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תודות לד"ר נתן שחר ,המוסיקולוג  ,על עצותיו ועזרתו.

כתיבה ועריכה :אילה גויטיין ,גורדון
עריכה גרפית  :אילה גויטיין ,גורדון
הכנה לדפוס :עמירב גורדון
השתתפות בכתיבה :רוב ילדיה ונכדיה.
נדפס :בדפוס גרפוס בירושלים ב 30-עותקים.
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ïééèéåâ áéìèåâ äæøú
 àîàשל :אילה ,עפרה ,ואילון,
 àúáñשל :אריאל  ,אורלי,שחר ,ואיילת ,טלי ,שולי ,ושי,
 àáø àúáñשל :שיר ענבל ותמר ,אלעד מאיה ודפני,
אופיר תמיר ושגיא ,קרן ואנדרה  ,עידו נועם ויעל ,ושל שיר וגם ניצן.

øáã çúô
כל מי שהכיר את תרזה זוכר אשה מיוחדת במינה שהצטיינה ביופי וחן אישי רב ,אשה
פתוחה ,חמה ונדיבה מאד ,אשה נועזת ואמיצה ,בעלת חשיבה מקורית עצמאית ויצירתית,
אשה קלת תנועה כרקדנית  ,מעשית וחרוצה בכל אשר תפנה .תרזה הלכה לעולם שכולו טוב
כבר לפני עשרים שנים .בשנת  2002הוצאנו לאור חוברת לזכרה ,ב 12-עותקים .בינתיים
נתווסף מידע חדש ומעניין על יצירתה ועל משפחתה ,על כן נוצרה החוברת הזאת הרואה
אור בשנת .2008
בינתיים נולדו ניניה שלא הכירו אותה כלל ,ולצערנו רובם גם אינם מכירים את שיריה.
למשל ,השיר "כלב כלב הב הב הב" ,שיר שפעם כל הילדים בארץ הכירו ,או את השיר "הו הו
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הא ,מי זה בא? אוניה עם ארובה" ,או את "תנום צפור לה בקן" ,או השיר "מי זה כאן
הבכיין הצורח הצווח המפחד להתקלח?" .לעומת זאת עדיין כולם מכירים את השיר "אוניה,
אוניה  ,עם כנף כשל יונה"...שמפרסמים היום כאילו הוא "שיר עממי" אבל למעשה הוא אחד
משיריה של תרזה .על כן נסקור הפעם את יצירותיה המוסיקליות .אלה שהצלחנו לאסוף עד
כה ,אף על פי שעדיין לא גילינו את כולן.

äæøú ìù äééç øåôéñ
ïåãøåâ äìéà :äáúë

äæøú ìù äúåãìé
תרזה מקסימובנה )המובן ברוסית הוא -בתו של מקס( נולדה בעיר ריגה שבלטביה ב28-
למרץ  ,1899מאחר והלוח הרוסי מאחר ב 13-ימים הרי שעל פי הלוח הכללי היא חגגה את
יום הולדתה ב 11-לאפריל .ראה המקרה המוזר שדוקא בתאריך זה ,בדיוק ביום הולדתה
ה 87היא גם נפטרה .זה היה בשנת  ,1986בחיפה ,ואחר כך היא נקברה ליד קבר אמה בהר
המנוחות בירושלים )חלקה ל"ה(.
אביה נקרא מקס מנחם מנדל גוטליב ,ואמה היתה רחל לבית יונגרמן .היו במשפחת
גוטליב ארבעה ילדים  -הבכור היה יבגני ,השניה היתה תרזה ,השלישי היה מישה )מיכאל(,
והקטנה היתה אולינקה שהיתה צעירה מתרזה בשתים עשרה שנים ,ובעת כתיבת שורות
אלה אולי עדיין חיה באנגליה.
המשפחה חיה ברווחה ,הם היו בעלי בית דפוס גדול ,שנקרא "בית הדפוס של ב .סורנסון" על
שמו של השותף הדני הלא-יהודי שלהם .הם היו חייבים שיהיה להם שותף לא יהודי ,משום
שלא איפשרו ליהודים להיות בעלי עסקים גדולים .קרוב לודאי כי היה זה לא רק בית דפוס
בו הדפיסו את הספרים אלא גם בית הוצאת ספרים ,כי רחל סבתנו סיפרה שהיא עזרה
במלאכת התרגום ובקריאת ההגהות ,פעולה שאינה נעשית בבית דפוס רגיל .רחל שלטה
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בשלש שפות  ,רוסית ,גרמנית ,וצרפתית ,ושפת האם שלה היתה יידיש .בבית הדפוס עבדו
כ 50-אנשים ,גם הדפיסו שם כרזות צבעוניות בשיטת ההדפס מלוחות אבן )ליטוגרפיה(.
המשפחה התגוררה בעיר ריגה ,ברחוב אוסיקול  ,11בבית דירות בן שבעה חדרים ,הם גרו
בקומה השנייה .ביתם היה עשיר למדי ,היו עוזרות לניקוי ובישול ,היתה

נאני לטיפול

באולינקה הקטנה ,והיתה "גוברננטה" צרפתיה לטיפול בתרזה ומישה .תרזה למדה בבית
הספר הרוסי בעוד שאולינקה למדה בבית-הספר הגרמני .שפות הדיבור היו רוסית ,גרמנית
וצרפתית .בנוסף לדירה בריגה היה להם בית בכפר ,שנקרא "דאצ'ה" שהיה בנוי מקורות
עץ עם גילופים בסגנון כפרי לטבי ,שבו היו מבלים את חודשי הקיץ.

úéð÷úôøäå äááåù äãìé
את הסיפורים על ילדותה מצאנו ביומנים של שלמה דב מן השנים הראשונות לנישואיהם.
תרזה נולדה שנייה ,וכמו רוב ילדים שניים היתה מרדנית ושובבה גדולה .כשהיתה בת שש
פתחה את דלת הלול בכפר )בהיותם בבית הקיץ שלהם( ואפשרה לכל התרנגולות לברוח
ליער .בעלת התרנגולות ,יהודיה זקנה ,שפכה עליה דלי של מים קרים בכעס רב.
פעם עשתה תחרות עם הבנים מי יצליח לחדור
לגורן ,מכולם רק היא הצליחה ,כי היתה רזה
מאד ,ואולם אז לא ידעה איך לצאת משם.
בבית

הספר

היתה

אהובה

מאד

למרות

שובבותה .בכתה אחת הילדים העליבו ילדה
מסכנה אחת )שאולי היתה מבית עניים( תרזה
הודיעה שמי שיגיד על הילדה דברי גנאי יקבל
ממנה מכות .ואכן

היא הכתה את כל בנות

הכתה ,וקבלה ציון ) 2מתוך  (10בהתנהגות .שנה
אחר

כך

הטמינה

פצצה

בשלחן

המורה

שהתפוצצה בשעור הגרמנית של המורה שולץ.
הוא שאל "מי עשה את זה"? ותרזה קמה מיד
והודתה.
בבית הקיץ שלהם בכפר היתה תחרות על האפונים בין המבשלות והילדים .המבשלות קילפו
אפונים ומילאו סל גדול ואז הטמינו אותו במחסן סגור .העמידו הילדים סולם ותרזה
השתחלה למחסן דרך ארובת האויר ,עלתה עם הסל ושפכה את תוכנו על הילדים ,במהומה
נפל הסולם ותרזה נפלה מגובה כמה מטרים .למרות זה כולם ברחו יחד ליער בכדי להמלט
מהעונש .את הסיפורים האלה סיפרה תרזה לשלמה דב זמן קצר אחרי שאילה נולדה ,אולי
הילדה הקטנה הזכירה לה את חויות ילדותה.
אפילו בגיל למעלה מעשרים יכלה להשתובב  -למשל להתחבא בארון בגדים כאשר המאהב
של חברתה התוודה לפניה ,ואז תרזה התחילה ביללות חתולים מתוך הארון ,שעוררו כמובן
את תדהמתו וכעסו.
כאשר הקומוניסטים נכנסו לריגה

היו היחסים בין תרזה לבני משפחתה מתוחים .היא

בדתה סיפור להרגיזם כי הקומוניסט הפראי סטוצ'קה בחר בה להיות מזכירתו ,הבלוף
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החזיק יומיים מעמד ,אך השאיר הורים מודאגים .מאוחר יותר היא גם חילצה את אביה
ממאסר .למעשה היתה קרובה בדעותיה לקבוצה האנרכיסטית ,אך הם התיחסו אליה
בחשדנות ,מאחר והייתה בת של בורגנים ,לכן יעצו לה" :ברוניצ'קה לכי הביתה") .הם כינו
אותה "ברונית" כלומר אשה מן המעמדות הגבוהים שאינה מתאימה לקחת חלק במהפכה(.
בפרט לא מצא חן בעיניהם שהיא התנגדה לתפישתם של אנשים חפים מפשע ,תופעה שהיתה
אופיינית אחרי המהפכה .לאחר המהפכה קיבלו הלטבים עצמאות ושפתם הלאומית נעשתה
השפה הרשמית .אז התעוררה בעייה אמיתית  -תרזה לא ידעה לטבית כלל.

ïéìøáá íéãåîéì
תרזה לחמה לשינוי המצב כך שיהיה שויון זכויות וגם חובות בין נשים לגברים .ולכן בתקופה
שבה רוב הנשים לא עבדו אלא חלמו על נישואין ,גידול ילדים ,ותלות בבעל העובד ,תרזה
שאפה להיות אשה בעלת מקצוע שיכולה לפרנס את עצמה ,ויכולה לדרוש שויון זכויות מלא
לנשים ,למשל ,שתהיה לנשים הזכות להשתתף בבחירות לממשלה ,זכות שעדיין לא הוענקה
אז לנשים ברוב ארצות העולם )כולל ארצות הברית וגרמניה(.
ברלין אחרי מלחמת העולם הראשונה היתה מרכז תרבותי חשוב ביותר .תרזה הגיעה לשם
יחד עם אלפי מהגרים אחרים מרוסיה שהגיעו לשם לאחר המהפכה הקומוניסטית .היא
תכננה כי תלמד בברלין מקצוע שיאפשר לה לעמוד ברשות עצמה .תחילה ניסתה ללמוד
ארכיטקטורה ,אך עד מהרה החליטה ללכת לכוון המוסיקה ,החינוך והמחול.
לשם כך נרשמה בברלין למכון הגבוה של ז'אק דאלקרוֹז .דאלקרוז יצר מהפכה בחינוך
המוסיקלי כי האמין שיש להפעיל את הילד לקול המוסיקה ,הפעלה זו של כל גופו של הילד
בתנועות מחול מסייעת לילד באורח טבעי לקלוט את מקצבי המוסיקה ואת רוחה .כמו כן
הוא שם דגש על חשיבות העידוד ליצירתיות של הילדים .הוא נתן הנחיות שיובילו ליצירת
שירי משחק ותנועה על ידי הילדים עצמם.
ז'אק דלקרוז ) (1950-1865היה שויצרי שלמד מוסיקה בילדותו מאמו הפסנתרנית .היה
מעוניין בתיאטרון ובמחול ,והיה מושפע מן הדרמה היוונית .כמו כן היה קרוב לרעיונות של
החינוך הפרוגרסיבי אשר שמו את הדגש על צרכיו הטבעיים של הילד האינדיבידואלי.
הוא החל לפתח שיטת הוראה חדשנית שבה הילדים לובשים בגדים נוחים וקלים
המאפשרים להם תנועה חפשית ,משמיעים להם מוסיקה והם ולומדים לנוע כתגובה
למוסיקה ולמקצב באופן טבעי .רעיונותיו היו מהפכניים ,ומורים רצו להתודע אליהם .החל
משנת  1906התקיים הקורס הראשון להכשרת מורים לריתמיקה .שלשה תחומים הודגשו על
ידיו :לימוד הסולפג' לפיתוח השמיעה המוסיקלית ,פיתוח הריתמיקה והאימפרוביזציה.
גישתו החדשנית הציעה מהפכה בחינוך ,ועד מהרה נפתח מכון כזה בגרמניה .אחרי מלחמת
העולם הראשונה נפתח מכון להכשרת מורים בשיטת דלקרוז בברלין ,ואך טבעי היה שתרזה
המהפכנית מטבעה תרצה להתמחות בנושא אשר היה עדיין ראשוני.
וכך בשנים  1924-1920שהתה תרזה בברלין פרנסה עצמה בתקופת הלימודים

מציור

דוגמאות עממיות בצבעי שמן על צלחות וקופסאות עץ ,וכמו כן השתתפה כרקדנית בכמה
אירועים

תיאטרליים

מוסיקליים

חשובים
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שהתחוללו

אותה

עת

בברלין.
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ההתמחות העיקרית של תרזה במכון דלקרוז היתה בריתמיקה ואימפרוביזציה ,זהו המקצוע
שנקרא בארץ "ריתמיקה" ,מקצוע שהיתה נלהבת ומסורה לו כל חייה ,מקצוע שהעניק לה
גאוה על עצמאותה ועל תרומתה לפיתוח מוסיקלי של הילדים בגיל הרך.
בברלין הם כמובן עסקו הרבה בלימוד מחול
מודרני .במסגרת המחול המודרני היא הוזמנה
להשתתף באחד מן המופעים של התיאטרון
המפורסם של ריינהרט .מצויה תמונה אחת שלה
משם כשהיא לבושה כפרפר .מקס ריינהרט נולד
באוסטריה ב ,1873היה יהודי ששמו המקורי
היה

מקס

גולדמן,

עם

הצלחותיו

בבימוי

בתיאטרון שינה את שמו לריינהרט .הוא נחשב
לאחד היוצרים הגדולים של התיאטרון המודרני
התפרסם במיוחד מבימוי "חלום ליל קיץ" של
שקספיר ,ועבר לארה"ב אחרי עליית היטלר.
המחזה שבו השתתפה תרזה בריקוד הפרפר
בברלין היה מאת גרהארד האופטמן
של ריינהרט .בשנים

בניהולו

 1924-1920בעת היותה

סטודנטית היא התפרנסה

מהכנת עיטורים

צבעוניים על קערות עץ ברוח האמנות העממית,
כפי שהזכרנו ,ואולם מעניין שהיא השתמשה
הרבה במוטיבים מן האמנות של כתבי היד
היהודיים מימי הביניים .נשארו לנו רק שני
דברים ממנה-לוח שנה עברי וקערת עץ,
ששניהם עברו שיפוצים ושינויים בידי ,אך
אני השתדלתי לשמר בהם את מה שהיה
בהם באורח מקורי .כמו כן היא קישטה את
החנוכיה הגדולה שקנתה במאה שערים
ועיטרה בציורי חיות הלקוחות מכתבי היד,
ובכתב עברי .החנוכיה נמצאת בידי אורלי,
בקיבוץ צרעה) .ראו תמונות בעמוד ( 40
שושנה פרומקין היתה ידידתה של תרזה
מריגה ,ובתה צביה )אשתו של הסופר משה
שמיר( אמרה לי כי יש בידיה קופסת עץ
שתרזה צבעה ועיטרה באותן שנים .כנראה
תרזה נתנה את הקופסה לשושנה וצביה קבלה אותה אחריה.
ברלין היתה אז מרכז חשוב ביותר של האמנות המודרנית המתהווה ,ותרזה הלכה לתערוכה
המפורסמת של האמנות הרוסית האוואן-גארדית שהתקיימה שם ב ,1924-גם לתערוכות של
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הבאוהאוס ,ואפילו להצגת "הדיבוק" כשהגיע תיאטרון הבימה ממוסקבה לברלין .אז
עדיין לא ידעה עברית ולכן כאשר היא יצאה מן ההצגה היא תמהה" :כמה משונה ,אני
שומעת רוסית ואינני מבינה אף מלה! "" .הדיבוק" הוצג כמובן בעברית ,אך לשחקני הבימה
היה היגוי רוסי חזק מאד ,ולכן חשבה כי דיברו רוסית.
מבחינת דיעותיה הפוליטיות באותה תקופה בברלין ,תרזה ראתה עצמה קרובה לקבוצת
אנרכיסטים על שם קרופוטקין.

