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פתח דבר תוכן עניינים
         

מועדון הגמלאים של גן רווה פועל שנים רבות. 
בשמונה השנים האחרונות אני מנהלת את המועדון ומאז אני מרגישה שמשפחתי התרחבה בעוד 100 אנשים 

יקרים ואהובים. 
במועדון הגמלאים שלנו מבינים שאין מתכון שיכול להשאיר אותנו צעירים לנצח אך בהחלט יש לנו מתכון 

שיכול להשביח את שעות הפנאי. 
זהו סם החיים של קבוצה המונה 90 חברים. 

בבואנו לפעילות במועדון מחכה לחברים ארוחת בוקר מלכותית, שופעת כל טוב, המוגשת על ידי השף פסח 
קוטלר, אב הבית. אנחנו נפגשים שלושה ימים בשבוע, פעם בשבילי הרקפות והכלניות, פעם בטיול המחשבות 
במשעוליו של אלתרמן, ופעם משייטים באוקיינוס החיים ומקבלים טעימה מיעדים מסקרנים ברחבי העולם... 
ההרצאות, המפגש עם החברים, היציאה מהבית - כל אלה הופכים את חיינו לחיוניים יותר ומשפרים את איכות 

החיים בצורה משמעותית. 
ובראשונה תרבות  בו בראש  המשימה החשובה ביותר עבורי כמנהלת המועדון היא לספק לאנשים החברים 

פנאי וביטחון אישי. 
שידעו שיש מי שמקשיב להם, מי שדואג להם, שיש להם כתובת אליה הם יכולים לפנות בכל דבר ועניין. אמנם 
אין הנחתום מעיד על עיסתו אך אני שמחה לומר כי הקשרים ההדוקים שנוצרו בינינו והטלפונים התכופים 

שאני מקבלת מחברי המועדון מעידים במידה רבה כי הצלחתי במשימתי. 
מירב  את  עושה  אני  שתמיד  בוודאות  לומר  יכולה  אני  אבל  עבורם,  לפתור  מצליחה  אני  הבעיות  כל  את  לא 

המאמצים שכך יקרה.
זה,  זיכרונות  ספר  של  הפקתו  את  ליזום  אותי  הביאו  המועדון  מחברי  ואחת  אחד  לכל  רוחשת  שאני  האהבה 
שאתם מחזיקים כעת בידיכם. הספר, המשלב את סיפורי החיים של חברי המועדון, תמונותיהם ועצות לדרך 

שנתנו לנו על סמך ניסיון חייהם, מהווה מסמך חשוב מאין כמותו, שערכו לא יסולא בפז. 
הספר פורש לפנינו תמונה מגוונת של דור המייסדים – מי הם, מהיכן באו, עם אילו קשיים נאלצו להתמודד ומתי 

חוו רגעי אושר ושמחה.
תיעוד סיפורי החיים של חברי המועדון מאפשר לנו הבנה טובה ומעמיקה של האנשים היקרים האלה.

  
תודה לראש המועצה, מר שלמה אלימלך, אשר ללא תמיכתו לא הייתי יכולה להפעיל ולנהל את המועדון המפואר 
הזה, וכמובן להוציא ספר זה לאור. החשיבות שהוא מקנה למועדון הגמלאים הזה בפרט ולבני הגיל השלישי 
במועצה בכלל, מרשימה במיוחד לאור העובדה כי לא בכל המקומות זהו המצב. תודה לכל אלה ששיתפו איתנו 

פעולה בתהליך הארוך של הכנת והפקת הספר, ונזכור את אלה שהיו ואינם.
ולסיום, כמה מילים אישיות ממני אליכם: 

אני מרגישה כי ניתנה לי זכות גדולה מאד להיות במחיצתכם. זו המתנה היפה ביותר שיכולתי לקבל, ואני חשה 
כי כל אחד ואחת מכם מקנה לי את האפשרות לתת יותר ויותר... בזכותכם אני מרגישה מרחפת וליבי פועם וחש 

את האהבה שאתם רוחשים לי, וזה מה שנותן לי כוחות להמשיך ולעשות הכל כדי לשמח את יומכם.
מאחלת לנו עוד שנים ארוכות של פעילות מהנה! 

                                                                                  אביבה חיימוביץ’
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רבקה אלבוחר
רותי בן בסט 

סול בני 
אילנה בן יוסף 

יעקב גוזז 
רבקה דנון 

חנה מושיוב 
רינה שכטר 

אסתר אשכנזי כהן 
יוסי כהן

יורה ארצי 
עמליה גור אריה

מרגלית גלי חן 
חיה גרין 

דבורה סלע 
ערגה אריה 

מזל )מתי( אשכנזי 
שרה אשכנזי 

אביבה בורלא 
יצחק בורלא 
נורה אשכנזי 

רוזה בכר 
רחל בכר 
שלי בכר 

סוזי ביצ'צ'ו 
מתי בן בסט 

לילי גז 
מרגריטה דנון 

מרים הבי 

 | 10
 | 11
 | 12
 | 13
 | 14
 | 15
 | 16
 | 17
 | 18
 | 19
 | 20
 | 21
 | 22
 | 23
 | 24
 | 25
 | 26
 | 27
 | 28
 | 29
 | 30
 | 31
 | 32
 | 33
 | 34
 | 35
 | 36
 | 37
 | 38

רחמים חולי  
בטי )רבקה( יהושע  

שרה משה 
ברטה )בתיה( לוי

משה לוי 
ג'קי מאיר
לאה מאיר

סופי מנשה
ז'אנה עזריה 

לוטי עזריה
רחל קונפורטי

אליעזר קובו
נתניה קובו 

פפו קובו 
שלי קובו 

אסתר קלמי 
חיים קלמי 

רינה קפון
שלי קרדוד 

חנה רום
תמרה בירגר 

אביבה מלובני 
מרים קורנבלום 

רות קרן 
סוניה רזניק 

מיכאל אשכנזי 
נחמה אלדג'ם 
רבקה אלימלך 
שרה אלימלך 

 | 39 
 | 40 
 | 41
 | 42
 | 43
 | 44 
 | 45
 | 46
 | 47
 | 48
 | 49
 | 50
 | 51
 | 52
 | 53
 | 54
 | 55
 | 56
 | 57
 | 58
 | 59
 | 60
 | 61
 | 62
 | 63
 | 64
 | 65
 | 66
 | 67

רינה אקו 
שרה בילו 

פגי גרנדבול 
רבקה חזקיה 

ציפי מלמד 
אסתר משיח 

חלי נבון 
דינה עזרא 

ריקה )רירי( פינצי 
תמרה שם טוב 

יהודית אלקלעי 
ליליאן בוזגלו 

מלכה בר 
אברהם גלעד 

אסתר גרשפלד 
יפה סמורזיק 

אביגיל רוסיאנסקי 
דב רוסיאנסקי 
מירה שוורצמן 

ריבה שמוליק
יואל ברזילי 

פרץ כהן 
טובה יפרח 

אברהם יפרח 
יעל ליפשיץ 

שמוליק ליפשיץ 
נחמיה מוזס 
שלום עומר 

בנימין עשת 

 | 68
 | 69
 | 70
 | 71
 | 72
 | 73
 | 74
 | 75
 | 76
 | 77
 | 78
 | 79
 | 80
 | 81
 | 82
 | 83
 | 84
 | 85
 | 86
 | 87
 | 88
 | 89
 | 90
 | 91
 | 92
 | 93
 | 94
 | 95
 | 96



רבקה )בקה( אלבוחר
שנת לידה: 1924

מקום וארץ לידה: פלובדיב, 
בולגריה

ילדות:
שם אבי היה יצחק, שם אמי אורו )בספניולית 
ילדים,  שמונה  לעולם  הביאו  הוריי  “זהב”(. 
שניים מהם נפטרו ממחלה כשהיו קטנים ואני 
מבין  הצעירה  אני  אותם.  להכיר  הספקתי  לא 
והיה  מלאכה,  בבית  כרצען  עבד  אבא  האחים. 
מייצר מושכות ואוכפים לסוסים מעורות. בית 
המלאכה היה בבעלותו, אבל בהמשך הוא פשט 
לעיתים קרובות.  הייתה חולה  את הרגל. אמא 
למרות  חריפה.  פרקים  מדלקת  סבלה  היא 
גם  שאפשר  טוב  הכי  אותנו  גידלה  היא  זאת 
כשהייתה חולה. הייתה לנו גם מטפלת שסייעה 
בניקיון הבית וכביסות. הבית שלנו היה ממוקם 
אמיד,  היה  שלי  כשאבא  יהודים.  של  בשכונה 
עברנו  הידרדר  כשהמצב  נוחים.  בבתים  גרנו 

 לבתים פחות טובים וישנים.

עוני:
בעיר בה גרנו היה חדר אוכל לילדים שלומדים 
בבית הספר היהודי, אבל היו מחלקים שם אוכל 
והרביעי  השלישי  משפחה...  מכל  לשניים  רק 
לשם  הולכת  הייתי  שאלה...  בסימן  היו  כבר 
הייתי  ואני  אוכלים  היו  הם  הגדולים.  אחיי  עם 
את  שם  שחילקה  האישה  מבחוץ.  מסתכלת 
היא  יישאר,  שאם  לי  אומרת  הייתה  המנות 
תחלק גם לי. קשה לי להיזכר בזה היום...  המצב 
הזה לא השאיר לנו ברירה אלא להתחיל לעבוד. 
הייתי מטפלת בילד של השכנה והיא בתמורה 
הייתה נותנת לי אוכל. לפעמים הצלחתי לחסוך 
על  למשל,  חולמת,  ואז  שלי  מהעבודות  קצת 
קניית נעליים חדשות... הייתה לי קופסא שבה 
שוב  אז  אבל  לפרוטה...  פרוטה  אוספת  הייתי 
נאלצת  והייתי  אוכל  אין  שבבית  מצב  נוצר 
לפתוח את הקופסא כדי לתת לאמא ואבא כסף 

למצרכי מזון. 

בית ספר:
 4 במשך  למדתי  מכן  ולאחר  יהודי  לגן  הלכתי 
שיעורים  לנו  העבירו  יהודי.  ספר  בבית  שנים 
התקציב  את  צימצמו  כך  אחר  ומקרא.  בתורה 
לבית  חלקנו  את  והעבירו  החינוך  ממשרד 
ספר הנוצרי. מהשנים המוקדמות בבית הספר 
היהודי אני זוכרת את משפחת בן אברהם, בעל 
ואישה שהיו מורים, ועלו לארץ לפני המלחמה. 
לעברית  מורה  הייתה  והיא  זימרה  לימד  הוא 
מורה  לנו  הייתה  גבוהה  יותר  בכיתה  וספרות. 

היא  אף  שעלתה  בסט  בן  קלרה  גברת  בשם 
לארץ. היא לימדה אותנו מקרא. 

מלחמה:
רציתי  החלה.  כשהמלחמה   17 בת  הייתי 
הייתה  שלי  העתידית  והכוונה  בתיכון  ללמוד 
בבית  שנה  )עבדתי  הרוקחות  בתחום  לעסוק 
מרקחת(. אבל הנאצים הוציאו חוק שאסר על 
היהודים לעבוד אז נשארתי בבית בלי עבודה. 
השוטרים במשטרה המקומית בפלובדיב עשו 
 1941 ב-  לעשות.  להם  אמרו  שהגרמנים  מה 
יהודי  כי כל אדם  הם החלו ליישם חוק שקבע 
על  הצהרה  לתת  חייב  יהודי,  ממוצא  אדם  או 
שנאסף  המידע  את  שלו.  המשפחתי  המצב 
בתקופת  לגרמנים.  המשטרה  מוסרת  הייתה 
בסלילת  עבדו  שלי  האחים  שלושת  המלחמה 
נסלל  הכביש  הגרמנים.  כדרישת  כבישים, 
במטרה שהגרמנים יוכלו לעבור מבולגריה ליוון 

כדי לכבוש אותה. 

מכבי:
העולמית  מכבי  לתנועת  הצטרפתי  כשגדלתי 
אולם  את  לנו  היה  בהתעמלות.  והתאמנתי 
ידי  על  שנבנה  בעיר  יפה  הכי  ההתעמלות 
 17 גיל  עד   11 מגיל  התאמנתי  ציוניסטים. 
את  החרימו  הם  לבולגריה.  הגיעו  כשהנאצים 
יחד  שלהם.  לצרכים  בו  והשתמשו  האולם 
הצטרפתי  להתעמלות  שלנו  המדריך  עם 
לפרטיזנים. כחלק מהפעילות שלנו כפרטיזנים 
היינו נכנסים לכפרים, פורצים לבניין המועצה, 

וכל  המסמכים  הספרים,  את  שורפים 
הדוקומנטים שלהם ולוקחים את המזון שהיה 
מרוכז בסמוך. לקחנו מוצרי מזון בסיסיים כמו 
אחרי  הכפרים.  לתושבי  וחילקנו  וקמח  סוכר 
שהכוונה  לבסוף  הבנו  כאלה  פעולות  כמה 
התברר  וצרות.  לבעיות  הובילה  שלנו  הטובה 
מגיעה  הייתה  המשטרה  היום  למחרת  שכבר 
מזון,  מצרכי  מאיתנו  שקיבלו  הכפריים  לבתי 
את  ואוסרת  שחילקנו  הדברים  את  מחרימה 
אלו שקיבלו אותם מידנו. מאוחר יותר המדריך 
ובנים  בנות  עשרים  גם  נהרג.  להתעמלות  שלי 
שלי  חבר  אלבוחר,  וז’ול  נהרגו,  שלנו  מהעיר 

מהתנועה נתפס גם הוא.

ז’ול:
באותה  וגרנו  ספר  בית  באותו  למדנו  ואני  ז’ול 
ואני  בית”ר  בתנועת  חבר  היה  הוא  שכונה. 
ואני  מהציוניסטים  היה  הוא  מכבי,  בתנועת 
ז’ול  קשה  עינויים  מסכת  אחרי  ציון.  מפועלי 
הוא  המלחמה  כשנגמרה  סוהר.  לבית  הועבר 
בחיים.  ונשארתי  שרדתי  אני  וגם  השתחרר 
ואני בת 22,  חמש שנים לאחר תום המלחמה, 

התחתנו בפלובדיב.

עלייה: 
עלינו לארץ ב- 1949 באוניית משא בולגרית בת 
4 קומות, בה נדחסו 3800 יהודים בדרך לישראל. 
הייתי אז בת 25, עם ילד. התחנה הראשונה שלנו 
בארץ הייתה פרדס חנה ומשם עברנו להתגורר 
ביהוד למשך שמונה שנים. אחר כך עברנו ליפו 
במהלך  שנה.  שלושים  במשך  התגוררנו  ובה 
השנים עבדתי יחד עם ז’ול בבית מלאכה אותו 
ילקוטים לבית  ייצרנו  ובו  פתחנו סמוך לביתנו 
ספר. לאחר שבעלי נפטר עברתי לגור בבית חנן, 
מקום מגוריו של בני ומשפחתו. אני גרה במושב 
מזה 24 שנה. הבן שלי וכלתי הם מלאכים, אין 
דבר שאבקש והם לא יעשו עבורי. הילדים שלי 
יודעים לדבר את השפה הבולגרית אבל הנכדים 

כבר לא רוצים ללמוד.

שנת עלייה: 1949

מקום מגורים: בית חנן

מצב משפחתי: אלמנה + 3 ילדים,
9  נכדים, 10 נינים

עצה לחיים: "העיקר הבריאות"

...הבן שלי וכלתי 
הם מלאכים, 

אין דבר שאבקש 
והם לא יעשו עבורי... 

רינה שכטר
שנת לידה: 1935

מקום וארץ לידה: בית חנן, 
ישראל

ילדות: 
שם אבי היה חיים, שם אמי מינה, ובבית היינו 
מלחמת  לפני  ממש  נהרג  אחי  ילדים.  שני 
וקראו  גבוה  קצין  היה  הוא  הכיפורים.  יום 
במהירות.  למטכ”ל  להגיע  הקצינים  לכל 
לארץ  עלה  אבא  דרכים.  תאונת  הייתה  בדרך 
חנן  בבית  התיישב  צעיר,  כבחור  מבולגריה 
וכל ימיו עבד כחקלאי. גם אמא עבדה במשק. 
 – רעות  בתקופות  טוב.  לנו  היה  הכל  בסך 
יותר.  – אכלנו  אכלנו פחות, בתקופות טובות 
תמיד הסתדרנו. אמא הייתה בשלנית מעולה 
כמעט  נפלאים  מאכלים  מכינה  והייתה 
הכרתי  יפים.  היו  במושב  החיים  מכלום... 
אותי,  הכירו  וכולם  בשם,  אחד  כל  כולם,  את 
בשמחה  עושה  הייתי  האמת?  את  ולהגיד 
כבר  זה  אבל  רע,  שהיום  לא  בחזרה.  סיבוב 

אחרת. המושב גדל, הזמנים השתנו. 

בית הספר:
למדתי בבית ספר בבית חנן, שהיה בית ספר 
משותף לשלושת היישובים היחידים שהיו 
ונטעים. מדי  אז באזור: בית חנן, בית עובד 
יום, עוד לפני בית הספר, הייתי קמה מוקדם 
היה  )המושב  העצים  את  להשקות  והולכת 
מוקף אז פרדסים( ולנקות את הלולים, ורק 
זוכרת  לא  אני  ללימודים.  הולכת  כך  אחר 
שאילצו אותי לעשות את זה, פשוט ידעתי 

שזה התפקיד שלי וככה זה.

שעות הפנאי:
אז  שלי  הגיל  בשכבת  ילדים  הרבה  היו  לא 
הכיתות,  מכל  הילדים,  כל  להתאסף  נהגנו 
קלאס,  כמו  ילדות  משחקי  שיחקנו  ביחד. 
הצטרפתי  מסויים  בשלב   אבנים...  וחמש 
הנוער  במושב,  אז  שפעלה  הנוער  לתנועת 

העובד, ובערבים לקחתי חלק בפעילויות של 
התנועה, לובשת בגאווה את מדי התנועה - 

החולצה הכחולה עם השרוך האדום.

תינוקות:
בבית  ללמוד  עברתי  התיכון  סיום  לאחר 
שנים  מספר  ובמשך  בחיפה  לאחיות  ספר 
אף עבדתי במקצוע – שנתיים בבית חולים 
בכפר  פרטי  יולדות  בבית  ושנתיים  רמב”ם 
סבא. תחום ההתמחות שלי אחות חדר לידה 
לעבוד  ביותר  הנפלא  המקום  זהו  ולדעתי 
התינוק  את  לקחת  היה  שלי  התפקיד  בו. 
שזה עתה נולד מחדר הלידה לחדר הרחצה, 
זה משהו. תענוג שאי  ולחתל אותו.  לרחוץ 

אפשר להסביר במילים.

דת:
כל  את  מציינים  היינו  אבל  דתיים  היינו  לא 
החגים. הייתה ועדת תרבות במושב שנהגה 
לארגן את החגיגות המשותפות. על פי רוב 
את ערב החג היינו מבלים בחיק המשפחה 
ואת החג עצמו ביחד עם חברי המושב. כך 
עצמו  הסדר  ליל  את  בפסח:  היה  לפחות 
עם  השני  החג  ואת  המשפחה  בחוג  ערכנו 
היה  שאבא  זוכרת  אני  שלנו.  הגיל  שכבת 
קורא את ההגדה מא’ עד ת’, שום דבר הוא 
של  מורשתו  את  המשיך  בכך  החסיר.  לא 
החזן  שהיה  השלום,  עליו  שלי  סבא  אביו, 

של בית חנן – שם טוב סמו. 

הכרזת המדינה:
הייתי בת 13 ושמעתי על כך יחד עם כולם 
– כולם, מגדול עד  יצאנו לרקוד  ברדיו, מיד 

קטן... רקדנו ושרנו, ולמחרת החלו היריות.

יריות:
מהגבעות,  עלינו  יורים  היו  הפאדיונים 
יורים,  היו  הם   – חשוב  לא  ביום,  בלילה, 
חנן  בבית  הבתים  מתחבאים.  היינו  ואנחנו 
כל משק  זאת  היו עשויים בטון אבל מלבד 
דאג לעצמו וחפר תעלות שמירה ובונקרים 
יוצא  היה  שלי  שאבא  זוכרת  אני  בחצרות. 
לשמירות בלילות. לא פחדתי בכלל, כנראה 

הייתי קטנה מכדי להבין את גודל הסכנה. 

מקום מגורים: בית חנן

מצב משפחתי: אלמנה + 2 בנות
)אחת נפטרה(

עצה לחיים: "מה שיש יש, מה
שאין אין. לא צריך לקפוץ מעל הפופיק"
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סול )סולצ'ה( בני
שנת לידה: 1927

מקום וארץ לידה: סופיה, 
בולגריה

שנת עלייה: 1948

ילדות:
ובבית  שמחה  אמי  שם  יהודה,  היה  אבי  שם 
ואחי הצעיר ממני. לאבא  ילדים, אני   2 היינו 
מצבנו  המלחמה  ועד  לזגגות  חנות  הייתה 
טובה.  ילדות  לי  הייתה  מצוין.  היה  הכלכלי 
לעיר,  מחוץ  אותנו  לוקח  היה  אבא  קיץ  כל 
לכפר הנופש לאקאטניק שהיה על גדות נהר. 
בכפר  לנהר.  סמוך  ממש  בית  שם  לנו  היה 
מאוד.  אותי  שאהבה  עיוורת  אישה  הייתה 
שטיח  לה  רקמה  שלי  אמא  מביקורנו  באחד 
לי  נתתי לה אותו. בתמורה היא הביאה  ואני 
תרנגול קטן שלקחתי איתי הביתה.  בשבילי זו 
הייתה מתנה נפלאה! בסופיה גרנו בשכירות, 
בן  היה  הבית  דירות.  בבניין  שלישית  בקומה 
שני חדרים. אחד להורים שלי ואחד לי ולאחי. 
עד  טובה.  ובשלנית  בית  עקרת  הייתה  אמא 
שהיא  מאכלים  אותם  את  מבשלת  אני  היום 
בספרדית:  שלי  השם  משמעות  להכין.  נהגה 

שמש.

בית ספר: 
למדתי בבית הספר בולגרי עד כיתה ח’. הייתי 
המורה  החשבון  ובשיעורי  טובה  תלמידה 
ללוח”.  בואי  “יהודיה,  אומר:  היה  תמיד 
כשהייתי צריכה לעלות לתיכון כבר אסור היה 

ליהודים ללמוד ולכן לא המשכתי בלימודים.

מלחמה:
הבית  את  לעזוב  לנו  הודיעו  המלחמה  בזמן 
תוך 48 שעות, עם תרמיל בודד וזהו. היהודים 
עצרה  המקומית  והמשטרה  הפגנה  קיימו 

אחרי  יום  למאסר.  אותם  והעבירה  מפגינים 
לצאת  מכתבים  לנו  לשלוח  התחילו  כבר 
מסופיה ולעבור לשומן במזרח בולגריה. אבא 
שלי לא חיכה שיסדרו לנו דירה והלך לחפש 
בעצמו דירה בסביבת הצוענים. אנחנו ישבנו 
בא  הימים  באחד  כלום.  לנו  היה  ולא  בחדר 
אדם לבוש יפה ושאל מה אנחנו עושים פה. 
הסברנו לו שאנחנו לא עושים דבר ושהביאו 
הביתה  אליו  שנבוא  הציע  הוא  לפה.  אותנו 
וארח אותנו עד שאבא שלי קנה מזרונים ואת 
יתר הדברים שהיינו צריכים. אחר כך התברר 
אצלו  התארחנו  משכיל.  צועני  היה  שהוא 
למשך שבוע, עד שסידרנו את הבית, ואחר כך 
נשארנו עמו בקשרי ידידות. שמו היה אליש. 
בהמשך אבא שלי מצא במרכז העיר עבודה 
בליקוט  בשדה  עבדתי  אני  זגג.  של  בחנות 
גזרים. במשך שנתיים לא איפשרו לנו ללכת 
ללמוד בבית ספר. חויבנו גם לענוד את המגן 
דוד הצהוב כל היום עד שמונה בערב. אחרי 
להסתובב  ליהודים  היה  אסור  הזו  השעה 

בחוץ.

אחרי המלחמה:
שלנו.  לבית  לסופיה  חזרנו  המלחמה  אחרי 
לא היה בו כלום, הכול נגנב. אבא שלי התחיל 
לקנות הכל מחדש. באחד הימים תפסו אותו 
למאסר.  אותו  והכניסו  השחור  בשוק  סוחר 
בעקבות זאת היה עלי לצאת לעבודה ולעזור 
במפעל  כתופרת  עבדתי  המשפחה.  בפרנסת 
במקביל  לאמא.  נתתי  שקיבלתי  השכר  ואת 
אקסטרניים  ללימודים  נרשמתי  לעבודה 
החומר,  את  לוקחת  הייתי  למסחר.  בתיכון 
לומדת לבד בבית וניגשת לבחינה. כך סיימתי 
בשביעית  שביעית.  כיתה  עד  הלימודים  את 
אותי  רשמו  כבר  אבל  החומר  את  לקחתי 

לעלות לארץ ולא הספקתי לגשת לבחינה. 

עלייה לארץ:
וכך  “מכבי”  הנוער  בתנועת  חברה  הייתי 
 ,18  ,17 בת  כבר  ואני  לסופיה,  כשחזרנו 
באתי להוריי עם הרעיון הציוני. אבא הסכים 
ושמונה חודשים אחרי שעליתי ארצה גם הם 
בין  לבחור  לי  אפשרו  לארץ  כשהגעתי  עלו. 
גיוס לצבא או מגורים בקיבוץ חניתה. סיפרו 
לי שחניתה זה קיבוץ בגבול ושבאזור הזה יש 
דוד שלי,  נסעתי להתייעץ עם  ולכן  מלחמה, 
שעלה לארץ כשהייתי בת 3. כשהגעתי לביתו 

הרבה  שנסע  מכיוון  בבית  לא  שהוא  התברר 
על קו חיפה תל אביב  מתוקף עבודתו כנהג 
שאני  לדודה  אמרתי  שהלכתי  לפני  משאית. 
הוא  ושאם  חנה  בפרדס  עולים  לבית  חוזרת 
רוצה, אשמח אם יבוא לתת לי עצה. למחרת 

בחמש בבוקר הוא הופיע... 

תעודות:
בחור  ראה  הוא  העולים  לבית  הגיע  כשהוא 
ושאל אותו אם הוא מכיר את סולצ’י. במקרה 
הוא  סולצ’י”,  “אני  לו,  ואמרתי  לידם  הייתי 
זיהה  שלא  סליחה  וביקש  אותי  ונישק  חיבק 
בלי  וכך  איתו  לבוא  לי  אמר  הוא  אותי... 
העולים  מבית  יצאתי  כלום  ובלי  תעודות 
חודשים  שלושה  אביב.  לתל  איתו  ונסעתי 
הייתי בלי תעודות ולא יכולתי לצאת מהבית 
הם  האם  ובדקו  אנשים  עצרו  ברחובות  כי 
מהבית  יצא  כשהוא  אחד  יום  גיוס.  בגיל 
אמרתי לדודה שאני חוזרת לבית עולים לקבל 
ללא  חנה  לפרדס  נסעתי  שלי.  התעודות  את 
תעודות. נכנסתי לוועדה, שם שאלו אותי איך 
בת  שאני  אמרתי  אני.  כמה  ובת  לי  קוראים 
16 למרות שהייתי כבר בת 21... נציג הועדה 
כעבור  התעודות.  את  קיבלתי  ואני   16 רשם 

שנה התחתנתי עם אברהם.

פנסיה:
לבולגריה  נסע  שלי  דוד  שנים  אחרי  רק 
לי משם את תעודת הלידה המקורית  והביא 
מכתב  הפנים  למשרד  כתבתי  כך  אחר  שלי. 
ידעתי  לא  לארץ  שכשבאתי  להם  והסברתי 
עברית ולכן הוציאו לי תעודות עם גיל שגוי. 
רציתי  שלא  מכיוון  הפנים  למשרד  פניתי 

להפסיד פנסיה של שש שנים בשל גילי.

טיול שורשים:
ואכן  שורשים  לטיול  שניסע  רצו  הילדים 
הכתובת  את  להם  אמרתי  לבולגריה.  טסנו 
שבה התגוררנו, אבל כשהגענו בקושי הכרתי 
את הבית, זיהיתי רק את המרפסת למעלה... 
התרגשתי כל כך למרות שראינו את הבית רק 
מבחוץ ולא נכנסנו פנימה. מסביב הרסו הכל, 
בפינה  שלנו  הבית  רק  השתנה,  הרחוב  כל 
גם  נסענו  הטיול  במסגרת  שלם.  עוד  נותר 
של  משפחתה  את  פגשנו  ושם  הנופש  לכפר 
האישה העיוורת. זו הייתה התרגשות גדולה. 

מקום מגורים: בית חנן

מצב משפחתי: אלמנה + שני ילדים, 
5 נכדים

עצה לחיים: "להיות ישר ולדעת עם 
איזה אנשים להסתובב ואיזה חברים 

לבחור"

אילנה בן יוסף
שנת לידה: 1934

מקום וארץ לידה: רוסה, 
בולגריה

ילדות:
שם אבי היה משה שם אמי רחל ובבית היינו 5 
ואני, בת הזקונים. לאבא הייתה  ילדים: 4 בנים 
המצב  בעיר.  הראשי  ברחוב  גלנטריה  חנות 
המלחמה.  שהתחילה  עד  בסדר,  היה  הכלכלי 
לארח.  מאוד  ואהבה  בית  עקרת  הייתה  אמא 
היינו בית מאוד מוזיקלי ושמח, תמיד מלא בבני 
עיר  באותה  גרנו  כולנו  המורחבת.  המשפחה 
ביקורים  שכללו  הדוקים  קשרים  על  ושמרנו 
אני  כילדה  השני.  אצל  אחד  והדדיים  תכופים 
)סבתא  שמחה  לסבתא  הולכת  שהייתי  זוכרת 
מאוד  אמא  קלפים...  איתה  לשחק  אמא(  מצד 
המלחמה,  בזמן  אפילו  ולאפות.  לבשל  אהבה 
כשלא היו פרודוקטים היא הצליחה להכין עוגה 

משעועית לבנה יבשה... וזה היה אפילו טעים. 

עגבניות:
לא כל מה שהכינה אהבתי... לא אהבתי פלפלים 
ומרק שעועית.  ממולאים, לא אהבתי עגבניות 

היום ברוך השם אני אוכלת הכל. 

בית:
רוסה היא עיר גדולה, השוכנת על גדות הדנובה. 
שרוב  בשכונה  היהודי  הספר  בית  יד  על  גרנו 
 5 ובו  למדי  גדול  היה  הבית  יהודים.  תושביה 
חדרים. מאחורי הבית הייתה חצר גדולה מאוד 
פרי:  עצי  של  ומגוון  ירקות  של  ערוגות  ובה 
תפוחים, משמשים, אגוזים, שזיפים ועוד. אבא 
ולכן  ומטופחת  יפה  שהחצר  אהב  מאוד  שלי 
יופיה.  על  ושמר  בה  שטיפל  תורכי  גנן  העסיק 
הפינות  באחת  בחצר...  הרבה  משחקים  היינו 
עמד שולחן פינג פונג והאחים שלי היו מגיעים 
לשחק עם חברים... בנוסף, כל אחד מאחיי ניגן 
על כלי נגינה אחר, קלרינט, חצוצרה, סקסופון, 
והם אף ניגנו בתזמורת של ג’אז. כמו שאמרתי, 
אצלנו בבית היה תמיד שמח... מה אני עשיתי 
שם? אני הייתי הקטנה והסתובבתי לכולם בין 

הרגליים. 

בית ספר:
מהגן עד כיתה ד’ הלכתי לבית ספר צרפתי, של 
שם  יותר  מוצלחת  נחשבה  ההשכלה  הנזירות. 
למדו  יהודים  הרבה  יותר.  יוקרתי  נחשב  והוא 
בו.  ללמוד  כדי  אחרות  מערים  גם  והגיעו  שם, 
אותי  מכריחים  היו  בינונית...  תלמידה  הייתי 
לי  הייתה  ובנוסף  חשבון  אהבתי  לא  לשבת... 
מאוד  גרוע  שהתייחסה  אנטישמית  מחנכת 

אסרו  המלחמה  כשפרצה  היהודים.  לתלמידים 
לבית  ועברתי  זרים  ספר  בבתי  ללמוד  עלינו 

הספר היהודי.

 אנטישמיות:
אסרו עלינו לבקר בגנים הציבוריים. רק לגן אחד 
הרשו לנו להיכנס... יום אחד חברות שלי, שרובן 
באחד  איתן  לשחק  אותי  הזמינו  נוצריות,  היו 
שהיה  שלנו  שכן  אליהן...  והצטרפתי  הגנים 
רדפה  החבורה  וכל  ילדים  כמה  אסף  פאשיסט 
אחרי עד הבית... הם רצו לשרוף לנו את הבית... 

הייתי אז בת 7.

מלחמה:
מיד  כמעט   .8 בת  כשהייתי  פרצה  המלחמה 
אחד  יום  שלנו.  היפה  מהבית  אותנו  גירשו 
קיבלו ההורים הודעה שעלינו להתייצב בתחנת 
המשטרה ביום ובשעה מסויימים ולהביא איתנו 
כמה שפחות דברים... משם העבירו אותנו לכפר 
בשם סומוביט ושם הכניסו אותנו לתוך מבנה 
נשארנו  הרצפה,  על  וככה,  ספר,  בית  של  גדול 
לוקחים  היו  ימים  כמה  מדי  כחודשיים.  במשך 
בדנובה.   להתרחץ  המסדר,  אחרי  ביחד,  אותנו 
במחנה  שהייתה  אישה  של  מקרה  זוכרת  אני 
לקחו...  לא  בעלה  את  ואילו  שלה  התינוק  עם 
אז כל פעם שהוא ידע שהיא תגיע לדנובה הוא 
היה עומד מהעבר השני וככה, מרחוק, הם היו 
מסתכלים אחד על השנייה. לא את כולם גירשו 
אלו  את  רק  בסומוביט,  ריכוז  למחנה  ולקחו 
“זה,  אמרו  אבא  ועל  עליהם...  הלשין  שמישהו 

הבן שלו קומוניסט”. 

דוד ורסנו:
הייתה  שם.  השתעממנו  לא  הילדים,  אנחנו, 
שהיינו  ועו”ד  הילדים  כל  את  שריכזה  מישהי 
סיפורים  לנו  מספר  היה  ורסנו  דוד  לו  קוראים 

שונים ומשונים. 
 

עלייה לארץ:
זמן קצר אחרי שחזרנו לעיר שלנו ולבית שלנו 

דבר(  לקחו  לא  שהוא.  כמו  הבית  את  )מצאנו 
בחנות.  אותו  החליפה  ואמא  ונפטר  חלה  אבא 
לאחר מכן החלה להיות מודאגת שמא אתחתן 
לעלות  הוא  שהפתרון  והחליטה  נוצרי  עם 
לארץ ישראל. הגענו לארץ עם אח אחד, לנמל 
אותנו,  ריססו  מהאונייה  כשירדנו  מיד  חיפה. 
כמו שאנחנו, על הבגדים, עם פליט, פחדו שחס 
משפיל  היה  זה  מיקרובים...  נביא  לא  וחלילה 

ומאוד לא נעים. 

התאקלמות:
מחנה  הייתה  בארץ  שלנו  הראשונה  התחנה 
הלכתי  אני  מכן  לאחר  חנה.  בפרדס  עולים 
במסגרת עליית הנוער לקיבוץ רמת יוחנן ואמא 
הצטרפתי  חודשים   9 כעבור  ביפו.  התמקמה 
אליה ומיד הלכתי לחפש עבודה ב”נוער העובד” 
הנוער  שכל  היום  כמו  היה  לא  זה  אביב.  בתל 
מפונק... אני עבדתי במה שנתנו לי, פעם בבית 
חרושת לממתקים ליד שוק הכרמל ופעם בחנות 

לכפתורים ברחוב גאולה. בערבים למדתי.
 

פתק:
הצרפתי  בעיתון  כשעבדתי  היה  זה  אחד,  יום 
חברה  פגשתי  בישראל”,  קו  “לה  הרצל,  ברחוב 
שסיפרה לי שלמחרת היא הולכת למבחן קבלה 
שאלתי  הרופא.  באסף  לאחיות  ספר  בבית 
אותה “כל אחד יכול לבוא?”, והיא אמרה שכן. 
מחר”  באה  לא  “אני  שלי  לבוס  פתק  השארתי 
בלימודים,  התחלתי  עברתי,  למבחנים.  והלכתי 

אבל לא התמדתי הרבה...

הסיבה:
הכרתי את בעלי, אמנון. יותר נכון, הכירו בינינו. 
כל  היה  שהמשק  חנן  מבית  חקלאי  היה  הוא 
החולים  בבית  למסיבה  אותו  הזמנתי  עולמו. 
אבל הוא לא בא. החלטתי לקחת יוזמה ולנסוע 
אליו, לראות מה קרה. הוא הסביר שהייתה איזו 
חודשים   3 אחרי  האדמה...  תפוחי  עם  בעיה 

התחתנו. 

נוף:
שיותר.  כמה  לטייל  משתדלת  אני  היום 
מתעקשת לא לוותר על כלום. כואב לי פה, כואב 
לי שם, אני נוסעת בכל זאת. אין דבר כזה לוותר. 

ואם אני לא יכולה ללכת, אז אני נהנית מהנוף.

שנת עלייה: 1948

מקום מגורים: בית חנן

מצב משפחתי: אלמנה + 3 ילדים, 
7 נכדים

עצה לחיים: “להיות עצמאיים ולא 
תלותיים. זה כלל ראשון אצלי”
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יעקב גוזז
שנת לידה: 1920

מקום וארץ לידה: פלובדיב, 
בולגריה

ילדות:
ובבית  ריקה  אמי  שם  מאיר,  היה  אבי  שם 
היינו 3 ילדים. אבא היה סוחר בחנות כל בו. 
לאחר  אך  משלו  חנות  לו  הייתה  בהתחלה 
מכן מכר אותה והפך לשכיר. המצב הכלכלי 
לנו  היה  אבל  בשפע,  היה  לא  בסדר.  היה 
3 קומות שאת  טוב. בבעלותנו היה בניין בן 
בחצר  בבית  גרנו  ואנחנו  השכרנו  חדריו 
הבניין. אמא הייתה בשלנית טובה, אני זוכר 
בעיקר הרבה תבשילים עם שעועית יבשה, 
השכונה  ופשטידות.  חצילים  עם  מאכלים 
שבפלובדיב  למרות  יהודית,  ברובה  הייתה 
בגודלה  השנייה  העיר  שהיא   – עצמה 

בבולגריה – היהודים היו דווקא מיעוט. 

בית ספר:
מכן  ולאחר  יהודי  עממי  ספר  לבית  הלכתי 
גם לתיכון יהודי. הצטיינתי במיוחד בחשבון 
לי  קוראים  היו  קבוע  שבאופן  זוכר  אני   –
דוגמא  ולתת  התרגילים  את  לפתור  ללוח 
ולכן  רואי  קצר  הייתי  האחרים.  לתלמידים 
שאראה  כדי  הראשון  בספסל  ישבתי  תמיד 

מה כתוב על הלוח...

ציונות:
הצעיר”  “השומר  בתנועת  פעיל  הייתי  אני 
על  ומגוונות  רבות  הרצאות  שמעתי  ושם 
נחמד  מאוד  מדריך  לנו  היה  ישראל.  ארץ 
וכולנו  ישראל  לארץ  עלה  מסויים  שבשלב 

אותי  הכין  לא  אחד  שאף  כמובן  בו,  קינאנו 
ואעבוד  לעובדה שבארץ אהיה פועל שחור 

מבוקר עד ערב...

אבא:
היה  וחלומו  אידיאליסט  מאוד  היה  אבא 
שרק  לאחרים  בניגוד  ישראל.  לארץ  לבוא 
שמכר  לאחר  פעל:  גם  הוא  עשו,  ולא  חלמו 
לבדו,  לארץ,  עלה  שלו  בו  הכל  חנות  את 
את  וניסה  בעכו  חי  שלמה  שנה  ובמשך 
מזלו בחקלאות... הניסיון לא צלח והוא חזר 
ב-  ויתר על חלומו.  לא  לפלובדיב, אבל מה, 
חצר,  מגרש,  בית,  הכל,  את  שוב  מכר   1935
ובהרכב משפחתי מלא עלינו לארץ, למושב 
של  נציגים  אז  פעלו  )בפלובדיב  חנן  בית 

הסוכנות והם הפנו אותנו למושב זה(.

בית חנן:
כשהגענו לבית חנן עוד לא היה לנו משק, לא 

היה לנו כלום... גרנו 7 חודשים בבית אריזה עד 
שבנינו את הבית. עם הזמן התחלנו להתבסס, 
נטענו פרדס, הקמנו לול, שתלנו ירקות ועוד. 
והשקיע  כחקלאי  החיים  את  אהב  מאוד  אבי 
כדי  לעבוד  התחלתי   15 בגיל  במשק.  הרבה 
לעזור בפרנסת המשפחה, והמשכתי בכך עד 

גיוסי.

צבא:
שנים   4 ושירתתי  הבריטי  לצבא  התגייסתי 
אשכח  לא  ולעולם  כנהג  שירתתי  באיטליה. 
שבויים  הסעתי  תפקידי,  מתוקף  כיצד, 
שבויים  למחנה  גרמנים,  קצינים  גרמנים, 
מישראל,  יהודי  שאני,  העובדה  באיטליה. 
יושבים  ומאחורה  גדול  משא  באוטו  נוהג 
לי  העניקה  גרמנים,  שבויים  כעשרים 
עבורי  אז  היה  זה  גדולה.  גאווה  תחושת 
שהחוויה  מציאותי,  ולא  דימיוני  כה  משהו 
המלחמה  תום  עם  בזיכרון.  לי  נצרבה  הזו 

ואני בן 22 חזרתי לארץ, למשפחה ולמשק. 

נהיגה:
הפכתי  ואני  הבריטי  מהצבא  אוטו  קנינו 
לנהג הראשון של בית חנן. התפקיד החשוב 
לכל  לחם  לחלק  היה  כנהג  שלי  ביותר 

הסביבה.

חיים יצרניים:
מגרש.  קיבלנו  רוזה  עם  החתונה  אחרי 
לאט,  לאט  המשק  את  בניתי  פרדס,  נטעתי 
הכל בידיים שלי, והתחלנו להתבסס. פתחנו 
בלי   – והכל  הצרכנייה,  את  ניהלתי  מדגרה, 
מאוד  והרבה  ישר  שכל  עם  רק  ניסיון,  שום 

עבודה קשה.

אמנות:
רק  אבל  טובות  ידיים  לי  שיש  ידעתי  תמיד 
לעשות  שאפשר  גיליתי  האחרונות  בשנים 
או  כזו  עבודה  מלבד  דברים  עוד  איתן 
לפסל,  ויטראז’ים,  לצייר  התחלתי  אחרת... 

ואני נהנה מכל רגע. 

שנת עלייה: 1935

מקום מגורים: בית חנן

מצב משפחתי: אלמן +
 2 בנות

עצה לחיים: "לגלות מה הכישרון 
שלך ולהשתמש בו"

רבקה )בקה( דנון
שנת לידה: 1927

מקום וארץ לידה:  וידין, 
בולגריה

ילדות: 
שם אבי יוסף, שם אמי סופי, ובבית היינו 2 ילדים 
שנים.   7 ב-  ממנו  הקטנה  ואני  הבכור  משה   –
הייתה לי ילדות טובה ושמחה. אבא היה סוחר 
חנות  לו  הייתה  רבים.  בתחומים  שעסק  אמיד, 
מכולת, הוא היה מייצא ביצים לאוסטריה, היה 
לו גם מחסן לפרוות מהן ייצרו ביטנות למעילים. 
בעיקר  מאוד,  מחממות  היו  הללו  הביטנות 
בחורף  והגיע  בוידין  ששרר  הקר  האוויר  במזג 
למינוס של 12 מעלות... אמא הייתה אישה יפה 
ומרשימה. היא תמיד הייתה מגונדרת, לבושה 
נוסעת לעיר  יפה. כל שבועיים שלושה הייתה 
מלתחת  את  לחדש  במטרה  סופיה  הבירה 
הבגדים שלה ולצפות במופעי תרבות באופרה 
ובתיאטרון. להוריי היה חדר קבוע ושמור בבית 

מלון שהיה בבעלותו של חבר של אבי.

בית:
היה לנו בית גדול, בן 6 חדרים וחצר גדולה. את 
גידלה  אותי  אולגה,  בשם  מטפלת  גידלה  אחי 
כפר  מאותו  היו  שתיהן  אנקה.  בשם  מטפלת 
היו  אנשים  לעיתים  קבוע.  באופן  אצלנו  וגרו 
בת  לך  שיש  ידענו  “לא  שלי:  לאבא  אומרים 
שלי,  אמא  כי  לעוזרת,  ומתכוונים  גדולה”,  כזו 
שהייתה אישה מאוד נקייה וחרוצה, התייחסה 
לעוזרות כאילו היו בנותיה והקפידה שיתלבשו 
יהיה  תמיד  שלנו  שהבית  דאגה  גם  היא  יפה. 

מצוחצח ונקי.

פרחים:
שלנו  הבית  בחצר  פרחים.  מאוד  אהבה  אימי 
ורדים  שיחי  ובאביב,  בקיץ  זה,  לצד  זה  פרחו 
מגוון  גדלו  לצידם  וריחניים.  אדומים  לבנים, 
שזיפים  אגסים,  תפוחים,  פרי:  עצי  של  רחב 
הגן  של  שהאגרונום  זיכרון  לי  יש  ומשמשים. 
הציבורי בעיר הביא לאמי כמחווה ורד קטיפתי 
בצבע אדום כהה. הוא ידע שהיא אוהבת מאוד 
ורדים ואנחנו התלהבנו מכיוון שורד כזה, בעל 
בכניסה  אז.  עד  ראינו  לא  עמוק,  אדום  צבע 
ולבן  לילך בצבעי סגול  לנו גם פרחי  לחצר היו 

שהפיצו ריח משכר. 

קיפוד:
למדה  היא  מדופלמת.  מבשלת  הייתה  אמא 
האפייה  הבישול,  רזי  את  שלמה  שנה  במשך 
טבח  שהעביר  מיוחד  בקורס  העוגות  וקישוט 
זוכרת  אני  לעיר.  שהגיע  מהונגריה  שם  בעל 

שליום ההולדת שלי היא הכינה לי עוגה בצורת 
משקדים  היו  הקיפוד  של  הקוצים  קיפוד. 
מולבנים חתוכים. כשהחברות שלי שבאו לחגוג 
)לאחר  נדהמו  פשוט  הן  העוגה  את  ראו  עימי 
שעלתה ארצה, אמא החלה להכין עוגות חתונה 

מקושטות על פי הזמנה(. 

בית ספר:
עד כיתה ד’ למדתי בבית ספר יהודי שגבל בחצר 
שלנו אך לאחר תקרית שהייתה לי עם בנו של 
המנהל )נתתי לו סטירה במהלך ריב על ספסל 
ישיבה(, המנהל הודיע לאמא שאני שובבה מדי 
נוצרי  ספר  בבית  ללמוד  עברתי   ,10 בגיל  וכך, 
בעיר העתיקה. עם סיום הלימודים בבית הספר 
אמשיך  שלא  הציעו  הוריי   ,14 בגיל  העממי, 
ללמוד  אלך  זאת  ובמקום  בתיכון  ללימודים 
תפירה. אחי הגדול עמד על כך שאני כן אירשם 

לתיכון, וכך היה. 

סגירת מעגל: 
חברות.  הרבה  לי  רכשתי  הנוצרי  הספר  בבית 
שעליתי  אחרי  גם  קשר  על  שמרתי  חלקן  עם 
ארצה. באחד הביקורים שלי בבולגריה בשנות 
החברות  השתתפו  בו  מפגש  נערך  השבעים, 
הבולגריות שלי, אותן לא ראיתי במשך 25 שנה. 
ובסיומו  הזה  המרגש  במפגש  איתי  נכח  בעלי 
על  ותסתכלי  אותן  “תראי  ואמר:  לי  החמיא 
ובלויות,  מוזנחות  היו  הללו  הנשים  עצמך”. 

חלקן בלי שיניים, חלקן עם נעליים קרועות... 

דוב:
חגיגת  את  חגגנו  מצוות  לגיל  הגיע  כשאחי 
בחודש  היה  זה  ביתנו.  בחצר  שלו  המצווה  בר 
חגיגה  הייתה  שזאת  זוכרת  אני  החורפי.  ינואר 
אורחים.  המון  בה  שהשתתפו  מרשימה  מאוד 
אמיתי  דוב  הייתה  המסיבה  של  האטרקציה 
טבעת  הייתה  שבאפו  הדוב,  הביא.  שצועני 
וממנה השתלשלה שרשרת, היה מאולף ורקד 

לצלילים שניגן לו הצועני. 

מלחמה: 
הייתי בת 12 כשפרצה המלחמה. היינו סגורים 
בבית והיה מותר לנו לצאת רק למשך שעתיים. 
אלינו  הגיעו  הבירה  מסופיה  שפונו  היהודים 
לעיר. בבית שלנו, בכל חדר, השתכנה משפחה 
גם  משותף.  היה  והמטבח  אחרת  יהודית 
בו  וגרו  אנשים  הכניסו  שלנו  הגדול  לפרוזדור 

שני בחורים רווקים. אמא שלי שהקפידה מאוד 
על הניקיון אסרה על הדיירים החדשים בביתנו 
לבשל, מה גם שלא היה להם כסף לקנות מצרכי 
מזון. היא לקחה על עצמה את מלאכת הבישול 
לכל המשפחות. בתקופה ההיא הייתה תחושה 
והרגשה של סכנה. אני זוכרת שאמא שלי תפרה 
לנו תרמילי גב עם כתפיות שהכינו לנו במיוחד. 
בתרמילים ארזו לנו בגדים ונעליים גבוהות על 

כל צרה שלא תבוא.  

אחרי המלחמה:
אצלנו  לדבר  התחילו  השיחרור  מלחמת  בתום 
הודעתי  מיד  ואני  ארצה,  עלייה  על  בבולגריה 
באונייה.  ארצה  לעלות  שבכוונתי  להורים 
אפשרו  לא  חיפה,  בנמל  שכשעגנו  זוכרת  אני 
לילה  שעת  זאת  שהייתה  מכיוון  לרדת  לנו 
שקיבלו  ובעלה  שדודתי  זוכרת  אני  מאוחרת... 
שאהבתי  ושוקולד  לבן  לחם  לי  קנו  פני,  את 

מאוד. זה גרם לי לשמחה רבה. 

התאקלמות:
מתנועת  דור  עין  בקיבוץ  גרה  האחת  דודתי 
כשהחל  חנן.  בבית  והאחרת  הצעיר  השומר 
הראשון  בחודש  היינו  בו  העולים  בבית  המיון 
להם  שאין  שאמרו  אלו  ארצה,  עלייתנו  לאחר 
ואלו  בירושלים  ללמוד  נשלחו  בארץ  קרובים 
נשלחו  בארץ  קרובים  להם  שיש  שאמרו 
במושב  קרובים  לי  שיש  אמרתי  אני  אליהם. 
בית חנן. בבית חנן הייתה קבוצה גדולה של בני 
לפני  בפרדסים.  ועבדו  מבולגריה  שעלו  נוער 
שאראה  ביקשה  שלי  דודה  לעבוד,  שהתחלתי 
היא  אבל  למה  הבנתי  לא  ציפורניי.  את  לה 
הסבירה לי שלפני שאתחיל לעבוד בקטיף, עליי 

לגזוז ציפורניים, כדי שלא אפגע בתפוזים. 

בעלי:
את בעלי אברהם הכרתי במושב. הוא התפרנס 
המשק  בעבודות  לו  עזרתי  ואני  מחקלאות 
לימים  עד  גדולה  אהבה  יש  ולו  לי  השונות. 
היסטוריון  ודאגן,  אכפתי  טוב,  אדם  הוא  אלו. 
מהלך. היום הוא עדיין עובד ואוסף ביצים בלול 
הבנה  טובים:  נישואין  לחיי  הסוד  המשק.  של 

הדדית, ויתור ואהבה. 

שנת עלייה: 1949

מקום מגורים: בית חנן

מצב משפחתי: נשואה + 3 בנים,
 9 נכדים, 2 נינים

עצה לחיים: "הלימודים חשובים 
מאוד להצלחה בחיים"

...היה לנו מדריך 
מאוד נחמד שבשלב 
מסויים עלה לארץ 

ישראל וכולנו קינאנו 
בו, כמובן שאף אחד 

לא הכין אותי לעובדה 
שבארץ אהיה פועל 

שחור ואעבוד מבוקר 
עד ערב...

...שירתתי כנהג ולעולם 
לא אשכח כיצד, מתוקף 

תפקידי, הסעתי 
שבויים גרמנים, 

קצינים גרמנים, למחנה 
שבויים באיטליה. 

העובדה שאני, יהודי 
מישראל, נוהג באוטו 
משא גדול ומאחורה 

יושבים כעשרים 
שבויים גרמנים, 

העניקה לי תחושת 
גאווה גדולה. זה היה 
אז עבורי משהו כה 
דימיוני ולא מציאותי...
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חנה מושיוב
שנת לידה: 1925

מקום וארץ לידה: פרנקפורט 
על המיין, גרמניה

שנת עלייה: 1939

ילדות:
שם אבי היה אליהו פרנקל, שם אמי רות ובבית 
היינו 3 ילדים. הבית היה דתי אבל שפוי. אבא 
בגרמניה  וילדים.  פנימית  לרפואה  רופא  היה 
הייתה לו מרפאה פרטית והוא עבד גם בקופות 
ליהודים  לקחת  התחיל  שהיטלר  ועד  חולים, 
טוב.  היה  שלנו  הכלכלי  המצב  הכסף,  את 
בגרמניה גרנו בדירה בת 5 חדרים, בבית פינתי. 
המרפאה  יהודים.  מעט  היו  גרנו  שבו  באזור 
בעבודה,  לאבא  עזרה  אמא  בבית.  הייתה 
בקבלת  ועוסקת  לטלפונים  עונה  הייתה 
המטופלים. במרפאה, כמו שהיה נהוג אז, היה 
חדר לגברים וחדר לנשים וגם ספרייה גדולה. 
עוזרת  בבית  לנו  הייתה  תינוקת  כשהייתי 
היא  ובישלה.   ניקתה  בי,  שטיפלה  גרמנייה, 
עבדה אצלנו עד שאסרו על גויים לעבוד אצל 
יהודים. לפני שנסענו לארץ היא באה, בהריון 
מתקדם, לבקר אותנו. היה לה סמל של נאצים 
על הדש אבל מתוך כבוד כלפינו היא הסתירה 
אותו... אחרי המלחמה חזרנו להתכתב ונסענו 
לבקר בגרמניה בתקופה שבה ישראלים עדיין 
לא נסעו לגרמניה. אהבתי אותה מאוד. שמה 

היה דינה גרטר.

רופא של העלייה:
אבא היה רופא של העלייה. רצו אז רק עולים 
צריך  היה  לארץ  שעלה  מי  כל  ולכן  בריאים 
של  אחד  מקרה  היה  רפואית.  בדיקה  לעבור 
לעלות  ורצתה  מפגרת  קצת  שהייתה  אישה 
תנועת  חברי  את  השביע  שלי  אבא  ארצה. 
לה,  שידאגו  גב  לעין  אנשים  שאספו  החלוץ 
גב  לעין  ונסע  שכח  לא  הוא  לארץ  וכשבאנו 

לבדוק מה שלומה. 

בית הספר:
בגיל שלוש התחלתי ללכת לגן של גויים שהיה 
ללמוד  התחלתי  כך  אחר  מהבית.  רחוק  לא 
בבית ספר יהודי ידוע וגדול בשם “פילנטרופין” 
הליכה  דקות  עשרים  של  במרחק  שהיה 
המורה  את  הספר  מבית  זוכרת  אני  מהבית. 
לעברית,  המורה  ואת  רייך,  גברת  לאנגלית, 
גברת שלייפר, שלימים, לאחר שעלתה לארץ, 
ניהלה את בית החלוצות בירושלים. בתקופה 
שהנאצים שלטו אני זוכרת שמנהל בית הספר 
וכדי  שלו  המתחם  הוא  שביה”ס  אומר  היה 

שלא יגידו שהיהודים פרועים הוא אסר עלינו 
בטור  נכנסים  היינו  לכיתות  וגם  בחצר,  לרוץ 
חגיגה  היו  ספורט  שיעורי  שני  מצד  מסודר. 
והיינו צועדים במדרגות ושרים שירים שנתנו 
לנו כוח. השירה המאורגנת בצוותא גרמה לנו 

להרגיש שאנחנו לא מעטים אלא רבים.

ילדות בצל הנאציזם:
קשה לתאר איך חיינו בתקופה הזאת... היו לנו 
כל כך הרבה איסורים. אסור היה לנו לדוגמה 
מסוימים.  לאזורים  ולנסוע  לסרטים  להיכנס 
יש  ההם  האיסורים  כל  שבגלל  מרגישה  אני 
לי משמעת עצמית די גדולה אבל עם זאת יש 
לי טראומות קשות מהתקופה הזאת. בלילות 
לפידים  עם  אס  האס  חיילי  בסך  עוברים  היו 
בו  הנאצים,  של  ההמנון  את  ושרים  בוערים 
נאמר שדם היהודים יותז מהסכין... פעם אחת 
נאצים תפסו את אחי ורצו להטביע אותו באגם 

ורק במזל הוא הצליח לברוח מהם ולהינצל.

חרב:
הגרמני  בצבא  רפואה  קצין  היה  שלי  אבא 
נפצע  גם  ובה  הראשונה,  העולם  במלחמת 
לפיו  שלו  מהקצין  מכתב  בידו  היה  פעמיים. 
אמא  הברזל.  צלב  את  הצטיינות,  אות  קיבל 
בבית  לנו  הייתה  במלחמה.  אחות  הייתה  שלי 
אבל   אבי,  של  הצבאי  שירותו  מתקופת  חרב 
ליהודים  שאסור  הכריזו  הנאצים  בתקופת 
להחזיק נשק בבית וזה לא עניין אותם שאבא 
היה קצין מצטיין... לכן לילה חשוך אחד אמא 
הלבישה את אבא במעיל גדול, בו הוא  הטמין 
לנהר,  מהגשר  אותה  לזרוק  והלך  החרב  את 

מחשש שיבואו ויערכו חיפוש בבית. 

עלייה לארץ:
במחנה  חודש  היה  אבא  הבדולח,  ליל  אחרי 
הסגר בבוכנוולד.  ההורים הבינו שחייבים לעזוב 
אחותי  לישראל.  לעלות  כדי  מהר  והתארגנו 
הוראת  ללמוד  התחילה  כי  באירופה  נשארה 
הצלחנו  בהמשך  אבל  יד,  ומלאכת  התעמלות 
להעביר אותה לאנגליה ושם היא הייתה במהלך 
המלחמה. כשעמדנו לעלות אחי כבר היה בן 18 
בית ספר  ורצה ללמוד רפואה. אז עוד לא היה 
לרפואה בישראל והוא התחיל ללמוד ביולוגיה 
אותו   שלחנו  כך  ואחר  העברית  באוניברסיטה 
באונייה  לארץ  הגענו  בארה”ב.  רפואה  ללמוד 
ודוד שלי שכר  ימים  אחרי הפלגה של כשבעה 

לנו בית ריק מול הר הרצל.

התאקלמות:
האנגלים לא נתנו לאבא רישיון לעסוק ברפואה 
בכל  לקבל  כדי  שוחד  לשלם  סירב  מצידו  והוא 
קיבל(. הוא היה איש  )מי ששילם,  רישיון  זאת 
תרם  לאומי  מביטוח  שקיבל  הכסף  את  ישר. 
בקופות  עבודה  להשיג  הצליח  לבסוף  לצדקה. 
חלקיות,  משרות  היו  תמיד  אלו  אבל  חולים, 
הצליח  לא  הוא  בשפע.  הייתה  לא  והפרנסה 
בגרמניה.  לו  שהיה  המקצועי  למעמד  לחזור 
בעיר  “למל”  הספר  בבית  בהתחלה  למדתי  אני 
עליית  של  במסגרת  ללמוד  עברתי  מכן  ולאחר 
יותר  מאוחר  בבית.  לגור  המשכתי  אבל  הנוער 

הלכתי ללמוד בסמינר לגננות “אשכולי”.  

הקמת משפחה: 
אחרי הלימודים הגעתי לעבוד בבית חנן כגננת, 
את  הכרתי  וכך  משפחה  אצל  חדר  שכרתי  שם 
חברים  היינו  הבית.  בעלי  של  בנם  שהיה  משה 
חצי שנה וכשהייתי בת 19 התחתנו. את החתונה 
ערכנו אצל רב ואחר כך הלכנו לאכול במסעדה. 
ניצולת  שהייתה  מכרה  לי  תפרה  השמלה  את 

שואה. השמלה הייתה לבנה ופשוטה.  

מיזוג גלויות:
מבולגריה  שלו  ההורים  אבל  בארץ  נולד  בעלי 
ולא היה תמיד קל השילוב שלי כייקית בציבור 
לימדתי  לא  למשל  בהשפעתם  בולגרים...  של 
מדברים  שפה  לי  אמרו  כי  גרמנית  הילדים  את 
רק שפה אחת. כך או כך, מיזוג הגלויות ממשיך 
יש  שלי  מהילדים  היום.  גם  שלנו  במשפחה 
פרסי,  וחתן  מרוקאית  כלה  עיראקית,  כלה  לי 
והנכדים נשואים לתימנייה, הונגריה, תורכיה, 
מסתדרים  המשפחה  בני  וכל  וסורית,  פולני 

מצוין.

מקום מגורים: בית חנן

מצב משפחתי: אלמנה + 3 ילדים 
)אחד נפטר(, 6 נכדים, 10 נינים

עצה לחיים: "לקבל את הכל באהבה, 
לחיות בתקווה ובאחווה, להיות חרוצים 

ולהסתפק במה שיש"

רותי בן בסט
שנת לידה: 1929

מקום וארץ לידה: תל אביב, 
ישראל

שורשים:
שם אבי היה חיים, שם אמי אסתר ובבית הייתי 
בת יחידה. אבא עלה ארצה מפלובדיב ב- 1921. 
ורצתה  הבירה  בסופיה  תיכון  סיימה  אמא 
סבי  החלוצים.  הצעירים  כל  עם  לארץ  לעלות 
וכך  אליה  תצטרף  המשפחה  שכל  החליט 
תקופת  לאחר   .1925 ב-  לישראל  הגיעו  הם 
התאקלמות קצרה קנה סבי 5 דונם של אדמה  
יפה  גבעה  על  גן,  ברמת  החשמונאים  ברחוב 
מושבה  אז  הייתה  גן  רמת  הנוף.  אל  הצופה 
אל  משפחות.  כחמש  רק  בה  שגרו  קטנטנה 
הצריף שבנו סבא ירחמיאל וסבתא רבקה לבית 
לוי התכנסו ובאו מדי שבת חלוצים מבולגריה 
שהגיעו לארץ לבדם, ועבדו בפרדסים בסביבה. 
סבא היה אומר לסבתא: “לא משנה מה תכיני, 
תסתדרי עם מה שיש, העיקר שתהיה ארוחה 

חמה לתת לחלוצים בשבת”.

אהבה חלוצית:
רווק שהצטרף אל חבורת הצעירים  אבא היה 
כך  שלי.  וסבתא  סבא  אצל  לאכול  באים  שהיו 
לאחר  פרחה...  והאהבה  אמי  את  פגש  הוא 
לבית  בסמוך  ביתם  את  בנו  הם  שנולדתי 
הצעירה  החבורה  גן.  ברמת  אמא  של  ההורים 
סבא  של  בבית  מתאספת  שהייתה  והעליזה 
בית  מושב  את  שהקים  לגרעין  בהמשך  הפכה 
גם  חנן שעלה על הקרקע בחג החנוכה 1929. 
הוריי רצו מאוד להתקבל כחברי מושב אך היו 
כך.   לצורך  פלשתיניות  לירות   30 להם  חסרות 
עשירות  אחיות  לך  “יש  לאבא:  אמרה  אמא 
בבולגריה, אולי תנסה לבקש מהן עזרה”... אבל 
לעשות  רצה  ולא  צנוע  מאוד  אדם  היה  אבא 
זאת. הוא אמר לאמי שאם היא רוצה, שתבקש 

היא מהן, וכך היה
 .

בקשה:
שבוע,  במשך  לבולגריה  חזרה  הפליגה  אמי 
באוניית משא אשר יצאה מנמל יפו, כדי לבקש 
מרה.  אכזבה  נחלה  אך  מהאחיות,  הלוואה 
האחיות סירבו בטענה שהן שמעו כי בישראל 
אמא  הסירוב  למרות  אך  שממה...  רק  יש 
שהיא  ולגיסים  לאחיות  והודיעה  התעקשה 
הכספים  בהלוואת  לה  שיסייעו  עד  עוזבת  לא 
פי  להם  להשיב  הבטיחה  גם  היא  הנדרשים. 
לגייס  הצליחה  היא  יום  של  בסופו  שניים. 
בני  כשאותם  קטן.  כסף  סכום  הגיסים  מאחד 

משפחה באו לארץ בעלייה הגדולה מבולגריה 
החזירה  גם  היא  בנדיבות.  אותם  אירחה  אמא 

לכולם את הכסף עם ריבית.

התיישבות:
ההורים שלי הצטרפו למושב בית חנן ב- 1930. 
בבוקר,  בשש  לעבודה  יוצאת  הייתה  אמא 
ואבא היה נעדר מהבית במשך כל השבוע בשל 
בימי  ים.  בת  מבוני  היה  הוא  בבניין.  עבודתו 
השבוע  ובסופי  הביתה  שב  היה  הוא  שישי 
הוא ואמי הקימו ופיתחו יחד את המשק אשר 

ברבות השנים הפך למשק משגשג. 
 

גן:
כל הילדים הקטנים במושב למדו בגן אחד. מדי 
יום, אמא הייתה מביאה אותי לגן שהיה קרוב 
מאוד לביתנו, מושיבה אותי על המדרגות בשש 
מחכה  הייתי  אני  לעבודה.  וממהרת  בבוקר 
בסבלנות עד שהגן ייפתח בשעה שמונה. לגננת 
שהגיעה  ולגננת  יהודית,  קראו  שלי  הראשונה 

אחריה – שרה. 

בית ספר:
מהגן קפצנו ישר לכיתה ב’ בבית ספר בנטעים, 
כי לא היו מספיק תלמידים לכיתה א’... למורה 
היינו  שלי  והחברות  אני  קוסר.  חנה  קראו 
ברגל,  בנטעים  הספר  לבית  חנן  מבית  הולכת 
דרך החולות. לא היו אז הסעות מסודרות כמו 
היום. החזרה הביתה הייתה חגיגה אחת גדולה 
שנמשכה זמן רב... לאף אחת מאיתנו לא היה 
מסיבות  בדרך  להתעכב  יכולנו  ולכן  שעון 
שונות ומשונות כמו אכילת קלמנטינות ומעבר 
מתחילה  שהשמש  כשראינו  רק  בשלוליות... 
שנספיק  כדי  מהירה  בריצה  פתחנו  לשקוע, 
אחרת  בגרעינים,  התרנגולות  את  להאכיל 
ההורים שלנו היו כועסים. לפעמים, אם החמור 
שלנו היה פנוי הייתי רוכבת עליו לבית הספר 

ובחזרה. 

שלוליות: 
ממש  עצומות,  היו  המושב  באזור  השלוליות 
וכינינו אותן בשמות: אגם  כמו אגמים קטנים, 
שרלוטה, כי היה סמוך לבית של שרלוטה, ואגם 

ידידה, שהיה סמוך לבית האריזה של ידידיה. 

נהלל:
העממי  הספר  בבית  לימוד  שנות   8 לאחר 
לעבור  רציתי  התיכון  הספר  בבית  אחת  ושנה 

מייזלר  חנה  של  לפנימייה  חברות   3 עוד  עם 
לבנות  חקלאי  ביה"ס  היה  זה  נהלל.  במושב 
ובתקופה ההיא זה היה “החלום”, ללמוד בבית 
מקווה  או  לכדורי  הלכו  )הבנים  חקלאי  ספר 
בתום  לנהלל(.  או  לעיינות  והבנות  ישראל 
כבר  ואז  הוריי  לבית  חזרתי  הלימודים  תקופת 
פרצה מלחמת השחרור ונחשבנו ליישוב ספר. 
למרות הסכנות חיינו ללא פחד. התקשורת עם 
או  מורס  באמצעות  התנהלה  אחרים  יישובים 

בעזרת איתותי לפידים.

חיים:
בצבא שירתתי במטה של חיל האוויר ביפו בתור 
צפנית, תפקיד שמוכר היום בשם מפענחת, לצד 
מהצבא,  כשחזרתי  באוטובוס,  האלחוטאים. 
פגשתי את חיים, אותו הכרתי מהמושב. חיים 
 1945 ב-  הנוער  עליית  במסגרת  ארצה  הגיע 
והוריו, שהגיעו ארצה 3 שנים אחריו, התיישבו 
בבית חנן. היה בינינו חיבור וכימיה מההתחלה. 
הוא היה גבר מקסים, יפה וחברותי. הוא שירת 
פעיל  חלק  ולקח  הראל  בחטיבת  בפלמ”ח 
עם  גם  שירת  הוא  לירושלים.  הדרך  בפריצת 
ומדי  רבין,  ויצחק  אלעזר  “דדו”  דוד  הרמטכ”ל 
במפגשים  הגדוד.  של  מפגשים  להם  היו  פעם 
הללו חיים ניגן על גיטרה. הייתה להם גם להקה 
של שלושה חברים: חיים שר, חבר נוסף סיפר 
בדיחות והשלישי כתב סיפורים ומחזות. קראו 
אמנותית  תוכנית  הכינו  והם  “מודוס”,  להם 
 ,1972 ב-  אירוע.  לכל  במושב,  החגיגות  לכל 
בעלי ובתי )שהייתה אז חיילת( נהרגו בתאונת 

דרכים. משאית התנגשה הם. 
 

עבודה:
אחרי שהתחתנו, חיים החל לעבוד בתחום של 
הנהלת חשבונות במשרד בבית חנן. הוא גם היה 
פעיל במועצה. אני עבדתי במשק המשפחתי, 
פיתחתי אותו והייתי אחראית על ניהולו. היום 
שתי הבנות שלי גרות לידי, כולנו חולקים את 

אותה החצר. 

מקום מגורים: בית חנן

מצב משפחתי: אלמנה + 3 בנות 
)אחת נפטרה(, 3 נכדים

עצה לחיים: "להיות מרוצה ממה 
שיש לך"

1617



שנת לידה: 1936

מקום וארץ לידה: איסטנבול, 
טורקיה

ילדות:
שם אבי היה יוסף, שם אמי מרים, ובבית היינו 
קפה  בית  היה  לאבא  הבכורה(.  )אני  ילדים   5
היה  זה  גרנו.  בו  הבית  של  התחתונה  בקומה 
גברים  נהגו להתכנס רק  בו  גדול,  קפה-מועדון 
למטרות  לא  אבל  וקלפים  בש  שש  ולשחק 
הימורים. אבא ניהל את הקפה ביד רמה ולא נתן 
הכלכלי  המצב  ליהודים.  רק  להיכנס,  לטורקים 
היה בינוני והפרנסה הספיקה למחייה ולא יותר.

 
פמיניזם:

אני  לעשות.  מה  לכולם  הכתיב  אבא  בבית  גם 
כבר  ולכן  מילדות  פמיניסטית  הייתי  כנראה 
“אמן”  אומרת  הייתה  אמא  לי.  הפריע  זה  אז 
על  כעסתי  ליבי  ובסתר  אמר  שהוא  מה  לכל 
התנהגותה הכנועה. אני לא חטפתי מכות כמו 
הילדה  תמיד  הייתי  כי  אולי  השובבים...  אחיי 

הטובה והחכמה, ואבא אהב אותי מאוד. 

בית:
גרנו  יהודים.  רק  כמעט  היו  גרנו  בה  בשכונה 
בבית בן 2 קומות. בדירה שלנו שהייתה בקומה 
חלונות  עם  אולם,  כמו  ענק,  חדר  היה  השנייה 
רצפת  עד  שהגיעו  ווילונות  דרום  לכיוון  רק 
העץ. אל החצר היינו יורדים במדרגות. שם היו 
שירותים וגם באר. היינו משחקים הרבה בחצר 
האחורית, בין היתר כי אבא לא הרשה לנו לצאת 
החוצה. במהלך השנים ביקרתי בטורקיה כמה 
פעמים, ולמרות שכל האזור נהרס, הבית שלנו 
עדיין עומד, והיום בית הקפה בבעלות טורקית.

אבא:
ומאוד  ישר, איש של עקרונות,  אבא היה איש 
בקהילה  והשפעה  מעמד  לו  היו   כריזמטי. 
היהודית, אבל גם בקרב הטורקים. בטורקיה כל 
המקומית  והמשטרה  במסחר  עבדו  היהודים 
‘רפורטים’  להם  ונותנת  להם  מתנכלת  הייתה 
מהקנסות  אותם  להוציא  ידע  אבא  וקנסות. 
מזמין  היה  הוא  שוחד.  של  בדרך  ולא  האלה 
למשל את הקומיסר ואומר לו, “בוא, אני רוצה 
לארוחת  אותך  להזמין  רוצה  אני  איתך,  לדבר 
שותה  יושב,  היה  שהקצין  ואחרי  צהריים”, 
ליבו:  אל  מדבר  היה  אבא  המלך,  כיד  ואוכל 
להם  תהיה  לא  רפורט?  להם  נותן  אתה  “למה 
אתה  מה  שלהם...  המשפחה  את  לפרנס  דרך 
וכך  רעבים?”...  ילדים  שלך  המצפון  על  צריך 

הקנס היה מתבטל. 

המטבח:
השנה  וכל  עשיר,  מאוד  מטבח  היה  אצלנו 
היה ניתן למצוא בו מגוון של תבשילים ושפע 
יום הוא חג.  בין  של מאכלים, ממש כאילו כל 
המאכלים שאני זוכרת יש “סירות” שזה חצילים 
ממולאים בבשר וקציצות פראסה. בימי שישי 
היו ארוחות משותפות, חגיגיות. אבא היה יושב 
לו  לנשק  צריכים  היינו  וכולנו  השולחן  בראש 
את היד, לא כי היה איש דתי אלא כדי לתת לו 
ואבא  לבשל  אני  גם  למדתי  כשגדלתי,  כבוד. 
היום  עד  שלי.  מהבישולים  מרוצה  מאוד  היה 
כשאוכלים אצלי לכולם יש טעם של עוד... “מה 
המתכון?”, שואלים אותי, אבל אני, אני מבשלת 

מהלב. בלי מרשמים ובלי מתכונים. 
 

בית ספר:
ובבית  מעורב  ספר  בבית  למדתי  בטורקיה 
בבית  תנ”ך.  בשיעורי  השתתפתי  הכנסת 
טובה  תלמידה  והייתי  כיתות   5 למדתי  הספר 
לבחור  צריך  היה  אחת   פעם  וממושמעת. 
בנושא  דיקלום  שידקלם  התלמידים  אחד  את 
חגיגי.  בטקס  המדינה,  נשיא  אטאטורק, 
אותי,  הדריך  אחד  שאף  בלי  הראי  מול  ישבתי 
כל  שלי  הדקלום  את  אלמד  שאני  והחלטתי 
כך  אחר  בי.  לבחור  מוכרחים  שיהיו  טוב  כך 
ודקלמתי...  כולן  כמו  הכיסא  על  עליתי  בכיתה 
דיברתי טורקית כמו טורקיה, בלי המבטא של 
למנגינה...  כמעט  הדיבור  את  שהופך  הלדינו, 
אמרתי  הדקלום  את  ממני.  שיצחקו  רציתי  לא 
והמורה  בצורה מושלמת, עשיתי ממש הצגה, 
התפעלה ואמרה, “יפה מאוד”, אבל לא נבחרתי 
שיהודייה  יתכן  לא  והלא  יהודייה  הייתי  כי 
אני  כולם...  מול  אטאטורק  על  דקלום  תדקלם 
אפליה.  שיש  שאת  ביתר  הרגשתי  שאז  זוכרת 
מחשבות על אפליה העסיקו אותי מגיל צעיר, 
אחד  שיום  זוכרת  אני  מאיפה...  יודעת  לא  אני 
“אמא,  אותה  שאלתי  אותי  הלבישה  כשאמא 
למה אי אפשר להתחתן עם טורקי? הרי כולנו 
בני אדם”... במקום תשובה היא נתנה לי סטירה. 

אסור היה להגיד דברים כאלה.

עלייה לארץ:
כל  עלינו  לעלות,  שאפשר  שמע  שאבא  ברגע 
עם  רק  לדודתי  ברחנו  אחד  לילה  המשפחה. 
להחלפה.  בגדים  בלי  אפילו  קטנה,  מזוודה 
השארנו הכל מאחור ואף אחד לא ידע... בחושך 

שעגנה  משא  לאוניית  סירות  עם  אותנו  לקחו 
רחוק מהחוף... הייתי אז בת שתים עשרה אבל 
ההפלגה  פחדנית.  ילדה  הייתי  לא  פחדתי,  לא 
לא  הייתה  שהאונייה  מכיוון  ימים.   8 ארכה 
לגאלית ולא היה לה כלל רישיון להוביל אנשים, 
עגנה  לא  האונייה  הארץ  חופי  אל  כשהגענו 
ים עד  שבאו סירות  בנמל חיפה... חיכינו בלב 

ולקחו אותנו אל החוף. 

התאקלמות:
במשך  ליד.  לבית  עברנו  ומשם  לחיפה  הגענו 
לצריף.  עברנו  כך  ואחר  באוהל  היינו  חודש 
בלילה היו נביחות של שועלים ואבא שלי חשב 
ושמר  בפתח  עמד  מוט  לקח  ערבים,  שאלה 
עלינו. משם לקחו אותנו במשאיות לבית דגון, 
בבית  ללמוד  התחלתי  שם  נטוש,  ערבי  לבית 
ספר בכיתה מעורבת של ילדים קטנים וגדולים. 
את  חוצב.  בתור  בתמנע  לעבוד  הציעו  לאבא 
למחקר  כך  אחר  לקחו  שם,  שחצבו  האבנים 
במכון וויצמן. הוא עבד קשה, עבודה “שחורה”, 
הוא  אבל  בחודש  פעם  אולי  הביתה  והגיע 
והרגיש שהוא תורם למדינה. מה  היה מאושר 

שטרקטור עושה היום הוא עשה אז במו ידיו.

פמיניזם 2:
את יוסי, קיבוצניק ממעגן מיכאל, פגשתי בים. 
התחתנו וגרנו בראשון לציון  ואחרי שנולדה לנו 
הבת הוא אמר לי, “אם תסכימי לעבור למושב 
לא  עובד  שבית  כיוון  ארמון!”...  לך  אבנה  אני 
לנו  יש  ובאמת  הסכמתי.  לציון,  מראשון  רחוק 
ארמון, אבל הוא לא בנה אותו לבד, בנינו אותו 

ביחד. 

שנת עלייה: 1948

מקום מגורים: בית עובד

מצב משפחתי: נשואה + 3 ילדים,
8 נכדים

עצה לחיים: "צריך הבנה, יושר, 
התמדה ויותר מהכול אהבה"

יוסי כהן
שנת לידה: 1933

מקום וארץ לידה: ירושלים, 
ישראל

ילדות:
ובבית  מרים  אמי  שם  אברהם,  היה  אבי  שם 
היינו 9 ילדים. בהתחלה אבא היה סוחר בחנות 
בתור  עבד  בהמשך  למשפחה.  שהייתה  בשר 
שהיום  באזור  גרנו  קטן  ממש  כשהייתי  נגר. 
היו  לא  פתוח...  היה  הכל  אז  אבל  בירדן  הוא 
גבולות... היו למשפחה שלי כבשים ואפשר היה 
לרעות אותן בכל מקום. גרנו אז במתחם בתים 
שהיה שייך למשפחה בשכונת באב אל עמוד. 
לכל משפחה היה בית ובין הבתים היו שטחים 
פתוחים בהם גידלנו עיזים, כבשים ותרנגולות. 
על  השתלטו  הערבים   1936 מאורעות  אחרי 
משה,  אוהל  לשכונת  עברנו  ואנחנו  השכונה 
היה  השוק  יהודה.  מחנה  מול  אגריפס  לרחוב 
קיים כבר אז, אבל היה הרבה יותר קטן,  הייתה 

רק שורה אחת של דוכנים.

משפחת קצבים:
המאכלים  כל  את  לנו  מכינה  הייתה  אמא 
הלחם  את  ועוד.  מרקים  מג’דרה,  המזרחיים, 
הייתה מכינה בטאבון. כיוון שהמשפחה הייתה 
השולחן  על  בשר  הרבה  היה  קצבים  משפחת 
עדר  המאורעות  אחרי  זמן.  לאורך  לא  אבל 

הכבשים נהרס, והיה קשה מאוד להשיג בשר.

דת:
היינו משפחה מסורתית מאוד. נהגנו להתפלל 
באופן קבוע, שבת הייתה שבת וחג זה חג. הכל 
אבל  מזוקנים,  היו  לא  הגברים  המסורת.  לפי 

את  כיסו  הנשים  קסקט.  כובעי  חבשו  תמיד 
השיער במטפחות צבעוניות. את החגים חגגנו 
וגם  לאמא  המורחבת.  המשפחה  כל  עם  יחד 
המורחבים  ובכינוסים  אחים  הרבה  היו  לאבא 
היינו מעל שמונים איש. נהגנו לפתוח שולחנות 

בחצרות ולשחוט כבשים לסעודה. 

לימודים:
בערבית  שנקרא  מה  אז  היה  גן,  לנו  היה  לא 
ידעתי  כבר  וחצי  שלוש  בגיל  חדר.  “כותאב”, 
לקרוא בתורה. אחר כך למדתי בבית ספר דתי 
“תלמוד תורה מזרחי”, עד כיתה ז’, אז התחילה 

המלחמה והלימודים הופסקו. 

מלחמת השחרור:
היו  התחיל מצור על העיר. בתקופה ההיא לא 
מים זורמים בבתים והיו שואבים מים מבורות. 
היה גם מחסור חמור במזון, אבל במשפחה שלי, 
מצרכי  את  תמיד  קנו  ילדים,  הרבה  שהיו  כיוון 
המזון לא בק”ג אלא בשקים גדולים. קמח, אורז, 
סוכר, שעועית, חומוס. זה היה המזל שלנו בזמן 
השלום  מימי  שקים  לנו  שנשארו  המלחמה, 
בהישג  בבית,  בסיסיים  מצרכים  לנו  היו  וכך 
היינו  הילדים  אנחנו  המלחמה,  במהלך  יד. 
גדול מהזמן בבית. היינו שומעים  סגורים חלק 
נפילות של פגזים ולא היה לאן לברוח... לא היו 
מקלטים.  אם פגז היה פוגע בבית מהצד לא היה 
פגיעה  אבל  אבן,  בתי  היו  אלה  כי  כלום,  קורה 
ישירה מלמעלה הייתה אסון, כי הגגות היו גגות 
רעפים. בשכונה שלנו היו הרבה נפילות. אפילו 

בחצר שלנו. 

