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שדרת פריטצ’רד, 1925

התחלות

נולדתי ב-3 במארס, 1925, בבית החולים הכללי בוויניפג, כבנם של פייגה ודויד סודק, אח לליל שהייתה 
מסופות  אחת  בוויניפג  התחוללה  שנה,  באותה  שבע.  בת  אז  שהייתה  )אנה(  ולחנקה  תשע  בת  אז 
בגובה  נערם  על העיר ממטרים של שלג, אשר  ושהטיחו  די שגרתיות,  אז  השלגים ה“אביביות“ שהיו 
שני.  מצד  באופק,  הנראה  האביב  וכמבשר  אחד,  מצד  החורף,  של  אחרון  כאזכור  אחדים,  מטרים 

משפחתנו התגוררה בשדרת פריטצ’רד 673, בבונגלו קטנטן בן שתי קומות עם חנות מכולת בחזית, 
פלוס  לבית אב שכלל שישה אנשים  נכנסתי  ויניפג, בפרובינציה מניטובה שבדומיניון הקנדי.  בעיר 
י, שהיה אז בן 14,  משרתת. אחותו האלמנה של אבי, מניה מרגוליס, שניהלה את המכולת ובנה, ֶשִפּ

התגוררו גם הם בבית שבשדרת פריטצ’רד 673. בבית זה התגוררתי בתשע השנים הראשונות לחיי. 

החיים בבית שבשדרת פריטצ’רד 673

זיכרונותיי מן הבית הקטנטן הזה הם זיכרונות של חום, רוך, אהבה והבנה. התגוררנו שם, שבעה 
אנשים, בחלל קטן מאוד. ובכל זאת, אינני זוכר כל מילים קשות או ויכוחים. לא מצד אחיותיי, לא 

מצד הוריי או בין אמי לבין מניה. משהו מיוחד.

איך היה הבית מתוכנן, מבחינה פיזית? קודם כל, סידורי השינה שלנו. אל המטבח היה מחובר חדר 
הקטנות  המדרגות  שפי.  עבור  נוסף  קטן  שינה  חדר  מחובר  היה  האוכל  ולחדר  למשרתת,  קטנטן 
והצרות הובילו למעלה אל פתחו של חדר שינה “גדול“ עם מיטה כפולה עבור אחיותיי ומיטה בודדה 
עבור דודתי מניה. מסדרון צר הוביל לחדר שינה אחורי, שם יָשנו הוריי ואני. המסדרון הוביל לחדר 

אמבטיה, שכלל כיור, אסלה ואמבט.

הזה  תוך הבית. המסדרון  אל  מן החנות  מורכבת ממסדרון קטן, שהוביל  הייתה  הקומה שלמטה 
הוביל אל הסלון, חדר האוכל והמטבח. במסדרון היה טלפון, שמספרו 535675. הסלון, כמה שהוא 
היה קטן, הכיל פסנתר, ספה, כיסא נוח וכן ציוד האלקטרוני שהיה אז המילה האחרונה, “מערכת“ 
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- רדיו משולב בפטיפון! אם כי ברוב הבתים בשדרת פריטצ’רד היו תנורי אפייה המוסקים בעץ, הבית 
שלנו התגאה בתנור האפייה חשמלי רב תכליתי מתוצרת “מופט“. הסירים והמחבתות היו תלויים 
על הקיר ב“מטבח הקיצי“, צריף לא מחומם שניצב מחוץ למטבח, ושכלל גם תנור קטן המוסק בעץ. 
בחצר  האחורית.  החצר  אל  הובילה  אשר  המרפסת,  אל  הקיצי  המטבח  מן  שהובילה  דלת  הייתה 

האחורית היה צריף ששימש כמחסן עצים לכבשן ההסקה. שאר החצר הוקדש לגן ירק.
גרם מדרגות הוביל מן המטבח למטה, אל ה“מרתף“ שבו שלטו כבשן ההסקה והמאווררים שלו. אני 
זוכר אותו כמסה של צינורות פח ענקיים. הייתה גם מכונת כביסה חשמלית וכן תנור נוסף, קטן יותר, 

שהוסק בעץ, וששימש בעיקר לחימום המים בימי הכביסה.

שפי ומשפחת מרגוליס

( מרגולז )מרגוליס( היה “האח הבכור“ בבית האב - הקנדי הראשון שנולד להורים מהגרים,  י )ֶשְפּ ֶשִפּ
כל מורכבויות החיים בעולם החדש, הצנזור של הסרטים  ששלט באנגלית רהוטה, המתורגמן של 
שאותם ראו אחיותיי, של הבנים שהן יצאו אתם וכו’. זה היה עבורי הלם, כשנודע לי, בגיל 4 או 5, 

שהוא בן דודי ולא אחי!
נישאו  ולייקה,  מניה  אבי,  של  וסודק קצת מסובך. שתיים מאחיותיו  בין משפחות מרגוליס  הקשר 
לאחים, שהיו בני דודים שלהן מדרגה ראשונה. מניה נישאה ליעקל מרגוליס. הוא התאלמן מאשתו 
הראשונה, שהותירה אותו עם שני ילדים קטנים, דויד ואיזידור מרגוליס. לו ולמניה נולד ילד, שפי, 
בן חצי  תינוק  עם  מניה אלמנה  מותיר את  שנה, כשהוא  באותה  בדצמבר  נפטר  יעקל   .1912 ביוני 
שנה ועם שני ילדים קטנים מרעייתו הראשונה. החמים שלה החליטו לגדל את שני הילדים, ומניה 
והתינוק )שפי( עברו לגור עם דייב ופייגה, זמן קצר לאחר נישואיהם. כפי ששפי כתב בזיכרונותיו: “... 
אלה היו אנשים, משפחה, עם מעט מאוד חפצים חומריים, בוודאי שלא כסף, אך עם קשרי משפחה 
אמיצים ותחושת מחויבות עמוקה, שלקחו על עצמם מעמסה כזו ללא כל היסוס, ולא חשבו שהם 

יוצאי דופן או אציליים במיוחד.“

שני טיולים עם אבא

בילדותי, כאשר התגוררתי בשדרת פריטצ’רד, נהניתי לטייל עם אבי במשך ערבי הקיץ הארוכים. שני 
הטיולים המרגשים ביותר שלנו היו לתחנת הכבאים המקומית ולמסוף הרכבות.

משום  סוסים,  ע“י  שנגרר  בוויניפג  האחרון  הכיבוי  רכב  היה  ביתנו  ליד  סינקלייר  הכבאים  בתחנת 
שרבים מן הרחובות הצדדיים בעיר עדיין לא היו מרוצפים, ואפילו לא כוסו בחצץ. לאחר הפשרת 
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השלגים באביב, או לאחר גשם כבד, כלי הרכב הממונעים )של אותם הימים( היו פשוט שוקעים בבוץ, 
אבל הקרונות שנגררו על ידי סוסים לא היה שוקעים.

אבא ואני היינו מוזמנים לבקר ולהתבונן בתחנת הכיבוי. אני זוכר, ממש כאילו שאני רואה את זה 
עכשיו מול עיניי, שהסוסים היו מחולקים לתאים שהובילו אל האולם המרכזי, שם חנה קרון הכיבוי. 
היצול של הקרון. בהישמע האזעקה, השערים  דק מעל  על חוט  תלויות  היו  הרתמות של הסוסים 
של התאים היו נפתחים, הסוסים היו מטופפים לעבר העמדות שלהם, בדיוק מתחת לרתמה, אחד 
הכבאים היה חותך את החוט והרתמה הייתה יורדת מיד ונחה על גבם של הסוסים. בתוך שניות, 
צופר,  במקום  הרחוב.  במורד  דוהרים  הסוסים  כאשר  לדרכו,  יצא  והקרון  חגּורה  הייתה  הרתמה 
הקרון היה מצויד בפעמון כסף גדול שהופעל ע“י אחד מן הגלגלים באמצעות מחגר והשמיע צלצול 

חזק וצווחני. איזו התרגשות!
שבדרך  גיליתי  בסמית’וויל,  הכשרה  בחוות  סוסים  צוות  עם  עבדתי  כאשר  יותר,  מאוחר  שנים  רק 
כלל לוקח עשר עד חמש עשרה דקות לרתום צוות, והבנתי את המורכבות ואת התושייה של מערך 
הרתימה בתחנת הכיבוי )“הכשרה“ היא חוות הדרכה שאורגנה ע“י קבוצות ציוניות כדי להכין צעירים 

קנדיים לעלות לישראל ולבצע עבודה חקלאית בקיבוצים(.

צוות CPR בלבד!

חניון  את  שחצה  ארלינגטון,  רחוב  לגשר  הטיול  היה  אבא  עם  לעשות  שנהגתי  אחר  מרגש  טיול 
הקרונות הענקי של הרכבת הפסיפית הקנדית )CPR(. בערך באמצע הגשר היה גרם מדרגות שהוביל 
אל הקרונות, ושסומן בבירור במילים “לשימוש צוות CPR בלבד!“ זה היה המקום שבו קטרי הקיטור 
חיכו לתורם, הרימו את ראשי הקיטור שלהם וחיכו לשיגור. אבא ואני עמדנו והתבוננו למטה במכונות 
הענקיות הללו כאשר הן נהמו ונחרו, כמו יצורים זועמים. לפעמים, היינו מוזמנים למטה, להתבונן 

יותר מקרוב. עמדתי ביראת כבוד בצד ההגאים הענקיים והבוכנות הענקיות של קטרי הקיטור!

אבי, “פאפא דייב“

אבי, דויד סודק, הגיע לקנדה ב-1911. אם כי הוא עבד באוקראינה כמורה/מורה פרטי, הוא החל 
היה  שלו  ג’ורג’. התפקיד  לעבוד אצל אחיו  הוא החל  ב-1922  לאריזת בשר.  סוויפט  לעבוד במפעל 
תמיד מוגבל למחסן, שם הוא מילא את תפקיד ממיין הפרוות הראשי ותפקיד של מעין מנהל מחסן.

“פאפא“, או “פא“, כפי שקראנו לו, היה אדם אוהב ועדין, שמח במיוחד מטבעו. הוא התרגז לעתים 
רחוקות, היה שבע רצון מגורלו בחיים, ומעולם לא חיפש תהילה או “כבוד“. היה לו המון הגיון בריא 
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ויכולת על-טבעית לשפוט את אופיים של אנשים. היה לו ביטוי “אפילו שהוא שתק, קלטתי אותו!“ 
)ביידיש: “ער הָאט געשיגן, ָאבער איך הָאב אים דערקענט!“(

הדרישות שלו היו צנועות: “מוישה, תהיה בן אדם!“ היו לו גם כמה אמרות עבורי. אחת מהן הייתה 
להיות  תענוג  היה  זה  כלום!“  להגיד  לא  תשתדל  טוב,  משהו  מישהו  על  להגיד  יכול  לא  אתה  “אם 
זו הייתה תקופה שבה התיאוריה אודות חינוך ילדים התבססה על הרעיון “חוסך  בחברתו. אולם, 
שבטו שונא בנו“. אני לא יודע מה היו הסיבות לכך, אבל לפעמים, אבי היה מסיר את החגורה שלו 
והייתי חוטף “מנה“ רצינית. אינני יכול להיזכר מדוע קיבלתי את העונשים האלה, אולי משום שלא 

רציתי ללכת לישון בשעה שאמרו לי.
זיכרונות אלה הם שהטמיעו בי את העיקרון שאם אי פעם אהיה הורה, לעולם לא אכה את הילד שלי. 

ואכן, מעולם לא עשיתי זאת.

“גי שלָאפן“

לא אהבתי שהשכיבו אותי לישון “מוקדם“ - אולם זו הייתה תיאוריית ה“הורות“ המקובלת באותו 
)לעתים  וכן  העשרה  בנות  אחיותיי  שתי  שפי,  היו  ובבית  מהעבודה,  שב  אבי  כאשר  בערבים,  זמן. 
קרובות( חבריהם, הבית היה מלא רעש ומהומה, שיחות, דיונים וצחוק - ואני נאלצתי, באופן קבוע, 
“גי שלָאפן“ )הביטוי ביידיש ל“לך לישון, לך למיטה שלך!“(. כמה שזה לא פייר! אני חושב שבגלל זה, 

אחד השירים שתמיד אהבתי במיוחד היה “לישון בקיץ“ מאת רוברט לואיס סטיבנסון.

בחורף אני בלילות מתעורר,
מתלבש לאורו הצהוב של הנר.

בקיץ, זה ממש לגמרי הפוך:
להיכנס ביום מתחת לפוך.

עליי להיכנס למיטה ולראות
ציפורים על עצים שעודן מזמרות,

או לשמוע את צעדי המבוגרים
על פניי ברחוב עוברים.

תסכימו איתי שזה נורא,
שהשמש עדיין מאירה,

ורוצים לשחק, וזה פשוט איום
שצריך לישון באור היום?

© כל הזכויות לתרגום השיר 
 HYPERLINK “שמורות לעטרה מוסקוביץ’, “לילך תרגומים

“http://www.lilach-targum.com“ www.lilach-targum.com
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הצלקת מיום הכביסה

יום שני היה יום הכביסה בבית שבשדרת פריטצ’רד. מכונת הכביסה הייתה מחוברת לשקע החשמלי 
היחיד במרתף, שהיה בתקרה, ושהמתג שלו היה בראש גרם המדרגות. הייתי כנראה בן שלוש או 
עלו למעלה למטבח. אבל, הן השאירו את התוף  ואמי  גניה  והמשרתת  ארבע, כששיחקתי במרתף 
לגרור  אותי,  לשאוב  בבהלה כאשר המכונה החלה  צרחתי  שלי.  היד  לתוכו את  ואני תקעתי  פועל, 
אותי כך שלא עמדתי יותר על רגליי. גניה גילתה קור רוח ותושייה שאפשרו לה לכבות מיד את מתג 
החשמל, לרוץ במדרגות ולשחרר אותי במהירות. אמי התקשרה לדר’ פרלמן, שהגיע זמן קצר לאחר 
מכן. אני זוכר בבירור כיצד צרחתי וביקשתי, שאם זו היד הימנית שלי, בבקשה, אל תקטעו אותה! 
שום עצם לא נשברה. הרופא מרח משחה כל שהיא והניח את הזרוע שלי על מתלה. יש לי צלקת על 

הזרוע השמאלית שלי עד עצם היום הזה. 

אמי, “מאמע פייגה“

אמי, “מאמע“ או “מה“, הייתה האדם הדומיננטי במשק הבית שלנו. היא הייתה אחראית לבישול, 
לאפייה, לניקיון, לכביסה, לגיהוץ, לשימור, לעיבוד הגינה ולעבודות תיקון וצביעה קטנות. היא הפיצה 
חום, אהבה, קסם, סובלנות ואהבה. היא ניהלה את הבית הקטן שלנו כמו רב חובל בספינה - הכול 
היה נקי ומסודר, כל דבר במקומו, כל המטלות והמשימות בוצעו בזמן, ותוך גישה חיובית ושמחה 
עוד!  נעשו  לא  שכמותם  ושטרודל  קישים  הכינה  היא  נהדרת.  ואופה  בשלנית  הייתה  היא  ביותר. 
הגפילטע פיש והקניידלעך שלה היו ללא תחרות. אני נזכר שאמי הכינה מעדנים מיוחדים, שחיכו לי 

כאשר הגעתי הביתה מבית הספר לארוחת צהריים. 

בנוסף לניהול משק הבית )שהיה תפקיד שאותו ביצעה מתוך אהבה(, אימא גם השתתפה השתתפות 
מלאה בחיים החברתיים והתרבותיים של העיר. היא תמיד רכשה שני מנויים לסדרת הקונצרטים 
של האמנים הידועים, ואם אבי היה עסוק בעבודה )דבר שקרה לעתים קרובות למדי(, ליוויתי אותה 

לקונצרט. היא הייתה ליידי אמיתית.

_______
* תזמורת סימפונית, בלט או תיאטרון מקומיים היו בוויניפג רק לאחר מלחמת העולם השנייה. אמרגן מקומי, פרד מ. גי, ארגן 

סדרה של קונצרטים קלאסיים בהשתתפות האמנים הצפון אמריקניים המובילים של התקופה.
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הטריטוריה שלי: שדרת פריטצ’רד והפרבר הצפוני 

בשנת 1930 הייתה ויניפג עיר בת כ-250,000 תושבים, שחולקה לשלושה רבעים - הפרבר הדרומי, 
המרכז והפרבר הצפוני. הבית בשדרת פריטצ’רד 673 היה ליד גבול הפרבר הצפוני - הקרונות של 
כולה,  העיר  לרוחב  מרשימה  בצורה  שהתפרש  הענקי,  הקרונות  וחניון  הקנדית  הפסיפית  הרכבת 
ממזרח למערב. כל מה שמצפון לקרונות היה “הפרבר הצפוני“. הרבעים העניים יותר היו קרובים 
ע“י  בעיקר  הוגדר  המעמד  צפונה.  שהתקדמת  ככל  והלכו  השתפרו  והבתים  והשכונות  לקרונות, 
השאלה עד כמה הבית שלך נמצא צפונה, “רחוק מהקרונות“. המהגרים שהגיעו לאחרונה מאירופה 
- יהודים, אוקראינים, פולנים ומעט גרמנים, ומעט מאוד אנגלו-סקסונים - התגוררו במקום הקרוב 
מן  שנחתו  אלה  ולא  “מהגרים“,  נקראו  אירופה  ממזרח  אנשים  רק  שנים,  )באותן  לקרונות  ביותר 

האיים הבריטיים(.
אר, הייתה  השכונה בה הייתה שדרת פריטצ’רד, שגבולה המזרחי היה רחוב מקנזי, והמערבי - רחוב ָפּ
ה“טריטוריה“ של הילדים בגוש הבניינים שלנו. כל המשחקים התנהלו ברחוב, בסמטאות אחוריות 
ובחצרות שבאזור זה, ורק לעתים רחוקות העזת להתקדם לשטח אחר. למה? כי היו מרביצים לך 
- בלי כל סיבה נראית לעין, חוץ מהעובדה שהיית מרחוב אחר, או שהיית יהודי. כך שנשארת קרוב 
לבית ולבית של החברים שלך בשדרת פריטצ’רד. אבל איזה כיף זה היה! לא היו צעצועים או אבזרים 
וארגזי עץ שהושלכו הפכו  קנויים כמו שיש להשיג היום. הכול התבסס על הדמיון שלנו. קרטונים 
במיוחד  שעות,  כך  שיחקנו  לארמון.  או  לצינוק  לטירה,  להפוך  יכול  היה  צריף  ולמבצרים.  לספינות 

במהלך ימי הקיץ הארוכים של ויניפג.

ביה“ס היהודי: ציוני, יידישיסטי או דתי?

ברחוב  שהיה  מקומי,  יהודי  בי“ס   - פרץ  ל.  י.  ע“ש  בביה“ס  הילדים  בגן  ללמוד  התחלתי  ארבע,  בגיל 
אברדין, ליד סאלטר. אני זוכר מעט מאוד, למעט העובדה שלא אהבתי את המקום, והייתי מוכן ללכת 
לשם רק אם אימא שלי תשב שם אתי! במשך זמן מה, היא אכן ישבה שם. ויום אחד, הסתכלתי למעלה, 

והיא לא הייתה! אני זוכר את הדמעות מלאות המרירות. לא המשכתי ללמוד שם במשך זמן רב.

משום  בעיקר  וחילוני,  “יידישיסטי“  שהיה  פרץ,  ע“ש  מביה“ס  רצון  שבעות  היו  לא  רבות  משפחות 
שהייתה לו גישה לא ציונית, והוא נוהל ע“י בונדיסטים- יידישיסטים נלהבים. החלופה היחידה הייתה 
ה“תלמוד תורה“ הדתי. כך שבשנת 1930, קבוצה בראשותו של דודי פינייה מרגוליס פרשה והקימה 
בי“ס אחר - ה“פולק שול“ )“ביה“ס העממי“( היהודי - שהתבסס על אידיאולוגיה של ציונות ועבודה. 
מהיכן היו להורים הללו הכסף או האנרגיה לעשות זאת, זה נשגב מבינתי. הם ייסדו בי“ס קטן בבית 
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ששינה את ייעודו, בפינת הרחובות סנט ג’ונס וצ’רלס. ביה“ס, שהציע יום לימודים ארוך לתלמידים 
עד כיתה ג’ ותוכנית לימודי ערב ביהדות עד כיתה ט’, היה קטן, הן בגודלו והן במספר הנרשמים, אבל 

היו לו מורים מסורים ביותר. 

בין השנים 1930-1933, הייתי רשום ב“פולק שול“, מגן הילדים ועד כיתה ג’. הבקרים הוקדשו לתוכנית 
לימודים רגילה באנגלית, ואחר הצהריים - ללימודי עברית ויהדות.

לקפוץ כיתה

איכשהו, בין גן הילדים וכיתה ג’, קפצתי כיתה, כך שנכנסתי לכיתה ד’ בספטמבר 1933. הייתי בקושי בן 
שמונה וחצי. באותה תקופה, היה מקובל “להקפיץ“ תלמידים מבריקים במיוחד לכיתה גבוהה יותר. 
הסיבה היחידה שאני יכול לתאר לעצמי שבגללה הקפיצו אותי הייתה שלא היו מספיק תלמידים כדי 
למלא את כיתה ב’ או ג’. כיוון שמשפחות סודק ומרגוליס - במיוחד הדוד שלי ג’ורג’ והדודה שלי מולי 
- נחשבו למתורבתים ומשכילים ביותר, היה ברור שכל צאצאיהן של המשפחות הללו צריכים להיות 

מבריקים! לעובדה שקפצתי כיתה היו כמה השלכות אומללות לגביי.

ביה“ס הציבורי: 54 מתוך 58

כשהייתי בכיתה ד’, היו בכיתה שלי 58 תלמידים. התלמידים ישבו בכיתה על פי ה“דרגה“ שהם קיבלו 
“יותר סתומים“  58. איזו בושה! היו רק ארבעה  ואני דורגתי במקום ה-54 מתוך  בתעודות שלהם, 
ליום  בנוסף  והעבודות.  הלימודים  בקצב  לעמוד  קושי  לי  היה  כיתה,  שקפצתי  משום  בעצם,  ממני! 
הלימודים הרגיל שלי, הלכתי ל“בי“ס ערב“ ללימודי היהדות, מ-17:00 עד 19:00, בימים שני עד חמישי, 

ומ-10:00 עד 12:00 ביום ראשון. זה היה עול נוסף עבורי.

העובדה שקפצתי כיתה פירושה היה גם שהייתי פחות בשל מבחינה פיזית לעומת האחרים בכיתות 
מצליח  לא  אתה  )אם  קבוצתיות  ספורט  בתחרויות  הפסדתי  מכן,  שלאחר  בשנים  בהן.  שלמדתי 
בקבוצת ההוקי בכיתה ה’, בוודאי לא תצליח בקבוצת ההוקי בכיתה ו’!(. מבחינה חברתית, התלמידים 
ה“גדולים יותר“ לא קיבלו אותי בלב שלם )ילדות בנות 13 לא מעונינות בילדים בני 12(. אבל, כאשר 

הגעתי לכיתה ט’ כבר הסתגלתי, וחיי בביה“ס נעשו נעימים יותר. 

יכולתי   - ולשרטט  לי המון חברים, אהבתי לרשום  אבל הסתדרתי גם בשנים הראשונות ההן. היו 
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לשבת שעות עם חתיכה גדולה של נייר עטיפה שלקחתי מן החנות, ולרשום, ולרשום, בעיקר דברים 
טכניים - סירות, קטרים וכולי. חוץ מביה“ס, החיים היו מרתקים ושמחים.

ללכת לביה“ס כשהטמפרטורה 48° צלזיוס )55°- פרנהייט(
 

כל התלמידים הלכו ברגל לביה“ס, ללא קשר למרחקים ולמזג האוויר שבהם היה מדובר, וכולם הלכו 
הביתה לארוחת צהריים וחזרו לביה“ס עד השעה 16:00. ההליכה שלי לביה“ס נעה בין חצי קילומטר 

לקילומטר, תלוי באיזה בי“ס למדתי.
לנעול  התבקשנו   - אפריל  אמצע  ועד  נובמבר  מאמצע  כלל  בדרך   - הקרקע  על  שלג  היה  עוד  כל 
ערדליים מעל לנעליים כאשר שהינו בחוץ, אך נאסר עלינו לנעול אותם בכיתה. הערדליים שלנו היו 
בדרך כלל “גלושס“ עם אבזמים, שהיה צריך לרכוס אותם אחד-אחד. זו הייתה תמיד “צרה צרורה“, 
)כלומר,  הלימודים  יום  במשך  רק  פעמים  שמונה  אותם  ולנעול  אותם  לחלוץ  צריכים  שהיינו  מפני 
לנעול לפני היציאה לביה“ס, לחלוץ בביה“ס, לנעול בהפסקות, לחלוץ שוב, לנעול כדי ללכת הביתה 
לארוחת צהריים וכן הלאה(. אם היה קר מאוד, הרשו לנו לנעול מוקסינים במקום ערדליים, אם כי 

פירושו של דבר היה לשבת כל היום עם כפות רגליים לוהטות ומזיעות.

היום הקר ביותר שאני נזכר בו היה ינואר 1935, כשהתברר לנו מעיתוני הערב כי הטמפרטורה באותו 
בוקר, תחת שמיים בהירים וצלולים כבדולח, הייתה 48° צלזיוס )55° פרנהייט(. ביה“ס תפקד כרגיל.

הפציעה

תרגיל כיבוי אש! במהלך תרגילי כיבוי האש בביה“ס, יצאנו דרך גרם המדרגות הקרוב, שבמקרה של 
הכיתה שלי היה “גרם המדרגות של הבנות“. כשרצנו החוצה מביה“ס אל מה שהיה עבורי טריטוריה 
ע“י המורים,  כנו  על  הושב  מיד  בראשי. הסדר  ונחבטתי  רצתי מתחת למסגרת מתכת  מוכרת,  לא 

והילדים הסתדרו בשורה כדי להיכנס חזרה לביה“ס.

שלי  שהיד  גיליתי  שלי,  בראש  כשנגעתי  מדמם.  שלי  שהראש  לי  ואמר  הסתובב  לפניי  שעמד  הילד 
מכוסה כולה בדם. דיווחתי למורה שלי, גברת סמית’, שליוותה אותי אל האחות ונשארה אתי כאשר 
חבשו את ראשי. האחות המליצה שירשו לי ללכת הביתה! גברת סמית’ ליוותה אותי בחזרה לכיתה, 
שבינתיים פיקחה עליה מזכירת ביה“ס. נראה, שבאותו רגע היא בדיוק סיימה לספר לכיתה משהו 
מצחיק, כי שמענו צחוק עז כאשר פתחנו את הדלת. כשנכנסתי פנימה, עם תחבושת ענקית ועבה 



1415

פתאומית,  דממה  הכיתה  על  נפלה  דרכה,  להיראות  שמתחיל  דם  וכתם  שלי,  הראש  סביב  כרוכה 
שלמה ומוחלטת. אספתי את ציוד ביה“ס שלי ויצאתי כאשר 57 פרצופים בוהים בי בפה פעור.

מחוץ לביה“ס, פגש בי מנהל ביה“ס, מר גולף, שהיה היחיד מבין חברי סגל ביה“ס שהייתה לו מכונית. 
הוא שאל האם אני יכול ללכת הביתה. עניתי שאני מסוגל ללכת, ויצאתי לדרך בכוחות עצמי. וכך, 
הגעתי הביתה לבד, לתדהמתה של אמי. אני לא זוכר שלקחו אותי לרופא. אני מאמין שאמי החליפה 
את התחבושת במשך כמה ימים, ואני חזרתי לביה“ס כבר למחרת. הוריי לא קיבלו אף שיחת טלפון, 
 - אפשרי  מוח  זעזוע  של  האפשרות  שלילת  לשם  מעקב  בדיקות  לא  רנטגן,  צילומי  כל  לי  נעשו  לא 
“היקרה“, להסיע אותי  ולמנהל לא הייתה אפילו ההגינות הבסיסית, פשוט לקחת אותי במכוניתו 

הביתה ולמסור אותי לרשות אמי. אלה היו הימים הטובים ו“הפשוטים“ של פעם.

הופעת הבכורה המוסיקלית שלי

מתישהו בכיתה ד’ או ה’, כשהלכתי לבי“ס ערב ב“פולק שול“, הודיעו לכיתה שלנו שמקימים מקהלה, 
ושכל הילדים ישתתפו בה )כיוון שההרשמה לביה“ס הייתה מאוד מצומצמת, לכולם היו תפקידים 
בכל הפעילות החוץ לימודית - הצגות, קונצרטים וכולי(. מורה למוסיקה התקבלה לעבודה רק לשם 
כך, וכולנו היינו אמורים לרדת לאולם, שם ייבחנו הכישורים המוסיקליים שלנו. הייתי מודע היטב 
לכך שאינני יכול לשיר מנגינה כראוי ושאין לי כלל קול מתאים לשירה. ציינתי את זה בפני המחנך 
שלי, אולם הוא עמד על כך שאלך להיבחן בכל זאת. הלכתי לאולם, בו עמדו תלמידי הכיתה בשורה 
בפני אישה צעירה ומחייכת שישבה ליד הפסנתר, ונקראו בזה אחר זה. כדי להימנע ממבוכה, נעמדתי 
זמן  ושזה בזבוז  וכאשר הגיע תורי הסברתי למורה הזו שאני פשוט לא מסוגל לשיר,  אחרון בתור, 
אפילו לנסות. היא ענתה בחיוך מאיר ומעודד שאין דבר כזה, ושאני צריך לנסות בכל מקרה. היא 
התחילה להקיש תווים על הפסנתר, וביקשה ממני לשיר אותם. ככל שהיא ואני התקדמנו, החיוך על 

פניה קמל והלך בהדרגה, ולאחר כמה רגעים היא אמרה “כן, אני מבינה למה אתה מתכוון.“

קיץ

במהלך חודשי הקיץ, משפחות סודק ומרגוליס שכרו בתי נופש ב“אזור החוף“ )תחילה בגימלי ואחר 
כך בוויניפג ביץ’, ערי נופש באגם ויניפג(. לא היו בהם חשמל ומים זורמים, אבל היו ארוחות טעימות 
בשפע, שהוכנו על תנורים המוסקים בעץ. בתי הנופש היו מלאים תמיד בבני משפחה שבאו לבלות 

אתנו לזמן מה. הימים היו מורכבים מאין-ספור שעות שבילינו על חוף האגם.
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ולוויניפג ביץ’ הייתה באמצעות הרכבת, במסע שנמשך שעה עד שעה  הדרך היחידה להגיע לגימלי 
וחצי. נשארנו שם במשך חלק ניכר מן הקיץ, אבל ללא המשרתת, שנשארה בוויניפג, משום שמניה, 

שפי ואבי היו בבית.

הבית בשדרת הקתדרלה, 1934

עוברים דירה
היה  אחר!  ולעולם   ,257 הקתדרלה  לשדרת  צפונה,  פריטצ’רד  משדרת  עברנו   ,1934 שנת  של  בקיץ 
כאן רחוב עם שדרת עצים, ועם מגרשים נרחבים. לכל בית הייתה מדשאה בחצר הקדמית. זה היה 
שינוי אדיר לעומת שדרת פריטצ’רד, שם בשדרה לא היו דשא או עצים, והחצרות כללו בדרך כלל 
גינות ירק. האוכלוסייה הייתה בעיקר אנגלו- סקסונית, אבל היו גם הרבה משפחות יהודיות. נגמרו 
יכולתי  חופשי.  הרגשתי  פתאום  שלי.  הביתית  מהטריטוריה  להתרחקות  שנלוו  והאיומים  הדמעות 
לשוטט ולחקור במרחק שכונות ועוד שכונות הרחק מהבית )מניה נשארה בשדרת פריטצ’רד. היא 

המשיכה לנהל את החנות(.
עם המעבר לשדרת הקתדרלה, עברתי לביה“ס היסודי שמפליין, בשדרת מקריי, שם למדתי בכיתות 
ה’-ו’. עדיין היה לי קשה בביה“ס, אבל בביה“ס הזה התיידדתי עם חברים רבים )חלקם חברים לכל 
החיים(, משום שמספרם היחסי של הילדים היהודיים היה הרבה יותר גבוה מאשר בסטרטקונה. 

רבים מן הילדים הללו התגוררו גם הם בשדרת הקתדרלה.

הולכים לראות את “ההצגה“

מלבד משחקים וספורט, האירוע החברתי החשוב של השבוע היה הסרט ביום שבת אחר הצהריים, 
שהיה ידוע כ“הצגה“. הבידור של אחה“צ היה מורכב בדרך כלל מ: 1. הסרט העיקרי. 2. סרט קומי 
מצויר. 3. יומן חדשות. 4. סדרה של סרטים סוג ב’ )בדרך כלל, הפקה בת 12 פרקים, שכל אחד מהם 
הסתיים בשיא המתח( - בסך הכול, 4-5 שעות. הסדרנים היו באים ורודפים אחרינו אם היינו מנסים 

להישאר לסיבוב נוסף!

בנוסף לפעילויות הספורט המצומצמות בביה“ס, היה מעט מאוד ספורט מאורגן. במהלך החורפים 
הארוכים, עם רדת הלילה בשעה מוקדמת בעיר הצפונית, בדרך כלל שיחקנו הוקי רחובות )לא על 
מחליקיים( מתחת לפנסי הרחוב. כל שחקן הצטייד באלה, וחלק מן העשירים שבחבורה הצטיידו 

בדיסקוס )העלות: 5 סנט(. ספרי טלפונים ישנים, שהוכנסו לתוך הגרביים, שימשו כמגני שוקיים.
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משרדו של אבא

ממש אהבתי ללכת למשרדו של אבא ולבלות זמן במחסן. עבורי, זה היה המקום המרתק ביותר - 
בקירור,  אחסון  ולשם,  לכאן  הוסעו  יד  עגלות  ונקשרה,  נארזה  הסחורה  ונפרקו,  הועמסו  משאיות 
חדרים  פינות,  מתמדת,  בתנועה  אנשים  שרשרת,  באמצעות  ביד  שהופעלה  מטען  מעלית  רובים, 

ובקיעים נסתרים שיש לחקור אותם. בכל פעם שהייתה לי הזדמנות, הגעתי למשרד.

במהלך אחד הביקורים שלי שם, אני מניח שהייתי קצת רעשני ופרוע, ודודי ג’ורג’ יצא מן המשרד שלו, 
ניגש לאבי ומלמל אליו ביידיש, די בקשיחות: “מה ילדים קטנים עושים כאן? זה מקום לעסקים, לא 
גן ילדים...“לרוע המזל, שמעתי אותו. נעלבתי וכעסתי נורא. לקחתי בשקט את המעיל שלי ואמרתי 
העשרה,  בגיל  רק  חזרתי  שנים.  מספר  למשך  מהמקום  התרחקתי  הביתה.  הולך  שאני  שלי  לאבא 
כאשר התחלתי לעבוד שם )התקרית השפיעה עליי מאוד. כמה זהיר צריך להיות כשמדברים בפני 

ילדים קטנים.(

ג’ורג’, צחקנו  יותר והתייחסתי לתקרית הזו כששוחחתי עם אבי ועם דודי  מובן, שכאשר הייתי מבוגר 
מאוד. בבוקר אחד בשנת 1959, באחת מן ההזדמנויות הבודדות באותן שנים שבהן ג’ורג’ ירד העירה, 
ג’ורג’. עטיתי על פניי את ההבעה הקשוחה ביותר שלי,  תפשתי אותו ואת אבי מפטפטים במשרדו של 
נכנסתי ואמרתי ביידיש: “מה אנשים זקנים עושים כאן? זה מקום לעסקים, לא בית אבות“. צחקנו כהוגן. 

בעל פה

שהוריי  העובדה  ולמרות  לי,  שהיו  הלימודיות  הבעיות  שלמרות  מבין  אני  לאחור,  מתבונן  כשאני 
התעקשו על כך שאלמד בביה“ס ערב ללימודי יהדות, העובדה שלמדתי ב“פולק שול“ היוותה עבורי 
ופורמליים  מובנים  קרים,  מרוחקים,  היו  הציבוריים  בתיה“ס  בעוד  רבים.  דברים  לגבי  אישי  פיצוי 
מאוד, ללא מעורבות הורית, ה“פולק שול“ היה מקום חם ומלא חיים, כמו משפחה גדולה. ההורים 
היו מעורבים לחלוטין בנעשה בביה“ס; ההורים, המורים והילדים - כולם הכירו זה את זה. ביה“ס 
היה מרכז הפעילויות התרבותיות היהודיות. יום הלימודים כלל מקהלות, הצגות, מערכונים, קריאה; 
להופעות  בנוסף  שלי,  במקרה  בו.  ולהתבלט  להשתתף  כלשהו  תחום  למצוא  היה  יכול  ילד  כל  וכך, 
בהצגות, הצטיינתי בדקלום שירים ארוכים ביידיש בעל פה. לכן, התבקשתי להופיע בפני ארגונים 

יהודיים רבים, כולל הכבוד הגדול של דקלום ברדיו ב“שעה היהודית“!
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“שותפים!“

שנותיי בביה“ס שמפליין היו מקבילות לשיא השפל הכלכלי בשנות ה-30 של המאה ה-20. הכסף היה 
מועט ביותר, אם כי חיינו בנוחות יחסית לרבים אחרים. תמיד היה לנו שפע של אוכל ודברי מאפה, 
אולם כילד היו חסרים לי הממתקים וה“נַאשער“ )המילה ביידיש ל“חטיפים“(. לפעמים, לאחר ארוחת 
הצהריים, הייתי מוציא פני )סנט אחד( מאימא שלי, ובדרך לביה“ס, הייתי נכנס למכולת הפינתית, 
שם התמודדתי עם רגע הבחירה. היו ממתקים במחירים של אחד בפני עד ארבעה בפני. ההחלטה 
כמה לקנות הייתה תלויה בשאלה כמה מחבריך ראו אותך נכנס לחנות וצעקו “שותפים!“ זה הכריח 

אותך לחלוק אתם את הרכישה שלך. הקונץ היה להיכנס לחנות מבלי שיבחינו בך. 

להיות דוד

אחותי ליל ומאיר מורצקי התחילו לצאת ב-1933. פשוט הערצתי את מאיר. בכל פעם שהוא בא לבקר 
את ליל, הוא הביא לי ממתק. כאשר הם התארסו, אמי הסכימה לנישואיהם רק בתנאי שהם יעברו 
לגור אתנו בבית בשדרת הקתדרלה! הם התחתנו באוגוסט 1936, ועברו לגור בחדר השינה שבקומה 
העליונה. אני חלקתי את חדר השינה שלמטה עם אחותי חונק. אני בטוח שגם ליל וגם מאיר לא היו 

מאושרים מהסידור הזה. אבל אני אהבתי אותו! עכשיו, אחרי שפי, שוב היה לי “אח גדול“.

למאיר היה חוש הומור נהדר, ותמיד היה לו זמן בשבילי. הוא היה זה שהסביר לי את כל ההשלכות 
של הסקס )דבר שההורים שלי אפילו לא חלמו לעשות(. הוא לקח אותי לנסיעותיו באזורי הכפר כדי 
למסור תנורים לקונים. זה היה כיף. ואז, ב-12 בספטמבר 1937, נולדה ֶשְרִקי, בתם של ליל ומאיר. 
אני לא יכול אפילו להתחיל לתאר את ההתרגשות שהאירוע הזה גרם. לא רק שהיא הייתה הנכדה 
וגם להוריי, אלא שהיא הייתה גם הראשונה במשפחות  הראשונה שנולדה, גם במשפחת מורצקי, 
המורחבות סודק-מרגוליס. ובנוסף לכל זה, אני הייתי “דוד“ בגיל 12! הסטטוס שלי הרקיע שחקים, 

במיוחד אצל הבנות!

בנרמן. אמי התנגדה  לדופלקס בשדרת  ומאיר  ליל  עברו  וחצי,  שנה  בת  בערך  הייתה  כאשר שרקי 
רגשי אשמה  ליל  על  ושאגה! אני חושב שהיא העמיסה  - צרחה  נוראית  ועשתה סצינה  בקשיחות, 

שנמשכו עד שאימי מתה. 
בקיץ 1939, אחותי חונק נישאה לג’ק צ’רניאק, והם עברו למיניאפוליס, שם החל ג’ק ללמוד בתוכנית 

לתואר שני בכלכלה, באוניברסיטת מיניסוטה.
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חטיבת הביניים

חטיבת הביניים מקריי הייתה עולם חדש. בנוסף לכך שהייתה לנו “כיתה“ עם מחנך/ת, היו לנו כעת 
מורים שונים לנושאים שונים. שיאו של השבוע שלי היה שלוש שעות החובה של עיבוד עץ או סדנת 
המתכת. הייתי טוב מאוד בסדנאות ואהבתי את זה, אבל לא יכולתי לגלות את זה משום ש“ילדים 

יהודיים טובים“ אינם אמורים לאהוב עבודת כפיים! זה היה אמור להיות שעמום!
ציפיתי  ולכן  שעות,  במשך  ולרשום  לשבת  אהבתי  בבית,  אמנות.  היה  האחרים  הנושאים  מן  אחד 
מאוד לשיעורי האמנות. אולם באותם הימים, במקום לתת לילד יד חופשית לבטא את עצמו, שיעורי 
וכיו“ב( - ככל הנראה אחת הדרכים הקשות ביותר  )פרחים, עלים  האמנות כללו ציור בצבעי מים 

לצייר. כמו רוב הכיתה, לא הייתי טוב בזה במיוחד. זה הצליח להרוג את האהבה שלי לרישום. 
בפנל  בדיונים  השתתפתי  הדיונים,  במועדון  פעיל  נעשיתי  הביניים,  בחטיבת  שנותיי  שלוש  במהלך 
נאום  את  שנשא  התלמיד  והייתי  מקריי“,  “כותרות  ביה“ס,  בעיתון  פעיל  הייתי  וכן  בי“ס,  ובהצגות 

הפרידה בטקס הסיום של כיתות ט’.

במהלך אותן שנים התגבשה גם הקבוצה החברתית שלי, הן של בנים והן של בנות, והתחלתי לבלות 
עם חברות.

שפות

שהתגוררה  אוקראינית  דוברת  משרתת  לנו  הייתה  יידיש.  הייתה  בילדותי  בביתי  המדוברת  השפה 
בבית, כך שהייתי דו לשוני - דובר יידיש ואוקראינית. כילד קטן, התחלתי לרכוש את השפה האנגלית 
מבן דודי שפי, מאחיותיי ומילדים אחרים ברחוב. בביה“ס היהודי למדתי עברית. אפשר היה לחשוב 
שעם חשיפה כזו לשפות, לא יהיה לי כל קושי ללמוד שפות נוספות. בכיתה ז’, בשנה הראשונה שלי 

בחטיבת הביניים, הוצגה בפניי השפה הצרפתית. 
לרוע המזל, המורה לצרפתית, גב’ מקינרני, הייתה גם המורה לצרפתית של ליל ושל חונק בביה“ס 
ע“ש המלך אדוארד. שתיהן העריצו אותה ושיבחו אותה מאוד. המבחן הראשון שלנו בצרפתית נערך 
בסוף אוקטובר. מספר ימים אחרים לאחר מכן, חילקה גב’ מקינרני את הדפים המסומנים כשהיא 
עומדת בפני הכיתה וקוראת לכל תלמיד לגשת ולקבל את המבחן שלו. המושב שלי נמצא לקראת 
סוף הכיתה, וכשהתקרבתי יכולתי לראות שהמבחן שלי הוחזק כך שכל הכיתה יכולה הייתה לראות 
D גדולה ואדומה. היא אמרה בקול רם: “האחיות שלך היו מקבלות (  את ה“נכשל“ המסומן באות 
זה  איזו השפלה! כאשר סיפרתי את  איזו מבוכה,  וכל הבנות צחקקו.  A’טוב מאוד’( במבחן הזה!“ 
לליל ולחונק, התגובה שלהן הייתה שזה לא יכול להיות, שגב’ מקינרני “שלהן“ “לא תעשה דבר כזה 
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בחיים...“. נכשלתי, או עברתי בקושי, בכל המבחנים בצרפתית בהמשך השנה הזו. כבר לא הייתה לי 
סבלנות לחכות לכיתה ח’, מפני ששם הייתה לי האפשרות להחליף ללטינית, ואכן עשיתי את זה!

כבוד גדול

במהלך אותן שנים הצטרפתי לגדוד הצופים ה-50, שהיה מסונף לבית הכנסת “שערי צדק“, אשר היה 
ממוקם אז ברחוב דגמר. באביב 1939, במהלך ביקור בן יום אחד שערכו בוויניפג המלך ג’ורג’ השישי 
והמלכה אליזבת, הגדוד שלנו צעד בתהלוכה במרווחים של חמישה מטרים, בפינת הרחובות פורטג’ 
ומיין. איזה כבוד גדול! בקיץ הזה השתתפתי במחנה קיץ בן שבועיים של תנועת הצופים )שהיה ממש 

מצפון לגימלי(, וזו הייתה הפעם הראשונה שהייתי הרחק מהבית ללא הוריי! 

אקסטרה! אקסטרה!

התקופה שבין השנים 1936-1939 הייתה קשה מבחינה פוליטית, כלכלית וחברתית. השפל הכלכלי 
מינכן,  היטלר,  עליית  בספרד,  האזרחים  מלחמת   - מזעזעים  היו  באירופה  האירועים  נמשך,  עדיין 
הבדלנות האמריקנית, הברית הסובייטית-גרמנית והאנטישמיות בקנדה ובארה“ב. בבית שלנו דנו 
בכל האירועים האלה והתווכחו עליהם בלהט. בהתבוננות לאחור, זה היה עולם מפחיד. אבל עבור 
ומלאי תקווה.  יפים  היו  עבורנו, החיים  זו הייתה חוויה מגרה מבחינה אינטלקטואלית;  בן עשרה, 

הדאגות האמיתיות היו בנות, יציאות, בגדים וכסף.
1939. התעוררתי לקול קריאות “אקסטרה!  יום שבת, ה-3 בספטמבר  זוכר מאוד בבירור את  אני 
אקסטרה!“ שנשמעו מן הרחוב. באותם ימים, אירועים מיוחדים פורסמו והועברו לציבור ע“י פרסום 
מוכרי  ע“י  ונמכרו  שהופצו  שלהם,  היומיים  לפרסומים  בנוסף  העיתונים,  של  “אקסטרה“  מהדורת 
התאספנו  ואני  שלי  החברים  גרמניה!  על  מלחמה  הכריזה  בריטניה  אופניים.  על  רכובים  עיתונים 
בביתה של גרטי אולמן בשדרת בויד. ישבנו והקשבנו לרדיו. הייתי בן ארבע עשרה וחצי, ואם כי לא 

הבנתי את זה אז - הילדות כמעט והסתיימה לה.

“הטכני“

גיל צעיר מדי. כאן  )“הטכני“( בגיל 14 וחצי -  ג’ון  התחלתי ללמוד בביה“ס התיכון הטכני ע“ש סנט 
הייתה סביבת לימודים שונה לגמרי. למנהל, מר ריבס, הייתה גישה ליברלית ומתקדמת. הוא האמין 
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מאוד בשלטון התלמידים ובהשתתפות התלמידים בכל היבטי הניהול. מועצת התלמידים הנבחרת 
הייתה אחראית על המשמעת במסדרון. לא היו שיעורי בית “יומיומיים“. בכל נושא, קיבלו התלמידים 
מטלות שהיה עליהם להשלים אותן עד סוף החודש. למרות שנכנסתי בגיל מוקדם מדי, פרחתי שם. 
נעשיתי תלמיד הרבה יותר טוב, למעט שפות. הייתי פעיל מאוד בקבוצות הדיון והדרמה, והשתתפתי 

בהפקה הבית ספרית של “פרונלה“.
נרשמתי למגמה בה ניגשו לבחינות הבגרות במטרה להתקבל לאוניברסיטה, ולא למגמות המסחריות 
או הטכניות. אחת הדרישות בבחינות הבגרות הייתה בחינה אחת לפחות בשפה זרה. עם הניסיון 

המר שהיה לי בצרפתית בחטיבת הביניים, העדפתי לטינית.
עברתי את הבחינות בכל המקצועות בציונים טובים, למעט לטינית - E )“בלתי מספיק“( גדול! נאלצתי 
להיבחן מחדש בלטינית בסוף הקיץ כדי שאוכל לקבל את בחינת הבגרות ולהמשיך לאוניברסיטה. 
ג’ק סילברברג, מורה מעולה, שלימד אותי  בשלב זה, פאפא דייב נכנס לתמונה. הוא יצר קשר עם 

שיעורים פרטיים במהלך חודשי הקיץ. נבחנתי בספטמבר 1940 ועברתי.

המלחמה

צבא  הקימה  קנדה  גיוס.  היה  לא  תקופה,  באותה  חיינו.  על  להשתלט  אט  אט  החלה  המלחמה 
מתנדבים, שכלל חילות יבשה, ים ואוויר. רבים התגייסו, אולי מתוך תחושת פטריוטיות, אולם עבור 
רבים אחרים זו הייתה הפעם הראשונה במשך שנים שהיו להם בגדים חמים ואוכל ראוי לשמו! מובן, 
שהיהודים הואשמו מיד בכך שאינם מתגייסים, אולם כאשר הסטטיסטיקות הוכיחו אחרת, הואשמו 

היהודים בכך שהתגייסו בעיקר לחיל האוויר - השירות ה“נוח“ יותר.
בטכני הוקם “חיל צוערים“ שהתמקד בעיקר בלמידת תרגילי סדר. השתתפתי בהתלהבות.

