
 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

    באהבהבאהבה

  מרימרי  רוזליןרוזלין

ים ש ִׁ רָׁ יםש ָׁ ש ִׁ רָׁ   ש ָׁ
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 ן מרי,הספר "שורשים" נכתב על ידי רוזלי       

 בת למשפחה ציונית מפרס               

המחברת היא מחלוצי העלייה מאיראן וממניחי היסוד 
 ימין" אשר בשרון. -למושב "נווה

פרסית ענפה  -הספר מתאר קורות משפחה יהודית 
 ועד היום.  18-מן המאה ה

הספר משרטט את אילן היוחסין של ארבע שושלות 
, ַהַמָדאן, שהתאחדו; את חייהם בערים כ    רָמאנׁשאה 

הראן, את סגנון חייהם במחוזות ההם,  ַאהָואז וט 
 שברגע היסטורי זה מרוחקים ועוינים.

חלק מן האנשים המוזכרים כאן אונסו לאיסלאם 
 לאמריקה. -ואבדו ליהדות. חלקם עלו ארצה ואחרים 

המחברת מתארת את הכיסופים לארץ, את העלייה, 
שנות החמישים את הקמת מושב ְסַפר בתחילת 

ומקצת מן הקשיים העצומים שאיתם נאבקו היא 
 ובעלה, אפרים מרי, זכר צדיק לברכה.

גם אחרי שנות דור דֵבָקה רוזלין, בלהט, בחזון של 
 מדינה ציונית ודמוקרטית השואפת לצדק ולשלום.

ספר זה נכתב בראש ובראשונה, כדי להעניק לדור 
פה את חווית הצעיר של בני המשפחה הענֵ 

השורשיות. אולם הספר מהווה מקור לא אכזב למי 
שיחקור את תולדות יהדות פרס, לחוקרי הציונות 

ֹולֹוגים באשר הם.   בהגשמתה ולאנתרופ 

 2004תשס"ד 
 

 

 

 

 

 

 של הספר המודפס כריכה אחורידף 
 נכתב על ידי ד"ר אברהם כהן, אחיה של המחברת 

 2004מצומצמת של הספר שהודפס בשנת  מהדורה אינטרנטיתזו 

 2020  -  ©  כל הזכויות שמורות  
 סוג שהוא אין להעתיק כל חלק שהוא מן החומר שבספר זה, כמו כן שימוש מסחרי מכל

 בחומר הכלול בספר זה, אסור בהחלט, אלא ברשות מפורשת בכתב מהכותבים. 
   אנא פנו אלינו,  באם נפלו טעויות או ברצונכם להוריד אינפורמציה אישית שלכם

4saracohen@gmail.com  

mailto:4saracohen@gmail.com
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  תודות לבני המשפחה, ידידים ומכרים תודות לבני המשפחה, ידידים ומכרים 

  שנתנו מידע יקר בחפץ לבשנתנו מידע יקר בחפץ לב

  

  

  תודה מיוחדת והערכה רבהתודה מיוחדת והערכה רבה

  זיוה ולילי זיוה ולילי     ייולבנותיולבנותי          שרהשרה  לאחותילאחותי  ,,אברהםאברהם  לָאִחילָאִחי    

  על העריכה, התוספות, ההגהה והעריכה הלשוניתעל העריכה, התוספות, ההגהה והעריכה הלשונית

  

    לליליללילי  

  על הגרפיקה וההדפסה,על הגרפיקה וההדפסה,

  על האהבה, העידוד והשעות שהקדישה,על האהבה, העידוד והשעות שהקדישה,

    בזכותה הספר קייםבזכותה הספר קיים

  

    המחברתהמחברת

  רוזלין )רוזה( מרירוזלין )רוזה( מרי

 

ים ש ִׁ רָׁ יםש ָׁ ש ִׁ רָׁ   ש ָׁ
  

ֹּ ֹּלמשפחות  כ  ארי  --  ֵהןֵהןלמשפחות  כ  ארימָׁ   מָׁ
  

  תשס"דתשס"ד
20042004    
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ית ֲאֹבָתם.... ְשְפֹחָתם ְלבֵּ  ....ְלֹמִֹ
 2במדבר, פרק א', 

 
   

  לזכרם של אבי ואמי היקריםלזכרם של אבי ואמי היקרים
  הןהןּכּכ  ּהּהל  ל  סָ סָ וול ל יִֹ יִֹ יג  יג  בִֹ בִֹ אֲ אֲ 

 

 

 
 , שלי ולנינים נכדיםל ,לילדים, לנכדות

 

ין נ  מהילדות שלי ועד היום כדי שתדעו מִ  יזיכרונותיאת  בספר זה אני מביאה

 אתם,איזה אנשים למען תדעו צאצאי  ,שלכםשורשים ל כדי שתתוודעו  באנו, 

 ואיך הם התפזרו בארבע כנפות תבל. בני המשפחה שקדמו לכם מה עסקוב

י תוכלו גם ללמוד איך חיו אנשים שקדמו לכם בשניים   שלושה דורות.-מתוך דבר 

 

החיים שלי ושל אפרים בעלי השתנו לגמרי אחרי שעלינו לארץ. השינוי מאורח 

החיים שלנו בפרס היה גדול ומשמעותי והביא אותי למחשבה שצריך לכתוב את 

עלינו ועל המדינה שקמה זה עתה. ואכן, משך שנים רבות  המאורעות שעוברים

 אירועים בחיי היום יום של משפחתי.  -כתבתי ועדיין אני כותבת ספרי זיכרונות 

אפרים ואני גדלנו יחד במשפחה ציונית, נישאנו בפרס ובארץ היינו שותפים 

 להקמת ישוב חקלאי שנקרא מושב שבשבילנו היה מושג חדש ואורח חיים חדש.

חיי הכפר היו מנוגדים למה שהורגלנו להם בפרס. היינו עירוניים מודרניים 

ממשפחה מבוססת מטהראן שהיתה עיר בירה ראשית וגדולה במדינה גדולה פי 

כמה וכמה מישראל כולה. מלבד העוינות וההשפלה מהמוסלמים היו לנו חיים 

העיר הישר שקטים ולא היתה לנו דאגה ביטחונית או דאגה ממלחמה. הגענו מ

 -לזרועות הכפר, ישבנו ממש על גבול עוין ועבדנו עבודת כפיים קשה 

חקלאות, עבודה זרה לנו לגמרי. סבלנו מֵפָדאיו נים. ילדינו  גדלו בפחד ובמתח 

 כשהם רואים את אפרים מנקה ומכין את הנשק שלו להגן עלינו. 

ונים, לשפה, בכלל באנו מהרגלי חיים ושיגרה יום יומית להרגלים חדשים וש

 מחשבה והתנהגות אחרים.

  -שש שנים בלבד לאחר שעלינו פרצה מלחמת קדש )סיני( ואחריה מלחמת ששת 

הימים, מלחמת יום הכיפורים, מלחמת לבנון ובין לבין מלחמות התשה. 
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המלחמות נמשכות גם היום. לצד אלה נלחמנו מלחמת קיום יום יומית כדי 

 ות כל הקושי החלטנו: כאן מקומנו!לפרנס את המשפחה ולהתפרנס. למר

תמיד דאגתי לספר לילדיי על מוצא משפחתי והכמיהה שלה לארץ ישראל, על 

פרס, על חיינו שם וכאן עד שבאחד הימים ביקשה ממני בתי לילי שאעלה את 

הדברים על הכתב כיוון שזה מעניין וכדאי שאחרים ידעו ויחלקו במידע 

את הדברים על הכתב, מה שנמשך זמן רב שברשותי. כך קרה שישבתי להעלות 

 ולצרף תמונות. בין השאר בגלל שהחלטנו להרחיב ולהביא מעט מידע היסטורי

 לקרוא בו. ותודה על הסבלנות. אני מקווה שהספר יעניין אתכם ושתיהנ

 

  שלכם באהבהשלכם באהבה       

  רוזהרוזה                        

  

 

 

 

 
            

            
            

  האדם הוא תבנית נֹוף מֹולדתֹוהאדם הוא תבנית נֹוף מֹולדתֹו
 

 ישראל

 איראן
 כרמאנשאה

 טהראן



 6 

  

  

                                               חברת רוזלין )רוזה( כהן מריחברת רוזלין )רוזה( כהן מריהקדמת המהקדמת המ

 
 

 

 

מספר 

 העמוד

 3 תודות המחברת

 4 - 5 אביגיל חאנום כהן –סלה בצלאל כהן ואמי  –לזכרם של אבי הקדשה 

          

  ראשי פרקיםראשי פרקים
מספר   

 העמוד

                                                                                                שושלת בית אבישושלת בית אבי
 

10-11 

   .I נ אן ָדשי(                           עזיזה  -סבתי( 
 

 12 מיכאל הלוי -האב       

אן ָעמי( -האם        12 חנה )נ 

 13 עזיזה –והאחות  שלמה  -האח       

  .II 13 חיים הכהן בן אהרון הכהן -סבי 

 .III משפחת עזיזה וחיים הכהן  

 16 ילדיהם:   

 17                  כהן אהרון   

 17-18 רחל וַחּכים ָאָקאָג'אן מקימים משפחה      בת אהרון ושרה

  ילדיהם:    

 21                       הנרייט, מנשה )ָמנּוצ'ֶהר(, עשרת ,מֹוניר )אורה(, חּביּבאֹולה, שלמה  

  

  דויד כהן  

 26 מקימים משפחה דויד ונעימה

 28 הם:    ילדי

  ולנטין,  ויולט , אלברט )אברהם( , גורג'י , ַרהַמתֹוָלה )רהמת(  ,סירּוס )מיכאל(  

  

רָמאנׁשאּה -חיי המשפחה   30                         עזיזה וילדיה בבית בּכ 

  

 32 יוסף כהן  

  מסעּודה והאג'י מנחם כהן מקימים משפחה בת יוסף ואיראן

  איראן ומשפחתה

 עץציור של 

 משפחתי
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  יוסף ואיראן

 35 ילדיהם:    

  שהין )גליה(, חיים יצחק )איסי(, אברהם )ֵאּבי(, מהין  ,)חנה( ַפרוין 

 
 
 

  

ּה -אבי   37 כהן בן עזיזה וחיים הכהן                                    ָסל 

יל               יג  ּה וֲאבִֹ    ציפורה ומשה ָמארי כהן מקימים משפחה   בתָסל 

 , ממלכתי וקצינים של כי"ח:בתי ספר מורה       -על אבי והחיים בפרס 
 סלון אינטלקטואלי נוסח פרס                                            
          חיים  וכן תמיכה במסיה שמואל יחזקאל פעיל ציוני                                          

 מקום רישום תאריכי לידה ומוות -ספרי קודש                                                   
 מנהגי הפסח בפרס                                          

 

 49-50    למעברותלארץ   העל אחיי, אחיותיי והעליי

  החיים בארץ

 64                                                                                                       אחיי ואחיותיי:  

שרה  ,ָפרוֵנה )ַפרי(, חשמונאי )ֶהשָמט( ,רבקה )ֵמהרי(, שמחה )קֹוְדסי( ,אברהם )ַחליל(  ,ויולט

 )סֹוַרָיה(

 

  

, היהודים בה ומעט על פרס   רָמאנׁשאה  ֶּ  על כ 

 
89 

  

                                                                                                                    שושלת בית אמי שושלת בית אמי 

100100  

  .I)נ ה  101 הורי סבתי ציפורה )נ 

ּכים ָאָקאָג'אן )יעקב / ָא  ּכים יוסף -ח  ּכים דויד בן ח   ָבָבא( בן ציפורה וח 

 המנהיג הרוחני של כרמאנשאה                      

102 

ּכים ָאָקאָג'אןמשפחת עץ שושלת   105 המשפחה, כולל איסלום בני ח 

 הרופא והסופר הרב,    -קורותיו      

 שד"רים פגישה עם אחיו חכים נסיר ו                 
 1892 העלייה לארץ                                    
 1896 אינוס לאיסלאם                                   
 אלכימיה                                   

 פרעות ביהודים                                   
 דתי ליברלי                                   
 כולל לילדות מקדם ההשכלה המודרנית                                   

106 
107 
108 
109 
112 
112 
115 
115 

ים ָאָקאָג'אן      כ    :משפחתו של ח 

103 

 )אוסלמו(: שמעון/מֹועזדי, דויד, יוסף, חביב, מּוסטפא, מֹולּוק; וילדיהם ולאה  ַחּכים ַנסיר האח            

 שרה. האחות סלטנת;  בתודני,  האח ַהאקַנַזר;  האח            

 

ּכים ָאָקאָג'אן -בת חכים אלעזר ביבי            119 אשתו הראשונה של ח 

 ילדי ּביּבי וַחּכים ָאָקאָג'אן:  

 חכים נסיר )אוסלמו( , ילדיהם: קולם חוסיין ועוד לא ידועים ובן של זילפה
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 ג'אן-: עובדיה, סלה, ַנַנהילדיהםחנה ואברהם חגיגי, 

 (אליהו/ד"ר עבדֹול עלי ארסתא )אוסלם בנםמיכל ויוסף נג'ר,              

 חודדד             

 יוסף ג'אנפור -עזרא וביבי. בנם             

 

ּכים ָאָקאָג'אןישניאשתו ה -רחל             ה של ח 

י )אָ  רמאנִֹ ה(-רחל ּכ  נ  יָכה וסוליימן בן גאולה   נ                                                             בתם של זֹולֵּ

 

126 

 קורותיה      

 מרפאת עיניים      
 ַחּכים ָאָקאָג'אןלבעלה  -עזר כנגדו     
 ךאלמנה ללא בן תומ     
 תמיכה בבתה ציפורה האלמנה הצעירה וילדיה     

 

 

 131 :משפחתה של רחל      

ך: ילדיהם  גאולה מוָלא ּבּבא ולאה, האח              ומרים, יוסף, לאה, טובה, מרים משה ראסֵּ

 של שמונה דורותבנה עץ משפחתי  דניאל - משה ראסךבנו של                                                      

 

132 

  מסעודה והאג'י מנחם כהן  בתםמרים ומשה כהן,  האחות             

 135 דינה:השנייה אחים ואחיות מאביה סוליימן ואשתו              

 ויקטוריה;   : סלטנת, שלמה,ציון, רוהא, שושן,ילדיהם -( I)אשה  האג'י חיים ֶּכרמאִני ושרה              

 : משה, מהין, שהין, מהרי, פירוזילדיהם  -( IIהאג'י חיים ֶּכרמאִני ואפרין )אשה               

 

  רוזה בתם יעקב ֶּכרמאני  ורחל,               

  : רחמן, טובה, שירין, תּותיילדיהם מיכל  וָאָקאָג'אן,             

  אסתר ופרג' ּכישרי             

ים ָאָקאגָ  כ   137 :'אןבנות רחל וח 

 שרה   

 פרוין, הנרייט , חּביּבולאה, מֹוניר, עשרת, מנשה,)שלמה( : סוליימןוילדיהםואהרון כהן             

137-

138 

 חביבה   

 סאלאר, עזיז, מֹוהטרם, ז'נטי, ויולט, עּבדֹולאה, רחל :וילדיהםובנימין וֵהדי              

139-

140 

 בתיס-      ציפורה     

    מארי כהןומשה              

 

144 

.II ארי כהןמָ  סבי משה משפחת  

לעזר הכהן  אנֹום ומֹוָלא ָמארי בן אֵּ ה ח  נ   145 נ 

  תפקידי המֹוָלא בפרס  

  סבי -: משה בן מֹוָלא ָמארי הבן  

 כותב סיפורים בפרסית בכתב רש"י                 

145 

 148 נרצחה –הבת: אביגיל   

 ּבאּבאג'אן סמיפּור ]בארץ ספיר[ -בנם : מיכל ואליהו בן שלמה מֹוָלא אבא,הבת  

 : אברהם, ציון, איראן ותורןילדי באבאג'אן וגי'האן                                                                        
 :עליזה, אליהו,יוסף,יצחקילדי באבאג'אן ושרה                                                                        

149 

150 
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III. זוגי-הורי אמי ובן 

ה( ומשה ָמארי כהן מקימים משפחה נ                           ציפורה )נ 

 החיים המשותפים  קורותיהם:

 הלב בוגד במשה –מוות פתאומי                            
 ציפורה האלמנה וילדיה בֶּכרָמאנׁשאּה, באהואז ובטהראן                           

 סיום גלות בבל והעלייה לארץ                           
 

                            

 

 

151 

 

 

 170 ילדיהם:

אנֹום(  -אמי          יל )ח  יג   וָסֶלּה כהןֲאבִֹ

 רהם, שמחה, רבקה, חשמֹונאי, ָפרוֵנה, שרה, ויולט, אב)המספרת( רֹוזלין: ילדיהם            

170 

171 

 סירּוס / צבי ָמארי כהן )מרי( ומֹוניר / אורה        

 :  מלכה, משה, מינה, יפה, דניילדיהם                           

181 

182 

 יצחק ָמארי כהן )מרי( וטובה         

 רחל, יוסי:  דוד, זהבה, ילדיהם                         

186 

188 

 יעקב ָמארי כהן )מרי( ומהין / מינה        

 ציפורה, אילנה, דליה, אבנר : ילדיהם                        

195 

 

 198  אפרים ָמארי כהן )מרי(       

  

IV.  הן ָמארי – יקורותי  רוזלין כ 

ּה  יל וָסל  יג   כהן חיי בפרס בחיק הוריי ֲאבִֹ

202 

 

 210 פרים ָמארי כהן )מרי(  חיי עם א 

 214 חיים משותפים בבית בטהראן עם סבתי ודודיי    

 218 צעדים ראשונים בארץ    

 232 מושב נוה ימין   -מקימים ישוב קבע     

 234 החיים במושב    

 270                    סבא                                                              -המעבר לכפר -זיקנה    

  :ילדינו

 275 אליהו )אלי( מרי ורחל      

 283 עדנה וזמיר דבי      

 291 )לילי( מרי לאה      

 297 ואורי אלעזרי   זיוה      
    

 מילים לסיום
 

302 

 

 מהבת לילי והאחות שרה – הקדשה לרוזלין -פרק אחרון
304 

 

 האח אברהם כהןנכתב ע"י  – דף אחורי של הספר
 

307 
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  קוראים יקרים ,קוראים יקרים ,  

      מרי, הבת הבכורה של מרי, הבת הבכורה של כהן כהן ני המספרת, רוזלין ני המספרת, רוזלין אא

רוצה לספר לכם על הורי רוצה לספר לכם על הורי   כהן,כהן,  ה  ה  לֶּ לֶּ וסָ וסָ ל ל יִ יִ יג  יג  בִ בִ א  א  

  ..המשפחההמשפחהוו

  אתחיל בבית אביאתחיל בבית אבי                                                        

  

  

  

 
 
       

  

  

  

  

      

  

  

      

  כהןכהןהה  חייםחייםוו  עזיזהעזיזהבן בן   ,,בצלאלבצלאל, , ּהּהל  ל  סָ סָ   ייאבאב

  14.12.189714.12.1897י"ט כסלו תרנ"ח י"ט כסלו תרנ"ח   --בב    ּהּהאאנׁשנׁשאארמָ רמָ ּכ  ּכ  בב  אבא נולדאבא נולד                                  

  8383בגיל בגיל   31.1.198031.1.1980ג בשבט תש"מ ג בשבט תש"מ י"י"  --בב  בישראל בישראל   נפטרנפטר                                                                                            

  

  

  

  

  
 

 

 

  ֵשם טֹוב המֹוִתיר אדם בלכתֹו,ֵשם טֹוב המֹוִתיר אדם בלכתֹו,

  טֹוב מארמֹון זהב בהדרֹו.טֹוב מארמֹון זהב בהדרֹו.

  

 

  סעדיסעדי

  ادمىادمى  زز  بماندبماند  گرگر  نيکىنيکى  نامنام
  زرزر  سراىسراى  ماندماند  اواو  ازاز  کهکه  بهبه

  نگارنگار
  سعدىسعدى          

 



  

  1962פטרה נ   ההעזיזעזיז          

  1902פטר נ       כהןכהן  וחייםוחיים

  
 

  ומיכאל הלויומיכאל הלוי      חנהחנה
                                 1890              1937     פטרונ

   

   
 

               

                                                                                                                          כהןכהן  בצלאלבצלאל  ,,ה  ה  ל  ל  סָ סָ                                             
  ם(ם(נוֹ נוֹ אא)חַ )חַ   ללי  י  יגַ יגַ ב  ב  א  א  וו                                                      

 לבית מארי כהן                                                       
 ודבורה / אביחילסלח בארץ נקראו :                  

  ושרהושרה  כהןכהן  אהרוןאהרון      

 לבית חכים אקאג'אן                   

    
 
 

  נעיֵמהנעיֵמהוו  כהןכהן  דוידדויד

    רג'ואןרג'ואן  לביתלבית                                
    אירַאןאירַאןוו  כהןכהן    יוסףיוסף

 לבית מנחם הכהן                    

    
 
 

  שלמה שלמה 
  1907נפטר            

הן בצלאל בצלאל , , ה  ה  ל  ל  סָ סָ  הן כ    כ 
11889977--11998800 

  רֹוָזלין רֹוָזלין 

  

  בית אביבית אבי  
 

  אהרון הכהןאהרון הכהן
 

  אברהםאברהם

  

  שמחהשמחה

  

  רבקהרבקה

  

  חשמונאיחשמונאי

  

  שרהשרה

  

  ארבעה בניםארבעה בנים

  



  שושלת בית אבישושלת בית אבי

ילה היהודית. פרטי שושלת הורי אבי וֵאחיו נולדו בֶּכרָמאנׁשאּה והיוו את אחד המשפחות המכובדות של הקה

היתה גם היא  ,עליה אספר בחלק השני של הספר ,להלן. משפחת אמי יםאבי שאינם מלאים, לצערי, מופיע

 הסמכות הרוחנית של הקהילההיה  , סבה של אמי,'אןאגָ ָק ּכים ָא חַ  ;משפחה מכובדת וידועה בעיר זו

עליו  אכתובשיותו יבפרק מיוחד על א .מרבנות לאוהתפרנס מרפואה ). היה גם רב וגם רופא ֶּכרָמאנׁשאּהב

חיו אהרון ויוסף . מלבד אבי, גם ֵא הדוק באו בברית נישואין המשפחות שתי ,בהמשך שאספרכפי  .(בהרחבה

  . בתרשים של שני עצי המשפחה שניתן לראות יכפ אמי לבנות ממשפחתנישאו 

 .םקרובי נשואיבה היו גם  רי המשפחהכדי להקל את הבנת קשלאורך הספר הצגנו  עצים משפחתיים כך 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 שמות אבי

ּה היה שמו העברי אך כולם קראו לובצלאל  אני מודעת שהתעתיק הנכון הוא צאלח )בארץ בתעודת  - ָסל 

  ָסֶלּההזהות רשמו ָסַלח(, אני נמנעת מלכתוב כך כדי ששמו של אבי ייקרא בדיוק כפי שהוא מבוטא בפרסית: 

 נועם.שמשמעותו 
 

 סבו של אבי-הלוי  מיכאל

היתה חנות בעיר בשם  מיכאל,ל .של אבי אמו ,עזיזההיה אביה של  מיכאל בן באבא יחזקאל בן באבא לוי 

נדּכְ  היתה עקרה ולכן התחתן עם  ,: אשתו הראשונה, מלכהלו היושתי נשים  .ּהאנׁשארמָ ּכֶ עיר קרובה ל – ר 

שלמה. חנה לא ילדה עוד. הם  -ה. הבן ָר ָק יְ  :ובן. הבת נקראה עזיזה ונולדו לו בת)מבלי לגרש את מלכה(  חנה 

 היו משפחה אמידה, מוכרת ומכובדת בקהילה.
 

חיו יחד גם כשמיכאל נפטר. שתי אחיות ואהבו זו את זו. כחנה. הן היו  -ה יחיה בשלום עם אשתו השני מלכה

 אהבו אותה.כולם  כה זאת מאוד.והערידואג גם לה  ,בנה של חנה ,התביישה מאוד מכך ששלמההיא 
 

 ם סבתיחנה אֵ  

למיכאל  .ֶרנדּכְ לעיר  (דתיים מאודַיְזד היו יהודי ) ְזדי  הגיעה עם אביה מהעיר  מי(עָ -אן)נַ  חנה

 אביה בביתו.את היתה חנות סיטונאות והוא אירח את חנה ו
 

 עתים עקרו לעיר אחרת עקב היהודים חיפשו פרנסה בערים אחרות כשהיא לא היתה מצויה בעיר הולדתם. ל

  ביזה והתנכלויות נגד היהודים, שהתרחשו תכופות. כשיהודי הגיע לעיר אחרת הלך לבית הכנסת, יהודי                      

 המקום דאגו לארח אותו בביתם עד שנסע, או מצאו לו מגורים ועבודה.                      
  

אשתו מלכה היתה עקרה. היא ילדה לו רק שני  כי, כאמור,את ידה, היתה יתומה מאמה ומיכאל ביקש  חנה

  .ילדים: עזיזה ושלמה

 

חנה ומיכאל חנה ומיכאל 
  הלויהלוי

  וחייםוחייםעזיזה עזיזה 
  הכהןהכהן
 

1962 - 1873 

  אהרון הכהןאהרון הכהן
 

  

  אהרוןאהרון
 

  סלהסלה
 

  דוידדויד
 

  יוסףיוסף
 

  מסעודהמסעודה
  והאג'י מנחםוהאג'י מנחם

 

1962 - 1873 

  פורהפורהייצצ
  ריריאאומשה מומשה מ

 

  שרהשרה
 

  רחל רחל 
 'אן'אןאגָ אגָ קָ קָ ים אָ ים אָ ּכּכוח  וח  

ייָכה וסוליימן  ייָכה וסוליימן זֹולֵּ זֹולֵּ

  )שלמה( ּכרָמאני)שלמה( ּכרָמאני

  מריםמרים
 ומשה כהןומשה כהן  

 

1962 - 1873 

  איראןאיראן
  
 

1962 - 1873 

  אביגילאביגיל
  
 

1962 - 1873 
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 , אבל לא ידעה לקרוא.  ביקשהלהשכלה, יפה ונמוכת קומה. היה לה "רעב" מאודהיתה אישה חכמה  חנה

ית. ביקשה לקרוא לה את התנ"ך בשפה הפרס ,כיתה ב' תלמידת ממני,מהנכדים שיקראו לה בתנ"ך. אפילו 

 .בזקנתהבינוני. היא היתה פעילה גם -היה לה עור לבן, עיניים גדולות וחומות, פנים עגולות ומיבנה גוף רזה

 . אישה רגועה. צלולה בשכלההיתה  (1937) עד יום מותה מכרה בדים לתמוך בבתה.

 

 אינה המצאה חדשה -רפואה אלטרנטיבית 

אב, היתה משמנת את הידיים שלה ואת הצואר של אם הגרון כ היתה המרפאה של כל ילדי המשפחה. חנה

הילד ומעסה בעדינות ונותנת הוראה לשתות בבית מי שזיפים שהושרו כל הלילה במים. אם הצואר כאב או 

ג' עם יד משומנת ובסוף היתה אנתפס היתה אומרת: "לא שמת את הראש טוב על הכר" והיתה נותנת מס

ות היתה מסובבת את הראש לימין ולשמאל ואת האוזניים היתה אומרת לנו לשחרר את הצואר ואז בפתאומי

 ה.קטיָק ַר פְ היום זה נקרא כירֹו .פגכאב היה המה למעלה. ברוב המקרים יתופסת ומר

עד היום זה  .בזמנים ההם לא היתה אנטיביוטיקה או כדורים כמו היום אלא תרופות טבעיות מצמחים שונים

לארץ ונתנו תרופות חדשות אך גם המשיכו לתת תרופות -ו בחוץמקובל בפרס. בזמני הרופאים כבר למד

כל אמא למדה מאמא שלה ומסבתא שלה את סוד התרופות הטבעיות. היו חנויות מיוחדות  טבעיות מצמחים.

מה  ,כמו הרוקחים ו,ם מאות סוגי צמחים והם בעצמם ידעי(. היו להָטִר עַ לקניית צמחים אלו )נקראו בפרסית 

 ם למכאובו ולמחלתו.לתת לחולה בהתא
 

 

 אמו של אבי – עזיזה
  

, לבשה מאודמה, רזה, גבוהה שחּו אישה רגועה. כמו אמה , היתהשי(דָ -אן)נַ  עזיזה, סבתי

היא אכלה כל יום ביצה )את עצמה.  טיפחהבגדים מכובדים והתאפרה לפי מעמדה. היא 

ה השכלה בגלל היותה לא רכש) לא ידעה לקרוא גם היא,גל בעברית(. גל מֹוגֹו - עם סוכר

על היה  השידורכאשר כבר היה רדיו היתה מקשיבה כל הזמן לכל התחנות אפילו אם  היתה חכמה. אך (אישה

 כך יצאו גם בניה. ;ביקשה ממני לקרוא לה בתנ"ך. היתה צמאה לדעת וסקרנית בנושאים שונים  פילוסופיה.

בני העיר וגם מערים אחרות.  בו תושבים מן והתארחועזיזה אהבה מאוד לארח. ביתה היה פתוח לכולם 

 תמיד קיבלה אותם יפה.  , והיאאליה באולעיר,  מגיעיםהיו  משפחה רחוקים

יחד עם ילדיהם גרו איתה בבית אחד. זה  ויוסף, ָסֶלּה: אהרון, דויד, הכלות של בניה ארבע

ת שלה. להיפך, משגע, נכון? היא אף פעם לא התרגזה עלינו הילדים ולא התערבה בחיי הכלו

היתה אומרת  )כיסוי ראש וגוף( ר'אדֹולהוריד את הצָ  כשהמלך הורהתמיד דאגה שיתלבשו בבגדים חדשים. 

 ידעהאו היתה אומרת לכלות: למה את לא קונה כובע חדש או מעיל חדש? לא הָצ'אדֹור לאמי: תורידי את 

 . היתה חכמה וסבלנית.מהי קנאה

-וחיה את מרבית חייה בֶּכרָמאנׁשאה עם בניה. יחד עם בנה דויד עברה ב 1873נולדה בשנת  ,עזיזה, סבתא שלי

 .1962לטהראן שם חיה עד  1950
 

 אביו של אבי -חיים כהן 

עזיזה ועבד בחנות של אביה ל נישאחיים . מקורותיהם לא ידועים ליאהרון הכהן הוא אביו של סבי חיים. 

 טראגי. מאודסיפור החתונה תונתה. מיכאל. לא ידוע לי בת כמה היתה עזיזה בזמן ח

ביום של  לחתונה של בתו עזיזה. ֶּכרָמאנׁשאּהלבלוויית יהודי אחר, מהעיר שבה היתה החנות שלו,  ,יצאמיכאל 

 הכל עבר בסדר.  (באותם הימים כל חתונה נמשכה שבוע ימים טקס לפני החתונה. - אנַ בפרסית: הָ החינה )

 

ואן. לפעמים עשו חלק מן הדרך ברגל. לכן נסעו בקבוצות. בלילה היו ישנים וסוס או בקר נסעו על גבי ;אז לא היו מכוניות

ונשארים בהם עד גמר מכירת  ֶּכרָמאנׁשאּהיהודים רבים היו נוסעים כרוכלים לכפרים קרובים לעיר  בפונדקי דרכים.

 הסחורות שלקחו איתם.

 ר'אדֹובצָ  עזיזה
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תבואה,  הם קנו מן הכפריים ָמאנׁשאּה היו רוכלים בכפרים.מפרנסים יהודיים בֶּכר 289, חצי מכלל 20-בראשית המאה ה

 .ביצים ועוד. הם היו קונים גם חלב הישר מהפרה, עושים גבינה כשרה בכמויות גדולות ושמים אותה בפחים עם מי מלח

בש ונוח. י מאודהיה  ֶּכרָמאנׁשאּהמחמאה היו עושים שמן חמאה והיו מביאים לעיר ומוכרים ליהודים. האקלים של העיר 

 קר. הרבה שלג וכפור. תבואה, גבינה ושמן לא היו מתקלקלים. מאודבחורף היה 
 
 

 להגיע למחרת היום של החינה. אבל בלילה הוא מת בשינה, כנראה מדום לב או משבץ מוחיהיה ָאמור מיכאל 

. על כך סיפר ליאף פעם לא  ,ָסֶלּה, אבי .החתונה הפכה לאבל. הביאו לעיר את גופתו. (1890)כנראה בשנת 

 .ד ידו ידוד, אשתו של ַנעיֵמהשאלתי את 

 עזיזה וחיים התחתנו רק לאחר זמן מה. החתן, חיים הכהן המשיך להחזיק בחנות של מיכאל שנפטר.

 :נוספת ויוסף. אבל הגורל היכה בעזיזה פעם אבי() ָסֶלּהבנים: אהרון, דויד,  ארבעהעזיזה ולחיים נולדו ל

 

 

 

 

ארבעת של  ,. שלמה, בנה של חנה, נהיה למפרנס של אמו, של אחותובלבד שנים 10בן כ ן היההבן הבכור אהרו

. זו היתה חנות (ֶּכרָמאנׁשאּהל הועברהל אביו )החנות ששלמה קיבל את החנות מלכה.  של אמו החורגתוילדיה 

 ים ומפרחים. סיטונות של תבלינים, תבואות, צבעים, קוביות סוכר, תה, חינה ותרופות טבעיות משורש
 

 היו בעלי חנויות. ֶּכרָמאנׁשאּהמפרנסים יהודיים ב 289מכלל  80בראשית המאה העשרים, 
 

 שוב המזל השחור היכה והנהממשפחה מכובדת. הכל היה מוכן לחתונה.   ,ארוסה בשם מרים לשלמה היתה

רופא הנותו וקיבל כאב בטן. ָּבט )גבישי סוכר( בחנַ את חנה )אמו( ואת אחותו עזיזה. שלמה הרים שק כבד של 

רת בקונסוליות של יששחולים. הרופא היה אירופאי -שצריך ניתוח שבר. באותם הימים לא היה בית קבע

היו מביאים רופאים. הרופא  ניתח את שלמה בבית. שלמה נפטר אחרי כמה  םהמיסיונרי. גם המעצמות בעיר

 .ימים כנראה מזיהום. תארו לעצמכם את גודל הכאב והמכה

 
 

 

 

 

סיפר לי שהסבתא והאמא לקחו את היד של ארבעת הבנים וגם של האמא החורגת, מלכה, והסתובבו  אבי

. כשאבא היה מספר זאת אחרי שנים רבות, תמיד ובכופרה עליך" סביב המיטה של שלמה ואמרו " אנחנו ּכ

ל חנה האומללה אין . את הצער ששל עזיזה מילא את מקום האח, הבעל והאב ,שלמה, הנפטרהיה בוכה. 

הלכו אחרי הארון של שלמה, גם משום שהם היו משפחה מכובדת ומוכרת וגם  ֶּכרָמאנׁשאּהלתאר. כל  יהודי 

 ומות הבן היחיד של חנה.   ,בגלל הטרגדיה שלפני חתונת עזיזה
 

ייתכן שהדבר נובע פי התרשמותי תמותת הגברים בפרס היתה גבוהה יותר מזו של הנשים. -א חקרתי את הנושא, אך עלל

מן העובדה שגברים נחשפו לחיידקים יותר מן הנשים שלא הרבו לצאת מן הבית. מה שברור הוא ששיעור התמותה הכללי 

שיעור תמותת תינוקות. את התינוקות עד גיל שישה חודשים לא רשמו בספר המירשם של הקהילה,  דבייחוהיה גבוה, 

 בבחינת: נראה אם יחיה בכלל.
 

 לאביהבגלל הזעזוע הכללי ממות שלמה, היא אמרה  ., סיפרה לי שאז היתה ילדהימצד אמ בתיסציפורה, 

אמר: 'אן אגָ ָק ּכים ָא חַ . את המת בבית( רחצו ֶּכרָמאנׁשאּה: "אבא אני רוצה ללכת לראות" )אז ב'אןאגָ ָק ּכים ָא חַ 

 ".היא "בסדר תלכי. לבכות בשביל הצעיר הזה מצווה

, היו מזכירים את בעלה של עזיזה עד הבוקר בתורה בביתה בו קוראים ותבלילה, בסוכות בליל הערבכל שנה 

אנו  מתיהם.לברך על כדי הביאו  השכניםגם  חיים ואחיה שלמה על ידי ברכה על קפה וקציצות כפי שהיה נהוג.

 ת.הילדים היינו נאספים ומספרים אחד לשני סיפורים כדי לא להירדם. בערב המבוגרים הלכו לבית הכנס

מת ממחלת מת ממחלת     18591859--שנולד כנראה בשנולד כנראה ב  לא הוא סבא שלי(לא הוא סבא שלי(הבעל חיים הכהן )ההבעל חיים הכהן )ה

רָמאנׁשאּהנקבר בנקבר ב  . . 19021902  בבבאדר א' תרס"באדר א' תרס"  11--בב  ססטיפּוטיפּו רָמאנׁשאּהּכ    זכרו לברכה.זכרו לברכה.        ..ּכ 

 

  ..19071907בתרס"ז שנת  בתרס"ז שנת    ה' בשבטה' בשבט  שלמה בן מיכאל לוי נפטרשלמה בן מיכאל לוי נפטר

רָמאנׁשאּהנקבר בנקבר ב   רָמאנׁשאּהּכ    זכרו לברכה.זכרו לברכה.  . . ּכ 
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 משךיהחיים מוכרחים לה

העשירים שלחו את  .סבתא חנה המשיכה למכור בדים בל ? הילדים היו קטנים והמפרנס מת.ומה אחרי הֵא 

ללכת או שהיא הלכה בעצמה אליהם. )להן וכן למשרתות ולאוְמנֹות של ילדיהן(  משרתם אליה לקנות בד 

מכרה  חנהולא היה נהוג שאישה תשב בחנות אז  היותלחנות בדים היה נחשב לפיחות בכבודן של העשירות. 

בו למד כדי  "החדר"מאותו  הוציאומהבית. כך עד שאהרון גדל והפעיל שוב את החנות שהיתה סגורה עד אז. 

 לעבוד בחנות של שלמה ולפרנס את המשפחה.
 

ּכים חַ ה אל באהיה לה הגיון ולכן  .אחרי מות הבן, חנה רצתה לקנות ספר תורה לבית הכנסת על שם הבן 

בי, לבת שלי יש ארבעה יתומים קטנים. האם בכסף רת הרוחנית של הקהילה( ושאלה: ")הסמכו ,'אןאגָ ָק ָא 

להשאיר ליתומים, זו מצווה גדולה  :הזה אקנה ספר תורה או אשאיר אותו לגידול היתומים"? תשובתו היתה

לעניי הקהילה. הם ידעו והיו באים לקחת.  יותר. וכך עשתה. אבל כל יום שישי היתה קונה לחם וביצים ונותנת

  .בידי נכדיה לבתיהם שולחת את המתתלאלה שהתביישו לבוא היתה 

בבית הכנסת היו שני חדרים: אחד לָשָמש והשני ליהודים שעברו בעיר ולא היה להם מקום ללון. גם להם 

יר אחרת הגיעה דאגה והיתה לוקחת אוכל לבית הכנסת. במקרה אחר, משפחה שברחה מפוגרום בע

סבתא הביאה אותם לביתה ונתנה להם אחד מחדרי ביתה עד שתלד. הבן הוהאישה עמדה ללדת.  ֶּכרָמאנׁשאּהל

 אני ילדה קטנהכהמשפחה. שנולד היה בגיל של אבי וכך נשארו מכרים. הם לא שכחו את הטובה וכיבדו את 

 .מאוד ומהלכת במרפסת. אהבתי אותה . היתה יושבתסבתא חנה זוכרת ,כאילו זה עכשיו,  את הפנים של

 עזריונאלץ לה נשאר נכה  כל ימי חייוו נשברה לו הברך ,כך. דויד נפל-המשפחה הזאת לא השתנה כל גורל

נפל על ו כדי לתפוס אפרוח של יונים  גג מרפסת המטבחלבבית טיפס . יוסף היה מאוד שובב. להליכהמקל ב

הוא התעוור בעין אחת וכל חייו  דקר את עינו;. הצינור  בפרסית( ,הּבֶ ָת כלי קיבול למים עם ברז בולט מאוד )ָאפְ 

 הרכיב משקפיים כהים. 
 

בני המשפחה והיה לה חדר משלה. היא  סעדה עם ,ישנה בביתשהיתה להם עוזרת בית קבועה בבית סבתי 

 - זרת קבועה אחרתמקומה לקחו עוב .יא התחתנההז אלאהוָ  ֶּכרָמאנׁשאּההיתה יהודיה אבל לפני שעזבנו את 

לכביסת הבגדים  .לטן שהיתה עוזרת בעבודות הביתחזקה בשם סּו ,מוסלמית ,שני ילדיםל ֵאםישה כפרית א

לבית לקחת  בצהריםהיה פועל יהודי בחנות שעזר בעבודות החנות וגם בא  ,באה פעם בשבוע כובסת. מלבדם

-אחרצהרים בא לאכול בבית והמשיך ללמד פרסית. בלכמורה לצרפתית ועבד  ָסֶלּה אהרון.לאוכל לדויד ו

 .יוסף עבד בבנק והגיע לדרגת סגן מנהל הבנק. יוסף למד את השפה האנגלית אצל מורה פרטי הצהרים.

 

 

 ספר של "כל ישראל חברים"-לימודים בבית

די כי"ח(. אהרון ודויד היו כבר גדולים מ -" כל ישראל חברים") "אליאנס"ספר -נפתח בית ֶּכרָמאנׁשאּהב

. הם היו מחוננים. גם אהרון היה מחונן אבל הוא רק ידע לימודי קודש "הסשלחו לבינויוסף  ָסֶלּה. "סלבי

פרסיים. הוא למד  לימודים ַתּב )הֶחדר בפרס(ְּבַמּכְ  וקריאה בפרסית. לא היתה לו השכלה פרסית, כי לא לימדו

 עבד בחנות. אחר כךפרסית בכוחות עצמו. 

 
 

ברהם על "החדר" היהודי בפרס ניתן לראות שכל הקהילות היהודיות בפרס קיימו את מוסד במחקר שפרסם אחי א

מן הבנים היהודיים בפרס ידעו לקרא ולכתוב. לשם השוואה אציין  90% -בראשית המאה העשרים, כ  ה"ַמְּכַתּב" )החדר(.

 . 94.5% -; נשים 80.2% -, אחוז המוסלמים האנאלפביתיים היה: גברים 1956שבשנת 

 ספר מודרני.-כי"ח חולל מהפכה בחינוך היהודי בפרס. ה"חדר" הפך לבית
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  איש איש ואופיואיש איש ואופיו  --ארבעת הבנים ארבעת הבנים 

 
  

 

 

 

 

 
 

 ָסֶלּהופניו היו דומות לפניה של סבתא חנה.  דויד היה נמוך, רזה ושחרחר.  , רחב כתפייםאהרון היה איש גבוה

יוסף ,כמו . אמופניו דמו מאוד לפנים של  .גוף רזה עם כתפיים רחבותוגבוה   ,פה תוארי, היה שחרחראבי 

. אמא שלהם גידלה אותם  ָסֶלּהכמו  עם כתפיים רחבות סבתא חנה, עורו היה לבן, פניו עגולות ויפות, גבוה

ת בעלה חיים בפינוק רב. הם התייתמו והיו מאוד יקרים גם לסבתא חנה וגם לאמא שלהם, במיוחד אחרי מו

 ושלמה האח. 

 לאחיו של אבי קראתי ָעמּו כפי שנהוג בפרס לקרוא לדוד מצד האבא. לדוד מצד האם קוראים ָדאִי.

ּה                                           דוידדויד                            אהרוןאהרון                                                                 ּה           ָסל    יוסףיוסףוו        ָסל 

 

                                                GERTIFICAT DE FIN D’ETUDES                                    העתק 
Anee Scolaire 1913-1914 

L’eleve Mr. Saleh……….. fils de’  Haim Cohen……….. 

ne’ a Kermanchah (Perse)….  le  1897 ……..de nationalite’   persan ……       

      admis dans notre Etablissment le 1905…….. a subi avec succes les examens de fin 

d’ etude sur les matieres dans nos e’coles et a ete juge aple a recevoir le present  certificat 

et le bulletin de notes figurant au verso. 

Kermanchah, le 31 juillet 1914 

 1914ביולי  31 –מאנשאה תעודת הגמר של אבי בבית ספר "אליאנס" של כי"ח בכר
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  דה של אמי( דה של אמי( שרה )הדוֹ שרה )הדוֹ אשתֹו אשתֹו אהרון ואהרון ו  דידידוֹ דוֹ   ::הבכֹורהבכֹור

  
 .12.3.1891 אדר תרנ"אלראשון אהרון נולד ב                

באו בברית נישואין. חנה ועזיזה באו  המכובדות בֶּכרָמאנׁשאּה משפחותהשתי                          

נתן את   הרב שרה.הבת  יד אתלבקש  ֶּכרָמאנׁשאּהב הסמכות הרוחנית של הקהילה, שהיה 'אןאגָ ָק ּכים ָא חַ  לרב

 הסכמתו. זה היה להם לכבוד גדול ולשמחה גדולה. הבת היתה הבת השנייה של הרב. 

 הורי. היו מחתנים אותן בהסכמה בין ההורים של החתן לבין 13או  12בנות באותם הזמנים? מה היה הגיל שבו התחתנו ה

הם היו מוָּכרים בבית הכנסת או בשמחות. לפעמים היו  -הכלה. הבנים והבנות עצמם לא קבעו. אבל לבנים היה יתרון 

ה המיועדת באיזה מפגש או מקום רואים את הבנות סתם ברחוב. היהודים כולם הכירו אחד את השני ואם ראו את הכל

לא שזה היה מאוד משפיע. העיקר היה הייחוס המשפחתי. אפילו סבתא לשידוכין. אחר, ידעו על מי מדובר ויכלו להתנגד 

שלי ציפורה, תמיד היתה אומרת שאם למשפחה יש יחוס אז יש להם כבוד ומי שיש לו כבוד מתנהג עם אשתו בכבוד. זה 

 לם.היה קו המחשבה אצל כו
 

שרה אחותו של  לזכר שמה ניתן לה )ורחל.  'אןאגָ ָק ּכים ָא חַ להוריה:  1895שרה נולדה בסביבות שנת הכלה 

 לאביהמאוד: עיניים בהירות, עור לבן ושערות בלונדיניות. דמתה מאוד יפה היתה . (אביה, שנפטרה צעירה

  הרב.

 םאמָ הה   –הכנות לחתונה 

 םאמָ הַ , ם )בית מרחץאמָ אמידות. היה יום לחינה ויום להַ ן במשפחות כל חתונה ארכה כמה ימים. לא כל שכ

 לבוא.  כל הנשים הקרובות של הכלה והחתן היו מוזמנות .(בערבית ובטורקית םמאמקבילה של החַ בפרסית, 

קיץ הביאו גם אבטיח לכבוד הכלה. היו בוממתקים ו (משקה עם מי ורדים) תְרּבַ שַ היו מביאים ֹ  אםַהמָ בתוך ה

בפרסית ִּכיֵסה )נתפר בצורת  ,היתה לנקות את הגוף של הלקוחות בבד ארוג בצפיפות מצמר ןשעבודת ַלניותּבָ 

 יםיורד ואת עור הגוף והלכלוך והשומן הי ִּכיֵסהשקית בגודל כף היד(. אחרי שהגוף נרטב היטב שפשפו עם ה

. אח"כ היו שוטפות את החינה מהראש כמו ִפיִליְנג עדין )קילוף עור( של ימינו -בפתילות שחורות מהגוף 

 ג עשוי מליפה טבעית(. כל זה לקח שעות. מסבנות את הגוף בליף )ספֹוו

עבור הנשים ובערב שוב עבור  –עבור הגברים, במשך היום כולו  –. בבוקר מוקדם משלהם אםַהמָ ליהודים היה 

 הגברים. 

. סביב המלתחותגה אחת מהרצפה ושם היו במדר גבוהים היומצדדיה  השלוש .חצר ההיית אםַהמָ כניסה לב

את בגדיה. באמצע החצר היתה בריכה  בה ( שכל משפחה היתה שמהמקּוַמרֹות תנישֹוים/כִ ּוּכְקֵצ'ה )טָ סביב היו 

, רב נמשכת זמן כאןהשהייה מן החצר נכנסים לאולם החם.  אף התקרה היתה מעוגלת. של מים קרים נקיים.

 לשפוך מים קרים על הפנים ולהמשיך עד גמר הרחצה. ,צר להתקררלח , מדי פעם,היו יוצאים לכן

אם הרחצה היתה נערכת לקראת  .הביאה ורחצה אף את ילדיהאישה הכי  זמן רבארכה  אםַהמָ השהייה ב 

ַלניות שהיו רוחצות את הנשים היו נותנים מתנה, את המשקה ואת הממתקים לכיבוד. לּבָ חתונה, היו מביאים 

על סדר וגם על הבגדים שלא יתבלבלו. במשך  ששמרהבחצר החיצונית הקרה היתה אישה  סוכריות ותשלום.

לה כיבוד, מתנה וכסף. בזמנים רגילים, כפי שאני נתנו השנים הכירה את כל המשפחות ובזמן חתונה או לידה 

 נה.נת - מי שרצתה לתת מיוזמתה ,זו לא היתה חובה לברכות. וזכתהזוכרת, אמא שלי תמיד נתנה כסף 

  נדוניה לכלה

סבתא חנה ועזיזה האם שבעצם  . על החתונה של שרה עם אהרון של שרה, סיפרה לי  , אחותהציפורה סבתי 

 לא ראו שמחה בחייהם )סיפרתי כבר על האסונות שפקדו אותן(, העתירו על הכלה את כל משאלות ליבן.

. גם ההורים של הבנים בהיותה ילדה רּכהבפרס, משפחות שיכלו להרשות לעצמן, היו קונות לבת נדוניה עוד 

היו קונים מתנות לכלה העתידית. מה קנו? בדרך כלל בגדים ותכשיטים. כל משפחה לפי יכולתה. בשביל 

בדים יקרים. בגדים תפורים שהובאו מחוץ לפרס: מבוכרה, והחתונה הזאת, שני הצדדים הכינו הרבה בגדים 

. הכל היה תפור עם חוטי זהב או (עברו לשליטת רוסיהאך מפרס שבזמנים רחוקים היו חלק )סמרקנד וכו' 

כסף. כל מיני כיסויים יפים מאוד למגשים  והכל עבודת יד. )יש לי כיסוי מבד שסבתא שלי נתנה לאמא שלי 
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ּכים  ּכים רחל וח  רחל וח 
  ָאָקאָג'אןָאָקאָג'אן

 מּולּוק
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 תינוקת

  שרהשרה
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  עזיזה וחיים כהןעזיזה וחיים כהן

  אהרוןאהרון
19521952  --  18911891  

 מּולּוק
 מתה
 3בגיל 

סוליימן 
 שלמה
 לןוה
 
 

 מוניר
 אורה 

 וצבי
 

עשרת 
 אסתר
 וסירוס

 

 בן
מת 
 בלידה

 

 מנוצ'הר
 מנשה
 ושרה

 

 פרוין
מתה 
 בלידה
 

 
 פרוין
מתה 
 בלידה
 

 

חביבאולה 
 חיים
 והומה

 
 

בן מת 
 בלידה
 

 

בן מת 
בגיל 
 שנה
 

 

 הנרייט
 חנה

 11מתה בגיל 
 

 

 מוסגרה(. ציפורהגם חתיכה משמלת החתונה של סבתא ) .אותו שיישאר למזכרת מסגרוכנדוניה והילדים שלי 
 

 החתונה

ר לחתונה של שרה. הלבישו אותה בבגדים יפים )בפרס השמלה לא היתה בהכרח לבנה( ואת ראשה ואת נחזו

אפשר היה לראות ולא לֵהָראות מבחוץ.  כךדק  שתפרו במיוחד עם חוטי זהב.  רשתבד  פניה כיסו, כנהוג בפרס,

האורחים הגיעו ה וליום החינה הלבישו בגד שתפרו במיוחד עם כפתורים מוזהבים . לאחר שהלבישו אות

את הכלה לוקחים מביתה עד בית החתן בשירה. שם החתן היה נהוג שהכלה לבית החתן.  את התכוונו ללוות

    שרו שירים לחתן ולכלה גם בעברית. מלוויה.ועם בני משפחתו היו מקבלים את פני הכלה 

ד נפל על כל העיר. במצב שנוצר ". פחֶּכרָמאנׁשאּהומה קרה הפעם? באו אנשים ואמרו: "הצבא הרוסי נכנס ל

  הכל עבר בשלום.  הזדרזו ולקחו את הכלה כמה שיותר מהר לפני שהרוסים יגיעו אל תוך העיר ממש.
 

אלא בכינוי  בשמוכלה. הכלה אף פעם לא היתה פונה לבעלה  - רּוס, זאת אומרתעָ  אלא בשמה;לכלה לא קראו 

" בשם של הבן או הבת …אבא של "לבעלה שה  קראה יא, כלומר אדון. אחרי הלידה האָק ָא 

רוזלין )אבא של רוזלין( מחר אנו מוזמנים לארוחה" . גם הבעל פנה  יֵ אָק הבכורה. למשל: "א

 "נֵניֵ  לאשתו באותה הדרך. למשל: " אמא של סוליימן, בואי לאכול" ובפרסית זה נשמע כך:

 " .ֹורחבֹו ִּביָיא ,ןיימָ לֵ סֹו

אג'אן וגם מבחינה רגשית קעזיזה. גם משום שהיא היתה הבת של הרב אלנה ורה הכלה היתה מאוד יקרה לחש

 הן שמחו שהינה הבן התחתן. ,אחרי האכזבות הרבות בחייהן

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 תובנ /בעצב תלדי בנים

היו בעייתיות. היא היתה רזה, נמוכה ועדינה והתינוקות שילדה היו גדולים כמו  של שרה כמעט כל הלידות

שטפי דם. כדי לעצור את שטף הדם נתנו ליולדת לשתות שמן חמאה  מלוות ,הלידות היו קשותהבעל ולכן 

פושר עם דבש והרבה הרבה תחנונים ותפילות לאלוהים שיציל את היולדת. הגברים ישבו בבית בחדר אחר 

 וקראו בתהילים להצלת היולדת.

וככה זה עבר מאם  הספר אלא מאמ-צועה בביתקמ לא למדה את תהמיילדאז הנשים ילדו בבית.  - העבריות תהמיילדֹו

 וכך למדה.  ,שנכחה בזמן שאמה יילדה נשים לבת

ה טחונים כך שאחרי ַר ּבַ זְ ּול וגרגירי ּכחומוס  קלויים וטחונים דק עם סוכר, הֵ מלפני הלידה הכינו ליולדת אבקה משקדים ו

שה שהיו חזקים נשארו בחיים ואילו החלשים מתו מכל כל ותתחזק שכן אז לא היו ויטמינים. גבר או איאהלידה היולדת ת

אם היולדת היתה מתעלפת מרוב איבוד דם, היו נותנים לה סטירת לחי כדי שתתעורר. היו   .ותשקמיני מחלות ואפילו לא 

גם כל מיני אמונות תפלות שהשתמשו בהם כדי לגרש את השדים והמזיקים. היו כל מיני קמיעות כתובות בעברית שתלו 

 .ודם הלידה בצואר היולדת ואילו אחרי הלידה שמו שום אחרי הכרית של היולדתק
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 ומונירומימין: עשרת, שרה 

כך נולד -השניה מתה משעלת בגיל שלוש. אחרותה משעלת מלּוק לדה בקשיים שתי בנות. הראשונה מֹוישרה 

 על שם האח של סבתא עזיזה. ,שלמה ,בן

 לבן שנולד. שמו א בחיים אז נותנים את היום, שאם האבא של הבעל ל עד, שנשאר ֶּכרָמאנׁשאּההיה מנהג ב

כך יקר שבחרו לתת את שמו לבן  -היה כל ,האח של עזיזה ,שלמה

 ּביּבאֹולה(ח) חיים קראואהרון ואילו לבן השני להראשון שנולד לשרה ו

, )היא מוניר( על שם האבא של אהרון. בת נוספת שנולדה נקראה מנורה

לאורה. בת נוספת נקראה  שמהאת  שינתההיא ארץ ב .כי נולדה בחנוכה

  כך שרה ילדה בן אך הוא מת בלידה. -(. אחראסתר  - בעברית) ֶעְׁשַרת 

וכנראה  חמשבת אז הלידה הסתבכה מאוד. אני הייתי  ילדה שרה תאומים. אח"כ 

מרוב התרגשות או מסקרנות לא נרדמתי ונשארתי בחדר למרות שלא ברור לי איך זה שנתנו לי להישאר. בחדר 

ורחל אמא של סבתא שהיא גם אמא של שרה היולדת. מנשה נולד הראשון ואילו לידת  ציפורה, סבתא אמייו ה

 היד שלה והמיילדת לא ידעה מה לעשות.  הבמקום הראש יצא  - הבת התאומה הסתבכה
 

ן הלידה היו הלידה באותם ימים נעשתה בישיבה. היו מכינים מראש בלוקים מֵחימר אחד על השני לגובה המתאים ובזמ

מושיבים את היולדת על הבלוקים ולמטה היו מרפדים בבדים. אם הלידה התעכבה והצירים נמשכו היו מורידים את 

 שוב כשהצירים חזרו היו שוב מושיבים אותה על ה"כסא". והיולדת 
 

-בחוץ שהיה רופא כללי מעולה שלמד , של שרה החורגת אחותה,  מיכלשל בן את ה שלחו את אבא שלי שיביא

הרופא בא אך לא כדי לבדוק או לטפל   .(ַרְסָתאָעלי ַא -לעּבדֹול מאליהו שמושּוָנה אותו,  אסלמוו היות) .לארץ

בה אישית אלא כדי לייעץ ולהורות למיילדת מה לעשות, היות ואסור לגבר להיות נוכח בלידה. הרופא שאל כל 

ידעה להגיד בדיוק והרופא התרגז מאוד ואמר: הזמן את המיילדת האם היא רואה יד או רגל והמיילדת לא 

מרים נעלבה מאוד שלא קראו לה אבל בכל  ."תביאו מיילדת אחרת!" ואכן רצו והביאו את המיילדת מרים

השכיבה אותה והתחילה  ,שימנה את הבטן של שרה ,היד של התינוקת ואמרה לרופא שז היא זאת באה. 

ת. כל הזמן הזה ואת שרה ואת התינוקת ממו הצילההבת וכך  לסובב את התינוקת בבטן ואחר כך יילדה את

בבוקר באו הסבתות חנה  דוד אהרון קראו בתהילים וסבתא רחל, אמא של שרה, התפללה ובכתה.ואבא שלי 

 ועזיזה והשמחה היתה גדולה שחיי היולדת והבת ניצלו. 

ין. הבן היה שחרחר והבת בהירה ומדהימה וִ ְר והבת פַ  (מנשה -)בעברית  ַמנּוְצ'ֵהרולבסוף תאומים. הבן נקרא 

שמת בזמן הלידה כי היה גדול ועוד אחד שמת נוסף בן  . ומשלשוליםחודשים מתה מהקאות  8ביופיה. אך בגיל 

ממחיש את הקשיים של הלידה באותם הימים ועשוי להסביר, חלקית, את שיעור  ה של שרהסיפור בגיל שנה.

 התמותה הגבוה של התינוקות אז. 

 .הוָאזלַא  ֶּכרָמאנׁשאּהחרי התאומים נסעו שרה ואהרון מא
 

 קשיי פרנסה

אחיו יוסף עבד שם כמנהל  כיהוָאז, לעיר ַא נסע   .ֶּכרָמאנׁשאּהב ואהרון, לא הרוויח מספיק בעסק דודי

ילדיו האחרים הבן שלמה הלך לצבא.  . שפחהה הממן מה הצטרפאחרי ז . פתח שם חנות אהרוןחשבונות. 

 . ֶּכרָמאנׁשאּהל דבניגו יהודיה" אליאנס" "סבישם היה )כי לא מוסלמי. -ספר ממשלתי-יתלמדו בב

, בכו כולםאמא עזיזה. להיה כמו יום תשעה באב לסבתא חנה ו זה יום שהתחילו לארוז את החפצים שלהםב

מכל והיא נותרה רחוקה  ַאהוָאזשגם אמא וסבתא שלה נסעו לא מזמן ל כיווןהיה קשה במיוחד מ לאמי

ראינו כיצד סבתא חנה ממש מתאבלת. היא עלתה לקומה השניה ביום הנסיעה  .דוידמשפחתה חוץ מדוד 

 . "כלה, כלה"רּוס" כלומר עָ רּוס, עָ וקראה בשם של כולם ובמיוחד: " הריק  הסתובבה סביב החדר ;ובכתה

מאוד. היא היתה זקנה  המחזה היה קשה מאוד עבורי ועד היום נשאר חרוט בזיכרוני. אהבתי את סבתא חנה

 דה מהם לתמיד ושיותר לא תראה אותם.יוידעה שזו פר

היתה  ַנעיֵמהאחרי נסיעתם נכנסה סבתא עזיזה לדיכאון. חנה ועזיזה נשארו עם הבן דויד ומשפחתו. הכלה 
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 היו כמוה טוביאחיה גם  (. בזמן שדיברה היא צחקה.ַנעיֵמה -וכשמה כן היתה אישה מאוד חברותית, לבבית 

 וילדיהם היו לנחמה לסבתות. ַנעיֵמהדודי דויד,  . (לב וחייכנים

 

 מותה של הסבתא חנה

ביום . חנה נפטרה אחרי זמן מהושפחתו שברה אותן עוד יותר מעזיזה. הפרידה מהבן אהרון ומלנחזור לחנה ו

אהרון ולא ה לחדר הריק שהשאיר דוד ילעלות לקומה השניהילדים אמרו לנו  .ההוא לא הלכתי לבית הספר

 לצאת. החצר של הבית היתה מלאה באנשים ובאנשי חברה קדישא.

בזמנים ההם היו מכינים את המת לקבורה בבית. אנו הילדים יכולנו לראות מחלון החדר את האנשים.  

 וראיתי כיצד האנשים התאספו סביב סבתא עזיזה וניחמו אותה שלא תבכה.

. חנה נפטרה בנה שלמהמתה כבר אחרי מות אמא שלי סיפרה שאמרו לה שחנה נחשבה כ 

היא לא הרגישה  .האזכרה לרגלהיינו אצלה בבית  .יומיים אחרי  יום האזכרה לפטירת בנה

אהבה אותה מאוד. אם היא  אמיבטוב ובזמן הקדיש הביאו אותה מהחדר שלה כדי שתשמע. 

ה יצר חזק לידע. אישה משכילה. היה ל נהייתהיתה נולדת בזמן שנשים למדו בפרס אז היתה 

אני ואחי אברהם היינו הולכים אליה כמה פעמים בשבוע וכל פעם היתה מושיבה אותי כדי שאקרא לה בתנ"ך 

 ל בכיתה ג'. ובתרגום פרסי. אני הייתי בסך הכ

 

 

 

.  היא היתה (ייטִר נְ הַ  -בפרסית ) ,סבתא חנה על שם. בת הזקונים של אהרון ושרהחנה באהואז נולדה 

יכול להיות שהיתה ניצלת מהמחלה אם הרופא היה  . בטהראן 11חלתה בטיפוס ונפטרה בגיל  .בלונדינית

מאבחן בזמן את מחלתה. היינו בנופש עשרה ימים, מחוץ לטהראן, בגלל החום הכבד. הנרייט קיבלה שם את 

הוא אף אמר לא לתת לה לשתות ולאכול  .החום והרופא חשב שהתקררה

וחר איבחן רופא אחר שיש לה טיפוס אך היה . יותר מאהוגרם להתייבשות

 כבר מאוחר.

הרבה מגפות הפילו חללים רבים.  היתה זו תקופת מלחמת העולם השנייה;

 -בהברית שכבשו את פרס -אנשים מתו מטיפוס. את המחלה הביאו בנות

 .מהמחלהמתה  ַפְרָוֶנה )ַפִרי, בקיצור( . גם אחותי1941

היא למדה עברית ב"החלוץ"  היתה חוזרת עם  בטהראן בשנת חייה האחרונה .היטב ייטִר נְ הַ אני זוכרת את 

 אמרה לי שהיא.  עברית םתוא המורה שלימדהיה  ,אברהם י,אח אחיותיי שמחה ורבקה שגם הם למדו שם.

רוצה לדעת לדבר עברית. אהבת ציון היתה בדם שלה ושל כולנו. רצתה לעלות לארץ אך נפטרה ולא זכתה לכך. 

 ת הוריה.ת הזה שבר אוהמורכה.     זכרה לב

 

 אהרון ושרה עולים לארץ

עם שלמה בנו. בעלותו לארץ היה חולה   לעזריא-בית במושב ו. גר1950לארץ בשנת  עלו אשתו שרהו דוד אהרון

ואז קיבל  1952היו נותנים לו דם ושולחים אותו הביתה. החזיק מעמד עד שנת  , אושפז .במחלת סרטן הדם

ואושפז בבית חולים סרפנד )צריפין כיום(. אחיותיי שמחה ורבקה עבדו שם במחלקת הילדים וכל דלקת ריאות 

היה אדם חסון  ושמחה היתה באה הביתה ובוכה. ;"אני לא אצא מזה ואמות"יום ביקרו אצלו. אמר לשמחה: 

 כאחיו. מאריך ימיםהיה  לולא הסרטן ובריא ולא האמנו שימות בגיל צעיר.

 

 

 

, ,   6161בגיל בגיל   19521952אהרון נפטר בט"ו בטבת תשי"ב שנת אהרון נפטר בט"ו בטבת תשי"ב שנת 

  זכרו לברכה.זכרו לברכה.      נקבר בבית העלמין ברחובות.נקבר בבית העלמין ברחובות.

 

  19319377..18.118.1  --זקנה בזקנה ב  נפטרהנפטרהחנה )סבתו של אבי(, חנה )סבתו של אבי(, 

רָמאנׁשאּהנקברה בנקברה ב רָמאנׁשאּהּכ    זכרה לברכה.זכרה לברכה.  . . ּכ 
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שלמה  וגרה במושב נוה ימין ליד כפר סבא.ס )צבי( נשואה לסירּו ,ניר )אורה(מֹו :ילדיהם עלו לארץרק שלושה מ

אחרי רק גר בקיבוץ וו עלה ראשון לארץ בעודו נער ,מנשה .והלן גרו, כאמור, במושב בית אלעזרי עם ההורים

 שארו בפרס.וחביבולאה )חיים( נ ֶעְׁשַרת הילדים  הצבא הצטרף לאחיו שלמה בבית אלעזרי.

וחזר למושב קורס טכנאות רדיו  , כדי לסייםובן דודו אלברט עם אמו שרה ,אחרי זמן מה מנשה חזר לטהראן

 .גבעתייםלעיר  עברו מסויםבשלב עזרה בגידול ילדיו באהבה רבה. וגרה איתו  שרהבית אלעזרי. 
 

היה לה חדר משלה  ה כבר מבוגרת.הית מושב נוה ימין שכןל את שרההביאה ִּבתה  (אורהמוניר ), 1973בשנת 

 .ואף עזרה לבתה בעבודות השונות בבית ובמשק ניהלה את משק ביתה בעצמה ומתפקדת, עצמאית ובהיותה

היתה באה לעתים לבקר אותנו  והבתים במושב היו סמוכים זה לזה,תית והיות והיתה אישה נמרצת וחבר

 תנו. שעברה לגור אי ,אמי )אביגיל( - בת אחותהולשוחח עם 

לבסוף אורה . מצבה החריף מיום ליום ובהדרגה. הזיכרוננתנה בה את אותותיה. איבדה את  שהזיקנהעד כך 

כל  ביקרה אותהאורה ונאלצה להעבירה לבית אבות "בית רבקה" ליד כפר סבא. לא יכלה לטפל בה בעצמה 

 עד שנפטרה. ודאגה לה.  יום

( ונהגה ַנַנהופעילה כמו אחותה הגדולה ציפורה ) ערנית, היתה אישה הזיכרונכאמור, לפני שאיבדה את 

 יום ולקרוא את פרשת השבוע בשבתות כיאה לבת רב.להתפלל יום 

 

 

  

  

  ::  חמשת ילדי אהרון ושרהחמשת ילדי אהרון ושרה

  מלך הילדיםמלך הילדים  ––שלמה שלמה 
 

שובב. היה הנכד הראשון ומחונן  .. ילד יפה תואר, גבוה, רזה במידה1917-נולד בהבן שלמה 

של  הנכד הזה סימל את זיכרם של האבא והבעל והאח אהרון.  שלכור הב והבןלסבתא עזיזה 

הסבתות  .כילד גדל בפינוק רב. בזמנו לא היה גן ילדים  שקודם סיפרתי על מותם.  עזיזה

. השתעמם מזה שלמה סיפרו סיפורים לילדים כדי להעסיק אותם וכן היו משחקים כמו סוס עץ. אבל ילד כמו

 הקפיצו אותו כיתות. .)ציון לשבח( BON POINTבית הספר קיבל תמיד ב

לפי מסורת צרפת. בגן הגננת לימדה  שבו חונכו ,"אליאנס"של  "סלביו לגן ובגיל שבע נבגיל שש הלכבפרס, 

 - ואם התפרע BON POINTקיבל  שהתנהג יפהוכן לימדה לעשות צורות עם נייר. מי  ,הכל בצרפתית ,שירים

MAUVAIS POINT. תיכת קרטון שהיו מביאים להוריםציון נרשם על חה.  

 . 1904 -ב – ֶּכרָמאנׁשאּהב . 1898 -ספר בפרס החל מ-"כל ישראל חברים" פתחה גנים ובתי            

  הספר למדו גם מספר קטן של מוסלמים.-רה. בביתזשפת ההוראה היתה צרפתית. פרסית נלמדה כמעט כשפה             

 .בלבד יסודי-הספר העל-י הרשה ללמד צרפתית, כשפה זרה, בביתוִ הלַ זא פַ המלך ֶר            

 

, היו כמעט בני סבתי ציפורה ,בני הדודה שלו ,בני הדודים הפך למנהיג החבורה. יצחק ואפריםמהגדול  ,שלמה

דברים שלמדו בבית   .וביחד העסיקו את עצמם ,כי הזמין אותם ,כל יום אחרי הלימודים הלכו  אליו גילו.

והתאמנו על  קסטאת הט פה-בעל. למדו כל הילדיםשו בבית. למשל החליטו לעשות הצגה בבית עם הספר ע

סגרו את המרפסת ושמו פנסים  וכל  ,הם הביאו סדין לבן .בחצר הבית היתה מרפסת עם גג תנועות הגוף.

יתי ואז יראה אמיהמשפחה )דודים ודודות( ישבה על כסאות. שלמה והחברים מכרו כרטיסים להצגה שהכל 

 פרס. כונתנו להם כסף  "ווארּב"אבא שלי ודוד יוסף עודדו אותם מאוד בקריאות  .הציגו סיפור כלשהו

מאוחר יותר ניסו לעשות עבודות חשמל. הם חיברו עם מסמרים חוטי חשמל לקירות. ומה היתה תגובת סבתא 

ות הרסת עם המסמרים". או אמרה: ש ותהרוס את הבית. את כל הקירֹופרה עליך. קח גם מּכעזיזה?  "טוב, ּכ

"בסדר, בסדר, חכה שבלילה אבא שלך יחזור הביתה". אבל הוא ידע שגם מזה אין לו לפחד. כל הזמן רצו 

  ,,8888בגיל בגיל   19.7.198319.7.1983בח' בתמוז תשמ"ג ביום ראשון בח' בתמוז תשמ"ג ביום ראשון   ההנפטרנפטר  שרהשרה

  זכרה לברכה.זכרה לברכה.      ..סבאסבא--בכפרבכפרבבית העלמין בבית העלמין   ההנקברנקבר    
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ושיחקו בכדור וכל הילדים הרעישו והסבתא אף פעם לא התרגזה עלינו ואף פעם לא נתנה לנו אפילו מכה 

 זכרה לברכה. . שה טובה ועם המון אהבה לנכדיםיא קטנה ביותר.

עולה  וקופץ למזרון. בנוסף הוא  ,שם אותו בתחתית המדרגותומביא מזרון  ,שלמה היה אוסף את כל הילדים

 עודד גם אותנו לקפוץ עד שהאמהות היו לוקחות את המזרון. כל זה מחוסר תעסוקה.
 

 

 המסע לאמריקה

אותו הזמן דיברו ב .טובה וברואפילו הסתיר זאת מאפרים שהיה ח מחבריויום אחד הוא נעלם עם אחד 

 ,ודוד יוסף התענינו מאוד בכל דבר ,שהיה מורה אבי, .על ארצות הברית של אמריקה ,הרבהתונים יונכתבו בע

גדול. בגלל האוירה בבית  היהיצר הקריאה וההתעניינות שלהם  .קראו כל יום עיתון וידעו מה קורה בעולם

שהיו זקוקים לכסף שלמה לקח  כיווןמ .סוע לאמריקהנליט לשלמה החו עולם החדש קסם לצעיריםה,יה"סבבו

לעבוד על האוניה  תכננוהם  .כסף שהיה לו מדמי כיס ופירות יבשים לימים הראשונים ,שטיח קטן אך יקר

קי שלא אלעבר הגבול העיר ֶּכרָמאנׁשאּהנסעו מ לביה"ס אך הולכיםהם עשו עצמם כאילו הם כסף.  חולהרווי

ודוד  אבי .מוקדם ממה שחשבו.  הזעיקו את המשפחה ותוגילו א םהשאיר מכתב להורים וההחבר    היה רחוק.

ין לידידים קרובים וביקשו קנַ דרך הם יכולים לצאת את גבול פרס, שלחו טלגרף לעיר חָ  ושידעו באיז ,יוסף

 .אותו חברברגע שירדו מהאוטובוס עצר אותם ו המזל נתמזלמהם לעמוד בגבול ולתפוס אותם. 
 

יום הזה טבוע חזק בזיכרוני. כל בני המשפחה נאספו בבית של סבתא עזיזה.  סבתא עזיזה היתה מאופקת אך ה

 הביאו אותם בלי להראות ויוסףלפנות ערב אבא  .שעצר אותם בגבול טלגרףעד שהחבר  ,חנה בכתה בלא הפסק

לא אמר כלום  אביהקולניות.  כשהגיעו לבית התחילו הנזיפות .פניהם היו זועפות ,פךיאת שמחתם לילדים. לה

וסבתא חנה התחילה בתחנונים לדוד יוסף שלא ירביץ לו. אמרה: "יוסף, בגלל השערות הלבנות שלי אל תרביץ 

זכורני  ששלמה בכה מאוד מהפחד למרות שלא עשו לו  את הזקנים(. מאוד)בפרס כבדו  .ידיולו" ותפסה את 

 כך הסתיימה ההרפתקה של גיל הנעורים. לסבתות. דין מותאם שלמה היה מצליח לברוח, זה היה גזר  דבר.

גם בארץ אחרי כל כך הרבה שנים, כששלמה היה כבר אדם מבוגר, אבי היה אומר לו:  ו את שלמה.אהב כולם

 אתה העיניים של המשפחה. 

 סיאנס

חן בן שלוש שול העלאת רוחות. הם הזמינו אצל נגר –הסיאנס  "קחייד"כך ב-אפרים נתפסו אחרושלמה, יצחק 

אנחנו הילדים הסתכלנו דרך החלון. הם היו יושבים  .  ריקבחדר  ותורגלים, עגול ובלי מסמרים. מיקמו א

סביב השולחן, שמים עליו את ידיהם, סוגרים עיניים כדי להתרכז ומבקשים איזו רוח. אמרו: אם את כאן 

 .ללא הועיל ,ללה התחננו להפסיקבבקשה שרגל השולחן תתרומם.  הסבתות שחששו שהדבר עלול להיות לק

 .בילו חבורתוו שלמה כך  ן הרוחות של משוררים פרסיים.בקשות במיוחד מ,   לדוגמאביקשו הם 

 סבתא אמרה: הכל בגלל ההתעסקות ברוחות.  ֶּכרָמאנׁשאּהכאשר שלמה והוריו נאלצו לעזוב את 

עלה לארץ.  טהראןועבד בבנק. מ הראןטהדוד יוסף עבד וגר שם עם משפחתו. אחרי הרבה שנים שלמה עבר ל

, היה ֶּכרָמאנׁשאּההיה אדם מאוד חם עם רגשות עדינים כלפי בני אדם. איש חברה. אהב משפחה וחברים. ב

הפרסי,  ךוש השכלה גבוהה בתחומים שונים. משרד החינוכרצו לשלוח אותו לצרפת לר .ןמצטייתלמיד 

רצות אירופה בוגרי תיכון מצטיינים שידעו שפה זרה. בהוראת המלך, רצה לקדם את פרס. המשרד שלח לא

 למד צרפתית. "אליאנס"שלמה כתלמיד ב
 

ת כי בפרס שטחי יער גדולים.  שני אחים של גיסתי ערנּובין היתר, תלמיד יהודי שישתלם ביַ  ,שלחו ֶּכרָמאנׁשאּהמהעיר 

עד שהיגרו עם עליית  טהראןיברסיטה של טובה , אשתו של יצחק, נשלחו ללמוד כימיה ושפה צרפתית. הם הרצו באונ

 חומייני לארצות הברית. 
 

יהיה רחוק  שלאבוזבז. מדוע לא נתנו לו לנסוע? כדי  הכישרוןאבל ההורים של שלמה לא נתנו לו לנסוע. כל 

 וחבל. ,מהם ולא יהיה לבדו בחוץ לארץ. לפעמים פינוק יתר נהפך למכשול בחיים
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רִוישׁ   יםד 

כל אלה שהתעסקו בחשבונאות , יום החופש השבועי, . בימי שישיטהראןעבד בבנק ב ,ארצהעלותו שלמה, לפני 

הנשים לא השתתפו במפגשים כאלה. לבילוי  םהאיסלאהיו מתאספים בבית של אחד מהם ומבלים. בגלל דת 

". ׁשירוִ מי הם "אנשי אלוהים"? בפרס קראו להם "דַ    היו מזמינים משוררים ואנשי עט וגם "אנשי אלוהים".

)היות והגיעו למסקנה שהכל הבל הבלים( סוג אחד היו משכילים שהתנזרו מחיים רגילים  .םהיו שני סוגי

ולא גילחו  ַלּבייהגַ לבשו בגד לבן וארוך כמו ; בדרך כלל במערות בהרים לבדם עם אלוהים, ופרשו לחיי נזירות

לא ביקשו  יםׁשירוִ דַ ה קּול(.ָקׁש -)בפרסית כלי מנחושת עם ידית תלויהיה על ידם ער ראשם. יאת זקנם ואת ש

 בסמטאותלעתים היו באים לעיר, מהלכים  .תוך הכליבאבל אנשים היו נותנים להם כסף, לא ביד, אלא 

 ושרים שירי משוררים פרסיים. משוחחים בנושאים פילוסופיים

ענייה מאוד. אבל ארץ זו נתברכה  פרסית היתההזה הפרֹו 20-ה פרס לא העמידה סופרים ראויים לשמם. עד אמצע המאה

 סֹובמשוררים גדולים, שחלקם ידועים בעולם כולו: עֹומר ָחָיאם, ֶפְרדֹוסי, ַסעדי, ַחאֵפז....... המרובעים של ָחָיאם והֶאפ

 של ֶפְרדֹוסי תורגמו גם לעברית. הגדול )שירת גיבורים רבת עלילות(
 

דמה  יםׁשירוִ דַ סוג שני של  והתבודדו לגמרי. המהאוכלוסייה גרו בכפרים בפינה שקטה ורחוק יםׁשירוִ דַ מהחלק 

 לא היו משכילים.הם  –לסוג הראשון בהבדל אחד 

 המשכילים יםׁשירוִ דַ האנשי החברה הגבוהה ומשכילים שאהבו שירה, פילוסופיה ומיסטיקה היו מזמינים את 

מועט. באחד מן המפגשים האלה, הסתפקו ב במעט כי הםתמכו בהם הם ה "ַמְהַפל". אלהתכנסות שלהם שנקר

 עד שעלה לארץ.דדו ומפגשיהם נמשכו יהם התי .אחד ׁשירוִ דַ בשלמה פגש 
 

 נישואין להלן

-שייה. חתונתם נערכה ב תנַ לטָ שלמה נישא להלן ילידת טהראן, בתם של דויד וסָ 

שבאו  וכל בני המשפחה , חודש לאחר נישואיי לאפרים. סבתא עזיזה, דויד1945

הראשונים  הם היו  ֶּכרָמאנׁשאּה וערים אחרות נשארו בטהראן לנישואיהם.לחתונתי מ

שתפרתי לעצמי מצאה חן בעיני במשפחה שנישאו באולם ולא בבית. שמלת החתונה 

הלן ולכן לבשה אותה לחתונתם. השמחה היתה רבה כי שלמה, מלבד היותו אהוב ויקר על כולם, נשא את שמו 

  בפרס נולדו להם שתי בנות. .של אהרון הבכורן וגם היה הב של אחיה של עזיזה

 שלמה עולה לישראל

לקיבוץ "אשדות  עברו משםבבית עולים באר יעקב.  היויום  15 .שלמה עלה לארץ עם משפחתו 1949בשנת 

 בושבמ והתיישבואחרי עשרה חודשים עזבו  .אשתו הלן לא בעיני יעקב". חיי הקיבוץ מצאו חן בעיניו אבל

 .נולד בן  1953בשנת  ,"בית אלעזרי"

 .למד רפואה הבן מזכירה בכירה. עובדת כ השניה .סוציולוגית במקצועה אחת הבנות
 

 עברו להתגוררשנים  מספרבחקלאות וגם בניהול חשבונות המושב. אחרי שלמה עסק בית אלעזרי במושב 

  .ניהל אורח חיים צמחוניבראשון לציון. גם בעיר עבד בניהול חשבונות. 

 

המשיך ואף  למרות מחלתו, לא איבד את חיוניותו והיה פעיל כהרגלו.שנים לפני מותו חלה במחלת דם.  לושכש

הטיפולים בבתי  הפנסיה. מתמיד היה שלמה חייכן, נעים שיחה וסבר ומלא חוש הומור. לאחר גיללעבוד 

 עצוב היה לכולם.  החולים השונים לא עזרו ולבסוף אושפז בבית חולים "הדסה" בירושלים ושם נפטר. יום

 

 
 

 
 
   
  

    3.8.19173.8.1917    --בבנולד נולד   כהןכהן  שלמהשלמה

      היה במותו.היה במותו.  7575בן בן     8.9.19938.9.1993נפטר בליל ראש השנה תשנ"ג נפטר בליל ראש השנה תשנ"ג 

  ..לברכהלברכהזכרו זכרו   לציון. לציון. --נקבר בראשוןנקבר בראשון
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  ושרהושרהאהרון אהרון 
  כהןכהן
  

 אסתר -עשרת 
 

 
 

  ונעימהונעימהדויד דויד 
  כהןכהן

 סירוס
 

 
 בן 

 
 

 בן
 

 בת
 

 
 

  עזיזה וחייםעזיזה וחיים
  

יבולאה יבולאהחבִֹ     חבִֹ

 הלימודים. בבית הספר היה ספורטאי: מתאגרף. אחרי 1919 -נולד ב בנו השני של דודי אהרון

התחתן עם  , השתקע בטהראן ועסק במסחר.ַאהוָאזעזב את העיר הוא עבד עם אביו בחנות. 

 יבִ והתחתנה בטהראן עם ָא  טה, למדה באוניברסי האחת  שתי בנות להם .ָמה בחורה בשם הֹו

הצטערתי שעזבו . .אנג'לס-היגרו ללוס הםלאחר תקןפה שלמד רפואת עיניים. הם עלו לארץ 

 אנג'לס. -ללוס היגרה עם משפחתה הבת השניה את הארץ.

  מפיצה אור יקרותמפיצה אור יקרות  ––  )אורה()אורה(  נירנירמֹומֹו

ד. ומאיפה  צעירה היתה .1922 -אורה. נולדה ב ,הגדולה של דודי אהרון היא מונירהבת 

התחתנה  16גיל ב .ַאהוָאזוחלק ב ֶּכרָמאנׁשאּהב "אליאנס"לק בח -שמונה שנים היא למדה

 1952 -. בַאהוָאזבעיר  1938 -שהוא דודי, אח של אמי. היא נישאה ב עם בן דודה סירוס 

 הרחבה. ב אכתוב עליהם בפרק על אמי  לה ולסירוס חמישה ילדיםעלו לארץ. 

 

  חברה נפלאהחברה נפלאה  ––  תתר  ר  ְׁש ְׁש ע  ע                                                              

 1945-. ב1925 פוריםנולדה בכי  אסתרלה לה   . קראו. קראוֶעְׁשַרתה של דודי אהרון היא יהבת השני

. סירוס עבד במסחר אך אחרי עליית חומייני לשלטון העם סירוס בן דוד טהראןהתחתנה ב

  אנג'לס. -היגרו ללוס

שיחקנו יחד  רָמאנׁשאּהּכֶ בילדותנו, ב. גדולה ממני בשנה ֶעְׁשַרת 

כל יום. זכור לי שיום אחד קנו לנו סירים וצלחות קטנטנים 

   שהבערנו.עם קש מחרס למשחק. בישלנו אוכל. 

 ַאהוָאזעד שגם משפחתי עברה לשם. ב ַאהוָאזלכשעברה נפרדנו 

. כך יצא שלמדתי עם (הוקפצתי כיתה שכן) התקבלתי לכתה ה'

מוסלמי לבנות. רק שתינו היינו ממלכתי "ס למדנו בבי ֶעְׁשַרת.

ובשיעורי הדת  יהדותנוהמורה שנאה אותנו בגלל .   יהודיות 

כשהיינו בחצר, כל  .ן( היתה מגרשת אותנו החוצהרָא )לימוד הקֹו

תלמידי הכיתות היו רואים אותנו וידעו מה הסיבה. כמו אות 

א כי לא הכרנו אף אחד ופתאום כולם זה היה נור קין. המורה  נזפה בנו כל הזמן ולא הסתירה את שנאתה.

היא עושה לנו. אח של אמי, מוסלמים ובנוסף המורה והילדים התעללו בנו. יום אחד בכיתי בבית וסיפרתי מה 

 שאל מה שם המורה והתברר שהיא קונה בחנות שלהם. סירוס 

ם. הם הכירו את והם מכרו הכל וכולם קנו מה ַאהוָאזהחנות שלהם היתה החנות הראשונה שנפתחה בעיר 

 מרבית התושבים כי העיר היתה אז קטנה ובתחילת התפתחותה.

באחד הימים כשבאה לקנות ורצתה לשלם, אמר לה דודי, בדיפלומטיות: אין צורך לשלם זה מתנה בשבילך 

כהן, רוזלין כהן.  ֶעְׁשַרת למחרת קראה:  יותר.היות ואת המורה של בת אחותי ואחות של אשתי. לא אמר לה 

מנו כי הנוהג היה שכשהמורה קוראת בשם תלמידה, עליה לקום. שאלה: אתם בנות משפחה של סירוס? ק

 ויותר לא גורשנו מהכיתה בשיעורי הקוראן. קדימה. ענינו בחיוב. למחרת העבירה אותנו מסוף הכיתה 

בנות שגם היא ובספסל השני אני וחברה של ה גבוהים צבא קציניבשורה הראשונה בכיתה ישבו שתי בנות של 

בגלל  התאפקה ולא נזפה בהןפטפטו ביניהן כל הזמן אבל המורה  הקציניםהיתה ממשפחת עשירים. בנות 

נהיינו חברות שלהן ובהפסקות כבר לא  ֶעְׁשַרת . אני וןהייחוס. בצהרים היה מגיע נהג פרטי ומסיע אותן לבתיה

עם הבנות הללו, על מידת העושר שלהם. היא שהיתה בתחרות  קציןל שהיתה בכיתה עוד ילדה  נידו אותנו.

המורה וביקשה מהמורה לשבת איתי. היא ציפצפה על המורות בכל שיעור והן לא  יקירותהבינה שכעת אנו 

שיעור היתה מדברת איתי וצוחקת על המורות ואני פחדתי שאקבל עונש אבל אמצע ההעזו להגיד לה מילה. ב

 בעצם הפכתי להיות בת חסותה.

 ושמחתימאוד הבית שלהם היה קרוב  .טהראןאהרון בא לגור ב יאחרי שנים גם דוד .טהראןה עזבתי לאחרי שנ
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 יעקב
 ורחל

 חיים
 ושרה

ן  רוזה   ָסְלמ 
 )שלמה( 

 רמאניסוליימן )שלמה( ּכ  

נ ה( -רחל )ָא   נ 
 ים אקאג'אןּכוח  

 שלושה בנים
 

 שרה ּכרמאני

 שרה
 רון כהן ואה

 מנשה כהן 

 זולייכה דינה

 .היתה מטבעה מאוד שקטה ֶעְׁשַרת   עד שעליתי לארץ והיא נשארה בפרס. בילינו יחד .שוב את עשרתלפגוש 

גם היום  .לארץ לבקר את אחותה מוניר ונפגשנו עשרת לפעמים הגיעה

  לבקר.היא באה מדי פעם כשהיא בארה"ב 

 

 

 

 

 

 

  נשה הציונינשה הציוניממ                                
  

למד  ,1931 -נולד ב (בפרסית רה'צֶ נּומנשה )מָ 

בשכונת ַפְחרָאּבאד  "החלוץ"סניף  יהיה יחד עם אחי אברהם, ממייסד. "אליאנס"ב

 אור עלייתו לארץ מפיו של מנשה עצמו:ילהלן ת  .טהראןב

תומן( את עלייתי  2000הצלחתי לשכנע את ההורים להסכים לממן )  "לוץהח"שנתיים לאחר פעילות בתנועת 

לעלות לארץ, במטרה להגיע לאחד הקיבוצים,  48קבוצה הראשונה שהתארגנה בסוף לארץ.  הצטרפתי ל

 16במטוס לאיטליה )כביכול ללימודים( . נשלחנו )קבוצה של  טהראןיצאנו מ במסגרת הנוער העובד והלומד. 

