פרו ורבו  -גם בממשל היו שדכנים
כתוב בגמרא "ארבעין יום קודם יצירת הולד בת קול יוצאת ואומרת בת פלוני לפלוני" .ישנן
אפשרויות אינסופיות לדרך בה אדם פוגש את בת זוגו .במקרה שלי ,המיועדת לי ואני היינו
בין מתנחלי חברון שהגיעו לממשל בשנת תשכ"ח .המלך חוסיין ,שתקף את ישראל בשנת
תשכ"ז ובעקבות כך איבד במלחמה את חברון ,יכול היה להיחשב כשדכן שלנו!
זמן קצר אחרי שהצטרפתי למתנחלי חברון ,הציגו אותי מרים לוינגר ויאיר אוריאל
לאחת הנערות הצעירות ,דינה אברהמס מאנגליה ,שהצטרפה למתנחלי חברון מראשיתם.
שנינו הוזמנו לביתה של משפחת לוינגר לסעודת ליל שבת ובמהלך החודשים שלאחר מכן
התחלנו להכיר זה את זו .התצלום הראשון שבו אנו מופיעים ביחד ,היה מחנוכה של אותה
שנה .הוא צולם בזמן שהביאו את הלפיד שהודלק במודיעין אל חברון ,בדרך לירושלים.
ההחלטה שלנו להינשא היתה יותר מדי איטית לדעת חלק מהמתנחלים בחברון
ותצלום שצולם על ידי "מצלמה מוסתרת" הופיע על לוח המודעות שלנו .בתצלום ראו את
דינה ואותי מדברים יחד בחצר ליד שני לולים של תינוקות שהיו במרחק מטרים ספורים זה
מזה .היו חצים שנוספו בדיו כלפי שני הלולים ונכתב" :הגיע הזמן"!
זה מזכיר לי איך מנחם ליבמן דיבר בממשל בצחוק על מספר הפעמים שחתן צריך
לפגוש את כלתו הפוטנציאלית לפני שהם מתחתנים .שניהם יובאו לחדר ,כל אחד מהם בצד
אחר של מחיצה נשלפת .המחיצה תיפתח למשך מספר שניות ,כדי שיוכלו לראות זה את זה,
ואז תיסגר שוב! הפגישה הבאה תהיה תחת החופה!
זמן קצר לאחר שהתצלום של דינה ושלי הופיע על לוח המודעות ,בניסן תשכ"ז,
החלטנו להתחתן .זה קרה כשנסענו במונית של הנהג הערבי פייז בירידה מן הממשל .אני
הייתי אז בדרכי לנסוע מחברון לפתח תקוה לכמה ימים ,לבקר אצל קרובי משפחה .כשחזרתי
ביום חמישי ,שאלתי את דינה אם היא כבר סיפרה למישהו על אירוסינו והיא ענתה בשלילה.
זה היה עדיין מסווג ו"חסוי מאוד!"
החלטנו שהאדם הראשון שנספר לו על אירוסינו יהיה הרב לוינגר .מצאנו אותו
במשרד של המתנחלים .כפי שכבר אמרתי ,החדר הזה לא היה רק משרד .היינו רחוקים
מלקבל את הלוקסוס שיש חדר שמשמש רק כמשרד – החדר שימש גם כדירת מגורים של
משפחת אבינר.
ברגע שהרב לוינגר שמע ,הוא טילפן לאשתו ואמר שיש לו חדשות טובות .כששאלה
מה הן ,הוא אמר בצחוק שהממשלה הסכימה לבנות את הקריה .אחר כך הוא סיפר לה את
הסיבה האמתית שבשבילה התקשר ,ותוך דקות אחדות הגיעו רבים מהמתנחלים למשרד.
מפני שזה היה ביום חמישי בערב ,כמה מן הנשים עבדו במטבח והגיעו כשהן חגורות בסינרים
שלהן .כמו בכל השמחות ,הוצאנו שפע של משקאות אלכוהוליים אל השולחן.
מישהו הציע שנכתוב שם את התנאים .אולי הם פחדו שנשנה את דעתנו ,אז צריך
לחתום בזמן שהברזל עדיין חם! היה זה ,כמובן" ,השגחה פרטית" ,שהרב לוינגר היה במשרד,
שכן זה היה החדר שבו נשמרו הטפסים הריקים לתנאים .שלמה אבינר קפץ במהירות על
הכיסא והוציא אותם מהארון העליון .חיה גנירם הלכה בהתרגשות להביא צלחת לשבור.
אמרתי שאנחנו צריכים לצלם את האירוע הזה ,וצלם המתנחלים ,גרשון אלינסון עשה זאת.
בשטר התנאים ,נכלל שמו של "עומד מצד" החתן והכלה .עבור החתן זה היה הרב
לוינגר ועבור הכלה זה היה הרב ולדמן .הרב ולדמן העיר בצחוק שהדרך שבה הכרזנו על
כוונתנו להינשא היא כמו "גנבים בלילה" .התאריך האחרון לחתונה נקבע בתשרי תש"ל .היו
לנו שישה חודשים לארגן אותה.
העדים החתומים על המסמך היו שלמה אבינר ויצחק גנירם ,ולאחר שחתמו ,יאיר
אוריאל קרא את התנאים .מאחר שהאימהות שלנו לא היו נוכחות  -הן היו באנגליה ולא ידעו
מה קורה – אני שברתי את הצלחת והאירוע הגיע לסיומו .עדיין יש לי חתיכות של הצלחת
השבורה באחד מאלבומי התמונות שלי .נתנו לנו מתנת צחוק ,קופסה מלאה בעיתונים
שבתחתית שלה היתה קופסת דגים קפואים ,ככל הנראה "בקלה" ,הדגים שחילקו בלי סוף
למתנחלים.

לאחר כתיבת התנאים ,היינו צריכים להתחיל לעבוד ברצינות על החתונה ועל חיי הנישואים
שלנו .זה כלל את הרישום עבור החתונה ,ארגון החתונה עצמה ושבע הברכות ,מקום מגורים
וריהוט לדירה.

בחברון לא היתה אז "רבנות רשמית" והיה עלינו לעשות את הרישום אצל הרבנות
בירושלים .כפי שנראה בהמשך ,זה גרם לבעיה טכנית מוזרה במועד מאוחר יותר .אף על פי
שגם דינה וגם אני נולדנו באנגליה ,היתה לה גם אזרחות ישראלית ולי לא ,ולכן היו נוהלים
שונים כלפי כל אחד מאיתנו .אני חייב להודות כי המוח הפשוט שלי לא היה יכול להבין את
זה .ההיתר ליהודי להתחתן הוא אך ורק נושא הלכתי ואילו האזרחות היא עניין אזרחי
גרידא .אולם ,זהו הנוהל בישראל!
השלב הראשון בהליכי החתונה הוא ללכת למועצה הדתית כדי לפתוח תיק .אחת
השאלות ששאלו אותי היא איזה סכום לכתוב בכתובה .אמרתי חמשת אלפים לירות והם
שאלו את דינה אם זה מקובל עליה .היא השיבה בחיוב .אחר כך היא אמרה לי שהיא חשבה
שזו הנדוניה שהיא חייבת להביא ושהיא כמעט אמרה שזה יותר מדי! היא אמרה לי שהיא
שמחה שהיא לא פתחה את הפה!
צריך לציין כי באותם הימים חמשת אלפים לירות היה סכום רציני ,אך עם
אינפלציה אסטרונומית במשך השנים ,הערך של זה עכשיו הוא רק חצי שקל  -מספיק כדי
לקנות מסטיק אחד! מנחם ליבמן ,בזמנו ,אמר לי בגאווה שכתב שמונה-עשרה אלף לירות,
אבל היום הערך של זה הוא רק שקל אחד ו 80-אג' ,שלמעשה זה קצת יותר מחצי שקל -
מספיק כדי לקנות לחמניה קטנה .הוא גם סיפר לי שכשהוא ניגש לרישום ,הם שאלו אותו
את הסכום שברצונו לכתוב .מאחר שלא היה לו מושג מה לומר ,הם הציעו לו "שמונה עשרה".
הוא ענה" ,בסדר שמונה עשרה לירות"" .לא לא" ,הם ענו" ,שמונה עשרה אלף".
אחד מהדברים שצריך לעשות כאשר רוצים להתחתן הוא לקבל אישור מן הרבנות
ששני בני הזוג רווקים וכדי להוכיח זאת יש להביא שני עדים שמכירים את בני הזוג .עבור
אזרח ישראלי ,העדים מופיעים וחותמים בפני פקיד במועצה הדתית .מי שאינו בעל אזרחות
ישראלית חייב להביא תעודה מארץ מוצאו ולאחר מכן להופיע בפני הדיינים בבית דין
ישראלי .לכן לפני שפנינו לרבנות ,ביקשתי מהורי שישלחו לי את המסמכים הדרושים מבית
הדין בלונדון ,והם עשו זאת.
לקחנו דינה ואני שני תלמידים מהישיבה שהכירו את שנינו ,את גרשון אלינסון ואת
מיכה בלוך ,וכולנו נסענו לירושלים .לא הבנתי אז שאני אצטרך להופיע בפני דיינים  -חשבתי
שאופיע לפני פקיד רגיל ואילו ידעתי הייתי מתלבש בהתאם .וכך הלכתי לירושלים לבוש
בחולצה עם כמה כפתורים חסרים וחליפה ישנה ועל ראשי כובע קש לבן .קיבלתי הלם
והרגשתי די נבוך כשאמרו לי שאצטרך להופיע בפני הדיינים .כשמזכיר בית הדין הביט בי
הוא שאל אם לעדים שלי יש כיפות! עם זאת ,הכל הלך מהר בבית הדין וקבלתי אישור שאני
רווק.
בינתיים דינה האזרחית הישראלית נאלצה ללכת לכתובת אחרת בירושלים .מכיוון
שהיא השתמשה באותם עדים כמוני והם עדיין לא הספיקו להגיע אחרי שהופיעו בשבילי
בבית הדין ,היא יצאה מהבניין כדי לחפש אותם .המזכירה של המועצה הדתית שאלה אותה
את מי היא מחפשת .היא ענתה "אני מחפשת עדים" .המזכירה חשבה שהיא רוצה לגרור שני
אנשים מהרחוב ,ולכן אמרה לה" :הם צריכים להכיר אותך!"
החלטנו שהחתונה תהיה בממשל .החופה תתקיים בחצר ,כיבוד קל יוגש מיד אחרי
החופה בחדר האוכל והסעודה תתקיים בבית המדרש המשופץ .יש בעיה הלכתית להשתמש
בבית המדרש לסעודת חתונה ,אבל מצאנו פתרון  -לעשות סיום מסכת ממש לפני הסעודה.
לשם כך ,במהלך השבועות שלפני החתונה ,למדתי מסכת כלה ,אחת מהמסכתות הקטנות
שנמצאת אחרי מסכת אבות בש"ס .בזכות הסיום היה מותר להשתמש בבית המדרש לסעודת
החתונה.
בעיה נוספת היתה שהכבישים נסגרו אחרי רדת החשיכה ,ולכן היה עלינו לדאוג לכך
שכל האורחים שהגיעו מחוץ לחברון יחזרו לאזור ירושלים לפני החשיכה ,אשר ביום החתונה
היתה בערך בשעה שש .בתחילה רציתי לסדר את החופה בשעה עשר בבוקר אבל שוכנעתי
לעשות את זה שעה אחת מאוחר יותר.
כמו כן ,תכננו לקיים את ה"אופרוף" (עלייה לתורה של החתן בשבת שלפני החתונה)
במערת המכפלה ,דבר שמעולם לא נעשה לפני .אולי יום אחד אני אופיע ב"ספר השיאים של
גינס".

