תרגום הראיון עם אבא ,אהרן (אהרל'ה) אלפריד טלנברג ,שערכו
פאולינה פיגנבוים ושרינה רוהמר ,במסגרת הארכיב ההיסטורי
היהודי-ברזילאי 72 ,בספטמבר  ,0002סאו-פאולו ,ברזיל

קלטת  - 1צך א'

שאלה:

אנחנו צריכים להתחיל בחלק הגיניאולוגי ,קצת מעצבן אבל חייבים לעשות"
בבקשה אמור לנו את שמך ,הכתובת שלך ,תאריך הלידה .מה שמך המלא?

אהרל'ה :אהרן  ...אלפריד [מאיית] ...טלנברג [מאיית].
שאלה:

מקום המגורים אני יודעת ,קיבוץ ברור-חיל .מה תאריך הלידה?

אהרל'ה :אחת עשרה ,אפס שש ,אלף תשע מאות עשרים ושבע.
שאלה:

באחו עיר?

אהרל'ה :ויסבאדן ,גרמניה.
שאלה:

והנתינות הנוכחית?

אהרל'ה :ישראלי.
שאלה:

שמרת על האזרחות ברזילאית?

אהרל'ה :לא ,מעולם לא היתה לי .לא היה על מה לשמור[ .צוחק]
שאלה:

מקצוע בארץ המוצא?

אהרל'ה :מורה [מראיינת :כבר אז?] איפה ,כאן? [מראיינת :לא ,שם  -בגרמניה]

אהרל'ה :תלמיד בכתה א'.
שאלה":

בברזהל בבר למדת?

הההל ה פה
שאלה:

באיזה תחום?

אתל ה הי עבתו הי
שאלה:

מצב אישי  -נשוי .שם אשתך?

אהרל'ה :לאה .שטיינבאום [מאיית ,לבקשת המראיינת].
:0820

אתה זוכר את ההגירה שלך לברזיל?

אההליה

אנ" זוכפר הרבח דבהים,

בהלה

התאר

א הרל

וה תאתיךד אנ יפל לור מה היה התאריך העברי  -פסח של שנת .5591
הגעתם ישירות מגרמניה?

:0280

אחר עלייתו של היטלר לשלטון.
יצאנו ב ,5591 -כמה חודשים ל
אהרליה :לא .מגרמניה

ואחר-כך?
שאלה:
שלי באה מבלגיה .כעבור כמה
היכן שסבי וסבתי גרו .אמא
אהרל'ה :אחר-כך לבלגיה,
לכאן ב ,4 -וב 5591 -הגענו
שלי קיבל ויזה לברזיל .הוא הגיע
חודשים אבא
אנחנו לכאן [לברזיל].

שאלה:
אהרל'ה:

ישר לסאו פאולו?
של פסח בריר די זינירן .לכן אני זוכר.
לסאו-פאולו .עברתי את שלושה ימים
ישר
האנייה עגנה למשך שלושה ימים.

שאלה:
אהרל'ה:

חזרת פעם לגרמניה?
ויסבדן לבלות o
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גיעה באנייה .אתה במקרה זוכר את השם?
המשפחה שלך ה
שאלה:
אה לגמרי סקלרוטי DAT 1911 VR DR
אני זוכר את השם? אולימפיה .אַני כנר
אהרל'ה :אם
כאלה [צוחק בבדיחות][ .המראיינת מצחקקת].

שאלה:
אהרליה:

טוב ,מה היה שמו של אביך?
ו טלנברג[ .מאיית ,לבקשת המראיינת].

שאלה:

שם האם?

אהרל'ה:

]081[ 9720

שאלה:

802 9711

אהרליה:

דים[ .מאיית] .כלומר -שם הרווקות שלה.

שאלה:

המקצוע של אביך?

אהרליה :סוחר.

שאלה:

לאמך היה מקצוע?

אהרל'ה :לא.
שאלה:

שמות הסבים מצד האב.

אהרל'ה :יעקב ורבקה .לא הכרתי אותם.
שאלה:

משפחתה של הסבתא רבקה לפני נישואיה? לא .מספר
במקרה זכור לך שם

האחים?
של אבא שלי? (המראיינת :לא ,שלך ).אנחנו חמישה.
אהרל'ה:
תוכל לומר את שמותיהם?
שאלה:
י הגיל :הני ,מנחם ,אָני ,פסקואל  -השם שלו הוא זיגפריד  -והארי.
אהרליה :לפ

שאלה:

כמה מתוכם בברזיל?

אהרל'ה :כולם .חוץ ממני.

שאלה:

מספר הילדים?

של כל אחד? (המראיינת :לא ,שלך ).אה ,שלי? שניים.
אהרל'ה:

שאלה:

]0 a

אהרל'ה :חמישה .נבחרים אחד-אחד.

שאלה:

שמם של הילדים והמקצוע (שלהם).

אהרליה:

שאלה:
אהרל'ה:
שאלה:

אהרליה:

שאלה:
אהרליה:
שאלה:

אהרל'ה:

שאלה:
אהרל'ה:

הבן שלי  -גיורא ,הוא מדריך תיירים בישראל; הבת שלי  -אראלה לרר ,עושה
יחסי ציבור להוצאת ספרים בתל-אביב.
שניים ...י ₪עוד?
זהו.
סליחה רק רגע ,אנחנו עוד צריכים להשלים את שמות הסבים מצד האם .אתה
זוכר?
אני זוכר .את אלה הכרתי ,בבלגיה .מויזז (משה) ושרה.
ושם המשפחה? דים?
דים .הלא חיינו שנה וחצי ביחד.
טוב ,בוא נדבר קצת על המקורות שלך .אתה דיברת על בלגיה .מה המוצא של
סבָיך ,מצד האב ומצד האם?
הסבים שלי מצד האב ומצד האם מוצאם מאזור שבאותו זמן היה שייך לאוסטריה,
אזור ששמו גליציה ,פולין .אחרי מלחמת העולם הראשונה זה הפך לפולין .משם
באו ההורים של אבא שלי וגם של אמא שלי .אבא שלי ,כשהיה צעיר בן שבע-
עשרה ,היגר לגרמניה .אמא שלי ,כילדה ,עברה עם ההורים שלה לבלגיה,
לאנטוורפן ושם היא התחנכה .הסבים והדודים שלי ,האחים של אבי ,הושמדו
בולם בפולין ,בשואה ,חוץ מבת-דודה אחת (שנשארה  -טושקה ,בלה) ,אבל מהצד
של אמא שלי ,בבלגיה ,הצליחו לצאת לארצות הברית כשעוד אפשר היה .אבל
המוצא  --אני נולדתי בגרמניה ,דיברנו גרמנית בבית ,עד היום אנחנו מדברים
גרמנית 10 89 , 31Mלפעמים בגרמנית ,אבל החינוך בכללו היה חינוך יותר
 7011-9193למדתי יידיש  --אני מדבר יידיש טוב יותר מגרמנית כיום  -DA
הרציתי ביידיש .כלומר ,זה היה חינוך בגרמנית ,אבל למעשה החינוך היה חינוך
יהודי בגרמנית.
אם כך ,דבר קצת יותר על אנטוורפן ,מהם הזיכרונות הראשונים שלך? הזיכרונות
הכי מוקדמים שלך?
הזיכרונות הראשונים שלי הם עוד מגרמניה ,מויסבאדן( :היינו) משפחה של
יהודים דתיים ,ואני לא הכרתי את אבא שלי .אבא שלי עבר לברלין ,באיזה עניין
משפטי או משהו כזה ,הוא יצא כשהייתי בן שנתיים או שלוש ,וחזר משם רק
שנתיים אחר-כך ,אחרי שהיטלר עלה לשלטון ,אבל אני לא ידעתי על כך; אבא
שלי פחד לגור בבית שלנו כי היו לנו שכנים נאצים .בקומה השנייה .לכן אבא
שלי גר בבית של מכרים והיינו הולכים לבקר אותו שם ,אבל פחדו להציג אותו
בפנינו כאבא שלנו ,והציגו אותו כדוד בַּרג .ככה הכרתי את אבא שלי כדוד [צוחק
תוך-כדי סיפור] .כשהגענו לבלגיה והוא בא לקבל אותנו בתחנת הרכבת בבלגיה,
פתאום הציגו אותו כאבא ולא כדוד .באותו זמן התקשיתי מאוד להבין איך דוד
ברג הפך לאבא ,או איך אבא הפך לדוד ברג .זה זיכרון אחד שלי .זיכרון נוסף שלי
הוא שאני יושב עם אחי על מדרגות הבית ,עוברים שם חיילים של האס-אס או
משהו כזה ואני עושה להם הייל-היטלר .אני  -ילד יהודי דתי  -עושה להם הייל-
היטלר .גם זה ...זאת היתה רוח התקופה .אני זוכר גם שבבית הספר בגרמניה -

ילדים לבושים במדים של נאצים ,היתה שם
התחלתי אז ללמוד בכיתה א' — np
ה היו ממש מפחידים .הם ידעו שאנחנו
תנועת ילדים נאצית ,עם מדים ,ואל
לא הרתיע אותם .למזלנו כמה חודשים אחר-כך השארנו את
יהודים .שום דבר
החוויות האלה מאחורינו; נסענו לבלגיה.
אהרל'ה:

ד אחרי שהם [הנאצים] עלו לשלטון
א שלי ,בויסבאדן ,סליחה בברלין ,מי
אבל אב
אה צועדים  -במדים חומים  -ופעם
פעם ברחוב בידי חיילים של האס-
הותקף
ר יום-יומיים בכלא .זה מה שהביא את
רת תפסו אותו /כלאו אותו ,והוא נשא
אח

י להחליט ש'בגרמניה אין לי יותר מה לחפש'.
אבא של
אתה ,בתור ילד כל-כך קטן ,זוכר את כל
ה שלא הקלטתי קודם היתה השאלה איך
שאלה :מ
הדברים האלה?
אהרל'ה :זאת הסקלרוזה.
עקרת בית ,נשארה עם שלושה ילדים [אהרל'ה:
שאלה :אהרל'ה ,תגיד לי ,אמא שלך,
בעוד אבא שלך בברלין [אהרל'ה :נכון ].ואיך
ארבעה] ,ארבעה ילדים ,בויסבאדן,
היה שולח לה כסף .הוא הרוויח ,עשה כל
היא התפרנסה? [אהרל'ה :אבא שלי
מיני עסקים לא יודע מה ].והיה שולח לה כסף?
אהרל'ה :]JB
שאלה:
אהרל'ה:

והיו לכם קרובים כלשהם בויסבאדן?

א שלי וכדומה .כולם יהודים .כולם השתייכו
היו מכרים וחברים ,חברים של אמ
ן ,יהודים ממזרח אירופה בויסבאדן ,שהתפללו
לקהילה היהודית של האוסט-יוד
בבית-כנסת מיוחד משלהם.

שאלה:
אהרל'ה:

ספר קצת על האוסט-יודן האלה ,זה די מעניין.
נסיעה האחרונה שעשיתי לוויסבאדן עוד משפחה
 Nas minaעכשיו ב

עכשיו הכרתי .הני נזכרה בהם .אחותי נזכרה בהם,
מוויסבאדן שבאה לשם ,שרק
ת החברות שלה .החברה הכי טובה של אמא שלי היתה
כי הוא היה בן-דוד של אח
חה שאותה הכרתי בנסיעה) היגרו אחר-כך לישראל .גם
דודה שלו .אלה (=המשפ
הכנסת המיוחד הזה  -היו שלושה בתי כנסת מיוחדים
הוא סיפר לי על בית
פל הכי גדול ,יותר גדול מבית הכנסת בית-אל פה [בסאו-
בוויסבדן ,היה הטמ
לרפורמים ,ובקריסטל נכט ,בליל הבדולח ,בנובמבר ,8591
פאולו] ,שהיה שייך
 .חוץ מזה היה בית הכנסת האורטודוקסי בפרידריך שטרסה,
שרפו  811כליל
כי הוא עמד בין בניינים אחרים והם פחדו שהאש תתפשט גם
שאותו לא הרסו
רים ,והיום הוא מתפקד כבית-כנסת ,שבו אגב גם התפללנו בביקור
לבניינים האח
דן; מלבד אלה היה גם בית כנסת שלישי ,לאוסט-יודן ,ליהודים
הזה בוויסבא
היכן שאבא שלי התפלל ,והיכן שגם אותו הרצלשיק ,המשפחה
ממוצא פולני,
תית הזאת [שעליה סיפר לפני כן] התפללה ,וכיוצא בזה.
הד

שאלה:

שאלה :ליהודים הגרמנים היו דעות קדומות ביחס לאוסט-יודן האלה?
יש לי

לגרמנים לא; ליהודים הגרמנים הרבה פעמים היו.
אהרלל"ה;:

שאלה:

ההזה מ דעות קדומות היו שם למשל?

ת זה; בתקופה שלי שם לא היה לי מגע
זה אני לא יכול לדעת ,כי לא חויתי א
אהרל'ה :את
ל ,בעלה של הני ,הוא נצר לאותם
דים גרמנים במקור .הגיס שלי ,למש
ו
ה
י
ם
ע
וא התחתן עם "פולניה" ,עם אחותי
שחיו דורות על דורות בוויסבאדן .ה
יקים
כך .אבל לא רק זה .אם תקחי למשל
דה בהולנד .כלומר ,לא תמיד זה היה
ל
שנו
במאה העשרים ,פרופסור גרשום שולם,
ת האינטלקטואל היהודי הגדול ביותר
א
ה באמת גדול ,יותר ממרטין בובר ומכל
מת בערך לפני עשר שנים בישראל והי
ש
ינטלקטואלים יהודים פולנים או רוסים
חרים ,כל יחסי הידידות שלו היו עם א
א
 myואתרים כמוהם .כלומר ,בקרב תוגים
שכבר חיר בגרמניה :עגנון .זלמן
ַּלִיה כזו ,להפך .קחי את הפילוסוף הגדול,
אינטלקטואלים אמיתיים לא היתה אַפ
 on amemלמדו ,וגם חיו ביחד עם
היהודי-גרמני ,מרטין בובר ,או pos
ובקרבה גדולה מאוד ,למדו אותם ,כתבו
יהודים מן המזרח ,אוסט-יודן ,הרבה
עמים זה היה יותר אגדה  -אותו ענייך נגד
עליהם וכן הלאה .בלומר .הרבה פ
הפחות משכילות ,כי בשכבות המשכילות
האוסט-יודן  -אולי זה רוות בשכבות
שם שילוב עמוק בין האינטלקטואלים משני
יותר ההפך היה הנכון  -התקיים
חד החייה את האחר ,אחד העשיר את האחר.
הצדדים ,היתה הפריה הדדית ,א
דים הגרמנים היו מלאים בדעות קדומות נגד
שאלה :מעניין ,כי לפי מה ששמעתי היהו
האוסט-יודן.
 ,היו יהודים גרמנים שבמשפחות שלהם אסרו
אַהרליה :אני יודע .מהשמועות שהגיעו אלי
זה הכרנו גם בין ספרדים לאשכנזים .בשביל
על נישואים מעורבים .אבל את
ה הבושה הכי גדולה .היה מכתב מפורסם שכתב
ספרדי להתחתן עם אשכנזי הית
תיים שנה ,לא עכשיו .וולטר היה אנטישמי .כתב
איזק פינטו  911901לפּני מא
בות שלהם ,וכיוצא בזה .אותו איזק פינטר ,יהודד
על הסרחון של היהודים ,התר
משפחה) שהגיעה לאמסטרדם כבר שלושה-ארבעה
ספרדי ממוצא פורטוגזי( ,נצר ל
פינטו כותב מכתב התקוממות לוולטר ,שבאותו זמן
דורות קודם לכן ,אותו איזק
ומסביר לד שאנחנו אמנם בני אותה דת אבל 'אנחנו
היה המאור הגדול באירופה,
שונים שאם אחד מאתנו יתחתן עם בחורה ממוצא
שונים'; יאַנחנר עד כדי כך
נסת ,לא יוכל להיכנס יותר לבית הכנטת שלנו .כי
אשכנזי הוא יוחרם בבית הכ
אומרת ,בקרב האריסטוקרטיה הספרדית באירופה
אנחנו לגמרי שונים *.זאת
וייתכן שבצדק כי הם באמת היו עליונים ,זאת האמת -
היתה אפליה גדולה נגד -
ד בראשית המאה הזו [המאה העשרים] חי בירושלים
נגד היהודים האשכנזים .עו
דש השפה העברית הידוע ,שהבן שלו ,עיתונאי גדול,
אליעזר בן יהודה ,מח
אהב נואשות בבחורה ספרדייה .יש אפילו שיר על זה
(איתמר בן אב"י) הת
ה לא הסכימה בשום אופן ,עם אשכנזי לא ,בשום 8191
בישראל :המשפחה של
הבדלי העדות מאוד נפוצה .לא רק .גם נגד מרוקאים כיום.
 59101הבעיה הזו של
ודה בתל-אביב שיש לה בת יחידה והיא אמרה ש'אם הבת
למשל ,ללאה יש בת ד
קאי אני לא יודעת מה אני אעשה"  .ולאה היתה אומרת" ,אני
שלי תתחתן עם מרו
לי תתחתן עם מרוקאי גזעי' .הדברים האלה קיימים.
מקווה שהבת ש

שלך .אמרת 'אחותי הני שנולדה בהולנדי[ .אהרל'ה :נכוו).
נחזור קצת למקורות
הורים שלך יצאו מגליציה  -אמא שלך עברה לבלגיה ,אבא
איך כל זה קרה? ה
שלך לגרמניה  -איך זה שאחותך נולדה בהולנד?
א נולדה מרוח הקודש .אבא שלי היה אזרח אוסטריה .ב 6191-הם
אהרל'ה :טוב ,היא ל
 .הגרמנים רצו לגייס אותו למלחמה .אבא שלי החליט שזה
כרתו ברית עם גרמניה