יעקב ולאחר שבוע נשלחנו, אני ועוד שניים, לקבוצת כנרת. שם עבדנו כחודש -( לבית עולים בארנערים ונערות

היינו שלושה פרסים והיו  מבולגריה. הואז עברנו לקיבוץ גבעת ברנר במטרה להצטרף לקבוצת נוער שהגיע

. למדנו ה מאודהיתה טוב הוהאווירקשיים בתקשורת. התחילו להגיע מפרס צעירים נוספים שהצטרפו לקיבוץ 

 רה התפרקה.וחצי יום לימודים תיכוניים וחצי יום עבדנו )אני עבדתי במסגרות(. בסוף שנות החמישים החב
 

 המחבלים – ןיּובתקופה של פעולות תגמול והֵפַדִא  "גבעתי"התגייסתי לצבא ושרתתי ביחידה קרבית ב

לאחר השחרור מהצבא  מושב נוה ימין.של אז. זכור לי אף שבאחד הלילות שכבתי במארב ליד  הפלסטינאים

 ללמוד חשמלאות.  ישלמה ז"ל, עסקתי קצת בחקלאות והתחלת אחי , אצלירמושב בית אלעזחייתי ב
 

נסעתי לפרס יחד עם אלברט הבן דוד, שם סיימתי קורס טכנאות רדיו וחזרתי למושב. קיבלתי משק עזר של 

להשתלם בחשמלאות.  בעלי מקצוע, טיפלתי בבעיות החשמל במושב והמשכתי

 התקבלתי לעבודה בחברת חשמל ואחר כך כאזרח עובד צה"ל בחיל אויר.

לגור  עברנו 64 -ב(. אמיהדוד של , אני רמָ נכדה של חיים ּכֵ ) שרה עםהתחתנתי  1961 -ב

התחלתי לקבל עבודות חשמל מהצבא שהיה  70בשנת  גן ופתחתי חנות חשמל.-ברמת

ניסיתי את מזלי גם  76יה צורך בהרבה נסיעות ולכן מכרתי את החנות. בשנת שייך. ה-אל-בסיני ובאזור שרם

בייצור אפנה ובגדי נשים בבוטיקים אך הניסיון לא הצליח ויצאתי בשן ועין. המשכתי לקבל עבודות חשמל 

כקבלן מהצבא וממוסדות פרטיים וזה נמשך 

 עד היום.

הנדסת , לוניהותעשיה  ו:למד בנינו

 .ח רחוק ומנהל עסקיםמזרו אלקטרוניקה ,

 ציירנו כאן את העץ המשפחתי הסבוך של

מנשה ושרה שהיו, למעשה, נינים של סוליימן 

סבתה של  -ַנַנה -אביה של רחל )א ּכרמאני.

אמי, עליה ועל משפחתה מסופר בפרק בית 

 אמי(.

 , 

 

 שרה, אשת אהרון, עם חלק מילדיה ובני זוגם.
תשרה באמצע, הֹומה אשתו של  ְׁשר   משמאל.  חביבאֹולה מימין וע 

ת.  ְׁשר   מאחור חביבאֹולה, מנשה וסירּוס בעלה של ע 
 של חביבאֹולה. -הילדים למטה  
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     עיֵמהעיֵמהאשתו נַ אשתו נַ וו  די דוידדי דוידדוֹ דוֹ     --הבן השני הבן השני 

 .1.8.1893י"ט באב תרנ"ג  -נולד ב דויד 

דויד היה  ."אליאנס"ספר -בית ֶּכרָמאנׁשאּהבנפתח  1904בשנת למד בחדר.  

בילדותו נפל ונשברה לו  "ס.הלבי נתקבל לא ולצערו מבוגר מדי ללימודים

העצם מנסים להחזיר את היו  .רגל. באותם הימים לא היה צילום רנטגן

 הוא צלע. ולכן וזה מה שקרה לדויד - לא הצליחולעיתים השבורה למקומה. 

.  דויד ניהל את העובדים בחנות וגם ביצע חיתוכים בהזמנה נעלייםתפירת חנות ל למד סנדלרות ופתחהוא 

אדם נוח וטוב הוא דויד  שמעסיקםראו  הם  .הצַר לנעליים. עבדו אצלו שני אחים שבאו מעיראק מהעיר ּבַ 

אם היא תמצא חן בעיניו והוא בעיניהם,  שה.לאי (יחידה לשמונה אחים )אחות ַנעיֵמהוהציעו לו את אחותם 

עם אמה ו ַנעיֵמהאחותם יחד עם  מעירק הגיעו של דויד. האחיםאמו עזיזה קיבלו את הסכמתה של יתחתנו. 

חכמה ואוהבת אורחים. תמיד  מאוד, בחורה יפה עם הרבה סבלנות, חברותית  ושני הצדדים הסכימו ונישאו. 

. זה מה שגם סבתא שלי עזיזה ואמא שלה ֶּכרָמאנׁשאּהבאו עם בעליהן לאירחה חברות מהעיר שלה שגם הן 

 עם עזיזה וחנה בבית.  ַנעיֵמהו דויד ורי שהבנים של עזיזה התפזרו, נשארחנה אהבו. אח
 

עיֵמה ה – נ   אכן נעימ 

תרבות ללשפה  ו ,לפרס קמעיראכשהיא עלתה לארץ ביקרתי אותה והיא סיפרה שהיה לה קשה מאוד לעבור 

 . בית הוריה ממנהגים היו שונים ילא  ידע את שפתה. המנהגים הפרסישר  ובנוסף להתחתן עם בחור זָ  רהז

בהתחלה אבל התאהבה בו במשך  בעלההטבע הלבבי שלה עזר לה להשתלב במשפחה.  סיפרה שלא אהבה את 

 היה אדם טוב ובעל טוב.  שכןהזמן 
 

ה מוחלטת לרצונות הבעל והוא היה הפוסק בבית ואילו בזמנו מעמד האישה היה נחות. האישה היתה בהקשב

קפה  הגישובאזכרות למת  רק .בפרס שתו תה) .היתה רגילה לשתות בבוקר קפה ַנעיֵמההיה כזה.  לאדוד דויד 

ל זה, דוד דויד הכין והגיש לה כל בוקר כוס קפה ושניהם שתו גֶ ְר למרות הֵ (. לצורך ברכת "שהכול נהיה בדברו"

 ו לארץ עדיין שמר, בגילו המופלג, על מנהג הכנת הקפה שלה בבוקר.יחד. גם כשעל
 

מימין בעמידה: הנער מנשה, יעקב, צבי, חייל 
 )ידיד( ושלמה.

יושבים: דוד אהרון, בתו הנרייט, הבן של כהן 
צדק )חוקר היסטוריה של יהדות פרס(, 

 חביבולאה, כהן צדק ובנותיו

 בעמידה מאחור על כסא: חביבאולה ובנו של כהן צדק
ר, יעמימין בעמידה:  קב, דוד יוסף ובידו מהין בתו , שלמה, ָמּכ 

 שכן, דוד אהרון, כהן צדק, סירוס
: עשרת, אורה )מוניר( ושרה אמא שלהן כשמלכה בידה, יושבים

 אשתו של כהן צדק ובתו
הילדים: מנשה במעיל בהיר ולידו הנרייט וילדיו של כהן צדק 
 מלבד הילדה בחולצה הבהירה שהיא פרוין בתו של דוד יוסף

 1942טהראן 
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 לכי הביאי חומוס שחור

כשאברהם חלה בשיתוק הילדים  לגור עם סבתא ציפורה. עברו הורי ואברהם אחי בן שנה כשהייתי בת חמש

 גרנועד אז  לך.  אמרה סבתא ציפורה לאמי: בואי אלי, יש לי חדר ריק ואת בהיריון )על שמחה(, כך אוכל לעזור

 מטרים. 200 – 300בבית שבו גרו דוד דויד, סבתא עזיזה וחנה. המרחק בין הבתים היה 

שלחה אותי  ,ת שליבֹוכשרצתה להיפתר מן המשּו ,אמאאיתי. . היה מתבדח 11עד גיל  מדוד דויד ייזיכרונות 

נתו וזה היה קוד ידוע, שכו( מהבית שלהם. ס שחור)חומּו אּהיָ י: לכי ותביאי לי נֹוכֹוֵדה ִס ַנעיֵמהללדוד דויד ו

הדוד היה אומר לי: טוב לכי לשחק עם הילדים עד בבית.  תפריעהיתה שיש להעסיק את הילד/ה כדי שלא 

 היה שולח אותי בחזרה ואומר לי להגיד לאמי שהחומוס נגמר להם. אחר כךתביא לך.  ַנעיֵמהש

בצהרים  .נפגשנו ושיחקנו יחד  בני הדודיםעזיזה ושם כל  אני ואברהם כילדים, הלכנו כל יום לבית של סבתא

בכל חג פסח במיוחד בחגים.  ,נו אחרי הלימודים וגם בשבתותשחזרנו הביתה. כשגדלנו והלכנו לבית הספר, נפג

 להתאסףחיה איתם. הכלות היו צריכות עזיזה סבתא והיה מבוגר מאבי.  דוידקיימו את הסדר אצלם שכן 

שהיו עשויים עם רקמה  ,ווילונות .ות היו עושים סוכה מאוד גדולה בחצר עם קישוטיםכסוב  בבית של סבתא.

 כולנו היינו באים לסוכה. מיוחדת נפרשו סביב הסוכה.

 

אז בפרס הילדים לא אכלו הרבה ממתקים  לנו פירות יבשים. נתנה ַנעיֵמהכל פעם שאני ואחי הלכנו אצלם, 

ה חומוס קלוי עם צימוקים ועם שקדים קטנים. בפרס מכינים . היא היתה מכינמיובשיםאלא פירות 

י ורדים. מֵ ב הכל טבול – רה קטניםּבְס ּובשם "ּביד ֵמְשקי" שצבעה לבן ובפנים גרגירי ּכ הסוכרייבקונדיטוריות 

מוסיפה ונותנת לילדים. גם בבית שלנו  ַנעיֵמהגם את זה היתה 

 סבתא שלי עשתה אותו דבר.

 

וכבר לא היה  1938 -ב ֶּכרָמאנׁשאּהנו את אני עם המשפחה עזב 

 טהראןאותם ל הזמנו 1945בשנת  מגע איתם אלא במכתבים.

ו רהבנים הגדולים באו איתם והם נשא רק שני לחתונה שלי.

חודש. אחרי זה לא ראיתי אותם עד שבאו לבקר אותנו בארץ 

 .1971בשנת 

 

 

. הם רצו לעלות לארץ אבל טהראןל ֶּכרָמאנׁשאּהמ יחד עם עזיזה אימו דוד דויד ומשפחתו עברו 1949בשנת 

הרבה עולים חזרו לפרס וסיפרו שהחיים קשים וצריך לגור באוהל. הם נרתעו ולא עלו עד שחומייני עלה 

 לשלטון. 

 
 

. אישה בריאה היתה. בלילה קמה לשתות מים היא נפלה 1962-בנפטרה  ,עזיזה, סבתא שלי

והם עשו לה מסז' עם שמן  ולא ידעו  ַנעיֵמהנה דויד ואשתו בושברה את עצם היד. היא גרה עם 

 -בבוקר לא קמה. היא היתה ללא הכרה ואחרי שלושה ימים אך שיש שבר. עזיזה הלכה לישון 

  שלא הצליח לראות אותה באחרית ימיה.אבי שקיבל את הידיעה בארץ בכה בצער  נפטרה.

 

 

  

  

  

    19621962בשנת בשנת   באלול תשכ"בבאלול תשכ"ב  1717  --נפטרה בנפטרה ב  עזיזהעזיזה

  זכרה לברכה.זכרה לברכה.    ונקברה בטהראן. ונקברה בטהראן.   9393בגיל בגיל   
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  מקימים משפחותמקימים משפחות  ––בֵני דויד בֵני דויד 

  
 

  ס )מיכאל( ס )מיכאל( סירּוסירּו    

אחרי . ֶּכרָמאנׁשאּהבתיכון ממלכתי בו "אליאנס"למד ב. מיכאל על שם אבא של סבתא עזיזה

לעבוד אצלם. אך אמרו: יהודים אנו לא  . רצהחברת הנפטבהתיכון נסע לאבאדאן ללמוד 

וד שם וקיבלו אותו למרות זה השתנה כשאחיו רהמת הלך ללמ )לאחר מלחמת העולם השנייהמקבלים! 

 ועבד אצל דוד אהרון בחנות.  ַאהוָאזעבר ל ואחר כך לתקופת מה טהראןל נסע. (יהדותו

פתח חברה ליבוא עם אחיו גורג'י  כאן .טהראןוחזר איתה ל ֶעְׁשַרת  -אהרון עם בת הדוד  1945 -ב התחתן

 למדוהמהפכה  בזמןאנג'לס. -תורכיה ללוס אז ברח דרךועד עליית חומייני   עבדו בחברה וחביבאולה בן דודו.

   .והצטרפה לבעלה לפרס לחזור לא יכלה היתה במקרה בארץֶעְׁשַרת ואילו אשתו  בארה"ב ילדיו

 

   

  תתהמ  המ  ר  ר  --ההלָ לָ ֹוֹותתהמ  המ  ר  ר  

  
ה שהיו אדֵ ים זָ ּכמשפחת חַ  - ֶּכרָמאנׁשאּהבת משפחה מכובדת מ ג'וזפין התחתן עם ,תמַ ַרה

 . אבי הכלה היה מאוד מיודד עם אבי. אמיביחסים קרובים עם משפחת 

 למלך כורש.שנה  2500עבר לשיראז בשנים שמלך פרס חגג 

שהוא מפוטר היות והמלך כבר לא  הודיעו לוהיה מנהל בתי חרושת פטרוכימיים. כשפרצה מהפכת חומייני 

  אנג'לס. כעת הוא עובד שם בביטוח חיים.-היגר ללוס .בשלטון

 . יש לו שלושה ילדים

 

  'י'ירגִֹ רגִֹ גֹוגֹו

 בת משפחה עשירה ומוכרת גיתי גורג'י, שאחר כך החליף את שמו לג'האנגיר, התחתן עם

שנים בחברת תרופות כמנהל  עשר. עבד משך טהראןלמד רוקחות באוניברסיטת . טהראןמ

מכירות. לחברה זו היה קשר לבית המלוכה. למד גם באנגליה, תקופת מה, מכירות של תעשיית 

 .(בהסכם בע"פ בינו לבין החברהר )קיאנפַ  -לשם פרסי  עבודה זו שינה את שמו מכהןהפרמאצבטיקה. בגלל 

  עזב ללוס אנג'לס ועסק ביבוא ויצוא. בפרוץ המהפכה

 . בן ובתלגורג'י שני ילדים: 

 
 

  )אברהם()אברהם(  אלברטאלברט

 בד בפרס במכירת מכשירים רפואייםעלפרס.  הבחורה שהיתה בארץ וירד עדנה, עם 1969 -ב התחתן, אלברט

הם גרים  בהללוס אנג'לס  ומשם ,1981ללונדון והיו שם עד  , בפרוץ המהפכה, עברו1979 -ב כיועצת יופי. -והיא 

 עד היום. יש להם עסק למוצרי אלקטרוניקה. היא עובדת בחברת תעופה בשיווק.

 .יש להם שני ילדים

 

  ונעימהונעימהדויד דויד 
  כהןכהן

 סירוס
 ועשרת

 
בנים  2 

 ובת
 
 

 רהמטולה
 וגו'זפין

 
 

 גורג'י
 וגיתי

 
 

 אלברט
 ועדנה

 
 

 ויולט
 וחליל

 
 

 ולנטין
 ונעים

 
בנות  2 

 ובן
 

 בן ובת
 

 בת ובן
 

 בנות 4
 

 בנים 2
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  ויולטויולט   

ותרגמה לאנגלית, לסוכנות  טהראןב "חלוץ"הימדה עברית בעד כתה ט'. ל ֶּכרָמאנׁשאּהלמדה ב 

 . בדרכם לארץ טהראןהיהודית, את דברי העולים העיראקים שהיו מגיעים ל

ה לארץ ת. אשתו ויולט עלועליזטוב.  בעל חוש הומור  איש. ֶּכרָמאנׁשאּהויולט התחתנה עם חליל שמעיאן, יליד 

. לארץ עד להגיעו לפנסיה ואז עלה מנהל בית חרושת לנעליים,, היה והוא נשאר באיראן 1981ב עם ההורים 

 , עם אמהויולט עזבה את הארץ מכה קשה.זו דוד דויד היתה ל מעטים נפטר מהתקף לב.אחרי ימים אבל 

עד שפרשה  בגדיםלכמנהלת בוטיק  עבדה. היא ג'לסאנ-משפחה בלוסהמות אביה והצטרפה לבני  אחרי ,ַנעיֵמה

 בלוס אנג'לס בנותיהארבעת     לא מזמן.

 

 ולנטיןולנטין

. טהראןשנה כמזכירה של תת השר במשרד לתכנון של חברת הנפט ב 20עבדה 

בשנת ארצה  קי שהוריו עלואממוצא עיר ,פעיל עליה ,אווי, ציונילָ דֵ נְ נעים מָ התחתנה בפרס עם 

קרוב לדוד  גרהכאן עבדה כפקידת בנק. ו נשארו בארץ .משפחתה עלו אחרי המהפכהוגם ולנטין  .1950

 בנים  שנייש להם  אביב.-ואחר כך עברו לתל ַנעיֵמהדויד ו
 

 דרך פקיסטאן -לישראל בריחה 

הדרך הם שילמו למבריחים שיעזרו להם.   .1981 -ב עם הבת ויולט ברחו דרך פקיסטאן ַנעיֵמהדויד ואשתו 

שהיטלטלה  ,ייפול מהמשאיתלבל  פחדהסיפרה לנו שכל הדרך היא  ַנעיֵמה היתה קשה וחששו לחייו של הדוד.

  !89היה בן  – או שלא יחזיק מעמד מפאת גילו העקלקלותבדרכים 

 לבסוף מאחור. ישאירוהושאם מישהו לא יוכל להמשיך מכל סיבה שהיא,  מראש, המבריחים הזהירו אותם

ו של דויד היתה גם ולנטין בת לפני קום המדינה. ארץל עלו ַנעיֵמה ה שליאחֵ  לארץ וגרו בחולון. בשלום הגיעו

 אנג'לס. -. שאר הילדים גרו בלוסהמהפכהבארץ מזמן תחילת 

. תמיד היה יושב ומקשיב עד יום מותו טיפלה בו במסירות רבה ַנעיֵמה קנה נתנה בדֹוד את אותותיה.יהזבארץ 

ן שלי: וזה מה שכתבתי ביומטוב בלא הרגיש כי   אמיעם  ולמרץ  נסענו לבקר 6 -טלויזיה. בב צופהלרדיו או 

נתנה לו לאכול והוא ניקה את הפה אבל כבר  ַנעיֵמה .בעצמו הדוד מאוד חלש אבל אפילו במצבו הוא מתגלח"

 אך לאכמה פעמים אמר רוזה רוזה  ;זוכר את כולם. אמא דיברה איתו והוא זכר אותה. אבל אותי לא זכר אינו

: אני אוהב את רא בא כל יום לביתם ואמבפעם האחרונה שביקרתיו כבר לא היה בהכרה. הרופ ."הצליח לזכור

 בו.  טיפלה ַנעיֵמההתרשם מן הטיפול שו ,האיש הזה

 

 

 

 

 

 . (, הלא הוא אבי, קבור בחולוןָסֶלּהגם אחיו ). בהונקבר  , זכה לראותה,הגיע לארץ שדוד דויד אני שמחה

באמת תודה למדינת  ,תמיד אמרה לי: רוזה .אשתו אהבה להיות בארץ ַנעיֵמה

אנג'לס כדי -אחרי מות בעלה דחקו בה הילדים להגר ללוס בנו. הראל שככה טיפליש

 .חיה את שארית חייה בלוס אנג'לס ַנעיֵמהוכך היה. ם שתהיה ליד
 

 

 

 
 

  ..9696בגיל בגיל   ,,כ"ג באייר תשמ"חכ"ג באייר תשמ"ח  ,,19881988  מאימאיבב  1010  --בב  םםייסוריייסורינפטר בביתו ללא נפטר בביתו ללא   דוד דוידדוד דויד

  זכרו לברכה.זכרו לברכה.      נקבר בבית הקברות בחולון.נקבר בבית הקברות בחולון.  

  

ה עימֵּ הנ  עימֵּ     (,(,שבועיים אחרי מות אמישבועיים אחרי מות אמי))  19991999שנת שנת אוקטובר אוקטובר   1313  --בב  ,,אותאותיימדלקת רמדלקת ר  ,,נפטרהנפטרה  נ 

  ..ברכהברכהללזכרה זכרה   אנג'לס. אנג'לס. --נקברה בלוסנקברה בלוס  ..9595  ד' בחשוון תש"ס בגילד' בחשוון תש"ס בגיל
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רָמאנׁשאה  ב - משפחה שכזאת ֶּ  כ 

היתה סבתא חנה  ביחד עם אמא עזיזה, והסבתא חנה. , כולל אמי,הכלות לעוואבי  דֹוַדי עכשיו אספר על

 בימינו קוראים לכך "משפחה מורחבת". .אהובה על כולם

לכל אחד מהבנים של עזיזה היה חדר. במשך היום עד זמן השינה היה חדר כללי שכולם ישבו בו. בעצם אלו 

היו שני חדרים עם דלת שהפרידה ביניהם, שסבתא חנה ובתה עזיזה ישנו בהם. אחד החדרים היה קטן יותר 

ַסנדֹוק( שיכלו לנעול אותו. ארון זה היה מקום לדברי אכילה כמו ממתקים ופירות ובו היו הבגדים וארון )

הדברים "יבשים וגם לבגדים של חנה והבת עזיזה. עזיזה היתה נועלת אותו מפני הנכדים שרצו לאכול מ

 מהתכולה בצורה שהיא לא תרגיש.  לעתים, סוחבים היו הנכדים, ,. אבל למרות המנעול הקטן"הטובים

וודאי שמים לב שאני גולשת הרבה בין השורות לדברים אחרים. פשוט בזמן  תהזיכרונוהקוראים את אתם 

 זורמים.  תהזיכרונוהכתיבה 

בלילה כל זוג , אחרי ארוחת ערב משותפת בחדר הכללי, היה הולך לחדרו להשכיב את הילדים. יותר מאוחר 

 עניני הקהילה, מה ששמעו בבית הכנסת, חבריהם : העבודה,נושאים שוניםהגברים היו מדברים בדרך כלל על 

 בש עד שעות מאוחרות בלילה.-. לפעמים כל אחד היה הולך לחברים לשחק ששוכו'

הנשים השכיבו את ילדיהם והלכו לחדר של גיסה או חזרו לחדר הכללי של סבתא ודיברו על רכילויות ששמעו. 

 בתורהבשבתות וקראה  "אליאנס"כיתות ב 2-3למדה  . שרהיומית תעיתונואז לא היו רדיו או טלוויזיה או 

ואף היא קראה בתורה  "חדר"למדה ב , אחותה,ציפורה)באותיות עבריות אך המילים היו בפרסית.  הכתובה

. איני יודעת דבר ַנעיֵמה על השכלתה של ספר.-בבית. איראן למדה כמה שנים (כשהיה לה זמן ,כל  ימות השבוע

 אותן. הכלות חיו יחד ביחסים טובים.גידול הילדים די העסיק 

מה שהיה באותו זמן רק לעשירים. דוד יוסף היה לוקח את כל  ,מכונית והעסיק נהג יוסף קנה ,ֶּכרָמאנׁשאּהב

 והיה נוסע לטיול בעיר. ,וגם אותי ביניהם ,הילדים של האחים

רים החזיקו מקל הליכה ביד אירופה. היה באופנה שהגב אפנתאחיו אבא שלי היו מתלבשים יפה, לפי ויוסף 

כבר אז היו מביאים מחו"ל בדים ודוגמאות לגברים ולנשים. גם   גם אבי ודוד יוסף עשו כך.  .בפרסית( א)ָעסַ 

נשות הדודים התחילו ללבוש בגדים אופנתיים. בתמונות שיש לי רואים את הלבוש. את הבגדים עם חוטי 

תחת צ'ַאדור )יריעת הבד השחור שבה התעטפה האישה  הכסף והזהב לבשו לאירועים משפחתיים, אבל הכל

ושרואים כיום בטלוויזיה באיראן של תקופת חומייני(. בתוך הבית הלכו עם צ'ַאדור מבד פרחוני ובחוץ מבד 

 .1932.  בערך בשנת רהורה להוריד את הצ'אדֹו, ּהאא שָ זָ ֶר שחור. כך היה עד שמלך פרס, 
 

  כזה היה ביתנו

ת שכולם גרו בו. הבית היה גדול. בפרס לכל בית היתה חצר מוקפת בקירות שמסתירה את אחזור לתיאור הבי

חדרים עם מרפסות שהשקיפו לחצר. בצד אחד היו החדרים של היתה מוקפת בחצר נו ההחוץ. בביתן הבית מ

 הסבתות )חנה ועזיזה( עם מרפסת שבכמה מדרגות היתה גבוהה מהרצפה; מתחתיה היה מרתף ושלוש מדרגות

דברי המאכל לכל השנה את בפרסית(. את הקטניות ו 'האקצֵ טַ מסביב )מקומרות  תנישֹו. במרתף היו ירדו אליו

היו מאחסנים במרתף. היו במרתף גם כדי זכוכית עגולים מלאים בכל  (אורז, בורגול, חומוס, שעועית וכד')

א יאכלו את הריבות. על החדרים מיני חמוצים וריבות. את דלת המרתף היו סוגרים במנעול כדי שהילדים ל

לפני החתונה עם אמי. ממול  הוא בנה אותו .אורךהעם מרפסת לכל די גדול , חדר ָסֶלּהשל הסבתות בנה אבי, 

ה על החדר הזה היה יהיו שני חדרים לדוד דויד. בכניסה לחצר הבית היה חדר עם חדרון קטן. בקומה השני

מרפסת הזאת היו מדרגות לקומה השלישית שהיתה של אבא שלי חדר  עם מרפסת וזה היה של דוד יוסף. מה

 מדרגות לקומה השלישית. עלו מטבח גדול עם מרפסת גדולה וגם ממנו  בה חצר בצד שהיה בנויגם וחוץ מזה 

 את החתונה של הוַרי עשו בחצר הבית. זו היתה חתונה מפוארת עם הרבה מוזמנים והיא תפורט בהמשך.
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 הערות ותוספות:

o שזו היתה עבודתה. בפינת המטבח היתה באר מים שבה היה פתח  הבמטבח היה ַטאּבּון להכנת עוגיות ע"י איש

 כניסה למרתף בקומה הראשונה. )בכל חצר היתה באר פרטית(.

o  תחת החדרים של דוד דויד, בקומה הראשונה, היה מרתף ללא חלונות שם איפסנו פחמים ועצים לשריפה

 לחימום הבית ולבישול במטבח. למרתף גם היתה מרפסת שבה עשו הילדים הצגות.

o תחת החדר הכללי, בו ישבו כולם במשך היום, היה מרתף, שחציו מתחת לאדמה, וירדו אליו בשלוש מדרגות. 

 היות והמרתף היה קר והאויר יבש אז הכל נשמר.

הריבה והחמוצים, שמן  כדי'ה( שבהם שמו את )ָטְקצֵ  ומקומרים מסביב לקירות המרתף היו כוכים פתוחים

כשירד  -בשר לחורף החמאה, ביצים טריות לחורף, קמח ועוד שהשתמשו בהם ליום יום וחלקם בחורף הקשה. 

שלג ולא ניתן היה לצאת מהבית השתמשו במזון ובמיוחד הבשר שהיה בשר כבד שבישלו עם שומן ובצל ושמו 

 שמו את הכדים הגדולים עם התבואה. על הרצפהבכדי חרס מצופים בפנים. 
 

 

 כך התחממנו - יסִ ר  וֹ הכ  

זה שולחן, עשוי מעץ חזק, בעל רגליים נמוכות  ".יִס ְר ֹוּכ" שנקראבחורף היו מחממים את הבתים בעזרת אח 

עיגול  חפרות שולחן ותחת השולחן על רצפת החדר פורחבות ועליו שמו שמיכה גדולה ועל השמיכה בד כמו מ

. בקיץ שמו על זה קרש ועליו שטיחים. בחורף הרימו את השטיח הרגליים מו מנגל, ובו גחלים לחימוםלעומק, כ

י על הרצפה שהיתה מכוסה בשטיחים )בפרס היה נהוג ִס ְר ֹוי. כולם ישבו מסביב לּכִס ְר ֹוושוב הפעילו את הּכ

מזרון וכמובן כריות למשענת, לכסות את הרצפות בשטיחים( ועליהם מזרונים ועל המזרונים שטיחונים בגודל ה

כדי שיישבו בנוח. גובה הכורסי היה נמוך כך שיתאים לגובה אדם שיושב. הרגליים שהיו תחת השמיכה היו 

 מתחממות כראוי וכך גם גוף היושב מסביבו. 

 חימום החדר.לכלל, אח עם ארובה שהיו מזינים אותה בעצים לבעירה ו-בחדרי האורחים התקינו, בדרך
 

  
 

 
ּהה  , אבל עליו ועל אמי אספר מאוחר יותר.בן השלישי הוא אבי, ָסל 

 2מדרגות לקומה 

ר מרוצפת  חצֵּ
נים  בלבֵּ

 שתי קשתות אבן ובהן
 שני ספסלי אבן לישיבה 

 בית שימוש

 ההחדרים של דוד דויד ונעימה בקומה השניי

 נמשך עד מעל לגג מסדרון הכניסה

 רחוב ראשי

 מסדרון עם גג 
 ודלת כניסה

 רחוב ראשי

מטבח  בקומת 
 הקרקע.

נמשך עד תחת 
 רו של דוד דוידחד

 

 באר מים

 

 שטח מרפסת
חדר ארון לבגדים וכד'  3ממנו מדרגות לקומה 

 וגם לשינה

מרפסת פתוחה 
 עם גגון

 מרפסת מרפסת מרפסת

 3מדרגות לקומה 
 מעל לחדר הכללי

 

 פתח/דלת
 

 חלון
 

 חלון
 חדר כללי ביום בו ישבו ואכלו עד השינה. 

 בלילה ישנו בו עזיזה וחנה.
 

יו בקומה השלישית גרו אבי ואמי סלה מעל

 ואביגיל

 מעליו בקומה השלישית גרו
 אבי ואמי סלה ואביגיל

באר עם מים כל  
 השנה. גם בבצורת

 החדר של דוד יוסף ואיראן

 2-בקומה ה 

 מעליו עוד קומה

 של דוד אהרון ושרה  
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  איראןאיראןאשתו אשתו וו  ד יוסףד יוסףדוֹ דוֹ     

 .  19.7.1900 ט "תמוז תרס טכ" -דוד יוסף נולד ב -הבן הרביעי    

, היה שנתיים, ָסֶלּהמאביו בגיל שנתיים . הבדל הגיל עם אבי,  םהתיית  

הם היו דומים: בגובה, במבנה . בהרבה דברים 14.12.1897 -כי אבי נולד ב

 שניהם היו מחוננים. .הופעה מרשימהוגוף חסון, פנים נאות מאוד 

 

 בצל היתמות

בביתם היתה כרגיל, דתית: בית הכנסת וקריאת תורה, תפילות ופולקלור יהודי  ההאווירהם גדלו בלי אב. 

ת של גבר בבית היתה הדוד פרסי אחרי בית הכנסת. דברים אלה נספגים בילדות. אחרי מות אביהם הדמו

שלמה, אח של אמם, שתפס את מקומו של האב. למרות גילו הצעיר, דאג שילמדו יהדות ב"ַמּכַתּב"  –שלהם 

. את הבנים בגיל של גן ילדים שלחו ֶּכרָמאנׁשאּהעוד לא היה ב "אליאנס")ה"חדר" הפרסי(. בית הספר של 

(.  14 גליון"פעִמים"  עת-בכתב, שכתב אברהם אחי ,מאמר)על ה"חדר" היהודי בפרס אפשר לקרא  "חדר"ל

ם הארץ. גם סבי חיים, בנו של אהרון, לא היה עַ הוא , כלומר מיכאלסבא שלהם, בעברית של נשאר להם ספר 

 שבוע לפני חתונתו. לא נותרה בביתם דמות גברית. צעיר, היה מלומד. למזלם הרע גם הדוד שלמה נפטר

בשנת  "אליאנס"בית ספר יהודי של  ֶּכרָמאנׁשאּהב וגם אם. בינתיים נפתח בהאמא והסבתא חנה היו גם א

אבי סיפר לי שביום פתיחת       כן. –. דוַדי אהרון ודויד היו מבוגרים מדי ולא התקבלו. אבי ודודי יוסף 1904

 בית הספר, דוד דויד, במקום אבא, הביא אותם לבית הספר. שניהם היו תלמידים טובים.

 

 ואנשי חברה משכילים

אבי מצא עבודה במכס ודוד יוסף התקבל  .לא היתה גדולה ֶּכרָמאנׁשאּהִמֶשָגמרו ללמוד חיפשו עבודה. קהילת 

. מוסדות אלה חיפשו משכילים היודעים צרפתית ואנגלית. יוסף למד צרפתית ֶּכרָמאנׁשאּהלבנק שנפתח ב

 תקופה הגיע לדרגת סגן מנהל הבנק. באותה הואאצל מורה פרטי. ידע גם ערבית וכורדית.  –בכי"ח ואנגלית 

 דהתיידהעבודה בבנק השפיעה על אורח החיים של יוסף. הוא  לאומית החשובה.-צרפתית היתה השפה הבין

ה וצאצאי השושלת עם עשירי הקהילה, עשירי המחוז, ראשי השלטון בעיר, בעלי האחוזות וביניהם בני אצול

 כספם בבנק. להפקיד את שבאו המלכותית הקודמת,

דוד יוסף ואבי היו מטבעם אנשי חברה ואנשי שיחה מרתקים. מבחינת לבוש, לבשו יוסף ואבי בגדים לפי מיטב 

האופנה האירופית באותו הזמן. העובדה שהם ספגו את התרבות האירופית הרשימה את מכריהם.  העשירים 

 .. מובן שהנשים היו מחוץ לבילוייםותואנשי השלטון, המוסלמים, היו מזמינים ידידים לבתיהם או למסעד

יהם היו מוכרים ובולטים בידענותם בין היהודים ובין המוסלמים. לאבי היה כישרון נאום והיה נואם פעם שנ

 ,גם החוג המשכיל של החברה הגבוההכשהיו מתקבצים.  ֶּכרָמאנׁשאּהחודשיים בפני יהודי  -בחודש 

 ו אותם ואת בניהם צרפתית. אותם שילמד ןהכיר אותם והזמיהמוסלמית, 

; כולל אותידוד יוסף קנה מכונית, שרק עשירים הרשו לעצמם לקנות. היה אוסף במכוניתו את ילדי אחיו, 

סיְקֵלט )אופנוע(. אלה היו אז חידושים שהגיעו לפרס טֹוהוא קנה גם מֹו הנהג שלו היה מסיע אותנו לטיול בעיר.

)לא היה נהוג להזמין גברים זרים  את אנשי החברה הגבוהה לביתולעיר שלנו. הוא לא היה יכול להזמין 

 לכן הזמינם למסעדות. (הביתה

דוד יוסף אהב את ילדי האחים. בברית המילה של אחי אברהם, ביקש מידידיו, בני משפחה של המלוכה 

בד קטיפה  כיסא אליהו הנביא. הכיסא היה תפור בחוטי זהב ומשובץ פנינים עללשמש כהקודמת, כיסא לברית 

ושמו את הכיסא  מכוסות בשטיחים( החדרים רצפות כלחצר )בפרס והידיות היו מזהב. פרשו שטיחים ב

עין הרע. אך היתה עוד סיבה. הבית מ שפחדהוהשכנים באו לראות. סבתא עזיזה נכנסה ללחץ. אמי אמרה לי 

ל וגם את הכסא. ויבזוז הככדרכו,  –היה ממוקם באזור מוסלמי וסבתא פחדה שהאספסוף יתנפל על הבית 

 הביא גם נגנים.ולא שמע לתחנוני אמו  יוסף
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 כלה מכובדת -איראן  

חאן הפך ַזא ֶר שבאותה תקופה כאשר  כיווןשם אופנתי עם איראן. זה שמה הפרסי. ) יוסף התחתן 30בגיל 

ן" תפס את ואחר כך למלך, פרחה הלאומיות האיראנית והשם "פרס" נדחק והשם "אירא לשר בטחוןתחילה 

שנה. אין מה  13שרה. היא היתה בת  –שמה העברי  .(. הרבה הורים נתנו לבנותיהם את השם הזהומקומ

היו משפחות מכובדות מאוד שרצו חתן  ֶּכרָמאנׁשאּהלהתפלא על הבדל הגיל. זה היה מקובל בשנים ההן. ב

ניים. אבל היה חשוב שמשפחת הכלה הקהילה ופעילים ציו וועדהיו חברי  ,ָסֶלּהכמוהו. שניהם, יוסף ואבי 

 תהיה מכובדת. ההורים קבעו עם מי להתחתן. דוד יוסף מרד בהרבה מוסכמות אבל בזה לא. 

  אלא מן העיד ַהַמדאן. ֶּכרָמאנׁשאּההכלה המיועדת לא היתה מהעיר 
 

לאסתר ולמרדכי. יש סברה שהעיר ַהַמדאן היא שושן הבירה המוזכרת במגילת אסתר. בעיר, אחוזת קבר המיוחסת 

 המקום קדוש גם למוסלמים. 

היו בעיר מספר לא קטן של יהודים  19-מן המסמכים שבארכיון ה"אליאנס" בפריס עולה שבמחצית השנייה של המאה ה

 האלוף איתן בן אליהו, שהיה מפקד חיל האוויר, מקורו בעיר זו. משכילים. 

  וויר בה נהדר, לא לח. שפע של פירות. היא בנויה לרגלי הר גבוה.רחוקה מאוד מהעיר ֶּכרָמאנׁשאּה. מזג הא אינההעיר 
 

 

 ,הכלה החדשה ,'אן. ואיראןאגָ ָק ים ָא ּכבפרקים הקודמים סיפרתי שהכלה הראשונה היתה שרה בת רחל וחַ 

 ֶּכרָמאנׁשאּה. פעמים רבות הן באו ל)עץ שורשים בפרק על רחל( שגרה בַהַמדאןשל רחל היתה נכדה של אחותה 

. גם יוסף ושאר בני המשפחה נסעו לַהַמדאן לבקר אותם, במיוחד ר את רחל והביאו איתם את איראןקלב

 בקיץ, כי מזג האויר נוח שם. כך שיוסף ואיראן לא היו זרים זה לזה.

 

די ומשפחתו –החותן של דוד יוסף   האג'י מנחם הכהן י ז 

 גדול ובית מלאכה  ביתבַהַמדאן לו היה  י". אבא של איראן, מנחם כהן, היה איש אמיד. כינויו היה "האג'
 

. היהודים קראו האג'י למי )עיוות של המילה חאג' בערבית( חוזרים מביקור בֶמּכה ובמדינה מכונים האג'יההמוסלמים 

 שחזר מביקור במקומות הקדושים בארץ ישראל. 
 

, ַיְזדוהכינו גבינות. אביו היה יליד חווה בה גידלו כבשים ופרות  לו גםהיתה לחוטי משי טבעי לייצור בדים.  

דאן שהיתה באותם הימים עיר חשובה; י. גם אביו היה דמות בולטת בַהמַ ַיְזדלכן קראו לו האג'י מנחם הכהן 

האג'י שמואל ֵאחיו של מנחם הכהן,  בית מרחץ יהודי. הוא בנה להם מכספו  נדיב לעניי העיר, כמו כן  הוא היה

 גםמדי פעם  היה נוסע האג'י מנחם     נקראה רחל.  אחותובייצור בדים. וקו במסחר עס ,מָּכּבינּורוְלַאה ו

 לירושלים. נוסעיםוהן ל לעיראק מעבר הן עיר  שהיוותה ֶּכרָמאנׁשאּהעבר דרך לרגל עסקים.  דלבגדא

ם ביהודים מכניסי אורחים. הם תמכו גכו תומכי ענייםכ ֶּכרָמאנׁשאּהב מוכריםעזיזה ואחר כך הבנים שלה היו 

הקונסוליה  מןויזה  אותם בביתם בתקופה שחיכו לקבלתהם אכסנו  בדרכם לעיראק או לארץ. שבאו לעיר

לפעמים זה נמשך . . )אבי תרם רבות לקבלת הויזה ליהודים(אנגלי( שלטון)בארץ היה  ֶּכרָמאנׁשאּההאנגלית ב

 .ן העריץ של הקומוניזםשנים. אלו היו אנשים שברחו מרוסיה ומבוכרה בגלל השלטו שלושעד 

סיפק כמו כן  (.לא היה בית מלון יהודי)בבית של סבתא עזיזה.  התארח, ֶּכרָמאנׁשאּההאג'י מנחם, כשעבר ב

 ֹשין כדי שתמכור ותשתכר . -דֹו-לסבתא חנה בדי משי, קטיפה וְקֶרפ

אמר לעזיזה:  מנחם ולכןי הכנסת האורחים וההרמוניה שהיתה בין הכלות בבית של עזיזה מצאו חן בעיני האג'

מפאת  -ליהודי פרס היתה רתיעה להתחתן עם בת כהן יש לציין כאן כי . )אני רוצה שבתי תהיה כלה שלך

 זה עוון גדול. בגלל זה בדרך כלל הכוהנים התחתנו עם כוהנים(. סבתא -לא מכבדים אותה אם כי כבודה. 

הגיל לא היה מכשול, שכן בזמנים ההם ילדה בת . אמרתי, הבדל התארסועזיזה הסכימה. וכך יוסף ואיראן 

 כבר היתה נחשבת לא רצויה, מבוגרת מדי ככלה.  15-16
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 דוד יוסף ואיראן מתארסים

וגם את כל  עזיזה )ואני ביניהם(האג' מנחם ערך טכס אירוסין בַהַמדאן והזמין את כל בני המשפחה, גם של 

התחלקנו בבתים של האג'י מנחם ושל משפחת ֵּכרָמאני  מסעודה, שהיתה בת דודה של סבתי. משפחת אישתו

כפי שאתם שמים לב, בקהילה היהודית של אותם  אחים של רחל סבתא של אמי. –שהיו דודים של סבתא שלי 

 צדדיים.-הימים, שהיתה קטנה, היו קשרי משפחה עֵנפים ורב

מגש גדול מאוד  -לחתן חֹונֵצ'ה מסיבת האירוסין היתה מרשימה. אז היה מקובל שההורים של הכלה מביאים 

מנחושת, שפורשים עליו מפה יפה, ובו בגדים לחתן, ממתקים ועוגיות. ֵאם החתן הגישה חֹונֵצ'ה לכלה ובו 

 טבעת עשויים מזהב. הארוחות החגיגיות והמסיבות נמשכו ימים אחדים.ו שרשרת, צמיד ,תכשיטים

 .ֶּכרָמאנׁשאּהחתונה ב דוד יוסף ואיראן נשארו מאורסים שנה שבסיומה נערכה
 

 החתונה

לחמישים מבני משפחתו שבאו מַהַמדאן לחתונה.  דוד  ֶּכרָמאנׁשאּהלרגל החתונה האג' מנחם שכר חדרים ב

 יוסף קיבל את פניהם בכניסה לעיר וליוה אותם לבית ששכרו. 

ימים אותם: יום הורדת שיער במנהגים שחלק מן הפרסים, עד היום, מקילוותה חתונה נמשכה ימים אחדים ו בימים ההם

בדרך כלל מטבעות זהב או  -מן הפנים של הכלה. כל נשי המשפחה השתתפו בטכס ושרו לכבוד הכלה. כל אחד הביא מתנה 

באולם בו התלבשו לאחר  .חינה )צביעת שיער( לכלה ולכל נשות המשפחה.  יום נוסף לחמאם )בית מרחץ( - כסף. יום אחר

 שמחו.הרחצה שרו שירים לכלה ו

 מי ורדים(, אכלו דברי מתיקה, אבטיח קר בקיץ ועוד. גם נתנו מתנה לעובדות בחמאם. -שתו משקאות )ַׁשרַּבת 
 

אבל המוזמנים לחתונה של דוד יוסף היו רבים. חצר  ;ערכו בבתיםנחתונות האז לא היו אולמות לחתונות. 

שכן  ,הסכיםהמנהל את הנשף.  שם וךלתת רשות לער "אליאנס"ביתם לא הספיקה. ביקשו ממנהל בית ספר 

 כולם הכירו וכיבדו. ואת יוסף שהיה עובד בבנק  לצרפתית ולפרסית בבית הספר וכמו כן הכיר אבי היה מורה

ספר של -ת. )מנהלי בתיהבית בו גר מנהל בית הספר היה בשטח בית הספר, כנהוג בצרפת, אבל בנפרד מן הכיתו

 נשלחו מצרפת(.כי"ח במזרח 

פר היתה חצר מאוד גדולה. בין המוזמנים הרבים היו גם המנהל ועובדי הבנק ומכרים מוסלמים של בבית הס

מורים של בית הספר ועוד חברים וידידי משפחה.  כמו כן ואבי, ביניהם עשירי העיר ובעלי אחוזות. דוד יוסף

את בני המשפחה. בבית קידשו אותם ואחר כך במכונית שלו נסעו לבית הספר ובמכוניות אחרות הסיעו 

 יוסף הזמין למחרת צלם לביתו והוא ואיראן הצטלמו בבגדי חתונתם.החתונה הזאת היתה לשיחת היום בעיר. 

 אך זכרון החתונה נשאר. - הייתי בת חמש

החתן לבש לפי האופנה של פריס. שמלת הכלה היתה משובצת בנורות קטנות שנדלקו בעזרת סוללות. את 

   וכל ההתרגשות הזאת. 13איראן אמרה לי  שהיתה מטושטשת מכל זה. ילדה בת  ."לאביה בחוקנה השמלה 

אבל היא  בכתה מאוד;בלבד!  13והיא בת  של איראן עזבו פתאום אחרי כל המהומה הזאת כל בני משפחתה

 מאוד אהבה את דוד יוסף. עד סוף חייו של דודי היתה לו אישה למופת.

 בחזרה לשגרה

י יום יום. היה מקובל שארוחות צהרים וערב אוכלים כל בני אחרי החתונה התחילו חי

סבתא עזיזה עשתה נוהג שכל שבוע כלה אחרת תבשל את .המשפחה המורחבת ביחד 

   שטפה הכלים.ובבישול  עזרה ;האוכל. כמובן שהיתה משרתת ששטפה והכינה את המצרכים

 חדש דבר -לבישול  נפט תואכילה. גם פתיליידוד יוסף מרד במוסכמות. הלך עם אשתו וקנה כלי בישול  ,אמורכ

והאש  חזר מאוחר בערב לבית לרוב .ה חם כשאני חוזרבפרס. אמר: אני רוצה שאשתי תבשל לי והאוכל יהי

העובדה שדוד יוסף החליט לאכול לבד עם אשתו ועם ילדיו לא מצאה חן  .והאוכל היה מתקרר כבר כובתה

 ור, סבתא עזיזה היתה אישה שקטה ונבונה. כאמ בעיני אמו אבל היא השלימה עם זה.

קלפים. בש או ש ּבֵ אחרי ארוחת הערב, הבעלים הלכו לחברים לשחק שֵ  חיים באותם הימים היו של הגברים.ה

המשפחה  נשותהיו מארחות את  הןמשך היום הנשים מקומם היה בבית ולא חשוב עד כמה היו עשירים. 
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, אחרי שהרדימו לחדר המרכזי רדיו או טלויזיה, היו הכלות חוזרותהיות ולא היו מכשירי . וידידות המשפחה

 את הילדים, ויושבות שם עם סבתא עזיזה וחנה.

דוד דויד היה בדרך כלל, אחרי העבודה, בבית חוץ מבילוי אצל ידידי המשפחה שהיו מתאספים כל פעם בביתו 

 עם פירות העונה.  (קאה ערשאז הי)של אחד מהם ומשחקים בשש בש או קלפים ושותים משקה חריף 

הוָאזעוברים ל  א 

. חיפש אדם משכיל והזמין את יוסף להיות מנהל ַאהָואזב פתח משרד יבוא ויצוא ֶּכרָמאנׁשאּהמ יהודי סוחר

עיר קטנה שרוב תושביה היום ערבים. היא קרובה לעיראק והיה בה  -פרס  מערב בדרום ַאהָואזהחברה ושותף. 

 גרו שם. מחנה צבאי שקצינים רבים

 סבתא חנה. לקשה למשפחה ובמיוחד לאמא עזיזה ו רגשיתעזיבת דוד יוסף היתה מכה 
 

זהו  .פרחה , העיר הקרובה,באותן השנים, שנות השלושים, חלו התפתחויות מואצות בדרום פרס. תעשיית הנפט באָּבאדן

אּבאד.  ָסֶלּהחו. הונחה מסילת ברזל לעיר ועיר הנמל חֹוַרְמַשְהר התפת ַאהָואז. הערים מרכז הנפט הגדול ביותר בפרס

מעלות בצל; בלי  40 - 45חום גבוה של  -תושבים חדשים זרמו למחוז. אבל מזג האויר בכל המרחב הזה היה בלתי נסבל 

 מקררים ובלי מזגנים.
 

וב קים וגם פרסים שבאו לפתוח חנויות בעיר. בית הכנסת היה עלאהיו עיר שהרוב בובשבת הלך לבית הכנסת 

וזה לא מצא חן בעיני דודי. עד מהרה ארגן ועד ונבחר לראשה היות והאחרים לא ידעו איך ללכת למשרדים 

 , ושיפר את התנאים. את המקום ספים, קנההשונים. אסף כ
 

-חבשו כובע )ולא כיפה( רק בבית -כל יהודי פרס היו דתיים אבל לא חרדים. רק הרב חבש כובע בכל ימות השנה. השאר 

 מגדלי פאות, חובשי כיפה ולובשי שטריימל פגשנו רק כאן בארץ. –ת. חרדים נוסח אירופה הכנס
 

 ן קרובה לגבול עיראק. אדָ ַשְהר, עיר נמל על יד אּבָ ַרֹמְ עם משפחתו לעיר חֹויוסף עבר  כך-אחר

הוָ החיים ב  אזא 

של גבריאל, מעסיקו, בבית  , אורח החיים של דוד יוסף השתנה רק מבחינה אחת, הוא ניהל את עסקיוזַאהָואב

כאמור, כמו אבי היה  ,מבחינה חברתית גם במקום החדש כיהתאקלם היטב שחדר אחד בו הוקצה למשרד. 

הם תמיד הוזמנו -פך יאת החברים המוסלמים לא הזמינו לבית, לה ֶּכרָמאנׁשאּהאינטלקטואל ואיש שיחה. ב

ועוזר  תלהם משר ההייהודים ומוסלמים.  - ים שלוהוא הזמין לבית את הידידים החדש זַאהָואאצלם, אבל ב

 כל הזמן לדאוג לאירוח.צריכה איראן היתה  הדודאבל  מטבח 

שוחחנו על חייה. היא אישה מאוד חכמה, סבלנית ואצילית. ואנג'לס -לאחרונה בלוס פגשתידודה איראן  את

ת הזיכרונות בגיל המתקדם שלה היא חיה עם דודי בכל מצב וגידלה ילדים מחונכים ומנומסים. בזמן כתיב

היא יושבת בכסא נוח והטלפון לידה. ההליכה קשה לה. ילדיה מאוד מכבדים ואוהבים אותה. נפרדנו 

 , מפאת המרחק.שלהיפגוכל עוד נבהתרגשות רבה כי ידענו שלא 

 מחקו לעולם.ייהמפגש הזכיר לי את ילדותי ואת חיי המשפחה המורחבת; דברים שלא 

 

  ::  זזַאהָואַאהָואחמישה ילדים בחמישה ילדים בנולדו נולדו   ליוסף ואיראןליוסף ואיראן

  

 

 

 

 

 

 

רויןהבת כיום כל הילדים בלוס אנג'לס יחד עם אמם. רויןפ  סיימו תיכון  מהיןמהיןהבת ו , על שם סבתא חנה( -)חנה  פ 

בי( אברהםאברהםבן הסוכנת נסיעות.  באיראן.מהין בי()אֵּ למד ועבד בחברת הנפט באּבאדן והגיע לדרגת מקבל פני  )אֵּ

 פרוין
 
 

  עזיזה וחייםעזיזה וחיים
  

 מהין
 
 

 אברהם
 אבי

 
 

חיים 
 יצחק

 
 

 שהין
 

 
 

  מסעודהמסעודה
  האג'י מנחםהאג'י מנחםוו  

    
  

  יוסףיוסף
  

  איראןאיראן
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עסק למכירת ב אחיו עםעובד ביחד . לארה"בם עלית חומייני נאלץ לברוח לכן עהמלך. ואורחים רמי מעלה 

למד בבית ספר אורט במגמת תכנות מקררים והציע שם חיבה( -)איסי  יצחקיצחק חייםחייםהבן  מכונות תפירה.

בגלל המלחמה הם עזבו את מקום  .חידושים. הוא עבד גם עם אביו, כי דוד יוסף עבד עד מלחמת עיראק ואירן

 היאבחורה יפה ועדינת נפש.   -  (בעברית)גליה    יןיןהִֹ הִֹ ׁש  ׁש  הבת   הוא  הצטרף לאברהם.יר חֹוַרְמַשְהר.  מגוריהם בע

היתה בארץ, למדה באולפן בקיבוץ מעגן מיכאל, אהבה מאוד את ישראל. חזרה, בצער, לפרס, בגלל הוריה 

ן של ילדי קציני חיל הים בגחֹוַרְמַשְהר עבדה בתור גננת לולמדה כלכלה ומינהל עסקים. כשחזרה לפרס 

   .ידעה עבריתהישראלי  כי 

 כולם כמו הוריהם מכניסי אורחים. מנומסים מאוד ונעים לשהות בחברתם.
 

 מפגש גורלי

 –חיים יצחק, שעזר לאביו, לעיר נמל קרובה לחֹוַרְמַשְהר  , בנו,דוד יוסף עבד כעמיל מכס. ביום חורפי אחד נסע

. כוח הדוקים בין פרס לישראליחסים יו חורה. גלגל מכוניתו שקע בבוץ. באותן השנים הָּבְנַדר ָשהפּור לשחרר ס

ימי ישראלי עם בני משפחותיהם עגן שם. במקרה, כמה מהישראלים ראו את יצחק תקוע ובאו לעזור לו. הם 

או. יהודי. יצחק הזמין אותם לארוחת ליל שבת. הם ב לפגוששמו לב שיש לו טבעת עם מגן דויד. שמחו 

 אנגלית.דיבר איש התארחו אצלם. דודי  ארבעיםיחסיהם התפתחו עד כדי כך שבחגים ובשבתות 

היא עבדה  .ין התחילה לעבוד אצלם עד מהפיכת חומייניִה הישראלים היו זקוקים לפקידה דוברת עברית. כך ׁשַ 

 המשרד נפל בידי השלטון החדש.              בתור מנהלת המשרד הישראלי. 
 

 מטרה עיראקית – דרוםף" המשפחתי בה"סני
 

 צרה.שתי הארצות וממול נמצאת העיר ּבַ  על הגבול העיראקי, רק נהר מפריד ביןהיא  הנמל חֹוַרְמַשְהרעיר 

קיות. דודי לא רצה אדוד ואשתו נשארו לבד בעיר שהיתה מטרה להפצצות עירה איראן. -החלה מלחמת עיראק

למוסדות מכס  קשורה היתה )עבודתו העיר יבעניינופעיל  ומכובד רלעזוב. הוא היה ראש ועד הקהילה, מוכ

נו כיכר יפה עם שעון גדול והקדשה למלך מתושבי חומייני, ּבָ תקופת לרגל ביקור המלך בעיר, לפני  (.ובנקים

 העיר. דוד יוסף היה פעיל וקיבל מן המלך מדליה.

כל עניני בית הכנסת היו בטיפול אשתו. הם הכניסו 

פרי תורה עתיקים שהיו שייכים לסבא של שם שני ס

קים הפגיזו אאיראן וגם שופר עתיק של אביה. העיר

שהלכה  יאת העיר וכבשו אותה. איראן סיפרה ל

קיים. אלבית הכנסת וראתה שהוא מלא חיילים עיר

קים מה אהיא יודעת ערבית וכששאלו אותה העיר

הספרים  השנייה,רה ולא נוגעים בה. כשבאה בפעם את רוצה? אמרה, בבקשה לא לחלל את הספרים. ענו, זו תו

את השטיחים ואת הכיסאות. את ספרי התורה העבירה לבית שלה וכשעברו  גם . בזזונעלםהשופר  אךהיו 

היא מסרה אותם לבית כנסת לשמירה. אחרי זמן מה, בלי להודיע לה, אמרו שנתנו לשליח מישראל  טהראןל

 ה גדול.להעבירם לירושלים. כאב הלב שלה הי

 

 דוד יוסף מאבד את הטעם לחייו -מהפכה בחיים 

 .טהראן, באו לקחת אותם לבעיר המופגזת להורים שנשארו , שדאגו מאודיןִה ׁשַ יצחק ו
 

נהרו אליה, בקצב הולך וגובר, תושבי כפרים וערים קטנות. גם הקהילה  20-, בירת פרס, עיר מודרנית. במאה הטהראן

 דולה ביותר בפרס. טהראן מונה כיום מיליוני תושבים.היהודית בה הפכה לקהילה הג
 

 

חפצים שניתן לקחת ושמו במכונית של הבן, נפל פגז על הבית והוא נהרס. כך הם ניצלו בנס הכאשר אספו מעט 

וחלק  שאקלימה נוח יותר טהראןוהצליחו לעזוב את העיר בקושי רב כי הדרכים היו מלאות בנמלטים. נסעו ל

 איראן, יוסף והילדים בביקור בארץ. 
אמי, אורה,  -מימין:מנשה, זיוה, אביגיל 

בי, אפרים, רוזה וצבי. הין, איראן, אֵּ  ש 
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משנודע לו שהיא את איראן ברחוב והכיר אותה,  פגש ֶּכרָמאנׁשאּהמלמזלם מישהו  .שם גרהמהמשפחה 

 .. אמר: יש לי דירה ריקה, אתם תגורו בה למגוריהם מחפשת בית

הדוד שהיה פעיל כל חייו וגם עבד, פתאום נשאר בלי בית ובלי עבודה. נתקף במצב רוח קודר. איראן סיפרה 

בעיר בחברת הילדים. יום אחד בבוקר אמר:  לומעשן. לא רצה אפילו לטיי שהיה יוצא מן הבית יושב על ספסל

איראן, בלילה חלמתי חלום שאני מת. ראיתי שהרבה אנשים מילאו את הבית. ביקש שהיא לא תצא מן הבית. 

 אמרה: זה חלום. אמר: לא, אני אמות! הוא לא היה חולה. אחרי יומיים נפטר בשלוה במיטתו.

 

 

 

 הנעקרים לאמריק

עוד שנה  טהראןאנג'לס כי אחיהם ואחותם עם ילדיהם גרו שם. איראן נשארה ב-ין נסעו מפרס ללוסִה יצחק וׁשַ 

-כדי לעשות כל מה שמקובל לזכר המת. אחרי שנה הצטרפה לילדיה ולשאר בני משפחת בעלה שגרו כבר בלוס

 אנג'לס.
 

. היה חשש לחייהם בגלל היותם יהודים המהפכהל לעקור מפרס לחו"ל בגל, הרוב הקהילה היהודית נאלצה, נגד רצונ

 יעי לשלטון.יזם הִׁש לִ נטָ מֶ נדָ הפּוועליית  המהפכהדרך החיים בפרס נסוגה אחורנית בעקבות  ,ובכלל
 

אבי  ,ציפורהסבתי  סיפרו לי . את היתרבילדותי ֶּכרָמאנׁשאּה שעזבנו אתמה שאני מספרת הן ִפיסֹות זיכרון עד 

 . של הדֹוד אנג'לס, שם גרים איראן וילדיו-כתיבת הזיכרונות, נסעתי ללוסואמי. למזלי, בזמן 

 הרבה.  שוחחנוילדיה. ללאיראן ו ,המפגש היה מרגש מאוד לי

ביקשתי מדודה איראן לספר על נישואיה ועל חייהם. יש לה זיכרון נפלא. אישה מאוד חכמה ונעימה ונשארה 

 ל קשר טלפוני.מאוד ואנו שומרות ע מאוד דתיה. כבר מבוגרת

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

ּה  בצלאל,בצלאל,בן השלישי, בן השלישי, הה ּהָסל    14.12.189714.12.1897י"ט כסלו תרנ"ח י"ט כסלו תרנ"ח   --נולד בנולד ב  )אבא שלי()אבא שלי(  כהןכהן  ָסל 
  

: חסיד, צדיק, ישר, רודף פירוש השם הוא .לא ידועה לי ָסֶלּה. הסיבה שקראו לו צלאח שמו העברי היה בצלאל

עברי בלבד: אהרון, ֵשם היה  ֵאחיולבגלל הגויים.  -בנים שני שמות: עברי ופרסי לנתנו בדרך כלל  שלום, נעים.

ו בארץ קראו ל. ָסֶלּההמוסלמים ולכן קראו לו רק  בפידויד ויוסף. אני משערת שהשם בצלאל קשה לביטוי 

 וזה עיוות. –ָסַלח 

 ִאָמּההיתה בת בשם אביגיל )אמא שלי( שהיתה יפה כמו  'אן(אגָ ָק )בתו הבכורה של הרב ָא  , סבתי,ציפורהל

, םנֹואחָ ) , אביגילאמי בנים.לארבעה  , בכורה ואחות. בת יחידהריאמָ מולא משה בן ולאביה לה  ,מאודויקרה 

  .מאשתו השנייה 'אןאגָ ָק ּכים ָא חַ , היתה הנכדה הראשונה של הרב (בפרסית

ל הבן אשתו ש) את ידה של אביגיל מהוריה. כאמור הם כבר היו בקשר משפחתי הביקש ָסֶלּהשל  אמו ,עזיזה 

  8585בגיל בגיל     ,,תשנ"התשנ"ה  ,,19851985דוד יוסף נפטר בשנת דוד יוסף נפטר בשנת 

  ..זכרו לברכהזכרו לברכה    נקבר בטהראן.נקבר בטהראן.וו

  

לה  ה  אבי, ָסל  אבי, ָסל         יַגי  ב  לואמי א  יַגי  ב   ואמי א 
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כך קרה שאמי, כנערה,  .היו מתארחות זו אצל זו הןמאוד.  הדוק היהש (של ציפורה אהרון היתה שרה אחותה

 ושרה דודתה וביקרה אצל משפחת אבי בחגים ובשבתות. בדרך זו הכירשל השתתפה יחד עם הוריה בשמחות 

במות  12אביגיל הבת היתה בת  . בינתיים אבא של אביגיל )משה מארי( מת ממחלת לב בגיל צעיר.אימיו אבי

 , ה' בשבוע ו' בתשרי תרפ"ו. 24.9.1925-ב הם התחתנו ,27ואבי בן  16אביה. אחרי כמה שנים כשאמי היתה בת 

 
 

  אמא שלי סיפרה לי על החתונה שלה

, אבי, ָסֶלּהעם  , ֲאביגִיל,אמיכל האסונות. החתונה של  למרותאמרתי שמשפחת אבי היתה משפחה מבוססת 

ו'  ,ביום חמישי נערכההחתונה . שם נערכה החתונה – חצר הבית שמילאו את רבים אורחים ערכה בנוכחותנ

 . 1925 ,תרפ"ובתשרי 

  .והן החלו להכין את האוכל כשלושה ארבעה ימים לפני החתונה מבשלת עם עוזרת למבשלתכנהוג הביאו 

 ואת הנגנים. אטרון בובותיהזמין להקה של תיוסף  יומוזיקה. דוד (,כולם גברים) ,הביאו להקה של רקדנים

 המפוארת לפי קנחתונה השכנים לראות את החתונה ואת הלהקה.  התאספוכל הגגות סביב באמא סיפרה ש

 המידה של אותם הימים. לא לכל האנשים היתה יכולת כספית לערוך חתונה גדולה. 

. בחתונה היו הרבה בהתנדבות ועד הקהילה(אבי היה מורה בזמן שהתחתן. הוא ויוסף אחיו היו ב"ֶחבָרה" )

 ידידי המשפחה.כן ו "אליאנס"מוזמנים מאנשי החינוך של בית ספר 
 

את החופה והקידושין ערכו בבוקר יום החתונה, רק עם בני משפחה קרובים מאוד. רב הקהילה היה עורך 

ה של אמי שהיתה הבת פורה, סיפרה לי על החתוניאותם. בערב התקיימה מסיבת החתונה. סבתא שלי, צ

: כלי כסף, בקבוק של בתו דברים יפים לנדוניה שלהבכורה והיחידה שלה. סיפרה שבעלה משה קנה כל הזמן, 

הרבה בגדים שחלקם רקומים עם חוטים  ּב בפרסית(, הרבה כלי חרסינה,לָא מי בשמים )אז שמו מי ורדים. גֹו

שיתפרו על ציפת השמיכה.  הבד עתיק ויפה ומבריק מכסף וזהב, כלי מיטה וכן בד שהיה יקר וממנו נתנה  

באור. החוטים עשויים מכסף. כלי הכסף נשארו עד היום ואמי נתנה לי מהם לנדוניה. השם שלה חרוט עליהם 

 באותיות עבריות.
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ה  כהן  ה  כהן אבי בצלאל, ָסל    אדם מחונןאדם מחונן  ––אבי בצלאל, ָסל 

  

 .         של עזיזה וחיים הכהן הלא הוא הבן השלישי ,על אבי עתה אספר

והיה תלמיד מצטיין ומחונן בזיכרון נפלא. דיבר, כתב  "אליאנס"למד בבית ספר 

-)ַלרּוס( ידע כמעט בעל Larousseוקרא צרפתית כמי שנולד בצרפת. את אנציקלופדיה 

למרות שלא למד שפה  ,אנגלית ידע גםלקריאה ליווה אותו עד סוף חייו.  וצימאונפה. על כל שאלה ענה מיד. 

לאוניברסיטה לא הלך כי לא היתה נוספות כמו כורדית, רוסית, ארמית ועוד אך במידה מועטה. ידע שפות  זו.

 .למדספר שבו -, נתמנה כמורה באותו בית1914, בשנת "אליאנס". מייד עם תום לימודיו בֶּכרָמאנׁשאּהכזו ב

היתה יראת כבוד ו אז משרת מורה היתה מאוד מכובדת אומן. -ידע צרפתית על בוריה ונתגלה כפדגוג הרי

אני מספרת זאת לנכדי כי את מעמד המורה עכשיו אין להשוות למעמדו אז. מורה קראו לו מוסֵיה סלה. . כלפיו

 מאוד. הוהיה לתלמיד כמו אלוהים וגם הורי התלמידים כיבדו

פרנסה  ןההוראה למע נאלץ לעזוב אתאבל הוא  שימש כעמוד התווך של הוראת הצרפתית בבית הספר,הוא 

 בל נשכח שהיה יתום ולא היה לו אבא לפרנסו. שכרו של מורה היה נמוך מאוד. – ובה יותרט
 

ויושבים רק כשהמורה אישר לשבת. כשנכנס לכתה  בזמני כל מורה היה נכנס לכיתה עם מקל. תלמידים היו קמים לכבודו

פעמים קטע של שיר חינוכי ,כמו  לכתוב מאה :ם שלובות. היו מטילים עונשים שונים על התלמידים למשליישבנו בידי

או היו מעמידים את התלמיד בפינת הכיתה עם כובע מנייר על הראש. תלמיד שלא ידע את השיעור,  "הדעת מעניקה כוח"

 בחורף. אפילו מאוחר לכיתה הגיעאו  תלמיד לא הכין את שיעוריו(. כאשר paresseauכל הכתה נצטוותה לקרוא לו עצלן )

  .עם המקל יותר היה כשהיכו בכף הידבקשה העונש כשה נענשת. – דקות אחרי הצלצולאם הגעת כמה  הקשה
 

היה עז ועד שהגענו לבית הספר כבר לא הרגשנו את הידיים והרגליים. את כף היד אי אפשר היה  החורף בֶּכרָמאנׁשאּה

היו שמים  - לאצבעות בעיפרון מכאיביםהיו  היכו עם מקל בכף היד או שמורים יו לפתוח מהקור למרות כפפות הצמר. ה

בכל הכוח. איזה כאב זה היה, אין לתאר! הכאב כל כך חד שממש הנשמה  בין אצבעות הידיים ולוחצים את העיפרון

 וליבי. בזמן הכתיבה נזכרתי בכך אחד המוריםיוצאת, מתקרבים לעילפון והקול נחנק. אני קיבלתי פעם את העונש הזה מ

חר במיוחד כמו במקרה של אחי חשמונאי שאֵ התאכזרו שמורות  ואמורים היו הכאב ההוא.  נתכווץ. לא אוכל לשכוח את

לקח אותו אבי,  עור והוכה קשות. המורה חזר והכה כי אחי לא "סיפק" לו, כנראה, את "התענוג" שהוא יבכה. למחרתילש

שהמורה, שנקרא על ידי המנהל, , הראה למנהל את ידיו של חשמונאי ודרש לפטר את המורה. כלבית הספר שכעס מאוד,

 נמלט. –ראה את אבי ואת חשמונאי 

רָמאנׁשאה  ב "אליאנס" – הספר של כי"ח יתב ֶּ  כ 

רָמאנׁשאּהעל הקהילה היהודית כתב ספר  אחי אברהםכאמור  והקדיש אותו לזכרו של אבי. מתוך ספר זה  בּכ 

 את הפרטים שלהלן: אני מביאה
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 הוא ה"חדר". בחדר היהודי נלמדו רק לימודים יהודיים, לא פרסית, לא חשבון ַמְּכָתּב-ביאנס" לפרס למדו י בוא ה"אלנפל

 –ולא כל שכן מקצועות אחרים. אף על פי כן היו יהודים שידעו קרוא וכתוב בפרסית, בעיקר בני משפחת הרופאים 

 .)אביה של ציפורה ֵאם אמי אביגיל( 'אןאגָ קָ ּכים אָ ח  משפחתו של 

 . ועד הקהילה העביר למוסד זה את כל תלמידי המְּכתב ואת שני מוריו.1904בית הספר של כי"ח נוסד בעיר זו באוקטובר 

 כך נפתח העידן של החינוך המודרני בקהילת ֶּכרָמאנׁשאּה. 

נושאת  ,ןהופנתה לנציג הראשון של כי"ח בטהראש , ממסמכי "אליאנס" שבארכיון פריס,האיגרת הראשונה הידועה לנו

נאמר בה,  , בנו עזרא ונכבדי הקהילה.בהתַ שּכְ  ַחּכים ָאָקאָג'אן( ועל האיגרת חתמו 1901) את התאריך ד' באייר התרס"א

אך הקהילה לא הרפתה ולבסוף  לפתוח בית ספר כי"ח התמהמה תומאנים לייסוד בית הספר. 300שהקהילה כבר הכינה 

 נפתח בית ספר.
 

אירופית בעלת השפעה, המגינה על זכויות היהודים באיראן ושראשיה -ו, שכי"ח היא חברה יהודיתיהודי ֶּכרָמאנׁשאּה ידע

עומדים בקשר עם המלך הפרסי ועם ראשי השלטון. האמינו, שמציאותו של שליח כי"ח בעירם תציל אותם מידי רודפיהם. 

הקהילה  –שר הדוק עם "אליאנס" . למרות זאת המשיכה הקהילה בק1905תקוותיהם נכזבו בעקבות הפורענות בשנת 

לזכות  רצו גם הםו. ראשיה ידעו על מעמדם החשוב של יהודי אירופה, ייחסו זאת להשכלתם מודרני רצתה בחינוך

  בהשכלה.

הקהילה שכרה בניין והזמינה ריהוט לכתות. אולם, מתברר שהדבר היה כרוך בקשיים שלא ניתן היה להתגבר עליהם 

ליחות וצמצמו את הישגי המוסד. המנהלים התחלפו לעיתים קרובות מטעמים אנושיים או כורח ושפגעו ביעילותה של הש

 עליון ועוד. 

גם גיוס המורים בפרס לא היה מלאכה קלה. זאת היתה אחת מן הבעיות החמורות של המערכת החינוכית הממשלתית. 

  -ילה את מורי הַמְּכָתב, מורים לפרסית לקחו תח -לבית הספר היהודי היה קל יותר אך לא בהרבה. מורים ליהדות 

המנהלים לימדו צרפתית  –בראשיתו לא התקשה בית הספר למצוא מורים לפרסית, אחד מהם מוסלמי. מורים לצרפתית 

)מוניטור(.  moniteursומעלה, ונקראו  14-15בכתות הגבוהות. שאר המורים לצרפתית נבחרו בקרב בוגרי בית הספר בני 

וכשרים אך לא היו מוכנים לקבל תפקיד זה כיוון שהשכר היה עלוב, ואם קיבלו התפקיד, ראו בו עבודה חלק אכן היו מ

 זמנית, עד אשר ימצאו מישרה טובה יותר.

הוא ויתר על יתרונות מישרתו במכס ושימש  .)אבי( כהן ּהל  סָ מוניטור שידע צרפתית על בוריה ונתגלה כפדגוג אומן היה 

המנהל וכהן לימדו  ך של הוראת הצרפתית בבית הספר, אך גם הוא נאלץ לעזוב בשל שכר נמוך.במשך שנים כעמוד התוו

 בכתות הגבוהות, אבל לא היה לאל ידם למלא את כל הצרכים.
 

 , אנגלית, טבעמלבד מקצועות היהדות, הפרסית והצרפתית למדו בבית הספר גם חשבון, הנדסה, גיאוגרפיה, היסטוריה

 בשפה זרה.מקצועות אלו פתית מה שהזיק לתלמידים שהתקשו ללמוד ועוד הכול בשפה הצר
  

 סיש לציין שהרבנים ומרבית חברי ועד הקהילה לא היו שלמים עם היהדות המודרנית של נציגי כי"ח ועם הורדת הסטאטו

 חמת תרבות. י"ח לבין הרבנים; שלום ולא מלכשל לימודי היהדות בבית הספר. אך מעבר לתקריות קטנות שרר שלום בין 

 היו סיבות כבדות משקל שמנעו מחאה וסכסוך:

יהודי ֶּכרָמאנׁשאּה היו נאמני ההלכה אך לא פנאטיים. בבית ובבית הכנסת הם חינכו את ילדיהם לתורה ולמצוות. מה  .א

מי החופש הגדול נתנו הרבנים בבתי ישנעשה בבית הספר בתחום זה נראה להם כהשלמה, פחות או יותר. בשבתות וב

 כנסת שיעורי יהדות חינם, להשלמת החסר.ה

 , היה נאור ומתון וגילה יחס אוהד אל כי"ח. ממנו ראו הרבנים וכן עשו.ַחּכים ָאָקאָג'אןהמנהיג הרוחני של העדה,  .ב
 

שנים גם לפני שהוקמו כתות חטיבה רשמיות.  7-9ח, שניחנו בסקרנות אינטלקטואלית מיוחדת, למדו במוסד תלמידי כי"

ת כתות ו' לא עזבו את בית הספר, הם נשארו באותה כתה עצמה. המנהל דאג שחלק מתוכנית הלימודים יהיה בסיימם א

שונה. התפתחות החינוך העל יסודי בקרב הקהילה היהודית היתה לאין ערוך מהירה יותר מאשר התפתחותה בקרב 

 תלמידים. 500-ים כבר למעלה מבסוף שנות השלושים מנה בית ספר של כי"ח לבנ האוכלוסייה המוסלמית בעיר.
 

וכיוצא באלה שיתפה  )קיבלו שכרם מפריס ולא מן הועד היהודי במקום( למרות הקשיים, יחסם המזלזל של רוב המנהלים

עימם הקהילה פעולה. היתה זו קהילה סבלנית שידעה להעריך את מפעלו הגדול של "אליאנס", להתעלם מקטנות, 

 כוח.ולהימנע עד כמה שאפשר ממבחני 

תרומתו העיקרית לרווחת הילד בֶּכרָמאנׁשאּה היה בתחום התזונה, הביגוד והחינוך לניקיון, דבר שצמצם ללא ספק את 

 ממדי התמותה בין הילדים.
 

 

בעשרים השנים הראשונות לקום המוסד בֶּכרָמאנׁשאּה לא הצליחה החברה להרחיב במידה משמעותית את מערכת החינוך 

 הפרעותרבות: חילופי מנהלים, מנהלים לא מתאימים, נדידה תכופה מבניין לבניין, צפיפות גדולה,  היהודי בעיר מסיבות

, המלחמה ועוד. שינוי משמעותי במצב הסתמן במחצית השנייה של העשור השלישי, והוא נראה בעליל בשנות 1909של 
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 השושלת הָפהַלוית. השלושים. שינוי זה היה בעיקרו תוצאה של הרוח החדשה שנשבה בפרס עם עלות
 

המוסלמית בעיר. בשעה שֶּכרָמאנׁשאּה  הרמת החינוך אצל יהודי ֶּכרָמאנׁשאּה היתה גבוהה יותר מן הרמה של האוכלוסיי

כולה החלה לצעוד אלי קידמה חינוכית, בתקופת השושלת הָפהַלוית, באותה שעה התחילו המוסלמים בעיר כמעט 

 דור שלם. היתה זו זכותו הגדולה של כי"ח. מבראשית. היהודים הקדימו אותם ב
 

 

 ההשכלה כמנוף

כמה מבוגרי "אליאנס" נכנסו לצבא ולשירותי הממשלה: 

הדואר, הטלגרף, הרכבת וכד' והגיעו לדרגות גבוהות 

כך גם נפתחה בפני היהודים  ועמדות כלכליות חשובות.

האפשרות לבוא ולהתלונן או לקבל עזרה מיהודים שעבדו 

 שונות. במשרות 

שהיה משכיל ובעל ידע יוצא דופן בצרפתית  18-אבי, בן ה

ושפות אחרות, התקבל כמתורגמן )לצרפתית ולפרסית( 

בצבא האנגלי שהגיע לפרס בזמן מלחמת העולם 

 הראשונה. מאוחר יותר הלך לעבוד במכס.

המכס באיראן נוהל על ידי מומחים מבלגיה. )כשעלה 

לקידומה של פרס. הביא לשלטון, דאג  ּהאשָ א זָ ֶר המלך 

די ממשל שונים מומחים מחוץ לארץ כדי שיקימו משר

( כדי לאייש משרדים אלו היה שאחד מהם היה המכס

צורך באנשים משכילים וכך היתה הזדמנות לצעירים 

  .יהודים יודעי צרפתית  לאייש את המשרות הפנויות. אחד הצעירים היה אבי
 

 הרס את עתידו מתוך אחריות לעמו

לעזוב את  מאביהיה במצב קשה, באו מהקהילה וביקשו  "אליאנס"ספר -בית הראשונהאחרי מלחמת העולם 

כי ידעו שהוא מוכשר. לאבי היה רגש יהודי חם וחוש אחריות לאומית  "אליאנס"לעזור להציל את כדי עבודתו 

ו למה הסכמת? אמר הרבה יותר. שאלתי אות חמרוויאבל אם היה ממשיך לעבוד במכס היה  ,ולכן הסכים

  והרגשתי אחריות כלפי הקהילה. שמאוד ביקשו

ללמד  הגיע לשלטון, הוא אסר ּהאשָ א זָ ֶר כאשר 

צרפתית בבית ספר יסודי. חלק נכבד ממשרתו 

הספר -אבדה לו. אז הוא עבר ללמד צרפתית בבית

אבא מלבד צרפתית,  יסודי בעיר.-הממשלתי העל

כון ולא רק יסודי ובתי ספר-בביתלימד גם פרסית 

הוא לימד צרפתית גם במכללה . "אליאנס"ב

 לקציני צבא.
  

מי היה הולך להיות קצין? הבנים של 

העשירים המוסלמים. ליהודי לא נתנו להיות 

ה היו כמה יקצין. אבל במלחמת העולם השני

קצינים יהודיים בצבא הפרסי, אלה שהיו 

 ושאי אפשר היה לדחותם.מאוד מוכשרים 

 

עד הקהילה ואבא היה הנואם בכנסים. הוא כתב נאומים לכל אירוע ונאם וף היו חברים בואבא ודוד יוס

 נאום שנכתב בפריס בעצמו )גם בארץ המשיך בכך, בעיקר בשפה העברית(. מאוד העריץ את הרמב"ם. תירגם

 כתיבה תמה
 מחברת...

 

 שעורי בית
 

 התמדה
 

 התנהגות
 

 נקיון
 
 
 

 אבא, יושב הראשון משמאל, עם חברים.
 מהתמונות ניתן ללמוד גם על סגנון הלבוש.

 ריאהק
 לשון
 חשבון
 הנדסה
גיאוגר
 פיה

היסטו
 ריה
    ? 

 בריאות
 הכתבה

    ? 

    ? 

    ? 

 

 תורה
 סידור
 דיבור

 

 הכתבה
 כתיבה

 

ידיעה 
 בע"פ

 

? 
ספרו

 ת
הכת
 בה

דקדו
 ק
 

דקלו
 ם

 

 לשון
   ? 
 
 

צרפת
 ית

פרסי
 ת

עברי
 ת

 התנהגות

כתיבה 
 תמה

 מחברת...
 

שעורי 
 בית

 

 התמדה
 

 התנהגות
 

 נקיון
 
 
 

מה של תעודת סוף השנה דוג
( בבית הספר של כי"ח 1931)

רָמאנׁשאּה מתוך ארכיון  – ּכ 
 כי"ח, פריס

התמונה מספרו של אחי 
אברהם על הקהילה היהודית 

רָמאנׁשאּה ב  ּכ 
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בית. בגלל המעמד שלו בקרב . תמונה גדולה של הרמב"ם היתה תלויה בעל הרמב"ם מצרפתית לפרסית

, אם היו לקהילה הסתבכויות עם וייםהג

השלטונות או עם המוסלמים, פנו אליו 

לטובת היהודים. שיפעיל את הקשרים שלו 

הוא היה מוכר בעיר בגלל שני דברים: א( 

ספר תיכון -אלה שלמדו אצלו בבית

במכללה לקצונה קיבלו משרות במשרדי ו

הממשלה. ב( הוא נתן שיעורים פרטיים 

  וסלמיים שרצו בכך.בצרפתית לעשירים מ

איתם ובילה איתם והיה להם  דהתיידהוא 

 לחבר.

מעמד השפה הצרפתית אז היה כמעמד 

 האנגלית בימינו.
 

 

 

 

 

 

 

 

ע"י  אבא נלקח לחקירה

 המשטרה החשאית

, אבא לא חזר הביתה. 1937יום אחד, בשנת 

מאוד. למחרת חזר הביתה דאגה אמא 

ה אותו בדרך לבית, אבל לא בצורה גלויה לעין אנשים. שני מדוכא ועייף. סיפר שהמשטרה החשאית אסר

ביקשו לדבר אתו במשרד שלהם ולקחו אותו לחדר חקירות.  ,אנשים לבושי אזרחית אמרו שלום אדון כהן

למזלו אף פעם לא דיבר על  .את קונסול אנגליה וקונסול רוסיה היה מלמד צרפתית הסתבר שנחשד בריגול כי

 ני.אאחרת היה נמק במרתפי השב"כ האיר, אלא על שיעורים וסתם דברי נימוס סוליםפוליטיקה עם שני הקונ

המשרת האישי של הקונסול  כי היה אבא נדהם לראות אותו .עם מגש תהמשרת בסוף החקירה נכנס לחדר  

ביקשו ממנו סליחה ושיחררו אותו. ולמה ביקשו סליחה? כי בין החוקרים היה מישהו שלמד  בסוף הרוסי!

לא לספר על החקירה לזרים.  עד לנישואי לא ידעתי על הסיפור. רק להפסיק את עבודתו ו. הם הורו לו אצל

 אמא שלי, אמא שלו ואחיו ידעו.
 

, כשפגשוהו ברחוב הסירו בפניו את הכובע ואמרו שלום. כך כיבדו אותו.  שלמדו אצלוהמוסלמים כל הקצינים 

רה. תמיד הלך לבלות עם תלמידיו לשעבר ועם ידידיו. תלמידיו. אבא היה איש חב - גם עם היהודים

התלמידים המוסלמים שלמדו אצלו שיעורים פרטיים היו עשירים ובני העשירים ובעלי אחוזות במחוז. אבא 

היהודים למדו צרפתית ב"אליאנס" ואילו  . של מוסלמים עשירים אלו ללימוד השפה הצרפתית היה הכתובת

צרפתית רק בתיכון ולכן שלחו את ילדיהם כדי לשפר את לימוד השפה. אבא  בבתי הספר המוסלמיים לימדו

 כל זה נקטע בפתאומיות ונהרס לו העתיד. מדוע? אספר על כך מאוחר יותר. הרבה כסף משיעורים אלו. חהרווי
 

 והיותלבית ללמוד צרפתית. הוא סיפר שמאז  אלינובא ש ָלןרדַ ַא מתלמידיו היה הבן של  אחדהזכרתי קודם ש

 הוא ראה באבי דמות אב שנגזלה ממנו. .ולכן הוא לא מכיר אותו טהראןילד אסרו את אביו בבית הסוהר ב

בעלי אלו היו  .שהיו ממשפחת המלוכה הקודמת הדמויות הבולטותם במאסר את , לשלטון הוא ׂשאּהשָ ַזא ֶר כשעלה המלך, 

  רוד בו. כך שבני המשפחה לא יעזו למלכבני ערובה ושימשו  ממון והשפעה 
 

 –חלק מתלמידי בית הספר של כי"ח בכרמנשאה 
 1928אפריל 

אבא יושב בשורת המורים בצד שמאל, ליד 
לשמאלו יושב סירוס,  המנהל )חובש תרבּוש(.
הוא   רה.אף הוא מו –צבי מרי  )אח של אמי( 

 שמר את התמונה
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  1961.9.14               כתב עדות
-1933אנו שהיינו בין פליטי רוסיה אשר נמלטו לפרס בדרכם לארץ ישראל ועברו בעיר כרמאנשאה בשנים  

ים רח' קבוץ גלויות -היינו עדים לכך שמר סלח כהן אשר היה מורה ועסקן ציוני בעיר הנ"ל והמתגורר כיום בבת 1936
 הגיש לפליטים הרבים שנקלעו לאותה עיר עזרה רבה ועשה רבות למען הסדר עלייתנו לארץ, והכל בהתנדבות. 10 מס'

מר כהן סלח נצל את קשריו הרבים עם המוסדות והאישים הפרטיים ונתן מזמנו ומכוחו למען סדור העניינים הקשורים 
 בעלית הפליטים לארץ.

 ועל זה באנו על החתום                                                                                            
 

 אנו מאשרים את חתימות העדים הנ"ל שחתמו בנוכחותנו.                                    
 יושב ראש העדה           

פליטים מרוסיה מעידים על 
הסיוע לו זכו מצד יהודי משכיל 

 הורי. הוא אבי – ּהאנשארמּכ  מ
 -מ  המכתבו  2.8.1949  -ב עלו 

14.9.1961 
 

  וכדומה. היה מביא לנו מתנות מן הכפר שלו: ברווזים, תרנגולות הבן שהיה בעל ממון ובעל כפרים
 

 ! בהתנדבות – הכתובת של הפליטים מרוסיה -אבא 

ציונות באסיפות של ועד הקהילה ובחוגים אחרים. יהודים שברחו ההיה נואם על  נלהב. אבא היה ציוני

אוזבקיסטן הקומוניסטית באו לפרס במטרה להגיע לישראל. דרכם עברה גם  כרה ומשאר הערים שלמבּו

עד שקיבלו ויזה מן הקונסוליה  ֶּכרָמאנׁשאּהק ומשם לארץ. הם נשארו באכדי להמשיך לעיר ֶּכרָמאנׁשאּהב

 שיכתוב להם מכתבים לקונסול האנגלי. מאבא באו וביקשו  .(האנגלים די-נשלטה אז עלארץ )ההאנגלית בעיר. 

ישבו וסיפרו על עינויים שעברו בידי פקידי המשטר הקומוניסטי משום שהחביאו זהב או רכוש. חלקם ברחו 

בחוסר כל עם משפחותיהם. אבא כתב את המכתבים ומילא את הטפסים ובדרך כלל הלך בעצמו למסור אותם 

   לסיפורים שלהם.  יםיושבת בחדר ומקשיב היינואני אמא ו     בקונסוליה.
 

על  במחקרו בארכיון בפריס ,שמצא אחי אברהם, לראות עד כמה הפליטים היו במצוקה לפי קטע ממכתב ניתן

 :ֶּכרָמאנׁשאּהיהדות 

……. Undoubtedly every one of us will be shot. On the other hand, the Persian government will not let us stay in its 

country. We think this is our last letter to you as we have no time to write to you again nor can we write you because 

the time is very short. We hope that you will do your outmost with the Zionist Organization in London to save us. 

And if necessary ask for help from the League of Nations. 

We are writing this letter with tears in our eyes and we hope to receive from you telegraphically some good news. 

  On behalf of Russian Refugees in Persia 

  (signed)  Y. Mulakandoff, B. Reubenoff , Alshayoff, A.    Fusaelloff         Etc. (לא ציינתי את כל השמות( 
 

 

התברר כאשר עלינו ארצה אבא לא חיפש את אלה שנסתייעו בו; כדרכו לא ביקש פָרס על מעשה טוב. 

