מכתבים לאבא

מכתבים שכתבה זמירה שובסקי לאביה בשנים 1950 – 1947

יצחק מאיר  -סבא

סבא ואמא כשהגיעו לתל אביב

המטוס שבו באו ארצה

הקדמה
אני שונאת הקדמות ואף פעם לא קוראת אותן ובכל זאת מגיע לכם איזשהו הסבר על המכתבים
ותהליך התרגום.
את המכתבים כתבה אמא לאביה  -סבא יצחק מאיר ,שגר בתל אביב אצל דודה מינה ,וכמו יקה
אמיתי שמר עליהם במשך שנים .אמא היתה בת  17כשבאה ארצה לקורס מדריכי נוער מחוץ לארץ
של הסוכנות היהודית וסבא בא לבקר את אמו ואחיותיו ולבדוק אם יוכל להשתקע כאן .את המכתבים
שלו אמא לא שמרה והם נעלמו.
אמא החליטה שצריך לתרגם ולתעד את המכתבים שיהיו למזכרת לכל צאצאיה ...ברוב הזמן אמא
הקריאה את המכתבים ואני רשמתי ,הכתב שלה באנגלית זערורי ובלתי קריא בעיני וגם לה היה קשה
לפעמים לפענח או להבין למה התכוונה לפני כל כך הרבה שנים .גם כשהדפסתי את המכתבים
השתדלתי מאוד לשמור על הניסוח והשפה של אמא כל עוד זה לא פגע בהבנת הנקרא.
תוך כדי כתיבה התבררו לי כמה תובנות שלמרות רצונכם אני חייבת לשתף אתכם .כשהיינו ילדים
ידענו שיש לנו אמא ג'ינג'ית שנדלקת בקלות ומעיפה גצים על כל מה שהרגיז אותה .ובכן זו היתה
גרסה מתונה של אמא ,חלק מהלהט שהיה בצעירותה על עניינים עקרוניים ואידיאליסטים כבה.
סבא (כך קראנו לו אנחנו וכל תושבי כפר מונאש) היה איש קפדן מרוחק שדרש מאתנו רצינות גם
בלימודים וגם בעזרה במשק לא סבא של חבוקים ונשיקות ובכל זאת במבט ממרחק השנים פינק
אותנו בדרכו שלו ,למשל קיבלנו סוכריה קטנה כל ערב בתקופה שלא היה ארון ממתקים בכל בית .
במכתבים אמא מרשה לעצמה לכעוס עליו לנזוף בו ולהטיף לו ,קראתי את הדברים האלה בזעזוע איך
היא מעיזה לדבר כך לסבא ,האיש הכל כך מכובד שזכרתי?
גרן ( - Granטוני ספרא) סבתא של אמא שגידלה אותה בדרום אפריקה מאז היתה ילדה כיוון שאמה
(דורותי) נפטרה בגיל צעיר.
גרוסי (לינה מאיר) אמא של סבא עלתה לארץ ב  1933יחד עם בנותיה (מרתה ומינה) בסיוע לני
שהיתה בארץ מאז .1921
ולבסוף הדודות .הדודות היו חלק חשוב בחיים של אמא וגם בשבילנו היו חלק חשוב מהמשפחה.
הדודות בארץ לני מרתה ומינה היו אחיותיו של סבא והיו נשים עצמאיות חכמות בתקופה שזה לא
היה מובן מאליו חמות ומפנקות ותמיד אהבנו לנסוע לבקר אותן ,היתה עוד אחות שנשארה בגרמניה
ונספתה בשואה .בלנדה היתה בת דודה של סבא ,היא ובעלה מכס היו אנשים חמים נחמדים
ומקסימים .הדודות בדרום אפריקה מלי ואלה היו אחיות של סבתא טוני (גרן) .ספר הזה מהווה לכולם
יד זיכרון יחיד כיוון שלא זכו למשפחה וצאצאים שיזכרו אותם .גם אמא ואבא וגם אנחנו אהבנו אותם
מאוד והם אהבו אותנו היינו המשפחה שלהם.
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מכתב 1

29.5.1947
רעננה

אבא יקר
המצב נראה קשה ביותר כאשר בת צריכה לכתוב לאביה הנמצא במרחק של
שעה נסיעה בלבד .אך אי אפשר לשנות זאת ונראה לי שמגיע לך לשמוע ממני
מפעם לפעם.
יש לי מספר בקשות ,האחת :שתבוא לבקר ,אני שולחת לך את התכנית של
הקורס לחודש הקרוב כדי שתוכל לדעת מתי אהיה כאן ,בשבוע הקרוב נהיה
בטיול לעמק יזרעאל ולא כדאי שתבוא.
בקשתי השנייה :שתשלח לי את המכתבים מהבית ,אני מגיעה לתל אביב
לעיתים כל כך רחוקות שעוברים שבועות עד שהדואר מגיע אלי .וזה נורא
לראות אחרים קוראים את מכתביהם ואלי לא מגיע שום דבר.
היה לנו חג שבועות נפלא ,בילינו ביום שבת וראשון בכפר גליקסון (או כל
קיבוץ אחר שבחרנו) ,ובימים שני ושלישי היינו במאיר שפיה – כפר הילדים.
זה מקום מופלא ואני מציעה שתבקר שם בהזדמנות.
זה הכל לעכשיו
ד"ש לכולם
ומקווה לראות אותך במהרה
זמירה
*המכתב נכתב כשהייתה בקורס מדריכים ברעננה כחודשיים לאחר הגעתה ארצה.

התכנית המקורית של קורס המדריכים מ1947

18.1.1948

מכתב 2

עין שרה

אבא יקר
פעם נוספת המצב המתוח מונע ממני להגיע אליך וכעת אינני יודעת כמה זמן
יעבור לפני שאוכל לנסוע.
שלחתי לך מברק ברגע שידעתי שביום שישי אין אוטובוסים ,ורק היום נודע לי
שכבר שלושה ימים המברקים לא נשלחים ,לכן אינני יודעת אם קבלת את
המברק .הנסיעות לחיפה אינן נעימות ,לא בגלל הסכנה שהיא מזערית באזורנו,
אלא כי בכל רגע זה עלול לנתק אותנו ממקום העבודה העיקרי שלנו*.
ביום חמישי הבנים נתקעו בחיפה ולא יכלו לחזור לעין שרה ,הם ישנו חלקם
על סיפון ה"דרום אפריקה" וחלקם על סיפון "קדמה" .ביום שישי הם הגיעו עד
אושה ושם בילו את השבת כך שהגיעו הביתה רק היום .לא דאגנו כי ידענו
היכן הם ,אך בכל זאת היה לא נעים**.
בכל הנוגע לי אני מתערה יותר ויותר בחברה כאן ואני חושבת שאם לא אצטרך
לצאת מכאן בקרוב ,אצטרף לקבוצה וזהו זה .ידוע לי שזה רעיון לא כל כך
מוצלח אך הוא שב ומנקר במוחי שוב ושוב .אי אפשר לתכנן כלום עכשיו ,אני
נאבקת ברעיון של הצטרפות לקבוצה ואף על פי כן אני פחות בטוחה לאיזה
כיוון עלי לפנות ,מעולם לא פגשתי מישהי פחות החלטית ממני.
אבא אם אתה מאוד רוצה לדבר איתי  ,לפני שסוף סוף אגיע לתל אביב ,אפשר
להתקשר לנהריה  6לבית ד"ר ליברמן ואולי אוכל לשוחח איתך*** .
אני חושבת שכדאי לנסות להביא את האחים שלי לארץ אפילו אם לשם כך יצטרכו
להתגייס ל"הגנה" בפעם הבאה שאכתוב הביתה אומר להם זאת גם אני.
טוב אבא זה הכל לעכשיו אני ממש לא יודעת מה לומר אבל מאוד רוצה לדבר איתך .הכל
כאן ורוד עד כמה שאפשר ואני מקווה שכך גם אצלך.
זמירה
*הבנים של תימורים עבדו בנמל חיפה אמא ועוד בת אחת עבדו בקרית ביאליק בהוצאת
פקעות גלדיולות (סייפנים).
**המחנה בעין שרה נשאר רק עם  2-3בחורים שעבדו במשק ,כך שאם הייתה התקפה לא
היו מספיק לוחמים.
***הבית היה שייך לד"ר ליברמן ,הוא לא גר שם ונתן את החצר לקק"ל שנתנה אותה
למחנות עבודה של קבוצות שונות והבית עמד ריק .הם גרו בצריפים בחצר.

מכתב 3

14.2.48
עין שרה

אבא יקר
אברהם נוסע לתל אביב ואני מנצלת את ההזדמנות לשלוח לך מכתב .ביום שישי ראיתי
שהגיע מברק ממך ,ניחשתי מה כתוב בו ופחדתי לפתוח .אני מצטערת שדאגת לי .שלחתי
מכתב מהיר ביום ראשון האחרון כי לא רציתי לשלוח מברק ,האם קיבלת? התקרית כאן
לא הייתה רצינית* למרות שברדיו עשו ממנה תקרית מסוכנת .רוב הירי היה מהצד שלנו
להראות לערבים שיש כאן כח ,והעובדה שאחת הבנות נפצעה היא בסך הכל טעות מצערת,
כי לפי כמות הירי לא היה צריך לקרות כלום .הערבים באו להתנצל ואמרו שהיורים לא
היו מכפרם אלא זרים ושאלו אם נעשה "סולחה".
יש לי מספיק כסף עד שאראה אותך שוב .ביום שישי אם אין שינוי בתוכניותי ,אני
מתכוונת להגיע לתל אביב ולחזור ביום ראשון.
כאן החיים ממשיכים כרגיל ,קיבלנו ציוד כדורעף והמשחק נהיה להיט ,בדרך כלל
משחקים דרום אפריקאים נגד אירופאים ,עד עכשיו האירופאים בדרך כלל נצחו.
מכתבך האחרון עשה לי יום שחור והסקתי ממנו שדייו לא הצליח באחד מהמקצועות
באוניברסיטה  ,חבל מאוד אבל לא נורא ,אתה נשמעת פסימי בנוגע לבניך ואני רוצה
לשוחח איתך על כך כשניפגש וכן רציתי לשוחח עלי ואם אפשר לראות את ד"ר פלאוט**
בשבת.
זה הכל לעת עתה ואתן לאברהם גם את המעיל ששכחת כאן.
באהבה לכולם להתראות
זמירה
נ.ב .שלחתי מברק ביום שישי אבל הגעתי לדואר רק אחרי סגירתו ,אברהם יביא לך גם
אותו.
*יריות שהיו מכפר ערבי ליד רגבה על עין שרה ,אנחנו ירינו בחזרה ,אחד הכדורים נכנס
לחדר האוכל ופצע את אחת הבנות ברגל כאשר ישבנו בקונצרט תקליטים של האופרה
"פגליאוצי'".
** ד"ר פלאוט (לא מהמשפחה) היה ראש הפקולטה לחקלאות ברחובות שם סבתא זמירה
רצתה ללמוד.

25.2.48
עין שרה

מכתב 4
אבא יקר

אני יודעת שאני ילדה רעה כי לא כתבתי קודם ,אך השבוע האחרון ,שבו ביליתי בתימורים
היה מלא וגדוש.
ביום ראשון שעבר אמרו לי שההכשרה שלי באושה הייתה בסדר ושלחתי לך מברק על
כך ,אני מקווה שקיבלת אותו .באושה אמרו לי שהפתרון לדיור עדיין לא מוסדר ושאוכל
להגיע רק בשבוע הבא אז נותר לי שבוע לבלות בתימורים והיה כיף.
ביקרתי את בלנדה פעמיים מאז שהתראינו בפעם האחרונה ואני מחבבת אותה .ביום א'
החדשות הראשונות שהגיעו אלנו היו על התקרית הנוראה בירושלים * .אבל לא נראה לי
שהתרשמנו מכך יותר מידי כי ראשינו היו מלאים בהכנות לחתונה של פאני (ציפורה)
ודב** .ישנתי עם פאני באותו לילה ועזרתי לה להתכונן בבוקר ,ואז עזרתי לקשט את חדר
האוכל בענפים ירוקים ופרחים ,קיבלנו מליברמן ציפורנים ופאני קיבלה ורדים יפהפיים
מעיינות כך שהמקום נראה נפלא ,במיוחד עם השולחנות הערוכים במפות לבנות וכיבוד
כיד המלך .והיה כיבוד כזה***.
בשלוש הרב היה אמור להגיע (אבל הגיע רק בשלוש וחצי) ופאני ואני היינו כבר בבית
ליברמן (הם נישאו על הדשא ליד ביתו) לבושות ומוכנות ,פאני הייתה מאוד לחוצה
במיוחד כשהאנשים התחילו להגיעו לאחל לה מזל טוב ,היא ישבה רועדת כולה ,זה היה
נורא ,בזמן הטקס צילמו אותם מכל הכיוונים ,באותו זמן הכלבלב השחור ניסה לנשוך את
מכנסי הרב .לדב היו בעיות בשבירת הכוס ששקעה בבוץ עד שהביאו אבן והניחו עליה את
הכוס .אחרי הטקס התחילו חזרות אחרונות למסיבה בערב ,אני ניגנתי ריקוד מצרי
בחלילית ,במערכון על השיך הערבי וההרמון שלו ,בכל התפקידים הופיעו גברים
בתחפושת מלאה וגרמו להלם רציני ,היות והשחקנים היו כבר חצי שיכורים המערכון היה
יותר מצחיק מהמקור .
היו הרבה מופעים ובין ההופעות אכלו ושתו לרוב ,והמסיבה נעשתה קולנית ביותר.
בעשר וחצי התחלנו לרקוד דב ופאני כמסורת פתחו בולס הראשון ואחר כך היה ערוב
מוחלט של ריקודים סלונים וריקודי עם ( ****)PALESTINIAN DANCEאבל
בעיקר ריקודים סלונים כי כולם כבר היו עייפים ושתויים מדי לריקודי עם .היה מאוד
משעשע לרקוד עם הבנים בן זוג אחד היה צריך תמיכה ואת השני היה צריך להוביל.
הבנים באמת עשו חיים אבל כיוון שלמחרת היה יום עבודה המסיבה נגמרה באחת עשרה
וחצי ,שעה שהייתה מאוחרת בשבילנו .השומרים בדקו זרם של אנשים שיצאו להקיא
ואחד הבנים לא קם לעבודה למחרת.
בבוקר המחרת הכל היה שוב שקט וקלטנו את התקרית הנוראה של יום א' הדבר גרם
למצב רוח מר ועצוב לכולם .שאר השבוע היה טוב כמו כל השבועות כאן.
באהבה
אכתוב שוב מאושה
זמירה
נ.ב .רציתי שתודיע לד"ר פלאוט כי למכתב לוקח כל כך הרבה זמן ,ובכל זאת כתבתי גם
לו ואינני יודעת מתי הוא יקבל את המכתב.

*האוטובוס עם הרופאים והאחיות שהותקף בעליה להר הצופים.
**פאני ודב הראשונים מתימורים שהתחתנו כשהיו עדיין בין שרה.
***התפריט הרגיל היה גבינה לבנה בבוקר תבשיל כלשהו בצהרים וסרדינים בערב,
לחתונה כולם הביאו את החבילות שקבלו והבחורים שעבדו בנמל "הביאו" עוגיות ,
חמאה,קפה וסוכר כיד המלך מהאוניות שפרקו.
**** PALESTINIANDANCEהכוונה לפולקה מזורקה וקרקוביאק.

1.3.48
אושה

מכתב 5
אבא יקר

היום הוא יומי השני באושה ואני כותבת לך כפי שהבטחתי .עדיין לא התחלתי לעבוד,
כנראה אתחיל מחר.
אני מקווה שחפצי יגיעו במהרה כי יהיה קשה מאוד להסתדר עם מה שיש לי כאן .מגפיים
הכי יחסרו לי .האנשים באושה נראים נחמדים למרות שאני מכירה רק אחדים בינתיים.
המקום ,בהשוואה לתימורים ,נראה מת בשעות שלאחר העבודה .אין קורסים בערב והדבר
היחיד שיש הוא סרט פעם בשבועיים ,עדיין לא הכרתי את הנוער ואני מאמינה שיהיה
יותר שמח איתם.
עד עתה חוץ מאשר להרגיש בודדה וגעגועים לתימורים ,הרגש היחיד שהרגשתי כאן היה
חוסר שביעות רצון מהחיים פה ,למרות שאינני יודעת כיצד אוכל לשפוט אחרי יום אחד
בלבד ,אני מניחה שהדברים ישתפרו ,במיוחד לאחר שאתחיל לעבוד .יש לי הרגשה
שאקרא כמויות אדירות של ספרים בזמן שהותי כאן.
הכניסו אותי לחדר של אישה שיש לה שתי בנות ,לא ראיתי את בעלה עדיין אבל אני
מניחה שהיה חייב להיות לה אחד באיזשהו שלב.
היה מאוד קר כאן אתמול בלילה והיום שוב קר וזו עוד סיבה שאחפוץ שבגדי יגיעו לכאן
במהרה .אחרי הכל המברק נשלח לפני שבוע לכן אני מניחה שזה לא יותר מידי לבקש.
אני יכולה לספר לך שלא נעים להגיע לבד למקום שבו לא מכירים אף אחד .זה כל כך
שונה מההגעה לתימורים או אפילו לכפר גליקסון .שם בשבוע הראשון כבר השתלבנו
במעגל החיים והעבודה ,באושה איני יודעת אם אי פעם אצליח אני חושבת שבמקום
לשכנע אותי לא לחזור לתימורים ,כפי שרצית ,המקום הזה רק מדרבן אותי לחזור .בוודאי
אני מתגעגעת עכשיו ודברים יכולים להשתנות ,אני מקווה שהמכתב הבא שתקבל יהיה
במצב רוח שמח יותר.
הערב אלך לסידור עבודה לראות היכן אעבוד ,אני אמורה לעבור בין כל הענפים עם דגש
על הענפים שתימורים זקוקה להם .וודאי אבחר באחד מהם ללימודים .איך תרגיש אם
אלמד גידול פרחים? אין לי מושג אם אפשר ללמוד זאת כאן כי הם רק מגדלים פרחים
לתצרוכת עצמית .ענף נוסף שעולה בדעתי הוא כרם או עצי פרי .בינתיים לידיעתך אפילו
איני יודעת היכן אתה .קרל (מרכז משק תימורים) חזר מתל אביב בשבוע שעבר ואמר
ששמע שאתה בגדרה ,למרות שלידיעתי היית צריך לחזור משם ביום ראשון מה הפתרון
לחידה הזו? ואם אתה עדיין שם מדוע? כתוב לי במהרה אבא ואל תשכח את התמונות.
זמירה

5.3.48
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מכתב 6
אבא יקר

שאני אכתוב עוד מכתב? זה נראה חשוד ,כאילו אני בודדה מאוד ,אבל לא לגמרי נכון,
המצב השתפר מאז המכתב האחרון ,אני מתחילה להכיר את האנשים ועכשיו עובדת כל
היום ואין לי כל כך הרבה זמן פנוי .ולא שאין לי מה לעשות כרגע ובגלל זה אני כותבת
אלא שבחדר האוכל יש מישהו שאין לי חשק לפגוש ,מדהים שמצאתי מישהו כזה כל כך
מהר.
הגשם גורם לי להשאר בבית ואיני יכולה לנגן בחלילית במקום שלא יפריע לאף אחד.
אבא החפצים שלי עדיין לא הגיעו ,הלוואי והיו מגיעים ,לא שיש לי מקום לשים את כולם
אבל אני צריכה אותם.
כפי שסיפרתי לך אני גרה עם אישה נשואה (נודע לי שבעלה בשליחות) וזה לא כל כך
נעים למרות שהיא נחמדה מאוד .אין לי מקום פרטי משלי( .המשפט מסתיים ב-
 prepositionאבל למי איכפת).
אבא המכתב האחרון שלך מצריך תשובה .קודם כל אני מזכירה לך את הצד שלי בעסקה,
והוא שאם עדיין ארצה לחזור לתימורים בסוף תשעת החודשים* אני יכולה .לכן הייתי
מופתעת מאוד מהחלק השני של המכתב "שאבא שלי פוחד מכך שהבת שלו התבגרה מהר
מידי" ובאיזו צורה מוזרה רצית שאבטיח לך (אני לא אבטיח כי זה לא נחוץ) "אל תתחתני
עד שתדעי מה את רוצה .כמובן שכאשר אחליט להתחתן ודאי אדע מה אני רוצה ומה
ההתחייבויות שלי .אני לא אומרת שאצדק לטווח הארוך ,אבל אם כבר הגענו ליידי כך
הייתי בטוחה שאני יודעת מה אני עושה .באמת הייתי מופתעת ממה שאמרת זה לא נשמע
כמו אבא שלי בכלל .אל תקבל את כל זה בצורה לא נכונה ,ואני אגיד שודאי אצרף אותך
להחלטותיי יותר מכל אחד אחר חוץ מאולי הדמות המעורפלת של בעלי לעתיד.
עכשיו לענייני אושה :עד כה עבדתי בגן הירק ושתלתי תפוחי אדמה כה רבים עד שלא
ארצה לראות עוד תפוח אחד( .אם יש תפ"א לארוחת ערב אוכל אותם בתאבון) וכן דילול
צנוניות ,אני לא אוהבת לעבוד בגן הירק ,גם לפני כן לא אהבתי (ברגבה ובשבי ציון)
הערב אדבר עם סדרנית העבודה שתעביר אותי לענף אחר ,אני חושבת שעצי פרי וכרם
יהיה נחמד ללמוד .אין להם גן פרחים ראוי כאן.
בנושא ביטחון – אם בעין שרה היה בטוח כאן זה ממש מקלט .אפילו לא שומעים יריות
מלבד האימונים .והפיצוץ שהיה אתמול בחיפה**.
תכתוב לי מהר שוב ותמסור חדשות (על דייו ודניס)
זמירה
*תשעה חודשים הייתה צריכה להתנסות בחקלאות מטעם האוניברסיטה.
**פיצוץ ענק של משהו לא חבלה.

מכתב 7

10.3.48
אושה

מס' ( 4מעכשיו אני ממספרת את המכתבים שלי)
אבא יקר
כרגע קיבלתי את מכתבך מה ,2.3-זה המכתב השני שקיבלתי ממך באושה וזה הרביעי
שאני שולחת מאז המברק .אחד מתימורים ושלשה מכאן .איזה מכתב זה היה ממך ,נתן לי
מספיק חומר למלא מכתב תשובה רק מלענות לדבריך .אפילו בלי לספר לך חדשות ממני.
קודם כל לגבי חפצי ,שאלת אם חסר לי משהו ואני אספר לך שעד שאקבל את חפצי
חסרים לי המון דברים .כרגע אני נועלת נעלים שאולות לעבודה שמתאימות אבל לא
לגמרי ,שלי היו הרבה יותר טובות ,ובבוץ מגפי הגומי שלי יהיו מתנת אלוה ,התרגלתי
לרגלים רטובות וקרות .לא רק הרגלים ,מזג האוויר לא מתחמם ומעיל העור שלי היה
יכול להתאים בדיוק .יש לי רק שני סוודרים כאן שהיו אמורים להיות לשעות הפנאי ,היות
ולא היה לי משהו אחר נאלצתי להשתמש באחד לעבודה ,ויש לי רק מטפחת אחת ופיג'מה
אחת ופחות מידי גרביים ועוד המון דברים אחרים חסרים ,כולל מעט דברים אישיים
שמקלים על החיים כגון התמונות והספרים שלי ,הספרים יהיו ממש אוצר כאן כי אקרא
המון.
לא סידרתי שמישהו יביא אותם כי קשה להעביר חבילות בימינו* .אך אם אתה חושב
שנכון יותר שמשהו יביא אותם תתקשר לשלום זבולוני (זה שפגשנו באוטובוס) במשרדי
העובד הציוני דרך פתח תקוה  ,40הוא חבר אושה ומגיע הביתה בסופי שבוע .באיזו צורה
שתשלח אותם בבקשה תעשה את זה מהר .חסרים לי דברים נוספים (שאין במטען שלי)
כמה זוגות של גרביים ארוכים שאפשר להכניס לתוכם את קצות המכנסיים יתקבלו
בברכה .וצריך לעשות איזשהו סידור לכסף כיס ,יש עוד דברים אך הם פחות חשובים
כרגע .דרך אגב אולי תוכל לסדר עם שלום שיביא רק כמה דברים בכל פעם ,במידה וזה
יתבצע תשלח קודם את המגפיים ,המעיל ותמונות של תימורים.
כעת לשאר המכתב ,על דבר אחד שאמרת עלי לומר – שטויות – וזה נוגע למחשבותיך
על חזרה הביתה ,אני לא יודעת לגביך ,לך אולי יותר טוב לחזור ,אבל אצלי מחשבה כזאת
אפילו לא תכנס לראש ( .וזה מקום שמחשבות דווקא כן נכנסות לפעמים) לא אבא .א"י זה
מקום אחד שבו היהודים בפשטות חייבים להשאר .הם נדדו מכל מקום אחר וימשיכו לנדוד
עד שהארץ תתבסס כבית ליהודים .אני לא יכולה להדגיש זאת ביתר חריפות.
לשנות נושא  -אינך יכול לתאר לעצמך את העונג שהיה לי כששמעתי שיש עליה מדרום
אפריקה  ,במיוחד המבוגרים ,ידעתי על הצעירים ,על דניס לא ידעתי ,שמחתי לשמוע
שמחשבותיו עדיין עימנו ,אפילו שהוא מעוניין רק בהרפתקאות ,זה חיובי לדעת שיש לו
רגשות לגבי הארץ ,כרגע אני מחכה לאחי הגדול שיגיע ומצפה שיחליט לכאן או לכאן.
אבא כשתכתוב שוב בבקשה תשלח את הכתובת של השומכרים מצאתי כאן משהו
שכנראה מכיר אותם וגם את משפחת ווילר** .לא אספר לך על חיי כאן היום כי כבר
מאוחר ,אני הולכת לישון בדרך כלל ב 9.30-למרות שהיום אני פחות עייפה כי לא עבדתי
בגלל הגשם.
אהבה לכולם
תשלח את הדברים בבקשה!!
שלחתי מכתב לד"ר פלאוט לפני שבוע.
זמירה

*באוטובוס משוריין קשה להסתדר עם חבילות.
**ווילר – רב רפורמי שהכירו בדרום אפריקה עלה ארצה ושניים מבניו נהרגו במלחמות
ישראל.