הקיבוץ:
ולא   13 בן  הייתי  הסתיימה  כשהמלחמה 
והם  עזרה  לקבל  לויצ”ו  פנינו  עבודה...  הייתה 
לקיבוצים.  הילדים  את  לשלוח  להוריי  הציעו 
נוכחתי  שם,  השיטה.  בית  לקיבוץ  הגעתי  כך 
לדעת שהחיים יכולים להיות שונים מאוד ממה 
דבר  שום  ידעתי  לא  לשם  כשבאתי  שהכרתי... 
ידעתי  אחרים  ודברים  מתמטיקה  מתורה.  חוץ 
מעט מאוד למרות שהייתי כמעט בן 14. פתאום 
שאחזור  רצו  כשההורים  בפניי.  נפתח  הכל 
ונוצר  רציתי  לא  כבר  כחודשיים  אחרי  הביתה 
נציגים  שלחו  מהקיבוץ  ההורים...  עם  ויכוח 
את  שאפסיק  שחבל  להם  שאמרו  להורים 
הלימודים... אז הם הסכימו בקושי רב שאשאר 
שם... נשארתי בקיבוץ עד שנה לפני הגיוס. אני 

התרגלתי לגמרי לחיים החדשים, אבל בכל פעם 
לא  שאני  כועס  היה  אבא  הביתה,  בא  שהייתי 

הולך לבית כנסת...

קריירה:
בצבא שירתתי בנח”ל  והייתי  בקורס הראשון 
הצטרפנו  הצבא  אחרי  קרביים.  סמלים  של 
מיכאל,   מעגן  לקיבוץ  איש  כמאה  של  כגרעין 
ושם נשארתי עד שנת 58’. דרך הקיבוץ למדתי 
ומסגרות  כללית  חקלאות  רופין  במדרשת 
ועברתי  הקיבוץ  את  עזבתי  כך  אחר  מכנית. 
בעיקר  שעסקה  חקלאית  )חווה  אבוקה  לחוות 
עבדתי  ובה  שאן  בית  בעמק  כותנה(  בגידול 
כמנהל חווה במשך כשנתיים. בהמשך נתקלתי 
במודעה שמחפשים מנהל פרדסים, אז עברתי 
באגרסקו,  לעבוד  והתחלתי  רחובות  לאזור 
חברה של פיקוח חקלאי. תוך כדי עבודה למדתי 
עוד שנה בפקולטה לחקלאות וקיבלתי תעודת 

אגרונום.

נישואים:
קשר.  ונוצר  בים  פגשתי  אסתר  אשתי  את 
הייתה  אשתי  שנה.  כמעט  אחרי  התחתנו 
עברנו  חקלאי.  קיבוצניק  יותר  ואני  עירונית 
לא  שהיא  למרות  עובד,  לבית  לציון  מראשון 
כל  עבדתי  אני  תרנגולות.  חיים,  בעלי  רצתה 
השנים כעובד חוץ.  אנחנו חיים בבית עובד כבר 

כמעט חמישים שנה.

צמחי מרפא:
מפקח,  הייתי  הרבה,  עבדתי  השנים  לאורך 
בעיות  של  שנתיים  אחרי   62 בגיל  מנהל... 
רפואיות קשות עברתי ניתוח מעקפים ורק אחרי 
זה התחלתי למעשה את החיים שלי.  התחלתי 
ברחובות,  לחקלאות  בפקולטה  הלימודים  את 
קורסים  למדתי  רוקחות,  שנים  שש  למדתי 
ברושים  בקמפוס  ואף  מכללות  במספר  שונים 
השייך לאוניברסיטת תל אביב. תחום הלימודים 
מרפא.  צמחי  היה  האלו  המקומות  בכל  שלי 
היום אני מומחה לטיפול בצמחי מרפא ומזכיר 
סבור  אני  בארץ.  מרפא  צמחי  של  העמותה 
שכדאי לאנשים, עוד לפני שמגיעים לשלב של 
טיפול, להחזיק בבית כבדרך קבע צמחי מרפא 
למשל,  )שיבא(  ולענה  מנטה  מרווה,  שונים. 
עם  מורתח  קינמון  העיכול.  למערכת  מסייעים 
כמו  חורף  במחלות  לטיפול  לשמש  יכול  יין 

שפעת, צינון ושיעול.

מקום מגורים: בית עובד

מצב משפחתי: נשוי + 3 ילדים,
 8 נכדים

עצה לחיים: "אפשר להתחיל בכל 
גיל"

אסתר אשכנזי כהן

1819



יורה ארצי
שנת לידה: 1928

מקום וארץ לידה: ירושלים, 
ישראל

ילדות:
ובבית  חיה  אמי  שם  שמחה,  היה  אבי  שם 
אז  מקובל  היה  שלא  דבר   – ילדים   5 היינו 
בתנועה הקיבוצית כי לא היה כסף, אבל אמא 
“ציפצפה” על כולם כי הייתה האקונומית של 
הקיבוץ )ובנוסף האקונומית של מחנות האלף 
של הנוער העובד(. אבי ואמי הגיעו כצעירים 
היורה,  ירד  נולדתי  בו  ביום  מפולין.  חלוצים 
את  אהב  שלי  אבא  הראשון.  הברכה  גשם 

הצליל של המילה, וכך קיבלתי את שמי. 

עין חרוד:
עין  חרוד.  לעין  כשהגענו  שנה  חצי  בן  הייתי 
נפש.   400 בו  וחיו  גדול  קיבוץ  אז  היה  חרוד 
בשעתו הוא שימש כאב טיפוס למשק הגדול. 
אבא עבד כפרדסן ואיש משתלות, אמא הייתה 
רפתנית וחלבה בידיים 12 פרות בכל משמרת. 
לאחר מכן נעשתה רכזת החלב במשק והפכה 
גבינות  בעיקר  בגבינות,  מומחית  להיות 
מעמודי  הייתה  היא  כבשים.  וגבינות  צהובות 

התווך של נשות העמק. 

בית ספר: 
למדתי בבית הספר המאוחד בגוש חרוד, היינו 
טוב,  ילד  הייתי  בכיתה.  בנות   10 ו-  בנים   10
כדורגל.  לשחק  אהבתי  ומאוד  בינוני,  תלמיד 
ומעלה.  משכמם  אנשים  היו  שלי  המורים 
כרמי,  משה   – במיוחד  זוכר  אני  מהם  שניים 
ערבית  אותנו  שלימד  והידוע,  הדגול  המורה 

וזימרה, ומנהל בית הספר שיפרוני. 

דת:
אבל  בפולין,  רב  היה  שלי  אבא  של  אבא 
להיות חילוני. עברו  כשאבא בא לקיבוץ הפך 
עליו 40 שנה כחילוני ואז החליט לחזור לדת... 
הוא התעקש שיוקם בית כנסת בקיבוצנו, עין 
הרב  עד  הזה  העניין  עם  והלך  איחוד,  חרוד 
כך  שכל  תקופה,  באותה  לישראל  הראשי 
לסמל  שנחשב  שבקיבוץ  מהעובדה  התלהב 
החילוניות רוצים להקים בית כנסת, עד שנתן 
לירות...  אלפים  עשרת  סך  על  מענק  מיד  לו 
בית  הקים  אכן  שלי  אבא  זה  סכום  בעזרת 
כנסת בקיבוץ ועם הזמן קיבוצים נוספים חיקו 

אותנו ובנו גם הם בתי כנסת משלהם. 

תנ”ך:
כשהייתי  לי  חסרה  הדת  כמה  הרגשתי  אני 
לבד  הייתי  תש”ח...  במלחמת  במצרים,  בשבי 
אחד  ספר  רק  וקיבלתי  מחבריי,  מופרד  בתא, 
בבית  שלמדנו  מה  אותו.  גיליתי  אז  התנ”ך.   –
הספר היה מזערי לעומת הקריאה המעמיקה 
בו... קראתי את  כורחי לקרוא  שנאלצתי בעל 
חודש  במשך  במילה,  מילה  פעמיים,  התנ”ך 

וחצי. 

טרומפלדור:  
 ’46 בשנת  התיכון  הספר  בית  את  סיימתי 
רכוב על סוסה  להיות שומר בשדות,  והלכתי 
יפה. טיילתי  זו הייתה תקופה  ערבית אצילה. 
בכל העמק. היינו כמה חבר’ה וכל פעם קבענו 
שהגישו  איפה  אחר.  בקיבוץ  צהריים  לאכול 
לפתן באותו יום – שם קבענו. היינו חופשיים, 
כשהתקרבה  זה.  את  ואהבנו  לעצמנו,  אדונים 
לירות  למדנו  לחי”ש,  התגייסנו  המלחמה 
פנים.  אל  פנים  קרב  וקפא”פ,  )סטן(  ברובה 
על הכרזת המדינה שמענו בלילה, כשהודיעו 
 2 ו-  חרוד  בעין  רדיו  מכשירי   2 היו  ברדיו. 
מכשירי רדיו בתל יוסף. כולנו מיד יצאנו לחגוג 
אור  עד  ורקדנו  בבית טורמפלדור,  יוסף,  בתל 

הבוקר. 

גולני:
לא עבר זמן רב וכולנו התגייסנו לחטיבת גולני. 
היו בה 3 גדודים: גדוד 12 של אנשי עמק הירדן, 
ביניהם(  )ואני  חרוד  גוש  אנשי  של   13 גדוד 
המערבי.  יזרעאל  עמק  אנשי  של   14 וגדוד 
הייתי בן 19. בקרב על משלט 86, שנמצא גבוה 
מאוד על יד חאן יונס, נאלצנו לבסוף לסגת... 
אחרונה  נשארה  שלי  שהמחלקה  גורלי  יצא 
מהמשלט  שקפץ  האחרון  הייתי  אני  ומתוכה 
מטר   20 כבר  היו  המצרים  החיילים  לואדי... 
וירו בי. קיבלתי כדור בכף הרגל אך בכל  לפני 
עם  נכנסתי  למטה...  לדדות  המשכתי  זאת 
לבית  הכתפיים  על  שסחבתי  פצוע  חייל  עוד 
נטוש וחיכינו לבוקר... קפאנו מקור... כשהאיר 
איפה  לראות  הולך  שאני  לו  אמרתי  השחר 
והנה  מטרים  כמאה  הלכתי  נמצאים...  אנחנו 
נער  מולי  הופיע  לפתע  לעיני.  נגלה  הכפר 
ערבי. התחלתי לדבר איתו ערבית... הוא הזמין 
אותי לבוא לביתו ולפגוש את אביו. הסכמתי. 
בבית כיבדו אותי בקפה טוב, שניחוח חזק של 
הל נישא ממנו, אבל למרות הכנסת האורחים 
עליהם  ישראלי  שכחייל  ולי  להם  ברור  היה 

“לך  בערבית  לבן  אמר  האב  אותי.  להסגיר 
באו  שעה  רבע  ואחרי  שצריך”  למי  תקרא 
חיילים מצרים, כפתו אותי, אזקו אותי, ולקחו 
היום,  האיר  כבר  בדרך,  למפקד...  איתם  אותי 
וילדי הכפר ראו את המחזה ומיד הקיפו אותנו 
מכל הכיוונים תוך צעקות “תוחו, תוחו”, תירו 
לפני  לפעול  חייב  שאני  הבנתי  בו...  תירו  בו, 
שאחד החיילים יסחף באווירה ואכן ישתמש 
בנשקו... אמרתי לסמל: “תשמע, יש לי הרבה 
מה להגיד למפקד שלך.. יש לי הרבה מידע... 
שמר  באמת  והוא  אותו”.  לראות  צריך  אני 
ושל  שלו  החיילים  של  מזעמם  הדרך  כל  עלי 
ידיעת השפה הערבית הצילה את  כך  ההמון. 

חיי... בשבי המצרי הייתי 4 חודשים. 

שבי:
קרוא  ידעו  שלא  שלי,  השובים  את  לימדתי 
וכתוב, לקרוא ולכתוב את שמם בערבית ובכך 
השבויים...  למלך  והפכתי  עולמם  את  קניתי 
כשנחתם הסכם רודוס בו שיחררו 150 שבויים 
ישראליים תמורת 4000  שבויים מצרים, לכל 
הגב.  על  מאחורה,  מספר  שמו  ישראלי  שבוי 
המספר שלי היה 150. אחרון השבויים שחזר 

ממצריים.  

תחנות בחיים:
ב- 1962 הגיעה אלי הצעה מטעם תה”ל, תכנון 
המים לישראל, לנסוע לפרס ולסייע בשיקום 
מרעידת  חמורה  בצורה  שנפגע  קזווין  מחוז 
אדמה )חיפשו דוברי ערבית, בעלי ניסיון וידע 
לתקופה  המשפחה  עם  נסעתי  בחקלאות(... 
של 4 שנים וזו הייתה חוויה יוצאת מן הכלל. 
לי:  אמרו  ואז  לארץ.  חזרתי  עלה  כשחומייני 
עכשיו  בפרס?  כפרים   270 על  אחראי  “היית 
תהיה אחראי על 370 כפרים כאן”... וכך מוניתי 
הממשל  במסגרת  החקלאות  קמ”ט  לתפקיד 

הצבאי והאזרחי בשטחים. 

חתונה:
את רחל, ילידת ביירות שבאה לארץ במסגרת 
הייתי  אני  חרוד.  בעין  פגשתי  הנוער,  עליית 
התחתנו.  שנתיים  כעבור   .19 בת  והיא   25 בן 
שנת  בסוף  בקיבוץ.  הדשא  על  צנועה  חתונה 
אנחנו  ומאז  עובד  בבית  המשק  את  קנינו   ’68

פה. 

מקום מגורים: בית עובד

מצב משפחתי: נשוי + 4 ילדים, 
14 נכדים, 5 נינים

עצה לחיים: "להקשיב, לחשוב, 
להיות סבלניים, סובלניים וטובי לב"

עמליה גור אריה
שנת לידה: 1943

מקום וארץ לידה: פתח תקווה, 
ישראל

ילדות: 
שם אבי היה שמואל, שם אמי שושנה ובבית 
הגיע  אבא  הבכורה(.  )אני  ילדים   3 היינו 
בגיל  הגיעה  אמא  מפולניה,   6 בגיל  לארץ 
של  הפועל  בוועד  עבד  אבא  מרומניה.   16
הייתה  אמא  דין.  עורך  היה  הוא  ההסתדרות. 
גרוע...  די  היה  בבית  הכלכלי  והמצב  ספרנית 
וקיבל  מוקדמת  לפנסיה  יצא  כשאבא  רק 
הרבה מאוד כסף המצב השתפר אבל זה קרה 
את  ועזבנו  גדולים  היינו  ואחי  אני  כשכבר 
שנה   17 ב-  ממני  הצעירה  אחותי  רק  הבית. 
נהנתה מכך. אני זוכרת אותי בתור ילדה ממש 
אבא  עם  הולכת  הצנע,   בתקופת  קטנטונת, 
התלושים,  עם  חמאה  לקבל  הכתפיים,  על 
ובדרך חזרה הביתה מלקקת את החמאה כמו 

ארטיק... 

סכרת:
מגיל 10 אני חולה בסכרת. תמיד אמרו לנו “זה 
היה  לא  זה  כן.  בהחלט  זו  אבל  מחלה”...  לא 
וגם  מזון  של  הגבלות  גם  היו  ככה.  לגדול  קל 
הגבלות של תנועה – למשל לא יכולתי לנסוע 
אליה  הנוער  תנועת  עם  ולמחנות  לטיולים 

השתייכתי, “מחנות העולים”.  

שכונה: 
גדלתי בשכונת שפירא בתל אביב. המשפחה 
של אבא גרה לידנו והמשפחה של אמא בבית 
זוכרת את סבא שמואל שהיה בא  עובד. אני 
מהמשק...  שהביא  והתרנגולות  הביצים  עם 
הוא היה עושה את כל הדרך באוטובוס. בבית 

היו  השירותים  ביחד.  משפחות  כמה  גרנו 
זה  יודעת. את  בחצר. איך הסתדרנו? אני לא 
בתור  אני,  אבל  שלי,  אמא  את  לשאול  צריך 

ילדה, הייתי מאושרת מהצפיפות וההמולה. 

חגים:
ביום  לא.  אבא  כשרות,  על  שמרה  שלי  אמא 
כדי  עובד,  לבית  נוסעת  הייתה  אמא  כיפור 
עדה  וסבתא  שמואל  סבא  הוריה,  עם  להיות 
שנהגו  שמה(,  על  נקרא  אלעד  שלי  )שהבן 
להתפלל בבית כנסת. אבא שלי אפילו לא היה 
בדרכו  היה  כן  לפני  וכבר  הצום  לתום  מחכה 

למושב להחזיר את אמא.  

בית עובד:
את כל החופשים שלי הייתי מבלה אצל סבא 
וסבתא בבית עובד, אהבתי את המושב אהבת 
נפש. היה לי סבא נהדר. אהבתי את הלולים, 
המושב.  חיי  את  אהבתי  החיים,  בעלי  את 
נוסעת  בלולים,  לסבא  עוזרת  הייתי  תמיד 
איתו עם החמור והעגלה לנס ציונה... בקיצור, 

עושה חיים משוגעים. 

אמא ספרנית:
אשר  תבורי  בספריית  כספרנית  עבדה  אמא 
הייתה  היא  לדיזנגוף.  מקביל  ברחוב  שכנה 
ולא  שכמעט  מכיוון  מאוד  מוצלחת  ספרנית 
היה ספר שלא קראה, ולכן ידעה להפנות כל 
הייתי  ילדה  בתור  לו.  המתאים  לספר  אחד 
זוכרת  אני  לספרייה...  הרבה  איתה  באה 
תיק  עם  הביתה  לחזור  נוהגת  הייתה  שהיא 
וידעה  המון  שקראה  למרות  ספרים...  מלא 
עלי  לכפות  ניסתה  לא  מעולם  היא  המון 
לכוון אותי לספרים מסויימים. כל  לקרוא או 
ספרי  במיוחד  אהבתי  לקחתי.  שרציתי,  ספר 
לספרים  אהבתי  כל  עם  אבל  הרפתקאות. 
ולקריאה, אף פעם לא הייתי מסוגלת לקרוא 

את כמויות הספרים שהיא קראה. 

בית ספר:
הייתי  נבו”.  “הר  העממי  הספר  בבית  למדתי 
שלושה  במשך  שנה,  כל  כי  בינונית  תלמידה 
חודשים, הייתי בבית חולים. לשמחתי, הייתה 
שהלכה  ויין  לאה  בשם  נהדרת  מחנכת  לי 
בין  האווירה  במצבי.  והתחשבה  לקראתי 
המורים והתלמידים אז הייתה אחרת לגמרי, 

לא היה “כן, אדוני”, “לא, אדוני”, היחסים היו 
הביתה.  אליה  ללכת  נהגנו  וחבריים.  פתוחים 
בתיכון  אלוני.  דויד  המנהל,  עם  גם  היה  כך 
ד’. לצבא לא התגייסתי בשל  למדתי בעירוני 
אף  קצרה  ותקופה  מלונאות  למדתי  מחלתי. 

עבדתי בתחום.

גורי:
את בעלי פגשתי דרך חברה, שמו היה אליעזר 
גורי  “גורי”.  הכינוי  את  קיבל  ולכן  אריה,  גור 
הירוק  בכפר  החקלאי  ספר  בית  בוגר  היה 
ואהב מאוד סוסים שגם הפכו לתחום עיסוקו. 
 .1964 ב-  התחתנו,  חברות  של  כשנה  אחרי 
בן  ברחוב  אביב,  בתל  התקיימה  החתונה 
גורי  של  לחברים  שייך  היה  והאולם  יהודה, 
מהכפר הירוק. הייתה חתונה ענקית... שכללה 
בעיקר חברים של ההורים שלנו. את השמלה 
והיא  אבא,  של  אחות  של  שכנה  לי  תפרה 
הייתה מאוד מיוחדת, עשויה בד אשר שזורים 
היא  היום  עד  וערב...  שתי  בצורת  סרטים  בו 
שמורה אצלי בארון. גורי לבש חליפה, אם כי 
קאובוי...  ומגפי  בג’ינס  להתחתן  מעדיף  היה 
וסבתי  סבי  של  בבית  לגור  עברנו   1970 ב- 

במושב. 

גור אריה:
צעיר,  אריה  “אינגרלייב”,  הוא  המקורי  השם 
חמותי  מרוסיה,  חמי  העברי.  השם  ומכאן 
ילדיי  ייחוס:  בעלי  שהם  ומתברר  מלטביה, 
הינם צאצאים של הבעל שם טוב )דור עשירי( 
שישי(.  )דור  מלאדי  זלמן  שניאור  הרב  ושל 

בעלי, אגב, היה חילוני מוחלט. 

מקום מגורים: בית עובד

מצב משפחתי: אלמנה + 3 ילדים, 
6 נכדים

עצה לחיים: "להיות בנאדם,
לחפש את הטוב ולא את הרע"

...את השמלה תפרה 
לי שכנה... והיא הייתה 
מאוד מיוחדת, עשויה 
בד אשר שזורים בו 
סרטים בצורת שתי 
וערב... גורי לבש 

חליפה, אם כי היה 
מעדיף להתחתן בג’ינס 

ומגפי קאובוי... 
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חיה גריןמרגלית גלי חן
שנת לידה: 1933

מקום וארץ לידה: חאלב, 
סוריה

שנת עלייה: 1934

שנת לידה: 1936

מקום וארץ לידה: גאלאץ, 
רומניה

שנת עלייה: 1950

ילדות:
שם אבי היה חיים, שם אמי שרה ובבית היינו 
10 ילדים. למעשה היינו 12, אבל שניים  מתו 
לארץ  ועלינו  מסוריה  ברחנו  הינקות.  בגיל 
הכי  הילדה  הייתי  אני  לגלית.  בלתי  עלייה 
נולדו  כאן  אבל  ארצה  שהגענו  בשעה  קטנה 
הבריטים  מסוים  בשלב  ילדים.   5 עוד  להוריי 
לגרש  ורצו  חוקית  לא  בצורה  שעלינו  גילו 
יכלו  הם  מה  אבל  לסוריה,  בחזרה  אותנו 
פה?  שנולדו  הילדים  חמשת  עם  לעשות 

בזכותם ניצלנו כולנו ונשארנו בארץ.

גלידה: 
אביב.  תל  יפו  בגבול  התמקמנו  בישראל 
בהמשך  עברנו לדירה ברחוב רוקח בשכונת 
נווה צדק. אבא היה ספר במקצועו, אבל רוב 
וכנראה  הידיים  כבר  לו  רעדו  עבד.  לא  הזמן 
שהיינו  וכיוון  זה  בגלל  גדול.  חרוץ  היה  לא 
משפחה גדולה המצב אצלנו היה קשה, היה 
בדרך  רעבים.  היינו  לא  אבל  במזון  מחסור 
כלל היינו אוכלים אוכל בסיסי פשוט שאמא 
היינו מקבלים משכן  הייתה מכינה. לפעמים 
אוכלים  והיינו  שאריות,  גלידה  מוכר  שהיה 
הילדים  כל  טעים.  לנו  והיה  גלידה  עם  לחם 
זוכרת  ואני  ילדות  בעצם  היו  בארץ  שנולדו 
“עוד  אומרים,  היו  בת  שנולדה  פעם  שבכל 
פה להאכיל”. אבל למעשה כולנו, הבנים וגם 

הבנות, עזרנו להורים בפרנסה.  

בית:
גרנו בבית ערבי, 12 נפשות בשני חדרים עם 
אותו  לסייד  פעם  לי  יצא  גבוהות.  תקרות 
ופרחה לי הנשמה. השירותים היו בחוץ ואני 
אביב  בתל  שלג  כשירד   ’50 שבשנת  זוכרת 
נעלי  לנו  היו  לא  כי  לשירותים  יחפים  הלכנו 

בית וזה דווקא היה כיף. 

מפא”י:
למדתי בבית ספר לבנות. בכיתה א’ הייתה לי 
ח’  בכיתה  פחות.  כך  אחר  אבל  טובה  תעודה 
הקבוצה  כל  עם  לקיבוץ  לצאת  מאוד  רציתי 
להצטרף  יכולתי  לא  אבל  העובד  הנוער  של 
כי נאלצתי לעזור בכלכלת הבית. במקום זאת 
וככה  ערב  ללימודי  ועברתי  לעבוד  התחלתי 
עבדתי  בהתחלה  השביעית.  עד  המשכתי 
בו  מתקינים  שהיו  חרושת  בבית  אחותי  עם 
כריות בתוך מעילים. אחר כך עבדתי בהוצאת 
על  שליחה  נערה  בתור  מפא”י  של  הספרים 
אופניים. כל הגדולים היו מתכנסים שם, שרת 
הרבה  אותם  רואה  הייתי  ופרס.  גוריון  ובן 
אחרי  בשלומי.  מתעניינים  היו  אף  וחלקם 
ללמוד  שאלך  הציע  במקום  המנהל  מה  זמן 
את  שיממן  ואמר  כתיבה  מכונת  על  הדפסה 

הלימודים שלי. כך הפכתי לפקידה. 

צבא: 
בקורס  שהייתי  בזמן  בצבא  שנה  חצי  אחרי 
כך  על  עמדה  אמא  הצטיינתי,  שם  מ”כיות 
בפרנסה.  עזרה  רצתה  כי  אותי  שישחררו 
נורא והמפקדת התפלאה ואמרה,  אני בכיתי 
להשתחרר  שמחות  בחורות  כלל  “בדרך 
זה  רצתה  שאמא  מה  אבל  רוצה”.  לא  ואת 
לעבוד  התחלתי  השחרור  אחרי   שקרה.  מה 
חברת  של  העובדים  בוועד  בחשבונאות 
מהחברה  ונפרד  עצמאי  גוף  שהיה  חשמל 

עצמה. 

חתונה: 
את בעלי יוסף הכיר לי מכר משותף מהצבא 
והוריו  גר אז בבית עובד  יוסף  באיזו מסיבה. 
על  לדבר  כשהתחלנו  המושב.  ממייסדי  היו 
שאני  בגלל  התנגדו  שלו  ההורים  חתונה, 

טובות  נשמות  שהיו  וכנראה  המזרח  מעדות 
האהבה  אבל  העדה,  ואת  אותי  שהשמיצו 
בינינו הייתה גדולה ולמרות הכל התחתנו. את 
הזמנתי  העם.  בבית  במושב,  ערכנו  החתונה 
חברת  של  העובדים  ועד  כל  את  לחתונה 
ומשהו   19 בת  צוציקית  הייתי  אני  החשמל. 
אבל הם היו אנשים חשובים. כשבאו ולא היה 
מקום להושיב אותם כי היו המון אנשים, הם 
נפגעו מאוד... ברבות הימים כשאביו של יוסף 
שכב לפני מותו בבית חולים ועשינו משמרות 
אני  “הכי  לי,  אמר  הוא  בלילה,  איתו  לשהות 
אוהב כשאת באה להיות איתי”.  זה הוכיח לי 

שבסוף קיבלו אותי מעל ומעבר.

החיים במושב:
עולים  מושב  או  סוכנות  של  מושב  היינו  לא 
ולכן לא נהנינו משום תמיכה ממשלתית ולא 
לבד.  להקים  צריכים  היינו  הכל  מהלוואות.  
היה לנו לול גדול ופרדס והייתה גם מכוורת. 
אקספורט  בתנובה  לעבוד  התחלתי  במקביל 
התקדמתי  השנים  עם  כפקידה.  ברחובות 
ופרשתי כמנהלת משרד. האמת היא שהיום 
יוסף  בעלי  בחוץ.  העבודה  קצת  לי  חסרה 
קציר  בתיכון  הביניים  חטיבת  מנהל  היה 
ברחובות. הוא היה מנהל אהוב וזה ניכר מאוד 
כשיצא לגמלאות. עשו לו מסיבת פרידה יפה 

והחמיאו לו מאוד על העבודה שלו שם.

ילדות: 
שם אבי היה אהרון, שם אמי רחל ובבית היינו 
2 אחיות )אני הגדולה(. אבא היה רצען. הייתה 
הוא  לסוסים.  רתמות  מכין  היה  בה  חנות  לו 
מאוד אהב סוסים: במלחמת העולם הראשונה 
אף שירת בצבא הרומני בחיל הפרשים. המצב 
הכלכלי בבית היה בסדר, לא היה חסר לנו כלום. 
אחרי המלחמה, כשהייתי בת 10 נולדה אחותי 
הקטנה ולא היה גבול לשמחתי... כל כך רציתי 

אחות. למעשה אני זו שגידלתי אותה.
 

בית: 
חדרים  הרבה  עם  רכבת  בית  של  בעלים  היינו 
המבנה  כל  לאורך  דירות.   4 ל-  מחולק  שהיה 
קצת  עצים,  קצת  היה  בה  גדולה,  חצר  הייתה 
חבלים  לשני  מחובר  )קרש  ונדנדה  פרחים 

הקשורים לעץ(. 

מלחמה: 
 3 בת  המלחמה,  כשהחלה  קטנה  ילדה  הייתי 
בסך הכל. בזמן המלחמה עברנו לגור בביתו של 
הדוד שלי )באותה עיר(, כי אצלנו בבית לא היה 
שכל  ענקי  מקלט  היה  משכניו  ולאחד  מקלט 
יהודי הסביבה היו יורדים אליו בזמן אזעקות... 
את האזעקות אני זוכרת כמו היום... בבית של 
הדוד כולם התפעלו ממני, איך מיד כשנשמעה 
ומוכנה  מהר  מהר  מתלבשת  הייתי  האזעקה 
היה  המקלט  אל  להגיע  כדי  למקלט...  לרדת 
לוקח  היה  ואבא  מדרגות  המון  לרדת  עלינו 
אותי על הידיים... לילה אחד, כנראה אבא עוד 
במדרגות  הירידה  ובמהלך  התעורר,  לגמרי  לא 
נפלתי לו מהידיים... התגלגלתי את כל המדרגות 

עד למטה, אבל לא קרה לי כלום.  

שיחרור:
כבר  רומניה  את  שיחררו  כשהרוסים   ,1945 ב- 
לעיר  נכנסו  שכשהם  זוכרת  אני   .9 בת  הייתי 
שלנו במצעד חגיגי עמדנו בצידי הדרך והרענו 
הזמן  כל  צעק  הרוסיים  מהחיילים  אחד  להם... 
אני  יהודי,  אני  איד”,  בין  איח  איד,  בין  “איח 
וגאווה  גדולה  זה בכוונה  יהודי... הוא צעק את 
רבה – שהנה, עכשיו כבר אפשר לצעוק את זה 
ברחובות ושום רע לא יאונה לו... אני זוכרת את 

זה כמו היום. 

אחרי המלחמה:
חמש  וכעבור  בגאלאץ  שלנו  לבית  חזרנו 

ציונית.  שנים עלינו לארץ. אבא בא ממשפחה 
אמרתי  רומניה  עזיבת  על  לדבר  כשהתחלנו 
לאבא, למה שלא ניסע לקנדה כמו בני הדודים 
שלנו, אבל אבא התעקש – רק ישראל. בינתיים 
והייתי  ברומניה  ספר  בבית  ללמוד  התחלתי 
על  פרס  קיבלתי  גם  מאוד.  טובה  תלמידה 
כל  שאמא  זוכרת  אני  בלימודים.  הצטיינות 
ללכת  מה  “בשביל  אומרת  הייתה  מחדש  שנה 
יגידו  מה  מראש  יודעת  אני  הורים?   לאסיפת 
לא  היא  ובאמת,  את”,  טובה  תלמידה  ואיזו  לי 
הייתה מגיעה לאסיפות הורים. כשסיימתי את 

בית הספר העממי, עלינו לארץ.  

התאקלמות:
טרנסילבניה.  באונייה  לארץ  הגענו   1950 ב- 
עברנו דרך טורקיה, דרך מיצרי בוספורוס, והים 
שם היה לא שקט... קיבלתי מחלת ים והרגשתי 
רע מאוד... לאחר שירדנו בנמל חיפה לא הלכנו 
לבית עולים. לאבא היו בארץ שתי אחיות ושני 
ההורים  אליהם.  אותנו  ולקחו  באו  והם  אחים 
נשארו אצלם, בחיפה, עם אחותי, ואני שהייתי 
דודה שלי ברמלה.  לגור עם  אז בת 14, עברתי 
בנס  כולנו  שוב  התאחדנו  זמן  כמה  כעבור 
ציונה. למה בנס ציונה? בעלה של הדודה עבד 
בפרדסים של פצ’ורניק )כל השטח שליד עיינות 
היה אז פרדסים( והיה נוסע על אופניים מרמלה 
ואבא  לאמא  גם  שסידר  לאחר  ציונה...  נס  עד 
לעבור  כולנו  החלטנו  בפרדסים  עבודה  שלי 
לגור בקרבת מקום. גרנו בבית ערבי נטוש, אותו 
שיפצנו. זה היה חדר אחד עם מטבח ושירותים 

בחוץ. 

לימודים:
ולאחר  ציונה  בנס  ספר  בבית  ללמוד  נכנסתי 
שסיימתי בו את כיתות ז’ ח’ המשכתי בלימודים 
אביב.  בתל  אלנבי  ברחוב  לפקידות  ספר  בבית 
לאחר שנה שבה קיבלתי תעודה מצויינת עזבתי 
כי היה עלי לעזור להורים. עבדתי תקופה קצרה 
התרשמו  כולם  שם  ציונה  בנס  חולים  בקופת 
תעודות  פה  בעל  זוכרת  הייתי  שלי:  מהזיכרון 
התיק  את  מיד  ומוציאה  המטופלים  של  זהות 
כפקידה  לעבוד  התחלתי  מכן  לאחר  שלהם... 

בהסתדרות.  

אוכל:
ממהרת  הייתי  הלימודים,  תום   אחרי  כילדה, 
שחזרו  להורים  אוכל  לבשל  כדי  הביתה  לחזור 

מה  ידעתי  לא  בהתחלה  בפרדס.  עבודה  מיום 
אטריות  עם  מרק  להכין  רציתי  לבשל...  ואיך 
האטריות  את  להרתיח  שצריך  ידעתי  לא  אבל 
הסיר  לתוך  שלמה  חבילה  שפכתי  בנפרד... 
והמרק הפך להיות דייסה... אבל אבא עודד אותי 
ואמר, “לא נורא, לאט לאט תלמדי”, ובאמת, עם 
הזמן, השתפרתי... אחר כך כבר עלו לארץ סבא 
וסבתא וגרו על ידנו אז סבתא רוזה קיבלה על 

עצמה את מלאכת הבישול, לשמחתי.

יוסף:
יוסף יצא עם בת דודה שלי כמה חודשים. בת 
פגישות...  לכמה  איתה  אותי  לקחה  הדודה 
היא כנראה חשבה שאני קטנה מדי, שהוא לא 
ההיפך.  דווקא  קרה  אבל  בכלל...  עלי  יסתכל 
הייתי אז בת 18 ויוסף, שהיה בן 27, התאהב בי... 
לאחר שהוא ובת הדודה החליטו על פסק זמן 
כמעט  במרץ.  אחרי  לחזר  החל  הוא  ביחסיהם 
“אני עוד  לי להתחתן איתו.  מיד הוא גם הציע 
צעירה!”, אמרתי לו, אבל הוא המשיך ללחוץ... 
מחכה  הצעיר  שאחיו  שלו?  התירוץ  היה  מה 
שהוא )הגדול( יתחתן ראשון כדי שגם הוא יוכל 
להתחתן... בסוף נכנעתי וב- 1955 התחתנו בנס 
ציונה. החתונה לא נערכה באולם – זה לא היה 
מקובל אז – אלא בחוץ, על גג ליד ויצ”ו... שמנו 
תקופה  שבאותה  ומכיוון  וספסלים  שולחנות 
של  האליטה  כל  הגיעה  חולים  בקופת  עבדתי 
השמלה  את  הרופאים.  כל  כלומר  ציונה,  נס 
שגרה  בעלי  של  ממשפחה  קיבלתי  שלבשתי 
בארה”ב. בעקבות החתונה השתחררתי מהצבא 

אחרי חצי שנת שירות בבה”ד 12.
  

חקלאות:
עבדתי  אני  עובד.  לבית  עברנו  החתונה  אחרי 
במכון הוולקני ויוסף עבד במכון הביולוגי. בסופי 
שבוע פיתחנו את המשק ויוסף ממשיך לעסוק 
בחקלאות גם היום: משקה, מנכש את העשבים 
עם הטוריה... הוא שייך לזן החקלאים של פעם. 
לא כמו החקלאים של היום. מה ההבדל? חקלאי 
אמיתי לא לוקח פועלים ועושה הכל בעצמו, אז 
מה שיוסף עדיין יכול – הוא עושה. הסוד לחיי 

נישואים טובים הוא אמון הדדי. 

מקום מגורים: בית עובד

מצב משפחתי: אלמנה + 3 בנות,
6 נכדים ונינה

עצה לחיים: "לא תמיד משיגים 
מה שרוצים, צריך לדעת ליהנות ממה 

שיש"

מקום מגורים: בית עובד

מצב משפחתי: נשואה + 3 ילדים, 
8 נכדים

עצה לחיים: "להאמין בעצמך,
 להיות חיובי ולראות את הצדדים

 הטובים בכל דבר"

...בדרך כלל היינו 
אוכלים אוכל בסיסי 
פשוט שאמא הייתה 
מכינה. לפעמים היינו 
מקבלים משכן שהיה 
מוכר גלידה שאריות, 

והיינו אוכלים לחם עם 
גלידה... 

...הכל היינו צריכים 
להקים לבד. היה 

לנו לול גדול ופרדס 
והייתה גם מכוורת. 
במקביל התחלתי 
לעבוד בתנובה 

אקספורט ברחובות 
כפקידה. עם השנים 
התקדמתי ופרשתי 
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דבורה סלע
שנת לידה: 1934

מקום וארץ לידה: תל אביב, 
ישראל

ילדות:
רייכל(,  )לבית  עשירי  אליעזר  היה  אבי  שם 
אמא  ילדים.   3 היינו  ובבית  רחל  אמי  שם 
ברוסיה.  ואבא  שבפולין  בוורשה  נולדה 
שניהם הגיעו לארץ בתור ילדים עם ההורים 

שלהם שעלו מטעמי ציונות. 

דת: 
דתי  שהיה  לי  סיפר  יעקב,  אמא,  מצד  סבא 
מאוד, אבל כשרצה לעלות לארץ ישראל לא 
הלך לשאול את הרב, כי פחד לשמוע “לא”...  
אנחנו לא היינו דתיים, אלא מסורתיים. את 
וסבתא  סבא  עם  חוגגים  היינו  הסדר  ליל 
בשכונת שפירא, וראש השנה היה נחגג ברוב 
טקס בבית הכנסת בשכונת מונטיפיורי. בימי 
ללכת להיעמד על  לנו מסורת  הייתה  כיפור 
הכביש הראשי )היום דרך פתח תקווה( כדי 
הזחל”מים  עם  לעבור  יוכלו  לא  שהאנגלים 

ליד בית הכנסת.

ההורים: 
שלי  אבא  טוב.  היה  שלנו  הכלכלי  המצב 
בגיל  “הארץ”  בעיתון  כשליח  לעבוד  התחיל 
15, אחר כך הפך למדפיס, עורך ומגיה. הוא 
50 שנה עד שיצא לגמלאות.  עבד ב”הארץ” 
אמא שלי, כשהייתה צעירה, עבדה כפקידה 
אצל גרמני שהיה לו עסק למשאבות. אחר כך 
הייתה עקרת בית ובהמשך עבדה בטקסטיל. 

סבא וסבא:
שלי,  וסבא  מונטיפיורי,  בשכונת  גרנו 
השוחט  היה  אבא,  של  אבא  רייכל,  זאב 
שבו  במקום  תקופה  באותה  השכונה.  של 

המושבה  הייתה  הקריה  היום  נמצאת 
גרמני  אטליז  שם  היה  שרונה.  הגרמנית 
והבעלים שלו התלונן ואמר שהוא לא מבין 
שאם  לו  אמרו  אליו.  באים  לא  יהודים  למה 
הוא  יהודים.  יבואו  כשרה  שחיטה  לו  תהיה 
לו את  והציעו  – מאיפה אביא שוחט?  שאל 
סבא שלי. כשסבא שלי בא אליו כדי להתחיל 
ממנו  וביקש  חזיר  הגרמני  לו  הביא  לעבוד, 
השני  הסבא  כשרה...  שחיטה  אותו  לשחוט 
שלי, מצד אמא בנה את הכיפה בבית הכנסת 
היה  הוא  תקופה   באותה  באלנבי.  הגדול 
כיפות  לבנות  שידע  בארץ  היחיד  הפחח 
כאלה. הוא גר בשכונת שפירא, כי כשהציעו 
לו לקנות דירה באזור מזא”ה-רוטשילד, הוא 
ב”חור”,  לגור  רוצה  לא  שהוא  ואמר  סירב 

אלא במרכז העיר.

הבית:
מוסררה  לנחל  סמוך  הקריה,  מול  גרנו 
גדותיו.  על  פעם  מדי  עולה  שהיה  )איילון( 
חלקנו  אותה  חצר  עם  פרטי  בית  היה  הבית 
עם המשפחה של אבא. הבית שלנו היה קצת 
 3 4 חדרים.  בו  והיו  גבוה, על מדרגות,  יותר 
שימשו אותנו ואחד השכרנו לדיירים.  בחצר 
וגינה  וחתולים,  כלבים  כמה  פרי,  עצי  היו 
שאימא שלי אהבה לטפח ולגדל בה ירקות. 
גג  ועל  ההגנה  חברי  היו  שלי  ההורים  שני 
הארגון.  של  נשק  מחסן  היה  שלנו  הבית 
האנגלים היו מגיעים אלינו לעיתים קרובות  
על  שריפה  פרצה  אחת  פעם  לחיפושים... 
הגג, במחסן הנשק, ואבא עלה לגג עם סולם 
העמידו  האנגלים  אז  דווקא  לכבות...  כדי 

פנים כאילו לא ראו את זה.

לימודים:
אבל  העיר  בצפון  ספר  לבית  אותי  רשמו 
הפציצו  ללמוד  להתחיל  עלי  כשהיה  בדיוק 
לבית  אותי  העבירו  ולכן  האיטלקים  אותו 
קרוב  דתי,  ספר  בית  שהיה  “תלפיות”  ספר 
שבבית  למרות  שנים,   8 שם  למדתי  לבית. 

היינו מסורתיים ולא דתיים. 

הקמת המדינה:
לנו  היה   .12 בת  הייתי  בנובמבר  כ”ט  בליל 
את  לשמוע  באה  השכונה  וכל  בבית  רדיו 
השידור. שמענו את ה”יס, נו...” וכולנו קפצנו 

כל  תשמחו  “אל  אמר,  אבא  אבל  משמחה, 
קמה  כשהמדינה  הצרות”.  יתחילו  תיכף  כך. 
אבא כבר היה מבוגר מדי להתגייס לשירות 
פעיל, אבל גייסו אותו לזמן קצר כי הוא ידע 
יידיש והיו צריכים אנשים שיסבירו לעולים 
להשתמש  איך  עברית  ידעו  שלא  חדשים 
מגיעים  היו  לא  השחרור  במלחמת  בנשק. 
לבתים כדי להודיע למשפחות על  הנופלים, 
בלילה  עשר  בשעה  ברדיו.  מודיעים  אלא 
הבחורים  שמות  את  בשידור  מקריאים  היו 
שנהרגו. אני זוכרת את אמא יושבת ומחכה 
היה  אחי  כי  הנופלים  שמות  את  לשמוע 
בני  נוספים,  משפחה  בני  גם  כמו  בצבא, 
קטנה  עוד  הייתה  ישראל  שכנים.  דודים, 

וכולם היו בצבא.

הלימודים בעיינות:
שכנה שלנו למדה בעיינות ואמרה לי שכייף 
לשם   ללכת  כשהחלטתי   14 בת  הייתי  שם. 
ואלה היו 3 שנים נפלאות עבורי.  לא למדנו 
חיי  לנו  היו  חיים.  עשינו  אבל  הרבה,  שם 
חברה נהדרים. עד היום יש לי חברות משם: 
התגייסתי  בהמשך  ושרהל’ה.  זיווה  נעמי, 
לצבא ואחר כך הצטרפתי לקיבוץ, התאחדנו 
עם גרעין מקבוצת כנרת והקמנו את קיבוץ 

משמר דוד על יד חולדה.

בית עובד:
את בעלי יוס’קה פגשתי בקיבוץ משמר דוד.  
עובד  בבית  חלקה  הייתה  בעלי  של  לאבא 
 3 אחרי   וכך  למושב,  לבוא  לנו  קרא   והוא 
עובד  לבית  והגענו  עזבנו  בקיבוץ,  שנים 
עבדתי  אני  שנה.  שישים  פה,  אנחנו  ומאז 
בלולים,  במשק,  הרבה  עבדתי  וגם  בבית 
הפכתי  גדלו  שהילדים  ואחרי  בפרדסים. 
חנן  בית  ספר  בית  של  המזכירה  להיות 

והתמדתי בתפקיד הזה במשך 15 שנה. 

אהבת אדם:
שלי  הילדים  את  חינכתי  הדרך  כל  לאורך 
למקום  ללכת  אותם  לימדתי  הארץ,  לאהבת 
מהכול  ויותר  בצבא  אותם  צריכים  שבו 
הדדית  עזרה  של  ערכים  על  אותם  חינכתי 

ואהבת אדם. 

מקום מגורים: בית עובד

מצב משפחתי: נשואה + 3 ילדים, 
10 נכדים, 5 נינים

עצה לחיים: "לזכור תמיד שעזרה 
הדדית וערך האדם חשובים יותר  

מכסף"

ערגה אריה
שנת לידה: 1942

מקום וארץ לידה: בית חנן, 
ישראל

ילדות:
רגינה  אמי  שם  גרסיאני,  משה  היה  אבי  שם 
ובבית היינו 2 ילדים, אני הבכורה ואחי מיכה. 
עלו  ואחיו  שלי  אבא  נפטרה,  שאמם  לאחר 
ארצה מטעמים ציוניים. אמא שלי באה לארץ 
מטעמים  היא  אף  בולגריה,  בירת  מסופיה 
לגור  ועברה  אחותה  עם  עלתה  היא  ציוניים. 
במושב בית חנן. ההורים שלי נפגשו במושב 
המושב.  ממקימי  היו  הם  שם.  והתחתנו 
כסף.  לנו  היה  לא  כי  בצריף,  גרנו  כשנולדתי 
לבית  הלך  שלי  שאבא  לאחר  ערגה  לי  קראו 
ושהוא  תינוקת  לו  שנולדה  סיפר  הספר, 
המורה  עבורה.  ומיוחד  יפה  בשם  מעוניין 
הציע לו שני שמות: נוגה וערגה. אבא החליט 
החליט  הוא  השנייה  ולבת  ערגה  לי  לקרוא 
נולד בן שני... אני אוהבת  נוגה – אבל  לקרוא 
הוא  שתמיד  העובדה  ואת  הזה  השם  את 
בחר  מי  לדעת  מתעניינים  התייחסות.  גורר 
לי את השם, ואיך זה לחיות עם שם כזה. אז 

התשובה היא: כייף. 

אופניים: 
לאט לאט ההורים שלי התקדמו והרחיבו את 
הבית. בהמשך נולד אחי מיכה. שנינו הלכנו מדי 
ההיא  בתקופה  במושב.  הספר  ולבית  לגן  יום 
אנחנו  חולות.  בעיקר  אלא  כבישים,  היו  לא 
רכבנו לבית הספר על אופניים כשאני מרכיבה 
את אחי. היה זוג אופניים אחד לשנינו עד כיתה 
וכמה  עשרים  של  קבוצה  היינו  במושב  ח’. 
בילינו  גילאים.  באותם  כיתה,  מאותה  ילדים 
יחד מאוד יפה. כל יום שישי היינו מתאספים, 
עולים על גג בית הספר שהיה שטוח, רוקדים 
ילדה  הייתי  קומזיצים.  ועושים  עם  ריקודי 
שקטה ותלמידה טובה. תמיד הייתי משלימה 
היו  אותי  רבות.  שהיו  קבוצות  ובין  ילדים  בין 

שולחים באמצע לפשר. 

קלמנטינות:
אחראי  והיה  במושב  מים  כמנהל  עבד  אבא 
להשקיית  מים  נשאבו  ממנה  הבריכה  על 
תפוזים  באריזת  עבדה  אמא  הפרדסים.  כל 
ובמשק הבית. הייתה לנו גם מכסה לתרנגולות 
את  לוקחים  היינו  בשבתות  ביצים.  מטילות 
אותו  לפרדס  נוסעים  והיינו  והעגלה  החמור 
אנחנו נטענו. ההורים כבר היו שם ואני ואחי 
עזרנו להם בקטיף הקלמנטינות. האמת היא 

שיותר אכלנו מאשר קטפנו...

חגים:
שבועות.   – ועדיין   – היה  ביותר  היפה  החג 
במהלך חג השבועות היינו חוגגים כל יישובי 
הסביבה במושב נטעים, חוגגים את הביכורים, 
רוקדים ושרים “סלינו על כתפינו”. היו שמים 
לנו כתרים עם סרטים לבנים על הראש, ואת 
כך  אחר  לבנות.  בשמלות  מלבישים  הבנות 
יונים,  נמכרו  בהן  פומביות  מכירות  ערכנו 
הביא  אחד  כל  ואווזים.  אדמה  תפוחי  גדיים, 
היה  והמנהג  שלו  הפרטי  במשק  מהגידולים 

שככל שנתנו יותר זה היה לתרומה.

גיגית:
הייתה  היא  טובה.  בשלנית  הייתה  שלי  אמא 
אותן  ושמה  קרם  עם  טעימות  עוגות  אופה 
במנג’טים. לברית של ילדיי אמא הכינה המון 
אז  בגיגית.  אותן  ושמה  במנג’טים  עוגות 
ואת  אירועים,  בהם  לחגוג  אולמות  היו  לא 
נוסף  מאכל  הבתים.  בחצרות  חגגו  השמחות 
שהייתה מכינה: אגריסטדה, שזו מעין בלילה 
היו  פעם  היה חמוץ.  זה  לבן.  לפודינג  הדומה 
זה  והיום עושים את  זה עם מוח  עושים את 
גיבץ’,  תבשיל  להכין  נהגה  גם  היא  עוף.  עם 

ובימי שישי פסטלים ומרקים.

בולגרי משלנו:
ריקודים  במסיבת  הכרתי  חיים,  בעלי,  את 
בה השתתפו בני כל המושבים. הייתי בת 19 
וחצי, פקידת שריון בצבא כשהחברים הכירו 
לי אותו. הוא נדלק עלי ויצאנו יחד שלושה או 
ארבעה חודשים. אחרי זה הוא בא ואמר לאמא 
אמרתי  אני  איתי.  להתחתן  רוצה  שהוא  שלי 
שלי  אמא  קצר.  זמן  זה  חודשים  ששלושה 

אותו,  קחי  טוב,  בחור  הוא  “תראי,  לי:  אמרה 
כמה  עוד  יצאנו  ככה  משלנו”.  בולגרי,  הוא 
התקיימה  החתונה  התחתנו.  ובסוף  פעמים 
בעזרת  “לורנס”,  בשם  בקפה-מסעדה  ביפו, 
שם  לי  שעשו  החייל  למען  הוועד  של  סיוע 
באוטובוסים  אורחים  הגיעו  לחתונה  הנחה. 
ושלי  גאליה  ממושב  שלו  המושבים:  משני 
מבית חנן. בהמשך התחלנו לפתח את המשק 
עם  אווזים  פיטום  של  לול  לנו  היה  בגאליה. 
פרחים  וחממות  עופות,   8000 של   מכסה 

בהיקף של 6 דונם. 

פרחים:
והסוגים,  הצבעים  מכל  חרציות  גידלתי 
קשה  עבדתי  וצבעונים.  איריסים  ליזיאנטוס, 
נהגתי  במסגרתה  העבודה  את  אהבתי  אבל 
למקום:  ממקום  להגיע  כדי  טרקטור  על  גם 
מהלול לקטיף הפרחים ובחזרה. אני גם הייתי 
אחראית על שיווק הפרחים. היום אני גרה ליד 

הבן הקטן שלי.

מקום מגורים: גאליה

מצב משפחתי: אלמנה + 3 בנים,
7 נכדים

עצה לחיים:  "אל תתעסקו 
בחקלאות – אלא כעבודה צדדית"

...אנחנו רכבנו לבית 
הספר על אופניים 

כשאני מרכיבה 
את אחי. היה זוג 

אופניים אחד לשנינו 
עד כיתה ח’... 
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ילדות: 
שם אבי היה אברהם, שם אמי מרים, ובבית 
ב-  ממני  גדול  שהיה  אחי  ילדים,  שני  היינו 
גם  איתנו  גרה  בבית  הקטנה.  ואני,  שנים   5
הייתה  לאבא  אמא.  של  אמא  בוצ’ה,  סבתא 
שוק  שהיה  המקומי,  בשוק  ירקות  חנות 
תמיד  היו  שהביא  הירקות  ומקורה.  קבוע 
הכלכלי  המצב  ביותר.  והיפים  המובחרים 
היה מאוד טוב, לא סבלנו מחסור, הכל היה 
היו  וסבתא  אמא  טובים.  היו  החיים  בשפע. 
כל הזמן במטבח, אופות ומבשלות.  בכל יום 
את  שואלת  הייתי  ספר  לבית  שיצאתי  לפני 
מה  משנה  ולא  היום?”,  תבשלי  “מה  אמא, 
את  אהבתי  כי  שמחתי.   – התשובה  הייתה 
גיבץ’,  טעים:  לי  היה  הכל  שהכינה,  מה  כל 
ממולא,  פילו  בצק  מוסקה,  מבשר,  רולדה 
ביתיות שהייתה מכינה עם סבתא  איטריות 
זוכרת  אני  היום  עד  וקמח...  מביצים  בבית 
על  גדולים  לבנים  סדינים  פורשות  אותן 
מערוכים  בעזרת  מיישרות  ועליהם  המיטה 

את הבצק...

בית: 
בה  מטופחת,  גינה  עם  פרטי  בית  לנו   היה 
מסוגים  ופרחים  גדול  דובדבנים  עץ  עמד 
היה  הגינה  של  יופיה  על  שונים...  וצבעים 

אחראי גנן, שהיה מגיע אלינו פעם בשבוע. 

דת: 
היינו שומרי מסורת. בערבי שישי אמא נהגה 
להכין מרק ירקות עם מח עצם שהפיץ ריח 

חגגנו  החגים  את  הבית...  בכל  וטוב  נעים 
לבית  הולכים  היו  ואבא  וסבתא  כהלכתם, 
לנו  קונים  היו  שבפסח  זוכרת  אני  הכנסת. 
סט  היה  ולאמא  ונעליים,  בגדים  חדש,  הכל 
רק  מוציאה  הייתה  אותו  מפורצלן,  מיוחד 

לפני החג. 

בית ספר:
למדתי בבית ספר יהודי בעיר. הייתי תלמידה 
אהבתי  לא  מאוד  אבל  וממושמעת,  טובה 
תמירה,  הייתה  שלי  המורה  חשבון...  ללמוד 
קראו  ככה  “גוספויצה”,  רווקה.  ו...  יפה 
ועיניים  שיבה  שיער  לה  היו  לרווקה...  שם 
אהבה  והיא  אותה  אהבתי  מאוד  כחולות. 
באה  היא  בסקרלטינה  כשחליתי  אותי. 
ללמד אותי בבית, להעביר לי את השיעורים, 
בי  הציצו  לבקרני  שבאו  התלמידים  ואילו 
רק מחלונות הבית, מחשש שידבקו... היו לי 
הרבה חברות מבית הספר שנהגתי להתארח 
אצלן והן אצלי. אהבנו לשחק דמקה, לשחק 
לקפוץ  או  בובות(,  הרבה  לי  )היו  בבובות 

בחבל. 

חורף:
לבן,  הכל  שלג!  איזה  שלג,  היה  בחורף 
הקור.  נגד  כפולים  היו  בבית  החלונות  יפה. 
שחור  תנור  “פרנישקה”,  לנו  היה  בסלון 
קטן ומבריק, ואמא שלי הייתה מביאה בולי 
במחסן  מאחסנים  היינו  אותם  עבים  עץ 
שבחצר לכל החורף. כדי לצאת מהבית היה 
כפפות  צעיפים,  עם  היטב,  להתלבש  עלינו 
וכובעים, ואחי הגדול נהג להעלות אותי על 
מגלשת שלג, “שיינה”, ולסחוב אותי את כל 

הדרך עד בית ספר כדי שלא אלך בשלג... 

מלחמה:
באותה  מהבתים...  אותנו  זרקו  הגרמנים 
וסבתא.  אבא  אמא,  אני,  נשארנו  תקופה 
את  השארנו  חפצים,  כמה  ארזנו  בכו.  כולם 
הוראת  פי  על  ועברנו,  ומסודר,  יפה  הבית 
היו  ברחובות  לום.  בשם  לעיירה  הגרמנים, 
היהודים”...  “שימותו   – הקירות  על  כרוזים 
הבולגרים  מצד  אנטישמיות  הרבה  הייתה 
אבל היו גם בולגרים טובים שעזרו ליהודים. 
גדול.  מזל  לנו  היה  עברנו  שאליו  במקום 
הייתה שם אישה גויה, בולגריה מאוד טובה, 

צריכה  שאת  “מה  שלי,   לאמא  אמרה  והיא 
מפה תקחי, מה ששלי שלך”. לבעלה הייתה 
מסעדה במרכז העיירה, ואבא שלי עבד שם, 

עזר בבישול, וככה הצלחנו להתפרנס. 

החיים בישראל:
עלינו לארץ ב-1949. אני זוכרת שקודם לכן, 
עלייה  על  לדבר  התחילו  כולם  בבולגריה, 
וההורים שלי נרשמו לקבל את הסרטיפיקט. 
לא  זו  באונייה.  בורגס  הנמל  מעיר  יצאנו 
בשביל  אונייה  אלא  נוסעים  אוניית  הייתה 
העיקר  אכפת,  היה  לא  לנו  אבל  בהמות, 
אותי  ביבנה.  התמקמנו  כאן  לארץ.  שעולים 
ממש  היה  לא  זה  אבל  ספר  לבית  הכניסו 
כיתה  גילאים באותה  בית ספר... למדו כמה 
לעזור  כדי  לעבוד  גם  צריכים  היינו  וכולנו 
להורים להתפרנס. אחר כך סבלנו מזה שאין 
ופה  בגאליה,  פגשתי  בעלי  את  השכלה.  לנו 
קטן  בבית  חיינו  את  התחלנו  התחתנו.  גם 
פיתחנו  וביחד  שרדנו  השנים  עם  אך  וצפוף 

את המשק. 

מתי )מזל( אשכנזי
שנת לידה: 1940

מקום וארץ לידה: פלובדיב,  
בולגריה

ילדות:
שם אבי היה יוסף, שם אמי ליזה ובבית היינו 2 
ילדים, אני הבכורה ואחי. בחוץ לארץ אבא היה 
בעלים של חנות לבגדי ילדים באזור התעשייה 
אמא  טוב.  היה  הכלכלי  מצבנו  פלובדיב.  של 
עם  שהתחתנה  ואחרי  פזרצ’יק  מהעיר  באה 
אבא עברה לגור איתו בפלובדיב. כל עוד גרנו 
המבשלת  הייתה  היא  מתילדה  סבתא  עם 
הראשית בבית ואמא שלי והדודה היו עוזרות 
כמעט  מכינים  היו  קטנה  ילדה  כשהייתי  לה. 
הכול בבית, לבד. תבשילים כמו  גיבץ’, מוסקה 
ובקלווה.  הסוגים  מכל  מאפים  וממולאים, 
ריבות היו מכינים מתותים, דובדבנים, חבושים 
מירקות.  וחמוצים  הפירות,  סוגי  שאר  וכל 
התפתחו  בבולגריה  שלנו  האחרונות  בשנים 
שווקים והכינו פחות דברים בבית, אבל אחרי 
שעלינו לארץ ומצבנו הכלכלי היה פחות טוב 

אמא חזרה להכין כמעט הכול לבד.

בית:
של  בשכונה  ראשי,  ברחוב  יפה  בבית  גרנו 
של  להורים  שייך  היה  גרנו  בו  הבית  יהודים. 
היה  זה  משה.  וסבא  מטילדה  סבתא  אבא, 
גרנו  העליונה  בקומה  קומות.   שתי  בן  בית 
ואחות  אנחנו,  וסבתא,  סבא  משפחות:   3
בקומה  שלה.  המשפחה  עם  שלי  אבא  של 
בשר  איחסנו  שבו  מרתף  מין  היה  התחתונה 
וירקות. את פלובדיב אני זוכרת כמקום שתמיד 
שגרנו  כיוון  בבולגריה,  בקיץ.  אפילו  בו,  קר 
עם הדודה, עיקר המשחקים שלי היו עם בני 
הדודים. הייתי הבת היחידה בין ארבעה בנים. 
אני זוכרת שאני שחקתי בעיקר בבובות ועגלה 

ובני הדודים שלי באווירונים. 

מלחמה:
אבא  את  לקחו  המלחמה  בזמן   ’42 בשנת 
למחנות. אותנו בפלובדיב הכריחו לענוד טלאי 
מותר  היה  שבהן  מיוחדות  שעות  והיו  צהוב 
סבלנו  לא  זאת  למרות  אבל  ולחזור,  לצאת 
הרבה ואני לא זוכרת גילויי אנטישמיות מצד 
השכנים הבולגרים. איתם היחסים היו טובים.  
את  אספו  המלחמה  במהלך  מסוים  בשלב 
הספר   מבתי  באחד  שלנו  בעיר  היהודים  כל 
בולגריה  מלך  אבל  אותנו  להגלות  במטרה 
המלחמה  אחרי  נמנע.  והגירוש  התערב 

לפני  עוד  אבל  ספר  בבית  ללמוד  התחלתי 
שהשלמתי שנת לימודים אחת עלינו לארץ.

המסע לארץ:
המשפחה  מבולגריה  העלייה  כשהתחילה 
שם  לחיות  להמשיך  אפשר  שאי  החליטה 
ועלינו כולנו. באנו באונייה קצת רעועה שבה 
ישנו על דרגשי שינה. באונייה לכל אחד היה 
תפקיד. אבא שלי היה אחראי על החלב, ובכל 
לנוסעים.  ומחלק  דליים  עם  עובר  היה  בוקר 
נתנו  מהאונייה  שירדנו  שלאחר  זוכרת  אני 
אותנו  ולקחו  ושוקולדים  תפוזים  מצעים,  לנו 
ביפו. אחרי שגרנו בבית העולים  לבית עולים 
שלי,  לדודה  המשכנו  ימים  כעשרה  בביתנים 
לפנינו  שנתיים  שעלתה  אבא,  של  אחות 
לצד  גרנו  שם  ליבנה,  עברנו  מיפו  ביפו.  וגרה 
ערביים  בבתים  אחרות  בולגריות  משפחות 
נטושים. ב-1951 כשהתגבשה קבוצה להקמת 

מושב גאליה, גם המשפחה שלנו הצטרפה.

הבולגרים:
שלי  ההורים  בארץ,  שלנו  הראשונות  בשנים 
ובכרמים  בפרדסים  פיזית  קשה  עבודה  עבדו 
ובקושי היה להם זמן לטפל בנו וסבתא מילאה 
את מקומם. על הקושי של ההורים ושל אחרים 
הקלה העובדה שגם ביבנה וגם בגאליה חיינו 
ביחד כמאה משפחות של בולגרים והיינו כמו 
משפחה אחת גדולה. עד היום זה כך במושב, 

הוותיקים קרובים מאוד זה לזה. 

לימודים:
כך  ואחר  ביבנה  ספר  בבית  ללמוד  התחלתי 
כחמש  למדתי  שם  ברחובות  לויצ”ו  עברתי 
שנים. חצי שנה לפני שסיימתי את הלימודים 
מוכנים  לא  שהם  אמרו  ההורים  בתיכון 
שאתגייס לצבא. בגיל 17 וחצי התחלתי לעבוד 
הכרתי  הגיוס  לגיל  סמוך  ובמזל  אריזה  בבית 

במועדון של גאליה את בעלי לעתיד, אברהם.

חתונה:
נערכה  החתונה   .19 בת  כשהייתי  התחתנו 
בבית הכנסת “שלום וצדקה” ברחוב המרכולת 
בתל אביב והייתה יפה וצנועה. אחריה בילינו 
חזרנו  למחרת  ומיד  מלון  בבית  אחד  לילה 

לשגרה. כעבור שנה נולד בני הראשון.

המשק בגאליה:
ההורים  עם  לגור  עברנו  החתונה  אחרי  מיד 
עבדתי  ארוכה  תקופה  בגאליה.  בעלי  של 
נפטר,  שחמי  אחרי  וחמותי.  חמי  של  במשק 
חמותי עברה לגור עם משפחת גיסי שהייתה 
ובעסק.  בבית  להם  ועזרה  ביבנה  סטייקיה  לו 
ואנחנו  אלינו  עבר  וחמותי  חמי  של  המשק 
טובות,  שנים  לנו  היו  אותו.  לפתח  המשכנו 

גידלנו פרדסים ועופות והצלחנו במלאכתנו.

משפחה:
בגאליה.  עדיין  שלנו  מהמשפחה  גדול  חלק 
משתלה  הקימו  אהובה  ואשתו  משה  אחי 
בה  ועבד  חי  ואחי  לגאליה,  בכניסה  לתפארת 
מתכנסים  היינו  בחגים  בעבר,  שנפטר.  עד 
שלי  מהצד  הקרובים  כל  שלי  ההורים  אצל 
חמולות  שתי  בעלי,  של  מהצד  הקרובים  וכל 
גדולות...  החיים של בעלי ושלי היו קשים אבל 
הסתדרנו. לצערי לפני כתשע שנים, כשהייתי 
בת 62 וסוף סוף התפנה לנו זמן לעצמנו, בעלי 
קצרים  החיים  כמה  יודעת  אני  היום  נפטר. 
אחת  שיותר.  כמה  ליהנות  לנסות  ושחייבים 
במפגשים  היא  זה  את  לעשות  שלי  הדרכים 
קרוב,  גרים  שלשמחתי  והנכדים  הילדים  עם 
ברחובות ההולנדית. אנחנו מתראים ממש כל 

יום.

שנת עלייה: 1948

מקום מגורים: גאליה

מצב משפחתי: אלמנה + 2 ילדים, 
3 נכדים, 2 נינים

עצה לחיים: "להיות סבלנים ולדעת 
ליהנות כי החיים קצרים"

שרה אשכנזי
שנת לידה: 1937

מקום וארץ לידה: סופיה, 
בולגריה

שנת עלייה: 1949

מקום מגורים: גאליה

מצב משפחתי: נשואה + 2 ילדים,
4 נכדים

עצה לחיים: "לא להתחרט על
 דברים. מה שצריך לעבור, עוברים"

...המורה שלי הייתה 
תמירה, יפה ו... רווקה. 
“גוספויצה”, ככה קראו 
שם לרווקה... היו לה 
שיער שיבה ועיניים 
כחולות. מאוד אהבתי 

אותה... 
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יצחק בורלאאביבה בורלא
שנת לידה: 1940

מקום וארץ לידה: בגדד, עיראק

שנת עלייה: 1951

שנת לידה: 1937

מקום וארץ לידה: פלובדיב, 
 בולגריה

ילדות:
שם אבי היה אליהו, שם אמי ג’ולייט. כשהייתי 
בת שנה ההורים שלי נפרדו, וכעבור שנה אמא 
התחתנה שוב. לבעלה השני, שחר, קראתי אבא 
והוא האבא היחיד שהכרתי. עד גיל 10 גדלתי 
כבת יחידה ורק לאחר שעלינו לארץ, נולדו לי 
ארבעה אחים, בנים. בעיראק, אבא עבד כמנהל 
חשבונות ואמא הייתה עקרת בית. הבית היה 
מסורתי, לא דתי. חגגנו את כל החגים ושמרנו 

שבת. המצב הכלכלי היה טוב. 

בית: 
היו  בבית  קטנה.  גינה  עם  פרטי  בבית  גרנו 
בגינה.  היו  והשירותים  חדרים  וחצי  שניים 
הלך  שמישהו  לפני  פעם  בכל  האמבטיה.  גם 
שגרה   17 כבת  נערה  שלנו,  העוזרת  להתרחץ 
בסמוך אלינו, הכניסה עצים מתחת למבנה של 
האמבטיה כדי לחמם את המים. היא גם עזרה 
גג שטוח שאפשר  בי. לבית היה  לאמא לטפל 
היה לעלות אליו במדרגות, ובקיץ נהגנו לשבת 
לגג,  עד  הגיע  בגינה  שצמח  תמר  עץ  שם... 

למקום בו היינו יושבים ונתן לנו צל. 

אמא:
הספר  בבית  ותפירה  רקמה  למדה  אמא 
לרקום.  מאוד  ואהבה  “אליאנס”  המקצועי 
כיסויים רקומים של  כל הבית שלנו היה מלא 
היא  ומפות...  רקומים  סדינים  כריות,  מיטות, 
לא עשתה זאת כדי למכור, אלא רק לשם הנאה 
בשלנית  הייתה  היא  בנוסף  הבית.  ולקישוט 
מעולה. היא הייתה מבשלת את כל המאכלים 
של  החמין  שזה  “תבית”  העיראקים:   של 
העיראקים עם ביצים חומות, חצילים מטוגנים 
מרקים...  קובות,  קציצות,  פטרוזיליה,  עם 
אנחנו  היום,  אליה  מתגעגעים  כשאנחנו 
מתגעגעים גם לאוכל הנהדר שלה. אמא פינקה 
את כולנו ותמיד בישלה לנו, לכל הילדים, אבל 
לא לימדה אותי לבשל... היום אני מצטערת על 

זה. 

שעות הפנאי:
בעיראק לא הלכתי לבית ספר, כי לא היה בית 
ספר יהודי קרוב אלינו. נשארתי בבית ושיחקתי 
גילי.  בנות  ערביות  ילדות  השכנות,  ועם  לבד 

לסרטים  אותי  לוקחת  הייתה  שלי  אמא 
ולטיולים. ואבא שלי, כשהיה לו זמן היה לוקח 
שוכרים  לאגמים,  הולכים  היינו  לשייט.  אותנו 

סירה עם משיט מקצועי ועושים יום כייף. 

מזוודה: 
נגד  אפליה  בעיראק  הרגשתי  לא  ילדה  בתור 
הרגישו  שההורים  חושבת  אני  אבל  היהודים, 
אמא,  של  אמא  רגינה,  שלי,  סבתא  זה.  את 
שבעת  כל  עם   ’44 בשנת  כבר  לארץ  עלתה 
ילדיה. בשנות ה- 50’ כשהחלו להציק ליהודים 
בצורה בולטת והייתה עלייה המונית, החלטנו 
ההיא  בתקופה  פעל  בבגדד  לעלות.  אנחנו  גם 
להירשם  צריך  והיה  לעלייה  סוכנות  משרד 
ההורים  שנרשמנו,  אחרי  מסודרת.  בצורה 
שלי היו הולכים לשמוע את הקראת השמות, 
לדעת מי הגיע תורו לעלות. כשהגיע סוף סוף 
תורנו קנינו מזוודה גדולה, כבדה, מברזל. אסרו 
חפצי  כל  או  וכסף,  תכשיטים  לקחת  עלינו 
ערך אחרים - רק בגדים. אבל היינו מאושרים. 

העיקר לעלות לארץ.

עלייה לארץ:
לשדה  כשהגענו  ומיד  במטוס,  טסנו  לארץ 
העלייה”  ל”שער  אותנו  לקחו  התעופה 
גרנו בחיפה, משם  בעתלית.  תקופה מסוימת 

גרנו  שם  סבא,  בכפר  למעברה  אותנו  העבירו 
בערך  שנתיים ושם נולד אחי הראשון. אחר כך 
עברנו ליבנה, שם נולד לי אח שני, ומשם עברנו 
למושב יגל, ליד לוד,  ושם נולדו עוד שני אחים. 
לבית ספר הלכתי במשך תקופה קצרה מאוד, 
שכבר  והדודים  מהסבתא  למדתי  בעיקר  אבל 

גרו בארץ ולימדו אותי עברית.

התאקלמות:
הוא  הסתדר...  לא  אבא  מאוד...  קשה  לנו  היה 
לעבוד  וסירב  שלו  במקצוע  עבודה  מצא  לא 
בטוריה...  תעלות  לחפור  כמו  דחק  בעבודות 
זה לא היה לכבודו. אז הוא לא עבד. לכן מגיל 
לעבוד.  אני  הלכתי   ,15 או    14 מאוד,  צעיר 
הייתי קוטפת ירקות ופירות, העיקר שיהיה לנו 

משהו לאכול. 

גאליה:
בתור נערה הייתי באה לפה הרבה לבקר אצל 
בן  שהיה  בעלי,  את  הכרתי   18 ובגיל  דודתי 
במהלך  כי  שנה,  כעבור  רק  התחתנו  המושב. 
נהרג  שלו  אח  שלנו  הראשונה  ההכרות  שנת 
לחכות  המנהג,  לפי  צריכים,  והיינו  בצבא 

שתסתיים שנת האבל.

חתונה:
החתונה שלנו נערכה בתל אביב, בבית הכנסת 
אורחים,  המון  שהיו  זוכרת  אני  מועד”.  “אוהל 
של  וזה  שלו  ההורים  של  זה  המושבים,  משני 
ההורים שלי, והיה מאוד שמח. אחרי החתונה 

נסענו לירח דבש בבית מלון בנתניה.

בית 2:
כזוג נשוי חזרנו לגאליה וגרנו עם ההורים שלו. 
אחרי שנה נולד לנו בן, והם עברו ליפו. עד היום 
השנים  במהלך  אבל  בית,  באותו  גרים  אנחנו 
הרחבנו אותו. בגאליה הקמנו בעלי ואני משק, 
כמטפלת  גם  עבדתי  בנוסף  יפה.  די  והצלחנו 

וטיפלתי בילדים ובנכדים שנולדו.

ילדות: 
שם אבי היה מנחם, שם אמי שרה ובבית היינו 
3 ילדים כאשר אני הצעיר מכולם. אבא עבד 
גפן  לצמר  חרושת  בבית  חשבונות  כמנהל 
הכלכלי  המצב  למשפחה.  שייך  שהיה  ובדים 
שלנו לא היה טוב במיוחד אבל לא היה עוני 
ומעולם לא חסר לנו אוכל. גרנו במרכז העיר 
בבניין בן 3 קומות. הדירה שלנו הייתה בקומה 
מטבח  גם  היה  בבית  חדרים.   3 ובה  השנייה 
מעורב  אזור  היה  האזור  ושירותים.  קטן 

והיחסים עם הבולגרים היו טובים. 

לימודים:
למדתי בבית ספר יהודי שלא היה באזור שבו 
גרנו, אלא באזור עני יותר. בבית הספר למדנו 
בין היתר עברית. הייתי מגיע לבית ספר ברגל, 
ילד  הייתי  ללימודים...  הגעתי  תמיד  לא  אבל 
ממש שובב ורוב הזמן הייתי מתפרפר מבית 
“מריצה”  לנהר  ברגל  הולך  מסתובב,  הספר, 
בפארק  גויים  ילדים  עם  מסתובב  או  הקרוב, 
היה  לא  שלנו.  לבית  קרוב  שהיה  ויפה  גדול 
מי שיעזור לי בלימודים  וילד קטן צריך עזרה 
עבדה  אמא  וגם  עבד  אבא  כאלה...  בדברים 
עם  בבית,  עסוקה  הייתה  או  תופרת  בתור 
עלינו  כך  ואחר  ד’  כיתה  עד  למדתי  הילדים. 

לארץ.

מרק שעועית:
בבולגריה היה קיצוב באוכל ורק מי שהיה לו 
הכפריים  שרצה.  מה  משיג  היה  כסף  הרבה 
ומוכרים את התוצרת  היו באים לעיר בלילה 
גבינה   - לשלם  כסף  שהיה  למי  שלהם 
בולגרית, גבינה צהובה, קשקבל. בשר כמעט 
שלא אכלנו. בבית היינו אוכלים בעיקר מרק 
שעועית ואת האטריות היו מכינים בבית. אני 

זוכר איך היו מכינים את הבצק על השולחן, 
ותולים  סכין  עם  חותכים  דק,  דק  פורסים 

לייבוש.

מלחמה:
הנאצים  את  המלחמה  בזמן  היטב  זוכר  אני 
העיר.  במרכז  וצועדים  לפלובדיב  נכנסים 
בבולגריה,  שלטו  שהנאצים  בתקופה 
יהודים,  של  חנויות  בוזזים  היו  המקומיים 
הנאצית  הנוער  לתנועת  שהצטרפו  ונערים 
במדים  בלילות  מסתובבים  היו  המקומית 
מבוגרים  יהודים  תופסים  וכובעים,  חומים 
כל  כולנו,  הזאת  בתקופה  להם.  ומתנכלים 
מחויבים  היינו  תינוק,  ועד  מזקן  היהודים 
המלחמה  במהלך  הצהוב.  הטלאי  את  לענוד 
לקחו את אבא למחנה עבודה ולא ראיתי אותו 
כמה חודשים. בשלב מסוים סגרו אותנו בבית 
אותנו  לשלוח  והתכוונו  בעיר  היהודי  הספר 
ובסוף,  שבועות  כמה  שם  היינו  למחנות. 
סגר  השלישי  בוריס  שהמלך  לעסקה  הודות 
המלך  את  אבל  אותנו.  לקחו  לא  היטלר,  עם 
וגר  גילי  בן  הוא  סמיון  שלו  הבן  בסוף.  הרגו 

בספרד. 

המסע לארץ:
חדשים  בבגדים  אותי  שהלבישו  זוכר  אני 
מפלובדיב  נסענו  המסע.  לקראת  לי  שתפרו 
כשהגענו  ברכבת.  שלם  לילה  כמעט  לבורגס 
שהיינו  בגלל  לנו  התנכלו  המוכסים  לנמל, 
בקבוק  לעצמו  הכין  מישהו  אם  יהודים. 
את  בכוונה,  אותו  מפילים  היו  הם  משקה, 
המוכסים  איתם,  הביאו  שאנשים  האוכל 
שהיה  מה  כל  איתנו  לקחנו  לעצמם.  לקחו 
אפשר, אבל אחרי שעברנו את המכס נשארנו 
בלי כלום. לישראל הפלגנו באונייה “בולגריה” 
הייתה  זאת  שבועות.  שלושה  כמעט  במשך 
אוניית משא שדחסו בה אלפי אנשים והייתה 
שביניהם  דרגשים  על  ישנו  איומה.  צפיפות 
רווח של מטר בגובה, בקושי היה אוכל,  היה 
אנשים חלו, היה המון בכי. אנחנו בתור ילדים 
היינו עולים לסיפון ומרגישים חופשיים, אבל 

ההורים סבלו מאוד.

ציפורי:
ברגע  העלייה”.  ל”שער  לחיפה  הגענו 
לרסס  התחילו  מהאונייה  לרדת  שהתחלנו 
אותנו בדי-די-טי, והם ידעו למה. היינו מלאים 

כינים ומחלות מהמסע באונייה. אחי ואחותי 
את  לקיבוצים,  והלכו  הנוער  עליית  עם  באו 
ההורים ואותי לקחו לבית עולים קרוב לחיפה. 
למושב  אותנו  העבירו  וחצי  חודש  אחרי 
ציפורי, ליד נצרת, עם עוד כשישים משפחות 
עולים. ציפורי היה אז מקום פראי, לא היה בו 
כלום וכל הסביבה הייתה ערבית. שמו אותנו 
למגורים,  ראויים  שלא  בבתים  בקטקומבות, 
עם  שירותים,  בלי  דלתות   בלי  חלונות,  בלי 
נחשים... ההורים נסעו מציפורי לבית נטופה 
קרוא  עברית,  למדתי  אני  בפלחה.  לעבוד 
צעירים  שהיו  ילדים  עם  אחת  בכיתה  וכתוב 
המשכתי  שם  גם  אבל  שנים.  בשבע  ממני 
לבד  נהגתי   12 גיל  לפני  עוד  שובב,  להיות 
בטרקטורים... אחרי כשנה בציפורי אבא שלי 
שחיפש  חנן  מבית  מאייר  סמי  עם  קשר  יצר 
קיבל  הוא  גאליה,  את  להקים  כדי  בולגרים 

אותנו ומאז אני פה.

חתונה:
אצל  גרה  כשהיא  בגאליה  הכרתי  אביבה  את 
שלי  השחרור  אחרי  במושב.  שלה  הדודה 
התחתנו.  בתותחנים,  שירתתי  שם  מהצבא, 
החתונה הייתה צנועה מאוד כמו שהיו עושים 
אז, בלי מוזיקה ובלי אולם. היא נערכה בבית 
הכנסת אוהל מועד ביפו, הכיבוד היה מרציפן 
וסוכריות, אני לבשתי חליפה שחורה ואביבה 
נסענו  החתונה  אחרי  מאוד.  יפה  שמלה 

במונית לנתניה.

טלוויזיה:
כל  משק.  פה  הקמנו  ואני  אביבה  בהמשך 
השנים עבדנו קשה ועשינו חשבון לכל דבר. 
לראות  וכדי  טלוויזיה  לנו  הייתה  לא  שנים 
טלוויזיה היינו הולכים ברגל עד לבית הקולנוע 
ברחובות. היום אנשים לא יכולים בלי מחשב. 

רוצים הכל ומהר. 

מזל טוב:
ועוד  מדונה  עם  יורק  בניו  בקבלה  שלנו  הבן 
רוקדים  הם  יהודים.  לא  חלקם  קבליסטים, 
העיקר   – אומר  אני  שלהם.  בתפילות  ושרים 
חמישים  בן  מעט  עוד  הוא  מאושר.  שיהיה 

ובקרוב במזל טוב עומד להתחתן.

מקום מגורים: גאליה

מצב משפחתי: נשואה + 3 ילדים,
 5 נכדים

עצה לחיים: "לזכור שהחיים היום 
הרבה יותר קלים מפעם. להסתכל 

קדימה וליהנות מהילדים והנכדים"

שנת עלייה: 1949

מקום מגורים: גאליה

מצב משפחתי: נשוי + 3 ילדים, 
5 נכדים

עצה לחיים: “לעבוד קשה ולא 
להיות גאוותנים”
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נורה אשכנזי
שנת לידה: 1934

מקום וארץ לידה: רוסה, 
בולגריה

ילדות:
ובבית  מתילדה  אמי  שם  משה,  היה  אבי  שם 
כספר  עבד  אבא  הקטנה(.  )אני  בנות   2 היינו 
הכלכלי  המצב  בעיר.  מספרה  לו  והייתה 
 3 היו  בו  שכור,  בבית  גרנו  בסדר.   היה  בבית 
לקחו  הם  הגרמנים  כשבאו  ומטבח.  חדרים 
יהודי. שהיה  בגלל  אבא  של  המספרה  את 

גוייס לצבא הבולגרי  בתקופת המלחמה אבא 
במחנה  ספר  של  לתפקיד  לו  דאגה  )אחותו 
צבאי( ולא היה בבית. יום אחד קיבלנו הודעה 
שעלינו לעזוב את הדירה כי בעלי הבית שלנו 
היו יהודים... אחרי שפינו אותנו מהדירה, אני 
באמצע  המיטות  על  יושבת  אמא  את  זוכרת 
הכביש ובוכה... עברה אישה ושאלה “למה את 
נמצאת  שהיא  לה  אמרה  שלי  ואמא  בוכה?”, 
הזו  האישה  ברחוב...  לבד,  בנות,  שתי  עם 
הזמינה אותנו לגור בדירת שני החדרים שלה 
שהייתה בחצר בית הספר )בעלה היה המנקה 

של בית הספר(.

לחם:
הגרמנים   .6 בת  הייתי  המלחמה  כשהתחילה 
שהיו  מכיוון  בשמחה  והתקבלו  לעיר  נכנסו 
בתקופה  שלנו.  בעיר  בולגרים  נאצים  הרבה 
עלינו,  אסרו  בבולגריה  היו  שהגרמנים 
היהודים, לצאת בערבים. אני לא הייתי צריכה 
לענוד סמל עם מגן דויד כי הייתי קטנה מדי. 
התפקיד שלי היה לצאת, לקנות לחם ולחזור 

מיד הביתה. 