 שנים לאחרשל אבי. ציינו את שמו מי עזר להם ואיך קיבלו ויזה. הם  ,שהגיעו לארץ שאלו אותם איך עלושכ

על  ההמעיד הצהרהמסרו בידיו  מיוזמתם,. ולבקרבאו לבית העולים  לחלקם.הדבר נודע לה לארץ, עאבא ש

     כרית כתב:העדה הבּו דעושו ההצהרהנה יהסיוע שהגיש להם. ה

  

 

 

 

 

        

 

      

 

 

 

 

 

 

 ידי ההסתדרות הציונית בארץ.-אבא הוכר כפעיל ציוני על

ואַחי  יאחיותיחות. אני, בבית הוריו. אבל היו אנשים יותר ציוניים והיו פ פרסיכל יהודי ינק את אהבת הארץ 

 קיבלנו את הציונות ואת אהבת הארץ במנות גדולות יום יום מאבא ובמיוחד ממשפחת אמי.
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אז למה אנחנו לא נוסעים  ,שאלתי: אבא ,לאחר שאבא כתב את המכתבים עבור הפליטים מרוסיה ,יום אחד

 מה אין עבודה.( ענה לי: שָ "ארץ ישראל"לירושלים? )כך התבטאנו בפרס: "ירושלים" ולא 

פרס כי לא מצאו פרנסה. זה הרתיע אחרים. אני זוכרת לעלו לארץ אך רובן חזרו  ֶּכרָמאנׁשאּהכמה משפחות מ

את שומעת? לפני כעשר שנים האנגלים  ,, )אמא שלי(ָחאנֹוםשיום אחד אבא בא הביתה עם עיתון ביד ואמר: 

המזרחי של נהר הירדן. הוא היה מאוד נרגש. אני  חילקו את פלסטין והקימו מדינה ערבית בשם "ירדן" בחלק

 כרוני.ילא ידעתי מה פירוש הדבר. אבל דמות אבא , עם העיתון ביד, המדבר בצער אל אמא נחרטה בז
 

תואר כבוד שהוענק לציוניים שהתנדבו לפעילות  –כאן בארץ, ההסתדרות הציונית הכירה באבי כ"ציוני ותיק" 

 ציונית ענפה.
 

 באבי הגעפ האנטישמיות

 איך נקטעה העבודה של אבי בהוראה?

מחפש מתרגם לצרפתית. אדאן אּבבחברת הנפט של  הכללימנהל הש נודע (אזַאהוָ )שעבר לגור בדוד יוסף ל

. זה היה בחופשת הקיץ . אבא נסע . יוסף שלח מברק לאבא להגיע דחוףמתרגם מעולה במשכורת גבוהה

 1000 - לעבוד. המשכורת למחרתל יהתחהוא . התקבלפתית ומיד למחרת לבדו. אותו מנהל דיבר עם אבא בצר

 תומנים כי: 60ק ר משכורתו של אבא כמורה היתה  .1938תומנים בחודש! זה קרה בשנת 

 .ך כללרמשכורות מורים נמוכות בד א( 

די! כי הוא היה יהו ;משרד החינוך היה מעלה מדי פעם את משכורות המורים אבל אבא זכה רק לפירורים ב( 

אותו. ומדוע העסיקו אותו  תסכלבאותו זמן אבא לימד רק בתיכון ממשלתי ובמכללה הצבאית. זה מאוד 

אבא סיפר שמנהל בית הספר, שנתן את המשכורות, הרגיש מאוד לא  בכלל? כי לא היה בעיר מי שישווה לו.

 נעים שלא מעלים את המשכורת שלו אך הוא לא היה אשם.

הצעירים היהודים המשכילים לא נתקבלו למשרדים גרמניה הנאצית היו הדוקים,  ,כשהקשרים עםבתקופה זו 

  ממשלתיים. הם פנו לעסקים, לרפואה, לרוקחות וכד'.

לפני גמר החופשה כדי להספיק  זאַאהוָ אבא שלח לנו מכתב, הודיע שקיבלו אותו לעבודה וביקש שנגיע ל

 החינוך וכך איבד את מעט זכויות הפנסיה שלו.  . הוא כתב מכתב התפטרות למשרד ס”לרשום אותנו לביה

 

רָמאנׁשאּהמכתב מנהל משרד החינוך  ּה( ל1938) בּכ    ָסל 

  יסודי הממשלתי-הספר העל-כהן שלימד בבית

 

, ק"מ 600-כ ַאהָואז  ֶּכרָמאנׁשאּה עדמ מרחקהש הבעיה .  חשמונאיל אמא היתה בהריון בחודש השביעי

היה אז   האח של אמימזל ש. לנסוע חלטובאין ברירה ה .לא היו כבישים טובים הםובימים ה בין הרים הנסיעה

 . אי אפשר היה לחכות עד אחרי הלידה.זאַאהוָ וגם הוא היה צריך לחזור לבית הספר ב ֶּכרָמאנׁשאּהאצלנו ב

ו כבר הנה עוד בן מתרחק ממנה )אהרון ויוסף הי - שביל סבתא עזיזה הבשורה היתה משמחת אבל גם עצובהב

איך אישה בחודש השביעי תיסע למרחק כזה. רצתה גם לבקר את הבנים.   ,(. אמרה: אני באה איתךזאַאהוָ ב

. העברנו את חפצינו לבית של סבתא. חלק נשאר בבית של דודה חביבה ֶּכרָמאנׁשאּהכל מה שהיה לנו נשאר ב

 תאריך פרסי  2.7.1317      תאריך פרסי   2.7.1317                                                  

 תאריך לועזי  2.7.1938

 אדון ָסֶלּה כהן,
אני  22.6.1938בתשובה למכתב מתאריך  

של מורה לצרפתית  מאשר את התקופה שלימדת במשרה
תוך רצינות  בֶכרָמאנׁשאּהיסודי -בבית הספר העל

 ואחריות והיינו שבעי רצון מעבודתך.
 בֶכרָמאנׁשאּהמנהל משרד החינוך 

 איּבָרהים ָפארָסא    
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דודי נסענו: אמי, סבתי עזיזה,     דיב.שאצלה גרנו. לקחנו רק בגדים. שכרנו מונית שנהגו היה נוצרי. אדם א

הנסיעה היתה קשה  אצל סבתי ציפורה(. זַאהָוא)שמחה היתה ב רבקהאפרים, אחי אברהם ואחותי בת השלוש 

. רגליומאוד לכולנו. סבתא עזיזה הרגישה לא טוב. אחותי כל הזמן הקיאה. אפרים ישב על יד הנהג ואחי על 

 אמר. -"בגלל הגברת שבהריון"  רבה נסע בזהירותהדרך היתה מלאה מהמורות אך הנהג 

 

. בהםהיו הרבה פונדקים בדרכים ומכרו בהם לחם, גבינה, ֵלבן, תה ועוד. היו גם פונדקים עם מקום ללון  

 שם חיכינואּבָאד.  ָסֶלּהת וכפרים עד שהגענו לעיר בשם רויהנסיעה ארכה שלושה ימים, עברנו הרים גבוהים, עי

נציג החבָרה שדוד יוסף עבד בה בא לקראתנו ולקח אותנו לאיזה מבנה בתחנה. אמא וסבתא לרכבת. בינתיים 

מעלות. אי אפשר היה לנגוע בשום דבר שהיה עשוי  45 -כבר היו כמו מעולפות. בעיר זו החום היה יותר מ

 ממתכת. הנציג הביא לנו מים קרים. 

. 7ואחי בן  11לינה. היינו שובבים. אני הייתי בת בינתיים אני ואחי ראינו מים זורמים קרוב מאוד למקום ה

היה  איצאנו, הורדנו נעליים ונכנסנו למים שהיו רדודים אבל זרמו למקום עמוק יותר ובו מערבולת. אף אחד ל

אחי אמר: אני רוצה להיכנס למים. אמרתי: אבל זה עמוק. אמר: רק להכניס את הרגל. לא  .בחוץ בגלל החום

. התקרב ונשאב למערבולת המים. היינו מאוד צמודים. משכתי אותו ביד והוצאתי אותו, רצה לשמוע לאזהרתי

 אמא לא הבינה מה קרה. פשוט ניצל בנס. מניין היה לי כוח לסחוב אותו, איני יודעת.  .כולו רטוב. הלכנו לחדר
 

זיזה עם הבנים ובני המפגש של סבתא ע. אבא לא היה. הדודים קיבלו אותנו. זאַאהוָ רכבת והגענו לבנסענו  

. היתה שמחה ציפורהדוד יוסף שכר מכונית והסיעו אותנו לבית של סבתי, משפחותיהם היה מרגש מאוד. 

 פורה.יגם האחים של אמי. התמקמנו אצל סבתא צ זאַאהוָ בגרו באותה תקופה גדולה. 
 

אדאן. יום אחד חזר באּב. היה בא לבקר אותנו וחוזר למקום עבודתו בחברת הנפט שאבא עבד עברו חודשיים 

יהודי! קורות החיים של כל  –כהן והלאום בתעודת הזהות  -ואמר: פיטרו אותי. ולמה? שם המשפחה של אבא 

פרס של אותם הימים אהדה מאוד את גרמניה הנאצית. יועצים גרמניים  .טהראןפקיד חדש נשלחו למרכז ב

חברת הנפט אפילו אם הוא ב היה רצויהיהודי לא . ברור שכהן מן הדרום לצפון פעלו בפרס ובנו את הרכבת

והוא היה מרוצה ממנו מאוד ואף לא  על המנהלמאוד פרופסור לצרפתית. במשך החודשיים, אבא התחבב 

אבא אמר: יש לי בקשה ממך,  .הסתיר את שביעות רצונו. המנהל אמר לאבי בצער רב: אתה תפסיק לעבוד

מפטר אותי? הוא שתק. אבא ביקש שוב. אז הוא הראה לאבי את  אם אתה מרוצה ממני מדוע אתה -הסבר לי 

הוראה לא לקבל יהודי בהנהלת החברה. המנהל הוסיף: אסור לי להראות לך את  .טהראןהמכתב שהגיע מ

המכתב אבל אני מאוד מצטער בשבילך. בחודשיים האלה הוא התיידד עם אבא ובילו יחד את זמנם הפנוי. היה 

רח מכאן ומכאן. יהיה איש שיחה ובעל ידע רחב. זה שבר את אבי נפשית. הוא נשאר ק להם על מה לדבר. אבא

 שברון לב. חי בבודה היה עצוב וע בלי ויתר על עבודה ועל פנסיה.
 

לא היתה עבודה בשבילו. בית ספר יהודי לא היה שם. זאת היתה עיר חדשה שנוסדה בעקבות הרכבת  זאַאהוָ ב

היתה בחלקה מקומיים דוברי ערבית, אנשי צבא ומהגרים  זאַאהוָ אוכלוסיית  .טהראןשנסללה מן הדרום עד 

 ומפקידות כמו דוד יוסף.  מערים אחרות שבאו להתפרנס מעבודה ברכבת, ממסחר )כמו דודי אהרון(

 

 טהראןהמעבר ל

של איש חינוך ולא טיפוס  אינטלקטואל, אך לא מצא עבודה. אבא היה ,חדשים אחדים זַאהָואבאבי נשאר  

טעם לפנות למשרד החינוך כי הוא התפטר. למשרד  ראהלחפש עבודה. לא  טהראן. הוא החליט לנסוע לסוחר

 הוא לא היה איש מרפקים וחצוף. מה תהיה התשובה. עממשלתי אחר לא פנה כי יד

   .  1938-ב  חשמונאי את -בניה. אמא ילדה בן ובבית של סבתא  זאַאהוָ בינתיים אנחנו נשארנו ב
 

 . עבד כמנהל החשבונותלשעבר, תלמידו ֶּכרָמאנׁשאּהבבית מסחר של יליד  טהראןור, אבא נסע. הוא עבד בכאמ

היתה לו גם חנות גדולה לנברשות במרכז ו ,ייבא בדים ורהיטים מאירופה הסוחר ת.יוכאחראי לתכתֹובת בלועז

כתב לאמא  שבתום שנת ו רָמאנׁשאּהּכֶ שכר שני חדרים בבית של יהודי שגם הוא היה מ אבא העיר בכיכר ֶסָפה.
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 .תנווא ליוותה  ציפורה. סבתא טהראן. בחופשת הקיץ נסענו לטהראןהלימודים נבוא ל

בית לאבי לא נגמר בזה. עבודת הסיפור של עלינו לארץ.  1949 -ונשארנו בה עד שב  טהראןהגענו ל 1939בשנת 

בא נשאר שוב בלי עבודה בגיל לא צעיר. הציעו לו בעליו חיסל את העסק ואו רבים מתחריםצצו  בו עבד המסחר

לעסוק בתיווך בין סיטונאים לאביזרי חשמל לבין חנוונים. הוא מצא שותף ועסק בזה עד שעלה, עם כל 

 . לאפרים . אני כבר הייתי נשואה 2.8.1949 -המשפחה, לארץ ב
 

היודע להסתדר בעסקים. עסק  היה מנת חלקו. הוא לא היה איש מפולפל התסכולהחיים של אבא התבזבזו. 

הוא היה בן בית  בתיווך באין ברירה. מטבעו היה אדם מאוד חברותי, בעל נימוסים של מחנך, אינטלקטואל.

ספרות, אהב מאוד לקרוא בנושאי  יהודית, צרפתית ופרסית וספרייתו שיקפה זאת.-בשלוש תרבויות: עברית

 בעל פהאבא שירים רבים ידע  ובעלת ערך. ענפהה הפרסית השיר .ספרי שירהאהב גם  .היסטוריה, יהדות ועוד

ספר חדש שתורגם לפרסית.  ולכן קנה כל ספרות מתורגמת קרא והרבה פעמים בשעת שיחה נהג לצטט אותם.

גם בפוליטיקה. כולנו ירשנו  ןוהתענייהביא הביתה עיתון כל יום, קרא לנו מהספרים.  -כשהיה לו מצב רוח 

הוגו, כך גם אני זכיתי לקרוא ספרים של גדולי הספרות כמו:  – הבת הקריאהממנו את זה וגם את א

 . גם הנכדים זכו בירושה זו.וייג, טולסטוי, גורקי ועוד ודוסטוייבסקי, דיומא, צ

 

שכן הידע שלו היה רחב מאוד. כל תלמידיו כבדו אותו מאוד עד יום מותו. אלה  ,איש נעים שיחהגם אבא היה 

 תנהגו איתו כמו תלמיד אל מורה.שעלו לארץ תמיד ה

 

הוא חקר  .ֶּכרָמאנׁשאּהירושלים, כתב ספר על יהודי  תבאוניברסיט בתחום החינוך אחי אברהם, שהוא מרצה

הספר של -מנהלי בתי –(. נציגי כי"ח לונדוןבפריס ו)ב "אליאנס"בארכיון  במשך חודשים רבים את המסמכים

רכז בפריס. בדיווחיהם הזכירו רק לעתים רחוקות ביותר שמות של אגודה זו באיראן התכתבו בתדירות עם המ

מוזכר שמו של אבא כמורה  ֶּכרָמאנׁשאּהמורים מקומיים וגם זאת רק כאשר היו מקרים בעייתיים. בדיווח מ

כבר היה בולט כמורה טוב של בית הספר.  1926 -ב    הזכרת שמו הוא מקרה יוצא דופן. שהוא משכמו ומעלה.

 מכתב שכתבו להנהלה בפריס ובו גם כמה מילים על אבא. הוא צילם והביא לנו.את הא מצ רהםבא
 

רגיש אדם ישן. יהיה מאוד ב ,אבא באופיו היה מאוד מאופק. לא היה מראה את אהבתו בנשיקות ובחיבוקים

שר דרך לי. הפסיד הרבה. אדם י חזירּוואוהב את משפחתו ואת הזולת. לאלה שעזר כספית לא אמר אף פעם: הַ 

לנו מאוד הקפיד שנלמד אדיבות וכבוד  ןשהיה מוכן לתת ולעזור. אף פעם לא היה חייב למישהו. בחינוך שנת

 .בבדיחות הדעתאף לא בצחוק או  מפיו לזולת. לא נשמעה מעולם מילה גסה

 

 הסלון האינטלקטואלי נוסח פרס

. כולם היו מוסלמים. אהבו ָמאנׁשאּהֶּכראהב לבלות עם חברים ועם המורים בתיכון ממלכתי באבי כתבתי ש

שרצו ליהנות  ואנשים משכילים בעלי אחוזות עשירים גם יוסף היה מוזמן. אותו והזמינו אותו לַמְהַפל שלהם.

היו מתכנסים. היו  ועל ספרותמוסיקה, להחליף דעות על ספרים ועל פוליטיקה, על פילוסופיה ממשירה ו

כשהמוסיקה מלוה אותם. התכנסו  המתאים לכל משורר בלחן מיוחד מזמינים גם אנשים שידעו לקרוא שירה

. היו כמובן משקאות חריפים עבדובדרך כלל ביום חמישי בערב עד שעות מאוחרות בלילה כי ביום שישי לא 

לדבר ולהיות ביחד במיוחד  ,נשים שלהם הזמינו את נשות המתכנסים ביום. ההכל על טהרת גבריםותקרובת. 

ם של פרס. אני ואחי היינו מצטרפים לאמא כי אמרו להביא ילדים כדי לשחק עם ילדיהם. אף בחגים הלאומיי

. הנשים שלהם יכלו לא להזמין את אמא אבל הזמינו. אמא שלי גדלה םיהודי שאנופעם לא הראו דחייה בגלל 

היתה תם. וחששה שיגישו משהו ָטֵרף לאכול והיא תיאלץ לסרב ובזה להשפיל או ושמרני מאודדתי בבית 

שהגישו עוגיות  ופירות. בדרך כלל הגישו תה, סוכריות, פיצוחים .חייבת ללכת שלא יפרשו שהיא מתנשאת

אבא לא הקפיד  אמא לא אכלה. אכלה פירות. הם לא ידעו שאסור לה לאכול עוגיות מקונדיטוריה מוסלמית.

 . שאפו המוסלמיםעוגיות גם  אכל ו כמו אמא
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היו קונדיטוריות רבות ובהן  .כפי שעושים כיוםלא אפו בבית ו עוגיות וממתקים בקונדיטוריה בפרס באותם הזמנים, קנו

נעים  -מיבחר מטעמים. עוגיות וממתקים לא נמכרו בחנויות מכולת. מן הקונדיטוריה שברחוב עלו ריחות נעימים והמיבחר

גם את זה לא בעלות הבית וית עוגיות בפורים אפו בבלמראה היה. היהודים לא קנו מהם כי אלו היו חנויות של מוסלמים. 

 שאפתה בטאּבּון. אפו. הביאו אישה
 

 

עזיזה והכלות היו עוזרות לאישה ברידוד הבצק ואנו הילדים השתתפנו בשמחה והיינו מקשטים ומחוררים 

עד  הטאּבּוןהמשטח החם של הבצק על עיגולי  היתה מדביקה את  האופה במזלג את העוגיות ומוסרים לאופה.

 כך היה בבית של שתי הסבתות. כיף היה לילדים.  שהיה נאפה.
 

 לא היתה. 1924עד שנת ש תעודת זהותהנפקת ִוי דברים רבים השתנו בפרס. למשל ְהלַ פַ  מאז עליית שושלת

) שם פרסי ל"חדר"  ספר. לפני כן היו בעיקר ַמְּכַתּבים-לחוקק חוק חינוך חובה חינם. נפתחו בתי ך הורהלהמ

 .19 -בסוף המאה ה כברספר מודרניים יהודיים נפתחו בפרס -. בתיספר(  - ילה ֵּכָתּבמהמ

הסיתו נגד היהודים. אין עיר  הםהם שלטו על מלכי פרס. ים וכוהני הדת. חקודם לעלייתו, שלטו בפרס השיי 

 ות רעות.וכל מיני גזר טלאי צהובביזה, אינוס לאיסלאם, הרג, בפרס שלא היתה בה התנכלות ליהודים: 

אסר על כוהני הדת להתערב בניהול המדינה. הוא העניק כוח לאנשי הצבא  נהג ביד ברזל.ַפְהַלִוי  אזַ המלך ֶר 

וסיים את שלטון האייטּולות. המלך אסר על המוסלמים לפצוע את עצמם בחרבות ובשרשראות ברזל 

ויזיה הלבנונית. המוסלמים בתהלוכות של ימי שנה למות האיָממים. תהלוכות כאלה רואים כיום בטלו

בישראל אינם מקיימים מנהגים אלה כי הם מן הכת של עומר שזו כת סּונית. המוסלמים תושבי פרס הם 

 שיעים מאוד פנאטיים. 

תושבי פרס הם מוסלמים אדוקים. הם אינם שייכים לּכת הסוני של האיסלאם )כמו הפלסטינאים ותושבי רוב מדינות 

 א לּכת הִׁשיַעה )=הסיָעה=המפלגה(.ערביות ואיסלאמיות( אל

. הוא כבש, בין היתר, את פרס 644-634ַּבּכר; עומר )-ַאּבּו המוסלמיםאחרי מוחמד, שייסד את הדת המוסלמית, הנהיגו את 

(. תומכי עלי האמינו שהוא היה צריך לרשת את מוחמד ולא אלה 660-656חתנו של מוחמד ) –ואת א"י(; עותמאן וַעלי 

 את המוסלמים. להנהיג רשאיםטענו שרק צאצאיו  שקדמו לו.

; הוא נחשב לקדוש מעונה. )נכדו של ַעלי, 680-בנו של ַעלי, חוֵסיין ורבים מבני משפחתו ואנשיו נהרגו בּכרַּבלה שבעיראק ב

עורכים (. עד היום, השיעים מתאבלים על ַעלי ובעיקר על חוֵסיין וצאצאיו שנהרגו. 720-שעמד בראש מרד כושל, נהרג ב

תהלוכות אבל, מכים עצמם בשרשראות עד זוב דם. מראה מזוויע. בימים בהם נערכו תהלוכות אלה היהודים חששו מאוד 

 לחייהם ולרכושם.
 

הייתי בכיתה ב' כשזה היה ) ר השחור שכיסה את כל גופןהמלך הורה שהנשים חייבות להסיר את הצ'ַאדֹו

היה כך: קודם כל המורים ואנשי החינוך  ֶּכרָמאנׁשאּהדוגמא בל -כדי לישם זאת היתה הוראה . (1936בשנת 

אך עם כובע ובגדים אירופאיים. כך גם ר צ'ַאדֹולבוא בלי  חויבוהוזמנו עם נשותיהם למסיבה בעיר והנשים 

אנשי צבא עם נשותיהם, סוחרים עם נשותיהם וכו'. כל יום קבוצה אחרת וכך הכריח את כולם להתלבש כמו 

הסירו ממנה את  רצ'ַאדֹו, שראו אישה בוסמטהחד ממנו היה גדול. שוטרים, שהוצבו בכל רחוב באירופה. הפ

 מטפחת ראש. הוא הצליח בזה.לוחתכו אותו לגזרים. המלך לא הסכים אפילו  רצ'ַאדֹוה

 

 

 

 

 

 

 

חייב שלחו תלמידים מוכשרים לאירופה ללמוד באוניברסיטאות על חשבון הממשלה. בחוזרם לפרס,  תובהורא

בערי השדה. גם צעירים יהודים מוכשרים נשלחו ללמוד, חלקם לימדו לאחר ששבו  שנים אחדותאותם לעבוד 

. גם הנשים התקדמו. הלכו לבית ספר וחלקן גם עבדו, אפילו בתור טהראןלפרס באוניברסיטה שהוקמה ב

חדרה לפרס עוד יותר.  יה תרבות אירופהיילדות מודרניות וכד'. במלחמת העולם השנימ ,פקידות, אחיות

דֹובנות משפחה עם   רצ'א 

 )כיסוי ראש ו/או גוף(

 

 

 סבתא של אבי, -מימין: חנה 

 אימו של אבי, -עזיזה  

ם אמי( וציפורה   סבתי )אֵּ
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במיוחד  - ספרות אירופית תורגמה לפרסית. עיתונים וכתבי עת יצאו לאור. כל אופנה אירופית הגיעה גם לפרס

אבל הוא  ִויְהלַ פַ )גם בזמן שההורים שלי היו צעירים(. הלבוש האירופי הגיע לאיראן עוד לפני שלטון  טהראןל

 הדת הושלטה שוב על פרס והצ'אדור חזר. 1977 -לא היה עממי. עם עליית חומייני ב

 

יֵהאבא תמך ב  שמואל יחזקאל חיים מס 

עד היום יש נציג ) עלה לשלטון, נתן ליהודים רשות לבחור נציג לפרלמנט ָשאּהא זָ ֶר אחרי שהמלך 

תקופה  .היה איש בשם שמואל יחזקאל חיים ֶּכרָמאנׁשאּה. ב(אחד ליהודים בפרלמנט הפרסי

 . (Monsieur Haim)קראו לו מְסֵיה חיים לכן  "אליאנס"מורה בהיה קצרה 

 טהראןכתב על עניני הקהילה היהודית. בו ייסד עיתון ,טהראןיחזקאל חיים היה ציוני ואיש נמרץ ופעיל. נסע ל

, נבחר לציר היהודים היתה תחרות קשה בין השניים. חיים זכהו)לוקמאן( לפרלמנט  אחר יהודי היה מועמד

אבי ודודי יוסף פעלו מאוד למענו.   ֶּכרָמאנׁשאּהן. באגם לנשיא ההסתדרות הציונית באירו בפרלמנט הפרסי

היה אמיץ והגן על היהודים בכל  .אבאצעיר מעט מ 1891 -ב אותו וסיפר לנו על אישיותו. הוא נולד בהאבא א

שוא ואשם באשמת יהודים. הוא הל התנכלויותכוחו. שיגר תלונות אל המלך ואל חבר הלאומים בג'נבה על 

 ארבע. הוא היה בן יחיד ואח ל1931 -כמה שנים ולבסוף הוצא להורג בלחתירה נגד שלטון המלך, נכלא ב

 .ֶּכרָמאנׁשאּההורי היו עדיין ב טהראןכאשר נאסר באחיות. אחת היתה נשואה. האחרות לא נישאו. 

בזמן מלחמת העולם השניה, רק ם. העז להתקרב למשפחת חיי א. איש לֶּכרָמאנׁשאּהפחד נפל על הקהילה ב

והמליכו את בנו תחתיו. הפחד פג קצת.  הגרמנים אוהדהדיחו את המלך  ,בנות הברית השתלטו על פרסכש

האחיות לקחו לו כל יום כדי להיות קרובה אליו עד שהוציאו אותו להורג.  טהראןכשנכלא, משפחתו נסעה ל

 כיאה ,קיבל יחס מעודף בכלאשמסיה חיים  ראה. אותו בכלא שביקר לי ימיני, חבר של אבי סיפר   אוכל כשר.

 נו של השאה כי הבין שלא ביצע את הפשע.חיים זוכה ע"י ב ,ארבע שנים לאחר מותו . חבר פרלמנטל

 והעריךהלכו לבית של משפחת חיים וביקרו אותם כי אבי מאוד אהב , כשגרו בטהראן, אבי, אמי וסבתא 

חיים  מְסֵיהיומנו של כי  לי נודעמאוחר יותר  פעל יחד איתו פעולה ציונית. ּהֶּכרָמאנׁשאאותו. עד שהיה ב

דיָזרעזיז מהן בקשו  . נמסר לבנותיו מהכלא , דיָזרָוהֵּ  שהתארח אצלן בטהראן ,(141, עמ' נכדו של חכים אקאג'אן) ָוהֵּ

הצלחתי לא  כתה היד המקורי נותר אצלו. כשהוא שעלה לארץ. כתב הרש"ימ לפרסית היומןאת  שיתרגם להן

עקב אחותו של מסיה חיים בלוס אנג'לס. בת לאחר שנים הצלחתי להשיג את הטלפון של  לקבלו לקריאה.

שאצלו  ָוֵהדיָזרָוֵהדיָזר  שללגיס היא אמרה לאחותי שרה לפנות   לשוחח.ממש קשיי שמיעה שלי ושלה לא הצלחתי 

  מית.לספריה הלאו את היומן להעביר ולשכנע נויסינ. לאחר מותו של עזיז ,היומן

 

 התמורות בפרס

השתבש  טהראןהמצב בפרס ובמיוחד ב. אפריקה(במאוריציוס )הגלו בנות הברית לאיי  ּהאֶרָזא שָ את המלך 

הרבה אסירים  ּהאשָ ֶרָזא מאוד. חלק מן הקצינים והחיילים ערקו ממחנות הצבא. בבתי הסוהר היו בזמנו של 

ם בעלי אחוזות ואצילים בני משפחות השושלת פוליטיים, בעיקר משכילים, בעלי משרות ממשלתיות וג

הקודמת. הם היו בני ערובה כדי שמשפחותיהם לא יעזו למרוד. היו אסירים שקרוביהם לא הורשו לבקרם. 

 נשלחה הודעה קצרה למשפחה.  –אם מתו 

היה ָלן רדַ ַא ָלן. הבן של רדַ ה ואחד בשם ַא נַ נגַ . אחד בשם ד"ר זַ ֶּכרָמאנׁשאּהאבא הכיר שניים כאלה מהעיר 

הוא סיפר לאבי שמאז שהוא ילד אסרו את אביו  כפי שהזכרתי קודם.תלמיד של אבי באקדמיה הצבאית. 

 . טהראןבבית הסוהר ב

זקן ארוך, בבגד אסירים עומד בפינה על יד קיר ו אדם עם שיער טהראןלאחר הדחת המלך אבא ראה ברחוב ב

ה נַ נגַ זַ ? גם הוא הכיר את אבא. ד"ר הנַ נגַ זַ ס: האם אתה ד"ר ברחוב. פני האיש היו מוכרות לו. שאל אותו בהיסו

סיפר שיום אחד פתחו את דלת תאו, אמרו לו: לך, אתה חופשי והוא בלי כסף ובבגדי אסירים הלך ברחוב. 

חשבו שהוא עני או דרוויש. אמר לאבי: אני עומד פה ולא יודע מה לעשות ובכה. אבא סיפר לו שהמלך הודח 

ליווה ו  ֶּכרָמאנׁשאּהוש בנות הברית. אבא לקח אותו לַסָפר, קנה לו בגדים ונתן לו כסף לנסיעה לֶ והמדינה בכיב
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ה נַ נגַ זַ ד"ר  .לאמא על כך ונפרד ממנו. חזר הביתה מזועזע ועצוב וסיפר יצאו אוטובוסיםּ   השממנ לתחנהאותו 

לי שהיה בן משפחה ל עָ דֹוד"ר עּבהחברה הגבוהה. מוסלמי ומיוחס. בתו התחתנה עם  ובני מעשיריהיו ובנו 

          שלנו שהוריו אוסלמו בכוח. 

 אבא עזר לאנשים לא למען תמורה, זה היה טבעו.

 

 הגויים החליטו על חלוקת הרכוש היהודי

מלחמת העולם השנייה עד עלייתנו ארצה היו מאוד משמעותיות וסוערות מבחינה רגשית תחילת השנים שבין 

ם בחדשות ובעיתונות הפרסית שמענו וקראנו על המלחמה בין גרמניה ובנות הברית וגם על לגבי כולנו. יום יו

מה שמתחולל בארץ ישראל. השכנים שלנו, מכל צד, היו מוסלמים וכולם אהדו את הגרמנים. הם האזינו 

ונות לשידורים הפרסיים של רדיו גרמניה ושמעו תעמולה נגד היהודים ונגד בנות הברית והתפארו על ניצח

שכולם היו מיודדים איתנו, לאט לאט לא יכלו להסתיר את שמחתם עם עיניים בורקות על  ,גרמניה. השכנים

ניצחונות הגרמנים. את שידורי הרדיו הגרמני השמיעו בקול רם שאנחנו נשמע. בקוצר רוח חיכו לבואם של 

 . גרמנים יגיעוכאשר ה לחלק את הבתים והחנויות של היהודים והחליטו איךהגרמנים לפרס 
 

בינתיים שלחו מהארץ שליחים ללמד את הנוער עברית. נוער וגם צעירים בעלי משפחות הלכו ללמוד בשעות 

ות ובעיתונים. התקוה שתהיה שהערב. המאבק שהיה בארץ )אז פלשתין( נגד האנגלים נסקר בהרחבה בחד

מניה, כל תשומת הלב ומחשבתנו היו מדינה מאוד ריגשה אותנו. העלייה היתה משאת נפשנו. אחרי מפלת גר

במסגרת  נתונים למה שהתרחש בארץ. אחי אברהם היה בין אלה שפעלו למען העלייה והוראת העברית לנוער

לארץ. הוא הצהיר -, אבא הוציא דרכון לחוץבחשאי בזמן שהתחילה האפשרות לעלות לארץ ."החלוץ"

 .היה אחרי השרות הצבאי נתנו לו מיד דרכוןשמטרתו לצאת לטיול לאיטליה עם המשפחה ובגלל שגילו 

אחרי מלחמת העולם השנייה, כאשר התחדש בארץ המאבק נגד שלטון אנגליה ועד שקיבלנו עצמאות, עקבנו 

 לנו לעלות לארץ. שאיפשראחרי ההתפתחויות בארץ ונוצר מצב 

 

 

 

 

  וקורות המשפחהוקורות המשפחה  ייי, אחיותיי, אחיותיייאחאח 

 . נותרו בחיים מהם שישהרק  ,ילדים להם שמונה. נולדו 1925שנת נישאו ביום חמישי ו' בתשרי תרפ"ו ב הורי

 

  (.6.9.1926,  רוזה -)בארץ  ליןזָ רֹואבא נתן לי שם צרפתי:  ,אני הבכורה

 .  1928-1930 נפטרה מדלקת ריאותש לטויֹונולדה  אחרי

שפירושו יקיר  אֹוָלה ֶאְּבַרהים חליל ,שכן המוסלמים מכנים את אברהם אבינו ,חליל -בפרסיתו אברהםשלישי 

  . ( 6.6.1931)בארץ נרשם מסיבה לא ידועה   5.7.1930 אלוהים

בשירה את גן  )משוררים פרסיים כינו כך ידסֹוק 1934 -ראשונה בנולדו שתי אחיות בהפרש של כשנה:  כך-אחר

   שמחה -שמה בעברית העדן( 

ְהרי 1935 -ב שנייהאחות ו  . רבקה -)חיבה ועדינות( בארץ  מֵּ

 (  12.1938 לקראת סוף החג  כי נולד בחנוכה ,)על שם החשמונאים חשמונאיאחריהן נולדו אחי 

הפ  ובת בשם    מטיפוס בטן. 1944 ונפטרה בסוף 1939-בנולדה  ָפארי(, )פרפר ְרָונֵּ

נו כשהגע .שרהצרויה ואחר כך  - בארץ ,(יםכוכב 300ֶצֵבר של  )שם של היָ סֹור   12.4.1946 -בולבסוף נולדה 

 .רבקה את שמותיהם העברייםללשמחה  הפקידים נתנו ,בשדה התעופהלארץ, כבר 
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  ה לארץה לארץייהעליהעלי

, בעלי אפרים –משפחתי  בין ראשוני העולים מפרס. 1949אוגוסט ב 2 -עלו לארץ ב יואחיותיאבי, אמי, אחי 

 . 18.8.1949-ב הם, כשבועיים אחרי עלינו שהיו קטנים, אלי ועדנה

 

לשלטונות נאמר שאנו יוצאים לטיול לארץ , היתה בגדר מעשה לא חוקי. בימים ההםהעלייה לארץ, 

: בגדים, מסמכים, כלי כסף וכמה ספרים שהיו מאוד כל אחדל אחת רק מזוודהלקחת הורי הורשו אירופאית. 

 אבי וֵאחיו. של בו תאריכי לידות של סבא שלו שרשומים  מודפסחשובים לאבא. אחד מהספרים היה ספר 
 

 

 

 

 מימין לשמאל: ,חלק מבני משפחתי

ּה( עם יד על כתפיהן של רבקה ושמחה  אבא )ָסל 

העומדת, אמא )אביגיל( ולידה אחיה סירּוס )צבי( 

ם  -כשלמרגלותיו אחי אברהם ולבסוף ציפורה  אֵּ

  אמי ולידה אני )רוזלין( יושבת.

 בכרמאנשאה( 1936)

 -מימין לשמאל: חשמונאי, רבקה, אמא )אביגיל( והקטנטונת 

 (1949) תמונת פספורט בטהראן לפני העליה ב   שרה

אנֹום     יל / ח  יג  אנֹוםֲאבִֹ יל / ח  יג  ּה    ֲאבִֹ ּהוָסל    וָסל 
  19091909--19991999              18971897--19801980  

 כהןכהן

  רֹוזליןרֹוזלין
  רוזהרוזה
  

1926 
 

  חלילחליל
 אברהםאברהם
 
1931 

  ידסֹוק
  שמחהשמחה
 
1934 

ְהרי ְהרימֵּ   מֵּ
  רבקהרבקה
  
1935 

שָמט / שָמט /ה    ה 
  הּוָשנגהּוָשנג
 חשמונאיחשמונאי
1938 

ְרָונֵּה הפ  ְרָונֵּ   פ 
רי ריפ   פ 
1939-
1944 

ָיה ָיהסֹור    סֹור 
 שרהשרה
 
1946 

  ויולטויולט
 
1928-
1930 

  אליהואליהו
  עדנהעדנה
  זיוהזיוה
    לאהלאה

 

  עופרעופר
  עמיתעמית
  ארנוןארנון
  
 

  שולהשולה
  שלמהשלמה
  נועםנועם
  נירניר
 

  איילאייל
  נדבנדב
    טלטל
 

  יעליעל
  יעקביעקב
    איילהאיילה
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י עלו ארצה   !רכושם ללאהור 

אבל הידיעה  שנשאר רכושהלמכור את  ניסינואני והמשפחה  .לארץ ההעליילפני  ברדהורי לא הספיקו למכור 

ה קנו הכל במחיר אפסי. את כל ייד שני שהיהודים עוזבים לפלשתינה עשתה לה כנפיים, לכן המתווכים ברכוש

חדרים עם שטיחים וכל תכולת הבית.  3תומנים פרסיים! זה כלל  400 -ב  הכל -תכולת הבית שלהם קנו בסך

ישראל. מטרתם היתה להצטרף לקיבוץ אבל בארץ -ההורים שלי איבדו את כל מה שהיה להם למען ארץ

  לא בגיל עבודה. –ה צעיר והילדים שאבא לא הי כיווןהקיבוץ לא הסכים לקבל אותם 
 

 עלייתם. עבורתּומאנים שנגבו מהוַרי  3000מה היא תשלום של פָרׁשה עגּו

 אילצולמו עבור עלייתם.  שליחים ימכל רחבי העולם הגיעו ארצה על חשבון הסוכנות. היהודים שעלו מפרס, ש יהודים

 נדרשו לשלם.הם  ה לציונות לא נלקחה בחשבון וגםאותם לשלם. מסירות הנפש של אבי ושל אחי, שתרמו כה הרב

 עולי פרס, בהגיעם לארץ, נוכחו לדעת שעולים אחרים לא שלמו. הם התמרמרו, אך ללא הועיל.

דמה. בלּור אמר לו שכמה עולים היו פגש אחי אברהם חבר לשעבר מן "החלוץ", בלּור, שהיה כנראה בקיבוץ קֵ  יום אחד

אותה שעה רם מעלה בסוכנות היהודית והתלוננו על גביית כסף מעולי פרס.  בלּור הציע אצל יצחק גרינבאום, שהיה ב

 : הולדת ופטירהמוגדליםשני קטעים 

יהודי פרס נהגו לרשום את 

תאריכי הלידה ואת תאריכי 

הפטירה של יקיריהם על 

הכריכה הפנימית של אחד 

 –מספרי הקודש; בדרך כלל 

סידּור או מחזור )תעודות זהות 

עדיין לא היו(. רישום זה  -

שימש גם כתזכורת לימי קדיש 

 בימי השנה.

יהודי פרס לא נהגו לחגוג ימי 

לא של עצמם ולא  –לדת ההו

 של ילדיהם.

 
 

 בשעה טובה יום שנולד                שנולדבשעה טובה יום 
 חיים 'בן הכ חאי אהרון  יי בן הכ' חייםאחדוד 

  ...אדר ט"ו  בשיום  ןכוה  ...י"ט ד"ש הכוהן יום 
 תרנ"א יהיהראשון שנת    מנחם שנת תרנב

 ופתרצון שנזכה בחּו  בחופתו רצון שנזכהיהי 
 )אמן כן יהי רצון( ר"אכי                  רצון אמן כן יהי

 חםיום שנפטר לעולם הבא המרּו
אהרון כוהן יום  מ'חיים בן ה

ו' אדר א' שנת התרס"ב  ה"א
 בגן עדן אלהים. מנוחתו

בֹואחד מדפי  כריכת ספרו של מיכאל הלוי,  של אבי, ובו  ס 
בכתב רש"י של לידות ופטירות. הספר עבר  רישומים
ה ומאוחר יותר לאבי , נכדו.  מסרתי את הספר לבנו שלמ

  לספריה הלאומית במדור כתבי יד
 

 : בחלק השמאלי התחתון-עמוד  תאריכי פטירה 
 אבי שלמה דודו של אבי כתב על מותו של אביו של-

 אבי כתב על מות אחיו אהרון )בארץ(-

 פטירתו של  סבא של עזיזה אם אבי תאריך -

 מה אחיה של עזיזהתאריך פטירתו של של למטה-
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לאחי שילך גם הוא להתלונן. אברהם אכן עשה זאת. יצחק גרינבאום אמר לו: בחור יקר, אנחנו יודעים שהיו מעילות 

שוחד לשלטונות  ושילמנ: הם עונים חסרי אונים. כאשר אנו שואלים מן החשודים היכן הכסף? ושחיתות אבל אנחנו

 הפרסיים. כלום נוכל לדרוש מהם להציג קבלות?

 ידי אנשים חסרי מצפון.-כך איבדו הורי הן את רכושם שנשאר בפרס, הן את כספם שנגזל על
 

 חבלי קליטה קשים

קיבוץ ל: לא למכור את תכולת הבית כי לא קיבלו אותנו הורי , כתבולפרס אלינוו במכתב הראשון ששלח

נו במעברה ואין לנו דבר. אבל היה כבר מאוחר כי גם אני ובעלי אמורים היינו לעלות לארץ תוך שבועיים ואנח

באוניה או במטוס לי ובגלוי גָ ימכרתי קנו בפרוטות. יהודים שעלו יותר מאוחר כבר עלו לארץ באופן לשוגם מה 

נשארו שם הרבה  טהראןל אנׁשאּהֶּכרמָ זו היתה עוד מכה להורי. כאשר עזבו את  והביאו איתם את רכושם.

 ובעליה ,ֶּכרָמאנׁשאּהב אבא איבד גם את עבודתו ואת הפנסיה שלוכאמור, ספרים בצרפתית, פרסית ועברית. 

  לארץ איבדו שוב את הכל.
 

בהגיעם לארץ לקחו אותם לבית עולים באר יעקב ושם נשארו שנתיים. משם עברו למעברת חולון עד שקיבלו 

את  שטיחים. כמהו מעט כסףסירוס )אח של אמי( מכר את ביתם ושלח להם בינתיים בת ים. ב דירה בהשכרה

השטיחים מכרו ועם מעט הכסף שהיה להם קנו את הבית. תקופה לא קלה עברה עליהם עד שקנו את הבית. 

 "חוויות" מעברה

. תחילה גרו כולם יעקב, שקודם היה מחנה צבאי אנגליבאר הורי הועברו הישר מן המטוס למחנה עולים ב

ארוך שגגו היה מפח. הצריף הארוך ששימש קודם חיילים אנגליים חולק לכמה  בצריף כך-בחדרון קטן ואחר

משפחות כשברזנט תלוי הפריד בין משפחה למשפחה ללא כל פרטיות . כולם שמעו את כולם. השירותים 

ם ליד הצריפים ולעומת האוהל שקיבלו יאוהלאלו שגרו בזה היה לוקסוס לעומת והמקלחות היו בצריף נפרד. 

    מעברת חולון. כשהעבירו אותם יותר מאוחר ל

ירד בארץ שלג בלתי רגיל, הורי וגם אני קיבלנו את זה כמובן מאליו כי בפרס כל שנה ירד שלג.  1950בינואר 

 לות.כזה היה יותר מאומל ףהורי וגם אני לא התרגשנו מעצם השלג והגשמים אבל לגור באוהל בחור
 

 (1996)עם עובד מרדכי נאור -מתוך "ספר המאה"  שנות העלייהעל 

ששילמו )מלחמת העצמאות( זה היה המחיר האנושי הכבד של המלחמה  –מהאוכלוסייה(  1%ששת אלפים הרוגים ) 

 המדינה ואנשיה.

 עשרות יישובים נפגעו קשות במלחמה, ביניהם שנהרסו כליל ואחרים שהיו זקוקים לשיקום מקיף. 

פתרון "זמני"  –. מוקמים מעברות ביום: העלייה ארצה גוברת משבוע לשבוע, לעתים בקצב של אלף ויותר 1949פברואר  

 לקליטת אלפי העולים.

 נערכו בפעם הראשונה בחירות לכנסת. 1949-ב 

דת הצנע: השוק פנקסי נקודות(, תולַ  –נכנס לתוקפו הצנע ולכל האזרחים חולקו פנקסי מזון. )ימי צנע וקיצוב  1949 -ב 

 השחור. 

 : גידול ירקות ליד הבית.50-הצעת פתרון לבעיית המחסור במזון, נוסח שנות ה 

 במעברות וביישובי העולים. תשיטפונו: 50-המפגעי ראשית שנות  

 .50-העשרות פעולות גמול נגד מסתננים ו"פדאיון" נערכו במחצית הראשונה של שנות  

 מי. ההנהגה קראה לאזרחים לעזוב את העיר ולהעדיף עליה את חיי הכפר.הכפר והספר היו במרכז האתוס הלאו 

עלייתה המוטסת של יהדות בבל. כן נמשכת העלייה ההמונית ממזרח  –ראשיתו של מבצע "עזרא ונחמיה"  1950מאי  

 אירופה ומצפון אפריקה.

 בדרך האוויר.אלף יהודי תימן ועדן  50-העלאת כ  -מסתיים מבצע "מרבד הקסמים"  1950ספטמבר  

, מן הקשים שידעה הארץ זה עשרות שנים, השלג כיסה את כל הארץ. מפעל "קורת גג" יוצא לדרך. נועד לקלוט 1950חורף  

 בימי החורף, בבתי התושבים הוותיקים, אלפים מילדי העולים, הגרים במעברות ובמחנות העולים.

גדלה האוכלוסייה היהודית בישראל פי  1956קים. עד , עלה מספר המהגרים על מספר התושבים הוותי1951בסוף שנת  

 שניים וחצי, בעיקר בזכות העלייה. 

קרובות נוהרים מהגרים בהמוניהם   ההגירה המסיבית בעשור הראשון היא תופעה ייחודית בדברי ימי האומות. לא לעתים 

בות מוכנה קהילה לקלוט הגירה כמעט לארץ קטנה וענייה שאינה יכולה להציע להם לא ביטחון ולא עושר. לא לעתים קרו
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מאות האוהלים הנראים 
בתצלום הם באחת 

      –המעברות הגדולות בארץ 
 ליד בשרון.-מעברת בית

בדרך אל המעברה, או מחנה העולים 
 עם המזוודה והמזרון. –

 שבחלקה לפחות מהווה נטל כלכלי וחברתי.הגירה ללא סלקציה, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

רה ָ רההמעב  ָ   המעב 

ים לרווחה. פליטי שואה ריהודים. מייד עם הקמתה נפתחו השע 650,000 -כחיו בארץ  48בשעת הקמת המדינה במאי 

 נפש;  45,000 -מתימן נפש;  80,000-כ –מפרס ת שלמות עלו לישראל )מאירופה ויהודים מכל העולם הגיעו ארצה. ַגלּויו

 נפש(.  31,000 –נפש; מלוב  123,000 -מעיראק 

 -הצטמצמו ממדי העלייה אך לא נפסקו. החל ב 54-51יהודים. בין השנים  1,590,000חיו בארץ  1951לקראת סוף שנת 

 שוב גבר הזרם. 1955

רים מהן ברחו הערבים במלחמה, שבה רצו לחסל את ישראל. שאר העולים שוכנו העולים הראשונים שוכנו בבתים בע

)צריף שרק השלד שלו היה עשוי מעץ;  דוניםאו בּבַ  ,במעָּברות. המעָּברות שכנו בעיבורי הערים. תושביה שכנו באוהלים

 שכנו בצריפים. -ר למשל( ברזנט(, או בַפחֹונים )צריף מפח(. המוסדות שפעלו במעברה )בית הספ -תקרתו וקירותיו 

כך היו צריכים לעבוד בעבודות דחק ולהתפרנס. הסבל היה גדול -בתקופה הראשונה תושבי המעברה קבלו ארוחות. אחר

 ורבים התמרמרו.

 

 מרדכי נאור -המעברה מתוך "ספר המאה" העולים ועל 
 

ות והגיעה להיקף חסר תקדים של העלייה למדינת ישראל הצעירה, השרויה במלחמה, שהחלה מיד עם הכרזת העצמא

 . 1949, נמשכה ביתר שאת בשנת 1948בדצמבר  31במאי עד  15-אלף נפש מ 100-למעלה מ
 

 ףאל 30אלף נפש. מספר חודשים באותה שנה ראו  239שראל: י-שנה זו מחזיקה בשיא כל הזמנים בעלייה יהודית לארץ

רעה כמעט תחת נטל העלייה וקליטתה, אולם באותה עת אלף. המדינה כ 20-כעולים בחודש! הממוצע החודשי היה 

 –המנהיגות, העיתונות ודעת הקהל  –האופוריה חגגה, ולהוציא קולות בודדים שקראו להאטת העלייה, תמכו הכול 

 מוגבלת.-בעלייה בלתי
 

קום המדינה,  אלף שעלו מאז 350-מיליון יהודים החיים בארץ, מהם כ –חגגה ישראל את "חג המיליון"  1949בדצמבר 

 בלהיחשאחוז תוך פחות משנתיים, ראוי בהחלט  50-פחות משנה ושמונה חודשים לפני כן. גידול אוכלוסייה של יותר מ

 כשיא עולמי.

אלף,  20עד  10-נה לכשלא היה צורך להקים מעברות, עקב ההאטה בעליה. זו ירדה ממאות אלפים ב 1951בשנים שלאחר 

 יא שבה והתגברה, אך שוב לא תגיע במשך שנים להיקפי שנות המדינה הראשונות.ה 50-ורק לקראת אמצע שנות ה

 -. בעקבות שינויי שלטון בפולין והונגריה, ומבצע סיני באזורנו, שוב זרמו ארצה רבבות יהודים1957שנה חריגה היתה 

 ממזרח אירופה ומצרים.
 

 ועוד:

בדירות פנויות, אצל  –ש. הם שוכנו בכל מבנה אפשרי אלף נפ 400-בשתי שנותיה הראשונות של המדינה עלו אליה כ

עולים וביישובי -קרובים, במחנות צבאיים בריטיים לשעבר, בערים ובכפרים נטושים, במחנות אוהלים, במושבי

 לא היו. –ההתיישבות. אולם זרם הבאים גאה מחודש לחודש ופתרונות דיור נוספים 

 – ההםנות זמניים, בתנאים ירודים ביותר, ללא עבודה, וכמנהג הימים אלף עולים במח 100-התגוררו כ 1950בתחילת 

דית והממשלה. ראש מחלקת ההתיישבות וגזבר הסוכנות, לוי אשכול, הגה רעיון: וכלכלתם היתה על חשבון הסוכנות היה

דחק(, -יא עבודתלהוציא את העולים מהמחנות ליישובים זמניים, לרוב לצד יישובים ותיקים, לספק להם עבודה )אפילו ה

לתקופת  -סמוך על שולחן המוסדות. אשכול הניח כי יישובים ארעיים אלה יהיו זמניים  וולהפוך אותם לגורם יצרני שאינ

 מעברות. –עד להקמת שיכוני הקבע. לפיכך נקראו  -מעבר בלבד 

ית שמונה בצפון ועד ירוחם מעברות, מקר 140על תילן  עמדו 1951ועד סוף דצמבר  1950המעברה הראשונה הוקמה במאי 

נים, אוהלים, ַּבדֹונים, צריפֹו –אלף עולים. כמעט כל המבנים במעברות אלה היו "רכים"  200-בנגב, שבהן ישבו למעלה מ

 .....תנאי החיים בהן היו קשים, ולכול היה ברור שיש ל"חסל" את המעברות, מהר ככל האפשר. וַפחֹונים.
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טפונות. הם ימעבר מי שב עמד , במעברת חולון,רץ גשמים עזים. האוהל של הוריירדו בא 1952 -ו 1951בשנים 

. רוחות עזות נשבו והעיפו חלק עלו על המיטות. גם את המזוודות שהיו בהן בגדים העלו על המיטות

בזמן זה סבתי ציפורה ביקרה אצל אמי ולקחה איתה את אלי בני.  תושבי המעברות היו אומללים.מהאוהלים. 

זוכרים כיצד ישבו על מיטות הסוכנות, המים זרמו והרוחות נשבו בחוזקה  5בני כושרה אחותי שהיו אלי 

מציות קטנות; עד היום זה זכור להם  לאלי ושרהנתנו ולבסוף האוהל עף. החיילים שנקראו לעזרה פינו אותם 

 כמעדן. 
 

שמחה  ( עד שהאקלים נרגע.ספר וכו'-החיילים לקחו את האנשים למבנים שהיו במעברה )משרדים, בית

ורבקה היו בעבודה ולא ידעו מה קרה. בערב, כשחזרו ראו שאין אוהל ואין הורים. התחילו לבכות. חושך. אמא 

ולקח אותן למשרד  הבוכות האחיותאת שומר במחנה ראה  דאגה מאוד ובכתה.  אמורות לחזור,ידעה שהן ש

רה שגילתה שרגלה של שמחה היתה פצועה מרוב אמא סיפ שאוכסנו באוהל אחר.  ,עד שמצאו את הורי

 ששרטה את עצמה מפחד ודאגה על היעלמותם.

גשמים עזים, נסעתי למחרת לבדוק מה קרה להם. לא היה קשר טלפוני. הגעתי  והי , במושב ,שגם אצלנו כיוון

רו אותם לאוהל ועם מאכלים. אין אוהל ואין הורים! אמרו: העביעל הידיים לפנות ערב למעברה עם בתי עדנה 

דמדומי ערב והבחור  היוחזר למעברה מהעבודה, אמר לי בואי תני לי את הסל ונחפש. שבחור צעיר אחד  .אחר

שמע אותי.  אבי מן הגב וקראתי לו. אתהבת שלך מחפשת אותך! לפתע ראיתי כהן, יל לצעוק: כהן, חהת

 מצצו לנו את הדם. ש עושיםפרבירכתי את הבחור. בלילה נשארתי לישון אצלם. האוהל היה מלא 

וכד'. לא מעט, בייחוד ילדים, מתו משלשול  פשפשיםהתפשטו כינים, והצפיפות עולים ה בגלל ריבוי

כך למרות כל הצרות, אף פעם לא התלוננו. רבים היו מקללים; חלק עזבו וחזרו לארצותיהם.    ומדיזנטריה. 

 . רביםגם פרסים 

 ולכןקר, צהרים וערב. הרבה עולים לא היו רגילים לכמה מן המאכלים אוכל מבושל בו חילקובמחנה העולים 

נתנו לילדים קטנים  .וזיתים וריון. אנחנו לא התלוננו. לחם, ריבה, גבינה, מרגרינה ביציםג-זרקו וקיללו את בן

 החיים באמת היו מאוד קשים. ו.אוהלבאו  פוצריכל אחד ב אוכליםהיו  אוכל מתאים. 

 

 יםשלבי קליטה ראשונ

ואיזו שפות הם יודעים. אבא אמר: מורה  םבמעברה בבאר יעקב שאלו את העולים מה מקצוע - ואמא  אבא

ומעט רוסית. דיבר גם כורדית כי בכל הכפרים בסביבות  , ערביתידע גם אנגלית הואלפרסית ולצרפתית. 

. לכן כל וכמובן ידע עברית הדיברו כורדית. יהודי כורדיסטאן דיברו ארמית. אבא ידע גם את ז ֶּכרָמאנׁשאּה

עבודה שתנצל את כישוריו לא  ."בבקשה אדון כהן למשרד המחנה"פעם שרצו מתרגם קראו לו ברמקול: 

זו   .בדרוםש עבד בבניית הבניינים של מושב "מסלול" מסוימתתקופה  נמצאה.  אבא עבד בסלילת כבישים.

שעלו ארצה כאשר המצב הכלכלי בארץ היה  את העולים הרבים בההיתה עבודה יזומה שהממשלה העסיקה 

  רע.

,  הרחק הרגישה תמיד לא טוב, אולי בגלל שינוי האקלים וגם מרוב צער על החיים במעברה אמא בארץ

לטפל  היתה צריכההחיים לא היו קלים והיא  ועל אובדן הרכוש. היא לא סבלה ממחלה מסוימת. מהמשפחה

וללא המשפחה התומכת  תנאי חיים שונים לחלוטין ,העברית ת השפהעללא ידי בילדיה בעולם חדש וקשה

ועוד ועוד  בבית חולים כשנהכך בנה אברהם עבר ניתוחים ושהה -אחרבעלה לא התפרנס כראוי ו סביבה.

 תהפוכות אותם אספר בפרק על אמי.
 

ה לא נתקבל כאמורבא ארצה במטרה להצטרף לקיבוץ יחד עם כל המשפחה. אבל המשפחה  – אחי אברהם

הוא תמיד חשב שהגשמה ציונית מגיעה לשיאה  בצער עמוק. –)רצו בעיקר צעירים ללא ילדים(. גם הוא ויתר 

 אדם קסם לו מאוד. בקיבוץ שבו היהודי עובד עבודת אדמה. גם מימוש רעיון השוויון בין בני

דים באוניברסיטה. אביב. רצה להמשיך בלימו-נשלח ללמוד ניהול חשבונות בבית עולים "שמעון" ליד תל הוא
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שלטונות המחנה רצו לנסות לעזור לו  .בכל המקצועות הציון היה מעולה -הראה את תעודת הבגרות שלו 

 תר. לא רצה לעזוב את המשפחה לנפשה.החליט לוולהתקבל לאוניברסיטה אבל הוא 
 

השומר, שאז היה -לניתוח בבית חולים תל ידי הג'וינט -לאחר שסיים את הקורס לניהול חשבונות, נשלח על

 .  ת השחרורמובו רופאים צבאיים ופצועים ממלח "ליטוינסקי"בית חולים צבאי בשם 

פגעה שמגפת פוליו בארץ גם פרצה  50 -בשנות ה) בפרס חלה אברהם כשהיה תינוק בה פוליו, -ילדיםהשיתוק 

( גרם לניוון ברגלו. וזה גרם לסיבוכים במבוגרים ובילדים

תקן במידת מה את לו שניתן לנתח כדי מבניים.  כאן נאמר ל

בני בקשו מ .הניתוחים של אברהם לא היו קלים המצב.

המשפחה לתרום דם. ממני, משמחה ומרבקה סרבו לקבל. 

אמרו שאנחנו צעירות מדי. לקחו רק מאבא. ביום הניתוח 

אבא ידע עברית עוד מפרס,  .אני ואבא היינו בבית החולים

, בו ניתחו את הניתוח הראשון אבל אני בקושי ידעתי לדבר.

 חודשים מגובס ברגלוארך כמה שעות והוא נשאר  כף הרגל,

 .אחדים

אמא לא יכלה לבוא לבית החולים כי הרגישה לא טוב וכל היום צמה, בכתה והתפללה. אחרי הניתוח נתנו לנו  

הביקור אפשר היה  רשות לראות אותו. היה מטושטש. הנוהג אז היה מאוד נוקשה בבתי החולים. רק בשעות

חזרנו למעברה. אני הייתי גרה במושב  לראות את החולה ואחרי כן גירשו את כולם, אפילו במחלקות הילדים.

 אבל חזרתי עם אבא כדי להרגיע את אמא. 
 

עטף את גופו  הגבס הפעם .עקב העיוות והשחיקה זז ממקומושהיה מעוות והירך  במפרקניתוח שני עשו לו 

ל וולא יכ רבים משך חודשים איומים היה מרותק למיטה רק הידיים היו משוחררות. יים,מהחזה ועד הרגל

שעה אחת בלבד.  -ביקור הותר רק פעמיים בשבוע כל שלוש שעות האחיות היו באות להפוך אותו. לזוז. 

צר כשהורידו לו את הגבס ראינו שרגלו מלאה בנקודות שחורות בגלל שהגבס היה הדוק מידי ופצע חמור נו

 בירכו עד כדי כך שהיו בו תולעים. התלונן הרבה פעמים אך לא שעו לתלונותיו.
 

גן לצורך החלמה -בשם "רמת מרפא" ברמת הבראהאחרי שהחלים מן הניתוח השני שלחו את אברהם לבית 

. שאלו אותו בקשר לעבודה. אבל אברהם ביקש שיתנו לו )יש לציין שכל זאת נעשה ללאמתשלום( ופיזיותרפיה

. באותם הימים לא נתנו בקלות חנות לעולים וגם אמרו לו שיהיה לו קשה לנהל חנות אך (אבא )חשב עלחנות 

הוא התעקש ושבת שביתת רעב. אישרו לו חנות מכולת, 

יעקב. הוא -במעברת חולון, לשם הועברה המשפחה מבאר

. בשעות יחנוונעבד יחד עם אבא אבל הוא לא אהב להיות 

, בשיעורי ערב לעולים במעברת חולוןית הערב הוא לימד עבר

  בהתנדבות.
 

הוא שנה.  ניהםהבדל הגיל בי - , רבקה ושמחהיאחיותי

בפרס היו כל הזמן ביחד כמו תאומות. שתיהן מאוד שקטות 

מטבען כמו אמא שלנו. מאוד ביישניות. זו תכונה משפחתית 

 מצד שני הורי ובמיוחד אמא.

הנערים  ו אתבגלל המצב הקשה בבתי העולים, שלח

 שלחו מבאר יעקב לקיבוץ נען. יאחיותילקיבוצים. גם את 

היו מאוד מרוצות, כי ב"החלוץ" לפני העלייה למדו עברית 

 וכל הזמן דיברו על קיבוצים. 

ון שהיו זקוקים וכי במעברה התארגן קורס לאחיות מעשיות

 .תעודת ההסמכה של אחותי רבקה לאחות מעשית

, אחרי "תל ליטוינסקי" אברהם בבית החולים 
 הניתוח הראשון כאשר רק רגלו היתה בגבס.

 אני ושמחה בביקור. 2.1.1951
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 בוץ למעברה והן התקבלו לקורס.. אחי אברהם החזיר אותן מן הקילאחיות לטיפול באלפי העולים שהגיעו

אחי אברהם הסכים בתנאי שיקחו את שתיהן ללימודים. אמר:  ולא הסכימו לקבלה. 15רבקה היתה בערך בת 

שתיהן התחילו  הן עזבו את הקיבוץ בחוסר רצון ובכו, אבלהסכימו.  ;הן כמו תאומות ולא יוכלו להיפרד זו מזו

 ".ות מעשיתהן קיבלו תעודות של "אח 1.7.1951 -ב.  חולים-ביתב ללמוד לימודים מרוכזים ועבודה מעשית

עבדו עד  אחר כך בהדסה תל אביב. אחרי הלימודים הן עבדו בבית החולים ָסַרֵפנד )צריפין( במחלקת ילדים.

 שהתחתנו. תמיד מנהלי המחלקה אהבו אותן מאוד כי עבדו במסירות ובאחריות ומתוך אהבה לילדים.

 

 

 

 

 סבא. שנה לאחר מכן העבירו אותו לקיבוץ "כפר מסריק". -למוסד "אונים" בכפר נשלח - מונאי אחיחש

 . בבית נשארה עם אמא בת שלוש בעלותה לארץ(כ) קטנה השהיית - שרה

נסעתי אליהם ליומיים שלושה כדי לעזור להעביר ולסדר   .1952 -בים -במעברות עד שעברו לעיר בת חיוככה 

רבקה ושמחה עבדו בבית החולים. זכורני, כאילו זה קרה היום, כיצד אמא דאגה לי וחששה את חפציהם. 

 .. כל הזמן הרגעתי אותה)הייתי בחודש השלישי על לאה )לילי( בתי( שאפיל את התינוק בגלל הרמת חפצים
 

 ומה עם אבא שלי והחנות?

גיבורים שבחולון -הועברה לשכונת תלהחנות במעברת חולון. בשלב מאוחר יותר  תה תחילהיהי חנות המכולת

אבי מכר במכולתו מצרכים שהיו בקיצוב וגם מעט מצרכים אחרים. העבודה ים. -הקרובה יותר לבית בבת

כשאחי אברהם עזר לו במעברת חולון והיה איתו בחנות אז פחות או בחנות לא תאמה כלל את הטבע שלו. 

לבד. החובות תפחו לאבי כך כמורה, היה קשה -ואחר אבל כשאחי הלך לעבוד במרכז מפ"ם .חיותר  הרווי

יש אנשים שנולדים סוחרים ומסוגלים אפילו להפקיע מחירים, אבי לא נולד כזה. הקונים  והקונים לא שילמו.

 מהר מאוד עם מי יש להם עסק. היו אומרים: כהן, אין לי עכשיו כסף תרשום על החשבון. תפסו 

א כחנווני. הוא אומר שמדי פעם נזכר בשירו של ביאליק על פרנסת אביו לראות את אב צרלאחי אברהם היה 

 ְגִוילים-.. מאחורי חביות מזג, על גבי ספר צהוב                                      בבית מרזח;

 ִנגלה עלי ראש אבי, פנים ָדוים מצַער.       

 ... רק אל אזִני לבדה, ...   

 ׁש ַלַחש ֹשָפתים טהורות,ָנַזל ַויַפֶכה ֶחר      

  ַלַחש תוָרה וְתִפלה וִדבֵרי אלוהים ַחיים.      

 

או  שנהמשך  בחנות של אביעבד  אפרים בעליבזמן זה מצבנו הכספי היה בכי רע. לא היה רווח מהמשק הקטן ו

ון אני נותרתי לבדי עם הילדים וטיפלתי במשק כיו .לכמה חודשים סירוסאחיו כך גם -ואחר קצת יותר

כשאחי הקטן,  כשהיתה בבית הספר העממי. אחה"צשרה עזרה בשעות שאפרים נשאר ללון אצל הורי. 

עד שאבי הגיע לגיל ביטוח כדי ששרה תוכל ללמוד בתיכון. עבד חשמונאי, סיים את הצבא בא לעבוד איתו 

וחות היו חייבים עורך דין הצליח לגבות סכום זעיר מן החובות שהלק .אפסילאומי ומכר את החנות במחיר 

 שמחה מימין ורבקה מושב.במדי אחיות בביקור ב יאחיותי

מימין מציץ  .יאלי בני עומד על הכסא ועדנה בזרועותי משמאל,

 ומאחור הדירה "הסֹוְכנּותית" שלנו. לול התרנגולות שלנו 

 (.יבמושב נוה ימין )אלי בזרועותי 1951שנת 

 אחיותיי שמחה ורבקה כשבאו  לבקר מקיבוץ נען.
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 לאבי. זה לא הספיק אפילו לתשלום שכר הטרחה של עורך הדין.

בקריאה. תקופה קצרה ערך, עבור פרוטות, את "על שעות רבות אחרי מכירת החנות הוא העסיק את עצמו 

בעמידר בבת ים והיה שם פעיל מאוד.   אבא הלך למרכז יום לקשיש  המשמר" בפרסית שיצא לאור מעת לעת.

בחגים תמיד נאם . קשיש", כחבר מערכתה"הד  - המעון בביטאוןכתב, ללא תשלום כמובן, השאר גם בין 

ֵאחיו היו דתיים בפרס אבי ו . אבא היה דתי אך לא חרדי. כל חג ושבת הלך לבית הכנסת.תורהופירש דברי 

ד יוסף היו גם וביקרו תמיד בבית הכנסת ושמרו על המסורת. אבל למרות השמירה על היהדות, לאבא ולדו

 חילוניים. הלכו בלי כיפה על הראש. יםחבר
 

ספרי  בשנים האחרונות לחייו הלך יום יום לבית הכנסת , אחרי הצהרים. בלילה עד השעות הקטנות ישב וקרא

החדשות ומצב המדינה מאוד העסיקו אותו. ביום נפגש  .בצרפתיתבעיקר ו באנגלית ,דת וספרים שונים בעברית

 .שם אביב לפגוש אותם כי לאחדים מהם היו חנויות-רים מעיר הולדתו שעלו לארץ. נסע לתלעם חברים ומכ

 

 כתבים ונאומים של אבא

 :ייזיכרונותבארץ וששמרתי אותם בין דפי  ּהלֶ דברים שכתב אבי סָ קטעים מארשה לעצמי להעתיק כאן 

 נאום שנשא אבי בחג הפסח:  
 .חג הפסח או חג הגאולה

שנאמר "אלה מועדי ה' מקראי  ,תורה ציותה עלינו לחוג שלושה חגים או רגלים בשנהכל יהודי יודע שה
עות או חג הביכורים וקציר וחג וחג המצות או חג החירות, חג השב :רגלים בשנה הם הקודש". שלוש

קשורים גם לטבע ולשלוש  ,דתי וקדושתםה צביונם , מלבדהסוכות או האסיף. כל שלושת החגים הנ"ל
 שנה: אביב, קיץ וסתיו.תקופות המ

חג השבועות צריך להיות החג המכובד  (,פסח וסוכות הם זכר ליציאת מצרים)שלושת החגים  מבין
חג מתן תורה, בכל זאת כל עם ישראל מכבד ומקדש ועושה בשמחה וגילה  הואכי ביותר קדוש וה

 הרבה הכנות לסדר פסח יותר מכל החגים גם יחד! מדוע? 
עד ו שבמשך דורות רבים מכיוון .מצרים עבודימש ונו חג המסמל את הגאולה הראשונה של עמנו ושחרוריהשפסח  זוהסיבה היא 

ל: בניסן "חז והינה לפי ים(.ואנטי ציוני ים, אנטישמייםים טוטאליטארירמשטתחת  )גםעצם היום הזה רוב אחינו נמצאים בגולה 
 שיגאל אותו גאולה המשיחים לחודש ניסן סימן לגאולה ולשחרור ולביאת העם מחכה בכיליון עיני   גאל.ינגאלנו ובניסן עתידים לה

ישראל ונפצו. יהודה  יוהיה ביום ההוא .... ואסף נידחבמורשת אבותיו ותחת דגל ישראל שנאמר:  בשלוםלחיות  שלמה לנצח, ויזכהו
 יקבץ מארבע כנפות הארץ.

 

אויבי ישראל משתדלים בכל דור ודור להאשימו בעלילת דם, כדי  ךאאו הישועה  המצותהיהודי מחבב ומכבד את חג  -חג המצות 
 נות תרבותיות ביותר בעולם. יואפילו במד , כך קרה ואולי עוד יקרה,למרר עליו את חגו החביב

 

רבי  קרא אליו את ,צורר מושבע של היהודים ,רבי אביגדור קארא. הגמון אחדלבין שיח בין הגמון נוצרי )קרדינאל קתולי( -להלן דו
דצך קארא ואמר לו איך אתם יכולים להכחיש את עלילת הדם אף על פי שבהגדה שלכם נכתב בראשי תיבות מה שעוללתם לישו? "

 ירושלים.ביים חלוהים אן בהרגנו שרך דל עולנו, כריכים צם ד" זאת אומרת: עדש באחב
התיבות איננו אלא טועה ומטעה. הללו הן ראשי תיבות מי שפירש לכבודו את ראשי  ;הרב השיב לו ואמר: תסלח לי אדוני הקרדינאל

                               שמח / כהן-בברכת חג   .....קרשם דלילת עזב, כוררינו צברי דשל: 

   
 אום נוסף:נ

לתם לקבל ההנהלה וחברי מרכז יום לקשישים, אבקשכם להרשות לי להביע את תודתנו שהוא ,אורחים נכבדים, חברי מועדון ריינס

 ולכבד אותנו בנוכחותכם.הזמנתנו 

  .םלא זכו כמונו למצווה מפורשת וחד משמעית: היו סולידארייאפילו העמים התרבותיים ביותר ש ,גבירותי ורבותי ,ידוע לכם ההוו

או שנהיה יהירים אינני מתכוון חלילה  ,כמובן

קניט את שאר אומות העולם. אבל הבה שנ

דוע היטב מושג נראה מה הסיבה שלעמנו י

  :תהסולידאריו

מובן מאליו שתפארת עמינו היא בספר 

ריות נמסרה לנו אסולידהמסורת  .הספרים

בשלוש בתורתנו הקדושה מדורי דורות 

יסוד ועיקר  ןמילים: "ואהבת לרעך כמוך" שה

לאיחוד  ,לאלטרואיזם ...אהבהללאחדות ו

  - כתב ידו של אבי                                                       ריות.אולסוליד

 וזו הסיבה לכתב הרועד.  ככל שעברו השנים גברה הרעדהו  לה רעידה בידיוגיל צעיר יחסית החמ      
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 עם אבא סחפ

 ראשית אספר על המנהגים בפרס:

 סח בפרסמנהגי חג הפ

היינו מתחילים בהכנות לפסח. כל  למחרת פורים כרונות הללו יהיה קשה לכם להאמין:יאת הזבימים אלה, שאני כותבת 

 ו על ההכנות לחג. אבל בבית אימי היתה קפדנות של בית רבי ובבית אבי הקפדנות של סבתא של  אבא.היהודים הקפיד

ובבית היו מנקים את החיטה כמה פעמים, שחלילה וחס, לא יישאר גרגיר של  –מבד לבן נקי  בשקיםהיו קונים חיטה 

טחנת קמח. קודם ניקו היטב את אבני אחרי הבירור לקחו את החיטה לשעורה או שיבולת שועל שאינם כשרים לפסח. 

 כך הרשו לטוחן את הקמח למצה. -ואחר הרחיים

, שהיה מנקה את הכלים את המגשים שביררו בהם את החיטה שטפו. אז לא היה סבון לכלים. שטפו עם אפר של עצים

 ים אסורים. אבל היהודים לא השתמשו בו מחשש שיש בו שומן בעלי חי ,סבון כביסה כן היה יותר טוב מסבון.

 איך אפו את המצות?

רחצו היטב  ולבשו בבית הכנסת היתה באר מים. לפני החג כמה נשים מבוגרות שאין להן מחזור חודשי הלכו לחמאם, הת

ולבשו  בגדים נקיים, לשו מן  לחמאםהלכו הם ָמש בית הכנסת היה מביא מים מהבאר. כמה גברים, שגם בגדים נקיים. ׁשַ 

אפו את המצה בתנור גחלים. כל רדדו את הבצק והגברים נות לבל יחמיץ עד שייאפה. הנשים הקמח בצק במנות קט

. בבית שמרו את כדי שיאפו להם מצות משפחה הביאה את הקמח שלה עטוף בסדינים לבנים שהיו שמורים רק לפסח

 לאכול מצה.; זה לא הועיל. עד ליל הסדר אסור היה המצה עד ליל הסדר. הילדים התחננו לקבל "חתיכה"

 איך הכינו את הכלים ואת הבית?

ארגז עם  –הסירים והכלים של פסח היו מיוחדים רק לפסח. אחרי פסח היו עוטפים אותם בסדינים ושומרים ב"ָסנדֹוק" 

ק ָחֵנה" כלומר קים היו ב"סנדֹודֹונְ מכסה שבאותו זמן היה בכל בית, עני או עשיר. כמו ארון לבגדים ולכלים בימינו. הסָ 

ק ושטפו אותם עוד פעם דרון מתחת למדרגות או במקום אחר בבית. בפסח שלאחר מכן הוציאו את הכלים מן הסנדֹוח

ביסודיות. את השטיחים שכיסו כל חדר בפרס, הן בבית העני הן בבית העשיר, לקחו הגברים החוצה וניקו מאבק ושיירי 

 ם שטיחים".וקראו בקול "מנקיהסתובבו בסמטאות חמץ. גברים חסרי עבודה 

 שחס ושלום לא יישאר ולו פירור לחם או קטניות. ,בקפדנות ניקו את כל החדרים בבית בכל פינה ופינה

 .הופשו אותו, כביכול, מצאו אותו וסילקוילילה לפני פסח הסתירו בפינת חדר חתיכת לחם, ח

כלים שהיו מנחושת , מסרו לבעל את הסכו"ם ואת כל ה ,אותנו הילדים. את כל הסיריםמאוד כל ההכנות האלה ריגשו 

 מלאכה שהיה מורח עליהם חומר לבן כדי שהנחושת לא תרעיל את המזון. 

לסבתות שלי היו סירים גדולים. הרתיחו בהם מים, על גזרי עצים, וטבלו בהם את  )הכשירו( את הכלים. לפני הפסח הגעילּו

עלּו ולא חלקם? זו היתה עבודת פרך! התשובה: "אולי הכלים להכשירם לפסח. פעם שאלתי את סבתא: למה כל הכלים הוג

 יהיה צורך". 

מרגשת, את תהליך ביעור החמץ  הואמי המשיכו במסורת. עדיין הילדים שלי זוכרים, כחווי ציפורהאגב, בארץ סבתא 

ילו הכלים חד פעמיים, אפ ,ואת המצות קוניםהתנאים השתנו;  כעתהמשכנו בה. ובמיוחד את ההגעלה שאני וסבתי 

  האם יש מה להשוות? זה עולם אחר!  , מפותה

בחג הפסח, אחרי בית הכנסת, המשפחות היו מבקרות זו את זו. הידידים המוסלמיים היו באים להגיד חג שמח ולאכול 

שהיהודים הורגים ילד מוסלמי ומשתמשים בדמו  שמדי פעם העלילולמרות  ,ר = לחם שלא הוחמץ(מצה ) בלשונם: ָנאן ַפטֵ 

 כזה פוגרוםעברה  ציפורהלכן בזמנה של סבתא, פחדו לפני פסח מעלילת דם, מביזה ומפוגרום. סבתא  יית מצה.באפ

היא פחדה וימין( היה על גבול קלקיליה -)נוה גרנוכאן, בגלל שהמושב בו  .לארץ שעלתהגם כוהפחד נשאר בליבה  פעמיים!

 מן הערבים.
  

  חג פסח עם אבא היה מהנה מאד.

עם ֵאחיו ועם הסבתות חנה ועזיזה. את ההגדה אבא היה קורא מאוד יפה. קרא  התאספנו רָמאנׁשאּהּכֶ ב כשגרנו

למרבה הצער, אף אחד מאתנו לא למד את המנגינות שהוא הלחין. קטעים שונים בניגונים שונים שהמציא. 

בפרס הוא קרא את היה לו קול ערב. דקדק בכל פרטי ההגדה. אברהם זוכר קטע קצר. כל השאר ָאַבד וחבל. 

אבא לימד אותנו לעשות קטעים דרמטיים כחלק כדי שכולם יבינו.  -ההגדה  בעברית ותוך כדי תרגם לפרסית 

קריאת "עבדים היינו......" היינו יוצאים, מתארגנים כקבוצה תשושה של יוצאי במן הסדר של ליל פסח. 

חדר שאלו: מי זה? ענינו: אנחנו עבדים שיצאנו מצרים, שקינו על כתפינו, צולעים וכואבים ודופקים בדלת. ב

ממצרים. "בבקשה היכנסו" . כאשר נכנסו שמענו: "ברוכים הבאים". שאלו: "מדוע אתם צולעים?" הילד 

פיקומן היה א  הגדול היה עונה: "מעבודה קשה". היה יושב וקורא "עבדים היינו לפרעה ......'" וכולם איתו.
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הילד הוזהר פיקומן היו עוטפים במטפחת ממשי וקושרים לזרועו של ילד. אתגר לילדים. חתיכה מהא משמ

התאמץ  ילדה .כך אמרו כדי לגרום לילדים שיישארו ֵערים – "קנס" שאם יגנבו ממנו את האפיקומן, ישלם

גדיא" -"חד . גם שרנו: "דיינו", "אחד מי יודע" וכך לא נרדם קשור לידו במהלך הסדר את האפיקומן לשמור

 פה בארץ השתדלנו להיות ביחדחג פסח היה חוויה גדולה לכולנו.  פה.-הגדה בעלהאבא ידע כמעט את כל  ועוד.

 . בפסח ואבא ניהל את הסדר בדרכו המיוחדת

  

  

  

  

  

  

  

  נפטרנפטרבא בא אא

ים. אבי ואמי היו קשורים אליה מאוד. שרה מטבעה, כמו יתר -בת הזקונים, נשארה עם ההורים בבת ,שרה 

 פלה בהם במסירות אין קץ.יהיא ט הילדים, עוזרת לכל אחד.

. זה היה מאוד קשה לשנה וחצי, לארצות הברית , מטעם המכון הביולוגי בו היא עובדתלשבתון נסעה שרה

ליד דירה לאמא שלא הרגישה בטוב עברה לגור איתנו במושב ואבא עבר . וקשה לשרה לעזוב אותם להורים

הכנסת, הנכדים היו -נפרדת. כשהיה אבא חוזר מבית עם כניסה לדירתם חדר בקומה תחתיתל ,רבקה אחותי

 ש. ּב-יורדים לשחק איתו שש

נרדם". מת ללא ייסורים, הוא נפטר ביום חמישי בערב. חזר מבית הכנסת, ישב ו" משבץ.  פתאומיתאבא נפטר 

ופתאום ראה  בש-שש לשחק איתוו לבקרו עופר, הבן הבכור של אחותי רבקה, בא בלי בתי חולים וכאבים.

 קרא להוריו. הזעיקו רופא ואמבולנס אך בבית החולים קבעו את מותו.מיד . לקריאותיו שסבא לא מגיב

  - אצלנו במושב  אבא
 

 -: אבי ל לימיןמשמאבתמונה למטה 
 –אביגיל, ציפורה  –סלה, שרה, אמי 

סבתי, רוזה, זיוה, עדנה, אפרים, לילי 
 ומאחור עמית ועופר

 
 :משמאל לימין -מימיןבתמונה 
, חשמונאי, תקוה ונדב, רוזה, באדוםאייל 

 אפרים, זיוה
 אמי, שרה וטל ואבא סלה. -אביגיל

 

 :מהשורה העליונה מימיןתמונת חתונה בשמאל 
משה, שרה, אברהם ישראלוב, יפה, חשמונאי, רחל   -1

מנשה, ליאור, שרה, שמחה, רוזה, אברהם,   -2ויוסי   
הלן, שלמה, אלי, רינה, מלכה וציון, תקוה, טובה, 

אביגיל )אמי(, ציפורה, שרה,   -3יצחק, אפרים, יעקב. 
דני,   -4ָסֶלּה )אבי(, צבי, אורה, רבקה, חיים, עופר. 

 אבנר וזיוה.  -5, יעקב, לילי, סיסי. שולה, רוני, יעל
 

בתמונה הימנית למטה, כשאברהם מפליג לצרפת, 
 מהשורה העליונה מימין:

)אמי( ואחריה שרה עם  לילי, נועם, רבקה, אביגיל -1
שלמה, רינה, סלה )אבי(, רוזה, אפרים, תקוה 

 וחשמונאי. 
 נדב, עמית ואייל. -3זיוה, שולה ועופר  -2

 חזיקה את טל ואמי אביגיל.סלה )אבי(, שרה מ
 
 
 
 

 נפרדים מאברהם בדרך לצרפת נאספים במושב
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בעשורים הראשונים  ובמיוחדתמיד הצטערתי שהורי גרים רחוק ממני ורוב השנים לא היה קל להגיע אליהם 

לקום המדינה. לא היתה תחבורה או תקשורת זמינה כמו היום ובודאי לא היה לנו רכב. גרנו במושב שהיה 

וחבל. הענין בלט מאד בקשר הרבה עם הורי  לבלותאלינו לא היה פשוט. כך לא התאפשר לי יישוב ספר ולהגיע 

לשאול  מאד כדי אבא חסר לי כשהחלטתי לכתוב ספר זה , )כי אמא עברה אלינו וחיה אתנו שנים רבות( . אבי ל

נרחב לו ידע  על נושאים שלא ידעתי עליהם מספיק. ויש המון שאלות שיכולתי לברר עם אבי כי היה ואות

 .הוזיכרון מעול

, ספד. ציון רוקני האבא נקבר ביום שישי בבית הקברות בחולון. חלק מתלמידיו ששמעו על מותו באו להלווי

ועל פועלו בעיתון   ֶּכרָמאנׁשאּהבשם תלמידיו ובשם התאחדות עולי פרס על אישיותו ועל פועלו למען הקהילה ב

 ( ומוצגים כאן: 1980רסית הופיעו גם בעיתון זה )בפברואר "על המשמר" בפרסית. דברי ההספד בפ
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 מתוך שיר של ביאליק על אבא:מתוך שיר של ביאליק על אבא:                                                                                                                                                                                       

 

 

                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 בעיתון דברים שפרסם אברהם

  ... באחד מימי אלּול מצאו עצמותיו מנוחה,... באחד מימי אלּול מצאו עצמותיו מנוחה,                                            
  וכתובת קצרה מַראׁשוָתיו, חרּותה ביד לא אומן,וכתובת קצרה מַראׁשוָתיו, חרּותה ביד לא אומן,                  

  תעיד עליו נאמנה: "פ.נ. איש תם ויׁשר".תעיד עליו נאמנה: "פ.נ. איש תם ויׁשר".            
 

  ָסֶלּה כהןָסֶלּה כהן

 מורה, מחנך ואיש ציבור. –זיזה וחיים כהן בי"ג  בשבט, הלך לעולמו סאלה בן ע

 

כהן נולד בעיר ֶכרָמאנָשאה בִאיראן. הוא היה אחד מראשוני הבוגרים של כי"ח בעיר ובהיותו 

, כמורה בביה"ס. בשנות מלחמת העולם הראשונה 1913 -צעיר מחונן מונה, עם סיום לימודיו ב

הצרפתית נועד לגדולה. ברם,  עבד במכס, השתכר יפה ותודות לשליטתו המפליאה בשפה

משנודע לו שביה"ס נתון במשבר, עזב מייד את משרתו המבטיחה וחזר לשרת את ביה"ס בשכר 

 נמוך ובידיעה שאין הוא מבטיח את עתידו הכלכלי.
 

במשך כל שנות חייו עסק המנוח בפעילות צבורית וציונית ענפה. בשנות העשרים והשלושים היה 

הודיים מרוסיה ובהיותו מורה לפרסית ולצרפתית של הקונסולים של למשענתם של הפליטים הי

המעצמות בכרמאנשאה, הצליח להקל על סבלם של הפליטים אף להשיג עבורם אשרות כניסה 

 לישראל.
 

המאוחרות הוזמן ללמד בביה"ס התיכון הממשלתי בכרמאנשאה ונתחבב על  30 -בשנות ה

 זרה שהקנה להם, למשרות ממשלתיות חשובות.תלמידיו המוסלמיים, שהגיעו בזכות השפה ה
 

כהן היה בין ראשוני העולים מפרס. באין פנסיה, הוא חי בארץ בדוחק אך לא משך את ידו 

הכנסת ובמועדון הקשישים -מפעילות צבורית והיה פעיל בהתאחדות עולי פרס בישראל ובבית

 ים.-בשכונת עמידר בבת
 

האחרון. היה נוח לבריות, ענו וישר; אדם ללא רבב. למדן היה והגה בתורה ובחוכמה עד יומו 

 תלמידיו הרבים העריצוהו וחבריו מצאו בו ידיד אמת.
 

 ובנו שרת בצבא בשעת שלום ובעתות מלחמה.  תבנותיו שרתו את הארץ בעבודה ובהתיישבו

  ד"ר אברהם כהן,ד"ר אברהם כהן,    בנו:בנו:            יהא זכרו ברוך.

  כרוכרוהמוקיר את זהמוקיר את ז                                                

  

       

  בצלאל כהןבצלאל כהן  ָסֶלּהָסֶלּה, , אבאאבא

  בֶכרָמאנשאּהבֶכרָמאנשאּה  14.12.189714.12.1897י"ט כסלו תרנ"ח י"ט כסלו תרנ"ח   --נולד בנולד ב

 ..8383בגיל בגיל   --בשבט תש"מ  בשבט תש"מ    י"גי"ג--נפטר בנפטר ב

הובא למנוחות בבית העלמין הובא למנוחות בבית העלמין   1.2.19801.2.1980למחרת למחרת 

  ..בחולוןבחולון

  ברכה.ברכה.זכרו לזכרו ל

 
  הןהןּה ּכּה ּכל  ל  סָ סָ 

  ז"לז"ל  בן חיים ועזיזהבן חיים ועזיזה
 מורה ומחנךמורה ומחנך
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" הסופר קישון כתב את "סאלח שּבתי" ובו  בתוכנית רדיו )"אנו באנו"( בו השתתפנו אני ואחי, אמר אברהם:

מזרחי גא ולוחם )אבל "בעייתי"(.  – הציג עולה עדות המזרח נחמד אבל פרימיטיבי. מוסינזון הציג ,"קזבלן"

איש עדיין לא כתב על חבלי הקליטה של אינטלקטואל יהודי מהמזרח, אדם כמו אבי". אני מקווה שסופר כזה 

 יימצא בתוך משפחתנו.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  דוֹ דוֹ ציוני בכל מאוֹ ציוני בכל מאוֹ 

 ן וישר דרך.לעזור לזולת ולהיות הגּו בדרכו: להיות בן אדם, ההולכיםילדים  אחריו השאיראבי          

לארץ שיבשה לדור המבוגר את החיים מכל הבחינות. זה גם מה שקרה לאבא. ממחנך ידוע ומכובד  ההעליי

הפך לחנווני מכולת. מלבד הנחת שהיתה לו מכך שהוא בארץ ישראל, הוא שמח על כך שראה את אחי אברהם 

רבקה ושמחה ואותי, אנשים  יאחיותיאת אחי חשמונאי, מרצה באוניברסיטה ואת אחותי שרה מדענית ו

הוא מעולם לא התלונן, לא דיבר על הארץ רעות  הגונים, ישרים ואוהבי מולדת. למרות כל הקשיים והתלאות

 ולא האשים את מנהיגי הארץ.