הניסוח על ההזמנות היה בסגנון אנגלי ,אם כי הוא נכתב כולו בעברית ולא נכלל
תרגום לאנגלית .באנגליה ההורים הם אלה שמזמינים את האורחים ושמם מופיע בראש
ההזמנה .כמו כן ראינו לנכון לכלול גם את מתנחלי חברון כמזמיני האורחים.
ההזמנה לחתונה הופיעה בחצי העליון של ההזמנה ,ובמחצית התחתונה היתה
ההודעה על האופרוף .חתמנו את ההזמנה עם פסוק מפרשת השבוע ,שהיתה פרשת כי תבוא:
"ברוך אתה בעיר וברוך אתה בשדה" .זה היה רמז ליהודים שהתברכו בעיר חברון וגם בשדה
המכפלה.

הזמנה לחתונה

בשבתות שבין כתיבת התנאים לחתונה ,המשפחות השונות בממשל הזמינו אותנו לאכול
איתם ,כל שבת אצל משפחה אחרת .אחרי שהיינו אצל כל המשפחות ,היתה שבת בלי הזמנה.
אחד מתלמידי הישיבה אמר שנבוא לחדר האוכל שלהם והם יסדרו לנו שולחן מיוחד ,אבל
לא הרגשנו שזה נכון .שלמה אבינר בא לעזרתנו והזמין אותנו לבוא לדירתו לסעודת ליל שבת.
בבוקר של שבת לקחנו שולחן מחדר האוכל למסדרון שבחוץ .עוד בחורה לא נשואה הצטרפה
אלינו לשולחן הזה ,ואחד המתנחלים אמר בצחוק כי "זה היה כדי לשמור עלינו!"

אחרי החתונה היינו צריכים מקום מגורים  -חברון היא בכל זאת לא העיר כלכתה
בהודו ,שם חיים למעלה מחצי מיליון תושבים ברחוב  -אבל אף על פי ששתיים-עשרה דירות
נבנו לאחרונה ,הן כבר היו תפוסות .מציאת דירה לא היתה בעיה שהתחילה אצלנו .כמה
חודשים קודם לכן התחתן אחד מתלמידי הישיבה ,מנחם ליבמן ,ובגלל המחסור בדירות
הוחלט שכמה מהחדרים במבני המעונות שנבנו עבור תלמידי הישיבה ישמשו להם כדירה,
וכל זוג נוסף שיתחתן ,יקבל חדר אחד .באופן טבעי עולה השאלה "מה עם מטבח ושירותים?"
לגבי זה הוחלט שכיוון שיש במעונות שני חדרי אמבטיה  /מקלחות  /שירותים ,אחד מהם
ישמש לגברים והשני לנשים .מבחינת המטבח ,הכיורים בחדר האמבטיה של הנשים שימשו
גם ככיורי מטבח.
למעשה ,כאשר כמה חודשים אחרי נישואינו דינה התראיינה ברדיו הישראלי על
תנאי החיים בממשל ,היא אמרה שיש לנו הכל בחדר שלנו ,פרט לכיור המטבח!
מבחינת הרהיטים ,היו לנו כמה קרובים בירושלים שיכלו להלוות לנו רהיטים
ומקרר .היו לי גם הרבה ספרים ,בעיקר ספרי קודש ,שאותם הבאתי מאנגליה ,כשעליתי
לארץ .כשהגעתי לממשל ,ראיתי שכל סנטימטר היה תפוס ולכן לא היה מקום לאחסן אותם
שם .אבל בפנימייה בישיבת הנגב ,שם הייתי כמה חודשים לפני שהגעתי לחברון ,היה חדר
פנוי עם ארון קיר ריק .קניתי מנעול ואחסנתי שם את הספרים שלי .ממש לפני החתונה הסיע
אותי שלמה אבינר לנתיבות בטנדר של המתנחלים כדי להביא את כל חפצי לחברון .באותו
זמן רכשתי עבור הספרים שלי מדפים ועמודים אשר הודקו לרצפה ולתקרה בחדר שקיבלנו
במעונות .עד היום אני משתמש במדפי הספרים האלה.
בימים שלפני החתונה ,חלק מנשות המתנחלים הכינו את חדרנו למגורים .כבר היו
לנו כמה כלי מטבח והן פרקו אותם והכניסו לארונות .אני אפילו זוכר שהן שברו כוס אחת
בתהליך הפריקה .אבל כמובן שאני סולח להן על כך!
הטיוטה להזמנות החתונה הגיעה .יש תמיד שגיאות בטיוטות  -זו הסיבה לשליחת
טיוטה לבדיקה  -וההזמנה שלנו לא יצאה מן הכלל .הטיוטה נבדקה ,תוקנה והודפסה .אני
לא זוכר את מספר ההזמנות שהודפסו ,אבל שלחנו אותן לקרובינו ,לחברינו ולדרג המדיני.
ההורים שלי וכמה קרובי משפחה אחרים הגיעו מאנגליה לחתונה .חברים וקרובים
שונים נתנו את המתנות שלהם להוריי כדי שיביאו אותן לישראל  -רוב המתנות היו ברוח
המסורות האנגליות של סכו"ם  -סכינים ומזלגות לדגים ,סכיני חמאה ,כפות אשכוליות,
מזלגות מאפה ,סכינים לחיתוך עוגות וכדומה .כשההורים הגיעו אל המכס הישראלי ואימי
סיפרה להם שיש לה כמה מתנות לחתונה ,אמר לה פקיד המכס שהם יעניקו להם עוד מתנה
לחתונה ולא יגבו מהם דמי מכס.
את הסכו"ם המפואר הזה הייתי מקפיד להניח על שולחן השבת .אחד האורחים
שלנו ראה את הסכו"ם על השולחן ותהה אילו מאכלים מיוחדים יוגשו בסעודה .כשהגיע
האוכל ,הוא היה מאוכזב עד כדי כך שאמר לנו שהוא היה בטוח כי הסעודה תהיה מהודרת
כמו הסכו"ם ,אבל הסעודה היתה סעודת שבת רגילה!
הוריי הגיעו לישראל תשעה ימים לפני החתונה והם שהו במלון בירושלים .כמה
ימים לפני השבת של האופרוף ,אימא שלי החליקה על המדרכה בירושלים ורגלה נפגעה.
הרגל נחבשה ,דבר שהקשה עליה ללכת .ביום שישי הגיעו הוריי לחברון .אימי הזדעזעה
מהתנאים הפרימיטיביים שחיינו בהם ,אבל הם לא היו גרועים יותר מהמצב שהוריה חיו בו
כשהגיעו מפולניה למזרח לונדון בסוף המאה הקודמת.
ברגלה החבושה הבינה אימי שהיא לא תוכל ללכת אל מערת המכפלה ,וכמובן שלא
רצתה להחמיץ את האופרוף .זה העלה את השאלה איפה לקיים את האופרוף .הלכנו לדבר
עם הרב לוינגר והחלטנו שיהיו שני אופרופים .הראשון יתקיים כמתוכנן במערת המכפלה
בבוקר .השני יהיה בתפילת מנחה בממשל ,ובו אימי תוכל להשתתף.
בשבת ירדנו אל מערת המכפלה והתפללנו באולם יצחק .אני קראתי בתורה ראשון
ושני והרב לוינגר קרא את שאר פרשת השבוע  -תמיד היה אפשר לסמוך על הרב לוינגר
שיקרא בתורה .אני עליתי למפטיר .כאשר יש אופרוף ,מקובל להוסיף פסוקים מסוימים
בסוף ההפטרה מספר ישעיהו ,שמזכירים חתן וכלה .במקרה שלי זה היה פשוט מאוד ,כי
ההפטרה של פרשת כי תבוא ,שהיתה השבת של האופרוף ,נקראת מספר ישעיהו ,קצת לפני