äöøà äééìòäå ,äâéøá äàøåä
בסוף שנת  1924תרזה חזרה לריגה וניהלה שם גן ילדים יהודי פרטי ,וכן לימדה ריתמיקה
ומלאכת יד בסימינר יהודי למורים .באחת ההפגנות הקומוניסטיות ביום המהפכה שמעה
ביטויים כמו "הנה באים הג'ידים" )היהודים כמילת גנאי( ,כאשר עברו בתהלוכה חברי
תנועת ה"בונד" הסוציאליסטים .אז היא הבינה שהקומוניזם לא יפתור את הבעיה של
היהודים ,ומאז הפכה לציונית .בודאי השפיעה עליה במיוחד ההיכרות עם שושנה ברלין
פרומקין שכבר בקרה קודם לכן בארץ וחזרה לריגה בכדי ללמוד ,ואכן למדה בריגה באותו
סימינר למורים שבו לימדה תרזה .באחת התמונות רואים את שושנה משתתפת בשעור
ריתמיקה של תרזה למורים .משושנה היא שמעה סיפורים מדוייקים על כל מה שהיה אז
בארץ ,על המאמצים ליצירת תרבות עברית חדשה ,על החלוציות ,על הקיבוצים ,על הסכנות
וקשיי החיים בארץ לא מפותחת ,ודוקא אלה משכו את לבה של
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תרזה המרדנית

ההרפתקנית .ולכן זמן קצר אחר כך תרזה ושושנה עלו ארצה בשנת  ,1927ביחד ,באניה
מטרייסט ליפו ,ומשם הישר לירושלים.
בירושלים ,התחילה תרזה ללמד ריתמיקה כמעט מיד עם בואה ,ובכמה מוסדות ,למשל
בבניין "הארמון" בשכונת הבוכארים )זה היה בניין מפואר שנבנה על ידי הבוכארים בשביל
המשיח -שיהיה לו אפוא ללון בירושלים אם יבוא במקרה בערב שבת (...ששכן בו בית ספר
"שפיצר" .כן לימדה בסימינר למורים של "המזרחי" ,ובגני ילדים .היא זכתה בעבודות אלה
מיד עם בואה משום שבזמן שהיא הגיעה ארצה עמדה טובה ברלין פפיש לנסוע מירושלים
ללמוד ריתמיקה באירופה .טובה לימדה מוסיקה במוסדות הללו ,ולכן כאשר הגיעה תרזה
ארצה שמחה טובה להעביר לידי תרזה את כל המוסדות שבהן היא לימדה קודם לכן .וכך
עוד לפני שתרזה ידעה עברית כהלכה כבר לימדה בירושלים במוסדות רבים.
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ïééèéåâ áã äîìù íò íéàåùéðä
ישנן כמה גירסות על המפגש הראשון בין תרזה ושלמה דב .אחת מהן היא כי לצורך ההוראה
שלה רצתה לתרגם לעברית כמה משירי היידיש מאת שקלל .היא ביקשה מהוגו ברגמן
)הפילוסוף( שימצא לה מתורגמן ,וכך נפגשו תרזה ושלמה דב .אך שלמה דב זכר אחרת את
פגישתם הראשונה  -לדבריו הוא הצטרף לאדריכל ריכארד קאופמן ועמו נכנס לבית קפה,
שם פגשו ארבע נשים .קאופמן ,שגר אחר כך ברחוב אברבנאל היה אדריכל חשוב ,הוא האיש
שתכנן את מושב נהלל בצורת מעגל ,ובנה הרבה בנינים מרכזיים בכל הארץ .בבית הקפה
התישבו שניהם על יד ארבע צעירות רוסיות :רבקה ריינר ,סחר אוריאלי )חברתו לשעבר של
טרומפלדור( שושנה ברלין פרומקין ,ותרזה -שהיתה הפחות מרשימה מביניהן ,זו היתה
פגישה ראשונה לפי שלמה דב גויטיין )ש.ד.ג(.
המכון למדעי המזרח ששם גויטיין גר אז ,היה ליד ביתו של הוגו ברגמן .זה היה זמן קצר
אחרי שהגיע לירושלים מחיפה מבית הספר הריאלי ששם לימד כחמש שנים .הוא הגיע
לירושלים לאחר שהוזמן להיות מדריך בנושא ההיסטוריה של האיסלם באוניברסיטה
העברית .גם מגוריה של תרזה היו באותה שכונה ,כולם גרו אז ליד בית הספר למל.

כאמור ,גויטיין החל לתרגם את שיריו של שקלל לעברית בעבור תרזה ,ולאחר שנפגשו
התפתחו הדברים די מהר .ולמרות שגויטיין לא תיכנן כלל להינשא הוא מצא עצמו תחת
החופה שהתקיימה בביתו של ד"ר טיומקין שם הוא גר .על פי התמונות היו בחתונה מעט
מאד ידידים שכולם היו אנשים מענינים :היה גרשום שלום איש הקבלה )שאתו עלה שלמה
דב ארצה( שבא עם אשתו הראשונה"...הם אחרו לבוא והפסידו את עוגת השוקולד ששולם
אהב כל כך" ...היה הוגו ברגמן ואשתו ,היו הזוג עגנון ,הזוג ריינר ,ודורלה ובילליג ,המזרחן
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שנרצח אחר כך בפרעות ,ודאי היתה גם הדסה קלוורי ,ואחרים .אסתר וש"י עגנון העניקו
לזוג הצעיר מתנה מפוארת כורסת עץ )הנמצאת היום אצלנו ,הגורדונים ,שמונים שנה מאוחר
יותר ועדיין נראית כחדשה( ולכן אנו מכנים אותה "כסא עגנון" .עגנון גם חתם על תעודת
הנישואין שהתקיימו ב 16-לחדש יולי  ,1929בביתו של דוד ילין .הזוג הצעיר עבר לגור בדירת
חדר שעמדה בחצר של משפחה ארמנית בפינת הנביאים ורח' החבשים )רחוב איתיופיה
היום ,תרזה הובילה אותי לשם כשנה לפני מותה ,ועדיין היו שם ארמנים שקיבלו אותנו
יפה (.זה היה מול ביתו של ד"ר פייגנבאום ,רופא העיניים שטיפל אחר כך בעפרה בצורה לא
מוצלחת.

ïåúçúä íéùáçä áåçøá íéøåâîäå äéãìé úãéì
בדירת חדר זו נולדתי ב 9-למרץ  .1930אותו זמן כבר היה לתרזה ותק מסוים בהוראת
ריתמיקה ומלאכות יד בבית ספר קלן ובהרבה גני ילדים בירושלים .כשנה לאחר מכן עברו
בני הזוג לגור ברחוב החבשים התחתון )היום רחוב דבורה( בבית בן שתי קומות שעמד מול
בית החולים האיטלקי ליד מאה שערים .היתה שם דירה אחורית של שלשה חדרים ומרפסת
גדולה .גרנו בקומה השניה ,שכנינו שדירתם פנתה אל הרחוב היו משפחת ד"ר ווילהלם,
שהיה לימים רבה הראשי של שבדיה ,שלהם היו שלשה ילדים .הבנין הישן שעמד לידנו
שימש אז כבית מלון שנקרא "פנסיון הגלברג" )היום בי"ס לבנות חרדיות( מערבה מן
המרפסת שלנו השתרע שדה קוצים גדול ובו כמה מבנים של מוסד גרמני שהיום הוא בית
הספר המקצועי אורט .בקומת הקרקע מתחתינו גרו שכנים איתיופיים שילדיהם היו חברים
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שלנו ,אם כי יום אחד כשהיה אצלנו סיוד אני צבעתי את אחד מילדיהם בסיד  ....בדירה זו
נולדו עפרה ואילון שניהם בחודש אב ,ב 1934-ובשנת .1938

המטבח האמבטיה ובית השימוש שלנו היו מחוץ לדירתנו בצריף מצופה נייר זפת שהוקם על
המרפסת ועל המדרגות .המטבח היה מרוהט בריהוט פרימיטיבי ממש ,היו שלחנות עץ גסים
שהיו מצופים בלוחות פח מגולוון )במקום השיש של היום( ,והיו ארונות עץ שאמא קישטה
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בציורי חיות ופרחים על רקע כחול עמוק .והיה מקרר קרח ,שגם אותו צבעה בחן ולכן זה
נראה יפה למרות הכל .היה גם "ארון אוויר" לירקות וגם פרימוס ופתיליה שעליהם בישלו.
כביסה עשו אחת לשבועיים בפיילה על המרפסת אחרי הרתחתה בדוד פח שאותו הציבו מעל
פרימוס גדול ,הכביסה נעשתה ביד וארכה יומיים ,ואז תלו את הכבסים על חבלים על
המרפסת .לנו הילדים זו היתה חגיגה סביבתית .עד שמלאו לי שש וחצי לא היה עדיין חשמל
בירושלים החיים היו קשים מאד .כמובן לא היו מים חמים בברזים ,אם בכלל זרמו מים,
רוב הזמן התרחצנו במים קרים .כילדים רחצו אותנו לא פעם בפיילה שבה עשו את הכביסה.
למבוגרים הוכנה אמבטיה

חמה כאירוע מיוחד שנעשה בימי חמישי ,לכבוד השבת .חיממו מים בדוד הכביסה שאותם
יצקו לאמבט ,שהיה פרויקט לא קל ואפילו די מסוכן .את הקניות עשינו בשוק של מאה
שערים ,ולעיתים בעיר העתיקה .זכרונותי מן העיר העתיקה של אז הם קשים מאד .הרחובות
היו בנויים מחלוקי נחל עגולים שהיה קשה ללכת עליהם ,ובאמצע כל רחוב היתה תעלה של
מי ביוב .ברחובות הובילו חמורים את הסחורה וגם עדרים של כבשים עברו והצפיפות היתה
נוראה  -כילדה קטנה הביקור בעיר העתיקה היה סיוט.
בימי הקיץ בילינו חופשה על שפת הים בתל-אביב ,משם
חזרנו באוטובוס "אגד" עד לתחנה הראשית שהיתה
ברחוב יפו ,ומשם היינו חוזרים הביתה ב"טקסי".
הטקסי היה דיליג'אנס או עגלת סוסים שהובילה אותנו
מן התחנה המרכזית ברחוב יפו ,הביתה .אמנם תמיד
הבאנו הביתה פשפשים ופרעושים מן הנסיעה הזאת אך
זה היה משעשע מאד-להביט על אחורי הסוסים -לא פעם
היו הסוסים מחרבנים באמצע הנסיעה-זו היתה חויה
מענינת לילדים קטנים ,וטריקות פרסות הסוסים בכביש
יצרו מוסיקה מקצבית מהנה כך שלנסוע במרכבת
הסוסים היתה חויה בלתי נשכחת .רמת החיים בארץ
היתה אז נמוכה מאד היינו ממש עולם שלישי ,לכולם
אורח החיים היה מאד פרימיטיבי ומצומצם .שנה אחת הביאה אמא אותי ,אילה ,אל גרטה
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קרקאור )היא הסבתה של דני ואורי דותן ואשת הצייר ,היא ציירה דיוקנים וגם יצרה את
תיאטרון הבובות הראשון בארץ( .תרזה הביאה אותי בכדי שתצייר דיוקן שלי כשהייתי בת
חמש .אותו יום קנו לי נעליים חדשות ,זה היה מאורע גדול שחל אחת לשנתיים .לא פלא
שבקשתי מגרטה שליד הפנים שלי תצייר גם את הנעליים החדשות שגרמו לי להתרגשות
ושמחה.
בשנת  1936פרצו המאורעות – היו יריות ורציחות בכל
הארץ כמעט כמו באינתיפאדה .אני זוכרת שבאביב של
שנת  1937כאשר אמא היתה בסוף ההריון עם אילון
לקחה את עפרה בת השלש ואותי בת שבע לטיול רגלי
מביתנו לשכונה הערבית שיך ג'ראח .סביבה שהיינו
רגילים ללכת בה בדרכנו לאוניברסיטה בהר הצופים.
טיילנו בשדות וקטפנו פרחים .כשהגיע אוטובוס ועלינו
עליו צעק הנהג על תרזה – איך היא מעיזה לסכן שני
פעוטות ואת עצמה בהריון בעצם ימי המאורעות .ביולי
 1937נולד אילון ושנה לאחר מכן עברנו לרחביה.
בשנת  1938עזבנו את דירתנו ברחוב החבשים ועברנו
לגור בשכונת רחביה ברחוב אברבנאל  .3הסיבה היתה
שאבינו שלמה דב ,שעתה היו לו כבר שלשה ילדים ,והיה
עליו לפרנס שש נפשות קבל עליו משרה נוספת -לא רק
מרצה באוניברסיטה בנושא האיסלאם אלא מפקח ראשי ארצי על בתי הספר היהודים
והערביים בארץ מטעם ממשלת הוד מלכותו )הבריטי( .גויטיין נסע הרבה בארץ ועבד
כפליים ,עבורנו זו היתה עליה גדולה ברמת החיים .עברנו מדירה אחורית בת שלשה חדרים
לדירה מפוארת בת ששה חדרים שכללה גם אמבטיה ובית שימוש בדירה ,עם גן גדול מתחת,
גרנו בקומה השניה של בית ששכן בתוך שכונה מודרנית וחדשה שאז עמדה בראשית
התפתחותה .אך הדירה היתה שכורה .שלמה דב ותרזה מעולם לא הגיעו לרכוש דירה
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משלהם בארץ ,וכמובן גם לא רכב ,מקרר חשמלי ראשון קיבלנו אחרי מלחמת השחרור
מתנה מהוגו אחיו של שלמה דב ,שחי בארה"ב .וכך יצא שכשבגרנו אנו ורצינו לקבל הלוואה
בכדי לרכוש דירה לא היה להורינו שום רכוש כבטחון כנגד המשכנתא.