גיל ההתבגרות

החברים שלי ואני התחלנו להתעניין בבנות בחטיבת הביניים, כשהגענו לגיל ההתבגרות. ההשקפות 
ונושא הסקס מעולם לא הוזכר או  ויקטוריאניות מאוד,  המוסריות הדומיננטיות של התקופה היו 
נדון בבית משפחת סודק. הסקס, וכל נושא שקשור אליו, גם מרחוק - הריון, מחזור, אוננות או זנות 

- היו נושאים שנמנעו מהם. 
הסקס עדיין נחשב ל“מלוכלך“, למשהו שבנים מתעניינים בו, אבל בטח לא בנות! הייתה אתי בכיתה 
ח’ ילדה בת 14, שהייתה פשוט מזועזעת כאשר נודע לה כיצד תינוקות באים לעולם. התגובה שלה 

הייתה: “להורים שלי יש חמישה ילדים, והם בטח לא עושים דברים כאלה!“
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התארגנו  החורף,  במהלך  המינים.  שני  מעורבים  היו  שבהן  פעילויות  יותר  היו  הביניים,  בחטיבת 
בקבוצות וערכנו “טיולים“. היינו מטיילים בפארקים, מחליקים בשלג, רודפים זה אחר זה ומפילים 
זה את זה )בעיקר את הבנות הצורחות(, ומסיימים בביתו של מישהו, באכילת נקניקיות, ואם לא היו 
הורים בבית, היינו מעמעמים את האורות בסלון ו“מתמזמזים“. אם היה לנו קצת יותר כסף, היינו 
שוכרים עגלון עם מזחלת כפרית גדולה, ונוסעים ב“כרכרת תענוגות“, עטופים היטב בבגדים חמים, 
מכורבלים וצפופים מאוד בתוך החציר. בחודשי הקיץ, היינו מארגנים “צליית נקניקיות“, צועדים מן 

העיר אל “החורשה“, מדליקים אש, צולים נקניקיות, יושבים יחדיו ו... מתיידדים.

יציאה לפגישות

כאשר הגעתי לתיכון, התחלנו “לצאת לפגישות“ - כלומר, בן היה מבקש מבת מסוימת ללכת אתו 
לנשף הבית ספרי. אלה היו אירועים פורמליים למדי, ונשמר בהם קוד לבוש קפדני - הבנות במיטב 
השמלות שלהן, הבנים בחליפות ובעניבות. זה היה נשף ריקודים סלוניים, לצלילי תזמורת חיה. כל 
זוג קיבל כרטיסי ריקוד, ומלבד הריקוד עם בת זוגך, יכולת לארגן החלפות עם זוגות אחרים, כך שלא 

רקדת עשרים ריקודים עם אותה בת!
צורה אחרת של “יציאות“ הייתה להזמין בחורה לבילוי בערב, בדרך כלל לסרט, ואולי לביקור במזרקת 
הסודה בבית המרקחת לאחר מכן. אם היה לך מזל, היית זוכה לקבל מהבת רשות לתת לה נשיקת 
לילה טוב, אבל אף פעם לא בפגישה הראשונה! כאשר זוגות החלו לצאת “קבוע“, זה היה יכול להוביל 

לקשר גופני קצת יותר אינטימי.  
הסרטים השפיעו מאוד על חיינו. הם קבעו את הטון של ההתנהגות שלנו, הלבוש שלנו ושיטות ההתבטאות 
והשיחה שלנו, בעיקר עם המין השני. במהלך התקופה הזו, לתעשיית הסרטים הייתה צנזורה עצמית 

קפדנית. לדוגמה, אי אפשר היה להציג אף זוג, כולל זוגות נשואים, כשהוא ישן במיטה אחת! 

ההתאהבות בפרידל

כאשר חונק וג’ק עברו למיניאפוליס, כדי שג’ק ילמד לתואר שני בכלכלה, אימא ואבא הכניסו הביתה 
דיירת. פרידל ברוסר הייתה סטודנטית מצטיינת, מבריקה ומוכשרת ביותר, שלמדה אנגלית שנה ד’ 
באוניברסיטת מניטובה. כשהיא הגיעה, הייתי מוקסם ממנה והתאהבתי בה לגמרי. אבל אני הייתי 
בן 16, והיא הייתה בת 20! בסופו של דבר, נעשינו חברים טובים, ואני הערכתי את העצות, ההצעות 

וההמלצות שלה לגבי החיים, הנהלים והפוליטיקה באוניברסיטה. 
משפחתה של פרידל חייתה במניטובה הכפרית, כך שהיא נזקקה למגורים בוויניפג כאשר היא למדה 
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באוניברסיטה. היא נעשתה סופרת ועורכת מצליחה, שפרסמה את ספר הזיכרונות הידוע “צימוקים 
ושקדים“.

בחינות הבגרות

כיתה י“א הייתה שנה מאוד טובה עבורי. בפעם הראשונה בשנותיי בביה“ס, ציפיתי לשיעורים. במקום 
לדאוג לגבי השגת ציון עובר בנושא, כעת נאבקתי לעלות מ“טוב“ ל“טוב מאוד“. הצלחתי אפילו בלטינית! 
בנוסף לכך שהמשכתי להיות פעיל בקבוצות הדיון ובפרלמנטים לדוגמה שנערכו, גילמתי את תפקיד 
הדוכס בהפקת ביה“ס של “הלילה השנים עשר או כטוב בעיניכם“ מאת שייקספיר )“אם המוסיקה 
היא המזון לאהבה, נגנו!“(. היו לי גם חיי חברה פעילים, חברות והשתתפתי במסיבות ביה“ס. סיימתי 
בממוצע של “כמעט טוב מאוד“, עברתי את כל המבחנים שלי עם “טוב מאוד“ במתימטיקה, בכימיה 

ובפיסיקה, ולפיכך הייתי מוכן ללמוד באוניברסיטת מניטובה.

אימא ואבא

למה וויניפג?

מתישהו בסביבות 1906, דוד ודודה של הורי אבי הגיעו למניטובה, ככל הנראה, משום שהם שמעו 
שהייתה שם אדמה בחינם במקום שנקרה טרנסקונה, באזור שנמצא ממש ממזרח לוויניפג, לאורך 
מסילת הרכבת הפסיפית הקנדית. זו הייתה מתנה מדהימה עבור היהודים, שבמשך עשרות שנים לא 

יכלו להיות בעליה של אדמה חקלאית, בשל הצו הידוע לשמצה של הצאר.

משם הם עברו לתוך העיר ויניפג. לאחר מכן, בני משפחה נוספים, בני הדור הצעיר יותר, ערכו את 
המסע לוויניפג. אחיו ואחותו של אבי, ג’ורג’ וחנה, הגיעו ב-1910, ובעקבותיהם - אבי ואחות אחרת, 

מניה, ב-1911. נראה שהם תמיד נסעו בצמדים - ככל הנראה לצורך תמיכה, חברה וביטחון.

איך אבא ואימא נישאו

ב-1913, אבא כבר היה בקנדה במשך כמעט שנתיים וחצי, ואם כי הוא יצא עם מספר נערות, הוא 
לא התאהב באף אחת מהן. הוא החליט לבקש את ידה של בחורה צעירה שהוא הכיר מעיר הולדתו, 
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פייגה גווינטר )המוכרת גם כפניה או אטי(, בתם הבכורה של ידידי המשפחה, שהייתה בת 17 כאשר 
הוא עזב את רוסיה, וכעת הייתה בת 20. פייגה ואביה קיבלו את הצעת הנישואין. היא נסעה לויניפג 

עם אחות נוספת של אבי, לייקה, והגיעה באוקטובר 1913. דייב ופייגה נישאו ב-14 במאי 1914.

אמי הייתה הבכורה מבין 12 ילדים, והיא תכננה להתחיל בתהליך הגירה של בני משפחתה לאחר 
 1914 באוגוסט  הראשונה  העולם  מלחמת  פריצת  בשל  המזל,  לרוע  קצרה.  הסתגלות  תקופת 
איש מבני משפחתה,  לעולם  יותר  לא ראתה  - אמי  כלומר המהפכה הקומוניסטית   - ותוצאותיה 
וגם לא דיברה מעולם עם איש מהם. הדואר היה מוגבל בצורה נוראית, בעיקר לאחר משטר הטרור 

הברוטלי של סטאלין בשנות ה-30 של המאה ה-20.

 

ירושה

אימא לא כתבה יומן אף פעם, אולם בהזדמנויות חשובות היא רשמה כמה מילים ביידיש והסתירה 
את הנייר בחשאי באחת השידות שלה. כך גילינו את המילים שכתבה במותו של אבי ב-1967. זה היה 
פתק קצר, שבחלקו נכתב: “... הייתי האישה בת המזל ביותר. הבית שלי היה כמו ממלכה, ואני הייתי 
המלכה המוקפת באהבה ובמסירות של דויד ושל הילדים היקרים לי מכל... דויד היקר והאהוב שלי 

הוריש לי ירושה נהדרת - את ילדיי ואת ילדיהם.“
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באוניברסיטה ובצבא, 1941 עד 1945

אוניברסיטה, COTC וגיוס

אין כמו ההצלחה: שנה ראשונה

מרב“ט לסג“מ )במילואים(: שנה שנייה

שונא את ביה“ס ומצטרף לצבא: שנה שלישית

בצבא הקנדי 1944-1945

מועמד לקצונה

חיילים טובים?

ויתור על המינוי לקצונה

בחירת הקצינים

שני ארונות על הכתף

קצין צעיר

שירות באוקיינוס השקט

בחופשה

תוסס ואנרגטי

בחזרה לאוניברסיטה
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אוניברסיטה, COTC וגיוס

אין כמו ההצלחה: שנה ראשונה

בספטמבר 1941, בגיל 16 וחצי, נרשמתי כסטודנט שנה א’ למדעים מדויקים באוניברסיטת מניטובה. 
נרחבת  מעבדה  עבודת  כיתות,  במקום  הרצאות  של  עולם   - מהתיכון  לגמרי  שונה  עולם  היה  זה 
בפיזיקה ובכימיה ומעל לכול, ההצלחה או הכישלון היו תלויים ביוזמה ובעבודה שלי עצמי. הגבתי 
לכך שכעת התייחסו אליי כמו אל מבוגר, ללא רישום נוכחות, ללא פתקים להורים או תעודות. הפכתי 
לסטודנט טוב, כשהציון ברוב המבחנים ועבודות המעבדה שלי היה “טוב מאוד“. ההישגים הם הדבר 
שגורם לאדם לאהוב את העבודה שלו ולשאוף להצלחות נוספות יותר מכל דבר אחר. לאחר כל כך 

הרבה שנים שבהן לא אהבתי את ביה“ס, מצאתי את עצמי מצפה לכל יום באוניברסיטה.
התבקשתי ללמוד חמישה נושאים - אנגלית, שפה זרה אחת ושלושה מדעים. בחרתי בפיזיקה, בכימיה 
ובמתימטיקה, ובהיותי מודע לבעיה שהייתה לי עם שפות, בחרתי בגרמנית למתחילים. השפה הזו 

התגלתה כקלה במיוחד לאור הרקע הנרחב שהיה לי ביידיש. 
 ,)UMTU( כאשר התחלתי ללמוד באוניברסיטה, הוקמה יחידת האימונים הצבאיים של האוניברסיטה
לשם אימוני חובה צבאיים לסטודנטים. הנפיקו לי מדים צבאיים תקניים - איזו התרגשות! ערכנו 

תרגילי סדר במשך כשש שעות בשבוע ברחבת המסדרים מינטו ארמוריז.

 1941 בדצמבר  ב-8  נערך  בפיסיקה,  שהיה  באוניברסיטה,  שלי  הראשון  הסמסטר  אמצע  מבחן 
)למחרת פרל הארבור( - וקיבלתי 100%, זריקת עידוד ענקית נוספת להערכה העצמית שלי. זו הייתה 

שנה עמוסה - הרצאות, מעבדות, אימונים צבאיים, נשפים, מסיבות וכולי.
שיֹלה,  במחנה  חובה  אימוני  של  בשבועיים  השתתפתי   ,1942 במאי  הסופיות,  הבחינות  לאחר 
במניטובה, כטוראי )בתשלום!( עם הַגִיס להכנת הסטודנטים לצבא. זה היה המבוא שלי לחיי הצבא.

מרב“ט לסג“מ )במילואים(: שנה שנייה

הסטודנטים באוניברסיטה הורשו להמשיך בלימודיהם ולא גויסו, בתנאי שהם ישיגו ציונים עוברים 
במחנה  שבועיים  בת  עבודה  מכסת  ישלימו  וכן  בשבוע,  שעות  שש  במשך  צבאיים  אימונים  ויעברו 
צבאי לאחר הבחינות ולפני סיום התואר. הסטודנטים הגברים אורגנו כגדוד מילואים בחיל הרגלים, 
לתפקידי  אותם  להכין  כדי  הנראה  ככל   ,)COTC( לצבא  סטודנטים  להכנת  הקנדי  הַגִיס  שנקרא 
קצינים בצבא הקנדי לאחר קבלת התואר. הקצינים הבכירים בגדוד גויסו מבין חברי סגל ההוראה 

של האוניברסיטה שהיה להם רקע צבאי כלשהו. 
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כדי לספק קדר של מש“קים ל-COTC, דחקו בצוערים להשתתף באופן התנדבותי בקורסים שונים 
שערך הצבא הסדיר במשך הקיץ. וכך, באוגוסט 1942, ביחד עם 15 סטודנטים אחרים, השתתפתי 
בקורס מפקדי מחלקות בן ארבעה שבועות, ב-A15, מרכז הדרכה של חיל הרגלים הקנדי, במחנה 

שיֹלה במניטובה, שאותו סיימתי בדרגת רב“ט! 

בספטמבר התחלתי את השנה השנייה במדעים מדויקים, ונעשיתי סטודנט מצטיין, בעיקר בפיזיקה 
בני  אולם  טובים,  חברה  חיי  עם  טובה,  שנה  הייתה  זו  סמל.  לדרגת  קודמתי   ,COTC-ב ובכימיה. 
את  סיימתי  בצבא.  אט  אט  נטמעו   ,)19 בני  )כלומר,  בשנה  ממני  גדולים  היו  שכולם  שלי,  השכבה 
השנה בציונים מעולם במדעים ובמתימטיקה, ולאחר מחנה בן שבועיים עם ה-COTC במחנה שיֹלה, 
השתתפתי בקורס אימוני נשק של הצבא הסדיר שנמשך ארבעה שבועות ושהתקיים בביה“ס לחי“ר 

בלנוגברנץ’, ממש ליד טורונטו.
גם התמניתי לסג“מ  עזבתי לראשונה בחיי את הפרובינציה מניטובה! במהלך הקיץ הזה,   18 בגיל 

בצבא הקנדי )במילואים(.
במהלך השנים הללו חל שינוי בבית שבשדרת הקתדרלה. דודה מניה מכרה את החנות שלה בשדרת 
פריטצ’רד, פרידל עזבה, ומניה באה לגור אתנו. מאוחר יותר במשך אותה שנה, מניה עזבה וחונק וג’ק 

עברו לגור אתנו, כאשר ג’ק קיבל מינוי באוניברסיטת מניטובה. 

שונא את ביה“ס ומצטרף לצבא: שנה שלישית

פיסיקה  כימיה,   - במדעים  המצטיינים  בקורסי  השלישית  השנה  את  התחלתי   ,1943 בספטמבר 
ומתימטיקה. חוץ מן העובדה שהייתי קצין ומדריך ב-COTC, זו הייתה שנה נוראית. לא יכולתי לעסוק 

בלימודים שלי, ולא הייתי מאושר בעבודה במעבדה. דברים פשוט לא הסתדרו, ונכשלתי בשנה הזו.

במהלך חיי, חשבתי לעתים קרובות על השנה הזו כדי לנתח ולהבין כיצד זה קרה. כל החברים שלי 
הלכו, התגייסו לצבא. המלחמה הייתה בשיאה, כשרוב הצעירים היו מעבר לים, ובהיותי נער רגיש, 
דמיינתי שכולם בחשמלית מסתכלים בי בעין לא יפה משום שאינני בשירות. הייתה לי בעיה עם לוחות 
הזמנים של ההרצאות והמעבדה. פתיחת שנת הלימודים והחגים היהודיים היו במועדים חופפים, 
ודוחות  וכתוצאה מכך הפסדתי כמעט % 25 משיעורי הפתיחה. על אף שהשגתי מעמיתיי רשימות 

מעבדה, פיגרתי ולא הצלחתי אף פעם להשלים את החומר. שוב שנאתי את ביה“ס!
התכוננתי בלב חצוי לבחינות הסיום שלי באפריל, שלאחריהן התנדבתי לפקד על היחידה המתקדמת 
של מתנדבי COTC למשך עשרה ימים במחנה. כאשר חזרתי במאי, לא הופתעתי כאשר פתחתי את 
הדואר שלי וגיליתי שנכשלתי בבחינות. כמו כן, היה בדואר צו הגיוס שלי. אם כי לא יכולתי לבטא את 
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רגשותיי בפני אימא, אבא, חונק וג’ק, למעשה, הייתי באופוריה! הרגשתי חופשי, רגוע ומאושר. וכך, 
ארזתי את המדים ואת הציוד הצבאי שלי, החזרתי אותם לראש המטה של COTC ובחודש יוני 1944 
הלכתי אל מתקני הצבא שברחוב אוסבורן והושבעתי כטוראי בצבא הקנדי של הוד מלכותו - מספר 

.H23178

בצבא הקנדי 1944-1945

מועמד לקצונה

שירותי  לי הזדמנות להתחיל את  הייתה   ,COTC לצבא כסטודנט לאחר הכשרת  כיוון שהתגייסתי 
הצבאי בקורס מיוחד, ששילב אימוני חי“ר בסיסיים ומתקדמים בשמונה שבועות במקום 16 שבועות 
כמקובל. בסופה של התקופה הזו, הוכשרתי בבי“ס לקצינים, כשאני מתחיל בדרגת סג“מ. וכך, בגיל 
ברונסוויק,  שבניו  לססקס  נשלחתי  מניטובה,  אוניברסיטת  של  אחרים  בוגרים  שני  עם  ביחד   ,18

.)OCTU( ליחידת הכשרת המועמדים לקצונה

שהיו  ואוגוסט  יולי  חודשי  במהלך  ביותר,  נוקשה  אימון  של  שבועות  שמונה  עברה  שלנו  המחלקה 
לוהטים במיוחד. מעולם לא עשיתי עבודה פיזית קשה של ממש - המלאכות בעסק “סודק’ס“ ובשני 
דברים  - הכול!  לאכול  וכאן, בצבא, למדתי  זה.  לעומת  ילדים  היו משחק   COTC של  מחנות הקיץ 
שאפילו לא הייתי מסתכל עליהם בבית - ביצה רכה, אפילו עוף מכובס. הגוף שלי נזקק לקלוריות 

הללו, ואני אכלתי, עם תיאבון של חיה טורפת ורעבתנית.

ישירות לקורס  ללכת  יכלו  COTC שהתגייסו לצבא  בוגרי תוכנית  בשנים הראשונות של המלחמה, 
הטריים  הסג“מים  הוצבו  כאשר  לכן,  חודשים.  שלושה  בתוך  שלהם  המינוי  את  ולקבל  קצינים, 
ביחידותיהם התייחסו אל כאל “פלאים שנוצרו בתשעים יום“, עם ההסתייגות הנלווית לכך. מאוחר 

יותר, כל הקצינים היו צריכים “לעלות בסולם הדרגות“, כמו שאומרים.

חיילים טובים?

שלושים האנשים בפלוגה שלי נהרו מכל אוניברסיטה בקנדה, וביניהם גם שני בחורים יהודיים ממקגיל. 
השניים הללו היו משוכנעים שהקצינים והסמלים היו קשוחים אליהם במיוחד בגלל אנטישמיות. 
אני לא ראיתי את זה כך. הם פשוט לא היו חיילים טובים. אולם לא יכולתי, וגם לא רציתי, להביע 
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כאלה,  בטקסים  וכתמיד  “סיום“,  מצעד  מעין  לנו  היה  הקורס,  של  בסופו  הזו.  הדעה  את  בפניהם 
נבחר ה“מועמד המצטיין“ המתבקש לפעול כמפקד הפלוגה. אני הייתי הנבחר, כך ששני הבחורים 

היהודיים הללו באמת היו במבוכה!

ויתור על המינוי לקצונה

כשבועיים מאז תחילת הקורס, אחד הסמלים, שהיה בדרך כלל קשוח וקולני, נכנס אל צריפי המגורים 
שלנו, ושאל באופן חשאי ומנומס האם אוכל להתלוות אליו אל חדר הקצין הפלוגתי התורן. שם הודיע 
לי השליש, שעל פי מסמכי הצבא, סווגתי כקצין מילואים עם דרגת סג“מ, והאם אוכל לשקול ויתור על 
המינוי שלי? היו במשרד שתיקה מוזרה, ומעט מתח. “כמובן“ השבתי, וחתמתי על הניירות הנדרשים. 

הרגשתי תחושת הקלה - יכולתי לצפות את הבעיות שהיו מתעוררות אילו סירבתי.
אילו לא הייתי מוותר, המעמד שלי היה דורש פשרה ומבוכה מתמידות. האם אוכל בשולחן הקצינים 
האימונים,  במהלך  המש“קים  אליי  יפנו  כיצד  הקצינים?  במגורי  אתגורר  האם  החבר’ה?“  “עם  או 
שהקצינים  ידעתי  אולם,  הפלוגה.  עם  ולאכול  לגור  להמשיך  קושי  לי  היה  לא  אישית,  כ“המפקד“? 
האחרים יתנגדו, ולא ידעתי איך יתר הפלוגה תגיב. כתוצאה מההחלטה שלי, הרגשתי שינוי בגישה 

כלפי. נראה, שהן הפלוגה והן הסגל העריכו אותי יותר.

בחירת הקצינים

כאשר סיימנו את הכשרתנו, נשלחנו לביה“ס הקנדי לקצינים בברוקוויל שבאונטריו, שם, ביחד עם 
כ-200 מועמדים אחרים לקצונה מכל רחבי קנדה, התחלנו בתקופה בת שלושה שבועות שנקראה 
מחומר  קורץ  המועמד  האם  שקבעה  תוכנית  זו  הייתה   .)OSAW( קצינים“  והערכת  בחירת  “אגף 
המתאים לקצונה. אלה שהתקבלו, נשלחו לשישה חודשים של קורס קצינים. חולקנו לחוליות של 
עשרה אנשים, שישנו שניים- שניים בתא, והיינו בפיקוח במשך 24 שעות ביממה. היו מבחנים כתובים, 

מבחני שדה ומבחני זיכרון. כולם התנהגו למופת, כיוון שהמשמעת הייתה משמעת עצמית.
בבוקר שבת בסוף שלושת השבועות, הצעידו אותנו לאזור מרוחק, הוצבנו בשורות, ושם הוקראה 
רשימת שמות בסדר אלפביתי. המועמדים ששמותיהם נקראו התבקשו להתארגן בנפרד. לא ידענו 
די מתוח. כאשר קראו את שמו של  היה  או אלה שנדחו.  היו אלה שהתקבלו  האם אלה שנקראו 

המועמד “המבלי“, שהיה “פוץ“ אמיתי, הנחתי שאלה שנדחו היו אלה שנקראו.
נקרא,  אחד  “סמית’“  נמשך,  ההליך  כאשר  המועמדים.  בין  אחד  ו“סודק“  “סמית’ים“  שלושה  היו 
קוראים  אותם  לשמוע  הופתעתי  אז,  אבל  נקראו.  לא  וה“סודק“  האחרים  ה“סמית’ים“  שני  אולם 
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ל“סטיוארט“, אדם חביב מאוד. כעת, לא הייתי בטוח באיזו קבוצה הייתי! כאשר הסתיימה הקראת 
השמות, הקבוצות הוצעדו בשני כיוונים שונים. את הקבוצה שלי הובילו לאולם הרצאות מרוחק, ושם 
נאמר לנו שהתקבלנו לקורס הקצינים. בשל כבודם של אלה שנכשלו, לא הורשינו לעזוב את אולם 
ההרצאות הזה במשך שעתיים. כאשר חזרנו למגורים שלנו, גילינו שהמועמדים שנדחו ארזו ונסעו. זה 

היה מעשה של “בני אדם“, כמו שאומרים ביידיש, “מענטשלעך“, שמנע מבוכה ומרירות.  
לאחר שישה חודשים של קורס קצינים, סיימנו, וכל קצין נשלח בחזרה אל האזור הצבאי המקורי 
שלו. הוצבתי במרכז ההדרכה המתקדם של חיל הרגלים במחנה שיֹלה, מניטובה, בערבה הקפואה. 
כל המטלות  לנו במהרה  הוקצו  ביותר בבסיס,  והחדשים  בדרגה,  בכירים  מובן, שבהיותנו הפחות 
אותי  שאל  השליש, אשר  אל  לי  קראו  כאשר  לטובה  הופתעתי  בשיֹלה,  כחודש  הלא-נעימות.לאחר 
אוניברסיטת  של  בקמפוס  גרי,  בפורט  הבסיסית  ההדרכה  במרכז  מוצב  להיות  מוכן  הייתי  האם 

מניטובה. קיבלתי ברצון את ההצעה להיות קרוב יותר לבית.

שני ארונות על הכתף

מוותיקי  יונגר,  לואיס  קולונל  פיקד  חיל הרגלים הקנדי  103 של  על מרכז ההדרכה הבסיסית מס’ 
שני  עם  הצבאי“  ו“הצלב  המופת“  “עיטור  בעל  ונוקשה,  עיקש  סקוטי  הראשונה,  העולם  מלחמת 
סרטים.יונגר האמין במשמעת נוקשה, והיה קשוח מאוד, אבל הגון. ביום הראשון שלנו בבסיס, הוא 
הזמין למשרדו את הקצינים הצעירים שזה עתה הגיעו. הדבר הראשון שהוא אמר לנו היה שכעיקרון, 
הסג“מים אינם זוכים לכבוד מצד האנשים, ולכן הוא ציווה עלינו לענוד ארון נוסף, כלומר, דרגת סגן. 
בהחלט לא התנגדנו לזה! הוא גם אמר לנו שבערך בתוך יום, יגיעו 100 מתגייסים חדשים, שכל אחד 
מאתנו יתמנה לפקד על מחלקה, ושהוא מצפה מאתנו לדעת בתוך 24 שעות את השם המלא של כל 

אדם במחלקה! ותוך זמן קצר כבר היינו בטוחים, שהוא גם יהיה בסביבה כדי לבדוק את זה! 

קצין צעיר

קיבלתי את המחלקה הראשונה שלי, שכללה מתגייסים הטריים, שכולם )למעט אחד( היו מתנדבים 
הבסיס היה מאויש במידה רבה מתחת למצבת כוח האדם. היו לי רק רב“ט אחד וטר“ש אחד שעזרו 
לי, והם השתתפו בקורסים כלליים יותר לעומת קורסי ההתמחות של COTC, שבהם אני השתתפתי. 
אבל הייתי צעיר, שאפתני ומצפוני מאוד, ומעולם לא ביקשתי אף אחד מן האנשים לבצע צו או פקודה 

שאני עצמי לא יכולתי או לא רציתי לעשות.
יעצו לנו, לקצינים הצעירים, להתרחק מן האישה שניהלה את חדר האוכל, כיוון שהיא הייתה חברתו 
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של הקולונל ומילה אחת ממנה יכולה להעביר אותך לבסיס אחר! כמו כן נודע לנו, שבדרך כלל הייתה 
מסיבה בחדר האוכל בערבי שבת, שאליה אפשר להזמין חברות או רעיות, אולם לא ציפו מן הקצינים 
הזוטרים )כל הסגנים( להיות נוכחים! זה לא הפריע לי בכלל. הייתה לי חברה בוויניפג באותה תקופה, 
ומאוד רציתי להיות אתה, הרחק מהבסיס, וגם לבקר את אימא ואבא ולבלות את ערב שבת בבית 

שבשדרת הקתדרלה. 
לא היינו מאוימים, אפילו לא מעט, מצד הקצינים הבכירים או “הגברת של הקולונל.“ הסתכלנו בבוז 
בסגל הקבוע של מרכז האימונים )שהוצבו שם למשך כל שאר המלחמה(, בעיקר אם הם היו צעירים 
ובכושר מתאים. הם היו צעירים, שחצנים וחצופים, ביודעם שבעוד שישה חודשים אנחנו נישלח אל 

מעבר לים.

שירות באוקיינוס השקט

אבל   .1945 במאי  באירופה,  המלחמה  סיום  עם  זמנית  בו  חל  שלי  המחלקה  של  הכשרתה  סיום 
עדיין השתוללה. קנדה החליטה שהיא תשתתף במלחמה באוקיינוס  המלחמה באוקיינוס השקט 
השקט עם צבא שהורכב כולו על טוהרת המתנדבים, וכלל שתי דיוויזיות חי“ר, וכתוצאה מכך, קצינים 
צעירים רבים בבסיס התבקשו להתנדב לשרת באוקיינוס השקט. אני, כמובן, הצעתי את שירותיי, 

למִגַנת לבה של משפחתי. ואיך יכולתי שלא לעשות את זה? 

בחופשה

ביוני, הבסיס נסגר בהדרגה, ולא הגיעו יותר מתגייסים חדשים. כעת, כבר הייתי בצבא במשך שנה, 
מצפה  מה  לדעת  מבלי  שבועיים.  להימשך  שאמורה  שלי,  ה“רגילה“  השנתית  לחופשה  זכאי  והייתי 
לי בעתיד, החלטתי ליהנות ללא מעצורים. והנה, הייתי סגן בן 20, חתיך, מלא מרץ, עם סכום כסף, 
אשלח  באמת  אם  בעתיד,  לי  מצפה  מה  יודע  “מי  לי:  וחשבתי  באירופה,  ה“אקשן“  את  שהחמיץ 
לאימונים לצורך הפלישה ליפן?“ זה היה הזמן לראות קצת עולם, כך שלקחתי חופשה ונסעתי לניו 

יורק סיטי. בטיול הזה פגשתי את גיטי.

תוסס ואנרגטי

הועברתי לגדוד האימונים ה-10 של חיל הרגלים, במחנה דנדורן בדרום ססקצ’ואן. הגדוד שלנו חנה 
באופן זמני בשטח פתוח במרחק כק“מ וחצי מן הבסיס, והיה כולו “תחת בדי קנבס“, כלומר, לא 
רק שאנחנו חיינו באוהלים, אלא גם כל המשרדים האדמיניסטרטיביים, המטבחים וחדרי האוכל 
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היו באוהלים. הפשרה היחידה עם העולם המודרני הייתה חיבורם לחשמל של המטבח ושל חדרי 

האוכל. היו לנו מעט מדי יחידות מכדי ליצור פלוגה, אבל יחד עם זאת בנינו תוכנית אימונים.

הייתי הקצין הצעיר ביותר, תוסס ואנרגטי, ולא יכולתי לשבת סתם בלי לעשות כלום. לכן, תפשתי 

פיקוד על אחת המחלקות ויזמתי כל מיני תוכניות אימונים - גיחה לחנייה לילית, טקטיקות תקיפה 

עם תחמושת חיה, פטרולים ליליים, לוחמה בשטח בנוי וכולי. יישמתי את כל התיאוריות וההרצאות 

מקורס הקצינים שעברתי בברוקוויל. עשיתי חיים! צברתי ניסיון רב, שהרגשתי שבאמת אזדקק לו כדי 

להצטרף ליחידה קרבית. הפלוגה, שהורכבה מחניכים אשר הגיעו מבסיסים שונים בקנדה, החלה 

לפתח איזושהי “גאוות יחידה.“ חדר האוכל של הקצינים, שהיה ממוקם באוהל גדול בשדה, איבד 

את הרשמיות ואת הנוקשות שחווינו בפורט גארי. אפילו המפקד, סגן אלוף יונגר, היה רגוע וידידותי 

יותר, וישב והתיידד עם כל הקצינים בערב. הקולונל התחיל לחבב אותי ובשיחה על כוס בירה אודות 

תוכניותיי לעתיד, לאחר המלחמה, הוא ציין במבטא סקוטי כבד “איי מר סודק... כן, אתה מזכיר לי 

את הבן שלי, יואן... אתם, הבחורים הצעירים, כולכם חושבים אותו דבר.“ 

בחזרה לאוניברסיטה

כבדי  שיקולים  היו  עדיין  אולם  הסתיימה.  המלחמה  יפן.  על  האטומיות  הפצצות  הוטלו  באוגוסט 

משקל באשר לצורך ביחידות תעסוקתיות בגרמניה, ולכן הקצינים והנגדים הבכירים נשארו בשירות, 

כדי להחליף את החיילים ששבו. כאשר הסתיו קרב, סגרנו את מחנה האוהלים שלנו וחזרנו לבסיס 

חיל הרגלים במחנה שיֹלה, שם השגרה נעשתה משעממת מאוד.

באמצע נובמבר גיליתי, שאוניברסיטת מניטובה מציעה סמסטר מיוחד ללימודי שנה א’ ו-ב’ במדעי 

החברה והרוח ובמדעים מדויקים, שהחל בינואר 1946, כדי לסייע בהסתגלותם של החיילים ששבו. 

משוחררים  לחיילים  המחלקה  בנוסף,  מהשירות.  מיידי  באופן  השתחרר  להירשם  שרצה  חייל  כל 

)DVA( שילמה את שכר הלימוד וכן מלגת קיום חודשית )המקבילה הקנדית לחוק זכויות החיילים 

המשוחררים בארה“ב(. למרות הפיאסקו בשנת הלימודים השלישית במדעים, ידעתי תמיד שאחזור 

לאוניברסיטה, והייתי נחוש לקבל את התואר שלי. אולם כעת, לבי היה נתון לרעיון של לימודי תואר 

ראשון במדעי החברה והרוח. נרשמתי לשנה שנייה במדעי החברה והרוח, התקבלתי ובעקבות זאת 

שוחררתי מהצבא ב-16 בדצמבר 1945. הקריירה שלי בצבא קנדה הסתיימה.
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גיטי

בחופשה

ביוני 1945, בהיותי בחופשה מהצבא, החלטתי לנסוע קצת, והרי ניו יורק היא המקום המתאים ביותר 
להתחיל בו, לא כן? ניו יורק ריתקה אותי. בת דודי פרל סודק הייתה שם מספר פעמים והוקסמתי מן 

התיאורים שלה - מערכת הרכבות התחתיות, המעדניות, האופרות והתיאטראות. 
מוויניפג  לילית  נסיעה  נמשכה 36 שעות ברכבת, עם שתי החלפות:  ימים  יורק באותם  לניו  הנסיעה 
יורק.  לניו  משיקגו  לילית  נסיעה  כך  ואחר  ביום,  לשיקגו  מברלינגטון  “זפיר“  רכבת  למיניאפוליס, 
ימים  ביליתי מספר  דיזל מודרניות.  ועם רכבות  זו הייתה ההיכרות הראשונה שלי עם קרונות מזנון 
בשיקגו, בביקור אצל קרוביי, בני משפחת סדוק, אך ישנתי באכסניה צבאית שנוהלה ע“י האגודה למען 
החייל. כאשר הגעתי לניו יורק, השכם בבוקר, עשיתי את דרכי אל ֶאמה )ששם נעוריה היה לויט( ונתן 
סוורדלין. הם ואחיה של ֶאמה, בן, התגלו כמארחים נדיבים ונוחים, שהציעו הצעות ונתנו עצות לגבי 
מה שאני צריך לראות ולעשות. שוטטתי ותיירתי בניו יורק, כשאני נהנה מכל רגע של השהות שלי שם.

פגישה עיוורת

יום לפני שובי מניו יורק לקנדה, שאלו אותי בני משפחת סוורדלין מה הייתי רוצה לעשות באותו יום. 
זה היה יום יפה, בהיר וחם, ואמרתי שאני רוצה לבקר בקוני איילנד המפורסם. הם הציעו לסדר לי 
“פגישה עיוורת“ בקוני איילנד עם בחורה יהודייה צעירה ונחמדה שהם מכירים. הבחורה הייתה “גיטי“ 
אקסט. למשפחת אקסט לא היה טלפון. אבל לאבא של חברה של גיטי, שהייתה לו חנות ממתקים 
מעבר לפינה, היה טלפון. הם התקשרו והשאירו הודעה, ולאחר כמה דקות החזירו לי טלפון. הצגתי 
את עצמי, וגיטי נתנה לי הנחיות לגבי הרכבת התחתית שעליי לקחת - ה“סיביץ’ אקספרס“ - כדי 

להגיע אליה, ברחוב 64 מס’ 2322 בברוקלין.
במהלך הנסיעה לברוקלין, הנחתי שאלך עם הנערה הזו לקוני איילנד, היא תראה לי את האתרים 
חברות,  לי  חסרו  לא  בחיי  זה  בשלב  סוורדלין.  משפחת  אצל  ערב  לארוחת  ואחזור  אחה“צ  במשך 

ובדרך כלל נמנעתי מבחורות שנהיו קצת יותר מדי רציניות ורמזו על נישואין. 
בערך בשעות הצהריים, הגעתי לרחוב 64 והלכתי מזרחה כשאני מחפש את מספר 2322, בניין דו 
קומתי בן ארבע דירות, עם ספסל וגינה בחזית. כאשר התקרבתי, ראיתי שחיכתה לי שם נערה מאוד 
יפה, כהת עור, שלבשה אפודה בצבע חום כהה וענדה מחרוזת דמוית פנינים, וקראה את PM, עיתון 
ניו יורקי יומי מאוד ליברלי. לפני שאפילו בירכתי אותה, אמרתי לעצמי... “אני אתחתן עם הבחורה 

הזו.“ מדוע? כיצד? אני עדיין לא יודע.
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גיטי )ששמה המלא היה גרייס גלוריה אקסט( לקחה אותי למעלה, להכיר את הוריה ואת אחותה 
וראינו מחזה בברודווי  יצאנו לארוחת ערב  ודיברנו,  דיברנו  בלה. לאחר מכן, סיירנו בקוני איילנד, 
)“מאורת שועלים בסלון“ - המחזה ירד בתוך שבועיים(. למחרת, החלה גיטי לעבוד במשרה לתקופת 
וויליאמסבורג  הקיץ, אבל למרות זאת, החליטה להיפגש אתי בהפסקת הצהריים שלה לרגלי גשר 

במנהטן. נפרדנו, לחצנו ידיים, והבטחנו לכתוב זה לזה. אפילו לא נישקתי אותה!

הכרח

לוויניפג היה להתיישב ולכתוב מכתב ארוך לגלוריה  יורק  הדבר הראשון שעשיתי לאחר שובי מניו 
אקסט, בתקווה ובתפילה שהיא תענה. והיא אכן ענתה. במהלך החודשים הבאים )שהיו החודשים 
לי  הייתה  חודשים  כמה  שמדי  אפילו  ושוב,  הלוך  נשלחו  המכתבים  קנדה(,  בצבא  שלי  האחרונים 

כתובת אחרת!
לפני  והסטודנטיאליים  האזרחיים  לחיים  לחזור  שבועיים  כמעט  לי  היו  מהצבא,  שוחררתי  כאשר 
שהחלו הקורסים באוניברסיטה בתחילת השנה האזרחית החדשה. לא יכולתי, בשום אופן, לצאת 
לדרכי החדשה מבלי לראות שוב את הנערה הזו. זה היה הכרח. למרבה תדהמתם של חבריי ובני 
משפחתי, ותוך ניצול העובדה שעדיין הייתה לי זכות לנסוע במדים במחיר נוח מאוד, יצאתי לניו יורק. 
המסע היה קשה מאוד; היו מאות אלפי חיילים שניסו להגיע הביתה. הרכבות היו צפופות ודחוסות. 

את הנסיעה הלילית משיקגו לניו יורק עשיתי בעמידה כשאני נשען על מחיצה.
עם הגעתי לניו יורק, יצרתי מיד קשר עם גיטי וקבעתי פגישה. מיהרתי אל בית האופרה “מטרופוליטן“, 
ורכשתי שני כרטיסים בספסרות לאופרה “לוצ’יה דה לה מרמור“ עם לילי פונס )כל כרטיס עלה שבעה 
זה  ההופעה.  לפני  אקסט  משפחת  אצל  לארוחה  הוזמנתי  תקופה.(  באותה  תועפות  הון   - דולרים 
שלי  הזוג  ובת  שראיתי,  הראשונה  האופרה  הייתה  זו  מצוינים,  מושבים  לנו  היו  מקסים.  ערב  היה 
“בן הערבה  ו“מתוחכמת“. למרות הקסם והמדים שלי, עדיין הייתי  יפה, מושכת  יורקית  ניו  הייתה 

הפרובינציאלי“ מוויניפג!

 

עוד פגישה?

וכאשר  קטנה,  מטריה  אתי  נשאתי  האופרה.  אחרי  גיטי  של  לביתה  החזרה  את  בבירור  זוכר  אני 
שלישי.  יום  שהיה  למחרת,  נוספת  לפגישה  אותה  הזמנתי  הקטנה,  המרפסת  על  טוב  לילה  אמרנו 
“לא“, הייתה התשובה. היא הייתה עסוקה. ומה עם יום רביעי? שוב, היא הייתה עסוקה. ויום חמישי? 
“לא“, הגיעה התשובה, “ביום חמישי בערב אני חופפת את השיער.“ ברגע זה, היה עליי לקבל החלטה. 
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האם מנפנפים אותי בנימוס? שאני ארביץ לה עם המטריה? האגו שלי לא יאפשר לי לשאול אותה אם 
היא פנויה ביום שישי בערב. אחרי הכול, “חפיפת השיער“ הייתה בעדיפות גבוהה יותר מאשר לצאת 
אתי, אתי! אולי אני צריך להגיד להתראות, לתת לה את המטריה, לבלוע את הגאווה שלי ולהסתלק? 

אבל פשוט לא יכולתי לעשות את זה. 

פלטתי באימפולסיביות, שאם באתי ממרחק כזה כדי לראות אותה, היא בוודאי תוכל לחפוף את השיער 
שלה בפעם אחרת? למרבה המזל, היא הסכימה מבלי למחות. לא רק שיצאנו ביום חמישי בערב, אלא 
בכל ערב עד שעזבתי. הייתי אמור לנסוע הביתה לפני ראש השנה האזרחית, אבל דחיתי את חזרתי. 
ביטלתי את הפגישה שהייתה לי בוויניפג בערב ראש השנה האזרחית, וגיטי ביטלה את הפגישה שלה. 
וכך, ב-31 בדצמבר, 1945, הלכנו לטיימס סקוור ומשם למועדון לילה –“צימרמן’ס הונגריה“. התנשקנו, 
דיברנו ודיברנו, התחבקנו, התנשקנו ודיברנו במעבורת של סטייטן איילנד, חוצים שוב ושוב תמורת 

אותם חמישה סנטים עד השעות המוקדמות של הבוקר. הייתי מאוהב ללא תקנה.

ויניפג: פנינה, אוניברסיטה וציונות

חזרתי לוויניפג בבוקר שבו היו השיעורים אמורים להתחיל. מיהרתי הביתה מיוניון סטיישן, החלפתי 
את המדים בבגדים אזרחיים ומיהרתי לאוניברסיטה כדי להתחיל את השנה השנייה שלי בתוכנית 
הלימודים במדעי החברה והרוח. נרשמתי לאנגלית, היסטוריה, פסיכולוגיה, פילוסופיה וכלכלה. זו 

הייתה שנה נהדרת. הכיתות הורכבו רק מחיילים לשעבר - גוף סטודנטים בוגר ורציני מאוד. 
במהלך אותה שנה גם נעשיתי הרבה יותר קרוב לבת דודי פנינה )פרל( סודק, שהייתה אז בשנה ג’ 
בלימודי חקלאות. לא רק שלמדנו באותו קמפוס, אלא שהיינו גם שכנים קרובים. באותה תקופה 
פנינה הייתה מאוד פעילה ב“הבונים“ - תנועת נוער ציונית ברוח תנועת העבודה, וכתוצאה משעות 

של “מפגשי פטפטת“ ודיונים ארוכים אתה, נמשכתי לתנועה. 

המשיכה שחשתי כלפי התנועה הייתה מובנת. ראשית, היה לי רקע יהודי נרחב: באתי מבית מאוד יהודי 
)אם כי לא דתי( והיה לי חינוך יהודי וציוני נרחב. שנית, זוועות השואה כבר החלו להיוודע. שלישית, 
נמשכתי מאוד לרעיון של דמוקרטיה סוציאליסטית, כחבר ב-CCF כאשר הייתי סטודנט, לפני הצבא. 
לגלית“.  ה“בלתי  העלייה  בעיקר  חדשותי,  לסיקור  וראוי  ידוע  נעשה  בפלשתינה  המאבק  כל  רביעית, 
בהדרגה, עם קריאה ולמידה של עלונים ציוניים שונים, כל הרעיון והאידיאולוגיה של הציונות )ובעיקר 
הציונות של תנועת העבודה( נעשו מושכים מאוד. נמשכתי במיוחד לרעיון של “... אומה ככל האומות...“. 

התחלתי להשתתף יותר ויותר בפעילויות של “הבונים“, ומובן לפגוש יותר ויותר אנשים מעניינים. 
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גיטי מגיעה לוויניפג

באוניברסיטה, חיי החברה שלי היו מתונים בשל ההתכתבות המתמשכת עם הנערה הזו בברוקלין. 
מה לעשות? ידעתי שאני רוצה לנסוע לניו יורק ברגע שהלימודים יסתיימו ביוני, אבל תהיה לי בעיה של 
מגורים. בת דודי פנינה הציעה שהיא תזמין את גיטי לחופשה בווינפג במשך הקיץ, וגיטי תגור אתה 

ועם הוריה ותבוא ביחד אתנו למפגשי “הבונים“.
גיטי קיבלה את הזמנתה של פנינה והגיעה לוויניפג באמצע יולי. למעט אבא, השבט כולו )כולל חונק, 
ג’ק ופול ממיניאפוליס( היו בגימלי, וכך אבא, גיטי ואני אכלנו במסעדה של יאשה שץ בערב הראשון. 

בסוף הארוחה, אבא קרא לי הצידה והעיר “איזו בחורה נחמדה מצאת.“
גיטי, פנינה ואני בילינו בערך שבועיים באותו קיץ במחנה “קבוצה“ כמעין “יועצים“ לכ-150 בני נוער.

הצעת הנישואין והאירוסין

עם שובנו מהמחנה לוויניפג, הצעתי נישואין, וגיטי הסכימה. התוכנית שלנו הייתה להינשא ולנסוע 
לפלשתינה - אבל רק לאחר ששנינו נקבל את התואר הראשון. אילו היינו גרים קרוב יותר זה לזו, 
שנתיים  במשך  ממנה  רחוק  להיות  יכולתי  לא  אולם  להינשא.  כדי  הלימודים  לסיום  מחכים  היינו 
שלמות! לכן, תכננו שאבוא לניו יורק במהלך חופשת חג המולד, “נתארס“ באופן רשמי, ונינשא בקיץ 
47’. עד אז שנינו היינו אמורים לסיים את השנה השלישית במדעי החברה והרוח. בהסכמת הורי, 
נגור בבית שברחוב הקתדרלה 257, ושם תסיים גיטי ביחד אתי את השנה הרביעית, באוניברסיטת 

מניטובה.
השנה  את  התחלתי  ואני  ברוקלין(  בקולג’  למדה  )היא  לברוקלין  חזרה  גיטי  שעשינו.  מה  זה  ואכן, 
וכלכלה.  היסטוריה  אנגלית,  הם  שלי  הראשיים  כשהמקצועות  והרוח,  החברה  במדעי  השלישית 
היה קשה להיפרד מגיטי, אולם כתבנו זה לזו יום-יום. אני זוכר בבירור כיצד ציפיתי להגיע הביתה 
היה  זה  לבלות שעה-שעתיים בכתיבת התשובה.  ואז  גיטי,  כדי לקבל את מכתבה של  מהלימודים 

תחליף לכך שלא הייתי בחברתה באופן מוחשי.
במהלך חופשת חג המולד, נסעתי לניו יורק, והענקתי לגיטי טבעת יהלום! היינו “מאורסים“ באופן 
רשמי. בילינו את השבועיים הבאים בביקורים אצל בני משפחה וחברים של גיטי )ובהצגתי בפניהם(. 
הלכנו להצגות תיאטרון, אופרות ומסיבות. באחד הערבים, נהנינו מארוחה טעימה של לביבות חנוכה 
עם הדודים החמים והלבביים של גיטי, לנה ומוישה, שעדיין התגוררו אז בלואר איסט סייד, בדירת 
“רכבת“ שהייתה בקומה הרביעית ללא מעלית. לפני שיצאנו, דודה לנה לקחה את גיטי הצדה ולחשה 

באוזנה )ביידיש(: “...בחור חמד! ואל תדאגי! בעוד כמה שנים הוא ייראה הרבה יותר מבוגר...“
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הבונים

במערכת  משמעותי  חלק  הייתה  בפלשתינה  היהודית  המדינה  להקמת  שלנו  ההדדית  המחויבות 
על  ישראל  מדינת  של  בהקמתה  ולעזור  לישראל  למעבר  מההכנות  התלהבנו  שנינו  שלנו.  היחסים 
סמך עקרונות סוציאליסטיים וציוניים. היינו מסופחים לארגון “הבונים“, ארגון ציוני הקשור למפלגת 
העבודה, והצטרפנו לגרעין. במהלך הסמסטר השני בשנה השלישית ללימודיי באוניברסיטת ויניפג, 
נהניתי מן הלימודים, ניהלתי חיי חברה “מוגבלים“ למדי )ככלות הכול, הייתי מאורס!( והייתי מעורב 

יותר ויותר בפעילות “הבונים“.

במהלך קיץ זה, ביליתי חודש ימים במחנה “הבונים“, שנקרא “קבוצה“. אחרי כן, גיטי ואני בילינו חלק 
ניכר מן הקיץ בָאֶמְנָיה, בצפון מדינת ניו יורק, שם רכשה תנועת הבונים רכוש כדי לייסד מחנה קיץ. 

גרנו באוהלים ובילינו את הימים בפינוי הקרקע, בבניית גשרים ובסלילת דרך גישה לאתר.

התלבטות

ולאור  יורק, והתלבטנו. בהתחשב בכל מה שקרה בפלשתינה,  ניו  בסביבות סוף אוגוסט חזרנו לעיר 
העובדה שחלק מחברי הגרעין כבר היו בדרכם לשם, הציק לנו מצפוננו– איזו הצדקה הייתה לכך שנחזור 
לוויניפג ונקבל את התארים שלנו? הלכתי למשרדי “הבונים“ במנהטן, כדי לשוחח על ההתלבטויות שלנו 
עם אנג’י קלר. היא הגיבה בכך שאמרה “לכו לוויניפג ותשלימו את התארים שלכם. אחרת, לא תסלחו 

לעצמכם בעתיד.“ והיא הוסיפה בחיוך: “אם נצטרך, נקים את המדינה גם בלעדיכם.“

חתונה וירח דבש

ביום א’, 31 באוגוסט, נישאנו בעיר ניו יורק. אמי ואבי, ליל ומאיר, היו בחתונה. זה היה אירוע נחמד 
וקטן, חם מאוד, “פריילעך און היימלעך“. חונק וג’ק גרו בלורנס שבקנזס באותה תקופה. חונק הייתה 

בשלבי הריון מתקדמים )עם הווארד( ולכן הם לא נכחו בחתונה.