הפסוקים הללו .לא יכולנו לקחת ממתקים כדי לזרוק עלי כי לא היה אז עירוב בחברון ,אבל
הרב לוינגר אמר שנזרוק אותם במנחה.
חששתי שההליכה תהיה קשה לאבי ,שהיה אז כמעט בן  , 63אך למעשה הוא חזר
לממשל במצב טוב יותר מכשהיה בתחילת ההליכה .אני לעומת זאת ,הרגשתי תשוש לגמרי
ומיובש .אני לא זוכר בדיוק כמה בקבוק שתיה שתיתי במהלך הקידוש ,אבל זה היה מספר
לא מבוטל.
בסעודה ,אחד מאנשי הישיבה ,אברהם רייס ,שעלה גם הוא מאנגליה ולמד יחד
איתי בבית הספר ,דיבר ,באופן חלקי באנגלית ,כדי שהוריי יוכלו להבין .אני זוכר כי בין
דבריו הוא סיפר גם איך הייתי נלחם למען זכויות היהודים במערת המכפלה.
כפי שהסכמנו ,היה לי "אופרוף שני" במנחה .אמי היתה נוכחת ב"עזרת הנשים".
הפעם זרקו הרבה ממתקים.
בחתונה תכננו להגיש כיבוד גם בקבלת פנים וגם בסעודה .דינה הכירה קייטרינג
מתאים בירושלים והזמנו ממנו את האוכל בשביל קבלת הפנים .הסעודה עצמה הוכנה
והוגשה על ידי צוות המטבח של המתנחלים .ההזמנה מהקייטרינג הגיעה לממשל והאוכל
הוכנס למקרר .בלילה שלפני החתונה ,היתה הפסקת חשמל ואני חששתי שהאוכל יתקלקל.
לא הייתי צריך לדאוג ,הפסקת החשמל היתה קצרה.
עד כמה שאני זוכר ,המנה הראשונה בסעודה היתה פלפלים ירוקים ממולאים,
אחריה הוגשה מנה עיקרית בשרית ואחרי זה הקינוח.
היה יתרון לחתונה בבוקר .ביום של חתונה נהוג שהחתן והכלה צמים עד החתונה
כאמצעי כפרה .אנחנו היינו צריכים לצום רק חצי יום .גם את הוידוי של יום כיפור שנהוג
שחתן וכלה אומרים ביום החתונה ,אמרנו לאחר תפילת שחרית ,במקום כרגיל ,לאחר תפילת
מנחה.
בשעות הבוקר של החתונה עסקו הנשים בממשל בהכנת הסעודה ובסידור
השולחנות .על רוב השולחנות היו פרחים ונרות .אף על פי שכלי האוכל של המתנחלים היו
פשוטים ,הסעודה היתה מסודרת להפליא .זה לא המחיר של כלי האוכל שעושה את היופי -
זה איך הם מסודרים .לחמניות וחלה ענקית הוזמנו מירושלים ,אבל כשההזמנה הגיעה,
גילינו שהם שכחו לכלול את החלה הענקית .צבי אידלס נסע במיוחד לירושלים כדי להביא
אותה.
תמיד יש בעיות של הרגע האחרון .אחת הבעיות היתה שהכנסתי את בגדי החתונה
שלי לאחד מחדרי הממשל ,אבל כשהלכתי להביא אותם ,החדר היה נעול .תפסנו את אדי
והוא הצליח לפתוח את החלון מבחוץ .כשיש בעיה כזאת  -מתקשרים לאדי והוא בטוח ימצא
פתרון!
במהלך הבוקר הגיעה דינה ,לאחר שבילתה את השבוע הקודם עם דודתה
בירושלים .במקרה הייתי בחצר של הממשל כשהמכונית שהביאה אותה נכנסה פנימה,
ונחפזתי פנימה כדי שלא אראה אותה!
אגב ,למרות שזה נראה מדהים כשאני חושב על זה היום ,עד בערך שבוע לפני
שנישאנו ,דיברנו זה עם זו רק בעברית! עד אז לא שמעתי אותה מדברת אנגלית! כיצד חל
שינוי זה? היינו בבית הדודה שלה ,וכשדיברנו בעברית ,הדודה אמרה "בבית הזה אנחנו
מדברים אנגלית!"
כפי שכתבתי קודם ,הייתי באותם ימים יו"ר הוועד הדתי ,ולכן חלק מתפקידי היה
להסדיר את האביזרים השונים לחתונות ,למשל ,יין וכוס לשבור .גם לפני החתונה שלי
הסתובבתי עם הכוס הזאת בידיים שלי עד שמישהו ניגש אליי ואמר לי שכיוון שזו החתונה
שלי ,מישהו אחר צריך לעשות את זה .היין שסידרו היה "היתר מכירה" מן השמיטה
הקודמת ,אבל אני התעקשתי להחליף אותו ביין אחר.
במהלך הבוקר של החתונה החלו קרובי משפחה ואורחים להגיע מכל חלקי הארץ.
אני זוכר שהם כללו נציגים מקיבוץ לביא ,שם התגוררה דינה בשנתה הראשונה בארץ,
ומישיבת הנגב ,שם למדתי לפני שהגעתי לחברון .כשהגיע הזמן המתוכנן לחופה ,קרובי
משפחתי מפתח תקוה עדיין לא הגיעו .כשהם סוף סוף הגיעו ,הם הסבירו כי התבלבלו בדרך
לחברון .הצלחנו להתחיל את החופה בערך עשר דקות לפני שתים עשרה .בארץ ,איחור של
עשרים דקות בהחלט נחשב "בזמן"!

החלטנו לקיים את החתונה בסגנון אנגלי ,אם כי המיקום יהיה תחת השמים ,ולא
בתוך בית הכנסת כמקובל באנגליה .היה לי קרוב משפחה שהיה חזן וביקשתי ממנו לעשות
קצת חזנות בתחילה וגם לברך את כל שבע הברכות .כיוון שהחתונה היתה בקיץ ,הוא הגיע
ללא עניבה ,אם כי הוא לבש חליפה .לאחר כמה דברי שכנוע הצלחתי לגרום לו לענוב עניבה
שסיפקתי לו.

באותם ימים לא היה וידאו ,רק צילום רגיל ,ואפילו הצילום הזה היה כמעט כולו שחור ולבן.
אחד התלמידים בישיבה ,גרשון אלינסון ,היה צלם חובב וסידרנו שהוא יהיה הצלם .כמה

