
 

 ילדות ראובן והעליה לארץ

שנים, בעיר ירוסלב. היא הייתה בת   12- לפני המלחמה חייו הוריו של ראובן ואחותו רונה, שהייתה גדולה ממנו ב

עם פרוץ המלחמה. הם גורשו מביתיהם. אביו היה באותה עת בצבא באדום, וכשפגש את משפחתו בדרכם   5

 המשיכו לרוסיה.ללבוב, ערק והצטרף למשפחתו, ומשם 

ראובן היה תינוק יפהפה,  בלונדי עם עיניים בורקות חומות, עיניים המשקפות טוב ורוך, לצד החלטיות. ראובן  

 דמה בחיצוניות שלו יותר לפולני מאשר ליהודי. 

  

לי  הוא ידע שהוא יהודי, אך בבית לא הקפידו על המסורת וחיו היטב בחברה של גויים. ראובן גדל בבית במצב כלכ

משופר, עם מטפלת צמודה ורכב לאבא רופא השיניים. בהיותו הילד הצעיר במשפחה, יפה ומאוד נבון המרבה  

לשאול, אך אינו זוכה לתשובות, היה מבלה רבות עם בני משפחתו, לטיולי נופש שכללו גם שחייה במים,  

 זהות יהודית. משחקים עם בני דודים. ניתן היה להגדיר  את תקופת הילדות, כילדות יפה ללא

  

פולני בפולין בעיר. הוא היה הילד היהודי היחיד בבית הספר.  - בהגיעו לגיל בית ספר, החל ללמוד בבית ספר ציבורי

לא ברור כיצד גילו שהוא יהודי. יכול להיות שהוא היה זה שענה לשאלה של אחרים, אם הוא פולני והתשובה שלו  

בר זהותו ומאחר שהיה גם התלמיד המצטיין, החלו להציק לו.   הפגיעות הייתה, אני "יהודי ופולני". עם היוודע ד

בו היו מילוליות ואף גופניות. הוא החל להחזיר ועל אף שנהג להיות ילד שקט עד כדי מופנם, לא הסכים לקבל את  

אחרים  ואם  הפגיעות האמורות כדבר מובן מאליו, כפי שניסו להכתיב לו הוריו. הם נהגו לומר לו, "אל תרגיז את ה 

מציקים לך, פשוט תתרחק". הם כנראה לא הכירו את בנם. על כבודו ישמור בקנאות, בכל מקום ובכל חברה ואם  

 תהיה פגיעה בו, הוא לא יברח הוא יגיב ב"מנה כנגד מנה". 

  פי דרישת ראובן עלו ההורים יחד עם ראובן לישראל, שם הייתה כבר אחותו. ואולם, הוריו- משרבו ההצקות ועל

ראו בארץ ישראל, נקודת מעבר בלבד. למרות שאביו שיתף את ראובן בעושר המשפחתי ובפרקטיקה הרפואית  

 שהייתה לאביו כרופא שיניים, ראובן יוציא לפועל את החלטתו, עלייה לארץ ישראל.

 חיי הנעורים בארץ

בפולין, הוצע עם   למשפחתו המכובדת בעלת הבית הן השלוש קומות, רכב פרטי ומטפלת צמודה לרך שנולד

עליתם לקבל דירה בקריית חיים. ההורים שראו בישראל נקודת מעבר בלבד, סירבו לקבל מגורים קבועים וסברו  

שיהיה בכך לשכנע את ראובן להמשיך איתם יחד לארצות הברית. ההורים של ראובן הצטערו על החלטתם 

 החברה הפולנית. המאולצת לעלות לישראל. בארץ המשיכו לדבר פולנית וחיפשו את 

ההורים הצטערו על שעזבו את פולין. הם לא דיברו את השפה העברית שהייתה זרה להם. למרות היותם הורים  

אוהבים, הם אף פעם לא למדו להכיר את אישיותו המדהימה של בנם, ולא היו ערים מספיק לאישיותו המיוחדת  

הב לטייל והבלאי מתבטא בנעליים. לאמו הייתה  והמהפנטת של ראובן. הם לא התלהבו מן העובדה שראובן או

 אמירה: "עדיף שמכנסיו יתבלו, מרוב ישיבה עקב לימוד, מאשר נעליו".

ראובן לעומתם, שלא ידע אף מלה בעברית, השתלט במהרה על השפה. היה יושב ימים כלילות בתוך הצריף כדי 

הרה השתתף בתחרויות לכתיבת חיבורים  להכין את שיעוריו. כול דבר שהיה קשור לארץ עניין אותו. עד מ

בעברית, כתב חיבור על תפקידי ההסתדרות וזכה בפרס כמקום ראשון בתחרות. ראובן שמעולם לא למד תנ"ך.  

הוא החל ללמוד בבית ספר בארץ את התנ"ך, התאהב בתחום ולימים כאשר ישוב עם ילדיו לארץ, יהיה הוא  

 ההורה שילמד את ילדיו תנ"ך. 



