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 ס י ר ו ד

 

 ושלח בהיריון שאני חושב שהוא אמר הרופא. נשים לרופא, חולים לקופת איתי באה נלי

 כדאי הפלה לעשות רוצה אני שאם הוסיף מהחדר שיצאתי לפני. שתן לבדיקת אותי

 . שאזדרז

 לה נתתי. קפה בבית לשבת שנלך הציעה יוצאת אותי שראתה איך. בחוץ חיכתה נלי

 הדלקתי. קולה לקחה ולעצמה בשבילי חזק קפה הזמינה היא. מילה בלי אותי לגרור

? תגיד שלי אימא מה. רגע באותו בראש לי עבר הכול. ארוכות שאיפות ושאפתי סיגריה

 ? אחי יגיד מה? שלי החבר לסמי אגיד אני מה

". להפלה המלצה ותיתן לוועדה תור לי שתקבע, הסוציאלית לעובדת שאלך אמר הרופא"

 בא שלא, בבית נשארת שאני לו אמרתי. התקשר סמי בערב. דיברה ולא עלי הסתכלה נלי

 ביקשתי בדרך. הסכמתי. אותי לקחת לבוא אם ושאל שוב התקשר הוא למחרת. לצאת לי

 . אמרתי" בהיריון אני. "שיעצור

 ?"בטוחה את, להיות יכול לא"

 לעשות כסף צריכה אני עכשיו. להיזהר יודע שאתה, לדאוג לא לי אמרת. בטוחה אני, כן"

 ". הפלה

 .הכסף את הביא למחרת". בעיה אין"

 ?" ההפלה בשביל הסוציאלית העובדת אצל היית"

 ". לא עוד"

 התעכבתי. עניתי לא?" דוריס הילד את להשאיר רוצה את, "ארוך במבט עלי הסתכלה נלי

 אני, דוריס. "לתשובה חיכתה לא נלי. ממני חלק זה בתוכי שגודל שמה הרגשתי כי

 לי תעזור שנלי יודעת אני". הילד על לך אשמור אני. איתך אהיה אני. לך לעזור מבטיחה

 . השבוע סוף עד שתחכה ביקשתי. להשאיר אחליט אם



 תשים שאמי לפני. ההיריון את להסתיר יכולתי לא כבר החמישי החודש בסוף כשהייתי

 . הבטן על לי והסתכלה שאלה?" זה מי של. "לה סיפרתי לב

 ". סמי"

 את לי פינתה כך אחר". חכמה יותר שאת חשבתי, דוריס, דוריס. "בעינים לה עבר צל

 לה חיכתה גילי עם חולים מבית כשחזרתי. במקומי נלי של לחדר ועברה שלה החדר

 כבר ילדה כאילו, להכול דאגה נלי. מעליה מתנדנד ומובייל ורודה כילה עם תינוקות מיטת

 . ילדים כמה

 כהות עיניים, דובדבן פה. יפה היא כמה ראינו שעבר יום בכל. נוחה תינוקת הייתה גילי

 ומיד מהעבודה הגיעה רק, שלי אימא. אחריה השתגעו כולם, שחורים תלתלים, צוחקות

 גומרת שהייתי איך. אותה עזבה לא נלי. ככה אותה ראיתי אל פעם אף, ומוצי קוצי. לגילי

 כך שכל, אחי. הידיים על אצלה אותה ומשאירה להחלפה אותה לוקחת הייתה ההנקה עם

 ראינו בקושי כן לפני. ביד צעצוע עם לבקר שבוע כל הגיע, בהיריון שאני כששמע כעס

 . אותו

 וגם הכסף את צריכה הייתי. איתה הנשאר נלי. לעבודה חזרתי שנה חצי בת הייתה כשגילי

 פעמים כמה יצאתי. בערבים איתן לצאת אותי הזמינו שלי החברות. מהבית לצאת

 בגלל תסבול היא גם. "הרבה עליה חשבתי. לגילי, הביתה לחזור רוצה שאני והרגשתי

 . שנולדה לפני האלו הדברים על חשבתי לא?" אבא בלי תגדל איך? ערבי שלה שאבא

 הזכירו איתם יוצאת שאני שהחברה זכרתי. אותו הכרתי לא. מישי טלפון יבלתיק אחד יום

 אחרי איתו קבעתי". חשוב משהו" על לדבר כדי להיפגש ביקש הוא. בכבוד שלו השם את

 עוד מהכלא להשתחרר שעומד בחור. טובה הצעה בשבילך לי יש. "קפה בבית העבודה

 ". לנישואים טובה בחורה מחפש שנה

 ". קטנה ילדה לי יש. "חשבתי לא זה על

 הוא. שנים עשרה שש וקיבל מזוין בשוד צעיר כשהיה הסתבך הוא, תשמעי. יודע אני"

 ". שלו הייתה כאילו שלך לילדה ידאג והוא דבר שום לך יחסר לא. טוב בחור

 "? הוא כמה בן"



 ". לארבעים קרוב"

 ". ואחת עשרים בת אני, בחור לא כבר זה"

 שאת לפני. "ללכת קמתי". דאגות בלי ונוחים שקטים חיים לך תלת יכול הזה האיש"

 ". לחופשות יוצא הוא. איתו שתיפגשי כדאי, מחליטה

 ? ממנו נשאר מה. חשבתי, בכלא זמן הרבה כך כל. אצלי זה את שמרתי ימים כמה

 עיניים לו שיש ראיתי. וחמש שלושים לו נתתי. רחבות פנים, גבוה. רע לא נראה. נפגשנו

. יותר הסתכל הוא לפגישה מפגישה. בעיניים ישר לי הסתכל ולא שכמעט אפילו, תטובו

 ?" בכלא הזמן את מעביר אתה איך. "המילים את ממנו למשוך צריכה הייתי

 בספרייה לשבת אוהב אני כך אחר. האוכל בחדר לאכול הולכים הבוקר מסדר אחרי"

 ". הסוף עד מהתחלה העיתונים את ולקרוא

 ?" משעמם לא"

 כי שעבר מהשבוע עיתונים לנו שמביאים אפילו לכלא מחוץ קורה מה לדעת אפשר. לא"

, בש-שש חברים עם ומשחק ביום שעות כמה ספורט עושה אני. חינם אותם מקבלים הם

 ". סרטים לנו מביאים לפעמים. דומינו

 גוף, בלונדינית. נראית שאני איך אוהבים גברים. לפגישות ומתאפרת יפה מתלבשת הייתי

 . אותו ללמד צריכה הייתי למיטה איתו כשנכנסתי. נדלק ששמעון הרגשתי. טוב

 רוצה לא שאני, יבוא שלא אמרתי. גילי את לראות ורצה שילדתי שמע. אלי התקשר סמי

 ". אותה לראות רוצה אני, שלי הילדה שהיא יודע אני. "קשר שום

 ". שרק איתך תיצור היא תרצה ואם עליך לה אספר אני כשתגדל"

 מישהו שישלח אמר הוא. כשנפגשנו לשמעון סיפרתי. השיחה אחרי רגועה הייתי לא

 . ממנו שמעתי לא מאז. מילים כמה איתו שיתפוס

 עם קטנה מסיבה עשינו. התחתנו מהכלא השתחרר ששמעון אחרי חודשים שלושה

 גילי. רהשכו לדירה נכנסנו. ואשתו אחי, אחותי, שלי אימא. ובעלה אחותו, אמו. המשפחה

 לגן לוקח, שוקו לה עושה. אותה ומלביש מקים היה הוא בבוקר. מיד שמעון את קיבלה

 ". בילדה אטפל אני. דורי לישון תמשיכי. "לעבודה נוסע ומשם



 עומר נולד החתונה אחרי שנה. שהבטיח כמו גילי את אימץ הוא. לי קרא הוא" דורי"