התאכסנו במלון ברבזון - פלאזה במשך שני לילות. החשבון לשני לילות, כולל ארוחת בוקר בחדר, 
ומשם  למונטריאול  ברכבת  בנסיעה  שלנו  הדבש  ירח  את  בילינו  מכן  לאחר  דולר!  ל-14.50  הגיע 
ששטה  הקיטור  בספינת  נסענו  כך,  אחר  הללו.  הערים  מן  אחת  בכל  ימים  כמה  ובילינו  לטורונטו, 
באגמים הגדולים מטורונטו לפורט וויליאמס, ומשם ברכבת לוויניפג. הגענו בדיוק בזמן לחתונה של 
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פנינה עם פרסי גריידר בטורונטו. הייתי השושבין. הם עברו זמן קצר לאחר מכן להכשרה בסמית’וויל, 
המוקמת בחצי האי ניאגרה בדרום אונטריו. גיטי ואני עברנו לגור בקומה העליונה בבית שבשדרת 
וזמן קצר לאחר מכן התחלנו ללמוד באוניברסיטה, שנינו בשנה הרביעית במדעי  הקתדרלה 257, 

החברה והרוח. 

ביחד בוויניפג

השנה האקדמית 1947-1948 הייתה תקופה מעניינת ומרגשת עבורנו. בנוסף ללימודים שלנו, היינו 
ישבנו  בנובמבר  ב-27  ממושכים.  וויכוחים  דיונים  שיחות,  של  ארוכים  לילות   - ב“הבונים“  פעילים 
צמודים לרדיו, והקשבנו לתוצאות החלטת האו“ם שעל פיה הייתה אמורה פלשתינה להתחלק לשתי 

מדינות, יהודית וערבית.

במהלך שנה זו רואיינתי ע“י איש “ההגנה“, הממונה על הגיוס, שדחה אותי בנימוס ברגע שבו שמע 
שאני נשוי. כאשר שאלתי, הוא השיב שהם לא יכולים לקחת אחריות לטיפול באלמנות וביתומים.

במאי 1948, סיימנו גיטי ואני את הלימודים באוניברסיטה )הוריה ואחותה בלה נכחו בטקס הסיום(. 
זה  ביותר:  חשובים  משאלה  ומימוש  סיפוק  בזה  היה  לגבי,   .BA תואר  היה  מאתנו  אחד  לכל  כעת, 
מחק את הספקות שהיו לי לגבי הכישלון הטוטלי שלי בשנה השלישית ללימודי המדעים, חיזק את 
ההערכה העצמית שלי וחידש את האמון שלי ביכולותיי. היה לי תואר אקדמי! אפילו בגיל כה צעיר, 

הכרתי ביתרונות שיש לתואר האקדמי בחברה ובכוח העבודה.

הכשרה, הבונים והארץ

סמית׳וויל

באביב 1948, גיטי ואני עברנו לסמית’וויל שבאונטריו, כדי להצטרף לגרעין שלנו בהכשרה. בתחנת 
הרכבת פגשו אותנו פרסי ופנינה, שלקחו אותנו למשק שם התמקמנו, ושם גם חווינו חוויה מרתקת 

ומספקת מאוד. פנינה ופרסי עלו לישראל זמן קצר לאחר שהגענו. גיטי ואני נשארנו שם שנה. 

ביותר  יפה  חווה  הייתה  אונטריו,  של  הפירות“  “רצועת  בלב  ממוקמת  שהייתה  שלנו,  ההכשרה 
ופסטורלית, הממוקמת בסביבה חקלאית שלווה. בנייני החווה כללו בית לבנים ישן, גדול ומפואר, 
אסם לחליבה, עם מתבן גבוה ושני מגדלי החמצה גבוהים וזקופים, חצר גדולה לתרנגולות מטילות 
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וכן המון מבנים משניים - סככות למכונות ולטרקטורים, מדגרות וכולי. השטח כלל כרם ענבים גדול, 
מטע אגסים קטן, אדמת מרעה ושדות לגידול שחת, מספוא לתחמיץ ותותים. היו שתי משאיות, שני 
טרקטורים, שלושה סוסים, בערך 30 פרות חולבות )ופר אחד, שנקרא בר כוכבא( ו-1,000 תרנגולות. 
הקבוצה שלנו כללה כ-30 אנשים, והיה שכיר אחד - מר פטרסון, “היועץ החקלאי“ שלנו - שהתגורר 

בעיר סמוכה.

הכשרה

שבין  השנים  במהלך  במקור,  לעלייה.  הציוני  הנוער  להכנת  ששימשה  הדרכה“  “חוות  היא  הכשרה 
העתידיים  לחיים  יהודיים  צעירים  הכשרת  לצורך  באירופה  נוסדו  החוות   ,1918-1939 המלחמות, 
בקיבוץ בפלשתינה. במהלך התקופה הזו, הייתה מדיניות הגירה קפדנית מאוד מצד שלטונות המנדט 
הבריטי, ולסוכנות היהודית לא היו די תקציבים שיאפשרו לה רכישת אדמות. ההכשרה שימשה כשלב 
ביניים בתקופת ההמתנה לסרטיפיקטים של העלייה, וכן כמבוא לעבודה פיזית, לחקלאות, לחיים 
משותפים ולאוריינטציה פוליטית. יש לזכור, שרוב הנוער הציוני הגיע ממקומות עירוניים ולא היה לו 

כל רקע בחקלאות. ההכשרות בצפון אמריקה פעלו על פי אותו דגם.

לעבוד וללמוד

החיים  של  מעמיקה  ולהבנה  החקלאית  לעבודה  מצוין  מבוא  הייתה  בהכשרה  שבילינו  השנה 
השיתופיים. אם הקדשת את עצמך לכך, זו הייתה הכנה טובה לחיי הקיבוץ. ובאשר לעבודה עצמה, 
מצדי, למדתי כיצד לנהוג בצמד סוסים, וגם לעבוד בטרקטור. עברתי עונה של הכנת יבול השחת, 

עבודה שרובה נעשתה באמצעות ציוד הרתום לסוסים. השחת הייתה בתפזורת, הליך הרבה יותר 
גבוהה  לערמה  בתפזורת  השחת  את  לערום  עלינו  היה  שחת.  חבילות  ולאחסן  להכין  מאשר  קשה 
באסם, ואם לא העמסת נכון את העגלה ולא הנחת אותה במקום הנכון במתבן, היית יכול למצוא 

את עצמך בתוך בלגן שאי אפשר להתגבר עליו!

הכנו תחמיץ, בצרנו את יבול הענבים, גידלנו תותים וכולי. גיטי עבדה בעיקר בלול, גידלה תרנגולות 
מאז היותן אפרוחים בני יומם ועד שהפכו למטילות, אספה ביצים שנבחנו לאור בנר, נארזו ושווקו. 
החקלאית  במכללה  קצר  בקורס  החורף  במהלך  השתתפה  ואף  בתחומה,  ל“מומחית“  הפכה  היא 
אותן  ומכרה  בביצים  הועמסה  שלנו  המשאית  בשבוע,  פעם  ביצים“.  חלוקת  “קו  לנו  היה  בגוולף. 

בשכונה היהודית בטורונטו.



4041

חיי הקבוצה 

הקהילה שלנו, שהתבססה על דגם חיי הקיבוץ, הייתה חברה שוויונית לחלוטין, ללא שכר. הניסיון 
ייחודי של חיים, אכילה ושינה בקרבה גדולה ותוך התמודדות עם בעיות, מתחים ואי הבנות העולים 
מתוך אורח החיים הזה, הם שעשו אותו לניסיון המרתק מכול. הקבוצה תפקדה ללא כל רשויות או 
פיקוח שנכפו עליה, אלא אך ורק באמצעות משמעת עצמית והחלטות קבוצתיות. יש לזכור, שכולנו 

היינו שם מתוך בחירה.
האידיאליזם, המסירות, ההתחברות לרעיון הציונות, המחויבות ליצור חברה טובה יותר - כל אלה 
היו לנו למקור השראה. היחסים שנוצרו בין המשתתפים היו שונים מכל מערכת יחסים שחוויתי עד 
כה. הקשרים נמשכו לנצח, אם כי מאוחר יותר רבים הלכו להם לדרכם שלהם. לא כולם הצליחו 
להגיע לקיבוץ בישראל, ורבים מאלה שעשו זאת, חזרו בסופו של דבר לקנדה או עברו לאורח חיים 

אחר בישראל. אולם קשרי החיבה נשארו.
המפתח  איש  קבועים.  קבוצתיים  במפגשים  דמוקרטי  באופן  נבחר  ההכשרה  של  הניהול  סגל 
 “Politically Correct“ בהנהלת ההכשרה היה “סדרן העבודה“ - מילה נקייה למנהל, מונח שלא היה
)נכון מבחינה פוליטית( בחברה סוציאליסטית. לאחר שפרסי עזב, נבחרתי אני לתפקיד הזה, שאותו 
ביצעתי עד יוני 1949, כאשר עזבנו )לכן, בנוסף לעבודה הרגילה, צברתי גם ניסיון בניהול משק חקלאי, 

תוך שיתוף פעולה הדוק עם מר פטרסון(.

מלבד האוכלוסייה הפחות או יותר קבועה של הקבוצה, תמיד הייתה תנועה של אנשים שבאו למספר 
ימים או שבועות, להוטים לחלוק עמנו את החוויה. היה לנו כוח אדם גדול בהרבה מכפי שהיה צריך 
כדי להפעיל את החווה. כדי לנצל את כוח האדם הזה, התמקדנו ביבולים שדרשו עבודה רבה )לדוגמה, 
בעיקר קטיף אפרסקים. השמועה שאנחנו  שונות,  בחוות סמוכות במטלות  ועבדנו בשכר  תותים(, 

מספקים כוח אדם התפשטה באזור הכפרי, והחוואים יצרו קשר כדי להסדיר את העסקתנו.

קרניים

בערב שבת חמים ויפה אחד, שחל בסתיו, לאחר “עונג שבת“ מקסים, הוזמנתי לצאת החוצה כדי 
לפגוש זוג שהתעניין בהעסקת אנשים בקטיף האפרסקים שלהם. פגשתי זוג חקלאים צעירים, שנולדו, 

גדלו והתחנכו במקום, ושהיו ככל הנראה מבוגרים במספר שנים מגיטי וממני. 
מן  לב שהאישה בהתה סביבה בתימהון בחלק  ומתן עם הגבר, אולם שמתי  לנהל משא  התחלתי 
האנשים שלנו, שהיו על המדשאה, שרו, דיברו ורקדו. הזמנתי אותם להיכנס פנימה ולהצטרף אלינו 
לכוס תה. היא נתנה בו מבט ערמומי, מבולבל וחוקר, ועם מנוד הראש שלו, שהביע הסכמה, הם 
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הצטרפו אלינו בחדר האוכל. בפנים, היו אנשים ששרו, רקדו, הקשיבו למוסיקה, שתו תה ואכלו עוגות 
בחדר האוכל ובסלון, שהיו ללא רבב לאחר הניקיון שנערך לכבוד השבת. דיברנו, הסברנו להם מי 
אנחנו, מהיכן באנו, מהן המטרות שלנו בחיים וכולי. סיימנו בביצוע הסידורים שנדרשו לכך שהוא 

יעסיק כמה מאנשינו.

מספר שבועות לאחר מכן, לאחר שהאנשים שלנו סיימו את קטיף האפרסקים אצל החוואי, הוא 
ואני עשינו את סידורי התשלום האחרונים, והוא סיפר לי מדוע אשתו באה אתו באותו ערב שבת. 
הוא אמר: “היא אף פעם לא ראתה או פגשה יהודים, בחיים שלה, והייתה סקרנית לראות אנשים עם 

קרניים.“ וזה היה מחוז לינקולן, פרובינציה של אונטריו, בקנדה, בשנת 1949 לספירת הנוצרים.

לישראל

)שכבר  ומפרסי  מפנינה  למדנו  לישראל.  העלייה  לקראת  להכנות  לוויניפג,  חזרנו   1949 יולי  בחודש 
התיישבו בקיבוץ גשר הזיו( שבמדינה הצעירה ובקיבוצים הצעירים הנאבקים על קיומם היו חסרים 
מצרכים בסיסיים, שרבים מהם היו בהקצבה. לכן קנינו פריטים אישיים חיוניים שלא יהיו זמינים 
יותר עבור  זול  בישראל, בוודאי לא בקיבוץ. נאמר לנו שכדאי לשוט לישראל ולא לטוס, כי זה היה 

הגרעין.

לקראת סוף אוגוסט הפלגנו באוניית חיל הים האמריקנית “פלשר“ ללה-האבר בצרפת. חגגנו את יום 
הנישואין השני שלנו בנפרד, בשל סידורי השינה בספינה, אולם חלקנו על הסיפון עם מכרים מהשיט 

בקבוק של שרי ברנדי, שמישהו נתן לנו.

בילינו שבוע בפריז, במלון בעל כוכב אחד ברובע הלטיני. היה לנו מעט מאוד כסף. למרבה המזל, 
הציעו לנו לקנות על סיפון האונייה קרטונים של סיגריות אמריקניות )שהיו זולים מאוד( ולהשתמש 
יצאנו מהמלון  וכך עשינו. כשהיינו בפריז, לקחנו בכל בוקר כמה חפיסות,  בהם כ“אמצעי חליפין.“ 
ומכרנו אותן תמורת פרנקים צרפתיים למישהו בסביבה שהיה מוכן לעשות עסקה. וכך, היה לנו די 
כסף להוצאות היומיות שלנו. פריז הייתה נהדרת. בחורה יהודייה אמריקנית שפגשנו בספינה ואחיה 
שהתגורר בפריז עזרו לנו מאוד, ייעצו לנו והדריכו אותנו במהלך שהותנו שם. הלכנו והלכנו, וראינו, 
ועשינו, ואכלנו. הייתה זו פריז שרק התאוששה מן המלחמה, ולא היו מכוניות, פקקי תנועה, המוני 
ירדנו אל  ובבוקר שלמחרת  לילה אחד,  בילינו שם  אנשים או תיירים. לאחר שבוע, נסענו למרסיי, 

הרציפים כדי להפליג לישראל.
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בקיבוץ, 1949 עד 1958

חלוצים - ישראל וגשר הזיו
שטים לישראל באונייה יהודית

חיפה ופנינה
“נהיינו נורמלים“

הרשמים הראשונים מגשר הזיו
ההתמקמות בקיבוץ וגילוי הארץ

משפחה חקלאית
אם עליך לעשות משהו, עשה אותו היטב

הקיבוץ והארץ בשנות ה-50 של המאה ה-20
רוח הזמן

חבילות שי וטרקטורים מוויניפג
חוצפה?

יום גדול, מעשה גדול
טיול למצדה

כלכלת הקיבוץ
פוליטיקה ומחויבות בקיבוץ

בני משפחת סודק מנתניה
אהרון ועקיבא סודק

פורים בקיבוץ
פאפא דייב ומאמע פייגה באים לביקור מוויניפג

מברק לדייב סודק
צבא זה צבא

יום העצמאות 1953
מהאוהל לשיא הלוקסוס

מחסור במזון?
זוג חשוך ילדים

חופשה ללא תשלום
הטיסה הראשונה
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בחירת מקצוע
חקלאות

שירות בצבא
לקבל החלטה 
רס“ן אורי אורן

מדריכים - יועצים
יום העצמאות 1956

מנהל משק וגם אבא
שוב סטודנט

אני עומד להיות אבא
תפקיד חדש - מרכז משק

לצרוח מרוב שמחה
נושא אחד

מלחמה - משבר סואץ
שחיקה

בני משפחת אקסט באים לביקור
ספקות

להביא את אבי הביתה
תפילות בחגים 

ביקור נוסף בבית
הגיע הזמן לעזוב

אלטרנטיבות לקיבוץ
אל תהססו

עוזבים את הקיבוץ
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חלוצים - ישראל וגשר הזיו
שטים לישראל באונייה יהודית

קבלת הפנים שלנו בישראל החלה במזח במרסיי, שם עמדה לפנינו אונייה יהודית! בזמנו, כתבתי: “... 
לפנינו עמדה אונייה, ספינת הקיטור ‘נגבה’, ששמה נכתב בגאווה באותיות עבריות גדולות... שמהתורן 
שלה התנופף הדגל הכחול כהה של צי הסוחר הישראלי, ושהקצינים שלה, במדים צחורים ללא רבב 
השמיעו הוראות טעינה בעברית צחה.“ זו הייתה ציונות אמיתית, לא תיאוריה או אידיאולוגיה. כמה 

שהיינו גאים. 

כל רשימת הנוסעים הייתה מורכבת מיהודים, ביניהם עולים חדשים, חלקם מאירופה אבל רובם 
ממרוקו, וישראלים ששבו הביתה. גיטי ואני קיבלנו תאי שינה נפרדים. בקטע זה של מסענו התיידדנו 
עם זוג, רות ואריה גבע, ועם חברתה של גיטי לתא, תרצה ברגר, כיום שוצנגל - חברה קרובה ויקרה 

שלנו עד היום.

“חלוצניק“ זה חלוץ, או צופה. במסגרת הציונות, הכוונה לאלה שהתיישבו באזורים החקלאיים, ייבשו 
את הביצות ובנו את הארץ. “חלוצניקים“ זה בלשון רבים.

)ציטוט מתוך מכתב לדייב ופייגה סודק, ספטמבר 1949(.

חיפה ופנינה

ביום ב’ בבוקר נכנסנו לנמל חיפה במלוא הקיטור. זה היה מראה יפה, והעולים שעל הסיפון השמיעו 
ב הישראלית הגיעה לפגוש בנו. ברקע ניצב הר הכרמל, ומעבר למפרץ  קריאה אדירה כאשר סירת הַנָתּ
יכולנו לראות את עכו. הספינה עגנה, ואז התחלנו בתהליך האיטי של המעבר דרך המכס ושירותי 

העלייה. היו מספר אנשים על הרציף, אבל לא הכרנו אף אחד מהם.

ואז, כאשר עמדנו והתבוננו בקהל, ראיתי מישהי מנופפת בידיה בטירוף. זו הייתה פנינה. היא הייתה 
די מרוחקת, אבל יכולתי לקלוט את השיער המקורזל שלה בתוך כל קהל, בכל מקום. מאז שראינו 
את  לקחנו  כשעה,  לאחר  מהאונייה.  לצאת  רצינו  וכבר  סבלנות,  ופחות  פחות  לנו  הייתה  אותה, 

המזוודות שלנו ויצאנו. פנינה נראית פשוט נפלא, ממש יפה, וגם פרסי.
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“נהיינו נורמלים“

מכיוון שהאוטובוס לגשר הזיו יצא רק בערך בשעה 15:30, היה לנו זמן לראות קצת את חיפה - עיר 
מודרנית, סואנת ושוקקת. יצאנו מן הנמל אל תוך העיר עצמה, הפקדנו את התיקים שלנו והלכנו 
למסעדת “תנובה“ כדי לאכול משהו. הייתה הרבה בנייה - בתי מגורים חדשים ומפוארים, בתערובת 

סגנונות, מערבי ומזרחי.

הייתה לך הרגשה כזו שאתה בבית, כבר בחיפה. כשאתה רואה נהגי משאיות וסבלים יהודיים באזור 
המפרץ, אתה מבין שנהיינו שוב “נורמלים“.

שבהם  המקומות   - חיפה  של  ההרוסות  השכונות  פני  על  עברנו  הזיו  לגשר  באוטובוס  כשנסענו 
התרחשה הלחימה. הכביש ראשי היה עמוס מאוד במשאיות, אוטובוסים ומכוניות שטסו במהירות 
עצומה. צדי הדרכים היו עמוסים בעובדים שחיכו לאוטובוסים ולטרמפים. הדרך מחיפה לעכו עוברת 
הרי  דוגמה,  הוא  הזה  הראשי  הכביש  של  והתנועה  החיים  קצב  שאם  והרגשנו  תעשייה  אזור  דרך 

המדינה באמת צועדת קדימה.

ראינו גם את בתי הזיקוק המפורסמים של חיפה, שנפתחו מחדש, למרות מאמצי הבריטים למנוע 
זאת. הם חשבו שבאמצעות הסרת חלקים חשובים מן הציוד, ניאלץ לקרוא למהנדסים בריטיים כדי 
לפתוח את המפעל מחדש. אולם תריסר עובדים רגילים לשעבר החזירו את המפעל לעבודה בתוך 

עשרה ימים! )מתוך מכתב לדויד ופייגה סודק, ספטמבר 1949(

הרשמים הראשונים מגשר הזיו

אמרו לנו הרבה פעמים, שגשר הזיו הוא המראה היפה ביותר בישראל, וכאשר ראינו אותו, התחלנו 
להאמין בזה. כאן נבלה תשע שנים מחיינו, מ-1949 עד 1958.

ממערב, התפרשה אדמה נטועה כרמי זיתים עד החוף הלבן והים התיכון שצבעו כחול עמוק, ושממנו, 
והשדות שלנו בעמק  הגנים  בריזה קרירה. ממזרח, התפרשו המטעים,  נשבה  אפילו בקיץ הלוהט, 

שטוח, המוקף בהרי הגליל. 

המקום הזה היה בעבר כולו בידיים ערביות, והוא היה מורכב בעיקר מפרדסים ומטעים - תפוזים, 
אשכוליות, משמשים, זיתים, אגוזים וכולי. עד המלחמה, היו באזור רק שלושה קיבוצים. כאשר הגענו 



4849

לגליל המערבי, הוא היה זרוע ישובים חדשים.
למשק שלנו הוקצו למעלה מ-4,000 דונם. חלק מהם היה מחנה צבאי בריטי, כך שהבניינים הישנים 
הפכו לחדרי אוכל, מכבסה, סדנאות למכונות ולעיבוד עץ, אסמים וכולי. וה“חבָרה“ )חברי הקיבוץ( 
הקימו אוהלים על פלטפורמות הבטון שהבריטים השאירו מאחור )פנינה ופרסי שמרו לנו פלטפורמה 

אחת מולם, ממש “מעבר לכביש“(.

הרבה דברים הרשימו אותי בקיבוץ. אהבתי את יום העבודה, את הארוחות וכולי. התחלנו את יום 
העבודה מוקדם, וסיימנו אותו בערך ב-16:30. זה ִאפשר להורים לבלות עם ילדיהם. ובאשר לאוכל, 

הוא היה מספיק ומאוזן. הוא היה טוב, אם כי לא מיוחד, בוודאי לא כמו האוכל בבית.

 ...“ חשבנו,  מוזר,  חיים.  ומלאי  מתוקים  בריאים,  כך  כל  היו  הם  הילדים.  היו  ביותר  המרגש  הדבר 
יגדלו  )הילדים הגויים(. תודה לאל שהם  יהודי - תראו את כל ה’שקצים’  אף אחד מהם לא נראה 
רובנו“  של  ברקע  כך  כל  שניכר  היהודי,  הרדיפה  תסביך  בלי  ונורמליים  בריאים  כאינדיבידואלים 

)מכתב לפייגה ודייב סודק, ספטמבר 1949(.

לכבוד  עוגה  פנינה אפילו אפתה  לנו להתארגן.  ועזרו  נהדרים. הם הדריכו אותנו  היו  ופרסי  פנינה 
על  מתבשל  הכול  שבו  בקיבוץ,  מטבח  אוהל  לראות  בלי  אומרת,  זאת  מה  יודעים  לא  אתם  בואנו! 

פתיליות קטנות, וכל כך קשה להשיג את המצרכים הבסיסיים.

ההתמקמות בקיבוץ וגילוי הארץ

בילינו את החודשיים הראשונים שלנו בגשר הזיו בעבודה חקלאית, בארגון האוהל שלנו כך שיהיה 
בכלל.  ולחיי הקיבוץ  לאוכל, לארוחות  ליום העבודה,  לחום,  כללית  ובהסתגלות  יותר,  וביתי  חמים 

גילינו שארגון הקיבוץ היה דומה מאוד למה שתרגלנו ולמדנו בהכשרה.
התחלנו להבין שההיבט המשמעותי ביותר בהסתגלות שלנו יהיה למידת השפה. בני בית הערבה, 

שמאוד התרשמנו מהם, סירבו לדבר אתנו בכל שפה אחרת!

עבדתי על שיפור האוהל שלנו, משום שהבנתי שנגור שם במשך זמן מה, והחורף התקרב. אספתי 
קרשים, בניתי ארונות, שולחן כתיבה, שולחן קפה ודברים אחרים.

לאחר חודשיים בקיבוץ, קיבלנו “חופשת עולים“, וזו הייתה הזדמנות לתור את הארץ. מזכיר הקיבוץ 
נתן לנו כמה לירות ישראליות, והתחלנו לטייל בטרמפים ברחבי הארץ - חיפה, ירושלים, באר טוביה 
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והנגב. שהינו אצל חברים או קרובים, כשאנו שומרים על הכסף שלנו לאוכל חיוני, כאשר לא יכולנו 
לקבל ארוחה בחינם בקיבוץ או אצל חברים או קרובים.

כל יום בטיול שלנו היה יום פלאי, מרגש, מלהיב ומעורר גאווה. ישראל הייתה רק בת 18 חודשים, 
והתרשמנו מן ההישגים שהושגו במשך תקופה קצרה זו והיינו גאים בהם. 

משפחה חקלאית 

באופן אירוני, לאחר ששמעתי בוויניפג במשך שנים על חשיבות “שתילת עצים בפלשתינה“, המשימה 
שלי ביום העבודה הראשון שלי בקיבוץ הייתה עקירת עצים! זה נעשה כדי לשקם את המטעים שהוזנחו 

במשך שתי שנות המלחמה. ברגע שהמטע אינו מקבל השקיה, העצים מתים וחייבים לעקור אותם.
בין העבודות שעשיתי בקיבוץ, הייתי אחראי על המספוא. בשל המחסור באדמות בישראל, הביאו 
ויבולים אחרים, קצרנו ביד  את המרעה אל הפרות ולא את הפרות אל המרעה. כך שגידלנו תלתן 
מדי יום כמות מסוימת, וגררנו אותה אל האסם. הם נשתלו כך שאפשר יהיה להשקות אותם, ונעשה 
שימוש בסבב כדי שניתן יהיה לקצור שבע מתוך שמונה פעמים במשך שישה חודשים, וכך לייצר מזון 
במשך כל השנה. זו הייתה עבודה מעניינת, עם פיקוח, השקיה, זריעה, קציר וכולי. מעל לכול, זו הייתה 

עבודה חקלאית של ממש, דבר שאהבתי מאוד.

במהלך שנות ה-50 המוקדמות המשכתי לעבוד במספוא, ו“...גיטי עשתה עבודה נהדרת בגן הירק. 
בהשקיה,  עדיפויות  סדר  על  לריב...  עלולים  אנחנו  כי  אם  אני,  וגם  בצדק,  בה  גאה  היה  הקיבוץ 
בטרקטורים וכולי. אבל היא נהדרת ואני אוהב אותה בגלל זה... אנחנו המשפחה החקלאית היחידה 
בגשר הזיו...“ )מכתב מנובמבר 1952(. רק כשליש מחברי הקיבוץ באותה תקופה היו שייכים למגזר 
הכביסה,  הילדים,  בתי   - השירותים  במגזר  או  בנגרות  הרכב,  בסדנת  עבדו  האחרים  החקלאי. 

השרברבות, חשמלאים וכולי.

אם עליך לעשות משהו, עשה אותו היטב

“קבוע“.  תפקיד  קיבלנו  ולא  המשק  רחבי  בכל  עבדנו  כולנו  בקיבוץ,  הראשונים  החודשים  במהלך 
עגלון חדש לצמד פרדות, התנדבתי לתפקיד. העגלון הקודם אף פעם לא  כאשר שמעתי שצריכים 
לקח את העבודה שלו ממש ברצינות, כך שהפרדות והרתמה היו במצב נורא, והאורווה הייתה ממש 
ועשה  היטב,  אותו  עשה  משהו,  לעשות  עליך  “אם  )ועודנו(  היה  בחיים  שלי  המוטו  אולם,  מוזנחת. 

כמיטב יכולתך, בגישה חיובית.“
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הולמת.  לתזונה  להן  ודאגתי  הפרדות  את  טיפחתי  האורווה.  את  וניקיתי  ב“שבת“  לעבוד  ביקשתי 
הצקתי לקניין לגבי חלקי חילוף לרתמה, והלכתי לסדרן העבודה כדי להציע את שירותיי למטלות 
בית ספר,  בגיל  ילדים  לנו בקיבוץ רק שני  לכן. בזמני, היו  שצמד הפרדות לא עשה אף פעם קודם 
שלמדו בבי“ס בנהרייה, ותמיד הייתה בעיה להסיע אותם. הצעתי שאוכל לטפל במשימה הזו. בתוך 
יום, נשלחתי להביא לחם ממאפיית קיבוץ  גיליתי, שבנוסף להסעת הילדים לביה“ס מדי  זמן קצר 
עברון, להביא דואר, קרח לארגז הקרח של המטבח ומצרכים ממקורות שונים. בנוסף, עשיתי את רוב 

הובלת המשאות בתוך המשק וכן את הובלת החציר מן השדות. בתוך זמן קצר, נעשיתי “חיוני.“

בערב תרבות, העליתי מערכון מצחיק על התנהגותן של הפרדות שלי והאקסצנטריות שלהן. החזקתי 
היו חמישה מועמדים לתפקיד  עברתי לתפקיד אחר,  וכאשר  הזו במשך חמישה חודשים.  במשרה 

העגלון. עכשיו זה היה תפקיד יוקרתי!

הקיבוץ והארץ בשנות ה-50 של המאה ה-20
רוח הזמן

עוצמה  יום השנה הראשון להקמתו, עם הרבה התלהבות,  הזיו את  גשר  בינואר 1950, חגג קיבוץ 
ותקווה. היו לנו מאות אורחים. היה סופשבוע שלם של פעילויות והופעות, ורוח נהדרת שרתה על 
לעמוד  כוח שאין  איזשהו  כאילו  נסחפו אל מעגל ההורה,  כולם  בערב שבת האחרון,  כל הקבוצה. 
בפניו משך אותנו ממרכז המעגל. קודם נוצר מעגל אחד, אחר כך מעגל נוסף, אחר כך עוד אחד ועוד 
אחד, עד שכול חברי הקיבוץ רקדו. התנועענו ושרנו כתף אל כתף, כשאנו מבינים שזה ביטוי סמלי 
לשמחה ולהכרת התודה על חיינו ועל תוצאות העבודה ביחד במשך שנה. לאחר כל הקשיים שהיו לנו, 
בחסרים חומריים, בעבודה ובעיות חברה, היה נפלא להרגיש את המאמץ המשותף הזה ואת ביטוי 

הרוח והאומץ. זו הייתה רוח הזמן בקיבוץ ובארץ.
היינו עדים לראשונה למצעד אחד במאי בחיפה, עם הדגלים האדומים והסיסמאות, וכן להתנגשות 
והאחרת  סובייטית,  אוריינטציה  בעלת  האחת   - העבודה  במפלגת  העיקריות  הסיעות  שתי  בין 

“מערבית.“ המחלוקת הייתה כל כך עזה, שהיא חצתה וחילקה משפחות וקיבוצים.

וכולי.  הון  העדר  שחור,  שוק  של  בעיות   - גדולים  קשיים  המדינה  חוותה  שבה  התקופה  הייתה  זו 
האדם  וכוח  הון  די  היו  לא  הקיבוץ:  של  במיקרוקוסמוס  השתקפו  המדינה  של  הכלכליות  הבעיות 
שנדרשו לפיתוח ולהתרחבות. בו בזמן, היה צורך להאכיל, להכשיר ולחנך את העולים כדי לקלוט 

אותם בקרב האוכלוסייה.
כעת, משהתחלנו לשלוט יותר בעברית, הלכנו לראשונה לצפות בהצגה שבוצעה בעברית. היה לנו קל 
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יותר גם להשתתף בוועדות השונות, שהיו הבסיס לתפעול מיומן של הקיבוץ, וכעת יכולנו להשתתף 
גם באופן מלא יותר באסיפות הכלליות של הקיבוץ, שתפקידן לאשר את כל ההחלטות החשובות של 

המזכירות. 
כעת, חיו בקיבוץ יותר מ-60 משפחות, רובן עם ילדים, ומעט רווקים. אם כי כל אחד היה מיודד עם 
כל החברים והכיר את כולם, בכל זאת היה חשוב שיהיה לך מעגל של חברים קרובים, כדי להסתגל 
זיו, שהתכוננו לנסוע לארה“ב  בהצלחה לחיי הקיבוץ. נעשינו חברים קרובים ביותר של נעמי וקיב 

וקנדה כדי לעבוד במשך שנתיים למען התנועה. היינו קצת מדוכדכים, והתגעגענו אליהם מאוד.

חבילות שי וטרקטורים מוויניפג

מוצרי צריכה, אוכל וציוד היו חסרים בקיבוץ ובארץ בשנות ה-50 של המאה ה-20. הקיצוב הקפדני 
לגבי חלק מן המצרכים השפיע עלינו. בנוסף לכך, לא הייתה לנו אפשרות לקנות דברים מסוימים, 

שאפשר היה להשיג בארץ, משום שחיינו בחברה “חסרת המזומנים“ בקיבוץ, ללא כסף. 

חוצפה?

ביקשנו לעתים קרובות מהורינו לשלוח לנו דברים - הכול, החל מתערי גילוח דרך אבקת טלק ועד 
נעליים, בנוסף לחבילות מזון עם קפה, קקאו ודברים טובים אחרים. האם זו הייתה חוצפה מצדנו? 
האם היינו סתם פרחחים מפונקים? או שמא הצדקנו את המעשים שלנו משום שראינו את עצמנו 

כחלוצים ב“חזית“, שראויים לתמיכה מצד ה“עורף“ העשיר, החי בנוחות ובביטחון?

בכל מקרה, נהנינו לקבל חבילות מזון שאמי ואבי שלחו מוויניפג. הן הורכבו בעיקר מקפה, מסוכר 
ומדברים טובים שחלקנו בערבים עם חברינו הקרובים. 

יום גדול, מעשה גדול

הנכונה  הדרך  קשה.  פיזית  מטלה  וזוהי   - הבקר  להזנת  הירוק  החציר  את  ביד  קצרו  הזיו,  בגשר 
היה  המתאים  המיכון  אולם  להתמכן,  הייתה  והולכות  הגוברות  הדרישות  עם  להתמודד  והיעילה 
יקר, מעבר ליכולתו התקציבית של הקיבוץ. העליתי את הרעיון שיהיה נחמד לגייס תרומות לפרויקט 
סודק(  )דייב  פאפא  הרעיון.  עם  לאבי  ופניתי  בוויניפג,  הציונית  האוריינטציה  בעלי  היהודים  בקרב 



5253

המשיך בהתלהבות רבה לגייס כספים, ולאחר מספר חודשים קיבלנו קוצרת מספוא מתוצאת “מייסי 
האריס“. זה היה יום גדול, ומעשה גדול שזכה להערכה רבה.

טיול למצדה

קצת לפני פסח, 1951, שמענו שאחת מתנועות הנוער הישראליות, שתנועת “הבונים“ הייתה מסונפת 
אליה, ערכה את הטיול השנתי שלה בנגב ובמצדה, והיה מקום לשני אנשים מגשר הזיו. גיטי ואני ארגנו 
לעצמנו חופשה, קיבלנו הוראות מפורטות באשר לציוד ולאוכל שעלינו להביא, ויצאנו לתל אביב בערב 

שבת. היו בטיול הזה 250 איש - צעירים בגילאי 14-16 מכל רחבי ישראל, עם המדריכים שלהם. 
כאשר הגענו, גילינו מדוע אישרו לנו להצטרף לטיול. “האיש מגשר הזיו“ היה “קצין האבטחה.“ אם כי 
לא הייתי בטוח מה בעצם צריך לעשות! בשבת בבוקר העמיסו אותנו בשמונה משאיות שיצאו לעבר 

באר שבע, ומשם, דרך הנגב, לסדום ולחוף הדרומי של ים המלח. משם התחלנו ללכת צפונה.
חילקתי את 12 הרובאים שליוו אותנו לשתי חוליות, האחת בראש הטור והאחרת בסופו. המטלה 
הייתה  המים  משמעת  מזדנבים.  מאחור  נותרו  שלא  לוודא  מכולן,  הגרועה  הייתה  הזו  האחרונה 

קפדנית ביותר.
עם עצירה לחניית לילה, ראינו את מצדה בשעה 07:00 בבוקר והתחלנו בטיפוס לגובה 200 מטרים 
לאורך “שביל הנחש“ המפורסם, שאיננו קל בכלל. לבסוף, הגענו אל הפסגה בערך בצהריים - כשאת 
הסבר  וקיבלנו  העתיקים  בשרידים  סיירנו  חבלים.  סולמות  בעזרת  עשינו  האחרונים  המטרים   20

אודותיהם. 
באותו ערב אכלנו ארוחת מלכים. עשינו איגום של משאבי האוכל שלנו, ביחד עם זוג מקיבוץ צרעה, 
וגיטי והבחורה מצרעה הכינו ארוחה שאפשר להתגאות בה, בעיקר על פסגת מצדה. באותו לילה 

ערכנו קומזיץ, ישבנו מסביב למדורה ודיברנו עד שנרדמנו.
הסדר.  ליל  לקראת  מהכנות  שוקק  המקום  את  ומצאנו  לקיבוץ,  חזרנו  הימים,  חמשת  של  בסופם 
מאוד  התרגשנו  ביולי.  לבקר  יבואו  שהם  הודיעו  הם  שבו  מהוריי,  מכתב  בדואר  לנו  חיכה  כן,  כמו 

מהאפשרות הזו, והתחלנו לעשות רשימה של פריטים נחוצים! 

כלכלת הקיבוץ

ימים  גבי  ימים על  ורטוב,  בהגיענו לאמצע המאה, 1950, מצאנו עצמנו חווים מזג אויר חורפי, קר 
של גשם, המשובצים פה ושם בימים שטופי שמש. למדנו גם להכיר את בעיות הניהול המורכבות של 
הקיבוץ. “... לאף אחד במדינה הזאת אין כסף, והכל נעשה בעזרת הלוואות - קצרות טווח, ארוכות 
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טווח. הקיבוץ יכול להעסיק אדם אחד רק בהשגת הלוואות ובהחזרי הלוואות. לקיבוצים צעירים, 
בעיקר, אין כסף, ובכל זאת הם זקוקים כסף לפיתוח ואחזקה. על כן, הם חייבים לכולם כסף, ובכל 

זאת מצליחים להסתדר...“ )כפי שכתבתי במכתב, ינואר 1951(.

ארבע שנים מאוחר יותר, למרות ההתרחבות המתמדת של ענפי החקלאות בקיבוץ - קרוב לשישים 
וכולי -  יבולים בשדות  גידול ירקות, פרדסי תפוזים,  פרות חולבות, אלפי תרנגולות מטילות ביצים, 

המחסור בכסף המשיך להוות בעיה.
אם כי זו הייתה חברה ללא כסף, אחת הבעיות המכבידות ביותר הייתה המחסור בכסף. נושא זה 
נדון ללא הפסקה והיה נושא לוויכוחים באסיפת המזכירות השבועית ובאסיפה הכללית. ההכנסה 
שייצרנו מעולם לא הספיקה לכיסוי ההוצאות )לדוגמה, עלויות הייצור, מזון, בגדים וכולי(. על מנת 
יעילות תפעולית גדולה  להעלות את התפוקה, ובתקווה להעלות גם את ההכנסה הדרושה, נדרשו 

יותר ו/או הגדלת ההון. 

בחברה הקולקטיבית הזו, נבחר פקיד אחד שעליו הוטלה דאגה מפרכת אחת - הגזבר. הוא בילה 
ימים שלמים בניסיון להשיג מימון נוסף מהסוכנות היהודית, לארגן הלוואות בנקאיות, ללוות כספים 
ממקורות שונים, לגלגל צ’קים בין חשבונות שונים בבנקים וכולי. בו בזמן, הוא הציק ליצרנים שייצרו 
תפוקה גדולה יותר תמורת פחות הוצאות והתווכח עם מנהלי המטבח, מחסני הבגדים ובתי הילדים 
אבסורדיות,  לסיטואציות  לעיתים  הוביל  מימון  אחר  הזה  המתמיד  המסע  פחות.  ויבזבזו  שידרשו 

לדוגמה, ניסיון כושל ויקר לגידול טבק.

פוליטיקה ומחויבות בקיבוץ

קיבוץ גשר הזיו נוסד בינואר 1949 על ידי חברים מגרעין הבונים )שלנו(, קבוצה של קנדים ואמריקנים 
ים המלח, שננטש במהלך מלחמת  וקבוצת חברים לשעבר מבית הערבה, קיבוץ בחוף הצפוני של 
העצמאות. בסך הכל, חברי הקיבוץ היו קבוצה קשת-יום, שהייתה נחושה להגיע לתוצאות. נראה 

היה שאנשי בית הערבה העניקו כיוון מוגדר ותכלית לקיבוץ כולו.

באוגוסט 1950 החלו להתגלות מתחים בין הצפון-אמריקנים ובין הקבוצה מבית הערבה. כשאנחנו, 
היינו  על שלנו. במבט לאחור,  לעמוד  רצינו  יותר בעברית,  למיומנים  והאמריקנים, הפכנו  הקנדים 
וברקע  בניסיון  שנים(,  שש  או  )כחמש  בגילאים  פערים  היו  נמנע.  בלתי  זה  שהיה  להבין  צריכים 

התרבותי.
בסוף שנת 1950, הצטרפו לגשר הזיו אנשים מקיבוץ מלכיה. יוצאי הפלמ“ח הללו, שהיו קרובים אלינו 
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בגילם, הגיעו מקיבוץ שהתפצל מסיבות אידיאולוגיות. הם היו קבוצה נפלאה של אנשים והשתלבו 
בקלות עם הקנדים והאמריקנים, יותר מאשר עם אנשי בית הערבה.

קשיי  או  התפכחויות  עקב  הקיבוץ  את  לעזוב  מהאנשים  חלק  החלו   ,1950 שנת  במהלך  בנוסף, 
ומובן,  עבורנו,  מכה  הייתה  כזו  “עזיבה“  כל  המשותפים.  ולמגורים  הפיזיים  לתנאים  התאקלמות 

שהיינו ביקורתיים ביותר כלפי העוזבים, במיוחד כלפי אלה שחזרו לצפון אמריקה.

במכתב  שכתבתי  כפי  אידיאליסטים.  מאוד  היינו  אבל  הספיק,  לא  האוכל  קשה,  הייתה  העבודה 
הביתה באותה תקופה, “גיטי ואני עדיין מאוד מתרגשים ו... קשה לקבל כמובן מאליו את כל הדברים 
ו... יש לי צמרמורות בכל פעם שמישהו  הרגילים כגון נהגי משאיות יהודיים, סוורים יהודיים וכולי. 

טייסת ספטיפיירים משלנו דואה נמוך מעל השדות שלנו.“ )מכתב, אוגוסט 1950(.

בני משפחת סודק מנתניה

בבוקר שבת חמים, בתחילת שנת 1950, ישבנו באוהל שלנו כשה“כנפיים“ הקדמיות שלו היו פתוחות. 
הסתכלתי, וראיתי מרחוק בן-אדם מבקש הנחיות ממישהו שהצביע לעבר האוהל שלנו. האיש, שהיה 
מלווה באישה ונשא אתו חבילה, התחיל ללכת לכיוון שלנו. המבנה הפיזי שלו היה זהה לזה של דודי 
ונתן לי את החבילה כשהוא מסביר  ג’ורג’. הוא הציג את עצמו, עקיבא סודק, ואת אשתו, פרומה, 

שהיא הגיעה בטעות לנתניה, והועברה אליהם. 

באותם ימים, הדואר של הקיבוץ נשלח אל “קיבוץ גשר הזיו, נהרייה, ישראל“, משום שלא היו לנו 
שירותי דואר מקומיים. החבילה הייתה חבילת מזון מאימא שלי ונשלחה אליי, אולם בדואר קראו 
בטעות את המילה “נתניה“ במקום “נהרייה“, וכיוון שמשפחת סודק הייתה מוכרת מאוד בנתניה, 
החבילה נשלחה אליהם. עקיבא, שהיה אדם הגון, וכמו כן סקרן לדעת מי הם הסודקים שבקיבוץ, 

נסע עם פרומה בטנדר שלו בהזדמנות הראשונה. במפגש ההוא, למדנו את כל תולדותיו.

אהרון ועקיבא סודק

אביו של עקיבא, אהרון סודק, היה אחיו הבכור של אבי, ולכן עקיבא היה בן דודי ממדרגה ראשונה. 
ב-1910,  ימים.  באותם  מזעזע  אירוע   - מאשתו  התגרש  אביו  תשע,  בן  וכשהיה  ב-1898,  נולד  הוא 
כדי  פלשתינה הטורקית,  אז  אל מה שהיה  אותו  לקחה  היסודי, אמו  ביה“ס  סיים את  הוא  כאשר 
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שילמד בגימנסיה הרצליה בת“א. אולם, הוא לא היה מרוצה, כך שהם החליטו לחזור לרוסיה. אלא, 
שאמו רצתה לבקר בת דודה במטולה לפני הנסיעה.

עקיבא ואמו שטו בסירה מיפו לביירות, ואחר כך נסעו למטולה בכרכרה רתומה לפרדות ולחמורים. 
במסע המפותל הזה, אמו פגשה את האיש שיהפוך לאביו החורג. לאחר שהם נישאו, עקיבא סירב 
לוותר על שם משפחתו, סודק. וכך, הוא גדל במטולה, התחתן שם ונולדו לו שלושה ילדים, שמחה, 
רחל ונתן. ב-1929 הם עברו למישור החוף, שם הם ייסדו את נתניה ביחד עם משפחות אחרות. מאז, 
היו בינינו קשרים הדוקים וידידותיים מאוד. אילו עקיבא היה מחליט לשאת את שם משפחתו של 

אביו החורג, לא היינו מכירים לעולם זה את זה.

הולדתם  עיר  על  ברוסיה,  בעבר  חייהם  על  תמיד  דיברו  שלי  המורחבת  סודק/מרגוליס  במשפחת 
ועל הפעילויות. מתוך תשעת הילדים, האחים של סבא שלי, חמישה היגרו לוויניפג, ושניים, רבקה 
)אמו של יגאל מלדובסקי( ואהרון נשארו ברוסיה. אני זוכר ששמה של רבקה הוזכר לעתים תכופות 
בילדותי, אבל מעט מאוד נאמר אודות דודי אהרון, ושום דבר לא נאמר אודות הגירושים שלו. שנים 
מאוחר יותר, לאחר שהכרנו היטב את בני משפחת סודק המתגוררים כאן, בישראל, חקרתי את אמי 

על העניין, והיא ענתה באופן שמתאים לליידי אמיתית: “פשוט לא מדברים על נושאים כאלה...“

פורים בקיבוץ

פורים היה אירוע חגיגי בקיבוץ )ובכל רחבי ישראל(. חגגו אותו בנוסח של קרנבל “מרדי גרא“, ועודדו 
את האנשים להתחפש ולהציג מערכונים.

פעם אחת, קיב זיו )פינקלמן( ואני שילבנו כוחות. הוא הגיע למסיבה בתור דוב, ואני בתור המאלף 
שלו. קיב התלבש בשני מעילי פרווה מדובללים שמישהו הביא מאמריקה. באותו ערב היה חם מאוד, 

וכשחיכינו כדי להציג את המערכון שלנו, הוא ישב בחדר הקירור של המטבח! 

מתוצרת  שלנו,  לאוהלים  יפים  נוח  כסאות  שני  הראשון,  בפרס  וזכינו  השתלמו,  שלנו  המאמצים 
הנגרייה שלנו.

לשתי  מחופשים  להגיע  החלטנו  הפעם,  לפורים.  ביחד  התכוננו  ואני  קיב  מכן,  שלאחר  בשנה  גם 
בלרינות המבצעות את “אגם הברבורים“. ערכנו חזרות בחשאי בפרדס. מיותר להגיד שהיינו להיט 

היסטרי, וזכינו שוב בפרס הראשון. זה היה ממש כיף.
והגדול שלנו, שאליו הוצמד מטבח  נערכו בחדר האוכל החדש  פורים בקיבוץ  בשנת 1955, חגיגות 
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חברים  של  שונות  קבוצות  אדים.  באמצעות  האוכל  חום  על  לשמירה  במתקנים  המצויד  מודרני, 
הקימו ביתנים בחדר האוכל החדש, ביניהם קפה צרפתי, באר אמריקני, קפה ג’ונגל דרום אפריקאי 
וקפה אוריינטלי. כל קבוצה התלבשה בהתאם לסגנון המתבקש והגישה את האוכל המתאים. אני 
ניהלתי את הבאר האמריקני, והיו לנו הופעה נהדרת, משקאות, מוכרות סיגריות, “לקוחות קבועים“, 
היכרויות וכולי. אני זוכר את הקבוצה הדרום אפריקאית, שחלק מחבריה התחפשו לקניבלים, כולל 
כך  ואחר  ענקית,  לקדרה  אותו  הכניסו  אותו,  תפשו  “מיסיונר“,  אחרי  רדפו  קרב,  וקריאות  צעקות 

הגישו נזיד בקר! האירוע כולו נמשך עד 04:30 לפנות בוקר!
נדהמתי, ואני עדיין נדהם, איך הצליח הקיבוץ למצוא את הזמן ואת היוזמה ליצירת הופעות כאלה.

פאפא דייב ומאמע פייגה באים לביקור מוויניפג

שלושים וחמש שנה לאחר שהוריי הגיעו לקנדה, הם יצאו לטיול הארוך הראשון שלהם - ביקור בן 
חודשיים בישראל, שאת רובו תכננו לבלות אתנו, בגשר הזיו. התרגשנו מהביקור של הוריי, וציידנו את 

החדר שלנו, לנוחותם, במרב האמצעים שעמדו לרשותנו.

