
  
  
  
  
 

�   
  

  ִהֵּנה ֶאֱעֶׂשה ַּכּדּור ִמן ַהַּצַער

  ַּכָּמה ְצָבִעים ּבֹו ְיַׁשֲחקּו מּול ֶׁשֶמׁש

  ַּכָּמה ְצָבִעים ּבֹו ִיְבּכּו ִעם ָעָנן

  ִּטיֶלּנּוְּבֹכַח ַאֲחרֹון עֹוד אַ 

  ֵמֹאֶפל ֶׁשל ַיַער

  ִמְּבֵרָכה רֹוֶדֶמת

  ְּבֹכַח ַאֲחרֹון עֹוד ַאִּטיֶלּנּו

  ֵער וחֹוֵלם

  סֹוֵער

  ְוַׁשֲאָנן

  ְוַהַּכּדּור ָׁשזּור

  ָּכל ַצַער ְוַצַער

  ְּבֹכַח ִיְפַּתח

  ַׁשַער

  ַאַחר 

  ַׁשַער

  ְוָכל רֹוָאיו 

  ֶזה ֶאל ֶזה 

  ֹיאְמרּו 

  ַוַּדאי ַמֲעֵׂשה ָיָדיו 

 ֶׁשל ַנַער
                                    אמיר גלבע

  לזכר יוסלה כהן 
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  26.8.1929  ט"רפת  אב  'כ

 25.10.2016  ז"תשע  שרית  ג"כ
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  שער אחר שער

  תולדות חיים
  

  ילדות בכפר

בן בכור להוריו , שבחבל ָּבַוואריה בגרמניה) Mittelsinn(ן לסי בכפר מיטֶ 1929יוסלה נולד בקיץ 
  .שנתיים אחריו נולדה אחותו סוזי. ֶסלמה לבית מנדלבאום ויצחק כהן-  שרה–

  משפחות25- כ גם ביניהם היו. שפרנסתם העיקרית על חקלאות, םאלף תושבי חיו ככפרב
 שני חברים הגיעויפעת ל. רּוָּבן ללא קרבת משפחה', כהן' מהן נשאו את השם 15-ש, יהודיות

גורל -אבל היתה שותפות, קרבת משפחה לא היתה ביניהם. ממשפחות כהן של מיטלסין
 ֶארווין בשמו –ויוסלה ,  שנים16-שנפטר לפני למעלה מ, ל"אלה היו בנימין כהן ז. עמוקה

  .ותובילד

מגיל צעיר ביותר למדו יוסלה וחבריו להיזהר מילדי . הכפר היה נגוע באנטישמיות קשה
, וממנו חזרה הביתה, היהודי הקטןאל בית הספר  . להיות כל הזמן דרוכים ועירניים,הגויים

 גוייםכדי שלא להיתפס על ידי ילדי ה, היו הילדים מגיעים בריצה מבית יהודי לבית יהודי
   .ציפתה התעללות אלימה, למי שניצוד. ףהאורבים לטר

חריף ו זריז, קטן קומה, השובבהילד . עליזחייכן וילד יוסלה היה , למרות הסביבה העויינת
שלהם היה שותף לא רק , היה אהוב מאוד במשפחתו ואהוב מאוד גם על חבריו, שכל

  .עזרה בכל ענייןבבמטלות הבית וכי אם גם , משחקיםב

   :מימין
בית הכנסת ובית הספר 

  1930, היהודי במיטלסין

   :למטה
  2016, ן כיוםמיטלסי
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  : ות של יוסלהמסיפורי הילד

בנימין חברי  יצאתי עם .היה קיץ.  בערך7תקרית אנטישמית אחת מגיל זכורה לי 
בתום . משפחתםכהן לסייע לאביו בהעמסת החציר בשדה והובלתו למתבן של 

, היינו מרוצים. ערימת החצירעגלת העץ והתיישבנו במרומי על העבודה עלינו 
  . נעימהקיץ  רוחהיתה ולחציר היה ריח טוב , הסוס צעד לאט

ששומר המסילה מוריד ברגע האחרון הבחנו , כאשר חצינו את מסילת הרכבת
נבלם על ידי  המחסום. צללנו לתוך החציר.  הרכבתעלינו את מחסוםממש 

  . לא פגע בנווסולמות העץ הגבוהים של העגלה 

. זאת לא היתה טעות, ברור שהשומר התכוון לפגועלנו היה , למרות הגיל הצעיר
  .פעם הזאת היינו בני מזלב

�  

לצאת , של יוסלהאביו , יצחק כהןנאלץ  אחרי עליית המפלגה הנאצית לשלטון בגרמניה
בהמשך נשלח  .נלקחה ממנובמסחר בקר במיטלסין הצנועה  פרנסתו –  מחוץ לביתהלעבוד

, יוסלה. בחישוב קפדני של ההוצאות, המשפחה התקיימה בצמצום רב. לעבודות כפייה בדכאו
השתדל אבל , היה ילד צעירהוא . בלי טענות, הבין את המצב ושמח במה שיש ',לד בכיתה בי

   .האחות הקטנה, טיפול בסוזיבבעבודות הבית וככל שיכול  אמולעזור ללנהוג באחריות ו

וגיבוי הרוחות שלהוב , ביוזמה. 1938 בנובמבר 10,  בליל הבדולחצההתנפשגרת החיים 
.  גרמניה ואוסטריה–נאצים פוגרום ביהודים בכל רחבי הרייך ערכו בריונים , שלטונותה

בתי עסק , בתי כנסת. אלפים גורשו מבתיהם והושפלו בראש חוצות, מאות יהודים נרצחו
ההתעללות והרצח היו מנת חלקם של יהודים בערים .  ונהרסוהוצתו, ובתי מגורים נבזזו

  . במיטלסין גם,בפרוורים ובכפרים של גרמניהוגם גדולות וקטנות 

אשר הסתיר את כולם בסדנה הגדולה , חייהם של יהודי מיטלסין ניצלו בזכות הנפח של הכפר
והצטרפו לבריונים המקומיים נאצים שהגיעו לכפר  וסירב בתקיפות לפתוח את השער לשלו

יוסלה זכר היטב את ליל הפחד  . עם יהודי הכפר אחת ולתמיד'לסגור חשבון'במטרה 
 מהבית ואת הריצה נעלייםיון שלו לרוץ רק לרגע בשליחות אמא להביא את הניס, והאימה

בכפר  לא היה ליהודים  המר ההואאחרי הלילה. כשהתברר מה קורה בחוץ, הבהולה חזרה
  .פליטים חסרי בית ורכוש,  גורשו לפרנקפורט הם.לחזורלאן 

ה קורת גג אצל אמא מצא. אחותו לבית ילדים גדולסוזי את יוסלה ואת  סוהכניבפרנקפורט 
  .הסידור הזה נמשך כחודש וחצי בלבד.  והתראתה עם הילדים מדי יוםקרובת משפחה

�  

ואיפשרו כניסתם של , כמה מהן נרתמו לעזרה. ליל הבדולח עורר זעזוע והלם בארצות אירופה
 .ביניהן היתה שוויץ. תגיליהגבלה ב, במכסה מוגבלת, בעיקר ילדים יתומים,  מגרמניהילדים
רכבת ל 9-למה כהן לצרף את בנה ארווין בן הסֶ  הצליחה,  להרף עין הזמן שנפתחבחלון

.  ילדים יהודים ששווייץ הסכימה לקבל300 עם  לשוויץ1939 בינואר 5-ב  מפרנקפורטשיצאה
 אף אחד לא העלה , אולי אפילו היא האמינה בכך– "חופשה קצרה"היא אמרה לו שמדובר ב

מגיל המינימום היתה צעירה , האחות האהובה,  סוזי.בדעתו שזאת תהיה פרידה לתמיד
  . ולא הורשתה להצטרףשהכתיבה ממשלת שוויץ

, )Heiden(ֵהייֶדן בעיר ) Warthheim" (ורטהיים"בית הילדים ל  ילדים50- כיוסלה הגיע עם עוד 
 היה למרחק –כמה שעות נסיעה בסך הכול , מ" ק300-  כ–המרחק מהבית . מזרח שוויץ-צפוןב

  . ביר ולכן אינסופיבלתי ע
  .לעולםלא ראה עוד את יקיריו 
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  "וה מדברונ"

אלמנטריים וצוות פילנתרופי בתנאים נשים הוחזק על ידי ארגון " ורטהיים"מוסד הילדים 
 את כל ,'עד יא' לדים מכיתה במשותף ילימד בחדר , יצחק ַמנדל, מורה אחד בלבד. מינימלי

  . יפול בילדים נשאו ארבע מטפלותהניקיון והט, בעול הבישול. המקצועות

, אמו ואחותו בגטו של פרנקפורטהיתה לו מוטיבציה לשמח את . יוסלה היה תלמיד טוב
  רותבחתימת המנהלת, שלוהשנתי גיליון הציונים .  שמר קשר באמצעות הדוארןשאית

רק . )בכמעט טו (3פה ושם , )טוב (2- ו) טוב מאוד (1רצוף ציוני היה ,  מנדל והמורהרוזנפלד
  ... ולפעמים אפילו זה לא4-5לפעמים , )מספיק (4קיבל , זמרה, במקצוע אחד

 כל הילדים ".הצופים"עם הזמן נכנסה לבית הילדים פעילות של תנועת נוער במסגרת ארגון 
הצופה ("עה ואת עשרת הדיברות של התנו"...) ֱהֶיה נכון" ("שבועת הצופה"למדו וידעו את 

אינו נופל , אח לכל חבר, ֵרַע לכל אדם, מועיל לחברה, ולארצונאמן לעמו , דברו אמת
  . והרגישו מחוייבים לה"...)ברוחו

  

�  

. 1943/4 בכל תחנות חייו שמר יוסלה על פנקס התנועה שלו משנת
הדפים גזורים מקרטון ובהם . מדובר בפנקס קטן מאוד בעבודת יד

לפי . בוצה ועודהמנון הק, כמו שבועת הצופה, מידע ועניינים חשובים
מחלקת , "נווה מדבר" לקבוצת השתייך יוסלה, הרשום בפנקס

  ". צבי"כיתת , "דויד"

  1942, הצופים השוויצרייםילדי היידן במדי 

  .יוסלה יושב מלפנים במרכז

 .צעיר בהרבה מבני גילוקטן ונראה הוא , כבכל הצילומים
 .בהגדלה, פרט: משמאל

השם והציור .  ממיטלסיןחברו של יוסלה,  שצייר קלאוס'צבי'תג ה
 .היא ארץ ישראל, להגיע אל ארץ הצבי: מבטאים את החלום הגדול
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נווה  "– קבוצהשנבחר לשם המסביר את , חברו של יוסלה מתקופת היידן, זאב הירסט
  : "מדבר

  :  לנוהמורה מנדל אמר

שלנו הוא היעד . בני ישראל במדברכמו ,  ארוךמסעאמצע ב, בדרךנמצאים  אנחנו
עד יודעים כמה זמן יימשך המסע אנחנו לא . לשם אנחנו הולכים, ארץ ישראל

אנחנו נחים ואוגרים  בינתיים. את המטרהאף לרגע אבל לא שוכחים , שנגיע
  .נול שמדברהנווה  היא שוויץ.  שאליו הגענונווה מדברכוחות ב

תרגום  (ןשביטא את הרעיו,  שלנו המילים להמנון הקבוצהחתום עלמנדל אף 
  :) מגרמניתחופשי

  . למקום של חיים,נו האיר לנו דרך במדברכוכב

  .שותים ממי המעיין, אנו נחים, בחסד האל, עכשיו

  .מחר תקרא לעצמך אחי, היום אתה ידידי, ליזר אתמול היית 

  .להפריד בינינועוד הגורל לא יוכל , חיינוכל לנישאר מאוחדים 

  צעד יחד ום וננק עוד. אחים, המשך המסע עוד יבוא

  .אל ארץ ישראל, של כולנומטרה לעבר ה

  

- כמו גם הציור של ה, בכתב ידו, ההמנון שחיבר יצחק מנדל מופיע בפנקס התנועה של יוסלה

OASE –שיר הקבוצה", כתוב עברית ,בעמוד הבא בפנקס. עם דקל התמר,  נווה המדבר:" 
הותאם בגולה ,  ישראלשנכתב במקור בארץ, השיר. 'ת אבותמּדַ ה בארץ חֶ ּפֹ '

  . ' בארץ חמדת אבותםָׁש ': למציאות

נשמרה אף היא אצל ש, קלאוסהכריזמטי  של ראש הקבוצה ומחברתב
 'ם בארץׁשָ 'של  במילים  מופיע– ברו הטוב וסגנו של קלאוס ח– יוסלה

   .)משמאל' ר (הֵאם של הילדים-המסגיר את שפת, שיבוש קל

ברבות הימים . לפחות בשנים הראשונות,  בערבון מוגבלעבור הילדים היתה שוויץ נווה מדבר
 שתוך חודשיים לא תישאר באירופה אף 1940כאשר היטלר הכריז בשנת ש, סיפר יוסלה

, להםלפי ניתוח המצב ש. לקחו הוא וחבריו את דברי הפיהרר ברצינות רבה, מדינה ניטרלית
 התארגנו בחשאי לבריחה ,לפיכך.  לידי גרמניה הנאצית תוך זמן קצריפולעמדה שוויץ ל

במשך . תה לצידו של היטלרתייצבוחרף ה, שהיתה לדעתם מקום יותר בטוח, לאיטליה
חצה גרמניה תמוכנים ומזומנים לברוח ברגע ש, הנעליים מתחת למיטה,  ישנו בבגדיםחודשים

  .קרההדבר לא , למזלם.  לשוויץאת הגבול
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התארחו , בימי שבת, עם בפעםפ
חות יהודיות בעיר במשפהילדים 

  ). Gallen. St(סנט גאלן 

בבית הכנסת של סנט גאלן עלה 
 – 13הגיעו לגיל יוסלה לתורה ב

. )22.8.1942(ב "אלול תש' ט, שבת
מצווה קיבל מהקהילה ה בר לרגל

היהודית סידור תפילה עם הקדשה 
יוסלה על הסידור הזה שמר . אישית

  .מכל משמר

  

מתנה  קיבל יוסלה 15-ליום הולדתו ה
 לצמחי  מגדיר– נוספת עם הקדשה

שמר , יוסלה אהב את הספר. אלפיםה
אבל ככל , עליו והיה גאה בו מאוד

הנראה לא הגדיר בעזרתו פרח או 
  ...שיח אפילו פעם אחת

  

  

  

� 

יוסלה היה חניך . בתנועת הצופים השוויצרית נערכו בחינות והערכות מדי שלושה חודשים
ארווין : זוכר בבדיחות הדעת, חניך של יוסלה בהיידן, אב הירסטז. מצטיין וגם מדריך מצטיין

אני זוכר שלימד . הילדים הצעירים ביותר בהיידן, היה מדריך התנועה שלי ושל חבריי) יוסלה(
חבשנו וקיבענו את הרגל . התעקמה לו הרגל, ואחרי זמן קצר נפל, אותנו עזרה ראשונה

  ... רגילרק כשחזרנו הסתבר לנו שזה היה ת. הפגועה

. ירייה בקשת וחץ": נשק"בפעם אחרת התאמנו ב
החץ עף לכיוון ההפוך , אחד הילדים ירה חץ עם מסמר

, נשארה לו צלקת לכל החיים. ופגע ליוסלה בשפתיים
  .אבל הוא סלח מייד לילד היורה

   מדופלםצופה

  .סיים בהצטיינות את בחינות הרבעון) 'ץלמוֹ (ארווין כהן 
  . נקודות31 –מום הצבירה היחיד שהגיע למקסי

  !ברכותינו
                                                         9.4.1944  
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עטות  וכן גלויות מ הגיעו אל יוסלה גלויות דואר מאמו ואחותו בגטו פרנקפורט1942עד שנת 
  .מבני משפחה נוספים וחברים ממיטלסין שלא זכו לעלות לרכבת הילדים לשוויץ

  ,ארווין יקר שלי

תשתדל לאכול גם פירות כדי שתגדל ותהיה ? ילדי הטוב, איך אתה מרגיש[...] 
היינו רוצים מאוד לשלוח לך . תתלבש היטב כדי שלא תתקרר, כבר קר. [...] חזק

  ...מקום זה אנחנו שולחים המון נשיקותב. אבל זה בלתי אפשרי, משהו

שמור . אני מקווה שניתוח השקדים עבר בהצלחה ואתה כבר בריא, בן יקר[...] 
. [...] תתפלל שלא יעזוב אותנו ושנתראה בקרוב, האמן באלוהים, על האמונה

  ...מיליון נשיקות, תישאר שמח ובריא

ארווין , למיד טוב וחרוץתמשיך להיות ת. על הציונים הטוביםמאוד שמחנו  [...]
תתעמל ו, ארווין שלי, תאכל טוב. אלוהים הטוב ישמור עליךשו, אהוב שלי

  . כדי שתתחזק,בחריצות

מי יכול היה לחשוב שתהיה שם כל כך . זה כבר הפסח השני שאתה בהיידן[...] 
אנו פוגשים כאן אנשים . הייה אסיר תודה על זה ותתנהג יפה... הרבה זמן

