
525

פרק 20: הפגישה המחודשת

הייתה זו זריקת הדיסקוס החמישית ב 1960, במוקדמות 
שלפני האולימפיאדה בישראל ששינתה את חיי. היא שגרמה 
להם להיות חיים של לימודים, המצאות, הרפתקאות מדהימות 
ואהבה. ללא זריקה זו הייתי נהיה מן הסתם מורה מצוין לחינוך 
גופני במכון ווינגייט, ולא הייתי כותב את הספר הזה. מה נתן 
לי את האומץ ואת האמון ואת המניע לבצע את אותה זריקה? 
השנים  שמונה  היא  לאחור,  עכשיו  מביט  כשאני  התשובה, 
שהייתה  נפלאה  חברות  יצרו  אלה  שנים  בהדסים.  שעשיתי 
מזור לעצמותיי,  אתגרים אקדמאים, עניין וסקרנות שקיימים 

עד היום, ועקשנות להתמודד ולפתור כל מצב שנקרה בדרכי. 
וכדור הברזל שגרמו לחיי להיות מה שהם  זריקות הדיסקוס 
מוצגות בתמונות בעמודים הבאים. שברתי את השיא הישראלי 
וזה מה שהעניק לי כרטיס לאולימפיאדת רומא 1960. שבע 
שנים של אימונים בהדסים הפכו אותי לספורטאי שהייתי אז 
שמלווה  במטרה  הדבקות  את  לי  שנתנו  גם  הן  עדין.  ושאני 

אותי עד היום. 
כך אני מסתכל אחורה לשנים ראשונות  55 שנים אחר 

אלו של ילדותי וזוכר את כל האנשים שהכרתי בהדסים.
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המורים היו כמו ההורים שלנו, והתלמידים האחרים כמו 
אחים ואחיות. היינו משפחה אך לא הכרנו בכך. הכיתה שלנו, 
הכיתה של 1958, התיכה כל אחד מאיתנו למשפחה מאוחדת 
ומלוכדת. למרות שנסעתי לישראל פעמים רבות כדי לפגוש 

חברים מהדסים במשך השנים, לעולם לא הייתה לנו פגישה 
מחודשת של כל הכיתה.

בפרקים  בהדסים  שלי  מהילדות  רבות  חוויות  תיארתי 
על  שמרו  מאיתנו  רבים  שנה  חמישים  אחרי  גם  הראשונים. 
נמוגו מהתודעה כמו ערפל, לא  זה. האחרים  זה עם  קשרים 
לעיתים  מגע.  ניתקו  או  ונעלמו  הלכו  פשוט  דרמטי,  באופן 
קרובות אני זוכר את הימים, המורים, החברים והחוויות במשך 
אותם רגעים שהמחשבות משוטטות להן ללא כיוון וריכוז. יש 
לי פלאשים של מחשבות על אנשים או דברים שקרו בהדסים. 

יש לי תמונות של רבים מחבריי וכמה צילומים היסטוריים.
לפתע, אתה חווה איזו תופעה כשאתה הכי פחות מוכן. 
היה זה יום ככל הימים, כשפתאום מחשבה מקרית התגבשה 
לכלל רעיון. הבנתי שמה שאני רוצה זה לארגן פגישה מחודשת 
מקומי  פארק  באיזה  קטן  פיקניק  רק  לא   .1958 כיתת  של 
אלא מפגש ענקי של כל הכיתה, בהפקה שאפשר יהיה להגיש 

אותה כמועמדת לאוסקר. 
שוחחתי על הרעיון עם אן והיא חשבה שזה רעיון נהדר. 
בילינו את השנה האחרונה בארגון החתונה שלנו, והייתה לנו 
עכשיו אמונה ביכולתנו לארגן פגישה מחודשת לכיתה שלי. 
הצוות  את  לשכור  המחודשת,  הפגישה  את  לארגן  החלטנו 
צריכים  היינו  כל העלויות.  ולשלם את  לנו,  המתאים שיעזור 
מישהו כמו “מתאמת החתונות” שהייתה לנו. מישהו שיכול 

הדיפת כדור ברזל וזריקת דיסקוס לקראת אולימפיאדת רומא 1960. שברתי את השיא הישראלי בשני הענפים.

העץ בהדסים ויריב יושב עליו, מוכן לקפוץ
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רצינו  בהדרכתנו.  לעבוד  ויכול  בישראל  חגיגי  אירוע  לארגן 
שהאירוע יתקיים במלון מהודר. רצינו שכולם יבואו וכל אחד 
יוכל להביא אדם נוסף אתו, חבר או בן זוג. לא רצינו פיקניק 
המוני שכל אחד יביא את כל המשפחה שלו. זה אמור להיות 

רק שלנו.
ובני  הכיתה  חברי  כל  עם  וברכות  במפגש  יתחיל  הערב 
ליוויתם. לכל אחד יהיה תג עם שמו. זה יהיה מלווה בארוחת 
ערב משובחת. לאחר מכן נארגן תוכנית אומנותית ולאחריה 

נחלק ספר זיכרונות שאותו נכתוב ונדפיס מבעוד מועד. 
בשעה שאן ואני התחלנו לעשות את הצעדים הראשונים, 
נוכחתי לדעת כמה מעט ידע כל אחד מאיתנו על חייהם של 
על  ללמוד  צריכים  היינו  האם  להדסים.  בואם  לפני  האחרים 
העבר של כל אחד מאיתנו לפני שהגיע אלינו – על זה אפשר 
להתווכח. הניצולים מהשואה בוודאי לא רצו לספר איך הם 
ראו את הוריהם נהרגים. הם בטח גם לא רצו לספר על התנאים 
ועל הסכנות בימי המלחמה. הילדים  הנוראיים בהם הם חיו 
שבאו ממשפחות הרוסות, כמוני, לא רצו לדון בבעיות שהיו 
להם בבית, בהעדר ההורים או בקשיים שהיו להם עם ההורים. 
בעלי  שהיו  או  בממשלה  היו  הוריהם  כי  לשם  שהגיעו  אלה 
זכויות יתר אחרות לא יכלו להבין מדוע הם צריכים לעזוב את 
משפחותיהם ולהישלח למקום כמו הדסים. בגלל כל הקשיים 
האלה, מילאנו כולנו את פינו מים ולא דיברנו על חיינו לפני 

שהגענו להדסים. כאילו כולנו נולדנו ביום בו הגענו להדסים, 
וחסינו תחת כנפיהם של רחל וירמיהו שפירא.

