עלי, הדגים 

בים עם רשת מניפה, בעיקר דגי בורי, אותם מכרו לתושבי הרצליה. זכור לי במיוחד המפגש 
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לחברים  הפכנו  משפחתי.  עם  משפחתו  לקשרי  מודע  שהיה  גילי,  בן  עבדאללה,  עם 

על  מצביע  היה  עבדאללה  כאשר  החוף,  לאורך  הולכים  היינו  קרובות  ולעתים  טובים 

הדגים המשתקפים במים, מניף את רשת המניפה ומצליח כמעט תמיד לדוג את הדגים 

שנראו בתוך המים.

עבדאללה ואני בלוויה של אשתי סלי עבדאללה ואני בלוויה של אשתי סלי 15.8.200715.8.2007
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מסגד סידני עלימסגד סידני עלי

ארגון "מגדלי הדר" הרצליהארגון "מגדלי הדר" הרצליה
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אירועי שנות ה- 30 

ץ  ר א ב ב  ו ש י י ה ל  ש ו  ת ח י מ צ ו

שנות ה- 30 בארץ התאפיינו בצמיחה דמוגרפית מהירה של היישוב, בעקבות גלי העלייה 
הגדולים מארצות גרמניה, אוסטריה ומזרח-אירופה. 

עליית שנות ה- 30 שנקראה העלייה החמישית, נמשכה עד פרוץ מלחמת העולם השנייה. 

מחציתם של העולים הגיעה מפולין וכרבע מהם מגרמניה. הקבוצה הבולטת ביותר הייתה 

בלטה  זו  קבוצה  לשלטון.  היטלר  עליית  לאחר  לארץ  שהגיעו  מגרמניה,  היהודים  קבוצת 

בעושרה והשכלתה. 

היישוב היהודי שהתרחב והתבסס גם מבחינה כלכלית, הפך לאיום על ערביי ארץ-ישראל, 

שחששו מהיווצרותו של רוב יהודי בארץ. התחזקותו של היישוב היהודי היתה אחת הסיבות 

המרכזיות לפריצתו של 'המרד הערבי הגדול' ב- 1936. לצורך הגנה על היישוב הוקמו באותה 

עם  פעולה  בשיתוף  שפעלו  ארגונים  גם  לגאליים,  הלא  המחתרתיים  הארגונים  בצד  עת, 

הבריטים. ארגונים אלה היו ארגון הנוטרות ו'פלוגות הלילה המיוחדות' של וינגייט. 

המשבר בענף הפרדסנות

המשבר  היה  למשפחתנו  ישירה  נגיעה  עם  בארץ,   30 ה-  בשנות  שהתרחש  נוסף  תהליך 

בענף הפרדסנות. העיסוק בענף הפרדסנות ובמיוחד גידול תפוזי השמוטי והאשכוליות שהיו 

מבוקשים באנגליה ואירופה, דבק ברבים מחקלאי השרון וכל פרוטה שהיתה מצויה בידם 

מצאה את דרכה לפרדס.

סבתי אידלה בפתח-תקווה שנתאלמנה בגיל צעיר, נשארה עם בנה הצעיר, דודי אלישע, אשר 

בעת לימודיו מצא את דרכו לתנועת מחנות העולים. אלישע עסק בהדרכת בני נוער והצטרף 

לקבוצה ירושלמית אשר הקימה גרעין שמטרתו הייתה לעלות על הקרקע בעמק בית שאן.

מטע  את  לעקור  ואבי  וולה  דודי  החליטו  בפתח-תקווה,  ביתם  את  עזב  שאלישע  לאחר 
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פרדס.  ולטעת  תקווה,  בפתח  יד-לבנים  היום  השלושה,  גבעת  בקירבת  שהיה  השקדים 

קיבלו  לאומי,  בנק  היום  האנגלי,  הבנק  של  הנדיבה  בעזרתו  אך  בידם  היו  לא  מזומנים 

הלוואות כנגד מישכון הפרדס וביתם בפתח-תקווה.

המשבר בענף הפרדסנות שהחל עם פלישת האיטלקים לאתיופיה ב- 1935, חיסל את הפרדס 

שרק החל להניב את פירותיו. הבנקים דרשו את כספם ורק לאחר משא ומתן מייגע הצליחו 

אבי ודודי להציל מעט מכספם, כדי לאפשר לסבתי לבנות בית מגורים בתחום המגרש של 

אחותה אלישבע ובעלה משה אפרתי, בשכונת הרכבת בצפונה של פתח-תקווה.

עם תחילת המשבר, התכנסו חקלאי המקום במשרדי חברת 'מגדלי הדר' הרצליה, שאבי 

היה אחד ממנהליה, כדי להביע את זעמם ותסכולם והאשימו את מנהלי החברה כי הם אלה 

ששכנעו אותם להשקיע את חסכונותיהם בפרדס והללו ירדו לטמיון.

ערב אחד, לאחר שלא נראה כל שביב של אור בקצה המנהרה, כינס אבי את כל פרדסני 

הרצליה ורעננה, לפגישת עדכון על המתרחש. המהומה היתה גדולה. נשמעו צעקות מכל 

עבר שהטיחו בדובר החברה האשמות כבדות, כאילו הוא אשם בכך שעודדם להשקיע את 

כספם בפרדסנות.

כאשר נוכח אבי שאין ביכולתו להרגיע את הרוחות, פנה לרב מיליקובסקי, סבו של ביבי 

נתניהו, שהיה ידוע בכושר הדיבור שלו כדי שיסייע לו. ואכן, לאחר הרצאה שנמשכה כשעה, 

נדמו הקולות. האסיפה התפזרה וכל אחד פנה לדרכו. רבים מהנאספים נאלצו לייבש את 

פרדסיהם ואף למכרם כדי להחזיר חובות.

 ילדותי בפתח-תקווה לאחר משבר הפרדסנות

ימי הילדות בהרצליה לאחר משבר הפרדסנות זכורים לי במעומעם. אימי חלתה ובמשך 

תקופה ארוכה שהתה בבתי חולים. אני נשלחתי לסבתי בפתח-תקווה ושם התחלתי בלימודי 

כיתה ב' בבית-ספר פיק"א.

הזיכרונות  בשל  נשכח,  בלתי  חותם  ימים  באותם  בי  השאירה  בפתח-תקווה  שהותי 

המשפחתיים החמים שליוו אותם. רבים מקרובי המשפחה גרו לאורך רחוב רוטשילד, דרכו 

חלפתי משכונת הרכבת בדרכי לבית הספר.

זלמן גר בשכנות לסבתי בשכונת הרכבת עם משפחתו. בבתים הראשונים גרו דודי יעקב 

שדרוביצקי, אחיה של אימי, שהיה נוסע עם כלי העבודה שלו כדי להמשיך לעבד את הפרדס 

בהנהלת  לעבוד  החל  שנואש,  לאחר  ממנו.  להתפרנס  הצליח  שלא  למרות  המשפחתי, 
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חשבונות – מקצוע אותו למד בהצלחה באוניברסיטה האמריקאית בבירות.

בסמוך להם, גרה משפחתו של ישי דנקנר, כדייריה של משפחת מכנס. ישי, למרות שהיה 

בוגר מקווה-ישראל, עלה להרצליה במסגרת 'בני בנימין', אך לא הצליח להחזיק מעמד בימי 

משבר הפרדסנות וחזר לפתח-תקווה.

מולם גרה משפחת משה דנקנר, אבי שושלת דנקנר, ששניים מבניה הצעירים דוד ושמואל 

היו בני גילי ובילו את זמנם הפנוי עם בני דודי שגרו בסמוך אליהם. בהמשך רחוב רוטשילד 

השוק  את  שהקים  לגולדשטיין  נשואה  שהיתה  סבתי  אחות  גרה  פיק"א,  בית-ספר  לכיוון 

של פתח-תקווה. הוא המשיך לגדל שקדים ולא התפתה לעקור את המטע ולשתול פרדס. 

מצבם הכלכלי היה טוב.

בהמשך הרחוב גרה משפחתו של אפרים ושושנה גיסין עם ילדיהם אבשלום ועדי. אבשלום 

היה ילד חביב ונהג להקדיש את זמנו אלינו ילדי המשפחה, שהיו צעירים ממנו. אברהם 

גיסין שנקרא בשם אברהם הקטן, היה נשוי למרים לבית משפחת ראב הידועה. מספר בתים 

משם, ניצבה הווילה המפוארת של גד מכנס שבה גר עם אשתו אפרת לבית גיסין, ובניהם 

של  אחיה  הגדול,  גיסין  אברהם  גילנו.  בת  שהיתה  ששה,  ובתו  מאיתנו,  בוגר  שהיה  אריה, 

אפרת, גר בבניין בן קומותיים עם אשתו ציפורה. מעליהם גרה הדודה לאה, אלמנתו של 

לייב גיסין, אח סבתי, שנישאה ליהודי אמריקאי, שכל ילדיו גרו בשיקגו. ילדיו הפכו לסוחרים 

ותעשיינים עשירים ודאגו להעביר סכומי כסף ניכרים לאביהם.

ממול גרו שושנה וזאב מכנס ובנם אבשלום (שוליק), שהיו בין מתיישבי הרצליה, במסגרת 

'בני בנימין', אולם גם הם לא החזיקו מעמד וחזרו לפתח-תקווה. שושנה מכנס, בת דודתו 

של אבי, כונתה טרם נישואיה שושנקה גיסין. בנם אבשלום היה בן-גילי וחברי הטוב. לעיתים 

הייתי נשאר ללון בביתם והוא נהג לבוא להתארח אצל מיכל פרלין, אחות אימו וסבו משה 

גיסין, שהמשיך לגור בהרצליה.

יחסי החברות והידידות עם אבשלום מכנס היו מיוחדים ונמשכו עד למותו הפתאומי בגיל 

צעיר למדי. יחד עם אבשלום נהגנו לבקר את ילדי משפחת מכנס, שהיו בני דודתנו.

המשפחה הגדולה, אשר קיבלה אותי בסבר פנים חמות והזמינה אותי לביקורים, השאירה 

בי את חותמה עד עצם היום הזה. לאחר החלמת אימי, חזרתי להרצליה. מכיוון שהקשר עם 

קרוביי בפתח-תקווה נשאר עמוק מאוד, הייתי נוהג מידי קיץ להתארח אצל סבתי אשר גרה 

במתחם משפחת אפרתי.

כל המשפחה התגוררה בחצר אחד שחולקה ליחידות מגורים. בבית הראשי התגוררו משה 
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ואלישבע ובנותיהם שפרה ואפרת. בחדר נוסף בבית זה גרו בתם השלישית, גאולה, ובעלה 

יהושפט גורדון. ביתם הבכורה, אסתר, ובעלה יוסף מרכוס, גרו בבית נפרד עם בניהם דרור 

בן  שהיה  יוסף  נוספת.  ביחידה  זה  בחצר  גרה  אלישבע  של  אחותה  סבתי,  גם  ואבשלום. 

למשפחת מרכוס, נולד בארצות הברית, אך היה ציוני נלהב. הוא עלה ארצה, התחתן עם 

אסתר והתנדב לשרת ביחידת הנוטרים והפך לסרג'נט – קצונה ניתנה רק לבריטים. כל חייו 

היו מוקדשים לביטחון ישראל. עם קום המדינה, התמנה לקצין משטרת בית-שאן ולאחר 

לשגרירות  אשתו  עם  ונשלח  למודיעין  אסתר,  של  דודה  בן  ג'יבלי,  בנימין  ידי  על  גויס  מכן 

ישראל בבולגריה. בתקופה זו, כל דבר דואר שנישלח היה נבדק באמצעים רדיו-אקטיביים, 

אשר למרבה הצער, גרמו אצלו בהמשך להתפתחות מחלת הסרטן, שממנה נפטר בגיל צעיר.

בחופשותיי מבית הספר המשכתי לבקר בפתח-תקווה. זכור לי, שבתחילת מלחמת העולם 

השנייה, נהגו רבים מחיילי גדוד יוצאי אוסטרליה (שהתמקם סמוך לתחנת הרכבת), לבלות 

מתחת לעץ התות שהשתרע על פני דונם שלם. החיילים האוסטרלים שרובם היו מתנדבים 

יוצאי עיירות, היו בני גילאים שונים. אני זוכר במיוחד אב ובנו, שהגעגועים למשפחתם דחפו 

אותם לבלות מתחת לעץ. הם לימדו אותנו משחקי קלפים, והיו נוהגים להביא איתם כמויות 

נכבדות של ממתקים. ביניהם היו גם נגרים שהעבירו את זמנם בייצור צעצועי עץ. 

בנות המשפחה הצעירות שפרה ואפרת הצטרפו לתנועות 'הנוער-העובד' ו'השומר-הצעיר', 

יזרעאל  בעמק  שריד  בקיבוץ  משפחתם  את  והקימו  נישאו  העולמית  המלחמה  תום  ועם 

ובקיבוץ גשר בעמק הירדן.

 מחלוקות בין אנשי 'האצ"ל' לבין ה'הגנה'

האריזה  לעבודות הקטיף,  פועלים  להתארגן קבוצות  ההדרים, החלו  התאוששות ענף  עם 

והמשלוח. במקביל לגרעיני 'הנוער-העובד' ו'מחנות-העולים', הקימו אנשי ז'בוטינסקי את 

קבוצת בית"ר. רובם של אנשי התנועה הועסקו על-ידי חברת 'מגדלי הדר'.

מרבית המצטרפים לארגון האצ"ל היו צעירים מתנועת הנוער הרוויזיוניסטית בית"ר. חלק 

מאנשיהם נשלחו לפולין להשתלם בהכנה להקמת המחתרת. בין מייסדי הארגון היו יעקב 

פולקוב (פולני) בן פתח-תקווה, שעלה עם משפחתו (שעסקה בגידול דבורים לתעשיית הדבש) 

להרצליה. חלק מהאנשים וביניהם אחיו של אברהם (יאיר) שטרן, התאכסנו אצלנו ברפת.

אנשי האצ"ל שפרשו מארגון 'ההגנה' בשל דרישתם לפעולה עתידית נחרצת נגד התוקפנות 

הערבית של אותם ימים, לא אפשרו, בין השאר, לערביי הסביבה להגיע למקומות עבודתם, 
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הבנייה  קבלני  עם  אין-סופיים  לסכסוכים  גרמה  זו  עובדה  עברית.  בעבודה  שדגלו  מכיוון 

וחקלאי הרצליה. אבי שנחשב לאיש פשרות, הפך להיות מעין בורר בין הניצים.

שרחשו  הסביבה,  וערביי  התושבים  בפי  השגורות  השפות  את  וידיעתו  הניהולית  הכשרתו 

כבוד מיוחד למשפחתנו, נתנו לו את הכלים להצלחתו ביישוב הסכסוכים בדרכי שלום.

וקבוצת  פולני  ביניהם  שבהם,  הקיצונים  רב.  זמן  נמשכו  לא  בהרצליה  בית"ר  קבוצת  ימי 

שטרן גנבו נשק שהיה שייך ל'הגנה'. לאחר שחלקו נמצא בכוורת הדבש של משפחת פולני, 

הגיעו אנשי הרצליה להחלטה להרחיק מתחומם את אנשי בית"ר. במקביל, החלו אז פעולות 

מכוונות להפסקת המים, והיה ברור לכול שההתנגשות בין שני המחנות צפויה להתרחש 

בקרוב.

אנשי בית"ר פנו לחבריהם בתל-אביב, אשר שלחו מספר רב של צעירים כדי להתעמת עם 

'מגדלי  'ההגנה'. אבי, בעזרת קשריו הטובים עם לנקין וחבריו, אשר עבדו במסגרת  אנשי 

הדר' הרצליה, ניסה לעצור את העומד להתרחש. הוא נסע למחנה בית"ר, ניפגש עם לנקין, 

ולתדהמתו – הוא התקשה להאמין למראה עיניו – המונים ממתנדבי בית"ר מתל-אביב, 

שברשותם אלות עם חוטי ברזל בקצותיהן, מתכוננים ונחושים לצאת לקרב.

כל ניסיונותיו לשכנעם להגיע להסכם עלו בתוהו, למעט בקשתו לדחות את העימות לשעות 

הבוקר, במטרה למנוע קרבות מיותרים, ולמנוע מצב שיהודי יהרוג יהודי בעימות פנים מול פנים. 

ואמנם, המהומות החלו לאור היום, ולמרבה הצער, הסתיימו ברצח אחד מאנשי בית"ר (שהיה 

קרוב משפחה של מנחם בגין). עם היוודע דבר מותו, פסקו המלחמות. מחנה בית"ר פורק 

וכמעט כל הפעילות של מחתרות האצ"ל והלח"י חדלו מאז להתקיים בהרצליה.

המשך הקשרים עם משפחת זיאדאת

אנשי  עם  במיוחד  פסקו,  לא  הסביבה  ערביי  עם  משפחתנו  של  המיוחדים  הידידות  יחסי 

זיאדאת אשר דאגו להעביר מידע לאלכסנדר על תכניות הקשורות בגניבה ושוד. זכור לי 

הסיפור על תכנון השוד בביתה של משפחת מבוביץ – הוריה של גולדה מאיר, באזור ג' 

בן  לתוכנית.  האחראים  היו  טייבה,  מבני  ושניים  זיאדאת  מבני  אחד  ב').  הרצליה  (לימים 

כך.  על  לו  ודיווח  לאלכסנדר  ישירות  שנסע  זיאדאת  לשייך  וסיפר  בדעתו  נמלך  זיאדאת 

בעקבות זאת המתינו באותו לילה אלכסנדר וישרולקה ליברמן במארב.

ואמנם, באישון לילה, הם הבחינו בשלוש דמויות המטפסות על הגדר. ברשותם של אלכסנדר 

וליברמן היו רובי ציד שכוונו לעבר הפורצים, אשר נמלטו, אולם השאירו במקום סימני דם. 
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לאחר מרדף שנמשך עד לכפרים הערבים במזרח, נתפסו השלושה במרפאה, בבואם לטיפול 

בהוצאת רסיסי כדורי הציד. ההפתעה היתה רבה כאשר התברר, שאחד מהשלושה היה בן 

זיאדאת, שמסר על תכנון השוד וחשש שמא יפסיד משהו. כל זה מזכיר לי את הסיפור על 

אותו השייך שגר בביתו שעל הגבעה והוטרד על ידי ילדיו. הוא החליט להרחיקם, בספרו 

להם שאורח נכבד בא לכפר ומחלק אגוזים לכל התושבים. לאחר שילדיו עזבו, החליט גם 

הוא לקחת חלק וליהנות מאגוזי האורח...