שולחים לך המון , שיהיה לך פסח שמח[...]  ...הם ילדים בהיידןנוספים שיש ל
   אמא.נשיקות

  

�  

 נוספו שורות ספורות 1942בחודש מרץ 
שכתב אבא בשולי הגלויות והמכתבים 

האב שוחרר . שקיבל יוסלה מאמא וסוזי
  . והורשה להצטרף למשפחתומדכאו 

התקווה בלב לאיחוד משפחתי שלם לא 
 הגיע 1942במאי . ארכה יותר מחודשיים

 . המכתב האחרון מפרנקפורט להיידן
רות ' גב, "ורטהיים"המכותבת היתה מנהלת 

למה ויצחק כהן ביקשו ממנה סֶ . רוזנפלד
להודיע לבנם האהוב ארווין שהם נוסעים 

. מזרחה ולא יוכלו לשלוח מכתבים בקרוב
 – של שלושתם למכתב צורפה תמונה

ו היחידה שנשארה ליוסלה מהוריהתמונה 
  .ואחותו

  

  

�  

בהמשך שנות המלחמה התחילו להגיע להיידן נערים פליטים מבלגיה וצרפת שהצליחו 
שיהיו לימים חבריו , ביניהם היו נערים בני גילו.  מזדמנתלבדם או עם עזרה, להימלט לשוויץ

 .איזי גורן ואחרים, )אייל( ברוך ורסל – בקבוצת השרון וביפעת –' שגב'של יוסלה בגרעין 
, לנוזה היה המפגש הראשון ש".  הגיעו גם חלק מניצולי הרכבת של קסטנר1944 בקיץ

סיפר יוסלה אחרי שנים , " עם השואה,ילדים שהגיעו מגרמניה לשוויץ בראשית המלחמהה
הייאוש ומלחמת ההישרדות שעברו על , לאט לאט התחלנו לקלוט את ממדי הסבל". רבות

  ".חברינו החדשים
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  שער עלייה

על סיפון האונייה  בספטמבר עלו 3-ב. נסעו כל ילדי היידן לנמל טולון בצרפת 1945 באוגוסט

 מכל  ילדים ומבוגריםחיילים אוסטרליים בדרכם הביתה ומאותעם ) Mataroa" (הָארוֹ טָ מָ "
 )ליגאליים ( בין העולים היו בעלי סרטיפיקטים. איש1000- סך הכול כ– ארצות אירופה

  . מעט כולם ניצולי שואהכ, עולים בלתי ליגאלייםו

ראש , תשרי' התאריך העברי היה ב. הגיעו לנמל חיפה,  בים קשיםאחרי שישה ימי הפלגה
אנשי היישוב . למחנה המעצר בעתליתסעי האונייה את כל נוהעבירו הבריטים . ו"השנה תש

  הרגלית של העולים מתחנת הרכבת עד למחנההצעידה השעות של שלושהצליחו להבריח ב
 9-ב הבלתי ליגאליים שוחררו שאר.  עולים בלתי ליגאליים ולהעבירם לקיבוצים90-ה מלמעל

  .  למחנה עתליתח"מ בפריצה של הפל1945באוקטובר 

  

  

 

 

 

� 

 היה , היה עולה ליגאלי16- בן היוסלה
של תנועת ה כסָ בִמ סרטיפיקט לו 

אחרי כמה ימים במחנה . 'גורדוניה'
אלה  , לתנועהעם חבריוהמעצר נשלח 

 , לנווה איתן,17שטרם מלאו להם 
הנערים  .חברת נוערשל במסגרת 

 לקבוצת הופנו' גורדוניה'הבוגרים של 
  . דוד-עיינות ברמתקבוצת השרון ו

  

  

  . 16יוסלה בן 
. מ" ס137: לפי הרשום בוויזה, קומתו

 .10בצילום הוא נראה כבן 

  :מימין לשמאל, מצילומי הארכיון הציוני המרכזי

  ו "ש תש"ראה,  חיפהנמלב' מטרואה'האונייה  �
   בנמל חיפה' מטרואה 'ם יורדים מהאונייהילדי �
 למחנה המעצר בעתליתמחיפה ת בריטי סעים ברכבתהעולים מּו �



 10

  

  מולדתצעדים ראשונים ב

 ולא –אבל יוסלה לא התלונן , לא קלה היתה ההסתגלות לתנאים הקשים של עמק בית שאן
בגמר .  לארץ ישראל שלם לגמרי עם העלייההיההוא . התלונןרק מפני שלא היה בפני מי ל

מכתב המזמין אותו להצטרף אליו ואל , אחי אמו, אברהם מנדלבאוםהמלחמה שלח דודו 
 ,במולדת, כאן . היה לו ברור כשמש לאן פניו– סירב 16-אבל יוסלה בן ה, משפחתו באמריקה

לחבריו בחברת הנוער ". עשות ענייןבלי ל"מכשול שצריך לגבור עליו , ראה בכל קושי אתגר
 אם –פחות מזה , בשיחות, בפעולות, מעורב בחיי החברה, היה חבר טוב שאפשר לסמוך עליו

עם . חריצות ובמסירותעבודה גילה ב. שירה וריקודים בצוותא,   בפעילויות התרבות–בכלל 
  . ליבו הזדהה בכל–שיתוף וכבוד לכל אדם , שוויון,  יישוב הארץ–ערכי הקיבוץ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

�  

, בחדרה" שגב" הצטרפו רוב בוגרי חברת הנוער בנווה איתן לגרעין 1947בקיץ . שנתיים עברו
נשלחו , כדי שיהיו ביישוב שיקימו בעלי מקצוע חיוניים. שהכין עצמו לעלייה להתיישבות
ב אּווטקה לָ מ, נשלח ללמוד נגרות) אילן(צבי פייגנבאום : מספר חברים להכשרה מקצועית

 מקצוע שבלעדיו –  יוסלה נשלח לכפר ויתקין ללמוד סנדלרות,נשלח ללמוד חשמלאות) לביא(
יום - יוםלמה לך לנסוע . "הסנדלר בכפר ויתקין חיבב את המתלמד החדש. אין קיבוץ

 פעם תחזור לחדרה לשבת,  איתנוגורת. בזבוז זמן וכסף, זה רחוק", אמר לו, "?לחדרה
  .היהוכך ". בשבועיים

  

 ו והפצירושב יםהדוד. באמריקהורעייתו מכתב מהדוד  עוד  לכפר ויתקיןהגיעבאחד הימים 
 הם השיב ל יוסלה. וחיי רווחה לו חום משפחתי שם מחכים,באמריקה אליהםבו להצטרף 

   :במילים נרגשות

בטוח לא אני  אבל, קלים יותר חיים יהיו לי שאצלכם אני בטוח ,יקיריי[...] 
 דברים נעשים בארץ כאן .עצמו בשביל רק חי לא האדם בן .טוב ותרי לי יהיהש

 אולי, יקיריי [...] .סיפוק הרבה נותן זה ,בשרשרת חוליה, שותף וכשאתה ,גדולים
  .... "אתם חשבתם פעם

, 1992ב בשנת "לידיו של יוסלה בביקורו עם רחל אצל המשפחה בארהחזרה הגיע ש, המכתבמ
  :  שנים את סיום המשפט שנקטע45 יוסלה זכר גם אחרי .סרההמשך ח, נותר רק עמוד אחד

  ...? ישראל אתם חשבתם פעם לעלות לארץאולי, יקיריי[...] 

 .יוסלה משמאל. מתכוננים לפעולת התנועה, ילדי חברת הנוער באוהל בנווה איתן
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�  
 –אבל נציגי חבר הקבוצות ,  היתה להקים יישוב בנגב,סיפר יוסלה לימים, "שגב "כוונת גרעין

יוצא מן ם גרעין תא":  הבהירו להם שהתנועה לא תיתן לכך יד–ל נדֶ ישראל ביטמן ומאיר מַ 
! להתיישבות חדשה הולכים גרעינים חלשים", מזכיר התנועה, נדלכעס עליהם מַ , "הכלל

הקיבוץ המתפרק שאליו !"... ק את היישובים הוותיקים שמתפרקיםגרעין חזק צריך לחזֵ 
בעוד ,  וכך.לא רחוק מנווה איתן, גרעין על ידי התנועה היה אבוקה בעמק בית שאןהיועד 

עד שהסתיימה תקופת . להציל את אבוקה" שגב"יצא גרעין ,  לומד את רזי הסנדלרותיוסלה
התפוררה אבוקה מבחינה חברתית והתנועה ויתרה על ,  כשנה וחצי–  בכפר ויתקיןהכשרתו
  .החברים ששרדו את המשברים הקשים עברו לקבוצת השרון. המקום

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

�  

  קבוצת השרון

סנדלר הוותיק ל " שניכינור ",בעבודה בסנדלריהסלה התחיל את דרכו בקבוצת השרון יו
  .לימים חורש, שמחה הירש

  :עמי השרונימספר 

 ואנחנו יוסלה

ם עאלינו  גיער האשה כראשונלה ליוס את כרנוהי, ןהשרו קבוצת לדיי, נואנח
ה היף שתשוד מוך סרר דוצר נקשה. לפני קום המדינה, 1948בשנת " שגב"ן רעיג
  :כך היה, ההיה שמעשו, ויתו אנל

שהיה , נו לכדורגלתמכר כבר אז ה–ם ושבעיל מדורגי כובבהיינו ח, הילדים, ואנ
י בריטט המנדי הלהת שקופהיתה זו ת. הפופולרי ביותר מבין ענפי הספורט

. ומסביבש במחנותד ודו-מתה רתעופ השדהו בשבי יאנגלא הצבי הייל ח,ץארב
שבהם , םגרשיר מספמעבורם ו ותקנס הבסיבו לכדורגד כאו מויבבם חחייליגם ה

  .לפעמים הצטרפנו אליהם דרך פירצה בגדר הבסיס. שיחקו להנאתם

ר משוחרהוא  נרשם ש1948שקיבל יוסלה בשנת " המתייצב לשירות העם"בתעודת 
סוג , כפר ויתקין: כתובתו ומקום עבודתו, "מסיבה משקית " מלא צבאיגיוסמ

  .סנדלר: העבודה והתפקיד
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ם תפרי והליםתּבָ היו מִ האנגלים החיילים ת של מיוחדום הנעליים והכשהכדורי
 היינו צריכים רק .זה היה אוצר של ממש. היו החיילים נותנים אותם לנו, נפתחו
  .הכאן יוסלה נכנס לתמונו , אותםלתקן

ומאחר שגם הוא אהב כדורגל , המחת שהדרכה בסנדלרינכנס לעבוד בש מאחר
ם כנסיו ניינה. יתרנרנו איתו קשר חצי, ה לשערצצת פעיטט בעו באפילו
ה שיח כאילו ל, כדורגלעלי או זוג נרדור כוסתה מחולצת החר תאשה כסנדלריל
היה ,  על דברים מיותרים כמו תיקון כדורגלשלא בזבז זמן, כאשר שמחה. המימת

ר ליוסלה את הסתם בשומטיהיינו , תוררה ססוליי עץ בסמרת מנעיצעסוק ב
ה היה כששמחה ועבודן השולחיוסלה היה תוחב אותה מייד מתחת ל. הסחורה

את המוצר המתוקן היה . שרוהיה מתקן את הד, המהעבוד לשהיה כסיבר מעדנ
היינו אוספים אותו . ח עץ מאחורי הסנדלריהיוסלה משאיר לנו מתחת לו

  .י לבטובם ומחיש, מהמקום המוסכם

 עם  ויחד"דוד-על רמתוהפ"ת קבוצת כשמיו רכרנהּוהסידור הזה נמשך עד ש
 החלה תקופה ,ב את הארץזי עבריטא הצב ה. החשאיותמנו מהההכרה הוסר

  .חדשה
  

 אברהם יזרעאלי –ה ' אברומצכאשר, עבודתו של יוסלה בסנדלריה הסתיימה כעבור שנתיים
בחור צעיר זקוקים נואשות להנוטעים  ,המצב במטעים קשה ביותר:  מצפונו פנה אל–

כך ? וכי יכול היה להמשיך לתקן נעליים כשאין מי שיעבוד במטעים. ענףשיתגייס להצלת ה
  . של יוסלה בענף המטעיםשניםהארוכת קריירה ההחלה 

�  

רוץ מלכה ארצי אימצה את הבחור הח
 היה היחיד יוסלה. והפכה אותו ליד ימינה

 בענף שמלכה צעיריםמבין העובדים ה
שם , סמכה עליו אפילו בחלקת הנסיונות

היה צריך לספור ולשקול את הפירות של 
בהתאם לסימונו , כל עץ בנפרד

 אמרה שעל יוסלה היא. האינדיווידואלי
 – שלא יעגל פינות 100%-אפשר לסמוך ב

בלי , ום מספר לפי הערכהלא ידלג ולא ירש
טוב שקיבלנו לענף בחור : "ספירה מדויקת

חניך , יליד גרמניה (מתאיםמרקע 
   ." ואמיןאחראי ,...)שוויץ

כעבור שנים הודה יוסלה שהרקע 
היו ניסיון המעשי שלו כנוטע ההתיאורטי ו

הוא השתלב מהר מאוד בתחום : יםדל
, ריסוסים: החלש של הנוטעים הוותיקים

, העברת סולמות, פיזור זבל, לטוריםיק
 –מערכות המים וכיוצא באלה תיקון 

עבודות שדרשו מיומנות טכנית ונהיגה 
יה לא ה' רהזמֵ שירת המַ ' באבל, בטרקטור

למרות שלא כולם , על זה סלחו לו. מומחה
  ...בית הספרכבר בהיה חלש בזמרה ידעו ש

  

  פיזור זבל אורגני במטע השזיפים 
 1954אביב , של קבוצת השרון



 13

  יפעת

יחד עם כמחצית מחברי ,  ליפעת–הרכוש  הנפש ו– עברה כל קבוצת השרון 1954 ביולי 15-ב
  . פרק חדש נפתח בחיי כולם.קיבוץ גבת שהתפלג

, יוסלה המשיך לעבוד בענף המטעים
שהיה הגדול והחשוב ביותר ביפעת 

. ולפי צרכיו התנהל המשק כולו, הצעירה
במו כל חייו היה יוסלה גאה בעובדה ש

ידיו חפר את בור הנטיעה הראשון במטע 
  . לנטיעת העצים הראשוניםהיה שותףו' א

  

  

  

  

  

�  
  :אמירמספר 

  נהג זהיר
  

לאחר תשעה שיעורים ביקש ממורה הנהיגה . 1958אבא קיבל רשיון נהיגה בשנת 
השיב , "כך נראה-אחר, קודם תלמד זינוק בעלייה וחנייה לאחור. "להגישו לטסט

אבל , אני יודע שאין לי סיכוי לעבור בטסט הראשון", אמר אבא, "תראה. "המורה
להתנסות בהתמודדות עם , כחלק מהלימוד אני מעוניין לדעת איך מתנהל טסט

השיעור העשירי לא . המורה הסכים בחוסר שביעות רצון". הלחץ וההתרגשות
  .התקיים מעולם

 בעבירת תנועה פעם אחתובכל זאת הואשם , כל חייו היה אבא נהג חכם וזהיר
.  עוד לפני שהיה לו רשיון נהיגההדבר קרה. אשר בגינּה זומן למשפט, חמורה

 יום המעבר מקבוצת השרון וגבת – 1954 ביולי 15-ב: כך היה, ומעשה שהיה
שהובילו את העגלות המעטים היה אבא היה בין הטרקטוריסטים , ליפעת

 באותו יום נסע פעמים רבות .העמוסות של החברים על ציודם לביתם החדש
זה היה השם הזמני של  ('גבת-השרון' ל על הכביש בין קבוצת השרוןהלוך ושוב

  . עצר אותו שוטרבאחת הפעמים . )קרא יפעתישלימים ת, הנקודה החדשה

  . ביקש השוטר,"רשיון בבקשה"
  ".אין לי"
  " ?רשיון לטרקטור"
  ."אין"
  "?ביטוח"
  "... ? ביטוחמה זה"

  . ניכר היה בשוטר שהוא מופתע וכועס

בפני כבוד השופט ,  המשפט בנצרתתקופה קצרה לאחר מכן התייצב אבא בבית
  .באישום חמור של נהיגה ללא רשיונות, כתילי

  

 1957', נטיעת מטע א, יוסלה ועוזי שחר
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, הספסלים מחוץ לאולם השופט: מאירוע זה זכר אבא בעיקר את ההמתנה
  . השיחה עם הממתינים, הנאשמים היוצאים מהאולם בפנים נפולות

להביא , אנחנו ממליצים לך לנסוע חזרה לקיבוץ? אצל כתילי? נהיגה ללא רישיון
  ...בשבועות הקרובים לא תראה את ביתך, בגדים וכלי רחצה

  .רוב הממליצים כבר סיימו את משפטם כאשר אבא נכנס
  

  . שאל השופט את השוטר, "?מה קרה כאן"
וכל זה , הבחור הזה נסע בטרקטור על כביש ראשי מבלי שיש לו רשיון כלל"

