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מרקיו טודר

נולדת' ב  1929-בפ ו ליווהגענו לברז'ל ,אמי ,אחות' ואנוכ',
ב  .1939-חזרת' לפול'ו כאורח תנועת הפועלים
' טול'דריות  :בדרך לגדנםק  ,בה שכו מרכז התנועה  ,םט'נו
מהדרך ועברנו דרך  ,Sierpsהכפר בו נולדתי .ה ' ו דבר'ם
שזכרת ' .למשל ,שבכ'כר הטמוכה למקום מגור' נו ,ה"תה
משאבת מ'ם ,אותה לא שכחת '.מאחר שנפצעת' שם
ו עד היום אנ' נושא ט'מו לכך .בכ'כר זו שכנו גם תחנת
מכ)ו האש ובנין העירייה  ,זכרתו את תרגול הגנה אזרחית
שערכו מכב' האש  ,לפנ' עז'בתנו ושבו השתתפת.יבבניו
שש ' מש את הע' ר "ה  ,שוכו ה'ום מוז'אוו ע'רונ' ובו מדור

המוקדש לתושב' הע'ר ה'הוד"ם ,בעבר .להפתעת' מצאת'
תמונה מגו-ה'לד'ם ,בה אנ' מופיע ,שמנמו ובעל ש'ער
ארוך .ז'ה י ת' את התמונה ללא קוש '.מאחר ש'ש ל' עותק
ממנה ,דבר שהפת'ע מאוד את הבחורות של'וו אות.י
כאשר הגענו לברז'ל  ,אבי כבר ה'ה שם .התגוררנו ב " בום
רט'רו "  ,שכונה של יהוד'ם ,א'טלקים ,ליטאים ואנטישמים.
היו לי חברים איטלקים ונהגת' להתקוטט עם הל'טא'ם.
ה'ה תהל'ך טוצ'ולוג'
שגרם לתזוזת ה'הוד'ם
שש'פרו

את

הבאה שהדבר 'חזור על עצמו ,אנו נקום ונעזוב את הכ'תה.
ואכו באחד השיעורים הבאים הוא הצה'ר שיש בעולם

מ'ליוו 'הודים ,ש'שה מיל'וו הושמדו על 'ד' אנט'שמ"ם
כמוך  ':עזבתי את המקום אך איש לא הצטרף אל.י דוד
פרלוב ,אחד מעמית' לכ'תה  ,אמר לי מאוחר 'ותר
שהתקרית  (1יזקה את תודעתו ה'הוד'ת , .

מנהל ב'ת הטפר רצה לגרש אות.י ז'מו את אבי לב'ת
הטפר .אמר לו שהמוצא היחיד' הוא שאני אתנצל בפני
המורה ,המכחיש מכל וכל שהוא אנטישמ.י אנ' דח'ת'
בהחלט'ות את ההצעה ואב' כעט על.י אמרת' שאעזוב
את בית הםפר אך לא אתנצל בפני מורה אנט'שמ .י
הק'פאוו נמשך עד שהדבר נודע בקהילה ה'הוד'ת  .ה'ה
צע'ר בשם ברנרדו צ'מר'נג )ה'ום דב צמיר( ,פע'ל במרכז
העברי -ברז'לא' ששמע את הטיפור והחל'ט לבוא א'תנו
לדבר עם מנהל ב'ת הטפר .נכנטנו למשרדו ודב א"ם על
המנהל  " :אדוני יודע
שהענ"ו נשמר עד כה

בינינו  ,אך לבטוף זה ייצא
לתקשורת וכולם יידעו

מצבם

בה אבי פתח

שב'ת טפר זה ומור'ו הם

עטק .אני עצמ י לא
עברתי לשכונה החדשה ,

אנטישמ"ם  .כך הכרת י

את דב צמיר .צעה עד"ו

לא בשנות העשר'ם שלו .
הוא ה'ה תק'ף .אנ' לא
התנצלת' וחזרת' לכ'תה .

