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 "דלתות אינן נפתחות מעצמן"  
  דרור שקדסיפור קצר מאת  

 

.  איומה  רתיעהוהעברתם למקום חדש עוררה בי  , פעם נוספת,  המחשבה על אריזת החיים שלנו אל תוך ארגזים

לא כמובן ש  .ראשוןהרגע  המאליו  התחברנו  והגענו ליישוב המקסים הזה  שחודשים מאז  שמונה   רקחלפו  הרי  

. הרעיון שהם, דווקא הם, והאב-משפחת אל,  התבשרנו על השכנים החדשים שלנו  אלמלאכל זה  דרשים להיינו נ

זעם  בשהגיבה  אפרת  מאוד את כולנו, ובעיקר את  הפתיע    ,ם הצמודים שלנוהפכו לשכניקנו את הבית לידנו ו

  ,עתידנו רוקמים מעצמם אתכשהם  במקומם הטבעי    חלומותינועד שהצלחנו סוף סוף למקם את   .ובאכזבה רבה

   .מוחקת באחת את שאיפותינווללא הודעה מוקדמת  והאב -מגיעה משפחת אל

 

אני לא סומכת   .כל מגעִאתם  לא ליצור  ו השכנים הארורים האלעם המילה  אף  מכם לא להחליף    "אני מבקשת

ומכל הכפרים הערביים  יישובים בסביבה  מכל האיך ייתכן ש"  ואותי.  את יואביבמרץ  אפרת    כה" תדר!עליהם

משפחה דמיינו גם בחלומותינו הגרועים ביותר.  לא  את זה  נו?  לשלך  הסמובית  דווקא בלגור    ובחרם  ה  ,באזור

   .החיים  באמצעכמו עצם בגרון  ת מוסלמית שתיתקע לנו  ערבי

לא קשר "  ,שתמע לשתי פניםאינו משבאופן ה  ארגן את מסרילחדד וכמנסה להכריזה אפרת "אני מזהירה אתכם",  

רק בעיות והפתעות לא   יביאאיתם  כל קשר    .! אני מכירה את הטיפוסים האלועין, לא שלום וגם לא להתראות

  פסקה בבטחה.  ,הם הראשונים שיתקעו לנו סכין בגב"  .נעימות

  .בשכונת הכרם החדשהכשבאנו לגור  הדבר האחרון שציפינו לו    הייתהוהאב  -אלת  משפחכניסתה של  אין ספק ש

כמי שמנהלת מבצע צבאי   ,אולם לא פחות מכך הפתיעה אותי גישתה הלוחמנית של אפרת והתנהגותה

 שתוצאותיו מובטחות לנו אם רק נמלא אחר הוראותיה.  

 

  הקנו לה ולאחיה מי שמכיר את אפרת מזהה בה מהר מאוד את העקרונות שעליהם חונכה ולאורם גדלה. הוריה

לטוב ולרע. בטרם עלו לארץ היו הוריה    ,את ערכיהם ואת ניסיון החיים שלמדו על בשרם  ,את תפיסת עולמם

וניס, ועסקו במסחר ימי של תבלינים ושמנים.  תאנשים אמידים שחיו בקהילה היהודית בעיר מהדיה שבמזרח  

  ם ביןהשכנות הטובי  מהדיה הייתה עיר מוסלמית, ואפרת שמעה בילדותה לא מעט סיפורים על אודות יחסי

  מלחמת העולם השנייהפרוץ  עם    לאורך שנים רבות.ששררו ביניהם  הדוקים המסחר  הוקשרי   היהודים והערבים

באותה תקופה, מאות היהודים לנרדפים על ידי שכניהם הערבים ששיתפו פעולה עם שלטון הצוררים.   פכוה

  ו שלמות שישבו מאז ומתמיד בלבאלפי יהודים נקרעו באכזריות מבתיהם ונאלצו לברוח ולהסתתר, וקהילות של

, נאלצו  םהאוכלוסייה הערבית בעירזו של  בשל התקוממות  נרצחו רק בשל יהדותן.    ,העולם הערבי המוסלמי

כפויה ובני משפחתם להשאיר את מרבית רכושם מאחור לטובת עלייה חפוזה ארצה. העזיבה השל אפרת  הוריה  

 רה חוויה טראומטית עד יומם האחרון.ותנ

 



