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דבר עיריית הוד השרון

צוותים  גיורא, תלמידים,  מועדון  חברות 
חינוכיים ומלווים יקרים, 

הירוקה  הקהילה  עיר  השרון,  הוד  העיר 
ומעורבים  אכפתיים  בתושבים  בורכה 
הקהילה,  בחיי  פעיל  חלק  הלוקחים 
ופועלים  פרויקטים  ומקדמים  יוזמים 
הדדית  ערבות  גילוי  תוך  בשיתוף  יחדיו 
ומימוש ערכי אהבת האדם המועצמים 

במסגרות החינוכיות העירוניות. 

המרתקים  החיים  סיפורי  תיעוד  מיזם 
גיורא  מועדון  נשות  של  והמרשימים 
הבין  לקשרים  מרגשת  דוגמא  הינו 
דוריים הנרקמים בין תושבי עירנו במגוון 
פעילויות ופרויקטים. קשרים אלו מהווים 

מימוש הלכה למעשה של החזון העירוני 
"עיר קהילה ירוקה" ומהווים מקור לגאווה 

עירונית רבה. 

תלמידים  המשותפת,  עשייתכם 
צוותים  המועדון,  נשות  מתנדבים, 
ומלווים הינם דוגמא  חינוכיים, מדריכים 
ומופת ליכולות הרבות של קהילת עירנו 
לפעול תוך שיתוף פעולה למען הוקרת 
לימוד  ולמען  העיר  וותיקי  של  פועלם 
חשובים  היסטוריה  פרקי  הצעיר  הדור 

בתולדות מדינתנו ועירנו. 

רוח  על  העשייה,  על  לכם  מודים  אנו 
ההתנדבות, המסירות וההשקעה.

יישר כוח.

בברכה, 

עיריית הוד השרון 
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דבר מנהלת מחלקת משאבי קהילה והתנדבות

בברכה
אוסנת סטוצ'ינר בן שיטרית 

מנהלת מחלקת משאבי קהילה והתנדבות
עיריית הוד השרון

ספר מיוחד זה נולד בעקבות חלומה של 
רכזת מועדון גיורא יעל נחושתן לתיעוד 
גיורא,  מועדון  נשות  של  עלייתן  סיפורי 
אייש  אורן  לבין בחור מדהים  גיל הזהב 
לבין עיריית הוד השרון-מחלקת משאבי 

קהילה והתנדבות.

ליוויתי את המיזם בהתרגשות.
חט"ב  תלמידי  על  בגאווה  הסתכלתי 
התהליך  בתוך  אותם  ראיתי  הראשונים, 
המיוחד, את האחריות שלהם ומסירותם 

בהחלט הם ראויים לשבח.

תחושת  להגברת  תרמה  הספר  יצירת 
ההזדהות של בני הנוער תושבי העיר עם 

נשות מועדון גיורא.

המשותפת  ההרפתקה  כי  בטוחה  אני 
והוצאת ספר זה תרמה רבות גם לבנות 

גיל הזהב - מועדון גיורא. 

ומסירותם  הנוער  בני  של  אחריותם 
 5 ח'  כיתה  למחנכי  תודה  לשבח.  ראוייה 
למנהלת  שמר,  ונחשון  לייבוביץ  חגית 
ולאתי  הצלם  למיקי  עשת,  נעמה  חנה 

הרכזת.
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הרומן שלי עם 
חברות  מועדון 

"גיורא"
במועדון  מתנדבת  בהיותי  שנים   8 לפני 
בעלי  עם  ביחד  "נווה-נאמן"  הזהב   גיל 
במסירות  שם  להתנדב  )שממשיך  יאיר 
עד היום( נתבקשנו על ידי רכזת המועדון 

לבוא להתנדב גם במועדון גיורא.

הראשון  ומהרגע  בשמחה  זאת  עשינו 
נוצר "קליק" - תרתי משמע - בין חברות 
הציעו  הן  השני  במפגש  לביני.  המועדון 

שאני אהיה הרכזת הקבועה שלהן.

לא  שכלל  כיוון  המומה  קצת  הייתי   
עסקתי בתחום ולא היו לי כוונות, ניסיון או 
הכשרה באותו הזמן להסב את מקצועי 

כמעצבת תכשיטים לרכזת מועדון. 

ופניתי  בתוכי  ניצת  משהו  זאת  בכל 
מאז  קלי"ק.  עמותת  מנהלת  ללינדה 
באחת.  השתנו  חיי  היסטוריה...  הכול 
התחלתי לפרוח. ידעתי שהגעתי למקום 
אליו נועדתי. כתוצאה מ"קליק" זה נוצר 

סיפור אהבה. 

את  קיבלתי  בו  הראשון  מהרגע 
המועדון,  חברות  עם  לעבוד  ההזדמנות 
הרגשתי שאני ממלאה את הייעוד שלי. 
בניית  היה  יום  אותו  עד  שעשיתי  כל 

מדרגות אשר הובילו אותי למקום הזה.

של  המדהימות  לאנרגיות  נשאבתי 
הפכו  מהרה  שעד  המועדון  חברות 
להיות - בנותיי, סבותי, אחיותיי וחברותי 
משהו  גיורא  במועדון  יש  משפחה.   -
מיוחד. מהרגע שהרגל דורכת במועדון, 
כל אחד חש את האנרגיות שכבשו אותי, 

ונכבש כמוני. 

אמון  של  מערכת  לבנות  זמן  לי  לקח 
להן(   קוראת  אני  )כך  הבנות  מוחלט. 
באה  שאני  ולדעת  אותי  להכיר  למדו 
בהערכה  בכבוד,  העיניים,  בגובה  אליהן 
ואני תמיד  מקפידה על שוויון ואף פעם 

לא עושה איפה ואיפה.

הרגישה  לא  מעולם  איתן  שלי  העבודה 
וזכות  גדול  כיף  אלא  כ"עבודה"  לי 
ענקית. זכות לעשות משהו עבור הנשים 
המדהימות האלה , הגיבורות, אשר במו 
קשיים  חוו  הארץ,  בהקמת  עזרו  ידיהן 
עבודה  בשום  בחלו  ולא  יתוארו  שלא 
ומלאכה כדי לפרנס את משפחותיהן. הן 
טיפלו במסירות בילדיהן, בבעלים שלהן 
ובהורים שלהן, ונותרו היום לבדן, בבתיהן 
כבר  פרחו  הגוזלים  כל  שכן  בבדידות, 

מזמן מהקן - ילדים, נכדים ונינים.

להיות  מעולם  זכו  לא  מהבנות  חלק 
במסגרת חינוכית כלשהי, אפילו לא בגן 
וכתוב.  קרוא  יודעות  אינן  חלקן  ילדים.  
בית  משק  מנהלות  הן  זאת  למרות 

לתפארת.

בגלל זה, אני מרגישה לאורך כל הדרך, 
וכל  להן  להעניק  יכולה  שאני  מה  שכל 
ידע שיש לי,  אני רוצה לשתף.  אם זה 
עברית  קצת  זה  ואם  כללית  השכלה 

וחשבון.  

דבר יעל נחושתן
רכזת מועדון "גיורא"
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אחד הדברים הבולטים בקשר שלנו הוא 
הומור והמון צחוק. בכל הזדמנות אנחנו 
משתטות.  ואפילו  צוחקות  מתבדחות, 
לנו  מאפשרת  נשים  שכולנו  העובדה 

להיות חופשיות. 

שולה צברי מאז תחילת הדרך קוראת לי 
"ג'אדתי" שפירושו סבתא שלי וכשנולד 
רואה? צדקתי!  היא אמרה:"את  נכד  לי 

את סבתא!". 

להן  קוראת  אני  אליהן  שלי  פנייה  בכל 
"בנות" ואם אינן קשובות אני מרימה את 
תשומת  כל  ואז  "בננות"  ואומרת  קולי 

הלב ניתנת לי... 

מאד  המועדון  חברות  של  הגדול  חלקן 
למועדון  המגיעות  כאלו  ישנן  וותיקות. 
ארוכה  דרך  כברת  עברו  שנה,   20 כבר 
ובעזרת גדי קביאטק – המורה לדרמה, 
ולמידה  שחרור  של  תהליך  עברו  גם 

מדהים. 

עבודתו  על  תיעודי  סרט  יצר  גדי 
חופשייה"  אני  "עכשיו  שנקרא  במועדון 
סיפור  את  רבה  ברגישות  מספר  אשר 
עבודתו עם הבנות ואת התהליך הארוך 
שהגיעו  עד  איתן  שעשה  פשוט  והלא 
אני  עכשיו   – לומר  היה  שאפשר  לרגע 

חופשייה.

לנופשים,  לטיולים,  יצאנו  השנים  במשך 
גן  ילדי  ארחנו  כיף.   ולימי  למסיבות 

בחגים.

בית  תלמידי  עם  מיוחד  קשר  לנו  היה 
ספר "צורים" – חינוך מיוחד – במשך כ-6 
בשבוע  פעם  אלינו  באים  היו  הם  שנים. 
והיו מקבלים חיבוק  לפעילות משותפת 
זכה  והמועדון  המועדון,  מחברות  חם 

לשיעורים ולפעילויות שונות. 

לנו קשר מקסים עם תלמידי  יש  היום   
כיתה ו' מבית הספר "לפיד", קשר שהחל 
עימם בכיתה ב'. בית ספר "לפיד" מארח 

תתואר.  שלא  ובהתלהבות  בחום  אותנו 
כולם מתגייסים כדי לשמח אותנו.

כבר שנים רבות שמועדון "ליונס" הוד-השרון" 
לנו  מעניקים  הם  בחום.  אותנו  מאמץ 
פעילויות מגוונות כמו מרצים, מתנדבות 
זמרים  יד,  ועבודות  באמנות  שעוסקות 

ואפילו רקדנית בטן.

אנחנו  הסיום,  במסיבת  שנה  כל  בסוף 
עורכים מסיבת יום הולדת לכל החברות 
וחגיגת  והן מקבלות עוגה, מתנות  ביחד 
לזה  תורמים חברי ה"ליונס"  זמר שגם 

בנדיבות. 

הם גם תרמו לנו שנה שלמה של פעילות 
הליווי  את  וכן  לדרמה  המורה  גדי  עם 

שלו לקראת ערב ההשקה של הספר.

מתנדבים  במועדון   פועלים  השנים  כל 
פרשת   – שונים  בנושאים  נאמנים 
אקטואליה,  יד,  עבודות  יצירה,  השבוע, 
באופן  ומתקיימים  ועוד  קוסמטיקה 
מלווה  כן  כמו  התעמלות.  שיעורי  קבוע 
הנהג  משה,  אלי  בנאמנות  המועדון  את 
שמסיע את הבנות. אלי הוא אדם צנוע 
המילה  גבול.  יודע  אינו  ליבו  וטוב  וענו 
יחד  שלו.  בלקסיקון  קיימת  לא  "לא" 
עם אלי גם ולאדימיר מסיע את הבנות 

במסירות ראויה לציון.

"לחלומות אין גיל":
רבות  שנים  כבר  קיים  "גיורא"  מועדון 
לתקופה  רק  מתייחס  זה  ספר  אבל 
הזה  הוצאת הספר  בו.   עובדת  אני  בה 
ותמיד  רב  זמן  כבר  שלי  חלום  הייתה 
שפנה  עד  לפועל,  להוציאו  התקשיתי 
אלי בחור נחמד בשם אורן אייש וסיפר 
אישית,  להעצמה  קורס  שבמסגרת  לי 
עליו  לעשות פרויקט קהילתי והוא בחר 

לעשות משהו בתחום הגיל השלישי. 

אורן "נדלק" על הרעיון של הספר ואמר 
מסכם  ערב  גם  לעשות  צריך  שהוא 
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"לחלומות  פרויקט  נוצר  וכך  לפרויקט 
אין גיל". 

שיתופי הפעולה וההתלהבות מהפרויקט 
החל  מדהימה.  תאוצה  לקבל  החלו 
מחלקת  מנהלת  סטוצ'ינר  מאוסנת 
אגף  והתנדבות,  קהילה  אנוש  משאבי 
בעיריית  החברתיים  והשירותים  הרווחה 
הדרך,  לאורך  לנו  שסייעה  השרון  הוד 
חנה נעמה עשת מנהלת חטיבת הביניים 
ליבוביץ  חגית  והמחנכים  "הראשונים" 
ונחשון שמר עם כיתה ח' 5 - כיתה נפלאה 
בהתגייסות  אשר  נהדרים  ילדים  של 
ותיעוד  בראיונות  סייעו  גדולה  ובאהבה 
של חברות המועדון, גדי קביאטק המורה 

לדרמה ומיקי שם טוב הצלם המתנדב.

הספר  על  לעבודה  נרתמו  כאחד  כולם 
וברצינות  במסירות  ההשקה  ערב  ועל 

שלא תאמן.

בנוסף, התגייס ארנון שור מחברת שלום 
בורנשטיין בע"מ ותרם סכום כסף נכבד 
ואחריו הצליח אורן  להצלחת הפרויקט. 
לב  עם  ומתנדבים  תורמים  עוד  לגייס 
"פאוזה"  מעיתון  סייר  אהובה  גם  רחב. 
עשתה עבודה מקצועית נפלאה בהוצאת 

הספר לאור בהבנה ורגישות.

תוך כדי הפעילות נוצר קשר מדהים בין 
כל הגורמים לבין כיתה ח' 5 שזה בפני 
מהרגע  צפוי.  ובלתי  ענק  בונוס  עצמו 
הראשון גילו הילדים התלהבות ופתיחות 

וכולם נערכו לקבלת תפקידים:  צלמים, 
ילדים  היו  ואפילו  מתעדים  מראיינים, 
שהיו אחראים על כיבוד חברות המועדון 
ידיהם  מאפה  בעוגות  אותן  ופינקו 

ושתייה.

נתנו  המורים  וצוות  הספר  בית  הנהלת 
במערכת  כבוד  של  מקום  לפרויקט 
זמן  פינו  הספר,  בית  של  הלימודים 

ומקום וסייעו לאורך כל הדרך. 

והעובדה  הילדים,  של  והסיפוק  האושר 
גילו בהתלהבות שיש עולם עשיר  שהם 
מתנה  זו   - לסמארטפון  מעבר  ומרתק 

גדולה עבורי באופן אישי.

כתובים  הטקסטים  שרוב  לציין  ברצוני 
המועדון,  חברות  ידי  על  שנאמרו  כפי 
כמעט ללא תיקונים, על מנת לשמור על 

המקוריות והאותנטיות. 

סגירת  מעין  הוא  הספר  השקת  ערב 
מעגל של העשייה שלי במשך 8  השנים 
האחרונות-  הגשמת החלום של הספר, 
במסגרת  שקמה  המקהלה  של  הופעה 
ב"קהילה  למועדון  הנוסף  תפקידי 
של  הצגה  וכמובן  הוד-השרון"  תומכת 
הבנות בבימוי גדי שמלווה את המועדון 

כל-כך הרבה שנים.

