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פרק 2: הדסים

הרעיון שעמד מאחורי מהלך זה היה רצונה של המועצה 
לכדי  הללו  הנפרדות  הקבוצות  בין  לשלב  ויצו  של  הראשית 
יצירת סביבה מעודדת למידה וכן סביבה שמאפשרת שיקום 

וריפוי ריגשי. 
מהרגע בו הגעתי להדסים, ילד מצולק והלום, החל עולמי 

להיות בהיר יותר והחיים החלו להאיר פניהם אליי.  
קבוצת  השנייה,  מהקבוצה  התחיל  להדסים  שלי  המסע 
הסובלים מטראומה. הוריי היו גרושים ואבי לא הצליח לטפל 

בי ולדאוג לי כשהוא מועסק במשרה מלאה ותובענית.  הייתה 
הוא האמין שכאן  כי  להדסים,  אותי  זו החלטה שלו לשלוח 
מזה  יותר  טוב  טיפול  לי  יעניקו  וכאן  יותר  טוב  חינוך  אקבל 
שהוא יכול היה להעניק לי אם הייתי ממשיך לגור אתו בתל 

אביב. 
כפר הנוער הדסים נוהל כמו קיבוץ. 

שהתגבשה  דופן,  ויוצאת  מיוחדת  חיים  צורת  הייתה  זו 
בישראל בתחילת המאה העשרים. בהתחלה כתשובה לבעיות 

החיים בהדסים
http://arielnet.com/ref/go/4039
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כלכליות וביטחוניות חמורות של ראשית ההתיישבות בארץ, 
ואחר כך כאידיאולוגיה. 

הקיבוץ חרט על דגלו יצירת חברה שוויונית ללא מעמדות. 
מרכז  גם  שווה.  באופן  בעול  יישאו  שכולם  הייתה  השאיפה 
המשק היה חייב בתורנות מטבח, כמו כולם. בתפקידי הניהול 
מרכז  גזבר,  להישאר  היה  יכול  לא  אחד  אף  רוטציה.  הייתה 
אלה  תפקידים  נושאי  ספורות.  משנים  יותר  מזכיר  או  משק 

התחלפו כל הזמן. 

כל  הקיבוצית.  המסורת  לפי  נהגנו  בהדסים  אנחנו  גם 
אחד מאיתנו התנסה בכל הפעילויות. תלמידים ומורים עבדו 
ביחד בכל הענפים. הוטלה עלינו המשימה לשמור על הסדר 
עזרנו  שלנו.  השינה  חדרי  ניקיון  על  ולשמור  הנוער  בכפר 
בהכנת האוכל ובמלאכות החקלאיות. בנוסף היה עלינו ללמוד 

ולהשלים את שיעורנו. 

מים  היו  לא  קלים.  היו  לא  התנאים  הראשונים  בימים 
חמים, ולא היו תנורי חימום או מזגנים בחדרים. האוכל היה 
לנו  שהיה  היה  בהדסים  ביותר  החשוב  הדבר  אבל  בקיצוב. 
אחד את השני ושהייתה לנו אמונה שאנחנו יכולים להיות כל 

שאנחנו  ברמז  ולו  פעם  אף  שמענו  לא  להיות.  שנרצה  דבר 
פגועים באיזו צורה או לוקים בחסר. 

להיפך - גידלו אותנו מתוך תפיסת עולם שאנחנו בני אדם 
נפלאים שחיים בעולם יפה ואוהב.

קבוצת הרקדנים של הדסים השתתפה באחד מפסטיבלי 
המחולות הנחשבים ביותר בישראל, בשנות ה 50. ספורטאים 
מהדסים השיגו שיאים ארציים ואפילו זכו לייצג את ישראל 
במשחקים האולימפיים.  כל תלמיד בהדסים עסק במה שליבו 
או  סיפורים  כתבו  אחרים  רקדו,  חלק  לעשות.  אותו  משך 

שירים, הרבה התעניינו בפוליטיקה או במדעים.

לכל  לאפשר  שצריך  הייתה  הספר  בית  של  הפילוסופיה 
תלמיד או תלמידה לפתח את המתנה המיוחדת שהוא או היא 
במקצועות  בספורט,  במדעים,  להיות  יכול  זה  בה.  מחוננים 
הומניים או באומנות. דו שיח הוא הדרך הטובה ביותר ללמד. 

היו דיאלוגים בין אחד לשני וכן ביננו לבין המורים. 

כדי לגרום לתלמידים השראה, וכדי להכהות במקצת את 
הסבל שהיה מנת חלקם של רבים מאיתנו, כמעט כל שבוע 
הופיעו בהדסים אומנים מכובדים מהשורה הראשונה. ביניהם 

כפר הנוער ויצו הדסים
http://arielnet.com/ref/go/1035

הדסים, המשפחה שלי
http://arielnet.com/ref/go/4002
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מרתה  הכוראוגרפית  מנוחין,  ויהודי  חפץ  יאשה  הכנרים  היו 
נגן המפוחית לארי אדלר, ואפילו הקומיקאי  גרהם ולהקתה, 
דני קיי. התלמידים נפגשו עם אלינור רוזבלט, אשתו של נשיא 
ויצמן  חיים  פרופסור  ועם  רוזבלט,  תאודור  לשעבר  ארה”ב 
הטובים  ימים.  באותם  ישראל  מדינת  ונשיא  מדען  שהיה 
לימדו שם  המוזיקאים  וטובי  בהדסים,  עבדו  ישראל  בבימאי 

מוזיקה.

