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משתתפי הקבוצה

חברות מועדון לקשיש "נטעים" משתתפי הקבוצה:  
אסתר נזרי  

אסתר רחבי  
לאה שובלי  

פרחיה סבטי  
רחל חלא  
רחל עודי  

שושנה שמריהו  
שושנה פישר  
תרצה שמש  

תלמידים בית הספר ב.צ. מוסינזון  
הגר פיין- שוקר  

לינוי שעבי  
לירון ראוך  

רותם פרנקל  

אירית ממן, עמותת 'אלה' מנחות:   

הערה: הקטעים הכתובים בחוברת מובאים כלשונם ולא עברו עריכה על מנת חוברת זו יצאה לאור בתמיכת המשרד לאזרחים ותיקים
לשמור עד כמה שניתן על החוויה האותנטית של המשתתפים.
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לינוי שעבי

רותם פרנקל אירית ממן

לאה שובלי

לירון ראוך
הגר פיין-שוקר שושנה שמריהו

תרצה שמשפרחיה סבטירחל חלא

רחל עודי
אסתר רחבי

שושנה פישר
אסתר נזרי
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דברי מנהלת מקצועית עמותת ‘אלה’

'אלה' הוקמה בשנת 1979 בידי ולמען יוצאי הולנד והיה הארגון הראשון בישראל שנתן עזרה פסיכו-סוציאלית לניצולי 
שואה. היום גם ישראלים ללא קשר הולנדי יכולים לפנות ל'אלה' לקבלת עזרה. 'אלה' מעודדת מספר נושאים עיקריים: 

התפתחות אישית, אחריות חברתית והדיאלוג הבין דורי. 

בשנים האחרונות עובדת 'אלה' בשיתוף פעולה עם לשכות רווחה, מרכזי יום, פינות חמות, מועדונים חברתיים וקפה 
אירופה בערים רבות ושונות במטרה לשפר את איכות החיים של קשישים בכלל ושל ניצולי השואה בפרט. במסגרת זו 
'אלה' מפעילה קבוצות דיון, קבוצות כתיבה וקבוצות המחזת סיפורי חיים, מעבירה סדנאות חד פעמיות ונותנת הרצאות. 

בנוסף מארגנת 'אלה' קבוצות בין דורית בהן תלמידי תיכון וקשישים לומדים להכיר זה את זה לעומק.

שמחנו השנה לעבוד בשיתוף פעולה עם 'אשל' בפרויקט קבוצות כתיבה והמחזה בין דורית. הוד השרון נבחרה על מנת 
להפעיל בה קבוצת כתיבה בין דורית. בקבוצה דנו המשתתפים, המבוגרים ממועדון לקשיש נטעים, והצעירים מבית ספר 
מוסינזון, על נושאים רבים ושונים הקשורים לחייהם היום ושל פעם. השיחה בין המשתתפים הייתה מרגשת ומשמעותית. 

בחוברת זו תוכלו לקרוא קומץ מאותם חוויות.

תודה גדולה לחני הנפלאה מאשל, לשותפים שלנו בבית הספר ובמועדון לקשיש, אסנת ועדה, ולאירית ממן )מנחת הקבוצה 
ועובדת 'אלה'(, אשר הפעילה את הקבוצה ברגישות וביצירתיות רבה. אחרונים חביבים תודה ענקית לכל המשתתפים 

הנהדרים שפתחו את הלב.

מקווים לעוד הרבה שנים של שיתוף פעולה,

יעלה כהן

מנהלת מקצועית עמותת ‘אלה’
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דברי רכזת מועדון 'נטעים'

מועדון "נטעים" )המופעל ע"י עמותת קלי"ק בשיתוף עירית הוד השרון( הוא מועדון חברתי המיועד לנשים עצמאיות 
באזור מגדיאל.

מטרת המועדון היא למלא לחברות את שעות הפנאי בהגיען לגימלאות.

הפעילות כוללת התעמלות, עבודות יד והעשרה בנושאים מגוונים, בהרצאות ופעילויות חוויתיות שונות.

קבוצת תיעוד סיפורי חיים פתחה בפני חלק מהחברות אפשרות להפתח ולספר את קורות חייהן בשילוב עם בני הנוער. 
החברות נדרשו להקדיש מחשבה וזמן כדי להביא סיפורים לפגישות, דבר שבדרך כלל אינן מורגלות אליו.

כרכזת המועדון התרשמתי מהאוירה הטובה ששררה בזמן המפגשים, מההנחייה המקצועית והמעניינת של אירית ממן 
ומההרגשה הטובה שחשו החברות כשניתנה להן ההזדמנות לספר על עצמן וללמד את הדורות הבאים את ההסטוריה 

מסיפורים אישיים.

עדה לוי

רכזת המועדון
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כפר הנוער ע"ש ב.צ. מוסינזון הינו אחד המוסדות הוותיקים במערכת החינוך הישראלית המקפיד להתאים את עצמו 
לחדשנות חינוכית ואקדמאית. לומדים בו כ-800 תלמידים, חלקם )ישראלים ובני נוער יהודים מארצות שונות( בתנאי 

פנימייה איכותיים. 

כפר הנוער נמצא בתוך הוד השרון, במתחם חינוכי גדול, המשתרע על שטח ירוק רחב ידיים המהווה מעין חממה חינוכית 
למצוינות, סמל לחזית הקדמה הטכנולוגית, להישגיות ולמצוינות במגוון תחומים. 

בוגריו מכהנים בתפקידי מפתח בצה“ל, בכלכלה הישראלית ובפוליטיקה. 

הצוות החינוכי מקצועי, חם ומסור ומטרותיו: הצלחה מרבית בלימודים, חיזוק הביטחון העצמי והתעוזה למימוש עצמי, 
מעורבות בחברה הישראלית ותרבותה כולל ערכים של שרות לקהילה, רגישות לאסטטיקה, סדר וניקיון, חינוך לסובלנות 

וכיבוד ערכי הזולת. 

כפר הנוער "מוסינזון" מזמן לחניכיו מסגרות קטנות וייחודיות ותוכניות לימודים בהן החניך מוצא הזדמנות לחדור אל 
עולמות ההיי-טק, הספורט, התקשורת, האגרו-אקולוגיה, המדעים-המדויקים, ההומניסטיקה ולימודי החברה. 

חניכי הפנימייה זוכים גם לתוכניות העשרה מיוחדות. 

שירות לזולת: מידי שנה, כל התלמידים הלומדים בכיתה י' מצטרפים ל פרויקט "מחויבות-אישית". 

תלמידי כפר הנוער הצטרפו לפיילוט ארצי של "מצוינות-חברתית" המזכה את התלמידים הבוחרים להמשיך לתרום לקהילה 
גם בכיתה יא' ויב' ב"תעודת-בגרות-חברתית". 

כיצד נוצר שיתוף הפעולה של תלמידי כפר הנוער ע"ש ב.צ. מוסינזון עם מועדונית "נטעים" ?

הרעיון לפרויקט תיעוד בינדורי הועלה לראשונה ע"י יורם דברת, עו"ס המנהל ב"בית יקינטון". הפרויקט שבוצע בשיתוף 
עמותת 'אלה' ובהנחייתה, כלל 8 תלמידים ונמשך 12 מפגשים. 