 יבקש לדבר על נושא תנכי. –בראיון  –ה לרפואה במבחני הקבל

לצד אלה, רכש לו חברים חדשים וחרש את הארץ בטיולים. אהב מאוד את טיולי הטבע, מסעות. לעיתים טייל יחד 

עם כלבו ועם חבריו. אהב את הטבע מאוד ואת טיולי השטח. הילד שנחשב ל"מפונק" ועם מטפלת, אהב לישון  

 שר יהיה לרופא ייקח חלק בטיולי הגנת הטבע כרופא מלווה יחד עם משפחתו. בטבע ולחלום. לימים, כא

מדינת ישראל. המשפחה  –ראובן הבהיר להוריו כי אין לו כול כוונה להגר למדינה אחרת ומבחינתו נחלת חייו 

 שוכנעה ונכנסה למגורי קבע בדירה בקריית חיים ליד הצריף, למורת רוחם של ההורים. 

 ברות, נישואין ומשפחהלימודי הרפואה, ח

ראובן רצה להיות רופא, אך לא רופא שיניים. בניגוד לאביו, שנהנה לעבוד כמרפא שיניו )התעודות שלו מחו"ל,  

 התקבלו ואושרו באופן חלקי בארץ ואביו היה למרפא שיניים( הוא ביקש תחום שבו ניתן לנתח ולהציל חיים.

 אה ערך כמעט כערך עליון.ר  –על בסיס עקרונות  –בשמירה על ערך החיים 

מאחר שהיה תלמיד מצטיין בתיכון, וביקש להמשיך בלימודיו פנה לעתודה והתקבל ללא קושי ללימודי הרפואה  

 בעין כרם ירושלים. 

בשנה השנייה ללימודי הרפואה כאשר הגיע לחיפה בשל שביתת הסטודנטים, וביקש ללכת ולרקוד, הלך ראובן  

)היום הטכנודע( ושם פגש את סבתי, אשר באותה עת למדה בסמינר למורים  למה שנקרא אז מועדון בלפור 

בא.ד. גורדון. הוא הזמין אותה לרקוד, היא ענתה שהיא מוכנה לרקוד איתו, ומאז לא נפרדו דרכיהם. הם הפכו  

.  לזוג אוהבים, וחברים טובים כול חייהם. ראובן הודיע להוריו, כי הוא מבקש לשאת את סבתי שולמית לאישה

להוריו היו תכניות אחרות ולא ראו בסבתי )בת של ירקן( שידוך הולם לבנם הרופא, וניסו לשכנע את סבתי  

 להיפרד מראובן, אך היא הסבירה להם, שהבחירה צריכה להיות שלו.

. הם עוברים לגור בירושלים בדירה  1969במרס  6 - ראובן החליט ומוציא לפועל. הם נישאים במהלך הלימודים ב

ם. מתקשים להסתדר מבחינה כלכלית, אך לא מוותרים. לצד הלימודים יוצאים שני הסטודנטים גם לעבוד,  משלה

 ונהנים מכול רגע מהחיים המשותפים.

 הזוג הופך למשפחה ובנם הבכור שגב נולד.

 סבתי מתקבלת ללימודי משפטים, והשניים מסיימים את התואר שלמדו. 

להתגייס. הוא מנסה לברר דחיית שירות נוספת. ראובן התקבל  בהדסה  עם סיום לימודי הרפואה, ראובן צריך 

"עין כרם" ובמקביל גם בבית החולים "שערי צדק" לכירורגיה פלסטית. בהיותו עתודאי הוא נדרש לדחייה נוספת, 

,  הצבא אינו מאשר,  וראובן החל את שירותו הצבאי. תחילה קיבל אישור לעבוד כרופא לצד שירותו הצבאי. סבתי

נחמה, עוברים לקיבוץ כפר הנשיא. במשך כחצי שנה, שגרת החיים נעימה   –וסבתי הגדולה  3- שגב, בן ה –דודי 

מקריא לסובבים אותו   3וטובה. סבתי לומדת להכיר את חיי הקיבוץ בכפר הנשיא. שגב הבן, נהנה שם וכילד בן 

 סיפורים מהספרים הקטנים שקיבל, כאילו הוא קורא בהם. 

 יום הכיפורים קורעת את השלווה ואת הנפש. מלחמת 

 מלחמת יום הכיפורים

 74גדוד  –תקופה שבין ראש השנה ויום כיפורים, נדרש לעזוב את הגדוד ולעלות למוצב החרמון. הגדוד שלו 

 באוקטובר.  5- נשאר ללא רופא. ראובן אינו מוותר וחוזר ודורש לחזור לגדוד. הרשות לעשות כן, ניתנת לו ב

ראובן היה אדם איכותי מאוד, חבר ורע לחבריו ואיש משפחה שאין שני לו. איש אוהב ספר, פרפקציוניסט, 

מקצוען ומקפיד. עם מפקדיו הגיע להסדר, כשהוא קובע שחייל חולה וצריך לקבל  חופשה, אף אחד לא מתערב  

 העריך אותו ואהב אותו. בהחלטתו. הוא מצידו לא ייתן חופשות סתם. מי שעבד איתו או מי שהכיר אותו 



 משקיבל ההוראה שנראתה לו לא נכונה, לא הרפה עד לשינוי ההוראה. 