מכתב 8

אז די מעברית ואני אענה על מכתבך שקיבלתי היום אחרי שכתבתי לך בעברית .התשובה
הראשונה :מה דעתי על חיי קיבוץ? אבא הייתי צריכה להיוולד בקיבוץ אני אוהבת את זה,
הייתי רוצה לשנות רק חלק וזה גידול הילדים ואפילו את זה לא צריך להחליף לגמרי לפי
דעתי ,רק הייתי רוצה שההורים ולא המטפלות יהיו המקור הראשון לתת עצות לילדים,
שהילדים יבואו קודם כל אל ההורים לבקש עצה ולא למטפלות ,וגם שהקטע של המשמעת
יהיה בשליטת ההורים ( .הגשם התחיל שוב ואני עושה הכרות עם בוץ) .לעבוד בגננות
באושה לא מסתדר ולכן אעבוד בענף אחר ואולי אחר כך אם יהיה צורך ותהיה לי הזדמנות,
אלמד פרחים ,אם אכנס לענף אחר כנראה שאשאר שם ובכל מקרה אשאר בקשר עם
פרופסור פלאוט גם אם מההכרות הראשונה שלי אתו לא נראה לי שתהיה לי עזרה גדולה
ממנו .בעניין האוניברסיטה אינני יודעת מה לעשות ,כתבתי להם לבקש מידע על הרשמה
ושכר לימוד ומה אצטרך לעשות בעניין הפספורט* אבל לא קיבלתי תשובה.
מה אומר לך על החיים פה ,בימי העבודה האחרונים שיחקתי בחיילים (אימונים) לא
למדתי הרבה כי את הרוב כבר ידעתי מתימורים .מה שהיה חדש לי היה קצת לזרוק אבנים
במקום רימונים ולמדוד את המרחקים .לפחות עכשיו הם יודעים מה אני יודעת לעשות.
ואני מקווה שיתנו לי הזדמנות להתמחות באחד מכל הדברים הרבים שלא למדתי.
אני עדיין לא מוצאת את מקומי פה .לא בגלל שאני לא מתאימה אלא שאין לי שום קבוצה
להצטרף אליה ,ואני מתארת לעצמי שהמצב לפחות בזמן הקרוב ישאר כך .התרגלתי לזה
ונותר לי הרבה זמן ללמוד ולקרוא( .ברור שלקרוא) דבר אחד קיבלתי באושה שהיה חסר
לי כבר הרבה זמן וזה חברת ילדים.
* באותו זמן אפשר היה לקבל מהבריטים ויזה לשנה ואם נשארו ללמוד אפשר היה לקבל
הארכה.

מצטערות לא מצאנו את החלק השני של המכתב.

20.3.48
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מכתב 9
אבא יקר

המכתבים שלנו לא נפגשים ,למחרת מכתב  4קיבלתי מכתב שבו כתבת ששלחת את
החפצים שלי ,בקשתי מאחד הנהגים שיביא אותם מחיפה אבל הוא לא נסע כמה ימים ואז
נסע לתל אביב וחזר עם חבילה ממך אבל בלי חפצי .בכל זאת אני מצפה בכל יום לקבל
אותם ואין לך צורך לנסוע בגללם .החבילה ששלחת הייתה מצוינת ,גרבי הצמר חמים
ונהדרים ,עדיין לא ניסיתי את האחרים ,כל ילדי הבית כולל אני נהנו מהסוכריות .גרבי
הצמר הגיעו קצת באיחור ומזג האוויר החורפי גבה ממני יום מחלה אחד ,הייתי במיטה כל
היום עם סוג מחלה שרק אני יכולה לקבל ,ראשי וגופי כאבו כאילו חליתי בשפעת אבל לא
היה חום או נזלת .אני שוב בסדר ומחר אקום ובבקשה לא לדאוג בגללי.
אבא מסכן לא התכוונתי שמכתב מס'  4ישמע כל כך מסכן ,כאילו אין לך מספיק דאגות
גם בלי לחשוב דברים נוראיים שאינם נכונים לגבי מצבי .אני מבלה כאן ואפילו שעדיין
חסרים קצת בגדים אני לא מרגישה יותר מידי אי נחת ,בגדי עבודה מסופקים ע"י הקבוצה
ואני לובשת את בגדי העבודה שלי מהבית בזמני הפנוי.
האנשים פה נחמדים ושמחים לעזור והחברה שאני נמצאת בחדרה מטפלת בי היטב
במיוחד היום .התחלנו לדבר על כסף ,אין פה כמעט שום דבר שאני צריכה לקנות כך שאני
זקוקה רק לכסף לנסיעות .בכל זאת אשמח לקבל משהו באופן קבוע כדי שלא אתקע בלי.
אני חושבת שתוכל לתת לי לירה וחצי או שתיים בחודש* .זה לא יותר מידי לבקש ודי
והותר בשבילי.
מה עוד אפשר לספר? היה פיצוץ ענק שהעיר אותי משינה ומאוחר יותר התברר שנוצר
ממשאית ערבית מלאה חומרי נפץ שירו עליה ופוצצו אותה על כביש קריית חיים ארבעה
ערבים נהרגו .כאשר תקבל את המכתב אלה כבר יהיו חדשות ישנות עבורך .לגבי מזג
האוויר ממשיך לרדת גשם עוד ועוד ,עד שאפילו לי שאוהבת את הגשם ,נמאס.
כן אני נזכרת עכשיו מה רציתי לומר ,קיבלתי מכתב מהאוניברסיטה ,תשובה למכתב
ששלחתי להם ,הם גם שלחו מכתב לאושה עם בקשה לקבל אותי להכשרה ,במכתב אלי
כתבו שאני צריכה לתת דין וחשבון חודשי על העבודה .ובאשר לדרכון שלי עלי לכתוב
לאוניברסיטה בירושלים ,דבר שעשיתי תכף ומיד ,הם לא הזכירו כסף ,כך שאינני חושבת
שצריך לשלם.
זה הכל להפעם אבא
מחר בטח אקבל עוד מכתב ממך ואצטרך לענות על הרבה דברים ,אך לא אכתוב שוב עד
שבוע הבא.
אהבה לכל המשפחה
זמירה
נ.ב .אבא – אני בטוחה שאין לך צורך לדאוג בקשר ליכולתי לדאוג לעצמי ,אני בהחלט
יכולה לעמוד על רגלי .
*פלאפל בטחינה בחדרה עלה חמישה גרוש.

28.3.48
אושה

מכתב 10

אבא יקר
לא שמעתי ממך מאז מכתבי האחרון כנראה אקבל את מכתבך מחר .ובכל זאת היות ואני
עסוקה בכתיבת מכתבים כעת חשבתי שכדאי שאוריד את המכתב אליך מרשימת המטלות
שלי.
כתבת במכתבך האחרון שאתה שמח שמצאתי את רגלי (מקומי) זה נכון מצאתי אותן אך
הן תמיד יהיו זרות באושה .אני מחבבת את האנשים והמקום במיוחד כעת כשהתחלתי את
ההכשרה.
התחלתי היום לעבוד בכרם ואוכל לומר בביטחון שעשיתי את יום העבודה הקשה
הראשון שלי באושה ,ונהניתי ,ההכשרה שלי היא "במטעים" וכוללת עצי פרי וכרם אם כי
נראה לי שיקח לי קצת זמן ללמוד כרם ,קניתי מחברת ואני כותבת הערות על כל מה שאני
לומדת.
אבא האם תוכל להשיג (בלי יותר מידי כסף) ספר באנגלית עם דיאגרמות על גידול
גפנים? אשמח ללמוד בשפה שאני מכירה היטב.
אבא חשבתי שוב על היומן וגיליתי שלא מתאים לי לכתוב אחד ,בכל זאת במכתב
השבועי אליך אני מספרת על רוב מחשבותיי ועל רוב הדברים שקורים לי אז אם תשמור
אותם הם יהיו סוג של יומן.
בקשתי גם מסבתא ,באחד ממכתבי הראשונים מהארץ ,לשמור את מכתבי כך שיש לי
סוג של יומן גם שם.
איך אנשים יכולים לחיות ולעבוד בעיר? כשאני בשדות עם היופי של הטבע והשמחה
השקטה של דברים צומחים ,פורחים ומפיצים ריח סביבי אני פשוט לא יכולה להבין איך
אנשים דוחסים את עצמם למשרד כל חייהם.
אפי מתחיל לקבל את צורתו הקיצית (אדום) וזרועותיי מפיצות זוהר אדום והמון נמשים,
היום היה לנו חמסין אמיתי שעדיין לא מראה סימני סיום ,רוח שאינה חמה אך גם לא קרה
ומשאירה אותך בהרגשה דביקה ולא נוחה ,אין ממש קושי בנשימה אך יש הרגשה של
שהייה בגובה רב בהרים ,אני מרגישה מנומנמת כל הזמן ,לא עייפה רק מנומנמת ,בכל זאת
עבדתי היום בחמסין עם כל התלונות היה יכול להיות יותר גרוע כי הימים עדיין לא כל כך
חמים.הרוח החמה והדביקה מזכירה לי את חרטום .לא אכתוב יותר עכשיו אם אתחיל
לדבר על המצב אתחיל להיות רצינית ואני מנומנמת מידי.
לא אספר לך על פורים כי רק כתבתי הביתה על כך ולא מתחשק לי לחזור שוב על אותם
דברים.
אהבה לכולם
זמירה

מכתב 11

6.4.48
אושה

מכתב מס' 8
אבא יקר
מדוע לא שמעתי ממך יותר משבוע? זה היום העשירי שלא קיבלתי שום מכתב .זה נורא!
גם מדרום אפריקה לא קיבלתי שום מכתב מאז שאני באושה ,אני בטוחה שלא יתכן פער
כה גדול ברצף המכתבים .אני מניחה שהם הגיעו לרח' פרישמן*.
אני לא מצליחה להתרכז בכתיבת המכתב הזה כי אני מאוד עייפה ,עבדתי קשה היום,
ושתי הבנות בחדר כל אחר הצהרים והקטנה חולה ובוכה כל הזמן .אני שוב עובדת בגן
הירק השנוא כי אין עבודה במטעים כרגע .חתכתי ושתלתי כל כך הרבה תפוחי אדמה עד
שידי שחורות באופן קבוע (כמעט קבוע) וכשמביאים שק תפוחי אדמה קרוב אלי בא לי
לברוח .אולם להיות בשדות עכשיו ביופי של האביב זו נחמה פורתא .האביב כאן גורם
לכל החמסינים והחום וכל הימים הגרועים של החורף להתגמד .האביב יפה מידי לתאור,
בכל מקום ירוק וכל מיני פרחים נפלאים פורחים בכל מקום שמסתכלים אילו ,ככל שאפי
נעשה אדום יותר כך שאיפתי להשאר מחוץ לעיר מתחזקת" .אין לי כוח" להאריך במכתב
וטובה מתחננת לפני לצאת לשחק בחוץ .מלבד זאת מחשיך ואני לא יכולה להדליק את פנס
הרוח .חיי כאן נעשים מלאים יותר ,ראיתי הרבה סרטים בימים האחרונים ,ויחד עם
הריצות לכפר אתא לקניות וגיחות לבננות לראות אם יש בננות בשלות לא יצא לי להיות
בחדר .זה הכל לעכשיו אבא אני לא יכולה לראות יותר.
בבקשה תכתוב מהר
אהבה לכולם במיוחד לגרוסי
זמירה
נ.ב.אם לא אקבל מכתב בקרוב אתחיל לדאוג ואתה לא מעוניין בכך נכון? (איום)
אבא
רק חשבתי שאני מוחרחה לכתוב קצת בעברית אחרת תחשוב שאנני יכולה כבר ,רציתי
להגיד לך להסתקל טוב לכתובת שלי על המעטפה כי זה לא ת.ד .חיפה כמו קודם .אני לא
זוכרת אם כבר אמרתי לך את זה או לא ,אבל ליתר ביטחון אני אגיד עוד פעם.
שלום אבא'לה
זמירה
*דודה מינה וגרוסי (אמא של סבא) גרו ברח' פרישמן בת"א.

מכתב 12

8.4.48
אושה

מכתב מס' 9
אבא יקר
כרגיל מכתבינו פספסו אחד את השני ,רק כתבתי שלא שמעתי ממך זה עידן ועידנים
וכבר למחרת קיבלתי את מכתבך יחד עם המכתבים מדרום אפריקה .כרגע כתבתי לסבתא
ועכשיו התור שלך .תקבל שני מכתבים השבוע כי המכתב שלך מצריך תשובה.
ראשית כל סבתא כתבה שנתנה את שמלת הערב שלי לחנה אורדמן* ושאלה אם היא
יכולה למכור את הגלימה ,אישרתי את המכירה .אין לי צורך בה ולכסף יהיה שימוש
בבגדים שאני צריכה עכשיו .אמרתי לה לשלוח את הצ'ק של המכירה אליך ,זה יהיה מהיר
יותר מלשלוח ישירות אלי .ואם מדברים על בגדים הקיץ מתקרב ואני צריכה את הבגדים
שהיו על הרשימה במיוחד מכנסים קצרים ושמלה ,חשבתי שאם תשלח לי את הכסף בפעם
הבאה שאתה שולח משהו אוכל לקנות את מה שאני צריכה בכפר אתא.
כרגע אני מקללת בצורה מאוד לא אצילית ,אני בשמירה ורוח החמסין הארורה העיפה את
המכתב שכתבתי סבתא ואני לא מוצאת אותו .האמת שזה די מצחיק (אבל לא אותי כרגע)
זה היה מכתב יפה ,מלא תאורים נפלאים וזה ממש לא פייר כי אצטרך לכתוב שוב ואני כל
כך "אוהבת " לכתוב מכתבים.
בחזרה למכתב הנוכחי ,אני לא יודעת אם אני נהיית פטריוטית אמיתית או מה ,אבל
המכתבים מדרום אפריקה לא גרמו לי שום נחת .נראה לי שאני משאירה את דניס הרחק
מאחור בהתבגרות ולא יכולה להבין את דייו בכלל .זה טוב ויפה להגיד שהוא כבר חווה
מלחמה ויודע מה זה ,אבל איך גבר צעיר וכשיר בגולה שאין לו נתמכים לדאוג להם ,או
עבודה שהוא מחויב אליה ,נותן לארצו להלחם במלחמה המרה הזו בלעדיו.
ציינת במכתבך האחרון שהיית מודאג בגלל האירוע בנהריה** .אתה יכול לתאר לעצמך
שלא מצאתי מנוחה עד שבררתי שכולם בסדר .עכשיו יש דאגה חדשה כי לפני יומיים היו
יריות בשבי ציון ,מתי כל זה יגמר? וכפי שאנחנו אומרים מתי יבוא הקץ [נכתב בעברית]
אני די תשושה היום כי לא ישנתי מספיק בלילה ,הבת הקטנה של בעלת החדר שעדיין
חולה וישנה בחדר ,בכתה כל הלילה .והזכירה לי את הימים כשדלה*** ישנה בחדר שלי
והקימה מהומה רק בשביל התענוג שבדבר.
רצית לדעת...
[הדף האחרון נעלם].
*משפחת אורדמן היו שכנים ביוהנסבורג ,הוא היה רופא שעבד בבית החולים של
האוניברסיטה .סבתא זמירה גידלה חזירי ים ומכרה לו את הגורים למעבדות וכך הרוויחה
כסף כיס .חנה ביתם עלתה לישראל והייתה אחת הרקדניות בלהקת בת שבע ומדריכת
להקת ריקוד .השמלה הייתה לבנה עם תחרה והגלימה מזמש שחור עם בטנה לבנה.
**היו יריות על אוטובוס שיצא מעין שרה למקום אחר נסעו בו גדוד לוחמים בהם גם
חברים מתימורים
*** דלה הייתה בת של בן דוד של דורותי ,הגיעה בזמן הבליץ על לונדון לדרום אפריקה
וישנה בחדר עם סבתא זמירה (הייתה בת שנה וחצי).

מכתב 13

19.4.48
אושה

מכתב מס 11
אבא יקר
קודם כל אני מאחלת לך חג שמח למרות שתקבל את המכתב רק לאחר החג ,כי אין יותר
דואר ואתן את המכתב לשלום ,שלום ואתה תצטרכו לתאם איזושהי תכנית לגבי הדואר
כרגע זה יהיה מקור התקשורת היחידי שלנו כרגע.
עכשיו לענות למכתבך ,חבל שלא קיבלת את מכתב מס'  7כי היו בו כל הצווארונים
שרקמתי ,אבל אין דבר ,כבר קרו דברים גרועים מזה .העובדה שהפרויקט שלך נפל אינה
טובה וצר לי שאתה עדיין לא מסודר ,למרות שזה לא תרוץ להשאיר אותי מחוץ לתמונה.
קח דוגמה מהפעוטה הקטנה שלך שאפילו באמצע המלחמה הקטנה* שלה לקחה פסק זמן
לכתוב לאביה .בלי ספק כבר שמעת על ההתקפה הקטנה עלינו ועל התקיפה הנגדית
שכתוצאה ממנה יש שני כפרים ערביים בטפולנו .ההתקפות היו מאוד קדחתניות והסתיימו
בתקופה עצובה מאוד .באושה היה רק פצוע אחד אבל יש לו רק  20%סיכוי להשאר
בחיים ושום סיכוי לחזור להיות בן אדם נורמלי שוב .וכן בקרב הנוטרים שנפלו היה
הארוס של החברה הראשונה** שלי באושה ,אבא זה היה נורא שלושה ימים ידעתי שהוא
נעדר וכנראה נהרג והיא לא ידעה כלום  ,אסרו עלי לספר לה עד שימצאו את הגופה .היא
כל כך שמחה למחשבה שכבשנו את הכפרים הערבים ההם ואני כל הזמן ידעתי...
בחזרה למכתבך ,אני מקווה שנסיונך החדש יתברר בסופו של דבר כהצלחה ושתסתדר
במשהו .בנוגע לחיי "הטבע" שלי ,אני עדיין אוהבת אותם ,למרות אפי האדום ,ואני מורחת
עליו וזלין (שגורם לכל הלכלוך להדבק אלי כל בוקר) .עדיין לא קניתי את הכובע ,אני
חושבת שאוכל להשיגו בכפר אתא ,אין צורך שתדאג יותר מידי בעניין קרם הפנים אולם
משחה נגד כוויות שמש יכולה להיות רעיון טוב אם היא יעילה ,אני בספק מאחר ואיבדתי
את אמוני במשחות.
חצאית תהייה מוערכת מאוד ,בבקשה ,תודה למרתה מקרב לב עליה ,החולצה לא
הכרחית אם כי אוכל להשתמש בעוד אחת .מכנסיים קצרים נחוצים מאוד .אם אתה לא
רוצה לקנות אותם בתל אביב שלח את הכסף ואני אקנה אותם פה .כנ"ל לגבי סנדלים.
כאשר קיבלתי את מכתבך ,כתבתי למרי*** מכתב כה פטריוטי שאני בטוחה שלא כתבתי
כזה לפני כן ,אני מבינה עכשיו שהיה כדאי יותר לכתוב משהו שקט ומפורט יותר ,אך מה
שהיא כתבה לך מילא אותי ברצון להגיד לה בדיוק איך אני מרגישה כלפי הארץ הזו שלנו,
ושאני מרגישה שהכל יסתדר בסופו של דבר.
אבא ,למה דייו לא בא ארצה? אתה מספר על עבודתו ב"יסכר" שהתבטלה מפני שהוא
יהודי ,אז הוא חייב לראות שהארץ היא המקום היחידי שבו לא תכשל רק כי אתה יהודי!
המכתב שלך היה נפלא ומלא חדשות ובשלי יהיו הרבה תשובות כי אני עייפה ולא בא לי
לכתוב מכתב ארוך ומלא דברים פעוטים .מלבד זאת אני צריכה לקום ממש מוקדם מחר
כדי לנסוע לכפר אתא לבקר את אסתר הבחורה שסיפרתי עליה קודם ,היא נמצאת בבית
של הוריו .אחר כך אני רוצה לנסות להגיע לתימורים לפסח.
זה הכל לעכשיו אבא
אהבה למשפחה
ושוב תודה למרתה
זמירה

* המתקפה על רמת יוחנן.
** אסתר היתה בחורה ניצולת שואה מרומניה בלי משפחה.
*** מרי שטרן גויה נשואה ליהודי ,חברים של המשפחה בדרום אפריקה ,היינו מבלים
בחופשות בחווה שלהם בצפון טרנסוול.

מכתב 14

27.4.48
אושה

מכתב מס 12
אבא יקר
אני לא בטוחה מתי תקבל את מכתבי האחרון והנוכחי אבל אני חייבת להסביר שהמכתב
האחרון היה אמור להשלח אחרי פסח אלא שהם שכחו לשלוח אותו וכשחזרתי הוא היה
עדיין כאן .אני מאוד עייפה היום וצריכה לשמור עד שתים עשרה וחצי כך שמחר כנראה
אהיה גרוטאה.
בכל אופן אנסה לתאר לך איך עבר עלי הפסח.
קודם כל הצלחתי להגיע לתימורים ,ואינך יכול לתאר לעצמך איזה כיף היה להגיע
הביתה שוב .הקבוצה התקדמה בכל הכיוונים ,אנחנו עכשיו  54אנשים בנקודה ,ועוד כמה
שבחוץ .ומחכים לעוד  8דרום אפריקאים שיגיעו בחודשים הקרובים ,הפרות והעיזים
המליטו ויש לנו שתי עגלות ושני גדיים ,הכלבים גדלו ,הלול צויד ,חדר האוכל התעשר
בשעון ורדיו ,בכל מקום יש אנשים צעירים צוחקים ,מתווכחים ,בכלל עושים את תימורים
למקום חי.
קיבלו אותי נחמד מאוד אף אחד לא חשב שאצליח להגיע לפסח בגלל התקשורת הלקויה.
כך שכולם היו מופתעים ,ואז נתנו לי סינר והתחלתי להביא תועלת.
בערב נכנסתי לחדר האוכל לא הכרתי את המקום ,היו המון אנשים (לא כולם יכולים
לאכול בבת אחת) הרדיו ניגן והיה הרבה רעש ושמח .אני לא יכולה לומר שכל הזמן היה
רעש כי בכל רגע שהטלפון (החדש) צלצל היו צעקות של "שקט חברה" ובהפתעה הרעש
נפסק רק כדי להמשיך שוב ברגע שהשפופרת הונחה ,ביום חמישי עשינו הכנות לפסח
(הפעמון צלצל ואני צריכה לחזור לעבודה).בערב באושה
אני עכשיו עייפה מות ועדיין צריכה לצאת לשמור אז אינני יודעת איך אחזיק מעמד ערה.
ביום שישי (בפסח בתימורים בעין שרה) אחרי יום קדחתני של נקיון וקישוט כולם באו
לחדר האוכל ל"סדר" בהרגשה טובה שהחדרים נוקו והכל מוכן לפסח ,הסדר היה מאוד
נחמד לא הרגיל אלא סדר שכתבנו בעצמנו וכלל קצת היסטוריה של ימינו והרבה קריאה
ושירה של החברה .כולם היו במצב רוח מרומם וארוחה אמיתית של מרק ,עוף ,תפ"א
וסלט ולקינוח לפתן ,הרימה את המורל עוד .אחרי הסדר הייתה הופעה קצרה (לא מוצלחת
במיוחד) ואז רקדנו עד הבוקר .בשבת קמתי בעשר שיחקתי פינג פונג ,קראתי ,הלכתי
לשחות בים ורקדתי ,בערב הייתה שיחת קבוצה .ביום ראשון התעוררתי מוקדם ארזתי את
חפצי וביליתי את שאר היום בדרך חזרה לאושה*.
להגיע לנמל חיפה היה תענוג כי פגשנו בדרך את הסירות הקטנות מכל הסוגים
האפשריים יוצאות מחיפה בדרך לעכו** וראינו שהיציאה הזו רק עם מה שאפשר לקחת
יכולה לקרות גם לעם אחר .גם העיר עצמה הייתה נהדרת ויותר מכך המחשבה שכולה
שלנו (חוץ מחלק קטן שהחזק בידי האנגלים).

אוי אבא המלחמה הקטנה שלנו לא הייתה נוראה אבל התוצאות היו נוראות .כשחזרתי
הדבר הראשון שעשיתי היה ללכת לאסתר (הבחורה שסיפרתי לך שארוסה נהרג) שחזרה
מההורים שלו ,ובקושי עזבתי אותה מאז ,היא קבלה את זה מאוד קשה ואני לא יכולה
לעזור .היום אחיה הגיע מכפר גליקסון (אני מכירה אותו ואת אשתו משנה שעברה) ואני
מקווה שהיא תחזור איתו מחר ואולי יועיל לה להתרחק מכאן.
עכשיו רק נותר לספר לך שהחבילה הייתה נהדרת ,בבקשה תודה למרתה שוב ,ותודה לך
על כל מה ששלחת ,הכובע מצוין .אני חוסכת שבתות כדי שאוכל לבוא לבקר .קיבלתי את
המכתב ששלחת לפני ששלחת את הכסף אבל לא את הכסף כנראה שלא הייתי כאן
כששלום הגיע והוא לא השאיר את הכסף אלא רצה לתת אותו לי אישית.
אהבה לכולם מבתך העייפה.
*היה צריך להגיע לנהריה משם במעבורת לחיפה ומשם באוטובוס לאושה.
**הבריחה של הערבים מחיפה.