ברחבי  מודרך  בטיול  שזכו  העובדה  הציונית,  המטרה  למען  עבודה  של  שנים  הרבה  כך  כל  לאחר 
המדינה היהודית החדשה הייתה מרגשת מאוד עבורם. תיירות ההמונים הייתה בחיתוליה, וכמעט 
לא הייתה קיימת בישראל, כך שהם בילו את רוב זמנם אתנו בקיבוץ, וכן ערכו טיולים לתל אביב, 

לירושלים וטיול בן שבוע לצפון הארץ.

מברק לדייב סודק

יום אחד, כשחיכיתי ליד מזכירות הקיבוץ לנהג שייקח אותם לטיול לצפון, קיבלתי מברק עבור דויד 
סודק. פתחתי אותו ונדהמתי לקרוא הודעה )מאחיו של דייב, ג’ורג’(, שבה התבקש אבי לחזור לוויניפג 
יותר  לי רק  ושהמברק הזה היה נמסר  ליד המזכירות,  עובר  נניח שלא הייתי  מיד! חשבתי לעצמי: 
מאוחר, וההורים שלי כבר היו בטיול שלהם, ללא שום דרך ליצור עמם קשר. במקרה כזה, אבי היה 
מקבל את המברק הזה רק כשהם יחזרו...“ וכך היה. הם עשו חיים. כשהם חזרו, מסרתי לאבא את 
המברק, והצעתי, שבמקום לחזור מיד, הם יישארו עוד שבוע וישובו לוויניפג בטיסה, כך שהם עדיין 

יחזרו מוקדם יותר מאשר היו חוזרים לו היו שטים באונייה ונוסעים ברכבת. וזה מה שהם עשו.
רק שנים מאוחר יותר גיליתי את הסיבה למברק. קיב וג’ורג’ חלו שניהם, ואי אפשר היה לסמוך על אף 

אחד מן הצוות שיפתח ויסגור את הבניינים!!! פרנויה? פחדים מוצדקים? מי יודע.
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צבא זה צבא

מתישהו  “הצבא“.  בקיצור,  או,  לישראל,  הגנה  צבא  בצה“ל,  הצבאי  שירותי  את  התחלתי  ב-1951 
כל אחד מאתנו  העולים החדשים.  כל  לרשום את  כדי  נציג של הצבא  לקיבוץ  הגיע  במהלך הקיץ, 
התבקש למלא את השאלון הרגיל שנועד למטרות אלה. בערך חודש לאחר מכן, קיבלתי טופס מן 
עזרה. לאחר מילוי הטופס,  כדי לקבל  והלכתי אל מזכיר הקיבוץ  יכולתי להבין אותו,  הצבא, שלא 

שאלתי מהי מטרתו, והוא אמר לי שברגע זה הגשתי בקשה להיות קצין במילואים בצה“ל!

כמה התרגשתי. הייתי בטוח שאם הבקשה שלי תתקבל, אָשלח בוודאי לקורס רענון לקצינים, ובוודאי 
)מיל.(  )והייתי נאיבי?(. בדצמבר קיבלתי צו המורה לסג“מ  לקורס עברית אינטנסיבי. כמה שטעיתי 

סודק, משה, להתייצב בבסיס צבאי כדי להשתתף כמדריך בקורס מפקדי מחלקות.
הייתי בטוח שזו איזושהי טעות, אבל לא היה לי למי לפנות. העצה היחידה שכן קיבלתי הייתה “אם 
הצבא מזמן אותך, אתה הולך!“ וכך, תוך הסתייגות מסוימת, הגעתי לבסיס ביחד עם כמה קצינים 
אחרים, כולם מקיבוצים ומושבים שכנים. ניפקו לי מדים - בטלדרס בסגנון הצבא הקנדי - וגם סמלי 

דרגות והמון חוברות. הודיעו לנו שיהיו לנו כמה ימים כדי להתכונן לקורס שהיינו אמורים להדריך. 
ציפיתי בהתרגשות להיות בין ותיקי מלחמת השחרור, ה“קיבוצניקים האידיאליסטים, הסוציאליסטים 
האינטלקטואלים“. “כמה שונים יהיו האווירה והדיבורים“ חשבתי “לעומת הבדיחות הגסות שהיו כל 
כך נפוצות בהתנסויות הצבאיות הקודמות שלי.“ כמה טעיתי. ברגע שהתיישבנו על הדרגשים שלנו, 

השיחה הפכה לבדיחות סרות-טעם, סקס ונשים. צבא זה צבא.
היו  ההדרכה  שחוברות  העובדה  היה  אותי  שהציל  מה  מאוד,  גרועה  הייתה  שלי  העברית  כי  אם 
היטב.  שהכרתי  הקנדיות  או  הבריטיות  ההדרכה  חוברות  של  איורים(  )כולל  מדויקים  תרגומים 

איכשהו, הסתדרתי.

יום העצמאות 1953

במאי 1953, חגגה מדינת ישראל את יום העצמאות החמישי שלה במצעד צבאי ענק בחיפה. “... העמסנו 
את עצמנו על שתי משאיות גדולות... כדי לראות את המצעד. זו הייתה תצוגה מרשימה, אם כי היו תלונות 
על כך שהעסק כולו יותר מדי מיליטריסטי. אבל רבים מן הצופים היו אלה שניהלו במשך שנים מאבק 
מר ועיקש נגד הפשיטות של הערבים וכן נגד הממשל הבריטי העוין, ושלחמו במלחמת העצמאות כנגד 
כל הסיכויים, כשלא היה להם הרבה יותר מאשר אקדח וכמה אלות בתור תחמושת. כך שהם היו גאים 
לראות את המצעד הצבאי, את “הטנקים שלנו“ ואת הרובים שלנו. תקראו לזה שוביניזם, לאומנות, מה 

שתרצו. )אחד המבקרים במקום ציין שזה לא מתאים ל“מסורת היהודית“.( 
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הפוליטיקה,  את  להכיר  יש...  ריאליסטית.  מאוד  גישה  מצריכים  ערב...  מדינות  עם  שלנו  “היחסים 
הפילוסופיה והשיטות של הערבים. זה כל כך שונה... מהקודים המוסריים והאתיים שלנו, שלפעמים 

אני תוהה אם אי פעם נגיע לעמק השווה.“ )מכתב, מאי 1953(

מהאוהל לשיא הלוקסוס

כשהגענו לראשונה לגשר הזיו, גרנו באוהל.

1949 - “אם כי הדיור מתקדם בקצב אדיר בקיבוץ הזה, אנחנו בתחתית סדר העדיפויות. בעלי משפחות, 
חולים וכולי, זוכים בעדיפות עליונה. אחר כך מגיע תורן של המשפחות העתידות להתרחב.“

נמצא  שלנו  הראשון  הקבוע  והבית  ממשיכים,  וההתרחבות  הבנייה  של  והמרץ  הקצב   “  -  1950
בבנייה.“

כאשר חזרנו מטיול לירושלים, שם גיטי למדה עברית, “...גילינו שהקיבוץ בנה קיר מלבנים קלות סביב 
האוהל שלנו, וכן הותקן כבל חשמלי בעל וולטאז’ נמוך. גיטי תפרה וילונות, והמקום ביתי למדי.“

“... העבודה על הדרך הסלולה לקיבוץ התחילה. משאבה חדשה בוחנת את הבאר החדשה שלנו, עם 
תוצאות מצוינות. בית ילדים חדש נבנה.“

-1951 “...לאחר 21 חודשים של חיים באוהל, עברנו לחדר אחד מבין שני חדריו של צריף עץ - אין 
שירותים )יש ברז מים מחוץ לדלת(, אבל זה תענוג שיש חשמל באופן סדיר וחלונות עם תריסים.“

שלנו  החדשה  הבאר  במהירות.  מתקדם  הפיתוח  בניין,  בחומרי  המתמשך  “...המחסור  למרות 
מתפקדת, קווי ההשקיה מונחים ועברנו כעת לגמרי להשקיה בממטרות.“

1952 - “אחרוני האנשים שהתגוררו באוהלים עברו למגורים קבועים יותר. עברנו לצריף גדול יותר, 
עם מרפסת גדולה. קיב ונעמי זיו הם שכנינו הקרובים ביותר. שירות דואר נע החל לפעול, עם הובלה 

ישירה של דואר אל תוך הקיבוץ.“
זה עתה, במבנה קבע, עם  ונצבע  והחפצים שלנו הועברו לחדר חדש, שנוקה  “...הרהיטים   -  1954

צנרת ומקלחת פנימיים! )אם כי אנו עדיין חולקים אותם עם עוד זוג.( שיא הלוקסוס.“
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מחסור במזון?

במהלך שנות ה-50 הראשונות, המחסור במזון היה אחת מעובדות החיים. המצרכים בקיבוץ היו 
ירקות וגבינה לבנה. לא היינו במצב של תת תזונה, אולם יתכן שלדיאטה המצומצמת הייתה השפעה 
על הפרודוקטיביות בעבודה. באחד הימים, הטבחית היצירתית שלנו מצאה דרך להגיש ביצים ל-150 

חברי משק - היא בישלה 75 ביצים קשות, והגישה לכל אחד חצי ביצה!

בקיץ 1953, גידול התרנגולות לשם ייצור ביצים הפך לענף נרחב במפעל החקלאי של הקיבוץ. אם כי 
הביצים נכללו מדי פעם בדיאטה שלנו, התרנגולות לא נכללו. וכאשר יכולת ההטלה של התרנגולות 
פסקה, הן נמכרו לשחיטה בשוק, אפילו שהן לא היו מעוררות תיאבון, בשל המחסור האדיר בבשר 

במדינה, ומשום שלגזבר תמיד היה חסר כסף. 

מוחלטת:  הפתעה  בארוחה  לנו  חיכתה  נוסד,  שהקיבוץ  אחרי  שנים  וחצי  ארבע  אחד,  שבת  בערב 
מרק עוף אמיתי, מתאבן בצורת כבד קצוץ, ומנה קטנה, אבל סבירה, של עוף צלוי! איזה מעדן. נראה 
שמפקח המטבח, בשותפות עם מנהל ענף העוף, “פילח“ כמה מהדגימות השמנמנות יותר )אולי 30 
ל-220 איש( כדי לפנק אותנו במעדן הזה. בסוף השבוע הספציפי הזה, מכר שלנו מוויניפג ביקר בקיבוץ, 
וכמובן, השתתף בארוחת ערב שבת הזו )הוא בילה את הימים בעבודה אתי, בקציר האלפלפה עבור 
ציין שהוא לא הבין מדוע  לוויניפג, כשדיווח על שהותו הזמנית בישראל, הוא  הפרות(. לאחר שובו 
“...ארוחת ערב שבת טיפוסית,  ותיאר את אותה  היה לאנשים רושם שיש מחסור באוכל בישראל, 

מקסימה, בקיבוץ גשר הזיו...“. למעשה, אכלנו שוב ארוחה כזו רק ארבעה חודשים מאוחר יותר.

זוג חשוך ילדים

באותה  חיוביות.  תוצאות  אלה  הניבה  לא  משפחה,  להקים  ניסיונות  של  שנה  “מאמצינו“,  למרות 
תקופה, לא היו מרפאות פוריות, והשיטות העכשוויות של בדיקות ושל טיפולים מומלצים עדיין לא 
היו ידועים. לכן, גם גיטי וגם אני התחלנו לפגוש כל מיני “מומחים“, אבל ללא תועלת. אחד ה“מבינים“ 

שפגשתי המליץ להזריק לי מלא ויטמינים ומינרלים.
אולם, להיותנו זוג צעיר, בריא, חזק וחשוך ילדים היו יתרונות עבור הקיבוץ. הנה שני אנשים ללא 
יום  בכל  משמרת,  בכל  לעבוד  היו  יכולים  הם  העבודה.  בתורנות  יוצבו  היכן  השאלה  לגבי  מגבלות 
בשבוע. תפוקת הכנסה טוטלית - אין הוצאות גידול ילדים! ברגע שלזוג נולד ילד, היה צריך לארגן 
את לוח התורנויות כך שלפחות הורה אחד יוכל לאסוף את בני משפחתו מבתי הילדים בשעה 16:00, 

והורה אחד היה צריך להיות חופשי בשבת, כאשר בתי הילדים פועלים ב“מתכונת מצומצמת.“ 
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חופש התנועה שלנו היה בונוס לקיבוץ, וגם לנו באופן אישי. גיטי ואני היינו חופשיים לקחת חופשות, 
לטייל, לבקר חברים ובני משפחה וכולי. באמת נהנינו מכל זה. אבל יותר מכול רצינו ילדים.

חופשה ללא תשלום

 - הוריי הציעו שגיטי ואני נבוא לצפון אמריקה, ולקראת סוף הקיץ, 1954, התארגנו לנסיעה שלנו 
שהייתה פרויקט לוגיסטי גדול באותה תקופה. רצינו מאוד לנסוע, משתי סיבות. האחת, כמובן, לבקר 
את המשפחות שלנו, אבל, חשוב מכך, רצינו לפגוש רופאים מומחים בוויניפג ובניו יורק כדי לטפל 

בכך שאנו חשוכי ילדים.

כיוון שלא היה קו נוסעים ישיר מחיפה לניו יורק, היה זול יותר לטוס. משום שאבי שילם עבור הטיול 
המימון  להעברת  הכסף.  את  להעביר  צריך  היה  בחיפה,  טיסה  כרטיס  לקנות  זול  יותר  והיה  הזה, 
לישראל, עם בקרת המטבע הקפדנית שלה, נלווה מהלך מורכב, ביורוקרטי וגוזל זמן. גיטי ביקשה 
ויזה לקנדה, שאותה אפשר היה לקבל רק באמצעות השגרירות הקנדית באנקרה שבטורקיה, כיוון 
בחתימת  מכתב  מאבי  להביא  התבקשה  היא  בנוסף,  בישראל.  קונסוליה  או  שגרירות  הייתה  שלא 
נוטריון, המציין שהוא מזמין אותה לביקור ושהוא יכסה את כל ההוצאות הכספיות של הביקור הזה! 
ביקשנו מאסיפת הקיבוץ הכללית אישור לצאת לחופשה ללא תשלום, שאושרה, אבל בהסתייגות. 
חברי קיבוץ רבים התנגדו לעובדה שהיו לנו את האמצעים “לנסוע לחו“ל“ )דבר שנחשב ע“י רבים 

כשיא העושר והאקסטרווגנטיות, שהם לא יכלו להשיג(. 

הטיסה הראשונה

ולכן התרגשנו. לפי תוכנית  זו הייתה פעם ראשונה שטסנו,  לוויניפג.  יצאנו  לבסוף, בנובמבר 1953, 
לוויניפג.  איירליינס“  קנדיאן  ב“טרנס  ומשם  ללונדון,   BOAC-ב לטוס  אמורים  היינו  שלנו,  הנסיעה 
בשל  אולם  המטוס,  מן  לרדת  עלינו  שהיה  כך  ברומא,  תדלוק  עצירת  עשתה  ללונדון  שלנו  הטיסה 
קשיים טכניים, היציאה נדחתה בערך בשמונה שעות. BOAC הציעה סיור בחינם באוטובוס ברחבי 
העיר, אבל גיטי לא יכלה להשתתף בסיור כזה, משום שהיא נסעה עם דרכון ישראלי, ונזקקה לוויזה 
יכולתי  קנדי,  דרכון  עם  שנסעתי  אני,  התעופה.  שבשדה  הטרקלין  מגבולות  לצאת  כדי  תיירת  של 

להתקבל. רתחתי, ורציתי לוותר על הסיור. אבל גיטי שכנעה אותי לנסוע.

זה היה סיור ללא הדרכה, רק נסיעה באוטובוס ברחבי רומא. אבל אני זוכר בבירור כמה התרגשתי, 
ומשיעורי  התמונות  מן  המקומות  כל   - טיטוס  קשת  הפורום,  הקולוסיאום,  פני  על  כשעברתי 
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והודיעו לנו שנעשה “הפסקה לארוחה“ בציריך, משום שלא  ההיסטוריה. עלינו בחזרה על המטוס 
הייתה אפשרות לצייד את המטוס ברומא בהתראה כל כך קצרה.

TCA הבאה הייתה רק  TCA. טיסת  הגענו ללונדון כמעט בחצות, והחמצנו את הקונקשן שלנו ב- 
יומיים לאחר מכן, כך, שבאדיבות חברות התעופה שיכנו אותנו במלון כפרי מקסים ליד קרוידון, כולל 
ארוחות. כך שלגיטי ולי היו יומיים לגלות את לונדון וליהנות בה, אם כי היו בה הרבה תזכורות והרבה 
לונדון-  במסלול  טסנו  כן,  ואחרי  השנייה.  העולם  מלחמת  אחרי  של  לאנגליה  הקשורות  מגבלות 
פרסוויק- רייקיאווייק- גוז ביי- מונטריאול- טורונטו- פורט וויליאם- וויניפג. הגענו בשעות הבוקר 

המוקדמות, וזכינו לקבלת פנים חמה. 

בילינו חמישה חודשים בביקור אצל המשפחה בוויניפג, בניו ג’רסי ובניו יורק, וכן פגשנו מומחה ידוע 
לפוריות בניו יורק בסיטי. התוכנית המקורית שלנו הייתה לבלות בוויניפג, אחר כך בניו יורק ולחזור 
משם לישראל. אולם, חגיגת בר המצווה של קן מוזרסקי הייתה אמורה להתקיים בחודש מארס, 
יצאנו  כן  ואחרי  המצווה  בר  בחגיגת  השתתפנו  לוויניפג,  חזרנו  לכן,  להשתתף.  מאוד  עלינו  ולחצו 
לדרכנו הביתה. נסענו לטורונטו, ביקרנו את הוריו של פרסי ואז עשינו סיור “מיני“ באירופה, על קצה 
המזלג - אנגליה, שוויץ ואיטליה. בכל מקום שהינו במלונות זולים, מילאנו את הזמן בסיור באתרים, 
בשיטוט ובסיורים מודרכים בני יום אחד. במהלך הטיול הזה גילינו עד כמה נסיעות יכולות להיות 

נפלאות, מאירות עיניים ומחכימות.

עם שובנו לגשר הזיו, נדהמנו מהשינויים שנתקלנו בהם, הן בקיבוץ והן בארץ בכלל. נראה שהכול 
היה זמין לגמרי בשוק חופשי ופתוח. עם ביטול הקיצוב והפיקוח, המחירים עלו, אבל הכול היה זמין, 

בגלוי... והמחירים היו יותר זולים מאשר בשוק השחור של פעם.“  

בחירת מקצוע
חקלאות

עצמי  על  ונטלתי  הקיבוץ  של  באדמיניסטרציה  יותר  מעורב  נעשיתי  השתפרה,  שלי  שהעברית  ככל 
לאחריות  בנוסף  שניהלתי,  החקלאי  הענף  במשק.  הראשיים  החקלאות  ממומחי  אחד  של  תפקיד 
לאספקת מספוא לרפת, התרחב יותר ויותר לתחום חקלאות השלחין. למדנו באמצעות ניסוי ותעייה 
תפוחי  סוכר,  סלק  וגידלנו  לגדל,  כלכלית  וכדאי  יעיל  יהיה  מה  לגידול,  יותר  מתאימים  יבולים  אלו 

אדמה, תירס, דלעת וגם - בניגוד להגיון הבריא - בננות. 
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שירות בצבא

יותר  יותר מעורב בצבא, השתתפתי ביותר קורסים צבאיים מתקדמים ועסקתי  בו זמנית, נעשיתי 
הקיבוץ,  של  האזור(  )מפקד  כמא“ז  נבחרתי/מוניתי  מכך,  כתוצאה  האזוריות.  ההגנה  בתוכניות 
תפקיד שלקחתי על עצמי בנוסף לעבודתי הקבועה. זה, כמובן, יצר דילמה: כאיש צבא, הייתי מודע 
זהו מצב הדורש אימונים  ימשיך בהכנות למלחמה.  יהיו שגשר הזיו  לכך שהתנאים האופטימליים 
אינטנסיביים יותר של החברים וכן הלאה. מצד שני, כמומחה חקלאות ראשי, הבנתי ששחרור אנשים 
למטרות הגנה גרמה נזק והפחיתה את יעילותם של המפעלים החקלאיים. במשך שנה זו התאמצתי 

לאזן באופן פרגמטי בין שתי המטלות רבות האחריות הללו.

לקבל החלטה

וחקלאיים.  צבאיים   - קורסים  סוגי  בשני  השתתפתי  בקיבוץ  שלי  הראשונות  השנים  חמש  במשך 
ההכשרה  יום.   28 עד  יומיים  ונמשכו  רופין,  החקלאית  במכללה  התקיימו  החקלאיים  הקורסים 
הצבאית שלי הגיעה לרמה שבה הקורס הבא אמור היה להיות קורס מג“דים )מפקדי גדודים( שנמשך 
שלושה חודשים, ושהיה כרוך בקבלת אחריות רבה יותר בתחום הצבאי. במקרה כזה, לא הייתי יכול 

להמשיך בניהול ענף חקלאי. היה עליי לקבל החלטה.  

הלכתי(.  לא  בה  דרך  פרוסט,  )רוברט  ההבדל“  כל  טמון  היה  ובזאת   ...“ החקלאי,  במסלול  בחרתי 
ביקשתי להתפטר מתפקידי כמא“ז, ואכן עשיתי זאת, כדי להתרכז במגזר החקלאי.

רס“ן אורי אורן

כפי שמתואר לעיל, בפרק “מפקד היישוב“, הקיבוץ שלנו היה חלק ממערך הגנה באמצעות כוחות 
מילואים באזור הגליל המערבי, שהגיע עד גבול לבנון. מפקד המחוז היה קצין קבע בצה“ל, אולם, 
משום שהאזור שלנו היה שקט מאוד, המינוי נחשב כמינוי נוח במיוחד ולא נלקח ברצינות רבה מדי.
מתישהו במהלך דצמבר 1954, קיבלתי הודעה מהמטה, שהתמנה מפקד חדש, ושהוא דורש לפגוש 
ולראיין אותי, כמא“ז )מפקד צבאי של הקיבוץ(. עזבתי מוקדם את העבודה, התגלחתי, לבשתי בגדים 
נקיים ונסעתי באוטובוס לבסיס. ליוו אותי אל תוך משרדו, שהיה צנוע מאוד, למעט שולחן כתיבה 

ענקי, ריק לגמרי, שריד מן הצבא הבריטי. מאחורי השולחן הזה ישב רס“ן יפה תואר - אורי אורן.

לאחר הקדמות קצרות ותשובות שנונות, הוא חקר על מצב הכוננות של המגננות בקיבוץ. האם אנו 
מוכנים בכל עת, אם חלילה נותקף, לא בהכרח ע“י צבא פולש, אלא ע“י טרוריסטים או חבלנים? האם 
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אנו ערוכים להתרחשות כזו? לא היו לי תוכניות לאפשרות כזו )אם כי היו צריכות להיות לי(, אך מובן 
שעניתי לו שהכול בסדר. “מצוין“ הוא ענה “אגיע בתוך כמה ימים כדי לבדוק את המּוכנּות שלכם.“

מאוד  שלו  העבודה  את  שלוקח  “נמרץ“,  ממש  טיפוס  לנו  שיש  חשבתי  הביתה,  באוטובוס  בנסיעה 
ברצינות - ומוטב שאעשה משהו בעניין לפני שהוא יופיע. לכן, ארגנתי את תוכנית הפעולה שלי באופן 
מנטלי: בארוחת הערב באותו ערב אדבר עם שני קציני מילואים אחרים בקיבוץ, אסביר להם את 
המצב, נקבע פגישה ונבנה תוכניות הגנה. הרגשתי שנוכל לבצע תרגילים מקדמיים בתוך שבעה עד 

עשרה ימים. 

מכיוון  נוראי  פיצוץ  שמענו  בערב,   06:30 בסביבות  האוכל,  בחדר  הראשון  הקצין  אל  פניתי  כאשר 
הרפתות. אם כי כולם היו מבולבלים ובמצב של הלם, ידעתי באופן אינסטינקטיבי מה קרה. אורן 
הבן... אמרתי לעצמי, הבין מן הראיון שלנו שאני משקר במצח נחושה. ברגע שעזבתי את הבסיס, 
הוא לקח אתו חבלן צה“לי וחומרי נפץ, עקב אחריי לקיבוץ והפעיל את חומרי הנפץ. אנשים התרוצצו 
מסביב, מבולבלים למדי, ופנו אליי, כמא“ז, כשהם מבקשים ממני הנחיות. כיוון שידעתי מה קרה, 
נשארתי רגוע מאוד ובשליטה, ותוך כדי התנצלות, הלכתי להתעמת עם רס“ן אורן. בסופו של דבר, 
נשארנו חברים מאוד טובים החל מאותה תקופה. הוא גם שינה את הגישה וההשקפה שלנו אודות 

דרישות ההגנה שלנו.

מדריכים - יועצים

במהלך התקופה שבה הייתי מא“ז וגם ניהלתי ענף חקלאות חשוב, קיבלתי על עצמי תפקיד חדש, 
“... לשם מילוי הערבים ה’חופשיים’ שלי.“ מוניתי כמדריך של קבוצת בוגרים צעירים מארה“ב, עשרה 
במספר, שבאו לקיבוץ במסגרת איזושהי סדנה למבוגרים )בדומה לזו ששרקי גולדברג, לבית מוזרסקי, 
השתתפה בה בכפר בלום(. הייתי המטפלת, אם הבית והמנחה שלהם. פירושו של דבר היה קליטת 
ולא במאמץ הנדרשים לעזור  אנשים חדשים. מעולם לא היטלנו ספק במטרתה של הקליטה הזו, 

לאנשים הללו להסתגל ולהתאקלם. כל זה נעשה על בסיס “התנדבותי“.

בערך באותה תקופה, מונתה גיטי כאחראית על קבוצה של בני נוער ישראליים, בגילאי 12-14, רובם 
מבתים עניים או הרוסים, שהגיעו להשלים את לימודיהם ולעבוד בקיבוץ. היא הייתה עבורם הכול - 
אימא, יועצת, מדריכה. למרות אכזבתה מכך שלא עבדה יותר בחקלאות, היא הייתה נהדרת בתפקיד 
הזה. חלק מן הצעירים הללו הפכו בסופו של דבר לחברי גשר הזיו, ותמיד בירכו את גיטי בחמימות 

רבה ובחיבה גדולה כאשר הם פגשו בה בביקורים שערכנו בקיבוץ מאוחר יותר.
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יום העצמאות 1956

הנאומים  במקום  מצרים(,  )נשיא  נאצר  עבדול  מצד  האיומים  לרטוריקת  בתגובה   ,1956 במאי 
בביצורים של  לעבוד  יום העצמאות, התנדבו חמישים אלף איש  והצעדות של  הפוליטיים הרגילים 
ונסעו דרומה. 50,000  יישובי הספר. זה היה מראה מרהיב, מאות האוטובוסים שיצאו מתל אביב 
האנשים הללו עשו עבודה בהיקף עצום. באותה תקופה, גם גשר הזיו החל לבנות מקלטים, בעיקר 

בשכנות למגורי הילדים.

באותה תקופה כתבתי ש“נאצר הוא פוליטיקאי חכם ביותר - ואין לזלזל בו במובן זה שהוא לא עוד 
שליט לבנטיני שעלה לשלטון בתוך תקופה קצרה, ויישכח באותה מהירות. חבל שעליו להשתמש בנו 

כשעיר לעזאזל לכול בעיותיו“ )מכתב, מאי 1956(.

באחד מסופי השבוע התארח אצלנו עיתונאי מניו יורק, מ“סטרדיי איבנינג פוסט“, שבדיוק בילה חצי 
שנה במצרים. הוא תפש את העובדה שנאצר אומר דבר אחד לאוזניים זרות, ודבר אחר לאוזניים 
מקומיות - בעיקר בקשר לישראל. הצעתי לו להעביר את הממצאים שלו לאנשי משרד החוץ, משום 
לפקידים  המקומית  המצרית  העיתונות  את  שיתרגם  מישהו  להעסיק  מסוגלים  לא  שהם  שנראה 

הממונים אצלם על המזרח התיכון.

אולם, בראש ובראשונה, הייתי עסוק יותר בהובלת היבול שלנו אל השוק - 650 טון של סלק הסוכר 
ו-200 טון של תפוחי אדמה - מאשר במצב הפוליטי. 

מנהל משק וגם אבא
שוב סטודנט

לאחר מספר שנים שבהן ניהלתי בהצלחה את אחד הענפים החקלאיים של הקיבוץ, דחקו בי לקחת 
את תפקיד מנהל המשק. המנהל באותה תקופה, ד.מ., היה בתפקיד במשך כמעט שנתיים ומילא את 
התפקיד היטב, למרות אישיותו הנוקשה, המרירה והעיקשת. הרגשתי שהמטלה הנה מעבר ליכולותיי. 
לא הייתי בטוח בשליטה שלי בעברית והידע הכללי שלי בענפי חקלאות מסוימים )לדוגמה, עופות, 
פרי הדר( היה מוגבל. הרגשתי שאוכל לקבל את התפקיד רק אם הקיבוץ יהיה מוכן לשלוח אותי 
לקורס ניהול משק בן שישה חודשים, במימון התנועה הקיבוצית, שהתקיים במכללה החקלאית. זו 
הייתה הוצאה גבוהה יחסית עבור הקיבוץ. כמו כן הבנתי, שאם המזכירות תקבל את התנאים שלי, 
בזעף,  די  ד.מ. הסכים,  לפחות.  עזה למלא את התפקיד למשך שנתיים  לי מחויבות מוסרית  תהיה 
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להמשיך בתפקידו עד שאסיים את הקורס. וכך, באמצע ינואר 1956, נרשמתי למכללה ביחד עם כ-35 
חברי קיבוצים אחרים מכל רחבי הארץ.

וכך, מצאתי את עצמי שוב כסטודנט, עם תוכנית לימודים אינטנסיבית ומרוכזת ביותר, ועם הרצאות 
וכן  בקיבוץ,  החקלאות  היבטי  כל  את  כיסה  הקורס  שנייה.  שבת  כל  כולל  ביום,  שעות   8-9 במשך 
אגרונומיה בסיסית, מדעי הקרקע, כימיה, הידראוליקה וכולי, וכמובן, תכנון וביצוע המורכבויות של 
בצהריים,  לשבועיים,  אחת  שישי,  בימי  רק  לצאת  לנו  הורשה  גדול.  קולקטיבי  חקלאי  ארגון  ניהול 

בדיוק בזמן להגיע הביתה לשבת, והלימודים התחדשו ביום ראשון בצהריים. 

אני עומד להיות אבא

באחד מימי שישי, כשחזרתי לקיבוץ בחופשה הראשונה שלי מן המכללה החקלאית, גיטי ואני נפגשנו 
בחדר האוכל. כאשר יצאנו כדי ללכת אל החדר שלנו, היא השחילה את זרועה בזרועי ולחשה: “מויש, 

אני בהיריון!“
זה היה רגע מרגש ביותר, ומיד תפשתי שהחיים שלי פונים לכיוון חדש לגמרי: “אני עומד להיות אבא!“ 
אולם החלטנו לא להצהיר שום הצהרות פומביות במשך לפחות שלושה חודשים, כדי להיות בטוחים 
שהכול בסדר. ביום ראשון בבוקר, כשחזרתי למכללה, עזבתי את גיטי באי-רצון מסוים. לקח לי קצת 

זמן להתרגל לישיבה בכיתה יום שלם.

המשכתי ללמוד עד סוף יולי, ובאתי הביתה כל סופשבוע שני, וכמובן, לשבוע שלם בפסח. בכל פעם 
יורק,  ולניו  לוויניפג  גיטי כתבה  יותר. במארס,  ויפה  יותר  “גדולה“  גיטי  שבאתי הביתה, מצאתי את 

ובישרה את הבשורות אודות ההיריון, שהתקבלו בשמחה רבה.

תפקיד חדש - מרכז משק

בתחילת יולי, נערכו בקיבוץ בחירות ונבחרתי לתפקיד מנהל המשק )או המבצעים(, ופירושו של דבר 
שהייתי אמור להיכנס לתפקיד ברגע שבו אשוב הביתה. אם כי לא הייתה לי כל זכות מוסרית להתנגד 
לכך, לא הייתי מרוצה מההחלטה, משתי סיבות. ראשית, רציתי להיות חופשי יחסית כאשר התינוק 
לתפקיד  ולהיכנס  בחורף,  “המלפפונים“  בעונת  התפקיד  את  להתחיל  מעדיף  הייתי  שנית,  ייוולד. 
בהדרגה, תוך חפיפה במשך תקופה מסוימת ביחד עם האדם שכיהן בה עד כה. במקום זאת, הייתי 
אמור להיכנס לתפקיד בדיוק באמצע העונה העמוסה ביותר - הסתיו - כאשר כולם נמצאים בלחץ 
ומנסים להספיק לבצע את הדברים לפני גשמי החורף. בכל מקרה, כתבתי “...אני נכנס במלוא המרץ 
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והנחישות, אולם אף אחד לא יכול לומר כמה זמן זה יימשך. אם זה היה רק עניין של ניהול ‘משק’, 
העבודה לא הייתה כל כך נוראית. אך זהו ניהול של הקיבוץ)כארגון סוציאליסטי(, דבר שהופך את 

התפקיד לקשה כפליים“ )מכתב, יולי 1956(.
הייתה  כיוון שלא  לתפקידי החדש.  נכנסתי  יום  בתוך  ובערך  לקיבוץ,  אוגוסט חזרתי  וכך, בתחילת 
תקופת מעבר ראויה לשמה, נאלצתי להתייעץ עם ד.מ. בנושאים שונים על בסיס כמעט יומי )ולפעמים 

שעתי(. שיתוף הפעולה שלו היה קורקטי, מנומס, אבל מאוד גס, כאילו הוא עושה לי טובה!

במהלך החודשיים הבאים הייתי עסוק מאוד. מלבד ההתארגנות היומיומית וניהול המשק, התפקיד 
שלי חייב אותי להכין את תוכנית המשק לשנה הבאה. לאחר התייעצות עמי, החליטה המזכירות 

שהתוכנית תוצג לאישור האסיפה הכללית של הקיבוץ בערב שבת, 29 בספטמבר.

לצרוח מרוב שמחה

בתאריך 29 בספטמבר 1956 )היום שבו הייתי אמור להציג את תוכנית המשק(, בשעות הצהריים, גיטי 
באה אליי והודיע לי שהיא מוכנה ללכת לבית החולים. רצתי והשגתי אחות, ואת החבר שלי באבאש, 
שבהיותו ראש המועצה המקומית עמד לרשותו רכב פרטי. לקחנו את גיטי לבית החולים בנהרייה, שם 
הודיעו לי שזה ייקח קצת זמן, שאני צריך לחזור הביתה ושהם יתקשרו כשהלידה תתרחש. )באותה 

תקופה היה לנו קו טלפון אחד במזכירות הקיבוץ, עם שלוחה בגומחה שבחדר האוכל.( 
אני לא יכול להיזכר איך העברתי את היום הזה. התקשרתי כל שעה, ולבסוף, בשעה 21:00, הודיעו לי 
מבית החולים שככל הנראה לא יהיה שום דבר עד הבוקר. לפיכך, עליתי על דוכן הנואמים באסיפה 
החולים  מבית  לי  שהודיעו  ממה  התעלם  באבאש   ,23:15 בשעה  בסיומו,  שלי.  הדוח  את  והצגתי 
והתקשר לבית החולים. לאחר שיחה קצרה, הוא ניתק, עבר על פניי מבלי לומר מילה, נכנס בפנים 
חתומות אל תוך חדר האוכל והכריז: “לגיטי סודק נולד בן!“ איזו צעקה ושאגה נשמעו, וכולם )כולל 

באבאש( מיהרו לעברי לאחל לי “מזל טוב!“

הטיסו אותי מיד לנהרייה, ראיתי את התינוק ואחריו את גיטי, כאשר הוציאו אותה על עגלה מחדר 
הלידה. אחרי כן הלכתי הביתה וביליתי את המשך הלילה בהגשת משקאות לחברים ש“קפצו.“ אני 
זוכר מאוד בבירור שבשעה 03:00 לפנות בוקר, כאשר אחרון החברים יצא, והייתי לגמרי לבד, התחשק 
לי לעלות על גג חדר האוכל ולצעוק. או אז הבנתי את משמעות הביטוי “לצרוח מרוב שמחה!“ בשבת 
שלאחר מכן, ערכנו את ברית המילה, והענקנו לילד הקטן שלנו את השם אבישי, שם תנכי )שמואל 

א’, פרק כ“ו, פסוק ו’(, שפירושו “מתנה לאביו.“ ועוד איזו מתנה.
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נושא אחד

החל  שנים.  אותן  במשך  שכתבתי  מפורטים  מכתבים  על  מבוססים  בקיבוץ  מחיינו  אלה  זיכרונות 
מינואר 1957 והלאה, נושא אחד מקבל עדיפות מרכזית במכתבים הללו: אבי. יש מכתבים המורכבים 
בעיקר מהתיאור של פעילויותיו, התפתחותו והתנהגותו. איזו חוצפה הייתה זו מצדנו להניח, כמובן, 
שכל המשפחה תתעניין בפרטים כאלה. זה היה בוודאי מאוד משעמם עבור הנמענים. אבל אני מניח 

שכל ההורים החדשים מאמינים שהם הביאו לעולם את הילד הראשון והיחיד בתבל!

מלחמה - משבר סואץ

השכם בבוקר, ב-30 באוקטובר 1956, התעוררנו לשמע צליל שאי אפשר לטעות בו, צליל ירי מכלי 
ולרוץ הכי מהר שהיא  שיט )משחתת מצרית הפגיזה את החוף(. אמרתי לגיטי לתפוש את התינוק 
יכולה אל המקלט הקרוב, ואילו אני הלכתי לאסוף את המחלקה שלי )אבי ישן אתנו בבית באותו 

לילה. השתמשנו בסל כביסה גדול, שהיה על שולחן הכתיבה שלנו, בתור העריסה שלו.(

מוחלטת,  האפלה  מלחמה.  לכוננות  נכנס  והקיבוץ   ,1956 באוקטובר  ב-29  פרצה  סואץ  מלחמת 
אמורה  שהייתה  רגלים,  חיל  של  לגמרי  חמושה  מחלקה  ארגנתי  וכולי.  השמירה  בתורנויות  תגבור 
להיות במצב הכן. במשך הלילות הבאים, המחלקה כולה ישנה במקלט אחד, כדי להיות מוכנה לכל 

התרחשות.

בחודשים שקדמו לכך, הלאים נאצר את תעלת סואץ וחסם את מיצרי טירן. וכך, המתח גבר והלך, 
כלי  וכל  למילואים,  גויסו  חברים  מספר  ומצרים.  ישראל  בין  לקרות  עומד  שמשהו  להרגיש  ויכולנו 
הרכב הכבדים שלנו גויסו גם הם. כל קציני המילואים נקראו לתדריך במטות האזוריים. בינתיים, 

התפקיד העיקרי שלי היה לדאוג לכך שהמשק ימשיך לתפקד.

המלחמה הסתיימה מהר מאוד, אך היא גרמה לקיבוץ קשיים כלכליים רציניים. כיוון שכל המשאיות 
שלנו גויסו, נתקענו עם סחורות שהוערכו בסכומי כסף נכבדים ושלא יכלו להגיע לשוק. היה די בכך 
כדי “לשבור את גב הגמל“ באיזון העדין שיצר הגזבר שלנו בין ההכנסות והתשלומים. כתבתי בזמנו 
ש“לא קל לנסות לנהל את המשק תחת עול כזה. אני מקווה שאחזיק מעמד...“ )מכתב, סתיו 1956(. 
במבט לאחור, אני רואה שבאותה תקופה התחלתי לחוש ספקות לגבי השאלה עד כמה הקיבוץ הוא 

רעיון בר-ביצוע, מבחינת העקרונות הכלכליים שלו.
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שחיקה

טוב  ואדמיניסטרטור  מנהל  חושב שהייתי  אני  ומספק.  הוא תפקיד מאתגר  שניהול המשק  גיליתי 
ושהיה לי הידע בחקלאות שנדרש לתפקיד. אולם, שמונה חודשים מאז שנכנסתי לתפקיד, התחלתי 
ו... “התחלתי להבין מדוע מדי כמה שנים יש  להרגיש שהעבודה מלחיצה וכרוכה במאמצים רבים, 
רוטציה בתפקיד מנהל המשק בקיבוצים בין מספר אנשים. יום העבודה שלי הוא לפחות בן 12 שעות. 
גשר הזיו הפך למשק גדול ומורכב, וכדי לבצע בדיקה ‘מהירה’ בשטח יש לפעמים צורך ב-6-8 שעות... 
יכול להצליח! אני עושה את  ימים, זה היה  אילו היום היה מכיל עוד 8 שעות, והשבוע עוד שלושה 

המיטב ואת המרב - אבל שנתיים... בהחלט יספיקו...“ )מכתב, 1956(.

במבט לאחור, ועם תובנה של 45 שנה, וכן לאור המשבר שהתרחש לאחר מכן במערכת הקיבוצית, 
הטבות  או  )כספי,  תגמול  העדר  בשל  הייתה  בקיבוץ  המנהלים  בין  התכופה  שהרוטציה  לי  נראה 
ההנהלה/עובדים  יחסי  היו  הזה,  לאתגר  בנוסף  נוספים.  ואחריות  אכפתיות  מאמץ,  על  אחרות( 
הבלתי שגרתיים. חלק מכל מטלת ניהול נכונה היא היכולת להתייחס לנושאים ולבעיות אישיים של 
העובדים. בקיבוץ, בשל המבנה החברתי שלו ובשל הִקרבה וההיכרות בין חבריו בחיים המשותפים, 
נושאים אלה היו יכולים להפוך לעניין חשוב. בנוסף, בחברה קולקטיבית קיימת נטייה לצפות מאלה 
ש“ממונים“ למלא מגוון דרישות וצרכים, ולהאשים אותם בכל ההתפכחויות מן האשליות. כתוצאה 

מכך, התרחשה השחיקה, בממוצע לאחר שנתיים או שלוש. 

ב-1956, ועדת המינויים ביקשה ממני שאמשיך כמנהל המשק במשך עוד שנה או שנתיים. סירבתי, 
תוך שאני מציין שאני מוכן להמשיך רק במשך הסתיו, הזמן האופטימלי להחלפת תפקידים.

בני משפחת אקסט באים לביקור

קיץ 1957 היה קיץ עמוס למדי. הוריה של גיטי הגיעו בספינה בסוף מאי לביקור בן ארבעה חודשים. 
אבי גדל, התחיל לזחול והפך לילד קטן ומקסים. אני הייתי עסוק בניהול המשק. גיטי הייתה ממונה 

ד ע“י התלמידים. על גן הירק של ביה“ס, שעּוַבּ
היה נפלא לארח את משפחת אקסט. ואבי התחיל ממש לחבב אותם ופיתח עמם קשר הדוק. הם 
נהגו לאסוף את אבי בבית התינוקות בשעה 16:00 ולהביא אותו הביתה עד לשעת השינה שלו. גיטי 
שעות  לקחתי  בשובה,  אבי.  עם  בבית  נשארתי  ואני  הוריה,  עם  לטייל  כדי  חופשיות  שעות  לקחה 
חופשיות וליוויתי את בני משפחת אקסט בביקור בירושלים, שם התגוררנו אצל פנינה ופרסי. זה היה 

ביקור אדיר בשבילם ובשבילנו, והם בהחלט הכירו את דרכי הקיבוץ.
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ספקות

במהלך 1957, התחלתי לחוש ספקות של ממש אודות המשך חיינו בקיבוץ. “... יתכן שהקושי בניהול 
קיבוץ מצוי במערכת עצמה, ולא באנשים המנהלים אותה. בשנים האחרונות, היו אלה מיטב האנשים 
שלנו שעזבו. חוסר היציבות של כוח העבודה, ובעיקר של מנהלי הענפים, מקשה מאוד על עבודתי...“ 
)מכתב, ספטמבר 1957(. במהלך התקופה הזו, אנחנו, ובעיקר גיטי, התפכחנו מן הגישה של הקיבוץ 

לגבי הגידול המשותף של הילדים, ובעיקר סידורי הלינה המשותפת.

חיינו חלפו במהירות, כשאנו עסוקים בעבודתנו, ובעיקר נהנים מגידול הילד. חבילות המזון המשיכו 
האלה,  ה“מותרות“  מוצרי  את  בארץ  להשיג  היה  אפשר  כבר  שכעת  משום  אולם  מוויניפג,  להגיע 
התחיל אבא לשלוח צ’קים של 50 דולר פעם בכמה חודשים. החיים בהחלט נעשו נוחים יותר בזכות 
התמיכה הכלכלית הנדיבה של אבא שלי, אם כי זה הציב אותנו בקטגוריה של חברי הקיבוץ שהיה 

להם “כסף פרטי.“

להביא את אבי הביתה

האם ילדים צריכים לישון עם הוריהם או בבית ילדים משותף? זה היה נושא “לוהט“ בקיבוצים רבים, 
ובתנועה הקיבוצית בכלל. רבים טענו, כמונו, שטובת הילד מחייבת שהוא יישן עם הוריו. אחרים טענו 

שזה מנוגד לאידיאולוגיה הקולקטיבית של הקיבוץ.
גשר הזיו קיבל החלטה אידיאולוגית קיצונית כבר ב-1952 באשר לחיים המשותפים של הילדים - 
ילדים מגיל 18 חודשים ומעלה יישנו בבתי הוריהם. ההחלטה נלקחה בחשבון בתכנון הדיור הקבוע 

שלנו, וכתוצאה מכך תוכננו ונבנו יחידות דיור בעלות שניים- שלושה חדרי שינה ומקלחות פרטיות.
שישה  במשך  הצפויה  מההמתנה  מרוצה  ולא  אומללה  מאוד  הייתה  וגיטי  שנה,  בן  כעת  היה  אבי 
חודשים נוספים עד שהוא יוכל לישון בבית ביחד אתנו. היא קיבלה החלטה חד-צדדית להביא אותו 
הביתה, ודאגה שמישהו יעביר את העריסה שלו לדירת החדר שלנו. זמן קצר לאחר מכן, עברנו לדירה 
בת חדר וחצי, עם מטבחון קטן ומקלחת משלנו. זה היה ממש תענוג, לגור עם הילד שלנו תחת קורת 

גג אחת, גם בלילות.

תפילות בחגים 

זה.  נגד  או  זה  “... שאתה בעד  לי  נראה  בזמנו,  בישראל.  רגיש מאוד  נושא  )ועודנו(  היה  נושא הדת 
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אם אתה בעד, עליך להיות אורתודוקסי )כשם שאתה אורתודוקסי במובן הפוליטי(, ואם אתה נגד, 
עליך להיות חילוני לגמרי... אין דרך ביניים. אם מישהו מנסה איזושהי צורה של יהדות רפורמית או 

קונסרבטיבית, הוא מנודה משתי השכונות...“ )מכתב, נובמבר 1957(.
למרות האווירה הזו, חברי קיבוץ מסוימים החליטו, בלי הרבה רעש וצלצולים, לקיים תפילות בחגים 
של שנת 1957. הפכנו אחת מן הכיתות בביה“ס לבית כנסת, ואחד המורים שלנו, יאק גורמן, שהיה 
במקור ממונטריאול, ניהל את התפילות. נדהמנו מן התגובות. ידיעה קטנה זו “הגיעה לתקשורת )הן 
הזרה והן המקומית( כמו פצצה“, וכל הצדדים גינו אותנו! יחד עם זאת, התפילות עצמן היו נעימות, 

ומספר גדול של חברים נכח בהן.

ביקור נוסף בבית

ב-1958, התחלנו בהתכתבות עם הוריי לגבי ביקור בבית. חלפו כמעט חמש שנים מאז שראינו את 
משפחותינו בוויניפג ובניו יורק, הם לא פגשו את אבי, ובכנות, התגעגעתי אליהם. בהתחשב במחלת 
הלב של פאפא דייב, הנחנו שיהיה לנו קל יותר לבוא אליהם מאשר להם לבוא אלינו. אולם, בהיותנו 
מודעים למצב הכספי של משפחת סודק, כתבתי שאני מוכן “... לבוא למשך תקופה ארוכה יותר ולעבוד 
לשם המימון הנדרש“. אבי ענה במכתב מעודד, שבו הצהיר שבכל הנוגע לכסף הנדרש, הוא ימצא את 

הדרך לטפל בו )אבי, שהיה אז בן 70, ציין גם שהוא עבד רק במשך היום, ללא שעות נוספות!(

וכך, במשך החודשים הבאים, גיטי ואני התחלנו בהשגת המסמכים הנדרשים לביקור ממושך בוויניפג.

הגיע הזמן לעזוב

מכן,  לאחר  בכלל.  הקיבוץ  עזיבת  על  ברצינות  לחשוב  התחלנו  לחו“ל,  הנסיעה  את  תכננו  כאשר 
התעוררו נסיבות שדרשו קבלת החלטות סופיות. ראשית, באפריל, גיטי גילתה שהיא בהריון! )הפעם, 
די “בטבעיות“, בלי שום טיפולים מיוחדים(. התינוק היה אמור להיוולד בסוף דצמבר. גיטי החליטה 
בעקביות ובנחישות, שהילד הזה לא יישן בחדר הילדים בשמונה-עשרה החודשים הראשונים לחייו, 

אלא בבית. עלינו לעזוב!

באותה עת, תפקידי כמנהל המשק הפך לבלתי אפשרי. הגזבר, שהיה בעמדה מאוד בעייתית, תחת 
לחץ מתמיד עקב הכנסה לא מספקת, הוציא את זה עליי, בהיסח דעת, כאילו הייתי אשם באופן 
אישי בכך שהמשק לא היה פורה יותר. )מעולם לא על דעת החברים, באופן כללי, שלא כדאי לבזבז 
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יותר ממה שמרוויחים.( ד.מ., )מנהל המשק הקודם(, ואחדים מבני משפחתו תקפו אותי באופן אישי 
בהערות מרושעות ומעליבות בכל פעם שלא הסכימו לדעתי. באחת הפגישות, שהתקיימה באפריל, 
בדיוק לפני פסח, התלונות שלהם שכוונו אליי כללו הערות כה פוגעניות, עד שבסופה טענתי שאני 

חולה, רק כדי לא ללכת לליל הסדר המהנה. הגיע הזמן לעזוב.