  "!"!אנחנו צריכים לשלם מחיראנחנו צריכים לשלם מחיר  ,,רצינו מדינהרצינו מדינה""    :אברהם פעם אמר לאחי
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  ילדי הוריילדי הוריקורות קורות 

  

  

  

  

        

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

                              

  )רוזה()רוזה(  זליןזליןהמספרת, רוֹ המספרת, רוֹ 

אפרים וארבעת ילדינו: אלי,   -וקורות משפחתי   יאת קורותיאני הבכורה במשפחה ו

 וזיוה אפרט בפרק בית אמי.  )לילי( עדנה, לאה

  

 ויולט ויולט חותי חותי אא

קתה ל ה. בגיל שנתיים. היתה ילדה יפ1928אחותי ויולט נולדה שנתיים אחָרי, בשנת              

בדלקת ריאות ובאותם זמנים, המדענים אפילו לא חלמו על פניצילין. מוות מדלקת ריאות 

צלים. בעצם היו נחלשים יאו מחלות אחרות היה נפוץ. אם התמזל מזלם והיו חזקים, היו נ

 ונחנקים מדלקת הריאות. היו חסרי אונים ולא היה מה לעשות.

)ֵאם ִאמי( היו סביב המיטה שלה והיו בוכות ולא נתנו לי  ציפורהתות חנה, עזיזה וזכור לי מיום מותה, שהסב

או לאחרים להיכנס לחדר. הגיסות של אימי הרחיקו אותי. סבתא חנה היתה בוכה וכל הזמן אמרה ש"אלוהים 

 ייקח אותי במקוֵמך" ופוכרת את ידיה ומכה על חזה.

 

 

  והיא בת שנתיים בלבד. זכרה לברכה.והיא בת שנתיים בלבד. זכרה לברכה.  19301930--בב  נפטרהנפטרה  ויולטויולט

  

 רוזהושמחה 

 רבקה אברהם
 רבקה ושמחה
 רוזה ואברהם

 אברהם

 רוזלין )רוזה(

 שמחה

 רבקה

 שרה

 חשמונאי

 ויולט ז"ל

 פרוין )פרי( ז"ל

רוזה 
 ואברהם
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 אחי אברהם יושב בשורה ראשונה,

 שלישי מצד שמאל

 

 דה הארצות השלישית של החלוץ באיראן.הועי
 חלק מצירי טהראן בלבד:
 .אברהם גולצ'ין6.? 5.? 4.ג'אלינוס חושלסאן 3.מאיר עזרי 2.חזקיה ג'ואהרי 1: עומדים מימין לשמאל

 .ציון זביחי13.? 12.ענאוים 11.יצחק גולצ'ין 10.מנצור מוסאזאדה 9.אלבט עזרי 8.אפרים כהן 7 
 .אבא אליה19.פרויז ללה זארי)מזכ"ל השני( 18 אברהם כהן.17.? 16ון חנאסאב .שמע15.סעידי סעיד 14 

 .סולימאן סולימאני 7.? 6.נתן שאדי 5יצחק -.אליהו בן4.לולוי 3.ציון רוקני 2,? 1: יושבים מימין לשמאל
 .?9אי -.גולצ'ה8

   ליל(ליל()חַ )חַ   אחי אברהםאחי אברהם       

 .טהראןוסיים לימודיו התיכוניים ב( 1931) 1930 בשנת ֶּכרָמאנׁשאּהב אברהם נולד

ח'. -' לוג' ומכתה -תה א' לימכ - תהיהיה תלמיד מחונן. קפץ פעמיים ככבר כילד 

תה יבבית הספר התיכון בפרס, בכתה י"ב, השאירו אותו כ

 . יהדותובגלל 
 

 1945סלו תש"ה שנת בכ ."החלוץ הצעיר" אברהם הצטרף לתנועת 1944בשנת תש"ד 

סיים את הקורס לשיעורי ערב בעברית במסגרת תנועה זו. מייד התנדב ללמד עברית 

-הספר הקטן של "אוצר התורה" בבניין בית-חינם אין כסף ילדים שלמדו בבית

. עד מהרה הבין ש"אוצר התורה" אינה ציונית. טהראןָאּבאד ב-הכנסת בשכונת ַפחר

סניף  –הכנסת סניף של תנועת "החלוץ" -רים וביניהם מנשה בן דודו, באותו ביתהוא ייסד, יחד עם צעירים אח

או סוף  1946 -"הגליל". זה היה ב

היה  ,14 -, בן האברהם .1945

מזכיר הסניף הזה ונציגו ב"מרכז 

החלוץ באירן". הוא טאטא את 

הסניף, ניהל אותו ולימד בו עברית, 

  קבוצות בערב. 3-5לעתים 
 

                                                                         

ציון גזית )בן זוגה של מלכה בת 

( סיפר לנו כי לכל הנערים צבידודי 

היה כבוד רב לאברהם ומה שביקש 

צייתו לו ולדבריו, מה שביקש היה 

החלוץ" היה אחראי במרכז " קדוש לכולם למרות שאף הוא היה נער בן גילם )ציון צעיר מאברהם בשנה(.

הוטל עליו לארגן את הגרעין החלוצי הראשון  1949 -בו 1948להתכתבות עם הסניפים בערי השדה. בסוף 

  .איש חמישיםלקיבוץ גבעת ברנר. 
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 'אןנגָ פסַ ַר  ,ַיְזדעליה מן הקהילות בערים ו ציונות, תרומות לקרן קיימת לעודד ,בהתנדבות ,נסע 1949בראשית 

בכל מקום שהגיע  .(, יהודי בין מוסלמים  18ק"מ באוטובוסים !!, נער נכה בן  2500, איספאהן )קרוב ל רמאןּכֶ 

ציוני -אנשי הרב לוי האנטי דאג שאיש הקשר המקומי יזמן אסיפה . הוא הרצה והם שתו בצמא את דבריו. 

 שאנשיה נכלאו והוצאו להורג)כנציג המפלגה הקומוניסטית,  הלשינו על אברהם בפני השלטונות והציגוהו

חזר  תוך התחמקויות מהשלטונות שרדפו אחריו. . אבל הוא מילא את שליחותו עד הסוףבאותם הימים(

 ל נעשה חינם אין כסף.והכ - להמשך הפעילות טהראןל
 

במלחמת ששת הימים ניסה שוב אך נדחה. הוא מוכן  עקב נכותו. מייד להתקבל לצבא אבל נדחהבארץ, ניסה 

 היה לעבוד ב"מוסד" אבל לא נתקבל.

 

 

ניתוחים שני שהגיע לארץ נאלץ לעבור , כקודם שהזכרתיכפי . סבל משיתוק ברגלו עקב מחלת הפוליו מגיל שנה

ועדיף שתעבור כעת את הניתוחים אחרת עצמותיך יתקשו ואי אפשר יהיה לנתח.  18אמרו לו: אתה בן  .קשים

תי ואמרתי לו שעדיף לנתח ואחר כך יוכל ללמוד. ניתוח ראשון עשו לו א ץהיות והתקבל לאוניברסיטה, התייע

 בכף הרגל ויותר מאוחר ניתוח שני במפרק הירך וסיפרתי על התלאות שעבר.
  

ומלבד זאת היה צורך לעזור לאבא בחנות למרות שלא  למד הנהלת חשבונות אך לא אהב לעבוד במקצוע זה

במרכז מפ"ם, ניהל תעמולה בשפה הפרסית, היה עובד המחלקה נתבקש לעבוד  1953 -בראה בזה מקצוע. 

 ;לארגון וערך את "על המשמר בפרסית". במרכז חשבו עליו כעל חבר כנסת בעתיד אבל הוא לא אהב עסקנות

 רצה לשרת את המדינה.

ה"פדאיון" התקיפו לעתים קרובות אזרחים  באמצע שנות החמישים

בצבא וללחום. הוא החליט לתרום  בארץ. אברהם הצטער שאינו יכול לשרת

. משרד החינוך התפלא שמישהו מוכן הוקמהזה עתה לבניית אחת מערי הפיתוח ש

לעבוד כמורה  התנדב 1956באפריל  ים לדימונה וקיבל אותו ברצון.-לעבור מבת

לא  –מנהל  ספר יסודי בדימונה שנוסדה זה עתה.-ומאוחר יותר כסגן מנהל בית

יתה פחות מחצי ממה שקיבל במרכז מפ"ם אבל הוא היה משכורתו ה רצה להיות.

מרוצה מהשתתפותו בבניית עיר חדשה. עבד בהתנדבות בארגון פעילויות 

 . 1960תרבותיות בראשית דימונה ובקליטת העולים מפרס עד שעזב את דימונה ב 

 

 

 
 

אמא לא  דה בתו שולה.נולשם  .בתם של רחל ושלמה כניק )עולה חדשה מתוניס(בּו רינההתחתן עם בדימונה 

עבר לגור אחרי עזיבתו את דימונה,   יכלה לבקר אותו בדימונה בגלל המרחק ודאגה והתגעגעה אליו מאוד. 

החיים עם רינה לא  .שלמה ונועםגם נולדו      ים.-ספר בחולון ובבת-עבד כמורה בבתיים קרוב להורים. -בבת

  .נפרדו לבסוף צלחו

 

 בקיצור - טראשון ועד הדוקטורהתואר המ

לגת לימודים מטעם משרד יבמשנבחרו מפניות רבות(  10)אחד מתוך לאחר שזכה  -תואר ראשון בשנתיים  

בחוגים  היו 1962-הלימודים שהחלו ב. בארץ החינוך שארגן "קבוצת מחנכים" שיהוו בעתיד מנהיגי החינוך

התבקש אברהם לנהל קורס  בעודנו לומד, .לחינוך ולהיסטוריה של עם ישראל באוניברסיטה העברית

ספר בירושלים. עם תום לימודיו נתבקש לתכנן ולנהל את הקורס הראשון בארץ -להשתלמות מנהלי בתי

 , וכן קורסים להכשרת מורות חיילות.ימים בירושלים 100הספר, שנמשך -מפקחים על בתי להכשרת

 אחי אברהם יושב בשורה ראשונה, שלישי מצד שמאל

 דרכה דימונה בראשית –אברהם והשממה 
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ספר להשתלמות -גם בבית במקביללימד  זו ה. בשנ1969עד שנת  בסמינר הקיבוצים בת"אהחל ללמד  1965 -ב

 הספר הזה.-הוא ניהל את בית 1972-1971עובדי הוראה בכירים בירושלים. בשנים 
 

גר יחד  בתחילההיה שליח המחלקה לחינוך ולתרבות של הסוכנות היהודית בצרפת.  1976-1972בין השנים  

כך נתמנה לאחראי -יתות לעברית בדרום צרפת. אחרוהיה אחראי לארגון הכ (Marseille) יעם משפחתו במרסי

 ללימוד העברית בצרפת כולה ועבר לגור בפריס. 

 בפריס.( Sorbonne) ון באוניברסיטת סורּב ודוקטורט  MAתוך כדי עבודתו סיים
 

אבל לא אהב  ע"ש עמנואל יפה, פריס ניהל שוב במשך שנה אחת את ביה"ס לעובדי הוראה בכיריםמעם שובו  

ועבר ללמד במכללות דוד ילין בירושלים, סמינר הקיבוצים בת"א והמכללה להסבת אקדמאים להוראה  לנהל

)מרצה  הספר לחינוך של האוניברסיטה העברית-התחיל ללמד, במגמה לדידקטיקה, בבית 1978 -ב  בגבעתיים.

או לשמש כאיש  התבקש לנהל כןכמו  . בו בזמן לימד גם במכללות והרצה במאות קורסים.שנים( 26במשך 

 בועדות שונות של משרד החינוך. צוות 

 

עוניינים כפי שאתם רואים אברהם תמיד עבד כמו שני אנשים ומשתי סיבות: ראשית, כולם רצו בו והיו מ

 לילדיו ולמשפחתו. המרברצה ועדיין רוצה, להעניק את  ,שנית; בקורסים שלוובהרצאות 

 

הכיר בתם של הלנה ויהודה )ילידי רוסיה גבול פולין(,  ,ילידת הארץאי, ה, נורית אלרֹויאת אשתו השני      

נולד להם בן, ניר.  .מומחית ללשון העברית במסגרת קורס בו לימד. נורית היתה מורה בבתי ספר יסודיים.

  .נפרדוהם  ,גדל כשנירלאחר שנים, 
 

 

 

שיצאו  מאמרים נבחרים( בציקו) מאמרים על החינוך ועל ההוראה באנתולוגיות 50-אברהם פרסם יותר מ

 עת בארץ ובחוץ לארץ. -עם האוניברסיטאות בארץ ובכתבילאור מט

ו"הקהילה  "חינוך לערכים בשיעור" ,הוא פירסם גם שלושה ספרים: "פיתוח החשיבה של התלמיד בשיעור"

 ֶּכרָמאנׁשאּה" )בהיהודית 

תיבת הספר אברהם עדיין עסוק בכתיבת ספרי לימוד. בימים אלה של כ 15-חיבר יותר מ נוסף על כך הוא  

במקביל להרצאות שהוא ממשיך לתת כל זאת כמה ספרי לימוד חדשים )בעזרתו של חשמונאי( בו  זמנית. ו

 באוניברסיטה.

 

 

 23.4.72עיתון "על המשמר" 



 67 

  
ל אברהם עסק גם בחקר החינוך היהודי בפרס. הוא המומחה היחיד בתחום זה בעולם. מחקריו מסתמכים ע

התפרסמו בארץ ובחו"ל, המחקר  בוצע שעל מאות ספרים  מארכיונים בארץ ובחו"ל וכן מסמכיםעשרות אלפי 

-2היה בכוונתו לפרסם על הנושא ספר בן ושל האוניברסיטה העברית. של יד יצחק בן צבי בחסות מכון בן צבי 

שבהם תרם רבות לדרכי  לימודכרכים אך הוא ויתר על הרעיון, שהיה מביא לו תהילה, כדי לכתוב ספרי  3

  ההוראה ומאידך גם אפשר לו להרוויח למען ילדיו.

אביא כאן כמה צילומי עבודותיו וכן שתי הקדשות שכתב לאפרים ולי וכן ליוסי מרי ז"ל בנם של טובה ויצחק 

 שנהרג במלחמת יום כיפור.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ההקדשה לאפרים ולי 
 בחוברת "דור לדור"

 ים"עמִֹ ההקדשה ליוסי ז"ל בחוברת "פְ 
 על יהודי איראן והמפעל החינוכי של כי"ח
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 צבי-מנהל מכון בןמכתבו של 

 

זה אברהם המשיך וכתב עוד חמישה  אחרי מכתב

מחקרים על החינוך היהודי בפרס, בכתבי עת בארץ 

ובחו"ל, ולאות הערכה, הוענק לאברהם גם פרס 

 סמלי אבל מכובד.

 

 

 

 

 

 

בקרב  לגמלאות מטעם האוניברסיטה אבל נתבקש בכל זאת להמשיך ללמד.אברהם , יצא 68בהגיעו לגיל 

כך גם היה כשלימד בסמינר  שערכו.ם בסקרי "מעולה"ציון  ולא פעם קיבל ונערץ , פופולריהינו הסטודנטים,

  .מהןזכיתי להיות נוכחת באחת  .ינתימוגשות בצורה מענהרצאותיו  .הקיבוצים
 

אחי אברהם איש מאוד צנוע, עדין נפש ומתחשב בזולת עד אין קץ. אף פעם לא מתפאר במה שהוא עושה. 

 . דואג כל הזמן לילדיו ולבני משפחתו.'אןאגָ ָק ּכים ָא של אמו, חַ הליכות חייו תואמות למי שהיה סבא 

דברים שנאמרו על  העתק הרשתי לעצמי להביא צילומים שונים הקשורים לעבודתו ואוסיף ואצרף לכאן

 :, ואשר הגיע לידיהעברית מהאוניברסיטה כשיצא לגמלאות ,אברהם

  
  20002000    --לד"ר אברהם כהן, לחג החנוכה. תש"ס לד"ר אברהם כהן, לחג החנוכה. תש"ס 

 
 בקשתה של רות בטלר לומר דברים אחדים לכבודו של ד"ר אברהם כהן.שמחתי ל

 זאת משתי סיבות:
 

 א. אלה הן לכאורה מילות פרידה אך, כידוע, אין זו פרידת אמת, ולשמחתי, ממשיך אברהם את עבודתו בחוג.
על פעולתו הרבה  ב. לא מקובל לומר לאדם את שבחו בפניו, אולם בשל צניעותו של האיש, והשקט שלו, מעט יודעים

עצמו, את העובדה שאנחנו, מי שמכיר  אברהםוהמיוחדת בחוג, וזוהי הזדמנות נאותה, לשתף את החברים ולהביא בפני 
 מעט את עבודתו, מעריכים ומעריצים את עבודת הקודש שלו עם, ולמען התלמידים.

 
 דם סבירים יכולים להספיק לעשות.במשך שנים רבות מאד "שבר" אברהם כהן את כל הנורמות ואת המכסות שבני א

יישומיים, והשתתף במאות בחינות גמר למ.א. מעולם לא סירב ולא  פרויקטיםיותר מכל מורה אחר, הוא הדריך מאות 
התחמק משום מטלה שהוטלה עליו, גם כשאלה התיישבו על עומס אדיר שהטיל על עצמו קודם לכן. אם צריך היה 

עבודתם, נראה לי שד"ר אברהם כהן היה מקבל משכורת של שלושה אנשים  לשלם למורים משכורת על פי כמות
 לפחות, ואולי יותר.

המורה היחידי בחוג שכל אחד ממאות,  הואאבל לא רק עניינים של כמות מאפיינים את האיש. נדמה לי, שאברהם כהן 
את לימודיהם או בכל שלב אחר ואולי אלפי תלמידיו רואים בו ידיד אישי, מדריך וגורו, שגם שנים לאחר שסיימו 

 לכבוד ד"ר אברהם כהן
 11רח' בר כוכבא 

 97875ירושלים 
 

 שלום רב,
 

ש"ח   1500ידנו על סך אנו מתכבדים להודיעך כי זכית בפרס כי"ח ע"ש הנרי טול
 שנועד לעבודת מחקר בתולדות כי"ח.

לך במושב הפתיחה של הכנס הבינלאומי כל כי"ח והציונות  ןהפרס יינת
 בערב. 7( בשעה 20.5.1986שיתקיים ביום שלישי, י"א באייר תשמ"ו )

 
אנו מברכים אותך על קבלת הפרס ומאחלים לך הצלחה בהמשך עבודתך 

 המדעית.

                 פרופ' נחמיה לבציון            פרופ' אמנון כהן            יהושע אלמוג             
 צבי-ראש מכון בןא"י           ראש המכון לחקר        מנכ"ל כי"ח בישראל        

 צבי -ויישובה, יד יצחק בן                                             
    

 מנכ"ל כי"ח בישראל
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בחייהם, כשהם זקוקים לסיוע בדרכי הוראה, אם לפני ביקור הפיקוח או סתם לשם שמיים, לשם העלאת איכות 
הם פונים אליו והוא תמיד שמח לייעץ, לעזור, ולהבהיר למורה או למנהל המתלבט, שדלתו ומכשיר הטלפון  –ההוראה 

 שלו תמיד פתוחים וסיוע.
כל הבחינות על  תהתלמידים, שאיתם שוחחתי לפני בחינות המ.א. וניסיתי להבהיר כי אין זה הוגן להפיל אכל אחד מן 

אדם אחד, תמיד השיבו באותה מטבע: "תראי, לי הוא לא יסרב, אנחנו ביחסים נפלאים!" וכך, למרות שניסיתי לעתים 
 תמיד מצאתי את המטען כבר על גבו. –להוריד מעליו מעט מן המטען 

 כזה הוא האיש, נותן עצמו ללא גבול לתלמידים, לקולגות, ולכל מי שרוצה או צריך סיוע.
 

ניסיתי להבין את פשר הקשר המיוחד שיש לו עם הסטודנטים. פניתי לחמש תלמידות שסיימו את לימודי התואר השני, 
חזרו כולן כמעט באופן זהה  כאן, בשנים האחרונות וביקשתי מהן לכתוב משהו על האיש כמורה. שלא באופן מתמיה,

על אותם דברים, כמובן בסגנון שונה, בהתאם לאופי הכותבת. הרשו לי לקרוא בפניכם מכתב אחד, מתון יחסית, )כדי 
שלא להביך את ד"ר אברהם כהן( נראה לי שהוא שופך אור יותר מכל דבר אחר, על עשייתו של ד"ר אברהם כהן 

 במסגרת ושלא במסגרת החוג.
ם כתבה מנהלת בי"ס לאומנויות בהרצליה, אישה "ממותנת" מאד ולא מן ה"מפרגגנים המקצועיים" ואולי את הדברי

 משום כך הוא נראה לי כן כל כך:
 

"כל מי שבא לשיעוריו של אברהם כהן בא בעצם לשמוע תורה הישר מפיו של "המיתוס הפדגוגי". הוא נודע בקרב אנשי 
הן באשר לדברי הערכה שהביע והן באשר  –דיבורו. הוא נודע בישרותו הרבה החינוך בשדה בחריפות מחשבתו ובלהט 

על תיאוריות ומעשה גם יחד. "נביא זעם" של  תלדברי הביקורת שהשמיע. הכל בהגינות אקדמית, מושתת ומבוסס
 ומעשה זה בזה. עיוןהחינוך המודרני, מהלך בנתיבותיו של ג'ון דיואי, שנכרכו בהן 

בשנה הוא פותח בניסוח פרובוקטיבי: "זהו קורס תיאורטי", שידון בבעיות האקטואליות של את השיעור הראשון 
החינוך, על רקע עיוני. "פתיחה זו שמחזיקה את סגולתו הגדולה של האיש, יכולת המיזוג של התיאוריה עם המעשה 

 החינוכי, הלכה למעשה, היא זו שהובילה את הדיונים הסוערים בכתה.
לא הסתיר משומעיו כי קיימת מגמתיות בדיון זה, מגמה המבוססת על טענתו כי החינוך אינו מדע: אין בהגינותו הרבה, 

אפשרות להתייחס למושגי היסוד הקוטביים המונחים בתשתית החינוך כאל "נכון" או " לא נכון". בשיעוריו, ביקש 
 –יצירתיות, מיקוד למידה  –יה, קונפורמיות כפי –רשות, בחירה  –לפיכך, לבחון באופן מאוזן מושגים אלה, כמו: חובה 

למידה היקפית, חינוך אינטלקטואלי מול חינוך רגשי, אסתטי אומנותי וכו'. כשכל מושג, לכאורה שגור, נדרש לליבון 
 ה מדויקת ככל האפשר.רמחדש ולהגד

וך לשם הגברת איזון הראוי בין יסודות החינההמגמה הבולטת בהשקפתו החינוכית ממוקדת בצורך " במציאת 
 הפוטנציאל ההומניסטי של החומר הנילמד בביה"ס והשהייה בו."

 
דים כאלף עדים שאמונותיו ומעשיו ירדו כרוכים זה יהספרים שכתב והפכו לאורים ותומים בידי מחנכים פורצי דרך, מע

 בזה עבור תלמידיו.
 של התלמיד בשיעור. החשיבהבשיעור" ומאידך גיסא: פיתוח  לערכיםמחד גיסא: ספרו " חינוך 

טית של האקדמיה, הביאונו לכדי הערצה למי שעוסק במעשה החינוכי רצניעותו המרובה והצטנעותו בכסותה התיאו
עצמו, ובמיוחד לאלה העושים חיל לטעמו, בפועלם החינוכי. למרות הקושי הטכני הכרוך בכך הוא ערך ביקורים רבים 

שוב ושוב. כשבשובם מביקורים אלה נדרשו לחוות דעה, תוך התייחסות  מאד בבתי הספר השונים, ודרש זאת מתלמידיו
לחומר התיאורטי העומד בבסיס ההוראה, באותם בתי ספר, לצד שיקול דעת ענייני שהוא תוצאה של התבוננות 

 מעמיקה ומסקנות אישיות מקוריות.
 

ד לימינו של המתקשה, זה המגייס את איש קפדן עד אין קץ, וותרן עד אין קץ. קשוח ונדיב אך נחלץ, בעיקר, לעמו
 הדרך, תומך בחריג המפלס דרכו תוך מאבק ומאמץ. במשעוליכוחותיו ונאבק 

 
אברהם כהן העמיד אלפים רבים של תלמידים, מורים, מנהלים ומורי מורים, באוניברסיטה, בביה"ס לעובדי הוראה 

ק מרצה מקורי, אלא ריני תלמידיו לא עשו אותו בכל אלה עבכירים, באמצעות ביקורי השטח שלו, ובאמצעות ספריו. 
ובעיקר מחנך אמת, כזה שליבו, הידע שלו, האמפתיה שהוא רוכש לזולת, מקוריות מחשבתו והיותו מוכן לסייע לכל 

הוא תמיד נמצא  –, שאינו מתנשא, לידיד אמת, שגם אם אינו נמצא לידך ממש רּולגּו –מורה בשדה החינוכי באשר הוא 
 היה קיים כשתזדקק לו.איתך, וי

 תודה. –ל כל היתר עלא הכרתי נתינה כזו לאורך חיי הארוכים במערכת החינוך, ועל כל אלה ו
 

           
 

  ילדיו של אברהםילדיו של אברהם

לאומיים באוניברסיטה העברית -למדה צרפתית ויחסים בין ילדה מחוננת, שבע,-)שולמית(,  נולדה בבאר שולהשולה

לומד במקביל ו למד רפואה ועובד במקצוע בירושלים סבא.-בכפר, נולד סבו( )על שם שלמהשלמה וגם עורכות דין. 

. הוא אינטלקטואל הכול בהצטיינות – לקראת תואר דוקטור לפילוסופיה באוניברסיטה העברית בירושלים

לאחרונה קיבל את מילגת "פולברייט" להשתלמות, בתחום הפילוסופיה, באוניברסיטת קולומביה   אמיתי.

 MA בפיזיקה, BA, בעל ראש ריאלי. סיים בירושליםנולד   = נועם(, ָסֶלּה)אבינועם על שם סבו  נועםנועם   בארה"ב.

מכלול המידע התורשתי של החי( -בנושא הּביֹוִאינפֹורָמטיקה )מדעי הגנום בסטטיסטיקה וחותר לדוקטורט 

אוניברסיטה העברית. מלמד כעוזר הוראה ב .להפעלת גנים םבתחום זה במטרה לאתר אותות אוניברסאליי

 ( נולד שניספה בשואה אמו דודעל שם  –)חנן  נירניר  עד בלי די ותמיד נרתם לעזרה.  ורגיש צנועמחונן, 
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 םהצילומחשבים. ב ומומחה . אוהבובקרוב מסיים את השרות שירת בחיל קשר וכעת בירושלים בירושלים.

  נפש ואוהב משפחה. ילד עדין מהוה תחביב ועסוק. אף הוא מחונן כאחותו וכֵאחיו.
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 תמונה משפחתית
 8.1949 -לארץ ב הלפני העליי 

 שמחה בצד ימין, חשמונאי, שרה ואמא.
 מאחור עומדת רבקה.

  

  

  

  )קֹוְדסי()קֹוְדסי(  אחותי שמחהאחותי שמחה
 

שנה אחריה נולדה  עד כתה ו'. "אליאנס"למדה ב. ֶּכרָמאנׁשאּהב 1934-נולדה ב שמחה

רבקה. לאמא היה קשה מאוד לטפל בשני הילדים הקטנים רוזה ואברהם )לאברהם 

ומות" רבקה יום יומיים ברגליו( וה"תא עיסוייםאמא עשתה עדיין  הארבעבן 

אמא שלה  ושמחה.

פורה( הציעה לקחת י)צ

אליה את שמחה לזמן מה 

 .זַאהָואלביתה ב

 

 

ושל  סירוס, יצחק,  הסבתות רחל וציפורהשל  םשמחה היתה שם מרכז אהבת

 ,אפרים ויעקב. הפינוק היה רב ולכן היה קשה לשמחה לחזור הביתה לאמא

  שהתגעגעה אליה מאוד.

( באה איתה לטהראן ושהתה סבתא של אמי)ביתה., רחל גרנו בטהראן כשחזרה ה

אם אמי( היתה קשה הפרידה  -הַננַ . לציפורה )כדי שלא יהיה לה קשה מדי אצלנו

 משמחה ורחל ִאמּה.  רחל נשארה זמן מה אך לצערי היא נפטרה לאחר מחלה

 .קצרה
 

 

 

 

 עברוהוהיא ורבקה  .חמש עשרהשעלינו ארצה שמחה היתה בת כ

שם, כנהוג בקיבוצים, לקיבוץ נען.  ,רבמסגרת עליית הנוע ,מהמעברה

הוצאו מהקיבוץ כדי ללמוד את  הן. עבדוחצי יום וחצי יום  ולמד

שתיהן עבדו במקום  - בסיום .מקצוע האחיות בסרפנד )צריפין כיום(

 בתל השומר. עבדה שמחהאחר כך . ילדיםבמטפלות הכאחיות 

 הביקורים במושב                                                           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 אזהוָ שמחה בא  

 1936/7רחל עם שמחה ומנשה באהואז 
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גרו בשכונת שפירא  הםבשם אברהם ישראלוב.  בן הורים בוכרים, - עם בחור יליד הארץהתחתנה  1955בשנת 

לשמחה  אביב.-שלום בתל תלקרייומאוחר יותר עברו  ,של אברהם הענפהלא רחוק ממשפחתו  ,אביב-בתל

 כשגרו בקרית שלום.  : יעל  כשגרו בשכונת שפירא, יעקב ואיילהילדיםואברהם נולדו שלושה 

חולים זכתה לשבחים מפי ראשי העבודתה המסורה בבית  .יעל ִּבתה אתכאחות עד שילדה  שמחה עבדה

את כספי הפיצויים הרבים יחד עם חסכונות מהעבודה השקיעה המחלקות והיה להם חבל להיפרד ממנה. 

 תנור גז, מקרר וכאלה "מותרות".ונה שרכשה הראש הבבית. היא היית
  

דאיונים , לפיצוץ משטרת קלקיליה, נגד הפיגויס לפעולת התגמול הידועה 1956-אברהם היה נהג טנק בצבא. ב

משך החודש בו אברהם היה מגויס, שמחה עם יעל באו . (נוה ימין -למושב שגרתי בו  גם) משםשהיו מתגנבים 

  התגרשו. 1974צלחו ובשנת לא הזוגיות  חיי  ה.להורי שדאגו לעודד את רוח

 ולהתפרנס בכוחות עצמה. מאד קשהכל השנים הקפידה לעבוד 
 

 מאושרתמשה איש עדין וישר ושמחה  .הכובש-שנים נישאה למשה אביגדור, חבר קיבוץ רמת מספראחרי 

. סבו, אביגדור, היה 65שנת הוריו עלו ב מטורקיה. 17בגיל  ,1950באפריל  לבד, משה, עלה לארץ. לחיות איתו

רב ראשי של איסטנבול. משה היה ועודנו מאוד ציוני. בהגיעו לארץ קרע את הפספורט הטורקי שלו כי לא רצה 

שם הקים משפחה ומאוחר רמת הכובש היה בבית הספר החקלאי בבן שמן ומשם נשלח לקיבוץ  זכר מן הגלות.

 יותר נפרד מאשתו.

 משה במסירות רבה ואף כיום, למרות שהם בפנסיה, עדיין עובדים במפעלוה שמחכל השנים, בקיבוץ, עבדו 

  .הגומי של הקיבוץ

 

 

 

 ילדי שמחה ואברהם

 

עבדה מחוננת, למדה באוניברסיטה כלכלה.  - יעליעל 

 היא מלמדת אנגלית ומתמטיקה בתחומים שונים וכעת

      .תלמידים

 דומה מאוד לאבי בפניו ובמראהו הכללי ועדין - עקבעקביי

עובד  עבד במשתלה וכעת מסוימתתקופת  נפש כמוהו.

  .בהובלות

גדלה בילדותה בקיבוץ חניתה  – איילהאיילה

ת למדה באוניברסיט .שבגבול הצפון

טיפול ויעוץ למתבגרים  אביב-תל

 איילה אינטליגנטית מאוד. .משפחתי

 

 

 

 

 

 

 להויעקב עם סבא סָ  יעל 
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 )ֵמְהרי()ֵמְהרי(  אחותי רבקהאחותי רבקה                              

בדיוק שנה אחרי  ,1935 שנת נולדה בפורים רבקה

שמחה ולכן היו כמו תאומות. תמיד שיחקו יחד 

וגם בבגרותן הלכו יחד ללמוד את מקצוע האחות. 

 בפרס למדה מקטנּות היתה שקטה ולא מתלוננת.

עד כיתה ו'. בחופשת הקיץ  "אליאנס"ב רבקה

   עלינו ארצה כשהיתה בת ארבע עשרה.

שם מחה עברו במסגרת עליית הנוער לקיבוץ נען. כאמור היא וש

לימודיה במקביל לעבודה בקיבוץ עד שהוצאה רבקה את המשיכה 

  .)צריפין( בסרפנד סיעודמהקיבוץ ללימודי 
  

 עבוד תל השומר והתחתנה ואילו רבקה עברה ללעבוד ב שמחה עברה 

 בית הספרבמדי  

 

 4.1952חנה -רבקה )באמצע( במדי אחות בפרדס
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אהבו  .ועה כאחות רחמנית במיוחדגם רבקה היתה יד. עד לנישואיה ,במחלקת הילדים אביב-תל "הדסה"ב

 .הפסיקה לעבוד יונה ולכן-לגור בכפר ועבר אחרי נישואיה ה המסורה.תוהעריכו את עבוד מאוד אותה

 

הגיע לעיר סבו יונה. -וגר בכפר 1950עם חיים הראלי. הוא עלה מפרס עם הוריו בשנת  10.12.1959 -התחתנה ב

. היה חבר ב"החלוץ" וכך הכיר טהראןהיה עובד ב , זכרו לברכה,רחמים אחיו הגדול שיראז, בפרס, מאלג'יריה.

 את אחי אברהם.
 

כשחיים והוריו עלו לארץ, אחרי חודש ב"שער העליה" )מחנה מעבר( 

הוא הועבר לקיבוץ "בית אורן". אחרי שנה יצא מהקיבוץ כדי לעזור 

-עלה עד לדרגת רבאחר כך שירת בקבע וו התגייס לצבא 1953-ב .לאביו

. גן כקצין שלישות-לרמתואחר כך הועבר  21תחילה עבד במחנה  .סרן

 אחרי מלחמת ששת הימים הועבר לירושלים.
 

 -ב  .נולד עמית ושםנתניה בעברו לגור  62בשנת  .בהיותם בכפר יונה נולד עופר בנם 

 ם לחייליורימגששימש ל לשעבר מחנה אנגלי) גרו במחנה אלנביולירושלים עברו  1967 -ובים -עברו לבת 1965

המעברים,  רבקה עבדה בחולון כעוזרת גננת.. 72מירושלים עברו לחולון בשנת  שם נולד בנם ארנון. (קבעהצבא 

 הילדים. וברבקה שנים, בגלל שירותו של חיים, היו כרוכים בסבל רב למשפחה. זה פגע בילדים שלושכל 

 . שיםולחברים חדונאלצו להסתגל כל פעם לבית ספר  מחבריהם התנתקו

ים, אמא היתה קרובה -הם נשארו לבדם שלושה ימים. כאשר גרו בבת בצבא שהיתה לחיים תורנות כל פעם

 בחולון. שגרואליהם והלכה לישון אצלם שהילדים לא יסבלו. כך עשתה גם שרה בזמן 

 

 המשפחהבחיי  נוספת מהפכה –חומייני  מהפכת

כעוזר נספח צה"ל בשגרירות ישראל.  טהראןאת חיים לכאשר הצבא החליט לשלוח  1976מפנה גדול חל בשנת  

 ,שיודע פרסית ,במשך השנים שהיחסים של פרס עם ישראל היו טובים, קציני צבא פרסיים באו לארץ וחיים

 היה אחד המדריכים שלהם.

יהרוס את הילדים. איך להוציא אותם מבית הספר באמצע השנה?  לפרס חששה שמא המעבראחותי רבקה 

ספר אורט שבו דיברו -ספר עברי. עופר למד בבית-נפתח בית טהראןלמזלם, ב ופר הבן הגדול?ומה עם ע

גרו קרובי משפחה של חיים  טהראןעל רבקה הקלה מעט ידיעת השפה. ב. )מה שהקשה עליו בהתחלה( בפרסית

ר עבד , עופה"צוהם נפגשו איתם כל שבוע. אבל זה לא בא במקום הורים. המשפחה חסרה לה. אחושל אבי 

 לארץ נתנו לו מכתב הערכה. כשעזבועל כאיש ביטחון. מאוד אהבו אותו כי הוא אחראי ועובד במסירות. -באל
 

ימו ראש. בפרס רוב רסימני מרד נגד מלך פרס. ההפגנות גברו ואנשי דת ההלכו והתעצמו  ,1978 -ב בינתיים

מוסלמי -מייני שהיה בעל תואר דתיחו העם אינו משכיל, הדת שולטת בחייהם ובקלות אפשר לשלהב אותם.

ואחר כך בצרפת. בשעתו, היגלה אותו המלך כי לא רצה לאסרו בבית סוהר  קבעיראלה( היה גולה ֹוטאעליון )איָ 

שהיו  ,על דעת הקהל בשלטון והשפיעו חומייני וכוהני הדת השתלחו ובכך להעלות את רוגזו של העם.

על העם. קרוב לחג החנוכה כבר היו  ונמאסהפיק רפורמות שלא ביצעה מס המושחתת ממורמרים מן המלוכה

בשגרירות החליטו  אז גורלם יהיה מר. יופלהפגנות יום יום והסכנה לישראלים היתה מוחשית. אם המלך 

רבקה  12.1978 לשלוח את כל המשפחות הישראליות שעבדו בפרס לארץ עד שהמצב יתבהר. בחג חנוכה

 .טהראןהמלך נאלץ לעזוב את פרס וחומייני בא ל מאוחר יותרוהילדים חזרו לארץ. 
 

 

 "הבריחה הגדולה" -  השגרירות נכבשת

כל זה את . שם הופיעערפאת ר אסֵ ויָ  הונףדגל אשף  .שגרירות ישראל בידי המהפכניםנכבשה  1979 בתחילת
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לטפל  אןטהרלשוב ל הוא נדרשלפני שזה קרה חיים הוחזר לארץ אבל אחרי שלושה ימים  בטלויזיה. ראינו

ביום שבת לא פתחו את  .ביום חמישי טהראןאחדים כי רוב אנשי השגרירות עוד היו שם. חיים הגיע ל םבענייני

 .(היא יום שישי )ג'וְמֵעה( המוסלמים השבת של שבת הכל פתוח.בבפרס ) מפחד המהפכנים השגרירות

ותה. אחרי הצהרים נכבשה הוציאו משם חלק מן המסמכים, וסגרו א ,ביום שבת בבוקר הלכו לשגרירות

ביניהם היו השגריר נפשות.  32יחד היו  -על וחברות פרטיות -כולל נציגי אלאנשי השגרירות השגרירות. 

לט הוח וחבר כנסת לשעבר שבא מטעם הממשלה לנסות להוציא יהודים לישראל.הישראלי יוסף הרמלין 

 גשו שוב במקום אחר.וייפ במקומות שונים, מחשש שייתפסו, שיתחלקו לארבע קבוצות

שלחו אותו לקנות  ,חיים יליד פרסמאחר ועברו למקום אחר.  את בתיהם וכל כמה ימים עזבו מחשש לחייהם,

 אוכל וגם לראות ולשמוע מה המצב. היה להם קשר טלפוני עם הארץ ועם שגרירות ארצות הברית. 
 

הוחלט שכל  גם את הישראלים.האמריקנים, שרצו להוציא את משפחותיהם מפרס, הסכימו לקחת איתם 

 התאספו בבית המלון יחד עם האמריקאים. אנשי צבא המהפכהכולם  .מלון הילטוןלובי אחד לבדו יבוא ל

הברית  -אחרי החקירה הסיעו את כולם לשדה התעופה. שם נציג של ארצות חקרו אותם. מּוָג'ֵהדין ַחְלק(ה)

  שהם בחסות אמריקאית ולכן מוגנים(. היה מוסיף דף לדרכון של כל ישראלי ) שיהיה ברור
 

בוגד במולדתו והולך לישראל. הם חקרו החיים היה המתרגם ביניהם לבין המהפכנים, שחשדו בו שהוא פרסי 

עם  מהפכניםאלא  םאותו והביטו בו בעיניים לא ידידותיות. )החוקרים לא היו פקידים או חוקרים מוסמכי

 היו מתחלפים(. זמן כל נשק שהשתלטו על מקומות שונים
 

ממשלת  בינתיים התעכבו עד שיבוא נציג של משרד החוץ ויביא את האישור שהם עובדי שגרירות ישראל.

ישראל הודיעה למשרד החוץ הפרסי שעד שהנציגים שלנו לא יורשו לצאת מפרס, ישראל לא תשחרר את נציגי 

שנחשב  כיווןלא הסכימו לציית לו נציג משרד החוץ הפרסי בא לשדה התעופה אבל המהפכנים  פרס בארץ.

חשוד. לבסוף נתנו רשות לעלות למטוס תוך כדי חקירה ובמטוס שוב בדקו את  על כן –לפקיד מטעם המלך 

של האמריקאים ברפרוף. שאלו את חיים: למה הלכת לישראל? אמר: והדרכונים של הישראלים בקפדנות 

מאוד מאיים. חיים סיפר לנו שאמר לעצמו: "חיים, אתה הייתי ילד וההורים שלי לקחו אותי. טון השאלה היה 

 אלוהים נתן לכולם את החיים במתנה. ,לא תישאר בחיים". אכן
 

 השיבה הביתה לישראל - חרדות גדולות

על ההפגנות נגד המלך ועל  לנו, בהתרגשות, הילדים כל הזמן סיפרומושב. היו אצלנו בכאמור, רבקה והילדים 

כל הזמן התקשרו ועודדו את  ןממשרד הביטחו שרים על המהפכה ובגנות המלך.שירים שהמהפכנים היו 

יום אחד הודיעו: הלילה הם חוזרים לארץ,  אמרו וכל מידע שאפשר לספר סיפרו. –רבקה. "נציל אותם" 

 שם. חיכו. אני ואפרים נסענו איתה. כל משפחות הנשארים בפרס לשדה התעופה ושלחו מכונית להסיע אותנו

 כך באו ובירכו את המשפחות. -איתם. אחרעם ץ משה דיין ועזר ויצמן שר הביטחון נפגשו שר החו

לא היה פשוט. אבד להם כל הרכוש בפרס. רבקה  חזרנו הביתה. מצב הרוח של חיים היה קודר. מה שעבר עליו

 היתהן בחולו דירתם באה עם מזוודה כי חשבו שיחזרו. אמרו להם להכין רשימת רכוש לקבלת פיצויים. 

  ילדיהם נקלעו שוב לחיים אחרים.  עד שהתפנתה דירתם.חודשים אחדים גרו אצלנו  לכןמושכרת. 

שנה  החליט לעזוב ועברו לגור בנתניה, לאחר בתור מנהל מחלקת העליה מפרס.  תבסוכנות היהודי עבדחיים 

, משך עשר "נעמת"ן יום של בנתניה עבדה רבקה במעו פתח חנות לגלידה "מונטנה" בה הוא עובד עד היום. םש

 : ולהם ילדים נבונים ומוצלחים הקימו משפחות הבנים ,בשעה זו שאני כותבת שנים, עד שיצאה לפנסיה.

עובד "המשביר לצרכן" בנתניה וכעת ב על בפרס כאיש בטחון, בארץ עבד-באלעבד  .כפר סבאב נולד עופרעופר    

 אצילות.עופר איש נבון וסמל של אנושיות ו   .בחברת אבטחה

                                                                     בעל תושיה ואוהב משפחה. .עובד כפקח עירית נתניה .כפר סבאב נולד עמיתעמית     

    ובן למופת להוריו. יאינטליגנטהוא  .למד לתואר הנדסאי .נולד בירושלים ארנוןארנון
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ְשָמט,הּוָשְנג(  נאינאיאחי חשמֹואחי חשמֹו ְשָמט,הּוָשְנג()ה    )ה 

היות ושם כזה בפרס הוא  ומכאן השם שנתן לו אבי. ,1938שנת  נאי נולד בחנוכהחשמֹו

ה למשפחה ָלה ובקיצור ֵהְשַמט אך השם הזה לא נראהשם ֵהְשַמטֹוגם בעייתי ניתן לו 

  .שם של אחד ממלכי פרס הקדומים -ְנג ולכן שינו את שמו להּושַ 

ושיבושים נבחרים של שמו היו: בארץ היה קשה לקליטה  ,אייש לציין שהשם חשמונ

 ן.חשמלאי, אשמדאי וכד'. במשפחה אנו מכנים אותו בקיצור: חשמֹו
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 בפרס וההתאכזרויות בבית הספר 

כאשר הורי  טהראןב "סנאליא"ספר -בבית,  בכיתה ד' גדל בטהראן ולמד חשמונאי

גרת אחרי הלימודים להעסיק את בכיתות יסודיות לא היתה מס .1949 -עלו לארץ ב

אבל לחשמונאי לא היה עם מי  דהילדים. שמחה ורבקה היו מדברות ומשחקות ביח

זר מבית הספר, ח. השכנים כולם היו מוסלמים. מאוד משעמם בביתלו היה ו לשחק

  בהמָרָצה.כולנו שקדנו על לימודים. לא היה צורך  ,ישב והכין שיעורים. בכלל

 
 

בית הספר הכו את הילדים כשיטת חינוך )גם בארץ, בשנים כפי שסיפרתי, ב

היה לחשמונאי  אך היו שהתאכזרו לילדים.( הראשונות, מותר היה לתת לילדים מכות/סטירות/מקל וכדומה

 ,. יום אחד בחורףו את החומרשלא ידע ידי התלמידים אתהיה דוקר במחט ש ב"אליאנס" מורה לתנ"ך

הוא נתנו לו מכות במקל על כפות ידיו והוא לא בכה. מטבעו  ,ור בצרפתיתלהביא ספר לשיע חשמונאי כששכח

בסוף גם מכה בגב. ועוד מכות ושנתן לו עוד  ,ה הרגיז את המורהז. בדממהמאוד מאופק וסובל את הכאב 

העור התפוצץ והסימנים שהמקל  כפות ידיו התנפחו, בגללו. בכוכשחזר עם שמחה ורבקה הביתה שתיהן 

לא היה יכול לסגור את ידיו וסבל מאוד. גם אמא שלי התחילה לבכות. מרחה לו  אהו  ו מאוד.השאיר האדימ

משחה. כאשר אבא הגיע הביתה וראה את חשמונאי, רתח מזעם ולא נרדם בלילה. בבוקר עם אחי אברהם 

 לבית הספר הישר לחדר המנהל. הראה לו את הידיים ואמר: אם לא תפטר היום אתאבי וחשמונאי הלך 

המורה לצרפתית, אני אודיע לשר החינוך שאתם מלמדים צרפתית. לפי החוק אסור היה 

, המנהל ביקש שלא יעשה דבר כזה. אני מבין את כעסך ספר יסודי.-ללמד שפה זרה בבית

  .. קרא למורה וכשהוא ראה את חשמונאי ואת אבא ברח מפחדאמר

ם התייחסו לתלמידים. מורה סיפרתי זאת כי זה זיכרון כואב וכדי שתדעו איך המורי

 תוקפן פשוט התאכזר כלפי תלמידיו.
 

 

נחרתו בראשו. ראשית שזיכרונות קשים כמה כשביקשתי את חשמונאי לספר לי מזיכרונותיו באיראן, עלו בו 

כמובן המכות שקיבל ושתיארתי כאן. הוא זוכר את הכוויה העמוקה שהיתה לשמחה עקב המים הרותחים 

ָפרי הקטנה הטראומות הקשות היו קשורות למוות. הכאב העז במות אחותו  הקומקום. שנשפכו על רגלה מ

כשהיה בערך בן שבע. הוא זוכר את ייסורי המצפון שהיו לו לאחר שנפטרה כיוון שהכה אותה כמה ימים קודם 

ק היתה חברתו למשח –נוסף היה של הנרייט הבת של דוד אהרון ושרה  לכן כדרכם של אחים. מוות קשה

בנוסף הוא זוכר את החלחלה שאחזה בו כשראה בכיכר העיר איש תלוי על עמוד    חלוץ".הוללימודים ב"

 )בזמנו תלו בכיכר העיר את הפושעים למען יראו וייראו(.

 חשמונאי מתאקלם בארץ

בבית עולים,  אחרי כמה חודשים ,בארץ .בפרס ולכן הוא הבין מעט עברית חשמונאי למד עברית ב"החלוץ"

יו בתנאים חשלחו לשם ולמוסדות אחרים את הילדים כדי שלא יסבא )-" בכפראונים"למוסד  ותולחו אש

הולכת לבקר אותו. לפעמים נתנו רשות להביא אותו  אני הייתי. (הקשים של המעברה ויזכו לחינוך יסודי הולם

 סבא הערבית, מקום בו גרנו אז.-אלי לשבת, לכפר

כאן אהב חשמונאי את חיי החברה אך  .ֹודרומית לעּכ –הילדים לכפר מסריק אחרי שנה העבירו אותו ואת כל 

הוצאנו אותו  - בביקורי שם גיליתי כי המדריך העביד אותם קשות אפילו שלחשמונאי היתה כבר יד נפוחה

בה  ,ים. הוא למד בבית ספר "אורט" בחולון אבל היות ובשכונת עמידר-משם. באותה תקופה, ההורים גרו בבת

 ארבע שעות לימודים :לקיבוץ נגבה  לחברת נוער אברהם  דאג לשלחוהיו חבורות נוער עברייני,  ,ו הוריגר

כיוון שבאותם ימים האמינו שיש לתת השכלה  הלימודים בקיבוץ באותה תקופה לא הקנו תעודה) תיכוניים

 עבודת חקלאות ורפת. - וארבע שעות עבודה רחבה ללא צורך בתעודה( 

 1943חשמונאי בטהראן 

 למטרת העליה לארץ לתמונת פספורט 1949 -י  בחשמונא
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בוץ יהיתה בק הגו איתם טוב. הטיפול היה אבהי וֵאם הבית היתה טובה. יש לו זיכרונות טובים.בקיבוץ התנ

 להם ללכת ולאכול לחם טרי מהתנור. שם הכיר את אשתו לעתיד, תקוה. מאפיה והיה מותר

על  באצבע הגליל - העבירו אותו ואת הגרעין שגיבשו לקיבוץ להבות הבשן 1954בשנת 

 .ר שם עד לגיוסו לצבאנשא .גבול רמת הגולן

 צנחןחשמונאי 

, הכומתה לית והנעליים האדומותיהצנחנים נחשבו לעל מוצנח. "בצבא היה בנח

הסתקרן  ,צנחחשמונאי באחד הפעמים שמושא להערצה.  היווסיכת המצנח  האדומה

השתחרר, נתקע שהחבל של המצנח לצפות בפתיחת המצנח )בניגוד להוראות( ואז 

הגרעין הטירונות של  ת הצוואר. במאמץ גדול שיחרר את החבל.תחת צווארו וחתך א

נמשכה שישה חודשים ארוכים וקשים. באותה תקופה השיטה היתה "לשבור" ו. 80של חשמונאי היתה במחנה 

, מניעת שינה, משמעת מים טרטוריםזה נעשה על ידי  את החייל כדי לעצב משמעת ועמידות בתנאים קשים.

. )בעקבותיה התפתחו לו אבנים בכליות( מאוחר יותר הבינו שזו שיטה גרועה ומזיקה )שתיית מים מוקצבת(.

. קיבלנו ממנו חבילות של דובדבנים שהיו אז צפונה להר מירון –לקיבוץ סאסא בגמר הטירונות נשלח הגרעין 

היה  במבצע קדששמירה. גידול חדש שעדיין לא הגיע לחנויות. בעת שרותם בסאסא עזרו בעבודה ובעיקר ב

 מגויס ושמר על גבול הצפון.

עבד בכרם ובבריכות דגים. באותו הזמן  חשמונאי .חזר הגרעין שלו בגמר השרות הצבאי לקיבוץ להבות הבשן

שלושת  היו הפגזות סוריות על הישובים בגליל. נוסף על העבודה היומית הם בנו מה שנהרס בהפגזות.

  הקיבוצים בהם היה, היו של השומר הצעיר.

לואים הנגמ"ש שבו נסע אבד את הברקס והרכב התדרדר עד שנתקע ונעצר. אחד החיילים יבעת מ 10.9.60-ב

 עף ונדרס למוות וכל האחרים עפו כולל חשמונאי שכל העור מעל האף התקלף. 

חשמונאי לא אהב את  עזב את הקיבוץ, אבל לא בלב שלם, כי הוא היה צריך לעזור לאבא בחנות. 1961בשנת 

 לא רצה.הצענו לו לקחת את חנות המכולת של אבא ולשקם אותה אך הוא  לא רצה בה. ,במכולתהעבודה 

 ןלתיאטרוהבימה אך  ןבתיאטרובהצגת "יוליוס קיסר"  יפה תואר חיילכ, שיחק המכולת  נמכרה אחרי שחנות

  לא היה תקציב להמשיך להעסיקו. 

עבודה  שמצאעד , אביב-בתל בחנות לטפטים כמוכראחר כך ו בחברת "חרות"באינסטלציה עבד מספר שנים 

עקב , אך .זו היתה עבודה שהתאימה לכישוריו. היה מוצלח ומסור לצרכן כמנהל המחלקה לספורט. -במשביר

נסגרה. חשמונאי הפסיד מקום עבודה מסודר ובמקום לעלות בדרגה, כפי שהיה  היא ל החברה ניהול כושל ש

השקיע  בת דודי צבי. ,עבר לעבוד בחנותו של ציון בעלה של מלכה הוא מגיע לו, מצא את עצמו מחוסר עבודה. 

  אחי.בין לבין לקח על עצמו את מכירת חלק מספריו של אברהם  כל מרצו וכוחו, כרגיל בכל עבודה. את

 אשתו  / איבון מכיר את תקוה

יא ה .לפניו את קיבוץ להבות הבשן  תקוה עזבה  יחד היו בנח"ל. .בקיבוץ נגבה הכירו

מצד הוריה של תקוה היו במקורם ממוצא סורי. סבה  ה.עבדה בעיר וגרה אצל אמ

היה במצרים במהלך מלחמת העולם הראשונה. נשאר בגדר נעדר והמשפחה אביה 

ואז  16נשארה במצרים. אמה של תקוה עברה לגור אצל אחיה בארגנטינה, עד גיל 

 רו שם. הכירה את בעלה וחזרה איתו למצרים שכן הוא והוריו ג

 שנה, בצפת.  200-גרה, לפני כ ַקָטשמשפחת 

מקהיר  1952-במשפחתה עלתה עם כל  . היאלפני שעלו לארץ אביהם נפטר בגיל צעיר

 ,. נסעו לאלכסנדריהאריה אליאבשאורגן על ידי  יהודים ממצריםהברחת במסגרת 

 אחרי חודש שלחו  ."שער עליהמעברת "למשם לצרפת באוניה ומשם לנמל חיפה 

יעקב למעברה. גרו באוהל. את הילדים הגדולים שלחו לעבודה. הם היו ארבע אחיות ושני  ןלזיכרואותם 

 ,שלחו את תקוה לנגבה שלחו לקיבוץ זיקים קרוב לאשקלון. אחרי שנה  לילי . את תקוה ואת אחותהאחים
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אחיה הגדול, אלי, עבד  .שם היא גרה עד היום – ואת אחותה לילי לקיבוץ העוגן ,הקיבוץ שחשמונאי היה בו

אחיה מרדכי  כך פתח חנות לבשר בנחלת יהודה )במצרים היתה לאביהם רשת חנויות בשר(.-באוניה ואחר

  .קדפ-רבופרש בדרגת  שירת במשטרה

 .ונולדו להם שלושה בנים ים-, גרים בבת22.7.1964 -שאו בניחשמונאי ותקוה 

 

 

 

 

 

  

עובד כפקיד בכיר היה בלבנון שבעה חודשים. הצבאי בחלק משירותו  ים.נסיים תיכון והתגייס לתותח - איילאייל

סיים בית ספר מקצועי, אורט, של חיל האויר. בצבא    - נדבנדב     דרך וחכם.-הוא ביישן, ישרבמשרד ממשלתי. 

עזב כי המשכורת לא אך  תאוויריהשירת בלבנון. אחרי הצבא עבד בתעשיה  , צפוןבסיס בנ"מ היה ביחידת 

סיים בית ספר מקצועי    - טלטל   נדב בעל יוזמה ואנושי מאוד.והה. כעת הוא עובד כמנהל אבטחה.  היתה גב

 ,חזר לארץ לאחרונהעל אוניית טיולים  כאיש ביטחון בדעאורט במגמת חשמל. בצבא שירת בסיירת חרוב. 

 כהוריו וכאחיו. –ם טל אוהב אדם ואינטליגנטי ובן אד משיך ללמוד ומקוה למצוא עבודה במקצועו.מתכוון לה
 

 

 חשמונאי הפטריוט / הלוחם 

שרת במילואים: במרדפים בבקעת הירדן, כשומר במובלעת של הר הצופים בירושלים וכד'. הוא חשמונאי 

)לתדהמת  ללכת למילואים, כדי לתרום למדינה, גם לאחר שכל חבריו לפלוגה השתחררולהמשיך התנדב 

 בניו. גם 1987עד שנת התנדב  .כדי לקבל פטור ממילואים(הפקידים שעבדו בלשכה ואשר חשבו שבא 

  .גויס והיה בשלוש חזיתות המלחמה , חשמונאי1967במלחמת ששת הימים, ביוני     פטריוטיים כמוהו.

 מלחמת ששת הימים:אודות לפני שאמשיך, סקירה קצרה 

 וך רון,חנ 'פרופ  יואל רפלמחברים:    אישים ומעשים בישראל : ספר היובלמתוך:   

יישובי הצפון, ומטוסי צה"ל הגיבו בירי על סוללות סוריות. כנגדם  בשנה זו התרבו התקריות בגבולות, הסורים פתחו באש על
כוחות גדולים לסיני,  ידי חיל האוויר הישראלי. שליט מצרים הזרים-סוריים, ושישה מהם הופלו על  מיגים"" באפריל 6-בהוזנקו 

)לוי אשכול  הגבול ישראל המצויה במיתון כלכלי, החלה לגייס כוחות מילואים לכל גזרות .ההמתנה תקופת החלה במאי 14-מהו
 . ישראל קיבלה שדרים מארה"ב לנהוג באיפוק, וכך גם מצרים שנקראה לא לפגוע בחופשהיה ראש הממשלה ושר הבטחון(

התמנה לשר הביטחון,  משה דיין .לאומי ודממשלת ליכ הוקמה ביוני 1-ב .ן )אך לא נענתה לקריאה(.השיט במיצרי טירא
  .עוד שני שרים ללא תיק: מנחם בגין ויוסף ספיר ולממשלה נוספו

של מטוסי חיל האוויר הישראלי על שדות התעופה של  בהתקפה כבדה מלחמת ששת הימים בשעת בוקר נפתחה ביוני 5-ב
וראס  עזה נכבשו ביוני 6-ב .  . פרצו לסיני כוחות צה"ל  .אחדות הושמדו רוב מטוסי האויב מצרים, סוריה וירדן. בתוך שעות

  .אזור השומרון בו ביום הגיעו הצנחנים לירושלים, וכוחות נוספים התקדמו בכל .אל נקב

שיח -לשארם א והצנחנים הכריזו "הר הבית בידינו". באותו יום פעל גם חיל הים והגיע ,העתיקה העיר שוחררה ביוני 7-ב
  .ללא התנגדות ,טיראן מיצרי והשתלט על

 9-ב .בכך השלים את השתלטותו על חצי האי סיני, ומצרים הסכימה להפסקת אש ,סואץ לתעלת הגיעו כוחות צה"ל ביוני 8-ב
הושלם כיבוש רמת הגולן, והמלחמה  18:30בשעה עם סוריה  הפסקת האש עד למועד .הגולן רמת החלה התקפת צה"ל על ביוני

מדינת  גדול וסוחף. צה"ל הוכיח עליונות ברורה וכונה "הצבא הטוב בעולם". תוך שישה ימים גדלה היה הגיעה לסיומה. הניצחון
 וספרי תיעוד שטפו את המדינה. השיר ישראל פי שלושה. מסדרי ניצחון, נאומי ניצחון, אותות מלחמה, אלבומי ניצחון

)היהדות בגולה התמלאה גאוה והוסר החשש . צחוןהפך ללהיט, וכמעט היה להמנון הני נעמי שמר של "ירושלים של זהב"
 כחד(.ישהשתרר אז כי ישראל עומדת לה

לנסות להביא  ,יארינג גונאר ,וכי השלום עומד בפתח. האו"ם מינה שליח מיוחד עם קיווה כי מעתה ישרור שקט בגבולותה 
 בגבולות בטוחים : קריאה לשלום 242הביטחון של האו"ם החלטה  התקבלה במועצת 22.11.67 -ב .שלום

)שימו לב, כתוב נסיגה משטחים ולא מהשטחים.  .ולנסיגה משטחים שנכבשו במלחמת ששת הימים ומוכרים במזרח התיכון
 כלומר ההחלטה לא דרשה נסיגה מכל השטחים אך לכל צד היתה הפרשנות שלו(.

  

אבי, סלה מברך את 
חשמונאי ותקוה 

 בחתונתם.
 

בפוזה עם  ומשמאל
 ים-שרה בחוף בת
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 בסיני ָקֵטף-חשמונאי השתתף בכבוש אום

. העבירו (בשירותו הצבאי )שהיה צנחן קרביונאי חשמ גויס במלחמת ששת הימיםכאמור, 

היה עם חיל השריון בתור חי"ר  שלפני המלחמה הוא ההמתנה במשך אותו לגבול מצרים.

לפעולה נגד טנקים מצריים. בפרוץ הקרבות, צבא מצריים היה מפגיז את צבאנו ממתחם 

וחשמונאי ביניהם , בסיני, ללא הפסקה וחוסם את הדרך לשריון. אז הצנחנים ָקֵטף-אּום

כדי  ָקֵטף -שהנחיתו אותם מאחורי קווי האויב בעורף אּום ביוני( 5-)ב הועלו על מסוקים

חשמונאי עם אחרים הלכו ברגל כדי להגיע לתותחי האויב מאחור ולחסלם. חול        המצרים.להפתיע את 

 כל פעם שהפה התייבשום ולכן המים היו בצמצ  לברכיים היקשה מאוד על ההליכה. עדעמוק וטובעני, שהגיע 

, שתה רק להרטיב את הפה ולכן נשארו לו קצת מים. מרוב עייפות מן ההליכה הקשה בחול, הנשק על מאוד

 הופתעוהגב, חוסר שינה וצמא היה נרדם לשניות תוך כדי ההליכה. עד שהתקרבו  לתותחים. המצרים 

הם הכניעו  השינה פרחה לה עד סיום המלחמה. והתחילו להפגיז את הטור שהתקדם לעברם. עם הפגז הראשון

מצרים. הכביש היה פנוי לטנקים לנכבש עם הרבה הרוגים  ָקֵטף -אּום ומתחםאת המצרים. תותחיהם חוסלו 

 אחד מן הקרבות המכריעים.כ ָקֵטף-אּוםבכל הספרים על מלחמת ששת הימים מוזכר הקרב על   .שלנו

 :"יםששה ימכותב בספרו "אל"מ מרדכי בראון 
 

השער איסמעליה..... -; ציר ניצנהלחסום את הציר המרכזי בסיניאבו עגילה הוקם כדי  –ָקֵטף -"המערך המצרי באּום

שגרעינו המרכזי משתרע ... היטב על ידי מערך חטיבתי מחופר ומבוצר.... ידי המצרים-נחסם על.....המרכזי לסיני

ף-מאּום  ...עד אבו עגילה.....ָקטֵּ

וכמספר הזה תותחים. כיבוש  טנקים 90-בצרה חטיבת חי"ר מתוגברת על ידי גדוד רגלים נוסף ועמה כָקֵטף הת-באּום

. צנחנים מוטסים בפיקודו של דני לפשיטה על פעולה משולבת ומתואמת של שריון, חי"ר וצנחניםהמתחם חייב 

הצנחנים פשטו על למיתחם.... שמצפון  תיחידת הצנחנים... מוטסת אל החולוהארטילריה המצרית בעומק המיתחם... 

חזרו אל נקודת ההיערכות והמתינו למסוקים שיעבירו את  תקו חלק ניכר ממנה,ירטילריה שבעומק המערך, שאה

 "הפצועים לעורף....

 .לקרב מכריע זהבין התורמים אנחנו מלאי גאווה שחשמונאי היה 
 

 הצלת חיים

אחד החיילים שכב על האדמה ולא קם.  .ההמימייאת למלא כדי וכולם רצו  כליםיבמבבוקר הביאו להם מים 

שהוא  איבחן חשמונאי, שכהרגלו דואג גם לאחרים ראה שהוא אינו מגיב. התחיל לצעוק: חובש, רופא. הרופא 

משם הם   לחשמונאי.  הודתה, אחרי המלחמה, המשפחה של אותו חייל הרופא אמר: הצלת אותו..  שהתייב

 .כי הם נטשו כבר את המקום לשארם אל שייך אך לא מצאו שם מצרים י,ביונ 6-7, בלילה שבין הוטסו

 בחזיתות ירדן וסוריה

ר שצריך טה גּוהסיעו אותם למבשרת ציון קרוב לירושלים בתור עתודה לכוח של מֹו ביוני( 7) באותו יום עצמו

 להירדם ככל שניסה. הצליחשלא  רהיה לכבוש את ירושלים. שם הם נחו. כולם נרדמו מעייפות. חשמונאי סיפ

 , וביום שישי דרך תל קציר עלו לרמה למוצבת, קרוב לכינרביוני( 8-)כנראה ב ליבנאלמשם באוטובוס נסעו 

והכוח של חשמונאי הפגיז אותם. בבוקר כל הלילה הפציצו הסורים  התותחים, ההעליי. לפני ָתוָוִפיק הסורי

ים ברחו והיתר נלקחו בשבי. משם ירדו לֵאל ָחַמה למוצב. חלק מהסור תחת הפגזה עלו ברגל, דרך ההרים,

 כיום( וכבשו אותה. -)חמת גדר

הסתימה אך עדיין לא שחררו את כולם. חשמונאי נשלח עם יחידתו לבקעת הירדן לשמירה בגבול המלחמה 

יום היה  40סה"כ החדש עם ירדן. כאן החלו המסתננים הפלסטינאים לחצות את נהר הירדן לשטחי הגדה. 

 יס.מגו

 חשמונאי אחי הוא התגלמות היושר, הצדק והאהבה לכל. כולנו גאים ב"אדם" שבו.
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 בצל המלחמההמשפחות 

 ההורים. חיים בעלה היה בצבע קבע בשלישות ובכלל לא בא הביתה. ים-רבקה אחותנו גרה בבת בתקופה זו

 שרה אליה.ו ד אייל באוגם תקוה עם היל ה ועם הילדים.אית תאמא ושרה הלכו להיו ים.-שלנו גרו בבת

עקב הגיוס הגדול בתקופת ההמתנה והמלחמה, היה צורך  - התנדבה לעבוד בדואר המרכזי במיון דואר)

שלא יישברו וגם שלהם טיפלה במצב הרוח במתנדבים להפעיל את השירותים החיוניים ורבים התנדבו(. 

. גם מהם לא היתה שום מגויסיםק היו קיימה קשר עם יתר המשפחה במושב. גם הבנים של דוד צבי ודוד יצח

היתה במתח אדיר, מה עם ציון בעלה.  היתה במושב והחליטה ללכת לבית  מלכה בת של דוד צבי ידיעה.

 בחולון במקרה וציון יחזור.  גם היא הצטרפה למשפחה אצל רבקה. 

לא דאג ליקרים שלו מי בכל הארץ אמא המסכנה ואבא לא ידעו את נפשם. אמא כמובן היתה מתפללת ובוכה. 

שהוא חי. שרה אחותי הודיע בסוף חיים הצליח לאתר את מקומו של חשמונאי ו  מדינה?חשש לגורל הו

החזיקה מעמד, כל הימים האלה, כדי לא לשדר יאוש או פחד לבני המשפחה אבל כאשר חיים הודיע 

הביאה את ההורים למושב.  שחשמונאי חי פרצה בבכי. ציון חזר ובא לבית של רבקה לראות את מלכה. שרה

 גם משה ודויד חזרו באותו ערב והשמחה היתה גדולה על כך שיקירנו נשארו בחיים ועל ניצחון המדינה.

 ההודעה על הרוגי המלחמה שברה את לבבות כולנו.

בעיקר בגלל .  אייל לא הכירו לאייל קנה בדרכו הביתה אופניים כמתנה. םוי 40-חשמונאי חזר הביתה לאחר כ

חשמונאי אך האופניים והשכנועים של חשמונאי, הכאיב לופחד ולא היה מוכן להתקרב אליו. זה זקן שגדל ה

 שהוא גאון בטיפול בילדים, שכנעו בסוף את אייל להתקרב ולתת לחבקו.

חשמונאי הביא 

 ציפורהלסבתא 

תמונה של הר סיני. 

הוא וחיילים, אחרי )

המלחמה, עלו על 

ההר לראות את 

 (קטרינה מנזר סנטה

 איזוידע  שכן

 משמעות יש בשבילה

לעובדה שרגל הנכד 

שמשה רבנו  שלה דורכת במקום

את לוחות  הציג

  .הברית
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    רי(רי()פ  )פ    ההנֵּ נֵּ וָ וָ ְר ְר אחותי פ  אחותי פ  

 .1939 -ב חשמונאי אחרישנה נולדה  רי,שכינוי החיבה שלה היה פַ  ,ְרָוֵנהפַ אחותי          

גיל שש לקתה בטיפוס הבטן ונפטרה בבית החולים הוא פרפר. ב הְרָונֵ פַ פירוש המילה 

ה. בנות הברית שהגיעו לפרס, הביאו איתם את המחלה וזה יבזמן מלחמת העולם השני

 כאמור , לא היתה אנטיביוטיקה באותם ימים. .מתו ורביםהתפשט בכל הערים 

 על אחי חשמונאי, שהיה ילד קטן בעצמו, השאיר הדבר את רישומו. 

כרונות מכאיבים ממחלתה, מן היום שאבא נשא אותה לבית חולים ילאחי אברהם יש ז

 ומן הידיעה על מותה. עד היום הוא בוכה עליה.
 

 

 

                                      

  בת הזקוניםבת הזקונים    ––  ה(ה(יָ יָ ר  ר  )סֹו)סֹואחותי שרה אחותי שרה     

 ובגיל שלוש עלתה לארץ. 1946באפריל  טהראןאחותי שרה נולדה ב

 שרה מספרת: .לפי בקשתי ,בעצמהתספר  את קורותיה  

איך היא בהריון יחד עם ִּבתה רוזה, שהרתה לראשונה!!  –בי  הכבר בבטן, אמי התבייש

 ויצאתירבים להיפטר ממני לא צלחו  תניסיונו

  .מאז האהבה ביני לבין אמי היתה עזה !לאויר העולם

בחצר הבית  ת נוילא חסכתי בצרות עבורה. כמעט וטבעתי, בבריכ

אפרים דודי ששמע את הבעבוע הצליח למשות אותי לפני הסוף , וטהראןב

אך זה לא הסוף. שתיתי נפט, בטיפשות רבה של בת שנתיים עד כדי אובדן 

אמא המסכנה תלשה שערותיה אך גם הפעם הצליחו להחזירני  חושים.

 סיונות נוספים כאלה!ילחיים. מאז חדלתי מנ
 

חנה למ יעקב, שהוַסב-, במושבה בארה הצבא הבריטי לשעברשל מחנ משרדים ןגרנו בבניי ,לארץ נויכשעל

 .כפי שסופר קודם היו במקומות שונים יואחיותיון שאחי והייתי רק עם הורי כי בגן ילדים. הייתי שם. עולים

עברנו למעברת חולון, תחילה באוהלים. זכור לי  כיצד האוהל 

ותנו עקב רוחות וגשמים. העבירו א 1951שלנו נפל עלינו בחורף 

 לאוהל אחר ואז רבקה ושמחה שהיו בעבודה לא מצאו אותנו

)ישבנו על המיטות, המים זרמו מתחתינו וצעקנו את השמות 

 עד שעות הלילה המאוחרות. מהאוהל עברנו לצריף. (ןשלה
 

עצלנית , אך הייתי 'במעברה הייתי בכתה א 

והתחלתי  1952-ב ים(-בבת) ובלתי מרוכזת וכנראה צעירה מדי. עברנו לדירה בשכונת עמידר

כי אמא היתה  ים-בתב הספר-שוב כיתה א'. דויד מרי, בנו של דוד יצחק, לקח אותי לבית

  בעבודה. היו חולנית, אבא בחנות והאחים והאחיות לא בבית או

 

בשכונת עמידר גידלנו בחצר תרנגולות לביצים ולמאכל. בלילות החלונות שנותרו פתוחים 

א היה להם מה לגנוב( הזמינו את חתולי הרחוב לישון יחד איתנו ל ,)ללא חשש מגנבים

  במיטות, בלי שנרגיש.

למעשה הייתי כמו בת יחידה בבית. רוזה נישאה מזמן והביקורים הנדירים במושב היו 

של  הפינוקים –...." . הביקורים עבורי היו גן עדן חוהד משה היתה בשבילי כמו "לדֹו

היום אני זוכרת את השמלה הכתומה שרוזה תפרה במיוחד א פסקו. עד ל רוזה ואפרים

ְרָונֵּה נפטרה בקיץ שנת  ְרָונֵּה נפטרה בקיץ שנת פ    לברכה.לברכה.  ההזכרזכר    ..טהראןטהראןבב  ההנקברנקבר. . 19441944פ 
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 מהאחיינים ובני הדודים הרבים שלי דוגמיות

 במושב אצל דוד צבי )סירוס(
ומלמעלה למטה: מינה ודני רבקה, מימין לשמאל 

עדנה כהן, יפה, שרה )אשת מנשה(לילי, אני שרה, 
 מלכה, עדנה מרי עופר וסיסי

 
 

 במושב אצל דוד אפרים ורוזה
מימין לשמאל ומלמעלה למטה:שלמה ועל 
 כתפיו טל, נדב, שרה, נועם, יאיר ושולה

 לילי, עדנה, אפרים ואייל
 

עבורי, בגד שהיה יוצא דופן ב"מלתחה" שלי )לדוגמא: היתה לי חצאית שהיתה מבוססת על ביטנה של חצאית, 

ברחוב קיבוץ  -שזה לא היה יוצא דופן בשכונה שלנו היא האמת – שאת הכתמים בה לא ניתן היה להסיר

 (.שבו  הייגלויות  שסימל את האוכלוס
 

. הקמתהעם  ממושכת במיוחד היתה כשהתנדב לחנך בדימונה תנדד בכל מיני מקומות והיעדרו, אברהם

 .  "נעליים בסלון הם לא פרחים!"בביקוריו המועטים דאג לנימוסיי כמו: 

וזכורני שביקור אצלה בבית היה כמו בארמון כי היא היתה הראשונה  עשרשמחה נישאה כשהייתי בת 

יעל הקטנה, היתה האחות  ה כאחות( תנור גז, מקרר וכאלה "מותרות".תשקנתה )בכספי עבוד במשפחה

 הקטנה שהיתה חסרה לי. ביקוריהם התכופים אצלנו היו לי לתענוג.

ים שימש גם כעיר למשפחה במושב. עדנה אחייניתי באה ללמוד אצלנו כשנתיים בכתות הנמוכות -הבית בבת

אביב. תקופות אלה היו -מלכה דודניתי באה לגור אצלנו למשך לימודיה בתל ומאוחר יותר בכיתות התיכון.

 חגיגה עבורי. 

 ת, לאחר שעות הלימודים, התחלתי לעזור לאבא בחנות המכולשל בית הספר העממי בכתות העליונות

נות הלכתי לסיטונאים לקנות מצרכים וכן עשיתי עבודות ח בחולון. לקחתי לו אוכל,  םגיבורי-שבשכונת תל

בני הדודים משה ודויד מרי ואלי בנה  –החנות היתה מקום עליה לרגל של המבקרים הנדירים מהמושב שונות. 

של דגנים תפוחים,  ומרשרשת למעשה, שקית קטנה ,שהיא "לוהשָ "לשקית ה מאוד של רוזה. הם חיכו

היה מעדן נדיר לילדים.  הימים היה המצב הכלכלי של כולם גרוע וזה םצבעוניים ומתוקים. יש לזכור שבאות

 שליד החנות. ך נהגנו להתגלגל בגבעות החול הלבןבנוסף לכ

בכסף זה  ,לירות 500 -וחסכתי בקופת חסכון. כשהסכום הגיע ל מהקופהקטן  לקחתי כסף  בעבודתי בחנות,

עבודתה ואחותי רבקה, בכספי  נתן, קנינו את המקרר הראשון שלנו לירות שאיני זוכרת מי  500יחד עם עוד 

 עד אז היו לנו מיטות ברזל שהסוכנות נתנה לנו. כאחות, קנתה ריהוט לסלון.

, לא היתה כלה יפה ממנה. היה לי קשה מאוד להיפרד ממנה כי תמיד פינקה 14כשרבקה נישאה, כשהייתי בת 

שהיה שלה,  והמפורסמת כושי המעולהה עוגתאצלה זכורים לי, בין היתר, בגלל המפנקים אותי. הביקורים 

 .שלנונע מצרך נדיר באותם ימי הצֵ 
 

הקיבוץ כדי  קשה מחשמונאי שיעזוב אתיים. בתקופה זו המשפחה ב-עברתי לתיכון העירוני של בת 1960בשנת 

מהעבודה  סוף סוף היה לי חבר צעיר בבית. נמצא בבית. ,האהוב עלי מאוד ,שמחתי שאחי .לעזור לאבא בחנות

)אבי נתן בהקפה לכולם מתוך רגש  ר זמן מה עזב את החנות כי  היו הפסדיםלאחבחנות לא היה מרוצה ביותר ו

 .ואבא התחיל לקבל קצבת בטוח לאומי רחמנות(
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אביב, במסלול ישיר לתואר -תל באוניברסיטת/ ביוכימיה במגמה למיקרוביולוגיה  למדתי  - גנטיקה וחיידקים

 ,ציונה-גוריון במכון  למחקר הביולוגי בנס-עשיתי אצל רננה בןר ַמסטַמסטר למדעים. את עבודת  - M.Sc  שני

התחלתי בעבודת דוקטורט , התחלתי לעבוד שם ולאחר מספר שנים 1971-ב בתחום הגנטיקה של חיידקים.

 אצל רננה. 

את הקבוצה להנדסה גנטית במכון, אחת מתוך שתי והקמנו  במכוןבכיר  מדעןהצטרפתי ל לאחר מספר שנים

היתה התמחות בתחום הכימיה הפיזיקלית ולי היתה התמחות בתחום  לות בארץ באותה תקופה. היחידו

 היה בחיתוליו. תהמולקולארי הגנטיקה של חיידקים. אז תחום הגנטיקה

סט ֹולפלארה"ב, ונסעתי    דוקטור לפילוסופיה -  Ph.D-סיימתי את תואר  ה 1979-ב

  .אריזונהבניברסיטת אובבתחום הגנטיקה של חיידקים   טורט דוק
 

 

חזרתי למכון הביולוגי המשכתי בעבודתי בתחום הנדסה גנטית של חיידקים. העבודה כללה את כל  עם

מתרביות  גדולעד ייצור החלבון בקנה מידה  ,)שזו יחידה תורשתית שהיא הצֹוֵפן לחלבון( , השלבים מהוצאת ֶגן

. נסעתי לארגנטינה לבצע םתרופה למחלת הפה והטלפיי. תוצר אחד החלבונים שימש כ"סיםנדָ מהּו"חיידקים 

סיונות, לא השתמשו יבָפרות יחד עם חברת תרופות ארגנטינאית. בסופו של דבר ולמרות הצלחת הנ תניסיונו

בו  שמחתימוכנים להשקיע בתרופות. על עבודה זו קבלתי פרס. אינם בתרופה כי החקלאים בדרום אמריקה 

הצטערתי מאוד שאמי ואבי לא  זה פרס שהגיע גם להם. ,ולמעשה לי במשך השנים שעזרו יואחיותיעבור אחי 

צוע כל השנים אמרה לי אמי שחשוב שיהיה לי מקהורי לא חשבו שבחורה מקומה בבית. יתרה מכך, נוכחו. 

 תלויה באחרים. ושאעמוד בזכות עצמי ולא אהיה 

 
בוושינגטון מכון מחקר יותר לאחר שהות בשבתון ב מאוחר   -פיתוח תרכיבים לחיידקים  -המשך עבודה במכון 

חזרתי למכון ולאחר זמן ( וֶדֶבר, בשיטות הנדסה גנטית בתחום תרכיבים וגנטיקה של חיידקי סלמונלה )חקר 

. עבודתי המשיכה לעסוק בתחום ההנדסה תמולקולארימה מוניתי כראש המחלקה לביוכימיה וגנטיקה 

המהווה  האנתרקסים למחלות שונות. אחד התרכיבים הוא כנגד חיידק הגנטית בעיקר במטרה לבנות תרכיב

שאולי בעתיד יוכל יעיל יותר , לבנות תרכיב בשיטות ההנדסה הגנטיתבמחלקה שלי אנו מנסים,  . איום

 .רסמו בספרות המקצועיתוניסיונות אלה פ להחליף את התרכיב הקיים היום.

דק, פיתוח ישל החיוהפיזיולוגיה תי . לימוד הגנום יבו התמח ֶברדֶ ה קחיידפרסומים מדעיים היו לנו גם בתחום 

המכילים את הדרוש מהונדסים  ,בטוחיםלבנות תרכיבים  תתוך ניסיונו ,פיתוח תרכיבים. וכן שיטות לגילוי 

התפטרתי מראשות  2004    -ב .כל מה שדרוש לחיסון מהיר יעיל ובמטרה להכיל בתרכיב אחדלחיסון 

  המחלקה.

 

 

 שפחתימ

ל הורים ילדים שכפי שאתם כבר מבינים, היינו  –אחזור כעת למשפחתי 

"גדולים" מהחיים. אני בת הזקונים ואכן הייתי כזאת. הבדל הגילים כמו 

גם מאורעות החיים הובילו לכך ששנים רבות הייתי למעשה בת יחידה 

. יבבית. יתרה מכך מאחר ולא נישאתי ביליתי עם הורי יותר מאחי ואחיותי

זו היתה זכות. אבא אדם משכיל, תמיד קורא עד השעות המאוחרות בלילה, משוחחים על הא ועל דא כמו 

דברים  אותיפוליטיקה וכדומה. כמובן גם לא חסרו ויכוחים על עניינים שונים כמו כל אבא ובת. היה מלמד 

לא  ;כמו להכין צוואה –בי עצמו לג םשונים כמו איך לדאוג לכספיי בחשבון הבנק, דואג לעניינים פרוצדוראליי

 שהיה הרבה, אך העיקר שאנו לא נתרוצץ כשיגיע היום. 

לקבלת הדוקטורט הייתי  –בעל זיכרון מדהים עד יומו האחרון. אבא היה גאה בהישגי וכמובן שותף להם כמו 

צינות רבה. צריכה לעבור מבחן בהבנת טקסט בצרפתית. הוא )יחד עם חבר שלי מהעבודה( נרתם למטרה זו בר

 בטקס קבלת הדוקטורט
 כאו אימי עם משפחתי .
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 הצלחתי לעבור את הבחינה. בזכותם .ניסה לתקן גם את המבטא שלי 

 לצערי, מיד אחר כך נסעתי לשבתון והוא נפטר בהיעדרי. משחזרתי היה לי חסר לא רק אבא אלא גם חבר.

 על אמי, המלאך השומר עלי, אספר בפרק המיועד לה.

ת נהדרים. כ"ילדה" קטנה )עד היום( פונקתי מכל הזכות להורים אלה הקנתה כמובן את הזכות לאחים ואחיו

הצדדים. מחשמונאי שהיה יותר חבר מכל האחרים בגלל הגיל. הלכנו "מכות" כאילו.  בהיעדרויות הממושכות 

שלו התגעגעתי מאוד. חלמתי להיות כמוהו בקיבוץ, בצבא.  מרבקה שפינקה אותי כל השנים מקרוב ומרחוק. 

  אלינו עם ילדיה בצעירותי. מאברהם שהיה דמות נערצת בעיני .משמחה ששמחתי כל פעם שבאה 

 

 .   לספרה ביקשה רוזה אחותישאני מסיימת בזה את הקטע 

האנשים המדהימים שאני מכירה. יכולות עד בלי סוף,  דאח האמא השנייה שלי, היא שרוזה היא אוסיף כאן   

 וכמובן המפעל הזה של הנצחת המשפחה ל. ול הכזיכרון מדהים כפי שאתם קוראים ובן אדם אנושי מעֹחכמה, 

 שבוצע כחוקר היסטוריה. למען הדורות הבאים

 

 אחותה של שרה - דברי סיום ממני

חושבת על כולם  ,היא עמוד התווך של המשפחה. נמצאת בכל מקום שיש צורך בעזרהקוראים יקרים, שרה 

 וטוב לב. , חוכמהל של אנושיות. היא סמכל הזמן וגם לאחרים סביבה ודואגת לכל בני המשפחה

  .ואף מצניעה אותם בהישגיה. היא לא אוהבת להתפאר צנועה עד מאוד ,כמו יתר בני המשפחה ,שרה

   

 

 

אציג אך  את ההזמנות לקבלת התואר וכן לפרסים שקיבלה כאות הערכה לעבודתה יזיכרונותישמרתי בספר 

 . רושליםבי טקסהוזמנו לכולנו האחים ש את ההזמנה לפרס כאן 
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די. (מימין מאחור עומדים: סירוס )צבילערך.  1930שנת  הֵּ  ובנימין ָבאבאג'אן ו 
יושבים: אבי סלה, עזיז בנו של בנימין, יעקב כרמאני, סלר, אהרון אחיו של 

זר בנה של מיכל כרמאני.  אבי, הביבאולה וָללֵּ
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 דגל נוכחי דגל קודם

ּהאבי , ּכהן אבי , ּכהן   --  מסתיים סיפור חייהם של ארבעת האחיםמסתיים סיפור חייהם של ארבעת האחים  כאןכאן ּהָסל    , ושלושת אחיו: , ושלושת אחיו: ָסל 

  בנים של משפחה יהודית בפרס.בנים של משפחה יהודית בפרס.  --דֹוד אהרון, דֹוד דויד ודֹוד יוסף דֹוד אהרון, דֹוד דויד ודֹוד יוסף 

  

                              יהי זכרם ברוךיהי זכרם ברוך

                        

  תם ולא נשלםתם ולא נשלם

  

  

 

 

  

לפני שאכתוב על בית אמי אנסה לתת לקורא תמונה כללית קצרה ביותר על 

רָמאנׁשאה  ועל הקהילה היהודית בה. יהיה זה  ֶּ פרס, על תולדותיה, על העיר כ 

 בבחינת תבנית, שבה משתבצת תולדות המשפחה המורחבת שלנו.

תולדות יהדות  שחקר אתאחי, אברהם, המידע מובא בחלקו מספרו של 

. רָמאנׁשאה  ֶּ  כ 

 

  

  הארץ הארץ   --איראן איראן 

  

  
דּוזה, היה אבי העם האיראני ומכאן השם  אּוס, הגיבור שהרג את מ  ְרס  המיתולוגיה היוונית מספרת כי פ 

 י ששם המדינה צריך להיותהלוִֹ א שאה פזָ הודיע ר   1935-ב ואכן בעולם נהגו לכנות את איראן פרס. פרס.

 arya-na-m  >e-ra-nמקורו בפרסית עתיקה איראן וכך הוסב שמה. יש הטוענים שמקור השם איראן 

 ")ארצם( של הארים". 
 

ריז, ֶּכרָמאנׁשאּה, דאן, טּבמַ האן, שיראז, הַ ספַ ן. ֶא אעיר הבירה של פרס היא טהרפרס שוכנת במרכז אסיה. 

שַהד וקֹום  רמאן הן כמה מעריהּכֶ   הן מרכזים דתיים.החשובות. הערים ֹמַ

מיליון והיא מורכבת מקבוצות אתניות שונות: פרסים,  70 -קמ"ר. אוכלוסייתה מתקרבת ל 1,648,000שטחה: 

 ָאזארים, כורדים, לֹורים, ַּבלוצ'ים, טורקמנים ומעט ערבים. 

 הרשמית היא השפה, כורדית )במערב( ותורכית )בצפון(. באזוריה השונים הן פרסית השפות המדוברות

. האירופאיותהמכריע של השפות  לרובו לשפה ההודית בדומה תשהינה, במקורה, שפה אינדו אירופאי הפרסית

מקור השפה היא מהארים ששכנו בפרס וסביבתה וממנה התפשטה השפה לכיוון הודו ואירופה. הפרסית של 

לחזור למקור לא הצליחו יזציה" והיא כוללת היום הרבה מילים שמקורם מערבית. ניסיונות היום עברה "ערּב
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  כל כך.

זרדֹושטי )זרדֹושט  - : כמעט כל הפרסים הם מוסלמים שיעים. אלה המאמינים עדיין בדת הפרסית העתיקהדת

הבהאים, החיים בסתר מאימת  הפרסים. מזרח(הם קבוצה זעירה ממש )בעיקר בדרום היה מיסד הדת( 

 ודים.והיההשלטון המוסלמי, מספרם מועט.  כך גם הארמנים 

ובחורף קר  מעלות( 40)באזורים מסוימים עד  בקיץ חם ברובה של פרס.האקלים מדברי  :הארץ פניו האקלים

 ממוזג. ים הכספי, האקליםה שלחוףוְרז, באזורים מצפון להרי אלּב )באיזורים מסוימים הרבה מתחת לאפס(.