אביה של גולדה מאיר היה נוהג להופיע לעתים קרובות במאהל של חמולת זיאדאת ולספק 

להם לחמים שנשארו במטבחם ואפשרו ארוחות לפועלי הסביבה. עבדאללה סיפר, שיום 

אחד הופיעה גולדה במאהל וביקשה לראות את אימו. בקשתה היתה להשאיל לה לבוש 

בדואי מהודר. מאוחר יותר סיפרה להם גולדה, שבלבוש הזה עברה את הגבול ויצאה לפגישה 

עם המלך עבדאללה.

ההתארגנות כנגד 'המרד הערבי הגדול'

הקשרים המיוחדים עם שכנינו הערבים, התחזקו הודות לדודי אלכסנדר, ששמר על קשר 

רצוף עם השייכים, שנעזרו על ידו במגעים עם השלטון הבריטי מחד, ומאידך, העבירו ידיעות 

לישוב היהודי. הם העבירו ידיעות על כל התוכניות שנרקמו על-ידי אנשי המופתי חאג' אמין 

אל חוסייני. אנשי המופתי פקדו את הכפרים והמאהלים, הסיתו את התושבים וניסו לגייסם 

למאבק הטרור שפשט בכל חלקי הארץ ב- 1936. המרד שהתחולל בשנים 1936-1939 כונה 

אז ה'מרד הערבי הגדול'. הערבים עברו באותם ימים לפעולות איבה מאורגנות היטב בכל 

כאלפיים  נשרפו.  רבים  חקלאיים  וגידולים  וטיילו,  נסעו  שעבדו,  בזמן  נורו  יהודים  הארץ: 

אירועי דמים התרחשו בשנה הראשונה למרד, עם למעלה מ- 80 הרוגים יהודים. 

תושבי הרצליה התארגנו להגנת המקום, רכשו כלי נשק, החלו באימון צעירי המושבה להפעלתו, 

אלא  רכיבה,  סוסי  היו  לא  הסוסים  סולץ.  וולה  היה  מראשיה  שאחד  פרשים,  יחידת  והקימו 

שימשו את האיכרים לעבודה. רק לאחר תום העבודה, קיימו התושבים פגישות ואימונים.

בשבתות הם היו יוצאים לכיוון מושב רשפון והרצליה ב'. הופעתם בקירבת מאהלי הבדואים 

נועדה לחזק בין הבדואים את הרושם, שאין כל סיכוי לפורעים שניסו להסית אותם להתארגן. 

בתקופה זו החלו יחידות מתנדבים, תחת פיקודו של הקולונל קאוקג'י שהגיע מלבנון, לתקוף 

את תושבי המושבים והמושבות שהיו בקירבת קלקיליה, טירה, טייבה וטול כרם.

'ההגנה' באותה תקופה את שיתוף הפעולה עם הבריטים,  בתגובה למרד הערבי, הגבירה 
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שחששו שהמרד מערער את יציבות האזור. למרות שהבריטים היו מודעים לכך שעם שיתוף 

'ההגנה' במאבק בערבים, יקבל הארגון תוקף חוקי, הם קיבלו זאת מחוסר ברירה. שיתוף 

פעולה זה התבטא בגיוס אנשי 'ההגנה' לכוחות המשטרה הבריטית.

השלטון הבריטי החל להתארגן למלחמה בפורעים, וגרם להם למנוסה. קאוקג'י הגיע אז 

היהודים,  ידיד  היותו  עקב  לחייו  שחשש  קסם,  עלי  פולג.  נחל  ליד  קסם  עלי  של  לביתו 

ביקש מאלכסנדר דודי שיארגן את מעצרו כאיש כנופיות. הוא 'בילה את זמנו' בעת הפרעות 

במעצר כשהוא נחשב לגיבור לאומי.

 עלי קסם – דמות אקזוטית ורבת מעללים

דמותו של עלי קסם, שהיתה אקזוטית ומרשימה עם משיכה נסתרת לצד האפל של החיים, 

נחרתה היטב בזיכרוני. ראיתי אותו לעתים תכופות רכוב על גב סוס שחור – גבר יפה תואר, 

הלבוש בבגדי לורד אנגלי עם מכנסי רכיבה 'ברידג'ס' וחבוש בכובע מצחייה סקוטי. הוא 

תמיד נהג לברכנו בשלום, לקרוא לנו הילדים בשמנו ולדרוש בשלום משפחתנו.

עלי היה בן למשפחה עשירה בטייבה, אשר כל אדמות ואדי פלק (פולג) נמסרו לה לצורך 

עיבוד על-ידי אפנדים עשירים מסוריה. בני המשפחה היו מקבלים תמלוגים ומבזבזים את 

כספם באירופה. מידי פעם נאלצו למכור חלק מאדמותיהם לקרן-הקיימת-לישראל. הוא 

בנה את ביתו ליד נחל פולג, והחל בגידולי פלחה בשטחים הפוריים שהשתרעו בין בצרה 

במזרח, רישפון, בדרום ואבן יהודה בצפון. 

רמת החיים אותה ניהל דרשה אמצעים מעבר ליכולת היבולים שסיפקו אדמותיו, ואז החל 

בתיווך מכירת קרקעות. קשריו עם גד מכנס, שהיה בין נציגי הקרן-הקיימת העברית, הביאו 

אותו להעביר מידע שהגיע לאוזניו מאחד הבדואים הצעירים אשר בעת שבילה את זמנו עם 

חבריו בסיפורים מסביב למדורה, התגאה בפני חבריו שהשברייה שבידיו כבר ראתה דם.

לאחר שהחל לחקור את הנער הסורר, הסתבר שהיה בין הנערים הבדואים שהתעללו ורצחו את 

בני הזוג שטאל וזוהר, אשר יצאו לטיול על שפת הים מצפון לירקון לכיוון הרצליה. הוכרז אז על 

פרס לכל מי שיביא לגילוי הרוצחים. על מנת שלא יזהוהו כמשתף פעולה, העביר את המידע 

לאלכסנדר דודי ודוריאן מכפר סבא, אשר בשיתוף עם אברהם שפירא הביאו ללכידתם.

אולם, הוא  השלטונות עקב כך.  ומהסתבכותו עם  חשיש  לגדל  מניסיונו  להתעלם  אין גם 

תמיד ידע להיעזר בידידיו היהודים ואלכסנדר בראשם, כדי לשכנע את המשטרה הבריטית, 

שהמידע שהעביר היה חשוב ומעצרו יהיה בעוכריהם. בסופו של דבר, כל מעלליו הבלתי 

חוקיים הסתיימו ללא עונש.
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תחבולותיו גם סייעו לו בכלא כנגד אלה שביקשו לעשות בו שפטים. כאשר בילה את זמנו 

במעצר והיו ניסיונות של הנערים הרוצחים לקומם את אנשי הכלא כנגדו על מנת לנקום 

בו, הצליח בתחבולותיו לשכנע את האסירים, שהוא עלי קסם איש הכנופיות שנעצר על-ידי 

השלטון הבריטי ואילו אותם צעירים הם אנסים ורוצחים של זוג מטיילים. אפיזודה זו בכלא 

הסתיימה במכות נמרצות לרוצחים, ואילו הוא התקבל כגיבור.

היישוב  ראשי  ואת  המשטרה  נציגי  את  ולהזמין  סוסים  ומרוצי  חאפלות  לערוך  נהג  עלי 

והמפגשים  האירועים  לכל  אותי  לקחת  דאג  אבי  מנתניה.  בן-עמי  עובד  ובראשם  היהודי 

שנחרתו עמוק בזיכרוני.

עם תום מלחמת העולם השנייה, הוחלפו הסוסים במכוניות פאר ועלי קסם רכש מכונית 

אמריקאית לבנה בדגם סטודביקר, איתה נהג לנסוע ברחובות המושבה.

וסיפר  אלכסנדר,  של  לביתו  מוקדם  הגיע  הוא  הימים  באחד  כאשר  נוסף,  מקרה  לי  זכור 

לו שבעת נסיעתו בדרך העפר עיכבה אותו שיירת גמלים. כאשר לא עזרו כל הצפצופים 

והבדואי לא פינה את הדרך, הוא ירד ממכוניתו, שלף את אקדחו והרגו. לאחר שהתברר 

שמוביל שיירת הגמלים הינו בן למשפחת זיאדאת, הזמינו אלכסנדר ואבי את ראש השבט 

והחלו בקיום סולחה. זיאדאת אשר משפחתו סבלה מנקמות הדם, ניאות לקבל את הפיצויים 

הכספיים ולסיים בכך את הפרשה.

עלי קסם לא שכח את תרומתה של משפחתנו להרגעת הרוחות. בהמשך הוא הפך לאיש 

מודיעין שפעל עם צה"ל בעת מלחמת השחרור. 

אני זוכר היטב את המפגש עימו בעת היותי בצבא, כאשר מחלקתנו נשלחה לכפר יעבץ 

ליד טייבה. היינו מוצבים בעמדות שמירה, ונאמר לנו שלא לפתוח באש כיוון שמישהו צריך 

לנציג  שהתלווה  האיש  היה  קסם  עלי  לא  אם  מי  הרבה,  להפתעתי  המושב.  לגדר  להגיע 

המודיעין. כאשר ראה אותי, מילותיו הראשונות היו "מה אתה עושה פה ילד?" והשאיר לי 

שני קרטונים של סיגריות 'פליירס'.

מאוחר יותר התברר, שהם חצו את הקווים והלכו לפגישה במטה הכוחות של הגנרל קאוקג'י – הגנרל 

שעמד בראש הכוחות המתנדבים של הצבא העיראקי וקיבל מחסה בביתו של עלי קסם.

לאחר מכן סיפר עליי לאבי, שלאחר שראה את הכוחות המשוריינים במפקדת שכם, הוא 

העיראקים  הכוחות  כנגד  המלחמה  אחרת.  ליחידה  אותי  להעביר  שידאג  שרצוי  לו  ייעץ 

הסתיימה בניצחון מוחץ. 

שאחת  לאחר  ומובסים,  מוכים  היינו  בלטרון,  הנוראי  מהקרב  חזרנו  כאשר  זוכר,  גם  אני 
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משלוש הפלוגות חוסלה, ואילו שתי הפלוגות האחרות סבלו אבידות רבות. בעת הגעתנו 

למחנה 22, כאשר עוד בקושי הצלחנו להתארגן, תקפו הכוחות העיראקיים את מושב גאולים 

וכבשוהו. יצאנו להתקפת-נגד וכבשנו את הכפר. לאחר מכן תקפנו את הכפר קאקון השוכן 

מערבית לטול כרם. יום שלם לחמנו כנגד כוחות הרגלים והמשוריינים של הצבא העיראקי 

של קאוקג'י אשר נעו מכיוון טול-כרם, אך לא הצליחו לכבוש את קאקון.

לאחר גמר המלחמה, עלי קסם לא מצא את מקומו. אשתו ובנו עברו לגור בטול כרם. אבי 

ניפגש איתו ביפו והזמינו לארוחה, אך הוא נראה מדוכא. מספר ימים לאחר מכן נמצאה 

גופתו ליד חופי עתלית. תעלומת מותו מעולם לא נחקרה והעניין הושתק. בנו ואשתו של 

עלי קסם עברו לטול-כרם וניתקו כל קשר עם ידידיהם היהודים והקשר איתם אבד.

אדמות אזור פולג הפכו לרכוש נטוש והועברו לקיבוצי יקום, געש, שפיים, והמושבים בצרה ובני 

ציון. חלק מהרכוש נמכר לסוחרים תל-אביביים שחיכו לימים טובים יותר לעיבוד חקלאי.

השגשוג ביישוב לפני מלחמת העולם השנייה

בענף  במיוחד  ופגע  הארץ  תושבי  רוב  את  שפקד  השלושים  בשנות  הכלכלי  המשבר 

הפרדסנות הסתיים לפני תחילת מלחמת העולם השנייה.

עלייה גדולה של יהודים מארצות גרמניה ואוסטריה, החלה עוד טרם המלחמה. רמת 

החיים בארצות אלה היתה גבוהה יחסית, וניתן לומר בלשון המעטה, שתנאי המגורים 

בארץ לא ענו לחלוטין על ציפיותיהם. בתקופה זו החלה תנופת בנייה, והמסחר החל 

לשגשג. במהלך מלחמת העולם השנייה, הגיעו לארץ גם גדודי הצבא הבריטי והאוסטרלי 

כדי לשמש תשתית ליחידות שהתארגנו להילחם בצפון-אפריקה. התארגנות זו נועדה 

למנוע את התקדמות הצבא הגרמני בפיקודו של רומל ובני בריתם האיטלקים, מלהגיע 

למצריים ותעלת סואץ.

בעקבות גדודי הצבא, החלו להיפתח מסעדות ובארים רבים, והחיילים בזבזו שם כסף 

רב. במקביל, העבירה הממשלה תקציבים לבניית מחנות, בכל חלקי הארץ.

מרבית  את  שהכיר  אבי  הרצליה.  מחקלאי  רכוש  לקנות  אז  החלו  תל-אביב  עשירי 

המקרקעין,  לעסקי  בעל-כורחו  נכנס  בתל-אביב  שהותו  מעת  המבוססות  המשפחות 

בעיקר בהרצליה, רעננה וכפר סבא. היתה זו גם תקופה שבה חשו יהודי עיראק בסכנה 

המרחפת מעל ראשם וגם הם החלו להזרים את כספם, שבחלקו הרב נועד לרכישת 

פרדסים ומגרשים.
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בין המשפחות שיצרו קשר עם אבי היו משפחות הלל ושברו אשר הצליחו לגייס סכומי 

עתק ורכשו חלק גדול מאדמות הרצליה ב', אדמות חקלאיות בתחום הרצליה ופרדס 

גדול על גבול רמת-השרון.

לשכונת  מים  הזרמת  איפשר  הגבוה  שמקומן  מים  ובריכת  באר  היו  פרדס  באותו 

הפועלים. אבי נתבקש על ידי משפחת הלל להמשיך ולנהל את עיבוד הפרדס ומכירת 

המים. זכורים לי הימים והשעות שבילינו אחותי ואני בהכנת חשבונות המים לתושבים. 

ולקחת  החשבונות  להכנת  נוסחאות  לתרגל  ידנית,  חישוב  מכונת  להפעיל  אז  למדנו 

חלק בכלכלת המשפחה.

 המשולש הוגו, טוני וג'מיל – אהבה שחצתה את הקווים

זמן קצר לפני פרוץ המלחמה העולמית, הופיע בביתנו ידידנו לנקין מתנועת בית"ר, מלווה 

בגבר רחב- ממדים, שפנה אל אבי כדי שיעזור לאתר עבורו משק שבעליו נכנס לקשיים 

והוא מעוניין למכרו. לשאלת אבי אודות האורח שנקרא הוגו אוסלנדר, התברר שהינו בן 

לציוני  שם  והפך  באוניברסיטה  בלימודיו  החל  אשר  רומניה,  בבוקרשט,  אמידה  למשפחה 

במסגרת תנועת בית"ר.

משפחתו של הוגו החליטה שזהו הזמן המתאים להעביר חלק מכספם לישראל ואפשרה 

לבנם לממש את שאיפותיו לעלות ארצה. הוגו רכש בעזרת אבי את אחד המשקים בקירבת 

ביתנו, אשר בעליו הסתבכו בחובות ונאלצו למכרו.

הוגו שיפץ את מבנה המגורים, הרחיב את הרפת וביקש את עזרתו של אבי בארגון צוות 

פועלים הבקי בעבודות משק החלב. רובם של הפועלים היו ערבים ממשפחת זיאדאת, אשר 

רכשה ניסיון בעבודות ברפתות הסביבה. הוגו קנה פרות מניבות, ומישקו הפך להיות מקור 

גאווה לבעליו.

אוסלנדר נהג לעתים תכופות לעזוב את ביתו ולנסוע לרומניה כדי לארגן כספים נוספים. 

בדיעבד התברר, שעיקר פעילותו היתה בארגון העלייה הבלתי לגאלית במסגרת האצ"ל, 

ובסיועו הגיעו ארצה מספר אוניות מעפילים.

בעת שהותו ברומניה וארגון המועמדים לעלייה, הוא פגש בטוני, נערה צעירה יפת מראה, 

חברת בית"ר, אשר משפחתה נקלעה למצוקה. הוגו רחב המימדים פרש עליה את חסותו, 

וביחד הצטרפו לצוות המעפילים שהפליג באוניה סמוכה לכיוון חופי ארץ ישראל.

המעפילים נתפסו בידי הבריטים, אך הוגו הצליח בעזרת תעודות שהיו ברשותו להוכיח את היותו תושב 



57 ן ו ק ר י ה ת  ו ד ג ל ר  פ י י נ ד ה ת  ו ד ג מ

ישראל ולהשתחרר. יחד עם טוני הוא הגיע להרצליה, לאחר שנישאו בעת ההפלגה לארץ. 

הרבה  ליבו  את  משכה  במשק  הפעילות  עיסוקו.  עיקר  את  היוותה  המחתרתית  פעילותו 

פחות, ולא עבר זמן רב עד שהחל בחיסולו.

מיד עם פרוץ המלחמה, התנדב לקומנדו הבריטי והיה מגיע הביתה, גאה על תרומתו למלחמה 

בנאצים. טוני, אשתו הצעירה נשארה בודדה ולבקשתו, נאספה על-ידי הוריי ששיכנו אותה 

בחדר זוגי. כך הפכה למשך תקופה ארוכה להיות חלק ממשפחתנו.

בצפון-אפריקה.  צבאית  לפעילות  ונשלח  מאחר  לחופשות,  הגיע  ולא  כמעט  בעלה  הוגו 

שליטתו בשפה האיטלקית סייעה לו ליטול חלק בפעילויות קומנדו כנגד הצבא האיטלקי, 

ששירת תחת פיקודו של המרשל רומל הגרמני.

טוני התקשתה למצוא חברה בהרצליה. באחד מביקוריו של הוגו, ביקשה ממנו לרכוש עבורה 

בביתנו  הופיע  לתל-אביב,  לצאת  התכוננה  כאשר  אחד,  בוקר  בתל-אביב.  קטן  בית-קפה 

השייך ג'מיל אבו ג'סר, שמשפחתו התגוררה מערבית לרמת-השרון (היום אזור גלילות). הוא 

ניסה לאתר את אלכסנדר בביתנו.