פני  על  שיח  בדו  שהאמין  בובר,  של  העולם  תפיסת 
עימות ומלחמה, כיוונה אותנו לדרך חיים הומאנית ולסלידה 
מהמלחמה. שימו לב שאף אחד מכל בוגרי הדסים לא בחר 
בקריירה צבאית.  למרות שכולנו לחמנו בכל מלחמות ישראל, 
אין בין בוגרי הדסים גנרלים. האמונה של בובר ביתרון הדיון 
של  בנפשם  היטב  נבטה  הצבאי  העימות  פני  על  שיח  והדו 

בוגרי הדסים.  

כבר לפני לכתי להדסים הייתי מוקסם מתרגול הגוף ופתוח 
שריריי.  את  לאמן  הייתי  יכול  בהם  הרבות  ומהדרכים  כוחו, 

אולי  לגבר.  המתפתח  צעיר  נער  הייתי  מהגיל:  נבע  זה  אולי 
היה זה כישרון טבעי. קיבלתי השראה מהיכולות וההישגים של 
בעיתון.  עליהם  שקראתי  ששמעתי  הישראלים  הספורטאים 
אחד מגיבוריי היה רפאל הלפרין, שהיה “מר ישראל” ואלוף 

העולם בהיאבקות.

ספר  אבי  של  בחפציו  מצאתי  להדסים  הלכתי  בטרם 
ג’יי. פי. מילר. ספר זה שהוצא  שנקרא “השיטה שלי” מאת 
לאור לראשונה ב 1904, לא היה גדול במיוחד והיה מעוטר 
בדמויות של פסלי אתלטים יוונים ערומים. מדריך התרגילים, 
“חלשלושים”  יהפכו  ביום”  אימון  דקות  ש”ב15  הבטיח 

לגברים חזקים )או לנשים חזקות(.

חברי יורם ידע לקרוא אנגלית והוא תרגם לי את הטקסט 
ניסיתי  ליד כל אחד מהתרגילים שהוצגו בספר. אני  שהופיע 
לבצע בעצמי רבים מהתרגילים וקראתי את הספר פעם אחר 
פעם. הייתי מוקסם ממיסטר מילר שתיאר כמה לא מפותח 
לאחר  גופו  התפתח  כמה  ועד  בנעוריו,  היה  ספורטיבי  ולא 

הדסים, לקט צילומים
http://arielnet.com/ref/go/1037
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שביצע את התרגילים בספר. ספר זה היה הרבה יותר מעניין 
מכל הספרים שהייתי אמור לקרוא בבית הספר. לקחתי איתי 

את הספר כשהלכתי להדסים.
בהדסים הוספתי לבצע את התרגילים ואף הוספתי עליהם 
אחרים שפיתחתי בעצמי. המשכתי לתרגל שבעה ימים בשבוע 

כדי להפתיע את חבריי לספסל הלימודים וכמה ממוריי. 

הוא  צבי.  אמריקאי,  נער  שלנו  לכיתה  הצטרף  אחד  יום 

נשלח להדסים על ידי הוריו שגרו ביו יורק. הם התגרשו ושלחו 

את בנם לישראל כדי שיהיה ילד יהודי טוב. צבי היה ילד צנום 

וקטן, די שקט ולא התבלט באופן מיוחד. לא ברור אם זה היה 

זה חלק מאופיו. הוא לא  כתוצאה מבעיות בשפה או שהיה 

מגיעים להדסים

ריקודים על החוף ועל הדשא
http://arielnet.com/ref/go/1038
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למרות שלמכשיר הייתה היסטוריה ארוכה, בשבילי הוא 
אבל  באנגלית,  ההוראות  את  לקרוא  יכולתי  לא  חדש.  היה 
צבי עזר לי. הוא הראה לי גם את התרגילים השונים שאפשר 
לעשות עם הקפיץ, ואיך אפשר למתוח אותו בכל מיני צורות 
היה  אפשר  אחרת.  שרירים  קבוצת  פעם  בכל  לאמן  כדי 
להפריד או לחבר את הקפיצים ועל ידי כך לשנות את עוצמת 
ההתנגדות של המכשיר. אפשר היה להחזיק את שתי הידיות 
בידיים ולמתוח את הקפיץ, או לחבר צד אחד לנקודה בקיר, 
למשל מתלה מגבות, ואז למתוח אותו. אפשר היה להשתמש 
בקפיץ למספר גדול של תרגילים, ומשום כך הרגשתי שמכשיר 

זה עולה באיכותו על המשקולת המאולתרת שיצרתי לעצמי.