 מהחתונה גדולות יותר הרבה היו לבנים שעשינו הברית מסיבות. דורון וחצי שנה ואחרי

. שלו אימא את מביא היה הוא בשבתות. שלו החברים עם ורקד מאושר זרח שמעון. שלנו

 לה שעובר ידעתי, עלי וגם, גילי על מסתכלת כשהייתה. אותה אהבתי לא מההתחלה

 לוקח היה הוא מאז. דבר כל על שמעון על כועסת הייתי שהלכה אחרי". ערבייה: "בראש

 ביקשתי גילי את. בחגים אותה מביא ולפעמים ערב לפנות בשישי הילדים את אליה

 להמי איזו תזרוק שלו שאימא פחדתי. לו אמרתי", לבד אהיה שלא, "איתי שישאיר

 .להכול מסוגלת זאתי. בה שתפגע
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, רצות והמחשבות במיטה אני. מהבית יוצאים והילדים ששמעון אחרי השקט את אוהבת

 לפני עוד לבית אלינו שהגיעה, הסוציאלית העובדת בנועה נזכרתי. ואחורה קדימה

 בגלל. בגדים בחנויות מוכרת הייתי. לשיחות שאבוא אותי לשכנע כדי להיריון שנכנסתי

 הייתי וכשנגמרו אבטלה דמי קיבלתי. חודשים כמה אחרי אותי מפטרים היו האיחורים

 וביקשו הרווחה ללשכת התקשרו הלאומי שמהביטוח חושבת אני. לעבודה חוזרת

 צריכה את. שלך היכולות את לגלות לך נעזור, דוריס להפסיד מה לך אין. "שיתערבו

 .ובאתי עלי שהתעקשו נעים לי היה". לפגישה בשבוע פעם להגיע

 בהתחלה. בשבילי, נשארה נועה רק. בחמש מגיעה כשהייתי רהסגו הייתה כבר הלשכה

 לי מכינה הייתה היא כשהגעתי. לבוא לי בא ולא בדיכי שהייתי או, שכחתי. מבריזה הייתי

 . הפגישה את מתחילה הייתה"? דוריס היום שלומך מה. "אוהבת שאני כמו חזק קפה

 לקוחה. "משהו על תפסתישנ עד דקות כמה שותקת הייתי. עצמי את שאלתי? שלומי מה

 הן. שלהן הגוף על מסתכלת אני לחנות נכנסות כשהן. נודניקית. היום אותי הרגיזה

 מה כל, אחת הגיעה היום. שמתאים מה ומציעה האופי את קולטת ואני לדבר מתחילות

 כמו שמלה יש. "פרצוף ועשתה הראי מול הסתובבה היא. בעיניה חן מצא לא לה שנתתי



 שזה לה אמרתי לא". לוקחת אני, "בראי הסתכלה, לבשה. לה באתיה"? לובשת שאת

 יש. אותי מדאיגה אחותי נלי. "עצמי על יותר לדבר התחלתי כך אחר. עליה ומגעיל מכוער

 החברים עם ולמועדונים למסעדות אותה לוקח. כספים עליה מוציא הוא. מבוגר חבר לה

 ".יםגבר לה להביא, לסמים אותה להכניס יכול הוא. שלו

 בו התאהבה. בישראל שעבד פלסטיני בחור הכירה שלי שאימא לנועה סיפרתי כך אחר

 אני אחריו, הגדול אחי. נולדנו שם. שכם ליד שלו לכפר אותה לקח הוא שנים כמה ואחרי

 ולמדנו הילדים עם שיחקנו. בכפר האנשים וגם אותנו קיבלה אבי של המשפחה. ואחותי

 אישה לקח אבי שנים כמה אחרי. יהודים שאנחנו לנו ריםמזכי היו לפעמים. הספר בבית

 להורים אמרה היא כשהגענו. שלי אימא של המשפחה אצל לביקור נסענו אחד יום. שנייה

 . גדלנו ופה בשכונה דירה מעמידר קיבלנו. לכפר תחזור שלא

 ?" בשכונה אתכם קיבלו איך"

, מלוכלכות איזה'. מלוכלכות רביותע' לנו קוראים היו, ואני אחותי למטה יורדות כשהיינו"

 בערב מהעבודה חוזרת הייתה שלי כשאימא. בשטיפה לרצפה מים המון שופכות היינו

 והסתכלנו מהצד עמדנו בהתחלה. אותנו לקבל רצו לא למשחקים. מבריק היה הבית

 ילדות' שאנחנו עלינו אמרו אז. לבנות ומרביצות מפריעות היינו כך אחר. בקנאה

 '". אלימות

 ?" איתן מבלה שאת חברות לך יש"

. במסיבות ומבלות לקניונים יחד הולכות אנחנו. העבודה דרך אותן הכרתי. כמה יש"

 שהפכו בשכונה מסוממים מספיק ראיתי. נוגעת לא אני בהם. סמים ויש שותים, רוקדים

 ". לסמרטוטים

 הבוס. אותן האהב נועה. הכינה שאמי עוגיות עם באתי. הפגישה ליום מחכה הייתי כבר

 העיניים עם לנועה שיתאים ראיתי. סגולים פרחים עם ירוק צעיף הראווה בחלון תלה שלי

 . בהנחה אותו לקנות אוכל אם אותו שאלתי. שלה הירוקות

". ולקנות לחנות להיכנס הנשים את ומושך בולט הזה הצעיף, חדש משלוח שיגיע עד חכי"

 יום באותו. בפגישה לנועה לתת כדי קבתי ושמתי הצעיף את ארזתי משלוח כשהגיע



 צריכה אני שולי טוב. "בטלפון דיברה נועה. פתוחה הייתה הדלת. יותר מוקדם הגעתי

 . והלכתי הסתובבתי, לרגע נעמדתי". באה הערבייה מעט עוד לסגור
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 מצלצלת כשנלי. סירים ושמה הבית את מנקה אני מהגן הילדים את תביא שנלי עד

 ביד נוזל ארטיק עם נכנסים הם. הילדים את לקבל מוכנה, קפה כוס עם כבר אני בפעמון

 . מלוכלכות ופנים

 קטנות קופסאות ובתוכה קרטון קופסת מולי דוחפת גילי." בגן עשיתי מה תראי אימא"

 . צבעוניות

 "? זה מה"

 ". ושולחן כיסאות יש בתוכו. תראי. בית זה"

 ". יגיעכש לאבא ותראי הארון על תשימי. יופי איזה"

 קפה הכינה נלי. שלה הבובות עם בפינה גילי. במכוניות בסלון משחקים ודורון עומר

 ". מהמועדון מאוחר אתמול חזרנו. התעייפתי. "לידי והתיישבה

 ?" רקדת"

 ". קצת, כן"

 נותנת, הזוג לבן עצמה את מתאימה היא. רוקדת כשהיא נלי על להסתכל אוהבת אני

 יש. מתעייפת לא היא. לרצפה מורידים, גבוה אותה יציםמקפ. ועוד עוד אותה לסובב

 רוקדת והיא ולכתוב לקרוא למדה בקושי. כפיים מוחאים גם לפעמים. עליה מבטים הרבה

 היא. אותה ראו לא המורים. בהצגות ולא בהופעות אותה שיתפו לא ס"בביה. יפה כך כל

 מסוגלת לא היא עכשיו. רעז לא. לפסיכולוג אותה שלחה היועצת' ח בכיתה. פה פתחה לא

 הלאומי מהביטוח ומקבלת הנשמה את להם נותנת היא, כלבים שלושה לה יש. לעבוד

 . קצבה

 ?" דוריס הדירה עם זז משהו"



 לו אמרתי? הכסף מאיפה אותו שישאלו. עליו יתלבשו הכנסה שמס פוחד שמעון. לא עוד"