שלא  עברית,  ודובר  חליפה  לבוש  כחולות,  עיניים  בעל  כבן 40,  יפה-תואר  גבר  היה  ג'מיל 

היה ניתן כלל לזהותו כערבי. כשפגש בטוני בעת שהתכוננה לצאת לתל-אביב, הציע לה 

להצטרף אליו לרכבו.

מאותו יום ואילך, היה מופיע בפתח ביתנו לקחת את טוני לתל-אביב. אבי סיפר, שבוקר 

אחד כאשר עצר לשתות קפה בבית-קפה ומספר המבקרים היה מועט, ראה את טוני וג'מיל 

אהבה  סיפור  זה  היה  זו.  בעיני  זה  ומסתכלים  ידיים  מחזיקים  הקפה,  בית  בפינת  ישובים 

אמיתי, בניגוד לכל מה שהיה מקובל בין יהודים וערבים. אני זוכר, שבוקר אחד הופיע הוגו 

איש הקומנדו ולשאלתנו היכן טוני, תשובתו היתה "טוני הלכה לג'מיל".

רכשו  המלחמה  תום  עם  מיד  קרובות.  לעתים  בהרצליה  לבקר  נהגו  ָאָתא  דודו  ובן  ג'מיל 

מכוניות פאר, כאשר גמיל רכש ביואיק קונרבטיבל בצבעי אדום לבן, וָאָתא פונטיאק בצבע 

כחול. בוקר אחד הם פגשו בוולה דודי ובאבי בקפה אורה במרכז המושבה. לאחר שיחה 

ידידותית, סיפרו להם וולה ואבי שהם מתכננים לנסוע לסוף שבוע לביקור בקיבוץ מעוז-

חיים לחגוג את יום הולדתו של אחיהם אלישע, שהיה מוכתר הקיבוץ באותה עת.

ג'מיל וָאָתא זרקו את מפתחות המכוניות והציעו להם את המכוניות לטיול. אני זוכר את 

קבלת הפנים בקיבוץ לקראת בואה של משפחתנו ואת התבטאויותיהם של חלק מחברי 

הקיבוץ שמשפחתו המיליונרית של אלישע הגיעה. סוף-שבוע זה זכור לי במיוחד, מכיוון 
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שבאותה השבת השכם בבוקר, הודיעו לנו שיחידות הצבא הבריטי פשטו על קיבוצי העמקים, 

הטילו עוצר וערכו חיפושים למחבואי נשק. שבת זו נודעה בשם 'השבת השחורה'.

קיבוץ מעוז-חיים ושאר קיבוצי עמק בית שאן שהיו מעוזם של אנשי הפלמ"ח בפיקודם 

נשארו  והבריטים,  הערבים  בין  הקשר  איש  שהיה  דודי  ואלישע  יפה  אורי  ברנר,  אורי  של 

מחוץ לתוכניות 'שסומנו' על-ידי הבריטים. בתקופה זו התנהלו עסקות החלפת הקרקעות 

חלופיות  אדמות  תמורת  הקיבוצים,  אדמות  על  שישבו  הבדואים  של  למעשה)  (טרנספר 

ותשלומי כספים ביד נדיבה. הבדואים הסכימו עם החלפת קרקעות אלה, לעבור את הירדן 

לתחומה של מדינת עבר הירדן.

בשנה זו, סמכו עדיין הבריטים על יחידות המשטרה ויחידות המחץ ששכנו בקירבת נצרת. 

מפקד יחידת המחץ, קולונל מדלוק שהיה ממוצא אוסטרלי, התחתן עם שלי שרונה, אחות 

אשתו של אלכסנדר. הרבה בזכותם של קשרים אלה, לא 'סומנו' שאר קיבוצי עמק בית-שאן 

בתוכניות 'השבת השחורה'.

אנחנו שנשארנו 'לכודים' במעוז-חיים ללא כל אפשרות לחזור להרצליה, פנינו לקולנול מדלוק. 

מבלי להסס לרגע, הוא שלח שני משוריינים שנקראו 'ברן קרייר' נהוגים בידי חיילים בריטים, 

והוציא אותנו בשיירה, עד לכביש המוביל מחיפה לתל-אביב. ימים ספורים לאחר 'השבת השחורה', 

שבה נטלו חלק בעיקר דיוויזיות הצנחנים הבריטיות חבושי הכיפות האדומות, החליטו שלטונות 

המנדט, שכל הקצינים והשוטרים הבריטים הנשואים לישראליות והידועים ביחס המיוחד ליישוב 

היהודי, יעבירו את אנשיהם אל מחוץ לגבולות ארץ ישראל.

קולונל מדלוק נתמנה למפקד אתונה, שמיד עם תום המלחמה התרחש בה ניסיון לביצוע 

הפיכה קומוניסטית. בהמשך, יצא מדלוק לפנסיה, ויחד עם אשתו רחל (לבית סוטיצקי הידועה 

מפתח-תקווה) השתקעו ברודזיה ועסקו בגידולי קפה. מדלוק, עקב היותו קתולי ובהסכמת 

אשתו, גידל את ילדיהם כקתולים והקשר עם משפחתם בארץ פסק כמעט לחלוטין. 

התאסלמה,  טוני  לעצמאות.  המאבק  בתקופת  גם  נמשך  וָאָתא  לג'מ'ל  הקרובים  יחסינו 

נישאה לג'מיל ועברה לגור בביתם. אני זוכר שבוקר אחד בדרכי לבית-הספר התיכון בתל-

לפתע  כאשר  במכונית  נשארתי  אני  ג'מיל.  עם  להיפגש  כדי  ביתם  לכיוון  אבי  פנה  אביב, 

הופיעה ערביה מכוסה צעיף שחור, שפנתה אליי ושאלה, "מאירקה אתה לא אומר שלום?" 

הופתעתי לגלות שזו היתה טוני.

ג'מיל בנה לה וילה, שתפריד בינה לבין אישתו הראשונה וילדיה. כל בני משפחות אבו ג'סר, 

ג'מיל וָאָתא החליטו שלא לקחת חלק במלחמה הקרבה. הם נטלו את כל רכושם ונסעו לכיוון 
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בירות. החיים בבירות היו יקרים עבורם, ולאחר תקופה קצרה העבירו את מושבם לשכם.

חלק ממשפחתם גר בפרדס המשפחה בקלקיליה ליד מסילת-הרכבת, שהפך להיות הגבול 

אלינו  הגיעו  פעם  מידי  עבדאללה.  הירדני  המלך  בשליטת  שרכשו  ובאדמות  ישראל,  עם 

ידיעות על מצבם של ָאָתא וג'מיל ומשפחותיהם, אך לא נתאפשר לנו להיפגש עימם.

בתום מלחמת ששת-הימים, לקחתי את הוריי ומשפחתי לביקור בשכם, שם ניסינו לאתר 

את משפחת אבו ג'סר. כשנכנסנו לאחד ממחנות הפליטים ושאלנו על מושבו של ג'מיל אבו 

ג'סר, הם שאלו אם זהו ג'מיל הנשוי ליהודיה. קיבלנו תדריך והגענו לביתם.

ג'מיל נשאר אותו גבר נאה עם עיניים כחולות, ששיבה זרקה בשערו. הוא קיבל את פנינו בכבוד 

הפכו  רובם  להשכלתם.  ודאגה  במסירות  וגידלה אותם  ובנות  שבעה בנים  ילדה  טוני  מאופק. 

למהנדסים, עזבו את ביתם ונסעו לעבוד בארצות המפרץ, משם היו שולחים כספים להוריהם.

הבת הצעירה היתה יפת מראה והזכירה את טוני בצעירותה. הפגישה היתה מאוד מאופקת. 

טוני סיפרה, שמיד לאחר גמר בניית ביתם ברמת-השרון, הם שכנו בו שישה ימים בלבד עד 

שנאלצו לעזבו. היא חזרה ואמרה "שישה ימים", ואני זוכר שאמרתי לה, שהיא צריכה לזכור 

מה קרה במלחמת ששת הימים. היא מאוד לא אהבה לשמוע זאת.

כששמעתי מפיה שמצבם הכספי אינו שפיר והיא רואה בנו אחראים לכך, נוכחתי לדעת 

של  בהבזק  חיובית.  מילה  מפיה  לשמוע  מאוד  קשה  ויהיה  ומרוחקת,  זרה  הפכה  שהיא 

שיחסה  הרגשתי  ולפתע  נפקחו,  עיניה  מגרמניה.  פיצויים  קיבלה  באם  שאלתיה,  מחשבה, 

משתנה. היא שאלה מהם סיכוייה לקבל פיצויים. אמרתי לה לתומי, שהיות וניתן לספור 

על אצבעות יד אחת את מספר היהודיות שחייהן הושפעו מהנאצים, החיות כיום בארצות 

ערב ונשואות למוסלמים, אזי סיכוייה טובים. מאוחר יותר הפנינו אותה לעורך-דין. מאז לא 

שמענו מהם דבר ולא שבנו להיפגש.

עם  נפגשו  ולא  ישראל  ממדינת  לחלוטין  עצמם  ניתקו  וסביבתה  שכם  ערביי 

יהודים וישראלים. 

בהמשך נסיעתנו לכיוון מזרח במורד הנחל המוביל לירדן, עצרנו על גבעה שבה היה ממוקם 

בית-ספר. אבי הציג עצמו בפני המורה וביקשו לאפשר לו לשאת את דבריו בערבית לפני 

התלמידים. במשך חצי-שעה סיפר להם בערבית מי אנחנו והפיח בהם אשליות על עתיד 

היחסים בינינו לביניהם.

וממשיכה  האמינה  היא  הפוליטית,  המפה  של  הימני  לצד  משפחתנו  של  נטייתה  למרות 

להאמין שיש עתיד לחיים משותפים, כנגד כל אלה המנסים להרוס תקווה זו.
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תקופת מלחמת-העולם השנייה

ך ר ד ב ש ה  נ י ד מ ה י  מ י ו

חיינו בהרצליה השתנו עם פרוץ מלחמת-העולם השנייה. באותה עת הוחל בגיוס יהודים 
השתתפנו  הילדים  ואנו  להתגייס,  כבדים  ללחצים  נתונים  היו  המסרבים  הבריטי.  לצבא 

בהפגנות כנגד המשתמטים.

בתקופה שבה התקדם צבא רומל בצפון-אפריקה לכיוון תעלת סואץ ושדות הנפט בעיראק, 

גייס הצבא הבריטי מתנדבים יהודים תחת פיקוד בריטי והללו התמקמו לאורך חופי הארץ. 

יחידות אלה הפכו לאחר מכן ליחידות סיוע לעלייה הבלתי לגאלית מאירופה.

את  שלמד  הראל,  איסר  גם  היה  בהרצליה  המתנדבים  ליחידת  היהודים  המתגייסים  בין 

תורת הנגרות לתיבות ההדרים בביתנו. הסיפור שנקשר באותה תקופה בשמו הוא, שאיסר 

לא יכול היה לשאת התבטאויות אנטישמיות אותם שמע מפיו של קצין בריטי. הוא יצא 

משורת המתנדבים בשעת מסדר, וסטר לקצין הבריטי בעקבות הערותיו. הפרשה הושתקה 

רק הודות לדודי אלכסנדר אשר שכנע את הקצונה הבריטית שאותו קצין היה שיכור. סיפור 

התנהגותו של איסר היכה גלים והגיע גם לאוזניו של דוד בן-גוריון, אשר קרבו אליו ופרס 

עליו את חסותו. ברבות הימים, כידוע, הפך איסר הראל לראש המוסד.

אבי, למרות היותו בן 35, נבחר לפי צו של בן-גוריון, להימנות בין שלושים לארבעים צעירים 

שהיו מועמדים לקצונה בצבא הבריטי, עוד לפני הקמת הבריגאדה. המטרה היתה להקים 

תשתית להקמתו של צבא עברי. 

המלחמה בצפון אפריקה היתה בעיצומה, וראשי היישוב הגיעו להסכם עם שלטונות הצבא 

הבריטי לקיים קורס קצינים אשר חניכיו יקבלו קצונה מיד עם גיוסם.

אבי התפנה מכל עיסוקיו ויצא לקורס של 'ההגנה' למשך חודשיים. לאחר שסיים את קורס 

בהם  חזרו  צה"ל),  של  הבכירה  הקצונה  מבין  רבים  השתתפו  (שבו  ברמת-יוחנן  הקצינים 
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הבוגרים מעל גיל 30 נצטוו להמשיך  'ההגנה', כל  האנגלים מההסכם, ולפי הוראות מטה 

בפעילות התארגנות ל'הגנה'. אבי נבחר לחבר המפקדה בגוש ובאזור, אך המשיך לנהל סדר 

חיים אזרחי. עמי פרלין, נכדו של משה גיסין, נטל גם הוא חלק בקורס הזה. בהמשך, הוא 

שירת כנספח הצבאי של ישראל ברומא.

באותה תקופה, אחותי שלומית שהיתה ספורטאית מוכשרת ויפת-מראה החלה בלימודיה 

שולחנה  את  חלקה  הראשונות  בשנותיה  בתל-אביב.  'גאולה'  כלכלי  התיכוני  הספר  בבית 

עם צעיר נאה מכפר-מלל שנקרא אז אריק שיינרמן, ולימים הוכר כאריק שרון. לאחר סיום 

הלימודים החלה שלומית לקבל שיעורי טניס אצל המאמן הידוע דוידמן.

אבי שהיה מוקסם מגניה של אירופה, תכנן גן בשיתוף עם אדריכל גנים – החלטה נדירה 

לאותם זמנים. הוא בנה מרפסת מפוארת, ותכנן את שתילתם של עצי נוי מיוחדים וערוגות 

היו  תמיד  הוריי  'יופי'.  המעריצים  האנשים  מסוג  היה  שאבי  להזכיר,  המקום  כאן  פרחים. 

לבושים במיטב הבגדים, החזיקו מכונית, ואפילו גן הירק שמאחורי הבית תוכנן על-פי מודל 

האסכולה האירופאית, עם ערוגות מדודות ומופרדות באמצעות שבילים, שלאורכם נזרעו 

גרעיני תירס. קראנו לאחר מכן לשדרות התירס הללו 'תירס אליזה'.

3
לחיי הספינות שבדרך

ולאחריה,  במהלכה  ובעיקר  השנייה,  העולם  מלחמת  שלפני  בתקופה   30 ה-  שנות  בסוף 

התחזקה העלייה הבלתי לגאלית וההתארגנות סביבה. אלכסנדר דודי שהיה קצין ללא מדים 

במשטרת המנדט, טיפל בקצונה הבריטית שהקימה את משטרת החופים. אני זוכר קצין 

בריטי בשם קוקס שהיה רכוב על סוס שחור, שנהג לבוא לביקורים בביתו של אלכסנדר 

והתקבל בכבוד רב ובאירוח כיד המלך.

בימים שבהם ציפו לבואן של ספינות מעפילים, היה אלכסנדר דואג לערוך לבריטים מסיבות 

ריקודים עם משקאות ולהזמין גם את בנות המקום. בכל פגישה היה נוהג קוקס או אחד 

מחבריו לפנות לאלכסנדר בקריצת עין, ולשאול אותו האם יש ספינה בדרך. 

הקטנות,  הספינות  לגאלית: ”לחיי  הבלתי  העלייה  אלתרמן על  המפורסם של נתן  שירו  3מתוך 

קפיטן! / לחיי הספינות שבדרך!"
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ימי הגימנסיה

הספר  בבית  פנימייה  במסגרת  ללימודים  נשלחתי  היסודי,  הספר  בבית  לימודי  גמר  עם 

התיכון החקלאי בפרדס-חנה. בית ספר זה פעל במסגרת בית הספר הריאלי בחיפה. אני 

חייב לציין שחיי הפנימייה לא קסמו לי במיוחד. גם הלימודים לא ענו על ציפיותיי, ולאחר 

שנת לימודים אחת חזרתי להרצליה. תלמידי בית הספר בפרדס-חנה, על אף שיועדו להיות 

הפכו  רובם  הברית.  בארצות  ובעיקר  בארץ  אקדמיים  בלימודים  להמשיך  בחרו  חקלאים, 

לפרופסורים בפקולטה לחקלאות.

הבגרות  בבחינות  לעמוד  היו  שאיפותיי  אך  בלפור,  בגימנסיה  לימודי  את  המשכתי  אני 

(מטריקולישן) של המנדט, אשר אפשרו את המשך הלימודים באוניברסיטאות האנגליות 

וכמובן בארצות הברית.

בגימנסיה  לימודי  את  המשכתי  ולכן  והמתמטיקה,  הפיסיקה  לימודי  במיוחד  עניינו  אותי 

'השכלה' בתל-אביב, שם נערכה הכנה לבחינות המטריקולישן.

 המאבקים טרם הקמת המדינה

עם סיום מלחמת העולם השנייה, החלו המאבקים להקמת מדינה יהודית. התגלעו אינספור 

חילוקי דעות בין ארגוני ה'אצ"ל' לבין 'ההגנה', ורבות מהגימנסיות סרבו לקבל את בני אנשי 

האצ"ל ללימודים. חלקם נאלץ להמשיך בלימודים בגימנסיה 'השכלה'.

במסגרת  עיסוקיו  בהרצליה.  הכלליים'  'הציונים  לנציג  והפך  ציבורית  לפעילות  נשאב  אבי 

'ההגנה' גזלו חלק ניכר מזמנו. בביתנו, שכלל חדר אורחים מרווח, היו נוהגים לקיים את 

ישיבות מפקדת ההגנה האזורית, לעתים בראשותו של משה סנה, שעמד בראש ההגנה.

אבי, למרות היותו נציג הימין, היה חברם הטוב של בן-ציון מיכאלי שעמד בראש המועצה, 

ולימים שימש אבי כסגנו. ראש מועצת הפועלים ואשתו היו נוהגים להתארח בביתנו ולשחק 

קלפים והיו ידידים וחברים אמיתיים של המשפחה.

לצורך קידום ענייני החקלאות, החליט אבי לטעת מטע בננות על שטח הפרדסים, הגובל 

בשדה-התעופה. לכל התוהים והמלינים על מיקום השדה, כתב בספרו ישראל עמיר, מפקד 

חיל-האוויר הראשון (וידיד משפחה מאז היותו מפקד 'ההגנה' בהרצליה, ולאחר מכן אחד 

מכל  תלונות  לשמוע  מוכן  והוא  סולץ,  אפרים  ידידו  ידי  על  נבחר  שהמקום  מתושביה), 

המתלוננים על מיקומו.

