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הזמןכלבמשךבירושלים.ילדיוואתאשתואת
והמשיכההעתיםבצוקבעוזגיטלעמדההזה

החסדיםוגמילותההלוואותמרכזאתלנהל

הסתיימהכשהמלחמהרבות.נפשותוהצילה

שבורההייתהרוחואבלהביתה,יעקביצחקשב

בתשריבו׳ונשנות.חוזרותממחלותסבלוהוא

ונקבר48בגיליעקביצחקנפטר(1919)תר"ף

בירושלים.

עצמהבפניאישה
הנפשיוחוסנהגיטלשלהגדולהעקשנותה

חייואתחייהאתלהחזיראותהדחפורגילהבלתי

החנותאתמחדשפתחההיאלמסלולם.ילדיה



דינוביץגיטל

שלהחמתהייתהאיפה

דימביץ?גיטל
העתיקהבעירדינוביץ׳גיטל'חנותשלמיקומה

מוכניםירושליםזקניהשנים.ברבותאבד

שכלאלאבה,קנוואףאותהראוכילהישבע

לפתרוןאחר.מיקוםעלמצביעמהםאחד
ברמץשמעוןירושליםחוקרנחלץהתעלומה

ריאיוןתמלילהתגלהעיזבונודפיביןאשרז"ל,

בנהדינוביץ,אברהםעםהשניםברבותשערך

הואכילברמץסיפרהזקןדינוביץניטל.של

בחנותאמושלימינהידשניםבמשךהיהעצמו

כנסתביתלידהיהודים,רחובבמרכזשכנהזווכי

שיתלווהמדינוביץברמץביקשכאשרהחורבה.

הזקןלוגילהבמדויק,המקוםאתלוויראהאליו

כמחסןששימשהגדולהחללכלומר’המערה;כי

הימיםששתמלחמתאחריזוהה'דינוביץ;חנות

כיוםהפוניםהלימודוחדריהרמב"ן,כנסתכבית

עצמה.החנותהםהםהיהודיםרחובאל

הכנסת

הכותלרחבת
המערבי

בית

החורבה

שער

האשפות

החורבהכיכר

הומנייןהכנסתבית

דינוביץגיטלחנות

החיים

ציוןסעו

הקונים,עםונותנתנושאתאותהרואהכשהייתי

עלהסיטונאיםהסוחריםעםבטלפוןמדברת

הכלועושהמסחרהשלהיומיומייםהעניינים

בלבינדהייתייתרה,והבנהזריזותבחריצות,

שבאמתהזאת,האלמנההאישהשללגורלה

ובטיפולהמשקבהנהלתבביתהיהמקומה

הקשהגורלהעליהאיכףוהנהילדיה,בחינוך

למסחרלהתמסרימיובדמיהנכבדבעלהמות

שלתפקידשזהוהפרנסה,בעולולמשוךוקניין

וחינוךהביתבמשקגםלטפלזהעםויחדגבר,

׳אשתבתוך:"לזכרה",טובים,בן)זלמןילדיה

"השלושים"ליוםז"לדינוביץגיטלהגברתחיל

(.10עט׳גרייבסקי,פנחסבעריכתלמותה׳

העיראתהפן־הערביהמרד

מלחמה.לזירתהעתיקה

מחסוםליציקתהכנות

לרובעהיהודיהרובעבין

1939המוסלמי,

לע"מאווון־אווסקס,צביצילום:

נוספים:ממקורותעולהדומהתפיסה

ותתפוסבמסחרידהשלחהשהתאלמנהאחרי

ז"ל",דינוביץ)"גיטלזהבשטחכבודעמדת

.(6.3.1939תרצ"ט,באדרט"ו׳הבקר',

UBf
$1ST$UBf$1ST$

$2ND$UBf$2ND$



~~^נ^ורו^צ^יטל^צראוי

שלבכלל

וכ^ק^עקבוו
נאלצו^תפו^ו^!קומ^חנות1

גיטלשלחייהקורותשלזומשונהגרסה

ראשיושבשלי,אדוארדשגםעדכךכלהתבססה

ביןהייתהשגיטלהירושלמיתהמסחרלשכת

עליה:אמרמקימיה,

י1
;tl׳%#

עליהשקיבלהמהכלליוצאתמרץבעלתאישה
)"מתוךהמנוחבעלהעסקיאתקשיםבזמנים
באבי"ז׳הצפה',שלי",אדמונדמרשלנאומו

.(3עט׳,2.8.1939תרצ"ט,

ראתהעליהוריחמולגיטלשנדולגבריםבניגוד

האישהאתינאיתרחלהצעירההחלוצהבה

אנושי,לחוםמופתשכולהשהייתה,החזקה

ולהגינות:לפיקחות

ועיניהוחודר,נבוןמבטמבטה,אתאניזוכרת

הייתההחנות...וחמותעמוקותתכלתעיני

וכאןראשך,אלתלויההתקרהונמוכה,צרה
העתיקה.שבעירהראשוןסיטוני,מסחרבית

גביעלאלהלמיניהן,ותיבותחביותשקים,

כלעלהמלאכה,כלועלובחוץ,בפניםאלה

כבתצעירה,עודנההאישה,מנצחתהמסחר

)עשרהילדיםלשישהאםוהיאשלושים

וגםהאםגםוהיאהתאלמנה,מקרובילדה(.

