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סיפורה המופלא של
צסי רוזנבליט

 מאת פרופסור אורי ינאי 

תרומתם של יוצאי מרכז אירופה 
בולטת בתחומים שונים ורבים. 
ראוי להבליט את מקומם בקידום 
דאגה  הכולל  הרווחה  עולם 
לפרט, למשפחה ולחברה ככלל. 
המודרני  הסוציאלי  הטיפול 

והניסיון  הביאו מהידע  וה’ייקים’  באירופה,  נולד 
והדגימו אותם ומרכזיותם בתחומי חיים שונים. 
כך עולה מסיפורה של צסי רוזנבליט )מברלין עד 

גניגר, הוצאת הקיבוץ המאוחד, 173 עמודים(.

 השכלה גם לנשים
מסכת חייה של צסי רוזנבליט )1898–1979( הוא סיפור 
אישי מדהים בעצמתו ובתהפוכות החיים שבו. המדובר בסיפור 
ילדותה, צעירותה ובגרותה ובתמורות הקיצוניות שחלו בחייה 
האישיים של צסי ומשפחתה. תמורות אלה משמעותיות להבנת 
צסי רוזנבליט  הספר כתבה  המקצועית שלה. את  הקריירה 
בהיותה בת 75 בביתה בקיבוץ גניגר אליו פרשה לעת זקנה 
ולימודיה בברלין, עלייתה  היא מספרת על משפחתה  ובו 
לארץ והשתלבותה במרקם הקהילתי היהודי בתקופת המנדט 
ובמערכות הסעד והעבודה שאפיינו את שנותיה הראשונות 
של המדינה. סיפורה של צסי רוזנבליט מוכיח בעליל את 
האמרה לפיה “החיים הם גלגל ענק – יום אתה למעלה ויום 
למטה”. חייה רצופים בעליות בקשריה האישיים והמקצועיים 
אך גם במורדות בשני מישורים אלה. צסי נולדה למשפחה 
יהודית בברלין לאב משפטן עשיר שהקפיד על בית יהודי 
מסורתי ודאג למשפחתו אך ניהל מסכת חיים אינטנסיבית 
לבתה  שהתמסרה  ואצילה  יפה  אישה  אמה,  לבית.  מחוץ 
בכל לב כשבבית גרים ושותפים גם עוזרות, עוזרים, מורים 
ואחרים. במשפחתה של צסי נתגלו חולשות בתחום בריאות 
הנפש השזורים אף הם בסיפורם של ההורים ושל קרובים 
אחרים ששמם וסיפורם האישי מופיעים בספר זה. כצעירה 
היו לצסי העדפות שונות בתחום הלימודים. העדפות אלה 
החלו בבית הספר התיכון ונמשכו בלימודיה באוניברסיטה. 
)עתיקה  היא חיפשה שילוב בין ספרות, שירה, היסטוריה 

התעקשה  צסי  בנוסף,  ועוד.  דת  פילוסופיה,  זמננו(,  ובת 
להתמקד ולחקור בנושא היהדות ואמונה, דברים שבקרב חלק 
ממוריה נראו זניחים, שוליים. היו מורים שקיבלו העדפות 
אלה בהבנה, ורבים ראו בהם התרסה, בעיקר היו אלה מורים 
של  האינטלקטואלית  הסקרנות  את  העריכו  שלא  נוצריים 
צסי. כך למשל בחרה ללמוד אנגלית אף שהדבר לא היה 
מקובל אותה שעה באותם מחוזות באירופה. צסי למדה במשך 
פרק זמן תכנית לימודים חלקית בעבודה סוציאלית בברסלאו 

– אך לא השלימה לימודים אלה.