אלטרנטיבות לקיבוץ

גיטי ואני בדקנו ברצינות היכן אנחנו רוצים להתמקם ואיזו עבודה תהיה לי לכשנעזוב את הקיבוץ. 
בהתחשב בכך שהכשרתנו הייתה בתחום החקלאות ולא היה לנו הון, המעבר לעיר או למושב מבוסס 
למושב  לעבור  הייתה  בפנינו  פתוחה  שהייתה  היחידה  ההגיונית  האופציה  וכך,  אפשרי.  נראה  לא 
חדש, בנגב, צעד שלא ידרוש הוצאה כספית, מכיוון שהוא ממומן על ידי הסוכנות היהודית. )הסוכנות 
סיפקה בית עם שני חדרים, שתי פרות וארבעה דונם ]עשרה אקר[ של אדמה לא מפותחת במדבר.(

אפילו שקלתי שירות בצבא הקבע. אולם, הדבר היחיד שהצבא הציע היה תפקיד של מפקד מחלקה 
ביחידת חיל רגלים הנמצאת בשירות פעיל. לא בדיוק תפקיד בשביל גבר נשוי בן 33 עם ילד בן שנתיים 

ואישה בהריון.

אל תהססו

ביולי 1958 עדכנו את ההורים שלנו שגיטי בהריון. פירושו של דבר היה שינוי מוחלט בתוכניות שלנו 
לבקר. כתבתי להם, כשאני מציע את האפשרות ש“... נבוא מספיק מוקדם כדי שג. תוכל ללדת בוויניפג. 
כל זה תלוי עד כמה מוקדם יוכלו להחליף אותי בעבודה...“ זה היה הרמז הראשון לכך שהיינו רוצים 

לחזור לוויניפג לתקופה ממושכת.
הגענו למסקנה שהפתרון הטוב ביותר יהיה לחזור הביתה לוויניפג בהקדם האפשרי, כדי שגיטי תלד 
שם, לחיות עם הוריי במשך כמה שנים כדי שנוכל לחסוך קצת כסף, ואז לחזור לישראל. אני יכול 
לעבוד בעסק המשפחתי, “סודק’ס“, אם יהיה להם צורך בי, או שאמצא עבודה במקום אחר. אבל 
וכך,  והן כלכלית.  פיסית  הן  על ההורים שלי,  נטל  היינו צריכים לדעת האם התוכנית שלנו תהווה 

כתבתי לוויניפג, וחיכיתי לתגובתם.

התשובה מצד המשפחה שלי הייתה מדהימה. “אל תהססו,“ כתבה אחותי ליל, “לבוא לכאן לכמה זמן 
שתרצו.“ )ליל ומאיר מוזרסקי השיבו, מכיוון שהוריי ביקרו באותה עת את חונק וג’ק צ’רניק במטוצ’ן.( 



7273

לעבודתי  ובאשר  עבורם.“  והנאה  שמחה  של  אדיר  “....מקור  תהיה  הוריי  עם  ששהותנו  כתבה  ליל 
ב’סודק’ס’, “אני בטוחה“ היא כתבה, “שהם יקבלו אותך בזרועות פתוחות.“

ליל כתבה שהעובדה שגיטי תלד בוויניפג “תהיה הדבר הכי מרגש עבור ההורים - ואל תשכח שרותי 
לעניין  באשר  באבישי.“  לטפל  למדי  מאושרת  תהיה  והיא  סיטר,  בייבי  לעשות  המושלם  בגיל  היא 
הכלכלי, נאמר לי לא לדאוג, הוריי יטפלו בכך. מאיר כתב, “כשההורים יחזרו, אני אציע ‘הלוואה’ של 
1,000 דולר, ואשכנע אותו בשמחה לשלוח לך את הכסף לעניינים כגון דמי נסיעה וכו’.“ באשר ללידה 
של גיטי “...יש לי ‘שלעפ’ )“משיכה“( למקצוע הרפואה....ומומחי המיילדות הטובים ביותר יהיו מוכנים 

ומזומנים עבורה. זכור שאני גם ‘א שטיקל’ )“חתיכת“( רופא....“ איזו משפחה נהדרת!

עוזבים את הקיבוץ

במקום להכריז על כך שאנחנו עוזבים את הקיבוץ, הגשנו בקשה לתקופת היעדרות ממושכת. ככלות 
אבל  לקיבוץ.  לחזור  נרצה  עדיין  מה  זמן  לאחר  ואולי  בקנדה,  יסתדרו  דברים  איך  ידענו  לא  הכל, 
לבקשה שכזו היו צריכות להיות סיבות הגיוניות. הסיבה שנתנו הייתה שמצבם הבריאותי של אבי ושל 
דודי הנו בכי רע, ושהתבקשתי לבוא לעזור להם להיחלץ מהעסק, או לסייע להם לשפר את מצבו של 
העסק. )לא ידעתי באותו זמן שהסיבה שנתתי הייתה כל כך קרובה למציאות.( הבקשה שלנו אושרה. 
אף על פי שבקיבוץ בוודאי חשו שאנחנו עוזבים לצמיתות, הם כנראה לא רצו לסגור את הדלת בפני 

שני אנשים טובים שכאלה.

עד ספטמבר נבחר מנהל משק חדש. הוא היה חבר טוב ועמית שלי, מנחם רגב, שהחזיק בתפקיד 
הזה מספר שנים קודם לכן, כך שלא לקח לו זמן רב להשתלט על התפקיד. חילקנו את הרהיטים שלנו 
לחברים וארזנו את חפצינו האישיים בארגז מסעות, שאחסנו אצל נעמי וקיב זיב בחיפה. בתחילת 

אוקטובר עזבנו, בטיסת אייר פרנס לקנדה דרך פריז.

החיים בקיבוץ, כמו כל דרך חיים, היו מלאי עליות ומורדות, ניסיונות ודאגות. אבל בסך הכל זו הייתה 
חוויה נפלאה. נהנינו וקיבלנו סיפוק אדיר מעבודתנו. חיינו חיים כפריים-חקלאיים בגליל המערבי 
היפיפה. היינו אידיאליסטים; כל יום היה אתגר –להצליח במימושם של האידיאלים הסוציאליסטיים 
והקולקטיביים. יצרנו הרבה חבריות קרובות, עם חברים לכל החיים. למדנו את המשמעת והתגמול 
של עבודה פיסית קשה מאוד. בנינו מדינה, פיתחנו את החקלאות שלה מכלום, וניסינו לבסס חברה 

טובה, הוגנת ויצירתית - הקיבוץ.
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משפחה, עבודה וקהילה 1958 עד 1982

מתמקמים
התוכנית

עוברים לגור עם אימא ואבא
מיכל מגיעה

השנה הראשונה
משפחת סודק והעסק

עבודה ב“סודק’ס
מולי וג’ורג’ מחליטים לעבור

פרץ גריידר
שהייה קצת יותר ארוכה

טיולי קיץ
חיתולים מעבר לגבול

חינוך יהודי
דויד אקסט הולך לעולמו

אתה בטח אחד החלוצים האלה 
בית משלנו 

הבית ברחוב א’ומרה 4
חתונת הזהב של אבא דייב ואימא פייגה

גיטי סודק, מורה מוסמכת
החוג וקבוצת ערב שבת
דייב סודק הולך לעולמו

הדילמה במלחמת ששת הימים
תרומה

מאיר מוזרסקי 
בר מצווה

ישראל לאחר 11 שנים
תיאטרון החובבים

כפר בלום: אבי, מיכל ומלחמת יום הכיפורים

אימא עוברת ל“בית שרון“: “למה לבכות
מתבגרים

אבי מוצא את דרכו 
מיכל: מדליית זהב ועלייה לישראל

מסיבת החנוכה של משפחת סודק
נסיעות

מחלקה ראשונה לאורך כל הדרך, או שאין משלוח
חיים ועסקים

אנה אקסט הולכת לעולמה
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אימא עוברת ל“בית שרון“: “למה לבכות
מתבגרים

אבי מוצא את דרכו 
מיכל: מדליית זהב ועלייה לישראל

מסיבת החנוכה של משפחת סודק
נסיעות

מחלקה ראשונה לאורך כל הדרך, או שאין משלוח
חיים ועסקים

אנה אקסט הולכת לעולמה
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מתמקמים
התוכנית

הגענו מישראל לוויניפג באוקטובר 1958 והתחלנו בחיים שהוכתבו על ידי התוכנית שלנו להישאר 
רק שנתיים-שלוש. כוונתנו הייתה להרוויח כסף ולחסוך אותו כדי שיהיה לנו הון מסוים כשנחזור 
לימודיו  את  בישראל  להתחיל  יוכל  שאבי  כדי  לחזרה,  יעד  כתאריך   1962 קיץ  את  קבענו  לישראל. 
בכיתה א’. כל ההוצאות שלנו על פריטים חומריים נקבעו על ידי מידת התאמתם לישראל, עד כמה 

יהיה קל לשנע אותם וגובה מסי המכס הכרוכים בכך.

עוברים לגור עם אימא ואבא

התמקמנו בבית הוריי, בשדרת הקתדרלה 257. אבי אכלס את חדר השינה שלמטה, גיטי )בהריון עם 
מיכל( ואני בחדר השינה שלמעלה. במסדרון הקטן בקומה השנייה, התקנו עריסה בציפייה לתינוק 

החדש. התחלתי מיד לעבוד ב“סודק’ס“, וגיטי ואבי הסתגלו לאורח חיים חדש. 

ההורים שלי היו ממש נהדרים איתנו. הם קיבלו אותנו לביתם, כאילו היה זה הדבר הטבעי ביותר 
לאנשים בגילם )אבא היה בן 70, ואימא בת 65( ששני ילדים בשנות השלושים לחייהם ושני תינוקות 

ייכנסו פתאום לביתם הקטן לתקופה בלתי מוגדרת.

הודות לאופייה המעודן, לאבחנה הדקה וליכולת הקבלה של גיטי, והודות לחיבה ולאהבה של אמי, 
שתיהן יצרו במהירות יחסים חמים מאוד של אם ובת.

זו הפעם הראשונה שגיטי מצאה את  אף על פי שהיינו נשואים במשך למעלה מ-11 שנים, הייתה 
עצמה בתפקיד המסורתי של “עקרת בית“, אם כי בהנחייתה ובתמיכתה של אמי. היא למדה לבשל, 
לאפות וכו’. אבל מעל לכל, הנאתה הגדולה ביותר הייתה להיות עם אבי, ובקרוב מאוד גם עם מיכל, 

תחת אותה קורת גג, 24 שעות ביממה.

מיכל מגיעה

הרופא המיילד של גיטי הודיע לה שאם הלידה לא תתחיל בשבת, ה-27 לדצמבר, 1958, היא תצטרך 
להתאשפז ללידה מזורזת. אני נזכר שזה היה יום חמים יחסית לעונה זו של השנה. הלכתי אל ליל, 
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להשאיל את המכונית הקטנה שלה, ולהוציא את אבי מחוץ לבית. לקחתי אותו לנסיעה לראות את 
תצוגת חג המולד במחלבת דרוורי, בפינת הרחובות רדווד ומיין. באותו זמן, גיטי לקחה מונית לבית 
וכשחניתי, אמי הייתה בחוץ, על המדרגות הקדמיות,  החולים. חזרתי הביתה בסביבות הצהריים, 

כולה נרגשת וצועקת: “זו בת! בת!!“ )הלידה לא הייתה מזורזת.(

התרגשות גדולה. הייתי עכשיו אב גאה לבן וגם לבת. גיטי הייתה קרוב לשבוע בבית החולים )כך היה 
נהוג בזמנו(, ובאה הביתה עם התינוקת הקטנה, היפיפייה והמדהימה שקראנו לה מיכל. אמי הייתה 

נרגשת במיוחד.

השנה הראשונה

התמקמנו במהרה בחיי משפחה בוויניפג. הסתגלתי לעבודתי )ונהניתי ממנה(. אחת ההנאות הגדולות 
ביותר עבורי הייתה שלא משנה כמה קשה ומלחיץ היה היום, לא אֹוַכל ארוחת ערב בחברת אותם 
אנשים שעבדתי איתם כל היום, אלא רק עם משפחתי. בכל עת קיבלנו שפע תמיכה מתמדת והבנה 

ממשפחתי - אימא ואבא, משפחת מוזרסקי וג’ורג’ ומולי סודק.
והחשבונות שלנו. אבא  כל ההוצאות האישיות  עכשיו, כשהרווחתי את לחמי, שילמתי, כמובן, את 
שלי אפילו לא העלה על דעתו לחייב אותנו על החדר והמגורים; הוא דאג יותר ש“אחסוך“. לאחר 
שהתבססנו, גיטי ואני יצאנו מדי פעם לארוחת ערב. בשובנו, אבא שאל בחשאי כמה עלתה ארוחת 
הערב. מובן, שתמיד דיווחתי על מחיר נמוך בהרבה מן המחיר האמיתי, ובאותו רגע הוא העביר לידי 
בחשאי את אותו הסכום במזומן, כשהוא מתעקש, למרות מחאותיי, שאקח אותו. “שים את זה בצד 

בשביל הילדים,“ היה אומר.

מהר מאוד גיבשנו מעגל חברים, שברובם היו יותר ציוניים, בעלי אוריינטציה ישראלית. בערב השנה 
החדשה, 1958, גיטי הייתה עדיין בבית החולים עם מיכל, כשעניתי לשיחת טלפון ממל פנסון, שאיחל 
לנו שנה טובה. הוא גם אמר לי שהוא ואשתו הולכים למסיבה גדולה אצל משפחת בילינקוף )שאותם 
מעולם לא פגשתי(, ושאל אותי האם ארצה להצטרף? הייתי נבוך ומופתע מההזמנה, וביקשתי מהוריי 
את  פתחה  בילינקוף  ליאונה  לי.  נתן  שמלווין  הכתובת  אל  הלכתי  נרדם,  שהוא  אחרי  באבי.  לטפל 
הדלת ואמרתי בפשטות “שלום! אני מויש סודק. מלווין הזמין אותי.“ זו הייתה מסיבה נהדרת, פגשתי 

שם אנשים רבים שהכרתי ורכשתי מכרים חדשים - כולל את משפחת בילינקוף! 

בתום העונה הראשונה בה עבדתי ב“סודק’ס“, בתחילת ספטמבר 1959, גיטי, אני והילדים טסנו לניו 
יורק, כדי להציג את מיכל בפני הסבא והסבתא מצד האימא ולבקר את המשפחה.
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משפחת סודק והעסק

העבודה “בסודק’ס“
במהלך השנתיים הראשונות בוויניפג, החיים שלי הוכתבו על ידי שני גורמים - אשתי, בני ובתי מצד 
אחד, ועבודתי מהצד השני. הפכתי בהדרגה למעורב בעסק המשפחתי, כשאני עובד בצמוד לבן דודי 

קיב גולדשטיין, שהיה מנהל-שותף בעסק.

ועד סוף  לנובמבר  עונתיים במיוחד, בערך החל מ-15  עסקי המכירות הפומביות של הפרוות הנם 
יוני, תקופה שבמהלכה היו לנו בדרך כלל שש מכירות פומביות. בתחילת העונה, תוכנן לוח זמנים 
חברות  כלומר,  מכולם“,  “החשובים  לפי  בעיקר  שנקבע  פומביות,  מכירות  תאריכי  של  בינלאומי 
המכירות הפומביות במפרץ האדסון, בלנינגארד ובניו יורק היו אלה שבחרו ראשונות את התאריכים. 
לאחר מכן, אנחנו עבדנו לפי לוח הזמנים שלהן. ההכנות למכירות הללו דרשו כמות אדירה של שעות 
נוספות, לעיתים עד 30-40 שעות בשבוע! על כך קיבלתי פיצוי במהלך הזמן ש“מחוץ לעונה“, כשהייתה 
מעט מאוד פעילות ויכולתי להירגע ולבלות זמן עם משפחתי. )שנים לאחר מכן, כאשר תחום פרוות 
הפרא שלט בעסק, “דומיניון/סודק מכירות פרווה פומביות“ יכלו לקבוע את לוח הזמנים של המכירות 

הפומביות. ראו את הפרק על עסקי הפרוות.(

מולי וג’ורג’ מחליטים לעבור

לאחר מכירת פרוות החורפנים שגודלו בחוות, בדצמבר 1959, החליטו מולי וג’ורג’ לעלות לישראל, 
ולמורכבויות  לבעיות  יותר  מודע  נעשיתי  כבר  אז  עד  העסק.  ניהול  את  ולי  לקיב  משאירים  כשהם 
ב“סודק’ס“, ובמיוחד למצבו הכלכלי המעורער של אבי. מצב זה הציב אותי בהתלבטות לגבי חזרתנו 
המתוכננת בתוך שלוש שנים. מולי וג’ורג’ היו מודעים היטב לתוכניות של גיטי ושלי להישאר שנים 
לא את אבי.  ובהחלט  לא אנטוש אותם,  נכונה, שברגע שאהיה מעורב,  שיערו,  בלבד. הם  ספורות 
שאני  מפני  רק  התאפשרה  לישראל  וג’ורג’  מולי  של  שעלייתם  העובדה  על  קרובות  לעתים  חשבתי 

נכנסתי לעסק. פרץ גריידר רמז על כך כשפגשנו אותו במיניאפוליס ב-1960.

פרץ גריידר

פרץ גריידר, בעלה של פנינה, בא לצפון אמריקה בשליחות מהעבודה, וגיטי ואני נסענו לפגוש אותו 
במיניאפוליס, שם הייתה לו חנייה קצרה במסעו. פנינה ופרץ היו החברים הקרובים ביותר שלנו, אני 



7879

הייתי השושבין בחתונה שלהם, והיינו ביחד בהכשרה ובקיבוץ. הקרבה הזו המשיכה גם לאחר שהם 
עזבו את הקיבוץ. פרץ תמיד קפץ לבקר בעת נסיעותיו באזור הצפון בישראל. וכמובן, ביתם בירושלים 
היה תמיד המקום שאליו נסענו כאשר יכולנו לארגן לעצמנו כמה ימי חופשה מהעבודה. כעת, מלאו 
שלוש שנים מאז שראינו אותו, כך שגיטי ואני נהנינו לבקר אותו, ובילינו יום נהדר ביחד. ליווינו אותו 
)בנם  לשדה התעופה, והמילים האחרונות שהוא אמר לנו היו “אל תשכחו שהבר מצווה של דוידי 

הבכור( תתקיים בספטמבר הבא )1962(, ושאנחנו מצפים מכם להיות שם...“

ירדתי מן המחסן ב“סודק’ס“, כדי לצאת לארוחת  יותר, ב-18 באפריל 1961,  פחות משנה מאוחר 
ומלא  דודי קיב. המרכזנית שלנו, אן טורצ’ין, שבדרך כלל הייתה אדם מאוד חייכן  בן  צהריים עם 
שמחה, חמקה למשרדי בשקט והגישה לי מברק. היא הסתובבה במהירות ויצאה, ללא הגה, בפנים 
חיוורות מאוד ובארשת רצינית. המברק, שהגיע מירושלים, הודיע על מותו הטראגי של פרץ בתאונה 

אווירית בפרס. 

הייתי בהלם מוחלט. השארתי את המברק על שולחן הכתיבה שלי, והסתובבתי ברחבי המחסן - זו 
הרביעית,  הקומה  אל  מעלית  לקחתי  מעובדים.  ריק  היה  והמקום  הצהריים,  ארוחת  שעת  הייתה 
ניגשתי אל החלונות החזיתיים של הבניין, ועמדתי שם, כשאני בוהה בשמיים, מקווה שאולי כל זה 
כן היה  יהיה שם. אבל מובן שהוא  לא  ושכאשר אחזור למטה, המברק כבר  רע,  היה פשוט חלום 

שם.

קיב נכנס למשרד שלי, ונתתי לו את המברק. הוא כמעט התמוטט אל תוך הכיסא. אחר כך התקשרתי 
לגיטי, וקיב התקשר אל אשתו, גולדי. כל פרט מן היום הזה חרוט בזיכרוני עד עכשיו. 

שהייה קצת יותר ארוכה
טיולי קיץ

בקיץ 1960, בתקופה שלפני המזגן ברכב וחגורות הבטיחות, רכשתי “רכב של החברה“ - פונטיאק 
1960 בעלת שישה צילינדרים. אבי היה כבר כמעט בן ארבע, ומיכל כבר יותר משנה וחצי, כך שהחלטנו 

לצאת לטיול ארוך במכונית, עד קליפורניה, כדי לפגוש את נעמי ואת קיב זיו.

אצל משפחות רבות בוויניפג, בילוי חופשת הקיץ היה על פי הדפוס של התרחקות מן העיר אל אזור 
נופש לחופו של אגם, שם אפשר היה לשכור או לרכוש קוטג’. האימא הייתה יוצאת עם הילדים כאשר 
שנת הלימודים הסתיימה, והבעל היה מגיע בסופי שבוע, ולפעמים כל יום. אורח החיים זה לא מצא 
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חן בעינינו. במקום זה, העדפנו לנסוע עם הילדים שלנו. וכך, במשך מספר שנים לאחר מכן, ניצלנו 
את הקיץ לצורך נסיעות.

פיתחנו שגרת נסיעות מהנה ומרגיעה. בכל ערב עצרנו במוטל, כשהעדיפות ניתנה למוטלים שהייתה 
של  לפיקניק  מצרכים  רוכשים  כך  ואחר  ערב  לארוחת  יוצאים  היינו  השחייה,  לאחר  בריכה.  בהם 
היום של מחרת, שאותם אחסנו במקרר קרח גדול שנועד לנסיעות. היינו מתעוררים מוקדם למדי, 
ועצרנו  בדרכנו,  המשכנו  כן  אחרי  הבוקר.  ארוחת  של  לפיקניק  שעצרנו  לפני  כשעה  במשך  ונסענו 
תמיד במקומות מעניינים ומגוונים. לאחר מכן, ערכנו פיקניק של צהריים, והמשכנו אל המוטל הבא 
לחניית לילה. המרחקים שעברנו נקבעו על פי המקומות שבהם עצרנו ובביקורים באתרים המעניינים 

שערכנו במשך היום, ולא היה לוח זמנים קבוע. 

הפארק  לעבר  דקוטה,  של  השחורות  הגבעות  דרך  מערבה,  נסענו  לקליפורניה,  הראשון  במסענו 
הלאומי ילוסטון, חצינו את יוטה ואת מדבריות נבאדה והגענו אל לוס אנג’לס. הנסיעה הייתה הרבה 
יותר קלה באותה תקופה. חלק ניכר מן האוטוסטרדות הנוכחיות היו עדיין בעלות שני נתיבים בלבד, 
והתנועה לא הייתה כבדה. בילינו נהדר עם משפחת זיו בלוס אנג’לס - דיסנילנד, חוות נוטס ברי וכולי. 
ולאלברטה, שם עצרנו ללילה בלת’ברידג’. למחרת,  משם, נסענו לסן פרנסיסקו, ואחר כך לאורגון 
השכם בבוקר, יצאנו לעבר וויניפג, הנמצאת במרחק 720 מייל )1,152 ק“מ(, אותם נהגתי ביום אחד!

בקיץ 1964 ערכנו טיול בלתי נשכח במיוחד, לאחר שגיטי הוציאה רשיון נהיגה. נסענו לבאנף, משם 
לפרינס רופרט, השארנו את המכונית והפלגנו לסקאגווי במעבורת “אלסקה סטייט“. משם, לקחנו 
יוקון. לאחר  ווייטהוס באזור  ויוקון, למסע מרהיב דרך ההרים, אל  ווייטפאס  את הרכבת הצדדית 
מספר לילות בווייטהוס, לקחנו אוטובוס להיינס שבאלסקה, שם הפלגנו בחזרה על המעבורת אל 
פרינס רופרט. אלה היו הימים שלפני ספינות הטיולים והמאסות של התיירים, כך שהיה קל למצוא 

מקום מגורים, והאווירה הייתה רגועה ביותר. 

חיתולים מעבר לגבול

כאשר התכוננו לטיול הקיצי הראשון שלנו, מצאנו את עצמנו ארוזים ומוכנים בערך בארבע אחר 
בואו  חשבנו:  שלמחרת?  לבוקר  לחכות  למה  אבל  בבוקר.  למחרת  מוקדם  לצאת  תכננו  הצהריים. 
נצא עכשיו, עדיין מואר בחוץ, וכך נוכל להיות מעבר לגבול בתוך שעה, ולהיות הרחק בתוך ארה“ב 
לפני שנעצור לחניית לילה, וכך להתקדם במסענו במידה ניכרת. יצאנו, והגענו אל תחנת המכס של 
גילינו, שהמזוודה שהכילה  ורק שם  ארה“ב בפמבינה שבצפון דקוטה, בשעות אחה“צ המאוחרות, 
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את הבגדים ואת החיתולים של מיכל נשארה מאחור! אילו היינו חוזרים, פירושו של דבר היה לפרוק 
הכול למשך הלילה ולהתחיל מחדש בבוקר שלמחרת - בזבוז זמן נוראי.

ברוב חוצפתי, התקשרתי אל ליל ואל מאיר, הסברתי להם את המצב המביך שנקלענו אליו, ובמשהו 
שהיה חצי דרישה וחצי בקשה, אם לא אכפת להם, במיוחד שזה ערב כל כך נעים, להביא את המזוודה 
)וגם את אימא ואת אבא( ולעשות “טיול נופים“ נחמד עד הגבול. למעשה, מסלול הנסיעה עבר דרך 
רצף של ערבות, שלא היה בהן אפילו עץ אחד בטווח ראייה. אני לא מאמין שמאיר התלהב מהרעיון, 
האמריקני,  המכס  לקצין  הצרורה  הצרה  ואת  מצבנו  את  הסברתי  עוררין.  ללא  הסכים  הוא  אבל 
ובתוך שעה מאיר, ליל, אמי ואבי הגיעו וחנו לפני תחנת המכס הקנדית באמרסון, שהייתה במרחק 
ג’יימס בונד, פגשתי באמצע  וכך, ממש בסגנון  )90 מטר( מן התחנה האמריקנית.  יארד  של כ-100 
הדרך את מאיר, שהתקדם מן הצד השני עם המזוודה ומסר לי אותה. הודיתי לו ברוחב לב, אך לפניו 

עדיין היה מראה קודר ועייף. 

חינוך יהודי

בהתחשב במעורבות העמוקה שלי בעסק המשפחתי ובכך שהכרתי בבעיות של “פרוות סודק“, במהלך 
שנת 1961 נעשה ברור שחזרתנו לישראל לא תתקיים כמתוכנן. אולם זו הייתה התקופה שבה היה 

עלינו לקבל החלטות אודות חינוכם של ילדינו, משום שאבי הגיע לגיל בי“ס.
המודרנית.  העברית  הלשון  את  שמדגיש  בי“ס  והעדפנו  יהודי,  חינוך  יקבלו  שלנו  שהילדים  רצינו 
החינוך וחוויות הילדות שלי, אם כי היו מאוד יהודיים, היו חילוניים לגמרי. בשל סיבות היסטוריות 
ואידיאולוגיות שונות, המשפחה שלי ביקרה בבית הכנסת לעתים רחוקות ביותר. וכתוצאה מכך לא 
הייתי מודע כלל להיבטים הדתיים והפולחניים של היהדות, ולא הכרתי אותם. חשתי שהידע הזה 
חסר בהוויה שלי. לכן, הרגשתי שעליי לחשוף את ילדיי לחינוך יהודי מקיף. בשלב מאוחר יותר בחייהם, 
תהיה להם האפשרות להסתגל אל הדברים, לדחות או לקבל אותם, אולם אני מאמין שעליהם לקבל 
את המידע הבסיסי ההכרחי לגבי הדת שלהם. לכן, רשמנו את ילדינו לבי“ס דתי קהילתי - “תלמוד 

תורה“, שם התנהלה מחצית מתוכנית הלימודים באנגלית, ומחציתה בעברית.

דויד אקסט הולך לעולמו

ב-21 במאי 1962, אביה של גיטי, דויד אקסט, נפטר באופן די בלתי צפוי, מדום לב. לא גיטי ולא אני 
נכחנו בהלוויה, וגם לא ב“שבעה“. במבט לאחור, אנו יכולים רק לשער מה היו הסיבות.
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אני זוכר שהייתי מאוד עסוק בהכנות לקראת מכירה אביבית חשובה של פרוות. גיטי, מצדה, הסתייגה 
מהרעיון להיעדר מהבית ולהיפרד מהילדים למשך אותה תקופה, וככל הנראה הייתה שוקלת לנסוע 
אם הילדים היו מתלווים אליה. אולם זה היה יוצר מצב מביך, מבחינת השאלות היכן לשהות ואיך 
להגיע לשם  הייתה  נוספת  בעיה  יורק.  בניו  וכיו“ב,  בבית העלמין, בשבעה, עם המשפחה  להסתדר 
בזמן. הטיסה לא הייתה אמצעי תחבורה נפוץ כמו היום. הטיסות היו איטיות יותר ופחות תכופות, 
וזמני טיסות ה“קונקשן“ היו ממושכים יותר. לפיכך, החלטנו לא ללכת להלוויה. אולם גיטי טסה עם 
הילדים ברגע שאבי סיים את שנת הלימודים. אחר כך אני הגעתי, ברכב. תכננו לבלות זמן מה בניו 

יורק עם משפחות אקסט, סילבר וצ’רניק ואחר כך לחזור לוויניפג.

אתה בטח אחד החלוצים האלה

כשנהגתי לאורך הדרך המהירה קווין אליזבת, בדרום אונטריו, במהלך קיץ 1962, מצאתי את עצמי 
ובחזרה. הייתי בדרך  לכן, מן ההכשרה לטורונטו  13 שנים קודם  באותו מסלול עצמו שבו נסעתי, 

מוויניפג לניו יורק, בדרכי לפגוש את גיטי ואת הילדים בניו יורק. 

כמעט ללא מחשבה, פניתי אל הכביש הצדדי שהוביל אל מצוקי הניאגרה, ונסעתי בדרכים הכפריות 
שהובילו ישירות אל חוות ההכשרה. חניתי ויצאתי כדי להסתכל. השתלטו עליי זיכרונות של חוויה 

מקסימה ומרתקת שחווינו בצעירותנו.

ההחמצה  מגדלי  שני  את  בבדידותם  והותיר  נעלם,  והנפלא  הגדול  האסם  הרוס.  נראה  המקום 
העשויים בטון, שעמדו נטושים. הלול והבית נראו מטופלים ובמצב טוב. דלת הבית נפתחה, ואישה 
צעירה הופיעה. “שלום, אפשר לעזור לך?“ היא שאלה. עניתי, שעבדתי בחווה הזו לפני כמה שנים, 
ופשוט עברתי בסביבה ורציתי להסתכל קצת. “אה“ היא ענתה “אתה בטח אחד החלוצים האלה. זה 

בסדר, תסתובב לך, ואחר כך תיכנס הביתה. אכין לך כוס תה.“

הטרקטור.  של  הישנה  ובסככה  התרנגולות  בלול  ביקרתי  האגסים,  ובמטע  בכרם  לי  הסתובבתי 
הרגשה טוטאלית של נוסטלגיה ושטף זיכרונות געשו בתוך ראשי. על כוס תה ועוגיות, סיפרה האישה 
ה-50  בשנות  הקנדי  היהודי  הקונגרס  ע“י  בחווה  יושבו  מאירופה,  פליטים  ומשפחתה,  היא  כיצד 
המוקדמות של המאה ה-20. )לפי חוקי ההגירה הקנדיים מאותה תקופה, שהיו ידועים לשמצה בשל 
האנטישמיות שלהם, הם יכולים היו לקבל אישורי כניסה לקנדה רק אם הם היו מסכימים להפוך 

לחקלאים(.
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לי: כשהקיץ  “תגיד  נפרדתי ממנה, היא אמרה:  וכאשר  על קבלת האורחים המורחבת,  לה  הודיתי 
מסתובב  מהמכונית,  יוצא  לכאן,  מגיע  לא  בגילך,  בערך  זוג,  שאיזשהו  שבוע,  סוף  כמעט  אין  מגיע, 
בחווה, ואחר כך נוסע משם בשקט. מה היה לכם כאן, שהמקום הזה ממשיך למשוך את האנשים 
לחזור לפה?“ “גברת“ עניתי “לעולם לא תצליחי להבין...“, ואז, כשגוש חונק את גרוני ודמעות מתחילות 

להצטבר בעיניי, נכנסתי במהירות למכונית ונסעתי משם בשקט.

בית משלנו
הבית ברחוב או’מרה 4

בשנת 1963, הבנו שלא יהיה הגיוני ולא פרקטי להמשיך לחיות עם הוריי. הם כבר היו בגיל מתקדם 
)אבא היה בן 75, אימא בת 70(, הילדים גדלו, ולא נראה שנחזור לישראל כל כך מהר. הודות לנדיבותו 

של אבי, ולמשכורת המוגדלת שמשכתי בעבודה, היה לי כעת די כסף כדי שנוכל לחפש בית משלנו.

מצאנו בית ברחוב או’מרה 4, והתאהבנו בו ובמיקום שלו. שנינו יכולנו לראות מבעד לטינופת ולהעריך 
עד כמה היה המבנה הזה מקסים - שתי קומות, שלושה חדרי שינה, חדר משפחה, שתי מקלחות, 
מרתף מוגמר ומוסך צמוד - שנבנו בשנות ה-20 המאוחרות של המאה ה-20 בסגנון טיודור. הוא היה 
ממוקם באזור ישן יותר של הפרבר הצפוני, שהיו נטועים בו עצים רבים, בין בתים קלאסיים שמורים 
ומתוחזקים היטב. המיקום היה מעולה, הילדים יכולים היו להמשיך ללמוד בתלמוד תורה, והבית 

היה במרחק הליכה מבית הוריי ומביתם של ליל ומאיר.

די  לי  שהיה  כך  דולר,   12,000 של  בסכום  ממושכן  היה  והבית  דולר,   14,900 היה  המבוקש  המחיר 
כסף כדי לבצע את הרכישה. לאחר משא ומתן ממושך עם בעל הבית, שלא היה אדם נעים במיוחד, 
התפשרנו על מחיר של 14,500 דולר. בתחילת יולי 1963, עברנו, אולם, בשל ההתעקשות של גיטי, רק 

לאחר שהמקום נוקה ונצבע!

היו לנו מעט מאוד כלי בית להעביר - הבגדים שלנו, המיטות של אבי ומיכל, מגוון חפצים אישיים 
“רהיטי  שלו,  החברה  באמצעות  ממאיר,  )הכול  הראשונה  בשנה  מינימלי  ריהוט  רכשנו  שרכשנו. 
מניטובה“ שהוא, באדיבותו, הציע לנו במחיר עלות או מתחת לכך(. לא ערכנו טיול באותו קיץ, אלא 
העדפנו לבלות זמן ב“ארגון הבית“. בפעם הראשונה ב-16 שנות נישואינו היה לנו בית משלנו! הייתי 

פשוט מאושר מהרעיון של בית משלי, והתלהבתי מהעיסוק בתיקונים, בצביעה ובגינון. 

הדבר היחיד שהצטערנו עליו כאשר עברנו דירה היה שאמי פיתחה דיכאון חמור, ככל הנראה בשל 
פייגה  גרנו ביחד בשדרת הקתדרלה, פיתחה  ומהילדים. במשך חמש השנים שבהן  הפרידה מגיטי 
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יחסים חמים ומלאי חיבה עם גיטי, עם אבי ובעיקר עם מיכל, שהגיעה מבית היולדות ישירות לביתה 
של אמי. לאחר זמן מה, תחת פיקוח רפואי הולם, היא החלימה.

חתונת הזהב של פאפא דייב ומאמע פייגה

חגגנו את חתונת הזהב של אמי ואבי באוגוסט 1963, בארוחה בבית הכנסת “ראש פינה“. למעלה 
מ-200 אורחים הגיעו - משפחה, חברים וכמובן, עמיתים מענף הפרווה. זה היה ערב נפלא, מאוד 
לא רשמי, ללא נאומים וללא תרועת חצוצרות. האורחים הגיעו, התקבלו בברכות על ידי המשפחה, 
שתו, התרועעו, ניגשו זה לזה, והתכבדו בארוחה עשירה וטעימה שהוגשה במזנון. אני זוכר שאמי, תוך 
דאגה אופיינית ל“אימא יהודייה“, שאלה את קלרה ארליכמן האם האורחים אוכלים. שאלה, שעליה 

ענתה קלרה )ביידיש(: “לא, פייגה. הם לא ‘אוכלים’. הם ‘מתפטמים’!“

גיטי סודק, מורה מוסמכת 

ב-1964, כשהילדים שהו בביה“ס במשך כל היום, התחלנו לשקול איזו עבודה תוכל גיטי לעשות, כך 
שהיא תהיה חופשייה בשבתות ובחודשים יולי-אוגוסט, כאשר הילדים יהיו בחופשה מביה“ס.

ההוראה נראתה כתעסוקה אידיאלית, לא רק בגלל לוחות הזמנים, אלא גם בגלל אישיותה ואופייה 
של גיטי. כבר היה לה תואר B.A., והיא נרשמה למחלקה לחינוך באוניברסיטת מניטובה, והתקבלה 
לקורס “בוגר בחינוך“, שנמשך שנה אחת. היא סיימה באביב 1965, ובאותה שנה בסתיו התקבלה 

כמורה לאנגלית ב“תלמוד תורה“.

החוג וקבוצת ערב שבת

באמצע שנות השישים כבר היינו מעורים היטב בחיי העיר וויניפג. רכשנו לנו חברים חדשים רבים, 
נכחנו במסיבות וערכנו מסיבות, יצאנו להופעות התזמורת הסימפונית, מחזות וכולי. היינו מעורבים 

ביצירת שתי קבוצות, האחת חוג תנ“ך, והאחרת- “קבוצת ערב שבת“.

בחוג, שנפגש בערבי שישי אחת לשבועיים, מישהו שמתמצא היטב בתנ“ך הציג נושא כלשהו )בדרך 
כלל מתוך אחד מספרי הנביאים(, והנחה את הקבוצה בדיון שהתקיים לאחר מכן. הערב הסתיים 
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מתומכים  מורכב  והיה  טריפון-אבאן,  צירה  הראשונה,  המורה  בהשראת  אורגן  החוג  קל.  בכיבוד 
נלהבים של ישראל, המחויבים לציונות, ובעלי ידע כלשהו בעברית.

קבוצת ערב שבת הייתה די שונה. היא הייתה מורכבת מתערובת של אינטלקטואלים ליברליים, והיא 
התפתחה כתוצאה מיוזמתו של מלווין פנסון. נפגשנו אחת לשבוע, והמארח התבקש להזמין מרצה 
אורח “מעניין“. המרצים כללו אישים מפורסמים כגון השופט העליון של מניטובה באותה תקופה. 

ההרצאה והדיון שהתקיים לאחר מכן היו מרעננים למדי.

דבר אחד היה משותף לשתי הקבוצות - הכיבוד הבלתי נמנע בסופו של הערב. “הכיבוד הקל“, שכלל 
קפה ועוגה, צמח במשך הזמן, כך שהוא הכיל סלטים, קוגלים ומאפים אחרים ערבים לחך.

דייב סודק הולך לעולמו

באחד הימים האחרונים של פברואר 1967, בשעות הבוקר המוקדמות, סבל אבי היקר, שהיה אז בן 
79, מהתקף לב. הדבר נודע לי כאשר הגעתי לעבודה, ונסעתי מיד לבית רחוב הקתדרלה 257. אמי 
אמי,  עם  ביחד  ואני,  ליל  אמבולנס.  הזעיקה  וכן  לפה,  מפה  החייאה  לבצע  וניסתה  תושייה  גילתה 
1967. ההלוויה התקיימה  ונפטר ב-1 במארס  לבית החולים. אבא מעולם לא שב להכרתו,  נסענו 
במרכז ההלוויות “חסד של אמת“ ב-3 במארס )יום ההולדת ה-42 שלי(, והקבורה - בבית העלמין 
היהודי “ביקור חולים“. ביום ההלוויה, הגעתי לבית שבשדרת הקתדרלה 257 בסביבות השעה 10:00 
בבוקר. כאשר נכנסתי, אמי חיבקה אותי בזרועותיה, נתנה לי חיבוק ונשיקה, ואמרה “יום הולדת 

שמח, מויש.“

מינו אותי למבצע של עיזבון סודק, ואמי הייתה המוטבת היחידה. למרבה השמחה, הייתה הכנסה 
מספקת כדי לאפשר לה לחיות בנוחות.

הדילמה במלחמת ששת הימים

לעניין  האו“ם  כוח  את  גירש  טירן,  מיצרי  את  סגר  מצריים,  נשיא  נאצר,  עבדול  גמאל   ,1967 במאי 
ששת  במלחמת  לשיאו  שהגיע  החמור,  המשבר  של  התפתחותו  את  והאיץ  בסיני,  הכוחות  הפרדת 
זוכה לתמיכה מועטה מצד מעצמה מערבית  ישראל הייתה מאוימת מכל עבר, תוך שהיא  הימים. 

כלשהי. המצב נראה חמור ביותר.
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 עדיין הייתי קצין מילואים בצה“ל. הדילמה שלי הייתה כזו: האם עליי לעלות על מטוס ולנסוע לארץ? 
האם הנוכחות שלי תסייע במשהו? רצתי הביתה לאחר העבודה מדי ערב, בתקופה שהייתה שיא 
טלפון  שיחות  ולבצע  בערב,   10:00 של  החדשות  את  לשמוע  להספיק  כדי  הפרווה,  בעסקי  העונה 

ארוכות עם מלווין פנסון, ג’ו טישלר וג’ו פוטר, שבהן ניחמנו זה את זה.

ביצעתי ניתוח של המצב כלהלן, בסגנון צבאי אמיתי: ראשית, הייתי כעת בן 42, חלפו כבר תשע שנים 
מאז שהיה לי קשר כלשהו עם הצבא, ולא הייתה לי כל הכשרה בכלי נשק או בטקטיקה חדשים. לא 
היה לי אפילו מושג היכן תהיה המפקדה שלי. שנית, היה עלי לקחת בחשבון את משפחתי. אם חס 
וחלילה לא אחזור, אלוהים ישמור, מי ייטול את האחריות על המשפחה שלי? האם משרד הביטחון 
שכולה  משפחה  אל  מתייחס  שהוא  כפי  בוויניפג  הנמצאת  שכולה  משפחה  אל  יתייחס  הישראלי 
הנמצאת בת“א? שלישית, “פרוות סודק“: האם קיב, בהתחשב בבעיות הבריאות שלו, יוכל להמשיך 
לנהל את העסק בלעדי? כשכל המחשבות הללו מתרוצצות במוחי, החלטתי, אם כי לא בלב שלם, לא 

לנסות לנסוע לישראל.

הם ניצחו במלחמה בלעדי.

למילואים  הזיו, שהוזעקו  לשעבר מגשר  זמן מה עם חברים  ביליתי  מכן, כאשר  רבות לאחר  שנים 
במהלך המשבר, נודע לי שאחת ההערות שחזרו ונשנו במשך “תקופת ההמתנה“ הייתה “אנחנו לא 

יודעים איפה מויש סודק, אבל הוא בטח יושב על קוצים.“

תרומה

היה עליי לתרום איכשהו למאמץ המלחמתי, לכן הלכתי בדרך היהודית המסורתית של עזרה בעת 
צרה - על ידי תרומה כספית. לקיב ולי לא היו כספים, לא אישיים ולא של העסק, כדי לתרום בהיקף 
שרצינו. כיוון שזה היה בדיוק לפני מכירה, החברה כבר הגיעה לגבול האשראי שלה בבנק העסקי, 

רויאל בנק של קנדה, בסניף שבפינת הרחובות מיין ווויליאם.

קיב ואני החלטנו לפנות אל מנהל הבנק, מר ג’ון מקפרסון. קבענו פגישה, הסברנו את המצב, וביקשנו 
לקבל, כל אחד, הלוואה אישית, מבלי שהיה באפשרותנו להתחייב לגבי מועד החזרתה. הוא פשוט 
בהה בנו. “כמה אתם רוצים?“ הוא שאל. “עשרת אלפים דולר לכל אחד מאתנו“ ענינו. ללא כל היסוס, 
הוא פנה אל האינטרקום שלו, קרא לעוזר שלו והנחה אותו להנפיק לכל מאתנו צ’ק בגובה עשרת 
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אלפים דולר. כל מה שנדרש מאתנו היה לחתום על שטר חוב. ריבית, תנאי ההחזר או ביטחונות לא 
נדונו כלל. ככל הנראה, היה לו כבוד רב וביטחון בהגינות שלנו. )לשם אינדיקציה, המשכורת השנתית 

שלי באותה תקופה הייתה 8,500 דולר(.

מאיר מוזרסקי

אחותי ליל ובעלה מאיר היו בין האורחים האהובים עלינו בביתנו החדש ברחוב או’מרה. הם באו 
לעתים קרובות, ותמיד הביאו אתם מתנות... פחית קפה, קרטון של ממחטות נייר, קילו סוכר... הכול 

למען קרוביהם הנאבקים על קיומם, שעזבו את הכפר לטובת העיר הגדולה.

היה זה הלם נוראי, כאשר מאיר נפטר בדצמבר 1968, בהיותו בן 57, כשהוא מותיר את ליל אלמנה 
בגיל 52. זה היה הלם נוראי לכולנו.

אמי, שאימצה את החתנים ואת הכלות שלה כאילו היו עצמה ובשרה, התאבלה על מותו של מאיר 
כעל מותו של ילד. היא מעולם לא החלימה מן האובדן הזה.

 

בר מצווה

כאשר מלאו לאבי 12 שנים, התחלנו לתכנן את הבר מצווה שלו. בר מצווה בוויניפג באותה תקופה 
כללה תפילה מסורתית בבוקר שבת בבית הכנסת, ולאחר מכן קידוש מורכב, ואירוע גדול בערב שבת, 
כולל ארוחת ערב וריקודים. כיוון שהיה נהוג להזמין לא רק בני משפחה וחברים, אלא גם שותפים 
עסקיים, הייתי צריך להזמין את רוב אנשי ענף הפרווה בוויניפג - סוחרי פרוות וכן קמעונאים רבים. 
הסגנון של חגיגות הבר מצווה היה יקר מאוד, ומעל לכול, לא מצא חן בעינינו. כך שהחלטנו לבדוק 

את האפשרות לחגוג את בר המצווה בישראל באוגוסט.

בת דודתי פרל , שגרה בירושלים, ארגנה רבי לתפילות בוקר שבת, שהתקיימו בבית כנסת ספרדי קטן 
בשכונתה. אבי למד את פרקי התורה שלו ואת ההפטרה בוויניפג.

 ,JFK לקראת סוף יולי, טסנו לניו יורק ביחד עם אמי, והתאכסנו לילה אחד במלון ליד שדה התעופה
בהמתנה לטיסה שלנו לת“א, שנועדה להתקיים בערב שלמחרת. במהלך היום, בני משפחת אקסט 
וצ’רניק ביקרו אותנו, אם כי רוב הזמן היינו צמודים לטלוויזיה, וצפינו בארמסטרונג נוחת על הירח.
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הקבועה  שהתפילה  משום  לרשותנו,  לגמרי  עמד  הכנסת  בית  נהדרת.  הייתה  המצווה  בר  חגיגת 
פנינה  של  לביתם  הלכו  משפחה  ובני  אורחים   80 התפילה,  לאחר  מוקדם.  יותר  הרבה  התקיימה 

וג’ורג’, ונהנו ממזנון שהוגש בגן היפה והמוצל שלהם בשכונת בית הכרם בירושלים.

ישראל לאחר 11 שנים

ההגעה לישראל לשם בר המצווה של אבי ביולי 1969 הייתה מרתקת ומרגשת. לאחר היעדרות בת 11 
שנים, נהנינו לבקר בני משפחה וחברים בישראל החדשה וה“מורחבת“ לאחר מלחמת ששת הימים. 

לקחנו מונית לירושלים, שם נשארה אימא עם מולי, ואנחנו התאכסנו במלון הולילנד.

אחד הטיולים הראשונים שלנו היה בעיר העתיקה בירושלים, משהו שלא יכולנו לעשות במשך תשע 
השנים שבהן חיינו בישראל. אחר כך, שכרנו רכב, טיילנו בארץ, וערכנו ביקורים מרגשים אצל חברים 

שעזבו את הקיבוץ ואצל חברים שנשארו בגשר הזיו.

ומשם,  האדום,  הים  חוף  על  הנמצאת  רודס,  לאבו  טיסה  כלל  הטיול  לסיני.  טיול  ערכנו  ארבעתנו 
נסיעה באוטובוס - ברכב ישן של אגד )ללא מיזוג אוויר(, לאורך השביל המבוקע והמאובק למנזר 
מוסא(,  )ג’בל  סיני  הר  על  טיפסנו  שלמחרת  בבוקר  השכם  הלילה.  את  בילינו  שם  קתרינה,  סנטה 
ומשם, דרך זוהמה וחום, המשכנו אל שארם א- שייך. עלינו על ספינת קיטור קטנה )שוב, ללא מיזוג 
אוויר(, והפלגנו לאילת, ממנה טסנו לת“א. זה לא היה בדיוק טיול של “מותרות“, התנאים היו באותה 
תקופה מאוד פרימיטיביים. אבי, שהיה כמעט בן 13, ומיכל, שהייתה בת 11, התנהגו נפלא. נהנינו 

מכל רגע.
בשעות אחה“צ של השבת האחרונה שלנו בירושלים, כאשר ביקרו אצלנו אינספור חברים וקרובים, 
עלה לפתע בדעתי, שהייתה משפחה אחת שלא הצלחנו ליצור עמה קשר, משפחת אורן. איבדנו את 
הקשר עמם לאחר שעזבנו את ישראל. ידעתי שהם עברו לאזור ת“א, וכך, בעזרת מרכזת הטלפונים, 
איתרתי את אורן - אורי ואלה - והתקשרתי. בתוך שעה, אורי, אלה, בנם שי ובתם יעל, הגיעו אל 

המלון. מאז, נשארנו חברים קרובים.

