
� � � �
•

� � � � ��	

•

� ��	� � � �
  99 

  
  
  

�  :משיקגו לנהלל בעקבות אהבה        � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
  

  חכים-אסתר כרמל

  

  

  

נדיה מחוללת מהפכה אישית. א

 פעלה רבות בתקופת המנדט ,פעילה ציונית וחלוצה, )1962–1883(נדיה יהודה 

 .ובשני  הראשונות לקיומה של מדינת ישראל כאשת יחסי ציבור בתנועה הציונית

  :  רגע המפנה בחייה כתבה נדיה יהודהעל

  

בי& ערביי  של יו  קי% ח  . זוכרת אני את היו  ששימש מפנה בחיי

ידי אמנ  . לבדי בחדר העבודה שבבית המרקחת שלי בשיקגו, אחד

היתה זו שנת . א' מוחי תפוס מחשבות אחרות, עסוקות בהכנת רפואות

�הקונגרס הציוני ה� �
הציעו ) 'צעירי ציו&' (חברי במפלגה. בקארלסבאד

ועלה בדעתי להשתמש בהזדמנות זו , את מועמדותי כצירה לקונגרס

    1.ולבקר סו( סו( באר% ישראל

  

 1923מבטאי  את תחושתה ששנת , שכתבה כעבור שני  רבות, אלהדברי  

לאחר : נדיה חוללה שינויי  מפליגי  בחייה, ואכ&. חצתה את חייה לשניי 

הברית כדי להיפרד -היא שבה לארצות, שמימשה את כוונתה זו וביקרה באר%

  .  מעברה ועלתה ארצה

  

ז נחשפה לתנועה מא, ההחלטה על כ' הבשילה בשנתיי  שקדמו לאותו ביקור

, חלו% העלייה השנייה, הציונית ובעיקר מאז ראתה לראשונה את צבי יהודה

 

  .אני מודה לרינה פורת מכפר יהושע על הסיוע בכתיבת מאמר זה ∗
, )עור'(מרגלית ' י 1

� � � � � � � �
 . 54–53' עמ, 1962אביב -תל, 
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הברית כשליח - לארצות1921יהודה הגיע בשנת . ממקימי חוות כנרת וקיבו% דגניה

צעירי 'ו' הפועל הצעיר'וההתאחדות העולמית של ' הפועל הצעיר'מטע  מפלגת 

, שעמד בראש אגודה ציונית קטנה בשיקגו, ציו& אנטונוב-ב&,  אביה של נדיה2.'ציו&

ושמח על קשריו המיוחדי  ע  , וד מהאורח הוא התרש  מא3.אירח אותו בביתו

  :לאחר פרדת  כתב לו. שקירבו אותה לציונות ולאביה ג  יחד, בתו נדיה

  

וכדומה אינ  מביעי  א( אחד , תשומת ח& ל', מילי  כמו תודה ל'

הנני מאמי& באמונה שלמה . [...] מאל( את אשר רחש לבי ל' ידידי

שפתנו ועמנו ואסור ל' , ושבכוח' לעשות גדולות באמעריקא בעד ארצנ

וא  אמת הדבר אשר צבי יהודה אתה . לנסוע מזה א  ג  לאר% ישראל

אז תראה ותבי& , ולא מלא' העושה את שליחותו, אייזיק זלצמ&' ב& ר

    4.לכל הפחות על שתי  או שלוש שני  יותר, באמעריקא, שמקומ' כא&

  

ה& כמלא' ': במיוחד הודה לו באותו מכתב על השינוי שחולל בחיי בתו נדיה

הצא& האובדות והשיבת  אלי , מושיע באת הנה להשיב לי את בתי וילדיה היקרי 

   5.'ואל עמנו

  

', צעירי ציו&'בזכות ההיכרות ע  צבי יהודה החלה נדיה להיות פעילה באגודת 

עשר -היה בהיבחרה לצירה בקונגרס הציוני השלושה ושיא פעילותה לאחר מכ&

היא לא ויתרה על , חר( הקשיי  הכספיי  שעמדו בדרכה. 1923בקרלסבד בשנת 

 

 1903דות של פועלי  צעירי  יהודי  שהתארגנו לראשונה בשנת היו אגו' צעירי ציו&' אגודות 2

חלק . ישראל-חבריה& דגלו בהגשמה ציונית ובחיי עבודה באר%. ברומניה ובגליציה, ברוסיה

עלו לאר% בימי העלייה השנייה והיו ממייסדי מפלגת , ובה  צבי יהודה', צעירי ציו&'מחברי 

באירופה ובארגו& חלוצי  לעלייה ' החלו%' תנועת אחר כ' היו פעילי  בהקמת. 'הפועל הצעיר'

 .השלישית
3
-ב&). 12.4.1923(ג "ו בניס& תרפ"כ; )11.3.1919(ט "תרע' באדר ב' ט, מכתבי , ארכיו& שרונה 

קרקעות , לפני מלחמת העול  הראשונה, מד בראשהעבור האגודה שעציו& אנטונוב רכש 

ג  נדיה הזכירה . הוא מוזכר כאחד מבעלי האחוזה בשרונהובשני המכתבי  , בשרונה שבגליל

לפני מלחמת העול  הראשונה התארגנה בשיקגו ': את ביקור אביה באר% ואת רכישת הקרקעות

, נסע לקנות את האדמההוא ש. י בראשה עמד אבי המנוח"קבוצת ציוני  להתיישבות בא

הוא הספיק לחזור הביתה בטר  פרו% . לעשות את ההכנות לנטיעה ולדאוג ליתר הסידורי 

רק ארבע משפחות . ע  גמר המלחמה הוברר שהמטעי  אבדו ושכל המפעל נחרב. המלחמה

     .55' עמ, )1הערה , לעיל(מרגלית : ראו. 'נאחזו במקו  וג  ה& לא יכלו להמשי'
 .IV 104-605-161, העבודהארכיו& , 14.11.1921, יהודה' צ אנטונוב לצ" מכתבו של ב4
5
 . ש  
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& באר% ובעיקר על וכיה ג  ביקור ראש'על השאיפה לשלב בנסיעתה לצ, השליחות

 נראה שהקשר ביניה  נמש' א( לאחר שוב 6.ההזדמנות להיפגש ע  צבי יהודה

  . אלא שאי& על כ' תיעוד, יהודה לאר%

  

 הקמת –עד לאותה נסיעה התנהלו חייה בהתא  למצופה מבת תקופתה 

 למשפחה 1883היא נולדה בשנת . משפחה והירתמות לטיפול בצורכי המשפחה

,  בגימנסיה רוסיתרכשה השכלה, יהודית מסורתית בש  אנטונוב בעיר אומ&

הברית בראשית - אביה היגר לארצות. ובשעות הפנאי למדה נגינה בפסנתר

שכבר ,  נדיה7.באו בעקבותיו, מלבד נדיה, ושאר בני המשפחה, המאה העשרי 

שש  למד בעלה , התגוררה אז בקייב, הייתה נשואה לסטודנט איזיק גרינבורג

  . רוקחות

  