 בחרמון הייתה אוויריה "פסטורלית ובנפאח הכול גועש ורועש. ראובן דאג לגדוד ועמד על החזרתו לגדוד. 

ימים, אך   10ך ראובן נמצא בקונטרה כשהסורים מקיפים אותו ואת הצוות הטיפול שלו. הוא מוכרז כנעדר במש

 בפועל ממשיך להגיש עזרה רפואית. 

ראובן הקים תאג"ד והוקף על ידי כוח סורי כשהוא  היה זה שאירגן הכל בתוך המוצב.  הסורים לא שמו לב  

אליהם, כי הוא שמר על פרופיל נמוך. באותו זמן היה רשום כנעדר. לאחר מכן התאג"ד הועבר לצפון רמת הגולן,  

א היה הרופא שקיבל וטיפל  בנפגעים מחטיבת גולני  בניסיון הראשון שלהם לכבוש את  למרגלות החרמון והו

החרמון. הוא החזיק מעמד בעת היות מכותר עם כוח סורי, והחזיק מעמד לטפל בפצועים הרבים שהגיעו אליו.   

 משרבו ההרוגים, לא יכול היה עוד.

רות פצועים שהגיעו וקיבלו גם המון הרוגים. שעות רצופות רופא יחד עם החובש לצידו טילו בעש 24במשך 

הניסיון הראשון להחזיר את החרמון לא צלח. ראובן טיפל בכל הפצועים בצורה בלתי רגילה כמו "השד" הטוב  

נכנס בו להעניק חיים לכול אחד שתלוי בו. הוא נתן הוראות במי לטפל תחילה, סווג את רמת הפציעות ועבד ללא  

ים. לאחר שסיים לטפל בהמוני הפצועים שהגיעו, הגיעו ההרוגים להגיע. כוחו וכישוריו לאות להמשיך ולהציל חי

 של ראובן להעניק חיים, לטפל, לתקן לעזור, לא הועילו. המגיעים היו מתים. ראובן לא יכול היה לעמוד בזה. 

רוחו. זמן רב ייקח לו ברגע שהגיעו עוד ועוד הרוגים וחלקם מהגדוד שהכיר באופן אישי, "נשבר" ראובן בליבו וב

לחזור לעצמו ושנים אחרי מלחמת יום כיפורים גידל זקן שסירב להוריד מאחר שהיה באבל אמיתי ועמוק על  

 הנופלים.

לטעמו, לא הקדישו מספיק לזכרם, מה שחייב לדעתו, לא דיבורים, לא עצרו זיכרון, אלא שינוי ערכי אצל הנותרים  

ופלים. ליצור במדינה שכהה אהב, הקפדה על ערכי יסוד. במותם, נהג  בחיים למען עצמם אך בעיקר לזכר הנ

לומר לא רק ציוו לנו את החיים, אלא גם ערך של כיבוד האחר, לצד התנהגות ענווה עם יושרה אין סופית לזכר  

 הנופלים.

כים  ראובן לא זכר את כל החיילים הפצועים הרבים בהם טיפל. פצועים שטופלו על ידו פוגשים אותנו מהל

 ברחובות העיר, ונגשים לראובן ומודים לו. 

באוקטובר  חש בליבו ולאחר שקיבל רשות מהרופא החטיבתי, ודאג כי רופא אחר יגיע במקומו לגדוד   13- כנראה ב

 .3או למה שנשאר ממנו, פינה עצמו לבית חולים ברמב"ם שם יצר קשר עם אשתו ובנו הבכור שהיה אז בן 

 החיים לאחר המלחמה

, פונה אליו סגן מנהל Baragwanath Hospital - הצליח מאוד בדרום אפריקה. בשנה הראשונה לעבודתו בראובן 

המחלקה ומציע לראובן להצטרף אליו לבית חולים ללבנים בבלומפונטיין. ההזמנה מבוססת על מעקב אחרי  

ין. הצלחת ראובן עבודתו של ראובן. סבתי שולמית רואה בכך מחמאה עצומה, והמשפחה עוברת לבלומפונטי

נמשכת, היחס החברתי לראובן ולמשפחתו עולה על המשוער. הקהילה היהודית המקום מכבדת הצלחתו  

 ומופתעת מההסכמה לקבל רופא יהודי כעובד בבית החולים.

 עם הקמת בית החולים האוניברסיטאי ביוהנסבורג, פנייה חוזרת לראובן לבוא לעבוד שם. המשפחה עוברת שוב.

 ותה תקופה, מחליט ראובן בעיקר כדי להכין את בנו בכורו לשירות הצבאי ולחיי החברה בארץ, לחזור. ובמהלך א

 

 


