ספור חיי

שמי גנית צינמן .נולדתי ב 24.12.73 -בקרית-ים.
יש לי אח בן  ,11קוראים לו דוד והוא לומד בכיתה ה' בביה"ס אמירים .נולדתי בסוף מלחמת יום
כיפור בביה"ח אלישע מפני שרמב"ם היה מלא פצועים .אבי שהיה באותו זמן בעברה השני של
תעלת סואץ הצליח להתקשר רק ביום השני מאז הולדתי ורק אז נודע לו על היולדי הוא קיבל
חופשה מהצבא והגיע חזרה לארץ בטיסה.

שפת הדיבור בבית היתה רוסית .כולם דברו אתי רוסית חוץ מסבי ז"ל שדבר אתי גם עברית ולכן
רק כשנכנסתי לגן למדתי עברית בצורה שוטפת תוך חודש חודשיים ומאז אני לא מדברת רוסית.

כשהיתי בת  5עלתה משפחתה של אחותה של אימי לארץ.
אני ,הורי וסבתי נסענו לקבלם בשדה התעופה )אחי הושאר אצל מטפלת( .ישבנו בחדר המתנה
כשפתאום יוצאת ילדה לבושה שמלת מיני פרחונית וכחולה ורצה לעברנו ומנשקת את הורי
וסבתי .הסתבר שזאת היתה בת דודתי שבאה להגיד לנו שלום ומיד חזרה.
אחר-כך יצאנו אני ואבי לסדר משהו מחוץ לחדר ההמתנה ,הוא השאיר אותי על המדרכה והלך
לסידורים .פתאום יוצאת אישה מאיזשהו מקום ולמרות שלא הכרתי את דודתי ולא ראיתי אותה
ניגשנו אחת לשניה והתחבקנו ומיד היא נכנסה בחזרה.

כשהיתי בת  8נסעו אמי וסבתי בקיץ לחו"ל בטיול מאורגן .אחי ,אבי ואני נשארנו לבד .כמובן לפני
שהן נסעו הן השאירו לנו פריג'דר מלא קציצות ושניצלים ואוכל למינו אבל כשנשארים עם אבא
לבד לא מותרים על כל מיני מאכלים כמו קבבים ומעדנים מסוג זה בנוסף לזה נסענו כמעט כל יום
לבריכה ועשינו כיף.
כשהייתי בת  9נסענו כל המשפחה )פרט לסבתי( לחו"ל .זאת היתה הפעם הראשונה שטסתי
במטוס ושהיתי בחו"ל .בכלל ,כל הטיול היה רצוף פעמים ראשונות .נחתנו במינכן  -גרמניה .זאת
היתה העיר הראשונה בה ביקרתי והיא השאירה בי את הרושם העז ביותר .זוהי עיר נחמדה עם
מדרחוב גדול ובו חנויות לרוב )טיפוסי מאד לעיר גרמנית( .ישנו מוזיאון מדע גדול שלמרות
ששהינו בו כ 5 -שעות לא הספקנו לראות את כולו.

לאחר-מכן נסענו לציריך  -שויץ שהשאירה בי רושם של עיר אפורה שכל הזמן יורד גשם וקר .אך
את הפעם הראשונה שראינו ברבורים בנהר ואפילו האכלנו אותם לא אשכח.
אחר-כך המשכנו לפריז שם נפגשנו עם משפחתה של אחות אמי שבאו דרך אנגליה .אני זוכרת איך
בערב הראשון הלכנו לקצה השדרה המפורסמת שאנז אליזה וראינו את שער הניצחון מרחוק אבל
הינו כל-כך עיפים שהסתפקנו רק בהסתכלות .למחרת כבר עברנו את כל השאנז-אליזה ברגל .עוד
חויה שזכורה לי היטב היא העליה למגדל איפל .במעלית אחת מגיעים עד קומה שניה אחר-כך
מחליפים מעלית ועולים לקומה השלישית והאחרונה .מלמעלה נשקפה לפנינו כל העיר והמכוניות
והאנשים נראו כנמלים .כמובן מילינו את  8הימים ששהינו בפריז בביקורים בכל המקומות
המפורסמים והינו משוטטים משעה  9-10בבוקר עד  9-10בערב .אחר-כך חזרנו ארצה.