לחגוג את עצם  נהדרת  הזדמנות  גם  זו 
לחברות  ותת  שלנו  המועדון  של  קיומו 
המועדון ל"בנות שלי" את הכבוד לו הן 

ראויות.

יעל נחושתן

רכזת מועדון "גיורא"

תודה מיוחדת לאורן אייש, 
פרויקט  הוקם  שבזכותו 

"לחלומות אין גיל"
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דבר לינדה מוסק

יזמים,  זה עומדים  מאחורי ספר מקורי 
סיפור  וגם  מיוחדים  ותורמים  מתנדבים 

אהבה.

סיפור אהבה לגיל הזהב של יעל נחושתן 
רכזת מועדון "גיורא". 

בזמן קצר לסמל את  זה הפך  פרויקט 
מעגל  סגירת  וגם  שלה  החיים  מפעל 
עם  בוקר  כל  שקם  אדם  כבן  עבורה 
העיר  לוותיקי  לעשות   - גדולה  משימה 

טוב יותר בחיים. 

על  בספר  תיעוד  בעצם  הוא  זה  מיזם 
של  ספר  המועדון;  עם  יעל  של  הרומן 
המועדון כמשפחה, על העשייה במועדון, 

של  החיים  סיפורי  ושל  האווירה 
המשתתפות בו.

מאוד  גאה  אני  העמותה  כמנכ"לית 
יעל  והיכולת של  בעשייה מבורכת זאת 
לאגם משאבים חשובים בקהילה- על זה 

אני מודה לה מאוד. 

אני מודה ליזם הפרויקט אורן אייש עבור 
מעורבותו למען הגיל השלישי בעירנו. 

שור  ארנון  הנדיב  לתורם  מודה  אני 
עבור  בע"מ"  בורנשטיין  "שלום  מחברת 

הנתינה למען הקהילה. 

ובמיוחד  הרבים  למתנדבים  מודה  אני 
"הראשונים"  הספר  בית  לתלמידי 
פרויקט  למען  היקר  מזמנם  שתרמו 
מעירית  סטוצ'ינר  ולאוסנת  זה  חשוב 

הוד-השרון שליוותה את הפרויקט.

"ליונס"  למועדון  לב  מקרב  מודה  אני 
הוד השרון שתומך ותורם למועדון גיורא 

שנים רבות. 

אני מודה לבנות גיל הזהב ששיתפו אותנו 
בסיפורי החיים העשירים שלהן ועבור זה 
שנפתחו לספר את קורות חייהן לילדים, 

נכדים ונינים, דבר מרגש ביותר.

ישר כוח לכל השותפים ביוזמה המבורכת הזאת

ד"ר לינדה מוסק

מנכ"לית עמותת קלי"ק
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עם  יחד  ערכנו  הפרוייקט,  בתחילת 
וחביב  חמים  היכרות  מפגש  הקשישות 
לקחנו חלק במספר  יחד  בבית ספרינו. 
היכרויות, זאת במטרה  וסבבי  פעילויות 
להתוודע אחד אל השניה טוב יותר. שרנו 
שיחות  ערכנו  שירים,  מספר  בצותא 

אישיות ואף הוגש כיבוד קל.

התלמידים,  אנו,  זכינו  המפגש,  במהלך 
סיפורי  בעלות  נשים  לקבוצת  להחשף 
יחדיו  עברנו  ורבגוניים.  מרשימים  חיים 
ידע  בצחוק,  עשירה  ייחודית,  חוויה 
ורגש. יחד ראינו את הדימיון ואת השוני 
ניכר  אחד,  מצד  הדורות:  שני  שבין 
הצביון המשותף, העשיר בהומור, צחוק 
שגרת  כי  נוכחנו  שני,  ומצד  וחברותיות, 
החיים של שתי הקבוצות שונה בתכלית; 
לכל גיל הרגלי ההתנהגות שונים וקשיים 

שונים הנקרים בדרכם. 

לראות  עינינו  נפקחו  המפגש,  בעקבות 
את כל הדברים אשר אנו זוכים להם, את 
איכות החיים הגבוהה שלנו כיום לעומת 
לדרוש  ולא  תודה  כך  על  להכיר  אז, 
הכול  לקחת  עלינו  כי  נוכחנו  ועוד.  עוד 
צעד  בכול  להתלונן  ולא  בפרופורציות, 
שלהם  ושעל  צעד  שכול  כיוון   - ושעל 

של  יותר  גדולה  כמות  עימו  נשא 
קושי.

עלינו  מוטלת  כי  מבינים  אנו  כעת, 
את  להעריך  עלינו  גדולה.  אחריות 
למען  עברו  דורן  ובני  שהן  מה  כל 
בני דור  והמורשת שלנו.  העם שלנו 
ברחבי  רכושם   כל  את  עזבו  זה 
חלק  להיות  בכדי  תבל  ארצות 
ממדינת היהודים. הם עברו תלאות 
העם  טובת  למען  מרובים  ויסורים 
כן,  על  מנוחיותם.  כך  לשם  וגרעו 
ולפעול  זאת  להעריך  עלינו  מוטל 
להמשיך  עלינו  הסיפורים.  שימור  למען 
הערכים  של  לאורם  ולצעוד  דרכם  את 

שהם הנחילו והטביעו בתרבות שלנו.

בין  המהותי  בהבדל  הבחנו  בנוסף, 
האנוש  יחסי  לבין  כיום  האנוש  יחסי 
כל  פי  אל  אף  כיום,  אז.  נהוגים  שהיו 
מאפשרות  החדישות  הטכנולוגיות 
שונות  בפרופורציות  בטווחים  תקשורת 
הנתק  היום,  עד  שהכרנו  ממה  לחלוטין 
בין בני האדם הוא הגדול ביותר שנראה 
הייתה מעיין אחווה  אי פעם. בתקופתן, 
פשוטה,  אחדות  האנשים.  בין  ששררה 
שנמוגו  שיתוף,  של  יחד,  של  תחושה 
עם חלוף השנים. הסקנו כי עלינו לפעול 
והצוותא  האיחוד  תחושת  החזרת  למען 

של התקופה ההיא.
נהנו מאוד להאזין לספוריהם המרתקים 
והקשבנו להן בעניין רב ובכבוד. כל אחת 
עצמה,  בפני  גיבורה  היא  מהן  ואחת 
בחלוף  ומעשייה  חייה  סיפור  בזכות 
בהכנת        לעזור  לנו  היה  לכבוד  השנים. 
הספר.                                                 

דברי התלמידים - פרוייקט “לחלומות אין גיל”

בברכת קריאה נעימה,
תלמידי כיתה ח'5, "הראשונים"

 ומחנכי הכיתה,
חגית לייבוביץ ונחשון שמר.
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נולדתי בתימן למשפחה עם 4 ילדים. בגיל 6 
עברנו מבית משותף לבית פרטי. במטבח היה 
תנור חמר ובצד שמאל פינת ישיבה. הייתה 
הפרה  הבית.  של  הפנימי  בחלק  רפת  לנו 
הייתה נכנסת ויוצאת מהכניסה הראשית של 

הבית. היא הייתה מקור הפרנסה שלנו.

אני הייתי הקטנה בין אחי. היה לי אח אחד 
ועוד 2 אחיות. אבי היה רוקם ותופר בגדים, 
שמלות ומכנסיים של תימניות. הורי דאגו לנו 

והייתה הרגשת חמימות בבית. 

וסיפר  מישראל  שליח  הגיע  הכנסת  לבית 
היו  אנשים  ישראל.  בארץ  שטוב  כמה 
לעלות  החלטנו  ולכן  ומסוקרנים  נלהבים 
ללא  חברים  שני  עם  יחד  ברח  אחי  לארץ. 
חזר  הוא  ישראל,  לארץ  ההורים  הסכמת 
הביתה ולאחר מכן כל הכפר גיבש החלטה 
לעלות לארץ ישראל.  ההורים היו מודאגים 
זה  עקב  אחי,  עם  קשר  יצרו  שלא  משום 
שהוא ברח, אבי קרא תהילים כל לילה כל 
את  לו  שיחזיר  המלך  מדוד  וביקש  הלילה 
לחצי  חזר אחרי שהגיע  אחי  ובאמת  הילד. 
דוד  בזכות  זה  כל  הכסף.  לו  ונגמר  הדרך 

המלך, תהילים, בזכות אמונה חזקה.

יצאנו מהכפר   .9 בגיל  עליתי עם משפחתי 
שלנו ברגל. היה לנו חמור אחד שעליו שמנו 
את רכושנו והוא היה לנו לעזר בעת צרה. זה 
היה מסע ארוך ובערב היינו עושים הפסקה, 
כפריים  ערבים  בבתי  ומתפללים  אוכלים 

שנתנו לנו רשות לנוח ולהכין אוכל עם הקמח 
שלנו בחצרות שלהם.

להשתמש  הוחלט  תחנה  שהיא  באיזו 
היה  המסע  כל  לשלם.  וכמובן  במשאית 
קשה ומסורבל.  הגענו למחנה שער העלייה 
קיבלו  שבו  עולים  מחנה   - בעדן  חאשד 
ישראל. אחרי מספר  אותנו שליחים מארץ 
והייתה  הפספורטים  הגיעו  קשים  שבועות 
וכולם  המטוסים  הגיעו  הסוף.  של  תחושה 

עלו למטוס. גם במטוס היו בעיות. 

- היה שם צוות  הגענו לארץ ישראל בערב 
לראש  משפחתי  את  הסיעו  אותנו.  שקיבל 
מספר  לפי  פנים.  קבלת  לנו  עשו  העין. 
הנפשות נתנו לנו ציוד ראשוני כדי להתאקלם. 
כשהגענו לארץ רשמו את מספר הנפשות 
את  קיבלה  משפחה  כל  משפחה.  כל  של 
הנפשות,  למספר  המתאימה  המזון  כמות 
מתקפלות,  מיטות   5 כפות,   5 שמיכות,   5
סדינים. קיבלנו פתק שאיתו הלכנו למטבח 
כלי  בתור  בהתאם.  אוכל  וקיבלנו  המרכזי 
שימורים  בקופסאות  השתמשנו  אוכל 
וכשהתחלנו לעבוד רכשנו כלים לפי השכר.

שהתאפשר  שמחנו  טובה.  הייתה  הקליטה 
לנו להיות בארץ ישראל. שלחו אותנו לאוהל 
קמנו  משפחות.  מספר  התגוררו  בו  גדול 
היה  האוהל  לבן.  העולם  את  וראינו  בבוקר 
עמוס בשלג. התפלאנו – ראינו קרח "יושב" 
לבתים  ילדים  ולקחו  באו  מהסוכנות  עלינו. 
ללכת  לבנים  רק  אפשרו  וההורים  בעיירות 
לצריף  אותנו  הכניסו  כך  אחר  לבנות.  ולא 
שבדי קטן דחוס ובצריף הייתה פינת בישול, 
מקלחת, כיור ושיש. השירותים היו בחוץ. לא 
חיפשנו לוקסוס. היינו מאושרים אושר גדול.  

את  לפרנס  והתחיל  עצמאי  היה  אחד  כל 
שהוא  מה  לפי  שלו  החיים  את  ניהל  עצמו, 
צריך. אבי פתח חנות מכולת קטנה. שני אחי 

הגדולים ממני התחילו לעבוד.

הורי היו אנשים צנועים ולא קולניים, היחסים 
בין אבא ואימא היו טובים. זו הייתה שמחה 

שרה סעדי
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היה  שקיבלנו  מה  כל  לארץ.  לבוא  גדולה 
לדעת  צריכים  היו  ההורים  מאד.  מתוקצב 
כסף  הרבה  היה  לא  התקציב.  על  לשמור 
אך גם לא הרבה דרישות. אנחנו היינו אנשים 
צנועים ומה שהיה לנו שמחנו. היינו שמחים 

ומאושרים.

ללמוד.  חשוב  היה  התחתנו.  שלי  האחים 
ללמוד  צריכים  הבנים  שרק  בתימן  אמרו 

תורה.

בתור ילדה דאגתי להורי. קניתי להם מצעים 
ומצרכים וזה היה מתוך רצון טוב שאני עוזבת 
אותם. התחתנתי ב- 1958.  אז הגעתי להוד-

השרון. את בעלי הכרתי כשנסעתי לחתונה 
וכשהגיעה  אותי  ראתה  מתימן  עירנו  ובת 
הביתה הציעה אותי לגיסה. הוא בה לשעריה, 
לקח חבר שלו מהצבא שגר בשעריה והוא 
מכירים  אנחנו  אם  ושאל  לביתנו  איתו  בא 
הכרנו  לא  אנחנו  משה.  יחיאל  בשם  מישהו 
והוא נשאר לשבת וכשנכנסתי הביתה, גיסתי 
יחיאל  את  לחפש  בא  לא  שהוא  לי  אמרה 
משה אלא אותי. אני גיהצתי והוא ישב ודיבר 
אלי  בא  והוא  קדש  מלחמת  החלה  איתי. 

בחופשה ולא אל הוריו.

יום  באותו  ב-28.1.58.  התקיימה  החתונה 
לצאת  היה  אפשר  שאי  גשום  כך  כל  היה 
נאלצנו  "עבירות".  היו  לא  הדרכים  מהבית. 
להגיע להוד השרון מפתח תקווה דרך רמת 
לכלה  חיכו  כולם  ורעננה.  הרצליה  השרון, 
שעות ארוכות. בבית כבר שחטו פרה לכבוד 
אכלו  כבר  האורחים  כשהגענו,  החתונה. 
להיות  תוכננה  החתונה  הלכו.  והראשונים 
הרפת  את  והציף  גשם  ירד  למזלי  ברפת. 
ונכנסנו לתוך הבית ושם ערכנו את החתונה. 
החתונה  את  זוכרים  נוה-הדר  כל  זה  עקב 

שתוכננה ברפת...

לא  שלי  הבעל  אז  האש.  על  עשינו  כביסה 
הרוויח כל כך הרבה אבל הוא פרנס אותנו 
ארבעת  את  גידלתי  אני  שאפשר.  כמה 
ילדינו עד שהלכו לבית הספר ואז נאלצתי 

החמישית  הבת  את  ילדתי  לעבודה.  לצאת 
כשהבן הקטן שלי היה בן 9. כך המשכנו את 
החיים. הילדים אף פעם לא התלוננו שחסר 
להם, אף פעם לא חיפשנו בית גדול. חיפשנו 
להאכיל ולחנך את הילדים וכך המשכתי את חיי. 

זה  "שלוותה".  חולים  בבית  שנה   27 עבדתי 
היה  איכותי.  ומקום  טוב  פרנסה  מקור  היה 
כיף לעבוד שם. גם הצוות וגם  החולים היו 

והייתי  ואחות  כאם  בי  ראו  טובים.  אנשים 
כיועצת לעובדות.