 .הוא צם ,התחיל לעשן הרבה ,כדי לרזות  -הכל כדי לא לעבור את
לא בשבילו
הרפואית .הוא התחמק מהבדיקה הרפואית ואז החליט שהוא לא רוצה
הבדיקה
יותר ורצה לעבור להולנד ,שהיתה מדינה נייטרלית .שם היה לו חבר
להסתכן
אוד ,שאחר-כך נעשה רב מפורסם בארצות הברית ,למעשה לא רק רב אלא
טוב מ
התאחדות הרבנים האורתודוקסים של ארה"ב וקנדה ,הרב אהרן דים .הם
נשיא
היו חברים טובים מאוד .הוא זה שעשה את השידוך עם אמא שלי ,אחותה

שהיתה אז בבלגיה .הם התכתבו; אבא שלי ידע לכתוב מכתבים מאוד יפים,
אמא שלי התאהבה בו דרך המכתבים ,היא באה להולנד והם התחתנו בהולנד.
הם נשארו שם עד שנת  1291או  ,2291ושם נולדה אחותי .אבל אחר-כך הוא חזר

שאלה:

לגרמניה.
בוא נדבר עוד קצת על הילדות שלך ,שעברה עליך בוויסבאדן .אתה השתייכת
לקהילה הזאת שהיתה אורתודוקסית למדי .איך היה בית הספר הראשון שלך ,זה

היה בית-ספר יהודי או בית-ספר חילוני?
אהרל'ה :השתייכתי לקהילה הזו אבל לא ידעתי .הייתי ילד ,ואבא שלי היה בברלין .אני
לא הלכתי לבית הכנסת הזה ,כי אמא שלי לא נהגה ללכת לבית הכנסת ,למרות

שהיתה דתית .לא היה לה זמן ,או שהיא היתה עסוקה אתנו וכיוצא בזה .כך שאני
לא זוכר את זה .אבל אני זוכר שהתחלתי גן ילדים ואחר-כך כתה אלף בבית ספר
גרמני ציבורי .לא בבית-ספר יהודי .עד כדי כך שבכתה שלי היו כמה בנים
שהשתייכו להיטלר יוגנד (הנוער ההיטלראי) ,לבשו מדים וכל זה .זה היה בית-
ספר כללי .אבל לבסוף כנראה שהיינו צריכים לצאת מבית הספר הזה ,כי היינו

יהודים ,ואז היה איזה גן ילדים יהודי גדול ,או בית-ספר יהודי ,אני לא זוכר כל-
כך טוב ,אני זוכר ששם גם היינו ישנים קצת אחרי הצהריים  -היו שם מזרנים על
הרצפה  -ושם גם אכלנו צהריים ,כולנו ,כל שלושת האחים הגברים ,שאנחנד בני
גיל שונה כמובן .זה מה שזכור לי מהחינוך שלי בגרמניה .אני לא זוכר הרבה.

שאלה :וכשנסעתם לבלגיה  -נסעתם ב ,5591 -נכון?  -איך היה שם כשהגעתם? באיזו עיר
הלכתם לגור?
אהרל'ה :באנטוורפן .אנטוורפן היתה המרכז היהודי האורתודוכסי של אירופה ,ה"מאה
שערים " של אירופה .עד היום .כמו-כן ,הסבים שלי ,סבי וסבתי ,היו

גם הם בין

האולטרה-אורתודוכסים האלה .היינו בקשר הדוק עמם וגרנו קרוב לבית שלהם.
היו שם שני בתי ספר יהודים דתיים ,נדמה לי שזה הכול :אחד היה של המזרחי,
ליברלי יותר ,והשני ,שנקרא "יסודי תורה" ,היה של הזרם האולטרה-אורתודוכטסי.
ושם למדנו אנחנו ,עם האולטרה-אורתודוכסים .ואני זוכר שלמדתי שם כל כתה א'
ולמשך מחצית מכתה ב' ,כלומר שנה וחצי בסך הכול למדתי (שם) .אני זוכר את

את עצמי משחק בחצר
כר את הכתה ,אני זוכר
זוכר את בית הספר ,זו
המקום; VR
שבועיים ,בדרכי לכאן
יעניין אתכן ,אבל לפני
ם ,ר -איני יודע אם זה
שהיתה ש
ת הספר

 .בין השאר הלכתי לבקר בבי
 ,החלטתי לעבור דרך אנטוורפו
(לברזיל)
יפה .זהו בית-ספר שמלמד דברים
להיכנס ,המנהל קיבל אותי מאוד
הזה .הצלחתי
ל הכול ביידיש ,לא בעברית .הם
ים ,אבל גם לימודים יהודיים ,אב
בלגיים כללי
ינוך שם ,קיבלו אותי מאוד יפה,
רתודוכסים .אחר-כך דיברנו על הח
אולטרה-או
תה חצר שבה אני שיחקתי כילד.
לחצר של בית הספר ,שהיתה או
ואז יצאתי
קים שם .התרגשתי מאוד כי ראיתי
שרות ילדים עם פיאות ארוכות משח
ראיתי ע
את עצמי משחק שם באותה חצר.
שאלה :גם אתה הלכת עם פיאות?
אות לחיים יותר ארוכות ,בלי התלתל.
אהרל'ה 072.12 9102 81 :עם פ
פחה ,דודים ,בני דודים ,שחייתם איתם?
שאלה :היו לכם עוד קרובי מש
היתה לנו .היו לי הסבים שלי
יה? לא .גם בברזיל אף פעם לא
אהרל'ה :בבלג
ם התכתבנו .אבל אף 00 %1 8? 990
[בבלגיה]והדוד שלי בנין-יורק שאת
שאלה :כן ,אבל היו לך בני דודים?
קרבת מקום אלינו .לא דודים ,לא 210
דלנו בלי שיהיו בני משפחה נוספים ב
אהרליה :ג
דודים ,לא סבים למעשה ,לא כלום.
שאלה :אבל להוריך היו אחים?
א שלי היה רק האח הזה בארצות הברית.
לאבא שלי היו חמישה אחים .לאמ
Mane
"ה :נכון] .כן .אם כך ,ההשתלבות בחבדה
האח שהיה חבר של אבא שלך [אהרל
שאלה:
ית שזכורה לך הכי טוב היתה בבלגיה?....
ל
ל
ב
ה
שבין השאר היה לוקח אותנו גם לבית
באַמצעות החיים יחד עם סבא שלי,
אהרל'ה:
הכנסת,
י ,והחינוך הדתי שקיבלנו שם ,או בבית  -שם
לבית-כנסת האולטרה אורתודוכס
רבעה אחים ,לא חיינו בבדידות מוחלטת.
היינו א
שאלה :אז שיחקתם אחד עם השני.
תי אין לך הרבה זמן לשחק .היינו צריכים גם
אהרליה :כן ,שיחקנו או למדנו .כשאתה ד
ד .גם אחר-כך ,בברזיל ,זה היה אותו הדבר.
ללמו
ואתה זוכר איזשה וחבר מהתקופה ההיא?
שאלה:
אהרליה :לא ,לא היו לנו חברים ,לא.
אלה היו חיים די מסוגרים ,די ...
שאלה:
גרת החוגים הדתיים האלה ,אני מניח שבחוגים
אהרל'ה :די מסוגרים במשך שנה וחצי ,במס
האלה זה כך גם היום.
חיים הדתיים שמרתם על כל המסורות....
שאלה :אז מבחינת ה
ן ,הוא נהג לחבוש את הכובע שלו ,אבל הוא היה
אהרל'ה :לאבא שלי לא היה זק
י .ל המצוות ,כל מה שמשפחה יהודית דתית צריכה
מאוד-מאוד אורתודוכס כ
לעשות הוא עשה.
איזה הוא החג שאתה זוכר הכי טוב?

אהרליה:

שאלה:
אהרל'ה:

שאלה:
אהרל'ה:

שאלה:
אהרל'ה;:

שאלה:
אהרליה:
שאלה:

אהרלה:
שאלה:

אהרל'ה:

שאלה:
אהרל'ה:

ח .אף פעם זה לא יהיה תשעה באב או יום כיפור.
זה תמיד יהיה פסח ,או סדר פס

[מראיינת :כמובן].
אז ספר ,איך זה היה?
בבלגיה אני זוכר שני דברים בעניין החגים :האחד ,סדר פסח ,בבית של סבא שלי,
לא בבית שלי ,וכמו-כן זכור לי זג סוכות .כי בסוכות סבא שלי ,בסלון שלו היה
גג זכוכית .אבל בסוכות הוא היה מסובב מנואלה ,הגג שלו היה נפתח ואז הוא
היה מניח סכך והופך את זה לסוכה .גג הזכוכית הזו הרשים אותי מאוד כילד .גם
את זה אני זוכר .אבל אני לא זוכר הרבה יותר מזה .אני זוכר את הרחוב ,אני זוכר
דברים קטנים שלפעמים מותירים בך את רישומם[ .למשל) ,אני זוכר שלפעמים
ירדתי מהקומה השלישית שבה גרנו ,כדי להביא חלב למעלה בסיר ,כשהחלבן
היה עובר .אני זוכר שתמיד היה נשפך לי קצת .פעם כשירדתי במדרגות פגשתי
במישהו שהציע לי' ,אל תצמיד את זה לגוף ,תרחיק את זה קצת קדימה '.ומאז לא
נשפך לי יותר החלב .דברים קטנים כאלה אני זוכר עד היום.
אתה זוכר את הכתובת?
כן ,בוודאי.
מה היתה הכתובת?
הופ (?) שטרסה  .11הייתי שם עכשיו.
והבית עוד קיים שם.
הבניין עומד בשלמותו .לא נכנסתי.
הבית היה שלכם?
לא ,לא .אני בא ממשפחה ענייה .שלאבא שלי יהיה בית? מעולם לא היה לו.
גם לא בברזיל.
אני מעונינת לשמוע על נסיבות היציאה שלך [אהרל'ה :מבלגיה?] מבלגיה.
כשאבא שלך החליט לנסוע לברזיל ,למה הוא החליט דווקא לברזיל?
זה פשוט מאוד .אבא שלי לא היה חוקי בבלגיה .אבא שלי לא היה בלגי ,הוא
היה פולני באותו זמן .הוא היה מעוניין להשיג ויזה לארה"ב .לארגנטינה הוא לא
הצליח להשיג .פתאום מכרה או קרובה כלשהי שלנו ,אני זוכר אפילו את שמה,
שפירו ,שעבדה ב"עזרא" ,אגודה לעזרה של יהודים ,אמרה ,תראו ,מישהו ויתר
על ויזה לברזיל ,אם מישהו מכם רוצה לנסוע לברזיל יש לי פה ויזה שאני יכולה
להעביר לכם .אבא שלי קיבל את ההצעה ונסע[ .מראיינת :נס] כן ,וככה פחות
משנה אחר-כך  -אין לי מושג איך ,כי לאבא שלי מעולם לא היה כסף ואין לי
מושב איך הוא השיג את הכסף לזה  -אבא שלי שלח לנו כסף והביא אותנו
מבלגיה לברזיל .והגענו הישר לבירת ברזיל  - Jiaרָטירוּ [שכונה בסאו-פאולו
שבה התגוררו מרבית המהגרים היהודים מאירופה במחצית הראשונה של המאה
העשרים].
ואיך היתה הנסיעה עצמה?
מהנסיעה אני זוכר את האנייה ,זו היתה אניית משא ,אמא שלי דברה טוב מאוד
צרפתית ,זו היתה אנייה בלגית ודברו שם צרפתית ,אבל אני לא ידעתי כל-כך

באניה הזו ,אבל זה לא
אני זוכר אגב אדם מסוים
וב צרפתית ,הבנתי קצת.
ט
נו לריו די זינירו ,והלכנו
סח ,חול המועד פסח והגע
שוב .הגענו ב ,-זה היה פ
ח
סבי וסבתי ושל אמא שלי,
כסית מאנטוורפן ,מכרים של
למשפחה יהודית אורתודו
חנו בבית שלהם .אני עוד
ם האנייה עגנה בריו התאר
ובמשך שלושת הימים שבה
והרב שם היה  -קיים מנהג
הכנסת בחג ,ביוס של פסח,
זוכר שהלכתי אתם לבית
) הוא 270 70812 3101
דר (אתן יודעות מה זה חדר
כזה כשמישהו לומד בח
שם גם שאל אותי מה למדתי
"מה למדת השבוע?"  -והרב
מכר אחר ,או רב אחר,
לקרוא או לכתוב .ואני עניתי
 ,בתורה ,דברים מסוג זה ,לא
באותו שבוע  -בחומש
וא אמר לי שאני טועה ,אבל
א כתבתי ,או משהר כזה ,וה
לו משהו בכיוון של ל
ם  :הרב שקינובסקי(?) (שאגב,
אני צודק ,ולא אתה .תארו לכ
אני התווכחתי אתו:
יוחדת במינה בקרב היהדות
מכיר כיום) ,שהיה דמות מ
את הבת שלו אני
בחלקי שהוא שאל אותי את
כך הרגשתי שכבוד גדול נפלהברזילאית .אחר
הדברים האלה.

שאלה:
אהרליה:

שאלה:

URANO SR mA
א שלי הגיע לשם לקבל את פנינר.
ו שוב לאנייה ,שטנו לסנטוס ,ואב
אחר-כך עלינ
ה .דבר ראשון נשים שאצבעות
 27 781 01Mכשירדתי מהאניי
שני דברים )
ם ברגליים?! לא הצלחתי להבין את
להן היו צבועות .צובעים מיפורניי
הרגליים ש
אבא שלי ענה לו בפורטוגזית .אבא
מישהו שאל את אבא שלי משהו ו
זה אחר:פר
ד מוזר .מאוחר יותר ידעתי שאבא
 MTפורטוגזית?! זה היה לי מאו
)a
ע פורטוגזית .אם הוא ידע מאתיים
 MANארבעים שנה בברזיל ,לא יד
SO
ר 'לא ,תודה רבה' ,משהו כזה ,והוא
היה הרבה .אבל באותו רגע הוא אמ
מלים זה
ה היה הרבה] .כן .ואז נסענו לסאו-
ו פורטוגזית[ .המראיינת :בשבילך ז
פאולו וגרנו ברחוב בָּנְדִירֶנטִיס.
משהו קטן שהייתי רוצה לדעת .אמנם
 STRחן
ה ,לילדים ,לאמא שלך  -אבא שלך
פק להשיג את המסמכים למשפח
ה
אהרל'ה :לא .אחר-כך הוא הגיע לכאן
הצליח הרי להשיג ויחה רק לעצמו [
פחה וקיבל ויזות לכולנו ].אה ,זה היה
 ARTEהגיש בקשה להביא את המש
היית קטן ,אבל אולי אתה

פשוט אם כן.
אהרל'ה:

ושם ואני עוד זוכר אותו הוא שכשהלכנו
הדבר היחיד בנוגע לזה שהותיר בי ר
האח השלישי ,שנולד אח ריו] הצטלמנו
להוציא דרכונים אני ופסקואל [זיגי,
זוכר משהו שהיה לי מוחזר .לא היו תמונות
בתמונה אחת משותפת .כלומר ,אני
דות .וחוץ מזה ,בבלגיה אמא שלי ידעה
) an Soa masבת מיוח
להסתדר.