אנשים אחרים הגיעו עם המצלמות שלהם ,ובסך הכל יש לי יותר ממאה ועשרים תצלומים
של החתונה ,כולל כמה תצלומים צבעוניים .לאחד האורחים מאנגליה היתה מצלמת "סיני"
והוא צילם כמה קטעים קצרים של החופה .הוא מעולם לא נתן לי עותק ,וכיוון שהוא מת
לפני כארבעים שנה בערך ,אני לא יודע איפה לחפש את הצילום ,אם הוא בכלל קיים עדיין.
מישהו גם שכר מיקרופון עם רמקול אבל בגלל חיבור חשמל לקוי הוא לא היה
מוצלח במיוחד.
"אם אשכחך ירושלים  "...לפני החופה לקח אותי הרב לוינגר למטבח ,שרף פיסת
נייר ושפשף את האפר על ראשי ,כמקובל ,לזכר חורבן בית המקדש.
דינה התלבשה בדירתה של אחת המשפחות ,ולאחר מכן היא הובלה על ידי הנערות
הצעירות של המתנחלים ,אוחזת בהינומה כדי למנוע ממנה להתגלגל בחצץ ,אל חדר האוכל
של הישיבה .שבילי הבטון היו עדיין חלק מהעתיד באזור של הממשל.
כמקובל בחתונה הלכתי אל המקום בו דינה ישבה כאשר לפני רוקדים האנשים,
וכיסיתי את ראשה בהינומה .אחר כך המשכנו למקום החופה .בדרך הושלכו עליי קונפטי.
בתצלומים אפשר לראות חתיכה שנותרה על כובעי.
דינה הובלה לחופה והסתובבה סביבי שבע פעמים .זרוע אחת שלה הוחזקה על ידי
אימא שלי והזרוע השנייה על ידי אימא שלה .שתי האימהות קיבלו הוראות בעברית לאן
לפנות .הבעיה היתה שהן לא הבינו עברית ולכן אחת משכה לכיוון אחד ,בעוד השנייה משכה
לכיוון ההפוך .דינה סיפרה לי אחר כך שהיא כמעט התחלקה לשני חלקים.
מאחר שחמותי הגיעה לישראל רק יומיים לפני החתונה ,היתה זו הפעם הראשונה
שפגשתי אותה ,וכשהיא עשתה את הסיבובים עם דינה ,היא אמרה לי "שלום חיים" .עם
גיסתי נפגשתי בפעם הראשונה אחרי שהיא כבר היתה גיסתי.
בשלב זה החל החזן לשיר" ,מי אדיר במקום" או "אודך" ,אינני זוכר בדיוק,
כמקובל באנגליה ושמעתי מישהו אומר" :אה ,יש חזן".
בן הדוד של אימא שלי ,מונטי ריכרדסון ,נתן נאום קצרה באנגלית ,ואחריו נאמרו
ברכות האירוסין על ידי הרב לוינגר .בדרך כלל ,המנהג בישראל הוא שהרב מעביר את היין
לחתן אבל אנחנו התנהלנו לפי המסורת באנגליה שבה האבא של החתן מחזיק את הכוס בזמן
שהחתן שותה את היין.
בחתונה גם החתן וגם הכלה נמצאים לעתים קרובות במתח רגשי ,ובאנגליה יש
מסורת ,שגבר המכונה "בסטמן" עומד מתחת לחופה ליד החתן ומושיט לו את הטבעת בזמן
המתאים .אחי קיבל את התפקיד הזה והוא סיפר שחטפתי את הטבעת מידו! הייתי מאוד
להוט להתחתן! לאחר שהעדים ,הרב ניסן זקש והרב אליעזר ולדמן ,בדקו את הטבעת ושאלו
אותי אם קניתי אותה בכספי ,נעשה מעשה הקידושין.
הרב זקש קרא אז את הכתובה ,ושני העותקים נחתמו תחת החופה .מן התמונות
שצולמו במהלך הקריאה והחתימה על הכתובה ,אנו יכולים לראות שדינה הביטה קדימה.
אבל כשהגעתי לחתום ,היא התחילה פתאום להסתכל במסמך .היא רצתה לוודא שאני חותם
על זה כמו שצריך!
החזן שר את כל שבע הברכות .אחרי ששתיתי מן היין ,נתתי לדינה ,שנחשבה כבר
אשתי ,לשתות .לבסוף שברתי את הכוס כדי להזכיר את חורבן בית המקדש.
הנוכחים קראו מזל טוב ,והחתן וכלה הובלו אל חדר הייחוד ,שלמיטב זכרוני היה
בדירת משפחת נחשון .כשצעדנו מישהו קרא" ,החזיקו ידיים יחד" .האוכל בחדר הייחוד כבר
היה מוכן וערוך בשבילנו .אחר כך העירה דינה שהיא מצטערת שלא הגישו בחדר ייחוד עוגות
עם פטריות כמו שהיו באותו זמן בחדר קבלת הפנים .שלא כמו היום ,כאשר לעתים קרובות
החתן וכלה נמצאים הרבה זמן בחדר היחוד ,אנחנו היינו שם רק לזמן קצר.
אז היו ריקודים מלווים באקורדיון .הרימו אותי על הכתפיים של מישהו וגם הביאו
את דינה מהמקום שבו הנשים רקדו כדי שהאנשים יוכלו לרקוד סביבנו .כפי שאמרתי ,כדי
שיתאפשר לנו לאכול את הסעודה בבית המדרש ,היינו זקוקים לסיום מסכת מהתלמוד ,ולכן
סיימתי מסכת.
שולחנות מילאו הן את בית המדרש והן את עזרת הנשים .באנגליה ,לא רק
שאומרים לאורחים באיזה שולחן לשבת ,אלא גם כותבים על איזה מושב ליד השולחן כל

אחד צריך לשבת  .אוי לאורח שמנסה לשבת במקום אחר! המשפחות של דינה ושלי התעקשו,
כמובן ,שנניח שמות לפחות על השולחן הראשי ,ואלה נקבעו על ידי אבי ועל ידי.
על השולחן הראשי היתה החלה הענקית שהביא צבי איידלס במיוחד מירושלים.
אפילו לא חתכנו אותה במהלך הסעודה ,קל וחומר שלא אכלנו ממנה .הדודה של דינה הכינה
עוגת חתונה דו-שכבתית ,שגם היא הונחה על השולחן הראשי ובמהלך הסעודה חתכנו ,דינה
ואני ,את החלק התחתון .אמי שאלה אם היא יכולה לקחת את החלק העליון בחזרה לאנגליה
עבור קרובי משפחה וחברים שלא יכלו להגיע לחתונה.

חלק של המברקים

באנגליה איש בשם "טוסטמסטר" מנהל את הסעודה ,ומונטי ריכרדסון שימש
בתפקיד זה .באנגליה ה"טוסטמסטרים" היו לובשים בדרך כלל שמלה אדומה מיוחדת ,אבל
מונטי ויתר על כך .במקום זאת היתה לו חולצה לבנה פתוחה בצוואר!
כמעט בכל סעודת שמחה באנגליה מתחילים עם "טוסט" (הרמת כוסית) למלכה,
ובשמחות של יהודים ,מוסיפים אחריו "טוסט" למדינת ישראל .אנחנו ויתרנו על הטוסט
למלכה של אנגליה!  -מה הקשר שלה לישראל?! בריטניה ,שהיתה אחת משתי המדינות
בעולם שהכירה בחברון כחלק מריבונות ירדנית ,היתה עוד קובעת שעלינו להרים כוסית
למלך חוסיין! למותר לציין שלא היינו מקשיבים לבריטניה .מקס איינשטיין ,ידיד ותיק
מאנגליה ,נתן את ה"טוסט" למדינת ישראל.
מונטי קרא את המברקים והמכתבים הרבים שקיבלנו .אמנם הרבה אנשים
מפורסמים שלחו לנו מברקים ,אבל למרבה הצער כמעט כולם ,הגיעו רק לאחר החתונה כיוון
שנשלחו דרך הדואר הערבי בחברון .מכתב היחיד שהגיע בזמן לחתונה היה מחבר הכנסת של
אגודת ישראל ,מנחם פרוש.
בימים שלאחר מכן קיבלנו מברקים ממשה דיין ,יגאל אלון ,ח"כ שמואל תמיר ,ח"כ
מרדכי שטרן ,הרב הראשי יצחק ניסים ,סגן ראש עיריית ירושלים הרב שאר ישוב כהן ,ראש
ישיבת הנגב הרב יששכר מאיר וראש ישיבת כרם ביבנה הרב חיים יעקב גולדוויכט.
בזמן הסעודה הרב לוינגר נתן נאום ארוך ,והתרגז מאוד שהמלצרים המשיכו להגיש
אוכל בזמן שהוא דיבר .אחריו אני התחלתי לנאום בעברית וכפי הנהוג הציבור הפריע
בשירים .סיימתי את הנאום באנגלית" .טוסטים" נעשו גם עבור משפחות הכלה והחתן ,על
ידי משה פלבר ,בן דוד של הכלה ,ועל ידי אבי.
היתה גם תוכנית בידור שהכינו הילדים הצעירים בחברון .מכיוון שבאופן טבעי
התוכנית התנהלה בשפה העברית ,היה קשה לאורחים מאנגליה להבין אותה .יש ברשותי
כמה דפי שירים בכתב יד עם הכותרת "חתונה דינה  -חיים" ,וייתכן מאוד שזו היתה תכניתם
של הילדים הצעירים האלה  -אבל אני לא זוכר בוודאות .אחד השירים היה של אלביס פרסלי
 אבל עם כמה "שיפורים"  .שיר אחר הזכיר את הדגים השונים שהוגשו בכל יום בחדר אוכלוסיים עם "גפילטע פיש" של שבת!

חלקם של השירים שילדי המתנחלים שרו בחתונה

הסעודה הסתיימה עם ברכת המזון ושבע ברכות שאמר מונטי ריכרדסון ,סיום נאות לפי
המסורת בכל אחת מהשמחות של משפחתי .צריך לציין כי על פי המנהג האנגלי ,אדם אחד

אומר את כל שבע הברכות .באנגליה ,זה נעשה בדרך כלל על ידי הרב והוא לעתים קרובות
מקבל תשלום בהמחאה מהמשפחות .למותר לציין ,מונטי לא קיבל שום המחאה.
האורחים מחוץ לחברון נסעו באוטובוס אגד שיצא בשעה  16:20כדי להגיע
לירושלים לפני רדת החשכה .בני משפחתי הקרובה נסעו במונית .הנהג ניצל את העובדה שהם
"זרים" וגבה מהם מחיר גבוה מהרגיל ,אבל עד ששמעתי על זה ,היה מאוחר מדי לעשות
משהו.
בילינו את הלילה הראשון של חיי הנישואין בחדר שלנו בממשל .כשהגענו אליו,
ראינו שלט על הדלת ,שציירה יונה טור ,גם היא דיירת באותו מעון .השלט פתח במשפט:
"מזל טוב לזוג הצעיר והמאושר" ואז תיאר בצורה הומוריסטית את הדיירים ואת תפקידי
החדרים במעון ,יחד עם כמה ציורים .הוא נחתם "ועד דיירי השכונה".