שמעתי, בעבר, על הפרויקט בהדרכת 'אלה' וגם אני, כמו יורם, חשבתי שפרויקט היוצר קשר בינדורי בליווי והדרכה של 
עמותת 'אלה' יכול להוות חוויה מיוחדת ותורמת לתלמידים ולמבוגרים הנוטלים בו חלק כאחד. 

על מנת להתגבר על קושי לוגיסטי הועבר הפרויקט לעדה לוי, המנהלת ב"מועדון נטעים" הפועל גם בשעות אחה"צ, וזו 

כפר הנוער 'מוסינזון'
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נרתמה מיד לרעיון ודחפה למימושו. למרות שבשלב זה של השנה רוב התלמידים היו משובצים במגוון ארגוני ההתנדבות 
והיה קושי לבנות את הקבוצה, לבסוף, הצלחנו לאתר ולגייס את התלמידים המקסימים.

במשך 12 המפגשים של בני הנוער עם הנשים המבוגרות, "נכדים וסבתות", הם שוחחו ותיעדו את הסיפורים המופיעים 
בחוברת זו. 

אני שמחה שמימשנו את הרעיון. ישר כוח לכל העוסקים במלאכה.

אסנת כהן, רכזת מחויבות אישית ורכזת תעודת בגרות חברתית בביה"ס "מוסינזון" 
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דברי 'אשל' ג'וינט

אשל – האגודה לתכנון ופיתוח שרותים למען הזקן בישראל, פועלת בשיתוף פעולה עם ארגונים שונים על מנת לפתח 
תכניות שנועדו לקדם את מעמדו של הגמלאי בחברה, להעניק לו משמעות ולשפר את איכות חייו. 

אחת הדרכים המרכזיות על מנת להשיג מטרה זו, היא בפיתוח והטמעת תכניות התנדבות ופעילות בין דורית המאפשרות 
לאדם המבוגר להעביר את ניסיון חייו, יכולותיו וכישוריו לדור הצעיר ולמלא זמן פנוי העומד לרשותו.

במסגרת פעילות זו אנו שמחים לשתף פעולה עם עמותת 'אלה' במגוון תכניות בין דוריות שמעניקות לבני הנוער ולגמלאים 
הזדמנות לתרום ולהירתם. בני הנוער נפגשים עם שכבת גיל שלעיתים אינה מוכרת להם, הם לומדים על הגיל המבוגר, 
מפתחים קשרי ידידות ולומדים להקשיב, לתת תשומת לב ולהעניק מעצמם לאחרים. לגמלאים הענקה מניסיון חייהם 

לאחרים, תרומה ועזרה לזולת נותנים תחושה של משמעות ומטרה לחיים.

בהוד השרון הגיע לסיומו פרויקט בין דורי "כותבים חיים" בו הפעילות הבין דורית שפרותיה מובעים בחוברת זו, נועדה 
לקרב בין גמלאים ובני נוער לשמש כגשר בין הילדות לבגרות, בין חופש ועצמאות ובין נתינה ובין קבלה.

התכנית לא הייתה מצליחה ללא התגיסות, מוכנות ופתיחות של בני הנוער ושל הגמלאים לתהליך מורכב ומעניין ועל כך מגיע 
להם ישר כוח! תודה לעדה, מרכזת המועדון, שארגנה ואפשרה את הפרויקט ולמנחת הקבוצה מטעם עמותת 'אלה' אירית.

חני רוזה, מנהלת תכניות קהילתיות
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דברי מנחת הקבוצה

קבוצת הכתיבה הבין דורית )ארבעה תלמידים במסגרת "מחויבות אישית" ותשע חברות מועדון נטעים( היא תוצאה של 
שיתוף פעולה מבורך ופורה בין "אשל", ארגון 'אלה', מועדון לקשיש נטעים ובית הספר מוסינזון. הקבוצה הוקמה במטרה 
ליצור קשר משמעותי בין הדורות ולהפחית סטיגמות הדדיות. דרך הכתיבה והשיח נוצרה אוירה של כבוד הדדי, התעניינות 

באחר ופתיחות.

כל מפגש עסק בנושא אחר עליו משתתפי הקבוצה התבקשו לכתוב בבית כאשר את קטעי הכתיבה הם הקריאו במפגשים. 
הנושאים היו רבים ומגוונים כגון: תמונה קרובה לליבי, משחקי ילדות, טיול של חיי, חפץ יקר לי ועוד.

בתחילת התהליך היו היסוסים אצל חלק ניכר מהמשתתפים לגבי כשרון הכתיבה שלהם, אבל לאט לאט גברו הביטחון 
והרצון לשתף, ונהננו מסיפורים מרתקים ביותר. נוצרה אוירה אינטימית ותומכת בין כל המשתתפים. 

לי, כמנחת הקבוצה, הזדמן להכיר ולעבוד עם אנשים מיוחדים ובעלי עניין רב בתחומים שונים ומגוונים. אנשים עם היסטוריה 
וסיפורים מהחיים, עם חיוך וכאב. בני הנוער התעניינו מאוד בסיפורים של המבוגרים, כשהם עצמם ייצגו את התקווה והעתיד.

ברצוני להודות לכל אחת ואחד באופן אישי על החוויה שעברנו יחד, על הפתיחות, הכנות וההתמדה.

עבור חוברת זו בחרו המשתתפים להציג כמה מהסיפורים שכתבו. כל הסיפורים מובאים כפי שנכתבו וללא עריכה וזאת 
על מנת לשמור ככל האפשר על החוויה האותנטית של כל משתתף.

אני מקווה, שהחוברת תשקף במעט את החוויות והתכנים שעלו בקבוצה.

אירית ממן, עמותת 'אלה'
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אסתר נזרי
שנת לידה: 1938

ארץ לידה: ישראל
ילדים: 4

נכדים+נינים: 11 נכדים, נינה אחת
אחים: 8

אני מתגעגעת ל: לבעלי ולאחי שאינם
הכי עושה לי טוב ש: להיות עם כל המשפחה

אני מאחלת לעצמי: בריאות ואושר

תמונה יקרה לי
התמונה הזאת יקרה לי כי היא מזכירה 
לי איך היינו חוגגים את חג הפסח 
לפני 12 שנים בירושלים, כל המשפחה 
המורחבת, הקרובים והרחוקים, כולם 

יחד.
בלילה שלפני החג, הנשים היו מבשלות 
כל הלילה, כי היה צורך באוכל ליומיים.
היינו נשארים ערים ולמחרת ממשיכים 
את כל החגיגה. זה היה משהו מאוד 
מיוחד ואני מאוד מתגעגעת לימים 
ההם ולאנשים שחלק כבר לא איתנו.
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סיפור של טיול
בשנת 1965 קנינו את הרכב המשפחתי 
סוסיתא  מסוג  רכב  שלנו,  הראשון 

ראשונה.
הרבה זיכרונות של בילויים משפחתיים 
קשורים  הארץ,  ברחבי  וטיולים 
נאמנה  אותנו  ששירתה  בסוסיתא 