כפר:
ושם  לכפר  עברנו  עזבו  שהגרמנים  אחרי 

שאת  מכיוון   – מספרה  פתח  שוב  אבי 
היינו  החזירו...  לא  בעיר  לו  שהחרימו  החנות 
ששמו  בכפר  היחידה  היהודית  המשפחה 
פועל  שהיום  לי  )סיפרו  לאבו”  “שטורק  היה 
ובו  משק  לנו  היה  בכפר  תעופה(.  שדה  שם 
אהב  אבי  ושפנים.  תרנגולות  כבשים,  סוסים, 
מאוד בעלי חיים וגם אני: הייתי מבלה שעות 
ארוכות עם החיות ורוכבת על הסוסים. שלוש 
שנים גרנו בכפר ואני זוכרת את התקופה הזו 

לטובה. 

בית ספר:
ד’ למדתי בבית ספר בעיר. אחר כך  עד כיתה 
בכפר.  יהודי  לא  מקומי  ספר  בבית  המשכתי 
הייתי  הספר.  בבית  וללמוד  ללכת  אהבתי 
תלמידה טובה במיוחד במקצועות היסטוריה 
אהבתי  לא  ילדה  כשהייתי  שכן,  מה  וטבע. 
לאכול וגם היום, אני כמעט לא נוגעת בבשר. 
לא  פשוט  אבל  צמחונית,  לא  אמנם  אני 

אוהבת... ההורים שלי לא הכריחו אותי לאכול 
בררן  מאוד  כמוני...  בדיוק  היה  שלי  אבא  כי 

באוכל.

עלייה לארץ:
שהעלה  ואחרי  לארץ  לעלות  רצה  שלי  אבא 
לאחר  אמא.  של  לתמיכה  זכה  הרעיון,  את 
בת  הייתי  ליבנה.  היישר  באנו  ארצה  שהגענו 
ממנה  שעשו  ברפת  ביבנה  שנתיים  גרנו   .14
דירה בת ארבעה חדרים. ברפת הזו גרנו שלוש 
יחסית  הייתה  בארץ  ההתאקלמות  משפחות. 
קלה. אבא פתח פה חנות לספרות. הוא ואבא 
אף  שהייתה  שלי,  הדודה  וגם  שם  עבדו  שלו 
היא ספרית. בבית ספר למדתי שנה אחת. אחר 
כך עזבתי. היינו כל הילדים וכל הגילאים ביחד 
ולא היה לי בכלל מעניין כי לא ידעתי עברית... 

התחלתי לעבוד בבית אריזה. 

גאליה:
במושב  לגור  עברנו  ביבנה  שנתיים  אחרי 
ובראשית  המשק  את  להקים  התחלנו  גאליה. 
הדרך הייתה לנו פרה אחת ותרנגולות. היו גם 
שפנים שהתרוצצו בחצר. ההורים לא הצטערו 
על המעבר. אלו היו חיים חדשים עבור כולנו. 

אברהם:
את בעלי אברהם הכרתי עוד בתקופה שגרנו 
ביבנה. נישאתי לו כשהייתי בת 18. לפני כ- 15 
שנים חזרנו שנינו לבולגריה, לטיול שורשים. 
רצינו לראות את העיר ואת נהר הדנובה. את 
הבית שלי לא מצאתי כי הרסו אותו ובנו שם 

בניין חדש. 

שנת עלייה: 1948

מקום מגורים: גאליה

מצב משפחתי: אלמנה + 3 ילדים,
 9 נכדים, 9 נינים

עצה לחיים:  "החיים של היום זה 
לא מה שהיה פעם, לטוב ולרע"

רוזה בכר
שנת לידה: 1939

מקום וארץ לידה: פלובדיב, 
בולגריה

ילדות:
אמי  שם  )אברהם(,  אלברט  היה  אבי  שם 
הקטנה.  אני  ילדים,   2 היינו  ובבית  סופי, 
קטן  חרושת  בבית  בעיר  עבד  אבא 
מכינים  היו  שלמה  ואחיו  הוא  לסוכריות. 
באחד  וממתקים.  לוקום’  ‘רחת  סוכריות, 
היד  כף  את  הכניס  שלמה  שלי  דוד  הימים 
לאחת המכונות והיא נלכדה. כתוצאה מכך 
נקטעה.  ידו  וכף  קשה  בצורה  נפגע  הוא 
וגרנו  בית  בבעלותנו  היה  לא  בבולגריה 
שלנו  החיים  דירה.  בשכר  נהוג  שהיה  כפי 
התנהלו תחת משטר צנע, אך למרות זאת 
לא הרגשנו חוסר. אני זוכרת שהיו מחלקים 
היה  ואחי  חתיכות  לארבע  הלחם  את  לנו 
לוקח ממני קצת כי לא היה שבע מהחתיכה 

שקיבל...

מלחמה:
אבא גוייס לשירות מילואים עבור המדינה. 
בתקופה  בכבישים.  לעבודות  אותו  לקחו 
סיכות,  הכינה  אמא  בבית  היה  שלא 
דאגה  וכך  מחרוזים  צבעוניות  ומחרוזות 
חיינו  המלחמה  בתקופת  אותנו.  לפרנס 
שיגלו  חשש  היה  הזמן  כל  מתמיד.  בפחד 
יוציאו אותנו להורג. בעיר  אותנו ואחר כך 
שלנו חוייבנו ללכת עם טלאי צהוב. למזלנו, 
אותנו  הציל  וכך  בנו  תמך  הבולגרי  המלך 
בסופו של דבר. בנוסף, העם הבולגרי אהב 

אותנו.

בית ספר:
בבית  למדתי  הראשונות  הכיתות  שתי  את 
ג’  כיתה  את  גם  בפלובדיב.  היהודי  הספר 
במהלך  אבל  הספר,  בית  באותו  התחלתי 
השנה הפסקתי ללמוד שם מכיוון שעלינו 
היה  לא  בארץ  ספר  לבית  המעבר  ארצה. 
את  ידעתי  שלא  מכיוון  עבורי,  פשוט 

השפה.

עלייה לארץ:
על  עמדה  תמיד  ישראל  לארץ  העלייה 
שההורים  אחרי  שלנו.  במשפחה  הפרק 
שלי קיבלו החלטה סופית לעלות לישראל, 
בדרך  בעיר,  היהודים  יתר  עם  התרכזנו 
כשעלינו   9 בת  הייתי  אני  העלייה.  למסע 

על רכבת לבאקרה ומשם המשכנו בהפלגה 
“קפלוס”.  המעפילים  באוניית  לישראל 
הראשונה  התחנה  יום.   21 ארכה  ההפלגה 
שהינו  בה  חנה  פרדס  הייתה  בארץ  שלנו 
ליבנה,  עברנו  הבא  בשלב  ימים.  כחודש 
אחרי שאבא שלי וגברים נוספים התמקמו 
ההתארגנות  בתום  ערבים.  של  בבתים 
לשם.  עברנו  נוספות  ומשפחות  אנחנו 
בניית  את  שהשלימו  עד  ביבנה  התגוררנו 

מושב גאליה.

דחליל:
בארץ  שלנו  ההתאקלמות  תהליך  בתחילת 
רכוב  כשהוא  בכרמים  כשומר  עבד  אבי 
ובגידול  בחקלאות  עסק  גם  הוא  סוס.  על 
בוטנים ואבטיחים. גם אני עזרתי במלאכה, 
בתפקיד של דחליל וסילוק העורבים שרצו 
במקשה.  האבטיחים  את  ולאכול  לנקר 
הייתי  ואני  אוהל  שם  לי  הקימו  החקלאים 
מגרשת את כל הציפורים, ממש כמו דחליל. 
מצטרפות  היו  שלי  שהחברות  זוכרת  אני 
על  צועקות  היינו  הגירוש.  למשימת  אליי 
עם  עליהן  ומאיימות  הרבות  הציפורים 
גאליה  במושב  חוויה.  הייתה  זו  מקל... 

עם  והסתדרתי  חדשות  חברות  הכרתי 
כשהגענו  חברתי.  טיפוס  שאני  בגלל  כולן, 
ספר  בבית  ו’  כיתה  את  למדתי  למושב 
השנתיים  את  גבירול.  כפר  היום  בקובבה, 
ויצ”ו  הספר  בבית  העברתי  כבר  הבאות 
הפסקתי  הללו  השנתיים  בתום  ברחובות. 
בתקופה  באריזה.  לעבוד  והתחלתי  ללמוד 
ללמוד,  אותנו  הכריחו  לא  ההורים  ההיא 
ושמחו כשהילדים עזרו בפרנסה ובעבודה 

במשק. 

חתונה:
ממושב  הייתה  ניסים  בעלי  של  משפחתו 
יותר  אחרי   ,18 בגיל  הכרנו.  וכך  גאליה 
בבית  התחתנו  יחד,  שיצאנו  שנה  מחצי 
באו  האורחים  אביב.  בתל  מרכולת  כנסת 
לחתונה במשאית מכיוון שבתקופה ההיא 
פרטיים,  רכבים  החזיקו  לא  המשפחות 
את  הקמנו  החתונה  אחרי  בודדים.  למעט 
עבד  בעלי  גאליה.  במושב  שלנו  המשק 
אני  למושב.  מחוץ  ועבד  חשבונות  כמנהל 
הייתי אחראית על המשק המשפחתי הקטן 
המטילות  העופות  ענף  את  פיתחנו  בו 

שנת עלייה: 1948

מקום מגורים: גאליה

מצב משפחתי: אלמנה + 3 ילדים, 
7 נכדים, 5 נינים

עצה לחיים: "לבזבז פחות. אפשר 
לחיות חיים צנועים ולהיות מאושרים"

...אני כמעט לא נוגעת 
בבשר. אני אמנם לא 
צמחונית, אבל פשוט
לא אוהבת... ההורים 
שלי לא הכריחו אותי 

לאכול כי אבא שלי היה 
בדיוק כמוני... מאוד 

בררן באוכל...

...התחלנו להקים את 
המשק ובראשית 

הדרך הייתה לנו פרה 
אחת ותרנגולות. 
היו גם שפנים 

שהתרוצצו בחצר...
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רחל בכר
שנת לידה: 1938

מקום וארץ לידה: רוסה, 
בולגריה

ילדות:
שם אבי היה יעקב, שם אמי בלה ובבית היינו 
לא  היהודים  בבולגריה  הגדולה(.  )אני  בנות   2
איסור  שהיה  מכיוון  בבעלותם  נכסים  החזיקו 
על כך. אבא עבד בחנות לסדקית ואמא הייתה 
ממוצע,  היה  שלנו  הכלכלי  המצב  בית.  עקרת 

הסתדרנו עם המשכורת של אבא. 

בית:
גרנו בבית קרקע עם חצר רחבה שבה גדל עץ 
מנהר  רחוק  לא  ממוקם  היה  הבית  דובדבן. 
הדנובה. בעלת הבית שלנו השכירה בית אחד 
שעסק  טורקי  ממוצא  לאדם  נוסף  ובית  לנו 
את  ועגלה.  סוסים  בעזרת  בהובלות  לפרנסתו 
הסוסים הוא שיכן בסמוך לבית, שם גם איחסן 

את העגלה.

בית ספר:
הייתה  היא  שלי.  בגן  הגננת  את  מאוד  אהבתי 
הגן  מילדי  אחד  לכל  והעניקה  אימהית  מאוד 
בהמשך  ומיוחד.  יחיד  שהוא  ההרגשה  את 
למדתי בבית ספר יהודי מכיתה א’ עד ד’. בבית 
הספר לימדו זה לצד זה מורים בולגרים ומורים 
גן  גם  בו היה  בית הספר פעל במתחם  יהודים. 
ילדים. במשך שעתיים או שלוש בכל יום למדנו 

את השפה העברית ממש כמו תוכים. כשהייתי 
בכיתה ד’ עלינו לארץ.

מלחמה:
בתקופת המלחמה המלך וראש הכנסייה סטפן 
עבד  שלי  אבא  היהודים.  להגליית  התנגדו 
שלוש או ארבע שנים במחנה עבודה לא רחוק 
הבולגרי   לצבא  גוייס  הוא  אחת  ושנה  מביתנו 
היה  לא  אבא  המלחמה  בזמן  במלחמה.  ולחם 
לעבודה.  לצאת  צריכה  הייתה  ואמא  בבית 
בתקופה זו סבתא שלי באה לגור איתנו ואמא 
שניהלו  תפירה  במפעל  לעבוד  יצאה  שלי 
את  הסבו  הגרמנים  המלחמה  בזמן  יהודים. 
המדים  של  תפירה  לטובת  במפעל  הפעילות 
שלהם. אני זוכרת שהגרמנים הגיעו לעיר אבל 

לא הזיקו לאף אחד. 

אנטישמיות:
בזמן המלחמה היו לנו שכנים שפיתחו כלפינו 
ביתנו  חלונות  את  שוברים  והיו  שנאה  יחסי 
לנו  הייתה  לא  הרע,  למזלנו  ערב.  כל  כמעט 
כתובת להתלונן ולבסוף נאלצנו לחבר דיקטים 
ייפגע.  שלא  במטרה  לכביש,  הצופה  לחלון 
מי  יודעים  לא  שאנחנו  חשבה  הזו  המשפחה 
גורם לנו את הנזק כל פעם מחדש, אבל אנחנו 
שלנו,  הבית  בעלת  שלהם.  הבן  שזה  ידענו 
לעומת זאת, שהייתה אף היא בולגריה, הפגינה 

כלפינו יחס טוב והוגן גם בתקופת המלחמה.

עלייה:
כשהסתיימה המלחמה כולם השתוקקו לעלות 
להגשמה  שהתחנכה  שלי  אמא  בייחוד  לארץ, 
בתנועת “החלוץ הצעיר”. הייתי בת קצת יותר 
מעשר כשפתחו את שערי הארץ. מסע העלייה 
עלינו  ומשם  לורנה  רכבת  בנסיעת  החל  שלנו 
על אונייה, הראשונה שיצאה מבולגריה. בתום 
העבירו  ומשם  חיפה  לנמל  הגענו  ההפלגה 
אותנו לפרדס חנה. הגענו בלילה וישנו באוהל. 

התאקלמות:
אחרי חודש וחצי בפרדס חנה, דוד שלי, שעלה 
ארצה במהלך משחקי המכבייה הראשונה, לא 
ולקח  העולים  במחנה  יסבלו  שהילדים  רצה 
אותנו לביתו ברמת גן. נשארנו אצלו כשבועיים 

בעת  ליבנה.  ההורים  עם  עברנו  מכן  ולאחר 
היינו  הילדים.  עבור  עדן  גן  הייתה  יבנה  ההיא 
גרנו  לעצמנו.  אדונים  חופשיים,  מסתובבים 
ביבנה עד שהסתיימה ההתארגנות המקדימה 
הסמוך.  גאליה  במושב  הקרקע  על  לעלייה 
ההתאקלמות במושב הייתה מאוד קשה עבור 
עם  להתמודד  צריכים  היו  הם  שלי.  ההורים 
ניהול משק ועבודה בענפי חקלאות שהיו זרים 
להם. אני התחלתי ללמוד בבית ספר ובמקביל 

ניסיתי לעזור להם בכל מה שיכולתי.

חתונה: 
הנוער  בני  של  המשותפת  הפעילות  במסגרת 
הוא  אף  שעלה  ניסים  את  הכרתי  במושב, 
והחתונה  מבולגריה. כשהתחתנו הייתי חיילת 
ברחוב  החייל  למען  הועד  בסניף  התקיימה 
דיזינגוף בתל אביב. אחרי החתונה עברנו לגור 
מוצלחים:  נישואים  לחיי  הסוד  במושב.  ביחד 

אם יש הבנה ואהבה אז הכל נסבל.

אוכל:
ותבשילים  מאכלים  בבית  אוכלים  אנחנו 
מסורתיים על טהרת המטבח הבולגרי. עד היום 
אני מבשלת את המאכלים הללו, כמו פשטידה 
עם בשר, פסטלים, מוסקה ואגריסטדה. בפסח 
אני מכינה “בורמלוס”: קציצות מקמח מצה עם 
הרבה ביצים. זה יוצא מתוק וכל בני המשפחה 
כיפור  יום  צום  בצאת  זה.  את  לאכול  אוהבים 
אני מכינה “טישפישטיל”: בצק פריך עם הרבה 
מתוק,  סירופ  שופכים  שעליו  וקינמון  אגוזים 

שחודר לבצק ונמס בפה. 

ילדות:
בוקה  אמי  שם  אליעזר,  היה  אבי  שם 
 3 היינו  ובבית  בכורה(  השם:  )משמעות 
ילדים, אני הקטנה ביותר. לאבא הייתה חנות 
ומגוון  אוכל  צבעים,  כותנה,  מכר  בה  כלבו 
היינו  שישי  בימי  נוספים.  ופריטים  מוצרים 
הולכים עם אמא לעזור לאבא בחנות ולפקוח 
עיניים שהלקוחות לא יגנבו, מכיוון שזה היה 
יום שוק ולחנות היו נכנסים קליינטים רבים. 

המצב הכלכלי שלנו היה סביר.

בית:
שתי  בן  בבית  העליונה  בקומה  בדירה  גרנו 
חדרים  שלושה  בת  הייתה  הדירה  קומות. 
קיץ  ומטבח  חורף  מטבח  מטבחים:  ושני 
כשאחד המטבחים גם שימש כחדר כביסה. 
תולים  היינו  הכביסה  שאת  זוכרת  אני 
נעשית  הייתה  היא  קור  ומרוב  הגג  בעליית 
מחדש.  פעם  כל  אותנו  הצחיק  קשה...זה 
בכדי להתגבר על הקור היה לנו תנור חימום 
במטבח.  הבישול  תנור  על  בנוסף  חדר,  בכל 
את התנורים היינו מחממים בעזרת פחמים. 
מצטיידת  הייתה  משפחה  כל  החורף,  לפני 
במספר שקי פחם, אותם היא רכשה במכרה 
פחם הסמוך לעיר. מדי בוקר היינו מנקים את 
התנורים, ממלאים בפחמים שהיו מחממים 
ולמחרת  הלילה,  וכל  היום  כל  הבית  את 

בבוקר שוב מנקים. 

בית ספר:
הילדים  עם  שיחקנו  מעורבת.  בשכונה  גרנו 
ותקינים.  טובים  היו  והיחסים  ביחד  הגויים 
בעיר  עברי  ספר  בבית  למדתי  ד’  כיתה  עד 
לקרוא  ידעתי  כבר  ארצה  כשעליתי  ולכן 
ללמוד  עברתי  ד’  בכיתה  בעברית.  ולכתוב 
בבית ספר בולגרי, שם שפת הלימוד הייתה 

בולגרית. 

פסח:
גדולה  הייתה  בדופניצה  היהודית  הקהילה 
וחזקה ומנתה כ- 2000 יהודים. יו”ר הקהילה 
והגויים  היה דמות אהודה גם על הבולגרים 
מברכת  אני  היום  עד  מאוד.  אותנו  אהבו 
בליבי כמה גויים שעזרו לי במהלך המלחמה. 

תלושי  לי  נתן  אחר  לחם,  לי  נתן  מהם  אחד 
מזון... הבית היה חופשי, כלומר חילוני אבל 
הקפדנו לציין את כל החגים היהודיים. בפסח 
זוכרת שהיינו מתכנסים אצל סבא שלי  אני 
בבית עם הדודים ובני הדודים, ויושבים שם 
לפנות  אחת  עד  לעיתים  הלילה,  חצות  עד 
חזרה  בדרך  ההגדה...  כל  את  קוראים  בוקר, 
אבא כבר סחב אותנו על הידיים, כי לא תמיד 

הצלחנו להישאר ערים...

חורף:
שלג  שמיכת  כולה  כוסתה  כשהעיר  בחורף, 
לבנה, נעלנו על הנעליים שלנו את ה”קאנקי”, 
מתגלשים  היינו  וכך  ברזל,  שבסולייתן 
ברחובות. הבית שלנו עמד בראש גבעה ולא 
היה דבר ששימח אותנו יותר מאשר לגלוש 
במרכז  למטה...  עד  מלמעלה  הקאנקי  עם 
שימשה  שבקיץ  גדולה,  בריכה  הייתה  העיר 
ובחורף הפכה  לסירות,  ומעגן  דגים  כבריכת 
למשטח נהדר להחלקה על הקרח...שם היינו 

מבלים ומשחקים מבוקר עד ערב.

מלחמה: 
למחנה  אותנו  העבירו   1943 בפברואר 

את  זוכרת  אינני  בולגריה.  בצפון  פלבן, 
התקופה כקשה במיוחד. התנאים היו יחסית 
הימים  את  העברנו  הילדים,  ואנחנו,  טובים 
אירעה  הלילות  באחד  אבל  במשחקים. 
טרגדיה איומה במחנה: באחד הצריפים בהם 
שיכנו את היהודים פרצה שריפה, בעקבות נר 
שנשכח. מתוך מאה איש ששהו באותה עת 
בצריף, עשרה נשרפו חיים. אבא שלי, שהיה 
אדם גדול וחזק, נכנס ויצא מהצריף האפוף 
שנקרה  מי  כל  את  איתו  ומשך  בלהבות, 
את  שהוציא  זה  גם  היה  הוא  לבסוף  בדרכו. 

הגופות השרופות והחרוכות... 

מרציפן:
הייתה  מספרד,  ששורשיה  שלי,  אמא 
הרבה  מכינה  אני  היום  נפלאה.  מבשלת 
מהמתכונים שלה, אבל המומחיות שלי היא 
מרציפן. כל הנכדים והכלות למדו אצלי איך 
אנחנו  חודשים  בכמה  ופעם  מרציפן  להכין 
לא  גדול.  תענוג  וזה  ביחד  ומכינים  נפגשים 
מזמן עשינו “ערב מאכלים של סבתא”... כל 
של  שלי,  מאכלים  בישלו  והנכדות  הכלות 

אמא שלי ושל חמותי. 

שנת עלייה: 1948

מקום מגורים: גאליה

מצב משפחתי: נשואה+ 3 ילדים, 
9 נכדים, נין

עצה לחיים: "היו סבלניים והסתפקו 
במועט, כסף זה לא הכל בחיים"

רחל )שלי( בכר
שנת לידה: 1932

מקום וארץ לידה: דופניצה, 
בולגריה

שנת עלייה: 1949

מקום מגורים: גאליה

מצב משפחתי: אלמנה + 3 ילדים, 
11 נכדים, 7 נינים

עצה לחיים: "תאהבו את 
המשפחה ותישארו מלוכדים – זה 

הכוח שתמיד יהיה איתנו"

...בצאת צום יום 
כיפור אני מכינה 

“טישפישטיל”: בצק 
פריך עם הרבה אגוזים 
וקינמון שעליו שופכים 
סירופ מתוק, שחודר 

לבצק ונמס בפה... 
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מתי בן בסטסוזי ביצ’צ’ו
שנת לידה: 1933

מקום וארץ לידה: סופיה, 
בולגריה

שנת לידה: 1930

מקום וארץ לידה: שומן, 
בולגריה

ילדות: 
ובבית  אסתר  אמי  שם  רחמים,  היה  אבי  שם 
אבל  ילדים   5 ילדה  אמא  ילדים.   3 היינו 
שמתו  אחרי  השני.  אחרי  אחד  מתו  שניים 
בשוק,  הייתה  קצת  אמא  התינוקות  לה 
התקשתה  והיא  יותר,  מאוחר  שמעתי  ככה 
לרופאים  אותה  לקח  אבא  אז  להתאושש... 
שהמליצו לה על הריון נוסף וככה היא הולידה 
הגדולים  אחיי  שני  למעשה   .45 בגיל  אותי 
יותר  איתי  היו  כשנולדתי,   13 ו-   17 בני  שהיו 
תפר  הוא  מתפרה,  הייתה  לאבא  מהורים... 
מעילים מפרווה סינטטית ומצבנו הכלכלי היה 
טוב. היה לנו בית יפה מאוד ותקופה מסויימת 
אף הייתה לנו משרתת. אבא עבד שני שליש 
מהשנה, לפני החורף ובחורף, ובשליש הנוסף 
היה עושה חיים עם אמא שלי... הם נהגו לנסוע 
נשארתי  אני  מרפא...  ומעיינות  מלון  לבתי 
אותי  ופינקו  כנסיכה  אלי  שהתנהגו  אחיי  עם 
התחתנה,  אחותי  שכאשר  זוכרת  אני  מאוד. 
הזמינו מישהי שתאפר אותה ואותי ביחד... גם 

סידרו לי את השערות... הייתי אז בת 5. 

בית:
היה לנו בית גדול מאוד )שאת חלקו השכרנו( 
פרחים  תרנגולות,  בה  שהיו  ענקית  חצר  עם 
ותותים.  דובדבנים  עץ,  תפוחי  כמו  פרי  ועצי 
אמא הייתה מכינה ריבות וחמוצים במו ידיה, 
היה  לא  וגם  מוכן  לקנות  נהוג  היה  לא  אז  כי 
היינו  ובו  חדר  לנו  היה  הבית  גג  על  איפה... 
מאחסנים את כל דברי המזון בחביות. עוד אני 
זוכרת שהבית היה תמיד מלא אורחים וקרובי 
ושמחו  לארח  אהבו  ואבא  אמא  משפחה... 

תמיד לקבל אורחים.
 

בית ספר:
אהבתי  יהודי.  לא  מקומי,  ספר  לבית  הלכתי 
ללכת לבית ספר. הייתי תלמידה טובה. הייתה 
יפה,  כזה  חלוק  מעין  אחידה:  תלבושת  לנו 
וצווארון  כפתורים  עם  שמלה,  כמו  שחור, 
לבן. במיוחד הצטיינתי במקצועות מתמטיקה 

וצרפתית. 

מלחמה:
אבא שלי מכר את הבית כשהייתי בת 7 ועברנו 
לא  הוא  אך  חדש,  בבניין  גדולה  בדירה  לגור 

מכן  לאחר  שנה  מהמעבר...  להנות  הספיק 
לקחו אותו למחנה ריכוז, ככה, ישר מהרחוב... 
ואנחנו לא ידענו איפה הוא... את אח שלי לקחו 
למחנה עבודה. בשלב מסויים הוציאו אותנו, 
הגענו,  וכך  מהעיר  סופיה,  יהודי  כל  את  כמו 
אמא ואני, לעיירה וידין על יד הדנובה אבל לא 
ידעה איפה  לא  הצלחנו להסתדר שם... אמא 
אבא שם את הכסף )לא היו אז בנקים( והיינו 
לעבוד  והלכתי   9 בת  אז  הייתי  כל...  חסרות 
משמשים  כמו  מפירות  גרעינים  הוצאתי   -
ואפרסקים. לאחר חודשיים בהם גרנו עם עוד 
4 משפחות בחדר אחד אמא החליטה שאנחנו 
בה  דופניצה,  אחרת,  לעיר  עברנו  וכך  עוזבות 
אני  גרה אחותו של אבי, מתילדה. מדופינצה 
בורחים  היינו  ההפצצות...  את  בעיקר  זוכרת 
להרים כי לא נתנו ליהודים להכנס למקלטים... 

רק בשלב יותר מאוחר היהודים בנו מקלט.

 

אחרי המלחמה:
ואז הגיעו הרוסים. אבא חזר 8 חודשים אחרי 
כבר  היה  הוא  אבל  המלחמה  שהסתיימה 
חולה... לפני כן היה אדם גבוה ומלא וכשחזר 
הודיע  מיד  כמעט  בנאדם...  חצי  פתאום  היה 
רצינו...  לא  ואני  אמא  לישראל”.  “נוסעים  לנו 
מקרה.  בכל  נוסע  שהוא  ואמר  התעקש  הוא 
כבר לא היה אכפת לו מכלום, לא מהבית היפה 
שלנו, לא מהעבודה... כשבאנו לפה הוא אמר 

לא  הוא  בבולגריה  לקיבוץ”.  הולכת  “את  לי 
אז  הספר  מבית  חבר  אף  עם  להיפגש  לי  נתן 
פתאום עכשיו הוא ככה נותן לי ללכת לקיבוץ, 
מאוחר  יותר  התעקש.  שוב  הוא  אבל  לבד?! 
הבנתי שבבולגריה הוא פחד שאתחתן עם גוי 

ובארץ החשש הזה לא היה קיים...
 

אבא:
לא  כבר  אבא  אבל  רופין  כפר  לקיבוץ  הלכתי 
סדרת  לו  התחילו  בקיבוץ.  אותי  לבקר  בא 
כך  כל  במצב  שהוא  ידעתי  לא  אני  בדיקות... 
נפטר...  הוא  שהגענו  אחרי  אחת  ושנה  קשה 

נפטר בידיים שלי... לא מלאו לי אז עדיין 16.

יצחק:
שם  היינו  טוב.  לי  היה  רופין  כפר  בקיבוץ 
קבוצה גדולה של בני נוער בולגרים, התחלתי 
את  הכרתי  משותפים  חברים  ודרך  לעבוד 
יצחק... התחתנו כשהייתי בת 18 ו- 5 חודשים. 
הוריו  של  בדירה  לגור  נכנסנו  החתונה  אחרי 
ההורים  חדרים:   2 בדירת  נפשות   6 וחיינו 
שלו, אנחנו, סבתא שלו ואחותו... אני, שמאוד 
אהבתי שהכל יהיה מבריק ומסודר, התקשיתי 
בהתחלה להסתגל לצפיפות הזו... אבל במשך 

הזמן הסתדרנו.

חיים משותפים:
קנה  יצחק  גדול.  משק  הקמנו  מכן  לאחר 
ספק  אין  במשק...  טיפלתי  ואני  משאית  לו 
זה  זה...  את  אהבתי  אבל  מדי  קשה  שעבדתי 
בעלי   – להיפך  לכך,  אותי  דחף  שמישהו  לא 
אני  אבל  פועל”,  “תקחי  השנים  כל  לי  אמר 
נהנתי  בעצמי...  הכל  לעשות  התעקשתי 
ירקות או פירות  מהעבודה. כשהייתי קוטפת 
חיינו  שנה    50 מ-  למעלה  לי...  שרה  הייתי 
לנסוע  הספקנו  לשמחתי  שנפטר.  עד  יחד 
יוון,  תורכיה,  בבולגריה,  היינו  לחו”ל:  הרבה 
ניס,  עד  צרפת  אירופה,  במערב  וגם  רומניה 
הולנד, גרמניה, אנגליה... היו לנו חיים טובים. 
נחסוך,  “בוא  ליצחק  אומרת  הייתי  תמיד  אני 
אומר:  היה  והוא  חדש”,  מטבח  נעשה  נשפץ, 
אי  טיולים  לעשות,  תמיד  אפשר  “מטבח 
אפשר לעשות תמיד”. והוא צדק. כמה שהוא 

צדק. 

ילדות: 
ובבית  לונה  אמי  שם  יעקב,  היה  אבי  שם 
ממני  הצעיר  ואחי  אני  ילדים,   2 היינו 
קטן  גלנטריה  דוכן  היה  לאבא  בשנתיים. 
באזור החנויות בעיר. המצב הכלכלי בבית 
היה טוב. אמנם לא היינו עשירים מופלגים 
“אין  או  “חסר”  לי  אמרו  לא  מעולם  אבל 
כסף”. יחסית לתקופה חיינו בשפע. הייתה 
לי ילדות מאושרת. ההורים שלי מאוד אהבו 
קלפים.  למשחקי  חברים  ולארח  לשיר  
אמא הייתה בשלנית מעולה ועד היום אני 
מבשלת  הייתה  שהיא  האוכל  את  מכינה 
ממולאים,  פלפלים  ילדים:  כשהיינו  לנו 
פסטליקו, פשטידת בשר, קציצות פראסה, 

בקלאבה ו”טישפישטי”.

טישפישטי:
עוגה בולגרית ידועה אותה מכינים מסולת 
מכינה  אני  כיפור  ביום  שנה  בכל  ואגוזים. 
לאכול  הצום  אחרי  באים  וכולם  אותה 

ממנה חתיכה קטנה )או כמה...(.

הבית: 
חצר.  עם  חדרים   3 בן  בבית  בשכירות  גרנו 
ומשני  לבית,  לכניסה  עד  ארוך  שביל  היה 
שלי  אמא  צבעים.  בשלל  פרחים  צידיו 
מאוד אהבה פרחים והיא הייתה האחראית 

עונה.  מדי  מחדש  ושתילתם  החלפתם  על 
צבעוני  יפה,  נראה  היה  הכל  השנה  רוב 
היה  שלג  אז  החורף...  מחודשי  חוץ  ופורח 
שחימם  קמין  היה  בסלון  הכל.  את  מכסה 
את הבית בימים הקרים ובסלון הזה אירחו 
הוריי את חבריהם הרבים וכן את המשפחה 

המורחבת בחגים. 

המשפחה המורחבת: 
אהב  שמאוד  מבוגר  דוד  בן  היה  לאבא 
תכופות.  לעיתים  אצלנו  לבקר  ונהג  אותו 
)כמו  לונה  אחותו  עם  אבי  של  יחסיו  גם 
שמה של אמי( היו קרובים במיוחד, עד כדי 
עד  בשומן.  אלינו,  קרוב  לגור  שעברה  כך 
“הרמנו,  לו  קוראת  אותה  זוכרת  אני  היום 
הרמנו”, שמשמעו בספרדית “אח שלי”. עד 

הסוף הם נשארו ביחד...

מלחמה: 
בוקר אחד בשנת 43’ הודיעו לנו לארוז תיק 
ולהתכנס בתחנת המשטרה. הגענו עם עוד 
החלו  למקום...  יהודיות  משפחות  הרבה 
לחלק אותנו – ילדים בנפרד, הורים במקום 
אז  הייתי  אני  וצעקות...  בכי  הרבה  אחר... 
בת 13 ואחי בן 11. רגע לפני שהעלו אותנו 
לגרמנים  הורה  בולגריה  מלך  לרכבות 
אותנו.  לקחת  עליהם  ואסר  אותנו  לשחרר 

בכך הוא הציל את חיינו. 

בית ספר: 
הספר  בבית  מעורב.  ספר  בבית  למדתי 
ספרדית.  דיברנו  ובבית  בולגרית,  דיברנו 
בבית  עשיתי  בתיכון  לימודיי  המשך  את 
ספר מקצועי בו למדתי תפירה. אני זוכרת 
שכנערה מתבגרת, בת 16, 17,  היו שומרים 
ללכת  רוצה  הייתי  אם  משמר!  מכל  עלי 
ומחזירים  מביאים  היו  חברה  עם  לסרט 
את  ולבקר  לנסוע  רוצה  הייתי  אם  אותי. 
דודתי שגרה בסופיה, עיר הבירה, אבי היה 
לצאת  מקובל  היה  לא  זה  אותי...  מלווה 

ככה, לבד. 

עלייה לארץ: 
 ’48 בשנת  ציוניסט.  היה  תמיד  שלי  אבא 
הוא אמר לאמי: “לונה, אין מה לעשות פה 

העתיד  עתיד,  כאן  להם  אין  הילדים,  עם 
ארצה...  עלינו  וכך  בפלשתינה”  נמצא 
כמה  ואחרי  וארנה  בעיר  אונייה  על  עלינו 
אחי  ובשביל  בשבילי  לחיפה.  הגענו  ימים 
החודשים  גם  חוויה...  היה  הזה  המסע  כל 
18 והסתכלתי  הראשונים בארץ. הייתי בת 
אחד,  יום  הרפתקאה.  על  כמו  הכל  על 
כשעוד היינו בשער העלייה, באוהלים, בא 
לבקר אותנו בן דוד של אמא ואמר לנו “לכו 
ליבנה”. כך עשינו ומצאנו את עצמנו גרים 
בבית הרוס, כמעט ללא תקרה... אמא שמה 
סירים כדי להגן עלינו מהגשם שנזל לתוך 
משם  בכתה...  והיא  צחקנו,  אנחנו  הבית... 

עברנו לגאליה. 

התאקלמות:
ביבנה היה לי חבר, שמו זרי, שהגיע לארץ 
התחתנו.  חודשים  כמה  כעבור  מסופיה. 
כמעט  שנינו   .25 בן  וזרי   20 בת  הייתי  אני 
בגאליה,  משק  קיבלנו  עברית...  ידענו  ולא 
בחצר   – אמבטיה  אחד.  חדר  בן  קטן  בית 
בחקלאות  לעבוד  התחיל  הוא  צינור...  עם 
אחרי  חנן.  בית  של  בפרדסים  בקטיף,  ואני 
שהרווחנו קצת כסף הדבר הראשון שקנינו 
– אופניים. אני הייתי כבר בהריון ובגיל 21 
זרי  השנים  במשך  הבכור.  בני  את  ילדתי 
עבדתי  ואני  חשבונות  בהנהלת  ועבד  למד 
בעמלנו  ברכה  ראינו  לשמחתי  במשק. 

והמשק גדל והתפתח יפה. 

שנת עלייה: 1949

מקום מגורים: גאליה

מצב משפחתי: אלמנה + 3 בנות,
8 נכדים, 7 נינים

עצה לחיים: “אם לך יהיה טוב – 
יהיה טוב גם לאלה שבקרבתך”

שנת עלייה: 1948

מקום מגורים: גאליה

מצב משפחתי: אלמנה + 3 בנים,
 9 נכדים, 4 נינים

עצה לחיים:  "להשקיע בלימודים"

...זרי התחיל לעבוד 
בחקלאות ואני בקטיף, 
בפרדסים של בית חנן. 
אחרי שהרווחנו קצת 
כסף הדבר הראשון 
שקנינו – אופניים... 
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לילי גז
שנת לידה: 1938

מקום וארץ לידה: סופיה, 
בולגריה

ילדות:
ובבית  חנה  אמי  שם  יהודה,  היה  אבי  שם 
הייתי בת יחידה. בבולגריה אבא היה סוחר 
המלחמה,  בזמן  בסופיה.  בשוק  בגדים 
לעיר  אותנו  שלחו   4 בת  בערך  כשהייתי 
אמא,  מצד  סבתא  אצל  גרנו  שם  פזרצ’יק 
גדולה  וילה  הייתה  לסבתא  ארואטי.  רחל 
השכירה  היא  המלחמה  ובתקופת  ויפה 
אף  השוכרים  הגיעו  )לימים  מהבית  חלק 
המלחמה  בזמן  כמונו(.  גאליה,  למושב  הם 
בעיקר  רב  בקושי  חיינו  בפזרצ’יק  כשהיינו 
על חשבון סבתא למרות שאבא עבד בבית 

חרושת לפקקים של בירה. 

סבתא:
פרי,  עצי  עם  גדולה  חצר  הייתה  לסבתא 
משחקת  הייתי  ואני  ועוד,  תפוחים  אגסים, 
בחצר ומטפסת על העצים. באותה תקופה, 
חויבנו  קטן,  ועד  מגדול  היהודים  כל  כולנו, 
והיו  “זאלצ’קה”,  הצהוב  הטלאי  את  לענוד 
שעות עוצר שבהן אסור היה לנו להסתובב 
והיו  איחר  שאבא  אחד  מקרה  היה  בחוץ. 
אני  עוד  הגרמנים.  החיילים  עם  בעיות  לו 
שעדיין  זיכרון  וזה  הזאת  מהתקופה  זוכרת 
עומד לי בגרון: הייתי ילדה בת 5 בערך ויום 
פתוח.  לאזור  רצים  כולם  את  ראיתי  אחד 
עם  רצתי  קטנה  ילדה  של  סקרנות  מתוך 
כולם ולפתע ראיתי שבשדה מוטלות גופות 
כדי  באו  שרצו  האנשים  פרטיזנים...  של 
מלווים  והריח  ההלם  יקיריהם...  את  לזהות 
לסבתא,  הביתה  אז  חזרתי  היום.  עד  אותי 
הריח  את  לי  יש  למה  הבינו  לא  וההורים 

הזה. זה היה איום ונורא. 

אחרי המלחמה:
המצב  לסופיה,  חזרנו  המלחמה  אחרי 
חדר  ושכרנו  טוב  היה  לא  שלנו  הכלכלי 
בית  מול  אנשים  חמישה  עוד  עם  אחד 
בחגים,  כי  טוב  זה  את  זוכרת  אני  הכנסת. 
בסופיה  שם.  מבקרים  היינו  השנה,  בראש 
ללמוד  והתחלתי  בית ספר  בגיל  הייתי  כבר 
כזאת  נאצית  הייתה   המורה  א’.  בכיתה 
שם  למדתי  ליהודים.  מאוד  רע  והתייחסה 

עד כיתה ב’ ואחר כך עלינו לארץ.

עלייה:
הגענו  מהג’וינט.  בא  ארצה  לעלות  הרעיון 
שבועיים  או  שבוע  משא.  באוניית  ב-1949 
לחיפה.  שהגענו  עד  באונייה  הפלגנו 
תפוזים...  עלינו  זרקו  לחוף  כשהתקרבנו 
הייתה  בארץ  שלנו  הראשונה  התחנה 
שבוע  אחרי  חנה.  בפרדס  עולים  במחנה 
שם, בו ישנו באוהלים, עברנו לדודים שגרו 
והכניסו  מווילה  מבולגריה  באנו  ביבנה. 

אותנו לבית בלי תקרה...

נדודים:
הבית  דרך  עוברים  היו  הפדאיונים  ביבנה 
מה  מספיק  לא  כאילו  נורא.  ופחדנו  שלנו 
חולה  שהייתה  אמא  בבולגריה.  שעברנו 
עוד בבולגריה נפטרה אחרי שהגענו לארץ. 
ובגיל  ביניהם  הסתדרו  לא  ואבא  סבתא 
להדסים  אומנות  מבית  ועברתי  נדדתי   8-9
בירושלים.  הנוער  לחוות  הגעתי  ולבסוף 
ילדות.  לי  הייתה  לא  אבל  ילדה  הייתי  אולי 
נשארתי  ואני  השנייה  בפעם  התחתן  אבא 
בחוות   .17 גיל  עד  בירושלים  הנוער  בחוות 
הנוער כולם היו כמוני, עבדנו פעם במטבח, 

היה  ושם  עבודות.  מיני  בכל  בנגרות,  פעם 
הנוער  חוות  אחרי  טוב.  לי  היה  נחמד,  לי 
אני  אחות.  להיות  רוצה  שאני  החלטתי 
אהבתי  כי  אולי  למה,  בדיוק  יודעת  לא 
בויצ”ו  אחות  להיות  למדתי  ילדים.  מאוד 
בירושלים ובאתי לעשות את הסטאז’ בבית 

חולים בעיר. בסוף זה לא הסתדר ועזבתי. 

חתונה:
 19 בת   וכשהייתי  ביבנה  הכרתי  יעקב  את 
בבית  התקיימה  החתונה  התחתנו.  וחצי 
מושאלת  הייתה  הכלה  שמלת  ביפו,  כנסת 
מרציפן  סוכריית  קיבל  שבא  אורח  וכל 
היה  לא  אז,  שהיה  מה  זה  הביתה.  והלך 
כסף לחתונות גדולות. יעקב ואני הצטרפנו 
לאבא שלי ואשתו שגרו בחדר וחצי במושב 
ואת  הבית  את  הגדלנו  לאט  לאט  גאליה.  
ב-1959  וביצים.  עופות  לנו  והיו  המשק 

נולדה בתי הראשונה.

ילדות:
עכשיו ברוך השם יש לי זיקנה טובה. יש לי 
ביולוגית,  אחת   – שמצליחות  טובות  ילדות 
והקטנה  לקוסמטיקה,  מכון  פתחה  אחת 
משפט  שבזמן  זוכרת  אני  קבע.  בצבא 
ראשונה,  לבת  צעירה  אמא  ואני  אייכמן, 
אמא  לא  שאני  מזל  איזה  לעצמי  אמרתי 
איפה  בשואה.  ההיא,  בתקופה  ילדים  עם 
הילדות שלי ואיפה שלהן. אני כל כך שמחה 

שיכולתי להעניק להן ילדות שונה משלי. 

שנת עלייה: 1949

מקום מגורים: גאליה

מצב משפחתי: נשואה + 3 בנות, 
8 נכדים

עצה לחיים: "ללמוד כי החיים 
עוברים מהר כמו מים"

מרגריטה דנון
שנת לידה: 1938

מקום וארץ לידה: סופיה, 
בולגריה

שנת עלייה: 1951

ילדות:
אמי  שם  )שלמה(,  סלומון  היה  אבי  שם   
עצמאי,  היה  אבא  ילדים.   2 היינו  ובבית  מלכה 
כמעט  לי  אין  תנורים.  ברזל,  לדברי  חנות  בעל 
יודעת  אני  אבל  בסופיה  מהבית  זיכרונות 
שכשהייתי כבת ארבע, במהלך מלחמת העולם 
הגלו.  ואותנו  הופגזו  והחנות  הבית  השנייה, 
אמא, אני ואחי שלא הייתה לנו אזרחות, נכלאנו 
עם עוד יהודים רבים במחנה הריכוז “סומוביט” 
זוכרת  ובולגריה. את המחנה  אני  יוון  גבול  על 
זוכרת  אני  אנשים,  הרבה  עם  סגור  כמקום 
לנו  היה  שאכלנו כמעט רק שעועית  ושאסור 
חודשיים  שם  נשארנו  שלנו...  מהצריף  לצאת 
או שלושה ולבסוף אבא הצליח להוציא אותנו 
משם. מהמחנה עברנו לכפר בשם נובי- פאזאר 
)השוק החדש( ושם  מישהו אסף אותנו לבית 
לסופיה.  הביתה,  חזרנו  המלחמה  אחרי  שלו. 
כיוון שהבית שלנו היה הרוס, שכרנו דירה גדולה 
הכלכלי  המצב  המלחמה  אחרי  העיר.  במרכז 
שלנו היה פחות טוב. אבא לא חזר לעבוד בחנות 
כי הקומוניסטים החרימו את בתי העסק, הוא 

עבד במה שהממשלה נתנה לו.

בית הספר:
התחלתי ללמוד בבית ספר מעורב ב-1944, מיד 
אחרי ההכרזה על שחרור בולגריה. בבית הספר 
חייבו ללמוד רוסית ושפה נוספת לבחירה ובין 
את  )אהבתי  גרמנית  בחרתי  לצרפתית  גרמנית 
גלץ’,  לגרמנית,  המורה  הזה(...  הכבד  הצליל 
כשנכנסה  ומיד  מאוד,  קשוחה  אישה  הייתה 
בלי  גרמנית,  איתנו  לדבר  החלה  לכיתה 
תרגום... למדנו גרמנית שלוש שנים והיום אני 
לא  אבל  בגרמנית  ולכתוב  לקרוא  יכולה  אמנם 
הלימוד  צורת  מילה...  אפילו  לדבר  מסוגלת 
למדנו  למשל  אם  רוחבית.  הייתה  הספר  בבית 
מרחיבים  היינו  ספרד  של  הגיאוגרפיה  את 
ולומדים גם על ההיסטוריה, האומנות והספרות 
מתגעגעת  שאני  מודה  אני  מדינה.  אותה  של 
כבוד  והיה  שיטה  הייתה  כי  הזאת,  לתקופה 

למורים. הם ידעו ללמד ואנחנו ידענו ללמוד.

צמה:
בבית הספר הייתה חובה ללבוש את התלבושת 
גרביים  שחור,  ארוך  סינר  שכללה  האחידה 

שחורה  כומתה  שחורות,  נעליים  שחורות, 
אחרי  לבן.  וצווארון  עליה,  הספר  בית  שם  עם 
שעלינו לארץ ולבשתי את המדים האלה, כולם 
הספר  בבית  המשמעת  מת?  מי   – אותי  שאלו 
הייתה קפדנית מאוד. מבחינת התסרוקת למשל 
היה מותר לבוא בשיער קצר מאוד או עם צמה, 
ואוי ואבוי היה למי שיצא לה שיער מהצמה... 

המנהל היה עומד עם מספריים וגוזר.

שעות הפנאי:
לא ממש היו לנו שעות פנאי.... למדנו עד שתיים 
הילדים  את  אוספים  היו  כך  ואחר  שלוש  או 
שוהים,  היינו  שבו  למועדון  אותנו  ומעבירים 
עושים שיעורי בית ומשחקים עד השעה שבע 
בערב. אחרי השעה שבע חל איסור על תלמידים 
להסתובב ברחובות, וזה היה איסור שנאכף על 
ידי המשטרה. הרוסים חשבו שהחינוך הקשוח 

הזה יעשה לנו סדר בחיים. 

הטעות של הקומוניסטים:
הם  שיטה.  לתוך  הכל  הכניסו  הקומוניסטים 
זה  את  הרחיבו  אלא  בחינוך  רק  הסתפקו  לא 
גם לתרבות. פעם בשבוע למשל, היינו חייבים 
עלתה  תה  שכוס  בעוד  באופרה.  לצפות  ללכת 
לירות.   5 עלו  הצגה  או  אופרה  לירות,   10
להבין  לאנשים  לגרום  הייתה  שלהם  המטרה 
חיוני  דבר  זה  מותרות,  לא  זה  תרבות  שלצרוך 
ואני  בעיני  להערכה  ראויה  שאיפה  זו  ובסיסי. 
מודה שהיום זה חסר לי קצת, כאן בארץ. אחרי 
התיכון הייתה חובה ללכת ללמוד באוניברסיטה 
ועודדו אנשים ללמוד מקצועות מועדפים כמו 
רפואה והנדסה בחינם, אבל אחר כך חייבו את 
במקום  ההתמחות  את  לעשות  הסטודנטים 
היתרונות  למרות  ומחליטה.  צריכה  שהמדינה 
של השיטה לדעתי הייתה לקומוניסטים טעות 
לחופש  שאיפה  עם  נולד  אדם  אחת.  יסודית 
התחשק  לא  לאנשים  לאינדיבידואליזם.  ביטוי, 
בין אם  יקבלו משכורת  וכה  כה  בין  לעבוד אם 
התמרדו  ההמונים  בסוף  ולכן  לא...  או  ישקיעו 

נגד זה. 

העלייה:
וחמש  התגרשו,  שלי  ההורים   8 בת  כשהייתי 
שנים אחר כך אמא לקחה אותנו לארץ. אני לא 

גלילה  באונייה  עלינו  פה.  לי  מחכה  מה  ידעתי 
הלימודים.  פתיחת  יום  ב-1.9,  בדיוק  והגענו 
הציוני  הנוער  לחוות  ישר  המשכתי  מהאונייה 
האחיות  בין  הסתובבה  עוד  אמא  בירושלים. 
קשה  לה  היה  גבירול.  לכפר  שהגיעה  עד  שלה 
מאוד מבחינת ההתאקלמות, השפה הייתה לה 
פיזיות  עבודות  היו  שמצאה  והעבודות  קשה 

קשות, כמו משק בית וחקלאות.

חיילת בת 15:
 .1953 עד  מ-1951  שנתיים  בפנימייה  הייתי 
מפני  אבל  שנתיים  עוד  להשלים  צריכה  הייתי 
שלאמא שלי לא היה זמן לדאוג לאחי הצעיר, 
עזבתי את הפנימייה ואחי נכנס לשם במקומי. 
אני הצטרפתי לשנתון שמעלי שהתארגן והקים 
נקודה לקיבוץ. בגיל 15 הגעתי למושב השיתופי 
תלמי יפה ושנה אחר כך גייסו את הגרעין וגם 
עשינו   .16 לי  מלאו  לא  שעוד  למרות  אותי, 
אותנו  העבירו  כך  ואחר  עוז  בנחל  אימונים 
לבה”ד 80. הייתי חיילת אבל מעולם לא לבשתי 
גייסו אותנו  לי לאן. רק  כי לא היה  את המדים 
הייתה  לכך  הסיבה  לקיבוץ.  חזרנו  כך   ואחר 
את  עצמה  מעל  להוריד  רצתה  שהסוכנות 
האחריות עלינו ולכן העבירו אותנו לידי הצבא. 

זה היה עניין כלכלי של המדינה. 

החתונה:
משנת 48’ כבר הייתי לבד בחיים והייתי זקוקה 
לקן, לבית, למקום משלי. בביקורים שלי בכפר 
גבירול אצל אמא הכרתי את בעלי, סנטו )שם 
ובשנת  שנים  ב-11  ממני  מבוגר  שהיה  טוב(, 
55’, כשהייתי בת 17 ושלושה חודשים התחתנו. 
כנסת  בבית  והתקיימה  צנועה  הייתה  החתונה 
ביפו, אליו נסענו באוטובוס. לא היה לנו אפילו 
עשינו  הכל  מכונית.  שלא  וכמובן  למונית  כסף 
לבד, לא עלה על דעתנו לבקש עזרה מההורים 

)אנחנו אלו שהיינו צריכים לתמוך בהם(. 

גאליה: 
ארגזים  מארבעה  התחלנו  בגאליה  המשק  את 
לגדל  התחלנו  שלנו.  המיטה  שהיה  ומזרן 
פרדסים.  ונטענו  לולים  הקמנו  כך  אחר  ירקות, 
את  ניהל  ובעלי  במשק  השנים  כל  עבדתי  אני 

המפעל  “פרדס מוצרי הדר”.

מקום מגורים: גאליה

מצב משפחתי: אלמנה + 4 ילדים, 
13 נכדים ונינה

עצה לחיים: "להרחיב את
האופקים וללכת עם השאיפות

אבל לא על חשבון אחרים"

...החתונה התקיימה 
בבית כנסת ביפו, 

שמלת הכלה הייתה 
מושאלת וכל אורח 
שבא קיבל סוכריית 

מרציפן והלך הביתה. 
זה מה שהיה אז, לא 
היה כסף לחתונות 

גדולות... 
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מרים הבי 
שנת לידה: 1935

מקום וארץ לידה: ירושלים, 
ישראל

ילדות:
ובבית  רבקה  אמי  שם  רפאל,  היה  אבי  שם 
דודים רחוקים  בני  ילדים. הוריי הם   10 היינו 
עשרת  מעיראק.  שלהם  המשפחות  ומוצא 
במלחמת  )נהרג  מנשה  סדר:  לפי  האחים, 
נפטרו  )שניהם  יצחק  אברהם,  השיחרור(, 
)השישית(,  אני  רחמים,  אסתר,  מזיקנה(, 
בשכונת  נולדתי  ומשה.  שושנה  רחל,  נחמה, 
שערים.  מאה  לשכונת  בסמוך  הבוכרים, 
עברנו  ספר  בבית  לימודיי  את  כשהתחלתי 
להתגורר בשכונת הכולל, באזור שכונת שערי 

צדק - מחנה יהודה. 

בית:
בבית היו שני חדרים ענקיים. בחצר הגדולה 
ושולחנות  מטבח  שירותים,  היו  שלנו 
משחקים. גם ליתר השכנים שלנו היו חצרות 
גדולות. בכניסה לבית הייתה דלת מברזל עם 
ידית מברזל. כשנציגים מהגסטפו הבריטי היו 
בתקופת  שלנו  הדלתות  על  ודופקים  באים 
כל  את  נעלנו  לפתוח.  פוחדים  היינו  המנדט 
בכניסה  הברזל  שער  את  כולל  השערים, 
למבצר.  ממש  המקום  את  הפכנו  למתחם. 
כל החלונות היו עם סורגים מברזל עבה. גם 
התריסים היו תריסי ברזל. כך הרגשנו מוגנים 
הערבים.  של  מהפורענות  והן  מהאנגלים  הן 
לפני זמן מה ביקרתי במקום עם הנכדים שלי. 
השכונה השתנתה והתחרדה... מרוב שהחצר 
בניין.  עכשיו  שם  הקימו  גדולה,  הייתה 

התאכזבתי לראות אותה כיום. 

חיפוש:
האנגלים חיפשו נשק. אחי הגדול מנשה היה 
חברים  היו  הצעירים  והאחים  בהגנה  חבר 
“אצ”ל  סטיקרים  היו  בבית  ובלח”י.  באצ”ל 
אסורים  וחומרים  מדינתנו”,  תקום  כך  רק   –
לעשות  מגיעים  היו  כשהאנגלים  אחרים... 
שלי  לאחים  עוזרת  הייתה  אמא  חיפוש 
הכתוב.  החומר  כל  ואת  הנשק  את  להסתיר 
עמוק  ומשלשלת  לשק  הכל  מכניסה  הייתה 

לבאר...

טנא:
עם  שלנו  היחסים  השחרור,  מלחמת  לפני 

היו  הערביות  הנשים  נהדרים.  היו  הערבים 
וקוראות  הראש,  על  הטנא  עם  בבוקר  באות 
אמא.  עם  קפה  שותות  ואחותי,  בתי  לכולם 
היינו  שלהם.  הילדים  עם  לשחק  פחדנו  לא 
משחילים כפתורים למחרוזת, משחקים חמש 
אבנים, עם אבנים חלקות שנאספו מהכביש. 
היה גם משחק שנקרא ‘אלאמבוליק’. במשחק 
הזה היינו מקפיצים עץ קטן לאוויר ומעיפים 
אותו בעזרת קרש, בכדי  לראות לאיזה טווח 
קלאס  שיחקנו  בחבל,  גם  קפצנו  עף.  הוא 
ברצפה בין הבלטות. נהגנו להכין משרוקיות 
מים  עם  משפשפים  משמש:  של  מגרעינים 
חור  ומחוררים  דקה,  נעשית  שהקליפה  עד 

בעזרת מסמר. 

בית ספר:
“שפיצר”.  דתי  הממלכתי  ספר  בבית  למדתי 
בין  הייתי  לא  אבל  הספר  בית  את  אהבתי 
בלימודי  התקשיתי  המצטיינים.  התלמידים 
האנגלית... המורה שלי הייתה שושנה שפיצר, 
מורה  הייתה  היא  ביה”ס.  מנהלת  של  בתה 
כללית שלימדה אותנו בצורה טובה ונהדרת, 
למרות שהייתה קשוחה. סיימתי עממי ואחר 
כך למדתי לימודי תפירה כמקצוע. ככה היה 

נהוג בתקופה היא. ואז פרצה המלחמה.

מלחמה:
כשפרצה מלחמת השחרור הייתי בת 12. לילה 
אחד האחים שלי הודיעו לאמא שתקח צידה 
מיד  לעזוב  ושעלינו  לילדים  ובגדים  לדרך 
האזור...  על  מתקפה  מתוכננת  כי  הבית  את 
אני זוכרת שברחנו בלילה דרך הקירות בכדי 
שהפרוז’קטור  פעם  כל  אותנו...  יתפסו  שלא 
זה  התכופפנו...  עלינו,  והאיר  סיבוב  השלים 
היה כמו יציאת מצרים. ובאמת באותו לילה 
הפגיזו את האזור )אחד הפגזים נפל בדיוק על 
המיטה של אחותי...(. עברנו לגור אצל קרובת 
משפחה ברחוב רש”י למשך מספר חודשים. 
אחר כך ההורים שלי מצאו דירה ועברנו לגור 

בשכונת שערי צדק.

שכול:
לאבא שלי הייתה חנות ירקות במאה שערים 
ואחי הגדול מנשה עבד איתו. הם היו מספקים 
למוסדות את הירקות והתפרנסנו מזה – היינו 

השחרור  במלחמת  אחי  של  המוות  צנועים. 
‘הרג’ גם את אמי ואבי. לאחר מותו של מנשה 
אמא לא יצאה מהבית כל חייה. סבתא מרים 
מתייצבת  הייתה  נקראת(  אני  שמה  )שעל 
אצלנו כל בוקר בבית ועוזרת לאמא בבישולים 
וכביסות. היא הייתה מבשלת באהבה ובחום. 
לא הרגשנו שחסר לנו כלום, קיבלנו הכול. לא 
היה עושר אבל היה אושר. היינו מלוכדים. עד 
נוהגת לדבר פעמיים בשבוע  אני  היום, אגב, 

עם האחים שלי.
  

אברהם:
חברים הכירו לי את אברהם כשהייתי בת 20. 
היה ביננו קליק. הוא היה אחרי צבא. כעבור 
של  בבית  התקיימה  החתונה  התחתנו.  שנה 
גר  שלו  אח  כסף...  לנו  היה  לא  כי  שלו  אח 
ברחוב הכובשים בתל אביב והשכנים הסכימו 
יפה  הייתה  החתונה  ביתם.  גג  על  שנינשא 
ערבית.  מוזיקה  שניגנה  תזמורת  עם  מאוד 
המשפחה הגדולה שלנו משני הצדדים חגגה 
ששירתו  שלי  מהאחים  חלק  מלבד  עימנו, 

בצבא. בגיל 22 כבר הייתי אמא.

גאליה:
בקונפקציה  תקופה  עבדתי  שהתחתנו  אחרי 
בעלי.  של  המשפחה  עם  עבדתי  כך  ואחר 
הייתה בבעלותם סטיקייה בתל אביב. לאחר 
עד  בגבעתיים  לגננת  כעוזרת  עבדתי  מכן 
שפרשתי. לפני עשר שנים בעלי נפטר. גרתי 
באותה עת בגבעתיים וכיום אני גרה במושב 
פה  גרה  המושב  לבן  שנישאה  בתי  גאליה. 

ובאתי לגור לידם, מרחק של כמה צעדים. 

מקום מגורים: גאליה

מצב משפחתי: אלמנה + 2 בנות, 
3 נכדים

עצה לחיים: "קבלו את החיים כמו 
שהם ואל תסתכלו ממול. הסתפקו 

במועט והכול יבוא"

רחמים חולי
שנת לידה: 1927

מקום וארץ לידה: בגדד, 
עיראק

ילדות: 
נעימה,  אמי  שם  סלאח,  היה  אבי  שם 
כסוחר  עבד  אבא  ילדים.   2 היינו  ובבית 
בדים. המצב הכלכלי היה יחסית טוב, אם 
נפטר  אבי  מחסור.  גם  ידענו  לפעמים  כי 
היה  מותו  ולאחר  חודשים   9 בן  כשהייתי 
היא  המשפחה.  לפרנסת  לדאוג  אמא  על 
עבדה בתור תופרת והייתה מכינה עבאיה, 
כיסוי  גם  הכוללת  ארוכה  שמלה  מעין 
היא  בעיר.  הנשים  את  ששימשה  ראש, 
הייתה תופרת לכולן, ערביות ויהודיות. מי 

שבאה – בשמחה.
 

משפחה:
אבי היה נשוי לשתי נשים, ומכל אחת היו 
לחיות  נשארנו  שנפטר  לאחר  ילדים.  לו 
יחד את  יחד, כמשפחה מורחבת, שחוגגת 

החגים. 

אמא
מהכלל.  יוצאת  אישה  הייתה  שלי  אמא 
בשל היותה אלמנה צעירה היא ידעה סבל 
וקושי, אבל מעולם לא התחתנה שוב. היא 

ויתרה הרבה בחיים אבל תמיד שמרה על 
נפלאה.  בשלנית  הייתה  היא  אופטימיות. 
הכי אהבתי כשהכינה לנו פלאו בג’יג’, עוף 

עם אורז ברסק עגבניות. 

בית:
בשכונה  עלי,  עמאר  ברחוב  בבניין  גרנו 
הייתה  האוכלוסייה  רוב  כאשר  מעורבת, 
טובים  היו  ובינם  בינינו  היחסים  ערבית. 

וכמה מחבריי הטובים ביותר היו ערבים. 

לימודים:
לבית  הלכתי  היסודי  הספר  בית  בשנות 
ספר יהודי, בו שפת הלימוד הייתה עברית, 
ולאחר מכן עברתי ללמוד בתיכון ערבי ובו 
שפת הלימוד הייתה ערבית. הייתי תלמיד 
לא  אנגלית,  אהבתי  לא  למדי...  בינוני 
כדי  לומד  הייתי  מה,  אבל  חשבון,  אהבתי 
מצויין.  הצלחתי  ובזה  ‘עובר’  ציון  לקבל 
בבית  בבגדד  למדתי  התיכון  סיום  לאחר 

עם  מוכן,  באתי  כבר  ולארץ  לסיעוד  ספר 
מקצוע – אח מוסמך. ואכן, 30 שנה עבדתי 

כאח במרפאת אושיות ברחובות. 

עלייה לארץ: 
מהבחינה  המצב  רדיפות.  בגלל  עלינו 
הלכתי  לפעמים  והידרדר...  הלך  הזאת 
מכות  קיבלתי  ופתאום  ברחוב  סתם 
אחת.  מפעם  יותר  לי  קרה  וזה  מהערבים, 
אסור  ולנו  סיבה  בלי  לנו  מציקים  היו  הם 

היה להחזיר בשום אופן. 

התאקלמות:
אשקלון.  הייתה  בארץ  הראשונה  התחנה 
את  פגשתי  לעבוד  שהתחלתי  לאחר 
שלי,  רחוקה  דוד  בת  שהייתה  שושנה, 
 22 בן  כשהייתי  מפרס.  ארצה  שעלתה 
חיינו:  את  פה  להקים  והתחלנו  התחתנו 

בית, עבודה, ילדים.  

שנת עלייה: 1951

מקום מגורים: גאליה

מצב משפחתי: נשוי + 2 ילדים, 
5 נכדים, 3 נינים ואחד בדרך

עצה לחיים: "להיות טובים
עם הזולת, בסוף זה חוזר אליך"

...הייתי תלמיד
בינוני למדי... לא 

אהבתי אנגלית, לא 
אהבתי חשבון, אבל 
מה, הייתי לומד כדי 

לקבל ציון ‘עובר’ ובזה 
הצלחתי מצויין. 

לאחר סיום התיכון 
למדתי בבגדד בבית 
ספר לסיעוד ולארץ 
כבר באתי מוכן, עם 

מקצוע – אח מוסמך... 
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שרה )נינה( משהבטי )רבקה( יהושוע
שנת לידה: 1936

מקום וארץ לידה: קיוסטנדיל, 
בולגריה

שנת עלייה: 1951

שנת לידה: 1936

מקום וארץ לידה: קיוסטנדיל, 
בולגריה

שנת עלייה: 1951

ילדות:
ובבית  ונזיה  אמי  שם  ציון,  בן  היה  אבי  שם 
היינו 2 בנות, אחותי התאומה שרה ואני. המצב 
הכלכלי שלנו היה בינוני, חוץ מאשר בתקופת 
קיוסטנדיל  מאוד.  קשה  היה  שאז  המלחמה, 
וחוץ  חמים,  מעיינות  עם  מרפא  עיירת  הייתה 
מהשכרת  גם  התפרנסנו  אבא  של  מהעבודה 
לרחוץ  שבאו  ולאנשים  תיכון  לתלמידי  חדרים 
מעורבת,  הייתה  גרנו  בה  השכונה  במעיינות. 
טובים.  כלל  בדרך  היו  השכנים  עם  והיחסים 
מתאספים,  היינו  ושם  גן  היה  שלנו  הבית  מול 
היום  עד  מחבואים...  קלאס,  ומשחקים  רצים 
אנחנו בקשר עם חלק מהחברות שהיו לנו שם 

ושיחקו איתנו, יוליה, סיקה ולילי. 

מלחמה:
טוב  אותם  זוכרת  אני  לעיר.  נכנסו  הגרמנים 
לילדים  סוכריות  שחילקו  כאלה  היו  מאוד. 
בעיירה, והיה מקרה אחד שאני ואחותי עמדנו 
בתוך חבורה של ילדים, ואיזה ילד אמר לחיילים, 
“אלה יהודיות!”... ליד הגרמני עמדה אישה עם 
לקח  הוא  פיפי...  עם  חיתול  היה  ובידה  תינוק 
ממנה את החיתול וחבט אותו לאחותי בפנים, 
בולגרים  היו  סוכריות!”...  תקבלו  “הנה  ואמר, 
ששיתפו פעולה עם הנאצים. הם היו שוברים 
לנו בכל לילה את החלונות ואנחנו היינו ישנים 
מתחת למיטות, כדי שלא להיפצע מהזכוכיות. 
ככה כל לילה, ובבוקר אבא היה מתקן. ההורים 
הצהוב,  הטלאי  עם  ללכת  אז  מוכרחים  היו 
ובלילה, בגלל שאנחנו יהודים, אסור היה לצאת 

מהבית.

אמא:
עבודה.  למחנה  אבא  את  לקחו  מסוים  בשלב 
חייבת  הייתה  שלי  אמא  ההיא  בתקופה 
סוחבים  היינו  ככובסת.  ועבדה  אותנו  לפרנס 
לשכנים.  מכבסת  הייתה  והיא  בדליים  מים 
אני  באוכל.  קשה  מחסור  היה  המלחמה  בזמן 
מכינים  היו  לחם  היה  שלא  שבתקופות  זוכרת 
דביק...  היה  שיצא  והלחם  תירס  מקמח  לחם 
אפוי  ולא  דביק  כשלחם  נגעלת  אני  היום  עד 
משתדלת  הייתה  אמא  לחם,  כשהיה  ממש... 
לפנק אותנו. היא נהגה למרוח אותו בריבה או 
חמאה וכשלא היה לא את זה ולא את זה, הייתה 

מרטיבה אותו קצת ושמה סוכר.

בית ספר:
היה  שנים.  ארבע  יהודי  ספר  בבית  למדתי 
שאר  לכל  אחר  ומורה  לעברית  אחד  מורה  לנו 
אבל  הספר,  לבית  ללכת  אהבתי  המקצועות. 
הייתי תלמידה בינונית... בתקופת המלחמה גם 
ניסו לעזור. היינו מביאים מהבית  בבית הספר 
ושמים  חמאה  מורחים  והיו  פרוסה  אחד  כל 
זה  את  טעים.  מאוד  היה  וזה  וחמוצים  פלפל 

חילקו מהג’וינט, הארגון היהודי.

רכבת:
שאמא  תקופה  גם  הייתה  המלחמה  במהלך 
התחיל  כי  לכפר,  אחותי  ואת  אותי  שלחה 
להיות מסוכן... גרנו אצל משפחה של תלמידה 
שבעבר השכרנו לה חדר וההורים נעשו חברים. 
אחרי שחזרנו לקיוסטנדיל, באחד הימים אמרו 
כי  קילו,   5 של  תיק  להכין  צריך  אחד  שכל  לנו 
עדיין  אבא  ונוסעים...  לרכבת  עולים  בערב 
נוסעים?  לאן  אמא  את  שאלנו  איתנו.  היה  לא 
“לטייל”, הייתה התשובה, ואנחנו שמחנו... היא 
בכתה ואנחנו שמחנו... העיירה שלנו שכנה על 
להיות  צריכים  והיינו  יוגוסלביה  עם  הגבול  יד 
בוטל  הגירוש  בסוף  אבל  ראשונים,  מגורשים 

והודיעו לנו שאנחנו לא נוסעים.

כסף:
לארץ.  לעלות  רצה  לא  אבא  המלחמה  אחרי 
עבד  הוא  בעצמו,  בנה  שהוא  בית  לו  היה 
כסנדלר והיה מרוצה. אבל  כשהגענו לגיל 14, 

הוא  בולגרים,  בחורים  עם  לצאת  והתחלנו   15
ואז  בולגרי,  עם  לו  נתחתן  שבסוף  פחד  נבהל. 
אבל  הבית  את  מכר  הוא  לעלות.  החליט  הוא 
בכסף שקיבל לא הצליח לקנות כלום, כי בדיוק 

אז החליפו את הכסף...

העלייה לארץ:
באנו לישראל עם האונייה “נגבה”. התחלנו עם 
אוהל בשער העלייה בחיפה,  ואני ואחותי הלכנו 
חברות  לנו  היו  כבר  שם  “החותרים”,  לקיבוץ 
העלייה  משער  עברית.  וידעו  ותיקות  שהיו 
באוהל.  גרו  שם  וגם  ליבנה  עברו  שלי  ההורים 
אחרי שנה החלטנו שאנחנו עוזבות את הקיבוץ 
וחוזרות להורים. לא הספקנו ללמוד הרבה. את 
מה שלמדתי, למדתי בסוף דרך הילדים שלי... 

איתם למדתי לקרוא ולכתוב.

החיים בגאליה:
את בעלי מרדכי הכרתי ביבנה בגיל שש עשרה 
וחצי ומהר מאוד התחתנתי, בלי לחשוב הרבה. 
הצטרפתי.  ואני  בגאליה  משק  חבר  היה  בעלי 
גם ההורים שלו גרו באותו המשק, איתנו בבית. 
ב-  נפטר  הוא  משאית.  נהג  בתור  עבד  מרדכי 
1975. אני  עבדתי כל השנים במשק ופרנסתי 4 
ילדים... קודם שתלנו פרדס, הקמנו לול לפיטום 
ולול לביצים ובית קטן. גם הילדים עזרו במשק 
כל השנים. היום אני מסתכלת על הבית הקטן 
איך  וחושבת בפליאה  שלנו, בסך הכל 80 מ”ר 

הצלחתי לגדל בו ככה 4 ילדים.

ילדות: 
שם אבי היה בן ציון מלמד, שם אמי ונזיה, ובבית 
היינו שתיים – אחותי התאומה רבקה )בטי( ואני. 
המון  לו  והיו  לנעליים  חרושת  בית  היה  לאבא 
פועלים שעבדו בשבילו... אחר כך המצב השתנה 
קטן  סנדלר  להיות  הפך  הוא  הגרמנים  וכשבאו 
פעל  החרושת  בית  בה  בתקופה  יום.  וקשה 
המצב הכלכלי שלנו היה טוב מאוד. גרנו בוילה 
הרופאים  כל  עם  לבלות  לצאת  נהג  ואבא  יפה 
העשירים בעיר... הייתה לנו עוזרת בית בולגריה 
הייתה  שהוילה  ומכיוון  הבית  למשק  שדאגה 
מהחדרים  חלק  להשכיר  נהגנו  גדולה  מאוד 
נוסף.  פרנסה  מקור  לנו  ששימש  מה  )ארבעה(, 
בקיץ השכרנו את החדרים לתיירים שבאו להנות 
לסטודנטים  ובחורף  בעיר,  המרפא  ממעיינות 
שבאו מהכפרים ללמוד בעיר. על יד הוילה עמד 
עוד בית, יותר קטן, בו גרה אמא של אבא, סבתא 
רבקה. את הסבא אני לא כל כך זוכרת... הוא היה 

חולה ושכב במיטה כל הזמן... 

ריבות:
ומסתירה  מעולות  ריבות  מכינה  הייתה  סבתא 
אותן בתוך ארונות הבגדים, חשבה שאנחנו לא 
וגם  מצאנו  הסתכלה,  לא  כשהיא  אבל  נמצא... 
לקחנו... היא הייתה מכינה ריבה מדלעת מיוחדת, 
מוסיפה שקדים ואגוזים, וזה היה מעדן... את כל 
את  חמוצים.  וגם  בחצר,  מכינה  הייתה  הריבות 
שלנו,  הבית  במרתף  מאחסנים  היינו  החמוצים 
וכמו שהבית שלנו למעלה היה גדול מאוד, כך גם 
המרתף שמתחתיו. הכפריים היו מביאים לאבא 
שלי מכל טוב – חמאה, גבינות, נקניקים, ואת הכל 
הכנסנו למרתף. היו שם ערימות של תפוחי עץ, 
חמוצים בחביות, עצים להסקה, פחם ועוד. הכל 
היה שם, בכמויות. אני חושבת שזה קשור לכך 
שאבא שלי בא ממשפחה ענייה, וכילד קטן סבל 
מרעב... אז דבר ראשון הוא דאג שבבית הזה יהיה 

אוכל, והרבה. 

סלט:
אמא הייתה בשלנית נהדרת... שני מאכלים שלה 
אני לעולם לא אשכח... גם היום כשאני עוצמת 
עיניים אני יכולה ממש לחוש בטעמם... הראשון 
ובצל  בפטרוזיליה  ממולא  כבש  של  ראש  היה 
ירוק בתנור, זה היה כל כך טעים... והשני – מיונז 
ביתי שהייתה מכינה ומוסיפה מלמעלה או כבד 
היחידה  הייתה  לא  אמא  אבל  מטוגן.  מוח  או 
מומחה  היה  שלי  אבא  במטבח...  שהצטיינה 

לסלטים, וכולם אהבו את הסלטים שלו. יום אחד, 
אחרי שהילדים שלי התחננו שאכין להם “סלט 
כמו של סבא” שאלתי אותו מה הסוד שלו... אז 
הוא אמר לי: “מכל מה שאת שמה, תשימי קצת 

יותר”. זו הייתה התשובה שלו. 

צ’יפוט:
לעולם   .6 בנות  היינו  הגרמנים.  באו  כך  אחר 
חיילים  ראיתי  בו  הראשון  היום  את  אשכח  לא 
גרמניים... שיחקתי עם השכנים הבולגרים שלנו 
ברחוב... הייתי לבד, אחותי נשארה בבית. הילדים 
ששכבה  התינוקת  אחותם  על  שמרו  הבולגרים 
בעגלה... בא חייל גרמני והחל לחלק לנו שוקולד. 
לו:  אמר  החבורה  מבין  הגדול  הילד  פתאום 
“היא  והצביע עלי.  יהודייה”,  “לה אל תיתן, היא 
ליהודי(.  גנאי  כינוי  היה  )זה  אמר  הוא  צ’יפוט”, 
ולחש משהו  ואז התכופף  הגרמני הסתכל עלי, 
יכולתי  לא  אני  הזה,  והילד  הילד...  של  באוזנו 
לחשוב  בלי  מהר,  מאוד  היה  זה  זה,  את  לצפות 
התינוקת  של  הבד  חיתול  את  הוציא  פעמיים 
בעגלה ושם לי אותו בפנים... ככה עם כל הפיפי... 
הקאתי את נשמתי ורצתי הביתה... אפופה עדיין 
לא  התרחצתי,  שלא  וכמה  הזה...  הריח  בכל 

הצלחתי להיפטר מהריח. 

אבנים:
למפלגה  שהצטרפו  בולגרים  צעירים  היו 
הנאצית, קראו להם “בראניצי”, הם היו מטילים 
אבנים  זורקים  העיר...  ברחובות  אימתם  את 
בחלונות, נותנים מכות... לבית שלנו הביאו רופא 
ישנו  אחד  בחדר  משפחתו.  עם  מסופיה,  ילדים 
ההורים שלי, בחדר שני הוא קיבל חולים, בחדר 
שלישי הוא ישן עם אשתו, ובחדר הרביעי ישנו 
אנחנו, יחד עם הילדים שלו. יום אחד זרקו אבנים 
דרך החלון ואחד הילדים שלו קיבל מכה בראש... 

למחרת כבר ישנו כולנו מתחת למיטות. 

רכבות:
אותו  ושלחו  החרושת  בית  את  לקחו  לאבא 
שלמה...  שנה  אותו  ראינו  לא  עבודה.  למחנה 
לרכבות...  אותנו  הכינו  כך  אחר  לבד.  נשארנו 
כאלה  שקים  מאיתנו  אחת  לכל  תפרה  אמא 
ובתוכם שמה בגדים. אם אוכל לא יכולנו לקחת, 
לפחות רצתה שיהיה לנו חם... חיכינו לרכבת ואז 
עולים”  לא  אתם  “לא.  פתאום  אמרו  כשהגיעה 
)בעקבות התערבות המלך(, והרכבת עברה בלי 
שלקחה אותנו... חזרנו חזרה הביתה... עד שבאו 

הרוסים. כשבאו הרוסים המצב לא השתפר. אבא 
קטנים,  תיקונים  עשה  ושמה  קטנה  חנות  קיבל 

אבל לא הצליח לחזור למעמדו הכלכלי הקודם.

תחנה ראשונה:
באוהלים.  לגור  ליבנה,  שלי  ההורים  את  הביאו 
אנחנו רצינו ללכת לקיבוץ עם חברים אז שלחו 
מאיתנו...  צחקו  כולם  החותרים.  לקיבוץ  אותנו 
לא ידענו מה זה בננות... נכנסנו לכיתה ולא ידענו 
מילה אחת בעברית... שאלו אותי “במה את רוצה 
לעבוד?”, אמרתי “במה שיש”, אחותי הייתה יותר 
בדיר...  שמו  אותי  “בגינה”.  ואמרה  ממני  חכמה 
הייתי בת 14, והיה עלי לקום בשעה שלוש לפנות 
בוקר, לחלוב את הכבשים ואחר כך להוציא אותן 
שמונה  אחרי  הסתדרתי.  שלא  כמובן  למרעה... 
ואבא.  אמא  של  לאוהל  ליבנה,  חזרתי  חודשים 
ולבסוף  כך אבא לאט לאט הצליח לחסוך  אחר 

קנה בית לסבא וסבתא, ולנו – צריף. 

חתונה:
 ,20 בגיל  ואני  וחצי,   16 בגיל  התחתנה  אחותי 
עם שני בחורים ממושב גאליה, אבל זה לא היה 

מתוכנן... 

תפירה:
היו  חקלאית,  הייתי  במשק,  עבדתי  השנים  כל 
לי פרדסים, ועופות... אמא שלי וסבתא שלי היו 
תופרות עילית, ואני כל השנים הייתי רואה אותן 
חברה  באה  אחד  יום  בשבילי”.  לא  “זה  ואומרת 
ואמרה לי “יש קורס תפירה, בואי נלך”. הלכתי, 
עיצוב  ולמדתי  הלכתי   45 בגיל  אותי.  תפס  וזה 

אופנה. 

מקום מגורים: גאליה

מצב משפחתי: אלמנה + 4 ילדים, 
9 נכדים, 5 נינים

עצה לחיים: "לא להתחתן צעירים. 
לחכות שיהיה קצת ניסיון וחוויות 

בחיים"

מקום מגורים: גאליה

מצב משפחתי: נשואה + 3 ילדים,
10 נכדים

עצה לחיים: "סבלנות זה הדבר. 
צריך לחכות בסבלנות, בסוף מה 

שאתה רוצה יגיע"
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ברטה )בתיה( לוי
שנת לידה: 1935

מקום וארץ לידה: יאמבול, 
בולגריה

שנת עלייה: 1949

מקום מגורים: גאליה

מצב משפחתי: נשואה + 2 בנים 
)אחד נפטר(, 4 נכדים

עצה לחיים: “צריך סבלנות. מה 
שבא, לא בא בבת אחת”

משה לוי
שנת לידה: 1920

מקום וארץ לידה: וארנה, 
בולגריה

תחנות חיים:
בבולגריה.  אשר  בוארנה   1920 ב-  נולדתי 
נישאתי  בורגס,  ילידת  לילי,  לאשתי, 
הבן  נולד  שנה  וכעבור  בוארנה,   1946 ב- 
כמנהל  עבדתי  בבולגריה  שלמה.  הבכור, 
מלחמת  אחרי  לזכוכית.  במפעל  עבודה 
השיחרור החלו לדבר בבולגריה על עלייה 
לצורך  להירשם  וגם אנחנו החלטנו  ארצה 
קבלת אישורי העלייה. בסוף 1948 קיבלנו 
את האישור ועלינו ארצה יחד עם שלמה, 
שהיה אז בן שנה. כעבור 3 שנים, ב- 1951, 
השנים  במהלך  אהרון.  הצעיר,  הבן  נולד 
בבעלותנו  הייתה  ואף  בחקלאות  עבדנו 
נשוי  שלמה  הבן  ים.  בבת  ירקות  חנות 
לחנה והם מתגוררים במושב. לילי נפטרה 

בשנת 2000. 
 

שנת עלייה: 1948

מקום מגורים: גאליה

מצב משפחתי: אלמן + 2 בנים

ילדות:
שם אבי היה מרדכי, שם אמי חנה ובבית היינו 
לפני  הקטנה.  ואני  יצחק  הגדול  אחי  ילדים,   2
והמצב  סדקית  חנות  הייתה  לאבא  המלחמה 
הכלכלי היה בסדר. גרנו בבית עם חצר שהייתה 
משותפת לנו ולכל קרובי המשפחה מצד אמא. 
לא היינו דתיים במיוחד, אבל המשפחה הייתה 
כל  מתאספים  היינו  ובחגים  מאוד  מלוכדת 
המשפחה – מהצד של אמא, כי הצד של אבא 
גרו בשכונה אחרת  - עורכים שולחן וסועדים 

ביחד.
 

השכונה:
רוב תושבי השכונה שלנו בבולגריה היו יהודים, 
אבל היחסים עם הגויים היו בסדר גמור, לא היו 
בעיות. בית הספר היה קרוב והייתי הולכת אליו 
חברה  מריקה,  את  במיוחד  זוכרת  אני  ברגל. 
נפגשת  הייתי  שאיתה  לידי,  שישבה  בולגריה 
משחקות,  והיינו  הלימודים  שעות  אחרי  גם 

בעיקר בחבל.