שלט שנתלה על דלת הדירה לאחר החתונה

שלט זה צויר על בריסטול גדול בצבע ורוד ,ובמשך יותר מעשרים שנה הוא עבר מארון
לארון בבית .זה היה "נס" שהוא בכלל עוד קיים .לפני כמה שנים ,החלטתי שהשלט נחשב
מסמך היסטורי והעברתי אותו דרך מכשיר למינציה .בנוסף צילמתי אותו בגודל מוקטן
וחילקתי מספר עותקים לבעלי עניין .כעת השלט מופיע בתערוכה על לוח המכילה צילומים
ומסמכים על חיי משפחתי בממשל.
בערב הראשון התקיימו שבע הברכות בחדר האוכל של הישיבה .הכיבוד שהוגש היה
האוכל שנשאר מן החתונה .החלה הענקית שאפילו לא נחתכה ,נאכלה בסעודה הזו .על מנת
לברך שבע ברכות ,צריך גם מניין וגם "פנים חדשות" ,כלומר אדם שלא היה נוכח בכל שבע
ברכות קודם" .הפנים החדשות" היה אחיו של ישראל כפיר (שכעבור שנה ,בתשעה באב ,נרצח
על ידי ערבים ברמת הגולן).
למחרת ,דינה ואני נסעו לירושלים לכמה ימי שבע ברכות .דינה סידרה לנו חדר
במלון קטן בשם "מלון ארץ ישראל" ,הנמצא בצד השני של רחוב המלך גורג' ,מול "היכל
שלמה" .התחלנו שם על הרגל הלא נכונה ,מפני שכמה שבועות לפני החתונה שלנו הלכה דינה
להזמין שם חדר לזוג .הם שאלו אותה אם זה זוג נשוי והיא ענתה "עדיין לא"!
במשך הימים הבאים ,כולל שבת ,היו לנו שבע ברכות בירושלים.
במוצאי שבת ,קיימנו את שבע הברכות במסעדה ירושלמית .אם היו שואלים זוג
נשוי ,כמה חודשים אחרי חתונתם ,מי היה נוכח בשבע ברכות מסוים ,הם היו מתקשים לתת
תשובה מדויקת .אולם בשבע ברכות הזה ,האישה שארגנה אותו ,העבירה דף בין כל
האורחים כדי שיחתמו את שמם  -עדיין יש לי את הדף הזה  -כדי שהדורות הבאים ידעו מי
אכל את האוכל המעולה הזה .היו שם קצת יותר מעשרים אנשים .אותו לילה היה הלילה
הראשון של אמירת סליחות והלכנו לבית הכנסת "ישורון" בשעה  - 22:00מוקדם יותר
מהשעה המקובלת של חצות .כשחזרנו למלון שלנו ,ההנהלה שאלה אותנו איפה היינו ,וכאשר
ענינו "סליחות" הם ענו "חזרתם מוקדם" .הם באמת בלשו אחרינו!
למחרת ,ביום ראשון ,נסענו לקיבוץ לביא לשבע ברכות .ישנו בלביא ולפני שחזרנו
לירושלים לשבע ברכות נוספות ,נסענו לטבריה וביקרנו בקברו של רבי מאיר בעל הנס .נתתי
שם תרומה של לירה אחת וכארבעה חודשים לאחר מכן קיבלתי בדואר קבלה.
ביום שלישי חזרנו לחברון והגענו בערך בצהריים .חנה מאיר סיפרה שהם תכננו
עבורנו שבע ברכות באותו יום אבל זה משום מה לא התקיים .עם זאת ברכנו את הברכה
האחרונה של שבע הברכות שאפשר לעשות בנוכחות של שלושה אנשים.
המתנחלים אספו כסף עבור מתנת חתונה משותפת ולאחר יום הכיפורים ניגש אליי
סעדיה קהלני ,והציע שאולי ארצה לקבל במתנה מסגרת לסוכה .סוכה מעין זו כללה שתים-
עשרה מוטות מתכת ,והם נבנו בצורה כזו שמוט אחד נכנס לתוך השני עד שנוצרת מסגרת של
סוכה .אני חשבתי שזו הצעה מצוינת ונסעתי עם סעדיה לירושלים כדי לקנות את המוטות.
הוא הכיר שם חנות שמכרה אותם ואנחנו הלכנו לשם .החנווני לא החזיק בחנותו את המוטות
הארוכים הללו ,ולכן הלכנו איתו לחצר הסמוכה כדי לאסוף אותם.
אף כי מוטות אלה לא היו כבדים במיוחד ,זה לא היה קל להסיע אותם מירושלים
לחברון .גודלה של הסוכה היה  2מטר על  3מטר ,ולכן ארבעה מהמוטות היו באורך  3מטר.
השלב הראשון היה להעביר אותם לתחנת האוטובוסים בירושלים ואז בשלב השני היה צריך
להתפלל שהנהג יאפשר לנו להכניס אותם לאוטובוס .סעדיה יצא לרחוב ומזלו האיר לו פנים
 הוא מצא משאית פתוחה שהנהג שלה הסכים תמורת תשלום קטן לקחת את המוטותלתחנת האוטובוסים .כשהגענו לשם ,הבאנו אותם לתחנה של האוטובוסים הנוסעים לחברון.
לסעדיה היו עוד עיסוקים בירושלים ולכן הוא נשאר שם.
כשהאוטובוס הגיע ,הנהג לא הסכים להכניס את המוטות האלה לאוטובוס שלו.
באותם ימים היה מתלה על גג האוטובוסים .ישבו שם שני חיילים שנסעו לחברון והם ראו
מה שקרה .הם הציעו להניח את המוטות האלה בתא המטען שעל הגג .אחד מהם מיהר לסדר
את הסולם שהוצמד לחלקו האחורי של כל אוטובוס אגד ,בעוד השני מעביר לו את המוטות.
הנהג אמר להם לוודא שהמוטות קשורים היטב למתלה .היתה חתיכת חוט על הגג ,והוא
נוצל לקשירת המוטות אל המתלה.
אני חייב להודות שחששתי שתנועות האוטובוס תוך כדי נסיעה על הכביש לחברון
שהיה מפותל מאוד ,יגרמו לאותם מוטות ליפול מהאוטובוס .לשמחתנו ,הגענו לחברון ללא

תקלה .החיילים עלו שוב אל הגג כדי להוריד את המוטות .בזמן שהם היו על הגג ,האוטובוס
התחיל לנסוע והיינו צריכים לקרוא לנהג לעצור .החיילים האלה התעקשו לשאת את המוטות
האלה כל הדרך עד לדירה שלי .עזרתי להם לעשות את זה ותוך כדי כך ירד קצת צבע
אלומיניום על השרוול של החולצה הלבנה שלי .דינה מעולם לא הצליחה להוריד את הכתם
הזה!
במהלך השנה אחסנו את כל המוטות האלה ממש מחוץ לדלת חדרנו .כשנסענו
לשליחות לאנגליה ,נסעו המוטות האלה יחד איתנו ,וכמו כן ,כעבור כמה שנים כשחזרנו
לארץ ,הם גם חזרו איתנו .המושג "היהודי הנודד"  -הפך כאן ל"מוטות הסוכה הנודדים".
הם היו אצלנו בשימוש מדי שנה במשך כמעט  30שנה ואז הם ניתנו לבת הבכורה שלנו
כשהתחתנה.
אני צריך לציין שבאותה עת נתן לי סעדיה קהלני רשימה של האנשים שתרמו כסף
למתנה הזאת ואת הסכום שכל אחד תרם (אני באמת מתעב את המנהג הזה של מתן רשימות
כאלה) .סך הכל שולמו  52לירות וסעדיה כתב בסוף הרשימה ,כי  52זה גימטריה של "בן" .זו
כנראה היתה ברכה שיהיה לנו בן במהירות .ובכן ,הייתי צריך לחכות עד ילד מספר  5כדי
שיהיה לי בן .שנים לאחר מכן ,ההיסטוריה חזרה על עצמה כאשר נכדי הזכר הראשון היה
רק מספר .6
זמן קצר לאחר הנישואים הגישה לי דינה גפילטע פיש שהכינה .היה לו טעם קצת
מוזר ,אבל מפני שהיינו זוג צעיר הכרחתי את עצמי לאכול את זה .היא הציעה לי עוד מנה,
ומתוך נימוס עוד פעם הכרחתי את עצמי לאכול את זה .אחר כך היא סיפרה לי כי כיוון שלא
היה לה קמח מצות ,היא הוסיפה קמח רגיל במקום ולכן נאלצה להוסיף ולהוסיף קמח .היא
אמרה שהיא לא יכלה להבין איך יכולתי לאהוב את זה .הודעתי אז שזה היה נורא .היא
ניסתה לתת את זה לחתולים באזור  -חתולים בדרך כלל אוהבים דגים  -אבל בדג זה הם לא
היו מוכנים לגעת!
אם כבר עסקנו בחתולים ,באותו זמן היה חתול ג'ינג'י באזור של החדר שלנו
והחלטתי לאמץ אותו .מסיבה כלשהי החתול הזה היה סדיסטי והיה יכול פתאום ללא
אזהרה לתת לי שריטה מגעילה .אחרי כמה שריטות כאלה ,מיד הפסקתי לאמץ אותו.
בנושא החיות ,מישהו רצה לתת לאשתי כלב זמן קצר לאחר שהתחתנו ,אולם אני
הייתי נגד ואמרתי שהיא יכולה לבחור ביני לבין הכלב .היא בחרה אותי!
לרגל סוף השנה הראשונה לנישואים ,קיבלתי עלייה לתורה שבה אמר הרב לוינגר
בצחוק "קץ השמחה" ,ומישהו אחר העיר הערה רצינית יותר ,כי "בדיוק כפי ששמחת בשנה
הראשונה של הנישואים ,כך אתה צריך להמשיך לשמוח".
דינה אפילו שימחה אותי ביום ההולדת הראשון שלי אחרי הנישואים שלנו .אפשר
לשאול מה מיוחד בזה כל כך? אך ביום ההולדת הראשון שלי הייתי חולה ושכבתי במיטה
ודינה קנתה לי במתנה תקליט ( -זה עדיין היה עידן הגרמופונים)  -של שירים חסידיים
שאהבתי .עדיין יש לי את התקליט הזה ,אבל אין לי גרמופון  -אז עכשיו התקליט שוכב בארון
כתזכורת ל"יום הולדת שמח ".
כפי שכתבתי ,המשפחות במעונות שגרנו בהם חיו ללא מתקני מטבח נאותים ולפני
פסח תש"ל הוחלט כי חלק מהחדרים הריקים במעון אחד יוסבו למטבחים ,עם שני מטבחים
בכל חדר .החדר שלנו באותה עת היה במעון השני של החדרים ,והרגשנו שיהיה נוח יותר אם
החדר שלנו יהיה צמוד למטבח ולכן העברנו את החדר שלנו למעון הנגדי .אפילו עם רהיטים
מועטים ,כפי שהיה לנו אז ,העברת דירה לא היתה קלה!
כדי להאיץ את בניית המטבח שלנו ,שהיה אמור להיות ממומן מתקציב המתנחלים,
הלכתי לקבלן ונתתי לו את הכסף מכיסי הפרטי כדי שיוכל להתחיל לעבוד מיד .סך הכל ,כל
העבודה היתה הנחת צינור מים ופסולת מחדר השירותים הציבוריים והתקנת כיור ולוחות
ניקוז משני צדי הכיור .לאחר שהוא קיבל את הכסף ,הוא התחיל לעבוד מיד.
אחר כך הלכתי אל הרב לוינגר ,שהיה אחראי על הכספים ושאלתי אותו מתי יוכל
להחזיר לי את הכסף ,כי אני צריך את הכסף כדי לקנות דברים לפסח .הוא ענה שהוא לא
יכול להבטיח מתי ,כי כל התשלומים צריכים להיעשות אחרי חישוב כל ההוצאות .עם זאת
קיבלתי את ההחזר מהר.