התנדבות כמקצוע
היו אלה ימים של גרמניה שלאחר מלחמת העולם הראשונה, 
גרמניה מובסת ומטילה אחריות ואשם גם ביהודים שלחמו 
שכם אחד עם הגרמנים. כסטודנטית, חשה צסי רוח זו ונסעה 
לקונגרס הציוני בקרלסבד )1923( שם הכירה ציר שעתיד 
היה להיות בעלה, פליכס רוזנבליט. בקונגרס זה התחזקה בה 
התודעה והזהות הציונית שהביאה לעלייתה שנה לאחר מכן 
ארצה יחד עם פליכס. צסי עלתה לארץ מבלי שהשלימה את 
לימודיה הפורמאליים, ומבלי שהייתה לה תעודה מקצועית 
כשלהי, דבר שכבר אז, אך יותר מכך בימים שיבואו, הפריע 
להשתלבות פורמאלית בתחומי הרווחה בהם בקשה לעבוד, 
משפחת  בני  התגוררו  עלייתם  עם  לתרום.  בקשה  ולהם 
רוזנבליט בחיפה שם עבדה צסי כעוזרת סוציאלית “מתנדבת” 
שהרי מעולם לא למדה מקצוע זה פורמאלית אף שעסקה בו 
חלקית עוד בגרמניה. בחיפה התמסרה לשילוב ילדים יהודיים 
משכונות העיר במסגרות לימוד וחינוך. לא כל המשפחות 
הקפידו על רכישת השכלה לילדיהם. אתגר מיוחד בספרה 
של צסי היה “החכם בלילה” שהגיע מגולת אורפה וגר עם 
משפחתו המורחבת וקרוביו ליד “נשר” בחיפה. היה צורך 
לרכוש את לבו של ראש משפחה מורחבת זו על מנת לנסות 
ולשלב את ילדיו במסגרות לימוד והכשרת מקצוע בעיר. 
ה”ייקית” עשתה כן בהליך הדרגתי מתמשך תוך שהיא נעזרת 
בתחבולות רבות לזכות בהכרת ראש ה”חמולה” ובאהדתו. 
בנובמבר 1942 החלו ידיעות ראשונות להגיע ארצה אודות 
שואת יהודי אירופה. פליכס, בעלה של צסי החליט שלא 

ידבר עוד גרמנית. בכך תם עבורו הקשר השורשי לשם.

לעזור ל“נטורי קרתא” 
לימים עברה המשפחה לירושלים. צסי עמדה בראש סניף 
הפעם  שלה  ההתנדבות  בעבודת  והמשיכה  המקומי  “ויצ”ו” 
בהנחיית הנרייטה סאלד. סאלד פעלה להקמת לשכות סעד בכל 
היישובים בארץ. קבוצות של ‘חרדים’ ובעיקר “נטורי קרתא” 
היוו אתגר מיוחד בירושלים בעיקר מתוך כוונה לזכות במשאבים 
כסיוע לקהילה שהייתה זקוקה לעזרה מכל מקור אפשרי. במענה 
לביקורת זו ודומיה קבעה הנרייטה סאלד מפורשות כי “עבודה 
סוציאלית אינה יודעת פוליטיקה, עליכם לעזור לנזקקים מבלי 
להתחשב במוצאם או בדעותיהם הפוליטיות” )עמ’ 69(. עקרון 
זה היה נר לרגלי צסי גם בעבודתה בקרב רבים מעולי גרמניה. 
רוב מטופליה באותה תקופה סבלו חרדות משבר ומצוקה לאחר 
שנושלו ממשרותיהם, מעמדם, בתיהם ורכושם והגיעו ארצה 
בחוסר כל. הם נזקקו, על פי רוב לראשונה בחייהם, לסיוע 

יי



ועזרה ככל שניתנו. צסי הבינה לא רק את 
שפתם אלא, ובעיקר, את מר גורלם ויכולה 
הייתה לסייע באורח מקצועי והולם אך עדיין 
של  ממשרדה  שיצאו  הנחיות  כמתנדבת. 
הנרייטה סאלד קבעו שללא תעודה מקצועית 
מתאימה לא יוכל אדם לקבל משרת עובד 
סוציאלי אלא יוכל לסייע בתחום זה באורח 

בלתי פורמאלי, כמתנדב. 

