הפעילות החינוכית והחברתית של ' קבוצת
בעיר העתיקה בירושלים  ,ת " ש  -תש " ח
חברי ' קבוצת

יבנה '

-

יבנה '

( ) 1948 - 1940

רב  -שיח

לפנינו פרסום ראשון על פעילותה של קבוצת סטודנטים בעיר העתיקה בירושלים בשנים
ת " ש  -תש " ח  ,והוא עיבוד דברים שנאמרו בעל  -פה בפגישה שנערכה בט " ו בשבט תשמ " ב ביד יצחק

בן  -צבי .
מובאים כאן דבריהם של חברים שריכזו את הפעילות החינוכית ושל שלושה מחניכי הקבוצה
המהווים שילוב של הערכה כוללנית עם זכרונות אישיים והצגת מאורעות שונים שיש בהם גם כדי
להעיד על החיים בעיר העתיקה בתקופה הנדונה  .הזכרונות האישיים הועשרו בתעודות וצילומים
של חברי הקכוצה .

ן

סדר הדברים הינו כרונולוגי במידת האפשר  .חסרים דברים על שנת

תש " ג  ,עת

על פעילות

הקבוצה היה אחראי יוסף וטסט  ,שנפל בהגנת גוש  -עציון באייר תש " ח .

מרדכי חיות
ראשית המפעל היתה בחודש כסליו

ת"ש,

בהודעה

האוניברסיטה העברית ותוכנה היה בערך כך

:

קצרה שהופיעה על לוח המודעות של

' ד " ר מגנם מחפש

6-5

סטודנטים שיהיו מוכנים

להתיישב בעיר העתיקה ולטפל בנוער שם  .תינתן להם דירה  .המעוניינים יפנו למזכירתו של ד " ר

מגנס  ,גב ' לילי ירוזלם '  .חברים שהיו אז פעילים בארגון הסטודנטים הדתיים

' יבנה ' ,

פנו לגב '

ירוזלם והעלו את האפשרות  ,שארגון סטודנטים זה ירכיב מתוך חבריו קבוצה אשר תקבל על עצמה

את המשימה הנדרשת  .הקבוצה אכן הורכבה  ,באה במשא  -ומתן עם ד " ר מגנס

ובז ' באדר א ' של

אותה שנה השתכנו ששת חברי הקבוצה בדירה שברחוב המידן בעיר העתיקה ( כיום בסביבת רחוב
משגב לדך ) וקראו לעצמם ' קבוצת הסטודנטים יבנה בעיר העתיקה '  .החברים הראשונים היו  :זאב

בן  -שחר  ,אליעזר גולדמן  ,מרדכי חיות  ,נחום מילר

1

המשתתפים ברב  -שיח זה הם ( לפי סדר

הדברים ) :

( מלוא ) ,

דב רפל ויעקב שטאהל .

מרדכי חיות ודב רפל  -מחזור ראשון בשנת ת " ש ; דב אברון

 מדריך בשנים תש " א  -תש " ד ; מרים שנלר  ,ישראל גיגי  ,ובכור גיגי  -חניכי המועדון ; שלמה בירנבאום -מחזור שלישי של מחנכים  ,בשנים תש " ג  -תש " ז

;

דברים נוספים של דב רפל ומרדכי חיות ; יוסי בן  -דוד

( גרוס )

ודינה שטרן  -מן הפעילים האחרונים  ,בסוף תקופת המנדט  .כינוס החברים התקיים במלאות ארבעים שנה

לפעילות הקבוצה  ,בסיוע המכון לחקר ארץ  -ישראל ויישובה של יד יצחק בן  -צבי .
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תיעוד

אף  -על  -פי שחברי הקבוצה התחלפו במשך השנים  ,היא המשיכה להתקיים עד לנפילת העיר
העתיקה במלחמת העצמאות .

7

הרקע להקמת המפעל היה מאורעות  -דמים שנמשכו מאז

1936

ועד ספטמבר

, 1939

מלחמת  -העולם  .תקופה ארוכה זו של ' מאורעות ' דלדלה ודיללה את היישוב היהודי בעיר
אשר

עם פרוץ
העתיקה ,

צומצם בלאו  -הכי בשנות העשרים והשלושים  .בעיר העתיקה נשארו אז כמעט אך ורק בני

השכבות הנמוכות  ,וכן קומץ משפחות אשר נאמנותן לעיר הקדושה גברה על הסבל שנגרם להן  ,ועל

חששותיהן מפני העלול עוד להיגרם להן בעקבות המאורעות  .אוכלוסיה זו הצטיירה בעיני היהודים
בעיר החדשה כזקוקה וראויה להגנה  ,לתמיכה ולעידוד  ,בהיותה השומרת את חומות ירושלים .

באותן השנים התפתחה פעילות חינוכית בשכונות ירושלים  ,בעיקר בשנים

, 1939 - 1938

על  -ידי

הסטודנטים של האוניברסיטה העברית  .בפעילות זו עסקו בהיקף נרחב גם חברים מברית
הסטודנטים ' יבנה '  ,אשר הפעילו בתרצ " ט בית  -ספר  -ערב לנערים עובדים באזור רוחמה  -זכרון -
משה  ,מועדונים לנוער בשכונות אחדות וכן שיעורי  -ערב למבוגרים  .לכן ההצעה של ד " ר מגנם

כשוך ה ' מאורעות '  ,לפעול ביישוב היהודי בעיר העתיקה  ,מצאה הד בין הסטודנטים  .חברי ברית

הסטודנטים ' יבנה ' נענו לאתגר שהוצג בפניהם וראו בכך מטרה כפולה

 :א)

לחנך נוער יהודי

משכבות מקופחות  ,כהמשך טבעי לפעילות שלהם בשכונות אחרות בירושלים .

ב)

לעודד את

היישוב הוהודי בעיר העתיקה בירושלים  ,אשר היה זקוק וראוי לכך .
ייתכן

מאוד  ,שלנגד

עיניו של ד " ר מגנס עמדו גם מטרות נוספות  :חיזוק קהילה יהודית בתוך

אוכלוסיה ערבית  ,כדי להוכיח שדו  -הקיום אפשרי בין תושבים בעלי שורשים בארץ  .ייתכן

גם ,

שד " ר מגנס ראה בכך דרך לסייע לסטודנטים נזקקים  ,אשר מקורות פרנסתם יבשו כתוצאה
ממלחמת  -העולם השנייה  .אך יש לציין  ,כי המטרה הראשונה לא באה לידי ביטוי של ממש בשיחות
ובהתכתבויות הרבות שהיו לנו עם ד " ר מגנס בתקופת פעילותנו  ,ובאשר למטרה השנייה  ,היא לא
חלה על הרוב המכריע של חברי הקבוצה .

בז ' באדר ת " ש הגיעה הקבוצה לעיר העתיקה  ,אך עוד לפני  -כן הוכנה לה קבלת  -פנים קשה .

שבועות אחדים לפני בואנו לעיר העתיקה הופצו ברחובות הרובע היהודי כרוזים בסיסמה ' מי

לה '

אלינו '  .כרוזים אלו באו למחות נמרצות ואף לחרף ולגדף את ' הסטודנטים ימח שמם וזיכרם  ,אשר
באו לטמא את

עיר הקודש ולהרעיל את נפשות הילדים '  .על הכרוז היו חתומים רבנים

אשכנזים ,

משומרי החומות  ,נטורי קרתא  ,וגם רבנים ספרדים  .כמובן  ,שהרבנים אשר חתמו על הכרוזים ,

מעולם לא ראו את המנודים ואת המוחרמים על  -ידיהם ואף לא ניסו להיפגש עמם  .דבר הכרוז נודע
לנו  ,עוד

לפני שראינו אותו  ,מפי יושב  -ראש הוועד ליהודי העיר העתיקה  ,מרדכי

ויינגרטן  ,אשר

איתו ניהל ד " ר מגנס את המשא  -ומתן על שכירת הדירה ואשר רצה לראות את עצמו

כאפוטרופוס ,

ידיד ויועץ לפעילותם של הסטודנטים  .על אפוטרופסות כפויה וידידות זו שילמנו בעיכוב הפעילות
כמשך חודשים
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אחדים  ,וכהרבה

שיחות  ,ויכוחים

והתדיינויות .

במהלך השנים ת " ש  -תש " ח פעלו במסגרת הקבוצה עשרים ושניים איש והם ( לפי סדר

הא " ב ) :

( פינץ ) אברהם  ,בירנבאום שלמה  ,בן  -דוד ( גרוס ) יוסי  ,כן  -שחר זאב  ,גולדמן אליעזר  ,גמליאל

אברון דב  ,אמיר

( סובלסקי ) שלמה ,

דמסט יוסף ז " ל ( נפל בהגנת גוש  -עציון )  ,הישראלי דוד  ,חיות מרדכי  ,סרגן מלכה  ,ליפשר ברוך  ,מורשת מנחם
ז " ל  ,מירב עמנואל ז " ל ( נפל בהגנת העיר העתיקה )  ,מילוא ( מילר ) נחום  ,מרקוביץ יהושע  ,נוימרק אריה  ,רובין
נועם  ,רפל דב  ,שטאהל יעקב  ,שטרן אליעזר ז " ל  ,שטרן

דינה .

קבוצת

קבוצת ' יבנה '  ,מחזור א '  ,קיץ  . 1940עומדים ( מימין

לשמאל ) :

נ ' מילוא ,

יבנה '

א'

בעיר העתיקה  ,ת " ש  -תש " ח

גולדמן  ,י

'

שטאהל  .יושבים

:

ד ' רפל  ,מ ' חיות  ,הדסה ון  -פריזלנד  ,ז ' בן  -שחר

מצד היישוב האשכנזי  ,וליתר דיוק מצד המנהיגות הקנאית של היישוב הזה  ,נתקלנו בעוינות
גלויה ואף בנידוי וחרם  .הם לא רצו בנו ועל אחת כמה וכמה שדחו פעילות כלשהי מצדנו .
האוכלוסיה הספרדית  ,לעומת זאת  ,קיבלה אותנו בתחילה בהסתייגות  ,ובתהייה מסוימת  ,מעין ' מה
לסטודנטים אשכנזים הבאים מעולם אחר ולנו ? '  .אולם לאט  -לאט נשבר הקרח ונקשרו קשרים
טבעיים של שכנים המזדמנים יחד לחנות המכולת  ,לתפילה משותפת בבית  -הכנסת וכדומה .

