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החנות הפכה אותה למנהיגה 
מקומית. גיטל דינוביץ על פי 

תמונה שצוירה בצעירותה
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תודה לד"ר איל דוידסון שהפקיד בידי דפים מעיזבונו של החוקר 
שמעון ברמץ ז"ל העוסקים בדמותה המופלאה של גיטל דינוביץ.

 מי את 
גיטל דינוביץ?

, וגם שלט הרחוב הנושא את  מעטים בלבד יודעים עליה משהו
שמה מספר מעט מאוד. מנהיגותה של גיטל דינוביץ צמחה מתוך 
רושלים ת ובמלחמות שידעה י ים הקשו יהלה בשנ ות שנ  החנ

י נ ד ר הי תמר   |

שמה יוצאת מרחוב יפו, מול שוק מחנה יהודה, 
לשכונת אוהל שלמה )'אבו בסל'( בואכה מקור 
ברוך. חיפוש השם גיטל דינוביץ ברשת מעלה 

בעיקר תוצאות העוסקות ברחוב שנקרא על 
שמה — דירה למכירה, מרפאה שנפתחה וכדומה. 

התוצאות המועטות שכן עוסקות בה ובחייה, 
בעברית או באנגלית, מספקות מידע חלקי 

מאוד, מועתקות זו מזו וממוקדות בעיקר בבעלה 
המנוח או בבנה רב הפעלים אברהם. גם ויקיפדיה 
ממלאת את פיה הווירטואלי מים. אפילו בשלטי 

הרחוב שלה, במקום שנועד להסביר מעט מי 
הייתה, מופיע רק המשפט הסתום ״אשת חיל, 
ממגניה של ירושלים, תרל״ט־תרצ״ט״. גם על 

מצבתה שבהר הזיתים לא תמצאו מזור, שכן שם 
נכתב רק ״אשת חיל רבת פעלים״. מי היא אם כן 

גיטל דינוביץ המסתורית?

לירושלים
גיטל ברכה דינוביץ נולדה ב־1879 לטויבע איטה 
ויוסף נחום שלזינגר בעיירה הקטנטנה טופצ'יב 

ב
ירושלים יש 72 רחובות בלבד שנקראו על 
שמן של נשים, לעומת 1,035 רחובות על 
שם גברים. המצב בערים האחרות בארץ 
לא שונה בהרבה. בתל אביב למשל תמצאו רק 
61 רחובות על שם נשים, לעומת 878 על שם 

גברים. גם אם נעריך שפועלם של גברים במהלך 
ההיסטוריה היה מוחצן וניכר יותר מפועלן של 

נשים, הרי שבוודאי לא ייתכן לטעון שנשים, ועוד 
בארץ ישראל, הותירו חותם של כשבעה אחוזים 
בלבד ביחס לעמיתיהן מהמגדר האחר. לא נותר 
אפוא אלא להעריך כי הנשים שזכו לחיי נצח על 

שלט רחוב היו מיוחדות או מקושרות באופן יוצא 
דופן ועל כן התקבלו בהסכמה על דעתם של חברי 

ועדת השמות בעיריות השונות.
אחת מאותן יחידות סגולה שזכו לרחוב 

בירושלים היא גיטל דינוביץ ששמה אינו מוכר 
כיום לרוב הציבור. הסמטה הצנועה הנקראת על 
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שליד העיר בריאנסק שברוסיה. אביה היה סוחר 
יהודי דתי ואמיד שהועיד לילדיו חיים יהודיים 

משופרים יותר, ועל כן עוד בילדותה עקרה 
משפחתו מהעיירה הנידחת בפאתי רוסיה הרחק 

דרומה אל הקהילה היהודית התוססת באודסה 
המעטירה שבאוקראינה, לחוף הים השחור. 

אודסה הייתה באותה עת אחד המעוזים הבולטים 
של תרבות ויצירה יהודית ועברית מודרנית, 

ובאווירה יהודית קוסמופוליטית זו גדלה גיטל 
הצעירה. היא זכתה לחינוך יהודי דתי מודרני, 

וגדלה להיות אישה עצמאית, משכילה ובעלת 
כישרון מסחרי יוצא מן הכלל.