ìàøùé - õøàá äðåùàøä ä÷éîúéøä úøåî
גאוותה של תרזה היתה עבודתה המקצועית כמורה לריתמיקה בגני ילדים ובתי ספר עממיים
בירושלים .העובדה שהיא עבדה וכסתה חלק מפרנסת הבית היתה חשובה לה מאד .היא
היתה פמיניסטית מן הסוג של תקופת הסופרג'סטיות .מצד אחד היא נשאה לבדה בכל
המטלות של משק הבית וגידול הילדים ,מצד שני התמסרה למקצועה והיתה יוצרת רצינית
ממש בתחומה.
השנה ראתה אור עבודת מ.א .של צעירה בשם שרית טאובר בחוג למוסיקולוגיה של
אוניברסיטת תל-אביב .שם העבודה" :חינוך ריתמי-לאומי בגן הילדים בארץ-ישראל ,גישת
דלקרוז בתקופת הישוב" .מעבודה זו למדנו כי תרזה היתה החלוצה המקצועית הראשונה
בארץ בתחום זה .עובדת היותה עצמאית ,ואשת מקצוע היתה יוצאת דופן למדי בארץ בימים
ההם .תרזה לימדה ברצינות ובהתלהבות ,ותוך כדי עבודתה חיברה כל הזמן שירים ומחזות
שענו על הצרכים של ילדים מגיל הגן עד כתה ה' בבתי הספר העממיים .צריך לזכור שאז לא
היו כמעט כל שירי ילדים בעברית בפרט לא שירים לפעוטות בגיל הגן ,וגם לא היו הצגות
מוסיקליות לגיל הרך .ולכן כאשר היא חיברה שירים ,לא רק רוב ילדי ירושלים למדו אותם,
מפני שעבודתה השתרעה על פני רוב גני הילדים ובתי הספר בירושלים ,אלא מורים בכל
הארץ לימדו אותם .כמו כן בשנת  ,1936כאשר הגיע החשמל לירושלים הגיע גם המועד של
פתיחת רדיו ראשון בארץ שנקרא" :קול ירושלים" ,וגם ברדיו תרזה הדגימה ברדיו שירים
ושירי משחק לפעוטות שנשמעו בכל הארץ .שירים נולדו לא פעם כאימפרוביזציה בגן .לשם
דוגמה השיר " אוניה אוניה עם כנף כשל יונה" .ראשיתו כתרגיל ריתמיקה בגן הילדים שבו
למד יוסי ידין ,והוא עשה אימפרוביזציה שהוותה בסיס לשיר ,אחר כך תרזה הפכה אותו
לשיר של ממש .ידין  -התגאה בחיבור השיר הזה כיצירת חייו כשהופיע בתוכנית "אלה הם
חייך" שהוכנה לו בגיל .70
הצורך לספק לילדים שירים עבריים וליצור מחזות לחגים ולאירועים שונים ,יצר דחף בלתי
פוסק אצל תרזה ליצור את השירים החסרים ,כך יצרה תרזה שירים ומשחקים מוסיקליים
שהיו משעשעים מצד אחד ,אך תרמו לפיתוח חוש מוסיקלי אצל הילדים.
בשנת  1933כינסה לראשונה חלק מן השירים בספר הראשון שלה שנקרא "חמור קטן" ובו
שירים לילדים עם הוראות למשחקים ריתמיים .היו שם עשרה שירים :חמור קטן ,אנו
נוסעים ברכבת,

נדנדה,

הבנאים,

אנית-כנפיים,

טיול באוטו,

בובתי ,חנוכיה מחומר,

הסירים על הקיר ,הקיפוד .שלשה מתוך השירים האלה חיים עד היום הזה ואלה הם אניית
כנפיים  ,הסירים על הקיר  ,ואולי גם הקיפוד.
בשנת  1940ראה אור ספרה השני שנקרא "אמא שירי לי" ,שני הספרים יצאו בהוצאת
"ריתמוס" ,קרוב לודאי שהוצאה זו היתה הוצאה עצמית של משפחת גויטיין ,המפיץ היה
גדליה אונא ,קרוב למשפחת גויטיין ,שהיתה לו חנות "הכל-לנוער" ,מול המשביר של היום,
ברחוב המלך ג'ורג' בירושלים .בחנות זו ניתן היה לקנות כלי כתיבה ,וגם להחליף ספרים,
וכנראה שמדי פעם גם הדפיסו ספרים  ,כמו במקרה זה .בספר השני שלה שראה אור ב-1940
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ונקרא "אמא שירי לי " היו שנים-עשר השירים הבאים :קן-צפור ,כלב כלב הב הב ,הב,
חתולה חמודה ,שובך ,פרתי ,צעצועים למקום  ,די לישון ,המקלחת ,מי יודע לאכול ,שיר
ערש ,

יש לי אח קטן ,

שבתו של תינוק .מאחר ובינתיים נולדו שלשת ילדיה והיא למדה

להכיר מקרוב את בעיותיהם של הפעוטים לא מפליא שחוברו שירים כמו":מי יודע לאכול",
או" :מי זה כאן הפחדן ,המפחד להתקלח" .חלק ממלות השירים הוזמנו כנראה מאנדה
פינקרפלד עמיר שהתארחה לעיתים קרובות בבית גויטיין ,חלק נכתב בעילום שם על ידי
ש.ד.ג .בספרה הראשון עיבדה את המילים לשירים רעייתו של סדן ,גוסטה פרנס אף היא
מורה וגננת.
השירים זכו לפופולאריות רבה משום שהם ביטאו את הצרכים האמיתיים של הפעוטות ולא
מפליא שגננות ומורות ריתמיקה הפיצו אותם ברחבי הארץ ,ושרו אותם בבתי הילדים בכל
הקיבוצים.
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לא כל שיריה התפרסמו רובם נותרו כניירות פזורים בכתב יד ,ולפעמים הופיעו בפירסומיהם
של מוסיקאים אחרים .בעזרתו של המוסיקולוג ד"ר נתן שחר הצלחנו להרכיב רשימה של
רוב שיריה  ,וזו מופיעה בסוף ספרנו זה.
אחד משיריה שהזכרנו כבר ,היה "הו הו הא  ,מי זה בא? אוניה עם ארובה .מניין באת אוניה
ומה את לנו מביאה? " ...שהיה אהוב ביותר עוד שנים רבות לאחר קום המדינה .מעטים
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זוכרים היום את השיר הזה ואולם ודאי שאין זה מקרה כמובן שבעתונים מוצאים לא פעם
את הכותרת" :הו הא מי זה בא? ...ראש הממשלה הבא" שהוא ההד של אותו הו-הא?
על מקומה של תרזה כאחת מיוצרות התרבות של ארץ ישראל למדנו גם מעוד מחקר גדול
שהתפרסם בספר" :תולדות הישוב היהודי בארץ ישראל מאז העליה הראשונה -בנייתה של
תרבות עברית".שנכתב על ידי זהר שביט ונערך על ידי משה ליסק.

)הוצ' מוסד ביאליק .(1999 ,בספר זה כתב ד"ר נתן שחר את הפרק "השיר הארץ ישראלי-
התהוותו ,צמיחתו והתפתחותו בשנים  ."1949 - 1882הוא מזכיר את שמותיהם של 47
מלחינים ארץ ישראלים ובתוכם רק ארבע נשים ,שאחת מהן היא תרזה גויטיין שנכתב עליה
כי פורסמו  18שירים שלה שמתוכם  3עדיין מושרים היום .ואולם ד"ר שחר עצמו עזר לי
ללקט כ 50-יצירות שלה .חלקן שירים מקוריים בכתב ידה שלא פורסמו ,למשל ,תווים
לשירים שכנראה לא פורסמו אף על פי שהיו ידועים מאד ,כמו השיר לראש השנה":הנה
באנו ואתנו ברכות הרבה מאד ,ברכה לאבא אמא ,ברכה לאח אחות-שנה טובה" או "סוכה
סוכתי אבא בנה סוכה לי ,אבא אמא חברי בואו בואו נא אלי""...היום יום השישי ,מחר שבת
קודש ""...אבא שב מן היריד קנה רע לי וידיד ואמרתם מי ומי גדי בן עזים גד גדי" .כמו כן
תרזה כתבה לחן להצגות מוסיקליות שונות שהוצגו בתוך בתי הספר .למשל היתה הצגה
נחמדה על "יום ההולדת של השקדיה" ,שבה המלאכים הקטנים הנקראים צמחיאלים מכים
את הצמחים ופוקדים עליהם "גדל ופרח" ,שמילותיו פורסמו בדבר לילדים ואוירו כעל ידי
נחום גוטמן ב ,1937היו מחזות לחגים והיו מחזות מבוססים על משלים ואגדות עמים ,כמו
הסיפור של "החתול והפעמון" אני זוכרת שהייתי אמורה להיות החתול ושרתי מה שהוא
כמו "אני חתול ארוך זנב שונא העכברים...לי ציפורניים ארוכות שיניים לבנות "...גם אילון
זוכר הצגה מוסיקלית בה הוא הציג את תפקיד הצרצר במשל "הצרצר והנמלה" .כמו כן
ישנו עיבוד שלה לסיפור "נרקיס מלך הביצה והצפרדעים" ,שקטעים ממנו נשמרו ,ועוד.
שירים שלה צוטטו בכל מיני תדפיסים,

למשל בחוברת שירים שהוציאה מרים זילברג

הנקראת "שנים-עשר תוים לילדי ישראל " בהוצאת המרכז לחינוך ותרבות של הסתדרות
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העובדים ,ששם

מופיע השיר "די לישון" ,או בספר שירים "הבה נחללה"

של ציפורה

יוכסברגר מופיע השיר על הכלב )המילים של פיכמן הלחן של תרזה(.
בסיכום נוכל לומר שתרזה היתה אחת מאלה שיצרו את השיר הארצישראלי בראשיתו .היא
תופסת מקום של כבוד בין היוצרים ששיריהם חיים עד היום.
בנוסף לשירים ולמחזות היו לה גם כמה פירסומים בעלי אופי פדגוגי ,שנועדו לתת הדרכה
למורים וגננות שחלקם פורסמו עוד לפני נישואיה ,ולכן שמה מופיע בפירסומיה הראשונים
עדיין בשם נעוריה כתרזה גוטליב .אלה היו שני מאמרים על שיטת דלקרוז בהד-החינוך ג'
משנת  .1929ואחר כך הופיעו עוד מאמרים שניסינו ללקט .למשל ,בספרון "שלבים ראשונים-
דרכי העבודה בגן הילדים" בהוצאת המרכז לחינוך בתל-אביב ,משנת  1946מופיע מאמר
שלה על ה"ריתמיקה בגן ")בעמוד  .(89כנראה באותה הוצאה נדפס בשנה אחרת המאמר
"המשחק הריתמי והמחול בכיתה א'" ,שממנו יש בידינו הדפס בלבד .שם מופיעים מספר
שירים שלה שלא פורסמו במקום אחר ,הכוללים את התווים בכתב ידה .בפירסום זה
מופיעים השירים הבאים :בא האביב ,שיר ליום העצמאות ,שיר גד גדי ,שיר משחק לחנוכה.
ושיר העבודה והמלאכה -מּי יצילנו מרעב .טבעי הדבר שהשירים לפעוטות היו בעלי אופי
בינלאומי ,לעומת זאת בין אלה המיועדים לכתה א' כבר מופיעים נושאים לאומיים יותר כמו
השיר ליום העצמאות.
רשימה זו של שיריה איננה שלמה ,עוד עשויות להיות הפתעות .בסוף ספר זה מופיעה רשימה
מלאה של פירסומיה ,עד כמה שאנו יודעים היום .חלק מן היצירות שלא ראו אור נמצאות
בידינו בכתב ידה ,את שמות השירים הללו כללנו ברשימת שיריה.
ישנם גם פירסומים של סימינר למורים בית הכרם שהיא לימדה בו ,הם הכינו דפים
מודפסים עבור התלמידים ,ובאחדים מהם היו יצירות חדשות ומקוריות של תרזה .אך לא
כולם נשמרו ולא קל לאתרם ,כמו כן יש לזכור כי דפים אלה נועדו למטרות פנימיות של
הסמינר בלבד .כך שברור למדי כי היו עוד שירים רבים שחוברו והושרו ,ונשתכחו ואבדו.
מדי פעם אנו פוגשים תלמיד נלהב בעל זכרון בלתי רגיל שזוכר שיר שלמד בילדותו את
החרוזים וגם הלחן שלמד בכתה שבה לימדה תרזה ,ויכול לשיר אותם אפילו בגיל מבוגר .כך
יכולה לעשות ידידתי חוה פויכטונגר-זוהר ,בגיל שבעים ושמונה ,עבורה תרזה היתה "דודה
תרזה" )על שום קרבה בין ש.ד.ג ואמה( ובנוסף לכך היא היתה תלמידה נלהבת ומצטיינת ,כך
שהיא זוכרת בדייקנות את השיר הראשון שלמדה בבית הספר "מעלה" בכתה א' שיר שאינני
יודעת אם תרזה חיברה או רק לימדה ,אבל הוא איננו מופיע ברשימה שלנו.
כך גם בנושא המחזות המוסיקליים

שהיא חיברה ,אין בידינו את המחזה על "החתול

והעכברים",לשם דוגמא ,או את המחזה על "הצרצר והנמלה" ,אך כללנו אותם ברשימה
משום שאנחנו זוכרים בודאות שהיו קיימים ואולי יימצאו יום אחד.
אין ספק שהנסיעה לאמריקה כשתרזה היתה בת חמישים ושמונה ,בתקופה שהיא עסקה
בעיקר בהוראה למורים קטעה את רצף יצירתה .באמריקה כמעט ולא לימדה ריתמיקה אלא
לחולי נפש .כך יצא שהיא לא הגיעה לנקודת האיסוף והשימור של יצירותיה ,זה היה משבר
גדול בשבילה.
בעמודים הבאים יודפסו מספר דוגמאות משיריה כפי שהתפרסמו באופן מקורי כאשר הם
מלווים בתוים למי שירצה לנגן אותם .אחדים יודפסו עם הלחן בלבד ,ואחרים הלחן עם
הליווי המוסיקלי המקורי.

23

24

25

26

:íåéä íâ ïééãò íéøùåîä äæøú ìù íéøéùä äìà
אניה עם כנף כשל יונה
כלב כלב הב הב הב
הו הו הא )האניה(
הסירים על הקיר

:íéàáä íéîåñøéôá íøå÷îá åñôãð íéåúä íò ïàë íéòéôåîä íéøéùä
ע'  – 24אני אדליק נרות יפים --לא ראה אור.
ע'  – 25די לישון ,כלב כלב הב הב הב  --אמא שירי לי1940 ,
ע'  – 25אנית כנפיים  - -חמור קטן 1933
ע'  – 26הסירים על הקיר  - -חמור קטן 1933 ,
ע'  – 28הקיפוד ,חמור קטן1933 ,
ע'  – 29הו הו הא )האניה( - -גיליונות לגננות עריכה לוין קיפניס. 1930 ,
ע'  – 30שיר ערש –אמא שירי לי 1940
ע'  – 31יום הולדת לשקדיה עמוד ראשון—פורסם כסטנסיל להשתלמות מורים.
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עד סוף ימיה היה מקצוע הריתמיקה ויצירותיה המולחנות הנושא החשוב ביותר לתרזה,
והיא לא חדלה להצטער שיצירות רבות לא ראו אור .אפילו בשנתה האחרונה כאשר החלה
לאבד את זכרונה די היה להזכיר את הנושא ומיד היתה מתעוררת ,זכרונה התבהר ,והיתה
מהרהרת האם קיימת עדיין האפשרות להביאן לדפוס.
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3 ìàðáøáà áåçøá åðúéáá íééçä çøåà
כילדים היינו מודעים מאד לכך שאמא שלנו היתה מורה לריתמיקה .כאשר לימדה בבית
ספר קלן  ,הייתי אז בגיל הגן.
אנחנו גרנו אז ברחוב החבשים
התחתון שהיה קרוב לבית
הספר ,ובימים שלא יכלה לשלוח
אותי לגן הייתי מבקרת בכתה
שלימדה בה ,והתלמידים לא היו
ידידותיים כלפי ...בית הספר
היה אז בבניין שמשמש את
שירות השידור ברחוב הלנה
המלכה.
שלשתנו ,ילדיה ,השתתפנו
בשעורי ריתמיקה שלה שהיו
אהובים מאד על הילדים
הקטנים ,וגם עלינו .אולי אין זה
רצוי שילדים ילמדו אצל האם,
אך משום שלימדה ברוב
המוסדות העיקריים בעיר
לא היתה לנו בחירה ,ולא
הצטערנו כי זכינו לקבל את
הבסיס הדרוש להבנה מוסיקלית
אמיתית.
כאם תרזה היתה חמה ומסורה
מאין
הוותה