יצקנו אותו לתוך  ואני, בטון,  דני דסה  כן, ערבבנו,  לפני 
מתכת  מוט  והוספנו  פירות,  של  ריקות  שימורים  קופסאות 
ביניהן. בצורה זו יצרנו משקולת והיא הייתה מכשיר האימונים 

העיקרי שלי לפני בואם של צבי והקפיץ.

כמעט מיד גיליתי שהאימונים במכשיר החדש תבעו הרבה 
יותר מאמץ בסוף התרגיל מאשר בתחילתו. 

צוואר  מעין  לי  היה  המשקולת  עם  התאמנתי  כאשר   
נוסף מעבר לכוח שהחלק  יכולתי להרים משקל  בקבוק: לא 
רק  לכן הפעלתי  להפיק.  היה  יכול  ביותר של שריריי  החלש 
חלק משריריי כשביצעתי תרגיל כמו דחיקה נקודתית.  בחלק 

ספרו של ג’יי. פי. מילר

שלט בעברית ואני לא הבנתי אנגלית באותו זמן. אבל גם הוא 
התעניין בתרגילים בספר.

יום אחד התאמנו כולנו בהרמת משקולת שהייתה עשויה 
משני גלגלים מחוברים ביניהם על ידי ציר. במקור זה היה חלק 
מקרון רכבת ישן. נער ישראלי גדול, קומבור, דחף כל הזמן את 
צבי הצידה. זה באמת היה קטע של דוד וגוליית! כמו פר גדול 
נגד ילד קטן. בסוף נמאסה לצבי התוקפנות הפרית, הוא היכה 
בפראות ובמהירות בידיו וברגליו כמכת ברק מהירה. נודע לנו 
אחר כך כי צבי נשלח על ידי הוריו ללמוד אומנויות לחימה 
כמו ג’ודו, קארטה, איגרוף, איגרוף תאילנדי והגנה עצמית. כל 
זה כי היה רזה וקטן.  במה שנראה כמו שבריר שניה היה הפר 
עיננו,  למראה  האמנו  לא  אנחנו  ומנוטרל.  הקרקע  על  מוטל 
היינו המומים לראות איך הגלגל מתהפך והקטן והחלש מביס 
את הגדול והחזק. ואז צבי, באופן רגוע לגמרי, הושיט את ידו 
מפתיע,  באופן  מאז,  רגליו.  על  לקום  ההמום  לקומבור  ועזר 

הפכו שני אלה לחברים הכי טובים.
יום אחד נתן לי צבי מכשיר אימונים חדש. זה היה קפיץ 
שמטרתו  מכשיר  היה  שלמעשה  חזה,  מפתח  גם  שנקרא 
לאמן בעיקר את שרירי הכתפיים, החזה והגב העליון על ידי 
התנגדות לתנועות הקפיץ. המכשיר פותח לראשונה באנגליה, 
והפך למקובל על הג’נטלמנים האנגלים בתחילת המאה ה 20. 
הוא היה מורכב משלושה עד חמישה קפיצי מתכת או רצועות 
כמה  הזה  לקפיץ  היו  הצדדים.  משני  לידיות  מחוברים  גומי, 

שמות חיבה, כמו הכבלים של החזקים. 

נווה החלומות או על מה חלמנו
http://arielnet.com/ref/go/1039
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מאשר  יותר  חלש  הייתי  הדחיקה  תנועת  באמצע  מהנקודות 
בראשיתה.

התרגול עם המכשיר החדש הפך את האימון לקשה יותר 
שאני  ראיתי  הקפיץ.  של  המתיחה  טווח  את  שהגברתי  ככל 
בעזרת  מתאמן  כשאני  יותר  טובות  לתוצאות  להגיע  יכול 
שריריי  על  כפה  הקפיץ  אחרות,  במילים  יותר.  יעיל  מכשיר 
להתאמץ לאורך כל התרגיל. קשה יותר היה למשוך לקראת 
סוף התרגיל, אבל זה בהחלט הביא יותר תוצאות. להפתעתי 
ביתר  להרים  יכול  הייתי  הקפיץ  עם  העבודה  שלאחר  גיליתי 
להרים  שיכולתי  למה  בהשוואה  שלי,  המשקולת  את  קלות 

קודם לכן. הייתי מאד מרוצה מהעובדה שאני מתחזק. 

אחר  במשך  שלי  המשקולות  במערכת  השתמשתי 
בקיבוץ.  לעבודתי  הלכתי  ובטרם  הלימודים  לאחר  הצהרים, 

)לחלק המשקי של כפר הנוער קראנו “הקיבוץ”(.

כמו  תרגילים,  מגוון  עושה  אני  שכאשר  לדעת  נוכחתי 
דחיקה נקודתית בשכיבה, המשקל נראה קל לי יותר לקראת 
לקראת  גדלה  ההתנגדות  שבו  לקפיץ,  בניגוד  המהלך,  סוף 
סוף התרגיל. זאת הייתה ההבנה הראשונה שלי בביומכניקה, 
במונחים  אותה  להסביר  יכולתי  לא  זמן  שבאותו  למרות 

מתמטיים או מכניים, כי עדין לא היה לי ידע בתחומים אלה.