בהיותה בת עשרים פגשה גיטל שלזינגר 
ביצחק יעקב דינוביץ, צעיר יוצא פינסק שניהל 

חנות מזון גדולה במרכז אודסה. השניים נישאו, 
וגיטל הצטרפה לעבודה בחנות לצד גידול ילדיהם 

שנולדו בזה אחר זה. אפשר שהזוג דינוביץ היה 
ממשיך בשלווה בעסקיו המשגשגים להפליא 

באודסה, אלמלא פרצה באוקטובר 1905 
מהפכה שבעקבותיה נאלץ הצאר להעניק זכויות 

אזרחיות ופוליטיות לעם הרוסי. אנשי הראקציה, 
שהתרעמו על המהלך הפוליטי, כילו את זעמם 

ביהודים וערכו פוגרומים בכל רחבי רוסיה. 
אחת מהקהילות שנפגעו באופן קשה הייתה 

קהילת אודסה, שבה נרצחו תוך ימים בודדים 
מאות יהודים וחנויותיהם נבזזו ונשרפו. בני 

הזוג דינוביץ, שניצלו בעור שיניהם מהפוגרום, 
החליטו שהספיק להם ושהגיע הזמן לחסל את 

עסקיהם באודסה ולעלות לירושלים.
ייתכן שההחלטה נפלה דווקא על עיר הקודש 
משום ששרה, אחותו של יצחק יעקב, כבר חיה 

בירושלים. שרה הגיעה לירושלים בנערותה כדי 
לתמוך בסבה שעלה אז ארצה, דבר שהיה מקובל 

באותה עת. היא נישאה לשד״ר יעקב יהודה רייכמן 
שבילה את רוב זמנו בחו״ל, ופרנסה את משפחתה 

בהצלחה רבה באמצעות חנות למכשירי כתיבה 
ודפוס שניהלה ברחוב היהודים בעיר העתיקה.

אירועי 1905 הובילו לאלימות 
כלפי יהודים. לאומנים אוקראינים 

צועדים ברחובות אודסה

גיטל שלזינגר פגשה את יצחק 
יעקב שניהל חנות גדולה באודסה 

ונישאה לו. יצחק יעקב דינוביץ
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יצחק יעקב יצא לבדו לירושלים כחלוץ לפני 
המחנה, כדי להכשיר את הקרקע לקראת בוא 

המשפחה כולה. הוא קנה חנות גדולה שהייתה 
צמודה לחנות של אחותו, ופתח בה את 'בית 

מסחר דינוביץ' — שהיה בין חנויות המזון 
הסיטונאיות הראשונות של יהודים בירושלים. 

יחד עם החנות רכש דינוביץ חלל גדול, חפור 
כדי חציו באדמה, שהיה צמוד לחנות מאחור. 

בחלל זה, שנקרא 'המערה', פעלה אז מסגרייה 
של יהודי בשם זלמן בהרב, ודינוביץ הסב אותו 

למחסן סחורות. בינתיים סגרה גיטל את החנות 
באודסה, ובראשית 1906 נטלה את שלושת 

ילדיה ואת חמותה הזקנה והצטרפה אל בעלה 
בירושלים שבין החומות.

חנות זוגית
'בית מסחר דינוביץ' ברחוב היהודים בירושלים 

נחל הצלחה רבה בזכות שיתוף הפעולה המרשים 
בין בני הזוג. יצחק יעקב נע באופן קבוע על ציר 
ירושלים אירופה והתמקד בייבוא מזון וכלי בית 

בסיטונאות, וגיטל ניהלה את החנות הירושלמית 
ביד רמה לצד גידול ילדיה. בסך הכל ילדה גיטל 

עשרה ילדים, ארבעה מהם נפטרו בילדותם.
בית המסחר החדש הביא לירושלים רוח 

אירופית רעננה בדמות מוצרי מזון שלא נראו עד 
אז בעיר, כמו דגים מלוחים, כבושים ומעושנים, 