ע  בנ  ,  הצטרפו בני הזוג1905הפוגרו  הגדול ביהודי אוקראינה בשנת לאחר 

בעלה של נדיה התקשה להסתגל . וש  נולדה בת  מרי, למשפחה בשיקגו, ס 

נדיה סייעה אז ). 1908כנראה בשנת (לחיי  החדשי  והמשפחה שבה לקייב 

. חותובעלה איזיק סיי  את לימודי הרוק, בפרנסת המשפחה במת& שיעורי נגינה

וכנראה משו  כ' , בקייב סבלה המשפחה הצעירה מפגיעת  של אנטישמי 

נדיה למדה .  בשיקגו שניתוהתיישבה את רוסיה לצמיתות 1911 בשנת עזבה

 קשיי 8.בערבי  את מקצועות האופטיקה והרוקחות ועבדה כרוקחת ע  בעלה

. ההגירה לא פסחו על המשפחה ונדיה לא נרתעה מכל מאמ% לסייע בפרנסה

לא רק גידלה באות& שני  שני ילדי  'סיפר שהיא , ד& גרינבורג, נכדה של נדיה

היא ג  עבדה בלילות כמנקה ושטפה , קטני  בזמ& שעבדה בימי  כרוקחת

ואיזיק התעלל ,  החיי  הזוגיי  היו מלווי  בקשיי 9.'רצפות בבנייני משרדי 

 כאשר ביקשה 10.בנדיה ובילדי  התעללות נפשית ואולי ג  התעללות פיזית

  :להגשי  את חלו  הנסיעה לא שיתפה אותו בשאיפתה ובקשייה

 

 .נגרס בקרלסבדידוע שהשניי  נפגשו בקו 6
7
 .התארי' המדויק אינו ידוע  

8 
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
 . יהודהתיק נדיה , ארכיו& מושב נהלל, 1962פברואר , 

 
בנו , ד& גרינבורג. 3.12.2007, )שליהתרגו  , באנגלית(חכי  -כרמל' גרינבורג לא' ל ד מכתבו ש9

 ספרי  270 הוא כתב יותר מ. הברית-הוא סופר מפורס  בארצות, בנה הבכור של נדיה, של ס 

סרטי  , סדרות לטלוויזיה, עוד כתב מחזות.  מדינות223שפורסמו ב, מכר-ובה  כמה רבי

רונותיו על סבתו כתב לקראת הרצאה על נדיה בכנס באוניברסיטת את זיכ. ומאמרי  רבי 

 . חיפה
 . ש 10
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,  הביאני לידי החלטה–לראותה במו עיני , ז לבקר באר%הרצו& הע

ידעתי כי . לאבי המנוח ולאחדי  מחברי המפלגה, סיפרתי על כ' לילדי

 ג  בדבר דרכ  של –ואולי על ידי כ' . יהיה עלי להכריע בדבר דר' חיי

הא  אוכל אני ושכמותי ? היכולה האר% לקלוט אותנו. דומי  לי

, פחד ותקווה מילאוני חליפות? תתלהסתפק במה שהאר% יכולה ל

  11.ומועקה בלב

  

-הגיעה נדיה לביקור ראשו& באר%, 1923בסו( קי% , לאחר הקונגרס בקרלסבד

לשונות 'א' כדי להישמר מ, היא שהתה בנהלל וכ' יכלה להתראות ע  צבי. ישראל

משפחה ובני עירה שהתה אצל קרובי , שהרי היא אשת איש והוא אלמ&', רעות

. בירושלי  ובגליל, אביב- בתל– היא טיילה ע  יהודה ברחבי האר% 12.מאוקראינה

  :הבי& השאר כתב. ג  אחרי שני  רבות זכרה את התרגשותה ממראה עיניה

  

  

החיה , הירד& והכנרת, המקו , לדגניה, הפע  ברכיבה, המשכתי את טיולי

, אז למדתי באי רצו&. בעיני רוחי את הדפי  שבה  למדתי בילדותי

באתי .  ועכשיו אני מהלכת כמו בחלו –והמסופר נראה לי זר ורחוק 

ד גורדו& דמותו "א: שמות מוכרי  ויקרי . לבית הקברות של דגניה

ברסקי שסיפור חייו הטראגי כה הלהיב והסעיר ' על  הצעיר מה, האגדית

ושוב אני יורדת מההרי  ולבי כבר דופק לקראת הגגות [...] את הנפש 

יש . אני בבית. בעיגול נהלל) של הרפתות כי בתי  טר  נבנו(האדומי  

  13.רצו& להשתת( בעבודה

  

 בנהלל ונתנה כת( בכל העבודות במשקו של צבי חודשי  אחדי  עבדה נדיה

באותו זמ& . החל בחריש ובזריעה וכלה בבניית צרי( נוס( למשפחה, יהודה

לא נוח 'ו, התגורר צבי יחד ע  אמו זלדה ואחותו בוזיה ומשפחתה בצרי( אחד

ואני . הוחלט לבנות בית נוס(. היה הצרי( הקט& לבית מגורי  לשתי המשפחות

 

 .)1הערה , לעיל( מרגלית 11
, 6חוברת ', הפועל הצעיר': ראו.  אשתו הראשונה שרה והתינוק שבבטנה נפטרו בעת הלידה12

 .21' עמ, )13.11.1919 (13שנה 
 .55' עמ, )1הערה , לעיל( מרגלית 13
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 חברי נהלל עמדו נפעמי  14.'הרגשתי כאחת מבני המשפחה. השתתפתי בבניה

  . בעבודה הפיזית הקשה נוכח נכונותה להשתת(

  

עמדה נדיה , בכפפות עור עדינות על ידיה, בלבוש עירוני מסודר למשעי

שעות רבות בכל יו  ועקרה מסמרי  מלוחות צרי( הצבא היש& שהביא 

ע  עמדנו נפעמי  ומשתוממי  למראה לא פ[...] ני& 'צבי יהודה מג

    15.המהפכה שהתחוללה בנפשה להלכה ולמעשה

  

וכ' נזכרה , חר( העבודה הקשה היא הייתה מאושרת מהעשייה ומהחברה החדשה

  :בימי  הה  כעבור שני 

  

הימי  האלה בנהלל . ירד מס' על העבר הקרוב שלי. לא שירה ורינהפי מ

', באר% החדשה'נשכחו חיי הרווחה . היו כאילו המש' ישיר מימי ילדותי

 היו ג  ש  שנות מאבק קשה. א( כי ג  ש  לא בנקל הגעתי אליה 

רק את הילדי  לא , הכל שכחתי. בדר' להישגי  החומריי  והרוחניי 

  16. בליבי לעשות כל מאמ% ולהביא  ארצהוגמור היה, שכחתי

   

נדיה הגיעה למושב העובדי  הראשו& נהלל שנתיי  אחרי היווסדו והתפעלה 

, ואכ&. בעת בניית הצרי(, בי& היתר, שהייתה עדה לו, משיתו( הנשי  בעבודה

 –הנשי  בנהלל היו שותפות מלאות בעבודות המשק והופקדו על ענפי החצר 

בכ' אמנ  באו לידי מימוש שאיפותיה& להגשמת ליבת . בעלי חיי גידול ירקות ו

ואול  עבודות הבית המסורתיות והעבודה במשק , עבודת האדמה, החזו& הציוני

שהייתה משוחררת באות  ימי  מעול , נראה שהאורחת. גרמו לה& לעומס רב

היא הייתה , וא( על פי כ&, הקשיי  היו ברורי  לה. הבחינה בכ', המשפחה

  .אושרתמ

  

וג  יחסיה , נראה לה ביתה גדול ומפואר מדי, כאשר שבה לשיקגו מחוויית נהלל

, שעוד לפני נסיעתה לא סיפקו את רוחה ולא העניקו לה אושר רב, ע  בעלה

היא שבה לעבודתה בבית המרקחת א' איבדה עניי& . התגלו במלוא עליבות 

 