יום אחד הייתה לי השראה. החלטתי לשכלל את המשקולת 
שאני  אפקט  אותו  את  באמצעותה  להשיג  שאוכל  כדי  שלי 
משיג עם הקפיץ. תליתי שרשראות מתכת כבדות על כל אחד 
היו השרשראות  התרגיל  את  כשהתחלתי  המשקולת.  מצידי 
על הקרקע, וככל שהרמתי את המשקולת הייתי צריך להתגבר 

שנות הנעורים
http://arielnet.com/ref/go/1040

http://arielnet.com/ref/go/1040


זורק הדיסקוס ומפעל חלומותיו22

גדעון אריאל ו- אן פני אריאל

גם על משקל השרשראות שהתרוממו מהקרקע ומשקלן נוסף 
על משקל המשקולת. זה יצר תרגיל בו המעמס משתנה כל 
הזמן, אבל לקח לי הרבה שנים להבין מה יצרתי.  התרגשתי 
להרים  יותר  לי  קשה  כמה  להרגיש  יכולתי  שלי.  מההמצאה 
את המשקולת, וגיליתי שרירים רבים שהיו כואבים מהמאמץ. 
המצאת  עם  בשריריי  הגידול  היה  ביותר  המפתיע  הדבר 

המכשיר החדש.
שבוע לפני יום הולדתי ה13 נסעו ברי המזל מבין תלמידי 
הדסים הביתה לחגוג עם המשפחה את חופשת הפסח. פסח 
הוא אחד המועדים החשובים ביותר בלוח השנה העברי, אבל 
עלי היה להישאר בהדסים עם עוד כמה ילדים שגם להם לא 

היה לאן לנסוע. 
למנוע  כדי  שבועות.  שלושה  נמשכת  הפסח  חופשת 
מאיתנו לחשוב כל הזמן על בדידותנו החליטו שצריך להעסיק 
אותנו כל הזמן. שיבצו אותנו לעבודה חקלאית בקיבוץ למשך 
ביום. תפקידי היה לעבד את אדמת הדסים הקשה  8 שעות 
נהגתי  העתידיים.  התירס  לגידולי  אותה  ולהכשיר  והיבשה 
בטרקטור פארמל. גם אם הרגשתי בודד אהבתי מאד לנהוג 

בטרקטור הזה. 
לפתע  כהרגלי.  בטרקטור  נהגתי   1952 באפריל   27 ב 
נקראתי לבוא למשרד הראשי של בית הספר כדי לקבל ביקור. 
לא  האוכל.  לחדר  ברגל  והלכתי  עובד  המנוע  את  השארתי 
הייתי סקרן במיוחד לדעת מי הוא זה שבא לבקר אותי, אבל 

הלכתי כי קראו לי.
כאשר הגעתי ראיתי את אבי עומד שם עם רחל שפירא, 
זיכרונות, אותו  מנהלת הדסים. למרות שהזמן יכול להקהות 
היה  זה  העור.  על  קעקע  כתובת  כמו  בזיכרוני  נחרט  אירוע 
רב  זמן  חיי.  על  רישומם  את  רגעים שהשאירו  מאותם  אחד 
לפני כן לא ראיתי את אבי, והתפלאתי לפגוש אותו פתאום. 
אני זוכר בחדות כיצד הבטתי לתוך עיניו וראיתי אותן נוצצות 
לאור היום. באותו רגע חשבתי שמעולם לא ראיתי משהו כזה. 
עכשיו, כשאני נזכר באירוע, אני יודע מה גרם לעיניו לנצוץ. 
הרבה  מבין  אני  גילי,  ממרום  עכשיו,  רק  דמעותיו.  היו  אלו 
מה  אבא,  “שלום  להבין.  היה  יכול  לא   13 בן  שילד  דברים 

אתה עושה פה?” שאלתי באי אמון. 
הוא הביט בי ושאל בשקט: “אתה יודע איזה יום היום?” 

קולו היה רך באופן מפתיע, אני זוכר.

“זה יום ההולדת שלי”, עניתי.

“כן”, הוא אמר לאט, “זה הבר מצווה שלך היום. זכרת 
את זה?” 

ובכן, כמובן שזכרתי את זה. איזה ילד לא זוכר את אחד 
מימי ההולדת החשובים בחייו? לפי היהדות, כאשר ילד מגיע 
לגיל 13 הוא הופך לבר מצווה, לאחראי למעשיו. עד אז היו 

הוריו אחראים למעשיו. 

כשהוא הופך לבר מצווה הוא אחראי לטקסים היהודיים, 
תחומי  בכל  חלק  לקחת  ויכול  לאתיקה,  למסורת,  לחוקים, 
במניין,  כולל השתתפות  זה  היהודית.  הפעילות של הקהילה 

מתן עדות בבית דין, יכולת לקרוא בתורה בבית כנסת. 

שלי,  מצווה  הבר  יום  שזהו  לכך  מודע  שהייתי  למרות 
התפלאתי שהוא זכר. התפלאתי גם שעשה את הדרך הנה על 

מנת לראות אותי. הייתי מופתע ולא מוכן לאבי ולמעשיו. 