קלטת  - 1צד ב'

1200902 27 17189, RUTA
ם  971901אהרן  097011?
מראיינות :ראיון ע
.2000

שאלה:
אהרל'ה:

הרוב  091על זה עוד קצת.
לספר על ההתרשמויות הראשונות
התחלת
גענו לסאו-פאולו ,גהנה" בהחוב
בסנטוס [מה שסיפר קודם] .ה
זה עוד היה
 0mגרמנית  -באותו זמן עוד לא
אזור מלא יהודים ,שהבינו mm
ב
ו זה את זה .כמה דברים שזכורים
 ,דיברנר גרמנית ,אבל כולם הבינ
דיברתר יידי₪

7

דל כזה [כנראה מדגים למראיינות
ן ,אח שלי מצא מטבע ,משהו בגו
דבר ראשו
נו יחד אתה הלכנו אתו למכולת
ל ארבע-מאות  ¿10מה עשינו? היי
בידיו] ,ש
שם איציק ,ונכנסנו לבדוק מה אפשר
דה בפינה אחרת ,מכולת של אחד ב
שעמ
ו .ארבע סוכריות .זה אחד הדברים
ת עם זה .ארבע סוכריות הוא נתן לנ
לקנו
כלתי בברזיל .עוד זיכרון שיש לי הוא
ור לי שחוויתי :הסוכריה הראשונה שא
שזכ
ית .גם דתיים .פעם אחת אבא שלי ראה
ה :גרנר יחד עם משפחה נוספת באותו הב
ז
חד הילדים מהבית שלנו [בני המשפחה
החלון ילד ברחוב שנתן בעיטה חזקה לא
מ
ילד הזה שהוא רץ אחריו עד לבית של
השניה] .אבא שלי התרגז כל-כך על ה
ת  Datלתו אתה  5JD esa
אבין .ברחוב  1421האבא פתח [א
עד היום הוא ידידי הטוב פישל צ'רשניה.
כמובן .ומזי היה הילד הזה שבעט? מי ש
 022 D1קיבל את אבא שלי רע מאוד ,ימה
אחר-כך אבא שלי והאבא שלו 101 -
שו חברים מצוינים .כן ,יוסל צ'רשניה ,גם הוא
אתה רוצה מהבן שלי' וכיוצ"ב  -נע
 N8 00חייו בברור-חיל.
תורה" .אני חושב שבאמצע השנה .היה לנו
אחר-כך התחלנו ללמוד ב"תלמוד
בלתי רגיל ,יוצא מן הכלל ,הוא היה מנהל בית
מורה ליידיש ,איש טוב לב באופן
לא מלה; בן אדם נחמד נורא ,ואני לא יודע מה
הספר ,מאיר שוּלֶם (?).טוב לב זה
למה ,עשיתי כנראה משהו =  “NTבאמצע
עוד .אבל פעם אחת ,לא יודע
הכניס אותי בתור עונש לחדר ההנהלה ,סגר אותי
השיעור או משהו אחר [ -הוא]

עלה .ברור שברגע שהוא סגר את הדלת הורדתי
שם ואמר לי לעמוד עם היד למ
תחת ,הרמתי שוב את היד .אבל אחר-כך היו לי
את היד .כשראיתי שהדלת נפ
פתי גדול ,אין מה לעשות  -על זה שהורדתי את
 - 119%n 1107באמת הייתי
אהבתי אותו .כולם אהבו את מאיר שולם זה89721 .
הידיים כשהוא לא ראה .כי
תי הנה [לברזיל] בשליחות ,אהבתי לפגוש אותן,
בשנים האחרונות ,כשהגע
פוגש עד היום .איש מיוחד ביותר .אבל למדנו רק שנה
לשוחח אתו; את אשתו אני
בא שלי לא היה בן-אדם שוחר שלום כמוני ,הוא תמיד
אחת בבית הספר הזה .א
קהילות שבתוכן חי .גם כאן הוא רב ,הוציא אותנר [מבית
היה איש ריב ומדון ב

יס אותנו ללמוד  -2nun , Grupo Escolar Prudente de Morais
הספר] והכנ

די מוראיס .איפה שכיום נמצא ה ו
 NAפרודנטה
חת; שוב כתה א" (כבר למדתי כתה א' בגרמניה201111 991 ,
למדנו שם שנה א
ב " ATA naהנה פההטונדית ,אבל הרת הנה
כתה א' בבלגיה ,ושו

שינו ללכת לבית הספר .בסוף כתה א' אבא שלי
בעיה בשבתות :בשבת לא הור

משם ) 120021)11209 101037 ?)072( MR
החליט להוציא את כולנו
הספר הגיעה עם אבא שלי לפשרה מיוחדת ,כי רנסנסה לא
'התחיה'] .הנהלת בית
לא חבשו שם ביפות :שבשיעורי תנ"ך או משנה אנחנו נוכל
היה בית-ספר דתי ו
ל הראש .זו הפשרה שהם עשו בשבילו ,ושם למדנו עד שסיימתי
לחבוש כיפות ע
 לא יודע אם בהצטיינות או שלא בהצטיינות  -בכתה ד' .אבלאת חוק לימודי
שכתי גם בכתה ה' ,גם שם ברנסנסה .זה היה כל החינוך היהודי
אחר-כך עוד המ
והפורמלי הכללי שקיבלתי.
וברנסנסה באותו זמן ,חוץ משעורי עברית ,תנ"ך וכולי ...
שאלה:
שעות בבוקר של פורטוגזית ,לפי התכנית הארצית הברזילאית ,ושלוש
אהרליה :היו שלוש
של תכנית יהודית  --הרוב בעברית ,אבל היה גם ,פעם או פעמיים בשבוע
שעות
שאלה:
אהרליה:

שאלה:
אהרל'ה:

שאלה:
אהרליה:

שאלה:

אולי ,שעה אחת ביידיש.
אתה זוכר את שמות המורים?
דאי! כמה מהם אפילו בחיבה עדיין .אחד מהם היה מר שויחָט .מר שויחט,
בוו
שכשהיה שולח תלמיד החוצה ,ובייחוד אם זאת היתה תלמידה והיא סירבה
לצאת ,היה פותח במרדף אחריה ...אבל הוא היה מורה מצוין .אהבנר אותר.
מה הוא לימד?
עברית.
עברית ,את השפה?
לא רק השפה .גם השפה ,כנראה גם היסטוריה ,קצת תנ"ך .אני כבר לא זוכר
בדיוק מה ,אבל הוא הרשים מאוד את כולנו .מורה אחר ,זה כבר היה בכתה ד',
היה מר וינר .הוא היה פיגורה מיוחדת במינה; מחנך שמעטים כמוהו היו כאן
בסאו-פאולו .אגב ,כשיצא הספר על (בי"ס) רנסנסה ,ספר יפה מאוד ,חלק ניכר
 9011הוקדש גם לו ,למורה וינר; מה הוא לא עשה[ :העלה] TORNO MITO
[לימד אותנו] שירים ...אשתי ,לאה ,שרה עד היום עשרות שירים בעברית,
וביידיש ,שהיא למדה אצל וינר ברנסנסה באותן שנים .אגב ,בכתה גימל הכרתי

גם את לאה ,שלמדה אתי בכתה גימל .זה כנראה היה ה"מזל" שלי ,ועד היום אַני
משלם עליו[...המראיינת צוחקת]
אמרת על מר וינר שהיה מחנך מעולה [אהרל'ה :יוצא מן הכלל] .ב"חדר" -

באירופה הלכת ל"חדר" ,נכוןל ה ...
אהרל'ה:

שאלה:

מעולם לא! הלכתי לבית-ספר יסודי "יסודי-תורה" בבלגיה ,שהיה בית-ספר ,עד
היום זה בית-ספר ,עם כיתות ,עם מורים ,עם תוכנית לימודים בלגית ותכנית
לימהדייחת הלימרדים יה ודיים,
והמורים כאן בברזיל היו אנשים משכילים שידעו עברית ,שידעו היסטוריה ,או
שהיו באמת מורים על פי הכשרתם?

אהרלל"ה :לא ,לאַ ,הם היו משכילים אך גם בעלי הכשרה בהוראה .וינר היה מורה ברוסיה,
מאודסה (נדמה לי) ,לא יודע מאיפה אבל הוא היה רוסי .שויחט ,אני לא יודע
מאיפה הוא בא .היה גם מורה שלישי ,שלא היה מורה שלנו ,הוא לימד בכתה

 תיב  -אשר רחנבליט  -אבל הוא לא היה מורה שלי ,אבל אמרו עליו דברים
טובים .טוב ,אני מוכרח להגיד שאמרו עליו דברים טובים[ ...כנראה בדיחה
שאלה:

אהרל'ה:

פנימית הקשורה באחת המראיינות].
ספר עוד קצת על ההתאקלמות שלך פה [בברזיל] .אמרת ששם באירופה לא היו
לכם חברים ,שחייתם שם חיים מסוגרים .איך זה היה כאן?
כאן זה השתנה קצת .היו לנו חברים[ ,היר] שכנים ברחוב ,...היה שכן עם שם נורא
נחמד , 810 0"2121"[. ]"2211 Papa Moscaחבר קיבוץ כפר-סאלד עד היום .בחור
נחמד ,לא יודע למה קראו לו ככה ,אני חושב שזה מפני שהוא היה הולך עם פה
פתוח ככה [המראיינת צוחקת ].היו לנו חברים ברחוב והיינו משחקים (אתם) .זה
היה  701 0281 01930991 701,702עוד לא היה סָלוּל .היינו משחקים משחקי
כדור וכולי ,אבל הרבה זמן לשחק לא היה לנו .כי דבר ראשון ,אבא שלי לא
הרשה ,כי בבית צריך ללמוד ,צריך לקרוא ,צריך לעשות משהו (כזה) ואסור (סתם
כך) לשחק .ושנית ,אני עצמי אהבתי מאוד לקרוא .אני זוכר שאבא שלי נסע לכמה
שבועות לדרום ברזיל ,וגם לאורוגואי  --בענייני עסקים ,משהו כזה  -הוא לא היה
בבית חאת היתה התקופה שבה לקחתי בעצמי סוג של ספרים שאבא שלי היה
אוסר עלי לקרוא .זה היה (כתוב) עברית למעלה ,שאז עוד לא הבנתי ,אבל למטה
היה תרגום ליידיש .אלה היו כל אגדות התלמוד .אבל בגיל עשר קראתי את זה
ויכולתי לשבת ולקרוא ,בלי לצאת החוצה לשחק בכלל .אבל היו שם אגדות
שלא הצלחתי להבין כמו שצריך .למשל ,בתורה יש סיפור על המלך דוד,
שכשהיה צעיר נתן לו המלך שאול את בתו מיכל לאישה .אבל אחר-כך,
כשהתחילה היריבות ביניהם ודוד נאלץ לברוח ,המלך שאול לקח את מיכל ונתן
אותה בתור נקמה למישהו אחר ,לפלטי בן ליש .מאוחר יותר ,כמה שנים אחר-כך,
שאול מת במלחמה ,דוד עולה לשלטון ומחזיר לעצמו את מיכל .אם כך ,יש כאן
בעיה :לפי הדת היהודית ,לפי החוק התנכי שבתורה ,אישה גרושה שכבר נישאה
לאחר ,ואחר-כך קורה דבר כזה או אחר והבעל הראשון רוצה לקחתה בחזרה
אליו ,הוא אינר רשאי לעשות זאת .אז איך זה שהמלך דוד ,איש ה a
עושה דבר כזה? סיפור כזה ,למשל ,לא הייתי מסוגל להבין .פלטי בן ליש ידע
כבר באופן רוחני ,באמצעות איזה כוח עליון או משהו כזה ,שמיכל תחזור (לדוד),
ולכן הוא הניח חרב על המיטה בינו לבין מיכל ,כדי שמי שיקפוץ למיטה יקפוץ
על החרב וכתוצאה מכך ימות( .גם) את זה לא הצלחתי להבין :למה החרב? למה
צריך להימנע מלקפוץ? מה הבעיה? אבל זו הספרות שקראתי ,כבר מילדות .חוץ
מזה קראתי כמובן גם עיתונים וכיוצא בזה .אבל חברים היו לנו מעט .היו ,למשל,
שני ילדים בעלי יוזמה  -אני צריך להסביר שבון-רטירו של אותם זמנים היתה
שכונה ענייה ,שגרו בה אנשים עניים ,מהגרים כולם ,ולא היה שם שום ארגון
עזרה יהודי  -שני הילדים האלה , DAהם ממשפחה עניה ,תפסו יוזמה והקימו
ספריה להשאלת ספרים בתשלום .הלקוח הכי טוב שלהם הייתי אני .לא יודע
מאיפה סידרתי כסף ,אבל היה מדובר בפרוטות [ףפסטגומשס] (אז לא קראו לזה
פרוטות ,לא זוכר איך קראו לזה ,גרושים [ .)?]6005₪אני זוכר את "תולדות העולם

שאלה:
אהרליה:

שאלה:
אהרל'ה:

שאלה:
אהרל'ה:

שאלה:

ויל דוראנט שקראתי .תמיד אהבתי לקרוא ,מילדות ,וזה עניין אותי
לילדים" של
יותר מאשר לשחק ברחוב .וככה העברתי את ילדותי בסאו-פאולו.
ואחיך הצעיר ביותר כבר נולד כאן [בברזיל]?
כן ,הוא ¿71011
הוא הרבה יותר צעיר ממך?
צעיר ממני בעשר שנים ומאחי השני בתשע שנים ,בשמונה וחצי-תשע שנים
הוא
ערך .אגב ,זכור לי שכולנו מאוד אהבנו אותו .אני זוכר שמדי פעם ההורים היו
ב
וצאים בלילה  --הם לא היו הולכים לנשפים ,אני לא מאמין  -ואנחנר היינו
י
מטפלים בו .למעשה אני הוא זה שטיפל בו יותר .פעם ,אני זוכר ,אני חושב
שהייתי בן תשע או עשר ,הוא התחיל לבכות ואני לקחתי אותו בידיים והוא לא
נרגע וכולי .לא יודע מה ,הייתי כל-כך נסער ,פעם ראשונה שנתקפתי בתופעות
של "פאניקה"  --מושג שלמדתי רק עכשיו ,לא מזמן [ -התחלתי לחשוש] שהורי
החליטו אולי לא לחזור יותר ,ליטוש אותנו .אחותי הגדולה יותר ,שהיתה אז בת
שש-עשרה ,גם היא לא היתה בבית .כלומר ,באותו יום ,נכנסתי ממ ₪לפאניקה.
אבל בסוף הם חזרו.
במה החל אביך לעסוק בברזיל?
אבא שלי היה איש משכיל מאוד ,ביהדות כמו גם בספרות גרמנית ובספרות
העולם שתורגמה לגרמנית ,וכיוצא בזה .אבא שלי גם למד בגרמניה .אם איני
טועה הוא התחיל אוניברסיטה או משהו כזה ,אבל לא גמר בגלל המלחמה.
עכשיו ... ,אההה ,תשמעו אני כנראה מזדקן ,שכחתי מה שאלת [ ...המראיינת
חחרת על השאלה :במה החל אבא שלך לעסוק בברזיל?] .אה ,במה אבא שלי
עבד .בגלל זה [בגלל מה שאמר לפני-כן] הוא לא יכול היה להיות קְלִייְנטֶזִ'יקן?].
הוא לא עסק בזה .הוא היה תמיד מעורב ב"עסקים גדולים" .אבא שלי היה איש
העסקים הכושלים הכי גדול בעולם .הוא החל בעיקר ,הבסיס שלו היה ,לייבא
מנגנונים של שעוני קיר ושולחן .וכאן היו מייצרים [בעבורו] במקום שהתמחה בזה
את הקופסאות [לשעונים] ,היו שמים עליהן את השם המסחרי שלו ומוכרים
לחנויות .אבל כשהעסק התחיל כבר ללכת כמו שצריך ,כשהוא כבר התחיל
למכור לחנויות טובות (לאבא שלי היה באותו זמן אפילו מעין משרד-מחסן ב,... -
 "801 0071 02 0211 77וַיאָדוּטוּ דוּ שָה ,שכחתי איך קוראים לעליה הזאת
שם) ,כשזה התחיל כבר ללכת פרצה המלחמה ,לא היה יותר יבוא ,לא הגיעו
יותר אניות והעסק נפל .הוא נאלץ להתחיל מהתחלה .ואז הוא התחיל למכור
ביטוחים .הוא לא התעשר מזה .אחר-כך הוא התחיל למכור שעונים .בזה הוא
עבד כל החיים ,עד הסוף[ :מכר] שעוני יד של גברים ונשים .הוא היה קונה בזול
ומוכר קצת יותר ביוקר ללקוחות שלו וכדומה .אבל כמו שכבר אמרתי ,אבא שלי
היה איש העסקים הכושלים הכי גדול שהיה; הוא היה איש עסקים גדול ,עם
רעיונות נפלאים ,אבל אף פעם הוא לא הצליח להרוויח מזה כסף.
ואתה חושב שהוא השפיע עליכם ,או עליך ,באופן ישיר?

י כל מה שאבא שלי ידע הוא רצה ללמד אותנו :גם בתחומים
אהרל'ה :מאודו על כולנו .כ
רים .למשל ,בשבתות היינו הולכים בבוקר לבית הכנטת,
היהודיים וגם באח
אחרי השינה ,היה עלינו ללמוד אתו את פרשת השבוע ,כלומר -
ואחרי הצהריים,
קרא באותו שבוע ,עם פירוש רש"י ,וכל זה בתרגום לגרמנית.
הפרק בתורה שנ
חלנו ללמוד אתו את "שולחן ערוך" ,הספר הכולל את קודקט
בשגדלנו קצת הת
ם והכללים של היהדות ,והתחלנו ללמוד אתו גם את התלמוד .זה בתחום
החוקי
י .אבל יום ראשון היה גם הוא יום מנוחה; קאנטרי קלאב וכדומה היה עניין
היהוד
ם ,לא לנו .ואז התחלנו ללמוד ספרות [כללית] .כשהייתי בן אחת-עשרה הוא
לגויי
חיל לקרוא אתנו  -כבר אז  -את גתה ,את שילר ...או ,אני עדיין זוכר ,באופן
הת
י ,את"מקבת" (של שייקספיר) ,בתרגום לגרמנית ,באותיות גותיות .אני יכול
טרג
מש לראות לנגד עיני את הספרון הזה[ .היינו צריכים] ללמוד את זה .אחר-כך,
מ
למשך שנים רבות ,פיתחתי טינה לספרות .אבל הוא ניסה ללמד אותנו כל מה
שהוא ידע ,הוא רצה ללמד אותנו .בית-ספר  -לא .לבית-ספר לא הלכנו .אבל הוא
לימד אותנו את כל זה.
שאלה :ואמא שלך ,מה היה התפקיד של אמא שלך מבחינה זו?
אהרל'ה : mהבחינה התרבותית לא (היה לה תפקיד) .היא למדה מהר מאוד את
הפורטוגזית .אבא שלי לא ידע פורטובזית ,אבל אמא שלי ידעה היטב צרפתית,
ובשבתות ,הזמן היחיד שהיה לה מעט פנאי ,היא למדה פורטוגזית באמצעות
הצרפתית שלה .היא ידעה טוב מאוד .רדיו ,אני חושב שעוד לא היה בבית שלנו.
לא יודע אם לכולם היה .אַני חושב שלכולם כבר היה ,אבל לנו עוד לא היה .כי
היינו מאוד עשירים ,כידוע .מבחינה תרבותית לאמא שלי לא היתה השפעה; היא
השפיעה יותר בזכות האישיות שלה ,בזכות טוב הלב שלה ,גם בזכות
האינטליגנציה שלה ,היא ...וגם בזכות התמימות שלה .היא היתה כל-כך תמימה
שהרבה פעמים היינו צוחקים עליה ,אחי בעיקר ,פסקואל ,היה צוחק עליה הרבה
מאוד פעמים .אבל כל זה הותיר רשמים מאוד-מאוד חיוביים של הורינו עלינו ,על
כולנו .כולל גם על מנואל (אחי הבכור) שהיה דיסידנט ,שהיה מרדן ,שבארוחות
ערב שבת .למשל ,ביום שישי בערב ,לא היה משתתף אלא נשאר במטבח ,כי הוא
לא רצה להיות דתי בשום אופן .גם בבית הספר  -אחי מנואל סולק מבית הספר
בפעם האחרונה בכתה גימל ,בכתה השלישית של בית הספר היסודי ,לא של
התיכון .כיום ,בחברה שלו שבה עובדים מהנדסים ופיזיקאים וכדומה ,הוא תמיד
מתווכח עם כולם :הוא יודע מה הוא רוצה ,הוא זה שמנחה את המהנדסים ואת
הפיזיקאים בקשר למוצרים האלקטרוניים וכדומה .אבל הוא טיים רק כתה גימל
בבית-ספר יסודי .אחר-כך הוא למד לבד כל מיני דברים וכולי[ .המראיינת:
אוטודידקט .אהרל'ה :כן].
שאלה :ואתה ,אתה סיימת את בית הספר היסודי ,סיימת...
 Manaקיוויתי שלא תשאלי אותי ,כי סיימתי את כתה ה" חהו זה .נקודה סופית .החינוך
הפורמלי שלי הסתכם בזה .לא היה יותר (בנמצא) בית-ספר יהודי ,ולבית-ספר
שבו צריך היה ללמוד בשבתות ובחגים היה בלתי אפשרי ללכת מבחינת הבית

