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 2102 אפריל, ב"תשע אייר

 

 הקדמה
 

 .מאד חשובות דמויות עבורי היו שרה וסבתא יהודה סבא

 תזיכרונו וחוויותיי כילדה שזורות באינספור ,לידם בדירה אביב בתל גרנובשנות ילדותי 
 .ביננו שהיה המיוחד והקשר סבא וסבתא של טובים

 אחת ביקרתי סבתא של פטירתה ולאחר, לבקרם המשכתי גן ברמת לגור שעברנו לאחר גם
 .סבא את לשבוע

, מעולה היא כותב הוא בה העברית.  לגמלאות פרישתו עם מיד זיכרונותיו את כתב סבא

 במחברת כתב הזיכרונות את.  בפולין בילדותו שלמד העברית על נסמכתהיא ש וברור

 .יותר נקי, נוסף לעותק אותה העתיק אף כך ואחר, הברור ידו בכתב

 ידיעתה מתוך, עותק לי למסור בחרה ברכה – ואמי עותקים שני בידינו נותרו פטירתו עם

 .סבי-אביה ובין ביני ששרר המיוחד הקשר אודות והכרתה

 לערוך בבקשה אלי פנו הם, לפולין למסעות הצטרפותם עם ובפרט, ילדי של גדילתם עם

  . יד בכתב כתובים שהיו הזיכרונות את

 . החומר הקלדת לפרויקט הצטרפה ברכה אמי וגם לבקשה כמובן שנעניתי בשמחה רבה

 הייתה כבר, אני גם הצטרפתי ושאליו 2100 במרץ שהתקיים ,רוני בתי של לפולין במסע

 בשואה שנספו המשפחה בני שמות לאיתור בה ונעזרנו הזיכרונות של מודפסת טיוטא בידנו

 .המשפחתי בהקשר אלו נספים אל ולהתחברות

 מלבד הטקסט את שיניתי ולא יהודה סבא של היפיפה ובסגנונו בשפתו כתובים הזיכרונות

 .במקור שמופיע כפי נכתב והמקומות השמות של הכתיב גם.    מאד בודדים מקומות

 מהם ונותרו בשואה שנספו אלו של וגם ששרדו משפחה בני של תמונות לטקסטהוספתי 

 .עבורם נוסף זיכרון תהווה זאת רתוחוב ןיית ומי. התמונות רק

 .החוברת בעריכת רבות לי שסייע על יוסי לבעלי תודות

 

 

 (הורוביץ) גבאי יעל
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לאבי יואל בן יהודה , חבל זגלמביה, בארץ פולין בעיר בנדין 0101, ע"ולדתי בשנת תר

ולאמי בילה בת אלעזר הכהן , לע ליביש בר שיטנברג'כר שיטנברג והסבתא חיהשיש

בעיר בגלל בית מפורסם (בבית יחיאל וינר , שינטאל והסבתא מרים מבית טלנר

 .ל"הילד החמישי להורי ז, (גדלו

ה נפטרה בדמי 'אחותי רחל. וחנה, ה'רחל, לאה, הבכורה גולדה. לפני נולדו ארבע בנות

 .טריבולנסקי-ימיה בעיר פיוטרקוב

 

 (אלעזר והאמא ביילה , מרים: מימין) משפחת שיטנברג 

 נ
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. אלף יהודים שהיו רוב אוכלוסיית העיר 01גרו בה   .תה עיר ואם בישראליהעיר בנדין הי

 .י העיר בנדין"גורינצה ע-על ידה היו מכרות פחם גדולים בעיר דומברובה

( שטיבלך)היו בה הרבה בתי כנסת ובתי תפילה   .יהודי העיר התפרנסו ממסחר וחרושת

היו בה בתי ספר של זרם   .'אלכסנדר רדומסק וכו, רים כגון חסידי גור"מבתי אדמו

גימנסיה , יסודי התורה מאגודת ישראל, חדרים עם מלמדים כנהוג בכל הדורות, המזרחי

עזרה , מושב זקנים, לינת החולים, מוסדות חסד כגון לינת הצדק, מהזרם של הציונים

 ....בתי מרחץ ועוד, בית יולדות, הדדית לשכבות המעמד הבינוני ודלי העם

בני העיר לקחו חבל . הציונים וגם הסוציאליסטים: מכל הזרמים  לגותהתקיימו בה מפ

עזרו והשתתפו בבנין הארץ , בכל הפעולות של הזרמים החלוצים והרבה מבניה עלו ארצה

 .הגנת היישוב ותקומת המדינה, ובהפרחת שממותיה

המפורסמת ' י העיר לודז"טריבולנסקי ע –משפחת אבא הייתה יוצאת העיר פיוטרקוב 

 .גודלה ובתעשיות האריגה והסריגהב

בעתיקותם  ןבעיר פיוטרקוב היו בתי כנסת ובית מדרש שהיו מפורסמים בכל פולי

מבתי ( שטיבלך)התקיימו בה בתי כנסת ובתי תפילה . היו מושרשים בעם הייהוד  .ובגודלם

מפלגות מכל הזרמים הציונים , אלכסנדר רדומסק ועוד, רים כגון חסידי גור"אדמו

היו מבניה שעלו ארצה בעליה השלישית לפני   .גם מהמפלגות הסוציאליסטיות, וציםוהחל

 .הצהרת בלפור

בפרט במפלגות הציוניות שהכשירו את חבריה , עיר התנהלו חיים פעילים בכל התחומיםב

ן יהרבה מבניה עלו ארצה ועזרו לבני  .לחיים ציונים חלוציים וגם להגשים את שאיפותיהם

 .של המדינההארץ ולהווסדה 

ואברהם , חנוך הניק הגדול ממנו: ל היו שני אחים"לאבי ז  .כעת נחזור למשפחת אבא

האמא של אבא , לע'הם גרו בעיר מולדתם בפיוטרקוב שם גרה הסבתא חיה  .הצעיר ממנו

 .שאני הכרתיה

אבא סיפר כי בהיות אביו צעיר לימים הלך   .נפטר בשמי ימיו, הסבא יהודה דב ליביש בער

אוריין ומעשים טובים והתבטא לפני -בר, וות לעולמו את אחד היהודים מחשובי העירלל

אחרי זמן   ".י הנפטר החשוב הזה"אשרי וטוב לו ליהודי שיזכה לשכב ע: "העומדים של ידו

 .וקצר חלה ונפטר והוא עצמו זכה לשכב על יד

, מנדיל, יואל: יםלדודי חנוך היו שלושה בנ  .אחי אבא התפרנסו ממסחר והקימו משפחות

הוא שאף לעלות ארצה ולא עלה   .היא התחתנה ונולד לה בן. פנחס ואחותם הבכירה גיטל

 .בידו והוא נספה בשואה
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חזר לפולין ונספה , היה בארץ כמה שנים. בנו בכורו יואל עלה ארצה בעליה השלישית

 .בשואה

 לוש האמא ש"ע הקים משפחה ובתו הצעירה בת שבע. בנו השני מנדיל היה בר השכלה

נטלטלה בשנות השואה במחנות העבודה של הנאצים ימח שמם עם דודתה אחות אמא 

היא התחתנה כאן והקימה   .שלה ועלה בידה אחרי המלחמה להגיע ארצה עם דודתה

 .משפחה

אחרי היותו . נולדה לו בת ציפורה. הקים משפחה, 0100בנו הצעיר פנחס עלה ארצה בשנת 

, ל"אולם ציפורה סירבה בתוקף להישאר בחו, יגר לאמריקה עם בתושנה בארץ ה 01בערך 

בעלה   .התחתנו והקימו משפחה  .זוגה-ל שם הכירה את בן"התגייסה לצה, חזרה ארצה

זמן   .אביה פנחס נפטר באמריקה  .ל והיא מורה לאנגלית"זלמן ממלא תפקיד בכיר בצה

רכש לו קרקע בכפר . ומשפחתהתור תייר לבקר אצל בתו בקצר לפני פטירתו בא ארצה 

ל נפטר ולפי צוואתו הובא ארונו ארצה והוטמן בכפר "זמן קצר אחרי חזרו לחו  .סבא

 .סבא

האח הצעיר של אבא הצטיין בתור בעל תפילה מעולה עם קולו הערב והיה מקובל להתפלל 

פחה גדולה בת תשעה הוא הקים מש. ת הכנסת שהתפלל שםיבימים הנוראים ובחגים בב

בנו השלישי אפרים . חיה, גולדה, יואל, מאיר, חנה, לאה, אפרים, דוד, בר-ליביש: ילדים

שולמית ונעמי , יפה: התחתן ונולדו לו שלוש בנות 0100בערך בשנת . זכה לעלות ארצה

אפרים נפטר באופן . התחתנו והקימו משפחות בארץ ומצבם שפיר, שהשתרשו בארץ

י חיפה שם גר לפני "לב בשנות החמישים לחייו והוטמן בקרית חיים ע פתאומי מהתקפת

 .פטירתו

מבנו השני דוד נשארה בת שמה לוטי שהתגלגלה בימות השואה מדנציג שבפולין לאנגליה 

היא התחתנה והסתדרה יפה . בתור אחת מיתומי השואה ועלתה ארצה בעליית הנוער

 .בארץ

אלעזר שינטאל הכהן ולאמה מרים בעיר ' יה רהאמא נולדה לאב. ל"כעת למשפחת אמי ז

אביה נפטר בדמי ימיו והשאיר אחריו משפחה גדולה . סוסנוביץ, י קטוביץ"בנדין ע

דיין , ליבלי' סבא של אמי היה ר  .מוצאה ממשפחה מיוחסת  .שהסבתא מרים גידלה אותם

אחיה   .סוסנוביץאחיה יעקב גר ב  .אחיה יצחק מאיר ואהרון גרו בעיר בנדין  .העיר בנדין

  .מלכה ברינדול גרו בעיר זוירציה הקרובה לבנדין, ל'אסתר, לה'חיים מנדל ואחיותיה שרה

זאת היתה משפחה ענפה ומכובדת   .חלקם היו סוחרים וחלק מהם היו בעלי מקצוע

' ר, לה האחות הבכורה של אמי'בעלה של דודתי שרה  .שיחסינו איתם היו קרובים מאד

הוא   .שגרו בזוירציה  לצביעה והוא גם העסיק לפעמים את דודו ןה קבלבריש פרוברג הי

לאה עם חתנו שלמה יששכר ליור מבנדין שיצא -היה איש אמיד והשיא את בתו צירל

בעליה הרביעית עלה עם אשתו ארצה ובידו  0121בשנת . ממשפחה מכובדת ועשירה



7 

 

ים אלה נוסדה במושבה בימ  .אמצעים כספיים בכדי להשקיע ולשכן את משפחתו בארץ

עזר בבניינה , התיישב בה והיה פעיל במוסדותיה, מגדיאל ושלמה היה בין מייסדיה

הוא נטע פרדס הדרים והיה בין המתיישבים החשובים   .הם הקימו משפחה  .ובשכלולה

לה בזוירציה עלה ארצה 'בריש אחרי פטירת אשתו שרה' דודי ר  .במושבה עד יום פטירתו

כל ימיו בארץ דודי היה מבקר אצלנו לעיתים תכופות כשהיה   .במגדיאל וגר אצל בתו 

 .אביב ויחסינו אתם היו קרובים-מבקר בתל

. ך"יעקב היה כשרוני מאד בעל השכלה גבוהה בעיקר הצטיין במדע התנ' בנה הבכור דר

הוא נפטר   .לעיתים היה משתתף בפרשנות היומית בקול ישראל, היה מרצה באוניברסיטה

ילה שרה 'בתה של דודניתי צ  .יהי זכרו ברוך  .י ימיו והשאיר אחריו אשה ושלוש בנותבדמ

היא נפטרה אחר מחלה קצרה בשנתה   .התגוררה בכפר סבא  .ש דודניתי הסתדרה יפה"ע

 .יהי זכרה ברוך  .והשאירה אחריה שתי בנות 11 -ה

הוא קשור עם   .יומנהל את הפרדסים שהנחילו אב  .בנה הצעיר עמוס הוא בעל אמצעים

 .המשפחה ומשתתף בכל אירוע משפחתי

היא   .ל"בת דודי יצחק מאיר אח אמי ז –בעליה הרביעית עלתה ארצה דודנתי חנה 

חנה   .מהנדס במקצועו, מוצאו מפינסק( בוברוב)התחתנה בארץ עם בעלה נחום רביב 

הם גידלו שני   ".אהל"הצטיינה במיוחד בתור שחקנית על הבמיה והיתה חברה בתאטרון 

למד רפואה וקיבל תואר דוקטור , גמר את האוניברסיטה  הבכור עוזי: בנים כשרוניים

הצעיר עמירם גם הוא למד   .ביפו" דונולו"ח "כיום הוא רופא ילדים בבי  .לרפואה

הוא מרצה לעיתים   .ר לפסיכולוגיה"קיבל השכלה גבוהה וכיום הוא ד, באוניברסיטה

  .לעת זיקנה חלתה דודניתי חנה ואחרי מחלה קשה נפטרה  .מקצועובשידורי קול ישראל ב

 .יהי זכרה ברוך

  .ל"ל אחיה שלי אמי ז'אחרי השואה הגיעו ארצה ליביל וגוטקה בנו ובתו של דודי חיימ

הבכור הוא בכל   .נולדו להם בארץ שני בנים  .דודני ליביל הגיע ארצה עם אשתו שושנה

הדודן ליביל נפטר באופן   .ל"וא בגיל הצבא ומשרת בצהוהשני ה, לומד רפואה, השכלה

הם ביחסים הדוקים עם   .מצווה-בנו הצעיר היה אז לפני גיל הבר  .פתאומי מהתקפת לב

כ "ל ואח"הדודנית גוטקה התחתנה והיגרה לחו  .המשפחה ומשתתפים באירועי המשפחה

בם של מבני המשפחה מכל משפחתה הענפה של אמי נשארו יחידים ורוב רו  .חזרו ארצה

בני המשפחה שארית הפליטה שזכו לעבור   .יהי זכרם ברוך  .קרובי אבי ואמי נספו בשואה

הם   .את השואה ולהישאר בחיים רובם עלו ארצה ויש לנו קשרים הדוקים אתם

 .משתתפים בכל אירועי המשפחה ואנו ביחסים טובים אתם

נהוג   .אמי ניהלה בית מלאכה לסינוריםבבנדין עסק אבי במסחר ו  .כעת נחזור למשפחתנו

בתור חובה של כל תלמידות בתי הספר היה ללבוש , היה בימים אלה בבתי הספר בעיר

בבנדין נולד גם אחי אלעזר בשנת . ן בית המלאכה שגשג והיה מפורסם בעירכסינרים ול
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כנראה שהמצב הכלכלי בעיר השתנה לא   .קרוב לפרוץ מלחמת העולם הראשונה 0101

 –לכן החליטו הורי לעבור לגור לעיר מולדת אבי בפיוטרקוב   לטובה בפרוץ מלחמת העולם

נו גרנו אצל חזית לפני שמצאנו דירה המתאימה לשהייתה קצת מרוחקת מה, טריב

התייחסה אלינו , ה אמא של האבא היא הייתה מסורה מאד לילדיה ולנכדיה'הסבתא חיהל

  .שנים 1.1ו אצלה וזה היה בחורף הייתי אז בן זכורני כשגרנ  .באהבה ובמסירות נפש

בוא נכדי " :באיזו חיבה קראה לי, באתי מהרחוב וידי היו קפואים מהכפור ששרר בחוץ

וטבול ידיך בהם וידיך הקפואות יפשירו ויוטב "  והגישה לי סיר מים קרים מהדלי" היקר

 ".לך מהכפור המציק

לפני שעברנו   .שה חדרים והשתקענו בעיראחרי זמן לא רב השגנו דירה מרווחת בת שלו

לפיוטרקוב הספקתי עוד להתחיל ללמוד בחדר בעיר בנדין אצל המלמד אברהם ליביש 

ל "ואחותי חנה ז  כנראה שהייתי אז בן ארבע  .שהיה מפורסם בעיר בתור מלמד דרדקים

ים שהייתה קצת גדולה ממני התלוותה אלי לשם ונמצאה איתי בחדר עד שהתרגלתי לילד

כ סחר בתוצרת צבעים "בפיוטרקוב אבא פתח חנות לכלי בית ואח  .שלא היו מוכרים לי

היו לנו קשרי מסחר ברחבי ערי   .'לכביסה וכד, אבקות צבעים ששימשו לסיוד, בסיטונאות

ולמקלות  "שווטים"כ יסד אבי בית מלאכה ל"אח  .לסוחרים את תוצרתנו ששיווקנופולין 

  .ל רחבי פולין וכל בחור ומבוגר רכש אותם לטיול ברחבי העירטיול שהיו אז באופנה בכ

בעברנו לפיוטרקוב אבא . אבא הביא ממרחקים בעלי מקצוע ויצרנו את המוצרים האלה

  .מסר אותי ללמוד אצל מלמדים בחדרים פרטיים עם ילדים בגילי כנהוג בימים אלה

" תרבות"בית הספר כשהתבגרתי לאט והייתי בערך בשנתי התשיעית עברתי ללמוד ב

צנוצי החיבה ידיעותיי הראשונות בשפה העברית ונשהיה קיים בעיר שמה קלטתי את 

בשבט אסף מנהל בית הספר את ' זכורני באותן השנים ביום טו  .הראשונה לארץ ישראל

מעלות מתחת  21ילדי הכיתות כשהשלג מבחוץ כיסה את רחובות העיר והכפור היה בערך 

והנה המורה מספר לנו על מזג האוויר בעונה זו , ש במלוא עוצמתוהכפור הורג  .לאפס

ומתאר לנו איך השמש מלטפת ומחממת ביום בהיר כיום הזה את כל היקום בעונה   בארץ

' ואיך ילדי הגנים ובתי הספר יוצאים וחוגגים בחיק הטבע את חג הטו, זו את ארץ אבותינו

: ונוטעים נטיעות חדשות, דיה הפורחתואת השירים השמחים ששרו אז על יד השק, בשבט

  .קשה לתאר את הרושם והמצב רוח שהשרתה עלינו ההרצאה הזאת  .עצים ופרחים

חלמנו אז בהקיץ ואמרנו בלבנו הלוואי והיינו בין הזוכים להשתתף עם הילדים המאושרים 

   .האלה

פר אחרי תקופה מסויימת כשנוסד בעיר בית הס  .כדאי להזכיר רגשי ילדות אלה

בבית ספר זה קלטתי תורה ולימודי חול שנשתמרו בי   .אבא העביר אותם לשם" המזרחי"

 .עד היום

השתתפתי גם אני " חנה ושבעת בניה"  בחג החנוכה כשבית הספר הציג באולם את המחזה

גם דיקלמתי את   .ביותר בניהםכמדומני שהייתי הבן הצעיר   .בתור אחד מהשחקנים



9 

 