מלחמה:
המקומית  המשטרה  העוצר...  את  זוכרת  אני 
אסרה על יהודים להסתובב בחוץ אחרי שעה 
מסוימת. אבל אני הייתי אז בת 4 או 5 ולקטנים 
למרות  ולכן  טלאי,  בלי  להסתובב  הרשו 
קניות  ועושה  מסתובבת  הייתי  הצעיר,  גילי 
למחנה  אבא  את  לקחו  במלחמה  וסידורים. 
והיה  שנים   3 כמעט  שם  היה  הוא  עבודה. 
מגיע הביתה לעיתים רחוקות מאוד. בתקופה 
לה  הייתה  לעבוד.  חייבת  הייתה  אמא  הזאת 
בבית מכונת תפירה, הכפריים נתנו לה לרקום 
שמלות, והיא הייתה יושבת מהבוקר עד הערב 

ורוקמת חוטי זהב.

עלייה: 
לאוזן.  מפה  אצלנו  עבר  לארץ  לעלות  הרעיון 
שרצה  שמי  “בלישקיטה”,  כזה,  פתק  היה 
לעלות חיכה לו בכיליון עיניים, וכשקיבלו אותו 
הפתק,  את  כשקיבלנו  גדולה.  שמחה  הייתה 
מכרנו את כל מה שהיה לנו. אמא נכנסה לחנות 
בדים, קנתה בדים עבים ותפרה מהם תרמילים. 
לאחי  תפרה  היא  מהתרמילים  שנשאר  מהבד 
ולי בגדים. זה היה בד עבה ומחוספס, לא נעים 
כדי  לנסיעה,  נועדו  האלה  הבגדים  אבל  לעור, 
בבורגס  אונייה  על  עלינו  קר.  לנו  יהיה  שלא 

השני.  על  אחד  דרגשים,  על  שכבנו  ובתוכה 
ימים.  שבוע  ארכה  שההפלגה  לי  נדמה 
האוהל  מאוד,  קר  היה  באמת  לארץ  כשהגענו 
עף לכל הצדדים ואבא שלי היה קם כדי למשוך 

אותו... 

תפוז:
עם  פרוסה  לנו  נתנו  לישראל,  כשהגענו 
מרגרינה ותפוז. כל כך התלהבנו מתפוחי הזהב 
וקילפנו את התפוזים בשמחה. אחר כך הכניסו 
בקושי  שאבא  זוכרת  אני  למשאית,  כולנו  את 
עולים  למחנה  ונסענו  שלו,  התרמיל  את  סחב 
בבית ליד. בבית ליד גרנו באוהל כמה שבועות. 
לחדר  סיר  עם  הולכים  היו  ששם  זוכרת  אני 
אוכל ומקבלים אוכל בהתאם לגודל המשפחה.

חבלי קליטה:
ואבא.  לאמא  מאוד  קשה  היה  לארץ  המעבר 
אמא אפילו לא ניסתה להתקבל לעבודה ואבא 
שהיה כבר מעל גיל חמישים התקשה למצוא 
קרובי  כל  שם  ליבנה  הגענו  בהתחלה  עבודה. 
תקרה  עם  נטוש  ערבי  בבית  גרו  המשפחה 
גבוהה.  היו שם גם כרמים נטושים ואבא היה  
הולך בבוקר ומביא לנו ענבים גדולים. אחר כך 
לשם.   ועברו  גאליה  למושב  התקבלו  ההורים 
ירק,  גן  ולגדל  לשתול  התחיל  אבא  בגאליה 
איך  מושג  לו  היה  לא  ומלפפונים...  שעועית 
יכולתו   כמיטב  עשה  הוא  אבל  זה  את  עושים 
ואח שלי עזר לו. בגאליה קיבלנו גם חמור אחד 

וחמישים מטילות, ומזה התפרנסנו.

לימודים:
ללמוד  אותי  שלחו  ההורים  מסוים  בשלב 
לשם  לי  שולחת  היתה  שלי  ואמא  שמן  בבן 
בשבילי.  הייתה  זאת  שמחה  איזו  מסטיקים. 
בבן שמן הייתי בסך הכל שנה ואחר כך חזרתי 
לא  ויותר  במשק  לעזור  התחלתי  לגאליה, 
הלכתי לבית ספר. בהמשך למדתי בקורס גננות 
בתור  שנים  שלוש  עבדתי  כך  ואחר  ברחובות 

גננת במושב בניה.

ההכרות עם מנחם:
בעלי מנחם היה חבר של אחי, הוא בא לבקר 
הוא  לגאליה,  שעברנו  אחרי  הכרנו.  וכך  אותו 
היה לוקח אותי מגאליה לקולנוע ביבנה. ואחר 
כך כשהתחלתי ללמוד ברחובות הוא היה לוקח 

אותי על האופניים גם לשם.

החתונה:
התחתנתי בגיל 17. את החתונה ערכנו במועדון 
הגדול במושב. אני זוכרת שביום החתונה בעלי 
פרדס,  של  כאלה  ארגזים  להעביר  צריך  היה 
אותו  והובילה  לגמרי  השתגעה  הפרדה  אבל  
בדרך,  מהעגלה  קפץ  הוא  נטוש.  שדה  לאיזה 
לחתונה  עוגה  להכין  כדי  בחיים...  נשאר  ובנס 
אמא הייתה צריכה לחסוך כסף ולהשיג פתקים 
וסוכר  שמן  אפילו  חופשי.  מצרכים  היו  לא  כי 
והצליחה.  התאמצה  היא  אבל  בהקצבה.  היו 
לי  הייתה  לא  תסרוקת  מיפו,  הבאנו  שמלה 
וגם צלמים לא היו, אבל הייתה שמחה גדולה 
דבש  לירח  נסענו  החתונה  למחרת  לכולם. 
הוא  סתם  ולא  זול  הכי  במלון  בחרנו  בחיפה. 
וכל  פשפשים  מלא  היה  הוא  זול...  הכי  היה 

הלילה לא הצלחנו לישון...

המשק:
רק  דבר  שום  כמעט  במשק  היה  לא  בהתחלה 
לול קטן של חמישים מטילות. בהמשך נטענו 
בחוץ  לעבוד  יצא  בעלי  בו.  עבדתי  ואני  פרדס 
לנו,  שהייתה  דפוקה  במשאית  נהג  הוא  כנהג. 
צריך  והיה  שתניע,  מתפללת  הייתי  בוקר  בכל 
תמיד לדחוף אותה... אחר כך הוא עבר לנהוג 

במונית.

הילדים:
בגיל עשרים נולד לי הילד הראשון. אני זוכרת 
שיום אחד היה המון בוץ והייתי בדרך  לבקר את 
אמא שלי שגרה ברחוב אחר בגאליה. שקעתי 
עם העגלה והתינוק בתוכה... אח שלי בא לחלץ 
אותנו ולקח אותנו על הגב. הטראומה החזקה 
נפטר  שלי  הקטן  כשהבן  הייתה  שלי  בחיים 

כשהיה בן שלושים.

בישולים:
אמא שלי הייתה בשלנית טובה  ועד היום אני 
הנכדים  אפילו  שלה.  המאכלים  את  מבשלת 
חנה  שסבתא  מה  “את  שאכין  מבקשים,  שלי 
מפראסה,  קציצות  מכינה  אני  עושה”.  הייתה 
המאכל הלאומי שלנו, אגריסטדה... אלה דברים 
שאפילו הכלה התימניה שלי אוהבת. גם פלפל 
ממולא לימדתי אותה איך מכינים אבל הנכדים 
“זה לא כמו של סבתא בתיה”,  אומרים תמיד, 

אז בחגים אני ממשיכה להכין את הפלפל...
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לאה מאיר
שנת לידה: 1946

מקום וארץ לידה: רוסה, 
בולגריה

ילדות:
משפחתו  )שורשי  קטלן  יעקב  היה  אבי  שם 
שם  השם(,  מקור  ומכאן  בספרד,  מקטלוניה 
אמי בלה ובבית היינו 2 בנות, אחותי שגדולה 
בתקופה  הקטנה.  ואני  שנים   8 ב-  ממני 
עבודה,  במחנות  היה  אבא  שלטו,  שהגרמנים 
אבל אחרי המלחמה הוא עבד בתור סוכן נוסע 
של חברה לדברי סדקית והמצב הכלכלי שלנו 

היה סביר.

בובת קרטון:
כשעלינו ארצה הייתי רק בת שנתיים ותשעה 
חודשים אבל בוגרת מאוד לגילי. קשקשתי מה 
שצריך ומה שלא, וכל דבר שראיתי סקרן אותי. 
מאחת מנסיעותיו אבא הביא לי בובה מקרטון 
לי  שהגיעה איתי לארץ. בהתחלה רצו לקחת 
אותה, אבל בסוף השאירו. אבל כבר בתקופה 
הראשונה, כשהיינו בבית עולים בפרדס חנה, 

ירד גשם ובובת הקרטון התפרקה. 

גאליה:
ולקחו  דודים  באו  העולים  בבית  כשהיינו 
או  שנה  גרנו  ושם  גן  לרמת  אליהם  אותנו 
התחלתי  שם  ליבנה  עברנו  ב-1949  שנתיים. 
משה  מאיר  הקימו  גאליה  את  בגן.  ללמוד 
ובלינה  מאייר  אליעזר  לחותני,  הפך  שלימים 
הצעיר  בשומר  הכירו  הם  חנן.  מבית  בסט  בן 
הגרעין  את  אספו  הם  ובארץ  לארץ  בחוץ 

 1950 תחילת   1949 בסוף  גאליה.  את  שהקים 
 17 היינו  הראשונות  בשנים  הקרקע.  על  עלו 
היה  משפחות  שתי  ולכל  במושב,  משפחות 
וחצי.  בחדר  גרנו  בהתחלה  זוג מגפיים אחד... 
גג  עם  כמטבח,  ששימש  פחון,  הוסיף  אבא 
התאימו  לא  האלה  המגורים  אבל  מאזבסט. 
באחד  שהייתה  בסופה  חורפי...  אוויר  למזג 
חצי  נפל  מהאזבסט  וחלק  עף  הגג  הלילות 
היה  אחרת  בפעם  שלי...  מהראש  סנטימטר 
שיטפון וההורים נאלצו לפנות אותנו מהבית 
לגור  עברנו  הארון...  גובה  עד  הגיעו  המים  כי 

אצל שכנים שגרו במקום גבוה יותר.

בית ספר:
אחרי שעברנו לגאליה המשכתי את הלימודים 
למדנו  ד’,  כיתה  עד  בהמשך,  המקומי.  בגן 
עברנו  ה’  בכיתה  ביחד.  כיתות  שתי  בגאליה 
ממוצעת.  תלמידה  הייתי  חנן.  בבית  ללמוד 
מבית הספר אני זוכרת את המנהל שהיה מבית 
שלוש  לפחות  אותנו  שליוו  מורים  ושני  חנן 
שנים – רינה בר ואליהו. הילדות שלי בגאליה 
של  מהילדות  מאוד  ושונה  נעימה  הייתה 
הילדים שחיים פה היום. אז  לא היינו יוצאים 
לסרטים ולבילויים מחוץ למושב. המושב היה 
לבית  שהגעתי  עד  שהכרתי  מה  כל  כמעט 

הספר החקלאי.

כנות:
בבית  ללמוד  רציתי  ח’  כיתה  שסיימתי  אחרי 
בתנאי  ספר  בית  שהיה  בכנות  החקלאי  ספר 
קרוב  תמיד  היה  הפרחים  נושא  כי  פנימייה, 
היו  לא  כי  בהתחלה  התנגדו  ההורים  ללבי. 
ולדעתם  הספר  לבית  המועצה  של  הסעות 
אני  אבל  לבד,  להסתובב  מכדי  צעירה  הייתי 
 12 סיימתי  הסכימו.  הם  ולבסוף  התעקשתי 
פלטפוס  לי  היה  כי  עזבתי  ואז  לימוד  שנות 
ברגליים  ובחורף  בקיץ  בחקלאות  והעבודה 

יחפות, גרמה לי בעיות.

ג’קי:
למרות  ביחד  גדלנו  במושב.  הכרתי  בעלי  את 
הייתי  וחצי.  שנים  בשש  ממני  גדול  שהוא 
בעלי  אבל   ,1963 באוגוסט  להתגייס  אמורה 
ג’קי  לכן  לצבא,  שאלך  התנגדו  שלי  אבא  וגם 

ואני התחתנו ביוני של אותה שנה.

סוד לחיי נישואים: 
נישואים. מה  השנה אנחנו מציינים 50 שנות 
כל  ובסוף  הרבה  מתווכחים  סוד.  אין  הסוד? 

אחד נשאר בדעתו )וזה בסדר(. 
 

המשק:
שנהיה  רצו  שלי  ההורים  שהתחתנו  אחרי 
איתם במשק בגאליה, אבל בעלי לא רצה. הוא 
באשדוד  דירה  קנינו  משלו.  משק  תמיד  רצה 
כך  ואחר   .’65 עד  חיינו  ובה  ההורים  בעזרת 
מזוג  בגאליה  משק  וקנינו  הלוואות  לקחנו 
אנחנו  ומאז  המושב  את  שעזבו  מבוגרים 
מושבניקים בעצמנו, עם משק משלנו. גידלנו 
ופרחים  פירות  היום(  )עד  פה עופות, כבשים 
לגרמניה,  שייצאנו  ורדים  ביניהם  לייצוא, 
עבדנו  התקופה  כל  לאורך  ולהולנד.  לבלגיה 
מצאת החמה עד צאת הנשמה. אחרי שיצאתי 
להתחיל  צריכה  כשהייתי  דווקא  לפנסיה, 

לעשות חיים, נחת עליי הסרטן.

בזכות הנכדים:
של  הקשה  בתקופה  אותי  שהחזיק  מה 
התנגדתי  והנכדים.   הילדים  אלה  הטיפולים 
לשיחות פסיכולוגיות, כי רציתי להיות בחברה 
הסיבה  גם  זו  חולים.  ולא  בריאים  אנשים  של 
את  אוהבת  אני   כי  למועדון,  לכאן,  שחזרתי 
אני  שלי  שבאופי  למרות  והאנשים.  האווירה 
רציתי  הטיפולים  של  כלשהו  בשלב  חזקה, 
לי.  נתנה  לא  המשפחה  אבל  ידיים,   להרים 
הילדים שלנו נשארו תמיד קרובים, הבן והבת 
הגדולים במושב והקטנה ברחובות ההולנדית. 
ולשאול  בצהריים  אלי  לבוא  רגילים  הנכדים 
“סבתא מה הכנת, מה בישלת” ואני מבסוטית 

מאוד מהסידור הזה. 

שנת עלייה: 1948

מקום מגורים: גאליה

מצב משפחתי: נשואה + 3 ילדים, 
9 נכדים

עצה לחיים: "להתמיד במטרות ולא 
להיכנע לקשיים"

יעקב )ג'קי( מאיר
שנת לידה: 1939

מקום וארץ לידה: בורגס, 
בולגריה

שנת עלייה: 1948

ילדות:
)בקה(  רבקה  אמי  שם  משה,  היה  אבי  שם 
נולדתי  הגדול,  אני,  ילדים.   2 היינו  ובבית 
השנייה,  מלה”ע  פרצה  בו  היום  ב-1.9.39, 
בנובמבר,  בכ”ט  אחרי,  שנים   8 נולד  ואחי 
סבא  המנדט.  סיום  על  האו”ם  החלטת  יום 
נהרג במלחמת העולם  יעקב, אבא של אבא, 
הראשונה ואבא שלי גדל ולמד בבית יתומים 
של יהודים ולמד שם עברית. לפני המלחמה 
מצבנו  מזון.  מוצרי  של  בחנות  עבד  אבא 

הכלכלי היה ממוצע ומטה. 

מלחמה:
במהלך המלחמה אבא נשלח למחנה עבודה 
ואותנו העבירו מבורגס לרזגרד שבפריפריה, 
דוד עשיר  לנו שם  5 שנים. היה  שם נשארנו 
ופחחות,  לפורצלן  מפעל  של  בעלים  שהיה 
והוא תמך בנו. אחרי המלחמה חזרנו לבורגס 
אחת  חצר  סביב  משפחות   7,8 גרנו  שם 
איתנו  שגרו  המשפחות  רוב  באר.  ובמרכזה 

שם הגיעו גם הן לגאליה. 

העלייה לארץ:
בארגון  עזר  הצעיר,  בשומר  פעיל  היה  אבא 
של  המארגנים  בין  היה  והרצאות,  חוגים 
שעמדו  אנשים  לימד  וגם   ב-1948  העלייה 
כשהגיע  בסיסית.  עברית  לארץ  לעלות 
ומשם  לסופיה  מבורגס  נסענו  לעלות  זמננו 
ועוד  ברכבת  יום  עשר  חמישה  ליוגוסלביה 
הייתה  ההפלגה  באונייה.  יום  עשר  חמישה 
כמו תקופת חיים, הייתה חתונה והיה גם מוות 
במהלכה... כולנו ישנו על מדפים, בלי מיטות 
או חדרים. ההורים שלי סבלו ממחלת ים ואני 
יכולתי להסתובב  חופשי ולהקשיב לשיחות 
שהתקיימו  הנוער  תנועות  של  ולהרצאות 
של  החבר’ה  התכנסו  אחד  בצד  הסיפון.  על 
החבר’ה  התכנסו  השני  ובצד  הצעיר  השומר 

של בית”ר. זה היה מעניין.

הקמת גאליה:
מחנה  הייתה  בארץ  שלנו  הראשונה  התחנה 
של  לאח  עברנו  משם  חנה.  בפרדס  העולים 
אבא שגר בטבעון, אבל אז הממשלה החליטה 
שגברים עד גיל שלושים וחמש חייבים ללכת 
חנה,  לפרדס  חזרנו  לכן  למושב.  או  לצבא 

שעלה  בולגריה  עולי  של  גרעין  הקים  ואבא 
אז. באותה תקופה  ליבנה הערבית שנכבשה 
מזכיר  שהיה  לאבא  הסוכנות  מטעם  פנו 
קבוע;  למושב  מקום  שיבחר  כדי  הגרעין, 
גאליה, בן זכאי או בניה. אבא ראה שבגאליה 
עצי הפרדסים גדולים והאדמה רכה, ולמרות 
שלא הבין בזה כלום, הוא בחר בגאליה ובחר 
גאולה.  מהמילה  נבע  גאליה  השם  היטב. 
ובנו   מהפרדסים  חלק  עקרו  ההקמה  לצורך 
עם  אחד  חדר  קיבלה  משפחה  וכל  בתים, 
שירותים בחוץ. התחלנו כארבעים משפחות. 

היום חיים במושב מעל שבע מאות איש.

ילדות במושב:
מהסוכנות קיבלנו  עשרים וחמש תרנגולות, 
לא  ההורים  וחמור.  אחת  עז  אחת,  פרה 
קשה  להם  הייתה  והעבודה  חקלאים  היו 
משרד  של  במדריכים  נעזרו  הם  אבל  מאוד, 
את  כשקיבלנו  לשרוד.  וברצון  החקלאות 
ברחה  והיא  בחוץ  אותה  קשרה  אמא  הפרה, 
שכבה  היא  הרגל...  את  שלי  לאמא  ועקרה 
התקינו  כך  ואחר  גבס  באמבטיית  שנה  חצי 
אחי  את  העבירו  כך  בעקבות  פלטינה.  לה 
ואני  הקטן לקרובי משפחה במושב אביגדור 
אבא  אבל  שלי,  אבא  עם  בבית  לבד  נשארתי 

היה עסוק מאוד והיה מעט מאוד בבית. 

לימודים:
ספר  בבית  א’  כיתה  רק  סיימתי  בבורגס 

עם  עברית  למדתי  ביבנה,  בהמשך,  בולגרי.  
שעברנו  ואחרי  ז’,  עד  ג’  מכיתות  תלמידים 
הייתי  גבירול.  בכפר   ללמוד  עברתי  לגאליה 
ברחתי  שובב.  ומאוד  ומטה  ממוצע  תלמיד 
כשאני  היום  הזדמנות...  בכל  הספר  מבית 
מעיר לפעמים לנכד שלי הוא אומר לי, “למה, 
אתה לא היית כמוני?”... הנכדים שלי אוהבים 
ומתברר  שלי  הסיפורים  את  לשמוע  מאוד 
שחלק מהחולשות שלי עברו אליהם... למדתי 
עד כיתה ח’ ואחר כך יצאתי לעבוד בתור סבל 

בפרדס. כבר אז הרווחתי יותר מאבא שלי.

חתונה:
צעירה  בחבורה  שהייתה  לאה  את  הכרתי 
ב-1963  הייתי.  אני  בה  מהחבורה  יותר 
אביב.  בתל  הגדול  הכנסת  בבית  התחתנו 
צלם  שמח.  והיה  אנשים  הרבה  היו  בחתונה 
היום  ועד  ביפו  אותנו  צילם  מבולגריה  עולה 
אני מראה את התמונות לנכדים, שיראו איזה 
לנסוע  רצינו  ואני  לאה  היינו...  קריקטורות 
כסף  לנו  היה  שלא  בגלל  אבל  דבש  לירח 
היה  שלי  שאבא  בצפת  הבראה  לבית  נסענו 
מאיר,  משה  בשמו,  והשתמשנו  אליו,  נוסע 
ובשמה של אמי. המדריכים שם השתגעו איך 
בחור כזה צעיר הוא מדריך חברתי לשלושה 
מושבים... למזלי ידעתי את כל הסיפורים של 
אבא שלי בעל פה ויכולתי לענות להם על כל 

השאלות.

עופות על הגג:
אחרי החתונה לא היה לנו מקום לגור במושב 
יכולתי   לא  אני  אבל  באשדוד.  בית  קנינו  לכן 
עופות  לגדל  התחלתי  בעיר.   מעמד  להחזיק 
היה  זה  ציפורים.  יונים,  הבניין,  של  הגג  על 
פרדסים,  חיים,  בעלי  אהבתי  הרגל.  של  ענין 

כי זה מה שהכרתי מגיל צעיר.  

הכל נשאר במשפחה:
שלי  הבן  וגם  ציבורי  פעיל  היה  שלי  אבא 
שנקרא על שמו,  משה, סובל מאותו “חיידק”... 
אבא  את  ממשיך  אבל  לזה,  מסוגל  לא  אני 
מגדל  ואני  פעיל  משק  עדיין  לי  יש  במושב. 
נשארו  והילדים  התברכתי  וסוסים.  כבשים 
בהרחבה  הבת  בחצר,  אצלי  גר  הבן  קרובים, 

והבת השלישית ברחובות ההולנדית. 

מקום מגורים: גאליה

מצב משפחתי: נשוי + 3 ילדים, 
9 נכדים

עצה לחיים: "אני התאכזבתי 
מחקלאות ולכן מייעץ לנכדים שילכו 

ללמוד ויעבדו בחוץ"

...הייתי תלמיד 
ממוצע ומטה 
ומאוד שובב. 

ברחתי מבית הספר 
בכל הזדמנות... 

היום כשאני מעיר 
לפעמים לנכד שלי 
הוא אומר לי, “למה, 

אתה לא היית כמוני?”...

...הנכדים רגילים לבוא 
אלי בצהריים ולשאול 
“סבתא מה הכנת, מה 

בישלת” ואני מבסוטית 
מאוד מהסידור הזה....
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ז’אנה עזריהסופי מנשה
שנת לידה: 1934

מקום וארץ לידה: פאזרג'יק, 
בולגריה

שנת לידה: 1930

מקום וארץ לידה: גורנה 
ג’ומאיה )היום בלגואבגרד(,  בולגריה

ילדות:
 2 היינו  ובבית  חנה  אמי  שם  יהודה,  אבי  שם 
ילדים, אני ואחי הקטן ממני ב- 12 שנים. לאבא 
שלי הייתה בסוף הרחוב בו גרנו חנות למסגרות 
בנגרות  לעסוק  עבר  הוא  )בארץ  אחיו  עם  יחד 
זה  טוב(.  נגר  היה  הוא  אבל  למד,  שהוא  מבלי 
היה רחוב ראשי שפעלו בו חנויות מעורבות, של 
יהודים ובולגרים. ברחוב הזה היה גם בית הכנסת 
ובית הספר שלי. המצב הכלכלי שלנו היה טוב. 

בעיר בה גרנו, גר גם דוד שלי, פרסי בן בסט.

בית:
דוד  אחד,  בצד  חצר.  הייתה  שלנו  לבית  מסביב 
של  ביתה  היה  שני  ובצד  בית  בנה  פרסי  שלי 
שלנו.  הבית  היה  הסבתא  ליד  שמחה.  סבתי, 
בתוך הבית היה סלון גדול ומטבח שממנו הייתה 
ירידה לחדר השינה של ההורים. לי הייתה מיטה 
בעלת  שכור.  היה  שלנו  הבית  הגדול.  במטבח 
הבית הייתה גויה אבל היינו איתה ביחסים טובים 
מאוד. היא הייתה אישה מקסימה והרבה פעמים 
אמא השאירה אותי אצלה בכדי שתשמור עליי. 
היה מאוד אהבה פרחים. כל החצר שלה הייתה 

מלאה פרחים. 

פרחים:
אבא עשה הרבה עבודות נגרות יפות בעץ, כמו 
פרחים.  בעיקר  לגלף,  ידע  גם  הוא  שולחנות. 
האיכרים שהיו באים לחנות לקנות מסגרת, ראו 
למרות  וקנו,  שלו  והנגרות  הגילוף  עבודות  את 
שלא התכוונו... מאוד אהבתי לשבת לידו ולראות 
במגוון  לעבודות  השתמש  הוא  עובד.  הוא  איך 
ארוכה  פצירה  מין  לו  הייתה  עבודה.  כלי  של 

בתוך  העלים  ואת  הפרחים  את  יצר  שבעזרתה 
המסגרות. שולחן העבודה שלו עמד בחצר.

מרציפן:
למדתי  מאוד.  טובה  בשלנית  הייתה  שלי  אמא 
ממנה איך לבשל הרבה מאכלים. אבא שלי אהב 
דברים מתוקים ולכן בעיקר למדתי ממנה לאפות 
ומרציפן  שוקולד,  עוגת  קרמשניט,  עוגות: 
תוצרת בית. את מה שלמדתי ממנה אני עושה 
אירוע  כשיש  מרציפן  מגישים  אצלנו  היום.  עד 
עושה  אני  וברית.  מצווה  בר  חתונה,  מיוחד: 

מרציפן לבן ולא אוהבת לשים צבעי מאכל.

מלחמה:
במלחמת העולם השנייה גרו לידינו שני גרמנים 
היו  הם  הבתים.  אחד  את  שכרו  הם  בחצר. 
אנשים  שהם  חשבתי  אז  שוקולד  לי  מביאים 
טובים. היום אני יודעת שהנאצים לא היו טובים. 
הם גרו תקופה קצרה עד שגייסו אותם לחזית. 
שקורה,  מה  על  ושמענו  רדיו  היה  שלנו  בבית 

אבל בעיר שלנו לא הרגשנו את המלחמה. 

עלייה לארץ:
על  דיברו  תמיד  הילדים  בגן  ילדה  שהייתי  מאז 
ארץ ישראל ושהיא שלנו. זה היה מן חלום. בבית 
הספר, בכיתה א’ ו-ב’, התחילו כבר לתת לנו את 
עוברים  היינו  הקיימת.  הקרן  של  הקופסאות 
הרבה  תרומה.  ומבקשים  היהודים  של  בבתים 
אנחנו   .1948 ב-  לישראל  מבולגריה  עלו  ילדים 
עלינו שנה אחרי. אני הייתי אז תלמידה בכיתה 
הראשונה של התיכון בפאזרג’יק. זה לא היה בית 
בביה”ס  איתי  שלמדו  החברות  כל  יהודי.  ספר 
עלו לארץ לפניי ואני נשארתי היהודייה היחידה 

בבית הספר הזה.

התאקלמות:
להאנגר  אותנו  הכניסו  לישראל  הגעתנו  עם 
והתחילו  סנדוויצ’ים  לנו  חילקו  כך  אחר  גדול. 
והתרגשתי  התלהבתי  כך  כל  אני  הרישום.  את 
לבן.  מלחם  היה  שהוא  מכיוון  מהסנדוויץ’ 
לחם  לקבל  תלוש  מקבלת  הייתי  בבולגריה 
משם  שחור.  לחם  היה  וזה  שלי  אח  בשביל 
לקחו אותנו לפרדס חנה. פגשתי אנשים שעברו 
בקיבוץ.  לגור  רוצה  אני  שגם  והחלטתי  לקיבוץ 
אני  אבל  לבד?’,  תלכי  ‘איך  לי  אמרה  שלי  אמא 
הסברתי לה שזה לא לבד, אלא ביחד עם קבוצה 

עברתי  איתי.  להתווכח  להם  נתתי  לא  ומדריך. 
לקיבוץ קדמה בגיל 13 וחצי ומאוד נהניתי שם. 
למדתי בבית ספר יסודי עברית למרות שהכרתי 
את השפה. כל חברי הקבוצה הנחמדה שהגיעה 
לקדמה לא ידעה עברית, אז אני תרגמתי לכולם. 

בקיבוץ גרתי יותר משנתיים.
 

תינוקות:
שידעתי  בגלל  לעבוד  לי  נתנו  מההתחלה  כבר 
נתנו  בהתחלה  עברית.  ידעתי  וגם  להסתדר 
כך  אחר  הרפת.  של  העמודים  את  לצבוע  לי 
התקבלתי לעבודה בבית התינוקות שם טיפלתי 
מושיבה  בבוקר,  באה  הייתי  תינוקות.  בתשעה 
אותם.  ומאכילה  להם  שרה  סירים,  על  אותם 
כנראה שהייתי טובה עם הילדים כי המדריכות 
מטפלות  לימודי  ללמוד  אותי  לשלוח  רצו 
מקצועיים בירושלים. אחת המדריכות גם שלחה 
מכתב לדודה שלי, אשתו של דוד פרסי, שידעה 
לא  שלי  אבא  ידעו(.  לא  שלי  )ההורים  עברית 
בתינוקות.  הסכים שאלמד את מקצוע הטיפול 
אני לא כועסת עליו, אבל אם הוא היה מסכים 
היום היה לי מקצוע. הוא אמר שיש לו בת אחת 
ושהוא רוצה אותה קרוב אליו. בסוף לא שלחו 
עד  בקיבוץ  לעבוד  המשכתי  אבל  ללמוד  אותי 
שיום אחד אבא אמר שהגיע הזמן לעזוב ולבוא 

הביתה. 

אקורדיון:
אני ובעלי ניסים יחד מ- 1955. בעלי היה מקיבוץ 
את  כשעזבנו  מקדמה.  כאמור  ואני  רוחמה 
הקיבוצים היינו רוקדים ושרים במועדון ביבנה. 
הוא ניגן באקורדיון ושם הכרתי אותו. לאט לאט 
אביב.  בתל  התחתנו  ובהמשך  לחברים  הפכנו 
אני הייתי בת 23, אחרי השירות הצבאי. לבשתי 

שמלה לבנה והייתי מאושרת. 

לול:
ואז עברנו  חיכינו עד שבנו את הבתים בגאליה 
לבית קטן בן שני חדרים.  כשהגענו למושב היה 
מחוץ  עבד  בעלי  עבדתי.  אני  בו  גדול  לול  לנו 
ביצים  אוספת  הייתי  חשמל.  בחברת  למושב 
ומאכילה את התרנגולות. כשהבנות היו חוזרות 
מבית ספר – הן לא היו מתלוננות והולכות גם הן 
לאסוף ביצים. אחר כך הן היו מכינות את שיעורי 
הבית. הן עזרו לנו הרבה, לא התבטלו וכיבדו את 
הוריהם. אף פעם הן לא אמרו לנו לא. לשמחתי 
הן גרות קרוב אלי וכך אני רואה הרבה אותן ואת 

הנכדים.  

שנת עלייה: 1949

מקום מגורים: גאליה

מצב משפחתי: נשואה + 3 ילדים 
)אחד נפטר(, 9 נכדים

עצה לחיים: "שכל אחד ילך בדרך 
שלו, עצות זה טוב רק בתיאוריה"

שנת עלייה: 1949

מקום מגורים: גאליה

מצב משפחתי: אלמנה + 2 בנים, 
7 נכדים, 7 נינים

עצה לחיים: “להשקיע במשפחה”

ילדות:
היינו  ובבית  שם אבי היה בוקו, שם אמי בלה 
2 בנות. אבא עבד כמוכר בדים, הייתה לו חנות 
טקסטיל ברחוב הראשי. אמא הייתה עוזרת לו 
בחנות מדי פעם. המצב הכלכלי בבית היה טוב, 

עד המלחמה.
בית:

הגיעו  ואז  העיר  במרכז  דירה  השכרנו  בדיוק 
יותר  לרחובות  מהמרכז  אותנו  וזרקו  הנאצים 
צדדיים... כך מצאנו את עצמנו גרים בבית של 
סבתא מצד אבא, ברטה. זה היה בית גדול, בן 
וכמה  אחד  עץ  ובה  חצר  ומאחוריו  קומות,   2
ומרוצפת  גדולה  הייתה  לא  החצר  פרחים. 
ומטבח  חדרים   2 קיבלנו  סבתא  אצל  ברובה. 
אבל כעבור זמן קצר הגיעו לעיר יהודים רבים 
שגורשו מסופיה ובבית של סבתא שיכנו עוד 
מרוב  שוק...  כמו  ממש  שם  נעשה  פליטים... 

צפיפות ועומס, גרו גם במרתף. 

דת: 
היינו דתיים כמו שמקובל היה בבולגריה... לא 
מסורת.  שומרי  בהחלט  אבל  אדוקים  דתיים 
ארוחות  החגים.  כל  את  וציינו  שבת   שמרנו 
עוף  מרק  וכללו  חגיגיות  היו  תמיד  שישי 
או  בשר  עם  אורז  פראסה,  וקציצות  )חובה!( 
עוף, ולקינוח עוגה או עוגיות ממולאות אגוזים 

וריבה.
בית ספר:

למדתי בבית ספר של גויים עד כיתה ה’ וסיימתי 
את  להתחיל  עלי  כשהיה  בכיתה.  הראשונה 
ו’ פרצה המלחמה. הייתי כבת 10 וזרקו  כיתה 

ובתור  יהודייה  הייתי  כי  הספר  מבית  אותי 
יהודייה אין לי זכות ללמוד... התחלתי לבכות. 
התחלתי  לעשות  מה  שאין  שהבנתי  אחרי 
ולבנות  לי  יום אחד בא מישהו ואמר  לעבוד... 
נוספות מהכיתה שאנחנו יכולות להשלים את 
הלימודים באופן פרטי... המורים מבית הספר 
יתנו לנו את המבחנים ואנחנו נלמד לבד בבית 
את החומר עם מורה... אבל לי לא היה כסף... 
אבא בשלב הזה כבר היה ב”לאגרים”... למרות 

זאת לא הסכמתי לוותר.

ריקוד יהודי:
הורדתי את המגן דויד שלי, עליתי על הרכבת, 
ונסעתי לדופניצה, שם הייתה לי דודה רופאה 
זרקו מהאוניברסיטה בסופיה בה  שאף אותה 
וכך  יום  יום  אותי  ללמד  התחילה  היא  למדה. 
ניגשתי יחד עם חברותיי לבחינות בהיסטוריה, 
מתמטיקה, פיזיקה וגיאוגרפיה וכולנו הצלחנו. 
שלנו  הכיתה  מחנך  היה  בבחינות  המורה 
נותר  שמו.  מילקוב  לספרות,  והמורה  לשעבר 
לנו עוד מבחן אחד לעבור, מבחן בהתעמלות... 
הופיע המורה  בנות... פתאום   5 לחדר,  נכנסנו 
של  הנוער  תנועת  במדי  לבוש  להתעמלות 
הנאצים ואמר לנו “עכשיו אני רוצה שתרקדו 
רוצה  הוא  מה  ידענו  לא  יהודי”...  ריקוד  לי 
מילקוב  את  ראינו  מרחוק  לבכות...  והתחלנו 
צופה בנעשה אבל הוא פחד להתערב... המורה 
נתן  ולבסוף  שלנו  הבהלה  לנוכח  צחק  הנאצי 

לנו את הציון הכי נמוך.

תעודה:
קיבלתי תעודה שכתוב בה “תלמידה פרטית”. 
הקומוניסטים  כשבאו  בזכותה  לי.  הספיק  זה 
לי  היה  אבל  לגימנסיה...  להתקבל  הצלחתי 
חומר  בחודשיים  ללמוד  בגימנסיה...  קשה 
את  סיימתי  זאת  בכל  שנים...   3 של  לימוד 
אבל  בסופיה,  לאוניברסיטה  ונרשמתי  התיכון 
באותה שנה החלה העלייה ארצה. אבא חשש. 
הייתי התלמידה היהודייה היחידה בכיתה של 
אמר  אבא  גויים...  היו  שלי  החברים  כל  גויים, 
נוסעת  לא  את  אם  בעיני...  חן  מוצא  לא  “זה 
)הוא  הפתעה”  לנו  תהיה  עוד  לארץ  עכשיו 

התכוון לכך שאתחתן עם גוי(.

עלייה לארץ:
הייתי בת 19 כשהגענו וקיבלתי את שוק חיי. 

היה  הכל  הערבים,  את  החלפנו  ליבנה,  הגענו 
כעבור  אבוד”...  “העניין  אמרתי   פרימיטיבי, 
לקבוצה  הצטרפתי  התאוששתי,  ימים  כמה 
מבולגריה ואמרתי “נו, אם באתי מטעמי ציונות 
לפחות נעזור בבניית הארץ”... התחלתי לעבוד 
ואריזה  קטיף  כמו  פשוטות  הכי  בעבודות 

בפרדסים הקרובים ליבנה.

שמלה:
חייל.  היה  הוא  ביבנה.  פגשתי  זורו,  בעלי,  את 
שהסבו  גדול  ערבי  בבית  התחתנו,  גם  ביבנה 
מזג  את  תפסתי  לא  עדיין  אני  כנסת...  לבית 
האוויר בארץ... התחתנו בסוף אוגוסט וכאשר 
נסענו לקנות שמלה בתל אביב אמרתי “בסוף 
שמלה  וקניתי  קריר”,  כבר  יהיה  אולי  אוגוסט 

עם שרוול ארוך... בסוף היה כזה חמסין... 

תקווה:
גאליה.  את  לבנות  שעתידה  לקבוצה  נרשמנו 
חלק מהחבר’ה החלו בבניית המושב ואילו אני, 
לא  ביבנה.  נשארתי  מתקדם,  בהריון  שהייתי 
בהריון  אסור  ומה  מותר  מה  בדיוק  אז  ידעתי 
מהאוטו  קפצתי  אחד  יום  כרגיל...  והתנהגתי 
ילדתי בחודש השביעי  לי המים...  וירדו  משא 
כל  גרם...  שמונים  ומאה  קילו  במשקל  תינוק 
לי  נתנו  לא  היולדות  בבית  הרפואי  הצוות 
לי  אומרת  הייתה  אחת  אחות  אבל  תקווה, 
“הילד הזה אוכל כל כך טוב, אני אשמור עליו. 
יצליח  והוא  שלך  החלב  את  תוציאי  רק  את 
הקטן  הצליח.  לאל,  ותודה  מעמד”...  להחזיק 
הזה הוא הגבוה, וזה שנולד אחריו, במשקל 3 

ק”ג, נמוך ממנו. 

שבת:
שלו,  המשק  את  בנה  אחד  כל  קשה.  עבדנו 
אבל בערבי שבת היינו מתאספים כל הקבוצה, 
הילדים  את  גידלנו  יחד,  שותים  יחד,  אוכלים 
 – ההיא  בתקופה  הגדול  היתרון  היה  וזה  יחד. 

שהייתה לנו חברה מגובשת. 

מגפיים:
אבל  טובים  חקלאים  להיות  הקפדנו  תמיד 
או  הביתה  כשבאים  חקלאים...  להיראות  לא 
נשארות  הבוץ  עם  המגפיים   – בערב  יוצאים 
כמה  עד  ואלגנטי  יפה  ומתלבשים  בחוץ, 

שאפשר.
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לוטי )שרה( עזריה
שנת לידה: 1933

מקום וארץ לידה: רזגרד, 
בולגריה

שנת עלייה: 1948

ילדות:
מתילדה  אמי  שם  אליעזר,  היה  אבי  שם 
ובבית היינו 2 ילדים, אחי הגדול ואני הקטנה.  
בבולגריה אבא עבד כסוחר וגם ניהל את בית 
הקפה שלנו. המצב הכלכלי שלנו היה בסדר, 
בסך  חיו  גרנו  שבה  בעיר  כלום.  לנו  חסר  לא 
הכל שלושים ושש משפחות יהודיות ומרבית 
האוכלוסייה הייתה טורקית. בין החברות שלי 
ואחת  טורקיה  אחת  בולגריה,  אחת  הייתה 
ארמנית ועד היום אני שומרת איתן על קשרי 
מכתבים. כל היהודים גרו בקצה הרחוב. השוני 
היה  האחרות  לבנות  ביחס  שהרגשתי  היחיד 
חוגגים  כנסת,  לבית  הולכים  היינו  כשאנחנו 
ההבדל  אבל  לא.  והן  אחרים,  וחגים  פסח  את 

הזה לא היה מאוד משמעותי עד המלחמה.

שרה או לוטי
לי  קראו  כך  לוטי,  ששמי  ידעתי  א’  כיתה  עד 
של  הראשון  ביום  לבית.  מחוץ  גם  וכך  בבית 
היא  השמות.  את  הקריאה  המורה  א’  כיתה 
סיימה להקריא את כולם וקראה כמה פעמים 
ידעתי  לא  אני  אבל  שרה”,  “שרה,  השם  את 
בכלל שקוראים לי ככה. כיוון שהייתי היחידה 
שלא ענתה לשום שם אחר, המורה פנתה אליי 
לי שזה שמי.  נודע  וכך  ושאלה אם אני שרה, 
רקע  על  שונה  היותי  לעובדת  חיזוק  היה  זה 

יהדותי.

מלחמה:
של  גדולה  הגירה  הייתה  המלחמה  בזמן 
והיחס של הבולגרים  יהודים מסופיה לרזגרד 
ליהודים השתנה לגמרי. כשהייתי בת 9 גירשו 
כל  עם  יחד  בו  שלמדתי  הספר  מבית  אותי 
התלמידים היהודים. אחרי הגירוש הקימו בית 
זה  אבל  כשנה,  למדתי  ושם  כנסת  בבית  ספר 
לא היה פשוט כי בעוד הילדים האחרים ידעו 
עברית, אני לא ידעתי אפילו מה פירוש המילה 

שלום. 

עלייה: 
חזרו  מסופיה  כשהיהודים  המלחמה  אחרי 
סבלנו  לא  כבר  ברזגרד  אנחנו  שלהם,  לבתים 
מיחס מפלה מצד הבולגרים, או שלפחות אני 
כך  כדי  עד  טובים  היו  היחסים  בו.  חשתי  לא 
שכשהייתי בת 15 וחצי אבא החליט להירשם 

לעלייה כי פחד שאתבולל בין הבולגרים.

התאקלמות:
אחרי שהערבים נטשו את יבנה הביאו אותנו 
לשם, חמש עשרה משפחות בסך הכל. ביבנה 
היו בתים ריקים, נטושים. אני זוכרת 2 פרדות 
שלא רצו לעבור את הוואדי שהיה מלא מים,  
ואבא שלי לקח אותן ועבד איתן בסולל בונה. 
וצילמו  מהן  אחת  על  אותי  הרכיב  הוא  בדרך 
היום.   עד  אצלי  נמצאת  הזאת  התמונה  אותי. 
שלי  אבא  של  העיקרי  התחביב  בבולגריה 
קונה  לכפרים,  נוסע  היה  הוא  סוסים.  היה 
האהבה  כסף.  מזה  מרוויח  וגם  סוסים  ומוכר 
בחצר  סוסים  יש  שלי  לבן  הלאה...  עברה  הזו 

והנכדים רכבו ועדיין רוכבים על סוסים.

אופניים:
תקופה  באותה  בעלי.  מוני  את  הכרתי  ביבנה 
הייתה ביבנה רק עוד ילדה אחת שהייתה בגילי, 
ואיתה ועם עוד בני נוער אחרים היינו הולכים 
ברגל לבית חנן. שם בעלי הפרדסים היו באים  
ובוחרים לקטיף את מי שנראה יותר חזק. אני 
ולכן אותה  פיזית מהחברה  יותר  הייתי קטנה 
היו בוחרים ואותי לא. מי שלא נבחר לעבודה 
היה צריך לשבת על אבן מחוץ לפרדס ולחכות 
לחזור  לכפר.  כולם  עם  לחזור  כדי  שעות    8
הפאדאיונים  כי  היתר  בין  מסוכן,  היה  לבד 
לנסות  לכפרים  תקופה  באותה  חוזרים  היו 
בזמן  מאחור.  שנשאר  שלהם  רכוש  לקחת 
שחיכיתי מחוץ לפרדסים פגשתי את מוני.  היו 

פעם  בכל  אותי  מחזיר  היה  והוא  אופניים  לו 
הביתה לכפר. כך נהיינו חברים.

נעורים:
היה  ביום  פעם  קלים.  לא  היו  ביבנה  החיים 
מגיע אוטו להביא לחם, וקרח היו מביאים עם 
עגלה ולא היה במה לשים אותו. התנאים היו 
קשים וראיתי שזה לא מתאים לי... לכן  במרץ 
כשנוסדה קבוצה של בולגרים עולים בני גילי, 
למדתי  נעורים.  לפנימיית  איתם  יחד  עברתי 
עם  קשרים  לי  יש  היום  ועד   18 גיל  עד  שם 

החברות שפגשתי שם.

חתונה:
אחרי שסיימתי את הלימודים בפנימייה, מוני 
לא רצה שאלך לצבא, הוא רצה שנתחתן. וככה 
אחרי שנתיים וחצי של הכרות, בגיל  18 וחצי 
בגאליה.   שלו  למשק  ועברתי  איתו  התחתנתי 
ראשון  הילד  לנו  נולד  וחצי   19 בת  כשהייתי 

ואחרי עוד שנה ושמונה חודשים  הבן השני. 

המשק בגאליה:
בהתחלה גרנו עם חמותי בשני חדרים, זה היה  
בית ארוך של תשעה מטרים שחולק באמצע 
על ידי דלת. בעלי התחיל לעבוד באריזה ולאט 
לאט פיתחנו את המשק. כל מה שהיה במשק 
בעלי  הפרדס.  הלולים,  אבן,  כל  בנינו,  אנחנו 
ואני ביחד 61 שנים. במשך שנים רבות שנינו 
שעות   24 למעשה  שהיינו  כך  במשק,  עבדנו 
היו  קל.  לא  זה  ובבית.  בעבודה  ביחד,  ביממה 

לנו עליות ומורדות אבל נשארנו תמיד ביחד.

מרכז הסדקית:
לפני כ-27 שנים, אחרי שחיתנתי את הילדים 
חנות  ברחובות,  קטנה  סדקית  חנות  פתחתי 
וסרטים.  גרביים  צמר,  כפתורים,  לחוטים, 
קיבלתי חנות מאוד מוזנחת אבל היה לי רצון 
שנים   3 שבמשך  אותה  לשפר  חזק  כך  כל 
של  הסוחרים  מאיחוד  פרס  קיבלתי  רצופות 
על  והתעשייה  המסחר  וממשרד  רחובות 
כתבו  וגם  ביותר,  היפה  והחנות  הראווה  חלון 
ממש  הייתה  החנות  בהתחלה  בעיתון.   עליי 
קטנה ואז הרחבנו אותה ולפני 4 שנים פתחנו 
עוד חנות. הבן הצעיר עובד איתי בעסק והוא 
וארבעת הבנים שלו גם גרים איתנו. לבן הגדול 

קנינו משק בנפרד וגם הוא גר במושב. 

מקום מגורים:  גאליה

מצב משפחתי:  נשואה + 3 ילדים, 
10 נכדים, 3 נינים

עצה לחיים: "לזכור שיש מורדות  
ועליות בכל התחומים וליהנות ממה 

שיש"

רחל קונפורטי
שנת לידה: 1928

מקום וארץ לידה: סופיה, 
בולגריה

ילדות:
ובבית  רג’ינה,  אמי  שם  משה,  היה  אבי  שם 
הייתה  בסופיה  האמצעית.  אני  בנות,   3 היינו 
עבדו  אבא  וגם  אמא  שגם  פרחים  חנות  לנו 
בה. המצב הכלכלי בבית היה טוב מאוד. היינו 
אמידים ותמיד גרנו בבתים גדולים ויפים. גם 
סבתא  פעם.  מדי  בחנות  להורים  עזרתי  אני 
בוקה, אמא של אבא, גרה איתנו בבית ועזרה 
בגידול שלי ושל אחיותיי, בזמן שאמא עבדה. 

בית:
הבית  חצר.  עם  פרטי  בבית  גרנו  בסופיה 
בתים.  שלושה  שכלל  במתחם  היה  שלנו 
אחד מקדימה, באמצע בית גדול בן 2 קומות 
ומאחור עוד בית. התכנון של המשפחה היה 
כל  הזה,  במתחם  בעתיד  יגורו  הבנות  שכל 
אחותי  מאחור,  בבית  אני  משלה:  בבית  אחת 
בבית מקדימה ואת בית ההורים תקבל אחותי 
ובשפע.  טוב  מכל  לנו  היה  בבית  הקטנה. 
בשר  חמאה,  גבינות,  של  מגוון  היו  במרתף 
ומצרכי מזון נוספים, והכל היה מאוחסן היטב 
פרחים...  המון  שם  לנו  היו  בנוסף,  בחביות. 
בכמויות,  פרחים  מהולנד  מביא  היה  אבא 
אותם  מאחסן  ושושנים,  כריזנטמות  למשל 
קטנה  כמות  מוציא  פעם  וכל  הבית  במרתף 
הם  לעיר  הגיעו  כשהגרמנים  החנות.  לצרכי 

לקחו לנו הכל. 

בית ספר:
עד כיתה ז’ למדתי בבית ספר בסופיה. זה היה 
ויהודים  בולגרים  למדו  בו  מעורב,  ספר  בית 
ואהבתי  טובה  תלמידה  הייתי  אני  יחד. 
מלימודי  להבדיל  היסטוריה,  בעיקר  ללמוד 
עד  התחברתי.  לא  אליהם  האריתמטיקה 
כיתה ד’ לימדה אותי המורה ורה קירובה את 
כל המקצועות. לורה היה שיער ארוך, שאטני, 
אהבה  מאוד  היא  יפה.  אישה  הייתה  והיא 
אותי ואני אותה. מדי שבוע הייתי מביאה לה 

פרחים ממרתף ביתנו. 

מלחמה: 
שלא  ויצא  עבודה  למחנה  לקחו  אבא  את 
סבתא,  ארוכים.  חודשים  במשך  אותו  ראינו 
אז  הייתי  לפלבן.  עזבנו  ואני  אחיותיי  אמא, 
בת 13. התארחנו אצל אדון דנדלוף, חבר של 

באדיבות  אלינו  התייחס  אך  גוי,  שהיה  אבא 
אשר  בית  לנו  סידר  הוא  לב.  טוב  וגילה  רבה 
שילמנו על המגורים בו. גרנו שם במשך ארבע 
שנים. בתקופה הזו אמא עבדה בחנות פרחים 
והלוויות. אני מצאתי  זרים לאירועים  ושזרה 
עבדתי  בו  מזון,  להכנת  חרושת  בבית  משרה 
קצת יותר משנתיים, עד שהגרמנים אסרו על 
יהודים לעבוד. בזמן המלחמה אחותי הייתה 
בהריון מתקדם וילדה את בנה בפלבן. אני וכל 

בני המשפחה עזרנו לה בכל מה שיכולנו.
 

אחרי המלחמה:
עינינו  וחשכו  בסופיה  שלנו  לבית  חזרנו 
כשראינו מה מצבו. את הפרקט ברצפה הרסו 
ושלפו... צוענים עשו מדורה באמצע הסלון... 
ולא  תקנה  חסר  כבר  שהוא  חשבנו  בהתחלה 
הרב  ההרס  למרות  אבל  בו  ולגור  לשוב  נוכל 
אני ואמא שכרנו כמה פועלים והתחלנו לסדר 
הכפייה  מעבודות  חולה  חזר  אבא  הבית.  את 
של הגרמנים ובתקופה זו כבר החמיר מצבו... 
סבתא   .46 בגיל  נפטר,  הוא  קצר  זמן  כעבור 
בוקה הלכה לעולמה שלושה חודשים לפניו. 

עלייה לארץ:
הייתי בת 19 כשאבא נפטר. היה לי חבר, נעים, 
לו נישאתי לאחר זמן מה. חיכינו עד שיסיים 
קיבלנו   1948 וב-  הצבאי  שירותו  חובת  את 
אותנו  הביאו  בארץ  ארצה.  לעלות  החלטה 
מטעם  נציג  מאייר,  משה  ושם,  עולים  לבית 
המושב בית חנן, שאל אותנו מי רוצה לעבור 
למושב.   שאלנו “מה זה מושב?”, והוא סיפר 

לנו על אופי החיים במושב. הודענו לו שאנחנו 
מעוניינים להירשם.

התאקלמות: 
מחכים  ביבנה,  לגור  עברנו  קצר  זמן  תוך 
שיסיימו לבנות את הבתים במושב. ב- 1951 
כבר הגענו למושב גאליה והתחלנו במשימת 
גרנו תחילה  הקמת המשק המשפחתי שלנו. 
גיסתי  עם  יחד  חמותי,  בבית  הרחוב,  בסוף 
ובאחד  במיוחד  גשומה  שנה  הייתה  זו  ובנה. 
הימים ירדו גשמים כה עזים שהובילו להצפה 
ממימי  שחצי  הרגשנו  שלנו.  בבית  אדירה 
היו  הנזקים  לבית...  חדרו  הסמוך  הואדי 
נהרס.  מבולגריה  שהבאנו  מה  כל   - בהתאם 
מאוחר יותר עברנו לבית אחר, בו אני גרה עד 

היום.  

עבודה:
בענף  המשפחתי,  במשק  עבדתי  השנים  כל 
ועוד.  ופלפלים  עגבניות  בגידול  העופות, 
החליט  בעלי   1962 ב-  פרדסים.  גם  נטענו 
הוציא  הוא  למושב.  מחוץ  לעבוד  לצאת 
רישיון ורכשנו טנדר, בעזרתו התחלנו למכור 
כמה  לאחר  ברחובות.  לשוק  ופירות  ירקות 
יותר  עוד  גדול  טנדר  רכשנו  נוספות  שנים 
מסוג פורד שמחירו בתקופה ההיא היה גבוה 
מאוד. אני עבדתי לצד בעלי ויחד איתנו עבדו 
גם פועלים ששכרנו. היינו עובדים כל הלילה, 
העופות  את  לקחת  כדי  משק  משק  עוברים 
ולמלא את הטנדר ולפנות בוקר - בדרך לשוק. 
כך התפרנסנו במשך 30 שנה. היום אני עוזרת 

לבת שלי במתפרה שבבעלותה ביבנה. 

שנת עלייה: 1948

מקום מגורים: גאליה

מצב משפחתי: אלמנה + 2 בנות, 
3 נכדות ונין

עצה לחיים: "תמיד להשאיר גרוש 
בצד, לא לבזבז הכל"

...באחד הימים ירדו 
גשמים כה עזים 
שהובילו להצפה 

אדירה בבית שלנו. 
הרגשנו שחצי ממימי 
הואדי הסמוך חדרו 

לבית... 
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אליעזר קובו
שנת לידה: 1935

מקום וארץ לידה: סופיה, 
בולגריה

שנת עלייה: 1948

ילדות:
שם אבי היה משה, שם אמי ויקטוריה ובבית 
שותף  כחשמלאי  עבד  אבא  ילדים.   3 היינו 
בו  הבית  סביר.  היה  הכלכלי  והמצב  בחנות, 
הבית  משפחתי:  ודו  קומתי  חד  היה  גרנו 
שלנו, שהיה בן 3 חדרים,  פנה לרחוב, והבית 
אחורית  לחצר  פנה  השכרנו,  אותו  האחורי, 
לגובה  בה  נערם  השלג  )שבחורף  מרוצפת 
אבא  של  בחנות  עבדה  אמא  וחצי!(.  מטר 
בנוסף,  ובבית הייתה אחראית על הבישולים. 
בסביבה  הכפרים  מאחד  איכרה  לנו  הייתה 
בית. אמא הייתה בשלנית  ששימשה כעוזרת 
טובה מאוד,  כמו כל הבולגריות, ונהגה להכין 
פסטלים,  בצקים,  קטניות,  תבשילי  מרקים, 
אני  היום  טוב.  ומכל  הכל   – פראסה  קציצות 
ממשיך את דרכה ומבשל את אותם מאכלים 

וגם מאכלים חדשים. 

בית ספר:
ממוקם  שהיה  עברי  ספר  בבית  למדתי 
שיצלצל  מחכה  הייתי  ביתנו.  חלון  מול  בדיוק 
לבית  הישר  מהחלון  קופץ  והופ,  הפעמון, 
ותלמיד  ירושלים  טוב  ילד  הייתי  הספר... 
לא  מוזיקה...  מלבד  המקצועות  בכל  מצויין 
וזימרה... המורה הבטיח  הסתדרתי עם שירה 
שלא  וביקש  “עובר”  ציון  השנה  בתחילת  לי 
אגיע לשיעורים... את שמות המורים אני זוכר 
להיסטוריה,  דנון  לחשבון,  אלג’ם  היום:  עד 
להיסטוריה  רוזנפלד  לבולגרית,  פטרובה 
יהודית. מדי פעם היינו עושים מעשי משובה 

כמו כל הילדים ואני עמדתי בראש הפורעים... 
ומתרסקים  אנושיות  פירמידות  עושים  היינו 
על הקרקע, הופכים בטעות תנור דולק ומחכים 
כך  שבשל  מקווים  יתלקח,  משהו  אם  לראות 
בכיתה  לימודיי  את  סיימתי  השיעור...  יתבטל 
שיעור...   לאף  נכנסתי  לא  כבר  ח’  ובכיתה  ז’ 

לאחר מכן עלינו לארץ. 

עלייה לארץ:
הצעיר  השומר  של  בקן  חבר  הייתי   10 מגיל 
בסופיה אבל הדבר היחיד שידענו על ישראל, 
בעצם פלשתינה, שהיא נמצאת שם איפשהו 
כל  ב- 1948, עם קום המדינה,  בקצה העולם. 
בולגריה נתפסו לפתע לשיגעון הציוני.  יהודי 
חיכו  כולם  טוטלי,  והיה  בכולם  דבק  השיגעון 
להם  המאשרת  הפתקית  ל”בלישקיטה”, 
כולם.  כמו  נסחפו  הוריי  גם  ארצה.  לעלות 
נסענו  מסופיה  האחרון.  ברגע  ממש  עלינו 
“פאן   – לארץ  באוניה  ומשם  טריאסט,  לנמל 
על  עלינו  ואנחנו  ראשונה,  לדרך  יצאה  יורק” 
בן  בקושי  אז  הייתי  קרשנט”.  “פאן  האונייה 
שינה,  דרגשי  של  קומות  חמש  באונייה,   .13
כולם הקיאו חוץ מכמה בודדים שהרגישו טוב 
השתייכתי  לצערי  אני  הסיפון.  על  והסתובבו 

לקבוצה שהקיאה למטה... 

התאקלמות:
הגענו לנמל חיפה ב- 8 בדצמבר 1948, לחורף 
למחנה  העבירו  הוריי  את  במיוחד.  גשום 
ואילו  באוהלים  ישנו  שם  חנה  בפרדס  עולים 
אני נשלחתי כמעט מיד לקיבוץ יקום במסגרת 
עליית הנוער. ביקום נשארתי כשנתיים וחצי. 
הייתי  שם.  הספר  לבית  נכנסתי  לא  לצערי 
הירק  בגן  עבדתי  אז  וכבר  מושבניק  והנני 
לא  בקיבוץ  שהייתי  הזמן  במשך  ובפלחה. 
ידעתי מה עלה בגורלם של הוריי ואחיי, והם 
גם לא ידעו איפה אני... לא היה בינינו קשר... 
פתאום  אחד  יום  הורים.  בלי  גדלתי  למעשה 
“אלי,  בצעקות,  אלי  באו  מהקיבוץ  החברים 
ראיתי  ופתאום  יצאתי,  שלך!”,  ההורים  אלי, 
מולי את אבי ואחי... הייתה התרגשות גדולה. 

יבנה:
להורים  הצטרפתי  ביקום  התקופה  אחרי 
שהגיעו  הראשונים   22 בין  היה  אבי  ביבנה. 

ליבנה, שאז עוד נקראה “איבנה”, והייתה כפר 
ערבי נטוש...  כעבור כחצי שנה,  ואני כבר בן 15 
הגענו למושב גאליה. קיבלנו משק ו- 4 יתדות, 
“זה הבית שלכם”. לאט לאט הקמנו לול, רפת, 
גם בגאליה מרוב עבודה, שוב  פרדס. רק מה, 

בית הספר לא נכנס לתמונה... 

לימודים:
שדי,  החלטתי   ,26 בגיל  שנים,  כעבור  רק 
דרך  למצוא  רציתי  מושבניק.  להיות  מספיק 
להשלים  בדעתי  נחוש  הייתי  בחיים...  אחרת 
את כל מה שהחסרתי כנער. בשנה אחת,  1961, 
סיימתי את כל הבגרויות, וב- 1962 כבר עליתי 
היסטוריה  ולמדתי  בירושלים  לאוניברסיטה 

וגיאוגרפיה. 

נתי:
עם  הלכתי  באוניברסיטה.  פגשתי  נתי  את 
חבר טוב שלי בקמפוס, בשעת ערב מאוחרת, 
ולפתע ראינו בחורה בשמלה אדומה עם ריץ’ 
“הנה”,  מהספרייה.  יוצאת  האורך,  לכל  רץ’ 
אמר החבר, “זו החברה שלי”... אמרתי לו: “היא 
החברה  היא  מעכשיו  שלך.  החברה  הייתה 

שלי”... 

עבודה:
לאחר סיום הלימודים התחלתי לעבוד כמורה 
האוניברסיטה  שליד  בתיכון  להיסטוריה 
ובמקביל  גם לימדתי לימודי ערב  בתיכון קוגל 
בחולון. כמורה, כשהייתי עובד במסדרון, כולם 
היו מפנים את הדרך  מתוך כבוד ובכיתה שלי 
היה אפשר לשמוע זבוב במעופו... עד כדי כך. 
המוסד  מנהל  סגן  לתפקיד  מוניתי   1969 ב- 
וב-  בהרצליה  ים  במצפה  צעירים  לעבריינים 
כמזכיר  גאליה.  מזכיר  לתפקיד  מוניתי   1970
באחד  מוזר:  מקרה  אחד  יום  לי  קרה  המושב 
מימי הקיץ הגיע אלי לפתע אדם מבוגר, לבוש 
ככה יפה, על הפראנג’י, בצורה אלגנטית ביותר 
לי  וסיפר  אדום(,  )תרבוש  לראשו  ‘פאז’  עם 
שהגיע מלונדון. כשהתעניינתי מה רצונו, הוא 
הפרדסים  “כל  ואמר,  האופק  על  בידו  הצביע 
לי  הייתה  לא  שלי”...  הם  האלה  האדמות  וכל 
תשובה בשבילו אבל הבנתי שמדובר באיום... 
הלך.   והוא  בחזרה,  איימתי  מפה”,  “תסתלק 
ובמשך  נכנסתי לעבוד בבנק ישראל  ב- 1972 
שלושים ושתיים  שנה מילאתי שם את תפקיד 

סגן מנהל מדור מילוות פנים, עד הפרישה.

מקום מגורים: גאליה

מצב משפחתי: נשוי + 3 ילדים, 
15 נכדים, 4 נינים

עצה לחיים: "תהיו ישרים כי החיים 
לא קלים. כל מי שהולך בדרך הישר – 

מתוגמל"

נתי )נתניה( קובו
שנת לידה: 1942

מקום וארץ לידה: סנט אטיין, 
צרפת

ילדות: 
ובבית  מרים  אמי  שם  יהושע,  היה  אבי  שם   
היינו 2 ילדים, אחי הבכור הגדול ממני ב- 16 
שנה, ואני. אבא עבד כמהנדס מטוסים. המצב 
הכלכלי היה טוב. גרנו בוילה דו קומתית עם 
חצר, בפרברי פריז. גרנו בשכירות. אמא ואבא 
תמיד שכרו בית או דירה מתוך מחשבה שיום 
רכוש  להם  היה  לא  ישראל.  לארץ  יעלו  אחד 
נלקח  שלהם  הרכוש  כל  רהיטים,  מכמה  חוץ 

על ידי הגרמנים.

בקשה:
שהיה  שלי,  מאבא  ביקש  צה”ל   1948 ב- 
מומחה למטוסים, לבוא לארץ ולסייע בהקמת 
מח”ל,  במסגרת  הגיע  אכן  והוא  האוויר,  חיל 
באנו  מכן  לאחר  שנה  לארץ.  חוץ  מתנדבי 

אנחנו. אחי נשאר בצרפת והתחתן שם. 

התאקלמות:
,ליפו. אבא עבד במחנה  בגיל 7 הגעתי לארץ 
מקשיי  סבלתי  בעיר.  אז  שהיה  האוויר  חיל 
בעברית...  מילה  ידעתי  לא  נוראיים.  קליטה 
הייתי צריכה ללמוד הכל מההתחלה... נכנסתי 
ללמוד בכיתה ב’ ולא הבנתי מה רוצים מהחיים 
משאר  יותר  התקדמתי  בו  היחיד  הדבר  שלי. 
התעללו  הילדים  חשבון.  היה  בכיתה  הילדים 
על  להתלונן  יכולתי  לא  למורים  ואפילו  בי 
כך כי, כאמור, לא ידעתי את השפה. הדברים 
סכין  עם  אותי  פצעו  שאף  כך  לידי  הגיעו 
של  לכיתה  אותי  העבירו  מכן  לאחר  גילוח... 

עולי בולגריה והכל הסתדר. 

דור שני:
אמנם הוריי לא היו במחנות אבל גם הם עברו 
השנייה  העולם  במלחמת  רעב  של  תקופות 
 – מכך  יותר  ועוד  מאוד  עליהם  השפיע  וזה 
השפיע על הדרך בה גידלו אותי. בתור ילדה 
תמיד,  ולגמור,  דבר  כל  לאכול  צריכה  הייתי 
הכל מהצלחת. אין דבר כזה “לא טעים”... אם 
הייתי מתמרדת הם היו מיד אומרים: “אנחנו 
עברנו את זה, אנחנו יודעים מה זה להישאר 
בלי אוכל”... גם היום יש לי פחד נוראי מרעב... 
אני יודעת שאין לכך הצדקה – אין פה גרמנים, 

אין פה שואה, אין פה נאצים, ובכל זאת.

 

פגישה בספרייה:
ובה  בגיל 13 עברתי עם משפחתי לתל אביב 
גדלתי וגרתי כולל בתקופת השירות הצבאי. רק 
לאחר הצבא עליתי לירושלים ללימודים ושם 
האוניברסיטה.  בספריית  אליעזר  את  פגשתי 
התקיימה  החתונה  התחתנו.  קצר  זמן  אחרי 
וכל  אביב  בתל  שד”ל  ברחוב  הכנסת  בבית 
המושב, בלי יוצא מכלל, הגיעו באוטובוסים. 
אחרי הטקס עשינו מסיבה לקרובי המשפחה 
במלון רמת אביב שם הוגשה ארוחה שלמה. 
מרציפן  רק  היה  הכיבוד  הכנסת  בבית 
לציון...  בראשון  ממזרחי  ליקר  של  ובקבוקון 

והתחלנו  לגאליה  איתו  באתי  החתונה  לאחר 
לבנות את ביתנו. במשך השנים עבדנו שנינו 

בחוץ ובמקביל גם פיתחנו את המשק.

עבודה:
אני עבדתי 3 שנים בספרייה העירונית בבית 
אריאלה בתל אביב, שאז נקראה “שערי ציון”. 
הייתה  הספרייה  שם  עבדתי  בה  בתקופה 
לחדר  מחולק  שהיה  מאוד  גדול  צריף  בתוך 
שטחים  היו  הכל  מסביב  השאלה.  וחדר  עיון 
פתוחים ושוממים... לאחר מכן נכנסתי לעבוד 
במשך  שם  ועבדתי  המדינה  מבקר  במשרד 
מנהל  כסגנית  רובן  שנה,  ושתיים  שלושים 
בגיל  הממשלה.  משרדי  על  לביקורת  האגף 
נפלאים  זיכרונות  לי  נותרו  אבל  פרשתי   60

וסיפורים מעניינים מתקופה זו. 

נתניה:
שם  על  ולא  נתן  סבי,  שם  על  נקראת  אני 
ככה לא היה  וגם  ככה  גם  נתניה... אבל  העיר 
בלתי  מקור  היה  זה  כזה.  שם  עם  לגדול  קל 
עלי,  צחקו  כולם  ילדים.  של  להצקות  פוסק 
את  שהכרתי  עד  אביב...  תל  לי  קוראים  היו 
יותר מדי  אליעזר. הוא לא הסתבך עם השם 
נוח  מאוד  היה  זה  “נתי”.  אותי  כינה  ופשוט 

ומאז אימצתי את השם. 

שנת עלייה: 1949

מקום מגורים: גאליה

מצב משפחתי: נשואה + 3ילדים, 
15 נכדים, 4 נינים

עצה לחיים: "חשוב שהילדים יגורו 
קרוב להורים"

...לא ידעתי מילה 
בעברית... נכנסתי 
ללמוד בכיתה ב’ 

ולא הבנתי 
מה רוצים 

מהחיים שלי... 
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שלי )רחל( קובופפו קובו
שנת לידה: 1933

מקום וארץ לידה: סופיה, 
בולגריה

שנת לידה: 1935

מקום וארץ לידה: פלובדיב, 
בולגריה

ילדות:
ובבית  ויקטוריה  אמי  שם  משה,  היה  אבי  שם 
והמצב  כחשמלאי  עבד  אבא  ילדים.   3 היינו 
גידלה  שלי  אמא  בינוני.  היה  בבית  הכלכלי 
אותנו, הילדים, והייתה בשלנית מצויינת. היינו 
תבשילים  ממולאים,  פסטלים,  הרבה  אוכלים 
עם שעועית, ובימי שישי-  אגריסטדה. למעמד 
הפועלים היה קשה אז להשיג בשר ולכן שמרנו 
את מנת הבשר לארוחת שישי החגיגית: נהגנו 
גרו  )כולם  המורחבת  המשפחה  כל  להתכנס 
בקרבת מקום(, כל אחד היה מביא משהו לאכול, 
גרנו  בה  השכונה  ושמחנו.  שרנו  נרות,  הדלקנו 
הייתה ממוקמת באזור של יהודים. היה לנו בית 
ספר יהודי, בו למדתי. התלבושת האחידה כללה 
מגן  של  סמל  שעליו  שחור  וכובע  שחור  מכנס 
דויד. כמעט ולא היה לנו קשר עם האוכלוסייה 

המקומית. 

בית:
בחלק  גרנו  אנחנו  חצר.  עם  גדול  בבית  גרנו 
ומאחור השכרנו שני  לכביש,  של הבית הפונה 
החורף  בסופיה,  מאוד  קר  היה  נוספים.  חדרים 
בהתאם...  להיערך  עלינו  והיה  שנה  חצי  נמשך 
היה לנו אח בתוך הבית, ולידו שק של פחמים. 
ביצה...  של  בצורה  היו  זוכר,  אני  הפחמים, 
הפחמים חיממו את הבית למשך 24 שעות ומדי 
יממה החלפנו אותם, כך שבבית היה תמיד חם 

ונעים. 

מלחמה:
כדי  עבודה  למחנה  אבא  את  גייסו  הבולגרים 
בהיעדרו  בבית  המצב  כבישים.  ולפתוח  ללכת 
נותר  לא  וכבר  שהיה,  ממה  חיינו  קשה.  היה 
לראות  בחודשיים  פעם  הולכים  היינו  הרבה... 
היה  הביקור  וזמן  מהבית,  רחוק  היה  זה  אותו, 
לזרוק  שעה אחת. לאחר מכן החליטו שרוצים 
אותנו מסופיה לפזרג’יק. הוצאנו את כל הרכוש 
והציוד שלנו החוצה והעמדנו אותו למכירה. לא 
רצינו להשאיר דבר לגרמנים. השארנו את הבית 

ריק ועזבנו. הייתי אז כבן תשע.

ראש העיר:
יהיה איתנו,  אמא כל הזמן בכתה ואמרה: “מה 
מה יהיה”... לקחנו את הכמה גרושים שאספנו 
במקום  חיינו  את  התחלנו  זה  ועם  מהמכירה 

החדש. פזרג’יק הייתה עיר של יהודים, עם ראש 
היה  לנו  הבתים.  בין  אותנו  שחילק  יהודי,  עיר 
מזל, וקיבלנו חדר בביתו של ראש העיר. נכנסנו 
חמישה אנשים בחדר אחד )סבא וסבתא, רוזה 
הבית  סלון  שאת  מכיוון  איתנו(.  היו  ואליעזר, 
דרך  להיכנס  יכולנו  לא  אחרת  משפחה  קיבלה 
עלינו  והיה  לסלון(  )שהובילה  הכניסה  דלת 
להיכנס ולצאת לחדר דרך החלון, בעזרת סולם...

  

אחרי המלחמה:
ומצאנו אותו הרוס בכמה  לבית בסופיה  חזרנו 
לתנועת  הצטרפתי  חבר  עם  יחד  מחלקיו... 
להקשיב  הולכים  היינו  ערב  ומדי  צעיר”  “מכבי 
להרצאות. ערב אחד הגיע שליח מארץ ישראל 
טוב.  לא  שפה  רואים  אתם  “רבותי,  לנו:  ואמר 
לנו  תעזרו  קיבוץ,  זה  מה  תראו  לארץ,  תבואו 
להורים  הלכתי  שלנו”.  המדינה  את  לבנות 
ואמרתי להם: “אם אתם רוצים לבוא איתי אנחנו 
נוסעים ביחד, אם לא, אני נוסע לבד”. הייתי בן 
15. ההורים אמרו לי, “רגע, רגע, מה אתה עוזב 
לי  )נשארו  אותנו, תסיים קודם את הלימודים” 
באורט(.  מקצועיים  לימודים  של  שנתיים  עוד 
להגיע  רוצה  ספר.  בית  רוצה  “לא  אמרתי: 
לעזור  צריכים  ואנחנו  שלנו  המדינה  זו  לארץ. 

בהקמתה”. הם השתכנעו, וככה באנו לארץ. 

התאקלמות:
חזק  גשם  וירד  קר  היה  בדצמבר,  לארץ  הגענו 
מים  מלא  לאוהל  אותנו  הכניסו  הפסקה.  ללא 
במחנה עולים בפרדס חנה. שכבתי שם על מיטת 
זה  בשביל  עשיתי,  “מה  לעצמי:  וחשבתי  שדה 
הבאתי את כולם לארץ... עכשיו יאשימו אותי”... 
למבנים  והכניסו  משם  אותנו  הוציאו  למחרת 
התפקיד  יחד.  המשפחות  כל  הבריטים,  של 
לכולם, 3  ללכת להביא את הארוחות  שלי היה 
חודש  אחרי  וערב.  צהריים  בוקר  ביום,  פעמים 
או חודשיים הגיע סמי מאייר, התחיל לספר לנו 
שרוצים להקים מושבים, נותנים פרות, נותנים 
עופות, רק שנבוא. אבא שלי אמר: “אם נותנים, 
ולא צריך לשלם על זה, למה לא לקחת?”, וככה 
אנחנו  ליבנה.  שהגיעו  הראשונים  בין  היה  הוא 
בא  אבא  חודשיים  אחרי  חנה.  בפרדס  נשארנו 
ואמר, “אתה בא איתי, מצאתי בשבילך עבודה”. 
בסלילת  לעבוד  הייתה  והעבודה   16 בן  הייתי 
כבישים. לבית הספר לא שלחו אותי ואני הייתי 
חודשים,  כמה  שנינו  עבדנו  ככה  מזה.  מבסוט 

הרווחנו כסף, ואחרי תקופה קצרה קיבלנו את 
המקום שלנו, להקמת המשק. רצינו כמה שיותר 
קרוב לעיר אז באנו לגאליה, הקרובה לרחובות. 
מהכסף שחסכנו עשינו ריצוף. היינו הראשונים 

בגאליה לעשות זאת. 

שלי: 
לאחר הצבא חזרתי למשק לעזור להורים ובזמן 
במושב.  גרה  היא  שאף  חברה  לי  הייתה  הזה 
אחד,  ערב  אליה.  הלכתי  הצבא  אחרי  ערב  כל 
אחרי שנתיים של חברות ואחרי שכבר נתתי לה 
לי,  והיינו מאורסים, היא פתאום אמרה  טבעת 
“אתה יודע מה, אני שונאת את ההורים שלך”, 
נפרדים”.  אנחנו  עכשיו  “מה???  לה,  אמרתי 
אמא שלי, שלא הייתה נרדמת עד שלא נכנסתי 
שאלה  ומיד  עצבני  חזרתי  איך  ראתה  הביתה, 
אותי מה קרה. סיפרתי לה. “תהיה רגוע”, אמרה 
אתה  לפניך.  החיים  כל  צעיר,  עוד  “אתה  לי, 
למחרת  ובאמת,  אחרת”.  מישהי  לך  תמצא 
להורים  באה  רווק,  שוב  שאני  שמעה  השכנה 
שלי ואמרה להם “מצאתי בחורה בשביל פפו”, 
שהיא  אמרה  אמא  ברמלה...  גרה  היא  מה,  רק 
רוצה לראות מי הבחורה ונסעה יחד עם אבא... 
רק אחרי שההורים נפגשו נסעתי גם אני ואחרי 
לי...  שתברח  פחדתי  התחתנו,  כבר  שנה  חצי 
הזמנו  ההורים.  של  בבית  במושב,  התחתנו 
אנשים לשישי שבת ולכן היה עלינו למצוא להם 
מקום לינה... איפה ילכו לישון? במחסן. רק מה, 
במחסן היו ערימות של תפוחי אדמה... למחרת 
הייתה  זאת  גב... אבל בכל  כולם קמו עם כאבי 

חגיגה נהדרת.  

ילדות: 
ובבית  רבקה  אמי  שם  חזקיהו,  היה  אבי  שם 
היינו 3 בנות. אבא עבד כסנדלר והמצב הכלכלי 
היה בינוני. לאבא קטעו אחת משתי הרגליים 
בשל מחלה וכעבור כמה שנים נאלצו לכרות 
פרוטזות  לעצמו  סידר  הוא  השנייה.  את  גם 
שכור  בבית  גרנו  פשוט.  היה  לא  המצב  אבל 
גרנו  אנחנו  קומות.   2 בן  נמוך  בבית  גינה  עם 
בקומה התחתונה עם משפחה נוספת. הסלון 
דירות,  צדדיו  ומשני  באמצע  היה  המשותף 
אחת לנו, אחת להם. בחצר אני זוכרת שפרחו 
פרחים סגולים. השכונה בה גרנו הייתה כמעט 
רק של יהודים, היה בית כנסת גדול ומסביבו 
יהודי  התרכזו  בהן  שכונות  שלוש  או  שתיים 
יהודי.  למתחם  הפך  כולו  שהאזור  כך  העיר 
שהתקיים  גדול,  שוק  פעל  גם  הזה  במתחם 
פעם בשבוע ובו הכפריים מכרו את סחורתם.

ארץ ישראל:
למדתי בבית הספר היהודי בשכונה  עד כיתה 
עלינו  כי  הלימודים  את  סיימתי  לא  אבל  י”ב, 
מתמטיקה  גיאוגרפיה,  ללמוד  אהבתי  ארצה. 
והיסטוריה. בשעות הפנאי היינו משחקים או 
הולכים לפעילות של “החלוץ הצעיר”. המדים 
שלנו היו כחולים עם עניבה לבנה ואני זוכרת 
שיום אחד הופענו מחוץ לבית הספר היהודי 
כולם  גדולה.  גאווה  וחשנו  האלו  המדים  עם 

מסביבי דיברו על ארץ ישראל, בבית, בתנועה 
של  היה  כולו  שהאזור  מכיוון  הספר.  ובבית 

יהודים, זה העסיק את כולם.  

מלחמה:
לעיר.  הגרמנים  נכנסו   9 בת  כשהייתי 
קראו  ולהם  אותם  שעודדו  בולגרים  היו 
ברובם  היו  הם  נאצים.  בולגרים  “בראניצי”, 
את  לאכוף  למשטרה  ועזרו  צעירים  בחורים 
ברחובות  נתפס  היה  מישהו  אם   – העוצר 
אחרי שעת העוצר, היו מרביצים לו ומכניסים 
סטירה  מהם  חטפתי  פעם  לכלא...  אותו 
מצלצלת... רציתי לקפוץ לחברה שגרה ממול 
והם תפסו אותי, “לאיפה את הולכת?”, שאלו 
לי...  לענות, טראח, הרביצו  ולפני שהספקתי 
מכיוון שהייתי קטנה לא הייתי צריכה לענוד 
את הטלאי הצהוב ואז לא ידעו מי יהודי ומי 
רצה  הייתי  בבית,  משהו  חסר  היה  אם  לא... 
הימים  באחד  להביא.  למכולת  מהר  מהר 
אספו אותנו בבית הספר, יחד עם כל השכנים, 
ורצו לשלוח אותנו למחנות... בדקה התשעים 
וביטלו  נכנסו  שהרוסים  הוראה  הגיעה 
ברגע  ממש  ניצלנו  הזה...  הטרנספורט  את 

האחרון. 

ניתוח:
לקחו  אבא  את  אבל  מהבית  פינו  לא  אותנו 
כנראה  ימים הם  למחנה עבודה. כעבור כמה 
עם  לעבודות  אותו  לשלוח  אפשר  שאי  ראו 
המלחמה  בזמן  הביתה.  חזר  והוא  אחת  רגל 
הוא היה צריך לעבור ניתוח קיבה. בפלובדיב 
לא רצו לקבל אותו בבית החולים כי היה יהודי 
בסביבה  הכפרים  לאחד  נסעו  ואמא  הוא  אז 
הזה  בזמן  הניתוח.  את  שם  שיעבור  כדי 

נשארנו אצל שכנים. 

אחרי המלחמה:
בחיינו...  המשכנו  הרוסים,  שנכנסו  אחרי 
חזרתי ללמוד בבית הספר. למרות שכניסתם 
של הרוסים לבולגריה הייתה בסך הכל לטובה, 
בקהילה היהודית החלו, כולם, לנסות ולהשיג 
לארץ.  לעלות  האישור  הבלישקיטה,  את 
אנחנו היינו אחת המשפחות האחרונות לעזוב 
את פלובדיב. מכיוון שאבא היה נכה, בלי שתי 
 ’49 בפברואר  רק  התעכב...  האישור  רגליים, 

נתנו לנו לעלות.

התאקלמות:
התחנה הראשונה שלנו בארץ הייתה במחנה 
העולים בפרדס חנה. נתנו לנו אוהל אבל לא 
שלחו  שלי  ההורים  את  רב.  זמן  שם  נשארנו 
ללוד ומשם לרמלה ואני הלכתי לקיבוץ גבעת 
בקיבוץ  השתלבתי   .14 בת  אז  הייתי  ברנר. 
וחצי  כשנה  ולאחר  ובלימודים  בעבודה 
בקיבוץ הצטרפתי להורים ברמלה. כדי לעזור 
בפרנסת המשפחה התחלתי לעבוד בעבודות 
לממתקים.  חרושת  בבית  למשל  מזדמנות, 
הייתי כבת 16 וכשהיו באים פקחים ממשרד 

העבודה הייתי מסתתרת בין השקים. 