  ". ה הראייהכאשר לטרקטור רתומה עגלה עמוסה המסתירה את כל שד
 מאשר, אבא הניד ראשו מלמעלה למטה וחזרה. השופט כתילי הביט אל אבא

  . שכך היה
  : מופתע פנה אל אבאהשופט ה
יש לך משהו לומר , נהיגה ללא רשיון היא מעבירות התנועה החמורות ביותר"

  " ?להגנתך
  : אבא ניסה להסביר

כל אחד , העברותהיתה לפנינו עבודה עצומה של . הקמנו קיבוץ חדש בעמק"
לא עצרנו כדי לבדוק האם . בר לכךלפעמים גם מעֵ , עשה כל מה שהיה יכול

  . היינו חייבים להשלים את המשימה, אנחנו עושים משהו לא בסדר
אשר עד לפני שנה היתה גבעת טרשים , על גבעה בעמק יזרעאל, כבוד השופט"

  ".יש היום קיבוץ חדש, שוממה
  

י שמקריא את פסקי הדין עוד לפני שהנאשם מסיים שהיה ידוע כמ, השופט הזקן
  . הליט את פניו בכפות ידיו ושתק, רכן קדימה בכיסאו, את דבריו

  : הביט באבא ואמר, אחרי כמה רגעים התמתח
  ".תמשיכו לבנות את המדינה, סע חזרה לקיבוץ"
  

  :  שימשיכו ללוותו כל חייו,אבא חזר הביתה ורשם לעצמו שתי תובנות
  אין תחליף לאנושיות , הראשונה
  ... אין הכרח להיות יהודי כדי להיות ציוני,והשנייה

  15.7.1954, עוברים ליפעת
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  חתונה בלתי נשכחת

 .המבוגר ממנה בשבע שנים, ת בינה לבין יוסלה קשר החברּובתחילת' רחל היתה בכיתה יב
מבדילות ברובד סמוי מן העין בינם לבין ,  היו טבועות שנות המלחמהבביוגרפיה של שניהם

  . אותה אהבו ועימה הזדהו, בתוכה חיוהחברה ש

לא , קרוי ליסר-יוסף, אחרי שאביה, נשארה לבדה בגיל שמונה, הונגריה, ילידת בודפשט, רחל
, מּהִא ;  עבודות כפייה מפרכות שהוטלו על אלפי גברים יהודים– "שירות העבודה"חזר מ

מצעדות המוות באחת מבודפשט צפונה שלחה תפסה ונ נ,אסתר לבית גרונצוויג- גבריאלה
 לגמרי לבד בבית היתומים . נשלח עם דודתה לאושוויץ, פטר,אחיה התינוק, הנוראות

 תקופה –בשטח הכיבוש האמריקאי , גמיין בגרמניה-אחר כך מעבר לכפר בייריש, בבודפשט
 על סיפון האונייה 1947עלייה ביולי , "הונגריה-גורדוניה" עם מדריכי טובה ומשקמת

, 1948באפריל ... על ידי הבריטים חזרה לגרמניה גירוש העולים, ארץבדרך ל" אקסודוס"
ה 'רחל אומצה על ידי יונינה ואברומצ.  לקבוצת השרון,סוף ארצה-הגיעה סוף, 11.5והיא בת 

אבל רחל , היתה ביניהםלא אומנם קרבת משפחה . יזרעאלי בגלל שם המשפחה הזהה-ליסר
 ,ל"שירתה בצה, רחל סיימה את בית הספר .וריהאילנה ובר, אחות לשפרה, גדלה בביתם כבת

 הגיעה מבחינתה השעה 25בהיותה בת . אחר כך יצאה לשנת הדרכה בתנועה וחזרה ליפעת
  . להקים משפחה

ועדת החתונות קיבלה את ההודעה בשמחה ומסרה להם . רחל ויוסלה פנו לוועדת החתונות
. ו באב"טוג בעומר "ל, ו בשבט"ט, חנוכה: את ארבעת מועדי החתונות לפי החלטות יפעת

הפעם לא . ת הקיבוץולא ערערו לפני כן מעולם על החלט,  חברי קיבוץ נאמנים–רחל ויוסלה 
דנו בפנייה יוצאת חברי הוועדה ". בלי זוגות נוספים,  חתונה רק שלנורוציםאנחנו : "הסכימו
ניתן אישור לה לרחל ויוס.  במקרה חריגפה מדובר באמתהגיעו להחלטה הנדירה שהדופן ו

, ב"בתשרי תשכ' ל', יום ג, "אחרי החגים"התאריך שביקשו היה . מועד שיבחרוכל להתחתן ב
10.10.1961.  

מה הביא אותם להחליט שזאת ? "מועד פרטי"מה הביא את חברי הוועדה לאשר חתונה ב
 לחתונה מושקעת שבאמת לא ולגייס עשרות חברים וילדים, תהיה חתונה שכמוה לא היתה

איש מחברי , שיבה לא נרשםיפרוטוקול ה? גם לא בכל עשרות השנים לאחר מכן, תה כמוההי
לב נוטה להאמין שהיתה לכך סיבה אבל ה, הוועדה כבר אינו בחיים ואין את מי לשאול

 ,מאחים ואחיות, נותרו יתומים מאב ואםש של בני זוגהחברים הרגישו שחתונה : עמוקה
 סבל,  בדידותכך של-ילדות פגועה כלחוו ששניהם ני הזוג  בשלחתונה ; יחידים ממשפחותיהם

  .שלא תישכח, ראויה להיות חתונה מיוחדת, וגעגועים

של עיירה יהודית ובהעמדת חיזיון של " שאגאלית" הושקעו בבניית תפאורה ימי עבודה רבים
הכלה המתייפחת מהתרגשות ומתח עם בילות של קשנפתחה בסצינות מ, חתונה בעיירה

הכליזמרים על , פרנסי העיירהעברה אל הכנות  ;החתן הנרגש עם חבריווחברותיה  בהטובות
הגיעה אל שיאה בריקודיהם העליזים ו, הגוי של העיירה שבא להשתתף בשמחה, כלי נגינתם

  . על כל גינוני החן שלו, רגשריקוד הֶׁשָרֶלה המשל הילדים והילדות ו

.  מקטן ועד גדול–תפות כל אנשי יפעת בהשת, קדם למסיבה טקס החופה שערך הרב בגון
, יצחק יצחק קרא את פסוקי הנחמה של ירמיהו הנביא. אחר כך התכנסו כולם בחדר האוכל

עֹוד ַּתְעִּדי ֻתַּפִי ְוָיָצאת , עֹוד ֶאְבֵנ ְוִנְבֵנית ְּבתּוַלת ִיְׂשָרֵאל: "פה-שכל ילד ביפעת כבר הכיר על
 ְוָהַפְכִּתי ֶאְבָלם ְלָׂשׂשֹון , ִּתְׂשַמח ְּבתּוָלה ְּבָמחֹול ּוַבֻחִרים ּוְזֵקִנים ַיְחָּדוָאז. [...] ִּבְמחֹול ְמַׂשֲחִקים

 דבורה גרונמן –רחל וחברותיה ,  ואיחולים אחר כך היו ברכות".ְוִנַחְמִּתים ְוִׂשַּמְחִּתים ִמיגֹוָנם
מזכיר , זאב משי', יםלחי' בנימין כהן ומוטקה לביא שתו יחדיו –ודיצה וייס ויוסלה וחבריו 

החיזיון הוצג לבסוף . בנות חוללו, היפעתית" מגילת הכלולות" העניק לזוג הנרגש את ,יפעת
  .התרוממות רוח כללית שרתה על יפעת עוד ימים רבים אחרי החתונה. הנהדר
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  נבחר ציבור

לריכוז  נשלח יוסלה לקורס מרכזי משק במדרשת רופין ובגמר הקורס נכנס 1961בשנת 
מאחר שיפעת היתה הקיבוץ היחיד שבו נבחרו שיתוף של שני . המשק יחד עם שעיה שנגרוס

היה עליהם לבנות את המודל לעבודה , חברים לשאת יחד בעול התפקיד הניהולי הבכיר הזה
בעיקר כדי למנוע כפילויות בפניות ", לתיאום ולחלוקת האחריות ביניהם, המשותפת

  .  חודשים בתפקיד4בתום , 23.2.1962, ד בעלון יפעתכפי שכתבו יח, "החברים

ישעיהו יטפל : אנחנו מציעים לתקופה הקרובה את החלוקה הבאה: "[...] ועוד הם כותבים
יוסף . מגע עם המוסדות בחוץ, תוכנית המשק וביצועה, בניין, ל בהשקעות[...] בכל הקשור 

עלינו . [...] ים של ענפי המשקעבודת הטרקטורים ונושאים שוטפ, יטפל בענייני העבודה
כי גם שני מרכזי משק אין בידם להביא את הישועה בלי עזרה והבנה של כלל , להגיד

הרבה זמן וסבלנות נחוצים כיום לנושאים בתפקיד כדי לשכנע חבר לקבל על עצמו . החברים
 חבר עד היום לא הצליחה ועדת ההכנה וגם לא המזכירות לשכנע, לדוגמא. תפקיד או משימה

וכנראה שלא תהיה ברירה והאסיפה תצטרך , לקבל על עצמו את סידור העבודה לעונת הקיץ
הוחלט לפני יותר מחודש ימים : דוגמא שנייה.  את אחד החברים המוצעים לתפקיד זהלחייב

. עד היום מתעכבת קליטת הגרעין הואיל ולא נמצא לו מדריך. לקלוט גרעין הכשרה צעירה
  ".ויורגש ביתר שאת בעונת האביב, מורגש מאוד בימים אלה בעבודהחסרונו של הגרעין 

�  

  :מסיפורי יפעת

  יש לנו תיש

 משק של הוותיק התיש חלה הימים באחד. 63אולי , 1962היה זה בקיץ של שנת 
שעבד במסירות ואהבה עם הילדים , הדירניק הוותיק, פסחי רפאל. הילדים

ר הווטרינ בו טיפל כך אחר, ימים כמה במשך אותו להבריא ניסה ,במשק הילדים
  . כוחו תש, חולה ממש היה התיש. הועיל לא דבר שום אך –

 הוחלט ברירה בלית. לעשות מה כהן יוסלה המשק מרכז עם התייעץ רפאל
 לתיש כשנודע. תיש מוכרים שאנחנו בסביבה פרסם ויוסלה ,אותו למכור

  .עיניו ועצם רגליו שטפ, הארץ על נשכב, רוח מצב קיבל, אותו למכור שעומדים

 את הפעיל הוא. משכבר הימים, "עזיזה "באגודת טובים קשרים היו לרפאל
 הגיע, של האגודה הגבוהים בחלונות מרובות השתדלויות ולאחר, הקשרים

  .שבועות לכמה בהשאלה ומובחר צעיר תיש הילדים למשק

 הוא. ישת אצלנו למכור שרוצים נודע מטבעון הבהמות לסוחר. ימים כמה עברו
-לתל רפאל נסע יום באותו דווקאו, רצה הגורל. רפאל את וחיפש ליפעת הגיע
 עודכן שלא, יוסלה. המשק למרכז הסוחר את היפנו החברים. אביב

מהכיסא  קם הוא. ְטלּבּו- ברהעוֹ  לתיש קונה נמצאש מאוד שמח, בהתפתחויות
 הבהמות סוחר עם וירד המחיר על להתווכח בליסגר עסקה על המקום , במרץ
  . הילדים למשק

 לרעיון התנגד מה- שמשום, התיש אחרי במרדף והחלו הקטן לדיר נכנסו השניים
, אחד נגד שניים של ביחס כוחות עודף, ומר קשה מאבק אחרי רק. רוח בעוז

  . לטנדר אותו ולהעלות  הצעירהתיש את לתפוס איכשהו הצליחו

. התיש מכירת על מחתהמש הבשורה את לו ובישר רפאל את יוסלה פגש בערב
 ממש, רפוליק, לך אגיד מה": הוסיףו, רפאל של פניו הבעתהוא לא הבחין ב

  ..."כוח הרבה כך כל יש וחולה זקן לתיש איך התפלאתי
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  ילדים

המקסימה מייד עם הלידה התברר שהתינוקת .  הבת הבכורה– נולדה גילת 1963בספטמבר 
 התוצאה היתה .הניתוח הסתבך. המחייב ניתוח חירום מציל חיים, נולדה עם מום מּוָלד

בהמשך . שהפעם עלה יפה,  עד שהתאפשר ביצוע ניתוח נוסף–שנתיים בלי יום ובלי לילה 
מההורים נדרש , מגילת סבל של בידוד חברתיעל מנת למנוע . חמורה שמיעה תלקו התגלתה

לא היתה . ליווה אותם במשך כל שנות גידולה של הבת האהובהש, מאבק אינטנסיבי ממושך
נלחמו על , במשך שנים רבות נסעו איתה לשיעורי דיבור ותקשורת. אבן שלא הרימו למענה

  . והצליחו–בעבודה , בטיולים,  ילדיםהשתתפות בפעילויות חברת, שילובה בכיתה רגילה

   .נולד אמיר, 1966בספטמבר ,  אחרי הולדת גילתשלוש שנים
  .  טל– נולד צעיר הבנים 1970באפריל 

  .תומך ואוהב, שלושת הילדים זכו לבית חם

  

  מאוצר הסיפורים של משפחת כהן

  פלאי פלאים. א

השיחה .  אותםימים ספורים אחרי החתונה נכנסה חברה לדירת ההורים לברך
קלחה בנעימים וההורים הציגו לה באהבה את המתנות שקיבלו מהחברים 

דומות , רובן באווירה הקיבוצית, המתנות בימים ההם היו צנועות. לחתונה
למרות זאת העירה החברה על אחת . ללא הפתעות, במידה ניכרת אצל כל הזוגות

  "...?זוג מגבות פשוטות? זהו: "המתנות

קיבלנו אותן מקרובי ", אמר לה, "אלו לא מגבות פשוטות: "לרגעאבא לא היסס 
כי הן אינן , ת האלה אין צורך לכבסואת המגב. משפחה אמידים מחוץ לארץ

  ". נרטבות לעולם
  . תמהה החברה, "?הכיצד? לא נרטבות"
ברגע שמקרבים ", שיב אבא בידענותה, "יש בהן מנגנון פנימי של חשמל סטאטי"

  ". בלי מגע, עיפות את המים ומייבשות את הגוף על המקוםהן מ, אותן לגוף

כך קיבלו רחל ויוסלה לחתונתם -מתנה יקרה כל: החברה חזרה לביתה נרגשת
  ... אשריהם שיש להם דוד נדיב כזה–מהדוד העשיר מחוץ לארץ 

  . עשרות שנים חלפו מאז
  ... עדיין לא הומצאו1961מגבות פלא מהסוג שאבא פיתח בשנת 

  

   הקפואהמקפיא

  . חבר נכנס לדירת ההורים כאשר אבא הפשיר את המקרר
  . כדי לזרז את המסת הקרח נעזר אבא במשב רוח ממאוורר שהציב מול המקפיא

מה יעזור לך , אם אתה רוצה להפשיר", התפלא החבר, "הרי המאוורר מקרר"
  "?מאוורר

  :ולאבא כבר היתה תשובה, השאלה עוד לא הסתיימה
שהרוח הקרה של המאוורר היא בשבילו כמו תנור , כך קר- המקפיא אצלנו כל"

  ".לכן היא מזרזת את ההפשרה, לוהט

, שבהם מותקן סידור של הפשרה אוטומטית, no frostעד כניסתם של מקררי 
  .המשיך אותו חבר לחפש מקרר עם מקפיא מהסוג שראה אצל ההורים

  



 20

  
  

  גם וגם

הן ,  ללדת כי אם בבן רצונן ביפעת ידעו הבחורות שעמדו70- וה60-בשנות ה
, הכלל הזה לא פסח גם על משפחתנו. צריכות לבחור באבא כנהג לבית החולים

בלידה הראשונה אבא היה נרגש מדי כדי ? וגילת. וההוכחה לכך היא טל ואני
יש המאמינים כי רק בזכות . עמוס גל הוא שהסיע את אמא לבית חולים. לנהוג

  ".גם וגם"זה יש לנו במשפחה 
  

  שיעור בחיוך

גם ממרחק של שנים רבות זוכרת גילת את היום שבו נסעה עם אבא לחיפה 
, היה חשוב, פעמיים בשבוע, השיעור. המורה לדיבור, לשיעור דיבור אצל אריקה

גילת לעולם אינה . כל שיעור היה עוד צעד קטן במאבק להיות כמו כולם. הכרחי
  . גם אבא לא, גם ההורים לא, מוותרת

  

גילת .  מוותר גם כאשר בדרך לחיפה רצועת המנוע נקרעת והאוטו נתקעאבא לא
, כנראה היום מגיע לה קצת חופש מהמאמץ הסיזיפי, רואה בכך סימן מלמעלה

  . חיוך עולה בקצות שפתיה, אולי היום בלי שיעור
  

בתושייה רבה הוא . צריך להגיע לשיעור, סיזיפי או לא סיזיפי. אבא לא מוותר
והאוטו כשיר , עוד קצת אלתורים, את האוטו לתחנת דלק סמוכהמצליח לנווט 