 .56' עמ,  ש 14
, פיי&' וצ'  מ15

�� � � �� �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
 . תיק נדיה יהודה, ארכיו& מושב נהלל, 7' עמ, 

 . ש 16
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  את תחושותיה באותה כ' ִשחזרה כעבור שני. במעשיה והתגעגעה לנהלל ולצבי

  : עת

  

 כמה –ידידי  , אחי  ואחיות, ההורי , הילדי . בביתי, אני בשיקאגו

כמה מותרות . מה גדול הבית ומה מפואר הוא נראה לי! חמימות ושמחה

, בלילות. א' אבדה לה החשיבות בעיני ופג העניי& בה, שבתי לעבודתי. בו

ודאי . גות האדומי על כנפי הדמיו& אני עוברת לכפר העגול ע  הג

א' אי& . לא שבה המנוחה לנפשי. [...] הבית שבניתי, השדות ירוקי  כבר

מהידידי  ואפילו , קשה הפרידה מהמשפחה. דבר העומד בפני הרצו&

בעצ  זה שני  שהפסנתר שימש לי זכר לחלומות נעורי . מהפסנתר

רק כאשר לימדתי את ילדתי לנג& . הנכספי  שהופסקו בראשית 

  17.י לרקו  את חלומיהמשכת

  

מ& , ולמרות הקושי הכרו' בכ' נפרדה מ& המשפחה, נדיה התגרשה מבעלה

שהיה אז ב& , ס . 1925ועלתה לאר% ע  שני ילדיה בשנת , הידידי  וג  מהפסנתר

. ולאחר סיו  לימודיו עזב את האר%', בצלאל'לאמנויות  למד אמנות באקדמיה, 20

נכדיה , אחד משני ילדיו. הוא היה לאמ& ופעיל באגודת האמני  היהודית בשיקגו

ג  בתה של נדיה מרי שבה . סופר ומחזאי אמריקני, הוא ד& גרינבורג, של נדיה

חזרה ) כנראה לאחר קו  המדינה(לאחר מכ& . לשיקגו ולמדה באוניברסיטה

הזוג .  בחיפה עד מותהוהתגוררה עמו, כנראה יהודי, נישאה לגבר אנגלי, ארצה

  . היה חשו' ילדי  ומרי שמרה על קשרי  חמי  ע  נדיה כל השני 

  

שמראהו , שא' זה הוק , נדיה לא נרתעה מהתנאי  הקשי  של יישוב בחיתוליו

השטח מלא קוצי  וביניה  . המרוחקי  זה מזה, בקתות, ' צריפי –ממרחק 

,  היא נישאה לצבי יהודה18.' שבילי  שנכבשו בקושי על ידי הצועדי  בי& הצריפי

  .חייה השתנו לבלי הכר. התמסרה למשק והייתה לחברת מושב מעורבת ופעילה

  

; שני חדרי שינה, צרי( קט&. נדיה הגיעה לצרי( המגורי  של צבי יהודה

 במטבח. אימו של צבי יהודה, אחד משני החדרי  הוא חדרה של זלדה

מבנה לול . שני מבני  נוספי , בחצר. פרימוס ופתיליה על מד( פח

 

 .57' עמ, )1הערה , לעיל( מרגלית 17
 . 26.3.2008, נהלל,  ריאיו& ע  הדסה בוט18
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שנותנת כמה ליטרי  ' ערבית'פרה . מבנה רפת לפרה היחידה, לעופות

והיה ברור שהיא , מרגע שפרחה אהבת . נדיה לא הופתעה. חלב ליו 

, נדיה לא חדלה מלשאול. צבי יהודה סיפר לה על הכול, תגיע איתו לנהלל

 החליפה מיד את בגדי הנסיעה – ע  הגיעה –נדיה . יפרוהוא נענה וס

   19.בבגדי עבודה שהביאה איתה והצטרפה לא  בעבודותיה

  

. ואהבה זו לא נס ליחה כל שנות חייה  של בני הזוג, נדיה הגיעה בעקבות אהבה

ה  תמכו זה בזה וסייעו . שררה ביניה  הרמוניה מיוחדת וסולידריות יוצאת דופ&

צבי היה פעיל בהסתדרות : ג  בבית ובמשק וג  בפעילות הציבורית, כולזה לזה ב

קר& 'מנהל , ממייסדי תנועת המושבי , החקלאית ובהסתדרות העובדי  הכללית

א( נדיה עסקה בפעילות ; י"וחבר הכנסת הראשונה מטע  מפא' המושבי 

  . כפי שיתואר בהמש', בהסברה ובגיוס כספי , ציבורית

  

 משו  שבנהלל היו פעילי ציבור שחיי הזוגיות שלה  היו הדבר בלט במיוחד

לא מעט בגלל פעילות  הציבורית של הגברי  , שזורי  במשברי  קשי 

נדיה וצבי '. שנותרו לשאת בעול, שיצרה עומס רב על הנשי , והיעדרות  מהמשק

היה ברור לכל הסובבי  אות  כמה העריצו וכיבדו אחד את . היו נהדרי  יחדיו

היא תמיד , הומור ערמומי והוא אהב להקניט את סבתי לצבי היה חוש. השני

 20.העיד נכדה של נדיה ד& גרינבורג', התייחסה להקנטות שלו ברוח טובה להפליא

שאיפת  העזה לילד משות( לא : הוא לא ידע שעננה כבדה ריחפה על חייה 

שבו המשק בנוי , במושב. שנותר חשו' ילדי , ר בצביבמיוחד פגע הדב. התממשה

בשני ביקוריי בישראל אני זוכר ': הורגש החסר ביתר שאת, על התא המשפחתי

, וכ& בלילה, שביליתי שעות בשיחות ע  נדיה בג& הירק הגדול שהיה צמוד לבית 

ג  נדיה וג  צבי ניסו . בישיבה ושיחה ליד שולח& המטבח תחת מנורת הניאו&

ואני חשתי רגשי אשמה כשאמרתי לה  שאני צרי' , נע אותי לעלות לישראללשכ

' הב& הממשי''הא  תלו בו תקוות שיהיה .  נזכר הנכד21',הברית-להישאר בארצות

  ? כמקובל במושבי , של משק 

  

ה  מסרו את נחלת  הגדולה לרשות . בסופו של דבר השלימו בני הזוג ע  גורל 

ג  אותו ה  ציוו . בבית שלצדו ג& ירק צנוע ומטע קט&המושב ועברו להתגורר 
 

 . ש 19
 ).9הערה , לעיל(גרינבורג '  מכתבו של ד20
 . ש 21
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בכוונה שלאחר מות  תוק  בו ספרייה מדעית לחקלאות ולתולדות , למושב

 הקי  צבי את 1962לאחר מותה הפתאומי של נדיה בשנת . היישוב והציונות

.  עברו הספרייה והבית לרשות המושב1965וע  מותו בשנת , הספרייה בביתו

ו נהלל על ש  חנה מיזל "ו הספרי  לספרייה בכפר הנוער ויצלאחרונה הועבר

  .והבית משמש לצורכי החינו' המיוחד במושב, שוחט

   