נטיעתו ועיבודו של מטע הבננות היה בעייתי. מכיוון שלא ניתן היה להשתמש בציוד מכני, ההשקיה 
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העבודה  ובעישוב אין קץ. מרבית  להשקיה  צלחות  בהכנת  באופן ידני, והיה גם צורך  נעשתה 

נעשתה על-ידי משפחת זיאדאת, משפחתו של עבדאללה – עובדה שיצרה בעיה נוספת.

הימים היו ימים קשים מבחינת אפשרויות התעסוקה בארץ, כאשר רבים מהעולים חיפשו מקורות 

הכנסה וניסו להפעיל את השפעתם כדי לאסור על העסקת פועלים ערבים. עבודת החקלאות לא 

היתה קלה עבורם, אך למרות הכול, הם תבעו את זכותם לעבוד במקום הערבים.

הודות לקשריו הענפים, הצליח אבי לשכנע את ראשי תנועת הפועלים, שאין זה הוגן לאסור 

על צעירי משפחת זיאדאת, אשר שרתו את היישוב לעבוד לפרנסתם. בסופו של דבר הוא 

הגיע עימם להסכם, שעבודתם תימשך מעלות השחר ועד לשעה שמונה, ואילו לאחר מכן 

היתה  תשובתנו  נעשתה.  כבר  העבודה  כיצד  להבין  התקשו  אשר  פועלים,  מספר  יועסקו 

'מאלוהים' (על לשון 'מין אללה').

ההכנות לקראת המלחמה הבלתי נמנעת בין היישוב היהודי לממשלה הבריטית – שהקשתה 

על כניסתם לארץ של פליטי המחנות והקמת מדינה יהודית – הפכו לשגרה יומיומית. כל 

בני המשפחה היו פעילים במסגרת הגדנ"ע ולאחר מכן בחיל השדה. כבר בגיל 16 נשלחתי 

לקורס סיירים של כחודש ימים בגבעת-עדה וכפר-גליקסון. בקורס למדנו להשתמש במפות 

שובנו  לאחר  רבים.  צבאיים  אימונים  ולבצע  גשרים  לצייר  צילומים,  לבצע  טופוגרפיות, 

להרצליה הועסקנו בהכנת תיקים על כפרי הערבים ובאין-ספור סיורים ליליים.

המאבק הגלוי של הלח"י והאצ"ל בבריטים גרם לויכוחים אינסופיים בין צעירי המושבה. 

נהגנו לשבת על ספסלי אגד ולנהל ויכוחים ברומו של עולם, וכן ליהנות משיחותיו של וייס 

היקה, שהפעיל את המזנון. זכור לי, שבמהלך אותם ויכוחים סוערים, החל לפתע בנו של וייס 

שהיה ילדון בן עשר, להתערב בויכוח ולהשמיע את דבריו. זה נראה מוזר, אך כושר דיבורו 

וניתוחיו נתקבלו בהנאה על ידינו. לימים, עם התבגרותו, הוא הפך לפרופסור שלמה אבינרי, 

מנהל משרד החוץ, אשר כושר הניתוח שלו נשמע ללא ספק מרתק ביותר.

למרות שלא הייתי שלם עם פעילותה של 'ההגנה' נגד האצ"ל, לקחנו חלק בפעילות חטיפות 

חברי האצ"ל לפי הוראות מפקדיי. זכור לי, שלילה אחד קיבלנו הוראות להיפגש ליד גבול 

הרצליה רמת-השרון, ונאמר לנו שמשימתנו היא לחטוף את אחד מבני המקום. הוא לא היה 

אחר מאשר בנו של הרצל, השומר של רמת-השרון, שהיה חבר 'ההגנה'. אחותו אף היתה 

החברה הטובה ביותר של לאה, בתו של אלכסנדר, אך משום-מה לא זכרתי את בנו.

נכנסנו לבית שבו ישנו כל הילדים במיטות משותפות. פניתי לבחור וביקשתי אותו להצטרף 
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אליי החוצה. מיד עם צאתי, תקפנו אותו, הכנסנו אותו לשק והתחלנו לברוח לכיוון השדות. 

לפתע שמענו דהירת סוס ויריות באוויר, זרקנו את השק וברחנו לכיוון הרצליה. השארתי את 

אופניי במקום הפגישה. הגעתי לשם אחרי חצות, ואז לקחתי את אופניי ורכבתי הביתה. בבואי 

ראיתי את סוסו של הרצל ליד הבית המואר, ולאחר מחשבה החלטתי להיכנס פנימה.

אליו  פניתי  להסס  מבלי  החוטפים.  היו  מי  ולחקור  ולאיים  לגדף  הרצל  החל  כניסתי,  עם 

ואמרתי, שהיות ולמיטב ידיעתי הוא חבר 'ההגנה' ומכיר את כל מפקדיה, שיברר אצלם מי 

האחראי. לשאלתי, איך הגיע לביתנו, אמר שבנו זיהה אותי.

למחרת בדרך לבית-הספר, עצרנו ליד ביתו. הבחור יצא ופשט את חולצתו. כולו היה מכוסה 

בחבורות כחולות מהמכות שספג בלילה שעבר. לאחר למעלה מעשר שנים פגשתי אותו 

באילת, שם הפך למנהל עבודה של סולל-בונה.

השירות בהגנה והלימודים לקראת בחינות הבגרות השאירו מעט זמן לבילויים, אך לא חסרו 

לי חיי חברה. בתקופה זו מיעטנו להיפגש עם ידידנו הערבים. אלכסנדר דודי נפטר באופן 

פתאומי מדום-לב בעת שהייתו בפנסיון בזיכרון-יעקב, בחגיגת יום הולדתו ה- 45.
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מלחמת

ר ו ר ח ש ה

מאורעות  החלו  נובמבר 1947,  בסוף  הבגרות  ובחינות  התיכון  לימודי  סיום  לקראת 
את  תקפו  אשר  כנופיות  של  במארבים  נתקלה  לתל-אביב  מהרצליה  הנסיעה  הדמים. 

האוטובוסים ליד רמת-גן. בתל-אביב היו לעתים גם היתקלויות עם אנשי יפו, שהחלו יורים 

מהמסגד ליד חוף הים לרחוב אלנבי. אני בינתיים נאלצתי להמשיך בלימודים.

גיוס  ועדת  והוקמה  הספר,  יישובי  לעזרת  מתנדבים  בגיוס  החלו  שנת 1947,  סוף  לקראת 

לשורות  נשלחה  שלומית,  אחותי  הראשונה,  המתנדבת  פרלין.  מרדכי  דודי  של  בראשותו 

הפלמ"ח במשמר-הנגב.

אני המשכתי בלימודיי. בנסיעה לתל-אביב נתקלנו לעתים בהתקפות פורעים אשר גרמו 

אבו  רלי  שייך  של  בואו  רק  למלחמה.  לצאת  מוכנים  שהיו  הרצליה,  תושבי  בין  לבהלה 

קישק למרכז המושבה כשהוא נושא תת-מקלע, ופנייתו לראשי ההגנה להימנע מתגובה 

– בהבטחה שהוא עומד לקחת את העניינים לידיו – אפשרה את פתיחתו מחדש של כביש 

הרצליה תל-אביב.

בני המושבה כבר גויסו ברובם ליחידות הקדם-צבאיות והוצבו בגבולות כפר-סבא ומגדיאל. 

הצעירים שעדיין לא סיימו את לימודיהם, פעלו באזור הרצליה בלילות ובשבתות. 

בלילות המשכנו להתאמן כיחידות צבאיות. יצאנו לפעולות סיור באזור הסמוך לשטחים 

הגובלים בין הכפרים הערביים להרצליה, רישפון וכפר שמריהו. אמנון אדם ואני, שהשתתפנו 

בקורס סיירים במשך חודשיים בכפר-עדה, הובלנו יחידות לסיורים והמשכנו באיסוף חומר 

מודיעיני על כל כפרי הסביבה – מרבית הפעילות התבצעה, כאמור, בלילות. 

במשך היום למדנו כרגיל. המשכנו גם לגור בבתינו, אך השתלבנו כחלק בלתי נפרד מהיחידות 

הלוחמות של הצבא. מרבית בני הרצליה, מושבות השרון, פתח-תקווה, רמת-גן ונתניה גויסו 

לגדוד 32 בחטיבת אלכסנדרוני, שהתמקם ליד בית-ליד. 
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ופרדס  ערה  ואדי  באזור  צבאיות  בפעילויות  החלו  שכבר  פלוגות  שתי  רק  הוקמו  תחילה 

ליטווינסקי (כיום בית החולים תל השומר).

בחינות הבגרות התקיימו במסגרת המנדט הבריטי. יום לאחר מכן, יחד עם כל שאר בוגרי 

התיכון שבחינותיהם הוקדמו, גויסנו בהרצליה ככיתה ונשלחנו למטה גדוד 32. משם נלקחנו 

לתל-אביב, וגויסנו רשמית. קיבלנו מספרי חייל אישיים וחזרנו כיחידה לגדוד. 

מיד עם בואנו למחנה, החלו אימוני שדה כיחידה רגלית, על-פי נהלים של הצבא הבריטי, 

אשר רבים ממפקדיו בבריגאדה העברית היו חלק ממטה החטיבה. בראש החטיבה עמד דן 

אבן שהיה רב-סרן בצבא הבריטי. 

הניסיון הכושל של פריצת הדרך לירושלים

כחודש לאחר הצטרפותנו לגדוד, נתקבלה הוראה לצרף אותנו לחטיבה 7, שהוקמה במטרה 

לתקוף את הלגיון הירדני באזור לטרון, לצורך פתיחת הדרך לירושלים שהיתה תחת מצור. 

זו היתה הפעם הראשונה שצה"ל פעל ביחידות גדולות, ובכוחות של כאלף איש כנגד הלגיון 

אשר התבצר בגבעות החולשות על משטרת לטרון והמנזר בקרבת מקום. לרשות הלגיון עמדו 

תותחים, שריוניות וכל כלי הנשק שבהם צייד אותם הצבא הבריטי, כולל מפקדים מאומנים. 

אל כוחות הלגיון, הצטרפו אלפי כפריים שצוידו בנשק ופעלו במסגרתו כחלק ממנו.

עוד לפני תחילת ההתקפה התעוררו ספקות באשר להצלחתה. התברר שחטיבה 7 הורכבה 

ברובה מיחידות של לוחמים יהודים שהגיעו ממחנות ההסגר בקפריסין רק שבועות ספורים 

לפני כן. רובם לא דיברו עברית, והשפה השגורה בפיהם היתה אידיש. עם בואם הצטרפו 

אליהם בני הארץ אשר היו בקורס קצינים. הכוח החל להתגבש ביערות חולדה. 

מפקד הגדוד שלנו, צבי גרמן, שהיה מודע לבעייתיות המצב, החליט לנסוע אל בן גוריון 

כדי לבקשו לעצור את המתקפה ולדחותה למספר ימים. בקשתו הושבה ריקם. הוסבר לו 

שמתקפה זו משמשת כחלק ממבצע פתיחת 'דרך בורמה', לפריצת הדרך לירושלים, לצורך 

אספקת מזון, נשק ולוחמים להסרתו של המצור מעל ירושלים.

עם תחילת הפעולה, היתה לי תחושה שאני משתתף בסרט מלחמה הוליוודי. מעולם לא 

נתקלתי באש תופת של ירי תותחים בעוצמה אדירה כזו. כל העמק מערבית ללטרון בער 

כתוצאה משריפות קוצים ושריפות בשדות הפלחה. באותו יום שרר חום כבד של למעלה 

מ- 40 מעלות ואף סבלנו ממכת ברחשים שחדרו לאוזניים ולאף. 

תותחים  ובעזרת  הראשון,  הגל  לאחר  מיד  תתקוף  שלנו  שהפלוגה  לנו,  שנאמר  זוכר  אני 
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ושריון נכבוש את לטרון. לפתע הופיעו מולנו שני תותחים מימי מלחמת העולם הראשונה, 

ובעקבותיהם חיים לסקוב עם משקפיים כשל רומל מלווה בשני זחל"מים. התותחים לא 

ירו והמשוריינים חזרו לחולדה מיד לאחר הופעתם בשדה הקרב. למעט התרומה הקטנה 

למוראל, הם לא הצליחו למעשה לשתק את אש הלגיון. התקפתם של אנשי הכנופיות על 

הלגיון  שצבא  עד  נמשכה,  מקפריסין  שהגיעו  האידיש  דוברי  על  ובעיקר  הלוחמים  שרידי 

החליט להפסיק את הקרב.

לירושלים לא הגענו. הגדוד ומה שנותר ממנו חזר לבית-ליד מוכה ומותש, אך מיד החלו 

לארגן את היחידות מחדש ולחמש אותן. עוד באותו הלילה, לאחר מתקפת הצבא העיראקי 

וכיבוש מושב גאולים, ליד כפר יונה, יצאה פלוגתנו למתקפת נגד וכבשה את גאולים. 

כשבוע לאחר מכן החלה המתקפה על כפר קאקון השוכן בקרבת טול-כרם, שנתפס על-ידי 

העיראקים. ההתקפה היתה מאורגנת היטב וכל האימונים שעברנו בוצעו באש חיה. כבשנו 

את הכפר, ששימש כולו כמוצב צבאי בשעות הלילה המאוחרות, ולקראת בוקר התארגנו 

לקראת מתקפת הנגד של הצבא העיראקי. שריוניות וחיל-רגלים החלו לנוע מכיוון טול-כרם 

לקאקון. אנו התמקדנו בחפירות והתחלנו לצלוף ביחידות הרגלים שנעו מאחורי השריוניות. 

לאחר סדרה של התקפות ומספר רב של נפגעים, החליטו העיראקים להפסיק את המתקפה 

וחזרו לטול-כרם. 

 משפחה במלחמה

בפלמ"ח  שירתה  אחותי  לאימי.  בייחוד  למשפחתנו,  קלים  היו  לא  השחרור  מלחמת  ימי 

והועברה עם מחלקתה לקיבוץ יד-מרדכי. אני שירתי בגדוד 32 ואבי היה מפקד מחלקת 

חי"מ (חיל משמר) למבוגרים, שהוצבה ליד כפר-סבא הערבית.

שנשלח, כאמור,  גדוד 32  בערפל.  לוטה  אחותי היה  וגורל  נכבשה יד-מרדכי,  ב- 25 במאי 

לבסיס  הנסיגה  קשות.  נפגע   ,7 חטיבה  במסגרת  לטרון  לכיבוש  הדמים  בקרב  להשתתף 

חולדה,  ליד  באוטובוסים  שעות  שהמתנו  בעת  התקפה,  לפני  עוד  קשה.  היתה  במחנה 22 

עליי  שיהיה  בגרון  המחניקה  התחושה  את  זוכר  אני  נפלה.  שיד-מרדכי  בחדשות  שמענו 

לצאת להתקפה מבלי לקבל מידע על גורלה של אחותי.

אבי ששמע על המתרחש ובהשפעת אימי, נסע לראשון-לציון שם פגש את בן דודו, ראש 

המועצה אליקים אוסטישינסקי, וניסה לקבל מידע כלשהו על גורלם של אנשי יד-מרדכי. 

שם נאמר לו שכל הנשים והילדים עזבו יחפים את המקום וניצלו. בשעת נסיעתם לכיוון 
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תל-אביב הם עברו בראשון לציון, שם צעקה אחותי לאחת מבנות המקום שתתקשר עם 

אליקים שיביא לידיעת הוריי את דבר הינצלה.

לאחר שקיבל את הידיעה, אמר לו אליקים, שגדוד 32 של חטיבת אלכסנדרוני ספג את אחת 

מהמכות היותר כואבות שספג צה"ל במלחמת השחרור. 

נסיעתו של אבי להרצליה היתה מלווה בחששות כבדים, והוא לא ידע כלל כיצד יוכל לספר 

למכרים  צעקנו  בהרצליה,  היום  למחרת  שעברנו  לאחר  אליי.  בקשר  החדשות  את  לאימי 

לעדכן את המשפחות על שובנו, ועוד באותו ערב הגיעו הוריי בלווי אחותי, לביקור במחנה. 

תמיד הייתי אופטימיסט מטבעי וככל שהתבגרתי, אף האמנתי במזל יותר ויותר.

יחידת הסיירים

לאחר שובנו למחנה בית-ליד, הוחלט לארגן מחדש את הגדוד. לצורך כך הובא חיים שטולץ 

(גאון לאחר מכן) – יהודי הולנדי שהיה קצין גבוה בצבא ההולנדי שלחם עם וינגייט בבורמה. 

חיים גאון נתמנה לקצין מודיעין של הגדוד והחליט להקים יחידת סיירים שתפקידה היה 

ולהובילן  הסדירות  לפלוגות  גישה  דרכי  להכין  האויב,  יחידות  על  המידע  כל  את  לרכז 

למתקפות.

תחילה הוחלט על גיוס לוחמים מכל מחלקה, ורק לאחר שאמנון אדם ואני הצלחנו לשכנע 

את הלוחמים ובעיקר את המפקדים, שאנו בוגרי קורס סיירים, צורפנו ליחידה שמנתה כ- 

12 איש. יצאנו למשך שבועיים של אימונים בשפייה, אשר במסגרתם צורפו אלינו שלושה 

מתנדבים מאנגליה. אחד מבוגר שלא היה יהודי, אך ראה בכך מצווה מבחינה דתית, ושני 

בבית  ונעצרו.  האנטישמי  לסלי  לורד  עם  שהתעמתו  בראון –  ונורמן  קרן  סיריל  האחרים, 

בצבא  להילחם  שיתנדבו  היהודי  העם  בשלום  רצונם  שאם  השופט  להם  הציע  המשפט 

ישראל. הם קיבלו את עצתו, ואחת הסיבות לכך שהם הוצבו ביחידת הסיירים היתה אפשרות 

התקשורת בינינו לבינם. רוב אנשי היחידה הבינו ודיברו מעט אנגלית. המפקד לא ידע מילה 

בעברית והכול נאמר באנגלית.

לדבר  היה  יכול  שם  בהרצליה,  לביתנו  אותו  מזמין  הייתי  ולעתים  חביב,  בחור  היה  סיריל 

אנגלית עם אימי ואבי ששלטו היטב בשפה האנגלית.