ג "השתתפתי גם בטיולים בל  ".אם יש את נפשך לדעת"יק ר המפורסם של ביאלהשי

כשגמרתי את בית הספר היו לי פחות או יותר מושגים בינוניים   .בעומר ביערות הסביבה

במשך הזמן הוספתי בלימודים באופן עצמאי כפי   .בלימודי קודש שנשתמרו בי עד היום

ואני  0121שעלה ארצה בשנת משה יחיאל ברון ' מנהל בית הספר היה מורי ר  .השגת ידי

הייתי בין המברכים אותו לעלייתו ארצה בשם חניכיו במסיבת הפרידה שערכה לו 

אביב ואני נפגש איתו לפעמים -הוא נמצא בארץ וגר בתל  .הסתדרות המזרחי המקומית

הייתי תלמיד שקדן   .וגם רכשתי את ספרו שחיבר בארץ תורות על פרשיות השבוע

בכדי שאוכל להבא , בית הספר ולהיות בין התלמידים המצטיינים והשתדלתי לגמור את

בהיותי   .להמשיך וללמוד לימודי קודש וחול אצל מורים ולרכשו נכסי רוח כפי יכולתי

מחלתו , מצווה אבי חלה מחלה ממושכת וזכורני כשהתחלתי להניח תפילין-בשנת הבר

נערי ישראל המגיעים  הוג היוולבקש שיכבדוני במפטיר כנ מנעה ממנו לבוא לבית הכנסת

כשסיפרתי למורי מר משה יחיאל ברון שהגעתי לשנתי השלש עשרה להיות   .לעול מצוות

בישראל  לנער הנעלה אותילבר מצווה שאלני למה לא מסרתי לו על כך והיה דואג להכין 

תמיד כשמתקיימת במשפחתי   .בהגיעו לגיל הבר מצווה ושיכבדוני בעליה לתורה למפטיר 

חגיגת בר מצווה לבן שהגיע לכך ומכבדים אותו במפטיר אני נזכר כשאני הגעתי לגיל בר 

אבל מאז עברו הרבה שנים ובמשך שנים אלו כבר , מצווה לא זכיתי להתכבד במפטיר

 .ית מפטירזכיתי הרבה פעמים לעלי

שידלו אותי שאתחיל לעבוד בבית המלאכה שאבא   הורי" מזרחי"ס "כשגמרתי את ביה

ייסד בכדי שאתמחה במקצוע לעיבוד שוטים ומקלות טיול ואוכל בעתיד לנהל את בית 

  כ הייתי המנהל והעובד וכך המשכתי עד"המלאכה במשך הזמן רכשתי את המקצוע ואח

תי עוד צעיר לימים השתדלתי אחרי עבודתי בבית בהיו  .שהגיע שעתי לעלות ארצה

 .המלאכה גם להמשיך בלימודים כפי יכולתי

, למדו בבית ספר, הלה שהתפתחו יפ'חיה ושרה, מרים: בפיוטרקוב נולדו לאמי שלוש בנות

אבא ואימא . כך שהיינו משפחה בת שמונה ילדים. הצטיינו בכישרונות כל אחת לפי טבעה

והילדים הגדולים , יא את מחיית ופרנסת משפחתנו הגדולההיו תמיד טרודים להוצ

 .השתדלו לעזור לפרנסת הבית כל אחד לפי כישרונו ויכולתו

בקיץ היה נוסע למקום   .ל שכב בבית כמה שנים רתוק למיטה בפרט בעונת החורף"אבא ז

 אחרי שנים של סבל הוא נפטר  .מרפא והבראה לזמן ממושך בכדי שיוטב לו בימות החורף

ל "ועזב את אמי ז, ז"תרפ' יט, מ סוכות"דחוה' ז בג"בשנת תרפ 10בחצי ימיו בעודו בן 

 .ומשפחתו הגדולה לאנחות
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דודי ליפשיץ בנה של חיה אחות של יהודה ליד מצבתו של יואל שיטנברג אביו של 

 0222, יהודה בפיוטריקוב בפולין

המשכנו , ורח חיים מכובדבמשך הזמן התאוששנו לאט לאט והשתדלנו לנהל את הבית בא

 01אני הייתי אז בן . לנהל את בית המלאכה והמסחר בכדי לפרנס את המשפחה בכבוד

לה שנספתה בשואה הגיעה רק לשנתה 'אחותי בת הזקונים שרה. 02ואחי אלעזר בן 

הייתי   .כשהגיע לעול מצוות אני לימדתי אותו להניח תפילין' אחי אלעזר שיחי  .הרביעית

רון שלו והשתדלתי להדריכו במידת האפשרות בדרך ישרה ונכונה כנהוג כאילו הפט

ל "אבא ז  .ל דאג שיעלה לתורה למפטיר בבית הכנסת שהתפלל בו"דודי חנוך ז  .בישראל

של אחותי הבכורה גולדה עם חתנה מיכאל פקטור שיצא ממשפחה  ארוסיהזכה רק ליום 

עיר מגוריהם של ' ל בזווירצו"בא זנישואיה התקיימו לאחר פטירת א  .חסידית מיוחסת

אני השתתפתי בטקס נישואי אחותי גולדה   .ל"רוב הדודים ונדודות מצד משפחת אמי ז

וכשחזרתי הביתה הרגשתי את , הם קרבוני מאד  .והכרתי אז את משפחתנו מצד אמי

והחיבה שהראו לי משפחת אמי  העצמי ברוח מרוממת ושביעות רצון על יחסי הקרב

 .זה מקרובשהכרתיה 

בהיותי עוד צעיר לימים יסדנו אני וחברי מהכיתה בבית הספר חוג בני מזרחי ונמצאו 

חברים המבוגרים מאתנו מצעירי מזרחי שהגיעו והטיפו לנו חיבה לארץ ולבניינה ברוח 

יכולים לתאר לעצמנו ההשפעה העצומה על נוער מעל גיל בר   ".תורה ועבודה"החיים ל

הבטיח להם את ' ך והמסופר שם על אבותינו והקדמונים שה"מצווה שלמדו את התנ

, ועל כל המקומות שגרו וחנו שם והנה מוזכרים אותם המקומות שחלוצינו כובשים, הארץ

וכשבאו , ומעבדים את אדמותיהם בזיעת אם במסירות נפש, שומרים ובונים אותם

היינו קוראים   .השליחים מהארץ והלהיבו את לבבנו ודמיוננו איך זה השפיע עלינו

על , חיבת ציון, את גיאוגרפית הארץ ואת דברי ימי הציונות, ולומדים את דברי ימי ישראל

קרן "היינו פעילים באיסוף כספים לקרנות ארץ ישראל כגון , ומייסדיה ופעיליה" המזרחי"

 .ועוד" קרן החלוץ המזרחי", "קיימת לישראל

ל היה הולך "אבי ז  .ויות הורי ובני משפחתיהדלים את דמ יכולותייברצוני כעת לתאר כפי 

ישראל "חינך את ילדיו בדרך , שרשי בדרכו לקודשי ישראל, איש האמת  .בדרכי ישרים
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הוא היה חבר בהסתדרות המזרחי ואותי ואת אחי שלח ללמוד בבית ספר מזרחי   ".סבא

ק במסחר עס, סיפק את פרנסת ביתו בכבוד וביושר, ושם קיבלנו חינוך מסורתי לאומי

משפחתו העריכה אותו כאיש נבון שיכולים להתייעץ איתו   .וביגיעת כפים בדרך ישרה

דאג , מסירותו למשפחתו הייתה עד קצה היכולת  .במצבים קשים שטעונים פתרון מעמיק

הוא נפטר בשם טוב ובהערצה מכל מי . למלאות את צרכיה לפעמים למעלה מכוחותיו

ובשעת פטירתו   ל הייתה צעירה מאבא בכמה שנים"אמי ז  .תהי מנוחתו עדן  .והשהכירו

היא נהייתה לנו המוציאה   .של אבא היה כל עמל ודאגת הפרנסה למשפחה על שכמה

הייתה מנהלת   .יה קדוש לנוהוהמביאה לכל מה שהתרחש אצלנו במשפחה והיוצא מפיה 

מסחר איתנו עם הלקוחות שלנו שבאו בקשרי "( קורפומדני)"  את המסחר וההתכתבות

הייתה ערה עד שעות הלילה המאוחרות בכדי לשמור על תקינות משק . מרחבי ארץ פולין

דאגה לספק את מחיית המזונות התקינים ושמרה על   .תיקנה את בגדי ולבני ילדיה. הבית

בני משפחתה הענפה באו להתייעץ איתה   .חכמה ונבונה הייתה אישה . בריאות המשפחה

ידעה להתחשב עם כל אחד מילדיה ולהבין את   .שהתקשו לפותרםבכל מיני עניינים 

ובעת הצורך לפי ראות עיניה , "חנוך לנער לפי דרכו"הייתה הולכת לפי השיטה   .מאוויהם

חודרת לעומק העניין ומשתדלת למצוא , הייתה גם קפדנית אבל לפי טבעה הייתה רכת לב

פרט כשהגיע הזמן לקבוע את מעמד לפעמים גם לעניינים המסובכים של ילדיה ב, פתרון

ילדיה בשעות הרציניות בחייהם אפילו אם היו מקשים את מהלך החיים התקינים בבית 

אך אם לפי ראות עיניה היא קבעה שבפעולותיה הנכונות היא בונה את עתיד ילדיה כל 

תמיד צופיות להבטיח את עתיד ילדיה   היו עיניה   .קרבן מצידה לא היה קשה עבורה

זכורני כשעליתי ארצה איך היא דאגה שאקח איתי את כלי המקצוע שלי הנדירים   .ייםבח

מכתבייה אלינו שהם טמונים אצלי יכולים   .שמא אוכל להסתדר במקצוע זה בארץ

 .להוכיח את מסירותה ונאמנותה לכל אחד מאיתנו לפני הנישואין ואחריהם

יתי אז משך זמן מסויים מנותק הי .ל נפטר"כעת אני רוצה להזכיר את מצבי כשאבי ז

אחותי חנה   .מחברי והייתי כולי שקוע בעבודה אן בלימוד וקריאת ספרים בזמני החופשי

ולפי " גורדוניה"בתור חבר בהסתדרות הנוער  להירשםשדאגה לי במיוחד השפיעה עלי 

דעתה אף אחד לא יכריחני לסטות מדרכי בחיים במובן הרוחני ושלא יפריעוני להמשיך 

הייתי שם חבר פעיל כשנתיים " גורדוניה"כשהתחברתי ל  .לכת ולנהוג בדרך ישראל סבאל

ניהלתי שם קבוצות ובפרט פעלתי בשטח התרבותי בשבתות כמעט לא ביקרתי שם אלא 

אני   .השתתפתי בשיעורים הלימודי קודש אצל מגיד העיר שהיה גר בקרבת מקום מגורנו

 .הערצתיו מאד ולמדתי ממנו הרבה

במקרה . תה לריקיאבל הסתבר שמחשבתם הי, חברי חשבו שבמשך הזמן אסתגל לרוחם

כשלמחרת שאלתי את . צ ומצאתי את הסניף סגור"בקרתי פעם את הסניף בשבת אחה

כשנודע לי הדבר על . ראשי הסניף לפשר הדבר לא התביישו וספרו לי שערכו טיול בשבת

הגיע הזמן : "אמרתי לעצמי, רת רוחיפעולה זו של חילול שבת בפרהסיה שהיה זה למו

והחלטתי להוציא מסקנות ובאתי לידי סיכום שמקומי הוא לא , "נפשלעשות חשבון 
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ולחזור לצור מחצבתי להסתדרות , ועלי למצוא את מקומי לפי מצפוני "גורדוניה"ב

ואחרי ימים ספורים ראשי  ,כשפניתי לשם קיבלו אותי בידיים פתוחות". החלוץ המזרחי"

 .בעיר" השומר הדתי"יף הציעו לי לעמוד בראש קן הסנ

השקעתי הרבה עמל וזמן . הסכמתי להצעה והתחלתי לארגן את הקבוצות לפי הגילים

. "ראל לעם ישראל על פי תורת ישראלארץ יש"בכדי לחנך את הנוער לפי הסיסמה 

, יףהשתתפתי בפעולות הארגוניות בסנ. מאד  הייתי פעיל" החלוץ המזרחי"בהסתדרות 

. י המרכז"ע  עידות שהתקיימו והייתי ציר בו ,בהתרמות למען קרנות התנועה

פעלתי כמיטב יכולתי לארגונה ולהקנות להן ידע , י הסניף"וכשהתארגנה קבוצת חברות ע

ככה המשכתי עד .... תולדות המזרחי והציונות, בשטח התרבותי ממקורות ישראל סבא

אחרי . פני ועדת הגיוס לחיול לצבא הפולניהשנה שבה הצטרכתי לעמוד ב, 0100שנת 

[ צ]צויינתי באות  ,י ועדה ממשלתית המיועדת לכך"שעברתי את הבדיקות הרפואיות ע

לכן   .המסמן שאני חייב גיוס רק בעתות מלחמה ולעת עתה אני חפשי מלהתגייס לצבא

                                                                                        .התחלתי לחשוב על עתידי

, יןטריב לעיר בנד-באותה שנה גמלה בביתנו ההחלטה לעבור ולחזור לגור מפיוטרקוב

לכן באופן , כשעברנו לשם קשה היה להשיג דירה בעיר  .ושבה נולדתי, מוצא משפחת אמי

לה בדלית ברירה אנחנו נדחקנו לשני החדרים הצרים ש. זמני גרנו ביחד אצל אחותי גולדה

נו דירה אמי לקחה את הסבל והדוחק באהבה עד שהשג  .עד שנשיג דירה המתאימה לנו

 התחילהזמן השגנו גם מקום לבית המלאכה ויכולנו לבמשך . בקרבת מקום עבורנו

אמא המשיכה לנהל את המסחר   .ולהמשיך את העבודה לייצור שוטים שנהלנו בפיוטרקוב

כשהסתדרנו      .לאט לזרום במסלולם הרגיל ם התחילו לאטממקום מגוריה החדש והחיי

צעירי "ם הוא יודע ומכיר את מקום סניף שאלתי את גיסי מיכאל א ,במובן הכלכלי

הוא ענה לי שמקום הסניף הוא לא רחוק ממקום מגורנו ברחוב . בעיר " והחלוץ המזרחי

ך "בסניף שעור לתנ כשבקרתי שם בפעם הראשונה בערב התקיים, זכורני   .1טוצקי פו

 . חברות המסונפות לסניף, "ברוריה"חברות מההסתדרות   עבור חוג
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 (שרה עומדת בשורה העליונה שניה משמאל  ) בנות ברוריה

 

לכן שאלתי הסבר  .הקשבתי להרצאתו ומשהו לא ישר בעיני. המרצה היה החבר זליג מטל

. לה להשיב לי במקומווהנה קמה אחת החברות ושאלה את המרצה אם מותר . על כך

? " מי זאת החברה שמעזה להשיב על שאלתי: "ה השיב בחיוב ואני אמרתי בלביהמרצ

קור יאחרי הב  .מפני שלא הייתי רגיל לשמוע בקיאות במקרא מהחברות בסניף פיוטרקוב

עור יהזה לא סרתי לשם זמן מסוים ושכחתי לגמרי על פגישתי הזו ועל הנוכחות בש

תה החברה ינודע לי מי הי ,י והתחלתי להיות חבר פעיל בסניףכשהמשכת   .ך"בתנ

תה החברה שרה רוזנבלום שבהשתלשלות יזאת הי. ך"עור התנישהשיבה על שאלתי בש

דדתי שם עם הרבה חברים והייתי פעיל יהתי  ...הנסיבות נהיתה בעתיד לאשתי שתחיה

בין המגשימים בפועל באותו הזמן התחלתי לחפש דרך ומוצא להיות . בכל פעולות הסניף

לצאת להכשרה   .לעלות ארצה, הגדולה שתמיד חלמתי עליה  את הרעיון הנעלה והתשוקה

שבעודי בפולניה ולפני הנישואים אסור לי לעזוב  כי ידעתי, לא העזתי אפילו לבקש מאמי

י כך להפקיר את מקור הפרנסה של "וע, ת ובית המלאכה שאני הייתי מנהלויאת הב

ציתי גם להעמיד את אמא בפני עובדה קיימת ולהשאיר את הבית לא ר. המשפחה

 ...ימים ידברו :לכן לא ראיתי מוצא למצב וחשבתי לי. והמשפחה לפני שוקת שבורה
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שרה יושבת . הסתדרות בנות המזרחי בבנדין-"ברוריה"שרה רוזנבלום וחברותיה ב

 שניה מימין

 

  53.1.5.62שרה רוזנבלום יושבת מימין  

 

ניגש , ית הכנסת לקבלת שבתזכורני בבואי פעם לב. עלה על דעתי  והנה קרה מקרה שלא

מה הסיבה שאינני    ושאל אותי, החבר זליג מטל, הפעילים בסניףאלי אחד מהחברים 
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כדי שאוכל לעלות ארצה ולהגשים את מטרתי הנשגבה , יוצא לנקודת הכשרה בתור חלוץ

שמגמתם להגשים את שהם  ,החברים הרציניים ותי וראה בי אחדהוא הכיר א. לעליה

 .חושבים ומטיפים

תה גדולה גם במרכז התנועה יהחבר מטל היה אחד מעמודי התווך של הסניף והשפעתו הי

ושאין ביכולתי לעזוב , אני הסברתי לו את מצבי בבית ואחריותי כלפי המשפחה. רשהובו

לי שנחפש מוצא בכדי שאוכל הוא הבטיח . את המשפחה ואת בית המלאכה בעודי בפולין

  המוצא היה להיות רשום   .לעבוד בבית ובאותו הזמן להכשיר את עצמי לעלות ארצה

להתמיד לבקר שם מידי שבת בשבת ולהיות מעורב בין , הוטה-בנקודת הכשרה בעיר קרול

בו בזמן בימות החול להמשיך לעבוד בבית המלאכה  .החברים המכשירים עצמם לעלות

 .נסת הביתולעזור לפר

אמי הנאמנה לנו עד קצה . פרתי לאמי את הרעיון וההצעה של החבר מטליבאתי הביתה וס

רקי בכדי לחשוב וגם הגעתי לפ, שזאת היא מטרת חיידעה ובי, האפשרות ומעבר מזה

וגם הצעתי שאני מקבל על עצמי להכשיר וללמד את אחי , ולבסס את מעמדי בחיים לעתיד

באותו המעמד אחותי הבכירה . בכדי שיוכל למלא את מקומי ,הצעיר אלעזר את המקצוע

התלהבה מהרעיון המוצע והסבירה לאמא שתעשה הכל ותעזור בפועל בבית   ל"ממני חנה ז

ובעיקר שעלייתי ארצה . המלאכה בכדי להקל ולהגשים את המטרה ששנינו חלמנו עליה

 .תוגשם

כרונות ממנה שאזכור אותם לטובה יויש לי הרבה ז, תה נאמנה לי בכל לבהיחנה אחותי הי

 . כל ימי חיי

 

 

 02.5.5.63חנה אחות של יהודה עם בעלה 
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עלי כאן להוסיף שבמשך . כני כפי יכולתהסכה כל עמל מעצמה לעזור לי ולהדריהיא לא ח