גריסים ותפוחי אדמה, וכן כלי בית ומוצרים 
מודרניים שמשכו לחנות את תושבי העיר מכל 

העמים. במחסן הגדול אוכסנו הקונסרבים — 
קופסאות השימורים הגדולות שנרכשו על ידי בתי 

התבשיל, בתי המלון, חנויות המכולת ומוסדות 
יהודיים ולא יהודיים מרחבי העיר. הסחורה בחנות 

הוצגה בשיטה האירופית על מדפים מסודרים, 
ובניגוד לחנויות האחרות בעיר שבהן אספו 

הלקוחות את המצרכים מן השקים לסלים שהביאו 
מהבית, האריזה אצל דינוביץ נעשתה באופן חדשני 

לגמרי בלבנט, בשקיות נייר שהביא עמו יצחק 
יעקב מאודסה שעליהן הודפס הלוגו של החנות.

גיטל דינוביץ ... הייתה ככל הנראה הסוחרת 
הגדולה והממולחת מכולן. שלא כאותן הנשים 

אשר ביקשו לאפשר לגבריהן לעסוק בתורה, 
ניהלה גיטל בית מסחר סיטונאי לצורכי מכולת 
... עם אישּה )מרגלית שילה, 'נסיכה או שבויה 

— החוויה הנשית של היישוב הישן בירושלים 
1840־1914', עמ' 141(.

נראה כי גיטל ראתה בניהול החנות קריירה ולא 
רק נטל מעיק שהוטל על נשים שפרנסו את 

משפחתן. בני הזוג דינוביץ היו בשלב זה אמידים, 
וגיטל יכולה הייתה בקלות לשכור מישהו 

שיעשה את העבודה במקומה, אך היא התעקשה 
לפתוח בעצמה את העסק מדי בוקר ולעשות 

את מה שהצטיינה בו. על תרומתה המקצועית 
למסחר הסיטונאי בירושלים עמד פנחס גרייבסקי 

בדברי ההספד שכתב עליה לאחר מותה ב־1939:

עבורה לא היה המסחר רק קרדום לחפור בו, 
אלא מקצוע שבו טיפלה במסירות נפש. היא 

הייתה מעורבת עם כל הסוחרים הגדולים, 
היהודים והבלתי יהודים. כולם היו מתייחסים 
אליה בכבוד וסומכים על הבטחותיה. דיבורה 

היה שקול כנגד חתימה ... כשיבוא היסטוריון 
לכתוב את הפרק על אודות תולדות המסחר 

// בית המסחר החדש הביא 

לירושלים רוח אירופית רעננה בדמות 

מוצרי מזון שלא נראו עד אז בעיר, 

כמו דגים מלוחים, כבושים ומעושנים, 

גריסים ותפוחי אדמה

בחנות נמכרו סחורות אירופיות 
שלא ניתן היה להשיג בירושלים 

קודם לכן. הרובע היהודי לפני 
הקמת המדינה
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הסחורה שבחנותם במחירה הקבוע עד שאזלה 
לגמרי. המחסן הגדול שבו שמרו השניים מעט 

סחורה ליום סגריר נפרץ על ידי חיילים תורכים 
שבזזו אותו עד קופסת השימורים האחרונה. 

למרבה המזל הספיק יצחק יעקב להטמין מבעוד 
יום קופסאות שימורים רבות מתחת לארון 

הקודש בבית כנסת החורבה, ואלה החזיקו את 
המשפחה וגם לא מעט עניים לזמן מה.