כשהיתי בת  10נשלחנו מטעם העבודה של אבא שלי לשליחות של שנתיים בפריז .כשהורי הודיעו
לי את זה )היתי אז בכיתה ד'( לא ידעתי אם לשמוח או לא .בהתחלה די שמחתי אבל ככל שקרב
מועד הטיסה נעשיתי עצובה יותר.
הגענו לפריז בתחילת החופש הגדול .גרנו במלון כחודש עד שמצאנו דירה מתאימה להשכרה .הכל
נראה מוזר ושונה .עיר גדולה ,הרבה מכוניות ואי אפשר לצאת החוצה.
בתחילת השנה נכנסתי לכיתה ה' בביה"ס הישראלי ע"ש שרת בפריז מטעם שגרירות ישראל .זהו
ביה"ס פרטי ששם לומדים ילדים ישראליים שנסעו לשליחות כמוני .הלימודים כולם מתקימים
בעברית ועם ספרי למוד מהארץ שאותם מקבלים מביה"ס .ביה"ס מונה כ 300 -תלמידים .הוא
כולל כיתות גן עד י"ב כשלכל שכבת גיל כיתה אחת בלבד.
הבנין שבו שכן ביה"ס היה בנין ישן )שכל רגע עמד להתפורר( .הגענו לביה"ס בהסעה של ביה"ס
שמסיעה אותנו הלוך וחזור .למדנו משעה  9:30עד  , 3:30כשבאמצע היום יש ארוחת צהרים חמה
במסעדת ביה"ס .בנוסף לאנגלית למדנו  4שעות בשבוע גם צרפתית .בשנה השניה לשהותנו בפריז
הועברנו לבנין חדש שהיה הרבה יותר גדול ומשוכלל.
מכיון שביה"ס הוא ישראלי ויש חשש מפגיעות יש מסביבו חומה וגדר .מי שרוצה להכנס
לתחום ביה"ס עליו ללחוץ על כפתור שמצלצל בביתן של מאבטח שיושב מעל לשער .המאבטח
בודק בהתחלה אם האדם מוכר לו ושואל למעשיו ורק אחרי שוידא שהאדם ישראלי ויש לו רשות
כניסה הוא פותח את השער.
לאורך כל הגדר יש ביתנים של מאבטחים וגם על הגג יש מאבטח אחד .מחוץ לביה"ס עומדים
שוטרים צרפתיים עם נשק.

ההסעה מבוטחת ע"י ניידת משטרה שנוסעת תמיד לפני האוטובוס או מאחוריו .בכל אוטובוס
ישנו מאבטח ומורה תורן והחלונות עשוים מזכוכית משורינת .התיאור נשמע כתיאור של בית-
סוהר אבל כשמתרגלים כמעט אין שמים לב לכך ומתידדים עם המאבטחים הצעירים.
אנחנו בתור ילדים ישראלים לא התחברנו עם הצרפתים אלא הינו נפגשים עם ילדים מהכיתה וכך
נוצרה קהילה של ישראלים.
בביה"ס התקימו הופעות בחגי ישראל השונים שאליהן הוזמנו כל הישראלים כך שלא הרגשנו
בודדים .ואחר הצהרים התקימו חוגים שונים בביה"ס .אבל למרות זאת היתה בעיה מכיון שפריז
היא עיר גדולה וכל אחד גר במקום אחר )היה איזור מחוץ לפריז שבו התרכזו ישראלים( ובשביל
להגיע לחברים היה צריך לגיס את ההורים .לכן נסענו אחד לשני ישר אחרי ביה"ס עם ההסעה
ולנו אחד אצל השני .וכאשר היו מסיבות הורה אחד היה לוקח כמה ילדים מאותה סביבה וכל
פעם ההורה היה מתחלף.