וגם , תה חברה שם הרבה שניםישהי" גורדוניה"הזמן גם חנה נואשה כמוני מההסתדרות 

בבואה לבנדין יחד עם כל . בנקודות ההכשרה עוד בפיוטרקובעצמה לעליה  תהכשירה א

 .תה חברה פעילה בסניףיהחלוץ המזרחי והי" תורה ועבודה"המשפחה עברה לתנועת 

ל הבכורה "אחותי גולדה ז    .הבכירות ממני במשפחתי אחיותיילתאר את   כעת ברצוני

ילאה כל שליחות מ. תה נאמנה לביתיגמרה בית ספר והי . תה משכילהיבמשפחתי הי

כשגדלה וחפשה דרך ורעיון ומקום בין . וטורח שהטילו עליה כדי לעזור לפרנסת המשפחה

תה העתודה של הפועל ישהי" התאחדות"מצאה את מקומה במפלגת ה, המפלגות הציוניות

למרות שמפלגתו לא . ל"מיכאל פקטור ז  גיסי ,שם גם הכירה את בן זוגה. הצעיר בארץ

לאחר      .הוא היה שומר את מצוות הדת וביתו היה בית כשר, הצטיינה באדיקות יתרה

של " ברית החיל"למפלגה הרוויזיוניסטית   נישואיהם עברו לגור לבנדין ושם הוא עבר

נסיבות בכל תה חיל החלוץ כדי להכין למשפחתנו מקום אם הימשפחתם הי. בוטינסקי'ז

 .המובנים יאפשרו לעבור מפיוטרקוב לבנדין

אחותי גולדה . כ חיסלנו את עסקנו ועברנו כולנו לבנדין"תחילה שלחנו לשם את אחי ואח

בבנדין נולדה . וגיסי מיכאל היו חדורים לרעיון הציוני וראו בעין יפה את עלייתי ארצה

. עשע איתה לפני עלייתי ארצהלהם נכדתנו הבכורה במשפחה רחלה שהיה לי העונג להשת

כשעזבתי את פולין הכרתיה בתור    .שמה היה על שם אחותי רחלה שנפטרה בדמי ימיה

בארץ היינו . תה אהובה עלינו מאדיהיא הי .שנים 1יתה אז בערך בת יהיא ה. ילדונת נבונה

מהם יכולים  .שנמצאים עוד אצלי  מחליפים עם אחותי גולדה וגיסי מיכאל מכתבים

ספתה כולה משפחת אחותי גולדה נ. ו ואל הארץתרשם על אהבתם וגעגועיהם אלינלה

סיפר לי , גיסי משה ניכטשיצקי שעלה בידו להינצל מהשואה    .0112בשואה בערך בשנת 

ל לצבא הפולני בתור איש "גויס גיסי מיכאל ז, 0101כי בפרוץ מלחמת העולם בשנת 

 .יהי זכרו ברוך. מילואים ושם ניספה

במשק הבית כשאחותי גולדה   הייתה עוזרת הרבה לאמא, יה בביתיאחותי לאה השנ

בעת . הייתה נאמנה לבית. התחתנה והיא מילאה את מקומה בעזרה לאמא בניהול המסחר

היא גם דאגה לאחיה . יני המסחרירשה ולערים אחרות בענוהצורך הייתה נוסעת לו

לה לעזור ככל האפשר בכל אירועי השתד. ואחיותיה הצעירים ממנה ככל הדרוש להם

גם היא השתייכה כאחותה הגדולה להסתדרות הציונית . הבית מכל הבחינות

ל "בנו הבינוני של רבי יוסף ז, כשהתבגרה התרועעה עם משה ניכשיצקי". התאחדות"

אחרי . ל"ל ושעמדנו בקשרי מסחר איתו הרבה שנים עוד בחיי אבא ז"שהיה ידיד אבי ז

בחתונה השתתפו קרובי משפחתנו . רות ובילוי התחתנו בפיוטרקובככמה שנים של ה

בעלה התעסק   .הם גרו אחרי נשואיהם בפיוטרקוב  .וחברים וידידים משתי המשפחות

לאה הייתה מבקרת תכופות אצל בית אמא . פרנסתם הייתה ברווח. במקצוע הבורסקאות
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על שם אבא של , יוסף יואל -  ובן יחיד  נולדו להם שתי בנות בשם רחלה ופרידלע. בבנדין

אחותי לאה וילדיה ניספו . הם באו בקשרי מכתבים איתנו בארץ  .ל"גיסי ושם אבי ז

   .בשואה

  
 לאה שיטנברג ניכשיצקי אחותו של יהודה

 

. אחרי המלחמה עלה ארצה 0111ובשנת , עבר את כל תלאות השואה , משה בעלה ניצל

כשאספו את    .ספו אחותי לאה וילדיהואיך שנ  הפורעניות שעברו עליהם הוא סיפר על כל

שהתחבאו בעליות גג מפני , הנשים והילדים מאילו שנשארו אחרי כמה סלקציות בעיר

ב לעיר ובכדי להעבירם ליער הקר, ריכזו אותם בבית הכנסת הגדול . הבולשת הנאצית

אבל היא לא רצתה לעזוב , אשתו לאה  להציל את  תה באפשרותויהי. ולהמיתם ביריות

אחרי הרבה השתדלויות להציל את ילדיה איתה ביחד . את ילדיה לאנחות לבד לחיסול

כשמשה רצה להצטרף . לא רצתה בשום אופן לעזוב את ילדיה לנפשם, נשאו פרי אשל

רבנו לא יציל את נפשות וכי ק, אליהם האיצה בו לאה שיצא מבית הכנסת ויציל את נפשו

  .וכך הוא נעתר לה והציל את עצמו. רירה אחרתאין בולכן עליו להציל את נפשו אם , ויתב

ספו איתם שנ, ב טבת "ה מיהודי העיר ביום ימשפחתו נורתה ביער הסמוך לעיר בין הרב

גיסי ניצל מהשואה וכנזכר למעלה   משה   .יהי זכרם ברוך. יחד על ידי הצוררים הארורים

 .הוא גר כיום ברמת גן. הסתדר בעבודה במקצועו ,התחתן שנית, הגיע ארצה
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ל הזדמנות ובכל כב  אחותי חנה שהזכרתיה למעלה על נאמנותה המיוחדת והשפעתה עלי

עם בחיר ליבה מאיר   התחתנה אחרי עלייתי ארצה בעיר פיוטרקוב, השלבים בחיי בבית

השתתף  כן  .כפי שסיפר לי גיסי משה בעלותו ארצה, שיצא ממשפחה מכובדת, פיש

מסדר . וכן השתתפו בני משפחה וידידים, ל"האח הצעיר של אבי ז, בחתונתה דודי אברהם

 .ל"שאני למדתי אצלו אחרי פטירת אבי ז, הקידושין היה המגיד מפיוטרקוב

פרנס , בעלה עבד בתור תפר במקצוע ייצור נעליים. נולד להם בן, הם התגוררו בפיוטרקוב

וכפי , בהיותי עוד בחוץ לארץ ילעלות ארצה כפי ידיעותי והי מאווייהםכל . את משפחתו

 .עד שבאה השואה וכל החלומות נגוזו   .שמשתקף ממכתביה אלי בארץ

כשריכזו את חנה וילדה לשלחם למחנה השמדה  : סיפר לי משה גיסי בבואו ארצה

ל בו בזמן שהיה בידו להצי, הצטרף אליהם, בטרבלינקה ולא עלה בידי בעלה מאיר להצילם

 הוא. כי בהקריבו את עצמו לא יעזור להחיותם, חנה הפצירה בו שיצא מהשורה. את נפשו

 .ספו יחדושלושתם נ". גורלכם גורלי: "ענה

ה הקטנה והצעירה במשפחה שהתייתמה מאביה בהיותה בת ארבע ואמא 'אחותי שרהל

. 02תה בת יבעלותי ארצה הי. גמרה בית ספר. תה כשרונית ונבונהיהי, גידלה אותה

בכל הדרוש בבית לשביעות רצון האמא ובני   השתלבה בחיי המשפחה ועזרה כיכולתה

ל שעלו "אחי ואחותי מרים ז. עד היום לא ברור לנו איפוא ומתי נספתה בשואה. המשפחה

 . לא ידעו למסור ברורות על כך, ארצה אחרי השואה
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 צקי בעלה של לאה אחות יהודה שנספתה בשואהמשה נכשי

 

היא כתבה אלי מכתב מוילנה . 0111אחותי חיה שתחיה הודיעה לי על קיומה בשנת 

פרצה המלחמה ונחסמה , "ויצו"י ורשה מטעם הסתדרות נשים "שבהיותה בהכשרה ע

לכן הצטרפה לשיירת פליטים שברחו ממקומות שונים . בפניה הדרך לחזור הביתה לבנדין

, רחו גם חברים שהכירה בנקודת ההכשרהאיתה ב. לכוון פלך ווהלין הגובלת עם רוסיה

היא תארה לי את . הם התרכזו בעיר וילנה  .שמוצאם היה מסביבות פינסק ווילנה

היא הוסיפה לכתוב לי שיש לה סיכויים לעלות בקרוב . לשם  הרפתקאותיה עד שהגיעה

 . ארצה ביחד עם חברה יוסף ליפשיץ שהכירה שם

 

 5.96, שיץחיה אחות של יהודה ובעלה יוסף ליפ

 

  הוכיח לי זה. הבחור יוסף התכתב איתי בעברית וזה מצא חן בעיני. מוצאו מעיר פינסק

קיבלתי    ,0110באותה שנה   .והוא למד בבית ספר עברי, שמוצאו ממשפחה משכילה

  .הזמנה מהסוכנות היהודית שעלי לפנות אליהם בנוגע לעליית אחותי חיה מוילנה ארצה

בקרוב את אחותי  שהנה אזכה לראות, שאין באפשרותי לתארתה גדולה ישמחתי הי

זה היה לפני . הגיעה אחותי עם חברה יוסף ארצה, לפני פורים 0110  בשנת      .בארץ

כל   הם סיפרו לי על. הנאצית מדינות הברית במלחמתם נגד גרמניה  שרוסיה הצטרפה לצד

אפשרות   תהימהבית כשעוד הי ועל הידיעות שהיו לה, שעבר עליהם עד שהגיעו ארצה  מה

קיבלתי אותם בזרועות פתוחות    .משפחתי  עד שנפסקו כל הקשרים עם, להתכתב איתם
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חדרנו הצר והקטן על הגג היה פתוח    .ועזרתי להם ככל יכולתי ולפעמים אף למעלה מזה

החליטו , אחרי כמה חודשים כשהתחילו לעבוד ולחשוב על עתידם  .לפניהם בכל עת

הוצאות   אני השתתפתי במלוא  .זמנם להתחתן ולעבור לגור בנתניה  שהגיע  שניהם

נתתי להם חלק גדול מרכושי הדל כדי שיוכלו להסתדר ולרכוש את . סידורי נישואיהם

  .י נתניה"ן התכלת עהם השתכנו בשכונת עי   .המטלטלים והכלים ההכרחיים לקיומם

, כ הסתדר יוסף במקצוע לטישת יהלומים"בהתחלה שניהם עבדו בכל מיני עבודות ואח

אחרי פחות    .הוא התמחה יפה במקצועו והרוויח די יפה. שהתחיל אז להשתרש בארץ

אני הייתי הסנדק . ל"ש אבי ז"בכורם יואל ע  משנתיים לאחר נישואיהם נולד להם בנם

והתחילו לבנות להם דירה כפי , מתיקיבלו מגרש מהקרן הקי, סתדרולאט לאט ה. שלו

        .יוסף התקדם במקצועו ודאג להכות שרשים בארץ. כוחותיהם ומאמציהם הכספיים

               .ודוד בן הזקונים שיחיו ש אביו"איסר ע. להם עוד שני בנים במשך השנים נולדו

 

 חיה יוסף ויואל ליפשיץ

 

". הליברלים העצמאיים"בנתניה היה יוסף בין החברים הפעילים במפלגתו כל שנותיו 

הציעו לו בתור מישרה חלקית לארגן , ו האירגונייםבכישרונותי  כחםוהסניף בהיו  ראשי

. שהתחיל אז את צעדיו הראשונים בארץ, "מבטחים"בנתניה את המוסד ההסתדרותי 

כמו כן המשיך . פקידים  21 -ק כמחצי משרה שהתחיל בה כיום הוא ראש המוסד שמעסי

. רגונה עד שבמשך הזמן נבחר מטעמה לחבר במועצת העיר נתניהו במפלגה ובאבפעילות

ובמשך הזמן חסכו , בניהם גדלו וגם משכורתו גדלה    .כ נבחר גם לסגן ראש העיר"אח
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חדרים עם כל  0כסף ועלה בידיהם לעבור לנתניה ולרכוש דירה נאה ומרווחת בת 

ובמשך השנים , השתתפו במלחמותינו, ל"שרתו בצה, בניהם גדלו ,השנים עברו    .תהנוחיו

 .נכדים כן ירבו 1להם   התחתנו שלושתם וכיום יש

עד סוף מלחמת העולם לא קיבלנו שום ידיעות מהנשמע עם בני הבית שנשארו בפולין בתוך 

ות מאחי אלעזר קיבלתי את הידיעות הראשונ 0111בגמר המלחמה בשנת . היהדות החרבה

, גולדה יותייחומשפחות א, ל נספתה"לי שאמי ז במכתבו כתב. שניצל בין שארית הפליטה

אחרי שחרורו ניפגש בגרמניה עם בת הדוד שלנו עדלה בת הדוד . ספו בשואהנלאה וחנה 

, הם התחתנו בגרמניה. תה בין הניצולים מכל משפחתהיהי  שגם היא,ל"אריש ופריידיל ז

הם הודיעו לי שאחותי מרים נשארה בחיים והיא נדדה מגרמניה  .יטליהכ נדדו לא"אח

  .לאוסטריה ומשם לבלגיה

 

 .5.9, בעלה אהרון רפפורט ובתם בלהה, מרים אחות של יהודה

 

עברו עליהם חבלי . 0111ארצה בשנת  עלו אלעזר ועדלה, אחרי טלטולים על פני ארצות 

  בדאלעזר ע  .חיה אחותי הפצירה בהם לעבור לגור בעין התכלת והם נעתרו לה. קליטה

אלי וסיפרו הם באו . והיו לו קשיים גדולים להסתדר במקום  שם במפעל ליציקת בלוקים

הקליטה  התחלתי לרוץ למחלקת  .אביב-נים ועל רצונם לעבור לתלעל המצב בו הם נתו  לי

אחרי מאמצים . אביב-לולהשפיע שיעשו כל מאמץ שיוכלו לקבל דירה ולעבור לת, במפלגתי

 0111זה היה בשנת . ים-גדולים עלה בידי למלא רצונם והם עברו מנתניה לשכון עולים בבת
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בארגון האומות המאוחדות שהכריזו על הקמת מדינת ישראל  לפני ההכרזה בלייק סקסס

    .בארץ ישראל

בהוודע . מ הצביעו על הקמת המדינה"י לציין כאן שבאותו הלילה רוב המדינות באועל

היה זה . רקדו ושרו בחוצות הערים והישובים כל הלילה, הבשורה המשמחת והמרנינה

ואחרי השואה . הריגות, פרעות, רדיפות, ביטוי של שמחה שאחרי אלפיים שנות גלות

השגנו גם אנו מדינה , י הנאצים ימח שמם"ביהודי אירופה במלחמת העולם האחרונה ע

 .משלנו בארץ הזאת אליה התפללנו כל שנות גלותנו

אולם למחרת היום התחילו המאורעות והפרעות של הערבים על הישוב ונפלו הקורבנות 

אחרי זה פרצה מלחמת השחרור בין ארצות ערב ובין יהודי . הראשונים מבני הישוב

   .תקת מרוב חלקי הארץתה מנוישהי, רך לירושליםתה מסוכנת הדיביחוד הי. הישוב

והם , שובים ערבייםי אוכלוסיה וי"ים מוקפת כמעט לגמרי ע-תה בתיבימים ההם הי

אחי וגיסתי . ים-ת בסביבות יפו ובתיה היהודיולסכן את חיי האוכלוסי התחילו בפרעות

דירה בשכונת במאמצים גדולים השיגו   .נמלטו מבית מגוריהם החדש כל עוד נפשם בם

לאה   באותו הזמן נודע לי שגיסי משה בעל אחותי  .ועברו לגור שם, אביב-ה בתלוהתקו

טים וכוחות בזמן שהברי  ,0111זה היה בשנת . הל נשאר בחיים והוא עומד לעלות ארצ"ז

הם . ת הפליטה להגיע ארצהליהודים שארי  עשו כל מאמץ שהיה בידם להפריע המנדט

לכן   .על הקמת מדינת ישראל  ם"כוח מחץ לדרוש ולהשפיע באו שהעולים יהוו  חששו

זמנית כלאו אותם בלב ים . על אדמת ארץ ישראל  העולים לפני שדרכו  ספינות  עצרו את

תה וקרובנו יעקב בעלה וב, גם אחותי מרים. קפריסיןוהעבירו אותם למחנות מעצר ב

משם הם . רו מלב ים לקפריסיןשהעבי   הם היו באוניות הראשונות. סנדזר היו ביניהם

 .תה להם זכות קדימה לעלות ארצהין שלאחותי הייתה תינוקת היומכיו. התקשרו אלינו

עברו לעין התכלת , כששוחררו משם. אני ואחי ביקרנו אותם במחנה המעבר ברעננה

. הם הסתדרו יפה לפי המושגים של הימים ההם. י אחותי חיה"בנתניה והשתקעו שם ע

אנו עזרנו להם בצעדיהם . במושב קרוב לנתניה   התחיל לעבוד בתור נהגבעלה אהרן 

כשהתבססו במובן . שמואל ואברהם: משך הזמן נולדו להם עוד שני בניםב. הראשונים

 .עברו לנתניה בדירה מרווחת והסתדרו יפה, הכלכלי

פגע , 0111בארץ בשנת  המשבר הכלכלי שפרץ. וסיבוכים כ הרבה גלגולים"הם אחעברו עלי

. כי אהרן היה חבר בקואופרטיב להובלה והיה אז מחסור בעבודה בענף זה, בהם ביותר

לאט לאט הם התאוששו . תהיהקואופרטיב הסתבך בחובות ואפשרות לפרוע אותם לא הי

  מאז בואה ארצה. מרים אחותי לא הצטיינה בבריאות מושלמת   .ממצבם הכלכלי הקשה

עבודות הפרך והעינויים במחנות הנאצים השפיעו עליה ובריאותה   .תה אשה חלשהיהי

לגדל את ילדיה וזכתה  בכל זאת הצליחה  .היא סבלה ממחלות כרוניות. תה רעועהיהי

, בחור מוכשר מאד בכל המובנים, תה בילה עם בחיר ליבה יעקב וולפסוןלהשיא את ב

" מסדה"קיבוץ   יו חבריה. אחרי נישואיהם הם הסתדרו יפה. צא ממשפחה טובהשיו
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מרים עוד זכתה לראות   .יעקב עובד כיום בדימונה  .וכשיצא משם עברו לעיר הפיתוח ערד