כמוה

לכולנו,

ובזאת

ניגוד

מסויים

לאבינו

שהיה תמיד ביקורתי ואפילו
פוגע בביקורתו הקשה ,תמיד
היה מלמד ומפקח ובא בדרישות בלתי פוסקות .ייתכן אמנם שזאת היתה שיטת חינוך
אופיינית למי שבא מבית רבנים ,אך לנו זה לא היה קל .לעומתו אמא היתה תמיד נדיבה
אוהבת ,עוזרת ומעודדת ,היא נתנה לנו לגדל כל מיני חיות כולל אפילו גדי וברווזים וארנבות
ולהביא הביתה נחשים עקרבים וזיקיות .היא הדריכה אותנו בכל מיני שטחים יצירתיים
מעשיים .היא צבעה חלק מהרהיטים בעצמה ,גידלה פרחים במרפסת ובגן ,עסקה בנגינה
ובמלאכות יד היתה מבשלת מעולה וניהלה משק בית מעולה ,כך שהוותה דוגמה חיה של
אשה חרוצה ומוכשרת שראוי לחקותה.
הבית התנהל בסדר מדויק וחוזר על עצמו .קימה מוקדמת מאד ואכילה משותפת של ארוחת
הבוקר ,הליכה לבתי הספר .אחרי בית הספר בין שתים לארבע אחה"צ היתה חייבת להיות
דממה גמורה בבית .אבא שעבד למעשה בשתי מישרות היה נח .את עבודתו כמפקח ראשי
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במחלקת החינוך של ממשלת פלשתינה החל ב 7.30-בבוקר וסיים ב 2-אחה"צ .אחרי מנוחת
הצהרים החל בעבודתו המדעית-חקר יהודי תימן ,חקר אספקטים שונים באיסלם ,הוראה
באוניברסיטה ,שחלקה התנהלה בביתנו למשל שעורי הפרסית ,וגם הוראה חלקית בבית ספר
תיכון )לימד תנ"ך( .אמא עסקה בנו ובמשק הבית ובערבים השקיעה עצמה בעבודות יד
שונות או בהלחנה .כבר בגיל צעיר עשינו עבורה כל מיני עבודות .למשל ,אני עשיתי עבורה
בובות יד עבור הצגות .כמו כן הכנו יחד תיאטרון צלליות מודבק על נייר פרגמנט מסיפור העז
של עגנון שהיא הציגה בגני הילדים ,אין פלא ששלושתנו ,ילדיה,

התמצאנו ביצירה עם

חומרים וכן בהצגות של בובות .זכור לי כי אילון בגיל שש או שבע עשה מזה "קריירה"
כשהזמין להצגות שלו את ילדי השכונה ששילמו אפילו דמי כניסה .ההצגה הראשונה שלו
הסתכמה בפתיחה וסגירה של המסך .לילדי השכונה גם זה כבר היה ארוע משמח...וילדה
שראתה את זה בילדותה הזכירה בזקנתה את האירוע הזה כחווית ילדות שלה...
בקיץ היינו נוסעים ,אמא והילדים ,לפחות לשבועיים לשהות על יד הים-בחוף תל-אביב או
בת-ים .כנראה המשך של חוויית הדאצ'ה הרוסית של אמא בילדותה .תרזה ושלמה דב היו
נוסעים מדי פעם לבדם ללבנון ,לסוריה או למצרים ,אך לא תיארו לנו מה ראו.
יום השבת החל בביתנו במתכונת מסורתית מאד :בהיסטריה של הכנות לשבת ביום ו',
לפנות ערב אבא הלך לבדו או אתנו לקבלת שבת בבית הכנסת ישורון ,ואחר כך בבית ערך
קידוש ,כולנו היינו לבושים חגיגית לכבוד השבת ,סעדנו ארוחת שבת מלווה בזמירות
ובסיומה בברכת המזון .ולעיתים קרובות היו לנו אורחים לכבוד השבת.
למחרת בבוקר היינו צריכים לבלות את רוב היום עם אבא .זה החל בהתעמלות ,אתלטיקה,
כולל תרגילים עם כדור מדיציני כבד .אחר כך התפללנו עם אבא תפילת שחרית ואז אכלנו
ארוחת בוקר .הארוחה כללה ביצים רוסיות ,עגבניות ממולאות ,ודג "גפילטה פיש".
אחרי הארוחה ישבנו אתו לקרוא את פרשת השבוע ,ואת
ההפטרה ,אלה היו שעורים חשובים

שהשאירו אצל

כולנו משקע מבורך לכל חיינו .אחרי זה הלכנו יחד אתו
לטיולים ארוכים ,נניח לבית הכרם וחזרה שם פגש אולי
את יחזקאל קויפמן ,או לתלפיות לבקר את משפחת
עגנון .טיול שנמשך כמה שעות .בשדות שהקיפו את
ירושלים למדנו הרבה בוטניקה ואסטרונומיה מאבא,
וגם שוחחנו רבות .היינו שבים לארוחת הצהרים,
ואחריה מנוחה ומעט חופש לפעילות משלנו.
בימי החול היינו כולנו עסוקים בלימודים או בהכנת שעורים ,אחדים מאתנו קיבלו גם
שעורים פרטיים ,אני למדתי ציור אצל ציירים כמו מירון סימה ושטיינהרדט ,אילון למד
פסנתר אצל יוסף טל  ,ועפרה עסקה במחול.

äæøú ìù éôøâåðúà óåñéà
אמנם האתנוגרף האמיתי בבית היה אבא ,שעסק בחקר השפה והתרבות של יהודי תימן,
אבל אמא היתה אתנוגרפית מלידה שעסקה בפועל בתרבות החומרית של עדות ישראל .בבית
הספר של ז'אק דאלקרוז למדה ויצרה מלאכות יד ולימדה את הנושא בסמינר היהודי
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בבתי ספר בריגה וגם בארץ .לכן היה לה יחס מיוחד לכל סוגי עבודות היד העממיות ,זה היה
חלק מתפישת התרבות שלה עוד מריגה שם אספה למשל את דגמי הרקמה של הליטאים,
והזכרנו את כתבי היד היהודיים .לכן לא מפליא שגילתה בירושלים חומר מרתק ,כל מיני
גרוטאות שמצאה בעיר העתיקה ובמאה-שערים .היה בבית אוסף קטן של כלים עשויים
נחושת ,כל הקניות של כלי נחושת נעשו על ידיה ,היה לה חוש טבעי מעולה בנושאים אלה .כך
קנתה את הנברשת האירופאית שעדיין חושלה ביד כנראה מן המאה הי"ח ,שמוצאה אולי
מפולין ,המפארת את ביתנו היום .אני משערת שהיא קנתה את הסלים התימניים שנתתי
למוזיאון ישראל ששימשו כסלי כביסה בביתנו ,שאולי ניקנו זמן קצר אחרי העלייה הנדולה
מתימן ב.1949-
בשנת  1949הגיע ארצה האורג אשר ארג את
חגורות הזהב עבור האימאם של תימן .תרזה
רצתה להזמין חגורות אך לא היו חוטי זהב
בחנויות .הלכנו שתינו בשוק מחנה יהודה
בנסיון למצוא חוטי זהב .לבסוף כשמצאנו חוטי
זהב אצל סוחר אחד נדהמנו לגלות שהחבילה
נשלחה על ידי חוקר תימן הגרמני ראטיינס
שש.ד.ג .היה בקשר אתו ....איך הגיעו החוטים
לחנות ההיא לא הבנו )אולי היה קשר עם הדסה
קלוורי( .על כל פנים אמא הזמינה חגורות זהב
לכל נשות המשפחה והשתמשנו בהן עד שאיבדו
צורה וצבע .זה היה כעשרים שנה לפני שצילמו
מטעם המחלקה האתנוגרפית

של מוזיאון

ישראל את אותו אורג תימני כשהוא יוצר
באריגת הקלפים המיוחדת שלו חגורות מסוג
זה.

זו

דוגמה

לפעילות

של

אמא

שנבעה

מתערובת של מניעים :מצד אחד אהבה לעבודות יד והערצה של סגנונות עממיים אותנטיים,
ומצד שני רצון לעזור לאנשים למצוא פרנסה.
הדסה קלוורי היתה הראשונה בארץ שהקימה את המפעל שנקרא "שני" ,שאיפשר לנשים
שהביאו תרבות ריקמה מעיראק או מתימן לרקום חולצות מודרניות ברקמה המסורתית.
היא הקימה גם את החנויות הראשונות שמכרו את המוצרים האלה :חנויות "שני" שבהן
נמכרו תכשיטים ורקמות בסגנון תימני .פעילותה החלוצית קדמה לחנויות "ויצ"ו" ולמפעל
"משכית" שהוקמו מאוחר יותר .הדסה ותרזה פעלו מאותם מניעים :לאפשר לאמנות עממית
לשגשג מחד ,ולספק עבודה ופרנסה מאידך .קרוב לודאי שהן גם קיוו ,בנאיביות מסויימת,
שמתוך יצירה עממית זו תווצר מסורת עממית מקומית ,אולי אפילו אמנות לאומית מקומית
חדשה .אלא שבעולם תעשייתי עבודת היד העממית המצריכה שעות עבודה רבות אינה יכולה
להיות כדאית מבחינה כלכלית ,ועל כן גורלה נחרץ להיעלם כעבור שנים אחדות ,כפי שאכן
קרה .אך מאותה תקופה נשמרו כמה חפצים מענינים.
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מעט מאד תמונות היו תלויות בביתנו אך היו המוצגים האתנוגרפיים המקוריים שהיא
מצאה ,וגם הוילונות היו מהדפסי יד פרסיים.
אחרי  1958כשגרה בארה"ב נהנתה לחפש מציאות
בחנויות של יד שניה של "צבא הישע" .ואכן היא
מצאה דברים נפלאים :כמו תחרים ועבודות
רקמה מיוחדות ,סלי בישול אינדיאניים וגם כלי
קירמי של שבט הזוּני משנת  .1880לא פלא
שאנחנו ילדיה ירשנו את הרגישות ואת החוש
לאמנות העממית .עפרה אילון ואני לכולנו יש
אוספים אתנוגרפיים קטנים מסוגים שונים .למשל
אצל אילון אלה כלי מוסיקה עממיים ,אצלי יש
יותר בובות תיאטרון

עממיות ,והאוספים של

עפרה הם בעיקר רקמות.
רוב עבודות היד שתרזה נהנתה לעשות היו רקמות
שבהם שילבה אריגים ורקמות ממקורות שונים.
בשנת  1958רקמה תרזה שבעה מעילים לספרי
התורה עבור בית הכנסת בעיר נשוויל במדינת
טנסי .אני תכננתי את העיצוב ותרזה עשתה את
העבודה בפועל  -רקמה בשיטת האפליקציה על
משי סיני .את המעיל הניסיוני תרמתי למוזיאון
ישראל.
הרבה עבודות יד של תרזה היו קשורות לתיקון
בגדים ישנים .יחסית לעוני הקשה

בארץ בימי

ילדותנו מצבנו הכלכלי היה טוב כי הורינו עבדו בשלש משרות ,ובכל זאת רמת החיים שלנו
היתה מינימלית .קנו לנו תמיד בגדים בגודל "לעוד שנתיים" .ובכל דבר הסתפקנו במועט .עם
זאת נדיבותה של תרזה הובילה אותה לעזור לכל מי שידעה כי הוא במצוקה .למשל הצייר
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חרובי שתרזה דאגה לספק בגדים לילדיו ,ובנו יהודה הוא שסיפר לי על כך .גם לנו בבגרותנו
המשיכה אמא לשלח בגדים מחודשים אפילו שנים אחרי שהתחתנו.

1948 øåøçéùä úîçìî
עוד בזמן הבריטים התנדבה תרזה לשרת במגן-דוד אדום .והנה תיאור מדוייק של האירועים
כאשר הבריטים פוצצו את בניני הסוכנות היהודית  .זהו מכתב שהיא כתבה אלי לקיבוץ נוה-
ים בתאריך : 12.3.48
"כשנשמע קול הנפץ הייתי ב"בית-הילד" באמצע שעור .אמרתי לילדים שזה
בודאי בארוד )פיצוץ סלעים במחצבה( והמשכתי את השעור .חמש דקות אחרי זה
רצתי ממש הביתה ,החלפתי בגדים ורצתי אל הסוכנות .היה בלבול גדול ,לנו ניתנו
פקודות מנוגדות מכל מיני רופאים עד שאני עזבתי את הפלוגה שלי והתחלתי ללכת
לבדי מחדר לחדר .ובאמת ככה מצאתי מה שהייתי צריכה לעשות ,מצאתי פצועים
ומוכי הלם .הנזק החומרי לא כל כך גדול ,ובודאי תוך חודש יתוקן .מהמכירים
שלנו נהרגו לייב יפה ,גברת לאסקר ,ואחותה של טובה ברלין .טוב שסידרתי לי את
הסלסלה עם החומרים באופן זה הייתי חופשיה בעבודתי ,הגשתי עזרה ולא הייתי
מבוהלת כלל ".
כמה אופייני לה ,אומץ לב ,עצמאות גמורה ,תושיה ושכל ישר ,ורצון עז לעזור ולשרת את
הזולת .אלקה היתה עוזרת בביתנו בשנות השלשים שנרקמו עמה קשרי ידידות למשך כל
החיים גם אחרי שנישאה והקימה משפחה ,ולימים התישבה במושבה עטרות מצפון
לירושלים .במלחמת השחרור עטרות נכבשה על ידי הערבים .ואז תרזה קלטה את אלקה
ומשפחתה ,ארבע נפשות

שנאלצו לנטוש את עטרות ,ואיפשרה להם לגור בביתנו ברחוב

אברבנאל  3במשך כמה חודשים בעת המצור על ירושלים כאשר כל תושביה .כולל משפחת
גויטיין .סבלו מכמעט רעב וממחסור במים .אמנם היה צד חיובי בלתי צפוי להרפתקה זו כי
אלקה הביאה תרנגולות מן המשק שנעזב ,ושלמה דב ניסה למכור תרנגולות לגרשום שולם,
לשם דוגמה...
במכתב אחר שכתבה אלי במלחמת השחרור ב 28.5.48נאמר :
"עברנו חודש קשה מאד ,האכזריות של הפגזת עיר ללא מגן ,והריגת תושבים סתם.
האבידות כ 300-הרוגים וכ 2000פצועים ,מספר העולה יחסית על מספר הפצועים
בבליץ בלונדון.
אני יצאתי מן השירות לזמן מה כי נפצעתי ב 14-במאי .הייתי צריכה להוציא פצוע
ממקום פתוח ,ליד בניין דוד מול ימין משה ,היו שם קרבות ,עברתי בריצה את
השדה תחת מטר יריות ולא נפגעתי ,אך כשהגעתי לבית חברת אשלג לא הרשו לי
ללכת הלאה והכניסו אותי למשוריין .הכדור פגע בי בתוך המשוריין ,כנראה נכנס
דרך הרשת העליונה .הפצע לא היה מסוכן עשיתי לבדי את התחבושת בצואר
מאחרי האוזן ,אבל כמובן היה לי מזל יוצא מן הכלל ,כי זה היה רק מילימטר מן
העורק הראשי".
רסיסי הכדור נשארו בלחי השמאלית שלה כל חייה ,ונראו כשפע של נקודות
שחורות.
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òðöäå úåìåãâä úåéìòä úôå÷ú 1952-1949
מיד

לאחר

מלחמת

החלה

השחרור

תקופה קשה ,עליית המוני פליטי אירופה,
ואחר כך העליות של עדות המזרח.
הוקמו מחנות אהלים שהיו בהם תנאי
חיים קשים ביותר ,בפרט בחורף הנורא
של  , 1950כמו כן כולנו חיינו אז בגבול
הרעב כי החקלאות העיקרית שהיתה
בארץ עד המלחמה היתה ערבית וזו
נהרסה כליל ,והארץ היתה במצב "צנע"
נורא .אני זוכרת שקלטנו לביתנו ילד
תימני למשך החורף ההוא .יוסי היה
מאושר מאד אצלנו ולא רצה לחזור
הביתה כשהגיע האביב .ב 1949-אבא נסע
לעדן לראות את תהליך עליית "מרבד
הקסמים"

ובכדי

מחקר

לערוך

על

ישוביהם טרם עלייתם ארצה .באותו זמן אני לימדתי את העולות החדשות קרוא וכתוב
בבית-הספר של הנוער העובד בבית ספר "גאולים" שעמד בגבול המעברה של תלפיות שם היו
כעשרת אלפים אוהלים .בכתת הערב שלי לנוער -עובד היו ילדות בנות  9וגם נשים עד גיל 27
!היתה אפילו ילדה גרושה בת  !12בכתה מקבילה לימדה מעיין פרייר הנראית בתמונה.
תרזה

הזמינה

התימניות

אצל

במחנה כל מיני עבודות רקמה.
ב 1950-נסעתי אני ללמוד בניו-
שנת

יורק ,וב 1953-לקח ש.ד.ג.

