שלמה אקשטיין
ספר זה ,בו נפרשות תחנות בחייו של פרופ' שלמה אקשטיין ,משקף למעשה מסלול
עלייה :מילד שגלה מעל פני הוריו בגרמניה ערב מלחמת העולם ה 2-וצפה במוראות
'ליל הבדולח' ,לנער שמשלב לימודי קודש ,חול ונגינה בארץ ישראל ,למדריך מסור
ב'בני עקיבא' במקסיקו שקושר קשרים אמיצים עם האדמו"ר מליובביץ' זצ"ל בניו
יורק – ומשם למסלול אקדמי שתחילתו בדוקטורט באוניברסיטת 'הארוורד' ,המשכו
בייסוד המחלקה לכלכלה באוניברסיטת 'בר אילן' ושיאו כנשיא האוניברסיטה.
ובאחת התחנות ,על פני גשר אהבה עשוי נייר מכתבים שחלפו בין מקסיקו לארץ
ישראל ,הצטרפה למסלול חייו הרעייה הנאמנה לאה ,שהמילים ביניהם בנו קומת
אהבה שהמתיקה את ייסורי השואה אותם עברה לאה עם משפחתה.
אמרו חז"ל" :כל אדם שאין לו אשה אינו אדם" ,ומאז נישאו שלמה ולאה ,קומת האדם
שהעמידו בעולם העמידה ענפים ,פירות ופירות לפירותיהם שעסוקים אף הם בתיקון
עולם בדרך ישראל סבא.

ספר זה מתאר שמירה על פשטות וצניעות תוך כדי התחככות במנהיגי עולם בתפקידים
רמים ,הגעה להישגים אקדמיים שהשפיעו על מדינות ,ושמירה לאורך כל תחנות הדרך
על הכלל היסודי בחיי גיבוריו" :לעולם יהא אדם".

יחזקאל פרנקל
מנכ"ל ההוצאה לאור 'מכון קורות'

לעולם
יהא אדם
תחנות בחיָ י
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תחנות בחיָ י
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הפקה :הוצאה לאור 'מכון קורות'
0584-0584-10
office@machonkorot.co.il

 – 2019כל הזכויות שמורות למשפחה

אין להעתיק ,לשכפל ,לצלם ,להקליט ,לתרגם ,לאחסן במאגרי מידע או
להפיץ ספר זה או קטעים ממנו בשום צורה ובשום אמצעי ,אלקטרוני,
אופטי או מכאני (לרבות צילום ,הקלטה ,פרסום באינטרנט או הפצה
בדואר אלקטרוני) ללא אישור בכתב מהמשפחה.
עיצוב כריכה ועימוד :סטודיו לב ארי
נדפס בישראל
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הקדמת העורך

כ

שפנתה אליי משפחת אקשטיין לכתוב את סיפור חייו של פרופ' שלמה התרגשתי.
חשתי שלכתוב את סיפור חייו של אחד מראשי האקדמיה בישראל זה מחייב.
אך כשהכרתי את המשפחה מקרוב נוכחתי שטעיתי ,פעמיים; בתואר ובהתרגשות:
ההתעקשות החיננית והענווה שלא להיקרא כך אלא; 'תקרא לי פשוט שלמה' ,והבית
החם ,הפשוט ,השמח ומאיר הפנים ,שהראה לי שאין כל סיבה להתרגשות .זה לא ביתו
של 'נשיא אוניברסיטת 'בר אילן'' לשעבר אלא של שני אנשים נפלאים ,שלמה ולאה,
שהקימו מפעל חיים לתפארת ,משפחתי וציבורי.
ואכן ,החמימות והשמחה שקדמו את פניי לאורך כל חודשי הפקת הספר ליוו אותי
בצאתי מהבית הזה ,והביאו אותי לספר עליו שוב ושוב בבואי במגע עם אחרים.
ולמדתי הרבה .למדתי על כשרונות אינטלקטואליים ,על יכולות מנהיגות ,על אנושיות,
במובנה הישן והטוב של 'מענטשליכקייט' ,על הארת פנים ושוב ,על פשטות וחמימות
אנושית ש'לא עושה עניין' ממה שאנשים מחשיבים .ובין 'מה שאנשים מחשיבים' נמצא
תואר דוקטור מאוניברסיטת הארווארד ,ראשות מחלקה ,שתי קדנציות כרקטור ונשיאות
באוניברסיטת 'בר אילן' .דבר מאלו לא גרם לשלמה לשנות מן הכתוב "לא גבה לבי ולא
רמו עיני".
העיקר לעשות ,לחנך ,לקרב ,לשפר ולהוסיף טוב בעולם.
אך על עדינות אצילה זו אני רוצה להוסיף ולספר ,מפני שהיא עמוקה מלהיות
'התנהגותית' ,אלא בעצם ,נשמתית:
כאשר התנסחתי פעם אודות תוכנית חינוכית שהגה בהיותו רקטור האוניברסיטה,
שנתקלה בהתנגדות הנהלת המוסד ,כתבתי לתומי שהוא "עמד על כך והתעקש שתצא
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לפועל" .תגובת המשפחה ,מקצה לקצה ,הייתה חד משמעית ונחרצת" :זה לא אבא"!
תכתוב "האמנתי שהיא צריכה לצאת לפועל" ,אחרת זה לא משקף את הסגנון של אבא...
מה שלרבים היה נראה אות כבוד ,היה עבור שלמה וביתו אות צורבת וצורמת.
ואכן זכו שלמה ולאה שאדוות נפשותיהם מוסיפות ,הולכות ומתפשטות ,ואוצר
תכונותיהם מחולק ביד רחבה בין ממשיכיהם בדורות.
סיפור חיים זה ,המשלב כל-כך הרבה תחומים ,קודש וחול ,ארץ ישראל וחוצה לה,
התלמדות ,הדרכה וניהול בכיר והכל 'בגובה העיניים' – כאשר אלו לא פוסקות מלהביט
אל-על היה עבורי פרק מרתק שזכיתי ליטול חלק בהנצחתו.
וגם גלות מרה ספונה בין פרקי הספר :מוצאה של משפחת אם המשפחה ,הגברת לאה
צולמן ,קורות הסתתרותה בחצרו של חסיד אומות העולם בכפר במהלך שנות הזעם
באירופה ,עד שזכתה לשובו של אבי המשפחה מן התופת.
הפרק הרומנטי של בני הזוג הינו פרק מאלף על אהבה שנוצרה על גשר של נייר
מכתבים בין יבשות ,שחוסנה עומד במבחן השנים ,ואף הוא מוסיף והולך גם כשנראה
שכח הגוף לעיתים דועך.
ביציאתי משותפות זו שהתברכתי בה אני מברך על חלקי ,ומודה על שזכיתי להיכנס
ולהרגיש חלק מבית מבורך זה ומאחל מקרב לב לגיבורי סיפורי הרבה בריאות ,שמחה
והצלחה.
בברכה נאמנה וביקר
יחזקאל פרנקל ,מנכ"ל ההוצאה לאור 'מכון קורות'
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ה

רבה קיבלתי מהוריי ,ובתחילת ספרי אני חש מחויב בכבודם .עמוק בליבי רוחשת
בי הכרת טוב עמוקה להם – ולדורות שמעליהם .ברור לי מאוד שהרבה ,אם לא כל
מה שהגעתי אליו בחיי ,עליי ליחס להם.
אבי מורי ,מרקוס [אברהם מרדכי] ,נולד בפורים של שנת ה'תרנ"ו  1896 /בעיירה
רימנוב שבפולין.
שם אביו היה שלמה יששכר אקשטיין [= אבן פינה ,אבן הראשה].
אימי מורתי ,גוסטי [גיטל טובה] ,נולדה בנובמבר  1906בשטרסבורג [כיום צרפת].
הוריה ,שרה ברכה ויעקב ישראל ראבר [על שם נהר ראב] ,היו בעלי חנות איכותית
להלבשה תחתונה – איכותית עד כדי כך שהיה להם נייר מכתבים רשמי של החנות עליו
השתמרו במשפחה מכתבים חשובים.