מכתב 15

1.5.1948
אושה

מכתב ( 13ללא מזל)
אבא יקר
שלום חוזר מחר לתל אביב ואבקש ממנו לקחת מכתב אליך ,אבא אתה מבין שהיום
הראשון למאי ויש לי רק עוד שישה ימים להיות לגלית בארץ? אמרתי לך על השאלון
שקיבלתי מהאוניברסיטה לבקש הארכה ושהייתי צריכה לשלוח לירושלים עם הדרכון
שלי? אבל לא שלחתי את הדרכון כי אני לא סומכת על הדואר ,וחוץ מזה אני לא מתלהבת
מהארכה הזו אחרי ה 15-בודאי אצטרך להאריך שוב .ואם התאריך הזה באמת יציין את
סוף השלטון הבריטי בארץ אין צורך לבזבז זמן על כך ,אבל אם שואלים שאלות (ואני
בטוחה שלא ישאלו) אני תמיד יכולה לספר שהתחלתי בתהליך של הארכת הדרכון הרבה
לפני שפג תוקפו אלא שהדואר מתעכב.
איך אתה? מה עם הדרכון שלך? האם אנחנו נתינים דרום אפריקאים או מעפילים? דרך
אגב שלום נתן לי את הכסף ואני מאוד מודה לך הוא יביא הרבה תועלת .אבא בעוד כמה
שבועות אבוא לבקר אותך ואראה את המפעל הקטן החדש ,אני מאוד רוצה לראות את
המפעל החלוצי ,צריף קטן ובו מעט חדרים עלובים עמוסים במכונות ,אני מניחה שקשה
שם כמו מפעל חלוצי .אשתדל להודיע לפני שאני מגיעה כדי שתוכל לקיים את מה
שהבטחת לגבי הקונצרט ,אין לך מושג כמה מרוצה הייתי שהתחלת לצאת שוב ,מה עם
הדרום אפריקאים החדשים? האם אתה פוגש מישהו מהם?
עכשיו מעט חדשות עלי ,בימים האחרונים נמאס לי כי הדברים לא הלכו לפי התכנית,
ספרתי לך שהתחלתי במטעים ,אז עבדתי שם מספר ימים ואז באה המלחמה הקטנה ושוב
החזירו אותי לגן הירק כי צריכים ידיים עובדות לסיים את העבודה שנדחתה .השבועות של
המלחמה הרסו את הכרובית והצנונים והם פרחו הסלק נרקב באדמה שלא לדבר על
העשבייה בתפו"א .הבנתי את הצורך והלכתי לעבוד שם וכל יומיים שאלתי מתי אוכל
לחזור לענף שלי שבו גם התחלתי להתעניין ,תמיד היה להם איזה תרוץ ואמרו לי שאוכל
לחזור אחרי הפסח ,עכשיו כרגע יש תרוץ חדש והוא שאינם יכולים ללמד שתי בנות בבת
אחת (יש גם בת מהגרעין לאושה שלומדת מטעים) ,זה שטויות כי הם קיבלו שתי בנות
מהנוער לשם וחוץ מזה הגרעין עומד לעזוב בעוד חודשיים ,הכי גרוע זה שהאדם שאליו
אני פונה בתלונה ,מרכז המשק ,יושב בקסייר ,הכפר הערבי שכבשנו ,ולא יחזור בקרוב
כך שאין למי להתלונן.
אין עוד הרבה מה לספר כי לא עבר עדיין מספיק זמן ממכתבי האחרון אך יש דבר אחד
חשוב (לא ברור לי למה לא כתבתי את זה באותיות גדולות בתחילת המכתב) תימורים
עולה להתיישבות כנראה בעוד כמה שבועות! המקום הוא בעמק יזרעאל ליד נהלל
וקוראים לו מהלול ונמצא בשכנות לכפר החורש.
אבא כשהם יעלו אני כנראה אברח אליהם לכמה ימים ואעלה איתם ,איך אפשר להישאר
באושה כשהקבוצה שלי עולה להתיישבות ,אני לא מסוגלת להישאר במקום אחד יותר
מכמה דקות מרוב התרגשות מהמחשבות על העלייה.
דבר נוסף שאני חושבת שאתה צריך לדעת ,בגלל שאני לא יכולה לכתוב לדרום אפריקה
יותר החלטתי לקחת מחברת ולכתוב בה מכתב כל שבוע כדי שהיומן שלי ימשיך ,אני לא
בטוחה שאוכל להתמיד ,נראה.
מסור את אהבתי לכל המשפחה ותגיד לגרוסי שאני מצטערת שלא יכולתי להיות אתכם
בפסח.
זמירה (אוף מכתב ארוך לא?)

16.5.1948
אושה

מכתב 16
אבא יקר

הייתי כותבת לך ביום שישי כרגיל אבל לא הצלחתי לשבת בשקט לשתי דקות .זה מצב
ההתרגשות והמתח הרגיל שעובר על הקיבוץ בשבוע האחרון ,ובשבת זה פשוט עבר בלי
שירגישו,יום כל כך גדול אבל היסטורי .עכשיו צהרים ויש לי ספר נהדר שאני לא מרשה
לעצמי לקרוא עד שאסיים את המכתב .ביום שישי עבדנו עם הפסקה קצרה בצהרים כדי
שנוכל לחזור בארבע אחרי הצהרים להקשיב לקול ישראל ,איזה רגע (ולחשוב שיכולתי
להיות בדרום אפריקה ולא לחוות את זה בכלל ).היו דמעות בעיני כששרו את התקוה
וספרו לנו על מדינת ישראל ולא הייתי היחידה ,הרבה מהאנשים הוותיקים יותר שחלמו
שנים על גבי שנים על מדינה עצמאית קינחו את אפיהם או את קצות עיניהם ,מאז ארבע
ושלושים ביום שישי דגל ישראל מתנופף מעל אושה .אבל בשבת כבר לא נראו שום סימני
שמחה להפך היה גיוס מלא לביצורים ,וזה מביא אותי לנושא הבא.
אבא היו הפצצות על נמל תל אביב ,איך המפעל? ומה שיותר חשוב מה איתך? האם זה
השפיע קשות על המפעל? החדשות מהמלחמה שלנו לא כל כך טובות :כפר עציון נהריים
ועין גב .והיום המשך היריות ששמענו כמו רעם במרחקים ,מה יהיה הסוף?
יש לי דאגות נוספות למרות שהן דאגות קטנות ופרטיות ,נמסר לי שתימורים עולה
להתיישבות (דבר שעדיין אינני יכולה להאמין בו) ואין לי דרך לדעת מתי? אני מבועתת
מהמחשבה שלא אגיע בזמן לעליה.
עכשיו לכמה שאלות אחרונות ראשית מתי אתה מגיע שוב? שנית מה עם התמונות?
ושלישית בקשר לספר ולמילון האם הצלחת להשיג אותם?
המון אהבה
אני מסיימת בפתאומיות כי לא נשאר לי מספיק זמן .תגיד למשפחה שאני עדיין אוהבת
אותם המון.
זמירה

מכתב 17

22.5.1948
אושה

אבא יקר
לא קיבלתי מכתב משלום או מישהו אחר! בעצם לא שמעתי ממך מאז שהיית כאן ,ואחרי
כל ההפצצות וכל מה שקרה אצלך אני לא אוהבת לא לשמוע ממך.
שלום חוזר לתל אביב מחר ויש לנו סרט הערב לכן אני רק משרבטת מכתב מהיר כדי
שלא תוכל להגיד שלא שמעת ממני.
הבוקר ואתמול אחר הצהריים הצופרים יללו ,ולקחתי את שתי הבנות הקטנות למקלט,
ואחר כך כינסתי את הנוער ואת עצמי לשוחות ,לרבע שעה .בדרך בת חסותי שאלה למה
אנחנו רצים למקלט כל יום ,ועניתי "שנדע איך לעשות זאת כמו שצריך אם נצטרך".
{נכתב בעברית}
לפני מספר ימים שלושה בנים מתימורים היו כאן ,הם נסעו להביא את המשאית החדשה
שלנו מתל אביב ועשו לה הרצה ,קרל הבטיח לי ליצור קשר ולמסור לי את הפרטים על
ההתיישבות* אז הדאגה הזו חלפה .היה לי יום בטלה איום ונורא ,ולא עשיתי כלום חוץ
מלקרוא ולסדר את החדר כל היום (אפילו לא קראתי עברית אלא רק אנגלית) .התכוונתי
לנסוע לחיפה היום לבקר את בלנדה** אבל איכשהו לא התחשק לי ללכת לכפר אתא
פשוט לא בא לי לזוז.
אבא יש לי שוב התקף קדחתני שתוקף אנשים בזמן מתח וחוסר שקט .אני מרגישה שאני
צריכה להתגייס זה נורא לשבת כאן בשקט ולשמוע את החדשות שמסביב ,זה קשה להיות
אחד מאלה שמשרת בהמתנה שיקרה משהו .אין לי שום סבלנות לשבת ולעבוד בגן או בכל
מקום אחר ,אני מרגישה שאני צריכה לעשות מעשה .מה דעתך על גיוסי? זו לא רק גחמה
חולפת ,אני מתכוונת ברצינות וחושבת על כך כבר זמן מה ורק לא ציינתי זאת בעבר כי
חשבתי בעצמי שאולי זה רק רעיון חולף.
בינתיים האם התמונות כבר מוכנות? והספר? (האם זה לא מגעיל מצידי להזכיר לך
אותם בכל פעם?)
זה הכל לעכשיו אני רעבה והולכת לאכול.
אהבה לכולם
זמירה
נ .ב .תכתוב את דעתך על הגיוס מהר כי אני לא רוצה לעשות כלום עד שאשמע ממך.
נ.ב .אוסף פרחי הבר שלי מתקדם נפלא.
*הכוונה לעליה על הקרקע של תימורים
**בלנדה בת דודה של סבא שגרה בבת גלים בחיפה.

28.5.1948
אושה

מכתב 18
אבא יקר

זה לא יהיה מכתב ארוך כי בכוונתי לבקר אותך בשבוע הבא .אני עובדת היום ואעבוד
שעות נוספות במשך השבוע כך שאוכל לצאת ביום שישי בצהריים ולחזור ביום א' אחרי
הצהריים ובשבת להיות עם המשפחה .יש אזעקה אז אני מפסיקה עכשיו.
טוב אני ממשיכה בשבת אהיה עם המשפחה ובמוצאי שבת אפשר ללכת לקונצרט או
לתיאטרון אם יש משהו ,וביום ראשון בבוקר אפשר ללכת למפעל שלך ואולי לערוך מעט
קניות .האם אתה יכול לקבוע לי פגישה עם רופא השיניים שלך ליום ראשון מוקדם
בבוקר? אבל לא אחד קפדן כי יכול להיות שלא אגיע מאיזושהי סיבה.
עכשיו לעניין אחר ,המכתב ששלחתי לפני שבוע ,אני מקווה שקבלת אותו ,היה צריך
להיות טלפון ממני ,אבל שלום לא הבין את ההוראות כי בקשתי ממנו במיוחד להביא מסר
ממך ,בינתיים קבלתי ממך מכתב שלא הרגיע אותי בכלל מכיוון שכתוב בו שלכל מתקפת
אויר על הנמל יש סיכוי מצוין למצוא אותך בסביבה .וזו לא מחשבה נעימה ,מחרתיים
חמישה עשר האנשים הראשונים מתימורים יעלו להכין את המקום לעליה על קרקע
שתהיה בערך בעוד עשרה ימים ,אני תוהה היכן אהיה אז כי אני עדיין חושבת להתגייס.
מה אתה חושב על החדשות מדרום אפריקה*? מה זה אומר לעתיד היהודים ,לילידים ולכל
דרום אפריקה? (לא לפי הדקדוק האנגלי אבל למי איכפת ?) אסיים את המכתב מאוחר
יותר כי יש משהו שאני צריכה לברר לפני שאני מסיימת .זה בעניין המטעים שרציתי
לספר לך אבל אצטרך לכתוב עוד מכתב כי הם יסבירו לי רק מחר .והמכתב הזה צריך
לצאת עם שלום .אולי לא אכתוב אלא רק אחכה ליום שישי הבא.
אהבה לכולם
זמירה
*דרום אפריקה קיבלה עצמאות מהבריטים

19.6.1948
אושה

מכתב 19
אבא יקר

המכתב הזה מאחר בכמה ימים כי לא נסעתי לאושה ביום ב' ורק הגעתי לכאן היום.
בתחנת האוטובוס פגשתי את הני ( )HENIEשאמרה לי שיש חתונה למחרת היום ושנסעו
לאושה לחפש אותי ולא מצאו אותי שם .כמובן שנסעתי לתימורים .כך קרה שבערב שבו
הגעתי אלישע* הגיע בטיול עם הקבוצה החדשה שלו מאוסטרליה ,ברזיל ,צ'ילה ומכסיקו,
הוא קיבל הלם כשראה שלא צריך לטפל רק בהטפת הציונות של חיים** אלא גם בשלי.
אבל לקח זאת ברוח טובה והזמין אותנו לנהריה עם הקורס (הקבוצה) לאכול עוגת קצפת
( SCHLAGSANEאלוהים יודע איך מאייתים זאת) בבית קפה של יקים בנהריה שזו
מסורת לקבוצות שמגיעות לנהריה ,למחרת בבוקר טיילנו איתם לתחנת המשטרה בראש
הנקרה ,הנמצאת כרגע באחזקה יהודית ,וכן לחניתה ולמצובה.
בשעה שש בעין שרה הייתה החתונה והחגיגות נמשכו כל הלילה  ,יש לי חששות בקשר
ליחסים בעתיד בין בני הזוג :דונדי בן שלושים בערך ממייסדי קבוצת תימורים וחנל'ה
נערה רומניה רק בת שש עשרה.
פגשתי ארבעה משמונת הדרום אפריקאים החדשים ,הארבעה האחרים גויסו מיידית ,הם
אומרים שיש עוד חמישה בדרך .אני משערת שגם אליך הגיעו מכתבים מדרום אפריקה,
קיבלתי שניים ,אחד מסבתא שאני שולחת גם אליך ואחד מפט*** התרגשתי לקבל אותם
במיוחד כי סבתא סיפרה שדייו מתכוון לפגוש אותנו בעתיד הקרוב .אוי אבא זה יהיה
נפלא! למרות שזה אומר שאתה צריך לדאוג לעוד מישהו.
ועכשיו אסיים בשתי שאלות ,כי אני רוצה להספיק לכתוב לסבתא ואין מספיק אור בגלל
ההאפלה ,השאלות הן :מה בקשר לנהלל? ומה בקשר לחבילה?
אהבה לכולם
ותרגיש טוב
זמירה
נ.ב.אני שולחת גם ברכה ליום ההולדת של גרוסי ומקווה שזה לא מאוחר מידי.
*אלישע – המדריך של הקורס למדריכי נוער מטעם הסוכנות.
** חיים – עוד בחור מקבוצת מדריכי הנוער שבחר להשאר בתימורים
*** פט  -אשתו של פרד פלאוט .פרד בנה של דודה ריקה שהיא גם בת דודה של גרוסי
ובעלה הרמן היה אח של סבתא טוני ,פרד היה אביה של דלה (ג'רלדין).

מכתב 20

23.6.48
בת גלים

אבא יקר
אלו שלושה ימים נפלאים היו לי! אני לא יודעת במה להתחיל,
אני מניחה שאידיאלי להתחיל בהתחלה ,ביום שישי קיבלתי את שני מכתביך אחד בדואר
ואחד עם שלום ואתה יכול לתאר לעצמך איך התמלאתי שמחה למשמע החדשות (בלי
לחשוב כתבתי  JOYעם  Jגדולה טעות פרויידנית) .האם שמעת משהו נוסף מדייו ,אני
משתוקקת לדעת איפה הוא .ביום שני כפי שודאי קראת בעיתון ישוב חדש תימורים הוקם
בעמק יזרעאל לרגלי הגליל וכמובן שהייתי שם יחד עם כל מיני "גדולים" מהמפלגה,
מקק"ל ,מהסוכנות ומהאזור .כולם הרגישו עצמם מחויבים להגיד כמה מילים והקשבנו
להם תחת השמש הקופחת ,היה מאוד מרשים ובאותו ערב בצורה חלוצית מאוד כבר
שמרתי על הבית החדש שלנו.
אבא אולי אני כותבת בצורה צינית אבל זה רק החינוך האנגלי שלי שגורם לי לרצות
להסתיר רגשות ,עכשיו היהודייה שבי מביעה את רגשותיה :היה ירח מלא וקר לבשתי
מעיל צבאי וכובע גרב משוך על אזני והסטן על כתפי ,כך נדדתי על הפסגה המסולעת בין
מעט צריפים לא גמורים ,צופה בחשכה מסביבי שבה מעט אורות של ישובים יהודיים
וערבים מהמקום שעוד מעט יהיה הבית שלי .לו יכולתי לצייר או להלחין או באמת לכתוב
הייתי יכולה להציג תמונה אמיתית של הרגע אבל לפי כישרונותיי אתה נשאר עם שלד
ותצטרך להפעיל את הדמיון לשאר.
הייתי רוצה שכמה מחברינו בדרום אפריקה אלה שגרים בפארק וויו (פרוור של
יוהנסבורג) או שחייבים להחזיק  6סוסים (כלומר עשירים מאוד) היו יכולים לעבור את
החוויה הזו איתי ,אולי אז היו מבינים שהחיים הם יותר ממעמד חברתי.
תהיה לנו ,בעצם כבר יש ,תקופה קשה עד שנעשה משהו עם האדמה הסלעית והקשה הזו
שהיא הירושה שלנו ממאות שנים של הזנחה ,אבל זה אפשרי ותימורים תהיה אחת
הקבוצות היפות בארץ .הטבע נתן לנו את ברכתו ונוף מרהיב של העמק ובמיוחד נהלל מצד
אחד והרי הגליל מהצד השני .מזג אויר נח ורוח כמעט כל היום ,לילות קרירים והרבה טל,
(תאר לעצמך עדיין צריכים שמיכות בלילה) רק הזנחה של אנשים גרמה לגבעה להיות
שוממה אלמלא כן הייתה פורייה היום .עבודה של ידיים אוהבות תשנה את המצב שוב.
יכולתי לתאר את שלושת הימים האלו עוד ועוד ,איך לא היו מים מלבד אלו שהובאו
במכונית ,איך ישנו בצריפים הלא גמורים תחת כיפת השמים וקמנו לחים מטל (אף אחד לא
הצטנן) ,איך עבדנו  17שעות ביום כדי להביא את המקום למצב שיאפשר לחיות בו ,או
איך ישבנו ושרנו בערב צופים בירח אדום וגדול זורח בהידור מעבר להרים.
אך יש לי חדשות אישיות לספר לך ,בפתיחה הייה הגברת צבי יהודה* שאתה מכיר והיא
חברה נפלאה ,דיברתי איתה לגבי תוכניותי והיא אמרה שרינה פרבר** חברה טובה שלה
והיא תכיר בינינו ותיתן לי המלצות טובות שאני מקווה שאהיה ראויה להן .גם המכתב של
מינה עזר להשפיע עליה .אני חושבת שממילא אחרי השיחה שהייתה לי עם רינה ובה
דיברנו על כל הבעיות ,היא קיבלה אותי כמתמחה( .גברת יהודה אומרת שזה הישג בפני
עצמו כי היא לא מקבלת כל אחד גם מבית הספר היא בוררת תלמידים שיעבדו איתה).

עלי לעבוד בקיץ שמונה שעות ביום ולקרוא את הספרים שהיא תיתן לי .בסתיו
כשהלימודים יתחילו אשתתף בשעורים שלה ובאחרים שארצה כל עוד לא יפגעו בשעורים
שלה ולעבוד בשאר היום .אגור בבית הספר אבל יהיה לי יותר חופש מלבנות האחרות ,אני
עדיין צריכה לברר עם חנה*** שלא נמצאת כרגע.
אני כותבת את המכתב מבת גלים שם אני לנה בדרך לאושה לארוז את חפצי .אני
מתחילה את בית הספר ביום א' ואת המכתב הבא שלך אתה יכול לשלח לבית הספר
החקלאי נהלל .לא התכוונתי ללון בבת גלים רק נכנסתי לספר לבלנדה את החדשות וכמובן
ששוכנעתי להישאר .מכס חזר כפי שאתה יודע בוודאי אך חושש שישלח שוב.
אבא היומיים האחרונים עם מעשי האצ"ל היו נוראים**** ,זה כל מה שחסר לנו
שיהודים יהרגו יהודים אני מקווה שאתה בסדר ושהמפעל לא ניזוק .דרך אגב איך הולך עם
העבודה?
ועכשיו לילה טוב ותשמור על גרוסי.
אהבה לכולם
זמירה
נ.ב .גרוסי יקרה אני לא רוצה לשמוע שוב שאת מרגישה רע.
ברכות ונשיקות
זמירה
* צבי יהודה היה אחד הגדולים במפא"י וממייסדי נהלל ואשתו הייתה חברה של סבתא
טוני.
** רינה פרבר -המורה לגידול עצי פרי בבי"ס בנהלל.
*** חנה -הכוונה לחנה מייזלס מנהלת ביה"ס.
**** הכוונה לאלטלנה.

27.6.48
נהלל

מכתב 21
אבא יקר
SCHOOL DAYS SCHOOL DAYS
DEAR OLD GOLDEN RULE DAYS

כן אני שוב בבית הספר ,צריך לעשות כך ולא לעשות כך ,צריך ללבוש מטפחת ראש אם
עובדים במטבח ובשום אופן לא ללבוש מכנסיים קצרים .איך תהיה לי סבלנות לחוקים.
למרות שאני פרקטיקנית (מתמחה) ויש לי קצת יותר חופש מאשר לילדות האחרות
כגון חדר לעצמי ואישור להימלט כל שבת אם אין לי איזושהי מטלה .כי אני עדיין תחת
העין הבוחנת של הגברת מייזלס ,אוי אבא אין לך מושג איך רעדו לי הברכיים כשהייתי
אצלה בראיון :בקושי הצלחתי להוציא מילה מהפה ,עיני נמלאו דמעות של פחד וכמובן
שכחתי את הממחטה שלי ,אני פחדנית נוראה במצבים כאלה ומעדיפה לעמוד בפני כתת
יורים מאשר להתראיין .בכל מקרה היא קיבלה אותי ,ואני קיבלתי את התנאים שהם די
פיירים בעצם .זה המנהג שפרקטיקנים צריכים לעשות גם עבודות משק בית כך שלא
תהייה הרגשה שאחרים תמיד עושים למענך.
החודש אני צריכה לפנות ולרחוץ כלים אחר הארוחה באחד מחדרי האוכל .אני עובדת
החודש רק שש שעות ביום ,ארבע במטעים ושתים בנקיון .שעתיים נוספות אני לומדת
עברית דבר שחנה הציעה כששמעה שעד כה למדתי רק חצי שנה עברית .בחודש הבא לא
יהיו יותר שעורים ואני חושבת שאעבוד יום שלם במטעים .הבוקר עבדתי שם בפעם
הראשונה בדילול תפוחים ונהניתי כל כך שהזמן חלף ביעף.
ממקום עבודתי אפשר לראות את הקבוצה (תימורים) ואני חושבת שבזבזתי יותר זמן
בלבחון את הדרך בתקוה לראות את המשאית שלנו מאשר בדילול תפוחים.
אני חושבת שאחבב את רינה אבל לא את חנה למרות שאני מעריצה אותה ולמרות שעד
עתה היא הייתה מאוד נחמדה אלי .אבא מה עם דייו? האם שמעת משהו נוסף? אני מצפה
לקבל מברק עם שתי מילים :הוא כאן! בוא לבקר אותי לפעמים אבא אבל תודיע לי מראש
כדי שאהיה כאן ולא בתימורים .וכן תביא משהו נחמד לגברת יהודה כשאתה מגיע ,היא
הייתה נהדרת איתי .יש לי אחר הצהריים פנוי ואלף ואחד דברים שיש לעשותם ,לא
מתחשק לי להתחיל אבל אין בררה.
אז באהבה לכולם
זמירה
נ.ב .סבתא יקרה ברכות ונשיקות ואני לא יודעת איך לכתוב את זה.
(נכתב בגרמנית)
נ.ב .יהיה נחוץ לדון בענייני כספים ,יש מיסים לקופת חולים ודברים קטנים שצריך
לקנות נשאר לי רק לירה וחצי.
זמירה

מכתב 22

10.7.48
נהלל

אבא יקר
ההפוגה תמה בכל הנוגע לתימורים ,מיום חמישי בערב אנחנו במלחמה וכשאני אומרת
מלחמה אני מתכוונת עם כל התוספות ,מבנות שישנות בבגדים בעמדות ובחורים שלא
ישנים בכלל ושמירה בבית ובעמדות שעל הגבעה 36 ,שעות ללא מנוחה ,מהרובה
האיטלקי שלא גורם שום נזק למרגמה של  2אינץ' וכל מיני אקדחים כולל כאלה שיורים
נותבים .יש גם הפצצות בלילה .ביומים חמישי ושישי חייתי בפחד מתמיד והסתכלתי
למעלה כל הזמן כדי לראות שהצריפים של תימורים עדיין עומדים על תילם .ביום שישי
הגעתי לתימורים ולא פחדתי כעת אני שוב בנהלל ושוב מפחדת על תימורים .אבא למה
כשאני בתוך הלחימה אני לא מפחדת וכשאני למטה בנהלל זה הרבה יותר מפחיד? אין
צורך בתשובה אני יודעת טוב מאוד שזו רק דאגה למשפחתי כשאני לא נמצאת איתם.
אבא רצית לשמוע עוד על תימורים ואני אסביר לך כך שגם אתה תוכל להתחיל לדאוג
אבל לפחות ממידע אמיתי .אני יודעת שתדאג בכל מקרה אז עדיף שתשמע על מה שקורה
ממני .כתבתי את המידע הזה במחברת המכתבים לדרום אפריקה למרות שעד עתה המגמה
שלנו הייתה לא לדבר על הדברים האלה ,אלא שאני כל כך גאה על התנהגות הדור שלי
בכלל ותימורים בפרט שאיני יכולה יותר לשתוק אפילו אם זה יגרום לפאניקה בדרום
אפריקה.
ובכן הנה זה בא :ברגע שהייתי בתימורים למעלה עם החברה כל הפחד מהיריות עזב
אותי למרות שהיה מסוכן שם .זה נראה לי לגמרי טבעי שבין שתי גבעות הכדורים שרקו
וחוץ מהבומים שלהם הייתה לפעמים גם שריקה של מרגמה ,כשהתיישבנו לאכול ארוחת
ערב כל המקומות הריקים ליד השולחן וקולות הנפץ בחוץ סיפרו לנו שרוב הבחורים היו
בחוץ בעמדות ורק חלמו על ארוחת ערב והבטיחו לערבים שגם הם יכולים רק לחלום על
ארוחת הערב שלהם.
אבל זו הייתה שבת ולא התכוונו לתת לדבר פעוט כמו מלחמה לקלקל את הנאתנו
מהשבת.
אבא איך בדיוק הרוח של ישראל ושל הדור שלנו מגיע לביטוי בתמונה הזו של בערך
שלושים צעירים יושבים מסביב לשולחן בחוץ ומראים את גאוותם להיות יהודים בישראל
בשירה חזקה (רעש השירה היה חזק יותר מהדיוק במנגינה) ובאותו זמן בעמדות שעל
הגבעה הבחורים לחמו כדי שהגאווה הזו לא תדעך .זה נשמע בערך כך " היום שבת
קודש" ...פק...ברר "...ומוכרחים להיות שמח" ושוב יריות.
אחד קרא :הם שומעים ששמח היום נכון? וקול נוסף  :האם שמעתם את דבר האחרון
שקרה לאיזי (איזי היה דרום אפריקאי ארוך ואיטי בכל דבר כולל הבנה) הוא היה בעמדה
עם בולי ומכונת ירייה אבל צריך גם רימונים (כי אי אפשר לסובב את המכונה במהירות
אם ערבי פתאום מופיע צריך להפטר ממנו מהר) ופתאום בולי פונה אל איזי ואומר לו תן
לי את הרימונים אלא שאיזי שכח אותם בבית .וכולם פרצו בצחוק רועם.