הייתה מדיניות מאחורי שילובם של שלוש הקבוצות הללו 
ביחד. קבוצת נשות וויצו מקנדה תכננה ביחד עם רחל וירמיהו 
שפירא לספק סביבה שתעזור לכל קבוצה נפרדת של ילדים. 
 .1 היו:  ולהשתלב  להתאחד  אמורים  שהיו  הרקעים  שלושת 
ילדי העשירים שצריכים היו להכיר את המציאות והמאבקים 
לחיים של האחרים; 2. ילדים מרקע בעייתי שצריכים לגדול 
 .3 להתאמץ;  צריך  להצליח  שכדי  וללמוד  חיובית  בסביבה 

תמונות היסטוריות מהדסים
http://arielnet.com/ref/go/1263

רחל וירמיהו שפירא, הדיקנים של הדסים, עם נציגה 
של וויצו.

http://arielnet.com/ref/go/1263
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ילדים ניצולי שואה שצריכים להכיר עולם חדש, פתוח וחופשי, 
הילדים  כל  בסוף  עצמאית.  ישראלית  זהות  לעצמם  ולבנות 
יצאו נשכרים מהשילוב הזה, ניצולי השואה הפכו ישראלים, 
הילדים מבתים הרוסים למדו להתגבר על הרקע שלהם ולהגיע 

לשיא יכולתם המקצועית, והילדים של העילית למדו ענווה. 

שלנו  הקיום  התרכז  בהדסים,  תלמידים  היינו  בו  בזמן 
בהווה ובעתיד, אבל לא בעבר.

היינו אנשים צעירים שלא התמקדו במבט אחורה. חיינו 
בהווה ובנינו את העתיד.

עכשיו, לאחר כל השנים, רצינו לכתוב ספר בו יסופר על 
כל אחד, מה היה הרקע שלו לפני בואו להדסים ומה הוא עשה 
בשנים שלאחר מכן. הספר הזה היה כאמור מיועד לחלוקה 

לכל באי הפגישה. 

אן ואני המשכנו לתכנן את הפגישה מביתנו בקליפורניה. 
לישראל,  לנסוע  או מאוחר  במוקדם  לנו שנצטרך  ברור  היה 

כל  ואת  המלון  את  שיארגן  שלנו  המתאם  את  למצוא 
הסידורים, וכן את האיש שיראיין את כל תלמידי כיתה ויכתוב 

את סיפורם.

נזכרתי באחד מחבריי לכיתה, אורי מילשטיין. בכיתה י’ 
הייתה לנו משימה שבועית לכתוב חיבור על נושא שהוכתב 
אקראי  באופן  נבחרו  ראשון  יום  בכל  המורה.  ידי  על  לנו 
את  לקרוא  אמורים  היו  והם  המורה,  ידי  על  תלמידים  שני 
את  כלל  בדרך  חישבתי  אני  הכיתה.  לפני  שלהם  החיבורים 
לקחת  שעדיף  למסקנה  והגעתי  לי,  דווקא  שיקראו  הסיכויים 
בזריקת  להתאמן  זה  ובמקום  החיבור  את  לכתוב  לא  סיכון, 
דיסקוס! למרבה המזל לא נתפסתי, ותמיד כשקראו בשמי היה 

לי חיבור מוכן.

לעומת זאת, לאורי קרה משהו אחר. יום אחד הנושא שניתן 
לנו היה מלחמת העצמאות של ישראל ב 1948. בשבוע זה 
לא כתבתי חיבור. אבל שמחתי לשמוע מה אחרים כתבו. אורי 

ילדים יהודים פליטי שואה שנאספו בגרמניה, באזור שמוחזק על ידי ארה”ב
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נבחר באותו יום ראשון לקרוא את החיבור שלו. זה היה חיבור 
מדהים עם תאריכים, פרטים, וסיפורים מפתיעים מהמלחמה, 
כמו שלמדנו במשך הקורס. החיבור היה כל כך טוב שהמורה 
כדי לפרסם את מה שכתב  ביקש מאורי את המחברת שלו 
עליו  איים  ואפילו  התעקש  המורה  סירב.  אורי  הדסים.  בכל 
כל  ונדהם.  המחברת  את  לקח  המורה  בסוף  ציון.  בהורדת 
הדפים היו חלקים. אף מילה כתובה לא הייתה שם. אורי דקלם 
את הכל בעל פה בלי לכתוב כלום. אורי , לא צריך לומר, היה 
בצרות. הוא קיבל משימה לכתוב את הכל כמו שסיפר בכיתה, 
או שיקבל אפס. הערכתי מאד את אורי על החיבור שלו, עם 
התאריכים המדויקים והשמות. לאחר שנודע לי שהוא זכר את 

הכל בראש וקרא מדף חלק, הערכתי אותו עוד יותר. 

זכרתי את הסיפור הזה אחרי שנים רבות. אם יש מישהו 
התלמידים  כל  של  סיפוריהם  את  לכתוב  לי  לעזור  שיכול 
בהדסים, חשבתי, הרי שאורי מילשטיין הוא האדם המתאים 
ולא  שנה,   50 כבר  אתו  קשר  לי  היה  לא  למשימה.  ביותר 
שמר,  הילל  חברי  עושה.  הוא  ומה  הוא  היכן  מושג  לי  היה 
בניגוד אלי, על קשר עם רוב חברי הכיתה במשך השנים. הייתי 
אורי. כשהתקשרתי  עם  ליצור קשר  דרך  ימצא  בטוח שהוא 
לי שאורי הוא סופר מפורסם, שהוא כתב  להילל הוא אמר 
כבר 20 ספרים שחלקם מאד פופולאריים בישראל.  זו הייתה 
מישהו שיכתוב את  למצוא  רציתי  כי  לאוזני,  ערבה  מוסיקה 
סיפורי התלמידים בכיתה. עם רזומה של ספרים שיצאו לאור 
אין ספק שאני צריך לפנות לאורי.  תוך כמה ימים קיבלתי את 

הטלפון של אורי מהילל.

מה  אורי,  “שלום  בקליפורניה.  מביתי  אליו  התקשרתי 
שלומך?”

“מי זה?” הוא ענה בתשובה ישראלית טיפוסית ועצבנית.

“זה גדעון אריאל, שהיה איתך בכיתה בהדסים”.

אורי זכר אותי מיד והתלהב מהקשר המחודש הזה. הייתה 
לנו שיחה ארוכה על העבר והווה. ואז אמרתי, “אורי, אני חייב 
לעשות ספר על הילדים מהדסים. אף אחד לא יודע על העבר 
שלהם ןגם לא על מה שקרה להם אחרי שעזבו את הדסים. 
באותם ימים היו לנו הווה ועתיד. עכשיו זה הזמן להגדיל את 
הידע שלנו על חברינו. התוכנית שלי היא לכתוב ספר זיכרונות 
מיוחד על כל אחד ולמסור את הספר לכל אחד מילדי הכיתה 

במפגישה מחודשת שאני מתכנן למאי 2006 “. 