כ'ווו שהמעבר התרחש

אחר החלטת' לעזוב את
הלימודים ,החלטה
שהור' לא השל'מו ע'מה.
עברת' לגור
אנ'
ב ' קומונה ' של התנועה .
מאוחר יותר ה ו רי עברו

לגור בJardim -
 ,Americaשם ב'לו את
שארות חייהם,

,

שמו)ה עשר מיליוו 'הוד'ם ,שה'נו מטפר גדול מד.יקמת'
ואמרתי " :המורה ,אתה טועה' ,ש בעולם רק שני עשר

הכלכל '.משם לשכונת
'ברא:ז
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חברי ה ו הודיים אמרו לן
שהמורה

יתנקם

בי

J

ויכש'ל אותי במבחו .
לבטוף הוא 'תנקם

•

באחר'ם,

מאחר

שק'בלת' צ'וו מאה .אני
הוותו

גא Iנ י ה ש ז כתה להב'  Nהרבה מחנר' נ ן ל נ מל חו פה

א'ו ל' זיכרונות בנושא מפול'ו ,אך בברז'ל נה'תי מאוד
רגיש לבע"ת האנט ' שמיות .על תקר'ת אחת בב'ת הטפר ,
כתבת' ט'פור ,שהתפרטם ב'רחוו טפרות' בארץ  ,תחת

השם " הקוף הקטו והשאלה ה'הודית  ".למדתי בתיכוו
ממלכת '.בו נתקבלו תלמידים רק אחר מבחנ' מיוו
קפדנ"ם .ב'ו ארבע'ם התלמ'ד'ם בכ'תה של '.היה אחוז
נ'כר של יהודים  ,ב'ו שבעה לשמונה  ,מאחר שהתלמ'ד'ם
התקבלו רק על טמך כ'שור'הם  .לא ה"תה אנטישמ'ות
גלו'ה בברזיל במחצ'ת השנ"ה של שנות ה  40-של המאה
הקודמת ,אך התופעה ח'ה מתחת לפני השטח .אני עד"ו
זוכר שנ' מור'ם אנט'שמ"ם .אחד ה'ה מעורר חיוך .שמו

היה דיניז והוא ל'מד כימיה  .לא ה'ה מרגיז במיוחד  ,מאחר
שכל א'מת שהזכ'ר מדעו דגול ,היה מת"חט ללאומיותו ,
בצורה שה'ה בה כד' לרמוז על מוצאו היהוד.י אפשר היה
אפ'לו לפרש דבריו כדבר' שבח ל'הוד'ם .

הקטו  .בכל •

אבל היה אחר ששמו ה'ה מונ'ז וכינו'ו הקוף
שיעור מצא הזדמנות כד' לומר מה שהוא נגד יהוד'ם.
אטפת' את חברי היהוד"ם בכיתה וטיכמנו שבהזדמנות

מסוכו ...

בימים אלה טרם הצטרפת' לתנועה  .חלק מטקרו
בה'טטור'ה הצ'ונ'ת שלי הוא שתח'לה ,בגלל חברו'וח,
הצטרפתי לתנועת בית " ר .ביל'ת' שם זמו קצר  ,מאחר
שנוכחת' לדעת שא'ו זו דרכ.י המד'נה טרם קמה וטברתי
שעל'נו להלחם נגד הבר'טים והערבים ולהכר'ז על הקמת
המךונה  ,לא התלהבתן במיוחד מב  Iת  Uר ו אך שם הוותן ,
בהמשך ה"תה פג'שה נוםפת עם דב צמיר  ,הפעם פחות

א ' ש'ח ,באט'פה ציונית שנערכה בבית טפר בטו פאולו .

האט'פה ה"תה משעממת

-

 bטפר אנשים מבוגר'ם

מדבר'ם דבר' הבל -עד שהופ'ע צע'ר  ,שהג'ע מהע'ר
טנטוט וחולל מהומה גדולה  ,הזכורה ל' עד היום  .הוא ד'בר
בתק'פות רבה .טוף -םוף נאמרו דברים ש ה יו ח"ב'ם

לה'אמר  .המבוגר'ם לא אהבו אותם אך הצע'ר'ם התלהבו
מהם  .ב'מים אלה ייטדתי תנועת נוער םלונית בשם " תל
אב'ב  ",שמטרתה פע'לות חברת'ת .משם הדבר'ם
התפתחו מהר .הצטרפתי לתנועת " דרור "  ,שדעוחיה
תאמו 'ותר את מחשבותי.י

ברצונ' לצ"ו שלא היה ל י בטיט 'הוד' מוצק  .הנושא ה'הוד'
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היה מגרה אותי ואני הייתי מגיב ,בשונה מחברינו אהרון