נפטר  בעלי  לגמלאות,  שיצאתי  אחרי  שנה 
למועדון.  הולכת  אני  ועכשיו  לבד  גרה  ואני 
מספיק לעבוד! כל החיים את צריכה לנהל 
משפחה. הילדים שגרים קרוב באים לאכול 
בבנק  שעובדת  כלה  לי  יש  שישי.  ארוחות 
הפועלים, כלה אחת שעושה יצירות אומנות 

והשלישית עובדת בצבא.

אני תמיד אומרת שצריך לראות את הטוב 
ושהכל לטובה.
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אחיות   6 עיראק.  בגדד  ילידת  אני 
וארבעה אחים.

כשהייתי בת 5 היה מקום יפה,  פארק, 
אחת  ילדה  מחמר.  ענקיים  אריות  עם 
איך.  ידעה  ולא  הביתה  להגיע  רצתה 
לקחתי אותה, הלכנו יחד והבאתי אותה 
קטנה,  ילדה  הייתי  בעצמי  אני  הביתה. 
הביתה  הגעתי  בדרך.  ובכיתי  פחדתי 
ואימא שלי צעקה עלי והרביצה לי ולא 
אני  כי  מקום  לאף  יותר  ללכת  לי  נתנה 

הולכת לכל מקום שאני רואה.

מאפייה-קונדיטוריה.  הייתה  שלי  לאבא 
הוא אפה "זנגולה" ו"צירג" שזה לחמניה 
וזה מעדן,  הזנגולה  שבתוכה שמים את 
אוכל  היה  אבא  עירקיים.  מאפים  ועוד 

ארוחת בוקר במאפייה בעיראק:
4 ביצים לא מבושלות ישר לפה ואחר כך 
"אבא,  אותו:  שואלת  הייתי  חמאה.  גוש 
עונה  היה  והוא  ככה?"  אוכל  למה אתה 

שזה משחה לעצמות.

נהוג  היה  לא  למדנו.  לא  בבית.  היינו 
בבית.  של  לאימא  עזרתי  לגנים.  ללכת 
לצבא  תפרה  היא  תופרת.  הייתה  היא 
לתפור  ליהודים  נותנים  היו  העיראקי. 
טובה  הייתה  לא  התפירה  ואם  לצבא 
לתפור  ונותנים  הבגד  את  זורקים  היו 
לבשל,  צריכה  הייתה  אימא  מחדש. 

בתור  בית.  עבודות  המון  ולעשות  להכין 
כמו  ארוכות  שמלות  עם  הלכתי  ילדה, 

הערבים. 

הרגו  דוד,  מגן  לו  שהיה  מי  בעיראק 
אותו. במיוחד בזמן מלחמת העצמאות. 
ליהודים  פרעות  עושים  היו  המוסלמים 
עד שהכריזו על הקמת המדינה היהודית. 
התחפשנו לערבים והבריחו את היהודים 

– הנערים והנערות- עליית הנוער. 

עליתי לארץ ב-1951 בגיל 9 עם משפחתי 
אחד  כל  למטוס  שעלינו  לפני  במטוס. 
כל  את  לקחנו  שלו.  הזהב  את  לקח 
מהמטוס  בירידה  הערך.  ודברי  הרכוש 
נתנו לנו תה חלש ותפוז. אני הייתי עדיין 
רעבה כי נתתי את התפוז לאחי הקטנים 
ולקחתי  מחדש  לתור  שוב  נכנסתי  אז 
עוד.  ריססו אותנו ב"פומפה" ולא הבנתי 

מה זה.

אותנו  הביאו  העלייה.  לשער  הגענו 
לאוהלים עם עשבים בגובה של 4 מטר 
חנה  לפרדס  עברנו  מקום.  שם  וסידרנו 
הכרמל  בטירת  להשתקע  עברנו  ומשם 
בצריפים. הייתי שם עד גיל 18. התחלתי 
ללמוד בכיתה ד' ולא ידעתי כלום כי לא 

הייתי לפני כן בבית ספר.

כל  את  הכרתי  שועלים.  היו  בלילות 
היו  לצריפים.  עברנו  כך  ואחר  האנשים 
בלילה תולעים בעץ של הצריף שמצצו 
קיבל  תינוק,  שהיה  מי  לכל  הדם.  את 
מקרר. אבי היה הולך לבית הספר ומוכר 
אימי  שלנו.  הדברים מהקונדיטוריה  את 

הייתה מכינה לנו הכול על גחלים.

התחלתי לעבוד בגיל 14, עזרתי לפרנס. 
אבא  שונים.  במפעלים  בחיפה  עבדתי 
וכשהפסיק,  בבית  עוגות  בארץ  עשה 
עבודות  לו  ונתנו  העבודה  ללשכת  הלך 

דחק - למשל בטוריה.

שושנה יצחק
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בן גוריון אמר שכל 
 10 לו  שיש  מי 
 100 מקבל  ילדים, 
הזה  בכסף  לירות. 
מכונת  קנתה  אימי 

תפירה. 

 18 בגיל  התחתנתי 
במעברת  ב-1961 
 19 ובגיל  רמתיים 
בני  נולד  כבר  וחצי 
הכרתי  הראשון. 
את בעלי ברמתיים. 
יש לי חמישה בנים 

ובת אחת ועשרה נכדים. כיום אני בקשר 
טוב עם המשפחה שלי. אחרי החתונה 
ואחר  כחדרנית  הנערה  בבית  עבדתי 
הייתי  קטנים  היו  כשילדי  במטבח.  כך 
עקרת בית ובעלי עבד בתקשורת. היו לי 
ארבעה ילדים באותה תקופה, זה נחשב 
אותנו  ארגנו  ילדים.  מרובת  למשפחה 
מרובת  למשפחה  אימהות  עוד  עם 

ילדים לקייטנת נעמ"ת בבית ברל ופינקו 
אותנו 8 ימים.

במזנון  לאיל"ן,  התנדבתי   1975 משנת 
לחיילים - 9 שנים, בעמותת ח"ן, מפלגת 
העבודה, בהסתדרות, בבחירות ובעמותת 
עד  השכונה.  לוועד  גם  נבחרתי  קלי"ק. 

היום אני מתנדבת בקהילה תומכת.

הילדים   - לתפארת  משפחה  לי  יש 
ומתה  אותם  אוהבת  אני  שלי.  והנכדים 
מדהימים  שכנים  לי  יש  עליהם. 
ב-1961  לגור  שבאתי  מאז  ומקסימים. 

ועד היום אנחנו כמו משפחה.

כשחברות  במועדון.  חברה  אני  כיום 
לשלומן.  לשאול  מתקשרת  אני  חולות 
מכינה  אני  ימינה.  יד  שאני  אומרת  יעל 
את  מארגנת  כיבוד,  המועדון  לחברות 
מתנדבות,  התעמלות,  לנו  יש  המטבח. 
לפעמים מביאים לנו זמרת, יש לנו פרשת 

השבוע ופעם בחודש בינגו. היה לנו חוג 
דרמה, יש מסיבות ואירועים. ובכל בוקר 
כל  מברכת  גמליאל,  שולמית  חברתנו 
מכל  אישית  ברכה  מאיתנו  ואחת  אחת 

הלב ואנחנו באמת מרגישות מבורכות.

אני  מקסימה.  יעל,  מדריכה,  לנו  יש 
משתדלת  אני  בלעדיה.  יכולה  לא 
יכולה  שאני  מה  כל  בשבילה  לעשות 
נהנית  במועדון.  לי  כיף  לה.  לעזור  כדי 

ומסטלבטת....

אלי  שנים.  הרבה  במועדון,  נהג  לנו  יש 
משה. בן אדם טוב, מקסים נהדר.

נותן שירות מעולה.

כשאני חוזרת מהמועדון, דבר ראשון אני 
אני  האבקות.  ורואה  טלוויזיה  מדליקה 
אחרי  נהנית.  ומאד  שעות  זה  את  רואה 
זה אני פותחת שולחן ומשחקת קלפים 

עם 3 חברות טובות שלי.
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שולה צברי
נולדתי בתימן בעיר קרובה לדמאר.

בבית אכלו 3 ארוחות טריות ביום - אוכל 
תימני מסורתי.

אבא היה יוצא לעבד שדות עד הצהריים 
ואז בא ונח. אחרי המנוחה היה קם, יושב 
ישיבה טיפוסית על הצד לועס גת, מעשן 
נפוץ.  תימני  מנהג  תורה.  ולומד  נרגילה 
לארוחת  וחוזר  הכנסת  לבית  הולך  היה 

ערב. בערב היה מלמד תורה.

הבנות  תורה.  ללמוד  היה  אסור  לבנות 
טוחנות  היו  עצים,  לקושש  הולכות  היו 
חיטה ושעורה ומכינות פיתות - מלאכה 
אותנו  כיבדו  הערבים  לימדה.  שאימא 

ולא הפריעו לנו לקיים את חיינו.

היה לנו מלך ששמר עלינו מפני הערבים 
עד שהרגו אותו. אז נהיה מצב של הפקר. 
ליהודים  ואמר  לשלטון  עלה  המלך  בן 

שהם יכולים לעלות לארץ ישראל. 

לנו  הפריעו  ולא  אותנו  כיבדו  הערבים 
לקיים את חיינו. הם היו עצובים כשעזבנו.

 .12 בת  בערך  הייתי  לארץ  כשעלינו 
הכסף  את  לקחנו  הבתים,  את  השארנו 
הושיבו  עדן.  עד  ברגל  והלכנו  והזהב 
אותנו שם במחנה והיו שם אנשים שחורים 
חם  היה  וביום  חול  שם  היה  מפחידים. 
ובלילה קר. התקבצנו כולנו יחד. אחרי 3 
ימים אמרו שיש אפשרות לעלות לארץ 

ולקחו אותנו לאווירון. לקחנו את החפצים 
שלנו - כסף וזהב ואמרו לנו לתת להם את 
התכשיטים  שמשקל  אמרו  הרכוש.  כל 
יפיל את האווירון. היינו תמימים ומסרנו 
הכול. עלינו על האווירון וטסנו כ-6 שעות 
ללוד. הגענו רק עם הבגדים שעל גופנו. 

לא היה לנו כלום.

ישבנו במשרד הקליטה שבו עשו רישום 
)לא מדויק( לגבי גיל הילדים.

בבוקר לקחו את כל משפחתי במשאית 
יציבים.  לא  אוהלים  שם  היו  לפרדסיה. 
 - האוכל  בחדר  בצלחת  אוכל  לנו  נתנו 
טונה זיתים שחורים, גבינה ולחם - אוכל 
שלא היה מוכר לנו. היינו רגילים לאוכל 
טעים.  היה  הלחם  בבית.  לבד  שהכנו 
הכרנו  כי  זרקנו  השחורים  הזיתים  את 
וחשבנו שזה קקי של  ירוקים  זיתים  רק 

עיזים.

לעבוד  לנו  הציעו  בפרדסיה  הותיקים 
ניסיון,  מחוסר  בחקלאות.  לפרנסתנו 
את  עקרנו  העשבים,  את  לנכש  במקום 
ידענו  לא  השתגע.  הבית  בעל  הבצל. 

עברית. הוא הסביר לנו.

לנתניה להביא קמח  הולכים ברגל  היינו 
ולא  שלנו  המאכלים  את  להכין  כדי 

לאכול בחדר האוכל.

לקחו  בית.  לנו  הבטיחו  שנים   3 אחרי 
אותנו בלילה לנווה הדר. לא היה כביש, 
ושממה.   חול  היה  מים.  ולא  חשמל  לא 
שאלנו: "זה ארץ ישראל?" לא הייתה לנו 

ברירה.

אצל  עבדנו  עבודה.  לנו  נתנו  כך  אחר 
בגיל  שנים  מספר  לפני  שנפטר  מונס 
לירות.   2 תמורת  אצלו  עבדנו   .103
לשתול   - לעבוד  איך  אותנו  לימד  הוא 
עם  יחד  אחי  ואת  אותי  לקח  הוא  וכו'. 
תפוזים  אכלו  כולם  בעגלה.  ילדים  עוד 
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העדות.  מכל  איתנו  שם  עבדו  בפרדס. 
קיבלנו ממונס לחם ומים.

אבל  ומים  חשמל  בלי  קטן  בית  קיבלנו 
לפחות לא היו נחשים ועקרבים. אני הייתי 
הבת הצעירה. אחי התחתנו. אני המשכתי 
עם  נשארנו  ונפטר.  חלה  אבי  לעבוד. 

אימא. אבא לא הספיק להיכנס לבית.

עד   -  20 גיל  עד  מונס  אצל  עבדתי 
מזרונים  לנו  היו  הבית.  את  שסידרתי 
כאשר  רק  אתחתן  שאני  אמרתי  מקש. 

לאימא תהייה מיטה טובה.

הייתה  רמתיים  מסביב.  כלום  היה  לא 
בתים.  כמעט  היו  לא  ושממה.  חורבה 
אחד  ירקן  היה  לחם.  מספיק  היה  לא 
ברמתיים. לא הכרנו ולא ידענו מה לקנות 

ולאכול.

לא היה טלוויזיה, תכשיטים, כלום. עכשיו 
לכל אחד יש מחשב וטלפון.

בגיל  אחרת  מעיר  תימני  עם  התחתנתי 
22. כשהייתי אמורה ללדת הלכתי לבית 

החולים והיה רופא והתביישתי ממנו. 

אילמת  חרשת  נולדה  הראשונה  ילדתי 
היום  ועד   4 ידעתי. מגיל  4 לא  גיל  ועד 
היא מתגוררת במוסד. נולדו לי 7 ילדים.

בגשם.  בתות  בתרד,  חמור  כמו  עבדתי 
מהממשלה  עזרה  כמעט  היתה  לא 

ומאף אחד.

באותה תקופה כשלא היה כמעט כלום 
היינו מחכים לאוטובוס שעה.

הילדים גדלו וחיתנתי אותם.

שכולם  מאלוהים  מבקשת  אני   עכשיו 
יהיו בריאים ויהיה שלום בעולם.

 17 בגיל  התחתנה  שלי  הגדולה  הילדה 
ו-3  נכדים   10 לי  יש   .50 בת  כבר  והיא 

נינים.

במועדון יש לנו "אימא" שתהייה בריאה 
ותזכה לחתן את ילדיה. אני מספרת לה 
מה כואב לי. יעל זו אימא שלי. היא עוזרת 

לי ככל יכולתה. אני 10 שנים במועדון.

עלינו   סרט  עשה  המורה  דרמה.  למדנו 
"עכשיו אני חופשיה", עושים עבודות יד, 
 4 השבוע.  פרשת  לימודים,  התעמלות, 

שעות של מין גן-עדן.