לאחר חיסול המלאי הפכו השניים את החנות 
הריקה למרכז הלוואות וגמילות חסדים ליושבי 

ירושלים ופיזרו מהונם לנזקקי העיר העתיקה 
כדי להצילם מחרפת רעב. אולם עד מהרה ניחתה 

צרה חדשה על ראשם: הסלמת המלחמה בין 
תורכיה לרוסיה הביאה להחלטת השלטונות 
לגרש את כל הנתינים הרוסים מארץ ישראל 

למצרים. משפחת דינוביץ נאסרה ונשלחה 
בעגלה ליפו כדי להעלותה שם על ספינה, אך 

ברגע האחרון הצליחה גיטל לשחד את הפקידים 
הבכירים בנמל בכסף רב והם קיבלו אישור זכאות 

לאזרחות עות'מאנית.
התרגיל הצליח והמשפחה שבה לירושלים, אך 

לאישור הייתה תוצאת לוואי: בשל היותו נתין 
עות'מאני נקרא יצחק יעקב לצבא, והרשויות לא 
שחררו אותו למרות ששילם פעמיים ושלוש את 
כופר פדיון הצבא שִאפשר להתחמק באופן חוקי 

היהודי בארץ הקדושה, לא יוכל לפסוח על 
אישה זו, טיפוסית ומיוחדת במינה זו, הגברת 

גיטל דינוביץ, שהייתה בין מניחי הנדבכים 
להתפתחות המסחר הסיטוני בירושלים 

)״קורות משפחה ירושלמית — לזכר גיטל 
דינוביץ ע״ה״, 'הד ירושלים', גיליון ל״ב, ניסן 

תרצ״ט, עמ' 4(.

בימי צרה
אפשר לשער כי מעמדה המקצועי הרם של גיטל 

דינוביץ הוא שפתח לימים את לבה של ועדת 
השמות הירושלמית וזיכה אותה ברחוב על שמה, 

אולם סביר יותר להניח כי מה שהכריע את הכף היה 
עקשנותה הבלתי מתפשרת ואישיותה רבת החסד 
שהפכו אותה לדמות יוצאת דופן הראויה להנצחה.

תכונות אלה באו לראשונה לידי ביטוי עם 
פרוץ מלחמת העולם הראשונה שהביאה בכנפיה 

רעב ומחסור. שערי אירופה נסגרו, ותנועת 
המסחר הערה של בית המסחר דינוביץ נבלמה 

בבת אחת. מחסני החנות הלכו והידלדלו וחובות 
הלקוחות שלא היה בידיהם לשלם הלכו ותפחו. 
בעלי החנויות בארץ ניצלו את ימי המחסור כדי 

להקפיץ מחירים ולעשות קופה על הסחורה 
שנותרה ברשותם, אך הדינוביצים נהגו אחרת. 

הם התעקשו לשמור על הגינות ומכרו את 

המלחמה הביאה רבים מעניי 
העיר לרעב ממשי. לוחמים 
מסעודיה שהתנדבו לסייע 

למעצמות המרכז במלחמתן 
רוכבים סמוך לחומות ירושלים

מאוסף ספריית הקונגרס
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מהשירות. בצר לו הוא נאלץ לברוח ולהסתתר 
עד סוף המלחמה בפתח תקוה, כשהוא מותיר 

את אשתו ואת ילדיו בירושלים. במשך כל הזמן 
הזה עמדה גיטל בעוז בצוק העתים והמשיכה 

לנהל את מרכז ההלוואות וגמילות החסדים 
והצילה נפשות רבות. כשהמלחמה הסתיימה 

שב יצחק יעקב הביתה, אבל רוחו הייתה שבורה 
והוא סבל ממחלות חוזרות ונשנות. בו' בתשרי 
תר״ף )1919( נפטר יצחק יעקב בגיל 48 ונקבר 

בירושלים.

אישה בפני עצמה
עקשנותה הגדולה של גיטל וחוסנה הנפשי 

הבלתי רגיל דחפו אותה להחזיר את חייה ואת חיי 
ילדיה למסלולם. היא פתחה מחדש את החנות 

הסיטונאית, תיקנה את הפרצות, דאגה בעצמה 
להבאת סחורות מעבר לים והחנות שגשגה. רבים 
זכרו לגיטל חסד על פועלה בימי המלחמה, ו'בית 

מסחר דינוביץ' הפך בפי הציבור ל'חנות גיטל 
דינוביץ', שם שדבק בה עד יומה האחרון. עד 

מהרה חזרה גיטל להיות בין ספקי המזון הסיטונאי 
הגדולים והחשובים ביותר בירושלים. היא שירתה 
מוסדות רבים, ובהם מושב הזקנים המאוחד ובתי 