קרבתה לטבע והסיפוק שחשה מעבודת , התערותה בחיי הכפר, רגשותיה לצבי

במכתב ששיגרה לצבי כאשר שהתה בביקור . האדמה מילאו את חייה של נדיה

  :ית& ביטוי לשינוי שחל בהנ, 1939בשנת , משפחתי בשיקגו

        

  , אהובי

אני רואה בעיני את גננו הקט& המטופל יפה ע  עציו היפי  ופרותיו 

. טובי  בעיני חיי הכפר עוד יותר עכשיו בתו' הרעש והעושר. המבשילי 

מכתב' היפה מחג הביכורי  בכפר יהושע הביא במקצת את ריח הכפר 

? המרססי  אותו? כר אי' ה? מה אומרי  האפרסקי [...] והפשטות 

  .  'חלונות'צרי' ג  לאבק ע  אבקה מיוחדת אחרי שפותחי  

  .  רב שלו  ל' ולכל הכפר

  22.של' באהבה רבה נדיה

  

במכתב מנהלל לאיש6 המאושפז בבית , ביטאה, 1957בשנת , ג  כעבור שני 

                :תחושות דומות, חולי 

  

כל דבר דיבר אלי ! מה טוב להיות בבית. נסעתי הביתה ובאתי בצהרי   

השזיפי  . בקרתי בג& עצי הפרי, עדרתי את הדרוש. וביקש את עזרתי

העשב , מחכה ליד מטפלת' גרנד'ה; מתחילי  להבשיל' ביוטי'] מז&[

אשקה את ומחר אבקש איש לעבודה ואחרי כ& ' טוריה'השגתי . למעדר

הירקות . מטלי וסנטה רוזה אינ  די גדולי , השזיפי  אוגד&. הג& שוב

אבל אי& , בבית הכול בסדר[...] השקיתי את הבצל לעת עתה ; צמאי 

  23.ואי& שמחה בלעדי', חביבי, בית ממש בלעדי'

  

 

 .1IV-104-605- 9, ארכיו& העבודה, 19.6.1939, יהודה' יהודה לצ'  מכתבה של נ22
 . V-104-605-22,ש , 2.6.1957 ,יהודה' יהודה לצ'  מכתבה של נ23
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            י הציבור של המושבאשת יחס    ––––    נדיה יהודה. ב

היא הביאה אתה רוח אחרת של . בעצ  נוכחותה העשירה נדיה את החברה בנהלל

, בשל העושר התרבותי שהביאה עמה, החדש, מודרנה וניחוחות של העול  האחר

  . השפות שהיו שגורות בפיה ואפילו לבושה

  

בעוד שכל הנשי  בנהלל לבשו שמלות , תמיד עבדה במכנסי  ארוכי 

. על רגליה נעלי עבודה אמריקאיות, על ידיה כפפות מעור ר'. תוחצאיו

המכנסי  של . [...] לראשה מטפחת צבעונית ועליה כובע קש רחב שוליי 

: מרי  וינברג הקטנה שאלה את נדיה. נדיה עוררו שאלות אצל הילדי 

שהיתה אישה , נדיה. 8 כ27 בבטאה את ה?' נדיה את איש או אישה'

 חזרה על חכמה זו ועל דברי הקנטור שעוררו כובעיה חיונית מאד וחכמה

  24.רחבי השולי  בצחוק ובהנאה

  

 – ואז כבר היתה נדיה בבית –ביתו של צבי יהודה היה בשנות העשרי  

) תקליטי (והיו פלטות , בלעז' ויקטורלה, 'יפו&הבית היחיד שהיה בו פט

ובימי  הה  לא היו לא טלוויזיה , ואפשר היה לשמוע מוסיקה קלאסית

 –מוסיקה טובה , לאור מנורת הנפט, וא  נתחשק ל' לשמוע, ולא רדיו

ידעת שהמקו  היחידי בכפר בו אתה יכול להנות הנאה אמנותית כזאת 

 יצרה את –נדיה וצבי יהודה ,  הא –השלישייה .  הוא בית צבי יהודה–

אולי היה זה הגורל שזימ& את שלשת  יחד לעסוק . האווירה הזאת

   25.בעבודת הקודש הזו

  

היא . היה לנדיה חלק פעיל בחיי  הציבוריי  של נהלל, נוס( על עבודתה במשק

חברה וא( נרתמה לסייע בתחו  יחסי הציבור והפיצה השתתפה בחיי התרבות וה

תודות לכישוריה ולפעילותה המיוחדת . את בשורת ההתיישבות החקלאית בעמק

, כמסבירה היא הצליחה להתערות בחיי המושב ולהימנות ע  מנהיגיה של נהלל

שפעלו לא רק ביישוב עצמו אלא ג  במוסדות היישוב ומאוחר יותר במוסדות 

   .מפקדי צבא ואנשי ציבור, אנשי אקדמיה, אנשי רוח,  בה  סופרי היו. המדינה

  

 

, שילה' ר 24
� � � 
 � � � ��� � � � � � � � � � 
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 . 45 'עמ, 1987, הוצאת המשפחה, 
�,גרינקר'  ר25 � � � � � � � � �

  .124–123' עמ, 1976אביב -תל, 
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כאשת יחסי הציבור בפועל נית& לה לנוכח היכרותה ע   מעמדה של נדיה במושב

, ובשל בקיאותה ברזי האירוח, שהיו זרי  לאחרי , סכסי ושפתו- העול  האנגלו

 בטבעיות היא מילאה. המושב לא הסכינו לה  בגלל אורח חייה  החלוצי שבני

, ובהנאה רבה את תפקיד המארחת והמסבירה לאורחי  הרבי  שפקדו את נהלל

   26.וזכתה לאמו& החברי  ולהערכת 

  

 שקיבלו עליה& את משימת ראוי לציי& שהיו נשי  נוספות ביישובי  אחרי 

אול  , איש לא מינה אות&. אלא שרוב& היו מהתנועה הקיבוצית, ההסברה ג  ה&

לכל ' ניות"יחצ'או ' דוברות'בזכות ידיעת השפה האנגלית ה& נעשו באופ& טבעי ל

של ההתיישבות ' פלא'שבאו מעבר לי  לראות במו עיניה  את ה' סקרני 'ה

הייתה חברת הקבוצה , ה הראשונות באר%בשנותי, גולדה מאיר. השיתופית

 בי& 27.שהתארגנה במרחביה במקו  הקואופרציה לאחר מלחמת העול  הראשונה

  : השאר היא מילאה ש  תפקיד של מורת דר' ומלווה

  

אחד מ& המנהיגי  הדגולי  של , אוד&מרת סנאוד& שנישאה לפיליפ סנ

ושהייתה אישיות מדינית בולטת בזכות עצמה . מפלגת הלייבור הבריטית

ותנועת ,  זקוקה הייתה למורת דר' דוברת אנגלית שתלווה אותה–

מה אני צריכה 'אביב וביקשה אותי להתנדב -העבודה הזמינה אותי לתל

א' לבסו( . י בחימהשאלת?' לבזבז את זמני ולהסתובב באר% ע  מישהו

    28.א  ג  לא בהכנעה, הכריעה המשמעת המפלגתית ואני הסכמתי

  

בתקופה הקצרה ששהתה ש  בשנות , יוס( מעמד דומה היה לחנה הופמ& בתל

אדו& בגבעת ברנר -לאירמה לינדהיי  בקיבו% משמר העמק ולדורותי בר, העשרי 

 כל אחת מהנשי  האלה עלתה מאמריקה לאר% שלא מחמת 29.ביהובמושב מרח

 

ברק נוטקי& היה מבני המושב הראשוני  ועבד ע  נדיה . 4.12.2010,  ריאיו& ע  ברק נוטקי&26

 .שני  רבות בוועדת ההארחה
27 R. G. Martin, Golda: Golda Meir: The Romantic Years, New York 1988, pp. 