החכמים הספרדים אמנם נותרו מסויגים יותר  ,אבל ההתנגדות שלהם מעולם לא היתה אקטיבית כמו
זו של חלק ניכר מן המנהיגים האשכנזים  .אולם  ,גם אל חלק מן היישוב האשכנזי מצאנו את הדרך .
כעיקר הסתייענו בשמשים של שני בתי  -הכנסת האשכנזיים המרכזיים בעיר  .האחד  ,ר ' שלמה

פריימן ז " ל  ,שהיה שמש ה ' חורבה ' ו ' קבר רחל '  ,התיידד אתנו כמעט מן הרגע הראשון  .ה ' חורבה '
שכנה  ,כידוע  ,מחוץ ל ' בתי  -מחסה ' ונחשבה למוסד מייצג של כלל האוכלוסיה הירושלמית  ,אשר לא

היתה נתונה להשפעתם של נטורי קרתא  .השני  ,מר קופרמן  ,היה השמש של בית  -הכנסת ' תפארת
ישראל '  ,המכונה ' ניסן

בק ' ,

בית  -הכנסת החסידי של האשכנזים  .את רבי שלמה פריימן רכשנו כידיד

בכך שקבענו מן היום הראשון את מקומנו לתפילת שחרית בימות החול ב ' חורבה '  ,אשר חודשים
רבים ואולי שנים לא היה בה מניין בימות החול  .ששת הסטודנטים שהתיישבו בעיר העתיקה  ,ר '

שלמה עצמו וכנו הגדול  ,ועוד שלושה  -ארבעה יהודים  ,חלקם אשכנזים חלקם ספרדים  -כל אלה

יחד הבטיחו מכאן ואילך מניין קבוע לתפילה בימות החול בבית  -הכנסת  ,ולשמחתו של רבי שלמה
לא היה גבול  .ר ' שלמה שמר לנו אמונים בדברים מעשיים מאוד ; למשל  ,כאשר נזקקנו לספסלים
ולמנורות כדי להפעיל מועדונים ושיעורי  -ערב  ,היה הוא המקור הראשון להשגתם .
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תיעוד

שיעור בכתיבה  .במקום שולחן -
הרצפה ( המורה  -ד '

הישראלי )

וגם לבית  -הכנסת ' תפארת ישראל ' נתנו את חלקנו  .מכיוון שבלילי  -שבתות ר ' שלמה פריימן לא

היה זקוק לנו כל  -כך  ,כי היה לו מניין בלעדינו  ,היינו באים  -למען האיזון בין שני ה ' יריבים ' ,
הפרושי והחסידי  -לבית  -הכנסת ' ניסן בק ' וחידשנו שם את המניין  ,כשקופרמן אוסף עוד שלושה
יהודים כדי להשלימו  .כך קנינו גם את ליבו וגם מידיו זכינו לסיוע  .ובשבתות בבוקר  ,כשהציבור

הירושלמי מחוץ לעיר העתיקה שמר אמונים לשני בתי  -הכנסת גם יחד ופקד אותם ברוב עם  ,ניצלנו

את זמננו לפקוד בתי  -כנסת אחרים  .היינו עוברים מפעם לפעם בכתי  -הכנסת הספרדיים  ,כל פעם
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לבית  -כנסת אחר  ,כדי להיראות ולראות  ,להיות עם האנשים ולהתפלל עמהם  ,והתפילה קירבה
לבבות גם בין אדם לחברו .
ההתנגדות לבואנו מצד המנהיגות הקנאית של היישוב האשכנזי שימשה עילה למר ויינגרטן
לתבוע מאיתנו המתנה בפעילות  .לתביעה זו השיג מר ויינגרטן בנקל גם גיבוי מצד ד " ר מגנם  ,אשר

' קבוצת יבנה ' בעיר

מיפגש

העתיקה ,

של

ת  -ש  -תש  -ח

אנשי  -ציבור ( י " ל

מאגנם ,

הנריטה

סאלד ורקטור האוניברסיטה  ,פרופ ' ח " י רות ) עם
ראשוני קבוצת ' יבנה ' על גג הספרייה הלאומית
בהר -הצרפים 1941 ,

כאדם מתון מטבעו  ,נענה ברצון לתביעה להמתין ולא להיחפז  .רוכנו לא היינו מרוצים מזה  ,כיוון

שציפינו לפעילות של ממש  ,בייחוד לאחר שעברו כמה שבועות בחוסר  -מעשה ; אולם בדלית ברירה

נענינו לכך והמתנו  .והנה  ,כאילו כדי לחזק תביעה זו של מר ויינגרטן  ,זכינו מספר שבועות לאחר
כניסתנו לעיר העתיקה לביקור של שישה מנכבדי

' בתי  -מחסה ' ,

וכראשם יהודי מיוחד במינו  ,רבי

שלמה וקסלר  .הוא היה יהודי ממוצא גרמני  ,אשר הגיע בגיל צעיר ל ' בתי  -מחסה ' והפך לאחד
מעמודי התווך של הקנאות האשכנזית בעיר העתיקה  .השישה נכנסו לדירתנו באחד הערבים  ,כמובן
ללא הודעה מוקדמת  ,ותבעו מאיתנו במפגיע לעזוב מייד את העיר העתיקה  .לא הועילו טענות

והסברים  ,כי באנו רק להיטיב עם הנוער  ,למנוע בעדו שוטטות והידרדרות  ,וכן שבאנו בעיקר ליצור

מגע עם הנוער הספרדי  .כל זה לא הועיל  ,והשיחה גלשה לגידופים  ,קללות  ,ואיומים בנידוי

ובחרם .

עד מהרה התברר לנו  ,שאין מקום לוויכוח ואין מקום לשכנוע  ,אלא צפויה לנו מלחמה ממושכת .

עשינו אז הערכת  -מצב והבנו  ,שאין לנו סיכוי רב לפעילות בקרב היישוב האשכנזי ועלינו לחפש
מסילות לציבור הספרדי  ,כולל המנהיגות שלהם  .קבענו לכן

תכנית  -פעולה  ,שהתבססה

על ביקורים

אצל מנהיגי הציבור הספרדי כדי להכשיר את הקרקע לפעילות בקרב הנוער  .לי זכור בעיקר ביקור
 ,שהיה אז ראש ישיבת ' פורת
שלי ושל יעקב שטהל בחול המועד פסח ת " ש אצל הרב בן  -ציון
יוסף '

ונחשב לאחד מגדולי המנהיגים הספרדים בעיר העתיקה  .בביקור זה  ,זכורני  ,רצינו לפתח

שיחה על מצב הנוער הספרדי בעיר העתיקה  .אולם הרב חזן הסיט את השיחה בפקחות ובעקשנות
לעבר מחירי התמרים בשוקי בגדאד ודמשק ( הוא הגיש לנו תמרים

ככיבוד ) .

אנחנו חזרנו לענייננו

והוא בשלו .

עם כל זאת  ,אפשר לומר שהביקורים האלו יצרו בכל זאת איזה שהוא

קשר  ,והערכנו

כי מצד

הרבנים הספרדים לא תהיה התנגדות אקטיבית לפעולתנו  .היו לנו גם יחסי  -שכנות עם שני חכמים
ספרדים שגרו איתנו באותה קומה בבית  ,יחסים שהפכו במשך הזמן לידידות  .הם ראו אותנו מנקים
בעצמנו את

החדרים ,

מכינים את האוכל  ,הולכים יום  -יום לבית  -הכנסת  ,מברכים ברכת

המזון ,

מקיימים שבת כהילכתה ונוהגים בצורה שאין בה כדי לפרוץ את גדרי ההתנהגות המקובלת על

הציבור הספרדי החרדי  .זה תרם  ,כמובן  ,ליחסי  -שכנות טובים .

לאחר שהתמשכו הימים ללא מעשה  ,התחילה לגבור אצלנו תחושת חוסר הסבלנות  .הקיצונים

עע

"

)

ן

תיעוד

שבינינו תבעו לפעול מבלי להתייחס להתנגדות ויינגרטן והאחרים  ,תוך כדי לחץ על ד " ר מגנם  ,כי
לא רצינו לפעול בניגוד לדעתו  .אחרים דרשו להמתין  :אבל לכול היה ברור  ,שההמתנה אף היא

מוגבלת  .לקראת ימי חג השבועות  ,יצאנו החוצה  .הגענו למגרש החנייה של אוטובוס מס '

,2

למקום

שקראו לו אז בעיר העתיקה ' החכורה ' ( שם בדרך  -כלל שיחקו הילדים במשחקים שונים ) ויצרנו מגע
עם הילדים  .חקרנו כל ילד אם הוא לומד והיכן  ,ומה על אחיו ואחותו המבוגרים ואם אלה רוצים
לבוא לשיעורי  -ערב

;

כך התחלנו לרכז את התלמידים הראשונים לשיעורי הערב  ,ונוצרו הקשרים

הראשונים .

לקראת עונת החופש  ,בקיץ ת " ש  ,בדקנו את האפשרות להקים קייטנה בעיר  -העתיקה .

שמענו ,

שזה שנים אחדות לא התקיימו קייטנות בעיר העתיקה בגלל קשיי הזמן  .ועדת הקייטנות של ועד
הקהילה

היהודית ,

בראשותה של גב ' שרה אשבל הוציאה מספר בנים ובנות  ,לפי קריטריונים

סוציאליים מובהקים  ,לקייטנות מחצן לעיר  .אבל לנו היה עניין לא רק להיטיב עם מספר

ילדים ,

אלא גם לשקם את העיר העתיקה ולהכניס רוח  -חיים לתוכה  .החלטנו כי עלינו לפנות לכל הגורמים
הנוגעים בדבר ולתבוע הקמת קייטנה בתוך העיר העתיקה  .לאחר דין  -ודברים סוכמה הצעת פשרה
ועדת הקייטנות הקציבה סכום כסף למועדון ( לא קייטנה

מלאה ) ,

אשר כלל ארוחה אחת בלבד -

ארוחת צהריים  -לכלל ילדי העיר העתיקה  .כך נפתח מועדון  -קייטנה אחד
העתיקה עצמה  ,בתלמוד  -תורה של הספרדים

;

:

לכ 50 -

בנים בעיר

ומועדון  -קייטנה לבנות בימין  -משה  ,אשר במידה

מסוימת נחשבה כפרבר של העיר העתיקה  .בשניהם היו ילדי העיר העתיקה וגם ילדי ימין  -משה .

הפעילות של המועדון  -קייטנה לבנים בתוך העיר העתיקה הפכה למוקד פעילותנו באותו קיץ
ת " ש ונתנה את התנופה להמשך .

50

הילדים שהגיעו למועדון זה  ,מן הבוקר ועד הצהריים  ,פתחו

בפנינו את השערים וגם את הלבבות של ציבור רחב מיהודי העיר העתיקה  ,ובייחוד ילדים ובני  -נוער .

כנושא מרכזי לפעילות המועדון בחרנו באוץ  -ישראל  ,וירושלים כגולת הכותרת שלו  .הילדים
במועדון נתחלקו לארבע קבוצות  ,לפי חבלי הארץ  ,והקבוצה הבכירה היתה קבוצת ' ירושלים '  .כל

הפעילות במועדון  -שירה  ,שיחות  ,קישוט  ,פיסול באבן  -גיר  -היתה מסביב לארץ  -ישראל בכלל
ולירושלים בפרט  .במרכזו של הנושא ' ירושלים ' עמדה העיר העתיקה החרבה  ,האמורה להיבנות

מחדש  ,יפה  ,מלאת ירק ועצים ונקייה  .גם במסיבת הסיום של מועדון  -קייטנה זה  ,שהתקיימה בימי

' נחמו ' ( אחרי ט '

באב ) ,

הוצג המעבר מחורבן לגאולה  ,מאבל לנחמה  .קבוצות  -קבוצות של יהודים

ישבו וקוננו  ,כל אחת בנוסח עדה אחרת  ,על חורבן ירושלים ; ומולם הופיעה קבוצת

חלוצים  -בונים ,

מחדשי העיר ומקימי הריסותיה  .היתה זאת אולי הפעם הראשונה שבה ניתן לילדי העיר העתיקה לא
רק בידור ושעשועים  ,כי אם הפעלת הדמיון לקראת יצירה  ,לקראת היחלצות ממצוקה ומשפל .