מכולת בכל רחבי העיר.
יושבי העיר האדוקים התקשו לעכל את 

הציפור המוזרה שקיננה בתוכם, שכן גיטל הייתה 
אישה דתית שהקפידה להתפלל מדי בוקר 

ולשלוח את בניה לתלמוד התורה 'עץ חיים', 
וגם אשת קריירה מודרנית ועצמאית שהעניקה 

לילדיה גם חינוך לזהות לאומית ולהגנת 
המולדת. בני דורה, שראו בעבודה של נשים 

אילוץ בלבד, האמינו כי העסק היה בכלל של 
בעלה וכי רק בעקבות מותו היא נאלצה לתפוס 
את מקומו בחנות. כך למשל סיפר לימים זלמן 

בן טובים, מורה בתלמוד התורה הספרדי הסמוך 
שראה אותה בחנות מדי בוקר:

// בעלי החנויות בארץ 

ניצלו את המחסור בימי 

המלחמה כדי להקפיץ 

מחירים, אך הדינוביצים 

מכרו את הסחורה 

שבחנותם במחירה 

הקבוע עד שאזלה לגמרי

החלוצה רחל ינאית ראתה בחנוונית 
גיטל אשת מופת. רחל ינאית בן־צבי 

)משמאל( בשוק הכרמל בתל אביב, 1950
צילום: הנס פין, לע״מ 
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כשהייתי רואה אותה נושאת ונותנת עם הקונים, 
מדברת בטלפון עם הסוחרים הסיטונאים על 
העניינים היומיומיים של מסחרה ועושה הכל 
בחריצות, זריזות והבנה יתרה, הייתי נד בלבי 
לגורלה של האישה האלמנה הזאת, שבאמת 

מקומה היה בבית בהנהלת המשק ובטיפול 
בחינוך ילדיה, והנה איכף עליה גורלה הקשה — 

מות בעלה הנכבד בדמי ימיו — להתמסר למסחר 
וקניין ולמשוך בעול הפרנסה, שזהו תפקיד של 
גבר, ויחד עם זה לטפל גם במשק הבית וחינוך 
ילדיה )זלמן בן טובים, ״לזכרה״, בתוך: 'אשת 

חיל — הגברת גיטל דינוביץ ז״ל ליום ״השלושים״ 
למותה' בעריכת פנחס גרייבסקי, עמ' 10(.

תפיסה דומה עולה ממקורות נוספים: 

אחרי שהתאלמנה שלחה ידה במסחר ותתפוס 
עמדת כבוד בשטח זה )״גיטל דינוביץ ז״ל״, 

'הֹבקר', ט״ו באדר תרצ״ט, 6.3.1939(.

המרד הערבי הפך את העיר 
העתיקה לזירת מלחמה. 

הכנות ליציקת מחסום 
בין הרובע היהודי לרובע 

המוסלמי, 1939
צילום: צבי אורון־ארושקס, לע״מ
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 איפה הייתה החנות של

גיטל דינוביץ?
מיקומה של 'חנות גיטל דינוביץ' בעיר העתיקה 

אבד ברבות השנים. זקני ירושלים מוכנים 
להישבע כי ראו אותה ואף קנו בה, אלא שכל 

אחד מהם מצביע על מיקום אחר. לפתרון 
התעלומה נחלץ חוקר ירושלים שמעון ברמץ 

ז״ל, אשר בין דפי עיזבונו התגלה תמליל ריאיון 
שערך ברבות השנים עם אברהם דינוביץ, בנה 

של גיטל. דינוביץ הזקן סיפר לברמץ כי הוא 
עצמו היה במשך שנים יד ימינה של אמו בחנות 

וכי זו שכנה במרכז רחוב היהודים, ליד בית כנסת 
החורבה. כאשר ביקש ברמץ מדינוביץ שיתלווה 
אליו ויראה לו את המקום במדויק, גילה לו הזקן 

כי 'המערה', כלומר החלל הגדול ששימש כמחסן 
חנות 'דינוביץ', זוהה אחרי מלחמת ששת הימים 
כבית כנסת הרמב״ן, וחדרי הלימוד הפונים כיום 

אל רחוב היהודים הם הם החנות עצמה.