לפרק  אפשרית  בלתי  משימה  שזו  חשב  אורי  בהתחלה 
זמן כל כך קצר. אבל הוא הסכים לנסות. קבענו את המחיר 
שאשלם לו תמורת כתיבה ופרסום של ספר כזה. אמרתי שאני 
רוצה ספר בכריכה קשה על הדפים הטובים ביותר ועם הרבה 
תמונות. הוא אמר שזה הולך להיות יקר. “אין בעיה, “ אמרתי, 

“רק תכתוב לי לאן לשלוח את הצ’קים”.

שמונה  לו  שייקח  ואמר  התקשר  הוא  מה  זמן  לאחר 
חודשים. הוא צריך לראיין את כל ילדי הכיתה וגם כמה שהיו 
והיינו  קטנה,  הייתה  הדסים  מעלינו.  שהיו  וכמה  מתחתינו 
מושפעים גם ממי שלמד בכיתות מעלינו או מתחתינו. אורי 
הציע שנכלול גם את אלה שהשפיעו עלינו מכיתות אחרות, 
קראנו  במלאכה.  התחיל  והוא  הסכמתי  מורים.  כמה  כולל 

קבוצת הילדים הראשונה בשערי הדסים בישראל
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הספר  את  לראות  אפשר  חלומות”.  של  מדבר  “נווה  לספר 
באנגלית ובעברית בעמוד הבא.

השם בעברית היה “על מה חלמנו”.

צעד ראשון נעשה. בשלב זה אן ואני היינו צריכים לטוס 
הרעיון  הפגישה.  לקראת  הסידורים  כל  את  לארגן  לישראל 
היה להיפגש במאי 2006. מאי זה החודש המתאים. עדין לא 
ממש חם, אנשים לא יטוסו עדין לחופשת הקיץ, וזה באמצע 

בין פסח לשבועות.  

חברים  כמה  פגשנו  אביב  בתל  שנחתנו  לאחר  קצר  זמן 
לישראל  שנסענו  לפני  בארגון.  לנו  לעזור  מעוניינים  שהיו 
הודענו להם על כוונותינו לשכור “מתאם” לארגון המשימה. 
האיש צריך כמובן להיות ישראלי ולהיות גאון בארגון מטלה 

ענקית כזאת.

בעיקר  התרשמנו  אבל  אפשריים.  מתאמים  כמה  פגשנו 
מאישה שהומלצה על ידי ספרא. שמה היה דליה גוטמן, והיה 
לה הרבה ניסיון בארגון פגישות כעין זו, וכן בארגון אירועים 
אירוע  היה  מהם  אחד  ממשלתיים.  למשרדים  מכובדים 
הפרישה לגמלאות של אלוף אריאל שרון. אחת מחברותינו, 
דליה  כמובן,  נפלא.  שהיה  וסיפרה  שם  נכחה  גבע,  אילנה 

הייתה מאד מוכשרת בתחומה.
גם  היא  ביותר.  המתאימה  היא  שדליה  החלטנו  ואני  אן 
בפניה  הדגשתי  המשימה.  את  לבצע  להוטה  מאד  הייתה 
שאנחנו מקבלים החלטות לגבי מה שעומד לקרות בפגישה. 
הצעה,  לו  שיש  בפגישה  משתתף  לכל  להקשיב  צריכה  היא 
ליידע אותנו מה היה הרעיון שלו, ואז שלושתנו מקבלים את 
ההחלטה הסופית. הפגישה הייתה רעיון שלי, וכמו בשיר של 

פרנק סינטרה, אני עומד לעשות את זה בדרכי שלי.  
לפני  גוטמן עבדה בטלוויזיה הרבה שנים  למדתי שדליה 
שהחלה להפיק אירועים. במשך יותר מ 25 שנים עסקה דליה 
בהפקה, עריכה והגשה ברשות השידור הישראלית, כולל “קול 
ישראל”. בין יתר הישגיה היא עמדה בראש תוכנית התרבות 
של מבט, הפיקה מגזין תרבות שבועי וערכה תוכניות בערוץ 

אחד.     

נווה המדבר של החלומות
http://arielnet.com/ref/go/1264

הנסיכים
http://arielnet.com/ref/go/1267

ילדי המצוקה
http://arielnet.com/ref/go/1266

ילדי השואה מאת אורי מילשטיין
http://arielnet.com/ref/go/1265
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ההתנתקות  על  סרטים  הפיקה  היא  פרטית  כמפיקה 
סרטים  וכן  ישראל  של  הביטחונית  והתעשייה  עזה  מרצועת 
לתוכניות ליל שיש בערוץ 2. ב 2007, שניה אחרי שהפיקה 
את האירוע שלנו, היא עשתה את הסרט “ילדי טהרן”, הסרט 

הראשון שעסק בפרק זה של ההיסטוריה היהודית.

לי  יש  כשנפגשנו כדי לחתום על החוזה אמרתי, “דליה, 
עומד  זה  אחת,  הזאת.  הפגישה  לארגון  בקשר  בקשות  שתי 
להיות המפגש הטוב ביותר שאי פעם ארגנת. השנייה, שלא 
צחקה  היא  יותר”.   טוב  משהו  בעתיד  לארגן  מסוגלת  תהיי 
וכך החלה  איתי על הרף הגבוה של הדרישות שהצבתי לה, 

עבודתנו המשותפת.

הרעיון השני שלי היה לעשות סרט על הדסים: “אז והיום”. 
כשסיפרתי על כך לדליה היא התלהבה מהרעיון. 

היא הייתה מפיקת סרטים לפני היותה מפיקת אירועים. 
היא אמרה שהיא יודעת את מי לגייס לסרט זה, יהודה קווה.

יהודה קווה הוא במאי של סרטים דוקומנטריים. במשך 
 40 מ  יותר  ביים  הוא  הישראלית  בטלוויזיה  שלו  הקריירה 
סרטים דוקומנטריים על הפוליטיקה הישראלית, על הסכסוך 
הישראלי ערבי, היסטוריה יהודית, וכן על אומנים ישראלים, 
משוררים ופזמונאים. כבמאי עצמאי הוא היה שותף ליצירת 

מלמד  הוא  כן  כמו  גוטמן.  דליה  עם  טהרן”  “ילדי  הסרט 
באוניברסיטה העברית בירושלים ובאוניברסיטת חיפה.