הוריה של סבתא גוסטי
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אימי הייתה 'ליידי' מכף רגל ועד ראש .תמיד מטופחת ומרשימה ,נוסף על היותה אישה
בעלת קסם אישי וחכמה .כשאני אומר שהרבה ממה שהגעתי אליו נזקף לזכותה ,הדברים
אמורים למשל על העובדה שהיא הקפידה מאוד על לימודיי תוך השקעת זמן וירידה
לפרטים .היא גם עמלה רבות על שיפור כתב ידי כי משום מה סיגלתי לעצמי כתב קטן
מאוד שהיה כמעט בלתי קריא .לשמחתי .לימודי כינור אף הם היו חשובים בעיניה ,והיא
דאגה שאתמיד בהם ואתאמן במשך השבוע ,אף כשניסיתי להתחמק .אמנם האמת ניתנת
להיאמר שהיא לא הייתה צריכה להתאמץ יותר מדי על מנת לאכוף עליי את הדרכתה כי
לא הייתי ילד מרדן .אני חייב לציין משפט שהיה נר לרגליי בילדותי' :אם אימא אומרת –
אימא יודעת' ,בעיקר בענייני מוזיקה ולימודים.
הסדר והארגון שלטו אצל אימי בביתה כמו גם באורחות חייה .כל דבר תמיד נמצא
במקומו .אכן ,חיבתה לסדר גלשה לא פעם גם מעבר לחייה שלה...
היא אהבה לנהל את הבתים של כולם ,כולל בתיהם של ילדיי ,וזאת עשתה בחן 'יקי'
מיוחד; תוך שימוש במשפט קבוע בגרמנית ,שבתרגום חופשי משמעו' :תעשו מה שאתם
רוצים ואיך שאתם רוצים ,אבל אני אומרת שתעשו כך' ,ותמיד היא השיגה בדרך זו את
מטרותיה .אמירתה לא הייתה בעלת נימה כוחנית כפי שניתן לטעות ולחשוב ,אלא
נאמרה בניגון שהשאיר את הבחירה בידי השומע .לכאורה .אך עובדה שכולם תמיד נהגו
לעשות כמצוותה.
גם הורי אימי היו קפדנים בכל הנוגע למשמעת .כאשר פעם חזרה עם שתיים מאחיותיה
מאוחר מאירוע כלשהוא ,דלת הבית כבר הייתה נעולה .נקישותיהן לא הועילו ,והן נותרו
בחוץ עד שעלה השחר .דרישה הייתה מחייבת ,ואיום בעונש לא שב ריקם ,כי מילה זו מילה.
אבי היה מבוגר מאימי ב 12-שנה .יש לומר שהוא לא היה 'מסודר' מבחינה כלכלית
ועסק מדי פעם במסחר זעיר .עם זאת ,האהבה ביניהם הייתה גדולה .אבי העריץ את
אימי ונהג לקרוא לה בשם חיבה :בז'אל'ה  -טליה.
1
לאבי היו אחות בשם מניה ואח בשם סמואל.
לאימי היו שלוש אחיות :רוזל ,ארנה ופרידל ואח בשם ברטהולד .הבנות כולן היו
יפות מאוד.
גם אימי הייתה חובבת תרבות מושבעת יודעת נגן .היא למדה נגינה על פסנתר
בקונסרבטוריון .משפחתה הייתה משפחה חרדית שהקפידה על קלה כבחמורה ,עד כדי
1

כיום נכדו של סמואל הוא מנכ"ל הרשת החברתית לתעסוקה 'לינקדאין' ,באנגליה.

אשא עיניי אל ההורים

11

כך שבשבת היו קושרים את הממחטה לבגד לפני היציאה לרשות הרבים כדי להימנע
מחשש טלטול .עם זאת ,כמשפחה ייקית ,הם שילבו פתיחות לתרבות ,ולימודי הנגינה
של אימי הם ההוכחה לכך .אהבתה למוזיקה חלחלה אליי ,לילדיי ולנכדיי .מוזיקה תמיד
התנגנה בביתי ,וגם תוך כדי עבודה תמיד נשמעה ברקע מוזיקה קלאסית .מאז ילדותי
חשתי שבכוחה של המוזיקה לגעת בדקים שבנימי נפשי ,עד כדי כך שלפני שנים אחדות,
עת הייתי מורדם ומונשם במחלקת טיפול נמרץ בעקבות דלקת ראות שהסתבכה ,נכדותיי
הביאו לי נגן מוזיקה אלקטרוני דרכו האזנתי למוזיקה קלאסית .משחיברו אותי אל
האוזניות חשתי איך המוזיקה ממש מחייה את נפשי ,ויצאתי מהמצב הקשה בו הייתי.
היה זה נס של ממש.
לסבי שלמה יששכר היה מלון קטן בפרנקפורט על נהר מיין .בהיותו אדם ירא שמים,
רק אצלו הסכים להתארח האדמו"ר הריי"צ 2,שכן סמך על השחיטה שלו.

סבא שלמה יששכר אקשטיין

2

רבי יוסף יצחק שניאורסון ,מנהיגה הראשון של חסידות חב"ד בארצות הברית.
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האדמו"ר רבי יוסף יצחק שניאורסון זצ"ל

מי יודע אם לא הייתה בכך איזו השפעה סגולית שהביאה לכך שבין חתנו ,האדמו"ר
מלובביץ' זצ"ל לביני נוצרו שנים רבות לאחר מכן קשרים הדוקים וממושכים .שמא זכות
הכנסת האורחים של סבא עמדה לי להתקבל בסבר פנים יפות אצל חתנו ולהנות ממנו
עצה ותושיה לאורך שנים ארוכות.
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נ

ולדתי ביום ששי ,ערב שבת בראשית ,בכ"ח בתשרי ה'תר"צ [ 1בנובמבר  ]1929בעיר
וייסבאדן שבגרמניה 3,שנה לאחר נישואיהם של הוריי .בעיה בריאותית ממנה סבל
אבי מנעה מהוריי להביא לעולם ילדים נוספים אך על אף שרצו שיהיו לי אחים ,שמחו
בי מאוד ומעולם לא נתנו לי הרגשה שמשפחתנו חסרה.

בידיה של אימא גוסטי

3

עיר בדרום מערב גרמניה המשמשת כבירת מדינת הסן .העיר שוכנת על גדתו הימנית של נהר הריין וידועה
במעיינות החמים שבה ,באתרי הנופש ובמרכזי התרבות שבה.
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תמונות רבות זכורות לי משנות ילדותי בוייסבאדן.

כיתה א' ,וייסבאדן 1936

מנגן על הפסנתר בביתנו בוייסבאדן

ילדותי

15

עם הכינור ,וייסבאדן 1937

ניתן לומר שגם ילדות שלוה זו ,שנמשכה כ 9-שנים ,עד פרוץ מלחמת העולם השנייה,
נחלקת למעשה לשתי תקופות :משנת לידתי עד היותי כבן  ,4אז עלה היטלר ימ"ש
לשלטון  -ומאז ועד פרוץ המלחמה.
עד היותי כבן  4לא נשלחתי למוסד לימודי כל שהוא .קיבלתי הרבה חום וחינוך בבית,
ספוגים באהבה שהורעפה עליי מאימי ז"ל.
כמובן ,גם לאחר עליית היטלר לשלטון אי אפשר לומר שחשתי בכל המוראות שחשו
המבוגרים ,אבל זיכרון אחד נחקק במוחי מאותו חלק שני של ילדותי .היה זה בעת שכבר
למדתי בכיתה ב' ,כאשר צעדתי עם אימי ברחובה של העיר ,ידי נתונה בתוך ידה ואני
חש את חומה נוסך בי בטחון .לפתע קול המולה מילא את הרחוב בו צעדנו  -תהלוכה
רועמת נכנסה לתוכו.
"מוּטי"! קראתי לאימי בקול ,מורה בידי על האיש היושב בכרכרה הגבוהה" :האם
4
האיש הזה הוא היטלר"?
4

קראתי אליה בגרמנית" ,אמאל'ה ,דאס איסט היטלר"?
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היטלר בוייסבאדן1937 ,