ימד אותנר .אבל מאוחר יותר למדתי בסמינר
שלי .אז למדנו מה שאבא שלי ידע ול
בסאו-פאולו :כמורה בעל תעודת הסמכה,
למורים ו[אחר-כך] באוניברסיטה פה
וציולוגיה פוליטית הסכימו לקבל אותי .אבל
המחלקה לפילוסופיה  --ביה"ס לס
לל התנועה [תנועת הנוער הציונית ,שהיה בין
בעבור שנה ,שנה וחצי ,עזבתי בג
לימודים) .אבל אחר-בך ,בישראל ,למזתי
מייסדיה] .כולנו עזבנו (את ה
יטה ,סיימתי מסטר [תואר שני] ,התחלתי דוקטורט וכולי.
באוניברס
שאלה:
אהרליה:

ועה ,משהו שהיה כל-כך אנטגוניסטי לחינוך הדתי שלך.
ספר איך נכנסת לתנ
וך הדתי שלי .אני באמת הייתי דתי ,לא רק החינוך שלי
לא רק אנטגוניסטי לחינ
גיל עשרים -חבשתי מגבעת ,לא נסעתי בשבת ,ואני
 ROהריתי דתי עדי
וד לרקוד  -היה אז בית הספר המפורסם לריקוד של המורה
זוכר שכשרציתי ללמ
ור שלך ,בית-ספר ששכן ברחוב טְתִיאָס  TZ DIRבלה
סילביו ,זה לא מהד

עוד רואה גם היום  -היינו הולכים [לשם] ברגל ממעמקי
 man ne moroאני
ו ,כדי לרקוד .ומשם ,כשהחשיך כבר  -הרי כסף לא לקחתי אתי
בון-רטירר שם גרנ
שביל לחזור הביתה בבּוּנְדִי [חשמלית] ,באוטובוס או משהר כזה.
 לוויתי כסף בדתי אבל אחר-כך למדתי בסמינר למורים והיה לי מגע עם
כל והייתי באמ
ה ב"רנסנה" ,נכון?]  ,שהיה ב"רנסנסה" ,ומויזס וינר ייסד אותו.
[המראיינת :שהי
ברים שלי שכבר לקחו חלק במחלקת הנוער של המרכז העברי-ברזילאי (
שם היו ח
 “(Departamento Juvenil do Centroתנועת נוער [ציונית] לא היתה
Hebreu-Brazileiro

 [EE uam Rimaאסורים בתקופת הדיקטטורה של זַ'טוּלִיןּ
ְגָאס .לא היה דבר כזה .אבל היתה המחלקה הזו היהודית (-ברזילאית) ואני
וַר
נהגתי לפקוד אותו .שם הכרתי את החברים האלה שאחר-כך ייסדו את התנועה,
ם נוצרה התנועה הראשונה" ,השומר הצעיר" .אני עדיין הייתי דתי אבל לקחתי
וש
חלק בתנועה הזו.
שאלה:

באחה שנה זה היה?

אני חושב ,כן  .6491 -בהתחלה .אבל מהר מאוד עזבתי .זה לא מצא חן בעיני.
אהרל'ה'6 :
הם היו יותר מדי ...לא דתיים .אני עס הכובע ככה ,בשומר הצעיר  -לחשוב כיום
על שני הדברים האלה ביחד זה קשה מאוד [אומד בנימת שחוק].יותר מאוחר
נוסדה תנועת "דרור החלוץ הצעיר" ,כך קראו לה .ובתנועה הזו לקחתי חלק
מראשיתה .המייסדים היו ,אני חושב ,ברנארדו צימרינג [=דב צמיר] ו ...לא זוכר
חי רד הרד פהלרב חל א היה היר יט בהנהדר ,הבקה  NAפלןם = וחברת"
ללימודים בסמינר ,ואני לא זוכר מי עוד היה שם .התחלתי לקחת חלק בתנועה
הזו .אבל מיד אחר-כך ,כעבור חצי שנה או שנה ,היתה תחרות להשתתפות בקורס
בישראל במסגרת המכון למדריכי חו"ל .ניגשתי למבחן ,עברתי את המבחן
והתקבלתי .ובתחילת  ,'84לא  -בסוף דצמבר  ,'74הפלגנו לישראל  -לישראל לא,
לפלסטינה  --עם ויזות אנגליות .כולנו נסענו .גם לאה נסעה אז אתי .לא אתי.
היינו עשרה מפה בברזיל.
שאלה:

אם כך ,נסעת לפלסטינה ב '74 -למכון למורים?

אהרל'ה :לא ,למכון למדריכים.

שאלה:

אז נסעת דרך "דרור  --החלוץ הצעיר" הזה? [אהרל'ה :כן] אה ,כן .אס כן כבר

אהרל'ה:

סיימת את הסמינר למורים.
כן ,כבר הייתי מורה בסנטוס ,בבית-ספר יהודי.
רק שאלה קטנה בסוגריים :אתה היית בחור דתי מאמין ,לא אכלת טרף ,אכלת רק

אהרל'ה:

מזון כשר .להשיג אוכל כשר היה מאוד קשה?
בסאו-פאולו אכלתי רק בבית .לא היתה לי בעיה באותו זמן .ברחוב אף פעם לא
אכלתי .לא היה לי צורך לאכול ברחוב ,וגם לא נהגתי לעשות זאת .איש מאתנו

שאלה:

(לא נהג) .היחיד שאכל פעם ברחוב היה מנואל ,אחי הבכור ,שביום כיפור בשעת
ארוחת הצהריים יצא לאכול ברחוב בשר חזיר .כיום הוא כבר לא אוכל ,לא בשר
חזיר וגם לא אוהב כל-כך בשר בכלל .הוא היה היחיד .אבל לנו ,לכל השאר ,לא
היתה הבעיה הזו של [הצורך] במרד ,במהפכה וכדומה.

שאלה:
אהרל'ה:

ובסנטוס ,איך הסתדרת?
בסנטוס גרתי אצל משפחה .יהודית .היה שם שוחט כשר והיינו אוכלים לפעמים -
היה שם עוד אחד שהיה בא לאכול שם  -היינו אוכלים בבית של השוחט הזה.

ולשתות קפה בבוקר ולשתות קפה בערב שתיתי בבית של האלמנה הזאת שאצלה
גרתי .גם שם לא היתה אף פעם בעיה .בנסיעה לישראל כבר לא הייתי דתי,
וכשעברנו ברומא עוד אכלתי שם סטייק באיזו מסעדה גויָה ,אבל זה היה הסטייק
האחרון שאכלתי בחיי .אני צמחוני עד היום.

שאלה:
אהרל'ה:

למה? מתוך ייסורי מצפון?
לא ,מעולם לא היו לי ייסורי מצפון ,גם משום שלא הייתי דתי יותר .היו לי הרבה
בעיות .מעולם לא אהבתי בשר באופן מיוחד ואחת הבעיות [הסיבות] היתה חוסר

שאלה:

היכולת שלי לאכול בשר לא כשר ,חוסר-יכולת פסיכולוגי ,לא דתי.
האם היית יכול לתאר מה עבר עליך מבפנים במעבר הזה מדת אחת ,קרוב לוודאי
לדת אחרת  -הציונות במקרה הזה?

אהרל'ה:

זאת הטעות .מעולם לא עזבתי את הדת היהודית .עד היום הדת היהודית מהווה
את הקיום  "02] [minha vivenciaאני לא דתי .יש לי סתירות .והסתירות הן
שבדרך-כלל מגדירות הכי טוב מציאויות .אני ממשיך לחיות בדת היהודית ,ללמוד
את הדת היהודית ,ללמד דברים הקשורים בדת היהודית ,כמו קבלה וכמו תנ"ך,
וני מעביר שיעורים על זה .כלומר ,הקיום שלי הוא קיום שנובע מהדת היהודית,
האהבה הגדולה שלי היא הדת היהודית ,אבל אני לא דתי .זה לא מתוך אמונה.
היא חלק מהתרבות הפנימית ,היא חלק מהקיום שלי ,הדת היהודית .ואני חושב
שהדת היהודית גם -

ואני רואה את זה גם פה בסאו-פאולו :אצל הרבה אנשים

שאני בא אתם במגע ,אנשים שאינם דתיים ,שבראש השנה לא הולכים לבית
הכנסת ,אבל גם בשבילם הדת היהודית היא חלק מהקיום שלהם .הבעיה היא
שהתרבות היהודית בשביל העם היהודי היא דת משולבת בלאומיות ,ואין
להפריד בין השניים ,אי אפשר להפריד .אבל כיום האמונה אינה עניין סוציולוגי
שאני שייך לו ,זה עניין של אמונה :האם אני מאמין באלוהים שבודק אם הנחתי
היום תפילין ,או שאיני מאמין .ורוב האנשים לא מאמינים בזה .גם כך ,בלי

האמונה ,האנשים ממשיכים להרגיש קשורים לדת היהודית ,לא יעזור שום דבר.

שאלה:
אהרליה:

שאלה:
אהרל'ה:

שאלה:
אהרל'ה:
שאלה:
אהרל'ה:

שאלה;:

אהרל'ה:

 DAאת וגם את [פונה למראיינות].
והלאומיות ,אם כן ,כיצד היא הלכה והתגברה?
היא לא היתה צריכה להתגבר; הדת היהודית היא דת לאומית .היא שייכת רק
לעם היהודי .אחרי  ,5491עם תום מלחמת העולם השנייה והשואה ,שאחריה החל
המאבק הגדול לעצמאות הלאומית היהודית בפלסטינה ,מי שהיו לו מחשבות
ותחושות יהודיות הצטרף לזה .ואני הייתי שייך לתנועת נוער ,ב '74 -עשיתי מכון
למדריכים (בישראל) ,עברתי את כל מלחמת העצמאות בישראל  -לא כלוחם
אלא כסטודנט ,בטיולים  -זה היה הדבר הכי טבעי בשבילי :הישועה היחידה לעם
היהודי אחרי השואה היא שתהיה לו מדינה משלו .לא היה לי כל ספק בכך ,בלי
שום קשר לדת ,או עם קשר לדת ,כי הכול זה סלט אחד .אבל אני מבקש שלא
תשאלו אותי מעבר לזה כי אני עוד מסוגל לתת פה הרצאה על הנושא הזה
][PMB
בסדר ,אז אמרת שלימדת בסנטוס .לימדת מה? עברית ,ומה עוד?
יידיש .זה היה בית-ספר ביידיש .שפת האם שלי לא היתה יידיש ,אבל ידעתי
יידיש היטב .הייתי צריך ללמד יידיש בבית הספר היהודי היחיד שהיה שם.
ניהלתי שם את בית הספר ,שהיו בו שתיים-שלוש כיתות ,ולמדו שם גם פורטוגזית
עם מורה שניהלה את התחום הזה ,אבל לא היתה יהודיה .אני לימדתי שם יידיש
והייתי הראשון שהתחיל ללמד שם גם עברית.
טוב .חו היתה העבודה הראשונה שלך.
כמורה .העבודה הראשונה שלי זאת לא היתה ,כי התחלתי לעבוד בגיל .41
ומה עשית?
בסאו-פאולוז בגיל  ?41היתה שם איזו חברה ,ברחוב זוּזֶה פָּאוּלִינגּ ,של "שומרי
שבת" ,משפחה דתית שבה אני ,אחי (זיגי) וְחָיִיצִ'יק  -לא יודע אם את זוכרת את
חייצ'יק [מרדכי חצור ,אבא של זכריני וטליה]  -עבדנו שם .עבדנו בהכנת
משלוחים ,בגביית תשלומים ,ולפעמים במסירת הסחורה .כלומר ,לא כמנכ"לים.
היינו צעירים  -צעירים ,כמעט ילדים  -בני  51 ,41וכדומה.
איך היתה הבר-מצווה שלך?
בר המצווה שלי התקיים בשטיבל  -אתן בוודאי יודעות מה זה שטיבל ,בית כנסת
קטן בבית פרטי  -ברחוב הגְרַאסָה [ 8696ג 6גות] .למדתי את קריאת התורה של
כל פרשת השבוע ,לקרוא עם כל הניגון המיוחד וכולי  --זאת היתה עבודה גדולה
ללמוד את כל זה ,כי צריך ללמוד בעל-פה את כל ההגאים בלי לטעות עם
ה"תווים" המוזיקליים של כל מילה .זה מאוד קשה .איש לא עושה את זה כיום.
אולי רק הדתיים עוד עושים את זה .דרשה לא עשיתי ,אבל קריאת כל זה
בהפטדה ,כל פרשת השבוע ,זאת עבודה גדולה וקשה מאוד .זה היה הבר-מצווה
שלי .אחר-כך היתה מסיבה ,היה קידוש בבית הכנסת ואחרי זה קידוש גדול יותר,
נדמה לי שמלווה בארוחת-צהריים ,למעט מוזמנים ,בבית שלי .לא היו הרבה

מוזמנים .אם היו שם חמישה-עשר או עשרים איש ,זה הרבה .לא מדובר בקרובי
משפחה ,כי לא היתה לנו משפחה בברזיל.
שאלה:

טוב ,אמרת שהכרת את לאה בבית הספר [אהרל'ה :כן ,בכיתה גימל בבית הספר
היסודי .אבל אז לא היה לי שום קשר אתה ].ספר לנו איך התחלתם לצאת.

אהרל'ה :כשנסענו למכון למדריכים גם לאה נסעה [מראיינת :לאה עברה אותו מסלול בית-
ספרי כמוך? אהרל'ה :לא ,לאה עברה תהליך לימודי נורמלי .היא למדה בבית-
ספר יסודי ואחר-כך למדה בתיכון( .מסלול הלימודים) שלה היה נורמלי .אבא
שלה היה אדם דתי ,אבל לא עד כדי כך .כלומר( ,המסלול) שלה היה רגיל .אחר-
כך ,לתנועה ולמכון ,הלכנו יחד .היינו עשרה מברזיל ,מתוכם ששה מסאו-פאולו.
שאלה:
אהרל'ה:

מי היו הששה מסאו-פאולו?
(היו שם) פישל צ'רשניה ,נפתלי צ'רשניה ,לאה שטינבאום ,אהרן טלנברג ,דוד
שטולמן ופולה שוורשטוק (() .אנחנו היינו מסאו-פאולו .נדמה לי שהיה עוד
מישהו מסאו-פאולו ,והיו שלוש בחורות מריו :שולמית קופלמן ,מרים גנאור
[בריח אחר-כך] ומרים חלפין .חסר לי מישהו ,לא זוכר מי .שם פגשתי את לאה,
בתשובה למה ששאלתן .אבל גם שם לא היה בינינו שום דבר .לה היה שם חבר,
מי שהיה המדריך שלנו בארץ ,שמאוחר יותר היה שר החינוך בישראל [אהרן
ידלין ,מאוחר יותר מקיבוץ  Caderno Cultural NINA [DNהאחרונה של נעמ"ת
פורסם מאמר שלו .אדם אינטלקטואלי כזה .אני צריך להיות גאה שזה היה החבר
הראשון של לאה .אבל בעצם ,הוא לא היה החבר הראשון שלה .ללאה היה גם
חבר יפני ועוד דברים מסוג זה .בתיכון .אבל זה (=הרומן בינינו) התחיל הרבה
אחרי זה ,בתנועה ,אחרי שכבר חזרנו (מישראל לברזיל).

:0871

ספר קצת על השנה רבת התהפוכות הזו שעברה עליכם בישראל.

אהרל'ה:

זאת היתה ההתנסות הגדולה ביותר שכולנו עברנו בישראל :בהכרזת העצמאות
ובמהלך כל מלחמת השחרור אנחנו היינו בישראל.

שאלה:

איך היתה ההגעה שלכם לשם? כמה זמן ארכה הנסיעה?