מועדון הקיץ הזה לא רק הרחיב את הקשרים  ,אלא אף העמיק אותם  .במהלך העבודה  ,ובעיקר
לקראת סופה  ,נוצר מגע אישי עם יותר ויותר ילדים  ,ופה ושם אף החלו ביקורי  -בית הדדיים  ,בודדים

אמנם  ,בעיקר מפני שהילדים התביישו להראות לנו את בתיהם הדלים  .ביקורי הילדים בביתנו גם הם
היו בתחילה לצרכים מוגדרים  ,אולם בעידוד עדין שלנו הפכו ביקורים לשמם  ,בעיקר לשם עיון
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בספרים שהיו בחדר הראשון בדירתנו  ,אשר שימש לנו כחדר  -אוכל וחדר כללי  .מעגל הביקורים
והקשרים הלך והתרחב עם הזמן  ,אמנם באיטיות ובהדרגה .
בתום פעילותו של מועדון הק " ן היה ברור לנו  ,שהעבודה שלנו עם הנוער כבר התבססה והגיעה

העת לבנות מסגרות חדשות לעבודת  -קבע  ,לקראת שנת הלימודים המתקרבת ( תש " א )  .תחושה כזאת

חינוך לעבודת  -כפיים

:

סיתות אבן  -גיר רכה במועדון

היתה גם בקרב הנוער  ,ובעיקר בקרב חניכי מועדון הקיץ  ,והיא עברה מהם לאחיהם ואחיותיהם ,
הצעירים והמבוגרים כאחד  .גם ההורים החלו להתעניין  ,אמנם

' הסטודנטים '  .אלה חשו  ,כי טוב לילדים אצלנו ושאין אנחנו כה
בכרוזים שעל

באיפוק  -מה ,

בעבודתם

של

' נוראים ומסוכנים '  ,כפי שתואר

הקירות  .הרגשנו כי החל תהליך של לגיטימאציה שלנו בקרב הציבור היהודי בעיר

העתיקה ושהגיע הזמן לפעול ביתר

הרחבה .

באותה תקופה זכינו גם להכרה מצד הגורמים הציבוריים שפעלו בעיר העתיקה  .ועדת הקייטנות
שליד ועד הקהילה ראתה בפעילותנו הצלחה  ' .מגרשי גוגנהיימר ' שליד ' הדסה '

3

יצרו איתנו קשר ,

אף  -על  -פי שלא היינו מגרש  -משחקים במובן המקובל  .נוצר גם קשר עם האחיות הציבוריות שפעלו
בעיר העתיקה  .עזרה זו  ,שהתבטאה הן בעצה והדרכה והן בעזרה כספית  ,עמדה לנו כשהתארגנו
לפעילות רצופה כל ימות השנה  .לקראת שנת הלימודים תש " א פתחנו שני ' מועדונים  -של  -כל  -יום ' ,

אחד לבנים ואחד לבנות  .הנטייה לקיים חינוך מעורב התבטלה בפני המציאות של העיר

העתיקה ,

שבה שררה אווירה של הפרדה בחינוך והיו בה בתי  -ספר נפרדים לבנים ולבנות  .המועדון לבנות

נפתח בבית  -הספר לבנות שבעיר העתיקה  ,שבהנהלתה של הגב ' גליקליך  .המועדון לבנים נפתח
בבית ישן כרחוב המידן  ,אותו קנינו למטרה זו .

שני המועדונים היו מיועדים לתלמידי בתי  -הספר והגיעו אליהם תלמידים משני בתי  -ספר של

הוועד הלאומי ( תלמוד  -תורה הספרדי לבנים ובית  -הספר

לבנות ) ,

וכן תלמידות בודדות שלמדו

בבית  -הספר של המיסיון  ,להן הקדשנו תשומת  -לב מיוחדת במגמה להעבירן לכתי  -ספר עבריים  .כל

מועדון כזה ריכז יום  -יום

כ 30 - 20 -

חניכים  ,והמספר הכללי של ילדים שהיה קשור לכל אחד משני

המועדונים התקרב ל  . 50 -בעבודתנו במועדונים אלה נעזרנו בתלמידות הסמינר

' מזרחי '

:

רבקה

שמידט  -אליצור  ,זהבה אורנשטיין  -מלכיאל וכן רבקה לויצקי  ,מרים שברץ  ,לאה אברשטרק  -ברוכין
ומרתא צוקר  -לורנץ  .עזרה נוספת חשובה קיבלנו מחניכינו הבוגרים  ,בני העיר העתיקה  .אלה שימשו
כמדריכי  -קבוצות במועדונים ובקייטנות
3

' קרן

גוגנהיימר '

שליד

' הדסה '  ,הסתדרות

( בקיץ )

ועבודתם היתה לברכה גם להם עצמם וגם לנו .

הגשים היהודיות

בארצות  -הברית ,

פעלה להקמת מגרשי ספורט

ושעשועים לילדים ולגוער בירושלים  .המגרשים היוו מסגרת לחינוך משלים לילדי השכונות .

לע) ן

קייטנה לבנות העיר העתיקה בשכונת ימין משה  ,קיץ  . 1941הבנות ( קבוצת

' הדבורה ' ) בנו מודל של ' שדרות

הגאולה '  -רחוב בעיר העתיקה בעתיד

מלבד המועדונים  ,הורחבו שיעורי הערב לעובדים  ,בעיקר לבנות  ,אשר תחילתם עוד בקיץ ת " ש .

לשיעורים אלה הגיעו בנות שהפסיקו את לימודיהן בבית  -הספר היסודי  -מי אחרי שתי כיתות -
לימוד ומי אחרי שבע או שמונה כיתות של בית  -הספר היסודי  .היו גם נסיונות לקיים שיעורי  -ערב
לנערים עובדים  ,אולם מספר התלמידים היה מועט והשיעורים בוטלו .
בשנת תש " א גדלה קבוצתנו לשמונה חברים  ,וכן נוספו לנו בסופה של שנה זו שתי סטודנטיות .

פעילותנו החינוכית הקיפה שני מועדונים לילדי בתי  -הספר  ,שיעורי  -ערב לנוער עובד  ,וכן החילונו
בפעילות חברתית בין המבוגרים .
חידוש היה בקיום ' שיחת הורים '  -בעיקר אמהות  -אשר כונסה כדי לעניין את ההורים

בנעשה בילדיהם  .מאחר שלא הבינו עברית כהלכה  ,התקיימה השיחה ' מקרא ותרגום '  .שיחה זו
הפכה  ,אולי שלא במתכוון  ,אמצעי לגיבוש ציבור של הורים  .בסופה של שיחה זו נבחר ועד

הורים ,

ראשיתה של מנהיגות פנימית נבחרת של הציבור הספרדי בעיר העתיקה  .התחלה צנועה ואקראית זו

של התארגנות ציבורית הביאה את פעילי ועד ההורים  ,וכן הורים נוספים  ,לפעילות ציבורית אף

מחצן לתחומי העיר העתיקה  .אחדים נעשו חברים פעילים בארגון להתיישבות במושבי  -עובדים ואף
יצאו

להתיישבות ,

נשים אחדות התקשרו עם מועצת הפועלות של ' הפועל המזרחי ' והמשיכו

בפעילוה זו אף במישור הכלל  -עירוני והארצי  .אנחנו סיימנו שנת  -פעילות זו בתחושה  ,שיש לנו
עורף ציבורי בקרב הורי הילדים  .הפכנו לגורם מוכר  ,מקובל ואף אהוד על ציבור הולך וגדל בתוך
העיר העתיקה  .בקיץ של אותה שנה שוב קיימנו שני מועדוני  -קיץ  ,האחד לבנים והאחר לבנות  ,אשר
רמת פעילותם החינוכית עלתה לעין ערוך על זו של השנה הקודמת  .מספר הילדים גדל  ,מדריכים

פעילים נוספים הצטרפו  ,חלקם עבר לגור אתנו ואחרים  -מדריכים  -מתנדבים  -באו מן העיר
ן) ן

~~

החדשה .
באותו הזמן התעוררו גם לבטים אידיאולוגיים  .שתי מטרות היו לנגד עינינו עם כניסתנו לעיר

העתיקה  -חינוך הנוער והחייאת היישוב היהודי בעיר העתיקה  .הניסיון שהצטבר בעבודה
החינוכית ובחיים בעיר העתיקה  ,עורר ספקות אם אפשר ששתי המטרות תעלינה בקנה אחד  .רצינו

' קבוצת יבנה ' בעיר העתיקה  ,ת  -ש  -תש  -ח

לחנך את הנוער לקראת חיים של יצירה בחברה ערכית בעלת רמה תרבותית גבוהה  .רצינו לשחרר
אותם מתחושת אין  -האונים ולפתוח בפניהם מרחבי יצירה ופעילות  .ואז עלו השאלות  -האם ניתן
לעשות זאת בעיר העתיקה  ,כפי שהיתה אז

?

האם ניתן להקים בעזרתם חברה אחרת

תנאים פיסיים ליישוב מודרני  ,בעל רמה תרבותית גבוהה

?

?

האם ניתן ליצור

התשובה לכל השאלות הללו היתה

שלילית  .התברר לנו אפוא  ,כי יש התנגשות בין שתי המטרות וצריך לחפש דרך  -ביניים .
נטינו להעדיף את המטרה של חינוך הנוער

;

כמחנכים ,

אולם לא יכולנו להתעלם מל המטרה השנייה -

החייאת היישוב בעיר העתיקה או לפחות תרומה לשיפור מצבו  .באופן קונקרטי הופיעה אז השאלה
של היציאה לקיבוצים

-

הצעירים לחברת  -נוער  ,והבוגרים יותר וכעיקר הבוגרות לגרעין

התיישבותי  .גם שלב זה נעשה בשיתוף  -פעולה מרבי עם ההורים  ,אולם היה גם מקרה אחד של
בריחה מן הבית  .פעילות קבוצת הסטודנטים נמשכה ללא הפסקה עד ליום נפילתה של העיר
העתיקה בידי הלגיון הירדני  ,כאשר בין מגיניה היו חניכים ומדריכים כאחד  .אולי עובדה זו מוכיחה

שהצלחנו למצוא דרך  -ביניים בין תרומה חינוכית משמעותית ביותר לרבים מהילדים ובני  -הנוער

בעיר העתיקה דאז ובין תרומה להפחת רוח  -חיים ביישוב הקיים .

דב

רמי

תפקידי בקבוצה היה לקיים שיעורי  -ערב  .כאמור  ,הילדים והנערים שבאו לשיעורי  -ערב היו בעלי
השכלה מינימאלית  .הפרק הראשון בספרות שלימדתי במסגרת זאת היה השיר של ר ' יהודה הלוי
' לך נכספה נפשי מפאתי מערב '  .התלמידים לא תפסו שהמדובר הוא בירושלים ולא קישרו בין השיר
הזה ובין המקום שבו הם נמצאים  .בשיחה התברר  ,שחלק מל הילדים שנולד וגדל בעיר העתיקה  ,לא

ידע היכן נמצאת כיכר ציון  -הכיכר המרכזית של העיר החדשה  .כמובן  ,שלא ידעו כלל מה

מתרחש מחוץ לירושלים  .יצאנו איתם פעם אחת לטיול  ,לבלות שבת בקבוצת ' אמונים ' בנחלת -
יהודה שליד ראשון  -לציון  .כשהגיעו לקבוצת ' אמונים '  ,התחילו להתגלגל בחול ; הם אף פעם לא
נזדמנו לחוף הים  ,והיתה זו הפעם הראשונה בחייהם שראו חול שאפשר ללכת בו .