התמונה הזו לא צריכה לספר לך על יחס מזלזל בפחד או בסכנה ראשית כי לא כל כך
מסוכן מפני שהיינו במקום גבוה יותר והכדורים שלהם לא גרמו נזק ,איש לא קיבל שריטה
אפילו לא משיח .ושנית לא זלזלו בסכנה להפך ההומור שירת את הרוח הפטריוטית שגם
כך כל כך חזקה אצלנו .הלילה לא הביא שקט ,כרגיל ,הרעש המשיך כמו ביום ,היו גם
פצצות תאורה כי הערבים אוהבים לראות מה הם עושים ,היו אפילו כמה כוכבים נופלים
[באנגלית ] SHOOTING STARS :הכל יורה בעולם שלנו .בערך ברבע לשתים עשרה
קבוצת בחורים שהיו בעמדות  36שעות באו הביתה כדי לישון קיבלנו הוראות לישון
בשקט במיטות שלנו (בלתי אפשרי) גם אם נשמע אווירונים הם יהיו מכוחותינו ויגיעו כדי
לפוצץ את מהלול .אף אחד מלבד הבחורים שחזרו מהעמדות לא הקשיב להוראות הללו
היינו עסוקים מידי בלהקשיב למשחק של שאלות ותשובות בין מכונת הירייה שלנו וברן
ערבי .האווירונים אמנם הגיעו אבל לא הפציצו .בשלש וחצי העירו את אלה שבאו לישון
ברבע לשתים עשרה ושלחו אותם לכבוש גבעה שהערבים ניסו לנצל ,כדי לכבוש את
הגבעה המרגמה שלנו ירתה ירייה אחת לשמחתו הרבה של המפעיל (היו לו  3-4פצצות
בלבד ,).המפעיל הוא אותו אחד שכמה שעות קודם דן איתי בתכניות למטעים בתימורים
שיהיו הטובים ביותר בארץ .כמעט החלטנו איפה לטעת.
מספיק אסיים את המכתב המלחמתי הזה כי הבוקר חזרתי לנהלל להמשיך את קורס
העזרה הראשונה .על עבודה אני לא יכולה לספר כלום מלבד העובדה שהמלון שווה זהב
והעבודה מעניינת כתמיד .בדיוק כרגע יש אזעקה אז שלום .המכתב ארוך דיו בכדי לסיים
אותו.
אהבה לכולם
זמירה

14.7.48
נהלל

מכתב 23

אבא יקר
קיבלתי את מכתבך מה 12 -כרגע ,הוא לא משמח אותי ,כשאני חושבת על המכתב האחרון
ששלחתי לך ,ונראה שקיבלת אותו בינתיים ,אני יכולה לבעוט בעצמי ,למה הייתי צריכה
לספר לך את כל הדברים האלה ולהוסיף לדאגותיך* .בכל אופן כשאני חושבת על זה שוב
זה כנראה לא כל כך נורא ,כתבתי את המכתב ההוא בכזו רוח קרב שהיית חייב להגיע
למסקנה שהגזמתי  .החדשות האחרונות הן שכבשנו את הכפר הערבי מהלול הקרוב
לתימורים ומתקיפים עוד שני כפרים** .למרות שעדיין יש התרגשות בתימורים הסכנה
התרחקה מאיתנו .כל יום יש כמה וכמה אזעקות אויר ואנחנו מקבלים אותן ברוח טובה.
קופצים לתעלות ומחכים בסבלנות עד שאפשר לצאת .בינתיים פצצה אחת נפלה על נהלל
והרסה מעט שתילי עגבניות ,אז אתה רואה ? בכל הנוגע לעבודה במטע או למלחמה אין
צורך לדאוג לי .יש לי שעור הערב ואני מתכוונת להציע לרינה שנעבד תכנית ל – 10
דונם של עצי פרי ,עלות והכל ,ואחר כך נעבור על כל הטיפול במטע מהזריעה והלאה .וגם
ללמוד בוטניקה של הצמחים באותו הזמן .למשל :בששת החודשים הראשונים ללמוד איך
לזרוע ,איך להנביט ,איך הזרע גדל ,חלקי הזרע ותפקידם ,מחלות ,עלויות  ,ההכנות מסביב
וכו .אני מקווה שהעבודה שלך מתקדמת לפחות כמו שלי ,אני דואגת לך ,ובעיניי עדיף לי
לצאת מחסותך מהר ככל האפשר .כתבת לי על פוליטיקה היה מעניין אבל אני לא מתכוונת
לענות כי בעיניי פוליטיקה היא שורש כל הרע בעולם .זה פטפוט של אנשים עם פה גדול
ולב קטן על נקודות שיתנו להם יותר יוקרה ועושר ,והחלטת החלטות שבגללם אנשים
אחרים מתים ,בעוד הם יושבים בנוחיות בפגישות שלהם .ופוליטיקאים יהודים לא מקבלים
ממני קרדיט על היותם טובים יותר אלא שבמקרה המטרות האישיות שלהם הולכות יחד
עם המטרות של העם.
לכן אספר לך על חדרי יש בו מיטה ,שולחן ,כסא ,שני ארונות ומספר מדפים  ,החדר נראה
תמיד מסודר כי אני דוחפת הכל לתוך הארונות וסוגרת את הדלתות .בזכות המדפים אני
נראית מאוד משכילה כי הם מלאים בספרים ,צנצנות דיו ,תיק הכתיבה שלי ,החליל וכו,
על השולחן יש לי שתי תמונות אחת של דניס וסבתא (זו שקבלתי כעת מדרום אפריקה
היא בצבע וטובה למדי) השנייה של דייו .הוספתי צנצנת עשויה מקופסה של חלב משומר
שעטפתי בנייר כחול ,היא עדיין ללא פרחים וזו משימתי ברגע שאשים את המכתב הזה
בדואר .אני מוסיפה שני מכתבים מדרום אפריקה אחד מדייו ואחד מסבתא ,מאוחרים יותר
מאלה ששלחת אלי ומחזירה לך את המכתב מסבתא ששלחת אלי .את המכתבים של דייו
אני רוצה לשמור ולהקריא את החדשות מדרום אפריקה לחברי תימורים.
עכשיו להתראות והרבה דברים חייבים להשתפר אצלך מחשבותי איתך כאשר יש לי זמן
לדאוג לגבי תל אביב מה שקורה לעיתים קרובות ,תקוותי שמשפחתנו תהיה יחד כדי
לראות את הסוף של כל המרירות וההרס בארץ.
אהבה לכולם
תשמור על גרוסי
זמירה
נ.ב .אבא בבקשה תשלח את המכתבים לזמירה ולא לגמירה.

*בילוי בשוחות בנהלל בזמן ההפגזות על רמת דוד וההרס של שדה עגבניות וחצר רפת
בנהלל.
** מג'דל שלימים נהייתה מגדל העמק.

מכתב 24

22.7.48
נהלל

אבא יקר
היום קיבלתי את המכתב שלך מה –  19וזה הרגיע אותי קצת למרות שהיה מלא תקיפות
אוויריות ועצבים ,אם אתה יכול לכתוב לי שאנשים שוב יושבים בבתי קפה "הכי גרוע
כבר צריך להיות מאחרינו" ,רציתי לכתוב לך מכתב ארוך עד ארוחת הערב השעה כעת
שש וחצי אולם נראה לי שהמכתב יצטרך לחכות אולי אפילו עד מחר כי אני הולכת
למעבדה הביולוגית של בית הספר ,התיידדתי עם המורה שם והוא הבטיח להראות לי את
המעבדה ולהסביר על מחלות עצים ומזיקים הידידות הזו יכולה להיות מאוד רווחית עבורי.
עכשיו כבר אחרי ארוחת הערב ואני יכולה להמשיך את המכתב ,הסחת הדעת היחידה
כאן היא העובדה שאני יכולה לראות את תימורים בברור באור השקיעה וכל הזמן אני
בודקת שמא המשאית יורדת למטה ,אני גם חושבת שדשה* הגיעה ראיתי משהי שנראית
כמוה וגם שמעתי שאמרו שהגיעה אורחת מתל אביב ,כעת לכל הדברים שאני רוצה
לכתוב עליהם :ראשית  -מה מצב הדואר לדרום אפריקה אני מתה לשלוח את מחברת
המכתבים שלי אליהם .הם כותבים שהם רוצים לשמוע ממני והמכתב היחידי שהגיע
אליהם הוא מכתב לדודה מלי שבכלל אינני זוכרת שכתבתי כך שאינני זוכרת ממתי הוא.
שנית  -אני מכניסה למכתב שאני שולחת לך גם מכתב לדלה ליום הולדתה ואשמח מאוד
אם תשלח אותו בשבילי כי אני מתגעגעת אליה.
ועכשיו על תכניות העבודה שלי לתימורים** רינה אמרה שזה יותר מידי יומרני
למתחילה ושקודם נלמד עוד קצת ונחשוב על התוכנית אחר כך .היא נתנה לי לקרוא פרק
על נביטת זרעים וזה מה שגרם לי לפתוח את ספר הבוטניקה שנתת לי ולקרוא את הפרק
על מבנה הפרח והזרע כדי להבין יותר טוב את הנביטה .אני גם לומדת תוך כדי עבודה
במטעים של בית הספר ,דשה פה ואני אעשה הפסקה על מנת לשתות תה ,לאסוף כמה
לימונים ולעלות לתימורים .בבקשה תנסה לשלוח את המכתב לדלה .ותדאגו לעצמכם ולא
לי (נכתב בעברית)
זמירה
נ.ב.כתוב על המעטפה לדלה כי זה מאוד ישמח את המקבלת ,אם אתה מוצא משהו לילדה
בת תשע תכניס גם אותו למכתב בבקשה.
*דשה הייתה חברה של דודה מינה.
**התכנית ל 10דונם מטעים

13.8.48
נהלל

מכתב 25
אבא יקר

קיבלתי את מכתבך ,היום יום שישי שבו אין לי זמן לענות כבר סיפרתי לך על כך שימי
שישי הם מרוץ נגד הזמן כדי שאספיק לעלות לתימורים לשבת .בכל זאת אני מנסה לכתוב
כי אמרת שלא קבלת מכתב ממני השבוע ,אני לא יודעת מה קרה למכתב שכתבתי ביום
חמישי האחרון והוספתי בו ברכות לדייו ליום הולדתו .והשבוע באמת עדיין לא כתבתי כי
חיכיתי לתשובה על מכתבי האחרון .אני כותבת את המכתב הזה בזמן המתנה לתורי
להשתמש במגהץ ,אני מאוד מצטערת שלא קיבלת את המכתב הקודם כי הייתה בו שאלה
מאוד חשובה שלא רציתי לדחות ,אבל לא קיבלת ואצטרך לשאול שוב :האם להצטרף
לתימורים רשמית? אני לא חושבת שיכולה להיות לך כבר התנגדות אך הייתי רוצה
לשמוע ממך לפני ההחלטה הסופית .אני יכולה לחשוב רק על סיבה אחת שתמנע ממני
להצטרף והיא שאני אעלה להם את הכסף שאני עולה לך עכשיו .בקבוצה צעירה זו סיבה
חשובה .ויש המון סיבות כן להצטרף ,קודם כל אוריד ממך את עומס התשלומים יש לך
מספיק גם בלעדיי .ושנית שיש לי הרבה מה להציע לקבוצה ובתור חברה אוכל לתת יותר.
אם המקום יהיה ביתי צריך להיות קח ותן משני הצדדים (יש הרבה יותר לתת ממני והרבה
פחות לקחת אבל ככה זה בכל בית).
עכשיו עוד שאלה שאני רוצה לשאול למרות שכבר שאלתי כמה פעמים מה עם כל
התקליטים שהיו לנו בבית? האם אקבל חלק מה? האם אתה חושב שכדאי לכתוב למשפחה
ולהגיד להם לבוא ולהביא אותם או שישלחו אותם עם משהו אחר? תקליטים הם דבר שכל
הקבוצה נהנית ממנו ולנו יש תקליטים נהדרים וחשבתי למה שיהיו בדרום אפריקה כשכאן
יכולים להנות מהם .אינני יודעת אם אני פרקטית או לא ובכל זאת חושבת שאפשר לנסות
להביא את החלק שלי אם נתקשר להכשרת תימורים והם ישלחו אותם עם מישהו שעולה
ארצה ,או שמישהו מהמשפחה יביא אותם.
הנושא השלישי שאני רוצה לנגוע בו הוא כסף אני חושבת שהסברתי במכתב האחרון,
אולם לא קיבלת אותו אז אחזור על כך ,כל עוד אני מקבלת ממך כסף אני מניחה שאוכל
להסתדר עם לירה אחת לחודש ,מלבד החודש הזה כי אני צריכה לתקן את הנעלים שלי.
עכשיו שלום
אני עובדת כרגיל
אהבה לכולם
זמירה
נ.ב .אם אתה לא מקבל את המכתב האחרון שלי בבקשה כתוב לדייו בשמי .אני יודעת שזה
לא אותו הדבר אבל תסביר לו מה קרה.
נ.ב .אני מחכה לחגים הגדולים ,חשבתי שאולי נעבור את ראש השנה בתימורים אבל ביום
כיפור הייתי רוצה להיות בחיפה כי זה יום מיוחד בשבילך ,זה יום השנה לאמא וחוץ מזה
נוכל לשמוע בבית הכנסת את תפילת כל נדרי.

23.8.48
תימורים

מכתב 26
אבא יקר

בעצם היית צריך לקבל מכתב מבת מתחרטת כי לא כתבתי יותר משבוע ,אבל גם לא
קיבלתי מכתב ממך .המכתב הזה קצר כי הם מתחילים מדורה והעט שלי נגמר אז אסיים
את המכתב מחר.
אני בתימורים כפי שאתה יכול לנחש ,הבאתי עט אחר אז אני יכולה להמשיך ,תימורים
נעשית יותר ויותר הבית שלי למרות שאין לי עדיין תשובה למכתב האחרון ,ואם לא אקבל
תשובה בקרוב אקח את החוק לידי( .זה לא איום ,כי כפי שהבנת כבר החלטתי בעניין ורק
רוצה את האישור שלך) .אתה יכול לתאר לעצמך כמה קשה להתמקד במכתב כשלידי מצד
אחד לומדים אנגלית* ובצד השני יושב מיכאל ברגר** שבא לבקר כמה ימים .ובנוסף
בחוץ שרים סביב המדורה הכי מושכת שיש.
לפני שבוע הייתי כמעט כל לילה בתימורים .עליתי עם המשאית בערב וירדתי ברגל
בבוקר לאור הירח .בתחילה קצת פחדתי מההליכה הזו אבל התרגלתי  .כל הטורח להגיע
לתימורים וחזרה שווה כדי להיות עם החברה כל ערב ,למרות שאני צריכה לקום בחמש
וחצי בבוקר .אני חייבת להגיד שכאן אני שורפת את הנר משני צדדיו ,מדברת ושרה וכל
מה שעושים בערב ,הולכת לישון מאוחר ,ועובדת במטעים של נהלל מהרגע שאני מגיעה
לשם בשש שש וחצי בבוקר.
תימורים מתקדמת כל הזמן יש כבר לול ואורווה ומתחילים לפנות את האדמה למשתלת
עצי פרי ,אתה יכול לראות שעוד מעט תהיה לי גם פה עבודה .אני לומדת הרבה ואוהבת
את העבודה שלי ומחכה בקוצר רוח להתחיל גם בתימורים.
אבא מה אני יכולה לכתוב לך כשאני משתוקקת לצאת החוצה ולהצטרף לאחרים ליד
המדורה ,זה כנראה מה שאעשה.
אני רוצה לשמוע ממך מתי נוכל להיפגש.
אהבה
זמירה
נ.ב .בעיית הכסף מתחילה להיות קריטית כי צריך לשלם לקופת חולים ולנעלים לכן אני
מחכה לקצבה שלי.
* הבנות הרומניות למדו אנגלית מודי לימד אותן.
**מיכאל ברגר היה בן השכנים של בלנדה.

מכתב 27

29.8.48
נהלל

אבא יקר
התכוונתי לכתוב לך אתמול ,אך משום מה התכניות לכתוב מכתבים בשבת בדרך כלל לא
מתקיימות .היום שלושה מחמשת האנשים שנמצאים באוהל כותבים מכתבים אחד קורא
ואחד מחכה לעט כדי לכתוב אז גם אני כותבת .אתה יודע אבא ביום שישי לא היה לי מזל,
חיכיתי לטנדר שלוקח את הכביסה* מנהלל אבל הם לא הגיעו וביליתי ערב שבת בבית
הספר וזה היה נורא .הייתי במיטה כבר בתשע וחצי .היום עליתי ברגל ושמעתי שהטנדר
ירד להביא כביסה ,לעזאזל! כפי שאתה מבין מתחילת המכתב הזה אני עדיין מבלה הרבה
מזמני בתימורים .הלכתי לועדת חברים כדי להתקבל לחברה ,כנראה באספה הכללית
הבאה זה יעלה .שאלת אם אני מפחדת שלא יקבלו אותי ,לא ,ואני מקווה להוכיח לך
כשאקבל את התוצאות .בעניין ההכשרה שלי בנהלל ,לא כדאי לקבוצה שאפסיק את
הלימודים עכשיו הם אפילו חושבים לשלוח עוד מישהו ללמוד מטעים כי נצטרך ארבעה
אנשים בערך לעבודה הזו.
הפסקתי לכתוב כי מדברים על שליחת אנשים להכשרה בדרום אפריקה והנושא מאוד
מעניין .היו הרבה ויכוחים מי יצא להכשרה שם ומי יעלה מההכשרה בדרום אפריקה ,אם
היינו קבוצה שכבר מרוויחה את לחמה הכל היה יותר קל .מלבד דיבורים על ההכשרה
התבדחו על חשבוני כי אני הבחורה הדרום אפריקאית היחידה שלא נשואה .כרגע היגיע
העיתון אז יש עוד כמה דברים להתווכח עליהם .על מה שקורה בארץ אנחנו יודעים פחות
או יותר אבל מה שקורה במשחקים האולימפיים אלה כותרות בשבילינו.
אין לי הרבה הזדמנויות לספר לך חדשות אבל אני מנסה ,בשבועיים האחרונים עבדתי רוב
הזמן בבציר ואני כבר אורזת מומחית ,עכשיו מתחילה עונת התפוחים ואנחנו נהיה מאוד
עסוקים כי אחרי התפוחים מתחיל המסיק ויש הרבה פרי משני הסוגים
מה עוד אני יכולה לספר לך על נהלל? רינה* השאירה לי חומר ללימוד עצמי ,ולמדתי
אותו ,את בית הספר אני עדיין מתעבת ומרחיקה את עצמי מחנה מייזלס עד כמה שאני
יכולה.
בתימורים יש הרבה חיכוכים וויכוחים בין הדרום אפריקאים והיתר .רוב הויכוחים בין
החברים ולא בין החברות ,החברים דורשים עוד עליה מדרום אפריקה.
כל הזמן יש לנו אורחים בחורים מהצבא ואחרים ,אנחנו כנראה מקום המפגש לכל
הדרום אפריקאים החדשים בארץ ויש כל מיני סיפורים שהחברים מספרים למשל :פעם
אחת יצאו לטיול בטרמפים חלק עלו על טרמפ שלא היה בו מקום לכולם ואלה שנשארו
תפסו טרמפ מהיר יותר.
זה הכל להפעם
אני פשוט לא יכולה לכתוב באווירה החגיגית שסביבי.
באהבה לכולם
זמירה
*בבית הספר בנהלל הייתה מכבסה ותימורים השתמשו בשרותי הכביסה שם.
**חנה מייזלס הייתה המנהלת רינה הייתה המורה של זמירה.

12.9.48
תימורים

מכתב 28
אבא יקר

במשך כל השבוע האחרון חשבתי כמה טוב שאני לא צריכה לכתוב לאבא כי הוא יודע
את כל החדשות .שבוע שלם עבר ואני מתחילה שוב ,היום בשעה תשע וחצי יהיה בדיוק
שבוע מאז שהתקבלתי לתימורים ,לא היה ויכוח ארוך הסבירו את המצב ולא הייתה
התנגדות וישר הצביעו ,לא הייתי בהצבעה .בערב הזה גם פגשתי את ישראל דנסקי ופיליפ
צוקרמן* וכמה אנשים חשובים מאנגליה וארצות הברית ודברנו עד אמצע הלילה.
החדשות הטריות מתימורים הן שהבאנו את הרפת מעין שרה היינו צריכים לעשות זאת
שבועיים לפני הזמן כי פרצה איזושהי מחלה שם בסביבה ,ביומיים הקמנו רפת ,בינתיים
מפח ,הרבה אנשים עבדו קשה להקים אותה וברגע האחרון הגיע גם הרפתן שהתלונן על
אי הנוחות ולמה אין מים .כל זה התפרץ בשיחה אתמול בערב שנמשכה עד אחת לפנות
בוקר.
היום הקבוצה התחילה למסוק זיתים (במהלול) ומחר אעלה ליומיים ואראה להם איך
מוסקים כך אמלא את תפקידי העתידי של מומחית למטעים .עבדתי במסיק בנהלל ביומיים
האחרונים .והתוצאה היא שידי שחורות ,יבשות ושורפות מסודה קאוסטיק ואחר כך
מהמלח .אין לך מושג כמה זה נורא לעבוד עם סודה קאוסטיק וכשצריך להוציא מחבית
הזיתים קצת מהמים כדי לבדוק עם נייר לקמוס אם הזיתים כבר הושרו מספיק זמן בסודה
יש לזה טעם נוראי .היה לי נהדר לעבוד יומיים בתימורים אתמול עבדתי בבוקר ואח"צ
ישנתי ואז קראתי מאמר של אוסקר ווילד עם הבחורים ודברנו עד הזמן לארוחת הערב.
אחרי האוכל שיחקנו משחקי נייר (כגון ארץ עיר וכו') עד ששיחת הקיבוץ החלה .היו
הרבה אנשים בתחילת השיחה ולאט לאט פרשו לישון בסוף היו רק כ  25אנשים.
זה הכל לעכשיו אבא כי אני צריכה ללכת לדבר עם חנה מייזלס (מזל גרוע).
אהבה לכולם
זמירה
*שני מאכרים מארגון יוצאי דרום אפריקה.

מכתב 29

16.9.48
נהלל

אבא יקר
אתה באמת האבא הכי מתוק שיש והגעתי למסקנה הזו שוב כשקיבלתי את מכתבך היום.
זה טיפוסי לך להיות כל כך שמח בשמחתי בכיוון החדש של חיי למרות שהיו לך ועדיין יש
לך ספקות בעניין אני מקווה שבמשך הזמן אוכל להראות לך שהספקות אינן במקומם .זה
באמת צעד חשוב ומתקדם בהתפתחות חברתית כשאפשר לחיות חיים מלאים ושמחים
כשיש שוויון ,שיתוף פעולה וביטחון בענייני בית וחברות בלי להקריב יותר מידי.
במכתבך אתה מדבר על הידיים השחורות והכואבות שלי ועכשיו כשהכל עבר אני שמה לב
שכמו בכל דבר גם הפעם הגזמתי .הכאב הלך.
למרות שאני חושבת שסבתא לא הייתה מקבלת אותי כנכדה לו ראתה את ידי כעת.
אני שמחה שעברת עוד משוכה בחיים מלאי המשוכות שבחרת לעצמך ,ואם לא ברור למה
התכוונתי זה בעניין העסק שלך.
הצטערתי לשמוע שגרוסי הייתה חולה אבל לא הייתי מופתעת ,תמסור לה החלמה ממני
ויש לה ממני הנחיות לא להתרוצץ כל כך הרבה ,היא בוודאי לא תשמע להם אבל תרגיש
טוב כשאני זו שנותנת לה הוראות.
לפי מה שכתבת על פוליטיקה הייתי רוצה לשמוע בפרוטרוט על סמך מה ה"עליה
החדשה" רוצה להצטרף לאחרים* ,מה ההבדלים במצע שלהם והאידיאלים שצריך
להחליט עליהם ,גם קצת ויכוחים בעד או נגד .אמנם הדעה שלי על פוליטיקה נשארה
מעורפלת ולא חיובית כמקודם אך הגעתי לגיל שכבר חשוב ונחוץ להבין יותר.
עד כמה שאני יודעת (לא הייתי שם) לא עשו שום תוכנית עם ישראל דנסקי בשיחה
ששמעתי כשהגעתי קיבלתי את הרושם שקרל** לא היה יכול להגיע אתו להחלטה כלשהי
לעשייה ,אולי אני טועה כי נכנסתי לשיחה רק כשהצביעו על קבלתי כחברה .השיחה בחדר
הייתה על קבלת אנשים לקבוצה ומשם עברנו לאידיאלים של קיבוץ ,הקשיים והיתרונות.
היה מאוד מעניין.
חבילת הספרים היא רעיון טיפוסי לך ואני אומר לקרל להביא אותם מתל אביב כשהוא
מגיע לשם .שאלת איזה תקליט הקבוצה הייתה רוצה אני חושבת שתקליט של ריקודים
ישראלים תהיה בחירה טובה אבל אני מזהירה אותך לא אחד עם המון ריקודים קצרים
אלא שלושה ארבעה ריקודים ארוכים ומוכרים כדי שבאמת נוכל לרקוד לצלילי
התקליט*** ולא הורה כי את זה יותר כיף לשיר.
אני חושבת שתוכניתך לראש השנה טובה ואתחיל לארגן את הצד שלי ,עד אז אני כמעט
בטוחה שלא אצטרך כסף אני גם מרגישה שאני צריכה להחליף אותך בתור מקור פרנסה ,
אולי לא לחלוטין עד שתימורים יתחילו לחלק כסף פרטי ,אני לא עד כדי כך אידיאליסטית
שאוותר על ההנאות הקטנות שכסף יכול לספק .להפך אני חושבת שאני אנוכית קצת
וצריכה לרסן את עצמי ולא לאלץ אותך לספק לי את כל המותרות .בחרתי את הדרך שלי.
דרך היא מילה טובה כי אני מוכנה לוותר על אוטו אבל לא איכפת לי לקחת כל טרמפ
מזדמן.