אבא:
מכולת  של  קטנה  לחנות  רישיון  נתנו  לאבא 
יפה...  עלה  לא  העניין  אבל  שותף  עוד  עם 
ובזמנו  מרכזי,  במקום  הייתה  לא  החנות 
שהצטברו  כך  בהקפה  רושמים  היו  אנשים 
הוא  מאוד.  קשה  תקופה  הייתה  זו  חובות... 
לו  אמרו  במה...  היה  לא  אבל  לעבוד  רצה 
היום, שיש  כמו  היה  לא  זה  ואז,  נכה”,  “אתה 
העבודה  בלשכת  תמיכה...  יש  לאומי,  ביטוח 
“מצטערים.  פעם  אחר  פעם  לו  אומרים  היו 
אומר  היה  והוא  עבודה”,  שום  אין  בשבילך 
ידיים  אבל  לי  אין  “רגליים  בדמעות:  להם 
אבא  קשה.  היה  זה  לעבוד!”.  יכול  אני  יש! 
לא  שם,  לא  פה,  לא  פרנסה,  לו  שאין  ראה 
חיפושים  של  שנה  כחצי  אחרי  מקום.  בשום 
וניסיונות, מתוך ייאוש, הוא התאבד. זרק את 

עצמו על מסילת הרכבת ברמלה.

פפו:
שלנו...  האימהות  של  שידוך  היה  זה  בעצם 
שפפו  שמעה  שלה,  שכנה  דרך  שלי,  אמא 
שהייתי  מכיוון  שלו...  מחברה  נפרד  בדיוק 
תמונה  לה  נתנה  היא  תקופה  באותה  בצבא 
כך  אחר  פפו...  של  לאימו  שתראה  שלי 
ביניהם כמה פעמים...  ודיברו  נפגשו  ההורים 
ורק אחר כך פפו בא לרמלה לראות אותי. הוא 
ידעתי  לא  אני  העניין,  בסוד  שותף  היה  כבר 
זה  וככה  רמלה,  באזור  לטייל  יצאנו  מכלום. 
התחיל. כעבור כחצי שנה התחתנו בחצר ביתו 

במושב. 

שנת עלייה: 1948

מקום מגורים: גאליה

מצב משפחתי: נשוי + 2 ילדים, 
6 נכדים, 2 נינים

עצה לחיים:  "לא להיות אגואיסט"

שנת עלייה: 1949

מקום מגורים: גאליה

מצב משפחתי: נשואה + 2 ילדים, 
6 נכדים, 2 נינים

עצה לחיים: "לא להזניח את 
הלימודים"
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אסתר קלמי
שנת לידה: 1940

מקום וארץ לידה: סופיה, 
בולגריה

ילדות:
שם אבי היה סמי, שם אמי ליזה, ובבית )לפני 
הייתה  אמא  ילדים.   2 היינו  ארצה(  העלייה 
היה  אבא  עלינו.  כאשר  השני,  בחודש  בהריון, 
הראשי,  ברחוב  חנות  לו  הייתה  וזגג.  מסגר 
פעם  מדי  מצויין.  היה  בבית  הכלכלי  והמצב 
למשל  גדולים,  ממוסדות  עבודות  קיבל  הוא 
סטאלין  של  לתמונות  מסגרות  מאות  להכין 
ולנין, ובתקופות אלה כולם עזרו לו בעבודה – 
סבתא וסבא, אמא, דודים. על העבודות האלה 
הרוויח הרבה מאוד כסף. תמיד היינו לבושים 
מעל ומעבר, לא חסר לנו דבר... אפילו בזמנים 

של צנע.

שורשים: 
אז  שנתיים.  בן  כשהיה  נפטרו  אבי  של  הוריו 
המשפחה לקחה את אחיו הגדול בן ה- 5 תחת 
רחל  מכרים,  זוג  אימץ  אבי  את  ואילו  חסותה 
וניסים שמם. אבי גדל כל השנים כבנם, בכפר 
פטריץ’, ורק בגיל 17 גילה שהוא מאומץ ושיש 

לו אח. 

בית:
גדולה.  חצר  עם  חדרים   5 בן  פרטי  בבית  גרנו 
מכפר  להביא  נהג  בכפר,  שגדל  שלי,  אבא 
כך  נוספים  יסוד  ומוצרי  שמן  קמח,  הולדתו 
סבתא  גם  גרו  לידנו  מלא.  תמיד  היה  שהבית 
וסבא מצד אמא, ויקטוריה ויצחק. לבית הייתה 
נקניקים  שם  תולה  היה  ואבא  גבוהה  תקרה 
שהכין במו ידיו לייבוש. קראו לזה “סרסיצ’ה” 
)נקניק ארוך מבשר כבש ממולא במעי(. מרתף 
הבית היה מלא מים קרים, במקום קרח, וככה 
פני  על  שצפו  בארגזים  האוכל:  על  שמרנו 

המים ובתוכם סירים עם תבשילים. 

צב:
מדי  ובה,  שכונתית  מאפייה  הייתה  הבית  ליד 
פעם, היו אופים צבים על מגשים. כמובן אחרי 
שניקו אותם... לבשר הצב היה טעם לא רגיל, 

מתקתק וטעים.  

מלחמה:
בזמן המלחמה העבירו אותנו לרוסה, שם גרנו 
אצל אחיו של אבא אבל לא הסתדרנו שם אז 

עברנו לגור בחנות בעיר. אמא הייתה מורידה 
מעלה  בוקר  ומדי  ערב,  מדי  הברזל  תריס  את 
בחזרה. אמא עבדה בבית חרושת לבצל ובזמן 
אזעקות הייתה רצה בחזרה לחנות כדי להוריד 
לשולחן...  מתחת  אותנו  ולהכניס  התריס  את 
בזמן שעבדה סבא וסבתא היו שומרים עלינו. 

אבא היה במחנה עבודה בתקופת המלחמה. 

אחרי המלחמה:
השכנים  הביתה.  חזרנו  המלחמה  אחרי 
ששמרו לנו על הבית, החזירו לנו אותו בדיוק 
כמו שהיה, לא היה חסר פריט אחד. אבא שלי 
עלייה  על  לדבר  החל  מיד  גדול  ציוני  שהיה 
רצו  ולא  מבוגרת  הייתה  סבתא  אבל  ארצה, 
בכל  להתרוצץ  החלה  אמא  לעלות...  לה  לתת 
רחבי העיר בין כל המוסדות, כדי לבקש עבורה 
לשמוע  התפלאו  מקום  בכל  מיוחד.  אישור 
לא  הם  בחמותה...  אלא  באמה  מדובר  שלא 
האמינו שכלה כל כך מתאמצת להעלות איתה 
גם את החמות... הם אמרו לה: “תדעי לך שהיא 
באונייה  תמות  היא  המסע...  את  תשרוד  לא 
אותה  יזרקו  אז  אותה  לקבור  איפה  יהיה  ולא 
לים”... אבל אמא התעקשה ולבסוף קיבלנו את 

האישור המיוחל. 

נפוליונים:
זהב  מטבעות  נפוליונים,  המון  היו  שלי  לאבא 
קטנים, שכמובן היה אסור להוציא מהמדינה... 
סביב  וליפפו  ישבו  וסבתא  אמא  עשינו?  מה 
כדורים...  כדורים  שיצרו  כך  צמר  הנפוליונים 
את כדורי הצמר הכניסו לתוך הרהיטים, אותם 
בדקו  הבולגרים  אבל  לארץ.  במכולה  הביאו 
הלשין...  שמישהו  או  משלוח  כל  בקפדנות 
ראינו  הקונטיינרים  את  בארץ  כשקיבלנו 
הגענו  איתה  באונייה  הכל.  והוציאו  שפתחו 
לגמרי,  חדשה  שהייתה  קרשנט,  פאן  לארץ, 
כולנו הקאנו חוץ מסבתא... היא היחידה שלא 
כעבור  בכולנו.  וטיפלה  כלום  ולא  הקיאה 

ארבעה ימים של הפלגה הגענו לנמל חיפה. 

התאקלמות:
ישנו  שם   , חנה  לפרדס  אותנו  לקחו  מחיפה 
באוהלים. אני זוכרת שבלילה יללו תנים ואמא 
לא עצמה עין... בבוקר היא אמרה: “מה זה פה, 
ניגש אליהם?”...  ואף אחד לא  בוכים  תינוקות 

ביפו.  העלייה  בגבעת  לגור  עברנו  מכן  לאחר 
כשנה  כעבור  אך  ירקות  חנות  פתח  אבא 
וכך  במושב,  לגור  ולעבור  הכל  למכור  החליט 
עד  וחצי  בחדר  נפשות   6 גרנו  לגאליה.  הגענו 
שאבא בנה עוד שני חדרים ומרפסת. הזמנים 
לא  ראוי,  ניקוז  היה  לא  פשוטים...  לא  היו  אז 
הוצפו...  שלנו  הבתים  ובחורף  כבישים  היו 
ראשי  רק  המתניים...  עד  במים  הלכו  הגברים 
הפרות נראו מעל המים... ואותנו אבא שם על 

הארונות, שלא נטבע.
 

הדסה: 
אחרי כיתה ח’ כבר לא המשכתי ללמוד. הייתה 
מספרה מאוד מפוארת וידועה בראשון לציון, 
“אסתר וגרשון קופר” קראו לה, על שם בעליה, 
לי  אמרה  אחד  יום  שם...  לעבוד  רציתי  ומאוד 
חברה שמחפשים שם עובדים. ניגשתי ואמרתי 
כמה  אחרי  לעבוד.  להתחיל  מעוניינת  שאני 
קוראים  “איך  אותי  שאלו  מקצועיות  שאלות 
לך?”, “אסתר” , אמרתי, וכולם התחילו לצחוק... 
לי  הסבירו  שנרגעו  אחרי  למה...  הבנתי  לא 
אסתרקה,  אסתר,  קוראים  הצוות  שלכל 
מוכנה  “אני  לי:  אמרה  המקום  בעלת  אסתי... 
לקבל אותך לעבודה רק אם תסכימי שנקרא לך 
משנתיים  יותר  שם  עבדתי  הסכמתי.  הדסה”. 
בשש  יוצאת  הייתי  בזמן  לעבודה  להגיע  וכדי 

בבוקר מהבית ולוקחת 2 אוטובוסים.
 

חתונה: 
הכנסת  בבית   ’57 בשנת  התחתנו  ואני  חיים 
מרציפן  סוכריות  היה  הכיבוד  ביפו.  המרכולת 
ובתוכן  ולבן,  ורוד  בצבעי  ביצים,  כמו  שנראו 
אחרי  קטנות.  רשת  בשקיות  שנארזו  שקד, 
על  חלפו  האורחים  וכל  בצד  עמדנו  החופה 
שקית...  מאיתנו  וקיבלו  אותנו  ובירכו  פנינו 
אביב  בתל  מלון  לבית  הלכנו  החתונה  אחרי 

ולמחרת בבוקר חזרנו הביתה באוטובוס. 

חיים משותפים:
קנינו משק בגאליה. ההורים שלו ואחותו עברו 
בחוץ...  היו  ומקלחת  שירותים  איתנו.  לגור 
ירקות  בהתחלה  המשק.  את  לפתח  התחלנו 
אחרי  יום   15 לול...  גם  שנים  הרבה  ואחרי 
החצילים  של  קטיף  לעשות  הלכתי  הלידה 
חקלאים  להיות  רצינו  מאוד  והמלפפונים... 

ונהננו למרות העבודה הקשה. 

שנת עלייה: 1948

מקום מגורים: גאליה

מצב משפחתי: נשואה + 3 ילדים, 
8 נכדים ונינה

עצה לחיים: "לא לוותר על 
לימודים"

חיים )חארי( קלמי
שנת לידה: 1935

מקום וארץ לידה: סופיה, 
בולגריה

ילדות:
ובבית  תמר,  אמי  שם  יוסף,  היה  אבי  שם 
הצעירה  ואחותי  הבכור  אני  ילדים,   2 היינו 
ממני בעשר שנים. אבא עבד בשוק המקומי, 
היה לו דוכן לכלי בית. השוק היה קבוע ופעל 
בכל ימות השבוע. הייתי מסתובב שם הרבה. 

המצב הכלכלי שלנו היה בסדר.

בית:
 6 בן  פינתי  בבניין  שכורה  בדירה  גרנו 
השכנות  יחסי  מעורבת.  בשכונה  קומות, 
במהלך  מצויינים.  היה  הבולגרים  עם 
במסגרת  פעמים  כמה  שם  ביקרתי  השנים 
גם  תילו  על  עומד  והבית  שורשים  טיולי 
בעיקר  טובה,  בשלנית  הייתה  אמא  היום. 
אהבתי כשהכינה גיבץ’, מרק טראטור ומרק 
וסמיך  “שקאמבה”, שזה מרק בולגרי עשיר 

שמכינים מה’קישקע’ של הפרה.

בית ספר: 
הוא  אבל  בעיר  יהודי  ספר  בית  היה  אמנם 
בבית  למדתי  ולכן  שלנו  מהבית  רחוק  היה 
ספר קרוב יותר שהיה מעורב. הייתי תלמיד 
בינוני אם כי תמיד הייתי ילד טוב. כילד לא 
הרגשתי בכלל ולא הייתי מודע בכלל להבדל 
ביחד,  חיינו  כולנו  ליהודים,  בולגרים  בין 
השתנה  הזה  המצב  אך  טובים.   ביחסים 

ברגע שהגיעו הגרמנים. 

מלחמה:
מגבלות  רק  היו  בהתחלה   .6 בן  הייתי 
שם.  ללכת  אסור  פה,  ללכת  אסור  תנועה: 

ומתי  מותר  מתי  שעות:  על  מגבלות  אח”כ 
חופשית.  בצורה  ברחובות  להסתובב  אסור 
לרזגרד.  אותנו  העבירו  מכן  שלאחר  בשלב 
נעימה. את אבא  לא  הייתה מאוד  ההרגשה 
לקחו למחנה עבודה ושם נשאר 4 שנים. הוא 
מגיע  היה  רחוקות  לעיתים  כבישים.  סלל 
ברזגרד,  ספר  לבית  הלכתי  אני  לביקורים. 
אבל ההתארגנות שם הייתה פחות ממוסדת, 

זה לא היה בית ספר מסודר. 

אחרי המלחמה:
אותה  מצאנו  דירה.  לאותה  לסופיה,  חזרנו 
בדיוק כפי שעזבנו אותה, הכל נותר במקומו. 
של  פעילים  גרו  שלנו  ברחוב  הבתים  באחד 
כדי  אנשים  הגיעו  ולשם  הציונית  התנועה 
גם  כך  ישראל.  ארץ  על  הרצאות  לשמוע 
ארצה.  העלייה  של  לרעיון  נחשפו  הוריי 
פחדתי  לא  אני.  וגם  לעלות  רצו  שניהם 
 5 אחרי  רק  זמן...  לקח  זה  אבל  מהשינוי. 
שנים קיבלנו את אישורי העלייה ושוב, כמו 
את  סגרנו  הבית,  את  כשעזבנו  במלחמה 
הדלת מאחורינו, והשארנו הכל, מלבד כמה 
בגדים שלקחנו איתנו. מסופיה נסענו לעיר 
ימים   4 לארץ.  באונייה  ומשם  בורגס  הנמל 
נמשכה ההפלגה, ו- 4 ימים לא זזתי מדרגש 

הראש  עם  הייתי  הזמן  כל  שלי...  השינה 
למטה... מקיא את נשמתי... 

התאקלמות:
ישר מהאונייה לקחו אותנו במשאית ליבנה. 
חדרים,   2 ובו  ערבי  בית  קיבלנו  ביבנה 
אבל  קשה  היה  בחוץ.  ומקלחת  שירותים 
התרגלנו... אבא החל לעבוד בכל מיני עבודות 
ואחר  בניקיון רחובות  דחק... בהתחלה עבד 
אני  פיצוחים...  ומכר  בבית  קיוסק  פתח  כך 
הלכתי לקיבוץ שרית בעמק יזרעאל מטעם 
הרבה  שם  נשארתי  לא  אבל  הנוער  עליית 
חזרתי  להורים...  לעזור  צריך  היה  כי  זמן 
והתחלתי לעבוד בבית אריזה בבית חנן. מדי 
היו  מהלשכה,  מישהו  מגיע  כשהיה  פעם, 
אומרים לנו להתחבא, אחרת הוא היה כועס 
וצועק על האחראי שאנחנו עובדים במקום 

ללמוד... 

אסתר:
בכפר  פורים  במסיבת  פגשתי  אסתר  את 
אמרה  והיא  לרקוד  אותה  הזמנתי  הנגיד. 
לימדתי  אני  אז  לרקוד...  יודעת  לא  שהיא 
אחרי  וחצי...   15 בת  אז  הייתה  היא  אותה. 

שנתיים התחתנו. 

שנת עלייה: 1949

מקום מגורים: גאליה

מצב משפחתי: נשוי + 3 ילדים, 
8 נכדים ונינה

עצה לחיים:  "שיהיה מקצוע ביד"

...נסענו לעיר הנמל 
בורגס ומשם באונייה 
לארץ. 4 ימים נמשכה 
ההפלגה, ו- 4 ימים לא 
זזתי מדרגש השינה 
שלי... כל הזמן הייתי 
עם הראש למטה... 
מקיא את נשמתי...
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גרטה )רינה( קפון
שנת לידה: 1930

מקום וארץ לידה: שומן, 
בולגריה

ילדות:
שם אבי היה חיים, שם אמי רחל ובבית היינו 2 
ילדים )אני הגדולה(. אבא עבד כשכיר, במרכז 
ובהמות.   לפרות  מזון  לחקלאים  מכרו  שבו 
אמא הייתה עקרת בית והמצב הכלכלי שלנו 
היהודים  עם  נמנינו  שלא  למרות  סביר,  היה 
היה  שבהן  תקופות  היו  פעם  לא  העשירים. 
בגלל  זאת  וכל  יותר,  ולפעמים  פחות  לנו 
המלחמה  בתקופת  נאצי.  הגרמני-  השלטון 
אבא שלי היה מקבל מהכפריים שבאו לרכוש 
מזון לבהמות מוצרי מזון בסיסיים כמו קמח, 

חמאה וזיתים. 

בית: 
גרנו בשכירות בבית פרטי עם חצר. באר המים 
היה  בבית  בחוץ.  ממוקמים  היו  והשירותים 
מטבח, אמבטיה ושני חדרים. בחצר הבית של 
בעל הבית שלנו גדלו מגוון רחב של עצי פרי 
שבהם לא נגענו. מדי פעם הוא היה מביא לנו 
פירות שקטף. הבית היה ממוקם בשכונה של 
יהודים וגרו בה גם משפחות טורקיות. בזכות 
המגורים לצידם הכרתי הרבה מילים בטורקית. 

יחסי השכנות בינינו היו טובים.

חגים:  
היא  מאכלים.  מגוון  לנו  מבשלת  הייתה  אמא 
מתפוחי  קציצות  ממולאים,  מכינה  הייתה 
עד  מכינה  שאני  ומבושל  מטוגן  וכבש  אדמה 
היום. בבולגריה היינו מציינים את כל החגים. 
מסולת  חלבה  מכינים  היינו  החנוכה  בחג 
אופה  הייתה  אמא  בפורים  מקמח.  ולפעמים 
הללו  ההמן  אוזני  את  מכינה  ואני  המן  אוזני 
ממש  לא  זה  שלה.  המתכון  פי  על  בישראל, 
אוזני המן, אלא יותר עיגולי בצק, כמו בייגלה, 
הכנה  זמן  דורשים  הם  באגוזים.  גדושים 
את  שאכין  מחכים  רק  שלי  והילדים  ממושך 
מיוחדים  לחמים  לנו  מביאים  היו  בפסח  זה. 
כשרות  על  הקפדנו  ההיא  בעת  מצות.  ולא 
יותר מאשר אנו מקפידים פה בישראל. פסח 

היה פסח, עם מזון כשר על פי ההלכה.

בית ספר:
למדתי את השפה הבולגרית בבית ספר במרכז 
העיר. ארבע שנים ראשונות למדתי בבית ספר 
בולגרי.  ספר  לבית  עברתי  מכן  ולאחר  יהודי 

אמא שלי מאוד רצתה  שאהיה תופרת, אבל 
זה לא התממש.

מלחמה:
כל  את  לקחו  שוטרים  הבקרים  באחד 
כבר  ובחוץ  המשטרה  לתחנת  שלי  המשפחה 
אותנו  להסיע  אמורות  שהיו  משאיות  חיכו 
למחנות.  למזלנו, היה לנו מלך טוב מאוד והוא 
של  ובסופו  בולגריה  יהודי  את  הציל  למעשה 
האזרחים  גם  אותנו.  לקחו  לא  הגרמנים  דבר 
היו  ולא  רב  בכבוד  אלינו  התייחסו  הבולגרים 
לנו עימם תקריות או עימותים. באותה תקופה 
החיים שלנו היו תחת משטר של עוצר, שכלל 
השעה  לאחר  לבתים  מחוץ  תנועה  איסור 

תשע בלילה.  

עלייה:
הצעיר.  השומר  לתנועת  הצטרפתי   15 בגיל 
גם  זו  ובמסגרת  בתנועה  פעילה  מאוד  הייתי 
עליתי ארצה – בעליה הבלתי לגאלית. הרעיון 
הציוני, אליו נחשפתי לראשונה בתנועה, קסם 
לי מאוד. אמנם ההורים שלי לא כל כך אהבו 
את הרעיון אבל לא ממש שאלתי אותם, הייתי 
שנה  עלו  הם  לבסוף  בעצמי.  בטוחה  מאוד 
אחריי. לפני העלייה שהינו במשך כחודשיים 
בעיר הנמל מארסיי שבצרפת. במארסיי עברנו 
הכשרה ובגיל 17 בדיוק עליתי ארצה בהפלגה 
באוניית משא. הגענו ארצה לנמל חיפה ב-17 
למאי שנת 1948, בדיוק ביום שהבריטים עזבו 
חוקי,  לא  באופן  שעלינו  בגלל  הארץ.  את 
הצגנו שמות מזוייפים והשם שנבחר בשבילי 
היה “אינגרם ברמן”. העניקו לי את השם הזה 
יהודייה  לא  שאני  יחשבו  שהשלטונות  כדי 
מיוחדות...  בעיות  ללא  כניסה  לי  ויאפשרו 
אחרי העגינה בנמל לקחו אותנו לבסיס צבאי 
בתל השומר. כשעדיין היינו בתהליך ההכשרה, 
בגיל  בתעודות  נרשמתי  ארצה,  העלייה  לפני 
צעיר בשנה מגילי האמיתי וכך, בארץ, עובדה 
ויתקין  בכפר  לפנימייה  להגיע  לי  איפשרה  זו 
שלי  כשההורים  שנה,  אחרי  לצבא.  במקום 

הגיעו, עברתי להתגורר עמם ביבנה.

חתונה:
ב- 1950, כשאני  בת 20, נישאתי לבעלי חיים 
הראשונה  החתונה  הייתה  זו  ביבנה.  במועדון 

והאוכל  הכיבוד  כל  את  הכנו  ואנחנו  ביבנה 
בעצמנו. האירוח בחתונה שנערכה ביום שמש 
ומטעמים  מנות  המון  כלל  דצמבר  בחודש 
מחברה  השאלתי  לחתונה  השמלה  את  לרוב. 
מכיוון שבאותו הזמן לא הייתה לנו אפשרות 
אחרי  שמלה.  להשכיר  או  לרכוש  כספית 
נרשמו  שלי  ההורים  ביבנה  מגורים  תקופת 
להיות בין העולים על הקרקע במושב גאליה. 
קיבלתי  נשואה,  כבר  שהייתי  העובדה  בשל 

יחד עם בעלי בעלות על משק. 

משפחה:
למרות  לחקלאית,  אותי  הפך  למושב  המעבר 
אני  היום  תופרת.  שאהיה  חלמה  שלי  שאמא 
יודעת בקושי לתפור מכפלת. במשק החקלאי 
בעבודה  ופירות  עופות  גידלנו  במושב  שלנו 
בסל- גדלו  לא  שלי  הילדים  ומתישה.  קשה 
קלים אלא בארגזים של תנובה. הם היו באים 
עברנו  פירות.  לקטוף  לעבודה  הזמן  כל  איתי 
ראינו ברכה בעמלנו.  הרבה בחיים שלנו אבל 
מזה 29 שנים אני אלמנה. לשמחתי היום אני 
גר  אחד  בן  האהובים:  משפחתי  בבני  מוקפת 
השני  והבן  ברחובות  גרה  הבת  לצידי,  ממש 
הרבה  אלי  מגיעים  והם  שבערבה,  תמר  בעין 

לביקורים. 

שנת עלייה: 1948

מקום מגורים: גאליה

מצב משפחתי: אלמנה + 3 ילדים, 
10 נכדים, 3 נינים

עצה לחיים: "הבריאות חשובה 
לפני הכל"

שלי )רחל( קרדוד
שנת לידה: 1927

מקום וארץ לידה: דופניצה, 
בולגריה

ילדות: 
שם אבי היה קונורטי )ראובן(, שם אמי ליזה 
)לאה( ובבית היינו 4 בנות, אני הקטנה. המצב 
הכלכלי שלנו היה סביר. אבא תמיד דאג שלא 
יפים.  בבגדים  ושנתלבש  דבר  לנו  חסר  יהיה 
אבא היה הבעלים של בית הקפה “הקפה של 
קונורטי”, יחד עם שותף. הגברים של דופניצה 
היו מתאספים בבית הקפה, שותים קפה, תה, 
אוכלים עוגיות ומשחקים שחמט וקלפים. בית 
הקפה תמיד היה שוקק חיים והומה אדם. מדי 
פעם הייתי מגיעה לבית הקפה ועוזרת לאבא. 
את הקפה הכינו בדרך מיוחדת: היו שמים את 
הפינג’אן בתוך חול חם שהיה מונח על תנור. 
מהחום של החול המים היו מתחילים לרתוח 
וטעמו של הקפה שהתקבל היה חזק ומשובח 

במיוחד.  

בית: 
היה  הוא  ג’רמן.  לנחל  סמוך  עמד  שלנו  הבית 
שני  גם  בו  גרו  ומלבדנו  מאורכת  בצורה  בנוי 
בימים  משפחותיהם.  בני  עם  אבא  של  דודים 
גשומים הנחל היה עולה על גדותיו ומציף את 
הבית. בשנה אחת, גשומה במיוחד, אני זוכרת 
שההצפה הייתה קשה מאוד, המים הגיעו לנו 
)גרנו  הבית  את  לעזוב  ונאלצנו  הצוואר  עד 
שכבר  הגדולה  אחותי  אצל  שבועות  כמה 
הייתה נשואה(. הכמויות העצומות של המים 
קריסה  קשים,כולל  נזקים  גרמו  שנה  באותה 

של כביש וגושי אדמה שנסחפו לכל עבר. 

בית ספר:
עד כיתה ד’ למדתי בבית ספר יהודי, בו למדתי 
עברית, ושנה לאחר מכן עברתי ללמוד בבית 
ספר בולגרי. בבית הספר הזה הייתה לנו מורה 
הסתירה  ולא  יהודים  אהבה  שלא  לפיזיקה 
את זה... לעומת זאת, עם המורה למתמטיקה 
היא  השיעורים  באחד  מצויין.  הסתדרתי 
הסבירה תרגיל על הלוח ולא הצליחה לפתור 
שעשתה  השגיאה  את  שראיתי  אחרי  אותו... 
מקור  את  לה  והסברתי  יד  הרמתי  בחישוב 
תלמידה  להיות  הפכתי  רגע  מאותו  הטעות... 
מאוד מוערכת על ידה. הצטיינתי במתמטיקה 

וגם בהתעמלות.

גזענות:
לי  זכורה  הבולגרי  בתיכון  הלימודים  מתקופת 
כל  התאספו  הימים  באחד  נעימה:  לא  חוויה 
התלמידים לבדוק ולהתעניין בציונים שקיבלנו 
הסימסטר(.  סוף  לקראת  היה  )זה  בזימרה  
הכיתה רחשה וגעשה... המורה למוזיקה )שגם 
על  שנשמור  ודרש  לכיתה  נכנס  כומר(  היה 
השקט. אחרי שנשתררה דממה פנה אלי ואמר: 
כל  את  הופכים  היהודים  שאתם  מספיק  “לא 
ובלאגן?”...  רעש  עושים  אתם  פה  גם  העולם, 
שמעה  וכשהמנהלת  מהכיתה  נסערת  יצאתי 
לעשות  יכולה  שאיננה  לי  אמרה  המקרה  על  
גם היא עצמה פחדה ממנו.   נגד המורה...  דבר 
 1 ב-  שהתקיים  הספר,  בבית  אחר  באירוע 
במאי, נסעתי כהרגלי לפיקניק מחוץ לעיר עם 
איזה  היה  תמיד  קודמות  בשנים  הכיתה.  כל 
שלב בו היינו מתחילים לרקוד ולשיר את “שיר 
אך  האלבנים...  נגד  מכוון  שהיה  המלוכלכים” 
החלו  לפתע  השיר  סוף  לקראת  שנה  באותה 
נגד “היהודים המלוכלכים”...  התלמידים לשיר 
והלכתי  רגע  באותו  ולשיר  לרקוד  הפסקתי 

  לבכות בצד...

מלחמה:
בזמן המלחמה, ברחוב הסמוך לנהר שעבר ליד 
והחיילים  ביתנו עמדו המכוניות של הגרמנים 
את  שמענו  הערבים  באחד  בנו.  בוהים  היו 
מתקרבים  הגרמנים  החיילים  של  הצעדים 
לעברנו ובמקביל נשמעה נקישה בדלת. באותו 
רגע חשש גדול מילא את הבית. פתחנו וראינו 
חייל שאמר ‘סאלט סאלט’...התברר שהוא בסך 
הכול רצה מלח... הגרמנים גם הסתובבו בחצר 
בבית  צרכיהם  את  עושים  והיו  שלנו  הבית 

השימוש שלנו שהיה ממוקם בחוץ. 

משה:
באותה  גדלנו  מילדות,  הכרתי  משה  את 
לאחר  בוגרת  כנערה  שוב  אותו  פגשתי  עיר. 
מאסר  תקופת  בתום  מהכלא  שהשתחרר 
אבל  שנים  לחמש  נידון  )הוא  וחצי  שנה  של 
כי  נכלא  הוא  מוקדם(.  אותו  שיחררו  הרוסים 
תעמולה  חומרי  עם  הגרמנים  ידי  על  נתפס 
שהקומוניסטים  לאחר  פאשיסטיים.  אנטי 
הקצונה  בלימודי  המשיך  הוא  אותו  שיחררו 
שלו באקדמיה הצבאית אותם הפסיק בעקבות 

אני  באקדמיה  למד  שמשה  בזמן  המאסר. 
למדתי את הוראת מקצוע המלאכה. יום אחד 
חזרתי לבית דודתי, בו גרתי במהלך הלימודים, 
והיא קיבלה את פניי בתרעומת: “ככה זה? את 
מתחתנת ולא אומרת מילה?”... לא הבנתי על 
התבהרו...  הדברים  בהמשך  מדברת...  היא  מה 
התברר שלאחר שמשה קיבל את אישור הצבא 
לי  שיודיע  דודו  לבן  התקשר  הוא  לנישואים, 
על כך אבל הוא לא הספיק לעשות זאת... אגב, 
לבקש  שבשגרה,  דבר  היה  זה  ימים  באותם 
שהקצינים  רצו  הרשויות  להינשא:  רשות 
יתחתנו עם נשים ראויות ולא פעם היו אוסרים 
על קצינים להתחתן. נישאתי למשה בהיותי בת 
20, בדופניצה.  פירוש שם המשפחה “קרדויד” 

בטורקית הוא “דויד השחור”. 

עלייה לארץ:
בזמן המהומות בין יוגוסלביה, בולגריה ורוסיה, 
ארטלריסט.  של   בתפקיד  בצבא  שירת  משה 
יום אחד היחידה שלו קיבלה הוראה שעליהם 
לעבור ליוגוסלביה. כל הקצינים ביחידה החלו 
הדרושה  והמים  האוכל  כמות  את  לחשב 
קצין  כל  בביטחה.  לגבול  שיגיעו  כדי  לסוסים, 
את  שחישב  לאחר  משה,  וגם  דעתו  את  אמר 
שצורכים  והמזון  המים  כמויות  ואת  המרחק 
הקצינים  אחד  הערכתו...  את  נתן  הסוסים, 
מהחבר’ה שהיו בחדר אמר הערה בסגנון “אה, 
החשבונות”...  את  תמיד  עושה  היהודי  כרגיל, 
אקדח  מולו  ששלף  עד  נעלב  כך  כל  משה 
חבריו  משאר  לתמיכה  שזכה  באיום...למרות 
פליטת  על  התנצל  אף  קצין  ואותו  הקצינים 
הפה האומללה – משה הבין שבעיני הבולגרים 
המקרה  בעקבות  “היהודי”.  ישאר  תמיד  הוא 
לעלות  עלינו  כי  ההכרה  בנו  התגבשה  הזה 

ארצה. הפלגנו ארצה דרך נמל בורגס.

התאקלמות:
התחנה הראשונה שלנו בארץ הייתה נמל חיפה, 
אחותי,  יומיים  כעבור  העלייה.  לשער  ומשם 
באה  לפנינו,  חודשים  שלושה  ארצה  שעלתה 
ולקחה אותנו ליבנה שם היא גרה ושם נשארנו 
גם אנחנו. לאחר שנה וחצי ביבנה קיבלנו בית 

ואדמה במושב גאליה הסמוך ועברנו לגור בו. 

שנת עלייה: 1949

מקום מגורים:  גאליה

מצב משפחתי: אלמנה + 2 ילדים, 
6 נכדים, 6 נינים

עצה לחיים:  "כדי לחיות בשלום,
 צריך להבין את בן הזוג"
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תמרה בירגרחנה רום
שנת לידה: 1946

מקום וארץ לידה: 
באדוינצהיים, גרמניה

שנת לידה: 1939

מקום וארץ לידה: אורל, רוסיה

שנת עלייה: 1957

ילדות:
ואני  רבקה  אמי  שם  אריה,  היה  אבי  שם 
המלחמה  את  עברה  אמא  יחידה.  כבת  גדלתי 
באושוויץ והייתה אחת מתאומי מנגלה... עשו 
עליה ניסויים. שנים אחר כך הבן שלי גילה כי 
סכום הספרות של המספר שהיה לה על היד 

הוא 18, ח”י. 

דור שני:
לבית  לכל מקום עם לחם מתחת  אמא הלכה 
ששוב  נדר  נדרה  כי  תיק  עם  במקום  השחי 
לא תגיע למצב של חרפת רעב... לקראת סוף 
מעיל  נקנה  “בואי  לה  אומר  היה  אבא  החורף 
חדש שיהיה לך לחורף הבא”, כי המחירים היו 
אמרה  תמיד  אמא  אבל  העונה,  בסוף  זולים 
הבא”...   בחורף  אחיה  אם  יודעת  לא  “אני 
ליוותה  למות  הולכת  שלי  שאמא  ההרגשה 
59 היא נפטרה  כל החיים. כשהייתי בת  אותי 

בשיבה טובה, בגיל 90. 

עלייה לארץ: 
באונייה  וחצי,  שנה  בגיל  לארץ  הגעתי 
“שער  העולים  ממחנה  הראשונה.  הלגאלית 
לבית  בחיפה,  אלף  לרחוב  הגענו  העלייה” 
משותף  היה  והמטבח  אחד  בחדר  גרנו  נטוש. 
לנו ולמשפחה נוספת שגרה בחדר אחר. הייתה 
ברצפה...  חור  היו  והשירותים  בטון,  רצפת 
התריסים היו תריסי עץ עם ווים מברזל שלא 
כשההורים  א’  בכיתה  שצריך...  כמו  נסגרו 
העזו להשאיר אותי פעם ראשונה לבד ולצאת 
לסרט ביחד, הם ביקשו מהשכנה שלנו, גברת 
תייר, שתשמור עלי... אבל היא, במקום לשמור 
ועושה  לחלון  מתחת  מתגנבת  הייתה  עלי, 

קולות מפחידים... 

אבא:
אבא היה אזרח עובד צה”ל בבסיס חיל אוויר 
ועזר  מטוסים  כפחח  עבד  הוא  דויד.  ברמת 
עבדה  אמא  שלו.  הבסיס  מפקד  היה  וייצמן 
קשה.  מאוד  עבדה  היא  בעיר.  כקונדיטורית 
בימי שישי אבא היה חוזר הביתה וממלא את 
כל הבית בפרחים. כשהייתה חוזרת מהעבודה 
 – שלה  עמוסים  הכי  הימים  היו  שישי  ימי   –
מילא  שהוא  חמה  אמבטיה  לה  מחכה  הייתה 
עבורה... אבא היה צעיר מאמא בשנתיים והוא 

היה החבר הכי טוב שלי. 

ספורט:
למדתי בביה”ס ליאו בק בחיפה, מכיתה ז’ עד 
ושנאתי  ערבית  ללמוד  התחלנו  י’  בכיתה  י”ב. 
מהשיעור  אותי  סילקו  אחד  יום  זה...  את 
כיתות  של  לרוחק  קפיצה  לשיעור  והתגנבתי 
עם  אני,  ופתאום  ומשהו   3 קפצו  כולם  י”ב... 
החצאית של התלבושת האחידה, קפצתי 4.20 
מיהרתי  להגיב,  הספיק  שמישהו  לפני  מטר... 
מהרופא  אישור  הוציאה  אמא  כי  לברוח 
שאסור לי בכלל להשתתף בשיעורי התעמלות 
באותם  ובדיוק  הגורל  רצה  מדי(.  רזה  אני  )כי 
באזור  ספר  בתי  של  האליפויות  החלו  ימים 
לחפש  מוטיבציה  להם  הייתה  ולכן  הצפון 
מטר   5.85 שקפצתי  אחרי  למצוא...  וגם  אותי 
בצורה  בספורט  להתעסק  התחלתי  בתחרות, 

מקצוענית. הייתי אז בת 16.

נסיעות:
נרשמתי למועדון הפועל הר הכרמל והתחלתי 
לא  אמא  מאמן.  עם  קבוע  באופן  להתאמן 
עודדה את התחביב החדש לי אבל לא התערבה. 
היו  לא  התחרויות.  לכל  איתי  נוסע  היה  אבא 
להישגים  שהגעתי  אחרי  אבל  הסעות,  אז 
בקפיצה  ישראל  אלופת  )הייתי  מכובדים 
לרוחק ואלופת אסיה(, נהגי האוטובוס בחיפה 
ראש  בחינם.  אותנו  והסיעו  אותי  הכירו  כבר 
העיר, אבא חושי, נהג לשלוח לי זר פרחים בכל 
פעם שהייתי שוברת שיא וזה קרה כמעט מדי 

שבת... 

בגרות:
באותה  י”ב.  בכיתה  כשהייתי  נפטר  אבי 
ואת  לביה”ס  ללכת  הפסקתי  כמעט  תקופה 
שלי,  המאמן  בזכות  בים...  ביליתי  הזמן  רוב 
זאת  בכל  לבסוף  השלמתי  מנדלברוד,  איציק 
תעודת בגרות כי הוא סירב לאמן אותי אם לא 
אשקיע בלימודים... והאימונים היו כל חיי אז 
לא הייתה לי ברירה...  אחרי שאבא מת אמא 

החלה לנסוע איתי לתחרויות. 

ניסים:
באחד   . הים  בחיל  כמד”סית  שירתתי  בצבא 
לי  עצר  ופתאום  לטרמפ  חיכיתי  הימים 
במושב  והתיישבתי  עליתי,  צבאי...  אוטובוס 
הראשון. לידי ישב קצין צעיר במדי חיל הים, 
אחרי  ניסים.  היה  זה  זהובים...  תלתלים  עם 
כזה  היה  ניסים  להתחתן.  החלטנו  שבועיים 

האמינו  לא  שלו  החברים  מייקר,  טראבל  מן 
את  חילקנו  שכבר  גם  מתחתן...  באמת  שהוא 
ההזמנות הם עוד חשבו שהוא מותח אותם... 

חתונה: 
החתונה נערכה בבית החייל בתל אביב. מכיוון 
וניסים איש  חיילת בשרות חובה  הייתי  שאני 
 25% רק  שילמנו  וכך  הנחה  לנו  הייתה  קבע 
 800 הגיעו  החתונה.  של  הכוללת  מהעלות 
אורחים, שזה הרבה יותר ממה שהזמנו... אמא 
שלי, אגב, התנגדה לחתונה שלנו כי ניסים היה 
בולגרי ומבחינתה מדובר בפרענק... בנוסף היה 
איש קבע והיא אמרה לי שנחיה כמו צוענים... 
“איפה שישימו אותו, שמה תצטרכי ללכת”... 
אחר כך היא למדה להכיר אותו ומאוד אהבה 

אותו. 

גאליה:
בהתחלה  ראו  לא  בגאליה  שקנינו  הבית  את 
מרוב קוצים... הם היו כל כך גבוהים שכיסו גם 
בכיתה  אז  שהיה  ואחיו  ניסים  החלונות...  את 
אכלו  לבין  ובין  הידיים...  עם  אותם  עקרו  י”ב 
משמשים כי צמחו שם שני עצי משמש. ביוני 
הגענו לגאליה ובאוקטובר פרצה מלחמת יום 
הכיפורים. ניסים גוייס ואני נשארתי לבד, עם 
שני ילדים ועם 500 עופות שאפילו לא ידעתי 

איך נראה האוכל שלהם...
 

אהבה: 
אהבה מנצחת הכל. אני מאמינה בזה בכל ליבי. 
היו לנו תקופות לא קלות ואומרים שכשהכסף 
בורח מהחלון האהבה בורחת מהדלת... כולם 
אבל  ביחד  נשארים  שאנחנו  התפלאו  מאוד 
זה רק בזכות האהבה. גם היום הוא שומר עלי 

שחבל על הזמן.  

ילדות: 
שם אבי היה פייבל, שם אמי דורה ובבית הייתי 
מאוקראינה  ברחו  שלי  ההורים  יחידה.  בת 
אלה  המלחמה...  תוך  אל  נולדתי  ואני  לאורל 
של  בתיקונים  עבד  אבא  קשים.  זמנים  היו 
נגרות ואמא עבדה כעוזרת במסעדת פועלים. 
לפנות  בארבע  מהבית  יוצאים  היו  שניהם 
בוקר וחוזרים בלילה... אני מגיל 3 גדלתי לבד, 
בגן,  הסתדרתי  לא  כי  ברחוב?  למה  ברחוב... 
ילדים,  הרבה  שם  היו  משם...  בורחת  הייתי 
ריבים, והעדפתי להסתובב בחוץ... הייתי  והיו 
שם  ושותה  המקומי  המרחץ  לבית  הולכת 
מים חמים בשביל להתחמם ואחר כך עומדת 
בתור של חלוקת הלחם ומקבלת את המנה של 
הולכת  הייתי  בצהריים  לחם.  גר’   200  – אמא 
למסעדה של אמא ואוכלת שם את השאריות... 
גריסים.  עם  מרק  דבר:  אותו  היה  זה  יום  כל 
שיש.  לאל  תודה  אמרנו  התלוננו,  לא  אבל 
לבקש  הולכת  הייתי  פעם  שמדי  זוכרת  אני 
יודעת בדיוק אצל מי  אוכל מהשכנים... הייתי 
דופקת  והייתי  ומתי,  אדמה  תפוחי  מבשלים 

ומבקשת... לא התביישתי. שרדתי. 

אחרי המלחמה:
רצו  נגמרה המלחמה. ההורים שלי  בשנת 45’ 
לחזור לאוקראינה )שאז הייתה שייכת לפולין( 
לראות אם נשאר מישהו מהמשפחה... בשנת 
אחד  על  ועלינו  הובלה  רכבות  סידרו  כבר   ’46
הקרונות עם עוד כמה משפחות. כל משפחה 
על  דרגש  קיבלנו  ואנחנו  דרגש,  מדף,  קיבלה 
יד חלון קטן... חצי שנה לקח לנו להגיע מאורל 
נתקלנו  בהן  הכנופיות  כל  בגלל  לאוקראינה, 
לכמה  ברוסית.  להם  קראנו  “באנדים”,  בדרך... 
גברים בקרון היה נשק וזה מה שהציל אותנו... 
קר  היה  האביב.  לקראת  והגענו  בסתיו  יצאנו 
ושלג רוב הזמן. באמצע הקרון היה תנור עצים. 

באותם חודשים התקיימנו מלחם יבש. 

פולניה:
הבין  שאבא  אחרי  השתפר.  המצב  בפולניה 
בחיים,  נותר  לא  שלו  מהמשפחה  אחד  שאף 
שאסף  הג’וינט  לארגון  להצטרף  הסכים  הוא 
כל מיני משפחות יהודיות לצורך עלייה לארץ. 
שיכנו אותנו בעיר בשם בלאבה, בה חיינו במעין 
של  דונם   10 על  חצר  עם  בבית  גרנו  קיבוץ. 
אדמה, שתלנו ערוגות של ירקות ואת הירקות 

שהייתי  למרות  אני,  גם  קשה,  עבדנו  מכרנו... 
אני  6. את התקופה בבלאבה  ילדה קטנה, בת 
זוכרת לטובה. סוף סוף היה לנו אוכל בשפע, 
יהודי שאהבתי... נהגתי ללכת מדי  לגן  הלכתי 
יום 7 ק”מ הלוך ו- 7 ק”מ חזור, לבד! אבל הייתי 
מאוד עצמאית למרות גילי הצעיר, ורק הודות 

לכך נשארתי בחיים. 

פחד:
כבר  והשנה  בבלאבה,  התקופה  סוף  לקראת 
1957, החלה אנטישמיות מאוד חזקה בפולין. 
במקרה אחד בקטוביץ פולנים חיסלו בית שלם 
שהמלחמה  למרות  יהודיות...  משפחות  של 
נגמרה הרבה פולנים עדיין היו בעד הגרמנים... 
את  כיסה  אבא  שלנו...  בבית  לישון  פחדנו 
החלונות מבפנים עם לוחות עץ וגם את הדלת. 
הראשונים  בימים  לארץ   שעלינו  לאחר  גם 
יחד  לישון  משפחות  כמה  מתאספים  היינו 

באוהלים... הפחד מהפולנים היה טבוע בנו. 

אוטובוס:
ליד  מלאיה,  הייתה  בארץ  הראשונה  התחנה 
כשהאוטובוס  הגלבוע.  באזור  חרוד  מעיין 
התקרב למקום וראיתי את הפחונים בהם היינו 
אמורים לגור הודעתי מיד “אני חוזרת לפולניה. 
אני לא אגור פה” וסירבתי לרדת מהאוטובוס... 
אח של אבא שנסע אחרינו ורצה לראות איפה 
לציון.  לראשון  אליו  מיד  אותנו  לקח  נתיישב 
לאבא הוא סידר עבודה בנגרייה, ואותי שלחו 

לקיבוץ חצור, ללמוד באולפן. הייתי בת 18. 

קיבוץ:
 4 עבדנו  הכלל.  מן  יוצאת  תקופה  הייתה  זו 
חברה  מחיי  ונהננו  שעות,   4 ולמדנו  שעות 
משהו...  שם  השמנתי  אני  בשפע...  ומאוכל 
לאחר חצי שנה בקיבוץ חזרתי להורים שכבר 
ובלי  חלונות  בלי  אליהו,  ברמת  דיור  קיבלו 
אחת  שנה  למדתי  שבפולניה  מכיוון  דלתות... 
בבית ספר לאחיות סידרו לי להתחיל שוב את 

הלימודים, מההתחלה, באסף הרופא.

לימודים:
שזה  ראיתי  הלימודים.  את  עזבתי  מהר  די 
להורים  לעזור  צריכה  הייתי  וגם  בשבילי  לא 
החלמה  בבית  עבודה  לי  סידרו  בפרנסה... 
היו  – מקום אליו  לציון  ולתינוק בראשון  לאם 

מגיעות יולדות להתאוששות ועזרה בשבועות 
תקופה  באותה  הלידה.  אחרי  הראשונים 

פגשתי את אהרון ואחרי שנה התחתנו. 

טלפון:
בעצמי!(  תפרתי  השמלה  )את  החתונה  אחרי 
ואמבטיה  שירותים  עם  חדר  דירת  מצאנו 
עברנו  להריון  שנכנסתי  ואחרי  לציון  בראשון 
לבית גדול יותר עם חצר ברחוב הגפן בעיר. אבל 
אני התגעגעתי להורים שלי... בתור בת יחידה 
היה לי קשה עם המרחק... הייתי משאירה את 
הילדים אצל חמותי ורצה ברגל עד רמת אליהו 
צוחקת,  הייתה  חמותי  טלפון...  אז  היה  לא  כי 
רצתי,  אותם...  לראות  חייבת  הייתי  אני  אבל 

ראיתי שהכל בסדר, וחזרתי בחזרה... 

קישואים: 
היו  שלו  ההורים  משק...  רצה  תמיד  בעלי 
חקלאים וב- 1978 קנינו את המשק בגן שורק 
כמו  ירקות  שתלנו  אותו.  לפתח  והתחלנו 
לעבוד  המשיך  אהרון  וחצילים...  קישואים 
כחבר אגד ולי הלך טוב עם הקישואים... הייתי 
בתל  המרכזי  לשוק  לבד  הטנדר  עם  נוסעת 
כי  הסוחרים  לי  מחכים  היו  כבר  ובשער  אביב 

הייתי אורזת את הסחורה מאוד יפה. 

תמרה:
אמא שלי התלהבה מהשם הזה עוד ברוסיה... 
אבל  ל”תמר”  אותו  לי  שינו  לארץ  כשבאתי 
בסוף אני שיניתי חזרה. אני מאוד אוהבת את 

השם שלי. 

שנת עלייה: 1948

מקום מגורים: גאליה

מצב משפחתי: נשואה + 2 ילדים, 
7 נכדים

עצה לחיים: "האהבה מנצחת הכל"

מקום מגורים: גן שורק

מצב משפחתי: נשואה + 2 ילדים,
 6 נכדים

עצה לחיים: "להיות חרוצים. 
לא לוותר עד שמגשימים את החלומות"

...אמא שלי, אגב, 
התנגדה לחתונה כי 
ניסים היה בולגרי 
ומבחינתה מדובר 

בפרענק... בנוסף היה 
איש קבע והיא אמרה 

לי שנחיה כמו צוענים...  

5859



אביבה מלובני
שנת לידה: 1932

מקום וארץ לידה: ראשון לציון, 
ישראל

ילדות:
שם אבי היה רפאל, שם אמי שרה. אבי עלה 
לארץ בתור ילד מגרוזיה, אמי נולדה בירושלים. 
לאמא ואבא נולדו 10 ילדים אבל רק 5 נשארו 
בחיים, ואני היית השלישית מביניהם. נולדתי 
לכן  לציון,  בראשון  “אביבה”  בשכונת  באביב 
קראו לי אביבה. אבא עבד כסוחר בדים והיה 
רוכב על חמור עם גלילי הבדים מירושלים עד 
ראשון לציון וחזרה. המצב הכלכלי בבית היה 
בסדר - תמיד היה לנו לחם לאכול ובגד ללבוש, 
לא  היום  כמו  ופינוקים  למותרות  כסף  אבל 
היה... למשל, לא היו קונים לנו בגדים חדשים. 
אחותי  של  שהשמלה  לחכות  צריכה  הייתי 
תהיה קטנה עליה כדי לקבלה... אבל כל זה לא 
הפריע לנו לשמוח בחלקנו. הייתה לנו שמחת 

חיים ולא התלוננו על שום דבר.

אמא:
אמא,  מצד  סבתי  בארץ.  שני  דור  הייתה  אמי 
ואילו  בירושלים  היא  אף  נולדה  מיכל,  סבתא 
לארץ  הגיעה  שלי(  אמא  של  )סבתא  אמה 
וכולם  עדינה  אישה  הייתה  אמא  מגרוזיה. 
אבא  עם  נדדה  היא  בהתחלה  אותה.   אהבו 
היא  אחד  ילד  שלו,  העבודה  בעקבות  שלי 
ילדה בראשון לציון ואחד בירושלים... ככה הם 
נעשו   המסעות  ברירה,  הייתה  שלא  עד  נדדו 
קשים עם הילדים, והשתקענו בראשון לציון. 
אמא הייתה עקרת בית, גידלה אותנו והייתה 
הייתה  היא  לרוב  משהו!  נהדרת,  בשלנית 
אותו  צ’ולנט,  שישי  ובימי  ירקות,  מבשלת 
הייתה מבשלת כל הלילה על פתיליה שעדיין 

עומדת כאן אצלי, במרפסת.

דת: 
הבית היה דתי. אמא הייתה בתו של רב, מלמד 
כחולה  מטפחת  עם  תמיד  והסתובבה  בחדר, 
כהה ככיסוי ראש. אבא היה שליח ציבור בבית 
הכנסת. הוא נהג להתפלל בוקר וערב וכמובן 

בשבת.

בית: 
ממנו  לי  אין  אבל  בצריף,  גרנו  לציון  בראשון 
זיכרונות. כשהייתי בת שבע עברנו לירושלים, 
לשכונת “בית ישראל” )ליד שכונת הבוכרים(. 
גרו  ובכולן  קומות   3 בן  היה  גרנו  בו  הבית 
עם  אבא  של  אחיו  גר  למטה  המשפחה.  בני 

אנחנו  גרנו  השנייה  בקומה  שלו,  המשפחה 
כל  אבא.  של  אחות  השלישית,  ובקומה 
משפחה גרה בחדר אחד, אבל אנחנו גרנו בשני 
סבתא  מיכל.  סבתא  גם  גרה  איתנו  כי  חדרים 
רחל, אמא של אבא,  גרה לסירוגין קצת אצלנו 
המטבח  הראשונה.  בקומה  הדוד  אצל  וקצת 
כחצי  של  במרחק  היו  והשירותים  בחוץ  היה 
ק”מ מהבית. לא היו לנו ברזים, את המים היה 
מביא לנו שואב מים בפחים מבאר באזור. על 
הקיר היה תלוי מין סמובר וממנו היו שופכים 
חצר,  הייתה  למטה  ומתקלחים.  המים  את 
רבים,  משחקים,  כולם,  מתאספים  היינו  שם 
שלנו  למשפחה  רק  ומתפייסים.  מתווכחים 
היו  כולם  למטה  אותו  כשהורדנו  רדיו.  היה 

מתאספים סביבו ומקשיבים לחדשות. 

בית ספר:
לציון  לראשון  ירושלים  בין  שעברנו  כיוון 
למדתי  בירושלים  א’.  בכיתה  פעמיים  למדתי 
לבנות  דתי  בי”ס  היה  זה  “שפיצר”.  בביה”ס 
תורה  שם  למדנו  שבעיקר  זוכרת  ואני  בלבד 
והתפללנו בכל בוקר. בשפיצר לבשנו תלבושת 
אחידה – שמלה כחולה בעלת צווארון לבן. עוד 
זוכרת מבית הספר הזה את שמן הקיק שהיו 
לזה  היה  אבל  בריא  אז  נחשב  זה  לנו.  נותנים 
עומדים  היינו  לתאר...  אפשר  אי  נורא,  טעם 
אחד אחרי השני בכניסה לכיתה והיו דוחפים 
היה  אפשר  ואי  הפה  לתוך  ישר  הכף  את  לנו 
בית ספר  להתחמק מזה. בית הספר בראשון, 
חביב  זרובבל  המנהל  שם  על  נקרא  “חביב”, 
למרות  ולבנות.  לבנים  מעורב  ספר  בית  והיה 

כל  תנ”ך,   בשיעורי  דתי,  בי”ס  היה  לא  שזה 
הראש,  על  כובעים  לשים  צריכים  היו  הבנים 
נהג  לחשבון  המורה  היהודית.  המסורת  בגלל 
למרוט את האוזניים לילדים השובבים. אני לא 
השתדלתי  אבל  כך  כל  טובה  תלמידה  הייתי 

להיות ממושמעת.  

צבא: 
למדתי עד כיתה ח’ וזהו. אחר כך הלכתי לעבוד 
בבית מרקחת בעיר. בצבא למדתי בתל השומר 
ולאחר מכן הצטרפתי  קורס אחיות מעשיות, 
לגרעין  מהקורס,  נוספת  חברה  עם  כאחות, 
נח”ל שהקים את “כפר דרום”. החבר’ה בגרעין 
באו ממצרים וממרוקו, ואנחנו היינו ה’צבריות’ 
הם  שבעזרתנו  הייתה  המטרה  היחידות... 

ילמדו לדבר עברית.

חתונה:
כשהשתחררתי התחלתי לעבוד בקופת חולים 
במרפאה  לעבוד  אותי  ושלחו  אחות,  בתור 
את  פגשתי  חודשים  כמה  כעבור  בנטעים. 
דויד אחרי כחצי שנה של חברות התחתנו. אני 
ספר  בבית  נערכה  החתונה   .26 בת  אז  הייתי 
של  חבר  היה  המנהל  כי  למדתי,  בו  “חביב”, 
חתונות  לערוך  מקובל  היה  לא  אז  שלי.  אבא 
באולמות עם ארוחות כבדות, והכיבוד הסתכם 
שגם  כמובן  ועוגות.  פיצוחים  בממתקים, 

הייתה מוזיקה, ורקדנו.

גן שורק:
לא  כי  חקלאים  להיות  חשבנו  לא  בהתחלה 
המשיך  בעלי   משק.  בשביל  כסף  לנו  היה 
לעבוד בפרדסים ואני המשכתי לעבוד כאחות 
בקופת חולים בראשון לציון. ההורים של בעלי 
גרו בגן שורק ורצינו לעבור לכאן אבל לא היה 
להם או לנו כסף... אחד מאנשי המושב שאהב 
מאוד את בעלי התנדב להלוות לנו את הסכום. 
התלבטנו מאוד ולבסוף החלטנו לעשות זאת.  
כולנו שמחנו רק אמא שלי ישבה ובכתה, “יש 
לך מקצוע כזה טוב... מה עכשיו תלכי לעבוד 
הפריע.  לא  זה  לי  אבל  העופות?”,  של  בזבל 
כשאני  היום,  ויזע.  בדם  המשק  את  בנינו 
זחלתי  תשיעי  שבחודש  שלי  לכלות  מספרת 
מסתכלות  הן  שדה  תות  לקטוף  הבטן  עם 
החיים  אבל  נורמלית,  לא  שאני  כאילו  עליי 

החקלאיים גרמו לי סיפוק גדול. 

מקום מגורים: גן שורק

מצב משפחתי: אלמנה + 3 ילדים, 
נכדים )לא סופרים( ונינה

עצה לחיים: "אני מאמינה שכל 
אחד צריך לעשות מה שטוב לו וגורם 

לו סיפוק"

ילדות:
שם אבי היה משה, שם אמי רבקה ובבית היינו 
3 ילדים, אני הצעירה ביותר. אבא היה עצמאי 
היה  הוא  ובצמר.  מכבשים  בפרוות  וסחר 
קונה ומכין פרוות ואחר כך היה נותן למישהו 
שימכור. אמא לא עבדה. המצב הכלכלי בבית 
לי  היו  לא  אמנם  ילדה  בתור  למדי.  טוב  היה 
 – שביקשתי  מה  כל  אבל  מיוחדות  בקשות 
מאוד  שאהבתי  זוכרת  אני  למשל,  קיבלתי. 

ספורט ורציתי כדור מסויים, אז אבא קנה לי. 

בית:
העיירה בה גרנו הייתה קטנה, 27 אלף תושבים 
היהודים  יהודים.  מתוכם  אלף   17 הכל,  בסך 
היהודים  של  והחנויות  העיר  רחבי  בכל  גרו 
קרקע,  צמוד  בבית  גרנו  הן.  אף  מפוזרות  היו 
יפיפייה  חצר  הייתה  הבית  סביב  לגוי.  ששייך 
מלאת פרחים וגינה ענקית עם כל מיני פירות 
אצל  גרו  משפחות  שלוש  וירקות.  תות,  כמו 
הגוי הזה והיה מאוד נחמד לגור שם. זה היה 
בית מפואר, בן שלוש קומות שגרו בו גם גויים 
את  שהחזיקו  הזוג  לבני  עשירים.  יהודים  וגם 
בתור  אנחנו,  ילדים.  היו  לא  הזה  היפה  הבית 
ילדים, היינו משחקים בחוץ. שיחקנו הרבה עם 
ונורא אהבתי משחקי כדורגל וכדוריד  הגויים 
)היום הבת הקטנה שלי מורה לספורט(. סיפרו 

לי שאיפה שהבית שלנו עמד, סללו כביש.

בית ספר:
למדתי בבית ספר פולני בכיתה ענקית בה למדו 
כ- 40 ילדים מרביתם יהודים. פעם או פעמיים 
לתנ”ך.  מורה  אותנו  ללמד  בא  היה  בשבוע 
אחידה:  תלבושת  נהוגה  הייתה  הספר  בבית 
חצאית כחולה, סרטים בצמות, ומעל החולצה 
היה  המראה  לבן.  צווארון  עם  חלוק  מעין 
מאוד מסודר. אני הייתי תלמידה שובבה מאוד 
בתעודה  שלי  טובים  הכי  הציונים  ובינונית. 
היו בספורט וזימרה. היה לי קשה עם חשבון. 
לפעמים ידעתי את התשובה אך פחדתי להגיד 
שישבה  לתלמידה  אותה  מגלה  הייתי  אותה. 
לידי... המחנכת שלנו , גלוביינקו, הייתה טובה 
מאוד. בדיוק כשסיימנו ארבע כיתות הגרמנים 
ספר.  בבית  ללמוד  אסור  שליהודים  הודיעו 
עמדה  היא  זה  את  שמעה  שלנו  כשהמורה 
בצד ובכתה. היא אמרה לנו שאסור לנו לבוא 
יותר ולכן התחלנו ללמוד אצל מורות פרטיות. 

למרות שהיו לי גם חברות בנות תמיד אהבתי 
לשחק יותר עם הבנים... בשעות הפנאי היינו 

משחקים כדורגל וחמש אבנים. 

מלחמה:
המלחמה.  כשהתחילה  וחצי   10 בת  הייתי 
כשהגרמנים נכנסו לפולין הם חיסלו את הכול. 
לצאת  צריכים  היו  מהגויים  וחצי  היהודים 
והגרמנים השתלטו ולקחו הכול בשביל עצמם 
ויצאנו  ארזנו  זה  בגלל  הגשר.  ועד  מהנהר 
אחד.  בחדר  סבתא  אצל  לגור  עברנו  מהבית. 
הגרמנים לקחו את כולם לעבודה, גם את אבא 
ברגל  ק”מ   15 ללכת  צריכה  הייתי  ואחי.  שלי 
ו-5 ק”מ בכדי  להביא לאח שלי משהו לאכול 
אמרו  הימים  באחד  אוכל.  שלי  לאבא  להביא 
לנו שאנו צריכים להיכנס לגטו, היכן שנמצא 
בית הכנסת. זה היה בית כנסת יפהפה שלמדו 
יום אחד, בחג הפורים,   בו גם תלמידי ישיבה. 
יצאתי  אני  כולם.  את  והרגו  נכנסו  הגרמנים 
לרחוב וראיתי שהכל מסביב מלא דם... שאלתי 
לי  תגיד  מסורתי,  איש  אתה  “אבא,  אבא:  את 
איפה אלוהים??”, הוא לא ענה לי... אבא היה 
ראשי,  על  ידו  את  שם  הוא  חכם.  מאוד  איש 
דמעות  לו  שיש  ראיתי  עיני  את  וכשהרמתי 

בעיניים. זו הייתה התשובה שלו בשבילי. 

הישרדות:
פעם  וכל  לשרוד,  הצלחתי  בגטו  אקציות   7
מאי,  בחודש  היה  זה  אחת,  פעם  נס.  היה  זה 
הוציאו  הגרמנים  במאי.  פורח  הכל  ובפולין 
ורצו  הגדר  מול  העמידו  החוצה,  כולנו  את 

להרוג את כולנו... אני זוכרת שאמרתי לאמא: 
השני,  בצד  תראי,  לחיות.  רוצה  אני  “אמא, 
מעבר לגדר, השמיים יותר כחולים והעץ יותר 
אני  משם...  ברחתי  כבר  כך  אחר  ורגע  ירוק”, 
לא יודעת איך נשארתי בחיים. אחרי שברחתי 
הייתי צריכה ללכת לבד, לדפוק על דלתות של 
בלי  החורף...  התחיל  לחם...  ולבקש  אנשים 
של  הצל  אל  דיברתי  קשה.  היה  זה  נעליים... 
עצמי מרוב ייאוש ובדידות... יום אחד עמדתי 
עשרה  באו  פתאום  לחם.  ממישהו  וביקשתי 
את  וזכר  אותי  ראה  ואחד  פרטיזנים  גברים 
פניי מהגטו. הוא אמר, “הילדה הזאת יהודיה, 
הייתי  ממנה?”...  קרה  מה  בגטו,  אותה  ראיתי 
אז במצב קשה, לא יכולתי לאכול כבר...הקאתי 
הכל... בתקופה אחרת אישה פולנייה הסכימה 
לתת לי קורת גג. היא הצילה אותי. טיפלה בי, 
נתנה לי לאכול. הייתי בת 14 כשהיא החליטה 
לדרכי.  אותי  ושלחה  עבורה  מדי  מסוכן  שזה 
היא סיפרה לי שביער יש בית קטן שם חיים 
יהודים ופרטיזנים שיכולים לעזור לי, וכך היה.  
לי  עזרו  שם  שחיו  והפרטיזנים  לשם  הגעתי 
עד סוף המלחמה. כשהחיילים הרוסים נכנסו 
לעיר שלנו ושיחררו אותה, חזרנו אליה. אחותי 
שהייתה באושוויץ נשארה בחיים, אך כל יתר 

המשפחה נספתה.

חתונה:  
לקח  שלנו  מהעיר  מישהו  המלחמה  אחרי 
אותנו לגור אצלו. שם הכרתי את בעלי לעתיד, 
לאחר  בעיר  המלחמה  את  שרד  הוא  יוסף. 
התחתנו  חברו.  עם  שבנה  בבונקר  ששהה 
בפולין ונולד לנו בן. היה לנו עסק בעיר ליגניץ. 
ומהשערות  חזירים  של  שערות  קונים  היינו 
האלה מייצרים מברשות לאוניות ולכל שימוש 

אחר. לאחר מכן היו מייצאים אותן לחו”ל. 

עלייה:
שאנחנו  ברור  לנו  היה  ציוני.  מבית  בא  בעלי 
ילד  עם  כמושבניקים.  וחיים  לארץ  עולים 
באונייה  לארץ  עליתי  בפולין  שנולד  קטן 
באוניה  להגיע.  מאוד  מרגש  היה  “עצמאות”. 
ושם  ביד  ביקרתי  לא  היום  עד  קשה.  לי  היה 
אבל אני מוכרחה לעשות את זה. קשה לי מדי. 
לא  אבל  עברנו  מה  סיפרנו  ארצה  כשהגענו 

כולם האמינו לנו... זה לא היה קל. 

מרים קורנבלום 
שנת לידה: 1928

מקום וארץ לידה: מנדיביץ' 
פודלסקי, מחוז לובלין, פולין

שנת עלייה: 1950

מקום מגורים: גן שורק

מצב משפחתי: נשואה + 4 ילדים, 
11 נכדים, 5 נינים

עצה לחיים: "תהיו טובים לאנשים 
ותעזרו האחד לשני"

...כולנו שמחנו רק 
אמא שלי ישבה ובכתה, 

“יש לך מקצוע כזה 
טוב... מה עכשיו 

תלכי לעבוד בזבל של 
העופות?”, אבל לי זה 
לא הפריע. בנינו את 
המשק בדם ויזע... 
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רות קרן
שנת לידה: 1928

מקום וארץ לידה: קיבוץ 
חולדה, ישראל

ילדות:
ובבית  חנה  אמי  שם  יחיאל,  היה  אבי  שם 
ארצה  הגיעו  הוריי  יחידה.  בת  הייתי 
בין  קטן  מכפר  אבי   – ציוניים  מטעמים 
בין  היו  הם  מלובלין.  ואמי  לפולין  גרמניה 
מקימי קיבוץ חולדה ובזמן המלחמה עברו 
לגור בחדרה, אצל אמא של אמא. כשהייתי 
בת 5 או 6 עברנו לנטעים ושם העברתי את 

שנות ילדותי. 

בית:  
הבית נראה כמו כל הבתים אז, קטן, צנוע, 
חקלאי  היה  אבא  ומטבח.  חדרים  שני  בן 
בבית  א’-ב’  כיתות  של  מורה  הייתה  ואמא 

הספר בבית חנן. 

אמא מורה:
לא  זה  בכיתה...  אצלה  למדתי  ב’  בכיתה 
על  לי  הציקו  הילדים  נחמד...  כך  כל  היה 
כך. בהתחלה גרנו בנטעים ולמדתי בנטעים 
אבל אחר כך עברתי ללמוד שנה אחת בבית 
כיתה  אותי  להשאיר  החליטה  אמא  כי  חנן 

בגלל ילד אחד שכל הזמן הציק והרביץ לי. 
בינונית והמקצוע שהכי  די  הייתי תלמידה 

אהבתי ללמוד היה תנ”ך. 

משק: 
עוזרת  הייתי  וכילדה  ורפת  לול  לנו  היה 
לאבא בעבודות המשק. התפקיד שלי היה 
לא  לצבא  מהלול.  הביצים  את  להוציא 
קיבלתי  אז  יחידה  בת  הייתי  כי  התגייסתי 

פטור מהצבא.

חגים:
את החגים חגגנו בעיקר ברחובות כי לאמא 
של  נוספת  אחות  ברחובות.  אחות  הייתה 
)לבית  ובעלה  והיא  בירושלים  גרה  אמא 
ברמן( הקימו את מאפיית ברמן בעיר, שעם 
השנים הפכה להיות מפורסמת בכל הארץ. 

אוכל:
אמא,  ולא  מבשל  היה  אבא  דווקא  אצלנו 
שהייתה בעבודה. אבא בישל אוכל פשוט, 
כשבאנו  כי  צמחוני?  למה  וצמחוני.  טעים 
לגור בנטעים לא היה לנו מקרר ולא הייתה 
דרך לשמור על הבשר טרי אז הפכנו להיות 
לקנות  התחלתי  שורק  בגן  רק  צמחוניים. 
וחזרתי  בעצמי  אותם  לשחוט  עופות, 

לאכול בשר. 

יום הכרזת המדינה: 
)כי  רדיו  היה  לא  במושב  אחד  לאף  כמעט 
לא היה חשמל( ודווקא אצלנו היה... כולם 
להצבעה...  להקשיב  ובאו  אצלנו  התאספו 
לצאת  מיהרנו  התוצאות  שהתבררו  לאחר 

לרקוד ולחגוג עם כל חברי המושב.

שידוך:
את בעלי הראשון, חיים, הכירו לי בשידוך. 
הייתי בת 25 כשנישאתי לראשונה בחתונה 
צנועה שנערכה בחיפה. אחרי ארבע שנים 
לי  הכירו  שנתיים  כעבור  התגרשנו.  וילדה, 
התקיימה  החתונה  בשידוך.  שוב  יואל,  את 
שני  לעולם  הבאנו  קדש.  מבצע  בזמן 
והיה  פלמ”חים  במחנה  עבד  יואל  ילדים. 
השנים  כל  עבדתי  אני  צה”ל.  עובד  אזרח 
כחקלאית ופיתחתי את המשק. אהבתי את 

העבודה החקלאית. 
 

מקום מגורים: גן שורק

מצב משפחתי: אלמנה + 3 ילדים, 
7 נכדים, 2 נינות

עצה לחיים: "בריאות זה הכי חשוב"

סוניה רזניק
שנת לידה: 1924

מקום וארץ לידה: יאנוב, 
פולין

ילדות: 
שם אבי היה יוחנן, שם אמי חיה ובבית היינו 
4 ילדים. אבא היה חייט שתפר בגדים לגויים 
מעילים  כמו  חורף  בגדי  בעיקר  הזמנה,  לפי 
אבל  טוב  היה  לא  הכלכלי  המצב  וכפפות. 
עיקר  היו  אדמה  תפוחי  מרעב.  סבלנו  לא 
התפריט שלנו כי היו הכי זולים... כל השבוע 
אכלנו תפוחי אדמה ובשבת – צ’ולנט. בהיבט 
 – לבינינו  הגויים  בין  הבדל  כל  היה  לא  הזה 

הדלות הייתה גדולה אצל כולם. 

בית:
את  קנינו  קטנה.  חצר  עם  קטן  בבית  גרנו 
הבית ממשפחה של גויים, בזול. למה בזול? 
כי כל מי שגר שם לפנינו מת וטענו שהבית 
רדוף רוחות... הרחוב בו עמד הבית היה רחוב 
רק של יהודים, במרכזו בית כנסת, וברחובות 
מסביב גרו הגויים, רובם ככולם אנטישמים. 

בית ספר:
בית הספר אליו הלכתי היה פולני ממשלתי, 
יהודים  ילדים   4 היינו  בחינם.  שהיה  מכיוון 
תלמידה  שהייתי  למרות  הכיתה.  בכל  בלבד 
מצטיינת קיבלתי מהמורה מכות, עם סרגל 
פעם  שחורות...  שנעשו  עד  הידיים,  על 
וזרקתי  לו את הסרגל, שברתי  אחת לקחתי 
נשארתי  שלא  כמובן  החלון...  דרך  החוצה, 
מהכיתה  מיד  ברחתי   – תגובתו  את  לראות 
שיחביאו  ביקשתי  שם  הכנסת  לבית  ורצתי 

אותי...

דת:
הבית היה דתי. היו לנו כלים מיוחדים לפסח 
זוכרת שאת  אותם שמרנו בעליית הגג. אני 
והן עלו  לנו מאמריקה  היו שולחים  המצות 
נהגנו  החגים  את  כשציינו  כסף...  הרבה 
מה  יראו  שלא  בבית,  התריסים  את  לסגור 
אנחנו עושים. מכיוון שלא הלכנו לבתי ספר 
יהודיים, אמא ואבא הביאו לנו מורה פרטית 

שתלמד אותנו בבית תנ”ך ועברית. 

חורף:
מזג האוויר היה קר מאוד. הרבה אנשים היו 
נופלים בדרכם לבית הכנסת ושוברים יד או 
הבית  את  וקפוא.  קר  היה  שהכל  מרוב  רגל 
של  עגלה  הייתה   – עצים  בעזרת  חיממנו 
גוי שעבר ברחוב ומכר עצים להסקה. היינו 
בטוחים  גדולה,  כזאת,  יפה  חבילה  קונים 
שתספיק לכל החורף ואז כשמגיעים הביתה 
שבעצם  ה”צורע’ס”,  את  רואים  ופותחים, 
הרבה  בה  אין  ובכלל  חלולה  היא  בפנים 
עצים... כשהיה קר מאוד היינו הולכים לבית 

הכנסת כדי להתחמם. שם תמיד היה חם. 

מלחמה:
לבית  הלך  כי  ביאנוב,  עוד  חיסלו  אבא  את 
אני  תלך,  אל  “אבא,  לו  אמרתי  הכנסת. 
את  לי  ליטף  והוא  הגרמנים”,  את  שומעת 
פעם  כל  את  בסדר.  “יהיה  ואמר  הראש 
הזאת  מהפעם  חוזר”.  אני  ובסוף  מפחדת 
הוא לא חזר. לאחר מכן הכניסו אותנו לגטו 
מחוץ לעיר. איך הגרמנים ידעו איפה אנחנו 
הגוי  הארובות  מנקה  את  תפסו  הם  גרים? 
בגטו.  היינו  שנה  חצי  להם...  הראה  והוא 
אמא  לאט.  לאט  אותנו  חיסלו  הגרמנים 
את  בגטו.  ורעב  צער  מרוב  ומתה  חלתה 
האחים הקטנים הכנסנו לבית יתומים. הייתי 
שלא  ידעתי  כי  אותם,  שלקחו  מאושרת 
תהיה לי דרך להשיג להם אוכל. אני ברחתי 
ליער והייתי עם הפרטיזנים. שנה הסתתרתי 
ביער. ישנתי על האדמה. גם בגשם. לא היה 
את  לאכול  התחלתי  כמעט  לאכול...  מה  לי 
העצים מרוב רעב... לפני שמתה, אמא נתנה 
נאלצתי  שלה...  הנישואים  טבעת  את  לי 
למכור אותה תמורת לחם. כשלא היה לי עוד 
מה למכור, גנבתי. לאחר מכן מצאתי עבודה 

רצו  שלא  כאלה  היו  גויים.  אצל  בכפרים 
מה,  “בשביל  אמרו  כי  העבודה  בעד  לשלם 
גם ככה יהרגו אתכם עוד מעט”... היו כאלה 

שריחמו ונתנו תפוחי אדמה וגזר.

אחרי המלחמה:
פתאום...  רצים  אנשים  שראיתי  זוכרת  אני 
שאולי  חשבתי  קורה,  מה  הבנתי  לא 
הגרמנים באו... אמרו לנו להסתתר, אבל אני 
למה  ושאלתי  החוצה  התגנבתי  זאת  בכל 
אנשים רצים? על מה המהומה? נראיתי כמו 
גויה, הייתי בלונדינית ודיברתי יידיש. אמרו 
את  ולקחתי  הלכתי  המלחמה”.  “נגמרה  לי: 
האחים שלי ויחד חזרנו לעיר אבל לא מצאנו 
בבית כלום – הגויים לקחו הכל. כעבור כמה 
זמן הגיעו נציגי הסוכנות ואמרו “בואו, תעלו 
אנחנו  כלום,  לקחת  צריך  לא  שלנו,  לארץ 

נדאג לכם”. וזהו. ככה עלינו לארץ. 

זיכרונות:  
אני לא מדברת על התקופה הזאת. זה כאילו 
הזיכרונות  מלח.  ולשפוך  הלב  את  לפתוח 
גם  בנס.  בחיים  נשארתי  אני  קשים... 
למשפחה הקרובה כמעט ולא סיפרתי דבר... 
לא רציתי שיהיו עצובים, אז לא דיברתי על 

זה. 

שנת עלייה: 1950

מקום מגורים: גן שורק

מצב משפחתי: אלמנה + 2 ילדים, 
5 נכדים ונין

עצה לחיים: "להיות תלמידים טובים"

...למדתי אצלה 
בכיתה... זה לא היה 

כל כך נחמד... 
הילדים הציקו 

לי על כך. בהתחלה 
גרנו בנטעים ולמדתי 
בנטעים אבל אחר כך 
עברתי ללמוד שנה 
אחת בבית חנן כי 

אמא החליטה להשאיר 
אותי כיתה בגלל 
ילד אחד שכל 

הזמן הציק והרביץ לי... 

...אבא בישל אוכל 
פשוט, טעים וצמחוני. 

למה צמחוני? 
כי כשבאנו לגור 

בנטעים לא היה לנו 
מקרר ולא הייתה 

דרך לשמור על הבשר 
טרי אז הפכנו להיות 

צמחוניים... 

...החתונה התקיימה 
בזמן מבצע קדש. 
הבאנו לעולם שני 
ילדים. יואל עבד 

במחנה פלמ”חים והיה 
אזרח עובד צה”ל אני 

עבדתי כל השנים 
כחקלאית ופיתחתי את 

המשק... 

...קנינו את הבית 
ממשפחה של 
גויים, בזול. 

למה בזול? כי 
כל מי שגר שם 

לפנינו מת 
וטענו שהבית 
רדוף רוחות... 

...אמרו לנו להסתתר, 
אבל אני בכל זאת 
התגנבתי החוצה 

ושאלתי למה אנשים 
רצים? על מה 

המהומה? נראיתי כמו 
גויה, הייתי בלונדינית 

ודיברתי יידיש. 
אמרו לי: 

“נגמרה המלחמה”.... 
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נחמה )סולצ'ה( אלדג'ם מיכאל אשכנזי
שנת לידה: 1928

מקום וארץ לידה: פלובדיב, 
בולגריה

שנת עלייה: 1948

שנת לידה: 1926

מקום וארץ לידה: פלובדיב, 
בולגריה

ילדות:
שם אבי היה משה, שם אמי ונזיה, ובבית היינו 
3 בנים ובת. אבא עבד הרבה וקשה. בהתחלה 
עבד כשרת בבית ספר ולאחר מכן פתח חנות 
המצב  שלו  הקשה  לעבודה  הודות  מכולת. 

הכלכלי בבית היה בסדר ולא סבלנו מעוני.

בית: 
באחד  גרנו  כשרת,  עבד  כשאבא  בהתחלה, 
גם  )שהיה  עבד  בו  הספר  בית  של  הבניינים 
בית הספר בו למדתי(. הבית שלנו היה פתוח 
לתלמידים ותלמידות שהגיעו לקבל עצות בכל 
מיני עניינים מאמא שלי... לאחר שאבא פתח 
את חנות המכולת עברנו דירה וגרנו בשכירות 
עצים  שני  היה  בחצר  חצר.  עם  קטן  די  בבית 
ובמרכזה  אגסים(  של  ושני  תות  של  )אחד 
ניצבה באר מים, שלא הייתה פעילה. השכונה 
בה גרנו הייתה שכונה של יהודים והבית שלנו 

היה קרוב לבית הכנסת השכונתי. 

בית ספר:
הייתי  ח’.  כיתה  עד  יהודי  ספר  בבית  למדתי 
זוכר  אני  ושקט.  טוב  ילד  אבל  בינוני,  תלמיד 
האחרון  השיעור  שלישי,  בימי  ב’  שבכיתה 
את  אהבתי  כך  כל  לא  ואני  טבע  שיעור  היה 
תירוץ  מוצא  הייתי  פעם  כל  הזה...  המקצוע 
אחר להתחמק מהשיעור, כואב לי פה, כואב לי 
שם... עד שפעם אחת רופא בית הספר החליט 
באמת לבדוק אותי ומצא שיש לי אפנדיציט... 
אותי  שלחו  שמיד  עד  רע  כך  כל  היה  המצב 

לעשות ניתוח... ולי בכלל לא כאב כלום... 

שעות הפנאי:
אהבתי מאוד ספורט ובכל רגע פנוי שהיה לי 
הייתי הולך לבניין של “מכבי” ומתעמל, בעיקר 
ימים  באותם  אקרובטיקה...  מתרגילי  נהניתי 
למוזיקה,  אהבתי  גם  אצלי  להתפתח  החלה 
אבל הרבה אפשרויות לקנות כלי נגינה לא היו 
לי... איכשהו הצלחתי לקנות הרמוניקה קטנה 
לבגרות  כשהגעתי  אבל  להנאתי,  ניגנתי  ובה 

זנחתי את הנגינה.

נגינה:
כשהגעתי  רק  ניגנתי.  לא   65 גיל  עד   17 מגיל 
לגימלאות, חזרתי לאהבתי הישנה. הבנים שלי 
שידעו שפעם נהגתי לנגן עשו לי הפתעה וקנו 

הטון(  את  )שמעביר  רגיסטר  עם  מפוחית  לי 
הרבה  מנגן  אני  לנגן...  מפסיק  לא  אני  ומאז 
לנו...  שרה  הייתה  שאמא  בולגריים  שירים 
היא  נער  וכשהייתי  לשיר  מאוד  אהבה  אמא 
של  הקטנות  השעות  עד  ערה  מחכה  הייתה 
הלילה שאחזור מהעיסוקים שלי, כדי שנשיר 
האהובים  השירים  אחד  קולות.  בשני  יחד, 
עליה ועלי שאותו אני מנגן גם היום אומר ככה: 
“אני לא רוצה הרבה עושר, אני לא רוצה אפילו 
ארמונות של מלך, מה שאני רוצה זה רק אוהל 
בו אוכל לישון בשקט”... אני מודה לילדים שלי 

מאוד על המתנה הנפלאה שהעניקו לי.  

מלחמה: 
כבר  מוכנים  שהיינו  תקופה  הייתה 
בעיר  היהודים  כל  את  ריכזו  לטרנספורט... 
אותנו  שיעלו  וחיכינו  הספר  בית  בחצר 
לרכבות... למזלנו הרב לפני שהספיקו לעשות 
ואמר  שהתערב  מהמלך  הודעה  הגיעה  זאת 
שבשום אופן הוא לא מוכן למסור את הנתינים 
שלו אפילו אם הם יהודים וכך ניצלנו. זה היה 

בשנת 47’. 