מימיה  ארכיון  קטעי  עם  יתחיל  שהסרט  הציעה  דליה 
“היום”  של  בקטע  “אז”.  של  הקטע  הדסים,  של  הראשונים 
יראיינו שני נערים ושתי נערות שלומדים בהדסים היום. בחלק 
זה של הסרט, ארבעה “ילדים” מראשוני הדסים יחזרו להדסים 
ויתארו את חייהם שם. הסרט יראה שילוב של החיים שהיו לנו 

בהדסים עם אלה של היום. 
של  זהותם  על  גם  דיברנו  הסרט,  על  לדיון  בהמשך 
בפגישה  שלי  המטרה  אותם.  נאתר  ואיך  המשתתפים 
המחודשת הייתה לכלול בה את כל מי שהיה איתנו בכיתה, 

כולל אלה שלא סיימו איתנו את כל 8 השנים.
הילל, אלכס, ספרא,  כולל  למזלנו, כמה מחברי הכיתה, 
השמות  את  לאתר  התנדבו  ויוסף,  אלי שאבו  רחמים,  אורי, 
והכתובות של בוגרי הדסים. השליחות שלהם נשאה פרי והם 
מצאו רבים, בישראל ומחוץ לה. הם מצאו אחד שגר בפריס, 
צרפת, ואחד שהיגר לקנדה. אפילו הצליחו לאתר את אחת 
בהוואי.  היום  וגרה  שינתה את שמה  להודו,  הבנות שהיגרה 
בוגר אחר, לזר, היגר לניו ג’רזי, ארה”ב. איש לא הצליח לאתר 
אותו והניחו שהוא מת. זו הייתה הקלה לגלות שהוא חי וקיים 
אחרי כל השנים האלו! עשינו כל מאמץ כדי למצוא את כולם. 

רציתי שכולם יוזמנו.
הדגשתי שכל אחד מבוגרי הדסים יוכל לבוא לפגישה עם 
מי  כל  או  חבר,  אישה,  בעל,  להיות  יכול  זה  אחד.  לוויה  בן 
לא של  הדסים,  בוגרי  פגישה של  להיות  זו אמורה  שיבחרו. 
משפחותיהם המורחבות. כמו כן הדגשתי שכל אחד שמתכונן 
להגיע צריך ליידע אותנו, כדי שדליה תוכל לקבוע עם המלון 
את מספר החדרים הדרושים לנו ואת מספר המנות בארוחה.   
מלבד התלמידים, רציתי להזמין לפגישה גם מורים ואנשי 
צוות שנוכל לאתר. חשבתי על הדסים לא רק כבית ספר, אלא 
כמשפחה, שיש בה אנשים צעירים, מורים ואנשי צוות. רציתי 
שמות,  הרבה  כבר  לנו  היו  ותחגוג.  תיאסף  המשפחה  שכל 
אך דליה הייתה בטוחה שאפשר למצוא עוד אנשים, בזכות 
מערכת הקשרים המיוחדת שהישראלים מקיימים זה עם זה. 

שנקבל  ביקשה  שדליה  הראשונות  מההחלטות  אחת 
הייתה בקשר לזהותו של מנהל הטקס. היא אמרה שבאירוע 
הטקס.  את  שתנהל  ומנהיגה  חזקה  דמות  להיות  חייבת  כזה 

הדסים, המשפחה שלי
http://arielnet.com/ref/go/1036
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תחרותי  מאבק  עם  לכולם”  “חופשי  אירוע  יהיה  זה  לא  אם 
של אינטרסנטים שמבקשים להשתלט. דליה המליצה על חיים 
קינן. הוא למד שנה או שנתיים מתחתינו בהדסים. דליה עבדה 
אתו לעיתים קרובות ולדעתה הוא בדיוק האדם המתאים. כדי 
להיות מנהל הטקס צריך לדעת איל לשלוט על הזרימה של 
האירוע, מתי לשחרר, מתי להקשיח, ואיך לנווט בין המטלות 
הללו כך שכולם יהיו מרוצים. בלי יכולת זו לשפוט את המצב 
וחסרת  מבולגנת  פגישה  לנו  להיות  יכולה  בהתאם,  ולפעול 
צריכים מנהל טקס,  רק שאנחנו  לא  מיד.  אני הסכמתי  סדר. 
אלא אני גם לא הייתי מוכן לשחק את “האיש הרע” כאשר 
מישהו רוצה לדבר יותר מהזמן שקיבל או קיבלה, או לשנות 
את התוכנית באיזו דרך. דליה אמרה שהיא תשתדל להבטיח 

שחיים אכן יוכל לקבל עליו את התפקיד. 

הכנו תוכנית טובה, לדעתי, כדי שהפגישה תהיה ריאלית. 
הצעד הבא היה לבחור 

ולהזמין את המלון שיארח את האירוע. הבחירה הראשונה 
שלי הייתה דן אקדיה הרצליה. הוא ממוקם על מצוק מעל הים 

התיכון מול הרצליה. 

הרצליה התפתחה להיות ביתם של יזמי הייטק שהפכו את 
שביל  אותך  לוקח  מהמלון  צעדים  כמה  למפורסמת.  ישראל 
לחוף ים שקט שנראה כאילו אין לו סוף. חוף הים החולי של 
הרצליה נראה מתאים במיוחד לאמבטיית שמש או לשחייה 
מצויד  עצמו  המלון  החמימים.  התיכון  הים  במי  מרעננת 
במתקנים שמאפשרים כינוסים של משלחות וקבוצות גדולות 

בלי לעזוב את המקום.

נמצאת המרינה של הרצליה,  לא רחוק מהמלון  בנוסף, 
שהיא מרכז הבידור של העיר. ב1995 הוכרזה המרינה כנמל 
היא  התיכון.  הים  באגן  הגדולה  למרינה  והפכה  בינלאומי 
ובינלאומיים.  לאומים  ימיים  ספורט  אירועי  הרבה  אירחה 

דני דסה
http://arielnet.com/ref/go/1268
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סביב המרינה נמצאות מסעדות מזמינות, ברים והרבה חנויות 
בוטיק. יש גם קניון שמתמחה באופנה ועזרים.