חנות גיטל דינוביץ
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עם ההגנה
האם טוב לבה של גיטל בימי המלחמה הוא 

שסלל את דרכה אל ועדת השמות? ייתכן, אך 
נראה שיש לצרף לכך את תרומתה להגנה על 

הקהילה היהודית ברובע בימי הפרעות, כפי 
שנרמזה בשלטי הרחוב שעל שמה, שבהם היא 

מכונה 'ממגניה של ירושלים'.
עדות ראשונה לפועלה בתחום זה עולה 

מימי מאורעות תרפ״א )1921(, כאשר אימת 
התושבים המבוהלים מפני הפורעים הביאה 

גרסה משונה זו של קורות חייה של גיטל 
התבססה כל כך עד שגם אדוארד שלי, יושב ראש 

לשכת המסחר הירושלמית שגיטל הייתה בין 
מקימיה, אמר עליה:

אישה בעלת מרץ יוצאת מהכלל שקיבלה עליה 
בזמנים קשים את עסקי בעלה המנוח )״מתוך 
נאומו של מר אדמונד שלי״, 'הצפה', י״ז באב 

תרצ״ט, 2.8.1939, עמ' 3(.

בניגוד לגברים שנדו לגיטל וריחמו עליה ראתה 
בה החלוצה הצעירה רחל ינאית את האישה 
החזקה שהייתה, שכולה מופת לחום אנושי, 

לפיקחות ולהגינות:

זוכרת אני את מבטה, מבט נבון וחודר, ועיניה 
עיני תכלת עמוקות וחמות ... החנות הייתה 
צרה ונמוכה, התקרה תלויה אל ראשך, וכאן 

בית מסחר סיטֹוני, הראשון שבעיר העתיקה. 
שקים, חביות ותיבות למיניהן, אלה על גבי 
אלה בפנים ובחוץ, ועל כל המלאכה, על כל 
המסחר מנצחת האישה, עודנה צעירה, כבת 

שלושים והיא אם לשישה ילדים )עשרה 
ילדה(. מקרוב התאלמנה, והיא גם האם וגם 

האב. עליה עול המסחר והקיום ועליה דאגת 
החינוך של הבנים והבנות ... אהבתי להסתכל 
בה כשהיא הייתה נתונה בסחרּה. החנות תמיד 

מלאה, אך לא קונים בלבד מלאוה. לא רק 
מסחר, לא מקח וממכר בלבד, כאן גם ענייני 

ציבור נחתכים, ענייני הלוואות וגמילות 
חסדים, ערבויות וסידורי משפחות, אף הכנסת 

כלות עניות ... וכאשר החובות של הלקוחות 
גדלו מן המידה ומישהו מבני המשפחה מעיר 

על כך את אוזנה משיבה גיטל: ״מוטב להפסיד 
בעסק ישר מאשר להרוויח בעסק בלתי 

ישר״ )רחל ינאית, ״גיטל דינוביץ בת העיר 
העתיקה״, 'דבר הפועלת', כ' בשבט ת״ש, 

30.1.1940, עמ' 298(.

// בני דורה של גיטל, שראו 

בעבודה של נשים אילוץ בלבד, 

האמינו כי העסק היה בכלל של 

בעלה וכי רק בעקבות מותו היא 

נאלצה לתפוס את מקומו בחנות

בניגוד ליהודים אחרים סירבה 
גיטל דינוביץ לעזוב את העיר 

העתיקה בזמן הפרעות. יהודי מביט 
בחשש על הפגנה של ערבים בעיר 

העתיקה, 1936
מאוסף ספריית הקונגרס

שער ציון
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שלמות, בפרט נשים וטף, הצטופפו כאן, גרי 
החצרות המרוחקות והסמטאות הנידחות. 
מאז הבוקר סובבו בחוץ פרחחים וקריאות 