שבתון והם שהו עם אילון שהיה אז
בתיכון
גויטיין

בפילדלפיה,
לימד

שם

שלמה
בגרץ

דב

קולג',

ובאוניברסיטת פילדלפיה ,ובתקופה
זו החל לעבוד על נושא הגניזה
הקהירית
בשביל

באינטנסיביות

תרזה

זה

היה

רבה.
המשבר

הראשון ,כי נאלצה להפסיק לעבוד
ונותקה מכל המסגרת החברתית
שלה .היא היתה בת  53וזה כאב לה
מאד .לאחר שנה הם שבו ארצה
והיא שבה להוראה .בזמן ההוא אני
כבר הייתי נשואה לעמירב ושנינו למדנו אז בניו-יורק ,עובדה שהקלה על ההורים להחליט על
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נסיעתם לאמריקה ,כלומר על הפרידה מילדיהם בארץ ,כאשר חמש שנים מאוחר יותר בשנת
 1958הם שבו ונסעו לפילדלפיה ,מטרתו של ש.ד.ג .היתה לסיים את ספר הודו תוך שנה ,הוא
לא שער עדיין כי עומד לפניו מחקר ענק על הגניזה הקהירית.

ïåèñðéøôå äéôìãìéôá
השהיה בפילדלפיה היתה ההקדמה להחלטתו של שלמה דב לפרוש מן האוניברסיטה בגיל
 58ולעבור לגור בארה"ב בכדי שיוכל לעבוד בשלווה על מחקר הגניזה שאז החל להתמסר לו
לחלוטין .צריך להבין כי בארץ גויטיין היה אדם מרכזי מאד ,הוא שימש כמיסד וכראש
המכון למדעי המזרח של האוניברסיטה העברית ,וכן הוא היה מפקח ארצי בתקופת המנדט
הבריטי ,ונסע לצורך זה בכל הארץ ,הוא גם כתב את ספרי ההדרכה למורים להוראת
העברית והתנ"ך,

שהיו הספרים המעולים ביותר למורים בימים ההם ,הוא אפילו נזכר

כמועמד להיות שר החינוך אך לא מונה משום שלא היה אדם פוליטי .לכן כאיש חינוך היה
גויטיין אדם נדרש על ידי אלפי אנשים ,מורים סטודנטים וחוקרים ,ואכן דלת הכניסה
לביתנו מעולם לא חדלה לסוב על צירה.
בניגוד גמור למציאות זו הרי כאשר היו בארה"ב הם היו כמעט מנותקים מן העולם ,והיה לו
השקט לעשות את עבודתו .הם חיו בארה"ב בתנאי צנע ממש כי היה עליהם להחזיק גם
בדירה שבירושלים ששם גרה עדיין סבתנו רחל ,ובתחילה גם עפרה ואילון .ואחרי  1960גם
אנחנו גרנו בה כשנתיים כאשר חזרנו מארה"ב ,רק אחרי  12שנים השתפר מצבם הכלכלי
כאשר שלמה דב הוזמן לאוניברסיטת פרינסטון ,לביה"ס ללימודים מתקדמים.
כפי שהזכרנו ,עבור תרזה הנסיעה לארצות הברית הוותה מכה מקצועית מוחלטת .היא
עמדה אז בשיא הקרירה כשהיא מלמדת בבתי מדרש למורים ,ונדרשת כאחת המורות
הבכירות ביותר במקצועה .ועתה היא נדרשה לוותר על כל זה -והיא הרהרה לא פעם אפילו
על אפשרות של פרידה .בפילדלפיה עשתה הסבה מקצועית-מאחר ולא יכלה ללמד ריתמיקה,
)פרט לקורס אחד למורים בביה"ס לרבנים בניו-יורק בשנת  ,(1959ולכן החליטה כי תלמד
עברית .אמנם העברית שלה היתה עילגת למדי אך היא היתה מורה בחסד עליון ,כפי שנוכחנו
בעצמנו כשישבנו בשעור שלה.
זה היה בערך בשנת  ,1970השנה שבה שהינו עמירב ,אילה ואריאל בניו-רושל במסגרת שנת
שבתון של עמירב  .יום ראשון אחד נסענו לפילדלפיה

והיינו אמורים לאסוף את תרזה

מבית-הספר של יום א' בו לימדה ,שהיה בתוך בית הכנסת דמוי האוהל שבנה פרנק ללויד
רייט .היא היתה באמצע שעור כשהגענו ,לכן הציעה שנשב מאחור עד תום השעור .הילדים
היו בני תשע ועשר אף כי זו נקראה כתה א' ללימוד עברית ,כלומר היו אלה ילדים שהחלו
ללמדם לקראת הבר-מצווה ..תרזה היתה אז בת  ,70זה היה מדהים ממש לראות באיזה
גאונות פדגוגית היא אירגנה את העבודה בשעור ,פרט לקריאה וכתיבה היה גם ריקוד
ומשחק והילדים היו ערים ומאושרים.
המעבר לפרינסטון היה מבורך עבורם ,כאשר שלמה דב גויטיין הוזמן להצטרף אל המכון
ללימודים גבוהים באוניברסיטת פרינסטון ,אותו מכון יוקרתי שגם איינשטיין היה בין
מוריו .בניגוד למצבם הקודם בפילדלפיה הם גרו עתה בנוף הפסטורלי של העיר
האוניברסיטאית ,היו שם ידידים כמו האוצר החשוב אטינגהאוזן ,הכלכלן צ'ט וחוה רפקין,
והמזרחן ברנרד לואיס .תלמידים לשעבר הגיעו כל הזמן לפרינסטון וגם עתה אחרי שהכרך
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הראשון של ספרו החשוב של ש.ד.ג" .חברה ים-תיכונית" ראה אור ,הוטב מצבם הכספי,
וגויטיין גם זכה בפרסים ובתארי כבוד.

.1985-1970 ,ïåèñðéøôá úåðåøçàä íéðùä
באותה שנת שבתון שלנו עזרנו להורים למצוא מגורים בפרינסטון ,הבית הצנוע שנרכש ב70-
אלף דולר היה צריף עץ פשוט מאד ,שהיו בו שלשה חדרים ומטבח ,וקומת מרתף .חדר
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האוכל שרת גם כמשרדו של אבא ,שבו כתב את כל ספריו החשובים .בחמש עשרה השנים
האלה חדלה תרזה לעבוד מחוץ לבית ,והתמסרה למשק הבית ולשטח הגן שסביבו .כבר
ניכרו בה אז סימני מחלת הפרקינסון .למרות זאת תרזה דאגה לארוחות וכיבוד והעניקה
יחס אמהי חם לאורחיהם הרבים .בפרינסטון נוסף לידידים ותלמידים ,גם אנחנו ,הילדים,
הופענו מפעם לפעם .אילון ומשפחתו שהו שנתיים בבוסטון ויכלו לבקר מפעם לפעם ,כך גם,
עפרה וברוך ,והאחרונה שבקרה ועזרה היתה איילת שכבר אז החליטה להשתקע בארצות
הברית ,והסבים נהנו מאד מחברתה.
בפברואר  1985קבל גויטיין התקף לב ומת פתאום.
בהתאם לבקשתו גופתו נשרפה .אילון ארגן את האזכרה
שנערכה לו ,וכמו כן דאג לפרק את משק הבית .חלק מן
הספרים נתרמו לאוניברסיטאות בארה"ב ,והכרטיסיות
שבאמצעותן ערך שלמה דב

גויטיין את מחקר הגניזה

הענק צולמו והעתק שלהם נשאר בפרינסטון .הכרטיסים
המקוריים נתרמו לאוניברסיטה העברית לחדר בקומת
הקרקע

התחתונה

של

בית

הספרים

הלאומי

והאוניברסיטאי בגבעת רם ,זהו חדר עבודה הנקרא על
שמו.
חדשיים אחר כך תרזה הובאה לירושלים ,ושהתה בביתנו
למעלה מחצי שנה .שכרנו עבורה בחורה צעירה שתסייע לה
 ,היא היתה תימניה חמודה שנאלצה לעזוב אותנו כאשר אחותה נהרגה בתאונת האוטובוס
ב"הבונים" .אחרי כחצי שנה מצבה התערער ותרזה הועברה לבית הרופא במוצא ,למחלקה
הסיעודית .עפרה לקחה אותה משם לחיפה ,ואולם מצבה הלך והתערער במהירות .היא
נפטרה ביום הולדתה השמונים ושמונה ,ונקברה בהר המנוחות בירושלים ליד קבר אמה,
רחל גוטליב.
בתוך המצבה שעל קברה הוטמן גם כן האפר מגופתו של שלמה דב ,ועל מצבתה נאמר רק כי
היתה רעייתו של ש.ד .גויטיין ,כלומר אין לו מצבה ,הוא תמיד אמר שהספרים הם מצבתו.
הוא כתב במשך חייו יותר מ 700-מאמרים וספרים ,והם אכן מצבה מפוארת ,היו ביניהם גם
ספרי הדרכה למורים בעברית ובתנ"ך אך רובם

מיועדים ומובנים בעיקר בקהילה

האקדמית ,כולם ספרים מקוריים ובהם חידושים חשובים בקנה מידה בינלאומי ,שעסקו
במגוון נושאים רחב ,בתנך ,היסטוריה של ימי הביניים  ,לימודי האיסלם ,וחקר יהודי תימן.
את הכרך החמישי של ספרו "החברה הים-תיכונית" שלח ממש ביום מותו לאוניברסיטת
קליפורניה ,שהוציאה את הספרים לאור .במשך השנים שבהם חיו באמריקה השלימה תרזה
עם המציאות שבגינה נאלצה לותר על עבודתה המקצועית ,ובמקום זה עזרה לש.ד.ג ויצרה
עבורו סביבה אידיאלית לעבודה הגדולה שעשה.
רק מעטים מבין האורחים הרבים שפקדו את ביתם היו מודעים לכך שהמארחת שלהם,
תרזה ,היתה מלחינה מחוננת וגם פדגוגית מעולה .הם התרשמו מאישיותה הנעימה והנדיבה,
היותה בשלנית מעולה ,ואולי יכלו גם לעמוד על כך שהיתה לה דעה עצמאית בכל נושא,
והיתה אשה אמיצה ומיוחדת במינה.
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ïééèéåâ áéìèåâ äæøú ìù äúçôùî úåãìåú
תרזה היתה אדם אופטימי שפניו לעתיד ,היא לא עסקה כמעט אף פעם בעבר ולכן ידיעותינו
על משפחתה מועטות .קצת מידע הצלנו מפיה של אמה ,סבתנו רחל גוטליב שגרה אתנו
ברחוב אברבנאל כל השנים .וקצת מידע הצלנו מאולינקה אחותה החיה באנגליה ,כי כדרך
בני אדם כאשר התחלנו להתעניין כבר לא נותר את מי לשאול ...ולכן התמונה כאן תהיה
מקוטעת .על משפחת גוטליב של אביה איננו יודעים הרבה לעומת זאת יש מידע חדש ומעניין
על משפחתה מצד אמה של תרזה ,רחל.