המלון  המושלם.  המקום  הייתה  אקדיה  שלנו,  למטרה 
קרוב לתל אביב אבל לא קרוב מדי. יש בו את כל המתקנים 
ואוכל  מלון  חדרי  כזה,  גודל  בסדר  לאירוע  צריכים  שאנחנו 

נהדר. 
דליה, אן ואני נפגשנו עם מנהל צוות הכנסים של המלון. 
את  לנו  הראה  הוא  שלנו.  האירוע  של  הצרכים  את  הסברנו 
את  בחרנו  שלנו.  הקבוצה  של  בגודל  לקבוצה  האפשרויות 
הפטיו כמקום לקבלת הפנים, את חדר האוכל הפנימי כמזנון 
נבחר  מוגבהת  במה  עם  גדול  פנימי  ואולם  הערב,  לארוחת 
הערב.  ארוחת  אחרי  אומנותית  ולתוכנית  למפגש  כמקום 
תכננו שהאירוע ייארך מ 4 אחה”צ עד 1 בלילה. כולם העריכו 
שזה יהיה מספיק זמן. אני מניח שהם שכחו שיהיו שם 200 

ישראלים שלא ראו זה את זה 50 שנה!
האוכל.  הוא  לגביו  להחליט  היה  שצריך  הבא  הנושא 
המנהל הראה לנו כמה תפריטים אפשריים וציין את המחיר. 
לאחר הקשבת מדוקדקת שאלתי לגבי האוכל שמוגש במסעדה 
שלהם. האיש אמר שהוא טוב יותר וכצפוי, עולה יותר. אמרתי 
הטובה  במסעדה  מגישים  שהם  לזה  זהה  אוכל  רוצה  שאני 
שהמחיר  אמר  המנהל  יותר.  טוב  אפילו  או  שלהם,  ביותר 
במקרה כזה יהיה גבוה מהרגיל. הסברתי לו שהפגישה הזאת 
היא משהו גבוה מהרגיל, ואני רוצה אוכל בהתאם, לא חשוב 

כמה שיעלה.

לקראת  המשימות  רוב  את  כבר  השלמנו  זו  בנקודה 
הפגישה. אורי ואני נפגשנו כמה פעמים ודנו בצורה הסופית 
שהספרים  להבטיח  כדי  בקשר  להישאר  קבענו  הספר.  של 

יודפסו בזמן על מנת שנוכל לחלק אותם לבאי הפגישה. 

לדליה ולי הייתה רשימה של דברים להשלים. כדי לשמור 
על קשר ולפתור בעיות במהירות החלטנו שנתקשר בסקייפ. זו 
הייתה דרך מהירה ונוחה יותר לדבר, לשאול שאלות, להראות 
תמונות ודיאגרמות על מסך המחשב. זה חסך ממני את הצורך 

לטוס לישראל עוד הרבה פעמים.

אחת מהמשימות שהטלתי על עצמי הייתה לאסוף כמה 
או  יכתוב  שאורי  בספר  אותן  לשלב  אפשר  תמונות.  שיותר 
רק  לא  אחרות.  בדרכים  בהן  להשתמש  תרצה  אולי  שדליה 
אולי  הכיתה  מחברי  אחד  שכל  תמונות  אלא  שלי,  תמונות 

שמר אצלו. 

דני  הוותיק  למורי  לקליפורניה התקשרתי  לאחר שחזרנו 
דסה וסיפרתי לו על מקום ותאריך המפגש.  אמרתי לו שכל 
מי שסיפרתי לו על הפגישה ביקש ממני להבטיח שדני דסה 
יבוא גם! הוא הבטיח לי שהוא יבוא עם אשתו ג’ודי, ואפילו 

יישארו במלון אקדיה. 

לטוס  עלי  היה  לדמיין.  משיכולתי  מהר  עברו  החודשים 
אז  “הדסים:  בסרט  חלק  לקחת  כדי  פעמים  כמה  לישראל 
ונורית  הבנים,  ואני,  הילל  היו  הילדים”  “ארבעת  והיום”. 

נוף המלון עם הפטיו שיועד לפגישה המחודשת שלנו
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ואיריס, הבנות. כאשר הלכנו בהדסים ודיברנו על ימינו שם, 
נזכרים באנשים ובאירועים, צחקנו ובכינו בהיסטריה, לסירוגין.

נרשמנו  לישראל.  שוב  טסנו  ואני  ואן  מאי  חודש  הגיע 
דברים  רשימה של  לה  הייתה  לדליה.  מיד  והתקשרנו  במלון 
שהיא הייתה צריכה לדון איתנו עליהם, לסגור פינות לקראת 
יום הפגישה. נפגשנו לארוחת ערב. הסכמתי עם רוב הדברים 
לפגישה  שקשור  מה  בכל  עסקה  היא  הכל,  אחרי  שהציעה. 
עם  לעבוד  כי  מסובך,  זה  כמה  יודע  אני  חודשים.   7 כבר  זו 

ישראלים זה כמו להפוך חתולים לחיות עדר.

יום אחרי  לישראל  הגיע  דסה,  דני  והחבר שלנו,  המורה 
להיפגש  קבענו  באקדיה.  התגוררו  ואשתו  הוא  שנחתנו. 
ישראלי  אוכל  שמגישה  סמוכה  במסעדה  בוקר  לארוחת 

משובח. תמונה שלהם מופיעה באחד מהעמודים הבאים.

כשישבתי בשולחן מול דני, פעם נוספת בישראל, חוויתי 
גלים של ריגושים מהעבר שלי עם דני בהדסים. כמובן שגם 
התרגשתי לקראת הפגישה הצפויה. הפעם הקודמת בה היינו 

הוא ואני ביחד הייתה כשישבנו  מול הים התיכון ב 1956.

שהפגישה  להאמין  יכולתי  לא  מאי.  לחודש   20 ה  הגיע 
אמורה לחול עוד כמה שעות. כל התוכניות הושלמו. עוד מעט 
ביותר  החשובה  התקופה  את  ונחגוג  ומורים  חברים  אראה 
זוכר  לא  אפילו  אני  עצבני.  הייתי  מאיתנו.  רבים  של  בחיים 
ששמתי על עצמי את הטוקסידו ושאן סידרה לי את העניבה. 
הכל היה מעורפל אצלי עד שהגענו למלון לפני הגעת חברינו 

ואורחינו. 

צילומים היסטוריים מהדסים
http://arielnet.com/ref/go/2783שעה לפני תחילת הפגישה
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פנטסטית  חוויה  הייתה  המחודשת  הפגישה  זה,  מרגע 
ששילבה את רעננות נעורינו עם חכמת הבגרות שלנו היום. 
כך  ואחר  בודדים  בהתחלה  להופיע.  החלה   1958 כיתת 
ולקבל  להירשם  היה  מי שבא  לכל  הצעד הראשון  בשיטפון. 
את התוכנית של הערב כששמו מוטבע עליה. לחברי הכיתה 

הייתה הטבעה בצבע שונה. 

השמחה וההתרגשות של ה”ילדים” הייתה בלתי רגילה. 
חיוכים, צהלות שמחה, הלם ההכרות, כל טווח הרגשות עלה 
זה לא משנה אם האדם  והתפרץ עם כל אדם חדש שהגיע. 