 
 

 Ⓒ כל הזכויות שמורות לדרור שקד אילנות 8 צי כוכב יאיר 

 

, שירות המדינה"מיון לתכנית "צוערים להמבחני  מחזור ג' של  סגרת  במ  ,לפני כשמונה שנים  נוהכרואני  אפרת  

מהצבא  השתחררתי    לקראת סוף לימודיה לתואר ראשון בכלכלה, ואניאז  היא הייתה  הפכנו לזוג.    ודי מהר

מקצועית במסגרת משרה ציבורית  מבחינה  שנינו חשבנו שהדבר הנכון הוא להתפתח  בדרגת סגן.    כקצין

  ,פרטיתעוץ  יבחברת יביטחונית    מהתכנית לטובת עבודה  תיפרשאני  בסופו של דבר,  אולם  בשירות המדינה.  

 י במשרד האוצר. כללהחלה את עבודתה באגף החשב הוואפרת סיימה את שנות ההכשרה של התכנית  

 

היה לה יואבי נולד.  לפני שעוד   ,שלהבגליל היה כולו    חיי קהילהלטובת    לעזוב את חיי העיר השוקקיםהרעיון  

כפרי המטפח חיי קהילה ואיכות חיים גבוהה, בסביבה שמספקת חינוך  יישוב  דחף עז להתמסר לגידול הילדים ב

חרשנו  לשחק בחופשיות ובביטחון. ילדים יוכלו  הכזה  מקום  בית פרטי בבשכנעה אותי שגם  אפרת  טוב לילדים.  

עם איכויות שיאפשרו מתאים  מקום    כעבור חודשים ארוכים של חיפושים מצאנוו  ,לאורכה ולרוחבהארץ  את ה

מקום ששווה לעזוב    ;מקום שבו נוכל לקבוע את גורלנו ואת עתידנו  ;מה שהיה חשוב בעינינוממש את  נו לל

 . מרכזהבשבילו את  

ואכן שכונת הכרם החדשה הייתה פנינה באחד האזורים היפים בגליל בואכה גוש שגב. מסביב השתרע נוף של 

שבו הרי מקום  ישראלית, ומסלולי טיול מרתקים בפסגות הרים ומצפורים, כפרים ציוריים עטורי צמחייה ארץ  

הגליל התחתון משתפלים לעבר עמק זבולון. הגשמים האחרונים השיבו לחורף את כבודו האבוד ויצרו פריחה  

  מדהימה באזור כולו.

מדי שבת נהגנו לצאת עם יואבי לרכיבה, כל אחד על אופניו, ולהתחבר לטבע. ושם, בעודנו מדוושים לשדות 

די לגלות פריחות מרהיבות בצבעיהן, לצפות בפרפרים עליזים במעופם ולזהות חרקים מאביקים וריחות  הבור כ

 החלום שלנו נובל.   ,את עצמי, למרבה האירוניה, מדוע דווקא במקום הפורח הזהשאלתי  עדינים,  

 

 לכיוון ארוחת הערב. והשעון מזדרז בקצב משלו  ,  חלון המטבחכבר בשקיעת השמש מתחילה להשתקף  

 מי זה?" בדוק  תוכלי ל  .העבודה בחשבוןאני עובד עם יואבי על דפי ו  דופקים בדלת  "אפרת,

 לוחשת בשקטו ובמבט נדהם,בתנועה מהירה  אליי  מסתובבת    . היאעיניתמתבוננת בו  מזדרזת לכיוון הדלתאפרת  

עניין  כל  הם יבינו שאין לנו    ,אם נתעלם מהם  .לא פותחת לה את הדלת"אני  :  שקולה לא יישמע מעבר לדלתכך  

   .חבר כזה ליואבי", זה בדיוק מה שחסר לנו.  עוד באה עם הבן שלההיא  ו  .בכניסתם לחיינו ולביתנו

משפחה   ,מוקדמתאזהרה  לא כל  על כך שלתמהיל של אכזבה וחוסר אונים  היה זה  מה עובר בראשה. נתי  הב

  את יואביססה לשתף  ילא האפרת  הבעיה הייתה ש.  חיינולחלק בלתי נפרד מתבנית נוף    כהערבית מוסלמית הפ

כבדת משקל המחייבת אותה   שהירומעין  כמהוריה  קיבלה  שמסרים את הלו  עבירה  ה, ובתחושותיה הקשות