132–133  
, מאיר' ג 28

� � �
 . 71 'עמ, 1975אביב -תל, 

עלתה . 'סמית'הייתה היהודייה הראשונה שסיימה את מכללת ) 1986–1902(חנה הופמ&  29

 והייתה החלוצה האמריקנית הראשונה שהצטרפה לגדוד העבודה בקיבו% תל 1925ארצה בשנת 

ולאחר נישואיה והולדת בתה עלתה המשפחה ארצה , 1928ב בשנת "חזרה לארהקופמ& . יוס(

 .L: ראו. היא ילדה עוד שתי בנות וחיה במקו  עד מותה. ס חנהוהתיישבה בפרד) 1934(

Hoffman, Ideals and Illusions, The Story of an Ivy League Woman in 1920's 
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אירמה ונדיה עשו זאת בשנות הארבעי  לחייה& . המציק אלא מבחירה חופשית

, העול  החדשה& הביאו עמ& ליישוביה& את רוח . ובכ' היו בהחלט יוצאות דופ&

הקפידו בלבוש& ובשל כ' , דיברו אנגלית רהוטה, האזינו למוזיקה בפטפוני 

כל אחת מה& פעלה באופ& עצמאי ולא היה . נחשבו ליוצאות דופ& ביישוביה&

את עיקר כוח& ההסברתי שאבו מהיות& חקלאיות שהגשימו . ביניה& שיתו( פעולה

  . את החזו& הציוני

-נעשה מאמ% רב. היו שותפות לו לקהלי  שוני ה& ניסו לשווק את המפעל ש

מפני שקל , תחומי לתת תחושה של הצלחה וחגיגיות למעשה ההתיישבות כולו

כוונותיה& אלה באו לידי ביטוי ג  . יותר לגייס כספי  למפעלי  מצליחי 

שניכר , ניות אחרות כמו צילומי  שנעשו לש  תעמולה ציונית"בפעילויות יחצ

 את המהפכה האישית והלאומית שעובר היהודי בשאיפתו בה  הרצו& להמחיש

בחקלאות , ג  צילומי  של נשי  עבריות עובדות בבניי&. ליצור בית לאומי

המעמדית והמגדרית , ובסלילת כבישי  סייעו רבות להמחשת המהפכה הלאומית

   30.שהתרחשה באר%

ואורחי  רבי  פקדו , נהיה במהרה לסמל,  מושבי העובדי  באר%ראשו&, נהלל

באי כוח ממשלת , משלחות ציוניות, לאר%-אישי  רמי דרג מהאר% ומחו%. אותו

חיילי  מצבאות בנות הברית בזמ& מלחמת העול  השנייה , המנדט

  . ואינטלקטואלי  מאירופה שגילו עניי& במפעל הציוני

 

Israel, New York 1992, pp. 105–106 ;בר או&' י ,
� � � � � � � � � � � � � �
; 2005אביב -תל, 

לאחר , 1933שת ילדיה בשנת עלתה ארצה ע  חמ) 1978–1886(אירמה לוי לינדהיי  

עסקה בכתיבה , מלבד עבודתה בקיבו%, וש , היא הצטרפה לקיבו% משמר העמק. שהתאלמנה

 .I: ראו. ל ולקר& היסוד ובהסברה למוסדות שוני "בגיוס כספי  לקק, לעיתונות ציונית באנגלית

Lindheim, Parallel Quest : A Search of a Person and a people, New York 

–1907(אדו& -דורותי קה& בר. 2006, בבימויה של יעל קציר', הבחירות של רמה'הסרט ; 1963

, לאחר שהתקרבה ליהדות ולציונות, 1933בשנת . הייתה עיתונאית באטלנטיק סיטי) 1950

הייתה היא . התגוררה במושב מרחביה) 1940בשנת (לאחר נישואיה ולידת בנה . עלתה לאר%

 D. Khan, Spring: ראו. ופרסמה ספרי ) Jerusalem Postהיו   (Palestine Postכתבת 

Up O Well, New York 1936  
, חכי -כרמל' א 30

� � � � � � � � � ��� � � � � � ��� � � � � � � �
ראו . 54–51 'עמ, 2007ירושלי  , 

ניקיונ& , יופיי& של הבנות הצעירות. לדוגמה תמונותיה& המבוימות של החלוצות בחוות העלמות

של השמלות הלבנות וג& הירק המסודר והמטופח ה  מרכיבי  שהשימוש בה  משרה תחושה 

, רז' ג. של הצלחה
� � � � � � � � � � 
�� � � � � � � � � � �

  .46' עמ, 2003אביב -תל    ,
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, בנהלל שורה ארוכה של אנשי ש מראשית ימיו של נהלל ביקרו 

כמו , בעיקר מבני עמנו, סופרי  ומשוררי  ואנשי מדע, מדינאי 

הברו& , סוקולוב, שניאור, טשרניחובסקי, ביאליק, פרופסור איינשטיי&

ביקרו , ר חיי  וייצמ& שביקר כא& לעיתי  מזומנות"וכמוב& ד, רוטשילד

  31.ור רוזבלטמל' בלגיה ואלינ, ג  מדינאי  זרי  כגו& מסריק

, עדות אחת מרבות על חשיבות  של הביקורי  הללו היא מכתבה של אסתר מורי

  : משלחת של איגודי  מקצועיי  אמריקניי אחת המשתתפות ב

  

ותי קריאה מקיפה ככל האפשר על ישראל לא יכולה הייתה להכי& א

לחוויה יוצאת הדופ& של מראה העיניי  בשלושת השבועות של ביקורי 

. התכנו& לטווח ארו' והדמוקרטיה המושרשת של הע , האומ%: בישראל

מדוע העול  החופשי חייב , המבקרי  מאמריקה, הראית לנו, נדיה, את

שוב תודתי ל' על הכנסת . לגייס תמיכה רחבה במדינה הנהדרת של'

      32.על ההדרכה המועילה של' בזמ& שהותי בישראלהאורחי  של' ו

  

נראה שהופעתה כמסבירה  .מתרגמת ומסבירה, נדיה נעשתה מארחת, א  כ&

;  חדשי פתיחותה לרעיונות ולאנשי : משכנעת ניזונה מכמה תכונות שלה

יכולתה ליצור קשרי  בלתי אמצעיי  ע  אורחי  רמי מעלה ללא פחד וללא רגשי 

שליטתה ; ידיעותיה הרבות וההתנסות האישית שלה בחיי  החלוציי ; נחיתות

  .באנגלית והיכולת הרטורית המרשימה שניחנה בה
 

. היה בוועדת ההארחה של המושב, שאותו מילאה בהדרת מלכה, תפקידה המרכזי

ועדה זו בו. א הייתה הרוח החיה בוועדת ההארחה של נהלל במש' שני  רבותהי

, צרפתית, אנגלית: שניי  או שלושה חברי  דוברי שפות זרות, בדר' כלל, פעלו

רבקה , משנות העשרי  עד שנות החמישי , בה שימשו, מלבד נדיה. גרמנית

 

, )עור'(אמיתי ' מ 31
� � � ��� � � � � � � � � � �	


 2
� � �	


 .461' עמ, 1971אביב -תל, 
1092, ארכיו& העבודה, 10.7.1956, )שליהתרגו  , באנגלית(יהודה ' מורי לנ'  מכתבה של א32

605292IV. 