“הבאתי לך מתנה” הוא אמר, כשהוא מעביר לי קופסא 
ניירות  היו  לא  בישראל  זמן  באותו  ישן.  עיתון  בנייר  עטופה 
את  קרעתי  היום.  שיש  כמו  ומקושטות  צבעוניות  אריזה 
צייר  שאבי  שמן,  בצבעי  שלי  ציור  בפנים  ומצאתי  האריזה 

בקפדנות ובזהירות.

“זו המתנה שלי? שאלתי, מנסה לכבוש את אכזבתי.

“כן, גדעון. אתה יודע כמה קשה היה לי לצייר אותו? לקח 
לי המון זמן לעבוד על הציור הזה. אני מקווה שאתה אוהב 

אותו”.

היה  טיפשי  כמה  חושב  כשאני  השבתי,  אבא”  “תודה. 
טובות  מתנות  קיבלו  הילדים  רוב  כזאת.  מתנה  לי  להביא 
הייתי  זה.  במקום  לירה  לי  שייתן  קיוויתי  כסף.  וקצת  יותר 
הציור  עם  מאשר  אחת  לירה  עם  יותר  הרבה  לעשות  יכול 
המטופש הזה. כמובן שעכשיו כשאני מביט בציור אני רואה 
את כישרונו יוצא הדופן כצייר ועד כמה אהב אותי, כפי שזה 
ניכר בדיוק ובקפדנות בה צייר אותי. לא הייתה לו יכולת לבטא 
את אהבתו באותה דרך בה עשו זאת הורים לילדים אחרים. 
אבל ציור זה ביטא את רגשותיו בדרך הטובה ביותר. זו הייתה 
דרכו להביע אהבה.  באותו זמן, בכל מקרה, הייתי מאוכזב 
שזה מה שהוא מביא לי. ציפיתי למשהו שיותר מתאים לגילי, 

כמו משחק או כסף.   
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בידו.  שלי  ותמונה  האוכל  בחדר  עומד  באבי,  הסתכלתי 
הוא יכול לצייר את צורתי החיצונית, חשבתי, אבל לעולם לא 
יוכל לצייר את מה שאני מרגיש או חושב. לא היה לו שום 
רחוקים  היינו  ואני  אבי  להיות.  חלמתי  ומה  הייתי  מי  מושג 
זה מזה כמו שני עולמות שונים. איש מאיתנו לא הכיר את  

העולם הפנימי של השני. 

טיילנו זמן מה זה ליד זה ותהיתי כל הזמן מדוע אינו מחבק 
אותי. ההורים של כל חבריי חיבקו ונישקו אותם כאשר באו 
לבקרם בימי הולדת. בעוד אנחנו הולכים בין מבני בית הספר 
חבורה  הייתה  המבנה  לפני  האוכל.  חדר  של  למטבח  הגענו 
קיי. הדסים קיבלה תמיד  דני  וביניהם הקומיקאי  של אנשים, 
נזקק  שלנו  הספר  בית  כי  מפורסמים,  אנשים  של  ביקורים 
לתרומות מאנשים עשירים. כמובן, שלנו הילדים לא סיפרו אף 
פעם על הצורך בתרומות. אנחנו נהנינו מביקורים של אנשים 

מפורסמים וחשובים,  סלבריטיז.

והאחרים. לפתע שלף  קיי  לפני מיסטר  הוצגנו  ואני  אבי 
מיסטר קיי מצלמה כמוה לא נראתה עד כה בישראל. זו הייתה 
דקות  כמה  וכעבור  שנינו  את  צילם  הוא  פולארויד.  מצלמת 
שיש  מכך  והמום  מופתע  היה  אבי  הצילום.  את  לנו  הראה 
מצלמה שיכולה לפתח תמונות תוך דקות. מצלמת פולארויד 
הייתה ללא ספק מכשיר פנטסטי. אבי בנה לי מצלמה כשהייתי 
אופן.  תלת  למשל  כמו  נוספים  דברים  בנה  הוא  יותר.  צעיר 
במבט לאחור אני חושב שירשתי ממנו את החוש הטכני ואת 
הייתה  מקום,  מכל  הפולארויד,  מצלמת  לגאדג’טים.  חיבתי 
ידי  על  שצולמו  תמונות  המזל,  לרוע  שנינו.  עבור  מהפכנית 
ונעלמות.  מתפוגגות  היו  הראשונות  הפולארויד  מצלמות 

תמונת הפולארויד שלנו כבר לא קיימת.

לאחר הפגישה עם דני קיי הלכנו רחל שפירא, אבי ואני 
חזרה לחזית בית הספר. רחל שפירא אמרה לי, “הפכת לגבר 
היום, גדעון. כולנו מקווים שתגדל להיות אדם מצליח. אביך 

מאד גאה בך”.