  .בנה שמואל התבגר ועובד בתור מנהל בעבודות חפירה בטרקטורים .מבתה שלושה  בנים

היא יוצאת  . מרים עוד זכתה לחתן אותו עם אשתו חיה שעובדת כיום בתור פקידה

כי הוא נולד אחרי פטירתה , לראות את נכדה מהם מרים לא זכתה  .גונהממשפחה ה

, בניסן  'ג ביום ד"מרים נפטרה ממחלה קשה בשנת תשל. מרום –ונקרא בדומה לשמה 

הוא עובד כיום בתור . מאז עברו על בעלה הרבה גלגולים   .והשאירה לאנחות את משפחתה

 .מנהל במלון גדול בנתניה

יעקב   .שואה ועלה בידם להגיע ארצהפחתה של שרה שניצלו מהי משכעת נספר על בנ

התחתן שנית   .שם הסתדר יפה. ישב בירושליםסנדזר דודנה עלה ארצה מקפריסין והתי

יוצאת ממשפחת קופלוביץ . הראשונה שנספתה בשואה  עם אשתו צביה בת אחי אשתו

נולדו לו . יפה מאדבן יהודה והתבסס כלכלית ' הוא פתח חנות לאריגים ברח. המיוחסת

יעקב קרובנו לא . ס בית יעקב ונישאו לבני ישיבה"הן התחנכו בבי. רבקה ולאה: שתי בנות

בליבו ונפטר באופן כי בשנות הששית לחייו לקה , ותיהןזכה להשתתף בשמחות כלול

  .יהי זכרו ברוך. הוא הועבר לירושלים ונטמן שם. מסחר  א בבואו לשם לרגל"ומי בתפתא

 . שיכה במסחר ובנותיה גרות בירושליםאשתו ממ

 

 יעקב סנדזר בן דוד של שרה
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אשתו הינדה וילדיו נספו . יהודה זילברברג, קרובה של שרה  אחרי קום המדינה עלה ארצה

. ליד-בבואם ארצה הועברו למחנה מעבר בית. בשואה והוא התחתן שנית עם שרה

ש להזכיר שבפעם הראשונה הוא י. י הממשלה"בהתחלה הוא עבד שם בעבודות יזומות ע

  .מניהשהבריטים החזירו לאירופה מלב ים לגר, המפורסמת "אקסודוס"יה יבאנעלה 

הם השתכנו בשכונה . מעבר זמן קצר  אחרי ששהה במחנה, אחרי קום המדינה עלה שנית

עד שנכנס בתור חבר לקואופרטיב בבית , הוא עבד בכל שהזדמן לידו. תקוה-ליד פתח

אחרי שהסתדרו . אשתו שרה גם היא עבדה  .ובא אל המנוחה והנחלה, לייצור דבקחרושת 

ו התבלטה אישיות, צבו הכלכלי השתפרכשהתבסס ומ. תקוה-עברו לדירה יפה בפתח

ת לחבריו שהיו במצוקה והלווה הלווא, הוא התחיל לגמול חסדים. הנדיבה וטובת הלב

הוא ואשתו ביקרו אצלנו   .ון קודשהתנדב ובנה אר  ,בבית הכנסת שהתפלל בו. כספית

יהודה זילברברג נפטר  .היו אהודים על הכל. הםהיו נעימים לנו בביקורי. לעיתים קרובות

השתתפתי באזכרה ליום , כשנודע לי המקרה הטרגי  .באופן פתאומי מהתקפת לב

יו את פעילויות  ,ת אישיותו הנדיבהאגבאי בית הכנסת ציינו בהרחבה . השלושים לפטירתו

יהיו מעשיו הטובים . וציינו שהוא בנה בעוד בתי כנסת ארונות קודש, למען בית הכנסת

ויש לנו קשרים איתה עד , אשתו שרה מבקרת אותנו לעיתים רחוקות. לזכר לעילוי נשמתו

 .היום

הם התאוששו מהבריחה . הות התקונכעת אחזור להשתלשלות אחי בעברם לגור בשכו

ואשתו עבדה , הוא המשיך לעבוד בפוליטורה. נית בעבודההסתדרו ש, ים-המבוהלת מבת

ש "ה ע'בדירתם זו נולד להם בנם בכורם אהרל  .מצבם הכלכלי השתפר .במקצוע החייטות

תה צרה והם עשו כל ידירתם בשכונת התקווה הי. אני הייתי סנדקו. אבי גיסתי ודודי

  בוריםיג-דירה נאה בתלעברו לגור ב 0111בשנת . מאמץ כדי לעבור לדירה מרווחת יותר

ומצבו , רכש לו הכרה ואמון אצל נותני העבודה, אחי נהיה עצמאי במקצועו. י חולון"ע

ש אבי "ע, יואל –בישראל שמו  ונקרא, בנו השני בורים נולד במזל טוביג-בתל. הכלכלי טוב

פעתי הש, כשאהרן הגיע לגיל בית הספר. הילדים גדלו והתפתחו יפה. אני הייתי סנדקו. ל"ז

המתבסס על שרשי   כדי שיקבל חינוך, ס ממלכתי דתי"על הוריו שישלחו אותו ללמוד בבי

הוא . מצווה בבית הכנסת-ערכו לו מסיבת בר ,כשאהרן הגיע לעול מצוות. יהדות התורה

באותו . והיה לי סיפוק שעמלי נשא פרי, ואני עברתי לפני התיבה, קרא יפה את ההפטרה

, שם הזמינו את בני המשפחה ואת כל קרוביהם, גיגית באולםהשבוע ערכו לו מסיבה ח

ס שאחיו "המשיך את המסורת והלך לאותו בי, ס"בנם יואל כשהגיע לגיל ביה. והיה שמח

כשהגיע לגיל מצוות אני לימדתי אותו לקרוא בספר ואת ההפטרה בפרשת חוקת . למד

לאהרן נתתי . להם מתנות אני נתתי. הוא הצטיין בקריאה ואני נהניתי". ויפתח הגלעדי"

ואיך , ס דתי בהשפעתי"י ליתרון שגמרו ביחשבתי ל. תפילין וליואל מתנה וספרי קודש

אהרן גמר את , ןשעברו ללמוד בתיכוכ  .ניווכח בעתיד - שיתפתחו השקפותיהם בחיים

ונים הצטרף אחרי האימ. ל"רי שקיבל תעודת בגרות התגייס לצהואח, ס בהצטיינות"ביה
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אחיו יואל . בו שרת כחובש קרבי, עברו עליו כל מוראות מלחמת יום כיפור  .ואהלחיל הרפ

אחרי שסיים את הפנימיה . צבאית טכנית  הינכנס לפנימי, כתות תיכון שבעכשגמר 

שהשתחרר אחרי . ר טכנאי טיסהתנדב לשרת עוד שנתיים בקבע בתו, והשרות הצבאי

מדופלם   וכיום הוא מהנדס, רסיטהד באוניבאהרן למ .ס להנדסאים"מהשרות למד בבי

וכעת הוא ממשיך , הוא קיבל משרה ממשלתית במקצועו. למחשבים ולאלקטרוניקה

גבורים -משפחת אחי מתל עברה, 0111בשנת    .בכדי לקבל תואר שניללמוד באוניברסיטה 

אנחנו ביחסים הדוקים . הוא ממשיך לעבוד במקצועו. לדירה מרווחת ומסודרת, לחולון

ביחסינו   ויש בינינו אהבה ואחווה אמיתית המתבטאת, הוא מבקר אותנו תכופות. מאד

 .ההדדיים

 

 אח של יהודה ועדה אשתו ובת דודתו ויואל בבר המצוה של אהרון –אלעזר " לוזר"

 

קשור   אחרי היותי. ואת דברי ימינו בארץ, כעת אתחיל לספר את קורות בואנו ארצה

בכל  וביקרתי שם תכופות כמעט. הוטה שבפולין-בקרולתקופה מסוימת עם אנשי הקיבוץ 

רגונם שדאג לא, ת ההכשרה בגליל זגלמביהגלילי של קבוצוהועד ה  י"אושרתי ע, השבתות

שהתקיימו באזורנו בסביבות , עשר נקודות הכשרה לעלייה ארצהולצרכיהם של בערך 

חברי נקודות . עלי לציין שאני שימשתי מזכירו של הוועד הגלילי. סוסנוביץ-בנדין

כ את "קיבלו אח, וקיבלו אישורים לעליה ארצה, הגלילי  י הוועד"שהוכשרו ע, ההכשרה

קבלנו , בבוא הזמן והאפשרות. רשהובו" החלוץ המזרחי"י המרכז של תנועת "תוקפם ע

נתן לי זכות , שקבלתי מהמרכז  האישור הזה. מידע מהמרכז על תאריך המצויין לעליה

אחרי . וגם הזכות לצרף אלי את בת זוגי לעתיד, לעליה ארצה( יקטסרטפ)שיון ילקבל ר
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. ל"יושה המפל ז –פנה אלי חברי מהסניף , חיפושים וברורים למצוא את המתאימה לי

בתוך שיחה אינטימית בינינו . ד"השיחה התנהלה בשעת ההקפות בשמחת תורה בשנת תרצ

חברתי הקרובה בסניף שרה ה עם הציע לי אם ברצוני לעלות ארצ, היעל מעמדי לפני העלי

אולם הוא הסביר לי שהאפשרות . אשר היה לי אליה יחס וגישה ידידותית מאד, רוזנבלום

תשובתי . לכך היא אך ורק שאשא אותה לאשה כדת משה וישראל ולא בתור פיקציה

כי הזמן דחק והייתי , תה שאתן לו תשובה תכופה אחרי שאתייעץ עם אמי ומשפחתייהי

בבואי הביתה מבית הכנסת סיפרתי . רשה בהקדם האפשריוכ למרכז בו"ע  דיעצריך להו

את מעמדה בסניף ואת , ארתי להם את הטיפוס של שרהית. ולמשפחתי  על ההצעה לאמי

עוד באותו יום . בבית נתנו לי חוות דעת חיובית והסכמה להצעה   .משפחתה הטובה

מסרתי לו שברצוני . ובית על הצעתוצ באתי לחברי יושה המפל ונתתי לו תשובה חי"אחה

האם היא מוצאת , פגש עם שרה בדחיפות בכדי לשוחח איתה על הנושא וההצעה שלוילה

היא יכולה להתייעץ עם אימה ומשפחתה על כך שברצונה . והיא חיובית מצידה, חן בעיניה

מיד עלינו להתחיל , אם תשובתם תהיה חיובית ויסכימו לכך. להתחתן ולעלות איתי ארצה

 .תנו ארצהיבכדי להגשים את עלי, את כל ההכנות והמשימות הנחוצות

היא מסרה לי אותה  ,ועל השיחה עם המפל, אחרי שנפגשנו וסיפרתי לה על כל התכנית

שהיא הולכת הביתה עוד באותו היום . היתשובה שאני מסרתי לחברי יושה בפגישתי השני

 . וף הזהעץ על כך עם אימה ומשפחתה על הנושא התכיותתי

 

   

 

מלכה רוזנבלום 
 אמא של שרה

העטשע 
רוזנבלום 

אחותה הבכורה 
 5.61, של שרה

, 5.61, שלמה רוזנבלום אחיה של שרה ורעייתו
 בנדין

 

, י החברות"ע  המפל מצא את שרה במסיבת שמחת תורה שאורגנה' עלי כאן להזכיר שהח

בכדי שאשוחח איתה אישית על . בסניףושאני מחכה לה , שניהל איתי  ומסר לה על השיחה

שרה נתנה לי תשובה , אחרי התייעצות עם המשפחה. הנושא והתכנית שהוא חיוני לשנינו

אנו . בשעה טובה ומוצלחת ,שנתחתן ונעלה שנינו ארצה, שהם מסכימים לתכניתנו, חיובית

כאן ברצוני למסור . התחלנו בסידורים הדרושים להכין את המסמכים הנחוצים לעליה

אולם משפחתה לא , ששרה מסרה לי שהיו לה שתי הזדמנויות לעלות ארצה בתור רווקה



27 

 

 רהסכמתם לעלייתה הותנתה אך ורק שתעלה ארצה עם בחי. הסכימה לכך בשום אופן

תה בין המארגנות את סניף יהיא הי. ברצוני כאן להדגיש את מעמדה של שרה בסניף. ליבה

ובמשך הזמן נבחרה בתור מזכירת , אהודה על כל, לההחברה הכי פעי. בבנדין" ברוריה "

 ". השומר הדתי, "ברוריה", "סיני", "צעירי מזרחי"שחלש על כל ענפי התנועה , הסניף

 

 יושבת בשורה האמצעית שלישית משמאל, שרה רוזנבלום וחברים

 

לכן אחרי הסכמת . יתה לה זכות יתר לעלות לארץיבתור עסקנית הסניף ופעילותה ה

אמי הציעה שנחגוג שמחת אירוסין . התחילו ההכנות לעליה בפעילות רבה, חותהמשפ

תה לו דירה יד אצל אחיה חנניה שהי"חשון תרצ-ג מר"והשמחה התקיימה ביום י, בינינו

למסיבת האירוסין את המשפחות משני הצדדים ואת ידידינו הכי   הזמינו. מרווחת

. מסיבת האירוסין ביד רחבה כיד המלךאחותה של שרה דאגה שיכינו את צרכי . קרובים

ולא נוכל , תנו יכולה להתבצע באופן פתאומיין שלא ידוע אם עליומכיו, תהיהצעת אמי הי

כנראה . לכן שנחגוג בטוחות את חגיגת האירוסין, וכנהוג" כהלכה"חגוג את הנישואין ל

אמא . תה מוצלחת מאדילכן שמחת וחגיגת האירוסין הי... שהעתיד אישר את נבואתה

תיכף אחרי האירוסין התחלנו בסידור . יתה מרוצה מאד ואמרה שהכל היה מוצלחיה

 ,רשהוישראלי והמרכז לתורה ועבודה בו-המסמכים הנחוצים לשלוח למשרד הארץ

בעת ובעונה אחת התחילו משפחותינו להכין לנו . הדרושים למשרדי ההגירה לעליה ארצה

ל עשתה כל מאמץ ורשה עבורי את כל הדרוש לי "אמי ז  .תנו ארצהל הדרוש לקחת אאת כ

לכן משפחתי ומשפחת אשתי דאגו לקנות לנו את . אישית אחרי נישואי בפרט בארץ חדשה

 .למעלה מזהלפי הישג ידיהם ו ,עד קצה היכולת, האישיים, כל צרכינו הראשונים
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 5.66...0, חנניה אחיה הצעיר של שרה עם אשתו רחלה

 

לך בני וקנה לאשתך סידור תפילה : "ה אמרה לי אמייים לפני העליזכורני בימים האחרונ

אמא נתנה לי במתנה . והנה הסידור נמצא אצלנו עד היום, הכי יקר ומהודר" קרבן מנחה"

עתיקת ימים שעברה , ק בשעת ההבדלה"להריח ולברך במוצש, קופסת כסף לבשמים

קטנים שאבי השתמש בהם  וכן גביעי כסף. ל קיבל אותה והשתמש בה"ואבי ז, בירושה

לשרה נתנה במתנה    .המתנות האלה נמצאים כיום אצלנו. למזוג יין לילדיו בליל סדר פסח

אחותי גולדה נתנה לנו ממלחת    .טבעת זהב עם יהלום שהוציאה מסיכת יהלומים שלה

ואחותי חנה נתנה לנו במתנה שעון , אחותי לאה נתניה כפיות לתה ממין משובח. כסף

רוב   .נו ולשמחנוו מתנות לקישוט הדירה בכדי להנותהאחיות הצעירות נתנו לנ. רהיטים

 .נוות עוד אצלהמתנות נמצא

יתנו יהודעה מהמרכז בורשה על תאריך מסוים לעל  כשנקבל, מדובר היה בין משפחותינו

והנה התבשרנו במכתב . חופה וקידושין ונחגוג את מסיבת נישואינו, נערוך חתונה, ארצה
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ובליל תשעה באב , בשלושת השבועות  ה"בע  תנו ארצה יהיהימהמרכז שתאריך עלי

בדלית ברירה התבטלה תכנית חגיגת הנישואין . עלינו לצאת מבנדין לורשה, בחצות

 .והוכרחנו לדחות את הנישואין, בבנדין

" איכה"אחרי אמירת , ד"בשנת תרצ  באב נידחה' צום ט, באב' ק י"שבמוצש, כך שיצא לנו

, בת בבנדיןקרובינו וחברינו מהסניף לתחנת הרכ, יצאו משפחותינו, בערך בחצות הליל

מי . נפרדתי מאמי ומהמשפחה בערגה ובהרגשה הצובטת בלב. פרד מאיתנוינו ולהללוותי

  בהכרה שמתחיל אצלנו דף חדש בחיים בכל. יודע מתי נתראה פנים אל פנים בעתיד

 ...המובנים אשר מי ישורנו

הרכבת . פרד מאיתנויאת פיוטרקוב חיכו לנו אחותי לאה וגיסי משה ניכציצקי להבעוברנו 

להתנשק ולהחליף מילים , פרדיהמהירה התעכבה דקות ספורות ןלא הספקנו אלא לה

את מטלטלינו . לפנות בוקר הגענו לתחנת הרכבה בורשה. ודהרנו הלאה ברכבת, ספורות

ואנחנו פנינו לבית המהגרים , נהוהמזוודות שלקחנו איתנו השארנו לאכסנה בתח

אחרי . כפי ההוראות שקבלנו מהמוסדות בורשה" היאס"של חברת " אמיגראנטן הויז"

לסדר את המסמכים , פנינו למוסדות התנועה, התפילה בבוקר בבית הכנסת בורשה

' הנני מודה ומתוודה שזאת הייתה הפעם היחידה שלא צמתי בתענית ט  .הדרושים לעליה

ופחדתי שמא , ישראלי-שהייתי צריך לעבור בדיקה רפואית במשרד הארצי מפני, באב

בבדיקה   .מה עוד שיצאתי מהבית מצונן, הצום יזיק לי לקבל אשרה רפואית תקינה

שלחתי במקומי חבר שכבר קיבל אשרה . הרופא קבע שעלי לעבור צילום רנטגן, שעברתי

י רופא "בדיקה שניה באותו ערב עב. ובצילום נמצא אצל חברי לב מורחב, רפואית תקינה

"... ב לבאתה יהודי עם רוח: "הדעת  התלוצץ איתי ואמר לי בבדיחות, קשיש וטוב לב

בהרגשה נעימה   .רים מבחינה רפואית לעלות ארצהומסר לי אישור ששנינו מאוש

 .ללון את הלילה האחרון בגלות פולין, (אמיגרנטען הויז)ומרוממת חזרנו לבית המהגרים 

לאה  –שם חיכתה לנו חברה מהסניף . ביום השני בערב הגענו לתחנת הרכבת, רתלמח

אחרי בקשתה הנמרצת מאת . שהייתה בקורס מדריכות מטעם התנועה, סטופניצקי

זו נעתרה לבקשתה והיא  - שהיא רוצה להיפרד מאיתנו בעלותנו ארצה, מנהלת הקורס

ון הרכבת שבו נסענו לקר ניההאכסבהעברה מ, בשמרה על מטלטלינו, הייתה לנו לעזר רב 

נכנסנו לרכבת שהביאה אותנו לנמל קונסטנץ , אחרי פרידה חמה מהחברה. בצאתנו מפולין

שהפליגה בתוך שיירת עולים שעלתה , "פולוניה"עלינו על האוניה בשם ' ביום ג. שברומניה

כו לכל שהשתיי, באוניה הכרנו הרבה יהודים מכל שכבות העם ומכל קצווי פולין. ארצה

איך נסתדר ונתרגל לחיים , וכמונו דאגו מתוך צפייה לדעת מה ילד יום, המפלגות הציוניות