אימא ,שכנראה לא חשבה שאני מודע לפחדים שהפיצו המבוגרים בשיחותיהם ,נתקפה
בהלה ,הניחה את ידה על פי ,שמא אוסיף לומר דברים מיותרים באווירה המסוכנת כלפי
יהודים ברחוב ,ונטלה אותי בחופזה עמה חזרה הביתה.
ספגתי את הפחד עמוק לתוכי והבנתי; מעתה גם רשות הרבים הינה מקום מסוכן עבורנו.
כעבור שנתיים החליטו הוריי שהצטברות האירועים האנטישמיים מכל עבר ,הנאומים
המתלהמים של הפיהרר ,הרסן המשולח מבריוני הרחוב והגזרות שהלכו ונערמו על גבם
של היהודים משדרים מסר ברור שאסור לאחר או לשגות בפענוחו :אדמת אירופה החלה
רועדת תחת רגלינו .עננים קודרים הולכים ומצטברים מעל יהדות אירופה.
תוך התעלות מעל רוחות הסער המתחוללות בחוץ ,בתוך הבית פנימה הקפידו הוריי
על חינוכי הטוב ,שכלל הרבה מוזיקה ,וכאמור ,זו בהחלט הייתה השקעה לטווח ארוך.
איש כמובן ,גם לא הוריי ,לא יכול היה לשער את היקף הזוועה העומדת לחול על
יהדות אירופה ,אך כפי שלמדתי במהלך חיי ,הקדוש ברוך הוא מסייע למי שמסייע לעצמו,
והוריי החליטו לעזוב את אדמת גרמניה ולהעתיק את מקום מגורינו לפראג שבצ'כיה.
אך גם הצעד המבורך הזה נתקל בקשיים שהחיים מזמנים לנו לא פעם :על מנת לבדוק
את השטח לפני המעבר הסופי לפראג וכדי שלא לטלטל את בנם יחידם אל הלא נודע,
הוריי נסעו לפראג והותירו אותי למשמרת בידי חברים קרובים במחשבה שאם וכאשר
המקום יימצא מתאים תגיע גם אותה משפחה לשם יחד איתי.
וכאן התכנית השתבשה ,וכאן גם נפתח סיפור מתח שגיבורו הוא ילד כבן  8וחצי ,אני.
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התאריך הוא תחילת נובמבר  ,1938ותוך כדי שהוריי שוהים בפראג קיבל השלטון
הנאצי החלטה שרק יהודים שמקום מגוריהם המקורי היה גרמניה יוותרו בה ,אך כל
אותם שהיגרו אליה ממדינות אחרות יוחזרו לארצם .כיון שרבבות יהודים מפולין נהרו
לגרמניה ולעוד מדינות ברחבי אירופה לאחר מלחמת העולם הראשונה – נגזר כעת על
כל אלו לשוב לפולניה .איתרע מזלי ואחת מהמשפחות הללו הייתה המשפחה בידיה
הופקדתי למשמרת ,ואותם ,ואני כעת עימם ,הכריחו לשוב לפולניה.

גירוש יהודי פולין מגרמניה והשלכותיו
 ,הקיץ שלאחר עליית היטלר לשלטון ,חיו בגרמניה
בקיץ
יהודים אזרחי פולין .קרוב לחצי מהם כבר נולדו בגרמניה .בשנים
נקטה פולין כמה צעדים מנהליים למניעת שובם מגרמניה אך כאשר באוקטובר
פרסמה צו המורה על ביטול דרכוניהם של כל האזרחים הפולנים החיים
יהודים שהיגרו
מחוץ לה קיבלה גרמניה החלטה לגרש בכפייה כ-
מפולין בחזרה לשטח פולין.
כאשר אלו הועברו אל הגבול ממשלת פולין סירבה לקבלם ,והיהודים שהו
בשטח הפקר בין שתי המדינות במשך החורף ,ללא מזון ,מים וקורת גג .למרות
שיהודי פולין הגרים בסמוך ניסו לתמוך במגורשים ,רבים מתו בתנאים הקשים.
בין היהודים שהוגלו לגבול היו גם בני משפחתו של סטודנט יהודי בן
בשם הרשל גרינשפן ,שהתגורר בפריז .ב -בנובמבר ,כמחאה על גירוש
היהודים ובהם משפחתו מגרמניה ,התנקש גרינשפן בחייו של יועץ השגרירות
הגרמנית בצרפת ,ארנסט פום ראט ,והלה מת מפצעיו כעבור יומיים.
הפוגרום שכונה "ליל הבדולח" על-שם
בתגובה נערך ב -בנובמבר
שברי הזכוכיות של חלונות-הראווה של חנויות היהודים.
רכבות הועמדו בכל הערים בכדי להוביל את היהודים לשם ,ובלית ברירה עשיתי גם אני
5
את דרכי לשם .עלינו על הרכבת שהובילה יהודים רבים מוייסבאדן לעיר הגבול בויטן,
ושם היינו אמורים לעלות על רכבת שתוביל אותנו לפולין.
חשתי אבוד.
5

ביטום  ,Bytomכיום עיר בחבל שלונסק [שלזיה] ,פולין .עד  1945הייתה חלק מגרמניה.
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וייסבאדן והסביבה

למרות שהייתי 'מאומץ' על ידי מכרינו ,הייתי בסך הכל בן  8וחצי ,הוריי רחוקים ,ואני
יודע בתוככי לבי שאין להם מושג מה קורה איתי ולי אין כל דרך ליידע אותם על כך.
זו הייתה תחושת תלישות וחוסר אונים.
אך המצב עוד הסתבך.
כאשר הגענו הוכנסנו לאולם גדול ,מלא כולו ביהודים שגורשו עם מטלטליהם המעטים,
שהמתינו לרכבת הבאה .תור ארוך השתרך לפני קבוצת קצינים נאציים שבדקו את
תעודותיו של כל אחד משוכני האולם ,שניגש נרעש אל מול נציגי השלטון האנטישמי.
כשהגענו גם אנו אליהם התגלתה העובדה שאיני בן אורגני למשפחה ,וברוב כעס
הפרידו בינינו.
בלית ברירה המשיכה אותה משפחה בדרכה לכיוון פולין ואותי הותירו הנאצים בפינה
לידם ,ממתין להכרעה על גורלי .הפחד שריחף בחלל האולם הציף גם אותי וגרם לי להצטנף.
ברגעים אלו מילאה אותי תובנה :אם אמשיך לחוש כך ,קטן וחסר אונים ,הריני מותיר
את חיי בידי גורל עיוור וגרמנים חורשי רעות.

ילדותי
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יהודים שגורשו מתחומי הרייך הגרמני לגבול פולין-גרמניה

הבנתי שאני חייב להפעיל את שיקול דעתי ולקבל החלטה מה לעשות כדי לשרוד.
כאשר נפתחה לידי דלת ואל האולם פסעה בצעדים נחרצים אישה בעלת מראה מכובד,
ניחשתי שהיא בעלת תפקיד חשוב .החלטתי לגשת אליה ולספר את סיפורי.
אזרתי אומץ ,וכנראה גם הפתעתי אותה בביטחון בו הצגתי את הקורה עמי ,היא סקרה
אותי והופתעה למראה הילד הקטן מולה ,והחלה לגעור בי מדוע עזבתי את משפחתי .כאשר
שמעה שדווקא רציתי להתלוות למשפחה עמה הגעתי אך הופרדתי מעליהם בעל כרחי,
היא החליטה לקחת אותי תחת חסותה והקצינים שישבו סמוך לנו אישרו את החלטתה.
היא יצאה עמי מהאולם ואני זכיתי בהרגשה שהצעד הראשון כיוזם התגלה כנכון.
כמובן ,לא עלה על דעתה לאמץ אותי לזמן רב .היא חיפשה בידי מי להפקיד את הנטל
שלקחה על עצמה .בחיפושיה אחר מקום עבורי הגענו לבית כנסת בו התרכזו יהודים
שהמסמכים שבידיהם מנעו מהם לעבור לצד הפולני .היא הורתה לי לבחור משפחה
ולהתלוות אליה.
זיהיתי בין המשפחות משפחה שהכרתי ,הודיתי לגרמנייה ונפרדתי ממנה .כשנגשתי
לאותה משפחה אליה החלטתי לשייך את עצמי נחלתי אכזבה .הם פחדו להסתבך עקב
העובדה שאין בידיי ניירות פולניים וסירבו לאמץ אותי" :הם יהרגו את כולנו אם יגלו
שלקחנו איתנו ילד שלא שייך לנו" הסבירו.
אף שבלבי קיוויתי שאחיי לצרה יעשו כל שביכולתם עבור ילד יהודים קטן הבנתי
שכעת הפחד שולט בכול.
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שוב נשארתי תלוש.
שוטטתי בבית הכנסת והגעתי לבימה עליה עמדו קצינים נאציים ,ושוב ,בפניהם
ניצבת קבוצת יהודים מפוחדים.
לפתע שאל אחד הקצינים האם יש בקהל ילדים יתומים .שוב עלה בי קולו של
אינסטינקט פנימי וקראתי" ,כן! אני!" ראיתי בכך הזדמנות לשינוי מצבי .הקצין שאל
אותי אם אני מכיר משפחה כלשהיא מבין הקהל וללא מורא הצבעתי על אותה משפחה
שדחתה אותי" :אותם אני מכיר .אך הם לא מעוניינים שאצטרף אליהם".
הקצין כעס ואיים שאם לא ייקחו אותי הם ייענשו .בלית ברירה הם 'אימצו' אותי
והפטירו לעברי" ,זה רק עד שנעבור את הגבול הפולני".
כאשר התכוננו לחצות את הגבול לפולין לא ידעתי לאן לשים את פניי שם .זכרתי
שיש לנו איזו דודה בשם מחטשי בעיר טשן 6,אך כמובן לא היה לי מושג איפה זה ,איך
מגיעים לשם ,ואם אגיע  -איך בכלל אמצא אותה שם .אך ספקות אלו לא הציקו לי זמן
רב מדי מפני שמיד עם הגיענו לרציף הרכבת בפולין הוכרז ברמקולים שפולין סגרה את
גבולה עם גרמניה וכל מי שנכנס אליה מצווה לעשות את דרכו חזרה למקום ממנו בא.
הבנתי שמעתה איני זקוק לאותה משפחה מאמצת ,והגבתי כלפיהם באופן שביטא את
הכאב שחשתי כשהם דחו אותי .ניגשתי אליהם והכרזתי בקול בוטח" :אתם לא רציתם
אותי – עכשיו אני לא רוצה בכם"!
התחלתי לשוטט בין קרונות הרכבת.
ושוב האיר לי את פניו המזל המתלווה ליוזמה .לאחר שעברתי בין כמה וכמה קרונות
זיהיתי משפחה מוכרת .למזלי גם הם הכירו אותי וקראו לעברי" :אתה לא הארדי של
אקשטיין? מה אתה עושה פה לבד!?" סיפרתי להם על השתלשלות האירועים והם אימצו
אותי אליהם – הפעם מרצון .בד בבד הם החלו לברר היכן יש מקום בטוח בו אוכל לשהות
עד שובם של הוריי ,ולאחר שמצאו שיש לי בת דודה באנטוורפן שבבלגיה הם יצרו עימה
קשר ,דאגו לי לכרטיס טיסה לשם וליוו אותי לשדה התעופה.
הגם שהייתי צעיר מאד ,נחרת בתודעתי אירוע מסעיר שהתרחש לנגד עיני באותה
העת ,אירוע שהיווה נקודת מפנה בתולדות יהדות גרמניה.
היה זה ליל ה 10-לנובמבר של שנת  ,1938ובעודנו עושים את דרכנו במונית לשדה
התעופה חלפנו על פני כמה בתי כנסת שלתדהמתי עלו באש!
6