לאחר שבוע של גיבוש היחידה, העבירו אותנו לכפר סירקין, שליד פתח-תקווה, כדי לבצע 

סיורים ואיסוף מידע לקראת מתקפה על כפר מגדל-צדק וכל הגבעות החולשות על פתח-

תקווה ועד שדה-התעופה לוד. לאחר מכן הסתבר לנו, שאנחנו מהווים רק חלק ממבצע צבאי 
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רחב היקף, שכונה בשם 'מבצע דני', שפעל עם יחידות גדולות של שריון תחת פיקודו של 

האלוף יצחק שדה וחטיבות נוספות לגדוד שלנו. עם תחילת המבצע, הוטל עליי להוביל את 

אחת הפלוגות של הגדוד להתקפה על מגדל צדק מכיוון דרום. ההתקפה בוצעה משלושה 

כיוונים, כאשר החלק המזרחי נותר פתוח, כדי לאפשר לכוחות הערבים לסגת.

הכול פעל כהלכה, והכיבוש הסתיים כמעט ללא נפגעים. אנו הסיירים המשכנו לרכז מידע 

ופעולות סיור על הגבעות מדרום וממזרח במטרה לעצור את הלגיון הירדני על כל נשקו, 

שהיה מוכן למתקפת נגד לכיבוש רמלה-לוד. מצב הרוח היה מרומם. וכשכבר נראה היה 

שהכול עבר בהצלחה, ניחתה עלינו הידיעה הטראגית על כך שהמחלקה שאותה עזבנו כדי 

הותקפה  לפתח-תקווה,  מדרום  קולה  גבעות  על  שהוצבה  הסיירים,  מחלקת  את  להקים 

על-ידי כוחות הלגיון בסיוע טנקים ויחידות רגלים. קולה נכבשה ומרבית הלוחמים נהרגו – 

למעט ארבעה שהצליחו לברוח בעזרת קרב רימונים. שמענו גם שכנופיות הערבים התעללו 

שיחד  והתיכון,  העממי  הספר  מבית  שלי  ילדות  חברי  היו  הנופלים  של  רובם  בגופותיהם. 

פעלנו ב'הגנה' – חלקם אף גרו ברחוב שבו נולדתי.

מאוחר יותר, נכתב בספר "חמישים הדקות על קולה", סיפור חייהם של הלוחמים שנפלו 

בצירוף תמונותיהם.

במשך שנים רבות לאחר מכן, לא הייתי מסוגל נפשית להשתתף בטכסי הזיכרון ולהיפגש עם 

בני המשפחות שבניהם נפלו. רק לאחרונה התחלתי לקחת חלק במפגשי הזיכרון ובמפגש עם 

בני המשפחות. לאחרונה גם התכבדתי להניח את זר החטיבה למרגלות מצבת הנופלים.

תחת פיקודו של אריק שרון

לאחר כיבוש רמלה-לוד ומגדל צדק חלה הפוגה בקרבות, וחזרנו למחנה בבית-ליד. מפקדנו 

חיים גאון קודם לתפקיד קצין מודיעין חטיבתי, ובמקומו נתמנה אריק שרון, שחזר אחרי 

שהחלים מפציעתו בלטרון. אריק היה לוחם אמיץ ללא-חת ואחד משלנו. כאמור, הכרתי אותו 

היטב עוד בהיותו תלמיד בבית הספר למסחר בתל-אביב, שם ישב על ספסל הלימודים לצד 

אחותי שלומית. כבר בצעירותו, הוא שימש כשליח של יחידת ההגנה ונהג להעביר ידיעות 

למפקדה בהרצליה, כשהוא רכוב על אופנוע. הוא גם לא שכח לבקר בביתנו.

לפני קבלת התפקיד, הוא התלווה במשך שלושה שבועות אל ישראל פרקש מחדרה, סייר 

ותיק שהיה חלק מצוות המדריכים בקורס הסיירים בגבעת-עדה. לאחר מכן, הפך ישראל 

לסגנו. תקופת הפעילות עם אריק היתה קצרה יחסית וארכה כשלושה חודשים. פעלנו באזור 
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כפר-סבא וכפר-יונה, בעיקר לצורך אבטחת הגבול המזרחי לקלקיליה וכפרי המשולש טירה, 

טייבה וכפר קאסם.

מחדש  ובהתארגנות  באימונים  עסקו  הסיירים,  למעט  הגדוד,  לוחמי  כל  תקופה,  באותה 

לקראת המשך הקרבות. אנחנו הסיירים המשכנו בפעילות לאורך הגבול ומעבר לו, תקפנו 

מוצבים על מנת ללכוד שבויים ולא אחת נתקלנו ביחידות אויב אשר גרמו לנו לאבידות 

כבדות. כמו למשל, באותה תקרית שבה חמישה מהסיירים שפעלו מצפון לקלקיליה נהרגו 

בקרב פנים מול פנים. 

במיוחד לא אשכח את היום שבו יצאנו לסיור בשטח ההפקר בין יחידות האויב לבין אנשי 

הרצליה  תושבי  המבוגרים,  הלוחמים  יחידות  על-ידי  ברובם  שאוישו  במוצבים,  המשמר 

ורעננה. תוך כדי הסיור בין היחידות שלנו לבין האויב, חלה תקלה בדיווח למשלטים שלנו 

על הסיור המתוכנן. 

לפתע החלו לירות עלינו מכיוון המשלטים שלנו. מיד לאחר מכן, זיהו היחידות הערביות 

את הימצאותנו בשטח, ואף הם החלו לירות לעברנו. אני התנדבתי להגיע למשלט שלנו 

על-מנת להפסיק את האש לכיווננו, ולאפשר לשאר אנשי היחידה להגיע למשלט. היה עליי 

לעבור דרך שטח של כרם ענבים. ענבי הכרם צמחו סמוך לקרקע ולא נמצא לי כל מסתור 

בפני האש שנורתה לעברי. הפכתי פתאום למטרה בודדת, ניידת וחשופה, כאשר משני צידי 

המתרס ניסו לחסלני. כל אשר למדתי ואומנתי סייע לי באותם רגעים – בעזרת קפיצות 

וזחילות הצלחתי להגיע באפיסת כוחות לחורשת אקליפטוסים שגבלה במשלט שלנו. 

יצרתי קשר בצעקות עם אנשינו כדי שיחדלו לירות בי, ומובן שגם האש שנורתה ממשלטי 

האויב המשיכה בכל עוזה. זכור לי, שזו היתה הפעם הראשונה שבה אחז בי פחד של ממש 

שמא לא אגיע בשלום. לאחר שכוחותינו זיהו אותי בסופו של דבר כאחד משלנו, הגעתי 

למשלט. שם נאמר לי , שהצלף היה בחופשה, ולכן נשארתי בחיים… חלק מאנשי המשלט 

היו תושבים מבוגרים מהרצליה ומרעננה .

עם שובנו למחנה, אני זוכר את תגובתו של אריק, אשר כינס את כל אנשי היחידה שהשתתפו 

בפעולה. לאחר שהפנה את כעסו לאחראים הישירים שלא הודיעו על הסיור המתוכנן, בירך 

אותנו על התנהגותנו וציין, שהוכחנו שוב שאנו יחידת סיירים שכל גדוד יכול להתברך בה.

אריק התקדם במסלול הקריירה הצבאית ושעט קדימה ליחידה אחרת. מחליפו היה קפטן 

מצבא צרפת, שלחם בצפון-אפריקה ובא להילחם כמתנדב בארץ. 

המלחמה נמשכה, ואנו ביצענו פעולות סיור ליד כפר קאסם וכפרי טירה ובקה אל גרבייה. 
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לאחר מכן, הועבר הגדוד לבית-גוברין, שם פעלנו ללא הפסק כנגד שיירות המזון והנשק 

שניסו להבריח למשלט עיראק אל מנשייה - משלט שהיה בידי המצרים, תחת פיקודו של 

גמאל עבדול נאצר, שעמד לאחר מכן בראש ההפיכה הצבאית במצרים והפך לנשיא.

החטיבה שלנו פעלה לכיבוש עיראק אל מנשייה, אך נתקלה בכוח מצרי שהחליט להפוך קרב 

זה לסמל הגבורה של הצבא המצרי, שעד אז רק ספג מכות אין קץ. בניסיון להכניע את הכוח 

המצרי במתקפה על עיראק אל מנשייה, נפלו מספר רב מחיילי היחידה בגדוד 33, חלקם 

בני רמת-גן ופתח-תקווה. עיראק אל מנשייה לא נכבשה על-ידינו, ורק לאחר ההסכם, פינו 

המצרים את צבאם באופן מסודר ומכובד לעזה.

לאחר סיום חלקנו בלוחמה נגד המצרים, הועבר הגדוד לבאר-שבע. חיילי הגדוד כבר לא 

היו אותם חיילים שגויסו בתחילת המלחמה. יחידות שלמות הוחלפו בצעירים בני מרוקו 

ואלג'יר אשר לא ידעו עברית.

שהיו  חדשים  באנשים  המאוישים  משלטים  על  בפועל  למפקדים  הפכנו  הסיירים  אנחנו 

ממוקמים צפונית לבאר-שבע, ליד דהריה – עיירה הגובלת בגוש חברון. לאחר צירופם של 

מפקדים מקורס קצינים לפקד על היחידות, חזרנו לתפקידנו כסיירים. יצאנו לפעולות באזור 

ערד עד ים-המלח, שם שכנו בעיקר כפרי בדואים אשר ארחו אותנו בכבוד רב כנהוג במאהלי 

הבדואים. מידי יום יצאנו לסיורים באזורים הרריים, שהיום שוכנות בהם דימונה וערד.

הגדוד שלנו פלש, דרך ים המלח, בסירות מסדום לאזור קיבוץ עין-גדי וכך נוצרו גבולות 

את  שסיימנו  אחרי  לשליטתנו.  עבר  המלח  ים  של  המערבי  החוף  כל  כאשר  המדינה 

פעילותנו בנגב, הגדוד עלה צפונה לראש-פינה, שם היתה עיקר הפעילות שלנו בלוחמה 

זעירה ובסיורים לאורך גבולות סוריה ולבנון בתחומי המדינה ובשטחי האויב. המלחמה 

כבר כמעט הסתימה, למעט הסיורים שנמשכו לאורך הגבול ומעבר לו. מספר מפגשים 

עם האויב הסתיימו ללא נפגעים. 

 בשלהי המלחמה

לאחר שנת 1948 שהיתה רוויה בדם, עברה שנת 1949 ללא אירועים מיוחדים. הוחלט 

אמנון  אשדוד.  ליד  בחצור  ששהתה  גולני  לחטיבת  ולצרפנו   ,32 גדוד  את  לפרק  אז 

אדם, רפי אטקס ואנוכי החלטנו שהגיע הזמן להפסיק את הטלטולים וחיפשנו דרכים 

עמי  בן-דודי  שירת  שם  במודיעין,  מזלנו  את  לנסות  החלטנו  המרכז.  באזור  לשרת 

פרלין בתפקידי מפתח. נסענו בטרמפים לצפת, ושם אסף אותנו מינץ, שהיה מבעלי 
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המלון הידוע בצפת ושרת כקצין מצ"ח – מפקד תל-אביב והמרכז.

כאשר אוזנו האחת שעונה על ההגה, והאוזן השנייה מקשיבה לבעיותינו, עצר מינץ 

הוא  במלחמה.  חלקנו  ועל  האקדמיים  כישורנו  על  אותנו  לחקור  והחל  הרכב  את 

הציע לנו לבסוף לנסות את מזלנו ביחידת מצ"ח בתל-אביב. לאחר מכן הסיע אותנו 

למטה מצ"ח על הכרמל, שם מילאנו את כל הטפסים הדרושים למעבר. עד למעבר 

חזרתי לשרת בגדוד 12 של גולני בראש-פינה, ואילו אמנון ורפי שובצו ליחידות שריון 

ברמלה. קשה היה להאמין, אך בסופו של דבר הגיעו הניירות הדרושים למעבר למצ"ח 

תל-אביב, שהיתה יחידה נפרדת מהמשטרה הצבאית ועסקה בעיקר בנושאי בולשת 

העלייה  עם  שנפגשנו  הראשונה  הפעם  היתה  וזו  ביפו,  היה  היחידה  מטה  וגניבות. 

להתחיל  החלטנו  בלילות  ואילו  היום,  במשך  בעיקר  בוצעה  הפעילות  הבולגרית. 

בלימודים בבית הספר לכלכלה בתל-אביב, לקראת המשך הלימודים באוניברסיטה.

כל  את  מילאנו  קליפורניה.  באוניברסיטת  ללימודים  התוכניות  את  שם  רקמנו  ימים  באותם 

הטפסים הדרושים וקיבלנו המלצות ממשרד החינוך להמשך לימודנו באמריקה, מכיוון שבארץ 

לא ניתן היה ללמוד הנדסת מכונות חקלאיות. 

הוריי עזרו לרפי אטקס לגייס כספים לקראת נסיעתו, וכך נמשך הקשר ההדוק והחם שנים רבות 

לאחר מכן.

שיקום המטעים והפרדסים לאחר המלחמה

בשנת 1950 כיסה שלג את כל אזור מרכז הארץ והשרון. מאחר ואבי היה עסוק בשיקום 

הפרדסים ואני עמדתי להשתחרר כחודש לאחר מכן, כל עצי הבננות שבמטע נראו כלאחר 

שריפה. החלטנו אז על מכירת שרידי המטע ללנצט, חלוץ מגדלי הבננות בהרצליה, אשר 

הצליח לשקמו וליהנות מפירותיו.

שיקום הפרדסים המוזנחים שהשתרעו על כ- 200,000 דונם, אשר בחלקם היו בשטחי ג'לג'וליה, 

הפגישו אותנו מחדש עם חלק מהערבים בסביבות הרצליה, שברחו ממקום מושבם ורכושם 

הפך לרכוש נטוש. זכור לי סיפורו העצוב של אבי על פגישתו עם שייך ראלי אבו קישק, שהיה 

ידידנו ואשר לתקופת מה נשאר ללא פרנסה. לבקשתו, הפקיד אבי את אחד מפרדסי ג'לג'וליה 

בידיו, שם השתכן זמנית, הפעיל את הבאר והעסיק חלק מבני משפחתו.

את  לחסל  אשכול  לוי  החלטת  על  אחד  יום  נתבשרו  הפרדסים  שיקום  לביצוע  האחראים 

"יחדת שיקום הפרדסים הממשלתית", זאת, תוך העברת מירב הפרדסים לחברת יכין חק"ל 
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שהיתה בשליטת ההסתדרות, כאשר חלק קטן נמסר להתאחדות האיכרים לצורך מכירתם 

לחקלאים שהיו רובם שייכים פוליטית לתנועת 'הציונים הכלליים'.

איש  שפירא,  עם  ביחד  לנהל  האיכרים  התאחדות  ידי  על  נתבקש  למהלך,  שהתנגד  אבי 

תנובה, את חברת שה"ם (שיווק הדרים מקומי), ולאחר מכן להיות מנהל של חברת עמיר 

ביעף, חברה בת של חברת עמיר שעסקה בעיקר בשיווק ביצים, ירקות, עופות ופירות.

הם חברו לסם המבורגר הישראלי, שעשה חייל בגידולי מלונים וכותנה במרכז קליפורניה, 

והחליט שהגיע זמנו לתרום מניסיונו למדינת ישראל. לאחר מכן, הם החלו בגידולי כותנה 

והקימו ג'ין להפרדת זרעי הכותנה בשיתוף עם חלוץ תעשיית הטקסטיל פרוץ וחתנו וודק 

שהיו בין ראשי ותומכי האצ"ל.

בנוסף לג'ין הקימו בהרצליה מפעל לשחיטת עופות ומכון לאריזת בוטנים וגם לקחו חלק 

נכבד בהקמת שכונות החקלאים שהיו במסגרת התאחדות האיכרים.
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אחותי שלומית

אחותי שלומית, בכיכר לונדון,
על שפת הים בתל-אביב, 1943

אריק שיינרמן (שרון), 
כפר-סבא, 1948
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אני, בתקופת מלחמת השחרוראני, בתקופת מלחמת השחרור
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סיריל קרן ונורמן 

יחידת הסייריםיחידת הסיירים
(אני, יושב למעלה)(אני, יושב למעלה)

 תחת פיקודו של אריק שרון  תחת פיקודו של אריק שרון 
(שני מימין, למטה)(שני מימין, למטה)
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אלישע סולץ:

ם  י ב ט ק ה ן  י ב ר  ש ג

לא ניתן שלא להקדיש פרק לדמותו המיוחדת של דודי, אלישע סולץ ששימש כגשר של 
אנושיות ונחישות בין הקטבים: בין משפחות האיכרים להתיישבות העובדת ובין האוכלוסייה 

בפתח-תקווה  וגדל  שנולד  ממעוז-חיים,  הפלמחניק  אלישע  השלטון.  למוסדות  הערבית 

למשפחת איכרים, למד את השפה הערבית עוד בהיותו ילד, ולאחר מכן, הצטרף לתנועת 

מחנות העולים. לימודיו בתל-אביב הופסקו, והוא הקדיש את רוב זמנו לתנועת הנוער, שם 

העמק  שאדמות  אחרי  שאן,  בית  בעמק  להתיישבות  לעלות  שהתארגנה  לקבוצה  הצטרף 

נרכשו מהערבים על ידי היהודים.

עד לעלייתם, הקימו חברי הגרעין מחנה עבודה ברעננה והחלו לעבוד בחקלאות. אלישע 

את  קיבלו  אשר  האורזים,  וכמובן  ועוטפות  בוררות  נגרים,  שכללה  אורזים  קבוצת  ארגן 

הדרכתם במסגרת 'מגדלי הדר' הרצליה והיו עוברים בין פרדס לפרדס. כל כספם הוקדש 

לרכישת ציוד לקראת הקמת קיבוץ מעוז-חיים בעמק בית שאן.

קצת רקע היסטורי מתוך הספר "אלישע, האיש ופועלו", בעריכת אריאל רנן: "פתח-תקווה 

של האיכרים – עולם זר לתנועת העבודה, עולם עוין. על צעיר שהגיע לתנועת הנוער של 

המשפחה,  שמסורת  כנראה  רבה.  בפליאה  הסתכלו  האיכרים  מחוגי  העובדת  ההתיישבות 

שהיתה בה מרדנות ועמידה גאה על עצמיותה, היא שסייעה לאלישע לעבור את מה שנראה 

כמחיצה בלתי עבירה".