 את. פנטהאוס לא, פאר ירתד לא. יהודה באור חדרים שני של קטנה דירה זו הכול שבסך

 זה, דין עורכי ועם הטאבו עם, העירייה עם, קבלנים עם להתעסק, האמת? מעניין זה מי

 את. יותר צריך לא הוא. הביתה כך אחר ולבוא בחנות נעליים למכור לו תני. בשבילו לא

, בקיצור. בחוץ להסתדר למד לא הוא. שנה עשרה שש וישב צעיר לכלא נכנס הוא, יודעת

 ". זה על שיחשוב אמר הוא. שצריך מה בכל אטפל שאני לו מרתיא

 המבוגרים החברים. בעננים חיה היא. דירה לקנות דוחפת כך כל אני למה מבינה לא נלי

. לשכירות שקלים אלפי חודש כל משלמים אנחנו. ותכשיטים בגדים לה קונים שלה

 נוכל, דירה לנו תהיה? לחכות למה אז לחוזה לשים כסף יש. עולים הדירות של המחירים

 .לשמעון להסביר מנסה שאני מה זה. יותר גדולה ולקנות למכור כך אחר

, רציניות נהיו שלה הפנים. מאומצת שהיא לגילי להגיד מתכוונת שאני לנלי סיפרתי

 ". שתגדל קצת תחכי"

". מאחרים זה את שתשמע רוצה לא אני. שומעים והילדים מדברים אנשים, יודעת את"

 תראי. "גלידה ללאכו קפה בבית התיישבנו בדרך. בגדים לה לקנות איתי גילי את לקחתי

 לספר רוצה אני. "וחייכה הגלידה את ליקקה גילי". ספר לבית הולכת כבר את, גדלת איך

 ?" נכון אבא את אוהבת את. "וחיכתה הראש את הרימה היא". משהו לך

 ". בטח"

 שנולדת אחרי רק, אבא את הכרתי לא עוד שלי בבטן היית כשאת. אותך אוהב גם אבא"

 אימץ שהוא אותך אהב כך כל הוא. איתו התחתנתי אז אבא לך יהשיה רציתי. קצת וגדלת

 ". שלך אבא הוא ומאז אותך

 ?" שלי אבא יהיה הוא מתי עד"

 ".תמיד, גילי תמיד"

 .יותר זה על דיברה לא גילי. הביתה חזרנו 

, שנכנסות השכנות. יותר מדבר הוא הילדים ועם לבד כשאנחנו. הרבה מדבר לא שמעון

 השכנה שולה. לחדר הולך או שלו העיתונים עם הסלון בפינת יושב ואה. וזהו" שלום"



 שאלה היא. כלא באותו וישב ביטחוני אסיר שהיה מישהו שפגשה לי סיפרה השמאלנית

 אצילי הכי האיש זה? אותו מכירה את מאיפה? ששון שמעון. "שמעון את הכיר אם אותו

 אותו רואה אני באים שלו כשהחברים רק. חייך הוא לשמעון כשסיפרתי". שהיכרתי

 ". קיבוץ"ב להם שהיו החוויות על וצוחקים מדברים הם. בדיבור חופשי

 עשו הם והפריצות לגניבות התכנונים את. כלא אומרים לא בבית מסתובבים כשהילדים

 הם עליה גם. ועוגיות תה להם מביאה הייתה האימא. ניסימו ואחיו שמעון של בבית

 שהם התלוננה כך ואחר שפרצו מהבתים גדולים סירים לה שיביאו ביקשה איך. צוחקים

 יצא בבוקר. שקט איש שהיה הבנתי. נפטר הוא, היכרתי לא האבא את. מדי כבדים

 הגדול האח ניסימו. בבית מילה לו הייתה לא. הכנסת לבית הלך ובערב בדואר לעבודה

 האחרונה בפריצה להם הסתבך משהו. קטן שהיה מאז אחריו הלך שמעון. המקום את תפס

 נסע ניסימו. מזוין שוד על לכלא אותו והכניסו שמעון את עצרו כך אחר. נפצע אחד ואיש

 האוסטרלית אשתו של תמונות שלח הוא. נעצר ששמעון לפני ימים כמה לאוסטרליה

 . והילדים
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 עם, והגדולות הקטנות המכוניות עם, והילדים אנחנו החדרים בשני. קטנה נושקני הדירה

 וחמישה ארבעה של דירות עם בניין לבנות התחילו, אזור באותו, רחוק לא. והלגו הבובות

 נמכור אם. חשבון עשיתי כך אחר. הסתקרנתי, סתם. המחיר את לברר התקשרתי. חדרים

 . לקנות נוכל נהש לעשרים משכנתא וניקח שלנו הדירה את

 . אמר שמעון", דורי שנתיים רק פה גרים אנחנו"

 לחדרים אותם לקחת ירצו והם חברים יבואו מעט עוד. גדלים הילדים. לנו צפוף? מה אז"

 יהיה שאפשר עד שנתיים-שנה איזה וייקח לבנות מתחילים עכשיו רק מזה חוץ. שלהם

, דורי בסדר, "לי אמר הוא ימים כמה אחרי. הסתיימה והשיחה נלחץ שמעון". להיכנס

 ".מבינה שאת מה תעשי



 על להסתכל איך לי והסביר התיישב בעצמו הקבלן. הדירות של התוכניות את לי הראו

 בקומה חזיתית לא בדירה בחרתי. האוויר וכיווני הדירה של החלוקה על, התוכניות

 שאני ומה קלחתהמ ובחדר במטבח נותן שהקבלן מה על ויכוחים התחילו עכשיו. שמונה

 חלק על לי ויתר הקבלן. דבר כל על הסכמנו שלא עד החוזה על חתמתי לא. רוצה

 דירות עוד לו נשארו וגם, מהוויכוח שהתעייף חושבת אני. האקסטרה עבור מהתשלום

 הפועלים. מתקדמים איך לראות לבניין הולכת הייתי בשבוע פעמים כמה. מכר שלא

 בבניין דירה שקניתי מספרת הייתי קונים באו אם. הקסד לי נתנו כבר העבודה ומנהל

 . שלהם לשאלות ועונה

 ". יותר תבואי, "הקבלן לי אמר" מזל מביאה את"

. איתם שדיברתי לקונים שנמכרה דירה מכל מס ללא אחוז חצי. שילם הוא". לי תשלם"

 יל הציע הקבלן הסתיים כשהבניין. מכונית וקניתי רישיון הוצאתי שקיבלתי מהכסף

 .הסכמתי. אצלו לעבוד

. צריכה שאני מה כל בו ויש גדול המטבח. חדש כולו הריהוט. הדירה על מסתכלת. עברנו

 ספר בית אחרי שלו לחדר אחד כל נכנסו הם, התרגשו כך כל הילדים הראשון בחודש

 השמחה את רואה אני. בסלון איתי לשבת וחזרו התרגלו כך אחר. לאכול רק ויצאו

 ". הכבוד כל, דורי הכבוד כל. "טווס כמו בבית הסתובב שמעון גם. שלהם בעיניים

 הסתובבו. וגיסו אחותו עם יחד שמעון של האימא, הדירה את לראות שבאו הראשונים

 הבעל. חייך שמעון". לך יש חיל אשת. "בסלון והתיישבו הילדים עם קצת דיברו, בחדרים

 אימא. מתח היה לא. איתם ישבתיו וכיבוד שתייה הגשתי. במחמאות מקמץ לא האחות של

 שלהם שבבית אמרה. התמונות את קניתי איפה שאלה אחותו. דיברה בקושי שמעון של

 היא איך אותי מעצבן היה זה פעם. הלאה עברתי, הגבתי לא. מגלריות, מקוריות התמונות

 . הרבה ותשלם בגלריות שתקנה. אינטליגנטית מעצמה עושה

 ". שמעון סחתיין, סחתיין, "בדירה בוהסתוב, באו שמעון של החברים

 ". הכול עשתה היא. קורה היה לא זה דוריס בלי"

 . אחת אחת, הגיעו גם הישנה מהדירה השכנות
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 התוכניות את הראיתי. לרכישה דירה על התעניין. הקבלן למשרד אשתו עם הגיע טולי