לשחק  במקום  יותר,  שתלמד  היה  עדיף  אמר,”  אבי  ואז 
שתקרא  היה  עדיף  כן,  כמו  הברזל.  כדור  ועם  הדיסקוס  עם 
יותר ותרים פחות משקלות.” הבנתי מדבריו שהוא היה מצפה 
יותר, אבל לא יכולתי לדעת איך למדוד את  שאלמד ואקרא 
יהיה  לא  זה  ברור שכמה שלא אתאמץ  לי  היה  הזה.  היותר 

מספיק בשבילו. חוץ מזה, הוא לא ידע כמה אני לומד וקורא 
בהדסים. 

“הוא יהיה בסדר, אל תדאג” הבטיחה רחל שפירא לאבי.

באמת”  החשובים  הדברים  את  עושה  לא  הוא  “לא, 
בעיניו  בי  הביט  הוא  ראשו.  את  והניד  בייאוש  אבי  התעקש 
בחייו  כבנו  נראה  בלתי  הרגשתי  אותי.  ראה  באמת  לא  אך 
היה טוב, אך  ציור בצבעי שמן. הציור  רק  הייתי  האמיתיים. 
כאדם – הוא חשב שלא אצליח לעולם. הוא ראה בי כישלון 

עכשיו וכישלון בעתיד. 

באותו רגע חיי השתנו. אהבתי את אבי והוא אהב אותי, 
אך היה ביננו ריק אינסופי שלא יכולנו לגשר עליו. איש מאיתנו 
לא יכול היה להבין את השני. הרגשתי כאילו הוכיתי על ידי 
ברק, כמו מהלומה חשמלית שמדרבנת אותי לפעולה. הבנתי 
שמעכשיו אצטרך להוכיח לאבי מה אני מסוגל להשיג. להוכיח 

המתנה של אבא
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לו שאני טוב וחכם. אני אהיה הטוב ביותר בהרבה תחומים. 
יום אחד הוא יראה איזה אדם חכם ויצירתי אני באמת.

אבי לקח את התמונה, ארז אותה בקרעי העיתון ואמר,” 
נתראה בפעם הבאה, גדעון”. הוא עזב אותי ומיהר לתחנה, 
לתפוס את האוטובוס האחרון לתל אביב.  רחל לקחה את ידי 
והלכה איתי אל הקבוצה, אל המקום בו היה החדר שלי. אני 
זוכר שאמרתי לה שהטרקטור עדין בשדה, הלכתי לאט בחזרה 
הטרקטור  של  למושב  טיפסתי  אותו,  השארתי  שבו  למקום 

האהוב שלי ונהגתי בחזרה למרכז הכפר.

לתודעתי  חדרה  לחדרי,  כשהלכתי  יותר,  מאוחר  רק 
העובדה שהוא לקח בחזרה אתו את המתנה שעשה לי. תהיתי 
אם במקרה שהיה נותן לי לירה, גם אז היה לוקח אותה בחזרה. 
מתנה  היה  לא  צייר  שהוא  שלי  שהדיוקן  הבנתי  רגע  באותו 
בשבילי בכלל. הוא עשה את זה למענו ורק רצה להראות לי 

את עבודתו. הייתי עצוב והרגשתי שזה אבוד. את הציור הזה 
ראיתי פעם נוספת רק כעבור 50 שנה. מצאתי אותו בעיזבונו 
של אבי לאחר מותו, ארוז בין יתר אוצרותיו. היה לו שם תיק 

שהוא שמר עם מסמכים הקשורים אליי ואל הצלחותיי.

מוקף  בחדרי  ישבתי  יום,  באותו  הערב  ארוחת  לאחר 
בחמש מיטות ריקות. חשבתי מה חברי לחדר עושים עכשיו. 
הם בוודאי משחקים עם משפחותיהם או מטיילים למקומות 
מעניינים. אולי הם רואים משחק כדורגל. הסתכלתי בתמונות 
פרי  ישראל;   מר  הלפרין,  רפאל  הקירות:  על  של  הגיבורים 
או’בריין, זוכה במדליית זהב באולימפידת הלסינקי ב 1952 
בכדור ברזל;  וברוך חבס, אלוף ישראל בכדור ברזל, ששבר 
הדף  מרחק  “לאיזה  מטר.   15.07 ב  הישראלי  השיא  את 
“ספר  לקחתי את  לעצמי.  הכדור?” חשבתי  או’ריין את  פרי 
קניתי  אותו  ישן  ספר  היה  זה  דוהרטי.  קנת  של  המסלולים” 

קבוצת הכדורגל. יקיר בשמאל ואני בימין
http://arielnet.com/ref/go/1044

http://arielnet.com/ref/go/1044
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הדפים  בין  עלעלתי  ארגזים.  כשסחבתי  שהרווחתי  בכסף 
בחיפוש אחר טבלת השיאים בכדור ברזל. 

למרחק של  ברזל  כדור  הדף  לגלות שאו’בריין  הופתעתי 
יותר מ18 מטר, או 64 רגל לפי השיטה האנגלית. 