תיאטרון החובבים

“ארגון  מטעם  שפורסמה  המודעות,  בלוח  למודעה  לב  שמתי   ,1969-1970 חורף  במהלך  אחד,  יום 
הצעירים העבריים“ 
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)JCP(, מחפשים שחקנים.  ובה נכתב שקבוצת חובבי דרמה, “שחקני הקהילה היהודית“   ,)YMHA(
זו הייתה עונה גרועה בעסקי הפרוות, והייתי נתון ללחץ עצום בעובדה. חשבתי שהמשחק יהיה דרך 
טובה להסחת דעת ולהתרגעות. החזרות וההצגות נקבעו לתקופה שבה הייתי חופשי למדי בערבים 
ובסופי שבוע. הלכתי אל מפגש הליהוק, התרשמתי מן היעילות ומהיכולות של הבימאית והמפיקה 

)מלכה לרנר ונעמי גלוברמן(, נבחנתי לאחד התפקידים, והתקבלתי.

לפני ערב בכורה, המחזה  והעצבנות שמתפתחים  ולמרות המתח  ומשעשעות,  היו מהנות  החזרות 
וזכה  מלאים,  אולמות  בפני  באפריל,  ערבים  שלושה  במשך  בהצלחה  בוצע  מצווה“,  הבת  “כלת 
לביקורות טובות בעיתונות המקומית. הקבוצה העלתה בסתיו הפקה נוספת, מחזה מוקדם ולא ידוע 
במיוחד של ניל סיימון - “Enter Laughing“ - ונטלתי על עצמי את התפקידים הקטנים, כך שיידרשו 
לי מספר מינימלי של חזרות. המחזה הופק בנובמבר, וגם הוא זכה לביקורות טובות. במחזה הזה, 
רות צימר ואני הופענו בתפקידי הוריו היהודיים המבוגרים של צעיר השואף להיות שחקן. הייתה לנו 
סצינת מטבח קצרה וסצינה קצרה נוספת, ללא טקסט. המבקר של העיתון “ְפרי פרס“ התייחס אל 

ההופעות שלנו כאל “פנינים בצדפה.“

בסוף ינואר, תכננה קבוצת JCP את ההופעה הבאה שלה, שנועדה לאפריל. התזמון היה טוב עבורי, 
וזכינו  סיימון,  ניל  של  פלאזה“  “מלון  עצמי את אחד התפקידים הראשיים. הפקנו את  על  ולקחתי 
להצלחה רבה. חברי הקבוצה היו באופוריה, וההצלחה עלתה להם לראש. כשהם שבויים ב“מוניטין“ 
כי  בין קבוצות חובבי הדרמה בקנדה. אם  הזו לתחרות  שלהם, הם החליטו להכניס את ההפקה 
הייתה  ומהשבחים, המטרה העיקרית של השתתפותי בקבוצת הדרמה  נהניתי מהפרסום החיובי 
וכעת  להתפרנס,  הייתה  העיקרית  דאגתי  הלימודים“.  לתוכנית  ש“מחוץ  מפעילות  וליהנות  להירגע 

הגיע הזמן לחזור לעניינים רציניים, להכנת מכירות האביב הענקיות שלנו. 

כאשר הודעתי לקבוצה שלא אהיה זמין בחודשים הקרובים, משום שאהיה עסוק בעבודה, כינו אותי 
“בוגד, עריק ונוטש“. הם לא הבינו את טיבם של עסקי המכירות הפומביות, לא הבינו שלפני מכירה 

עבדתי 12-14 שעות ביום, כולל בסופי שבוע, אפילו שהייתי אחד ה“בוסים“.

אחד מחברי הלהקה, שסבר בטעות שלני סירב לאפשר לי להשתתף, הלך לפגוש את לני במשרדו כדי 
לשכנע אותו בחשיבותה של היוזמה הזו. לני הקשיב לו במשך דקות אחדות, ואחר כך ניסה לקצר את 
הפגישה. הוא התנצל ופנה לעבר שירותי הגברים כדי להתפטר מה“משוגע“ הזה. אבל ללא תועלת. 
האיש הלך בעקבות לני לשירותים, והתחנן בפניו “לשחרר את מויש!“ וזה היה סופה של הקריירה 

שלי כשחקן. 
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כפר בלום: אבי, מיכל ומלחמת יום הכיפורים

הבית שלנו היה מאוד ציוני. נודע לנו, שקיבוץ כפר בלום פתח תוכנית לכיתה י’ לנוער קנדי ואמריקני, 
וחשבנו שזו תהיה חוויה והרפתקה נהדרת עבור אבי. אני לא יודע כמה לחץ - מודע או אחר - הפעלנו 
עליו, אבל הוא הסכים להשתתף בזה. באותה תקופה, שליחתו של אבי לחו“ל דרשה מאמץ שמעבר 
בתחילת  המצב.  על  להקל  כדי  שלם  יום  תעבוד  שגיטי  שהחלטנו  כך  שלנו,  הפיננסיים  למשאבים 
אוקטובר  בסוף  אבי  את  ביקרתי  קליימן.  שמחה  לכיתה  חברו  עם  ביחד  לישראל  טס  אבי  הסתיו, 

1971, במהלך הביקור השנתי ביריד הפרווה האירופי.

מיכל סיימה את כיתה ט’ ביוני 1973, ואמרה לנו שגם היא רוצה להשתתף בתוכנית לכיתה י’ בכפר 
ואי  הסתייגות  לנו  הייתה  הזו,  התוכנית  במסגרת  אבי  של  שליחתו  לגבי  שלנו  לגישה  בניגוד  בלום. 
נוחות מסוימת לגבי שליחתה של בתנו “הקטנה“, בת ה-14, אל מעבר לים למשך שנה. היו לנו שיחות 
רבות בקשר לזה, אולם אני זוכר בבירור שיחה אחת במיוחד, בסלון שלנו, כאשר מיכל אמרה “אבל 
הרשיתם לאבי ללכת, אז למה לי לא?“ בשל אמונתי העזה בשוויון בין המינים, לא היה לי כל טיעון 
נגדי. סירבתי לנהוג בצביעות, לתמוך בפומבי בדוקטרינה אחת, אך לנהוג בדיוק להפך באופן פרטי. 

הסכמנו. בסוף אוגוסט, נסעה מיכל לכפר בלום ביחד עם דויד גייל, שלמד ביחד אתה.

יום כיפור, 6 באוקטובר, 1973. יום יפה; השתתפנו בתפילות ב“אכסניית האחווה היהודית“, שהייתה 
בפינת הרחובות מיין ומקריי, וכאשר הגענו הביתה נודע לנו אודות התפרצות המלחמה בישראל. אם 
כי דאגנו לביטחונה של מיכל, הגישה שלנו הייתה הגישה הישראלית הרגילה, של ביטחון ואמון מלא 
בכוחות הביטחון הישראליים. לא נכנסנו לפאניקה אפילו לרגע, ולא חשבנו על החזרתה של מיכל 
לקנדה. להפך. כיוון שזה היה “תורי“ לצאת בשליחות העבודה אל יריד הפרוות האירופי, פשוט קבעתי 
תאריך טיסה מוקדם יותר, הגעתי לקראת אמצע אוקטובר, שכרתי מכונית, ולאחר ביקור קצר אצל 
משפחת אורן, נסעתי לכפר בלום לבקר את מיכל. רק לאחר הביקור שלי בכפר בלום נעשיתי מודע 
עד כמה חמורה ומאיימת הייתה ההתקפה הסורית על הגולן )רק 11 ק“מ מכפר בלום(. לפיכך, מיכל, 

שעדיין לא מלאו לה 15 שנים, חוותה את המתחים הנלווים להסתגרות במקלט צפוף. 
 

אימא עוברת ל“בית שרון“: “למה לבכות?“

לאחר שאבי נפטר במארס 1967, אמי חייתה לבדה במשך מספר שנים בבית שברחוב הקתדרלה 257. 
כאשר ניהול הבית הפך עבורה למטלה לא נעימה, היא מכרה אותו ועברה לדירה שכורה, שהייתה 

ממש מעבר לכביש שבו ניצב הבית שלנו, ברחוב או’מרה.
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לאחר מספר שנים, היא החלה לרמוז שיותר ויותר קשה לה לגור לבד, והחלה לדבר על המעבר ל“בית 
שרון“, בית אבות יהודי, שם יהיה לה חדר פרטי, ויוגשו לה ארוחות שלוש פעמים ביום בחדר האוכל. 
אחותי ליל ואני ניסינו להניא אותה מכך. אולי זה היה בשל האמונה המקובלת ש“בית זקנים“ נועד 
לאנשים במצב נפשי וגופני ירוד. או, אולי משום שראינו את אמנו כאישה חזקה, בריאה, המסוגלת 

לדאוג לעצמה והמצטיינת בתושייה, ולא רצינו להודות בשינוי בכוחותיה ובביטחון העצמי שלה.

אמי מעולם לא התקשרה אליי לעבודה )למעט פעם בשנה, ביום הולדתי(, כך שהייתי מופתע לחלוטין 
כאשר יום אחד, בשנת 1974, היא התקשרה אליי למשרד. היא אמרה בפשטות: “מוישה, החלטתי 

לעבור ל’בית שרון’. בבקשה תארגן את זה“, וטרקה את הטלפון.

לאחר מספר חודשים, הסידורים למעבר הושלמו, וליל קיבלה הודעה לגבי תאריך קבלתה. אולם, 
לכך,  שנקבע  בבוקר  לעזור.  ממני  ביקשה  והיא  בעצמה,  בהעברה  לטפל  האומץ  את  היה  לא  לליל 
הגעתי לדירה ומצאתי את ליל מחכה לי ואת אמי לבושה במעיל, ולצדה שתי מזוודות ארוזות, בגודל 
בינוני. ליל עמדה שם, כשהדמעות זולגות על לחייה. אני חשתי בגוש גדול במורד הגרון שלי. אימא 
אל הקישוטים,  לא  אל הכלים,  לא  אל הרהיטים,  לא  לאחור,  להתבונן  לעזוב, מבלי  מוכנה  הייתה 
היא אמרה בשקט:  שנה.  למעלה מ-60  הביתיים שהצטברו במהלך  ואינספור הפריטים  התמונות 

“למה לבכות?“ כאשר נסענו ל“בית שרון“.

מתבגרים

לפני שהרגשנו, אבי ומיכל הפכו למתבגרים, עם כל הדילמות והאי וודאויות הנלווים לכך. גיטי ואני 
ניהלנו בית שהיה פתוח בפני ילדינו וחבריהם. עשינו כמיטב יכולתנו כדי לגרום להם להרגיש לגמרי 
ואבי אמרו  זה מה שמיכל  וחופשיים להשתמש בכל השירותים בבית. אני מניח שהצלחנו.  רצויים 

בנאום, במסיבה לרגל 50 שנות נישואינו: 

לשיחות  לרעיונות,  פתוח  שהיה  בבית  התבטאו  נישואיהם  ביתם,  את  הקימו  ואבא  אימא  “כאשר 
ולאנשים. הבית שלנו הקרין הן חום והן תרבות. כשגדלנו, היינו מודעים לכך מפני שלא רק אנחנו 
הרגשנו שם בנוח, אלא שגם חברינו אהבו לבוא לשם, וחלק מהם אהבו לבקר את מויש ואת גיטי גם 
אם אנחנו לא היינו בבית. חלק מהם אפילו אהבו להתקשר מאוחר בערב, ולדבר עם מויש. אנחנו, 
וגם האנשים שביקרו בבית ברחוב או’מרה 4, תמיד נזכור כמקום ייחודי ומזמין, מלא ספרים, שיחות 

מעניינות, וכמובן, הריח והטעם של אוכל טוב.“
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אבי ומיכל השתתפו במחנה “מסד“ )מחנה קיץ ציוני לילדים שהתקיים באגם וויניפג( במשך מספר 
שבועות בכל קיץ. בנוסף, גיטי ואני ניסינו לבלות לפחות חלק מחופשות הקיץ שלנו ביחד אתם. וכך, 
ניכר, תכננו טיול. רכשתי מכונית  והעסקים השתפרו באופן  בקיץ 1972, כאשר אבי חזר מישראל, 
חדשה מסוג “פונטיאק סטיישן“, שהייתה מרווחת מאוד ונוחה למסעות ארוכים, והחלטנו לעשות 

טיול בן עשרה ימים לגבעות השחורות של דקוטה.

בניגוד לטיולים קודמים, “הנהגים במושב האחורי“ היו הפעם שני מתבגרים זחוחים וגועליים, שישבו 
מאחור במושב האחורי, כשהם מצחקקים, לועגים ומתלוננים כל היום! כאשר אני מזכיר להם את 
זה כיום, כל אחד מהם עונה: “אני?! אולי אחותי )או אחי(, אבל לא אני!“ זו הייתה החופשה האחרונה 

שלנו ביחד, עד ליום הנישואין ה-56 שלנו!
אבי מוצא את דרכו 

אבי סיים את ביה“ס התיכון “ג’וזף וולינסקי קולגיאט“ ביוני 1974. במשך שנות ביה“ס של אבי, הוא 
היה רק תלמיד בינוני, והוא לא הראה כל התעניינות מיוחדת בלימודיו או בכל פעילות אחרת. נראה, 
אחד  לאף  התאים  לא  אבי  התיכון,  סיום  עם  בטלוויזיה.  לצפות  היה  שלו  היחידי  העניין  שתחום 
מהפרסים על הצטיינות בלימודים. אולם הוא היה אדם כה רגיש, מתחשב ומאוד אהוב, הן על חבריו 
לתלמיד  ניתן  )אנושיות(“  ה’מענטשלעכקייט’  “פרס  חדש.  פרס  ליזום  החליט  שהצוות  המורים,  ועל 
ששימש דוגמה טובה ביותר לתכונות אלה. זה הפך לפרס קבוע, אולם בניגוד לפרסים האחרים, הוא 

הוענק רק כאשר הצוות חשב שיש מועמד הראוי לו.

לאחר שאבי סיים את התיכון, עלתה השאלה: מה הלאה? לא נראה שהוא התעניין בכלל בלימודים 
באוניברסיטה או שהייתה לו מוטיבציה כלשהי בכיוון. במהלך ימי נעוריי, נמנעו הוריי מלהפעיל עליי 
לכך, עשיתי  ובדומה  עבורי.  דוגמה מצוינת  זו הייתה  כי הייתי תלמיד חלש.  להיות הישגי, אם  לחץ 
ובני משפחה  בין אחיותיי, חבריהן  נזכר בשיחה  )אני  יכולתי לא להלחיץ את הילדים שלנו  כמיטב 
בנושא האוניברסיטה, שהתקיימה בביתנו בשדרת פריטצ’רד כאשר הייתי בן שמונה או תשע. הייתי 
מוכרח להוסיף לשיחה, את ‘העצה בגרוש’ מצדי, וקטעתי אותם במילים “כשאני אלך לאוניברסיטה...“. 
הם הסתכלו עליי, פרצו בצחוק וענו: “אתה?! יהיה לך מזל אם תסיים תיכון!“ נפגעתי והושפלתי נורא. 

ההערה הזו רדפה אחריי במשך שנים.(

לחמו,  וירוויח את  עבודה  ימצא  בני אדם. תמיד האמנתי שאבי  יהיו  שלנו  היה חשוב שהילדים  לי 
משום שהוא לא היה עצלן ותמיד היה מוכן לעזור לי במטלות הבית. הוא גילה עניין בחלק הפרקטי, 
הטכני והאדמיניסטרטיבי של המדיום הטלוויזיוני, ושקל לימודים בתחום הזה. כיוון שלא היה מוסד 
ונרשם  בטורונטו,  ריירסון  הטכני  לקולג’  והתקבל  נרשם  הוא  זה,  בתחום  בוויניפג  מתאים  חינוכי 



9293

לתוכנית הלימודים שלהם בתחום אמנויות הרדיו והטלוויזיה. בסתיו 1974, עזב אבי את הבית ועבר 
לטורונטו.

במהלך השנה ההיא בטורונטו, עבר אבי שינוי אקדמי רציני, וגילה עניין רב יותר בלימודי האמנויות 
הוא  הבאות  בשנים  מכך,  כתוצאה  בריירסון.  שנלמדו  טכניים  היותר  בנושאים  מאשר  החופשיות 
באמנויות  שלו  הראשון  התואר  את  קיבל  הוא  שם  טורונטו,  באוניברסיטת  לימודיו  את  המשיך 
ב-1978. הוא התעניין בתחום שבו הוא בחר והיה מחויב לו מאוד. לאחר מכן הוא נרשם והתקבל 
לביה“ס היוקרתי, ביה“ס אננבורג לתקשורת בפילדלפיה. הוא קיבל את התואר השני שלו ב-1982. 

הוא בהחלט “עשה את זה“!

מיכל: מדליית זהב ועלייה לישראל

מיכל חזרה מישראל בקיץ 1974 והמשיכה את לימודיה בביה“ס התיכון “ג’וזף וולינסקי קולגיאט“. 
היא הייתה תלמידה מעולה, בעלת מוטיבציה גבוהה, ועם סיום לימודיה, ב-1976, היא זכתה במדליית 

זהב - הפרס הגבוה ביותר שניתן בוויניפג לבוגרי תיכון.

מיכל פנתה לכיוון אחר. היא החליטה שעתידה נמצא בישראל, ולאחר סיום התיכון נסעה לישראל 
כדי לבלות שנה כעובדת סוציאלית מתנדבת בעיירת הפיתוח דימונה. לאחר מכן, היא למדה במשך 
שנה באוניברסיטה העברית בירושלים, וב-1979 החליטה “לעשות עלייה.“ בשנים 1980-1982 היא 

שירתה בצבא, ובמהלך שירותה סיימה גם קורס קצינות. הישג עבור עולה חדשה!

מסיבת החנוכה של משפחת סודק

החורף,  במהלך  המולד  חג  חגיגות  שקיבלו  מהעדיפות  לנו  נמאס  שקצת  ואני,  גיטי  ב-1975,  בערך 
החלטנו להיות יצירתיים ולייסד את “מסיבת חנוכה של משפחת סודק“ )שהפכה לאירוע שנתי בבית 
שברחוב או’מרה 4(. למסיבה הזו היה פורמט בלתי רגיל. כיוון שזו מסיבת חנוכה, היא הייתה צריכה 
להתבסס על “לאטקעס“!  חברינו היקרים, בני משפחת גלוברמן, היו מגיעים בערב הקר בדצמבר, שבו 
התקיימה המסיבה, כשהם נושאים כלי מתכת ענקי מלא בבלילת כוסמת שהם הכינו בבית. אנחנו, 
מצדנו, הכנו בלילת תפוחי אדמה ענקית. הזמנו את המעגל הקרוב הקבוע של החברים והקרובים 
שלנו, וכן עוד זוג אחד )בדרך כלל כשלושים איש(. לאחר טקס הדלקת הנרות החגיגי, אייב גלוברמן 
והאחיין שלי בני גולדברג נכנסו למטבח, חגרו סינרים ובילו את הערב בטיגון לאטקעס, שהוגשו ללא 
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מדי  למטבח  נכנסים  היו  אחרים  “מומחים“  מספר  המחבתות.  מן  יצאו  שהן  לאחר  מיד  הפסקה, 
פעם, אבל נדחו מיידית מפני שלא היה להם שום דבר להציע, חוץ מעצות. גיטי ואני היינו המארחים, 
הברמנים והמלצרים, וכן “הטבחים המחליפים“ במטבח שלנו. המשקאות זרמו חופשי. זה היה “עידן 
העישון“, והריח של השמן המטוגן עם עשן הסיגריות בבית מחומם היטב יצר ניחוח מיוחד שאופייני 

לחג החנוכה. אלה היו ערבים חגיגיים נהדרים. 

נסיעות

גיטי ואני תמיד אהבנו לנסוע, ובמהלך שנות ה-70 הייתה לנו הזדמנות לנסוע למספר טיולים מאוד 
מעניינים. 

בעצמנו  נסענו  ומשם  לפרנקפורט  טסנו  ב-1976  בלונדון.  שבוע  בילינו  ואני  גיטי   ,1972 בתחילת 
לדנמרק, נורווגיה ופינלנד. לקוח גדול של דומיניון/סודק אירח אותנו בהלסינקי בסגנון מלכותי, וארגן 
לנו מסלול טיול נהדר בדרכים הצדדיות ובנתיבי המים של פינלנד, בעזרת חברת נסיעות מקומית. 

ב-1977 ארגנו בעצמנו טיול לאיטליה, יוון ויוגוסלביה, שכלל שיט באיי יוון.

היה לנו ביטחון לנסוע בעצמנו, ומעולם לא חששנו מן העובדה שלא דיברנו בשפה המקומית, או מכך 
שהיינו במקום זר. למעשה, נהנינו מן האתגר. משום שנסענו לבד, נתקלנו באנשים מרתקים ובחוויות 

מעניינות.

ב-1977, החליטה הממשלה הקומוניסטית בסין שכמות קטנה של תיירות מן העולם הקפיטליסטי 
תהיה נסבלת, וניתן היה לנסוע בטיולים מאורגנים. גיטי ואני הצטרפנו לסיור ביפן ובסין בקיץ 1978. 
התאכסנו ב“בתי האירוח של המפלגה“, לא במלונות. בתים אלה שימשו בעבר את האח“מים של 
זו הייתה סין של  ה“מפלגה“. התנאים היו רחוקים מלהשביע רצון, כולל הסטנדרטים של הניקיון. 
בריכת  הייתה  הללו  האירוח  מבתי  שלאחד  זוכר  אני  הנוכחיים.  וההתפתחות  המודרניזציה  לפני 
שחייה ענקית משיש, מלאה שפוכת. במקום אחר, היה חדר ביליארד אלגנטי וגדול, מצופה בלוחות 
עץ אלון, אולם לא היו בו אלות ביליארד ולא כדורים. אבל זה לא היה משנה, משום שהזה היה שווה 
ובדיוק החלים מן הטרור  את החוויה של כניסה אל עולם שהיה עדיין שקוע בבוץ של הקומוניזם 

והאכזריות של מהפכת התרבות.

והעובדה החשובה ביותר, בעיקר לאחר שמיכל עלתה לארץ, הייתה שהמסעות שלנו כללו ביקורים 
בישראל.
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מחלקה ראשונה לאורך כל הדרך, או שאין משלוח!

אחת הסיבות לכך שיכולנו להרשות לעצמנו מסעות רבים כל כך באותה תקופה הייתה ההצעה, מצדן 
של חברות התובלה האווירית )אייר קנדה, סוויסאייר וכולי( לכרטיסים בחינם במחלקה הראשונה 
ליעדים של החברות ברחבי העולם. באותה תקופה, חברת “דומיניון/סודק“ הובילה כמויות גדולות 
והולכות של פרווה לאירופה, וחברות התעופה חיזרו אחר החברה בשל עסקי התובלה המשתלמים 

שלה. 

קפץ  אווירית“  תובלה   - “סוויסאייר  נציג  בישראל,  לבקר  כדי  סידורים  ערכתי  כאשר  אחד,  יום 
ל“דומיניון/סודק“ לביקור נימוסין, והתלווה אל לאונרד לשיחה. לאונרד לקח אותו אל מתקני האחסון 
שלנו, פתח את דלתות האחסון בקירור, והראה לו כמות ענקית של צרורות פרוות בונה, שאפשר היה 
“היית רוצה שנשלח אותם  ושהיו אמורים להישלח לרומא.  ולא בק“ג,  למדוד את משקלם בטונות 
הסביר  אז,  או  ובהתרגשות.  בהתלהבות  ענה  הוא  “כמובן!“  לאונרד.  שאל  ‘סוויסאייר’?“  באמצעות 
לאונרד שמר וגברת סודק יטוסו בקרוב לישראל, ושאל, האם הוא יוכל לארגן עבורם שני מושבים 

מטורונטו לת“א במחלקה הראשונה, הלוך ושוב?

הראשונה  במחלקה  זמינים  כרטיסים  שני  שיש  לו  ומסר  ללאונרד  הנציג  התקשר  יותר,  מאוחר 
מטורונטו לציריך, אולם בחלק השני של המסע, מציריך לת“א, נצטרך להסתפק במחלקת תיירים. 
“בשום אופן!“ אמר לאונרד “מחלקה ראשונה לאורך כל הדרך, או שאין משלוח!“ קיבלנו כרטיסים 

למחלקה הראשונה, לאורך כל הדרך.

חיים ועסקים

במהלך תקופת מגורינו בוויניפג, למצב בעבודה הייתה השפעה רבה על חיינו. במשך התקופה הזו, 
העסק עבר שינויים רבים. היה שינוי בהנהלה, שהועברה לידי קיב גולדשטיין ולידיי, דבר שהביא עמו 
אחריות חדשה ומחויבויות אישיות. היו שנים בהן השוק היה חלש מאוד, על כל המתח, החרדות 

והדאגות שנלוו לכך. 

בדצמבר 1970, קיב נעשה חולה מאוד, ונפטר מסרטן. זה היה אובדן מצער עבורי. קיב היה יעיל מאוד 
במיזוג בין העסק המשפחתי, “סודק מכירות פרווה פומביות בע“מ“, עם עסק משפחתי אחר, “לני 
וורנר’ז דומיניון מכירות פרווה פומביות“. השנים הראשונות הללו של השילוב בין חברות המכירה 
מבחינה  לשרוד  הצלחנו  בקושי  שבה  פרוות  עונת  סיימנו   1971 ובקיץ  קשות,  היו  דומיניון/סודק 
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כלכלית. לאחר מכן, במהלך אמצע שנות ה-70, תעשיית הפרוות התחזקה באופן ניכר, ויחד עמה, 
מצבנו הכלכלי.

האירוע הגדול בחיי בסוף שנות ה-70 היה מכירתה של חברת דומיניון/סודק ל“חברת מפרץ האדסון“. 
עד  הפיננסי.  מהלחץ  משוחררים  היינו  כמקודם,  קשה  לעבוד  המשכנו  ואני  וורנר  לאונרד  כי  אם 
המכירה הפומבית האחרונה שלי ביוני 1981, האמנתי שבילוי זמן בקומת מיון הפרוות חיוני לעבודה. 
משכתי משכורת מצוינת, וחיכיתי בקוצר רוח לספטמבר 1981, המועד בו אמור היה להסתיים החוזה 

בן שלוש השנים שחתמתי עם “מפרץ האדסון“.

“מפרץ  של  הפרווה  עסקי  קידום  מיוחדת,  במשימה  הפרווה  בעסקי  עבודתי  תקופת  את  סיימתי 
נעימים אלה, בפברואר 1982, כבר לא הייתי  האדסון“ במילאנו שבאיטליה. לאחר שישה חודשים 

מועסק יותר באופן רשמי. 

אנה אקסט הולכת לעולמה

ביולי 1981, נפטרה אמה של גיטי, אנה )לבית קנובלק(. היא הגיעה מפולין כנערה צעירה אל אחותה 
המבוגרת יותר והנשואה שחייתה בברוקלין. לפי השמועה המשפחתית, המשפחה התייחסה אליה 
כאל עוזרת בית, לא בדיוק קבלת פנים נעימה לחיים בארה“ב. היא נישאה לדויד אקסט ב-1920. 
היא הייתה בעלת אופי ביישני ועדין, מופנמת מאוד, ומעולם לא התלוננה. לרוע המזל, לאנה מעולם 
לא הייתה ההזדמנות להתפתח מבחינה אינטלקטואלית, או להיות מעורבת באחד מתוך אינספור 
ומעודנת,  רגישה  נשמה  בעלת  הייתה  היא  תקופה.  באותה  יורק  בניו  שפרחו  היהודיים  הארגונים 

וגידלה שלושה ילדים נפלאים.

גיטי ואני טסנו לניו יורק להלוויה שלה. אבי, שהיה בפילדלפיה באותה תקופה, נכח גם הוא. לאחר 
כדי  לוויניפג  חזרנו  כך  ואחר  וכריס,  אלן  עם  מסוים  זמן  בילינו  הבירה,  לוושינגטון  נסענו  השבעה, 

להתכונן לנסיעה שלנו לאירופה ולתחילתה של תקופת הפרישה שלנו. 
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עסקי הפרוות, 1958 עד 1983
סודק מכירות פרווה פומביות

המשרד
בצרות

מי ניהל את העסק?
פאפא דייב

בדרכים 
לקרוא את השטח
היתרון של וויניפג

מולי וג’ורג’ עוברים
הון, סחר ואמון
צמיחה וניסיון

להפוך לכרוז במכירה פומבית
חברת “פרוות סודק“ עוברת לידיים אחרות 

שותפות
גירושין לאחר חצי שנה

לעבור לגור ביחד
שני עמודים או שלוש מאות

לא רק שותפות
שנה טובה, ואז הפרוות יצאו מהאופנה

דילמה
זרקתי את המנוול הזה החוצה

מהפך
מחנות פינתית לסופרמרקט 

כוח מוביל בענף הפרוות העולמי 
גלגול קוביה

חברת ההרפתקנים גוברנור ושות’ העוסקת במסחר במפרץ האדסון
העסקה

שני “הבחורים היהודיים“ מצליחים
המכירה הפומבית האחרונה שלנו בוויניפג

שנות הפרווה שלי הסתיימו
אנחנו עבדנו 
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סודק מכירות פרווה פומביות
המשרד

השכם בבוקר ביום ב’, בשבוע הראשון לחזרתנו לוויניפג, נכנסתי למשרדי “מכירות פרווה פומביות 
סודק“, כדי להתחיל לעבוד, ונאמר לי שאהיה אחראי על מחלקת הקבלה. לא שאלתי מה יהיה גובה 

המשכורת שלי - הייתי חסר פרוטה, חסר בית, ועם ילד בן שנתיים ואישה הרה. 

גיטי ואני תכננו להישאר בוויניפג למשך תקופה קצרה בלבד, די הצורך כדי להרוויח סכום כסף מסוים, 
במשפחתנו,  סודק“  “פרוות  חברת  שנקראה  כפי  ב“משרד“,  שהעבודה  כך  לישראל.  לחזור  במטרה 
הייתה הדבר הברור מאליו. לא הייתי טירון לגמרי בענף הפרווה, משום שכנער ובסטודנט עבדתי 
ב“סודק“, כמחסנאי פשוט, וכן כסבל במהלך המכירות. הכרתי את פריטי הפרווה השונים, והיה לי 

מושג טוב למדי כיצד פעלו המכירות.

לאחר שבועיים בעבודה, בסתיו 1958, קיבלתי את המעטפה ובה המשכורת הראשונה שלי. באותם 
שעת  הייתה  זו  אבטלה.  לביטוח  דולר,  בערך  היה  היחיד  והניכוי  במזומן,  שולמו  המשכורות  ימים, 
אחה“צ מאוחרת ביום שישי, קיבלתי את המעטפה מגב’ הולמס, מנהלת החשבונות, יצאתי, ופתחתי 
אותה בפינה שקטה. קיבלתי 75.00 דולר לשבוע! הרגשתי כמו מיליונר! לבשתי את המעיל שלי, חציתי 
פתחתי  וויליאם,  פרינסס  הרחובות  בפינת  ממוקם  שהיה  הקנדי,  המסחר  בנק  לעבר  הכביש  את 

חשבון חיסכון, בו הפקדתי 75.00 דולר, ולקחתי את האוטובוס הביתה.

בצרות

זמן קצר לאחר שהתחלתי לעבוד ב“סודק’ס“, הבנתי שהחברה נמצאת בצרות. העסק נבנה במשך 
השנים והפך לחברה מכובדת ביותר העוסקת במכירות פומביות של פרוות, אחת משמונה חברות 

בקנדה, ששיווקה פרוות פראיות, בעיקר מפרובינציות הערבה ומאונטריו המערבית.

אולם, גידול החורפנים )מינק( בחוות, שהחל בשנות ה-40 של המאה ה-20, נעשה בהדרגה לפריט 
הדומיננטי בסחר הפרוות, על חשבונם של פריטים מסורתיים רבים כגון שועלים, זאבי ערבות, או כל 
“פרווה ארוכת שיער“ אחרת. בתקופה שבה התחלתי לעבוד שם, בשנות ה-50 המאוחרות, לא היה 
כל ביקוש לפרוות ארוכות שיער. השוק היה מת לחלוטין - לא היו מכירות, לא הצבת מלכודות, ולא 
הכנסות. הדרך היחידה שבה יכול היה בית מכירות של פרוות להתקיים היה למכור חורפנים שגודלו 

בחוות. 
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באותה תקופה, גודלו בקנדה 700,000 חורפנים בחוות. במניטובה לבדה, גידלו 200,000 חורפנים. 
“חברת המכירות הפומביות של הפרוות“  ע“י  או  “חברת מפרץ האדסון“  ע“י  רוב החורפנים שווקו 

במונטריאול.

זה היה אינטרס משותף, הן של “פרוות סודק“ והן של המתחרים העיקריים שלנו, “דומיניון מכירות 
שגודלו  פרוות  בוויניפג  לשווק  וורנר(,  איזי  של  ובניהולו  )שבבעלותו  מוויניפג  פרוות“  של  פומביות 
במניטובה. התנהל משא ומתן על סוגים שונים של הסדרים עם קבוצות החוואים בפרובינציה, שהיו 
לא  שלעתים  שונות,  מסיבות  אולם  מניטובה.“  חוואי  בחסות  “מכירה  לקיים  כדי  היטב,  מאורגנות 
שיווק ממולחת מצד  וורנר, אסטרטגיית  ואיזי  ג’ורג’  בין  אישיים  עימותים  כגון  אותן,  להסביר  ניתן 
וורנר, ועודף ביטחון עצמי מצד “סודק’ס“, חוואי מניטובה החליטו למכור רק באמצעות “דומיניון“. 
לכן, במכירה הפומבית הראשונה של העונה, בדצמבר 1958, הציעה חברת “סודק’ס“ סך של 8,000 

חורפנים שגודלו בחוות - בושה וכלימה. 

 

מי ניהל את העסק?

הדוד שלי, ג’ורג’ סודק, מנהל החברה, היה חולה והגיע למשרד רק לעתים רחוקות. אולם, אסור היה 
להזכיר את העובדה הזו! כל השיחות עבורו הופנו אל דודתי מולי, או אל בן דודי, קיב גולדשטיין. היה 

צריך להעמיד פנים שג’ורג’ נסע “ליום יומיים“.

אם כן, מי באמת ניהל את העסק? טוב, זה היה איזשהו הסדר רופף בין מולי ובין בן דודי קיב. היה צוות 
גדול יחסית, אולם נראה שלא היו כל מינוי או הקצאה של תפקידים או אחריות. אנשים מסוימים היו 
אחראים על המיון ועל הכנת הפריטים העיקריים )בונה, נברן, חורפן וכו’( אבל באופן כללי זה היה 

ארגון רופף, ובמידת מה אפילו מרושל.

עבדתי כמקבל משלוחים, אחר כך עזרתי במחסן כדי לסייע בהכנות לשקילה של המכירות הפומביות 
)שהתבססו רק על פרוות פרא(, ובהדרגה התחלתי לעסוק יותר ויותר במטלות ניהוליות קטנות, ביחד 

עם בן דודי קיב. 

רוב  בבית  )שהיה  וג’ורג’  מולי  אצל  בביקורים  רבות  שעות  ביליתי  בוויניפג,  הראשון  החורף  במהלך 
הזמן( ובשיחות על עתידו של העסק. השיחה נסבה על אפשרויות למכירת החברה - אך עם ההיקף 
המצומצם של פרוות החורפן שהחברה טיפלה בו, מי ירצה לרכוש אותה? כך שהדיון עבר לאפשרות 

לבנייה מחדש של היקף הפעילות - כשג’ורג’ “ירגיש טוב“ וייצא למסע יחסי ציבור ושיווק, וכולי.
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פאפא דייב

השעה  עד  בבוקר   10:00 השעה  מן  דייב  עבד  לכן,  קודם  שנים  כמה  שאירע  שלו,  הלב  התקף  מאז 
15:00, בעיקר במיון נברנים, סמורים וסנאים. התפוקה שלו בעבודה הייתה מדהימה. הידע, הדיוק 
והמהירות היו ללא תחרות, והוא אהב את עבודתו והתגאה בה. אולם הוא היה כבר בן 70, חולה לב, 
ולמען האמת היה צריך לפרוש, או לקבל עבודה אדמיניסטרטיבית או יחצ“נית קלה במשרד. הבעיה 
הייתה, שלא הייתה לו כל קרן פנסיה להישען עליה. היה לנו כאן בן-אדם, עובד מסור והגון שעבד 
אצל אחיו במשך 40 שנה - ובכל זאת לא דאגו לפרישה שלו או להכנסתו אם הוא לא יוכל להמשיך 

לעבוד.
יפרוש לגמרי במשכורת מלאה, אבל הוא אהב לבוא לעבודה  דייב  ואני היינו מוכנים שפאפא  קיב 

ולהיות במשרד. כך שהוא בא כל יום, ועשה כמה שהוא רצה. 

בדרכים 

כיוון שהמכירות הפומביות שלנו התבססו על כך כל מעט חורפנים שגודלו בחוות במניטובה, הוחלט 
לפנות למקום רחוק יותר, לפרובינציית ססקצ’ואן. כדי להגיע אל החוות הרבות המפוזרות ברחבי 
פרובינציה הזו, היה צורך לטוס לרג’ינה, לשכור מכונית ולנסוע לביקור בכל חווה וחווה. לשם כך, קיבל 
ג’ורג’ לעבודה חבר ותיק שלו, טרי ראטל, אנגלי בן 56 שחי מחוץ לארצו. בשל המרחקים, העבודה 

הייתה מרובה מדי עבור אדם אחד, ואני נבחרתי כדי ללוות את מר ראטל.

טרי החל את הקריירה שלו ב“חברת מפרץ האדסון“ בלונדון, והיגר לקנדה באמצע שנות ה-30 של 
המאה ה-20. הוא עבד עבור חברות פרווה שונות, ופעל גם כסוכן פרוות, וכן כממיין פרוות חורפן 
החורפן  מפרוות  ניכר  בחלק  שטיפל  פעיל(,  היה  לא  כבר  )שאז  קנדה“  במערב  הפרוות  ב“איגוד 
מססקצ’ואן. העובדה שאני, “בן למשפחת סודק“, נשלחתי ביחד עם ראטל, היה צעד נבון מצדו של 
ג’ורג’. היו לנו כאן את מוריס סודק, צעיר מבריק וערני שנכנס לחברה, ואת ראטל, איש פרוות חורפן 

ר לחוואים. צוות כזה חייב להצליח. בעל ידע רב, המּוַכּ
וכך, ב-1959 “יצאנו לדרך“. טסנו לרג’ינה, ובילינו את שלושת השבועות הבאים בביקורים בכל החוות 

בססקצ’ואן ובצפון אלברטה.
אני לא יודע איזו מין עסקה עשה ג’ורג’ עם ראטל, או מה הוא הבטיח לו. אבל הדבר הראשון שראטל 
יודע שום דבר על גידול חורפנים או על מיון הפרוות שלהם, וכיוון  ציין בפניי היה, שמכיוון שאינני 
שהחוואים הללו היו כולם “חברים מאוד קרובים שלי“ - אני צריך לשתוק ורק להקשיב. זה היה די 

קשה בשבילי!
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כאשר הקשבתי לראטל המבצע את שיחות המכירה והשכנוע שלו, או לאופן הפנייה שלו באסיפות 
החוואים, הייתה לי הרגשה שלא הבנתי כלום. הוא היה מתרגז מאוד אם הייתי משחיל הערה או 
שאלה. אולם, רק זמן קצר לפני כן ביליתי תשע שנים בעבודה חקלאית, והיה ידע רב אודות גידול 
בקר, תרנגולות וכולי. החורפנים היו פשוט עוד סוג של מקנה. לפיכך, מן ההתחלה יכולתי לתקשר 

בקלות עם החוואים על נושא זה, על האכלה, תזונה, מחלות, דיור וכולי. אבל הייתי צריך לשתוק!

לקרוא את השטח

בכל סתיו, במשך ארבע שנים, נסעתי עם טרי ראטל כדי לבקר בחוות בססקצ’ואן, ולהשתתף בימי 
שדה ובפגישות מקומיות של איגוד החוואים. מלבדנו, היו נציגים של חברות אחרות למכירות פומביות, 

ספקי מזון וכיו“ב, שכולם התחרו על עסקי החוואים.

בשלב מאוד מוקדם הבנתי שהרכיב החשוב ביותר בשיווק הוא היכולת למכור את עצמך. אתה צריך 
למצוא חן בעיני אנשים - האישיות שלך, הנימוסים שלך וכולי. כיוון שלכל חוואי יש את האישיות ואת 
המוזרויות שלו, אתה צריך לעצב את עצמך, כך שתתקבל על דעתו של החוואי. והנשים שלהם, איזה 

תפקיד הן ממלאות? עליך ללמוד “לקרוא את השטח“, להבין מה מניע את האנשים האלה.

במפגשים המקומיים הללו, הנציגים תמיד התבקשו “לומר כמה מילים“ או להציג דוח שוק. באחת 
למרות  הפרווה“.  ענף  “תולדות  אודות  מלומדת  אגרת  שלו  הנאום  עבור  ראטל  טרי  הכין  השנים, 
ההערות שלי, שזה מתוחכם מדי עבור הקהל, הוא לא שינה מילה! זה היה משעמם נורא, והייתי צריך 

להקשיב לזה במשך שישה ערבים רצופים.

הטלוויזיה עדיין לא הגיעה אל הקהילות הצפוניות הללו. וכך, בשנה שלאחר מכן שכרתי מקרן 16 
סודק  “באדיבות  שהוקרנה  וקוסטלו,  אבוט  של  מאוד  מצחיקה  קומדיה  והבאתי  ומסך,  מילימטר 

מכירות פומביות של פרוות“. החוואים זכרו את הסרט, לא את הדיבורים. 

היתרון של וויניפג

מדי שנה, הגדלנו בהדרגה את מספר פרוות החורפן שהצענו למכירה. בתחילת דצמבר הייתה מכירה 
עיקרית אחת של מכירת חורפנים שגודלו בחוות, ובמשך השנה היו מכירות של פרוות פרא. הקניינים 
היו מגיעים לוויניפג עבור פרוות הפרא, משום שהצענו פרוות ממערב קנדה, שהיו בין הטובות בעולם. 
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אבל מה ימשוך את הקניינים להגיע לוויניפג למכירה של חורפנים שגדלו בחוות?

בתחילת שנות ה-60, היו שמונה חברות למכירות פומביות של פרוות בקנדה, ששש מתוכן הציעו 
מן  אחת  בכל  אחת  וכן  בארה“ב,  חברות  ארבע  גם  היו  בנוסף,  בחוות.  שגודלו  חורפנים  של  פרוות 
ייצור פרוות החורפנים  הערים הבאות - לונדון, קופנהגן, הלסינקי ולנינגרד. באותה תקופה, שבה 
שגודלו בחוות גלגל מיליונים, איך אפשר להסביר את ההצלחה היחסית של חברה קטנה למכירות 
פומביות, שהציעה רק 30 או 40 אלף פרוות חורפן )ולעתים קרובות, גם לא באיכות הטובה ביותר 

בעולם(?

החורפנים  לפני  “הבשילו“  קנדה  ממערב  החורפנים  והאקלימיים,  הגיאוגרפיים  התנאים  בשל 
בוויניפג הציעו את היבול העולמי  לכן, שתי חברות המכירות הפומביות  במקומות אחרים בעולם. 

הראשון לעונה. זה היה היתרון שלנו, והוא משך קניינים רבים.

מולי וג’ורג’ עוברים

וג’ורג’ עלו לישראל, כשהם משאירים  לאחר מכירת החורפנים שגודלו בחוות בדצמבר 1959, מולי 
לפעול  אמור  היה  קיב  כלשהם.  רשמיים  סידורים  לעשות  מבלי  ובידיי,  קיב  בידי  העסק  ניהול  את 
כמנהל וככרוז במכירה הפומבית, ואילו אני קיבלתי את תפקיד המנהל השותף או המנהל הזוטר. 
ככל שלמדתי יותר על ההיבטים השונים של חברת המכירות הפומביות של הפרוות, נעשיתי מודע 

לקשיים שעמם התמודד ארגון סודק.

לא  )ואני(  קיב  בניהול.  בעיה  הייתה  מזומנים,  ותזרים  תת-היוון  של  הפיננסיים  לאתגרים  בנוסף 
קיבלנו סמכויות מלאות. מולי ניסתה לייעץ לעסק ולפקח עליו מירושלים, בתקופה שבה התקשורת 
ועם  והאינטרנט,  לפני המצאת הפקס  איטיים,  ושירותי הדואר  ויקרה  הייתה ספורדית  הטלפונית 
הפרשי זמנים של שמונה שעות. בנוסף לכך, קיב סבל מקוליטיס כרוני חמור. כתוצאה מכך, הוא נעדר 

מן העבודה, לפעמים בזמנים מאוד קריטיים.

החברה סבלה מאווירה מאוד מסורתית. ממייני הפרוות לא יכלו או לא רצו להדריך או ללמד מישהו 
חדש, כמוני, איך למיין פרוות. הם התנהגו כאילו זה היה משהו שאסור לגעת בו, שאו ש“יש לך את זה“ 

או שלא. במשך השנים גיליתי שזה היה מיתוס.

מצד  וחזקה  רצינית  תחרות  הייתה  תקופה  באותה  “סודק’ס“  חברת  התמודדה  שעמו  אחר  אתגר 
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של  פומביות  מכירות  “דומיניון   - פרוות  של  פומביות  במכירות  שעסקה  בוויניפג  האחרת  החברה 
פרוות “, שנוהלה באותו זמן ע“י לאונרד וורנר. 

הון, סחר ואמון

שורש הבעיה עמה התמודדה חברת “סודק’ס“ הייתה שהחברה הייתה במצב של תת-היוון נוראי. 
על  עמלה  מרוויחה  כשהיא  קונסיגנציה,  בסיס  על  סחורה  מוכרת  פומביות  מכירות  חברת  כי  אם 
החברה  אל  הנשלחת  סחורה  כנגד  כמקדמות  משמש  ההון  להון.  זקוקה  זאת  בכל  היא  שירותיה, 
שהם  עד  מה  זמן  לוקח  שלעתים  לתשלום(,  הממתינים  )חשבונות  הרוכשים  מימון  ולשם  למכירה 

משלמים עבור הסחורות שלהם.

כלל  בדרך  פועל  שניצודו,  פראיים  חיים  בעלי  של  פרוות  המממן  פומביות  מכירות  בית  כלל,  בדרך 
בטווח זמן קצר יחסית. הפרוות נשלחות, והמקדמות נשלחות ללוכדים שבועות אחדים לפני המכירה 
הפומבית. ברגע שהמכירה מתבצעת, נכנסים כספים לכיסוי המקדמות. אולם חורפנים שגודלו בחוות 
הם סיפור אחר. היו חוואים שנהגו לדרוש מימון כבר במאי או יוני לגבי יבול שיימכר רק בדצמבר. 
חשבונותיהן של חלק מן החוות היו במצב של חוב נצחי! גיליתי די מהר, שהארגון של “סודק“ לא היה 

במצב כלכלי המאפשר להתמודד עם הסיטואציה הזו.

קיב ואני התמודדנו עם המחסור בהון באמצעות השגת הלוואות לטווח קצר מחברים שונים בענף 
הפרווה )משפחות סטאל, וויינשטיין וכולי(. לאנשים היה אמון בנו. הזרמנו כסף אל החברה באמצעות 

רכישת מניות ממולי ומג’ורג’, כך שהכסף נותר בחברה כהלוואות של בעלי המניות.

לא  העמלות  מן  ההכנסה   - ותשואה  מזומנים  תזרים  בעיות  עם  החברה  התמודדה  לכך,  בנוסף 
הספיקה לכיסוי את הוצאות התפעול. לכן, החברה הייתה צריכה להפעיל חשבון עסקי כדי להפיק 
דוח כספי בר קיימא )באמצעות חשבון עסקי, יכולה הייתה חברת המכירות הפומביות לקנות ולמכור 
סחורות בשמה שלה, ולא על בסיס עמלה(. למעשה, זה היה תחום המומחיות של קיב. אבל לא הייתה 

לו יד חופשית, משום שמולי וג’ורג’ לא נתנו בו אמון מלא.

צמיחה וניסיון

במהלך שש השנים הבאות, טיפלנו ביותר ויותר חוות לגידול חורפנים, ובו בזמן כמות המשלוחים של 
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פרוות הפרא גדלה גם היא. שנה אחר שנה, העסק השתפר. בהדרגה, לאט לאט, למדתי את תחום 
וכעת  חורפן,  פרוות  למיין  איך  למדתי  ותעייה.  ניסוי  ובאמצעות  התבוננות  באמצעות  הפרוות  מיון 
ולמיין את הגידולים  וורב,  ביל  לנסוע אל החוות בסתיו ביחד עם  “מומחה“, כך שיכולתי  די  הייתי, 

שלהם “בעודם בחיים“ - עבודה מפרכת, שנעשתה בקור.

טכניים  חידושים  בהתמדה  הכנסתי  העסק.  את  יותר  ולקדם  לשווק  כדי  רחוק  ויותר  יותר  נסעתי 
ומשרדיים, כדי שהתפעול שלנו יהיה יעיל יותר. השתתפתי בימי שדה של החוות במניטובה ובססקצ’ואן 
וכן במפגשים של איגוד מגדלי החורפן הקנדיים, שהתקיימו בכל שנה בפרובינציה אחרת. המוניטין 

שלי כמספר סיפורים הבטיח שאוזמן כדי לנאום במפגשים הללו. הקהל נהנה מזה - וגם אני!

טרי ראטל עזב את הארגון לאחר מספר שנים, כדי לעבוד עם ביל לווין ב“אדמונטון מכירות פומביות 
את  ששלחו  מססקצ’ואן  החוואים  כל  את  לו  להביא  יוכל  שהוא  לווין  את  שכנע  הוא  פרווה.“  של 
המשלוחים שלהם ל“סודק’ס“. למעשה, “פרוות סודק“ הפסידו רק חוואי קטן אחד. הלקח: אנשים 

בדרך כלל עושים עסקים קודם כל עם מוסד, ואחר כך עם אינדיבידואל.

להפוך לכרוז במכירה פומבית

אם כי סייעתי בדוכן המכירה הפומבית החל מן המכירה הראשונה שהתקיימה לאחר שהתחלתי 
לעבוד ב“סודק“, לא קיבלתי הכשרה ככרוז במכירה פומבית. אבל יום אחד, קיב לא יכול היה להשתתף 

בשל מחלה, ומצאתי את עצמי נאלץ לנהל מכירה פומבית!