לבין השלווה שלה  תחושות הקשות  הבין  פריד  לה  הלשכנעשלי  ות  הניסיונכל  לא עזרו    .לשמרה בנאמנות רבה

מרוצה והיה   ,בבית הספר החדשבמהירות  התאקלם  ילד חברותי ש  –  בסך הכלעשר  בן  הרי הוא   .יואביוהתום של  

 לשתף פעולהנאלץ  ומכך ששלא באשמתו,  אליו  נקלע  שמהמצב  תי  ייסרהתשרכש.  חדשים  ישוב ומהחברים הימה

  את אישורה.  מבקש  ש  ,השכנים החדשיםכלפי    יחס חשדניולסגל לעצמו    לעקוב אחרי הנחיותיה  ,עם אפרת

 בקע ממבואת החצר שלנו.מבטא ערבי רך  צעיר עם    קולכעבור כמה שניות  ו  ,בדלתמהוססת  דפיקה  שוב נשמעה  

     ".. רוצה לשחק?. יואב  ..."יואב
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אתה לא   לדפוק על הדלת שלנו?  מעזאיך הוא  ... והוא...  את הבן שלה  תלחושהיא  עכשיו  "  .השתוללה מכעסאפרת  

כל המנהגים   םהם ע  .שלנושלך ותיכנס לחיים  שמשפחה ערבית    ,זה בדיוק מה שחסר ליהבנת יואבי?    ,פותח לו

 ...םככה ה  .פרטיות  אתלא מבינים מה ז  פשוט  .בכוחלהידחף לחיינו  איך הם מנסים  ו  ...שלהם

 

הפרחים לפריחה  את  הצמחים ו  ומעודד אתמפגין התחממות מתונה    האווירהימים ימי ניסן, האביב בעיצומו ומזג 

   .והתחדשות

 החולצה הלבנה על המיטה".בוא מתוק שלי יואבי, הנחתי לך את  ,  הטקסאנחנו יוצאים ביחד עם אבא אל  תכף  "

יום אבל לאומי המציין את הטרגדיה הגדולה ביותר    והרי זה  .אף פעם לא הבנתי מדוע ביום השואה לובשים לבן

 של העם היהודי, אז למה לא שחור?

. לבית הספר  גם בני המשפחה מוזמנים  בוקר הזההצעדינו.  קצב    כעבור כמה דקות יצאנו כולנו מהבית והגברנו את

רחבת   הבית ספריות.ההורים מעורבים בפעילויות ו ,את כולםבהם כולם מכירים שילתיים ככה זה בישובים קה

 הכיתות וההורים עמדו דרוכים מאחוריהם.  לצד מחנכים מצאו את מקומם  תלמידיה  ,אט-אט  התמלאה  הטקס

 במקומו.יואבי קופץ  ראינו את  לפתע  

 " ראיתי את חאלד!שכן שלנו,  ראיתי את ה  ,אמא  אבא,"

 "איזה יום היום?, יואבי,  שדומה לו. תתעוררילד  "זה בטח    ,לעברואפרת סיננה    "מה פתאום חאלד?"

 .ענה יואבי בשקט  ",יום השואה"

 " הקשתה אפרת.יום השואה למי?"

 . "ענה יואבי"  ליהודים..."  

 אז מה יש לחאלד לחפש כאן?"   ,נו"

 

שסימנה את   ת,הבית ספרימערכת הכריזה  שמעה הקריאה בנ  "יזכור עם ישראל את ששת מיליוני בניו ובנותיו..."

יהודי  י ילד  ל ידהקריאה קטע מרגש שנכתב ע  תלמידהו  ,דגל המדינהאת    וניפהשני תלמידים    תחילתו של הטקס.

ת  את ההזדהויותר מכל  מבטאת  ה  צפירת הדומייה בת שתי דקות  הנשמע  כך  אחר  זמן קצר  באחד המחנות.