כולנו כאן חברות - חדשות וישנות. חלקן 
שכנות והילדים גדלו יחד.

לא למדתי לא בגן ולא בבית ספר.
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הבירה  בעיר  במרוקו  ב-1934  נולדתי 
רבאט. בגיל 14 עברנו לקזבלנקה. הייתי 
בבית ספר "אליאנס" שהיו בו רק יהודים, 
עד גיל 13. אני דוברת גם צרפתית ועד 

היום אני מדברת עם גיסותיי בצרפתית.

היהדות  מצוות  על  שמרנו  במשפחה 
)כשרות ושבת(. היינו 2 אחיות ושני אחים 

עד שאחותי נפטרה כשהייתי בת 12.

בקזבלנקה.  בזהב  סוחר  היה  שלי  אבא 
אין לי זיכרונות רבים מהילדות. אני זוכרת 

את המעבר שלנו לקזבלנקה.

בבית אכלנו אוכל טוב שהיינו קונים בשוק 
ובחנויות. היו מבשלים כל יום כי לא היה 

מקרר. סבתא הייתה הולכת 
מצרכים  לקנות  בבוקר 
הצהריים  לארוחת  בשוק 
לאכול  גומרים  וכשהיו 
לקנות  שוב  הולכת  הייתה 

מצרכים לארוחת הערב.

בגיל 24 התחתנתי והבאתי 
ילד במרוקו. 

שנתיים  בן  היה  כשהילד 
בשנת 1962, עלינו בעלי בני 
ואני עם משפחתו של בעלי. 

משפחתי נשארה במרוקו.

חוקית  לא  בעלייה  עלינו 
באוניה  הפלגנו  ממרוקו. 
ממרוקו למרסיי שם שהינו 

לנו  ערכו  ימים.    10 כ-  המתנה,  במחנה 
שם בדיקות. ההפלגה הייתה קשה. כולם 
אנשים  לסיפון.  הזמן  כל  ועלינו  הקיאו 
ההפלגה  משך  תה.  והכינו  כיבוד  הביאו 

היה 4-3 ימים.

ממרסי הפלגנו לחיפה וזו הייתה הפלגה 
עשו  הופעות,  ריקודים,  היו  נעימה.  יותר 

בידור וצחקנו הרבה.
לא היו לנו תכשיטים אבל כשבאנו ממרוקו 
לקחנו הרבה דברים שלנו ושל משפחתו 

של בעלי ב"קונטיינר" )מכולה(. 

אותנו  הביאה  הסוכנות  לארץ  כשהגענו 
ישר להוד השרון )אז הייתה רמתיים(. רק 
עברית  למדנו  ואנחנו  עברית  ידע  בעלי 
עוד  ילדתי  עם מורים מהסוכנות. בארץ 

3 בנים.
בהוד השרון קיבלנו בית מהתחלה והיינו 

צריכים לחכות לקונטיינר 3 חודשים.

בעלי עבד בדואר עד המיתון ואז פיטרו 
אותו והוא עבד בחקלאות. אחרי מלחמת 
ובעלי חזר  ששת הימים המצב השתפר 
טיפלתי  עבדתי.  לא  אני  בדואר.  לעבוד 
התחלתי   1969 בשנת  ובילדים.  בבית 
תפירה.  בחנות  בפתח-תקווה  לעבוד 
הלכתי  שעזבתי  אחרי 
אריזה.  בבית  לעבוד 
 6 עבדתי  יותר  מאוחר 
ביצים  במחסני  שנים 
ברמות השבים. אחר כך 
וכשגדל  הקטן  בני  נולד 
עד  כמטפלת  עבדתי 
שבעלי חלה ואז טיפלתי 

בו עד שנפטר.

ידענו  לא  העלייה,  לפני 
פשוט  ישראל,  על  כלום 
בתקופת  החיים  עלינו. 
כך  כל  היו  לא  העלייה 
קלים אבל לא קשים כמו 

של אלו שעלו לפנינו.

פרלה ביטון
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מרסל יעקב
היה  אל-הרדעה.  בעיר  בעיראק  נולדתי 
לנו טוב שם. היה כיף. האחים שלי למדו 
תורה  למדו  כך  ואחר  ערבי  ספר  בבית 
בבית המדרש. אבא שלי לימד שם תורה. 

היינו 10 אחים, 7 נפטרו ונשארנו 3.

יחד  אוכלות  היינו  ערביות.  חברות  לי  היו 
משחקות ומטיילות. שיחקנו מחבואים ורצנו.

מדרגות  היו  קומות.   3 בן  בית  לנו  היה 
בפנים לחורף ובקיץ היינו עולים מבחוץ.

ושם  לבגדד  הגענו  לארץ  לעלות  כדי 
עלינו למטוס. הגענו לארץ לשער העלייה. 
היינו  הכתפיים.  על  שמיכות  עם  היינו 
באוהל ולא היה אוכל. נתנו לנו מצה עם 
,מה, ככה זה בארץ  קצת ריבה. אמרנו: 

הייתי צמאה  נמות מרעב..."  ישראל? 
ידעתי  וניסיתי לשתות מהים. לא 

רגילים  היינו  לא  מלוח.  שהוא 
לאוכל וכמעט לא אכלנו.

חנוכה,  מנר  נשרף  שלי  אח 
עוד בעיראק והטיפול בו היה 
פעמון  מכרה  אימא  קשה. 

הטיפול.  את  לממן  כדי  זהב 
לארץ  לעלות  כשהיינו אמורים 

לא  חולים  בבית  היה  והילד 
יבוא,  שהילד  עד  לחכות  הסכימו 

עם  אותו  הביאו  ובסוף  התעקשה  אימי 
לשלוח  רצו  העלייה  בשער  אמבולנס. 
לא  אימא  רמב"ם.  חולים  לבית  אותו 

בן  הוא  עכשיו  עליו.  ושמרה  הסכימה 
בשער  כשהיינו  הרבה.  לי  עוזר  והוא   69
העלייה לקחו אותי לעבודה בגבעת חיים, 
להוציא  צריכים  היינו  הליכה.  שעות   3
בוטנים מהשורש בשמש 8 שעות. עבדתי 

שם 3 ימים.
כשעלינו לא ידענו עברית. הלכנו לפרדס 
שעברנו  עד  קשה  מאד  לנו  היה  חנה. 
לבית שאן. שם נשארנו 10 שנים. שם היה 

לנו טוב.

התחתנתי בבית שאן בגיל 20. ראו אותי 
כורדי  הביאו חתן  הזו?  היפה  מי  ושאלו 
שלא ידענו איך לדבר אחד עם השני. לא 

ידענו את השפה וגם עברית לא דיברנו.
אחרי 10 שנים ב-1961, עברנו למגדיאל 
שם היה רק חול, ללא כבישים לא רציתי 

להיות שם. 

לעבוד  הלכה  ואימא  שוחט  היה  אבא 
אותי  שלחו  העבודה  מלשכת  בשדה. 
לעבוד ביער לסקל אבנים ולשתול. אחר 

כך עבדתי בפרדס.

עברתי עד היום 10 צנתורים ו-7 ניתוחים. 
לפני 15 שנה היה לי כאב באוזן. הסתבר 
שהרופאה קרעה לי את עור התוף. באוזן 
השנייה היה לי יתוש והוצאתי עם סיכה 
ועשיתי נזק. כך נפגעה לי השמיעה 

בשתי האוזניים.
ללכת  התביישתי  חיי  כל 
עזרה  לקבל  לאומי  לביטוח 
את  לפרנס  קשה  ועבדתי 
עבודות  ב-8  עבדתי  הילדים. 
ביום. גידלתי לבד את הילדים.

היום  כל  מתרוצצת  אני 
שלי  לילדים  המועדון  בין 
למועדון,  הולכת  אני  ולבדיקות. 
הביתה  באה  אני  עד.  עבודות  עושה 

ומכינה אוכל.

יש לי 25 נכדים ו-8 נינים. בת אחת עו"ד 
והילדים עובדים.
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נולדתי בתימן. אני זוכרת את עצמי בגיל 
בכל  לי  שגירדו  אבעבועות  עם  שנתיים 

הגוף. גרנו בכפר ליד העיר. 

היו להם 2  נשוי ואשתו מתה.  אבא היה 
בנות והוא התחתן עם אימי שהייתה בת 
15. היא ילדה אותי אחרי 12 שנה.  הייתי 

"פלפל". 

מישהו בא לבקש את ידי מאבא שלי. אז 
וחברה, היה בושה. הייתי  לא הלכו חבר 
אנחנו  אם  לומר  הרשו  לא  לנו   .13 בת 
רוצים או לא. להורים לא איכפת אם את 
אוהבת או רוצה. התחתנתי בת 13- הייתי 
ולעשות  לבשל  יודעת  לא  קטנה,  ילדה 
כלום. אימו של החתן לא רוצה אותי כי 
כל הזמן היא נותנת לי פקודות והוראות 
ואני לא יודעת לעשות כלום. היא הלכה 
לבד.  להתמודד  אותי  והשאירה  להוריה 
להורי.  וברחתי  הרגליים  אני לקחתי את 
הגעתי לשם בוכה. אמרו לי שהוא יגרש 
אותי ולא היה לי איכפת כי הייתי ילדה 
קטנה. הוא גרש אותי וישבתי אצל הורי. 
אחרי שנה וחצי שהמשכתי את הילדות, 

בא מישהו אחר לבקש את ידי מאבי.

בגיל 14 וחצי התחתנתי שוב עם  כסף. 
הייתה בנינו אהבה גדולה, הוא אהב אותי 
עם  גרנו   .22 בן  בערך  היה  אותו.  ואני 
משפחתו הגדולה והחיים לא היו פשוטים. 
הוא היה צורף בכסף ועבד במקום אחר 

עינו  חודשים. משפחתו ממש  ל-3  ויצא 
אותי בהעדרו. מאד סבלתי. אחרי שנה 
הלכתי להורי והוא חזר ממקום עבודתו. 
אותי.  להחזיר  לא  לו  אמרה  משפחתו 
ושנינו  אותי  לגרש  בכוח  אותו  הכריחו 
 2 היו להם   - בוכים... אחרי שגרש אותי 
השוורים   2 ובבוקר  בוכה  אני   - שוורים 

שלהם מתו.

הייתי מסתובבת ברחוב רק לראות אותו 
והוא אותי, למרות שזה אסור. הוא הכריח 
רע  לי שם  היה  אותי.  להחזיר  הוריו  את 
אבל האהבה מכסה על הכול. המשפחה 
עמדה נגדו. החרימו אותו והוא לא ידע 
"מוות"  אותו  אוהבת  אני  לעשות.  מה 
התגרשתי  שוב.  אותי  לגרש  נאלץ  והוא 

בת 16. 

אני הייתי עם אבא שלי כל הזמן. בעלי 
האחרון היה נשוי לאחרת והוא ראה אותי 
לבן-דודה  ואמר  הזמן  כל  אחרי  והלך 
שאהיה  אותי  לסדר  חייב  שהוא  שלי 
איתו. למרות שהיה נשוי עם ילד ואשתו 
לא  אני  אותי.  חייב  שהוא  אמר  בהריון 
רציתי והייתי בורחת כל הזמן אבל אבא 
לרב  הלך  החתן  אותנו.  לחתן  הסכים 
להתחתן  כדי  מאשתו  להתגרש  לבקש 
ובסוף  והכה אותו  איתי. הרב כעס עליו 
חיתן  רצון  בלי  שלי  אבא  התגרש.  הוא 
אצל  נשארנו  שהסכים.  למרות  אותנו 
אימא שלי שהייתה בחודש 9 כמו אשתו 
נפל  אבא  ואז  אחות  לי  נולדה  לשעבר. 
מי  היה  לא  ונפטר.  השתתק  מחמור 
ערבי  היה  וילדיה.  אימי  את  שיפרנס 
טוב שהרגיע את אימי ודאג שלא יחסר 

לילדים אוכל.

אבא  להוריו.  והלכנו  בת  וילדתי  הריתי 
שמענו  שנה  אחרי  אותו.  אהב  לא  שלו 
שעולים לארץ ישראל. הוא עבד בעורות 
והציע למכור את העורות, ללכת לאימא 

שלי לחג שבועות ולעלות לישראל.

מרים בדני



19

יצאנו מאימא 
כשביתי  שלי 
שנה.  בת 
נתנה  אימא 
לנו קצת לחם 
קמח  וקצת 
והלכנו למקום 
שצריך לרדת 
מאד  בהר 
היה  מסוכן. 
חומשי   5 לנו 
תורה, ילדה וסיר קטן. בעלי החזיק את 
הלילה  כל  התורה.  את  ואני  התינוקת 
למטה  הגענו  בבוקר   7 בשעה  ירדנו. 
רעבים, צמאים ולא היה לנו כלום. בעיר 
ראה  ומישהו  יהודים  היו  שם  שהייתה 

לנו  והביא  במצבנו  אותנו 
לחם וכוס קפה שנרגע.

אנשים  שלקח  גמל  היה 
מהמקום הזה לעדן. הגענו 
באנייה  כל.  חסרי  לאנייה 
אבל  וסוכר  קמח  קיבלנו 
מישהי  כלים.  לנו  היו  לא 
לתעלת  הגענו  לנו.  עזרה 
ורעבים, שם  סואץ צמאים 
ומרוב  ובצל  לחם  לנו  נתנו 
והיה לזה טעם  רעב אכלנו 

של דבש.

הגענו לעתלית. היה משטר 
שם  היינו  בארץ.  אנגלי 
למעברה  והגענו  כשבועיים 
אוהלים.  גיורא  כל  בגיורא. 
אכלנו שבוע לחם ועדשים. 

הקמת  על  כשהכריזו 
היו  בגיורא.  הייתי  המדינה 
מצבים  היו  באזור.  אנגלים 
וכשתפסו  אנגלים  שהרגו 
הורגים  היו  שהרג,  מי  את 
אותו. בנוה - הדר היו ערבים 
וכשקמה המדינה הם עזבו.

כשהתחילה המלחמה, הייתה לי תינוקת 
בת 3 חודשים ואז עברנו לבית בגני צבי 
עם חדר קטן ומטבח קטן. השירותים היו 
קשה,  עבדנו  בנינו.  לאט  לאט  רחוקים. 
בית,  במשק  עבדתי  ואני  בתע"ש  הוא 
בתרד, בתות ובפרדס. כך הצלחנו לבנות 

את הבית.

יש לי 9 ילדים, 25 נכדים ו-18 נינים.