áéìèåâ úçôùî ìò
אביה ,מקס מנדל גוטליב ,היה בנו של היימן חיים מרדכי גוטליב מהעיר מיתאו קורלנדיה
או ליבאו ,בליטא .לפי השמועה היו למקס מנדל שבע אחיות .ומאחר והוא ואחיותיו נתיתמו
בגיל צעיר ,היה הוא המפרנס של כולן .ואולם לא נשמר שום קשר אתן.
לפי השמועה אחות אחת בשם נמזר ולה בן בשם גנריך נסעו לקנדה )וקרוב לודאי שנקרא שם
הנרי נמזר( .אחות אחרת בשם פרידה היתה זמרת קולוראטורה מפוארת נשואה לליאוניד
גארפילד ,שהיה יהודי מומר ,משום שהיה איש צבא .יש ממנה הרבה צילומים .הם גרו
בפטרוגרד עם שני ילדיהם ויקטור וגוגה .יש סברה כי היגרו לאמריקה.
לצערנו זהו כל המידע שיש לנו על דודותיה של תרזה.
אביה של תרזה ,מקס מנדל גוטליב נשא לאשה את רחל יונגרמן שהיתה יתומה ,אך כנראה
בעלת אמצעים ,אותם ירשה מסבה .הנישואין נערכו בוילנה שהיתה עיר מולדתה של רחל
ושם גרו כל קרוביה .אחר כך הם חזרו לריגה וניהלו את שם בית דפוס גדול ע"ש סורנסן.
נולדו להם ארבעה ילדים ייבגני )או אויגן בהיגוי גרמני( ,תרזה ,מישה ואולינקה.
יבגני המבוגר שרת במלחמת העולם הראשונה בחיל האויר הרוסי ומת מסיבוך רפואי ,אולי
שחפת או דלקת ריאות ,וכנראה נקבר בברלין .תרזה עלתה ארצה ב ,1927באותה שנה קיבל
אחיה הקטן מישה את הניהול של בית הדפוס אחרי שמקס אביו נפטר .האב ,אגב ,היה בעל
שפם ג'ינג'י וחולה במחלת הסכרת .מישה נשא לאשה את לאה והיתה להם בת מרים שהיתה
בת גילה של עפרה .שלשתם נספו בשואה בריגה במלחמת העולם השניה.
תרזה ושלמה ביקרו בריגה מיד לאחר נישואיהם ובעקבות זאת הזמינו את אולינקה ורחל
לעלות ארצה .ואכן בשנת  1932הגיעו ארצה רחל גוטליב יחד עם בתה הקטנה אולינקה .וכך
הן ניצלו מן השואה .אולינקה נישאה בירושלים לזאב שוובה ,ומאוחר יותר התגרשה ממנו.
בעת מלחמת העולם השנייה פגשה בקצין האנגלי יאן נורטווד-נישאה לו ועמו היגרה
לאנגליה .שם ילדה את פיליס ואת רוג'ר .חייה של פיליס נהרסו מחמת שתייה ,רוג'ר עובד
כפקיד בבנק בלונדון ולו שתי בנות .הקשר אתם מקוטע.
סבתה רחל גרה עם הורינו כל השנים ,דבר שלא היה קל להם .היא היתה אשה אינטיליגנטית
אך לא קלה,מעולם לא עזרה בעבודת הבית בשום נושא ,ואף כי היתה חברה בויצ"ו ובעוד
גופים פילנטרופיים עשתה זאת לא מתוך נדיבות אלא משום שזה היה כנראה סימן למעמד.
בניגוד לתרזה לא היתה נדיבה כלל.
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.ïîøâðåéå ,ñ÷ùø ,éçøæ úåçôùî
אם אין מידע רב על משפחת גוטליב ,דוקא יש מידע מעניין על משפחת אמה של תרזה
שנקראה בצעירותה רחל יונגרמן .רחל נולדה בווילנה בערך בשנת  , 1875היתה בת יחידה
להוריה-טאובה )רשקס( ואביה זליג מרדכי יונגרמן שנפטר בגיל  27ממחלת השחפת כשרחל
הייתה ילדה קטנה .אז היא נשלחה מווילנה עיר הולדתה לריגה ,לבית ספר לבנות
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שהיתה בו פנימיה ,ושם היא גדלה רחוק מהבית .מי שדאג לה היה סבא שלה ,יונגרמן ,שהיה
צורף במקצועו ועשה נדנים וידיות עבור החרבות ששימשו את חיילי הצבא הרוסי בימים
ההם .זה היה עסק בעל ממדים רציניים ולכן יכול היה לשלוח את נכדתו למוסד חינוכי
יוקרתי .ואכן זו היתה הסיבה שקבלה חינוך גבוה יותר מן המקובל לנשים בימים ההם,
ורכשה את הגינונים של המעמדות הגבוהים ואת השפות גרמנית צרפתית ורוסית .כמו כן
היא נשלחה לברלין בגיל  18בכדי ללמוד לנגן בפסנתר בהדרכתו של קסוויאר צ'רנקה שהיה
אחד מתלמידיו של שופין .ואכן היא ידעה לנגן פסנתר בצורה מפוארת ,ורק בזיקנתה איבדה
מיכולתה זו בסוף ימיה .מברלין היא שבה לריגה ושם פגשה את מנחם מנדל .החתונה נערכה
בווילנה בשנת  1895בנוכחותם של הקרובים הן של אביה והן של אמה של הכלה .הוריה של
רחל מוצאם משתי משפחות של רבנים  ,מצד אביה בשם רשקס שעליה יש מידע רב ,ומצד
אמה משפחת רבנים בשם זרחי.
מסבתי רחל שמעתי בזמנו כי שוחחה עם רבנים במאה שערים בעניין הייחוס שלה ,הם ידעו
על כמה מאבותיה ממשפחת זרחי אשר עלו ארצה באמצע המאה הי"ט ,ונקברו בהר הזיתים.
בדיעבד השתוממתי על כך שמעולם לא שמעתי את הסיפורים האלה מהורינו .סבתה רחל
סיפרה לי על משפחתה בשנות השישים,כשהיתה כבת תשעים ,ואני רשמתי והטמנתי הפתק,
שמצאתי שנים רבות אחרי שהיא נפטרה.
היא סיפרה על סבה הרב שמואל רשקס ועל סבתה אלקה דבורה מבית זרחי .היא ידעה כי
קיימת מסורת משפחתית ,כי  11דורות קודם היה משורר או פייטן בשם אליהו זרחי שנרצח
בפרעות ת"ח ותּ"ט ,ב 1650לערך .האם השם זרחי מצביע על מוצא מזרחי? איננו יודעים .את
המידע החדש על משפחת זרחי מצאתי בספריה הלאומית בירושלים .מסתבר כי מצויים שם
ספרים שכתבו שני קרובים מבית זרחי – ספר שכתב שמעון זרחי ,שהוא סבא רבא של רחל,
וספרון שכתב בנו תנחום זרחי בירושלים .כן מצאתי ספרים שכתב שאול פנחס רבינוביץ,
המכונה ש"פר ,אחיו של אריה לייב רשקס ,שניהם היו

דודים של רחל גוטליב .מסתבר

שהקשר עם ארץ ישראל היה עניין של מסורת במשפחה עוד מן המאה הי"ט.

éçøæ ïåòîù
על שמעון זרחי אנו קוראים בפתח ספרו "נחלת שמעון" כי היה "רב גאון גדול...אב בית דין
של קהילת הקודש טאווריג יאקבשטט ,ובאחרית ימיו עלה לארץ הקודש ומנוחתו כבוד
)נקבר( על הר הזיתים" .הספר נכתב כנראה בירושלים אף כי יש בו תשובות לשאלות שהופנו
אליו בזמנים שונים ,נשלח חזרה לליטא אל בנו תנחום בעיר טעלז ,וכנראה אבדו חלקים
ממנו .ובזקנתה המופלגת החליטה אחותו של תנחום ,מרים רבינוביץ להוציאו לאור .מרים
שהיתה כנראה בתו הבכורה של שמעון זרחי היתה נשואה לצבי הירש )ספקטור( רבינוביץ.
יש לזכור שהשם רבינוביץ היה תמיד שם פיקטיבי שניתן לבן שני במשפחה כדי שלא יגייסו
אותו לצבא הרוסי למשך  25שנה ,כי לא גייסו בנים יחידים .שמו האמיתי של בעלה היה צבי
הירש ספקטור ,שהיה כנראה בעל אמצעים כי יכול לממן גם את הוצאת הספר של שמעון
זרחי ,וגם תמיכה נמשכת בתלמוד תורה "פרי יצחק" בירושלים .אחותה הצעירה של מרים
היתה אלקה דבורה אשר נישאה לרב שמואל מרדכי רשקעס ,אלקה דבורה ושמואל רשקס
הם הסבא והסבתא של רחל ,וסבא וסבתא רבא של תרזה .שמואל
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היה רב בשניפישק,

שכונה עתיקה בעיר ווילנא) ,שּנקראה ירושלים דליטא( .גם בנו היה רב בשניפישק ושמו היה
אריה לייב רשקס ) (1914- 1838שעלה ארצה וכיהן כרב בישיבת פרי יצחק ,כפי שנסביר
בהמשך.

הוא שכתב את ההקדמה והביא לדפוס את ספרו של שמעון זרחי שנדפס בשנת  1897בדפוס
האלמנה והאחים ראם בווילנא ,ומומן על ידי אחותה של דבורה אשתו ,היא מרים )זרחי(
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ובעלה צבי רבינוביץ .מעניין מאד לציין ששמעון זרחי היה גם רב וגם איש משכיל  ,נאמר
עליו:
"לא בתורתו בלבד הצטיין ר' שמעון אלא גם בידיעתו בחכמת ההנדסה ובלשונות נכר ,הוא
ידע לשון אשכנז) ,גרמנית( קרא ספרים ברומית וביוונית ,ואף מצא עוז בנפשו לתת הסכמה
להדפסת שירו הידוע של ש.ל .גורדון "אהבת דוד ומיכל" .הגנרל-גוברננטור בריגא הרוזן
סוברוב היה מבקר בביתו ומושך לו חסד .ר' שמעון עלה בשנת  1857לארץ

ישראל,

ובירושלים עסק בצרכי ציבור " .מידע זה נשאב מתוך ספרו של ד"ר י .מייזל "ר' שאול פנחס
רבינוביץ )שפ'ר( ופעלו" )הוצאת יבנה ע' .( 9מכאן ששמעון זרחי היה אדם משכיל ורחב
אופקים למרות אדיקותו ולהיותו רב בישראל .על שמעון אנו יודעים כי תרם כסף לישיבת
עץ חיים בעיר העתיקה,ונבנה שם תלמוד תורה על שמו ,הוא והתגורר בעיר-העתיקה עד
מותו בשנת תר'כ ,כלומר בשנת  ,1860ונקבר בהר הזיתים.
בנו של שמעון ,תנחום זרחי עלה לירושלים והוציא בה ספרון "זכרון תנחום" בדפוס
טיקוטין בשנת  ,1882שגם הוא מצוי באוסף האוניברסיטה .בהקדמה הוא מספר כי במשך
 35שנים היה רב בטעלז ,אחר כך  10שנים רב בליבאו ,כי החליט אז לעלות לארץ והשאיר
אחריו את אשתו אחרי  50שנות נישואים כי לא היה להם די כסף למסע של שניים .יש לנו
צילום של אשה מליבאו מן התקופה הזו ,אולי זו אשתו ,לבושה במחלצות של התקופה.
)ואולי זו אשתו של היימן גוטליב (.הוא מספר כי היה סוחר גדול בהובלת חיטה ,בנוסף
להיותו רב ועסק בקניות ומכירות בלייפציג ברלין פרנקפורט ומוסקבה וגם וורשא ולודג'.
כנראה היה בעל נכסים עד אשר נפטרו בניו ועליו היה לדאוג לארבעת נכדיו .אחר כך עלה
ארצה דרך איסטנבול והצליח בקשיים לקבל רשות להשתקע בארץ .ספרו כולל מעשיות ואף
הלצות ונכתב בעברית רהוטה.
אלקה דבורה )זרחי( אחותו של תנחום נישאה כאמור לשמואל מרדכי רשקס אשר כהן כרב
בשניפישוק ווילנא .לשמואל זה היו שלשה צאצאים .1 :הבת טאובה שהיתה אמה של רחל
ונישאה למרדכי יונגרמן .2 .אחיה שהיה הרב אריה לייב רשקס ששימש גם הוא כרב
בשניפשוק אחרי אביו ,ומשנת  1900ואילך שימש רב בישיבת "פרי יצחק "בירושלים
.3והאח שאול פנחס )רשקס ( רבינוביץ )שפ"ר( ,שהיה עסקן מפורסם בין חובבי ציון ,והיה
דודה של רחל גוטליב) .הוא אומץ על ידי דודו צבי הירש ומרים רבינוביץ כבן יחיד כי הזוג
היה ערירי ,וכך שפ"ר נפטר מן הכורח להתגייס(.
רחל סיפרה לי בזיקנתה כי שוחחה על קרוביה שהיו בירושלים עם רבנים במאה שערים,
שזכרו אותם וידעו עליהם ,וטענו שלדעתם אריה ליב רשקס היה רב גדול וחשוב יותר
משמעון זרחי .כנראה בזכות ספריו שנזכיר בהמשך.

(ø"ôù) õéáåðéáø ñçðô ìåàù
כפי שהזכרנו לעיל ,שפ"ר )(1910-1845אחיהם הצעיר של טאובה ואריה לייב רשקס היה
דמות מפורסמת בתנועה הציונית ,השתתף בכל הקונגרסים הציוניים הראשונים .בקונגרס
הציוני הראשון מופיעה תמונתו כנציג העיר וורשה ,עיר ואם חשובה בישראל ,הוא יושב
בשורה השלישית מעל הרצל  -מרחק קצר מתמונתו של יעקב גויטיין הנציג של פרנקפורט.
)גם היא עיר יהודית חשובה בימים ההם(  .גם על שפ"ר לא שמעתי מעודי בביתנו ורק גיליתי
אותו בספריה הלאומית.
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הוא כתב הרבה בעתוני "הצפירה" ו"המליץ" ,שבו ניהל את המדור "הליכות עולם" הוא
נטה לדיעות סוציאליסטיות .היה לו כנראה גם בן מהפכן שנקרא שמעון שהיה מיודד עם
סבתה רחל ונתן לה משקפת לאופרה לפני שנעלם ).המשקפת עדיין אצלנו(...

בשנים  1881-2כאשר פרצו הפוגרומים ברוסיה נרתם שפ"ר לעבודת הסברה עתונאית בכל
אירופה ,נסע יחד עם הרב יצחק אלחנן ספקטור ועמו היה בועידה של סן -פטרסבורג שבה
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החליטו לעודד את ההגירה ולעזור לבורחים ,כשהחלה הבריחה של היהודים מרוסיה הוא
נטה לעודד יציאה לאמריקה יותר מאשר לארץ ,אף כי היה אחד האנשים המרכזיים של
תנועת חובבי ציון .הוא סבר שיקשה על היהודים להסתגל לעבודת האדמה בארץ .היה אחד
מן היוזמים הראשונים לייסוד קופה ציבורית כדי לעזור לעולים ארצה ,וכאחד מראשי

העסקנים של חיבת ציון אף היה ממונה על קופה זו לפני ייסוד הקרן הקיימת ותמך בהקמת
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השכונה "מזכרת משה" בירושלים .בספר "כתבים לתולדות חיבת ציון" מאת דרויאנוב
מופיעים מכתבים של שפ"ר והם כתובים בשלש שפות  -עברית ,רוסית ,וגרמנית .וכאשר
עלתה ההצעה בקונגרס להקים מדינה יהודית באוגנדה שבאפריקה ולא בארץ ישראל ,היה
הוא אחד המתנגדים החריפים לתוכנית זו ,ובמידה רבה בזכותו השתנה הקו הפוליטי וחזר
מתמיכה באוגנדה אל ארץ-ישראל.
כאמור הוא היה בין מייסדי תנועת "חובבי ציון" והיה מזכיר הסניף של וורשה וממארגני
ועידת" חובבי ציון" בקאטוביץ ) .(1884היה עסקן עתונאי סופר והיסטוריון .בשנת 1886
ערך והוציא לאור את "כנסת ישראל" שכתב הורוביץ שבו הוסברו הרעיונות של חובבי ציון.
ב 1898-פירסם את המאמר "על ציון ומקראיה" שהיתה בה ביקורת על הציונות .מפעל חייו
היה התרגום לעברית של הספר הענק "דברי ימי ישראל" לצבי היינריך גרץ ,אחד
ההיסטוריונים הראשונים שכתבו את ההיסטוריה של העם היהודי .אומרים ששפ"ר ניפה
ממנו הקטעים על ישו הנוצרי ,משום שחשש שזה יפגע ביהודים הדתיים ,אך מצד שני הוא
גם הרחיב בו את המידע שהיה חסר על יהודי פולין -רוסיה) ,פורסם .(1900-1891
כן פרסם ספר על צונץ ,עוד היטוריון של העם היהודי ,ועל יוסף איש רוסהיים ,וכן הספר
"מוצאי גולה" ) ( 1894ובו סיפור הגלגולים של מגורשי ספרד בארצות המזרח.
ב 1907-עקר לפרנקפורט ושם נפטר בשנת  .1910הוא היה דמות מענינת ואינני יודעת אם
תרזה היתה מודעת לקיומו ,ואם היה קשר בין מידע זה והציונות שלה.
עלי לציין כי נדהמתי כאשר נתגלו לפני תולדותיה של משפחת אמי תרזה .עד עכשיו אינני
מבינה למה הדברים לא עלו אף פעם בשיחה משפחתית .ברור לחלוטין אפוא שהיסוד הציוני
 משכילי היה משמעותי ביותר במשפחתה .למרות ששפ"ר היה מראשי הסופרים והעסקניםשל חובבי ציון ,מעולם לא נזכר בביתנו .הרושם שלנו בילדותנו היה שהן סבתנו והן אמנו
היו רחוקות למדי מהיהדות .אמנם אביה של תרזה הלך לעתים לבית הכנסת אך בסך הכל
הוא התרחק מאד מן היהדות .האם הנתק היה תוצאה של אורח החיים החילוני בעיר
הגדולה ריגה ,והנתק מהעיירה היהודית באופיה? אמנם סביר כי עדיין נשמר קשר עם
הקרובים הדתיים בווילנא ,איננו יודעים אם תרזה בקרה בוילנה ואם הכירה את סבתה
טאובהּ ,לשם דוגמא .האם היתה תרזה מודעת לקורות משפחתה? האם יש קשר להחלטתה
לעלות ארצה לבדה בשנת  ,1927להשפעות שאיננו מודעים להן ממסורת משפחתה?
אין לנו תשובות ,השאלות תשארנה בגדר תעלומה .תרזה מעולם לא הזכירה איש מן
האנשים האלה ,ובכל זאת סביר שהיתה מודעת לקיומם ,ואולי היתה למודעות זו משמעות
שהשפיעה על חייה בילדותה.