ההסתה פילחו את האוויר. מורגש היה — 
גוברת הסכנה משעה לשעה ... ולפתע, בשער 

החצר הופיעה היא, האישה גיטל דינוביץ. 
״הנה ביתי״, אמרה, ״עלו״ ... ״ביתי הריהו 

במרכז הרחוב״. ואמנם נהפך ביתה מיד 
למרכז. כעבור שעות מעטות ניסתה כנופיית 

פורעים להתפרץ אל תוך הרובע היהודי ברחוב 
המידן, והחברים המעטים הגיחו מהרה לעזרה 

מביתה, מעמדתם. למחרת סחה לי גיטל מתוך 
התרגשות עצורה: ״א־לוהים היה עם אלה, 

בחורי ישראל המעטים שעמדו מול המון כזה 
של פורעים. כולם מיהרו״, המשיכה כמדברת 
אל עצמה, ״כולם סגרו את החנויות, נעלו את 
הדלתות, ואנכי לא נעלתי, כי באלה בטחתי״ 

)שם(.

לא לעזוב
בעמידתה הגאה והבטוחה בימי הפרעות הפכה 

גיטל לסמל איתן ברובע היהודי. היא חיזקה 
את לב התושבים ושכנעה רבים מהם להישאר 
ולא לברוח אל העיר החדשה. אחרי הפרעות, 

אותם להסתופף בחלל בית כנסת החורבה הסמוך 
לחנותה. גיטל, למודת הפוגרום באודסה, סירבה 

לברוח ולהסתתר וסמכה בלב שלם על אנשי 
ההגנה שיהדפו את הפורעים. היא פתחה בפניהם 

את ביתה הגדול והוא הפך מיד לעמדה צבאית, 
כפי שתיארה לימים רחל ינאית:

זכור לי יום המאורעות בסתיו 1921 ... בחורבה 
באותו בוקר רבו כבר האנשים. משפחות 

// גיטל סירבה לברוח ולהסתתר 

וסמכה בלב שלם על אנשי ההגנה. 

היא פתחה בפניהם את ביתה הגדול 

והוא הפך מיד לעמדה צבאית

זכורה כדמות מרכזית בחיי 
העיר. גיטל דינוביץ בתצלום 

שהופיע בעיתון 'הד 
ירושלים' במלאות שלושים 

יום לפטירתה

גיטל חשבה כי היהודים 
צריכים להגן על עצמם 

וסמכה על ההגנה. מחסום 
בריטי בעיר העתיקה, 1936
צילום: צבי אורון־ארושקס, לע״מ
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תנו להן רחוב!
חוסר השוויון בין מספר הגברים המונצחים 

ברחובות ברחבי הארץ לבין מספרן הזעום של 
נשים שזכו לכך הביא להקמתה של קבוצת 

פייסבוק בשם 'רחוב משלה'. הקבוצה קוראת 
לעיריות בארץ להכיר בנשים חשובות ומשפיעות 
בהיסטוריה היהודית בעולם, ובהיסטוריה הארץ 
ישראלית בפרט, שמקומן נגרע משלטי הרחוב. 
חברי הקבוצה מעלים על נס מדעניות, אמניות, 

מחנכות, פעילות ציבור, זוכות בפרסים יוקרתיים 
וכדומה, נשים שמקביליהן הגבריים זכו לרחוב 

על שמם בלי להניד עפעף, אך שמן שלהן נפקד 
מהשלטים.

כשיהודים החלו לנטוש את הרובע, התעקשה 
גיטל להמשיך בניהול עסקיה כרגיל, וכך עשתה 

גם בפרעות תרפ״ט שהביאו לעזיבה גדולה 
עוד יותר. בימים קשים אלה הפכה החנות 

שלה מקום מסתור עבור לוחמים ומגנים, ובין 
הסחורות הוסתר סליק של נשק ותחמושת. 