לפי האופי שנתתי לעצמי כדאי שאפסיק את המכתב ואלך לראות סרט אפילו אם כתוצאה
מכך לא אשלח את המכתב עד יום ראשון.
המשך בשבת :כרגיל אני בתימורים ולא נראה לי שיש הרבה מה להוסיף.
דברים מתקדמים כאן ויש לנו כבר שני סוסים .אחה"צ אנחנו משחקים כדורגל נגד חיל
האוויר ברמת דוד ואתמול הייתה לנו מדורה פנימית בחדר האוכל ורקדנו עד שתים וחצי.
בעבודה עדיין מחמיצים זיתים אבל עונת הקטיף הסתיימה וכעת יש שקט בענף שלי .מצד
שני התחלנו שעורים בבית הספר בנהלל כך שעדיין יש עניין.
מכתב של שישה דפים זה מספיק לך?
אז באהבה
זמירה
*"העלייה החדשה" שם של מפלגה האחרים הם הפרוגרסיבים או הציונים הכללים.
**קרל הגזבר ממייסדי תימורים.
***ריקודים "ישראלים" כגון :פולקה קרקוביאק וצ'רקסיה

מכתב 30

.26.9.48
תימורים

אבא יקר
ראש השנה מתקרב וחשבתי שאולי כדאי לחזור על התוכניות לבדוק אם הכל מסודר
אצלי .אפגוש אותך אצל בלנדה ביום שישי (אם אוכל אביא עוף וביצים) ונשאר שם עד
יום ראשון ,ביום ראשון נצא לקניות ואני מזהירה אותך שיש לי רשימה של דברים שאני
חייבת ,אבל תתעודד כי זו תהיה כנראה תהייה הפעם האחרונה שתצטרך לדאוג לדברים
שאני חייבת .כל זאת כי אני לא חושבת שצריך להעמיס על הקבוצה את הציוד שלי לחורף
אם אני יכולה להצטייד בלי לגרום לך לחץ פיננסי.
ביום ראשון בצהריים ניסע לתימורים ונהיה שם בשני ושלישי ,כשאתה מגיע האם תוכל
להביא לי בבקשה את המגפיים כי אינני יודעת אם אגיע לתל אביב לפני הגשם .ותשאל
בבקשה ברחוב פרישמן אם יש להם מזרון פנוי שאוכל לקבל .אם אין להם אל תדאג כי
בטח אוכל להסתדר בתימורים ואלו הן כל הבקשות.
כאן הכל מתקדם מצוין אני מבינה  99%מהשעורים הבעיה היא לרשום כי אני כותבת
לאט .רינה לא מאמינה בלחכות או לחזור על דבריה אני נהנית ללמוד איתה בכל מקרה
אבל לעבוד איתה זה מעמסה על העצבים ,היא מאד קפדנית על דברים קטנים ולא חשובים
ואף פעם לא מסבירה את עצמה או מסיימת משפט ,השיחה איתה נשמעת בערך כך :אז
ככה ...אז ככה ...הנקודות בין כל הככה הן מילים שאי אפשר לשמוע או שלא נאמרו
בכלל .היא  . an old stick in the mudאבל אני מסתדרת איתה די טוב .
השבת שעברה הייתה כמו משהו שקוראים או חולמים עליו ,ביום שישי הייתה הפתיחה
של בריכת השחייה בקיבוץ רמת דוד ונסענו לשם ,זו הייתה מסיבת הבריכה הראשונה שלי
בארץ והייתה שמחה רבה ,הרוב היה הופעה של ריקודים ומלחמת מים ,קפיצות למים
ופעולות החייאה .אבל היו גם תחרויות ומשחק כדור מים בין חיל הים וחיל האוויר,
וכמובן שחיל הים ניצחו .אנחנו עודדנו את חיל האוויר כי הם היו  100%דוברי אנגלית
ואפילו היה דרום אפריקאי אחד ביניהם .הריקודים ושחיית הילדים עם פנסים היו נפלאים
חזרנו הביתה בערך באחת עשרה וחצי והתחלנו לרקוד שוב כי אי אפשר היה לוותר על
ערב הריקודים של יום שישי .רקדנו עד כמעט שלש בבוקר .בשבת קמתי בערך בתשע
ונשארתי בחדר בכל מיני התעסקויות קטנות וגם התחלתי לרקום חולצה לתמר* .אחר
הצהרים שמענו שהאוטו נוסע לאושה ,נסעתי גם ,פגשתי את כל החברים שלי בערך חמש
דקות לכל אחד ,חזרנו בארבע ורבע ושתינו תה ,אחר כך שמואל** ואני לקחנו שני סוסים
ורק אוכף אחד וירדנו לרמת דוד לשחות שחינו בצורה מקצועית עם קפיצות למים ברמה
של תחרויות והשתוללנו .אחרי כן רכבנו הביתה והגענו בשבע ועשרה בדיוק .הרכיבה
באור השמש השוקעת ברוח הערביים הייתה הדבר הנפלא ביותר בעולם למרות ששמואל
ואני חשבנו שנצטרך לאכול מכרכוב האח בעמידה כי לא יכולנו לשבת .העמק כל כך יפה
מהגבעה שלנו והרכיבה הייתה עוד יותר יפה בזכותו .וכשהיינו על הסוסים זה שיפר את
הנוף .הייתי בשלום עם כל העולם לא הייתה לי אף תלונה מלבד :למה אנחנו לא עושים
את זה יותר פעמים .זו הייתה דרך נהדרת לבלות את הערב ולא יכולתי לחשוב על משהו
שרציתי לעשות יותר מזה.

חזרנו בזמן לארוחת הערב ואפילו הצלחנו לשבת ליד השולחן ,אחרי ארוחת הערב אחד
החברים התחיל לנגן באקורדיון והתחלנו לרקוד ריקודים סלונים אחרי כמה זמן החליטו
שכדאי ללמוד ריקודי עם לימדתי שישה בנים ארבעה ריקודים*** ובסוף אפשר היה
לסחוט את הזיעה מבגדי .לא היו צריכים לשפוך מים על הרצפה כדי לנקות את האבק אני
סיפקתי את כל הרטיבות שצריך לכך .כפי שאתה יודע היה לנו חמסין ביומיים האחרונים
אז אתה יכול לתאר לעצמך איך זה היה ,בנוסף לכך לא היו מים בשלושת הימים
האחרונים אפילו לא מי שתייה מלבד אילו שבמאגרים והם פתוחים כך שהיה צורך
להרתיח את המים.
ואם כבר מדברים על חמסין אני מזיעה בזמן הכתיבה ועיניי מלאות טיפות זיעה ואני גם
מפהקת וכפי שאתה יכול לנחש מהאמירה האחרונה אני עייפה אז רק אכתוב מכתב לגרוסי
לראש השנה ואלך להתקלח.
לילה טוב
זמירה
נ.ב .אבא בבקשה תביא לי את השמלה עם החלק העליון מקטיפה שחורה לראש השנה.

שלום סבתא
רציתי להגיד לך שנה טובה כי לא אגיע לפני החג .אני מאחלת לך שנה טובה במכתב .זה
כבר ראש השנה השני שלי בארץ ובשתי הפעמים לא הייתי איתך ,לפני שנה הייתי עם זאב
ויהודית בירושלים והשנה אהיה עם המשפחה החדשה שלי ,תימורים ,עוד לא שמעתי את
הדעה שלך על כך שאני קיבוצניקית ורציתי לדעת מה דעתך ? הרבה בריאות ואל
תתרוצצי יותר מידי.
נשיקה גדולה
זמירה
* תמר – בת הזוג לחדר בתימורים הייתה מעלית הנוער.
** שמואל – החבר של זמירה באותה עת.
*** קרקוביאק צרקסיה וכו שלמדה בקורס מדריכים.

12.10.48
נהלל

מכתב 31
אבא יקר

אני חושבת שהגיע הזמן שתקבל ממני מכתב למרות שנראה כאילו רק אתמול היית כאן
ובכל זאת כמעט שבוע עבר ,שבוע בלי הרבה מעש וביש מזל לתימורים ,אומרים שלא
סתם יורד גשם אלא מתפתח מבול זה כנראה נכון לפי מצב המחלות בין חברי הקבוצה,
מיום חמישי והלאה ידי החובשים שלנו מלאות עבודה ,מישהו נפל בחושך ונקע את הכתף,
תאונה עם האוטו גרמה לפגיעה בגב של אחר ,אחד התעלף בגלל יד מודלקת ,עוד אחד עם
דלקת גרון ומישהו שחשבו שיש לו אפנדיציט .גם בבית הספר אני היהודי הנודד כי הכניסו
ילדה חולה לחדרי .אבל חוץ מהדברים האלה החיים ממשיכים כרגיל.
בשבת שעברה שיחקנו כדורגל ,המשחק הסתיים בתיקו שלוש שלוש ,היה רגע אחד של
מתח כשאחד השחקנים שהוא בעצם שחקן רוגבי תפס את הכדור בידיים ורץ איתו לשער.
חוץ מזה לא היה משהו מיוחד*.
ביום שישי היה שקט בפעם הראשונה מאז שהקימו את תימורים .לא היה מצב רוח
לריקודים בגלל החולים ששכבו בכל מקום ובגלל שהיו צריכים להביא רופא באמצע
הלילה.
הרכב שנסע עם כמה חברים לאיזה מחנה אנגלי לחפש מציאות לא חזר ,דיברו על הדלק
בימים האחרונים ,התברר שהיה מהול בנפט וכנראה שלכן היו בעיות ברכב .וכפי שחשבנו
בתשע וחצי התקשרו והודיעו שהרכב תקוע בלי דלק ,כמובן שגם בבית לא הייתה טיפת
דלק .הבחורים הלכו לכל מיני מקומות לחפש דלק ,אלה שהיו ברכב הלכו הביתה ברגל
והגיעו בחצות ,חצי שעה אחר כך הרכב הגיע והעיר את כל המשק .ביום ראשון העגלה
הייתה צריכה להוריד את החלב למחלבה בנהלל ,ולהשאיל ג'ריקן של דלק כדי שיהיה
אפשר להגיע לחיפה.
מספיק לעכשיו אני מתגעגעת הביתה ,לא הייתי שם כבר יומיים אבל רק עוד  24שעות
אלך לשם.
ראיתי את דייו ביום חמישי ,הוא לא השתנה בכלל ,עדיין לא ראיתי אותו מאז.
אהבה לכולם
זמירה
נ.ב .כתבתי לדרום אפריקה.

*כדורגל שחקו בדרך כלל הדרום אפריקאים נגד היתר.

מכתב 32

30.10.48
תימורים

אבא יקר
השבת הייתה אחת השבתות הכי שקטות ובטלניות שביליתי מזה זמן רב ,התבטלתי כל
היום וכעת אין לי חשק לעשות שום דבר בוודאי לא לכתוב מכתבים .אבל מה לעשות
שאבי האוהב צריך מכתב .אני צריכה גם לכתוב לאברהם וחנה*.
מיום שלישי ועד יום שישי לא הייתי בתימורים ,והתגעגעתי ,יום חמישי היה הגרוע
ביותר כי הייתה האפלה ,ההאפלה תמיד גורמת לי להיות עצובה .סיימתי את כל המטלות
שלי וגם את הספר .תיקנתי את הגרביים ולא היה לי מה לעשות .הקונצרט שהיה צריך
להיות בערב נדחה .תהיתי מה אעשה עד שאלך לישון ואז פתאום שמעתי HOLD HIM
 DOWN YOU ZULU WARRIORבשתי שניות כפי שאתה יכול לתאר לעצמך
ירדתי למטה לפגוש את החברה שירדו לקונצרט ,בילינו כשלושת רבעי שעה ביחד ,הרכב
נסע לרמת דוד למשהו ,וכשעזבו היה זמן ללכת לישון.
השתמשתי במתנה** שלך די הרבה בזמן האחרון הגוזז במיוחד טוב.
החיים נמשכים כרגיל :לילה אחד יושבים בשוחות ולמחרת נוסעים לחתונה בכפר ערבי
הנמצא בערך שני ק"מ מהלחימה .לא נסעתי  ,הבחורים נסעו וחזרו בערך בעשר בבוקר כי
בגלל ההאפלה לא יכלו לנסוע בלילה בלי אורות .בבית שמענו קונצרט תקליטים אחר כך
שתינו קפה ואכלנו לחם עם סרדינים הייתי במיטה כבר באחת עשרה וחצי.
הבוקר תיקנתי כמה דברים ועשיתי כיסויים לכסאות למישהו ובערב בטח תהיה שיחה,
מחר אקום בחמש וחצי לעוד שבוע של עבודה.
החדשות הכי מרשימות הן שחרשנו את קטע הראשון של אדמה  ,אתה יודע ,ראית אותם
מסקלים לפני שבוע ,חיים מתכונן לזרוע שם השבוע***.
עכשיו אהבה לכולם
ואסיים את המכתב החפוז הזה.
זמירה
* את חנה ואברהם הכירה כשהיו איתה בקורס מדריכים ,הוא מדרום אפריקה והיא
מארצות הברית .באותה עת היו בדרום אפריקה.
** המתנה הייתה סט לטיפול בציפורניים.
*** חיים ברלוביץ היה יחד איתה בקורס ,שניהם עלו לתימורים ,אחיו נהרג במלחמת
השחרור בכפר עציון.

1.11.48
נהלל

מכתב 33
אבא יקר

נדמה לי שתקבל את המכתב הזה זמן קצר לאחר הקודם .זאת למרות שהנחתי אותו
בתיבה ביום ראשון וביום חמישי הוא היה עדיין שם ,שלחתי אותו בעצמי .ביום שישי
קבלתי את המכתב שלך עם המכתב מסבתא ,איזה מכתב חמוד זה היה ,למרות שנראה לי
שאם לא אסע מיד לא אבקר בדרום אפריקה הרבה מאוד זמן.
להפך אני חושבת שיותר ויותר יהודים מדרום אפריקה יבואו לישראל לצמיתות בחמש
השנים הקרובות.
אבא יש לך עדיין השקעות בדרום אפריקה? האם לא כדאי לך להוציא את הכסף? אם זה
אפשרי עדיין .הוצאה של כסף מדרום אפריקה כמעט ונפסקה והאמצעים שעדיין פתוחים
לא יישארו כך להרבה זמן ,את כל הידע הזה הביא ג'וק אייזקוביץ יו"ר של springbok
 *legionשהגיע להרצות בתימורים אתמול בערב הוא נמצא כאן בשליחות של board of
 – deputiesנבחרי הקהילה היהודית בדרום אפריקה ,ובזמנו החופשי הוא מרצה לכל
הקבוצות הדרום אפריקאיות ,על המצב בדרום אפריקה הוא מצייר תמונה שחורה מאוד.
למעשה מההרצאה שלו נראה שהפשיסטים מרימים את הראש בדרום אפריקה (וזה די
מתקבל על הדעת) לפי מה שהוא אומר הלאומנים משתמשים בכל האמצעים כדי לחזק את
השליטה שלהם .הצבא נמצא אצלם בידיים הם גרשו את הגנרל פול והחזירו את הגנרלים
הוותיקים כגון גנרל הומסטרט ,שלא הסכים להישבע שבועת אמונים ב .1939 -הם
התחילו עם צבא אזרחי של איכרים בורים ומקבלים הרבה יותר אימונים מאשר הנוטרים
האזרחים .המשטרה תמיד הייתה של הלאומנים ,ואז טיפלו בשחורים והוציאו את שלשת
הנציגים שלהם מבית הנבחרים .הצבעונים בקייפ הורדו בדרגה והם שוב נחשבים שחורים
ואינם יכולים לנסוע באותה רכבת יחד עם לבנים .נתנו להם שלשה נציגים בממשלה.
ההודים מקבלים מכות מכל הצדדים ומצבם כל כך גרוע שאולי ירצו לחזור להודו.
הקומוניסטים הוכרזו כבלתי לגלים והם עכשיו במחתרת וכל מי שקשור אליהם הופך גם
לבלתי לגלי ,זה כולל גם את הספרינבוק ליג'ון ארגון אורגי הבדים ועוד קבוצות כאלה**.
הספרינבוק ליג'ון התקשר לארגוני החיילים האחרים אפילו לאלה הקשורים לגרמנים
וארגוני יוצאי צבא אחרים מרחבי העולם הוא סיפר לנו את כל זאת והרבה יותר וצייר
תמונה מאד עצובה וכנראה צריך להאמין לו*** .זה קצת מדאיג אותי והייתי רוצה שכל
משפחתי תבוא לארץ אפילו אם כאן לא כל כך שקט .זאת הארץ שלנו ותמיד נהייה
חופשיים בה.
חדשות אחרות :אתמול בלילה ירד גשם ונעלתי את המגפיים בפעם הראשונה .החיים
נמשכים כסדרם ,החושך המוקדם גורם לכך שאי אפשר להספיק שום דבר .אני צריכה
ללכת לעבודה עכשיו .דייו בא לבקר אותי לפני שבוע אבל פספסנו אחד את השניה .יש לי
עדיין את המשקפיים שלו אבל אין לי דרך להתקשר אליו .אז אני הולכת לעבוד ומקווה
שכולם בריאים .
אהבה
זמירה
נ.ב .החצאית צריכה להיות במידות האלה :מותניים " 29אגן " 40ואורך ".24

* ארגון יוצאי צבא דרום אפריקאי.
** כל מי שהיה בעבודתו בארגון עובדים כלשהו.
*** למעשה בסופו של דבר לא כפו את כל החוקים האלה על היהודים ולא היה להם כל
כך נורא שם.

מכתב 34

15.11.48
נהלל

אבא יקר
דחיתי את כתיבת המכתב השבועי עד שפגשתי את דייו ואתמול כתבתי מכתב ארוך
לדרום אפריקה ,לכן רק היום אני כותבת לך .קודם כל איך אוכל להודות לך על כל
הדברים היפים ששלחת לי? החצאית הכחולה מתאימה אבל לא אהבתי את הסגנון לכן
שיניתי אותה ועכשיו היא יפה מאוד .אנסה לצייר לך את השינוי.

בת חכמה יש לך נכון? החצאית החומה קטנה עלי וזה חבל כי היא מאוד יפה והצבע
שימושי ,האם אפשר להחליף אותה? אם כן אשלח אותה חזרה או אביא אותה בעצמי כי
אני מתכוונת להיות בתל אביב ליום ההולדת שלך ( .)6.12החולצה כל כך יפה שכמעט
חבל ללבוש אותה ולקלקל את היופי העדין שלה .בוודאי כל הדברים הטובים ששלחת
התקבלו השמחה רבה ע"י כל מי שטעם מהם .כרגע יש לי הרבה דברים טובים לאכול כי
קיבלתי חבילה נהדרת ממלי .דייו פשוט חמוד מאוד והוציא עלי כל כך הרבה כסף.
התקליטים עולים היום לתימורים לעזור לשפר את מצב הרוח בימי החורף הקרים .גם
הספרים יתאימו לאותה המטרה .אתה פשוט אבא נהדר ,זוכר כל מילה שאני אומרת
ומטריח את עצמך כדי לפנק אותי .בגלל המכתבים מדרום אפריקה היה לי ערב לא נעים,
מלבד זה של דלה שהיה פשוט נהדר .נראה לי שמתפתח קרע בין המשפחה בדרום אפריקה
ובישראל ,האם יכול להיות שדן שלנו יכתוב מכתב כזה מר .כתבתי לסבתא ,מלי ,דלה
ודן* ,המכתבים לסבתא ולדן לקחו המון זמן כי כתבתי אותם מספר פעמים ,בסוף כתבתי
לדן מכתב מלא חדשות באפריקנס ולסבתא כתבתי מכתב רציני בו סיפרתי לה כמה
נדהמתי מהמכתב שלה במיוחד אחרי ההרצאה שעליה סיפרתי לך .חשבתי שאלה שדואגים
ואלה שדואגים להם יהיו הפוכים** כתבתי לסבתא שהיא זו שצריכה לעזור לדן להחליט
על העתיד שלו ,ושהבעיות עם הלאומנים ודאי יגרמו לו לרצון דון קישוטי להישאר בדרום
אפריקה כדי להלחם בפשיזם .אמרתי לסבתא שזו הסיבה שדן רוצה להישאר ולא כפי
שהוא אמר שלא רצה לעזוב את סבתא .סבתא צריכה לגרום לו לראות מה יותר טוב
להלחם על החופש שלו או על החופש של אנשים זרים שבמקרה הטוב רק יסבלו אותו
אחר כך .ויתכן מצב שהם יאמרו לו "צא מפה" בנוסף אמרתי לה שישראל זו הארץ שלנו
והגיע הזמן שנדע זאת למרות שבינתיים העתיד לא בטוח ואפילו מאוד מסוכן טוב יותר

לחיות בסיכון מסוים בתקווה לחופש לאומי ועתיד לעצמנו וילדינו מאשר לחיות באותו אי
ביטחון ובנוסף גם כל הסכנות של הגולה .אמרתי לה גם שתחשוב על כך גם לגבי עצמה.
אז כפי שאתה רואה זה היה מכתב ציוני מאוד ,שיכול לספק אפילו את משה שרתוק***.
אני מקווה שעשיתי את הדבר הנכון.
כפי שאתה ודאי יודע לא סיימתי את המכתב הזה אתמול וכעת חמש בבוקר ביום רביעי
ואני יושבת בחדר האוכל ומסיימת אותו .אתמול בלילה עליתי לתימורים ונגנו את
התקליטים החדשים והיה כייף .אבא אין לך מושג כמה קר כאן למעלה ,היה קפוא אתמול
וכשאני חושבת על ההליכה לנהלל שיניי מתחילות לנקוש ויש לי את טעם הבוץ של
נהלל ,וכך ניתן לשער כמה דביק יהיה החורף הזה.
בעבודה למדתי איך להכין שדה למשתלת עצים ולהעביר אליו את הנבטים ממשתלת
האם .אחת מהעבודות הכי יפות שיש ,לנטוע ,לראות שורות שורות של שתילים ירוקים
כמו חיילים המתכוננים למצעד .זה עושה טוב ללב.
בתימורים התחלנו עם היער הראשון ,לחפור בורות לעצים ,הכי הרבה בורות לאדם ליום
הוא  . 300התחלנו גם עם  250דונם פלחה .ו"מצאנו"  300דונם של אדמה שרק צריך
לסקל כדי שאפשר יהיה לעבד אותה לפחות לא צריך להוציא בולדרים .אנחנו לא יודעים
אם האדמה שלנו אז הנחנו שכן והתחלנו לעבד אותה ואנחנו לא רואים אפשרות שתהיה
הסתייגות רצינית מטעם המוסדות .אנחנו בונים מין אוהל חדש ,ראית את היסודות כשהיית
כאן ,זה בעצם לא אוהל בכלל כי יש לו רעפים מלמעלה והוא נראה מאוד חמוד.
כרגיל יש לנו מבחר מחלות כולל :צהבת ואבסס בגרון ויש גם רופא חדש בנהלל ,הוא
אנגלי .נראה ששוב ירד גשם הבוקר ואז אאחר לעבודה .בערב יש לי שעור עם רינה.
נראה לי שאלו כל החדשות ,ואתה לא יכול להתלונן על אורך המכתב הפעם.
אהבה
זמירה
* דן הוא דניס אחיה.
** הכוונה שאנשי דרום אפריקה אמורים לדאוג לאנשי ישראל ולא להפך.
*** באות תקופה משה שרת (שרתוק) היה בסיור ברחבי העולם להגברת המודעות
הציונית.