צ'שין ,וביידיש :טעשין ,עיר בדרום פולין.
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בית הכנסת הגדול ברחוב מיכלסברג בוייסבאדן עולה באש בליל הבדולח

ליל הבדולח התרחש מול עיניי ולמעשה נטלתי חלק בסיבה לאירוע הנורא ,הגליית
היהודים מגרמניה חזרה לפולין.
מאז דמנו הותר באופן רשמי.

ליל הבדולח
[ט"ז בחשוון תרצ"ט] ,בו נערך
הכינוי ללילה שבין ה -ל -בנובמבר
בכל רחבי הרייך השלישי [גרמניה ואוסטריה] פוגרום ביהודים .האירוע כונה כך
על ידי הנאצים במטרה להגדיר כשוליים את נזקי הפוגרום – בסך הכל רסיסי
זכוכית שהצטברו על הארץ כתוצאה מניפוץ זגוגיות בתי כנסת ,בתי מגורים,
מוסדות ציבור ובתי עסק רבים של יהודים.
לפני ליל הבדולח שרר תסכול בקרב ההנהגה הנאצית מהקצב האיטי בו
התנהלה ההגירה היהודית מגרמניה ותהליך דחיקת היהודים מהחיים הכלכליים.
מכאן בא הרצון להסלים את היחס נגד יהודי גרמניה.
 ,ירה הצעיר היהודי
ההזדמנות הגיעה כאשר יומיים קודם ,ב -בנובמבר
גרינשפן באיש השגרירות הגרמנית בפריז ופצע אותו במחאה על כך שמשפחתו
הוגלתה לפולין .בכך ניתן האות למסע זעם כלפי היהודים בהכוונה ישירה של שר
התעמולה הנאצי יוזף גבלס .כאשר נודע למחרת שהפצוע מת מפצעיו יצא אל
הפועל הפוגרום ,שתוכנן מראש אף שתואר כהתפרצות ספונטנית של גרמנים.
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בתי כנסת ,כמעט כל בתי הכנסת בגרמניה,
באותו לילה הוחרבו מעל
חנויות בבעלות יהודים ו -בתי
חוללו בתי קברות יהודיים רבים ,כ-
כל-בו נבזזו והוצתו.
יותר משלושים אלף יהודים נעצרו ונשלחו למחנות ריכוז .בליל הפרעות
נפש.
ל-
נרצחו כ -נפש ובסך הכל מספר קורבנות האירוע נע בין
בהוראה מגבוה נמנעה המשטרה מלהפריע לפורעים או להחזיר את הסדר
על כנו ,מכבי האש נמנעו מלכבות את השרפות ואף ליבו אותן .גבלס כתב
ביומנו שנתן פקודה לוודא שבית הכנסת הראשי בברלין ייהרס" :הזעם העממי
משתולל עכשיו .יש לתת לו פורקן .שמשות מתנפצות .בראוו! בראוו! בתי
הכנסת עולים באש כמו בקתות גדולות וישנות".
כשהתברר לנאצים שרק הביטוח על זגוגיות החלונות בחנויות היהודים מגיע
לכדי מיליון דולר הוציא היטלר פקודה שהיהודים יישאו בעצמם בהוצאות
תיקון העסקים שלהם ,והתשלומים מחברות הביטוח הגרמניות שהיו מיועדות
למבוטחים היהודים יועברו לרשות הרייך.
רייכסמארק לטובת
על יהודי גרמניה הוטל לשלם כופר בסך
הרייך.
אז גם הוחלט על מספר רב של צעדים נגד יהודים :החל מה -בינואר
נאסרה על יהודים השתתפות בכלכלה הגרמנית .היהודים היו צריכים
למכור את כל עסקיהם ,אדמותיהם ,מלאי סחורותיהם ,תכשיטיהם ויצירות
האמנות שבבעלותם .שורת המגבלות שהוטלה על יהודי גרמניה כללה איסור
כניסה למקומות ציבוריים ,איסור נסיעה ברכבות ועוד .נסגרו לחלוטין בתי הספר
היהודיים .נאסרה הכניסה למוסדות תרבות ונאסר על קיום עיתונות יהודית.
בנובמבר סולקו מבתי הספר הגרמניים כל הילדים היהודים שעדיין למדו בהם
והיהודים הוצאו ממערכת הסעד הכללית .בדצמבר נשללו מהיהודים רישיונות
הנהיגה.
הכנסיות לא הביעו שום ביקורת פומבית על הפוגרום וגם מהאוניברסיטאות
לא באה כל ביקורת גלויה או עקיפה .עדים שראו את המחזות העידו על אזרחים
7

כל המספרים מהערך 'ליל הבדולח' בויקיפדיה.
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רבים שהביטו שווי נפש על הפורעים במלאכתם ,חלקם מחייכים וחלקם מעירים
הערות כמו "חבל שלא היו יהודים בפנים" בעת שריפת בתי הכנסת.
יהודים
למעשה ,עקב האירועים ההגירה היהודית מגרמניה הואצה וכ-
עזבו את שטח הרייך עד פרוץ מלחמת העולם .בעקבות הזעזוע בדעת הקהל
ילדים
העולמית החליטה ממשלת בריטניה לאפשר את העברתם של
יהודים מגרמניה הנאצית לבריטניה במה שנודע לימים כ'קינדרטרנספורט'.
ברוך ה' ,על אף שהייתי בין אותם מגורשים ולמרות שפוגרום זה התרחש אל מול עיניי,
הצלחתי להימלט מגרמניה .כך הבנתי הבן היטב שאף לילד בן שמונה וחצי אסור להיות
חלש ועליו ללכת קדימה ,לא להיתפס לייאוש חס וחלילה ,ורק כך ה' יצליח את דרכו
ויהיה בעזרו.
בשדה התעופה נפרדתי בתודה מ'המשפחה המאמצת' שהייתה מסורה אליי ,ועם תיק
קטן עליתי למטוס לבלגיה ,כשאני מצורף למשפחה אחרת שפקחה עליי עין.
באותו יום הגעתי סוף סוף אל בת דודתי באנטוורפן [שחיה עד היום בקליפורניה].
זו אספה אותי משדה התעופה והביאה אותי לביתה ,שם הזדרזה לשלוח לאימי בפראג
מברק בו היא מאחלת לה 'מזל טוב' ליום הולדתה שחל ב 12 -לנובמבר – והוסיפה מתנת
יום הולדת מיוחדת :את הידיעה שבנה יחידה חי וקיים ונמצא אצלה!
מתנה יקרת ערך שכזו אימי לא קיבלה מימיה...
הייתי שמח מאד לו יכולתי לראות את הבעת פניה כשקראה את המכתב המבשר
שעודני חי.
כל הזמן הזה הוריי לא נחו ולא שקטו ועשו ככל יכולתם להימלט מאירופה ,ואכן,
8
לאחר מספר חודשים הצליח אבי לקבל מהבריטים 'סרטיפיקט' כדי להגיע ל'פלשתינה'.
תקופה של כחצי שנה הייתי נתון בגלות בתוך גלות וברוך ה' עדין הדואר התנהל כסדרו
ויכולתי לשלוח להוריי מכתבים ,בגרמנית כמובן ,ששניים מהם מובאים כאן  -בכתב ידו
של הילד שהייתי:

8

על פי חוקי ה'ספר הלבן' שקבעו שלטונות המנדט הבריטי ליהודים ניתן רישיון עליה מיוחד שכונה 'סרטיפיקט'
 זכאות לרשיון עלייה לארץ ,רק לבעלי מקצועות חיוניים ,סטודנטים שהתקבלו למוסדות להשכלה גבוההומי שהוכיחו שהם 'בעלי אמצעים' ,כלומר ,בעלי יתרת מזומנים בחשבונם.
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אנטוורפן
הורים אהובים
את לא צריכה בכלל להודות לי כל כך הרבה על שאני שואל מה שלום הבטן
שלך ,את הרי האמא שלי.
נשיקות רבות משלך
הרדי

מכתב מאנטוורפן
הורים אהובים
אני שמח שאוכל עוד מעט לראות אתכם הורים אהובים ,כי אני מאד מתגעגע
אליכם.
כבר כתבתי לכם שאני הולך לבי"ס באנטוורפן שנקרא "תחכמוני".
לפעמים מאד שמח שם וגם צוחקים ,אבל רק לפעמים.
שעות עברית ו -שעות פלמית.
ואחה"צ מ
אני לומד בבוקר מ
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אספר שוב במכתב הבא
עכשיו אני מאד ממהר.
נשיקות
מהרדי שלכם

אמי בחרה להגיע אליי לאנטוורפן ,ולאחר פגישה נרגשת מאד חיכינו יחד לקבלת אישור
עלייה לארץ ישראל.
באנטוורפן לא התבטלתי ,ונכנסתי ללמוד בכתה ג' בבית הספר היהודי המקומי ,בו
התחלתי לראשונה ללמוד את השפה העברית .כעבור מספר חודשים אמי הצליחה להשיג
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עבורנו סרטיפיקט ל'פלשתינה' וכך הגענו ארצה באמצע שנת  ,1939מספר חודשים לפני
פרוץ מלחמת העולם השנייה.
טוב להודות לה' ,על שזיכני להינצל מתופת ההריגה ולעלות לארץ ישראל ,בדיוק
בטרם החלו שנות הזעם !1946 1939-
כעבור כ 45 -שנה נערך כינוס אקדמי בגרמניה עם נציגים מאוניברסיטת 'בר אילן',
וגם אני כנשיא המוסד .ביקשו ממני ,כנשיא וכדובר גרמנית לשאת דברים בכינוס .למרות
שהכינו לי נאום מסודר החלטתי לבסוף לומר דברים אחרים..
סיפרתי על ילד קטן שנאלץ להיפרד מהוריו בעל כרחו ...לברוח לבד מהשלטונות
הרעים ...וכך הוא עבר תלאות ...עד שלבסוף הוא זכה להגיע למקום מבטחים ולשוב
ולהיפגש עם הוריו האהובים.
הילד גדל והתחנך כראוי ,והיום ...הוא עומד כאן לפניכם.
ומי יודע כמה ילדים כאלה העולם הפסיד בגלל אנשים רעים .מי יודע איך העולם היה
נראה אלמלי היו גוברים כוחות הרשע בעולם...
כל הנאספים התרגשו למשמע הדברים.
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ע

ם הגיענו ארצה חשתי סוף סוף ,ובמלואה ,את משמעות העובדה שיש לי כעת קרקע
מוצקה מתחת לרגליים .אחת הסיבות שעדיין היינו רגועים יחסית הייתה העובדה
שיעברו עוד כמה שנים עד שיתחוורו במלואם ממדי ההשמדה של יהודי גרמניה בפרט
ויהדות אירופה בכלל.
לאחר שקבענו את משכננו בבית משותף בשדרות רוטשילד במרכז תל אביב ,יכולתי
לשוב לספסל הלימודים לאחר שנות הטלטלה שעברתי.
כעת אני כבר בן כיתה ד' ,והתחלתי ללמוד בבית הספר הממלכתי דתי 'בילו' ששכן אף
הוא בשדרות רוטשילד ,בפינת רחוב 'בר אילן' .מעניין שבמקום זה שוכנת כיום הישיבה
לאמנויות ולמדעים 'בר-אילן' .בדרכי הלוך וחזור לבית הספר ראיתי עשרות פעמים מולי
את שם הרחוב' ,בר אילן' ,בלא לדעת שבעוד כ 15-שנה תוקם ברמת גן אוניברסיטה דתית
עם שם זה ,מקום בו אבלה  40שנה בתפקידים רבים.

במרכז השורה השנייה עם חבריי לכיתה בבית הספר 'בילו' בשנת '40
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כפי שהמצב כיום כן היה גם אז .תל אביב הייתה עיר יקרה למחייה עבור עולים חדשים
כמונו שטרם התערו בארץ מבחינה כלכלית .עקב כך החלטנו לעבור לפתח תקוה ,ל'כפר
גנים' ,שהיה אז אזור כפרי מוקף פרדסים מכל עבר ,שניחוח של חלוציות עוד עמד באוירה.
השכירות הייתה זולה יותר ,וזה איפשר לאימי להשקיע את הכסף שנחסך בחינוך מוזיקלי,
במקביל ללימודים בגימנסיה 'אחד העם' .אמנם 'אחד העם' לא היה בית ספר דתי אך
הלימודים בו היו ברמה גבוהה מאוד ,דבר שהיה מאוד חשוב לאימי.

עם ההורים בפתח תקוה

במובן מסויים היה בכך בכדי לחסן אותי לקראת הבאות ,לעמוד על שלי בסביבה שאינה
החממה הדתית הביתית אליה הורגלתי .תעיד על הצלחתי העובדה שחבריי לספסל
הלימודים נהגו לקרוא לי בחיבה 'רבינו'.

בשורה הראשונה עם בני כיתתי בבית הספר 'אחד העם'
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למדתי שם עד כיתה ט' ,ואת האידישקייט תגברתי בשיעורים פרטיים אצל רב מישיבת
'לומז'ה' הפתח תקוואית הוותיקה ,ר' יצחק קפלן .פעמיים בשבוע נסעתי אליו רכוב על
אופניי והוא טיפח אותי בהתאם ליכולותיי .כך למדנו יחד בתחילה רק את פרשת השבוע
עם המפרשים ,ולאחר מכן כבר עברנו ללמוד גמרא.

ישיבת לומז'ה בפתח תקוה

'הרומן' שהמשכתי לרקום עם עולם המוזיקה קיבל 'תנע' מפתיע כשהתברר שלשכנינו
ילדה הסובלת מבעיות שינה .לאחר כמה ניסיונות שלא הועילו הם החליטו לנסות להיעזר
בשירותיי ,אולי על ידי המוזיקה היא תירדם .ישבתי בחדרה וניגנתי בחלילית שלי ,ולשמחת
כולנו נגינתי השרתה עליה שלוה ורוגע – ושינה עמוקה.
לימים נהגתי להרדים כך גם את ילדיי.