על הכדור,  פינה מרוחקת  הגיע מאיזו  חי בישראל או שהוא 
המפגש תמיד גרם להתרגשות עצומה. הפטיו בו נערכה קבלת 
חשבון  עשתה  דליה  ונרגשים.  נלהבים  מאנשים  המה  הפנים 
שכל החלק הזה של המפגש צריך לקחת בין שעה לשעה וחצי. 

לאחר מכן היינו אמורים ללכת לארוחת ערב.

הגיע זמן ארוחת הערב. לאחר שלושה ניסיונות של צוות 
המלון לקרוא לחברים לשבת לאכול, פנתה דליה לאן בפניקה! 
היא הייתה זקוקה לעזרה כדי לגרום לאנשים להיכנס לאכול 
כל עוד האוכל הטעים מחכה על השולחנות, והיה לה הלוח 
הזמנים,  בלוח  כך  כל  נכשלנו  אם  בו.  לעמוד  שצריך  זמנים 

כנראה שלא נוכל להשלים את כל התוכנית.   

ושל  דליה  של  בהיסטוריה  הראשונה  הפעם  הייתה  זו 
המלון שישראלים לא רצו לאוכל ברגע שניתנה להם הזדמנות. 
לא רק שהם לא מיהרו לאוכל, הם אפילו התעלמו מהזמנות 

חוזרות ונשנות לבוא לארוחה.

דליה, אן ואני הסתובבנו בין האורחים וניסינו לשכנע אותם 
ללכת לחדר האוכל. לאחר שכמה מהם נעתרו, כבר היה קל 
יותר להנהיג את היתר בעקבותיהם. כמובן שהשיחות נמשכו 
וזכה לשבחים  מצוין  היה  האוכל  האוכל.  בזמן  גם  הרף  ללא 

רבים. הייתה נהירה למזנון למלא את הצלחות שוב ושוב.

את  הכנו  בו  לאולם  הקבוצה  נכנסה  הארוחה  לאחר 
התוכנית האומנותית.

הערב התחיל בהכרות עם מנהל הטקס, חיים קינן. הוא 
הוא  מתחתינו.  כיתות  כמה  בהדסים  תלמיד  כאמור  היה 
התחיל בבקשה לכבות טלפונים סלולריים, מה שכמובן עדין 
לא הומצא בשנות ה 50. אחר כך אמר שיש טישו בכל מיני 
נקודות באולם, כי כולם יזדקקו לזה לפחות פעם אחת במשך 

הערב. 

כיתת הדסים 1958
http://arielnet.com/ref/go/4037

דני דסה ואשתו ג’ודי במסעדת טרסה בהרצליה
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את  פעמים  שלוש  לפחות  דחה  שהוא  אמר  קינן  חיים 
את  שאל  זאת?”  שאעשה  “למה  הטקס.  את  לנהל  ההצעה 
דליה. “הם היו מבוגרים ונראו כל כך יותר גדולים ממני. לא 
ולא  בלימודים  לא  בחברה,  לא  מהם,  אחד  פעם  אף  הייתי 

בספורט. מה זה בכלל נוגע לי?”

וכמקום  כבית ספר  על הדסים  אבל אז התחלתי לחשוב 
מיוחד לילדים. נוכחתי לדעת שמי שיצא מכיתת 1958 הפך 
בממשלה,  בצבא,  בעסקים,  בתחומו:  למנהיג  השנים  עם 
בית  בגלל  אלה  להישגים  הגיעו  הם  וכו’.  ברפואה,  בחינוך, 
בעצמם  להאמין  כלים  להם  שנתנו  בהדסים  והסביבה  הספר 
ולנסות שוב ושוב עד להצלחה. חיים אמר שגם הוא הלך לפי 
מסורת זו והבין שהוא רוצה להיות חלק מהחגיגה של הכיתה 

הזאת ובית הספר הזה. 

בהנחייתו של חיים החלה התוכנית בהצגת סרט על הדסים 
ובכינו  ואני. צחקנו  נורית, מרים סידרנסקי  הילל, איריס,  עם 
ביחד בסרט וגם עכשיו, בפגישה. חלק מהקטעים על הדסים 
המפורסם  הבמאי  ידי  על  ממש  צולמו  הראשונות  בשנים 
סטיבן שפילברג. קטעים אלה אותרו על ידי דליה ויהודה קווה 

בארכיון הסרטים הישראלי.
מיסטר  בין  קשר  שיש  למצוא  במיוחד  מופתע  הייתי 

שפילברג, הדסים והכיתה שלנו.
ווייס. למרות  כשנגמר הסרט קרא חיים לבמה את שבח 
אישי  באופן  עלי  השאיר  הוא  מעלינו,  שנתיים  למד  שהוא 

חוויה פנטסטית שמשלבת רעננות נעורים עם חוכמת המבוגרים
http://arielnet.com/ref/go/1287

עד כמה רחוק הגענו?
http://arielnet.com/ref/go/1288

וויצו הדסים, כפר נוער
http://arielnet.com/ref/go/1289

http://arielnet.com/ref/go/1287
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רושם חזק. כשדני דסה עבד עם שבח על זריקת הדיסקוס. אני 
כל כך נכבשתי על ידי האירוע ששאלתי אם אני יכול להחזיר 

את הדיסקוס אחרי הזריקה. 
שבח גם היה מקור ההשראה שלי בהרמת משקולות כי 
הוא היה יחסית בחור קטן אבל מאד חזק. הוא יכול היה לשאת 
על גבו שניים או שלושה ילדים גדולים ממנו בלי בעיות. איש 
זו, תיאר  לא ידע על העבר שלו באותו זמן. עכשיו, בפגישה 

שבח איך הגיע להדסים. 
הוא נולד בפולין ב 1935, וניצל על ידי פרטיזנים במהלך 
תאר  השואה,  את  לאחר ששרד  פולין.  של  הגרמני  הכיבוש 
שבח איך הובא עם ילדים נוספים לאיטליה, שם שהה באחוזה 
מאות  בין  גרינג.  להרמן  שייכת  הייתה  שרישמית  מפוארת 
משמונה  אחד  שבח  היה  באחוזה,  ששהו  היתומים  הילדים 
שזכו בהגרלה לקבלת דרכון לפלשתינה שנשלטה אז על ידי 
שהביאה  אוניה  על  הועלו  האחרים  ושבעת  הוא  הבריטים. 
אותם לפלשתינה ומשם להדסים. לפני בואם לישראל החליטו 
שמונת הילדים לא לספר לאף אחד מה קרה להם באירופה. 