אהרל'ה:

הגענו לחיפה .הנסיעה ארכה הרבה זמן .קודם כל ,נדמה לי שארבעה עשר-חמישה
עשר יום לקח לנו להגיע לאיטליה .שם היינו צריכים לחכות עוד שבוע וחצי ,עשרה
ימים .בינתיים ,על חשבון חברת הספנות שהיתה אמורה לארגן לנו אנייה אחרת,
טיילנו .לקחנו את הכסף שהם נתנו לנו למלון  -כי כולנו היינו תפרנים  -וטיילנה.
נסענו לרומא וכולי .האנייה הבאה שעליה עלינו עברה דרך אלכסנדריה ולנו אסור
היה לרדת לרציף כי מלחמת העצמאות בישראל כבר החלה ,אבל סוחרים מקומיים

עלו לאנייה ,רצו לקנות את הבחורות שהיו אתנו ,והמחיר  ne AA JR aaו

קסטה;  -צד4
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ך האנייה הפליגה ,הגענו לנמל תל-אביב ,האנגלים לא נתנו לנו לרדת,
אהרל'ה :מיד אחר-כ
ה ,לשם הגענו ביום שישי בלילה ,וגם שם לא נתנו לנו לרדת.
המשכנו לנמל חיפ
חתית ,עוד היו הערבים .זה היה בחודש מארס  .8491לא נתנר לנו
בחיפה ,בעיר הת

כבר הורשינו לרדת (מהאנייה) ,באו לקבל אותנו מטעם הסוכנות
(לרדת) .אחר-כך ,כש

ת .מי שבא היה מי שאחר-כך שימש כשר העבודה ,יוסף אלמוג ,שגם היה שלית
היהודי
A A iis
בברזיל
הם הורידו אותנו במקום מסוים ,מול המפקדה הכללית של האנגלים.
למלון בחיפה.

התחלנו להוריד את המזוודות והארגזים (מהמכונית ,הם רצו לוודא) שאין שם
כש
פצצה .אנחנו מצדנו שלחנו אליהם את ה"פצצה" שלנו שתתדיין אתם  -את פולה,
בלונדינית ויפהפייה מדהימה שהיתה עוצרת את התנועה ברחובות בשעה שהיתה

עוברת ברחוב .היא הצליחה תמיד לשכנע את כולם ללא שום בעיה .נשארנו במלון
הזה ,אבל בלילה ,זה היה שבת בלילה ,יצאנו לראות קצת את העיר .היו שתי בחורות
ברזילאיות מריו שהיו להן מכרים בקבוצה שלנו והן לקחו אותנו לטייל בחיפה.

הבעיה היתה שחיפה היתה תחת האפלה ,כי הערבים ירו מלמטה .כך שהיינו צריכים
לחצות מצד אחד של הרחוב לצדו האחר כדי להתגונן מפני הכדורים ,כדי שיעברו
מעלינו .הגענו לסוף רחוב הרצל ,ובצד השני של הרחוב היה "קפה DURAR
בהאפלה מוחלטת .הכניסו אותנו והעלו אותנו למעלה .אנחנו הרי היינו קבוצה של
עשרה ברזילאים ,אז דבר ראשון שהם השמיעו ברגע שנודע להם שאנחנו ברזילאים,
היה " No Fubaססוד0-סיד* [צוחק ].אתן מתארות לעצמכן :היריות של הערבים מלמטה,
מן העיר התחתית של חיפה ,ואנחנו שהגענו לעיר באותו יום מתקבלים בלילה עם
"הסט ס\!  ... *0001-00:1זה היה ,כמובן ,מרגש ביותר .נשארנו בחיפה מספר ימים  -לא

יכולנו לנסוע ישר לתל-אביב .כעבור מספר ימים נסענו במשוריין עד זיכרון יעקב
ומשם לקחו אותנו למלון בתל-אביב .מזחיכרון יעקב דרומה לא היתה בעיה של
התקפות ערביות .נסענו לתל-אביב ,התאכסנו במלון .מקום הלימודים המיועד שלנו
היה ירושלים ,אלא שירושלים היתה נצורה ,במצור ,ולא יכולנו להגיע אליה .נשארנר
שבועיים-שלושה בתל-אביב ,בלי שיהיה לנו מה לעשות ,במלון הזה ,מלון מצוין אגב,
שאחר-כך הפך למלון של זונות .מן הסתם עד היום הוא משמש ככזה[ .מראיינת :אתה

זוכר את שם המלון? אהרל'ה :בוודאי! מלון המזרח .לעתים קרובות עוד יוצא לי
לראות אותו ,ברחוב יהודה הלוי; הוא בולט שם לעין ].אחרי זה לקחו אותנו לסמינר
למורים בגבעת השלושה :מקום ללמוד עברית במקום ירושלים .אבל זאת היתה
תקופת מלחמה ולא היו מורים ,רק מורות .וחוץ מזה ,היינו ליד בית החולים בילינסון,
היכן שהיה בית-ספר לאחיות .הגברים היחידים בסביבה היינו אנחנו ,מברזיל .כך
שחגגנו גם מהבחינה הזאת .בעצם ,חגג מי שידע לחגוג  -פישל ,נפתלי  - ...אנחנו רק
טיפה ,ככה .זה היה במשך חמשת החודשים שבהם למדנו בסמינר ההוא .אבל יחד עם
זה ,כל מקום שנכבש ,או שוחרר ,היינו הראשונים לבקר בו .כלומר ,ליווינו את
המלחמה בכך שהגענו לכל מקום שאליו הצבא הישראלי שזה עתה נולד הצלית
להגיע .הכי מעניין היה בזמן ,ביום הכרזת המדינה .צעדנו רגלית לתל-אביב21 ,
קילומטרים ,אבל איש לא ידע  -גם לא המדריך שלנו  -איפה זה יתקיים .הלכנו לכיוון

טשילד ,פתאום המדריך שלנו שמע מהרדיו
תיאטרון הבימה ,בהתחלה של שדירות רו
נאמר (היכן זה מתקיים) ,SS a
שפעל באחד הבתים  -זה היה סוד ,לא
מתקיימת בשדרות רוטשילד עצמן ,במחיאון.
כמעט לקראת הסוף  -שהכרזת המדינה
לצאת

ממנו בן-גוריון

לרוץ ? nena? nunונעמדנו מולו כשהתחילו
התחלנו
רה ,וכשהתחילו לצלם וכדומה .אחד הדברים
(והאחרים) ,כשקרה שם כל מה שק

ן-גוריון יצא ועבר שם יהודי קטן כזה [פנה אליר]" :דוּנידֶל,
שהרשים אותי היה כשב
ו ] 89 “710209 71 1אותך עכשיו מחזיק מעמד בשלטון!
ז

ככה האנשים התייחסו אליו.
שאלה:
ר היה מוגזם; אף אחד לא התייחס לבן-גוריון בכזאת
אהרל'ה :כן ,אבל אני מתאר לעצמי שזה כב
לצלם סרט .ובסרט הזה — כיום ,מסיבות אחרות ,יש לי
קירבה .אבל אחר-כך התחילו
דוקומנטרי הזה אפשר לראות את נפתלי (צ'רשניה/צור)
עותק ממנו בקיבוץ  -בסרט ה
בולט ,ובפינה למטה את לאה ,שגם היא מופיעה בסרט.
קופץ כלפי מעלה ,הוא מאוד

ל גם אני שם ,חוגג את ההכרזה של מדינת ישראל .זאת היתה
אני לא מופיע ,אב
יות נוכח (במעמד) הזה ,ובנוסף גם ללוות את כל המלחמה .אחרי
התרגשות עצומה לה
ו יום שישי ,למחרת ,בשבת בבוקר ,כבר התחלנו לחפור תעלות,
שחזרנו הביתה באות
הפצצה  -מקלטים לא היו לנו ,אז היינו אמורים להיכנס [במקרה של
כדי שאם תהיה
ות האלה .אגב ,נדמה לי שכבר ביום שני שאחר-כך ראינו שני מטוסים =
הפצצה] לתעל
לי והאחר מצרי  --שני מטוסים או משהו כזה שהתקיפו .לא אותנו הם
אחד ישרא
תקיפו את התחנה המרכזית בתל-אביב .ונדמה לי שאחד המטוסים
התקיפו; הם ה
ים הופל אחר-כך בתל-אביב .אבל את זה שמענו אחר-כך ברדיו ,לא ראינו את
המצר
קרה ביום הכרזת המדינה וכמה ימים מיד אחר-כך .בנוסף גם ליווינו את
זה .זה מה ש
חמה ,הלכנו לראות את ההכרזה הרשמית של הקמת הצבא הישראלי ,זה היה
כל המל
ל-ליטווינסקי ,תל השומר .כל השנה הזאת היתה מאוד-מאוד מעניינת .אבל יש
בת
ו מעניין במיוחד .הלכתי עכשיו (בביקור הנוכחי בסאו-פאולו ,ברזיל) עם האחיין
משה
שלי לאויפרוּפֶן בבית הכנסת .היה שם אדם בעל הופעה מאוד מכובדת ,שאמר לי,
"תדע לך שאתה גרמת לי פעם לבכות ".לא ידעתי מי הוא .מאוחר יותר הוא אמר לי
מה שמו ואז נזכרתי בו :הוא היה תלמיד שלי בסנטוס ,כשלימדתי שם .אחרי שיצאתי
מסנטוס ,מי שהחליף אותי בעבודה היה סמואל אוקסמן .יום אחד הוא נכנס לכיתה
בוכה (ואמר) "תשמעו ,המורה ארון בדיוק נהרג בישראל ".נפוצה שמועה שאני
ות דואר לא היה באותו זמן .בראשיתה של מדינת ישראל עוד לא היה דואר .לא
 MIO:לשלוח מכתבים .באותו יום ,כשסמואל אוקסמן התחיל לבכות ,והתלמידים
עוד זכרו אותו מן השנה הקודמת וכנראה שגם הם חיבבו אותי ,,גם הם התחילו
לבכות .והוא [אותו אדם שפגשתי בבית הכנסת] בא עכשיו להתלונן בפני על זה .בן-
אדם מאוד נחמד ,סמואל לוונטל או לוונשטיין [פאולינה :לוונשטיין ,אני מכירה אותו].
אחר-כך גיליתי ,אחרי שכבר התחיל להגיע אלינו דואר( ,איך נפוצה השמועה (NT

פולה שאלה את אחיה ,דויד( ,מה השמועות שמתרוצצות)

והוא ענה לה שלפי

השמועות אני נהרגתי בהתקפה האווירית על התחנה המרכזית בתל-אביב .מה שעוד
 VRהוא שיהודי מסוים מסנטוס  -אביה של תֶמָה

[חברה לתנועה ,חברה
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אהרל'ה ,ולימים גם אמא של יערה] -
טובה של

נים שם (בישראל) ושאל ביידיש" :זה נכון
פאולו ,לבית של צ'רשניה ,שהיו לו שני ב
פשוט התעלפה במקום[ .מראיינת :האמא של
שאהרל'ה מת?" האשה לא הגיבה; היא
פתלי ,כמובף .כעבור שבועיים-שלושה הגיע
פישל ונפתלי? אהרל'ה :אמא של פישל ונ
יעקב צוך ,ועבר דרכנו כדי לקחת מכתבים
השגריר-לעתיד של ישראל בארגנטינה,
ארגנטינה ,לח אותם בדואר .אבא שלי קיבל
מאתנו להורינו ,וכשעבר בברזיל ,או ב
הם (של צ'ירשניה)  --לאבא שלי הרי מעולם לא
ממני מכתב ובעת שביקר בבית של
 ,” nunקיבלתי היום מכתב מאהרל'ה" .האשה
הגיעו השמועות האלה  -סיפר להם
ההרפתקה של מותי .ובסנטוס כבר עמדו לערוך לי
התעלפה שוב[ .צוחק] .זאת היתה
ה לאריכות ימים .בגלל זה אני חי עד היום [נשמעות
אזכרה כמעט .נאמר לי שזו סגול
ל השנה ההיא היתה שנה שהותירה את רישומה 1
שלוש נקישות על השולח .אב
לא רק שלי ,גם של לאה ,שאומרת שזו היתה השנה
 [marcanteבחיים של כולנו.
לא החתונה ולא שום דבר כזה  -השנה ההיא היתה השנה
החשובה ביותר בחיים שלה.
זאת היתה באמת ובתמים שנה משמעותית מאוד בשבילנו,
הכי חשובה (מבחינתה).
השנה ההיא בישראל .אחרי זה כבר (נסענו) לישראל.

שאלה:
אהרל'ה:

ם ,החלק הלימודי  --איך הוא היה? מה למדתם?
ומלבד הרגע ההיסטורי הזה שחווית
 .היו שלוש כיתות [רמות] :לאֶלה שידעו ,לאלה
(למדנו) דבר ראשון עברית ,ספרות..
דעה  DOSבכתה גדולה מאוד ,של שלושה
שידעו קצת ולאקה  ₪הבלל לא ה
כמורים לעברית .היו לנו מורים יוצאים מן הכלל
תלמידים שכבר ידעו עברית ושמשו
לושה מורים .למדנו ספרות ,היסטוריה ,קצת תנ"ך,
טובים ,אבל לא רבים  -שניים-ש

ספרות והעשרה נוספת לעברית שלנו .גם זו היתה בשבילי התנסות
אבל בעיקר
כבירה :הלימודים במהלך כל האירועים האלה.

שאלה:
אהרל'ה:
שאלה:
אהרל'ה:

שאלה;:
אהרל'ה:

וזה היה במכון למדריכים ,כן?
כן .בחלק השני של הקורס הלכנו לקיבוץ.
לאיזה קיבוץ?
תגוררנו בקיבוץ גבת שבעמק יזרעאל .גם משם יש לנו זיכרונות מעניינים ,אבל אני
ה
לא יודע אם כדאי ,או אם הזמן יאפשר לספר על כל זה.
ספר בקיצור.
דבר ראשון ,העבודה בקיבוץ היתה מחולקת לעבודות שירות ועבודות יצרניות .ביום
הראשון שמו אותנו לעבוד בעבודות יצרניות .השמחה שלנו  -אני ונפתלי היינו אז יחד
 היתה עצומה :כבר ביום הראשון שמים אותנו בעבודה יצרנית! אחר-כך כבר ראינומה היתה העבודה היצרנית ההיא .זה היה לערבב זרעים שיועדו למאכל בעלי-חיים,
לקחת שני סוגי דגנים ולערבב אותם .זאת היתה העבודה היצרנית שלנו ][PMS
ההתפכחות מאשליות הכי גדולה שחווינו .אחר-כך ,בשבוע שאחרי-כן ,שמו אותי
בעבודה יצרנית באמת :עבודה בשדה ,בגזר .אחרי שעשיתי את העבודה הזו אמרתי
שבשביל לעבוד בעבודה כזאת ,אני לא עולה ארצה [לא "עושה עליה"],אני לא בא
יותר לישראל .זה להיות כפוף יום שלם ,כפוף ככה .מי יכול לעמוד בזה? אנחנו לא.

ם גם אמא של יערה]  --נודע לו על כך והוא נסע ישר לסאו-
טובה של אהרל'ה ,ולימי
ניה ,שהיו לו שני בנים שם (בישראל) ושאל ביידיש" :זה נכון
פאולו ,לבית של צ'רש
שה לא הגיבה; היא פשוט התעלפה במקום[ .מראיינת :האמא של
שאהרל'ה מת?" הא
'ה :אמא של פישל ונפתלי ,כמובן] .כעבור שבועיים-שלושה הגיע
פישל ונפתלי? אהרל
ישראל בארגנטינה ,יעקב צור ,ועבר דרכנו כדי לקחת מכתבים
השגריד-לעתיד של
וכשעבר בברזיל ,או בארגנטינה ,שלח אותם בדואר .אבא שלי קיבל
מאתנו להורינו,
יקר בבית שלהם (של צ'רשניה)  --לאבא שלי הרי מעולם לא
ממני מכתב ובעת שב

ו השמועות האלה  -סיפר להם" ,תשמעו ,קיבלתי היום מכתב מאהרל'ה" .האשה
הגיע
פה שוב[ .צוחק] .זאת היתה ההרפתקה של מותי .ובסנטוס כבר עמדו לערוך לי
התעל
רה כמעט .נאמר לי שזו סגולה לאריכות ימים .בגלל זה אני חי עד היום [נשמעות
אזכ
שלוש נקישות על השולחן] .אבל השנה ההיא היתה שנה שהותירה את רישומה [
סמגסזנם] בחיים של כולנו .לא רק שלי ,גם של לאה ,שאומרת שזו היתה השנה
החשובה ביותר בחיים שלה .לא החתונה ולא שום דבר כזה  -השנה ההיא היתה השנה
הכי חשובה (מבחינתה) .זאת היתה באמת ובתמים שנה משמעותית מאוד בשבילנו,
השנה ההיא בישראל .אחרי זה כבר (נסענו) לישראל.

שאלה:
אהרל'ה:

ומלבד הרגע ההיסטורי הזה שחוויתם ,החלק הלימודי  -איך הוא היה? מה למדתם?
(למדנו) דבר ראשון עברית ,ספרות...היו שלוש כיתות [רמות] :לאלה שידעו ,לאלה
שידעו קצת ולאלה שבכלל לא ידעו .אני הייתי בכתה גדולה מאוד ,של שלושה
תלמידים שכבר ידעו עברית ושמשו כמורים לעברית .היו לנו מורים יוצאים מן הכלל
טובים ,אבל לא רבים  -שניים-שלושה מורים .למדנו ספרות ,היסטוריה ,קצת תנ"ך,
אבל בעיקר ספרות והעשרה נוספת לעברית שלנו .גם זו היתה בשבילי התנסות
כבירה :הלימודים במהלך כל האירועים האלה.

שאלה:

No 0 ima a Da

אהרל'ה:

כן .בחלק השני של הקורס הלכנו לקיבוץ.

שאלה:

לאיזה קיבוץ?