למשפחת ליבמן ולנו היה מטבח באותו חדר ,אם כי היה להם כיור ולוחות ניקוז
בנפרד .הם התחתנו כמה חודשים לפנינו ואביו של מנחם עבד בכותל המערבי .פעם שאלתי
את מנחם בצחוק ,אם הבעל חייב לספק לאשתו מזון ,והאישה חייבת לבשל עבור הבעל ,מי
מהם מחליט מה התפריט?! נראה לי שזו שאלה הלכתית בלבד ,אבל מנחם פתח אז בהרצאה
מוסרית על שלום בית.
בשבת נחמו התארחנו בבית של דודה של דינה ברחביה .בשבת בבוקר הלכתי לבית
הכנסת שהיה ממוקם ב"רובע הנוצרי" של העיר העתיקה .הרב שלמה קרליבך הגיע לבית
הכנסת הזה בבוקר והיה שליח הציבור .הוא הודיע כי באותו לילה תהיה חתונה בהר ציון
ואליה מוזמן "העולם כולו" .הלכתי עם דינה ,שהיתה קרוב לסוף החודש התשיעי להריונה.
הם שינו כל הזמן את מיקום החתונה וכל הזמן אמרו שהיא תתחיל בקרוב .בסביבות חצות
ויתרנו וחזרנו לרחביה .מאוחר יותר גילינו כי החתונה מעולם לא התרחשה!
כעבור כמה ימים קיבלתי שיחת טלפון שקראה לי להגיע למחלקת יולדות בבית
החולים שערי צדק .חיכיתי רוב היום במחלקה ולפני הערב דינה ילדה בת .בממשל ,נולדו בכל
הלידות האחרונות בנים והלידה הזו שברה את הרצף וגם הובילה להתגרות בי .באותם ימים
לא היו פקסים ,לא דואר אלקטרוני ואפילו שיחות טלפון לחו"ל היה קשה להשיג .הדרך
להעביר הודעות היתה במברק .לפיכך הלכתי למשרד הדואר הקרוב ושלחתי מברק להוריי
כדי לבשר להם על הולדת הנכדה .כתבתי גם מכתב דואר אויר.
הופתעתי שלא קיבלתי תשובה מאנגליה ,וכשסוף סוף קבלתי ,זו היתה תשובה
למכתב דואר אויר שלי .מסתבר שמה שקרה זה שכאשר המברק שלי הגיע לסניף הדואר
באנגליה ,הם לא היו בטוחים אם הם העבירו אותו לכתובת של הוריי .הדבר ההגיוני לעשות
היה לשלוח את זה שוב  -מקסימום הוריי יקבלו שני עותקים .אבל הם עשו את הדבר הלא
הגיוני ושלחו את המברק בחזרה לסניף הדואר בישראל כדי שהם יבדקו אם כבר שלחו אותו
 מעולם לא הבנתי זאת .זה גרם לכך שהמברק הגיע אליהם רק כעבור שבוע!מאחר שבתנו נולדה ביום שני אחר הצהריים ,היא לא יכלה לקבל את שמה עד יום
חמישי .לכן נתנו לה שם "זמני" " -טובי" כי היא נולדה בט"ו באב .ביום חמישי היא קיבלה
את שמה "הקבוע"  -איילת הינדא  -על שם סבתי .כעבור כמה שבועות עשינו קידוש לכבודה.
בהזמנות נכתב "איילת הינדא (טובי) סיימונס מזמינה את הציבור לקידוש בביתה בשבת
קודש פ' ראה אחרי התפילה ,אי"ה".
ההצטרפות של איילת למשפחה  -פירושה הוספת רהיטים לדירה שלנו ,דהיינו,
מיטת תינוק .איילת צולמה עם כל מיני קרובי משפחה וחברים שהחזיקו אותה .אני זוכר
שתלינו וילון כדי להפריד את אזור השינה שלה מהאזור שלנו וכשהיא למדה לזחול במיטתה,
היא זחלה יום אחד אל הקצה המרוחק של המיטה שלה ,פתחה את הווילון והתחילה לצחוק.
כשהיתה בת חצי שנה ,עשינו לה חצי עוגה לכבוד חצי מסיבת יום הולדת .עם תום תקופת
הממשל ותחילת המגורים בקרית ארבע ,היא היתה רק בת שנה וקצת.
כיוון שלי היתה אזרחות בריטית ,גם לאיילת היתה באופן אוטומטי ,אבל היינו
צריכים לרשום אותה בקונסוליה הבריטית בירושלים .זה היה סיוט בפני עצמו .כל מיני
מסמכים צריכים להיות מוחתמים ,מתורגמים לאנגלית ,ומאושרים על ידי נוטריון .רציתי
לרשום את הכתובת שלנו כ"חברון ישראל" .אבל בריטניה הכירה בחברון כחלק מירדן,
מלחמת ששת הימים לא השפיעה עליה! בתחילה ,טענו כי הכתובת שלי צריכה להיות רשומה
כ"חברון ירדן"  -זה היה בערך חמש שנים אחרי מלחמת ששת הימים .אמרתי להם שזה לא
מקובל עלי ,ואחרי שעובדי הקונסוליה עשו כמה שיחות טלפון ,הוסכם לכתוב רק את המילה
חברון .למעשה אפילו לכתובת בית החולים שערי צדק ,מקום הולדתה של איילת ,הם כתבו
רק "ירושלים" .לטענת בריטניה וכמעט כל העולם ,ירושלים לא נמצאת בישראל!
גם חכמי הקונסוליה החליטו שמאחר שהרבנות הירושלמית רשמה את נישואינו אף
על פי שהתרחשו בחברון  -שלדעתם היתה מחוץ לתחום השיפוט שלהם  -לא היינו נשואים
כחוק .ניהלנו חיים בחטא! בסופו של דבר הם הכירו בזה  -במילים שלהם ,הכרה "מנהלית".
אולי אז לא ניהלנו חיים בחטא  -לפחות מבחינה מנהלית!