במכירות הפומביות של הפרוות באותם ימים, הכרוז עמד על שולחן מוגבה לפני הקונים, שישבו בצד 
שורות של שולחנות. כל לוט של פרוות הוצע לקונים במחיר פתיחה, והכרוז היה חוזר שוב ושוב, מזמין 

את הקונים להציע הצעות מחיר ומעלה את המחיר )או מוריד אותו( על פי הפעילות בחדר.

בניגוד לרוב סוגי המכירות הפומביות האחרות, הצעת המחיר היית החשאית - הצלפת אצבע, גבה 
מורמת, כל זה סימל הצעת מחיר. כשיש שיטה כזו של הצעות מחיר, שנועדה להבטיח את האנונימיות 
של הקונה, הכרוז לא יכול לנהל חדר שיש בו עד 75 או 100 קניינים. לכן, בכל צד עמד “מאתר“ אחד, 
או יותר, שתפקידו היה להתבונן בפעילות הצעות המחיר בקטע החדר שעליו הוא היה ממונה. אם 
והכרוז היה מעלה את  )“למעלה“(,   “ “ַאְפּ אחד הקונים היה מציע הצעת מחיר, המאתר היה צועק 

המחיר, כשהוא מחשב אותו תוך כדי דיבור המהיר השוטף שלו. 
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חברת “פרוות סודק“ עוברת לידיים אחרות 

בפברואר 1962, דודי היקר ג’ורג’ נפטר בירושלים, בגיל 69. הוא היה חולה מאוד במשך כמה שנים. 
קיב גולדשטיין ואני התחלנו לנהל מו“מ עם מולי ועם העיזבון של ג’ורג’ סודק כדי לרכוש את חלקם 
ב“פרוות סודק“. בפברואר 1966, קיב ואני רכשנו את כל המניות של “פרוות סודק“, כולל % 10 שהיו 

בבעלותו של אבי. 
מהיכן השגתי כסף לעסקות הללו? במשך השנים חסכתי קצת כסף מהכנסות, ובנוסף לכך, המנהל 
המקומי של בנק CIBC היה מאוד נוח. הוא פשוט שאל לכמה אני זקוק, כיצד בכוונתי להחזיר את 
התשלום ואישר את ההלוואה על סמך שטר חוב אישי שלי. לא היו כל בטחונות אישיים, לא הסבה 

של ביטוחי חיים, ולא מו“מ ממושך.

קיב ואני הכנו את ההסכמים המתאימים בינינו, כבעלי המניות, כולל פסקאות המתייחסות לקנייה 
צולבת. החלטנו שסכום בגובה 100,000 דולר לביטוח חיים הדדי יכסה כל מקרה, ושזה היה מחיר 
הוגן למחצית מ“סודק’ס“. אולם, בשל מחלתו של קיב, הוא נחשב לסיכון ביטוחי גבוה ביותר, והסכום 
הגבוה ביותר של כיסוי ביטוח חיים לגביו היה 25,000 דולר. זה הציב אותי בדילמה. כיוון שבהחלט 
לא היו לי )ולא יכולתי להשיג בשום אופן( 75,000 דולר לכיסוי ההפרש, הנוהל העסקי ההולם היה 
שאתעקש על כך שהמחצית שלו תוערך ב-25,000 בלבד. זה היה נושא רגיש מאוד. קיב עבד כל חייב 
ב“סודק’ס“, והשקיע את חסכונותיו כדי לרכוש את המניות. הרגשתי שזה יהיה מעליב להתעקש על 
כך. ובהיותי אופטימי, ציפיתי לשנים טובות יותר, וחשבתי, שאם חס וחלילה יקרה משהו, אלוהים 

ישמור, אוכל איכשהו להסתדר.

שותפות
גירושין לאחר חצי שנה

לא לקח לי הרבה זמן להבין שאין כל הצדקה לכך ששתי חברות מכירות פומביות יפעלו בוויניפג. לפי 
ההגיון העסקי, מפעל אחד היה צריך להיות יעיל ורווחי ותר. הקניינים תמיד התלוננו אודות משך 
ויום מכירות אחד לגבי כל מכירה פירושם  יומיים של בדיקת הסחורה   - הזמן שהם בילו בוויניפג 
יצרתי קשר על כוס  ימים בסך הכול. מפעל משותף יקצר את הזמן בחצי או בשליש. כאשר  שישה 
שנינו  מיזוג.  של  האפשרות  על  רמזתי  החורפנים,  חוואי  של  במפגשים  וורנר,  לאונרד  עם  משקה 
הסכמנו שזה יהיה הטוב ביותר, אולם לא פעלנו למימוש הרעיון. בנוסף, מבני האישיות שלי ושל קיב 
היו כל כך שונים ממבנה האישיות של לאונרד, שכל האנשים בענף הפרוות שדיברנו אתם על העניין 

ציינו שזה לא יעבוד. הקונצנזוס היה: “גירושין לאחר חצי שנה!“
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לעבור לגור ביחד

ב-1967, פרד מהמל, מנהל חברת “החברה הקנדית למכירות פומביות של פרוות“ במונטריאול, פנה 
אל קיב ואליי: האם נהיה מעונינים למכור את העסק שלנו? הממונים עליו, משפחת קנטור מחברת 
נזכור,  ואם  בוויניפג.  פומביות  מכירות  חברת  ברכישת  מעונינים  היו  יורק,  ניו  הפומביות  המכירות 
שגיטי ואני עדיין תכננו לחזור לישראל, זה נראה כמו הזדמנות נהדרת. זה היה טוב גם עבור קיב. יהיו 

לו גם סכום כסף וגם תעסוקה.

אולם, התנאי למכירה היה שהחברה מניו יורק תרכוש את שתי חברות המכירות הפומביות מוויניפג 
בו זמנית. פרד הציע שתחילה “פרוות דומיניון“ ו“סודק“ יתמזגו זו עם זו, ואחרי כן החברה בניו יורק 
היה  לוגיסטיות.  בעיות  היו  ל“דומיניון“  באותה תקופה,  ישות אחת.  עם  ולתת  לשאת  מוכנה  תהיה 
עליהם לפנות את המבנים שלהם בשדרת מרקט עד 1 בספטמבר 1968, משום שהמבנים הופקעו ע“י 

העירייה. בניין סודק בפינת הרחובות פרינסס ווויליאם התאים בהחלט לאכלוסן של שתי החברות.

היינו   - ואנוכי  לאונרד  קיב,   - שלושתנו  יורק,  מניו  הפומביות  המכירות  חברת  של  הצעתה  לאור 
לחברת  למכור  האפשרות  בפנינו  עומדת  תצליח,  לא  השותפות  שאם  חשבנו  במיזוג.  מעונינים 
המכירות הפומביות מניו יורק. אם היא תצליח, נוכל להמשיך לבדנו. בסופו של דבר, זה הצליח מעבר 

לכל דמיון. 

שני עמודים או שלוש מאות

רואי  עורכי הדין,  ויצרנו קשר עם  ואנוכי הגענו להבנה שנוכל להתמזג,  1968, קיב, לאונרד  באביב 
החשבון והבנקאים של כל אחת מן החברות, כדי לכתוב טיוטת הסכם. חתמנו על “הצהרת כוונות“ 
בת שני עמודים, ואחר כך התחלנו בסדרת מפגשים כדי לקבוע במסמרות את הפרטים הטכניים 
של  חדשה  טיוטה  לאישורנו  הוצגה  מפגש  כל  לאחר  זה,  מסוג  במו“מ  תמיד  כמו  והמשפטיים. 

ההסכם.

הוחלט שבמקום להתמזג, תוקם חברה חדשה “דומיניון/סודק מכירות פומביות של פרוות בע“מ“, 
שבה לאונרד יהיה בעל % 50 מן המניות, וקיב ואני - % 25 כל אחד, אולם שלושתנו נמשוך משכורות 
שוות. החשבונות שיש לשלמם - שרובם היו הלוואות עומדות לחוואי גידול חורפן - היו רוב הנכסים, 

והיוו את הבסיס לקו האשראי שלנו בבנק.
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בתחילת ספטמבר, לאונרד וצוותו עברו, השיפוצים התקדמו, המימון הבנקאי הסתדר, וכן הודפסו 
ניירת משרדית חדשה וצ’קים חדשים. חלק מן הצוות המשותף החדש כבר יצא לדרך, אבל ההסכם 
הסופי עדיין לא היה מוכן לחתימה. בסופו של דבר, מתישהו באמצע ספטמבר נקבעה פגישה לחתימה 
סופית. הפגישה התקיימה במשרדיו של עורך הדין שלנו, אלן סקארת’, בנוכחותם של לאונרד ועורך 
דינו, הארט גרין. הצהרת הכוונות בת שני העמודים גדלה והפכה למסמך בן שלושים עמודים. הערתי 
בצחוק: איך שני ניירות הפכו לשלושים? הארט גרין פנה אליי ואמר: “מר סודק, אם השותפות הזו 
תצליח, בעוד כמה שנים אפילו לא תזכור איפה תייקת את המסמך הזה. אבל אם השותפות הזו לא 

תצליח, היית מעדיף שיהיו בו 300 עמודים.“

לא רק שותפות

לציריך  לפרנקפורט,  ללונדון,  ומשם  יורק,  לניו  לאונרד  עם  לקדם את החברה החדשה, טסתי  כדי 
ולמילאנו. כיוון שלאונרד שהה בעבר זמן מה באירופה, ואילו עבורי זה היה ביקור ראשון, הייתי “תחת 
השגחתו“. באותה תקופה, שבה היינו “חדשים“ זה בעיני זה, היינו זהירים מאוד, על המשמר, כשכל 

אחד נזהר שלא לפגוע באחר, וכל אחד רגיש ל“שטיקים“ של השני.

ויכוחים  11 השנים הבאות היו שנים של עבודה קשה. היו תקופות טובות, היו תקופות רעות. היו 
וחילוקי דעות. אבל בסך הכול, הייתה הבנה שגברה והלכה וכל אחד מאתנו העריך את אופיו, אישיותו 
ויכולותיו של האחר. בשלב מוקדם מאוד, קיבלנו את הפתגם שאם שני שותפים מסכימים כל הזמן, 
אחד מהם מיותר. בהדרגה, ללא שיחות מקדימות, כל אחד מאתנו לקח על עצמו מטלות ותפקידים 
שהתאימו לו יותר - באופן אינסטינקטיבי פיתחנו תחושה לגבי מי מאתנו הוא הטוב ביותר לטפל 

במטלה או במצב מסוים. 
שותפות.  רק  לא  וכנה,  ארוכה  ידידות  של  התחלתה  היה  לאירופה  הנסיעה  של  המשותף  הניסיון 
למרות ההבדלים באישיות שלנו, זו הייתה חברות שאופיינה בכבוד, באכפתיות ובאהבה זה כלפי זה. 
אלה היו יחסים שנמשכו 13 שנים בענף הפרוות, וחברות שנמשכה עד מותו בטרם עת של לאונרד, 

ב-1997, בגיל 64.

שנה טובה, ואז הפרוות יצאו מהאופנה

כאשר חזרנו מאירופה, התיישבנו כדי להכין את המכירה הפומבית הראשונה שלנו, ובאותו זמן הכנסנו 
את הצוותים שלנו למערכת ה“נישואין“. לאונרד, קיב ואני ידענו שזה לא יהיה קל, שיהיו עימותים בין-
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בקביעת  קשיים  צפינו  הצוות.  של  וצמצום  התפטרויות  ושיהיו  הבכירים  הפרווה  ממייני  בין  אישיים 
השיטות הטכניות והמנהליות שיש להשתמש בהן - אלה של “סודק“ או אלה של “דומיניון“. אבל הייתה 
בנו נחישות שהמיזוג יצליח. ביצענו הסדרים פיננסיים עם הבנק של מונטריאול. המכירה הראשונה שלנו 
התקיימה בדצמבר 1968, ובה הצענו 250,000 חורפנים שגודלו בחוות, ולאחריה המכירה הראשונה של 

פרוות פרא, בינואר 1969. שתי המכירות היו הצלחה, ולאחר מכן הייתה שנה טובה.

המכירה הבאה, בדצמבר 1969, הייתה קשה. הביקוש פחת, והמחירים ירדו. נראה שהפרוות יצאו 
מהאופנה. נשארנו עם המון חוואים שלא יכלו לשלם את המקדמות שלהם )כלומר, הנטו ממכירת 
היבולים שלהם היה נמוך מן הסכום ששילמנו להם כמקדמה(. אבל נאבקנו, תוך תקווה שהעונה 
הבאה תהיה טובה יותר. היא לא הייתה טובה יותר. הייתה ירידה נוספת בביקוש ובמחיר של חורפנים 

שגודלו בחוות, וביקוש מועט לפרוות פרא.

דילמה

למרבה הצער, ב-1970 פיתח קיב סרטן המעי הגס. הוא אושפז ונפטר בדצמבר, בגיל המוקדם 57. 
בעקבות האובדן המצער הזה אירעו מספר אירועים לא נעימים.

לקיב ולי היה הסכם צולב לגבי רכישה הדדית של המניות שבבעלותנו, שהוערכו ב-100,000 דולר. 
שיקוף  את  הזנחנו  לחוואים.  ההלוואות  מן  שנגרמו  ההפסדים  מן  כתוצאה  ירד,  העסק  ערך  אולם 
ההפסדים האלה על ידי הפחתת ערך המניות בהסכם הצולב. הייתי מודע היטב לכך כאשר מצבו 
מה  כל  ימות,  שהוא  שבמקרה  לראות  יכולתי  נוראית.  בדילמה  אותי  הציב  וזה  הידרדר,  קיב  של 
שיוצע לי תמורת העיזבון יהיו 25,000 הדולרים שישלם ביטוח החיים תמורת המניות )בשל בריאותו 
הלקויה לא היינו יכולים להבטיח לו ביטוח גבוה יותר.( לא עלה על הדעת, שאגיע אליו לבית החולים 
ואתעקש על כך שנחתום בראשי תיבות על ההסכם כך שערך המניות יהיה רק 25,000 דולר. זו הייתה 
עלולה להיות פרידה מעליבה מקרוב משפחה, שותף ואדם טוב. לא יכולתי ולא רציתי לעשות דבר 
כזה. קיוויתי שחברת “דומיניון/סודק“ תהיה חזקה די הצורך כך שהיא תוכל להלוות לי את 75,000 

הדולרים הנוספים, שאותם אחזיר מתוך הרווחים במשך השנים הבאות.

מצבה  על  לשוחח  כדי  וורנר  משפחת  בבית  נפגשנו  ואני,  גיטי  תמה,  רעייתו  לאונרד,   ,1971 בינואר 
הפסד  לנו  היה  לא  מעולם  אבל  הוננו,  כל  את  איבדנו  “דומיניון/סודק“.  חברת  של  הרעוע  הפיננסי 
תפעולי. לא זו בלבד שלא היו 75,000 דולר שאוכל ללוות אותם, אלא שהייתה אפילו אפשרות שהבנק 

אפילו לא יחדש את קו האשראי שלנו.
יוכלו היורשים לחלוק  הצענו שעיזבון גולדשטיין יישאר כ-% 25 מהשותפות ב“דומיניון סודק“, וכך 
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בכל רווח עתידי. הם טענו כנגד זאת, כי הם אמנם מסכימים, בתנאי שלא יתבקשו להציג כל לבנק 
בטחונות אישיים ושהם לא יצטרכו לחלוק בשום הפסד שהוא! מובן שזה לא היה מקובל עלינו כלל. 
לבעלים  הפכתי  ואני  מלא,  כתשלום  הדולרים   25,000 התקבלו  ארוך,  מו“מ  לאחר  דבר,  של  בסופו 
יותר, כאשר  של % 50 מחברת “דומיניון/סודק“ - שותף מלא של לני. למרבה הצער, שנים מאוחר 
הייתה גאות בענף הפרוות והעסק שלנו שגשג, הואשמנו לני ואני בכך ש“ידענו כל הזמן“ שזה יקרה, 

וש“דפקנו“ את היורשים.

זרקתי את המנוול הזה החוצה

בערך חמש שנים לאחר מותו של קיב, לני ואני אכלנו ביחד ארוחת צהריים במסעדה, כאשר מנהל 
החשבונות שניהל את עיזבון גולדשטיין עבר על פני השולחן שלנו. הוא היה ידיד משפחה ותיק, אחד 
מבני מחזורם של בן דודי שפי, של מאיר ושל אהרון דוזר. זכרתי אותו כאחד מה“חבורה“ ש“הסתובבה“ 
בחנות בשדרת פריטצ’רד ושמחתי לראות אותו. לאחר ברכה קצרה, אך קרירה מאוד, כמעט בלי 
להתעכב, הוא המשיך אל השולחן שלו. שאלתי את לני אם הוא יודע מי זה, משום שהוא לא התעכב 

מספיק לשם היכרות. לאונרד, שעטה לפתע על פניו ארשת קרה ביותר, ענה:
“אני יודע טוב מאוד מי זה, ואני גם אספר לך מאיפה אני מכיר אותו. כשניהלת משא ומתן על העיזבון 
אם  קיב,  של  המניות  את  לי  למכור  והציע  שלי  למשרד  הגיע  הזה  הבן...  בעיות,  לכם  והיו  קיב,  של 
אציע לו יותר ממה שאתה הצעת. זרקתי את המנוול הזה החוצה ואמרתי לו שלא ייכנס יותר לעולם 

למשרד שלי!“

יכול  כל, הוא היה  ללני. קודם  והערצה אינסופיים  התגובה הראשונה שלי הייתה תגובה של כבוד 
לקבל את ההצעה, ולהגיע למצב שהיה מאלץ אותי לעזוב את עבודתי ואת הקריירה שלי בכלל. שנית, 
במשך כל השנים האלה, הוא לא סיפר לי על כך מעולם, וגם אחרי כן, הוא לא הזכיר את זה יותר. איזו 
יושרה, איזו כנות, איזה מוסריות! התגובה השנייה שלי הייתה תגובה של גועל. הייתי רוצה לאפשר 
למשפחת גולדשטיין ליהנות מן הספק, שאולי רואה החשבון עשה זאת מיוזמתו שלו. זה הותיר אותי 

בתחושה מרירה ביותר.

מהפך

שלושה  לתחמן  לני  הצליח  שלנו,  בנק  צוות  עם  בפגישה   .1971 חורף  את  לעבור  הצלחנו  איכשהו, 
בנקאים וגרם להם להאמין שאנחנו חזקים ויציבים, למרות דוח כספי ומאזן נוראיים. איכשהו, יצאנו 
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עם אשראי סביר!
בשנה שלאחר מכן, התרחש מהפך טוטלי, בלתי צפוי וחסר תקדים בענף הפרוות. בתוך עונה אחת 
ובשל  באופנה  שינויים  בשל  המחירים.  עלו  מכך,  וכתוצאה  פרא,  חיות  של  לפרוות  הביקוש  עלה 
עונה  מכירה,  אחר  מכירה  דרמטי,  באופן  לעלות  החלו  המחירים  באירופה,  הכלכלית  הצמיחה 
אחר עונה. פריטים שלא היה להם ביקוש של ממש במשך 40 שנה, כגון פרוות דביבון, נעשו לפתע 
פופולריים. פרוות הדביבון נמכרו ב-3.50 דולר ב-1968, וכעת הן נמכרו במחיר ממוצע של 12 דולר. 
הכמויות  המחירים,  עליית  עם  דולר.  ל-600  ב-1977  הגיע  ב-1971,  דולר  ב-30  שנמכר  בר,  חתול 
שנשלחו למכירות הפומביות גדלו גם הן באופן דרמטי. לדוגמה, במכירה שלנו בינואר 1968, הצענו 
למכירה 2,500 פרוות דביבון. עשר שנים מאוחר יותר הצענו 100,000 פרוות במכירת ינואר. מדוע? 
החקלאי מססקצ’ואן, שלא טרח ללכוד שועל או זאב ערבות במחיר של 2 או 3 דולר, היה מוכן לעשות 

את זה כאשר המחיר היה 50 או 60 דולר לפרווה. 

מחנות פינתית לסופרמרקט 

ושיפור  מחדש  ארגון  שיפוץ,  של  במצב  הזמן  כל  היינו  ואני  לאונרד  המוגבר,  העסקים  היקף  בשל 
המערכות הקיימות שלנו. כפי שאחד הקניינים אמר לנו, “הפכתם לסופרמרקט אבל אתם ממשיכים 
לנהל את העסק כאילו זו חנות פינתית.“ אבל, די מהר הפכנו לאחת החברות הראשונות בענף הפרווה 
שהכניסו חידושים. התחלנו ע“י מחשוב המפעל, תוך עבודה צמודה עם IBM - מטלה מאתגרת מאוד 
באותם ימים. בשנים שלאחר מכן התייחסנו אל בעיית המחסור בכוח אדם על ידי תוכנית הכשרה, 
שבחלקה מומנה ע“י ממשלת מניטובה, למרות המיתוס שהסתובב בענף שאפשר ללמוד מיון פרוות 

רק בשיטת השוליה ובמהלך שנים של ניסיון. 

גדלנו במהרה מעבר ליכולת הקיבולת של המבנים בפינת הרחובות פרינסס ווויליאם, ועברנו למבנים 
הוספנו  יותר,  מאוחר  שנתיים   .589 הנרי  בשדרת  מ“ר   4,000 בגודל  מחסן  רכישת  ע“י  יותר  גדולים 

למבנה הזה 1,800 מ“ר נוספים, ושנה לאחר מכן, היה עלינו לשכור 1,350 מ“ר נוספים.

חדשים  צוותים  לעבודה  שקיבלנו  ולמרות  לנו,  שנשלחו  הסחורות  בכמות  המתמיד  הגידול  בשל 
המכירות  לקראת  פרוות  ממיון  במחסן,  מעבודה  להימנע  יכולנו  לא  ואני  לאונרד  אותם,  והכשרנו 
בקומת המיון במשך  עצמנו  פומבית, מצאנו את  כל מכירה  לפני  כשבועיים  כלל,  בדרך  הפומביות. 
שמונה עד שתים עשרה שעות ביום, שבעה ימים בשבוע. אבל במבט לאחור, אולי הפעילות הזו “במו 
יעילה  תהיה  שהמערכת  כדי  הנדרשים  לשינויים  שלנו  המתמדת  המודעות  על  ששמרה  היא  ידינו“ 

יותר.
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כוח מוביל בענף הפרוות העולמי 

חברת “דומיניון סודק מכירות פומביות של פרוות“ החלה למשוך אליה משלוחים מארה“ב, תחילה 
מן המדינות הנמצאות על הגבול - מינסוטה וצפון דקוטה. ב-1978, קיבלנו משלוחים מכל המערב 
התיכון, אינדיאנה ואוהיו. אם בעבר היינו רגילים לאמוד את גודלה של מכירה פומבית במאות אלפי 
דולרים, כעת אמדנו אותה במיליונים. הפכנו לכוח מוביל בתעשיית הפרווה הגולמית העולמית. אם 
כי בצפון אמריקה היו ארגונים מבוססים אחרים לשיווק פרוות בדומה לשלנו, אף אחד מהם לא עבר 

צמיחה והתרחבות ברמה כזו.

התוצרים  מן  ניכר  בחלק  וכן  הערבה,  בפרובינציות  שנלכדו  הפרא  פרוות  ברוב  טיפלנו  ב-1977, 
הארקטיים. בשל המערכת הממוחשבת שלנו, אימצנו כעת את הסיסמה “אף משלוח אינו גדול מדי 
או קטן מדי עבורנו!“ לא היה משנה לנו אם קיבלנו פרווה של שועל אחד מחקלאי בססקצ’ואן או 
100 פרוות מסוחר במניטובה. שניהם קיבלו את הצ’קים שלהם עשרה ימי עבודה לאחר המכירה, 

בדייקנות של שעון. באותה תקופה שלחנו עד 4,000 צ’קים לאחר מכירה!

אני מייחס את הצמיחה שלנו לערנות המתמדת, לתשומת הלב לפרטים ולנכונות שלנו לשנות ולשפר 
את הביצועים האדמיניסטרטיביים, הטכניים והלוגיסטיים שלנו. בסופו של דבר, התקדמנו יותר מכל 

ארגון שיווק אחר. 

גלגול קוביה

אני נזכר במכירה שהתקיימה בינואר 1976 - חמש שנים לאחר חשבנו שאנחנו גמורים. הייתה לנו 
מכירה של 2.8 מיליון דולר! מכרנו כל פיסת עור בו במקום! הייתי באופוריה. ואז נכנס לאונרד למשרד 

שלי, ועזר לי להתפכח.

“אתה מבין מה עשינו?“ הוא ציין “לקחנו את כל הרווחים מחמש השנים האחרונות ונכנסנו לחוב 
ונניח שהיה  1.5 מיליון דולר בבנק, הכול כמקדמות למכירה הזו, בשביל גלגול קוביה אחד!  בגובה 
הבנתי  לחלוטין!  צדק  הוא  אז?“  היינו  איפה  צפוי?  בלתי  כלכלי  או  פוליטי  אסון  איזשהו  מתרחש 
שהביקוש המתמשך הזה והעלייה הזו במחירים לא יוכלו להימשך לנצח. אופנה היא עניין הפכפך, 
ויכולה להשתנות בן לילה, או שגורמים אחרים עלולים להיכנס לתמונה ולשנות את כל אופייה של 

תעשיית הפרוות.
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עד אז, לאונרד ואני משכנו משכורות יפות למדיי תמורת עבודתנו, והשארנו את רוב הרווחים בספרי 
החברה, כנכסים מזומנים ששולמו עליהם מסים. זה, כמובן, העניק לנו עמדת מיקוח טובה כאשר 
ארגנו את קו האשראי שלנו עם הבנקאים. אולם, החל מאותה שנה, החלטנו למשוך משכורות עתק, 

למרות מס שולי בגובה 54% שהיינו צריכים לשלם. 

חברת ההרפתקנים גוברנור ושות’ העוסקת במסחר במפרץ האדסון

בקיץ 1976, גיטי ואני השתתפנו במסיבת קוקטיל, שם הוצג בפניי מר דון וודס. כאשר הוא שמע את 
“סודק“, הוא שאל האם אני הסודק מחברת המכירות הפומביות. כאשר שמע את תשובתי,  שמי, 
“אתה  ידידותיים“.  “מתחרים  אותו  הקנטתי  “או“,  האדסון“.  “מפרץ  מחברת  שהוא  לי  אמר  הוא 
יודע,“ הוא ענה “זה לא חייב להיות ככה. למה שלא נאכל ארוחת צהריים מתישהו?“ חברת “מפרץ 
האדסון“ )HBC או “המפרץ“( הייתה החברה הגדולה בעולם שעסקה בסחר פרוות. חברת “המפרץ“ 
קנתה פרוות ישירות ממניחי המלכודות ומהחוואים בצפון אמריקה ומכרה באמצעות בתי המכירות 
הפומביות שלה במונטריאול, ניו יורק ולונדון. הם היו המתחרים שלנו, אבל זו באמת הייתה תחרות 
“ידידותית“. התחרינו על החורפנים שגודלו בחוות ועל פרוות הפרא, אבל הם גם השתתפו בקביעות 

במכירות שלנו ורכשו בהן פרוות. 

בערב שבת אחד בינואר 1977, הגענו גיטי ואני עם חברים למסעדת “מרטיני’ס“ בוויניפג, שם פגשתי 
בדון וודס ובחבריו, שבדיוק עזבו את המקום. הוא זכר אותי, אבל לא הצליח לזכור מהיכן הוא מכיר 
את הפנים שלי. הוא שב והציע שנאכל ביחד ארוחת צהריים. “התקשר אליי ביום שני“ עניתי. זמן 
קצר לאחר מכן, אכלנו לאונרד ואני ארוחת צהריים עם דון, והוא אמר לנו ש-HBC מעונינת ברכישת 

החברה שלנו.
גם לאונרד וגם אני היינו בעד הרעיון. זה יאפשר לגיטי ולי לחזור לישראל. לני ואני נוכל להוציא את 

ההון שלנו מעסקי הפרווה, וזה יבטיח ללאונרד תעסוקה בעתיד. 

לאחר מכן החלה סדרת מפגשים חשאיים בהם השתתפו, מצד אחד, לאונרד ואני, ומצד שני ראש 
לדון  כדי  יורק,  מניו  הנרי  לו  מר  אמריקה,  בצפון  האדסון  מפרץ  בחברת  הגולמית  הפרווה  מפעל 
בפרטים. המפגשים היו חייבים להישמר בסוד, למען המשך הפעלת העסק הקיים במקרה שהשיחות 
ייכשלו. היו לנו אינסוף פגישות עם אלן סקארת’, הנציג המשפטי שלנו ועם אלן וובסטר, רואה החשבון 
שלנו. כמו כן, הכנסנו בסוד הדברים שני אנשי עסקים בולטים מוויניפג, ג’ו ארליכמן ומוריס נאמן, 
כדי לשמוע את דעתם. נשאנו ונתנו קרוב ל-14 חודשים, ולבסוף, בספטמבר 1978, קבענו במסמרות 

את כל הפרטים הטכניים.
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העסקה

זו הייתה עסקה מצוינת. חברת “המפרץ“ רצתה שנמשיך להפעיל את העסק בדיוק כפי שהפעלנו 
אותו קודם לכן, כשלאונרד ואני מנהלים אותו ביחד, באותן משכורות. חברת “המפרץ“ רצתה שכל 
אחד מאתנו יחתום על חוזה ניהול למשך חמש שנים. לאונרד, בהיותו “מענטש“, וביודעו שגיטי ואני 

רוצים לפרוש לישראל, הסכים שההסכם לגביו יהיה למשך חמש שנים, ולגביי - שלוש שנים. 

הרווחים  של  תיעוד  היה  כבר  ל“מפרץ“  שלנו.  המשכורות   - אחרון  אחד  סעיף  להסדיר  עוד  נותר 
התפעוליים של “דומיניון/סודק“ בשלוש השנים האחרונות, שלא פורטו בהם המשכורות. כדי להקל 
HBC את דוחות מס  ואני לעניין בפשטות - הצגנו בפני  ניגשנו לאונרד  נושא המשכורות,  יישוב  על 
ההכנסה האישיים משלוש השנים האחרונות, וביקשנו מהם להחליט - מה יהיה לדעתם החישוב 
הנכון. אלה היו השנים בהן החלטנו לאונרד ואני למשוך משכורות מקסימליות. כאשר אנשי “המפרץ“ 
ראו את המספרים, הם היו קצת המומים. הרווחנו יותר מאשר חלק מן המנהלים הבכירים שלהם! 

לאונרד ואני הבנו שהם לא יוכלו לעמוד בסכומים הללו, כך שהתפשרנו על חצי.

אולם, גם זה הציב אותנו בקטגוריית 64 בכירי ההנהלה של “המפרץ“, עם כל ההטבות הנלוות. וב-1 
בספטמבר, 1978, חתמנו על מסמך מסיבי בן 100 עמודים, עם “חברת ההרפתקנים גוברנור ושות’ 

העוסקת במסחר במפרץ האדסון“ - שעדיין היה שמה הרשמי של “המפרץ“. 

שני “הבחורים היהודיים“ מצליחים

זמן קצר לאחר מכן, הוזמנו להשתתף במפגש השנתי של מחלקות הפרווה של “המפרץ“, שהתקיים 
במונטריאול. המשתתפים כללו את ההנהלה הבכירה של שלושת מרכזי המכירות הפומביות - לונדון, 
ניו יורק ומונטריאול - ואת מחלקת המחסנים הצפונית של ה-RFD - מחלקות הפרוות הגולמיות, 

שהיו ממוקמות בערים הראשיות בקנדה.

וכך, אנחנו, שני “הבחורים היהודיים“ מהשכונה בוויניפג, הגענו לפגישה. היינו “הבחורים החדשים 
שמוטב  היטב  ידענו  הזה.  הניהולי  לדרג  שהגיעו  שנה   307 מזה  הראשונים  והיהודים  בשיכון“, 
 - והאוזניים  העיניים  ועל  סגור,  הפה  על  לשמור  מוטב  מתבלטת.  בלתי  תהיה  שלנו  שההתנהגות 
פתוחות לרווחה. היינו כעת חלק מחברה ענקית )17,000 עובדים(, שהיה לה מבנה ביורוקרטי, אשר 

דמה למדי למחלקות ממשלתיות רבות. 
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המכירה הפומבית האחרונה שלנו בוויניפג

במשך שלוש השנים הבאות, לאונרד ואני ניהלנו את המפעל, בדיוק כמו קודם, כאשר עול אדיר אחד 
הוסר מעל כתפינו. היה לנו גיבוי פיננסי בלתי מוגבל. כבר לא היינו מודאגים האם יש די אשראי זמין 
בבנק כדי לשלם מקדמות במזומן. כתוצאה מכך, המכירה הפומבית הראשונה שהתקיימה בבעלות 
“המפרץ“, בינואר 1979, הניבה מכירות בגובה 7 מיליון דולר. אולם בשל הזרימה המוגברת הזו של 
הסחורות, לאונרד ואני עדיין היינו צריכים להקדיש 12 שעות ביום למיון פרוות במשך שבועיים לפני 

כל מכירה, למרות ששכרנו והכשרנו עובדים חדשים.

מנהל  ושל  לאונרד  של  ביוזמתם  בוויניפג.  האחרונה  הפומבית  המכירה  את  קיימנו   ,1981 בינואר 
המכירה הפומבית במונטריאול, מר דוויין ביירס, הקולקציות של דומיניון/סודק שולבו עם אלה של 
HBC במונטריאול, כדי שהן יימכרו שם, והדבר הקל על הקניינים להשתתף במכירות הקנדיות. המיון 
והחלוקה ללוטים עדיין נעשו בוויניפג, והתשלומים למובילים עדיין הונפקו ב“דומיניון סודק“ או ב“מכירות 
פומביות אדמונטון פור“, כאילו דבר לא השתנה. בספטמבר 1981, פתחה חברת “המפרץ“ מבנה חדש 

וענקי בטורונטו. לאחר מכן, כבר לא התקיימו מכירות באדמונטון, בוויניפג או במונטריאול. 

שנות הפרווה שלי הסתיימו

לאחר שסיימתי את חוזה הניהול בן שלוש השנים ב-1981, הכרזתי על כוונתי לפרוש. אולם, לאונרד 
ודוויין ביירס ביקשו שאשאר עוד שישה חודשים, שאותם אבלה במילאנו שבאיטליה, כדי “... לקדם 
ואני  גיטי  באירופה.  הענף  אנשי  בקרב  פומביות...“  למכירות  בטורונטו  שהוקם  החדש  המבנה  את 

שמחנו מאוד!

התקיימה לכבודי מסיבת פרידה מרגשת ב“דומיניון/סודק“ )וב-L/M מלאכות ותחביבים(, וכן מסיבה 
קטנה בטורונטו עם הסגל הבכיר של “המפרץ“.

באוקטובר, גיטי ואני טסנו למילנו, שם התגוררנו במלון מנהלים. לצורך שירותי משרד, השתמשתי 
במתקניה של חברה הנקראת “פובריאל“, שהייתה חברת הפרסום של “איגוד מגדלי החורפן הקנדיים“ 
ושל יחידת הפרווה ב“מפרץ“. המשימה שלי הייתה להשתתף בתצוגות, לבקר אצל נציגי הענף ולעשות 
עבודת יחסי ציבור כללית. ביקרנו במפעלי פרווה רבים ברחבי איטליה. טסנו כדי להשתתף במפגשים 
ממשלת  ע“י  שמומנה  משלחת  במסגרת  היה  הרחוק  במזרח  הביקור  ויפן.  קונג  הונג  בפרנקפורט, 

קנדה. אני ייצגתי את ענף הפרווה הגולמית. 
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בפברואר 1982 טסנו לישראל. למעט מספר משימות הקשורות לענף הפרווה שביצעתי במשך השנים 
ל“חברה  )שבסופו של דבר הפכה  לני המשיך עם “המפרץ“  “שנות הפרווה“ שלי הסתיימו.  הבאות, 
לתפקיד  מינויו  באמצעות  להוקרה  זוכה  כשהוא  פרוות“(,  של  פומביות  למכירות  אמריקנית  הצפון 
לאונרד  עם  ביחד   13 מתוכן  בענף,  שנים   24 ביליתי  וכך,  ב-1997.  עת  בטרם  מותו  עד  כללי  מנהל 

וורנר.

אנחנו עבדנו

יכול לצמצם את הנוסחה לשותפות המוצלחת שלנו למספר  בהתבוננות לאחור, אני מאמין שאני 
גורמי מפתח. מבלי לתכנן, לני ואני נטלנו על עצמנו את המשימות ואת תחומי האחריות שהתאימו 
יותר לכל אחד מאתנו, וכיבדנו את ההבדלים בינינו ואת היכולות של כל אחד מאתנו. סיימנו כל יום 
עבודה במשקה מרגיע באחד מן המשרדים שלנו, שם התבדחנו ושוחחנו על פעילויות היום. יישמנו 
תוכניות שונות, לעתים למרות התנגדות חריפה של אחד מאתנו. ואם זה נכשל והתוכנית בוטלה, אף 

אחד מאתנו לא אמר לאחר “אמרתי לך!“ וכך, מעולם לא הסתייגנו מהעלאת רעיונות חדשים.

לא משנה עד כמה לאונרד ואני היינו עסוקים בעבודה, תמיד יצאנו מן המבנה של המפעל לארוחת 
על  פוליטיקה,  על  המשפחה,  על  שיחות  ולשם  התרגעות,  לשם  האלה  בשעות  השתמשנו  צהריים. 
ישראל וכו’ אבל מעולם לא שוחחנו על עניינים הקשורים לעבודה. תמיד הזכרנו לעצמנו את הסיפור 
על סם ולדמן )אביה של מקסין צימרמן( - יצרן ביגוד מצליח ביותר. הוא נהג לטעון בדוגמטיות ש“אין 
אנשי עסקים גרועים. רק מנהלים גרועים.“ יום אחד, מישהו קרא עליו תגר על ידי הטיעון שלפעמים 
שינויים באירועים  בגלל  יכולים להסתבך, אבל לא באשמת המנהל, אלא  גם אנשי עסקים טובים 
ולדמן, “מנהל טוב  הפוליטיים, הכלכליים והחברתיים, שעליהם אין למנהל כל שליטה. “אה“, ענה 

יודע מתי לצאת מהעסק!“

ואנחנו עבדנו! אף עבודה לא הייתה בזויה מדי בעינינו, אף תפקיד לא היה משפיל או מתחת לכבודנו. 
בחדר  שהצטברו  קטנים  משלוחים  מאות  בפתיחת  עיכוב  עקב  נוצר  בעבודה  הבקבוק  צוואר  אם 
הקבלה, לאונרד ואני היינו שם ביום שבת וביום ראשון, פותחים ומתעדים את המשלוחים ביחד עם 
אנשי צוות אחרים. במבט לאחור, רבים מן החידושים ומן השיפורים במערכת היו כתוצאה מרעיונות 

שנרקמו במהלך ביצוע העבודות הנחותות האלה.

בשיחת הטלפון האחרונה שלי עם לני לפני מותו, מילות הפרידה שלו ממני היו: “... מויש’לה, אני לא 
חושב שמישהו, אי פעם, עבד קשה כמונו“...
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קנדה וישראל מאז 1982

חצי שנה, חצי שנה
תוכנית הפרישה

משפחת אורן
בריאותה של גיטי

להפיק את המיטב מן השנים הקשות
“בדיוק בשבילך, מויש“

מאמע פייגה: “למה הגעת כל כך מוקדם?“
קידום ללני ודילמה עבורי

מיכל ואלון
אבי ומרדית’

מחותנים
רמת השרון

הבית ברחוב החצב 8
בחזרה לוויניפג: לסגור עסק

הבית ברחוב או’מרה
שגרה מאוד נעימה

שהות בישראל וטיולים
סבא

הבית ברח’ צ’רלס, מערב
מלחמה

קוועל )“נחת“(
לבבות

לני 
תושבי קבע
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חצי שנה, חצי שנה 
תוכנית הפרישה

הפרישה שלנו החלה ממש בסוף ינואר 1982, כאשר עזבנו את מילאנו וטסנו לישראל, אליה נכנסנו 
ומשם  בישראל(,  אז שנה  )שבילה  גולדברג  והרולד  מיכל  פנינו  קיבלו את  כתיירים. בשדה התעופה 

נסענו אל בית משפחת אורן ברמת השרון.

מה היו התוכניות שלנו?

מכירת “דומיניון/סודק“ לחברת מפרץ האדסון העניקה לנו הזדמנות מצוינת להגשים את שאיפתנו 
לחיות  כדי  משאבים  די  לנו  שהיו  כך  על  הצביע  הפיננסי  מצבנו  של  קפדני  ניתוח  לישראל.  לחזור 
בנוחות, ואפילו להצליח להחזיק שתי דירות, האחת בקנדה והאחרת בישראל. אבל גיטי ואני הבנו 
מההתחלה, שיש הרבה סיבות לכך שלא “נחתוך חד וחלק“ את הקשר עם וויניפג וגם קנדה בכלל. היו 
לי הרבה קשרים עסקיים עם לאונרד. כדי למשוך את החלק שלי מן הכספים שהתקבלו מ“המפרץ“ 
דוחות מס  למלא  שלי,  על התושבות הקנדית  הייתי מוכרח לשמור  רצחני,  שיעור מס  מבלי לשלם 
לבדוק  שעלינו  הרגשנו  בנוסף,  שנים.  מספר  במשך  הכספים  את  בהדרגה  ולמשוך  שנתיים  קנדיים 
באופן קפדני וביקורתי את נושא המגורים בישראל לאחר היעדרות של כמעט 25 שנה, כדי לוודא 
ילד אחד שחי בקנדה, דבר שיהפוך את הפרידה  לנו  כן, היה  שקיבלנו את ההחלטה הנכונה. כמו 

המוחלטת לכואבת מדי. 

ואת  הסתיו  את  )בעיקר  בישראל  שנה  חצי  בילוי  של  בכיוון  הייתה  שלנו  הראשונית  החשיבה  וכך, 
החורף, הרחק מן החורפים הקנדיים( ואת הקיצים - בקנדה.

הרגשנו, שהדבר הראשון שעלינו לעשות הוא לשפר את העברית שלנו, ש“החלידה“ אחרי היעדרות של 
24 שנים! כך שלאחר כמה ימים עם משפחת אורן, גיטי ואני נרשמנו לאולפן )קורס לשון אינטנסיבי( 
מתקדם שנמשך חודש ימים ושהתקיים במלון “גרין ביץ’“ ליד נתניה. את תנאי המגורים אפשר לתאר, 

במקרה הטוב, כ“קיבוץ בתחילת תקופת ההתיישבות.“

לרוע המזל, גיטי חלתה, במה שנראה אז כשפעת קשה מאוד. כך שהיא חזרה אל משפחת אורן למשך 
כמה ימים, שהאמנו שהיא תזדקק להם כדי להחלים, ואילו אני סיימתי את הקורס.
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משפחת אורן

לנו  עזרו  הם  ונאמנים.  נדיבים  חברים  היו   - וילדיהם  אלה  אורי,   - אורן  משפחת  השנים,  במשך 
ולילדינו, עודדו אותנו בעת הצורך, סייעו לנו ותמכו בנו בעלייתנו לישראל.

כאשר גיטי חלתה, זמן קצר לאחר הגעתנו לישראל ב-1982, בני משפחת אורן קיבלו אותה לביתם 
כדי שתחלים. היא זכרה שהנדיבות שלהם הייתה מעל ומעבר - שוקו חם ליד המיטה בכל בוקר, 

בארוחת הבוקר! הם נתנו לה להרגיש בנוח, כך שהיא לא תרגיש שהיא מכבידה עליהם.

מאפיין אחר של הכנסת האורחים והחסד של משפחת אורן היה האופן שבו הם תמכו במיכל כאשר 
היא עלתה לישראל. היא התקבלה בטּוב לב והתייחסו אליה כאל בת בית.

מספר שנים לאחר מכן, בוויניפג, כאשר מצבה הבריאותי הקשה של גיטי התמשך, נעשיתי מדוכדך 
ביותר. יום אחד, כתבתי מכתב ארוך לחברי אורי, כשאני שופך בפניו את לבי, את תסכוליי ואת כעסיי. 
להפתעתי הנעימה, כאשר קיבל אורי את מכתבי, הוא בא לוויניפג ביחד עם בנו הצעיר, שי. נהנינו 

לארח אותם. 

בריאותה של גיטי

כך,  חודש.  לאחר  נעלמה  לא  ב-1982  לישראל  שהגענו  לאחר  קצר  זמן  גיטי  לקתה  שבה  המחלה 
שלאחר האולפן הסתיים עברנו למלון שרתון בירושלים, שם גרה מיכל באותה תקופה. גיטי המסכנה, 
כמעט לא עזבה את החדר במלון כמעט עשרה ימים. הלכנו לרופא כללי מצוין, שחשד שגיטי סבלה 
העניין.  את  לבדוק  כדי  הביתה“  ש“ניסע  והמליץ  התריס(,  בלוטת  )תת-פעילות  מהיפותירואידיזם 
ושם, במשך החודשים   ,4 או’מרה  לבית שברחוב  בחזרה  וטסנו  ביקורנו המקורי,  כך שקיצרנו את 
הבאים, החלה גיטי אינספור ביקורים אצל רופאים שונים, כולל קליניקת מאיו הנמצאת ברוצ’סטר 
דיכאון  גם  פיתחה  היא  אבל  טופלה,  והמחלה  מהיפותירואידיזם,  סבלה  גיטי  אכן,  שבמינסוטה. 

קליני.

טיפול  באמצעות  הדיכאון  על  להקל  שאפשר  למסקנה  הגיע  בה  שטיפל  הפסיכיאטר   ,1983 בסתיו 
תרופתי, והפנה אותה לרופא שמתמחה בתחום. מומחה זה המליץ על סדרת טיפולים בהלם חשמלי 

קל במהלך מספר שבועות, ואלה הובילו לשיפור משמעותי בהרגשתה.
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לרוע המזל, בשנים הבאות המשיכה גיטי לסבול ממחלה כרונית דמוית שפעת. בתחילת שנות ה-90 
שערכנו  בביקור  לפיכך,  יותר.  תכופות  לעתים  להופיע  והחלה  החמירה  המחלה  ה-20,  המאה  של 
בקנדה באפריל 1992 טסנו לקליניקת מאיו הנמצאת ברוצ’סטר שבמיניסוטה, שם גיטי עברה בדיקה 

יסודית, שבה לא נמצא דבר.

להפיק את המיטב מן השנים הקשות

עבורי.  היו שנים קשות  ומדיכאון  גיטי לסבול מהיפותירודיאיזם  השנים הראשונות לאחר שהחלה 
לקום  התרגלתי  שבו  בית  באותו  שוב  הייתי   ,58 יחסית,  הצעיר  בגיל  נקטע.  לישראל  שלנו  המעבר 
מוקדם, להיות במשרדי ב-08:30 ולמלא את תפקידי כמנהל בכיר, כמנהיג, כדמות סמכותית, כממיין 
פרוות מיומן היטב, כאדם חשוב. פעם הייתי פעיל בקהילה, אבל מאז התפטרתי מוועדים ומארגונים 
שונים. מצאתי את עצמי בחזרה בסביבה המוכרת, אבל לא עובד, עם אישה חולה, דבר שהגביל מאוד 
את האפשרויות החברתיות ואת אפשרויות הבילוי שלי. כעת מצאתי את עצמי קם בבוקר ללא שום 

דבר מעניין לצפות לו.

נכון את המצב ואת מצב הרוח שלי. הוא ארגן לי משרד קטן, העביר  למרבה המזל, לאונרד קרא 
שלו,  הפרטיים  ההשקעות  תיקי  את  וגם  שלנו,  השונות  החברות  של  ההשקעות  תיקי  כל  את  לי 
ומינה אותי להשגיח עליהם. דרך חבר טוב שלנו, נודע לי על ארגון שנקרא “ייעוץ לחברות קטנות“ 
)CASE(, חברת בת של הבנק הפדרלי לפיתוח עסקים. זהו קאדר של מנהלי עסקים שפרשו, שמונו 
כדי לייעץ למפעלים קטנים הנאבקים על קיומם, או לאנשים המעונינים להקים עסק חדש. כאשר 
הגשתי בקשה להצטרף ל-CASE, הבטיח לי המפקח שיש לי את כל הכישורים לטפל בסוגי הייעוץ 
שלקוחותיהם זקוקים לו. במשך השנתיים שלאחר מכן, טיפלתי במספר מקרים, שרק אחד מהם 

היה קשור לענף הפרווה.

“בדיוק בשבילך, מויש“

מס  שירותי  מטעם  מומחה  כעד  פעילותי  הייתה  הזו  הקשה  התקופה  במהלך  נוספת  דעת  הסחת 
ההכנסה של ארה“ב. בדצמבר 1982, נודע ללאונרד שמס ההכנסה האמריקני מחפש מומחה בתחום 
מיון ושיווק פרוות בונה. “בדיוק בשבילך“, אמר לי לני. מס ההכנסה האמריקני התמודד עם הונאת 
המשפט  מופרז.  במחיר  מרקוס“  ל“ניימן  בבלעדיות  ונמכרו  בשבי  הבונים  גודלו  שבה  מס,  מקלט 
התקיים בסן פרנסיסקו בינואר 1983. לאחר שהכנתי את החומר שהם דרשו, גיטי ואני טסנו לניו 
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יורק ובילינו זמן מה עם משפחתה, כשאנו מתגוררים אצל פיליס ושים אקסט. לאחר מכן טסנו לסן 
פרנסיסקו, כדי לשהות שם בשבוע בו התקיים המשפט. אם כי הוזמנתי להעיד ולהציג את הדוח שלי 
רק פעם אחת, נדרשה נוכחותי המתמדת במקום. לפיכך, הייתי בבית המשפט החל משעות הבוקר 
הזמן  רוב  את  בילתה  חולה,  הייתה  שעדיין  גיטי,  ואילו  המאוחרות,  אחה“צ  שעות  ועד  המוקדמות 

בחדר שבמלון. יצאנו רק לארוחות ערב, ובדרך כלל רק במלון.

דוזר, שהתגוררו  ואת בעלה השני, אהרון  ליל  ונסענו לבקר את אחותי  בסוף השימוע, שכרתי רכב 
במשך החורף בפאלם ספרינגס. משם, נסענו למספר ימים ללוס אנג’לס, כדי לבקר את קיב ונעמי זיו, 

ואז חזרנו לוויניפג. 

ושיפרה את מצב הרוח שלי באופן  עניין  בי  עוררה  אותי,  הזו בתחום העסקי העסיקה  המעורבות 
ניכר. 