טלנברג ,ז"ל ,שהיה לו חינוך יהודי מובהק ,היה לי רקע
יותר חברתי ,הייתי סוציאליסט ,הייתי בהכשרה ,כאשר
אחד ממנהיגי התנועה ,פאולו זינגר ,החליט שהמהפכה
חייבת להתחולל בברזיל ולא בפלשתין ,אהר'לה טלנברג,
מירה פרלוב ועוד מישהו ,כמדומני ,זיגי פריזל ,באו אלי
כדי לשכנעני לחזור לעבודה בתנועה ,מאחר שפאולו זינגר
עושה נפשות למען התנערות מהציונות והפיכת התנועה
לתנועה חברתית ברזילאית ,פאולו היה מנהיג כריזמטי,
אך הצטיין בעיקר בתחום התיאורטי ,דב צמיר היה מנהיג

בהובלת אנשים ,פאולו היה אינטלקטואל ותרם רבות
לתכנים של האידיאולוגיה התנועתית ,בעיקר בהיבט
הסוציאליסטי ,מספר חודשים היו ויכוחים בתנועה אך
לבסוף פאולו לא הצליח לשכנע אלא מעטים להצטרף
אליו,
הייתה הירארכיה טבעית במנהיגות התנועה ,כאשר דב

צמיר עלה לארץ ,דוד פרלוב תפס את מקומו ,כשעזב
השאיר את ההנהגה בידי פאולו זינגר ,עם עזיבתו של
האחרון אני ירשתי את המקום,המיועדים לרשת אותי היו
מרקין וארוין ,ובסופו של דבר ארוין קבל את
התפקיד,המעבר במנהיגות לא לבש אופי פורמאלי ולא
היה מאוד מוגדר ,בזמן שדוד פרלוב היה מזכיר התנועה,
לפאולו זינגר הייתה השפעה ניכרת בנעשה בתנועה ,אני
כבר

הייתי

בצד,

לימודים ,היה זה הדבר החשוב שהתנועה הנחילה לנו:
לתרגם את אמונותינו לשפת המעשה האישי ,כאמור רוב
המשתתפים החליטו לעזוב לימודים ,אולם אחדים נסוגו
בלחץ ההורים ,זה לא היה קל ,הורי כמעט קיבלו התקף
כאשר סיפרתי להם כי החלטתי לנטוש את הלימודים על
מנת לנסוע לישראל ,אבי אף איים ללכת לדבר עם בן-גוריון,
עזבתי את הבית והקמנו קומונה ,הורי התנגדו גם לנשואי

עם שרה ,מאחר שהיא לא התנגדה לעזיבתי את
האוניברסיטה,כאשר נסענו מברזיל אבי לא רצה לבוא

להיפרד ,הוא לא הגיע לנמל סנטוס ,משם הפלגנו ,אולם
דודי לקח אותו בכוח לתחנה הבאה ,נמל ריו ,התפייסנו
כעבור מספר שנים ,וההורים באו לבקר אותי בישראל,

האמת ,הם היו ציונים עדיין בפולין ,אך היה קשה להם
ל"אבד" בן ,רופא לעתיד,
המפגש ב-לאפה לא הצטמצם להחלטה בעניין עזיבת
הלימודים באוניברסיטה ,המושג ,שנשאר טבוע בנו היה:
"ועכשיו?"  .או מכאן לאן? לא מספיק לחשוב דבר מה,
אלא חייבים לראות את תוצאותיו  .מה אתה עושה עם
זה ,פאולו גם צידד בעזיבת הלימודים ,אבל אלה שנסוגו
לא הצטרפו ,מאוחר יותר ,אליו inho ,ן  ,Juאדם מאוד
אינטליגנט,י לא עמד בלחץ ההורים , Richard ,ה"יקה",
בילה שבוע בספריה העירונית וקרא כל דבר היכול לחזק
את הטענות נגד עזיבת הלימודים ,במפגש ב-לאפה
ששלושה
הוחלט

בהכשרה ,בקשו כאמור

ממשתתפיו היו נחוצים

להחזירני להנהגה על
מנת להציל את התנועה
ואכן הצלנו אותה,
לעומת הרקע הרופף
שלי ביהדות ,כפי