במשך שנים רבות.
כל קיץ היינו נוסעים עם הרכב לכינרת, 
נפגשים שם עם המשפחה המורחבת, 
האילנות  בחוף  התקיים  המפגש 
גדול  מאהל  הקמנו  שם  בכינרת, 
משפחתי וכולנו בילינו ימים ארוכים 

ולילות יחד בחוויות בלתי נשכחות.
הסוסיתא אף פעם לא אכזבה ולקחה 

את כל בני המשפחה והמטען.
זוכרים את החוויה  כולנו  עד היום, 
המיוחדת הזו שקרבה את כל הדודים 
כאלה,  חוויות  בזכות  הדודים.  ובני 

משפחתנו מאוד מגובשת. 
בני הדודים שבילו יחד לילות וימים 
וקשורים אחד לשני  מאוד אוהבים 

עד היום.
פעמים רבות בזמן מפגשים עולים 

שוב ושוב הזיכרונות.
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משמעות מדינת ישראל עבורי
בעיני. רבה  משמעות  יש  למדינה 
המדינה מעניקה לי ביטחון, חופש, 

חירות, ותחושת שייכות.
אני זוכרת את תקופת שלטון הבריטים 

בארץ ישראל.
ילדה קטנה, ופתאום היו  הייתי אז 
מכריזים על עוצר ובאים לחפש בבתים 

נשק ואת אנשי האצ"ל והלח"י.
והתחבאנו  מפוחדים  מאוד  היינו 

מתחת למיטות ולארונות. 
עיניים  בכיליון  ציפינו  זו  בתקופה 
וליציאתם  ישראל  מדינת  להקמת 

של הבריטים.
ביום הכרזת המדינה הקשבנו בסקרנות 
ובמתח לחדשות, בכל פעם צוין שם 
של מדינה שהצביעה לטובתנו. כאשר 
הוכרז בכל קולות על הקמת מדינת 
ישראל התרגשנו ושמחנו מאוד, יצאנו 
זו  לרחובות ורקדנו עד אור הבוקר, 
הייתה שימחה גדולה ולאחריה פרצה 

מלחמת העצמאות.
במלחמה זו אבי גויס לסיוע בבצורים, 
הקמת חומות להגנה על התושבים ולא 
הייתה לנו אפשרות ליצור עימו קשר 
זו לא  במשך מספר ימים, בתקופה 
היה פלאפונים ובהמשך התברר לנו 

שאבי נפגע מהפגזים ונהרג.

תעודת זהות

שמחה מהולה בעצב זו תבנית החיים 
שאני  שמחה  ואני  ישראל  במדינת 
שייכת לעם היהודי, במדינה עצמאית 

משלנו.
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תמונה יקרה לי
זאת תמונה של בתה של בתי הבכורה, 
אותה  אוהבת  אני  )נכדתי(.  מנוחה 

מאוד. היא ילדה רגישה.
אני בחרתי בתמונה הזו בגלל שאני 
גרה  לא  כי היא  הזו,  לילדה  דואגת 
בארץ ואני אוהבת אותה מאוד, בגלל 
שהיא לבד בחו"ל ואין מי שיעזור לה, 
לא אמא, לא אבא, לא אף אחד. קצת 
אני בוכה וקצת אני צוחקת, וכל דבר 
שיש לה היא נותנת לי, ואנחנו חברות 

מאוד טובות.

אסתר רחבי
שנת לידה: 1942
ארץ לידה: תימן

תאריך עלייה ארצה: 1949
ילדים: 4

נכדים+נינים: 11 נכדים 1 נין
אחים: 5

אני מתגעגעת ל: ליאת
הכי עושה לי טוב ש: אני מטיילת

אני מאחלת לעצמי: טוב 
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הפינה האהובה בבית שלי
המקום שאני אוהבת בבית שלי הוא 
אוכל  אני מבשלת  יום  כל  המטבח, 
חם שהילדים אוהבים וגם אני מאוד 
אבל אחר הצהריים אני הכי אוהבת 
לשבת בכורסה שלי, אני נח,ה רואה כל 
מיני סדרות ומנמנמת. אני אוהבת את 
הסלון שלי ובכלל אני אוהבת את הבית 
כולו. כל הזיכרונות שלי בבית הזה, כל 

החיים בטוב וברע בתוך הבית הזה.
מגיל 17 אני ובעלי עשינו הכל יחד, היו 
לנו חיים טובים וזה נגמר ביום אחד 

וזהו סיפור חיי.
דבר נוסף, יקר ללבי זה האוטו שלי, 
שתמיד נמצא מחוץ לביתי. אם אני 
אני הולכת לאוטו שלי  קצת בלחץ 
לקניות,  או  לחברה  סיבוב  ועושה 
לפעמים סתם מסתובבת ולאחר מכן 
באה הביתה ומעבירה את היום. פעם 
אחת אמרתי לבעלי, תשמע חיים, אני 
רוצה לשלם את  לא  חושבת, שאני 
הרישיון שלי, חבל על הכסף אמרתי. 
הוא אמר לי: מה אמרת? לא שמעתי, 
טוב... אני חושב שאת קצת לא בסדר, 
בשביל 200 שקל זה לא כדאי? אף אחד 
לא יודע מה ילד יום, צריך שיהיה לך 
רישיון. ואני מודה לו היום, זה הרגליים 

והידיים שלי.
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חברות מיוחדת
החברה הכי טובה שלי, שאני מאוד 
50 שנה  קשורה אליה, אנחנו ביחד 

ובכלל כמו משפחה.
כשקרה לי המקרה של בעלי, לא עזבו 
אותי אף יום אחד, כל הזמן באו לשאול 
מה שלומך אסתר? איך את מסתדרת? 
כל הזמן שאלו לשלומי ולמצבי, וכל 
המשפחה שלה הייתה באה לשבת 
איתי לשתות איתי קפה ולדבר על כל 

מה שקרה לי.

טיול שלא נשכח אף פעם
פעם אחת אמא אמרה לבת שלה: בואי 
נלך לטייל לשוק הכרמל בתל אביב, 
הבת אמרה לה: נקבע איזה יום אחד.
היום הגיע ושתיהן נסעו לתל אביב 
באוטובוס מספר 4 לשוק הכרמל, נכנסו 
לרחוב בצלאל והסתובבו וישבו לשתות 
קפה. אמרה הילדה לאמא שלה: בואי 
נלך לכרמל. הלכו שתיהן לעשות קניות 
והיו שם המון אנשים, והן נדחקו בין 

האנשים ולא ראו כלום.
איש אחד שהלך עם עגלה פצע את 
זעקה  זרם.  והדם  הרגל של האמא 
הילדה "מגן דוד" וישר הן נסעו לבית 

החולים.
עשו לה תפרים, תודה לה' שלא היה 
שבר, ואמרו לה: לכי הביתה לנוח. הבת 
ונסעו הביתה.  שלה הזמינה מונית 
ומאז הבת לא לוקחת אף אחד לטייל.