אני כבר המון שנים במועדון. אני יוצאת 
מהבית ומרגישה שיורדת לי אבן מהלב. 
טוב לי במועדון. אני יכולה לדבר. אנחנו 
אהבתי  הראשון  מהרגע  ביעל.  תמכנו 

אותה ושמחנו שהיא המדריכה שלנו. 
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יפה  בית  לנו  שהיה  לי  זכור  בתימן.  נולדתי 
הכרתי  לא  אבא  את  יתומה.  הייתי  בתימן. 
בגיל  ונפטרה  התחתנה  ואימא  נפטר  הוא 
צעיר. היא הייתה בהריון במותה. בעלה גידל 
פחד  )בגלל  בתימן  מוקדם  התחתנתי  אותי. 
מהערבים - שלא יאסלמו אותי כי הייתי יתומה.
במסירות  היתומים  את  שלקחו  אנשים  היו 
נפש והסתירו אותם כדי שלא יאסלמו אותם(. 
לא ידעתי מי הוא החתן, הוא גר בשכנות, ראה 
אותי והלך למשפחה לבקש את ידי.  ההורים 
תכשיטים.  ייצרו  הם  עשירים.  היו  בעלי  של 
כדי להתחתן איתי הוא שילם כסף. המשפחה 
היינו  טוב.  חיבור  והיה  עשיר  הוא  כי  שמחה 
בתימן  הכנסת.  לבית  הולכים  היינו  דתיים. 

היה אוכל טרי. כל יום בישלנו. גרנו 
והיינו שומרים  יהודים  בשכונה של 
כל  היהודים.  של  המנהגים  כל  על 
חג ארך יומיים. כיבדנו את השבת, 
שוחטים  היינו  כשרות.  על  שמרנו 

כל יום בשביל לאכול בשר.

כשיצאתי מהבית הייתי נשואה בת 
כחודש.  לקחה  לארץ  הדרך   .15
העלייה הייתה קשה פיזית אבל היה 
שווה. יצאנו לארץ בראש חודש אב 

והגענו בראש חודש אלול.

 היה רצון לעלות לארץ ולעשות את כל הדרך. 
שבעלי  תכשיטים  לי  היו  שבת.  בערב  טסנו 
שהיה צורף עשה לי אבל לקחו לי אותם כי 
תעכבי  "אל  אמרו:  ייפול.  שהמטוס  אמרו 
אותנו, תני! תני!" ונתתי. אמרו שיביאו לנו את 

התכשיטים לארץ. כמובן שלא הביאו.

והיינו  בגדים  לנו  היו  לא  לפרדסיה.  הגענו 
האוכל.  את  אהבתי  ולא  בוכה  הייתי  חולים. 
באוהלים היו חיים קשים אבל לא היה פחד 
מרחוק  מים  להביא  צריכים  היינו  מגנבה. 

ולכבס את הבגדים בידיים.

התאכזבנו  ודבש.  חלב  ויהיה  שנגיע  חשבנו 
לימדו  ובארץ  עברית  ידענו  לא  מהאוכל. 
למדתי  לא  ערבית.  דיברנו  בתימן  אותנו. 

בבית ספר.

וגרנו  פינה  לראש  הגענו  חודשים   3 אחרי 
בצריף. לא היה אוכל וכסף, באה המזכירה 
אוכל  נקנה  שאנחנו  ואמרה  המושב  של 
נכנסתי  אני  לעבוד.  הלך  בעלי  אז  כסף  עם 
הגענו  פינה  בראש  כשנתיים  אחרי  להריון. 
בתים.  בנו  כי  באוהלים  גרנו  השרון.  להוד 
שנמצא  איפה  בנוה-הדר  באוהל  ילדתי 
לבדוק  רצה  הרופא  הכדורגל.  מגרש  היום 
נתן  הוא  אז  והתביישתי  הלידה  אחרי  אותי 
לי "פליק". לא ידעתי איך לטפל בתינוק אז 
באו השכנות ועזרו לי. היו לי אחיות אבל לא 
ידעתי איפה הן. כשעברנו לבית גרנו 4 אנשים 
הרחבנו  כסף  כשהיה  כך  ואחר  אחד  בחדר 
את הבית. עבדנו בפרדס. היו המון פרדסים 
ותפוזים. היו הרבה שועלים וכששמענו אותם 
הביתה  מבוהל  בא  בעלי  מהם.  פחד  בעלי 
היה  זה  שועלים.  קבוצת  עליו  התנפלה  כי 
נמצא  שהיום  במקום  בפרדס 

פארק 4 העונות.

חיים  שקט,  היה  בזול.  היה  הכול   
טובים. היו שכנים טובים. היינו הולכים 

ברגל לכל מקום גם לתל-אביב.

בעלי  שנים   6 וכעבור  התבססנו 
נפטר. עד היום אני אלמנה. הלכתי 
לעבוד בחקלאות ובמשק בית כדי 
לאומי  ביטוח  היה  לא  להתפרנס. 

לעזרה. 

לי  יש  שנה.   60 כבר  השרון  בהוד  חיה  אני 
נכדים ונינים. אני גרה לבד. חילקתי את הבית 

ובחצי השני גר בני עם משפחתו. 

לנו  יש  יפה.  המועדון  למועדון.  הולכת  אני 
מדריכה טובה.

לאה שלמה
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חנה פרץ
נולדתי במרוקו, בקזבלנקה. עליתי לארץ 

בגיל 18.

בעיות.  היו  לא  טובים.  חיים  היו  במרוקו 
איתם  היו  ולא  איתנו  גרים  היו  הערבים 

בעיות. היינו בקשרי חברות טובים.

שונה  בצורה  החגים  את  חגגנו  במרוקו 
מבישראל. 

קשה  היה  במרוקו,  כסף  מעט  לנו  היה 
היה  לכולם  שיש.  במה  הסתפקנו  אבל 
אותו הדבר. היתה אחדות בין אחד לשני. 

גדלתי בילדות טובה.

רציתי  כי   1963 בשנת  לעלות  החלטתי 
כולם.  כמו  להתמודד  כולם,  כמו  להיות 
רציתי  ערבים  עם  לחיות  רציתי  לא 
לחיות עם היהודים. עליתי לבד עם אבי. 
אימי. את  איבדתי  וחצי   5 בת  כשהייתי 

היא נפטרה. אני לא זוכרת כלום מאימא 
שלי. היא נפטרה אחרי הלידה של אחד 
מאחי. היו לי 2 אחיות שנפטרו בגיל צעיר 
היה  אבא  אבא.  עם  נשארנו  במרוקו.  
וסידרתי  ניקיתי  אבל הסתדרתי.  מבוגר 
ספר  בבית  למדתי  הבית.  את  בעצמי 

צרפתית בעיקר. 

במרוקו התחלתי לעבוד בגיל קטן כי לא 
היה לנו מספיק כסף כדי לחיות. שמרתי 

על תינוקות.

נפטר צעיר מאד.  2 אחים. אחד  לי  היו 
כשהגעתי לארץ, עבדתי במטבח בבית 

חולים משרה מלאה.

טסנו  בסדר,  והיה  במטוס  לארץ  עלינו 
עלינו  ואז  ימים   3 היינו  שם  לאיטליה 

לארץ.

אנשים.   6 בצריף  וגרנו  לחולון  הגעתי 
שם חייתי 11 שנה. אז הכרתי את בעלי 
והתחתנתי איתו. יש לנו ילדה אחת שהיא 
עכשיו בת 40. אנחנו גרים עם הבת שלנו 
הוא   .28 בגיל  התחתנתי  הבית.  באותו 
יותר  יצאנו  מההורים.  אותי  לבקש  בא 
משנתיים ואחר כך התחתנו. הוא מבוגר 
טוב,  היה  שלי  ההריון  שנים.  ב-8  ממני 
קשה  קצת  היה  נהדרת.  היתה  הלידה 

אבל טוב.

היה  תמיד  בעיות.  פעם  אף  לנו  היו  לא 
נפלא וטוב והכל בסדר. אבא שלי נפטר 
היינו  20 שנה בשיבה טובה. תמיד  לפני 

מעורבים בפוליטיקה.
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אהובה שאבי
לארץ  עליתי  בבגדד.  בעיראק  נולדתי 
בגיל 14 לדעתי לא היה טוב בעיראק בין 
שם  לי  היה  לארץ  העלייה  לפני  הגויים. 
תרנגולות  לנו  היו  בעיראק  דייזי.  אחר- 

אבל לא לשם פרנסה.

ודיברה  ביחד  הייתה  המשפחה  כל 
ערבית. אבא שלי היה מבוגר, הוא עבד 

בעבודה חקלאית. 

זיכרון שיש לי מעיראק 
ב-1941  במלחמה   -
היה פוגרום. הייתי לבד 
אותי  תפסו  ערבים  ו-2 
וזרקו אותי מהמדרגות. 
והתחננתי  נחתכו  ידי 
למרים, שכנתי, שתעזור 
היו  לא  למרים  לי. 
תחבושות אז היא קרעה 
את שמלתה וחבשה את 
ידי. למחרת הורי הגיעו 

ומצאו אותי.

עליתי לארץ עם אחותי, 
במטוס.  ואימי  אבי 
טוב  היה  לא  בעיראק 

ולכן עלינו אפילו שידענו שלא תהיה דרך 
חזרה.

הגענו לשער העלייה, היינו בחדר ענק עם 
כמה משפחות כחודשיים. 

קשיים,  הרבה  היו  השרון.  להוד-  ומשם 
הייתה אפליה. למדנו עברית בארץ ולא 

היה לי קשה כל-כך ללמוד את השפה.

לבחורים  מאורסות  היינו  ואני  אחותי   
מהוד-השרון. העבירו אותנו בלילה לאוהל 
בהוד-השרון. התחתנו, גרנו באוהל בהוד 
השרון עד שקיבלנו צריף. את בעלי - בן-

דוד שלי- הכרתי בארץ. באותה תקופה 
נולדו לי 2 ילדים. כשהיינו במעברה היה 
לכל אחד צריף משלו. עברנו לבית בגני 
צבי. בעלי אמר שיש בית בגני- צבי ואני 
אמרתי לו "השתגעת? אני לא יודעת מה 

זה גני צבי" אבל התרשמתי ועברתי. 

אוטובוס  קשה.  הייתה  התחבורה  בעבר 
ולא  ביום  3 פעמים  נכנס למעברה  היה 
ברגל.  הרבה  הלכנו  למוניות.  כסף  היה 
אפילו לעבודה בהרצליה לעדור בשטח.

כשבאתי לגני צבי עם 2 בני, אחד בן שנה 
ואחד בן חצי שנה, אימי הייתה עוזרת לי 
עם הילדים והיא הייתה בעצם זו שטיפלה 
 7 את  לגדל  איך  ידעתי  לא  אני  בהם. 
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הילדים. אימי הייתה מיוחדת במינה ואי 
אפשר למצוא כמוה בעולם. 

היו לי 7 ילדים וכיום נשארו לי 6 ויש לי 
עדיין 3 אחיות. ביתי נכנסה לבית חולים 
בה,  פגעו  שבטעות  ובגלל  קטן  לניתוח 

גרמו לה למחלה ולבסוף נפטרה.

בעלי השתתף בכל המלחמות. הייתה לו 
משאית שהיה מטפח באופן קבוע. הוא 
עבד ברמות השבים. אני עבדתי בכל מיני 
עבודות בניהן חקלאות. עבדתי במשך 9 
שנים בבית אבות ושנה נוספת ב"משען" 
עד שבעלי חלה. הוא קיבל חיידק בשתן 
וזה שיבש לו את כל החיים. הוא לא יכול 
לעמוד על הרגליים אבל בכל זאת נשאר 

בחיים.

בארץ  טוב.  יותר  בישראל  לדעתי 
כבר  בארץ  וחיה   74 בת  אני  התחתנתי, 

62 שנה.

אני חברה במועדון כבר 8 שנים. הייתה 
ניתוח  בגלל  שנים   4 של  הפסקה  לי 
ברגל. כיום אני גרה בבית עם בעלי ועם 

מטפלת.

התנהגתי  תמיד  צעירה  כשהייתי 
כמו  לילדי  מתייחסת  אני  כמבוגרת. 
לחברים. לא מתנהגים כמו אימא וילדים 
לארח.  אהבתי  תמיד  חברים.  אלא 
עם  יושבת  הייתי  פנוי  זמן  לי  כשהיה 
גיסתי וסורגת. כיום יש לי הכול אבל אין 

לי זמן.
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אהובה משה )סועד(
נולדתי בבגדד - עיראק. היינו 7 נפשות 
של  בבית  גרנו  ילדים.  וחמישה  הורי   -
סבתי על הקרקע - לידו עץ תמר. הייתי 
שהציפורים  מהארץ  תמרים  מלקטת 

נגעו בהם. הם היו מאד מתוקים.

מאכלים  בו  שמכינים  כלי  היה  לסבתי 
וכשהייתי קטנה חשבתי  ועוד  אורז  כמו 
צרכי.  את  בו  ועשיתי  לילה  סיר  שזה 

סבתי הרביצה לאימי בגלל זה.

אבי שחט כל בוקר כבש ומכר לחברים 
בכעשרה בתים. היו אוכלים כל יום אוכל 
טרי כי לא היו מקררים. הייתי מתכוננת 
לי  נותן  היה  ואבי  הספר  לבית  ללכת 
לבית  ללכת  ובמקום  בשר  של  משלוח 
הספר נאלצתי ללכת לחלק את הבשר. 

בערב אבי מכר עראק. הוא היה סוחר.

היא  לי  מקצועית.  תופרת  הייתה  אימי 
בדים  משאריות  שמלות  תופרת  הייתה 

בכמה צבעים. 

מארץ  שליח  ב-1950  הגיע  לבגדד 
ישראל ואמר שהישראלים רוצים לאסוף 
ולאחד  הארצות  מכל  היהודים  כל  את 
והביאו  נרשמנו  ישראל.  בארץ  אותם 
אותנו למטוס. הייתי בערך בת 12. מכרנו 

את הבית.

במעברה  חודשיים  חנה  בפרדס  היינו 
עם אוהלים. היו לנו מזרונים מקש שהיו 

הייתה  בבוקר  ברזל.  ומיטות  מגרדים 
חלוקת אוכל. היו עומדים בתור ומקבלים 
דג מלוח, מרגרינה, זיתים ותה בהיר. היינו 
לפי  מקבלים את האוכל תמורת תלוש 

מספר הנפשות.

כסף  לנו  שיהיה  כדי  לעבוד  יצא  אבא 
לאוכל שאנחנו אוהבים ולקח אותי איתו 
אותי  לקח  כשיצא  אשכוליות.  לקטוף 
האוכל,  לחלוקת  חיכיתי  שבו  מהתור 
דאגה  ומאד  היום  כל  לי  חיכתה  ואימי 
חזרתי  אותי.  לקח  שהוא  ידעה  לא  כי 
עם ידיים פצועות ואימי טיפלה בי. היא 

פחדה שחטפו אותי.

מפרדס חנה הגענו לאוהלים בנוה הדר. 
הייתה רוח חזקה והאוהל עף. היינו שנה 
באוהלים והיה חורף קשה. היה לנו קשה 

גם כי לא הבנו את השפה.