היהודי,

וז'ורז'ה סוסמן בפיזיקה,

האנטישמיות

אחרי

דב

ואמונתי בפלשתין
כמולדת לעם היהודי,
אחרי מאורעות מלחמת

צמיר

לעם

במקצועותיהם :ויטוריו

קורינלדי באדריכלות,
יוסף קוצ'ינסקי ברפואה,

שהזכרתי ,עמדו מאבקי
נגד

ארצה,

עלה

מאוחר יותר עשה זאת

דוד פרלוב ,התנועה
הטביעה בבו לא רק

העולם השבייה ,הצלחנו

לייצב את התנועה
ולהבטיח את המשך
עשייתה,

ה-לאפה,

הזדהות

עמוקה

עם

העם היהודי ומאבקיו,

אלא צו מוסר,י לפיו אם

נחום ומרקיו בטמינר לקראת החלטות גורליות

אתה מאמין במה שהוא,

נקודת מכרעת אחרת ,היה הסמינר ב ,Lapa -שהיה אמור
להיערך בסוף השבוע של ה  1-במאי  ,1950איש לא ידע
את תוכניותיו של דב צמיר ,מפאת גשמים חזקים ,לא
ניתן היה להגיע לחווה בה עמד להתקיים הסמינר,ס Nunh
אמר שהוא מכיר בית כנסת לא מאוכלס בשכונת לאפה,

אז בצע אותו ,עיקרון זה קיבל ממשות

ב-לאפה,

שאלה :במבט לאחור לקיבוץ ולדרכך ,מה יכול היה להיות
שונה?

השומר במקום הרשה לנו לקיים את המפגש במבנה,

אענה בגלוי ,אינני אדם שחושב על העבר ,זו שאלה שאף
פעם לא חשבתי עליה ,מה שקרה הוא שליהודים הייתה
תנועה ציונית מיליטנטית ,שהיינו אנחנו ,אחרים גם ,אבל

הרצפה-ושם נתקבלו החלטות בעלות חשיבות בעניין
לימודים אוניברסיטאיים,זכורה לי עד היום את אמרתו של
דב צמיר "ועכשיו" "ונ"· ביידיש  .מה המסקנות מכל זה?

היינו המנהיגים ,בצעירותנו גם נוצר הדימוי כי אין אנו רק

אחר שהשתכנע שאנו באים להגן על בית הכנסת מפני

אנטישמים ,שם בילינו שלושה ימים -

ישנים על פינות

"אינטליגנציה שמאלנית" ,אלא קבוצה שחושבת
ומממשת,

יתכן

מאוד

שעשינו

שגיאות,אמת

היא

שקריאתנו לנוער ,הגיעה לחלק קטן ממנו ,הואיל ומדובר

פאולו זינגר השתתף בסמינר ,אך ) Carabinaסמואל
קרביצ'בסק,י מאוחר יותר ,שמואל קריב( היה אחד
מהאנשים שהיה לו תפקיד מכריע בקבלת ההחלטה ,הוא
היה אדם יותר מסור לארגון מאשר לאידיאולוגיה ,הוא למד
אז בשבה השלישית או הרביעית בלימודי רפואה והחליט

)
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לעזוב את האוניברסיטה ,החלטתו יצרה לחץ עצום על
אחרים,אני גם הייתי באוניברסיטה ,מכל המועמדים
שנגשו למבחן כניסה ללימודי רפואה ,הייתי היחידי
שנתקבל ,הרבה משתתפים החליטו לנקוט עמדה ולעזוב

בקריאה קשה ,אוונגרדית,

הערה:

בתנועה

היה

חסר

מאוד

תוכן

יהודי?

זה נכון ,לרוב האנשים המשפיעים בתנועה היה רקע יהודי
מאוד שטחי ,היה להם רקע יותר חברתי ,פאולו זינגר הביא

הרבה חומר עיוני וספרות סוציאליסטית ,אני הרגשתי
יהודי ,הגבתי כיהוד,י אבל מבחינה אידיאולוגית הייתי מאוד
מושפע מהשמאל הסוציאליסטי ,הקיבוץ ,אז ,היה מיזוג
של שני הזרמים,
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עליתי ב , 1953-יחד עם אפרים בריח וזיגי פריזל;
הברזילאים היו כבר בברור-לחיל .עברתי את תקופת
ההכשרה שלי בקיבוץ דברת .בחודשי החורף עבדתי בתור
עגלון  .היה " יקה " האחראי עלי ועשינו כל עבודות החצר
והמספוא לפרות  .בחודשים אלה ירדתי  30קילו .לא היו
לי מחשבות על העבודה הקשה .