דאגתועליהוהקיוםהמסחרעולעליההאב.

להסתכלאהבתי...והבנותהבניםשלהחינוך

תמידהחנותבסחרה.נתונההייתהכשהיאבה

רקלאמלאוה.בלבדקוניםלאאךמלאה,
ענייניגםכאןבלבד,וממכרמקחלאמסחר,

וגמילותהלוואותעניינינחתכים,ציבור

הכנסתאףמשפחות,וסידוריערבויותחסדים,

הלקוחותשלהחובותוכאשר...עניותכלות
מעירהמשפחהמבניומישהוהמידהמןגדלו

להפסיד"מוטבגיטל:משיבהאוזנהאתכךעל

בלתיבעסקלהרוויחמאשרישרבעסק

העירבתדינוביץ"גיטלינאית,)רחלישר"

ת"ש,בשבטכ׳הפועלת׳,׳דברהעתיקה",

.(298עט',30.1.1940

ההגנהעם
הואהמלחמהבימיגיטלשללבהטובהאם

אךייתכן,השמות?ועדתאלדרכהאתשסלל
עללהגנהתרומתהאתלכךלצרףשישנראה

כפיהפרעות,בימיברובעהיהודיתהקהילה

היאשבהםשמה,שעלהרחובבשלטישנרמזה
סירבהאחריםליהודיםבניגוד

העיראתלעזובגיטלדינוביץ

ירושלים׳.של׳ממגניהמכונה

עולהזהבתחוםלפועלהראשונהעדות

מביטיהודיהפרעות.בזמןהעתיקה

בעירערביםשלהפגנהעלבחשש

1936העתיקה,

אימתכאשר,(1921)תרפ"אמאורעותמימי
הקונגרסספרייתמאוסף

הביאההפורעיםמפניהמבוהליםהתושבים



«י

ולהסתתרלברות סירבה^77גיטל

ההגנהאנשי וסמכה

הגדולביתהאתבפניהםפתתההיא

צבאיתלעמדהמידהפרוהוא

בח"מרכזיתנדמותזמרה

בתצלוםדינוביץגיטלהעיר.

'הדבעיתוןשהופיע

שלושיםבמלאותירושלים'

לפטירתהיום

היהודיםנ׳חשבהגיטל

עצמםעללהגןצריכים

מחסוםההגנה.עלוסמנה

1936העתיקה,בעירבריטי

אורון־אוושקס,לע"מצביצילום:

הסמוךהחורבהכנסתביתבחלללהסתופףאותם

סירבהבאודסה,הפוגרוםלמודתגיסל,לחנותה.

אנשיעלשלםבלבוסמכהולהסתתרלברוח

בפניהםפתחההיאהפורעים.אתשיהדפוההגנה

צבאית,לעמדהמידהפךוהואהגדולביתהאת

ינאית:רחללימיםשתיארהכפי

בחורבה...1921בסתיוהמאורעותיוםליזכור

משפחותהאנשים.כבררבובוקרבאותו

גריכאן,הצטופפווטף,נשיםבפרטשלמות,

הנידחות.והסמטאותהמרוחקותהחצרות

וקריאותפרחחיםבחוץסובבוהבוקרמאז
היהמורגשהאוויר.אתפילחוההסתה

בשערולפתע,...לשעהמשעההסכנהגוברת

דינוביץ.גיטלהאישההיא,הופיעההחצר

הריהו"ביתי..."עלו"אמרה,ביתי","הנה

מידביתהנהפךואמנםהרחוב".במרכז

כנופייתניסתהמעטותשעותכעבורלמרכז.

ברחובהיהודיהרובעתוךאללהתפרץפורעים

לעזרהמהרההגיחוהמעטיםוהחבריםהמידן,

מתוךגיטלליסחהלמחרתמעמדתם.מביתה,

אלה,עםהיה"א־לוהיםעצורה:התרגשות
כזההמוןמולשעמדוהמעטיםישראלבחורי

כמדברתהמשיכהמיהרו",כולםפורעים.של

אתנעלוהחנויות,אתסגרו"כולםעצמה,אל

בטחתי"באלהכינעלתי,לאואנכיהדלתות,

)שם(.

לש11לא
הפכההפרעותבימיוהבטוחההגאהבעמידתה

חיזקההיאהיהודי.ברובעאיתןלסמלגיטל

להישארמהםרביםושכנעההתושביםלבאת

הפרעות,אחריהחדשה.העיראללברוחולא



דינוביץגיטל

התעקשההרובע,אתלנטושהחלוכשיהודים
עשתהוכךכרגיל,עסקיהבניהוללהמשיךגיטל

גדולהלעזיבהשהביאותרפ"טבפרעותגם

החנותהפכהאלהקשיםבימיםיותר.עוד

וביןומגנים,לוחמיםעבורמסתורמקוםשלה
ותחמושת.נשקשלסליקהוסתרהסחורות

כולו,ברובעהיחידהטלפוןמכשירפעלבחנות
כטלפוןברובעההגנהמפקדתאתשימשוהוא
מבצעי.