לכל אחד מהם היה עתיד, לאף אחד לא היה עבר. ב 1962 
שבח  למד  אייכמן,  אדולף  את  למשפט  הביאה  כשישראל 
לראשונה מה קרה באירופה. עד אז הוא חי בהדסים, מתעלם 

מהקטסטרופות שקרו באירופה במלחמת העולם השנייה. 
שבח היה בקבוצת הילדים שהתאמנו בריצה עם דני דסה. 
יודע, אבל כשדני וגדעון התחילו  לאן הם רצו? אף אחד לא 
לרוץ 8 ק”מ בדיונות החול, האחרים רצו כמוהם, בעיקר כדי 

לרוץ עם דני. 

חיים שאל את שבח מה היה הדבר הכי חשוב בהדסים. 
התשובה הייתה, “הכל”. הוא למד לכבד ולא לשנוא, להכיר 
בטעויות  וללמוד מהן, ושזה אפשרי לעשות שגיאות במנהיגות 
אבל לתקן אותן אחר כך בלי שנאה. הצלחותיו כמורה, כמנהיג 

הילל )צ’ילי( ואיריס, מבקרים בעבר
http://arielnet.com/ref/go/1290

מחברת הדסים של גילה )2006(
http://arielnet.com/ref/go/1291

חיים קינן עם שבח ווייס, בעבר יושב ראש הכנסת
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פוליטי וכיושב ראש הכנסת, נובעות מהחיים שלו עם המורים, 
הייתה  האחרונה  הערתו  הדסים.  של  והתלמידים  המנהיגים 
שכל ילד שהגיע להדסים, ניצול שואה, בן למשפחה הרוסה, 
מכולם  עשתה  הדסים  אבל  אסון.  מקרה  היה  מהעילית  או 

אנשים שלמים ובריאים.

לאחר הראיון עם שבח המשיכה התוכנית עם קטע מוזיקלי. 
הנגנים היו גיל אלדמע על הפסנתר, ושלום גרשטיין באקורדיון. 
לפני  אבל  מפורסם,  ישראלי  ומנצח  מלחין  היה  אלדמע  גיל 
הצלחה זו הוא לימד מוזיקה בהדסים. במשך שנים רבות הוא 
שיתף פעולה עם דני דסה, שהיה אחראי על הכוריאוגרפיה, 
ושניהם יצרו הרבה ריקודים ישראלים חדשים. שני המוזיקאים 

נגנו כמה משיריהם והקהל הצטרף בשירה בציבור.

הקרינה  ספרא,  הכיתה,  מחברות  אחת   השירה,  לאחר 
היינו  כאשר  שנראתה  כפי  הדסים  את  שהציגו  שקופיות 
הכיתה  של  רבים  צילומים  גם  כללה  היא  בנוסף  תלמידים. 

לראות את  לכל אחד מאיתנו  כיף  היה  זה  זמן.  שלנו באותו 
עצמו במשחקי בספורט, בטיפוס על סלעים מחוץ לבית הספר 
הציגה  גילה,  אחרת,  תלמידה  בנוסף,  אחרים.  ובאירועים 

מחברת שתיארה כל אחד מהכיתה.

חיים קרא אז לדני דסה לבמה. דני לא ציפה לזה והיה קצת 
נבוך כשעלה על הבמה. הוא אמר לחיים שהוא מעדיף לדבר 
ברגליו הרוקדות ולא בשפתיו. בכל מקרה, הוא ענה לשאלות 
של חיים ואחר כך קרא לאשתו להצטרף אליו. השניים הציגו 
קרא  מכן  לאחר  יצר.  שהוא  הישראלים  הריקודים  אחד  את 
והם  ואשתו,  ואבי  תלמה,  ואשתו,  הילל  מהכיתה,  לארבעה 
היו היבט  ריקודים  דני.  הופיעו באחד מריקודיו האחרים של 

חשוב בהדסים, הרבה בזכות דני דסה.  

המורה הבא שחיים הזמין היה אבינועם קפלן, המורה שלנו 
לביולוגיה. אבינועם היה והמשיך כל חייו להיות משוגע לטבע. 
קיים.  היה  הזה  לפני שהמונח  הסביבה  למען  פעיל  היה  הוא 

דני דסה וגילה אלמגור, כותבת ושחקנית תיאטרון וקולנוע
http://arielnet.com/ref/go/2782

מופיעים בפגישה המחודשת וראיון עם אחד המורים על ידי חיים קינן
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למשל, הרשויות המוניציפליות תכננו לסלול כביש בין חיפה 
הלכו  מתלמידיו  וקבוצה  אבינועם  החוף.  לאורך  אביב  לתל 
והוציאו  לעבור,  אמור  הכביש  היה  שעליו  בתולי  חוף  לקטע 
נדירים שהם פחדו  ובצלים של מיני צמחים  בזהירות פקעות 
שייפגעו על ידי עבודות הסלילה. הם הצילו כך הרבה צמחים.

תלמה,  ידיד  על  שאורגנה  וקבוצה  אבינועם  מכן  לאחר 
אשתו של הילל, שרו שיר מקורי. המילים נכתבו על ידי חיים 
קינן והלחן על ידי גיל אלדמע. זה היה שיר יפה ומיוחד וכולם 

בקהל העריכו אותו. 

הדוברת הבאה הייתה אן, אשתי. הייתי המום כאשר היא 
שאלה אם היא יכולה להוסיף כמה הערות במפגש זה, מאחר 
שבדרך כלל היא נמנעת ככל האפשר מלדבר לפני קהל. כמובן 
היא  הבמה.  על  עולה  לראותה  מאושר  והייתי  כן,  שאמרתי 

דיברה אנגלית, אבל רוב הקהל הבין.

הנאום שלה היה קצת מצחיק כי היא הזכירה להם כמה 
הסיפורים  רוב  השנים.  במשך  ממני  שמעה  שהיא  סיפורים 
היו אפיזודות שכללו אותי, אבל כל הקהל זכר את האירועים 
המזעזעים האלה. היא גם הזכירה שכל הסיפורים על המעשים 
שלא ייעשו נעשו על ידי בנים. מסקנתה הייתה שהבנות היו 
מושלמות או שהיו חכמות דיין כדי לא להיתפס. הדברים שלה 
היו משעשעים למדי לחברי כיתתי, כי אף אחד אחר באותו 

ערב לא דיבר על מעשים לא ראויים שעשינו. ועשינו הרבה.

הדברים שלה שפכו אור כיצד “אחרים”, שלא מהכיתה, 
והלכידות של כיתת 1958.  רואים ומעריכים את הייחודיות 
היא ראתה בנו קבוצה של אנשים מדהימים. אבל בכל מקרה, 
גם מי שנשוי למישהו מהכיתה הוא עדין לא “בתוך” הכיתה. 
ובהערצה  בקנאה  להביט  רק  יכולים  “האחרים”  אנחנו, 
בה  גאה  הייתי  הכיתה.  בתוך  שנוצרו  המיוחדים  בקשרים 

באותו יום, כשם שאני גאה בה תמיד. 