אהרל'ה:

 PER Aגבת שבעמק יזרעאל .גם משם יש לנו זיכרונות מעניינים ,אבל אני
לא יודע אִם כדאי ,או אם הזמן יאפשר לספר על כל זה.

שאלה:

ספר בקיצור.

DIOR

דבר ראשון ,העבודה בקיבוץ היתה מחולקת לעבודות שירות ועבודות יצרניות .ביום
הראשון שמו אותנו לעבוד בעבודות יצרניות .השמחה שלנו  -אני ונפתלי היינו אז יחד
 היתה עצומה :כבר ביום הראשון שמים אותנו בעבודה יצרנית! אחר-כך כבר ראינומה היתה העבודה היצרנית ההיא .זה היה לערבב זרעים שיועדו למאכל בעלי-חיים,
לקחת שני סוגי דגנים ולערבב אותם .זאת היתה העבודה היצרנית שלנו [צוחק]:
ההתפכחות מאשליות הכי גדולה שחווינו .אחר-כך ,בשבוע שאחרי-כן ,שמו אותי
בעבודה יצרנית באמת :עבודה בשדה ,בגזר .אחרי שעשיתי את העבודה הזו אמרתי
שבשביל לעבוד בעבודה כזאת ,אני לא עולה ארצה [לא "עושה עליה"],אני לא בא
יותר לישראל .זה להיות כפוף יום שלם ,כפוף ככה .מי יכול לעמוד בזה? אנחנו לא.

שאלה:
אהרליה:
שאלה:
אהרליה:

שאלה:
אהרל'ה:

שאלה:
אהרלית:

שאלה;:
אהרל"ה:

שאלה:
אהרליה:

שאלה:
אהרליה:

כשחשבתי על זה כבר היו לי ספקות אם אעשה עליה .זה מה שהיה (כשהיינו) בקיבוץ.
אחרי זה היו לנו עוד סמינרים וכדומה .כעבור  51חודשים( ,השהות שלנו התארכה)
בגלל המלחמה ,חזרנו לברזיל.
וכשהגעתם הנה?
(חזרנו) ישר לתנועה ,לעבוד בתנועת הנוער.
אם כּך ,החיים השתנו לגמרי.
התנועה עוד היתה קיימת .כשיצאנו (למכון) היו בה עשרים איש ,וכשחזרנו כבר היו
אלף .אז זה הפך לתנועה ,למעשה.
(מן הסתם) בגלל המלחמה (בארץ) והכרזת העצמאות.
בגלל המלחמה ,אבל גם בזכות כך שהיו שם אנשים בעלי יכולת גבוהה ,POD
מסוגלים להפוך את זה לתנועה .הראשון שבהם היה מי שהוא כיום שכני בקיבוץ ,דב
צמיר  - TRצימרינג .הוא היה מגייס פוליטי יוצא מן הכלל[.מראיינת :אבל הוא לא
? 909112 38אהרל'ה :לא ,זה היה כשחזרנו ].היו עוד אנשים בעלי יכולת גבוהה .היה
שם דויד פּרלוב ,היה רִישָרד קָנֶר ,ז'וּליוּ מֶסְטָר  ...היו אנשים בעלי יכולת .בעלי יכולת
גם מבחינה אינטלקטואלית .אלה היו אנשים ברמה גבוהה מאוד.
והם כבר למדו באוניברסיטה.
כל אלה ,מלבד דב צמיר ,כבר למדו באוניברסיטה .דב למד באוניברסיטה הרבה שנים
אחר-כך ,בירושלים.
אם כך ,איך זה היה? התחלתם לעבוד בתנועה? המשכתם את הלימודים שלכם?
לא .הייתי צריך גם לעבוד בשביל להתפרנס .לא באתי ממשפחה עשירה .הייתי מורה
בבית-ספר ,בית הספר קָמְבּוּסִי ד-אז.
לימדת עברית?
(לימדתי) רק עברית ועבדתי בתנועה.
ספר קצת על העבודה הזו שלך.
בסדר גמור .עבדתי שנה אחת בבית ספר קמבוסי .היה שם מנהל שנדמה לי שהיה אחד
המחנכים היהודים הכי טובים שהכרתי :שָנויגור .הוא היה פדגוג יוצא מן הכלל.
והיתה שם גם מורה מצוינת שהגיעה לסאו-פאולו אחרי המלחמה  -דינגוט .שכחתי את
שמה הראשון .שרה דינגוט [נזכר בסיוע המראיינת] .גם מצוינת .מורים באמת טובים.
ומהם גם למדתי הרבה ,פדגוגיה ודברים כאלה ,חוץ ממה שלמדתי בסמינר .אני הייתי
שם מורה בכיתה א' .פעם ראשונה ואחרונה בחיים שלי שעשיתי דבר כזה :לימדתי
אותם לשיר .אני הרי לא יודע לשיר .אבל בכיתה א' צריך לשיר בשיעור .הייתי גם
מורה בכיתה ה' .שם היו הרבה תלמידים ,שכיום הם קולגות או מכרים שלי .היה שם
גם תלמיד שהיה היחיד שהוצאתי אי-פעם מהכיתה ,למשך שבוע .התלמיד הזה  -אחר-
כך נעשינו חברים ,כמובן  -היה (לימים) נשיא הארגון הציוני המאוחד של ברזיל ,אדון
בוריס בלינדר [צוחק] .הוא היה היחיד שהוצאתי אי-פעם מהכיתה .כי הוא היה
"מוּלְקִי" ,שובב ,הוא תמיד היה מולקי .וגם מת כמולקי .אחרי זה אני כבר לא זוכר
[מה עשיתי] .עברתי ללמד  ...או ( ₪בעצם) לא לימדתי יותר ,נשארתי לעבוד רק
בתנועה ולקחתי חלק ב"שיתוף"  -בקומונה של התנועה .זאת אומרת ,כל מה

שאלה:

ים שלי -שהיו הרבה פחות ממה שהרווחתי,
שהרווחתי נכנס לקומונה ,ובשביל הצרכ
מהתנועה .אבל איני זוכר כבר היכן עבדתי אחרי זה.
קיבלתי כסף
נסעת אולי למדינות אחרות? לשליחות?

אהרל'ה:

אה לריו-די ז'נירו .אסרו עלינו לעשות עליה.
רק אחרי שהתחתנתי .נסעתי אז  DDל

שאלה:

איך היתה החתונה שלך? החברות והחתונה?

עה לא הרשתה והכריחה אותנו לנסוע לריו-דיר
רצינו לעשות מיד עליה ,אבל התנו
שם שנה ,אבל היינו חצי שנה ואחר-כך זה כבר
ז'נירו .עבדנו שם .היינו אמורים לשהות
לסאו-פאולו ,בכדי לעשות עליה .עשינו עליה
לא הסתדר יותר ,אז ויתרנו וחזרנו
שלושה אנשים מכמה גרעינים :לאה ,אני ומירה פרלוב.
בקבוצה מאוד גדולה,

לה תחת כנפיו החוסות של ישו הצלוב .למעלה,
אהרל'ה :קודם כל ,החברות שלי עם לאה התחי
חתונה שלנו היתה בסאו-פאולו ,ב"תלמוד
על (הר) הקורקובדו .שם זה התחיל .ה
תי אז מגבעת ,כך שנאלצתי לשאול ממישהו.
תורה" ,חתונה דתית .אני כבר לא חבש
(לארץ) .אבל לא חליפה בצבע כחול-כהה ,כי
חליפה  -תפרתי חליפה כדי לקחת "NN
ליפה שתפרו לי ,גם בה לא השתמשתי יותר
בכזו לעולם לא הייתי משתמש .והח
התחתונים היו שלי ,את זה אני זוכר .החתונה,
בחיים ,כי לא נהגנו ללבוש חליפות.

הרב ואלד .אחר-כך ,מסיבת החתונה התקיימה
החופה ,היתה ב"תלמוד תורה" עם
איש .מי שהכין הכול  --באותם ימים לא היה
בבית של לאה .היו שם כשבעים
החותנת שלי .אמא שלי הכינה דגים ולא יודע מה
קייטרינג  -היתה דונה פאולינה,
מיני דברים .זאת היתה ארוחת ערב מלאה .אחר-
עוד ,ו(היתה)דודה נוספת שהכינה כל
 87111בָּלָה= אי יפה .ירח הדבש היה מתנת חתונה
כך נסענו לירח דבש ב 886₪ -גמת ]

הני ,ובעלה סמואל ].באותם ימים  -היום אני כבר לא
שקיבלו מסֶנְטָה ,חברה של דודה
ה ,נפלא ופראי .היה שם רק מלון אחד באותם ימים.
יודע  -זה היה עדיין מקום יפהפ

שאלה:
אהרליה:

 ...אהרל'ה :לא חושב .במלון שלנו לא היו ברחשים].
[מראיינת :מלא ברחשים
תפתם ועבדתם בתנועת הנוער? לאה גם עבדה שם?
ושניכם השת
 .אנשים זוכרים אותה משם בעיקר בזכות הריקודים
כל הזמן .גם לאה עבדה בתנועה
למדה בישראל ,שירים שהיא למדה בישראל ולימדה
שהיא לימדה ,ריקודים שהיא
שם .היא עשתה את זה טוב מאוד.
גור בהכשרה [ה"הכשרה" היתה חווה חקלאית ששכרה
ואף פעם לא יצא לכם ל
אַאִי ,שם הוכשרו חניכיה הבוגרים של התנועה לקראת
התנועה בכפר בשם דִוּנְדִי

העליה ארצה וההתיישבות בקיבוץ].
לתי ללמוד ,סוציולוגיה ופוליטיקה( .למדתי) במשך כחצי
אהרל'ה :לא .חוץ מזה ,באותו זמן התח
קיימה ההפלגה המפורסמת ללָאפָה 00 ,התכנסנו ,חברי
שנה .אחר-כך ,במאי ,הת
 90? 902101 ,021 77של דיונים לוהטים ,שבהם השתתפר
תנועת הנוער ,תנועת 1101
ינטלקטואלית גבוהה מאוד ,בנוגע לנטישת הלימודים
אנשים בעלי רמה א
וחלט שכולם יעזבו את הלימודים באוניברסיטה ,להוציא
באוניברסיטאות .שם ה
רים באופן מיוחד .אחד מהם היה חברכם ויטוריו קורינלדי.
שלושה אנשים שהיו מוכש
המשיך ללמוד ארכיטקטורה .מישהו נוסף ,שוב איני זוכר מי
אותו הכריחה התנועה ל

נזכר] ,זה היה יוסף קוצ'ינסקי .וז'ורז'י זיסמן ,עליו השלום,
זה היה ,למד רפואה .אה [
כל השאר עזבו את הלימודים .גם אני עזבתי
שלמד פיזיקה .אלה היו שלושת הגאונים.

מהפכה הזו הייתי עוזב ,כי הנושאים
ם ,אבל אני חושב שגם אלמלא ה
את הלימודי

ה התחלנו את הקומונה ,את ה"שיתוף" ,בתנועה
האלה לא עניינו אותי במיוחד .אחרי ז
טנטי בתנועה 81 0270 89 .עוד לימדתי ,לא
ולקחנו חלק אינטגרלי ,מוחלט ומילי
קמבוסי או במקום אחר ,והכסף היה נכנס ישר לתנועה.
זוכר אם זה היה ב

שאלה :זה היה באלף תשע מאות ר? -
ף תשע מאות וחמישים ,חמישים ואחת .בחמישים
אהרל'ה :חמישים ושלוש ...לא! לא! אל
ושתיים עשיתי עלייה.
שאלה :היתה לכם בעיה עם השלטון? הייתם תנועה מחתרתית?
אבל נזהרנו ,כי פחדנו מה"דופס" [המשטרה החשאית!
אהרל'ה :לא היינו תנועה מחתרתית,
א במיוחד .ידענו שה"דופט" מודע לקיומנו .לא רק זה; אני
וכדומה באותו זמן ,אבל ל
חוברת בשם "דרור" .אני גאה בזה עד עצם היום הזה ,כי
הייתי כתב עיתון התנועה.
כלום .זאת היתה חוברת טובה מאוד ,ברמה גבוהה ,כי מ'
אני בעיתונות לא מבין
ברמה גבוהה .אחד מהם ,למשל ,היה פאולו סינזיר [זינגרו,
שכתב בה היו אנשים
ור ידוע לכלכלה ,ששימש בין השאר גם בממשל של מדינת סאר
שאתן מכירות [פרופס
ב כתב שם לפעמים .זאת היתה באמת חוברת טובה מאוד .אבל
פאולו ].גם דויד פרלו
להיזהר בכמה דברים בסיסיים :לא לדבר שם יותר מדי על
ידענו שאנחנו צריכים
עליה ,למשל .ידענו שה"דופס" מכירים אותנו.
שאלה :שאלתי קודם על ההכשרה.
לא .לא עשינו (הכשרה) כי היינו צריכים לעבוד בתנועה .אבל עכשיו
אהרל'ה :אה ,ההכשרה.
משהו .אחרי ההפלגה ללאפה כולם עזבו את האוניברסיטאות וכולם
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מוד מקצוע בבית-ספר טכני למקצועות .אני הלכתי ללמוד נגרות בבית
התחילו לל
כני של סאו פאולו .למדתי במשך חודש שלם נגרות .חבל שלא סיימתי ,כי זה
הספר הט
וד יפה ,אבל התנועה החליטה אז שעלי לעזוב את זה ,כדי לנסוע פעמיים
מקצוע מא
הכשרה וללמד שם עברית .עזבתי את לימודי הנגרות -רק תראו איזה הפסד
בשבוע ל
צוע הנגרות!  --והלכתי ללמד עברית בהכשרה .אבל לעשות הכשרה ממש ,לא
למק
עשינר.
תי לדעת אם יש לך זיכרונות כלשהם מתקופת האינטגרליזם [תנועה פוליטית
רצי
שאלה:
ברזילאית ,ימנית קיצונית ,שהתבססה על תבניות פשיסטיות].
תראי ,זכרונות מתקופת האינטגרליזם אין לי .אני חושב שהאינטגרליזם היה פעיל
אהרל'ה:
יותר בתקופת המלחמה ,בתקופה של ז'טוליו וארגאס ,אבל כשזיטוליו וארגאס התקשר
עם ארצות הברית נגד מדינות הציר ,נגד גרמניה ונגד איטליה ,אני חושב שאז
האינטגרליזם התחיל להישבר .תראו ,אני לא לגמרי בטוח בכך ,אבל אנחנו ,אני בכל
אופן ,מעולם לא נתקלנו בבעיית האינטגרליזם .אני מאמין ,מבלי שאוכל לאשר זאת
בביטחון גמור ,שהדור שלי בכללו מעולם לא נתקל בזה .זה היה בדור שקדם לנו .עם
פיניך זגגו וכדומה .אין לי דבר נוסף לומר בשאלה הזו.

שאלה:

אהרל'ה:

 :במהלך מלחמת העולם השנייה ,כיצד הגבתם?
תרשה לי רק לשאול משהו שקשור לזה
באותה תקופה עוד היית דתי ,נכון? מה היתה התגובה שלכם?
קופה עוד לא היו עיתונים זרים פה בברזיל .היו פה רק
טוב ,דבר ראשון  -באותה ת
א כתבו על כך דבר .אבל לי היה מזל יוצא דופן ,כי
עיתונים ברזילאים ,שכמעט ול
רב [אהרן דים ,אחי אמו ,שהיה נשיא אגודת הרבנים
היה לי דוד בארצות הברית ,אותו
דה] ,שנהג לשלוח לנו מדי שבוע בשבוע את עיתוני
האורתודוקסיים של ארה"ב וקנ
"מורגן זיורנאֶל"" ,פארווארד" .את העיתונים האלה לא
היידיש מניו-יורק" :דֶר טוּג",
ו אותם וסגדו להם .משם קיבלנו מידע על מה שקרה ומה
סתם קראו אצלנו בבית; חרש
; מה שהיה ידוע להם באותו זמן נודע לנר באמצעות
שקורה באירופה באותו זמן
ש .למדתי גם הרבה יידיש באותה תקופה .באותם ימים יצאו גם
העיתונים האלה ביידי
דתי הרבה ,הרבה מאוד ,מהעיתונים האלה ,שהיו אגב עשירים
רומנים היסטוריים .למ
ביניהם עיתונים דתיים וכאלה שלא היו דתיים .כל מה שידענו
מאוד (בתוכן) .היו
אמצעות העיתונים האלה ולא באמצעות הידיעות הכלליות שהיר “Pa
הגיע אלינו ב
ית המקומית (בסאו-פאולו) .לנו היה הרבה יותר מידע .הייתי מאוד
הקהילה היהוד
זכורים לי דברים שהרשימו אותי .כשהיה המרד בגטו ורשה לא ידענו ,אבל
צעיר ,אבל
 01שכחודש או משהו כזה אחר-כך ,כתבה עיתונאית אמריקנית ,דורותי
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ומפסון  --את השם שלה אני זוכר עד היום  -כתבה על הלוחם האחרון בנגטו) ורשה,
ת
חם שעמד על הגג וכשראה שהכול אבוד ,הניף דגל יהודי  -מן הסתם משהו
הלו
עים של דגל ישראל ,או משהו דומה לזה  -וקפץ מן הגג למטה ,רק כדי לא
בצב
להיהרג בידי הנאצים .כלומר ,מידע מסוג זה קיבלנו באמצעות העיתונים האלה .ואבי
העביר הרבה מהחדשות האלה לאחרים ,בבית הכנסת .אבל לקהילה היהודית
נהג ל
לא היה באותו זמן מידע (על מה שקורה באירופה) .אבא שלך למשל [פונה אל אחת

המראיינות ,פאולינה פייגנבוים ,לבית זילברברג] ,כל כמה שהיה פעיל ,לא ידע
בוודאי מכל זה ,על כל מה שהתרחש באירופה באותו זמן.
שאלה :בוא נחזור ,אם כך ,לחיים שלך בתנועה .אתם העברתם חצי שנה בריו-די זינירר ce
אהרל'ה :אחרי שהתחתנו .ופרשנו משם .בפעם הראשונה בחיי ,ואולי הפעם היחידה ,פרשתי
באמצע העבודה.
אהרליה:

למה?
כי לא החזקתי מעמד יותר בריו-די-ז'נירו .גם לאה לא.
היה שם חם מאוד ,נכון?