זכורני    .הארץ שמילדותנו ערגנו וחלמנו עליה. החדשים שמחכים לנו בארץ חמדתנו

חברי דאגו . עליתי לתורה וקיבלתי מפטיר. הכנסת באוניה-התפללנו בבית" נחמו"שבשבת 

בגלל תאריך , דעם שלא הספקתי להתחתן בחוץ לארץמפטיר ביו –ה ישאקבל את העלי
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ברוח " נחמו נחמו עמי: "אני אמרתי את ההפטרה . ההפלגה הדחוף בשלושת השבועות

 .מרוממת

אבל . ביום השלישי להפלגתנו הייתה סערה בים והרבה נוסעים באוניה סבלו מהקאות

 .אנחנו הרגשנו די טוב

מהאוניה העבירו . ד לנמל יפו"אב תרצ' ח מנ"ראשון י בשעה טובה ומוצלחת הגענו ביום

. הפהעל הסירה בדרך לנמל הקאתי כהוגן בכל . אותנו בסירת מוטור ערבית לנמל יפו

אחרי ציפייה , רכנו את צעדינו הראשונים על אדמת הקודשבד, כשעלינו מהסירה אל הנמל

ענו שהגענו למטרה ביוד, היה מצב רוחנו מרומם, ותלאות דרך כה רבות, כה ממושכת

 .שהתגעגענו אליה כל שנותינו

עשו ביקורת על מטעננו וחפצינו , הפקידות של המנדט הבריטי  י"כשעברנו בדיקה בנמל ע

כשהפקיד היהודי פתח את החבילה שבה היו טמונים התפילין , הנני זוכר  .ל"שהבאנו מחו

אינני רומה לפתור את  אבל. תה כוונה טמונה בחיוך הזהיכנראה הי... ךיהוא חי, שלי 

שאני מניח , אני מדגיש את המקרה הזה ומציין בגאווה  .למה התכוון בחיוך זה, מחשבותיו

שאזכה להניחם עד ' ומבקש מאת ה. עד היום, ל"את התפילין האלה שהם ירושה מאבי ז

 .סוף ימי בבריאות ובדרך ישרה לעבודת הבורא

ושם שהינו עד יום , ם לבית העוליםאחרי הביקורת העברנו את המזוודות והמטלטלי

והתחלנו לפנות  ,קות המקובלות לעולים החדשיםאת הזרי  גם קיבלנו. חמישי באותו שבוע

החבר הראשון שביקרנו אותו היה חברנו מטל     .שהקדימו אותנו לבוא ארצה אל חברינו

נו משפחתו קיבלה אותנו בסבר פנים יפות וקרבו. שהקדים אותנו לעלות ארצה כשנה

    .מאד

ל ואפרים בן דודי "פנחס בן דודי חנוך ז. בבית העולים באו לבקרנו שני בני דודים שלי

הם שמחו מאד לבואנו ארצה והזמינו אותנו לבקר בביתם ולהכיר את . ל"אברהם ז

נעתרנו להזמנה והם קיבלו אותנו בחמימות וכיבדונו בארוחת צהרים כיד . נשותיהם

בחודשים . ים הדוקים ובביקורים הדדיים ככל האפשררבקש היינו איתם. הטובה עליהם

השנים  בהמשך. צפורה לפנחס ויפה לאפרים. להיותנו בארץ נולדו להם בנותיהם הבכורות

 .שולמית ונעמי :נולדו לאפרים עוד שתי בנות
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 אפרים בן דוד של יהודה עם משפחתו

 

האם נוכל , אביב-המזרחי בתלבהיותנו עוד בבית העולים התחלנו לגשש בסניף הפועל 

אחרי גישושים . לתקוע יתד ולשכור מקום מגורים הלהשיג עבודה ולתור איפ, להסתדר

לכן התחלנו לנסות . אביב הם קלושים-נוכחנו לדעת כי הסיכויים להסתדר בעבודה בתל

שהיא סייעה הרבה בכל המובנים , שרה בוים –תה חברה קרובה ילשרה הי. במקום אחר

 י"מונד ע-בערך בשנה והסתדרו בתל  הם הקדימונו. של שרה בוים ובעלה ארצהתה ילעלי

הם קיבלו . דע אולי יש אפשרות להסתדר בעבודה בפרדסולכן נסענו לשם להיו . כפר סבא

מונד -במקום נודע לנו שיש אפשרות להסתדר בעבודה עונתית בפרדס תל. אותנו יפה

נשא בחופה וקידושין כדת משה יבכדי להאביב -לכן החלטנו לנסוע לתל. בשביל שנינו

 .מונד-ולקבוע את מקום מגורנו בתל, וישראל

סיפרנו לחברנו יוסף רוטר שמטלטלינו אוכסנו אצלם בצאתנו מבית , אביב-כשחזרנו לתל

הוא המליץ לנו . אביב-נשא בתלימונד ולפני כן רצוננו לה-שהחלטנו להתיישב בתל, העולים

, הרב ישי שהוא אישיות רבנית מקובלת. בשכונת נווה שאנןעל רב שקרוב למקום מגוריו 

בפרט כשסיפרנו לו שמסדר , פנינו אליו והרב קיבלנו באדיבות  .אדיבה ועדינה מאד

הזמנו את מכרינו שהיו חופשיים . גיסו של הרב מגור, הקידושין שלנו היה הרב לוין מבנדין

הפיגומים בקרבת מקום שיצטרפו  ין עליובקשנו מפועלים שעבדו בבנ, מעבודה אותו היום

אני קידשתי את שרה . הרב מזג את הכוסות מיינו הפרטי וגם נתן כיבוד מביתו. למניין

ואני ושרה נהיינו בעל  ,הרב אמר שבע ברכות וברכנו במזל טוב לעתיד מאושר. כדת וכדין
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ב הר. הוא לא רצה לקבל שום תמורה, כשרצינו לפצות את הרב ישי על הכיבוד. ואשה

 .איחל לנו הצלחה בדרכנו החדשה ולאן שנפנה נצליח

 

 יהודה ושרה

 

איזו שמחה ואושר ומסיבה , לו נישואינו התקיימו בקרב משפחותינו :אנחנו הרהרנו לנו

ואילו , וכמה אורחים מהמשפחות והידידים היו משתתפים בשמחת כלולותינו, נאה

. נו כמות שהואושמחנו על מצב, הנסיבותלו היו אבל א  .ות נעימים היו מנת חלקנוזכרונ

 . כרונות היינו מאושרים יהמחשבות והז, למרות כל ההרהורים

פתחנו את . י משפחת בוים"שם קיבלנו חדר צר ע, מונד-תללאחרי הנישואים נסענו 

את כי . המזוודות והחבילות שהבאנו איתנו והוצאנו את ההכרחי והנחוץ לנו יום יום

ו ארוזים ורוב המטלטלים שהבאנו נשאר, היכן לשים ית לא היו לנושהבאנו מהב הרהיטים

וכלי  ,קנינו שתי מיטות ברזל ומזרונים חלוציים כנהוג בימים ההם. במזוודות ובסלים

ביום הראשון אחרי החופה   .והתחלנו לנהל את משקנו והסתפקנו בזה, בישול הכרחיים

על , התפללתי בכוונה מיוחדתוהקידושין קמתי בבוקר והתעטפתי בטלית ותפילין ו

מרווקות לבעל בית , בהרגשה שעברתי שלב בחיים, שחידשתי את טליתי שקיבלתי מאשתי

, אני עבדתי בטוריה. מונד-בהקדם האפשרי התחלנו לעבוד שנינו בפרדסי תל  .בישראל

ולהתקנת  ,בזיבול כימי מתחת לעצי ההדר, ואשתי בעישוב ,יה ובעישובבהשק, דור יבע

 . כדי להגביהם, מתחת לענפי העצים המטים לארץ סמוכות
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ושי בק. יום שרב כבד, זכורני שביום הראשון בעבודתי בפרדס שרר מזג אוויר חמסיני

אבל . העבודה בטוריה שלא הייתי רגיל להמקושי  ,כמו כן. גמרתי את יום העבודה

ה אותי בפרט ניחמ. עבודה בארץ חמדתנו :מתי בזה שהרי זאת הייתה מטרת חייהתנח

אלא , כי ימי חום כאלה לא שוררים בארץ כל יום, בהל ולדאוגיחברה בעבודה שעלי לא לה

ואמנם נכנסנו לאט לאט למסלול . ולכן עלי לקבל הכל באהבה, הם ימים ספורים בשנה

כשנודע לנו שהעבודה   .התרגלנו לאקלים ולכל עבודה שזומנה לנו. החיים והעבודה בארץ

נסענו לכפר סבא , א עד התחלת ימות הגשמים"ז, סוף העונהמונד היא רק עד -בתל

קניתי לעצמי קיצור שולחן ערוך   .הקרובה ורכשנו לנו את הרהיטים וכלי הבית ההכרחיים

וכך הסתדרנו בחדר הקטן בצריף . כי זה היה לפני הימים הנוראים, וספר הסליחות

מפני שבמקום , קרוב עין ורדבשבתות הלכתי להתפלל במניין ליישוב ה   .בשכנות למכרינו

י "זכורני שסיפרו שבליל שבת כששרתי בתוך הסעודה ע  .מגורנו לא התקיים מניין לתפילה

כי לא היו רגילים לשמוע זאת , התאספו אנשי המקום בכדי להקשיב, השולחן זמירות שבת

 .במקום

, 011עם אביב והתפללנו בבית הכנסת של הפועל המזרחי באחד ה-בראש השנה נסענו לתל

בפעם . 1שס ' אביב הקטנה ברח-והתארחנו אצל חברנו ישעיהו קוזלובסקי שגר אז בתל

אביב וזאת הייתה אצלי חוויה -י ימה של תל"הראשונה בחיי הלכתי ואמרתי תשליך ע

היות ולא היה באפשרותי להקים שם , מונד-ביום כיפור ובחג הסוכות נשארנו בתל  .גדולה

מ "הראשון של החג אל סוכת השוחט שהיה גר מרחק כמה קהייתי הולך מיום  ,סוכה

כל ערב . הלכתי בערב החג ולמחרתו גם ביום ובחול המועד  אשון של החגביום הר  .ממני

היה לי סיפוק רוחני , אחרי העבודה הלכתי לקיים מצוות סוכה ולברך על ארבעת המינים

 .שקיימתי את המצוות אפילו בתנאים לא נוחים

היה זה יום  ,ט בתשרי שבשנה ההיא שחל ביום חמישי"המועד סוכות י דחול' יום ד

הוכרחתי לנסוע לכפר סבא בכדי להתפלל במניין ולהגיד . ל"יארצייט של אבי ז-כרוןיהז

והיות שרצוני היה להתפלל , מפני שבימות החול לא התקיים שם במקום מניין, קדיש

וכך הזדמן לי גם , סבא לשבת-שאר בכפרינאלצתי לה, מנחה לפני קבלת שבת במניין

שבימים , הפסדתי שני ימי עבודה מהסיבה הזאת .רבא במניין אבהושענ' להתפלל ביום א

-י כפר"לי שהמושבה מגדיאל שוכנת ע אצל החברים שלנתי נודע  .לו היה להם ערך רבא

לע אחות אמי 'בריש ושרה  לאה ליור בת דודי,צירל , והיות ששם גרה דודנתי צישה, סבא

רים שהתארחתי אצלם למגדיאל לבקר אצל בצ הלכתי עם הח"לכן בשבת אחה, ל"ז

עם   שם הם קיבלוני בסבר פנים יפות וביקשוני שבהזדמנות הקרובה אבקר  .משפחתי

                  .אשתי לשבת

לאט לאט התחילו לצמצם את ההשקאה . אחרי החגים מצב העבודה בפרדס נחלש

. הודיעו לנו שרק לקבועים במקום יש אפשרות להמשיך בעבודהעד שביום בהיר , בפרדסים

הודיעו לנו שעד האביב הבא , הזמניים, היות שאנחנו נמנינו על סוג הפועלים העונתיים
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באין ברירה התחלנו לחשוב ולתכנן לאן לעבור בכדי למצוא אחיזה   .עבודתנו נפסקה

 .חדשה למגורים ומקום עבודה

הם ארחונו בחמימות והדודן שלמה . במגדיאל אצל משפחתנו ליוראביב שבתנו -בדרך לתל

מפני שהסיכויים להשיג עבודה במקום הם , ל יעץ לנו לחפש מקום עבודה מחוץ למגדיאל"ז

בימים . פנינו למכרינו במקום והם קרבונו מאד. אביב-לכן המשכנו לתל  .קטנים

' י מכרה בת עירה כי ברח"עלשרה נודע     .הראשונים ישנו אצלם והתחלנו לחפש דירה

אפשר להשיג חדר על הגג שיתאים , בבית חדש שאך מקרוב הסתיימה בנייתו 11' עליה מס

פנינו לבעלת הבית . לנו בתור חלוצים שלא מזמן באו ארצה ושכר הדירה יהיה מקובל עלינו

חזרה , שם התעשרה, רה לאמריקה בשנות מלחמת העולם הראשונהגיתה צברית שהיישה

 0החדר על הגג היה צר מאד שטחו . בית בן שלוש קומות, ובנתה את הבית הזה ארצה

אני בעצמי בניתי מטבח מדיקט . מ"ס 21מרצפות בנות  01כפול  01א "ז. 0.11מטרים על 

לפי . לירות מנדטוריות כל חודש 2  שכר הדירה עלה לנו. ובזה הסתפקנו לפי מעמדנו

 0כל ההוצאות לכלכת הבית עלו לנו בערך עד . בהיה זה כסף ר, 0101הרווחים דאז בשנת 

 .חצי גרושתפוזים ב 21, גרוש 1-ביצים ב 21 שגנובזמנים אלה ה . י"לא

אם הזדמן , אביב-כשבאנו לתל. גרוש 211 –בזמנים אלה שילמו עבור יום עבודה בפרדס 

נו אבל ימי עבודה כאלה הזדמ. גרוש 11שילמו  ,לפעמים יום עבודה ליציקת גג בבניין

    .לעיתים רחוקות

כשסיפרתי לה . פגשנו במקרה מכרה מחוץ לארץ, א"לפני שנכנסנו לדירה החדשה בת

שדודה הביא חומר , כבדרך אגב  סיפרה לנו, שאנחנו חדשים בארץ ומחפשים דירה ועבודה

ביודעה שזה . ואין לו בעל מקצוע שיעבד אותם, (קני במבוק)ל לייצור שוטים "גלם מחו

דע על האפשרות לעבד את חומר והיא שלחה אותי אליו כדי להיו, ל"בחו היה מקצועי

כי אני הבאתי כלים , שמחתי על ההצעה. הגלם שהיה מונח אצלו כאבן שאין לה הופכין

מח שיוכל לעבד והוא ש, פניתי לדוד. שמא תזדמן לי אפשרות להתעסק במקצוע, מהבית

מאחר והתעסקתי במקצוע . בעבודהדברנו על המקום ומתי להתחיל נ. את החומר שרכש 

. אביב-מונד להביא את המטלטלים משם לדירתנו החדשה בתל-שלחתי את שרה לתל, שלי

זכורני את שמחתנו הגדולה כשהעברנו את המזוודות והסלים ומעט הכלים לחדרנו החדש 

 . פ שארחונו בכל לב"אע, סוף סוף לא נצטרך להתגלגל לשינה אצל ידידים. והקטן

, נזכרתי שהדבר עלה בידי הודות לדאגת אמי לפרנסתנו, י לעבד את השוטיםכשהתחלת

עבדתי   .שמא יעלה בידי לנצלם ולעבוד במקצועי, היא האיצה בי לקחת את כלי עבודתי

יתה הפעם היחידה שעבדתי יזאת ה. בערך שלושה שבועות עד שנגמר החומר הגולמי

 .במקצועי

היא מצאה עבודה זמנית . ועה בתור תופרתשרה הלכה באותו הזמן לחפש עבודה במקצ

אני התחלתי לפנות ללשכת העבודה בפועל . בייצור מעילי עור במשך חודשים ספורים
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לא נרתעתי משום עבודה פיזית ולפעמים מעל . ולחפש עבודה מכל הבא ליד, המזרחי

סחיבת  ,יציקות בטון: עבדתי בכל מיני עבודות כגון  .העיקר להביא טרף לביתי, יילכוחות

שרה גם היא חיפשה עבודה ... יציקת כבישים וכל הבא ליד, חפירות ,לבנים בבניינים

תה לעזר רב לפרנסת יוהי ומצאה עבודה קבועה עונתית אצל חייט במקצועה , באותו הזמן

 .הבית

 

 אביב-תל, שרה עובדת כתופרת

 

, נגרות בנייןבאתו הזמן נודע ל ממכרי שיש אפשרות להצטרף בתור חבר לקואופרטיב ל

כנס יהחלטנו לה, עצתי עם חברייאחרי שהתי". הפועל המזרחי"שנוסד מטעם מפלגת 

מונד שרכשנו אותם -השקענו את כל חסכונותינו מעבודתנו בפרדסי תל    .לקואופרטיב
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בכדי לבוא לידי מעמד מינימלי קבוע במצבנו , וגם נכנסנו לחובות, במאמצים גדולים

. לכן נמשכתי לעסק הזה, מיוחדת למקצוע הזה עוד בחוץ לארץ הילי הייתה נטי. הכלכלי

לאט לאט התחלתי לדאוג , כשהסתדרתי בנגרות. קלט בקואופרטיביעשיתי כל מאמץ לה

הבאתי אותו . חזק בלי פוליטורה, ובעזרת הנגרים במקום הקמתי שולחן פשוט, לשולחן

כמו שהיינו , י שולחן"עהביתה בתור הפתעה לאשתי ושמחתנו הייתה גדולה שנוכל להסב 

, אמנם הוא היה מהסוג הזול ביותר. נתי לרכוש ארון לבגדינויכ התעני"אח. רגילים בבית

הנגר מכר לי אותו  - ריותוטמנד גרוש 11כם שהוא עלה לנו בסך הכל תארו ל. בלי צבע

ן העיקר שהיה לנו איפוא לאחס. י צבעי מכר"בערך אחרי שנתיים עלה בידינו לצבעו ע. בזול

