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 ישי ספרים 

  3102 אוקטובר

 

 מורים

 

 

 שבתאי 

כאשר שמעה רותה ששבתאי בן דודי עלה ערכי בעיניה. אמרה: בגיל שתים עשרה הייתי 

מאוהבת בו עד מאחורי האוזניים והוסיפה: הוא היה המורה הכי טוב שהיה לי. שבתאי בן 

השאלה איך חי האשכנזי )וגם  דודי עלה לארץ מבולגריה עם תום מלחמת העולם השנייה. על

על זה יש עוררין( מפלך ווהלין אשר באוקרינה היה בן דוד חצי ספרדי בבולגריה עניתי כבר 

ר היה בגיל תיכון זמן קצהוא בסיפור "היהודי הנודד". שבתאי הגיע לארץ ביחד עם משפחתו. 

'רנו( גרו לפני בחינות בגרות. בתחילה הם הסתמכו על בני משפחה עשירים )משפחת בז

ברמת גן. ואבי המשפחה דודי יצחק, שבבולגריה היה מורה ומנהל בית הספר, עבר בעלית 

)שהיה שייך לבז'רנו(ץ זה לא צלח. והם עברו לכפר ויתקין ובהתחלה התארחו אצלנו. איפוא 

בסך הכול היה לנו בית בן שני חדרים? ובכן, כתבתי סיפור על בית בהמשכים זה היה הבית 

וסף לשני החדרים הוחל באותה תקופה להבנות חדר מגורים. קירות וגג היו אבל שלנו. בנ

עדיין לא רצפה טיח, חלונות ודלתות. במקום רצפה היה שם חול שאחי הקטן היה משחק בו 

כבארגז חול. את זה הם קיבלו למגוריהם. הם ושני בניהם אלכס הצעיר הלך ללמוד בבית 

כלומר התכונן לבגרות חיצונית )אקסטרנית( בעצמו. ספר )בכיתתי( ושבתאי הבכור החל ל

ללא בית ספר אבל לא לבד. אמא שלי עזרה לו. אף פעם לא ראיתי אמא שעוזרת בפתרון 

זה איגריק. בסופו של  Yזה איקס ו Xמשוואות עם נעלמים. בבולגרית זה נשמע יותר טוב 

בל לא לזמן רב. דבר אחרי צבא וסמינר שבתאי התחיל ללמד בירושלים ושם נשאר, א

מירושלים לכפר ויתקין ובכפר לימד בבית הספר וגם במוסד נעורים. כמורה הוא סחף את 

כאן הוא חבר לעודד פלג והפיק הצגות שנה. התלמידיו אבל הדבר הגדול היו מסיבות סוף 

 שסחפו את כולם. 

 

 עודד

רויקט. כולם עודד עשה את התפאורה ושבתאי את כל השאר. זאת לא היתה הצגה זה היה פ

נתנו כתף, כל הכיתה או כל הבית ספר לפי העניין. וכל הכפר בא לראות את ההצגה ולא 

 היתה הצגה כזאת. 

עודד הוא האחרון שיכול לשאת תואר מורה. בילדותו נזרק מכל בית ספר בסביבה הקרובה 

תת אולי פחות עלה על אוניה כנער סיפון כמפר שביתת הימאים. שבי 01והרחוקה. בגיל 

צה רהימאים זוכרים? הימאים חלוצים ציונים שעבדו בתנאים מאוד קשים שבתו. בן גוריון 
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לשבור את השביתה מחשש קומוניזם )שלא היה( הוא קרא לבני המושבים להחלץ לדגל 

ורבים נענו לקריאתו )גם איתן בן דודי( אילו הייתי יודע אז את מה שאני יודע היום הייתי קם 

סיקו!! בכל אופן, עודד ילד מופרע או גאון, עלה על הסיפון באוניה קטנה וצועק: טעות!! הפ

מטלטלת בגלים לכבוש את העולם. נער סיפון באונית סוחר זו הדרגה הנמוכה ביותר 

בהיררכיה של האוניה או בעברית פשוטה זה שחוטף מכות מכולם אבל זו הדרך שמצא 

ההם היו יוצאים רק מעטים. מי שהיתה לו  לצאת מן הארץ ולהגיע לפריז. צריך לזכור שבימים

לא היה בנמצא אפילו במילון.  רתייסיבה מיוחדת, כמו למשל עובדי משרד החוץ או הסוכנות. 