חותמים על הספר “נווה מדבר של חלומות, האגדה של הדסים”
http://arielnet.com/ref/go/1293
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לפני שחיים קרא לי לבמה, הוא הודה לוויצו, שהוא ארגון 
נשים קנדיות שיצרו וייסדו את הדסים. בלעדיהן, רבים מאיתנו 
היו סובלים רבות ולא הופכים להיות חברים מועילים ותורמים 

לקהילה, כמו שאנחנו עכשיו. 
ואז קרא לי חיים לבמה. כמובן שהייתי מאד נרגש. ניסיתי 
ההתנסות  התלמידים,  המורים,  כל  על  שהדסים,  להסביר 
והלימודים הם שעשו אותי לאדם המצליח שאני היום. החיים 
היו רכבת הרים לכל אחד מאיתנו, לפני ואחרי הדסים. אבל 
השיעורים והחברות שחווינו בגן העדן הזה של הילדות – הם 
המקום  את  זכרתי  הבוגרים  חיי  כל  תחליף.  לו  שאין  משהו 
והאנשים. כל חיי היה לי חלום שכולנו נתאחד ונפגש עוד פעם 
אחת. שאיפה זו באה לידי מימוש בפגישה המחודשת עכשיו. 
שייתם  ואחרי  זה,  מיוחד  לאירוע  שבאו  לאנשים  מודה  אני 
השיר האחרון כל אחד מוזמן לקבל את הספר שנכתב על ידי 

אורי ועל ידי. 
כשגמרתי לדבר הופיעה ישראלית מפורסמת נוספת, גילה 
אלמגור. היא הגיעה עם בן דודה אשר. אשר היה אחד מחברי 
קריירה  לה  והייתה  הצעירה  דודתו  בת  הייתה  גילה  הכיתה, 

ארוכה ומפוארת בתיאטרון ובקולנוע. 
הייתי מופתע כאשר, ברגע זה, חברי הכיתה שלי העניקו 
ולביצוע  לרעיון  הוקרה  היה  המסר  רבה”.  “תודה  לוחית  לי 
הפנטסטי של הפגישה המחודשת. אן ואני עשינו ככל יכולתנו 
לארגן את המקום הטוב ביותר, האוכל הטעים ביותר, ולכתוב 
את ספר הזיכרונות שילווה את כולנו כאוצר. הרגשתי שהלוחית 

והתשואות באו מהלב כתודה על השקעה זו. 
אני בישרתי שהתוכנית הושלמה. הזכרתי שבחלק האחורי 
של האולם מחלקים את הספר של אורי ושלי. הקהל קם על 

רגליו, מחא כפיים בהתלהבות ופנה לקבל את הספרים.
קבוצה מדהימה זו של חברי הכיתה הישראלית הזאת שלי 
ממשיכה להפתיע את כולם. זה היה הרבה אחרי הזמן שהמלון 
הקציב לנו ורוב האנשים עדין היו שקועים בשיחות וחתמו כל 

אחד על ספר הזיכרונות של רעהו. 
 לבסוף, דרש צוות המלון שנעזוב כי הם צריכים לנקות את 

המקום וגם להם מגיע ללכת לישון מתישהו! 
המטוס  בכורסאות  התרווחנו  ואני  אן  כך  אחר  יומיים 
שנינו  לקליפורניה.  הביתה  הארוכה  בדרך  אותנו  שייקח 
הסכמנו שהמפגש היה הצלחה יוצאת מן הכלל. חשבתי שכל 

הגענו  ושכולנו  הדסים,  בוגר  להיות  גאה  הכיתה  מילדי  אחד 
להישגים מרשימים בחיינו. שיטת חינוך יצירתית זו של דו שיח 
שתורמים  ובריאים  שלמים  אנשים  יוצרת  לתלמידים  ואהבה 

רבות לארצם ולמשפחתם.

חיי שלי.  לגבי, המפגש סגר מעגל של 360 מעלות של 
שלי.  היסודות  את  שהניחה  בהדסים  המעגל  את  התחלתי 
השלמתי את המעגל בפגישה מחודשת בהדסים כי היא הייתה 
כיתתי  חברי  שיתר  יודע  אני  בחיי.  הצלחתי  כך  הסיבה שכל 

מרגישים אותו דבר.

ניצולי  הילדים  שמונת  מאז  עברו  שנים  משישים  יותר 
הצליח  הדסים  פרויקט  להדסים.  הגיעו  הראשונים  השואה 
הכאוטי:  ולפעמים  המסובך  הקיצוני,  לרעיון  תודות  בעיקר 
הדסים,  למקימי  ניתנה  העולם  תפיסת  יצירתי”.  “דיאלוג 
מרגולין.  ויהושע  בובר  שווייב,  ידי  על  וירמיהו שפירא,  רחל 
“דיאלוג יצירתי” פירושו שלימוד וחיים אינם יכולים להיעשות 
בעל פה, אלא על ידי שאלה תמידית של שאלות, ואינטגרציה 
של רעיונות של אחרים עם הרעיונות שלנו. היכולת של רחל 
זו לצורה ממוסדת הייתה עמוד  וירמיהו לגבש תפיסת עולם 
התווך של הדסים.  הם הצליחו במקום בו אחרים היו נכשלים 
כי הם לקחו את מוריהם הפילוסופיים ברצינות ובאופן קריטי 

והעניקו צורה אוטנטית למשנתם.

והיכולות  להדסים,  מנהלים  שני  למנות  וויצו  של  הרעיון 
תנאי  היו  ביניהם.  יצירתי  דיאלוג  ליצור  אלה  מנהיגים  של 
בחרו  וירמיהו  רחל  הדסים.  שנקרא  הניסוי  להצלחת  הכרחי 
עם  יבואו  מנוסים  שמורים  האמינו  הם  ניסיון.  חסרי  מורים 
העולם  תפיסת  את  ויהרסו  שלהם  המובנית  העולם  תפיסת 
לתלמידים  למידה  מקום  היה  הדסים  לפיה.  ללכת  רצו  שהם 

ולמורים כאחד. 

הפגישה המחודשת הייתה תודתי לחבריי ומוריי ולארצי. 
לצמוח.  ולהמשיך  להשקיע,  להסתכן,  אותי  לימדו  כולם 
עקרונות אלה לא רק כיוונו את חיי אלא גם היו מקור אושרי.

בעוד אנחנו מרחפים מעל האדמה בחזרה לביתנו שטוף 
השמש בקליפורניה ולעבודתנו, הרגשתי תחושה של מלאות 

ושמחה. הרגשתי שאני מוכן לאתגר הבא של חיי.
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