  . לטיפוס אל פסגת הכרמל
  . לא ניתן לטעות בארשת פניה, החיוך של גילת מתחלף באכזבה

כשניסע שוב לשיעור , ביום חמישי", הוא אומר, "גילתי, תשמעי. "אבא לא מוותר
אני בטוח שאת . ענסביר לה שהיתה תקלה באוטו ולא יכולנו להגי, אצל אריקה

  ". תתקדמי יפה גם בלי השיעור של היום

  . ל החיוך של גילתלא מוותר ע... אבא לא מוותר
  .עכשיו שניהם מחייכים

  ?מישהו אמר הבנה ואהבה
  
  
  
  

  6.11.1970עלון יפעת מיום 
  

  פרפראות

  : משותפת לשלוש משפחות, "ורדה"נרכשה אתון בשם 
  .ישראל שחר ואהרון אדרת, יוסלה כהן

  .י" ל16.70כל משפחה תרמה למבצע 
  .ל אפשר לקבל פרטים וכן להזמין תור לרכיבה"אצל הנ

  

מ עם "והוא שניהל את המו,  לוטן אורן הואאבי הרעיון
גם ) או חמור(יש אומרים שלוטן רכש אתון  .בעל האתון

  .לעצמו

  ! במשקנוענף תחבורה חדש מתפתח: בשימו ל, ובכן
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  מערכות עבודה וחברה

בת חודשים ספורים " קדנציה"אחרי , בגמר תפקידו בריכוז המשק חזר יוסלה לענף המטעים
מרכזי משק נוספים ביפעת עבדו בענף חשוב זה לפני או אחרי התפקיד הניהולי . בלבענף הז

   .אף אחד מהם לא ראה פחיתות כבוד בעבודה הזאת. בהם צבי עופר וליפא ליסר, בבכיר
  

גם פה עסק בעיקר בצדדים הטכניים . הוורדים חממות  הצטרף יוסלה לצוות1968בשנת 
פריסת יריעות הפלסטיק על המבנים והחלפתן מדי : תפחות בחקלאו, והתחזוקתיים של הענף

 עבודות –סיוד הגגות , ריסוסים, פיקוח על תנורי החימום בחורף והמזרון הלח בקיץ, שנה
 בעבודות קשות אלו היו צעירים והחברים שהיו שותפים ל. שכרוכות באחריות גדולה, פיזיות

  .  יוסלה חריג ביניהםאבל הודות לזריזותו הטבעית לא היה, ממנו בשנים רבות
  

ניהול בית : " ואמר לו ליוסלהקרא, יום אחד הגיע לחממות יונה ברונר. ארבע שנים עברו
לא אּוכל להמשיך אם לא יהיה איתי חבר שאני יכול לסמוך , קשה לי מדי' קישון'הקירור 

 בפתח 'היוצר'יפעת נכנסה לשותפות בבית הקירור ". אני רוצה אותך לצידי. עליו במאה אחוז
. כמויות הפרי הגדולותאחסון תקווה אחרי שנפח הקירור בבית האריזה ביפעת לא הספיק ל

  .'קישון'הקימה השותפות את בית הקירור ,  באוויר מבוקראחסון הפריכאשר נכנסה שיטת 
  

חמישה ימים בשבוע נהג במכונית קטנה ללא מיזוג הלוך . כך התחיל יוסלה בעבודה חדשה
ימי העבודה היו . יחד אתו נסעו בדרך כלל יונה ברונר ומנחם קאופמן. וחזור לפתח תקווה

  . ארוכים ומתישים
  

 בפתח תקווה פגש לראשונה מקרוב עובדים שאינם .כל חייו הבוגרים היה יוסלה חבר קיבוץ
אני רוצה : "יום אחד פנה אלי האחראי על המחסן ואמר לי: לימים סיפר. חברי קיבוץ

אבדוק בשבילך מה : "אמרתי לו".  אני תקוע במקום אחדכבר הרבה זמן, להתקדם
, "?אז למה התכוונת. "נדהם אותו עובד, "???קורסים". "אברר איזה קורסים יש, האפשרויות

אולי לקבל תפקיד , לרכוש השכלה מקצועית, זה להשתלם' להתקדם'הייתי בטוח ש, גמגמתי
  ... ליהשיב , !!!"אני מתכוון להעלאה במשכורת. "יותר אחראי

  . לקיבוץ- הבנתי שאני לא מבין כלום בחיים מחוץ
  

נכנס יוסלה לתפקיד רכז הקניות ', קישון'כאשר יפעת יצאה מבית הקירור , 1976בשלהי שנת 
נוהלי ,  הסביר לציבור את סדרי העבודה14.1.1977בעלון יפעת מיום . במקום יואל רון

  : ים ועודמוסדות וחבר, ההזמנות החודשיות והשבועיות לענפים

לי . קנייה חודשית מאורגנת ומסודרת תחסוך לחברים הרבה זמן וטרחה[...] 
יאפשר הדבר לקנות את הסחורות בתנאי תשלום נוחים יותר וייתן לי שהות 

במקרה של צרכים שלא נצפו . 'להשוות בין ספקים וכו, לבדוק את טיב הסחורות
 אפשר לפנות גם באמצע מראש אפשר להזמין בהזמנה שבועית ובמקרים דחופים

  . כמובן גם בערב לפני הנסיעה–השבוע ואם דחוף מאוד 

זמן ההספקה הרגיל של . אנו קונים את רוב הסחורות שלנו במשביר המרכזי[...] 
החברים מתבקשים לציין בזמן הגשת ההזמנה . רוב הדברים הוא כשבוע ימים

יא תוך יומיים כי פריטים מסויימים אפשר להב, אם מדובר בהזמנה דחופה
  .ביום-ואפילו בו

אשר מילא במשך שנים , אני מבקש להודות בשם כולנו ליואל רון, לסיום[...] 
ברוח טובה ובמאור , יואל עשה את עבודתו בנאמנות ובמסירות. רבות תפקיד זה

ומעולם לא חסך עמל וטרחה כדי לספק את רצון החברים , פנים כלפי הציבור
על ההדרכה שקיבלתי ממך ועל הליווי , יואל, ית ממניתודה איש. והציבור כאחד

  .שא ברכה מכולנו. הצמוד שנתת לי עד כניסתי לתפקיד
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נשא יוסלה במשך שנים רבות ', מפעלי העמק'ואחר כך גם של , בעול ריכוז הקניות של יפעת
כאשר יצא , באמצע היתה רק הפסקה אחת.  עד פרישתו הסופית מעבודה–למעשה , מאוד
 מעין מכללה של אותם ימים להרחבת ההשכלה –שנתי באפעל -  בקורס הדו1982ד בשנת ללמו

  .הכללית במיגוון מקצועות לחברי קיבוצים
  

  
  
  
  

  1999, רכז הקניות יוסלה כהן
 עופר שפריר: צילום

  

  תודה

  . תודה והוקרה ליוסלה כהן עם סיום תפקידו כרכז קניות
  . שנה נסע יוסלה בכבישי העמק והצפון על מנת לשרת חברים וענפים35-כ

דרכים לסייע מציע פש יוסלה פתרונות ומח, 80- כשהוא כבר בן למעלה מ,גם כיום
  .ים ובעיקר לחברפיםלענ

  .  ונאמנותמסירותשנים כה רבות של על , יוסלה, תודה לך
  .הרבה בריאות והנאה מלאה מהמשפחה היפהכולנו מאחלים לך 

  קיטו הנדלר
  15.6.2012, עלון יפעת
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חיי הקיבוץ היו . הוא אהב את חיי הקיבוץ והאמין בהם בכל ליבו ונפשו. יוסלה אהב את יפעת
 ,התקשה להבין את מי שבחרו לעזובהוא  ו החיים הטובים ביותר שהעולם יכול להציעבעיניו

. לצורת חיים אחרתיתרון כלשהו שיכול להיות בדעתו לא עבר אף פעם אפילו הרהור חולף על 
כך היה .  הציבורהאמין בתבונת, כל השנים קיבל את החלטות האסיפה בהסכמה ובהזדהות

רחות באו יםשינוילבדוק הכנסת , על סמך החלטת האסיפה, גם כאשר החל צוות חברים
 וההשלכות של אלה לאור המצב הכלכלי ורצון הציבור, השינוי הכרחישיוסלה חשב . החיים

  .על המצב החברתי ביפעת

  למתוח קו

 יש ,להערכתי. ועם החושבים כמוהושוויקה אין לי רצון להתווכח עם מישקה 
 רוב החברים מבינים ,לעצם תהליך השינוי" יטיֶ נְ "מעט מאוד חברים שאומרים 

  . רך בשינוי כלשהושיש צו

בו כל והשקיעו ' גרנות'יש בציבור הערכה לחברים שהובילו את מהלך אני חש ש
רצון להתחשב נכונות ו להם והי. ממרצם וממחשבותיהם, מזמנםכך הרבה 

הצעות הצוות משווים בין אם . בניגוד למה שטוען מישקה, בדעות החברים
 בעליל שהיתה הקשבה רואים,  שהתקבל בקלפי"תבשיל הסופי"המקוריות ל

  . בדיונים הרביםביעו החבריםהתחשבות בדעות שההיתה ו

לתת לצוות המוביל אשראי לנסות ליישם את ו לכל החברים למתוח קו מציעאני 
מצבנו הכלכלי ,  בלי נכונות לשינוי ובלי רצון טוב לשיתוף פעולה.המהלך החדש

  .ייןובזאת אני מניח אף אחד לא מעונ, יילך ויורעוהחברתי 

  16.7.1993  עלון יפעת, , יוסלה כהן
  
השתתף באסיפות ובחוגי שיח , היה יוסלה חבר פעיל ומעורב, גם בשנים האחרונות, כל חייו

הסכים עם רבים מהחברים הוא לא . ולקח חלק משמעותי בפעולת הוועדות שאליהן נבחר
.  זו לא היתה דרכו– עמידה מן הצדופרישה מרצון ממעורבות הוותיקים שבחרו בגיל גבוה ב
  .טיולי החברים ונהנה מכל רגעכל יחד עם רחל השתתף יוסלה ב

  

  
 2015הווי בכפר חסידים 

 1991מדיטציה בנחל גשרון 

 2015אילת 

1990גליל 
 

  יוסלה
 בטיולי יפעת
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  נכדים

, נוספה לרחל וליוסלה שמחה שקטה, על השמחות שבאו כאשר הבנים בגרו והקימו משפחות
גאווה של מי שכוחות רשע ניסו לכלותו ה, ניצחוןהזאת היתה הרגשת . מיוחדת להם, פנימית
, והמשפחה גדלה ומתרחבת,  לתפארתונשאר בחיים והקים משפחה, ערים עליהםוהוא ה

  .  וענפיה בריאים וחסונים–צומחת , מתחזקת

 שיחק וטייל ובישל, כמו עם ילדיו בהיותם קטנים, גם איתם.  קרן יוסלה מאושרנכדיובחברת 
תפיסתם ל הוא השתאה. כי לא היו קיימים פעם, ולמד מהם כל יום דברים חדשים שלא ידע

  .שום דבר לא היה בעיניו מובן מאליו. אהבתם, כשרונותיהם, עצמאותם, המהירה

רחל עוד זוכרת כמה היה . בצעירותו היטיב לשחק שחמט. יוסלה אהב מאוד משחקי חשיבה
עם  ,אלוף ישראל, רניאק'גאה על השתתפותו במשחק סימולטני מול אמן השחמט הדגול צ

ה להנחיל לבנים ואחר כך רצאהבתו למשחק המלכים את . עוד עשרות מתחרים בעמק
בעקבות זאת נרשם .  את כללי המשחק6-בשנה האחרונה התחיל ללמד את ניצן בן ה. לנכדים

אני : אמר, כאשר אמרו לניצן שסבא לא יחזור יותר. לחוג שחמט', עכשיו בכיתה א, ניצן
  ...הוא חייב ללמד אותי עוד כמה מהלכים, מוכרח שסבא יחזור

  יול בחיק הטבעט

  אמיר: כתב

השמורה יפה תמיד ובשבת שמשית של . לטיול ביער אלוני אבא, כל המשפחה, בחורף יצאנו
הטיול הוא הזדמנות . נגה של גילת ונועם כבר כמעט בת שנתיים .חורף היא מענגת במיוחד
 ,קצת עם ידיים, נגה הולכת קצת לבד: הכרוניקה ידועה מראש. להקנות לה הרגלי הליכה

שקד ואשד עושים , אלון כיםהולָּבראש . נועםאבא  קצת על הידיים או הכתפיים של ר כךואח
 עם הדר אני במאסף. גהנ, אושרה, נועם, ברקת, סבתא, סבאאחריהם , את רוב הדרך בריצה

  . נהנים... מסתכלים על כלניות וכרכומים, אוספים בלוטים. במנשא על הגב

גה צועדת שוב נ. ממשיכים, וד מעט טל מצטרףע,  וחטיפיםפירות, בעשר וחצי עצרנו להפסקה
  . גה חוזרת לנסות את מזלהדקות אחדות חולפות ונ. אחו מסביבפרות רועות ב, על רגליה שלה

  . שלההיא שומעת מאבא, "עשינו הפסקהלפני רגע רק , גה עכשיו ברגלנ"
  !".  לא–? על הידיים,  כן–? יד: "גם סבתא מתמודדת עם הקטנה

  . עכשיו היא מגיעה לסבא שלה, פונה לכל אחד בתורו,  לא מתייאשתגהנ
  

  . אני מזכיר לו חמישה מטרים מאחוריו" היא כבדה, אבא"
  . כך מנופף כלפיי בתנועת יד לא מוגדרת-אחר, גהאבא מחייך אל נ

אתה רוצה שאתייחס לזה כאל : "ומשמעה" לא מוגדרת", אבל מאוד ברורה" לא מוגדרת"
  "... ?או שבאמת אין לך מושג על מה שאתה מדבר, א מוצלחתעוד בדיחה ל

עכשיו , הידיים נמתחות, כך אני רואה את הברכיים שלו מתכופפות-כמה שניות אחר
- עיניים כחולות, מֵעבר לכתף שלו מופיעים שיער בלונדיני, הגב מזדקף, הברכיים מתיישרות

  .גה לחייך עכשיו התור של נ–פנים מחייכות , ירוקות
  . גה בזרועותיו וממשיך ללכתאבא מחבק את נ

  .טיול בטבע... שקט, פרות, כרכומים, שמש, חורף

  . 2008 בדצמבר 13, 11:05, אני מביט בשעון. צמרמורת, ואצלי
הוא חיכה . אבא לא מתכוון לפספס שום הזדמנות לחוות את נכדיו,  וארבעה חודשים79בגיל 
ואל תנסו לבלבל , הוא עשה ויעשה זאת במנות גדולות. עכשיו הזמן שלו ליהנות,  שנים73לכך 

  .אותו עם עובדות
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  משא זיכרון

 לא – בין עבודה וחיי חברה ומשפחה הזכיר יוסלה את ילדותו לעיתים רחוקות, בשטף החיים
לרבים . ענייני היום דוחקים את העברשאלא מפני ,  להשכיחמשום שניסה לשכוח או

גם מפני שהיה איש , המכאוב והזיכרון שהוא נושאעל משא בסביבתו לא היה שמץ של מושג 
  .ֵרעים שהביא איתו לכל מקום רוח טובה של שמחה והומור

, אבל יש הבדל גדול בין ידיעה להבנה. רחל ויוסלה לא שמרו סודות. הבנים ידעו כמובן
  .וההבנה החלה לחלחל רק שנים מאוחר יותר

  כתוב בעיתון

  אמיר

אבא לא היה . נכנסתי יום אחד לבית ההורים אחר הצהריים', כיתה יאואני נער ב, 1983בקיץ 
: והמשיכה, ענתה אמא, "חזר ונסע שוב. "שאלתי את אמא, "?אבא עוד לא חזר. "בבית

, סיפרה שקיבלה כתבה מעיתון גרמני שבה מסופר שיצחק כהן, התקשרה אשה מרמת השרון"
אבא נסע לדבר איתה . דרום אמריקהאלא הצליח להימלט ל, לא נספה בשואה, אבא של אבא

  ".ולראות את העיתון

הבנתי כמו שלא  .17הבנתי כמו שלא יכול להבין נער בן ? הבנתי. אמרתי לאמא, "אני מבין"
הבנתי כמו שלא יכול להבין מי שלא נפרד מאביו  .יכול להבין מי שמוקף במשפחתו כל חייו

אבא עדיין לא , נעורים בשעה תשע בערבחזרתי לחדרי בשיכון ה .בגיל שבע ומאמו בגיל תשע
  .הגיע הביתה

  

אבא השיב שמדובר בעיתון מקומי של מחוז הולדתו . למחרת שאלתי את אבא על הפגישה
גם לאבא אמרתי שאני  .שהידיעה נראית לו לא בדוקה ולא אמיתית וצריך לברר, בגרמניה

לא הבנתי שלא מחפשים  . זהלא הבנתי שאין היגיון בידיעות מסוג. שוב לא הבנתי דבר .מבין
לא הבנתי שההיגיון היחיד הוא למצות כל שמץ  .היגיון כאשר יש קמצוץ סיכוי לחייו של יקיר