ïåãøåâ .ì.à áøì òéúôî øù÷å õøàá ñ÷ùø úçôùî ìò ãåò
לפני כארבע שנים קבלנו טלפון מפתיע .צלצלה אשה שאמרה כי היא ממשפחת רשקס אך
איננה קרובה שלנו ,ואולם היא חקרה ומצאה כי יש לנו קרובים ממש בקיבוץ ניר-דוד .כך
נזדמן לנו להכיר קרובים בשם שריג שלא ידענו על קיומם קודם לכן .הסיפור הוא מרכב
ומרתק:
כפי שהזכרנו לסבא של רחל ,הרב שמואל רשקס היה בן בשם הרב אריה ליב רשקס ,שעלה
ארצה בשנת  1900וכיהן בירושלים כראש ישיבת "פרי יצחק" שבה למדו רק עשרה
תלמידים מובחרים ,ובניגוד לרוב הישיבות היתה ממומנת באופן מסודר על ידי מרים )זרחי(
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ובעלה צבי רבינוביץ' ,ועל ידי שניים מקרובי אשתו של שמואל רשקס ,ד"ר לוי גינצבורג
מניו-יורק ואחיו אשר גינצבורג מדרום אפריקה ,וגם על ידי שפ"ר .כאשר הגיע הרב אריה
לייב רשקס ארצה עם אשתו היא חלתה ומתה ,לזכרה החלו בני המשפחה לתמוך בישיבה
שהוקמה לזכרה )פרי יצחק( .הרב אריה לייב רשקס עמד בראשה .במשך חייו הוציא לאור
שלשה ספרים :את ספרו של הרב שמעון זרחי" ,קונטרס שמעון" ,שראה אור בוילנה בשנת
 .1896אחר כך בירושלים" :קונטרס בגין שמיטה" שראה אור בשנת  1910בדפוס לונץ.
ההפתעה הגדולה בשבילנו היתה לגלות כי האיש אשר הביא את הספר הזה לדפוס הוא לא
אחר מאשר הרב אריה לייב גורדון ,אבי סבו של עמירב גורדון אשר לימד בישיבה זו .ואילו
הספר השלישי של הרב רשקס ראה אור אחרי שגורדון נפטר בשנת  .1913והוא נקרא "ספר
ראב"ן" .הרב רשקס נפטר בירושלים ונכדו הוא חבר קיבוץ ניר דוד ששמו שמואל רשקס
שריג,היום כמעט בן מאה שנים  .איך הגיע נכדו של הרב לקיבוץ?
מסתבר כי היו לאריה לייב רשקס שני בנים ,שמעון וצבי .בנו השני צבי ,אף כי הוסמך
לרבנות החליט כי יעלה ארצה ויעבוד את האדמה .הוא התארגן עם קבוצה מן העיר שאבלי
אשר רכשו יחד  4500דונם בסביבות כפר אוריה ,בארץ .בשנת  1924עלה צבי ארצה עם
רעייתו וניסו לעבד את  150הדונם שלהם ונתקלו בקשיים גדולים .לזוג היו שלשה ילדים
זאב ,שמואל)יליד ,( 1909ובת בשם שרה .שרה הצטרפה לגרעין השומר הצעיר ושמואל הלך
בעקבותיה .בשלב זה עברו

צבי ואשתו רבקה לעתלית והיתה להם שם רפת של פרות

חולבות .שמואל בנם הצטרף לגרעין של השומר הצעיר ,וכאשר עלה הגרעין להתישבות בניר
דוד הציעו לו להביא את הוריו לקיבוץ וגם הרפת תצורף ,וכך הרפת של צבי ורבקה רשקס
היתה לרפת שלקבוץ ניר דוד .אחותו שרה היתה בין המייסדים של קיבוץ תל-עמל .מאז ועד
היום שמואל רשקס הוא חבר קיבוץ ניר דוד .היתה זו הפתעה מענינת ביותר להפגש אתו
ועם ילדיו ונכדיו הרבים .שמואל רשקס עברת את שם משפחתו לשריג ,ומלא תפקידים
חשובים בקבוץ .בולט במיוחד תפקידו כאחד החלוצים הראשונים בפיתוח ענף המידגה
בארץ .היה מומחה בינלאומי להדברת מחלות דגים שגודלו בבריכות .הוא חי עדיין בקיבוץ
ובשנת  1988כתב ספר על תולדות חייו הנקרא "סיפור חיי" .היום יש לו כחמישים צאצאים
כך זכינו אפוא להכיר קרוב אמיתי של תרזה ממש בן דוד דור שני .אחרי שקבלנו את אותו
טלפון נסענו לבקרם וראינו כי ניר דוד שוכן על יובל מים נהדר העובר במרכז הקיבוץ כל
העצים ענקיים ויפים שקשה לתאר זאת .המשפחה התקבצה בעת בואנו ושמחנו להכיר
קבוצה יפה של אנשים ,כזכור יש בקיבוץ הזה מוזיאון ארכיאולוגי שבו ביקרתי לפני כן ,אך
לא ידעתי שיש לנו באותו קיבוץ גם קרובי משפחה.
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äæøú ééçá íéòâø
ïééèéåâ ïåìéà áúë
אמא מלווה בפסנתר את שחרזאדה ,צעירה שהגיעה מפרס ושרתה כנהגת ג'יפ במלחמת
השחרור .היה לה קול נהדר ,היא שרה אריות של אופרות ואמא הכינה אותה לקראת
נסיעתה לרומא בכדי ללמוד שם ).(1950
בעיצומה של מלחמת השיחרור אמא מזמינה את משפחת מאירוביץ' -אלקה ,צבי והבנות,
לשהות אצלנו לאחר שכפרן ,עטרות ,נכבש בידי הלגיון הערבי .באותו זמן גם איפשרה
למשפחת חנוכה לגור במחסן שלנו לאחר שהם איבדו את ביתם במלחמה .שתי דוגמאות
לרוחב לבה של אמא ,שאף פעם לא חדלה לעזור לאחרים.
העבודה בגנה...אמא מנצחת על עידור הערוגות על ידי אבא ,היא עשתה את השתילה
והניכוש .לפעמים היינו מוצאים בין הרגבים אבני פסיפס .היא השאירה לכל אחד מאתנו
אפשרות ליזום ולעסוק במה שחפצנו.
אמא ליד הפסנתר בבית הספר "בית הילד" ,היא מלווה בשירה וריתמיקה את הצגת
"החרגול והנמלה" שכתבה והלחינה .אני תלוי על סולם ומצרצר כי תפקידי בהצגה הוא
הצרצר.
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אמא התפעלה מיכולתי הטכנית לבנות כל מיני מתקנים .למשל ,בניתי מתקן להאכלת
יונים בשלט רחוק ,או מקרן סרטים שבניתי

מ"מכניקו" .יום שישי אחד בו סיימתי בניית

המכשיר הזמנתי את אמא לצפות בניסוי ההסרטה) ,אבא שומר שבת לא צופה בסרט בשבת,
כמובן( .ניסיתי להפעיל אך זה לא עבד .כשעצרתי ראו לשניה את הקאובוי מוקרן הפוך
ופתאום להבה ותוך שניה המתקן עלה באש .אמא לא נבהלה השליכה הכל על הרצפה
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וכיבתה את האש .הסיבה לשריפה היתה שהשתמשתי בפילם שהאנגלים השאירו אחריהם
ושהיה מחומר דליק מאד.
את יכולתי הטכנית ירשתי מאמא,
כי היא היתה זאת שסידרה ותקנה
כל דבר בבית ,מהחלפת פקק חשמלי
ועד צביעת הבית ,הכל במו ידיה.
סבתה רחל גרה אצלנו במשך 30
שנה .לאמא לא היתה סבלנות רבה
אליה בגלל הגינונים של אצילה
מריגה ,ליד השולחן אמרה רחל
תמיד

"מרסי"

בצרפתית.

אמא

דיברה עם סבתה ברוסית ,סבתה
דיברה עם אבא ואתנו בגרמנית ,אבל בינינו דברנו עם ההורים בעברית.
עיקר ענינה של אמא היה במקצועה בריתמיקה ובחינוך המוסיקלי .אני זוכר שניגנה לי
בילדותי שירי ערש של צ'ייקובסקי ,ובמשך שנים עודדה אותי בלימודי הפסנתר ,אך מעולם
לא בכפייה .תמיד הביעה התפעלות מיכולתי להמציא מנגינות ו"לפנטז" .היה חשוב לה
שאתפתח מבחינה אישית ויצירתית ,לעומת אבא ששם יותר את הדגש על הישיגים
בלימודים.
כאשר ההורים גרו בפילדלפיה בשנות החמישים ,ניסתה להמשיך ללמד ריתמיקה ללא
הצלחה .היא סבלה מן העובדה הזאת שציינה בפועל את סוף הקריירה המקצועית שלה
אפילו שקלה אפשרות של שיבה ארצה בגפה .היו לה בארץ מעריצים רבים .במסגרת עבודתי
בטלוויזיה נפגשתי עם השחקן יוסי ידין שהיה אז קרוב לגיל  70והוא החל לשיר משיריה
)תרזה לימדה בגן הילדים של אמא שלו סוניה סוקניק שהיתה אחת הגננות הראשונות
בארץ ,וכאמור לעיל היה לו קשר אישי לשיר "אונית כנפיים"(.
חגיגת בר-המצווה שלי התקיימה בחצר ביתנו ברחוב אברבנאל .היו מוזמנים רבים ולמרות
שזו היתה תקופת הצנע והיה מחסור במצרכים ,אמא הצליחה להכין עוגות נפלאות עשויות
מבטטות .האורחים התפעלו-הכל הוכן במטבחנו בניצוחה של אמא.
בעת שירותי הצבאי דאגה לכל מחסור אפשרי .בעיצומה של מלחמת סיני הגיעה לבסיס
במחנה  ,80מרחק נסיעה של שלש שעות באוטובוס מירושלים לפרדס חנה ,עם חבילת
ממתקים שכמובן חילקתי עם חברי במחלקה .גם כשהייתי במקווה והיו בעיות עם האוכל
הגיעה באופן אישי לברר את העניין והצטרפה לוועד ההורים.
בעוד שאבא היה די סקפטי כאשר בחרתי בטלוויזיה כמקצוע ,הרי שאמא תמיד
ברעיון ועודדה אותי .ותמיד התענינה לדעת מה מעשי ומה קורה אתי.
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תמכה

בארצות

עברה

הברית

קורס נהיגה וקנתה מכונית
בואיק

כושר

משומשת.

ואומץ לנסות דברים חדשים
איפיינואבא

אותה

סרב

בכל

אפילו

גיל.

לנסות

לנהוג .ביום הראשון לאחר
שעברה את המבחן התנגשה
משטרה.

במכונית

אז

הסכימה אתנו שאולי זה
היה קצת מאוחר מדי ללמוד
לנהוג אחרי גיל  ,60וויתרה.
אך ייתכן והיה צריך לעודד
אותה עד שהיתה רוכשת
בטחון ,אלא שאנחנו חששנו
שמא

תקרה

לה

קודם

תאונה חמורה.
בשנותיה
אהבה

מאד

בפרינסטון
לארח

את

החברים והמשפחה ולהכין
להם מטעמים.לכן להתארח
בבית גויטיין הייתה חווייה קולינרית עם הרבה חום ודאגה אנושית ואישית .רבים מידידינו
הקולגים והתלמידים של אבא עדיין נזכרים בערגה בימים ההם.

äæøú ìò éúåðåøëæ
ïééèéåâ øôå÷ èééøä : äáúë
הצטרפתי למשפחה בשנת  ,1966תרזה בת  67עדיין לימדה בפילדלפיה .היתה אשה חמה
ומתחשבת שקולה בתגובותיה ,היתה לה נשמה יפה ,תמיד חושבת על כולם ולא על עצמה.
צריך היה להזהר מלהביע התפעלות יתר ממה שהוא בנוכחותה ,משום שמייד היית מקבל
אותו במתנה .לא פעם חסרו חולצות לבנות לשלמה דב ,משום שאילון קיבל אותן
במתנה...בשנות השבעים כשהגענו ארצה היתה שולחת אלינו באופן קבוע חבילות "קייר"
ובהן כל מה שהיה חסר אז בארץ ,וגם הפתעות ששימחו את כולנו.
כמה טוב היה לנו שפייה טובה כזו דאגה לנו .מאחר ואני הייתי אם מודרנית לא עלה בדעתי
לפנק את הילדים בשוקולדים .מה גדולה היתה שמחת הילדים בכל פעם ששהינו אצלם
כאשר התעוררו בבוקר מצאו צלחות כל טוב עם עוגיות ושוקולדים.
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תרזה עסקה בהרבה דברים .קודם כל כמובן הוראת הריתמיקה ,עד היום אנו מציגים
בביתנו את כלי ההקשה שבהם השתמשה .היא אהבה רקמות ואריגים ,תחרים ואוספים
אתניים ,והרכיבה בעצמה תכשיטים יפים .אני הוקסמתי מאוסף הקופסאות שלה שהכילו
כל מיני אוצרות ,פרוות ,חרוזים ,סרטים ועוד ,גן עדן עבור הילדים .היתה לה סבלנות
ומסירות רבה לילדים וידעה לכוון אותם בצורה ברורה.
היצירתיות שלה בבישול היתה מפורסמת ,הלפתנים המפוארים ללא סוכר שמהם אבא
נהנה מבלי לחרוג מן הדיאטה שלו .גם המציאה שכלולים במטבח כדי להקל על העבודה,
כמו המברשת שהמציאה עבור שטיפה מהירה של הכלים.
הערצתי את סקרנותה האינטלקטואלית ,באמצעותה התודעתי לספרות הרוסית הקלסית,
ונהניתי לשמוע את דעותיה המקוריות ולא אחת חריגות בנושאים מגוונים .ראיתי גם כיצד
תרזה ושלמה דב דאגו וטיפלו זה בזה בזקנתם ,היה זה מחזה נוגע ללב.
בסיכום תרזה היתה עבורי הרבה מעבר לחמות ,מזלי שהיתה לי הזכות המיוחדת לקרוא לה
"אמא".

éìù àîà
øðæåø ïééèéåâ äøôò :äáúë
כשאני נזכרת באמא אני רואה לנגד עיני אם אוהבת ,מגינה ,חיוך על שפתיה ומוסיקה
אופפת אותה בכל .בבוקר לימדה ריתמיקה בגנים ובבתי הספר ,ריתמיקה שהיא כל כך
אהבה .אחר הצהרים עסקה בחזרות או הכנות או ניגון בפני עצמו ,ובערב פרטה על הפסנתר
מוסיקה קלסית קלה כשאילון ואני היינו במיטותינו ,מוכנים לשינה .כך נרדמנו וכך הכרתי
מוסיקה קלסית.
אמא תמיד הגנה על כולנו לכן הרגשתי תמיד בטוחה ונינוחה.לא פלא שהשאלה הראשונה
שלי כשבאתי הביתה היתה "האם אמא בבית?" .אפילו כשאמא איימה לא ראיתי זאת
כאיום ממש .יום אחד טיפסתי על עץ גבוה ואמא הודיעה לי שאם לא ארד מייד לא אקבל
ארוחת ערב ...לא ראיתי זאת אלא כבקשה או אזהרה לא כאיום ,וכמובן מלאתי אחריה
בשמחה .בגיל ההתבגרות כשחזרתי מאוחר בלילה ,דבר שהדאיג מאד את אבא ,היתה היא
הסניגורית

שהרגיעה והצדיקה את מעשי .בזמן המצור על ירושלים במלחמת השחרור,

האוכל והמים היו במשורה .אבל אי אפשר היה להרגיש כל מתח או דאגה בשל כך אצל
אמא .כל הבעיות מצאו את פתרונן ,אנחנו בעצמנו גידלנו ירקות ,היו מעט תרנגולות בגינה,
ואני אספתי בשדה עלי חובזה ,שנראה לי כמשחק מעניין ,אבא שאב מים מבור מים סמוך,
הכל התנהל בנעימות אשר נבעה מן השקט הנפשי שאמא הקרינה .וכך היתה ונשארה
בזכרוני כדמות מקרינה אהבה שלווה ובטחון וכך תשאר בעיני תמיד.