יום העצמאות בביה"ס בפריז.
אני עומדת בתלבושת ,שבה אני מופיעה ,על רקע חומת ביה"ס

טיולים וחויות מפריז
לא אוכל לספר על כל הטיולים שערכנו לכן אספר רק על ארבעת הגדולים שביניהם.

היציאה לסקי הרים מטעם ביה"ס
גם בשנה הראשונה וגם בשניה יצאתי לסקי .יוצאים לסקי תלמידי כתות ד-ח קבוצה אחת וט-יב
קבוצה שניה.
נסענו לעיירה שנמצאת באלפים הצרפתים .נסענו בהתחלה ברכבת ואחר-כך טיפסנו בהר עם
אוטובוס .באוטובוס שרנו והיה שמח .הגענו לאכסניה בה התגוררנו והתחלקנו לחדרים של 3-4
ילדים בחדר של שתי מיטות קומותיים ,כיור ודוש )בנים ובנות בנפרד כמובן( .אחר-כך הלכנו
לחנות בה משכירים סקי וקיבלנו ציוד) .סקי ונעלי סקי( .למחרת התחלנו ללמוד לעשות סקי והיה
לנו סדר יום קבוע :קמים ב  8:00בבוקר ,אוכלים ארוחת בקר ויוצאים למחסן הסקי לקחת את
הסקי והנעלים .מתחלקים לקבוצות לפי רמות ויוצאים ללמוד לעשות סקי עם מדריכים צרפתים.
אחר-כך חוזרים לאכסניה ויש ארוחת צהרים ולאחריה יוצאים שוב לאתר סקי אבל הפעם עם
מדריכים ישראלים .כשחוזרים יש זמן עד הערב לעשות משרוצים .ומכיון שבדרך כלל לא היה
הרבה מה לעשות הלכנו למרכז החנויות הקטן של העיירה והסתכלנו בחנויות מזכרות ואכלנו
פיצה או משהו כזה ולפעמים גם קנינו ממתקים.
בערב יש ארוחה ואחריה ערב הוואי .כל ערב כיתה אחרת מכינה תכנית אחרת .בשעה  11:00כיבוי
אורות וכך  8ימים .ביום השמיני והאחרון )בסך הכל יש  10ימים אבל יום אחד הלוך ויום אחד
חזור( נערך מבחן בסקי ע"י המדריכים הצרפתים על משלמדנו במשך השבוע ומקבלים כוכב לפי
הרמה )כוכב ראשון ,שני ושלישי(.
למחרת עושים את כל הדרך חזור.

היציאה לסקי הליכה בגרמניה
בחופש פסח יצאנו כל המשפחה לכפר בגרמניה שנמצא על הר ויש שם מסלולים לסקי הליכה.
שכרנו בית קטן וסקי ויצאנו כל יום לעשות סקי .סקי הליכה קל יותר מסקי הרים ולכן ההורים
לימדו אותנו ותפסנו מהר .המסלולים היו בתוך יער ועשינו כאילו טיול ביער אבל על סקי .נהננו
מאד.

הטיול לסקנדינביה
בחופש הגדול שנה אחרי שהגענו באה אלינו בת דודה שלי מהארץ לביקור .יחד איתה נסענו לטיול
של  3שבועות בסקנדינביה.
היעד שלנו היה נורבגיה אבל כדי להגיע לנורבגיה היה צריך לנסוע  3ימים ולעבור במעבורת של 4
שעות מדנמרק לנורבגיה.
בנורבגיה טילנו בכל מיני אגמים ופיורדים ונסענו הרבה במעבורות .טילנו גם בעיר ברגן ובעיר
הבירה אוסלו וגם קצת בשבדיה .הנופים היו מקסימים .הינו שוכרים בית קטן באמצע היער
ואוספים פטריות וגרגרי יער כמו פטל.