עלייה לארץ:
לכיוון  לבדי,  מפלובדיב,  יצאתי   ’48 בשנת 
20. ברכבות הגעתי  בן  אז  הייתי  ישראל.  ארץ 
ומשם  איטליה,  לחופי  משם  ליוגוסלביה, 
קרוב  היינו  לארץ.  ולוחמים”  “בונים  באונייה 
ל-900 איש באונייה והצפיפות הייתה איומה... 
אך  יום...   20 מ-  למעלה  נמשכה  ההפלגה 
איתרו  חיפה  לחוף  קרוב  די  הגענו  כשכבר 
לקפריסין.  אותנו  והעבירו  האנגלים  אותנו 
חברים  פגשתי  בקפריסין  למחנה  כשהגעתי 
לרשום  לי  יעצו  והם  קודם  עוד  שנתפסו  שלי 
שאני בן 17... לא הבנתי למה, אבל גם לא היה 
לי זמן לברר והנחתי שיש לכך סיבה... מכיוון 
בצורה  הגענו  כי  איתנו  היו  לא  שתעודות 
מה  זה  שאמרנו  מה  ברישום  אז  לגאלית  לא 
בן  שאני  אמרתי  לגילי  כששאלו  שרשמו... 
אוסר  הבינלאומי  שהחוק  התברר?  מה   .17
על קטינים להיות במחנה מעצר ולכן העבירו 
העלו  יום   50 ואחרי  סגור  נוער  למחנה  אותי 

אותנו – שוב – ארצה. 

בעיה:
הנסיעה  את  לארגן  מישראל  השליח  כשבא 
שלנו הוא ראה אותנו ואמר מיד “יש בעיה”... 

מה הייתה הבעיה? שלא נראיתי בן 17... הוא 
יכולים  לא  אנחנו  אבל  מצטער  “אני  לי:  אמר 
בנו  יחשדו  שהאנגלים  לעצמנו  להרשות 
אתה  תחבולה...  איזושהי  פה  עושים  שאנחנו 
“תשמע,  לו  אמרתי  איתנו”.  לעבור  תוכל  לא 
אם אתה לא לוקח אותי אתכם, אני מתאבד”... 
שאנחנו  ביום  “טוב,  ואמר:  רגע  חשב  הוא 
צריכים לצאת תתגלח טוב טוב, אפילו פעמיים 
הקבוצה,  עם  ללכת  וכשתתחיל  שלוש  או 
הגעתי  באפריל   28 ב-  היה.  וכך  תתכופף”... 

לישראל, לקיבוץ רמת דויד. 

נהיגה: 
ואני  יודעים לעשות  בקיבוץ שאלו מה אנחנו 
אמרתי שאני נהג... עד היום אני מתפלא איך 
כל  לי  היה  שלא  בשעה  זאת  להגיד  העזתי 
מושג בנהיגה... אמרו לי “מצויין. ממחר אתה 
שלך”.  העבודה  סידור  וזה  לנהג  עוזר  תהיה 
למחרת יצאתי עם הנהג לחיפה להביא סחורה 
וגם ביומיים הבאים. ביום ברביעי הגענו לנמל 
והיה תור של רכבים בכניסה... הנהג שליוויתי 
אמר לי “תשמור על התור, אני עולה לסדר את 
הנהג,  במושב  שאתיישב  וחיכה  המסמכים”, 
אבל  לעשות  ואיך  מה  ידעתי  לא  במקומו... 
וככה  הנסיעות  במהלך  היטב  בו  התבוננתי 
שחזר...  עד  האוטו  עם  להתקדם  הצלחתי 
אחרי  בצבא.  גם  עצמו  על  חזר  סיפור  אותו 
יודע  אתה  “מה  אותי  שאלו  שהתגייסתי 
שלחו  הפעם  “נהג”.  אמרתי  ושוב  לעשות”, 
יום. לאחר  אותי לבית ספר לנהיגה למשך 21 
השנים  במשך  מוסמך.  נהג  הייתי  כבר  מכן 
עבדתי כנהג מונית, כנהג אוטובוס ובמשך 23 

שנים עבדתי בהסעות של תלמידים. 

ילדות: 
 3 יוסף, שם אמי שרה. בבית היינו  שם אבי 
ילדים, שני בנים ובת )אני( האמצעית. אבא 
שהיו  בדים  חנויות  משתי  טוב  התפרנס 
מצוין  היה  שלנו  הכלכלי  המצב  בבעלותו. 
מטפלת  שהעסקנו  העובדה  כך  על  ותעיד 
אחראית  הייתה  אמא  אמנם  איתנו.  שגרה 
מנקה  הייתה  המטפלת  אבל  הבישולים  על 
כל  רכבת.  בצורת  בבית  גרנו  ומכבסת. 
ארבעת החדרים בו היו לאורך. מחוץ לבית 
הייתה חצר עם עץ אגסים ועצי פרי נוספים. 
אם נותר לנו זמן אחרי שיעורי הבית, היינו 
יחסי  למדנו.  בעיקר  אבל  בחצר,  משחקים 
מצויינים.  היו  הבולגרים  עם  השכנות 
על  רעה  מילה  מהם  שמעתי  לא  פעם  אף 
גם  מגיעים  היו  אבא  של  לחנות  היהודים. 
ואבא  בסביבה  מהכפרים  בולגרים  סוחרים 
מגיעה  הייתי  לא  אני  עסקים...  איתם  עשה 

הרבה לחנות כי הייתי קטנה.  

אוכל:
אמא שלי הייתה בשלנית טובה. היא בישלה 
שישי  בימי  וירקות.  קטניות  עם  הרבה 
הייתה מכינה אורז עם שעועית לבנה ובשר 
היה  שלה  הטעימים  המאכלים  אחד  בקר... 
להכין,  שנהגה  טעימה  ראשונה  מנה  גיבץ’. 
שאכלנו אותה כסלט קר, הייתה “אפיו”, עם 
ראשי סלרי וגזר מבושלים, וכמובן שהכינה 
בתדירות גבוהה גם “אגרסטדה”, עם ביצים, 

קמח לימון וסוכר. 

בית ספר:
ואחר  ד’,  כיתה  יהודי עד  למדתי בבית ספר 
כך עברתי ללמוד בבית ספר בולגרי. למדנו 
אני  ותפירה.  אקונומיה  מלאכה,  הכל:  שם 
לא הייתה תלמידה מצטיינת. בשעות הפנאי 
הייתי מטיילת המון עם חברות או מתארחת 

אצל קרובי משפחה.

מלחמה: 
בבית.  סגורים  היינו  המלחמה  בתקופת 
בכל  לשעתיים  מהבית  לצאת  לנו  אפשרו 
צריכים,  שאנחנו  מה  את  לקנות  ללכת  יום, 
אבל לא הייתה סכנה של ממש. לאחר מכן 
בצפון  סומוביט  למחנה  אותנו  העבירו 
כי  גדול  מזל  היה  וזה  חודשיים,  למשך 
שרפו  ממול  ממש  שהיה  פלאבן  במחנה 
אנחנו  יהודים...  של  שלמות  משפחות 
על  אחראי  היה  אבא  בסומוביט  ניצלנו. 
הגרמנים  שהחיילים  בזמן  האוכל  חלוקת 
הוא  לפעמים  גבוה.  ממקום  עלינו  הסתכלו 
בהמשך  יותר...  קצת  לנו  לתת  מצליח  היה 
הודיעו שאנחנו מפונים וחוזרים הביתה. לנו 
היה בית לחזור אליו. הוא נשאר כמו שהוא 

ולא גנבו ממנו כלום.

עלייה לארץ:
שילמנו  ואנחנו  גדול  ציוני  היה  שלי  אבא 
בגיל  ארצה.  לעלות  שאוכל  בכדי  הרבה  די 
הנוער.  עליית  במסגרת  לארץ  עליתי   18
לסוריה  משם  לתורכיה,  מבולגריה  יצאנו 

ארצה  עלו  לא  הוריי  שמן.  לבן  ישר  ומשם 
בלי  לישראל  לבוא  רצו  לא  שהם  מכיוון 
ידי  על  נדרס  שלי  אבא  יותר  מאוחר  רכוש. 
50. קיבלתי מברק עם  רכבת חשמלית בגיל 
ההודעה על מותו אחרי חודש או חודשיים.

התאקלמות:
גרנו  מהמורים.  מרוצה  הייתי  שמן  בבן 
הכול  סך  ביחד,  ובנות  בנים  מעורב,  בחדר 
ארבעה בחדר. הגיעו לבן שמן אנשים מכל 
יום  חצי  כלל  שלנו  היום  סדר  ארצות.  מיני 
לימודים וחצי יום עבודה. אני עבדתי בירקות 
ואחר  שמן,  בבן  שנתיים  הייתי  ובחקלאות. 
אורים  מושב  של  המקימים  בין  הייתי  כך 
שהוקמו  הנקודות   11 מ-  אחד  שהיה  בנגב, 
בנגב  הגדול  ההתיישבות  במבצע  לילה  בן 
ההוא:  הלילה  את  אשכח  לא  אני  הצפוני. 
מקום,  שום  אמצע  לשם,  אותנו  הביאו 
במשאיות. היה לנו גנרטור אבל לא היו מים 

או כבישים... מה אכלנו? חול. 

מקום מגורים: רחובות )לשעבר 
גאליה(

מצב משפחתי: אלמן + 3 ילדים, 
8 נכדים, 11 נינים

עצה לחיים: "אין כמו המוזיקה. 
המוזיקה יכולה לעשות אותך שמח 

בכל המצבים"

שנת עלייה: 1944

מקום מגורים: כפר הנגיד

מצב משפחתי: אלמנה + 3 ילדים
)בן אחד נפטר(, 5 נכדים, 3 נינים

עצה לחיים: "תלמדו כדי שתהיו 
עצמאיים וכך יהיו לכם חיים טובים"

...אחד המאכלים 
הטעימים שלה 

היה גיבץ’... 
וכמובן שהכינה 
בתדירות גבוהה 
גם “אגרסטדה”, 
עם ביצים, קמח 
לימון וסוכר... 

...אני לא אשכח את 
הלילה ההוא: 

הביאו אותנו לשם, 
אמצע שום מקום, 
במשאיות. היה לנו 
גנרטור אבל לא 

היו מים או כבישים... 
מה אכלנו? חול... 
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ריטה )רבקה( אלימלך
שנת לידה: 1942

מקום וארץ לידה: אוזבקיסטן, 
רוסיה

ילדות:
שם אבי היה בוריס, שם אמי גניה )לבית קגן(, 
אבא  ובן.  בנות  שלוש  ילדים,   4 היינו  ובבית 
בית. בתחילה  ואמא הייתה עקרת  עבד כרפד 
הוא  בהמשך  בבית,  עבודות  מקבל  היה  אבא 
הפך  מאוחר  יותר  ובשלב  בחנות  כשכיר  עבד 
לעצמאי. המצב הכלכלי בבית היה טוב. אחותי 
היא  צעיר.  בגיל  הבית  את  עזבה  הגדולה 
התחתנה ונסעה לברזיל. אחותי הקטנה ממני 
עם  נשארתי  ואני  ועזבה,  היא  אף  התחתנה 

הוריי ואחי.

פולין:
נולדתי במהלך מלחמת העולם השנייה והרבה 
לי  סיפרה  אמא  זוכרת...  לא  אני  מהמלחמה 
למדתי.  לא  ברוסיה  ורדיפות...  הפגזות  על 
כשהייתי בת 5, אחרי המלחמה, עזבנו לפולין 
גרנו  לגאלית.  בעלייה  לארץ  לעלות  במטרה 
לוורשה  הסמוכה  קלוואריה,  גורה  בעיר 
במשך 4 שנים. גם שם לא הלכתי לבית ספר. 
יהודים  עוד  עם  משותף,  בבית  התגוררנו 
עבד  אבא  ובינתיים  ארצה  לעלות  שהמתינו 
המצב  המשפחה.  לפרנסת  דאג  וכך  כחייט 
בפולין באותה עת לא היה טוב והיהודים סבלו 
מאנטישמיות. אני זוכרת שהיינו יוצאים מחוץ 
היו  כי  ואבא  אמא  של  צמוד  בליווי  רק  לחצר 
שם פולנים נוצרים שיכורים שישבו ממש על 

מדרגות הבית. 

עלייה לארץ:
באוניית  לישראל  מפולין  הפלגנו   1950 ב- 
מעפילים. זו הייתה אונייה קטנה שעליה עלו 
המוני מעפילים... הילדים הושכבו בדוחק על 

דרגשי העץ אשר שימשו אותנו כמיטות, שני 
לנמל  איומה.  צפיפות  הייתה  במיטה...  ילדים 
ומשם  החורפי  ינואר  בחודש  הגענו  חיפה 
עולים  מחנה  ישראל”,  ל”מחנה  אותנו  לקחו 
ולאחר  באוהלים  חיינו  בהתחלה  ללוד.  סמוך 
מכן העבירו אותנו למבנים של הצבא הבריטי, 
מבנים ארוכים עם גגות פח. בבתים האלה גרנו 
3 משפחות יחד. כל משפחה חדשה שהגיעה, 
 .10 כבת  אז  הייתי  אני  בית.  לאותו  הצטרפה 
זכורה לי חוויה שאמא נתנה לי שני דליי מים 
מהבאר של המחנה והיה עלי לסחוב אותם עד 
בכדי  לאמבטיות  בתור  עומדים  היינו  הבית... 
משותפות.   היו  האמבטיות  להתרחץ.  להיכנס 
ואבא  המחנה  של  בצרכנייה  עבדה  אמא 
לקיבוץ  עברנו  העולים  ממחנה  ביפו.  עבד 
בצורה  רפדות  ללמוד  החל  אבא  חיים.  גבעת 
מקצועית וכשחסך מספיק כסף קנה בית בבית 
נשארתי  אני  ואילו  לשם  עברו  ההורים  ים. 

בקיבוץ בו המשכתי בלימודיי.

בית ספר:
התחלתי ללמוד בכיתה א’ בגיל תשע... כך זה 
היה אז- את כל הילדים, לא משנה אם היו בני 
9, 10 או 11– הכניסו לכיתה א’. הסתדרתי טוב 
בלימודים. כילדה, אהבתי מאוד לשיר ולרקוד 
זמיר.  עמנואל  של  בלהקה  חברה  הייתה  ואף 
שאחזור  רצתה  אמא  יותר,  מאוחר  בשלב 
ספר  בבית  למדתי  ובתיכון  ים,  לבת  הביתה, 

“גאולה” בתל אביב. 

התאקלמות: 
רצה  אבא  ים,  בבת  מגורים  של  תקופה  אחרי 
ברחוב  בית  קנה  הוא  כעצמאי.  להתפרנס 
באיזשהו  מפתח.  בדמי  אביב  בתל  העבודה 
שלב עזבתי את הבית לקיבוץ בית זרע בעמק 
ומאוד  ילדים  עם  בעיקר  עבדתי  שם  הירדן, 
התגייסתי  בהמשך  זאת.  לעשות  אהבתי 
ושירתתי בחיל הים. אחר כך התנדבתי לשירות 
לאומי באותו קיבוץ וכך נשארתי להתגורר בו 

עוד מספר שנים. אהבתי להיות קיבוצניקית. 

ילדים:
לעבוד  והתחלתי  הקיבוץ  את  עזבתי   24 בגיל 
כפקידה במס הכנסה. בתקופה זו גם הכרתי את 
בעלי. הוא היה מדריך טיולים ואני הצטרפתי 
לטיול שהדריך... כמה חודשים אחרי שהכרנו, 

אני  אביב.  בתל  ז’בוטינסקי  בבית  התחתנו 
גרתי אז בתל אביב והוא היה מושבניק מכפר 
או  בקיבוץ  או  להתגורר  רציתי  תמיד  הנגיד. 
שמחתי  ולכן  העיר,  את  אהבתי  לא  במושב, 
יחד  הקמנו  הנגיד.  לכפר  איתו  לעבור  מאוד 
המשפחתי  במשק  עבדנו  בישראל.  בית 
פרחים,  בגידול  ענפים.  מאוד  בהרבה  במושב 
עופות ואווזים. היה לנו כיף לעבוד יחד.  אחרי 
שבעלי החל להעסיק עובדים התחלתי לעבוד 
מאוחר  יותר  בשלב  לגנים.  כסייעת  במועצה 
החלפתי גננות ומטפלות. במשך מרבית שנות 
ילדים  סביב  היה  שלי  המקצועי  התחום  חיי, 
ובין לבין גם הבאתי לעולם 4 ילדים משלי: יש 
לנו בת גדולה שגרה במושב גאליה, הבן הגדול 
במושב  גר  השני  והבן  יפה,  תלמי  במושב  גר 
ערוגות. בננו הקטן גר ממש לידינו - דלת ליד 

דלת, וזה תענוג. 

גמלאות: 
אני היום בת 71 ובעלי בן 77. שנינו בבית, נהנים 
מהחופש... הוא מבשל ואני מנקה. הוא תמיד 
היה  לא  אבל  והבישולים,  המטבח  את  אהב 
לו זמן לזה. הוא גם מאוד אוהב את המאפים 
ופאסטל  בורקס  כמו  אופה  שאני  הבולגרים 
פיצה, הוא קונה לי את המצרכים ואני מכינה...
באינטרנט  מתכונים  מיני  כל  מוצא  גם  הוא 
בישל  הוא  לאחרונה  מבשלים.  אנחנו  וביחד 
לנו מרק שורש עם פטריות... זה היה טעם גן 

עדן – משהו משהו. 

שנת עלייה: 1950

מקום מגורים: כפר הנגיד

מצב משפחתי: נשואה + 4 ילדים, 
8 נכדים

עצה לחיים: "להסתפק במה שיש"

שרה אלימלך
שנת לידה: 1930

מקום וארץ לידה: סופיה, 
בולגריה

שנת עלייה: 1949

ילדות:
שם אבי היה שלמה, שם אמי וינקה ובבית היינו 
עשירים  היינו  לא  כסוחר.  עבד  אבא  ילדים.   3
גרנו  ללבוש.  ומה  לאכול  מה  היה  תמיד  אבל 
בבית גדול עם שני הדודים שלי מצד אבא, מיקו 
בחצר  משותפת.  וחצר  )יעקב(  וז’אק  )מנחם( 
לנו עץ דובדבנים שדוד שלי מיקו שתל...  היה 
קטנה,  מכולת  לו  הייתה  החצר  של  בפינה 
וכילדה הייתי הולכת לעזור לו מדי פעם בחנות. 

דת:
הקפדנו  החגים  את  אבל  דתי  היה  לא  הבית 
החגיגי  החג  היה  פסח  החגים,  כל  מבין  לציין. 
עד  הבית  את  מצחצחת  הייתה  אמא  ביותר...  
שולחים  היו  המצות  את  פירור.  בו  נותר  שלא 
במיוחד מאמריקה לקונסוליה שלנו בבולגריה 
מצות.  כמה  של  הקצבה  קיבלה  משפחה  וכל 
מיוחדות  עוגיות  מכינה  הייתה  אמא  בנוסף, 
שהיו  מרוב  השנה  כל  חיכינו  להן  לפסח, 
המשפחה  עם  חגגנו  הסדר  ליל  את  טעימות... 
הקרובה. סבא היה קורא את ההגדה עד תומה, 
ואנחנו הילדים, היינו נרדמים ככה, עם הראש 

על השולחן... 

בית ספר ושעות הפנאי:
היו  הלימוד  שפות  יהודי.  ספר  בבית  למדתי 
כי  אם  טובה  תלמידה  הייתי  ובולגרית.  עברית 
במיוחד.  הצטיינתי  שבו  מקצוע  זוכרת  אינני 
בשעות הפנאי היינו משחקים במשחקי הילדות 

המוכרים כמו חבל ותופסת, אבל בחורף זה לא 
היה כל כך פשוט לשחק בחוץ כי רוב הסיכויים 
היו שמתישהו מישהו יחליק וירטב... לכן היינו 

מבלים הרבה בבית וקוראים ספרים.

חורף:
היה  בבית  וקר.  מושלג  היה  בסופיה  בחורף 
מהסוכנות  תנורים  שלחו  מסויים  בשלב  קר... 
להסתדר  צריכים  היינו  אז  עד  אבל  היהודית 
שעת  חצי  במרחק  שלנו,  הבית  מאחורי  לבד... 
משא  רכבות  של  רכבת  תחנת  פעלה  הליכה, 
ולשם הייתי הולכת לאסוף את הפחמים שנפלו 

מהקרונות.

מלחמה:
שלחו אותנו מחוץ לבית, לעיר חאסקובו בדרום 
מסויים  בשלב  כי  תורכיה,  גבול  על  בולגריה, 
היהודים...  את  אליה  תיקח  שתורכיה  חשבו 
בית  של  מבנה  בתוך  אותנו  זרקו  בחאסקובו 
וככה שכבנו, האחד  ספר, באולם ההתעמלות, 
עם   ,12 בת  אז  הייתי  השני...  של  הרגליים  ליד 
הטלאי הצהוב, ומבוהלת עד מוות... אני זוכרת 
ולאחותי  לי  גזרה  אמא  לדרך  שיצאנו  שלפני 
את השיער הארוך והיפה שהיה לנו. היא פחדה 

שיהיו לנו כינים.

אוכל:
בבית הספר בחאסקובו היו מבשלים לנו מרק 
קשה  היה  רוב  פי  על  אבל  בדליים,  שעועית 
למצוא אפילו שעועית אחת במרק... היהודים 
לנו  ולהביא  לעזרתנו  לבוא  נהגו  בחאסקובו 
האיכרים  לשוק  הלכתי  אחד  יום  אוכל... 
קצת  ואספתי  שהסתיים,  אחרי  בעיר,  שפעל 
הדוכנים...  מאחד  הארץ  על  שנפלו  פלפלים 
מאוחר  והחשיך  קיץ  שעון  אז  שהיה  מכיוון 
עם  בערב,  בשש  וחזרתי  לשעה  לב  שמתי  לא 
הייתי,  איפה  שאל  השומר  בסינרי...  הפלפלים 
הרגליים  על  שוט  עם  ולהרביץ  לקלל  התחיל 
ממנו  לחמוק  לבסוף  הצלחתי  במזל  שלי... 
ולהיכנס דרך הגדר, והדבר שהייתי הכי גאה בו 
– שהפלפלים נשארו איתי. לאחר כמה חודשים 
הורו לנו לחזור לבתים שלנו בסופיה אבל הבית 

שלנו כבר היה מאוכלס על ידי צוענים.

עלייה: 
אני  העלייה.  את  אירגנה  היהודית  הסוכנות 
יום למשרדי  זוכרת שאמא הייתה הולכת מדי 
אישורי  הגיעו  האם  לבדוק  בעיר  הסוכנות 
ארץ  על  הכל  ידעתי  כילדה,  שלנו...  העלייה 

אחד  יום  לכאן.  להגיע  רציתי  ומאוד  ישראל 
הכרטיסים הגיעו ודרך עיר הנמל בורגס עלינו 
לארץ. מהאונייה בחיפה לקחו אותנו במשאית 
לפרדס חנה ומשם לקובבה )היום כפר גבירול(.

 

חתונה:
עשרה חודשים לפני העלייה ארצה, התחתנתי 
בבולגריה עם ניסים. הייתי בת 16 וחצי ובגיל 18 

ילדתי את בני הבכור. 

התאקלמות:
שהספקנו  ולפני  באוהלים  ישנו  חנה  בפרדס 
להבין מה קורה – גייסו את בעלי. זה היה דצמבר 
לא  אגוזים  של  בגודל  בברד  מלווה  חזק  וגשם 
הפסיק לרדת במשך ימים שלמים... את התינוק 
יום  במיוחד...  שתפרנו  פרווה  במעיל  עטפתי 
נפל על חמותי כשהתינוק אצלה  אחד האוהל 
אף  אין  בצבא...  בעלי  עושים?  מה  בידיים... 
דווקא  האוהל...  את  הרמתי  אני  אז  אחד... 
אותי  וראה  בעלי  הגיע  הצהריים  אחר  באותו 
הוא  עשית”,  מה  לך?  קרה  “מה  כולי,  רטובה 
את  סידר  והוא  שקרה  מה  לו  סיפרתי  נבהל. 

האוהל וחיזק אותו.

כפר הנגיד:
  3 אחרי  הערבים.  של  בבתים  גרנו  בקובבה 
באו  הסוכנות,  של  אסיפה  הייתה  חודשים 
הפכה  שלימים  הזאת,  הביצה  את  לנו  והראו 
לכפר הנגיד... שלושים איש התנדבו לבוא לפה 

ולבנות את הבתים הראשונים ובעלי ביניהם. 

מקום מגורים: כפר הנגיד

מצב משפחתי: אלמנה + 3 בנים 
ובת, נכדים ונינים

עצה לחיים: "הבנה, אהבה ושיתוף 
פעולה – זה הסוד לחיי נישואים 

טובים"

...הוא גם מוצא כל מיני 
מתכונים באינטרנט 

וביחד אנחנו מבשלים. 
לאחרונה הוא 

בישל לנו מרק שורש 
עם פטריות... זה היה 
טעם גן עדן – משהו 

משהו... 

...יום אחד האוהל נפל 
על חמותי כשהתינוק 
אצלה בידיים... מה 
עושים? בעלי בצבא...
אז אני הרמתי את 

האוהל... באותו אחר 
הצהריים הגיע בעלי 
וראה אותי רטובה 

כולי... 

...זו הייתה אונייה 
קטנה שעליה עלו 
המוני מעפילים... 

הילדים הושכבו בדוחק 
על דרגשי העץ אשר 

שימשו אותנו כמיטות, 
שני ילדים במיטה...  
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רינה אקו
שנת לידה: 1934

מקום וארץ לידה: סופיה, 
בולגריה

שנת עלייה: 1948

ילדות:
שם אבי היה שמואל, שם אמי דינה ובבית היינו 
במגוון  עבד  שלי  אבא  הגדולה(.  )אני  ילדים   2
ובזמן  כנגר,  מעבודה  התפרנס  הוא  מקצועות. 
כבישים.  ובסלילת  מסגר,  כזגג,  עבד  המלחמה 
בכל עבודה הוא הסתדר כי היו לו ידיים טובות. 
בדירה  מעורבת,  בשכונה  גרנו  המלחמה  לפני 
והול  גדולים,  חדרים  שלושה  היו  בבית  גדולה. 
רחב ששימש גם פינת אוכל. בבית גר איתנו גם 
נוצרייה  מטפלת  וכן  שבתאי,  אבא,  מצד  סבא 
שהייתה עוזרת במטלות הבית השוטפות. אחרי 
המלחמה עברנו לדירה קטנה צמודת קרקע של 
להשיג  יכולנו  לא  קטן.  פרוזדור  עם  וחצי  חדר 
דירה טובה יותר בשל מצוקת הדיור בעיר – היו 
למצוא  קשה  מאוד  והיה  הרוסים  בניינים  המון 

דירות.

מספרה:
מרשימה  במספרה  כספרית  עבדה  אמא 
מחלקה  פואייה,  היה  במספרה  ויוקרתית. 
היה  אישה  לכל  שבה  לנשים  ומחלקה  לגברים 
בה  לצפות  אדם  לאף  איפשר  שלא  אישי  תא 
היו  למספרה  שיערה.  את  שמעצבים  בזמן 
שחקניות  שגרירים,  נשות  כולל  רבים,  לקוחות 
אין  כבר  היום  ומי.  המי  וכל  וקולנוע  תיאטרון 
אהבתי  מאוד  כילדה  אני  הזה.  בסגנון  מספרות 
הספריות.  בעבודת  ולצפות  למספרה  להגיע 

אמא עבדה שם עד המלחמה.

בית ספר:
למדתי את שתי הכיתות הראשונות בבית ספר 
יהודי בעיר ולאחר מכן עברתי ללמוד בבית ספר 
נוצרי. מבית הספר היהודי אני זוכרת את המורה 
כי  אותה  הערצתי  משפחה(.  )שם  שאלתיאל 
להבדיל מיתר המורים שנהגו בנו בקשיחות יתרה 
היא הייתה חמה ואימהית. הייתי תלמידה טובה. 
אמא  בנוסף,  מצויינת.  אפילו  הייתי  בחשבון 
פרטית  במסגרת  אנגלית  שאלמד  התעקשה 
)בבולגריה מלמדים כשפה נוספת צרפתית(. גם 
בעברית,  קוראת  שאני  ספרים  כמה  מדי  היום, 

אני מקפידה לקרוא ספר באנגלית.

שמות:
במסמכים  אותי  רשמו  ארצה  עלינו  כאשר 
אמרה  שאמא  שמעו  לא  כנראה  הם  כ”רינה”. 

“רבקה” ואמא לא שמה לב שעשו טעות... רק 

פעמים  כמה  קראו  ובמסדר  התגייסתי  כאשר 
השם  אני...  הנראה  ככל  שזו  הבנתי  לוי”,  “רינה 
גם  איתו.  להישאר  והחלטתי  טוב  לי  הצטלצל 
שלוש הבנות שלי שינו את שמן: עליזה הגדולה 
שינתה ל”עופר”, דורית הורידה את ה-ת’ ועכשיו 

היא “דורי” והקטנה שרונה שינתה ל”שרון”.

 

שמאל ימין שמאל:
אמי  אך  דומיננטית  שמאלית  יד  עם  נולדתי 
היא  ימין.  ביד  גם  הכריחה אותי ללמוד לתפקד 
שאתאמן  כדי  שמאל  יד  את  לי  קושרת  הייתה 
התעקשה  היא  ימין.  ביד  ואכילה  בכתיבה 
שאפתח מיומנות גם ביד ימין מכיוון שבתקופה 
לשמאליים.  מותאם  היה  לא  כלי  שום  ההיא 
היא גם חששה שבאיזשהו שלב זה יפריע לי...
כמעט  באופן  הידיים  בשתי  מיומנת  אני  היום 
זהה, אך למרות זאת, כשנדרש להפעיל כוח, אני 

משתמשת ביד שמאל.

מלחמה:
בזמן המלחמה פינו אותנו מהבית לעיר ראזגרד. 
נוספת  משפחה  עם  חדרים,  שני  בדירת  גרנו 
את  לתקן  כדי  בסופיה  נשאר  אבא  יהודים.  של 
הייתה  ראזגרד  מההפצצות.  שניזוקו  החלונות 
בדרך  סופיה  לכיוון  שטסו  המטוסים  בנתיב 
באזור  מטוסים  שעברו  פעם  ובכל  להפצצה 
אני  פעם  בכל  מאז,  אזעקה.  נשמעה  שלנו 
המצב  מתהפכת...  שלי  הבטן  אזעקה  שומעת 
היינו  שלי  ואמא  כשאני  בלילה  מחמיר  היה 
יוצאות לשדות בחושך ולא יודעות איפה אנחנו 
מטילים  היו  המפציצים  המטוסים  עומדות... 
החורשה  כל  את  מאירות  שהיו  תאורה  פצצות 
וזה היה מחזה מפחיד. בראזגרד אמא  והשדות 
עבדה כספרית באופן פרטי, וכשהייתה בעבודה, 

בזמן שנשמעו אזעקות,  הייתי רצה לשכנים. 

סופיה:
הסתיימה.  שהמלחמה  עד  בראזגרד  נשארנו 
לעיר  נכנסים  הרוסים  החיילים  את  כשראינו 
שמחנו לקראתם. לאחר מכן חזרנו לסופיה אך 
דיור  יכולנו לחזור הביתה בשל מצוקת  שם לא 
דירה  בעיר  מצא  אבא  דבר  של  בסופו  קשה. 
נכנסה להריון  זמן קצר אמא שלי  ואחרי  קטנה 

ואחי נולד. זה היה ב- 1945. 

עלייה לארץ: 
אמא שלי תמיד רצתה לעלות ארצה ואבא שלי 
הוביל  הקומוניסטי  המשטר  אבל  פחות  קצת 
לעזוב.  העת  שהגיעה  החלטה  לקבל  אותם 
אבל  לעלייה  הרישום  בתהליך  החלו  ההורים 
רציתי  לא  כי  אליהם,  להצטרף  רציתי  לא  אני 
שבסופו  כמובן  הטובות.  מחברותיי  להתנתק 
באוניית  יגוסלביה,  דרך  ארצה,  עלינו  דבר  של 

המעפילים “פאן יורק”. הייתי אז בת 14.  

התאקלמות:
בבית  הייתה  בארץ  שלנו  הראשונה  התחנה 
התאקלמות  ימי  כמה  אחרי  בנתניה.  עולים 
מה  מכל  מאוד  והתרשמנו  בעיר  לסיבוב  יצאנו 
גם מחלונות  ולאחר מכן  שראינו- ראשית הים, 
מצמר  מקסימים,  תינוקות  בגדי  ראינו  הראווה. 
בבולגריה.  ראינו  שלא  ובאיכות  בדגמים  מלא, 
התלהבנו מאוד גם מהאוכל, מהלחם הלבן הטרי 
והזיתים. מנתניה עברנו ליפו. אבא מצא עבודה 

תחילה בסולל בונה ובהמשך בחברת “עסיס”. 

אמא:
בשיבה  נפטרה  היא  המון.  סורגת  הייתה  אמא 
טובה כשהיא בת 101 וחצי. היא הייתה צלולה 
כמעט עד הרגע האחרון. אמא אהבה כל הזמן 
לקרוא בעברית ואני תמיד אזכור אותה כאישה 
גם  אותי  מלווים  החכמים  שדבריה  מרשימה 

היום.

עז הבר:
בתום שירותי הצבאי עבדתי כמנהלת חשבונות. 
של  חתונה  במהלך  הכרתי  נחום,  בעלי,  את 
שלא  זוכרת  אני  דודו.  לבן  נישאה  אשר  שכנה 
רציתי ללכת לחתונה הזו אבל אמא שלי שכנעה 
חדר  בדירת  בחולון  גרנו  החתונה  אחרי  אותי. 
שתי  לנו  שיש  אמר  בעלי  מסויים  בשלב  וחצי. 
הדירה  את  להרחיב  הראשונה  אפשרויות: 
במקום  קרקע  לבית  לעבור  והשנייה  בחולון 
יום  מצאנו...  ולא  בית  וחיפשנו  חיפשנו  אחר. 
אחד ליווינו חברה של בתנו למושב כפר הנגיד 
 1973 וב-  בו,  החיים  והווי  לאופי  והתוודענו 
שלנו  המקורי  המשפחה  שם  פה.  לגור  עברנו 
את  הורידו  בישראל  אך  מיוונית,  “אקוס”,  היה 
ה-ס’ והשאירו “אקו”, שמשמעו עז הבר )לקוח 

מהתנ”ך(.

מקום מגורים: כפר הנגיד

מצב משפחתי: אלמנה + 3 בנות,
2 נכדים

עצה לחיים: "תשתדלו להיות 
יותר מעורבים בחברה ופחות 

אינדיבידואליסטים"

שרה בילו
שנת לידה: 1936

מקום וארץ לידה: אדרנה, 
תורכיה

ילדות: 
שם אבי היה שמעון, שם אמי מרים ובבית היינו 
ובן. לאבא היה בית קפה קטן  4 ילדים, 3 בנות 
היה  הקפה  בית  היום.  שעות  במהלך  שפעל 
דקות  עשר  מרחק  הדואר,  סניף  ליד  ממוקם 
וטוחנת את  הייתה קולה  הליכה מביתנו. אמא 
הקפה בבית ומביאה לאבא. בבית הקפה לא היה 
שולחנות וכיסאות – את הקפה והתה אבא היה 
מספק בכוסות לחנויות בסביבה על פי הזמנה, 
היה  שלנו  הכלכלי  המצב  ייחודו.  היה  ובזה 
לאמא  עזר  תמיד  אבא  דבר.  לנו  חסר  ולא  טוב 
זוכרת אותו עומד  גידול הילדים, אני  במלאכת 
ההורים  בלילות  וסלטים.  אוכל  ומכין  במטבח 
שלי היו תופרים מטאטאים כדי שתהיה הכנסה 
עונתית  עבודה  הייתה  זו  למשפחה.  נוספת 
שגם אנחנו הבנות לקחנו בה חלק. בסתיו היינו 
ונאספו  בקיץ  שהבשילו  קש  חבילות  מקבלים 
על ידי החקלאים לפני שיירטבו. הקש היה מונח 
אותו  מסדרות  היינו  ואנחנו  קרשים,  שני  בין 
בצורת משולש. אמא ואבא היו תופרים אותו: 
הם היו יושבים על הרצפה, על כרית, מחזיקים 
 - שורה  שורה  הסדר,  לפי  ותופרים  הקש  את 
הקש,  חבילות  מלבד  ושחור.  צהוב  אדום,  חוט 
היו תופרים בבית שלנו הכל )חוץ מנעליים אותן 
מידה(.  פי  על  השכונתי  הסנדלר  מייצר  היה 
כולם תפרו, אמא, אבא, הסבתות, הדודות. היה 
לנו ממש יום תפירה, כמו שהיו ימי הכנת ריבות 
נשלחים  היינו  הילדים  אנחנו  בהן  כביסה  וימי 

לסבתות כדי שלא נפריע. 

בית:
גרנו בבית בן שתי קומות בשכירות. סביב הבית 
בגובה  חומה  עם  וסגורה,  קטנה  חצר  הייתה 
בחלק  לרחוב.  שפונה  ודלת  מטרים  כשני  של 
הפנימי של החצר היו ממוקמים גם השירותים 
והמקלחות ובאחת מפינות החצר טיפחנו כרם. 
מרבית בני המשפחה המורחבת שלנו התגוררו 
לא  בתורכיה  סמוכים.  וברחובות  אזור  באותו 
ראש  את  חגגנו  אבל  דתי,  חיים  אורח  ניהלנו 
השנה ואת שאר החגים בבית הכנסת. כשפרצה 
ונאלצנו  השתנה  הכל  השנייה  העולם  מלחמת 

לגור בבית אחד עם כל הדודים והסבתות. 

מלחמה:
בשעות  עוצר  הטילו  הגרמנים  המלחמה  בזמן 
כיסינו  בבית  החלונות  את  העיר.  כל  על  הערב 

מהרחוב  לראות  יוכלו  שלא  כדי  שחור,  בנייר 
רעש  את  שמענו  הזמן  כל  בפנים.  אור  שיש 
הימים  שבאחד  זוכרת  אני  מעלינו.  המטוסים 
הלכו  אנשים  והרבה  מקום  בקרבת  מטוס  נפל 
לראות את השרידים... אנחנו העדפנו לא ללכת. 
עומדים  היו  שלנו  באזור  שגרו  היהודים  מאות 
כל לילה בתור, בשקט,  כדי לקבל רבע כיכר לחם 
תעודות  פי  על  מחולק  היה  הלחם  נפש.  לכל 
זהות ולמרות התור הארוך לא היו שם מריבות... 
היה פחד באוויר. למרות המצב הקשה לא חשנו 
מלבד  התורכים,  מצד  כלפינו  שנאה  בגילויי 
הרחובות  לאורך  שנתלו  עיניים  מאירי  שלטים 
ועליהם נכתב: “יהודים, דברו תורכית”. השלטים 
האלה נצרבו בזיכרוני. בשלב מסויים גייסו את 
ראינו  וחצי  שנה  במשך  התורכי.  לצבא  אבא 
אותו בסך הכל פעמיים. אני הייתי אז בקושי בת 
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רכבת:
כך  ועל  ישראל,  על  דיברו  תמיד  שלנו  בבית 
להגיע  רוצים  מאוד  שאנחנו  מדינה  לנו  שיש 
ששמענו  ברגע  מתי.  יודעים  לא  אבל  אליה 
ששערי הארץ נפתחו ואפשר לעלות – מיהרנו 
באיסטנבול  היהודים  הארגונים  זאת.  לעשות 
איש.   600 ל-  מקומות  ובה  אונייה  שכרו 
בעיר  מסויים  בתאריך  להתייצב  לנו   הודיעו 
להגיע  וכדי  בסוריה  הגובלת  איסכנדרון  הנמל 
ה”אוריינט  רכבת  את  לקחת  עלינו  היה  לשם 
עמד  זה  בקו  אחד  לכרטיס  המחיר  אקספרס”. 
את  היה  לכולם  ולא  תורכיות  לירות   650 על 
נוספות  נשים  ושבע  שלי  אמא  הזה...  הסכום 
ערכו מעין מבצע התרמה באיסטנבול, בבתים 
דבר  של  בסופו  עשירים.  יהודים  של  ובחנויות 
ויתר  ואמי  הלב  את  פתחו  האמידים  היהודים 
יהודי  לכל  הסכום  את  לאסוף  הצליחו  הנשים 

העיר שרצו לעלות. 

עלייה לארץ:
איסכנדרון  הנמל  לעיר  ברכבת  שהגענו  אחרי 
בלב  לנו  חיכתה  האונייה  כי  רפסודה  על  עלינו 
זקנים,  שעות,   48 במשך  באונייה  הפלגנו  ים. 
פרות  שהובילה  אונייה  הייתה  זו  וילדים.  נכים 
ועשו לה התאמות כדי שתוכל להוביל בני אדם. 
יכולנו  לא  מעץ  נוספת  קומה  בניית  בעקבות 
לעמוד בקומה השנייה והיה עלינו לשכב במשך 
חיפה.  לנמל  הגענו  שבת  במוצאי  יומיים... 
תפוז  נוסע  לכל  חילקו  הדלתות  כשנפתחו 

הבא  בשלב  גדולה.  הייתה  השמחה  וסנדוויץ’. 
העניקו לנו תאריכי לידה. לרובנו נכתב התאריך 

1/1 כתאריך הלידה. 

התאקלמות:
אחרי הרישום העבירו אותנו למחנה צבאי בבאר 
קבוצות  הגיעו  לא  עוד  ההיא  בתקופה  יעקב. 
גדולות של עולים למקום ולכן לא שיכנו אותנו 
באוהלים אלא במבנים. למחרת היום הוריי כבר 
החלו לעבוד בפרדס וכעבור חודש עברנו לגור 

בתל אביב. 

בית ספר:
התחלתי  וחצי.   12 בת  הייתי  ארצה  כשעלינו 
עם  יחד  דתי,  ספר  בבית  א’  בכיתה  ללמוד 
מבית  הביתה  חוזרת  הייתי  שש.  בנות  ילדות 
דבר...  הבנתי  שלא  מכך  ומתוסכלת  הספר 
אבא, שידע עברית, החליט לעזור לי. הוא לקח 
והחל ללמד אותי את  והספרים  את המחברות 
התקדמתי  השפה,  את  שלמדתי  ברגע  החומר. 
מאוד בלימודים, וכל חודשיים העלו אותי כיתה. 

משפחה:
במלחמת  שלחם  פלמ”חניק  ניסים,  בעלי  את 
הוא  משפחה.  קרובת  דרך  הכרתי  העצמאות, 
עלה ארצה ב- 1942  התחיל את דרכו בקיבוץ 
מושבניק  להיות  הפך  מכן  ולאחר  שמן  בן 
חשבתי  לא  אותו  שהכרתי  בזמן  הנגיד.  בכפר 
בתום  אבל  וחצי,   17 בת  רק  הייתי  כי  להתחתן 
תקופה קצרה של חברות, הבנו שיהיה לנו קשה 
בכפר  גר  הוא   – כזו  בצורה  ולהיפגש  להמשיך 
תחבורה...  קשיי  בשל   – אביב  בתל  ואני  הנגיד 
להתחתן.  החלטנו  חודשים  ארבעה  תוך  לכן 
כל  נפגשים  ואנחנו  אלינו,  צמוד  גר  הבן  היום 
יום. כלתי מיקרוביולוגית, הבן מלמד מחשבים 
נחת:  רק  לנו  מסבות  והנכדות  באוניברסיטה 
על  באל  דיילת  שנייה  משפטים,  לומדת  אחת 

והשלישית מתגייסת בעוד כחודש.  

שנת עלייה: 1949

מקום מגורים: כפר הנגיד

מצב משפחתי: נשואה + 1, 3 נכדות

עצה לחיים: "אל תוותרו על
 הלימודים. חשוב מאוד שכל 

אדם ירכוש השכלה"
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רבקה )בקה( חזקיהפגי גרנדבול
שנת לידה: 1940

מקום וארץ לידה: בוקרשט, 
רומניה

שנת לידה: 1919

מקום וארץ לידה: וראצה, 
בולגריה

ילדות:
שם אבי היה שמעון, שם אמי רוזה ובבית גדלתי 
בארץ,  נולדה  הצעירה  )אחותי  יחידה  כבת 
ב- 1950(. המצב הכלכלי בבית היה בסדר עד 
מסחר  בית  לנו  היה  השנייה.  העולם  מלחמת 
חודשים  עשרה  בת  כשהייתי  לבנייה.  לעצים 
כבר הוציאו אותנו מהבית והעבירו אותנו לגטו 
עד  שם  נשארנו  באוקראינה.  טרנסניסטריה 

שנגמרה המלחמה, במשך כמעט 4 שנים.

מלחמה:
וסבא  מבוקרשט  היו  אמא  מצד  וסבתא  סבא 
כשפרצה  מאוקראינה.  היו  אבא  מצד  וסבתא 
בחנות  לאבא  להתנכל  התחילו  המלחמה 
והפאשיסטיים הרומניים עצרו אותו פעמיים. 
אבא החליט שנברח יחד כל המשפחה להורים 
טוב  יהיה  ששם  חשב  הוא  באוקראינה.  שלו 
הספקנו  חודשים  כמה  יודעת  לא  אני  יותר. 
כל  את  אספו  שלב  באיזשהו  שם.  להיות 
היהודים ולקחו אותם לגטו. כל משפחה לקחה 
וכך  עגלה, העמיסה את כל הרכוש שהיה לה, 
לעבודות  נלקח  אבא  בהמשך  לגטו.  נסעה 

כפייה.

גרעינים:
אני לא יכולה לשכוח את הלילות ואת האקציות 
בגטו... היו באים אלינו עם כלבים ומרכזים את 
אחד  אחד,  לילה  לחוד.  והנשים  לחוד  הגברים 
החיילים כיוון את הקת של הרובה לכיוון אמא 
שלי והרביץ לה עד שהיא כמעט מתה. סבתא 
התקיפה  בעקבות  שיפסיק...  התחננה  שלי 
רגל  עם  החיים,  לכל  נכה  נשארה  אמא  הזו 
מרוסקת, והיא בסך הכל בת 30. אמא האכילה 
הייתי  זה  ובזכות  שמצאה  בגרעינים  אותי 
קמה בבוקר... מרוב רעב הייתי אוספת פירורי 
ברויד”,  שטיקלה  א  וילך  “וילך  בכיסים,  לחם 
במהלך  לחם...  לחתיכת  מתחננת  הייתי  ככה 
הכפייה  ממחנה  ברח  שלי  אבא  המלחמה 
והתנדב לצבא הרוסי. אנחנו לא ידענו בכלל אם 
הוא חי או מת. אני, אמא, סבא וסבתא נשארנו 
חזרה  חזרנו  המלחמה  כשנגמרה  בגטו.  לבד 

לבוקרשט לגור אצל סבתא מצד אמא שלי. 

אחרי המלחמה:
עבר הרבה זמן עד שאבא חזר ובתקופה ההיא 
יום  כל  רצה  הייתה  אמא  טלפונים...  היו  לא 

לראות אם הגיעה רכבת ובה חיילים משוחררים, 
חודשים  כמה  כעבור  ביניהם...  אותו  לחפש 
הגיע לפתע מברק שבישר: “הוא חוזר”. את יום 
חזרתו לא אשכח כל חיי. אבא שלי, שהיה גבר 
יפה תואר, הגיע לבוש במדי הצבא הרוסי, עם 
מעיל ארוך, מגפיים, וכובע פרווה. רצה הגורל 
הוא  מאוד.  חולה  הייתי  שהגיע  ביום  ובדיוק 
נעמד על סף הדלת וקרא בשמי, ציפה שארוץ 
5, כבר לא זכרתי  אליו... אבל אני, שהייתי בת 
וסירבתי להתקרב לאיש הזר הזה... הוא  אותו 
בכה והתחנן לפני שאסכים לקבל ממנו חיבוק 
עד שלבסוף הסכמתי והתקרבתי אליו... לאחר 
חזרתו הוא התקשה למצוא עבודה בבוקרשט. 
המשפחה של אמא תמכה בנו. כששמעו הוריי 
על האפשרות לעלות ארצה, הם החליטו לעזוב 

את רומניה ולהתחיל חיים חדשים בישראל. 

מנזר:
רחוק  לא  במנזר  ללמוד  נשלחתי  בבוקרשט 
מביתנו )זה היה אילוץ כי ההוראה הייתה ללכת 
הספר  בבית  לבית(.  קרובות  לימוד  למסגרות 
במנזר הייתה רצפת פרקט ופרוזדורים ארוכים, 
מקושטים בראשים של חיות מפוחלצות... כל 
מאוד  היה  שם  המשמעת  מהם...  פחדתי  כך 
את  להוריד  עלי  היה  כשהגעתי  מיד  קפדנית. 
נעלי  למעין  ולהחליף  הנעליים  ואת  המעיל 
בית )כדי לשמור על הפרקט(. כשהנזירות היו 
כבוד  מתוך  לקום  עלינו  היה  לכיתה  נכנסות 
התיישבתי  אני  ולהצטלב.  להתפלל  ולהתחיל 
“מה  אותי  שאלו  הנזירות  במקומי.  חזרה 
קראו  הן  מיד  יהודייה.  שאני  והשבתי  קרה?”, 
לא  שהם  אמרה  בתגובה  והיא  לשיחה  לאמי 
יכולים להכריח אותי להתפלל ולהצטלב. בסוף 
ולזה  כבוד  מתוך  אקום  שלפחות  דרשו  הן 
ואהובה  מצטיינת  תלמידה  הייתי  הסכמתי. 
וכשהגיע זמננו לעלות ארצה הן ניסו בכל כוחן 
לשכנע את הוריי שישאירו אותי שם, “מה יש 
לרעב  אותה  לוקחים  אתם  למה  בפלשתינה? 

ולשממה?”...

התאקלמות:
הייתי בת שבע וחצי כשהגענו ארצה באונייה 
“עצמאות”. הביאו אותנו לבית העולים בפרדס 
 8 בין  היינו  ליבנה.  חודש,  כעבור  ומשם,  חנה 
למה  ליבנה.  שהגיעו  הראשונות  המשפחות 

כי בבית העולים בפרדס חנה  כך הזדרזנו?  כל 
הזכיר  וזה  קבועות  בשעות  האוכל  את  חילקו 
לאבא את הגטו... אבא אמר: “אנחנו נלך למקום 

הראשון שישלחו אותנו” וכך היה.

יבנה:
המצב ביבנה לא היה יותר טוב... בינואר 1949, 
גדולה  עלייה  הגיעה  שהגענו,  אחרי  כחודש 
הבולגרים  העולים  ילדי  ובזכות  מבולגריה 
כל  למדו  בו  ספר  בבית  ללמוד  התחלתי 
הגילאים יחד. אני השתלטתי על העברית צ’יק 
צ’ק. התיידדתי עם כולם ועשינו חיים בגבעות 
התדמית  למרות  גרנו.  בו  באזור  השוממות 
לקח  תוכי  בתוך  לעצמי  שסיגלתי  ה”צברית” 
לי הרבה שנים להשתחרר מאימת המלחמה... 
והיה  לכלבים  להתקרב  יכולתי  שלא  שנים 
שלחו  אבא  את  מרעב.  שאמות  קבוע  פחד  בי 
ושניהם,  רביבים.  בקיבוץ  בניין  כפועל  לעבוד 

גם אבא וגם אמא, היו מאוד מאושרים בארץ.

בית ספר:
ובתיכון  ביבנה  ספר  בבית  למדתי  ו’  כיתה  עד 
מפספסת  הייתי  אם  ברחובות.  ללמוד  עברתי 
את האוטובוס הייתי נאלצת ללכת ברגל מיבנה 
לרחובות. אחד המורים שלנו, שלמה אברבוך, 
כל  את  במלחמה  שאיבד  שואה  ניצול  היה 
טוב  ומורה  מקסים  איש  היה  הוא  משפחתו... 
שנתן יחס מיוחד לכל הילדים שניצלו בשואה. 

כפר הנגיד: 
דייט”. חברה  ב”דאבל  בנימין הכרתי  את בעלי 
ביקשה שאצטרף אליה ליציאה עם החבר שלה 
שהביא חבר )בנימין(. התחתנו כשהייתי בת 17, 
בבית כנסת ביפו. לחתונה הגיעו המון אורחים 
רק  ולא...  כמעט  שלי  ומהצד  בעלי  של  מהצד 
הוריי, אחותי, סבי וסבתי. אחרי החתונה עברנו 
המושב.  בן  היה  בעלי  כי  הנגיד  בכפר  לגור 
לול, רפת,  במהלך השנים פיתחנו את המשק, 
וגם עסקנו בענף של פיטום תרנגולות. המשק 
בעלי  בעוד  הילדים  ובאחריות  באחריותי  היה 

עבד מחוץ למושב. 

ילדות: 
ובבית  ניסים, שם אמי אסתר,  שם אבי היה 
לאבא  בנות.   2 ו-  בנים   2 ילדים,   4 היינו 
הייתה  ואמא  ובדים  לבגדים  חנות  הייתה 
שלנו  הכלכלי  המצב  בחנות.  לאבא  עוזרת 
יותר  היה מצויין. בעיר שלנו התגוררו קצת 
לצד  חיינו  יהודים.  של  משפחות  מ-20 
חבריו  להיפך.  מיוחדות,  בעיות  ללא  הגויים 
אשר  בולגרים  היו  אבא  של  ביותר  הטובים 
שירתו לצידו בצבא הבולגרי במהלך מלחמת 
הבולגרים  השכנים  גם  הראשונה.  העולם 
אהבו אותנו מאוד וגם אבא התחשב בהם – 
בקניות  בצניעות  לנהוג  מאיתנו  ביקש  הוא 
ובלבוש כדי לא לעורר את קנאתם. הזמנים 
כולם  אצל  ולא  קשים  היו  בבולגריה  אז 
אצלנו.  כמו  בשפע  מצויה  הייתה  הפרנסה 
וביליתי  ונעימה  הילדות שלי הייתה שקטה 
של  ורקמה  בסריגה   חברותיי  עם  רב  זמן 
בן  פרטי  בבית  גרנו  וצבעוניות.  יפות  מפות 
5 חדרים עם חצר גדולה במרכז העיר. מכיוון 
שבעיר היינו מיעוט יהודי וכל הזמן היינו רק 
יהודי.  חיים דתי  ניהלנו אורח  לא  גויים,  עם 
וזהו.  כנסת  בבית  בחגים  פגשנו  הרב  את 
כשהגעתי לארץ לא הכרתי את האלף-בית. 
א’ למדתי  רק כשהבן התחיל ללמוד בכיתה 

איתו את האותיות...  

בית ספר:
למדתי  ולכן  בעיר  פעל  לא  יהודי  ספר  בית 
בבית ספר נוצרי. הייתי התלמידה היהודייה 
שקטה  טובה,  תלמידה  הייתי  היחידה. 
ואהודה על כלל המורים. בבית הספר הייתה 
סראפן  שכללה  אחידה  תלבושת  נהוגה 
בצבע כחול כהה. לאחר שסיימתי בהצלחה 
את הלימודים בבית הספר העממי המשכתי 
הרחק  מקצועי,  ספר  בבית  תפירה  ללמוד 

ממקום מגוריי. 

מלחמה:
יהודים מהבירה סופיה  פינו  בזמן המלחמה 
הנאצים,  של  ההעברה  בעקבות  לוראצה. 
בזמן  לאלף.  זינק  בעיר  המשפחות  מספר 
וכול  פצצה  בעיר  התפוצצה  המעבר 
 100 להרים.  מהעיר  רחוק  ברחו  התושבים 
כולם  יום,  באותו  להערכתי  מתו  אזרחים 

לא  יהודית  משפחה  אף  לשמחתנו,  גויים. 
נפגעה והבולגרים אמרו שמעתה הם ייצמדו 
בתקופה  מהבית...  שיצאו  פעם  בכל  אלינו 
רק  מהבתים  לצאת  לנו  התירו  הזו  הקשה 
לשעתיים, מהשעה שמונה עד השעה עשר. 
מסוגרים  היו  כולם  הללו  לשעות  מעבר 
בבתים בעוצר. בביתנו השתכנו בכל החדרים 
יהודים זרים שפונו מסופיה וגם בני משפחה. 
את  עבורנו.  מאוד  קשה  הייתה  הצפיפות 

האחים שלי לקחו למחנה עבודה.

חתונה:
לנסוע  לנו  היה  אסור  המלחמה  בתקופת 
מחוץ לעיר ללא אישור של המשטרה ולאחר 
לסופיה  נסעתי  מתאים  אישור  שהשגתי 
את  )פיקו(.  יוסף  לעתיד,  בעלי  את  להכיר 
שלי  משפחה  קרובי  עשו  בינינו  השידוך 
שהקשר  לאחר  בהמשך,  בעלי.  של  ואחותו 
בינינו התפתח, הוא עבר בעקבותיי לוראצה. 
הייתה  החתונה   .23 בת  בהיותי  התחתנו 
המשפחה  בני  רק  בה  והשתתפו  צנועה 
בני  בעיר.  שגרו  והקרובים  החברים  שלנו, 
יכלו  לא  אחרות  מערים  שלנו  משפחה 
להשתתף באירוע בגלל שהיה איסור תנועה 
מעיר לעיר. למרות ההיעדרות של אותם בני 
רב  דוחים.  לא  שחתונה  החלטנו  משפחה, 
יהודי קידש אותנו בחתונה והשתתפו בה גם 

הרבה אורחים בולגריים.

חופש:
יצאנו  ובעלי  אני  המלחמה  סוף  לקראת 
בשעת  ההקרנה,  בתום  בקולנוע.  לבילוי 
צהריים, יצאנו וראינו התאספות של יהודים 

במרכז העיר. אחרי זמן קצר הבנו שאלו היו 
המלחמה  בתקופת  בהרים  שחיו  הבולגרים 
ולאחר שהפאשיסטים עזבו את בולגריה הם 
חזרו לעיר כי הבינו שאפשר כבר אפשר שוב 
לנוע בחופשיות וללא חשש להיפגע. שמחנו 
לחגוג עמם את חזרתם לעיר, והן את הזכות 
עידן  כשהסתיים  חופשיים.  אנשים  להיות 
ברוח  חדש  עידן  החל  בבולגריה,  הפאשיזם 
מרבית  את  הוביל  הזה  השינוי  הקומוניזם. 
רצו  שלא  לאחר  ארצה,  לעלות  היהודים 
לחיות בשיתוף עם המקומיים. לכל היהודים 
בעיר שלנו היו חנויות והם בחרו שלא לחיות 

במשטר קומוניסטי.

עלייה לארץ:
עבודה.  למחנה  נלקח  בעלי  החתונה  אחרי 
כשהוא חזר הוא אמר שעתידנו לא בסופיה 
מכיוון שאין לנו שם בית ועזרה מהמשפחה. 
מספר  ולאחר   1945 ב-  הסתיימה  המלחמה 
החלטנו  בוראצה,  התגוררנו  בהן  שנים 
העלייה  של  ההגירה  בגל  ארצה,  לעלות 
בן  הבכור  ובננו  בעלי,  אחותי,  אני,  השנייה. 
באוניה  ונרגשים  שמחים  ארצה  עלינו  ה-3 
לדרך  שיצאנו  לפני  בורגס.  מנמל  שהפליגה 
בני סבל מכאב גרון וחום גבוה ולכן באונייה 
שטרם  )חומר  פניצילין  זריקת  קיבל  הוא 
וישנו  ישבנו  באונייה  בבולגריה(.  מוכר  היה 
פשוט  היה  לא  זה  דרגשים.  על  בצפיפות 

עבורנו, בעיקר כשהילד לא חש בטוב. 

התאקלמות:
ינואר,  בחודש  בהיר  ביום  ראינו  חיפה  את 
שחיפה  זוכרת  אני  לסיפון.  שעלינו  אחרי 
רב.  ממרחק  גם  בעינינו,  מאוד  יפה  הייתה 
למשך  חנה  לפרדס  אותנו  העבירו  מהנמל 
גרנו  בו  יישוב  לקובבה,  ומשם  חודשיים 
שלנו  ההתאקלמות  שנים.  שלוש  במשך 
ביישוב הייתה לא פשוטה כלל וכלל. זה היה 
בלילה  וכבר  מסתננים  ערבים  גרו  בו  אזור 
ירי. בבוקר,  הראשון שהגענו שמענו קולות 
פתוחים  שהתריסים  ראינו  כשהתעוררנו, 
לרווחה ופחדנו שהמסתננים חדרו אל הבית. 
אחרי שלוש שנים בקובבה עברנו להתגורר 
במושב העובדים כפר הנגיד, בו אני גרה כבר 

62 שנים.

שנת עלייה: 1948

מקום מגורים: כפר הנגיד

מצב משפחתי: אלמנה + 4 ילדים, 
11 נכדים

עצה לחיים: "אין לנו ארץ אחרת"

שנת עלייה: 1949

מקום מגורים: כפר הנגיד

מצב משפחתי: אלמנה + 2 ילדים,
 5 נכדים, 2 נינים

עצה לחיים: "קודם כל המשפחה"

...את חיפה ראינו 
ביום בהיר בחודש 

ינואר, אחרי שעלינו 
לסיפון. אני זוכרת 
שחיפה הייתה יפה 
מאוד בעינינו, גם 

ממרחק רב... 
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ציפי מלמד
שנת לידה: 1946

מקום וארץ לידה: פראג, צ'כיה

ילדות:
ובבית  שושנה  אמי  שם  זליג,  היה  אבי  שם 
עבד  אבא  הגדולה.  כשאני  ילדים   2 היינו 
המשפחה.  בבעלות  שהייתה  לעץ  במנסרה 
רוב  שלמד  ישיבה  בחור  היה  הוא  למעשה, 
שעות היום, אבל מכיוון שמלמידת תורה אי 
אפשר להתפרנס אז לאחר שעות הלימודים 
בינוני  היה  שלנו  הכלכלי  המצב  עבד.  הוא 
ומטה. החלום שלו היה להגיע לארץ ישראל 
החליטו  שלי  ההורים  המלחמה  אחרי  ומיד 

לעלות ארצה. 

עלייה לארץ:
שלי  המשפחה  של  הראשונה  התחנה 
בישראל הייתה בנווה חיים בחדרה. ההורים 
שלי קיבלו שם דירת שיכון. משם הם עברו 
המעבר  ורד.  עין  למושב  שנה  חצי  אחרי 
החדשים  לעולים  פנייה  בעקבות  היה 
לנהל  צריכים  היו  שלי  ההורים  להתיישב. 
עם  התחילו  הם  פשוט.  היה  לא  וזה  משק 
תרנגולות.  וכמה  אחד  עגל  אחת,  פרה 
בנוסף הם גידלו קצת ברווזים לצרכי הבית. 
משק  בצ’כיה  המלחמה  אחרי  ניהלה  אמא 
ככה  לה.  מוכרת  הייתה  והעבודה  חקלאי 

הסתגלנו לחיים החדשים.

בית ספר:
אני הלכתי לגן ילדים במושב עין ורד ואחר 

את  מונד.  בתל  אזורי  ספר  לבית  עברתי  כך 
בית הספר התיכון התחלתי ברופין ובהמשך, 
בכיתה י’, עברתי ללמוד בבית ספר למטפלות 
בויצ”ו תל אביב. עשיתי גם השלמה לאחיות  
ובתחום הזה עבדתי כל השנים. בבית הספר 
מאוד  אהבתי  ממוצעת.  תלמידה  הייתי 
שוב.  אלימלך  לתנ”ך  המורה  אצל  ללמוד 

אהבתי גם את יתר המקצועות ההומאניים.

שעות הפנאי:
ניהלנו  הפנאי,   בשעות  הלימודים,  בתום 
שלנו  הדמיון  בחופשות.  גם  שלמים,  חיים 
מורים  שאנחנו  מדמיינים  היינו  פורה.  היה 
בית  משק  ניהלנו  לעצים  ומתחת  ואחות 

שלם. הייתה לנו ילדות יפה. 

אוכל:
הבית היה מסורתי. אני זוכרת שאמא הייתה 
השבת  לכבוד  מיוחדת  שמרים  עוגת  אופה 
הייתה  גם  היא  חמין.  אכלנו  ובשבתות 
טעים.  מאוד  אותנטי  הונגרי  אוכל  מבשלת 
כולל  אותי,  לימדה  היא  מהמתכונים  חלק 

לאח’  ‘שישליק  אדמה,  תפוחי  עם  ‘גולאש’ 
אדמה  תפוחי  עם  ובצק  צ’כי,  מאכל  שהוא 

וגבינה.

חתונה:
את בעלי, גד, פגשתי במושב עין ורד. הכרתי 
החתונה  שלי.  משפחה  קרובת  דרך  אותו 
נערכה בכפר סבא, אך אני התלבשתי בסלון 
כשנישאתי.   26 בת  הייתי  אביב.  בתל  כלות 
ביום החתונה, לפני האירוע, ביליתי כל היום 
עם אמא שלי וכייפנו במסעדה. בעלי שהיה 
מכפר הנגיד קיבל משק. הוא עסק במכוורת 
לאורך  קשיים  לנו  היו  הבית.  במשק  ואני 

הדרך אבל החיים היו מספקים.

שנת עלייה: 1949

מקום מגורים: כפר הנגיד

מצב משפחתי: אלמנה + 3 ילדים, 
4 נכדים

עצה לחיים: "חיי העבודה במשק 
קשים אבל מספקים" 

אסתר משיח
שנת לידה: 1938

מקום וארץ לידה: קאזאנלק, 
בולגריה 

ילדות:
שם אבי היה דניאל, שם אמי שרה ובבית היינו 
כסוחר  עבד  אבא  האמצעית(.  )אני  ילדים   3
בדים וצבעים והייתה לו חנות בכפר בו גרנו. 
המשפחה  והיינו  ניקולייבו  היה  הכפר  שם 
היהודית היחידה בכל הכפר... בזמן המלחמה 
מישהו שהיה חייב לאבא כסף הלשין עלינו 

ותוך שעתיים היינו צריכים לצאת מהכפר.

עיר:
וראצה  בשם  לעיר  ועברנו  הכפר  את  עזבנו 
בה  הדנובה,  ליד  ניקופול  בשם  לעיר  ומשם 
זו  שכור.  בבית  גרנו  ארצה.  עלייתנו  עד  גרנו 
הייתה עיר קטנה שלא חיו בה הרבה יהודים... 
גדולה  יהודית  קהילה  שם  הייתה  בעבר 
ונשארנו  ברחו  היהודים  כל  לאט  לאט  אבל 
אני  אמי.  של  והקרובים  אנחנו  משפחות,   2
כמעט ולא יצאתי מהבית, הייתי כל הזמן ליד 
אמא. אסור היה לנו לשחק בחוץ, וגם לא היה 
עם מי לשחק. אחרי בית הספר הייתי חוזרת 
מיד הביתה, או הולכת לבקר את סבא וסבתא 
שלי שגרו קרוב. אני זוכרת שהיו להם בחצר 

עצי פרי עם תפוחים ואגסים. 

בית ספר:
לא  בעיר.  המקומי  הספר  בבית  למדתי 
הרגשתי אפליה. היו הרבה טורקים בניקופול. 
וספרות  קריאה  בכלל,  אהבתי  לא  חשבון 

אהבתי מאוד. למדתי שם עד כיתה ג’. 

עלייה לארץ: 
אבא שלי היה ציוני. בשנות ה- 30 עלה לארץ 
יחד עם אשתו הראשונה אבל מכיוון שחלתה 
הם  עבודה  מקום  למצוא  הצליח  לא  והוא 
חזרו לבולגריה. מאז לא הפסיק לדבר על כך 
היה  שלו  החלום  לישראל...  לחזור  שרוצה 
הרישיון  את  שקיבלנו  לאחר  חקלאי.  להיות 
משפחה  קרובי  אצל  וגרנו  לסופיה  עברנו 
על  הרצפה,  על  שישנו  זוכרת  אני  כשבוע. 
הנמל  לעיר  הגענו  מכן  לאחר  מזרנים... 
בורגס ומשם באונייה לארץ. את המראה של 
אשכח  לא  הסיפון  אל  כשיצאנו  חיפה  נמל 
ההרים  יפה,  כך  כל  הייתה  חיפה  לעולם... 
והמראה  שמש  שטוף  יום  היה  זה  והים... 
הזה הותיר עלי רושם אדיר. עד היום, עם כל 
עיני  את  לעצום  יכולה  אני  שחלפו,  השנים 

ולשחזר את המראה היפה הזה, שמילא אותי 
התרגשות. 

התאקלמות:
נשארנו  באוהלים.  וישנו  חנה  לפרדס  הגענו 
התארגנה  מכן  לאחר  חודשים.   3 כ-  שם 
אז  שנקרא  גבירול  לכפר  שעלתה  קבוצה 
כדי  הבתים  את  וסידרו  באו  הגברים  קובבה. 
המשפחות  כל  כך  ואחר  להיכנס...  שנוכל 
המגורים  גם  אבל  במקום.  והתיישבו  עלו 
בכפר גבירול היו זמניים כי חיכינו שהסוכנות 
הנגיד.  בכפר  הבתים  את  לבנות  תסיים 
בכפר  וגרנו  הנגיד  בכפר  עבדנו  בינתיים 
גבירול...  בית ספר מסודר לא היה אז ולמדנו 
ללמוד  עברנו  ז’  בכיתה  ביחד.  הגילאים  כל 
בבית חנן ובכיתה ט’ או י’ עברנו ללמוד בבית 
ספר הריאלי בראשון לציון. ההשכלה שלנו, 
מסודרת...  לא  מאוד  המעברים,  בעקבות 
אחרי שהתמקמנו בכפר הנגיד עזרתי לאבא 
הירקות  לגידול  שקשור  מה  בכל  במשק. 
 3 לנו  היו  פחדתי.  מהפרות  אבל  הסתדרתי, 

פרות. 

פמיניזם:
הכרנו  בכפר.  פגשתי  מרדכי,  בעלי,  את 
ליד  היינו שכנים, שיחקנו חצר  ילדים,  בתור 
חצר... התחתנו כשהייתי בת 18, והקמנו את 
ביתנו ליד הבית של ההורים. אני כל השנים 
הקפדתי לעבוד וללמוד מחוץ לבית, זה מאוד 
נשארות  כשנשים  היום,  גם  אותי,  מצער 
היה  גם  זה  זה.  נגד  אני  בית...  עקרות  להיות 
מוותרת  לא  שאני   – לחתונה  שלי  התנאי 
לבורנטית  להיות  למדתי  ואכן,  לימודים.  על 
ברחובות ועבדתי במכון וייצמן. אז הסתכלו 
על זה בעין לא יפה... כאילו שהבעל לא יכול 
לפרנס אותי... הייתי האישה היחידה שיצאה 
בנהיגה  גם  אכפת.  לי  היה  לא  אבל  לעבוד, 
וכל הזמן  הייתי הראשונה שהוציאה רישיון 
היו אומרים לבעלי “איך אתה מרשה לאשתך 
כזה  בטנדר  נוהגת  עוד  והיא  לנהוג  ללמוד 
הפריע  לא  לבעלי  אבל  משאית”...  כמו  גדול 
ארצה  שעלה  לאחר  כי  האלה  הדברים  כל 
13 במסגרת עליית הנוער הוא התחנך  בגיל 

בקיבוץ, ושם זה היה נהוג. 

שנת עלייה: 1949

מקום מגורים: כפר הנגיד

מצב משפחתי: אלמנה + 2 ילדים,
 6 נכדים

עצה לחיים: "נשים, צאו לעבוד 
וללמוד"

...ההורים שלי היו 
צריכים לנהל משק 
וזה לא היה פשוט. 

הם התחילו עם פרה 
אחת, עגל אחד וכמה 
תרנגולות. בנוסף הם 
גידלו קצת ברווזים 

לצרכי הבית... 

...ביום החתונה, לפני 
האירוע, ביליתי כל 
היום עם אמא שלי 
וכייפנו במסעדה... 
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חלי נבון
שנת לידה: 1942

מקום וארץ לידה: וידין, 
בולגריה

ילדות:
שם אבי יוסף, שם אמי סוזנה ובבית היינו 3 
בנות )אני הבכורה(. אחותי השנייה, הצעירה 
בבולגריה,  נולדה  שנים  בשלוש  ממני 
הקטנה נולדה כבר בישראל. בבולגריה אבא 
המצב  קטנה.  בו  כל  חנות  ובעל  סוחר  היה 
כלום.  לנו  חסר  ולא  טוב  היה  שלנו  הכלכלי 
נולדתי בזמן המלחמה. כתינוקת כמעט  אני 
אף  חשתי  לא  המלחמה.  את  הרגשתי  שלא 
מגרמניה  פיצויים  כשקיבלתי  מחסור.  פעם 
אמרתי שאני לא צריכה בכלל לקבל פיצויים,  
סבלו  הם  כי  צריכים  שלי  ההורים  רק  אלא 

ואני לא.

חגים:
עם  ביחד  לחגוג  נהגנו  בבולגריה  החגים  את 
בעיקר  זוכרת  אני  מהחגים  המשפחה.  כל 
ממולאים,  בצקים  הרבה  היו  המאכלים:  את 
פשטידות. אבל בתור ילדה לא אהבתי לאכול 
והיו כועסים עלי שאני לא אוכלת. כשבגרתי 

למדתי לאכול.

הנכדה הראשונה:
ומאוד  בעיר,  בבניין  השנייה  בקומה  גרנו 
אהבתי לבלות אצל ההורים של אמא, סבתא 
מקום.  בקרבת  שגרו  יצחק,  וסבא  ויקטוריה 
מפני  אולי  מאוד,  אותי  פינקו  וסבתא  סבא 
קונים  היו  הם  הראשונה.  הנכדה  שהייתי 
גדולה  כשהייתי  וגם  שביקשתי,  מה  כל  לי 
בואי  נעליים?  “רוצה  אליהם.  פניתי  תמיד 
נצא נקנה”, “רוצה בגדים? בואי נקנה”. סבא 
שלי  בילדות  מאוד  מרכזי  חלק  היו  וסבתא 

וזה המשיך גם אחרי שעלינו לישראל.

שכונה:
לנו  היו  מעורב.  באזור  חיינו  בבולגריה 
של  אחיות  כמו  שהיו  בולגריות  שכנות 
ההורים והיחסים איתן היו מצוינים. למדתי 
בגן מעורב של יהודים ובולגרים. בגן ההוא, 
היה  אסור  זה,  את  מבינה  לא  אני  היום  ועד 
כמעט לדבר או לענות, רק להקשיב. בשעות 
אחר הצהריים אסור היה לנו לצאת מהבית. 
בנות  עם  המשפחה  בחוג  תמיד  שיחקתי 
שלי,  סבתא  של  בחצר  שיחקנו  שלי.  הדוד 
שהייתה חצר פנימית, וממנה אני זוכרת ברז, 

ועצי פרי כמו שזיפים ותפוחים. 

עלייה לארץ:
אדוק.   קומוניסט   היה  שלי  אבא 
רצתה  לא  שלי  שאימא  זוכרת  אני 
שיש  ואמרה  בכתה  היא  לעלות. 
יהרגו  ושהם  ערבים  ישראל  בארץ 
שעולים  החליט  אבא  אבל  אותנו,  
לאונייה  הדרך  את  זה.  וזהו  לארץ 
זיכרון  לי  אין  אבל  ברכבת  עשינו 
מההגעה  רק  מהדרך,  או  מהתחנה 
הבתים  את  זוכרת  אני  לחיפה... 
תיבות  והרבה  לעיני  נגלים  הישנים 
של תפוזים, בהם התכבדנו כשירדנו 

מהאונייה עצמה. 

התאקלמות:
מעבר  למחנה  ומשם  חיפה  לנמל  הגענו 
עברנו  כך  אחר  קצרה.  תקופה  שהינו  בו 
בשמו  לו  קראו  עוד  שאז  גבירול  לכפר 
טובים.  היו  שם  שלי  החיים  קובבה.  הערבי 
כמו  התנהגנו  אבל  משפחות  ארבעים  היינו 
משפחה אחת גדולה. אבא קנה סוס  ועגלה 
אמא  חקלאית.  סחורה  ברחובות  מוכר  והיה 
כארבע  אחרי  באים...  לא  שהערבים  נרגעה 
שנים בקובבה עברנו לכפר הנגיד, שם היינו 
לפתח  התחלנו  הראשונים.  מהמתיישבים 
משק חקלאי.  במשק היו ירקות, תרנגולות, 
אהב  שלי  אבא  וכבשים.  הודו  תרנגולי 
לעבוד קשה. הוא היה קם באחת או שתיים 
משפחה  קרובי  לנו  יש  לעבוד.  כדי  בלילה 
אותי:  שואלים  היו  שתמיד  אמריקה  בדרום 
כמו  קשה  שעובד  בישראל  מישהו  עוד  “יש 
עבדו,  ההורים  רק  לא  אבל  שלך?”...  אבא 
גם אנחנו, הילדות, עזרנו. השתתפנו למשל 
משעתיים  יותר  לא  אבל  עגבניות  בקטיף 

שלוש ביום, כי להורים היה חשוב שנלמד.

לימודים:
כך  ואחר  הנגיד  בכפר  למדתי  א’  כיתה  את 
עברנו ללמוד בבית חנן, שם למדתי  עד כיתה 
אביב,  בתל  ללמוד  המשכתי  מכן  לאחר  ח’. 
בעירוני ז’. בתקופה זו גרתי אצל סבא וסבתא 
ביום  בשבוע  פעם  הביתה  מגיעה  והייתי 
המשפחה  למעשה  היו  וסבתא  סבא  שישי. 
מאוד,  דואגת  הייתה  סבתא  שלי.  העיקרית 
מכבסת ומגהצת כל הזמן. ההתאקלמות של

בעלי  היו  הם  כי  טובה  הייתה  וסבתא  סבא 
קיבלו  אלא  עבדו  לא  כבר  וכאן  אמצעים 
פנסיה מהביטוח הלאומי ממנה הם חיו טוב 

ואף היו מביאים מצרכים להורים שלי.

החתונה:
המושב.  בן  הנגיד.  מכפר  היה  שלמה,  בעלי, 
וככה  הקטנה,  אחותו  של  חברה  הייתי  אני 
חברה,  באותה  ביחד  לצאת  שהתחלנו  יצא 
שסיימתי  אחרי  התחתנו  הרומן...  והתחיל 
החתונה  לצבא.  התגייסתי  לא  ולכן  שמינית 
והייתה  אביב,  בתל  כנסת  בבית  התקיימה 
אבל  יפה  ימים:  אותם  של  החתונות  כמו 

צנועה.

המשק שלנו:
בעלי  הנגיד.  בכפר  משק  קבלנו  ואני  בעלי 
הפנאי  ובשעות  בחוץ  מהזמן  חלק  עבד 
עבדתי  אני  ירקות.  של  חלקה  מעבד  היה 
לעופות  אוטומטים  לולים  פיתחנו   - במשק 
ואפרוחים. היו לנו לולים גדולים עם 15 אלף 
עופות והייתה פרנסה.  גם אם הייתי חוזרת 
אחורה בזמן הייתי הולכת באותה דרך כי אני 
מאוד אוהבת חקלאות ולא מתגעגעת לעיר. 
טוב לי בדרך שבה אני חיה. הילדים שלי לא 
בבית  עובדת  שלנו  הגדולה  הבת  חקלאים; 
יורק,  בניו  גר  והבן  על  באל  השנייה  חולים, 
בסופו  כי  שלהם  בבחירות  שמחה  אני  אבל 
של דבר חשוב לי שיעשו מה שטוב להם ולא 

מה שטוב לי.

שנת עלייה: 1948

מקום מגורים: כפר הנגיד

מצב משפחתי: אלמנה + 3 ילדים,
9 נכדים

עצה לחיים: "שכל אחד ילך במסלול 
שמתאים לו"

דינה עזרא
שנת לידה: 1938

מקום וארץ לידה: סופיה, 
בולגריה

ילדות: 
ובבית  ויקטוריה  אמי  שם  יוסף,  היה  אבי  שם 
לטבק  במפעל  עבד  אבא  יחידה.  בת  הייתי 
המצב  חימום.  תנורי  ובנה  כזגג  עבד  ובנוסף 
הכלכלי בבית היה סביר. אני הייתי בת מיוחסת 
של  שנים  שמונה  אחרי  נולדתי   – ומפונקת 
לא  שלי,  אבא  לא  להרות...  כושלים  ניסיונות 
אמא שלי, לא סבא ולא סבתא – אף אחד לא 
העז לאכול לפני שאני אכלתי. אני הייתי הבת 

הקדושה ולכן ברור שמעולם לא חסר לי דבר. 

מלחמה:
ובתקופת  לפרטיזנים  הצטרף  שלי  אבא 
המלחמה כמעט ולא ראיתי אותו. אותנו פינו 
מהבית לקיוסטנדיל, עיירה די רחוקה מסופיה, 
גרנו בחדר  לגטאות.  שם הכניסו את היהודים 
אחד עם סבתא דונה )שאני נקראת על שמה(. 
ועובדת  בסביבה  לכפרים  הולכת  הייתה  אמא 
שלי,  סבא  את  אוכל.  תמורת  בית  במשק  שם 
בסופיה:  עוד  הרגו  הגרמנים  אלעזר,  רחמים 
לחזור... ואיחרה  לחם  לקנות  הלכה  אמא 
התחילה שעת הסגר וסבא שלי דאג לה אז הלך 
לחפש אותה... הגרמנים תפסו אותו, הרביצו לו 
עם הרובה בראש, ואחרי חודש הוא נפטר. עם 
אבא, כאמור, לא היה לנו קשר בשנות המלחמה 
אני  לביקור  הגיע  שכן  היחידה  בפעם  כי  אם 
הייתי בת שנתיים ולא הכרתי אותו... התחלתי 
והוא  בזרועותיו  אותי  הרים  כשהוא  לבכות 
בכה יחד איתי... זו הייתה הטראומה שלו מאז, 

במשך שנים ארוכות. 

אחרי המלחמה:
לבית  ללכת  התחלתי  שם  לסופיה,  חזרנו 
הספר  מבית  זיכרונות  שום  לי  אין  אבל  ספר 
בבולגריה. אפילו לקרוא ולכתוב בבולגרית אני 
לא יודעת. כשהתחילה העלייה ארצה ההורים 
אבא  לארץ  שעלינו  לפני  להירשם.  מיהרו 
שאטני  שיער  לי  היה  כי  למספרה  אותי  לקח 
קצר  אותי  לספר  מהספר  וביקש  הישבן  עד 
להתקלח...  איפה  אין  שבאונייה  לו  אמרו  כי 
כל הזמן למעלה, על  היינו  ואני  באונייה אבא 
הסיפון, ואמא וסבתא למטה, חולות... עד היום 
אני אוהבת את הים, להרגיש את הרוח והמים 

על הפנים. 

 התאקלמות:
אחרי כשמונה ימים הגענו לארץ, לנמל חיפה. 
אני  חנה.  בפרדס  העולים  לבית  אותנו  לקחו 
הגיעו  המים  מבול...  ירד  שכשהגענו  זוכרת 
לקום  כשרציתי  באוהל...  המיטות  גובה  עד 
ברגל  לבד  שאלך  הסכים  לא  אבא  לשירותים 
אח,  היה  לאבא  הידיים...  על  אותי  לוקח  והיה 
לא  בעלייה  המדינה  קום  לפני  לארץ  שהגיע 
ביפו. כבר אחרי  והתיישב עם אשתו  לגאלית, 
ולקח  בא  הוא  העולים  בבית  ימים  שלושה 
התחיל  אבא  ידם.  על  חדר  בדירת  לגור  אותנו 
אחות  אצל  ביקור  אחרי  אבל  בבניין  לעבוד 
להיות  רוצה  שהוא  החליט  בקובבה  אמא  של 
קיבלנו  לקובבה.  הגענו  אנחנו  גם  וכך  חקלאי 
מהסוכנות לול עם עשרים תרנגולות, עז, חמור 
וחלקת אדמה לעבד. כעבודה צדדית הוא תיקן 
לכפר  ירדנו  מכן  לאחר  תנורים.  ובנה  זגוגיות 
האדמה  את  לעבד  המשכנו  פה  גם  הנגיד. 
גידלנו  אז,  שהייתה  הפרימיטיבית  בחקלאות 

ירקות עוד לפני שהמציאו את הממטרות.