לשקם גברים פגועים 
היחסים  לזירת  צסי  נקלעה  לבין  בין 
המתוחה ששררה אז בין הנרייטה סאלד וסידי 
בהזמנת  ארצה  הגיעה  וורונסקי  וורונסקי. 
הנרייטה סאלד והוועד הלאומי במטרה להקים 
 ,)77 )עמ’  סוציאלית  לעבודה  ספר  בית 
צסי ניסתה לפשר בין השתיים ולמזער את 
השלכות יחסים אלה. אגב כך, ובהכירה את 
תבונתה של צסי רוזנבליט וניסיונה, נכונה 
הייתה סידי וורונסקי לקבל את צסי כתלמידה 
במעמד מיוחד אם תשתתף בקורסי החובה 

בתכנית הלימודים ותכתוב עבודות עיוניות כתחליף לקורסים 
“עזובת  בנושא  הייתה  צסי  הגמר של  עבודת  “מיותרים”. 
נערות” מה שמבליט את המודעות שעלתה כבר אז לנושא 
זה. צסי השלימה לימודיה הפורמאליים לעבודה סוציאלית רק 
בשלב מאוחר זה יחסית בחייה, בגיל ארבעים לערך והיא אם 
לשלשה בנים: טוביה, גבי ויוחנן. אגב, רק הבן טוביה שמע 
גרמנית בבית מבין ודובר שפה זו. גבי ויוחנן הכירו ‘הורים 
הסתם  מן  אך  בלבד,  בעברית  שיח  על  שהקפידו  שונים’ 
בהגייה כבדה השמורה לייקים. בתום הכשרתה, ולאחר שזכתה 
להכרה כעובדת סוציאלית כשירה )“מן המניין”( בחרה צסי 
להתמחות ב“שיקום מקצועי” ונשכרה של ידי הוועד הלאומי 
לטפל בנפגעי מאורעות 1936–1939. היה עליה לטפל ולסייע 
לגברים שנפגעו במאורעות ונזקקו לשיקום אישי ומקצועי 
שנועד לסייע להם ולמשפחותיהם להתמודד עם הפן הגופני 
והנפשי שלאחר הפגיעה. יכולת התפקוד היום יומי שלהם 
ולעיתים גם הדימוי ה”גברי” של חלקם נפגע משמעותית 

עקב הפציעה. 

לסייע לתושבי המעברות
עם הקמת המדינה מלאו לצסי חמישים שנה והיא החלה 
את מה שקרל יונג כינה, כדבריה, ב”חצי השני של החיים”. 
כאשר  בפניה  נפתחה  מקצועית  להשתלם  הזדמנות 
הוזמנה על ידי האו”מ כנציגת מדינה צעירה - להשתלם 
בתחום השיקום המקצועי באנגליה. כוונתה הייתה להתמחות 
בטיפול במי שנפגעו במלחמת העולם השנייה ונזקקו לטיפול 
אינטנסיבי וממושך. השתלמות זו פתחה לפניה תחום ידע 
רחב ומעמיק. מעבר לתיאוריה נפתחה בפני צסי האפשרות 
להציג  בבריטניה,  שונות  שיקום  במסגרות  אישית  לבקר 
שאלות נוקבות ולבחון את המציאות בתחום השיקום והדרך 
הסכימו  זה  לצורך  למיניהן.  שיקום  מסגרות  מנוהלות  בה 
חלק מאנשי המקצוע עמם נפגשה “לסגור את הדלת” ולספר 