� � � � � � � 
-� � � �
 

111 

 

 � � � �� �� � � � � 
� � � � � � �� � � � �� � � 
 �� � � �� � � � � � ��� � � � � 
� � � �� � � ��

 � � � �� � � � �� � � � � �� � �� �� � � � � 
� � � � � 
 �� � � 
 �� �� �� � � � � ��� � � � � 
� � � �� � � ��



� � � � � � � � ��� � � � � �  � � � �
 

112 

 

  

  

 � � �� � � � ��� � �� � 	 
� � � � ��	 	 � �� � � �� � � � � �	 �� � � �� � � � � �
  

  

 



� � � � � � � 
-� � � �
 

113 

הייתה  שכבר,  נדיה33.מלכה שפירא וברק נוטקי&, שושנה פלד, חוה נתנזו&, גרינקר

     :כפי שהעידה שושנה פלד, מיומנת שימשה לה  דוגמה למארחת, מנוסה בהסברה

    

ה והלכה בעיקר מארצות מאז קו  המדינה תנועת התיירות גבר

המשתחררות מעול זרי  אשר כמונו טעמו את טע  הרדיפות והנגישות 

ובזאת הייתה . ראתה נדיה את הארחת  כשליחות לאומית, בארצ  ה 

ומה . לי למורה ולדוגמה וממנה השתדלתי ללמוד אי' יש לקבל אורחי 

מחכה , נעי  לראותה במרכז הכפר זקופה ונאה כל כ' למרות גילה

כשהיא מסבירה לה  , או מסיירת אית  במוסדות המשק, לאורחי 

ראו ': כאילו מעודדת אות . ומראה בתבלה את דבריה ג  בדברי הומור

    34.'כזאת יצרנו בזיעה ובעמל וג  את  תוכלו לעשות כזאת

  

הגיעו ג  , לאחר קו  המדינה. ל זכה למבקרי  רבי  מהאר% ומכל העול נהל

שבאו ללמוד מהניסיו& החקלאי והחברתי , משלחות מארצות אסיה ואפריקה

 35.אחרות באמצעות משרד החו%, חלק& הגיעו באמצעות משרד החקלאות. במושב

פחות או , אחיד' מסלול אירוח'כל האישי  החשובי  שהגיעו ארצה לביקור עברו 

כדוברת .  הפניני  בכתר ההתיישבות העובדת–וביקרו בעי& חרוד ובנהלל , יותר

לית הייתה נדיה באופ& טבעי למסבירה ולמארחת של אישי  ומשלחות אנג

הייתה צועדת בחברת ': נדיה התמחתה באירוח הקבוצות. שהגיעו לביקור

מסבירה לה  , האורחי  רמי המעלה ומנהיגי עול  בראש מור  כשווה בי& שווי 

 

, חוה נתנזו&. 1924 רבקה גרינקר נולדה במושבה יסוד המעלה ומש  הגיעה לנהלל בשנת 33

 עבדה במשקי פועלות ואחר כ' 1939 ע  עלייתה בשנת ;הייתה גננת בגרמניה, ילידת גרמניה

וש  למדה , תקווה-עלתה ארצה ע  הוריה לפתח, ילידת פולי&, שושנה פלד. הגיעה לנהלל

2היגרה ע  הוריה לארצות,  ילידת גליציה,מלכה שפירא. 1945 הגיעה לנהלל בשנת ;צרפתית

ריאיו& . הגיע ע  הוריו לנהלל, יליד קריית ענבי , ברק נוטקי&.  עלתה לנהלל1934ברית ובשנת ה

 .8.7.2008, ארכיונאית מושב נהלל, ע  יזרעאלה בלו'
,  שושנה פלד34

�� � � � � � � � � �	�� �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
 . 5' עמ, ארכיו& מושב נהלל, 

ובחדר ההנצחה  תיק גדוש במכתבי תודה והערכה מהאורחי  הרבי  מצוי בארכיו& העבודה 35

יש בנהלל ספר אורחי  ובו חתימות , כמו כ&. הנושא את שמ  של נדיה וצבי יהודה, ביישוב

 .רבות ורשמי מבקרי 
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  אורחי  רבי. באנגלית שוטפת את יסודות מושב העובדי  ומראה לה  את נהלל

היו באי  לביתה ובפשטות הנהדרת שלה הייתה מארחת אות  לארוחות ומזכירה 

   36.'לה  לחתו  בספר האורחי  שלה

  

והוא ג  , אנשי  שהכירו את נדיה אמרו כי תפקידה כמסבירה העניק לה סיפוק רב

היה בכ' פיצוי מה על הוויתור על חיי . סוס מעמדה החברתי בנהללתר  לבי

הנוחות והמותרות שהורגלה בה  בחייה הקודמי  ולהתרחקותה מבני המשפחה 

חלו& , וג  לאחר מכ&, קו  המדינה שכאמור היה עוד בטר , נהלל. שנותרו בשיקגו

: הוביל אותה למנהיגות ברמה הארצית, הראווה של ההתיישבות המושבית

ו "קר& היסוד וויצ, ל"פנו אליה ג  קק, בעקבות החשיפה שלה לאורחי  ולמארחי 

  . לפעילות הסברה וגיוס כספי , לאר%-בבקשה שתצא בשליחות  לחו%

  

   אשת יחסי הציבור של התנועה הציונית 2נדיה יהודה . ג

ראש קר& -יושב, ר ארתור הנטקה"בשלהי מלחמת העול  השנייה פנה לנדיה ד

ו בדרו  " וביקש6 לעמוד בראש המגבית לקר& היסוד וויצ37,ירושלי היסוד ב

' מתו' פגישותינו ע  הח' :במכתב לוועד כפר נהלל כתב הנטקה. אפריקה

נדיה יהודה באנו לידי הכרה שאי& כמוה ראויה למלא תפקיד קשה ] החברה[

, והסתגלה לחיי עבודת אדמה באר%, ה מאר% דוברת אנגליתהיא שיצא. ומכובד זה

תוכל באופ& המוחשי ביותר להציג את שאלת הפתרו& הציוני של כל יחיד בדרו  

הוא ציי& בהתפעלות את פועלה בתחו  יחסי הציבור בנהלל כדי לשכנע . 'אפריקה

  : את אנשי נהלל לתמו' בשליחותה

 הרבי  מדרו  אפריקה ראינו את נדיה יהודה בקבלה את האורחי 

שהיינו מביאי  מפע  לפע  לנהלל והיא עשתה תמיד רוש  כביר על כל 

על כ& . מבקריה בהסברה הפשוטה שלה ובאהבה לעבודה שהראתה

הצענו לפדרציה הציונית בדרו  אפריקה להזמי& את החברה יהודה 

וכמוב& , הפדרציה הזמינה אותה מתו' התלהבות. כשליחה למגביתנו

ת היהודית והדירקטוריו& של קר& היסוד הצטרפו בכל לב שהסוכנו

והנה אנו פוני  אליכ  בזה בש  קר& היסוד ובש  הסוכנות . להזמנה

 

 .45' עמ, )24הערה , לעיל( שילה 36
, גרמניה בציונותמראשי ה.  בהשכלתומשפט& וכלכל&, יליד ברלי&, ר ארתור מנח  הנטקה" ד37