בית ספר:
ביפו למדתי שנה בבית ספר ושם שינו לי את 
לא  גלותיים  ששמות  החליט  המורה  השם. 
השם  גלותי.  שם  נחשב  ודונה  בחשבון  באים 
שנתן לי היה דבורה כי בדיוק למדנו על דבורה 
הנביאה... רק בגיל 17 כשהוצאתי תעודת זהות 
שלמדו  החבר’ה  היום  עד  דינה.  להיות  חזרתי 
איתי בבית הספר קוראים לי דבורה... אף פעם 
לא הייתי תלמידה טובה. אהבתי רק לקרוא. עד 
היום. אני כותבת עם שגיאות כי אני דיסלקטית 

אבל אז לא הייתה לכך מודעות.
 

מורים:
שיש  טען  הוא  כי  עלי  כעס  לזימרה  המורה 
ללכת  מוכנה  הייתי  לא  אני  אבל  יפה  קול  לי 
כעסה  להתעמלות  המורה  במקהלה...  ולשיר 
מכנסיים  עם  לשיעורים  באה  הייתי  כי  עלי 
ארוכים ולא קצרים )הייתי הכי גבוהה בכיתה 
המורה  את  קצר(...  מכנס  ללבוש  והתביישתי 
בכפר  פגשתי  והערצתי  שאהבתי  הראשון 
הנגיד, המורה זאב. אי אפשר להגיד שהוא היה 

מורה, הוא היה כמו אבא. 

משק:
אמא  מהלימודים.  פרשתי  ח’  כיתה  באמצע 
והיה צריך מישהו שיטפל  הייתה חולה מאוד 
בעופות ובפרות. בהתחלה לא הצטערתי על כך 
יותר מדי, יכולתי להתחרות בקציר עם הבנים, 
מצליח  מי  ולראות  עשב  של  עגלות  להעמיס 
מאוחר  אבל  גבוהות...  יותר  ערימות  לערום 
יותר כבר הצטערתי על הפרישה מהלימודים 
מקצוע.  ללמוד  החלטתי  וחצי  שנה  ואחרי 
התחלתי ללמוד בבית ספר ערב לתפירה בתל 
אביב, אבל גם ממנו פרשתי אחרי שנה וחצי כי 

התחתנתי. 

ספרים:
את בעלי, דן, פגשתי באוטובוס. זו הייתה צורה 
אוהבת  מאוד  כאמור,  אני,  להיפגש.  משונה 
היה  תמיד  שלי  הראש  בנסיעות  וגם  לקרוא, 
איתי  לברר  ניסה  הוא  אחת  פעם  ספר...  בתוך 
הספר  את  ממני  להשאיל  יכול  הוא  האם 
ספר  היה  זה  כי  בשלילה  השבתי  שקראתי. 
ספרים  וקנה  הלך  הוא  למחרת  אז  ספרייה. 
לפי משקל ובפגישתנו הבאה באוטובוס אמר: 
התרגשתי  כמובן  אני  ספרים”...  לך  “הבאתי 

מהמחווה הרומנטית שלו והתחלנו לצאת. 

חתונה:
תאריך  ברישום  טעו  כנראה  לארץ  כשעלינו 
הלידה שלי וכך יצא שקיבלתי צו גיוס בהיותי 
מתגייסת  את  “אם  אמרה:  אמא  וחצי.   16 בת 
הבחור  דן,  עם  התחתנתי  אז  מתה”...  אני 
הראשון שהכרתי. זו הייתה החתונה הראשונה 
כנסת  בבית  ציונה  בנס  התחתנו  הנגיד.  בכפר 
ולאחר מכן הלכנו לבית קפה שם היה כיבוד... 
וכך, כשכל החברות שלי עוד למדו בתיכון אני 

כבר הייתי נשואה. 

ילדים:
הגדולה  בתי  את  ילדתי  וחודשיים   18 בת 
את  וחצי  שנתיים  שנתיים,  של  בהפרש  ומאז 
רציתי  לבד  שגדלה  יחידה  כבת  הילדים.  כל 
משפחה גדולה. זה לא היה תענוג לגדול לבד. 
כשהייתי בתחילת החודש התשיעי של ההריון 
האחרון שלי )בגיל 40( בתי הגדולה התחתנה 
בתי  בין  וחצי  שנה  של  הפרש  יש   .)21 )בגיל 

הצעירה ונכדתי הבכורה. 

שנת עלייה: 1949

מקום מגורים: כפר הנגיד

מצב משפחתי: נשואה + 6 ילדים, 
17  נכדים, 4 נינים

עצה לחיים: "מאוד חשוב לכבד את 
הבית ואת ההורים"
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תמרה שם טובריקה פינצי
שנת לידה: 1939

מקום וארץ לידה: סופיה, 
בולגריה

שנת לידה: 1926

מקום וארץ לידה: קיוסטנדיל, 
בולגריה

ילדות:
שם אבי בן ציון, שם אמי זימבול )יקניטון( ובבית 
היינו 3 ילדים )אני האמצעית(.  אבא עבד כסוחר 
עצמאי בחנות בדים והמצב הכלכלי שלנו היה 
יציב וטוב. אף פעם לא חוויתי מחסור. סיפרו לי 
בצמצום,  חיו  הקומוניסטי  המשטר  שבתקופת 
אחד  זיכרון  מלבד  כאלה,  זיכרונות  אין  לי  אבל 
שבו ביקרנו אצל דודה שלי וכשביקשתי פרוסת 
לחם נוספת היא אמרה שלא נשאר עוד... גרנו 
בבניין בדירת שלושה חדרים שכללה שני חדרי 
מכונת  הייתה  לא  בבית  ומטבח.  סלון  שינה, 
כביסה ואת הבגדים שלנו הייתה מכבסת כובסת 
מקומית. הבניין לא היה ממוקם באזור מגורים 

מרוכז של יהודים.

מלחמה:
כשהתחילה המלחמה פינו אותנו מהבית לעיר 
לעבודות  נלקח  שלי  אבא  וראצה.  בשם  אחרת 
אותו  לראות  זכינו  לא  שנתיים  ובמשך  כפייה 
)לפי מה שאמא סיפרה, אני הייתי מאוד קטנה 
גרנו  בוראצה  זו(.  מתקופה  זיכרונות  לי  ואין 
אני ואחי עם אמא בדירה קטנה )אחותי נולדה 
אחרי המלחמה(. הצלחנו לשרוד מכיוון שטרם 
איפשר  זה  טוב.  כלכלי  במצב  היינו  המלחמה 
כולל  לה,  שהיה  מה  כל  את  למכור  שלי  לאמא 
החזקנו  וכך  בחסכונות  ולהשתמש  תכשיטים, 

מעמד למרות הקשיים והעוני. 

אחרי המלחמה: 
חזרנו  המלחמה.  כשנגמרה   5 כבת  הייתי 
כן  לפני  שהגיע  אבא  עם  יחד  בסופיה  לדירה 
לכרטיס  בציפייה  המתנו  מכן  לאחר  לוראצה. 
ארצה.  לעלות  שנוכל  במטרה  המיוחל  העלייה 
שנמשיך  רצו  לא  ההורים  המלחמה  בתום 
על  הרבה  דיברו  ולכן  בבולגריה  בחשש  לחיות 
פלשתינה. בינתיים התחלתי ללמוד בבית ספר 
עלינו  ב’,  כיתה  את  וכשסיימתי  בעיר,  נוצרי 

ארצה. 

עלייה לארץ: 
בהפלגה  והגענו  ארצה  לעלות  מאוד  שמחנו 
זוכרת  אני  משא.  באוניית  שבוע  שנמשכה 
הדרגשים  את  וגם  הזו  ההפלגה  את  בבהירות 
דרגש  קיבלנו  )אנחנו  באונייה  פזורים  שהיו 
כמות  הכינה  אמא  ההפלגה  טרם  אמצעי(. 

ובמקביל היא  נדיבה של אוכל שיכול להישמר 
אפתה עוגיות ולחם, מכיוון שלא סיפקו לנו מזון 

בהפלגה.  

אמא:
מכינה  והייתה  מעולה  בשלנית  הייתה  אמא 
ובראש  ממולאים  פלפלים  בשר,  פשטידת 
השנה ופסח היא הייתה מכינה קציצות פראסה, 
לבולגריה  הגיעה  אמא  הבולגרים.  כל  כמו 
לאחר  שלה,  המוצא  ארץ  מרומניה,   ,14 בגיל 
היה  הכלכלי  כשמצבנו  בבולגריה,  שהתייתמה. 
הטיפול  נושא  על  מאוד  הקפידה  היא  טוב, 
במראה האישי שלה. היא הייתה לובשת מעילי 
פרווה ומתגנדרת. אבל בארץ הסיפור היה שונה 
בגיהינום  ממש  הרגישה  היא  עבורה...  לגמרי 
הלוהט  בקיץ  בכרמים  לעבוד  כשהתחילה 
ובקטיף תפוזים בחורף... היא עבדה בקצב שלה, 

ככל שהיה לה כוח.

התאקלמות:
קטסטרופאלית.  בצורה  בישראל  אותנו  קיבלו 
מיד שהגענו ריססו אותנו. בתחילה גרנו במשך 
המשפחות  וכל  חנה  בפרדס  שלושה  חודשיים 
חיילים.  של  ענקיים  בהאנגרים  מרוכזות  היו 
לנו  וסייעה  שם  לנו  חיכתה  אבי  של  אחותו 
הזו  התקופה  בתום  ההתאקלמות.  בתהליך 
חנן  בית  ממושב  בסט  בן  בלינה  אלינו  הגיעה 
במגורים  להיקלט  האפשרות  על  לנו  וסיפרה 
כך, בעיקר מכיוון  במושב. אבי שמח מאוד על 
שרצה שתהיה פינה עבור אחי החירש- אילם. 
בזמן  שם  וגרנו  לקובבה  הגענו  דבר  של  בסופו 

שהתחילו לבנות את כפר הנגיד.

שפה:
עם  התמודדה  שלי  המשפחה  ההיא  בתקופה 
קשיים מכיוון שאמי עבדה במשק ועליי הוטלה 
ולאחי  השלוש  בת  לאחותי  לדאוג  המשימה 
בן ה-12. הייתי סך הכול ילדה קטנה בת תשע, 
אבל ככל שחלף הזמן דברים התחילו להסתדר. 
אבא מצא לאחי מסגרת בבית ספר מיוחד של 
חירשים בבית הלן קלר בתל אביב ואני התחלתי 
בבית  ז’.  בכיתה  חנן,  בבית  ספר  בבית  ללמוד 
מהמושב  רבים  צברים  איתי  למדו  הזה  הספר 
עימנו,  ללמוד  המעטה  בלשון  שמחו  שלא 
בסופו  השלימו  התלמידים  החדשים.  העולים 
אנחנו   אבל  לכיתה  שלנו  הכניסה  עם  דבר  של 

התקשינו מאוד בשיעורים, בעיקר בגלל בעיות 
המועצה  של  החינוך  במוסדות  היום  שפה. 
מתחנכים ילדי הדור השלישי. אני הייתי במחזור 
י”ח ובתי הבכורה במחזור ל”ח בבית הספר בבית 

חנן. הנכדים שלי כבר לומדים בעיינות. 

בעלי:
יחד  והיינו  במושב  הכרתי  אברהם,  בעלי,  את 
התגייס  כשהוא  שנתיים.  במשך  חברה  באותה 
חברות,  לי  הציע  הוא  וחצי   17 בגיל  לצבא 
התחתנו   .15 מגיל  איתו  אני  וככה  הסכמתי, 
בבית כנסת ביפו תל אביב וכל אורח שהשתתף 
נשואים  אנחנו  סוכריות.  שקית  קיבל  בחתונה 
מנקודת  ארוכה  לזוגיות  והסוד  שנים   52 כבר 
מבטי הוא לוותר אחד לשני ולקבל כל אחד כמו 
זכיתי והתברכתי בבעל טוב. לאורך  שהוא. אני 
ואני  כמסגר  למושב  מחוץ  עבד  הוא  השנים 

עבדתי במשק המשפחתי.

ילדיי:
שלושת הילדים שלנו גרים במושב כפר הנגיד. 
לבתי יש גם משק, הבן שלנו הוא הבן הממשיך 
של המשק ולבת נוספת נתתי את הזכות לבנות 
ילדים.  שלושה  יש  מהם  אחד  לכל  בהרחבה. 
הילדים היום גדלים בצורה שונה לחלוטין. אני 
את  מרימים  לא  שלי  הנכדים  את  היום  רואה 
הצלחת שלהם לכיור. כשזה קורה אני מספרת 
להם שבגיל 9 אני כבר הייתי תולה כביסה לבד. 

ילדות: 
שם אבי היה יעקב, שם אמי לוצ’יה ואני בתם 
היחידה. אבי עבד בעיר בבית חרושת לטבק. 
המצב הכלכלי היה ממוצע, לא היינו עשירים 
יש אוכל הכל בסדר”.  “אם  אבל אצלנו אמרו 
גרנו בדירה שכורה, בבניין בן 3 קומות. החלפנו 
פעמיים דירה כי בכל פעם בעלי הבתים רצו 
את המקום. השכונה בה גרנו הייתה מעורבת, 
עם  היחסים  אבל  המיעוט  היו  היהודים 
הבולגרים היו טובים. בימי שבת התקיים שוק 
מקומי שבו, אני זוכרת, כל הסוחרים היו גויים 

והיהודים היו עוברים מדוכן לדוכן וקונים.

בית ספר:
עד כיתה ד’ הלכתי לבית ספר יהודי בו למדנו 
ספר  בבית  ללמוד  המשכתי  כך  אחר  עברית. 
בולגרי, עד כיתה ח’. אני זוכרת לטובה את בית 
לתלמידים  יפה  התנהגו  בו  הבולגרי,  הספר 
המורה  במיוחד,  אותי  הרשימה  אחת  ומורה 
היינו  הספר  בית  אחרי  מרקובה.  לחשבון 
שיעורים  ולעשות  לאכול  הביתה  חוזרים 
ואחר הצהריים יוצאים החוצה לשחק בכדור 
תשבצים  “רבוסים”,  לפתור  או  יפים(  )בימים 

)בימים קרים(

אוכל:
זוכרת  אני  הנושא.  על  אחראית  הייתה  אמא 
כמו  נפלאים  מאכלים  מכינה  שהייתה 
תבשילים עם שעועית, פלפל ממולא, עוף עם 
חגיגית.  ארוחה  שישי-  ובימי  קציצות,  בצל, 
כשהכינה:  במיוחד  אהבתי  קינוחים  שני 

מביצים,  שמכינים  עוגה  כמו  שזה  “פנדילון” 
קמח וסוכר שמערבבים ביחד, ופשטידת חלב 

שהייתה מפיצה ריח טוב בכל הבית... 

מלחמה:
כמו  שלנו,  בעיר  נשארנו  המלחמה  בשנות 
שאר היהודים שגרו בפריפריה. רק את יהודי 
שבשנות  מכיוון  מהבתים.  הוציאו  סופיה 
הגרמנים,  לצד  היו  הבולגרים  המלחמה 
הגרמנים נכנסו בחופשיות לעיר שלנו ואחת 
ההגבלות שהם אכפו בקפדנות – אסור לחזור 
זוכרת  אני  בערב.  תשע  השעה  אחרי  הביתה 
את ההפצצות של האוירונים האנגלים... בזמן 
הפצצות היינו בורחים ליער... היו גם הרוגים 
פחדתי,  ולא   14 בת  אז  הייתי  שלנו.  מהעיר 
אבא  פחד...  זה  מה  ידעתי  לא  ילדה,  הייתי 
יחד  ולהסתתר  לבוא  אותי  לשכנע  צריך  היה 
ואנחנו  נמשכה,  המלחמה  חלף,  הזמן  איתם. 
התחלתי  ימים  באותם  לשגרה.  לשוב  ניסינו 
לא  כי  כתופרת,  בחנות  שלי  דוד  אצל  לעבוד 
יהודים  אז  קיבלו  )לא  ספר  בית  כבר  לי  היה 
ורצנו  אזעקה  הייתה  אחד  יום  לגימנסיה...(. 
מהר להתחבא, רק מה, מרוב מהירות שכחנו 
וברחנו  המגהץ  של  החשמל  את  לסגור 
כי  קצרה  הפצצה  הייתה  שזו  מזל  החוצה... 
כשחזרנו גילינו שהשולחן עליו עמד המגהץ 
ניקינו,  האש,  את  כיבינו  להישרף...  התחיל 

סידרנו ואז – שוב אזעקה... 

ישראל:
בבית  שלמדנו  בזמן  שמענו  ישראל  ארץ  על 
בשם  מורה  לנו  היה  בעיר.  היהודי  הספר 
סימצ’ו איזקוב שנהג לספר לנו על הארץ ועל 

נפלאותיה.

עלייה:
לאחר תום המלחמה הגיע בן גוריון לבולגריה 
לקהילה  שיתנו  השלטונות  לב  אל  ודיבר 
עליתי   – היה  וכך  ארצה  לעלות  היהודית 
באונייה  מרדכי,  בעלי  עם  יחד  לישראל, 

הראשונה שיצאה מבולגריה, “פאן יורק”. 

התאקלמות:
מחנה  הייתה  בארץ  שלנו  הראשונה  התחנה 
בעלי  את  גייסו  מכן  לאחר  בבנימינה.  עולים 
בחדר  גרתי  שם  ליהוד,  שלחו  אותי  ואילו 
יישוב  שמקימים  שמענו  שנה  אחרי  אחד. 
של בולגרים, נרשמנו מיד והצטרפנו לגרעין. 
היינו בין 100 המשפחות שהקימו את המושב. 
בהתחלה היה קשה... אין לי מילים לתאר עד 
כמה... לא היה כלום. ממש כלום. הכל שומם. 
עד  )קובבה(  גבירול  בכפר  גרנו  שנים  שלוש 
היינו  שנכנסנו  אחרי  הדירות...  את  פה  שבנו 
צריכים להתמודד עם קשיים אחרים, שיטפון 
גדול שהציף את הכל ועבודה חקלאית שלא 
הייתה מוכרת לנו כלל. אבל מה, רצינו ליישב 
לנגד  שעמדה  המטרה  הייתה  וזו  הארץ,  את 

עינינו. מולה כל הקשיים התגמדו. 

שנת עלייה: 1949

מקום מגורים: כפר הנגיד

מצב משפחתי: נשואה + 3 ילדים,
9 נכדים

עצה לחיים: "אי אפשר לעצור את 
הקידמה"

שנת עלייה: 1948

מקום מגורים: כפר הנגיד

מצב משפחתי: אלמנה + 2 בנים,
4 נכדים ונין

עצה לחיים: "יותר טוב מישראל אין!"

...אחרי בית הספר 
היינו חוזרים הביתה 

לאכול ולעשות 
שיעורים ואחר 

הצהריים יוצאים 
החוצה לשחק בכדור 
או לפתור “רבוסים”, 

תשבצים... 

...היינו בין 100 
המשפחות שהקימו

את המושב. בהתחלה 
היה קשה... 

אין לי מילים 
לתאר עד כמה... 

לא היה כלום. ממש 
כלום. הכל שומם... 
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יהודית אלקלעי
שנת לידה: 1935

מקום וארץ לידה: תל אביב, 
ישראל

מקום מגורים: נטעים

ילדות:
שם אבי היה יצחק, שם אמי שולמית ובבית היינו 
7 ילדים )אם כי אני הייתי הלידה ה- 13 במספר 
של אמא(. ביוון אבא היה סוחר בדים, אבל אחרי 
שעלו ארצה הוא הבין שלא תהיה לו ברירה אלא 
עבד  האחרון  יומו  עד  ומ-1932  חקלאי,  להיות 
וכשהייתי  במגדיאל  גרנו  כשנולדתי  בחקלאות. 
בת 3 עברנו לצור משה, ישוב שההורים שלי היו 
בין מייסדיו. חיינו 9 נפשות בבית של 2 חדרים  
עם שירותים בחוץ. בבית היו רק 7 מיטות. אבא 
ישן בחדר עם הבנים ואמא עם הבנות ובכל לילה 
בן ובת  היו צריכים לחלוק מיטה עם אבא או עם 
אמא. בזכות החקלאות מעולם לא היינו רעבים. 
“בור”  בו  עושים  והיינו  לבד,  לחם  אפתה  אמא 
ומכניסים לתוכו מה שנשאר מאתמול, שעועית 
ממרק שכמעט נגמר, פלפל מטוגן שנשאר. את 
האוכל אמא הכינה ממוצרים שגידלנו כמו צנון, 
במיה, בצלים. והיו גם הבוטנים ששינו את חיינו.

בוטנים: 
אורח.  אלינו  לבוא  אמור  היה  אחד  שבת  בליל 
הוא רצה כמו כולם להביא להורים שלי גלדיולות 
מהתחנה המרכזית. פתאום ראה שמוכרים שם 
בוטנים לא קלויים, כמו זרעים, וקנה, והביא לנו 
הבוטנים  על  שמחה  אמא  קילו.  מחצי  למעלה 
קפצו   שלי  האחים  אבל  אותם,  לקלות  ורצתה 
ואמרו “אמא אנחנו נזרע אותם והכמות תשלש 
את עצמה” זה היה סמוך לפסח שזאת העונה של 
הבוטנים, וכך הם עשו. כעבור שלושה שבועות 
ממנה  ויוצאים  נבקעת   האדמה   איך  ראינו 
ענפים...  שלושה  גדלו  מהם  עלעלים...  שלושה 
ואחרי חצי שנה מכל בוטן שזרענו צמחו למעלה 
שקים  שני  קיבלנו  קילו  מחצי  בוטנים...  מקילו 
וגם אותם זרענו, וב-1960, ייצוא הבוטנים מתל 
ואנחנו  התפוזים  אחרי  בגודלו  השני  היה  אביב 

היינו היישוב שהוביל את הענף. 

אמא:
והאהבה  סביבנו  סבבו  שלי  אמא  של  החיים 
הדדי  כבוד  אהבה,  בינינו  יצרה  שלה  הגדולה 
כאב.  לכולנו  נשרט  היה  כשאחד  ואכפתיות. 
דאגה  רק  הבית,  מפתח  יצאה  לא  מעולם  היא 
שיחסר  או  רעבים   רטובים,  יהיו  לא  שהילדים 
כעסתי  עליה...  כעסתי  ילדה  בתור  משהו.  להם 

דואגת  ולא  הבית  בצרכי  עסוקה  תמיד  שהיא 
לעצמה. היום אני מבינה  איזו אישה חכמה היא 
הייתה ואני שואבת הרבה מחוכמתה ומאמרות 
נהגה  היא  למשל,  אותי.  ציידה  היא  בהן  הכנף 
לומר ש”מקום שאין בו כלב, עץ ורופא הוא לא 
מקום ראוי למגורים”. למה?  אם יש עץ האדמה 
לך  יש  כלב  יש  אם  וצל,  פרי  ייתן  והעץ  פוריה 
הגנה מרחבית ואם אתה לא מרגיש טוב ויש לך 
האמינה   היא  מסודר.  אתה  בסביבה,  רופא  גם 
כדאי  ולכן  שיקרה   מה  זה  להיות  שצריך  שמה 
להשתדל לקבל את מה שיש. אם הייתי נשרטת 
לי  מביטה  הייתה  היא  כל  קודם  נפצעת,  או 
הדאגה  מליבך,  דאגה  “הסירי  ואומרת,  בעיניים 
רק מפתחת את הסימפטום. ברגע שתסירי את 
הדאגה מליבך שמונים אחוזים מהבעיה יפתרו”.

הקמת המדינה:
בכ”ט בנובמבר, יום הקמת המדינה הייתי בכיתה 
ח’. במושב היו אז בסך הכל שני כלי רכב ואנחנו 
עלינו עליהם צפופים כמו דגים מלוחים ונסענו 
לנתניה. שם רקדנו בכיכרות את כל ריקודי העם 
ושמחנו  וניגנו  ושרנו  והזענו  רקדנו  אז...  שהיו 
את  גם  זוכרת  אני  מתפרצת.  טבעית  שמחה 
הראשון.  העצמאות  ביום  במושב  הדגל  הנפת 
לקחו עמוד ודגל, ומרקו לוי, שהיה מזקני הכפר 
נתן לי את הכבוד להניף את הדגל. שרנו אז את 

התקווה עם דמעות של שמחה וחרדה.

משה:
את בעלי משה הכרתי דרך אחותי. היא התאהבה 
גם  שאם  והחליטה  נשואה  כבר  הייתה  אבל  בו 
אני לא אזכה בו זאת תהיה אבידה למשפחה. אני 
הייתי מלאה לבטים. חשבתי מה פתאום ללכת 
עם המושבניק השקט הזה מנטעים,  אבל בסוף 
החלטתי שכן. כחיילת התאפשר לי לקבל אולם 
מהצבא, וכך התחתנו בקולנוע נגה ביפו. הכיבוד, 
העוגות וכל התקרובת היו מעשה ידיהם של בני 

משפחה וידידים.

החיים בלי משה:
שלי  החיים   ,29 בת  כשהייתי  שנים   47 לפני 
השתנו בחלקיק שנייה. משה התחשמל למוות 
כשהיינו  כן  לפני  בנטעים.  שלנו  הבית  בחצר 
נוסעים להורים שלי הייתי מתחקרת את משה 

ביצים  לנו, כמה  יש  לגבי הכמויות, כמה עופות 
אנחנו משווקים... למקרה שישאלו אותי, שלא 
אשמע כמו גולם. והוא היה צוחק, “מה פתאום 
השתנה.  הכל  אחד  ברגע  אבל  מתעניינת?”  את 
עד השעה שתיים ועשרים באותו היום נחשבתי 
את  שגיליתי  ברגע  אבל  מפונקת  לנסיכה 
המציאות החדשה,  תוך דקות, נכנסתי למגפיים 
של ניהול המשק. זה היה כמו לקחת “ילד נזלת” 
ולהפוך אותו בבת אחת לרמטכ”ל. אנשים שהיו 
איתו בכיתה הולכים היום עם הליכון, מקריחים. 
אני מסוגלת בעצימת עיניים לשחזר הכל, כולל 
הטעמים, הריחות והצלילים  ויש  מולי גבר עם 
שיניים...  מלא  וחיוך  שחור  שיער  של  בלורית 
תומך,  מאהב,  חבר,  הפסדתי  משה  של  במוות 
לחיים.  ושותף  לילדים  אבא  הפסדתי  מכלכל, 
המציאות  היתר  כל  את  אבא.  הפסידו  הילדים 
מראה שאפשר ליישב, אבל אין אבא מלאכותי. 
שיש  מרגישה  אני  זאת  למרות  בכאילו.  רק  זה 
בי חוסן מפני שמעולם לא עשיתי רע לבנאדם 
לי  ויש  נכון  לפעול  מנסה  אני  תמיד  במכוון. 

דברים נפלאים שאיש לא יכול לקחת ממני.

הנכדים:
בעולם.  שלי  טובים  הכי  החברים  הם  הנכדים 
לנכד הגדול שלי קוראים מושיק על שם בעלי. 
חודש  של  לטיול  איתו  נסעתי  שנתיים  לפני 
בארה”ב. הוא לקח אותי גם לטיולים מקסימים 
נכנסים  אנחנו  לפעמים  ג’יפים.  ולטיולי  בארץ 
לאיזה מטע של שזיפים והוא אומר לי, “סבתא, 
ואנחנו קוטפים,  זאת סחיבה”...  גניבה,  לא  זאת 

מנגבים על המכנס ואוכלים, כמו בפלמ”ח. 

מצב משפחתי: אלמנה + 2 ילדים,
5 נכדים, 3 נינים

עצה לחיים: "ניקיון בנפש, ניקיון 
כפיים ויושר - אלה השבילים שיכולים 

להוביל אותנו לכל הפסגות שבעולם"

ליליאן בוזגלו
שנת לידה: 1940

מקום וארץ לידה: אגאדיר, 
מרוקו

ילדות:
שם אבי היה יעיש, שם אמי זוהרה ובבית היינו 
עבד  אבא  במספר.  הרביעית  כשאני  ילדים,   10
כצורף קרוב לבית והמצב הכלכלי לא היה טוב. 
שלא  דאגה  אמא  באוכל  מחסור  שהיה  למרות 
רעבים.  לישון  נלך  בו  אחד  לילה  אפילו  יהיה 
בכל יום היא הייתה מבשלת מרק ואופה לחם. 
קונה  הייתה  אמא  מקרר,  לנו  היה  שלא  כיוון 
קונה  הייתה  אם  יום.  בכל  טרי  אוכל  ומבשלת 
בשר  עם  גדול  סיר  מכינה  הייתה  בשר,  קילו 
וירקות ומחלקת לכולם עם לחם, ואם לא היה 
משהו מתוק הייתה שמה לנו שמן עם סוכר על 
והיינו אומרים תודה. בשר  ונותנת לכולם  לחם 
לשישי  בעיקר  מבשלת  הייתה  אמא  דגים  או 
תנור  היה  גז,  עם  תנור  אז  לנו  היה  לא  ושבת. 
עליו  מתבשל  היה  שהאוכל  פחמים  עם  חימר 
ושאר  אנחנו  השבת,  על  לשמור  כדי  שעות. 
היהודים בשכונה היינו שמים סיר עם חמין אצל 
ערבי שגר בקרבת מקום והיה לו טאבון, וביום 
שישי היית רואה את כל היהודים רצים עם סירי 

חמין הביתה.

בית:
ילדים  ישנו 10  בדירת 2 חדרים.  גרנו  באגאדיר 
בחדר אחד על מזרונים על הרצפה, אמא ואבא 
ובאר  קטן  מטבחון  גם  והיה  שני,  בחדר  ישנו 
של מים בתוך הבית ממנה היינו שואבים מים. 
הוא  גם  אבל  יותר,  טוב  בבית  גרנו  בקזבלנקה 
היה בן 2 חדרים כי המחירים היו גבוהים. מצבנו 
כי האחים שלי  יותר  שם באופן כללי היה טוב 

כבר גדלו והתחילו לעבוד.

חגים:
פירות  עם  בשר  מכינה  הייתה  אמא  בחגים 
שאני  פול  מרק  היה  פסח  וכל  ובצל  יבשים 
וכמובן פסטלים. המנהג הכי  מכינה עד היום... 
השנה,  ובראש  בפסח  בחגים,  לנו  שהיה  יפה 
קטנים  קולה  פפסי  בקבוקי  קונה  היה  שאבא 
לכל הילדים. זאת הייתה המתנה שחילק לנו וכל 

השנה היינו מחכים לה.

בית הספר:
למדתי בבית ספר יהודי באגאדיר. הייתי תלמידה 
בהכתבות  במיוחד  ומעולה  כלל  בדרך  טובה 
ובאמת אחת הבנות שלי למדה וקיבלה תעודת 
הוראה ללשון עברית. גם בספורט הייתי טובה, 

היו  אהבתי.  לא  חשבון  רק  מאוד.  מהר  רצתי 
כל  את  אותנו  שלימדו  גברים  מורים  שני  לנו 
יצחק  והשני  ניסים  בשם  אחד  המקצועות, 
מזל.  בשם  להתעמלות,  אישה  מורה  והייתה 
בבית  אוכלים  היינו  הצהריים  ארוחות  את 
הספר. האמריקנים מימנו את זה ואחד המורים 
היינו  סביבו  החצר,  באמצע  גדול  שולחן  סידר 
משמעת  נהוגה  הייתה  הספר  בבית  אוכלים. 
מאחרת  הייתי  אם  גופניים.  ועונשים  קפדנית 
ילדה  קצת היו מרביצים עם סרגל... אמא שלי 
לה  לעזור  צריכה  שהייתי  וכיוון  ילדים  הרבה 
ומקבלת  מעט  לא  מאחרת  הייתי  הקטנים  עם 
הייתי צריכה לטפל באחים שלי הרבה.  מכות.. 
כל הזמן היה תלוי עלי אח קטן, אפילו לשחק 
בחוץ הייתי יוצאת עם אחד האחים תלוי עלי... 

בגלל זה התחתנתי בגיל 17.

בית חרושת לסוכריות:
בעקבות   ,12 בת  כשהייתי  לקזבלנקה  עברנו 
העבודה של אבא. כמו יתר האחים שלי סיימתי 
וכתוב  קרוא  ידענו  כולנו  וזהו.  לימוד  שנות   8
עבדתי  בקזבלנקה  מוקדם.  לעבוד  יצאנו  אבל 
ערבי.  בית  בעל  אצל  לסוכריות  חרושת  בבית 
חלק מהאחיות שלי עבדו בבית חרושת לייצור 

חולצות תיכון.  העבודה הייתה קשה מאוד. 

עלייה לארץ:
ולא  השערים  את  סגרו  לעלות  עמדנו  כשכבר 
מעבר  במחנה  היינו  חודשים   3 לבוא.  נתנו 
בקזבלנקה ואז פתחו שוב את השערים. שלחו 
שם  למרסיי  והגענו  באונייה  לצרפת  אותנו 
לאט  ולאט  אראנס,  במחנה  חודשיים  שהינו 
אנחנו  לארץ.  להגיע  לאוניות  לאפשר  התחילו 
ומשם  בחיפה  עגנו  “ירושלים”.  באונייה  הגענו 

לקריית  כולנו  את  וסחבו  משאיות  עם  באו 
שמונה. כשהגענו לשם ראינו פחונים ולא רצינו 
לתקופה  רק  שזה  לנו  אמרו  מהמשאית.  לרדת 
וככה  משם.  אותנו  יעבירו  כך  ושאחר  קצרה 
גרנו כל המשפחה בשני פחונים וכשהגשם ירד 

עליהם זה נשמע כאילו זורקים עלינו אבנים...

חתונה:
במרוקו הייתה לנו שכנה שהיה לה בן דוד בשם 
חנניה שעלה לארץ עם עליית הנוער. הוא היה 
חייל ונלחם במלחמת סיני. כשהגענו לכאן הוא 
לבקר  בא  שלה  ההמלצה  ולפי  ביפו  בחדר  גר 
את  התחתנו.  חודש  ואחרי  הכרנו  ככה  אצלנו. 
החתונה ערכו לנו בדירת שיכון בקריית שמונה, 
כיף. אחר כך  והיה  יפה עם מנורות  סידרו הכל 
והבן  הבת  לנו  נולדו  ושם  ליפו  איתו  עברתי 

הראשונים.

נטעים:
ועקנין  בשם  בחור  הכרנו  ואני  חנניה  ביפו 
אמר  ועקנין  בנטעים.  בפרדסים  עבד  שאחיו 
בעלי  אז  למכירה  בתים   2 בנטעים  שיש  לנו 
ואני אהבתי מאוד  ואז הביא אותי  הלך לראות 
את הרעיון של בית קטן עם פרדס של שלושה 
דונם. קיבלו אותנו למושב וקנינו את הבית. אני 
שאנחנו  הרגשתי  לא  טוב.  בנטעים  הרגשתי 
שונים, אבל הילדים שלי טוענים שכן היה מתח, 
בין  היחידים  המרוקאים  להיות  קל  היה  שלא 
הם  גם  לשמחתי,  בסוף,  אבל  האשכנזים.  כל 
מצאו את מקומם והתחברו. לאורך כל השנים 
עבדתי  אני  בונה.  בסולל  בבניין,  עבד  בעלי 
ועד  כך,  ואחר  נטעים  של  בצרכנייה  בהתחלה 
לפני שנתיים, טיפלתי בתינוקות בכל המושבים 

בסביבה, נטעים, גן שורק ובית חנן.

הבישולים שלי:
גם אני, כמו אמא שלי, בשלנית טובה. אני יכולה 
אני   למשפחה  מלכים.  ארוחת  להכין  מכלום 
הכל.  קוסקוס,  קציצות,  דגים,  חריימה  מכינה 
הכי אני נהנית כשאומרים “טעים לי!” ומבקשים 
חושבת  אני  והמסורת  מהבישולים  חוץ  עוד. 
יושר  שאני והאחים שלי למדנו מההורים שלי 
ולשמור על הילדים ועל הבית. היחסים בינינו, 
וכמעט בכל חג  היום  האחים, טובים מאוד עד 

אנחנו נפגשים. 

שנת עלייה: 1956

מקום מגורים: נטעים

מצב משפחתי: אלמנה + 5 ילדים, 
11 נכדים ונינה

עצה לחיים: "להגיד תודה על מה 
שיש ולהיות מאושר בחלקך"

...הנכדים הם החברים 
הכי טובים שלי בעולם. 

לנכד הגדול שלי 
קוראים מושיק 

על שם בעלי. לפני 
שנתיים נסעתי איתו 

לטיול של חודש 
בארה”ב... 
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שנת לידה: 1944

מקום וארץ לידה: קהיר, מצרים

שנת עלייה: 1958

ילדות:
שם אבי היה יוסף, שם אמי עזיזה ובבית היינו 4 
ילדים.  אבי היה יליד מרוקו שברח עם משפחתו 
במדבר  ונקברה  נפטרה  אמו  בדרך  למצרים. 
אבא  במצרים.  שביעי  דור  הייתה  אמי  סהרה. 
למקום.  ממקום  עובר  והיה  בדים  סוחר  היה 
צעיר  בגיל  כשנפטר  וחצי  שנה  בת  רק  הייתי 
בערך  להתאושש,  זמן  הרבה  לקח  לאמא   .)42(
שנתיים. אחרי מותו עברנו לגור עם אחותה של 
אמא ובעלה. אמא התחתנה עם אבא כשהייתה 
בת 28, במושגים של אז היא נחשבה זקנה. עוד 
מכונות  ולהרכיב  לפרק  למדה  שהתחתנה  לפני 
תפירה.  ללמד  ידעה  וגם  זינגר,  של  תפירה 
אחרי  אותנו  לפרנס  לה  עזרו  האלה  העיסוקים 

מותו.

שליחים:
בשלב מסוים הגיעו שליחים מישראל למצרים 
והציעו לאמא שייקחו רק אותי ואת אחי הקטן 
הגדולים.  השניים  עם  שם,  תישאר  והיא  לארץ 
הם אמרו שהם רוצים לעשות את זה כדי להקל 
לוקחים  שאתם  “או  להם,  אמרה  אמא  עליה. 
אותי עם הילדים או שאתם לא לוקחים בכלל”. 
היא  אז  לקיבוץ,  אותנו  שייקחו  לה  אמרו  הם 
שצריך  לה  אמרו  לבוא.  רוצה  היא  שגם  אמרה 
שניים.  בשביל  שתעבוד  אמרה  היא  אז  זוג, 
כשהבינה ששום דבר לא יעזור אמרה להם, “אם 
מהחלון”,  אתכם  זורקת  אני  מהדלת  תצאו  לא 
היום  עד  רביעית...  בקומה  אז  גרנו  ואנחנו 
האחים שלי צוחקים ואומרים שאם היו לוקחים 

במקום  יידיש  היום  מדברים  היינו  בטח  אותנו, 
ערבית... 

בית ספר:
סוף  עד  אליאנס  ספר  בבית  למדתי  במצרים 
בשם  מצריה  מורה  שם  לנו  הייתה  ח’.  כיתה 
אותנו  מכה  והייתה  יהודים  ששנאה  פאוזייה 
במקל במבוק דק על הידיים ועל הרגליים. היה 
ערבית  עם  דויד  בשם  מהארץ  מורה  גם  לנו 
עברית.  בשבוע  שעתיים  אותנו  שלימד  שבורה 
גם  זה  בגלל  אבל  טבע,  ללמוד  מאוד  אהבתי 
קיבלתי מכות פעם אחת: מבית הספר הביאו לנו 
אותו  לקחת  צריכים  והיינו  האדם  גוף  על  ספר 
הביתה ולעשות שיעורים. אמא שלי שלא ידעה 
לקרוא פתחה את הספר וראתה פתאום אישה 
עירומה. אז היא הרביצה לי. אמרתי לה שהספר 
האמינה.  לא  היא  אבל  שלי  ללימודים  קשור 
למחרת היא הלכה לבית ספר ולמרות שאישרו 
את מה שאמרתי היא לא ביקשה ממני סליחה... 
בבית הספר הייתה תלבושת אחידה, חלוק עם 
הבגדים.  מעל  שלובשים  כיסים  ושני  כפתורים 
הציפורניים  אם  בודקים  היו  לכיתה  בכניסה 

נקיות והנעליים מצוחצחות.

בקבוקים:
שאר  בין  ובלטתי  בלונדינית  ילדה  הייתי 
שנאצר  אחרי  אחד,  יום  הספר.  בבית  הילדים 
עם  לבנה  בשמלה  אותי  הלבישו  לשלטון,  עלה 
דנטלים,  עם  וגרביים  נעליים  לי  קנו  נקודות, 
סידרו לי את השיער בבקבוקים, ולקחו אותי עם 
עוד ילד מבית הספר כדי להביא לנשיא  פרחים 
באה  שלי  אמא  למחרת  שלו.  ההכתרה  לרגל 
עוד  מישהו  אם  ואבוי  “אוי  ואמרה,  ספר  לבית 
פעם ייגע בילדה שלי”... היא פחדה מאוד כי היו 
גונבים ילדים במצרים וזאת גם הסיבה שהיא לא 
נתנה לנו לרדת למטה והיינו משחקים רק בבית.  
היו אז בנות יהודיות בנות 15 או 16 שלקחו או 
חטפו אותן, היו שהתאסלמו. אמא שלי הייתה 
כל כך קפדנית וחזקה עד שבסביבה בה  גרנו גם  

הערבים נתנו לה כבוד. היו קוראים לה “גברת”.

עלייה:
בסוף 1954 אחי הגדול עלה לבד בעליית הנוער, 
וב-1956 נתנו לשני האחים הגדולים שלי לצאת 
הייתה  כי  לא  שלי  ולאמא  לי  אבל  ממצרים, 
לאמא אזרחות צרפתית ובתקופה ההיא צרפת 
ואנגליה נלחמו לצד ישראל נגד מצרים. בינתיים 

לדוד  עזרה  ואמא  נפטרה  גרנו  שאצלה  הדודה 
עם שלושת הילדים של אחותה. ב-1958 שכנה 
מצרית שגרה מולנו והבן שלה שהיה קצין בחיל 
הים, אמרה לאמא שהיא רוצה אותי לבן שלה. 
“למה  אמרה,  שלי  אמא   .13 בת  אז  הייתי  אני 
לא? אבל צריך לקבל רשות מהדוד כי לילדה אין 
אבא”. ואז היא סיפרה את זה לקהילה היהודית 
בא  יהודי  רופא  לברוח;  לנו  עזרו  והם  שם 
לרשויות וטען שאמא שלי צריכה לעבור ניתוח 
בהתחלה  ליוון.  לנסוע  חייבות  ואנחנו  דחוף 
סרבו, אבל אמא נתנה להם את הדרכון הצרפתי 
האזרחות  על  מוותרת  שהיא  ואמרה  שלה 
נסענו  הלילה,  בחצות  חמישי  ביום  וככה  הזרה. 
ביוון  הפלגנו.  כבר  שישי  וביום  לאלכסנדריה 
המשכנו  כך  ואחר  וחצי  חודש  כמעט  נשארנו 

לישראל.

התאקלמות:
לנו  שלחו  שלי  האחים  במצרים  כשהיינו  עוד 
שם  בחולון,  למעברה  לבוא  שנבקש  מברקים 
הם גרו, וכך היה. סוף סוף התאחדנו כולנו. נתנו 
גבול בת  לנו דירת שיכון קטנה של 48 מ”ר על 
ים-חולון ותעודות עולה לכולנו. שם אימא שלי 
ראתה  לא  היא  שאותה  אחותה  את  פגשה  גם 
לא  ים  בבת  הגבולות.  שנסגרו  אחרי  מ-1948 
לבית  הלכתי  זאת  במקום  לאולפן,  אותנו  לקחו 
אז  לא הבנתי מה שהמורה אומרת...  ספר אבל 
בגיל  14 יצאתי לעבוד. עבדתי במספרה תמורת 
הבאתי  הכסף  את  בית...  במשק  עבדתי  טיפים, 

לאמא.

חתונה:
בבת  ילדים  בגן  לעבוד  התחלתי  מסוים  בשלב 
ים ובערב למדתי באולפן. התוכנית שלי הייתה 
ללמוד  ללכת  ואז  באולפן  הלימודים  את  לסיים 
הייתה  בגן  שקרה.  מה  לא  זה  אבל  חשבונאות. 
שלה  ואמא  הביתה  מלווה  שהייתי  אחת  ילדה 
הכירה לי את רפי. התחתנו ב-1965 כשהייתי בת 
עשרים. רפי ואני עברנו לגור בערד כי הוא עבד 
על טרקטור בסדום.  אחרי שנה לא הייתה כבר 
חזרנו  אז  הימים  ששת  מלחמת  ופרצה  עבודה 
לבת ים. מבת ים  עברנו לאשדוד, שם הוא עבד 
פרחים  גידלנו  לנטעים.  הגענו   1976 ב-  בנמל. 
בחממות. בהתחלה הרגשנו שונים. הילדים שלי 
שמלות  לובשות  היו  שלי  הילדות  בעיר,  גדלו 
הזמן  עם  אבל  יחפות,  הלכו  הילדות  וכאן 

התרגלנו.

מקום מגורים: נטעים

מצב משפחתי: גרושה + 4 ילדים, 
3 נכדים

עצה לחיים: "לשים את עצמך 
במקום הראשון )אני לא עשיתי את 

זה(" 

אברהם גלעד
שנת לידה: 1921

מקום וארץ לידה: קאליש, 
פולין

ילדות: 
ובבית  חנה,  אמי  שם  יהושע,  היה  אבי  שם 
אריה,  מלכה,  דרורה,  לאה,  ילדים:   9 היינו 
שושנה, מרגלית, משה, אברהם )אני( ורבקה. 
בבית  הכלכלי  והמצב  בקר  כסוחר  עבד  אבא 
יהודים  של  באזור  גרנו  רצון.  משביע  היה 
יהודים(,  היו  העיר  תושבי  ממחצית  )למעלה 
ברחוב נאדבונה 16, בקומה שנייה בדירה בת 
פחמים  תנור  עמד  הבית  במרכז  חדרים.   4
החורף  בימי  הבית  את  חיממנו  באמצעותו 
והייתי  פולני  ספר  בבית  למדתי  הקרים. 

תלמיד בינוני למדי.

ציונות:
השומר  לתנועת  הצטרפתי  כבר  תשע  בגיל 
לשמוע  הולך  והייתי  בעיר  שפעלה  הצעיר 
הרצאות על ארץ ישראל. כל האחים והאחיות 
שלי כבר היו חברים בתנועה. הבית שלנו היה 
מאוד ציוני, ואמא יותר מכולנו. ב- 1923 כבר 
את  ואירגנה  יזמה  )אמא  ארצה  בדרך  היינו 
עצרנו  אז  אבל  הזו(  המשפחתית  העלייה 
בוינה כתחנת ביניים ושם פגשנו שני שליחים 
עבודה  בארץ  שאין  לאמא  שאמרו  מישראל 
בסופו  הזאת...  השטות  את  תעשה  ושלא 
הביתה.  וחזרנו  אותה  שכנעו  הם  דבר  של 
 1929 ב-  השמרים.  על  שקטה  לא  אמא  אבל 
לארץ,  לאה,  הבכורה,  אחותי  את  שלחה  היא 
בתור  לכאן  היא  אף  הגיעה  מכן  ולאחר 
שהייתה  בזמן  אחותי.  את  לחתן  וכדי  תיירת 
וקנתה  לנו  שהיה  הכסף  כל  את  העבירה  פה 
משק בפרדס חנה, עליו המליץ לה בעלה של 

 1929 בין  ישראל.  מקווה  בוגר  שהיה  אחותי, 
הגדולים  האחים  את  העלתה  היא   1935 ל- 

שלי לארץ, אחד אחרי השני.
 

עלייה לארץ:
המשפחה  שארית  אנחנו,  עלינו   1935 ב- 
 2 כבר  לי  היו  בארץ  בפולין.  נותרה  שעוד 
אחיות ו- 2 אחים. הפלגנו באונייה “פולוניה”, 
לנמל  כשהגענו  ים...  ממחלת  סבלתי  ואני 
מיד  נסענו  גדולה.  התרגשות  הייתה  חיפה 
 13 בן  הייתי  חנה.  בפרדס  לנו  שהיה  לבית 

וחצי. 

התאקלמות:
למחרת היום כבר נסעתי לבן שמן, והצטרפתי 
וגרנו  למדנו  שם.  הייתה  שכבר  אחותי  אל 
הייתה  שמן  בבן  הייתי  בה  התקופה  ביחד. 
שנה  כעבור  ממש.  עדן  גן  נפלאה,  תקופה 
שבדיוק  אחי  עם  וגרתי  אביב  לתל  עברתי 
עיוור  ילד  דרס  )הוא  הסוהר  מבית  השתחרר 
 6 ל-  ונשפט  לגלגלים  מתחת  לו  שרץ  וחירש 

חודשי מאסר(.

אלכסנדריה:
ללמוד  למוסך  אותי  הכניסו  כבר   15 בגיל 
מקצוע. מאוד אהבתי את זה ועבדתי בתחום 
 ,1942 ב-  הבריטי  לצי  שהתגייסתי  עד 
שנים   4 שירתתי  וספינות.  אוניות  כמתקן 
כשחזרתי  במצרים.  אשר  באלכסנדריה 

גם  הכניס  דן,  חבר  שהיה  אחי,  אביב  לתל 
במשך  אוטובוס  כנהג  עבדתי  לחברה.  אותי 

שלושים שנה. 

חתונה:
דרך  אביב  בתל  פגשתי  רחל  אשתי  את 
בן  הייתי  בינינו.  שהכירו  משותפים  חברים 
35 כשהתחתנתי, ורחל בת 25. אחרי החתונה 
עברנו לגור בנטעים כי רחל הייתה בת יחידה 
שגרו  המבוגרים  להוריה  לעזור  רצתה  והיא 
פה. נכנסתי לעבוד במשק ונהייתי מושבניק... 
טוב  הכי  המוסכניק  הייתי  המושבניקים  בין 
הכי  המושבניק  הייתי  המוסכניקים  ובין 

מוצלח.

ילדים:
ידי.  על  גרים  כולם  אותי.  לעזוב  רוצים  לא 
ימין  מצד  מטר   900 הבת  מולי,  דלת  גר  הבן 
נפגשים  אנחנו  שמאל.  מצד  מטר   900 והבן 
הרבה, הם כל היום נכנסים ויוצאים, אני מוקף 

בילדים ובנכדים וכמובן מאוד שמח על כך. 

ספרים:
מתח  ספרי  בעיקר  לקרוא,  אוהב  מאוד  אני 
באופן  רווה  בגן  בספרייה  ספרים  ומחליף 
קבוע. אני קורא, עם משקפיים, בכל רגע פנוי. 
את האהבה לספרים רכשתי עוד בילדותי, אז 
הייתי קורא את הספרים שהאחיות הגדולות 

שלי הביאו הביתה...

שנת עלייה: 1935

מקום מגורים: נטעים

מצב משפחתי: אלמן + 3 ילדים, 
9 נכדים, 2 נינים

עצה לחיים: "שיהיו בני אדם. זה הכל"

...היא אמרה שגם היא 
רוצה לבוא. אמרו לה 
שצריך זוג, אז היא 

אמרה שתעבוד בשביל 
שניים. כשהבינה ששום 
דבר לא יעזור אמרה 
להם, “אם לא תצאו 
מהדלת אני זורקת 
אתכם מהחלון”... 

...פגשנו שני שליחים 
מישראל שאמרו 

לאמא שאין בארץ 
עבודה ושלא תעשה

 את השטות הזאת... 
בסופו של דבר הם 
שכנעו אותה וחזרנו 

...נכנסתי לעבוד הביתה.... 
במשק ונהייתי 
מושבניק... בין 

המושבניקים הייתי 
המוסכניק הכי טוב 
ובין המוסכניקים 
הייתי המושבניק 

הכי מוצלח... 

...אני קורא, עם 
משקפיים, בכל 

רגע פנוי. את האהבה 
לספרים רכשתי 
עוד בילדותי, אז 
הייתי קורא את 

הספרים שהאחיות 
הגדולות שלי הביאו 

הביתה...

מלכה בר
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ילדות: 
הייתי  ואני  ציפה  אמי  שם  זליג,  היה  אבי  שם 
היה  אבא  בנים.  שלושה  אחרי  הזקונים,  בת 
יהודי דתי ממשפחה חסידית ועבד כסוחר אבל 
נפטר ממחלת לב בהיותי תינוקת ומגיל צעיר 
מאוד נותרתי לבד עם אמא: אחי הגדול נפטר 
מות  לפני  ארצה  עלה  תנחום  אחי  הוא,  אף 
לאחר  קצר  זמן  ארצה  עלה  מרדכי  ואחי  אבי 
פטירתו. שני אחיי עלו לארץ כחלוצים, ליישב 
חיה  אמא  כחקלאים.  בה  ולעבוד  הארץ  את 
היא  נפטר  שאבא  לאחר  מאוד...  קשים  חיים 
כמיטב  שתינו  את  לפרנס  כוחה  בכל  ניסתה 
הגויים  אצל  ביצים  לקנות  נהגה  היא  יכולתה: 
בכפרים והייתה מוכרת בעיר... הייתה מקבלת 
פרוטות על כל ביצה שמכרה... למזלנו הייתה 
לנו כל השנים פרה, וכך, גם בימים של מחסור, 

היו לנו חמאה, גבינה וחלב.

 

פסח:
שהמשפחה  למרות  חגגה.  לא  שלי  אמא 
הסדר,  לליל  תמיד  אותנו  הזמינה  המורחבת 
אף פעם לא הלכנו. אמא לא רצתה. היא אמרה 
רצתה  לא  והיא  תבכה,  היא  תבוא,  היא  שאם 
פסח  סדר  החג...  אווירת  את  לכולם  לקלקל 
ככה  ולבכות...  בבית  נרות  להדליק  היה  שלנו 
זה היה עד גיל 14, עד שעליתי לארץ. יתמות 

במלוא מובן המילה. 

בית הספר: 
למדתי בבית ספר עברי והייתי תלמידה טובה. 
היה לנו מורה אחד שלימד את כל המקצועות. 
שמו היה גרשאטר. שפת הלימוד בבית הספר 

הייתה עברית ובבית דיברתי יידיש. 

העיירה: 
והקהילה  במוסניק,  גרו  יהודיות  משפחות   80
הייתה מעורבבת בתושבים המקומיים, הגויים. 
גרנו בית לצד בית, בית של יהודי, בית של גוי, 
בשכנות  יחד  חיינו  הלאה.  וכך  יהודי  של  בית 
הם  המלחמה  כשהתחילה  אך  בהחלט.  טובה 
אלו  היו  גויים  שכנים  אותם   – עורם  את  שינו 
שערכו פוגרומים ורצחו את כל יהודי העיירה. 

אנחנו כבר לא היינו שם, למזלנו הרב. 

אנטישמיות:
הדעה הרווחת בקרב הקהילה היהודית הייתה 
שלהם  החיים  את  לנהל  יכולים  לא  שהגויים 
של  היו  בעיירה  החנויות  כל  היהודים...  בלי 
יהודים, כל הסוחרים בשוק היו יהודים... אבל 
כבר לפני שעזבנו פתחו חנות אחת שבה קנו 

ומכרו רק לגויים. וזה היה סימן לבאות. 

ציונות: 
הרעיון של ארץ ישראל היה קיים בבית מגיל 
מאוד צעיר. גם לקהילה היהודית סביבנו הוא 
לא היה זר, לפחות לבני הנוער – היה לנו סניף 
של תנועת החלוץ הצעיר ופעם בשבוע היינו 
ארץ  על  הרצאות  שומעים  שם,  מתכנסים 
“אנו  כמו  ישראל  מארץ  שירים  שרים  ישראל 
קשה,  ארץ  שזו  שאמרו  למרות  ארצה”.  באנו 
לעלות   – הזמן  כל  כולנו,  של  החלום  היה  זה 
לארץ ישראל. כשהאחים שלי שלחו לאמא ולי 

סרטיפיקטים, כולם בעיירה קינאו בנו...  

עלייה:
יצאנו בלילה. מכיוון שזו הייתה עיירה קטנה לא 
היו אוטובוסים, לקחנו עגלה עם סוס לעיירה 
לעיר  רכבת  ומשם  יותר,  קצת  גדולה  אחרת, 
משפחה,  בני  אצל  לנו  בקובנה  קובנה.  הבירה 
ולמחרת נסענו ברכבת לברלין. בברלין הכניסו 
אותנו לבית עולים שהיה בבניין גדול, נתנו לנו 
לאכול ולשתות ולפנות ערב עלינו שוב לרכבת 
שבאיטליה.  טריאסט,  הנמל  לעיר  הפעם   –
שם עלינו לאונייה “גלילאה” שכעבור חמישה 

זוכרת  אני  הארץ.  לחופי  אותנו  הביאה  ימים 
שבאונייה נתנו לנו לאכול זיתים שחורים ... לא 
ידענו מה זה... חשבנו שאלו שזיפים... כל אחד 
נשאר “תקוע” עם הגרעין של הזית בפה, בלי 

לדעת מה לעשות איתו... 

מכנסיים:
הגענו ליפו. לא היה אז נמל, אז הגיעו ספנים 
לחוף... עד  בסירות  אותנו  שהביאו  ערבים 
בסולם  לרדת  עלינו  היה  לסירות  להגיע  כדי 
מאוד!  מפחיד  היה  זה  מהאונייה...  חבלים 
בנוסף, לראות את הגברים הערבים במכנסיים 
הרחבים שלהם מחכים לנו בסירות היה מראה 
מוזר ומפחיד גם יחד... אבל, לבסוף, דרכנו על 
אדמת הארץ, שם חיכתה לנו בת דודה שעלתה 
הם  הכרתי...  שבקושי  אחיי  ושני  לפנינו  שנה 
נראו לי אז נורא משונים, מרדכי לבש מכנסיים 
בה  בחיי  הראשונה  הפעם  הייתה  וזו  קצרים 

ראיתי גבר לבוש בצורה כזו... 

התאקלמות:
התמקמנו בפרדס גן רווה על יד בית חנן )היום 
גר  שם  “האחוזה”(,  האירועים  גן  שם  פועל 
התחילה  ואמא  לחוד  חדר  לנו  נתן  הוא  אחי. 
לבשל ארוחות לפועלים. היא הייתה בשלנית 

טובה. אני התחלתי לעבוד בפרדס.

חלום:
קשה.  לי  והיה  לארץ  כשהגעתי   15 בת  הייתי 
לי חברים  ומציאות לחוד. לא היו  חלום לחוד 
רוצה  שהיא  הימים  כל  בכתה  ואמא  וחברות 
לאן  שאין  הבנו  כך  אחר  רק  הביתה...  לחזור 

לחזור. 

אסתר גרשפלד
שנת לידה: 1920

מקום וארץ לידה: מוסניק, 
ליטא

שנת עלייה: 1935

מקום מגורים: נטעים

מצב משפחתי: אלמנה + 3 ילדים, 
7 נכדים, 9 נינים

עצה לחיים: “רק ללמוד. זה מה שאני 
מצטערת עד היום – שלא למדתי מקצוע”

...אני זוכרת שבאונייה 
נתנו לנו לאכול זיתים 
שחורים... לא ידענו 

מה זה... חשבנו שאלו 
שזיפים... כל אחד 
נשאר “תקוע” עם 

הגרעין של הזית בפה, 
בלי לדעת מה לעשות 

איתו... 

יפה סמורז’יק
שנת לידה: 1914

מקום וארץ לידה: ברייסק, 
פולין

שנת עלייה: 1935

ילדות:
שם אבי היה צבי, שם אמי גיטל ובבית היינו 
ידע  הוא  מורה,  היה  אבי  ילדים.  חמישה 
והיה איש משכיל מאוד. הוא  שפות רבות 
היה ראש המורים בעיירה. הוא לימד בבית 
הספר הפולני אך נתן גם שיעורים פרטיים 
שנסע  למי   – עברית  ואנגלית.  בעברית 
לאמריקה,  שנסע  למי   – ואנגלית  לארץ, 
מרוב  רובינשטיין.  אצל  ללמוד  באו  כו-לם 
שהוא היה מבוקש, לא היה לו זמן לאכול... 
אני זוכרת אותו יושב ומלמד ותוך כדי גם 

אוכל... 

בית:
גדול  האחד  חדרים,  שני  בת  בדירה  גרנו 
ישנו  הקטנים  הילדים  קטן.  והשני  מאוד 
באותה מיטה. החיים לא היו קלים מבחינת 
כאמור,  אבי,  טוב.  היה  הבית  אבל  תנאים 
היה מורה בעל שם ומפורסם בכל העיירה 

ולכן גם הבית שלנו היה מקום מוכר. כולם 
המורה  גר  איפה  ולומר  להצביע  ידעו 

רובינשטיין. 

דת:
אבא  העיר,  של  כמורה  תפקידו  מתוקף 
כנסת”,  לבית  אלך  לא  אם  יפה  “לא  אמר: 
לא  שהוא  גבו  מאחורי  שיגידו  רצה  לא 
אבל  הלך,  הוא  זה  בשביל  רק  מתפלל... 
ארוחת  על  בכלל.  דתי  היה  לא  למעשה 
שבמהלך  בעוד  הקפדנו:  חגיגית  שישי 
בזמנו  כל אחד אכל את ארוחותיו  השבוע 
ביחד  לאכול  נהגנו  שישי  בערב  הפנוי, 
קרושה  רגל  כמו  מאכלים  המשפחה  כל 

וצ’ולנט.

אנטישמיות:
היו  הגויים  עם  היחסים  ילדותי  שנות  רוב 
ברובה  הייתה  שהעיירה  גם  מה  טובים, 
היו  נכבד מתלמידיו של אבי  יהודית. חלק 
לומר  יודעת  אינני  מסויים,  בשלב  גויים. 

בערים  השתנה.  המצב  שנה,  באיזו  בדיוק 
כך  כל  לא  אז  יהודי  רוב  כלל  בדרך  היה 
פחדנו, אבל מחוץ לעיר – זה היה פחד. היו 
בלי  יהודים  הרגו  כפריים  שגויים  מקרים 

סיבה... כולנו רצינו לברוח מפולניה. 

ציונות:
צעיר.  מגיל  הכל,  ידענו  ישראל  ארץ  על 
ודרכו  אבא שלי, כאמור, היה אדם מלומד 
הצטרפתי  כנערה  לנושא.  התוודענו 
בעיירה  שפעלה  הצעיר”  “החלוץ  לתנועת 
18 עזבתי את הבית ונסעתי לגרוכוב,  ובת 
פרבר על יד ורשה, שם פעלה חוות הכשרה 
של התנועה. שהיתי בקיבוץ-הכשרה הזה 
כשנה וחצי, עד שקיבלתי את הסרטיפיקט. 
ממכרים  עוד...  ראיתי  לא  ואמא  אבא  את 
שמעתי שנהרגו ביער. האחים שלי עלו אף 

הם לארץ. 

מקום מגורים: נטעים

מצב משפחתי: אלמנה + 2 בנים 
)אחד נפטר(, הרבה נכדים

עצה לחיים: "להיות בנאדם, לא 
לעשות שטויות, ללמוד מקצוע ולזכור 
תמיד – אין לנו ארץ אחרת. רק פה. זה 

המקום שלנו"

...אבי, היה מורה 
בעל שם 

ומפורסם בכל 
העיירה ולכן 

גם הבית שלנו 
היה מקום מוכר. 

כולם ידעו להצביע 
ולומר איפה גר המורה 

רובינשטיין... 

...בערים היה בדרך 
כלל רוב יהודי 

אז לא כל כך פחדנו, 
אבל מחוץ לעיר 
זה היה פחד. 

היו מקרים שגויים 
כפריים הרגו יהודים 

בלי סיבה...  

...להיות בנאדם, 
לא לעשות 

שטויות, ללמוד 
מקצוע ולזכור תמיד 
אין לנו ארץ אחרת. 

רק פה. 
זה המקום שלנו...  
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שנת לידה: 1932

מקום וארץ לידה: בנגאזי, לוב

ילדות:
שם אבי היה דויד, שם אמי רות, ובבית היינו 
מולידים  היו  לארץ,  בחוץ  אז,  אבל  ילדים,   5
התחתנו  שלי  ההורים   ...5 נשארים  והיו   10
מאוד  עשיר  מבית  באה  שלי  אמא  בשידוך. 
בבנגאזי. אבא שלי בא מבית דתי מאוד, אביו 
היה רב בבית הדין. גם הבית שלנו היה דתי- 
אבא  היתר.  וכל  בצניעות  התלבשנו  חרדי, 
יוצא  היה  בבוקר  בחמש  שוחט,  בתור  עבד 
עם סוס ועגלה לשחיטה, חוזר הביתה, אוכל, 
ועובד  בעיר,  שונות  לחנויות  והולך  מתקלח 
בבית  גרנו  חשבונות.  מנהל  בתור  שם  גם 
קרקע, עם חצר מקדימה.  היו שלושה חדרים 
אמא  אוכל.  שולחן  היה  שבו  גדול  ופרוזדור 
בחדר  ואני  אחותי  אחד,  בחדר  ישנו  ואבא 

אחד והבנים בחדר נפרד, בגלל הדת.

מלחמה:
איטלקי  ספר  בבית  הלימודים  את  התחלתי 
העולם  מלחמת  פרצה  שנה  אחרי  אבל  בעיר 
ספר.  לבית  הלכנו  לא  שנים  וארבע  השנייה 
בסוף,  האנגלים...  ופעם  הגרמנים  באו  פעם 
10, שלחו אותנו  למחנה  כשהייתי כמעט בת 
לא  שם  מבנגאזי.  רחוקה  עיר  בג’אדו,  ריכוז 
ורק  גדול  בחדר  ביחד  חיו  כולם  אוכל,  היה 
עד  למשפחה.   משפחה  בין  הפרידו  שמיכות 
היום אני אומרת למשפחה שלי, אני  רציתי אז 
לאכול ולא היה אוכל. היום יש אוכל והנכדים 

והנינים לא אוכלים...

הפיתה הראשונה: 
בג’אדו היה לנו קשה מאוד וחיינו בפחד גדול. 

יום אחד הגרמנים לקחו את אבא שלי עם כל 
הגברים. חשבנו שהולכים להרוג אותם וכולנו 
שלקחו  התברר  חזרו.  הם  בערב  אבל  בכינו, 
אותם לעבודה קשה. אבא שלי המסכן שלא 
מת.  כמעט  חזר  כזאת,  לעבודה  רגיל  היה 
מתלבשת  הייתה  אמא  במחנה,  כשהיינו 
כשיצאה  בה  יבחינו  שלא  כדי  ערביה  כמו 
שעורה  מביאה  הייתה  היא  מהמחנה... 
אני  פיתות.  ומכינה  במחנה  טוחנת  מבחוץ, 
זוכרת שהיא הייתה אומרת לי תמיד לתת את 
שהיה  הקטן  אחי  לשלום  הראשונה  הפיתה 

אז בן 3.

אחרי המלחמה:
ושיחררו  לג’אדו  הגיעו  האנגלים  ב-1943 
עוגיות  של  ארגזים  לנו  הביאו  הם  אותנו. 
על  אותנו  העלו  כך  ואחר  תה  וחבילות 
הביתה.  בחזרה  אותנו  שהסיעו  משאיות 
ואולי   500 מאיתנו,  רבים  השיחרור  עד  אבל 
מצאנו  לבנגאזי  כשחזרנו  ברעב.  מתו  יותר, 
אמא  של  אח  הדוד,  הרוס...  שלנו  הבית  את 
כי  בבנגאזי  המלחמה  בזמן  שנשאר  שלי, 
להגיע  לא  כדי  למישהו  כסף  שילם  כנראה 
לנו  הכין  יפה,  בית  לנו  השכיר  ריכוז,  למחנה 
אוכל ודאג לכל מחסורנו. לאט לאט התחלנו 
והשכרנו  הבית  את  סידרנו  חיינו.  את  לשקם 

אותו ואבא חזר לעבוד. 

שכנים:
מאוד  הייתה  לא  בבנגאזי  היהודית  הקהילה 
יהודית  מעורבת,  בשכונה   חיינו  גדולה. 
חיינו  איתם  ערבים  שכנים  לנו  והיו  וערבית, 
כשהתחילה  זאת,  למרות  טובה.  בשכנות 
ופחדנו  הבית  את  סגרנו  השחרור,  מלחמת 
פגעו  שערבים  מקרים  על  שמענו  נורא... 
בוקר  בארץ...  המלחמה  רקע  על  ביהודים 
שמענו  נוסף,  מתוח  לילה  אחרי  אחד, 
מי  לראות  כדי  הצצנו  בדלת.  רמות  דפיקות 
“תפתחו  הערבים...  שכנינו  את  וראינו  זה 
לנו  סיפרו  וכשפתחנו  אמרו  הדלת”,  את  לנו 
מפני  עלינו  שמרו  כי  ישנו  לא  הלילה  שכל 
בשכונה...  אחרים  ערבים  של  התנכלויות 
החלו  ב-1949,  חלפה.  לא  הסכנה  בכך  אבל 
להגיע סיפורים על ערבים שחוטפים בחורות 
ומיד סידר  זה  יהודיות... אבא שלי שמע את 
שניסע לטריפולי, ומשם, לאחר כחודש, באנו 

לישראל. 

התאקלמות:
לוקס”  “סנט  העולים  למחנה  לחיפה,  הגענו 
באוהלים.  אותנו  שיכנו  שם  העלייה(  )שער 
אתם  “איפה  אותנו  שאלו  מה  זמן  כעבור 
רוצים לגור?”, אמרנו “נתניה”, כי כולם אמרו 
לנו שבנתניה טוב... בנתניה גם נתנו לנו אוהל 
עוד  וביקש  למשרד  הלך  מסכן,  שלי,  ואבא 
אוהל, כי הוא היה דתי ואסור לגברים ונשים 
עברו  שלי  ההורים  מנתניה  ביחד...  לישון 

לכפר יונה. 

דב:
תקווה  בפתח  מישהו  הכירה  שלי  דודה  בת 
הבחור  שם.   גר  שגם  דב,  של  חבר  שהיה 
לחברה  יש  מה?  יודע  “אתה  לדב,  אמר  שלה 
שלי חברה נחמדה”... הם, בת הדודה והבחור 
אמא  ולהתחתן.  בית  לבנות  עמדו  שלה 
אבל  עוד,  בקשו  והם  כסף  להם  נתנה  שלה 
לתת  חייבת  שהיא  אמרה  האלמנה  האמא 
ולא  בשווה,  שווה  שלה  הילדים  לארבעת 
ולכן  שנתנה,  ממה  יותר  להם  לתת  יכולה 
בחברות  המשכנו  ואני  דב  ואילו  נפרדו...  הם 
כל   .20 בת  אז  הייתי  אני  והתחתנו.  שלנו 
ובפרדס.  בלול  במשק,  שנינו  עבדנו  השנים 
צומח  המשק  את  ראינו  אבל  קל  היה  לא  זה 

ומתפתח וזה נתן כוח להמשיך. 

שנת עלייה: 1950

מקום מגורים: נטעים

מצב משפחתי: נשואה + 4 ילדים,  
13 נכדים, ו-8  נינים

עצה לחיים: “ללמוד טוב. אני לא 
למדתי וזה חסר לי”

...שם לא היה אוכל, 
עד היום אני אומרת 
למשפחה שלי, אני 

רציתי אז לאכול ולא 
היה אוכל. היום יש 

אוכל והנכדים והנינים 
לא אוכלים... 

...הגענו לחיפה, למחנה 
העולים “סנט לוקס” 
)שער העלייה( שם 

שיכנו אותנו באוהלים. 
כעבור זמן מה שאלו 
אותנו “איפה אתם 

רוצים לגור?”, אמרנו 
“נתניה”, כי כולם אמרו 

לנו שבנתניה טוב... 
בנתניה גם נתנו לנו 

אוהל... 

דב רוסיאנסקיאביגיל רוסיאנסקי
שנת לידה: 1929

מקום וארץ לידה: וולקוביסק, 
פולין

ילדות: 
שם אבי היה שלמה, שם אמי אסתר ובבית 
היינו 2 ילדים: אני הבכור ואחותי הצעירה 
כחקלאי  עבד  שלי  אבא  שנים.   4 ב-  ממני 
הכלכלי  המצב  שלנו.  העיר  יד  על  בכפר 
כמעט  לי  אין  האמת  למען  אך  בסדר  היה 
אבא  שבחורף  זוכר  אני  מפולין...  זיכרונות 
במזחלת  אחותי  ואת  אותי  מושיב  היה 
וככה היינו נוסעים בשלג, צוחקים ונהנים. 

זה היה כמו משחק.
 

שורשים:
גדולה  משפחה  הייתה  שלנו  המשפחה 
נספו  שכולם  איש   500 כ-  ומנתה  ועניפה 
בשואה. הנכדים שלי הביאו לי מ”יד ושם” 

הן  המשפחה,  בני  של  הרשימה  כל  את 
מצד אבא והן מצד אמא. סבא שלי התחתן 
ילדים, כאשר אבי היה   13 לו  והיו  פעמיים 
היה  סבי  שם  הזקונים.  בן  ביותר,  הצעיר 
לי  סיפר  אבא  נפח.  היה  ומקצועו  בנימין 
ונותנים  ממנו  מפחדים  היו  הגויים  שכל 
)הסבא(  הוא  חזק.  מאוד  היה  כי  כבוד,  לו 

נפטר בחג השבועות בהיותו בן 103.

עלייה לארץ:
עלינו לארץ כשהייתי בן 6. כדי להגיע לעיר 
ברכבת.  נסענו  שבאיטליה  טריאסט  הנמל 
דרך  עברנו  הנסיעה  שבמהלך  זוכר  אני 
ברכבת  הדליקו  ופתאום  חושך,  היה  הר, 
אותי.  הרשים  מאוד  וזה  החשמל  את 
התברר  יפו  נמל  אל  קרבה  כשהאונייה 
שאיננו מורשים לעגון... ערבים עם סירות 
מהסיפון  זרקו  ואותנו  לאונייה  התקרבו 

היישר לאותן סירות... כך הגענו לחוף. 

סיגריה:
המשיך  אבא  תקווה,  פתח  יד  על  גרנו 
קומות   2 בן  בבית  גרנו  כחקלאי.  בעבודתו 
גרנו  ואנחנו  רפת  הייתה  למטה  כאשר 
התנדב  אבא  המלחמה  כשהחלה  למעלה. 
החפרים.  בחיל  ושירת  הבריטי  לצבא 
הגיע  הוא  השירות  במהלך  מסויים  בשלב 
בשבי  נפל  ושם  ליוון  משם  למצרים, 
הגרמנים. 4 שנים היה בשבי ועבד במכרות 

ממנו  קיבלנו  פעם  מדי  בצ’כיה.  הפחם 
מכתבים וכך ידענו מה עלה בגורלו. כשחזר 
סיפר שמרוב שאהב לעשן היה מוכן לתת 
גם את פרוסת הלחם שלו בשביל סיגריה... 
כשאבא היה בשבי מישהו היה צריך לפרנס 
הולכת  הייתה  אמא  אז  המשפחה...  את 
לעשות כביסה. הייתה עובדת בתור כובסת 

ועוזרת בית כדי שיהיה לנו מה לאכול.

בית ספר:
בעברית.  מילה  ידעתי  לא  לארץ  כשבאתי 
הלא אצלנו דיברו יידיש... אחרי כמה ימים 
תקווה  בפתח  ישראל”  “נצח  הספר  בבית 
כי  ספר”,  לבית  ללכת  רוצה  “לא  אמרתי 
הבנתי  לא  ואני  עברית  דיברו  שם  כולם 
שאני  כאלה...  מכות  לי  נתן  אבא  כלום... 
טוב.  היה  זה  אבל  היום.  עד  זה  את  זוכר 
בחשבון  ספר.  בית  את  סיימתי  זה  בזכות 
ציונים  קיבלתי  בעברית  אבל  חלש  הייתי 
הספר  בית  את  שסיימתי  אחרי  מצויינים. 
אז  מהשבי...  חזר  לא  עוד  אבא  העממי 
עבודות:  מיני  בכל  לעבוד  אותי  שלחו 
עבדתי כמורח דבק נעליים, עבדתי במוסך, 
אותי  שלחו  פעם  כל   – בדפוס  עבדתי 

למקום אחר.
 

צבא:
ושירתתי   ’48 ב-  לפלמ”ח  התגייסתי 
בחטיבת יפתח. כל הגדולים היו המפקדים 

שלי.

נטעים:
משק  מהסוכנות  קיבל  הוא  חזר  כשאבא 
אני  מאז  לפה.  עברנו   ’47 ובשנת  בנטעים 

במושב – מגיל 17.

דת:
בית  כגבאי  השנים  כל  שימש  שלי  אבא 
לי  מסר  מותו  ולפני  המושב  של  הכנסת 
דרכו  ומאז אני ממשיך את  את המפתחות 

בתפקיד זה. 

שנת עלייה: 1935

מקום מגורים: נטעים

מצב משפחתי: נשוי+4 ילדים, 13
 נכדים ו-8 נינים

עצה לחיים: "כמו שהרבי מלובאביץ' 
אמר: תחשוב טוב, יהיה לך טוב"

...4 שנים היה בשבי 
ועבד במכרות הפחם 

בצ’כיה. מדי פעם 
קיבלנו ממנו מכתבים. 
כשחזר סיפר שמרוב 

שאהב לעשן היה מוכן 
לתת גם את פרוסת 
הלחם שלו בשביל 

סיגריה... 

...כשבאתי לארץ לא 
ידעתי מילה בעברית. 

הלא אצלנו דיברו 
יידיש... אחרי כמה 

ימים בבית הספר “נצח 
ישראל” בפתח תקווה 

אמרתי “לא רוצה 
ללכת לבית ספר”, כי 

כולם שם דיברו עברית 
ואני לא הבנתי כלום... 

...אין לי כמעט 
זיכרונות מפולין... אני 

זוכר שבחורף אבא 
היה מושיב אותי ואת 
אחותי במזחלת וככה 
היינו נוסעים בשלג, 
צוחקים ונהנים. זה 
היה כמו משחק... 
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שנת לידה: 1929

מקום וארץ לידה: ברלין, 
גרמניה

ילדות:
ובבית  שושנה  אמי  שם  בנו,  היה  אבי  שם 
2 ילדים, אחי שגדול ממני ב- 4 שנים  היינו 
חשמל  חנות  הייתה  לסבא  בגרמניה  ואני. 
שם.  עשה  אבא  מה  זוכרת  לא  אני  אבל 
עלינו  מגרמניה.  זיכרונות  לי  אין  בכלל 
באונייה עוד לפני המלחמה. בהתחלה גרנו 
כמה חודשים בקיבוץ גשר  ואחר כך עברנו 
לראשון לציון שם גרנו בשכירות. אבא עבד 
לצבא,  אוהלים  תפרו  שבו  במקום  בצריפין 

אמא עבדה במשק בית.

לימודים:
לציון  בראשון  “חביב”  ספר  בבית  למדתי 
הנוער  חברת  עם  עברתי  בערך   15 ובגיל 
לקיבוץ  והלומד”  העובד  “הנוער  מטעם 
משמרות. במשמרות חיינו בתנאי פנימייה, 
גרנו באוהלים, עבדנו וגם למדנו. אני זוכרת 
תקופה  בתור  במשמרות  שלי  התקופה  את 
ויצאנו  ביחד  חבר’ה  הרבה  היינו  מאד.  יפה 

להרבה פעולות וטיולים. 

פלמ”ח:
אחרי תקופה מסוימת רבים מהחבר’ה עזבו 
בבית  לעבוד  נשארתי  אני  הקיבוץ.  את 
הילדים. בהמשך עברתי לקיבוץ מסדה עם 
במסדה  ובחורות.  בחורים  ארבעים  עוד 
שלחו אותי ללמוד מאחות קופת חולים איך 
לטפל בכל מיני בעיות רפואיות. היה מקרה 
שלנו  שכלב  מקומי  בערבי  שטיפלתי  אחד 
נשך והוריד לו אוזן... בהמשך הצטרפנו כל 

התאמנו  לפלמ”ח.  בנות  וגם  בנים  החבר’ה, 
מקלות  עם  פנים(  אל  פנים  )קרב  בקפא”פ 

ובירי בנשק. 

התיישבות:
טנק  על  הגענו  השיחרור,  מלחמת  בזמן 
רק  לא  הנגב.  ברמת  להתיישבות  ועלינו 
“חלוצה”  גם  להתיישבות,  עלינו  אנחנו 
ו”צאלים” עשו זאת. את ההתיישבות עשינו 
עוד  היה  זה  כי  פתאומית  בצורה  בלילה, 
הייתה  וההתיישבות  המדינה  שקמה  לפני 
בדרום,  הפעולות  במהלך  בהמשך,  אסורה. 
שלושה מהחברים שלנו להתיישבות נהרגו. 
חובשת.  בתור  עבדתי  הנגב   ברמת  גם 
כי  לעזוב   התחילו  אנשים  מסוים  בשלב 
המקום היה מרוחק וגם אני החלטתי לעזוב 
נקודת  היום  ציון.  לראשון  הביתה  וחזרתי 

ההתיישבות ההיא כבר לא קיימת.

חתונה:
התחלתי לעבוד בנטעים בתור גננת. אמנם 
לי  היה  אבל  כגננת,  מוסמכת  הייתי  לא 
הרבה ניסיון ובנטעים היו בסך הכל 8 ילדים 
קטנים. בזמן שעבדתי שם הכרתי את בעלי 
הוא  דויד  במושב.  משק  בעל  שהיה  דויד 
בורוכוב  משכונת  הגיע  ובמקור  הארץ  יליד 

חופה  רק  הייתה  שלנו  החתונה  בגבעתיים. 
מסיבה,  בלי  לציון  בראשון  כנסת  בבית 
דויד  של  אמא  החתונה  לפני  קצר  זמן  כי 
קבלה אירוע מוחי. הצטרפתי לדויד במשק 

והתחלתי לעבוד בלול שפעיל עד היום.

הכל נשאר במשפחה:
מאז  גרתי  שבו  בבית  גרה  אני  היום  עד 
החתונה והבן שלי ואשתו גרים בבית שבנו 
ידוע  שוורצמן”  “משק  שלנו  המשק  בחצר. 
מאוד, אפילו הראו אותנו בטלוויזיה. אנחנו 
אורגניים.  ופירות  ירקות  ומוכרים  מגדלים 
אחרי  ישראלים  אצלנו  עובדים  לפעמים 
רוצים  לא  ישראלים  כלל  בדרך  אבל  צבא, 
במשרדים  לעבוד  מעדיפים  בשדה.  לעבוד 
אצלנו  עובדים  במקומם  מחשבים.  עם 
מראשון,  אצלנו  לקנות  באים  תאילנדים. 
שקונה  מישהו  אפילו  ויש  מרחובות 
גם  יש  בבתים.  שם  ומחלק  לירושלים 
אצלנו  הירקות  כל  את  שקונות  מסעדות 
ובכלל יש לנו הרבה קונים בלי עין הרע. הבן 
שלי מנהל את העסק והכלה שלי דיאטנית 

אז היא גם מחלקת תפריטים ללקוחות.

סריגה: 
לפני כשנתיים התחלתי לסרוג ומאז אני לא 
מפסיקה וסורגת בכל רגע פנוי. אני בעיקר 
לנשים  ומחלקת  לתינוקות  סוודרים  סורגת 
 – נין  או  נכד  לה  שנולד  אחת  כל  במועדון. 