סיפורו של מקרר – אפילו בימי חול ,חברון היתה מחוץ לתחום
כשהתחתנו באלול תשכ"ט ( ,)1969דינה קיבלה מקרר ישן מקרוב משפחה שלה .למרות
שבהשוואה למקררים בארץ ,זה היה מקרר קטן למדי ,הוא התאים לנו באותה עת .באותם
ימים ,כשהדירה שלנו כללה חדר אחד" ,רהיטי המטבח" שלנו היו בפינה אחת בלבד ,ואת
המקרר שמנו ליד הדלת.
בדירה שמעל הדירה של דודתה של דינה בירושלים גרה אישה מבוגרת .היא קנתה
תנור גז  -בימים ההם היו להרבה אנשים בארץ רק תנורי גז לבישול ולאפייה ולא היו תנורים
 והיא גילתה שיש לה דליפה קלה .היא נתנה לנו את התנור והבאנו אותו לחברון .בחברון,כמו ברוב חלקי הארץ ,לא היה גז מרכזי ,וכתוצאה מכך ,השתמשו בבלוני גז .קיבלנו כמה
צינורות גומי ,רגולטור ובלון גז מחנות בחברון .בלון הגז הונח ממש מחוץ לדלת שלנו .למרבה
המזל גילינו שהפחד מדליפת גז היה מוגזם ,והיה רק ריח קלוש של גז.
ממש לפני פסח כשהתקינו לנו מטבח בחדר הסמוך לדירתנו ,העברנו את המקרר
שלנו לשם ,אבל עם העברתו הוא הפסיק לעבוד ועשה כל מיני קולות מוזרים .מיהרתי לחברון
כדי למצוא טכנאי שאולי יוכל לתקן זאת .ערבי מהעיר הגיע לממשל ואחרי שעשה את
האבחנה שלו ,הודיע לנו שהמנוע נשבר .הוא אמר לנו שנוכל להשיג מנוע חדש מאיזרא-אל
(ככה הוא ביטא את המילה "ישראל"!) ואז הוא יתקן את המקרר .התברר לנו שלא כדאי
להכניס מנוע חדש למקרר הישן הזה והחלטנו שיהיה הרבה יותר טוב לקנות מקרר חדש.
כיוון שכל זה קרה רק כמה ימים לפני פסח ,היינו צריכים לחכות עד אחרי החג בשביל לעשות
זאת.
החלטתי שבינתיים אנסה לשכור מקרר וכשמישהו ייסע לירושלים בטנדר של
המתנחלים ,אני אתלווה אליו ואכנס לחנות להשכרת מקררים .באותו יום אחד המתנחלים
שבר את השמשה הקדמית של הטנדר והוא לקח אותו לתיקון לירושלים .נסענו ביחד למוסך
תיקון בבעלות יהודים שנפתח בירושלים המזרחית  -חשוב היה להשתמש במקומות שנפתחו
בשטחים המשוחררים כדי לתמוך בהם .הם הודיעו לנו שאין להם כרגע שמשות ,אבל הן יגיעו
מאוחר יותר מתל אביב ,ולכן עלינו להשאיר את הטנדר שם.
בינתיים הלכנו לחנות להשכרת מקררים ,אבל לא מצאתי מקרר שהיה באמת
מתאים .כולם היו מטונפים .בסופו של דבר ,אחד השכנים שלי ,שהיה לו מקרר גדול מאוד,
הציע לנו לשמור את האוכל שלנו שם.
התכוונתי ללכת מיד אחרי פסח לקנות מקרר ,אבל זה נדחה שבוע אחר שבוע,
בעיקר כתוצאה מאפליה של המכס נגד תלמידי ישיבות שהיו עולים חדשים.
באותה תקופה ,החלטנו גם שמקרר הוא לא המכונה היחידה שאנחנו צריכים
לקנות ,שכן ,לאחר הניקיון היסודי לפני פסח ,דליפת הגז התחזקה בנוסף לכל זה ,דינה היתה
במצב מתקדם של הריון והבנו שאנחנו צריכים גם מכונת כביסה כדי להתמודד עם כל
החיתולים והבגדים האחרים שתינוקות מלכלכים במהירות"( .טיטולים" עוד לא היו עדיין).
החלטנו שנרכוש את כל המכשירים ביחד והשגנו קטלוגים מהיצרנים השונים כדי
שנוכל לבחור בצורה הטובה ביותר .באותו זמן דינה נסעה לבית החולים כדי ללדת וכשהיא
היתה שם ,חלה עלייה פתאומית במחיר הסחורות השונות.
הבנתי כי זה כנראה יגרום גם לעלייה במחירים של מכונות הכביסה והמקררים
ולכן מיהרתי לסוכן כדי לקנות את המכשירים האלה .הוא הראה לי מברק שקיבל זה עתה
מהיצרנים שמייקרים את המחירים של המכשירים האלה .עבור הדגמים שהחלטתי עליהם,
ההבדל היה בערך  500לירות (סכום ניכר באותם ימים) ,לכן אמרתי לסוכן שארכוש ממנו את
מכונת הכביסה ואת המקרר בתנאי שירשום את התאריך של אתמול על ההזמנה .הוא
הסכים ברצון ואני שילמתי לו פיקדון כדי לסגור את העסקה .בזמן הקצר שהייתי בחנות,
היו עוד קונים וטלפונים של אנשים שגם רצו לקנות דברים "אתמול".
לאחר שסיימתי את הקנייה ,הוריתי לסוכן לומר ליצרנים שימסרו את המכשירים
שקניתי לחברון .הוא הודיע לי כי לפני כמה שבועות החליט היצרן הזה לא למכור עוד לחברון.
בכל ההגינות אמר לי הסוכן שהוא יחזיר לי את הכסף אם ארצה.

ערכתי כמה בירורים כדי לבדוק מדוע הפסיקו למכור לאנשים בחברון .האם זה
מבחינה אידיאולוגית? הסיבה היתה הרבה יותר פשוטה .כאשר רוכשים מכונת כביסה או
מקרר ,הקונה מקבל שירות חינם לשנה .הטכנאי שעבד אצל היצרן הזה פחד לנסוע לחברון!
היצרן לא יכל לבטל את הסכם השירות שלו באופן חד-צדדי לאלה שכבר רכשו את
המכשירים מכשירי החשמל ,אך הם החליטו שלא למכור מכשירים נוספים לחברון.
מהחקירות הנוספות שלי בחברון גיליתי ,שכאשר לאחרונה רצה מתנחל אחר לקנות
מכשירים ,המוכרים הסכימו למכור לו בתנאי שהוא יביא את המכשיר לירושלים אם יזדקק
לשירות .לא הייתי מוכן לקנות בתנאים כאלה ,ולכן עשיתי את התחבולה הבאה.
תחבולה זו התבררה כמסובכת הרבה יותר מכפי שציפיתי בתחילה וגרמה ל"לחץ
הדם" שלי ל"התנודדות"! מפני שהאירוע הזה מדגים כיצד היינו צריכים להתמודד עם
ספקים שמסיבה כלשהי סירבו לטפל במתנחלים בחברון ,אני אספר בפירוט רב איך המקרר
ומכונת הכביסה שלי עשו את המסע המפותל מהיצרנים לדירה שלי בממשל:
בת דודה שלי בשם ויויאן התגוררה בירושלים .היא קיבלה תואר באוניברסיטת
סאסקס באנגליה ונכנסה למקצוע ההוראה .עם זאת ,היא הפסיקה לעבוד בהוראה כמעט
מיד ובאה לירושלים למכור רהיטים בחנות שם .באותה עת היא שכרה דירה מרוהטת באזור
ימין משה בירושלים .הרחובות שם היו צרים מאוד וכתוצאה מכך בחלק מהרחובות ליד
הדירה שלה לא היה ניתן להיכנס עם כלי רכב .כאשר נבנתה ימין משה ,היו שם רק סוסים
ועגלות!
הסברתי לויויאן את הבעיה שלי בנוגע להעברת המקרר ומכונת הכביסה לחברון
וקיבלתי את הסכמתה להשתמש בכתובת שלה .התוכנית שלי היתה להעביר את המכשירים
האלה לכתובת שלה בימין משה ולקבל את חוזי השירות .אחר כך תכננתי להעביר את
המכשירים לחברון ואז להודיע ליצרנים כי "שיניתי את הכתובת שלי" .כבר ביררתי שלא
היה סעיף בחוזה השירות שמאפשר להם לבטל את השרות אם אדם משנה את כתובתו.
אבל בתוכנית היו כמה בעיות טכניות .לא היה אפשרי להיכנס עם משאית עד לדלת
הכניסה שלה והיו גם מדרגות צרות שהובילו לדלת דירתה .היה כביש בחלק האחורי של
הדירה ,אבל אפשר היה להיכנס אליה מהכביש הזה רק דרך גינה מפותלת ולאחריה היה
צורך לטפס דרך חלון גדול מאוד! לחלופין ,אפשר היה להגיע לדלת הקדמית מהכביש הזה
על ידי הליכה בשביל עם מדרגות .לסיכום ,הובלת חפץ כבד מהכביש אל הבית לא היתה דבר
קל .למעשה ,כשרשמתי את הכתובת של ויויאן ,לא הבנתי את הקשיים הכרוכים בכך.
מצדה ,הניחה ויויאן ,כי די היה בה כדי להשתמש בכתובת שלה ,ושלא יהיה צורך
ממש להכניס את המכשירים לדירתה .אמרתי לה שהיצרנים יתעקשו להביא את המכשירים
עד לדירה מכיוון שהם רוצים לוודא שהם מגיעים בשלום .היא ענתה שכל העניין מגוחך .מה
הטעם להביא את המכשירים הכבדים האלה לדירתה ומיד לאחר מכן להוציא אותם שוב!
היא הציעה שיניחו אותם בגינה ,ואני אקח אותם משם לחברון .עניתי שאני לא יכול לדמיין
לרגע שהם ישאירו אותם בגינה  -מי שרוצה דבר כזה הוא לא שפוי! מי מוכן להוציא אלפי
לירות על מקרר ומכונת כביסה ולאחר מכן לבקש מאנשי ההובלה להשאיר אותם בחלק
האחורי של הגינה שלו!
בלית ברירה ,היינו צריכים להכניס את המכשירים האלה לתוך הדירה וכמעט מיד
לאחר מכן להוציא אותם שוב .כפי שנראה בקרוב ,זה לא היה "כמעט מיד" כשהם הועברו
לחברון.
נתתי הוראות לסוכן להעביר את המכשירים האלה לכתובת של ויויאן בימין משה.
הוא הודיע לי את היום שהם יועברו  -ביום חמישי בשבוע הבא .הם לא ידעו להגיד לי באיזו
שעה הם יועברו ,אבל אמרו לי להתקשר קרוב יותר למועד ההובלה .לאחר שבוע התקשרתי
ליצרנים והם הודיעו לי שהם יגיעו בשעה שמונה בבוקר.
בינתיים שאלתי את אדי דריבן ,שהיה לו קשר עם ערבים שעסקו בהובלה ,אם יוכל
לסדר שאחת ממשאיות ההובלה שלהם יעבירו את המכשירים האלה מימין משה לחברון,
והוא הבטיח לסדר את מה שיוכל.
אמרתי לויויאן שאגיע לדירה שלה קצת לפני השעה שמונה ,כדי לקבל את
המכשירים .הגיעה השעה שמונה  ...הגיעה השעה שמונה וחצי ,אבל עדיין לא היו אנשי
ההובלה באופק .ויויאן הלכה לעבודה ואני המשכתי לחכות .עדיין אין אנשי ההובלה!