כי במשך שנים קנינו קרח  ,במשך הזמן רכשנו מקרר לקרח  . את בגדינו שהבאנו מהבית

י כך "אבל סבלנו הרבה ע, נעזרנו גם קצת במקרר של שכננו. ושמנו אותו בארגז פשוט

אחרי כמה . סאותיהתחלנו לדאוג לכ  כ"אח  ,בפרט בשבתות, בעיקר בימות הקיץ החמים

ושמחנו שאנחנו מתקדמים בריהוט , צבועים פוליטורה כסאות פשוטים אבל 1מן רכשנו ז

אני המשכתי לעבוד בנגריה והתקדמתי . מעוננו הקטנטן ולא שוקטים על השמרים

 .אבל חשבנו שבעתיד יוטב המצב, הרווחים היו קטנים. במקצוע

ה עומדת יבשובי לעבודה והנה הנגרי, ביום מסוים כשהלכתי לאכול ארוחת צהרים

כל חסכונותינו ירדו . תארו לכם את מצבנו  .דע לי שלא הייתה מבוטחתכ נו"אח. בלהבות

אחרי . בכדי להקים שם נגריה, יצחק-בנחלתהחברים רכשו לפני זה מגרש . לטמיון

. עבודה כמקודםהשריפה בדקו את המכונות והתברר שאחרי תיקונים יוכלו לשמש אותנו ב

התחלנו לחפור יסודות ולבנות . חקיצ -ה שנשרפה ועברנו לנחלת יעזבנו את מקום הנגרי

. ין החדש ולהתחיל לעבוד מחדשיה כדי שנוכל להעביר את המכונות לבניאת שלד הנגרי

נו הכספיים היו כי אמצעי, נו בדי לחסוך ככל האפשראת החפירות והיציקות ביצענו בעצמ

 . 0101זה היה בשנת   .דלים

פרץ משבר . ור השפיע על המצב זוהמצב הפוליטי בא  חבש-פתאום פרצה מלחמת איטליה

כי הבניינים שעמדו להתחיל בבניינם , כלכלי בארץ וכל ההזמנות לנגרות שהיו לנו התבטלו

. לכן העבודה בנגריה הייתה אפסית. הופסקה העבודה בהם, ואלה שהיו באמצע הבנייה

השותפים הלכו לחפש מקור פרנסה במקומות אחרים ואותי השאירו אולי תזדמן איזו 

    .ודה כדי לעבור את שעת המשברעב

וך בכדי לחס, עליה לנחלת יצחק' רחזכורני שהלכתי בערך שנה רגלי כל יום הלוך וחזור מ

לעיתים רחוקות פקדונו יחידים . רחה הייתה גדולה מהרווחאבל הט. בהוצאות הדרך

כרו לבסוף בעלי החוב של הקואופרטיב מ. ראינו שלא כדאי להמשיך בזה . שעבדו במכונות

היינו צריכים להתחיל . את המכונות ואנו יצאנו נקיים מעמל שנים ומצפייה לבסיס כלכלי

 .את הכל מחדש
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הבתים  21היו , אני רוצה לציין שהעבודות האחרונות שבצענו ושזכיתי להשתתף בהן

תמיד אני נזכר  .יתה של העיר חולוןישהם היו תחילת בנ, ת עבודה בחולוןיבשיכון קרי

והפכתי לאחד ( הפועל המזרחי)ז "לתי לפנות ללשכת העבודה של הפוהמהתח   .בכך

לפי התור סידרו אותי בכל מיני . ממחוסרי העבודה הרבים שפקדו בזמנים אלו את הארץ

 שהוסכם, עבודות זמניות שמזכיר העבודה הביא מלשכת ההסתדרות בחלוקה לפי אחוזים

ומוסדות הסוכנות והיישוב תכננו , בארץ פרץ משבר כלכלי. לבין ההסתדרות ז"המבין הפו

כמו כן יישור . יישור חולות נודדים במקום שכיום נבנתה העיר חולון: עבודות יזומות כגון

וכן ," רידינג"ל היכן שכיום הוקמה תחנת החשמ ,י שפת הים"אביב ע-החולות בצפון תל

 .ם ולפרנסם ככל האפשר באותם הזמניםבכדי לקיימ ...ודסלילת כבישים וע

שרה   .יא לא עלו יפהוכל המאמצים להשיג איזה עבודה שה, לפעמים הלכתי בטל שבועות

כך שהיא הייתה אז לעזר רב , המשיכה לעבוד אצל החייט שהעסיק אותה בקביעות

אבל . כאילו אני המתפרנס ולא המפרנס, אני הרגשתי שמץ אשמה. לכלכלת הבית

לפי עצמי בטענה שאינני חוסך לעצמי כל טורח להשיג כל עבודה פיזית הצטדקתי כ

אלא יש לקוות , ולכן אין להאשים את עצמי, שתזדמן לידי בכדי לפרנס את המשפחה

                                  .ה גם אני אשיג עבודה לפרנסתנו"ובעז, לשיפור המצב הכלכלי בארץ

הזמן השגתי עבודה חלקית שבועיים בחודש ביישור  במשך .אבל גם הזמנים האלה עברו

 0101באותו הזמן פרצו מאורעות   .ת היםפאביב בש-חולות נודדים בחולון ובצפון תל

הפורעים הערבים ארבו לתנועות הרכב . שסיכנו את נוסעי האוטובוסים בכבישי הארץ

בן מאליו מו. הישראלי ועשו כל מאמץ להפריע לחיים התקינים בישוב היהודי בארץ

גם לא , לא נרתע מכל סיכון. שהנוער האמיץ ביישוב התארגן להגן על היישוב בכל כוחו

מההפרעות של משטר המנדט הבריטי שבכל מרצו דאג להפריע להתארגנות ההגנה מפני 

, והמוח היהודי דאג תמיד לסכל מזימות שונאינו משני הגורמים העוינים אותנו, הפורעים

 . גם בכבישים וגם בכל יישוב נידח, כל מקוםודאג להגנת היישוב ב

וו אותנו חברי ההגנה בנסיעתנו לעבודה במעבר שכונת יל, כשעבדתי ביישור החולות בחולון

חברי ההגנה עם נשק ביד הגנו עלינו מפני . ששכנה על דרך הכביש לירושלים, כביר-אבו

ניבנו יישובים חדשים  .היישוב התרגל למצב והתארגן  .הפורעים הערבים שארבו לנו בדרך

, י יישובים מרוחקים מהערים הגדולות"קר עיהם ניבנו בע". חומה ומגדל"שקראו להם אז 

. י בני היישוב"הייתה גם התרמה מיוחדת ע  .כדי להגן על היישובים הנידחים, המאוכלסות

 .תרמו בעין יפה למען המפעל הזה כל אחד לפי יכולתו ואמצעיו , כמעט בלי יוצא מהכלל

טחוני יגם במצב הכלכלי והב, במשך השנים התרגלנו לכל מפנה ביישוב בכל המובנים

 ...והתקדמנו

, סיפרנו על כל מאורע המתהווה אצלנו. ל היינו כל הזמן בקשר אמיץ"עם משפחותינו בחו

אמא כתבה לי אם יש אפשרות שהיא . ואמא ובני המשפחה כתבו לנו על המתהווה אצלם

אבל אני , היא מוכנה לעלות ארצה. לא תצטרך ליפול למעמסהתוכל להסתדר במסחר ו
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ארתי לה את המצב בארץ כמו שהוא ילכן ת. ידעתי את הסיכויים ואת המצב שלנו

 .לכן התכנית נדחקה עד שירווח. במציאות

 . השנים הראשונות שלנו בארץ  1ככה עברו בערך 

 

 יהודה עובד בחולות חולון

 

צ נולדה לנו למזל טוב "אחה בארבע ושלושים' אלול ביום בח "רט ביום ערב "בשנת תרצ

היו לנו חברות ומכרים מסורים . שמחתנו הייתה גדולה  .לע'ברכה' בתנו היחידה שתחי

יתה מבית החולים כך כששרה תבוא הב, התינוקתמסורים והם עזרו לנו לרכוש כל צורכי 

הארוחה הראשונה בשביל את . יהיה הכל מוכן בשביל התינוקת, ליולדות אחרי הלידה

המסירות הזאת נתנה . שהביאה אותה מביתה, שרה כיבדה אותה חברתה לאה אלברג

 . עידוד לשרה
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 שרה וברכה ,יהודה

 

מיהרתי . עגלת ילדים וכל הנחוץ לה, רכשנו עבור התינוקת מיטה יפה על כל אביזריה

שמחתם הייתה  .להודיע את הבשורה הטובה והמשמחת והמזל טוב לאמא ולמשפחת שרה

כי אחרי שבועיים . 0110-זאת נודע לי מאחותי חיה שעלתה ארצה ב. גדולה לאין שיעור

. פרצה מלחמת העולם השנייה והופסקו כל הקשרים עם משפחתי בחוץ לארץ והכל נדם

והמסקנות היו שמצבם עצוב , נודעו לנו רק מהעיתונות   ידיעות מהמתהווה בפולין

, דאגנו להם  .י אירופה ומשפחותינו בתוכם ממשמשת ובאהושואת יהוד, וקטסטרופלי

 .אבל ידינו ויד היישוב קצרה מלהושיע

ל שנשארה עם אמי ומשפחתי עד שנשלחה למחנות "את מה שקרה נודע לי מאחותי מרים ז

היא הודיעה לי , 0111אחרי גמר המלחמה בשנת . י הקלגסים הנאצים"העבודה בגרמניה ע

נשלחו למחנה השמדה באושוויץ בערך בעשרת ימי תשובה ,נדין שאמי ומשפחתה שגרו בב

וזה יום הקדיש לאמי , ליום הכיפורים( היארצייט)כרון ילכן קבעתי את יום הז. ג"תש

   .שגרו בבנדין ונשלחו למחנה ההשמדה באושוויץ, ל"ולמשפחתי ז

, "כמהההס"  צבאות, ה התחילו לזרום ארצה צבאות אנגליהיבפרוץ מלחמת העולם השני

צבאות , ינדיםהה, האוסטרלים: כגון, ביחוד הצבאות שהיו בנות בריתה של אנגליה

אחרי , אחרי שהיא הצטרפה למלחמה בנאצים  ר של הפולנים שהתארגנו ברוסיההשחרו

יתה לגונן על ארצות המזרח יה ל "מטרתם של הצבאות הנ. שהגרמנים התנפלו גם עליהם

הם ". הציר הפשיסטי"רמנים והאיטלקים שנקראו שעמדו לפני ההתקפה של הג, התיכון

     .אביב והיו קורבנות-הפציצו פעם אחת גם את תל

י לחץ האנגלים שהיו להם דאגות חמורות יותר "התקפות הפורעים הערבים הופסקו אז ע

צבאות ההגנה   .כי קיומם עצמם כאן היה בסכנה, מאשר לסכסך בינינו לבין הערבים
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היוו גם גורם לשיפור מצבו הכלכלי של היישוב בימים , ות השכנותבבואם ארצה וכן לארצ

 .שגם היא תרמה לשיפור המצב הכלכלי, התפתחה תעשיה שסיפקה את צרכי הצבא. ההם

כי הייתה צריכה לטפל , שרה הפסיקה זמנית לעבוד במקצועה ,לע'כשנולדה ברכה

בניית צריפים : כגוןואני התחלתי לעבוד יותר ברציפות בכל מיני עבודות , בתינוקת

אביב -עבודה זמנית בעירית תל, אביב-בצפון תל, המשכתי ביישור החולות בחולון. במחנות

 בנטיעות ובתעשייה הצבאית, במחלקות התברואה

וביקש שתחזור , פנה החייט ששרה עבדה אצלו, חודשים 1הייתה תינוקת בת  לע'ברכהשכ

לה את  גם ימסור. בנוגע לטיפול בתינוקת ישתדל להקל עליה עד כמה שיוכל. לעבודה

 ,היות והעבודה הייתה חלקית ואני לא עבדת עבודה מלאה .העבודה שתבצע אותה בביתה

, כששנינו היינו עסוקים בעבודה מלאהבעת הצורך . נעתרה שרה לחדש את עבודתה אצלו

אנחנו השתדלנו וניצלנו כל גורם כדי לסדר . י חברתנו ששמרה וטיפלה בתינוקת"נעזרנו ע

י בא כוחם בעירית "בלשכת העבודה של הפועל המזרחי נעזרו ע  .את התינוקת במעון יום

יום של נוקת במעון ואחר השתדלויות של קרוב לשנה עלה בידינו לסדר את התי, א"ת

שרה ביקשה ממני שאני . אני זוכר את היום הראשון שהצטרכנו להביא אותה לשם ".ויצו"

היא לא יכלה לסבול את התפרצויות . אוליך אותה לשם כי ליבה נצבט להשאירה במעון

כשאני הבאתי    .הבכי של התינוקת בראותה שמשאירים אותה לבדה בידיים בלתי מוכרות

י המעון עד "חיכיתי ע. בכיה נגע לליבי, אצל המטפלת במעוןאותה לשם והשארתי אותה 

. לאט לאט התרגלה למקום והכירה את הפעוטות שהיו לפניה. שהמטפלת הרגיעה אותה

כי , כ שרה הביאה אותה למעון כל יום"אח . ה איתם ונהיתה כבת בית בין כולםשיחק

       .המעון היה קרוב למקום עבודתה

א ובכל "ן מסוים בחפירות ובסלילת הכביש בגשר ראש פינה בתאותם הזמנים עבדתי זמב

, אביב-זמן ממושך עבדתי לסירוגין במחלקת התברואה בעירית תל. מיני עבודות פיזיות

בחוזרי ביום מסויים . בפרט בניקיון המקלטים שהוקמו להגנה מהפצצות האוויר

ושאל אותי , ל "ד זמר גוטפרי - פגש אותי שכני לשעבר שהיה פחח במקצועו, מהעבודה

המשך השיחה הוא סיפר לי שיש לו הצעת עבודה בשבילי ב. באיזו עבודה אני עוסק

באים ארצה פחים יהוא סיפר לי שבשנות המלחמה לא מי. וביקשני לנסות אם אוכל לבצעה

לכן הוא עוסק ביישור פחים גליים , רגילים חלקים לביצוע כל מיני עבודות פחחות

י הממשלה לעזור "פחים אלה מובאים ע, ת הצריפים במחנות הצבאהמשמשים לכיסוי גגו

 .למאמץ המלחמתי

שהיא בקבלנות   ודה זוהוא מוכן להעסיק בעב, אם ברצוני לנסות ולעבוד ביישור הפחים

ברצוני  .ואמנם התחלתי לעבוד ביישור הפחים, שאני מוכן לנסותעניתי לו . וגם רווחית

 .רוחב ועובי שונים עם מספר גלים מסויים, באורך הפחים היו: לתאר את מהות העבודה

מניחים את   .לפעמים התיישרו חמישה פחים בבת אחת ולפעמים פח אחד בקושי רב

בידי ציר של עגלה . הפחים על ריצפת גוש בטון עבה וקשה שיצקו אותו במיוחד למטרה זו
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, ד בצורת רגלהציר נכפף בקצה אח. קילו 01שמשקלה בערך , שהאופנים מתגלגלים עליה

שר יי וליידפיקות בכל כוחות 111 -011ובו הייתי צריך לדפוק בהליכה הלוך וחזור בערך 

להדגיש שאם הפחים לא   עלי(. ולסים)את הגלים כדי שיוכלו לעבור דרך מכונת מכבש 

הפחים לא התיישרו כהוגן והם יצאו מהמכבש פגומים , קיבלו את הדפיקות בכל עוצמתם

ככה שהייתי צריך להוציא את כל מרצי הן בכוח והן . מושם התקיןולא ראויים לשי

כי היא הייתה קבלנית ורווחית לפי המושגים של , העבודה הזו ריתקה אותי. במהירות

 . שנים שמונהבעבודה הזאת עבדתי בערך . 0110פועל פשוט בימים ההם בשנת 

אם ברצוני להתחיל ל ושאל אותי "באותם הזמנים פגשני חברי המסור יהושע פישלר ז

שרה קבועה להתקבל במההזמנה תהייה . אביב-לעבוד במחלקת התברואה בעירית תל

א בדיקה רפואית אצל הרופא "ז. עלי לעבור את כל הבחינות. חודשית באם אתאקלם בה

י ואנ, שנה 01הייתה גם בעיית הגיל מכיוון שקיבלו אז לקביעות רק עד גיל . הפרסונלי

כי אני הייתי מסוגל לעבוד רק , ה של סוג העבודה במחלקהיתה עוד בעיהי. 01הייתי אז בן 

כי מעולם לא הייתי בכושר להרים , בניקיון רחובות ולא בסילוק פחי אשפה מהחצרות

חברי שהיו בין הפעילים בסניף ובעלי השפעה עזרו . שהיו מעל יכולתי ,משאות כבדי משקל

בא אלי , יעות בעבודת ניקיון הרחובותכשהתקבלה הזמנה לעבוד בקב. לי בכל המובנים

עמדתי ללכת , תה כבר שעה מאוחרת בלילהיהי. ישר מהסניף החבר יהושע פישלר הביתה

ענה לי  ?"מי שם" :כששאלתי. לישון והנה דופקים בדלת הכניסה לגג הבית שהייתה נעולה

איחל לי הוא ". הבאתי לך את ההזמנה לעבודה כפי רצונך, פתח את הדלת"  :החבר פישלר

ואמנם חברי זה התמסר בכל לב לכל   .שאלך לעבודה ואצליח בכל השלבים עד לקליטה

השתדל להשפיע על חברים שהיה . הבעיות שהתעוררו בשלבי הקליטה ועזר כמיטב יכולתו

 .בכדי לבוא לסיום מוצלח, בידם לעזור לי לעת הצורך

בדאגתו לעזור , כי הוא ראוי לכךאני מזכיר את חברי יהושע בפרוטרוט בכדי להציב לו ציון 

עלי    !יהי זכרו ברוך  .חיובי בכדי שפרנסת ביתי תיפתר באופן, לי להסתדר בעבודה קבועה

בכל הזדמנות השתתפנו באופן הדדי בשמחות . הישג ידי  לציין שאני גמלתי לו על כך כפי

 .עם משפחתו ל ימיו וגם כיוםכמשפחותינו והידידות בינינו ובין משפחתו הייתה שורה 

לפני שקיבלתי את הקביעות הוכרזה . 0111באפריל  0ה ב יאני התקבלתי לעבוד בעירי

זמנים אלה היו . ל"ואני הייתי חייב בגיוס לצה, ם בלייק סכסס הכרזת קום המדינה"באו

 ...כל מיני הרהורים מה ילד יום, קשים וכל אחד היה תחת לחץ

נחלת ' בעוברי את הכביש בתחילת רח, ל"הסותי לציביום האחרון בעבודה לפני התגי

הנהג יצא   .פתאום אני שומע טרטור ועצירה של מכונית והתקהלות אנשים, בנימין

אני מנסה להמשיך את דרכי והנה זה לא . במהירות מן הרכב ושאל אותי אם קרה משהו

גל כדי לברר מה מצב הר "הדסה"ג ביקשני להצטרף אליו במכונית לית חולים ההנ. הולך

היות ואני , הרופא שבדק אותילכן הציע , בבית החולים הונהג מצב חירום. השרכבו פגע ב

כשפניתי לשם צילמו את הרגל וקבעו שהיא . בסניף  שיטפל בי הכירורג, חבר קופת חולים
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כשהורידו את . ל עד אחרי חג הסוכות"קיבלתי שחרור מצה. שבועות 1טעונה גבס למשך 

הוועדה הרפואית . יהיהמשכתי לעבוד בעיר, יכול לחזור לעבודההגבס והרופא קבע שאני 

". הקריה"שהיא כיום " שרונה"ונשלחתי לקלט ב 1'ל קבעה לי סוג בריאות נמוך ב"של צה

ראשי וקציני המטבח בהכירם אותי שאני . ל ביפו"משם שלחו אותי לעבוד במטבח צה

וכך הפכתי למשגיח . ל הכשרותקבעו שאני מסוגל לעבוד במטבח וגם להשגיח ע, יהודי דתי

עברו עלי שם ימים קשים כי רוב עובדי המטבח היו חופשיים . וגם לעוזר בעבודות המטבח

עלי היה לנהל איתם ויכוחים כל הזמן . בדתם ולא דקדקו באופן מיוחד על כשרות המטבח

לא פעם חשבתי לי . על כשרות האוכל במטבח ולהשגיח בשבע עיניים על כל הנעשה שם

כשבאו מטעם הרבנות הצבאית   "?למה נקלעתי למקום כזה שבקושי רב אני יכול להועיל"