 ור עז. כמות המשקעים נמוכה יחסיתמעל פני הים, ובחורף שורר בהן ק מרבית ערי איראן נמצאות בגובה רב

במרבית הנחלים, הנשפכים לביצות מלח בפנים  הוא הנהר הגדול היחיד באיראן. ָּכארּוןה .חלקי המדינהברוב 

מעל  םמטרי 1500 - 1000) רק בתקופת הגשמים. רוב שטחה של איראן הוא רמה צחיחה הארץ, זורמים מים

, ַדְמֶוונד .ורזבצפון גובלת הרמה בהרי אלּב .עצומותמדבריות מלח  . ברמה, המוקפת הרים מכל צדדיהפני הים(

הרכס הארוך ביותר שוכנת טהראן. ינו פסגת הרי אלבורז וממערב לו ה ,מטרים מעל פני הים 5,604 שגובהו

  .לאורך הגבול עם עיראקש ָּכארּון באגן הנהרבפרס הוא הרי זאגרוס. ֶּכרָמאנׁשאּה שוכנת 

נחושת, ברזל, עופרת,  טבעי. יש בפרס גם גזו נפטעיקריים של ארץ זו הם:  משאבי טבע: הכלכלה ומקורותיה

חיטה, שעורה, אורז, תירס, סלק סוכר,  של פרס היא התוצרת החקלאיתכרום, מלח ועוד. אבץ, פחם, מגנזיום, 

 השטיחים תעשיית, פירות וירקות. רעיית צאן והצמר המופק ממנו הם ענף חקלאי חשוב. טבק, פיסטוקים

גם הדייג ותעשיות עץ תורמים את חלקים  בפרס היא אחת מהמקורות הכלכליים החשובים של ארץ זו.

 לפרנסת התושבים.

-וה 10-פרדוסי, המשורר הגדול שחי במאות הידועה בעולם ובין המשוררים המפורסמים היו  השירה הפרסית

שירתו כתובה בפרסית לפני  .הלאומי הפרסי , האפוסהמֶ אנָ -אּהשָ  - לספירה וחיבר את "ספר המלכים" 11

; וג'לאל בעים שלו תורגמו לשפות רבותשהמרּו 12-וה 11-; עומר חיאם, משורר בן המאות השעברה ערביזציה

. שני האחרונים נלמדו בבתי הספר כבר בכיתות סעדי וחאפז וכמובן והמיסטיקן הסּופי דין רומי, המשורר-א

  הנמוכות.

בשטחי איראן כבר במאה השישית לפני הספירה, בימי המקדש הראשון. יהודי פרס  כנראה,חיו יהודים ה

 נזכרים ברבים מספרי התנ"ך, כמו במגילת אסתר ובספרי עזרא, נחמיה ודניאל.

 
 

  קווים כלליים מאוד להיסטוריה של פרס עד עליית חומייניקווים כלליים מאוד להיסטוריה של פרס עד עליית חומייני
 

 ראה ממלכה במערב פרס. כנ שנה(: 2700-ספירה )כפני הל 7-ה למאהלפני הספירה עד  3-ה האלף

הממלכה שקדמה למלכות פרס, בצפון איראן. נכללה  -שתי מלכויות: ָמַדי  –ממלכות ָמַדי ופרס 

באימפריה האח'מנית. סיפור מגילת אסתר מתרחש בתקופת השושלת האח'מנית. ֶפרספֹוליס )ליד 

 ניו היו מלכי שושלת זו.שיראז( היתה בירת הקיץ של המלכים האח'מנים. אף ָדריאֶוש, ּכֹוֶרש וב
 

ש(  ש )בפרסית: ּכּור   את האימפריה הפרסיתכבש את בבל והקים  לפני הספירה 539בשנת  –ּכֹור 

שנה עד הכיבוש היווני;  200-. שלטון הפרסים בא"י נמשך כלספירה 330עד  - ישראל-מהודו עד ארץ

 (.לספירה, כבשו הפרסים את ארץ ישראל שוב לתקופה קצרצרה 641)בשנת 

( לחזור ולשקם את ארצם 586פרסם כורש הצהרה ובה הרשה ליהודים שחיו בגלות בבל )מאז  538-ב

 ואת מקדשם. עזרא ונחמיה הגיעו לארץ בהתאם להצהרה זו. כורש מוזכר בתנ"ך.
 

ָיה(  מבּוזִֹ י )בפרסית: ּכ  נבּוזִֹ  בנו של כורש. כבש גם את מצרים. -ּכ 
 

לפני הספירה. הרחיב את האימפריה הן בהודו הן  486 – 552 -( ׁשּואריהראשון )בפרסית דָ  ׁשריאו  דָ 

ביוון, במלחמתו  ןתֹור  מ  בצפון אפריקה. כבש גם את תראקיה וכמה איים בים האגאי. הוא נחל מפלה ב

 נגד הַאתּונאים )"ריצת מרתון" קשור בכך(.
 

רֹוש   ןניצחו –ילת אסתר. אחריו מוזכר במג -לפני הספירה )בפרסית חׁשאיארׁשאּה(  465-486אחׁשוֵּ
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 הצי הפרסי על הצי הספרטני.
 

אלכסנדר הגדול כבש את פרס. אחריו שלטו בפרס  -ספירהפני ה)בערך( ל 250 -330התקופה היוונית 

 סלבקוס יורש אלכסנדר ויורשיו ויוונים רבים התיישבו בפרס.
 

ים:  רתִֹ השביעי ניסה לכבוש מידם את לספירה. אנטיוכוס  224לפני הספירה עד  250ממלכה מאז  הפ 

 פרס )חיילים יהודיים השתתפו בצבאו(.
 

 .  ִיסד אותה: ַארַדׁשיר.651לספירה ועד  224שושלת זו שלטה בפרס החל משנת  –הָסָסנים 

 בימי הָסָסנים, היהודים מילאו תפקיד חשוב בכלכלת פרס.
 

 –היו בני דת ָזָראתּוְסְתָרא )בפרסית על ידי עֹוַמר. עד אז הפרסים  651-ב -המוסלמי  –הכיבוש הערבי 

 הטוב והרע.  –ַזרדֹוׁשת( אשר סגדו לאש והאמינו בכוחות האור והחושך 

פרס הפכה למרכז השיעי החשוב בעולם. השפה הפרסית  –הערבים השליטו בפרס את האיסלאם 

 קלטה מלים רבות מן השפה הערבית. לעומת זאת הערבים הושפעו מן התרבות הפרסית.
 

 שלטו בפרס או בחלקים ממנה. –מאנים, סלג'ּוקים, מונגולים סא
 

וים – 16-ראשית המאה ה פ  מחדשים את עצמאותה של פרס ומשליטים שלטון שיעי על כל  הצ 

 תושביה המוסלמים.
 

 שלטון אפגאני קצר.
 

ר שָ  ן את האפגאנים וכבש את אפגניסטן, את דלהי בירתה של הודו, את טורקמניסטא גרש - אּהנאד 

   ועוד.
 

קשרו קשרים מסוימים עם צרפתים ואנגלים. ַמָפלות במלחמות עם  -( 1925-1795שושלת ָקאָג'אר )

 א)ל( דין משושלת זו הניח יסודות למודרניזציה של פרס. -הרוסים. המלך נאצר
 

 .תאני מספר ןהנפשות עליה פועלותהתקופה בה  ו בעיקרמכאן ואילך ז
 

 ג'ֶלס )פרלמנט(. חוקה. יסוד מַ  1906מלוכה חוקתית: 

 .ן, הקצין ֶרזא חאן החליף ראש ממשלה והתמנה לשר הביטחו1921
  

י  וִֹ הל  :  ֶרַזא חאן מינה עצמו למלך, ביטל את השושלת הָקאָג'ארית וייסד שושלת 1925 -שושלת פ 

י . הוא נקט צעדים נמרצים למודרניזציה של פרס ולצמצום השפעת אנשי הדת על עניינַפהַלִוית

 המדינה. אהד את גרמניה.

בנות הברית כבשו את פרס )במשך חמישה ימים( הגלו את המלך ומינו את בנו של ֶרזא  :1941אוגוסט 

 זא למלך., מוחמד ֶר ּהאשָ 

זא המשיך ביתר שאת במודרניזציה של פרס ושלט על פרס, בהפסקה קצרצרה, עד ֶר  המלך מוחמד

 .)כולל שגרירות( יחסים טובים גם עם ישראל מערבי וקיים-עליית חומייני. הוא היה פרו

את בנין השגרירות  מהפכה. המלך עזב. חומייני חזר מן הגולה והקים "רפובליקה איסלאמית". :1979

 הישראלית העביר לידיו של יאסר עראפת.

 

י ויחסם אל היהודיםאגָ אגָ הקָ הקָ  הַלו  ַ י ויחסם אל היהודים'ארים, פ  הַלו  ַ   'ארים, פ 

 סלמי.יהודי פרס סבלו מרדיפות ומרציחות גם לפני הכיבוש המו

השושלת הַצַפווית. מובן  -בפרס עבר לידיהם של מוסלמים שיעים קיצוניים  , השלטון16-בראשית המאה ה

 דיכוי ושמד הפכו לתדירים מאוד. -שמצב היהודים הורע 

החלה פרס לקלוט את השפעת  1795 -(, שהחלה את שלטונה ב1925 - 1795בימי השושלת הָקאָג'ארית ) 

 ָשאּה א)ל( דין-נאצרתחת השפעת יהודי המערב, החלו להתערב לטובת היהודים.  המערב. מדינות המערב,

( היה מעוניין במודרניזציה של פרס וראה עצמו מחויב להאזין לדרישות הצרפתים והאנגלים 1896 - 1848)
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 באשר להגנה על היהודים. אך רצח המוני, הרדיפה, העושק, ההשפלה והאינוס לאיסלאם לא פסקו. הם הגיעו

 . הפוגרומים היו דבר שבשיגרה.19 -לשיאם במחצית הראשונה של המאה ה

כל קהילה בפרס "זכתה" לפוגרומים שאין עליהם תיעוד רב. המרחקים הגדולים בין עיר לעיר )למשל, המרחק 

לא היתה רכבת ולא מכוניות, הם  בין ֶאסַפָהאן במרכז הארץ ושיראז הוא חמש מאות ק"מ(. בימים שעדיין

גדולים. לשונם של יהודי ָיְזד היתה שונה  יצרו הבדלי ניבו את הקהילות ויצרו כעין תחומין ביניהן ושבודד

 מלשונם של יהודי שיראז ולא רק השפה אלא גם אורח החיים.

חוסר התקשורת בין הקהילות בימים ההם גרם שגם היהודים בפרס גופה לא ידעו על הנעשה באחיהם 

 הגיעו לעירם ניצולי פוגרום.  בקהילה זו או אחרת, אלא אם

הטלאי היהודי(, הטלת עונשים  –על הבגד )ָוְסֵלה ג'ּודי  טלאי צהובחדשות לבקרים הוטלו גזירות: נשיאת 

גדולים ולקיחת כלי ביתם כעונש, איסור בניית בתים גבוהים משל המוסלמים, איסור לנקות את הסביבה 

 החיצונית של הבתים וכיוצא באלה גזירות.
 

משהד היא עיר קדושה למוסלמים השיעים, כי בה קבור  אנוסי "ַמשהד".כיר את המאורע הידוע על אז

, מלך ששאף לדת 18-בתחילת המאה ה ָֹשאּה-האימאם השמיני. הישוב היהודי נוסד בימי המלך ָנֶדר

מות המלך אוניברסאלית והיה סובלן כלפי כל הדתות. הביא יהודים מקאְזִוין בצפון והושיבם במשהד. עם 

, ביום האבל שלהם על חוסיין קדושם, התנפלו על היהודים  בעלילה שרקמו 1839 -השתנה היחס אליהם. ב

כנגדם, הרגו כארבעים איש והשאר הוכרחו להתאסלם. המאורע קרה בסמוך לעלילת הדם בדמשק, שהעסיקה 

 זרתם של יהודי משהד.את הקהילות היהודיות באירופה ואת "אגודת האחים" בלונדון. איש לא בא לע
 

יהודי פרס הצליחו למנוע ולעצור הרבה פוגרומים אחרים על ידי פנייה לשייח' חשוב, או למוסלמי שיש לו 

השפעה כלשהי והכול כמובן בעזרת שוחד שנתנו כל הזמן בימים כאלה. לפעמים השוטרים היו מפזרים את 

 ההמון והשכונה היהודית היתה ניצלת עד הפעם הבאה.
 

ים שפעלו בתי הספר של "אליאנס", הקהילה היהודית היתה מבקשת ממנהל בית הספר, שהיה נשלח בשנ

מצרפת, שיעזור להם וישלח מכתבים למרכז באירופה שישפיעו על המלך כדי שימנע פוגרומים. מלבד זאת 

באמצעות אציין שהיהודים קיבלו מדי פעם עזרה כספית כלשהי, אחרי הפוגרום, בדרך כלל מ"אליאנס" או 

 "אליאנס". 
 

הקצרה. בימי  הַפהַלִויתא חאן ַפהַלִוי, שייסד את השושלת זָ הופל השלטון הָקאָג'ארי על ידי ֶר  1925 בשנת

, ביטלו את מס הגולגולת מלכי שושלת זו הפסיקו את הפוגרומיםהפהלוי נמשכה ההשפלה וההפליה אך 

 והעניקו ליהודים זכויות אזרח.
 

 את תולדות משפחתנו החל בשלהי השלטון הקאג'ארי ובימי השושלת הפהלוית בספר זה אני מספרת 

 

 
וי ה  אא שָ זָ רֶּ    ל  ה   פ  

היה שר הביטחון של המלך  ּהאֵרַזא שָ במשך שנים רבות. שלטה בפרס השושלת הָקאָג'ארית 

. בזמנו שלטו 1909-המלך האחרון לשושלת הָקאָג'ארית אשר עלה לשלטון ב – ּהאשָ אחמד 

 וכוהני הדת למינם במדינה. הדת 
 

 

נהגו המלכים הפרסיים, משפחותיהם ובני האצולה לבקר  19-החל מראשית העשור השביעי של המאה ה

נחשף לתרבות זו ונוכח שכוהני הדת מנהלים את המדינה  ּהאשָ א זָ ֶר באירופה וכך נחשפו למינהגי המערב. גם 

 1925בשנת  ּהאשָ וני. הוא שם קץ למלוכתו של אחמד כרצונם, כל אחד במחוז שלו ולמלך אין ממש כוח שלט

 והתחיל את שלטון שושלת ַפְהַלוי .

השליט את רצונו בחכמה וביד תקיפה. את המלך שהדיח לא הרג ואת ראשי משפחתו שם במאסר  ּהאשָ א זָ ֶר 

 כשהומלך ָפְהָלוי ָזא שָאּהר  
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יו של כבני ערובה לכך שאף אחד מהם לא ינסה למרוד בו. את כוהני הדת דיכא ביד קשה ותקיפה. את אב

חומייני, המוכר לנו, הרג ואת בנו היגלה לעיראק. מאוחר יותר חומייני עבר לצרפת, המתין לשעת כושר והכין 

 .1978-את חזרתו לשלטון על ידי מהפכה ב
 

להיכנע למרותו. הם סרבו, התבצרו במסגד ידוע  ּהאשָ א זָ ֶר בעיר משהד, שהיתה מעוז לכוהני הדת דרש מהם 

יירה בהם. לא האמינו שיפגע במסגד, אך הוא גייס יהודים  -ציוה עליהם לצאת ַולא וציפו שהמלך יירתע. 

 ונוצרים מחייליו וציוה עליהם לירות במסגד בתותח. כשראו שכוונתו רצינית נכנעו.

הוא ריכז את השלטון בידיו והקפיד לשמור ואף בדק בעצמו שמקיימים את פקודותיו ושתמיד צבאו יהיה 

דודי יצחק היה בצבא שמע על ביקורו של המלך ביחידה שלו כדי להיוכח שמטפלים בסוסים מוכן לכל צרה )כש

שיועדו לסחיבת נשק להר לצרכי מלחמה(. הוא לא היה נגד הדת אלא נגד שליטת כוהני הדת במדינה, חיזק את 

את חרבותיהם קציניו ונתן סמכויות למפקדיו. פעם כשנסעתי באוטובוס מעיר לעיר ראיתי כיצד קצינים שלפו 

 ּהאשָ א זָ ֶר מול פניהם של כוהני דת שישבו באוטובוס ואיימו שיתיזו את ראשם )לא ידוע לי מה היתה הסיבה(. 

הורה להוריד את ה"צ'אדור", כיסוי גוף ופנים, וכן אסר על התהלוכות הדתיות שמשתתפיהן היו מכים על 

 חזיהם ועל ראשם.
 

לקדם את פרס בצעדים גדולים לאורח חיים מערבי.  ּהאשָ א זָ ֶר ח , הצלי1941ועד  1925-בתקופת שלטונו, מ

השפעת הכובשים השונים. המלך  –השפה הפרסית היא תערובת של פרסית וערבית ומעט מונגולית ותורכית 

)וגם בנו אחריו( ניסה להחליף את המילים הזרות במילים מהפרסית המקורית אך ללא הצלחה כמעט. המלך 

לבנים ולבנות עם תלבושת אחידה, פתח אוניברסיטאות, הקים גשרים על נהרות, בנה הנהיג חינוך חובה 

כבישים וסלל מסילות ברזל לרכבות כשרבות מהן עוברות באזור הררי. הוא תכנן אותם בעזרת מהנדסים 

 שהביא מחוץ לארץ. הוא הגביר את החופש לנשים כך שיוכלו ללמוד בבתי ספר. 

ם בנק לאומי. הוא הנהיג שמות משפחה )ובמקביל תעודות זהות(. עד אז בנה בתי חרושת, הקי ּהאשָ ה

התושבים נהגו לתת כינויים לשמות האנשים שהכירו לפי מקצועותיהם כמו: משה קצב )עסקו במכירת בשר(, 

יוסי בנאי )עסקו בבנייה( או הצמידו כינוי לפי מצבו הגופני של האדם: משיח ָלְרָזֵנה )משיח הרועד, כי ידיו 

)שלמה חתוך האוזן( וכד'. חלק מן  ֵקֶלִקי )חנוכה בעל שש האצבעות( או שלמה גּוש ּבֹוריֵדה -רעדו(, חנוכה ִשיש

 האנשים זוהו לפי שמות אבותיהם, למשל: משה בן מֹוָלא מארי.

גם מצבם האזרחי של היהודים השתפר; לא מפני שאהבו אותם יותר אלא מפחד המלך, אשר העניק להם 

 שההמון לא פסק מלשנוא את "היהודי המטונף". ברוריות, כולל לימוד באוניברסיטה שהוא ייסד. שוויון זכו

היהודים שרכשו השכלה מודרנית ב"אליאנס" )לפני שהתפתחה מערכת החינוך הפרסית( ידעו את השפה 

ודיות הצרפתית וזה עזר להם להתקדם בחיים. לצערי, בזמני ביטלו את לימוד השפה הצרפתית בכיתות היס

והרשו ללמדה רק בתיכון. בזמנו של המלך הורשו היהודים לצאת מהשכונות היהודיות ואפשרו להם לקנות 

 אדמה ולבנות עליה בית בכל מקום שירצו.

 

זָ מוחמד  וירֶּ ל  ה   מלך על ידי בנות הברית, מו  הבן א פ  

צליח למלוך עד מלחמת ַפְהַלוי ה ּהאשָ א זָ ֶר תקופת שלטון שושלת ַפְהַלוי היתה קצרה יחסית. 

( ואז בנות הברית שלחו אותו ואת משפחתו לגלות באיי 1941העולם השנייה )עד שנת 

מאוריציוס )באפריקה( כי אהד את הגרמנים ונתן להם יד חופשית בפרס. הם גם שילחו מפרס 

 את המומחים הגרמניים שהמלך הביא בעיקר לבניית הרכבת ואשר היוו גם כוח ריגול גרמני. 

היו שתי נשים. מאשתו הראשונה נולדו לו תאומים: בן ובת. העלו במקומו את בנו הבכור מוחמד  ּהאשָ א זָ ֶר ל

 ַפְהַלוי לשלטון. העלאתו למלוכה היתה לצנינים בעיני אחותו התאומה שגם מאוחר יותר פעלה נגדו.א זָ ֶר 

צ'רצ'יל, רוזוולט וסטאלין  תם.לבעלות הברית היה חשוב שתהיה להם שליטה בפרס כנגד הגרמנים ובני ברי

 באו לפרס והבטיחו לבן מוחמד שאחרי המלחמה יעזבו את פרס ויחזירו לה את עצמאותה. 
 

היה אדם מושחת שהפיל פחד על אנשים או נכון  .אזָ ֶר בשם עלי  ּהאשָ א זָ ֶר ן אחר של אספר כאן בקצרה על ב
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ראה להביאה לארמונו והיה מקיים איתן יחסים יותר על נשותיהם. כל בחורה שמצאה חן בעיניו היה נותן הו

היה בית קפה גן גדול מאוד בשם  אינטימיים נגד רצונן. חלקן אף התאבדו ואף אחד לא העז לפצות פה.

הבן היה א זָ ֶר ָשְהרָדרי. אלו היו גנים ששימשו כגן אירועים ובקיץ העשירים התחתנו שם או ערכו נשפים. עלי 

מד מול פתח הכניסה. היה הולך מצד לצד ושורק לעצמו כאילו הוא מטייל מגיע למקום בלבוש צבאי ועו

ובינתיים היה צופה בנשים הנכנסות שכמובן היו מהחברה הגבוהה. כאשר היה רואה מישהי שמוצאת חן 

בעיניו היה שולח את אנשיו להביא אותה. היו ניגשים אליה ובנימוס רב היו אומרים לה: בואי איתנו בבקשה, 

 המלך רוצה לפגוש אותך. ההורים או הארוס או הבעל היו שותקים מפחד וחוסר אונים. כבוד בן

ובניו לגלּות העזו העיתונים לדווח על מעלליו הנוראיים. כתבו על כך  ּהאשָ א זָ ֶר אחרי שבנות הברית שילחו את 

בשם "ָמְרדֹום"  יום יום אך זה פסק כשחזרו אחרי המלחמה. לא העזו להמשיך לכתוב ורק עיתון קומוניסטי

 מאוחר יותר נהרג בתאונת מטוס והטענה היתה שזה היה מכוון. )אנשים( שהמשיך לכתוב ניסגר מידית.
 

הבן נשלח בשעתו על ידי אביו ללמוד בשוויץ ולקבל חינוך אירופאי. כשעלה לשלטון במקום אביו,  אזָ ֶר מוחמד  

  ליצורשנישאו, הייתי בבית הספר היסודי. ביקשו מאיתנו היה נשוי לפֹוזיָיה ִּבתו של מלך מצרים. זכורני היום 

עבורי. עם הדגלים בידיים המתנו בתחנת הרכבת באהואז. כאשר מוחמד  עשה זאתאת דגל פרס. אפרים 

ואשתו עברו ברכבת נופפנו בדגלים, מחאנו כפיים ושרנו: יחי יורש העצר. חלק מהתלמידים יצרו מעגל ורקדו 

 צילמה כל הזמן מחלון הרכבת.  ,אמּה של פֹוזיָיהמצרים,  שמלכתלכבודם. זכור לי 

ַפְהַלוי  המשיך לקדם את פרס ואת המשכילים. התלבשו כמו באירופה וכבר היה רדיו וכך גם לעם א זָ ֶר מוחמד 

הפשוט היתה נגיעה בתרבות האירופית. פרס השתנתה לבלי הכר. רבים, וביניהם גם יהודים התעשרו מאוד. 

 למדו באוניברסיטאות והושפעו יותר ויותר מאירופה.  הצעירים כבר

הוקמו נמלי ים בצפון ובדרום. יצוא הנפט, הוגבר וגרם להתפתחות תעשיית הנפט וכל מה שסביבה וכך נוצרו 

יותר מקומות תעסוקה לצעירים. המלך מוחמד המשיך את הקשר עם ארצות החוץ. כידוע גם לישראל היתה 

 ץ צבאי ובשיתוף פעולה חקלאי ותעשייתי.דריסת רגל באיראן: בייעו

בשם  הַפְהַלוי רק ילדה אחת בשם ַׁשְהָנז. הוא נישא בשנית עם יפהפייא זָ ֶר מהמלכה פֹוזיָיה היתה למוחמד 

סֹוַרָיה ממוצא מעורב: גרמני ופרסי )משבט ַּבְחטָיאר; אביה היה שגריר פרס בגרמניה(. ראה את תמונתה 

צל שבט בחטיאר, ומצאה חן בעיניו. ביקש מאחותו הגדולה שתברר עליה באלבום המשפחה, כשהתארח א

והיא התארחה אצלה בגרמניה וכתבה לו שהיא יפה יותר מהתמונות שראה. פגש אותה, התאהב בה מאוד 

ונישא לה. היו שמועות שאחותו התאומה, שכעסה על כך שלא שלח אותה לברר עליה, שמה לה שיקוי כלשהו 

עקרה ולא תלד לו בנים יורשים. היות ורצה בן כיורש עצר נאלץ להתגרש ממנה, למרות באוכל כדי שתהיה 

, ונישא לאשתו השלישית ַפַרּה ִדיָּבה ממשפחה )נתן לה את כל התכשיטים וכן קיצבה( שאהב אותה מאוד

י פרסית מכובדת. היא למדה בפריס ולכן הלך בתואנה שהוא מבקר בבית הספר לארכיטקטורה שלמדה בו כד

 לראות אותה בלבד. אחר כך נישא לה. היא ילדה לו ארבעה ילדים. 

בה שוב הצליחו כוהני הדת, ובראשם חומייני שהוגלה  1979 -ַפְהַלוי שלט עד מהפכת חומייני בא זָ ֶר מוחמד 

בשעתו על ידי המלך, לחזור לשלטון ולהחזיר את גלגל הקידמה אחורנית. שחיתות משפחת המלוכה 

 ה וזעם כוהני הדת היו לו לרועץ. ההמונים התקוממו, והוא נאלץ לברוח מפרס עם משפחתו.והאדמיניסטרצי

חומייני הרס את קיברו של אביו ומחק מספרי ההיסטוריה את כל הפרקים הקשורים למלכי איראן כולל שינוי 

הוא  מת ממחלת הסרטן במצרים, שנתנה לו מקלט מדיני, ושם המלך המודח שמות הערים שהיו על שמם.

קבור. בניו ומשפחתו עזבו לפניו וכעת הם גרים בארצות הברית ומייחלים ליום בו החומייניסטים והאייטולות 

 יורדו מהשלטון. םלמיניה
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רמָ   אנׁשאּהּכ 

 אבאדאן

 שיראז

 אהואז

רָמאנׁשאה   רָמאנׁשאה  כ     עיר יפה ויהודים בה מעטעיר יפה ויהודים בה מעט  --כ  

)עם עליית חומייני שונה שמה לָּבחָטאראן, כדי  ֶּכרָמאנׁשאּה

קמת במערב פרס. העיר המודח( ממו  ּהאשָ למחוק את זכר ה

עובר בעיבורי  טבולה בגנים ומוקפת נוף יפה. הנהר ָקָרסּו

העיר ֶּכרָמאנׁשאּה היא בירתו של מחוז הררי חקלאי  העיר.

 1500 -פורה באותו שם במערב פרס. גובהה מעל פני הים כ

מטרים ואקלימה אינו נוח: הטמפרטורה הממוצעת בדצמבר 

חם. רובם של תושבי מעלות מתחת לאפס. בקיץ  9היא 

 המחוז הם כורדים ולורים.

ֶּכרָמאנׁשאּה שוכנת על אם הדרך המובילה לגבול העיראקי בואכה בגדד. במשרד המכס שבעיר עברו סחורות 

יבוא ויצוא מעיראק וחזרה. חשיבותה המסחרית של העיר היתה גדולה לא רק בשל קרבתה לגבול, אלא גם 

 גדול ומאוכלס. אך מבחינה תעשייתית היא נעדרה כל חשיבות .משום שהיא שימשה עיר ואם למחוז 
 

בֶּכרָמאנׁשאּה יש אתרים היסטוריים ידועים שבנו מלכים מן השושלת הָסאָסאנית  - אתרים היסטוריים

 לספירה. 7-ששלטה בפרס עד הכיבוש הערבי במאה ה

טּון-בי  קרקע. על מורד זה חרטו בכתב פרסי זה הר גבוה מחוץ לעיר שאחד מאגפיו אנכי ל –)ללא עמוד(  סֵּ

קדום, כתובות היסטוריות על מלכי פרס. חוקרים ניסו לשער כיצד הצליחו לכתוב מפסגת ההר ועד למטה. 

ההשערה היא שהצליחו להעלות לפסגה חבלים ואז העלו את החוצבים בארגזים, כמו רכבל שעולה ויורד, 

שם האתר בא מכך שכל הקיר חצוב ונראה כאילו אין לו  ובסיום העבודה היומית משכו והורידו אותם למטה.

 שום עמודים ושום תמיכה. הייתי במקום ואכן הוא מאוד מרשים. 
 

זהו הר גבוה  –)גן הקשת(  ָטאק בּוסתןאתר הסטורי אחר הוא 

 שלמרגלותיו בנו מלכי פרס בתי נופש לעצמם. 

 נוסף לבתי הנופש שבנו המלכים הם חצבו בסלע הקשה של ההר

ויצרו קשתות עמוקים )ָטאק( שבתוכם פיסלו, מסלע ההר, ָפרש 

הפרש הוא המלך  –בבגדי מלחמה רכוב על סוס ומחזיק כידון בידו 

הָסאָסאני חֹוְסרּו השני. הסוס 

ורוכבו עומדים באויר כשרק פרסת הסוס מחוברת להר. משני צידי הרוכב, 

ים יותר. מאחת שגובהו עצום, פיסלו עוד שני לוחמים רכובים אך קטנ

הקשתות יוצאים מים הנשפכים לבריכה, שניתן לראות את תחתיתה כיוון 

 שהמים צלולים מאוד וקפואים מהיותם מי שלגים.

 

 

 

שבחלקם היו גם מפלי מים יפים. במיוחד היה נהוג לצאת לגנים בפסח,  ,לפיקניק בגנים יצאנובכל הזדמנות 

נֹורּוז )נֹו =חדש, רּוז=יום והכוונה לשנה חדשה(. החג הפרסי ֶשָחל בדרך כלל קרוב לחג האיראני שנקרא 

בחודש מרס(,  וזה סיֵמן את תחילת האביב. חגגו אותו שלוש עשרה  21-התקיים כשהיום והלילה משתווים )ב

ימים. ביום השלושה עשר, שנחשב למספר ביש )ָנאְהס( יצאו הפרסים לשדות ולגנים, נתנו מתנות איש לרעהו, 

ל למדורות אש וכו'. זהו חג לאומי ולא דתי, הקיים מימי קדם כשהפרסים עדיין לא היו מוסלמים, קיפצו מע

 אבל החג לא בוטל ועדיין חוגגים אותו.

 ָטאק בּוסתן

עם ילדיה בטאק בוסתן.  אדור'ה בצשלבו ,אחותה של ציפורה סבתי ,חביבה
 בצד ימין ויולט וג'ורג' ובשמאל עבדולאה ומיטרה בתו של סאלאר
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ֵליֶּה י הו דיָא - היהודית השכונה רָמאנׁשאה    ָמה  ֶּ  בכ 

 ת השכונה היהודית.שבתחומו נמצא אָּבאד,-א ַפייזוֶּכרָמאנׁשאּה היתה מחולקת לשלושה אזורים. אחד מהם ה

שּוָראן )=ָאּבשּוָראן(  השכונה נתחמה לאורכה מצד אחד על ידי קו החומה המזרחי ומן הצד השני על ידי נחל ֹאָ

שלא בכל ימות השנה מושך מים. הכל זרקו אל תוכו אשפה, ומי ביוב זיהמוהו. מימיו המצחינים היו למפגע 

 תברואתי חמור, בייחוד בקיץ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

בתים בשני רחובות, בארבע סימטאות ובמספר רב של  135אשית המאה העשרים מנתה השכונה היהודית בר

מבואות צרים. המוסלמים סירבו למכור בתים ליהודים בגדה המוסלמית של האפיק. השכונה היתה איפוא 

חל בתקופתו של צפופה, בית בבית נגע, וכך נוצר רצף גגות לאורך השכונה כולה. במרוצת הימים, ובייחוד ה

 המלך הפהלוי, פרצו היהודים את תחום מושבם.

ָהא -השכונה נבנתה בסמוך לאחד מחמשת השערים של העיר. שער זה נקרא ַדְרָואַזֶיה )שערם של( ַיהּודי

 )היהודים(.

 

 הקהילה היהודית

רָמאנׁשאּה. וולף משפחות יהודיות בּכֶ  20( מדווח על 1830, 1824המסיונר דר' וולף, אשר ביקר פעמיים בפרס )

לא היה אמנם בֶּכרָמאנׁשאּה, אך אומדנו עולה בקנה אחד עם ארבעה מקורות אחרים )שנמנו בספרו של אחי על 

 יהדות ֶּכרָמאנׁשאּה(.

איש  300משפחות, שהן  60דווח על  1838מספר היהודים בעיר הלך וגדל, אם כי בקצב איטי מאוד: בשנת 

איש. המקור המוסמך ביותר על האוכלוסייה היהודית בעיר הוא נציג  600-להגיע המספר  1873בערך. בשנת 

חודשים עד  6בנים מגיל  405נשים;  398גברים;  310יהודים:  1500דיווח באסאן על  1903כי"ח, באסאן. בשנת 

 חודשים. 6תינוקות מתחת לגיל  100 -; ועוד כ11חודשים עד גיל  6בנות מגיל  293; 18גיל 

עי היה איטי מאוד, ֶשֶּכן מגפות ֶדבר וחולירע הפילו חללים רבים בעיר וגם השלשול, הדיזנטריה, הגידול הטב

המלאריה, הדיפטריה, אבעבועות ושחפת היו מחלות נפוצות. שיעור תמותת הילדים היה גבוה ורופאים בעלי 

הפיל מעת לעת חללים . גם הרעב הגדול, עקב בצורות קשות, 20-השכלה אוניברסיטאית באו לעיר רק במאה ה

 -רבים. יש לשער, שעל סף מלחמת העולם השנייה כאשר אנו עזבנו את העיר חיו בֶּכרָמאנׁשאּה קצת למעלה מ

 יהודים. 2500

 

 

י   לֵּ  ה ישראלָמה 
בתים  וסמטאות בשכונה 
רָמאנׁשאּה כפי  היהודית בּכ 

 1973-שצולמו ב
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 פרעות, עושק ואינוס לאיסלאם

מן היו נתונים ל"גלות מרה, חרב, הרג, אובדן, צער ומכה, צרה ומגור..." כפי שנכתב באחת  יהודי ֶּכרָמאנׁשאּה

 האגרות ששלחו לאירופה. קצר המצע מהשתרע. אתן רק דוגמאות בולטות:

( כהן דת מוסלמי האשים לשוא יהודי ממוצא עיראקי בגידוף הנביא מוחמד. המונים פרצו 1893בסיון התרנ"ג )

 7000 -בתים יהודיים, שפכו את חביות היין והערק, הרסו מכל הבא ליד ושדדו רכוש. הנזק נאמד ב 14 -ל

מאן. יהודי שהתאסלם זכה לבדו בכל הירושה של בני משפחתו היהודיים, גם אם היה קרוב מדרגה רביעית. תו

 דבר זה נועד לאלץ גם את שאר בני המשפחה להמיר את דתם.

פרנקים בקירוב(. עובדה זו אנו לומדים  900תומאנים פרסיים ) 1000נגזל מן הקהילה סכום נוסף של  1893 -ב

המוסלמים  . באותו מכתב נאמר:1896 -שלח על ידי ראשי הקהילה למרכז כי"ח בצרפת במן המכתב, אשר נ

מכים בנו; הפקידים והכוהנים כולאים אותנו כדי לסחוט כספים לפדיון שבויים. מי שחפץ להינצל מן העונש 

 הפיזי חייב להתאסלם או למכור את רכושו לתשלום כופר נפש.

מרדו תושבי ֶּכרָמאנׁשאּה  1896שנים. בראשית  3 -ותר מזו שקדמה לה בהפורענות של שנת תרנ"ו היתה קשה י

נגד המושל, אשר העלה את מחירם של מצרכי מזון. אלא שאת מירב זעמם כילו דווקא ביהודים. הם בזזו 

אלף פרנקים(. הפורעים, שהודרכו על ידי  18,000 -בתים יהודיים ושדדו רכוש שנאמד באלפיים תומאנים )כ

)סבה של אמי( ואת כל בני משפחתו  אן'ַחּכים ָאָקאגָ דת, לא הסתפקו בביזה. הם העמידו את האח של כוהני ה

 אן'ַחּכים ָאָקאגָ ַנסיר ושתיים מבנותיו של ַחּכים . כל משפחת לכל הקהילה בפני בררה: איסלאם או מוות

הדיבור בשעת הכתיבה על התאסלמו. הם הוזהרו, שאם יעזו לשוב לדתם, יומתו ללא רחם. על כך ארחיב את 

 בית אמי.

השאיר את היהודים עירום ועריה. היהודים הסתתרו בבתיהם ולא נראו ברחוב. החלה  1909הפוגרום של 

שעות. האספסוף והחיילים שהצטרפו אליו )ביניהם חיילים ששמרו על בית הספר בשכר(  3 -הביזה שנמשכה כ

כסף,  -הם שכנה יותר ממשפחה אחת(. הכל נשדד בתים יהודיים )שברבים מ 130 -שדדו את הרכוש ב

תכשיטים, רהיטים, כלים, הבגדים שבארונות והבגדים שעל גוף הנשדדים. נדוניות של נערות שעמדו להינשא 

נלקחו ארוזות בשלמותן. הפורעים ירו להפחיד את הנשים, כדי שתיתנה את תכשיטיהן. דבר לא נשאר. נשדד 

 מיליון פרנקים דאז(. 2ד נאמד בחצי מיליון תומאן )גם חלק מהחנויות. הרכוש השדו

מיהודי העיר, נשארו מחוסרי כל. הפורעים לקחו איתם גם את הקמח  80% -יהודים, כלומר כ 1200 -למעלה מ

הכשר שהוכן לפסח, ואם לא היה באפשרותם לשאתו, פיזרוהו בחדרים או בחצר, שפכו עליו את היין מן 

ד שהיה בחיקו )אביו נְ מַ תדַ עָ הרגו את אביו של סַ כשרים. בית אחד הועלה באש. הבקבוקים ואת מי הוורדים ה

. היו גם פצועים רבים. פוגרום זה היה האחרון שנערך ביהודי ֶּכרָמאנׁשאּה, אך לא סימן קץ של חתן בני(

 לצרותיהם.

  

 שנאת המוסלמים אלינו

אבל היהודים נשארו בזויים, מושפלים ומופלים  הפוגרומים פסקו (1925בשנת )ַפהַלִוי  ּהאשָ א זָ ֶר עם עליית 

לרעה על ידי כל מי שיכול היה להתנכל להם. בימי ַפהַלִוי השכונה היהודית )ָמַהֵלֶיה ַיהּודָיא( לא הותקפה אבל 

 היהודי כפרט המשיך לסבול.
 

 ציפורה סבתי סיפרה לי דוגמאות על מיני ההתנכלויות שסבלו מהן היהודים: 

אן היה בחיים, היה בשּוק הקרוב למגורי היהודים בעל חנות ירקות מוסלמי שכנראה 'ביה ָאָקאגָ בזמן שעדיין א

האנטישמיות שלו היתה גדולה משל אחרים. היו גם מוסלמים הגונים שהתנהגו יפה עם היהודים ולא היו 

אים( אל תגעו אנטישמים. בעל החנות התייחס לקונים היהודים בתוקפנות ובצורה מכוערת. אתם ַנֶג'ס )טמ

בסחורה, אני אתן לכם. כל הבעתו ואופן דיבורו אמרו גועל. רשעותו הרגיזה מאוד את היהודים. יום אחד דנו 

בכך בבית הכנסת והחליטו יחד להטיל עליו חרם, לקנות מירקן אחר אף כי חנותו היתה רחוקה יותר. בתחילה 

באים יותר לקנות ממני? הסבירו לו את הסיבה. לא הבין מה קרה לקונים עד ששאל כמה מהם: מדוע אתם לא 



 97 

אחרי זמן בא לבית הכנסת וביקש שיחזרו לקנות ממנו ויותר לא יגיד להם דבר. כמו כן מילא מגש גדול בירק 

ושם בפתח בית הכנסת כדי שייקחו ללא תשלום וישובו לקנות ממנו. זה היה ניצחון קטן לקהילה שסבלה כל 

 הזמן מידי המוסלמים.

קופות שלא הרשו ליהודים לצאת החוצה כשיורד גשם. למה? בגדיהם יירטבו ואז המים שיינתזו יזהמו היו ת

את הסביבה המוסלמית. אכן יום אחד מוסלמי התחכך בבגדיה הרטובים מגשם של יהודיה שעברה ומיד 

 הקים קול צעקה. האספסוף נקהל וכמעט נעשה לינץ' ביהודים. 

, שלעתים היו ממתינים לנו בדרך לבית הספר עם מקל ביד. תמיד פחדנו כילדים סבלנו מילדי המוסלמים

להיתקל בהם כיוון שהיכו אותנו בגלל יהדותנו ונהגו לקרוא לנו ג'ּוד )כינוי גנאי ליהודים(. לפעמים הוריהם 

 עמדו מנגד ולא מנעו מהם.

 

רָמאנׁשאה  פרנסת היהודים ב ֶּ  כ 

ועמדו על רגליהם, למרות שהפרעות והביזה רוששו אותם. הצליחו  ֶּכרָמאנׁשאּהלמרות הפוגרומים, שבו יהודי 

בכך משום שהעיר שימשה כמרכז העירוני הגדול למחוז חקלאי נרחב ביותר, שבו שכנו כפרים רבים מאוד 

ושתי עיירות קטנטנות. החנוונים היהודים נהנו מן הצורך של תושבי הכפרים בסחורות. היה צורך להביא אל 

סחורות והיהודים עשו זאת למרות שזה היה תפקיד קשה. כמו כן הרוכל היהודי עסק לא פעם הכפרים מבחר 

בכתיבת קמעות; באותם ימים קשה היה למצוא אדם שלא נזקק לקמע. זאת ועוד: בֶּכרָמאנׁשאּה עברו עולי 

מאוחר יותר  רגל רבים מפרס ומאסיה המרכזית בדרכם לעיראק, בעיקר לערים ַּכְרֶּבָלא וָנַג'ף הקדושות.

 ֶּכרָמאנׁשאּה שימשה גם עיר מעבר לישראל ליהודי עיראק.

ֶּכרָמאנׁשאּה שוכנת באחד המחוזות הפוריים ביותר של פרס. זרמו אליה חיטה, אורז, תירס, פירות, ירקות  

דאגה לקיצוץ בהוצאות מיותרות: אפתה לחם בימי חול ומצות  הובשר בשפע ובזול. במקביל, האם היהודיי

ח, שימרה פירות וירקות, הטליאה בגדים קרועים והעבירה מילד לילד, תפרה, רקמה ועוד. ככלל, היהודים בפס

חסכו פרוטה לפרוטה כדי שיוכלו לקיים את עסקיהם וכדי לא להיזקק לעזרת הזולת. אלה עזרו להם להחזיק 

 מעמד בצוק העיתים.
 

נים, צמחי מרפא, אריגים וסדקית בכפרים. מוכרי תבלי -הם היו בעיקר: רוכלים  במה עסקו היהודים?

קמעונאים וסיטונאים, בעלי חנויות תבלינים וצמחי מרפא בעיר. היו גם מוכרי שיכר )רבים  -סוחרים, חנוונים 

 –מהמוסלמים, וביניהם בני משפחת המלוכה וכוהני דת, שתו בהסתר למרות האיסור הדתי(. היו בעלי מלאכה 

חופרים ומנקי בארות וברכות  –רים וגם עובדי ציבור )מורים( וכן פועלים פשוטים צבעים, צורפים, אורגים, ספ

 מים, שמשים וסבלים. 

אציין שבאותם הימים היהודים לא הורשו לפתוח חנויות מכולת או ירקות, לבל יאכל המוסלמי מזון, שידו 

 הירקות בידי מוסלמים. הטמאה של יהודי נגעה בו. אפילו בשכונה היהודית עצמה היו חנויות המכולת ו

רבות מבין הנשים והבנות של המשפחות העניות עבדו כדי לסייע לראשי המשפחה. חלקן עבדו מחוץ לבית 

במיון טבק, אחרות עבדו בבתיהן ברקמה, תפירה, הכנת סלילים מחוטי משי ועוד. היו גם מיילדות ועוזרות 

ועבדו קשה כדי לפרנס את משפחותיהן בכוחות  בית. רבות היו האלמנות, אשר חלקן סירבו לקבל כל עזרה

 עצמן.

סוציולוגיים -מצב היהודים השתפר אט אט בזמן מלחמת העולם השנייה ולאחריה בגלל תהליכים כלכליים

שעברה פרס. גם החינוך שניתן לבני הקהילה על ידי כי"ח העניק מידה מסוימת של אפשרות לעבוד במקצועות 

 לעבור למקומות אחרים והקל על ההסתגלות להליכים חדשים.חופשיים וכך גם את האופציה 

 

ים ָאָקאָג'אן כ   הקשר לישראל, הדת וח 

בכל נימי נפשה. השד"רים )שליחים שבאו מארץ ישראל לאסוף  יהדות ֶּכרָמאנׁשאּה היתה קשורה לארץ ישראל

עם יהדות  רָמאנׁשאּהּכֶ כסף למען מוסדות דתיים בארץ( נתקבלו בחמימות וביד נדיבה. הקשרים של יהודי 
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ערכו מגבית לעזרת נפגעי הפרעות  1905-העולם לא היו אמיצים אך הם חשו עצמם כחלק בלתי נפרד מהם. ב

. הצהרת בלפור נחוגה ברוב עם ולכבודה הוסב שמו של ועד בית הספר או ועד תברוסיה כסמל לסולידאריו

 מנהיגות רוחנית.הציוני. לקהילה בֶּכרָמאנׁשאּה היתה גם  דהקהילה לווע
 

רָמאנׁשאּה -ובשני העשורים של המאה ה 19-בעשרות השנים האחרונות של המאה ה גדול חכמי היהודים בּכ 

ּכים ָאָקאגָ  20 הדתית של  -ההלכתית -נחשב לסמכות הרוחנית(. ציפורה -הלא הוא אב סבתי )אן 'היה ח 

ם, שהגיעו מארץ ישראל. ייתכן, שהיו לאחר מותו ניתנה ספרייתו חינם אין כסף לשד"רי יהודי העיר.

 (ֶּכרָמאנׁשאּה)מתוך סיפרו של אחי אברהם על קהילת  ביניהם גם ספרים ורשימות פרי עטו והם לא נודעו.
 

רבנים שהחמירו מאוד, אחרים נהגו כבית הילל.  פי השולחן ערוך. היו-יהדות ֶּכרָמאנׁשאּה ניהלה את חייה על

הקפידו על הכשרות. טקסי נישואין וֵאבל נערכו לפי הלכות הדת. חיי  לכוהשבת והחגים נשמרו בקפידה. ה

 האישות התנהלו בסייגים שנקבעו בשולחן ערוך. מעטים היו פורצי הגדר.
 

עבר הָשָמש בשכונה וֵהעיר את הקהל לתפילה. ראש השנה ויום הכיפורים צוינו כדת וכדין בחיל  בימי הסליחות

 חגרות בכל הבתים, אך לא נערכו טקסים, והחג לא השאיר רושם מיוחד. הודלקו נ בחג החנוכהוברעדה. 

היה החג המרשים ביותר. הגעלת הכלים בוצעה בבית. את החיטה לאפיית המצות ניקו שבע פעמים.  הפסח

בימי האפייה לבשו נשים מבוגרות בגדים לבנים והלכו לחצר בית הכנסת שם לשו בצק לאפיית מצות לכל 

פו בטאּבּון שיּוחד למטרה זו בלבד. בחצר היתה באר מים שממנה לקחו את המים להרטבת הקהילה כולה וא

הבצק. כל הבית עבר תהליך קפדני של ביעור חמץ שכלל בסיומו טקס הדלקת נרות לחיפוש חמץ בפינות 

 נסתרות. הסדר נערך בחוג המשפחה המורחבת.

רפו אותה. משלוח מנות קוָים כדת, והמשתה נערך היהודים לא נהגו להתחפש אבל הכינו בובת המן וש בפורים

עם סוכריות ועוגיות ומתנה כלשהי, שהיתה היו מכינים מגש עד לשעות הקטנות של הלילה. כמשלוח מנות 

מצורפת על ידי אם הבעל לכלתה או לבחורה מאורסת וכדומה. המתנות שנהגו לתת היו בדרך כלל צמיד ליד, 

הכול לפי יכולתה של המשפחה. כמובן שמשפחות עניות לא  -ד או מטבע זהב שרשרת לכלה, בד יפה לתפירת בג

 היו מסוגלות לתת משלוח מנות או שהמשלוח היה צנוע.

ֵּבש -בחג הגברים לא הלכו לעבודה. בערב החג ולמחרת היו הולכים לבית הכנסת. בלילה שיחקו עם חברים ֵשש

היה צביעת הביצים. יום לפני פורים, שמו בסיר ביצים,  או קלפים וחלקם היו שותים עד דלא ידע. מנהג נוסף

הוסיפו צבעים שונים למים וכך קבלו ביצים צבעוניות, אותם היו מוסיפים במשלוח המנות לילדים וגם לילדי 

 הבית. מהעוגיות ֶׁשָאפּו בבית יצרו פרצופי המן הרשע.
 

ים היו מביאים למכירה שקים מלאים פרחי מֹוֶעֵדה גֹול(. כפרי -נקרא גם חג הפרח )בפרסית  חג השבועות

גֹוָלּב. לאחר התפילה יצאו רבים לגנים.  -שושנים, על גבי חמורים. מעלי הכותרת של השושנים הכינו מי ורדים 

בחג זה נהגו לאכול מאכלי חלב, שאת בישולם העלו הנשים לדרגת אמנות. כמו כן השתעשעו בהתזת מים זה 

 בשכבו ובקומו ובלכתו בדרך בשכונתו. –רה זו וספג את היהדות באינטנסיביות על זה. הילד היהודי חי באוי
 

רָמאנׁשאּה )איראן( רוב חומר הרקע על ֶּכרָמאנׁשאּה נלקח מספרו של אחי אברהם  "הקהילה היהודית בּכ 

 של תימודל אפשרי לניתוח הפעילות החינוכ, חברה וחינוך -עד מלחמת העולם השנייה 20-וה 19-מראשית המאה ה

חלק ממחקר מקיף על תולדות החינוך היהודי בפרס.  ספר זה היה. "ל ישראל חברים' בקהילות היהודיות במזרח'כ

 םהמעונייניהמחקר בוצע בחסות מכון בן צבי של יד יצחק בן צבי ושל האוניברסיטה העברית בירושלים . 

בספריה  ספריית "מכון יצחק בן צבי" ,בספר זה הנמצא ב לקרוא לדעת ביתר הרחבה ופירוט על הקהילה יוכלו

 הלאומית וכן בספריות אחרות באוניברסיטאות.
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  קוראים יקרים ,קוראים יקרים ,  

  אני חוזרת אליכם שנית והפעם לספר על: אני חוזרת אליכם שנית והפעם לספר על:     

  

 

    

 

 

                  

  

  

  

  

  

                

  

    
  

  

  

רָמאנׁשאּהאמא נולדה באמא נולדה ב רָמאנׁשאּהּכ    19091909או בתחילת או בתחילת   19081908תרס"ט,  בסוף תרס"ט,  בסוף   ּכ 

  3.10.19993.10.1999שרי תש"ס, שרי תש"ס, כ"ג בתכ"ג בת  --נפטרה בישראל בנפטרה בישראל ב

  

  

  

  

  

  

 

 

י ְהנמּואִֹ  ּכ 

לֲאבִֹ ֲאבִֹ   ,,אמיאמי יִֹ ליג  יִֹ א  יג  א)ח    כהןכהן  ((נֹוםנֹום)ח 

  ,,כהןכהן  ָמאריָמארי  משהמשהוותם של ציפורה תם של ציפורה בִֹ בִֹ 

ּכים   ונכדתם של רחלונכדתם של רחל ּכים )דינה( וח    )יעקב()יעקב(  ָאָקאָג'אןָאָקאָג'אן)דינה( וח 

אנֹוםשל של וו ה ח  נ  אנֹוםנ  ה ח  נ    ָמארי כהןָמארי כהןומֹוָלא ומֹוָלא   נ 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     )ַנַנה(ציפורה ציפורה               
 

  שרה שרה 
 רוןהוא

 כהן בן חיים ועזיזה

  חביבה חביבה 
  ('אןאגָ אב ָ ב ָ בנימין )ו

  אליהו ָוֵהדיבן יחזקאל בן 

     משהמשה
 

 ַנַנה ַחאנֹום ומֹוָלא ָמארי
 הכהן ֵאלָעָזרבן 

  רוזלין )רוזה(רוזלין )רוזה(

 מחברת הספרמחברת הספר

ל,        יַגי  ב    נֹוםאחַ  א 

 ( בן עזיזה וחיים כהןבצלאלֵלה )סַ ו

 

 מרי ס )צבי(סירו  
 בת( אורה) נירמוֹ ו

 שרה ואהרון כהן

 

 מרייצחק 
ָעלָיה  בתטובה ו

רו כים  ואשר ב 
 

 
 

  מרי קביע
 ָאַפרין בת מינהו

רמאני  והאג'י חיים כ  
 

 

  מרי אפרים
בת אביגיל  רוזליןו

 המספרת -   ה כהןלֵ וסַ 

 

 

 

ים דויד                   ציפורה וַחכ 
ים אהרון בן  ים בן ַחכ   יוסףַחכ 

ה  זילפ 

 

 

י יב  יב  יב   ב 
 (Iה שיא)

 

 עזרא
ל,    יַגי  ב  ל,א  יַגי  ב    נֹוםנֹוםאאחַ חַ   א 

 

ים אָ חַ חַ    ים אָ כ   יעקביעקב  //  'אן'אןאגָ אגָ קָ קָ כ 

 א(ב ָ ב ָ -)אָ       
 

 ַנַנה(-)אָ  רחלרחל    

 (II )אישה    
 

 מיכל

 

 

 חנה

 

 

רמאני  זֹוֵליָכה וסוֵלייָמן )שלמה( כ  

 חֹוָדָדד
 

  בית אמיבית אמי



 שם עברי לאמי

שמה של אמי היה ֲאִביַגִיל כשם אשתו של דויד המלך וניתן לה לזכר ֲאִביַגִיל אחותו של אביה, משה. יהודי פרס 

ברי  נתנו לילדיהם במשך כל הדורות רק שמות עבריים. במאות האחרונות החלו להוסיף גם שם פרסי לשם הע

בפרסית(. כאשר הגיעה לארץ רשמו בתעודת הזהות ֲאביַחיל בגלל  -ולכן קראו לאמי גם ַחאנֹום )"גברת" 

לא מצא חן .…(, הוסיפו לה גם את השם דבורה כיוון שa-vi-gha-ilהמבטא הפרסי הגרוני בו נאמר השם )

  בעיניהם השם ֲאִביַגִיל.

ומשה בן מֹוָלא ָמארי כהן,  ֶּכרָמאנׁשאּהמ ָאָקאָג'אןַחּכים  בת ורהציפ הוריה של ֲאִביַגִיל אמי ואפרים בעלי הם:

 . ֶּכרָמאנׁשאּהאף הוא מ

ועל רחל  ָאָקאָג'אן ַחּכים  -בבואי לכתוב על בית אמי, רואה אני לנכון לכתוב קודם על אביה של ַסבתי ציפורה 

 אמּה.

  

ים  ים ַחכ  א--אָ אָ   --)יעקב( )יעקב(   ָאָקאָג'אןָאָקאָג'אןַחכ  ָ ב  ָ אב  ָ ב  ָ   ב 

  הו מאני, נדיב ורחב לבהו מאני, נדיב ורחב לבחכם, נאֹור, רחמן, חכם, נאֹור, רחמן, 

  

  

  

  

     

    

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

אן הוא אדון יקר, אהוב 'ָאָקאגָ   ַהּכים. פירוש המילה -ַחּכים פירושו רופא, חכם, מלומד ובשפה הפרסית מבוטא 

ַנַנה. ָּבָּבא -ָּבָּבא ולאשתו ָא -בפרסית מבוטאת האות "קוף" כאות גרונית. נהגנו לקרוא לו ָא  -ואכן כזה היה 

ָּבָּבא, האבא -"ָא" כוונתה לרומם את התואר כמו ָא  -רושו אבא וַנַנה פירושו אמא או סבתא. תוספת ה פי

 הגדול.  

 

 
 ,I -, במלחמת העולם ה1916בשנת  בערך התמונה צולמה

 רוסי שביקש ממנו להצטלם כיוון שהוא דומה מאוד לאביו. -ע"י חייל יהודי
 
 

ּכים  ָאָקאגָ  ּכים  ָאָקאגָ הָרב והרופא, ח    ..אןאן''הָרב והרופא, ח 

  שמו העברי:שמו העברי:

ּכים ציפורה וציפורה ויעקב בן יעקב בן  ּכים דויד בן ח  ּכים ח  ּכים דויד בן ח    יוסף  יוסף  ח 

  ;;בגֹולָפאי ָגאןבגֹולָפאי ָגאן  ,,, תקצ"ט, תקצ"ט18381838  --בבנולד נולד 

  ,,תרע"חתרע"ח    ,,22.1.191822.1.1918  --בב  נפטרנפטר

רָמאנׁשאּה   רָמאנׁשאּהבּכ    8080בגיל בגיל   ,,בּכ 

  



 102 

ים  כ   ָאָקאָג'אןשליח מארץ ישראל כותב על ח 

 1883בעל הספר "מסע בארץ הקדם" פגש אותו בשנת  -אפרים ניימרק, "שליח ארץ ישראל לארצות מזרח" 

 כתוב:וכתב עליו. וזו לשון ה

 "בבוא איש מבגדאד העיר למדינת פרס יחזור על עקביו אל ָחאַנקין ]עיר במערב פרס על גבול עיראק[ ומשם

רָמאנׁשאּהילך שבעת ימים עד אשר יפגוש בראשונה על דרכו את העיר  רָמַשאן. עיר גדולה היא.  כֶּ או כֶּ

ו שלושה מקומות לתפילה. נכבד ומאחינו ימצאו שמה כמאתיים וחמישים משפחות ולהם בית כנסת אשר ב

. רופא הוא וממלאכתו זאת יתפרנס. אמנם ְשאר רוח לו כי ידיו רב לו ָאָקאָג'אןהעיר ה' )החכם( ַחכים 

  בתלמוד ומעט בּפֹוְסקים וגם בחכמה, אשר כל זה חזון יקר הוא בין אחינו שמה".
 

ר נינה שלו. אכתוב מה שסבתי ציפורה את המלים האלה כתב השליח מארץ ישראל. אבל אני אכתוב עליו בתו

סיפר לנו על אישיותו. לצערי לא זכיתי להכירו אישית, אבל אני  ֶּכרָמאנׁשאּהואבי סיפרו לי עליו ושכל יהודי מ

 רואה מאפיינים בולטים באישיותו  משתקפים כיום בבני המשפחה.

 

 מקור המידע -סבתי ציפורה 

מאשתו  ָאָקאָג'אןַחּכים  ציפורה סבתי היתה ִּבתו הגדולה של

 השנייה, רחל. 

 

בבני המשפחה. סבתא  ירוב חיי גרתי עם סבתי. תמיד הייתי סקרנית והתעניינת

, אצל ֶּכרָמאנׁשאּהאהבה לספר ומכאן חלק מהידע שלי. עד גיל ארבע גרתי עם הורי בבית משפחתו של אבי, ב

ציפורה )ַנַנה( ֵאם אמי וזאת מכיוון שאחי אברהם חלה  , עברנו לגור אצל סבתי,1930 -עזיזה אמו. מגיל ארבע, ב

בפֹוליֹו. ציפורה אמרה לאמי שתעבור אליה כדי שתוכל לעזור לה. )ביתה לא היה רחוק מבית סבתי עזיזה ולכן 

 כל יום הייתי הולכת לבקר את עזיזה והמשפחה וכשאחי גדל, הוא הצטרף אלי(.
 

אמי( גרתי איתה ואחר כך כשעליתי לארץ, סבתא ציפורה גרה גם לאחר שנישאתי לאפרים בנה )ואחיה של 

אתי. סבתא דיברה רבות על אביה והפליגה בשבחו. אחרי קריאת ספרו של ניימרק התברר לנו שדבריה היו 

 מדויקים. 

 

ים ָאָקאגָ  כ   אן'משפחתו של ח 

יו ַחּכים דויד וציפורה. הם חיו והור יוסףאן ידוע לנו רק שסבו נקרא ַחּכים 'על כור מחצבתו של ַחּכים ָאָקאגָ 

בגֹולָפאֶיָגאן )גֹול=פרח( שבמערב פרס אך היגרו לַנָהַוְנד ומשם לֶּכרָמאנׁשאּה. בגֹולָפאֶיָגאן נולדו חמשת ילדיהם 

ּכים ָאָקאגָ    בסדר הבא:    ּכים נ סיר, ח  ר, דני ושרה.'ח  ז  קנ   אן, ה 

כך גם משפחתו של  -י רפואה, היו יהודים רבים שעסקו ברפואה בעיר גֹולָפאֶיָגאן, שהיתה בזמנה מרכז ללימוד

 אן. 'ַחּכים ָאָקאגָ 
 

ּכים נ סיר  עסק אף הוא ברפואה. התחתן עם בת דודו לאה שכונתה ִלָיה. נולדו להם שישה ילדים: שמעון,  -ח 

היתה שבנו  העילה –דויד, יוסף, חביב, מוסטפא ומֹולּוק. מאוחר יותר הכריחו את כל משפחתו להתאסלם 

 שמעון קיים יחסים אינטימיים עם בחורה מוסלמית )על כך ארחיב בהמשך(. 
 

ּכים  אן / יעקב בן ַחּכים דויד בן ַחּכים  יוסף )באותם ימים לא הנפיקו תעודות זהות 'ַחּכים ָאָקאגָ  - ָאָקאָג'אןח 

הבלתי מעורער של יהודי  בפרס. האדם נקרא על שם אביו וסבו(. הוא היה הרופא, המנהיג הדתי והרוחני

 . איש אשכולות היה.ֶּכרָמאנׁשאּה

השליח ניימרק כותב: "ידו רב לו בתלמוד ומעט בפֹוְסקים". מדוע מעט? כי פסקי ההלכה של הפוסקים 

הגדולים הגיעו לפרס הנידחת רק ִּבמשֹוָרה. הוא צלל גם ברזי הקבלה ושלח ידו גם בשירה. הוא חיבר שירה 

 'אןאגָ קָ ים ָא ּכ: רחל וח  של ציפורה  הוריה
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בפסוק הבא הוא מביע בשירה את צערו על בני משפחתו  ריים. עסק באלכימיה ועוד.פרסית ושירים עב

 שאוסלמו.     לצערי, אלו רק שתי שורות בודדות שאני זוכרת מאחד השירים שכתב:

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ר ז  קנ  שפירושו רואה אלוהים;  אף הוא למד רפואה. נהרג כאשר הסוס עליו רכב השתולל, הפיל  )יחזקאל( הא 

 ו ודרך עליו. מת לפני שהמשפחה אוסלמה.אות
 

 . 1949לא ידוע אם אוסלם. היתה לו בת אחת בשם ָסְלָטַנת. היא עלתה לארץ בשנת  - דני
 

 זאדה. לא היתה בחיים כשאוסלמו. נישאה לאברהם ַחּכים -  שרה
 

ַוְנד ומשם לֶּכרָמאנׁשאּה )שבה לַנהָ  אן היגר עם בני משפחתו ומשפחות ֵאחיו מן העיר גֹולָפאֶיַגאן'ַחּכים ָאָקאגָ 

איסלמו אותם(. סיבת עזיבתם את גֹולָפאֶיַגאן אינה ידועה לי. הגירות פנימיות כאלה קרו לא פעם עקב 

 התנכלויות מצד המוסלמים, או בחיפוש אחר פרנסה.
 
 

ְשַהד יהודים רבים היו מהגרים מעיר לעיר במיוחד אחרי שהיו עוברים פוגרום בעירם. לֶּכרָמאנׁשא ּה הגיעו משיראז, ַיְזד, ֹמַ

שאן, ֵּברּוֵג'רד, גֹולָפאֶיַגאן ועוד.   )הידועה באינוס היהודים לאסלאם(, ֹקָ
 

לכל עיר בפרס היה ליהודים ניב משלהם שהיה תערובת 

של פרסית ועברית. את הפרסית "עיוותו" וביטאו בהגייה 

שונה כך שרק היהודים  באותה העיר יכלו להבין אותה. 

סבתי ציפורה סיפרה לי שהוריה דיברו ביניהם בניב 

 גֹולָפאֶיַגאן ואילו איתה דיברו בפרסית המדוברת. 

בפרס ישנה השפה הפרסית המדוברת היום יומית 

ובמקביל פרסית ספרותית שניתן לקרוא אותה בספרות, 

בשירה וברדיו. בֶּכרָמאנׁשאּה דיברו רק בשפה המדוברת 

רדית כיוון שבכפרים מסביב עם מעט מילים מהשפה הכו

יהודי לא היה ליהודי  -דיברו כורדית. ניב פרסי 

 ֶּכרָמאנׁשאּה.
 

 

 אן נשא שתי נשים:'ָאָקאגָ  ַחּכים

 ַחּכים ֵאלָעָזר.  -, ּביּבי, נשא בגֹולָפאֶיַגאן. היא היתה בת דודתו וגם אביה היה ַחּכים אשתו הראשונהאת 

. הוא רצה מאוד בן, התפלל ונולדו לו גם זילפה, חנה ומיכלבנות בשם ילדה לו חמישה ילדים: שלוש  ביבי

 . נדר שיביא אותם לארץ ישראל ושם יגזור להם את שיער הראש. עזראכלומר ַמַתת ֵאל ואחריו  חֹוָדָדדבנים: 

בינתיים אשתו חלתה בשחפת וכל הידע שלו ברפואה טבעית לא עזר. היתה מרותקת למיטה. בנותיו של חּכים 

 , הלא היא אישה שנייהכבר היו נשואות מגיל צעיר ולכן התחתן עם 

ם סבתירחל  . מצאנו את הכתובה בספריה הלאומית(, כדי 1887א בתמוז תרמ"ז    -ציפורה )בהמאדאן, ב אֵּ

)הלא היא סבתי(,  ציפורהילדה לו שלוש בנות בשם:  רחלאשתו  שתהיה לו רעיה וגם תנהל את משק הבית.

 ה.לושה בנים אך הם מתו בהיותם תינוקות. אכתוב עליהם בהמשך בהרחבוש שרה וחביבה

 ובעברית רוח השירה היא:

י יברגל גסה ָבעט הגֹורל בהווייתִֹ   ברגל גסה ָבעט הגֹורל בהווייתִֹ

י רי בשרִֹ יזרה הרּוח, ְשאֵּ רְגרים פִֹ יכג  רי בשרִֹ יזרה הרּוח, ְשאֵּ רְגרים פִֹ   כג 

 דפים.חרוזים, לאורך כמה ה המשיכוכך 

 היה כותב ובוכה.

 

רָמאנׁשאּה  ּכ 

 דנְ ו  הָ נ  

מדאן  ה 

'רד  ברוגֵּ

 טהראן

קשא
 ן

 קֹום

ָגאן  גֹולָפאי 

 סננדג'

ָלק ז   ָלק ז  פ  י פ  ה ָפהִֹ ם פֹוְשתֵּ ָסט  ר ב  י ד ב  ה ָפהִֹ ם פֹוְשתֵּ ָסט  ר ב    ד ב 

ה ה   ה ה  ּכ  ן אֹוְפָתד  ר חָ ר חָ ּכ  ן אֹוְפָתד  ָׁשק  מ    ייאיִֹ איִֹ ָג'ָג'  ָׁשק  מ 

כשהיתה נזכרת  בוכהציפורה היתה  סבתי

 .בשורות אלו של השיר

 

 



 104 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ָחּכים ָנסיר
ָיה  -ולאה  =לִֹ

 נסיר  ֹאל  
ָיה            ָאָטָבא    ולִֹ

 

ָחּכים 
ר  ָהְקָנז 
 יחזקאל

 

 
 דני

 שרה
 ואברהם     
ה   ָחּכים ָזאדֵּ

אָג'אןָחּכים      ָאק 
ְלָעָזר  וביבי בת ָחּכים אֵּ

 

  ****ובת מֹוָלא יחזקאלשמעון .1
די= ןשמעו א.1 ה מֹוָעזֵּ  אדיב ֹאל ָסְלָטנֵּ

ה                    ובת של האיָמאם ג'ֹוְמע 
די  דויד = דאּוד . 2  ()לא ידוע -ומֹוָעזֵּ
די   יוסף =יוסף .3  (לא ידוע) -ומֹוָעזֵּ
ד חביבחביב = .4  ()לא ידוע -וי  מֹוָעזֵּ
די  מּוְסָטפא= מּוְסָטפא .5  לא   ) -ומֹוָעזֵּ

 ידוע(                                                                  
די    מֹולּוק = מולוק.6  לא ידוע-ומֹוָעזֵּ

די ?-ו. זילפה 1  מֹוָעזֵּ
 בנו של ָחּכים ָנסיר                

 ואברהם ָחגיגי.חנה 2
 ויוסף ָנג'רמיכל   .3 

 ()נרצח כי לא התאסלם                 

 .חוָדָדד4
 וביבי.עזרא 5

אָג'אן  ָחּכים  ָאק 
יָמן  יָכה וסֹולֵּ  ורחל בת זולֵּ

רָמאני                                   ּכֵּ
 )הספיק לברוח לפני איסלום(

 ומשה ציפורה .1 
 ָמארי ּכהן              

הן ואהרון ּכשרה .2
 ובנימין חביבה .3

די         ָבאָבאָג'אן ָוהֵּ

ָפת.1  עֵּ
יין א.1 דימהנדס הֹוסֵּ    מֹוָעזֵּ

דיוד"ר מוחמד          מֹוָעזֵּ
די הּוָשְנג.2    מֹוָעזֵּ
 )לא ידוע( .3
 לא ידוע() .4
 )לא ידוע( .5
 )לא ידוע( .6
 
 

 ָסְלָטָנת
 )לא ידוע( -ו

אן - ִציּפורה וָחּכים ָדויד ּבן ָחּכים יוֵסף איגָּ  מהעיר גֹולפָּ

ְרָמאְנשָאה  הילדים ומשפחותיהם עברו לגור בּכ 

די  קֹוָלם חּוסיין . 1  לא ידוע()-ומֹוָעזֵּ
ה,   .2 ה ָג'אן עֹובדיה , ָסלֵּ  ָננֵּ
 ד"ר ָעבדֹול ָעלי ָאָרְסָטא.3

 4. -- 
 .יוסף ָג'אנפּור 5 

יָגיל .1   סירּוס , )חאנום(אבִֹ
 ב, יצחק, אפרים, יעק)צבי(  
 שלמה, ָהביבוְלָאה, .2
ְשָרת, , )אורה(מֹוניר        עֵּ
                     ָפְרוין,  ָהְנרייֵּט מנשה,    
 ָסאָלאר, עזיז, .3 

יֹולט,        מֹוְהָטָרם, ָז'ְנטי, וִֹ
   רחל ,(עובדיה)ָעבדֹוְלאה       

אְנְש  1896מודגש בצהוב הִאיְסלּום בשנת  ְרמָּ הבכֶּ  אָּ
כים נָּסיר הרופא האיסלּום   וילדיו    החל מחָּ

 למוסלמית אשמעון נאלץ לגרש את אשתו ולהינש ***
הצליח לברוח,  אך חלק מילדיו וכן משפחת אשתו ביבי כמו  ָאַקאָג'אןָחּכים  

 ד"ר הומיון, אוסלמו
 

'אן חָׁ שושלת משפחת  ַקאגָׁ ים אָׁ ההמנהיג הרוחני של  –כ  אְנשאָׁ ְרמָׁ ֶּ  כ 

ארנכתב ע"י   לידע אישי, הם : בנוסףהמקורות העיקריים שלה,  – י כהןרוזלין מָׁ
ארי כהןהסבתא  הן; אביה ָחּכים ָאַקאָג'אןבתו של  – ציפורה מָׁ ה כ  לֶּ  ; ָאַקאָג'אןתלמידו של  – סָׁ

הןמחקר היסטורי של אחיה   מאוניברסיטת ירושלים ד"ר אברהם כ 

 4saracohen@gmail.comלבירורים, הערות והארות : 
  
 

mailto:4saracohen@gmail.com
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 הרופא והסופר -אן 'חייו של ָאָקאגָ 

כפי שסיפרתי, ָאָקאָג'אן היה הרב והמנהיג הרוחני של הקהילה אך לפרנסתו עסק ברפואה. בבוקר ישב 

נתן הוא ; לקח כסף לאחולים מוסלמים תושבי העיר והסביבה באו אליו. מן העניים אן עם החולים. גם 'ָאָקאגָ 

הם השאירו על שולחנו כמה שרצו. יהודים  -שיקנו את התרופות. לשאר החולים לא נקב מחיר  להם כסף

 כמוסלמים היו מביאים לו מתנות שונות אך הוא סרב לקבלם.

היו המוסלמים מביאים לו מגש גדול עמוס בלחם, חמאה,  במוצאי חג הפסח, כשכבר מותר היה לאכול לחם,

גבינה, ֶלֶּבן, ָלַּבֶנה ודבש ועל זה היו שמים הרבה ירק כסמל ליום טוב. אף הם ראו בו איש קדוש, העריכוהו ורצו 

 שיברך אותם.

הכין רחל אשתו השנייה, מרפאת עיניים בזכות עצמה, עזרה לָאָקאָג'אן בהכנת מרקחות עבורו. עזרה לו ל

אבקה מצמחים שהיה מבקש מהכפריים והם היו קוטפים ומיבשים אותם וַחּכים היה כותש ומערבב אותם עם 

מעט דבש צמיגי, מגלגל אותם לכדורים קטנטנים ושם בקופסאות נפרדות בהתאם לסוג התרופה שהכין 

 מטרות ריפוי שונות.למחלות שונות. בפרסית קראו לזה ָמעג'ּום. במקביל הכין גם אבקות ותערובותיהם ל
 

עיקר פרנסתו היתה מחולים בעלי אחוזות שהיו מוסלמים. הם היו שולחים את משרתיהם להביא אותו לביתם 

על גב סוס. היה רוכב על הסוס בעצמו. היה נשאר שם ימים אחדים עד שהחולה ירגיש טוב ואז היו מחזירים 

ְּכלי של גויים מפאת ּכשרּות. שם קיבל מהם רק חלב, אותו. במקרים כאלה נטל איתו סיר קטן כדי שלא יאכל ּב

 ישירות מעטיני הפרה לסיר, ביצים שבישל בסיר, לחם ופירות.
 

אהב מאוד טבע וסיפר לבתו צפורה עד כמה התפעל בדרכו בכפרים מהאויר הצח, הצפורים, הירק, הנוף והטבע 

לבתו ציפורה שתמיד טיפחה גינה קטנה בכללו עד כדי כך שבא לו לשיר, כדבריו. את אהבתו לטבע העביר 

 בפרס וגם בארץ.    

אן היה אדם שקט, מאוד מאוד הומאני, נאור וָעָניו. חי בפשטות על סף סגפנות. דוגמה לצניעותו באה 'ָאָקאגָ 

 לידי ביטוי, בין היתר, בסירובו התקיף שינשקו את ידו למרות שאז היה מקובל מאוד לנשק ידיו של מכובד.

ללא הבדלי דת, ובזכות הפשטות  -יהודית ראו בו איש קדוש, בגלל אורח חייו ויחסו כלפי הבריות בקהילה  ה

 הרבה בחייו האישיים.
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קיבל חולים. אחר כך עסק  11.00סדר היום שלו אחרי תפילת הבוקר בבית הכנסת היה כך: בבוקר עד שעה 

עזרא. את ספריו על האנטומיה של גוף האדם כתבו  בקריאה ובכתיבה של דברי קודש ושל ספרי רפואה עם בנו

 ָרִש"י אך בשפה הפרסית. הם התבססו על ספריהם של גדולי רפואה כמו: הרמב"ם-הוא ובנו עזרא בכתב עברי

קיבל חולים. אחר כך עסק  11.00סדר היום שלו אחרי תפילת הבוקר בבית הכנסת היה כך: בבוקר עד שעה 

דש ושל ספרי רפואה עם בנו עזרא. את ספריו על האנטומיה של גוף האדם כתבו בקריאה ובכתיבה של דברי קו

ָרִש"י אך בשפה הפרסית. -הוא ובנו עזרא בכתב עברי

הם התבססו על ספריהם של גדולי רפואה כמו: 

רופאים מוסלמיים  -הרמב"ם וכן רַאזי ואבן סיָנה 

ידועים. את ספריו הוא כתב בכתב יד משובח כמו 

 העברתי את ספריו לספריה הלאומית. מכונת דפוס.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 אן מעדיף את בית ִהלל'ָאָקאגָ 

חכם יחזקאל ַיְזדי. הבריות העדיפו  -היה גם רב אחר  ֶּכרָמאנׁשאּהבני הקהילה התיעצו איתו בכל נושא חשוב. ב

לקות. במקום שההלכה יפסוק בענייניהם כי חכם יחזקאל היה מאוד מחמיר בדין וגם במ ָאָקאָג'אןשַחּכים 

 כבית הלל.  -אן 'הלקה. הוא נהג כבית שמאי. ַחּכים ָאָקאגָ  –פסקה מלקות 

סיר והפגישות עם השליחים  האח האהוב נ 

אן. שניהם עסקו ברפואה ובלימודי קודש. כששליחים הגיעו מירושלים 'האח ַנסיר היה אהוב במיוחד על ָאָקאגָ 

אן. מיד היה קורא לאחיו ַנסיר שיבוא כדי לשבת 'לביתו של ָאָקאגָ וממקומות אחרים, תמיד הביאו אותם 

 אן לשמוע את השליחים. 'לשמוע ולדבר על תורה, תלמוד וקבלה. גם אחרי שאיסלמוהו היה בא לאחיו ָאָקאגָ 

ישראל ומוילנה ויכול להיות -הם הגיעו מארץ השליחים לנּו אצלו כל זמן שהיו בעיר. 

א ידוע לי. בנוסף לאחיו היה קורא גם לחתנים שלו: למשה שגם ממקומות אחרים, אך ל

להקשיב וגם  בעלה של שרה ולאחים של אהרון: ָסֶלּה )אבי( ודויד, כדי -סבי, לאהרון  –

ללמוד מהויכוחים, ההתפלפלויות, ההתפלספויות והפרשנויות וכל נושא שהעלו 

 השליחים. רצה שגם אחרים ילמדו, ידעו וייהנו. 
 

, שהיה אחד מהצעירים שבאו להקשיב, סיפר לי על כך בהערצה ואישר שאכן אבי, ָסֶלּה

 היה חכם וגדול בקבלה. 

בפגישות עם השד"רים היו גם רגעים משעשעים. אבי זכר למשל שַחּכים ַנסיר פתח 

סיר ּכים נ   ח 



 107 

בשאלה: את אדם וחוה ברא אלוהים ולא נולדו מהאישה. האם היה להם טבור או לא היה? השליחים לא ידעו 

אן היה מתרגז על אחיו כיוון שהוא הביא אותם במבוכה. היה אומר לו: אם אתה יודע '. ַחּכים ָאָקאגָ לענות

 אל תשאל! אסור לך כיוון שאתה מבייש אותם.     -שאינם יכולים לענות על השאלה 

  

ים ָאָקאגָ  כ  ים ָאָקאגָ ח  כ    18921892  --אן עולה לירושלים אן עולה לירושלים ''ח 

בת בכורה, הלא היא סבתי ציפורה. כשנה לאחר  1890שנת אן בסוף 'מאשתו השנייה, רחל, נולדה לַחּכים ָאָקאגָ 

מכן החליט לנסוע לארץ ישראל כי תמיד אמר שזה מקומם של היהודים וכן נדר נדר שאם ייולדו לו בנים ייקח 

 אותם לקבר רבי שמעון בעל הנס כדי לגלח את שיער ראשם. 

(, 1880שנה ) 60היהודים בפרס לפני של: ע.צ. מלמד / " על עליית יהודי פרס לארץ הקודש לקוח ממאמר

 תשי"א )באתר של "דעת"(

בלב היהודים בערה אש הקודש ואש האהבה לארץ ישראל, אבל המרחק הגדל, סכנת הדרכים וחוסר האמצעים עשו את 

העליה לארץ כדבר אוטופי, שרק בואו של המשיח יאפשר אותו. אך בודדים, יחידי סגולה, העזו והחליטו לעלות. הם 

 ברו על כל הקשיים ועלו אל הארץ והסתגלו לתנאים הקשים בימים ההם או שחזרו לגלותם.התג

קשר חי ביניהם ובין הארץ שימשו השד"רים שבאו מכוללות הספרדים ב"ארבע ארצות" )ירושלים, חברון, צפת וטבריה(. 

לא שמו את לבם גם למצבם הם ישבו בערים הגדולות חדשים מספר ודאגו לא רק לקבלת תרומות למוסדות ששלחום, א

הרוחני של אחיהם. רבים מהם היו דרשנים מפורסמים שבנועם דבריהם עודדו את אחיהם הנדכאים. גם כשחזרו 

השד"רים לארץ הקודש לא פסק הקשר ביניהם ובין התורמים. הנדיבים שלחו את תרומותיהם בדואר בצירוף בקשה 

 הם קמע ועפר ארץ הקודש וכדומה.לתפילה על חולה או על עקרה או ביקשו שישלחו ל

 50-100ירושלימה( קבוצות בנות -העלייה לארץ התחילה לפני יותר ממאה שנים. בתחילה עלו מדרום פרס לארץ )נכון יותר

נפש ובראשיהן תלמידי חכמים ועסקנים חשובים. לאחר הצהרת בלפור התחילה העלייה מערי הצפון. בערים אלו נוסדו אז 

שבראשיהן עמדו אנשים חשובים בעלי שיעור קומה וכשרון הדיבור המעודד למעשים. התרומות ל"קרן אגודות ציוניות, 

 .הגאולה" ניתנו בעין יפה בכל רחבי פרס . הנואמים אמרו לקהל שקרן זו נועדה לבנין בית המקדש )!(
 

בנותיהם נישאו כבר( לקח את אשתו רחל, שני הבנים של ּביּבי )אשתו הראשונה, שכבר נפטרה. שני  1892בשנת 

ואת ציפורה, שהיתה תינוקת בת שנה, ויצא לדרך. נסעו במרכבה, בשיירה שיצאה מֶּכרָמאנׁשאּה, עד גבול 

עיראק. הנהגים שהיו בקיאים בנסיעות כאלה נדהמו ואמרו לו: אתה רוצה להמשיך עם התינוקת הזו? היא לא 

עות רוח. החליט שימשיך רק עם הבנים. החזיר תחזיק מעמד ותמות בדרך. מה עוד שציפורה חלתה באבעבו

אאת אשתו עם סבתי התינוקת לעיר, אבל דאג לתת גט לאשתו כדי שלא תישאר חלילה עגּונה במקרה וימות 

 בתלאות הדרך או לא יוכל לחזור ואף אמר לה שאם היא רוצה היא יכולה להינשא בשנית.

וון להשתקע ולמצוא עבודה ואחר כך להביא את בני הגיע לארץ ישראל וקיים את הנדר. גר בירושלים והתכ

משפחתו אך לא עלה בידו. כאמור לא רצה להתפרנס מהרבנות למרות שבֶּכרָמאנׁשאּה היה הרב הראשי. הוא 

יכול היה ללכת לישיבה והיה מתקבל ברצון. חשב שיעסוק בארץ ברפואה אך היה זקוק לרישיון ולא עלה בידו 

עסק בדיוק בארץ אך כנראה גר שם כשלוש שנים לערך היות ושרה בתו השנייה נולדה להשיגו. לא ידוע לי במה 

 חמש שנים אחרי ציפורה.

הכסף שהיה ברשותו אזל אט אט. גם דאג לאשתו ולבתו. באין ברירה מכר את ספר הרמב"ם  וכן ספרים 

ץ. סיפר לבתו אחרים שהיו איתו ושלח את הכסף לאשתו עם מכרים שבאו לבקר במקומות הקדושים באר

ציפורה שמכר את הספר בכאב לב רב היות וזה היה ספר נדיר ויקר ערך ויקר לו אישית. אך אמר שעשה זאת 

למענן כדי שיהיה להן כסף למחייה. את הספר מכר בעשרה תומנים שבימים ההם היה סכום נכבד. זיכרו שזה 

חזר לֶּכרָמאנׁשאּה עם בניו אך לא הפסיק . כשנגמר כספו 19 -בסוף המאה ה –קרה  לפני למעלה ממאה שנים 

 לחשוב על עלייה לארץ. זה היה חלק ממקור הערגה של סבתי ומשפחתי לעלות לארץ.

באותם הימים היו משפחות שעלו מֶּכרָמאנׁשאּה לארץ אך רובן חזרו בגלל קשיי פרנסה. מי שחזר מירושלים 

 ר מֶמָּכה(. הוא לא הסכים להיקרא כך.היה מכוֶנה ָהאג'י. )כפי שהמוסלמים מכנים את מי שחוז

אחרי שחזר מירושלים היה אומר לאשתו ולציפורה ואחר כך גם לשרה ולחביבה בנותיו, תורידו בבית את 

 הצ'אדֹור. מספיק שאתן שמות מטפחת ראש. היה נאור.
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 אן חוזה את העתיד'ָאָקאגָ 

אן, שכן בתינו היו 'ילדים לאבי, ָאָקאגָ על אהבתו לישראל סיפרה ציפורה סבתי: הייתי הולכת כל יום עם ה

קרובים; הוא היה קם לקראתנו ומנשק אותנו. פעם אמרה: אבא, כבודך קם לקראתי וזה נחשב לי לאי כבוד 

כלפיך. אמר: אני קם לכבודכם כי ילדיך יראו את ביאת המשיח ויגיעו לארץ ישראל. אנחנו כאן דיירים 

יות באופן ארעי ולשאוף להגיע לירושלים. אף פעם לא השאיר אותה זמניים, אין לקנות הרבה דברים. יש לח

 ללא תשובה והיא תמיד שאלה והתעניינה.

 

היה מוסיף ואומר לציפורה: ִּבתי, יבוא יום ואתם תזכו לראות ולשמוע דברים שקורים במקומות אחרים 

יאריכו שיער ונשים תתלבשנה ורחוקים. ידברו בירושלים ואת תשמעי אותם בביתך. גברים יתלבשו כמו נשים ו

כמו גברים עם מכנסיים. יהיה אוכל ובגד מוכן. אלו היה דברים שלא התקבלו על דעתה ואכן בזמנה זה נראה 

בלתי אפשרי ודמיוני. אבא, אלו דברים משונים? כיצד זה אפשרי? היתה מביעה את תמיהתה. אפילו אם יצעקו 

 : עוד תראי!  בירושלים, זה כל כך רחוק שלא נשמע. ענה לה

 אמרה לי שאף פעם לא פקפקה בדברים שאמר לה אך באותם ימים זה ממש היה בלתי נתפס.

אכן בקי היה בהוויית העולם, ידע על ההתקדמות הטכנולוגית ואיש חזון היה. כאשר סבתי היתה כבר בארץ 

י שצדק בדבריו. אני וזכתה לשמוע רדיו ולראות שידורי טלויזיה, נזכרה בדברי אביה ואמרה: הנה נוכחת

ואמנם הגברים  יושבת בבית ושומעת ברדיו על מקומות אחרים ורחוקים וכעת גם רואה אותם בטלויזיה.

 מאריכים שערם ומתלבשים כנשים וההיפך. סיפרה ובכתה על כך שאביה לא זכה לעלות לארץ.
 

טו בנשמתם. ואכן כך היה. את אהבתו לארץ ישראל היתה עצומה ואת זה העביר, לבנותיו ולחתניו. דבריו נקל

אהבת הארץ העביר לכולנו באותה העוצמה. ינקנו זאת עם חלב אמנו עד שגדלנו ואף העברנו זאת לילדינו 

 ולנכדינו.