. טוב נראה, צבא במדי היה הוא. שנייה לקומה הגיע כבר הבניין. לאתר איתם ונסעתי

 הביקור כרטיס את להם נתתי. קצת שיחשבו אמרו. עלי הסתכל כשהוא משהו לי הרגיש

 שוב לראות לבוא וביקש התקשר טולי שבוע ריאח. שאלות להם יהיו אם שיתקשרו, שלי

 אותי תפס הוא לדירה כשהגענו. לבניין נכנסנו. לבד הגיע והוא זמן קבענו. הדירה את

 ". בעיניי חן מוצאת את. "בפינה

 ". נשואה אישה אני? איתי קבעת זה בשביל"

 ". אני גם"

 ?" הדירה עם מה. לי מתאים לא. "ממנו השתחררתי

 ". אותך לפגוש רציתי. לה נראית לא יבהשהסב אמרה אשתי"

 הוא ואז, השבוע במשך פעמים כמה עליו חשבתי. ונפרדנו המכוניות לכיוון הלכנו

 "? שלומך מה. "התקשר

 ". בסדר"

 ?" להיפגש רוצה את"

 לפגוש הולכת שאני קלטתי הטלפון את כשסגרתי". צ"אחה בדירה מחר ניפגש. אוקיי"

 עכשיו. לי הזיזו שלא שפגשתי מגברים זהירים רמזים לתישקיב פעמים כמה היו. זר גבר

 .שהתעניין לזוג הדירה את להראות סיימתי כשהגיע. התרגשתי

 הוא. הבוקר בשעות, גרוש, שלו חבר של בבית לפעמים, לעיר מחוץ מלון בבתי נפגשנו

. בשבוע פעמים כמה בבוקר לפגישות זמן למצוא קשה לו היה לא. בקבע אלוף סגן היה

 רק, כלום אמר לא הוא. לחשוד התחיל שמעון טולי עם להיפגש שהתחלתי אחרי שנה יחצ

 נלי. לדם לי נכנס הוא. מטולי להיפרד יכולתי ולא קשה לי היה. עצובות נעשו שלו הפנים

 דירה מצאתי. הבית את עוזבת שאני החלטתי. יגלה הוא אם עלי יתפוצץ ששמעון אמרה



 חשובים ניירות, בגדים העברתי, בבית היה לא אחד כשאף, הבוקר בשעות. להשכרה

 . מטבח כלי וקצת

. עומר היה זה?" אותנו עוזבת ואת משפחה רוצה לא את, אימא זהו. "לילדים הודעתי

 היה. כלום אמרה לא גילי. חבר לי יש אם שאל, משלושתם לי דומה שהכי, הקטן, דורוני

 הסברתי. לצבא להתגייס עמד רעומ. חתונה על לדבר והתחילו איתנו גרו הם. חבר לה

 את ראיתי. שלי ההחלטה וזאת גדולים מספיק שהם, להיפגש ונוכל אותם עוזבת לא שאני

 ".ידעתי, "שאומר כזה. קל חיוך ראיתי גילי על. ודורוני עומר של הפנים על עולה הכעס

 קרה. דורי קפה בבית למה. "קפה בבית איתי שייפגש וביקשתי לחנות לשמעון התקשרתי

 ?" משהו

 בפנים הגיע הוא. בטלפון קצר מדברת שאני רגיל שמעון". לך אסביר כשניפגש"

 טוב אדם בן אתה. מצטערת אני. הבית את עוזבת אני שמעון, "הרבה חיכיתי לא. מודאגות

 ". אחרת יכולה לא אני אבל

 טוב: "ואמר שלי הפנים את בחן רק, מישהו לי יש אם שאל לא הוא. הזה מהרגע פחדתי

 ?" יודעים הילדים. שהחלטת מה זה אם

 ".היום להם אמרתי, כן"

 קם הוא". לעכל צריך אני. ימים כמה עוד נדבר. להגיד מה לי אין. "גדולה אנחה לו יצאה

 . לטולי סימסתי כך אחר. אותה להרגיע לנלי התקשרתי. ששכרתי לדירה נסעתי. ויצא

 כשנכנס. מתוחה הייתי. קפה ביתב קבענו. להיפגש וביקש התקשר שמעון שבועיים אחרי

 לי קרא לא כבר". דוריס הכול על חשבתי, "פתח שמעון. קפה הזמנו. רגוע נראה הוא

 ". המשפחה את ובנית איתי שהיית השנים על לך להודות צריך אני. "דורי

 ". שמעון ביחד היינו"

 לתוכ גילי. מהבית שיצאו עד הילדים עם בדירה אשאר שאני חשבתי. הובלת את"

 על הדירה את נעביר. שנים כמה ייקח יצאו שכולם עד. שיסתדרו עד יוסי עם להישאר

 זה על ירכב שהוא חשבתי. ציפיתי לזה לא". איתה לעשות מה יחליטו והם הילדים שם

 . לעצמו הדירה את להשאיר וירצה הבית את שעזבתי



 . נפרדנו". לך מגיע. שמעון טוב רק לך מאחלת אני"
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. אותנו יראה מכיר שהוא שמישהו פחד היה. יוצאים היינו שלא כמעט התגרש שטולי לפני