תעודת זהות



19מפגש בין דורי



תעודת זהות מפגש בין דורי 20

סבא וסבתא
אמא,  מצד  שלי,  וסבתא  סבא  את 
גרה  שלי  סבתא  הרבה.  ראיתי  לא 
בארגנטינה, בבואנוס איירס יחד עם 

המשפחה שלי.
סבא שלי עלה לארץ וכשהייתי בת 
עשר נפטר. את רוב הידע שלי עליהם, 
אני יודעת דרך הסיפורים של אמא. 
סבתא שלי הקדישה את חייה לשמחה 
בזמן שסבא שלי פרנס את המשפחה 
בקריירת כדורגל בקבוצה בארגנטינה. 
לעומת זאת, את סבא וסבתא שלי מצד 
אבא, אני מכירה היטב. כמעט בכל יום 
שישי היינו נפגשים יחד כל המשפחה 
כך שידעתי עליהם הרבה יותר, והייתי 
נפטר  שלי  סבא  טוב.  בקשר  איתם 
כשהייתי בת שמונה. כיום סבתא שלי 
גרה ברמת גן. כמו המשפחה של אמי, 
חייה לשלושת  סבתי הקדישה את 
הילדים שלה, ועבדה בתור גננת, בזמן 
שסבא שלי פרנס את המשפחה בתור 

עובד בחברת חשמל.

הגר פיין-שוקר
שנת לידה: 1996

ארץ לידה: ישראל
אחים: 1

הכי עושה לי טוב ש: לדעת שהאנשים שאני 
אוהבת מאושרים

אני מאחלת לעצמי: בריאות, הצלחה ואושר
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חברות מיוחדת
התחילה  שלי  המיוחדת  החברות 
בגיל ארבע, אז הכרתי את החברה 
הכי טובה שלי, בגן. מאז תמיד היו 
לנו נושאים משותפים ותמיד הרגשנו 
שאנחנו מבינות אחת את השניה, קצת 
יותר ממה שאחרים מבינים לפעמים.
החברות התחילה מאז והמשיכה לבית 
וכל  הספר היסודי, שבסופו נפרדנו 
אחת המשיכה לחטיבה אחרת. גם אז 
ידענו שאנחנו לא הולכות לנתק קשר. 
קבענו כל הזמן וסיפרנו חוויות שונות. 
כל הזמן היינו בקשר. רבנו הרבה, אבל 
כל אחד מהריבים גרם לנו ללמוד משהו 
אחר אחת על השנייה ובמהלך השנים 
התקרבנו יותר ויותר. המשמעות של 
לא  ואני  עצומה,  בשבילי  החברות 
אותי  שמכיר  מישהו  שיש  חושבת 

יותר טוב ממנה.
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חפץ יקר לי
החפץ החשוב שלי הוא מגן החלומות. 
באחד הלילות, כשהייתי קטנה, אני 
זוכרת שחלמתי חלום רע ופחדתי כל 
ולחלום  לישון שוב  הלילה, פחדתי 
לי את  כזה. אמא קנתה  שוב חלום 
מגן החלומות ואמרה לי שאף חלום 
רע לא יוכל להגיע אליי אם אני אשים 
אותו ליד המיטה שלי. מאז ועד היום 
ליד המיטה שלי, שומר  הוא תמיד 
עליי מחלומות רעים. החפץ חשוב 
מאוד כי הוא אחד מהחפצים היחידים 
שהשארתי מאז ילדותי ואני בטוחה 

שהוא ילווה אותי למשך השנים.

תעודת זהות
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הפינה האהובה שלי בבית
הפינה האהובה עלי בבית אם אני לא 
טועה, היא החדר שלי. אם כי יש כמה 

פינות שגם הן אהובות עלי.
בכלל,  הבית  את  אהבתי  לא  פעם, 
ומאד רציתי לעזוב ולגור בכלל בישוב 
אחר, כי במחשבותיי ובהרהורי תמיד 
חשבתי לגור במקום פסטוראלי הרחק 
מאד מהישובים הצפופים כמו למשל 
העמק, הגליל וירושלים. תמיד חשבתי 
על ירושלים ועל יופייה הקסום שאין 

כמותו בכל העולם לפי דעתי!
אבל אני חוזרת אל הפינה האהובה 

עלי, החדר שלי.
כשאני עצובה או שמחה תמיד החדר 
משרה בי נוסטלגיה, לראות מלפני על 
הקיר את תמונות ילדי ונכדי ואת נינתי 

המתוקה, כשהיו עוד ילדים ונערים.
נכנסת לחדר תלויות מלפני  כשאני 
תמונות נכדי הנשואים ותמונות נישואי, 
אשר מחזירות אותי אל הימים ההם 

בצעירותי.
עוד תמונה של אישי המקסים, תעודת 
שרות בפלמ"ח עם כל סמליה ותעודת 
הוקרה על שרותו במלחמת השחרור 

בחטיבת הראל בגדוד השישי.
אוהבת  שאני  נוספת  פינה  ישנה 
להימצא בה והיא הסלון, כשאני יושבת 

לאה שובלי
שנת לידה: 1937
ארץ לידה: תימן

תאריך עלייה ארצה: 1943
ילדים: 5

נכדים+נינים: 16 נכדים 10 נינים
אחים: 1

אני מתגעגעת ל: יהודה
הכי עושה לי טוב ש: המשפחה

אני מאחלת לעצמי: בריאות 
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לנוח ולרקום אני מסתכלת תמיד למולי 
לפני  ורואה את התמונה שרקמתי 
שנים רבות, היא התמונה של ירושלים 
הקסומה וככה אני מתנחמת ומסיחה 
את דעתי כאילו אני נמצאת בירושלים, 
ונהנת מכל רגע לשבת בשלווה עם 
ואישי  בני אהוד  בניו של  נכדי, שני 

המקסים. 
ושמח  מחייך  לצידי,  שתמיד  אישי 
שעבר  התלאות  כל  אף  על  בחלקו 
בחייו, תמיד משרה שמחה ושלווה, 
מעודד ואוהב את ילדיו ונכדיו מאד, 
טוב לשבת לידו ולשכוח את כל הכאב 

והעצב... אשריו וירבו כמותו.
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הטיול שהשאיר בי עצב וכאב
בארצנו  טיולים  הרבה  טיילתי 
הקטנטונת והיפה. כמה שהיא קטנה 
יש בה כל כך הרבה דברים לראות, את 
ואת הגליל המקסים שנחשב  הנגב 
לשווצריה הקטנה, תענוג לטייל שם 
וכל אשר  ייפי הכינרת  ולראות את 

סביבה!
שני הטיולים האחרונים שטיילתי היו 
בפסח לפני שנתיים לרגלי המצדה, 
שם הייתי עם בני משפחתי לחגוג את 
ליל הסדר בבית הארחה "אנה". מקום 

ממש יפהפה ומקסים.
הטיול השני הוא טיול, אשר ארגנה לנו 
עדה הרכזת שלנו, לכרמל ולקיבוץ בית 
אורן, שם התחוללה השרפה הגדולה. 
היה מאוד קשה לראות ולהביט מסביב 
ולחשוב ולא להאמין למראה הזוועה 