  .של סיכוי כדי להתחקות אחר גורלו של אבא שממנו הופרדת כמעט יובל שנים קודם
  

הוא שלח מכתב לכתובת העיתון בבקשה . הוא לא המתין .אבא הבין, כל מה שלא הבנתי
בימים ההם לא היו אינטרנט ודואר . התחקות אחר הפרטים בכתבה ומהימנותםל

  .אבא שלח את המכתב בדואר. אפילו פקס לא עמד לרשותנו, האלקטרוני
  

אבל , הדואר לגרמניה וחזרה ארך אומנם שבועות אחדים
אבא . הגרמנים הוכיחו סדר ויעילות גם בשנות השמונים

, ןלסֶ רוֹ אד ָאם בּבַ קיבל תשובה מהמשרד לאיתור נעדרי
  .כותרת המסמך לא השאירה מקום לספק. גרמניה

  
  תעודת פטירה

  יצחק כהן: 232/1971' תיק מס
  1942 ביוני 22מאיידנק -לובלין: נפטר

  1903 בפברואר 2מיטלסין : נולד
   מנדלבאוםממשפחתנשוי לסלמה כהן 

  
, כן ומעולם לא נפתח- מעגל שנסגר כיובל שנים לפני

  .נחתם

  
 



 26

  

,  נסעו רחל ויוסלה לאירופה עם אילנה וסטן שגיא1997בשנת . נים האחרונות חל שינויבש
אחרי המסע הזה היה ברור להם שהם רוצים . בעקבות סיפורי חייהם, משפחה קרובה

  .אמיר וטל, עם גילת, חייבים לעשותו שוב, לעשותו שוב

  טיול שורשים

  אמיר

  

חברים ממהלך חייו הוזמנו בשבת קייצית אחר . 70 ערכנו לאבא מסיבת יום הולדת 1999באוגוסט 
  .התרגשות גדולה ושמחה רבה, ינתיאווירה מצו, כמאה איש. הצהריים לחדר האוכל

  

 טיול שורשים :כן-אבא רקם וביקש זאת חודשים לפני.  יצאנו לדבר האמיתיאחדיםימים כעבור 
ין אבא לחזור ִה הֵ , ה וסטןבטיול עם אמא ועם אילנ, רק כשנתיים קודם לכן. משפחתי באירופה

הטיול תוכנן אל מחוזות הילדות של .  עכשיו הרגיש מוכן לעשות זאת בחברתנו.לאדמת גרמניה
 נוכל ושם כאשר בדרך נחצה פעמיים את אוסטריה – שוויץ והונגריה, רמניה ג–אבא ואמא 

  .להתמקד יותר בטיול לכשעצמו ופחות בחוויות ההורים
  

  .משפחתיתשבועיים וחצי של חוויה 
, בייריש גמיין, מכרות המלח, בודפשט עם בית הכנסת הגדול שלה, היידן, מיטלסין, הומבורג

תים נדמה היה לנו כי חלקם לא ילע. כל אחד מהמקומות הותיר בנו חותם וזיכרון לתמיד .דכאו
  אנחנו שלא נהיה שובהל א– אבל האמת היתה הפוכה, יהיו שוב אחרי ביקורנו כפי שהיו לפניו

. שבקשתו לטיול זה היתה הדבר הנכון בעיתו, לאחר כשבועיים של טיול ידענו שאבא צדק. כלפנים
 האחד את חיזקנו. צעדה שלובת זרועות,  צעדה צעד גדול יחדיו,חמש נפשות, שמשפחתנו הקטנה

  .הבטחה שעוד עתידה להתממש. השני במבט אל העבר הקודר ובהבטחה אל העתיד הבהיר
  

וחצי מתוך שבעה עשר ימי ששה עשר ימים 
הערב האחרון  .הטיול חלפו לפני שהגענו לשיאו

. ס"תש לפני חזרתנו לארץ היה ערב ראש השנה
שים שנים לאחר שהוברח מגרמניה לשוויץ יכש

ארוחת ערב במסעדה ,  בראש משפחתו,סעד אבא
בגלוי וללא , וציין בגאווה, בירת בוואריה, במינכן

  . את ראש השנה היהודי,חשש
  

משהו לקראת סוף הארוחה אבא ביקש לומר 
השבועיים האלה ", אמר, "ילדים שלי" .קצר

היו האירוע המרגש בחיי מאז , שעשינו יחדיו
, באותם הימים עדיין לא חווינו הורות ."לידתכם

ובכל זאת לא ניתן היה לטעות במשמעות 
ברורות , ספורות במלים ,תמידדרכו כ .הדברים

  .כך הרבה- יד כללהגהצליח אבא ואמיתיות 

  .למחרת חזרנו לישראל

  

  להבין
  

  ֶאת ֵּביֵת ָרִאיִתי ּובֹו ָּגר ָאָדם ָזר

   ְוֶאָחד ֶׁשהּוַסר,ט ַעל ִקירְוֶׁשלֶ 

  ֲאִפָּיה ַּבְּכָפר מַ ,ֵּבית ַמֲחֶסה ָּבִעיר

   – ן ָּבַרְחְּת ֵעת ַהְּבֹדַלח ִנְׁשַּברָאלְ ּו

 ֵּבית ְקָברֹות ּבֹו ָׁשִנים ּבֹור ָחָדׁש א ִנְפַער
  

 ְוָׁשַמְעִּתי ֶאְתֶכם ַעל ּפֹוֵחד ּובֹוֵדד
 א ֵהדַעל ִמְכָּתב ֶׁשִּנְׁשַלח ְוִנְׁשַאר לְ 

 "ַאָּבא עֹוֵבד"ַמְׁשָמעּות ֲחָדָׁשה לְ 
 ה ְוֵעדְלָׂשָפה א ֻמֶּכֶרת ֲאִני ּפֶ 

 ִּכי ָלׁשֹון ְיִחיָדה ֵיׁש ַלּקֹול ָהרֹוֵעד
  

 ְוַהֹּכל ְנֻקּדֹות ִמָּמבֹו ֶׁשל ַקִּוים
 ַרק ְצִליִלים ֲאָחִדים ִמֻּסַּלם ַהָּתִוים

  ַמְכאֹוִביםְׁשֵּתי ִטּפֹות ְמלּוחֹות ְּבַנְחׁשֹול
 יםוִ תָ ְוִלְזֹּכר ִּכי ָחְלפּו ְׁשֵני ּדֹורֹות ֶׁשל ְס 

  .ן ִּכי ָלַעד א נּוַכל ְלָהִבי,ְלָהִבין

 

אמיר כתב " להבין"השיר את 
 בעקבות טיול השורשים המשפחתי
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) 2008(ט "בערב יום הכיפורים תשס. השיתוף בסיפור החיים לא הסתיים במעגל המשפחתי
) 2013(ד "בערב יום הכיפורים תשע. סיפור ילדותהבמעגל חברים גדול ונרעש ה רחל שיתפ

   .שיתף אמיר את החברים בסיפורו של יוסלה

התכנסו בני נעורים וחברים במספר , אחרי הטקס בחדר האוכל, בערב יום השואה האחרון
בבית של ברקת . בתים ושמעו את מה שעבר על כמה מחברי יפעת בתקופה החשוכה ההיא

  . חברים ונערים נרגשים לסיפורי חייהם של רחל ויוסלה25-ואמיר הקשיבו כ

  . והיו עוד הזדמנויות
 עבור אחת החשובות בהן

ולין לפהקשה  המסע – יוסלה
במסגרת , 2006בספטמבר 

קורס שלימדה עידית פרי 
, יום-בנושא השואה בסב

   .מכללת ותיקי עמק יזרעאל
  
  
  

  
�  

  . ההזדמנות המשמעותית ביותר לשתף את הרבים סיפור חייו ניתנה ליוסלה בשנה האחרונה

  ז"ש תשע"ערה, עלון יפעת
  
  
  
  
  
  
  

  ,חַהִּנְׁשָּכחֹות ֶׁשִאי ֶאְפָׁשר ִלְׁשּכֹ 

   -  -ט ֵבדֹות ֶׁשֵאין ֵמֶהן ִמְפלָ ָהאֲ 

 –בשבוע שעבר התקיימה באולם במזרע ֵמֵעין הצגת תיאטרון שלא השאירה אף אדם אדיש 
זאת ? "ֵמֵעין הצגת תיאטרון"ומדוע . שרושמה לא יפוג עוד זמן רב, חוויה עזה; זקן כצעיר

ל סופר או המחזה לא היה פרי דמיונו ש, משום שהמשתתפים לא היו שחקנים מקצועיים
ההצגה הזאת לא , מחזאי ואף שמשך העבודה על המופע היה כשנה של מפגשים שבועיים

  . תרוץ על במות ישראל

ביוזמתם והדרכתם של עירית "  לספר כדי לחיות–תיאטרון עדות "ההצגה עלתה במסגרת 
ל להפגיש בני נעורים עם סיפורי חייהם של ניצולי שואה ולהעלותם ע: המטרה. ועזרא דגן

תבור היה זה תהליך -בית הספר עמקיםשל ' כיתה טעבור הנערות והנערים מ. הבמה יחד
התמשכות העבודה והתהליך . בעל עוצמה רגשית בלתי רגילה, דורי בלתי אמצעי- חיבור בין

ניצולי שואה אנשי , עבור המַסְּפרים. המובנה והמבוקר אפשרו עיבוד איטי ועמוק של החוויה
תרפיה וראיית עצמם -דדות חדשה עם זיכרונותיהם באמצעות דרמההיתה זו התמו, העמק

 יוסלה כהןלדברי , התוצאה. מעט בוגרים יותר משהיו רובם בשנים ההן, בעיני בני נעורים
  .חודרת עמקי נפש, היה המסע המשותף הזה חוויה טובה ומעצימה, שהשתתף בפרוייקט
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עיבוד . רובם מהונגריה ורומניה, ה שהשתתפובזה אחר זה עלו סיפורי חייהם של ניצולי השוא
ערעור , נגיעה מרומזת ועצורה בכאב אובדן הילדות, הסיפור לבמה היה מאופק ורגיש ביותר

הסבל , ההשפלה, הרעב והחולי, הניתוק ממשפחה ובית, היתמות, האמונה והביטחון הבסיסי
הנערות והנערים ושב עבר אל , הסיפור התחיל בעדות האדם עצמו. הפיזי והנפשי המתמשך

  ...הקמתי משפחה ובית, עליתי לארץ: של המספר" אחרית דבר"לבסוף אל מֵעין 

  

דרום , הנמצא בבוואריה בכפר מיטלסין 1929נולדתי באוגוסט : פתח את סיפורוה 'יוסל
  ...גורשנו מביתנו, 1938 בנובמבר 10, בליל הבדולח. גרמניה

, הגירוש לפרנקפורט: הומחז בעדינות גדולההבנות והבנים הציגו את המשך הסיפור ש
להבראה "הנסיעה עם ילדים נוספים להיידן בשווייץ , הקריעה מההורים והאחות הקטנה

ההכרה שלעולם לא יראה עוד את , 1942המכתבים מאמא שחדלו להגיע בשנת , "לחצי שנה
  . יקיריו

  :שהלחין עמרי דגן, "ומסע בסתי"מתוך " המלווים"בסיפור שּוַלב השיר של לאה גולדברג 
  

 ,יוִ תָ ּסְ יף הַ זִ ְר ּזַ ַּפָּנִסים ַמְרִעיִדים ּבַ 
 .הקָ חֵ דְ  מַ ,ַּגְלַּגִּלים-ֲחִריַקת

  ַרק ִאִּמי ְוָאִבי.ןזוֹ ּפָ חִ -תּלַ ֲהמֻ 
  .ְמדּו ִמֶּנְגִּדי ִּבְׁשִתיָקהַיעַ 

  

 ,םְרָפִאי-ָהַרֶּכֶבת אֹורֹות-ְּבַחּלֹון
 .ם ֶהָעגּו,ִחְורֹוָנם ָהִאֵּלם

 ,ָקָלם ַהָּכֵבד ֶׁשל אֹוָתם ָהְרָגִעיםִמְׁש 
  .ֶׁשּנֹוְתרּו ְלַאַחר ַהִּסּיּום

  

 –ם ֶאָּתֵלׁש ִמְּמקֹוִמי ּוְלֶפַתע ִּפְתאֹ 
 .ֵּביֵניֶהם ּוֵביִני ֲחֵׁשָכה

 :ֶאֱעֹצם ֶאת ֵעיַני ְוֶאְזֹּכר ְּפֵני ִאִּמי
 .ַעְכָׁשו ִהיא ּבֹוָכה
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  : אל יוסלה עצמו שוב הוחזר חוט סיפור הקורות אחר כך
הקבוצה ... 'מטרואה'על סיפון האוניה ' גורדוניה' עם תנועת 1945עליתי לארץ בספטמבר 

הצטרפה לקבוצה שעברה את המלחמה בבלגיה וצרפת , שעברה את המלחמה בשוויץ, שלנו
אחרי נסיון התיישבות שלא צלח בקבוצת אבוקה בעמק בית שאן ... 'שגב'במסגרת גרעין 
הקמתי משפחה עם .  עברנו עם חברינו ליפעת1954בשנת . צת השרון בעמקהצטרפנו לקבו

  ... נכדים8,  ילדים3יש לנו . ניצולת שואה מהונגריה, רחל

ל כמעט אחד "הסיפור שלי הוא גם הסיפור של בנימין כהן ז: ביום שלמחרת אמר לי יוסלה
', שגב' יחד בגרעין היינו, הגענו יחד לבית הילדים בשוויץ,  נולדנו באותו הכפר–לאחד 

  ... בקבוצת השרון וביפעת

  . ביום ראשון, סיכמנו להיפגש לשיחה מעמיקה יותר בעוד יומיים... יום שישי הקצר
  . בערב אותו היום הובהל יוסלה לבית החולים

� � � 
  

  .יוסלה לא שב להכרתו
  .כבה נרו, ג בתשרי"בכ, כחודש ימים לאחר מכן

  
  .נשמתו צרורה בצרור חיינו

  
  רים אהרונימ
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  ,רחל ויוסלה ושלושת הילדים

 1971, טל בן שנה

  פרידה

  דברים בהלוויה

  . הגיע הרגע, יקירי,זהו

משאלות  את כתבנו קנינו פנקס קטן שבו ,ימים ספורים לפני שהתחתנו,  שנה55היום לפני 
רק המוות , נחיה תמיד יחד, דיםנגדל יל, נקים משפחה לתפארת, נתחתן" :וכך כתבנו .ליבנו

  ."נוייפריד בינ

  . שהבית שלנו היה מרכז חייהם, שמונה נכדים,  גידלנו שלושה ילדים.לוהגשמנו הכ
והמטעמים על השולחן , נזכור את ארוחות הצהריים של שבת שכולם מסבים סביב השולחן

  .שכן היית הבשלן של המשפחה, מעשה ידיך

  . תמיד תמיד ביחד, בילינו וטיילנו, עצבנונחנו ושמ, ל יחדו שנים עשינו הכ55
  .נינויעכשיו בא המוות והפריד ב

  .נוח על משכבך בשלום אהוב לבי

 רחל
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  אבא יקר שלי

  בהלוויה דברים

  

 יום כל לקום נהנה בחלקו שמחהוא . בגדולות לךוה שלא צנוע אדם ואה אבא
 מעזרה, אמא עם משותפת מצעדה, חברים עם משיחה נהנהואחרי העבודה  לעבודה

 אתלא אחת  לי זכירמהוא  .דבר שבכל הטוב את אהור תמידאבא . הילדים ,לנו
 ,הביתה לחזור רוצה ותמיד כורחו בעל למלחמות יוצאש, לקיןטו של 'הוביט'ה

  . שלו לכורסא

 .שנה 17 לפני, 70-הו הולדת ביום לאבאשלי בברכה  ,בין היתר, אמרתי הללו םדבריה את
 בגרמניה ההורים של ילדותה במחוזות שורשים לטיול ,המשפחה כל ,נסענו לאחר מכן שבוע

   .ובהונגריה

 את סתירמ לב-בעל נפח, הבדולח ליל .פריס אבא .נולד אבא בוש כפרה, מיטלסין לכפר הגענו
 פרנקפורט מהעיר ילדים לקבוצת תשעה בן אבא את לצרף מצליחים ;זעם יעבור עד יהודיםה

 יותר מאוחר חודשים שלושה. חודשים לכמה רק שזה לו מבטיחה אימא ;באזור והכפרים
 המזוודה עם ילד כל ,הגענו" .בשוויצריה היידן לעיר הגבול אתעם קבוצת הילדים  עובר הוא
  .ספר אבאמ, "םחדשי אנשים ,חדש מקום ,חדש עולם זה היה .הרכבת לתחנת ,שלו

 אכלת": ותקטנ ותגלויב רובם ,שנים ארבע כמעט במשךלו  כותבת שאימא המכתבים ונשמרו
בשנת  .אבל יש בהם גם רמזים לבשורות רעות, המכתבים שופעים אהבה ..."טוב למדת ,טוב