 

  18961896אינוס לאיסלאם, תרנ"ו אינוס לאיסלאם, תרנ"ו   ––השבר הגדול השבר הגדול 

ששני  אן. לא יכלו לשאת את העובדה'אנשי דת מוסלמים החליטו לאסלם את ַחּכים ַנסיר וַחּכים ָאָקאגָ 

הרופאים הטובים של העיר היו יהודים. במשך שנים הם הביטו בקנאה על מעמדם הרם של שני האחים 

הרופאים היהודיים. הם נזקקו להם וכיבדו אותם באין ברירה. יתרה מכך, יהודי הוא נג'ס = טמא ולכן חשוב  

ים ַנסיר להתאסלם רקמו לאסלם אותם. אולם הם היו זקוקים לסיבה כלשהי. כדי להכריח את משפחת ַחּכ

אמר לַחּכים ַנסיר: אני רוצה שבתי תלמד צרפתית. שלח  -כהן דת מוסלמי בדרגה גבוהה  -עלילה. ֶאָמם ג'ֹוְמֵעה 

את בנך, שמעון, ללמדה אצלי בבית. הוא הסכים. לאחר זמן מה האימאם אמר: הבן שלך קיים יחסים עם ִּבתי 

ימים גבר לא שהה לבד בחדר עם בחורה ובודאי לא במשפחות  ועליו להתחתן איתה. )יש לציין שבאותם

עשירות. היתה לבת אומנת אשר ליוותה אותה תמיד וכמובן שבזמן לימוד הצרפתית נוכחה כל הזמן בחדר, אך 

כאן זה לא עזר(. אם כל משפחתך לא תתאסלם, נהרוג את כל היהודים בעיר. את שמעון, שהעלילו עליו, חיתנו 

 מאם ואת השאר איסלמו וחיתנו עם מוסלמיות אף אם היו להם נשים.עם הבת של האי

. מושל ֶּכרָמאנׁשאּה העלה את המחירים של מצרכי המזון. בעיר פרצה מרידה. 1896כל זה התרחש בשנת 

פרנק  18,000 -ההמון רצה לגרשו מן העיר. לאחר מכן הם בזזו את השכונה היהודית. הרכוש שנשדד הוערך ב

אן ואחיו ַחּכים ַנסיר והמשפחות הקשורות 'ָאָקאגָ  -ת זו נרקמה העלילה נגד משפחות הרופאים זהב. בהזדמנו

 נמית את כל היהודים. -אליו הועמדו בפני ברירה: אתם מתאסלמים ואם לאו 
 

אן: אחיך בא 'סבתי ציפורה היתה בת חמש בשעת מאורעות אלה. לפי דברי אמּה באו ואמרו לַחּכים ָאָקאגָ 

אן 'להעביר את רוע הגזירה כי רוצים לאסלם אותנו. ַחּכים ָאָקאגָ  -סת ומתפלל לא בשעת התפילה לבית הכנ

אמר לאשתו רחל: אני בורח להסתתר בכפרים ואם יבואו לחפשני תגידי שהלכתי לרפא אחד מהחָאנים ואת 

ה לו חצר פנימית הית)אינך יודעת מי מהם והיכן )חאן היה כינוי לאצילים ולבעלי אחוזה(. לקח את סוסו 

אשתו ענתה כפי שהורה לה וכך ניצל  לשאלתםוברח לכפרים. ואכן באו לאסלם אותו.  (גדולה שהיה בה אורווה
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ָמד. באשתו של ָאָקאגָ  אן רחל ובילדים לא נגעו שכן ראש המשפחה צריך לומר "ַאׁשַהד" 'סבא של אמי מן הֹשְ

כלומר לומר בקול רם את הפסוק הזה: אני מעיד בזה שאין  )מי שמתאסלם צריך להגיד את ה"ַאׁשַהד "ולא הנשים 

אחיו חכים  . (האישה היא רכוש הבעל ומאוסלמת אוטומטית;אלוהים חוץ מן הֵאל ]האחד[ וכי מוחמד הוא שליח האל

 גם אוסלמו. אן'ָאָקאגָ וכן אחותו שרה לא היו בחיים. רופאים ממשפחת חותנו של האקנזר 

 סלמיםחגיגה למו –טקס האיסלו ם 

טקס הכנסתו לאיסלאם של ַחּכים ַנסיר היה גַרנדיוזי. העבירו אותו ואת בני ביתו מביתם לבית חדש שהעניקו 

בד מאוד יקר, מפתח ביתו של ַחּכים ַנסיר עד הבית שהכינו לו.  נגנים ומשוררים  -לו. פרשו המוסלמים ִטירֵמה 

לא גם תואר: ַנסיר אל ַאֶטָּבא, כלומר רופא הרופאים. של שירי דת שרו וניגנו. העניקו לו לא רק בית גדול א

תושבי העיר המוסלמיים באו לצפות במחזה. איסלמו את  כל הילדים והנשים בני המשפחה. יוסף נג'ר, בעלה 

משפחות שהיתה להם  20של מיכל, בתו של אקאג'אן, סירב להתאסלם ולכן הרגו אותו. סך הכול איסלמו 

 -אן וָאחיו. לפי החוק המוסלמי לא יכלו לחזור ליהדות כי דינו של החוזר 'ָקאגָ הלא הם ָא  -זיקה לרופאים

 מיתה.
 

בנו הגדול של ַנסיר, שמעון, היה משכיל, דובר צרפתית ונשוי לבתו של מֹולא יחזקאל, שגם 

הוא היה מֹולא של ֶּכרָמאנׁשאּה. היא למדה באליאנס ולהם היתה בת בשם ֵעַפת. שמעון 

מה שלא  -אהבה גדולה. בזמן שהיה מאוהב בה כתב לה מכתבי אהבה נישא לה מתוך 

היה מקובל באותם ימים. היה נותן את המכתבים למשה בעלה של ציפורה סבתי שימסור 

 אותם לבחורה. המכתבים נכתבו בפרסית בכתב רש"י שהבחורה ידעה לקרוא מלימודיה ב"חדר".

ם ג'ֹוְמֵעה. את שם משפחתו שינו למֹוָעֶזִדי ומינו אותו הכריחוהו לתת גט לאשתו ולהתחתן עם בתו של ֶאמָ 

לנציג משרד החוץ בעיר ומאוחר יותר למושל העיר ֶּכרָמאנׁשאּה! נתנו לו תואר חדש: ַאדיּב ֹאל ַסְלַטֵנה מֹוָעֶזִדי. 

                      תואר בית אצולה / מלוכה.       -שם המשפחה,  ַסְלַטֵנה  – השם הפרטי שקיבל, מֹוָעֶזִדי –ַאדיּב 

 רצחו את שמעון מקינאה כפי שאספר מאוחר יותר. 1918-ב
 

האינוס לאיסלאם של משפחות הרופאים גזל מן הקהילה חלק חשוב מן העלית האינטלקטואלית שלה. אחד 

מן הגילויים של תופעה זו היה העובדה, ששלושת הרופאים בעלי ההשכלה המודרנית, החשובים ביותר 

)מתוך ספרו של אחי אברהם על קהילת ה בשנות השלושים, היו מצאצאיהם של האנוסים. בכרמאנשא

    ֶּכרָמאנׁשאּה(.

 "ותעל שוועתם השמימה מעמקא דליבא" - מכתב מצוקה וקריאה לעזרה       

י"ח האיגרות הרבות ששלחו ראשי קהילת ֶּכרָמאנׁשאּה, וביניהם ַחּכים ָאָקאָג'אן, לכאביא כאן קטע מאחד  

בפריס. זהו מכתב מרעיד לבבות וכתוב בשפה מופלאה ומליצית, שעולה ממנה קול מצוקה ובקשה לעזרה 

הצעיר אקאג'אן  "חתימת 
 "דוד "בן המ
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( שקדמו לאיסלום. המכתב כתוב בעברית אך בכתב רש"י.)אחי אברהם מצא את 1893לאחר פרעות תרנ"ג )

 המכתב בארכיון של כי"ח בפריז , במסגרת מחקריו(

 ת התרנ"ג... כי איככה אוכל וראיתי מכרמאשאן היום ....... התמוז משנ

    אזי עבר על נפשינו המים הזדונים               

חטיבא אחת בעולם עמודי התווך אשר בית ישראל נכון עליהם וכל הקרב אל משכן וכולם.....שבטי ישראל המשגיחים על גולת 

ן צדקתם נשואה לעוברים ושבים לקרוא לשבויים דרור ישראל אשר ......לחונן דלים גומלי חסדים חסד ואמת העומדים בפרץ וימי

אשר בעיר המהוללת פאריז יע"א וכל העוסקים עם הציבור חברת כל ישראל חברים ולאסורים פקח......מליצי יושר.....היקרים 

לות המר הנה נאקת אחכי? באה על גזרת חרב הרג ואבדון וג   ....אתה ה' תורה ותיכון לעד כסא הוד מלכות עולמים.....

....בקרבי כי שמעתי את נאקת בנ"י )בני ישראל( ותהי צעקה גדולה.......כל העם אשר בצער צווחין    הזה              אוי לנו כי פנה היום

 אכי"ח כי"ח "ותעל שוועתם השמימה מעמקא דליבא".....וקרא זה אל זה ואמר יתומים היינו בקול מר יצעקו מכאב לב.... מאיגר

א עמיקתא ירוד ירדנו......מה אומר ומה אדבר ומה אצטדק ומה צרה היתה שם וצרה צומחת על ידים על ברכים מנהמים רמה לביר

כיונה וצועקים ונואקים בבור גלות... ואומרים בקול גדול.......הכפירים שוחרים לטרף. אְכלנו, ...... מילא שבכל דור ודור עומדים 

ולאבד טף ונשים ונפש בני אומללים...... כי באו מים עד נפש......כי פנה היום כי ינטו צללי ערב  עלינו לכלותנו...... להשמיד להרוג

 ובוקר..... נשמע קולי קול ענות חלושה ותעל .....מר לי מר על זאת אשמיע קול יללה בקול.

כי אין מרחם ואין מנחם לאן אוליך חרפתי ..... ידי זרים שלטו בנו יגענו ולא הונח לנו היינו חרפה לשכנינו לעג וקלס לסביבותינו 

ולאן אפנה לעזרה על זאת אמרתי לנפשי לבוא בדרך הארץ.....לעפר שחה נפשי וקצרה ידי בזוכרי כל אלה..... הביטו וראו אם יש 

 מכאוב כמכאובי כי היינו כצאן שאין לו רועה .....

( בלי..... גזרו 1892ויהי בימי סיון ביום י"ד .. משנתינו זו התרנ"ב )... ולהודיע מעט מזעיר מצערינו לפניכם למצוא תרופה למכתינו 

הגויים על הרג ואבדון ונתקבץ... ונפלו בתוך המחנה בני ישראל והנה קול שאגת כפירים לטרף וקול המון גוים רבים הולך וגדל עד כי 

מה קול במחנה צעקת בני ישראל באה וראשו מבקיע  גדל מאד ונכנסו בתוך בתי בני ישראל לשלול ולבוז וקול הוי הוי נשמע ברצינו

שחקים ותחתיו מגיע עד תהום... לכן באנו לחלות פניכם בעשר חלות יוצאות... שתעשו נא למען אבותינו הקדושים אברהם יצחק 

אל ויעקב ולמען תורתינו הקדושה ולמען ארץ הקדושה שתחישו פדות לישראל הדלים ישראל העניים ישראל האומללים ישר

השרויים בצער ולמען יתומים ..... להקל מעלינו הדלות המר והנמהר הזה אולי נחיה ולא נמות ולא נעלם כל המקיים נפש אחת 

מישראל כאילו קיים עולם מלא.... ובזה נכתוב והאל הקדוש ימלא משאלות לבכם לטובה ועיניכם תחזינה.... רועה אוילי המצפה 

 :ּכים ָאָקאָג'אן ושתי שורות סיוםאשי הקהילה וביניהן חתימתו של ח  כאן באות החתימות של ר  לישועה.

מאתנו האסורים בכבלי ברזל ונחושתים השרויים בצער עניים ואומללים החונים בין אש ותנור וכירים בוכים ומבכים ק"ק פה 

 כרמאנשאה. 

 ולנו בושת הפנים ....            לך ה' הצדקה                                                             

 

 

 

 

 נפש של ָאָקאָג'אן  יייסור

היה  לאן שברח מהאיסלום נישאר חודשים אחדים בכפר וחזר לעיר כעבור הזעם. אולם כשחזר הכו'ָאָקאגָ 

אחרת ממה שהכיר וידע. בתו זילפה, שהיתה נשואה לבנו של ַחּכים ַנסיר, אוסלמה. מיכל בתו אוסלמה ואת 

 חו כי סרב להתאסלם. בעלה רצ

אן נתייסר בעינויי נפש על גורל ילדיו ובני משפחתו שאוסלמו. כל הזמן קיווה שיוכל להבריח 'ַחּכים ָאָקאגָ 

לפחות את אחיו, ַחּכים ַנסיר ומשפחתו, לארץ ישראל. לאחר האיסלום עסק הרבה באלכימיה  בחיפוש הנוסחה 

 לשם התעשרות.ליצירת זהב, רק למטרה זו של הברחת אחיו ולא 

הקשר עם אחיו לא נפסק וכפי שתיארתי קודם ַחּכים ַנסיר היה בא אליו לביקורים, אך לא בתכיפות רבה. 

מאשתו המוסלמית של  למרות התאסלמותם של בני המשפחה, היה מותר לנו לבקר אותם וידענו עליהם הכול.

יין מֹוָעֶזִדי ורופא עיניים מוסמך ד"ר מוחמד אדיב מֹוָעֶזִדי הלא הוא שמעון נולדו לו שני בנים: המהנדס הוס

 מֹוָעֶזִדי. שמעון אמנם חי עם אשתו המוסלמית אך היה נוהג לבקר את אשתו ובתו היהודיות.

אבי,ָסֶלּה כהן, היה מבקר לעתים תכופות אצל הבן שמעון כי חוץ מהקירבה המשפחתית למדו יחד ב"אליאנס" 

 לקטואלית. והיו להם נושאים משותפים לשיחה אינט
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האח ַחּכים ַנסיר המשיך במקצועו 

כרופא אך כעת לא היה ַנֵג'ס )טמא( 

למוסלמים, מה שהיקשה עליהם 

קודם לכן ללכת אליו. בכל זאת 

יהודים המשיכו להתרפא אצלו, 

אן 'במיוחד אחרי שַחּכים ָאָקאגָ 

 נפטר ולא היה למי ללכת.

כילדה חולה אמי לקחה אותי 

ַנסיר והוא זכור לטיפול אצל ַחּכים 

לי כאיש מרשים עם שיער לבן וזקן 

ארוך. תמיד שאל: מה שלום 

ציפורה, שרה וחביבה? וכן שאל 

בגעגועים: אוכלים את החמין של 

 שבת? גם הוא נהג לשלוח דרישת 

 שלום לאבא שלי )ָסֶלּה( כי אהב אותו. 

חו את ילדיהם למוסד של כי"ח, חלק מבני המשפחה שאוסלמו שמרו תקופת מה על יהדותם בהסתר ואף של

אולם איש מהם לא חזר בתשובה. כמוסלמים עזרו ליהודים בעתות צרה. לאחר שנים רבות, כשכבר הייתי 

בארץ, סיפרו לי שעד היום אומרים להם יהודים. גם עבדֹוְלאה בנה של חביבה )אחותה של ציפורה( סיפר 

בהם זוכרים ואף באים לחנותו, בלילות בלבד מחשש שהדור הצעיר כבר לא זוכר את יהדותו אך המבוגרים ש

שלא יראו אותם המוסלמים, והם מספרים שגם כיום אחרי מאה שנות איסלום עדיין אומרים להם "ָיהּוִדֵיה 

 פּוִסיֵדה" כלומר יהודי רקוב! כל כך הרבה שנים עברו ועדיין יודעים ומציינים שמקורם יהודי. 

 אלכימיה

מפיק  םלמצוא נוסחה להפוך מתכת לזהב )לדבריו ראה אחד מהדרווישי ןבאלכימיה ובניסיואן עסק גם 'ָאָקאגָ  

לא עלה הדבר בידו. כשסבתי ציפורה התענינה בעבודתו, אמר לה שהצליח ליצר דמוי זהב אך זו תהיה  -זהב( 

 רמאות ולכך לא היה מוכן. 

ה לאחר איסלום המשפחה, היתה למטרה כל הזמן חשב על עלייה לירושלים. החיפוש אחר נוסחת הזהב, שהחל

אחת בלבד: לצבור כסף כדי להגר לירושלים יחד עם אחיו ַנסיר ובני משפחתו שאוסלמו וכך להצילם 

מהאסלאם. המוסלמים היו עולים לֶמָּכה הקדושה להם וחשב שמשם יוכל לברוח לפלשתינה בתֹואנה שהוא 

לא הצליח לייצר ואת חלומותיו הציוניים לא הצליח  הולך למסגד עֹוָמר בירושלים ואז יישאר בארץ. זהב

להגשים. את רוב כספו השקיע בניסויו באלכימיה, לבסוף נואש והפסיק. כל  כלי מעבדתו נשארו עד שסבתא 

 .ֶּכרָמאנׁשאּהציפורה עזבה את 
 

ק בכך. שייח' בגלל עיסוקו באלכימיה, היה מיודד עם כהן דת מוסלמי ומשכיל בשםֹ שייח' ַהאִדי, שגם הוא עס

ַהאִדי נהג לבוא אליו להחליף מידע. בהזדמנות זו אכל מהחמין ו"ביצה שָּבתית" )ביצה שהתבשלה כל הלילה 

אן את ה"ביצים השָּבתיות" לידי משרתו של השייח' 'על מכסה סיר החמין(. בכל בוקר שָּבת מסר ַחּכים ָאָקאגָ 

 להביאן אל אדוניו.
 

 ולפורעים יורים ברחל ובוזזים הכ

אן כדי להודיעו שהוא ימנע מן האספסוף ', שלח שייח' ַהאִדי את משרתו לַחּכים ָאָקאגָ 1909בחודש מרס 

אן דאג ')שהתכונן כל הלילה לבזוז את בתי היהודים( לבצע את זממו אבל השייח' לא הצליח בכך. ַחּכים ָאָקאגָ 

יה לבתו הצעירה, חביבה. קשר את לארוז את הכלים והבדים היקרים שבבית ובעיקר את אלו שרכש כנדונ

הכול בחבל ושלשל אותם לבאר שהיתה בחצר שלהם )בכל חצר בית היתה באר פרטית ובעזרת גלגל היו 

 הדף האחרון בספר שכתבו בכתב רש"י
בצד שמאל רשומה בעפרון חתימתו של עזרא: הצעיר 

ּכים   אן'ָאָקאגָ עזרא בן ח 

ּכים  סיר )אחיו של ח  ּכים  נ   ( אוחז מטה בידו, אן'ָאָקאגָ הרופא היהודי ח 

שלושת  יומשמאל יושב שמעון בנו. מאחור וחמשת בניו, לאחר שאסלמו אותם.  

צילם זאת בצלמניה  (142עמ'  של נסירנית בן האחיי) עּבדֹולאה ָוֵהדיָפרעּבדֹולאה ָוֵהדיָפר  משרתיו.

 שלו
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מורידים דלי שהיה קשור לחבל  ושואבים מים(. כששמעו את קולות הבוזזים מיהרו לעלות לגג כדי שלא יהיו 

 גה כל הקהילה היהודית כשהיו מאורעות כאלה.בטווח ראייתם של הפורעים שמא יהרגו אותם. כך נה

רחל הציצה מלמעלה וראתה שאחד הבוזזים לוקח את כלי הפורצלן שהיו שמורים לחג הפסח בלבד. מכאב 

הכדור חדר לירך שלה.  -הלב זרקה אבן כדי שיישברו ולא יילקחו. הבוזז שראה אותה הוציא אקדח וירה בה 

 ך אלא יותר מאוחר כשחשה בכאבים עזים.מרוב אימה ופחד אפילו לא הרגישה בכ

אן. כאמור 'הפורעים סיפרו אחד לשני על המקרה ומהר מאוד התפרסם שירו באשתו של ַחּכים ָאָקאגָ 

המוסלמים ראו בו איש קדוש ולכן אלה שהכירו אותו ושהוא היה רופאם, הזדעזעו מהמעשה )אלה שלא 

נתח. דפק בדלת ואמר: ַחּכים, שמעתי שאשתך נפצעה. השתתפו בביזה(. בערב שלחו  אליהם מוסלמי שידע ל

באתי להוציא את הקליע מרגלה ואכן עשה זאת. לא קראו בעצמם לרופא כי כל היהודים היו בהלם ואבל 

מחמת הזעזוע הקשה, האימה ומכך שנותרו ללא רכושם. לקחו להם הכול עד החפץ האחרון. גם את ביתה של 

 מבתי היהודים נבזזו. 80%ים אחרים עד שהמשטרה עצרה אותם. ִּבתו ציפורה בזזו וגם של יהוד

 

רָמאנׁשאה    'בית המגורים של ָאָקאגָ  ֶּ  אן בכ 

תרשים הבית מצורף כאן. זה היה בית  .אן ובני ביתו בֶּכרָמאנׁשאּה'אתאר את מקום מגוריו של ַחּכים ָאָקאגָ 

  –היו בו שני חלקים: חצר חיצונית )בפרסית  גדול ללא משרתים. רק מי שהיתה לו יכולת כספית קנה בית כזה.

ַהָיאֶט ִּבירּוִני( בו יש בצד אחד שתיים שלוש חדרים שמדרגות הובילו לגגו ותחתיו ירדו שתי מדרגות למרתף, 

חדרון נוסף דו קומתי, מטבח ושירותים ואף לול תרנגולות קטן.  חלק זה נועד למשרתים. בקיר החצר היתה 

ַהָיאֶטה ַאנַדרּוִני( ובה היתה בריכת נוי גדולה. בחצר זו  –צר הגדולה הפנימית )בפרסית דלת נוספת לכניסה לח

היו הרבה חדרים כשבקבוצת אחד החדרים יש גם קומה עליונה. בחלק מהחצר הגדולה היתה אורווה לסוסים, 

מש אותו בלבד( שהיו אז כלי התחבורה. בחצר זו בצד היה מקווה מים, עם דלת ברזל שתמיד היתה נעולה )שי

 ובאר מים. מקור המים היה ממעיין שזרם מתחת לאדמה. בימי גשמים המים עלו עד המדרגה הראשונה.
                                                                                                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

בפרס, במרתף הביתי היו כדי חרס ענקיים. בפרסית זה נקרא חֹוְמֵרה. כדי למלא כד כזה היה צורך לעמוד על 

יבש והתבואה לא היתה מתקלקלת. לכל  האקלים ֶּכרָמאנׁשאּהכיסא להגיע לפתחו. את הכדים מלאו בחיטה. ב

 
 גדולה בריכת נוי

אורוות סוסים 
שבה החזיק 

אקאג'אן את סוסו 
הלבן איתו רכב 

 לחולים

 הגדולה החצר
ָיאט   י ה  רּונִֹ נד    א 

 מקווה

 שירותים

 החצר הקטנה
ָיאט   י ה  ירּונִֹ  בִֹ

 לול
 תרנגולות
 קטן

 פתח 

 מטבח 

 פתח
 כניסה 

גם בשנות הבצורת 
הקשה הבאר לא 

 התייבשה
 באר מים רות אחריםבניגוד לבא

 

חדרים 

בקומה כש

 ההשניי

  יש

 מרפסת

 מספר חדרים 

2-3 
חדרים 
כשתחתם 
מרתף ולגג 
עולים 
 במדרגות

חכים אקאג'אן עבר, מהחצר הגדולה, לגור בחצר 
ה רחל להתגורר בו. הקטנה. אחרי פטירתו המשיכ

נ   תה התאלמנה, מבעלה משה, הזמינה כשציפורה )נ  ה( בִֹ
 לגור אצלה.   אותה ואת ילדיה

 

 חנויות

 מושכרות

 
קצב 

 יהודי

חנות  

 מכולת

 
מפריח 

 יונים
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בית היה מרתף שאחסנו בו מזון ותבואות לכל השנה: חיטה, עדשים, גרגרי חומוס, אורז, שעועית ועוד. זה 

 התאפשר כמובן למי שהיתה יכולת כספית. 
 

ל החנויות, שבצד החיצוני לקיר החצר הגדולה, היו חלק מן הבית אותם השכיר לאנשים. חנות אחת היתה ש

קצב יהודי לבשר כשר ושתי חנויות של מוסלמים: חנות מכולת וחנות של מוכר ומפריח יונים וביציהם ששמו 

היה נֹורּוז ושם אשתו טובה. בשבת אסור היה לנו להדליק אש ולכן, בלי שהיה צורך להגיד לטובה אשתו, היא 

ש כדי שיהיו לנו מים חמים להכנת היתה מגיעה בכל יום שבת, מבעירה את הפחמים ושמה את הסמֹוַבר על הא

תה. בחורף, כשהיה קר, היתה גם מבעירה פחם לחימום החדר בו ישבנו. כמו כן היא היתה מכבסת, באחד 

מימי השבוע, את בגדי המשפחה וזה היה במקום דמי השכירות. כל זמן שהיינו ֶּבֶּכרָמאנׁשאּה נהגה לבקר את 

ת והיתה יושבת ומספרת על בעיותיה וטרדותיה. שמה טובה אמי, לנשק ולחבק אותה כי היתה לה כמו ב

 התאים לה כי באמת היתה אישה טובה. 

אן. לפעמים, משנזקק לצמחי מרפא וכדומה לעשיית מרקחת רפואית, היה 'משרתים לא היו לַחּכים ָאָקאגָ 

השוק דברים  עומד בפתח הכניסה לביתו; גברים שעברו באו לברכו לשלום. אז היה מבקש מהם שיקנו לו מ

אחרת לא הסכים. אמרו לו: "רּבי, זה כבוד  –רפואה בלבד, ובתנאי שקודם יקבלו שכר טרחה  ישרצה, לצורכ

מתו  לנו לשרתך", לא היה מסכים. בלית ברירה לקחו ממנו את המטבע אך שמרו עליה לברכה. כך נהג כי בניו

ק )רק בליווי מבוגרת(. אשתו, רחל, היתה ובקהילה היהודית לא היה מקובל שאישה צעירה תלך לקניות בשו

 , בישול וכד' ושוק התרופות היה רחוק.ןעסוקה בקניות לבית, ניקיו

 

 ָאָקאָג'אן עוזר -הכנות לשבת 

ִדיג( הועמד  -ביום שישי בישלו אוכל לשבת. באח, במטבח שבחצר הבית, הבעירו כמות גדולה של עצים והסיר )בפרסית

כריות קטנות ודקות, ממולאות בבדים, שנתפרו במיוחד לכיסוי  -ספר גדול של ג'ֹוֵלה ִדיג מעל האש. כיסו את הסיר במ

 הסיר לבל יתקרר האוכל עד שעת ארוחת יום השבת לאחר החזרה מבית הכנסת.

הבישול היה על גחלים או בעירת עץ. רק בטהראן עברנו לפתיליות אך הן לא היו מספיקות לארוחה "כבדה". זו בושלה על 

 חסרת גג. בערך פעם בשבוע היו עושים מנגל בחצר .  הלהבות של עץ בוער בין אבנים המסודרות כקוביי -ָג'ק עֹו

האוכל הפרסי מבוסס בעיקרו על אורז כשמלוה אותו תבשיל כלשהו. זהו מטבח עשיר הכולל גיוונים רבים של האורז ושל 

היו גם מאכלים שאיפיינו את עונות השנה או חגים.  למשל התבשילים שנעשים עם ירק, ירקות, פירות ותבלינים שונים. 

בחורף היו מכינים הרבה ָעֵשה ֵרְשֶתה. זהו מאכל עשיר ומשביע עשוי עם אטריות, עדשים, ירק ועוד. את האטריות הכינה 

בבית אשה שמומחיותה היתה בהכנתם. האטריות נעשו מקמח מלא שהיתה לשה לבצק ואחר כך מרדדת אותו וחותכת 

 מהירות, בזריזות ובמיומנות רבה בעזרת סכין לרצועות ארוכות. ב

 

אן היה מבקש מאשתו רחל לאפשר לו לעזור לה בעבודת הבישול לקראת השבת, כי זו 'בימי שישי, ָאָקאגָ 

לעזור לאישה בעבודות הבית. רחל היתה מסרבת בתוקף ומוסיפה: מה יקרה אם מישהו ייכנס ויראה  המצוו

 –אומר: טוב, רק אכתוש את הבשר )אז היו כותשים בַמְכֵתש וֵעלי עשויים מאבן או ממתכת שאתה עובד? היה 

ולא נכנע  לא ראה בושה בעזרה לאישה או בעבודת מטבחָהַוְנג בפרסית(, אך היא לא הסכימה בשום אופן. 

 לתכתיבי התקופה, ומעל לכל היה אדם מתחשב.

סיפרה לי שלפעמים היה דופק בדלת ביתה )או של אחיותיה(, לא פסק מלדאוג לכל בני משפחתו. ציפורה סבתי 

 לאחר שנישאה ועזבה את ביתו, והיה נותן לה כסף כדי שלא יחסר לה חלילה. 
 

 עזרה לזולת

עוד סיפרה לי שאם היו באים ביום אפילו עשרים פושטי יד מוסלמיים או יהודים )גם הקהילה נהגה לעזור 

אתנו לתת נדבה לכולם. נהג לומר שגם מוסלמי הוא בן אדם. מי שמבקש לעניי העיר היהודים( היה דורש מ

ואסור להחזיר את פניו ריקם. טען שיש לאהוב גם את הגויים ואין לקלל את מוחמד והנביאים  שנדבות מתביי

 שלהם כי הם הביאו את הגויים לכך שיכירו באל אחד ולא ימשיכו בעבודת אלילים.
 

דרך גגות הבתים כי הבתים נבנו אחד סמוך לשני. בדרך כלל זו היתה הדרך בבוקר היה הולך לבית הכנסת 



 114 

שהלכו בה כיוון שזה קיצר את הדרך וגם מנעה היתקלות בגויים. בדרכו היה משאיר, בזמן בצורת, שקית 

קטנה של חיטה, לאלו שהיו נזקקים, ליד דלת גג הבית בלי להגיד להם. את השקית היה מחביא תחת גלימתו 

 או. אנשים ידעו שזה הוא העושה את מצוות מתן בסתר.לבל יר

אן תֵגן עלינו". 'הנמצא כבר בארץ, ּבַצר לו, אומר: "נשמת ַחּכים ָאָקאגָ  ֶּכרָמאנׁשאּהעד עצם היום הזה, יהודי מ

 ראו בו קדוש ומספרים עליו נסים ונפלאות.
 

 דתי ליבראלי

. לא כפה על איש מהקהילה כיצד לקיים את נוהגי הדת. אן היה דתי אדוק אך ליבראלי וסובלני'ַחּכים ָאָקאגָ 

לא עושים. לא  –עושים, לא רוצים  –סבתא ציפורה סיפרה שנהג לומר: אני, מה שצריך אני אומר, אבל רוצים 

 או יחששו ממנו. ורצה להכריח אף אחד ושלא יירתע

שה; בדרך כלל לא היה דוגמה לאישיותו המתחשבת בזולת: בשבתות בבית הכנסת ביקשו ממנו לשאת דר

מסכים. שאלו לסיבת הדבר ואמר להם: האנשים רעבים, להשאירם לשמוע דרשה זה גרימת צער. אם הסכים 

 קיצר בדבריו.  –

. הכיצד? שיטת החינוך הטיף לסובלנות כלפי הילדאחד מדרשות השבת שלו היתה דרשה מיוחדת שבה 

ו, איחרו, לא הכינו שיעורים, לא ידעו את החומר באותם ימים דגלה בעונשים פיסיים לתלמידים שהרעיש

ועוד. היכו במקל על האצבעות ועל כפות היד, על הזרוע, הפנים וכו'. הייתה גם ַפַלַקה, אפילו בימי החורף 

שבהם הידיים והרגליים קפאו מקור. היו עוד עונשים "חינוכיים" אחרים. באחד הימים, כאשר אחד המורים 

הדבר את חמת ההורים ששברו בכעסם את השמשות והרהיטים בבית הספר. המורה  הכה קשות תלמיד, עורר

הכנסת שעל פי התלמוד אין להכות אלא בשרוך נעל, -אן דרש בבית'ננזף והוזהר אך דבר לא עזר. ַחּכים ָאָקאגָ 

 אך גם דרשתו לא עזרה. העונשים היו חלק משיטות החינוך במוסדות.
 

בנה על נביעת המים שבחצר(.  ה)את המקוו הה קודם היה טובל במקווכל פעם שרצה לשבת ולקרוא בקבל

סבתי סיפרה לי שהיה אומר:  אני רוצה לקרוא, אל תדברו אתי. יושב בחדרו וקורא בחרדת קודש. סבתי, 

ציפורה היתה הולכת כל יום לבקר אותם כי ביתה היה קרוב. ִאמּה היתה מזהירה אותה לא לדבר איתו בשעת 

 , כדי לא להפריע.העיון בקבלה

 אן האדם.'אוסיף כאן שתי שורות משיר של המשורר ָסְעדי )אחד מהידועים בפרס( שמבטא לדעתי את ָאָקאגָ 

 

 

 

 

 

 

 

ים ָאָקאגָ  כ   מקדם ההשכלה המודרנית  כולל לילדות -אן 'ח 

אן 'ָאָקאגָ  .תב(הכנסת וב"חדר" )הַמּכ-בפרס, החינוך היהודי לתורה ולמצוות כפי שסיפרתי, היה בבית, בבית

דאג שגם בנותיו ילמדו, דבר שלא היה נפוץ כלל. אך לא הסתפק בחינוך ליהדות ורצה שבנותיו והקהילה יקבלו 

חינוך מודרני.  הוא, יחד עם נכבדי הקהילה, פעלו להקמת בית ספר של "כל ישראל חברים" )כי"ח( או בלעז 

שנשלח לנציג כי"ח בטהראן. מכתב  כך ניתן ללמוד ממכתבדוגמה ל. Alliance Israelite Universelle -אליאנס 

, 1901נכבדי הקהילה כולל בנו עזרא )המכתב, משנת  אן כתב בעברית )בכתב רש"י( וחתמו עליו מלבדו'שָאָקאגָ 

ידי אחי אברהם בארכיון כי"ח בפריס במסגרת כתיבת ספרו  ה' באייר התרס"א, שהעתקו מובא כאן נמצא על

 נׁשאּה(.על יהדות ֶּכרָמא

בני אדם מגיעים לדרגה בה הם רואים בני אדם מגיעים לדרגה בה הם רואים 

  רק את אלוהיםרק את אלוהים

  לאיזו דרגה מגיע בן האדםלאיזו דרגה מגיע בן האדם  ובכן ראהובכן ראה

 

 

  نبيندنبيند  خداخدا  بجزبجز  کهکه  بجائىبجائى  ادمىادمى  رسدرسد
  مقاممقام  استاست  حدحد  جهجه  تاتا  بنگربنگر                        
  ادميتادميت
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 להלן תעתיק המכתב בכתב עברי:

 לעיר המלוכה טהראן   .....אייר תרס"א   מכרמאנשאה

אדון יקיר ונכבד, איש על העדה......ה"ה הגביר הנעלה......ראיס וא מדיר יוסף השליט....תשמרהו....ותכין כסא כבוד מלכותו לעד... 

ורותיים אלה.... לשאול ולדרוש ולבקש בתחנונים, כדי שלא נשכח מלב.....והגיענו מגלילי? ידי קדשו דברי הן נא אלא בקשה, באנו בש

פיוסים ונחמות, ואולם לא זכינו לפריו, והנה בִעתה קמנו ונתעורר להכין ולהזמין בשמחה ובטוב לבב כשלוש מאות תומנים בערך 

ידוע  יזר"ה יעריכו הצריך בערך ההגון והראוי.....ונותנים בעין יפה.... ולהווהמזומן ובשמוע הקהל בשמועה אמתית שיבוא הגואל בע

למורי שבמקומות האלה יותר ויותר צריכים לתשועה. הן מצד הגלות המר והן מצד עלילות המתרחשות ובאות ויפה שעה א"ק )אחת 

מתחננים ומבקשים לפני כסא כבודו  קודם( ובזה יקרא גאולה וישועה....להגדיל ולהחזיר כסא מלכותו לעד והרי אנחנו

 ימהר...להשיב אותנו בתשובה שלמה תשמח הלבבות והננו מצפים ומחכים ותפילתנו אל נא תשיב ריקם.

 .ובכך אין לנו להאריך כי אם בשלומו הטוב.... ברוב עוז ושלום

 ושלום  מאתנו השרויים בצרות קהל כרמנשאה ומצפים ומחכים לתשובה

 

אן, שרה וחביבה למדו בו )ציפורה בתו הבכורה היתה 'ית הספר ובנותיו של חכים ָאָקאגָ הוקם ב 1904-אכן ב

נשואה ולכן לא למדה(. מסיבות שונות לא התאפשר לפתוח בית ספר מיוחד לבנות והכתות היו מעורבות. 

ותיו אן הנאור שימש פעם נוספת דוגמה לקהילה בזה ששלח את בנ'מחזה לא נפוץ בקהילה שמרנית. ָאָקאגָ 

 לבית ספר מעורב. גם אחרים הלכו בעקבותיו, אך מעטים.
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ים ָאָקאגָ  כ   יהודיים מרוסיה אן וחיילים'ח 

, הגיעו חיילים רוסיים לֶּכרָמאנׁשאּה. הם היו רגילים לשתות 1914-1918בזמן מלחמת העולם הראשונה, 

ת משקאות אלכוהוליים. באו משקאות חריפים ובאו לקנות מהיהודים היות ואצל המוסלמים חל איסור שתיי

אן 'לקנות גם מסבתא ציפורה. התברר שאחד מהם הוא יהודי שהיה בא גם להתארח. כשראה את ַחּכים ָאָקאגָ 

אמר לו: אתה דומה מאוד לאבי הנמצא ברוסיה ואני צלם וברצוני לצלם אותך. ַחּכים סרב אך אחרי בקשות 

 רבות שוכנע וזה הצילום היחידי שנשאר לנו ממנו.

החייל היה בא ומספר שהוא נוקם עבורם במוסלמים הפרסים. הוא שמע שליהודי פרס אסור לגעת בידיהם 

ואם הוא נוגע במאכל  -טמא  -בסחורה שבחנות אלא רק להצביע על מה שרוצים. למה? כי יהודי הוא ַנֶג'ס 

ת לדבר המזון מיד המוכר כלשהו יש לזרוק אותו. לי עצמי זכור שכשהייתי רוצה לקנות בחנות והייתי מתקרב

היה אומר לי: גברת, אל תגעי, אל תגעי אני אתן לך מה שאת רוצה. זו היתה אחת הדרכים להשרשת השנאה 

 ליהודים ולהשפלתם. 

החייל המשיך וסיפר שהוא הולך לחנויות של דברי אוכל והיות והוא במדי חייל רוסי הם לא חושדים ביהדותו. 

ביד ושואל למחיר ובסוף לא היה קונה והיה אומר שהוא יהודי. או שהיו קערות  הוא נוגע במוצרים ואף לוקח

גדולות שהכינו בהם ֶלֶּבן, חמאה וגבינה; הוא היה מכניס בהם אצבע וטועם ואז היה אומר שהוא יהודי וכך הם 

 היו צריכים לזרוק זאת. הם פחדו ממנו, לא העזו להרע לו כי היה חייל בצבא הרוסי.

גו למכור קופסאות שימורים גדולות של ריבה וקומפֹוט ) לפתן פירות משומרים בסירופ מתוק(. היו החיילים נה

מביאים לחנותו של משה בעלה של ציפורה ובמקומם קנו מוצרים אחרים שרצו. היה מביא לבית כדי שהילדים 

זה היה בתקופה של  יאכלו אבל המבוגרים לא טעמו מחשש שזה של גויים ואולי לא כשר; לילדים נתנו כי

 מצוקת הבצורת.

 

חֹוני המעֵגל'ָאָקאגָ  –בצורת   אן כ 

. רבים מתו ֶּכרָמאנׁשאּהכבוד רב יותר רחשו לו במיוחד בשנה האחרונה לחייו. היתה בצורת קשה במחוז ובעיר 

 מרעב. סבתי ציפורה סיפרה: בזמן הבצורת אכל רק מעט. אמר: אחרים רעבים, אסור לי לאכול לשובע. 

ני הקהילה ביקשוהו להתפלל לגשם. גם מכובדים מוסלמים שהכירו אותו כאדם קדוש, ביקשו זאת ממנו. ב

אמר: אתפלל אך דעו שלא אשאר בחיים כי זו התערבות ברצון האל. אני אמלא את רצונכם כי איני יכול 

 תתקבל.עוד אמר להם: אני צם וגם אתם צריכים לצום שאולי התפילה  לראות שאנשים מתים מרעב.

ואכן הוא וכל בני הקהילה צמו ויחד איתם הלך לשדה מחוץ לעיר ונשא תפילה להורדת גשם. בחוזרו הביתה 

אמר לאשתו: אמות השנה! אחרי התפילה ירדו גשמים. כדי להעביר את רוע הגזירה שחטו בני הקהילה כמה 

 כפרה לו. עד היום מספרים על הנס הזה. -כבשים 

 

ים ָאָקאגָ  כ   ערש דווי ורצח האחיין המו ָמר  אן על'ח 

. בעיני בני ֶּכרָמאנׁשאּהד"ר שמעון / אדיב מֹוָעֶזדי בנו של ַחּכים ַנסיר הגיע לגדולה כפי שסיפרתי והיה למושל 

האצולה המוסלמים, לא מצא חן שיהודי מּומר יגיע לכבוד כזה וזממו להרוג אותו, אף כי היה חתנו של ֶאָמם 

א בתואר המוסלמי, ַאדיּב ֹאל ַסְלַטֵנה מֹוָעֶזִדי, הלך תמיד עם שומר ראש מטעם המדינה. ג'ֹומֵעה. שמעון, שנקר

 שיחדו את שומר ראשו וכאשר שמעון חזר באחד הלילות מישיבה ירה בגבו והרגו. היה בסביבות גיל ארבעים.

 כיבדוהו ובטחו שהוא שומר עליהם מהתנכלויות המוסלמים.  ֶּכרָמאנׁשאּהכל יהודי 

אן היה חולה )אחרי תפילת הגשם שסיפרתי עליה קודם( ושכב על ערש דווי. 'צח אירע בשעה שַחּכים ָאָקאגָ הר 

באותו יום אחיו "המוסלמי" ַחּכים ַנסיר בא לבקרו. סבתא ציפורה סיפרה שבא לבקרו ודיברו ביניהם בעברית. 

הוא קם  סיר ולחש משהו באוזנו.היא ואמא שלה, רחל, ישבו על יד מיטתו. והינה בא אחד ממשרתיו של נַ 

ואמר שלום, אני צריך ללכת. שתיהן ליווהו עד הדלת וציפורה שאלה אותו: בבקשה, דוד, מה אמר לך אבי 

 אחי, עד יומכם האחרון הישארו יהודים בלבבכם והגידו "שמע ישראל".  בעברית? היסס מעט ואמר:  אמר לי:
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הוא לא אמר להן שהמשרת הביא לו 

ורת מות בנו, שמעון, כי אחיו את בש

 ..היה גוסס

בינתיים התפשטה השמועה שמֹוָעֶזִדי 

נהרג. כשסבתי ציפורה חזרה לביתה 

שמעה את השכנים מספרים זה לזה 

שהרגו את מֹוָעֶזִדי. היא שאלה את מי? 

הכחישו בפניה וכשהגיעה הביתה אישר 

בעלה, משה, שאכן בן דודה נורה ומת. 

לא סיפרו שבן אחיו אן 'לַחּכים ָאָקאגָ 

 נרצח, שלא לַצערֹו בחוליו.

 ֵאֵבל כבד נפל על יהודי העיר ופחד גדול שיהיה עוד פוגרום וביזה.

מֹוָעֶזִדי, גם בני משפחתו שנשארו יהודים, הלכו אחר ארונו אף כי נערכה קבורה  -ביום שקברו את ד"ר שמעון 

ַנסיר צעק: "הרגתם את בני. זו הדת שלכם?"  מוסלמית. משה, בעלה של סבתא ציפורה סיפר לה שַחּכים

 המלווים שתקו. 

 
 
 
 
 
 

 אן'מותו של חכים ָאָקאגָ 

אן בדיזנטריה ונחלש מאוד. כשחלה, אמר לאישתו: לא 'אחרי שמונה חודשים לתפילת הגשם, חלה ָאָקאגָ 

ית וגם אקום ממיטת חוליי! באותם ימים לא יכלו לרפא בעזרת אנטיביוטיקה כי היתה רק רפואה טבע

הרפואה המודרנית יותר לא עזרה. בימים האחרונים לחייו, בכתה אשתו רחל ואמרה לו: אל תשאירני לבדי, 

תבריא! ענה לה: "אל תדאגי שאין לך בן )לפי המסורת ההורים בזקנתם נשארו לחיות עם הבן . כאן המקום 

לא ידע שהוא נרצח. לאחר יומיים   לציין שמצבו הכלכלי ירד(, שמעון בן אחי יעזור לך אם תיקלעי לצרה".

 אן בביתו מוקף בבני משפחתו ובחתניו. במותו לא נשאר לו כסף או רכוש.'לרצח אחיינו נפטר ָאָקאגָ 
 

ביום קבורתו בני הקהילה כולם סגרו את חנויותיהם והלכו אחרי ארונו. התיזו  בקבוקי מי ורדים על קברו. 

 שם ַחּכים ַנסיר. הם צפו בקבורה מרחוק מפאת "מוסלמיותם". ללוויה באו כל בני המשפחה שאוסלמו וברא

 כמו כן באו נכבדי המוסלמים שחלקו לו כבוד אחרון. 

אבל לימים החריבה העיריה את המקום ובנתה  ֶּכרָמאנׁשאּהאן נקבר בבית הקברות היהודי בעירו 'ַחּכים ָאָקאגָ 

 לאחר מהפכת חומייני. 1979-לתה לארץ בכך סיפרה לי בתו הצעירה חביבה כשע –עליו בתי  מגורים 

בחייו המשפחתיים סבל רבות. בעצם נפטר בשיברון לב על אלה מבני משפחתו 

שאונסו לאסלאם ועל שני בניו, חֹוָדָדד ועזרא שכל כך רצה שיגידו עליו קדיש. אך 

עזרא נפטר בטרם עת וחֹוָדָדד לא היה בריא בנפשו כפי שאספר בהמשך. את הקדיש 

 ו אמר נכדו הקטן, יוסף, מבנו עזרא.על קבר

  

 

 

 

ּכים  ּכים ח  ָגאןנולד נולד   אןאן''ָאָקאגָ ָאָקאגָ ח  ָגאןבגֹולָפאי    , תקצ"ט;, תקצ"ט;18381838בשנת בשנת   בגֹולָפאי 

  8080בגיל בגיל   21.1.191821.1.1918ח' בשבט תרע"ח ח' בשבט תרע"ח   --טר בטר בנפנפ

רָמאנׁשאּהבבונקבר ונקבר  רָמאנׁשאּהּכ    זכרו לברכה.זכרו לברכה.. . ּכ 

  

ּכים  ָנסירבמרכז, ד"ר שמעון הבן הבכור   של ח 

 מוסלמיים. יםלידו פקידואחרי שאסלמו אותו 

ּכים נ סיר    ד"ר שמעוןד"ר שמעון ּכים נ סיר  בן ח  נֵּהאדיב אדיב   --בן ח  ְלט    רה ונרצחרה ונרצחנֹונֹו    --  דידיז  ז  עָ עָ מֹומֹו  ֹאל ס 

רָמאנׁשאּהבבונקבר ונקבר   19.1.191819.1.1918  ,,ו' בשבט התרע"חו' בשבט התרע"ח  --בב   רָמאנׁשאּהּכ    זכרו לברכה.זכרו לברכה.. . ּכ 
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י  יב  ים ָאָקאגָ  -ב  כ   אן'אשתו הראשונה של ח 

אן ולימים אישתו הראשונה. משפחתה גרה בגֹולָפאֶיַגאן 'ּביּבי בת ַחּכים ֵאלָעָזר היתה בת דודה של ַחּכים ָאָקאגָ 

ה שני אחים רופאים כלליים: ד"ר הֹוָמיּון אן. ידוע לי שהיו ל'והם היגרו לֶּכרָמאנׁשאּה יחד עם משפחת ָאָקאגָ 

 ומשרתים.  ֶּכרָמאנׁשאּהוד"ר ֶאְּבָרהים. לַחּכים ֵאלָעָזר היה בית גדול מאוד ב

. ִאם ילדה יותר ומתו אינני יודעת. באותם חֹוָדָדד ועזראושני בנים:  זילפה, חנה ומיכללּביּבי היו שלוש בנות: 

משלשול והקאות ומכל מיני מחלות ילדות שהיום ניתן  -בדרך כלל הימים תמותת התינוקות היתה גבוהה. 

 לרפאם בקלות. 

בֶּכרָמאנׁשאּה חלתה בשחפת והיתה מרותקת למיטה ובמידה מסוימת מנודה כי הבינו שזה מדביק. מסיבה זו 

גרה בחצר אן, ּביּבי, היתה בחיים 'אן התחתן בשנית כפי שסיפרתי. כל עוד אשתו הראשונה של ָאָקאגָ 'ָאָקאגָ 

הפנימית הגדולה. כשהתחתן עם רחל אשתו השנייה, כשּביּבי היתה עדיין בחיים )כי היתה חולה בשחפת קשה(, 

אן קנה לה קופסאות קטנות מנחושת עם מכסה כדי שתוכל 'שכבה בחדר נפרד כדי לא להדביק אחרים. ָאָקאגָ 

ציפורה הסבירה לי למה הם שמשו. לירוק בהן את הֵליחה. ראיתי את הקופסאות כשהייתי קטנה וסבתי 

 הקופסאות היו עם פיתוחים יפים. 

רחל כיבדה את ּביּבי וגידלה את ילדיה וּביּבי מצידה לא התיחסה בצרות עין ל"צרתה". כאשר רחל ילדה את 

 ( ּביּבי שיבחה את יופיה של התינוקת ואף אהבה אותה מאוד.1890ציפורה סבתי )

יין תינוקת. למזלה לא ראתה בהתאסלמותם של בנותיה זילפה ומיכל ובמותה ּביּבי נפטרה כשסבתי היתה עד

 של בתה חנה ובנה עזרא ובמצבו של חֹוָדָדד שהדרדר. 

 

 

 

ים ָאָקאגָ  כ  י וח  יב  ים ָאָקאגָ הבנות של ב  כ  י וח  יב    אןאן''הבנות של ב 

כאמור, כל ילדיהם סבלו. אלה שהתאסלמו הקשר המשפחתי המשיך איתם  אך הידע עליהם לא רב. נכדיהם, 

 אן לא זכה לראות זאת. 'א, עלו לארץ וחבל שַחּכים ָאָקאגָ מצד חנה ועזר

 

  זילפה הבת הגדולה

זילפה נישאה לאחד מבני ַחּכים ַנסיר וגם הם אוסלמו. נולדו להם כמה ילדים ולי ידוע על בן בשם: קֹוָלם חֹוֵסין 

ל הקדוש ָעלי יורשו של מֹוָעֶזִדי )כך נקרא לאחר שאוסלם והפירוש הוא: עְבדֹו של חֹוֵסין, הלא הוא בנו ש

 מוחמד(. נתנו להם שמות של נביאים מוסלמים ושם המשפחה נשאר מֹוָעֶזִדי אצל כולם.

אן למרות שאוסלמו. סבתא סיפרה לי שהיה שואל: 'הילד, קֹוָלם חֹוֵסין, הרבה לבקר אצל סבו ַחּכים ָאָקאגָ 

ותו עבד כסוחר. היה אדם שקט מאוד ועניו ציפורה, בגלל שנהיינו מוסלמים, אני אלך לגיהינום כשאמות? בבגר

וכשעבד בטהראן ואנו גרנו שם היה בא כל חג פסח לברך אותנו בחג שמח וכשהיה לו בית מסחר בטהראן היה 

גם בקשר עיסקי עם בניה של ציפורה סבתי. בחג האחרון שלנו בפרס, לפני עלייתנו לארץ בא לברכנו בפעם 

 רץ נודע לנו שהתאבד אך לא ידוע לי מדוע. זכרו לברכה.האחרונה ואחרי כשנתיים להיותנו בא

  חנה הבת השנייה

חנה כמו כל הבנות של ַחּכים, היתה צנועה מאוד ושומרת מצוות כָיֶאה לבת הרב. היא נישאה לאיש בשם  

 אן. היא וילדיה לא אוסלמו )לא ברור לי איך(.'אברהם משה חגיגי. החתן הזה היה אהוב על ַחּכים ָאָקאגָ 

 ַנַנה ג'אן. -ַעּבדֹוְלאה וָסֶלּה )נקרא "סלח" בארץ( ובת  -נולדו להם שני בנים 

וגרמה  ֶּכרָמאנׁשאּה( שהגיעה גם ל1904פרצה מגפת ֶדֶבר בפרס )בשנת  3והבת בת  10כשבנה הבכור היה בן  

פקידים למותה של חנה שהיתה צעירה מאוד, כמו גם למותם של יהודים רבים אחרים. סבתא סיפרה לי שה

ממשרד הבריאות היו באים ושורפים את כל הבגדים וכלי המיטה של המת כדי למנוע את התפשטות המחלה. 

ּכים ביבי בת ביבי בת  ּכים ח  אן ונפטרה צעירה  בכרמאנשאה ח  ג  לָעָזר נולדה בגֹולָפאי  אן ונפטרה צעירה  בכרמאנשאה אֵּ ג  לָעָזר נולדה בגֹולָפאי  אֵּ

  .   זכרה לברכה..   זכרה לברכה.9292--18189191  --בב

  

רָמאנׁשאּהבבונקבר ונקבר  רָמאנׁשאּהּכ    זכרו לברכה.זכרו לברכה.. . ּכ 
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אן חלתה אך הצליחה להתגבר ולהבריא. )שרה אחותי עוסקת עתה 'גם חביבה הבת הקטנה של ַחּכים  ָאָקאגָ 

 במחקר לפתוח תרכיב נגד מחלת הֶדֶבר( .

ת שהיתה מכסה גם בבית את פניה בעזרת הצ'אדור ובמיוחד עם היה בא זר חנה היתה כל כך צנועה וביישני

לבית וגם כשישבה עם הורי בעלה שגרה אצלם.  ילדיה של חנה נותרו ללא אם. הביאו אותם לבית הסבא 

 אן ואשתו רחל טיפלה בהם עד שאברהם משה נישא בשנית. 'ָאָקאגָ 

 

 

 

 ילדי חנה עולים לארץ

)שם המשפחה ניתן בזמנו של הבן שכן לפני כן לא היו ה )עובדיה( חגיגי הבן הבכור עְבדֹוְלא

תעודות זהות ולא היו שמות משפחה(, למד ב"אליאנס" ולמד רוקחות בכוחות עצמו והיתה לו 

בית מרקחת. אדם צנוע, שקט, מוכשר. בשנים האחרונות לחייו תירגם את ספר 

 התהילים לפרסית.

משפחת ַחּכים זאדה. היתה ידידה  –שפחה מבוססת ומכובדת בצעירותו התחתן עם שרה, בת למ

 אן.'טובה של אמי. בקטנותן שיחקו יחד בביתו של ַחּכים  ָאָקאגָ 

הוא היה חבר במועצת העיר וגם בועד החברה היהודית. הוא גם לימד צרפתית בתיכון. היה  ֶּכרָמאנׁשאּהב

כי היה מוכר כאדם אמין. חתם בצרפתית על ממונה על הצנזורה של מברקים בצרפתית שהגיעו למשטרה 

אישורים בפספורט לאלה שרצו לצאת מפרס לחו"ל. בזמן 

החגים הרשמיים של המדינה השתתף במשלחת שברכה בחג 

 שמח את מושל המחוז.

הוא ובן דודו ד"ר עבדול עלי היו בין מקבלי פניו  1950בשנת 

חוז . המלך, ראש העיר ומושל המֶּכרָמאנׁשאּהשל המלך ב

משוחחים איתם כפי שנראה בתמונה. המושל מינה אותו 

עבדולאה אמר למלך: אבל אני .  לראש משרד ממשלתי

 יהודי. ענה המושל: זו הבחירה שלי.
 

. כל נציגי הג'וינט או נציגי "החלוץ" שהגיעו 1952עד שנת  ֶּכרָמאנׁשאּההיה נציג הסוכנות היהודית ב עבדֹולאה

ברוחב לב.  הוא פעל למען עלייתם של יהודים רבים לארץ גם מהערים והעיירות לעיר באו לביתו והתקבלו 

מסביב לעיר. כש"החלוץ" רצה לפתוח סניף בֶּכרָמאנׁשאּה, סייע בכך והיהודים למדו עברית ושמעו הרצאות על 

 שלח לארץ כדי לתת דוגמה לאחרים. 13-ארץ ישראל. שיתף גם את בן אחותו בפעילות זו ואת בנו בן ה
 

, מכר את רכושו, קנה משאיות והעמיס אותם בכלי בית ובמצרכי מזון כמו אורז, עדשים וכד' 1952בשנת 

 )שהיה אז קשה להשיג בארץ( ועלה לארץ דרך תורכיה. המזל לא האיר לו פנים. 

בתורכיה לא הגיעה האוניה שהיתה אמורה להגיע מישראל ולאחר המתנה של עשרים יום בקור עז ולאחר 

יו חלו, החליט לשכור אוניה שתיקח אותו, את בני משפחתו ואת רכושו לארץ. כאשר שאר היהודים, שאף שילד

הם באו מפרס בדרכם לארץ שמעו זאת, אמרו לו שיעזור להם כי את רכושם הם החליפו למטבעות זהב 

 בתורכיה והכסף אזל להם. היות והיה ציוני חם לב ונדיב, קנה גם להם כרטיסים לאוניה.

את רוב רכושו הוא איבד בדרך לעלייה לישראל. כשהגיע לארץ השכיר את המשאיות 

לשני אנשים, כדי שיעבדו עליהם ובהיותו איש ישר האמין שיצליח להרויח למחייתו 

 רימוהו והפסיד הכול.  הם התמקמו בירושלים. -ולא כך היה 

  לברכה.לברכה.עְבדֹוְלאה )עובדיה( חגיגי ואשתו שרה נפטרו בירושלים. זכרם עְבדֹוְלאה )עובדיה( חגיגי ואשתו שרה נפטרו בירושלים. זכרם 
  

הנרייט )חנה בעברית, על שם אמו( , דבורה, רבקה, אילנה,  מרדכי,  -כל שבעת ילדיהם 

רָמאנׁשאּה ומושל מחוז  בצד שמאל עומדים השאה הפרסי, במדים,  ּכ 

 בצד ימין הראשון הוא עבדולאה  ובסוף ד"ר עבדול עלי )בן דודו(

 

 עובדיה ושרה חגיגי בארץ

ּכים ָאָקאָג'אן, נולדה  ּכים ָאָקאָג'אן, נולדה חנה, בתם של  ביבי וח  נפטרה צעירה  נפטרה צעירה  ווחנה, בתם של  ביבי וח 

רָמאנׁשאּהמאוד מאוד  רָמאנׁשאּהבּכ    . זכרה לברכה.. זכרה לברכה.ממחלת הדברממחלת הדבר  19041904--בב  בּכ 
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אריה ושלמה, מלבד הבת הגדולה, נמצאים בארץ. לאחרונה ביקרתי בביתה של דבורה, בתו השנייה של 

 עבדולאה, בירושלים ושמעתי ממנה את סיפור  משפחתה ועלייתה מֶּכרָמאנׁשאּה:

. הרכוש שלהם נתקע בדרך 1969ועלתה לארץ, דרך תורכיה, עם בעלה והילדים בשנת  1930בשנת דבורה נולדה 

-ואחרי הרבה מאמצים הצליחו להביא את המטען אך התברר להם שהכול התפורר מרטיבות במחסנים בחוץ

 לארץ. כך איבדו את רכושם.

ועדון עולי איראן. בעלה, שמואל דבורה מתנדבת כיום ביד שרה, בביטוח לאומי, למען נשים ספרדיות ובמ

סוליימני, עבד בירושלים בפקידות בבית המשפט העליון. רבים מהשופטים הידועים כמו: מישאל חשין, מרים 

פורת, ועוד כתבו לו מכתבי הערכה על עבודתו וציינו את אדיבותו ומסירותו. משיצא  לפנסיה, נסע כל יום -בן

 פטים,  והיה "שומע חופשי" להנאתו.לאוניברסיטה בהר הצופים לפקולטת המש

 – הבתמהנדס אלקטרוניקה בצבא קבע.  – הבן השניטכנאי מכונות בצבא קבע. הבן נולדו להם שלושה ילדים: 

 שיננית בבית חולים ומדריכה של סטודנטים.
 

ּה לת. אחרי שהתחתן. השתקע בירושלים ופתח חנות מכו 1936 -עלה לארץ ב הבן השני של חנה, חגיגי, ָסל 

במלחמת השחרור השתתף בסלילת דרך בּורָמה, בלילות, לשם העברת אספקה לירושלים העיר הנצורה. לא 

  זכרו לברכה.זכרו לברכה.. . 19861986בשנת בשנת   9090נפטר בסביבות גיל נפטר בסביבות גיל היה חייל כי היו לו ילדים אבל רצה לתרום.           

נסיה, רחל מורה, לעדנה יש יש לו שלוש בנות: חנה, רחל ועדנה ובן בשם משה. חנה עבדה בסוכנות וכעת בפ

 חנות לאופטיקה ומשה פרופסור באוניברסיטת בוסטון  .
 

ה ג'אן,  נ  הבת הנוספת של חנה, התחתנה עם בחור בשם ֶחסקל )יחזקאל( אברהם אלעזר. ילדה ארבעה בנים: נ 

 אברהם, סלים, רחים ואירג' ובת בשם ָמרי. כולם עלו לארץ.     

נ ה                   הנ  נ  רָמאנׁשאּה  ב  19.9.198919.9.1989  --ן נפטרה בארץ בן נפטרה בארץ בג'אג'א  נ  רָמאנׁשאּה  בובעלה נפטר בּכ   .. זכרם לברכה. זכרם לברכה6.12.19746.12.1974  --ובעלה נפטר בּכ 

 

  מיכלהשלישית  הבת

מיכל נישאה ליוסף נג'ר, בחור יהודי ממוצא עיראקי. נולד להם בן אחד בשם אליהו )אחר כך נקרא עּבדֹול ָעלי 

נישאה בשנית. עברה לגור אצל אחיה חֹוָדָדד  ַאַרְסָתא(. בגלל סירובו של בעלה להתאסלם הרגו אותו. מיכל לא

 ואחר כך עברה לגור בביתו של בנה יחידה. 

ַנַנה היו בֶּכרָמאנׁשאּה -כשהיינו בֶּכרָמאנׁשאּה, שמרה על קשר עם המשפחה. כל עוד שציפורה סבתי ואמה א

ו היהודיה של בנה. היתה באה לחגוג אצלן את ראש השנה ויום כיפור ומביאה איתה את ַלטיָפה נכדתה מאשת

כשציפורה עברה לאהואז המשיכה לחגוג את החגים אצל שרה אחותה וכשגם היא עברה לאהואז הלכה לביתו 

של בן אחותה חנה, עבדולאה חגיגי. אחרי שהיתה מבקרת אצלו היתה באה אלינו. לאחר שגם אנו עברנו 

בנה, אצלו גרה. בפרס הנשים הלכו לטהראן נשאר לה רק בן אחותה. כך שמרה על היהדות למרות איסלום 

במטפחת ראש וסיפרו לי שבמטפחת הראש שלה היתה מזוזה קטנה )מפאת האיסלום לא יכלה לשים מזוזה 

 בדלת( שכל יום נישקה.
 

כשסבתי ציפורה עלתה לארץ, הם כבר גרו בטהראן ולפני העלייה הלכה עם דודי צבי ויעקב לבקר  1952בשנת 

ולהיפרד ממנה. מיכל כבר היתה חולת סוכרת ושכבה בחדרה ללא הכרה. בנה  את מיכל, אחותה החורגת,

 אליהו שנהיה רופא ונקרא ד"ר עּבדֹול ָעלי בגלל שאוסלם, טיפל בה. 

סבתי סיפרה לי: ביקשתי מן המשרתת שתיקח אותי לחדרה של מיכל והתחלתי לדבר עם מיכל בקול רם: 

סוע לירושלים; באתי להגיד לך שלום". שום תזוזה. נטלתי כף "מיכל זאת אני ציפורה אחותך. אני עומדת לנ

מים מהקנקן, קראתי בקול רם "שמע ישראל" והרטבתי את שפתותיה. אז, ראיתי שידה זזה קצת. החזקתי 

לה את היד. היא השמיעה אנחה מן הלב. למחרת מיכל נפטרה. כשסבתא סיפרה זאת היתה בוכה וגם מאושרת 

 ממה שהתרחש. 

ם כאשר סבתי נפרדה מאחותה, בנו השני של ד"ר עּבדֹול ָעלי בא ללוות אותם ושאל: מתי אתם באותו יו

 הולכים לירושלים? הלואי שהייתם לוקחים אותי אתכם לירושלים.
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קברו את מיכל כמוסלמית אבל בנה נתן כסף וביקש מן המשפחה לערוך כל טקס שהיהדות דורשת במקרה של 

גם מידיד בשם משיח ַחּכים ָזאֵדה שיקיים את כל הנהוג בדת היהודית משך  פטירה. הוא ביקש אותו הדבר

 שנה. 

 

 

 

ָתא –בנה של מיכל: אליהו  ס  ר  דֹול ָעלי א    ד"ר עב 

היה מאוד מוכשר ולכן נשלח, מטעם הממשלה, ללמוד בחוץ לארץ. בדרכו לֵּבירות עבר דרך בגדד ושם נישא 

. נולדו לו שתי בנות: ָלטיֵפה ויפה. אליהו חשב שהיות והתחתן עם ליהודיה ומכאן המשיך ללימודיו ּבֵבירות

בחורה יהודיה מחוץ לפרס, לא תהיה בעיה כשיחזור לעיר. אך כשחזר לֶּכרָמאנׁשאּה, אחרי הלימודים, 

המוסלמים אילצוהו לתת גט לאשתו ולשלחה חזרה לבגדד עם בתה הקטנה יפה. הבת ָלטיֵפה נשארה עם 

 סלמית הילדים נשארים אצל האב.האבא. לפי הדת המו

השיאו לו אישה מוסלמית ממשפחת המלוכה. )בֶּכרָמאנׁשאּה ישבו חלק ממשפחת המלוכה שהיו שייכים 

לשושלת המלך הקאָג'ארי, אחמד ָשאּה, שהמלך ֶרָזא ָשאּה הדיח אותו ועלה במקומו לשלטון. היו בידיהם 

ַאמיר ּכֹול ולבת מֹוניר היה  –היה תואר צבאי מכובד כפרים, רכוש רב ותוארי אצולה(. לאבא של הבחורה 

מֹוניר ֹאל  ַסְלַטֵנה. למדה צרפתית אצל דודי ִסירּוס, אח של אמי. משפחות  –תואר אצולה של בית המלוכה 

עשירות היו מביאים מורה פרטי לבית כדי ללמד את הבנות צרפתית, שהיתה אז השפה הזרה החשובה. המורה 

 כחות האומנת בחדר. לימד, כמובן, בנו

 מֹוניר  ילדה לו שני בנים ובת. את שמו של אליהו החליפו לעּבדֹול ָעלי ַאַרְסָתא שפירושו הֶעֶבד של ָעלי. 
 

ָעלי נחשב לנביא )איָמאם( הכי חשוב בַּכת השיעית. המוסלמים בפרס הם שיעים וסוגדים לנביא ָעלי ובניו ַחַסן וחֹוֵסין. לכן 

 עּבדֹול ָעלי( נקראו ַחַסן וחֹוֵסין.גם בניו של אליהו )

לפי האמונה המוסלמית יורשיו של מוחמד, מייסד האיסלאם, ָעלי ועֹוָמר רבו ביניהם. עֹוָמר תפס את השלטון והקים את 

הפלג הסּוני ואילו המאמינים שָעלי הוא היורש הקימו את הפלג השיעי. השיעים מאוד פנאטיים באמונתם, יותר מהסּונים. 

ה שרפו את בובת עֹוָמר, הלא הוא זה שבנה את מסגד עֹוָמר על הר הבית בירושלים. עד היום יש עוינות וסכסוכים בין כל שנ

 הפלגים. 
 

ד"ר עּבדֹול ָעלי )אליהו( פתח קליניקה בעיר; היה רופא מצליח מאוד ומבוקש. קשריו עם בני המשפחה 

ולם את יהדותו. בגלל מוצאה של אישתו מן האצולה היהודיים היו אמיצים ואבי היה ידידו. הוא לא שכח מע

 הוא לא חשש להתקדמותו. היה איש עשיר ורכש הרבה בניינים וחנויות.

שלו היה בית הספר "אליאנס" בֶּכרָמאנׁשאּה שהיה בית ספר לבנים ולבנות. ד"ר עּבדֹול ָעלי תמך  םאחד הבנייני

נות דרשו שמנהל בית הספר יהיה אקדמאי. נציג כי"ח לא בבית הספר היהודי. לאחר עליית ֶרָזא ָשאּה, השלטו

היה כזה. )מנהל בית הספר היה מגיע מסמינר למורים של "כל ישראל חברים" בפריס(. ד"ר עּבדֹול ָעלי הצהיר 

 בפני השלטונות שהוא מנהל בית הספר וכך הציל אותו מן הסגירה. 

אן(. חֹוָדָדד למד כירורגיה 'י אמו מיכל ובנו של ַחּכים ָאָקאגָ במרפאתו בֶּכרָמאנׁשאּה העסיק את חֹוָדָדד דודו )אח

 והיה מנתח מקרים קלים. ארחיב עליו בהמשך.

בזמן מלחמת העולם השנייה, ד"ר עּבדֹול ָעלי היה הולך לבית של כל חולי טיפוס מכל שכבות העם, גם אצל 

 יחללים רבים(. היה אדם הומאנ הכפריים. )את המחלה הביאו עימם בעלות הברית והיא התפשטה והפילה

 . תורופא טוב אבל חסר סבלנות לחלק מהחולים ולא מגאוותנו

פעם כשחליתי, אבי לקח אותי אליו. אמר לחולה ּכפרי לא לשתות דברי חלב. הּכפרי, בתמימותו, שאל אם 

 והרגיע אותו.  מותר לאכול ֶלֶּבן, הוא רגז מּבֹורּותו . אבי אמר לו: הוא כפרי פשוט ולא מלומד כמוך,
 

אן. מיכל, אמו של בעלה, 'ַחּכים ָאָקאגָ  -אשתו של עּבדֹול ָעלי האמינה מאוד בדת היהודית ובסבא של בעלה

שחיתה איתם היתה מספרת לאמי על כלתה המוסלמית. אם הילדים לא הרגישו טוב היתה שולחת את מיכל 

 ף ובגדים לעניים בבית הכנסת.אן ולתת כס'לבית הכנסת להדליק נרות לנשמת ַחּכים ָאָקאגָ 

ּכים ָאָקאָג'אן, נולדה   מיכל, בתםמיכל, בתם ּכים ָאָקאָג'אן, נולדה של ביבי וח  רָמאנׁשאּהשל ביבי וח  רָמאנׁשאּהבּכ    בּכ 

  לברכה.לברכה.זכרה זכרה . . בטהראןבטהראן  19521952--בבנפטרה נפטרה וו
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ועברנו לטהראן ולכן הקשר  עם ד"ר עּבדֹול ָעלי התרופף )המרחק בין  1938הורי עזבו את ֶּכרָמאנׁשאּה בשנת 

שלחו אותו  1949ק"מ(.  היה רופא טוב ולכן הגיע לדרגת הפתולוג הממשלתי. בסוף  500שתי הערים הוא 

 לטהראן, לצערנו רק אחרי עלייתנו ארצה. 

הגיע ד"ר עּבדֹול ָעלי לארץ במסגרת כנס רופאים. אבי  1964ניתן לראות שמשפחתו שמרה קשר ליהדות . בשנת 

 ודוד ִסירּוס  הלכו לפוגשו.

  

י יב  יהבנים של ב  יב  ים ָאָקאָג'אן    הבנים של ב  ים ָאָקאָג'אןוַחכ    וַחכ 

ולה האוהב . חזרו לֶּכרָמאנׁשאּה לטיפ1892-ב אן'ַחּכים ָאָקאגָ  חֹוָדָדד ועזרא הילדים עלו לירושלים עם אביהם

היות והיו קטנים ואביהם ברח להרים כדי שלא  1896-של אמם החורגת רחל. הם ניצלו מההתאסלמות ב

אן לתת את חלק הבית הגדול לשני הבנים שיקימו משפחה. לא שהיו 'יאסלמוהו. משגדלו החליט ַחּכים ָאָקאגָ 

 חי כנזיר, בפשטות.חסרים חדרים אבל אמר שהחצר החיצונית הקטנה מספיקה לו ולאשתו. אכן 

 

ים ָאָקאגָ – הרופא חֹוָדָדד כ   אן'שבר גדול בחייו של ח 

אן לטהראן, כדי ללמוד רפואה בתחום הכירורגיה. אז כבר 'כשגדל, שלח אותו ָאָקאגָ  –אל( -הבן חֹוָדָדד )מתת

 פֹונּון .-ֹאל-נפתח שם בית ספר פוליטכני בשם ָדאר

שהמיר את דתו לדת הבהאית )הדת היתה אסורה ומי שנחשד  בטהראן שכר חדר, אבל בעל הבית נחשד בכך

 היו משליכים אותו לבית הסוהר, מענים אותו ולפעמים היו מוציאים להורג(.

ולקחו את כל דיירי הבית לחקירה. ביניהם היה חֹוָדָדד. אחרי  תבאו שוטרים והיכו את בעל הבית בברוטאליו

ררו אותו. אמר להם שהוא הבן של רב ידוע. לאסונו של עינויים וחקירות התברר להם שהוא יהודי ושח

אן, לא חזר חֹוָדָדד לעצמו. היה בהלם וטראומה ולא היה מסוגל ללמוד. השתנה לגמרי ולא סבל שידברו 'ָאָקאגָ 

 איתו הרבה. נותר אדם שקט, מכונס בעצמו וממעט לדבר.

ו ד"ר עּבדֹול ָעלי, בן אחותו מיכל, לעבוד איפשר ל ֶּכרָמאנׁשאּהלפני מעצרו הספיק ללמוד לנתח ובחוזרו ל

במרפאתו כדי שיעזור לו בניתוחים קלים כמו פתיחת פרונקלים או תפירת חתכים וכד'. דאג שתהיה לו 

 משרתת בית שתבשל ותנקה. 

כשהיינו הולכים למרפאה היה שואל לשלומה של ציפורה סבתי, כי אהב אותה מאוד אף כי היתה אחותו 

נו שואלים אותו שאלות היה אומר: "הוא שלח אותך?"  והיה אומר את שם החוקר שעינה החורגת. אם היי

 אותו בטהראן. זהו הגורל של הבן הזה.  

חֹוָדָדד נשא אישה אך גירש אותה כיון שחשד שהיא בוגדת בו. כאמור קודם, אחותו מיכל, האלמנה, גרה איתו 

עמד תחת חלונה ושר לה שירי אהבה. חֹוָדָדד חשד תקופה מסוימת. באחד הימים התאהב גוי במיכל. הוא 

ששרים לאשתו ושהיא בוגדת בו ולכן מיהר להתגרש ממנה. לפני גירושיו נולד לו בן אך הוא מת עוד בהיותו 

 תינוק. לא התחתן שנית.

חֹוָדָדד היה בחור יפה תואר, גבוה וחסון אך נשאר "המת החי". חי בַגפו. אחותו החורגת חביבה שהיתה 

 היתה מבקרת אותו עד עלייתה לארץ )אחרי מהפכת חומייני(. ֶּכרָמאנׁשאּהב

 

 

 

  עזר כנגדו - עזרא

אן, לכשיגדל ואכן כך היה. היה 'השם עזרא ניתן לו מתוך כוונה שיהיה עזר לאביו, ַחּכים ָאָקאגָ  – הבן עזרא

ביד. לצערי נשארו לנו רק ספרי  עוזר בניהול החנות לתרופות וכן בכתיבה ובהעתקת ספרי רפואה. אותם כתבו

אן, בכתב ידו וגם הם רובם נשארו בֶּכרָמאנׁשאּה. שניים מספרי הרפואה נמצאים אצלי 'הרפואה, של ָאָקאגָ 

לאחר מהפכת לאחר מהפכת ))    19791979  --לערך בלערך ב  9090בגיל בגיל נפטר נפטר  דדחֹוָדדָ חֹוָדדָ 

רָמאנׁשאּה ונקבר בונקבר ב  ( ( חומייניחומייני רָמאנׁשאּה ּכ    . זכרו לברכה. . זכרו לברכה. ּכ 
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)כפי שסיפרתי, מסרתי אותם לספריה הלאומית( ואילו ספר בשם ָשִהין ָנֵמה נשרף בארץ עם הרכוש שלנו בנמל 

 יפו.

הינו ספר יקר מאוד שבו כתובים חמשת חומשי התורה בשירה בשפה הפרסית. כבר באותם ימים ָשִהין ָנֵמה )ספר המלכים( 

 ספר כזה היה יקר מאוד. 

 . ָנֵמה פירושו מיסמך, מכתב, ַמֶסכת. 14-ָשִהין, שנולד בשיראז, הוא שמו של יהודי מגדול משוררי פרס שחי במאה ה

כשהציג את ספריו לא האמינו שהוא כתבם וטענו שהעתיק  את הספר כתב במשך שלושים שנה; הכול בשירה ובפיוט.

אותם ממישהו אחר. הוא השיב להם: ידעתי שתחשדו בי ולא תאמינו ולכן לא כתבתי עדיין את ספר בראשית. חפשו 

ותראו אם אתם מוצאים ספר שממנו העתקתי ואם לא, אני אכתוב את הספר ותראו וכך היה. גמר לכתוב את ספר 

 הוציא יהודי בוכארי בירושלים את ספרו בדפוס. 1907-. ב1359ה וסיים אותו בשנת בראשית תוך שנ

 יהודים מחוץ לפרס התענינו בשירתו במיוחד יודעי השפה הפרסית ומזרחנים. 
 

 
 

ת ועשירה הכול טבעי מצמחים. בפרס, כמו בסין, הרפואה היתה טבעי –חנות לתרופות היתה לעזרא ולאביו 

במבחר של זרעים וצמחים שכאן בארץ לא שמעו אפילו עליהם. השתמשו בהם בפרס מדורי דורות ועד היום 

דרך ראשית ששימשה בימי קדם למעבר סחורות, מידע  -)יש לזכור שפרס היתה על תוואי "דרך המשי" 

לפנה"ס ובמשך יותר  3-ורעיונות ממזרח למערב וההיפך, החל מסין ועד קונסטנטינופול ורומא. מהמאה ה

  מאלף שנה(..

בחנות התרופות שניהל, ראה עזרא בחורה שבאה עם אמה לקנות תרופות. משכה את תשומת ליבו והתאהב 

בה. בזמנם היה נוהג השידוכין על ידי ההורים; בחור או בחורה לא יכלו להחליט על דעת עצמם עם מי 

ר הביתה ואמר לאביו: אני רוצה את הבחורה הזאת. להתחתן. בקהילה הקטנה הכירו הכול זה את זה. חז

משפחתה היתה אמידה ושמה היה ּביּבי כמו שמה של אמו של עזרא. היות והמשפחות הכירו זו את זו ידע במי 

לא מתאימה לך. עזרא התעקש  מדובר ואמר לבנו: אתה לא צריך להתחתן איתה כי שמה כשם אמך, היא  גם

 אך לא בלב שמח. אן הסכים, 'וַחּכים ָאָקאגָ 

בחתונה לא השתתף. משפחת הכלה הביאה רקדן, ולא התחשבה בכך שהוא לא יבוא כי לגביו זה חילול. אחרי 

אן עבר לגור בחדרים שבחצר הקטנה ואת הבית שבחצר הגדולה נתן 'החתונה עברו לגור בביתו. ַחּכים ָאָקאגָ 

עם המשפחות שיקימו בנפרד ממנו ומאשתו.  למגורי בניו. מתוך התחשבות רצה שתהיה להם פרטיות ויחיו

 אן. 'יותר מאוחר גם משפחתה של אחות הכלה עברה לגור בחצר הגדולה שבביתו של ָאָקאגָ 
 

 הדף האחרון בספר שכתב בכתב רש"י.
 בצד שמאל חתימתו של עזרא )בעפרון(:

 "הצעיר עזרא בן חכים אקאג'אן"

 הדף האחרון בספר שכתב בכתב רש"י.
 בצד שמאל, רשומה בעפרון חתימתו של עזרא:

 אן"'הצעיר עזרא בן חכים ָאָקאגָ "
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"זּור ָחאֶנה" בו היה מתעמל. היה  –עזרא היה גם ספורטאי. בפרס היו ועדיין קיימים מכוני ספורט שנקראים 

בו, הבן היחיד שנשאר לו. הגדול כאמור היה בהלם. אולם הגורל חסון וחזק. כל משאלות הלב של אביו נתרכזו 

 התאכזר אליו שוב. רצה שיהיה לו בן שיקרא אחריו קדיש ולא ידע שהוא יאמר קדיש על הבן.
 

החיים נמשכו, לא להרבה זמן. ביום תשעה באב היה עזרא בצום. כמה מחבריו היו איתו בבית אחרי התפילות. 

אתה חלש. הוא אחז בחגורות של שניים מהם והרים אותם. בערב השתעל והקיא  צחקו ואמרו: עזרא, היום

אן נתן 'דם. אמרו שבגלל המאמץ התפוצצו נימים בריאותיו או יתכן שנדבק בשחפת מאמו. אביו, ַחּכים ָאָקאגָ 

 -ב                                  לו תרופות שונות שהיו אז, אך דבר לא עזר. מצב בריאותו התדרדר.                               

 יוסף.  -אן 'כ"ב בטבת תרס"ב נולד לו בן ונתן לו את שם הסבא  של ַחּכים ָאָקאגָ  1.1.1902

אן היה דויד אבל ַחּכים ַנסיר נתן כבר לבנו שם זה , 'למה נתן את שם סבו? כי שמו של אביו של ַחּכים  ָאָקאגָ  

 אביו. ולכן נתן את השם יוסף על שם סב 

כשהתינוק היה בן תשעה חודשים, מחלתו של עזרא החריפה ויומיים לא היה מסוגל לדבר. כשחזרה לו יכולת 

הדיבור דיבר עם אביו על מותו הקרוב. אמר לו: אבא, כשאמות ויבואו נכבדי העיר לנחמך, תלבש, בבקשה, את 

ו מה לעשות בשבעה וכיצד לדאוג הבגדים שאתה נוהג ללבוש כשבאים אליך מבקרים מכובדים. כן הורה ל

לאשתו ולבנו. שוב ניטל ממנו כושר הדיבור. הביאו אדם שינגן לו בחליל, כי הוא עצמו היה מנגן בחליל, בתקוה 

שקולו יחזור. הוא נפטר לאחר ימים אחדים. סבתא סיפרה: בשבעה לא פסקו להגיע נכבדים יהודים 

 אן.  'ומוסלמים לנחם את ַחּכים ָאָקאגָ 
 

 
 

 

 

 

לכל אדם כאדם ולא משנה  סאן שהיה אדם כל כך צדיק והומאני ואשר התייח'הגורל התאכזר לַחּכים ָאָקאגָ 

אן בחיים? רבים מבני משפחתו נקרעו ממנו כי 'מה היה מוצאו, דתו או מעמדו. מה, איפוא, נשאר לַחּכים ָאָקאגָ 

ל חֹוָדָדד מוֶּכה הלם מעינויים וחקירות אוסלמו. אשתו הראשונה נפטרה משחפת, בתו חנה מֶדֶבר, הבן הגדו

והינה מת גם בנו השני. עולמו חרב עליו. נשארו לו שלוש הבנות הקטנות מאשתו השנייה. אין צורך להאריך 

 איך הרגיש. סבתא סיפרה שישב בשבעה וצבע פניו כצבע פני המת. 

ך אולי שגיתי וכפיתי את רצוני על לימים אמר לבתו ציפורה: התפללתי לאלוהים שייתן לי בן והוא נתן לי א

אלוהים ואולי בגלל זה לקח ממני את בני. אמר זאת בכאב רב. נקודת האור שנשארה לו מעזרא היה יוסף 

הנכד. כולם אהבו את הילד. עד שהגיע לגיל מצוות עדיין היה ַחּכים בחיים. כלתו התחתנה עם אדם אחר כמה 

 ה שם, מכרה את הבית לפקיד בנק יהודי אמיד מהקהילה.שנים אחרי פטירת עזרא. משפחת אשתו, שגר

 

 יוסף מגשים את חלום סבו

רחל(, בתו של אברהם ַחּכים זאדה, בת אחות של אימו כלומר  -יוסף ג'נפּור נישא לבחורה בשם קֹוקי )בעברית 

קור היה ֵּביתו בת דודתו. הזוג ואחר כך גם הוריה של קֹוקי גרו באותו בית שעזרא, אביו, גר שם ושבעצם במ

אן.  לאחר שהתחתן והוליד ארבעה ילדים, היגר לירושלים דרך עיראק וסוריה והשתקע בעיר. 'של ַחּכים ָאָקאגָ 

אן חלם עליו בכל נפשו ומאודו ולא עלה בידו ואילו נכדו זכה לכך. ליוסף היתה 'זה בעצם מה שַחּכים ָאָקאגָ 

 בפרס חנות לבדים ובארץ חנות מכולת וירקות.

 וסף שני בנים בשם עזרא ואהרון ושתי בנות בשם רותי ויפה. גם הם גרים בירושלים. לי

היה מזכיר ראשי של בית המשפט בירושלים. הוא השתתף בקרב המפורסם במלחמת ששת הימים,  –עזרא 

ת בעל בית דפוס ויש לו שלושה ילדים. רותי )שנפטרה( ויפה נישאו ולכל אח –בגבעת התחמושת וניצל. אהרון 

 נולדו שני ילדים.
 

ּכים ביבי וביבי ועזרא בן עזרא בן  ּכים ח      9.19029.1902  --אן, נפטר בגיל צעיר, באלול התרס"ב אן, נפטר בגיל צעיר, באלול התרס"ב ''ָאָקאגָ ָאָקאגָ ח 

  זכרו לברכה.זכרו לברכה.ונקבר בכרמאנשאה.    ונקבר בכרמאנשאה.      
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 טהראן

רָמאנׁשא ּכ 
 ּה

רמאן  ּכ 

Yazd 
 י זד
 

 איראן

 אהואז

'רד שאן ברּוגֵּ  ק 

 איספהאן

 שיראז

שהד  מ 

בריז  ט 

 קֹום

 אבדאן

 סננדג'
 המדאן

כשעלינו לארץ, אני ובעלי אפרים ז"ל, נסענו לירושלים וביקרנו אותם. יוסף ואשתו אירחו אותנו שלושה ימים 

תמימים ולא נתנו לנו לחזור הביתה. יוסף סיפר שלא זכה לראות את אביו כי היה תינוק אבל את סבא ַחּכים 

ה אמר קדיש לנשמתו. עם כתיבת הספר יוסף ואשתו כבר אינם אן הוא זוכר ואהב אותו מאוד. כל שנ'ָאָקאגָ 

 בחיים. זכרם לברכה.

 

 

 

 

 

 

 

  

ים ָאָקאגָ                  ים ָאָקאגָ רחל אשתו השנייה של ַחכ    אןאן''רחל אשתו השנייה של ַחכ 

  ַנַנה, ֵאם סבתי ציפורהַנַנה, ֵאם סבתי ציפורה--אָ אָ 

 

 

 

 

אביה בא מֶּכרמאן בעודנו נער ולכן נקרא ֶּכרמאִני. רחל 

ובה בעיר ַהַמדאן הקר 1873-75נולדה כנראה בסביבות 

עור ולחיים  לֶּכרָמאנׁשאּה. היתה אישה יפה, בהירת

אדומות עד כדי כך שחשבו שהיא שמה סומק. גם ציפורה 

בתה היתה כך. )בצד מוצג , חלק מעץ המשפחה המורחבת שלה, שבנה דניאל 

 (.18-רסך הנין של אחיה גאולה הכולל אבות המשפחה החל מהמאה ה

 

 

 

 

 

 

 

כינוהו בשם מֹולא ּבאּבא. הם היו משפחה  -רים ושל אחיה הבכור גאולה הצעירה של מרחל היתה האחות 

ידועה בעיר והיו מאוד דתיים. אביה עסק ברקיחת תרופות טבעיות אף שלא היה רופא. לימד את שתי בנותיו 

כיצד להכין אבקות שהיו על טהרת צמחים לצורך ריפוי עיניים. לימד אותן באילו צמחים להשתמש, באיזו 

 ולסוגים שונים של מחלות עיניים. כמות 

חיים,  -אמא של רחל, זֹוֵליָכה, נפטרה ואביה נישא בשנית לדינה. מאשתו דינה נולדו לו עוד חמישה ילדים 

 יעקב, ַטוּוס, מיכל ואסתר.

נ  --רחל/דינה )ָא רחל/דינה )ָא  נ  נ  רָמאנינ  ן )שלמה( ּכ  יימ  יָכה וסֹולֵּ רָמאניה( בת זֹולֵּ ן )שלמה( ּכ  יימ  יָכה וסֹולֵּ   ה( בת זֹולֵּ

ּכים ָאָק     שלשל  ההאשתו השנייאשתו השניי ּכים ָאָק ח    אןאן''אגָ אגָ ח 

 

 

 אנירמ  ּכ   )שלמה( ןיימָ לֵּ סֹו היכָ לֵּ זֹו
 

  גאולה
 רמאניולאה ּכ

 

נ ה-/ ָא  רחל  נ 
 'אןאגָ קָ ים אָ ּכוח  

  מרים
 חיים ּכרמאני אסתר מיכל ָטוּוס יעקב ומשה כהן

 דינה

מפת חלק מערי פרס לצורך 
 בהמשךהתמצאות בערים שאזכיר 
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 ָאָקאָג'אן מבקש את ידה של רחל מאחיה הבכור

שחפת, היתה מרותקת למיטה ולא יכלה לתפקד ּביּבי, חלתה ב –אן 'כאמור, אשתו הראשונה של ַחּכים ָאָקאגָ 

אן החליט לקחת לו אישה 'ולנהל את הבית. בזמן זה בנותיו היו נשואות ובניו עזרא וחֹוָדָדד עדיין נערים. ָאָקאגָ 

הוריה נפטרו, ולכן פנה אליו  אן נסע להמאדאן לבקש את ידה מאחיה הבכור גאולה כי'את רחל. ָאָקאגָ  -שנייה 

מדוע נסע לַהַמדאן ולא חיפש כלה בֶּכרָמאנׁשאּה עירו? שהרי משפחות רבות היו מוכנות כראש המשפחה. 