שהתחולל שם. 
משם המשכנו לעתלית המקום שאליו 
הגעתי בילדותי לפני מלחמת השחרור. 
זה. לשם  זכרון ממקום  אין לי שום 
הובאה גם אוניית המעפילים שבה 
העלו את שארית הפליטה של יהודי 
שגרה  נכדה  לי  יש  והיום  אירופה, 
בעתלית! אבל הטיול בהונגריה לא 
נשכח מזכרוני, ונחרט לי עמוק בלב, 
הבוכייה  הערבה  אנדרטת  במיוחד 

משמעות מדינת ישראל עבורי
ארץ ישראל בשבילי היא מורשת אבות 
כפי שהובטחה לאבותינו אברהם, יצחק 
ויעקוב מימים ימימה ועל הארץ הזו 
נלחמו בגבורה עוד בתקופת המלכים: 

שאול, דוד ויהושע בן נון.
במשך כל התקופות באו על עם ישראל 
שונאים רבים אשר רצו להשמידנו עד 
לתקופה שקמו השונאים הכי גדולים 
שידע עם ישראל והם הנאצים, יימח 
שמם. בתקופה הזו כל אחינו באירופה 
גם  הגיעו  והנאצים  כמעט הושמדו 

לארצות ערב בצפון אפריקה.
בתקופה של המלחמה קמו הפרטיזנים 
ולחמו ביערות בסתר, באומץ ובגבורה. 
לפתע נפתחו שערי השמיים והתחילוה 
שארית הפליטה של עם ישראל להגיע 

באוניות המעפילים לארץ ישראל.
כאן שלטו הבריטים ולא היה כל כך קל 
להגיע לארץ ישראל. כשנתפסו הוחזרו 
המעפילים למחנות בקפריסין כי בארץ 
היו גם הערבים אשר החליטו שארץ 
ישראל היא הארץ שלהם, ואז ארצות 
ערב פרצו במלחמה כנגד, ובשל כך 
כל עם ישראל התקבץ מכל הגלויות 
ונלחם בכל כוחותיו כדי להחזיר את 

ארץ ישראל לידי העם היהודי.
על אף שהיהודים היו מיעוט וחסרי כל, 

שעשויה ממתכת, ומורכבת מעלים 
קטנים שעל כל אחד מהם כתוב שם של 
אחד מיהודי הגטו בבודפשט שניספה, 
היא מעוצבת כמנורת שבעת הכנים 
הפוכה. האנדרטה עוצבה על ידי האמן 
ההונגרי "אמרה ורגה" ובחזותה ניצב 
עמוד שחור גבוה, אשר שני חללים 
בתוכו יוצרים את דמותם של לוחות 
הברית, בראש עמוד זה מצוטט חלק 
מפסוק קינה מספר איכה: "אם יש 
מכאוב כמכאובי אשר עולל לי")פרק 
כך  כל  יש  ולמכאובי  א,י"ב(. לצערי 
יהדות  על  לספר  סיפורים  הרבה 
ועל הונגריה בכלל, שקשה  אירופה 
מאוד לכתוב ולספר, ואני מקווה שכל 
זה לא יחזור עוד לעולם! מי ייתן והעם 
הזה יעמוד כצוק חזק ואיתן וישמור 

על הארץ הקטנה לעד ולעולם, אמן.

גברו על כל מדינות ערב וזאת הודות 
לשארית הפליטה של העם שהתקבצו 
מכל ארצות העולם כדי להילחם על 
לגור בארץ  היהודי  זכותו של העם 
ישראל. לאחר ניצחון זה פעלו כוחות 
האצ"ל, הלח"י והפלמ"ח בארץ ישראל 
בין היתר ע"י השבת היהודים לארץ 
באוניות המעפילים, ע"י שמירה והגנה 

על היהודים הגרים בארץ ישראל.
המסקנה שלי היא שכל יהודי צריך 

להקים בית יהודי בארץ ישראל.
הארץ שאבותינו וחיילנו הקימו בגבורה 
ולחמו בה עד יומם האחרון, כדי שאנו 
בה  ולהתקיים  לגור  נוכל  היהודים 

בכבוד וללא פחד וחשש.
אני אהיה הכי מאושרת בעולם כאשר 
ויקימו  יישארו  ונכדיי  ילדיי  כי  אדע 
יעתיקו  ולא  משפחה בארץ ישראל 
את חייהם לשום מדינה אחרת בעולם.
הלוואי ויהיה שלום בין העמים כפי 
שנאמר "ולא ידע עוד גוי אל גוי חרב 
ולא ילמדו עוד מלחמה, וגר זאב עם 

כבש ונמר עם גדי ירבץ".
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משחקי ילדות
היינו קטנים ולא היו משחקים, שיחקנו 
בובות  עשינו  מגרביים,  בכדורים 
קלאס.  שיחקנו  ארטיק,  ממקלות 
כולנו  אבל  חובה  היו  לא  לימודים 
הלכנו לבית הספר, הנשים לא עבדו 
אבל רכשנו השכלה בעצמינו. בכיתה 
ה' התחלנו ללמוד אנגלית, הלימודים 
התפצלו - משעה שמונה עד שתיים 
עשרה למדנו, הלכנו הביתה ובשעה 
שתיים חוזרים לבית הספר, שעתיים 
שיחקנו כדורסל, כדורעף, טניס שולחן, 
קפצנו בחבל, למדנו להכין עוגות ואחר 

כך שוב חזרנו הביתה.

סיפור על טיול 
נסענו לאירופה, נסענו למצרים ונסענו 
לספרד. בטולדו )עיר בספרד( נכנסנו 
בו כלום, רק  לאיזה חדר ריק שאין 
שני כוכים עם וילון, הסיטו את הוילון 
וראינו דבר מוזר- שתי דמויות של 
גברים עומדים עם לבוש של ערבים 
דתיים עם כובע, שניהם עם שפם וזקן 
ארוך, אחד מהם מחזיק תינוק יונק, 
המדריך הסביר לנו שאחד מהם הוא 
זקן ושפם, צחקו  אישה שצמח לה 
וגרשו  ורגמו אותם באבנים,  ממנה 

אותם מספרד.

סבטי פרחיה
שנת לידה: 1933
ארץ לידה: עירק

תאריך עלייה ארצה: 1951
ילדים: 2

נכדים+נינים: 4
אחים: 7

אני מתגעגעת ל: לראות את עירק עוד פעם
הכי עושה לי טוב ש: אני עם הילדים

אני מאחלת לעצמי: בריאות ונחת מכל 
המשפחה שלי
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משחקי ילדות
כשהייתי ביסודי, היינו נפגשים, אני 
ועוד כמה ילדים מהשכונה שלי, כל 
יום אחר הצהריים בגינה ליד הבית 
מיני  כל  משחקים  היינו  בשכונה. 
מחבואים,  תופסת,  כמו  משחקים 
ביצים ואפילו עשינו תחרויות אחד 
היינו  הצגות.  כשעשינו  השני  נגד 
מתחלקים לשתי קבוצות ושני שופטים 
ניצחה.  והקבוצה שהציגה הכי טוב 
היה גם משחק שקוראים לו קופסה, 
בו לקראת הערב  שהיינו משחקים 
הילדים  רוב  הביתה.  שהלכנו  לפני 
היו גדולים ממני, חוץ מחברה אחת 

שהיתה בערך בגילי.