איזה הבדל בינו לבין אלוף ישראל! הוא עבר אותו בשלושה 
מטר! מה עשה או’בריין שגרם לו להדוף למרחק כל כך גדול? 
או’בריין היה גבוה יותר, והשתמש בטכניקה אחרת. הוא החל 
את ההדיפה כשהוא מביט אחורה. וואו, חשבתי, איזה סגנון 
חדשני זה חייב להיות! מדוע חבס לא יכול היה לעשות אותו 
דבר? אולי זה קשור לאמריקה באיזו צורה. דמיינתי לי שזה 

בטח חלום להיות באמריקה. 
הבטתי  העולם,  מפת  את  וחיפשתי  מהכסא  זינקתי 
באמריקה. איזו ארץ ענקית לעומת ישראל! היא בטח פי מאה 
או אפילו פי אלף יותר גדולה, חשבתי לעצמי. בתחתית המפה 
הייתה תמונה של משפחה נוסעת בקאדילק. זה היה הייצוג של 
אמריקה. הודו הוצגה על ידי פרה מסתובבת ברחוב ואפריקה 

– על ידי ילד קטן נוהג בפיל.
המסקנה שלי הייתה שכל דבר באמריקה הוא גדול. גדול 
בהרבה מישראל. יש להם יותר שטחי אדמה, מכוניות גדולות 

אל אורטר
http://arielnet.com/ref/go/1042

רפאל הלפרין
http://arielnet.com/ref/go/1041

פרי או’בריין
http://arielnet.com/ref/go/1043

http://arielnet.com/ref/go/1042
http://arielnet.com/ref/go/1041
http://arielnet.com/ref/go/1043
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יותר ואפילו האנשים שם גדולים יותר. פרי או’בריין הוא גבוה 
להדוף  יכול  והוא  הקטנים  הישראלים  מהספורטאים  וגדול 

כדור ברזל למרחק גדול יותר. 

במחשבותיי חזרתי להפרש שלושת המטרים. לא יכולתי 
להבין את המרחק הזה. היה כזה הבדל בין שני הספורטאים. 

מישהו חייב להדוף יותר רחוק מחבס. אולי יהיה זה אני?

באותו רגע החלטתי שאני אייצג את ישראל באולימפיאדה. 
איזה חלום נועז!  הייתי משוכנע שאם הייתי באמריקה הייתי 
הודף ליותר מ 16 מטר. ראיתי את עצמי נוהג בקאדילק. ואיזו 
מכונית מדהימה זו הייתה!  אף פעם לא ראיתי קאדילק בארץ. 
הנחתי שאתה חייב להיות מיליונר כדי שתוכל לרכוש מכונית 
כזאת. לרגע לא האמנתי בעצמי. אני נשארתי כיתה בכיתה ד’. 
איך אני יכול לחלום בכלל להגיע להישגים כאלה? זה בכלל 
אין  המפה.  על  שזלגו  הדמעות  את  ניגבתי  תהיתי.  אפשרי? 
לי אפשרות לקנות מפה נוספת ועליי לשמור על זאת נקייה. 

קיפלתי את המפה אבל לא את החלום. 

בהמשך אותה חופשת פסח חשבתי על החלום שלי לייצג 
זה היה בראשי כל רגע  ישראל במשחקים האולימפיים.  את 

וכל דקה. 

שמחתי  נגמרה.  הפסח  והחופשת  שבועיים  עוד  עברו 
לפגוש שוב את חבריי, הילל, יקיר, מנחם, אליהו ויוסף. חברי 

במשימה  כשהיה  יותר  מאוחר  המזל  לרוע  נהרג  יקיר  הטוב 
מטעם חיל האוויר הישראלי. 

באותו אחר צהרים מאושר לא הפסיקו חבריי לספר לי על 
החופשה הנפלאה שלהם ועל הסרטים שראו.  סיפרתי להם 
כמה משעמם היה פה כל יום. לפתע ראו הילל יוסף ויקיר את 

התמונות החדשות שתליתי על הביר מעל מיטתי.  
“מי אלה?” שאל יקיר.

“אלה הגיבורים שלי”, עניתי.
“מדוע תלית את התמונות שלהם כאן”, שאל יוסף.

היה   לרגע  באומץ.  עניתי  אותם!”,  לנצח  הולך  אני  “כי 
שקט בחדר ואז כולם פרצו בצחוק רועם. הצחוק שלהם היה 
הרסני יותר מחוויית יום ההולדת שלי עם אבי. לא רק שהם 
צחקו ולגלגו עלי, היה גם ברור שהם משוכנעים שאין ביכולתי 

לעשות זאת.   
כמובן שלא הייתי צריך להיות מופתע מתגובתם כי באותו 
יפהפייה  איריס,  למעשה  מבריק.  ספורטאי  הייתי  לא  זמן 
הכדור  את  זרקה  בסתר,  שאהבתי  כיתתי  מבנות  בלונדינית 
מתחתי,  בכיתה  שלמדה  סידרנסקי,  מרים  ממני.  יותר  רחוק 
רצה מהר יותר ממה שאני יכולתי אפילו לחלום. לא היה אף 
ענף ספורט שבו הצטיינתי. לא היה אף אחד בהדסים שיכולתי 
הצהרה  משמיע  אני  עכשיו  אז  תחום.  באיזה  אותו  לנצח 