הם ניחמוני והרגיעוני ואמרו שאמשיך ואעשה . סיפרתי להם על כל הנעשה במקום, לבקרני

 .ושאמשיך לפי למען הכשרות כפי יכולתי, ושהמצב במקום סביר, כל מה שביכולתי

  שנת השחרור הרשמי, ילואים עד שנת החמישיםאחרי השחרור מהצבא הסדיר שרתתי במ

השתתפתי באימונים ובקורס . במשמר האזרחי  אחרי השחרור שרתתי  .ל"כנהוג בצה

 .רתי מהשרותרשוח, יום השחרור הרשמי - 11-ובשנתי ה. להגנה אזרחית

נקלטתי . אביב-חזרתי לעבודתי בעירית תל  ,0111ל בשנת "כששוחרתי משרותי הפעיל בצה

ואחרי עבודה של שנתיים בצירוף החודשים ששרתתי , ה לשביעות רצון הממונים עליבעבוד

שהוא שמח להודיעני , ל"אביב דאז מר רוקח ז-ל קיבלתי מכתב מראש עירית תל"בצה

יכולנו כעת להיות שקטים . שמחתנו הייתה גדולה. א.ת.שהתקבלתי לעבודת קבע בע

ידענו . לשינויים דרסטיים בפרנסתנו ואיננו צפויים לעתיד ,שמעמדנו הכלכלי התבסס

חיינו בכלל התחילו ללכת על פסים . שאחרי גמר חודש עבודה משכורתי מוכנה עבורנו

ותה שיבוא היום שתוכל ושרה התבטאה אז שלרגע הזה היא ציפתה והיא קי. חדשים

אני . להשתחרר מהעבודה אצל החייט ולהיות בעלת בית בביתה ככל הנשים מחברותיה

היא הפסיקה לעבוד והפכה לעקרת    ....ושמחתי להתגשמות חלומה זה בכל ליבי הסכמתי

 .בית במלוא מובן המילה

 ,התפתחה יפה בכל המובנים. עברה ממעון היום לגן הילדים, לע גדלה לאט'ברכה

ברחוב " תלפיות"דתי -רשמנו אותה לבית הספר הממלכתי, שנים 1וכשהגיעה לגיל 

כי לפי הוראות העיריה יש לרשום את הילדים , שנתקבלה שם היו לנו קשיים עד. העבודה

ס "היה מוכר בתור בי" תלפיות"היות ובית ספר . לבית ספר בסביבת מקום מגוריהם

לע 'ברכה  .לכן עשינו מאמץ מיוחד ובעזרת חברנו עלה בידינו שתתקבל שם, מובחר

 .הצטיינה בלימודיה והיה לנו נחת ממנה

כי , המשכתי לעבוד בעבודת יישור הפחים, היקבוע בעירי פ שעבדתי"באותן השנים אע

וגמר , לפנות בוקר 0:11 -יה התחלתי לעבוד ביבעיר. שעות העבודה שם אפשרו לי זאת

. המשכתי לעבוד ביישור פחים 01:01-לכן בערך ב. צ"לפנה 01:11העבודה היה בשעה 

עבודה , ביממה שעות 01בערך , בערב 1לפעמים עבדתי עד , אמנם המאמץ היה גדול
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היה מתפלא מנין , שכל מי שהיה רואה אותי בעבודת יישור הפחים, קשה, פיזית, מאומצת

אבל המטרה הייתה נעלה . אני מוצא כל כך הרבה כוח ומרץ לבצע עבודה מתשת כוח כזו

לחסוך כסף שיאפשר לנו להחליף את דירתנו הקטנה על הגג ולהכנס לדירה בשיכון . מאד

אליה השתוקקנו כל השנים , מטרה חשובה זו  .נבנתה באותם הזמניםהפועל המזרחי ש

 .דרבנה אותי לא לחסוך כל 

לע גדלה וצריכים לחשוב שלא תתבייש לפני חברותיה לארח אותן בחדר צר כזה על 'ברכה

הצלחנו לצבור ולחסוך , במשך כמה שנים של עבודה המתוארת למעלה. בלי נוחיות, הגג

 0111בשנת   ,ינוישהתחיל אז בבנ, ן הפועל המזרחי בקרית שלוםכסף לרכישת דירה בשיכו

שלא נתנו , כביר ששוחררה במלחמת העצמאות מידי הערבים הפורעים-על אדמת אבו

... 'ראשון לציון וכו, רחובות, מעבר לתחבורה היהודית שהייתה עוברת דרך שם לירושלים

גם אנחנו . בור מעוטי יכולתהתחילו לבנות במקום שיכון ע, כששוחרר השטח מן הערבים

והנוחיות , י"ל 0111השלד עצמו עלה   .השתוקקנו להגיע לדירה כזו שהייתה משאת נפשנו

תארו לכם שהשיפורים שהכנסנו לדירתנו שנפלה לנו . במחיר זה הייתה מינימלית מאד

: ןהכנסנו שיפורים כגו. י בערך"לא 2111עלו לנו , שהתקיים בין מועמדי המשתכנים, בגורל

וגם , אמבטיה וחרסינה שם, הכנסנו דלתות פנימיות, החלפת מרצפות מכהות ללבנות

הוספנו קווים ונקודות חשמל גם , דוד חשמלי למים חמים באמבטיה, תריסים, במטבח

 .'כ ארונות מטבח ושיש המתאים למטבח וכו"כמו. לכוח

שלא נצטרך , ההכרחייםעלה בידינו לרהט אותה ברהיטים , כנסנו לדירהיבמשך השנים בה

אמנם עשיתי מאמץ פיזי . להתבייש לפני משפחותינו ומכרינו שיבואו אלינו לחנוכת הבית

בלב קל . וההישג מבורךאי אבל המאמץ היה כד, קשה במשך שנים בכדי להגיע למטרה זו

  ב"מיד אחרי חג השבועות בשנת תשי, ובמצב רוח מרומם ושמח עברנו לדירתנו החדשה

כי התשוקה להגשמת מטרה , זה היה מאורע ותאריך חשובים בחיינו בארץ' ם גביו. 0112

 .זו הייתה גדולה כל השנים

זה היה פרק כל כך חשוב . שנה 01בנוחיות מינימלית גרנו ' מ0.11*' מ0בחדרנו הצר על הגג 

הזמנו את בני . 'שתחי לע 'מצווה של בתנו היחידה ברכה-שם חגגנו את חגיגת הבת. בחיינו

השתדלנו להכין את צרכי החגיגה כמיטב . פחתנו בארץ ואת החברים הכי קרוביםמש

לא צמצמנו בהוצאות כדי להשיג את מצרכי ". צנע"תה אז בארץ תקופת היהי. השגת ידנו

כבדונו בהשתתפותם . העיקר שהחגיגה תהיה מלאה ומצב הרוח יהיה מרומם, האוכל

הייתה   השמחה. בתאורה מלאה החגיגה התקיימה על הגג. כמעט כל אלה שהזמנו

 .אשרינו שזכינו לכך. מרוממת והתברכנו

וכשגמרה , היא המשיכה להצטיין. ס העממי"בביה' ברכה למדה בכתה ז, כשעברנו דירה

שהצטיין ברמה תרבותית , "יטליןצ"ש "ס תיכון ע"ס היסודי עברה ללמוד בבי"את ביה
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תה לנו ממנה נחת והתגאינו יכה שהיכ, היא הייתה גם שם בין התלמידות הטובות. גבוהה

 .בה

, יה ובנוסף גם ביישור הפחיםיבשנים הראשונות בשיכון החדש המשכתי לעבוד בעיר

ואמנם במשך השנה ריהטנו אותה כראות עינינו והישג . למטרת ריהוט הדירה החדשה

ולאט , תסאויהחלפנו את השולחן והכ. ארון ספרים ומזנון. בנינו ארונות קיר לבגדינו. ידינו

ה גם היא גדלה קצת ויכולנו להרחיב ימשכורתי בעירי. לאט רכשנו ספרי קודש וספרי חול

 .קצת אופקים

שרה יה למיזמתי לעבור בעירי, לע גדלה והתחלנו לחשוב על תכלית ועתיד עבורה'הככשבר

כוחנו במפלגה שישתדלו עבורי למשרה מכובדת -התחלתי לדרבן את באי. מכובדת יותר

עלה בידי לעבור , אחרי ריצות ופניות למשרדים המוסמכים. במחלקת התברואהיותר 

שלשם הביאו את , הילמשרה לביקורת על הוצאת קומפוסט מהמגרש המרכזי בחירי

, י האדים שנוצרים מהחום"במשך השנים האשפה נאכלת ונרקבת ע. אשפת העיר והסביבה

העירייה השכירה לגורמים . בארץ י כך נוצר זבל אורגני לזיבול הפרדסים והחקלאות"וע

העירייה קיבלה סכום , י החברות"ששווק ע. ומכל קוב, פרטיים את ניפוי ומכירת הזבל

תפקידי היה למדוד כל מכונית שיצאה עמוסה עם קומפוסט ולחשבן את   .מסויים

היו לי . ולבדוק האם מספר הקובים הנקוב בתעודת המשלוח מתאים למציאות  תכולתה

ערים עם החברות והנהגים הפרטיים על אימות סכום הקובים בתעודות  וויכוחים

להפחית את   בכדי, כי הם היו מעוניינים לנקוב פחות קובים בתעודות המשלוח, המשלוח

העבודה הייתה מורטת עצבים ולא פעם שאלתי   .סכומי הכסף המגיעים לגזברות העיריה

  .נס לגוב אריות זהיכהשקטה ולה, את עצמי האם היה כדאי להחליף את משרתי הקודמת

והם הבינו שיש , ווקיהתרגלנו קצת והכרנו מקרוב את בעלי חברת הש. אבל השנים חולפות

הם קיבלו את המציאות וידעו להתנהג בהגינות יתירה כלפי . עליהם ביקורת אחראית

 .הירעון לעירייכספי הפ

נוסדה חברה פרטית , במגרשבשנה האחרונה שעבדתי . שנים 1בעבודה זו המשכתי לעבוד 

להקים בית חרושת מכני בהיקף גדול שייצר וישווק את   כדי, שחכרה את הזכות מהעירייה

ואיתו גם הביקורת , חוזה העסקים בין החברות הקטנות ובין העירייה בוטל . הקומפוסט

או לחזור לתפקיד חדש , נתנו לי את הברירה לעבור לתפקיד אחר במגרש  .שלי עליהם

אני בחרתי לעבור העירה ומינו אותי לתפקיד מפקח על קבוצת פועלים במחלקת . רבעי

. עלי היה להשגיח ולהיות אחראי על ביצוע ניקיון באיזורים מסויימים בעיר. התברואה

' השטח שלי היה מרח. המגרשים הציבוריים והגינות, ניקיון המדרכות והכבישים: א"ז

אני הייתי אחראי כלפי הממונים . הכרמל עד דרך יפו וולוזין ומרחוב' נחלת בנימין עד רח

ל כל כמו כן הייתי אחראי ע. עלי שהפועלים יבצעו את ניקיון השטח על הצד הטוב ביותר

אני רוצה כאן גם להזכיר שלא פעם התגאתי  . זורים אלהתלונה מטעם האזרחים שגרו בא

קראנו . עוד בחוץ לארץ שהרבה קראנו עליה, אביב הקטנה-שאני מפקח על שטח תל בליבי
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בנים מסויימים היה מסומן שבשנה זו גר בבית ייסדי היישוב החדש שהקימוה ועל מעל מ

כוחים רבים עם פועליי יהעבודה הייתה אחראית והיו לי וו  .זה אחד מבוני היישוב החדש

אני השתדלתי בכל מרצי להשביע את רצון כל הגורמים . על ביצוע העבודה המוטלת עליהם

 .ולבצע במידת האפשרות את המוטל עלי, או איתי במגע ולהיות אהוד על המנהלים שלישב

לא הייתי שבע רצון . לפנות בוקר 1בלילה עד  00-בשנים אלה עבדתי בשעות הלילה מ

לפני  01:11לפנות בוקר עד  0:11-מכיוון שכל השנים עבדתי מ, מסידור שעות עבודה אלו

ובשעת , כי היה באפשרותי לעבוד בעבודה נוספת, יותרהשעות האלה התאימו לי . הצהרים

 .לעזור ולסדר את הטעון תיקון בבית, לקרוא, רצון ללמוד

ברכה . בעבודה זו כל כמה שנים עליתי בדרגה ושרה המשיכה להיות אך ורק עקרת בית

א והיא הייתה "בת" תלפיות"עברה לסמינר למורות  0111המשיכה לימודיה בתיכון ובשנת 

. מוריאל היה מרוצה משקדנותה והילל אותה' מנהל הסמינר דר. תלמידות הטובותבין ה

אחרי גמר לימודיה קיבלת תעודת גמר שהיא . בעונת החופשות עבדה בתור פקידה

 .מוסמכת להוראה בבתי ספר בארץ

אחרי שתדלנות לימדה בתור . אביב-השתדלנו שמישרתה בתור מורה תהיה בסביבת תל

השנה הראשונה בהוראת משרד החינוך עברה   אחרי גמר. ה בחולוןמורה בשנתה הראשונ

בחודשים הראשונים בתפקידה שם עלתה לה הקליטה . לעבוד בעיר רמלה במרכז הארץ

במשך הזמן היא . עד שהיא השתלטה על התלמידים ועד שהם התרגלו אליה, בקשיים

 .נקלטה יפה במשרתה

זו הכירה את משה הורוביץ בעלה  בחברה. בזמנה החופשי היא בילתה בחברה טובה

אמרתי לה שתזמין , כשסיפרה ברכה על הבחור שהכירה ושהוא מוצא חן בעיניה. לעתיד

יק 'היא הזמינה את הבחורצ. יואותו הביתה ואנחנו נשוחח איתו ונביע את חוות דעתנו על

. יתושוחחנו על נושאים שונים והבחור מצא חן בעינינו והיא המשיכה להתרועע א. תההבי

בכדי לדבר על תכלית ולשוחח איתם , תנונדברו ביניהם להפגיש את הוריו א כשהגיע הזמן

ריהוט וכל האביזרים הנחוצים לזוג צעיר אחרי , כיצד לרכוש דירה. על הכנות לנישואיהם

 .נישואיהם

שתי . המחותנים סיפרו לי על מוצאיהם וזה עודד אותי שבתי נכנסת למשפחה טובה

אמצים למצוא אמצעים ומקורות כספיים לרכוש להם את הדרוש כפי המשפחות עשו מ

ונדברנו , בפגישה הראשונה עם המחותנים איחלנו אחד לשני מזל טוב. אמצעינו הכספיים

, בינינו שניפגש בקרוב בכדי להמשיך להחליט ולבצע את ההכנות הדרושות לרכישת דירה

נודע , חפש דירה בקרוב למקום מגורינוזמן קצר אחרי שהתחלנו ל   ...ריהוט וכלי בית וכו

מחיר הדירה התאים לנו ורכשנו אותה עבורם . דירה בבית שאנו גרים בו השתתפנ נול

לקחתי הלוואות . כ התחלנו לרכוש עבורם ריהוט וכלי בית"אח. בשעה טובה ומוצלחת
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את  רכשנו. מקופת התגמולים של עובדי העירייה וכן גם מידיד שלנו שהיה מסור לנו מאד

 .כדי לשמח את לבבם, כל הדרוש

, ב"תשכ' אור ליום ג, חשון-מר' אחרי כל ההכנות קבענו את יום הילולת נישואיהם לכ 

החתונה . ידידינו ומכרינו שראינו חובה להזמינם, הוזמנו בני משפחותינו .01.01.10

. ל"הצכי משה שרת אז ב, אביב-התקיימה בשעה טובה ומוצלחת באולם בית החייל בתל

. י.מ' ר  כיבדתי את מורי. היה שמח מאד. אביב-בדרך יפו תל "קפה לורנץ"האולם נקרא 

. מחותני כיבד את מכובדיו. ואת ידידי זליג מטל ומר אלברג באמירת שבע ברכות  ברון

הצטלמנו . הידידים והקרובים לנו, שמחנו ושימחנו ובסיפוק לב מלא ברכנו את המשפחה

 .רע המשמח ונפרדנו בלבביות מכולםעם בני המשפחה לאור המאו

 

 5.30, חתונתם של ברכה ומשה הורוביץ

 

ברכה     .הבאנו את הזוג הצעיר למעונם החדש ולחייהם המאושרים יחד עד מאה ועשרים

כשהשתחרר . ל"רותו הסדיר בצהיבהוראה ומשה עמד לפני גמר ש  המשיכה במשרתה

, בהוראה או להשתכלל במקצוע הגרפיקהאם לעבוד . מהצבא התייעץ איתי במה להתעסק

עצתי . אני יעצתי לו שיעבוד בהוראה וישתדל להקדם במקצועו. שרונות לכךישיש לו כ

במשך הזמן מצא את הדרך . מצאה חן בעיניו והוא המשיך בהוראה שעסק בה לפני כן

 .אביב בפסיכולוגיה ובייעוץ-התחיל ללמוד כסטודנט באוניברסיטת תל, להתקדם במשרתו

אה ומבלים הגדול היו נוסעים להבר  בחודשי החופש, הזוג חי חיים מאושרים 

טוב בתם הבכורה ונקרא נולדה להם למזל  2.02.11  ט בשבט"ד בכ"בשנת תשכ  .בנעימים

הבאתי . אנו שמחנו ושימחנו. יעל שתחיה ברוב אושר עד מאה ועשרים: שמה בישראל
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ת הפועלים שהיו תחת הנהגתי בשתייה וגם כיבדתי א, משקה עם מטעמים לבית הכנסת

, ובגמר ימי חופשת הלידה, שרה עזרה לבתה כמיטב יכולתה. הילדה התפתחה יפה. ובעוגה

משה עשה , בכדי להקל עליה את עבודתה. ברכה חזרה לעבודתה בהוראה בבית ספרה

בכדי שלא תצטרך להטלטל כל , אביב-מאמצים ועלה בידו שתקבל העברה להורות בתל

        .שזה לקח זמן וטרחה רבה, רמלהיום ל

 

 

  יהודה ושרה עם משה ברכה והתינוקת יעל
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 שרה יהודה ויעל

 

 