 יםנשלח שההורים בעדינות לילד לספר בקשה ובו הילדים בית למנהל מכתב מגיע 1942
  .הקשר ותם .מזרחה

 טיביה אבא .הילדים בין האמיצה תהחברּו כך על התפיח אבל ,קלים לא הילדים בבית החיים
 אאבהתפתחה אצל  ,בהיידן ,שם אולי". םכול בעד ואחד אחד בעד ונייה כולנו": זאת להגדיר
 היו היידן של הילדים. וחיי במרוצת אותו פיינויא כך-שכל השיתוף חיי ואהבת האדם אהבת
  . שלנו המורחבת המשפחה מן חלק השנים ברבות

 נוער לחברת צטרףה, ארצה אבא עלה ,מלחמהה תום יאחר חודשים כמה ,1945 השנה בראש
 גם הגיעה השרון לקבוצת.  ברמת דודהשרון בקבוצת לגרעין משיךה ומשם איתן נווה בקיבוץ

   .1948 בשנת 12 בגיל שלנו אמא

 ,כאן.  יחד עם מחצית מחברי קיבוץ גבת שהתפלגליפעת השרון קבוצת עברה 1954בשנת 
יחד  בנו 1961באוקטובר . ההורים בין תחברּו ה קשרלבלב ,העמק אל הצופה היפהפה בקיבוץ

   .הילדים ,נוא נולדנו כאן. מאש מוצלים אודים שני ,המשותף ביתם את
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לנו  יחסר שלא ודואג רץהיה  תמיד ".לא" אחת פעם אפילו לי אומר אבא את זוכרת לא אני
 לבדיקותעם אבא  סופיותנהאי הנסיעות את אזכורכל חיי . מעט כך-כל ביקש לעצמו ו.דבר

  . מלמעלה תות סירופ עם חנן תלב גלידה יהםאחרבאה  תמיד תמידש, דיבור שיעוריו שמיעה

 קוביות עם גלה ע– לפעולה שלך הטובות יםיהידנכנסו ושוב , משפחות הקמנוו בגרנו ,וגדלנ
 ללב ,שאתה למי תעדּואלה  גם ... אותה בצעדים ראשוניםשדוחפים עגלה ,נדנדה סוס ,עץ

 יש בבוקר שבשבת ידעוהם , אהבו את הנסיעות ליפעת, כשהנכדים גדלו קצת. שלך הטוב
    ...סבא של מטוגן לחםתמיד 

ביטה מ אני. לכך זכינוש מאושרת אני .אלון נכדך של המצווה בבר היית ונרגש גאה כמה
 ,ואת אמא, תשע בגיל הבית את שעזב הילד, אבא את רואה, מצווהה ברב כולנו של תמונהב

 ומרגישה – המשפחה כל של משותפת שמחה ביום כולנו עם יחד ,בבודפשט הלבד השנשאר
  . שניצחתם

במשותף הצגה  העליתם .נוער בני עםתיאטרון עדות  לפרויקט שותף תהיי האחרונה בשנה
השיא היה ההצגה בפני .  בפרויקטובה סיפורי החיים של ניצולי השואה שהשתתפו אתך

 ולומר אותך לברך לבמה עליתי ההצגה אחרי. ומאושר גאה כך כל הבמה על ישבת .הקהל
  ".טובים היו לםכו ": ליאמרת ,והטובה הצנועה בדרכך. הייתטוב  כמה

 לסיבוב עכשיו יוצא שאתהאמרתי לך בצחוק  .לצחוקו לדבר ,'קפה-קפה'ל ללכת הספקנו
  ... "בזהירות סעי ,טוב לילה. "נפרדנו. הופעות

  . הנפילה ולמחרת

  .ונאהב אוהב וסבא אבא ,שלי אבא היה וצנוע טוב איש

   .אצבעות בעשר שהקמתם והטוב החם הבית על נשמור, אבא יקר

  .לעד תחיהותינו בנשמ
  גילת

  
 2016מרץ , המשפחה בהרכב מלא בבר המצווה של אלון
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  באא

  דברים בהלוויה

  ,אבא

  .ומופלא אכזרי מסע ומתחיל ,מחיי, ממשפחתך, מהוריך נקרע, תשע כבן אתה
 שיחתנו .השחייה לבריכת התרבות מאולם המטפסות במדרגות איתך עולה, תשע כבן אני
 האביב אל מפליג תהא. דודים-בני ללא, וסבתות סבים נעדרת, הקטנה משפחתנו על בהונס
 המועצות לברית שבהתייחסותו, הסלובקי המנהיג ק'צֶ ּבדּו אלכסנדר על לי מספר, פראג של

" רחוק מאח קרוב חבר טוב"ש ממשיך אתה, "בוחרים לא אחים, שלי אחים כמו הם ":ענה
  . השיעור אותו את שכחתי לא.טובים חברים מוקפים ושאנו

 ,בחבריך ונתמכים מוקפים אנחנו כחודש מזה .נשיםהא בין ובקשרים אמת תבחברּו האמנת
  .היום גם ואותך אותנו המלווים ,הביךוא

, מטייל, מפגש או חוויה שום על מוותר לא, מעורב,  פעיל– מחדש פעם כלב אותנו הפתעת
  .מכין

  ".קשה לא זה ,רוצים אם ":משיב תמיד ואתה ..."?לך קשה לא אבא"

   .אמא עם יחד, אותנו הובלת ככה
   .נישואין שנות 55, יחד אתם שנים 62

 משפחתנו את הקימו שלכם המשותפות הנשמות, למרכז לנו היה שלכם הבית, שחלמתם כמו
  .ומלוכד חזק עץ –

  .לנכדים כעת ועוברים עבורנוושיפצת  הכנת שעוד משחקים מלא הבית
  .דיםהנכ של החיבוקים, לטרוח אהבת כה עליהן שבת בימי המשפחתיות הצהריים ארוחות

  . בחוץ שטיפחת והעציצים העצים, הגינה
 הם בטיפולך .ביתנו של השיפוץ למשך עציצים מספר אליכם העברנו וחצי כשנה לפני

  .אצלכם אותם השארנו, הזמן כל מלבלבים

  .אדם ואוהב חד – כמוך ממש, שלך ההומור
  "?מגבות זוגות רק" .מגבות זוג – קיבלתםש חתונהעל מתנת ה פליאה הביעה חברה

  .ידימ לה השבת ,"בו לגעת מבלי הגוף את שמנגבות ב"מארה מגבות אלו"
 בחלקיק הגית שאתה מה את המציאה לא עוד המתקדמת הטכנולוגיה יותר מאוחר שנים 55

  .הישני

  .בתנועה היית, לאנשים עזרת, אנשים פגשת, העבודה את אהבת .קניות בריכוז עבדת שנים
  .מהנמל סחורות הוצאת פעם לא ,לחיפה בעיקר נסעת

 המשועשע והזיק לי אמרת, "הלקוחות של בתור ולא הנמל עובדי של בתור לנמל נכנס אני"
 עליו מצביע רק אני, 'שלהב' של הלוגו עם האוטו" :המשכת ואתה ליםימ בלי תמהתי. בעיניך
  ".להובלה שירותים "ואומר
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  .שקד – במשפחה ראשונה נכדההולדת  חגגנו שנים 14 לפני

  .סתמית תשובה לך יהשבת. שקד בשם בחרנו למה אותי שאלת הלידה למחרת
  .שאלת ,"?יודע אתה השם של המשמעות ומה"

 שנקרעת אמא – שלך אמא של משפחתה שם היה, שקד עץ ,"מנדלבאום ".הבנתי רגע כעבור
  .הבכורה נינתּה של בשם חזרה, לכן קודם שנים מיובל יותר ממנה
  .הואהב התרגשות מלא חיוך חייכת

 למחוזות ,באירופה שורשים לטיול נסענו אחר כךו גדולה מסיבה לך עשינו 70 הולדת ביום
עברו  שנים 17. ומלוכדים יותר חזקים, מביניםיותר  קצת משם חזרנו. אמא ושל שלך הילדות

, ל"ובחו בארץ טיולים, זהב חתונת, נכדים שמונה נכדות ו,הילדים של חתונותשלוש . מאז
, בשיאם שלך והאושר הגאווה ;לתורה עולה, מצווה רב אלון – שנה כחצי נילפ. לרוב שמחות

  .איתך כולנו ושל

 סולד, םתנאי בלי אוהב, מהר ושוכח מהר עלב נ– ילד של לב תמיד נשאר, אבא, שלך הזהב לב
   .יןהאֵ מאשר את  יותר הרבה היש את להעריך יודע ,ממריבות

 כשנכנסו בעיקר ,לך שהפריעו פעם כלב שלך תהמתנופפ היד על, ועליך איתך לצחוק יכולנו
  .חיוכים מלאה מורשת – במטבח שלך לטריטוריה

, שואה ניצולי, העמק מוותיקיעשרה . עדות תיאטרון בפרוייקט השתתפת, האחרונה בשנה
 את העליתם כחודש לפני. אותם שיחקו 'תבור- עמקים' הספר בית ונערי קורותיהם את סיפרו
 זכית, עבורך והתרגשות סיפוק מלא שבוע היה זה. העמק מכל ריםובוג נוער בפני המופע

 הביתה בדרך. בהצגה ובכיתי צפיתי שבוע אותו של רביעי ביום .עבר מכל והערכה לחיבוקים
 של פרחים זר עוד להוסיף המופע מארגני את שכנעת אחדות דקות שלפני בשמחה לי סיפרת
 כל, נוסף מישהו עם להיטיב איך, מרכזב  הזולת– כתמיד.לעשייה מהשותפים לאחד תודות

   .אופייני כך

, שלךוהאשפוז  הנפילה בעקבות מלונדון בחזרה, במטוס. למחרת טסתי לחופשה משפחתית
 .המסע את להמשיך רוצה היית לא שבלעדיהם הבסיסיים הדברים על לחשוב שלא יכולתי לא

  .להתלוצץ ,להתרגש, לאהוב :דברים בשלושה שמדובר לעצמי השבתי

  .ונאהב אוהב, ומרגש נרגש, יךיומחו חד – לישון חודש לפני הלכת וכך
  . שלם חודש, פעם עוד שלך הגדול הלב, ישן כבר חוכשהמ גם

 אוהבים אנחנו כמה תנאים ללא לך להראות באמת אחת פעם לנו איפשרת .חסד איתנו עשית
 גם, תנועה מכל תרגשנוה, דאגנו, דיברנו, נישקנו, ליטפנו, אותך עטפנו. לנו יקר אתה וכמה

  .קרוב שהסוף כשידענו

 מהם שהיש .בבית ,כאן בהם נעזרנו,  לביקוריםלהגיע שלא המלצנו, ששאלו הרבים לחברים
, מרגה ;ציפי עם יחד ,בארץ היחיד משפחתך בן, ארנון : אצלך בכל זאתוהתייצבולנו  רבויס

, הטוב חברך קלאוס של הבן, צביקה ;הרבה כך כל איתך שחוותה ',שגב'גרעין  מאחרונות
 אורה של הבת הרהווז ',שגב' של הילד, גדעון ;עשורים משלושה יותר כבר בשמים לך שמחכה

  .יובל כמעט במשך השכנים, ועמוס
  .למעלה לך מחכיםכבר  טובים חברים הרבה

 אליוש במקום, נולדת ובש מהמקום הרחק, האחרונה בדרכך היום אותך מלווים אוהביך
 במקום ,לומכ יותר ואהבת ענפים צימחת, שורשים הכית, נטעת, חרשת בו אשר, כספתנ

  .בביתך, מאודך כל שהוא

  .ונצחק נבכה – אותנו שלימדת כמו .לעולם ניפרד ולא, אמא על נשמור ,נזכור אותך תמיד
  .אותך אוהבאני . אבא, לוהכ על תודה

 אמיר
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  לאבא

   דברים בהלוויה

� 

 ,ִאִּמי ְוָאִבי, יְׁשַתְלֶּתם ִנּגּוִנים ּבִ 

  ,ִמְזמֹוִרים ְׁשכּוִחים, ִנּגּוִנים

  ַּגְרִעיִנים ְנָׂשָאם ְלָבִבי, ַּגְרִעיִנים

 .ַעָּתה ֵהם עֹוִלים ְוצֹוְמִחים

  

ראית את גדול הניצחונות ,  בישראל,עברת את השואה והקמת משפחה פהבעובדה ש ,אבא
היכולת שלך ושל . שקעת בנוקרבה שהה המחויבות וה, זה התבטא בהשקעה העצומה.שלך

.  עבורי מהרגע שהפכתי לבעל משפחה בעצמימופתאמא לשמור על משפחה מלוכדת מהווה 
תי אינו לתת לכל ישוויון אמ: " אמרת לי.גידול ילדיםלפעם שאלתי אותך מה הנוסחה שלך 

  ".  אלא לתת לכל ילד מה שהוא צריך,הילדים אותו דבר

שלך כל האמונה החזקה . משכת לתת אמון בבני האדם ה,ית כילדחוושהרב למרות הסבל 
 . ניצחון מיוחד,  היא בעיניי עוד ניצחון גדולבטוב שבאדםחייך 

� 

 ,ַעָּתה ֵהם ׁשֹוְלִחים ֹּפארֹות ְּבָדִמי

  .ָׁשְרֵׁשיֶהם ְּבעֹוְרַקי ְׁשלּוִבים

ִאִּמי, ָאִבי, ִנּגּוֶני ְוִׁשיַרִי,  

  .ְּבָדְפִקי ֵנעֹוִרים ְוָׁשִבים
 

אצלך . חיים מלאים היא סקרנותהדרושה ל פעם אמרו לי שהתכונה המרכזית ,אבא
כל דבר . ללמוד דברים חדשיםכל הזמן  רצית 87גם בגיל . אבא, הסקרנות היתה טבועה עמוק

 ,חדשיםואתגר  ת תחומי ענייןפשיח. נהנית לטייל ולראות את הארץ. ריתק אותךחדש 
  . התעניין בסובב אותךל, היות מעורבל הפסקת לרגע הצטרפת לחוגי לימוד לוותיקים ולא

ף את שתיד רצית לי מ, התלהבות ושובבות של ילדללמוד גילית חדש שהתחלת נושאכל ל
שיטה לשיפור יום -בסבלמדת מאז ש: אזכיר רק דוגמא אחת. למדתשבמה הסובבים אותך 

,  הביתהנכנסיתנו מישהו מאכל פעם שב . הבית שלכם מלא דפים של תרגיליםהיה, הזיכרון
  .  לראות אם אנחנו חושבים מהר כמוך,שנפתור תרגילמייד רצית 
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� 

 ַעְרִׂשי ָהָרחֹוק-ִהֵּנה ַאֲאִזין ִׁשיר

 .ֵאם ֱאֵלי ַּבת- ִהִּביַע ִּפי

 ִהֵּנה ִלי ִּתְזַהְרָנה ְּבֶדַמע ּוְׂשחֹוק

 .ּוְזִמירֹות ֶׁשל ַׁשָּבת" ֵאיָכה"

  

 בשבתות לחם הכנת לנו, שהיינו קטניםכ.  המיוחדות לך'תזמירות של שב' גם לך היו ,אבא
 – מה לאכול בקומונהלנו  דאגת שיהיה ,שהייתי בשנת שירותכ". עם קישוטים"מטוגן 

 לנו והבאת, לתל אביב בגלל העבודהמפעם לפעם  היית צריך לנסוע ,"במקרה "ממש, איכשהו
 סעודהחיכתה לי שבת  לבאתי הביתהכל פעם שב ,צבאתקופת הב.  בהזדמנות זואוכל

  .דחים שבהם הייתי כדי להביא לי אוכל של ביתילבסיסים הנאתה ואמא הגעתם . מושקעת

 הבישול והכנת .שבתצהריים ב ארוחת טרחת להכין לכולם, וכשהמשפחה התרחבה, שגדלנוכ
 ,מה טעים לכל אחד,  הסתכלת מה אנחנו אוכלים. ההנאות שלךת אחוהילמשפחה האוכל 

 .לנו את האוכל שאנחנו אוהביםכדי להתאים 

� 

 ָּכל ֶהֶגה ִיַּתם ְוָכל ְצִליל ֵיָאֵלם

 .ִּבי קֹוְלֶכם ָהָרחֹוק ִּכי ֵיהֹום

 ֵעיַני ֶאֱעֹצם ַוֲהֵריִני ִאְּתֶכם

 .ֵמַעל ְלֶחְׁשַכת ַהְּתהֹום

 

.  העשרים שליבשנות בעיקר ,נינו לא תמיד היו פשוטיםי היחסים ב. הגיע הזמן להיפרד,אבא
ד ו את היכולת שלך להעניק לנו אהבה בהרבה מא,שבךהגדול  את הטוב גיליתיט לאט לא

את יותר ב ולמדתי לאהוגם  , יקר אותךהוקרתי, גיליתי את הטוב והאהבה שלךככל ש. דרכים
  . ולצאת מן המיצר שהייתי בומה שאיפשר לי , עצמי