התברר לנו  ,שהיה קיים פער עצום בין מושגינו הכלכליים והחברתיים לבין אלה ששררו בעיר
העתיקה  .אנחנו  ,שבאנו מהעיר החדשה  ,היינו רגילים להבדלים חברתיים וכלכליים  ,שהתבטאו בין

היתר בכך  ,שאדם אמיד היו לו שלושה חדרים ואדם שלא היה אמיד היו לו שני חדרים או חדר וחצי .

בעיר העתיקה ראינו מראות שעוררו בנו זעזוע  .בבית ברחוב מידן  ,שבו היה מועדוננו  ,גרה
כפי הנראה

אלמנה  ,עם

אשה ,

שני תינוקות  .החדר היה בגודל של ארגז גדול ולא היה בו כל ריהוט  ,פרט

למחצלת  .לא היה בחדר חלון  ,והאור נכנס אך ורק דרך הפתח  .כאשר הדלת היתה סגורה  ,שרר בחדר
חושך .

השכבות הגבוהות זכו לרמת  -מגורים גבוהה  .המפוארות בק הדירות היו בסביבת ישיבת

' פורת

יוסף '  .אלה היו בתים נהדרים עם חדרים גבוהים  ,חצרות מרוצפות ומים זורמים  .דירות באיכות כזו
שקשה היה למצוא אפילו בעיר החדשה  .מדרגה יותר נמוכה היו הבית והקומה בו דרנו אנחנו  .שם
גרו חכם ערס  ,חכם אזולאי ואמו של מזכיר ' בתי  -מחסה '  ' -אנשים מכובדים '  .אולם גם באותו בית

עצמו אפשר היה לראות הבדלי רמות  :הקומה העליונה היתה קומה מכובדת  .הקומה התחתונה היתה
נחותה ממנה בהרבה  .גם לא היה כל קשר חברתי בין אלה שגרו למעלה ובין אלה שגרו למטה .
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למטה היה ' פרולטריון '  ,למעלה היו אנשים נכבדים  ,גם הכניסות היו נפרדות  -אחת למטה  ,אחרת

למעלה ולא היו מדרגות משותפות ולא היה כל קשר שהוא בין האנשים ; אנו  ,שגרנו למעלה זמן לא

קצר  ,לא ידענו שלמטה מתגוררת קבוצה של אנשי לח " י  .אבל המצב הקשה ביותר היה באותו מכלול
דירות שהיה נקרא ה ' חוש '  .מכלול זה קשה לכנותו בשם בתים  .רוב רובו חורים וכוכים ללא מים

זורמים  ,ללא ביוב וללא תאורה  .שם היו גרות כעשר משפחות  .בזמן שאיטליה נכנסה

למלחמה ,

הקפידו על האפלה  ,ונקל היה למעוד בחשכה ששררה במקום  .להקלת  -מה של המצב הקמנו קופת -
מלווה קטנה  ,לעזרתם של תושבי השכונה  .קבענו בתור יסוד עקרון אחד

;

אין נדבות אלא רק

הלוואות שתוחזרנה  .מכיוון שהיינו מקבלים כל חודש כמה לירות שטרלינג מקופת הצדקה של ד " ר
מגנם  ,ועד

שהוצאנו את כולו היה הכסף מונח בקופתנו  -יכולנו לגלגל סכומים המגיעים עד

שלושים גרוש  ,חצי  -לירה וכדומה  ,שבימים ההם היוו סכום רציני  .דומני  ,שההלוואה הבסיסית

היתה עשרים גרוש  ,שהוחזרה בשמונה תשלומים של חצי  -שילינג לשבוע  .במיוחד היה בכך עזר
לאותם יהודים שהתפרנסו מתיקון נעליים או פחחות  ,אשר נזקקו להלוואה כדי לקנות חתיכת  -עור

או חתיכת  -פח ; ולכן הדבר קבע אם יעבוד באותו שבוע או ישב באפס  -מעשה  .גם סעד כלכלי זעום

זה עזר לנו לרכוש את  -אמון התושבים ולשכנעם שהן כוונותינו והן מעשינו רצויים .

רב אברון
אני הצטרפתי לקבוצה באוגוסט

1941

ופעלתי במשך שנתיים רצופות  .פעלתי  ,בשיתוף מלא עם

חברי לקבוצה  ,כמחנך  -מורה ומדריך בתחומי הוראה והדרכה מגוונים  .דומה  ,שבעבודתנו הינחנו
יסוד לעשייה חינוכית חדשה ביישוב בימים ההם  ,וברצוני להקדיש מלים אחדות לקווים המנחים
של אותן תכניות ושיטות  -הוראה .
כיום  ,מרבים לדבר על פעילות קהילתית  ,ורואים בשנות השבעים את לידתה של השיטה
בישראל  .עבודתנו בעיר העתיקה ובשכונות האחרות נשאה אופי מובהק של פעילות קהילתית .

שלושה מרכיבים היו למפעלנו החינוכי  ,ותוך השלמה הדדית יצרו את המסגרת הקהילתית

 :האחד ,

כעין בית  -ספר ; השני  ,דוגמת תנועת  -נוער ; והשלישי חברת הורים ומבוגרים  .בשלושת התחומים
האלו הופענו כתושבי המקום  ,החיים בו ומשתלבים בחיי השכונה  .מאחר שהיינו אנשים חדשים
וזרים  ,החדירה פנימה נתקלה בקשיים ממושכים  .לא רק בזרות היה קושי  ,אלא גם בכך שהופענו

בעיני השכונה כיחידה שיתופית  -קבוצתית  .רבים ודאי ראו במסגרת הקבוצתית תופעה

חולפת  ,ועל

כן לא מצאו אותנו ואת עבודתנו ראויים לאמון מלא .
בית  -הספר שלנו פעל בשעות אחר  -הצהריים והערב במתכונת של שיעורי  -ערב בבניין תלמוד -

תורה של ה ' מזרחי '  .עיבדנו תכניות  -הוראה למקצועות עברית  ,תנ " ך וספרות  ,שהיו מקובלות בימים
ההם בבתי  -הספר ביישוב  ,וניסינו להתאימן לצורכי המקום  .לא רצינו לוותר על ההוראה
הפרונטאלית  ,באשר ידענו  ,שהיא ההולמת את תלמידינו ותלמידותינו ואת מסורת השנים שבהן
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בבית  -הספר היסודי בשעות הבוקר  .הוראה קבוצתית לפי נושאים או פרוייקטים תהווה

מהפכה  ,שלא תקדם את העניין ולא תפתור את הבעיות  .אולם ויתרנו על בחינות וציונים והסתפקנו

בהערכות ובשיחות תיקון והשלמה  .כיתות ההוראה שבטיפולי היו בנות עובדות בגיל . 16 - 14
היעדרות או איחורים היו תופעה נדירה ביותר  .הבנות הופיעו לשיעורים בזמן  ,מוכנות ומסודרות

קבוצת

' יבנה ' ,

מחזור

ב '  ,פסח

א ' שטרן  ,א ' גולדמן  .יושבים

לאחר יום  -ענודה ( בעיקר

 . 1943עומדים ( מימין לשמאל )  :ד ' הישראלי  ,י
:

ד ' רפל ,

י'

במשק  -בית ) .

שטאהל  ,לבנה כהן ,

'

מרקוביץ  ,י ' דטסט  ,ד ' אברון

מ ' חיות  ,מ ' רוזנברג

עמדה להן סקרנותן האינטלקטואלית שהיתה חבויה בתוכן ,

מידת האינטליגנציה הגבוהה שלהן וכוחו של המיפגש עם מדריכים משכילים וצעירים .
ייתכן  ,שרכשנו את הבנות למפעלנו הלימודי בכוח אחר והוא הפעלת קורסים שימושיים בבישול

ובתפירה  .העובדה שקורסים אלה התקיימו מחוץ לחומה  ,בבניין ' בית צעירות

מזרחי ' ,

בהדרכת

מורות מקצועיות מנוסות  ,קירבה אלינו ואל מפעלנו החינוכי בנות לא  -מעטות  ,ומתוך עניין
בקורסים המקצועיים מצאו את דרכן אל שיעורי הערב העיוניים  .בהתרחב מפעל הקורסים מעבר
ליכולת הקליטה ב ' כית צעירות מזרחי '  ,הפעלנו  ,בעזרת גברת גוטספילד  ,קורס תפירה בתוך החומה .

המרכיב השני היה בתחום הפעילות הכעין  -תנועתית  ,שעיקרה התרחש בימי שבתות ומועדים .
כאן ההוראה הפרונטאלית נעלמה  ,ונושא הפעילות היה לימוד שיר חדש  ,או הרקדת הבנות  .היישוב

היה רחוק וזר מלב הכנות בעיר העתיקה ואנו גילינו להן ארץ לא נודעת  ,מבלי לנסות להשפיע
השפעה תעמולתית ישירה  ,שוודאי היתה מזיקה או פוגעת  .האמנו  ,שהמפגש עם עולם מסקרן
ומגרה יעשה את שלו בבוא המועד  .השתדלנו לשכנע באופן אינטלקטואלי ונזהרנו מפני

אינדוקטרינאציה רעיונית  -תנועתית  .לא שאלנו את עצמנו למספר החניכים שיעזבו את החומה

ויצטרפו לקבוצה זו או אחרת  ,אלא ביקשנו את התפתחותם הפנימית של הנערים  .ואם כעבור
שנתיים העברנו קבוצה חינוכית מחוץ לעיר העתיקה  ,לא ראינו בהעברה זו עקירה מן השכונות  ,אלא
קידומם הנכון כמקום מתאים יותר  .ואם עקירה היא זו  ,תפסנוה כעזיבה זמנית לצורך שיבה אל
השכונה למען פיתוחה והתקדמותה .

המרכיב השלישי כא להוסיף את הנדבך של חברת המבוגרים  ,הוריהם של תלמידינו  .ידענו  ,שיש

להם בעיות של קיום ופרנסה  ,של מחלות וליקויי גוף ונפש  ,של מתחים משפחתיים  ,של שלום  -בית
ושל ניתוק וניכור מחברת המבוגרים מחוץ לחומה  .ספק רב  ,אם אותם מפעלים שהקימונו  ,כגון

קופת גמילות  -חסדים  ,הרצאות  -מומחים כמקום וכעין לשכת  -עבודה  ,פתרו  ,אף חלקית  ,את הבעיות
הבוערות  .חשובה ומשמעותית היתה העירנות והמודעות לעצם השאלות  ,והן אשר יצרו את התדמית
של פעילות חברתית למען החברה הוותיקה .
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מרים שנלר
לשעבר היה שמי מרים שרבני  .משפחתי היתה המשפחה הספרדיה היחידה ב ' בתי  -מחסה '  .מעבר
לקושי שהיה לכל הבנות להצטרף אל פעולות הסטודנטים  ,היה לי קושי גם מבחינה חברתית והיתה
סכנה שלא נוכל להמשיך לגור ב ' בתי  -מחסה '  ,אם נלך אל מועדון הסטודנטים  .כוח משיכתם
העיקרי של הסטודנטים היה בכך שקיבלו אותנו בהשלמה  .הם לא באו

' מלמעלה ' ,

לא

התנשאו ,

אלא מתוך תחושה של השתייכות למשפחה  ,לקהילה ולאותה מסגרת  .לא הרגשנו במאמץ לשנות
אותנו  ,אלא לשנות מספר דברים בפעילות שלנו  .הם ביקשו לשנות בנו דברים מסוימים  ,או להגביר

מוטיבציות שונות וכו '  ,וזאת בעיקר דרך התרגילים  .כך  ,למשל  ,היה בנושא למידת השעון  .העניין

לא היה רק בלמידת השעון  ,אלא גם בכל מה שקשור

בדברים אחרים  .אני

חושבת  ,שהרבה

בשעון  ,ערכו

של הדיוק למועדון והדיוק

מאוד עבדו איתנו לפני שהוציאו אותנו החוצה  ,למקווה -

ישראל  ,או ל ' בית צעירות מזרחי '  .אני השחייכתי לקבוצה שעברה ל ' בית צעירות מזרחי '  ,וכאשר
באנו לשם אולי לא היינו תלמידות מצטיינות בלימודים  ,אבל הצטיינו בעבודה ובמשמעת  .הוענקה
לנו תחושה טובה  ,שנבעה מכך שבשיעורי העזר או בפעולות לא שמו את הדגש בעוד פרק

בתנ " ך ,

אלא הרבה יותר בדימוי העצמי שלנו .