לינוי שאבי
שנת לידה: 1996

ארץ לידה: ישראל
אחים: 3

אני מתגעגעת ל: סבא שלי )מצד אמא( שנפטר
הכי עושה לי טוב ש: אני עם המשפחה שלי

אני מאחלת לעצמי: הצלחה במה שאעשה בחיים
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חברת ילדות
היתה  שלי  הילדות  מחברות  אחת 
שכנה שלי. היינו יחד בגן והיא קטנה 
ממני בשנה בערך. בגלל שהיא גרה 
בבית לידי היינו עושות הרבה דברים 
ביחד. הלכנו לחוג, לבית הספר, היינו 
השנייה  אצל  אחת  לישון  הולכות 
לפחות פעם בשבוע והיינו משחקות 
אחת בבית של השנייה מהרגע שחזרנו 
מבית הספר ועד הערב כמעט כל יום. 
ככה זה המשיך עד שעברתי מהיסודי 
לחטיבה והיא נשארה ביסודי. הקשר 
ניתק לאט לאט, כי לא היינו באותו 

בית הספר יותר וככה זה עד עכשיו.
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סיפור חיי מתימן
6, יצאנו  יצאנו מתימן כשהייתי בת 
מהבית והלכנו יום שלם, הגענו לכפר 
אחר של יהודים והם אירחו אותנו. כל 
הלילה ישנו שם ובבוקר קמנו והמשכנו 
לצעוד ברגל, כל היום עד שהגענו לכפר 
של ערבים בגבול של עדן ושם חיכינו 
לדוד שלי, שהיה מכניס עולים לעדן, 

המתנו בכפר הזה עד לפנות ערב.
אותנו  העלו  משאיות,  שתי  הביאו 
עליהן )זה היה אחרי מלחמת האנגלים 
עם עדן שאז לא היו נותנים להיכנס 
והכניסו אותנו בסתר למעון  לשם( 
בבוקר,  למחרת  בלילה.  קליטה 
האחראי שהכניס אותנו, פיזר את כל 
הגברים לחנויות ולשווקים, שלא יידעו 
שהם עולים חדשים, ואת הנשים פיזר 

בבתים לעזרה בבית.
היינו שם ארבעה חודשים ואחר כך 
הייתה עלייה והביאו אותנו לעתלית, 
שישה  נשארנו  שם  עולים,  למחנה 
אותנו  הביאו  כך,  אחר  חודשים. 
למגדיאל. במגדיאל לא היו בתים ושמו 

אותנו בצריפים של עמידר.

רחל חלא
שנת לידה: 1941
ארץ לידה: תימן

תאריך עלייה ארצה: 1949
ילדים: 4

נכדים+נינים: 7 נכדים ו-2 נינים
אחים: 7

אני מתגעגעת ל: לכל אחיי
הכי עושה לי טוב ש: הנכדים באים לבקר אותי 

בבית
אני מאחלת לעצמי: בריאות ונחת
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היה כיף נורא, כאן התפתחנו, התחתנתי 
ובניתי בית במגדיאל לארבעה ילדים 
חמודים שיחיו ולנכדים ולנינים חיים 
ארוכים ובריאים בעזרת השם. "ארץ 
יש עוד המשך  ישראל ביתנו לעד", 

וזה לא יגמר.
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הפינה האהובה שלי בבית
הפינה שאני אוהבת היא המטבח ופינת 
האוכל. בפינה זו יש לי ספסל ישיבה 
שאני יכולה לנוח בו, וטלוויזיה שאני 
צופה בה. על השולחן יש תמיד דברים 
טובים כמו פירות ופיצוחים כדי שלא 
יהיה משעמם בפה. במטבח אני מבלה 
רוב היום, ככה שכשבאים אורחים אני 
יכולה לתמרן וגם לבשל ולאפות כל 
דבר וגם לארח. אני גם אעיד על עצמי 
שאני מארחת טובה ומכבדת מכל טוב, 
כל מי שבא אלי יש לו בקשות מיוחדות 

כמו חביתה וכו'...
לסיכום, אני אוהבת את כל הפינות 

בבית.
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משחקי ילדות
ילדות התנדנדנו  זוכרת שהיינו  אני 
בנדנדות, שיחקנו חמש אבנים ובחורף 

זרקנו בוץ אחת על השנייה.

סיפור על הנכדים
טובים  נכדים  לי  יש  השם  ברוך 
שמכבדים אותי, עוזרים לי ואני אוהבת 

אותם ורוצה שיתחתנו.

יש לי נכדה שהיא רגישה יותר מידי.
אם אני מרגישה לא טוב, היא דואגת 

לי מאד.

משמעות של מדינת ישראל עבורי
ארץ ישראל בשבילי היא כל העולם.

ארץ הקודש הטובה.
כל העולם נלחם עליה, ארץ שיש בה 
כל טוב ולצערנו נשפך המון דם עליה. 

חברה טובה
הייתה לי חברה טובה מאד. כשהייתי 
עובדת כל יום היא הייתה באה אליי 
בשעה 12 והיינו שותות ביחד קפה, 
וכשאני הייתי הולכת לעבודה היא 
הייתה מלווה אותי, הייתה חברה מכל 

הלב.

רחל עודי
שנת לידה: 1936
ארץ לידה: תימן

תאריך עלייה ארצה: 1949
ילדים: 7

נכדים+נינים: 17 נכדים 6 נינים
אחים: 6

אני מתגעגעת ל: לזמנים הראשונים
הכי עושה לי טוב ש: אני אהיה בריאה

אני מאחלת לעצמי: שיהיה כוח
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טיול
בחול המועד נסעתי לשומרון באוטובוס 

והוא הסתובב בכל השומרון.
נהניתי מאד מהיופי של ההרים, שהיו 
מלאים בתושבים צעירים אבל הבעיה 

הייתה שיש דאגה רבה מהערבים.

חפץ יקר לי
סיפור על שמלה משנות החמישים 
שאני אוהבת אותה מאד ולבשתי אותה 
בליל החינה כי היא התאימה לאווירה 
אבל היום, הילדים אומרים לי שזה 

לא במודה. 
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משחקי ילדות
איני זוכרת את ילדותי כמעט עד גיל 
שבע. בילדותי לא היו צעצועים, לא 
היו בובות, לא היה במה לשחק, אולם 

במשך הזמן נוצרה חברה בשכונה. 
בתופסת,  ומשחקים  יוצאים  היינו 

מחבואים, חבל, קלס ודודס. 
עם הזמן גדלנו במסגרת בית הספר 
שיחקנו מחניים, כדור עף ובבית היינו 
הבנות משחקות גם חמש אבנים ודוק. 

חברות אמיתית
היתה לי חברה והיא איננה עוד, חברה 
יכולתי לספר לה  שאת כל סודותיי 
ידלוף למקום אחר,  בלי פחד, שזה 
כן, אני הייתי נאמנה לה, היינו  כמו 
עורכות קניות ביחד, מתייעצות אחת 

עם השנייה בכל נושא.
לא פעם היינו מעירות הערות בונות 

אחת לשנייה מבלי להיפגע.
חגגנו חגים ביחד, עזרנו אחת לשנייה 

בכל מה שאפשר לעזור.
סעדנו אחת את השנייה בעת מחלה 

או ניתוח.
קצת  חשתי  חברתי,  שנפטרה  מאז 
יהי  לי,  חסרה  מאוד  והיא  ריקנות 

זכרה ברוך.