בשנות ילדותי בפתח תקוה
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מהלימוד בחברותא עם ר' יצחק קפלן המשכתי על גבי האופניים לשיעור כינור .למדתי
לנגן היטב ועקב כך גם כשעברנו למקסיקו ,כפי שעוד אתאר בהרחבה ,ניגנתי בכינור
בתזמורת בית הספר 'אמריקן האי סקול' בו למדתי.
את הכינור הנחתי על הסבל שמאחורי ,ובדרך התרוצצו במוחי מחשבות על המעברים
הללו בין לימודי קודש ללימודי נגינה ,כאשר כל צד חיזק בי את ההבנה שיש בי ,ובכן,
כמה צדדים .ר' יצחק היה רגיל לומר לי" :שלוימל'ה ,אם אחד כמוך ימשיך בישיבה יצא
ממך רב גדול"! כנראה מצאתי חן בעיניו והוא ממש השקיע בקשר בינינו .לימים ,כשחגג
בר מצווה לבנו בירושלים ,הוא הזמין אותי באופן אישי להגיע.
מצד שני ,לאחר כמה וכמה שיעורי נגינה אמר לי המורה בהתפעלות" :שלמה ,אם
תתמיד לנגן דע לך שעוד יצא ממך כנר"!
כך היה גם במסיבת בר המצווה הצנועה שנערכה לי :הושמעו איחולים שונים ,ובעוד
ר' יצחק מאחל לי לעשות חיל בישיבה ,המחנך עודד אותי להמשיך ללימודים אקדמיים.
ואני ,למרות שבחרתי בקריירה אקדמאית ,התורה תמיד הייתה נר לרגלי ותמיד המוזיקה
המשיכה להביא אור לחיי.
שילובים אלו וגם אחרים נראים בעיניי גיוון מתבקש עבור כל אדם .אכן ,אין הדבר קל
לביצוע ,בייחוד עבורי ,שרוח ישראל סבא תפסה תמיד מקום בראש בעוד מרבית שנותיי
פעלתי בסביבה שדגשים אחרים היו בראש סדר העדיפויות שלה.
הדגש על כך ש'דרך ארץ קדמה לתורה' ,מה שנהגו לכנות בימינו 'מענטשליכקייט' או
אנושיות [ואני הייתי קורא לזה פשוט – נורמליות] הוכיח את עצמו כאשר למרות השוני
הבולט ביני לבין חבריי ללימודים בגימנסיה 'אחד העם' שררו בינינו קשרים חבריים טובים.
ה'בארט' על ראשי היה חריג בין הראשים הגלויים ,אך לא הייתה איבה אלא להיפך ,גיליתי
הרבה התחשבות :בגללי הקפידו לא לצאת לטיולים כיתתיים בשבתות ולכבוד בר המצוה
שלי העניקו לי חבריי ספר עם הקדשה  -לכבוד 'רבינו'...
אכן ,אירוע חריג אחד נחרט בזכרוני ,אירוע שכלל פגיעה אישית עמוקה ,אך בסופו של
דבר מעז יצא מתוק .יום אחד ,בהיותי בדרכי לבית הספר ,הבחינו כמה ילדים ששיחקו
בחצר אחד הבתים הפרטיים בעיר ב'ילד עם הבארט' מגיע .כנראה שהם היו משועממים
מדיי  -וקראו לעברי' ...נאצי'!
היה ברור שזו התנהגות מטופשת אך נפגעתי עד עמקי נשמתי .נכנסתי לבית הספר
כולי נסער ,אך לא שתקתי .כאשר המורה ביקש באותו יום מהכיתה לכתוב חיבור על
זיכרונות מהעבר החלטתי לספר בצורת שיר על האירוע שעבר עלי .כשהמחנך קיבל
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את כתב ידי הובן מיד שמדובר באירוע טרי .הוא היה רגיש דיו וגם בעל מזג חינוכי טוב
וקרא לי לשיחה בה דלה ממני את פרטי האירוע ולאחר מכן לא היסס לבקשני להתלוות
אליו לאותו בית ,דפק בדלת וביקש מההורה לשוחח עם הילדים .הוא ישב וסיפר להם
איך ניצלתי מציפורני הנאצים ,איך עליתי לארץ תוך כדי סכנת נפשות – ושאל ישירות; זה
מה שיש לכם לומר לילד כזה? הם מיד התחרטו ,חיבקו אותי והתנצלו שהייתה זו הלצה
לא מוצלחת .קיבלתי את דבריהם ואמנם נשארנו ידידים כל משך מגוריי בפתח תקוה.
האברך עמו למדתי תורה נבחר על ידי אבי ללמד אותי גם את הקריאה בתורה לבר
המצווה שלי .למדנו היטב ,חשתי עצמי מוכן ,אך רק בשלב מאוחר מאד ,מאוחר מדי,
הוא שם לב שהתכוננו להפטרה הלא נכונה...
שבוע לפני בר המצווה הוא ניגש תוך אי נעימות לאבי והתנצל על התקלה המביכה:
שבת פרשת בראשית בה עליתי לתורה הייתה גם ערב ראש חדש וההפטרה הייתה הפטרת
'מחר חודש' .אבי הרגיע אותו שהכל יהיה בסדר ,ואכן כך היה ברוך ה' .למרות ההכנה
הקצרה הצלחתי לקרוא היטב את ההפטרה.

חתן בר המצווה

ימים חלפו וחודשים עברו והתברר יותר ויותר שגם העתקת מגורינו מתל אביב לפתח
תקוה לא שיפרה את מצבנו הכלכלי .למעשה הוריי ממש התקשו לשרוד מבחינה כלכלית
בארץ ,על אף שהגענו ארצה עם נכסים מאירופה.
אבי אמנם ניסה להקים מפעל לקופסאות קרטון בפתח תקוה ,כאשר להכנת הקרטונים
השתמש בעיתונים ישנים שקנה ,אך העסק לא הגיע לכלל הצלחה .ניסיתי לעזור

32

לעולם יהא אדם

בפרנסת המשפחה וכך מצאתי את עצמי בגיל  14מסתובב עם האופניים בכל חנויות
המכולת והאיטליזים בעיר ,מנסה למכור להם את אותם עיתונים ישנים לעטוף בהם את
סחורתם .איני יודע אם שאלתי את עצמי מדוע זה סוחרים אינם מעוניינים בסחורה הזו
שלי ,אך כעבור שנים לא מעטות ,כשאתמקצע בתחום הכלכלה ,כבר אדע דבר או שנים
על 'ביקוש והיצע'.
בגיל  16התחזקה הפעילות הציונית שלי כאשר הצטרפתי לגדנ"ע  -גדודי נוער עברי.
זו הייתה מסגרת דרכה מצאו בני נוער אידיאליסטים דרך לתרום לכוחות הבטחון של
המדינה שבדרך .כמובן ,כבני נוער ,עינם של הבריטים לא הייתה פקוחה עלינו בצורה
חשדנית כפי שנחשדו הבוגרים יותר ,חברי 'ההגנה'' ,האצ"ל' או הלח"י'.

בני נוער דתיים רבים מצאו לעצמם מסגרת צבאית מתאימה במחלקה הדתית של הפלמ"ח,
ובשנת  1945הם יזמו פעילות התיישבותית בגליל ,ליד תל חי ,כשהמטרה הייתה להקים
ישוב חדש בשם ביריה ,ישוב שיהיה חוליה בשרשרת ישובים שתחבר בין צפת לאצבע
הגליל.
בביריה היתה מצודה גדולה שנבנתה בשנות המנדט הבריטי וסביבה התגבש הגרעין
המיישב.

מצודת ביריה
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הבריטים לא אהבו את הרעיון ובאחת הפשיטות גילו בסמוך 'סליק' נשק .זו הייתה עילה
מספקת עבורם לפנות את ביריה מיושביה ולחסום כל הגעה למקום .בתגובה החליטה
9
'ההגנה' להעתיק את העלייה השנתית המסורתית בי"א אדר לתל חי – לביריה.
כך עלינו ,כ 3,000 -בני נוער וחברי הגדנ"ע ,למקום סמוך .בעקבות כך הבריטים עזבו
את המקום .זכיתי להשתתף בעלייה הראשונית הזו שנחקקה בתולדות 'בני עקיבא' כאירוע
חלוצי ראשוני ,בו הוכר כוחה של התנועה .אין ספק שאירוע זה זקף את קומתם של חברי
'בני עקיבא' ועד היום הוא מהווה עבורם מופת התיישבותי חלוצי.