התחושה שהרגשנו  ,ושהיינו שותפים בה מאוד עם הסטודנטים  ,היתה האהבה לארץ והמטרה
ששמנו לנו לבנות אותה  .זה היה תהליך שראשיתו בעצם היותנו יחד כקבוצה  ,בלימוד שירה
ובידיעה לקרוא עיתון  .דרך קריאת העיתון למדנו גיאוגראפיה והיסטוריה ועקבנו אחרי מאורעות

מלחמת  -העולם  .את העיתון כרכו והוא היה בשבילנו ערך מסוים  ,כי יכולנו לשוב ולעיין בו .
מן הסטודנטים למדנו לשחק

ביחד  .לא היו לנו משחקים רבים ועשינו הרבה מאוד משחקים

בעצמנו  .עם יהושע היינו קבוצה ראשונה שלמדנו לשחק שח  -מט  ,וכל  -כך נהנינו מן המשחק עד
שהתחלנו לעניין בו את בני משפחתנו בבית  .אמי ידעה דמקה ואנחנו לימדנו אותה לשחק שח  -מט .

מן המשחקים למדנו גם כיצד להפסיד  ,מבלי לחשוב הפסד לכשלון  .ואכן  ,לא היתה תחושה של

כשלון  ,כי ניתנו לנו הרבה מאוד חיזוקים  ,והבנייה היתה על הצד החיובי  .לא היתה לנו תחושה
שאנחנו טעוני  -טיפוח  .הבאנו לפני הסטודנטים בעיה שהיתה לנו עם

ההורים  ,והם

לא שללו את

הורינו  ,אלא ניסו לעזור לנו בעצם מעורבותם .
היה לי דוד שגר בבניין שבו גרו הסטודנטים והתנגד להם מאוד ; והיתה הדודה שניצחה על כל

ענפי המשפחה  ,ובידה היתה למעשה ההחלטה בכול  .לבו של אבי נהפך לטובת הסטודנטים כאשר
ראה את אחד הסטודנטים  ,נחום מילר  ,יושב ולומד גמרא בבית  -הכנסת  .מאותו רגע הסטודנטים
קיבלו את ההכשר בעיני אבי  ,והוא שכנע את המשפחה  .זכור לי  ,שכל אותם טקסים סמליים או גם
אמונות טפלות שהיהדות של העיר העתיקה נתפסה בהם  ,הסטודנטים לא שללו אותם  ,אלא ראו

בהם ערך שלנו  ,ואנחנו לא התביישנו בזה  .לא רצינו להשתנות  .למשל  ,הובלת נער בר  -מצווה לבית -
הכנסת בליווי תזמורת

;

הם היו שותפים לזה ואנחנו לא הרגשנו בגיחוך שבכך וקיבלנו ביטחון רב

להישאר שייכים גם למשפחה וגם לעדה  .וכשיצאנו החוצה  ,לא היינו מעורערים מבחינה זו ונשארנו
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באותה מערכת ערכית שהיקנו לנו  .אחר  -כך  ,כשבגרנו יותר  ,כל אחד בנה לו סולם  -ערכים
אבל הסולם הבסיסי של הבית נשאר בעינו באותה תקופה .

משלו ,

פעולות הסטודנטים גזלו את כל שעות הפנאי שלנו  ,אבל הסטודנטים הקפידו על כך שאנחנו
נהיה בבית בזמן .

' קבוצת יבנה '

חינוך

לחקלאות

בעיר העתיקה  ,תיש  -תש " ח

בתוככי

העיר

העתיקה

:

אבני  -ריצוף הוסרו

ובאדמה שהובאה נשתל תירס

אחת הבעיות היתה הפעילות המשותפת של הבנים והבנות  .רצינו אז לשחק עם הבנים  ,חששנו
שההורים יגלו זאת והעמדנו שומר שהחריע מבעוד מועד על התקרבות אחד ההורים  .עבורנו ,
הסטודנטים היו למעשה חלק אינטגרלי של נוף העיר העתיקה  ,ובהמשך היה כן גם בעיני ההורים .
הם הפכו מפאסיביים לשותפים בהרבה מאוד מבצעים  .בתקופת המנדט  ,כאשר נעצרו והובלו
הסטודנטים לקישלה  ,הורינו דאגו להם לאוכל ולהכאת תפילין  .כך נוצרה דאגה ואחווה לאנשים

שהם חלק מהיישוב  ,שמסירותם לעבודתם נתנה אותותיה בתחומים רבים .

ישראל גיגי
אני יליד טבריה  ,ולירושלים העתיקה באנו  -אמא  ,אני ושני אחי בכור ויוסף  -לאחר שנתייתמנו
מאבינו  .כאן היתה אם אמי וכן כל קרוביה ומכריה של אמי  .הסבתא מסעודה גרה בבית הכולל של

עדת המערבים  ,בדרג ' אל תבונה שבקצה רחוב היהודים  ,והכניסה לבית הכולל היתה דרך שער  -אבן
מקומר ונמוך עם שלוש מדרגות למטה  .בבית הזה שוכנו עניים וחסרי  -כל שהתקיימו על נדבות
ומתנות  -חסד  .תנאי החיים היו קשים  ,והחדרים היו שוחות צרות וחשוכות עם יתושים ופשפשים .

לעיר העתיקה הגענו כפליטים מחוסרי  -כל  .רכושנו היחיד היה חבילה שבתוכה נארזו כמה

סירים ,

צלחות ומעט בגדים .
בעת בואנו  ,מאורעות

1938

היו בעיצומם  .יהודים רבים נהרגו  ,בתים רבים  .בעיר העתיקה נעזבו

ותושביהם עברו לגור מחתן לחומות  .המקום הראשון שזכינו לגור בו  ,היה באותו בית הכולל שגרה
בו הסבתא  ,והתנאים שם היו ללא נשוא  .כעבור זמן  -מה מצאה אמי דירה בקירבת מקום  ,שהתפנתה

מיהודים שברחו ממנה  ,ושם המשכנו לגור עד שעזבתי את העיר העתיקה  ,כעבור שנים אחדות .

היתה זו דירת חדר אחד  ,חשוכה  ,ללא טיח  ,חשמל ומים  ,וקירותיה היו לחים ורטובים  .השירותים
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תיעוד

היו בחצר ומשותפים לכל דיירי הבניין  .המים לשתייה ולכביסה היו בבור  -מים בחצר  .תמיד היו בהם

תולעים  ,ולפני ששתינו מהם היינו צריכים לסנן אותם דרך סמרטוט .
לעיר העתיקה הגענו עם חינוך מסוים שקיבלנו בתלמוד  -תורה שבטבריה  ,שניהל אותו ' החכם

הגדול '  ,הוא חכם כיבס המכובד על תושבי טבריה כולם  .ידענו לקרוא ולכתוב ולהתפלל מהסידור .

המשמעת בתלמוד  -תורה היתה

קשה ,

והילדים היו תמיד מפחדים מהמורים ומה ' פלקה ' שהיו

מענישים בה את הילדים שלא שמעו למורים  ,חטאו באי  -הכנת שיעורים או איחרו לתפילה .
מעמסת פרנסתנו וחינוכנו נפלה על אמא  ,שהחלה לבנות את ביתנו מחדש  ,ללא מפרנס וללא

תמיכה  .כל יום  ,קיץ

וחורף ,

בקור ובחום  ,היתה יוצאת אל מחוץ לעיר לעבוד אצל אנשים זרים

בכביסה ובנקיון הבית  ,ולעת ערב היתה חוזרת הביתה דרך השוק של הערבים  .בעיר העתיקה היתה
קונה כמה פיתות ואם הספיק לה הכסף  ,היתה קונה גם גבינה מלוחה שמכרו הערבים מתוך צנצנות .
אוכל זה היתה מביאה לארוחת הערב ואם היה נותר משהו  ,היה צריך להספיק גם לארוחת בוקר
שלמחרת היום  .לפעמים היינו זוכים גם לכוס תה חם .

את ארוחת הצהריים החמה  ,שהודות לה החזקנו מעמד  ,קיבלנו בתלמוד  -תורה של המנהל חנינה
מזרחי בעיר העתיקה  ,שבו למדנו .
בעיר העתיקה היינו חופשים לנפשנו  .אמא היתה בעבודה ואנו למדנו בתלמוד  -תורה  .את זמננו

הפנוי בילינו ב ' חכורה ' במשחקי גולות  ,במקלות שהיינו חובטים למרחק  ,כטיירות

( עפיפונים )

שהיינו מעיפים לעת ערב  ,מטפסים על החומה ומשחקים מחבואים בין הסמטאות וקופצים מגג אל
גג .

בחגים  ,כשהמוני בית  -ישראל היו באים לעיר העתיקה לתפילה ולצדקה בכותל המערבי  ,אחי

בכור ואני ( את האח הקטן יוסף סידרה אמא בבית  -היתומים ' דיסקין ' ) היינו מתערבים בקהל ומנסים
לחקות את תושבי העיר העתיקה  .היינו מנסים להיות מורי  -דרך לאיזה יהודי שרצה לבקר בבתי -

הכנסת שברובע היהודי  ,או מנסים לבקש ' בקשיש ' מהאורחים שזרמו ללא הרף לכותל המערבי .
באחד הימים נודע לנו שכבוד הרב הראשי לישראל  ,הרב מאיר חי

עוזיאל  ,עומד

לבקר בעיר

העתיקה ולהתפלל ליד הכותל המערבי  .התכונה לקראת בואו היתה רבה  ,ולכן ביקורו היה מרשים
ומלווה בעם רב  .הרב שלבש גלימה ארוכה רקומה בחוטי  -זהב  ,היה מלווה בשומר  -ראש ומפנה -

דרך  .בידו היה שרביט ארוך  :בראשו  -גולה גדולה של כסף ובבסיסו  -גולת  -מתכת שבה היה

חובט בדרך  ,לפי קצב צעדי המלווים .
בעיני  ,התהלוכה היתה ארוכה מאוד  .ודומני שבאותה

התהלוכה  ,אם

זכרוני אינו מטעני  ,נפגשתי

בפעם הראשונה פנים  -אל  -פנים עם יהושע מרקוביץ  ,סטודנט צעיר ממושקף שלבש חולצה

לבנה ,

מכנסי  -חאקי רחבים וקסקט  .מן השיחה שניהלנו התרשמתי  ,שלפני עומד אדם טוב  -לב שאוכל לתת
בו אמון .
יהושע היה הרוח החיה במועדון חדש שנפתח אז ברחוב המידן  ,שאליו התקבצו ילדים שהיו
מסתובבים בעיר העתיקה באפס  -מעשה  .מועדון זה יצק תוכן חדש לחיים העלובים שלנו באותו
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הזמז  -מצאנו משחקים וחוגים למלאכה  .היינו מפסלים מאבל  -גיר תבניות של קבר  -רחל  ,הכותל
המערבי  ,וקבר זכריה ומקשטים בקישוטים המתאימים למאורע שחגגנו  .במועדון הזה היכרנו את

קבוצת ' יבנה '  ,עמם עברנו פעולות שונות ויצאנו לטיולים מחאן לעיר  ,לאוניברסיטה על הר -
הצופים  ,לעטרות וכו '  .דומני  ,שהטיולים היו המלהיבים ביותר בין פעולותינו  ,וגרוננו ניחר ממש מן

' קבוצת יבנה ' בעיר

העתיקה ,

ת " ס  -תש  -ח

השירים שלמדנו בהם  ,כמו למשל  ' ,פנינו אל השמש העולה ' או ' אל ראש ההר  -הדרך מי יחסום

לפדויי שכי '  .שרנו בלהט  ,כי חשנו את עצמנו כפדויים משבי הניוון ומעפילים לחיים חדשים .