אהרליה:

לא (מה פתאום!) .קודם כל הבית שבו גרנו .לא היה כסף .לתנועה לא היה כסף .זה

שאלה:

שאלה:

היה בית שחלון חדר השינה שלו פנה לרחוב ,ואפשר היה לטפס על החלון ולעבור
ממנור לרחוב .בית מהסוג הזה .חוץ מזה ,זה היה בית שבו בעלת הבית גרה ליד; היא
התאלמנה ורוחו של בעלה המת עוד המשיכה להסתובב שם .לאכול  -אכלנו בתנועה.
היתה שם אישה שחורה "-דונה קריספיניאנה" --

שבישלה לנו ,לכולנו; לדויד

פינגלרנט (דדיניו) אם את זוכרת אותו ,למֶרִיֶם ...אז היא (הכושית) היתה הולכת
לשוק ,בדרך הלל "בד" לגנוב .אךבק ,יפי כפזאת :היא היתה ,יואחר:כך בלשלה קנר את

הביצים שלי ,אני מתאר לעצמי שהיו קנויות .כלומר ,כל התנאים האלה
האוכל הגנוב.

ים טריים  -לגור ברחוב האפל הזה ,לאכול בתנועה,
ביחד ,בשעה שהיינו נשוא

הגברת

של התנועה ,את האוכל שבישלה אותה "דונה קריספניאנה" -
במסדרון
הכושית הזו  -כל זה היה בלתי נסבל .אז ויתרנו ,וחזרנו לסאו-פאולו.
 Er ESאת ה"נדוניה" ] [enxovalלקראת העלייה ארצה .מובן

היתה צריכה לספק לי את הכסף לצורך כך ,כי לי לא היה כסף משלי ,הרי
שהתנועה
הכסף שהרווחתי נכנס תמיד לתנועה .אבל לתנועה לא היה כסף .לפיכך ,הייתי
כל
צאת לעבוד .אז אני ,יחד עם קוסטוב עליו השלום  -זוכרת אותו? בחור יוצא מן
 amaל
הכלל ,שאחרי שעלה לארץ נפטר ,שם בקיבוץ  --יצאנו לעבוד בחברה שהיתה בעלת
הוצאת ספרים ,שנקראה "סגאו  ₪סגאי" ["מי הוא מי?"] .היינר אמורים לעבור בכתובות
שקיבלנו (מהממונים עלינו) ולנסות לעניין את האנשים שם לשלם עוד קצת כדי שהשם
שלהם יופיע בהבלטה מסוימת בספר .התחלנו קורס  -אני התחלתי קורס  -של שלושה
ימים ,אבל אחרי יום אחד בעל העסק ,שהיה יהודי ,פנה אלי ואמר" ,תראה ,לפי
התשובות שלך אני רואה שאתה לא צריך את זה (את הקורט) .תתחיל ישר בעבודה",
נתן לי רשימה ושלח אותי לעבוד .טוב ויפה .עשיתי את זה יומיים .אפילו את הכסף
של האוטובוס והחשמלית לא הצלחתי להרוויח .כל אלה שנשארו עד סוף הקורס

הרוויחו כבר ביום הראשון לעבודתם .אני כנראה סוחר מוצלח כמו אבא שלי ולא
הרווחתי אפילו גרוש נקוב [צוחק] .אחר-כך עבדתי דרך קרן היסוד באזורי הספר .אבל
בתנועה לא היה כסף לתת לנו כדי להכין את הציוד שלנו לקראת העלייה.

שאלה:
אהרל'ה:

אם כך ,נסעתם לישראל?
ישר לקיבוץ .כמעט ישר.

באיזו שנה עליתם לארץ?
שאלה:
אהרל'ה :עלינו בסוף  .2591הגענו לישראל ב 82 -בדצמבר  .2591אבל אני מחשיב את החיים
שלי בארץ מתקופת המכון .כי אחרי זה ,כשחזרנו לכאן (=לברזיל) ,כבר הייתי מקבל
פה עיתונים מהארץ  --כלומר ,המשכתי כאן את הקיום הישראלי שלי ,ולא את זה
הברזילאי.

שאלה:
אהרל'ה:

שאלה:
אהרל'ה:

היית ישראלי שחי לברזיל.
כך בדיוק .אל תשכחי גם שהחינוך שלי בבית לא היה של ברזילאי .זה היה חינוך
יהודי ,יהודי-גרמני ,יהודי-פולני ,אבל לא ברזילאי.
איך ההורים שלך קיבלו את זה ,את זה שהפכת לציוני רציני ,עד כדי עלייה לארץ?
הורי ,במיוחד אבא שלי ,היו שמחים מאוד שאני עולה ארצה  -לפחות בן אחד שלו
יחיה בישראל .רק דבר אחד הוא ביקש ממני" :לך לבני-ברק ,לא לקיבוץ ".אבל הוא

קיבל אותי גם כאיש קיבוץ .הוא (אפילו) בא לבקר אותי בקיבוץ בישראל .אבא שלי
קיבל את זה ,כן .הוא אפילו התגאה בזה שיש לו בן שם .אבא שלי כתב מכתבים יפים
מאוד ויש לי אפילו מכתבים שלו מאותם ימים .הוא היה גאה בכך שאני בישראל ,גם
ahi al
מה היתה העבודה הראשונה שלך בקיבוץ?

אהרליה:

גזר .סיפרתי קודם שעבדתי בגזר? שם זה לא היה גזר אלא בצל ירוק .אבל באותו זמן
לא פיזרו סתם זרעים בטור .היו שבילים שהיה צריך לשתול בהם .היה צריך לרכון על

השבילים האלה ,לחפור גומה קטנה באדמה( ,להשקיע בה את הזרע) ואז לכסות עם
היד באדמה .ככה לאורך כל היום ,על הברכיים .וכשסיימתי את העבודה ,חזרתי
הביתה ,התקלחתי  -במקלחת ציבורית ,כמובן ,כי הרי לא היו לנו מקלחות פרטיות -
וכשהייתי עוצם את העיניים המשכתי לעשות אותו דבר! אלה היו  42שעות ביום (של
רכינה על האדמה לזריעת הגזר) ,וככה שבוע שלם .כבר לא ידעתי מה לעשות .כמעט
שחזרתי לברזיל .אבל אחר-כך היו לי עבודות אחרות ,יותר חשובות :שטיפת כלים,

שאלה:
אהרל'ה:

למשל .בתקופה מסוימת נעשיתי שוטף הכלים הכי טוב במזרח התיכון .שלושה ימים
בשבוע הייתי שוטף כלים של  005איש ,ובשלושת הימים הנותרים עבדתי כמורה.
אם כך חזרת להיות מורה?
לא ,זה היה כבר הרבה שנים אחר-כך .באותה תקופה אני כבר לא TD Ma TIM
Say

אהרליה:

כמה נפשות חיו בקיבוץ כשהגעת לשם?
אני חושב שבאותה תקופה האוכלוסייה ,כולל הילדים ,מנתה בערך  002איש.

אהרליה:

אתם הייתם בין מייסדי הקיבוץ?
לא .המייסדים היו אלה שבאו ממצרים .אלה המייסדים .ב ,8491 -כשבוע לפני הכרזת

שאלה:
שאלה:

המדינה ,הם ייסדו את הקיבוץ .אנחנו ,הברזילאים ,הגענו לשם כמה שנים אחר-כך ,ב-
 .2בשלהי  2591הגיעו לשם הברזילאים הראשונים ,אחרי שכבר היו בישראל זמן
מה .נפתלי ,למשל ,ודב צמיר ,באו ב 2591 -לברור-חיל .אבל ב ,'84 -כשהקיבוץ נוסד,
היה שם הבן-דוד שלך ,דן קורצוייל :,שהיה  VAהמייסדים ,מרים (אשתו) שהיתה בין
המייסדים ,השכנים שלי  -דב ויונה רוזנהק  -שהיו בין המייסדים.
שאלה:
אהרל'ה:

ולמה הצטרפתם דווקא לקיבוץ שנוסד על ידי מצרים?
התנועה הציעה כמה מקומות .קודם כל ,הקבוצה מברזיל רצתה לייסד קיבוץ עצמאי
של ברזילאים .לא הסכימו לנו .התנועה לא הסכימה .היו כמה הצעות .אחת היתה
בגליל ,ואחת בברור-חיל שסבל אז מעזיבה גדולה; הרבה מהמצרים עזבו ונדרשה
השלמה על מנת שהקיבוץ ימשיך להתקיים .ואז האחרים  -הגרעין הברזילאי החליטו
סדק לפת

קלטת  - 2צד ב'

אהרל'ה:

וחוץ מזה ,הדמיון בינינו לבין אלה שהגיעו ממצרים היה רב מאוד .המצרים באו מארץ
של העולם השלישי וכך גם הברזילאים .רובם של המצרים היו אנשים שלמדו ,וגם
בקרב הברזילאים המצב היה דומה .היתה קרבה רבה בין שתי האוכלוסיות ,אחרי
שהברזילאים הגיעו (לברור-חיל); נוצר שילוב מושלם ביניהן ,מההתחלה ועד היום.
מעולם לא היה ויכוח שהתבסס על ההבחנה בין מצרים לברזילאים .מעולם לא,

לקבוצה המצרית היו מנהיגים משלה ,למשל השכן שלי ,דב רחנהק ,היה המנהיג

שלהם ,אַך גם בקרב הברזילאים היו מנהיגים :דב צמיר ,נחום פסה .לא היתה הבחנה
בין אלה לאלה .הצרה החלה כשהגיע לברור-חיל בחור שהיה ברזילאי ומצרי כאחד -
 17011) 710לוי] שאותו את בוודאי מכירה .המסכן השתייך לשני המחנות ולא ידע
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זדהות ....כיום הוא האחראי על כל תחום המחשוב במכללה האזורית שלנו
עם מי לה

ספיר שבנגב) .מדובר בתשע-מאות מחשבים .הוא מנהל את כל זה .ריימונדו
(מִכּללת
לוי ,עם שני צ .אמא שלו עדיין חיה בקיבוץ .הוא עצמו יצא (עם משפחתס.

שאלה:

ה ,אם כן ,זה היה המגע הראשון שלך עם עבודה בקיבוץ .ואיך היה (אחר-כך)
אהרל'

אהרליה:

לא .בשנה הראשונה עבדתי בתקלאות ,עם טרקטור בשדה וכל זה.

שאלה:

אלה היו זמנים קשים בקיבוץ.

אהרל'ה:

י! והמשיך להיות קשה במשך שנים רבות אחר-כך .גרנו בצריף עץ קטן ,בלי מים
בוודא

זורמים ,בלי שירותים ,בלי כלום .היה קשה מאוד .בהתחלה ...לא ,כשרק הגענו לא
היה בית בשבילנו ,אז נתנו לנו את הבית של ההורים של דן (קורצוויל) .ההורים של דן
חיו למשך זמן מסוים בקיבוץ והיה להם בית שם .הם סגרו את הבית ונסעו לאנגליה.
ובבית הזה גרנו ,אני חושב ,בחודש הראשון .אחר-כך עברנו לצריף ,כמו כולם .אבל
בשנה הראשונה עבדתי על טרקטור ויש לי הרבה זיכרונות [צוחק] הקשורים בשתי
הידיים השמאליות שהיו לי .אבל עבדתי .הייתי חקלאי .אך כעבור שנה ,בלי
שביקשתי דבר ,האסיפה הכללית הגיעה להחלטה לגבי ו"הכריחו" אותי  -מה זה
הכריחו? קיבלתי את זה  --לצאת ללמוד בירושלים בקורס למורים; קורס מיוחד למורים

לקבוצות של נוער (עולה) .זה היה הסמינר למורים שהיה הכי נחשב אַז בישראל.
המורים שם היו אנשים שהיום הם פרופסורים ובעלי קתדראות באוניברסיטאות בארץ:
פרופ' ישעיהו ליבוביץ' ,אחותו פרופ' נחמה ליבוביץ' ,פרופסור גרשון שקד ואחרים.
אנשים ברמה הזו .למדתי שם שנה .כלומר ,אני עשיתי רק מחצית מהקורס; קיבלו זאת

כי בבר היה לי בסיס קודם .ההכשרה שניתנה בסמינר הזה היתה יוצאת מן הכלל.
היתה רק בעיה אחת :נאלצתי להישאר בירושלים למשך שבועיים תמימים ולחזור
הביתה ,לקיבוץ ,רק בכל סופשבוע שני .לאה כבר ילדה אז את גיורא ונאלצתי
להשאיר אותה לבד לגמרי במשך שבועיים שלמים ,כי בשבתות שנשארנו הגיעו מורים
מתל-אביב במיוחד בשביל להעביר לנו שיעורים מרוכזים לאורך כל סוף השבוע .זה
היה מאוד קשה ,אבל זה היה קורס שעד היום אני מודה על הזכות שנפלה בחלקי
להשתתף בו .הוא פתח לי דלתות לכל האקדמיזציה שלי במדעי היהדות .אחרי כן,
בשחזרתי לקיבוץ ,עם סיום הקורס ,רצינו לארגן קבוצת נוער מדרום אמריקה שתבוא
לקיבוץ מטעם עליית הנוער .מוּשֶקֶה נסע לברזיל ,הצליח לארגן קבוצה כזו ,ואז אני
ביחד אתו (את זוכרת אותו? מושקה ,אברהם הצמרי; הוא חיבר אחר-כך מילון
פורטוגזית-עברית ,עברית-פורטוגזית ,שנמכר כיום כאן בסאו-פאול)  ...הוא היה
מורה ומנהל ,עכשיו אני נזכר  -אני הייתי מזכיר הקיבוץ ,אבל הוא דרש כמה דברים
שלא התקבלו במזכירות הקיבוץ וכתוצאה מכך הוא עזב את הקיבוץ .ואז אני הייתי

צריך לקחת את הקבוצה הזו .ניצלתי מתפקיד המזכיר והייתי המחנך של הקבוצה הזו.

גם נכדִים שם .לא זו בלבד ,לאחדים
חיים עד היום בקיבוץ וכבר יש להם
חלק מהם

ראל  -בת חסידית מהקיצוניות שקיימות.
מהם יש בנים שנעשו "ברסלברים" ,ביש
נערים גם מארצות אחרות .אלינו הגיעו בעיקר
במסגרת עליית-הנוער הגיעו לארץ
מברזיל ומעטים גם מארגנטינה .עבדתי אתם כמה שנים.

שאלה:
אהרליה:
שאלה:
אהרל'ה:

שאלה:
אהרל'ה:

שאלה:
אהרל'ה:

באיזו שנה נולד בנך גיורא?
ב.5591 -
איפה הוא נולד?
ים באר-שבע .באותו זמן הוא עוד לא נקרא "סורוקה",
בברור-חיל .כלומר ,בבית החול
מים ההם לא היתה מכונית שתיקח את לאה לבית
זה היה "הדסה" ,בעיר העתיקה .ובי
ג על משאית ענקית ,של עשרים וכמה טון .בשבת
החולים .היה לנו חבר בקיבוץ שנה
 ,היה צריך לקחת את לאה לבית החולים בבאר-שבע
בלילה ,באמצע האסיפה הכללית
 ,שכבר במעט ילדה ,למשאית הזו ,היתה משימה לגמרי
במשאית הזו .להכניס את לאה
ל (בסוף) היא ילדה רק יומיים אחר-כך .זאת היתה לידה קשה,
לא פשוטה [צוחק] .אב
דיין פרימיטיבי מאוד ,והיה ממוקם בביתנים ערביים
בבית החולים הזה שהיה ע

עתיקים .אבל היו שם רופאים טובים .זה כן.
והמשכתם לגור בצריף ,אחרי שגיורא נולד?
וב ,ששמרנו בשביל לתת להורים של לאה ,כשיבואו לארץ .כדי
לא .קיבלנו בית יותר ט
יותר טוב .זה היה בית [=חדר] שכבר היו בו שירותים ,היר בו
שנוכל לתת להם בית
ו עזרת דוד נפט] ,צנדת ומקלחת .כשהם הגיעו [זה היה רק ב7591 -
מים חמים [שחוממ ב
כך] נתנו להם את הבית הזה וחזרנו לגור בצריף למשך כמה שנים
 ,כמה שנים אחר-
נוספות.
ובאיזו שנה נולדה אראלה?
א נולדה ,אני חושב ,חודש לפני מלחמת סיני .כשפרצה המלחמה לאה
ב .6591 -הי
ועיים שלמים ,נדמה לי ,במקלט .רק שתדעו שלא היו שם עכברושים,
ואראלה בילו שב
אחדים מספרים .כלומר ,אראלה בילתה שם .ויכול להיות שזה גרם לה לרככת,
) 91ש
 0חודש היא לא הצליחה אפילו לשבת( ,ובוודאי שלא) להתרומם על
TDS

הרגליים או משהו אחר.
שאלה:

אתה עשית שירות צבאי?