שושנה שמריהו
שנת לידה: 1939
ארץ לידה: תימן

תאריך עלייה ארצה: 1942
ילדים: 2

נכדים+נינים: 5 נכדים ונינה 1
אחים: 5

אני מתגעגעת ל: סבתא, אמא, הבן שנפטר 
ובעלי

הכי עושה לי טוב ש: אני שמחה
אני מאחלת לעצמי: להיות בריאה
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משמעות של מדינת ישראל עבורי
ארץ ישראל מתחילה אצלי עוד בהיותי 

ילדה קטנה בתימן. 
התהילים,  מזמורי  את  אני  זוכרת 
שהיו  הגברים,  מפי  נשמעים  שהיו 
גרים באותו בית גדול שכלל את כל 

המשפחה וזה כולל דודים.
לא הבנתי אז את משמעות המילים 
היטב,  לי  זכורות  המנגינות  אבל 
והדמעות שהיו ניגרות מעיניהם של 
הגברים, וזאת בגלל הגעגועים לציון, 
עיר  וירושלים  ישראל  ארץ  שהיא 

הקודש.
 1942 בשנת  לארץ  עליתי  כאמור, 

בהיותי בת ארבע.
הארץ הייתה שממה, היו בתים מעטים, 
לא היו כבישים, לא היו מדרכות ובניין 

הארץ עדיין לא היה.
בארץ  אז  שלט  המנדטורי  השלטון 
והישוב היהודי לא היה גדול וכמו כן 

היו בארץ גם ערבים.
המדינה  מקימי  קמו   1947 בשנת 
שפעל  בן-גוריון,  דוד  היה  ביניהם 
רבות באו"ם להקמת המדינה ולהוצאת 

הבריטים מהארץ.
לאחר שקמה מדינת ישראל, פרצה 
היתה  זאת  העצמאות,  מלחמת 
מלחמה קשה עבור היהודים, כי לא 

היה להם צבא ונשק, האזרחים נלחמו 
עם הערבים שהובסו במלחמה הזאת 
הנשק  שביתת  לאחר  זכינו  ואנחנו 

לחלק ממדינה זו.
לאחר המלחמה באו עולים לארץ מכל 
העולם ואז התחילה הקליטה ובניין 

הארץ.
עלינו  נגזר  לא  שאם  מאמינה  אני 
מצבנו  הערבים,  עם  מלחמות  עוד 
הכלכלי היה יותר טוב ואף על פי כן, 
המדינה שלנו נבנת בתנופה מדהימה 

ומתקדמת בכל התחומים.
עדיין איני רואה את סוף המלחמות עם 
הערבים, אבל בינתיים צה"ל התחזק 
והתעצם מאוד ונחשב לצבא הכי חזק 

בעולם. 
אין לי ארץ אחרת, אני אוהבת מאוד 
את מדינת ישראל, מדינה שנקנתה 

בכל כך הרבה דם.
בכל פעם שאני חוזרת מטיול בחו"ל 
יורדת מן המטוס ומנשקת את  אני 

האדמה, מולדתי ארץ ישראל.
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משמעות של מדינת ישראל עבורי
אני חושב על מדינת ישראל, שזאת 
המדינה שלי, נולדתי בה ואני מדבר 
את השפה. השורשים שלי הם פה 

בארץ ישראל.
בארץ  שישי  דור  היא  שלי  סבתא 
ישראל. אני אוהב את מדינת ישראל 

ולא חושב לעבור למדינה אחרת. 

הפינה האהובה עלי בבית
הפינה שלי בבית בקיץ היא הבריכה 
שאני כמעט כל יום נכנס אליה ונהנה 

שם.

סבא וסבתא שלי
אני מספר על סבא וסבתא שלי, שתמיד 
הלכתי אליהם והייתי משחק עם סבא 

שלי שש בש ותמיד הוא ניצח אותי.

לירון ראוך
שנת לידה: 1997

ארץ לידה: ישראל
אחים: 4

הכי עושה לי טוב ש: אני רוכב על סוסים
אני מאחל לעצמי: שאני אצליח בבגרויות 

ושתהיה לי בגרות מלאה 
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קצת על עצמי
אני בת 72 היום. נישאתי בגיל מאוחר 
יחסית, לעומת חברותיי מהמועדון. 
רק לפני 10 חודשים נולד לי נכד ראשן 
מתוק מתוק, ויש לי כמובן שני ילדים 

מקסימים, בן ובת.
כמה  לעזור  אוהבת  אני  במועדון 
שאפשר לחברות, ואני אוהבת מאד 

עבודות יד.

הפינה האהובה עלי בבית
היא  האחת  פינות,  שתי  יש  בעצם 
במטבח, שאני אוהבת מאוד לבשל, 
ופינה שנייה יש לי על כורסת הטלויזיה, 
שם אני קוראת, רוקמת, סורגת ופותרת 
תשבצים, וכמובן רואה טלויזיה )לרוב 

כמעט נרדמת...(

שושנה פישר
שנת לידה: 1940

ארץ לידה: ישראל
ילדים: 2

נכדים+נינים: 1
אחים: 4

אני מתגעגעת ל: להוריי ולבעלי
הכי עושה לי טוב ש: שאני ביחד עם המשפחה, 

גם עם המשפחה המורכבת
אני מאחלת לעצמי: רק בריאות
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חברות מיוחדת
נחמד  זוג  הכרתי  שנים  כמה  לפני 
בספורטן, ומאז אני בקשר טוב עם 
האישה. אנחנו חברות בלב ובנפש, זו 
חברה שאפשר לספר לה הכל, ויודעת 
גם לתת עצה טובה כשצריך. אפילו 
מה  את  מספרת  לא  אני  לאחיותיי 
שאני מספרת לה. יש לי עוד ארבע 
חברות שהכרנו במשך השנים כשעבדנו 
בגני ילדים, ואנחנו בקשר כמעט 15 
שנה. בכל כמה חודשים, בשמחות, 
אנו נפגשות. תחילה הזמנו כל אחת 
לביתה, עם השנים נמאס לנו לעבוד 
קשה ואנחנו מתפנקות בבתי קפה. 
כיף לנו ביחד ומקוות להמשיך עוד 

שנים רבות.
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ההתנדבות שלי
נימוקי לבחירת תחום הפעילות הם: 
בשנתיים האחרונות נפטרו שני סבי 
וסבתי. לאורך כל השנים, אהבתי להיות 
בחברתם, ונהניתי בחברתם. הם היו 
הם  ונחמדים.  מצחיקים  מעניינים, 
חסרים לי מאוד ולכן בחרתי להתנדב 
בנוסף,  קשישים.  בו  שיש  במקום 
יהיה  לי, שבמהלך הפעילות  נאמר 
גינה. אני מאוד אוהב  צורך להקים 
לעבוד בגינה ולטפל בצמחים. בנוסף, 
השתתפתי בקבוצת כתיבה, היה לי 

מאוד מעניין.
לקראת  לעצמי  שקבעתי  המטרות 
בפעילות  להתמיד  הם:  הפעילות 
ולהגיע לכל המפגשים, להביא תועלת 
ובטיפול בה. לעזור  בהקמת הגינה 
לקשישים ולהיות איתם בקשר חיובי, 
גם בקבוצת הכתיבה, לעזור בכל מה 

שצריך בהחזקת המקום.
קראתי מאמר מעניין ב"ויקיפדיה" על 
זקנה. במאמר זה מתוארים האובדן 
והבדידות של הקשישים. עם היציאה 
לפנסיה הם מפסיקים לעבוד, כלומר 
מאבדים חברים, עניין וסטטוס שהיה 
הם  כן,  כמו  העבודה.  במקום  להם 
מאבדים חברים שנפטרו או שאינם 
יכולים להיפגש, בגלל בעיות בריאות. 