בכור

גיגי

אוסיף רק מעט על דברי אחי  ,ישראל  .אני אמנם יליד העיר העתיקה  ,אבל את החינוך היסודי
עד

גיל

, 12

שלי ,

קיבלתי בטבריה  .וכפי שאמר אחי  ,היינו יתומים בעיר העתיקה ומוזנחים מאוד  .אבל

בטבריה קיבלנו חינוך טוב  .למדנו בישיבה  ,כלומר  ,בתלמוד  -תורה  .כשסיימתי כיתה ז ' בטבריה
הכניסו אותי לכיתה ד ' בירושלים  .קשה לתאר את הרקע  ,עד כמה היינו עניים  .המצב המשפחתי היה

קשה  ,ולמעשה חיינו כילדים יתומים  .אפשר בהחלט לומר  ,כי הסטודנטים האלה  ,שבאו לירושלים
העתיקה  ,הצילו אותנו משוטטות  ,מיציאה לרחוב ולפשע  .לפני בואם  ,זכור לי  ,שהייתי ' חורש ' את
כל רחובות ירושלים

;

בשבת הייתי יוצא בבוקר  ,מסתובב בכל השכונות ובשלקם  -ארבע אחרי

הצהריים חוזר הביתה רעב  ,ולא תמיד היה אוכל כבית  .הסטודנטים שבאו אלינו לעיר העתיקה ,
הצילו לא רק אותי  ,אלא בני  -נוער רבים אחרים  .ייזכרו לטוב כולם  ,אבל יהושע היה למעשה כמו

אבא שלנו ; לנו לא היה אבא  ,היינו יתומים  ,והוא היה האבא שלנו  ,דאג  ,טיפל  ,לימד אותנו מקצוע
ואת הגישה והאהבה לאמנות .
הבית של הסטודנטים היה פתוח לפנינו בכל עת  .כשהם היו בבית  ,גם אנחנו היינו יכולים להיות

בבית  .היתה להם ספרייה גדולה  ,ישבנו וקראנו שעות ולפעמים גם הזמינו אותנו לאכול עמם  .זה

היה כמו ביתנו השני  .ואנו  ,ביתנו הראשון היה חדר עם טיח מקולף ורטוב  ,חלון אטום שלא נכנס
דרכו אור  ,ואם שלא נמצאת כל היום בבית  .אצלם מצאנו ממש את המשפחה  ,את הבית  ,את הכול .

עד שעלה הרעיון הזה  ,שצריכים לצאת לקיבתן  ,והוציאו אותנו .

בשוו

שלמה בירנבאום
אני נעצם שייך כבר לדור השני  ,אם לא לדור השלישי  ,של המדריכים בעיר העתיקה  .באתי בשנת

ינת  -חצר

 , 1943כאשר הקבוצה הראשונה כבר לא היתה בעיר העתיקה  .אני זוכר  ,שיעקב שטהל ומרדכי חיות

( המורה -

'

מ ' מורשת )

תיעוד

היו בצבא הבריטי  ,דב רפל כבר היה בקבוצת ' אמונים ' וגם אחרים  ,מן

הראשונים  ,כבר

נשארו כמה אנשי ' דור המעבר '  ,כמו דב אברון  ,שניהל אז למעשה את חיי הקבוצה בעיר

לא היו .

העתיקה ,

יוסף דמסט ז " ל ואליעזר שטרן ז " ל  .לירושלים באתי מייד לאחר שסיימתי שנת  -שירות כנוטר
ב ' משמר החוף '  .באתי ללמוד באוניברסיטה ולא היכרתי כלל את העיר  .אל קבוצת ' יבנה ' הגעתי
אחרי שד " ר קורץ המליץ בפני שאצטרף אליהם  .המעבר היה בשבילי קשה מאוד  .תיארו פה את

המגורים בבית  ,בקומה השנייה  ,כארמון  ,לעומת החושות שהיו ברחוב המידן או באיזה שהוא מקום

אחר בעיר העתיקה  .אבל אותו ארמון היה בלי מים זורמים  ,השירותים היו בחצר  ,והמגורים לא היו

כאלה שלהם הייתי רגיל קודם  -לכן בתל  -אביב  .אבל קבוצת המדריכים הסטודנטים קלטה אותי
קליטה חמה וחברית מאוד  .מאוחר יותר הצטרפו יוסי גרוס

( בן  -דוד ) ,

שלמה גמליאל וברוך

ליפצ ' ר ,

ואנחנו המשכנו בעצם את הפעולה שכבר היתה די מבוססת  .המועדונים פעלו  ,שיעורי  -ערב אורגנו
וגם כל יתר הפעולות היו כבר בשלבי ביצוע  .בשבילנו  ,לא היה בהן באותו זמן משום חידוש גדול .

סיפרו לנו שהיתה קבוצה של ילדים ' ילדי פלורנטין ' [ ראה להלן ,

בדברי יב

רפל ] ושבעזרתה של

רחה פרייר ו ' עליית הנוער ' יצאה קבוצת בנות לשדה  -אליהו ולעוד מקומות  .היכרנו את חברי
הקבוצה הראשונים מפני שהם באו תמיד לבקר  .זה היה באמת אחד הדברים המעניינים  ,שכל מי
שהיה פעם בעיר העתיקה  ,הרגיש באותם שלושת החדרים המסכנים בקומה השנייה של בית עוסמן

עמאר כבביתו שלו ; וכשהיה מגיע לירושלים  ,היה בא להתאכסן בארמון הזה  .בחדר הראשון  ,שהיה

חדר  -האוכל  ,וגם הספרייה  ,היו שני ספסלים שעליהם ישבנו לאכול ; וכשדב רפל היה בא אלינו  ,היו
מצמידים את שני הספסלים האלה זה לזה והיתה מיטה בשבילו  ,וכך נהגו גם אחרים  .ככה הכרתי את
דב

( רפל ) ,

את מרדכי ( חיות ) ואת יעקב

( שטהל ) -

כולם באו להתאכסן בעיר העתיקה  ,כאילו היה

זה בית  -הורים שאליו חוזרים כשמגיעים לירושלים  .למעשה  ,הקבוצה לא מנתה אף פעם יותר
משמונה איש ; זה היה המכסימום  .גרנו שלושה בחדר אחד  ,שלושה בחדר שני  ,ועוד חדר היה למטה
בקומה הראשונה  .אם כן  ,שמונה האנשים האלה ניסו לקיים מועדונים לבנים ולבנות  ,אחד ברחוב

המידן ואחד ברחוב היהודים  .הם ניסו לקיים גם מועדון מיוחד לגיל מבוגר יותר  ,שאחרי זמן מסוים
קראנו לו ' מועדון הצופים '  .הם קיימו שיעורי  -ערב לנוער שלא סיים בית  -ספר  ,ושיעורי  -ערב

למבוגרים  .נוסף על כך  ,היו פעולות יותר זוטרות  ,אבל לא בלתי  -חשובות  .זמן  -מה היה לנו מועדון -

הורים  ,ניסינו לעשות פעולות אחדות בקרב המבוגרים  ,היתה מועצה של ההורים שעמדנו אתם
בקשר  ,היתה מועצה של הנוער שניסינו לעניין אותם בפעולות החינוכיות  .מלבד הפעולה

במועדון ,

ערכנו טיולים  ,קיימנו קייטנות בקיץ  ,ניסינו לדאוג לתעסוקה לאנשים ולנוער מתבגר  ,וכפי שכבר
הזכירו  ,קיימנו קורסים שונים  ,כגון לתפירה ולבישול  .בנוסף לכך  ,גם אירגנו פעולות בקרב

האוכלוסיה  .היתה לנו קופת גמילות  -חסדים קטנה
זולים

;

חילקנו ' קמחא דפסחא '

;

;

מצאנו תורם  - ,שנתן לנו בגדים וחילקנו בגדים

ונתנו יעצן בכל מיני שטחים .

מוזר היה  ,כיצד צעירים מן האוניברסיטה ולא כל  -כך רחוקים מבית  -הספר התיכון  ,יכולים היו
לקבל על עצמם מפעל כזה  .מקרוב הפעולות נראו לנו פשוטות  ,אך הבינונו את המטרות מרחיקות

ע) 1 7

הלכת שמעברן .
באחד התזכירים ששלחנו לד " ר מגנם והמצויים בארכיון שלו  ,מדובר על נוער בגיל בית  -ספר

שאותו אנו מחלקים לשלושה סוגים  :ילדים שבית ההורים משפיע עליהם לטובה  ,ילדים שנוהים
אחרי הרחוב  ,וקבוצה שלישית המוגדרת כילדים עזובים  .יש ניתוח מדויק במי אנחנו יכולים לטפל

' קבוצת יבנה ' בעיר העתיקה  ,ת  -ש  -תש " ח

ובמי  -לא  .תמיד רצינו להקיף את מירב בני הנוער באמצעים המינימאליים שעמדו לרשותנו .

בתזכיר מדובר גם על טיפול בנוער עובד  .העמדנו לפנינו שלוש מטרות  :להעניק השכלה יהודית
וכללית  ,לעצב את הדמות הרוחנית של הצעיר ולכוון אותו למקצוע  .בוודאי  ,שלא את כל זה יכולנו
להשיג  ,אבל לפחות ראינו לפנינו איזה שהוא אופק גדול ורחב שאליו יש לכוון את הפעולות
הפשוטות היום  -יומיות  .גם בראשונה ( לפני זמני ) נכתב תזכיר  ,שאנחנו רוצים להוציא את הילדים

מן העיר העתיקה לחיי קיבוץ  .גם שם הופיעו מטרות כלליות  :להעניק השכלה  ,יש לחנך לחיי -
עבודה פרודוקטיביים  ,להקנות ערכים חלוציים  ,לתת חינוך דתי שלם וכו '  .קיימנו ימי -עיון בנושאי

חינוך שאליהם היינו מזמינים גם את הוותיקים שכבר לא היו בעיר העתיקה  ,והיינו דנים על דרך
פעולתנו  .דברים שבהתחלה נעשו בצורה לא מתוכננת ולא כל  -כך מכוונת  ,קיבלו לאט  -לאט

כיוון ,

השקפה ומטרה  ,שהיה בהם כדי להתוות דרך עד היום הזה  .את כל הדברים האלה יכולנו להשיג
הודות לעובדה אחת  :מגורינו בתוך השכונה הזאת  .ישבנו בתוך העירהעתיקה  ,ראו אותנו

תדיר ,

והיווינו מרכז  ,וכתובת לכול  .מי שרצה לבוא  ,להתייעץ ולבקש סעד  -ידע תמיד היכן למצוא
אותנו  .אף  -על  -פי שהפעולה עצמה היתה מצומצמת למספר שעות ביום  -המועדון פעל כשלוש

שעות ושיעורי הערב ארכו כשלוש שעות  -אנחנו היינו ב ' שטח ' בכל שעות היממה  ,ודבר זה נתן
את אותותיו

;

פנו אלינו לא מפני שהיו לנו אמצעים גדולים  ,אלא מפני שהיה לנו רצון

ויכולנו פה ושם גם לגייס עזרה מכל מיני מקורות  ,שאחרים לא ידעו איך להגיע אליהם .