עברנו  שנתיים  ואחרי  לצריפים  עברנו 
לבתים. עבדנו בקטיף. אבא עבד בעקירת 
עצים בנוה נאמן כדי להכין מקום לבניית 
בתים. בתור בת בכורה עזרתי בפרנסה 
היו  לא  בפרדסים.  בקטיף  ועבדתי 

כבישים ותחבורה.

התחתנתי בגיל 17. אבא חיתן אותי בכוח 
עם  אותי  חיתנו  לצבא.  אלך  שלא  כדי 
אהבתי  לא  אבא.  של  הדוד  בן  של  בנו 
האריזה  בבית  הלילה.  כל  ובכיתי  אותו 
בו עבדתי, היה בחור שאהבתי והוא הלך 
מדים  עם  בא  המיועד  כשהחתן  לצבא. 
מרושלת  בצורה  לבוש  שהוא  וראיתי 
והסכמתי  עליו  ריחמתי  אבל  בכיתי 
אחיותיי  בלוויית  יצאנו  איתו.  לצאת 
הקטנות כדי שלא נהייה לבד. התחתנתי 
בלי אהבה. במלחמת ששת הימים נפצע 
לו  קראנו  בן.  לנו  נולד  אז  ובדיוק  בעלי 

אלעזר כי אלוהים עזר.

נהרג  אחד  בן  בנים.  ו-2  בנות   2 לי  היו 
מאד  היה  הוא  קל.  מטוס  בתאונת 
היה  אחרים.  ודברים  בשפות  מוכשר 
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היה  האסון  אחרי  אלקטרוניקה.  טכנאי 
בבית פסיכולוג במשך שנתיים.

יש לי 9 נכדים ויש לי נינים. אני מרגישה 
קשרים  לי  יש  ילד.  לי  הלך  כי  טוב  לא 

טובים ולא טובים במשפחה.

להיות  לא  כדי  למועדון  בכוח  באה  אני 
ולספר  לדבר  לי  טוב  בבית.  בדיכאון 
ועושה  סיפורים עם חברות. אני עסוקה 
עבודות יד. אני לוקחת להראות לנכדים 
שלי והם אומרים לי: "איזה יופי את עושה 

סבתא" וזה משמח אותי.
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הגעתי לארץ מתימן. היה לנו בית מחמר, 
לא היה לנו בית גדול כמו של העשירים. 
מבאר,  או  מבור  רק  מים,  לנו  היה  לא 
אותו,  ממלאים  פח,  כד  לוקחים  היינו 
הביתה  מביאים  וכך  הראש  על  שמים 

מים כל יום.

אימא שלי הייתה תופרת לערבים ואבא 
עבד בפרנסה שלא הייתה טובה וקבועה. 
אני ואחים שלי, 7 אחים היו לי, לא הלכנו 

בבית  הספר.  לבית 
מורה  היה  אבא 
מלמד  והיה  לתורה 
גם  היינו  אותנו. 
ועובדים. משחקים 
קשה  עובדים  היינו 
 12 בגיל  כבר  מאד. 
את  טוחנים  היינו 
אותו  מנקים  הקמח, 

ואופים ממנו. 

שלי  המשפחה 
מאד  הייתה  בתימן 
הכנו  תמיד  דתייה. 
גם   – לשבת  אוכל 
בישלנו  היה.  כשלא 
על תנור גחלים. היינו 

היו  נרות.  מדליקים 
היהודית  הקהילה  של  כנסת  בתי   8 לנו 

בתימן.

היו מחתנים אותנו, לא כמו פה. החתן היה 
מוכרים  והיו  להורים  כסף  להביא  צריך 
בגיל  התחתנתי  אני  חפצים.  כמו  אותנו 
15 והילד הראשון שלי נולד כשהייתי בת 
18. כשהתחתנו בעלי היה בן 30. ברחתי 
ממנו כי היה מבוגר. הייתי קטנה. תפסו 
ואחר כך  לי קידוש בפרוטה  אותי, עשו 

חתונה.

נתן לנו כוח  יחד עם בעלי, הרגשנו שה' 
לעלות לירושלים ועל כן החלטנו לעלות 
יצאנו  ארצה. אף על פי שהייתי בהריון, 

למסע לארץ ישראל.

לעלות  היהודים  על  אסרו  תימן  ערביי 
ארצה ועל כן ברחנו בשעות הלילה ואיתנו 
המסע  בראשית  שלגופינו.  הבגדים  רק 
הלכנו ברגל כחודש ימים. לא התייאשנו 
למרות שלא היה לנו כלום, כיוון שחשנו 
נעליים  בלי  היינו  איתנו.  הייתה  ה'  שרוח 

עם סנדלים קרועים.

לארץ  הגענו 
שנות  בתחילת 
באווירון,  החמישים 
נתנו  נרשמנו בארץ, 
ובגדים  אוכל  לנו 
אותנו  והעבירו 
קליטה  למחנה 
שם  העין.  בראש 
אותנו  הכניסו 
ללמוד  ספר  לבית 
כבת  הייתי  עברית. 
25 כשהגעתי לארץ 
עברו  הילדים  ושני 
העלייה  את  איתי 
מחלות  ללא 

ובעיות.

מה  זמן  כעבור 
העבירו אותנו לבאר שבע. שם היה קשה 
בתנאים  לעבוד  ונאלצנו  חם  היה  מאד. 
ועוד.  עיזים  פרות,  בחקלאות,  קשים 

גליה עורקבי
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בבאר שבע ערכו שמירות ליליות להגנה 
מאיתנו  ביקשו  וכאשר  הערבים  מפני 
הכריחו  אבל  סירבנו  בשבת,  לשמור 
אותנו. ישנו שם באוהלים וכל יום חילקו 
מים מ"טנק" מים לכל משפחה, עמדנו 

בתור לקבל את המנה שלנו.

לבעלי היה ספר תורה כיוון שהיה מורה 
לתורה בתימן ועל כן סלון ביתנו שימש 
של  ולכינוסים  לתפילות  מפגש  כמקום 
של  השיעור  ובזמן  בהריון  הייתי  מניין. 
בעלי, קיבלתי צירים וחמותי הפסיקה את 
ילדתי  ואני  הביתה  הלכו  כולם  השיעור. 
ולקחו  בבית  בבאר-שבע  ילדתי  בבית. 
אותי במשאית עם התינוק לבית חולים. 

לא הסכמתי שייבדקו אותי. התביישתי.

שמרנו על מסורת ומצוות כל החגים. היה 
לנו מאד קשה ולכן ברחנו  לבית דגן וגרנו 

עבד  בעלי  אחד.  חדר  בעל  ערבי  בבית 
הייתה  בבקתה  בחקלאות.  ואני  בסיוד 

הצפה ואז עברנו לדירה ברמתיים. 

היו הבדלים רבים בין הארץ לתימן. פה 
הכול טוב ושם הרבה יותר קשה ועבודה 
רבה יותר. כאן ממש גן עדן. בתימן לא 
התגעגעתי  לא  בארץ.  כמו  פירות  היו 
לשם כלל. כאן היו בגדים ודברים טובים. 
רק  ולמשפחתי  לי  עשה  לארץ  המסע 
כלום  לנו  היה  לא  שבתימן  כיוון  טוב 
ותנאים  יותר  רב  רכוש  לנו  היה  ובארץ 

טובים יותר.

יש לי 7 ילדים שעובדים טוב ובריאים ויש 
לי הכול - בית וכסף.
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איספהן   בעיר  בפרס  וגדלתי  נולדתי 
כמה  יש  בעיר   גולבר.  שנקרא  באזור 
מחהלה  כמו  גרים  היו  שיהודים  אזורים 
)גטו יהודים(, חייבון )רחוב ראשי(, באמצע 
יפים  גשרים  הרבה  עם  נהר  עובר  העיר 
יש  באיספהן  ליהודים  יפה.  מאד  העיר 
שפה שלהם איספהנית שהמוסלמים לא 
פרסית.  גם  מדברים  היהודים   מבינים, 

פרס מקום יפה, מקום טוב.

גדולה  חצר  הייתה  בו  שגדלתי  בבית 
היו  ומסביב  בריכה  היתה  באמצע 
החדרים ומטבח. בפרס למדתי 6 שנים. 
עברית למדתי בישראל. אני מדברת גם 

פרסית.

אימי הייתה עקרת בית ואבי עבד בבית 
חרושת לבדים - טכסטיל. היינו 5 אחיות 
בסה"כ ורק 2 מאחיותי  עלו לארץ בשנות 
נפטרו. אבא  כבר  כל האחיות  השישים. 
לשמור  הצלחתי  לא  בפרס.  נפטר  שלי 

על קשר עם שאר משפחתי. 

התחתנתי בפרס. הכרתי את בעלי יעקב  
קודם  אותו  ראיתי  לא  העלייה.  לפני 
ופחדתי נורא. לא היה קל. החתונה הייתה 
החלטה של ההורים. אני לא רציתי. אבא 
בסוף  פחדתי.  ואני  רצו  שלי  ואימא 
התחתנתי  בגיל  17 והיה בסדר . עליתי 

עם בעלי לארץ בשנת 1949 בגיל 24.

אימא שלי  עלתה לארץ עם אחותי כמה 

מלכה )איומה( עזרי

שנים אחרי  ונפטרה כעבור כמה שנים.

עליתי לישראל מתי שאמרו שיש מדינה 
ליהודים.  הגענו לישראל באווירון  ומשם 
לשער העלייה. נשארנו שם כחודש.  אחר 
ושם  חנה  בפרדס  למעברה  הגענו  כך 
היינו שנה. מפרדס חנה הגענו לאוהלים 
לא  הרבה.  סבלנו  באוהלים  בנוה-הדר. 
עברנו  שנה  אחרי  אוכל.  כמעט  היה 

לבתים בנוה- הדר.

החמישים,  בשנות  הדר  לנווה  כשהגענו 
חמור  עם  נפט  מחלק  היה  יעקב,  בעלי 
ליד  השטח  בחקלאות.  גם  ועבד  ועגלה 
הבית היה מלא סברס וקוצים, ניקנו אותו 

בידיים.  

עד שהסתגלתי לישראל, היה מאד קשה. 
במהלך הזמן בשנות החמישים והשישים  
עבדנו בפרדסים, בקטיף, בחקלאות.  לא 
היה כביש לנוה- הדר וסבלנו מאד. היה 
וברווזים,   תרנגולות  כבשים,  חמור,  לנו 
מגדלים  היינו  בהם.  טיפלנו  ואני  בעלי 
ירקות.  הרבה  ועוד  חצילים  בוטנים  גם 

בשביל לגדל ירקות לא היו מכונות.

עבדנו קשה בעלי ואני בחיים שלנו כאן. 
בית  במשק  שנים  הרבה  עבדתי  אני    -
הייתי מנקה בתים ברמת אביב. כשבאתי 
הביתה הייתי מבשלת מנקה  ועובדת עד 

הלילה.

להיכנס  יכולה  הייתי  לא  כשהתחתנתי 
להריון. כשהגענו לארץ הלכתי לרופאים 
שאמרו שאני צריכה בדיקות  וטיפולים. 
אני ובעלי  כל שבוע  היינו נוסעים לתל 
אביב וראשון לציון לרופאים פרטיים כל 
הכסף ותכשיטים שהיה לנו מכרנו בשביל 
הטיפולים וזה לא עזר  אחרי כמה שנים 
ויתרנו בעלי ואני. רק אחרי 18 שנים של 

נשואים היה נס ונכנסתי להריון.

השם הראשון שלי היה איומה שמשמעותו 
בפרסית  פרח יפה ואחרי שילדתי אמרו 
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ונתנו לי  לי שאני חייבת לשנות את השם 
את השם מלכה. קיבלתי את זה ושיניתי 
את השם ללא בעיה. לתינוק קראתי עוזי. 
היו לנו שכנים טובים. היום כבר אין קשר 

כמו פעם. 

כיום אני גרה עם בני עוזי ועם משפחתו בבית 
שלנו והולכת למועדון כבר כמה שנים.

היה שווה לעלות לארץ. זאת הארץ שלנו. 
בפרס היה גם טוב מאד.
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נולדתי בתימן. אני זוכרת שהיה לנו בית 
חקלאית.  אדמה  הייתה  לאבא  בכפר. 
הוא היה גם סוחר, שוחט ומוהל. היה לנו 
צאן ופרות שהערבים היו מטפלים בהם. 
לבעל  אחת  בהמלטות:  מתחלקים  היו 
עושים חמאה  היו  ואחת למטפל.  הצאן 

וגם בה מתחלקים.

יותר גדולות מאימא שלי.  היו לי אחיות 
שלי  אימא  פעמים.   5 נשוי  היה  אבא 

הביאה אותי והתגרשה ממנו.

מצבנו היה טוב. אבא מת כשהייתי קטנה. 
בעלה  אח.  לי  והיה  שוב  נישאה  אימא 
לקח אותי למלך לקבל את הירושה של 
אבא והמלך אמר לו שיתבייש. אחי לקח 
אותי אליו ואימי גרה במקום אחר. היו לי 

עוד קרובים.

וחנינו  ישראל  לארץ  בדרך  כשהיינו 
במחנה חאשד, הייתי בת 17, הלכתי עם 
כמה בנות להתרחץ בשמחה. אחי וחברים 
הייתה  שסביבו  במחנה  שמרו   נוספים 
וקרובה  בחור  אותי  ראה  כשיצאנו  גדר. 
שלי המליצה עלי בפניו ועשו היכרות כדי 
לחתן אותנו. לא ידעתי כלום, לא הבנתי 

הייתי קטינה. חיתנו אותנו והיינו באוהל. 

הגענו לשדה התעופה, עלינו על המטוס 
וטסנו לארץ. משדה התעופה בלוד לקחו 
היינו באוהל  אותנו במשאית לעין שמר. 

עם אחיו של בעלי ועם אימא שלו והיה 
קשה. 

הלכנו למעברה באלישיב. בעלי לא נתן 
מבוגר  היה  הוא  מקום.  לאף  ללכת  לי 
ממני ב-10 שנים. היינו שם באוהלים ואז 
אותי  לקחו  בת.  וילדתי  להריון  נכנסתי 
והאחיות  כלום  הכרתי  לא  חולים.  לבית 
צחקו עלי. כל הזמן התביישתי ולא ידעתי 
לגן  - תלכי  "בובה'לה  לי:  עברית. אמרו 

עם הבת שלך".

עשיתי  כלום.  ידעתי  לא  לאוהל.  חזרתי 
מלוכלך  היה  האוהל  חיתולים.  מסדינים 
אותי  וראתה  שכנה  באה  אבק.  ומלא 
ולא  האוהל  את  לנקות  עובדת  לבד 
עם  פרוסה  לי  הביאה  כלום.  אוכלת 
שעברנו.  מה  קל  לא  לי.  ודאגה  חביתה 
הייתי חרוצה ונקייה. כולם אמרו לבעלי: 

"איפה מצאת את הבובה הזו"?