 ורואים טוב אוכל מזמינים, אצלי מבלים היינו הדירה את ושכרתי הבית את שעזבתי אחרי

 היו לטולי. לדרום או לצפון ונוסעים חופש יום לוקחים היינו לפעמים. בטלוויזיה סרטים

. חופשי לצאת יכולים אנחנו עכשיו. והילדים אשתו את רושהכי מהצבא מכרים הרבה

 לאיזו החוצה יוצאים אנחנו לפעמים. לדירה אלי באים והם לכעוס גמרו שלי הילדים

 . מסעדה

. אותי הפחידה בכיתה ישיבה על המחשבה רק. בבניין תיווך קורס לעבור אותי שכנע טולי

 רשם הוא. הראשונה בפעם עברתי, לנהיגה תיאוריה היה בחיים שעברתי היחיד המבחן

 שם איתם דיבר הוא. תעודה לי הייתה ולא תיכון סיימתי שלא בעיה הייתה. לקורס אותי

 נשארה. התקבלתי, עשה או אמר הוא עוד מה יודעת לא. שלי בניסיון להתחשב וביקש

 . אותי שילמד מדורוני ביקשתי. במחשב להשתמש ידעתי לא. אחת בעיה

, אותי עניין הכל. שכירות, מיסוי, חוזים, מקרקעין דיני, לבנייה יםשקשור חוקים למדנו

 הסתיים הקורס. החומר על איתי עובר היה טולי הבחינות לפני. יהיה שככה חשבתי לא

 אחד. תיווך במשרד עבודה לחפש התחלתי. הבחינות את עברתי. וחצי שנה אחרי

 לעבוד רוצה אני אם, עצמאי משרד פותח שהוא ואמר אלי התקשר בקורס התלמידים

. וחזר לחשוב זמן לקח הוא. שווה שותפה להיות רוצה שאני ואמרתי הסכמתי. אצלו

 מאושרת הייתי. תקווה וגני אונו קריית, ליהוד קרוב, יהודה באור המשרד את הקמנו

 ". מוסמכת בניין מתווכת ששון דוריס. "במשרד הקיר על התעודה את כשתליתי

 את קולטת אני ככה, אותן שראיתי אחרי הבגדים בחנות לנשים להציע מה שידעתי כמו

 על, עצמם על לי מספרים הם, סביב סביב איתם מדברת אני. דירות שמחפשים האנשים

 התעופה ולשדה לבילויים, אביב לתל הִקרבה את מדגישה אני. העבודה על הילדים



 השומר תל החולים בית את אזכיר ריםמבוג מאוד הם אם. ולעסקים ל"בחו לטיולים

 שיש אלו את ומציינת בסביבה הספר בתי איך מבררת אני ילדים עם זוג זה אם. הקרוב

 . הקנייה על להחליט להם שעוזר מה זה לפעמים. טוב שם להם

 בבניינים, ביהוד בעיניי חן שמצאה אחת מצאתי. לעצמי דירה קניית על לחשוב התחלתי

 לא אנשים. ענקית חצר עם משופצת קרקע קומת, חדרים שלושה, ירוק איזור. הישנים

. מוזנחות מחצרות, מגנבים מפחדים. הישנים בבניינים במיוחד. קרקע דירות אוהבים

 הייתה הזו הדירה. יפה גינה ולעשות הדירה במתחם החצר את לסגור שאפשר ראיתי

 . במחיר ורידווה מוגן לדיור לעבור שרצו זקנים היו המוכרים. מציאה בשבילי

 ביקשתי. משכנתא לקבל כדי שקלים אלף וחמישים מאה של עצמי הון צריכה הייתי

 לי איחל אבל משרד ופתחתי אותו שעזבתי אהב לא הוא. הלוואה אצלו שעבדתי מהקבלן

 את וקיבלתי ההחזר תנאי את קבענו. כעצמאית איתו לעבוד ממשיכה אני ושם פה. הצלחה

 קצת קניתי. שהיא כמו אותה אהבתי. בדירה לשנות או הוסיףל צריך היה לא. ההלוואה

 מביאה מלי, באים הילדים. בחוץ מארחת אני בקיץ. ובגינה בחצר יותר והשקעתי רהיטים

 ונסע החנות את סגר ששמעון סיפרו הילדים. בא אחי גם ולפעמים שלי אימא את

 .בשבילו שמחתי. לאחיו חודשים לכמה לאוסטרליה

, שיקבל שהפנסיה חשבון עשה הוא. אבטחה בחברת עבודה ומצא באהצ את עזב טולי

 את לשלם, דירה לקנות יספיקו שנים ושלוש שלושים על והפיצויים מהעבודה המשכורת

 לו שהצעתי דירה על שהחליט עד הסתובב הוא חודש. לעצמו קצת ולהשאיר המשכנתה

. בו השתנה משהוש הרגשתי החדש הבית עם ההתעסקות שנגמרה אחרי. אונו בקריית

 ומקמבנים מחפפים הם הזמן שכל אמר הוא. מהעבודה מרוצה כך כל לא שהוא ידעתי

 חצי אני כי אולי. אותי יפגשו שלו שהילדים התנגדה אשתו. זה את לסבול יכול לא והוא

 . מרחק תפסו שלו חברים כמה. גילתה היא איך יודעת לא. ערבייה

 

* 



? את איפה. "העבודה בזמן הרבה להתקשר התחיל אהו. מקנא שטולי לקלוט זמן לי לקח

 עם, מלי עם להיפגש, לנוח רציתי אני. ערב כל להיפגש רצה?" עושה את מה? את מי עם

 יצאנו אחד ערב. לו נראה לא. בניין תיווך גם שילמד לו הצעתי. חברות ועם הילדים

 עלי מסתכל שטולי ראיתי ומהצד לו עניתי. משהו לברר התקשר השותף ומוטי לבילוי

 . אדום ונהיה

 ?" קרה מה"

 שהוא מאז". לו מעירה ולא עונה ואת, עבודה שעות יש? בערב אלייך מתקשר הוא למה"

 . אותו מעצבן דבר כל מהצבא השתחרר

 ". זה את צריכה לא את. דוריס תסגרי. "לנלי סיפרתי

 עשה הוא. ברירה לי תהיה לא ככה ימשיך זה אם אבל. אותו אוהבת אני. יכולה לא"

 ".מזה שייצא מקווה אני, במשבר הוא. הרבה בשבילי

 מצא הוא. אבטחה חברת ולהקים עצמאי להיות שהחליט לאחר לי להציק הפסיק טולי

. גדולות בחברות ביטחון כקציני לעבודה כך אחר והתקבלו בקבע איתו שהיו מנהלים

 למד הוא הזאת דההעבו את. מכרזים לקבל התחילו שלו החברה עם וטולי עזרו החברים

 אלו את. כולם את לתחמן איך למד הוא. עצמאי שנהיה לפני שעבד השמירה בחברת

 טלפונים מקבל היה הוא. שלו העובדים את וגם שמירה שירותי להם לספק צריך שהיה

 הוא. שעבדו השעות כל את לא או שכר קיבלו שלא שהתלוננו והמאבטחים מהשומרים

 . לעבודה הדין בבתי הרבה לבלות התחיל הוא. לטלפונים תלענו והפסיק עלוקות להם קרא

 לפי להם אשלם אני אם. כולם עובדים ככה. כלום קורה לא. "קורה מה אותו שאלתי

 לי מדליפים החברים. ביותר הנמוך המחיר את מציע אני. מכרזים לקבל אוכל לא החוק

 כולם לא, תדאגי אל .במכרז זוכה אני וככה קצת מוריד אני. הנמוכה ההצעה הייתה מה

 את לקבל מוכנים והם מתעייפים שהם עד הזמן את מושך אני, שתובעים ואלו תובעים

 על בכלא שישב אדם עם התחתנת? מתרגשת את מה מבין לא אני. מציע שאני הסכומים

 ". לך הפריע לא וזה מזוין שוד



 לא זה. יקרים וחפצים תכשיטים? גנב הוא מה מזה וחוץ. צעיר כשהיה זה את עשה הוא"

 האוכל את מהם לקחת כמו זה. נמוך שלהם שהשכר מעובדים. גונב אתה גם. דבר אותו

. הראשונה בפעם אותי ראה כאילו עלי הסתכל טולי?" לפעמים זה על חושב אתה. מהפה

 לא כבר. אותו אני וגם אחרת בצורה אותי ראה הוא. בינינו השתנה הכול יום מאותו

 שלי בדירה השתולל הוא להיפרד צריכים שאנחנו לו מרתיכשא. איתו להיות יכולתי

 . תלונה להגיש למשטרה הלכתי שהלך אחרי. אותי והיכה

 ." מלשינים לא אנחנו? דוריס למשטרה הלכת למה. "כעסה נלי

. מישהו אשלח לא אני וגם בחזרה אותו להכות יכולה לא אני. נלי אותי יכה לא גבר אף"

 . ספיקמ זה. תיק לו יפתחו במשטרה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 רחוק  נוסע

 

 שבה שעה, בהיר חורפי ביום, הצהריים אחר ארבע השעה בסביבות, שישי ביום היה זה

 והשקט נראות בקושי מכוניות. לשבת הקניות לאחר לביתם מתכנסים ביישוב האנשים

 .באוויר ומתפזר לאיטו זוחל

 החוצה בדרכי. למשפחתה המוגן מהדיור שמחה את שלי במונית הבאתי שישי יום כבכל

. החלון את ופתחתי נעצרתי. לעצירה יד ומרים הדרך בשולי עומד גבוה איש ראיתי

 "? לאן"

 ". טוב יהיה בכיוון מקום כל. לטבריה להגיע צריך אני"

 כשהתקרב". שם האוטובוס תלתחנ עד אותך לקחת יכול אני. סבא לכפר הביתה נוסע אני"

 בגילך אדם כאן עושה מה. "בנסיעה התחלנו. מבוגר ודי צולע קצת שהוא ראיתי למונית

 ". שישי ביום הזו בשעה מפה יוצא אני שרק חושב אני, מזל לך יש? רכב וללא

 חיכיתי". מזל לי היה לא, לפגוש שבאתי האישה עם לצערי. "בעייפות חייך הוא," כן"

 זמן הרבה היא. באינטרנט היכרות באתר אותה מצאתי. "בא זה דקות שתי אחרי. להמשך

 ". בבוקר היום אצלה להיפגש קבענו. בקשר ומעוניינת, אמרה לבד

 ?" מכיר לא שאתה אישה לפגוש בשביל נוסע אתה רחוק כך כל"

 במשך. וחמימה נחמדה אלמנה פגשתי שם. גת קריית עד, רחוק יותר הרבה הגעתי כבר"

 לבוא ממשיך הייתי. למחרת ונוסע אצלה ישן, השבוע באמצע בא הייתי ועותשב כמה

 ". התערבו שלה הילדים לולא

 ?" היום קרה ומה"