בשנת . 1926 בשנת ישראל-אר%עלה ל. ברלי& בההנהלה הציונית ומחברי קר& היסודמראשי 

 .  נתמנה לעמוד בראש קר& היסוד1933



� � � � � � � 
-� � � �
 

115 

היהודית בבקשה שתואילו לשחרר את החברה יהודה למש' חודשי  

. אחדי  כדי שתוכל להתגייס לתפקיד הגדול שאנו מבקשי  להטיל עליה

 לעזר בהשגת עובד אחראי שימלא כמו כ& אנו מבקשי  מכ  שתהיו לה

את מקומה במשק עד שובה שהרי בעלה צבי יהודה ממלא תפקיד 

  38.של ההסתדרות ואיננו נמצא בבית] בוועד הפועל[פ "בועה

קבעו פועל , בהבינ  את חשיבות שליחותה, וחברי נהלל, הוא הצליח במשימתו

החלטה זו לא הייתה עניי& של . שכיר למשק משפחת יהודה לכל תקופת היעדרותה

       39.העסקת עבודה שכירה במושב-שכ& היא חרגה מעקרו& אי, מה בכ'

היא זכתה .  ושבה באוקטובר באותה שנה1944נדיה יצאה לשליחות ביוני 

גייסה תרומות , הלהיבה את הציבור בהרצאותיה על האר% והמושב, להצלחה רבה

בדבריה התמקדה בתיאור תפקיד  של היישוב . רבות ועשתה נפשות לעניי& הציוני

 הגור  –לל ושל ההתיישבות העובדת בפרט כחיל החלו% של הע  היהודי בכ

תשתית לע  היהודי , תו' סבל אישי ונכונות להקרבה, במאמצי  רבי , המניח

ישראל בתחומי -היא תיארה את תרומת היישוב היהודי להתפתחויות באר%. כולו

 היטיבו ג  וציינה ששינויי  אלו, תעשייה ובריאות, למשל חקלאות, חיי  רבי 

גיוס : בי& השאר העלתה על נס את אירועי אות  ימי . ע  התושבי  הערבי 

היישוב כולו למאמ% המלחמתי ובמיוחד התנדבות  של אלפי  מבני היישוב 

, שרבי  מה  היו יוצאי ליטא, היא דחקה ביהודי דרו  אפריקה. לצבא הבריטי

  . להתגייס לטובת המפעל הציוני

  

  : על מאמציה ועל היהודי  שפגשה, ותיה בדרו  אפריקהנדיה כתבה על חווי

  

. מציגי  לפני רשימה ארוכה של הופעותי[...] היה עלי להגיע ליוהנסבורג 

, דברתי, נסעתי! פעמי  ביו  במקומות רבי  ושוני  5–3: פחד נפל עלי

א' הוא עצמו , הרופא פקד עלי להפסיק ולנוח. עד שנצרד קולי, הסברתי

היו ימי  מוצלחי  . הבראתי והמשכתי.  ולדובב אותילא חדל מלשאול

. מסורי ,  יהודי  חמי –יהודי דרו  אפריקה [...] יותר ופחות מוצלחי  

 

1092, ארכיו& העבודה, 6.4.1944, הנטקה מהנהלת קר& היסוד לוועד הכפר נהלל'  מכתבו של א38

60529IV-. 
: -1042605291IV, ש , 1.8.1944, הנטקה מהנהלת קר& היסוד למזכירות נהלל'  מכתבו של א39

  .'יהודה'  עבודה של הפועל הממלא את מקומה של גב חדשי  שכר3'
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קשה היה . עושר רב ועוני קשה בצוותא. אישה לבנה אינה עובדת כלל

בקרתי . שנות עבודתי בנהלל עשו מהפכה בהשקפת עולמי. לראות זאת

הרי אנו הגענו ? מה יכולתי לספר לו. לאיבאחת האחוזות של יהודי חק

  40!למה שהגענו בעבודה קשה ומפרכת כל כ'

  

שכ& ג  בטר  , היא דיברה על השואה ותוצאותיה הנוראיות ליהדות אירופה

הסתיימה המלחמה היה לה ברור כי לאחר חורב& יהדות אירופה חייבות הקהילות 

היא סיפרה על . ולסייע למפעל הציוני ביתר שאת שמש גור  מחזקשנותרו ל

 לנוכח 41.ישראל למע& מולדת ריבונית לעליית היהודי - התשתית הנבנית באר%

הדגישה בדבריה שוב ושוב כי הציונות היא הפתרו& היחיד , שואת יהודי אירופה

   42.להצלתו של הע  היהודי

  

. ממכתביה לבעלה צבי יהודה אפשר לעמוד על התרשמותה מיהודי דרו  אפריקה

כאישה שהאמינה , ניצול הזולת-כחברת מושב המושתת על עבודה עצמית ואי

היה לנדיה קשה להשלי  ע  אפליית , בסוציאליז  והגשימה אותו הלכה למעשה

שראו את ג  כאלה , במיוחד הצטערה על שהיהודי . השחורי  בדרו  אפריקה

מדברי  כא& על קומוניז  וחיי  כמו ' :היו בי& המפלי , עצמ  סוציאליסטי 

מתלבטי  בשאלות , נותני  מעט כס( לבני& האר%. בימי העבדות, אפנדי  במזרח

ורוצי  לשכוח בכדי לחיות , רואי  ומרגישי  התהוות שנאת ישראל, שלה  כא&

    43.כתבה לצבי יהודה', החיי  ריקי  ויותר מדי קלי . יותר קל היו 

   

היא השכילה לנתח נכונה את מצב הקהילה היהודית בדרו  אפריקה ולזהות את 

היא טענה שיש . הפוטנציאל של חבריה להיות ציוני  שא( מגשימי  את ציונות 

ה במוסדות לשלוח מקו  לפעילות תנועות נוער ציוניות בדרו  אפריקה והאיצ

פוגשי  אנשי  ונשי  נעימי  מאוד וג  ציוני  '. לש  שליחי  ג  למטרה זו

נדמה לי שבי& הנוער נית& לעורר רצו& ונכונות . אבל ה  כבר לא צעירי , טובי 

ולשבת , אבל בשביל זה צרי' לבוא איש צעיר ע  שפה אנגלית טובה, לחלוציות

  44.'המקדי  יזכהכל [...] כא& זמ& די ממוש' ויצליח 

 

 .380–379' עמ, )1הערה , לעיל( מרגלית 40
 . 1092605292IV,  ארכיו& העבודה41
 . ש 42
 . ש , 30.7.1944, יהודה' יהודה לצ'  מכתבה של נ43
 .  ש 44
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 1944מהמכתבי  הרבי  שכתבה לצבי יהודה בימי שליחותה בדרו  אפריקה בקי% 

בשל הייחוד שלה כאישה והיכולת שלה ליצור קשר , עולה הער' המוס( של נדיה

  . בלתי אמצעי וח  ע  קהל מאזיניה

  

נדיה הצליחה להרשי  את שומעיה ג  בזכות אישיותה וג  בזכות ההילה 

קשרי הידידות . ששמעו יצא למרחקי , קשרה בשמה כחברת מושב נהללשנ

  :היא עצמה העידה. החמי  שיצרה בדרו  אפריקה נמשכו לאור' שני 

  