חבריי הילל )צ’ילי(, יוסף ואשר )ג’ינג’י(
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בומבסטית, שאי אפשר להאמין לה, על דברים שנראה שאין 
לי שום סיכוי להשיג אותם. נשמע לא הגיוני. אולי הם צחקו 

בצדק. 
כיצד  זוכר  עדיין  אני  חשבתי.  נראה”,  עוד  אנחנו  “טוב, 
הלעג הזה הטעין את הנחישות לה נזקקתי אחר כך כדי להשיג 
העסקים.  או  הספורט  בתחום  חיי,  בהמשך  הניצחונות  את 
את  לבחון  לי  עוזרת  היום,  עד  בתוכי  מלבלבת  הנחישות 

הרעיונות החדשים והמהפכנים שלי.  
כמו שכתב המשורר סמואל בקט באחד משיריו:

“נסה תמיד והכשל תמיד. 
לא נורא. נסה שנית. והכשל שנית. 

אבל בפעם השנייה יהיה זה כשלון טוב יותר.”
.Ever tried ever failed. No matter“
”.Try again. Fail again. Fail better 

ואני מוסיף: “ותצליח!” 
שאני  ההישגים  של  רשימה  הכנתי  גווע  לאחר שהצחוק 

רוצה להגיע אליהם:
לשבור את השיאים הישראלים בכדור ברזל ודיסקוס. 1
לייצג את ישראל במשחקים האולימפיים. 2
ללמוד באוניברסיטה אמריקאית. 3

להיות מולטימיליונר. 4
לרכוש קאדילק. 5

זה היה יותר מדי בשביל יקיר, מנחם ואליהו. הם עזבו את 
החדר כדי לספר לחברים אחרים על חופשת הפסח שלהם. 
נושא השיחה מבלי  נואש לשנות את  ניסו באופן  ויוסף  הלל 

לגרום לי להרגיש רע או נלעג.
לא סיפרתי לחבריי על ההישג הגדול ביותר אותו אני רוצה 
מטרתי  הייתה  שזאת  למרות  אחד  לאף  סיפרתי  לא  להשיג. 
החשובה ביותר למשך כל חיי: אני רוצה להוכיח לאבי שאני 

טוב וחכם ומצליח ושיש לי הישגים גדולים.
כפר הילדים ויצו הדסים אליו נשלחתי היה אוסף קטן של 
כדי  במיוחד  נבנה  הוא  אביב.  לתל  מצפון  נתניה,  ליד  בתים 
לתת בית לילדים כמוני, ילדים שהחיים גרמו להם טראומות 
בגיל צעיר. אחת השאלות שארגון וויצו קנדה התמודד איתה 
עוד לפני שהתבררו ממדי האסון בשואה, הייתה איך לטפל 
לבנות  היה  הרעיונות  אחד  מאירופה.  היתומים  הילדים  בכל 
ארגון  בישראל.   פנימייה  בתנאי  מיוחדים  ספר  בתי  להם 
הדסה ויצו קנדה תקצב את בית הספר ב 1947 במיליון דולר 
בערך במונחים של היום. המשימה העיקרית של כפרי הנוער 
האלה הייתה להעניק בית, שיקום וחינוך ליתומי השואה. חלק 
מאותם ילדים חיו במשך עשר שנים במרתפים, בארגזים או 
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בחללים חסרי חלונות במצב מתמיד של פחד ורעב, לרוב ללא 
הוריהם. חלק גדול מהם היה עד לרצח הוריהם וחלקם גם היה 

קורבן לניסויים רפואיים.  

ילדים אלה נאספו במחנה מעבר ליתומי מלחמה בוארבורג 
אסטייט, לא רחוק מהמבורג שבגרמניה. 

משם הועברו רובם לפאריס ואחר כך למרסיי. כאן הועלו 
על אוניות שהפליגו למה שנקרא באותם ימים פלסטינה. לאחר 
הועלו  הם  הכרמל  הר  על  בחיפה  ילדים  באחוזת  ימים  כמה 
בגילאי  רובם   ,1947 ב  לשם  הגיעו  הם  להדסים.  רכבת  על 
כיתות ד’ ה’ או ו’. אלה היו התלמידים הראשונים בכפר הנוער 

הדסים.

לפני שהגיעו יתומי המלחמה הוחלט בהנהלת ויצו קנדה 

בירושלים שאסור לבודד אותם מהחברה הרגילה, ולכן ילדים 

מאותם  חלק  חינוכי.  מוסד  לאותו  להצטרף  הורשו  אחרים 

טראומה של  הרוסים שחוו  מבתים  ילדים  היו  אחרים  ילדים 

ההורים,  של  גירושים  חוו  חלקם  מעורערים.  משפחה  יחסי 

כמוני, חלקם היו ילדים שאחד מהוריהם נפטר והשני לא יכול 

היה לגדל אותם לבדו. בנוסף, כדי לאזן את חווית הלמידה ואת 

החוויה הרגשית לטובת כל הצדדים, הוסיפו לבית הספר גם 

ילדי דיפלומטים או ילדים שמוצאם ממשפחות ממעמד סוציו 

אקונומי גבוה יותר.