מאמע פייגה: “למה הגעת כל כך מוקדם?“

לבית  הובהלה  אמי  החולים.  מבית  טלפון  שיחת  קיבלתי   ,04:00 השעה  בסביבות  הבקרים,  באחד 
החולים מן הסוויטה שלה בבית האבות היהודי “בית שרון“. מיד נסעתי לבית החולים, שם מצאתי 
אותה ביחידה לטיפול נמרץ. ההערה הראשונה שלה הייתה “למה הגעת לכאן כל כך מוקדם? אמרתי 

להם לא להתקשר אליך לפני שמונה בבוקר!?“

באיברים  זיהומים  פיתחה  היא  יום,  מדי  בהדרגה.  הדרדר  אמי  של  מצבה  הבאים,  הימים  במהלך 
שונים. באחד הביקורים שלי בבית החולים, נתקלתי בדר’ ארנולד רוג’רס, חבר ותיק מימינו בשדרת 
הקתדרלה, שהיה אז הרופא הפנימי הראשי בבית החולים. שאלתי אותו לגבי ההידרדרות הפתאומית 
של אמי. עד אז היא הייתה בריאה לגמרי, ללא כל מחלות וכאבים. הוא הזכיר לי את השיר שלמדנו 
בביה“ס היסודי, “הכרכרה המופלאה הרתומה לסוס אחד“, מאת אוליבר וונדל הולמס. זהו סיפור על 
כרכרה הרתומה לסוס, שכל רכיב שלה בנוי באופן כה מושלם, עד כדי כך שאף חלק לא התבלה. אלא 

שכמובן, בסיום, הכול התמוטט בבת אחת.

זה  המשפחה.  לכל  וקראנו  תקופה,  באותה  בוויניפג  בביקור  היו  ג’ק  ובעלה  חונק  אחותי  במקרה, 
היה 20 ביוני, 1982. כאשר התיישבנו לאכול ארוחת צהריים, התקשרו מבית החולים כדי להודיע לנו 
שאמי נפטרה. תזמון מושלם: שלושת ילדיה היו בוויניפג. ההלוויה התקיימה למחרת, ואמי נקברה 

ליד דויד אהוב לבה.
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קידום ללני ודילמה עבורי

בוויניפג. כאשר התקשרתי  ושי אורן, שביקרו אותנו  ואני קבענו לאכול צהריים ביחד עם אורי  לני 
לטורונטו  יצא  שלאונרד  לי  אמרה  “דומיניון/סודק“  של  המרכזנית  השעה,  את  לאמת  כדי  למשרד 
בשעה 05:00 באותו בוקר! התקשרתי לתמה, רעייתו של לני, והיא הסבירה שדוויין ביירס, מנכ“ל מרכז 
המכירות הפומביות של חברת “מפרץ האדסון“ בטורונטו, פוטר, ולאונרד התבקש להגיע לטורונטו 

ולהתמנות כמנהל כללי.

מאוחר יותר באותו יום, כשישבתי בסלון עם אורי ושי, לאונרד התקשר. הוא הסביר את המצב: הוא 
יעבור לטורונטו. האם אהיה מוכן לנהל את המפעל בוויניפג למשך “שנה- שנתיים“? נזקקתי לשעה 

כדי לשקול את הנושא ולדון בו עם גיטי ועם אורי, שהערכתי מאוד את דעתו.

זו הייתה הצעה מפתה מאוד , בעיקר לאור מצבה הבריאותי של גיטי. אולם, בהיותי מודע לגישתי 
לאונרד  כאשר  בוויניפג,  הזה  התפקיד  שקבלת  הבנתי  רציניות,  למטלות  שלי  ולמחויבות  לעבודה 
מתגורר בטורונטו, תהיה למשך יותר מאשר “שנה- שנתיים“, אולי אפילו למשך יותר משלוש- ארבע 
שנים, שבסופן אהיה בן 63, שנתיים מגיל הפרישה המחייב )באותה תקופה( בחברת “המפרץ“, גיל 65, 

עם פנסיה נוחה להפליא. האם אי פעם נחזור לישראל?

אחריות  עצמו  על  נוטל  הוא  שבה  בתקופה  לאונרד  את  לאכזב  פירושו  שסירוב  הרגשתי  שני,  מצד 
אדירה. ידעתי שנוצרו גם בעיות בהנהלת המחסן בוויניפג.

את  קיבל  הוא  להצעתו.  וסירבתי  ללאונרד  התקשרתי  כבד,  ובלב  בקפידה,  הגורמים  את  שקלתי 
החלטתי בהבנה וללא עוינות. כזה היה לני. 

מיכל ואלון

בקיץ 1983, קיבלנו את הבשורות המרגשות, שלפיהן מיכל התקבלה לביה“ס לרפואה באוניברסיטת 
בן גוריון, הנמצאת בבאר שבע שבנגב - הבת שלי הרופאה! גיטי עדיין לא הייתה במצב שיאפשר לה 
ועזרתי למיכל לעבור מירושלים לבאר  לנסוע, כך שנסעתי לביקור בישראל באוגוסט באותה שנה, 

שבע.

בהיותה סטודנטית לרפואה, מיכל פגשה סטודנט אחר לרפואה, אלון בן-נון, ועברה לגור עמו.
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ושנוהל  ת“א,  באוניברסיטת  יפהפה, שהתקיים  ואלון התחתנו בטקס  מיכל   ,1985 באוגוסט,  ב-27 
ע“י רב צעיר ומקסים, יונה מצגר )שמאוחר יותר נבחר למשרת הרב האשכנזי הראשי של ישראל(. 
אבי ומרדית’, חונק וג’ק, לילי, הווארד וג’ּון, ֶשרקי ובני - הגיעו כולם מחו“ל. כמו כן, נכחו בני משפחה 
וחברים מישראל. רובם של אלה האחרונים היו חברים מגשר הזיו, או חברים לשעבר בגשר הזיו. זה 
היה ערב נפלא - המון אוכל, מוסיקה וריקודים. בסביבות חצות, חלק מאתנו פרש אל הדירה שלנו 
ברמת השרון, שהייתה בקומה השלישית, ללא מעלית, ושם, בטמפרטורה של בערך 30 מעלות צלזיוס 

ו-% 90 לחות, התחלנו לאכול את עוגת החתונה עם גלידה ולפתוח את המתנות.

אבי ומרדית

במהלך  ימים  לכמה  הביתה  בא  שהוא  לנו  להודיע  כדי   ,1983 דצמבר  באמצע  אלינו  התקשר  אבי 
חופשת חג המולד. במשך הימים הראשונים, הוא היה מאוד עגמומי ומרוחק, בניגוד לטבע התוסס 
והדברני שלו. ביום השלישי הוא הודיע לנו, שהוא פגש בחורה, בשם מרדית’ אנדרו, שהוא אוהב אותה 

ורוצה להתחתן אתה, ושהיא לא יהודייה. הם תכננו לקיים באביב טקס אזרחי פשוט.

מובן שהחל מאותו רגע, גיטי ואני נעשינו עגמומיים ומסוגרים, ואילו אבי חזר לעצמו. הוא ניסח את 
זה באופן מאוד מדויק, כשהוא אמר שהוא הגיע לוויניפג עם אבן על הלב - איך להודיע לנו - וכעת 
האבן עברה אלינו - איך להתמודד עם המצב. היו לנו רגשות מעורבים: שמחנו עבור אבי, על שהוא 
פגש אישה שהוא אוהב. אם אבי אוהב אותה, היא בטח נהדרת. גיטי אמרה שהיא אהבה אותה עוד 

לפני שהיא הכירה אותה. אבל לא יהודייה! זה לא היה קל עבורנו. 

מחותנים

זמן קצר לאחר שאבי סיפר לנו על כוונתו לשאת את מרדית’ לאישה, התקשרתי אל חברתנו היקרה 
וגם עד כמה אני מבולבל לגבי רגשותיי שלי. “מה היית  מקסין צימרמן וסיפרתי לה את הבשורות, 
עושה אם בנך היה מודיע לך, שהבחורה שהוא רוצה להתחתן אתה היא יהודייה?“ היא שאלה. עניתי 
שבטח הייתי מרים את הטלפון ומברך את המחותנים החדשים שלי ב“מזל טוב“ לבבי. “טוב“, היא 
שבאונטריו,  בווינדזור  אנדרו  ובטי  בוב  אל  התקשרנו  שעשינו.  מה  וזה  דבר!“  אותו  “עשה  לי:  יעצה 
הצגנו את עצמנו ובירכנו זה את זה. הרגשנו את החמימות בקולות שלהם, ואת ההערכה שהם רחשו 

לשיחת הטלפון מצדנו.
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זמן קצר לאחר ביקורו של אבי, קיימנו ארוחת “התייעצות“ עם כמה חברים קרובים שלנו, נעמי ואייב 
גלוברמן, שבתם פולה התחתנה עם “מישהו מדת אחרת“. הם יעצו לנו שכדאי לפגוש את הורי הכלה, 

לבד וללא נוכחות הילדים, זמן רב לפני החתונה. קיבלנו את ההמלצה שלהם.

נכנסו  כאשר  קרלטון.  ריץ  במלון  לארוחה  ונפגשנו  לטורונטו  טסנו  ובטי,  בוב  עם  תמונות  החלפנו 
ללובי, בוב קם כדי לברך אותנו, הקיף אותי בזרועותיו ונתן לי חיבוק ענקי. ידעתי מיד שהמחותנים 
האלה לא יהיו סיבה לדאגה. נכנסנו לארוחת הערב, אכלנו ודיברנו, ודיברנו, ודיברנו. זה היה ערב 
מהנה ביותר, והתחלתה של ידידות טובה עם משפחת אנדרו )ולמרות החששות של מרדית’ ושל אבי, 

אף אחד מאתנו לא הביך אותם.(

אבי ומרדית’ קבעו את תאריך חתונתם )26 באפריל, 1984(, והודיעו לנו שזה יהיה טקס אזרחי פשוט, 
בנוכחות אחד או שניים מחבריהם בלבד, וכן, גם הוריהם, אם הם רוצים! לא היו מסיבות או עניינים. 
“עוד נראה בקשר לזה!“ סיננה בטי בשקט. ביום החתונה, נישאו אבי ומרדית’ בטקס פשוט, שהתקיים 
בעיריית טורונטו. אולם ביום א’ שלאחר מכן, ארגנו בטי ובוב קבלת פנים קטנה ואלגנטית במלון ריץ 

קרלטון, לכ-40-50 אורחים, כולל קרובינו מטורונטו ואחדים מחברינו. זה היה אחה“צ מקסים.

רמת השרון

בערב קר, סוער ומושלג בוויניפג, כאשר נסעתי עם גיטי הביתה מביקור אצל חברים, הצעתי שניסע 
לישראל, נשכור דירה מרוהטת ונגור שם במשך כחודשיים. זה היה ב-1984, גיטי הרגישה קצת יותר 
טוב, והיו לנו מספר חודשים לפני חתונתם של אבי ומרדית’. חשבתי שזה ייתן לנו הזדמנות לחיות 
פברואר  החודשים  את  בילינו  וכך,  במלון.  או  חברים  אצל  התגוררנו  תמיד  אז,  עד  לבדנו.  בישראל 
ומארס ברמת השרון. חיינו כמו “מקומיים“ - קניות, בישול, בידור וכו’. גילינו שאנחנו חשים מאוד 

בנוח ונהנים מן החוויה, כך שהחלטנו לבדוק, היכן וכיצד אנו רוצים לחיות בישראל.

בקומה  הנמצאת  קטנה,  דירה  רכשנו  דבר  של  ובסופו  ת“א,  באזור  קטנה  דירה  לחפש  החלטנו 
השלישית, ללא מעלית, ברחוב ששת הימים 58 ברמת השרון. רמת השרון הייתה ממש במרכז, עם 
נגישות קלה לנתב“ג, ולשלוש הערים המרכזיות של ישראל. זו עדיין הייתה מועצה מקומית כפרית, 
כך שהיו מעט בנייני מגורים רבי קומות, והיו אפילו מספר משקים חקלאיים. יתרה מכך, חברי הטוב 

אורי, שהתגורר שלם, יכול היה להשגיח על הדירה שלנו בהעדרנו. 
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הבית ברחוב החצב 8

לא  שרכשנו  הקטנה  שהדירה  מאוד  מהר  הבנו  השרון,  ברמת  בחיים  בניחותא  שהשתלבנו  לאחר 
רכשנו   1984 בספטמבר  לכן,  השנה.  מן  ניכר  חלק  בישראל  לבלות  בכוונתנו  אם  לצרכינו,  תתאים 
בית ברחוב החצב 8. כל הבתים בשכונה נבנו באמצע שנות ה-60 של המאה ה-20, ולרובם הייתה 
ניכרים. הבית ברחוב החצב  אותה תוכנית בסיסית, אלא שבמהלך השנים עשו האנשים שיפוצים 
8 היה במצב נוראי של הזנחה, אבל זיהינו את הפוטנציאל שלו וביצענו את הרכישה. ביקרנו אצל 
אנחנו  מה   - רעיונות  לקבל  במטרה  ביצעו,  הם  שינויים  אלו  לראות  כדי  העתידיים,  משכנינו  כמה 
יכולים וצריכים לעשות. שכרנו קבלן שהרס את כל חלקו הפנימי של הבית, וגיטי תכננה בית מאוד 
נעים. בסופו של דבר התקבל מעון מקסים וחמים. ב-6 בינואר 1986 עברנו להתגורר בביתנו החדש, 

שהעסיק אותנו מאוד במשך החודשים שלאחר מכן, עד שארגנו אותו.

שכרנו גנן, מישל מילי, שתכנן גן יפהפה, טרופי למחצה. ביליתי 20 שנה, ביחד עם מישל, בעבודה על 
הגן הזה ובטיפוחו. הוא היה מקור גאווה ושמחה עבורי.

בחזרה לוויניפג: לסגור עסק

באחד הערבים בחודש מארס 1986, כאשר ישבתי בכיסא הנדנדה האהוב עליי בבית שברחוב החצב 
8, גומע מרטיני טעים, קיבלתי שיחת טלפון מדאיגה מלני בטורונטו. נראה, שהחברה “L/M מלאכות 
היה  לני  רציניים.  כספיים  בקשיים  הייתה  נחלשו,  הפרוות  עסקי  כאשר  הקמנו  אותה  ותחביבים“, 
עסוק מאוד בניהול המכירות הפומביות של הפרוות בטורונטו עבור חברת “מפרץ האדסון“, וביקש 
ממני לחזור לוויניפג, כדי לטפל בבעיות של L/M. מובן שהסכמתי. טסתי לוויניפג, ואילו גיטי, שהייתה 

חולה, הגיעה בעקבותיי עשרה ימים מאוחר יותר. 

החברה הייתה בחוב של למעלה מ-500,000 דולר לבנק של מונטריאול, ובחוב דומה ללאונרד ולי, 
ולני עדכן  והבנקאים החלו להיות מודאגים. לאונרד ואבי פגשו אותי בשדה התעופה של טורונטו, 
אותי כבר שם לגבי מצב הדברים. בוויניפג, התמקמתי במשרד קטן בשדרת הנרי 589. שם, ביליתי את 

שמונת החודשים הבאים בפעילות עסקית מסוג חדש - חיסול עסק וטיפול בפשיטת רגל.
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הבית ברחוב או’מרה

העבר.  מן  שונה  שלנו  המציאות  כמה  ועד  השתנו,  הדברים  כמה  עד  לי  התברר  בוויניפג,  בשהותנו 
כעת היינו בביקור מורחב, לא אנשים שחיים שם. כאשר הגעתי לבית ברחוב או’מרה, העפתי מבט 
בגג, והבחנתי בכך שחלק מן הרעפים התרופפו. הגג היה בן למעלה מ-30 שנה, ונזקק להחלפה. או 
אז קיבלתי החלטה - הגיע הזמן להחליף את מקום מגורינו בוויניפג בדירה, שיהיה הרבה יותר קל 

לתחזק אותה.

ביוני, לאחר 23 שנה, מכרנו את הבית ברחוב או’מרה, ועברנו לדירה קטנה אך מתאימה לצרכינו, 
בבית משותף חדש שנבנה ברחוב סינקלייר 2000. בחרנו את המיקום בעיקר משום שהעדפנו שלא 
לעבור מהפרבר הצפוני, בחלקו משום שזה יהיה נוח יותר עבור שרקי, שניהלה כעת את “עניינינו“ 
בקנדה. ביולי נהנינו מביקור מקסים אצל אבי ומרדית’ בטורונטו, והמשכנו לניו יורק, שם חגגנו את 

סוף השבוע של יום העצמאות עם המשפחות צ’רניק, אקסט וסילבר. ביקור משפחתי נהדר.

ועם דירה קטנה בבית משותף  גינה ברמת השרון  וכך, ב-1987 מצאנו את עצמנו בבית נחמד עם 
מכוסים  היו  הרפואיים  וצרכינו  לקנדה,  הכנסה  מס  שילמנו  קנדה,  תושבי  היינו  עדיין  בוויניפג. 
והתאמנו  בישראל,  ארעיים  לתושבים  נחשבנו  בזמן  בו  מניטובה.  של  הבריאות  ביטוח  באמצעות 

לדרישות הכיסוי הרפואי בישראל.

שגרה מאוד נעימה
שהות בישראל וטיולים

לאחר שהתמקמנו ברמת השרון, התחלנו לבלות כל שנה יותר חודשים בישראל ופחות בקנדה. במהלך 
התקופות שבהן שהינו בישראל, שקענו בשפע האפשרויות התרבותיות והחינוכיות שעמדו לרשותנו - 

קורסים באוניברסיטה, קונצרטים, סמינרים וכו’, וכמובן, ביקורים אצל מיכל ואלון. וטיילנו!

ישירות מקנדה  כיוון שלא היו טיסות  נעימה.  במשך שש השנים שלאחר מכן, פיתחנו שגרה מאוד 
לישראל, השתמשנו בעצירות הביניים שלנו כהזדמנות לסיור, בין אם לבדנו או בטיול מאורגן. בנוסף, 
ובארה“ב.  בקנדה  משפחתיים  אירועים  עם  זמנית  בו  יתרחשו  שהם  כך  שלנו  הטיולים  את  ארגנו 
לדוגמה, ב-1978 ערכנו טיול לטורקיה עם משפחת אורן, למצרים עם שים ופיליס וכן טיול לאוסטריה, 
ביקרנו  זיו.  ונעמי  קיו  עם  ביחד  והונגריה,  קומוניסטי(  שלטון  תחת  הייתה  )שעדיין  צ’כוסלובקיה 

בוונקובר, נכחנו בחתונה של מרטין ושרון גולדברג בטורונטו, וערכנו טיול בן שבוע לרומא. לא רע!!
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לנו  היה  מהעבודה,  חופשיים  שהיינו  כיוון  ומרגש.  מחכים  משהו  בטיולים  תמיד  ראינו  ואני  גיטי 
החדשות  הנסיבות  את  ניצלנו   - יחסית  טוב  בריאותי  ובמצב  צעירים  והיינו  המתאים  המימון  את 
בהיסטוריה  נפלאים  שיעורים  אלה  והיו   - אודותיהם  שקראנו  המקומות  מן  ברבים  ביקרנו  שלנו. 
החל  הכול,  עם  טובה  ברוח  השלמנו  מעניינים.  אנשים  עם  רבים  מפגשים  לנו  והיו   - ובגיאוגרפיה 
ממלונות גרועים ועד מעבורות יווניות שאי אפשר היה לסמוך עליהן )כמו זו שיצאה שעה לפני הזמן 

שנקבע בלוח הזמנים(.

ומרדית’ במשך שנה. לאונרד ביקש  בינואר 1985, אפילו הגענו לסלוניקי שביוון, שם התגוררו אבי 
יוון.  בצפון  חורפנים  לגידול  גדולה  חווה  להקמת  פוטנציאל  יש  האם  לבדוק  כדי  ליוון  לנסוע  ממני 
ואת  אבי  את  לראות  לנו  אפשר  זה  אולם,  הזו.  היוזמה  של  סיכוייה  לגבי  פסימי  מאוד  דוח  שלחנו 

מרדית’ ולטייל ביוון במשך שבוע.

איטליה,  אוסטרליה,  אוסטריה,  הבאות:  במדינות  לבקר  הצלחנו  הבאות  השנים   20 במשך  וכך, 
ספרד,  סינגפור,  סקוטלנד,  מרוקו,  מצרים,  טורקיה,  הונגריה,  קונג,  הונג  באלי,  אנגליה,  אירלנד, 

פורטוגל, צ’כוסלובקיה וצרפת. 

סבא

בוקר יום שישי, 6 בנובמבר 1987, היה לח, מעונן וקריר, עם רמזים לגשם. אכלתי ארוחת צהריים עם 
אורי במזללה קטנה של מזון מהיר ברמת השרון. בערך ב-13:00 חזרתי לבית ברחוב החצב 8, וכאשר 
הלכתי בשביל המוביל אל הבית, הבחנתי באלה אורן יושבת עם גיטי בחדר האוכל. “מוזר“ חשבתי 
לי “מזל טוב, אתה סבא לתאומים!“  גיטי אמרה  “מה אלה עושה כאן בשעה כזו?“ ברגע שנכנסתי, 
)אחר כך גיטי הסבירה לי שהיא התקשרה לאלה, משום שהיא קיבלה את הבשורה ולא הייתה לה 

דרך להתקשר אליי, והיא פשוט נזקקה למישהו לחלוק עמו את האופוריה.(

“סבא“, בעברית, כך קראו לי תמיד גיא וניצן, ומאוחר יותר גם נועם ורידלי. 

עם הולדתם של גיא וניצן, נכנסנו לשלב חדש בחיינו - הפכנו לסבא וסבתא! נסענו לבקר את מיכל 
ואלון בבאר שבע ולעזור להם ככל שיכולנו. הם היו באותה תקופה בשנה הרביעית ללימודי הרפואה. 
בשל הולדת התאומים, הפקולטה אישרה להם הפסקת לימודים למשך שנה - משהו שבדרך כלל לא 

מאשרים )אלון ניצל את השנה להשלים את עבודת הדוקטורט שלו בנפרולוגיה.(

עד היום אני תוהה, כיצד הצליחו מיכל ואלון לגדל שני תינוקות, ללמוד רפואה ולסיים בהצטיינות 
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ללא מטפלת שהתגוררה בביתם. מדהים. ב-1988, הם שבו ללימודים, וב-1990, עם סיום הלימודים, 
הם התקבלו להתמחות בביה“ח רמב“ם בחיפה.

ב-8 במאי, 1992, נולד הנכד השלישי שלנו. מיכל ילדה את נועם בן-נון בביה“ח רמב“ם בחיפה. עוד 
התרגשות, עוד נחת. בתקופה זו, משפחת בן-נון עברה לעתלית, עיר קטנה מדרום לחיפה, הנמצאת 
במרחק 20 דקות נסיעה מבית החולים שבו עבדו. בזכות המיקום הזה, היה לנו הרבה יותר קל לבקר 
ולעזור. הנסיעה מרמת השרון הייתה כשעה במקום הנסיעה בת השעתיים - שעתיים וחצי לבאר 

שבע.

הבית ברח’ צ’רלס, מערב

לאחר שנתיים של נסיעות הלוך ושוב מוויניפג לת“א, ומאחר שאבי ומרדית’ עברו למגורי קבע בטורונטו, 
שם הם רכשו בית, היה הגיוני לקבל החלטה, שהגיע הזמן להעביר את מגורינו בקנדה לטורונטו, וכך 
נוכל לבלות את התקופה שלנו בקנדה קרוב לאבי ולמרדית’, ואבי יוכל לטפל ב“עניינים“ שלנו. ביוני 
ברחוב  היה  שבדקנו  האחרון  והמקום  בחיפושים,  ימים  שלושה  בילינו  שם  לטורונטו,  טסנו   ,1989
צ’רלס מזרח 71, בעיר התחתית של טורונטו. ברגע שבו נכנסנו לדירה, אהבנו את המראה שלה וידענו 
שהיא אידיאלית לצרכינו. קנינו את הדירה, ונסענו לוויניפג כדי לסדר את מכירת הדירה שהייתה לנו 

שם. בערך באמצע יולי כבר התמקמנו בטורונטו כאילו היינו ילידי המקום.
נסענו שוב, הפעם למטוצ’ן שבניו ג’רסי, ליום הנישואין ה-50 של חונק וג’ק, לאוטווה, לבר מצווה של 
דויד מוזרסקי, ואז בחזרה לישראל באוקטובר. האירוע במטוצ’ן היה מיוחד מאוד, משום שזה היה 
מפגש משפחתי חמים. “כל מי שהוא מישהו“ היה שם. בין האורחים היו רבים מבני הדור השלישי - 

גיא וניצן, סם וטניה, נורמן, סם.

במשך השנים בהן התגוררנו ברחוב צ’רלס, נהנינו מערבים שכללו ארוחות סיניות, ביחד עם קרובינו 
מטורונטו, רותי ואוסקר גרוברט ודני וג’וי מוזרסקי.

 

מלחמה

כוחות  תקפו  בינואר,   17 בתאריך  המפרץ.  מלחמת   - חדשה  ומלחמה  חדשה  שנה   -  1991 ינואר 
הקואליציה את עיראק, וב-18 בינואר, החל סדאם חוסיין בהתקפות הטילים שלו על ישראל, שכוונו 
בעיקר לאזור ת“א. החשש הגדול היה מפני טילים הנושאים ראשי נפץ כימיים, והמדינה התכוננה 
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לאפשרות כזו במשך שבועות. באותה תקופה, כתבה גיטי מכתב לבן דודי אברום סודק, שהתגורר 
בוונקובר, ובו תיארה את המצב בארץ. אני מצטט:

גז,  לכולנו הונפקו מסכות  דירה.  או  בית  “במשך הימים האחרונים, הנחו אותנו לאטום חדר בכל 
והוצגו בפנינו הדגמות, כיצד להשתמש בהן. הנחו אותנו למי להתקשר במקרה של בעיה כלשהי, ואלו 
פריטי חירום ופריטים שימושיים יש לשמור בחדרים האטומים... הרדיו והטלוויזיה עדכנו אותנו כל 
הזמן. כל בית חולים נמצא במצב הכן לטפל באלה שעלולים להיחשף לנשק כימי או ביולוגי. חברי 
הסגל )וצוותי האמבולנסים( ישנים בשטח. ... אנשים אלה מצוידים בתלבושות מיוחדות, משום שהם 
יהיו חשופים לכל דבר. מתי התרחשה כל הכוננות השקטה הזו? באותו יום באפריל האחרון שבו נאם 
‘לשרוף חצי מישראל’. הממסד הביטחוני בישראל לוקח איומים  סדאם חוסיין את נאומו בו איים 

כאלה ברצינות, תודה לאל...“

את  סיימנו  בקושי  הדני.  ושרי  רלף  חברינו,  של  בביתם  ערב  בארוחת  היינו  בינואר,   18 שישי,  ביום 
הקידוש והתחלנו את הארוכה, כאשר החלו הסירנות לילל. כולם קמו כדי להיכנס אל החדר האטום 
של משפחת הדני, אבל אני החלטתי, לטוב ולרע, שאם משהו אמור לקרות, אלוהים ישמור, אני רוצה 
להיות בבית שלי. גיטי ואני עזבנו במהירות, רצנו במורד שני גרמי מדרגות, הזדרזנו להיכנס למכונית 

ונחפזנו הביתה. הרחובות היו שוממים לחלוטין, כך שהתעלמתי מהרמזורים.
הזדרזנו להיכנס הביתה והסתגרנו ב“חדר האטום“ שלנו, בדיוק כאשר שמענו )והרגשנו( את החבטה 
אותנו  העירה  בלילה,   02:30 בשעה  ושוב,  שלנו.  באזור  שנחת  הראשון  הסקאד  של  ההדהוד  ואת 
ההתקפה השנייה משינה עמוקה. במשך השבועות הבאים, חווינו 20 התקפות כאלה, כולן בשעות 
הערב או בשעת לילה מאוחרת, כולן באזור ת“א. הסתגלנו היטב להתעוררות מהירה, ל“פיפי“, לריצה 
וכל זה בתוך ארבע הדקות המומלצות. לאחר  ולחבישת מסכות הגז שלנו,  אל תוך החדר האטום 
שהסתתרנו, יכולנו להתקשר למשפחות אורן וגרנות בירושלים, ליצור קשר ולוודא את שלומם. לאחר 
מכן כיוונו את הרדיו, כדי לקבל דיווחים והנחיות. הודעת ההרגעה הייתה מגיעה לאחר שעתיים עד 
ארבע שעות, כאשר נקבע שראשי החצים היו ללא חומרים כימיים או ביולוגיים. לא חוויה מרגשת 

או נעימה.

קוועל )“נחת“ וגם “עוגמת נפש“(

מתישהו בסביבות דצמבר 1994, במהלך אחת משיחות הטלפון השגרתיות שלנו עם אבי, הוא שאל 
חיובית  בתשובה  לו  שעניתי  ומובן  חשבתי,  משונה,  שאלה  איזו  שלי.  הנכדים  את  אוהב  אני  האם 
ומחויכת ביותר. “טוב“, הוא ענה “מה דעתך על זה שיהיה לך עוד אחד?“ וכך גילינו שמרדית’ בהריון. 
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הבשורה הזו העניקה לנו עונג ושמחה מרובים. גיטי ואני היינו מאוד מאושרים מכך שאבי ומרדית’ 
יהיו הורים, ושמחנו שיהיה לנו עוד נכד. הכרנו מיד ראשונה את האושר שילד יכול להביא להוריו.

רידלי דויד סודק נולד ב-15 במארס, 1995, ומיד ערכנו תוכניות לביקור. אני הייתי מרוצה במיוחד מן 
השם שלו, משום ששני הסבים של אבי נקראו דויד. 

בתחילת מאי הגענו לטורונטו ועשינו את דרכנו לביתם, בחווה ליד ארתור שבאונטריו, כדי להעריץ 
את התינוק ולהתמוגג מנחת )“קוועל“(. רידלי היה תינוק יפהפה ונראה בריא. אולם, הרופא הצעיר 
ביקור אצל מומחה  ולילד הבחין בכך שהגולגולת שלו אינה מתפתחת כראוי. לאחר  בתחנה לאם 
הייתה  שלרידלי  מדוכדכת  בהבעה  לנו  וסיפרה  צ’רלס  ברחוב  דירתנו  אל  מרדית  הגיעה  בטורונטו, 
מחלה המובילה להתקשות מוקדמת מדי של הגולגולת - ושהוא יזדקק לניתוח! מיותר לומר שהיינו 
עצובים ומודאגים, אם כי הרופאים “שלנו“ הבטיחו לנו שאפשר לרפא את המחלה באמצעות ניתוח. 
התמונה של הילד הקטנטן הזה, בן כמה חודשים בלבד, עובר פתיחת גולגולת וניתוחה, הייתה מאוד 
מדאיגה. בסופו של דבר, הכול היה בסדר, ולאחר ניתוח מוצלח, הבטיח הרופא למרדית’ ולאבי שאין 

להם מה לדאוג, ושרידלי “יעבור את המבחנים בפיזיקה של כיתה י“ב“.

לבבות
 

הובילו  שלא  בדיקות  סדרת  לאחר  בחזה.  כאבים  פיתחתי  לישראל,  חזרנו  כאשר   ,1997 בפברואר 
רופא המשפחה שלנו שלח אותי לקרדיולוג, שקרא את תוצאות הבדיקות,  לתוצאה חד משמעית, 
הייתה  בבוקר“  “מחר  שאלתי  “מתי?“  דם(.  כלי  )צילום  אנגיוגרמה  צריך  שאני  לי  והודיע  אותי  בדק 
גמור.  בסדר  היו  והתוצאות  האנגיוגרמה,  בוצעה  ה-72(,  הולדתי  )יום  במארס  ב-3  שלו!  התשובה 

הכאבים נעלמו בהדרגה. לא הוצעו לכך כל סיבה או הסבר ידועים.

בדצמבר 1998, גיטי התגעגעה לאבי, מרדית ורידלי, ורצתה לבקר אותם. מסיבות שונות לא התלהבתי 
מנסיעה באותו זמן, לכן הצעתי לגיטי לנסוע לבדה. בערך שבוע לאחר שהיא עזבה, חזרתי משיעור 
כלומר  בבוקר,  ב-09:00  מגיטי שהוקלטה  הודעה  ומצאתי  באוניברסיטת ת“א,  הארכיאולוגיה שלי 
ב-03:00 לפי שעון טורונטו. היא הודיעה שהיא פיתחה כאבי חזה בלתי רגילים, ולקחה מונית לביה“ח 
“וומן’ס קולג’“, אבל לא צריך לדאוג, ולא להתקשר לאבי עד הבוקר! )יידישע מאמע?( לא צריך לדאוג? 

מיד התקשרתי אל סוכן הנסיעות שלנו והזמנתי טיסה לטורונטו, ואחר כך התקשרתי לאבי.
כאשר הגעתי לטורונטו, מספר ימים לאחר מכן, גיטי כבר שוחררה מבית החולים, לאחר ששהתה בו 
שלושה לילות. הבדיקות שלה לא העידו על בעיות בריאות. נפגשנו עם הרופא הממונה כדי לשקול עד 
כמה מעשית תהיה האפשרות של טיסה הביתה. לדעתו, יכולנו לטוס, בתנאי שנזמין חמצן לטיסה. 
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דעה  על  התעקשה  שלנו  הנסיעות/הבריאות  פוליסת  את  שהנפיקה  הבריאות  ביטוח  חברת  אולם 
לגיטי לנסוע מבלי לבצע תחילה  והוא סירב להתיר  ידם,  נפגשנו עם הקרדיולוג שמונה על  נוספת. 
“אישור“  קיבלנו  ולבסוף  שלה,  ללב  בקשר  חריג  דבר  שום  הראתה  לא  האנגיוגרמה  אנגיוגרמה. 
לנסוע. גיטי אכן נאלצה להשתמש בחמצן במשך רוב הנסיעה, אבל חוץ מזה הייתה בסדר. לאחר 
מכן, הקרדיולוג שלנו בטורונטו העלה את האפשרות שכל האירוע נבע מכך שגיטי פיתחה קריש דם 
במהלך הטיסה הארוכה לטורונטו. קריש הדם גרם לכאב, אולם למרבה המזל הוא התפרק לפני 

שגרם לאיזשהו נזק. 

לני 

בנובמבר 1996, לני ותמה היו בטורונטו, והזמנו אותם לקפה. לפני שהם הגיעו, התקשרה תמה להגיד 
לנו, שאם נבחין באיזושהי מוגבלות פיזית אצל לני, זה משום שהוא אובחן כחולה ב-ALS, הידועה גם 
כ“מחלת לו גריג“. למחלה הקטלנית הזו, הגורמת לניוון שרירים, אין תרופה ידועה, ואין גם אינדיקציה 
אותנו  העציבה  הזו  המרה  הבשורה  בשנים.  או  בחודשים  מדובר  האם  התפתחותה,  מהירות  לגבי 

מאוד. לני נראה מצוין כשהוא הגיע לדירה, אבל נזקק לעזרה בהסרת ובלבישת המעיל שלו.

לאחר שחזרנו לישראל, נשארנו בקשר קבוע עם משפחת וורנר, וקיבלנו מהם דיווחים סדירים אודות 
בריאותו של לני. במשך מספר חודשים גילינו שההידרדרות התרחשה בקצב מדאיג. ידעתי שאני חייב 
לבקר את לאונרד שוב. אולם, התעוררה בעיה בעניין ביטוח הבריאות שלי, ולא יכולתי לקבל כיסוי 
ביטוחי לנסיעות במשך שישה חודשים. התקשרתי לזק, בנם הבכור של לני ותמה, ושאלתי האם אני 
יכול לחכות לספטמבר, לסופם של ששת החודשים הנדונים, כדי לבקר את לאונרד. הוא ענה לי שאם 

אני רוצה לראות את אבא שלו ולתקשר אתו, אני צריך לבוא עכשיו!

החלטתי להמר על הלב שלי, וגיטי ואני טסנו לקנדה באפריל. איזה מראה עצוב ופתטי קיבל את פניי 
בוויניפג. קומתו של לאונרד הגדול, השרירי, החסון, הבטוח בעצמו והסמכותי, התכווצה, והוא היה 
מרותק לכיסא גלגלים והתקשה לאחוז בסכו“ם. שוחחנו על הסדרת האינטרסים העסקיים שעדיין 
היו לנו במשותף, אכלנו ביחד ארוחת צהריים עם מקסין והארווי, ואחר כך גיטי ואני טסנו בחזרה 

לטורונטו. חזרנו לישראל ביוני. לני נפטר ב-22 ביולי, 1997.
הוא  פעילים,  עסקיים  שותפים  להיות  הפסקנו  ואני  שהוא  מאז  שחלפו  השנים  במשך  פעם,  מדי 
ביידיש,  בביטוי  עונה  היה  הוא  מתקשר,  הוא  מדוע  אותו  כששאלתי  לישראל.  אליי  מתקשר  היה 
“גארנישט, איך האב זיך פשוט פארבענקט“  )“שום דבר, פשוט התגעגעתי אליך“(. אני עדיין מתגעגע 

אליו, ואל השיחות האלה.
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תושבי קבע

אני  ופחות בקנדה.  ופחות  זמן בישראל,  ויותר  יותר  ככל שהשנים חלפו, מצאנו את עצמנו מבלים 
בטוח שהעובדה שכעת היו לנו שלושה נכדים בישראל הייתה ככל הנראה אחד הגורמים המכריעים! 
אולם  באונטריו.  שלנו  היה המשך הביטוח הרפואי  היחיד של התושבות הקנדית  היתרון  ב-1993, 
שילמנו כמעט 50,000 דולר בשנה למס ההכנסה הקנדי. אילו היינו מכריזים שאיננו תושבי קנדה 
אלא תושבי ישראל, היינו חוסכים את רוב הסכום הזה, משום שבישראל לא היינו משלמים מסים 
עד 2004. פתרנו את בעיית הביטוח הרפואי לתקופת שהותנו בקנדה ע“י רכישת ביטוח נסיעות מקיף 
בישראל. בנובמבר, הצהרנו רשמית כי איננו תושבי קנדה - היה זה הליך דקדקני ומפורט, משום 
שהרשויות הקנדיות רצו לוודא, ובצדק, שהאדם אכן איננו תושב, ושהוא מצהיר על כך בתום לב, ולא 

רק מנסה להתחמק מתשלום מסים.

עם שובנו לישראל, בנובמבר 1993, הכרזנו על עצמנו כעל תושבי קבע בישראל, ולאחר מכן הונפקו 
לנו דרכונים ישראליים. כעת הייתה לי אזרחות כפולה, ולגיטי - אזרחות משולשת: אמריקנית, קנדית 

וישראלית!

ָעה )זרימת חום דרך נוזל או גז, זרימת אוויר בכיוון  הכבשן חימם אש בחלל שסביב לו באמצעות ַהָסּ
אנכי( דרך צינורות פח לחדרים השונים. כיוון שהאוויר לא “נדחף“ ע“י מאווררים חשמליים, הצינורות 
היו צריכים להיות בעלי היקף נרחב - לפחות 12 אינטש. )ההערות המסומנות בכוכביות הן של הכותב. 

ההערות הממוספרות - של המתרגמת(.  
גלגל, בדרך כלל משונן, המונע באמצעות דחיפות של מנוף או של זרוע )ההערות הממוספרות הן של 

המתרגמת. ההערות המסומנות בכוכביות הן של הכותב(
 מסילת הרכבת הקנדית, הנקראת “הרכבת הפסיפית הקנדית“

זה היה בתקופת השיא של השפל הכלכלי, האבטלה הגיעה לשיעור הקרוב ל-% 25, ותקציבי החינוך 
קוצצו באופן דרסטי, דבר שהוביל לכיתות גדולות. 

קדומה,  )מצרפתית  מים  חדירת  בפני  עמידות  לנעליים  זילנד  ובניו  באוסטרליה  בבריטניה,  כינוי 
galoche, “נעל עץ“(

אם כי הכיתות היו מעורבות, הבנות והבנים לא הורשו להתרועע במגרש המשחקים במהלך ההפסקה 
או לפני הכניסה לביה“ס. לכן הבנות נכנסו ויצאו לבניין בגרם המדרגות שבצדו הצפוני של הבניין, 

והבנים - בצדו הדרומי.
של  “החצר  בצד  למקגרגור,  ממערב  קצת  אלפרד,  שדרת  של  סלול  הלא  בחלק  הוחנתה  המכונית 
הבנים“. היא עמדה שם כאיקונין מקודש, ואף ילד לא יכול היה לחלום להתקרב אליה, אפילו לא 

למרחק של 10 מטרים ממנה.
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B movie - סרט קולנוע שנעשה בתקציב נמוך ונועד להיות החלק הפחות מפורסם והפחות איכותי 
ב“הצגה כפולה“, בה הוקרנו שני סרטים בכרטיס אחד. 

באותה תקופה, החברה “סודק מכירות פומביות של פרווה בע“מ“ הייתה ממוקמת במבנה דו קומתי 
ארוך ולא סימטרי בשדרת ג’יימס 191, ממזרח לרחוב מיין. כיום, אולם יובל המאה של ויניפג נמצא 

באותו אתר. החברה הייתה בבעלות אבי ואחיו, דודי ג’ורג’. 
באותו בניין, אחיה של מולי סודק, הנרי וויינברג, ניהל איזשהו עסק של הזמנת ציוד לציד ומלכודות 

באמצעות הדואר. לכן היו שם רובים.
ָאס טוען די קלנע קינדער? דָאס איז ַא ּפלַאץ פון ביזנעס, נישט קן קינדערגָארטן.

ָאס טוען די ַאלטע דן? דָאס איז ַא ּפלַאץ פון ביזנעס, נישט ַא מושב-זקנים
 

לים,  מעבר  אל  עתה  זה  שמונו  הקצינים  את  לשלוח  לא  הייתה  זמן  באותו  הקנדי  הצבא  מדיניות 
לפחות במשך שישה חודשים. הם הוצבו במרכזי הדרכה כדי לצבור ניסיון בהנהגה ובניהול אנשים. 

הקידום לדרגת סגן נעשה לאחר תקופה זו, שנמשכה כאמור שישה חודשים.
לדוגמה, קצין תורן )ולכן, אין יציאות מהבסיס(, הגנה על חיילים שנשפטו על נפקדות 

)AWOL(, תרגילי סדר בקור המקפיא וכולי. בנוסף, קיבלתי פיקוד על מחלקה של חיילים מיומנים, 
שחיכו להפליג אל מעבר לים.

אימון מתקדם,  בסיסי,  אימון  גיוס,   - היו חלק מהמסלול  כמוהו  ומרכזים אחרים  מרכז ההדרכה 
מעבר  הקנדי  הצבא  התפשט  כך,  בשדה.  ליחידה  מינוי  באנגליה,  בסיס  לחו“ל,  מתגייסים  בחירת 
לים במהירות, כמו פטריות אחר הגשם, ממספר גדודים ב-1939 עד לחמש דיוויזיות, שכולן הורכבו 

ממתנדבים, ב-1943.
כקצין זוטר וצעיר בשוחות, הוא זכה באות “הצלב הצבאי“ שלוש פעמים.

חברי הסגל, כגון צוות מרכז האימונים, שנחשבו חיוניים לתפקודם היעיל של המוסדות הצבאיים 
ולבשו  לשירות  התגייסו  “פטריוטיים“,  היו  הם   .)HWE( עורפיים“  מלחמה  כ“מוסדות  סווגו  בקנדה, 
יציאות  להם  והיו  בוויניפג,  למשפחותיהם  קרוב  ובטוחים,  נוחים  עיסוקים  להם  היו  אולם  מדים. 
וכך נמנעו   - יוצאות מן הכלל, הם לא נשלחו אל מעבר לים  תכופות הביתה. למעט נסיבות מאוד 
מהטבח באירופה או מהצנע בבריטניה. אני מניח שה-HWE נוצר כדי לשמר את היציבות ואת הסדר 
באדמיניסטרציה ובהכשרה של הצבא. זה גם מנע מן המפקדים בחו“ל ליטול מקנדה את כל הסגל 

החשוב והמוכשר. אולם, אין ספק שהיו כאלה שחיפשו את היתרונות שב“פרצה“ הזו.
היו לנו שתי קטגוריות של חיילים בצבא הקנדי - מתנדבים למשימות מעבר לים ו“צבא הזומבים“. 
כאשר קנדה הכריזה מלחמה, רוה“מ מקנזי קינג הבטיח למדינה - למעשה, הבטיח לקוויבק - שלא 
ניתנה למתגייס האפשרות לבחור  לכן,  לים, אלא רק להגנה על קנדה.  גיוס למשימות מעבר  יהיה 
התייחסו  האחרונים  ולאלה  קנדה“,  על  ההגנה  “לצורך  רק  או  מקום  בכל  לשרת  להתנדב  האם   -
כאל “זומבים“. כמעט 90%מהגברים השהתגייסו מקנדה דוברת האנגלית התנדבו, בניגוד ל-22% של 
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מתנדבים מקנדה הצרפתית. זה לא היה מפתיע, לאור האידיאולוגיה של קוויבק הצרפתית, שהייתה 
אנטי- בריטית, אנטישמית ובעד ממשלת וישי והאידיאולוגיה הפשיסטית. 

אוסקר סדוק היה האח הצעיר ביותר של סבי מצד אבי, אברהם ליב סודק. 
בני משפחת לויט )מאולגופול באוקראינה ומוויניפג( היו חברים ותיקים של המשפחה.

העיתון הזה התפרסם בכך שהוא לא קיבל מודעות! הוא לא התקיים במשך זמן רב.
מלתחה  לרכוש  כדי  השחרור,  לאחר  חודש  במשך  מדים  ללבוש  זכות  הייתה  משוחררים  לחיילים 

אזרחית ולנצל את ההטבות שעדיין עמדו לרשותם - האגודה למען החייל, מזנונים וכולי.
לא יכולנו לחזור אל הדירה שלה, משום שאחיה שימי חזר מהצבא וישן על מיטה מתקפלת בסלון.

הדמוקרטית  המפלגה  של  המוקדם  השלב   - הבריטי  העמים  חבר  של  הקואופרטיבית  הפדרציה 
)NDP( החדשה

“הבונים“ היה ארגון ציוני, שייסד קיבוצים בישראל. אנשים צעירים מהגולה הוכשרו לעלייה לישראל, 
כדי לסייע להקים את המדינה החדשה. ראו להלן “הכשרה.“

כיום “מחנה מסד“, הממוקם בין חוף ויניפג ובין גימלי שבמניטובה.
דירת ארבעה חדרים ללא מסדרונות. המטבח היה בחלקה האחורי של הדירה. משם הובילה הדלת 
לחדר שינה, ומשם לעוד חדר שינה ולסלון, שהיה החדר היחיד עם חלונות, אשר פנו לרחוב. מחלון 

המטבח נשקף פיר אוורור. השירותים היו ליד המטבח.

שמו של הארגון, “הבונים“ משקף את הדגש החזק שהושם על העבודה כבסיס הציונות. הפילוסופיה 
הזו הדגישה את הצורך בהקמת מדינה יהודית המבוססת על חקלאות ועל עבודות פיזיות אחרות 
שיבוצעו ע“י יהודים. חוט השני הנוסף של הפילוסופיה של התנועה היה בעלות ואחריות משותפות, 
הבאות לידי ביטוי בסוציאליזם. שני עקרונות אלה - עבודה וסוציאליזם - מצאו את ביטוים בקיבוץ 

כדרך לארגון החברה החדשה. 

היה  הגרעין  חדש.  יישוב  לייסד  כדי  ישראל,  לארץ  עלייה  למטרות  שהתארגנה  קבוצה  היה  “גרעין“ 
הליבה של ההתיישבות העתידית. כאשר היישוב גדל, הצטרפו גם אחרים, אולם הם לא היו חברי 

הקבוצה המקורית, או “האבות המייסדים“.

כדי לעבוד בתנועה.  אנג’י קלר הייתה חברת קיבוץ כפר בלום, שנשלחה לצפון אמריקה כשליחה, 
הכרתי אותה במהלך שהותי במחנה “קבוצה“.

ביידיש: “שמח וביתי“. אפשר לתרגם את הביטוי גם כ“חמים ונעים“. 
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Great lakes יש המתרגמים “הימות הגדולות“
שנוסד ב-1949 בגליל המערבי.

להובלת  לשמש  תוכל  שהיא  כך  הסבה  ושעברה  השנייה,  העולם  במלחמת  שנבנתה  משא  ספינת 
נוסעים בזול, עם תאי שינה נפרדים לגברים ולנשים.

במקור: 1,000 אקרים. המספר המדויק הוא 4,046 דונם.
לכן, בקיבוץ, אם מישהו עבד בשבת  בישראל.  והרשמי  יום המנוחה המסורתי  מילולית, שבת הוא 

ולקח יום מנוחה באחד מימות החול, התייחסו אל יום המנוחה הזה כאל יום שבת.

Cinder Block לבנים מעפר וממלט
 British Overseas Airways Corporation

 Trans-Canada Airlines
חקלאות המבוססת על השקיית השדות.

Shouting from the roof-tops - במקור
פרץ מוזכר לעיל בשמו הלועזי - פרסי

Narrow gauge train רכבות הנוסעות על מסילות צרות במקומות הרריים שבהם אין מקום לרכבות 
ברוחב סטנדרטי.

המחזה לא תורגם לעברית, לכן אין שם מקובל בעברית. אפשר לתרגם את זה כ“תלחץ על לצחוק“ 
פיטורין של אדם בכיר, באמצע עונת הפרוות, היו מאוד לא שגרתיים. חברת “המפרץ“ פיטרה את 
עובדים שגילו חוסר  נתפשו בקלקלתם. בעיקרון,  העובדים הקבועים מסיבה אחת בלבד: אם הם 
סניף  באיזשהו  נישה  עבורם  למצוא  יכלה  כלל  בדרך  החברה  פוטרו.  לא  התאמה  חוסר  או  יכולת 

אחר.
המילה ביידיש מתאימה גם ל“נחת“ וגם ל“צרה“, תלוי בהקשר. כיוון שכאן זה הקשר כפול, זה נראה 

לי מתאים. אפשר אולי גם לתרגם את הכותרת של הפרק הזה ל“קורת רוח ומורת רוח“.
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