 להנאתה מציירת שהיא סיפרה, בטלפון דיברנו. היום הפגישה לקראת תקוות לי היו"

 יהפנוי' מרגישה היא ועכשיו התאלמנה שנים חמש לפני. לפרנסתה פסנתר שיעורי ונותנת

 לגילה כששאלתי. תשעים מטר לי יש. גבוהה שהיא לראות שמחתי כשנפגשנו'. לקשר



, וארבע שבעים בן שאני אמרתי. נראתה גם היא כך. וחמש לשישים קרובה שהיא אמרה

 היא. איתי להיפגש תרצינה לא הן אחרת, להפחית חייב אני .שלי מהגיל פחות שנים עשר

 העולם במלחמת, בבודפסט צעיר נער הייתיכש. לה סיפרתי. צולע אני למה שאלה

 לקחו הם אבי את. ספר בבית היינו ואני כשאחי שלי אימא את לקחו הגרמנים, השנייה

 לילה. יהודים היינו אנחנו רק. יתומים לבית אותנו הביאו השכנים. קודם חודשים כמה

 לאזור נלקחנו. שנתלבש ודרשו אותנו הקימו, הכרתי שלא אנשים הגיעו, בחורף אחד

 ולקחו בכוח אותם הבריחו, אחרים אנשים הגיעו פתאום. קפוא היה והנהר ירד שלג. הנהר

 ונאלצו מהקור אז קפאו שלי הרגליים כפות. פרטיזנים היו שאלו הבנתי כך אחר. אותנו

, ללכת מסוגל ואני מיוחדות נעליים לי התאימו. הרגליים בשתי האצבעות את לי לקטוע

 ." הרמ לא אבל, שראית כמו

 ?" המלחמה אחרי הוריך את פגשת"

 אותנו העבירו. הנוער עליית עם לארץ באנוו ואני אחי רק מהמשפחה נשארנו. לא"

 בבית אותנו ששיבצו עד לנו שעזרו מורים לנו הצמידו אז, מסודר למדנו לא. לקיבוץ

 שנכנסתי עד עבודות מיני בכל בקיבוץ ועבדתי הרגליים בגלל מהצבא שוחררתי. הספר

 שהוא הרגשתי. המנהל את חיבבתי כי טובות שנים כמה נשארתי ושם, למשאבות למפעל

 עם להתחבר קשה לי היה, 37 גיל עד רווק הייתי. שלי ההומור ואת אותי מבין

, במפעל היכרתי אשתי את. מזדמנות מתנדבות עם סטוצים לי היו פעם מדי. הקיבוצניקיות

 היא. הילדים נולדו. התחתנו. הנוער עליית ךדר לקיבוץ הגיעה שגם צעירה חדשה עולה

 לרטון התחילה היא כך אחר. אותי העריצה היא. טוב היה בהתחלה. טובה אימא הייתה

 ". והבית הילדים עם לה עוזר לא שאני

 . אותו קטעתי?" הגברת עם הפגישה הייתה איך"

 אני. להש למחשב וחיברתי שלי הנייד המגבר את הוצאתי. שלה בבית בסלון ישבנו"

. אוהב שאני מלחינים כמה שמענו. נקי יהיה שהצליל לי וחשוב למוזיקה הרבה מקשיב

. מטבריה הארוכה הנסיעה אחרי, רעב אני אם לשאול זמן לה לקח. אותם הכירה היא

 טיפסתי. גבוהות נשים אוהב שאני לה אמרתי. היד כף את לה ליטפתי האוכל אחרי



 היום כי ללון להישאר אוכל אם שאלתי. זזה לא היא. השדיים על ורפרפתי לכתפיים

 בחדר שאשן הצעתי. היססה היא. הביתה למהר סיבה לי אין וממילא ארוכה הדרך, שישי

 הרגשתי. אלי אותה אימצתי. לאורכה שלה הזרוע את ליטפתי. לה נוח שלא אמרה, השני

 '". לישון כאן רלהישא יכול לא אתה, 'נרתעה היא ואז רגעים כמה ככה ישבנו. קלה רעידה

 ". ראשונה פעם נפגשתם הכול בסך? מדי מיהרת אולי"

 ". זמן לי אין. שוב בא לא אני מסרבות הן אם. מנסה אני נמשך אני אם"

 חייכני, סקרני ומבט רחבות כתפיים, קמטים ללא. לגילו טוב נראה הוא. עליו הסתכלתי

 ?" נמשך עוד אתה, שלך בגיל, לי תגיד. "ילד של

 קיבלתי. קפץ שלי הדם כשלחץ ושתיים חמישים בן הייתי. ארוך סיפור זה. "ךחיי הוא

 מתגרה הייתי אז עד. נעלמה היא חודשים כמה כעבור. בִזקפה שינוי הרגשתי ,תרופות

 ביקשה אשתי כך אחר. אחר עניין זה אבל מהר גומר הייתי. בעיה לי הייתה ולא בקלות

 הִזקפה בגלל אם יודע לא אני. בוגרים ילדים ושלושה שנים ושש עשרים אחרי, להיפרד

. לפסיכיאטר הלכתי. הדיכאון עם לבד ארתינש. בגללה במשבר שהייתי משום או שהלכה

 את בסבלנות אגרה ואם, זקפה בלי גם ממין ליהנות שאפשר אמר. אותי הרגיע הוא

 באינטרנט היכרויות לאתרי להיכנס אותי עודד הוא. לסיפוק להגיע תוכל היא הפרטנרית

 ". נשים ולהכיר

 האיש על ריחמתי. וחצי ארבע הייתה כבר השעה. סבא בכפר האוטובוס לתחנת הגענו

 ". טבריה עד לא, הלאה אותך אקח. "שלידי

 ." הערב אצלו אלון, בחיפה דוד בן לי יש"

 ". שקל 200 לך יעלה זה"

 ."סע, מצוין"

 ". מעניין זה, תמשיך"

. האינטרנט דרך ומעניינות פתוחות נשים הרבה פגשתי. חדשים בשדות עצמי את מצאתי"

 חלק עם. שלהן הניסיונות על. שלהן המיניות ההזיות על סיפרו הן. אטים'לצ איתן נכנסתי

 שניהלה במקצועה מוזיקאית.  ממני מבוגרת הייתה היא. ורה את היכרתי כך. נפגשתי



 מין וחיי טובים חיים להם היו. נעורים לחבר נשואה הייתה. בעבר למוזיקה למורים סמינר

 הוא בסרטן כשחלה. ואית שעבדה מישהי לטובת ועזב הפתיע הוא שנים אחרי. מספקים

 ". למותו עד אליה חזר

 ". שוב ולחזור לשכוח מוכנות והן בהן פוגעים, נשים כאלו יש"

 להם והיו טובים חברים יוה הם כי אותו קיבלה היא. וחזקה מיוחדת אישיות היא, לא"

 הוא איתה הייתי כשאני. אחרים עם ביחסים להמשיך לה הפריע לא זה. משותפים ילדים

 הזקפה בלי אותי קיבלה היא. פתוח ודיבור הבנה בינינו הייתה. בחיים היה לא כבר

 ולהאריך להשתהות ידעה היא. והתלהבות עדינות, רכות בה הייתה. ליהנות אותי ולימדה

 כשהייתה לי הייתה שלא, וארוכה עצומה בהנאה אחריה נסחפתי. לפסגה ייההעל את

 אנחנו. לקונצרטים איתה הלכתי. למוזיקה ההאזנה חוויית את לי העמיקה גם היא. הזקפה

 עדיין אנחנו. עוד נמשכתי ולא השתנה שלה הגוף יותר כשהזדקנה. זוג לא מזמן כבר

 . מתראים םפע ומדי בטלפון הרבה מדברים. טובים חברים

 נהנות הן. תקופה איתי שנשארות כאלו יש. וגרושות אלמנות, בודדות נשים פוגש אני

 ומתפרק נסחף אני לעלות מתחילות כשהן. לאורגזמה אותן ביאמ כשאני ומתלהבות

 נוסע אני זה ובשביל מחדש נולד שאני אז מרגיש אני, מתגלגלת באורגזמה אחריהן

 ". ולמרכז לדרום מהצפון

. ונסעתי הסתובבתי. התשלום על ויתרתי. ידו את לחצתי. בחיפה הדוד בן של לבית הגענו

 .השבת לקבלת להספיק עוד יכולתי

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 הישן  הבניין

 