להשיא לו את ִּבתם. התשובה כנראה טמונה בכך שהכיר את משפחתה כדתית ומכובדת וגם היה להם ידע 

ג לעזור אן נה'ברפואה. בנוסף, משפחתה היתה מוכרת כמי שעוזרת לעניים וכבר סיפרנו שגם ַחּכים  ָאָקאגָ 

  לעניים.

כאשר ביקש את ידה, האח היסס בתחילה 

ואמר לו שהיא צעירה מאוד ואתה מבוגר 

בהשוואה אליה. )ניסיתי לחשב ונראה לי 

שכנראה היה בסביבות גיל חמישים והיא 

(. למחרת שמע האח 16נערה בסביבות גיל 

אן בבית 'את דרשתו של ַחּכים ָאָקאגָ 

של עץ הדס  הכנסת, ניגש אליו ונתן לו ענף

)בפרס בירכו בבית ובבית הכנסת "בורא 

יש לו ריח טוב  -מיני בשמים" על ההדס 

והוא ירוק בכל עונות השנה, וכשהסכימו 

לתת את ידי הבת נהגו לתת ענף הדסים(.  

והוסיף: אם היה באפשרותי הייתי שוחט 

פרה לכבודך. בזה רצה להביע הערכתו 

 לפי 1887לַחּכים.   הם נישאו בשנת 

הכתובה המוצגת כאן והחתומה ע"י 

 אקאג'אן )נמצאה בספריה הלאומית(.

 

שמה המקורי של רחל היה דינה אך 

אן טען ששמה לא טוב כי בתורה, 'ָאָקאגָ 

דינה בתו של יעקב אבינו נאנסה על ידי חמור בן מלך שכם. ולכן שינה את שמה לרחל. המשפחה נהגה לקרוא 

 תה לביתו בֶּכרָמאנׁשאּה שם חייתה עדיין אשתו החולה, ּביּבי, בחדר נפרד. ַנַנה )סבתא רבא(. הביא או-לה ָא 

 לרחל נולדו חמישה ילדים: ציפורה, שרה, שני בנים שנפטרו כתינוקות וחביבה.

אחיה ואחותה של רחל וגם אחיה החורגים היו באים לבקרה מַהַמדאן הרחוקה. היתה בקשר הדוק עם כולם. 

ות המשפחתיות. לאחר הפרעות והביזה שעשו ביהודים, כולל בביתם של  רחל היא היתה נוסעת לכל השמח

 אן לפני חג הפסח, שלחה לה אחותה מרים מצות לפסח.'וָאָקאגָ 

 

נ ה-חייה של אָ  רָמאנׁשאה   ב  נ  ֶּ  כ 

ַנַנה( לא היו שזורים בהרבה שמחות. עוד בילדותה הוריה נפטרו ונישאה לגבר לא צעיר )זה -חייה של רחל )ָא 

ה מקובל בפרס(. הביא אותה לבית שיש בו אישה חולה שצריך לטפל בה והיא אשתו הראשונה. גם ילדים הי

היו לו שעדיין היו צעירים וכן היתה צריכה לארח את הבנות הנשואות ולכבד את החתנים מה שהיה מקובל 

רץ ישראל או מכל בפרס ועל כל אלה כל עבודות הבית על כתפה. היה עליה לארח גם את השליחים שבאו מא

 אן והיה עליה לדאוג ללינה ולאוכל שלהם.'מקום אחר ואשר באו לָאָקאגָ 
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אן המליץ. 'אן היה חולה שחפת ורחל הכינה לו יום יום מרקחות צמחים שבעלה ָאָקאגָ 'עזרא בנו של ָאָקאגָ 

ובסות כן היו אן לא החזיק משרתים כי במושגים ההומאניים שלו זה נחשב להתנשאות על העני. כ'ָאָקאגָ 

מגיעות פעם בשבוע לכבס בגדים וביום שבת הגיעה בחורה להדליק אש לּכֹורסי של החורף המקפיא של 

 אן ניסה לעזור בעבודות הבישול של ימי שישי אך היא לא הסכימה כי זה לא היה מקובל. 'ֶּכרָמאנׁשאּה. ָאָקאגָ 
 

ד דאגה להן בלידות ובעזרה לגידול ילדיהן. מטבעה היתה אישה שקטה מאוד וכשבנותיה גדלו והתחתנו תמי

 אן כי רצה שילמדו ממנו מה שקשור לתורה ולקבלה.'הבעלים של בנותיה באו הרבה בלילות לחכים ָאָקאגָ 

אן, בעלה, נפטר נשארה בבית שלה והמשיכה בריפוי עיניים. ביתה היה קרוב לבית 'אחרי שחכים ָאָקאגָ 

לשם. אחרי ארבע שנים קיבלה מכה קשה עם מות חתנה, משה מארי ציפורה, בתה הבכורה, וכל יום הלכה 

נותרת אלמנה צעירה עם שישה  -הלא היא ציפורה סבתי  -שהיה אהוב מאוד עליה ועל בעלה וראתה את ּבתה 

יתומים. היא נרתמה לעזרתה מהכסף שהרויחה בריפוי עיניים, הביאה ביצים ותרנגולות שגידלה בחצר הבית 

בודות הבית ובגידול הילדים. כדי לחסוך כסף נוסף הזמינה את ציפורה לגור בביתה כדי וגם עזרה לה בע

שתוכל להשכיר את הבית שלה דבר שלא כל כך הצליח. השוכר סירב לתת כסף וגם לא היה מוכן לעזוב את 

כמקור  הבית עד שעּבדֹולאה חגיגי, בנה של חנה בתה של ביבי, שכר מכספו עורך דין שהכריחו לצאת מהבית.

נוסף לכסף עזרה לבתה בהפקת ערק ביתי. ככה חייה הסתובבו סביב הבנות עד שציפורה נסעה לאהואז ורחל 

עברה לגור עם נכדתה ֲאִביַגִיל, הלא היא אמי, עם אבי ואנו הילדים. אמא שלי למדה ממנה מעט את מיומנות 

עמים. היו חולים שאמרו לרחל: ָזן )ֵאשת( פיזור האבקה בעיני החולים לאורך פנים עפעף העין וכך עזרה לה לפ

 ַחּכים, לנכדה שלך יש יד קלה.
 

 רחל מרפאת עיניים

בפרס הקפידו לחנך את הבנות לחיי נישואין; כל הורה לימד את בתו לתת כבוד להורי הבעל כי חיו יחד. האם 

נוסף למדה גם ריפוי לימדה את הבת בישול ועבודות בית שונות וכך הן לא תביישנה את שם הוריהן. רחל ב

עיניים. היא עסקה בזאת כל בוקר וערב. היתה יושבת בחצר על מזרון קטן עליו שכבו החולים כדי שתשים 

להם אבקה בעיניים הדלוקות. כששמה את האבקה המתאימה העין היתה נרגעת מייד. מניסיוני המר בדלקות 

ה גורם לעפעפיים להידבק זו לזו והכאב קשה ולא עיניים )גם כיום(, אני יודעת שכשיש דלקת חריפה בעיניים ז

 נותן להירדם. רבים היו מקבלים דלקות עיניים ואני הייתי ידועה במשפחה כאחת שסובלת מכך במיוחד. 
 

זכורני שאנשים היו באים אליה ומתחננים: ַזֵנה ַחּכים, ַאז אּו ַדָווֵיה ֶקְרֵמז ּבֹוקֹון ֵּבֶצ'ְשֵמם )אשת ַחּכים, שימי לי 

עין מהתרופה האדומה ההיא(. התרופה האדומה הוכנה על ידה ממיץ תותים שחורים הגדלים על עץ הגדל ב

בפרס בשפע. אלו תותים גדולים ועסיסיים מאוד. ואכן כששמה לי או לאחרים מהאבקה האדומה או אבקה 

זו לזו, רחל היתה אחרת זה היה מרגיע את העין מייד. במקרים מסוימים, כשהעפעפיים היו נפוחות ודבוקות 

מרימה את העפעף והופכת אותו ובעזרת קוביית סוכר )ַקְנד( היתה משפשפת/מגרדת בעדינות רבה את פנים 

העפעף ואחר כך שמה את האבקה ואכן הנפיחות היתה יורדת. ראיתי זאת במו עיני כי הייתי סקרנית ואהבתי 

יתה כותשת לאבקה את הצמחים ואחר כך לשבת לידה. אני גם זוכרת את הדרך בה הכינה את האבקות: ה

מסננת אותם דרך בד לבן חדש. כך היתה מפיקה אבקה דקה ביותר שכאשר היתה שמה אותו בעיני החולים, 

 היה נמס מיד ולא נהפך לגוש שיציק לעין. 
 

היא רחל היתה בעצם מרפאת העיניים היחידה בעיר ֶּכרָמאנׁשאּה ולכן באו אליה היהודים והמוסלמים כאחד. 

 אן בהכנת מרקחות עבורו. סביר שלימד אותה דברים נוספים על מה שידעה. 'גם היתה לעזר לַחּכים ָאָקאגָ 

בני הבית, כלומר אשתו הראשונה ּביּבי וילדיה, שהיו כבר גדולים, קראו לה ָדא רחל וכך גם שאר בני המשפחה. 

אישה ויכול להיות שזה בעצם קיצור המילה זה היה כינוי שהיהודים בלבד נהגו לומר אותו כשרצו לכבד את ה

דודה בעברית. כשהיהודים דיברו זה עם זה הרבו להכניס מילים עבריות לשפה הפרסית. אנשים זרים, קראו 

לה ַזֶנ ַחּכים זאת אומרת אשת החכם והרופא. גם לסבתא שלי מצד אבי קראו ָדא עזיזה. לעומת זאת לציפורה 

 ִּבתו של ַחּכים. כך הוא האציל מכבודו גם עליהם. –או דֹוְחַתֶר ַחּכים סבתי ולאחיותיה שרה וחביבה קר
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 המעבר לאהואז והסיום בטהראן

מכרה רחל את ביתה ונסעה עם בתה שרה ובעלה אהרון והילדים לאהואז. הדרך לאהואז עברה  1934בשנת 

אצל ציפורה. כעת גרה ליד שתי  דרך העיר ֶּברּוֶג'ְרד בה היו ישנים ומשם ממשיכים למחרת. באהואז עברה לגור

בנותיה ורחוק מבתה חביבה שנשארה בֶּכרָמאנׁשאּה. הניתוק מחביבה היה קשה לה ועד שנפטרה לא זכתה 

 בעלה. -לראות אותה. באהואז גרה גם איראן, נכדתה של מרים אחותה, יחד עם דודי יוסף 

כי בפרס לא היה מקובל לחיות בבית  שרה ובעלה אהרון ביקשו ממנה שתעבור לגור איתם, אך לא הסכימה

לא היו לה בנים )נולדו שני בנים ומתו(. סבתי ציפורה סיפרה לי שכשנולדה  -החתן. כל הורה גר עם הבן והיא 

חביבה לפעמים היתה אומרת: אלוהים, אולי יום אחד אראה שנהפכה לֵּבן? הרצון לבן שיהיה משענת וביטחון 

 הבן שהיה לבעלה נלקח בצעירותו ולא היה מי שיגיד עליו קדיש.לעת זקנה היה אצל כל הורה. גם 

לתוך עצמה על כך שהיא לעול  הזה שחיה עם בתה ציפורה לא ניחם אותה. תמיד התביישה וממש התכווצ

עליהם למרות שנתנה את כל כספי מכירת הבית שלה לציפורה. היתה צנועה ביותר, שפלת רוח ואף התביישה 

 פורה, למרות שעזרה בגידולם. מנכדיה, בניה של צי
 

כשציפורה נסעה לאהואז נשארה עם יעקב נכדה לגור בבית הורי 

בֶּכרָמאנׁשאּה, כיוון שלא רצתה שאמי תישאר לבד וכל השנים עזרה 

לאמי לגדל אותנו במיוחד כשאמי היתה עסוקה בטיפול ברגלו המשותקת 

, עזרה של אחי אברהם. אחר כך כששמחה ורבקה נולדו בהפרש שנה

בגידולן וכשנסעה לאהואז לקחה איתה את שמחה גם כדי לעזור לאמי 

וגם כי ציפורה התגעגעה מאוד לנכדים ורצתה שלפחות אחד מהם יהיה 

 אצלה, כמו כן יעקב בנה הצעיר של ציפורה הצטרף אליהם.

 
 

שמחה אחותי נקשרה אליה מאוד ואהבה אותה. בלילות רצתה שמיטתה 

כששמחה היתה צריכה ללכת לבית הספר,  1941תהיה על ידה. בשנת 

ביקשו הורי שתחזיר אותה לטהראן. בגלל סיבה זו רחל, שמחה וציפורה 

באו בקיץ לטהראן וציפורה אמרה לאמה: תישארי בטהראן כי שמחה לא תוכל להיפרד משתינו בבת אחת. 

גידלה אותם כמו ילדיה וגם  בשקט האופייני לה הסכימה בלב כבד להיפרד מציפורה בתה ומילדיה שכל השנים

מִּבתה שרה ומשפחתה. כמו כן זה גזר עליה גם פרידה מאיראן אשתו של דודי יוסף ונכדתה של אחותה מרים. 

 משך הזמן הזה בטהראן, שמחה היתה דבוקה לשמלתה של רחל.
 

קים בקול בתחילת מלחמת העולם השנייה חגגו הפרסים את ניצחונות הגרמנים. השכנים של הורי היו מדלי

רם את הרדיו כדי שנשמע את שידורי הגרמנים. רחל פחדה ממה שיקרה ליהודים כי חזתה פרעות בחייה 

היא נפצעה ברגלה  1896וידעה מה פירוש הדבר. על כך סיפרתי כבר ואזכירכם שבפרעות שנת  ֶּכרָמאנׁשאּהב

ס נהגו להביא ַלָהף דּוז כלומר מיריית אחד הבוזזים. זכורני מקרה אחר בזמן מלחמת העולם השנייה: בפר

תופר שמיכות. הוא תפר שמיכות מלאות צמר גפן לחורף. רחל ישבה לפקח עליו שיתפור טוב. ניחש שהיא 

ועוד מעט  זיהודיה ואמר לה בשמחה: אמא )כך כינו אישה לא מוכרת(, את יודעת שהגרמנים קרובים לקווק

שוכחת את הבעת הפנים שלה והרגשתי כיצד נפל רוחה.  יגיעו לאיראן? בקרוב נהרוג את היהודים! אני לא

שאלה אותי: רוזה, זה נכון? קראתי כל יום את העיתון שהיה מפרט באהדה את התקדמות הגרמנים. אמרתי 

ַנַנה, אל תפחדי הוא משקר. אינשאללה שבקרוב יפסידו כי נלחמים בהם ולא יגיעו לפרס. בזמן הזה -לה: ָא 

ק דודי יצחק ששירת בצבא והיה מגיע רק בלילה. אבי, ָסֶלּה, נסע לעיר שַאהרּוד כי הגבר היחידי בבית היה ר

רצו מתורגמן בשפה הצרפתית היות והיו שם מומחים זרים שהובאו למטרות פיתוח מסילות ורכבות )מפאת 

 המרחקים הגדולים בין עיר לעיר( והיה איתנו בקשר מכתבים. 

 

 ננה( בחצר הבית -בטהראן. רחל )א 1936-7
 עם שמחה אחותי ומנשה בן דודי אהרון
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נ ה -דעיכתה ומותה של אָ    נ 

לא אוכלת טוב. והיות שידעה כמה היא ביישנית ומרגישה שהיא עול על אחרים ,   ַנַנה-י שמה לב שָא אמא של

הפצירה בה רבות שתאכל. לבסוף אמרה לאמי: ַחאנֹום, בתורה אני לא יכולה לאכול וזה לא מפני שלא נעים 

חר תחנונים מצד אמי לי. זו היתה פעם ראשונה ששמעתי אותה נשבעת בתורה וזאת כדי שאמי תאמין לה. לא

הסכימה ללכת לרופא כדי שלדבריה: אם אמות לא יהיו לך בעיות. הרופא נתן כמה תרופות וחזרו. לא אמרה 

מילה ולא התלוננה על כאבים או הרגשה רעה. אבל לאט לאט דעכה. כילדה לא הבנתי זאת. אמא קנתה לה 

שתאכל כדי שתתחזק. זה לא עזר. אחרי פיסטוקים ושקדים, טחנה אותם, שמה לידה בחדר שלה והתחננה 

כמה ימים ביקשה מאמי שתגיד לאחיה יעקב, שגר בטהראן והיה נוהג לבקרה, שיבוא לקחתה להמדאן 

לאחותה מרים. ממני היא ביקשה: רוזה, לכי לבית אחותי )החורגת( מיכל )אז גם היא גרה בטהראן( ותאמרי 

אותה לאחותה מרים. כנראה התגעגעה מאוד לראותה כי לה שתבוא. כשהגיעה מיכל ביקשה גם ממנה שתיקח 

להמדאן? כשתרגישי טוב אגיד לבני  יהיו מאותה אמא. מיכל אמרה לה: את חולה ושוכבת במיטה כיצד תיסע

 שייקח אותך אליה.

אמי הבינה שייתכן שרחל תמות. שלחה אותי למיכל שתארגן אישה יהודיה שתשהה איתנו בבית בתשלום. 

אליה  הַנַנה הכירה אותה. גם אותה שאלה האם תתלוו-ה מבוגרת ענייה מהעיר המדאן; ָא היא שלחה איש

לאחותה בהמדאן. נענתה בחיוב. בלילה שלמחרת רצתה לקום לשירותים ולא יכלה. כל הזמן היינו בחדרה. 

א נכדה אמי ודוד יצחק עזרו לה לקום והושיבו אותה על סיר. לא היה קץ לבושתה ובמיוחד שגבר, אפילו הו

ַנַנה את -המוכר, צריך לעזור לה במצב אינטימי כזה. פעמים רבות חזרה וביקשה סליחה. אמי אמרה לה: ָא 

 גידלת את כולנו מדוע את מרגישה כך? אין לך כוח.

בבוקר יצחק חזר למחנה ואני ואחי הקטן חשמונאי, ששיחק עם עגלת משחק חדשה שקנו לו, נשארנו בחדרה. 

ַנַנה ישנה. בסביבות השעה ארבע התעוררה וביקשה -ביקשה האישה לישון וגם ָא  אחרי ארוחת הצהרים

 שאקרא לאמי. ביקשה ממנה לשים לה כריות אחרי גבה כדי שתוכל לשבת וכן שתסדר לה את הז'קט שלבשה.

ך. ואחר ַנַנה. ענתה לו: כן, כפרה עלי-ַנַנה, ָא -אמא חזרה לעבודות הבית וחשמונאי אחי נכנס לחדר וקרא לה: ָא 

 כך שמה יד אחת על החזה ונרדמה. 

לא עזבתי אותה כי אמי הורתה לי לא להשאירה לבד. כשנרדמה ראיתי כיצד לחייה מאדימות והיא נושמת 

ביתר רווחה והבעת שלוה על פניה. לאט לאט הפכה נשימתה לשקטה יותר ואני לא הבנתי שזה סופה. הלכתי 

ַנַנה וכשלא ענתה -ַנַנה, ָא -. אמי והאישה באו לחדר. אמי קראה לה: ָא ַנַנה אינה נושמת-לאמי ואמרתי לה שָא 

זלגו הדמעות מעיניה. אמרה לי: רוצי לקרוא לדודה מיכל. רצתי לתחנת האוטובוס. בדרך נס הוא הגיע תוך 

חמש דקות )זה היה אוטובוס שהיה מגיע כל כמה שעות(. מיכל רצה איתי לביתה של בתה שהיה קרוב אליה 

לה שתשלח את בנה שיקרא לבעלה מהחנות וגם שלחה להודיע לאחיהם יעקב. זה היה חודש כסלו  ואמרה

בשעת אחר הצהריים. עם שקיעת השמש הגיעו כולם לבית עם אנשי חברה קדישא והספיקו לקבור אותה עוד 

 באותו לילה. 

ַדְשתי, אדם שהכיר כיצד התאפשר הדבר? הממונה בהתנדבות על קבורת היהודים בטהראן היה דניאל ֶדה

בשכנות לבית אבי ובזמן הבצורת הגדולה שסיפרתי עליה, ַחּכים  ֶּכרָמאנׁשאּהאותנו. הוא היה ממשפחה שגרה ב

 אן.'אן היה נותן להם מתן בסתר. בנוסף, דניאל היה תלמיד של אבי והעריץ אותו ואת ַחּכים ָאָקאגָ 'ָאָקאגָ 

נפטרה וצריך לקוברה. אמרו: "כבר ערב; אין קוברים". "אבל החתן של דודה מיכל הלך ואמר שאישה יהודיה 

 -אן" '"אשתו של הרב ַחּכים ָאָקאגָ  -אמר להם. שאלו: "של איזה רב?"  -" ֶּכרָמאנׁשאּהזו אישה של רב גדול מ

אמר. הם נדהמו ואמרו: "אין צורך שתוסיף. אנו יודעים היטב מי האישה ונעשה הכול שתובא עוד היום 

כך היה. הביאו הרבה פנסי רוח. אמי לקחה את התכריכים שהכינה רחל לפני שנים בעודה בחיים. לקבורה". ו

אלו היו תכריכים מבד משובח שהביאו לה מירושלים. אנשי קדישא טענו שהם הכינו תכריכים. אמי לא 

הסכימה והסבירה להם שאלו תכריכים שהיא הכינה במיוחד ליום זה ואמרה: "אשלם לכם עבור מה 

תפרתם אבל אותה תקברו בתכריכים שהכינה". ניסו לפתוח את ידה שהיתה עדיין מונחת על החזה כדי ש
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להוריד את בגדיה ולא הצליחו. אמי אמרה להם: "היא לא מסכימה שתעטפו אותה בתכריכים שלכם, תתפרו 

 לה אחר מהבדים שהכינה". ואכן תפרו מהם והפעם הצליחו לישר את ידה ועטפוה בשלה.
 

תם הימים לא היה נהוג לקחת ילדים/ת או נערים/ות להלוויה או לבית הקברות. נשים נשארו בבית באו

והורשו להגיע לקבר רק למחרת ההלוויה. תמיד בתשעה באב נהגו הנשים והגברים לפקוד את בית הקברות 

שתי והתחננתי בפני כשביק 15לזכור את יקירהם ולהדליק נר )כך נהוג גם כיום בישראל( וזכורני שאפילו בגיל 

 הורי ללכת איתם לבית הקברות הם סרבו בתוקף.
 

ַנַנה לקבורה חזר יצחק מהצבא וראה אותי ואת אחיי לבד בבית בוכים. הוא קיבל את הבשורה -כשלקחו את ָא 

בצורה קשה על מותה ועל כך שלא הגיע בזמן כדי ללוות את ארונה לבית הקברות. הלך לדואר וטילגרף 

פטירת אמה. היא וִסירּוס באו ברכבת מאהואז, מהלך יממה שלמה בדרך, כדי לשבת איתנו שבעה. לציפורה על 

)לבת שנולדה לה נתנה את השם  ֶּכרָמאנׁשאּהשרה ישבה שבעה באהואז וחביבה שהיתה בהריון ישבה עליה ב

ִתייה שפירושו גן רחל(. כך עלה בגורלה למות בטהראן שלפחות היה בו בית קברות יהודי מסודר )בשם ֶּבֶהְש 

 עדן(. כי באהואז לא היה בית קברות יהודי .
 

יום  -תמו חייה  בצער על כך שאין לה בן והיא תלויה באחרים. הנכדים אמרו עליה קדיש, במיוחד דודי יעקב 

יום בבית הכנסת משך השנה הראשונה למותה, וכך עד יום מותו ביום השנה שלה. גם הוא היה איש צדיק, 

ב לב כמוה.  כך נפרדה מהעולם ומהחיים אישה צנועה, אוהבת בריות, טובה ישר וטו

ותמימה, צדקת, ענווה ושקטה. רחוקה מאחותה מרים שאליה התגעגעה כל כך ורחוקה 

משלוש בנותיה ציפורה, שרה וחביבה. אושר אחד מיוחד היה לה בחייה כשבנותיה זכו 

לה רבנית. לא היה בה שמץ אנוכיות  לבנים. אף היא, כבעלה בחייו, לא הסכימה שיקראו

או יהירות. החולים קראו לה ַזֶנ ַחּכים )אשת החכם( בני המשפחה ושכנים קראו לה ָדא 

ַנַנה )סבתא( וזהו. אני, רוזה, הכותבת הייתי הנינה הראשונה -רחל )דודה רחל( והנכדים ָא 

 אהבנו אותה מאוד. שלה ואמי, ַחאנֹום/ ֲאִביַגִיל, היתה הנכדה הראשונה שלה. כולנו 
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 )מֹוָלא באבא( גאולה
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נ ה-אָ  - רחל  נ 
 'אןאגָ קָ ים אָ ּכוח  

  מרים
 ומשה כהן

ך  ,   יוסף,    לאה,  טובה משה ראסֵּ
 ומֹולּוק            ומרים     
 

 אריומשה מָ ציפורה  
 ואהרון כהןשרה     
 דיובנימין והֵּ חביבה  

 

 מסעּודה
 כהן מנחםהאג'י ו
 
 

 מֹולּוק, גורג'י,  איראן,  רג'ינה ויחזקאל
 ויוסף כהןויוסף             
 
 

 ,  יעקב, דבורה, לאה דניאלשמואל, אהרון, 
 ופלורה                               

  יכה וסוליימן )שלמה( ּכרמאנייכה וסוליימן )שלמה( ּכרמאניליליזֹוזֹו
 

 סלים
 
 

 פרוין
 
 דניאל צייר את עץ המשפחה 

  גאולהגאולה
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נ ה-אָ  / אחיה של רחל  --גאולה   נ 

כאמור, לרחל היה אח גדול יותר ממנה בשש שנים בשם גאולה. טיפל בה ובאחותה כמו אב היות והוריהם 

ּבא. היה אדם דתי מאוד נפטרו. ממנו ביקש ַחּכים ָאָקאָג'אן את יד אחותו רחל. גאולה כונה בשם מֹוַלה ּבא

מבית אבא ואמא וכמוהם דאג לעניים. סיפרו שבזמן הבצורת הקשה חילק גאולה לעניים לחם שאפה בבית 

במחיר שעלה לו, כלומר ללא רווח. היה איש מצוות. גדל בבית בו האבא לימד אותו ואת אחיותיו את רזי 

  כשאני הייתי בת שמונה. זכרו לברכה. כשאני הייתי בת שמונה. זכרו לברכה.   19341934--בבונפטר ונפטר   18621862--גאולה נולד בגאולה נולד בהרפואה הטבעית.               

 נישא לאישה בשם לאה ונולדו להם הילדים: משה, יוסף, לאה וטובה. 
 

, ששם משפחתו ָראֶסך, )עם הוצאת תעודות זהות בפרס נדרשו אנשים לבחור משה

בשמות משפחה. ילדיה של דינה אשתו השנייה של סוליימן בחרו בשם ֶּכרמאני(. 

רה בשם מרים )ַחאנֹום בפרסית( ולמד בבית ספר יהודי. היה איש התחתן עם בחו

משכיל. היה מורה בבית ספר "אליאנס" בהמדאן ואחר כך ניהל את חשבונות בית 

ביקר בארץ ובא גם  1965-לגור בטהראן וגם שם ניהל את חשבונות בית הספר "אליאנס". ב 1960-הספר. עבר ב

כי בנו דניאל ראסך מצייר את עץ המשפחה. התרגש מאוד מהמפגש  למושב וביקש מאתנו תמונות של המשפחה

המשפחתי אחרי כל כך הרבה שנים, שכן ציפורה סבתי היא בת דודה שלו רחל וגם מצד אבי היינו משפחה. 

בפרס הקשר המשפחתי היה אמיץ מאוד. היינו נוסעים הרבה להמדאן ומתארחים יותר משבוע. לאחר ביקורו 

 שמואל עולה עם משפחתו לארץ.   בארץ כתב לנו שבנו

משה ראסך רצה לעלות לארץ 

עם בנו דניאל אך  1979-ב

בהגיעם לשדה התעופה 

בטהראן קיבלה אשתו התקף 

לב והחישו אותה לבית 

-החולים. אחרי שנתיים ב

 עלה לארץ.  1981

                                                                          

  --ונפטר בונפטר ב  19051905  --נולד בנולד במשה משה 

  . זכרו לברכה.. זכרו לברכה.19861986
  

למשה נולדו שישה ילדים: 

שמואל, אהרון, דניאל, יעקב 

)ַנֵסר בפרסית(, דבורה ולאה. 

כולם גרים בארץ מלבד הבן 

יעקב שהיגר לקנדה. הבן יעקב 

למד ב"אליאנס" והיות והיה 

תלמיד מצטיין שלחו אותו 

מטעם "אליאנס" לצרפת 

כשסיים  ללימוד הוראת חינוך.

ללמוד חזר לפרס וניהל כמה 

בתי ספר ביזד, איספהאן, 

טהראן וֶּכרָמאנׁשאּה עד שהיגר 

עם משפחתו לקנדה בעקבות 

 מהפכת חומייני.
 

. כלל בעץ את 1994ועד שנת  1711, הוא אשר צייר בגדול את עץ המשפחה משנת 1926, נולד באב דניאלהבן 
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ה ושלמה ֶּכרמאִני ובו כלולה גם משפחתי מצד סבתי ציפורה בת חכים הילדים, הנינים ובני הנינים של זֹוֵליכָ 

אקאג'אן ורחל שהינה בתו של שלמה ֶּכרמאִני. הוא ציין גם את שמות בני המשפחה שנישאו לבני משפחה מצד 

אבי. למשל: איראן, שהיא נכדה של  מרים אחותה של רחל, התחתנה עם יוסף אחיו של אבי ָסֶלּה )כתבתי 

נכדה של רחל,  -בית אבי(; חיים, אחיה החורג של רחל השיא את ִּבתו, ַמהין )מינה בארץ( עם יעקב עליהם ב

שרה )בתם של רוזה וַסלמן ז"ל(,  -בנה הקטן של סבתי ציפורה. הנכדה המשותפת של חיים ויעקב ֶּכרמאִני 

 ל(.אן )ראה את עץ משפחת רח'נכדה של רחל ובנה של שרה בת ָאָקאגָ  -נישאה למנשה 

בזכותו של דניאל ידעתי לכתוב פרטים רבים על בני המשפחה, שהעליה לארץ הפרידה בינינו שנים רבות. תודה 

 מיוחדת לו על ציור העץ והמידע שנתן לי , על כל המאמץ הזה שלא היה קל.

של משה דניאל היה ב"החלוץ" בהמדאן שם הכיר ונישא לפלורה בתם של ָמהי ומשה חי )ָהרּוני בפרס(. הוריו 

חי היו יזדים אך הוא כנראה נולד בֶּכרָמאנׁשאּה, למד יהדות אצל סבא של אמי ַחּכים אקאג'אן והיה תלמיד 

עם משפחתו.  2.2.1951-מחונן. היה בועד הקהילה בֶּכרָמאנׁשאּה בזמן שגם אבי היה שם בועד. עלה לארץ ב

ושרם. ָמהי אשתו הינה בתה של ַחאנֹום ָנז ביום הכרזת העצמאות ערך מסיבה בועד הקהילה ולא היה גבול לא

ואברהם חכים זאדה. אני מזכירה זאת כי גם כאן יש לנו קשר משפחתי. עזרא בנו של חכים אקאג'אן )אחיה 

 1934-החורג של סבתי ציפורה( התחתן עם ביבי דודה של ָמהי ונולד להם בן בשם יוסף ג'נפּור אשר עלה לארץ ב

ים. יוסף התחתן עם קֹוקי )רחל( דודה של פלורה. גם עובדיה חגיגי )בן אחותה של וילדיו גרים כיום בירושל

אחותה של ציפורה סבתי( התחתן עם שרה גם היא דודה של פלורה. כפי שאתם רואים  -סבתי חנה מצד אמי 

 הקשר הוא מכל מיני כיוונים. יש עוד הרבה קשרים אך לא אזכירם כאן. 

עבר עם משפחתו לטהראן כדי לעלות לארץ עם  1979 -ל גדול בֶּכרָמאנׁשאּה. בדניאל עבד בניהול חשבון במפע

הוריו. כאמור אמו מרים לקתה בליבה ולכן אביו נשאר אך הוא עלה עם משפחתו . יש להם שלושה ילדים: 

מד יגאל )ֶּבהָזד( על שם סבא שלו גאולה, מרים )הֹוָמא( על שם אמו ורבקה. יגאל מהנדס מטוסים במקצועו. ל

 בארצות הברית. לרבקה תואר שני בפיזיקה, עוסקת בהוראה. מרים למדה סטטיסטיקה.

 לצערי, חלה בסרטן ולא זכה לקרוא את הספר הזה שחיכה לו. 

 זכרו לברכה. ז' בטבת נפטר דניאל ראסך 1.1.2004 -ב                                                                
 

של גאולה התחתן עם מולוק בתם של מסעודה והאג'י מנחם יזדי. )מולוק היא אחותה הגדולה  בנו השני יוסף

 בתם של איראן ויוסף.   -של איראן אשתו של דודי יוסף(. בנם סלים התחתן עם בת דודי פרוין 

 

נ ה(-מרים אחות של רחל )אָ   נ 

ְזד. למרים, כאחותה רחל הקטנה מרים, אחותם של גאולה ורחל, היתה נשואה למשה כהן שבא מן העיר יַ 

ממנה, לא היו בנים ולכן גרה עם בתה מסעודה, בתה היחידה. איראן נכדתה )אשת דודי יוסף( סיפרה לי כמה 

אהבו אותה. היא טיפלה בכל הילדים שהיו קשורים אליה. היתה אישה חכמה וצדקת. גם היא כאחותה למדה 

ים ואף היתה מילדת. תמיד אחרי שיילדה תינוק היתה הולכת מאביה לטפל ברפואה טבעית ועסקה בריפוי עיני

להמאם להתרחץ ורק אז חוזרת לנהל את הבית. כסף לא לקחה עבור הלידות ואת הכסף שהרויחה מטיפולי 

העיניים הקדישה לעזרה לעניים. תמיד אמרה לנכדיה שיש לרחם על עוזרות הבית. כל יום שני וחמישי ימי 

  הוצאת התורה היתה צמה.

 .. כנראה משפעת קשה. זכר כולם לברכה1943-מרים נפטרה ב                                                                 

ְזדי )האג'י כי ביקר בירושלים וַיְזדי כיוון שאביו היה מהעיר ַיְזד(. מסעודה  - מסעודה והאג'י מנחם כהן י 

ים ומשה כהן ניהלו בית קפה בבגדאד. משה אביה שגם הוא יזדי הכירה את מנחם בעלה בעיראק כשהוריה מר

 היה דודו של מנחם. 

ַיְזד נקראה כך על שמו של אחד ממלכי פרס הקדומה מהשושלת הסאסאנית שנקרא ַיְזדֵגרד הראשון. כנראה הוא זה שבנה 

הרב עובדיה יוסף מתפלל שם מפאת  את העיר. יהודי עיר זו דתיים מאוד ונשארו כך. היזדים בנו בירושלים בית כנסת שאף

של ישראל, משה קצב, הוא מן  8 -דתיותם. מעלה ידועה של הַיְזדים היא צדיקותם הרבה. למשל בעזרה לעניים. הנשיא ה

 העיר ַיְזד.
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לאביו של מנחם, עזרא כהן, היה מפעל לחוטי משי טבעיים שמהם עשה בדי משי עדינים מאוד וכן מטפחות 

ה מתה כשילדה את בתם. עזרא אהב אותה מאוד וכל יום היה עולה לקברה ונשאר שם ראש ויד. אשתו שר

לישון. היה מודאג מה יעלה בגורל התינוקת ומי ידאג לה. הקהילה היהודית שראתה אותו בכך אמרה לו שאינו 

וב את יכול להמשיך כך ושגם הוא יהיה חולה היות והחורף מתקרב. הפצירו בו להתרחק מהקבר ויעצו לו לעז

 העיר. אכן עזב ועבר לעיר המדאן שהיתה באותם הימים המרכז המסחרי. 

את המכונות ממפעל הבדים בַיְזד הביא איתו להמדאן וכאן קנה בית גדול שבחלק ממנו התקין את המכונות. 

על קנה גם פרה כדי שיהיה חלב שלא בא מידיו של גוי וכן כבשים שטופלו בכפר. יהודי העיר ראו שהוא אדם ב

אמצעים ואיש חכם וביקשו ממנו שיהיה אחראי על בניית ַהָמאם יהודי )בית מרחץ( שלא היה להם עד כה. 

הַהָמאם נבנה לנשים וגברים ועזרא כהן ניהל אותו עד שנמצא הזוג המתאים לניהולו וכל זאת עשה למען 

יעו הגברים. דאג גם הקהילה ובהתנדבות. האישה ניהלה ביום כשהנשים באו להתרחץ ובעלה בערב כשהג

לטהרה. תיארתי כבר בפרק על בית אבי את הַהָמאם רק אוסיף שהבנייה היתה כזו שהאדים  הלבניית מקוו

הרבים שעלו מהמים החמים לא סדקו את הקירות והתקרה כי ערבבו את הטיח באבקת סיד וחלבוני ביצים 

 אן, אשת דודי יוסף(. שהיקשו, חיזקו ואטמו את הטיח )פרטים אלו סיפרה לי נכדתו איר

בהמדאן נישא עזרא לאישה בשם ציפורה אשר ילדה לו את: מנחם, שמואל )כונה האג'י שמואל כי גם הוא נסע 

בו סיטונאית בהמדאן. רחל נישאה ליעקב ֶּכרמאִני -לירושלים(, רחל ונּורֹוַלה. שמואל ונּורֹוַלה פתחו חנות כל

 ולהם היתה בת יחידה בשם רוזה.

ר מנחם פתח חנות לבדים וגם סחר בבדים במקומות שונים. בין השאר היה האג'י מנחם נוסע  לסחור הבן הבכו

בבדים בערים בצרה ובגדאד שבעיראק שאליהם היו מגיעים דרך העיר ֶּכרָמאנׁשאּה. לפעמים היה נשאר שם 

קפה בעיר. שם התאהב זמן רב והיה גר ומבקר אצל מרים ומשה כהן דודו אשר גרו כאמור בבגדאד וניהלו בית 

במסעודה שהיתה יפה ונישא לה. בעצם היתה בת דודו. לאחר נישואיו חזר לחנותו 

בהמדאן אך המשיך לסחור בעיראק. היה לוקח איתו את משפחתו ובשלב מסויים גם 

 חיו שם תקופה ארוכה. 

קאל למנחם ומסעודה נולדו: מֹולּוק, גורג'י )בת עם שם עיראקי(, איראן, רג'ינה ויחז

)גם הם שמות יהודים עיראקיים(. בדרך לעיראק היה בא האג'י מנחם לבית אבי בגלל 

 בתו איראן היתה אשתו של יוסף אחיו של אבי )עליהם הרחבתי בבית אבי(. -קרבת המשפחה שלו 
 

ו מְסֶיה חיים( ונזכרתי  ב monsiellr Haim -)כונה  איש בשם שמואל יחזקאל חייםבפרק על אבי סיפרתי על 

. הנציג עלה לשלטון, נתן ליהודים רשות לבחור נציג לפרלמנטֶרָזא ָשאּה אחרי שהמלך בהקשר להאג'י חיים. 

יחזקאל חיים היה הראשון היה לֹוקָמאן אך הוא לא היה פעיל. בבחירות שנערכו ניצח אותו יחזקאל חיים. 

ואל חבר  )ֶרָזא שָאּה( ות אל המלךאמיץ והגן על היהודים בכל כוחו. שיגר תלונ, איש נמרץ ופעיל ,ציוני

חתירה נגד שלטון המלך, נכלא כמה שנים בבית סוהר ביהודים. הוא הואשם ל התנכלויותהלאומים בג'נבה על 

כשהיה בבית הסוהר הלך האג'י מנחם לבקרו וכאשר שוחח איתו ביקש ממנו . 1931 -ולבסוף הוצא להורג ב

 מְסֶיה חיים לדבר עברית כי חשש מהאזנה.
 

גם הוא, מנחם כהן יזדי, כמו אביו נתן צדקה ביד רחבה. בהמדאן קנה עדר כבשים והפקיד את גידולם בידי 

אחד הכפריים בכפר ליד המדאן בתמורה לשכר. את החלב, גבינות וחמאת הכבשים מכרו ואת הרווח העבירו 

לחם וביצים לעניים. החתן לו. תמיד השאיר מעשר לעניים כפי שההלכה דורשת ומלבד זאת כל יום שישי נתן 

מנחם היה דומה באופיו לחמותו מרים )אשת דודו משה( מבחינת יראת השמיים ועזרה לעניים. לא במקרה 

 הלך ַחּכים ָאָקאָג'אן לבקש ממשפחה זו את ידה של אשתו רחל. 

 כנראה אחרי שהתאלמנה מבעלה.,מרים אמה של מסעודה עברה לגור בביתה של בתה היחידה 
 

 איראן ויוסף
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תם רואים הרי שהקירבה המשפחתית סבוכה; עוד יותר משום שהבת מֹולּוק התחתנה עם יוסף בנו של כפי שא

גאולה. גורג'י הבת התחתנה עם אליהו בנו של האג'י שמואל הדוד שלה; רג'ינה נישאה עם יעקב בן דודה 

 בשם ַפרוין.נּורֹוַלה מּכבי )שם המשפחה שאימץ(; איראן נישאה לדודי יוסף ויחזקאל נישא לבחורה 

. בעלה מנחם היה חולה סכרת. באחת הפעמים, לאחר נישואי בתו 1981מסעודה האריכה חיים ונפטרה בשנת 

איראן, נתנו לו הרופאים זריקות אינסולין בכמות גדולה וגרמו לו לעיוורון. למרות עיוורונו המשיך לנהל את 

 חנותו. נפטר בגיל שישים. זכרם לברכה. 

בתאונת דרכים בגיל צעיר. קמה משבעה על מות אבא של בעלה )שהיה גם הדוד שלה(  רג'ינה הבת נהרגה

וכשחצתה את הכביש נדרסה ונהרגה במקום. גם יחזקאל נפטר לא זקן. הבנות גורג'י ואיראן בחיים. ַפרוין 

 בתם של איראן ודודי יוסף התחתנה עם סלים בן דודתה מֹולּוק )אחות אמה( ונולדו להם בן ובת.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

רמאִני ומשפחתו  ֶּ נ ה-אחיה של אָ  -האג'י חיים כ   נ 

  

ננה מאשתו השניח של אביה( נישא לשרה ונולדו להם שני בנים וארבע -חיים ֶּכרמאִני )אח של א

. כששושן בתו היתה תינוקת נפטרה ַסלטנת, סלמן )שלמה(, ציון, רּוָהא, שושן וויקטוריהבנות: 

ריאות. הילדים כולם עלו לארץ מלבד הבן ציון שהיגר ללוס אנג'לס. אשתו, בגיל צעיר, מדלקת 

 בפרס היה מהנדס כבישים. גם הבת שושן גרה כיום בניו יורק עם ילדיה כי בעלה נפטר.  
 

לאחר מות אשתו שרה נאלץ חיים להתחתן בשנית עם אישה בשם ָאַפרין. ממנה נולדו לו שלוש בנות ושני 

ין )מינה(, ַשהין )זהבה(, ֵמהרי וֵפירּוז )אהרון(. ָאַפרין היתה אשת חייל וגידלה גם את בנים: ַמנסּור )משה(, ַמה

 ילדיו הקטנים של בעלה מאשתו הראשונה )רק חלקם היו גדולים(.

ַנַנה( ונישאה ליעקב מארי בנם של -אח חורג של ָא  -הינה בת דוד של ציפורה סבתי )חיים ֶּכרמאִני  - ַמהין )מינה(

 ֵמהרינישאה לאברהם.   - ַשהין )זהבה(נישא לָפרוק בת אחותו החורגת סלטנת.  - ַמנסּור )משה(שה. ציפורה ומ

 נישא לריטה . - ֵפירּוז )אהרון(נישאה ליהושוע.  -

עלה חיים לארץ כדי לבקר במקומות הקדושים ולכן נקרא האג'י חיים. כשחזר  34בהיותו בן  1924בשנת 

תו בעיראק ומשם דרך ֶּכרָמאנׁשאּה וכך הביא לאבי ָסֶלּה, שהיה מאורס לאמי מביקורו בארץ עבר מסלול נסיע

ֲאִביַגִיל, טלית כמתנה )מה שהביאו אז מירושלים נחשב קדוש ובעל ערך(. אמי היתה בעצם נכדתה של אחותו 

 החורגת רחל. 

נוסע לעיר זנָגן כדי  האג'י חיים, אשר גר בהמדאן, היה דתי אדוק ואדם שקט וצנוע. עסק במסחר בבדים. היה

לקנות בדים לעסק. כשבנו סלמן )שלמה על שם סבו(  נסע לטהראן ללמוד, החליט גם הוא לעבור לטהראן 

ולהשתקע שם ויחד היה להם בית מסחר לבדים בבזאר של טהראן. כשהייתי בטהראן עם סבתי ציפורה הייתי 

 הולכת לבקר בביתם. 

משפחתו. זכורני שאני, אמי וסבתי הלכנו לבקרו בצריף שגר בו  עלה האג'י חיים לארץ עם כל 1952בשנת 

במעברה. כשהגענו הוא היה בבית הכנסת וכשחזר קמה אמי לקראתו ורצתה לנשק את ידו. בפרס מקובל היה 

 יעקב
 ורחל

 מיכל ָטוּוס
 ויעקב

 אסתר
 ופרג'

 חיים ּכרמאני
 ושרה

 רוזה בת יחידה
 כרמאני וסלמן

ןסלטנת,  ְלמ  )שלמה(, ס 
ציון, רּוהא, שושן, 

 ויקטוריה

 בן גאולה רמאניּכ  דינה וסוליימן )שלמה( 

 חיים ּכרמאני
 ואפרין

משה )מנסור(, 
)מינה(,  מהין

שהין)זהבה(, 
 מהרי, פירוז)אהרון(

 2בנות  4
 בנים

רחמן, טובה, 
 שירין, תּותי
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לכבד אדם מבוגר, בן משפחה בנשיקת ידו. האג'י חיים לא איפשר לה ואסף את ידו מפאת כבודה והיותה 

 איך את מרגישה? לא הסכים שייתנו לו כבוד יותר מאחרים.  נֹום, קֹוְרָּבֵנתכוהנת ואמר לה: ַחא

לפעמים היה בא למושב נוה ימין בו גרו דודי יעקב ואשתו ַמהין. זכורתני שהצניעות הרבה נשקפה מפניו. דיבר 

חר בשקט ובשלוה. לצערי, לאחר שנה נפטר. אף אשתו, ָאַפרין שסבלה משך שנים מאסטמה קשה נפטרה לא

 מספר שנים טרם היותה זקנה.

 

  

 

 
 

רמאִני ומשפחתו  ֶּ נ ה-אחיה של אָ  -יעקב כ   נ 

היה   אחים חורגים.למרות שהיו  היתה ביניהם אהבה רבההיה קשור מאד לאחותו רחל, יעקב 

סוחר בעורות ופרוות באהואז ובעיירות הסמוכות. עבד יחד עם דודי אהרון. היה איש חם 

ממשפחה מאוד דתית ומכובדת שמקורה מהעיר ַיְזד )כפי שהזכרתי  ואוהב. רחל אשתו היתה

 היא היתה אחותו של האג'י מנחם כהן(. 

בת יחידה להוריה רחל ויעקב ואין לתאר עד כמה היתה יקרה להם. היא נולדה בחודש  רוזה

ים, כדי לשמור ַנַנה( החזיקה אותה עטופה בחיקה משך חודש ימ-השביעי כפגית ולכן דודתה מרים )אחות של ָא 

על חום גופה וכך נותרה בחיים. כשעלתה לארץ עלתה איתה גם ִאמה רחל שכמו אחותה למדה מאביה גאולה 

וזכתה להיקבר בארץ אך אביה  61את מלאכת הריפוי הטיבעי. ִאמה שהיתה חולת סכרת קשה נפטרה בגיל 

 . זכרם לברכה.59באהואז והוא רק בן  1951-יעקב נפטר בפתאומיות ב
 

רמאִניסָ  ֶּ סלמן )שלמה( הבן של האג'י חיים נישא לרוזה בת דודו יעקב.  - למן ורוזה כ 

ההורים שלי לא יכלו להגיע לחתונה. אמי אמרה לי ללכת לדודה מיכל ויחד איתה ללכת 

לחתונה. מיכל ואני נשארנו אצלם בבית למשך כמה ימים. כל עוד היינו בפרס ביקרנו אחד את 

ם. כמובן שהיו בחתונה שלי ושל אפרים ובשבת החתונה היה נהוג שבני המשפחה מביאים השני, ובמיוחד בחגי

 מתנה לזוג, בדרך כלל כלי כסף או תכשיט זהב. הם הביאו לי שתי צלחות כסף להגשת עוגיות.

, באו אלינו מבית העולים כדי לראות אותנו וגם להתיעץ אם 1951כשהגיעו סלמן ורוזה לארץ, בפורים שנת 

למושב ואולי אף למושב שלנו. במושב כבר לא היה מקום פנוי. אמרנו להם ששלמה כהן, בן דודי, הלך  ללכת

 למושב בית אלעזרי ואולי שם יהיה מקום. אכן נקלטו שם.

זכורני שהילד הקטן שלהם היה חולה ולקחו אותו לבית החולים. אז נתנו להורים לבקר את החולה לזמן קצר 

מאחרי קיר זכוכית. סיפרו שהילד אומר כל הזמן: ַאּב, ַאּב כלומר מים בפרסית.  וזה היה רק לראות אותו

האחיות לא הבינו. סבלו סבל נפשי מכך שהילד נשאר שם לבד בלעדיהם וגם לא מבינים אותו. כך זה היה עם 

 כל העולים באותם הימים. שאלו אותנו כיצד אומרים מים בעברית כדי שילמדו את הילד.

להם שרה )נישאה לימים למנשה הבן של שרה כהן הדודנית של הוריה(, רבקה, אסתר ויוסף ובארץ בפרס נולדו 

נולדו להם יעקב )ז'אקי שם החיבה(, על שמו של אביה של רוזה, והבת מלכה )ַמלי(. אחרי כמה שנים עברו לגור 

 רכשו חנות מכולת וירקות ברחוב בלפור. 1962בתל אביב. בשנת 

" למכונות תפירה פתחה סניפים. הורים שיכלו להרשות לעצמם קנו מכונת תפירה בפרס, חברת "סינגר

לבנותיהם. החברה היתה מוכנה ללמד את הקונים ריקמה בעזרת המכונה. גם אבי קנה לי מכונת תפירת 

. רוזה לימדה אותי וכן אחרים לרקום.  לאחר שעברו לתל אביב ורכשו מכולת נודע לה שחנות 13כשהייתי בת 

ירת בגדים מעונינת בתופרת ריקמה לבגדיהם. עבדה שם כמה שנים ואחר כך מכרו את המכולת ופתחו לתפ

 בעצמם בשיתוף עם ילדיהם חנות לבגדים. כיום יצאו כבר לפנסיה. 

 זכרו לברכה.. 88, מבעיות בלב והוא בן תשס"ד 15.2.04 -נפטר סלמן בביתו ב     לצערי בעת כתיבת הספר, 

רמאני נפטר בטבת תשכ"ד  רמאני נפטר בטבת תשכ"ד האג'י חיים ּכ    ונקבר בעקרון.ונקבר בעקרון.  7373בגיל בגיל   31.12.196331.12.1963האג'י חיים ּכ 

רין נפטרה באייר תשמ"א  רין נפטרה באייר תשמ"א אשתו ָאפ    ונקברה בעקרון.ונקברה בעקרון.  6644בגיל בגיל     23.5.197123.5.1971אשתו ָאפ 

  זכרם לברכה.זכרם לברכה.
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נ ה-אחות אָ  -ומשפחתה   מיכל  נ 

מיכל היתה בתו של שלמה ֶּכרמאִני מאשתו השנייה ואחותם של חיים, יעקב ואסתר. 

כנראה כל מי ששמו היה יעקב  ) יעקב. -התחתנה עם איש אף הוא בשם ָאָקאָג'אן. בעברית 

ו נקרא ָאָקאָג'אן )אדון יקר( ומי ששמו היה בנימין נקרא ָּבאָּבאָג'אן )אבא יקר( אולי כי אל

 .(שמות אבותינו התנ"כיים

לָאָקאָג'אן נולד בן בשם ֵאלָעזר. אשתו הראשונה נפטרה. נישא למיכל ונולדו לו: רחמן, 

ָנזי(, שירין )שפירושו מתוקה(, ותּותי )שפירושו תוכי(. בשנים שגרנו בטהראן ביקרנו אותם  -טובה )בפרסית 

נשארה אצלנו כל השבוע.  היא היתה כמו אמא וגם הם באו אלינו בשמחות משפחתיות. בחתונה שלי מיכל 

 אמיתית לבן ֵאלָעזר מאשתו הראשונה של בעלה. ֵאלָעזר ורחמן בנה גדלו כמו אחים מאותה האמא.

באו רחמן ואשתו לביקור במקומות  1964רחמן נישא לאישה בשם איראן ונולדו לו חמישה ילדים. בשנת 

כל היו בארץ. טובה נישאה לאברהם, הוא שהזכרתי שדאג הקדושים בארץ ואת המשפחה. רוב משפחת אמו מי

 ַנַנה באותו היום. שירין נישאה לשוּכור ותותי נישאה לברוך.-לקבורתה של ָא 

 בשנים האחרונות לחייה קיבלה מיכל אירוע מוחי והתקשתה לתפקד. טיפלו בה בבית. 

  בטהראן. זכרה לברכהבטהראן. זכרה לברכה  19811981מיכל נפטרה בשנת מיכל נפטרה בשנת                                                                                                                                                                                               

 ָטוו ס ואסתר

ָטוּוס נפטרה ממחלה כשהיתה תינוקת. על אסתר בתו הצעירה של שלמה ֶּכרמאִני לא ידוע לי הרבה מלבד זאת 

  בטהראן. זכרה לברכהבטהראן. זכרה לברכה  19751975אסתר נפטרה בשנת אסתר נפטרה בשנת  שהיתה נשואה לפרג' כישרי.                                                  

                                                                                                          

************************************************************  

ים ָאָקאגָ  נֹות רחל וַחכ  ים ָאָקאגָ ב  נֹות רחל וַחכ    אןאן''ב 

  
 

  

 

 אן  נולדו חמישה ילדים: ציפורה, שרה, שני בנים שנפטרו כתינוקות וחביבה.'לרחל ולָאָקאגָ 

 ייה של ציפורה, סבתי, שזורים בחיי אקדים ואספר על אחיותיה ורק אחר כך אכתוב עליה.היות וחלק מח

  

  

  

  שרה כהן שרה כהן 

ּכים ָאָקאגָ    תם השנייה של רחל וח  ּכים ָאָקאגָ בִֹ תם השנייה של רחל וח    אןאן''בִֹ

רָמאנׁשאּה    18951895נולדה, בערך, בשנת נולדה, בערך, בשנת  רָמאנׁשאּהתרנ"ה בּכ    תרנ"ה בּכ 

  , ח' בתמוז תשמ, ח' בתמוז תשמ  19.7.198319.7.1983נפטרה בישראל ביום ראשון  נפטרה בישראל ביום ראשון  

ירות, עור לבן ושערות בלונדיניות. דמתה מאוד היתה יפה מאוד: עיניים בהשרה 

אן, שנפטרה צעירה. כילדה יפה ובמיוחד כבת 'שמה ניתן לה לזכר אחותו של אביה ָאָקאגָ  הרב. לאביה

 -אן, היתה שרה שידוך טוב, ואכן משפחת כהן המכובדת 'משפחת ָאָקאגָ  -למשפחה המיוחסת של העיר 

  משפחת אבי, רצו בה.  

 וחביבהוחביבה                שרהשרה              ציפורהציפורה

 ציפורהומיכל  - 1945
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  ואהרוןואהרון                        שרהשרה
18951895--19831983        18911891--19521952  

 כהןכהן

יימן  סֹולֵּ
 )שלמה(
1917-1993 

 מֹוניר
 )אורה(
1922 

 שרתעֵּ 
 )אסתר(
1925 

 מנּוצ'הר
)מנשה( 

1931 

 חביבוְלאה
 (חיים)

1920 

בנות  2

 בןו

 

 בנות 2

 

בנות  3
 2 -ו

 בנים
 

 בנים 3

 

נרייט  ה 
 )חנה(       

 12נפטרה בת 

ּו  רויןפ 
 

1931-32 

 -בת ו

 בנים 2

 

הרב נתן את וביקשו את ידה.  אן'ַחּכים ָאָקאגָ  באו לרב תו ואמו של אהרון, אחיו של אבי,, סבחנה ועזיזה

 הסכמתו. זה היה להם לכבוד גדול ולשמחה גדולה. 
 

על חתונתה וחייה של שרה ומשפחתה הרחבתי בפרק על אבי ולכן אחזור על כך בקצרה. שרה, 

בתו של אהרון וֵאחיו כפי שהיה נהוג לאחר נישואיה גרה בביתה של עזיזה חמותה, יחד עם ס

בפרס. שתי האחיות ציפורה ושרה גרו קרוב מאוד וביקרו זו את זו בחגים, בחתונות 

ובאירועים שונים. הן דנו ביניהן על נישואיה של אמי עם ָסֶלּה )אחיו של אהרון( ומאוחר יותר 

רָמאנׁשאּה ובפרס בכלל. כפי שהיה נהוג בעירם ּכֶ  -הסכימו שילדיהן ִסירּוס ומֹוניר יתחתנו 

ילדיהם השתובבו יחד, במיוחד שלמה בנה של שרה עם יצחק ואפרים בניה של ציפורה כפי 

שסיפרתי. כמו כן, כשמשה )בעלה של ציפורה( היה חוזר במוצאי שבת מבית הכנסת, אהרון 

 היה חוזר איתו והיו יושבים בבית ומשוחחים.
 

ּה ומאוחר יותר באהואז לשם עברה המשפחה, לעיר שהיו בה כבר יוסף לאהרון היתה חנות בדים בֶּכרָמאנׁשא

 אחיו וציפורה אחותה של אשתו. מֹוניר וִסירּוס  נישאו באהואז. שרה ומשפחתה עברו מאוחר יותר לטהראן.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הילדים

 בן השני נקרא חייםה אבא שלו . על שם הדוד של בפרסית(-)סֹוֵלייָמן הבן הגדול היה יקר מאד ונקרא שלמה

 כי מֹוניר שפירושו מנורה )בישראל נקראה אורה(על שם סבא שלו ושתי בנות,  )חּביּבוְלאה( 

 (מנשה -)בעברית  ַמנּוְצ'ֵהרתאומים. הבן נקרא ה הגיעו לבסוף. שרתעֵֹ ונולדה בחג החנוכה 

. אהבו אמה וכמ ין. הבן היה שחרחר והבת בהירה ומדהימה ביופיה. בלונדיניתוִ ְר והבת פַ 

שם  .הוָאזלַא עברו . שרה ואהרון ומשלשוליםחודשים מתה מהקאות  8אותה מאוד אך בגיל 

. היא היתה בת (ייטִר נְ הַ  -בפרסית ) ,חנה רבה סבתא חנה, על שם בשם ילדה שרה בת

 . בטהראן 11חלתה בטיפוס ונפטרה בגיל  .הזקונים. גם היא היתה בלונדינית

 

 

 ץאהרון ושרה עולים לאר

הבן מנשה, שהיה יחד עם אחי אברהם מראשוני 

"החלוץ" בשכונת ַפחָראָּבאד בטהראן, עלה לארץ 

. היה בגבעת ברנר ואחר כך התגייס 1948בסוף 

לצה"ל כחייל הראשון במשפחה. שלמה הגיע 

ואחרונה עלתה  1949לארץ עם הלן והבנות בסוף 

 (6.5והנרייט )בת  עשרת 

 שלמה והביבאֹולה מאחור. אהרון, מוניר ושרה יושבים
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רת עברה עם משפחתה, לאחר מהפכת חומייני, מֹוניר ומשפחתה. חביבאולאה השתקע בטהראן ועש 1951-ב

 ללוס אנג'לס.
 

השומר. גרו במושב -. אהרון היה חולה במחלת סרטן הדם. בארץ טופל  בתל1950שרה ואהרון עלו לארץ בשנת 

קיבל דלקת ריאות ונפטר בבית חולים סרפנד )צריפין כיום(. אחיותיי  1952אלעזרי עם שלמה בנם. בשנת -בית

בדו שם במחלקת הילדים וכל יום ביקרו אצלו, בכו מאד כשראו שהקץ קרב. היה אדם חסון שמחה ורבקה ע

 ובריא ולא האמנו שימות בגיל צעיר. 

 

 

 

 

לאחר זמן מה חזר מנשה לטהראן ללימודים ואמו שרה הצטרפה אליו. חזרו לארץ והצטרפו לשלמה, שגר 

גר עם אמו. מנשה נישא לשרה ֶּכרמאִני, הנכדה של במושב בית אלעזרי )ליד רחובות(. מנשה קיבל משק עזר ו

הדודים של שרה, אחיה החורגים של אמה רחל. כך נוספה שרה כהן שלישית למשפחה שהיו בה כבר שרה כהן 

 אמו של מנשה ושרה כהן אחותי.
 

עברה לגור בחדר  1973שרה עברה עם מנשה ומשפחתו לגבעתיים ועזרה בגידול הילדים. בשנת 

ה של אורה במושב נוה ימין. שם ניהלה משק בית עצמאי ואף עזרה לאורה צמוד לבית

אמי  -בעבודות הבית.  שרה היתה אישה נמרצת וחברותית וביקרה לעתים את אחייניתה

ֲאִביַגִיל, שגרה אצלי. בזקנתה החל הזיכרון לבגוד בה. לאחר שנפלה מספר פעמים מהמיטה, 

אהובה ובצער רב הועברה שרה לבית אבות "בית רבקה" שם הגיעה אורה לקצה יכולתה בטיפול באמה ה

מצבה הדרדר עד כי לא זיהתה את ילדיה. אורה, שסעדה אותה יום יום, סבלה יותר מכולם. תשעה חודשים 

 ארך סבל זה.

 

 

  

די  די חביבה ָוהֵּ ּכים ָאָקאגָ   ––חביבה ָוהֵּ תם השלישית של רחל וח  ּכים ָאָקאגָ בִֹ תם השלישית של רחל וח    אןאן''בִֹ

  
רָמאנׁשאּה בשנת                  רָמאנׁשאּה בשנת נולדה בּכ  ב;                                                    ב;                                                    תרס"תרס"  19021902נולדה בּכ 

  , כד' בשבט תשמ"ה., כד' בשבט תשמ"ה.15.2.198515.2.1985  --נפטרה בישראל, בנפטרה בישראל, ב

 

ספר -אן שלח אותה לבית'בעיר ֶּכרָמאנׁשאּה. ַחּכים ָאָקאגָ  1902-חביבה נולדה ב

ה. גדלה "אליאנס" בעיר. הפסוק מספר ֹמשֵלי: "אשת חייל מי ימצא" התאים לה ולאחיותיה שרה וציפור

בביתו של רבי והרבה מתכונות אביהם ירשו ולמדו ממנו: עזרה לזולת, מתן בסתר, הקפדה במנהגי היהדות 

 והכשרות. לחביבה היו תמיד פנים חייכניות, היתה טובת לב, נדיבה וצדקת.

נישאה לבחור בשם בנימין )ּבאָּבאָג'אן בפרסית( בן יחזקאל ושם משפחתו ָוֵהדי. חביבה 

שאה, היתה מאורסת לבחור שלא מצא חן בעיניה בוטלו האירוסין. אחר כך באו לפני שני

לאביה, וביקשו את ידה לּבאָּבאָג'אן. אחרי הנישואין עבד  ּבאָּבאָג'אן ָוֵהדי, בחנות של 

סבתי. אחרי שמשה נפטר הוא קנה את החנות.  -משה ָמארי בעלה של אחותה ציפורה 

 –יוזמה ואיש עבודה. בשעות הפנאי שלו תיקן הכול בבית ּבאָּבאָג'אן היה אדם זריז, בעל 

 היו לו ידי זהב. 

 

    6161בגיל בגיל   19521952אהרון נפטר בט"ו בטבת תשי"ב שנת אהרון נפטר בט"ו בטבת תשי"ב שנת 

  זכרו לברכה.זכרו לברכה.      ת.ת.ונקבר בבית העלמין ברחובוונקבר בבית העלמין ברחובו  

  

 

    8888בגיל בגיל   19.7.198319.7.1983ח' בתמוז תשמ"ג ח' בתמוז תשמ"ג   ביום ראשון,ביום ראשון,  ההנפטרנפטר  שרהשרה

  לברכה.לברכה.  ההזכרזכר    ..בכפר סבאבכפר סבא  ההונקברונקבר  
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עלו יהודים רבים לארץ. רובם נאלצו לחזור מחוסר עבודה, שכן עדיין לא היתה עצמאות  1934 -ו 1932בשנים 

ּבאָּבאָג'אן היה ציוני בנפשו. לא היה פעיל ולא היה מי שידאג לעולים. גם ּבאָּבאָג'אן ואשתו החליטו לעלות. 

ציוני אבל מאוד רצה להגר לארץ ישראל ואילו חביבה גדלה בבית בו שמעה מאביה ירושלים, ירושלים כל 

הזמן. מכרו את הבית, את כלי הבית ואת החנות. אלה שנסעו לפניו חזרו ואמרו לו: אין עבודה בשבילנו, אל 

 ייה וּבאָּבאָג'אן פתח שוב חנות, הפעם ברחוב הראשי.תיסעו! בלב כבד ויתרו על העל
 

אחיותיה ציפורה ושרה עברו לגור באהואז וחביבה נותרה ֶּבֶּכרָמאנׁשאּה. אני והורי עברנו לגור )בהשכרה( אצל 

חביבה וכך אמי, שסבלה קשות מהעדר אמה, היתה אצל דודתה. כשגם אנחנו עזבנו נשארה חביבה היחידה 

 אן ֶּבֶּכרָמאנׁשאּה . היתה כבר נשואה ואם לחמישה ילדים.'ָקאגָ מילדי ַחּכים ָא 

הבית בו גרנו איתם היה בית גדול עם חצר גדולה, שני עצי אגוזי מלך, עצי רימונים, יסמין וצמחים אחרים. 

בצמוד לביתם היתה חנות שהם השכירו למוכר פירות יבשים, פירות ודברי מכולת. מוסלמי טוב בשם מוראד 

את החנות. חביבה היתה קונה ממנו את המצרכים במקום דמי השכירות שהיה חייב. כל שנה בימי חג ניהל 

שנה חדשה, היה קורא לנו הילדים שנבוא לקחת מתנה לחג. היה נותן לנו פירות יבשים מכל  –רּוז  האביב, נֹו

נכנסו לתוכו כדי לנוח בקיץ מיני סוגים. בשני צידי החצר היו חדרי המגורים ושני מרתפים גדולים. אחד מהם 

 כשהיה חם ואילו השני שימש לאיחסון מזון מכל סוג בכדים: קיטניות, ריבות, חמוצים, גרגרי חיטה וכדומה.

עצי האגוז שהזכרתי הגיעו לגובה גג הבית. כל שנה היה שפע של אגוזים וכשהבשילו היו העורבים תולשים 

זרתה את האגוז. בילדותם הבנים סאלאר ועזיז, היו עולים מהם, מניחים על הגג, מביאים אבן ומפצחים בע

בחברת אפרים בעלי שהיה בן גילם, על גג הבית ומשם מטפסים על העץ. על ענפי העץ שמרו, באופן קבוע, אבן 

ופטיש לפיצוח האגוזים.  כשהאגוז טרי הוא עטוף בקליפה ירוקה הנותנת צבע .בפרס צבעו בעזרתם את חוטי 

הכול באופן  -יפה. גם את חוטי הצמר לשטיחים צבעו בעזרת הקליפות וגם בעזרת פרחים הצמר בצבע חום 

 אותם לחוץ לארץ. אטבעי. אם הצבע לא היה טבעי המכס לא היה מאשר לייצ

 

כשרות ודת. מההערצה ויראת הכבוד שהיתה להם לאביה,  יהיו באות נשים לשאול בעצתה בעניינ לחביבה

ה, מעצם היותה בתו. למשל במלחמת העולם השנייה חלמה חלום רע על היהודים, שראו בו קדוש, ייחסו גם ל

הלכה לבית הכנסת וביקשה לדבר בפני הקהילה. אמרה: ג'ֹוָמַעת )חברים(, חלמתי חלום רע וצריך לצום כדי 

 שאלוהים יעביר את רוע הגזירה. שמעו בקולה ועשו תענית.

ה מגיע פעמיים בשנה לערוך קניות לחנות. הוא היה מתארח אצלנו. כשההורים שלי גרו בטהראן, ּבאָּבאָג'אן הי

פעם, לפני שעלינו לארץ, כשבא לקניות שמע שאפשר לעלות לארץ ואמר: גם אני רוצה. אחרי שאני ואפרים 

עלינו לארץ שוב מכר את החנות, הבית והרכוש בֶּכרָמאנׁשאּה  והיה אמור לבוא לטהראן עם חביבה וילדיו כדי 

לארץ . ָעְסַקר, בן אחיו משה עלה לארץ וראה שיש מצוקת אוכל, אין בתים והכול אוהלים ומעברות לעלות 

כתב: חכו שבנכם יגדל ויתחתן ורק אז תעלו לארץ. המצב כאן קשה. בנוסף לכך יעקב אחיו של ָעְסַקר חזר אף 

 ָסאלאר

 

ם ר  ז'נטי  מֹוְהט 
 )רבקה(

 עזיז ויולט

 -בנים ו 2
 בנות 2
 

 2 -בן ו
 בנות

 

בנות  2
 ובן

 

 2 -בנות ו 2

 בנים

 

 –בנות ו  2
 בנים 2
 

 רחל
 )רשל(

אה לְ דֹובע

 )עובדיה(

 2 -בנות ו 2
 בנים

 

 בנות 2

  'אן'אןאגָ אגָ אבָ אבָ בב  ובנימיןובנימין              חביבהחביבה  
19021902--19851985                      19021902--19681968  

די דיָוהֵּ  ָוהֵּ
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ים בשבת. בגללם ובגלל הוא לפרס והלך לבית הכנסת ואמר לקהילה: המצב הכלכלי קשה, ובארץ גברים מעשנ

 עוד יהודים שחזרו נמנעו מלעלות לארץ.

מצב זה שבר את ּבאָּבאָג'אן נפשית. החלום שהיה כבר בהישג ידו פג. גם הבית הגדול והיפה שלו וגם החנות 

 הלכו לאיבוד כי מכר אותם. ילדיו סיפרו שמאז היה תמיד עצוב. שוב קנה בית אבל לא כמו זה שהיה לו קודם. 

חנות לממכר תבלינים בסיטונות. שותפיו לא היו ישרים וגנבו עד שהגיעו לפשיטת רגל. אחרי זה פתח פתח 

חנות בעצמו  אבל מיקומה לא היה מוצלח. היה במצב רוח קודר. בניו מכרו את הסחורה לסוחר כלשהו והציעו 

 לו להפסיק לעבוד. ישב בבית ונכנע לגורלו. 
 

 

 

 

גם היא לא תגיע לארץ. אמרה לבנה עבדולאה: נעלה לארץ ישראל. עברו אחרי מות בעלה חששה חביבה ש

 הרבה שנים מאכזבת אי העלייה לארץ וכל המשפחה השתקעה בֶּכרָמאנׁשאּה  וכבר היה קשה לעלות. 

לילה אחד חלמה שהיא מתה ושוכבת בארון מתים. בבוקר כשהתעוררה סיפרה לעבדולאה על החלום ואמרה: 

אלך בעצמי ברגל. הם באו לביקור בארץ. כשהיו בארץ הלכו למקומות  -פני שאמות. ולא קח אותי לירושלים ל

הקדושים וזכתה לראותם. כשבאה לביקור והתארחה אצלנו במושב הפצירה בנו: תגידו לעובדיה שיעלה לארץ 

 עלו וזכתה לחיות בירושלים, משאת נפשו של אביה.  1979 -ואכן אחרי שנה ב
 

ד שנפטרה. היתה אישה שכל כולה רק טוב ורצון לעזור לכולם; היה לה לב נקי ופנים שש שנים חיה בארץ ע

 חייכניות. טוב ליבה השתקף בעיניה.

 

 

 

 

בנה עובדיה, שאהב אותה כל כך והיה קשור אליה, היה עולה כל יום לקיברה, מתפלל ובוכה. לקח זמן רב עד 

 שים ואוהבי משפחה; שנרגע. כל ילדיה של חביבה טובי לב, עדיני נפש, רגי

 

לחביבה וּבאָּבאָג'אן נולדו ארבעה עשר ילדים; רק שבעה מהם 

 נותרו בחיים: 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

אר ארָסאל  די  ָסאל  דיָוהֵּ בֶּכרָמאנׁשאּה . אחרי שירותו הצבאי עבד עם אביו בחנות.  1920-נולד ב –ָוהֵּ

 . זכרה לברכה.2003התחתן עם ָזרי בת דודו. לצערי נודע לנו שנפטרה ביולי 

לאביו היו שני אחים: משה ואהרון. למשה היתה חנות לממכר בשר כשר ולכן כונה  

משה קצב. ָזרי ִּבתו של משה היתה ידידת ילדות שלי כי הבית שלהם היה ליד הבית של 

 אבי. סאלאר נישא לה 

  ,,19681968..16.716.7  --בב,  ,  בשברון לבבשברון לב, , נפטרנפטר  ..19021902--נולד בנולד ב  דידיהֵּ הֵּ אן )בנימין( וָ אן )בנימין( וָ באָבאָג'באָבאָג'

רָמאנׁשאּהבבונקבר ונקבר   ז, ז, תשכ"תשכ"  כ' בתמוזכ' בתמוז רָמאנׁשאּהּכ    זכרו לברכה.זכרו לברכה.    ..ּכ 

 

  כד' בשבט תשמ"הכד' בשבט תשמ"הביום ו' ביום ו' די נפטרה מהתקף לב בארץ די נפטרה מהתקף לב בארץ חביבה והֵּ חביבה והֵּ 

  זכרה לברכה.זכרה לברכה.גת. גת. --נקברה בקריתנקברה בקריתשנים. שנים.   8383בת בת     15.2.198515.2.1985  --בב  

  

 

מימין לשמאל שורה תחתונה: הילדים הם אלברט 
 בן עזיז, ג'ורג' וג'ולייט ילדי ז'נטי
 חמות של ז'נטי, ז'נטי, זרי ורשל

חביבה, באבאג'אן, עזיז ועסמת אשתו, סאלאר, 
סוליימן ומוהטרם והבן ביז'אן ופלור הבת ומעליה 

 מינו בת סאלאר.

 ה ורוזה בארץ. מימין:  אפרים, חביב
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ילום לאחר מכירת החנות, כשהתכוונה כל המשפחה לעלות לארץ, הלך סאלאר לעבוד וללמוד צילום בחנות לצ

של משפחת אישתו. פתח בעצמו חנות לצילום ועד מהפכת חומייני עסק בזה. ילדיו כולם סיימו השכלה 

 אנג'לס. -תיכונית. אחרי המהפכה החומייניסטית היגרו בהדרגה ללוס

בא  1994-ורק אז היגר ללוס אנג'לס להיות ליד ילדיו. ב 1996סאלאר נשאר בֶּכרָמאנׁשאּה עד 

 י אחיו, עבדולאה ועזיז, עלו לארץ וגרו כאן וכן בני דודים שלו מצד אביו.לביקור בארץ כי שנ

 

דיָזר דיָזרעזיז ָוהֵּ בֶּכרָמאנׁשאּה . סיים תיכון ואחרי שירותו הצבאי  1923-נולד ב --  עזיז ָוהֵּ

. נישא לֵעְסַמת. עלה עם אמו ואחיו עבדולאה  פתח חנות ַחראִזי )כל בו קטן(

לה. יש לו כתב יד יפה כמו ציור וגם בתחילת המהפכה וגר בעיר רמ 1979-לארץ ב

  יודע לצייר, עיסוק בו הוא ממשיך.

)שהוצא להורג בפרס בעקבות עלילה(, בקשה מעזיז  מסיה שמואל יחזקאל חייםאחותו של הפעיל הציוני, 

מרש"י לפרסית. היומן המקורי נותר בידו והובא לארץ. לצערי,  - היומן של אחיה שנכתב בכלאלתרגם את 

הם ואנכי, לא הצלחנו לשכנע את עזיז שימסור לנו לקריאה. מאוחר יותר הצלחתי לטלפן לבת אחות אחי אבר

של מסיה חיים שבלוס אנג'לס. היא אמרה שאין לה התנגדות. ומסרה שהיומן לאחר מותו של עזיז, לאחיה של 

 לספריה הלאומית )אשתו של עזיז(. לא הצלחתי לשכנעו להעביר את כתב היד המקורי החשוב הזה  ֵעְסַמת
  

די  די מוהטרם ָוהֵּ לדודה שלה ציפורה )אחות של אמה(. אני והיא  נולדה בֶּכרָמאנׁשאּה. דומה --מוהטרם ָוהֵּ

בנות אותו גיל. בתקופה שגרתי עם הורי בבית אימה חביבה, בחודשי הקיץ היינו עולות לגג הבית 

מודים או עם אחותה ז'אנטי ומשחקות יחד. לא היתה שום תעסוקה לילדים אחרי שעות הלי

חוגים כלשהם מטעם בית הספר. בחורף הקר ישבנו יחד ליד ה"ּכֹורסי", חיממנו את רגלינו 

והקשבנו לסיפורים שאחיה הגדול סאלאר סיפר לנו. אלו היו סיפורים ארוכים, מלאי פנטזיה ומרתקים על 

אָג'אן היה מומחה במשחק בש, ּבאּבָ -ֵפיות, ֵשדים, ענקים, סוסי פלא ועוד. המבוגרים שיחקו בקלפים או בשש

 זה. נישאה לבן דודה  סוליימן )שלמה( והדי. 

 

ני  ְחמ  ני ז'נטי )רבקה( ר  ְחמ  נולדה בֶּכרָמאנׁשאּה. שמה הפרסי הוא פהימה אבל תמיד קראו לה  --ז'נטי )רבקה( ר 

בשמה הצרפתי ז'נטי. "אליאנס" השפיעה על הקהילה היהודית ולכן גם ניתנו שמות צרפתיים 

לין, הוא שם צרפתי. למדתי ב"אליאנס" עם ז'נטי ומוהטרם שהבדלי בעיקר לבנות. גם שמי, רוזָ 

הגילים שלנו היו קטנים.  בקיץ עלינו יחד לגג הבית ושיחקנו ב"חמש אבנים", בקפיצה על חבל, 

במקל קטן שהיינו נותנות מכה בקצהו המחודד והיינו מקפיצות למרחק. שיחקנו, הרעשנו וצעקנו ובגג לא היה 

א היתה טלויזיה או משחקים או גן שעשועים או חוגים כמו שיש היום. הדבר היחידי שניתן מי שיפריע לנו. ל

היה לעשות בבית היה ריקמה, שאני מאוד אהבתי לעשות, אבל כילדים היינו זקוקים לבידור כלשהו וזה מה 

פורים או כמו שעשינו יחד.  גם בבית הספר היינו קופצות בחבל בזמן ההפסקות. בערב, ההורים סיפרו לנו סי

 שסיפרתי, סאלאר אחיה של ז'נטי ריתק אותנו בסיפורים. היינו יושבות בדריכות ומקשיבות.
 

ז'נטי התחתנה עם בחור בשם יצחק 

ֵסָתֵרהָמאר, אשר בגלל מעשה טוב של 

הצלת ילדים, כינו אותו בשם יצחק 

ַרְחָמניאן )מהמילה רחמים( ולבסוף זה הוכר כשם המשפחה 

ני. יצחק נולד בעיראק לאמא עיראקית ואבא וקוצר לַרְחמַ 

פרסי שעסק בסחר מכר באיראן ובעיראק. לאחר גיל שלוש 

עשרה היגר עם הוריו לאיראן ונשאר בה. היה מורה למתמטיקה בבית 

הספר "אליאנס" וגם בבית הספר התיכון ממלכתי. היה מורה מבריק, 
 בית ספר "אליאנס" בכרמאנשאה

 אל הוא יצחק רחמניהשישי משמ
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מיה ופיזיקה ושלט בשפה הפרסית באופן מדהים.  מפורסם וחביב על אנשי עירו. בנוסף למתמטיקה לימד כי

 תקופה מסוימת גרו בשכירות אצל חביבה. כך הכיר את ז'אנטי . 
   

בֶּכרָמאנׁשאּה. ילדה יפה מאוד. בכלל, כל הבנות של חביבה יפות. בגלל  1936 נולדה בשנת --ויולט חלילי ויולט חלילי 

לא נפגשנו איתם יותר  המרחק לא היה לי קשר איתה כמו לאחיותיה ולאחיה. אחרי שעזבנו

והרבה שנים לא ראינו אחד את השני אלא בתמונות שּבאָּבאָג'אן אביה היה מביא איתו כשבא 

לקניות לחנותו.  ויולט סיימה תיכון ואחר כך לימדה כמורה בבית ספר יסודי. התחתנה עם ָסֶלּה 

תה המהפכה ולא חלילי וגרו בטהראן. נולדו להם ארבעה ילדים.  החליטו לעלות לארץ אך הי

נתנו ליהודים לצאת מאיראן. יכלו לברוח רק בעזרת מבריחים דרך תורכיה. מכרו את הבית והעסק ויצאו 

לדרך רק עם כמה מזוודות ודברי ערך כמו תכשיטים וכלי כסף. מאוד קשה לברוח את גבול פרס למדינה שכנה 

א האיר להם פנים וכשהגיעו לגבול ועמדו כי יש לעבור בדרכים לא דרכים בתנאים קשים דרך ההרים. המזל ל

לקחו שאדי ז"ל. לחצותו הבחינו בהם השומרים וירו במכונית שתעצור. אחד הכדורים פגע והרג את בתם 

לא בית ולא רכוש והכואב מכל שאיבדו את ִּבתם  –מהם את הרכוש והחזירו אותם לרשויות. נשארו בחוסר כל 

 לנגד עיניהם. זכרה לברכה.

 

דיָפרעבדֹולעבדֹול דיָפראה )עובדיה( ָוהֵּ בֶּכרָמאנׁשאּה. הוא בן הזקונים, שקט, עדין נפש ומחונן.  1937נולד בינואר  --  אה )עובדיה( ָוהֵּ

אימו גרה איתו עד מותה. הוא חלק לה כבוד ואהבה  1979 -תמיד דאג להוריו וכשעלה לארץ ב

התגייס  1958אין קץ.  עבדולאה למד ב"אליאנס" ואת התיכון בממלכתי "ָשאהפּור". בקיץ 

צבא בטהראן. בטירונות קיבל דלקת ריאות ואושפז בבית חולים צבאי, ארבעה חודשים. ל

ריאותיו נפגעו. היה חלש ולכן שיחררו אותו מהמשך השירות. נרשם לפקולטה לאמנויות 

יפות, בטהראן, במגמת ציור ועבודות יד עדינות אבל החולשה הגופנית והריאות הפגועות לא 

 להמשיך וחזר לבית הוריו בֶּכרָמאנׁשאּה. כאן נישא לנורית. לת, לא יכואפשרו לו להיות רחוק מהבי
 

בֶּכרָמאנׁשאּה פנה לתחום הצילום ופתח חנות ומעבדה אבל החומרים הכימיים לפיתוח התמונות הציקו 

לריאותיו הרגישות ולכן הביא עובד שיעזור לו. אחיו סאלאר, שגם לו היתה חנות צילום, עזר לו. עשרים שנה 

בד בכך. פעמיים החנות שלו נשרפה. פעם אחת היתה שריפה בבית התפירה שליד חנותו והאש משם התפשטה ע

אליו. קיבל פיצויים ושוב פתח את החנות והפעם שרפו לו את החנות במהפכת חומייני. היה לו ביטוח נגד 

 את שערי היציאה מפרס.עלו לפני שהמהפכנים סגרו  1979שריפה אך מי ישלם לו? החליט לעלות לארץ ובשנת 

עלה עם אימו חביבה, אשתו נורית ושתי בנותיו. בנות יפות וחכמות. כשהגיעו לארץ העבירו אותם לאולפן 

בדימונה, אחרי האולפן גרו באשקלון ואחרי כן נתנו להם בית 

יעקב קרוב לביתה של שולה בתו של אברהם -בירושלים בשכונת נוה

 אברהם שאף הוא גר בירושלים.  אחי. כך גם נפגשו לעתים עם אחי

בירושלים למד ניהול חשבונות וקיבל תעודה. עבד בביטוח הלאומי 

בסניף הראשי ובסניף הראשי של משרד החינוך.  מזג האויר הקר של 

ירושלים לא התאים לריאותיו הרגישות ולכן עברו לגור בקרית גת 

אשדוד במגמת שרטוט מכונות ועבד בתל אביב, בדרום שם האויר יבש וחם יותר. למד במכללה הטכנולוגית ב

במפעל לאלקטרוניקה, משך שמונה חודשים אך בגלל המרחק ניסה למצוא עבודה בקרית גת ללא הצלחה. 

החליט להיות עצמאי ולפתוח חנות בקרית גת. פתח מעדנייה אך המזל לא האיר לו פנים והפרנסה לא היתה 

וב לצורך חפירות עבור ביוב חדש. העבודה נמשכה למעלה משנה העירייה סגרה את הרח 1995-בשפע. בסוף ב

וקונים מעטים הגיעו לחנותו. הפסיד הרבה כסף ונאלץ למכור את החנות ואת הכסף נתן לכיסוי החובות. 

נשאר מובטל מעבודה ורק אחרי שש שנים שבעלי החנויות הגישו תביעה נגד הקבלן, קיבלו חצי מסכום 

 ההפסדים. 
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גמר  לכתיבת התנ"ך בכתב יד עבור בתי כנסת וכעת, למשל, הוא כותב את מגילת אסתר ומרדכי. נרשם לקורס

שהרי יש לו גם את הכישרון  את הקורס בהצטיינות )סופר סת"ם מוסמך(

הוא כתיבת מזוזות וספרי תורה. לדעתי העבודה  וכיום אחד מעיסוקי האמנותי.

 מתאימה לו כי הוא אדם צדיק וישר.

, אשת חיל אמיתית. בכל התלאות שעברו היתה עזר כנגדו. עזרה אשתו נורית

בירושלים נולדו להם שני בנים תאומים.  -לעבדולאה גם בחנות, בגידול הילדים 

היא טיפלה וכיבדה מאוד את חמותה חביבה שגרה איתם עד מותה. נורית אישה 

 חמה וחברותית מאוד, מכניסת אורחים, שקטה ואצילית.
 

  

נולדה אחרי פטירתה של  --  בּואיבּואי--ָשבָשברחל )רשל( רחל )רשל( 

ּבּואי מהעיר ָסָנְנַדג'. -רחל אימה של חביבה ונקראה על שמה. סיימה תיכון ונישאה לסעיד ָשּב

 זוהי עיר הבירה של חבל כורדיסטאן הפרסי והיא קרובה לעיר ֶּכרָמאנׁשאּה. להם שתי בנוות.

 

 

  

ָבתי  ָבתי ס    ס 

נ ה( נ ה(ציפורה ָמארי כהן )נ    ציפורה ָמארי כהן )נ 
              

רָמאנׁשאּה                             רָמאנׁשאּהנולדה בּכ    , תר"נ;, תר"נ;18901890בשנת בשנת  נולדה בּכ 

      , ל' בכסלו תשל"ד., ל' בכסלו תשל"ד.14.12.197414.12.1974    --נפטרה בישראל,  בנפטרה בישראל,  ב

  

אן, היתה תינוקת יפה מאוד בלידתה. וכך גם היתה בבגרותה. עד 'ציפורה, בתם הבכורה של רחל וַחּכים ָאָקאגָ 

 מותה נותר יופיה בעינו ועם מעט מאוד קמטים ביחס לגילה.

אן אביה שלח את בנותיו ללמוד. הבת הבכורה, ציפורה, למדה ב"חדר" וגם בבית אביה. כאשר בגרּו 'ָאָקאגָ 

אך ציפורה היתה  1904 -שרה וחביבה, הוא שלח אותן לבי"סר של "כל ישראל חברים" שנפתח בֶּכרָמאנׁשאּה ב

 והוא עצמו נתן דוגמה אישית. אן, רצה שבני קהילתו יתנו השכלה גם לבנותיהם 'נשואה. איש נאור היה ָאָקאגָ 

 מתוך ספרו של אחי כהן אברהם  -חינוך הבנות בכי"ח 

 לפני הקמת בית הספר של כי"ח רק מספר מועט של בנות הלכו אל הַמּכתּב )"החדר"(. היו לכך סיבות שונות:

 מוסלמית רבת שנים הוציאה את הבנות ממעגל החינוך הפורמאלי.-מסורת יהודית

ובת הילדים נזקקה לעזרת בנותיה בניהול משק ביתה. כמו כן היו בנות שסייעו להוריהן בביצוע עבודות מר ההאם היהודיי
 שמהן התפרנסה המשפחה.

 הקהילה היתה במצב כלכלי דחוק. היא לא יכלה לגייס את הכסף הדרוש להחזקת חדר מיוחד לבנות.