מכתב 35

22.11.48
תימורים

אבא יקר
הנה המכתב השבועי למרות שמנקר איזשהו ספק במוחי שהמכתב הקודם טרם נשלח
אבל אינני יכולה לעשות כלום בנוגע לכך.
אמש לפי ההרגל הקבוע שלנו היה כאן דייו ושנינו התלוננו על הצורך לכתוב מכתבים,
התלונה שלו הייתה שזה יקר לכתוב לדרום אפריקה ואני מהצד של אמרתי שכדאי להיות
קיבוצניקית אני רק שמה את מכתבי בתיבה וגם אם הוא לא נשלח תיכף (זו דרך קלה
להתלונן על העכוב בשליחת המכתבים) לפחות זה לא עולה לי כלום (בטח עולה לי אבל
לא נכנס לחישוב הזה עכשיו) למה לא נשלחים המכתבים תכף? התשובה פשוטה ,אפילו
אם לא נקבל את התרוץ ואומרים זאת לקרל (הגזבר) זה בוודאי כסף ,דבר שאין לנו.
אנחנו אומרים אם אין כסף צריך לתת הקצבה של מכתבים אבל אותם צריך לשלוח מיד!
לא להגיד אין דבר " * "ALLES SAL REGKOMוזו סיבה נהדרת לא לכתוב
מכתבים ,אבל לא.
נחזור עכשיו לדבר על תימורים ולא על הכסף שאיננו ,התחלנו את העבודה שתחזיק
אותנו במשך החורף – בייעור .תוכניות לייעור השנה הן ענקיות ,וכפול מהן לשנה הבאה,
לכסות את כל הגבעות בעצים (זאת אומרת את כל האדמות שאי אפשר לעבד) מצאנו כמה
חלקות של אדמה שאפשר לעבד והתחלנו לנקות ולחרוש אותן ,הם בערך חצי שעה ויותר
מהקיבוץ ,יש שם בערך  400דונם אדמה טובה שרק צריכה סיקול ,השטח הוא במורד
הגבעה עד שהוא מגיע לשימרון ,יש משם מראה נוף בלתי רגיל הרבה יותר יפה ממה שיש
כאן למעלה רואים את תימורים ואת הגבעות ,תימורים נראית כמו משהו מתוך סיפור
ציוני ,רואים את מהלול שהכנסייה שלה נראית כמו טירה עם קוטג'ים מסביב ורואים את
הים ,תאר לעצמך את הים! זה נפלא! הלכנו לשם לפני השקיעה ,ראינו את השמש שוקעת
וחזרנו בחושך מלאי התפעלות על מזלנו הטוב שכאן במקום המדהים הזה אנו בונים את
ביתינו .איזה מזל יש לנו אבא! כמעט בלתי מובן!
עוד חדשות :שהטרקטור סוף סוף הגיע הביתה .אתה זוכר? קנינו אחד שהיה צריך לתקן
אותו ,התחלנו עם פלחה וכעת עם הטרקטור נתחיל לחרוש באמת ,הגיע הזמן כי עוד מעט
יהיה מאוחר לזרוע ירק לפרות .בעניין זה יש לחיים כאב ראש ,ישנם כמה קטעים שכבר
חרשו אבל אין כסף אפילו לזרעים וזבל ,אז בעצם לא כדאי לחרוש עוד ,אלא שאם לא
נחרוש יתכן שקרן קיימת תרצה לטעת שם ואז לא נקבל את האדמה .יש עוד מקום
שהקק"ל רוצה לנטוע הגבעה מעל שימרון ושמאלה ,עשו שם כבר טרסות וזגי** חשב
שחבל לטעת שם יער כי אפשר לטעת עצי פרי ,הוא אמר זאת לקק"ל והתשובה הייתה
שנוכל לקבל את הגבעה אם נעבד את האדמה  ,כאן אני נכנסת לתמונה וצריכה לומר מה
אפשר לגדל שם שיגדל בעל כי בוודאי לא יהיו שם מים בשנים הראשונות זגי חשב על
כרם אבל היו לי ספקות בקשר לכרם האם הגפנים יתנו מספיק יבול בלי מים וחוץ מזה
חיים ואני אמרנו לזגי שמחכים לפלוגת עבודה שתגיע לשימרון ואז באמת לא כדאי לטעת
כרם ענבים כל כך קרוב אליהם ,ניסיוננו כפלוגת עבודה מדבר כאן ,הרעיון שלי היה
חרובים כי הם גדלים לגמרי בלי מים ונותנים הרבה פרי יש ביקוש לחרובים בשוק ואינם
מושכים גנבים .בכל אופן נראה מה יהיה .ביום חמישי אדון על הבעיה עם רינה,
עבודת החוץ מתפתחת ,בהתחלה לא היה כמעט כלום ועכשיו יש יותר ממה שאנחנו
יכולים לספק כי חסרים לנו אנשים .כל מי שיכול הולך ליער כך שאין לנו אנשים אפילו
לבנות את המשק שלנו .בעית השיכון קשה ויהיה אפילו גרוע יותר כשיבואו בינואר

עוד 15אנשים .זה מספיק על תימורים ועכשיו על העבודה שלי ,למדתי להכין משתלה
ולהעביר את השתילים לשטח .אתמול התחלנו לגזום את הזיתים וזו כנראה עבודה לזמן
ארוך .יש  140עץ ,כל עץ לוקח לשני אנשים  4.5שעות .אך העבודה מספקת כמו עבודת
השתילה ,נהדר לראות את שורת השתילים המתפתחת ולדעת שאת זו ששתלה כל אחד
במקומו .וגם לפני כן לראות את האדמה החומה מוכנה לשתילה הקרום הקשה נשבר
והאדמה הופכת להיות רכה ונעימה עד כדי כך שאת רוצה לטמון את הידיים בתוכה
ולשתול משהו.עבודה חקלאית באמת נכנסה לתוך הדם שלי.
זה מספיק מבתך האוהבת
מקווה לראות אותך עוד מעט
ד"ש לכולם
זמירה

*באפריקנס יהיה בסדר.
** אחד החברים ששמו יצחק זגנוביץ

מכתב 36

19.12.48
נהלל

אבא יקר
היום יום ראשון בערב ואני מחכה לאורח הרגיל שלי ,דייו .אני משתוקקת להתקדם עם
החולצה כי אני רוצה שהיא תהיה מוכנה לחנוכה ,אבל זה לא תרוץ שלא לכתוב לך .באמת
התכוונתי לכתוב מאז יום שני שעבר שהוא היום הרגיל שלי לכתיבת מכתבים אבל
הכתיבה נדחתה כל פעם בגלל משהו .ביום שני היה יום יפה אבל למדתי לבחינה אז לא
כתבתי ,גם לא כיבסתי למרות שזה היה נחוץ .תכננתי לכתוב את המכתב אחרי ארוחת
הערב ,אבל כתבתי את המבחן אחרי ארוחת הערב ,כי בשעה שהייתי צריכה להבחן הראתי
את בית הספר לאורחים מדרום אפריקה ,בין האורחים היה לנקה פרנקל ,והפתעת
ההפתעות אינס ג'יקובסון* (אפשר היה להפיל אותי עם נוצה) היא אמרה שלא ראתה
אותך והצטערה מאוד שלא הצליחה ליצור איתך קשר .היא חוזרת לדרום אפריקה השבוע
ותמסור לסבתא את כל המסרים הנכונים ,היא אמרה לי שג'קי (ביתה) הולכת עכשיו
"לפארק טאון"** והרגשתי מאוד זקנה כי אני זוכרת את יום ההולדת הראשון שלה,
הביקור היה מאוד נחמד אבל הצטננתי כי באמצע הטיול התחיל לרדת גשם זלעפות ולא
היה לי מעיל .ביום שלישי כרגיל הלכתי הביתה (לתימורים) ואי אפשר היה לכתוב .בכל
מקרה אני רואה את שמואל רק פעמים בשבוע ואי אפשר לדרוש ממני לכתוב מכתבים
בזמן הזה .ביום רביעי באמת רציתי לכתוב אבל היה יום יפה ונחוץ מאוד לעשות כביסה.
אחרי ארוחת הערב הלכתי להצגה של "הלהקה הצבאית" ,וביום חמישי בזמני החופשי
אחר הצהרים גיהצתי ,ואחרי ארוחת הערב הלכתי לבקר משפחה מדרום אפריקה שהגיעה
לאחרונה לגור בנהלל ,הם באו מקייפטאון למעין ברוך ,ועכשיו הוא מנהל את צוות הקרקע
ברמת דוד (הבסיס) וחי בנהלל בצריף קטן של חדר אחד והם אוהבים את זה מאוד .יש
להם בת תינוקת עדיין מאוד חדשה ומאוד מעניינת.
ביום שישי כשהיינו בדרך הביתה התחיל שוב גשם ופעמיים נתקענו בבוץ והיינו צריכים
לדחוף את הטנדר ,אתה יכול לתאר לעצמך כמה קר ורטוב היה לנו עד שהגענו  ,והטוב
ביותר שיכולנו למצוא בבית הייתה מקלחת פושרת ,אבל ארוחת הערב חיפתה על הכל.
שמואל היה במיטה עם הצטננות שהעביר לכל אלה שבקרו אותו .הוא קם בשבת כי מזג
האוויר התבהר לכמה שעות ,הלכנו לראות איך הנטיעות שלנו מתפתחות ובקושי הצלחנו
לחזור לפני שהגשם החל שוב .שכחתי לספר לך שביום שישי הייתי במיטה בשעה תשע
וחצי ,אמנם היה קונצרט עם הבטחה לריקודים לאחריו ,אך לא יכולתי להקשיב לקונצרט
כי היה קר מידי.
מזי וזגי לא היו בבית ותמר*** ואני ישנו במיטה שלהם ,הגשם אמנם דלף מהגג ,אך קמנו
בשבת רק בשתים עשרה .הבאתי לנו ארוחת בוקר למיטה ,ומזג האויר היה כל כך נורא
שלא היה כדאי לקום מהמיטה .יום נפלא לכתיבת מכתבים אבל איכשהו לא הגעתי לכך.
כעת אתה מבין מדוע המכתב דחוי.
בשבת היו אצלנו שני בחורים מרמת דוד וקבענו לשחק כדורגל בשבת הבאה אם מזג
האויר יאפשר .קבענו גם שהקבוצה שלהם תנסה לבוא אילנו בערב חנוכה.

בשבת הייתה גם חזרה של המקהלה שתשיר בחג ונראה שהתכנית לחג תהיה גדולה .זה
הצד השמח של החיים ויש גם צד שני כמו שראינו בשיחה בשבת .אך אבא לפעמים אתה
כל כך מתאכזב מהחברה ולא יכול לסבול את הויכוחים על דברים קטנטנים ולא לדבר כלל
על הדברים הגדולים והחשובים שמתפתחים ונעשים גדולים יותר ,פעמים באמת אפשר
לחשוש לעתיד הקבוצה כי אנשים נותנים לך לחשוב שלא איכפת להם בכלל מהאידיאלים
והמטרות שרצינו לבנות עליהם והם אנוכיים מידי או מפחדים מידי אפילו מכדי לתת להם
אפשרות לעבוד וזה נכון לכל חלקי החברה שלנו****.
שורש כל רע כרגיל הוא הכסף אבל לא כדאי להכנס לכל זה שוב .התווכחתי מספיק
אתמול בערב .יש נקודות שבהן באמת מתאים המעבר למושב שתופי בעתיד .ואני מתנגדת
כי זה נוגד כמעט את כל המטרות שאנחנו מנסים לבנות עליהם ,מה יקרה אם תימורים
תחליט לעבור לצורה החדשה הזו אני לא יודעת וזה מפחיד לפעמים.
עכשיו מספיק ,נחזור לעבודה ,כפי ששמעת כתבתי מבחן בשבוע שעבר ואינני יודעת עדיין
מה התוצאה .יש מבחן נוסף ביום חמישי ואני חושבת שאצטרך למצוא דרך להתחמק ממנו.
מחר אהיה אחראית בעבודה כי רינה ויעקב לא יהיו.בימי הגשם למדנו להרכיב ,הכנו
יחורים של תפוחים שלא משתרשים יפה ,ועושים נסיונות שונים למשל :לשים אותם
בתמיסת סוכר הכל מאוד מעניין ,גם לגזום אני לומדת אבל מאוד לאט.
עכשיו שלום מבתך האוהבת
ואהבה לכולם
זמירה

* משפחת ג'יקובסון היו חברים מדרום אפריקה.
** פארק טאון – בית הספר שבו אמא למדה.
*** תמר בת הזוג של אמא באוהל הן הלכו לישון באוהל של מזי וזגי.
**** בתימורים היה גרעין מדרום אפריקה גרעין מרומניה וצברים בודדים.

מכתב 37

1.3.49
נהלל

אבא יקר
זו נערה מאוד מצטערת על שלא כתבה לך עד כה ,יכולתי למלא את המכתב עם תרוצים
על כמה הייתי עסוקה ,אך זו לא הסיבה האמיתית לכך שלא כתבתי  ,הסיבה האמיתית היא
המכתב האחרון שלך שדחיתי את התשובה אליו .הראיתי אותו לשמואל ודברנו על כך ,אך
אני לא חושבת שתקבל תשובה ,כי כמו שאומרים בקלסיקה "הדרך לאהבה אמיתית לעולם
אינה מגיעה בקלות" ואם אין לנו אלמנטים חיצוניים שיפריעו לנו אנחנו יכולים בקלות
להכניס את עצמנו לצרות .אני חושבת שהגיע הזמן שנלמד שהחיים הם עליות ומורדות לא
רק עליות .לא נדבר על זה יותר ,פשוט נחכה ונראה.
וכעת הסיבות שבגללן הייתי כל כך עסוקה .סיפרתי לך על ההכנות למסיבת חנוכה,
המסיבה הייתה ביום שישי שעבר והייתה מאוד מוצלחת .היו לנו הרבה אורחים וכמעט
כולם ישנו שניים במיטה אחת .בין האורחים הייתה גם משאית מלאה בחורים מרמת דוד
כולל אחי ,שלא ראיתי כבר הרבה זמן כי לא נותנים להם לצאת מהמחנה .בימים חמישי
ושישי קישטנו את חדר האוכל ובאמת היה מה לראות .אסי * הכינה את קישוטי הקיר
וביחד הדבקנו אותם לקירות .מגן דוד באמצע וירק בפינות על המנורות .העובדה שהיה
לנו חשמל הקל מעט על העבודה ונתן אפקט יפה .הייתה גם מנורה (חנוכיה) שבנינו משני
קלשונים וחרמש באמצע .כיסינו אותם בירק ושמנו למעלה נורות כל אחת על תפוז
כשהדליקו אותה וכיבו את שאר האורות היא נראתה ממש נהדר .מעולם לא ראיתי כל כך
הרבה דרום אפריקאים משוגעים ורעשנים ביחד ,הרעש היה לפעמים מהמם .במיוחד
כשרקדנו הורה לשיר הדרום אפריקאי HOLD HIM DOUN YOU ZULU
 WARRIORגם דייו רקד הורה והבטחתי ללמד אותו גם את שאר הריקודים.
עכשיו אני צריכה לענות על מכתבך אבל אין לי אותו כאן כי אני מחכה בתור למגהץ.
אתמול התחמקתי מבית הספר כי לא היו מספיק בנות בריאות בקיבוץ ,היה יום נהדר
והייתי במצב רוח מרומם ,בערב לימדתי ריקודי עם וכמעט איבדתי את שלוותי בגלל
ה"קלוצים" .היום הדברים לא כל כך נהדרים ומצב הרוח רע אם כי אני מתארת לעצמי
שאתגבר על כך .אני כותבת לך על כך כדי שאתן לך משהו לדאוג בגללו ,אחר כך אוכל
לומר לך "אל תדאג לי" .אני עדיין חושבת שזה הבלגאן שלי ואוכל לדאוג לעצמי.
כעת כל הבעיות של תימורים .דיברתי על החלק הזה של מכתבך עם כמה חברים והם
מסכימים איתי שאתה לא ממש מבין מה שקורה ,אני לא יודעת אם בגלל מכתבי או
מאנשים אחרים .זה לא שהמצב הכספי שסיפרתי לך עליו הוא מקור כל הבעיות אבל
כשכסף פרטי נכנס מבחוץ למרות שאנו מנסים לעקוף זאת עדיין זה גורם לאי שוויון**.
אין לי מה להסתיר ממך אלא שלא היה שום דבר מוחלט לכתוב .אבא אני לא יודעת למה
אני מעמיסה עליך את כל הבעיות מלבד העובדה שאני יודעת שאתה רוצה לשמוע עליהן.
והן בראש שלי רודפות אחת אחר השניה כל היום .המסקנה שאני מגיעה אליה היא כפי
שכבר אמרתי כל החיים עדיין לפני ואני יכולה לחכות ולראות מה יקרה .בעניין הלימודים
שלי כבר דסקסנו את הכל ואני מסכימה איתך .עברתי כבר יותר מחצי הקורס וממשיכה
למרות שאני משתוקקת שיגמר כבר.
זהו מספיק צרות ממני.
סליחה שלקח לי כל כך הרבה זמן לענות לך.
זמירה

*אסתר אחת הדרום אפריקאיות
**היו אנשים בעיקר דרום אפריקאים שקבלו כסף מהמשפחה וזה גרם למצב של אי
שוויון בקיבוץ ויצר את ראשית הבעיות בין הדרום אפריקאים לשאר האנשים שהיו מעלית
הנוער ,גרעין פולני ,גרעין הונגרי ,וכמה צברים.

מכתב 38

31.1.49
נהלל

אבא יקר
SHE WROT A LETTER TO HER POP
AND ON THE WAY SHE LOST IT
SO SHE MUST WRIGHT ANOTHER ONE
AND THIS TIME REALLY POST IT
כן אני יודעת שזה נשמע נדוש אבל זה מה שבאמת קרה ואתה לא צריך לחשוב שאני לא
מתעצבנת על כך .כתבתי לך ביום חמישי שעבר וביום שישי המכתב נפל מהכיס של מעיל
הגשם שלי שהיה תלוי על כתפי ,באותו זמן הסתכלתי על הפריחה הנהדרת ובכלל לא
חשבתי על מכתבים .אבא המילים של השיר "אלף פרחים לפתע יפרחו" באמת נכונים .יום
שישי אחד אני צריכה לחפש כלניות בנרות ובשבוע שאחריו יש אין סוף כלניות שקשה
שלא לדרוך עליהן .קטפתי צרור אדום ולבן ברבע האחרון של הדרך ,כל הגבעות ירוקות
ואתה יכול לתאר לעצמך כמה יפה כאן ,עכשיו תוסיף לירוק את כל האדום לבן צהוב
ותחשוב שהנס הזה קורה כל שנה.
ריי (קרן) *הגיעה וישר הסתגלה לדרך החיים שלנו כאילו תמיד היתה שם .אנחנו מחכים
יום יום לעוד שישה שמספרים שהם כבר בארץ ויתכן שהם כבר בתימורים .אני לא יודעת
בוודאות כי כרגיל אני כותבת בגלות .החדשים האלה באו מקייפטאון ובעצם היו צריכים
להגיע רק בחודש הבא ,יותר מאוחר צריכים להגיע עוד אנשים .העבודה לא מתקדמת
בגלל מזג האויר גשם...גשם ...ועוד גשם .הבוץ של נהלל מגיע לחלק העליון של המגפיים
ואי אפשר לגזום או להוציא שתילים למכירה או כל דבר אחר .רק עושים הרכבות
והרכבות .כרגע הגשם הפסיק ונקווה שישאר כך לפחות כמה ימים כדי שנוכל להספיק
משהו .השעורים ממשיכים כרגיל אני לא חושבת שיש משהו חדש .שבת היה יום באמת
מדכא אבל נהניתי בכל זאת .קמתי באחת עשרה וחצי אחרי שהביאו לי ארוחת בוקר
למיטה וכמעט גמרתי את הספר .אחר הצהריים האזנו לרדיו ודיברנו ובערב שיחקנו קלפים
כולם ישבו על המיטות עם הרגלים מתחת לשמיכות.
זה מספיק להפעם.
זמירה
נ.ב .אתמול קיבלתי מכתב מגרן ומדודה מלי אבל אין בהם שום דבר חדש דודה אלה חולה
וגם גראן לא מרגישה טוב.
* ריי הגיעה מדרום אפריקה כדי להתחתן עם אחד הבחורים מתימורים.

מכתב 39

15.2.49
תימורים

אבא יקר
קיבלתי היום את מכתבך מחיפה ,שמחתי שעדיין לא עניתי למכתב הקודם ,כעת אוכל
לענות על שניהם .הצטערתי לשמוע שהצרות שלך מתגברות במקום לקטון ,הבירוקרטיה
באמת מכניסה אותך לצרות צרורות אבל אני בטוחה שבסוף תוכיח שאתה יכול להסתדר
למרות כל ההתנגדות *.הייתי רוצה לעזור בצורה אקטיבית אם כי הטוב ביותר שאני
יכולה לעשות למענך זה לא להוסיף לך צרות.
בט"ו בשבט השנה לא נטענו בתימורים ובנהלל היה רטוב מידי ורק נטענו שישה עצים
סמליים .היתה מסיבה בחדר האוכל (בבית הספר) לא הלכתי כי היה לי טרמפ לתימורים.
בתימורים קיבלנו  200תושבים חדשים "כבשים" אתמול הבאנו שתי נגלות והיום עוד
שתים .ראיתי את הנגלה השניה שהגיעה  -חמש דקות לאחר שהגיעו הייתה המלטה:דבר
קטן עם פרווה לבנה מסולסלת שבקושי עמד על רגליו הארוכות והאם הגאה שומרת עליו.
יש גם תוספת אחרת לתימורים והם  10דרום אפריקאים .חמש בנות וחמישה בנים .קבוצה
נחמדה אבל יש כמה שיש להם אידיאלים מאוד נוקשים ולא יהיה להם קל להסתגל למצב
האמיתי .כל זאת כתוצאה של אינפורמציה לא נכונה מדרום אפריקה למשל שהמטבח שלנו
"כשר" ,אחת הבנות היא בת של רב ומאוד דתיה ,ולכולנו יש בעיה ,או שנתגבר על
הכשרות או שנצטרך למצוא לה פתרון ,היא בחורה מאוד נחמדה ומנגנת על פסנתר ,למדה
בבית הספר למוזיקה בקייפטאון .שאר הבנות התקבלו מאוד יפה .בין החדשים יש שחקן
רוגבי ובשבת שיחקנו כדורגל נגד חיל האויר וניצחנו  3-2אחר כך הם הזמינו אותנו לתה
בחדר האוכל שלהם והיות והשבת יצאה .אפשר היה לנגן על הפסנתר במועדון הבסיס.
ביום שישי היתה מסיבת אירוסין לחיים וריי** ,הבחורים מחיל האויר הביאו גם את
השתיה שלהם ,ארבעה השתכרו אבל בכל זאת היתה מסיבה נחמדה עד שלש בבוקר.
זמירה
* סבא היה צריך לקבל הזמנה מאוד גדולה של מגבות לצה"ל למפעל שלו בנמל ת"א
ואחרי שעשה את כל ההכנות לא קיבל את העבודה ונהייה חור גדול בתקציב.
** ריי עדיין גרה בתימורים .אמא וריי נפגשו בקיץ באשקלון .

9/3/49
תימורים

מכתב 40
אבא יקר

לא שמעתי ממך זמן רב ולא הבנתי למה ,אולם ביום שני קבלתי את מכתבך ובו כתבת
שקיבלת את שני מכתבי ביחד וכנראה שהאשמה היא בדואר .אחרי שעניין המכתבים עלה
בשיחת חברים שולחים אותם כל יום .קשה לי מאוד לחשוב מה לכתוב אבל בטח אמצא
משהו.
הודאגתי מעט ממכתבך נראה שהעסקים שלך גורמים לך לכאבי ראש ,הלוואי וכל
הבעיות ההתחלתיות האלה יעברו ותוכל להתחיל לעבוד ברצינות .לא נראה לי שיש הרבה
מה לעשות בעניין ונראה שדייו יתקל באותן הבעיות כשירצה להתיישב (settling down
למצוא את מקומו ופרנסתו) בינתיים רק אני מצאתי את מקומי.
חדשות השבוע הן שחנה ואברהם צריכים להגיע לקבוצה היום או מחר ,זו תהייה פגישה
נרגשת של כל אלה מרעננה ולהיזכר בזמנים שעברו .כעת יש ארבעה מאיתנו בתימורים
ואני חושבת שהקורס שהיינו בו יכול לסמן  Vעל מאמציו.
בענייני עבודה ,אני עדיין גוזמת ומתמחה בכך ,בקשת שאגיד לך יותר בפרוטרוט מה
המדריך חושב על עבודתי אך זו תהייה הרצאה ארוכה בנושא הנבה של גפנים וכל הצורות
השונות של גיזום בזנים השונים העיקר הוא שהשארתי בסקטור אחד פחות מדי עיניים
נושאות פרי ויותר מדי עיניים לגידול ,כעת אני יודעת טוב יותר .שאלת גם אם יש לי מה
לקרוא .תמיד מתאים לי לקבל ספרים חדשים .אני מצליחה ללמוד לפעמים למרות שאני
אומרת לעצמי לפחות שבעה ימים בשבוע שיכולתי ללמוד יותר ולנצל את ההזדמנויות
שלי ,אם כי אבא ,אינני יודעת בדיוק איך לומר לך זאת ,קשה לי לשבת ללמוד ,גם אין לי
את המרץ לכך ,או שנעשיתי עצלנית או שזו התוצאה של יום שלם של עבודה פיזית .
אינני יודעת ,כל מה שאני יודעת הוא שכאשר אני חוזרת מהעבודה כל מה שמתחשק לי
לעשות זה לשבת עם ספר ואפילו לא חשוב אם זה ספר טוב או לא ,ולעשות משהו אחר זה
מאמץ גדול מידי ,וכרגע הסברתי שהבעיה העיקרית לחוסר הרצון שלי ללמוד היא 'אני'.
אפסיק כדי למסור אהבה לכולם.
נ.ב .אני אלך למיטה עכשיו ואנסה לסיים את הפרק על זמירה בכרם ,אני מבטיחה לך
שבתוך ארבעים דקות אירדם.
אהבה
זמירה

מכתב 41

16.3.49
נהלל

אבא יקר
אתה באמת האבא הכי מתוק בעולם ,איני יודעת מה עשיתי כדי לזכות בפינוק שכזה.
החבילה שלך הגיעה בפורים ומצאה חן בעיני כולם בבית הספר ובבית (תימורים) .השעה
תשע וחצי ביום רביעי ואני כבר במיטה ,אני מאוד עייפה אחרי מסיבת פורים אתמול בערב
ויום עבודה היום .היית חמוד כדי לזכור את פורים אבל הופתעתי שלא היה מכתב .האם
חשבת שההנאה מקבלת חבילה פוטרת אותך מלכתוב מכתב?
המסיבה היתה נהדרת! הייתה תחרות תחפושות ,ותכנית ארוכה של שירה ,קריאה
ודקלום ע"י בתך ,ואיזו הצגונת ביתית שגם היא הופקה על ידי בתך .וכן טומבלה* קיבלתי
צעיף יפיפה.
בעבודה היום למרות שכל מה שרציתי היה לישון גמרתי ללמוד לזמור ענבים ,כלומר אני
יודעת על כל הגילאים וכל הזנים עם הדרכה ,מחר אם ירצה השם אתחיל לגזום עצים ,אני
אומרת אם ירצה השם כי יורד גשם ,אם הוא ימשיך לא יהיה גיזום מחר.
מזג האויר בימים האחרונים היה נוראי ,בתחילה היתה רוח נוראית והיום גשם כל אחר
הצהרים .כשאני אומרת רוח נוראית אני מתכוונת לכך ,כי הגג של הדיר עף וכן המוסך
הלא גמור.
דייו היה במסיבה אתמול והיום נסע לחיפה לראות אנשים .שנינו הסכמנו על כך
ששלושתנו נהיה ביחד בפסח
בקבוצה החלטנו שוב לנסות מטבח כשר ,לגבי עצמי  :אני מוכנה לנסות אבל לא חושבת
שזה יחזיק מעמד הרבה זמן .
כל הענפים גדלו וכן גם הצרות ,במיוחד המחסור בכסף ,המצב לא מזהיר.
אברהם וחנה חזרו וכאילו לא נסעו כלל.
כעת קר מידי להמשיך לכתוב אז אומר לילה טוב
אהבה לכולם
זמירה
נ.ב .שוב תודה על היותך אבא כזה חמוד.
*הגרלה של מתנות לפי מספרים.