רותם פרנקל
שנת לידה: 1997

ארץ לידה: ישראל
אחים: 1

הכי עושה לי טוב ש: שיש חופש גדול ואפשר 
לעשות מה שרוצים

אני מאחל לעצמי: ליהנות בחיים ולעשות מה 
שטוב לי ולחברים שלי
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להבנת  לי  שתרמו  נקודות  שתי 
לי במהלך הפעילות  וסייעו  הנושא 
הבדידות  על  במאמר  הקריאה  הן: 
בחייהם של קשישים גרמה לי לחשוב 
שמועדוני קשישים נותנים מענה לחלק 

מחווית הבדידות של הקשישים. כמו 
כן, נזכרתי בבדידות שהיתה לסבתי 
וסבי בשנותיהם האחרונות. כל אלה 
חיזקו את המוטיבציה שלי לתרום 

במועדון הקשישים.
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דברים על עצמי
אני מאוד אוהבת טיולים בטבע, בארץ 
ובחו"ל, פעילה חברתית, משפחתית 

ומתנדבת בקהילה.
כל  1990 ארגנתי מפגש של  בשנת 
חברת הנוער שהיינו בגינוסר )חברת 
נוער בבלית(, כ66 נערים ונערות, כולם 
עלו ארצה בדרכים שונות ומשונות 
בעלייה בלתי ליגלית, ללא הורים וללא 

משפחה.
גם אני הגעתי ארצה בעלייה בלתי 

ליגלית, זה היה בינואר 1950.
כל נערי ונערות החברה הופנו לקיבוץ 
גינוסר באמצעות/בחסות עליית הנוער. 
הכנס נערך אחרי 40 שנים להגעתנו 
ארצה, כל נערי החברה השקיעו שנה 
וחצי בהכנות, רוב הבנות והבנים שינו 

את שמות המשפחה.
במהלך ניסיון איתור הנערים והנערות 
זה  ידי  ועל  דיברתי פעמיים ברדיו, 
ארבעה נערים ונערות התוודעו לזה, 
ובנוסף נסחתי הודעה בכמה מקומוני 
ערים כמו נתניה ועוד, כי ידעתי ששם 

יש נערים וכך השגתי אותם.
במקרה נוסף, אחות של אחד החברים 
שמעה את השידור ברדיו והתקשרה 
לאחיה כרמל. היא הודיעה לו שתרצה 
נייד שלה והוא  דיברה ונתנה מספר 

תרצה שמש
שנת לידה: 1935
ארץ לידה: עירק

תאריך עלייה ארצה: 1950
ילדים: 4

נכדים+נינים: 11
אחים: 6

אני מתגעגעת ל: תקופת נעורי
הכי עושה לי טוב ש: אני מטיילת בטבע

אני מאחלת לעצמי: בריאות, נחת וחיים טובים 
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מישהי  לכן,  קודם  אלי.  התקשר 
מהחברות הודיעה לי שהוא נפטר וליד 
השם שלו, ברשימה שהייתה לי רשמתי 
סימן שאלה בסוגרים. בשבת בצהריים, 
כשהגשתי ארוחת צהריים למשפחתי 
הגיע צלצול ועניתי, להפתעתי הרבה 
זה היה הוא. כרמל ואני מאוד שמחנו 
והוא יצר קשר עם השאר וזה התגלגל 

הלאה.
במקרה אחר, נודע לי שאחד מהחבר'ה 
גן.  רמת  בעיריית  ביטחון  עובד 
התקשרתי לכוח אדם וביקשתי בחור 
שקראו לו "אורי שחעודה" אמרו לי 
שאין להם שם כזה, נתנו לי שלושה 
גברים אחרים בשם אורי אבל זה לא 
היה אותו אורי. זכרתי שיש לי חברה 
שעובדת בעיריית רמת גן, התקשרתי 

אליה וביקשתי ממנה לאתר אותו.
כשהגיעה הביתה, אמרה לבעלה "אוי 
זאת תרצה מה היא רוצה ממני שאני 
אחפש את אורי שחעודה" ואז בעלה 
אמר לה, תגידי את נורמאלית? את לא 
יודעת מי זה אורי שחעודה? את כבר 
עובדת איתו עשר שנים עכשיו קוראים 
לו אורי עציון ולמעשה הוא עברת את 
השם )מפני שהיה קצין בצה"ל(, היא 
נתנה לו את מספר הטלפון, התקשר 
לי: "את מחפשת אותי?"  אלי אמר 

נערים   66 לו:"אני מחפשת  אמרתי 
ונערות", בסוף השיחה הבנו עם מי 

אנחנו מדברים, קבענו ונפגשנו.
שלשפת  הוואי,  בכפר  נערך  הכנס 
הכינרת. הוזמנו כל מי שהדריך, לימד 
כל  כמעט  הגיעו  לכנס  בנו.  וטיפל 
זוגם, היה  הנערים והנערות עם בני 
מרגש ומעניין ובתום המפגש התפזרנו 
נוצרה  מכן  ולאחר  לביתו  אחד  כל 

חבורה וטיילנו המון בארץ ובחו"ל.
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חפץ יקר לי
אותנטיים  מסמכים  שני  ברשותי 

שמאוד יקרים וחשובים לי.
האחת: מגילת אסתר של סבי, אבי 
)של  מעור  קלף  על  שכתובה  אמי, 
בעל חי כשר( וכל פיסת קלף מחוברת 

לשנייה בתפר יד.
העץ המגולף שהמגילה מגוללת עליו 

שבור במקצת.
שמודפסת  פסח  אגדת  השנייה: 
בעברית ומתורגמת לערבית באותיות 

עבריות.
ניכר  וחלק  והיות  נעשה  התרגום 
מהיהודים קראו עברית אך לא הבינו 

את הכתוב.
כל התפילות הושמעו בעברית.

המגילה והאגדה נשמרו אצל אמי לאחר 
שסבי נפטר, ולאחר שאמי נפטרה עברו 

המגילה והאגדה למשמורת אצלי.
אלה שני המסמכים היחידים שאמי 
ארצה  ולהביא  להבריח  הצליחה 

מעירק.
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