, משונה. אומרי  לי שא( אחד מהשליחי  לא עשה רוש  כל כ' חזק

הציגו ! [...] מה היה באמת לו ג  ידעתי לדבר כמו שהייתי רוצה. באמת

יתר  [...] ק  איש זק& וממש כרע בר' ' נהלל'מילה בשמע  את ה; אותי

[...] קמו ממקומותיה  והתחילו לדבר בשבחה של נקודתנו הנחמדה 

    45.עניתי לפי מיטב ידיעותי. היו שאלות שונות. הקשבה הייתה מלאה

  

המשיכה נדיה את פעילותה הציבורית לצד , ע  שובה מהשליחות בדרו  אפריקה

היא נרתמה לפיתוח יזמתה של . & שאליו עברה ע  צבי יהודהעבודתה במשק הקט

לאחר שאחת מחברות נהלל נפטרה . תנועת המושבי  להקי  בית תינוקות בנהלל

התעוררה במזכירות תנועת המושבי  ההבנה שיש צור' במוסד , בלידתה תאומי 

תנועת . פירוד או יתמות, מחלה, בשל אסו& משפחתי לילדי  הזקוקי  לכ'

. 1936והבית הוק  בשנת , נרתמה לעניי&, בסיוע של מועצת הפועלות, י המושב

נדיה קיבלה עליה את האחריות לבית מבחינה כספית וארגונית עוד בטר  

 בימי מלחמת 46.יציאתה לשליחות בדרו  אפריקה והמשיכה בתפקידה עד מכירתו

נענה המוסד בנהלל לבקשת ארגו& ,  הופצצהכאשר העיר חיפה, העול  השנייה

בתו  המלחמה . מהעיר' אמנה'וקלט אליו את בית התינוקות ' אמהות עובדות'

ובית התינוקות בנהלל נמכר לוועד המושב , הועברו ילדי חיפה לבניי& קבע

   47.ולמועצה האזורית ושינה את ייעודו

  

  

  
 

 . ש 45
 .336' עמ, )1הערה , לעיל( מרגלית 46
     .337' עמ, ש  47
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  סוף דבר . ד

חליטה עצרת האומות המאוחדות בלייק סקסס על סיו   ה1947ט בנובמבר "בכ

כמו ברחבי . ישראל-ישראל ועל הקמת מדינה יהודית באר%-המנדט הבריטי באר%

. שמחה ואושר, כשנודעה ההחלטה בנהלל הוצפו האנשי  התרגשות, היישוב כולו

ברגע ההיסטורי המיוחד . בעיצומה של סערת הרגשות כתבה נדיה מכתב לילדיה

את  ולמעשה ביטאה בכ', ובמחשבותיה פה אות  באירועי  בחייההזה שית

השותפות המלאה בחיי  , החיי  הזוגיי  ההרמוניי  ע  צבי יהודה: עיקרי חייה

זיכרונות מהפוגרומי  ברוסיה והידיעה שלע  היהודי , הקהילתיי  במושב נהלל

 רחוקי  מ& המכתב עולה ג  צערה על שילדיה. נחוצה יותר מכול מדינה ריבונית

    48.ממנה ואינ  שותפי  מלאי  לחוויותיה ולשאיפותיה האישיות והלאומיות

                

 30.11.1947נהלל   

  ילדיי האהובי 

 אחר 12:30הדבר נודע בשעה . מה שלנוהיו  הוכרזה עצמאותה של האו

כמה יריות נורו . צבי יהודה ואני התלבשנו ויצאנו. חצות של ליל שבת

הלכנו לכיכר העגולה . שמענו תשואות ושירי , באוויר על ידי צעירי 

אנשי  פגשו , גונג ופעמוני  צלצלו. תו' כדי שאנחנו מעירי  את הישני 

  .בכי של שמחה, דיי לחיצות י, נשיקות, זה את זה בחשכה

זקני  וצעירי  . דלתותיו של בית הע  היו פתוחות והאורות קרנו מתוכו

מצאתי את עצמי . ברכות נשמעו מהבמה. פצחו יחדיו בשירה וריקודי 

עד . יקירי  שלי, נסחפת במעגל הריקודי  ואת  בזיכרוני רוקדי  עמדי

המבוגרי  כבר . ארבע וחצי לפנות בוקר רקדתי והריקודי  טר  הסתיימו

בשעה שש ושלושי  צבי נסע לתל אביב ואני , וכ' עשינו אנחנו, עזבו

, הושמעו שירי לכת, פתחתי את הרדיו, טלפנתי לפוליה. נשארתי לבדי

אני . מוזיקה לריקודי  המשיכה להתנג&, החדשות הבהירו שזה לא חלו 

. יאת תמונותיכ  אהוביי אני מחזיקה בשתי ידי, מה רוקדת לבדי'בפיג

החלטתי לכתוב לכ  מיד לפני שאני מתלבשת . דמעות זולגות על לחיי

ג  אני מרגיש , צבי יהודה אמר, ברגע ששמענו את החדשות. או אוכלת

  . ורואה את הילדי  כא&

 

המכתב נכתב . שמסרה לי עותק מהמכתב, נכדתה של נדיה יהודה,  אני מודה לנעמי פק48

  . באנגלית ולעיל תרגמתי אותו תרגו  חופשי
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. היה בוקר קריר אבל הייתי מוכרחה לראות אי' נראה הכפר עכשיו

ופתעתי הבטתי במראה וה. מדוע הכול נראה לי שונה עכשיו, יקיריי

  .רק עיניי אדומות במקצת. לראות שאני נראית כמעט אותו הדבר

א  היית  כא& הכול היה , זה היה אחד מהלילות הגדולי  של חיי

, בכ' שהביא שלו , אלהי  היה בעזרנו. ולא הייתי מבקשת דבר, מושל 

ברכותיי שלוחות . שכנינו והעול  כולו, ורצו& טוב ללבותיה  של אחינו

ספרו לי אי' הדברי  .  את כל אהבתי והמו& נשיקות.לכ  כולכ 

. שלחו ברכותיי לכל המשפחה ולכל הידידי . הברית ובשיקגו-בארצות

אני לא שכחתי . היה שווה לעמול ולסבול כה קשה בשביל לקבל הכרה זו

אני זוכרת את עצמי מבקשת מחסה ע  בני . את הפוגרומי  ברוסיה

בבית  של שכני  לא יהודי  , התינוק ב& ששת החודשי  בזרועותיי

, מעבירה את הלילה והיו  שלמחרת ליד הביוב. ומגורשת החוצה

זה לעול  לא יקרה יותר , הו. מאכילה את תינוקי כל הזמ& כדי שלא יבכה

אנחנו זוכרי  את המתי  , כ&. או לכל אמא אחרת! לשו  א  יהודייה

  .יהי זכר  ברו'. שלנו

  

  אמא וצבי

  

שבו כתבו האורחי  את התרשמות  מהביקור בנהלל , דיהבספר המבקרי  של נ

טוב שביקורי הראשו& ': לאר%-כתב אחד המבקרי  מחו%, ומהאירוח שזכו לו

 בדומה לכ' אפשר 49.'כי פה ראיתי ג  נס וג  אור: באר% ובנהלל חל בחג החנכה

והנס היה , צבי יהודה ונהלל היו האור שבחייה: אור ונסלומר שג  נדיה ראתה 

  . שזכתה במדינה משלה

 

 

 
  

  

 

  .ארכיו& מושב נהלל, ה"חנוכה תש,  ספר המבקרי  של נהלל49