העלייה לביריה
.
והגיעה לשיאה בין ה -ל -במרץ
פרשה שהחלה בחורף
תחילת האירוע בהחלטת שלטון המנדט הבריטי להכריז על היישוב היהודי
ביריה ,הסמוך לצפת ,כ'שטח צבאי מוחזק' .זאת לאחר שתושביו ,בני המחלקה
הדתית של הפלמ"ח ,נתפסו בהחזקה בלתי חוקית של נשק .כתוצאה מההכרזה
הורד היישוב מן הקרקע ,חל איסור על מגורי יהודים במקום ,והשטח נתפס
והוחזק על ידי החיילים הבריטיים.
הורדתה מהקרקע של נקודת היישוב הגלילית המבודדת ,נתפסה על ידי
הנהגת היישוב כתקדים מסוכן ,וכפגיעה חמורה בזכות להתיישבות חופשית
וכהמשך לגזירות 'הספר הלבן' וחוק הקרקעות המפלה שבא בעקבותיהן.
היישוב הגיב בעלייה המונית של אלפים אל ביריה ,חרף התנגדות הצבא
הבריטי.
העלייה נערכה על ידי חניכי תנועות הנוער ,פועלים וחיילים משוחררים,
 .בתחילה גילו הבריטים התנגדות עיקשת
בליל י"א באדר ה'תש"ו /
ופיזרו את העולים בטנקים ושריוניות אך לאחר הפעם השנייה בה עלו המונים
לביריה הסכימו שלטונות המנדט לקיומו של יישוב קבע במקום.
9

מדי שנה בי"א באדר היוותה אנדרטת 'האריה השואג' שהוקמה בתל חי אתר עלייה לרגל לתלמידי בתי ספר,
חניכי תנועות נוער ,חיילים ועוד .תל חי נצרב כסמל הגבורה העברית ,ההקרבה האישית ,מופת מעצב לרעיון
ההתיישבות הביטחונית ולעבודת כפיים עברית .דבריו של טרומפלדור "טוב למות בעד ארצנו" החקוקים על
האנדרטה היו לאורך שנים ערך מכונן ביישוב העברי המתחדש ,במערכת החינוך ובמדינת ישראל.
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ההתנגדות ההמונית לפינוי נקודת היישוב היהודית וכניעת השלטונות
הבריטים ,נתפסה כהצלחה של היישוב במאבק על ההתיישבות .ביריה נתפסה
כסמל להתיישבות ולעמידה איתנה וכציון דרך חשוב לקראת התיישבות
חופשית ,עלייה חופשית ומדינה עברית עצמאית.
באותה עת נתפס האירוע כאירוע היסטורי חשוב בתודעת הציבור כולו,
ובמיוחד בקרב הציבור הדתי ,שלקח חלק פעיל בנעשה .זכרו של האירוע צוין
בשירים ,ספרים ,ובקריאת ספינת מעפילים בשם 'ביריה'.
תנועת 'בני עקיבא' ממשיכה עד ימינו בפעילות חינוכית הקשורה לאירוע
וחניכיה מציינים את העלייה לביריה מדי שנה בי"א באדר ,אך בקרב הציבור
הרחב נדחק מעט זכר הפרשה.
בני הנוער שהשתתפו בפעולות של הגדנ"ע זכו להערכה עצמית של כאלו שנוטלים חלק
בפעולות למען העם והארץ וקיבלו גם הערכה ציבורית.
גם עבורי היוותה עליה זו לקרקע הגלילית נקודת מפנה .בתום האירוע שבנו במשאיות
למקומות מגורינו וההשגחה גלגלה שביליתי את הדרך הארוכה למרכז הארץ עם בני
נוער בגילי ,חובשי בארטים כולם – חברי 'בני עקיבא' .עבורי היה זה המפגש הראשון עם
חברי תנועת נוער דתית .הקשבתי לחברים ולחברות ששוחחו בינם לבין עצמם בלהט על
נושאים שהיו כל-כך קרובים לליבי והבנתי שמצאתי לי בית טבעי בתנועה זו.
אז החל קשר ארוך שנים עם התנועה ,חבריה ומטרותיה ,קשר שליווה אותי שנים
ארוכות בחיי המעש שחוויתי.

מרגיש לגמרי 'על הסוס'
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בניסיון נוסף לשפר את מצבם הכלכלי החליטו הוריי ליטול שוב את מקל הנדודים ולחזור
לתל אביב ,אולי הפעם ,אולי שם ,קרוב יותר למרכזי התעסוקה ,מצבנו הכלכלי ישתפר.
אך לא כך קרה.
נכנסתי ללמוד בכיתה י' של גמנסיה 'הרצליה' ,ובשנת  1946אירע מהפך בחיי משפחתנו,
כזה שהשפיע במישרין ובעקיפין על אופקים שונים בחיי :הדוד סמואל ,אחיו של אבי,
שהיה בעל מפעל לייצור סוודרים במקסיקו ,הציע שנבוא לשם והוא יכניס את אבא
כשותף מלא במפעל שלו.
ההחלטה על כך לא הייתה קלה .הקשר שלנו לארץ ישראל היה עמוק ,אך לא הייתה
כל ברירה .אבא הסכים לכך תוך שהוא מתנה שאין ירידה זו אלא לצורך עליה במצבנו
הכלכלי ,ומיד כשזה יקרה ,נשוב לארץ.
כבר לא הייתי צעיר ,ומצאתי את עצמי בהתלבטות קשה .מכל עבר הופעלה עליי
מסכת לחצים להישאר ,אפילו מצד המחנך שלי בגימנסיה בפתח תקוה ,שטען שעליי
להישאר בארץ ולסייע לישוב במאבקו בבריטים.
לאחר לבטים עמוקים הכרעתי שעליי להצטרף להוריי ,כמובן ,מתוך מגמה לשוב
בהקדם ארצה ,אך תוך קבלת החלטה נוספת :במקסיקו אעסוק בפעילות נוער כפי
שהתחלתי בה בארץ! אקים תנועת נוער בסגנון 'בני עקיבא' שתשלב את ערכי היהדות
והציונות .כמובן ,לא ידעתי בכמה קשיים אתקל בדרך ,אך למדתי שיעור חשוב :עם חזון,
תכנון נכון ,נחישות ,תבונה וסייעתא דשמיא כמובן  -כל תוכנית תצליח! ותוכניתי אכן
הצליחה ,ברוך ה'.

תמונה שלי בתקופת נערותי במקסיקו
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במקסיקו סיימתי את הבגרות בבית הספר היוקרתי ' 'American High Schoolובכך
מצאתי כר נרחב להשתפר בצורה משמעותית בשפה האנגלית.
טלטולים אלו היו עבורי כר לצמיחה וספיגת העשרה ממקורות מגוונים .דווקא החלפת
מספר מקומות מגורים בשלש המדינות השונות כל-כך זו מזו בהן גדלתי ,גרמניה ,ישראל
ומקסיקו ,וששה בתי הספר השונים בהם למדתי – השונים אלו מאלו ,תרמו רבות לעיצוב
אישיותי .נפתחתי לתרבויות שונות ,למדתי להכיל אנשים בעלי גישות ודעות שונות,
ולהתייחס לכל אדם ,עם כל המגוון האנושי האפשרי ,בכבוד הראוי לו.
אני חש שהיה זה הבסיס הטוב שקיבלתי בחינוך של בית הוריי שנתן לי יכולת להתעלות
מכל משבר ולהפיק ממנו את מיטב היכולות לבניית 'ארגז כלים' שימושי לחיי.
כך לדוגמא ,הרבה שנים מאוחר יותר ,כאשר כבר שימשתי כרקטור אוניברסיטת
'בר אילן' 10,קבלתי את פניה של קבוצת אקדמאים מאמריקה הלטינית שבאו לביקור
באוניברסיטה .במקום להגיע בשעה  3אחר הצהריים כפי שנקבע ,כדרכם של מקסיקאים
אותה קבוצה הגיעה רק ב ...4 -הקדמתי להם בטבעיות 'ברוכים הבאים' בספרדית ,אמרתי
שכמובן מאוד נשמח להכיר להם את האוניברסיטה ,אך הוספתי ,שגדלתי במקסיקו למרות
שנולדתי בגרמניה ,ולמזלי הטוב ירשתי את הדייקנות ה'ייקית' מהגרמנים ואת שמחת
החיים של המקסיקאים  -ואם זה היה הפוך איכות חיי הייתה פחותה...
אין צורך לומר שהם קיבלו את התוכחה על האיחור בהבנה מבודחת והתנצלו.

10

רקטור  -האחראי על הניהול האקדמי של כל האוניברסיטה.
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כן ,שהותי במקסיקו נתנה לי הזדמנות ראשונה ל'השתפשף' בפעילות ציונית של
חיבור יהודי התפוצות לישראל .הייתי בן  16כשהגענו לשם ,חדור מטרה להקים
תנועת נוער דתית-ציונית במקום .התחלתי לפעול בבית הספר המקומי 'יבנה' ,שם הכרתי
את נציג תנועת 'בני עקיבא' ,אברהם גרינבאום ,שפתח עבורי שער להשתלבות בתנועה.
תשוקתי להעמיק את פעילותי בתנועה ולרכוש ידע עליה לא ידעה שבע .באמצעות
חומרים שנשלחו אליי בדואר בלעתי בשקיקה כל פיסת מידע על שורשי התנועה,
פעילותה ודרכה החינוכית.
שוב ,יוזמה זו כנראה שהביאה עמה פירות כאשר לאחר חודשים אחדים הוחלט למנות
אותי למדריך ומרכז תנועת 'בני עקיבא' במקסיקו ,תפקיד שמילא אותי גאווה רבה.