  . יכך הרבה אהבה והכלה לאורך חי-ווית אותי בכלי שלעל, אבא, תודה לך
  .ליישם בחייממה שקיבלתי ממך אני רוצה לקחת איתי לדרך בלעדיך והרבה 

  .תמיד תהיה איתי. אבא, שלום

  .טל בנך

 

  ואנישלי סבא 
 )6.5בן  (ניצן כהן
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  יוסלה של לזכרו

  ,לכתוב ולא יודע מה להגיד מנסה

  .זה קצת מוזר לכתוב דברים לזכרו ולדבר אתו

  ,ל מסודרו הכ,בהלוויה יש סדר טקס

   .ל נגמרו הכ,וזהו –  קדיש, פרחים,הספדים

  לפני קצת יותר זמן עשה הצגה עם ילדים על אירועי השואה

  .היה נרגש נפעם ומלא גאווה
  

  ,כשהיינו באים אל רחל ויוסלה

  . לא יוסף אלא יוסלה,תמיד חיוך של כזה סבא טוב

  תמיד בשבת בבוקר היה לחם מטוגן

  ?"נו איך היה המרק"ותמיד בארוחה של שבת 

  ."לא הרבה ",גהאחר כך התה ועו
  

  , צוחקים, מדברים,אחר כך יושבים על כורסה

  ."אני מקצועי, אחח אתה לא מבין כדורגל"

  "?נכון שזה בסדר ",בבוקר תמיד הליכה

  . תמיד אוהב,תמיד מחייך, ר חביבּפֶ סבא כזה סּו
  

  .האיש זה –" מי האיש החפץ חיים"

  .לא נשבר  רדפוהו והוא מעולם. העולם נשבר,כשהיה ילד

  לארץ המובטחת הגיע ומשפחה לתפארת עם רחל הפציע

  ,  נכדים שמונה,ילדים שלושה

  השמחה עלתה שבעתיים כשהנכד אלון 

   בשמחה ובגאון.עלה לתורה

  . ברכה וסעודה גדולה,יה לתורהיעל, הניםוברכת כ
  

  , לותודה על הכ, אז כן

  .זכיתי להכיר איש קטן אבל בנפשו גדול

  .ה נמצא כאן כל הזמן אבל את,הגוף אולי לא כאן
  

  נועם רשף                             
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  ליוסלה

 יתהי, יוסלה, אתה. בטובתם ורוצים אותם אוהבים ,קטן ועד מגדול ,שכולם האנשים מעטים
, איכפתיות כמה, נתינה כמה, לב בטּו כמה. ךאות חיבב ולא ךתוא שהכיר אדם היה לא. כזה
 חוש, חריף ראשנוספו  אלה לע !גדול קטן אדם – ךב והי אהבה וכמה לזולת רגישות כמה

 הארץ אהבת, ללמוד רצוןסקרנות ו, מפוכחת עולם ראיית, הכפיים תבונת, המשובח ההומור
  .האדם ואהבת

חשבתי . לנונו ולחברי, לכם מאליו מובן היה זה, כםשל חבריםל גם דימי הפכו שלנו החברים
 .במה יש כי ,בנו לקנא מוזמנות שהן אמרתי לחברותיי ."םסבי רּפֶ סּו "שאתם עליכם אמרתיו

 .בהתבגרותך אותךליוו  והם ,בגדילתם אותם ליווית .בבית אצלכם בנוח הרגישו תמיד ילדינו
 אני או שאמיר פעם כלב. ..ונחת שמחה כמה, לך הביאו אושר איזה, חייך משוש היו הנכדים

 לא אתם? קרה כבר מה ,כועסים אתם למה אבל: "היית מתגייס לטובתם, עליהם כעסנו
הנכדים היו עבורך , לא היה טעם להסביר מה קרה. "?נעלב ?בוכה ,או היא, שהוא רואים
 עושהמייד  היית שלנו לבית כשנכנסת. צודקים תמיד הםברור היה שמבחינתך ו ,קודש

 לכיםהו: "אומרים עדיין הילדים. נמצא אחד מהנכדים כל איפה לדעת רצית, "מלאי ספירת"
  . להתרגל קשה –" וסבתא סבא של לבית

לטייל  הפסקנו לא .ובגאווה בשמחה אותנו מובילים ורחל אתהכש, מגובשת משפחה היינו
 או סיפור מךמקומות רבים זכינו לשמוע מב. נכדיכם, ילדינו עם יחד כולנו, שלנו היפה בארץ

 שלא מקומותתרים ולא איתך הגיעל שמחתי. אישי שהעצימו והעשירו את החוויה זיכרון
 וידעת,  או שחודשובדרך כלל משום שהיו חדשים שזה עתה הוקמו, בהם קודם לכן יתהי

  . זאת להעריך

 אושרה ,אמיר את שלחנו, 87ואתה בן , באוגוסט לירושליםהמשפחתי האחרון שעשינו  טיולב
און העלה במוזיכשהמדריך . בגין למוזיאון נסענו ואני אתה ,רחלו המדע אוןילמוז והילדים

מאוד והתחלת להתווכח אתו  כעסת,  טיעוני ההתנגדות שהוביל בגין לשילומים מגרמניהאת
 ר כךאח.  לא הקשבת לנואבל, עצור אותךל ניסינו ואני רחל. הסכם השילומיםחשיבות על 

 תליוןשרשרת עם  לרחל קנית. 80- ה הולדתה ליום מתנה לרחל לחפשליהנות מהעיר ו נסענו
את התכשיט היפה הזה רחל  ...אתכם לשרת התרגשה כך  כל המוכרת– דוד מגן בצורתזהב 
  .מצווארה מסירה אינה

היו  הסדר ובליל ,ונועם גילת בביתם של, במודיעין השנה ראשמדי שנה היינו מתאספים ב
. הארוחה ובבישול התפריט בהכנת משמעותי חלקתמיד  היה, יוסלה ,לך. ליפעת באים כולם
 !החג קבלת את או הסדר את וערכנו השולחן סביב כולנו כשישבנו שתח וגאווה שמחה כמה

  .נהדרת הזאת עוד שנים רבותה המשפחתית במסורת להמשיך ולעצמך לנו איחלת

 לשמוע שבאו חברים בביתנו אירחנו ,אחרי הטקס בחדר האוכל, האחרון השואה יוםערב ב
, לעצמי חשבתי... מרגש כך-וכל יפה כך-כל היה זה. רחל את הסיפורים האישיים שלך ושל

 שהיה כמו לא, יקרה לא כבר זה .הקרובות לשנים חשובה מסורת עוד מתחילים אנחנוהנה 
  . השנה
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 חלוץ היה וגם בשואה גם היה שלי סבא: " לילדי הגןבגאווה  פלגהצעיר בננו אמר שנה לפני
  .צדק פלג, לומר מה אין ."המדינה את כשהקימו

 לארבעה הבית בהכנת טרודה הייתי .ללונדון טיסתנו ערב היתה תךאי שלי האחרונה הפגישה
, לדאוג לא לי אמרת. טובה ונסיעה שלום להגיד באת ואתה ,המזוודות ובאריזת היעדרות ימי

 דמיינתי לא. לגמרי עליכם סומכת אני ,כלל דואגת שאינני עניתי. בסדר יהיה לושהכ הבטחת
 הוא ,יוסלה, ממך שלי האחרון הזיכרון. תמידלזאת פרידה ש ביותר הגרועים בחלומותיי

 ,שהיית מי זה .ולעצמ מאשר יותרהרבה  ולנכדים לנו דואגש, מאושר, בריא אדםשל זיכרון 
  .תישאר בזכרוני כך

  , יקריוסלה

  .בשלום משכבך על נוח
  ברקת ,מתגעגעת

 בהרכב מלא, 2016טיול משפחתי לירושלים באוגוסט 

  2009טיול משפחתי בדצמבר 
  " החמישייה הפותחת"יוסלה הגאה בחולצת 

 )חמשת הנכדים דאז(
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  שלי סבא
  

  .קרה וזה הביתה חזרו הם ,וסבתא סבא, אצלנו היו הם נפל שסבא לפני רגע, אני זוכרת
  .טוב מרגיש לא שהוא לי אמרו, בראש מכה וקיבל נפל שהוא ידעתי לא בכלל בהתחלה

  .ל"בחו היו ואבא אמאכש קרה שזה, גרוע והכי

   ...זוכרת אני כן, זוכרת אני
 היו כשהם לסבתא או לסבא היה מה לספר 'מולדת'ב עבודה לנו היתה בערך שנה לפני

 קצתלי  סיפר הוא. סבא עם רק ישבתי אז, היתה לא וסבתא שלהם לבית באתי. ילדים
 אני, זה על לדבר רצה כך כל לא הוא .ואחותו שלו אבא, שלו אמא של התמונה את והראה
  .אותו הבנתי

 סבא "לשיר קראתי. לי עזר וזה שיר סבא על כתבתי. דומא קשה לי היה נפטר שסבא אחרי
 שגם אמר אבא ואז שלי השיר על ברנויד ,שבעהב אבא עם שישבתיכ ,הימים באחד". שלי
  .אבא של אבא הוא שלי סבא כי, "שלי אבא "שנקרא שיר לסבא כתב הוא

   .בעולם טוב הכי הסבא היה הוא בשבילי
  .אומרים השאר כל מה לי כפתיא ולא, מוקדם כך כל בשבילי נפטר שהוא חבל

  )8.5(הדר כהן 
  

  

 

  

  שלי סבא                    

  אֹוְת אֹוֶהֶבת, אֹוְת אֹוֶהֶבת ֲאִני ֶׁשִּלי ַסָּבא

   ִאְּת ְמֹאד ֶנֱהֵניִתי

  .ָחֵסר ְמֹאד ִלי ֶׁשִּתְהֶיה עֵּתדַ  ַרק ,יֹוֵתר ַּתִּגיעַ  א ִאם

  ַהּטֹוִבים ֵמַהָּסִבים ֶאָחד ָהָיה ֶׁשִּלי ַסָּבא

  .אֹוֲהִבים ְמֹאד אֹוְת ֶׁשֲאַנְחנּו ֵּתַדע ַרק

  ָׁשמּור ִּתְהֶיה ָּתִמיד ְּבִלִּבי

  .רכּוזָ  ִּתְהֶיה יאִׁש רֹ בְ ּו

  אֹוְת אֹוֶהֶבת, אֹוְת אֹוֶהֶבת ֲאִני ֶׁשִּלי ַסָּבא

   ִאְּת ְמֹאד יִתיֶנֱהנֵ 

   .ָחֵסר ְמֹאד ִלי ֶׁשִּתְהֶיה ֵּתַדע ַרק ,יֹוֵתר ַּתִּגיעַ  א ִאם

  אֹוְת ִנְזֹּכר, אֹוְת ִנְזֹּכר

  ַהִּמְׁשָּפָחה ָּכל

  , ְּבִלִּבי ָּתִמיד ִּתְהֶיה

  .יבִ סָ , יבִ סָ 
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  מסע עם יוסלה

  

 בצהריים, מישראל בבוקריצאנו  .ורחל יוסלה עם לאירופה ואני ןסטֶ  יצאנו שנים 19 לפני
 ליל עד וגדל נולד יוסלה שבו הכפר – למיטלסין הגענו אחר הצהרייםו בפרנקפורט נחתנו

  .1938נובמבר , הבדולח

 ובנימין הוא. רכבת חסוםמ היה לכפר שבכניסה יוסלהלנו סיפר למיטלסין  מפרנקפורט בדרך
. לסוס רתומה עגלה םעלמתבן מהשדה  חצירה בהובלת לעזור נהגו ,שמונה בני שניהם, כהן

 הגויהוריד עליהם , התקרבה שהרכבת בעת ,את מסילת הרכבת שעברו הפעמים באחת
 נחלצו ותושייתם עירנותםרק בזכות . הפסים על אותם לכלוא בכוונה המחסום אתהאחראי 

 יוסלה ואילך מכאן .עצמו מחסוםאותו בבמכונית השכורה  ועברנו דקה חלפה לא. הפגיע ללא
  .הגענו שאליו אתר כל לקראת וחוויותיו זכרונותיו את וסיפר הקדים

 מהעוברים אחדים .אחר הצהריים תובשע הבתים לפני המדרכות את טאטאו בית עקרות
 אמרו ,"לו דומה כך כל אתה", כהן קייזיא של בנו, כארווין יוסלה את ידימ זיהו ושבים

  .סביבו והתקהלו

 ניתן ,שנים שיםיש שעברואף .  מאזהבית של מונהיוסלה הראה לנו ת. ילדותו לבית הגענו
 בעברית לנו לחש, בבית שגר הדייר עם שוחח יוסלהכאשר  .בוודאות הבית את לזהות היה

 מחוזות את שוב תלראו אלא ,"זכויותיו את לדרוש "בא שלאלאיש  להבהיר לו שחשוב
  .ילדותו

 הספר לבית בדרכם וחבריו היו הוא כיצד וסיפר הספר ובית הכנסת בית את לנו הראה יוסלה
. הספר לבית הגיעם עד למסתור ממסתור ורצים ,מבריונים פנוי שהרחוב ובודקים מציצים
 ברחובות רצים הקטנים הילדים את לראות יכולנוממש ש עד, מוחשי כה היה התיאור

  .הכפר טאותוסמ

 באותו כיום הגר, נכדו. הבדולח בליל הכפר ליהודי מחסה נתן אשר הנפח של לביתו הגענו
 על למדתי שעות שבארבע יילילד כתבתי בערב .בביתו אותנו ואירח כנסילה אותנו הזמין ,בית

  .אז עד חיי ימי בכל מאשר יותר השואה

 ,העגלון לאביו שעזר כילד כי שסיפר מבוגר אדם פגשנו
 הסמוך הכפר מן חתונתה ביום יוסלה של אימו את הביא

 סבו של ארונו את הביא שנים מספר יואחר נולדה שבו
 אדם אותו אותנו הוביל למחרת .היהודי העלמין לבית
 הקהילה על ידי מכובדת בצורה מתוחזקה, העלמין לבית

של  סבא של קברו את חיפשנו. מפרנקפורט היהודית
 בנימין של סבו קבר את צאנומ אך ,הצלחה ללאיוסלה 

  .עימו שהביא הזיכרון נר אתשם  הדליק יוסלה .כהן

  

  

  

  , )כהן(מנדל קאהן - חםמצבתו של מנ
 .1934נפטר בשנת  ,סבו של בנימין כהן
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מחוף אגם . המלחמה בזמן יוסלהבו היה ש, בהיידן הילדים לבית הגענוהמסע  משךבה
 .שבגרמניה פרידריכסהאפן את  בחוף מנגדניתן לראות, בשוויץ היידןקונסטנץ שלידו נמצאת 

 שנדרשועד  תלול כה בשיפוע היתה אשר ,בהיידן רכבתה לתמסי על וסיפר הקדים יוסלה
 גלגלירכבת ל המותאמת המסילה את עינינו במו ראינו ,מדבר בעודו. שיניים גלגלילרכבות 

  .עימו נפגש ואף הילדים בבית שעבד המדריך של כתובתו את לגלות הצליח יוסלה .שיניים

 התברר אך במחנה היתהש משפחתו על פרטים להציל יוסלה ניסה בדכאו בביקור
  .המחנה בארכיון מאשר אינפורמציה יותר היתה איתו שהביא שבמסמכים

 ברור היה אך ,אחר מישהו על דיבר כאילו, ושליטה יובש במין יוסלהבמשך כל המסע דיבר 
 איך להבין התקשיתי .ואחותו אימו אביו תמונת את איתו נשא הוא. הדברים רתחו שבתוכו

  .ההז בכאב לעמוד ניתן

�  
  , יוסלה

 ביקורה תההצגה וא במקביל יעיני לנגד ראיתי ,"עדות תיאטרון "ערבב שלך העדות כשהוצגה
  . דומא נרגש היית. אליך נגשתי הערב בסיום. במיטלסין שלנו

  . אותי שאלת ,"?ברור ברתייד"
  ... "דומא ברור ברתיד, יוסלה, כן"

  .נפלת למחרת

, נפש תעצומות בתוכך מצאת הטראגית ההתחלה ותלמר. ועשירים מלאים, טובים חיים חיית
 , החייםבאתגרי עמדת רחל עםיחד . לעצמך הנחות לעשות ובלי לוותר בלי חייך את ניווטת

. וצניעות בגאווה שלך המורשת את הנושאת מלוכדת משפחה, לתפארת משפחה םבנית יחד
  .מרוצה שאתה בטוחה אני

 טוב ברצון נרתמת ,לפתור ניתן בעיה לשכ והידיעה התחושה את תיהשֵר  תמיד, יוסלה
  . ונועם שלום בדרכי קושי כל על להתגבר

  .אותך נזכור כך
 יזרעאלי-אילנה שגיא

בית משפחת כהן חזית : מימין

 :משמאל. 1999במיטלסין 
  .נראה כמו אז, מאחורהבית 

של י רשממסמך : מימין למטה
המאשר  1965מיטלסין משנת 

למה רעייתו סֶ , יצחק כהןש
: לבית מנדלבאום וילדיהם

) 26.8.1929יליד (ארווין -יוסף
עזבו ) 31.7.1931ילידת (וסוזי 

את מיטלסין לפרנקפורט 
 .בעקבות ליל הבדולח
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  בכאב, ליוסלה