לסייע ,

לצערנו ,

נבצר מאתנו לשקם שכונות  ,כמקובל היום  ,על  -ידי בניינים ומקומות  -תעסוקה  .לא יכולנו לשפר את

תנאי השיכון והפרנסה  ,שהיו בשפל המדרגה  .על כן התמסרנו לחיזוק היסוד התרבותי והדתי של

העיר  .כל התקציב של הקבוצה הסתכם בכדי  2 , 800דולר לשנה  .סכום זה שימש לתשלום שכר
הדירה  ,להחזקת המועדונים ולתשלום למדריכים  .גם אז זה היה סכום קטן מאוד  ,ואותו סכום היה

צריך לגייס מתריסר מקורות  ,או יותר .

אחד התפקידים הקשים ביותר שהוטלו עלי  ,היה לשכנע מדי שנה את התורמים והתומכים
שכדאי להם להמשיך ולתמוך במפעלנו  .כך  ,למשל  ,קיימתי בקפה ' טוב טעם ' שיחות ארוכות

ביידיש עילגת עם גברת גוטספלד  ,מנשי ה ' מזרחי ' בארצות  -הברית  .הייתי צועק ביידיש עילגת כדי
שהיא תשמע והיא לא הבינה מה אני רוצה  .במרכז העולמי של ה ' מזרחי ' דחו אותי לא פעם בטענה

של מחסור  .המדובר היה בסכום של שלושים לירות ארץ  -ישראליות לשנה  .בהמשך התקופה גם
השגת המדריכים נעשתה קשה ביותר  .הראשונים היתה בהם רוח חלוצית והם בנו את הקבוצה מתוך
רצון ליצור משהו חדש ולהתמודד עם משימה נכבדה  .לאט  -לאט נתמסדו הדברים  ,התקשינו בגיוס
מדריכים פחות או יותר מקצועיים  ,והיתה הבעיה של התחרות עם השוק ; לא יכולנו לשלם מה

ששילמו ' מגרשי גוגנהיימר למשחקים '  ,ולא מה ששילמו במקומות אחרים למורים  .היינו צריכים

לשכנע את האנשים  ,שמלבד המשכורת הנמוכה  ,יקבלו גם סיפוק  ,שהם עושים עבודה חשובה .
גם בעיית השייכות היקשתה  .אם הצגנו עצמנו כ ' קכוצת סטודנטים בעיר העתיקה העושה
פעולות וזקוקה לאמצעים '  ,השאלה שנשאלה היתה  ' -בחסות מי אתם עובדים ? '  .התורמים לא
אבו להסתגל לדרך העבודה שלנו .
' מגרשי גוגנהיימר ' נתנו לנו סכום די נכבד  ,אך הצהירו שהם אינם נותנים למועדונים  ,כי יש להם

עקרון של בניית מגרשי  -משחקים פתוחים  .היינו צריכים לשכנע אותם  ,שלא יראו אותנו כחלק
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קבוצת ' יבנה '  ,מחזור ג '  . 1945 ,עומדים ( מימין
ש'

בירנבאום  .יושבים

:

י ' בן  -דוד ,

י

'

אנגל ,

לשמאל )  :ד ' רפל  ,ד ' הישראלי  ,ב ' ליפשר  ,ש ' גמליאל ,

ד ' אברון  ,י ' דמסט

מהם  ,אבל יסכימו לתמוך בנו  .והם אכן תמכו בנו במשך זמן רב  ,ואפילו העמידו לנו מפקחת  ,גברת

אלוף  .ובדומה לכך ארגון נשי ה ' מזרחי ' בארץ  -ישראל .

משום שלא היינו מוסד  ,אלא קבוצה של סטודנטים  ,לא יכולנו לצאת בפומבי תחת שם של מוסד
מוכר  .דבר זה הפריע מאוד גם לד " ר מננס  ,ואני זוכר שיחות ארוכות מאוד שהיו לנו אתו  .הוא ראה

עצמו כיזם וכמקים המפעל  ,אך לא רצה להיות קשור בעצמו לביצוע בעיר העתיקה משך כל
מ 1940 -

השנים ,

ועד  . 1947הוא חשב שלאחר שיקים את המפעל ויבססו  ,יימצאו מוסדות אחרים ביישוב

שיקחו על עצמם את המשימה  .ולאחר שתמך בנו כשלוש  -ארבע שנים  ,פנה למוסדות חינוך וסעד
שונים וביקש מהם לקבל על עצמם את האחריות על המפעל כולו  .בכך לא הצליח והיה מאוד
מאוכזב  .בארכיון שלו מצויים מכתבים שכתב  ,אשר לא ידענו עליהם באותו הזמן  .הוא כתב

למוסדות  ,כמו ארגון נשים ' מזרחי '  ' ,הפועל המזרחי ' ואחרים  ,והציע .להם לקבל לחסותם את קבוצת
הסטודנטים בעיר העתיקה  .לאחר שנכשל  ,כתב אלינו פעם אחת שזו שנה אחרונה שהוא מסכים
להמשיך ולתמוך בנו  ,אלא אם אנו נמצא אפשרות ' למכור ' את העניין  .הוא לא ימשיך לתמוך  ,וספק
אם צריך לקיים את הפעולה בצורה כזאת  .ניסינו להרכיב מין ועד ציבורי באוניברסיטה  ,שבראשו
עמד הרב פרופ '

אסף  ,פרופ '

ריבלין היה מזכיר כבוד שלו  ,ואפילו שינינו את השם כדי להדגיש

וכעכשיו הקבוצה הופכת להיות גוף חדש  .פרופ ' ריבלין התנגד שניקרא קבוצה  ,כיוון שזה דומה
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לקיביץ ' יהיא נתן לנו את השם ' יבנה  -מושב למען נוער '  .אז  ,בפעם הראשונה  ,הדפסנו נייר
מכתבים עם כותרת מודפסת  ,כי עד אז כל המסמכים שנכתבו מטעמנו היו על נייר רגיל ובכתב  -יד ,
בצירוף חותמת מתאימה .
לצערנו גם נסיון זה לא עלה יפה  ,ועד סוף קיומו של המפעל נשארנו עם הרבה סימני  -שאלה

קבוצה ראשונה של ' ילדי פלורנטין
רודגס ' ( על יד פתח  -תקוה  ,עתה

',

שאירגנה רחה פרייר בסיוע קרן על שם דוד פלורנטין  ,מגיעה ל ' קיבו

'

כפר  -אברהם ) 1942 ,

ובעיות חינוכיות בלתי  -פתורות  .בכל

אופן  ,הראתה

' קבוצת הסטודנטים יבנה ' בעיר העתיקה  ,שניתן

להתמודד עם בעיות חינוכיות בשכונות  -מצוקה בדרך חדשנית ובצורה חלוצית  ,שלא היו מקובלות
עד אז .

דב רפל
כין ההצלחות החשובות של פעולתנו  ,אפשר למנות את דרכה של קבוצת ' ילדי פלורנטין '  .בראשית
היה מיפגש של רחה פרייר עם ילד מהעיר העתיקה  .היה לה רעיון לגייס עזרה מחוגים ספרדיים  .היא

פנתה אל משפחות  ,כמו ירק  ,ריקנטי  ,ונציה  ,והן נענו  ,אם כי לא במידה מלאה .
קראו את הקבוצה על שם דוד פלורנטין  ,שהיה אחד מראשוני תל  -אביב  .היה ברור  ,שזו תהיה

קבוצה שרובה המכריע יהיה מילדי עדות המזרח ; אשכנזים כמעט שלא היו שם  .בתקופה מאוחרת

יותר  ,כאשר היה מדובר בהרחבת הקבוצה והעברתה למקווה  -ישראל  ,היו דיונים בקיבוץ הדתי על
הקמת מוסד חינוכי

בקיכלי

הדתי  .ברור היה שהמקום היחיד הראוי לכך הוא יבנה  ,אבל ביבנה לא

היתה היכולת הכספית  ,ואף לא היו ילדים משל הקיבוסי .
אחרי שתי השנים הראשונות  ,שבהן מומן חינוך הילדים על  -ידי קרן פלורנטין  ,הקבוצה נשארה

בלי מימון  .ואז נכנסה לתמונה הנרייטה סולד  .היא קיבלה את הקבוצה הזאת  ,כקבוצה ב ' עליית
הנוער '  ,והיה צריך להשלים את הקבוצה על  -ידי ילדים נוספים  ,כדי שתהיה קבוצת  -נוער בהיקף

מלא  .בסוף אכן הגענו לקבוצה של ארבעים נערים  ,שחציים בערך היו ' ילדי פלורנטין '  .כדי
להשלים את מכסת הנערים פנינו אל ד " ר ( עכשיו פרופ ') פרנקנשטיין  ,שעבד במשרדו של פקיד
המבחן הראשי של הממשלה המנדטורית  .הניסיון עמו היה טוב מאוד  .כפניו נפתחו השערים
רשמית  ,כיוון שבא בשם הממשלה עם צווים והוראות  .ממנו למדנו מהותה של עבודה

יסודית ,

וכיצד עורכים בירור בקשר להתאמתו של ילד למסגרת חינוכית  .בעניין זה היינו לגמרי חסרי  -נסיון

ופעלנו על  -פי התחושה  .קודם  -לכן לא עלה על דעתנו שיש לבדוק בדיקה יסודית ולשאול את
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השאלות המתאימות  ,להגיע אל כל המוסדות ולברר פרטים בוועד הקהילה ובמקום שהותו הקודם
של הנער  .ממנו למדנו כיצד צריך לקבל תמונה על חניך ולדעת לטפל בו .

מרדכי חיות
שאלה היא

,

אם היתה לקבוצת הסטודנטים ' יבנה ' אידיאולוגיה בעבודה החינוכית  .יש

הסוברים ,

שהדבר הזה אינו ברור  .אני חושב שהיתה אידיאולוגיה  ,אם כי בעלת דינאמיקה משלה  .אנשי

הקבוצה היו בעיקרם אנשי ' תורה ועבודה '  ,כלומר ציונות דתית על בסיס עבודה והתיישבות  .אמנם

הקבוצה לא הגדירה עצמה כמחויבת לפעול בכיוון זה  ,אבל עם העמקת העבודה החינוכית נהיה
ברור  ,שלחניכים הרציניים יש להציג גם כיוון אידיאולוגי  ,ושאי  -אפשר לחנך חינוך מעמיק בלעדיו .