אנשים רגילים הגיעו לחול רק בנסיבות לא רגילות שאחת מהן היתה שביתת הימאים. עודד 

עתה נמלכה בד המדרכה עד שאחת הדמויות הגיע לפריז והתפרנס מציורי דמויות על

והכניסה אותו לתוך מיטתה. הוא חזר לארץ, ביחד איתה אחרי שנים ויום אד בחוזרי  

באוטובוס מן העבודה ומי עולה במדרגות אם לא עודד. הושבתי אותו על ידי ושאלתי על 

ומסתבר שהוא עולה חדש ועוד לא  המוצאות  אותו מאז ועל מצבו עכשיו )בזמן בו מדובר(

 מצא מקור פרנסה. 

נסיעה מתל אביב לכפר ויתקין גם אז ארכה כשעה וזה נגמר בזה שאני הדלפון הזמנתי אצלו 

את עבודתו הראשונה. מיותר לומר שהרהיטים שעשה לי אז קיימים גם היום ולא היו כמותם 

שכניהם וקרוביהם השמועה נפוצה לאף אחד לא אז ולא מאז. אחרי כבר ראו השכנים וספרו ל

ולא חסרה לו עבודה, אבל בשביל הנפש היה משתתף בהפקות של שבתאי כצייר התפאורה. 

 זה נגמר בכך שהיה עושה תפאורות להבימה ולקאמרי. 

 

 מוסקה 

מוסקה בא אלינו מחיפה. התלמידים היו אומרים עליו שיש לו רגליים חזקות כי בחיפה עולים 

ם לפני שבא היה שיעור התעמלות בבית ספר אבל זה היה שיעור רגיל. הרבה במדרגות. ג

מחוץ ללימודים היתה פעילות שיעור שאם המורה לא בא היתה שמחת שיעור חופשי. 

ספורטיבית ספונטאנית. הילדים שידעו לשחק כדורסל, מן הכיתה שלנו הקימו את הממ"ס 

ת כל מי שהעז לאתגרם. הבנות הגנה מהירות מסירות וסלים( ונצחו א –)בראשי תיבות 

בכיתה מעלינו עשו כך למחניים. הן היו כה גדולות שהכדור לא יכול היה להמלט מחיקן. מיום 

שמוסקה בא לכפר הכול היה אחרת. השיעורים נהיו הפרוזדור והטרקלין היתה ההפסקה. 

נה ההפסקה התנהלה על ידי הממונה ילד אשר היה אחראי על מחסן הכדורים. בוטקה קט

יך לדעת שעמדה החצר והכילה את כדורי בית הספר והיתה סגורה על מנעול. הקורא צר

שכדור אז זה לא מה שהיום שאתה נכנס לחנות וקונה כדור בפרוטות. כדור היה דבר יקר 

שלא היה למרבית הילדים. הילד שהיה לו כדור היה מלך בגדוד, כולם רצו לשחק איתו, ולמה 

דורגל היה עשוי משתי שכבות חיצונית מעור ופנימית מגומי. החיצונית יקר? ניקח כדור רגל. כ

היתה עשויה ממתומנים שלעור תפורים ביד )כנראה( הפנימית היתה מנופחת במשאבה 

 עשויה לדבר. 
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הממונה על ההפסקה היה אחראי על הכדורים "אשר על הכדורים" וזה היה סוד כוחו 

ה היינו חוזרים לשיעור שתכליתו המעבר בעזרתם ניהל את כל הילדים. בסוף ההפסק

להפסקה הבאה. אבל ספורט זה לא רק כדורים. מגרש הכדורסל היה מרוצף חול, הילדים 

שיחקו יחפים או בנעליים רגילות. בגדי ספורט מי שמע? ובכן יום אחד נתלתה מודעה 

הכדורסל. במחלבה וזה דברה: בשבת הבאה יבוא כל הרוצה ויכול עם עגלתו וטוריתו למגרש 

בשבת באו וקיבלו משימה לנסוע בעגלתם אל הגבעה האדומה להעמיס אדמת חמרה על 

העגלה ככל שהיא יכולה ולשפוך במגרש הכדורסל. וכך הם עשו וכאשר היה מספיק ישרו 

באמצעות הטוריה והידקו ואחר כך השקו. המסגר עשה שני עמודי סל מצינורות שלושה צול 

תפאורת. זה כמובן מרכיב חשוב אבל לא מספיק. לא עבר חודש משומשים והרי לכם מגרש ל

ימים ומוסקה חייב את כל הילדים לבוא לשיעור נעולים בנעלי התעמלות המגפר. כל ילד עבד 

על אימו שתתפור לו מכנסי התעמלות בדיוק כמו של מוסקה. לא היו כמותן בשוק. לכל דבר 

 רנו עם נעליים ומכנסיים משונות. טוב יש סוף ומוסקה עבר למקום אחר ואנחנו נשא

 