 שולף הוא תמיד כמעט. אשכוליות או גזר מיץ כוס אצלו קונה אני ניסן ליד עוברת כשאני

 מחכים אשכנזים גם. ותסבלנ קצת, גברת רגע רק, "אישית ולא עוקצנית הערה איזו

 . בטוב ומחייכת עונה לא אני". בתור

 בעליו מי יודע הוא אם שאלתי. באזור כשעבדתי, לפנסיה שיצאתי לפני עוד מכירים אנחנו

 לעומת, בלבד קומות שתי בן ומוזנח ישן בניין זהו. לכביש מעבר, ממול הבניין של

 למדרכה הבניין שבין הצר טחבש. קומות והוסיפו שחודשו מסביבו הגבוהים הבניינים

 הרחק אותי נושאים, בקצותיהם החדים, הארוכים ענפיו. הגג מעל המתנשא תמר נטוע

 .רגוע מדבר לנווה, הסואן מהרחוב

 הגבוהים המחירים ללחץ נכנעו שלא הבעלים מי, ומסתקרנת הבניין ליד עוברת אני

 אחרים, גדולות ומרפסות מעליות עם לגובה נבנו שחודשו בעיר רבים בניינים? המוצעים

, האשכוליות מיץ את סוחט בעודו לי השיב ניסן. ומוזנחים קומה נמוכי, בשלהם נשארו

 רווחים לו ויש מושכרים כולם. בעיר הטובים ברחובות ודירות חנויות יש הבניין לבעל"

 . מושכרת לא הראשונה שהקומה לו מפריע ולא למכור ממהר הוא. גדולים

  "?אותו מכיר אתה"

 ". עליו שמעתי רק. לא"

 הבניין לעבר מסתכלת אני באוטובוס עוברת כשאני פעם כל. אותי עזבה לא הסקרנות

 מתגלה מאחור. מקרוב, שוב להסתכל וניגשת הקרובה בתחנה יורדת אני לפעמים. מהחלון



. גדולה לא, ריקה בריכה יש באמצע. בגדר חסומה אליו שהגישה, הדר עצי עם גדול שטח

 מתקשה אני טיבו שאת לחלל היורדות מדרגות ממנה רחוק לא. שימשה למה ברור לא

 מטפס הוא שנים כמה יודע מי. עקשן חבלבל בענפי בחלקה המכוסה לגדר מעבר לראות

 . הכחלחלים בפרחיו הפריחה בעונת אותה ומכסה הגדר על

 של בבית נזכרתי. הגדר מאחורי כשצפיתי האחרונה בפעם בי עברה וו'ז-דה תחושת איזו

 התיידדנו. שמה את מזיכרוני העליתי, מורד יאירה. הנוער בתנועת שהכרתי ילדות חברת

. מהכביש שעלה משביל הייתה הבית אל הגישה. העיר בשולי שהיה לביתה והוזמנתי

 באמצע ילד פסל עם יבשה בריכה הייתה העלייה באמצע. הדר עצי גדלו צדדיו משני

 שממנה, רחבה למרפסת הובילו מדרגות וכמה התחדד השיפוע בהמשך. ליד סבלני וספסל

 עצי צמרות מעל במורד למטה ולהביט, הרחוקים אפרים הרי רכסי על להשקיף היה ניתן

 . הכביש עד ההדר

 לא, שנים עשרות לפני, התנועה ימי מאז. ליאירה אותי הוביל סקרנותי את שלכד הבניין

 מסגנון? התגלגלה לאן, איתה קרה מה לדעת עז רצון הרגשתי פתאום. כלל עליה חשבתי

 שבעלי הסקתי, מסביב ההדר ועצי באמצע הבריכה עם הגדולה החצר, הדומה הבנייה

 משפחה בני הם הבניין ובעל אביה אולי. יאירה של הוריה כמו, עיראק יוצאי הם הבניין

 וגרו טוב כלכלי במצב היו בעיראק היהודים רוב? שם נייהמהב הושפע הדומה והסגנון

 הילדים ועל הגגות על הקיץ בלילות השינה על הרבה שמעתי. בחצרות בריכות עם בבתים

 נפגשות, האלו הבתים את ובנו, לפה שהגיעו המשפחות איך דמיינתי. לבית מבית שקפצו

 לעצי מתחת יושבים םוההורי המלאות בבריכות משתכשכים הילדים. ובחגים בשבתות

 .גרעינים ומפצחים בהנאה צופים, בעיראק הוריהם שעשו כמו, מסביב ההדר

 הוותיק 144 גם. כן ולא, יאירה את בקלות אאתר והגוגל הפייסבוק שבעידן חשבתי

 אחד של טלפון מספר מצאתי. מורד משפחת ש"ע היוחסין לאילן גוגל דרך נכנסתי. הכזיב

 שצריכה, מורד יאירה את מחפשת שאני אמרתי. באילן יםהראשי הענפים שעל מהשמות

 שיבררו אמרו. שזכרתי אחותה שם ואת בילדותה גרה היכן הוספתי, 70 כבת היום להיות



 גרה היא שם, הברית בארצות נמצאה יאירה. "טלפון קיבלתי ספורים ימים כעבור. ויחזרו

 ".שנים הרבה כבר וילדיה בעלה עם

 מיץ והזמנתי לניסן אמרתי," מעיראק היה הבניין את בנהש שמי יודעת אני עכשיו"

 . אשכוליות

 כדי מספיק שזה בטוח לא אני. "יאירה של לבית הדמיון על לו סיפרתי"? לזה הגעת איך"

 ". לקבוע

 נהר לגדות הפעם אותי ונשאו קלות נעו הדקל ענפי. הבניין לעבר הכביש את חציתי

 הגומא קני סבך את ולדמיין הנעימה זרחיתהמ הרוח משב את להרגיש יכולתי. הפרת

 הראשונה לקומה שעלו הרחבות המדרגות? לב שמתי לא איך. הגבוהים והדקלים

 איך. ברחוב הבניינים של הקצה מקו גדולה חריגה זו. מוזר. ממנה מטר נגסו מהמדרכה

 עם שאישה צרה כך כל מדרכה שמשאירות, מדרגות הרסו שלא זה איך? אישור לזה נתנו

 לראות היה אפשר, יותר מאוחר לבניין נוספו המדרגות? בה לעבור יכולה לא תינוק גלתע

 מוביל שאליו, המדרגות חדר דרך הייתה הראשונה לקומה הגישה אז עד. הבטון צבע לפי

 חורג כזה אישור לקבל, תשמע. "אותו ושיתפתי לניסן חזרתי. הבניין בצד השביל

 . "חזק מאוד תאגיד רק יכול מהעירייה

 מזה לך ייצא? הזה הבניין על הראש את שוברת את מה? לעשות מה לך אין, תגידי"

 "? משהו

 ". אותי מסקרן הוא. לא"