בתחום  המציאות  על  האמת”  “את  לצסי 
המגבלות  הפוטנציאל,  והשיקום,  ההכשרה 
שונות  לקבוצות  בהתייחס  והמכשלות 
באוכלוסייה. לטענתה, השתלמות זו וההכרות 
הקרובה עם המציאות באנגליה הייתה אבן 
בקשיים  ולהתמצאות  התחום  להכרת  יסוד 
לחיים  משתקמים  של  בדרכם  ובאילוצים 
חדשים ותפקידם של מטפלים בתהליך זה. 
קריאת  תיאורטיים,  לימודים  בין  השילוב 
ספרות מקצועית ואינסוף שיחות עם העוסקים 
במלאכה היו הדרך היעילה להפקת התועלת 
הרבה מהשתלמות בת חצי שנה זו שבסופה 
תעסוקתיים”  “מרכזים  הקמת  צסי  יזמה 
פנה  ההשתלמות  הסתיימה  טרם  בארץ.  גם 
מעט  שתתעכב  והציע  הסעד  משרד  אליה 
הוראת  בתחום  גם  שם  ותשתלם  באנגליה 
העבודה הסוציאלית. כשחזרה ארצה הוזמנה 
צסי לנהל, במקביל לעבודתה, גם קורסים 
להכשרת עובדים סוציאליים יהודים וערבים 
וניסתה  ההוראה  מן  נהנתה  היא  בחיפה. 
לשלב במסגרתה את הידע הרב שהצטבר מניסיונה בארץ 
שלימדה  הקורסים  בוגרי  באנגליה.  שעברה  ובהשתלמויות 
השתלבו בעבודה סוציאלית עירונית, כפרית ובסיועי לתושבי 
המעברות ששיכנו רבבות עולים חדשים שהגיעו ארצה ונזקקו 

ליד דואגת, תומכת ומסייעת. 

חלוצי תחום הרווחה בישראל 
לאחר שהגיעה לגיל פרישה, החליטו צסי ופליכס בעלה 
למסור את ריהוטם לקיבוץ גניגר שם למד בנם שלימים הפך 
‘חבר’ וגר בקיבוץ. בתמורה קיבלו דירה צנועה )מאד( בירכתי 
הקיבוץ. מאידך, כל דאגות הקיום הוסרו מזוג הפנסיונרים. 
“תחנות  בהקמת  חלקית,  במשרה  בעבודתה,  המשיכה  צסי 
הסתכלות” ו-“מרכזים תעסוקתיים” של משרד העבודה בחיפה 
ובמקביל יזמה הקמת קורס להכשרת חברי קיבוץ לעסוק בתחום 
הרווחה )“עובדי חברה”( בקיבוצים. ספרה של צסי רוזנבליט 
המשולבות  סיבות  שלוש  בשל  מרתק  גניגר”  עד  “מברלין 
האחת ברעותה. ראשית, הספר הוא תיעוד אישי מדהים בתכנו 
ועשיר בתבונתו. מקריאת המבוא ברור לקורא שהמחברת היא 
אינטלקטואלית של ממש. היא בוחנת את המציאות סביבה 
באינסוף עדשות תוך שהיא רגישה לקווים ומגמות שרק במבט 
לאחור משתקפת ובולטת התבונה בהגדרתם וראייתם. שנית, 
לפני הקורא נפרש סיפור הקמתה של מדינת ישראל מנקודת 
מבט אישית קשה, מורכבת. מעת שעלתה לישראל איבדה 
משפחת רוזנבליט את כל רכושה ונאלצה להתמודד עם אתגרים 
נפרש  בדרך’  ‘המדינה  תוך שסיפורה של  קשים של ממש 
בישובים ובזמנים שונים וכושר הסיפור של צסי הוא נפלא. 
ולבסוף, ספר זה גם מתאר דמויות ואירועים שהייתה עדה 
ומעורבת בהם. היא מתארת דמויות אלה ביד אמן. הספר גם 
מבליט את תרומתם הייחודית של יוצאי גרמניה, ה“ייקים” 
כפי שהם מכונים – בפיתוח תחום הרווחה בישראל: בספר 

אינסוף פרקים קטנים ובהם אירועים ודמויות.
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