אהרל'ה:

אף פעם.
ספר עוד קצת על מה שנראה לך שהיה מעניין בחיים שלך בקיבוץ ,על דרכך כמורה...
 FRIAS aמאז אותם ימים עם חברת הנוער ,עבדתי בעיקר בתחום החינוך ,אבל לא רק.
למשל ,שלוש פעמים הייתי מזכיר הקיבוץ .שנה אחת בכל פעם .גם נסעתי לשליחות
בברזיל פעמיים  -בפעם הראשונה זו היתה שליחות בתנועת הנוער ["דרור-הבונים"]

א .עשיתי קורס צבאי ,קורס שארך ,כך נדמה לי ,ששה שבועות ,והפכתי למומחה
אהרל'ה :ל
מספר אחד במקלע כבד שנקרא בַּזֶה .בבזה הזאת ,אני מתאר לעצמי ,השתמשו עוד
בזמנו של נפולאון .אולי אני קצת מגזים ,אבל זה היה נשק מיושן מאוד ,מקלע כבד
מאוד .אולם במלחמה מעולם לא השתמשתי בה .יריתי הרבה באימונים ,אבל במלחמה
שאלה:

ובפעם השנייה הייתי שליח עלייה ראשי מטעם הסוכנות היהודית וניהלתי את מחלקת

רה] ,בחופשים ,עבדתי גם בחקלאות; קרה לעתים
העלייה בברזיל כולה[ .כשהייתי מו
שלי בשדה ,בזמן החופשות האלה ,כי הם
שתלמידים שלי הפכו למנהלי העבודה
זמן מסוים עבדתי גם בבקרת מזיקים בכותנה .זה די
הבינו יותר ממני בחקלאות .במשך

ה ואחר-כך לחסל אותם ,לקרוא למטוס:
בך ,כי צריך לחפש את המזיקים בכותנ
מסו

כמורה בתיכון (האזורי" ,שער-הנגב") למשך
הריסוס שיבוא וכולי .אחר-כך עבדתי
ואר ראשון באוניברסיטת תל-אביב[ .עשה את
כמה שנים .אחרי זה יצאתי ללמוד לת
שנתיים בלבד .עשה תואר בתנ"ך ובספרות
התואר בלימוד מרוכז ומאומץ במשך
ות בתיכון וגם עשיתי תואר שני בירושלים [את
עברית ].אחרי הלימודים חזרתי להור
/פילוסופיה יהודית ואת עבודת הגמר כתב אצל
התואר השני עשה במחשבת ישראל
לכתוב עבודת דוקטור באותו תחום ואצל אותה
פרופ' רבקה ש"ץ ז"ל .אחר-כך החל
לשמש כמנכ"ל מכללת "ספיר" בנגב ,וזנח סופית
מנחה ,עבודה אותה השהה בשהחל
שץ ,כעבור מספר שנים] .אבל תמיד עבדתי ,חרן
עם מותה של המנחה שלו ,פרופ'
מדתי לתואר הראשון בתל-אביב .גם לאה למדה כך
מאשר במשך השנתיים שבהן ל
יא עובדת ולומדת בו בזמן .כלומר ,עבדתי שש שנים
וגמרה את המסטר שלה כשה
"ך בעיקר ,לספרות ולמחשבת ישראל .אחרי כן עבדתי
כמורה בבית הספר ,מורה לתנ
 (2100התחלתי שם כאחראי לייזום פרויקטים חדשים,
במכללה (מכללת ""091
של הפרוייקט לחיילים משוחררים שלא סיימו תיכון ,כולל
שקיימים עד היום ,כמו למ
יקט ללימודים אוניברסיטאיים שאַפשר ומימן לימודי תואר
השגת המימון לכך ,ופרוי
ברסיטה הפתוחה  -אבל בליווי צמוד של מורים  -לאנשים
ראשון בקורס של האוני
פני כן .גם זה היה קורס טוב מאוד ,רבים סיימו כך תואר
שמעולם לא למדו בתיכון ל
ו למדו רק ארבע או חמש שנים למדו (במסגרת הזו ותוך 31
ראשון ,אנשים שבמרוק
ה .אחר-כך עברתי לעבוד בצד הפיננסי של המכללה  -הרמתי
כך גם עבדו ,וכיוצא בז
מכללה .בסוף ,למשך חמש שנים ,שימשתי כרקטור ,כמנכ"ל
גם את זה בתור גזבר ה

שאלה:
אהרל'ה:

המכללה.
שבאת הרבה פעמים לסאו-פאולו כמרצה ,להעביר קורטים
שכחת להזכיר
באוניברסיטאות שונות.
תי פעמים רבות על-ידי האיגוד האוניברסיטאי לתרבות יהודית ועל-ידי
בן ,נכון .הוזמנ
ודים יהודיים של אוניברסיטת סאו-פאולו (פפט) כדי להעביר פה קורסים.
המרכז ללימ
הקורסים שאני מעביר כאן הם בדרך כלל בנושאים הקשורים לונ

אהרל'ה:

אהרל'ה ,הקיבוץ בזמן שהגעת אליו ,לעומת הקיבוץ כיום ? -
טוב ,לשם כך יידרשו לי שעתיים...

שאלה:

בקצרה.

שאלה:

אהרל'ה:

גענו (לקיבוץ) עם הרעיון לייסד חברה חדשה בישראל ,חברה יותר שוויונית,
אנחנר ה

ת י-צדק ,ולקחת אגב כך חלק גם בתחייה הלאומית היהודית ,לייסד נקודה
עם פחו א

דשה במפת התחייה היהודית .אבל החברה השוויונית מתפוררת לאיטה ,בצעדים
ח
מהירים .לאיטה ,בצעדים מהירים .כיום אנחנו הולכים לקראת הפרטה כוללנית למדי.
בלומך ,לא מיד ,אבל בהדרגה ,בתוך כמה חודשים אנשים יתחילו לקבל שכר
דיפרנציאלי .הווה אומר ,מה שקורה פה הוא (לכאורה) מעשה נפשע כנגד השוויניות
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של ,מי שיהיה מנכ"ל במפעל מסוים יקבל יותר ,מי שהוא שחקן
שחיינו לפיה .למ
 ,ובן הלאה .יישארו עוד כמה תחומים ציבוריים שימשיכו לפעול
תיאטרון יקבל פחות
יוניות ,כמו בריאות וחינוך .כל השאר יחדל להיות משותף; יהיו כאלה שירוויחו
בשוו
יותר וכאלה שירוויחו פחות ,אך מי שלא יצליח להגיע לרמת-שכר מינימלית מסוימת,
לקיבוץ תהיה מה שנקרא "רשת בטחון" שתשלים לו את המינימום הנחרץ.
שאלה :אתה באופן אישי ,אהרל'ה ,מה אתה חושב על זה?
ני מאה אחוז בעד זה .משתי סיבות .נקודת המוצא שלי תמיד היתה לא
אהרל'ה :כיום א
ציאליזם והשוויוניות ,אלא עצם ייסודו של ישוב חדש במפה של ארץ ישראל .אני
הסו
וצה שהמקום הזה ימשיך להתקיים עוד אלף שנה ,עוד אלפיים שנה ,ואחרי זה אחזור
ר
לבדוק אם הכול כשורה .אבל הדור הנוכחי לא מעוניין כבר בצורת החיים הזאת .לפּני
שנתיים-שלוש פתחנו את הדלתות שלנו לאנשים שרצו לחיות בקיבוץ ולשלם שכרי
דירה .ישנה חזרה של בני-קיבוץ שחיים בקיבוץ ואינם חברי קיבוץ; הם משלמים שכר-
דירה ,חינוך ,בריאות והכול ,כי הם רוצים להמשיך לחיות במקום .עד כדי כך ,שכרגע
מתוכנן לבנות שכונה חדשה בקיבוץ ,שתכלול  421יחידות דיור ,שיימכרו לאנשים
מבחוץ ,בייחוד לבני הקיבוץ (שעזבו ,או שמעונינים לעזוב); מדובר באנשים שיחיו
בקהילה של ברור-חיל אך לא יהיו שותפים לפטרימוניום הכלכלי של הקיבוץ ,לא
יהיה להם חלק ונחלה בנכסים ובהיבטים הכלכליים של הקיבוץ .להבטיח דבר כזה
פירושו לפתוח את הקיבוץ .אם אתה רוצה למנוע מצב שבו אנשים בני הדור הצעיר
יעזבו את הקיבוץ ,אין ברירה אלא לפתוח אותו ,להבטיח שכר דיפרנציאלי וכיוצא
בזה .בשבילי זה מאוד חשוב ,ולכן אני מאה אחוז בעד השינוי הגדול שמתרחש כיום.
שאלה :אהרל'ה ,אם כך כל זה היה כדאי?
אהרל'ה :אם זה יבטיח לי שהיישוב הזה ,ברור-חיל ,ימשיך להתקיים ,ימשיך לפרוח ,ימשיך
להוות נקודה (על המפה) ,ויהיה הקיבוץ הברזילאי הגדול ביותר במזרח התיכון ( -אם
כך ),היה כדאי!
אולי זו שאלה מיותרת ,אך מעניין אותי לדעת אם יש משהו שאימצת מהמורשת
שאלה:
הברזילאית אחרי שהיגרת לישראל ,מה שמרת מה"ברזילאיות" שלך אחרי שכבר חיית
בישראל.
אהרל'ה :יש כמה דברים .קודם כל ,הפורטוגזית כשפה נשתמרה מאוד בברור-חיל וככל שאתה
מזדקן אתה מדבר יותר פורטוגזית .אני ואשתי תמיד דיברנו בינינו עברית .כיום ,שמתי
לב שאני מדבר אתה יותר בפורטוגזית .ואני יודע עברית הרבה יותר טוב מפורטוגזית.
אבל זו דוגמא פשוטה .חוץ מזה ,בקיבוץ היתה לנו להקה של בטוקאדה שהיתה
מופיעה גם מחוץ לקיבוץ .חלק מחברי הלהקה כבר יצאו מהקיבוץ ומעטים ממנה
נשארו בו .עד היום יש שם קבוצה קטנה שמנגנת בטוקאדה ושרה בהזדמנויות שונות
שבהן ברזיל עולה לכותרות .למשל ,בתקופת המונדיאל יש הרבה ישראלים שמעודדים
את נבחרת ברזיל .בהזדמנויות כאלה ,למשל ,שבהן ברזיל שיחקה ,התקיימו אירועים
גדולים סביב הבריכה בקיבוץ  -סביבה יפה מאוד עם מדשאה גדולה וכדומה  :הציבו
שם שלושה מסכים גדולים שעליהם הוקרנו המשחקים שנבחרת ברזיל השתתפה בהם,

הלהקה הברזילאית ,שחציה מורכבת מאנשים מברור-חיל וחציה מאלה שחיים מחוץ
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אוכל ושתייה (בחלקם
וכמו-כן הוגשו

לקיבוץ ,הופיעה
וץ והיו הכנסות נאות .אלא
י בניסה לאנשים מחוץ לקיב
אירועים האלה נמכרו כרטיס
ל
ידה
למשל ,שבו ברזיל הפס
שחק בין ברזיל לצרפת,
סביב) המ

ש(האירוע שהתקיים
י אנשִים ,נאלצו אז להפסיק
במעט נגמר באסון :באו אלפ
בצורה מכוערת לצרפת,
או
רים כדי שלא יקרה אסון:
את השע

אַחרי אלפיים שנה

למכור כרטיסים ולפתות
ל מכוניות בקיבוץ .אלפים,
שון המקראי ,נוצר פקק עצום
יותר מזה ,מאז ימיו של שמ
לצפות במשחק הזה .עד כדי כר
אלפים או ששת אלפים איש ,באו
נדמה לי שחמשת
אה מהקיבוץ כשהמשחק נגמר.
תנועת הרכבים לכיוון היצי
ת
שהיה צורך לכוון א
עתיד ...אבל אחרי זה לא חזרו
זה בעבר ואיני מאמין שיקרה ב
מעולם לא אירע דבר כ
ה ממשית; כל כך הרבה אנשים
ה שקרה באותו יום היווה סכנ
על אירוע כזה ,כי מ
הגיעו לשם.
? כמובן ,מנקודת המבט היהודית.
ו מסר לסיכום ,מסר לדורות הבאים
יש לך איזשה
שאלה:
כו להיות יהודים .שילמדו יהדות.
ם שיש לי הם שניים :האחד ,שימשי
י
ד
י
ח
י
ה
ם
י
ר
ס
מ
ה
אהרל'ה:
בואו לחיות בישראל ,ויתיישבו
חות מהראשון ,שיעשו עלייה ,שי
והשני ,חשוב לא פ
בעיר ,העיקר שיעשו עליה ויבואו
שלא יהיה ,היכן שירצו , Papaאו
(בארץ) היכן
לחיות בישראל .זה (כל) המסר שלי.
ה כדאי ,כדאי ביותר .נהנינו מאוד
עכשיו אני חחרת ואומרת לך :הי
מראיינת :אהרל'ה,
 :תודה רבה ,אבל את זה לא TIS
שלך ,העשרת אותנו מאוד [אהרל"ה
מהסיפורים
ה הבאה תחזור הנה כדי שנעשה את
אולינה :צריך ,כן] ואני מקווה שבשנ
להקליט .פ
אהרל'ה:

החלק השני של הראיון.
מה ,יהיה גם חלק שני?!

ה .וגם שלישי יהיה .תודה רבה ,אהרל"ה.
מראיינת :יהי
אהרל'ה :בבקשה.

לקראת יום השנה השני למות אבא  -ה 02 -באוקטובר 3002

לקראת מלאת שנתיים ליום שבו הסתלקת מאתנו בפתאומיות ידועה מראש  -עוד אחד מאותם
אוקסימורונים שנהנית לתבל בהם את דבריך מפעם לפעם  -החלטתי לתרגם ולערוך קלות ראיון
שנערך עמך בברזיל כשנה לפני מותך ,בספטמבר .1002

שהית אז כחודשיים בסאו-פאולו ,ברזיל כמרצה אורח באוניברסיטת סאו-פאולו ובכמה מוסדות
אקדמיים נוספים ,שם העברת שיעורים בתנ"ך ,ביהדות ,ובמחשבה יהודית .הרעיון הזה ,שנערך
מטעם הארכיב ההיסטורי היהודי-ברזילאי ,נפרש על פני שתי קלטות מלאות וניסה לעמוד על
דרכך בחיים מהיום שבו נולדת בויסבאדן שבגרמניה ,עבור דרך המעבר שלך כילד עם משפחתך
לאנטוורפן שבבלגיה ,ההגירה לברזיל והחיים בסאו-פאולו ,התהוותך כאדם ,כיהודי ,כציוני,
עלייתך ארצה לקיבוץ ברור-חיל והחיים המלאים שניהלת מאז ,ועד  -עד כשנה לפני שכבית
באחת.

הראיון הזה ,למרות היותו כוללני למדי ולמרות שאין בו כדי להאיר במלואם את הפנים הרבות
באישיותך ובחייך ,הוא העדות האחרונה והשלמה ביותר שהיה בידי להעביר לכל אלה
שהכירוך ואהבוך ,ולכל אלה  -ובהם בעיקר הנכדים הצעירים יותר  -שנגזלה מהם הזכות
להתחמם לאור החוכמה ,הבינה והדעת שקרנת ולאור החמימות והנועם שהשרית סביבך.

אולי אין בו ,בראיון הזה ,כדי להעיד על רוחב ועומק היריעה הרוחנית שלך ,על התמצאותך
המופלגת בתחומים כמו התנ"ך והמקורות ,המחשבה היהודית והכללית ועוד כהנה וכהנה .אך
יש בו  -וזה לא מעט  -תמצית מהתמהיל החד-פעמי ,היחיד במינד ,שהיית .בתמהיל הזה שכנו

חומצה ובסיס בשלום זה לצד זה ,בלי שיסתרו זה את זה; ההשכלה (שאת רובה רכשת לבד,
מחוץ לכל מסגרת פורמלית) ,הסקרנות והרציונליזם שלך נמהלו בטבעיות רבה באהבת האנוש
וקבלתו באשר הוא ,ובתום לבך .התמצית הזאת היא אשר ביקשתי להעביר במעשה התרגום
הזה לידי אוהביך ולידי הצאצאים שהחמיצו אותך.
למען האמת ,המניע שציינתי כרגע לא היה היחיד .השעות שבהן ישבתי וביליתי במחיצת קולך.
(שנשאר חי כל-כך ואתה כל-כך) ,כשאני מציצה מפעם לפעם אל הצילום התלוי מעלי ,צילום

האדום עם החיוך השובבי-תמים,
האופיינית לך על כסא הנדנדה
שהנציח אותך יושב בישיבה
כעין החייאה מלאכותית :ניסיתי
נות להשהות אותך כאן עוד קצת.
השעות האלה נתנו לי הזדמ
השלווה ,ההשלמה והאופטימיות
כנפיך ולינוק עוד מן הידע ,החום,
להסתופף עוד קצת תחת
ה תירוץ אמצא לִי להמשיך ולהאזין
 .ועכשיו ,כשהמשימה הושלמה ,אי
חסרת התקנה שלך
פצ'יק בתעתיק העברי של דבריך) לקולך
י-יודע-כמה ,כביכול בכדי לתקן עוד צ'ו
(בפעם המ
המוקלט?

הראיון הזה ואפשרת לי ולכל אלה
שהיית מי שהיית ותודה שהענקת את
תודה ,אבא .תודה
שבהם למוות איך כביכול ,שליטה.
ך להשתהות אתך עוד קצת במרחבים
שהותרת כאן אחרי
שרות להציץ לעולמך ,אפשרות להירנח
לה מאתנו שלא זכו להיות במחיצתך אפ
תודה שנתת לא
לרחש העלים הסתווי בעלווה הירוקה-
יזה אילן גבוה .הלוואי שנדע להקשיב
מאיפה באו ,מא
תמיד שפרשת מעלינו.