הדור  לבני  להגדיר  "קשה  הספר):  (מאותו  אוסטשינסקי  אליקום  עם  ראיון  מתוך  דברים 

הצעיר כיום לתפוס מה טיבה של האווירה ששררה באותם ימים במושבות הארץ. התהום 

העמוקה שהפרידה אז בין האיכרים מעסיקי עובדים לבין פועלים עברים שכירי יום. לכן רק 

טבעי ומובן היה כי בני משפחתנו נתלכדו מצידו האחד של המתרס. הדעת לא סבלה עריקה 

למחנה 'היריב'. 
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...כשנודע במשפחה כי החבורה אליה הצטרף אלישע, זנחה את אזור השרון הפורה והלכה 

להפרות את אדמות עמק בית שאן האכזר, רק אז הבינונו לאיזה קורבנות היה אלישע מוכן, 

ומה קשה וטהורה היתה הדרך אותה בחר ברצונו. היחס אליו אז השתנה מהקצה אל הקצה".

כאשר עבר למעוז-חיים, הוא התבלט עד מהרה כאיש משק, כפעיל באזור וכן כבקי בענייני 

ביטחון ויחסי שכנים. "יצא לאלישע שם של 'מומחה' ליחסים אלה: של מי שמכיר היטב את 

הערבים, את תכונותיהם ומנהגיהם, והוא מסוגל לשאת ולתת עימם, ולהסדיר עניינים וגם 

לאסוף מידע על המתרחש ביניהם ולאסוף הערכות מצב שהיו הכרחיות לעיצוב למדיניות 

סבלנות  הזולת,  הבנת  בהן:  שהתברך  האופי  תכונות  בשל  לו  באה  זו  מומחיות  הביטחון. 

וחכמת חיים" (שם). 

ובאותו עניין, מאותו הספר, דברים שאמר אבי: "כאשר היה נפגש עם אחי המנוח אלכסנדר, 

איך  בידיעה  מאוד  נכבד  חלק  כי  עתה  יודע  ואני  הערבים.  עם  היחסים  על  השיחות  נסבו 

להתהלך עם הערבים למד מאלכסנדר, ולימוד זה אכן הבשיל ונשא פריו".

לאחר עלייתם של בני הקבוצה למעוז-חיים, נבחר אלישע להיות המוכתר ואיש הקשר עם 

השלטונות וערביי הסביבה. לאחר כיבוש נצרת נתמנה אלישע למושל העיר וכל כפרי הגליל 

שנכנעו, המשיכו לגור בבתיהם.

אלישע ופנינה אשתו שכלו את בנם הבכור אורי בן העשר, אח ליוחאי. אורי נהרג כאשר נסע 

עם ארבעה ילדים נוספים מילדי מעוז. הילדים נסעו עם אחד ממפקדי הפלמ"ח לביקור 

בעיר בית-שאן שנכבשה על ידי הפלמ"ח, עלו על מוקש ונהרגו. המעבר לנצרת לביתו של 

הנציב הבריטי הקל מעט על צער האסון ולאחר תקופה קצרה נולד בנם אלכסנדר.

אלישע הכיר היטב את חלקם של תושביה המכובדים של העיר נצרת, עוד מתקופת היותו 

המוכתר. הודות לשליטתו בשפה הערבית ויחסו הבלתי מתנשא, נתקבל בכבוד רב על-ידי 

תושבי העיר וכל כפרי הסביבה. שמו הטוב ויחסיו לכלל האוכלוסייה הערבית היה ידוע לכל 

ורבים נעזרו בו לפתור את בעיותיהם שנוצרו בעקבות הכיבוש.

תושבי מוקיבלה, פליטי סידני עלי ורובם של משפחת זיאדאת, אשר שמעו על אלישע סולץ 

והבינו שהינו אחיהם של אלכסנדר, אבי וזאב (וולה), שלחו משלחת בראשות השייך זיאדאת 

ובנו הבכור עבדאללה לפגשו.

קבלת הפנים היתה מרגשת, שופעת חום ומיוחדת במינה, ואופיינה בכבוד שרחשו לו וביחס 

המשפחתי. לאחר הסעודה והנוסטלגיה על ימי הרצליה הראשונים, פנו לאלישע שיסייע
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הכפר  במרכז  הישן  החאן  בית  את  הפכו  בעזרתו,  במוקיבלה.  מצבם  את  להיטיב  בידיהם 

למאהל ורובם של פליטי סידנא עלי מצאו מחסה מגשמי הזעף של חורף 1949. מקום מחסה 

נמצא, אך נותרה בעינה בעיית הפרנסה.

באותה עת היו משקי החקלאים נתונים במחסור בעובדים. לבקשת דודי וולה שהיה בעליו 

לעבור  זיאדאת  מבני  לכשלושים  אלישע  אפשר  שבשרון,  הגדולות  מהרפתות  אחת  של 

להרצליה ולעבוד ברפת ובמקומות נוספים. 

הכנסותיהם הקלו על חייהם במוקיבלה, אך לרבים אחרים עדיין לא נמצאה פרנסה. שטחי 

אדמותיהם בעמק התענך היו מוצפים במים מבלי יכולת לעבדם.

עם הקמתה של ממשלת ישראל הראשונה בראשות בן-גוריון, נתמנה השופט שיטרית לשר 

המשפטים וגד מכנס למנהל משרדו.

ואילו  מבולגריה  חדשים  עולים  ידי  על  אוכלס  ביפו,  ובתים  מבנים  שכלל  הנטוש,  הרכוש 

מאות אלפי דונמים של פרדסים ומטעים היו בסכנת ייבוש, היות ונותרו ללא בעלים וללא 

אמצעי השקיה ועיבוד.

גד מכנס פנה לאבי, וביקשו לקחת לידיו את שיקום הפרדסים וכן לדאוג למסיק הזיתים 

באזור לוד ורמלה. פועלים לא נמצאו. אבי, שנעזר באלישע, ארגן כאלפיים מתושבי נצרת 

בעזרתם של הקומוניסטים שהיו מהימנים ובעלי כושר ארגון, ובנוסף להם כמובן את כל 

אנשי זיאדאת ממוקיבלה.

מנהיגי  כל  את  שקלט  יומיומי,  מפגש  למקום  הפך  ביתנו  בהצלחה.  עבר  הזיתים  מסיק 

הפועלים אשר ניהלו את כל ספריהם ורשימות העובדים בערבית.

אבי, שנהג להתגאות בשליטתו בשפה הערבית הצליח במשימתו הראשונה. לאחר מכן, ארגן 

את מיטב הפרדסנים מקרב בני האיכרים בני גדרה. נס ציונה, רחובות וראשון, וכמובן פתח-

תקווה, כפר סבא ומושבות השרון.

עבודתו שהפכה בעיניו למשימה, ניתקה אותו מהטיפול במטע הבננות, אך למזלנו נעזרנו 

בבני זיאדאת שעבדו אצל וולה דודי עד לחורף 1950 ויומו השחור-לבן של חודש פברואר, 

כאשר שלג נדיר פקד את מרכז הארץ, והרצליה הפכה לעיר לבנה.

סטודנט למדעי המזרח

אלישע סיפר שלאחר גמר שירותו בממשל הצבאי, חזר למעוז וביקש שיאפשרו לו להיות 

סטודנט למדעי המזרח באוניברסיטת ירושלים, שם הקדיש רבות ללימודי השפה הערבית. 
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כמו כן החל בלימודי כלכלה לצורך קידום קיבוץ מעוז חיים.

עינם של חברי הקיבוץ היתה צרה ביחס לצורת החיים שקיימו פנינה ואלישע, עוד מהימים 

שהיה מוכתר, מושל צבאי ולאחר מכן סטודנט. בחזרו לקיבוץ עם גמר הלימודים, הפעילו 

עליו לחצים לעבור לעבודה בקיבוץ. לאחר שהיה לטרקטוריסט ונראה מאושר, החליטו שיש 

לחפש עבורו עבודה שאף לא אחד מחברי הקיבוץ היה מוכן לקחת על עצמו. הקיבוץ קיבל 

אלפי דונם של שטחי פלחה באזור התענך, ליד עפולה. לאחר החריש, הגיעה עת הקציר. 

התנאים בשטח בימי הקיץ החמים היו קשים מנשוא, ואנשי מעוז החליטו לבקר את אלישע 

ואולי לשמוח לאידו בכך שהוטלה עליו עבודה שלא יחזיק בה מעמד. בבואם לשדות, נתגלה 

לעיניהם מראה שבוודאי לא יוכלו לשכוח: במרכז המחנה בו שכנו אנשי מעוז, ישב אלישע 

וכמה מחבריו ומסביבם בחצי מעגל ישבו ערביי מוקיבלה, אשר דאגו להכין מטעמים ובאו 

לעזרתם של אנשי מעוז ללא תמורה.

לאחר מכן חזר אלישע למעוז, ונתמנה לראש המועצה האזורית של בית-שאן. הוא תרם 

רבות להקמת 'הסחנה', הקמת מבנה 'חומה ומגדל' ליד בית שאן, האמפיתיאטרון ושיקום 

עתיקות העיר בית שאן. נתיב התחבורה לשטחים ברמה מעל הירדן נסלל בכביש אשר נקרא 

על שמו 'מעלה אלישע'.
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אלישע, בבית ההורים בפתח-תקווהאלישע, בבית ההורים בפתח-תקווה
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אלישע, במועדון בית יבנאלי במעוז חיים
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המשך לימודיי 

ת י ר ב ה - ת ו צ ר א ב ת  ו ה ש ה ו

לאחר שחרורי מהצבא, הרגשתי שעליי לעזוב את ביתנו בהרצליה, בשכונת בני בנימין. תושבי 

רחוב הנדיב, השחר ובני בנימין ורבים מבני כיתתי נהרגו במלחמת העצמאות וחייתי תחת הרגשה 

קשה שעיני השכנים ששכלו את יקיריהם נעוצות בי ושואלות "למה הוא חי ובני מת".

החלומות להמשך הלימודים קרמו עור וגידים. ביחד עם חבר נעוריי רפי אטקס ואברהם 

וקסמן בן דודו, אף הוא ממשפחת אטקס, נתקבלנו לאוניברסיטת קליפורניה בלוס אנג'לס, 

ללימודי הנדסת מכונות חקלאיות - מקצוע שבאותה עת לא ניתן היה ללמוד בארץ.

קשה לתאר את ההרגשה של נערים שגדלו בארץ, שמעולם לא יצאו מגבולותיה לביקור בארץ 

אחרת, העולים בפעם הראשונה על אונייה ישראלית ומפליגים מחיפה לכיוון מרסיי שבצרפת. 

 טיול ראשון לאירופה

ביום השלישי לשייט, הגענו לחוף האיטלקי, ולראשונה נתגלתה לעינינו היבשת האירופית 

במלוא הדרה, עם מטעי ההדר, הכרמים וכפרי הדייגים הפזורים לאורך החוף. ההתלהבות 

שהורגלנו  מאלה  שונים  כה  שהיו  מהמראות  עינינו  את  להסיר  יכולנו  לא  עצומה.  היתה 

העולמית לא היתה  המלחמה  לנאפולי. נאפולי שלאחר  הישראלי, עד בואנו  אליהם בנוף 

דומה לנאפולי של היום. האיטלקים נהגו אז לפשוט על תיירים ישראלים ולנסות למכור 

מכל הבא ליד במחירים אפסיים. אולם הוזהרנו מראש שהסחורה מזויפת וחסרת ערך. 

ראינו,  אותם  המבנים  וכל  הפיתוח  עבודות  אז  החלו  לא  עדיין  בעיר.  לבקר  נחושים  היינו 

היו מימי העבר ומתקופת מוסוליני. בהמשך הפלגנו לגנואה, שם עגנה האונייה יום שלם. 

במהלך היום, ביקרנו בבית הקברות המפורסם בו מוצבים אלפי פסלים, שנראו לנו כאוצרות 

אינסופיים, ביחס לכמות הפסלים אותה ראינו בארץ. בגנואה החלה אז התאוששות כלכלית, 

ובעיר התנוססו גורדי שחקים רבים בסגנון אמריקאי. לאחר ביקור באתר התיירות בעיר, 
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המשכנו בהפלגה לנמל מרסיי בדרום צרפת, ומשם ברכבת לפריס. 

הספרים שקראנו על צרפת לא יכלו להעביר ולו שמץ מהמראות הקסומים לאורך הדרך 

של היערות, הנהרות, הארמונות העתיקים, הטירות, השטחים החקלאיים, הפרות והסוסים 

במרעה – חגיגה ירוקה אינסופית ללא רגע דל או שומם.

כאשר הגענו לפריס, התגוררנו במלון ברובע הלטיני, שם חלקנו שלושתנו דירת חדר שעלתה 

לנו דולר לאיש ליום. תמורת ארוחת צהרים במסעדה בלקנית, שילמנו דולר אחד נוסף. מיד 

עם בואנו, יצרתי קשר עם חברי הטוב מהפנימייה בפרדס חנה, יחיאל בלט, שאביו גר בפריס. 

יחיאל נשלח לאחר מות אימו ובזמן מלחמת העולם השנייה למשפחתו ברמת-גן. בפריס, 

הוא התלווה אלינו במשך כעשרה ימים והדריך אותנו כ'מדריך תיירים' לכל דבר באתרים 

ההיסטוריים ובמוזיאונים. עם המראות, גדל גם התיאבון. בלילות ביקרנו באזור התיאטראות 

במונמארטר, וזכינו לחזות בהופעות של אדית פיאף ואיב מונטאן, ריקודי קנקן, ריקודים 

בעירום ועוד ועוד.

בינתיים התברר לנו, שהכרטיסים שמסרה לנו חברת הנסיעות בארץ לאנייה קווין אליזבט 

בזמן  וההגעה  הברית  לארצות  ההפלגה  המשך  את  שאלה  בסימן  והעמידו  בעיתיים,  היו 

הכרטיסים  את  עבורנו  להחליף  הסכימה  קונקורד  חברת  למזלנו,  הלימודים.  לתחילת 

לאוניית סמריה, שיעד הפלגתה היה קוויבק בקנדה. הפלגה זו היתה מיועדת לסטודנטים 

מארצות הברית שיצאו לבלות את הקיץ באירופה. עבורנו זו היתה הזדמנות ראשונה להכיר 

סטודנטים אמריקאים לא יהודים וגם הם פגשו ישראלים בפעם הראשונה. התנאים קצת 

הזכירו תנאים של קיבוץ, כאשר כל האונייה כללה מחלקה אחת, וחדר-אוכל עם שולחנות 

ארוכים. הגענו לקוויבק לאחר שיט בים גועש וסוער, אך יום ההפלגה האחרון בנהר סנט 

לורנס היה מופלא. הנוף שהתגלה לצידי הנהר היה ברובו נוף של יערות עם עצים מרהיבים 

שכמותם מעולם לא ראיתי.

ביופיו,  מקסים  הברית  ארצות  מזרח  צפון  ורמונט.  דרך  לניו-יורק  ברכבת  המשכנו  משם 

במיוחד הנהרות, האגמים והיערות הכתומים אדומים לאחר השלכת.

באווירון דואר ללוס-אנג'לס

ואברהם  רפי  של  משפחתם  קרובי  אצל  התאכסנו  שם  לניו-יורק,  הגענו  דבר  של  בסופו 

מאוד  היתה  בניו-יורק  הפנים  קבלת  פורבר.  האידישאי  העיתון  מערכת  ליד  אנד,  באיסט 

משפחת  רבה.  ואהבה  בחום  אותנו  וקיבלו  בארץ  הנעשה  על  לשמוע  רצו  כולם  לבבית. 
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אירווינג פרידמן מהרצליה הזמינה אותנו לביתם, שם פגשנו את בנותיהם שלמדו איתנו 

בבית בספר העממי והזכירו לנו את ימי הילדות. קרובי משפחה מצד אימי, שהיו פרופסורים 

באוניברסיטת ניו-יורק, אך לא בהכרח ציונים מובהקים, אירחו אותנו בצורה נפלאה. לאחר 

כשבועיים בניו-יורק, טסנו באווירון דואר דרך שיקגו לאריזונה, ולאחר מכן ללוס-אנג'לס 

– טיסה שהפכה לסיוט, במהלכה חששתי מספר פעמים שהאווירון לא יצליח לנחות, אך 

לבסוף גם זה הסתיים בטוב, ונחתנו בלוס-אנג'לס.

לבניין  הופנינו  גם  ובסיועה   ,UCLA לאוניברסיטת נרשמנו  אנג'לס  ללוס  הגיענו  עם  מיד 

מגורים שגבל באוניברסיטה ליד מגרש הכדורגל. להפתעתנו, מרבית הדירות אוכלסו על-

ידי סטודנטים ישראלים, אשר בחלקם גם היו מוכרים לנו, וההרגשה היתה כמו בבית. את 

שנת הלימודים התחלתי בהתלהבות רבה, בעיקר את לימודי המתמטיקה והפיזיקה. שכר 

הלימוד היה מזערי – כ- 150 דולר לסמסטר. לאחר שנת לימודים אחת, התברר לי, שעל 

מנת להשלים את לימודיי בהנדסה חקלאית, עליי לעבור לברקלי, ומשם בחלק אחר מהזמן 

ובימי  לוס-אנג'לס,  של  התחתית  בעיר  לנעליים  מסחר  בבית  עבדתי  בחופשות  לדיוויס. 

שבת וראשון בגננות בבברלי-הילס. ההכנסה הנוספת אפשרה לי לצאת לטיולים ללאס-

וגאס, לדוגמה, ולמקומות נוספים עם חברים ישראלים. לעתים היה נדמה לי, שכל החברים 

ששרדו את מלחת השחרור הגיעו לקליפורניה. הגיעו לשם כ- 400 ישראלים, רובם הגדול 

מתל-אביב, רחובות, פתח-תקווה, רמת-גן, הרצליה ונתניה.