מפי אחד    "יזכור"בתום הצפירה אמירת  .  הנספיםששת מיליוני  של    זיכרוןהעם  הקולקטיבית של העם היהודי  

 .  ת הספרבי  מנהלתה אל קדמת הבמה  ניגשאז  ו  ,ההורים

בתקופת שלטון שרשמו יחידים  "הנצחת מאורעות השואה לעולם לא תהא שלמה בלי הפרקים המופלאים  

מצפונם לא נתן להם לעמוד מנגד ולראות בשוויון נפש את גורל היהודים ואת האכזריות  אשר    . אלההנאצים

מעשיהם  אך    ,הצלהלההמונים והמיליונים שנזקקו לעזרה ומול    להיו אלו גיבורים מעטים א. כלפיהםהמופנית  

דת להזמין  אני מתכב  ,וכעת  פשם בכפם על מנת להציל יהודים.של מי ששמו את נ  םמלמדים אותנו על אנושיות

  .מופלא שכזה"לנו סיפור  הכרתי לפני שנה, והיא תספר  שאמיצה  שה  יאאת פאיזה,  לבמה  

 

בעת  .  32אבא שלי היה בן    1942 "בנובמבר.  את דבריה  פאיזה", פתחה  בלבדבאירופה  "השואה לא התרחשה  

בש ומעל חצי מיליון יהודים חיו בצפון אפריקה תחת הכו  ,תוניסיהתפסה את השלטון גם ב גרמניה הנאצית  ,היאה

הערבים שיתפו פעולה עם ם  השכניחלק מ  .יהודי אירופהמו כבדיוק  רדפו  נ  יהתוניס  יהודי. ובעלי בריתוהנאצי  

https://he.wikipedia.org/wiki/1942
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%A8%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%94_%D7%94%D7%A0%D7%90%D7%A6%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%A1%D7%99%D7%94
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להגן שאסרו על מוסלמים  הלכה וציאו פסקי  מכובדי דת שהאף היו  , ואותםהסגירו  ו  את היהודיםרדפו    ,הנאצים

  ועל רכושם.  על יהודים

באתי לספר לכם היום  "הסיפור ש.  פאיזההמשיכה    ,ל יהודים"ילהצכדי  שסיכנו את חייהם  מי  היו גם    ,לעומתם"

הציל  ש ,עשירה ומפורסמת בן למשפחה תוניסאית  ,ערבי מוסלמיוהאב,  -חאלד עבד אלל אבא שלי,  סיפורו שהוא  

הסתיר את שתי המשפחות בחווה  אבי  .משפחת בוכריס ומשפחת אוזן  –  משפחות יהודיות גדולותממוות שתי  

 . בני משפחתוגוזר גזר דין מוות עליו ועל  אילו נתפס, היה    .שלו, וכך הציל את אותם יהודים ממוות בטוח

סמוך ב  .בצרפת צלםאבא שלי למד ארכיטקטורה ועבד כ  ,פרצה מלחמת העולם השנייהעוד בטרם    ,בצעירותו"

שופט בבית  שהוא    קאדישימש כ  ,כלומר סבא שלי  ,תוניסיה. אבא שלול  ,חזר לארץ מולדתוה הוא  מלחמהפרוץ  ל

מיד  , ויהודים . באותה עת חיו בתוניסיה כמאה אלףבמדינה  שר התרבותכיהן כ, ובהמשך  הדין המוסלמי במהדיה

 פעולתה. החלה את  מכונת ההרג הנאצית  מדינה,  עם ההשתלטות הנאצית על ערים רבות ב

 5,000-כי, הנאצים שלחו  בשלב השנ .אירופה, בדיוק כמו בטלאי צהובהיהודים חויבו לענוד    ראשוןהשלב  ב"

  יהודים רבים נורו למוות בבתיהם  .מחנות הריכוזומשם ל צרפתיהודים נשלחו ל  160-כו ,מחנות עבודהיהודים ל

 ,מלחמההכשנתיים לפני סיום  ,  1943במאי  מוות. רק שחרור תוניסיה על ידי בעלות הברית  הומתו בצעדות  האו  

   עצר את המשך הטבח הנורא.