. העירייה של האינטרנט באתר בעיר המבנים בעלי על פרטים לקבל שניתן שמעתי ואז

 ותוספות שינויים על לאישורים בקשות של ומפורטת ארוכה רשימה. למחשב אצתי

 בקשה. המנדט מתקופת עוד, 1925 בשנת תועדה הראשונה. לעיניי פרשהנ בבניין

 מחלקת של פנימי תזכיר. הבית מאחורי במגרש ומתכת עץ מקורות מחסן בניית לאישור

 1931 בתחילת. סורבה והבקשה לשכנים מטרד מהווה שהמחסן קבע דאז והפיקוח התכנון

 לא הוא. ל"ז מלוך אברהם יצחק, הבית בעל היה עקשן איש. הסירוב למרות האישור ניתן

. נוספת בקשה הגיש, האישור קבלת לאחר, השבחה מס ששילם לאחר מיד. לרגע נח



 להסבת, המזרחי בצד בנייה לתוספת, קומות לתוספת בקשות. עצמו על חוזר הזה התהליך

 . ועוד, כביסה חדר להוספת, למעבדה הראשונה הקומה

 הגג לזיפות התראה לו שלח העיר מהנדס. דייריול לחובותיו אדיש היה הנמרץ הבית בעל

 שנה ושלח לעניין התגייס המהנדס סגן גם. נזילה על המשנה מדיירי אחד תלונת בגלל

 אחד בדירת שניזוקה התקרה בתיקון הצורך על" אישי מכתב" הבית לבעל כן אחרי

 רהעז וביקש הבית בעל ידי על התקרה מתיקון נואש המשנה דייר כנראה. הדיירים

 . בעירייה

 מסחר בית, מהם אחד, נכסים ורב פעלים רב איש היה הבניין שבעל גילה בגוגל גיגול

 ומספר בעלות עבר הבניין 1960 בשנת. אמיתי גביר, בנימין נחלת ברחוב לבגדים

 . פחת ותוספות לשינויים הבקשות

 ורפהצ לבקשה. הפועלים לבנק לסניף הראשונה הקומה את להסב בקשה הוגשה 1976-ב

 המכתב. המשרד לתוך ישר מהמדרכה ומדרגות הבניין בחזית כניסה ובה בנייה תוכנית

 גם המכתב את וממען הבקשה באישור" בירוקראטית סחבת" על קובל, הבנק מטעם, הבא

 שנים שלוש, במדרכה שנגסו המדרגות עם לבסוף אושרה התוכנית. המחוזית לוועדה

 . הבקשה הגשת אחרי

 מבין לא. עיראקית משפחה לא זו אז. טוב. "המידע אוצרות על לו פרתיוסי לניסן חזרתי

 ?" הרוח אחרי רודפת שאת לב שמה את. הזה בבניין זמן משקיעה את למה

 עץ. ירדתי. בבניין השתנה שמשהו לב שמתי באוטובוס שם כשעברתי, כן אחרי ימים כמה

 הסבתי לא כבר אוטובוסה עם כשעברתי הבאה בפעם. נגדע. נעלם הגאים ענפיו עם התמר

 .יותר אותי עניין לא הבניין. הראש את

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 חדש  קרוב

 

 בחתונות, הדדיים בביקורים פעם מדי איתם נפגשנו. מועטים משפחה קרובי לנו היו

? איך. בשואה וניספו" מאחור נשארו"ש משפחה בני עוד היו ולאבי שלאמי ידענו. ובלוויות

 ההורים לפעמים דיברו איתם. בביתנו ביקרו פעם שמדי", העיר בני" היו. חקרנו לא? היכן

 .מאחור שנשארו אלו על

 כתובת, עירה בן דרך, ִאמי איתרה, קצת נפתחות שהדלתות היה כשנדמה, השבעים בשנות

 כי מקרוב אותו הכירה לא היא. המלחמה לפני המועצות לברית מפולין שברח דוד-בן של

 לפני בשמה הזדהתה לו ששלחה במכתב. ילד אז היה והוא, פולין את צעירה עזבה

. השלושים בשנות לארץ כשעלתה בפולין שהשאירה משפחתה בני את והזכירה הנישואים



 לגלות ששמח ביידיש כתב הדוד בן. זרה בשפה חותמת ועליה מעטפה הגיעה חודש לאחר

 . הקרובים בחודשים להינשא העומדת בתו בן לו שיש סיפר. בארץ קרובים

 מזון מוצרי עם בחבילה ושלחה, העתידה הכלה לשמלת ויפה לבן תחרה בד קנתה אמי

 תמונה והכניסה וביסקוויטים תירס, עגבניות רסק של קופסאות, קפה נס קופסת, יבשים

 בהתרגשות נשלחה החבילה. אחי-בן של המצווה בבר, מכבר לא שצולמה משפחתנו של

 . ציפייהוב

 לבוא המזמין פתק הדואר בתיבת מצאנו ואז, תגובה ללא, ויותר, חודשיים, חודש עבר

 השלטון גחמות שעם ידענו. התכולה כל עם, שנשלחה החבילה הייתה זו. דואר דבר לקחת

 לקראת. הבגדים ארון למרומי הועלה התחרה בד. הלאה והמשכנו מתווכחים לא ברוסיה

 . שלי הכלה שמלת נתפרה וממנו הבד הורד, יותר וחרמא שנים שמונה, נישואיי

 שנות בתחילת. העולם כדרך, הזדקנו והורינו משפחות הקמנו ואני אחי, שנים חלפו

, הגיעו עולים של גלים. לצאת שחפצו היהודים בפני המועצות ברית שערי נפתחו התשעים

 . להתפרנס ועבודה בו לגור בית, קרובים מחפשים

 איש, למכולת בדרכה הדלת את כשפתחה, אחד בוקר אמי מצאה תמוקדמ הודעה ללא

? אותי מכירה לא את חייקה? )קוזין דיינה, דוויד בין איך? נישט מיר פקנת חייקה. "ואישה

, כמוהו, אשתו הייתה איתו. דודה בן את בדמעות וחיבקה התעשתה אמי(. דודך בן דויד אני

 את האיש לקח, לארץ שהגיעו לאחר חודש ,יום באותו. זוהרות ועיניים מוזהב חיוך עם

 תמונת עם, בזיכרונם נצרו שמם שאת וברחוב בעיר אמי את לחפש נסעו ויחד אשתו

 ושאלו הדירות דלתות על דפקו, הרחוב מתחילת לבניין מבניין הלכו הם. בידם משפחתנו

 . לבית אותם וליוותה הוריי את זיהתה אחת אישה. בתמונה הנפשות את מכירים אם

 חביב כאדם התגלה הדוד בן. החדשים הקרובים עם מפגש נערך מכן לאחר שבועיים

 בביתו מקבל היה נוספת להכנסה. גדולה מזון חנות בניהול עבד המועצות בברית. ונמרץ

 למצוא הספיק כבר בארץ. פולין את שעזב לפני, בצעירותו מקצועו, בחייטות עבודות

, הדוד בן של הבן את הכרנו. ביידיש התנהלו ותהשיח. גברים לבגדי בחנות חלקית עבודה

 החבילה את. משפחתה עם לגרמניה לצאת העדיפה שנישאה הבת. וילדיהם אשתו



 התחברו ואשתו אחי. כציוני אותו שיסמנו חשש כי, מהדואר אסף לא הוא, סיפר, שנשלחה

 מדי. תםבקליט אותם וליוו שקיבלו הדירה בריהוט להם עזרו, הצעירים הזוג בני עם מיד

 .נפגשים היינו בחגים פעם

, בזמנו לה נתן כתובתו שאת, הדוד שבן לאמי הודיע העיר מבני כשאחד התגלתה ההתחזות

 היא. קשה זה את קיבלה אמי. אותה מחפש והוא היגר לשם מקנדה בארץ לביקור הגיע

 עד להמתין ביקש אחי. במשטרה תלונה על חשבנו. כך פשוט. אנחנו וגם מרומה הרגישה

 והדוור בניין באותו גר הוא. הוא באמת לא הוא שאכן הודה" הדוד בן. "האיש עם שידבר

 והחליט ממוען הוא למי שידע למרות פתח הוא. מאמי שהגיע המכתב את בטעות לו מסר

 . יציאה אישור לקבל לו יעזור שזה קיווה, אמי של כקרוב עצמו את ולהציג לענות

 . אחי את שאלנו"? עושים מה"

. נקשרנו כבר ואנחנו טובה משפחה זוהי. במצבם היינו לא. אותם לשפוט קשה. עושים לא"

 ."קרובים עוד לנו יהיו אז

 

 

 