שלילדיההחלווההתקפותהמאורעותבגבור

ולבעלילסוחריםוהפכובינתייםשבגרוגיטל

אתלהעתיקעליהללחוץעצמאייםמקצוע

ועםאתםלגורולבואלחומותמחוץאלהחנות

התירהדברשלבסופוהחדשה.בעירנכדיה

גיטל׳חנותשלסניףלפתוחלבניהגיטל

בתוקףסירבהאךשבעה,נחלתמולדינוביץ׳
אתלעקוראוהעתיקהבעירהחנותאתלסגור

משם.ביתה

והלאומיתהמסחריתהנמרצתפעילותה

בפניעלילותעליהטפלופעםולאקנאה,עוררה

נתן,בנהנאסרלמשלב־3391המנדט.שלטונות
שבפשיטהלאחרהחנות,אתעמהיחדשניהל

מצבורהתגלההמחסןעלהמכסאנשישל

האירועעלבדיווחסיגריות.ניירשלחוקילא

הבריטישהשופטנאמרפוסטפלסטייןבעיתון

אתשהטמיןהואחברוןתושבערביכיהשתכנע

בלבדספורותשעותבמחסןהמרשיעהממצא

חוקיתלאסחורהעלטיפקיבלשהמכסלפני
דינוביץ.גיטלאצלשנמצאת

,(1936)בתרצ"והערביהמרדפרוץעם

שלנפשותלסכנתהפכוברובעכשהחיים

להצטרףבכאבגיטללבסוףהסכימהממש,
להמשיךהתעקשהאךהחדשה,בעירלילדיה
שתיארהכפיהיהודיברובעהחנותאתלנהל

ינאית:רחל

עמדה".עזיבת"זוהיאומרת,היא"בשבילי",

העמדהעללשמורכוחותשאריתאוזרתוהיא

יוםמדיוקיץ.חורףחמסין,וביוםגשםביום

שבעירחנותהאללרדתמוסיפההיאביומו

החדשהבעירדינוביץהמסחרביתהעתיקה.

בעירהחנותאךומתפתח,הולךבירושלים

כאילוואתהנידלדלה,צומצמה,העתיקה

פעםלאהיקרה.האישהשלדמותהנתמעטה

להעודלאהעתיקה.לעירברדתהראיתיה

המיוחדהזוהרעודלאהמיוחדה,השלווה

משלה1בוח1ב!להןתנו
הנזונצחיםהגבריםמספרביןהשוויוןחוסר

שלהזעוםמספרןלביןהארץברחביברחובות

קבוצתשללהקמתההביאלכךשזכונשים

קוראתהקבוצהמשלהי.'רחובבשםפייסבוק

ומשפיעותחשובותבנשיםלהכירבארץלעיריות

הארץובהיסטוריהבעולם,היהודיתבהיסטוריה

הרחוב.משלטינגרעשמקומןבפרט,ישראלית

אמניות,מדעניות,נסעלמעליםהקבוצהחברי

יוקרתייםבפרסיםזוכותציבור,פעילותמחנכות,

לרחובזכוהגברייםשמקביליהןנשיםוכדומה,

נפקדשלהןשמןאךעפעף,להנידבלישמםעל

מהשלטים.

19".1

הזקנהפתאוםעליהקפצהעתהבלאלמבטה.
מחפשתכאילונחפזת,בתוכה.שקועהוהיא

אתמאשימההיאבנפשהלה.שאבדיקרדבר

העירשללירידתהגרמהידיהבעצםעצמה

.(299עט׳)שם,העתיקה

האשמהותחושתהעתיקהמהעירהמרחק

החלישוהרובעאתשנטשהעלאותהשליוותה

בריאותהוגםנעכררוחהמצבגיטל.אתמאוד

לפתעחלתההיאדברשלבסופוהתרופפה.
בחטףונפטרהבלבד,שישיםבתבהיותהבסוכרת
שהכירהמדמן,יוסף.(1939)תרצ"טבאדרבט׳

לה:ספדאישי,באופן

מביתנותקהחולשתהכשלרגליומה,בערוב

התחילהכאילוהיאגםהעתיקה,בעירמסחרה

שהיההמקוםעםהקשריםניתוקדועכת.

לפעולהכוחותלשאיבתוכמקורכערשלה

עולםעםהקשריםניתוקכעיןלההיהוליצירה,

האישהזמנהלפניומתהדעכהכךומלואו.

בעיר,המסחרמחלוצותאחתוהטובה,הנבונה

)"קורותברוךזכרהיהאבאדם.והיקרההישרה
ע"ה",דינוביץגיטללזכרירושלמיתמשפחה

.(4עט׳ירושלים',׳הד

היווניתמו

במכון׳™אלוארץירושליםללימודיהחוגמוסמכת

חוקותבן־צב׳,יצחקבידמדריכהדדך,מוותעונטו,

ילדיםוסופותירושלים