עברנו לבית אחר. היו לי 2 ילדים והייתי 
צריכה דברים. עברו מהצבא ולקחו אותי 
אחד  יום  דברים.  למכור  נסעתי  טרמפ 
לא ידעתי איך לחזור. 2 הילדים היו לבד 
ואמרתי  למשטרה  הלכתי  אז  בבית, 
להם והם לקחו אותי הביתה. לא ליקקנו 
דבש אבל היה חשק לעשות דברים ולא 

התלוננו.

עברנו ממושב למושב. 3 חודשים כמעט 
לא היה אוכל. במושב מאור ליד להבות 
חביבה עשינו עבודות פלחה, חיטה, חציר, 
מהממשלה  למחיה  פרות  היו  ירקות. 
והמצב השתפר. בסוף חליתי. בעלי לא 
היה חרוץ, לא קמצן, לא מרביץ אבל לא 

היה אחראי. היה שותה ומבזבז.

להוד השרון הגענו לפני 50 שנה. לא היה 
חיבור  כבר  היה  ביוב.  או  כבישים  כלום, 
לחשמל. לאט לאט הסתדרנו. כשהגענו 
היו 2 חדרים. בניתי את הבית לאט לאט 
קשה  מאד  עבדתי  שלי.  מהעבודה 

צביה סלם
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מ-30  יותר  השבים  ברמות  בית  במשק 
שנה.

2 ילדים ילדתי בבית. חמותי חתכה את 
היה  לא  לחיות.  חשק  היה  הטבור.  חבל 
היום.  כמו  דאגות  היו  לא  חינם.  שנאת 
לא  ומעולם  ממושמעים  היו  הילדים 
היו  בעבודה  כשהייתי  להם.  הרבצתי 
מחכים לי ומתנהגים יפה. לא היו דרישות. 
היום יש לוקסוס.. היינו באים מהעבודה 
היו  והילדים  השכנים  עם  ביחד  ויושבים 
בבית.  אחד  כל  עכשיו  ביחד.  משחקים 

אני אוהבת אנשים.

יש לי סה"כ 8 ילדים. 25 נכדים ועוד מעט 
22 נינים שיהיו בריאים ויהיה לנו מזל.

עכשיו אני זקנה... אי אפשר להיות בבית 
לבד כל הזמן בלי המועדון והחברה, אני 
אוהבת את המועדון, את המדריכה את 
החברות. מדברים צוחקים. מעבירים את 

הזמן.
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רחל שאול
אני ילידת תימן. בגיל 4 עליתי לארץ עם 
הורי.  יש לי אחות גדולה ואח קטן. הורי 
הכול  עושים  היו  הם  שבתימן  לי  סיפרו 
לבד - הם חטבו עצים, שאבו מים, טחנו 
קמח. היו עושים בצק ואופים בטבון על 
גחלים. היו אוכלים אוכל טרי וטבעי כל 
מבוסס.  היה  לא  הכלכלי  מעמדם  יום. 

אבי היה סוחר בתבואה.

מלבישים  החתונה,  לפני  כלה  בתימן, 
מסורתיים  תימניים  כלה  בבגדי  אותה 

ומורחים לה חינה בידיים.

הם  ישראל.  לארץ  לעלות  חיכו  ההורים 
אם  ואב.  אם  כיבוד  היה שם  לזה.  ציפו 
היו  הם  המלחמות  על  יודעים  היו  הם 

מעדיפים להישאר בתימן.

מכפרים  הלכו  לארץ  העלייה  לקראת 
היה  שבה  לעיר  תימן  ברחבי  ומערים 
למטוס.  עלו  כולם  ושם  התעופה  שדה 
כשרות.  על  שמרו  הדרך  כל  לאורך 
עברית,  דיברו  שהורי  זוכרת  שאני  מאז 
היה ספר  וארמית. לאבא שלי  אשורית 

תורה ולקחו לו אותו.

מעבר,  למחנה  אותנו  לקחו  כשעלינו, 
ואחרי  וצריפים  באוהלים  אותנו  שמו 
למעברת  אותנו  העבירו  שבועות   3
מבנים  בסמוך  היו  לאוהלים.  ראש-העין 
ולכן  כבר  שם  היו  שלא  הבריטים  של 

המרחץ  בבית  להשתמש  התאפשר 
בעזרת מים שסחבו בדליים.

הייתה אחווה. השכנים עזרו זה לזה עם 
וחיו  ביחד  אכלו  כולם  הילדים.  גידול 

ביחד.

בעצמי  חשתי  לא  קטנה  שהייתי  מכיוון 
הסיפורים  את  שמעתי  אבל  בקושי 
והיו  פתיליות  על  בישלו  הם  הורי.  של 
היו  העששיות  רוח  הייתה  אם  עששיות. 
עבדו  ההורים  תאורה.  הייתה  ולא  כבות 
בגידול  בפרדסים,   - בחלאות  קשה 

כותנה. 

של  בתים  לבנות  התחילו   1955 בשנת 
"שיכון  שירותים  ללא  וחצי  חדר  חדר, 
ומים.  חשמל  היו  לא  בבתים  עמידר". 
היו מחלקים תלושים לאוכל לפי מספר 
תקופת  הייתה  זו  במשפחה.  הנפשות 
כיכר  חצי  מלח,  סוכר,  חילקו  הצנע. 

לחם.
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רשמו אותנו לכיתה א' כשהיינו מבוססים 
כל  עשו  ההורים  ב"וילה".  וגרנו  יותר 
לגן  נלך  הילדים,   – שאנחנו  כדי  מאמץ 
ילדה  יותר  ולבית הספר. בשלב מאוחר 

אימי עוד שני ילדים "צברים".

אנשים  גייסו   10-9 שבגיל  זוכרת  אני 
לא  הוראות  קיבלנו  סיני.  לצבא למבצע 
בזמן  חלונות.  ולסגור  אורות  להדליק 
להפסיק  צריך  היה  אחותי  של  החתונה 
כי  המלחמה  בגלל  שלה  החתונה  את 

אסור היה להדליק אורות. 

התחלתי לעבוד כדי לעזור להורים. כבר 
היה יותר מודרני בארץ. בתקופת ילדותי 
פעם  אוטובוסים  של  תחבורה  הייתה 
הייתה  התחנה  העובדים.  בשביל  בשעה 

רחוקה.

ובגיל 19  ז"ל  בגיל 18 הכרתי את בעלי 
ילדים. לא שירתי   6 לי  ונולדו  התחתנתי 

בצבא ולא בשירות לאומי.

בעלי בא מאזור אחר בתימן. בכל תימן 
בקהילות  גרו  מסורת,  אותה  הייתה 

יהודיות. בכל קהילה היה ראש עיר.

בעלי שירת בצבא ועד גיל 60 עשה הרבה 
הצטיינות.  תעודת  קיבל  הוא  מילואים. 

אני הייתי עקרת בית.

ואני  עבד  בעלי  להוד-השרון.  עברנו 
טיפלתי בילדים. היה לנו חדר אחד קטן, 
מטבחון ושירותים - מאוחר יותר הגדלנו 

את הבית. אני עדיין גרה בבית הזה.

עד שנות שבעים, כשקנינו מכונת כביסה 
עשינו את הכול בידיים. 

לעומת  המלחמות.  עלי  מעיקות  כיום 
תימן שם חיו חיים פשוטים כאן הכלכלה 
תכשיטים.  היו  בתימן  לאנשים  קשה. 
כיסוי  עם  תורה  ספר  היה  שלי  לסבא 
ייפול מהכובד והוא  ואמרו לו שהמטוס 
הקלף  את  והשאיר  הכיסוי  את  נתן 

הגדול.

לפני  בחלקי.  שמחה  ואני  נכדים  לי  יש 
ואני  לי  טוב  למועדון,  הצטרפתי  שנה 
חלק  מכירה  אני  לכולם.  מתחברת 
מהבנות מהשכונה שלי. אנחנו מקשיבות 

לסיפורים אחת של השנייה.
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במסגרת  לארץ  ועליתי  בתימן  נולדתי 
"מרבד הקסמים". בשבילנו זאת הייתה 

זכות גדולה להגיע לארץ הקודש.

בצורפות.  בתימן  עבדה  שלי  המשפחה 
היינו משפחה מבוססת. כשעלינו לארץ 
שלי  סבתא  הרכוש.  כל  את  לנו  לקחו 
הייתה מאד עשירה וגם היא איבדה את 
רכושנו  כל  רכושה כשעלתה לארץ.  כל 
הדרך  למטוס.  כשעלינו  מאיתנו  נלקח 

הייתה מאד קשה.

אימא שלי נפטרה כשהייתי בת שנה וחצי. 
אצל  גדלה  אחותי  אותי,  גידלה  סבתי 
אבא שלי שנישא בשנית ואז נולדו לי עוד 

אחים. הוא חי באותה עיר.

עליתי בערך בגיל 6. אני לא זוכרת מה 
שהיו  טוב.  שהיה  לי  סיפרו  בתימן.  היה 
סיפרו  בכבוד.  ופרנסה  גדולים  בתים 
זקוקים  והיו  אותנו  העריכו  שהערבים 
צורפים,   – מקצוע  אנשי  שהיו  ליהודים 
מאד  היה  אבי  ועוד.  רוקמות  תופרות, 
תופרת.  הייתה  סבתי  כצורף.  מבוסס 
היא הייתה מכניסת אורחים כיד המלך. 
לשתות  יכל  הבית  ליד  שעבר  מי  כל 
חייל.  אשת  הייתה  היא  שבחצר.  מהכד 

גם בארץ גדלתי אצלה.

כשהגענו לארץ, היו לנו קשיי קליטה ולא 
הבנו את השפה. אני זוכרת את האוהלים 
אוהלים  היו  עולים.  מחנה   - שמר  בעין 

יהודית כהן

לי שם חברות טובות.  היו  שעפו בגשם. 
כל ערב שיחקנו קלאס ומחבואים. מעין 
שמר עברנו לעמישב בפתח תקווה והיו 
לי חוויות של משחק והנאה. זה היה שיכון 
של צריפים שבדיים. אבי היה במעברת 
עם  יותר  קשים  בתנאים  תקווה  פתח 
צריפים קטנים ובוץ. אבא עבד בפרדס 

בחקלאות.

כשהגעתי להוד השרון לאחר שהתחתנתי 
פרדסים  היו  לגמרי,  שונה  הייתה  היא 

ושדות.

התחתנתי בגיל 25. חברה הכירה לי את 
מלחמת  בתקופת  בחתונה  ז"ל  בעלי 
קבע.   צבא  איש  היה  הוא  הימים.  ששת 
יש לי 4 ילדים והיום יש כבר נכדים. הייתי 
עקרת בית ובעלי איש צבא. אחרי הצבא 
עבד בבנק 18 שנה. בכל אשר עסק קיבל 
והוקרה. הוא היה אדם  תעודות הערכה 
טוב, אבא טוב ובעל טוב. נעים הליכות. 
לו: "שלום איש  כולם אהבו אותו. קראו 

רודף שלום ואוהב שלום"
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ילדי  עם  כשהייתי  חוויות.  זוכרת  אני 
בגדים  לבשו  הם  קטנים,  הגדולים שהיו 
שיחד  נשים  קבוצת  עם  סרגתי  שאני 
ילדנו את ילדינו ויחד ישבנו וסרגנו ורקמנו 
הם  שלי  העיקריים  התחביבים  גובלנים. 

לקרוא ולסרוג.

התנדבתי כ-24 שנה. 6 שנים עם עולים 
שנה  ו-18  ואחרים  אתיופים   - חדשים 
אמשיך  השם  בעזרת  לאומי.  בביטוח 

להתנדב.

עכשיו אני נהנית מכל רגע במועדון ואני 
החברות.  כל  ואת  הרכזת  את  אוהבת 

שימשיך כך בעזרת השם.

- הרבה  המצב הביטחוני בארץ לא קל 
מלחמות. החלום שלי הוא שנאהב אחד 
את השני ושנחיה בשלום אחד עם השני 
ביחד  שהיינו  בתימן  שהיה  כמו  בארץ. 

ועבדנו ביחד.
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שרה דרור
בבית   1928 בשנת  אביב  בתל  נולדתי 
הם  בולגריה  ילידי  הוריי  הדסה.  חולים 
הגיעו עם 4 ילדים. אחותי ואני נולדנו כאן. 
עם ההורים דיברנו ספרדית ועם האחים 

עברית.

החיים בבולגריה  היו קשים אימי עלתה 
לארץ עם המון תכשיטים.

הורי הגיעו לנמל חיפה. אבא היה פחח. 
והציעו  עבודה  למצוא  קשה  לו  היה 
יותר  היו  שבה  לתל-אביב  לעבור  לו 
יותר  טובות  תקופות  היו  אפשרויות. 
 6 היינו  רעב.  שסבלנו  ימים  היו  ופחות. 
ילדים ולא היה סיוע של ביטוח לאומי או 
כי  לישון רעבים  ימים שהלכנו  היו  אחר. 

לא היה לחם.

בורקס  בבית  אבי  אפה  יותר  מאוחר 
הציעו  לפרנסה.  קצת  עזר  וזה  ועוגיות 
מכרו  באמת  והורי  פלאפל  למכור  לו 

פלאפל תקופה מסוימת.

אבי היה מאד קשוח. הוא היה אבא טוב 
חופשי.  לצאת  לנו  נתן  לא  קשוח.  אבל 
היינו צעירות ורצינו לבלות. הייתי אומרת 
אחי  של  ילדיו  על  לשמור  הולכת  שאני 
לבלות  יצאתי  ואז  אצלו  לישון  ונשארת 

ובשבת הלכתי עם חברות לירקון.

בזמן מלחמת השחרור היה מאד קשה 
כי הורי גרו על גבול יפו וספגו הפצצות 

לא  קשה.  הייתה  המלחמה  שעזבו.  עד 
היה מזון גם לפני המלחמה כשהבריטים 

עדיין היו כאן והיה עוצר.

אימי נפטרה מאסטמה כשהייתי בת 21 
בחודש 7, אבא נפטר שנה מאוחר יותר 

כי סבל מהלב.

נוסעים  היינו   - הספר  ולבית  לגן  הלכנו 
לא  כנהג.  עבד  השני  אחי  באוטובוסים. 
למדתי בתיכון כי לא היה מספיק כסף.

נרשמנו   1947 ובשנת  בעלי  את  הכרתי 
בגלל  החתונה  את  דחינו  אבל  לנישואין 
גייסו  ב-1948  השחרור.  מלחמת  פרוץ 
הציע  הוא  החופשות  ובאחת  אותו 

שנתחתן.