שניבנה מקרוב לא , ס חדש"אביב בשכונת התקווה בבי-מקום עבודתה החדש היה בתל

מפני שזה הקל עליה , ברכה הייתה שבעת רצון מהעברה. שהס שהורה בו מ"רחוק בביה

לבנות עוד חדר , כשנולדה הבת התחילו בני הזוג ליזום להרחיב את דירתם. בכל המובנים

משכה חודשים והיא כיום נהבנייה . שתהיה בת שלושה חדרים ולשפר את תנאי מגוריהם

 .הכי משוכללת ומרווחת בשיכון

בהתחלה , איתם קודם בעוברי מעבודתי במגרש לעבודת הפיקוח על פועלים שעבדתי, אני

. אבל במשך הזמן התרגלו והבינו שהם צריכים להסתגל ולציית לסמכותי, זלזלו במרותי

ואחרי שנתיים של , הממונים עלי היו שבעי רצון מביצוע העבודה שהייתה מוטלת עלי

כך . לפני הצהרים 01:11לפנות בוקר עד  0:11-עברנו חזרה לעבודה רגילה מ, לילה  עבודת

 .כל השניםהמשכתי 

קיבלתי הפרשים  0111בשנת . שנים עליתי בדרגה 0-1וכל , מנהלי דאגו שאתקדם בתפקידי

והחלטנו לרכוש ארון קיר לספריתנו ומזנון בחדרנו , שבתקופה זו נחשבו לסכום ראוי לשמו

 .דירתנו קיבלה פנים חדשות. השינה  ואחרי כמה חודשים ארון קיר לבגדים בחדר, הגדול

בדירתנו . הקטן על הגג התחלתי לרכוש את מקצוע הצביעה לשימוש ביתיעוד בחדרנו 

לכן בכל שעת צורך צבעתי את  .כחום הייתה לי הזדמנות להתאמן ולהשתפר במלאכה זו

כמו כן . בכדי למנוע הזנחה, החלונות והתריסים בצבעי שמן, הדירה ואת הדלתות

, צרכי חשמל: מן כגוןלקולים בדירה שהתהוו במשך הזהשתדלתי לתקן את רוב הק
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ונטעתי בה עצי , י ביתי גינה"תיקון נגרות ביתית ובעיקר טיפחתי ע, אינסטלציה

כמו . השתדלתי להתמיד בטיפוחם. וכן שתלתי פרחי נוי, אשכוליות, ללימונים, קלמנטינה

 .כל העבודות האלה נתנו לי סיפוק בחיים. כן סללתי גישה נאה לחצר הגינה

אוריין מובהק -בר, יעקב הניג' בראשות ר "עין יעקב"נתי חוג ללימוד כנסנו לשיכון ארגיבה

שהתמיד אתנו שנים בהסברה נאותה לשביעות רצון החוג בסיימנו את כל החלקים ערכנו 

באותם הזמנים פנה אלי חבר ושאל אם ברצוני להצטרף לחוג . חגיגת סיום ברוממות נפש

עניתי לו בחיוב והמשכתי . לת מעריב תלמוד שמתארגן ויתקיים בימות השבוע אחרי תפי

 . ללמוד בחוג הזה שנים לשביעת רצוני

חרדנו  .0111-ומלחמת ששת הימים ב 0111ת במשך הזמן עברנו את מלחמות הארץ בשנ

ואני שרתתי  0111השתתף במלחמת  המש. במהלך הקרבות ושמחנו אחרי הנצחונות

 .ולמדינהלעם  יומלאתי את חובותי 0111במשמר האזרחי במלחמת 

ז נולד לנו למזל טוב בשעה טובה ומוצלחת נכדי היקר "מ פסח שנת תשכ'דחוה' ביום א

. התקיים בביתי" שלום זכר"ה. שמחתנו הייתה גדולה מאד. ויקרא שמו בישראל אריאל

. הרבנים שהשתתפו אמרו דברי תורה. ידידינו וחברינו מהשיכון, זמנו את משפחתנוה

שנקין ואותי כיבדו להיות סנדק של נכדי ' ברח" כנרת"חגיגת הברית התקיימה באולם 

ידידי ומכרים מצד שתי , הזמנו את משפחותינו גם מחוץ לעיר. באושר וכל טוב' שיחי

 .רבנים וגם מנהליי מהעבודה ,המשפחות

שם למדה והשמיעה לנו בבית כל פעם שיר . ה ויעל התחילה ללכת לגן"הילדים גדלו בעז

בגמרה את הגן . איזה תענוג היה לנו בהתחילה לקרוא את המילים הראשונות בספר, חדש

אריאל התחיל . שהוא בקרבת מקום מגורנו" שרשים"ס "התחילה ללכת לביה ,העירוני

כי ההורים , ריו בגן ושרה הביאה אותו כל בוקר לגןהתחבר שם מהר עם חב, ללכת לגנון

אריאל הסתגל מהר לילדים וברצון הלך כל יום . הקדימו לצאת לעבודתם בבית הספר

התחיל ללכת לגן העירוני והשתתף באופן פעיל בהצגות  1.1בהגיעו לשנת . לגנון

 . היה לנו נחת מהילדים והנכדים. המתקיימות לפני החגים

-יה ומצאתי סיפוק בעבודתי שהנה אני עוזר לנקות את העיר תליוד בעיראני המשכתי לעב

באזורים שהיו תחת פיקוחי . אביב שכל כך הרבה זמן חלמתי עליה עוד בחוץ לארץ

ש מייסדי הציונות "ע', אחד העם וכו, מונטיפיורי, נחלת בנימין, נמצאים ברחובות הרצל

 .והישוב

שכבתי בכמה בתי חולים ותמיד התאוששתי  ,0111ל "משנת מלחמת השחרור עד שנת תש

ל עברתי שני ניתוחים רציניים ובין ניתוח לניתוח עברה "בשנת תש. ה וחזרתי לעבודתי"בעז

חודשים לפי  1עד שהייתי רתוק בביתי בימי מחלה במשך , עלי מחלת כאבים נוראים

עצת העיר ה ולבקש ממויבני משפחתי יעצו לי להפסיק עבודתי בעירי. הוראות הרופאים

עלי לחזור . חפזיאך אני עניתי להם שאין לה. לצאת לפנסיה מוקדמת מסיבת מחלה
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בן אדם עובר  :בלבי חשבתי לי. כ נראה אין יסתדר מצבי הבריאותי"לעבודתי הרגילה ואח

למען אוכל ברצוני החזק לגמור את   ה אתגבר ואתאושש"ובעז, סיונותיבחייו כל מיני נ

למשפחתי , ולא להיות חס וחלילה לטורח אפילו להכי קרובים שלי ,ה בכבודיעבודתי בעירי

ואמנם עשיתי מאמץ רב והבלגתי . הנאמנת כל כך והדואגת אך ורק לטובתי בכל המובנים

בעת , ובעת ניסיון באמצע העבודה. שהיו תוצאות הניתוחים, על כל מיני מחושים וסבל 

הרגעתי את עצמי , קפוני כאביםבעת שת ,סיורי ברחובות להשגיח על עבודת הניקיון

שאוכל להיות לתועלת לכל הסובב אותי ולא חס , במחשבה שהסבל הוא למען מטרה נעלה

אני יכול לציין שהיו זמנים שחברי בעבודה התחשבו . וחלילה לטורח על הסובב אותי

השנים שנשארו   1אני יכול לציין באותן . ולפעמים עזרו לי להקל בתפקידי, במצבי החדש

לאתי את תפקידי בעבודה בנאמנות לשביעות ימ, י עד שיצאתי לגמלאות באופן רשמיל

מאז הניתוחים אני מקבל טיפול וביקורת רפואית תמידיים . רצונם של הממונים עלי

 .זה נהפך אצלי לשגרה ומסתגלים לכל בפרט מרצון עצמי. לעתים מזומנות

רחבי הארץ ומדריכי היה חתני בפרט בחופשות השנתיות הייתי מטייל ב, באותן השנים

אני . נסענו ברכב הפרטי שלו והוא נתן לי הסברה מקפת על כל אתר שבקרנו בו. משה

בפרט את המקומות , כי תמיד חלמתי לבקר ולסייר בארץ, נהניתי מהטיולים מאד מאד

 .שהשתוקקתי לראותם במו עיני, ך"סטוריים שנזכרים בתניהה

וכל היום בהפסקות קטנות , בערב 1-בוקר וחזרנו בערך בב 1יום אחד יצאנו מביתנו אחרי 

  בקרנו בהרבה מקומות והגענו עד גבול. המשכנו לצפון הארץ, אביב לעפולה-סירנו מתל

, אני נזכרתי.( סאהבני)כשהגענו למערת פמיס , בפרט התרשמתי במיוחד. הלבנון וסוריה

והנה אני רואה את , פמיס  ל מזכיר שהירדן יוצא ממערת"י ז"כשהייתי ילד למדתי שרש

כשרואים את זה בפעם . בקרנו גם בראש הנקרה. זה עשה עלי רושם גדול. זה במו עיני

שובי יעלינו לרמת הגולן ובקרנו בי. זה עושה עליך רושם עמוק על פלאי הטבע, הראשונה

כשהיה   .חזרנו הביתה דרך נהריה וחיפה. לבנון  י גדר הגבול של"עברנו ע. הדרוזים

סטוריים יבמקומות ה, י הכותל בעיר העתיקה"בקרנו ע. שרותנו עשינו טיול לירושליםבאפ

, המשכנו בירושלים ובקרנו בבתי כנסת  .מערת המכפלה, קברי המלכים ,מגדל דוד: כגון

, בישוב החדש בקרנו באוניברסיטה. מוזיאון רוקפלר, בתים בישוב הישן. תלמודי תורה

נים שעשו עלי יד הרבה מקומות מענימוסד הרב קוק ועו ,מוזיאון הלאומיה, בנין הכנסת

 .רושם ניכר

למנות את הימים האלה יכול אני , שאם יש לי סיפוק והנאה, יכול אני כאן להדגיש

וזה עודד אותי , עליתי פעמיים בדרגה, היבמשך אותן השנים בעבודתי בעירי  .ביניהם

אפילו בתנאים , ולעשות מאמצים, שעמלי ורצוני העז להתגבר על קשיים ולהמשיך בעבודה

דעתי זו לא . לחיי 11-בכדי לצאת לפנסיה כשיגיע תורי הרשמי בשנת ה, פיזיים קשים

עד שביום בהיר אחד אני מקבל מכתב מאת מר להט ראש . וככה המשכתי . הכזיבה אותי

כי , היעלי להפסיק את עבודתי בעירי 0.2.11ובו הוא שמח להודיעני שבתאריך , א"עירית ת
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. והוא מאחל לי שנים בריאות ומאושרות, מ"לגמלאות בשעטו-הגיעה שעתי לצאת לפנסיה

הם שמחו מאד והיו שבעי רצון שהגשמתי , כשבאתי הביתה ומסרתי למשפחתי את הידיעה

   .ה בכבודיאת רצוני לגמור את עבודתי בעירי

תה ישמחתנו הי .ע'בחודש ניסן נולדה לנו למזל טוב נכדתנו תמרל  0111  ד"בשנת תשל

 .קבלו עבורה ממשפחתי ומידי הוריה מתנות יפות. הילדה מתפתחת יפה. גדולה

חיפשו אמצעים . לדירה מרווחת  ברכה ומשה התחילו לתכנן ולחשוב לעבור, לפני הולדתה

כמו כן . ובעזרת ההורים משני הצדדים, חסכו כפי יכולתם. כספיים בכדי לממש שאיפתם

בכדי להבטיח , "משכנות"שילמו אותם בתור דמי קדימה לחברת לקחו הלוואות בבנקים ו

גן ברחוב שרה -ברמת  תהיהדירה הי. חדרים עם כל הנוחיות 1להם לעבור לדירה בת 

ובמשך יותר משנה עשו כל המאמצים הכספיים , ינויהבית היה אז בתחילת בנ. 1אהרונסון 

עלי . רה בהשלמת הבנייהבכדי לממן ולשלם לחברה את שאר הכסף שהתחייבו לשלם לחב

 .לציין שהכניסו הרבה שיפורים בדירה

אך , ההשקעות האלה עלו להם במאמצים רבים. תה זו דירה מושלמתיכשעברו לדירתם הי

 .ה"בכל זאת השיגו את מבוקשם בעז

 

 אביב-הדלקת נרות חנוכה בביתם של יהודה ושרה בתל
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, בחודשים שנשארו לי לעבוד בתפקידי מיום שקיבלתי את ההודעה שעלי לצאת לגמלאות

קנינו ארגז מכוסה . רכשנו לדירתנו תריסים מתקפלים לכסות את מרפסת המטבח

הוספנו לקנות כלי עבודה הנחוצים לתיקונים המתהווים , פורמיקה למכונת התפירה

מפני שרציתי לציין במשהו את , יתיהוספתי לקנות ספרים בשבוע הספר לספרי. בדירה

, ביום חמישי  .התאריך התקרב בצעדים מהירים. יום יציאתי לפנסיה, המאורע שזכיתי לו

אני . ערכו לי המנהלים בעבודה מסיבת פרידה, היום האחרון לצאתי לגמלאות  יום לפני

נות בקשתי מעורכי המסיבה להזמין את רוב המנהלים שעבדתי איתם תחת פיקוחם כל ש

הם ציינו בברכות הפרידה שלהם את . כמעט כולם הופיעו למסיבה. עבודתי בעירייה

חתני משה    .לאתי את תפקידי בנאמנות בכל התנאיםישמ, מסירותי לעבודה כל השנים

בשם עובדי התחנה קיבלתי במתנה לאות הוקרה . השתתף במסיבה והוא התרשם ממנה 

הודיתי להם , אחרי הברכות של ידידי. ן וחבריואת הכרכים של תולדות ישראל של בן ששו

י יבה ספרתי להם על קורות, נפרדתי מהם בהרצאה כוללת, על איחוליהם וברכותיהם

מההתחלה עד היום בו אני יוצא , שנה 21יה במשך יי בעבודתי בעיריוהתלבטויות

 טוב לימים-חלנו אחד לשני כליבלב שמח ורגוע נפרדתי מכל האורחים וא. לגמלאות

 .הבאים עלינו לטובה

 .אביב-גמרתי את עבודתי בעירית תל 00.0.11ה "ט שבט תשל"ביום ששי ביום י

מהשנים הראשונות בארץ התמחיתי לאט לאט לעבור לפני התיבה בבית הכנסת גם 

קורא ניסיתי לקרוא בספר -בהעדר בעל, בהיותי כבר בשנות הששים, בשבתות ובחגים

המשכתי כך  .י לקרוא בבית הכנסת שבשכונת שפיראותחת לחץ הגבאים התחלת, התורה

 אמנם החזרות כל שבוע עולות. בשיכוןכ המשכתי לקרוא בבית הכנסת "כמה שנים ואח

לכן זה נותן לי סיפוק ואני מקבל זאת , אבל זאת היא עבודת קודש, בהתאמצות יתירה

 .באהבה

מה שלא , עון תיקוןהתחלתי לתקן בבית כל אשר ט  בשבועות הראשונים בהיותי בפנסיה

 .הייכולתי לעשות בהיותי עסוק בעבודתי בעירי

לרגל יציאתי , רוך מסיבה חגיגית למשפחתי הקרובהבאותו הזמן החלטנו אני ואשתי לע

. הזמנתי את בני משפחתי הכי קרובים. ג בעומר"המסיבה התקיימה בביתי בל. לגמלאות

במסיבה זו . כלותיהם ונכדיהם ,דיהםאחי גיסתי ויל, אחותי וגיסי, חתני ונכדי, את בתי

. שנות היותנו בארץ 11י מאז באתי ארצה ועל שעבר עלינו במשך יספרתי את קורות

שרנו וספרנו על העבר ובשעה . בכל טוב והאווירה הייתה חגיגית  השולחנות היו ערוכים

בשמחות , מאוחרת נפרדנו בברכה שנפגש מלבד מהביקורים השגרתיים הרגילים

 .תמשפחתיו

קובע  .הנני עוזר לאשתי בבית בכל שידי מגעת. במשך הזמן התרגלתי לחיים החדשים

עור קבוע לתלמוד שמרצה בו הרב זייד שהוא בעל הסברה ימשתתף בש, עיתים לתורה
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כשהוא יצא מהשיכון ועבר לבני ברק הנני ממשיך את השעורים אצל הרב שולמן . נאותה

משתתף בפעולות אירגוניות , אני מטפל בגינה שליד הבית .ונהנה מהשעורים הנאה רוחנית

להיות עסוק בעיסוק רוחני וגופני שמהנה . היז בפרט לפני בחירות לכנסת או לעירי"בפוהמ

 .את הנפש והגוף

  
 יעל ואריאל בירושלים, משה , שרה , יהודה

 

כשאשתי שרה באה בימים הנוראים בהפסקה מבית . השנים חולפות ומזדקנים לאט לאט

אני . אמרה שיכולה לקום לבד. רצו לעזור לה לקום. ספרה לי שנפלה ארצה, הכנסת

חגגנו את חג הסוכות כרגיל . שזה יכול לקרות לעת זקנה  חשבתי שאולי גם היא חשבה

לא הרגישה בחורף . אבל שרה לאט לאט נחלשה ואני עזרתי עד כמה שיכולתי בבית. בבית

הרופאה בדקה אותה בדיקה כללית וגם . ח"כל כך טוב והלכה לבדיקה אצל הרופאה בקופ

באו לידי סיכום שהדם שלה לא , אחרי בדיקת הדם . במקום הכאבים שהתאוננה עליהם

אחרי כמה . שיש לה בגב ובידביתה שכבה במיטה והתאוננה בכאבים בבואה ה. נורמלי

נתנו לה את שמה טיפלו בה רופאים ואחיות ו, "איכילובים לקחו אותה לבית חול בדיקות

אני טפלתי בה כפי . בבית לא פסקו הכאבים. לפני פסח שלחו אותה הביתה. הריפוי הדרוש

ככה שהיינו נאלצים להחזיר אותה לבית , אבל הכאבים לא פסקו, ההוראות של רופאיה

אני התחלתי . ב"אייר תשמ' היא נפטרה בח. פלו בה יותר משלושה שבועותישם ט. החולים

קבלנו גם . קרובינו וידידינו, בימי השבעה בקרו אותנו משפחתנו. להגיד קדיש אחריה

אחי אלעזר ביקר אותי . מכתבי עידוד ובלית ברירה הוכרחנו להמשיך את החיים כמו שהם

אבל הוא התאונן שיש לו כאבים בזמן שהוא אוכל וזה בא גם לידי , לעיתים תכופות

  הוא התחיל בטפול אצל הרופאים והם קבעו אחרי טיפול מסוים שהוא טעון טיפול .הקאה

זריקות , שם עשו לו צילומים וקבעו שהוא טעון טיפול ממושך. בבית חולים וולפסון

באמצע הטיפול שלחו אותו הביתה לכמה שבועות ואחרי כמה . השומר-מיוחדות בתל

בניו וגם אני אמרנו אחריו . ז טבת"בכשם נפטר . שבועות הוכרח לחזור לבית החולים

באמצע שנת הקדיש בנו אהרן הכיר בחורה ואני וכל . הוא לא זכה לחתן את בניו. קדיש
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אשתו היא אחות בבית . שואיויל וכל משפחתנו השתתפו בנ"מכריו של אלעזר ז, משפחתי

עדל  אנחנו בקשרים הדוקים עם. הם גרים שם במקוםו ואחרי נשואי, השומר-החולים תל

הם מבקרים אותי ואנחנו ביחסי משפחה . לע ויואל'ל ועם בניו אהרן"אשת אלעזר ז

 .נפגשים לעתים תכופות וגם בקשרי טלפון תכופים. הדוקים ונאמנים

 

 אריאל ותמר, יהודה עם הנכדים יעל

 

 

                                                        

 

 



55 

 

 



56 

 
 