I

לדובר הנשיאות .בזמן שפאולו היה כאן הוא ביקר
בהסתדרות ,סיירנו בארץ וערכנו  Pפגש בברור-חיל ,בו

השתתפו אנשים רבים .לדעתי הוא התרשם מאוד

מהביקור .החל להשוות בין מה שהושג כאן לבין מה שהשיג
בתקופה זו ,מבחינת יישום הרעיון הסוציאליסט.י בפג י שות
אחרות שהיו לי עם פאולו לאחר מכן ,התרשמתי שבקרב
קבוצתו חל שינוי בגישה לישראל .נכון שהעמדה הרשמית
נותרה ללא שינוי  ,הודות להשפעתם של גורמים ערביים
הממלאים תפקידי מפתח במפלגה .לעתים היו לנו ויכוחים
כלליים .יצאתי מהם עם רגשות מוזרים .בתקופה שכיהן
כמזכיר המדינה לתכנון ,אני התייחסת ו למצב של סן
פאולו כמגאפוליס והוא הגיב מיד ביתרונות שיש לגודל
של העיר .הוא שאף להביא את הרעיון הסוציאליסטי לנוער
הברזילאי ,אך גם ה י ום כשברזיל נמצאת בתנופת פ'תוח ,
,
העניים נותרו עני  Iם מאור.

אגב ב -לאפה דיברנו על התמקצעות ופרולטריזציה  .על
פי התוכניות הייתי מיועד לעבוד בבנייה .בקומונה כל אחד
עבד במקוס אחר .אני נהייתי עוזר בנא.י עמיתיי לעבודה,
מהגרים שהגיעו מצפון מזרח ברזיל ,לא בטחו בי וחששו
שהנני סוכן המשטרה החשאית .עם ידיים לבנות וללא
יבלות ,הייתי מקבל את העבודות הכי קשות  ,בין היתר
סחיבת שקי מלט .הם חשדו והשתמשו במילות צופן " יש
פר על המסילה "  ,בעת שהתקרבת י אליהס .לך ותסביר
להם שאני סוציאליסט וברצוני לשחרר אותם .עבדתי כל
היום ,חלק ממנו בתנועה .בסוף היום הייתי מתמוטט .
עבדתי רק מספר שבועות ,מאחר שהנהגת תנועה ביקשה

שאה י ה יותר פעיל בה  .שינו את היעוד המקצועי שלי
.
והתחלתי ללמוד בבית ספר מקצועי
לנגרות  .שם היה קל יותר  .היו מגישים
ארוחת צהריים  ,אוכל ברזילאי עממי ,
V
שאף היה לטעמ.י ביליתי מספר

..

חזרה לברור-חיל  ,התחלתי בתור רפתן  ,הייתי מרכז משק
ומנהל בית החרושת " דקו " לייבוש ירקות .לברור  -חיל היו
בעיות רבות ,שנבעו בעיקר מהרצון להיות קיבוץ גדול
ולהפוך למרכז יהדות ברזיל .כל זאת
בתקופה שלא היו לקיבוץ האמצעים
כדי לפרנס אוכלוסיה גדולה .היינו אחד
הקיבוצים הגדולים במדונה  ,רעיוו
בזמן
הקיבוץ הגדול התחזק
y/
שהגרעינים הראשונים שהגיעו לברור
';(\'v
>
חיל עברו תקופת הכשרה בקיבוץ
אפיקים.קיבוצים אחרים נהגו לקבל
עולים לאחר שהיו להם מקומות
עבודה עבורם .ברור-חיל נהג לקבל
עלייה ורק אחר כך לדאוג למקומות
עבודה .זה גרם לבעיות הכלכליות ,
מהן סבל הקיבוץ כל הזמן .עם תהליך
ההפךטה הכול השתנה,