ברור היה  ,שאי  -אפשר לחנך אך ורק לקריאת עיתון  ,למשחק

שח  -מט  ,או אפילו לאמנות ; צריך ,

בהמשך הדרך  ,לתת לחניך כיוון בחיים  ,אורחות  -חיים וערכי  -חיים  .היה ברור  ,שהכיוון שהקבוצה
הזאת מאמצת לעצמה  ,הוא הכיוון של ' תורה ועבודה '  .חלק מאתנו היה מוכן גם להגשמה עצמית

;

וחלק אהד את הכיוון האידיאולוגי  ,אבל היו להם ספקות ביחס להגשמה העצמית .
היו חברים שעמדתם הרעיונית התחזקה בעקבות העבודה החינוכית  ,למשל עם קבוצת ' ילדי
פלורנטין ' שיצאה כחברת  -נוער  .יש לזכור  ,שבאותו הזמן הרעיונות של חברת  -ילדים וחברת  -נוער
בהתיישבות היו מקובלים מאוד בארץ  .היתה זאת תקופת השיא של ' עליית הנוער ' מאירופה ותקופת
' ילדי טהראן '  .כהמשך באה יציאה של הורים מהעיר העתיקה להתיישבות  .הוקם אז מושב של אנשי

ירושלים  ,עין  -העמק בהרי  -אפרים  ,אשר אליו הצטרפו אחדים מאנשי העיר העתיקה  .הרעיון

הזה ,

של היציאה למושב  ,בא מאיתנו והיה קשור בהתארגנות של הורי ילדי המועדון בעיר העתיקה
והקמתו של ועד ההורים  ,אשר בין הפעילים הבולטים בו היו אמא של מרים שרבני  -שנלר  ,דוד

מזרחי ואחרים  .את הוועד הזה הקמנו בקיץ תש " א  ,כאשר לקראת פעילות מסוימת או בסיומה
כינסנו במועדון שברחוב המידן את ההורים של הילדים שהשתתפו במפעלים  .חשבנו  ,שהניכור
בינינו ובין ההורים כבר איננו כה חריף  ,ואפשר להשיג שיתוף  -פעולה  .אספנו את ההורים ומסרנו

להם דין  -וחשבון על פעולותינו  .האספה התנהלה בעברית ובערבית  ,והמתרגמת היתה שמחה

מליח ,

אחת החניכות הוותיקות שלנו  ,ממוצא תימני  .עמדתי למעלה ודיברתי  ,והיא תירגמה  .בהמשכה

של אותה אספה הוקם ועד ההורים  ,אשר התקיים הרבה זמן  .אחדים מפעילי הוועד הגיעו
מתוך הפעילות הזאת לפעילות ציבורית כללית

בירושלים  .ומכאן באה גם ההתארגנות של הורים

לצאת למושב .

יוסי

בן  -דוד

( גרוס )

הדיעה הרווחת בזמני היתה  ,שאין אפשרות לשקם את השכונות  ,אלא יש להוציא את הילדים מן
העיר  :אף  -על  -פי שהצלחנו  ,לדעתי  ,לשקם כמה אנשים בעצם פעילותנו  ,אפילו בלי שהתכוונו לכך .
המאפיין את פעילותנו היה העדרו של כל ידע מקצועי בעבודתנו ; מעין בטחון וחוצפה  ,שאנחנו
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נדע לטפל בדברים בלי ללמוד אותם ובלי לקבל כל הכשרה שהיא  .אני לא נמניתי עם בעלי הכשרון
הטבעי בשירה  ,ריקוד או אמנות  .קיבלנו אז את המועדון ברחוב היהודים  ,והוחלט שאני אטפל
בילדים העזובים  ,ביניהם רבים שהיו עבריינים  .סיפרו לי על אחד שברח כבר בפעם השלישית מתל -

מונד  ,ושירות המבחן אינו יודע כיצד לטפל בו  .נער זה אמנם היה הרבה יותר צעיר ממני  ,אבל היה

' קבוצת יבנה ' בעיר העתיקה  ,ת " ס  -תש " ח

בגובה שלי ולא פחות חזק ממני  .התיידדנו  ,ובעזרתו הצלחתי לגייס חבורה של כחמישה  -עשר
נערים  .הודענו על פתיחת מועדון ברחוב היהודים  .לא היה לי מושג מה לעשות איתם וכאמור  ,לא

היתה לי שום הכשרה לכך  .הצלחנו לקיים שיחה  ,אך כעבור זמן  -מה בחורים אלה התחילו

להשתעמם ולרעוש  .ניסיתי להשליט סדר  ,אך לא הסכימו  .חששתי שהם יהרסו את המועדון  ,ויחד
עם הנער העבריין הצלחנו  ,במאבק פיסי ממש  ,לסלקם החוצה אחד  -אחד  .בעזרתו של נער זה העסק

התקיים  .אני העמקתי בכך ונהייתי בסופו של דבר קצין  -מבחן .
כשנכנסתי לעניין  ,התרשמתי מאוד מהידע המקצועי של כל אחד מל האחרים וסברתי שאני
היחיד שאינו מוכשר לכך  .לאחר זמן התפלאתי לשמוע  ,שגם לחברים אחרים היתה הרגשה שאינם
מוכשרים .

בעניין העדות  ,נדמה לי שאנחנו הזדהינו הרבה יותר עם בני עדות המזרח  ,משום

שהאשכנזים ,

אנשי ' בתי  -מחסה '  ,רדפו אותנו  .הלכנו יחד להתפלל בבית  -הכנסת ' יוחנן בן זכאי '  ,אף  -על  -פי שנהגו
שם מנהגים אחרים  ,נוסח תפילה אחר וכיוצא בזה  .האנשים לא חשו בקיומה של ' בעיה עדתית '  .גרנו
שם ולאט  -לאט נתקבלנו ולא היתה הרגשה של זרות  .אולי טוב היה  ,שלא ידענו את כל התסבוכות

הבין  -עדתיות  ,שאלמלא כן  ,לא היינו יכולים להתנהג בצורה טבעית  ,ובסופו של דבר  -להתקבל
בחברה שבתוכה ישבנו .

דונה שטרן

.

כל הבא להשקיף על עברו ממרחק של שנים  ,לא יוכל להתעלם ממכשולים האורבים בדרכו כגון

השיכחה  ,טישטוש  -גבולין בין מציאות לדמיון  ,נטייה בלתי  -מודעת לרומנטיזאציה של העבר ועוד
מכשולים שלא ניתן לחזותם מראש  .קשה לאדם לנקוט עמדה נייטראלית כלפי עברו ולהתבונן
בנושא בצורה אובייקטיבית ושקולה  .קשיים דומים קיימים גם במצב של היזכרות

קולקטיבית ,

כשציבור שלם מנסה יחדיו להעלות זכרונות ולשקם את תמונת העבר שלו  .אלא שכאן מצוי מכשול
נוסף  ,והוא נטיית הפרט להיגררות אחרי הכלל כדי לשתף עצמו בציור הקולקטיבי ההולך ומתרקם .
חלקי במפעל החינוכי והשיקומי של ילדי העיר העתיקה במסגרת קבוצת הסטודנטים ' יבנה ' היה
בהדרכת ילדים כקייטנת ימין  -משה ובמועדון הילדים כרחוב המידן  .צמצמתי את דברי למועדון

בלבד  ,בראותי בו דגם  -יסוד לעבודתנו החינוכית  .מרבית הילדים שנקלטו במועדון באו ממשפחות
שהיו נתונות במצוקה כלכלית קשה ומתמדת  .בביקורי בבתי החניכים התוודעתי מקרוב  ,זו הפעם

הראשונה בחיי  ,לתנאי עוני וניוון ; מגורים בחדרים  ,במעמקי חצרות חשוכות ומפותלות שריח של
טחב עומד בהן כל ימות השנה  .החדרים היו דחוסים בנפשות בכל הגילים  :החל בישישים דוממים
וכלה בילדים מתרוצצים .

ובכל זאת  ,למרות קשיי  -דיור אלה  ,לא קל היה להוציא את הילדים מבתיהם ולהביאם למועדון .
שונותנו וזרותנו ברובע מנעו את ההתקרבות הספונטאנית  ,אך לאט  -לאט גברה הסקרנות על

ההירתעות מפני החדש  :תעמולת הילדים שנקלטו במועדון  ,הצלחת הקייטנה בימין  -משה ואמצעי -
משיכה שונים שהפעלנו הניבו פירות  ,והמועדון שקק חיים .

דומה  ,בראייה רטרוספקטיבית  ,שהילדים מצאו במועדון מה שחסר להם בבית ובבית  -הספר -

תשומת  -לב ועידוד אישי  .זה היה סוד דבקותם במדריכים ומכאן הצלחת המועדון  .באותם הימים לא
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תיעוד

תלמוד  -תורה ספרדים בעיר העתיקה  -החצר ובניין הכיתות

רווחו עדיין מושגים  ,כמו ' טעוני -טיפוח ' או ' חסוכי תרבות '  ,אך המושג ' חסך רגשי ' היה ממשות
חיה לנגד עינינו  .חסרה לנו באותם הימים ההיכרות התיאורטית עם הבעיות הקשות שבהן נתקלנו
בשדה החינוך  ,ולא הפעלנו בעבודתנו שיטה חינוכית או לימודית מוגדרת  .עבודתנו היתה בבחינת

שרשרת של נסיונות חינוכיים  ,שכוונו על  -ידי התחושות

והרגשות .

הלמידה במועדון היתה אקראית ועקיפה  .היא התרכזה בשיחות על חגים ועל אירועים מרכזיים
מחיי היישוב והאומה  ,וכך הקנינו לחניכינו תכנים מתחומי הדת  ,הלאום  ,ידע העם וכדומה  .לא
הייתה זאת למידה לשמה  ,כי אם הרחבת אופקים לגירוי הסקרנות האינטלקטואלית  .ברור היה לי גם

אז  ,אם כי לא ידעתי להגדיר אל נכון את התופעה  ,שהילדים מערבבים מציאות חיצונית במציאות
פנימית

;

דבקותם בקונקרטי ובממשי חוסמת את דרכם להפשטה ולהמשגה  ,והם מתקשים לחשוב

בצורה הגיונית .
לאחר שנוצרה פתיחות  -מה בין הילדים והמדריכים  ,החלו הילדים להביא לפנינו את בעיותיהם ,
שמקורן היה בבית  ,בבית  -הספר ובחברה  .כך צמחו נושאים לשיחות ללא גבול  ,נושאים בעלי אופי
אקטואלי ועקרוני כאחד .
נושאים אלה התייחסו בדרך ישירה או עקיפה לבעיות בעלות היבטים מוסריים  .הם צמחו מתוך

מריבות אחים וחברים  ,קונפליקטים עם ההורים ומתוך שאר אירועים במציאות החיים היום  -יומיים .
דרכנו היתה לבחון את הבעיה הקונקרטית  ,וכדי למצוא לה פתרון הפלגנו ממנה אל העקרונות .

שיחות חופשיות אלה  ,שהיו לעתים קולניות ביותר וללא מסגרת פורמאלית  ,הבהירו מושגי  -יסוד
בחשיבה ובמוסר  ,כמו סיבה ותוצאה  ,אמת ושקר  ,הצדק שלי והצדק של הזולת וכדומה  .כך הפכו

המריבות הביל  -אישיות חומר  -גלם לדיונים מתמשכים  ,שהוציאו את הנושא ממסגרתו
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המקורית ,

הפשוטה והמצומצמת .
פעולתנו במועדון איפשרה לילדים להשתחרר מן המתחים שהיו מנת חלקם בבית ובבית  -הספר .

כאן לא מדדו אותם באמות  -מידה הישגיות ולא סיווגו אותם למצליחים ולנחשלים

;

כאן ניתנה

הזדמנות שווה לכול להביע את עצמם  -בשיחה  ,בוויכוח  ,במשחק ובפעילות יוצרת .