מכתב 42

21.3.49
נהלל

אבא יקר
אני חושבת שהמכתב הזה יהיה קצר כי אני רוצה לכתוב רק על דבר אחד בלי לחכות
לתשובה על המכתב של שבוע שעבר.
העניין הוא שקיבלתי מכתב מגרן ויש בו מסר גם בשבילך .כרגע גמרתי לענות לגרן
ובדרך כלל זה הזמן שבו אני קורעת את המכתב ,פחדתי שאשכח את המסר לכן אכתוב
עכשיו ואצרף את המכתב של גרן .האמת שלא רציתי לכתוב מכתבים היום כי בפעם
הראשונה בשבועיים האחרונים שאני נמצאת בנהלל בערב ורציתי לבקר את החברים
הדרום אפריקאים החדשים שלי ,לא פגשתי אותם המון זמן .בשבועיים האחרונים הייתי
מאוד עסוקה ולא נראה שהמצב ישתפר .ראשית יש עבודה שמתקדמת במרץ רב כי צריך
להספיק גם את העבודה שפספסנו בגלל הגשם .העצים מתחילים ללבלב ועדיין לא גמרנו
לגזום אותם ,במהלול המצב גרוע יותר כי לא סיימנו אפילו לזמור את הגפנים והם כבר
מלבלבים.והיו גם עניינים בבית שהכריחו אותי לעלות לשם כל ערב ולרדת כל בוקר.קודם
כל ההכנות למסיבת פורים ואחר כך מסיבת פורים ,ואז התחלנו בדברים יותר רציניים :
שיחות על כסף פרטי שהתפתחו לדיון על צורת החיים בתימורים .התווכחנו בנושא זה
ברצינות והתלהמות חמומת מח כל השבוע האחרון -כפי שאנחנו הצעירים בדרך מכלל
מתווכחים .ישנם שני רעיונות בסיסיים :האחד שמציע שנשמור כסף וחפצים פרטיים עד
גבול מסוים ,השני שננסה להגיע למאה אחוז שוויון אם זה אפשרי .כפי שאתה יכול לתאר
עצמך הייתי בקבוצה השניה .אתמול בערב נאמתי בעברית ובאנגלית ובסוף הערב הדעה
שלנו ניצחה .למרות הפסימיות שגרמו השיחות הקודמות החלטנו ששוויון הוא מטרה.
בחרנו ועדה שתבדוק איך זה יגע בכל נקודה של חיינו .על הנקודות האלה נחליט כל אחד
לחוד .זה יקח הרבה זמן ,אבל עדיין יותר טוב מסתם מהפכה שתביא את כל התוצאות של
מהפכה .אנחנו מוכנים ללכת לאט ובכובד ראש כל עוד האידיאלים נשארים ההחלטות
באמת מתקבלות .אנחנו לא רוצים שהקבוצה תהיה מרוסנת מידי ,אנחנו רוצים שהיא
תתקדם כקבוצה ולא שאנשים יתקדמו בעצמם בתוך הקבוצה .אני חושבת שהיית גאה בי
אילו יכולת לשמוע את הנאום הראשון שלי.
וכעת לדברים יותר קונקרטיים .קבלנו את תוכנית הבניה מהסוכנות .תכנית יפה עם רפת
של  120ראש ,לול של  5000עופות ,מפעל* ומטע  .היו הרבה שינויים כנראה כי אנחנו
לא מתכוונים לבנות בתים עם ארבעה חדרים שיגורו בהם ארבע משפחות .הדברים האלה
ישתנו כשנתחיל לבנות .התכנית היא להתפזר על שתי גבעות ,בתי המגורים על גבעה אחת
והמשק על גבעה השניה שמעבר לכביש ליד מהלול.
כעת כמה מילים על עבודה ,אני גוזמת עכשיו גם בבית הספר וגם בבית ,והעבודה בורחת
לי .נצטרך לעשות "שוויץ" גדול אם אנחנו רוצים לסיים את העבודה בזמן הקרוב.
זה הכל בינתיים אני צריכה ללכת לעבודה .לא שכחתי את פסח שנוכל להיות ביחד .אולי
תוכל לבוא מוקדם יותר ב 8/4-שזו החתונה של חיים וריי .היה יכול להיות נחמד אם תוכל
להיות כאן .המקום עכשיו מקסים כל מיני פרחים פורחים ובעוד שבוע גם עצי הפרי יהיו
בפריחה.
אהבה לכולם
זמירה
*מפעל לדודי שמש מירומית שזה תימורים במהופך.

מכתב43

6.4.49
תימורים

אבא יקר
יש לך את הזכות לירות בי ,התרוץ שלי הוא שבזמן האחרון הייתי צריכה לחשוב הרבה,
המצב בקבוצה היגיע לפיצוץ והיה צריך להחליט על העתיד .הייתי מספרת לך על כך אך
אני חושבת שאמתין עד שאדע לאן הולכים* בינתיים אני מנסה לכתוב מכתב כאשר
חמישה אנשים ורדיו מרעישים בחדר .אני מנסה מאז ארוחת ארבע וכל הזמן מפריעים לי.
קודם יש ויכוח על המצב ואז לשוחח עם חנה על העבר ,היא שולחת ד"ש ואברהם מצטרף.
שניהם מצפים לראות אותך ואני מקווה לראות אותך כאן בקרוב .בעניין פסח לא אוכל
לבוא השנה כי לא נכון לי לעזוב את הקיבוץ בזמן הזה ,הכל עומד על הראש ונראה לי
שיקח זמן עד שהכל יסתדר .אז אומר לכם חג שמח ובמיוחד לגרוסי ,אני מקווה שתוכל
להסביר לה למה אני לא באה .מזג האוויר בימים האחרונים בלתי נסבל או שיורד גשם או
שיורד גשם עם רוח .עבדתי במהלול ונרטבתי עד העצם וכשהתייבשתי שוב ירד .והנזלת
שלי פרחה .היום התחיל לרדת גשם מוקדם בבוקר והחלטנו לא ללכת לעבוד כך שביליתי
את היום בתיקון שקי תערובת ואתה יכול לדמיין לך איזה ריח נפלא היה לי כשסיימתי.
התקלחתי וחפפתי ראש והכל שוב תקין מלבד הנזלת .היום בצהריים הגיעה קבוצת דרום
אפריקאים לביקור וביניהם מר גיטלין** כפי שאתה מבין הם בחרו יום שלא עובדים בו
והכל מלא בוץ ,לא נראינו מרשימים במיוחד .ואף על פי כן סיפור העליה על הקרקע עם
הערבים סביב עשה עליהם רושם עז.
כעת אני הולכת ללמוד שירים לפסח אז להתראות.
אבא לא מחכים למתנה ממך ,לא לזוג הצעיר ולא לתינוקת *** כך שלא תדאג לכך.
אהבה לכולם
ופסח שמח
זמירה
*מדובר בהתפצלות הקבוצה חלק הלכו לקיבוץ גבת והאחרים היו צריכים להחליט אם
להצטרף.
**חבר של סבא.
***הזוג הצעיר :אמא ואבא התינוקת :הבת של חנה.

29.4.49
תימורים

מכתב 44

אבא יקר
חנה כתבה לך מכתב נחמד מאוד והמצפון שלי אומר שגם אני צריכה לכתוב .חנה
מציירת תמונה מאוד שמחה של הקיבוץ ונראה לי שהיא מבוססת על האופטימיות הטבעית
שלה .המברק מהכשרת החלוץ בדרום אפריקה יגרום לחלק מאתנו לעזוב ולהצטרף
לקבוצה השניה  ,אנחנו הנשארים הגענו לסוף הדרך זאת אומרת שאנחנו אומרים שאנחנו
יהודים ולא דרום אפריקאים ויכולים להתקדם בלי "ארץ האם" אם כי לא הפסקנו לנסות
לתקן את הקשרים .גישור בין שתי הקבוצות לא נראה לי בר ביצוע ,אנחנו כולנו יותר
מידי צעירים ועקשנים מכדי להתפשר ,אחרי מה שקרה עד כה .אני לא מתחרטת למרות
שזה לא לגמרי נכון ,אני מתחרטת שאיבדתי חברים ,אך לא על הפילוג עצמו .להיפך אני
חושבת שנחישותי לעשות משהו חיובי מהקבוצה שנשארה התגברה .חנה אומרת שגם היא
חושבת שאנחנו פונים בכיוון הנכון אלא שכדאי שלא נצפה ליותר מידי בבת אחת .אני
אחת מאלה שלא מתאימה לי איטיות ההתקדמות ,אני חושבת שאנחנו נותנים לדברים
להתמסמס במיוחד במצב הכספי של הקבוצה וכיצד נצליח לנהל אותה בעתיד* .אבל אולי
אני פשוט חסרת סבלנות .דיברתי על כך קצת ובכל זאת אתן לדברים להתקדם קצת לפני
שאתחיל לעשות צרות .אם מדברים על עבודה  ,בית הספר התחיל שוב** ועלי גם ללמוד
וגם לעבוד בתימורים ,מחר ארד למהלול לקטוף שקדים ,ננסה להוריד אותם עם מקלות
דבר שלא עשיתי לפני כן ונוגד את עקרונותי ,אני חייבת לנסות כי קטיף ידני לא מכסה את
ימי העבודה***.
פגאליאצי**** עדיין מנגן ברקע וזו פעם ראשונה שאני כותבת בזמן קונצרט .אנחנו
מתקרבים לסוף הקונצרט ויש לפחות שלושה אנשים בחדר שמחכים למילים פיניטו לה
קומדיה ותוהים מה יקרה הפעם ,כי פעם הקודמת שניגנו את הקונצרט הזה הייתה לפני
שנה בעין שרה וכשנאמרו המילים האלה אחת הבנות נפגעה מכדור ברגל והיה לנו "שמח"
כל הערב.
חדר התרבות מאוד נחמד ואנחנו מתחילים לסדר ספריה בעתיד הקרוב ,וזה מביא אותי
לנושא הארגז שלי .אני באמת לא מבינה את כל העניין של תעודות זהות ועיכובים *****
אני מקווה שיגיע במהרה .
עכשיו אהבה לכולם
זמירה

* כל המומחים הפיננסים של הקבוצה הגזבר ,מרכז המשק וכו' ירדו לגבת בזה הדרום
אפריקאים היו טובים רק לא בעבודה תכלס.
** אחרי חופש פסח
*** "המטעים" היו שאריות בוסתנים ערביים עץ פה עץ שם ומינים מעורבבים
**** אופרה של פוציני שבסופה יש יריות
***** שלחו מדרום אפריקה ארגז מלא ספרים ותקליטים שעוכב בנמל תל אביב

מכתב 45

26.5.49
תימורים

אבא יקר
אמנם עבר הרבה זמן מאז שכתבתי לך בפעם האחרונה אבל נפגשנו בשבוע שעבר כך
שלא הייתי צריכה לכתוב.
החדשות האחרונות הן שבשבועות יהיה פסטיבל גדול בעמק ואנחנו משתתפים .הייתי
רוצה שתבוא אם כי חשוב יותר שתגיע ב 21.6למסיבת השנה הראשונה לתימורים
וכנראה יהיה יום מיוחד .בכל אופן כדאי שתבוא בשבועות לתימורים ליום אחד ותיסע
לחיפה ליום אחד .בעניין יוני אודיע לך את הפרטים ברגע שאדע אותם .בלנדה מבקשת
שתכתוב לה אם אתה מגיע בשבועות ,הייתי אצלה היום לכמה דקות בעניין המיטה והיא
נתנה לי את הכתובת של פרידל ,אכתוב לה הערב.
החדשות הטריות בקבוצה הן שבמפגש בשבת נשברו כל התקוות האחרונות לחזרת הדרום
אפריקאים ,נכון לעכשיו גם לא היינו מקבלים אותם בחזרה .הלואי והיית כאן בשבת כי
המצב היה לחוץ מאוד אפילו לאלה שלא היו בכינוס .חסרות לנו הרבה ידיים עובדות ויש
ויכוחים על כל מה שאפשר לשפר .מה שבאמת צריך כאן זה שישה שבעה אנשים
אחראים.
כעת אני בחודש האחרון שלי בבית הספר מרכיבה הרבה הרכבות ואפילו יש לי תלמיד
שעובד איתי וקושר את ההרכבות.
עכשיו אני צריכה ללכת לסדרן העבודה לבלבל לו את המח כדי שיתן לי עובד למחר.
לא נורא שהמכתב קצר כי אני מקווה לראות אותך בשבוע הבא .סבתא כתבה לחנה ולפי
המכתב הייתה צריכה לעזוב את דרום אפריקה אתמול*.
שלום לעכשיו כל החברים שאתה מכיר שולחים לך ד"ש.
זמירה
נ.ב .אהבה לכולם וחג שמח במיוחד לגרוסי.
זמירה
*גרן (= )grandmotherטוני ספרא באה לבקר בארץ.

28.7.49
תימורים

מכתב 46
אבא יקר

הארדי* נוסע לתל אביב מחר ואני מנצלת את ההזדמנות להחזיר את החפצים שנשכחו
אצלי ולשלוח ענבים ראשונים ממהלול וגם מכתב .כרגע אני מאזינה למוזיקת לילה זעירה
בחדר האוכל ,הקונצרט הזה מאוד פופולרי ומבוקש כאן .מודי** מסכן לפני רגע היה כאן
בענייני סידור עבודה אבל קראו לו לעבור על התוכניות של הרפת ,אין מנוחה לרשעים,
ולכן אני כותבת את המכתבים בשם שנינו .החדשות הכי טובות הן שמודי לא היה חולה
אפילו יום אחד מאז שהיה אצל הרופא ,אבל הוא עדיין מאוד עייף וזקוק לתרופה הטובה
של חופש דבר שכמובן לא ניתן לביצוע.
כעת דברים כללים – יש לנו מחנה קיץ של  25ילדים צעקניים בגילאי  .13-15לי הם
מאוד עוזרים ומנקים סביב הזיתים ,לא שהם מספיקים הרבה אולם בלעדיהם לא היה
נעשה כלום .ביום ראשון יהיה בציר הענבים הראשון ואני סקרנית לדעת איך זה יהיה ,
אני מצפה לפחות ל 20ארגזים שהם בערך  250ק"ג ,אבל יתכנו גם כל מיני פנצ'רים .אתה
יודע איך זה בפעם הראשונה שמארגנים משהו .הקמנו את המסגרת של הלול ומחר יצקו
בטון במקומות שצריך .כעת מתכננים את הרפת  ,מקווים שכל אלה וגם בית התינוקות
יסתיימו עד החורף.
מדרום אפריקה החדשות טובות ,היום קיבלתי מכתב מסבתא בו היא מספרת שדן עבר
את המבחנים שלו ומשחק בקבוצת הכדורגל של סטלנבוש*** אני מתארת לי שמגיע לו
מכתב "כל הכבוד" אבל הוא לא ענה לי על שני המכתבים האחרונים למרות שבישרתי לו
שאני מתחתנת כך שלא נראה לי שאכתוב לו.
עכשיו אנחנו מקשיבים ל"ידך הקטנה קפואה"**** ומודי חזר לסידור העבודה ולא יכול
להוסיף למכתב הזה ,אתה צריך להתרגל לרעיון שהמכתב כתוב על ידי שנינו למרות שרק
אני כותבת אותו .אבא יש לך חתן מקסים ,רק למה הייתי צריכה לבחור סדרן עבודה שגם
חבר בועדת משק ובנאי כשאני עובדת בשתי עבודות לגמרי אחרות כך שיש לנו ממש מעט
זמן ביחד .אחרי הקיטור הקטן הזה ,שבלעדיו העולם לא יהיה שלם ,נשאר רק לשאול על
העסק שלך איך הוא מתקדם? האם אפשר לראות את האור בקצה המנהרה? אל תחשוב
שתמיד אתה צריך לספר רק על הדברים הטובים וחבל שאני לא יכולה לעזור באיזשהו
אופן.
אהבה
זמירה
* הארדי – אחד החברים
** מודי היה סדרן עבודה
*** סטלנבוש שם האוניברסיטה שבה למד ,כשהיה באוניברסיטה פגש את דודה אבלין
בקייפטאון
**** אופרה לה בוהם

16.8.49
תימורים

מכתב47
אבא יקר

אמרתי לך שאספר על השיחה שלי עם דשה* וזה מה שאני עושה .אז ככה ,דיברתי אתה
והיא מבינה את המצב הרבה יותר טוב ממך ,היא תומכת בתאוריה שלי שהדרך הנכונה
בשבילי עכשיו היא להמשיך לעבוד ולהתייעץ עם אנשים בעלי ניסיון בסביבה ולא ללכת
למקום אחר להשלים את הלימודים .היא מבינה שאני צריכה יותר מיומנות בעבודה
פרקטית ומסכימה שלארגן את המטעים שלנו יהיה הלמוד הטוב ביותר אפילו אם אעשה
כמה טעויות
היא אמרה שתסביר לך הכל כשתתראו ,אולי היא תצליח לשכנע אותך.אחת השאלות
הראשונות ששאלה אותי הייתה אם אתה מעוניין שאעזוב את תימורים ,אמרתי שאתה כל
הזמן מדבר על כך אם כי בראשי אין מחשבות כאלה.
יום הולדת שמח לדייו**.
אהבה לכולם
זמירה
*חברה של דודה לני הייתה מומחית בחקלאות והתייעצו איתה בענייני חקלאות.
**דייו היה עדיין בקבע בחיל האויר וגר בצריפין.

מכתב 48

24.8.49
תימורים

אבא יקר
קבלתי את מכתבך לפני יומיים ואני חייבת לומר שהוא הרס לי את הערב ,נראה לי
שהגיע הזמן שאענה לכל ההטפות והאשמות וגם אטיף קצת בחזרה .כן ,האבא הציוני שלי
שהביא אותי לכאן מתוך האידאלים שלו ,לא שלי ,נראה לי שהגיע הזמן להחליף צדדים
ואטיף לך על אידאלים של חלוציות וציונות .אך לפני כן אטפל בדברים אישיים יותר לשם
כך אני צריכה להתנגד לנסיונך לשחק ברגשות שלי .אבא  ,לא ציפיתי לכך וכאב לי לקרוא
את הדף הראשון בו כתבת כמה אני דומה לאמא וכמה אהבת אותי בזכותה .השתמשת בכך
כדי להתווכח ולשכנע אותי ,לשם של אמא יש מקום קדוש בליבי ולמרות שאני בקושי
זוכרת אותה אני מעריצה את מה שאני כן זוכרת .תמיד היתה האידאל והדמות לחיקוי שלי,
תמיד שאלתי את עצמי מה היתה אומרת על כל צעד גדול שעשיתי בחיי ,אך להשתמש
בשמה כפי שעשית היה לא הוגן ולא מתאים לך .חוץ מזה אבא מודי ואני נשארים
בתימורים ולא חשוב כמה תנסה לגרום לנו לעזוב .ואף אם אתן לך את זכות הספק על כך
שלא שמת לב שהחזרה התמידית על כך שנעזוב את הקבוצה כדי ללמוד ולקבל מיומנות
במקצוע (מה שמבהיר את כוונותיך) לא תעזור ,אנחנו נלחם נגדה ולא נסכים .ואם יגיע
הזמן שתימורים לא תתקיים יותר  -עדיין לא נוותר על האידיאל של חיים סוציאליסטים.
זה האידאל שלנו ונמשיך בו כי אנחנו מאמינים שזו הדרך הנכונה.
לפני שארחיב בנושא אני רוצה לענות על שתי האשמות ,אם כי אני מוצאת כאן שני
דברים שמאפשרים לי להבין את הגישה שלך :אחד שאתה לא מבין כיצד אנחנו חיים כי
לא חיית כך אף פעם .רק שמעת מאנשים אחרים על קבוצות אחרות ואינך יכול לתאר
לעצמך את החיים האלה וכמה הם שונים מהחיים בדרום אפריקה שונים אפילו מחייך בתל
אביב .השני הוא שאתה כבר לא מכיר אותי ,הרי חלפו שנתיים מאז הבאת ילדת בית ספר
פרזיטית מדרום אפריקה לארץ הזו (אני מודה לך בכנות) ומאז לא היינו ביחד יותר מכמה
ימים ,ואינך יכול להבין שהילדה עכשיו עצמאית ומרוויחה את לחמה בעצמה והיא קצת
שונה ואחראית יותר) .מעולם לא הייתי דוגמה לסדר ,אבל כעת כשאני צריכה לעשות הכל
בעצמי השתפרתי מאוד ,האשמת שנהייתי אגואיסטית ואיבדתי את שאיפותי ולא המשכתי
לשפר את התפתחותי השכלית .כדאי שתשאל אנשים שחיים איתי ומכירים אותי אם זה
נכון ,כדאי שתתקרב אלי ואל הסובבים אותי ותכיר אותנו יותר ,אם עדיין תרגיש כך ,כבר
לא אוכל לומר לך שאתה רואה דברים אחרת ,אולם כן אומר שפעם אחת דברת בלי להבין
לגמרי על מה אתה מדבר ושאני מרגישה שגם האנשים הסובבים אותי מתנגדים להאשמות
שלך.
כעת מאחר וטענתי להגנתי נחזור לקבוצה.
כשהיית צעיר לא התחלת משהו חדש בעצמך .אבל אנחנו יכולים לקבל את העובדה
שהבאת אותי לארץ כיציאה מהמסלול הקבוע .האם באת לכאן כדי למצוא משהו שכבר
הוכיח את עצמו? כזה שאתה רוצה לשים בו את כספך? או כדי להתחיל משהו חדש ולבנות
בעצמך משהו חדש בארץ הקטנה הזו? (שכל כך צריך לבנות ולפתח אותה) .אם זה המצב
אז אנחנו שווים רק בונים דבר אחר ,מה שאנחנו רוצים לבנות הוא לא רק את תימורים
אלא משהו עמוק יותר ,לבנות קבוצה במקום נידח ,לבנות מקום שנהייה גאים לגדל בו את
ילדנו ,זה הצעד הקטן שלנו בתנועה גדולה שקבלה שמות אחרים כמו סוציאליזם ואפילו
קומוניזם .ובעצם זו תנועה שבה כל האנשים יחיו כאחים ,כן הכל מאוד אידיאליסטי ומן
הדברים שצוחקים עליהם אך כל האידאלים הגדולים היו בתחילה נושא לצחוק ובכל זאת

העולם התקדם ואחרי שנים אנשים לא יכלו להבין איך אפשר היה לחיות אחרת .ככה גם
אנחנו עומדים .שאר העולם צריך להבין שהניסיון שנעשה בצורת חיים כזו בברית
המועצות לא היה יכול להצליח עד כה כי צריך היה להלחם נגד שאר העולם וזה גדול
מידי ,ובנוסף המסה הגדולה של העם הרוסי לא הבין אותם ואי אפשר להחליף בני אדם
בכח .בארץ שלנו זה הניסיון השני ואנחנו חייבים להצליח .אנחנו חייבים להראות לאלה
שאומרים "קודם שהניסיון יוכיח את עצמו" ,שאנחנו יכולים להוכיח שאפשר לבנות
קהילה שמחה בריאה וחרוצה עם ילדים אינטליגנטים ושמחים בחלקם .בלי לחתוך אחד
לשני את הגרון אלא לעבוד יחד לטובת הכלל.
מאחר ויש לך בת אידיאליסטית יש לך עכשיו שני אידיאליסטים שמחזקים באהבתם כל
אחד את האידאלים של השני.
תימורים היא המטרה הקטנה שלנו בתוך המטרה הגדולה והרחבה יותר המחבקת גם
מרחב וזמן.גם אם אנחנו לא נצליח להגיע למטרה נעבוד כדי שילדינו יוכלו לחיות בעולם
טוב יותר ושלא יהיה צורך להלחם אחד בשני .מכל ההסבר הזה אולי תבין שגם אם יקרה
משהו ותימורים תעלם האידאלים שלנו פשוט יקחו אותנו לקבוצה אחרת ,אך כרגע זה
המקום שלו אנחנו קוראים בית ורוצים לחיות כאן ושילדנו יאהבו אותו ויהיו גאים בו
ומשתי הסיבות האלה תימורים אצלנו מעל כל דבר אחר .אנחנו נחושים לתת את שכלנו
וגופנו להתמודדות שלפנינו גם אם זה אומר שנקריב את הרצונות הפרטיים שלנו .בינתיים
צריך להתפרנס ,מודי למשל ילך לעבוד בחיפה בסוף עונת הבניה כאן ואם הקבוצה תאשר
עבודת חוץ והכסף שירוויח יכנס לקופת הקיבוץ .אני אבנה את הענף שלי פה וגם אעבוד
בחוץ לפי צרכי הקבוצה.
דבר אחרון :אנחנו נגיע אלך עם תאריך לנישואינו יהיה מה שיהיה* כי אנחנו לא מוכנים
לחכות עוד.
הייתי מאוד ממומרת ולא מתאים לבת לדבר כך עם אביה ,אבל השיחה האחרונה שלנו
בתל אביב והמכתב שלך גרמו לי לכתוב כך אני מקווה שאחרי ששחררתי קצת קיטור
ואחרי שנכיר קצת יותר טוב את הרעיונות של שני הצדדים נוכל להתמודד עם המתח ביננו
טוב יותר .גם זה יעבור כי אני מקווה שאתה מבין שהיה לי מאוד קשה להטיף לך כי אני
אוהבת אותך כל כך.
זמירה
* המשפחה של סבא התנגדה לנישואים.

27.8.49
תימורים

מכתב 49
אבא יקר

לא שלחתי את המכתב הזה בטעות ,בסופו של דבר אני שמחה על כך כי יש לי הזדמנות
לענות גם על מכתבך האחרון.
אבא אני לא יוצאת להכשרה עכשיו אם התכוונת לבי"ס עיינות .אני לא מבינה אותך מה
הם יכולים לתת לי שלא קיבלתי כבר בנהלל? ואם התכוונת לקבוצת עיינות הם השכנים
שלנו ומובן שאני מתייעצת עם המומחים שלהם .נחמד מצדך ומצד דשה לטרוח כך למעני
אבל לא נחוץ כפי שאני מקווה שהמכתב שלי יוכיח.
תקבל את המכתב הזה ואת המעיל שלך מהארדי * מחר.
זמירה
*הארדי נהג הטנדר שנסע לתל אביב.