1 ~ 5J lH u~~ lPiן!8J ~ [f

בבית

שבועות

הספר ,

עד אשר

החליטה התנועה שהיא זקוקה
לפעילותי המלאה.
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חלק מהאנשים שנסוגו מההחלטה
לעזוב את הל י מודים ,המשיכו להיות
אוהדים  ,כמו  hoח iן  Juורעייתו  aן ,Fe
ז " ל  ,איתם שמרתי על קשרי ידידות .
אחדיס התרחקו לגמרי  ,כמו ריצ ' רד
ואחרים כמו  Gabiהצטרפו לפאולו
ונהיו אנטי-ציונים  .פאולו הצטרף
מאוחר יותר כיהנתי כממונה על
למפלגת הפועלים  - PT -בה ישנה
המחלקה לתרבות ,נוער וספורט
השפעה ערבית ונהג להשתתף
בהסתדרות ואר כך כמנכ " ל קופת
בהפגנות למען הפלשתינאים .
".! ;...5,1,1<1י ח
 IIIIחס ,
· .. It~ ,,
חולים הכללית ,ארגון הב ג יאות הגדול
תחילה לא רציתי להיות בקשר עמו ,
."~ \ t \ ...
בישראל .
עד שבאחת מנסיעותיי לברזיל,
כ (~ ltז  lt._ riי5 .. t"fI .... b·o ,1., I
החלטתי ליזום פגישה איתו ועם
בעולם הדברים השתנו .בימים ההם
עמיתיו למפלגה  .בתקופה זו הייתי
תנועת הנוער הייתה חשובה ,לא רק
ב " הסתדרות " ולמפגש הגיעה
לחבריה  .היא הצובה את הבעיה
קבוצה מכובדת מחבורתו של פאולו.
הלאומית היהודית במרכז הדיון
דיברתי על הקיבוץ ועל ההסתדרות .
הציבורי והעלתה אותה למודעות של יהודי ברזיל  ,צעירים
 ,Gabiחשף גישה שלילית .פאולו הקשיב וברגע שהפסקתי
ומנוגריס .הוא הפיחה חיים והוותה להשראה לתנועה
לדבר  ,ביקש להתבטא  .היה ברור שעמדתו כלפי ישראל
עברה שינו.י גבי גם שינה את

גישתו .כאחד ממנהיגי

ההסתדרות ,שאלתי מדוע הם לא באים לביקור כדי להכיר
אותה .פאולו קיבל את ההזמנה ואכן  ,בעבור מספר
שבועות ,הגיע עם רעייתו  ,לביקור  ,כאורח ההסתדרות .
אינני יודע מה מעשיו של פאולו היום.
כאשר  LULAנבחר לנשיאות ברזיל ,התקשרתי לפ או לו
כדי להשתתף בשמחתו  .התרשמתי שלולה ימנה אותו
לשר האוצר ,אחר שהוא כיהן ,לפני כן ,כמזכיר מדינה
לתכנון בסן פאולו .הוא לא קיבל את המינו.י בנו מונה
j;;,. .
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הציונות ,

ברור  -חיל היה גורם מרכז י בפיתוח אזור שער הנגב.
הפיתוח הכלכלי של האזור  ,היה  ,בזמנו  ,דוגמה לצמיחה
ושיתוף פעולה אזורי .הקיבוץ נמנה גם בין הגורמים
החשובים בבנייתה של העיר שדרות ובקליטת עולים
חדשים .ראוי גם לציון את התפקיד ההובלה וההשפעה
בתנועה העולמית ובתחומים שונים בחברה  ,כלכלה ,
פוליטיקה ,דיפלומטיה ,אומנות ותרבות .

כי . .,
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נמנה ב II
חיל ,אחר שעבד מספר שניס ברפת ,הקדיש את עצמו לתחוס הכלכל.י כיהן מטפר תקופות כמרכז משק של הקיבוץ
ומאוחר יותר ניהל את בית החרושת לייבוש י רקות  " -דקו ".היה חבר וועד הפועל של ההטתדרות  ,ראש המחלקה לנוער
וספורט ,נציג ההסתדרות באירופה  Iמנכ " ל קופת חילוט כללות  ,ייצג את ההסתדרות באירועים בו)לאומיים רבום ,
החבר י ם הבולטים בתנועה הורות להתלהבותו הממירות וכושר הביצוע שלן .הוה מזכי ,התנועה בברזול ,בברור
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