שהכירו אותו וסמכו עליו לבין הנאצים  בין  מתורגמן  שימש  ולכן הוא    ,וצרפתית  ידע גרמניתאבא שלי  "

כשנודע לו שקצינים נאצים מתכוננים לעצור את משפחתה של אודט אך  .  האוכלוסייה המקומית במהדיה

אסף את   ,ארגן שתי משאיותהוא  .  חשב פעמייםהוא לא  ,  שהתגוררה בשכנות לביתובוכריס, משפחה יהודייה  

ה גם חוולהביא  הוא  כמה ימים  כעבור  .  שלו  המרווחתה  בחוום  כול  איש, והסתיר את  24  שמנתה  משפחת בוכריס

   סוף הכיבוש הנאצי בתוניסיה.עד    ,לכמה חודשים משפחת אוזן. מתן המקלט הזמני התארךאת  

החלטתי שאני לא יכול לעמוד מהצד אלא חייב להתערב   ,וחייהם היו בסכנה  הדלתות נסגרו בפני היהודיםכש'"

 ,זו מחווה אנושית  הייתהמבחינתי  ו,  מידיתהחלטה    קיבלתי'  .בצניעותו הרבהסיפר לי אבא   ',ולעזור להם

אותה שמאחורי  יודעת  כי אני  של חאלד  ד להיות בתו  ומאאני גאה  .  'בסיסימוסרי  מדחף  בעה  אינסטינקטיבית, שנ

 .  הצלת נפשות והקרבה עצמית  ,לזולת  עזרהשל  שלם של ערכים  טמון אוצר  שלו    החלטה

פר יסהוא  וזמן קצר לפני מותו ,  86גיל הוא חי עד  והקים משפחה.    לאחר המלחמה אבא שלי חזר לצרפת, התחתן"

   .אחריו"שהשאיר  צוואה ערכית מעין הזה כלי את הסיפור  

 

, על הבמה  אישההשל  מפיה    תצאושיכל מילה    מלקטת. נראה היה שהיא  מקומהודומעת באפרת עמדה קפואה  

. אותהו  ציפהשכאב  הזיכרון ועם המנסה להתמודד  ולתמונה מוכרת  סיפור  ה  כל חלקי  מחברת את  ,בקשב רב

"כולנו רקמה :  השיר האלמותיאת    ממשיך לנגן לוו  צדילרוחשת  הוא בשלו. מתעלם מסערת הרגשות ש  ,והטקס

אם נדע, איך להרגיע, איך   / אתוומשהו, נשאר    / משהו מת בנו  / הולך מעמנו  / מאתנו  אחד  ואם ,אנושית אחת חיה

/ אם נדע, אם נדע להשקיט את זעמנו / על אף עלבוננו, לומר סליחה / אם נדע    נדע  רק אם,  האיבה  את להרגיע

   .להתחיל מהתחלה" 

 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%9C%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%90%D7%93%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%98%D7%9C%D7%90%D7%99_%D7%94%D7%A6%D7%94%D7%95%D7%91
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%97%D7%A0%D7%95%D7%AA_%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%A8%D7%A4%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%97%D7%A0%D7%94_%D7%A8%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%96
https://he.wikipedia.org/wiki/1943


 
 

 Ⓒ כל הזכויות שמורות לדרור שקד אילנות 8 צי כוכב יאיר 

 

 ,והאב-משפחת אל  שלביתה  מחוץ לה מהוססת  ניצבשאפרת  יתה זו  הפעם הידלת.  על  דפיקה    .הערב ירד

 הרגע הבא.  דרכן אל לפלס את    ,כל אחת בתורן  ,מנסותו  דלתבשמצטרפות אל הדפיקה  שלה  דפיקות הלב  כש

מציצים מקיר הסלון הנשקף מעל כתף    נניםגדולים ופסלון ברונזה מסוגשני ציורי שמן  .  הדלת נפתחת לרווחה

 רכה ופנים מחייכות.  

הסיפור . מתוניס  ..., הבת של אודטממשפחת בוכריס  ,כן  ,כן  .בוכריסאפרת  ...  אני אפרת"שלום לך הגברת פאיזה, 

שסיפרת היום מעל הבמה... בבית הספר... דווקא היום, ביום הזיכרון לשואה ולגבורה... המילים של אבא שלך...  

אם יותר כל דלת.  של    המעבר... בעצם...  , ואוליהזו  מעבר לדלתואוהב  אנושי  הן גרמו לי להבין שישנו עולם  

. מהיום אנחנו  לפתוח את דלתם וירגישו, ויושיטו ידאנשים ישמעו את הסיפור שלך, אני מאמינה שגם הם יבינו,  

 לא רק שכנים, הגברת פאיזה. 

 רקמה אנושית אחת".   מהיום, ממש כמו אז... אנחנו משפחה.

 

 