הטיול לסקוטלנד
בחופש הגדול האחרון שלנו לפני שהינו צריכים לחזור נסענו לסקוטלנד .שם טילנו בהרבה אגמים
ויערות .הינו עוצרים ליד אגם ומדליקים מדורה ומטגנים נקניקיות וזו היתה ארוחת הצהרים
שלנו.
לפעמים הינו טובלים את רגלינו בנחל קטן ומקפצים מאבן לאבן .זה היה הטיול האחרון שלנו.

עד עכשיו גרתי כל חיי בקרית ים )מלבד פריז( אבל השנה ,קצת לפני חג פורים עברנו דירה לקרית-
מוצקין .מעכשיו עד סוף השנה אני נוסעת כל יום באוטובוס הלוך וחזור לביה"ס משום שאני לא
רוצה לעבור לביה"ס חדש לקראת סוף השנה.

תחביבי
אני אוהבת לקרוא .אני קוראת בעיקר ספרים של גלילה רון פדר ודבורה עומר )אבל גם אחרים(.
ספרים עצובים ,על השואה ומלחמות ישראל ,עם ילדים במצוקה וכו'.
בתחום מלאכת יד אני הולכת לחוג אמאיל .בחוג הזה עושים תמונו .מפזרים אבקה על נחושת לפי
ציור ומכניסים לתנור ואז יוצאת התמונה.

מפי הורי
גנית היתה תינוקת חמודה ושקטה וידעה לשחק לבד .אחרי שלמדה ללכת אהבה מאד לטיל,
והיתה מכריחה אותי להגיע כל פעם עד הים .לפעמים בדרך היתה מבקשת ממני להוריד את
הנעלים עם הפלטפורמה הגבוהה והיתה מתהלכת בהם .גם בבית היתה מוציאה את כל הנעלים
מהארגז ומודדת את כל הזוגות.

כשהיתה בגיל שנה ו 3 -חדשים נולד האח הקטן וגנית רק החלה לדבר .כשהביאו את האח
מביה"ח היא טילה עם סבתא למטה וכשראתה אותו שאלה ברוסית" :מי זה ??" .היא למדה
במקביל לדבר עברית ורוסית וכשהיתה באה לסבא וסבתא היתה אומרת אותו משפט לסבתא
ברוסית ולסבא בעברית.
בגיל שנתיים ו 8 -חדשים הלכה לגן פרטי .החגיגות הראשונות בגן היו מרשימות מאד .בשנה
הבאה היא עברה לגן תת-חובה .האח החל ללכת וגנית אף פעם לא הסתדרה אתו ביחד.

היא אהבה מאד לציר וצירה המון בגן .היה אפילו מקרה שהגננת זרקה את הציור שלה והושיבה
אותה ב"הדבקה" .היא אהבה לשמוע סיפורים ואני קראתי לה הרבה ספרים.

מכיתה א' היתה תמיד תלמידה חרוצה ואף פעם לא היה צריך לבדוק שיעורי-בית .היא התידדה
עם ליאת ומאז הם חברות טובות.

בכיתה ב' החלה ללמוד נגינה בפסנתר .בהתחלה התקדמה יפה אבל אחר-כך החליפה מורות ולא
אהבה להתאמן כל יום ועזבה .לעומת זאת אהבה לרקוד והלכה לחוגים.
בכיתות ה'-ו' הינו בפריז .בהתחלה היו בעיות הסתגלות לסביבה זרה וביה"ס חדש .בשנה השניה
התנאים השתפרו והיא מצאה חברה טובה .כל השנתיים האלה התגעגעה מאד לארץ ושמרה על
קשר מכתבים עם חברתה ליאת.