מטריקו.  בגדים  של  במפעל  עבדתי 
שאני  לי  אמרו  המלחמה  שפרצה  עד 
נשואה.  שאני  למרות  להתגייס  חייבת 
לבעל  ובאתי  הגיוס  בלשכת  אותי  גייסו 
הסכים  לא  והוא  שלי  בעבודה  הבית 
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הגיוס  פנקס  את  לקח  הוא  עלי.  לוותר 
שאוכל  כדי  שהדביק  בול  וקיבל  שלי 
עובדיו  שרוב  במפעל  לעבוד  להמשיך 
היו מגויסים. כך שוחררתי מדי חודש עד 
נהניתי מאד מהעבודה  תום המלחמה.  

והיו לי המון חברות.

כשהגעתי לחולון, שם הייתה לבעלי דירה,  
התחבורה  כי  עבודות  מיני  כל  חיפשתי 
בכמה  עבדתי  קשה.  הייתה  אביב  לתל 
לטפל  נשארתי  לבסוף  אבל  מקומות 

בילדי.

ילדים.   3 לי  היו  בחולון.  שנה   64 גרתי 
שנים   9 לפני  נפטרה  הבכורה  ביתי 
מדום לב ברחוב ובני לפני 6 וחצי שנים 
 23 לפני  ב-1991  נפטר  בעלי  מסרטן. 
ועברתי לגור  שנה. נשארתי לבד בחולון 
לא  מהריון  שבאה  הצעירה  ביתי  ליד 
יש  לי.  שנותרה  היחידה  היא  והיום  רצוי 
לי  יש  סה"כ  מקסימות.  בנות  שתי  לה 
ואני  חלפו  החיים  נינים.   14 ו-  נכדים   12

הזדקנתי והגעתי להוד השרון.

ומשתתפת  שנה  כחצי  במועדון  אני 
בכל החוגים. מאד מרוצה ונעים לי פה. 

מתגברים על האבל והבעיות.

הייתה  אימי  המדינה.  את  אוהבת  אני 
מאד ציונית וכשאבי רצה להגר לארה"ב 
אימי לא הסכימה ואמרה שאיפה שכל 
לאל שהגענו  תודה  אנחנו.  היהודים שם 

למצב שיש לנו מדינה.
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נולדתי  בגדד.  בעיר  עיראק  נולדתי 
ב-1934 ועליתי לארץ ב 1951.

כשהייתי בת 9 הייתה מלחמה והיה צריך 
לתפור גרביים לחיילים במפעל. הלכתי 
לעבוד שם אבל הייתי קטנה אז עמדתי 
כדי  הגדולה  המכונה  ליד  שרפרף  על 
שלחיילים יהיו גרביים. היה לנו בית גדול.

מהבית  לצאת  לבנות  נתנו  לא  בעיראק 
כי הייתה סכנה מהערבים, לכן לא הלכו 

לבית הספר.

עליתי לארץ לבדי בגיל 17 בשנת 1951 
ולילדים  להורים  נתנו  לא  הערבים  כי 
עם  לבד  לארץ  הגעתי  ביחד.  לעלות 
שכנה. באנו לשער העלייה וגרתי עם דוד 
והייתי  שלי. בכיתי המון כי גרתי באוהל 
אותי  לקחת  רצו  מה  זמן  אחרי  בודדה. 
לקיבוץ ואז הורי הגיעו ואבא לא הסכים 

והורי לקחו אותי.

רצו לגייס אותי לצבא ולא הסכמתי אז 
שהגיעו  הורי  לבד.  עליתי  כי  לי  הניחו 

לשער העלייה עברו למגדיאל.

גרתי.  שאיתו  הדוד  בן  עם  התחתנתי 
חקלאות משק  שונות.  בעבודות  עבדתי 
בית ועוד.  עבדתי שנים ברמת גן במשק 
בית, אפילו 2 בתים ביום כי הייתי זריזה. 
במעון  כטבחית  שנים  הרבה  עבדתי 
מוחי  אירוע  עבר  כשבעלי  עזבתי  ויצ"ו. 

סביחה לוחי

בו  טיפלתי  בו.  לטפל  צריכה  והייתי 
לבד ולא הסכמתי שמישהו אחר יטפל 
לבית  עבר  הוא  התדרדר  כשמצבו  בו. 
והגיע  שלי  הבן  חלה  זמן  באותו  רבקה. 
והיה  רבקה  לבית  הוא  גם  קשה  במצב 
מצב ששניהם היו שם באותו זמן בקומות 
שונות. בעלי נפטר ותוך שבוע נפטר בני.

שנים  הרבה  כבר  למועדון  הולכת  אני 
ומאד נהנית.
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מאושרים. חיים  לנו  היו  בתימן.  נולדתי 
בבית  למדו  לא  הבנות  טוב.  היה  הכול 
לאימא.  ועזרו  בבית  נשארו  הן  הספר. 
של  החברות  כל  טובים.  הורים  היו  הורי 

נולדו באותה שנה.

ו-2 בנות. כשהייתי  היינו 4 אחים 2 בנים 
בת 8 אבי חלה ונפטר ולכן הייתי צריכה 

לעזור בבית עד גיל 19 כשחיתנו אותי.

לגור  עברתי  הכול.  למדתי  אימי  בבית 
בבית הורי החתן שהיה שכן בן גילי. הייתי 
בהריון ועברתי הפלה וילד שני נפטר בגיל 
שנה משפעת. היו לנו בעיות עם הוריו ואז 

אביו גרש אותנו וגרנו בבית קטן. 

עליתי עם משפחתי לארץ כי היו בעיות 
מישהו  בא  לעלות,  כשרצינו  כסף.  עם 
אותנו.  לשחרר  הממשלה  לראש  ואמר 
עם  עליתי  ואני  הוריו  עם  נשאר  החתן 

משפחתי. 

הלכנו למחנה חאשד שבעדן 3 ימים.  עד 
תעז הלכנו עם גמלים. הילדים ישבו על 
הארגזים שעל גב הגמלים ומבוגר אחד 
רכב על הגמל. השאר הלכו ברגל. בדרך 
היו מחסומים ועשו עלינו חיפוש. היו גם 
שילמנו  שוחד.  שלקחו  ואנשים  שודדים 
ועוגיות  פיתות  לכל אחד. אכלנו  מיסים 
ומכרנו  בארגזים  הכול  ארזנו  שהכנו. 

הכול בדרך כדי שיהיה לנו כסף. 

כשעליתי לארץ הייתי בת 20. אח אחד 
היה בן 7, אחות בת 8 ולי הייתה ילדה בת 
שנתיים. בדרכנו לישראל הגענו לחאשד 
ובמוצאי יום הכיפורים הגענו לארץ ללוד.

בתור עולים חדשים לא ידענו כלום והיה 
לנו קשה מאד. הארץ הייתה ריקה. לא 

היו כבישים ובתים.

לנו  ועשו  משפחות  לפי  אותנו  הפרידו 
תעודות זהות. לא היה לנו מקור פרנסה 
למרות  בחקלאות  עבודה  לי  נתנו  ולכן 
שלא ידעתי. הייתי עם בתי בבית עולים 
בבית  שמו  בעלי  של  ואביו  אימו  ואת 
זקנים. לא רצינו שילכו לשם לכן טיפלנו 

בהם בבית.
כוח  בגבעת  למעברה  אותנו  העבירו 
5 שנים. לא  חיינו  ושם  "כולה"  שנקראה 
רציתי  במיכלים.  הביאו  מים,  לנו  היה 
תקווה  בפתח  לעבוד  ונסעתי  לעבוד 
בקטיף סברס. סחבתי את הסברס על 

הראש  בפח גדול ומכרתי.

לא  היא  כשעלינו.   45 בת  הייתה  אימי 
דיברה  לא  היא  לארץ.  לעלות  שמחה 
כמו שצריך ולא מצאה את עצמה. היה 

לה קשה. מאוחר יותר מצבה השתפר.

לי  נולדו  וחיפש אותי.  בעלי הגיע לארץ 
עוד 2 בנים והם חלו באבעבועות שחורות 
לקבל  לאחות  אותם  לקחתי  יום  כל 

זריקות.
הייתי שוב בהיריון והתינוק מת לי בבטן. 
אחרי 6 שנים נולדו לי עוד ילדים. סה"כ  

8 בנות ובן אחד.

שולמית גמליאל
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היו  קטן.  בית  היה  להורי  בתימן.  נולדתי 
ל-2  נשוי  שהיה  אח  לי  היה  פרות.  לנו 

נסעה  אימי  נשים. 
ונפטרה  לעטבה 
הורי  שני  שם. 

נפטרו בתימן.

את  הכיר  מישהו 
שלי.  לאבא  בעלי 
הייתי בת 10 והוא 
התחתנתי   15 בן 
וילדתי   10 בגיל 
הייתי   .16-15 בגיל 
ואימא  ילדה קטנה 
תמכה  בעלי  של 

בי ועזרה לי.
מפוחדת  הייתי 

והיא הסבירה לי.

בן  בית  לנו  היה 
למטה  קומות.   3
חנות  מעין  הייתה 
קטנה  מכולת 

תמרים,  בדים,   -
צימוקים. בעלי היה סוחר. היו לו דברים 

מיוחדים.

בתימן ילדתי 2 בנים ובת. שני הבנים מתו 
קטנים. עכשיו יש לי 2 בנות ובן. יש לי 6 

נכדים ו-6 נינים.
בעליה לארץ כולם הביאו חפצים וספרי 
שייקחו  כסף  לשליחים  נתן  בעלי  תורה. 

הכול  והחפצים. שלח  את ספרי התורה 
לעדן שישלחו לארץ ישראל.

הגעתי לראש העין למעברה - שנה. בעלי 
חלה בבית עולים בעין שמר בגלל שהלך 
נזקקים.  לעולים  חילק  הוא  הרכוש.  כל 
למדתי  עברית 

בארץ.

עברנו לכפר סבא, 
שם חיינו 30 שנה. 

חולה  היה  בעלי 
כל השנים. עבדתי 
אדמה,  בתפוחי 
בתפוזים, בבוטנים 
עד שנכנסתי דרך 
העבודה  לשכת 
בקופת  לעבוד 
בכפר  חולים. 
כשנה  היה  סבא 
כל  ואחר  בבית 
הזמן  בבית חולים 

בפרדסיה. 

להוד  עברתי 
 20 לפני  השרון 
שנה. בהוד השרון עבדתי במשק בית עד 

שיצאתי לפנסיה.
הייתי במועדון ח"ן 6 שנים ומאז אני 15 
לבוא  אוהבת  אני  גיורא.  במועדון  שנה 

למועדון. יש חברות והתעמלות.

מרים שרעבי
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נולדתי בעיראק בשנת 1935.
היינו 6 אחים ו-4 אחיות. 

מצבנו הכלכלי היה בסדר. לאבא הייתה 
פעם  של  מרקחת  בית  כמו  טבע  חנות 

וגם לדוד. אימא הייתה עקרת בית.

למדתי בבית ספר בבצרה בעיראק עד 
כיתה ד'. אני זוכרת את השפה הערבית. 
חגים  חגגנו  הערבים.  עם  טוב  הסתדרנו 

ועשינו  יהודיים 
קידוש. היינו בתנועת 

נוער.

בסוף  לארץ  עליתי 
 .15 בגיל   ,1949
הייתה  העלייה 
הלכתי  בסודיות. 
גדול,  לבית  ברגל 
שמות  לנו  נתנו 
של  ובגדים  ערביים 
ערבים. כל אח עלה 
עם  עליתי  בנפרד. 
אחרות  בנות  שתי 
הגענו  הכרתי.  שלא 
אותנו  העבירו  לנהר 
לקחו  שוב  בסירה. 
הבגדים  את  לנו 
ופיזרו  הערביים 
בבתים  אותנו 
משם  יהודיים. 
נסענו נסיעה ארוכה 

רגינה צורף

לטהרן  ברכבת 
שם אכלנו ארוחת 
במחנה  היינו   .10
עד  יום   25 טהרן 
אותנו  שאימצו 

במשפחות.

מטוס  על  עלינו 
ללוד.  והגענו 
מלוד לקחו אותנו 

לשער העלייה בחיפה, היינו שם 6 ימים 
בחיפה.  היא  שגם  לאחוזה  נלקחנו  ואז 
השתייכתי  אני  לקיבוצים  אותנו  חילקו 
בשדה,  בקטיף,  ועבדתי  גבת  לקיבוץ 
הילדים.   ובבתי  הירקות  בגני  במכבסה, 

שם גם למדתי עברית וחשבון.

חודשים  כמה  לארץ  הגיעה  משפחתי 
היו  אחרי בעלייה הגדולה מעיראק. הם 
מצאו  הם  ואז  השרון  ברמת  במעברה 
אותי בקיבוץ. לא עברנו 
לגור ביחד. אבי נפטר 

בעיראק.

טובים  חברה  חיי  היו 
חברה  הייתי  מאד. 
העובד.  בנוער 
חבר  עם  התחתנתי 
עברנו  אחי.   של 
למשפחות.  לשיכון 
יום  מלחמת  אחרי 
לתל  עברנו  כיפור 

אביב.

עברתי  שנים   3 לפני 
השרון.  בהוד  לגור 
ילדים  שלושה  לי  יש 

ואחד עשר נכדים.

הולכת  אני  יום  ביום 
למועדון.



רבקה שעבי

פנינה גבאייולנדה סופר

צביה צעדישרה שאוללבנה אסבט

מיכל פופלינגרנעמי חמדיקטי רגב

זולה עטריהודית ניזרי

ועוד 
חברות
שלנו
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ליעל היקרה
מילה למילה נשזרת

הערכה עם הכרת תודה  נמהלת...
ברגעים אחרונים של שנים כה נפלאות 

אנו רוצות לומר המון תודות 
על זה שהיית כאן וגם שם ...  תמיד בשבילנו.
על שתמיד ליבך היה קשוב לכל רחשי ליבנו.

על  הסבלנות המרובה, על האכפתיות והדאגה, על המרץ ועל האמונה, 
על שתמיד עודדת אותנו להמשיך הלאה, ולהאמין באמונה שלמה 

על הצחוק ועל ההווי.
היית לנו משענת ואוזן קשבת 

וכאן המקום לומר מילה אחת ויחידה, 
מילה קטנה לאישה ענקית עם נוכחות וכוונה - תודה 

שתצליחי בכל אשר תיפני, שהיושר והאמונה ימשיכו ללוות אותך.
שתמשיכי להיות תמיד קשובה לאנשים ...

ותדעי שמחה כל הימים.

מאחלות:
חברות מועדון "קליק" - גיורא

בס"ד                                                        יולי 2013
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נורית דוד ז”לאסתר ליכט ז”לשרה אשכנזי ז”ל

אמבר צפניה ז”לשושנה זבטני ז”למזל מרווטי ז”ל

ברטה בחר ז”לכרמלה חבקוק ז”לרחל אטדגי ז”ל

פולט בן שושן ז”ל
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