הלימודים היוו את העניין המרכזי בחיי. לא חסרו גם חיי חברה ומפגשים עם בחורות, בעיקר 

בחורות אמריקאיות שחיפשו את קרבתם של הישראלים. בקיץ נרשמתי ללימודים בקולג' 

של סנטה מוניקה על מנת להשלים קורסים לקראת הנסיעה לברקלי. הלימודים בקולג' היו 

יחסית קלים ורמת הציונים שלי היתה גבוהה. את שנת הלימודים השנייה והשלישית ביליתי 

בברקלי וגם שם, רוב חבריי היו ישראלים. עבדתי במקביל ללימודים בתחנת דלק, שהופעלה 

למעשה על-ידי ישראלים שהתחלפו במשמרות יום-לילה. בקיץ של 1952 התקבלתי לעבודה 

הלא- סן-פרנסיסקו  יהודי  על-ידי  שנתמך  במוסד  ושחייה  לטניס  בעיקר  ספורט,  כמדריך 

ציונים. רובם של הילדים היו מבתים שחציים יהודים, ושנמסרו לאחר הגירושין לטיפול של 

מוסד יהודי. המגורים באותו מוסד היו מחולקים למספר בתים, שם התגוררו ילדים מכל 

הגילאים, כאשר לכל בית היתה אם בית. מידי בוקר הייתי לוקח כשמונה תלמידים לאחד 

מבתי היהודים העשירים בפאלו אלטו, שם היו מגרשי טניס ובריכת שחייה וזכינו לאירוח 

מופלא. שימשתי כנהג וכמדריך, ונהניתי מכל רגע. 
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הישיבה  מקומות  כאשר  בסן-פרנסיסקו,  ולתיאטרון  לאופרה  כרטיסים  קיבלנו  בערבים, 

בקיץ  הילדים.  אותם  לטובת  אותם  שתרמו  המיליונרים  של  התאים  היו  עבורנו  שהוקצו 

מרבית ההצגות היו הצגות של שחקנים מברודווי שבאו לחופשות לקליפורניה.

המיועד  בדיוויס  חודשיים  של  מיוחד  לקורס  יצאתי  השלישית,  הלימודים  שנת  בסיום 

לתלמידים הלומדים הנדסה חקלאית, לצורך היכרות מקרוב עם חקלאות ותעשייה חקלאית. 

היינו קבוצה של שישה סטודנטים בלבד ומידי יום היינו יוצאים למפעלים באזורים שונים, 

כאשר את ארוחות הצהריים היינו אוכלים כאורחי אותם מפעלים. במשך חודשיים שהיתי 

עם חמישה סטודנטים אמריקאים, בני חקלאים ובן של טייס של חיל-האוויר האמריקאי. 

בזכותם שיפרתי מאוד את השפה האנגלית והכרתי מקרוב את הנוער האמריקאי ששורשיו 

שלמד  ריפין  פיני  הטוב  חברי  עם  גרתי  בדייויס,  האחרונה  הלימודים  בשנת  מהאדמה. 

השתלמו  אשר  בפרדס-חנה,  החקלאי  התיכון  בוגרי  היו  מהסטודנטים  רבים  וטרינריה. 

בחקלאות, ובהמשך הפכו לחברי סגל בכירים של האוניברסיטה ברחובות. מגוון הקורסים 

להנדסת מכונות חקלאיות חלש על תחומים רבים, כמו בנייה, מכונות, תעשייה, קירור, בתי 

אריזה – ידע רחב ביותר המאפשר היקלטות במגוון עבודות הנדסה.

פרויקטים הנדסיים לאחר סיום הלימודים

לאחר סיום הלימודים נשארתי לעבוד כמהנדס למשך שנתיים במשרד הנדסי מהגדולים 

'מיי  חברת  של  הראשונים  הקניונים  תכנון  על  התבסס  העבודות  עיקר  אנג'לס.  שבלוס- 

ועוד.  שמנים  לייצור  תעשיה  מפעלי  בסן-דייגו,  האמריקאי  הצי  של  ַהנגארים  קומפני', 

העבודה היתה בהחלט מעניינת. עבדתי כאחד מעשרה מהנדסים ועוד כ- 20 שרטטים (טרם 

עידן המחשב). 

תמיד נהגתי לומר שדרוש מזל בחיים, וגם הפעם שיחק לי מזלי, כאשר התמניתי לעוזרו 

של אחד המהנדסים הראשיים שעסקו בתכנון מפעל שמנים – תחום עיסוק שסייע לי רבות 

אלכוהוליסט.  שהוא  בדיעבד  שהתברר  האחראי,  נעלם  כחודשיים,  לאחר  בארץ.  בעבודתי 

נקראתי למהנדס הראשי של החברה, שמאוד החמיא לי, ולאחר מכן שאל אותי אם אני 

מוכן לעבוד שבעה ימים בשבוע ולקבל אחריות על חמישה שרטטים ומהנדס מקסיקני. כל 

זאת בתנאי שאעבוד שישה ימים בשבוע עם הצוות המלא, ואילו יום ראשון יוקדש לתכנון 

העבודה לשבוע הקרוב עם המהנדס הראשי. גם מבלי לדבר על השכר הגבוה שהוצע לי, 

הניסיון תרם לי כפליים. לאחר גמר הפרויקט הוצעו פרויקטים נוספים שלקחתי על עצמי. 
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כמו רבים מחבריי הישראלים בקליפורניה שהחלו במרוץ אחר הכסף, הייתי עסוק בכל מאודי 

בקידומי האישי. עם הרבה מזל ורצון לעבוד שעות נוספות, כולל שבתות וימי ראשון, הפך הרצון 

להצלחה לחלק מחיינו.

בדירתנו  להיפגש  שנהגו  הישראלים  חבריי  בין  הכסף,  אחר  במרוץ  המשכתי  כשנתיים  במשך 

הפנאי  שעות  את  מעבירים  היינו  גולדמן.  וגדעון  שוכמן  עמוס  עם  חלקתי  אותה  המשותפת 

במשחקי פוקר, ובעיקר משוחחים על החלום האמריקאי להתעשר.

ערב אחד מצאתי את עצמי מתבונן בחבריי והחלטתי ש'מספיק עבורי.' לא נראה לי שלשם 

קשייה  למרות  למדינה,  העמוק  הקשר  מבחינתי,  חברינו.  מיטב  את  ואיבדנו  לחמנו  כך 

הפוליטיים והכלכליים, היה מעל הכול. הודעתי למעבידי על רצוני לעזוב, למרות שהובטח 

להוציא עבורי דרכון אמריקאי. מספר מהנדסים ישראלים שהגיעו למשרד בעזרתי, המשיכו 

לעבוד שם שנים רבות לאחר מכן והפכו למהנדסים מצליחים.

כמעט כל חבריי וידידיי מאותם זמנים, שכל חלומם היה להתעשר, הפכו לסיפורי הצלחה. 

ביניהם יונה גולדרייך, בני דיין (דינוביץ), ג'רי אלבן, עמוס שוכמן, גדעון גולדמן ומייק רוזנברג. 

הקהילה  בפעילות  חלק  וליטול  לשורשים,  לחזור  החלו  הם  הכספית,  ההצלחה  בעקבות 

הישראלית בלוס אנג'לס. הם הקימו את עמותת הישראלים היורדים והחלו באיסוף תרומות 

למוסדות האקדמאיים בישראל.

ולעתים  ללוס-אנג'לס  להגיע  שהחלו  הישראלים  לכל  פתוחה  היתה  ימים  באותם  דירתנו 

קרובות כשחזרתי מהעבודה הייתי מוצא מישהו מהישראלים ישן במיטתי.



חברי רפי אטקס ואנוכי על רקע מגדל אייפל
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אני בטיול לאירופה, צרפת, אוגוסט 1950
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אני עם אשתי סליאני עם אשתי סלי

ן92 ו ק ר י ה ת  ו ד ג ל ר  פ י י נ ד ה ת  ו ד ג מ



93 ן ו ק ר י ה ת  ו ד ג ל ר  פ י י נ ד ה ת  ו ד ג מ

הנסיעה

ה ק י ר מ א - ם ו ר ד ל

וטרינריה,  ללמוד  שבא  מגדרה,  קוסובסקי  עובד  את  פגשתי  לארצות-הברית  לבואי  סמוך 

אך מהר מאוד התאכזב והחל להקדיש חלק מזמנו לעבודה כדי לחסוך כספים לנסיעותיו 

ההרפתקניות למקסיקו, גוואטמלה ושאר ארצות מרכז אמריקה. מידי פעם היה חוזר ובפיו 

אסע  ארצה,  בדרך  בארצות-ברית,  שהותי  שבתום  החלטתי  אז  כבר  מרתקים.  סיפורים 

למקסיקו ומשם למרכז אמריקה ודרומה – מסע הרפתקאות של צעיר ישראלי, שהקדים 

בהרבה את דור הישראלים שהחל לחפש הרפתקאות בדרום אמריקה.

רכשתי מכונית חדשה ומצלמת קולנוע ונסעתי דרומה. בדרך התארחתי אצל קרובי משפחה, 

בני-דודים של אימי, משפחה ציונית, שחלקם התגורר בפתח-תקווה. 

לאחר נסיעה ברחבי מקסיקו, הגעתי למקסיקו סיטי, שם יצרתי קשר עם עמנואל קנר, שדאג לאכסן 

אותי בבית קרוביו תמורת 'כסף קטן', ולקח אותי למועדון הספורט של הקהילה היהודית. 

הנסיעה למכסיקו שינתה את חיי. מועדון הישראליטה דפורטיבו סנטר – היה מועדון ספורט, 

את  פגשתי  ושם  חופשית,  כניסה  כישראלי  לי  סידרו  שחייה.  ובריכת  טניס  מגרשי  הכולל 

סלי רטר אשתי לעתיד, שבאה למקסיקו מסנטה-ברברה שבקליפורניה. לאחר שסיימה את 

האוניברסיטה והשתלמה בלימודי השפות צרפתית וספרדית, היא עבדה כמזכירה בחברת יבוא 

אשר בעליה היו גרמנים ולא זיהו אותה כיהודיה. קשה לומר על החיים במקסיקו שהם דומים 

למה שרואים בסרטים, מלבד המוסיקה – אותה מוסיקת 'המריצ'יס' הכובשת את הלב.

הרפתקנים אמיתיים

ממקסיקו סיטי נסענו יחד לטיולים לוורה קרוז וחגיגת הקרנבל, ולאחר רומן קצר נישאנו 

ב'פואבלה' מדרום למקסיקו סיטי. לסלי אישתי היתה מכונית, ולאחר שהחלטנו לנסוע לכיוון 

גוואטמאלה, גייסנו נהג מכונאי תמורת כסף קטן ותשלום כל הוצאותיו.
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עד  כשבועיים  בעיירה  להתעכב  צורך  והיה  להתהפך  הנהג  הצליח  פואבלה  לעיירה  קרוב 

לתיקון הרכב. לאחר התאונה נפגשנו עם מפקד המשטרה וסגנו אשר הבינו את הבעייתיות 

שניצבה בפנינו. הם דאגו לקחת את המכונית לתיקון והזמינו אותנו לעיירה בקרבת מקום. 

היה מפתיע מאוד לראות שכל תושבי המקום בלונדינים. אמנם יחפים, אך דוברי ספרדית. 

התברר, שכל תושבי המקום היגרו למכסיקו מדרום שוויצריה שעל גבול איטליה. הם בנו 

את עיירתם והתחתנו בינם לבין עצמם. מפקד המשטרה שדאג לארח אותנו, נישא גם הוא 

לאחת מבנות המקום. 

ימים מספר לאחר מכן, בבואנו לפואבלה, התאכסנו במלון אקווה אזור. לאחר שהסדרנו את 

נושא התאונה, התחתנו בחתונה אזרחית, כאשר העדים בחתונה היה מפקד המשטרה וסגנו. 

את החתונה חגגנו במלון והזמנו את כל בני משפחת המפקד לארוחת ערב חגיגית.

בבואנו לגווטמאלה עם שתי המכוניות, עדיין לא סללו את כביש פאן אמריקה והיה עלינו להעמיס 

את המכוניות על הרכבת כדי לחצות את הג'ונגלים המפרידים בין מקסיקו וגוואטמאלה. בהגיענו 

לעיר הגבול, שילמנו את הוצאות הנהג וקנינו לו כרטיס חזרה למקסיקו סיטי.

הגשמים  בוא  לפני  ההרים,  דרך  סיטי:  לגוואטמאלה  להגיע  אופציות  שתי  קיימות  היו 

מטעי  בין  עפר  בדרכי  לנסוע  היה  ניתן  לחילופין,  ומסוכנת.  עקלקלה  דרך  שזו  הטרופיים, 

הבננות ולהגיע לעיירה במרחק כמה מאות קילומטרים, שמשם היתה דרך סלולה לכיוון הרי 

גוואטמאלה, לעיר הבירה.

לעיירה  הגענו  ולמזלנו  הבננות,  מטעי  בין  ולנסוע  להסתכן  בחרנו  אמיתיים,  כהרפתקנים 

ומשם הגענו לכביש. ממש בתחילת הנסיעה על הכביש, החלו לפתע לרדת גשמי זלעפות, 

ובקושי היה ניתן לראות את הכביש. הרגשנו כאילו מרוקנים עלינו דליי מים ללא הפסקה. 

נאלצנו לעצור לצידי הכביש ורק עם שוך הגשם המשכנו לגוואטמואה סיטי, שם התארחנו 

במלון 'עדן' בהמלצתו של עובד קוסובסקי.

יצרנו קשר עם אימה של סלי אשתי והוריי והודענו להם על נישואינו. מכרנו את המכוניות 

בהברחת  נתפס  קוסובסקי  שעובד  לנו,  התברר  שובינו  לאחר  לקליפורניה.  בחזרה  וטסנו 

פסלים אינדיאנים ונשלח למעצר בבית הסוהר ליד סנטה ברברה.

לאחר היכרות עם משפחת אימה של סלי, אחיה ומשפחתו, טסתי לבד לבירמינגהם, שם 

התקבלתי בקבלת פנים כנהוג בין אנשי ה'דרום'.

המשכתי בטיסה לניו-יורק, שם חיכתה לי סלי שהתאכסנה אצל דודתה. דאגנו להינשא בטקס 

מסורתי בניצוחו של רב אורתודוכסי. לאחר מכן בילינו כשבועיים בניו-יורק עם חבריי הטובים רפי 
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אטקס ועמוס שוכמן. רפי היה עדיין סוכן מתחיל בחברת MCA ואילו עמוס החל לעבוד בבורסה.

בהמשך, קנינו כרטיסים לאוניה 'איל דה פרנס' – אוניית פאר שהיה זה מסעה האחרון, היות 

והוצאות תפעולה היו אסטרונומיים. לשירותם של 800 הנוסעים, מנה צוות האוניה כ- 1400 איש.

לפריז  נסענו  ביחד,  כשבועיים  בילינו  שם  בלונדון,  לטיול  שבאה  אחותי  את  שפגשנו  לאחר 

שם רכשתי מכונית מדיפלומט עם תווית CD. נסענו לבלגיה והולנד ומשם דרומה עד מדריד, 

ברצלונה, הריביירה הצרפתית ועד לאיטליה. בנאפולי עלינו על אוניה ישראלית בדרך הביתה.

השיבה הביתה

כאשר שבנו להרצליה, היה ברור לנו שיקשה עלינו להסתדר שם. סלי החלה ללמוד באולפן 

בירושלים ואני התחלתי לעבוד כמהנדס קירור באלקטרה. לאחר כחודש שכרנו דירה וגרנו 

שנתיים בתל-אביב.

והצטרפתי  ההדרים  תעשיית  תיעוש  למען  לפעול  שעליי  החלטתי  קצרה,  תקופה  לאחר 

למחלקת ההדרים במשרד החקלאות, במטרה לסייע להשבחת הפרי שנארז כבר באריזה 

נוסח קליפורניה. למעט עבודות הקטיף ושינוע הפרי לבתי אריזה שנעשה בשיטות ה'בוקסות', 

ארגזי הקטיף היו משנות השלושים.

יחד עם צוות במשרד התחלנו לבצע ניסויים לשינוע הפרי בעגלות שדה או בארגזים גדולים, 

עבודתנו  למשאיות.  הרמה  מנופי  ובעזרת  ארצה  להביא  שדאגנו  טרקטור  מלגזות  בעזרת 

נשאה פרי וחל מהפך בכל שיטות הקטיף והאריזה. אולם כבר אז החלטתי שמקומי לא בענף 

החקלאות שהיה 'שמרני' מידי לטעמי (כל רעיון התקבל בהתנגדות מצד מנהלי הענף).

בסופו של דבר החלטתי להיענות להצעה של הנהלת חברת פז, ולעבוד עבורם לצורך הקמת מפעל 

לערבול שמנים. הידע שצברתי בלוס-אנג'לס סייע לי מאוד, ולאחר ההצלחה בהקמת המפעל, הוטל 

עליי להקים את מתקני הגז ומחסני השמנים בפי-גלילות – פרויקט הנדסי מורכב שדרש ידע בענף 

הגז. נשלחתי לצורך כך לבלגיה להשתלמות בחברה הנדסית שעזרה בתכנון המפעל.

הקמת מתקן גלילות היתה הצלחה כלכלית לחברה ועבורי, וכן הצלחה מקצועית ומבצעית. 

לאחר שהפרויקט הסתיים בהצלחה גדולה, הקריירה ההנדסית שלי בחברת פז קידמה אותי 

תדלוק  מערכת  הקמת  היה  ההנדסה  מחלקת  של  ממבצעיה  אחד  מעניינים.  לתפקידים 

המטוסים בשדה התעופה בלוד. הידע נרכש בחברות המספקות ציוד מאירופה אשר דאגו 

לשלוח אותי לסיורים והיכרויות עם יצרני הציוד ושיטות העבודה ברומא ובשטוטגרט. לאחר 

גמר הפרויקט, נתמניתי למהנדס מכונות ראשי של חברת פז שכללה צוות של מהנדסים 
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וכעשרים טכנאים. העבודה היתה מעניינת מאוד וגרמה לי לסיפוק רב.

המשכנו לגור בהרצליה, כאשר שלושה ימים בשבוע הייתי במשרד בחיפה וכשלושה ימים 

במשרדי החברה בגלילות, לוד ובאר-שבע.

מנהלים מתחלפים עם הזמן. מנהל אגף המבצעים של פז, שלא היה מהנדס, חשש לקחת 

על עצמו אחריות. באותה תקופה קמו חברות הנדסה פרטיות לייעוץ, וניתנה עדיפות לפיתוח 

מתקני החברה בחיפה על-ידי יועצים חיצוניים שקיבלו ממני את מירב הידע. בעקבות 

זאת ביקשתי העברה לתפקיד חדש. 

הוצע לי להיות סגן-מנהל החברה בתל-אביב וכל האזור הדרומי משם עד אילת. תחילת 

העבודה היתה מאוד מאתגרת. הצלחתי לקדם רעיונות למכירת ידע תמורת אספקה של 

דלקים ושמנים. כל זה נמשך עד למלחמת ששת הימים. מאז התמקדה העבודה בעיקר 

סביב 'גביית חובות לקוחות', ואני איבדתי בכך עניין.