  דברים בהלוויה

מתקשה להאמין שהגיעה שעת פרידה מהאיש מלא המרץ , אני נפרדת ממך בדמעות, יוסלה
פעילות , הרצאות,  טיולים–ואירוע האיש שכמעט אף פעם לא החמיץ פעילות , והאנרגיה

זה שמפיק , מלך הכנת המרקים המושקעים, ...חיזוק הלב, חיזוק הזיכרון והחשיבה, גופנית
פרידה מאדם שהביא לחוויות חיי ... ומתקתק בזמן קצר ארוחות שלמות ומענגות ועוד ועוד

  .אמונה ואופטימיות, כך הרבה שמחה- כל

הדבר איפשר לך . נשארו קריצת עין ושמחה, ותך ילד שובבגם בהגיעך לגיל גבוה נשאר באישי
למרות ילדות ונעורים של . בכל גיל,  מזאטוטים עד מבוגרים–ליצור קשר עם קהלים מגוונים 

  .היית איש אופטימי ומלא תקווה, סבל ומחסור

היית להם אב שכולו . אמיר וטל, התרגשתי לראותך מקרוב מגדל יחד עם רחל את גילת
  .מסירות אין קץ ליווית אותם מילדות לבגרותב. נתינה

לא עשית ", לא נרתעת מקושי ומאמץ. לב נתת יד לכל מי שנזקק לעזרה-בחפץ, אהבת לעזור
, לשמחתי. אולי מפני שהיית אדם מלא אהבה. הכול זרם אצלך בפשטות, משום דבר" עניין

יפה והחמה ומצד עטוף באהבה והערכה רבה מצד משפחתך ה, זכית להיות גם אהוב ונאהב
  .חבריך הרבים

, לא התפנינו, מחויבויות משפחתיות וסיבות אחרות, במירוץ העבודה והפרנסה, עם השנים
לפני שנתיים התחלנו במסורת של הדלקת נרות . למפגשים בתדירות גבוהה יותר, לצערי

.  וכנותהתעניינות, שהיו בהם הרבה שיתוף, היו אלה מפגשים נפלאים. נר-בחנוכה בביתנו בגן
.  ולא זכינו–ב רּכֵ היה לי ברור שגם השנה ניפגש באותו הֶ , שמחתי להתחדשות היחד שלנו

  . בחנוכה השנה כבר לא תשב איתנו

  . יוסלה, תחסר לנו מאוד
  .עם בני הזוג ועם שמונת נכדיך את לכתך מאיתנו, גילת אמיר וטל, אנו כואבים עם רחל

  .אוהב ואהוב, משפחה חםננצור אותך בזכרוננו כאדם נדיב ואיש 

  ברוריה יצחק

  שבת בבוקר, 5.12.2015

 .לחם מטוגן של סבא: את מעדן השבת מכיןלה יוס
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  לדבר איתך
  

   דברים בהלוויה
  

   .בשבילי היית מה לך לומר ,איתך לדבר רוצה אני, הליוס אליך לדבר רוצה אני
  . מופלא דרך מורה ,חזק ,רםמּו היית אבל, הגבוהבעל קומה  היית לא

  .מיאופטי ולהישאר קושי כל לעבור, הגיל את לנצח שאפשר ממך למדתי

בין התפקידים הרבים שמילאת היית במשך . יהיעש של במרכז היית תמיד, כרתיךישה מאז
 במתן דרך לאבן התפקיד את הפכת. מיוחד דומא  ממלא תפקיד–שנים רבות רכז קניות 

 כך שכל הפנים אורתמיד במ, ויותר הציפיות כל אתהמגשים ממלא תפקיד ציבורי , שירות
  .אותך פייןיא
  

  . במזרע הספר בית תלמידי עם של תיאטרון עדות בהצגה תיךראי אחרונהב
   .חזק כך וכל נסתר כך-כל ,מובן כך-כל, ישבת עם העדים האחרים על הבמה

  . זאת לך להגיד הספקתיאני שמח ש. מרשים ומרגש, ומיוחד ענק יוסלה ראיתי
  

  .ומחזק מאיר לפידהיית בשבילי , יוסלה
 במבנה נדבך עוד נוסף, היום עד הולך אני אחריהם, ייהורשהיה בית  ביתל כםכניסת עם

  . היתמות טעם את טועם אני שוב .חיי שהוא
  .אני מקווה שבאהבת חבריך תימצא להם נחמה ,ותומכת נהדרת משפחה רחל עם הקמת
  .יוסלה לי תחסר

  רפי שושני

  .בחדר האוכל) 2014(ד "ליל הסדר המשותף תשע, קריאת ההגדהיוסלה וטל ב: מימין
,  בשירות מחליפי המטפלות יואל רון ואהרון שנאן, אחראי מטבח הילדים,יוסלה: אלמשמ

, יוסלה עם עמליה ועוזי אהרוני במשחקי חברה בחדר האוכל; )1970(א "יום האם תשל
  )1960(א "חנוכה תשכ
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  נסיעות

 נזכרתי ,ארץמ בכבישי ה"שמעתי מאמיר שיוסלה נהג במרוצת השנים כחצי מיליון קכאשר 
 – אחד איתי ואחד, ייאחד בלעדסיפור : בי ובנסיעות, קשורים ביוסלהבשלושה סיפורים ש

  .לזכרו, םת הנה הם שלוש...בלי יוסלה

  בלעדי נסיעה של יוסלה . א

בשיא היקפם השתרעו . היה ענף המטעים הענף העיקרי ביפעת, שנות השישים, בשנות ילדותי
הרבה מאוד חברים .  דונם600-  על שטח של למעלה מ–ם  תפוחים ואגסי–מטעי הנשירים 

, אבל רק מעטים, בקטיף השתתפו כולם. ביניהם היו גם אבא שלי וגם יוסלה, עבדו בענף
 גרירת מיכליות הפרי מהמטע לבית ה המאתגרת והאחראית שלעבודלקחו חלק ב, נבחרים
  . האריזה

חצתה , י העפר המשופעות מהמטעה בטרקטור בדרכנגררארוכה ש" רכבת" לחוברוהמיכליות 
 לגרור שהצליחהטרקטור . את הכביש הראשי והמשיכה בנסיעה דרך החצר עד בית האריזה

הטובים נהגי השיירות  שבו נהגו, 231מייסי פרגוסון , למיטב זכרוני ,הכי הרבה מיכליות היה
מסתכלים , תילדי בית הספר בכיתות הצעירו, אני זוכר אותנו .אחד מהם היה יוסלה. ביותר

מרוכז כולו , את רכבת המיכליות בימי הקיץ החמיםבמיומנות בהערצה איך הוא מוביל 
  .במשימה

  נסיעה של יוסלה איתי. ב

. בפתח תקווה" קישון"כעשר שנים מאוחר יותר עבד יוסלה בתפקיד ניהולי בבית האריזה 
כך הזדמן לי .  ובחר בייוסלה חיפש מישהו מיפעת לעבודה זו, מלגזןמדי פעם היה חסר שם 

 7כדי להגיע עד , מאודהיינו יוצאים מוקדם . מספר פעמים לפתח תקווהלנסוע עם יוסלה 
 אינני זוכר את ,לצערי. על נושאים שוניםלשם ובחזרה שוחחנו בדרך . בבוקר לבית האריזה

תח שהדרך בין פ, ולטובה, כי אני זוכר היטב, הן כנראה היו מעניינות אך ,תוכן השיחות
  .תקווה ויפעת התקצרה מאוד בנסיעה עם יוסלה

  
   השראתואך עם   בלי יוסלה,נסיעה שלי. ג

זה . בארצות הברית ובקנדהתנועתית של הוריי לשליחות , כל המשפחה, נו נסע1966באוגוסט 
לפני הנסיעה ערכו . ונכנסתי לשנת בר המצווה שלי' תה וי סיימתי אז את כ,היה בחופש הגדול

כריכת מתכת בך קטן "ספר תנ: הרחל ויוסלה מתנבמסיבה קיבלתי מ.  פרידהלנו מסיבת
עם ציורי , בספר המהודר היו גם עמודי איורים. עם פיתוחים,  כנראה בציפוי כסף,מבריקה

  :והיתה הקדשה, ך של גוסטב דֹוֶרה"התנ
  !לדן                                 

  . ם בארצות רחוקות ג"לא ימוש ספר התורה הזה מפיך "      
  . 13.8.66רחל וגילת , יוסף                    

 בשביל מה ילד –חשבתי בליבי שזאת מתנה מיותרת עבורי 
הספר מאחר ש, ובכל זאת... ך"חילוני כמוני צריך איתו תנ

לקחתי אותו ,  של מבוגרכל גודלו ככף יד, היה קטן מימדים
לקחתי אותו  ,חזר הספר איתי, אמריקהכשחזרנו מ. איתי

כשעברתי לגור עצמאית באחד הצריפים על איתי גם 
, שמור איתי עד היוםוהרי הוא ,  ובכל גלגולי חייהגבעה

  .מחמישים שנהלמעלה 

  .יהי זכרו ברוך
  דן שפר
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  השכן הטוב

 אם אגזים שלא חושבת אני. לב מטוב יותר הרבה בו היה אבל, לב טוב יוסלהכולם ידעו ש
להלן שני . אני אומרת זאת על סמך נסיוני האישי. לעזרה להושיט יד הוטל היה יוסלהש אומר

 מחוֹות –שלא החמיץ הזדמנות למתן עזרה בעת צרה , שלנוהטוב סיפורים קטנים על השכן 
  . ידידות בלתי נשכחות

�  

בקולה  הרגשתי. טוב לא מרגיש אבא כי מהר שאבואביקשה  שלי אמא .צלצלבביתנו  הטלפון
 נהרג אחי בתאונה. דרכים תאונת ייהורעברו  כןל קודם אחדים חודשים .רוםחי קריאתשזו 

.  בתום הטיפולים הרפואייםשערים ם בביתביתשבורים ומרוסקים חזרו ל. קשה עוצנפ ייהורו
 האדם הייתי ,להםנשארה ש היחידה הבת ,אני .כלשונם ,"זרים אנשים"להיעזר ב סרבוהם 

 המגרשאבל , החנייה למגרש רצתי .ערב שעת היתה. עזרה לקבל ממנו היו מוכניםש היחיד
לא זמין , עמוס חבילות, הרכב של ריכוז הקניות, רק רכב אחד עמד שם. ממכוניות ריק היה

לבית  נסועצאת לכביש כדי לול הנסיעות תיק את לקחת כדי בריצה הביתה חזרתי. לנסיעה
 בגלל ,חלופה גרועהרה בכל מקזאת היתה . טרמפלנסות לעצור  אולי ,באוטובוסשערים 

  . המרחק הגדול מהכביש הראשי לבית ההורים

יוסלה . עבודתו מיוםשחזר זה עתה , השכן שלנו, סמוך לביתנו עברתי בריצה על פני יוסלה
 לביתעלי להגיע בדחיפות , ממהרת אניהשבתי בקוצר רוח ש. קרה מה קרא לי לעצור ושאל

 לעברנסערת  ופניתי ,אמרתיכך  . לכבישצאתל אין אף רכב פנוי ביפעת ואני חייבת שערים
 כרתייה. "אני נכנס הביתה רק לרגע", פקודה של בטוןיוסלה  לי אמר" !פה חכי. "ביתי דלת
  . בשבילי פתרון לו יש שכבר הבנתי, יוסלה את

 והתחלנו לפרוק את הרכב העמוס החנייה למגרש הלכנו בצעד מהיר". בואי: "חזרכעבור רגע 
לא  עכשיו האוטו את לוקחת שאני העובדה אםאת יוסלה  כששאלתי .ותשל ריכוז הקני

 . הכוללפרוק גמרנו. הבנתי שלא משהו בכעס לי ענה , בבוקרעבודה הרבה עוד לו תוסיף
 את לתלות איפה לי והסביראתי  שלי הנהיגה רשיוןשאל אם  ,המפתחות את לי נתן יוסלה

  .שערים מבית כשאחזורהרכב  מפתחות

�  

 הוא בסיסאפילו לא ידעתי באיזה , קשר א היה בינינוול למילואים נקרא עוזי. 1974חורף 
 ושם חוליםה בבית אושפז, כשמצבו הידרדר. השנתיים בן אחיקםדווקא אז חלה בננו . משרת

 הילד בחדר בידוד שרק הסגל הרפואי הורשה להיכנס מיטת ידל ישבתי. מצבה הורעעוד 
 לו לקרוא עלי פקד הרופא .חמצן אוהלב, הכרה מחוסר היה הוא .לא עזבתי אותו לרגע, אליו

  .  אחרשינויהחום יעלה או שיחול  אםמייד 

 שאליוסלה . זה היה יוסלה, הרמתי את עיניי. בפתח הדלתעומד הרגשתי שמישהו  פתאום
, עמליה, קחי "– שקית לי ושיטה כך אחר ..."?טוב יותר, שלומו מה ": מבלי להיכנסבדאגה

חשבנו שאת צמודה , לך שלחה רחל":  השיב בטון מתנצלזה מה שאלתיל. "זה בשבילך
 והוא מיהר להסתלק במלמול אותו אחות ניגשה להרחיק ". ואין לך איפה לאכוללאחיקם

. עוגיות, פרי, שתייה בקבוק ,טעים 'ויץוסנד היהלי בשקית שהביא . שלא הצלחתי להבין
לא רק בגלל האנרגיה שהייתי , עות הקשותהדברים הטובים האלה עזרו לי להחזיק מעמד בש

  .כה זקוקה לה

  .חבר אמת, יוסלה היה חבר טוב. אומרים שחבר טוב נמדד בעת צרה

 עמליה אהרוני
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  ארווין, יוסלה

  שאוקיר כל חיי, שפרידה מאדם אציל נפ

  ,יוסלה
כיתי מדי חי. היית עבורי סמל לפרוייקט כולו ,רתי אליךנקש 'תתיאטרון עדּו'מתחילת פרוייקט 

ראיתי עד כמה החיבור בין ניצולי ובזכותך באמצעותך . שבוע למפגש שלנו כדי להקשיב לסיפורך
  . השואה לבין הצעירים הוא חזק ואמיתי

הייתי מייד מחפשת , כשהייתי מגיעה.  ידעו שאני ואתה יושבים יחד'תיאטרון עדות'כל משתתפי 
אף שהיית עצמאי , לך כוס מיםהייתי מוזגת  .להגיד לך שלום ולשאול לשלומך, איש יקר, אותך

אתה הבנת את כוונתי .  בדברים קטנים, במעטולּו,  משהורציתי גם אני להעניק לך: לחלוטין
   .וקיבלת את המחוות שלי בחיוך טוב

, אתה.  נתן לי קפיצת מדרגה בביסוס האני העצמאי שלי,זה שינה אותי מבפניםהפרוייקט ה
,  הנבונה שלך, הנפלאה,הנפש האצילה,  הטוב שבך.עמוד איתן ייקטעבורי בפרוהיית  ,יוסלה

  ".לעולם לא עוד: "דבריך הם הנר לרגליי. הפיחה בי רצון להשפיע על העולם לטוב

היכרתי את בני משפחתך . מכירה אותםכבר הרגשתי שאני , כאשר פגשתי את משפחתך
  .והסיפורים מלאי אהבה וגאו, הסיפורים שהיית מספר לי עליהםמ

את גם אך במהלך הפרוייקט היכרתי ,  לכולםרּכָ מּוהיית  בו ,היכרתי אותךהזה שם  ב–" יוסלה"
בנה לעצמו חיים חדשים , הילד שאיבד את הוריו ואחותו במלחמה אך לא איבד תקווה, ארווין

 קורות אתעל הבמה זכיתי לעמוד לצידך בזמן שסיפרת  .והקים משפחה לתפארת במדינת ישראל
מה תי והבנתי ראי, ה שבנית עם רחלמשפחהבסוף דבריך סיפרת על כאשר . מלחמה הנוראהחייך ב

הרבים  האנשים ואיתנו, כולנו ראינו והיינו עדים לכך,  ולא רק אני.גדול נצחונך על הצורר הנאצי
  .ךשמעו את סיפורבקהל ש

  . מטמון, צרשהיא או זכות – זכיתי להכיר אותךשמלאת גאווה אני  .האהוב יוסלה, תודה לך
בליבי שמור לך מקום של אהבה עצומה והערכה  . לאדם טוב יותרהפכת אותי, שינית אותי

   .אינסופית

  . משך לעולמי עדימורשתך ת. תמיד אוהב, יוסלה, אוהבת אותך

  אביב פוגל
  "תבור-עמקים"בית הספר , תל עדשים

אביב עם יוסלה ורחל אחרי מופע 
 22.9.2016,  במזרע'תיאטרון עדות'
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ר ַצר ְמאֹ  וֹ לּ ם כֻּ לָ עוֹ ל הָ כָּ  ׁשֶ   דּגֶ

ר לֹ  ָלללְ א ְוָהִעּקָ   .ַפֵחד ּכְ

 נחמן מברסלב' ר                

 רשף- גילת כהן: צילום