בחנות פעל מכשיר הטלפון היחיד ברובע כולו, 
והוא שימש את מפקדת ההגנה ברובע כטלפון 

מבצעי.
בגבור המאורעות וההתקפות החלו ילדיה של 
גיטל — שבגרו בינתיים והפכו לסוחרים ולבעלי 

מקצוע עצמאיים — ללחוץ עליה להעתיק את 
החנות אל מחוץ לחומות ולבוא לגור אתם ועם 

נכדיה בעיר החדשה. בסופו של דבר התירה 
גיטל לבניה לפתוח סניף של 'חנות גיטל 

דינוביץ' מול נחלת שבעה, אך סירבה בתוקף 
לסגור את החנות בעיר העתיקה או לעקור את 

ביתה משם.
פעילותה הנמרצת — המסחרית והלאומית — 

עוררה קנאה, ולא פעם טפלו עליה עלילות בפני 
שלטונות המנדט. ב־1933 למשל נאסר בנה נתן, 

שניהל יחד עמה את החנות, לאחר שבפשיטה 
של אנשי המכס על המחסן התגלה מצבור 

לא חוקי של נייר סיגריות. בדיווח על האירוע 
בעיתון פלסטיין פוסט נאמר שהשופט הבריטי 

השתכנע כי ערבי תושב חברון הוא שהטמין את 
הממצא המרשיע במחסן שעות ספורות בלבד 
לפני שהמכס קיבל טיפ על סחורה לא חוקית 

שנמצאת אצל גיטל דינוביץ.
עם פרוץ המרד הערבי בתרצ״ו )1936(, 
כשהחיים ברובע הפכו לסכנת נפשות של 

ממש, הסכימה לבסוף גיטל בכאב להצטרף 
לילדיה בעיר החדשה, אך התעקשה להמשיך 
לנהל את החנות ברובע היהודי כפי שתיארה 

רחל ינאית:

״בשבילי״, היא אומרת, ״זוהי עזיבת עמדה״. 
והיא אוזרת שארית כוחות לשמור על העמדה 

ביום גשם וביום חמסין, חורף וקיץ. מדי יום 
ביומו היא מוסיפה לרדת אל חנותה שבעיר 

העתיקה. בית המסחר דינוביץ בעיר החדשה 
בירושלים הולך ומתפתח, אך החנות בעיר 
העתיקה צומצמה, נידלדלה, ואתה כאילו 

נתמעטה דמותה של האישה היקרה. לא פעם 
ראיתיה ברדתה לעיר העתיקה. לא עוד לה 
השלווה המיוחדה, לא עוד הזוהר המיוחד 

למבטה. בלא ִעתה קפצה עליה פתאום הזקנה 
והיא שקועה בתוכה. נחפזת, כאילו מחפשת 

דבר יקר שאבד לה. בנפשה היא מאשימה את 
עצמה — בעצם ידיה גרמה לירידתה של העיר 

העתיקה )שם, עמ' 299(.

המרחק מהעיר העתיקה ותחושת האשמה 
שליוותה אותה על שנטשה את הרובע החלישו 
מאוד את גיטל. מצב רוחה נעכר וגם בריאותה 

התרופפה. בסופו של דבר היא חלתה לפתע 
בסוכרת בהיותה בת שישים בלבד, ונפטרה בחטף 
בט' באדר תרצ״ט )1939(. יוסף בנזימן, שהכירה 

באופן אישי, ספד לה:

בערוב יומה, כשלרגל חולשתה נותקה מבית 
מסחרה בעיר העתיקה, גם היא כאילו התחילה 

דועכת. ניתוק הקשרים עם המקום שהיה 
לה כערש וכמקור לשאיבת כוחות לפעולה 

וליצירה, היה לה כעין ניתוק הקשרים עם עולם 
ומלואו. כך דעכה ומתה לפני זמנה האישה 

הנבונה והטובה, אחת מחלוצות המסחר בעיר, 
הישרה והיקרה באדם. יהא זכרה ברוך )״קורות 
משפחה ירושלמית — לזכר גיטל דינוביץ ע״ה״, 

'הד ירושלים', עמ' 4(. 

 תמר הירדני
מוסמכת החוג ללימודי ירושלים וארץ ישראל במכון 

שכטר, מורת דרך, מדריכה ביד יצחק בן־צבי, חוקרת 
ירושלים וסופרת ילדים