מכתב 50

9.9.49
תימורים

אבא יקר
מודי לא כתב תאריך על המכתב שלו ,אבל אני יכולה להעיד שהמכתב שלי נכתב כמה
ימים מאוחר יותר ושלקח לו שבוע ימים לכתוב אותו.
תשובות לרוב הדברים ששאלת במכתבך האחרון כבר בוודאי קיבלת מדייו אבל דבר
אחד אני רוצה שתבין אתה מאשים אותי שאינני מבינה בקשר לעיינות* ,אל תחשוב רק
על היחס שלי כי לא ציינת את השם של עדה פישמן** במכתבך .גם בקבוצת עיינות יש
משתלה טובה לפי מה שאני יודעת .כשקראתי את מכתבך לא הבנתי בתחילה שהתכוונת
לבית הספר עיינות עד שמודי הבהיר לי זאת .חוץ מהנסיון המעשי שכבר עשיתי אין שום
דבר שאוכל לקבל מהם אפילו אם אגיע בתור פועלת כי זה מה שאני עושה בנהלל ,בנהלל
אני גם משתתפת בשעורים כי זה הסידור שעשיתי איתם שעבודתי תכסה את הלימודים
והשהייה בבית הספר.
המדריך היה כאן היום ועשינו תכנית ,משבוע הבא נתחיל למסוק זיתים*** ונעבד חלק
מהם .יש גם עבודה ביבוש תאנים **** ,למדתי לארוז אותם מהערביות שעבדו איתי
ורפדו את הארגזים בעלי תאנה גם בין השכבות וכך יגיעו הביתה בשלום .בחורף יש כל
הסיכויים שיתקיים החלום שלי על משתלה .רק צריך לקבל אישור מנהלל כדי שנוכל
לקבל מים מהבאר שלהם ,בנוסף יש הרבה גיזום לעשות בזיתים וצריך למלא עצי זית
בקרחות .עד שנתחיל את המשתלה הקבוצה תנסה למצוא לי עבודת חוץ במקצוע  .אם לא
אצא לעבודת חוץ נחלק את העבודה בבית ביני ובין זה שאמור לעשות אותה כשאני לא
נמצאת .אם כן בקרוב נתחיל את המשתלה ואני מארגנת לי ולחבר השני לרדת לנהלל
לשבועיים כדי לרכוש עוד ניסיון.
זו תמונת העבודה שלי ומשום שהערב ישבתי בין היסודות של בית התינוקות הראשון
שלנו והתבוננתי בשמש המציירת פס כסף סביב ענני הגשם החלטתי שאני לא מסכימה
אתך יותר אבל אני נוטה לחשוב שתאמין שאני לא חיה בלי ראש.
ד"ש לכולם במיוחד לגרוסי ותודה לדודה מינה על המכתב שכתבה בכוונות טובות
ותאמר לה שהיא חייבת לקחת בחשבון שיש אנשים שכבר חיו יותר מעשרים שנה בקיבוץ
ועדיין חושבים שזו הדרך הנכונה לחיות.
יש בגרעין בחורה שלמדה בישול וניהול מחסן.
נ.ב .איזה מזג אויר מוזר יש לנו גם בספטמבר.
* סבא רצה שאמא תעבור לעיינות להמשך הלימודים.
** מנהלת בי"ס עיינות וחברה של הדודות.
*** הזיתים של מהלול.
**** יבשנו אותם על גג חדר האוכל והם התמלאו זבובים.

9.9.49
קבוצת תימורים
ת.ד 9 .נהלל

מכתב 51
שלום אבא

במכתבך האחרון כתבת על שני תנאים שאני חייב לעשות לפני שתסכים לחתונתנו ,אני
מרגיש שאני חייב לענות לך בעצמי ולא להשאיר זאת לזמירה ראשית הייתי מאוד מאוכזב
כשקראתי את התנאים ,חשבתי שאתה לפחות מאמין שיש לי קצת שכל ,ציינת זאת בעצמך
ואני יודע שאתה לא מכיר אותי מלבד פעם או פעמיים שנפגשנו ,אני מרגיש שאתה לא
רוצה לחשוב משהו טוב עלי ,ואתה מתנהג אלי כאילו הייתי ילד שאין לו שום אחריות.
אחרי שיחתנו שבה הבהרתי לך שחשבתי הרבה על עתידנו ומסרתי לך את תכניתי לעתיד,
אלא שלא הסכמת איתי כי לא סמכת על התנועה הקיבוצית .חשבתי שהבהרתי שיש לי
קצת אחריות ואפילו הסכמתי שנחכה עד שאלמד מספיק על בניה ,הסכמתי שיש משהו
במה שאתה אומר .כעת אני מבין שאתה עדיין חושב שאני לא אחראי .לגבי תעודת
הבריאות אני חושב שאתה קצת מאחר את המועד לא ידעתי שאתה צריך להעביר אותה
לרשם הנישואים וכבר קבעתי תור אצל רופא בחיפה שאליו הלכתי כיוון שאין לי שום
אמון ברופא של נהלל* .לגבי תעודה מהרופא בקייפטאון אני יכול לכתוב ולבקש שישלחו
לך ,תעודה מוסמכת יותר היא זו שקבלתי כשהגעתי ארצה ,אז הייתי צריך לעבור בדיקה
מדוקדקת ,אבל המסמך איננו אצלי כי העברתי אותו למשרדי ההגנה בדרום אפריקה לפני
שעליתי על המטוס ,אני אומר שזו תעודה מוסמכת כי לא הייתי אצל רופא הרבה זמן לפני
שעזבתי את דרום אפריקה ,כל הבעיות שהיו לי בדרום אפריקה הסתכמו בקצת ראומטיזם
שרופא המשפחה אמר שאין טעם להתייחס אליהם.
אבא אני מקווה שאתה מבין עכשיו שאני ער לאחריות שאני לוקח על עצמי .מהמכתב
שלך אני מבין שאתה לא מקבל אותי בתור בן ,אני מקווה שאתה טועה כי זמירה ואני
אוהבים ומתכוונים להתחתן .אני מקווה שהמצב הזה יסתדר מהר כי אני לא אוהב את
המתח שנוצר בינך וביננו.
באהבה מרדכי

23.10.49
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מכתב 52
אבא יקר

זה לא הוגן! עשיתי את כל הסידורים לנסוע מחר ולחזור מחרתיים כשפתאום משהו קרה
והכשיל את הכל.
זמן רב אנחנו במשא ומתן למכור את הזיתים על העצים והיו דיבורים והתמקחויות על
המחיר לבסוף יש הסכם על המחיר ומחר מגיע הקונה לקחת את העניינים לידיים ואני
חייבת להיות שם כי אני היחידה שמכירה את הגבולות בדיוק .לא היה לי מזל אבל אחשוב
עליך כל היום מחכה שאופיע עם כל צלצול בדלת.
שלום לני אני מאחלת לך יום הולדת שמח שיגיע מאוחר מידי כי האיחול ישלח במכתב.
בכל זאת רציתי לאחל לך בעצמי ופשוט לא הסתדר לי.
ביום שישי חגגנו יום הולדת שנה לרינה ,ובתיה *תהיה בת חודש ואני אהיה בת עשרים.
ביום שישי הייתה חתונה בתימורים
ועדת התרבות החדשה הצליחה מאוד בתוכנית וכולנו שמחנו במעשה ידנו .רקדתי עד
שתים עשרה וחצי בלילה למרות שמודי לא רוקד ,הכי מאוחר שרקדתי מזמן ,אתמול
הייתה שבת אבל גם מודי וגם אני עבדנו אני במטבח ומודי בבניין ,הם יצקו רצפת בטון
ועד שהגיע הביתה הבגדים שלו עמדו לבד ומודי יצר תמונה מוזרה כולו לבן עם ידיים
פצועות ומהנעלים היה צריך להוריד את הבטון עם פטיש לפני שיכול היה לחלוץ אותן.
למרות הכל הבניינים מתקדמים ,המבנה של בית התינוקות הגיע עד הגג ובינתיים הוא
נראה יותר כמו בית ערבי מופצץ מאשר כבניין בבניה .גם הרפת מתקדמת והבחורים עבדו
שם אתמול.
עכשיו לילה טוב אני מצטערת שלא אוכל להיות מחר ,אהבה לכולם במיוחד ללני.
זמירה
נ.ב .אני מקווה שלא יהיו יותר עניינים .
זמירה
* רינה – הבת הראשונה של תימורים ,בתיה – הבת של אברהם וחנה.
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מכתב 53
אבא יקר

איזה מכתב נחמד שלחת לי ליום ההולדת יחד עם חבילה נהדרת ,תודה רבה רבה .היום
מודי קורא ראשון את הספר כי אני קוראת  .Shalom Means Peaceהבד ששלחת
יפיפה והרדי יתפור אותו ואני מצפה לרקום את החולצה .כרגיל כולם נהנו מהסוכריות,
אני אכלתי חלק מהן במיטה עם ספר אחרי עבודת הבוקר במטבח .כבר יומיים אני עובדת
במטבח וקמה מאוד מוקדם .אתמול עבדתי עם תמר ,היה נחמד מאוד ,ביום שישי בצהרים
תמיד יש ארוחה קלה כי אוכלים ארוחה עיקרית בערב ,אמרו לנו להכין ארוחה מכל
השאריות שאנחנו יכולות למצוא ,הסתובבנו במחסן ומצאנו כל מיני קופסאות מחבילות
והארוחה היתה מורכבת מעגבניות מוחמצות ממולאות בגבינה לבנה עם כל מיני דברים
מעורבבים בתוכה ,הטעם היה נהדר ,נזיד עדשים שהוספנו לו מרק עגבניות מקופסה וגם
הוא יצא טעים מאוד אחרי שזרקנו לתוכו שאריות של מרק תפוחי אדמה מרק עוף קופסה
של מקרוני ברוטב עגבניות ומים מקופסת שימורי שעועית ,בשעועית השתמשנו כדי למלא
את העגבניות .הארוחה הייתה נהדרת וכולם נהנו למרות שהיו אנשים שאמרו שמצליחים
לביית את האנשים הכי לא מתאימים שיבשלו במטבח .היום מודי שוב עובד ברפת ביציקת
בטון לעמודים שמחזיקים את הגג .וברגע שאסיים את המכתב אלך לראות איך הם
מתקדמים.
בתחילת שבוע הבא יש כנס של מגדלי פירות בנהלל ,צריך להיות מעניין מאוד כי הנושא
הוא על חידושים בגיזום וגידול העצים בחורף .בתחילת נובמבר יהיה קורס של יומיים
בירושלים למגדלי הפירות בהרים .אולי תהיה אפשרות שאוכל להגיע אבל הדגש הוא על
"אולי" .בקשתנו לקבל שני דונם מאדמת נהלל לא נענתה למרות שהזמנו את הכנות
והזרעים  .נצטרך לסמוך על כך שיסדרו השקיה בשטחים שלנו ובכל זאת הדבר נראה
אפשרי .אני שוב מאוד עסוקה בשעות שאחרי העבודה ,כי בחרו אותי לועדת תרבות ,ויש
לנו תכנית ענקית הדורשת הרבה ארגון ,גם תמר בועדה וזה מאוד נח לנו כי אנחנו נפגשות
בכל מיני שעות מוזרות למשל חמש וחצי בבוקר כשאנחנו קמות או חצות הלילה ולא
צריכות לחפש חברים אחרים.
זה בערך כל מה שאני מצליחה לחשוב ולספר לך .ושוב תודה על החבילה הנהדרת ,תודה
לגרוסי ומינה על המכתבים ,המכתב של דן היה חמוד הוא אח יקר.
אהבה
זמירה

15.11.49
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מכתב54
אבא יקר

בכוונתי לכתוב הרבה מכתבים היום ולא יודעת כמה אספיק ,בכל מקרה אתחיל במכתב
אליך כי לא כתבתי כבר המון זמן למרות שתורך לכתוב.
אני לא זוכרת אם במכתב האחרון אליך עניתי לשאלתך על הדרום אפריקאי הצעיר* אני
חושבת שהוא יכול להצטרף לקבוצה ורק לעבוד למחיתו ,זה צריך להיות מקום שכבר
ממוסד ,אני חושבת שהרעיון הכי טוב בשבילו ,כמובן אם זה מתאים לו ,להתקשר לבני
יופה ברמת יוחנן ,הוא ידוע כמי שמטפל בעולים חדשים ועוזר להם למצוא את הידיים
והרגלים בארץ שלנו ,רמת יוחנן הוא קיבוץ גדול ואפשר למצוא מקום לאדם כזה .נדמה לי
שפגשת את בני פעם באושה .וזו התשובה לשאלה שלך.
עכשיו לחיים בתימורים ,לפני כמה לילות הייתה לנו אסיפה ובדקנו את מה שקרה בשנה
החולפת ואת התוכניות לשנה הבאה .השיחה הייתה מכוונת וישר הרגשנו בכך לא בדיוק
סיפרו מה שהיה באמת וכל הזמן הייתה הרגשה שהכל תעמולה .אספר לך בקיצור מה
הולך להיות בשנה הבאה אם הכל ילך לפי התכנית דבר שבטוח לא יקרה :פלחה – אנחנו
מתכוונים לעבד בערך  4000דונם! קיבלנו תוספת אדמה שמעלה את כמות הדונמים
למספר הזה .הגידולים צריכים לספק אוכל לעדרים שלנו וישאר גם למכירה .רפת – כרגע
יש  20ראש ואנחנו רוצים להגדיל את המספר ל  40או  60ראש ע"י קנית עגלות עד סוף
עונת המרעה .הפרות יחיו ברפת החדשה שמחכה כרגע לגג .דיר  -כרגע יש  207כבשים
ואנחנו רוצים להגדיל גם את הכמות הזו למקסימום שהרועים יכולים לטפל .התחלנו
לבנות את הדיר החדש .לול -צריך להגדיל מהדגירה של החורף צריך להגדיל ל 8500-
אפרוחים ומאלה לגדל  2050אפרוחים שישה חודשים ואז למכור אותם לממשלה לחלוקה
בין העולים החדשים .השקיה – התחלנו למפות את השטחים המטרה להגיע ל  800דונם
שלחין השנה ,התקציב מאפשר  40דונם אנחנו מקווים להגדיל אותו כך שבסוף יהיו 800
דונם .מתוך ה 40דונם  12 – 10דונם יהיו לנטיעת עצי פרי והיתר למספוא וירקות .בניין
– כפי שכבר קראת הרפת הדיר והלול יכנסו לשימוש כבר החורף .בית התינוקות גם הוא
יגמר וארבעה צריפים שוודים** וארבעה צריפונים*** יוקמו לשיכונים .בינתיים
ישתמשו בצריפים לבית ילדים ובצריפונים למחסנים שבינתיים מחוץ לתכניות של
הקבוצה אבל יחסכו לנו מתקציב הבניה .חלק מהחיסכון בתקציב הבניה יכנס להשקיה
ולבנית בתים לשתי המשפחות .כעת למכוניות – אנחנו אמורים לקבל  GMCשל שישה
טון מהלוואה אמריקאית .זה אני חושבת הכל ואני צריכה להגיד בנחישות "אם ירצה השם
וועדת חברים" .
קיבלתי מכתב מהרטה הבוקר ובו היא מזמינה אותנו לבלות ירח דבש בבית החדש שלה
היא כל כך חמודה וזה חלום באספמיה.
אהבה לכולם ותכתבו מהר אני מצפה לדעת מה קורה עם העסק ועם
שטראוס**** ,זה מדאיג אותי.
אהבה
זמירה
נ.ב .לא שמעתי מסבתא מלפני יום ההולדת אפילו לא מכתב ליום ההולדת האם משהו לא
כשורה.

* סבא ביקש שיקבלו מישהו לתימורים.
** צריף שוודי – היה בו חדר עם שרותים ומקלחת
*** צריפונים – שורה של ארבעה חדרים בלי שרותים ומקלחת.
**** שטראוס השותף של סבא במפעל.
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מכתב 55
אבא יקר

אתמול קיבלתי את המכתב שלך וכל מה שאני יכולה להגיד על כך זה שמקשים עליך
בכל דרך אפשרית להשאר פה .הכל לא מסתדר  ,אני מקווה שלא נכון שיש לשטראוס
סרטן ,ואם זה לא נכון גם זה מאוד לא נחמד.
החדשות על דיוו שמחו אותי מעט אל תשכח לספר לי יותר על מה שקורה איתו כי אתה
יודע כמה אנחנו (לא) מתכתבים.
תמר כעת בקורס קשר ומזכירה לי את דייו כשהתחיל קורס קשר בדרום אפריקה וכשבא
הביתה דיבר כל מיני שטויות על אנטנות וכדומה.
מודי כרגיל עובד בבניין כי מזג האויר משתנה וממהרים לסיים את הבניינים .הקיר
הראשון של הדיר עומד וכעת הם מסיימים את הטפסנות ליציקה מחר ולסיים את היסודות
כולל היסודות של הצריפים השוודים .בינתיים המרפסת של בית התינוקות נבנית ע"י
ערבים ,הם עושים את עבודת האבנים ובעוד שבועיים הגג של הרפת יגמר.
שאלת על ההכנסות מהענפים בשנה שעברה ,הפלחה הייתה הענף היחיד שהכניס רווח נקי
של  3000לירות אבל מזה נשרפו עם החציר*  1000לירות .הלול הרפת והדיר לא הכניסו
ולא הפסידו כולל הוצאות על ימי עבודה .אני לא ממש מתמצאת אבל יודעת שמ40000
לירות תקציב בשנתיים האחרונות עדיין נשאר עודף .לא השתמשנו בהכל לבניין והשקיה,
חישבנו שהוצאנו  35000לירות וזה באמת לא כל כך נורא .השנה יש תקציב חדש של
 20000לירות ואני לא חושבת שיספיק לכל התוכניות שלנו ,נראה ,אתמול לקחתי דגימות
מהאדמה שרוצים לטעת בה ושלחתי לתל אביב לבדיקות ממשלתיות ,כבר לא שולחים
לרחובות ,לקחנו צעד קדימה לנטיעה עצמה .כרגע מכינים מפה טופוגרפית שאמורה
להסתיים ביום שלישי ואז אפשר יהיה להניח את הקווים למרות כל הקשיים אנחנו
מתקדמים ,לאט.
תסלח לי על המחיקות בתחילת המכתב שכחתי שהשתמשתי בדף הזה לציין את המיקום
של בדיקות הקרקע ששלחתי.
התחלנו שוב את השיחות על צורת חיינו ונקווה שהפעם נגיע למשהו .ועדת התרבות
עובדת קשה ,יש חתונה ביום ג' הבא ופחות מחודש עד חנוכה וכל שבוע נגמר בשבת
שצריכה תכנית משלה ,שלא לדבר על מה שקורה באמצע השבוע .אני מצטרפת לשעורי
עברית ומלמדת שעורי אנגלית ,וכן אחראית על הספריה והתקליטים כשתמר איננה .מודי
ואני בסדר ורק מתלוננים שאין לנו מספיק זמן ביחד.
אהבה לכולם במיוחד לגרוסי
זמירה
* אברהם היה צריך לעשות שביל אש סביב החציר והחליט לשרוף אותו.

16.1.50
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מכתב 56
אבא יקר

אני יודעת שאני איומה כי לא כתבתי לך כל כך הרבה זמן .במשך כל השבוע אמרתי
לעצמי הערב אכתוב אבל במשך היום היינו צריכים להתכונן לחתונה כפולה ולא הגעתי
לכתיבה .החתונות היו בשבת והקבוצה התמלאה בדרום אפריקאים וצברים רעשנים ,יותר
מידי אנשים לטעמי .זכריה השוחט מנהלל היה במצב רוח מרומם ואחריו הזוגות קיבלו
ברכה גם מרבי רבינוביץ* שהיה כאן בביקור ,הוא איש מאוד נחמד ומודי ואני רצינו
שיחתן אותנו אבל הוא צריך לחזור לדרום אפריקה לפורים כך שהתאריכים פשוט לא
הסתדרו ,המסיבה הייתה נהדרת אם כי קצת יותר מידי רועש בשבילי .הגשם הפסיק רק
לכבוד היום הזה כך שהיה מוצלח מאוד כי מזג האויר מעיק .חדשות נוספות  ,שנינו
מצוננים מאוד וחוץ מזה הכל בסדר .אני עובדת בשיתוף** אחרי שעבדתי עשרה ימי
ניסיון בגיזום בבית הספר ,אוי אבא ,איזה בוץ ,בחיים לא ראית דבר כזה .החזאי הודיע
שירדו כבר  600ממ' גשם שזו הכמות השנתית זה לא מפתיע לפי כמות הגשם שירדה כאן
בשבועיים האחרונים ירד כל יום גשם רציני לא איזה טפטוף קטן .הסוסים לא רוצים
לעבוד וכל הנסיעות להובלת חומרי בנין ודברים למשק נעשות בטרקטור ,ואיכשהו גם
הטנדר עדיין מצליח להחליק למעלה ולמטה .צריף שוודי אחד כבר מאויש אפילו שעדיין
אין זכוכיות בחלונות ,השני כבר מכוסה כמעט כולו ברעפים .הפרות מצופפות בחצי רפת
ובחצי השני ממליטות הכבשים .היום נולדו  30טלאים ושנים נולדו בלילה .הלילה שוב
מאוד קר .אספר לך מה אני לובשת כדי שתבין על מה אני מדברת :צעיף על הראש ,מעיל
עור ,שני סוודרים ,חולצה וגופיה ,שני זוגות מכנסים ,ושני זוגות גרבים .למודי ולי יש
שמיכה על הרגלים בזמן שאנחנו כותבים .אני מתגעגעת לאח שהיתה לנו בסלון בבית
בדרום אפריקה ובה אש ענקית שמחממת את כל הבית .עכשיו קר לי אבא ולמרות שרק
שמונה וחצי אני חושבת שאכנס למיטה  ,כי שם הכי חם.
אז לילה טוב אבא
זמירה
* רבי רבינוביץ אביה של אחת הבנות בקבוצה.
** במכבסה.
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מכתב 57
אבא יקר

המכתב שלך הגיע אתמול ודרבן אותי לכתוב מכתבים .החלטתי לכתוב בתחילת השלג,
איזו חוויה ,יומיים ירד שלג בלי הפסקה ,כל ההרים והעמק כוסו בלבן ,לא טרחנו להסתכל
לחרמון ,צילמנו המון תמונות שיחקנו בשלג ,עשינו איש שלג .אמא של אברהם הייתה
בחיפה כך שלא צריך לדאוג לה .הבעיה העיקרית הייתה שהיינו באמצע הכנות לקבלת
 2000אפרוחים בני יום ,להכין את הבית שלהם ולהכין חימום הייתה בעיה אמיתית ,בסוף
החלטנו להכניס אותם לאחד הצריפים הצריף שמודי גר בו הפך לבית אימון ועכשיו הוא
גר בצריפון ואני בצריף השוודי .אנחנו בערך בשתי הקצוות של הקיבוץ רחוקים אחד
מהשני.
אין לך מושג כמה שמחתי על העבודה החדשה שלך* אתה כבר נשמע מבסוט יותר ,אבל
אבא החתונה חייבת להשאר ב 26/3אי אפשר לשנות את התאריך שוב .אני בטוחה ששום
עבודה חדשה לא תצליח לעצור אותך מלהגיע .אם אתה יכול להגיע גם בסוף החודש הזה
יהיה מצוין אם לא נצטרך לעשות איזושהי תכנית לקנות שמלה אבל אין לנו כסף לנסוע
שוב לתל אביב ,את מעט הכסף שיש לנו נצטרך אחרי החתונה.
המכתב של גרני טוני מראה שהיא עדיין דואגת אבל זו עדיין לא התשובה לשני המכתבים
האחרונים ,גרן כנראה חושבת שאני יותר רכושנית ממה שאני באמת ואני לא אוהבת את
כל האמירות האלה לגבי לקיחת כל כלי הכסף מדודה קייטי** ,לא הייתי אומרת כלום לו
ידעתי שהן ניתנו לה ואני לא צריכה אותם כי אני לא צריכה כעת כלי בית בכלל .ויהיה לי
תקציב עבורם אם וכאשר אצטרך אותם .רק שאלתי עליהם כי זה נחמד שיש בבית כלים
ישנים שהיו במשפחה הרבה זמן.
אבא בוא לבקר אותנו כאן כי יש כל כך הרבה מה להראות לך ,אם כי אולי כדאי שתחכה
קצת עדיין נורא קר בבוקר ובערב.
ועכשיו אהבה לכולם
זמירה
* הזמנת המגבות לצבא בוטלה והמפעל של סבא נסגר כבר לפני כן ,השותף שלו עבר
לעבוד עם מישהו אחר .סבא עבר לעבוד בפלתורס  :חברה דרום אפריקאית ליבוא ויצוא
שפעלה בישראל.
** כלים שהיו בבית בדרום אפריקה.
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מכתב 58
אבא יקר

שוב עבר המון זמן מאז שכתבנו לך ,התיישבנו השבוע לכתוב מכתבים ובדרך כלל
כשאנחנו עושים זאת אני כותבת לך ולסבתא וזהו ,לכן הפעם החלטתי שאכתוב קודם כל
לדן ולסבתא ואשאיר אותך לסוף ,ואכן כך עשיתי.
היום שבת ,ולמרות זאת ביליתי את כל היום בעבודה .מודי לא עבד היום כי עבד שלשה
שבועות ללא הפסקה ואת היום העביר בשנה וקריאה ,וכעת הוא נראה הרבה יותר טוב.
אין הרבה חדשות לספר לך ,הארון שאנחנו בונים בזמננו החופשי מתקדם יפה ,התחלתי
לרקום גובלן ומודי עוזר לי ,החדר שלנו מאוד שמח ,והוא בטעם של עבודה עצמית
( . )HOME MADEבשבוע שעבר בילינו אחר צהרים בחיפה וראינו את המלט ,ההצגה
היתה מצוינת והצדיקה את הריצה לחיפה וחזרה אחרי העבודה .בעוד שבועיים בערך ניסע
לתל אביב לחתונה של דייו ,גם משפחת לוי מקווה להגיע ואז אולי יהיה משהו לספר אבל
מי יודע? אם מדברים על משפחת לוי ,בתיה עברה את שלב הגרגור והריור ,והיא כבר
אומרת דא דא וחנה קוראת לזה דיבור .בצד התרבות יש קצת חדשות :סוף סוף סידרנו
מורה לעברית מנהלל .עשינו הפסקה בכתיבה לארוחת ערב שהייתה מורכבת משאריות
החתונה של אתמול .לא מזמן קיבלנו עליה של שלושה אנשים מדרום אפריקה ועוד שניים
אמורים להגיע בקרוב.
קרל* עדיין לא חזר הוא אמור להגיע ביולי בערך ,חדשות נוספות הן שמר לוי (אבא של
אברהם) אירגן לנו שתי מכונות ריתוך (חשמליות אני חושבת) והן כבר בדרך זו עזרה
גדולה  .הפדרציה הדרום אפריקאית החליטה לתת לנו הלוואה בסך  8000לירות3000 ,
לפחחיה  3000לפלחה ו 2000-לבניין.
ואלו היו החדשות הטובות וכעת לחדשות הרעות ,לתימורים יש מזל של סיני** לפני
שנה החציר נשרף והשנה רק כבשו אותו הספיקו להעביר חלק ואז התחיל גשם פתאומי
נצטרך לפתוח את חבילות החציר ליבש ולכבוש שוב.
בכל חתונה בתימורים יורד גשם אני חושבת שאפילו אם יתחתנו באוגוסט ירד גשם.
אתמול היתה חתונה יום לפני כן טפטף ואתמול ירד גשם רציני*** .נו טוב...
ובנקודה עצובה זו אסיים להיום כי אני נרדמת על המכתב למרות הרעש מהמסיבה
שלידנו.
לילה טוב ואהבה לכולם במיוחד לגרוסי אני מקווה שהיא מרגישה טוב.
זמירה
* קרל – הגזבר אחד האנשים החזקים בחבורת הדרום אפריקאים.
** מזל של סיני תרגום חופשי מאנגלית = מזל רע.
*** כמו בחתונה של אמא ואבא נעלי הכלה היו מגפיים.
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