התחלתי בחיפוש ג'וב אחר, והוצע לי להיות מנכ"ל חברת סופרגז, אך התברר שהנהלת פז 

הטילה וטו, ואז הוצע לי במשא ומתן לנהל את אגף המבצעים וההנדסה של פז-גז. היות 

וכבר נרקמו תוכניות להקמת מתקנים חדשים בחיפה ובבאר-שבע, ולשינוי שיטות הובלת 

המיכלים, קיבלתי על עצמי את התפקיד, ושוב חשתי סיפוק רב. 

במקביל, מבחינה אישית ומשפחתית חיינו היו טובים, ובינתיים נולדו גם ילדינו. גרנו בשכונת 

ילידות  לנשים  שנישאו  רבים  ישראלים  שם  וחיו  חדשים,  לעולים  שיכון  בנו  שם  נוף-ים, 

ארצות הברית ואנגלייה. חיי החברה פרחו, והמצב הכלכלי היה טוב. 

למרות המעמד המכובד והחיים הטובים, חשתי שמאוויי אינם מסופקים. גדשו אז את מוחי 

רעיונות להקמת מפעל לייצור מיכלי גז ותחנות דלק. התחלתי לחשוב על מימוש הרעיונות 

בקנה-מידה קטן בנתניה. לאחר שנתקלנו בקשיים מצד הרשויות, מסיבות של איכות הסביבה, 

בשליטה  שהיה  בטול-כרם  הישנה  הרכבת  בתחנת  תעשייתי  בשטח  מפעל  להקמת  עברנו 

ישראלית. את המפעל שצמח וגדל, הקמתי עם שותף ישראלי חדור אמביציות, שעסק בעבר 

בענייני כוח אדם וכספים. אני הקדשתי את מירב מאמציי לתיעוש ולחידושים בענף הגז. 

בסיכומו של דבר נהניתי, אך לבסוף נוכחתי לדעת שאני מקדיש זמן רב מידי לנושא הכספים 

(שכאמור, מעולם לא עניין אותי), והחלטתי למכור את חלקי לשותף אשר המשיך וממשיך 

לנהל את המפעל בהצלחה עד היום. 

אני ממשיך כיום כמהנדס יועץ המספק שירותי ייעוץ חיצוניים הן לחברה בה הייתי שותף 

והן לחברות גז אחרות.
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מופת

ם ו י ק - ו ד ל  ש

שיפוץ  את  שגמרנו  ולאחר  בנוף-ים  החדש  לביתנו  המעבר  לאחר  ספורים  חודשים 
הבית, ישבנו בשעות המאוחרות של אחר-הצהריים במרפסת ביתנו, כאשר לפתע הופיעו 

שני גברתנים ערבים ומיד בבואם יכולתי להבחין שפניהם הסלאביים שייכים לתווי הפנים 

של משפחת זיאדאת.

אלו היו ג'ומעה ועבדאללה. ג'ומעה היה גבר חזק בעל מבנה כשל מתגושש ואילו עבדאללה 

אחיו הבכור, היה טיפוס שקט ומופנם. הוא הזכיר לי נשכחות מאז היותי ילד בהרצליה. הוא 

סיפר על מפגש עם הוריי ועל חייהם במוקיבלה. הם אף לא שכחו את עזרתם של אלישע 

ואבי והיו מוכנים לעשות הכול לחידוש הקשרים.

קשרים עסקיים ומשפחתיים

ג'ומעה ועבדאללה עבדו בעבודות מזדמנות בכפר שמריהו והרצליה פיתוח, בעיקר בגננות 

ילדות.  זיכרונות  ומעלים  ביתנו  את  פוקדים  היו  בערבים  מבנים.  ושיפוץ  צביעה  ועבודות 

עבדאללה, הבן הבכור של חמולת זיאדאת נשא לאישה את חדרה בת-דודתו. למרות כל 

בידם  עלה  לא  שם,  ידועי  לפרופסורים  כספם  מיטב  והוצאת  ילדים  להביא  ניסיונותיהם 

לשנות את גורלה של חדרה.

עבדאללה הבכור שהיה המועמד לרשת את אביו כשייך המשפחה, אהב את חדרה, ולא נכנע 

ללחצים ואף לא חשב לרגע להתגרש ממנה ולשאת אישה אחרת. אחיהם ואחיותיהם נישאו 

לקרובי משפחתם במוקיבלה ומספר בני משפחתם הלך וגדל.

אנו מצידנו עשינו הכול למען חידוש היחסים. דאגנו לארח את ביתו הבכורה של ג'ומעה 

בביתנו לחופשת הקיץ, לקחנו אותה מידי יום לבריכה בכפר שמריהו ועזרנו לה בלימודי 

השפה העברית. הקשר עימה פסק לאחר שאביה החליט שהגיע הזמן למצוא לה חתן והשיא 
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אותה לאחד מבני משפחת אבו קישק שגרו ברמלה. הנישואים לא עלו יפה, והנערה היתה 

בדיכאון תמידי. היא סירבה לבוא לביקורים בביתנו מפאת הבושה, ואבד לנו הקשר עימה. 

לאחר שהתחלתי בעבודתי בחברת פז, נתבקשתי על-ידי מהנדס החברה שהיה ממונה על 

בניית תחנות דלק ואחזקתם, להמליץ לו על קבלנים לעבודות צבע והחלו בהעסקתם.

עבדאללה שהיה מהימן מאוד, דאג לבצע את עבודתו בקפדנות גם על חשבון עלות ההוצאות 

והקטנת רווחיו. התנהגותו זו גרמה לסכסוכים עם ג'ומעה אחיו, שטען שהתנהגותו זו נובעת 

מכך שהוא חשוך ילדים. בסופו של דבר נפרדו הדרכים בעבודתם המשותפת.

עבדאללה המשיך לעבוד עבור החברה, אך לא ראה הרבה ברכה בעמלו עד לתחילת מלחמת 

ששת הימים. רובם של פועלי מתקן הגז בגלילות היו תושבי שכונת מורשה ברמת-השרון. חלק 

ממשימות קבוצות מילוי הבלונים התרכז בעבודות סבלות. נוצר מצב שהיקשה על מציאת 

פועלים יהודים שהסכימו לעבוד עבודה כה קשה, ושניתן גם לסמוך עליהם מטעמי ביטחון.

והאחראי לכל  בחברת פז  ומוניתי לסגן מנהל סניף תל-אביב  בעבודתי  קודמתי  אני כבר 

אלי  פנו  גלילות  למתקן  האחראים  אילת.  עד  חולון  בין  שהשתרע  באזור  החברה  פעילות 

שאבדוק את האפשרות להטיל על עבדאללה את כל עבודות הסבלות, וזאת בתנאי שאהיה 

ערב לביטחון המפעל. פניתי לעבדאללה והצעתי לו את העבודה, בתנאי שרק בני משפחתו 

יהיו הפועלים, והוא יהיה אחראי להסעתם ממוקיבלה, וייקח על עצמו את ניהול עבודתם.

בעבודות  גם  והחל  וביושר  במסירות  עבודתו  את  ביצע  הסעה,  מכוניות  רכש  עבדאללה 

אחזקה של צביעת המיתקן. לאחר מכן, עם בניית מתקן גלוי בקרית-ָאָתא, דאג להכין צוות 

של עובדים מהימנים להפעלת המיתקן.

חדרה ועבדאללה נהגו לבקר בביתנו לעתים קרובות. הקשר עם ילדינו היה קשר משפחתי 

דאגו  לביתנו,  מושבם  את  העתיקו  ואירופה,  הברית  לארצות  לביקורים  נסיעותינו  ובעת 

לילדים ותוך זמן קצר החלה חדרה להזמין את שכנינו ויצרה איתם קשרי ידידות. 

עבדאללה שהיה דתי, נהג לבקר בעיר העתיקה במסגדי אל אקצה והיה לוקח את ילדינו 

שיתלוו אליו בביקוריו.

בקיץ 1978 נסענו אשתי ואני לחופשה ארוכה בארצות הברית. חדרה ועבדאללה עברו לגור 

בביתנו ונהגו לצאת לטיולים לסיני וסנטה קתרינה, להקים אוהלים ולאפשר לילדינו לחוות 

את חיי הבדואים, ואף היו ישנים על חוף הים בין הגמלים. הם לא סיפרו לנו ההורים על כך 

מחשש שנסרב, אך בהשפעת הילדים הירבו לטייל ברחבי הארץ.

עבדאללה היה יוצא מידי בוקר לחוף הים בסדני עלי לדוג דגים עם רשת מניפה עם ביתי, 
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חוזרים  היו  משם  ביתנו,  לדליה  נקשר  צעיר  מגיל  שכבר  שטרנברג,  דני  הטוב  וחברו  בני 

ואוכלים דגים מטוגנים.

עבדאללה השקיע את רוב חסכונותיו בבניית בית רחב ממדים כנהוג למי שעתיד להיות 

שייך המשפחה של משפחת זיאדאת שמנתה מעל אלפיים איש.

בנים  של 12  משפחה  שהקים  לאחר  ונתאלמן  ה- 60  לשנות  שהגיע  עבדאללה  של  אביו 

ובנות, החליט להינשא מחדש. בתיווך ידידים מכפר כנא הוצע לו לשאת לאישה נערה צעירה 

שהסתבכה ברומן עם אחי בעלה. אחיה רצח את בעלה ואחיו כדי להציל את כבוד המשפחה, 

הסגיר עצמו לשלטונות ונידון למאסר עולם.

לאחר נישואיו, פנו אליי עבדאללה ואביו שנעזור לאחיה של אשתו, וכמובן שהפניתי אותו 

לאבי שהיה ידיד למשפחת הלל. לאחר שהוזמן למשרדו, אמר לו שלמה הלל שעקב מוצאו 

העיראקי הוא מודע לרציחות למען כבוד המשפחה. הוא הבטיח ששבוע לאחר מכן בעת 

ביקורו בכלא שאטה, ייפגש עם הבחור ויחליט מה ניתן לעשות. לאחר הביקור ניתן לבחור 

לצאת לחופשה קצרה ממנה לא חזר. הוא עבר את הגבול ללבנון ומשם להולנד.

אחים   12 לעבדאללה  הצטרפו  שנה   12 ותוך  ורבו,  פרו  במצוות  החל  עבדאללה  של  אביו 

שליד  הכפרים  ערביי  החלו  המערבית,  הגדה  וכיבוש  הימים  ששת  מלחמת  לאחר  ואחיות. 

ג'נין עד מוקיבלה לחפש עבודה. עבדאללה, אחיו ובני משפחתו שהפעילו צי של אוטובוסים 

להסעת פועלים לישראל סייעו להם.

חדרה, אשתו של עבדאללה החליטה שהגיע הזמן לגדל משפחה. היא נסעה ביוזמתה לאחד 

מכפרי הגדה השכנים ובחרה צעירה אותה החליטה להשיא לעבדאללה בנישואים דתיים. 

אשתו הצעירה החלה ללדת בנות ובנים וחדרה נחשבה לאם המשפחה. עבדאללה כבר היה 

בגיל העמידה, אך הבין שמתוקף מעמדו המשפחתי, עליו להגדיל את המשפחה. תוך זמן 

קצר גדל מספר הילדים לשמונה. 

היושר משתלם

עבדאללה נעצר במפתיע בחשד שהיה מעורב בשוד בנק חיסכון בהרצליה ב', היות ואחת 

מנשות המקום זיהתה אותו כמי שהיה מעורב בשוד בבואו לבקר את מנהל הבנק. משטרת 

עפולה ביצעה את המעצר וכאשר התקשר לעזרה, אבי עזב מיד את כל עיסוקיו ונסע למשטרת 

עפולה שמפקדה היה מודע לקירבתו לאלישע, וחתם ללא היסוס על כל הערבויות. זאת על 

הפוליגרף  החל  הבדיקה,  בעת  ישר.  איש  שעבדאללה  ברור  היה  הפוליגרף  שבבדיקות  אף 
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לקפוץ פעם אחת בלבד. האחראי שאל לאחר מכן, על מה הוא חשב לפני שנתן את תשובתו. 

עבדאללה הסביר שכאשר היה בן שש, נכנס לחנות ולקח ממתק ללא רשות.

מסתבר, שיושרו של עבדאללה סייע לו גם כאשר החלו שילטונות המס לפקוד את כפרי 

המיעוטים. כל משלחת ממשלתית שביקשה לקבל מידע נחשדה כאנשי מס.

בין הבאים לערוך סקרים, נתבקשו חקלאי מוקיבלה לדווח למשלחת מסוימת על מספר 

הדונמים שזרעו. רובם של אנשי הכפר שיקרו ודווחו על שטחים קטנים. עבדאללה דיווח על 

שטח של 300 דונם. צחוק הגורל היה, שעורכי הסקר היו נציגים של משרד החקלאות אשר 

באו לפצות את החקלאים על נזקי הבצורת. כל חקלאי מוקיבלה קיבלו סכומים זעומים, 

ואילו עבדאללה קיבל טרקטור חדש.

חדרה נפטרה והפגישות בביתה פחתו. אשתו עפו לא ידעה עברית והקשר עימם הלך ופחת. 

השתתפנו כמובן בכל האירועים המשפחתיים, המשמחים והעצובים, במשפחתם וכך גם הם 

לקחו חלק בשמחותינו ובלוויות שהיו במשפחתנו.

הקשרים המשפחתיים הידידותיים לא נפסקו, ואנחנו נפגשים עדיין בימי חג ובימי אבל. 

כולנו חדורים תקווה שהשלום עם הערבים בוא יבוא והיחסים בין העמים יהיו כיחסינו עם 

עבדאללה וכל צאצאי משפחת זיאדאת, כמופת של דו-קיום, אינשאללה.
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חתונתה של שלומית אוסטישנסקיחתונתה של שלומית אוסטישנסקי
עם שמואל זלינגרעם שמואל זלינגר
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אפרים גיסין
1835-1898
ורחל לאה

לבית הרב זאב קרוטקין

זלמן
נולד 1871

נישא
לאסתר אייזמוזיק

נפטר ב- 1952

אריה לייב
נולד 1870

נישא ללאה 
בת גרשון

אוסטשינסקי
נפטר ב- 1918

בוריס דב
נולד  1862

נישא 
לשפרה כהן
לבית לוריא

נפטר ב- 1935

משה
נולד 1861

נישא
לאסתר הורוביץ

נפטר ב- 1946

יוסף

שושלת גיסין - עץ המשפחה שושלת גיסין - עץ המשפחה 
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אלישבע
נולדה 1884

נישאה
למשה שרויט

(אפרתי)
נפטרה ב- 1972

מריסה
נולדה 1883

נישאה
לאליהו 

 אוסטשינסקי

איטה
נולדה 1882

נישאה
לדוד גולדשטיין

נפטרה ב- 1956

אידלה
נולדה 1877

נישאה
למאיר סולץ

נפטרה ב- 1955
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אריה לייב גיסין

לאה

אריה
נישא לעדה ליפשיץ

אברהם
נישא לצפורה סלומון

אפרת
נישאה לגד מכנס

ששה
נישאה לאברהם אקרמן

דני רוניתלמהרות
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ליאוניד

דוד ליובא 
נישא לנטשה

מריאנה
נפטרה במוסקבה
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בוריס- דב
נולד 1862

נישא לשפרה כהן לבית לוריא
נפטר ב- 1935

סופי
נשאה לעמנואל קלמונובסקי
נישאה בשנית לדר' נוי בארי

סלוה
נפטרה

אלכסנדר

איגור נדיה דימיטרי

לילאנה

ארדיבלד
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שלמה זלמן גיסין

מרים
נישאה לאליעזר ליסק

יעל 
נישאה לעוזי עצמון

דורוןאבי

חגי סיגל תמי

אלעד נטע

נוריתמיכלהדס
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מיכל
נישאה לישעיהו קורניצקי

אברהם
נישא למרים בן עזר ראב

שלומיתדני

נועם קרן

נטליהילה

רמי
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משה
נולד 1861

נישא לאסתר הורוביץ
נפטר ב- 1946

עמינדב פרי
נישא לעליזה טוליפמן

אסתר יאלון
נישאה לאדם ילובסקי

אורית עופרה

אורהדוד

אבשלום
נפטר ב- 1921

מיכל
נישאה למרדכי פרלין
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אבשלום
עדיאל

נישא לאורה צוקרמן

רועי

ליאנה

אבשלום
נישא למיכל

שושנה
נישאה לזאב מכנס

אפרים 
נישא לשושנה יטקובסקי

עזרא
נפטר ב- 1902

שי

זיו
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אידלה סולץ

אפרים סולץ
נישא לרחל שדרוביצקי

אלכסנדר סולץ
נישא למרים סוטיצקי

מאירה 
נפטרה בילדותה

לאה
נישאה ללוי דביר

דב
נפטר ממחלה

בעת שרותו בצה"ל

שלומית
נישאה ליהודה גרנס

יסמין

בן

דן

רון

אלינורה

אורית

יעל
נישאה לדוד קוזלובסקי

דוד וגולדי
אלכס

נישא לקרול
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זאב (וולה) סולץ
נישא למרים קליין

אלישע סולץ
נישא לפנינה

מאיר
נישא לסלי רטר

רותי
נישאה לשאול בן חיים

יוסף
נישא לבלהה

אלכס

יוחאי

אורי
נהרג 

במלחמת
השחרור

מעין

תמר

גל

אלה

רפי
נישא לאמה קוגן

דליה
נישאה לדני שטרנברג
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איטה גולדשטיין

אפרים
נישא לאדל קצורין

מנשה

אילןיוסינדיה

אפרים
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צבי
נישא לשלומית זילברמן

יוסף
נישא לנאוה בן דור

רונית
נישאה לרוני שוורץ

מריסה אוסטשינסקי

שלומית
נישאה לשמואל זלינגר

אליקום
נישא לשלומית טוליפמן

רותדפנהעדידליה
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אלישבע אפרתי

יורםאבשלום

אורי דרור
נישא לפזה

אסתר
נישאה ליוסף מרקוס

גאולה
נישאה ליהושפט גורדון
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אלון

איתן

עמי

זוהר

רות

אלי (ז"ל)

נירה

שפרה
נישאה להרצל וישניוב

אפרת
נישאה לעודד מנהימר
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