מקבלת ממני סוודר במתנה. 

שנת עלייה: 1936

מקום מגורים: נטעים

מצב משפחתי: אלמנה + 2 ילדים,
5 נכדים

עצה לחיים: "כבד את הזולת ויכבדו 
אותך בחזרה"

ריבה שמוליק
שנת לידה: 1936

מקום וארץ לידה: ריגה, 
לטביה

ילדות: 
שם אבי היה בר, שם אמי חנה ובבית היינו 7 
ילדים )אני החמישית(. אני באה ממשפחה 
מפעל  היה  לאבא  ודתייה.  עשירה  מאוד 
עורות בו הוא היה תופר לחיילים “גאליפה” 
)מכנסיים צבאיים צמודים לרגליים ורחבים 
בברכיים(. בבית הייתה לנו מטפלת שאותה 
פגשנו גם אחרי המלחמה. היא אהבה אותנו 
ולגור  והייתה מוכנה להמשיך לעבוד  מאוד 
איתנו ללא שכר. בזמן המלחמה היא עזרה 
לאמא שלי לאתר אותנו בבית יתומים. גרנו 
בבית בן שתי קומות, בשכונה מעורבת. חלק 
מהשכנים הליטאים שלנו דיברו יידיש יותר 
טוב מהיהודים והיחסים בינינו היו מצוינים. 
אחר כך היחסים התקלקלו כמובן... זה היה 

כמו בלון שהתפוצץ. 

בית יתומים: 
בשל המצב אמא לא הייתה יכולה לתת לנו 
לאכול, פשוט לקחו לנו הכול. ההורים שלי 
אמא  ריגה.  בתוך  שפעל  ריכוז  במחנה  היו 
מביאה  והייתה  תמחוי,  בבית  שם  עבדה 
לנו  להכין  כדי  יכולתה  ככל  מצרכים  משם 
נפצע  הגדול  אחי  המלחמה  במהלך  אוכל. 
אני  להחלמתו.  סייעו  וצוענים  במלחמה 
סיוע  בעזרת  הריכוז  ממחנה  יצאנו  ואחיי 
לאחר  כך  על  החליטה  אמא  פרטיזנים.  של 
שנשרוד,  אחרת  אפשרות  שאין  שהבינה 
אם  יתומים.  בבית  אותנו  להשאיר  מלבד 
מתים  היינו  אבי  ועם  איתה  נשארים  היינו 
אחותי  שלוש,  בת  אז  הייתי  אני  מרעב. 
שמונה  בן  ואחי  חודשים  ושבעה  שנה  בת 

חודשים בלבד. 

כפות:
שלא  שפה  רוסית,  דיברו  היתומים  בבית 
למסגרת  שייך  היה  המקום  בה...  שלטתי 
צבאית. באחד הימים ישבנו בשולחן האוכל 
למזלי  כפות.  להביא  למטבח  אותי  ושלחו 
ברוסית  כפות  לומר  איך  ידעתי  לא  הרע 
וחזרתי בלעדיהן... האחראים בתגובה צעקו 
ולא  לכאן”  אותך  שלחו  מה  “בשביל  עלי 
אני  הצהריים...  ארוחת  את  לאכול  לי  נתנו 
מחלקים  היו  הבוקר  שבארוחת  גם  זוכרת 

מקבלת  הייתי  תמיד  ואני  לילדים  ביצים 
לוותר  ונאלצת  ומקולקלת  מסריחה  ביצה 
הייתי  קשים  ימים  באותם  האוכל...  על 
מאושרת שהגישו בארוחות סלק ושוקולד. 

גם היום אני אוהבת סלק.

בית ספר:
אמא  עם  התאחדנו  המלחמה  כשהסתיימה 
מבית  כשיצאתי  שנים.   3 ראינו  לא  אותה 
היתומים הייתי בת 7, והתחלתי ללמוד בבית 
ספר. הייתי יושבת בכיתה ולא מבינה מילה 
הרוסית...  בשפה  היו  שהשיעורים  מכיוון 
פולניה.  הייתה  וקיינטבנה  גנובפה  המורה 
הייתי תלמידה סבירה, לא מאה אחוז, אבל 
בטוח שלא כמו הנכדה שלי )בלי עין הרע(. 
הם  שלה  והציונים  מצטיינת  תלמידה  היא 

בדרך כלל 95 ו-100. אני לא הברקתי כמוה.

אלקטרוניקה: 
להמשיך  הקפדנו  שלי  האחים  וכל  אני 
בבית  לימודינו  בתום  באקדמיה  ללמוד 
גבוהים  לימודים  סיימה  אחותי  הספר. 
בכימיה בטכניון, אחי סיים לימודי מכונאות 
סיום  עם  אלקטרוניקה.  למדתי  ואני  רכב 

אך  מהנדסת  תעודה  קיבלתי  הלימודים 
במפעל  כטכנאית  עבדתי  כבר  כן  לפני  עוד 

אלקטרוניקה. 

אברהם:
חבר’ה  כמה  היינו  בריגה.  פגשתי  בעלי  את 
בהצגות  צפייה  כמו  לבילויים  יחד  שיצאו 
וטיולים, והוא היה אחד מהחבורה. התחתנו 
נערכה  החתונה   .22 לי  שמלאו  לפני  עוד 
בביתנו והייתה שמחה ומרשימה עד מאוד. 

עלייה לארץ:
ב-  ריגה,  את  ראשונות  עזבו  ואחותי  אמא 
1969. אחרי שהן הגיעו לארץ נשלחה אלינו 
רק  אבל  אליהן,  ולהצטרף  לעלות  הזמנה 
4 שנים הצלחנו לעשות זאת מכיוון  כעבור 
את  לעזוב  לנו  אישרו  לא  שהשלטונות 
בעובדה  זה  את  תירצו  הם  בהתחלה  ריגה. 
צבאי  במפעל  סודית  במחלקה  שעבדתי 
לאחר  צבאיים.  סודות  עימי  נושאת  ואני 
מכן, ב- 1972 כבר אישרו לנו לצאת, אבל אז 
בתי  של  הרישום   - נוספת  בעיה  התעוררה 
אותה ילדתי שנתיים קודם לכן. בבקשה של 
היא  אחותי מישראל להעלות אותנו ארצה 
לבצע  אותנו  חייב  וזה  רשומה  הייתה  לא 
את כל תהליך הרישום הבירוקראטי מחדש. 
לישראל  הגענו  נוסף  רישום  תהליך  בתום 
שאין  לנו  אמרו  שהמראנו  לפני  במטוס. 
כרטיסים, אבל בעלי הניח כמה שטרות כסף 
ולפתע  נתן לממונה,  בתוך הדרכונים שלנו, 

פתאום נמצאו בעבורנו כרטיסי טיסה.

התאקלמות:
הייתה  בישראל  שלנו  הראשונה  התחנה 
באותה  שמש.  בית  בעיר  העולים  מחנה 
עם  גרה  ואמא  ים  בבת  גרה  אחותי  תקופה 
אחותי ואחי בראשון לציון. אני רציתי לגור 
מספר  התגוררנו  דבר  של  בסופו  במרכז. 
שנים בבית שמש עד שעברנו לגור בבת ים 
ולבתי  שלי  לחתן  נכנס  בהמשך  אחותי.  עם 
ג’וק לראש, “לעבור לגור במושב”, והחלטנו 
שם  קנינו  גאליה.  למושב  יחד  כולנו  לעבור 
בית וגרנו בו 11 שנים. היום אני גרה במושב 

נטעים.

שנת עלייה: 1972

מקום מגורים: נטעים

מצב משפחתי: אלמנה + 2 ילדים, 
6 נכדים, 2 נינים

עצה לחיים: "מזל גדול בחיים 
שמגיעים ליהנות מהנכדים והנינים"

...עד היום אני גרה 
בבית שבו גרתי מאז 
החתונה והבן שלי 
ואשתו גרים בבית 

שבנו בחצר. 
המשק שלנו 

“משק שוורצמן” 
ידוע מאוד, 

אפילו הראו אותנו 
בטלוויזיה.... 

...אני בעיקר סורגת 
סוודרים לתינוקות 
ומחלקת לנשים 

במועדון. כל אחת 
שנולד לה נכד או נין 
– מקבלת ממני סוודר 

במתנה... 

מירה שוורצמן
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פרץ כהןיואל ברזילי
שנת לידה: 1937

מקום וארץ לידה: תל אביב, 
ישראל

שנת לידה: 1939

מקום וארץ לידה: קיבוץ יגור, 
ישראל

ילדות:
לי  יש  אסתר.  אמי  שם  אברהם,  אבי  שם 
)מאבא  למחצה  אח  מהם  אחד  אחים,  שני 
בהתחלה  עבד  אבא  בשנית(.  שהתחתן 
בעבודות מזדמנות ואחר כך בחברת חשמל. 
ההורים שלי התגרשו כשהיית בן שנה ואני 
אבא  של  אמא  דבורה,  סבתא  אצל  גדלתי 
גם  הזה  השלב  עד  ב’.  כיתה  שסיימתי  עד 
גרנו  בהתחלה  “אמא”.  לסבתא,  קראתי 
ולאחר  נורדאו  שדרות  באזור  העיר,  בצפון 
מכן עברנו לגור בשכונת זבלאווי )יד אליהו( 
באתי  פרדסים.  מוקפת  הייתה  עוד  שאז 
ולא דתי, אבל סבתא הייתה  מבית מסורתי 
דתייה ואני כיבדתי אותה. סבתא לא הייתה 
וכשכבר  בית  במשק  עבדה  כי  בבית  הרבה 
לא הייתה יכולה להמשיך לטפל בי העבירו 
אותי למשפחה אומנת ברעננה. לאחר שנה 
עזרה  של  במעון  וגרתי  אביב  לתל  חזרתי 
הרוסות,  ממשפחות  לילדים  סוציאלית 
ושנה לאחר מכן גרתי בפנימייה בעיר בשם 
בית הנוער. אני זוכר שכשהייתי בתל אביב 
הזמן,  כל  לבקר  באה  הייתה  סבתא  במעון, 

אבל אבא ואמא בקושי היו באים.

לימודים:
מכיתה ו’ עד ח’ למדתי בבית ספר “דוגמא”. 
בגוף  המורים  עם  לדבר  היה  שם  הנוהג 
מרשה”(,  “המורה  יכול”,  )“המורה  שלישי 
הר- משה  בשם  מחנך  מורה  לי  היה  אבל 

חבריים  יותר  קצת  היו  היחסים   איתו  פז, 
תלמיד  הייתי  המקצועות  ברוב  ופתוחים. 
והוא  אנגלית  עם  קושי  לי  היה  אבל  טוב 
היה  הוא  האנגלית.  לימודי  על  לי  ויתר 
ספר  בבית  למדתי  בהמשך  אמיתי.  מחנך 
בערך  עשרה  חמש  בגיל  כך  ואחר  “שבח” 
עברתי לקיבוץ שדה נחום בעמק בית שאן. 
היו קלים, אבל לא  כל המעברים האלה לא 
בין  עבר  אחי  גם  והסתגלתי.  ברירה  הייתה 
מעט  התראינו  כילדים   ולכן  מסגרות  המון 

מאוד.

שדה נחום:
כשהגעתי לשדה נחום לקראת סוף התיכון, 
רציתי  לא  טוב,  תלמיד  היותי  ולמרות 
לשבת  שחבל  הרגשתי  ללמוד.  להמשיך 
בפלחה.  לעבוד  והלכתי  השולחן  ליד  סתם 
הלימודים.  לספסל  חזרתי  י”ב  בכיתה  רק 
חברת   – לילדים  מסגרות  שתי  היו  בקיבוץ 
נוער ובני משק. אני לא הייתי בחברת נוער 
בני  של  במסגרת  חוץ  לילד  נחשבתי  אלא 
ילדים  שלושה  עד  שניים  אז  גרנו  משק. 
בחדר, הכל שם היה חופשי ופתוח והיה לי 

טוב.

שכונת התקווה:
וחלקם  שואה  ניצולי  היו  כולם  בקיבוץ 
התייחסו אלינו רע מאוד. היינו שישה ילדי 
כמו  שהשתובבנו  מקרה  למשל  והיה  חוץ 

איש  דווקא  משק,  וחבר  עושים,  שילדים 
פה?  זה  “מה  ואמר:  עלינו  התפרץ  משכיל, 
התקווה!”.  שכונת  לא  זה  פה  הפקרות? 
בשכונת  גר  שהיית  “הלוואי  לו:  השבתי 

התקווה. היית רואה מה זה אנשים!”.

פרק א’:
היא  בקיבוץ.  פגשתי  הראשונה  אשתי  את 
ילדת חוץ כמוני. אחרי הצבא חזרנו  הייתה 
בנות.  שתי  לנו  ונולדו  התחתנו   לקיבוץ, 
אחרי כמה שנים החלטתי לעזוב את הקיבוץ 
כעבור  מקומי.  את  יותר  שם  מצאתי  לא  כי 
שלוש שנים שהייתי בחוץ ואשתי לא רצתה 
קיבוץ  לחפש  החלטנו  הקיבוץ  את  לעזוב 
לנו  נולדו  ופה  פלמ”חים  את  מצאתי  אחר. 
ביחד.  שנים   25 אחרי  נפרדנו  ובת.  בן  עוד 

הייתי אז כבן 45. 

פרק ב’:
הגירושים  אחרי  שנים  כמה  ב-1985, 
ב-1987  אתי.  השנייה,  אשתי  את  לי  הכירו 
וגם  בקיבוץ  נשארנו  בן.  והולדנו  התחתנו 
בין  היחסים  כאן.  שלי  הראשונה  המשפחה 
וחוגגים  נפגשים  טובים,  המשפחות  שתי 

ימי הולדת ביחד.

עבודה:
בחקלאות,  בעיקר  עבדתי  נחום  בשדה 
בתור  וגם  בחקלאות  עבדתי  בפלמ”חים 
עם  זיפזיף  כריית  למשל  כבד,  ציוד  מפעיל 

שופל.

חגים:
אשתי  של  למשפחה  נוסעים  אנחנו  בחגים 
לפי  החגים  את  וחוגגים  אלישיב,  במושב 
צלחת  את  יש  בפסח  התימנית.  המסורת 
את  ומברכים  דג  של  ראש  אוכלים  הסדר, 
כל הברכות ויש גם מרק עם חילבה.  בחגים 
התימנים  של  מיוחדות  פיתות  יש  אחרים 
שיש  והמסורת  השיתוף  תחושת  ולחוח. 
שהיו  הדברים  בדיוק  הם  אצלם  בחגים 

חסרים לי בילדות וגם בתור נער בקיבוץ.

ילדות: 
ובבית  לאה  אמי  שם  משה,  היה  אבי  שם 
עלו  הוריי  השלישי(.  )אני  ילדים   4 היינו 
מליטא ב- 1921, כחברי גדוד העבודה )אשר 
ו”השומר”  ה”חלוץ”  אנשי  יד  על  הוקם 
במטרה ליישב את הארץ תוך יישום רעיונות 
יגור.  קיבוץ  ממקימי  והיו  סוציאליסטים(, 
ורוב  ומאושרת  יפה  הייתה  בקיבוץ  הילדות 
עבד  אבא  טובים.  זו  מתקופה  זיכרונותיי 
אמא  הפרי.  עצי  ובמטע  בכרם  במטעים, 
דייסות  כמו  לילדים  אוכל  מבשלת  הייתה 
מצויינת.  בשלנית  הייתה  אמא  פודנינגים. 
קורנפלור.  דייסת  כשהכינה  אהבתי  הכי 
כשהייתי בן 12 חל פילוג בתנועה הקיבוצית 
מפא”יניקים,  היו  שלי  שההורים  ומכיוון 
וביגור רוב החברים היו חברי מפ”ם, נאלצנו 
לעזוב. עברנו לגור בקיבוץ גבעת חיים איחוד 
ויכוחים  של  שנים  וחצי  שלוש  לאחר  אך 

ודיונים העניינים סודרו וחזרנו ליגור. 

בית:
בחדר.  ילדים  כחמישה  הילדים,  בבית  ישנו 
דמות  הייתה  שלרוב  מטפלת  לנו  הייתה 
מדי  כמעט  התחלפה  אשר  ומסורה  אהובה 
ברונקה,  זוכר:  שאני  המטפלות  בין  שנה. 
או  געגוע  בי  היה  לא  כילד  סונטיה...  בלה, 
דבר  הכרתי  לא  ההורים...  עם  לישון  רצון 
אחר. חשבתי שזהו סדר העולם: ישנים בבית 

הולכים  הצהריים  אחר  ובשעות  הילדים 
היה  ההורים  של  הבית  ההורים.  של  לבית 
דירת   – הישן  הקיבוצי  בסגנון  מאוד  צנוע 

חדר שאפילו מטבח אין בה. 

שבת שחורה:
הגיעו  השבתות,  באחת  שבע,  בן  כשהייתי 
והחלו  רבים  אנגלים  חיילים  לקיבוץ  לפתע 
הפלמ”ח  של  נשק,  מצבורי  סליקים,  לחפש 
התעוררנו  הילדים,  אנחנו,  ההגנה.  ושל 
בוקר(...  לפנות  הגיעו  )הם  הצעקות  לשמע 
זרקנו  גם  כוחנו,  בכל  להם  להפריע  ניסינו 
באו  הם  הועיל.  ללא  אבל  אבנים,  עליהם 
מוכנים, עם גלאי מתכות, חפרו בכל הקיבוץ, 
הגברים  רוב  כמעט  נשק...  הרבה  ומצאו 
בקיבוץ נלקחו באותה שבת למעצר ברפיח, 
בו שהו כחודשיים תמימים. בתקופה זו באו 
ששמעו  הארץ  רחבי  מכל  מתנדבים  ליגור 
המשק  בעבודות  לסייע  והגיעו  המקרה  על 

במקום החברים היושבים במאסר. 

חגים:
אהבתי  שהכי  החג  בקיבוץ  החגים  מכל 
ואף  הקיבוץ  כל  התכנס  בפסח  פסח.  היה 
מיוחד  סדר  לליל  במיוחד  שבאו  אורחים 
הקיבוצית(  התנועה  בכל  התפרסם  )שאף 
בו קראו מהגדה שהותאמה לערכי הקיבוץ. 
את השירים שרה מקהלת הילדים שאף אני 
שנה  בכל  שלי  התפקיד  חבריה.  עם  נמניתי 
הסדר  את  הקושיות.  ארבע  את  לשיר  היה 
הקומפוזיטור  רב  ובכישרון  רמה  ביד  ניהל 

יהודה שרת, שהיה חבר קיבוץ. 

בית ספר:
בגיל חמש וחצי התחלתי ללמוד בבית הספר 
לשבת  סבלנות  לי  הייתה  לא  אבל  ביגור 
שאוהב  מאוד  שובב  ילד  הייתי  בכיתה... 
עצים...  על  לטפס  ומרבה  קונדס  מעשי 
קדיה  של  השיר  את  לי  שרים  היו  הזמן  כל 
מטפס  לץ/  זהו   / פרץ  “פרץ,  מולודובסקי: 
לכלבים   / בחלילים  מחלל   / לעץ  מעץ 
יודע  מי  לא  תלמיד  הייתי  ולחתולים”... 
ציפורה,  שלי,  המורה  לשמחתי  אבל  מה, 
הריכוז  חוסר  על  לי  וסלחה  אותי  אהבה 

התעשתתי  יותר  הגבוהות  בכיתות  שלי... 
ולמדתי יותר טוב... נחשבתי לכישרוני מאוד 

במתמטיקה. 

הכרזת המדינה: 
 ,8 בן  הייתי  היטב.  הזה  היום  את  זוכר  אני 
וכולנו התאספנו בחדר האוכל. היה רדיו גדול 
להצבעה  הקשבנו  וביחד  הקיבוץ,  כל  של 
הקולות...  ולספירת  באו”ם  שהתרחשה 
ברגע  באוויר.  עצומה  התרגשות  הייתה 
המדינה  להקמת  קולות  רוב  שיש  שהתברר 
ואנחנו  ושירה,  בריקודים  פרצו  החברים  כל 

הילדים, הצטרפנו לחגיגה...

קיבוצים:
שירתתי  לצבא.  גיוסי  עד  ביגור  נשארתי 
לקבוצה  הצטרפתי  הצבא  ולאחר  בשיריון 
את  להקים  שהתארגנה  קיבוצים  בני  של 
– אילות. ב- 1959  הקיבוץ הכי דרומי בארץ 
קשורה  שהייתה  סימה,  לאילות  הגיעה 
התאהבנו  פלמ”חים.  את  שהקים  לגרעין 
החתונה  הייתה  זו   – בקיבוץ  והתחתנו 
האדום.  הים  שפת  על  באילות,  הראשונה 
אנחנו  ומאז  לפלמ”חים  עברנו   1962 ב- 
של  במחצבות  עבדתי  השנים  במהלך  פה. 
הזיפזיף בקיבוץ. היום כל הילדים שלנו גרים 
בקיבוץ, והבכור גר בנטעים. אנחנו נפגשים 
וזה כייף  הרבה, שומרים על יחסים קרובים 

גדול. 

מקום מגורים: פלמ"חים

מצב משפחתי: נשוי + 5 ילדים, 
7 נכדים

עצה לחיים: "לקחת את הדברים 
לאט"

מקום מגורים: פלמ"חים

מצב משפחתי: נשוי + 5 ילדים,
10 נכדים

עצה לחיים: "להשתדל להיות
הגון עם כל בני האדם"

...כילד לא היה בי 
געגוע או רצון לישון 

עם ההורים... 
לא הכרתי דבר אחר. 
חשבתי שזהו סדר 
העולם: ישנים בבית 
הילדים ובשעות אחר 
הצהריים הולכים לבית 

של ההורים... 

... בחדר האוכל. 
היה רדיו גדול של 
כל הקיבוץ... ברגע 
שהתברר שיש רוב 

קולות להקמת המדינה 
כל החברים פרצו 
בריקודים ושירה, 
ואנחנו הילדים, 

הצטרפנו לחגיגה... 

...כל המעברים 
האלה לא היו 
קלים, אבל לא 
הייתה ברירה 
והסתגלתי. 

גם אחי עבר בין 
המון מסגרות ולכן 
כילדים  התראינו
 מעט מאוד... 

...נחשבתי לילד 
חוץ במסגרת של 

בני משק. 
גרנו אז שניים עד 

שלושה ילדים 
בחדר, הכל שם 

היה חופשי 
ופתוח והיה לי 

טוב.... 
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טובה יפרח
שנת לידה: 1943

מקום וארץ לידה: אנטוורפן, 
בלגיה

שנת עלייה: 1948

ילדות:
שם אבי היה מאיר, שם אמי שרה ובבית הייתי 
בת יחידה. אבי שירת בצבא צ’כיה ואחר כך עבד 
כנגן כינור בבית המלוכה והתפרנס גם מכתיבת 
ספרים וציור. אמי באה מבית דתי מאוד והייתה 
אחת מ-14 ילדים. אבא שלה היה יו”ר של ישיבה 
אמי  עזבה   13 בגיל  בצ’כיה.  יהודים   3,000 בת 
עבדה  שם  לבלגיה,  ועברה  בצ’כיה  ביתה  את 
בעבודות שונות, לדוגמא: בבית חרושת לנקניק. 
כדי  לצ’כיה  אמא  שלחה  שהרוויחה  הכסף  את 
הדת  את  המשפחה.  בפרנסת  להוריה  לעזור 
להאמין  הפסיקה  כי  השואה  אחרי  עזבה  היא 

באלוהים.

המלחמה:
הם  והתאהבו.  בצ’כיה  הכירו  ואימא  אבא 
התחתנו כשאמי הייתה בת  22. לאחר החתונה 
המלחמה...  אותם  תפסה  ושם  לבלגיה  חזרו 
בבלגיה  מהיהודים  רבים  של  המצב  ב-1941 
היה רע מאוד. הגרמנים פירסמו שיש מקומות 
ושידלו  היהודים  לרווחת  שמיועדים  מיוחדים 
ההורים  של  טובה  חברה  לשם...  לבוא  יהודים 
החליטה לנסוע לשם. אבא שלי שהיה איש חכם, 
ביקש ממנה, “תכתבי לנו משם מכתב”, כי כל מי 
ההורים  בעיניו.  מוזר  היה  וזה  כתב,  לא  שנסע, 
הם  הגיע...  לא  מכתב  ושום  חודשים  כמה  חיכו 
הבינו שהמצב רע, למרות שאז הם עוד לא ידעו 
שהיהודים נלקחים לאושוויץ ולברגן בלזן. אימא 
בלונדינית  הייתה  היא  יהודיה,  נראתה  לא  שלי 
עם עיניים כחולות אבל לאבא שלי היה מראה 
ארוכה  תקופה  בסתר  חיו  הוריי  מובהק.  יהודי 

ולשם זהירות עברו מקום כל שלושה חודשים.

ההצלה:
אפילו  בסתר  שחיינו  וכיוון  ב-1943  נולדתי  אני 
שנה  בת  כשהייתי  לי.  הוציאו  לא  לידה  תעודת 
לי  סיפרה  שאמא  היחיד  הדבר  אותנו.  תפסו 
על כך היה  שלמרות שלא הייתי ילדה בכיינית, 
בלילה ההוא, כשבאו ודפקו בדלת, בכיתי חזק... 
כבר  אני  צעיר  כך  כל  בגיל  איך  הבינה  לא  היא 
בדיעבד,  התברר  הזה,  הבכי  קורה...  מה  מבינה 
אותי  ששמעה  אותי...שכנה  שהציל  זה  הוא 
אותי.  ולקחה  שלה  שאני  אמרה  נכנסה,  בוכה, 
גם אח שלא הצליח  לי  לי שהיה  אנשים סיפרו 
לשרוד, אבל אמא מעולם לא דיברה עליו. אחרי 

כחצי שנה השכנה מסרה אותי למנזר ובו חייתי 
עד שאמא באה לקחת אותי. 

האיחוד:
היא  הסתיימה  שכשהמלחמה  לי  סיפרה  אמא 
שקלה  35 קילו והייתה בלי שיער ובלי שיניים... 
כל המשפחה שלה נכחדה, סבים וסבתות, אחים 
נרצח... בעלה  שגם  לה  הודיעו  ואז  קטנים... 
והחליטה  הכל  את  איבדה  שהיא  הרגישה  היא 
שהיא לא רוצה לחיות. היא שכבה בבית חולים 
ארבעה חודשים ולא אכלה... “וכשאת הופעת”, 
ולמרות  הברכיים  על  לי  “התיישבת  לי,  סיפרה 
שהייתי כל כך מכוערת עם פצעים ומטפחת של 
יפה!’...  כך  כל  ‘אמא, את  לי:  בית חולים, אמרת 
תירגמו  אבל  גרמנית,  ואני  צרפתית  דיברת  את 
לי. וכל הזמן חזרת ואמרת ‘אמא!’ והזזת לי את 
מתחתיה...  משהו  יש  אולי  לראות  המטפחת 
כשעזבתי  שבכית  כמו  בכית  ללכת,  כשרציתי 
אותך, כשתפסו אותנו... והבכי הזה, הרגע הזה, 
שאת בוכה וקוראת לי ‘אמא’ החזיר אותי לחיים. 
חזרתי  לחיות...  שוב  לרצות  לי  שגרם  מה  זה 

לאכול והשיער צמח”.

עלייה:
לקחו  הג’וינט  בבריחה.  מבלגיה  ארצה  עלינו 
אותנו ברגל דרך שוויצריה ואיטליה. בדרך הייתי 
ולקחו אותי על הכתפיים,  גבוה,  חולה עם חום 
האלה.  מהארצות  לצאת  העיקר  הידיים,  על 
הפלגנו באונייה תאודור הרצל אבל לא נתנו לנו 
להיכנס לארץ, החזירו אותנו לקפריסין, ושם גרנו 
הזיכרונות  אחד  באוהלים.   ,1948 עד  וחצי  שנה 
הבודדים שלי משם: אמא ואני רצות בחול ואמא 
שלי מחזיקה בידיים ילדה קטנה והטוסיק שלה 
שרוף ואדום... אחרי יותר מעשרים שנה שאלתי 
“זה  אותה  שאלתי  הזה...  המקרה  על  אמא  את 
סיפרה  והיא  חלום?”,  שחלמתי  או  באמת  היה 
אחד  סיר  היה  אוהל  בכל  באמת:  קרה  שזה  לי 
שבישלו בו, הילדים שיחקו ורצו והילדה הזאת 
אספה  מיד  אמא  ונכוותה.  הסיר  לתוך  נפלה 

אותה בזרועותיה ורצה איתה למרפאה.

נצח:
היינו  ושם  בנתניה  למעברה  הגענו  ואני  אמא 
בינתיים התברר שאמא  א’.  כיתה  עד שסיימתי 
לטפל  והתחילו  באירופה  בשחפת  חלתה   שלי 
בה. אני זוכרת בית ושביל, כנראה של סנטוריום 

השער.  ליד  ממנה  להיפרד  צריכה  ושהייתי 
כנראה שהמצב הזה של פרידה היה המצב הכי 
ממנה  אותי  שמשכו  זוכרת  אני  בשבילי.   קשה 
וביקשו שלא אבכה ואמרו שהיא תחזור מהר. זה 
לקח חודשיים, אבל בשבילי זה היה כמו נצח. אני 
הזאת...  בתקופה  הייתי  איפה  זוכרת  לא  אפילו 

העיקר שאמא חזרה אלי.

המורה אלזה:
לגור בקיבוץ דליה, קיבוץ של  ואני עברנו  אמא 
אבל   חדשים.  בחיים  והתחלנו  והונגרים,  ייקים 
הטראומות לא עזבו אותי ועד כיתה ד’ לא ידעתי 
לקרוא. המוח שלי כאילו הפסיק לתפקד. למזלי 
הייתה שם אלזה, המחנכת והמורה שלי שהייתי 
אהבת חייה והיא אהבת חיי. הייתה לה משפחה 
את  וגם  אותי  אמצה  היא  אבל  וילדים,  משלה 
ואני  לקרוא  לי  קשה  היום  עד  למעשה  אמא. 
הקשות  החוויות  מכל  אבל  הרבה,  קוראת  לא 

שעברתי נעשיתי ילדה שורדת. 

פלמ”חים:
את בעלי, אברהם, פגשתי כשלמדתי בבית ספר 
לקראת  היה  הוא  השרון.  חולים  בבית  לאחיות 
גירושים, ואחרי חודשיים של הכרות הוא הציע 
לי נישואים. ב-1971 הגענו לפלמ”חים, התאהבנו 
במקום ונשארנו. לאחר שסיימתי את הלימודים 
אחות  להיות  רציתי  לאחיות  הספר  בבית  שלי 
אבל  אותי.  וקיבלו  נרשמתי  וכבר  ניתוח,  בחדר 
ולא  אחות  שצריכים  החלטה  התקבלה  בקיבוץ 
רצו לשחרר אותי... לכן נשארתי לעבוד בקיבוץ, 
ניהלתי את מרפאת השיניים, ועבדתי גם בחדר 

האוכל, בחממות, ובכל מה שצריך. 

מקום מגורים: פלמ"חים

מצב משפחתי: נשואה + 3 ילדים, 
10 נכדים

עצה לחיים: "תאהבו את עצמכם 
וכך תדעו לאהוב גם את הזולת, והעולם 

ייראה לכם הרבה יותר יפה"

אברהם יפרח
שנת לידה: 1934

מקום וארץ לידה: ירושלים, 
ישראל

ילדות:
ובבית  ציפורה  אמי  שם  שמעון,  היה  אבי  שם 
היינו 9 ילדים )אני ה- 6(. ואלו שמותיהם: אסתר, 
השיחרור(,  במלחמת  )נפל  מרדכי  יצחק,  דויד, 
אבא  ויעקב.  חיים  )אני(,  אברהם  חנה,  מרגלית, 
עבד כעצמאי והיה נגר-רפד. היה לו בית מלאכה 
היה  והוא  לשכונה  הקרוב  המסחרי  במרכז  קטן 
זוכר  אני  כילד  מצרים.  מעשירי  הזמנות  מקבל 
שלקח אותי איתו ברכבת למצרים לקנות סחורה. 
ללבנון הצטרפתי אליו שלוש פעמים )נכנסנו דרך 
המעבר בראש הניקרה(. המצב הכלכלי שלנו היה 
ממשפחות  אנשים  ירושלים...  עניי  רוב  של  כמו 

דתיות שהתפרנסו בדוחק.

שורשים:
דור 16 בארץ. סיפור פגישתם  ילידת חברון,  אמי 
התורכי   לצבא  גוייס  אבי  מרתק:  ואמי  אבי  של 
מהצבא  חופש  ביקש  מאוד,  דתי  שהיה  ומכיוון 
לאחר  הכנסת.  בבית  להתפלל  כדי  כיפור  ביום 
שבקשתו לא נענתה, ברח... תפסו אותו ודנו אותו 
לתלייה. בתקופה ההיא, בזמן השלטון העותמאני, 
נהגו לתלות אנשים בכיכר שלפני שער יפו, וקהל 
סיבות  שתי  במחזה...  לצפות  כדי  מגיע  היה  רב 
נישואין  העגום:  הדין  גזר  את  לבטל  יכולות  היו 
רוצה  שהיא  אומרת  הייתה  מהקהל  מישהי  )אם 
מישהו  )אם  וכסף  למוות(  הנידון  עם  להתחתן 
מהקהל היה מוכן לפדות את חייו של הנידון למוות 
במטבעות(. באותו יום בו אבי היה אמור להיתלות 
לפדות  אמי  של  משפחתה  החליטה  העיר  בכיכר 

אותו בכסף ולאחר מכן לחתנו עם אמי. וכך היה. 

בית:
ולאחר   1929 מאורעות  עד  בחברון  נשארו  הוריי 
עברו  משם  בירושלים.  העתיקה  לעיר  עברו  מכן 
לימין משה, שהייתה אז אחת השכונות החדשות 
שם  לחומות,  מחוץ  מונטיפיורי  משה  שבנה 
נולדתי. הבית שלנו היה בית אבן בן קומה אחת, 
לפחות  צמחו  בה  גדולה,  חצר  עם  לקרקע,  צמוד 
שבעת המינים אם לא יותר... כמות העצים אצלנו 
נהגו  הערבים  ההיא  בתקופה  כי  ייחודית  הייתה 
הייתה  לא  וירושלים  בישול  לצרכי  עצים  לכרות 
מעין  הייתה  החצר  אצלנו  בעצים.  משופעת 
גדול  זית  עץ  עם  ספרדי,  בסגנון  סגור,  פאטיו 
שהעניק לנו צל בימי הקיץ החמים, פרחי גרניום 
אדומים שפרחו מכל עבר ועשבי תיבול שהפיצו 

ריח משכר... 

רובינזון קרוזו:
אצלנו  נהגו  למנה,  מנה  בין  שבת,  ליל  בארוחות 

לשיר זמירות של שבת... היות והיה לי קול יפה היה 
עלי לשיר יותר חזק מכולם... בנוסף, אבי הטיל עלי 
תפקיד נוסף: לספר לו סיפור. את רוב הסיפורים 
להכיר  בחלקי  שנפל  עד  מהדימיון  ממציא  הייתי 
)מול  בירושלים   חורב  ספר  בבית  הספרנית  את 
את  ביקשה  היא  הימים  באחד  הישנה(.  הכנסת 
לה  שסייעתי  ולאחר  חשמלי,  קצר  בשל  עזרתי 
היא לקחה אותי תחת חסותה והחלה להשאיל לי 
אז  הייתי  קרוזו(.  רובינזון  היה:  )הראשון  ספרים 
בן 12 ומעולם עד אז לא קראתי ספרים חילוניים, 
רק ספרי דת. החוסר הזה שבו הייתי שרוי הדהים 
אותי... היה בי צמא שלא יכולתי להרוותו ובמהרה 
הפכתי לתולעת ספרים... כמובן שהספרים הללו 
עד  מאבי...  להסתירם  ונאלצתי  גדול  סוד  היו 
שבאחד מסיפוריי בליל שישי סיפרתי את עלילת 
מיד  הבין  אבי  לקרוא...  סיימתי  עתה  שזה  הספר 
כשבאתי  אחד  יום  אותי.  והעניש  מדובר  במה 
לספרייה להחליף ספר ראיתי מודעת אבל: התברר 

שהספרנית נהרגה מפגיעת צלף ירדני.  

דת:
כל  כי  מזה,  סבלתי  כילד,  מאוד.  דתי  היה  הבית 
החברים שלי בשכונה היו הולכים בשבת בצהריים 
צעדים  שני  במרחק  היה  )אימקא  כדורגל  לראות 
לחוג  ללכת  צריך  הייתי  אני  ואילו  מהשכונה( 

קוראי תהילים.

חוג קוראי תהילים:
בהם  בתים  בין  שעברה  נערים  קבוצת  היינו 
שוכבים אנשים חולים, על ערש דווי, אשר הזמינו 
אותנו לעמוד בחדרם ולקרוא עבורם פרקי תהילים 
לנו מדים אחידים שכללו  היו  בקולותינו הזכים... 
וכובע  אפור  ז’קט  אפורים,  רבעי  שלושת  מכנסי 
קסקט אפור וזה היה כבוד גדול להיות בחוג הזה, 

אבל אותי, בעוונותי, סילקו פעם אחת מהחוג.

אדון בלרו:
לביתו  הגענו  בחוג,  הפעילות  במסגרת  אחד,  יום 
של אדון בלרו, אחד מעשירי השכונה. אדון בלרו 
לו  שנקריא  רצה  לא  בכלל  אבל  מאוד  חולה  היה 
פרקי תהילים... מי שהזמינה אותנו הייתה אשתו. 
מכיוון שהוא, בניגוד לאשתו, התייחס לכל העניין 
במידה פחותה של כובד ראש הוא כל הזמן ניסה 
תורי  כשהגיע  שהקראנו...  בזמן  אותנו  להצחיק 
פרצופים,  מולי  עשה  בלרו  אדון  סולו  להקריא 
ולא  כוחי  בכל  התאפקתי  ואני  פניו,  את  עיוות 
והמשכתי  חתומות  פנים  על  שמרתי  צחקתי. 
והפריח  רגלו  את  הרים  כשהוא  אבל  להקריא... 
נפיחה קולנית לחלל האוויר – לא התאפקתי עוד 

לי  נפל  התהילים  ספר  מתגלגל...  בצחוק  ופרצתי 
מהמלמד...  מצלצלת  סטירה  חטפתי  ואני  מהיד 
פנים  בבושת  מהחוג  סולקתי  הזה  המקרה  אחרי 
הצליח   – שוחד  שבעזרת  חושב  אני   – אבא  אבל 

לשכנע לבסוף את המלמד להחזיר אותי בחזרה. 

יום הקמת המדינה:
רדיו  להם  שהיה  בשכונה  היחידים  בין  היינו 
בבית, אני זוכר את ההצבעה והמון אנשים סביב 
כמובן  מכן  לאחר  לתוצאות...  מקשיבים  הרדיו 
גדולה  שמחה  הייתה  כולם,  עם  לרקוד  שיצאתי 
רואים  בה  המפורסמת  בתמונה  בירושלים...  אז 
את מעגלי הרוקדים בכיכר ציון בעיר אני מצולם 

במעגל המרכזי. 

מלחמת השיחרור:
הייתי בן 14, אבל הצטרפתי להגנה ותפקידי היה 
קשר. מכיוון שלא היו אז מכשירי קשר היה עלי 
כגון  הודעות  לעמדה,  מעמדה  הודעות  למסור 
“לפתוח באש עוד עשר דקות”, “להסית את האש 
ועוד...  מרגמות”  מאש  ספיגה  “כוננות  ימינה”, 
איך עשיתי את זה? פשוט רצתי... רצתי תוך כדי 
אבל  מסוכן  מאוד  היה  זה  ויריות...  אש  מטחי 
באותה תקופה הייתי פחות או יותר אדון לעצמי. 
ההורים היו שבורים ממותו של אחי שנהרג מיד 
עברנו  המלחמה  בתקופת  המלחמה.  תחילת  עם 
לשכונת ליפתא, כי הבית שלנו בימין משה נהרס 

בהפגזות. 

סיגריות:
קרב  מנות  קיבלנו  לעשן.  התחלתי  זו  בתקופה 
ימיות אוסטרליות בהן היה שוקולד מרוכז מאוד 
לגוף  מספק  הוא  )כי  במזון  מחסור  של  למצב 
מסוג  סיגריות   10 ו-  שעות(   24 למשך  אנרגיה 
צ’סטרפילד. ואני, הייתי ילד בסך הכל... התחלתי 
אותן  החלפתי  בהתחלה  הסיגריות...  את  לאסוף 
להחלפה  מזון  היה  לא  כשכבר  אבל  מזון  תמורת 
שנה  כחצי  לפני  ועד  מאז  אותן.  לעשן  התחלתי 

עישנתי במשך 70 שנה. 

אמנות:
והלומד,  העובד  הנוער  של  לגרעין  הצטרפתי 
משם לנח”ל ומשם לקיבוץ נווה איתן. לאחר מכן 
אותי  שלח  אשר  פלמ”חים  לקיבוץ  הצטרפתי 
ללמוד במדרשה לאמנות. בקיבוץ לימדתי אמנות, 
היום  הטקסים.  על  אחראי  הייתי  הצגות,  ביימתי 
בזמני  ומפסל  מצייר  אני  בו  קטן  סטודיו  לי  יש 

הפנוי. 

מקום מגורים: פלמ"חים

מצב משפחתי: נשוי + 5 ילדים, 
12 נכדים

עצה לחיים: "לממש את כל 
החלומות"
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שמוליק ליפשיץ
שנת לידה: 1927

מקום וארץ לידה: תל אביב, 
ישראל

ילדות: 
ובבית  רבקה  אמי  שם  אברהם,  היה  אבי  שם 
פסל  היה  אבא  הבכור(.  )אני  ילדים   2 היינו 
באקדמיה  למד  ארצה  שעלה  לפני  במקצועו. 
בבית  עבד  בארץ  ופה  )רוסיה(  באודסה 
חרושת בלום בנחלת יצחק לשיניים תותבות. 
פסלים.  לייצר  החל  משם  שפוטר  לאחר 
בנימין  נחלת  ברחוב  קטנה  חנות  לו  הייתה 
בתל אביב, עם בית מלאכה מאחור, ושם היה 
מייצר פסלים של גדולי האומה, מגבס מצופה 
היו דמויות  בין הפסלים שיצר  בצבע ברונזה. 
כמו  מנהיגים  ושל  ביאליק,  כמו  סופרים  של 
טרומפלדור. בכל סוף שנת לימודים היו באים 
כיתות שלמות לבחור למורים מתנות... המצב 
הכלכלי בבית היה בסדר. לא מי יודע מה, אבל 

בסדר. 

בית:
גרנו ברחוב שלום עליכם בעיר ובקרבת הבית 
המקומות  היו  אלה  רינה,  וגן  העם  בית  עמדו 
קולנוע  פעל  רינה  בגן  בילדותי.  ביליתי  בהם 
בוק  ביניהם  רבים  סרטים  ראיתי  ושם  פתוח 
ג’ונס ורין טין טין. גרנו בבניין בן 3 קומות, אותו 
בשכירות  גרנו  אנחנו  אמי.  של  האחים  בנו 
חדרים  שלושה  בת  בדירה  הראשונה,  בקומה 

– מטבח גדול ועוד שני חדרי שינה. 

בית ספר: 
נורדאו”.  “תל  היסודי  הספר  בבית  למדתי 
יכול  אני  היום  עד  שובב...  די  תלמיד  הייתי 
לדקלם בעל פה את הספר הראשון שלקחתי 
בית  סוף  לקראת  פזיזה”...  “עיזה  בספרייה: 
פרשתי  ח’,  או  ז’  בכיתה  העממי,  הספר 
מורה  אצל  ללמוד  המשכתי  מהלימודים. 
שלי...  הציונים  על  לשאול  לא  ועדיף  פרטי 
מקצועי  בתיכון  חשמלאות  למדתי  בתיכון 
עם  שיחקתי  הפנאי  בשעות  “מונטיפיורי”. 
היינו  פעם  מדי  ו”פורפרות”.  בגולות  החברים 
הולכים לפחים של בית העם ומוציאים משם 
והייתי  בניתי פנס קסם  אני  סרטים שנזרקו... 

מעביר דרכו את הסרטים. 

דת:
התריסים  כל  את  סוגרים  היינו  כיפור  ביום 
שאנחנו  יראו  לא  שהשכנים  כדי  בבית 
אוכלים... למרות שאבי, שלא היה דתי, בעצם 

בחגים  לכן  למסורת.  קשור  אהיה  שאני  רצה 
היה  תורה(  ושמחת  כיפור  יום  השנה,  )ראש 
וחזנים  רבנים  של  להופעות  כרטיסים  קונה 
מפורסמים. מתחת לקולנוע מוגרבי היה אולם 
התחיל  )הקאמרי  הצגות  הועלו  בו  תחתון, 
עם  תפילות  שם  מקיימים  היו  ובחגים  שם( 
חזנים מפורסמים. בהתחלה הייתי הולך איתו, 

אחר כך נמאס לי והפסקתי.

צופי ים:
בחתירה  חותרים  שהיו  דודים  שני  לי  היו 
ספורטיבית על הירקון ומדי פעם היו לוקחים 
מרשים  מאוד  מראה  היה  זה  איתם...  אותי 
וצרות  ארוכות  בסירות  במים,  אותם  לראות 
כך  בעקבות  במהירות...  מתקדמים  מאוד, 
הצטרפתי כנער לצופי ים, בסניף של הפועל, 
הייתה  שעשינו  ארוכה  הכי  ההפלגה  בירקון. 
לאבו זאבורה, כפר של דייגים ערבים, שלימים 

נקרא מכמורת. 

פלמ”ח:
ובאחת   17 בן  בהיותי  לפלמ”ח  הצטרפתי 
ברגל,  נפצעתי  בחורף  שהתקיימה  הפשיטות 
שקענו  ובוץ,  חורף,  היה  פתוח...  שבר  לי  היה 
צריך  היה  זאת  בכל  אבל  הקרסוליים,  עד 
קשים  היו  התנאים  באלונקה...  אותי  לפנות 
אפשרות  הייתה  לא  איתי  שהיו  ולחבר’ה 
לקבע את השבר כמו שצריך... רק לפנות בוקר 
לאחר  בצפת...  חולים  בבית  לטיפול  הגעתי 
בטבריה.  חולים  בבית  בשיקום  שכבתי  מכן 

ניסו למתוח את הרגל כי העצמות לא התחברו 
 3 של  קיצור  לי  יש   - הצלחה  ללא  אבל  נכון 

ס”מ ברגל ימין.

יום הכרזת המדינה:
גבס  עם  בטבריה,  חולים  בבית  שכבתי 
לכפות הרגליים, קשור למיטה  ועד  מהצוואר 
לצאת  יכולתי  לא  אז  הליכה...  מקל  ועם 

לרחובות לרקוד ולשמוח עם כולם. 

פשרה:
תל   – צופים  סניפי  מכמה  לגרעין  התגבשנו 
מתל  החבר’ה  לנו,  וירושלים.  חיפה  אביב, 
כי  לים,  הקרבה  חשובה  הייתה  וחיפה  אביב 
הימאות.  בתחומי  עסקנו  הסניפים  במסגרת 
“מינת  יבנה,  רצינו להתיישב בנמל העתיק של 
ו”רובין”  בערבית  נמל  משמעו  )“מינת”  רובין” 
אבל  ראובן(.  הנביא  של  קברו  נמצא  שם  כי 
חקלאיים  ספר  בבתי  למדו  מהחבר’ה  חלק 
פשרה,  עשו  אז  חקלאות...  היה  שלהם  והכיוון 
שטחים  יספק  וגם  לים  קרוב  גם  שיהיה  מקום 

לחקלאות: פלמ”חים. 

דייג:
משרד  דייג.  הייתי  בקיבוץ  ימי  בראשית 
דייגים  הביאה  לדיג,  המחלקה  החקלאות, 
לנו  שיעבירו  שלהם,  הספינות  עם  איטלקיים 
הכשרה בדיג... זו הייתה חוויה... היינו 12 חבר’ה 
בחדר  גרנו  חודשים  כמה  ובמשך  מהקיבוץ 
יוצאים  היינו  בוקר  כל  בחיפה...  ומעופש  קטן 
האיטלקים  בספינה  בלילה...  וחוזרים  להפלגה 
הרצפה  על  אנחנו  ואילו  שינה  דרגשי  על  ישנו 
הרטובה, מקופלים כמו סרדינים. למגורי הצוות 
שועלים...  של  חור  הול”,  “פוקס  קראו  בספינה 
לילדי  ימאות  כמדריך  שימשתי  מאוחר  יותר 
מפרש  סירות  עם  שטים  היינו  הקיבוץ, 
דיג  לספינות  עברנו  מאוחר  ויותר  לקפריסין 
שהתאימו לכיתה שלמה. את מה ששימש פעם 

מקרר לדגים הסבנו למיטות עבור החניכים.

מקום מגורים: פלמ"חים

מצב משפחתי: נשוי + 2 ילדים, 
3 נכדים ונינה

עצה לחיים: "להאמין
שהכל אפשרי"

...היה חורף, ובוץ, 
שקענו עד הקרסוליים, 

אבל בכל זאת היה 
צריך לפנות אותי 
באלונקה... לחבר’ה 

שהיו איתי לא הייתה 
אפשרות לקבע את 
השבר כמו שצריך... 

...אז עשו פשרה, מקום 
שיהיה גם קרוב לים 
וגם יספק שטחים 

לחקלאות: פלמ”חים... 

שנת לידה: 1939

מקום וארץ לידה: תל אביב, 
ישראל

ילדות:
ובבית  רות  אמי  שם  אברהם,  היה  אבי  שם 
שהיו  כמו  )או  הקטנה  כשאני  בנות,   2 היינו  
אמא  קליינע”(.  די  איז  “דאס  אצלנו  אומרים 
ואבא הגיעו מגרמניה לארץ  ב- 1933 מטעמי 

ציונות. הם הכירו פה והתיישבו בתל אביב.

הבית:
צפונה  קטנה.  עיר  אז  הייתה  אביב  תל 
ומזרחה  המלך  בשלמה  שהיה  החיות  מגן 
משרונה לא היו בתים, רק שממה או כרמים. 
פרישמן  בין  המלך  שלמה  ברחוב  גרנו  אנחנו 
ראשונה  קומה  חדרים,   2 בדירת  לזמנהוף 
עבד  אבא  קומות.   3 בן  בבניין  עמודים  על 
הפסיקה  גננת,  שהייתה  ואמא  חשבון  כרואה 
לעבוד אחרי שנולדנו ועזרה לו בעבודה שלו. 
בשנים הראשונות של חיי המצב הכלכלי של 
המשפחה היה די קשה בגלל מלחמת העולם 
השתפר,  המצב  המלחמה  כשנגמרה  השנייה. 
וב- 1952, לאחר שהוריי החלו לקבל את כספי 
השתפר  הכלכלי  מצבנו  מגרמניה  השילומים 

אף יותר ועברנו דירה לתל ברוך.

דת:
עורכים  היינו  אבל  דתית,  משפחה  היינו  לא 
שבת.  ובערבי  בחגים  משפחתיות  ארוחות 
עוף  מרק  הארוחות  כללו  הצנע  תקופת  לפני 
או בשר, תפוחי אדמה מבושלים וסלק. בשנות 

ילדותי הראשונות אבא של אבא, סבא מקס, 
וגר בירושלים  עוד היה בחיים. סבא היה דתי 
הולך  היה  היה בחיים אבא שלי  עוד הוא  וכל 
השנה  בראש  הנוראים,  בימים  הכנסת  לבית 
ובחגים הגדולים. אחרי שסבא נפטר אבא שלי 
אמר, “הורדתי את הדת מהראש”, והפך להיות 

אתאיסט. אני אתאיסטית כמוהו.

מלחמת העולם השנייה:
זה  ב-1945 האיטלקים הפציצו את תל אביב. 
זוכרת  אני  אבל  פיצפונת,  הייתי  מפחיד.  היה 
שהיו  למקלט  אותנו  מורידים  ושהיו  אזעקות 
אחד  ילד  שהיה  גם  זוכרת  אני  חול.  שקי  בו 
אותו  הורידה  שלו  שאימא  שלישית  מקומה 

לישון אצלנו בלילות.
במזון.  קשה  מחסור  גם  היה  הזאת  בתקופה 
היו המון מצרכים חסרים, בעיקר ירקות ובשר. 
אני זוכרת כל מיני מאכלים איומים כמו פילה 
של  מבושל  כרוב  או  לאכול  הסכמתי  שלא 
הייקים שלא אהבתי. גם התרד שהיינו אוכלים 
למרות  אבל  טעים...  ולא  עיסתי  היה  אז 

המחסור אף פעם לא הלכנו לישון רעבים.

לימודים:
היו לנו מכרים דתיים ייקים ששלחו את הבת 
שלהם לגן דתי “מוריה” ברחוב בר כוכבא, אז 
יום  בכל  לשם.  אותי  שלחו  שלי  ההורים  גם 
בגן היינו מתפללים ומברכים את ברכת המזון 
בבית  למדתי  בהמשך  עשר.  ארוחת  לפני 
ספר “במרכז” ברחוב זמנהוף שהיה בית ספר 
ואהבתי  בינונית  תלמידה  הייתי  רגיל.  עירוני 
ללכת לבית הספר.  המורה שלי בכיתות א- ה’ 
הייתה מרים קרצ’מן, לימים מרים איילון. היא 
הייתה מורה מיתולוגית ואהובה שגם הזמינה 
גם  לי  היה  הביתה.  אליה  התלמידים,  אותנו, 
מורה מקסים לטבע בשם מדליה שהעביר לנו 

את השיעורים בצורה מעניינת מאוד.

שעות הפנאי:
בשעות הפנאי הייתי משחקת עם חברות. לא 
ויכולנו  היום  כמו  מכוניות  הרבה  כך  כל  היו 
ג’ולים,  משחקות  היינו  ברחוב.  לשחק  לרדת 
קלאס וקופצות בחבל. הפעילות שלנו הייתה 
בעיקר גופנית ובריאה יותר מזאת של הילדים 

היום.

הגרעין:
לווינסקי  בסמינר  ללמוד  התחלתי  ט’  בכיתה 
שדרות  פינת  יהודה  בן  ברחוב  אז  שהיה 
גננת.  בתור  הכשרה  השלמתי  שם  נורדאו, 
בחולון  שגרה  ללימודים  חברה  י”א  בכיתה 
הציעה  והלומד  העובד  בנוער  חברה  והייתה 
לחולון  לנסוע  התחלתי  לגרעין.  אותי  לצרף 
להכשרה  הצטרפתי  כך  ואחר  לפעולות 
בנח”ל  שירתתי  בצבא  מיכאל.  מעגן  בקיבוץ 
ומאז  לפלמ”חים  ב’  גרעין  הגענו   ’59 ובשנת 

אני חברת קיבוץ.

גננת:
מוותיקי  היה  הוא  בקיבוץ.  בעלי  את  פגשתי 
שמוליק  שנים.  ב-12  ממני  ומבוגר  הקיבוץ 
הייתי  אני  צעיר.  בגיל  מאשתו  התאלמן 
שני  של  הגננת  וגם  שניהם  של  טובה  חברה 
התחתנו  קטנטנים.  אז  שהיו  שלהם  הילדים 
לגן  נכנסה  שלי  כשהבת   .23 בת  כשהייתי 
שעשתה  כשם  בדיוק  כגננת,  לעבוד  הפסקתי 
ללימודי  אותי  שלח  הקיבוץ  בהמשך  אמי. 
הנהלת חשבונות ב”אפעל” סמינר רעיוני של 
אחרי  ואשתו.  טבנקין  ישבו  שבו  הקיבוצים 
בקיבוץ  חשבונות  כמנהלת  עבדתי  הלימודים 

עד שיצאתי לפנסיה בגיל שבעים.

שינוי:
על  שהתבסס  קיבוץ  בתור  התחיל  פלמ”חים 
עבודת דיג. היינו שטים עד חיפה בספינת דיג 
עסקו  שלא  החברים  “פלמ”חית”.  לה  שקראו 
בנו   ’63 בשנת  ובפרדס.  בפלחה  עבדו  בדיג 
את שיכון הותיקים הראשון, ולכל חבר או זוג 
לא  עוד  אז  שירותים.  עם  וחדרון  חדר  הוקצו 
משותף  אוכל  חדר  לנו  היה  בחדרים.  בישלנו 
לאט  לאט  משותפת.  בלינה  ישנו  והילדים 
ובשנת  הוותיקים  בתי  את  להרחיב  התחילו 
פיתח  אחד  וכל  משפחתית  ללינה  עברו    ’77
בחוץ  עובדים  כולם  היום  משלו.   בית  משק 
קהילה.  אלא  קיבוץ  לא  כבר  הוא  ופלמ”חים 
מתגעגעת  קצת  ואני  לי  חבל  שזה  מודה  אני 

למה שהיה פה פעם.

ציור:
לפני כשלוש שנים התחלתי לצייר ואני מאוד 
שיותר  כמה  לצייר  אוהבת  אני  מכך.  נהנית 
כבר  שלי  וציורים  פרחים,  הרבה  צבעוני, 

תלויים בבית שלנו ובבתי ילדיי. 

מקום מגורים: פלמ"חים

מצב משפחתי: נשואה + 2 ילדים, 
3 נכדים ונינה

עצה לחיים: "לעולם לא לקפוא על 
השמרים"

...הייתי תלמידה 
בינונית ואהבתי ללכת 
לבית הספר. המורה 
שלי בכיתות א- ה’ 

הייתה מרים קרצ’מן,  
היא הייתה מורה 

מיתולוגית ואהובה 
שגם הזמינה אותנו, 
התלמידים, אליה 

הביתה... 

יעל ליפשיץ 
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שלום עומרנחמיה מוזס
שנת לידה: 1938

מקום וארץ לידה: קרלה )אזור 
קוצ'ין(, הודו

שנת לידה: 1937

מקום וארץ לידה:  ג'לפה, 
אלג'יר

ילדות:
היינו  ובבית  חנה  אמי  שם  משה,  אבי  שם 
עד  ביחד,  אחד,  בבית  גרנו  כולנו  ילדים.   10
שהתחתנו. הבית היה בן קומה אחת ובו 4 חדרים 
עם מטבח בתוך הבית ושירותים ומקלחת בחוץ. 
כלבים,  הסתובבו  בה  לבית  מסביב  חצר  הייתה 
חתולים ויונים. אבא עבד בקהילה כמורה בבית 
כנסת. הוא לימד ילדים לקרוא בתורה ולהתפלל. 
אבא  טוב.  הכי  היה  לא  בבית  הכלכלי  המצב 
פירנס את  וכך  מהקהילה  קיבל משכורת קטנה 
כשאבא  בית.  עקרת  הייתה  אמא  המשפחה. 
רק  אותו  הכרתי  חודשים.   4 בין  הייתי  נפטר, 
מקומו  את  מילא  אחי  מותו,  לאחר  מסיפורים. 

כמורה וכך המשיך לפרנס את המשפחה.
 

קוצ’ין:
ג’ו  אחד,  ברחוב  התרכזה  הקוצ’ינים  קהילת 
היא  קוצ’ין  בקוצ’ין.  היהודים  רחוב  סטייט, 
למדינת  שייכת  שהיום  בהודו  גדולה  מחוז  עיר 
שלימד  מישראל  שליח  הגיע   1951 ב-  קרלה. 
להתפלל  ידענו  )אמנם  עברית  לדבר  אותנו 
הדיבור  שפת  אבל  בעברית,  התפילות  כל  את 
הייתה הודית מלברית(. לאחר מכן החלה עלייה 
מסודרת לארץ של יהודי קוצ’ין. כל הקהילה, כ- 

4500 נפשות, עלתה ארצה מלבד כמה בודדים. 

צבעים:
נהגנו לשים על הראש כיפות גדולות וצבעוניות 
שנקראו  ארוכים  מעילים  וכן  “טופי”,  שנקראו 
הכיפה  צבע  את  החלפנו  חג  בכל  “קאפה”. 
היו  והמעיל  הכיפה  השנה  בראש  והמעיל: 
בסוכות  לבנים;  בכיפור  פרחוניים;  בהדפסים 
תורה  שמחת  אדומים.  תורה  בשמחת  ירוקים; 
את  מוציאים  היו  ומיוחד.  קדוש  הכי  החג  היה 
כל ספרי התורה וחוגגים בהקפות. שבע הקפות 
יום  ביום  הקפות.  שבע  שוב  ולמחרת  חג  בליל 
לבשנו בגדים רגילים, אופיינים להודו, כמו סארי, 

בשלל צבעים. כשמישהו נפטר, לבשנו לבן.

חתונה:
או  אדום  בצבעים  בגדים  לבשנו  התחתן  כשזוג 
מזהב.  תכשיטים  והוספנו  קישוטים  עם  ורוד 
ארוכות.  זהב  שרשראות  עונדת  הייתה  הכלה 
והיו  בקהילה  לבית  מבית  עוברים  היו  אנשים 
עבור  וצמידים  טבעות  תכשיטים,  מבקשים 

את  מחזירים  היו  הם  האירוע  בתום  הכלה. 
בגיל  כבר  התחתנו  בקוצ’ין  בחזרה.  התכשיטים 
14-15.  הכלה לא הכירה את החתן עד החופה 
ימים.  שבעה  במשך  התקיימה  והחתונה  ממש 
לחתן ולכלה הייתה מיטה מיוחדת שלזרים אסור 
לתת  צריך  היה    - שישב  מי  עליה.  לשבת  היה 
ושמחו  לזוג הצעיר. במשך השבוע חגגו  מתנה 
איתם בשבע ברכות. כל האירוע התקיים בסלון 
בדים  עטופה  שהייתה  למיטה  מסביב  הבית 

ומקושטת. 

בית ספר:
דקות  עשר  של  מרחק  הים,  לחוף  סמוך  גרנו 
הליכה מהבית. היינו משחקים בחול בגולות, עד 
שהגיע הזמן ללכת לבית כנסת ללמוד תורה. אם 
לא הגעת – המורה היה בא לחוף, לחפש אותך... 
לחוף  המורה  הגיע  הימים  שבאחד  זוכר  אני 
הילד  מהלימודים...  שהתחמק  ילד  אחר  לחפש 
ראה את המורה מתקרב, קפץ למים וכמעט טבע 
)אך לבסוף הצליח לצאת מהמים...(. למדנו בבית 
י”ב. אני למדתי  ספר אזורי מכיתה א’ עד כיתה 
עד כיתה ט’. לא הספקתי ללמוד אנגלית מכיוון 

שלימודי האנגלית בהודו מתחילים בכיתה י’. 

עלייה:
במחשבותינו  הייתה  הזמן  כל  ישראל  ארץ 
ששולחים  שאמרו  ברגע  ארצה.  לעלות  וחיכינו 
מאוד,  שמחנו  עברית,  אותנו  שילמד  שליח  לנו 
החיים  שמתקדמים...  מבחינתנו  אמר  זה  כי 
בהודו לא היו טובים אחרי מלחמת השיחרור. כל 
הזמן היו מתחים. המוסלמים התעוררו והתחילו 
להציק לנו. הם היו באים אלינו ומורידים לנו את 
סכנת  הייתה  לא  זו  ברחוב.  ככה  סתם  הכיפה, 
וגם לא היו מגיעים ממש למכות רציניות  חיים 

בגלל המשטרה, אבל זה לא היה נעים. 

התאקלמות:
המשפחה  כל   .1954 ביוני  ללוד  במטוס  הגענו 
הגיעה לשער העלייה. משם לקחו אותי במסגרת 
עליית הנוער לקבוצת יבנה, קיבוץ דתי, בו הייתי  
אלג’יר,  ארצות:  מיני  מכל  נערים  עם  שנים,   4
דתי.  חיים  אורח  ניהלנו  כולנו  תוניס.  מרוקו, 
שהשתחררתי  לאחר  לצבא.  התגייסתי  משם 
יד  על  תרום  במושב  ואחי  אמי  עם  לגור  חזרתי 
בית שמש ודרך מכרים שלי החלטתי לחפש את 

עתידי באזור ראשון לציון.

אסתר:
בראשון לציון הכרתי את אשתי שגם היא עלתה 
מהודו ואחרי מספר שנים במושב נבטים עברה 
אותה  הכרתי  לציון.  לראשון  משפחתה  עם 
מוצאי  כל  עורכים  שהיינו  ריקודים  במסיבת 
שמתארסים  החלטנו  שנה  אחרי  בעיר.  שבת 
, וחצי שנה לאחר מכן  )המשפחות כבר הכירו( 
התחתנו. זה היה בערב חג בחודש אלול. החתונה 
אנחנו  גם  לציון.  בראשון  מפא”י  באולם  נערכה 
ערכנו חגיגה צבעונית במשך שבעה ימים. אחרי 
בשבע  האירוע  את  לחגוג  המשכנו  החתונה 
שלי  אמא  כשהתחתנו  חתן.  ובשבת  ברכות 
 30 מ-  למעלה  נפטרה  והיא  שבעים  בת  הייתה 

שנה מאוחר יותר, כשהיא כבר בת יותר מ- 100.

קיבוץ: 
זאת  והצעתי  השנים  כל  בקיבוץ  התחנכתי  אני 
ילדה קטנה והמצב  זוג צעיר עם  לאסתר. היינו 
הייתה  עמוק.  מיתון  היה  טוב,  היה  לא  במשק 
הכירה  והיא  פלמ”חים  קיבוץ  חברת  חברה,  לנו 
את  שיעלה  אמר  הוא  הקיבוץ.  מזכיר  את  לנו 
הנושא באסיפה הקרובה ולאחר מכן הודיע לנו 
שהתקבלנו. ב- 1966 הגענו לקיבוץ, ומאז אנחנו 
 40 הקיבוץ  של  המבשלת  הייתה  אשתי  כאן. 
שנה וגם עבדה כעשר שנים בתור מטפלת. היום 
המטבח כבר עבר הפרטה מלאה. אני עבדתי בכל 
ובחקלאות.  בפרדס  בלול,  בקיבוץ:  ענפים  מיני 
היום  עד  אני  חילוני,  בקיבוץ  המגורים  למרות 
שומר מצוות. בבית לא מכניסים שום דבר שהוא 
לשמור  יכול  לא  אתה  בחוץ  אם  גם  כשר.  לא 
וצריך לחיות כמו חילוני בבית אנחנו שומרים עד 

כמה שאפשר.  

ילדות: 
בעת  מרים.  אמי  שם  פרץ,  היה  אבי  שם 
נישואיהם אבא היה בן 18 ואמא בת 16. אבא 
היה חייט ועבד בחנות של סבא שלי. הם היו 
שנולדתי  אחרי  שנה  לערבים.  בגדים  תופרים 
כעבור  אך  אחותי  את  לעולם  הביאה  אמא 
לאחר  ריאות.  מדלקת  נפטרה  התינוקת  שנה 
כשנתיים, בהיותי בן 3, אמי נפטרה ומי שגידלה 
הייתה  באלג’יר  עיישה.  סבתא  הייתה  אותי 
לנו חנות בה מכרנו מוצרי יסוד בסיסיים כמו 

חיטה, קפה וסוכר. 

בית:
באזור בו גרנו חיו בו כ- 3000 תושבים, מתוכם 
בני  כל  גדול  אחד  בבית  גרנו  יהודים.   300 כ- 
חדרים  שמונה  בו  היו  המורחבת.  המשפחה 
בור  במין  לבית,  מחוץ  היו  השירותים  וחצר. 
מים  חודשים.  כמה  כל  מרוקנים  היו  שאותו 
מיכלים  באמצעות  לנו  מספקים  היו  לשתייה 
ואת  הסמוך  במעיין  ממלאים  היו  שאותם 
כובס  בשבוע  פעם  לנו  מכבס  היה  הכביסה 
בשביל  ועיזים  תרנגולות  גידלנו  בחצר  ערבי. 
כל  חלב.  של  שוטפת  אספקה  לנו  שתהיה 
שהיה  רב  לנו  היה  אחד.  ברחוב  גרו  היהודים 
הקצבים  כשרה.  שחיטה  הבשר  את  שוחט 
את  עבורם  שישחוט  אליו  באים  היו  הערבים 

הכבשים ומוכרים את הבשר ליהודים.

חגים: 
היו לנו יחסים טובים עם התושבים המקומיים 
והם לא הטרידו אותנו. היינו מתפללים בשני 
בתי כנסת וחיי הקהילה היו פעילים ושוקקים. 
היהודים באזור שלנו הקפידו לנהל אורח חיים 
ועל  החג  מנהגי  על  כשרות,  על  שמרנו  דתי. 
וחתונות,  מצוות  בר  בריתות,  כמו  אירועים 
כמיטב המסורת היהודית. את ליל הסדר למשל 
היינו חוגגים עמוק אל תוך הלילה עם קריאת 
כל ההגדה, המנהגים והשירים. כשבני זוג היו 
מתחתנים היינו חוגגים במשך שבוע, באירוע 
שלא יישכח. בערב אחד היינו מתכנסים לחגוג 
חוגגים  היינו  הבדלה,  אחר  בערב  החינה,  את 
גם בבית הכנסת, וכמובן ביום החתונה עצמו. 

החגיגה כולה נקראה “שבוע חתן וכלה”.
 

בית ספר:
למדתי בבית ספר יהודי במשך 5 שנים והייתי 
תלמיד בינוני... כדי להגיע אל בית הספר היה 
גם  כיוון,  לכל  ק”מ   2 יום  מדי  לצעוד  עלינו 
אחרי  גשומים.  בימים  וגם  שרב  של  בימים 
היינו  הלימודים  יום  את  מסיימים  שהיינו 
ומשחקים  היהודים,  הילדים  כל  יחד,  נפגשים 
כדורגל, עוברים מבית לבית, ומגיעים גם לבית 
המדרש, שהיה אף הוא מרוחק מאוד מביתנו, 
היה  משה,  הרב  הכפר,  רב  תורה.  למדנו  ובו 
לימד  הוא  עבורנו.  מאוד  דומיננטית  דמות 
אותנו לכתוב בעברית והעניק לנו ידע רב בכל 
שלנו  הגדול  החופש  וליהדות.  לשפה  הנוגע 
והוא  מאוד  ארוך  היה  בצרפת,  כמו  באלג’יר, 

נמשך ארבעה חודשים. 

משפחה ועבודה: 
ילדים   6 לעולם  והביא  בשנית  נישא  אבא 
נוספים מאשתו השנייה. אני  למדתי צורפות 
ולאחר  המשפחה,  מבני  אחד  אצל  בג’לפה, 

ההכשרה התפרנסתי ועבדתי בתחום הזה. 

עלייה לארץ:
מלחמת העולם השנייה פסחה עלינו ולא חשנו 
התחילו   1952 ב-  יותר,  מאוחר  בהשפעותיה. 
הסוכנות  של  נציגים  גרנו  בה  לעיר  להגיע 

ארצה.   להעלותנו  לנסות  במטרה  היהודית 
האנטישמיות  את  לחוש  התחלנו  הזה  בשלב 
לנו  לגרום  החלו  העיר  תושבי  היהודים.  כנגד 
תקפו  דלתות,  לנו  שברו  הם  רבים,  לנזקים 
החיים  את  והפכו  קשה  באלימות  יהודים 
ופחדנו  מתמיד  בחשש  חיינו  נסבלים.  לבלתי 
הערבים  החלו  במקביל  ברחובות.  להסתובב 
גם להתמרד כנגד השלטון הצרפתי בראשותו 
איפשהו  היו  היהודים  גול.  דה  שארל  של 
באמצע ובעקבות המצב חיפשו מקום חלופי 
אלג’יר  מיהודי  חלק  חייהם...  את  בו  להמשיך 
אנחנו  היטב.  שם  והשתלבו  לצרפת  עברו 
בחרנו לעלות ארצה מטעמים ציוניים ובמטרה 
ישראל  לארץ  העלייה  חלום  את  להגשים 
שהיה עבורנו משאת נפש. בהוראת הסוכנות 
תלמסאן,  הגדולה  לעיר  ואני,  סבתא  עברנו, 
על  שעלינו  עד  כחודשיים  במשך  חיכינו  שם 
ימים   6 במשך  הפלגנו  בה  “ארצה”  האונייה 

רצופים. הייתי אז בן 17. 
 

התאקלמות:
התחנה הראשונה שלי בארץ הייתה בית שאן. 
אח של אמא שלי שכבר עלה ארצה קודם לכן 
התגלגלתי  ומשם  הביתה  אליו  אותנו  לקח 
לחוות גדנ”ע בסמוך לצפת בה שהיתי שלושה 
לחברת  עברתי  הזו  התקופה  בתום  חודשים. 
הנוער במעגן מיכאל. הגרעין שלנו זכה לשם 
ימי  גרעין  להיות  ששאפנו  מכיוון  סנפיר, 
במשך  גרתי  מיכאל  במעגן  בימאות.  ולעבוד 
שנתיים עד הגיוס עם הגרעין לנח”ל בגיל 18. 
בקיבוץ  הגרעין  השתקע  השירות  תום  לאחר 

פלמ”חים, ואני גם.

מכבסת שלום:
אשתי שרה, ילידת המושבה כפר תבור, הגיעה 
וכך  משלי  אחר  גרעין  במסגרת  לפלמ”חים 
נדרשתי  בו  ענף  בכל  עבדתי  בקיבוץ  נפגשנו. 
וזיפזיף  כורכר  של  במחצבות  בדיג,  לעבוד: 
השנים  עם  רפתן.  הייתי  שנה   12 ובמשך 
הקיבוץ עבר שינויים רבים ומשמעותיים... על 
והייתי  בקיבוץ  גדלתי  אני  מצטער.  אני  רובם 
האידיאולוגיה  פי  על  לפעול  שימשיך  רוצה 
נכדות  לחמש  סבא  כבר  אני  היום  שהכרתי. 
ב”מכבסת  בקיבוץ,  כעצמאי  לעבוד  וממשיך 

שלום” שבבעלותי.

שנת עלייה: 1954

מקום מגורים: פלמ"חים

מצב משפחתי: נשוי + 2 בנות, 
5 נכדים

עצה לחיים: "תחיה על פי אמונתך" 

שנת עלייה: 1954

מקום מגורים: פלמ"חים

מצב משפחתי: נשוי + 3 ילדים,
 5 נכדות

עצה לחיים: "תהיו אנשים ישרים, 
הגונים ונאמנים למדינה"

...כדי להגיע אל בית 
הספר היה עלינו 

לצעוד מדי יום 2 ק”מ 
לכל כיוון, גם בימים 
של שרב וגם בימים 
גשומים. כשסיימנו 
את יום הלימודים 
היינו נפגשים יחד, 

כל הילדים היהודים, 
ומשחקים כדורגל... 
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בנימין עשת
שנת לידה: 1927

מקום וארץ לידה: זדולבונוב, 
פולין

ילדות:
שם אבי היה חיים מוישה, שם אמי חיה ובבית 
בונה  היה  אבי   של  מקצועו  ילדים.   3 היינו 
שהיה  הקטן  המשק  את  ניהלה  אמא  תנורים. 
המצב  אווזים.  בפיטום  ועסקה  הבית  בחצר  לנו 
להרשות  יכולנו  למדי.  טוב  היה  שלנו  הכלכלי 
באים  היו  עניים  והרבה  נדיבים  להיות  לעצמנו 
לקבל מאיתנו עזרה... אמא הייתה אופה דברים 
בסתר.  מתן  כמו  בחוץ,  ומניחה  לשבת  טובים 
לדמות  אותה  הפכו  ליבה  וטוב  שלה  הנדיבות 
ידועה בעיר שהייתה מעורה בכל מה שמתרחש 
או  עצה  לקבל  אליה  באים  היו  פעמים  והרבה 
לבקש “שתסדר את העניינים”, בין בני זוג למשל

.

פלדה טובה:
“פיינגוסט”,  הוא  שלנו  המקורי  המשפחה  שם 
שפירושו “פלדה טובה”. כשבאתי לארץ בן גוריון 
החליט שמעתה אקרא “עשת”, מילה שפירושה 

דומה. 

ציונות:
השומר  חניך  הייתי  אני  ציוני.  היה  שלנו  הבית 
החאקי  חולצת  את  לבשתי  שבוע  מדי  הצעיר. 
שלא  מכיוון  אך  רבה,  בגאווה  הירוקה  והעניבה 
היה קן של התנועה בעיירה, היה עלי לנסוע לבד 
ברכבת )הייתי בן 7( לעיר רובנה, מרחק 12 ק”מ 
לכל כיוון. בפעולות סיפרו לנו על ארץ ישראל, 
נהגנו לקבל ספרים בעברית, אותם קראתי בעניין 
רב. סבי וסבתי וכן 3 דודים עלו ארצה בין שתי 
הקרן  של  בבית  קופסא  לנו  הייתה  המלחמות, 
ובנוסף לכל זה אחותי הייתה  הקיימת לישראל 
מפקדת תנועת בית”ר בעיירה ובשנת 36’ כאשר 
ז’בוטניסקי הגיע לביקור היא סידרה שאני אהיה 
שעשיתי,  מה  וזה  פרחים...  זר  לו  שיעניק  זה 

לבוש חולצה לבנה ונרגש עד מאוד.

בית ספר: 
כשבאתי  “תרבות”,  העברי  ספר  בבית  למדתי 
אם  ואבוי  אוי  היטב,  עברית  ידעתי  כבר  לארץ 
בבית  כי  )אם  הספר  בית  בשטח  יידיש  דיברנו 
היה  רוזנבוים  לעברית  המורה  יידיש(...  דיברנו 
שפה  איזו  לשמוע  מתגנב  והיה  במיוחד  קשוח 
טוב,  תלמיד  הייתי  בהפסקות...  מדברים  אנחנו 
הסתדרתי  פחות  היסטוריה.  ללמוד  אהבתי  הכי 
ז’  כיתה  את  שסיימתי  לאחר  גיאוגרפיה.  עם 
התחילה  אז  אך  ברובנה,  לגימנסיה  נרשמתי 

המלחמה.

מלחמה:
הרוסים  שלנו  האזור  את  כבשו   ’39 בשנת 
והעבירו את כולנו לבית ספר רוסי. בבית הספר 
הלימודים  וכל  בעברית  לדבר  אסור  היה  הזה 
התנהלו ביידיש וברוסית. ב- 1941 הגרמנים כבר 
היו ממש קרובים לבית שלנו. הייתי אז כבן 14. 
והתאספנו  חברים  כמה  עוד  עם  יוזמה  תפסתי 
לברוח.  התחלנו  העיירה...  בקצה  אופניים  עם 
עושים  הגרמנים  מה  יותר  או  פחות  כבר  ידענו 
שהגיעו  פליטים  של  סיפורים  דרך  ליהודים 
אבל  והפגזות,  הפצצות  היו  בדרך  לעיירה... 
נטשנו  ק”מ   10 אחרי  בנסיעה...  המשכנו  אנחנו 
את האופניים בצד הדרך והמשכנו ללכת ברגל... 
בסוף  נעלם...  אחר  ילד  פעם  כל  והלכנו.  הלכנו 
אוירונים  הגיעו  פתאום  ילדים...   3 נשארנו 
עברה  בדיוק  וביער  ליער  מהר  ברחנו  גרמנים... 
לחזית...  בדרכם  סובייטים  טנקים  של  שיירה 
עד  מהאוויר  אותם  פוצצו  הגרמנים  המטוסים 
שלא נותר מהם זכר... עם סיום ההפצצה נוכחנו 

לדעת שנשארנו רק שניים.

רכבת:
והלכנו  באוקראינה  ז’יטומיר  לעיר  עד  הגענו 
רכבת  שבאה  ראיתי  פתאום  הרכבת.  לתחנת 
וחיפשנו  עליה  עלינו  שלנו,  העיירה  מכיוון 
את  מצאתי  הקרונות  באחד  ואכן,  מכרים... 
וגיסי עם הילדים. נסעתי איתם לסיביר.  אחותי 
חודש ימים נסענו עד שהגענו לעיר צ’ילאבינסק, 
באורל הדרומית, שם נשארתי עד סוף המלחמה. 
היינו  לפוליגרפיה,  ספר  בבית  למדתי  בסיביר 
מדפיסים כל מיני עלונים ובהם מידע סודי כמו 
איך לפרק קטיושות, תותחים ועוד. ההורים שלי, 
הגרמנים  ידי  על  אבא  נרצחו.  בבית,  שנשארו 

ואמא על ידי האוקראינים. 

נס:
אחרי המלחמה חזרתי לפולין. בדרך פגשתי את 
המדריך שלי מימי השומר הצעיר, יעקב ליבנה, 
והוא אמר לי “אין לך מה לחפש כאן. תברח”. הוא 
במבצע  מתחילים  הם  שבועיים  שתוך  לי  סיפר 
העפלה לארץ ישראל ואני החלטתי להצטרף. זה 
היה זמן קצר אחרי פוגרום קיילצה בו נרצחו כ- 
60 ניצולי שואה על ידי פולנים. האירוע הטרגי 
להשאר  ליהודים  מסוכן  כמה  עד  לכולנו  הוכיח 
לצ’כיה.  הגבול  את  לעבור  החלטנו  בפולין... 
הופיע  לפתע  זלעפות...  גשם  ירד  לילה  באותו 
מולנו קצין סובייטי מלווה בחייל המחזיק דרגש. 
את  להניח  לחייל  הורה  נעצר,  אלינו,  כשהגיע 

המחסום  את  ולפתוח  ללכת  לו  סימן  הדרגש, 
ובינתיים עלה ונעמד על הדרגש: “יהודים”, הוא 
קרא, “תברחו!!”. באותו כרגע, כבדרך נס, נפסק 

הגשם ואנחנו עברנו את הגבול לצ’כיה. 

עלייה:
לא  לוז’ינסקי”.  “שבתאי  באונייה  לארץ  עליתי 
ירדתי ממנה באופן מסודר כי אם קפצתי ממנה 
אותי  שהלבישו  הראשונים  הבגדים  ים...  בבגד 
היו של קיבוצניק מקיבוץ בארי, עם כובע וטוריה. 
כשיבואו  ישן,  עצמך  את  “תעשה  לי  אמרו 
הבריטים שיחשבו שאתם נוסעים לעבודה”, וכך 
היה. ה”כלניות” הציצו, עלו, בדקו, ראו שאנחנו 

ישנים בבגדי עבודה והניחו לנו להמשיך.

פלמ”ח:
שרוליק  האזור  מפקד  ידי  על  לפלמ”ח  גוייסתי 
הייתה  המדינה  הכרזת  טל.  האלוף  לימים  טל, 
ביום שבת, ביום שני כבר העלו אותי לגליל ומשם 
כמו  נצורים,  ויישובים  לקיבוצים  שיירות  ללוות 
בחטיבת  בשלישי  בגדוד  שירתתי  מנרה.  קיבוץ 
אפשר  השתתפתי  בהן  הפעולות  ובין  יפתח 
למנות את כיבוש צפת, פעולת נבי יושע )מבצע 

יפתח(, מבצע דני ומבצע יואב. 

דור ההמשך:
פלמ”חים  בקיבוץ  נפגשנו  ואני  שושנה  אשתי 
והיינו בין מקימיו. היום בן אחד שלי לא גר בארץ, 
2 בנות גרות לידנו בקיבוץ ובן נוסף גר במודיעין 
שזו עיר שאני השתתפתי בכיבושה ב- 1948,  אז 

קראו לה “ביר מעין”. 

ארץ נהדרת:
יותר  למשהו  התכוונתי  התכוונתי...  לזה  לא 
לעזור  סולידרי,  יותר  שיוויוני,  יותר  אנושי, 
בדור  דווקא  נעלם?!  הזה  הערך  לאן  לחלשים... 
של הנכדים שלי אני רואה חזרה לנושאים האלו 
ואני גאה. הנכדה אף ממשיכה את דרכי ב”שומר 

הצעיר”. 

שנת עלייה: 1947

מקום מגורים: פלמ”חים

מצב משפחתי: נשוי + 4 ילדים, 
8 נכדים

עצה לחיים: “להסתפק במועט 
ולהיות אנשים ישרים. זה הכי חשוב”
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