במחנה בני עקיבא כמדריך
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במסגרת זו הדרכתי את הקבוצה הבוגרת ,וחניכיי נעשו אמונים על הדרכת חניכים אחרים.
בתוך שנתיים הפכה 'בני עקיבא' לתנועת נוער ציונית דתית גדולה ומשמעותית ברחבי
מקסיקו ,וב ,1956-שמונה שנים לאחר תחילת פעילותי ,העניק לי ד"ר יוסף בורג ,שר
הדואר בישראל ,אלבום בולים ,כהוקרה והערכה לפועלי בתנועה .אמנם השקעתי רבות
בעשייה ב'בני עקיבא' ,אך אני יודע לומר שקיבלתי חזרה מהתנועה יותר משנתתי לה.
המינוי לתפקיד ב'בני עקיבא' ,במקביל ללימודיי ,הטיל עליי עומס ,אך גם תחושת חוסר.
חשתי שחסר לי ידע תורני מספק כדי לבצע את התפקיד על הצד הטוב ביותר .החלטתי
לקבוע עיתים לתורה באמצעות שני שיעורי גמרא קבועים :אחד עם הרב אביגדור – רבה
הראשי של מקסיקו 11,ששימש לי גם כיועץ ,ושני עם ר' דוד קריסטל – שוחט הקהילה.
בזמני הפנוי למדתי מספרים רבים מכל הבא ליד ,ואף ביקשתי מקרובי משפחתי בארץ
לשלוח אליי ספרים נוספים שחסרו לי .את עיקר הידע התורני שלי אני חב לאותה תקופת
זוהר בה חשתי מחויבות אישית לביסוס קומתי התורנית.

הרב יעקב אביגדור

ביתנו במקסיקו היה פתוח לכול .שליחים שהגיעו מישראל נהגו להתארח אצלנו ובין
האורחים היו הרב לנדאו ,ראש ישיבת הדרום 12,הרב דוד קריסטל ,ד"ר יוסף בורג 13ויוסק'ה
11

הרב ד"ר יעקב אביגדור ,יליד גליציה ,ניצול שואה ,כיהן כרב הראשי של מקסיקו משנת ה'תשי"ב  1952/עד
שנת התשכ"ז  .1967 /יעץ אביגדור רבות בנושאי דת ואתיקה ,כתב ספרים ומאמרים רבים בנושאי פילוסופיה
יהודית ,תולדות עם ישראל ,מנהגים ופירוש המקרא.

12

הרב חיים גרונם לנדאו היה ראש ישיבה בשיקגו ,וראש ישיבת 'הדרום' ברחובות .עורך כתבי חמיו הרב צבי
פסח פרנק.

 13מורה ורב ,ממנהיגי 'המזרחי' והמפד"ל ,חבר כנסת ושר בממשלות ישראל במשך רוב ארבעים שנותיה הראשונות
של המדינה.
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שפירא שהיה שליח 'בני עקיבא' 14.אך לא רק לנכבדים ואישי ציבור היה הבית פתוח אלא
גם לפשוטי עם ובמיוחד לעניים .בלילות שבת נהג אבי להביא עימו מבית הכנסת אנשים
שנקלעו למקום ולא היה להם היכן לסעוד .אימי אף פעם לא ידעה לכמה אנשים עליה
להיערך ,סיטואציה מלחיצה מעט לכל עקרת בית ,אך אבא היה משדל ומפייס אותה
ומבטיח ש'יהיה בסדר' ואוכל לא יחסר .בסוף הסעודה היה אומר לה בסיפוק" :נו ,את
רואה! האוכל הספיק לכולם" ואימא הייתה משיבה בשקט" ,נכון ,רק לא ראית מה אני
אכלתי"...
זכור לי במיוחד ליל הסדר בבית הוריי .כבר לאחר פורים החלה התכונה לקראתו .עם
בא הלילה הגדול ,נפתח בביתנו שולחן ענק שהיה ערוך בצורה מוקפדת ל 40-אורחים,
בני משפחה וידידים ,שנהנו ממטעמים ערבים לחיך מעשה ידי אימי.
אבי היה פעיל ציבורית בהשגת תקציבים ל'בני עקיבא' ,ואף ניהל גמ"ח ממנו נתן מתן
בסתר לנזקקים .הוא טיפח את הגמ"ח שלו ללא לאות ,במסירות והתמדה שלא פעם הרימו
עליו גבה – אך הוא בשלו :בכל שיחה שלו עם אנשים ,מכל מעמד ,הביא את בן שיחו לידי
כך שהוא הפך למגוייס לתרום לגמ"ח .הייתה בו יכולת מופלאה לשדר אמון .תמיד קיים
שיחות 'שנור' אלו במאור פנים מיוחד שהעביר לשומעיו את התחושה שהזכות הגדולה
היא שלהם ,בכך שהוא מזכה אותם להיות שותפים במצווה.
בחלוף שנים לא מעטות ,כשכבר שבנו כמשפחה לארץ ,אירחנו פעם את הורי אשתי
לסעודה עם אורחים נוספים .אשתי שכבר הכירה את טיבו של חמיה ,ביקשה מאימי
שתדאג שלפחות הערב ,ליד האורחים ,אבא לא 'יתרים' אותם לגמ"ח .הרי זה לא מצב
נעים .אבי אכן הבטיח שהפעם הוא יתאפק ,והנה ,כשהגיעה הסעודה לסיומה ,ראתה
אשתי שהוא יושב עם האורחים ומבקש תרומה" .אבל הוא הבטיח "...טענה אשתי לאימי,
וזו השיבה לה בסיסמא של אבא" :אם אנשים יתביישו ,לעניים לא יהיה מה לאכול" ,אז
הוא מוכן לספוג את הבושה ובלבד שיהיה לעניים מקור מחיה מהגמ"ח.
פוליטיקה הייתה תחום עניין מרכזי עבורו ,והוא לא פסח על אף מהדורת חדשות.
מלבד החדשות המקומיות ,הייתה בו תודעה ציונית עמוקה ותמיד התעניין בנעשה
במדינה .זכר השואה היה לנגד עיניו ופעמים רבות נהג להזכיר אותה בדבריו ,דואג שלא
יישכחו הלקחים שיש ללמוד ממנה.
14

איש חינוך ועלייה ,ממקימי המזכירות העולמית של בני עקיבא והיו"ר למעלה משני עשורים ,כיהן גם כראש
מחלקת העלייה והנוער בסוכנות היהודית ,מראשי המפד"ל ,כיהן כשר בממשלת ישראל.
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לעולם יהא אדם

כתבה בעיתון ברמת גן על סבא מרכוס כפעיל ציבור

בטקס סיום תיכון במקסיקו
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לאחר סיום התיכון התחלתי את דרכי האקדמית .השלמתי שנת לימודים מלאה בבית
הספר להנדסה ב 15,UNAM-האוניברסיטה הלאומית של מקסיקו כדי למלא את רצונה של
אימי ,אך הרגשתי שהתחום לא מספק אותי .נראה שהרגישות החברתית של אבי השפיעה
עליי כי מצאתי בתוכי שאיפה ללמוד תחום בו אוכל לתרום לפתרון בעיות חברתיות.
אמנם עמדתי בהצלחה בכל המבחנים של אותה שנה ,ולו כדי להוכיח לעצמי שלא
נטשתי תחום זה עקב קושי לימודי ,אך בסיומם החלטתי להגשים את מאוויי  -ועברתי
לבית הספר לכלכלה ,שם השלמתי תואר ראשון ושני .לזכות אימי אני חייב לציין שהיא
הבינה לליבי ושמחה על כך שאני מעוניין בתחום הומאני יותר וכך זכיתי לגיבוי מלא
למעבר בין התחומים.

בניין הספרייה המרכזי של האוניברסיטה

בשנת  ,1948שנתיים לאחר הגעתנו למקסיקו ,פלשו צבאות ערב לישראל ,והקרבות
שהחלו ב 30-בנובמבר  ,1947יום לאחר 'כ"ט בנובמבר'  -הכרזת האומות המאוחדות
על תוכנית החלוקה ,הפכו למלחמה בין מדינות .כך ניצבתי בפני התלבטות קשה :האם
לשוב ארצה ,לתת כתף לאחיי הלוחמים ,או להמשיך בפעילותי החינוכית ובלימודים
האינטנסיביים במקסיקו .חשתי עצמי קרוע בין המחויבויות השונות.
אך ההתלבטות לא נמשכה זמן רב כי מכתב שהגיע מבת דודתי לני הכריע את הכף.
היו לי שתי דודות מצד אימי :דודה ארנה ודודה רוזל .לכל אחת מהן היו שני ילדים.
במכתב סיפרה לי לני ,ביתה של רוזל ,כי דודה ארנה שכלה את בנה חיים ,שהיה בן 18
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