לא היה טלפון בדירה ,אבל היה טלפון ציבורי בהמשך הדרך .הלכתי לטלפן ליצרנים
ולשאול אותם למה הם לא הגיעו .האם הם אמרו שמונה? הם הסבירו לי שבשעה שמונה הם
העמיסו את כל המכשירים שהם מובילים באותו יום לירושלים ושהם יכולים להגיע בכל
שעה באותו יום .קצת מאוחר יותר באותו בוקר הגיעה מכונית ההובלה.
אף על פי ששני אנשים היו מעורבים בהובלה ,רק אחד מהם נשא את המקרר ומכונת
הכביסה על גבו .לאחר שווידא שמישהו היה בדירה ,הוא הביא תחילה את מכונת הכביסה,
שהיתה קלה יותר מהמקרר ואחר כך חזר למשאית שלו והביא את המקרר על גבו .דלת
דירתה של ויויאן היתה בזווית ישרה לראש המדרגות ולכן היה צורך לעבור את הזווית הזאת
לפני הכניסה לדירה .עם המקרר על גבו הוא הבין שאין מספיק מקום לעשות את הסיבוב
הזה .בינתיים המקרר הכביד מאוד על גבו ,והיה ברור שהוא כבר "שובר את הגב" שלו .הוא
התקשר אל עמיתו שיבוא לעזור לו לפני שהוא ישליך את המקרר על כל המדרגות .לבסוף,
בכוחות משותפים ,הצליחו להכניס את המקרר לדירה.
ברגע שהמוביל הוריד את המקרר מגבו ,הוא התיישב בכורסה וביקש לשתות מים.
לאחר מכן הם העבירו לי את הסכם השירות והותירו פתק שמישהו יבוא בעוד שבוע כדי
להדגים כיצד להשתמש במכונת הכביסה.
המובילים האלה לא ידעו שעוד מעט נאלץ להוציא את המכשירים מן הדירה .אחרי
שראינו את הקשיים שהיו לאנשי ההובלה האלה ,תהיתי איך נצליח להעביר את המכשירים
האלה לחברון.
חיכיתי כמה שעות בתקווה שאדי יצליח למצוא מוביל ערבי שיביא את המכשירים
האלה לחברון ,אבל אף אחד לא הגיע .כאשר היה ברור לחלוטין שאף אחד לא יגיע באותו
יום ,אמרתי לויויאן שאנסה להשיג מוביל בבוקר המחרת .היא ביקשה ממני במיוחד לעשות
זאת מהר ,מאחר שהוריה הגיעו לחופשה מאנגליה באותו יום ,והיא לא רצתה שיראו מקרר
ומכונת כביסה באמצע הסלון שלה.
שכחתי מהעובדה שיום המחרת הוא יום שישי ,יום הפגרה המוסלמי ,ולא ניתן יהיה
למצוא מוביל באותו יום .בערך בצהרים ,קיבלתי שיחת טלפון מויויאן ששאלה אותי מתי
המובילים יגיעו .אמרתי לה שלא הצלחתי למצוא מוביל באותו יום ,והתנצלתי שזה יצטרך
לחכות ליום ראשון .היא סיפרה לי שההורים שלה יגיעו בעוד כמה שעות וביקשה שלפחות
אני אזיז את המכשירים האלה לפינת החדר ,כי הם כבדים מידי בשבילה בכדי להזיזם.
הבנתי שהדרך היחידה לעשות זאת היא לנסוע לירושלים בעצמי ולהזיז אותם.
באותו יום לא היו אוטובוסים של אגד ,אבל למזלי הצלחתי לתפוס טרמפ עם משאית צבאית
שיצאה לירושלים .היתה זו משאית גדולה והיא נסעה מהר ,ואני זוכר שנזרקתי מצד אל צד
בעוד היא נוסעת בדרך המתפתלת לירושלים .הגעתי לדירתה של ויויאן וגיליתי שהיא
הצליחה להזיז את המכשירים בעצמה .היא הסבירה שעשתה זאת על ידי ישיבה על הרצפה
ודחיפתם ברגליה .הבטחתי שאני אנסה ביום ראשון בבוקר להשיג מוביל שיקח אותם
לחברון.
ביום ראשון בבוקר שוחחתי שוב עם אדי והוא הציע את שיטת ההעברה הבאה:
הוא יאפשר לשני ערבים שעבדו בנגריה שלו לנסוע איתי במונית ערבית לירושלים ,נלך לשער
שכם ,שם יש נהגי משאיות ערביים שמחפשים קליינטים ,ונארגן שאחד מהם יסע לימין משה
ויאסוף את המקרר ואת מכונת הכביסה .שני הערבים של אדי יעזרו לשאת אותם.
עשינו זאת ,ובדרך לשער שכם נכנסתי לחנות הרהיטים שבה עבדה ויויאן וקבלתי
ממנה את המפתחות לדירתה .לא היתה שום בעיה להוציא את מכונת הכביסה מהדירה אל
המשאית הערבית ,אבל להוציא את המקרר היה עניין אחר! בדיוק כפי שקשה היה להכניס
אותו בגלל הזווית בין הדלת למדרגות ,היתה גם בעיה להוציא אותו .למרבה המזל ,באותו
זמן השכנים שגרו בבית ממול הדירה של ויויאן היו בביתם ,והם פתחו את הדלת שלהם,
שהיתה בצד השני של המדרגות ,ולכן הוצאת המקרר היתה הרבה יותר קלה .אף אחד
מהערבים האלה לא היה מסוגל לשאת את המקרר על גבו בלי עזרה ,כך שהשיטה שהשתמשו
בה היתה שערבי אחד סחב את המקרר על גבו ,השני צעד מאחוריו ותמך בקצה התחתון של
המקרר והשלישי צעד אחורנית וידיו תמכו בחלק העליון של המקרר .לבסוף הגיעו אל
המשאית והמקרר הועמס פנימה.

המכשירים נקשרו וקובעו למקומם ואנחנו מיהרנו לחברון .עם זאת ,הצרות שלנו
עדיין לא נגמרו .כשהגענו לשער הממשל ,הסברתי לשומר שיש לנו מכשירים גדולים במשאית,
וביקשתי ממנו שיתיר למשאית להיכנס ולהגיע לדירה שלנו .הוא השיב כי אסור למשאיות
ערביות להיכנס ,ולכן אנחנו צריכים לשאת את המכשירים האלה עד לדירה!
כשבוע לפני כן ,משפחה שהביאה מקרר ,ויתרה לשירות ההובלה ,ונאלצה לשאת
את המקרר משערי הממשל אל דירתם .בעודנו מתווכחים עם השומר על הטמטום בנשיאת
מכשירים כבדים כאלה ,כשאנחנו יכולים בקלות לעלות עם משאית .הוא סיפר על המשפחה
שהצליחה לשאת מקרר בשבוע שעבר .אני ,לעומת זאת ,לא הייתי מוכן שמישהו יישא את
המכשירים והצלחתי לסדר עם הממונה של השומרים אישור כניסה למשאית .המשאית
נכנסה והגיעה עד הדלת של הדירה שלי .הורדנו את המכשירים והכנסנו אותם לדירה שלי.
מיד חיברתי אותם לחשמל כדי לבדוק אם הם לא נפגעו במהלך כל המעבר הזה.
לאחר שהבדיקה היתה חיובית ,נשמתי לרווחה .כל ה"צ'ארדה" הזו התרחשה רק מפני
שהיצרנים סירבו למכור את הסחורה לחברון.
היו עדיין כמה קצוות רופפים שהיה צריך לסגור .החלטתי להמתין שבועות ספורים
לפני שהודעתי ליצרנים על "שינוי כתובת" .כפי שציינתי ,כאשר הם הביאו את המכשירים
לירושלים ,הם השאירו פתק שהם יגיעו בעוד שבוע כדי להדגים כיצד להשתמש במכונת
הכביסה .דינה צלצלה אליהם ואמרה שהתאריך לא נוח והיא "תודיע להם" מתי הם יכולים
לבוא .אגב ,הם עדיין הופיעו בדירתה של ויויאן במועד שנקבע כדי להסביר על השימוש
במכונה .ויויאן היתה אז בעבודה ,אבל שכנה סיפרה לה על כך.
לאחר כמה שבועות כתבתי פתק ליצרנים והודעתי להם על "שינוי הכתובת" שלי.
סוף סוף יכולנו לסיים את התקרית הזאת בצורה טובה .כמה חודשים לאחר מכן ,אותו יצרן
שקנינו ממנו הבין את השגיאה שעשה וחידש את המכירות לחברון .בינתיים הם הפסידו חלק
מהמסחר כיוון שבעקבות כך המתנחלים שהיו קונים מכונות כביסה קנו במקום אחר.
באותו זמן שקניתי את המקרר ואת מכונת הכביסה ,נכנסתי לחברת הגז לקנות
תנור גז עם כיריים .הם שמחו מאוד להעביר את התנור לחברון .זה היה חשוב ,כי בניגוד
למקרר ומכונת כביסה ,תנור גז דורש התקנה של צינורות ולכן לא ניתן להזיז את זה בקלות.
כעבור כמה שבועות הם הגיעו לחברון וחיברו את הכיריים .הם הוצבו ליד הקיר שהיה קרוב
לחלון .מחוץ לחלון הקימו את הצנרת עבור שני בלונים גדולים .בדרך כלל בבית פרטי ,נעשה
שימוש בבלונים קטנים ,אך כדי למנוע מהם לבוא כל הדרך מירושלים כדי להחליף בלונים
ריקים ,הם התקינו בלונים גדולים.
המטבח שלנו היה אז מטבח "לוקסוס"  -לא בדיוק הרמה של סביון או של קיסריה
 -אבל "לוקסוס" עבורנו!
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בתקופת הממשל היה "ספק" אם אברהם אבינו קנה