÷.éúåãìéî úåðåøëæ éòè
כתבה  :אורלי רוזנר ,רזניק.
יש לי זכרון ילדות מתוק  -אני יושבת לי בגינה האחורית של ביתם בפילדלפיה והנה תרזה
שלשלה מן הקומה השניה סל קטן קשור לחוטים ,הסל ירד ומצאתי
מתוקים...
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בו תותי שדה

כאשר הייתי כבת שמונה סבא וסבתה לקחו אותי לשפת הים .המים היו קרים מאד והם לא
נכנסו למים .לעומת זה אני נהניתי ונשארתי במים זמן רב ,הם חיכו לי בחוף ,כשיצאתי סוף
סוף הייתי כחולה מקור ושניהם היו נרגזים משום שהדאגתי אותם...
פעם ישבתי על יד תרזה כאשר היא שוחחה עם ידידתה לילי .נושא שיחתם היה ,להיות
יהודי -מה משמעות הדבר? .לילי אמרה שהיא מאושרת שנולדה יהודיה ולולא נולדה כזאת
היתה מתגיירת...פעם אחרת ליויתי את תרזה לבית הספר שבו היא לימדה אך הזכרון
עמום.
אני זוכרת את הטעם המיוחד של הקומפוט המפורסם שלה...
כל זכרונות ילדות אלה עמומים ומעורפלים ,נשארה בי בעיקר תחושת החמימות ,אף כי
כלפי סבא חשתי תמיד גם הרבה יראה ,ולעומת זאת כלפי סבתה הרבה יותר חום.
ישנם גם הזכרונות החיים מאד וגם מכאיבים מן השנה האחרונה לחייה אחרי ששבה ארצה.
הייתי אז בהריון עם אלעד ,והיא שאלה בכל פעם מתי כבר אלד ...פעם צלצלה לומר שיש
חדשות טובות וכשהילד יוולד כבר יהיה שלום...עצוב להזכר בשנה ההיא.
ככלל ,שמחתי להיזכר בה כי היתה יקרה לי מאד ,לא במקרה קראנו לבתנו הקטנה בשני
שמות :דפני ,ותרזה.

äæøú àúáñî úåãìé ïåøëæ
øðæåø øçù :áúë
הזכרון הראשון שלי הוא מזמן שהייתי בערך בן חמש ,שאז בקרנו את סבא וסבתה בביתם
שבפילדלפיה .סבתה עיבדה חלקת גינה וגידלה בה כל מיני ירקות כמו גזר תפוחי אדמה
כרובית ועוד .אורלי איילת ואני עזרנו לסבתה בעבודת הגינה .אהבנו לעבוד אך עוד יותר
אהבנו לקטוף ולאכול...
לתרזה היה סל מקש שאותו שלשלה אלינו הילדים מן הקומה השניה ,היא ביקשה שנשים
את התוצרת בסל והיא העלתה אותו למעלה .אני מניח שזה היה לצורך שעשוע הנכדים ולא
דבר נדרש ממש .אנו נהנינו במיוחד מהתאום המסובך עם הסל ,ואז ניקינו הירקות ונהנינו
לאכלם  ,וסבתא היתה גאה בנו על עבודתנו.

äæøú ìò úåðåøëæ
.æåàâ ñééøè ,øðæåø úìééà : äáúë
זכרונותי נחלקים לשניים:
החלק הראשון הוא מן הזמן שבו הייתי ילדה קטנה

בארץ ,וסבא וסבתא באו לביקור

מאמריקה ,פעם או פעמיים בשנה .כל ביקור כזה היה מלווה בהמון התרגשות .תרזה הביאה
תמיד כל מיני מלאכות יד מענינות ,במיוחד חרוזים מיוחדים שאותם איחסנה בקופסאות
פלסטיק זעירות .עבורנו זו היתה תמיד חגיגה קטנה.
החלק השני הוא מן הזמן שבאתי לאמריקה באוגוסט  1984שנה וחצי לפני שסבא נפטר.
בתקופה זו בקרתי אותם ממש מדי שבוע ,בביתם שבפרינסטון .עבורי זו היתה חוויה
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מיוחדת .הייתי כבר בוגרת דיי שיכולתי לנהל אתם שיחות רציניות ,זה היה נכס בעבורי.
הייתי אז בודדה שגרה בניו-יורק .הם נתנו לי הרגשה ביתית ותחושת שייכות .בכל ביקור
הם עמדו על כך שאקח מהם איזה חפץ עבור דירתי .יש בידי סיר בישול קטן שקיבלתי מהם
לפני כשמונה עשרה שנים ואני עדיין משתמשת בו ...אף על פי שסבתא כבר היתה אז חולה
במחלת הפרקינסון למרות זאת הביקור אצלה הביא
לי תמיד שמחה.

: øáã óåñì øåäøä
לא אחת אני שואלת את עצמי האם ניתן להעריך
עד כמה חייבים אנו תודה להורים שלנו ,שגידלו
אותנו בדרך שהעשירה אותנו בערכי רוח ומוסר ונתנו
דוגמה חיה לאורח חיים נאה?.
נדמה לי שקל לראות את הקשר בין ההישגים האישיים של כל אחד מאתנו ולמסורת
התרבותית והאנושית שקיבלנו בבית.
חישבו על גן הילדים האידיאלי שעפרה הקימה בחיפה ,או על אגף  -הנוער של מוזיאון
ישראל בירושלים שאני הקמתי ,וגם על התוכניות המפוארות בטלוויזיה הישראלית שאילון
היה המפיק  -במאי שלהם ,כמו הקונצרט האדיר  -האוראטוריה "יציאת מצרים" של הנדל,
שהוא הפיק במדבר סיני ב-1982-לרגל עזיבת סיני.
בכל המפעלים האלה ניתן למצוא קשר ישיר למגמות היצירתיות והתרבותיות שאתן גדלנו
ושעליהן אנו אסירי תודה לתרזה ולשלמה דב ,לכל אחד מהם בדרכו שלו ,ולשניהם ביחד.
ספר זה רואה אור בסוף שנת  2008אחרי שנולדו ,במזל טוב ,שני הנינים האחרונים של
תרזה ושלמה דב גויטיין :שיר ,בנם של שולי גויטיין וירון אליאסי ,וניצן ,בנם של טלי
גויטיין ושאול אמיר שנולדו בשנה זו.
זו ההוצאה השניה של הספר על תרזה שיש בו תוספות חשובות משום שהן מדגישות את
הצד היצירתי מוסיקלי שלה .לא היו נשים רבות בדורה של תרזה שהיו יוצרות עצמאיות
כמוה ,בדורנו פמיניזם הוא ערך מובן מאליו ,לא כן בדורה של תרזה .היא היתה אחת
החלוצות כאשה ,כיוצרת ,וכמחנכת של אלפי ילדים לרגישות מוסיקלית באמצעות
הריתמיקה .אנו מקוים שגם הנכדים והנינים ימצאו ענין ואולי גם ילמדו לשיר ולנגן אחדים
משיריה ,שהיו מן השירים הראשונים לילדים בארץ ישראל.
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ïééèéåâ áéìèåâ äæøú ééç úåãìåú
1899

נולדה בריגה ,לטביה ,להוריה מקס ורחל גוטליב ,שניה
מארבעה ילדים.

1920-1924

למדה ריתמיקה במכון הגבוה למורים של ז'אק דלקרוז
בברלין ,הופיעה כרקדנית בתיאטרון המודרניסטי של
ריינהארט בברלין ,בהצגות של גרהארט האופטמן.

1927-1925

חזרה לריגה לימדה שם בסימינר למורים עבריים
ריתמיקה ומלאכת יד וגם ניהלה גן ילדים פרטי משלה.

1929-1927

עלתה ארצה עם שושנה ברלין פרומקין .היתה המורה
המקצועית הראשונה לריתמיקה בארץ ישראל.
החלה לעבוד מיד בסימינר מזרחי וגני ילדים בירושלים.

1929

נישאה לשלמה דב גויטיין בירושלים.

1930

נולדה הבת הבכורה אילה שלומציון פרידה.

1933

נולדה הבת השניה עפרה אביה.
ראה אור ספר השירים הראשון שלה "חמור קטן" ובו
עשרה שירי ילדים ,בהוצאת ריתמוס ,על ידי א .אונא.

1937

נולד אילון מנחם ,הצאצא השלישי.

1940

ספרה השני "אמא ,שירי לי" רואה אור ,ובו שנים עשר
שירי ילדים ,בהוצאת ריתמוס על ידי א .אונא.

1948

התנדבה למגן דוד אדום נפצעה בפעולה במלחמת
השחרור.

1953-1928

לימדה בגנים ובתי ספר ובסימינרים למורים וגננות,
הופיעה בקול ישראל ,חיברה שירים ומחזות לילדים.

1953

שהתה שנה בפילדלפיה עם ש.ד.ג .ועם אילון ,חזרה
והמשיכה ללמד ריתמיקה.

1970-1958

לימדה עברית בבתי ספר יהודיים בפילדלפיה רקמה
שמונה מעילים לספרי תורה ,לבית כנסת בנאשוויל.

1986-1970

ש.ד.ג.

מונה

כפרופסור

במכון

ללימודים

גבוהים

בפרינסטון ,הוא נפטר ב 1985והיא שנה אחריו ,נקברה
בהר המנוחות בירושלים.
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.ïééèéåâ ,áéìèåâ äæøú ìù äéúåøéöé ìù äéôøâåéìáéá
,íéøçà ìöà øéùä øëæð íéîòô äîë ïééöîä øôñî òéôåî íééøâåñá
.òãéîä ìò øçù ïúð ø"ãì éúãåú

1929

על שיטת דלקרוז ,הד החינוך ג' )ג'( ע'  ,36-34תרפ"ט

1929

על שיטת דלקרוז  ,הד החינוך ג' )ד'( ע' ,66-63תרפ'ט

1933

הופיע ספרה "חמור קטן" ,הוצאת ריתמוס ,שירי משחק לילדים.
אלה השירים בספר:
 .1חמור קטן  .2אנו נוסעים ברכבת ) .3 (2נדנדה  .4הבנאים )(3
 .5אנית כנפיים ) .6 (6טיול באוטו  .7בובתי  .8חנוכיה מחומר
 .9הסירים על הקיר ) .10 (7הקיפוד.

1937

ההתעמלות הריתמית מטרותיה ודרכיה ,הד הגן ב' ,ע' , 95-89תרצ"ז

1937

"יום הולדת לשקדיה" מחזה ,דבר לילדים ,גיליונות 39-37 , 7

1940

הופיע הספר שלה "אמא שירי לי" ,הוצאת ריתמוס.
אלה השירים בספר:
 .1קן ציפור ) .2 (3כלב כלב הב הב הב ) .3 (8חתולה חמודה  .4שובך )(5
 .5פרתי ) .6 (2צעצועים למקום ) .7 (2די לישון ) .8 (3המקלחת  .9מי
יודע לאכול?  .10שיר ערש ) .11 (4יש לי אח קטן
 .12שבתו של תינוק ).(4

1945

שירי משחק ,דפי עזר לגננות הוצאת בית המדרש למורים העברי,
בית הכרם .תשעה שירים ומחזה עם תוים) .דפי סטנסיל ,פנימי(
אלה השירים בספר:
 .1שנה טובה  .2סוכה יפה  .3נרות חנכה  .4טו בשבט  .5לשנה טובה
השקדיה  .6מחזה מוסיקלי ע'פ סיפורו של לוין קיפניס" יום הולדת
השקדיה"  .7הגשם ירד  .8גשם

1946

מאמר בשם "ריתמיקה בגן" הופיע בספר "שלבים ראשונים",
הוצ' המרכז לחינוך  ,תל-אביב ,ע' .95-89

1946

מאמר בשם "המשחק הריתמי והמחול בכתה א '
)אולי פורסם בהוצ' המרכז לחינוך( הופיעו בו השירים הבאים:
 1בא אביב .2לחג העצמאות .3אבא שב מן היריד  .4הצגה ,שיר משחק
נרות חנוכה  .5שיר העבודה והמלאכה.

êéøàú àìì

שירי משחק שלא הופיעו בשלמותם בדפוס ) עד כמה שידוע עתה (
.1טיפות הגשם  .2סוכה קטנה  .3שנה טובה  .4סוכתי  .5משחק
מספרים ואצבעות  .6גי גע מי זה בא  .7מה יש לי ביד  .8היום יום
השישי  .9.נרקיס מלך הביצה )מחזה(  .10שיר חנוכה  .11יש לי חולצה
 .12חנוכיה מספרת  .13אני מדליק נרות יפים  .14גד גדי  .15החרגול
והנמלה)מחזה( . 16 .העכברים והחתול )מחזה(  .17יום הולדת
לשקדיה.

שירים שהופיעו
במקומות
אחרים:

 .18הו הו הא מי זה בא?)האניה( ) .19 .(5לשדה נלך ) .20 (2בואו נצא אל
ההרים  .21אל הגן אותך אובילה  .22חג חג חג לעמק ) .23 (6משמים
קול קורא ליורה ).(2
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מאמרים שנכתבו על ידי תרזה גויטיין לצורך קורסים שניתנו בארצות הברית.

1953 T. Goitein, A suggestion for teaching Rhythmics and Music in Jewish Education
1958 Theresa.Goitein, Eurhythmics in Education.
1959 Theresa Goitein, Rhythmics for Mental Patients.
 – 1961תרזה גויטיין,הוראת השפה העברית למתחילים דרך שירה וריקוד,
הוכן עבור קורס קיץ למורים.
לסיכום 33 :שירים פורסמו בדפוס ,ועוד  17שירים ומחזות לא ראו אור בדפוס.
תרזה גויטיין נזכרת כמורת הריתמיקה הראשונה וכמלחינת שירים ארץ ישראליים
בארץ בספרים הבאים:
 .1שרית טאובר ,חינוך ריתמי לאומי בגן הילדים בארץ ישראל,
גישת דלקרוז בתקופת היישוב ).(1948-1920
עבודת מ.א .בהדרכת פרופ' שי בורשטיין ,החוג למוסיקולוגיה,
אוניברסיטת תל-אביב.2008 .
 .2תרזה גויטיין )תרצ"א( ,תרגילים ריתמיים .ארכיון לחינוך יהודי בארץ ובגולה,
אוניברסיטת תל-אביב .תיק לאה רוטשטיין.5.123 ,
 .3נתן שחר ,השיר הארץ-ישראלי  ,התהוותו ,צמיחתו והתפתחותו  .בתוך הספר:
תולדות הישוב היהודי בארץ ישראל מאז העליה הראשונה ,בנייתה של תרבות עברית.
עריכה משה ליסק וזוהר שביט .הוצאת האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים,
ומוסד ביאליק ירושלים ,תשנ"ט.
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