 היתה להכשיר אותה לנישואין ולא להקנות לה השכלה.. דאגת ההורים 10-13בֶּכרָמאנׁשאּה נישאה בגיל  ההבת היהודיי

לא כל שכן. הבנות היהודיות עשו את דרכן לַמּכתּב לא ברחוב אלא מעל לגגות  –בן יהודי שיצא מביתו לא היה בטוח, בת 

, 1912. בשנת 20-אלא גם במאה ה 19-הבית של השכונה היהודית, ואף על פי כן חששו ההורים לשלומן לא רק במאה ה

 למשל, היו מהומות בעיר. הלימוד הסדיר בבית הספר לבנות נפגע יותר מאשר זה שבבית הספר לבנים.

 בדרך כלל אשתו של המנהל היא שפתחה וניהלה את בית הספר לבנות.

הוועד המרכזי שלח לֶּכרָמאנׁשאּה מנהל רווק. אמנם יכול היה לפתוח גם בית ספר לבנות ולחלק את זמנו בין שני 

, אך כי"ח הורה לנציגו הראשון בֶּכרָמאנׁשאּה , שלא לפתוח מוסד מיוחד לבנות אלא שתי כתות נפרדות בבית המוסדות

 הספר לבנים. המנהל לא עמד בכך ופיזר את התלמידות בין הכתות.

עשה, אן נתן גם כאן דוגמה אישית כפי ש'חּכים ָאָקאגָ הבנות הוזמנו איפוא ללמוד בכתות מעורבות בבית ספר מעורב. 
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 , אך שוב, רק מעטים הלכו בעקבותיו.כשהרשה לבנותיו ללמוד במכתב ושלח אותן לבית הספר המעורב

הגיע המצב  1932, ידע עליות ומורדות, נפתחו בתי ספר לבנות ונסגרו. בספטמבר  1904-חינוך הבנות בכי"ח מפתיחתו ב

כתה ו' )כיתת סיום בית הספר  –כתה תשיעית  לאחר מכן נפתחה םבנות בשמונה כתות וחודשיי 320לשיאו והוא מנה 

 היסודי(. היה זה כבר בית ספר של ממש. 

הסיבה העיקרית לתנופה זו היתה נעוצה בין השאר בכך שהשלטון הפהלוי, שנתן תנופה מסוימת לחינוך המודרני באיראן, 

ב. כמו כן מראה בנות ההולכות לבתי נקט גם צעדים שונים כדי לקדם את הנשים, שפחות מאחוז אחד מהן ידעו קרוא וכתו

ספר יסודיים ותיכוניים הפך לחזיון רגיל והיהודים הושפעו מן התופעה, ומספר הולך וגדל של הורים שלחו את בנותיהם 

 לבית הספר ולמספר שנים רב יותר.

 בבית אביה של ציפורה החמירו במצוות הדת. כאמור, אביה היה איש דת אמיתי שהירבה לקרוא ספרים

כמובן בעברית. לו היתה בן ודאי היתה  –וללמוד והיא, בדומה לו, היה לה זיכרון נפלא ורצון עז לקרוא וללמוד 

. במשך כל חייה קראה תורה, 12לומדת הרבה יותר והופכת כאביה לחכם גדול. אבל השיאו אותה בגיל 

ים. בגלל כל דבר קטן וכדי למנוע בת ַרּבי בכל המובנ –נביאים ותהילים. כל יום קראה גם בסידור התפילות 

 פורענויות היתה ָצָמה. 

 

נהגה לספר סיפורי אגדות נפלאים לבניה ומשנישאו, לנכדים וכך לרתקם ולהעסיק אותם. היתה אומנית 

במלאכת הסיפור, ידעה לספר אותם בדרך מעניינת ומושכת מאוד. הנכדים היו מבקשים ממנה לספר שוב ושוב 

קשובים ופעורי פה וכשהיתה מסיימת סיפור אחד היו מבקשים עוד אחד. כל סיפור  את הסיפורים ונותרים

התחילה במשפט: "ֵיִקי ּבּוד ֵיִקי ַנּבּוד ַקייָרז חֹוָדא ִהיְצ'ַקס ַנּבּוד" שזה היה המקבילה העברית ל"היה היה פעם" 

ר היתה מסיימת במשפט: ובתרגום מילולי: אחד היה אחד לא היה ומלבד אלוהים אף אחד לא היה. את הסיפו

"ֵיק ַדֵסם גֹולֹו ֵיק ַדֵסם ָנְרֵגס, ָדֵקה ַעִזיַזם ַנּביַנם ַהְרֵגז" והפירוש המילולי: ביד אחת יש לי פרחים, ביד השנייה 

לא נפגם. אהבה  הנרקיסים, שלעולם לא אראה בצער יקיריי. גם בזקנתה לא שכחה את הסיפורים וזיכרונ

 לקרוא לה בשם ַנַנה )אמא, סבתא(. מאוד את ילדי המשפחה. נהגנו

 

 

  ָסביָסבי

  ָמארי כהן ָמארי כהן  מֹוָלאמֹוָלאמשה בן משה בן 

רָמאנׁשאּה רָמאנׁשאּהנולד בּכ    ,  תרל"ו;,  תרל"ו;18751875בסביבות שנת  בסביבות שנת   נולד בּכ 

רָמאנׁשאּה  רָמאנׁשאּה נפטר בּכ    , ז' באדר תרפ"ב, ז' באדר תרפ"ב7.3.19227.3.1922נפטר בּכ 

אמו של משה נקראה ַנַנה ַחאנֹום ואביו מֹוָלא ָמארי בן ֵאלעזר כהן. היו להם 

 ִביַגִיל. ידועים לי פרטים מעטים על מקורותיהם של סבא וסבתא של אמי. שלושה ילדים: משה, מיכל ואֲ 

 סבא של אמי -מֹוָלא ָמארי בן ֵאלעזר הכהן 

. לא ידוע לי אם היה יליד ֶּכרָמאנׁשאּה או עיר 1850מֹוָלא ָמארי, אביו של משה, נולד כנראה בסביבות שנת 

 אחרת אבל בנו משה נולד בה.

וניהל "חדר" ללימוד עברית לבנים ולבנות, היה שליח ציבור, חזן בבית הכנסת ואיש מֹוָלא ָמארי היה למדן 

 מאוד מקובל בקהילה. בנו משה היה דומה לו: אדם מאוד צנוע ודתי כאביו, ידוע ביושרו, אדיב, עדין, נדיב

ר לו ומארח ברוחב לב. אחרי מות אביו הקהילה התחננה שימלא את מקומו אך הוא לא הסכים כי אביו אמ

לפני שנפטר: אתה לא תהיה שליח ציבור ולא מלמד ב"חדר", מצא לך פרנסה מכניסה יותר. הסביר לו שזו 

 עבודה קשה וכפוית טובה ועלולים להגיד שהוא מנצל את כספי הקהילה וכד'. 
 

ב' אביא כאן קטעים ממאמרו של אחי אברהם: " ּכת   (1982 ,14)מתוך "פעמים" כרך " ה'חדר' היהודי בפרס -'מ 

ב -ה"מֹוָלא "  ּכת   רב, דיין ומורה במ 
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הרב שעמד בראש כל קהילה בפרס נקרא "מֹוָלא" )או "דיין"(. המֹוָלא מילא את כל התפקידים הדתיים: רב, דיין, מסדר 

לא קידושין וגירושין, מיישב סכסוכים, מוהל, שוחט, מנהל בית העלמין והחברא קדישא, דרשן ומטיף. המֹוָלא לא נבחר, א

מונה על ידי חשובי העדה, הודות לייחוסו ולתורתו, או ירש את המישרה מאביו. הוא לא קיבל משכורת, אלא שכר נפרד 

בעד כל תפקיד שמילא, בהתאם ליכולת הכספית של האיש, שנזקק לשירותו. פרנסתו העיקרית היתה מן השחיטה. 

הגדולות לא לימד המֹוָלא, הוא רב הקהילה, ב"חדר", אבל מי  בקהילות הקטנות היה המֹוָלא גם המורה בַמּכַתּב. בקהילות

 שלימד בחדר נקרא גם הוא מֹוָלא, כתואר עמיתו בַמּכַתּב המוסלמי בפרס.

בקהילות אחדות נוצרה מסורת אחרת: מורה הַמּכַתב, שלא היה רב הקהילה, נקרא "חליפה" או "חכם". בדרך כלל 

ים רבות. גם נשים לקחו חלק בהוראה בחדר, או ניהלו חדרים באופן עצמאי. התמיד המֹוָלא להורות ב"חדר" במשך שנ

 מֹוָלא.  -במשהד היה תוארן, כמו זה של הגברים 
 

, לא היתה כמעט 19-.....על סמך רשימת הקהילות שנמנה להלן, אפשר להניח במידה רבה של ודאות, שלפחות במאה ה

לשהו. המוסד החינוכי הייחודי של יהודי פרס לא נקרא "חדר", אלא קהילה יהודית בפרס, שלא היה בה מוסד חינוכי כ

 "ַמּכַתּב ַחאֶנה" או " מֹוָלא ַחאֶנה" או " ַחאֶנה ַחליפה"........
 

..... ב"חדר" בפרס נלמדו לימודי קודש בלבד: בזה הוא דמה ל"חדר" באירופה. גם בַמּכַתב המוסלמי בפרס הושם דגש על 

רסית וחשבון. ..... הושם דגש על התורה, אבל נלמדו גם פרקים בעיקר מתהלים, חמש המגילות, לימוד הקוראן ואך מעט פ

איוב, קהלת ודניאל. ..... תלמידים רבים למדו גם "תפסיר", כלומר תרגום התורה )ונביאים וכתובים( בעל פה בנוסח 

א לימד את פירוש רש"י וגם פירושים קבוע. המֹוָלא תרגם את פסוקי המקרא, בדרך כלל מילה במילה לפרסית. המֹולָ 

 אחרים, בעיקר אונקלוס....
 

תלמידי הַמּכַתב היהודי בפרס, כמו גם חבריהם באירופה, למדו לקרוא בשיטה אנאליטית: מן האותיות אל ההברות 

לַמנ, ַסעַפצ, והמילים. כדי להקל על הילדים לזכור את האותיות העבריות, הרכיבו מהן מילים: ַאבַג"ד, ַהַוז, ֹחִטי, ּכַ 

 ַקרַשת..... 
 

, הוא הגיל שבו הם נאלצו לעזוב את לימודיהם ולסייע בפרנסת 13עד  4.....בדרך כלל למדו במכתב ילדים מגיל 

 ם מרובות הילדים..... משפחותיה
 

שקלט את כל ........ בפרס, כמו באירופה, הורה המלמד לכיתה כולה רק מספר קטן מאוד של שיעורים בשבוע. הַמּכַתב, 

ילדי הקהילה, היה הטרוגני מדי בגיל וברמה, ולא היה אפשר ללמד שיעור משותף לכל תלמידיו. התלמידים למדו ביחידות 

ובקבוצות. המֹוָלא היה עובר מקבוצה לקבוצה, נותן לכל קבוצה את השיעור שלה, והתלמידים היו חוזרים על דבריו 

על הלימוד באותה שיטה עצמה ועל  -התלמידים המצטיינים  -גיחו עוזריו במקהלה. בשעה שהוא טיפל בקבוצה אחת, הש

המשמעת בקבוצות האחרות...... בדרך כלל נהג המֹוָלא בתלמידים ביד קשה. המקל והרצועה, הסד והמאסר שלטו בחדר. 

 בדיוק כפי שנהגו עמיתיו בכל העולם היהודי ובמכתב המוסלמי בפרס....
 

ַתּב היהודי בפרס דמה דמיון רב ל"חדר" היהודי באירופה: ברוח שפיעמה בו, בארגונו, בשיטות ....סקירתי מלמדת, שהַמּכ

החינוך שנקט, בדרכי ההוראה שהנהיג ובמעמד המורה שלימד בו. גם שיעור הילדים שלמדו בו מכלל הילדים היהודים 

הילות ישראל במערב, כפי שעולה בגיל החינוך היה גבוה. ההבדל המהותי היחיד בינו לבין המוסד המקביל לו בק

 מסקירתנו, היה הזנחת לימוד הגמרא.....
 

מנות אוכל, ביצים, תרנגולות,  -....המורה ב"חדר" קיבל את שכרו מהורי התלמידים. ההורים שילמו בכסף או בשווה כסף 

 יין, שקדים....

אנֹום נ ה ח   מבקשת את ידה של ציפורה נ 

ציפורה,  אן לבקש את ידה של ִּבתו ציפורה לבנה משה'תו באה לָאָקאגָ מֹוָלא ָמארי לא היה בחיים כשאש

כאמור, היתה יפה מאוד ואצילית ובתו של רב מכובד. בהיותה ילדה/נערה, רבים ביקשו מאביה את ידה לבנים 

 בלבד.  12אן, הסכים לתת אותה למשה בן מֹוָלא ָמארי כהן, בהיותה בת 'שלהם. אביה, ַחּכים ָאָקאגָ 

ג היה מתאים לציפורה: דתי, ממשפחה טובה ומבוסס. החתן היה ידוע כאיש טוב, שהבריות כיבדו אותו הזיוו

 ושיבחו את טוב ליבו וצניעותו. 

קנתה הרבה בגדים יקרים לציפורה כלתה העתידה. היה מקובל לתפור בגד  אמו של משה, ַנַנה ַחאנֹום,

ונות ובמסיבות.  החתונה שלהם ארכה, כנהוג באותם ששזורים בו חוטי זהב. בגד כזה לבשו בשבתות או בחת

ימים, שבעה ימים וציפורה סבתי סיפרה לנו עליה. כשהתחתנה היתה רק בת שתים עשרה וסיפרה שאת 

המחזור החודשי שלה קיבלה ביום חתונתה. תארו לכם הרגשתה של נערה כה צעירה וכמובן של כלל הנערות 

 שנים. 15או  12-ה היה גדול ממנה בשהיו נישאות בגיל כה צעיר. משה בעל

אן בא ליום הּכתּוּבה בלבד. 'אן אהב אותו בשל תכונותיו הטובות וגם היותו תלמיד תורה. ָאָקאגָ 'ַחּכים ָאָקאגָ 
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כל כולו היה תורה ואיש אלוהים. )את הּכתּוּבה נהוג היה לערוך  –לא היה אדם שמשתתף במשתה או מסיבות 

בלבד משני הצדדים ואילו את מסיבת החתונה חגגו בבית החתן כשאת הכלה היו בבית הכלה עם בני המשפחה 

 מביאים מבית אביה לבית החתן(. 

משה היה סוחר, סיטונאי של תבואות, תבלינים וסדקית. היה נוסע לכפרים וקונה את התבואה: חיטה, 

ר מוסלמים רבים שבאו עדשים, שעועית, חומוס, אורז וכד' כשעוד היתה בשדה. חי ברווחה. כסוחר, הכי

 לחנותו לקניות והיה אהוב עליהם למרות יהדותו. זאת בגלל היותו עניו, בעל לב טוב ומעל לכל מכבד כל אדם. 

למשה היה ספר סיפורים שהוא כתב בעצמו בפרסית אך בכתב רש"י. לא ידוע לי אם כתב ספרים נוספים. אלו 

יהו הנביא, יוסף וכדומה. מספר זה סבתי ציפורה היתה סיפורים על נושאים תנ"כיים ויהודיים כמו על אל

קוראת לנו ולילדי את הסיפורים המרתקים וכיום הספר שמור אצלי )לאחרונה העברתי אותו  לספריה 

 הלאומית(
 

בכל הזמנים היו בפרס יהודים מעטים, שידעו קרוא וכתוב בפרסית, אבל הם למדו זאת מאבותיהם, בכוחות עצמם או 

ר של המיסיון. בדרך כלל לא גילו היהודים עניין בלימוד כתיבה בפרסית, כי לא רצו להשתמד באותיות בבתי הספ

הערביות, שסימלו בעיניהם את האסלאם; ואילו המוסלמים הפרסים מצידם לא רצו ללמד את היהודים פרסית. משום כך 

 השתמשו היהודים בכתב רש"י בכותבם פרסית.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

אהב מאוד מוזיקה. בזמנו לא היו תקליטים או רדיו. היו נגני רחוב שהסתובבו בין הסמטאות משה, סבי, 

 עם חתימתו ושנת סיום הכתיבה של משה בן מולא מארי הכהן מסיום ספר קטע

ה שֹוד ותרג'מא שֹוד )בפרסית =נכתב ותורגם( ְשתֵּ ו   ....אמן כן יהי רצון תם ונשלם ... נ 

 ( לפק' ...1912ת התרע"ב )יום ג'ומעה )=יום שישי( ב' לחו' אייר שנ

ה שֹוד ְשתֵּ ו   )=נכתב( על יד הצעיר העּול נ 

 מארי הכהן ' )=מולא?(מו )=המנֹוח( משה בן המ"

 

 מספרו של משה בן מולא מארי הכהן דף ראשון ואחרון
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 אברהם, ציון, איראן ותּורן
 

 אביגיל
 סירוס
 יצחק
 אפרים
 יעקב

 

אנֹום ה ח  נ  אנֹוםנ  ה ח  נ    נ 
לעזר הכהן לעזר הכהןומֹוָלא ָמארי בן אֵּ   ומֹוָלא ָמארי בן אֵּ

 מיכל
 מֹוָלא אבא ואליהו בן שלמה 

 אביגיל
 ואליהו קבל 

 משה
 וציפורה

בנימין באבאג'אן 
 סמיפּור

 
 וג'האן          ושרה

 

 אביגיל
נרצחה 
בדמי 
 ימיה

 

 עליזה, אלי, יוסף ויצחק
 

והרחובות ואנשים היו מזמינים אותם לבתים ומשלמים להם עבור חצי שעת נגינה. בדרך כלל השכנים היו 

ו עברה שומעים והיו באים לראות ולשמוע. משה נהג תמיד להזמין אותם כי אהב מאוד מוזיקה. אהבתו ז

 לאפרים בנו )בעלי( שאהב אף הוא להאזין למוזיקה ברדיו כבר בבוקר מוקדם כשהיה מתעורר. 
 

תכונה אחרת שלו היתה הכנסת האורחים. אהב לארח אנשים בנדיבות וברוחב לב. כשאורחים הגיעו, כיבד 

תוך נימוס. אותם גם במשקה חריף. הוא עצמו לא היה שותה אבל כשהאורחים שתו היה מצטרף אליהם מ

לתלונתה של ציפורה אשתו שזה לא טוב לבריאותו, היה עונה שאין ברצונו  לבייש או לפגוע באורח בכך שהוא 

 לא מצטרף אליו. היו כאלה ששתו הרבה ואז היה מרגיש ברע אחרי שהיו הולכים.
 

בית הכנסת. אדיקותו הדתית של משה היתה בלתי מתפשרת. גם כשהיה חולה לא החמיץ את חובת ההליכה ל

שנה לפני מותו חלה בברונכיטיס והשתעל מאוד ובכל זאת היה יוצא לבית הכנסת לסליחות. כידוע בפרס קר 

מאוד בלילות חודש ספטמבר/אלול. אפילו המוסלמים אמרו לו: "ָסֵיד מּוָסה למה אתה יוצא בשעות כאלה 

נו לו את התואר ָסֵיד שניתן לכהן דת. זה מהבית?" המוסלמים שהכירו אותו כיבדו והעריכו אותו מאוד ולכן נת

 לא הוסיף לבריאותו ולגופו החלש. 
 

  אחיותיו של משהאחיותיו של משה  --בנותיהם של ַנַנה ַחאנֹום ומֹוָלא ָמארי בנותיהם של ַנַנה ַחאנֹום ומֹוָלא ָמארי 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ִיל  ִביג   נרצחה בדמי ימיה  -א 

ל סוג. ריקמה מכ –משה אהב מאוד את ֲאִביַגִיל אחותו. היתה בחורה יפה וחכמה מאוד, אמנית בעבודות יד 

היתה רוקמת לאנשים לפי בקשה. התחתנה אך בעלה נפטר לפני שילדה לו ילדים. חזרה לבית ִאמה ַנַנה ַחאנֹום  

ואחיה משה.   ביקש את ידה אלמן בשם אליהו ָקָבל. היו לו שני בנים. הסכימה להינשא לו למרות שהיה מבוגר 

 הן ואלמנה. כי רצתה ילדים משלה והיה קשה למצוא שידוך כי היתה בת כ

באותם ימים לא היה קל לאלמנה להינשא בשנית ויותר חשוב לא רצו להתחתן עם בת כהן, מתוך האמונה שאם במקרה 

יפגעו בכבודה זה, יחשב לחטא וחששו להיענש על ידי אלוהים. גם כשבחורה היתה רווקה, יפה, חכמה וממשפחה טובה 

 תה נישאת לבן כהן.עדיין חששו להינשא לה ולכן בדרך כלל בת כהן הי

 בניו של אליהו התנגדו מאוד לנישואין. הם עסקו בקנייה ומכירת עתיקות שנמצאו בקברים בכפרים

בכפרים סביב ֶּכרָמאנׁשאּה היו הכפריים חופרים ומוצאים כלי זהב ששמו עם המת בקבר. אלו היו קברים קדומים, לא של 

ונקברו במקום. למשל היו מוצאים קבר של גנרל רומי או אולי יווני מוסלמים, אלא של אנשים שנהרגו במלחמות נגד פרס 

והיו מוצאים את השריון והחרב שלו העשויים מזהב או כלי מלחמה אחרים או כל חפץ שנקבר איתם. את אלה היו 

 מוכרים לקנייני עתיקות כמו בניו של אליהו. הם היו מבריחים את העתיקות לפריס ומוכרים למוזיאונים.
 

אן ואחיו ַחּכים ַנסיר ושניהם 'יל הרגישה ברע ונהיה לה שטף דם בעיניים. קראו לרופאים ַחּכים ָאָקאגָ אביג

 זיהו מיד שזו הרעלה אך לא יכלו לעשות דבר ונפטרה. 
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סבתא סיפרה שמשה בעלה חיבק ונישק את אחותו המתה ֲאִביַגִיל בבכי מר ובקושי הפרידו אותו ממנה. אהב 

ד היה חי היה עורך אזכרה כל שנה ביום פטירתה והיה מזמין את המשפחה וידידים ומגיש אותה מאוד. כל עו

 להם אוכל והיה עורך קדיש ותפילה למענה.

 

 

 אחות משה ָסבי  -מיכל 

מיכל. היות ואביה, מֹוָלא ָמארי, היה דתי, בעל חדר, שליח ציבור וחזן השיא  –למשה נותרה אחות אחת בלבד 

לבחור, אף הוא ממשפחה דומה, בשם אליהו בן שלמה מֹוָלא אָּבא. למֹוָלא ָמארי היה  את מיכל בתו היחידה

חשוב שבתו תינשא לבן משפחה מלומדת ודתית שתשתווה למשפחתו כפי שהסכים להשיא את בנו משה 

ֹוָלא אן, היה רב ומלומד. לאליהו היה אח בשם מֹוָלא יחזקאל אף הוא מלומד כאביו. מ'לציפורה שאביה, ָאָקאגָ 

יחזקאל מלמד )זה היה שם משפחתו בארץ(, עלה לארץ לאחר איסלום משפחת חכים אקאג'אן., עם עוד הרבה 

)אחיינו אלי ספיר ניסה למצוא את צאצאיו  אך לא . זכרו לברכה. 16.7.1922-ונקבר בצפת בפרסים, נפטר 

 הצליח(
 

וא עסק בצביעת חוטי צמר וכותנה. הכפריים אליהו, בעלה של מיכל, היה יפה במראהו עם עור לבן וזקן לבן. ה

הביאו אליו את הצמר שטוו לחוטים. אחרי שעות העבודה היה קורא כל הזמן בספרי קודש. לא האריך ימים 

 כי סבל, כנראה, מאולקוס. יום אחד הפצע נפתח, דימם ונפטר בו ביום. זכרו לברכה. 

 'אן )אבא יקר(. בפרסית ָּבאָּבאגָ  -נולד להם רק בן אחד בשם בנימין 

סבתי ציפורה )אשתו של משה אחיה של מיכל( סיפרה לי שמיכל קיבלה מכה חזקה בראשה והנפיחות והכאב 

היו קשים. הדבר גרם לה להתנהג באופן משונה ואחרי יומיים החלה להשתולל. כולם חשבו שהשתגעה. אמה 

הכפרים שנהג להביא חוטי צמר לצביעה. באה אליה וטיפלה בה יומם וליל. למזלה הגיע לביתם מוסלמי מאחד 

ראה את מצבה והתעניין לסיבת הדבר. משסיפר לו בעלה, שאל אותו אם מותר לו להסתכל בראש שלה )היות 

ולגבר זר אסור לגעת בבחורה(. כשראה את הנפיחות ואת שטף הדם תחת העור , הביא למחרת תער ועשה כמה 

ניקה היטב, שם מרקחת כלשהי מעשבי מרפא וחבש את הראש. חתכים בעור הקרקפת וניקז את הדם השחור. 

בא כל יום להחליף את התחבושת ואכן אחרי כמה ימים חזרה לעצמה ושאלה: למה הראש שלי חבוש. סבתי 

ציפורה סיפרה שכולם פרצו בבכי מההקלה שחזרה לעשתונותיה והסבירו לה מה עבר עליה. לאחר שהבריאה 

הקהילה שמעה שהשתגעה. "החדשות" היו עוברות מפה לפה כשהיו נפגשים לצאת מהבית כיוון ש ההתבייש

 בבית הכנסת. רק אחרי ששערה צמח מחדש הסכימה לצאת שוב מהבית.

עד היותנו בֶּכרָמאנׁשאּה, הייתי הולכת לביתה הרבה פעמים. מיכל היתה רזה, מסודרת ונקייה מאוד כאחיה 

, נימוסית וביישנית. זכור לי שכשהיתה זקנה,  אמי היתה משה אך לא גבוהה כמוהו, עדינת נפש, דאגנית

 שולחת אותי להביא אותה אלינו ובערב להחזיר אותה. תמיד סיפרה לאמי על משה סבי. 

מיכל סבלה רבות בחייה מבחינה נפשית וגופנית. נפטרה בשברון לב על רצח אחותה ֲאִביַגִיל, מות אחיה היחיד 

עליו בליבה, ועל כך שילדיו נותרו יתומים ולבסוף גם בעלה שלא האריך והאהוב משה שכל השנים התאבלה 

 ימים.

 

 

 

בֶּכרָמאנׁשאּה  (, שהיה אדם מאוד שקט, ניהל חנות קטנה בנימין )ָבאָבאָג'אןהבן 

ָּבאָּבאָג'אן ַסמיפּור נישא לג'האן, עוד כשאביו היה בחיים,  לתבלינים ולתרופות טבעיות.

אברהם דים אך ארבעה מהם נפטרו מהמחלות הנפוצות אז ונותרו: ונולדו להם שמונה יל

ברהים(,  ציון )ששון(, איראן ותּוָרן כי סבלה מהכליות.  1935-. אשתו נפטרה צעירה ב)אֵּ

 זכרה לברכה.

אנֹום ומֹוָלא ָמארי נרצחה  ה ח  נ  ל בת נ  יִֹ יג  אנֹום ומֹוָלא ָמארי נרצחה ֲאבִֹ ה ח  נ  ל בת נ  יִֹ יג  ֲאבִֹ

רָמאנׁשאּה.  זכרה לברכה.   בצעירותהבצעירותה רָמאנׁשאּה.  זכרה לברכה. ונקברה בּכ    ונקברה בּכ 

רָמאנׁשאּה .  רָמאנׁשאּה . נקברה בּכ    לברכה.לברכה.  ההזכרזכרנקברה בּכ 

  

אנֹום ומֹוָלא ָמארי נפטרה בכסלו תרצ"ה,  ה ח  נ  אנֹום ומֹוָלא ָמארי נפטרה בכסלו תרצ"ה, מיכל בת נ  ה ח  נ  מיכל בת נ 

  בכרמאנשאה.  זכרה לברכה. בכרמאנשאה.  זכרה לברכה.     8.11.19348.11.1934

רָמאנׁשאּה .  רָמאנׁשאּה . נקברה בּכ    לברכה.לברכה.  ההזכרזכרנקברה בּכ 

  



 149 

 

, משה הדוד )אחיה של מיכל, ובעלה של ציפורה סבתי( היה כבר 1922כאשר נולד ששון, בעשירי לחודש שבט 

לברית שלו ולאחר פחות מחודש נפטר. לא היה מי שימשיך לנהל את חנותו. ציפורה ודודי אהרון חולה אך בא 

, שימשיך לנהל את החנות 29)אח של אבי ובעלה של שרה אחותה של ציפורה( ביקשו מָּבאָּבאָג'אן, שהיה אז בן 

יה רק בן עשר ואמרו של דודו משה, אותו אהב והיה קשור אליו. צבי )ִסירּוס( בנה הבכור של ציפורה ה

לָּבאָּבאָג'אן: נהל את החנות למשך שלוש ארבע שנים, עד שִסירּוס יגדל ויוכל לנהל את החנות, בתמורה ניתן לך 

משכורת חודשית גבוהה יותר ממה שאתה מרויח כיום. בתחילה הסכים אך אחר כך  שינה דעתו וסירב ולא 

שנים מהיום ההוא, בא ביום השנה למותו של משה למושב  45ו ידעו מדוע. כשעלה ָּבאָּבאָג'אן לארץ וכבר עבר

נוה ימין, כדי להשתתף באזכרה לזכרו. בפגישה זו שאלה אותו: כבר עברו הרבה שנים, 

אולי כעת תאמר לי למה באמת לא הסכמת לבקשתי לנהל את חנותו של בעלי המנוח? 

שהוא מועל בכספים ענה לה: רציתי אבל אבי לא הסכים מחשש שאנשים יגידו בעתיד 

 ולוקח לעצמו מכספי יתומים. כמו כן גם סבתא שלו מצד אביו התנגדה לכך ולכן סירב. 

, בשם שרה 1915נישא שוב עם בחורה מֶּכרָמאנׁשאּה, ילידת  1941-אחרי זמן מה ב

עליזה ָמַשאלה, בתם של חֹוָדָדד וֶטַלה. משרה נולדו לו בת ושלושה בנים:  ובפרסית

ם . ָּבאָּבאָג'אן ושרה עלו , יוסף ויצחקעל שם אביו של ָּבאָּבאָג'אן(, אליהו )אלי( )מֹוְהָטר 

 עם כל ילדיו לארץ . את שם המשפחה סמיפור שינו הילדים בארץ לַספיר.

עדיין גרו  1970-כשעלו לארץ שיכנו אותם בצריף עץ בשיכון ותיקים בנתניה עם חלקת אדמה קטנה. כשנפטר ב

 שם.

 

 

 

 

ו ר וג'האןילדי ב ָ  מיפ  אָג'אן)בנימין( ס  ָ  אב 

מיפור  . 1971-נישא לעשרת מֶּכרָמאנׁשאּה. עלו לארץ ב אברהם/ אברהים ס 
 

מיפור )פאר( למד בבית ספר "אליאנס" . שירת בצבא באיראן ואחר כך בא לאהואז ועבד בחנות  ציון /ששון ס 

ות סדקית בשותפות עם אחיו אברהם. נישא לַפרוין של בניו של משה ָמאריאחר כך חזר לֶּכרָמאנׁשאּה ועבד בחנ

 בתם של דֹוַלת  ושלמה. 

כאן אספר על אירוע שקשור למשפחתו של שלמה. לשלמה נהגו לקרוא שלמה בן מזל על שם אמו ולא בן 

גבריאל כפי שהיה נהוג לקרוא על שם האב. ומדוע? בזמן שאסלמו את משפחת חּכים אקאג'אן איסלמו יהודים 

וחלק מהיהודים אף התאסלמו מהפחד. גם את גבריאל אביו של שלמה איסלמו אך אשתו מזל אמרה  נוספים

לו: אני לא באה איתך ולא מוכנה להתאסלם. אז היו להם שישה ילדים. אמרה לו שבמקום מה שמגיע לה לפי 

מה בן מזל. הכתובה שישאיר לה את התינוק שלמה מבן ששת ילדיהם וכך היה. ומאז קראו לילד בקהילה של

אמנם גבריאל בעלה אוסלם אך נהג כמוסלמי רק למראית עין ונשאר בנפשו יהודי אנוס ולא התחתן. כשהרגיש 

שהוא עומד למות בא למזל וביקש ממנה שאחרי מותו תיקח את הילדים שנשארו אצלו כדי שלא יתחתנו עם 

 .  1965-ַלת. ששון ומשפחתו עלו לארץ במוסלמיות וכך היה. מזל וילדיה עלו לארץ. מזל גרה בזקנתה אצל דֹו

 נפטרה בירושלים.  איראן

 שבעלה כבר נפטר בפרס, גרה עם ילדיה בארה"ב . תּוָרן,

 

אָג'אן)בנימין(  ושרה אב  ו ר ילדי ב  מיפ   )ָמשאָלה( ס 

י ערב. נולדה בֶּכרָמאנׁשאּה וסיימה שם בית ספר יסודי ואילו את התיכון למדה כבר בארץ בלימוד מרדכי עליזה

 נישאה למנשה מרדכי יליד עיראק . 

)בנימין(  ָבאָבאָג'אןשרה אשת 
  אלי בנהעם 

רָמאנׁשאּה    18921892  --סמיפּור נולד בסמיפּור נולד ב ָבאָבאָג'אןָבאָבאָג'אןבנימין בנימין  רָמאנׁשאּהבּכ    בּכ 

  בנתניה. בנתניה.     8.198.197070ונפטר בחמישי באב ונפטר בחמישי באב   

רָמאנׁשאּה ב רָמאנׁשאּה באשתו שרה נולדה בּכ    20012001  --נפטרה בנפטרה ב  19151915--אשתו שרה נולדה בּכ 

  לברכה.לברכה.  םםזכרזכרונקברה בנתניה. ונקברה בנתניה. 
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נולד בֶּכרָמאנׁשאּה ולמד שם בבית הספר היסודי. תיכון סיים במגמת חשמל באורט  אליהו )אלי( ספיר

עם  1973 -בטהראן. בארץ סיים את הלימודים לתעודת חשמלאי מוסמך ואף למד בערב עיצוב פנים. התחתן ב

נכדתם של משה וציפורה. כלומר, הנכד של מיכל נישא לנכדה של  - מינה מרי בתם של אורה וצבי )סירוס(

אחיה משה. בחתונתם שוב נפגשו משפחות משה ומיכל מארי. אף ֵעשרת דודתה של מינה באה במיוחד מאיראן 

יום פרצה מלחמת יום כיפור. אלי שירת בחיל  11לארץ לחתונה. השמחה לא ארכה ימים רבים כי לאחר 

י, פיצוץ ושתילת מוקשים וכן פיצוץ גשרים וכדומה( נאלץ להתגייס למלחמה בגזרת הצפון הנדסה קרבית )פינו

ברמת הגולן. הכלה מינה בכתה רבות מדאגה לגורלו של אלי. המלחמה פגעה באושרם הטרי של הזוג. אלו היו 

 ימים קשים למדינה וכל הלבבות רעדו בחשש לחיי בני המשפחות שנמצאים בשדה הקרב.

תו יום כיפור כשאורה, אמה של מינה ועשרת דודתה באו אלי הביתה מבית הכנסת לאחר הוצאת זכורני או

התורה כדי לשוחח ופתאום הגיע בעלי אפרים והודיע שהחלה מלחמה וגייסו בחורים. אלו היו ימים קשים 

 בהם הכריזו כל הזמן את סיסמאות היחידות וגייסו את כל בני המשפחה הצעירים. 

יס אחרי המלחמה כחצי שנה, כמו רבים אחרים. במלחמה נפצע בראשו. הגדוד שלו נשלח לרמת אלי נשאר מגו

ק"מ מדמשק. כשהיו  30הגולן שנכבשה על ידי הסורים. עם נסיגת הסורים רדף גם הגדוד שלו אחריהם עד 

וק בתל שאמס ליד שדה מוקשים, פתחו הסורים באש ופגז שהתפוצץ בשדה גרם לפציעתו בראש וגרם לריס

הגולגולת מבחוץ. אלי פונה לצפת, טופל ואחרי עשרה ימים חזר מבית החולים לחזית. הפלוגה שלו קיבלה פרס 

 בטחון ישראל על השתתפותה בפעילות המבצעית ברמת הגולן. על אומץ הלב, הגבורה והדבקות במטרה שגילו.

 אלי עבד שנים בחשמלאות ולבסוף פתח חנות נברשות.  

 

בֶּכרָמאנׁשאּה . בארץ למד לימודי ערב את  התיכון ועבד בליטוש יהלומים. עבד כמנהל  נולד יריוסף )יוסי( ספ

 עבודה במפעל. 
 

נולד בֶּכרָמאנׁשאּה. למד נגרות באורט נתניה. משרת בצבא קבע בדרגת אל"מ כמפקד  יצחק )איציק( ספיר

נה וסוציולוגיה. איציק בן זקונים בסיס מטכ"ל. סיים תואר ראשון במנהל עסקים ותואר שני במדעי המדי

להוריו והוא זכור לי כילד שקט וביישן. חבל שאביו, שהיה ממשפחת אנשי תורה שנכספו לעלות לארץ ישראל, 

 לא זכה לראות את הישגיו בצבא הישראלי.

בכלל, כל הילדים מוצלחים וטובים וטיפלו בהוריהם בחייהם במסירות רבה והם אזרחים לתפארת מדינת 

 אל.ישר

 

  ציפורה, ַסָבתי, )ַנַנה( ומשה ָמארי, ָסבי, מקימים משפחהציפורה, ַסָבתי, )ַנַנה( ומשה ָמארי, ָסבי, מקימים משפחה

ציפורה רצתה שלאביה יהיה נכד לפצותו על מות בנו  -. היא וגם משה ציפו לבן 13ציפורה נכנסה להריון בגיל 

עזרא ולאמה שלא ילדה בנים; משה רצה שבכורו יהיה בן, במיוחד משום לא היו לו אחים. לשמחתם נולד הבן 

חכם לגילו בצורה בולטת. . . לפי דבריה היה ילד מאוד מיוחד, פיקח, ערני וסקרן ששאל שאלות כמבוגריצחק

 אחר כך ילדה בת מאוד יפה, כמוה, שנקראה ָג'ַואֵהר )יהלום בפרסית(. 

 

 

 

 

 

  ומשהומשה                        ציפורהציפורה
                    18901890--19741974        18751875--19221922  

 ארי כהןארי כהןמָ מָ 

 יצחק
1903- 
1906 
 בערך
 

 

יל / ביג  אֲ 
 םאנֹוח  

1908/9-
1999 

 

ירּוס  /  סִֹ
 צבי/אאקָ 

 

1912 
 

 יצחק
 
1916 

 םאפרי
 
1918-
2000 

 יעקב
 
1919-
1993 

אברהם / 
 חליל
1921-    
 בערך 1922

ר 'ָואהֵּ  ג 
1905- 
1907 
 בערך
 
 

אנֹום  ה ח  נ  אנֹום נ  ה ח  נ    נ 
לעזר הּכהן לעזר הּכהןומֹוָלא ָמארי בן אֵּ  ומֹוָלא ָמארי בן אֵּ

ה( --רחל )אָ רחל )אָ  נ  ה( נ  נ    נ 
ּכים ָאָקאָג'א ּכים ָאָקאָג'אוח  א(--)אָ )אָ   ןןוח  א(ָבבָּ   ָבבָּ
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 מכות הגורל נוחתות על הזוג הצעיר

או שנרפאו או מתו. נתנו לו  - בגיל שלוש חלה הבן, יצחק, בשעלת. לשעלת באותם ימים לא היתה תרופה

שיקויים נגד שיעול שהיו מקובלים אז וכמובן זה לא עזר, קיבל חום גבוה ונפטר בזרועות אביו. זו היתה מכה 

 קשה לציפורה ולבעלה משה. גם ילד ראשון  וכל כך מיוחד ולשניהם לא היו אחים.

חלתה: היתה מקיאה ומשלשלת )זה היה  אחרי חודשים אחדים ניחתה עליהם המכה השניה. הבת, ַג'ָואֵהר,

מאבדת את שני ילדיה. סבתא ציפורה  17נערה בת -נפוץ בין התינוקות(; גם היא מתה. קשה לתאר אישה

 עצמה סיפרה שיום ולילה בכתה וכבר היתה בהיריון.

 

ִיל הפכה להיות ה"בכורה" ִביג   אמי א 

לה שזה מחמת הצער, הבכי והאבל על הילדים. פחדה  ֲאִביַגִיל. אמרו -ציפורה ילדה בת חלשה, הלא היא אמי 

שגם תינוקת זו תמות. בעלה משה נתן לה את השם ֲאִביַגִיל על שם אחותו האהובה שמתה )נרצחה( בצעירותה 

 והשם ַחאנֹום )גברת( בפרסית.

ילדה הזאת אן שציפורה, ִּבתו, בוכה כל הזמן מפחד שגם ה'רחל, אמא של סבתי, סיפרה לבעלה ַחּכים ָאָקאגָ 

 תמות. הוא בא אליה לבית ואמר לה: באתי לברך את הילדה לחיים ארוכים; אל תדאגי. בירך אותה. 

כל הזמן פיטמו אותה בכל טוב שתתחזק. היא היתה מאוד אהובה ויקרה להוריה. משה תמיד אמר: אני לא 

 אחרת. אתן שבעלה ייקח אותה למקום אחר, היא תגור אצלי. אבל לגורל היתה תוכנית 

כל משאלות הלב שהיו למשה בקשר לֲאִביַגִיל הוא עשה 

בשבילה כי היתה בת יחידה. קנה לה בובה ועריסה לבובה 

למרות שבאותם ימים לא היה נהוג אצל היהודים לקנות 

בובה )לא תעשה לך כל פסל או תמונה( אבל בתו היתה כל 

כך אהובה ויקרה לו שבכל זאת קנה לה. הוא קנה בגדים 

מים בחוטי זהב וכלי בית שונים שהכינו לה לנדוניה רקו

 כבר חיתנו את הבנות. 12לחתונה מילדות. )כך היה נהוג בכל בית כי לקראת גיל 

כשמשה היה רואה דבר כלשהו יפה בחנויות היה קונה ומביא. כשציפורה היתה אומרת לו למה קנית שוב, יש 

 למשל קנה כמה ָסמֹוָור עם פיתוח או צורה אחרת.כבר כזה היה אומר: זה לנדוניה של ֲאִביַגִיל. 

עוגיית אורז(. בשוק היו חנויות  -פעם, כשהיתה קטנה, חלתה וחשקה נפשה לאכול קּולּוצ'ּו ֶּבֶרְנגי' )בפרסית

שהכינו ממתקים ועוגיות. השוק היה בדרך לחנות של משה וכל יום כשעבר היו מברכים את ֵסייד כהן לשלום 

הכירוהו ובמיוחד שחלקם קנו ממנו סחורה וידעו שהוא יהודי. מטעמי כשרות היהודים לא )כיבדו אותו( כי 

היו קונים עוגיות שהמוסלמים אפו אותן. למרות זאת הלך וקנה לה. המוסלמים נדהמו ושאלו אותו: כיצד זה 

וממה שאתה בא לקנות מאתנו? אמר להם מה הסיבה ונשבעו לו שהם עושים את העוגיות מחמאה נקייה שח

 ואין בה טיפת חלב, אחרת העוגיות יתקלקלו ולכן אין לו מה לחשוש שאינן כשרות.

עם כל אלה הקפיד משה שתגדל ותהיה ילדה מחונכת ובעלת נימוסים כיאות. כשהיה חולה מאוד אמר 

מספיק. לציפורה אשתו: אני נוטה למות והשתדלתי לחנך את ֲאִביַגִיל ואולי הייתי קפדן מדי ולא פינקתי אותה 

 לצערי, לא אחיה כדי להספיק לראות  מה יעלה בגורלה ולידי איזה אדם היא תיפול.

 

 הבנים מגיעים

 אחרי הבת נולד ִסירּוס או ָאָקא )אדון בפרסית( וכיום צבי. ציפורה סיפרה לי שיום ברית המילה של ִסירּוס  

היו עם קרום של קרח(. החגיגה היתה  היה בחג האילנות והיה קור עז. )כדי היין שהביאו לשתיית האורחים

גדולה היות וזה היה הבן הראשון לאחר מותו של הבן הבכור יצחק. אחר כך נולדו, לשמחתם, עוד ארבעה 

בנים: יצחק, אפרים, יעקב ואברהם )חליל בפרסית(. השמחה על הולדת הבנים היתה גדולה לציפורה, לבעלה 

 אן.'ָקאגָ רחל וָא  -ננה חנום ולהוריה –משה, לאימו 

 )רוזה( ואני )אמי( ציפורה מימין ובתה אביגיל
 באמצע
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 לבריאות ולידה מוצלחת . כשנולד התינוק/ת         –באותם ימים קשה היה למצוא אדם שלא נזקק לקמע. ענדו קמע לצוואר נשים בהיריון                     

 קמעות ולאבנים שונות.היו תולים על צווארו או מחברים בסיכה לבגד קמע נגד עין הרע ולמזל טוב. ייחסו סגולות ל                     

 

 

  

 

 

 

 

 

       

 

 

 הצד האחורי של הקמע הגדול -למטה

 

 

 

 

 

 הפוגרום ביהודים פוגע גם בציפורה ומשה 

יהודי ֶּכרָמאנׁשאּה ויהודי פרס ככלל היו מועדים כל הזמן לפורענויות מקומיות או בקנה מידה נרחב יותר. 

ודים. כאשר היו נכנסים לבתים ובוזזים היו היהודים ציפורה ומשה עברו על בשרם פרעות קשים שנעשו ביה

עולים לגגות הבתים. גגות הבתים היו שטוחים ושימשו את בני הבית בימות הקיץ החמים לישיבה וגם לשינה 

כי היה פתוח וקריר יותר מחדרי הבית. ממעלה הגג היו מסתכלים  ורואים בפחד ובחוסר אונים כיצד שודדים 

 יהם ויכולים רק להתפלל שלא יהרגו בהם.את כל רכושם מול עינ
 

אן 'קרוב לחג הפסח, שאז אילצו את משפחת ָאָקאגָ  1896אחת הפורענויות היתה בחודש אדר של שנת תרנ"ו 

להתאסלם. כתבתי על כך. ציפורה היתה אז בת שש בלבד. פעם אחרת היתה כשאמי ֲאִביַגִיל היתה תינוקת 

 לקראת חג פסח.  1909בסוף חודש מרץ 

נער מוסלמי, שעבד בחנותו של יהודי שהתנצר, נפטר לאחר שמעבידו היכה אותו אך לא בגלל המכות )היה 

חולה במחלת הנפילה( וזה סיפק עילה למוסלמים שהפיצו בעיר שיהודי )אפילו שהתנצר( הרג נער מוסלמי כדי 

שניהם התעניינו בכימיה( , אן ואשר 'להשתמש בדמו למצות פסח. שייח' ַהאדי )אשר היה מיודד עם ָאָקאגָ 

שכנראה היה כהן הדת המוסלמי היחידי שלא התיר לבזוז את היהודים, פנה למוסלמים וניסה להרגיעם 

וביקש מהם לא לפרוע ולבוז ביהודים כי הם לא אשמים במות הילד. לא שעו לו ובמיוחד שאחרים ליבו את 

 ועריה.  והשאירו את היהודים עירוםהכול היצרים. המוסלמים בזזו 

אן כי הוא נתן הוראה למוסלמים לא לבוז את היהודים. 'שייח' ַהאדי שלח את משרתו להרגיע את ַחּכים ָאָקאגָ 

כך קרה, סיפרה סבתי ציפורה, שאביה לא דאג ואף ישבו לאכול בשעה שהפורעים הגיעו אליהם. לקחו אפילו 

מרופדת באריגים יפים והכיסוי היה מבד  את העריסה של אמי התינוקת ואת המצעים. עריסתה של אמי היתה

קטיפה ירוק ויקר שהיה רקום בפרחים צבעוניים. )בימים ההם השכיבו את התינוקות בעריסה מעץ שאפשר 

היה לנדנדה ולעריסה היתה ידית מקושתת שעליה היו שמים כילה בקיץ ושמיכה בחורף לשמור את התינוקות 

 מהקור העז(. 

 

 ברים שתיאר בכתב נציג "אליאנס" על המאורע:אביא כאן בתרגום חופשי ד
 

אלף תומן נבזזו. כה נורא היה המצב שחלק  500 -איש נותרו ללא בית ו 1200לא היו עד כה הרס וביזה כה קשים. 

בתים רוקנו לגמרי מתכולתם. הוא מוסיף ואומר שכאשר בערים קרובות  130מהמוסלמים שלחו לחם ליהודים. 

 המוסלמים על ביזת היהודים מיד פתחו גם שם בביזה. לֶּכרָמאנׁשאּה  שמעו 

ּכים  ָאָקאגָ  : הקמעמימין  אן.'הגדול של ח 
 קיבל כך שכנראה זה עתיק יותר מזמנו.  ותוא

 היו מבקשים ממנו את  הקמע שחוק מרוב שימוש,
 הקמע ואחר כך מחזירים לו.

 ,לתינוק –קמע הָחְמסה , לתינוק –הקמע המלבני 
 , שמים בפנים מלח –תליון מצולע  

 .לבריאות הלב -האבן האליפטית בצבע ירוק כהה
 כל הקמעות ניתנו לאמי אביגיל על ידי אימה ציפורה.

 
 

 משמאל: 
 .קמיעות שענדו לתינוקות על הבגד

 .הצבע הכחול נגד עין הרע
 בצרור הקטן יש מלח.

קישוט בצורת ָקשקּול )קערה( -בצד ימין למעלה זהו קמע
 שהדרווישים היו נושאים על ידם לקבלת נדבות.
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 פראנק לעזרת הקהילה. 6000כשטילגרפו לנציג "אליאנס" בצרפת, הוא שלח להם 

, עלה המלך האחרון לשושלת הָקאָג'ארית לשלטון. שמו היה אחמד ָשאּה ואחריו עלתה לשלטון 1909אציין רק שבשנה זו, 

 ד מהפכת חומייני. בתקופת ַפְהַלוי, נאסרו הפוגרומים.שושלת בית ַפְהַלוי  המוכרת לנו ע
 

פורענות נוספת, כפי שסיפרה סבתי, היתה שבוע לפני חג הפסח בערך כשנתיים אחרי הפעם הקודמת. היה יום 

שבת ומשה בעלה חזר מבית הכנסת כשהשכנה שלהם, שרק קיר הפריד בינה וביניהם, באה בריצה ואמרה: מה 

שההמון בוזז את בתי היהודים והם כבר קרובים. מיד הם סוגרים את דלת הכניסה  אתם יושבים, אומרים

אחרי הדלת כדי שלא  דלת די חזקה. היות ובאותו זמן עשו שיפוצים בבית הוא שם את כל הבלוקים –לחצר 

לפרוץ את הדלת ללא הצלחה.  םיוכלו לפתוח אותה. ברגע שסיים שמע את צעקות ההמון ואת ניסיונותיה

והסתערו על הדלת בכוחות משותפים עד שהדלת נעקרה עם המשקוף. סבתא ציפורה  ורעים לא התייאשהפו

רצה לארון הבגדים ורצתה להחביא את הבגדים היקרים שהיו ארוגים עם חוטי זהב, אך משה סחב אותה ואת 

 הילדה ועלו לגג הבית.

רבים ביניהם על החפצים לאימתה של  הפורעים זרמו לתוך הבית וכל אחד לקח מכל הבא ליד. לפעמים היו

המשפחה, כי פחדו שאחד יהרוג את השני ואז יאשימו את היהודים  במותם והאסון יהיה גדול יותר. אחרי 

 שלא נשאר דבר והגיעו בוזזים חדשים. הם עקרו את הדלתות! ולקחו איתם. 

ור, זה היה לפני פסח והפורעים כל מה שיכלו צפורה ומשה לעשות זה לראות כיצד חייהם נהרסים ברגע. כאמ

לקחו את הקמח הכשר או פיזרו בחדרים ובחצר ושפכו עליו את היין מן הבקבוקים ואת מי הורדים הכשרים. 

את בקבוקי היין שברו כיוון שאסור למוסלמים לשתות משקאות חריפים. אלו היו בקבוקים מאוד גדולים 

 לשנה שלימה.שנקראו בפרסית ָקָרַבה ואשר הכינו אותם בעצמם 

בסוף, כשלא נותר דבר, ירד משה למטה מהגג לראות מה ניתן לעשות אבל ציפורה נשארה על הגג כי עדיין היו 

נכנסים, רואים שאין מה לבזוז והולכים. הוא היה לבוש בבגד שבת שהיה מהודר ויקר. הבגד היה מתוצרת 

ם לבשו בגד עם הרבה כפתורים, גם אנגליה וכמו שרואים בסרטים האירופאים של אותה תקופה, הגברי

בשרוולים. פתאום נכנס בוזז וראה שאין מה לקחת ואמר לו תן לי את הבגד שלך. משה האומלל אמר בסדר 

אך תן לי לפתוח את הכפתורים. נכנס עוד אחד אך משהכיר את משה מהחנות אמר: ַואי ֵסייד מּוסה, זה הבית 

ך. הבוזז עמד בשלו והתחילו לריב. משה התחנן בפניהם ואמר, הינה שלך!! ופנה לבוזז ואמר לו: עזוב אותו ול

אני פותח את הכפתורים אבל האיש המשיך להגן עליו ואמר לבוזז: אהרוג אותך אם תיקח את בגדיו ואז הם 

עזבו והלכו. משה פחד שיבוא שוב והחליט להסתיר את הבגדים, אבל היכן? נשארו הכדים הגדולים מאוד 

ה מצופה אמאייל לצורך הכנת יין ולתוכם זרק את הבגדים. נשאר בגופיה ותחתונים מחרס שתוכם הי

)להזכירכם, בחודש ניסן בפרס קר מאוד(. מה אתם חושבים שקרה? נכנס עוד בוזז, ראה שאין דבר לקחת 

אחד  ושמשה עומד ללא בגדים. באותם ימים אנשים החזיקו ָנּבּוט )ַאָלה( בבתיהם לצורכי הגנה והבוזז החזיק

כזה בידו כדי שאם יהודי יתנגד לו יוכל להכות אותו ולשבור לו עצמות. התרגז שלא נותר דבר לבזוז ועיניו נפלו 

 את הבגדים. לקח אותם בשמחה ועזב. –על הכדים ובזעמו היכה בהם באלה שבידו ולהפתעתו מצא אוצר 

בהלם מוחלט ורק אמי התחילה לחפש  בינתיים גם ציפורה אשתו ירדה עם הילדה ֲאִביַגִיל )אמי(. הם היו

לשווא אחר הבובות שלה. לקחו את כל המצעים, השמיכה והבובות של אמי! כילדה קטנה שאוצרה נגזל היא 

 כל הזמן בכתה. סבתא היתה מספרת זאת והדמעות זלגו מעצמן.
 

נות. שניהם רצו חשבתם שכאן נגמר הסיפור? הגיע מוסלמי נוסף ואמר למשה: סייד מּוַסה, שרפו לך את הח

וסבתא סיפרה: רצתי אחריו בלי לנעול נעליים כי לא הרגשתי שאני יחפה וכשהגענו לא היה מה להציל. ראינו 

 שהמחסן שלו לא נשרף ומשה בעלי אמר: טוב שלפחות אלוהים השאיר לי את המחסן.

שטרה ופיזרו את אחרי כל הביזה הזו אמרו: הפעם גם נהרוג את היהודים. אך בינתיים הגיעו אנשי המ

הבוזזים, שעדיין היו ממשיכים לבזוז את בתי היהודים. כשהתגלו מימדי הביזה הנוראית בפני ראש העיר 

 שלחו המוסלמים לחם כדי לתת ליהודים שנבזזו ונותרו נקיים מכל וכל. הם עברו וזרקו כמה לחמים והלכו.

לה  שהבוזזים ירו בִאמה. את מה שעבר על הוריה אן, כי סיפרו 'בערב הם הלכו לביתו של אביה ַחּכים ָאָקאגָ 

פרעות וביזה. בלילה כשרצו לישון לא היו להם שמיכות אפילו כדי לכסות את הילדה  –תיארתי קודם בפרק 
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ולכן השתמשו בשמיכות שהיו שמים על סירי החמין של שבת כדי שלא יתקרר )ג'ֹוֵלה ִדיג(. יותר מאוחר, משה 

 ה מהם שוב סט שלם של בובה יפה עם בגדים ועריסה. הלך לחנות של גויים וקנ
 

ְנדיותר מאוחר נודע להם שכמה מהיהודים נהרגו. אחד מהם היה  תמ  ָעד  ד )מרדכי( ס   יהודי צעיר בשם מֹור 

שהחזיק את בנו )פחות מגיל שנה( בזרועותיו ואמר לאשתו דֹוַלת בעברית: לכי למסתור. הפורעים ירו בו 

ק נפגע ברגלו מאש הכדור. היות ודמו של יהודי הוא ָנאְחס בעיני המוסלמים אז הפורעים והרגוהו ואילו התינו

לָעזרוהבוזזים נרתעו ולא בזזו את הבית. לימים, התינוק היתום מאביו, ששמו היה מירזא ָאָקא ובעברית   אֵּ

ְנד)אחר כך שינה את שמו  תמ  ָעד  יז ס  והיה לרוקח בֶּכרָמאנׁשאּה. למד רוקחות במכללת דאר ֵאל פּונּון  ,(לָפרבִֹ

פגשו אחד את השני והשתתפו בשמחות  1963-היה חברו של אבי ופעיל מאוד בוועד הקהילה. גם כשעלו לארץ ב

ציון. לימים רצה הגורל והנכד, אייל, התחתן עם -משותפות. אבי זכה להיות הסנדק של נכדו, אייל מבנו בן

 כלל לא ידעו על ההיכרות בין המשפחות .  יפעת נכדתי הבכורה )מבני הבכור אליהו(. הם
 

מאלף עד תו. החל מכלי בית  –כך איבד משה הרבה מהונו. אחרי שנבזז פעמיים היה צריך לקנות הכול מחדש 

יום יומיים ועד שטיחים שהיו פורשים על רצפות כל חדרי הבית ולהקים חנות חדשה. זו היתה מכה קשה 

 שלא לתאר את הטראומה שעברו.  עבורו ועבור אחרים להיבזז פעמיים,

חלק מהונו הלך לאיבוד גם בימים של הבצורת הנוראית שהיתה בֶּכרָמאנׁשאּה. משה היה נותן כל יום, לשוטר 

שהכיר, תומן אחד כדי שיקנה לו לחם. באותם ימים לחם עלה פרוטות ולכן תומן היה סכום לא מבוטל. הוא 

 נוסף, אנשים התנפלו על המאפייה כדי להשיג ולו כיכר אחת. ללכת לקנות לחם וב לעבד בחנות ולא יכו

 

 

בֶּכרָמאנׁשאּה היו 

קונסולים מצרפת, 

אנגליה, אמריקה, רוסיה 

ועוד ולכן אחרי הפרעות 

פנו אליהם היהודים 

בבקשת עזרה. הם שלחו 

מכתבים לתורמים 

יהודים ואכן נשלחו 

כספים לעזור ליהודי 

ֶּכרָמאנׁשאּה שנותרו 

 ה.ערום וערי

 

תמונה זו נמצאה ע"י  
אחי  אברהם כהן 

בארכיון של אליאנס 
בפריז במסגרת מחקריו 

על החינוך היהודי 
באירן. התמונה הוצגה 

הקהילה  בסיפרו "
היהודית בכרמאנשאה 

 מראשית –)איראן( 
עד מלחמת  19המאה ה

  1992עולם השניה" 
תמונה של הספר  ורא)
רק על חיי פב 68עמ ב

 .  אחי(
 

 . נמצאת בקהלמארי כהן ציפורה  כאן המקום לציין שסבתי                            
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מחסן 
בן שתי 
 קומות

. מכאן 1936)ננה( בכרמאנשאה, עד שנת הבית של ציפורה 

ירּוס עברה לאהואז בגלל ש  בנה הלך לעבוד שם. סִֹ

מרפסת עם  
 מדרגות לגג החדר

סלון 
מוארך 
בקומה 
 השנייה

 בקומה התחתונה היה חדר עם מרפסת

 בו איפסנו מזון ומשקה בכדי חרס

 מטבח עם מרפסת

 תרנגולותקטן ללול 

חדר 
ארוך 
שבו 
 שהו
משך 
היום 

גם ו
 אכלו
 בו

 סמטה קצרה מקּורה
מ' בערך  2של 

שהתפצלה 
 מהסמטה הראשית

 חדר שינה
 בקומה השנייה 

 2X2בריכה 

 מרפסת קומה שנייה עם מעקה מעץ

פתח כניסה 
 לחצר

ס
מ
ט
ה
 
ר
א
ש
י
 ת

מחסן 
בן שתי 
 קומות

אחרים  הצליחה להשיג דבר כילא של סבתי היא לצערה 

מסיבה זו , או כלל לא נמצא . ,לקחו גם את שלה בצר להם

שם המשפחה את כמצוין בתמונה , היא חרטה על חפציה 

  מארי-שלה  .

לאחזקת הפתילות ששימשו  לדוגמה כאן כלי הכסף ששימש

זה שימש  .קערית בתוך  בלו בשמןהוטכנרות לשבת כאשר 

 בכל ליל שבת וחג . אותה גם בארץ 

 

 

פורענויות אלה היו מנת חלקם של כל יהודי פרס ולא רק של היהודים באירופה. כל הזמן מיררו את חייהם, 

וכל מה שעלה ברוחם. היהודים היגרו מעיר רדפו אותם, אסלמו אותם, הרגו בהם, השפילו אותם, בזזו אותם 

 לעיר בתקוה שיהיה להם טוב יותר אך גורלם היה זהה בכל מקום.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 עוד ימות אימה ופחד

 הפחד מפורענויות היה גדול במיוחד בעת תהלוכות האבל השנתיות של השיעים לנביאים שלהם.

בית של ההורים של ציפורה מתוך פחד נורא שמא עינו של אחד כשעברו ברחוב שלנו היינו עולים לגג ה

המוסלמים תיפול עלינו או יקרה משהו ואז יתנפלו על היהודים. סבתא היתה מתפללת כל הזמן שהכול יעבור 

בשלום ומי כמוה ידע מה זו ביזה. זכור לי פעם שהחזיקה בידי ואמרה לי תורידי את הראש שלא יראו אותנו. 

משה מארי : הבית של ציפורה והתמונה מימין
רָמאנׁשאּה, כפי שצולם בשנת  ע"י יפה בתה של  1973בּכ 

אורה )מוניר( מרי המופיעה בתמונה. הבית מיושב כיום 
 במוסלמים.

: קצה הסמטה בשכונה היהודית ליד הבית. משמאל
בתמונה עשרת, חביבה? ואורה )מוניר( )לראשם 

 (.מטפחות בגלל הגשם



 156 

 יו עולים לגג ומציצים בפחד ובסקרנות בתהלוכה הזו ונושמים בהקלה כשזה היה מסתיים.כל היהודים ה
 

רוב המוסלמים בפרס הם שיעים הסוגדים לנביא ַעלי ובניו ַחַסן וחֹוֵסין. לפי האמונה המוסלמית מוחמד הנביא שלהם 

ר הצליח במאבק ולקח את השלטון לידיו. עֹוָמר ויורשיו היו ָעלי חתנו של מוחמד ועֹוָמר בן אחיו. השניים רבו ביניהם ועֹומָ 

איש, העלולים למרוד בו או לחסלו. הוא הקים את הפלג  70-ַחַסן וחֹוֵסין וכל משפחתו, כ –דאג לחסל את ַעלי ואת בניו

הסּוני ואילו האחרים שהאמינו שַעלי הוא היורש הקימו את הפלג השיעי. עד היום יש עוינות וסכסוכים בין הפלגים. 

יותר מהסּונים. בתאריך שעֹוָמר עלה לשלטון הסּונים חוגגים ואילו השיעים מתאבלים  -שיעים מאוד פנאטיים באמונתם ה

על מות ַעלי, ַחַסן וחֹוֵסין. כל שנה נהגו בפרס לשרוף את בובת עֹוָמר, הלא הוא זה שבנה את מסגד עֹוָמר על הר הבית 

 בירושלים. 

ם כיום ממשיכים לקיימם, היו נחלקים לכמה קבוצות: קבוצה אחת היתה מחזיקה בזמן תהלוכות האבל השיעיים, שג

בכל יד מוט ממתכת, שבקצה שלה מולחמת קערה שממנה יוצאים שרשראות קצרים שבקצה שלהם גולות מתכת קטנות. 

מצח עם חרב עד זוב עם אלו היו מכים על שכם וכל הזמן צועקים בקצב: ַחַסן, חֹוֵסין. בקבוצה השנייה היו מכים בראש וב

דם ובקבוצה השלישית היו מצליבים את זרועותיהם ומכים בעזרתם, בקצב, בחזה שלהם בכוח. הקבוצות האלו היו 

 לובשות בגדים לבנים כמו תכריכים שאם הם ימותו, יעלו לפי אמונתם, ישר לגן עדן.

יה שמו מגש גדול )חֹוְנֵצ'ה( ועליו הושיבו ילד בין הקבוצות הללו היו נושאים ארבעה אנשים על כתפיהם מעין אלונקה, שעל

כשיד צבועה מעץ ומרוחה בדם מונחת לפניו. זה היה סמל לילדי משפחת עלי שנרצחו והיד היתה סמל לידו של עּבאס, 

 ממשפחת ַעלי, אשר במלחמת הירושה כרתו את ידו. כך היו הולכים עם הילד מורם בין ההמונים המּכים את עצמם.  

היו נאספות בחצר ענקית )ָתקיֶיה בפרסית( של מסגד ומתקדמים ברחובות עד שהיו מגיעים למסגד אחר. באיזה הקבוצות 

רחובות הם היו צריכים לעבור כדי להגיע למסגד? דרך הרחובות שהיהודים גרו בהם. הקולות  הקצביים שלהם יחד היו כל 

ר היו מתעלפים ורבים אף מתים. שם כולם היו כך חזקים ששמענו אותם ממרחק. כשהיו מגיעים למסגד, חלק כב

ממשיכים להכות בחזה ולצעוק יחד בקול אחד: ָואי חֹוֵסין הרגו אותו, ָואי ַחַסן הרגו אותו. או רק חסן, חֹוֵסין משך כחצי 

וכות שעה. אפילו מרחוק זה פשוט היה מהדהד בקול מפחיד. המלך ֶרָזא ָשאּה אסר על תהלוכות אלה. לאחרונה ראינו תהל

אלה בכרבלאה ובנג'אף שבעיראק לאחר כיבוש האמריקאים. לערים אלה היו עולים לרגל בתקופת סבתי דרך ֶּכרָמאנׁשאּה 

 שהיתה על אם הדרך.

 

 הלב בוגד -מותו בלא עת של סבי, משה בן מֹוָלא ָמארי כהן 

כי זה מה שידעו ואפילו משה סבל מהלב שלו אך לא ידע את חומרת המצב. באותם ימים נתנו לו רק סירופים 

רופאים שלמדו בחוץ לארץ. ניתוחי לב או קוצבי לב היו אז בגדר דמיון פרוע. תמיד אמרו לו שדפיקות הלב 

חזקות וקצב הלב לא סדיר ואת זה הרגיש וידע בעצמו. הרופאים יעצו לו לשתות חלב, להימנע מלחם 

לאשתו ולילדים במקרה וימות ובמיוחד לבתו  וממאכלים רבים וזה לא עזר אלא החליש אותו. כל הזמן דאג

היחידה ַחאנֹום/ ֲאִביַגִיל )היא אמי( שכל כך אהב . כשהיה כבר חולה מאוד אמר לאשתו: אלוהים לא נתן לי 

 זמן לחתן את ַחאנֹום.

ציפורה סבתי, היתה מספרת בצער שאולי נפגע בליבו או שמצב ליבו החמיר בגלל אירוע מפחיד שקרה לו: 

ה הולך לכפרים כדי לקנות מבעלי האדמה את התבואה שגידלו עוד כשהיא גדלה בשדות הכפר. באחד משה הי

הפעמים בדרכו חזרה ירד הערב ונאלץ ללון באחד הכפרים עד אור הבוקר. היות ולא רצה להיות לטורח על אף 

הכפר, אותו הכיר, אדם וגם היה ביישן מטבעו, לא ביקש מיטה לישון בה. נכנס לבוסתן עצי הפרי של בעל 

התעטף בשמיכה אותה היה לוקח על גב סוסו למקרים כאלה ונרדם. כלב השמירה, שהיה משוחרר בערב כנגד 

גנבים, הריח אותו מרחוק והתנפל עליו לפתע בשנתו והחל לנשוך ולקרוע את השמיכה כדי לתקוף את משה. 

לבדוק מדוע הכלב נובח, הכיר את משה הוא הידק בחוזקה לגופו את השמיכה כהגנה עד שבעל הבית הגיע 

והצילו ממלתעות הכלב. אמר לו: ַסייד מּוסה, למה ישנת כאן? ביישת אותי בכך שלא באת לבקש לישון אצלנו. 

 הכניסו ללון בביתו עד הבוקר. ציפורה סיפרה שמאותו הלילה הלב שלו נהרס מאימת הכלב .

ורשה לכל ילדיו. כולם סובלים מבעיות בלב בצורה זו או היום, אני יודעת שבעיית הלב שלו עברה כנראה בת 

אחרת אלא שהיום יש פתרונות לכך. לבנו אפרים היה פרפור חדרים שגרם לדפיקות לב חזקות ואי סדירות 

בקצב לב ולבסוף נזקק לקוצב לב. גם לבתו ֲאִביַגִיל היתה בעיה וגם לה שמו קוצב לב. בעיות קצב יש גם לחלק 

 מהנכדים.
 

ציפורה היתה מספרת לי את הדברים הללו והיתה מוסיפה: אולי אם לא היה שותה משקאות חריפים  סבתא
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אנֹום  משה בן מֹוָלא ָמארימשה בן מֹוָלא ָמארי ה ח  נ  אנֹוםונ  ה ח  נ    ;;18751875נולד כנראה בסביבות נולד כנראה בסביבות   ונ 

  .  .  4477בסביבות גיל בסביבות גיל   7.3.19227.3.1922יום שלישי יום שלישי   ; ; פ"בפ"בבאדר תרבאדר תר  ז'ז'  --נפטר בנפטר ב  

רָמאנׁשאּה .  רָמאנׁשאּה . נולד ונקבר בּכ    זכרו לברכה.זכרו לברכה.נולד ונקבר בּכ 

  

עם האורחים )לא רצה לבייש את האורחים ולכן שתה למרות שהרגיש רע מזה( ושומר על בריאותו אולי היה 

שולח אותם  נשאר בחיים ואז גורל הילדים שלי היה שונה. הם לא היו נצרכים לדאוג לפרנסה והוא היה

להשכלה גבוהה או היו נהיים סוחרים גדולים אבל, היתה מסיימת, את הגורל והמזל אין לשנות. היא אהבה 

אותו מאוד ולא היתה לה נחמה עד זקנתה. היללה את היותו בעל ואב למופת, אדם מכובד שהבריות אהבו 

 ו גוי. וכיבדו אותו כי תמיד עזר לאנשים והתחשב בהם ללא הבדל בין יהודי א

מיכל,  -מצב לבו התדרדר. כל התרופות שנתנו לו לא עזרו. ד"ר עבדול עלי, בן אחותה החורגת של ציפורה 

שהיה רופא מודרני טיפל בו אך לא עזר.  הבין משה שסופו קרב והיה מודאג בקשר לאשתו וילדיו שיישארו 

 ה שבחסדי אלוהים לא תסבלו.יתומים. אמר: לשנינו אין אח שיוכל לעזור לך אחרי מותי ואני מקוו

 (, התעלפה. אבא שלה נפטר בבית. 12-13אמי )היתה בת  -סבתי סיפרה שהבת ֲאִביַגִיל 

 

 

 

 

 

 

 

אן. סגרו את כל החנויות. היה 'ביום קבורתו הלכה כל הקהילה אחרי ארונו כמו ביום מותו של ַחּכים ָאָקאגָ 

, כאמור, שליח ציבור וחזן וכמובן התווסף לכך זה שהיה אדם טוב ואהבו אותו מאוד. גם כיבדו את אביו שהיה

. רבים באו לשבעה לנחם 10אן. קדיש על קברו קרא הבן הבכור ִסירּוס )צבי( שהיה בן 'חתנו של ַחּכים ָאָקאגָ 

 וביניהם מוסלמים שהכירו אותו.

 

 ה:אוסיף כאן שורה מתוך שיר של ַסְעדי )משורר פרסי ידוע( המבטאת את אישיותו של מש

 

 

 

 

אנֹום  נ ה ח  ולה בפעם השנייה -נ  כ   אם ש 

לַנַנה ַחאנֹום, אמו של משה, לא היתה הרבה נחת בחיים. התאלמנה והיו לה רק את משה, מיכל וֲאִביַגִיל. את 

ֲאִביַגִיל רצחו, כפי שסיפרתי, ואילו בנה משה נפטר בגיל צעיר. כשבנה משה התחתן היא היתה מנהלת את 

נה ומבשלת ועוזרת לציפורה כלתה בגידול הילדים. אחרי מות בנה משה אמרה לה רחל, אמה הבית בעצמה, קו

של ציפורה: ָזן מֹוָלא )אשת מֹוָלא(, ציפורה עסוקה בגידול הילדים, עבודות הבית והפרנסה וליבה שבור והיא 

ו הילדים. ואמנם כך כל הזמן בוכה. כדאי שתלכי לגור אצל ִּבתך מיכל וכל יום נשלח לך אוכל שאני אביא א

עשתה. גם בזקנתה היתה ערנית ומתפקדת וסבתי ציפורה סיפרה שהיתה טווה חוטים בֵפלי )ֶפלך לטוויית 

 חוטים( לאנשים וכך העסיקה את עצמה.  נפטרה ארבע שנים אחרי מות בנה משה. מתה מות נשיקה במיטתה. 

 

 

 

 

אנֹו ה ח  נ  אנֹונ  ה ח  נ      9.19269.1926    ,,זזתרפ"תרפ"  בתשריבתשרי  ההנפטרנפטר  םםנ 

רָמאנׁשאּה .  רָמאנׁשאּה . ונקברה בּכ    לברכה.לברכה.  ההזכרזכרונקברה בּכ 

  

ִדי: איש בעל שם טוב לנצח אינו מת,      ע  ִדי: איש בעל שם טוב לנצח אינו מת, דע ס  ע    דע ס 

  ת.ת.מת הוא זה ששמֹו אינו נזכר כמופמת הוא זה ששמֹו אינו נזכר כמופ                            

  بهبه  نامشنامش  کهکه  انستانست  مردهمرده        رگزرگزهه  نميردنميرد  نامنام  نکونکو  مردمرد  سعدياسعديا
  نبرندنبرند  نکوئىنکوئى
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 סבתא ציפורה אֵבלה על בעלה ועוד מכה

ים גדלו באוירת דיכאון. עוד לא התאוששה ממות בעלה והגורל הכה בה שוב. אחרי שישה ציפורה והילד

חודשים נפטר בן הזקונים חליל שהיה בן שנה, ממחלת תינוקות, שלשולים והקאות. אמי סיפרה שאמה היתה 

עוד את הלב והנשמה וכל  12-הולכת יום יום לבית הקברות לפקוד את האהובים עליה. זה שבר לאמי בת ה

היתה בחיים לא שכחה זאת. היא אהבה מאוד את אביה והיא היתה יקרה לו ואבדן של אבא ואח ואחר כך 

מראות האבל של אמא שלה ואחיה המחפשים את אבא שלהם היה קשה מנשוא. במיוחד יעקב שהיה בן 

 שנתיים וחצי, שהיה מחפש וקורא לאבא.

 האלמנה הצעירה נאבקת לפרנסת ילדיה 

בלבד! ללא שום גבר במשפחה. למשה לא היה  31בת  -ה אלמנה עם שישה ילדים בגיל צעיר מאודציפורה נשאר

אן אביה לא היה בחיים וטוב שכך. היו לו מספיק אסונות 'אח וגם לא לה עצמה. ָאָקאגָ 

באובדן חתנו האהוב. נותרה רק רחל, אמה של ציפורה, שתמיד ולא הגיע לו לראות 

  היתה איתם.

י שלאחר מות אביה שידכו לאמה אלמן עם ילדים אך היא סרבה להינשא אמי סיפרה ל

לו כי אמרה שאז תצטרך לגדל גם את ילדיו בנוסף לילדיה. באותם ימים הבעל שהיה 

המפרנס היה כל היום בעבודתו ונטל הגידול והטיפול בילדים ובבית היה על כתפי 

 בלבד.  האישה

בלבד( מכדי שיוכל להמשיך  10הבכור, ִסירּוס, היה עדיין קטן )בן  ציפורה היתה חייבת להמשיך להתפרנס והבן

לנהל את החנות. בני המשפחה והבעלים של אחיות שלה התיעצו ביניהם מה לעשות. מאחר וּבאָּבאָג'אן האחיין 

של משה לא הסכים לנהל את החנות כפי שסיפרתי קודם, הוסכם שבעלה של חביבה )אחותה של ציפורה(, 

'אן )בנימין( ָוֵהדי, יקנה את החנות ואת הסחורה במחסן ויתן לציפורה כל חודש כסף, כי לא היה ּבאָּבאגָ 

 ביכולתו לתת הכול בסכום אחד גדול.

המזל היה שהיתה לה קורת גג משלה. כשנפטר משה היא עברה, בעצת אימה רחל, לגור אצלה בבית שבחצר 

שכרת הבית. הכסף ממכירת החנות לא הספיק הקטנה כדי שתהיה לה הכנסה קבועה לקיום המשפחה מה

היתה  -להרבה שנים כדי לגדל את חמשת הילדים שנותרו. אמא סיפרה לי שבלילות, ציפורה עסקה בחייטות 

לה מכונת תפירה והיא תפרה בגדים לפי הזמנה לנשים שהביאו לה בדים. ביום היה עליה לנהל את הבית 

 .ולטפל בילדים ואמי  התענתה לראותה בכך

גם ִאמּה רחל עזרה לה. כאמור קודם, ִאמּה היתה מרפאת עיניים בשיטה הטבעית. יהודים ומוסלמים רבים היו 

באים אליה כל בוקר וערב בשעות קבועות כדי לקבל טיפול ותרופה. אך ציפורה לא הסתפקה בזאת כי רצתה 

 ק מתוצרת עצמית. שילדיה ימשיכו ללמוד ולכן התחילה לייצר ולמכור גם יין, מי ורדים וער

 

בזמנים ההם, היהודים היו מכינים בעצמם יין וערק כי לא היה בית חרושת למשקאות חריפים, בגלל שלמוסלמים אסור 

לשתות משקאות כאלה. יותר מאוחר הממשלה נתנה רשות להקים תעשיית משקאות בפיקוח ואסרו על הכנת משקאות 

 מה שהיה חוקי עד אז.  –בבית 

 נו יהודים וגם מוסלמים עשירים ששתו למרות איסור שתיית היין שבאיסלאם.את המשקאות ק
 

אן( עמלו כל 'ורק בלילות. ציפורה וִאמּה רחל )אשת ָאָקאגָ  אסבתא נאלצה לעסוק בייצור המשקאות בהיחב

, ההלילה עד הבוקר בהכנת המשקאות. בבוקר דאגו להחביא הבקבוקים, הסירים ומיתקן הזיקוק במקוו

שימש בעבר רק את ַחּכים  המנעול כדי שילדים לא ייפלו בתוכו ואשר כבר לא היה בשימוש. )המקוו שהיה לו

 אן לצורך היטהרות לפני שהוא עוסק בקבלה(. הן עסקו בזאת שנים גם כשאנחנו עברנו לגור אצלה. 'ָאָקאגָ 

כדי שהמיץ יצא. כשהחלו זכור לי כילדה שהיינו רוחצים היטב את הרגליים ואז דורכים ומועכים את הענבים 

ליצר בחשאי בלילות, לפעמים הייתי מתעוררת ורואה את שתיהן יושבות ומכינות עד הבוקר. היה להן סיר 

ענקי מנחושת שהיה לו מכסה ותחתיו היתה אש והנוזל היה רותח ומעלה אדים והיה צינור שמחלקו העליון 

נו משקה ערק דובדבנים עם הצבע והטעם של האלכוהול היה נכנס ישר לבקבוק. בתקופת הדובדבנים הכי
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 הפרי. הכול היה טבעי וללא חומרי שימור או תוספות. כך גם היה היין שנהגו לשתות בשמחות, שבתות וחגים.

את הערק היו שופכות לכדי מים די גדולים, כדי שאף אחד לא יחשוד שיש בזה משקה חריף, ויצחק ואפרים 

 א להאג'י ֵרִּבי )יהודי עיראקי( שהיה מוכר לאנשים ומשלם לציפורה.בניה היו לוקחים את הכדים בהיחב

 

 צרֹות וצרו ת עין בדרך לפרנסה 

 ולא קל היה לפרנס את הילדים וקשה שבעתיים כאשר יש לך שכנים רעים. אספר כאן על שני שכנים שמירר

 לציפורה ואמה את חייהם פשוט מקנאה ורוע לב:

אן 'אן ורחל היה בית גדול אך ָאָקאגָ 'בביתה של אימה. להזכירכם, לָאָקאגָ כאמור קודם, ציפורה עברה לגור 

עבר, יחד עם רחל, לגור בחדרים שבחצר הקטנה שבביתו ואת החצר הגדולה עם חדריה נתן לבניו. לאחר מותו 

ומות בניו נשארו החדרים והחצר בידי משפחת אשתו של עזרא שנפטר. הם עזבו ומכרו את הבית לפקיד בנק 

 הודי אמיד. י

באחד הימים באו שני רבני העיר לדייר ובדרכם אליו היו חייבים לעבור בחצר הקטנה שרחל וציפורה גרו בה. 

אן. רחל וציפורה שאלו אותו: 'בירכו לשלום ונכנסו  ומיד אחריהם הגיע דודי אהרון, חתנו של ַחּכים ָאָקאגָ 

כך הגיעו אנשי ועד הקהילה, מה שהיה דבר לא  קרה משהו? לא ידע להשיב, רק זאת שקראו לו לבוא. אחר

 רגיל.

כאשר זוג התחתן היו מזמינים  רק במקרה של עריכת ּכתּוָּבה, עריכת גט או כתיבת צוואה היו מַזמנים אותם להיות עדים.

 למות. בבוקר את הרבנים לבית הורי הכלה  ועורכים את הּכתּובה ובערב היו מקיימים את מסיבת החתונה בבית ולא באו
 

לסבתות לא היה ידוע דבר. הן היו בקשר יומי עם אשתו ואמו של הדייר, אשר כיבדו אותן מאוד, ולא היתה 

סיבה שלא יגלו להן על מאורע כלשהו. זכורני שרחל החזיקה לי, נינתה, את היד בחוזקה ושתיהן היו חרדות 

 עים שלו.שמא הדייר חולה ורוצה לכתוב צוואה והוא עדיין צעיר בשנות הארב

כנוי כבוד(. לא  -אחרי כחצי שעה יצאו כולם בארשת פנים כעוסה מאוד ואמרו: שלום ַזֶנ ַחּכים )אשת ַחּכים 

הוסיפו ועזבו. שאלו שוב את דודי אהרון לפשר העניין וסיפר שהשכן התלונן שהן החביאו את מכשיר הזיקוק 

והרבנים אמרו לו: זאת אישה אלמנה עם  . כששמעו הרבנים וועד הקהילה את התלונה כעסו מאודהבמקוו

חמישה ילדים וגם אמּה אלמנה ועליהן להתפרנס למחייתן. אף אם היו מוכרות בשר חזיר עדיין זה היה בסדר. 

 רק בשביל זה קראת לנו? זו בושה גדולה ואף גרמת להלבנת פניהן לשוא. קומו נלך! ובכעס רב עזבו.
 

הדברים ואחיזתה של רחל בידי התהדקה. רחל סבתי אמרה לאשתו  חמתן של רחל וציפורה בערה כששמעו את

ואמו של הדייר: למה הבאתם את נכבדי העיר? לא יכולתן קודם להגיד לנו לקחת את הכלים? מדוע לבייש 

אותנו כך? השכנות  ניסו לשכך את כעסה של רחל וביקשו מהן להתכבד ולשתות תה. ממבוכה ופחד הן חששו 

אן, שנחשב קדוש, ואף רחל וציפורה הן נשים 'בהם על פגיעתם באשתו של ַחּכים ָאָקאגָ שמא אלוהים ינקום 

. הבעל בעצם הוריד את הכבוד שלו ושל משפחתו לעפר מעצם םמכובדות וידועות למשפחת רבנים וכוהני

 המעשה שעשה. רחל וציפורה האשימו את הבעל ולא את אשתו או את אמו.

והתחילו לבכות בכי של בושה וחוסר אונים של שתי אלמנות שאין להן ראש  רחל סרבה בכעס והן חזרו לחדרן

 משפחה שיגן עליהן וכך נרמס כבודן בפני אנשים. זה היה בכי שנמשך כמה שבועות.
 

הסיפור לא נשאר בגדר סוד כי אנשי ועד הקהילה שבו לבתיהם וסיפרו למשפחותיהם. כעבור כמה חודשים 

לידה הסתבכה. מיד פירשו האישה ואמה את המצב כעונש על  העוון שעשה כרעה אשתו של הדייר ללדת וה

הבעל. האמא האומללה יצאה לסמטה המובילה לביתה של רחל והתפלשה בעפר כל כמה צעדים. באו השכנים 

אן על מעשיה. כשפתחה את הדלת פנתה אליה האישה בתחינה: ַזֶנ ַחּכים )אשת ַחּכים( 'והודיעו לאשת ָאָקאגָ 

יפורה פנתה: בתי הולכת למות. סילחו לנו בבקשה. סילחו לחולה. ירדה על ברכיה וביקשה לנשק את וגם לצ

ידיהן ולא הסכימו. ציפורה סבתי אמרה: אני סלחתי לכן והשאר נתון בידי אלוהים שיסלח לה ואנו  באמת 

ים נקם באיש מקוות שתבריא. לבסוף האישה ילדה בת בקשיים אך נפטרה משטף דם. הקהילה אמרה: אלוה

 אן  והיולדת היתה השעיר לעזאזל.'את הפגיעה בכבודו של ַחּכים ָאָקאגָ 
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כעבור זמן נישא האיש בשנית ואת הילדה שם בפנסיון אמריקאי שיגדלוה וייתנו לה חינוך אירופאי. אחרי 

מסרטן  שלוש שנים מתה אשתו השנייה וכך גם אשתו השלישית.  הבת  גדלה והיתה למיילדת ונישאה אך מתה

והבן שהיה לו למד רפואה אך התאבד זמן מה אחרי מות אחותו. כשסבתא ציפורה שמעה על כך, כשכבר לא 

היתה בֶּכרָמאנׁשאּה, הצטערה מאוד על כך, כי לא רצתה במותו של אף אחד ולא חיפשה נקמה. אנשים המשיכו 

 להגיד שזו עדיין נקמתו של אלוהים על מעשי האב.
 

סונן, היה להן שכן נוסף שאף עינו היתה צרה בהן. הודיע למשטרה שבביתן מייצרים בזה תמו הצרות? לא

היה מציץ לחצר מעבר לחומת הבית וראה שהן מחביאות את הכלים. באחד הימים הגיעו שוטרים  –אלכוהול 

להם:  ולמזלן אבי, ָסֶלּה, היה בבית. הוא שאל לרצונם וכשאמרו שבאו לעצור אותם, החל לדבר על ליבם. אמר

בבקשה, בבקשה התכבדו והיכנסו לחדר האורחים ותשתו תה ועוגיות וכשישבו אמר להם: ְראו, אלה שתי 

נשים מסכנות, אלמנות ואחת מהן זקנה ועליהן לפרנס חמישה ילדים וכמובן נתן להם סכום כסף על טרחת 

 שלהם. קיבלו את השוחד שניתן להם באלגנטיות וכך ניצלו מעוד צרה. אהשוו

יד כשציפורה היתה מספרת לי את הסיפור היתה גומרת במשפט: גם בקבר צריך מזל, שמא ייקברו על ידך תמ

 שכנים רשעים. 

 

                                    

 

 

 גידול הילדים

כך נמשכו החיים. לאחר זמן מה חזרה לגור בביתה ואמה רחל באה אליה כל הזמן לעזור. בינתיים הילדים 

יפורה הקפידה שילמדו ולא יחסר להם דבר. בבית הספר היהודי של "אליאנס" נהגו לתת כל שנה לחג גדלו וצ

בגד חדש לילדים יתומים מטעם הקהילה. היא בשום אופן לא הסכימה לקבל. סיפרה לי שהשמחה היחידה 

בשבתות שהיתה לה זה שיש לה ארבעה בנים.  הקפידה שילכו לבית הכנסת והיא עצמה התפללה כל יום ו

קראה בפרשת השבוע. היה לה ספר בכתב יד של אבא שלה, כל התורה בשירה בשפה הפרסית אך באותיות 

 כפי שכבר הסברתי. -עבריות. זה היה ספר נדיר מאוד כי היה בכתב יד. שם הספר היה ָשִהין ָנֵמה 

רה, היו מתפללות מול הנרות ִּבתה הבכו –עדיין זכור לי מילדותי, כיצד בלילות שבת, סבתא ציפורה וגם אמי 

במין חרדת קודש ואיך בניה )הדודים שלי(  היו עומדים על יד הנרות ושרים את 

אז  יונהנית י"שלום עליכם מלאכי השרת מלאכי עליון....". זה נחרט בזיכרונ

וגם בארץ, כשהיא גרה אצלי, והמשיכה בנוהג זה. זכורני איך היא קרנה 

ם. פעם אמרה לי: רוזה, אחרי מות בעלי מאושר כשראתה את ילדיה השרי

להמשיך וגם הידיעה שיש לי ארבעה בנים, מה שלא היה  חהילדים נתנו לי כו

 לאבי ולבעלי. 

 

ילדיה וגם אני ושאר נכדיה קראנו לה ַנַנה )בפרס, נהוג היה לקרוא לאמא ַנַנה אצל היהודים והמוסלמים(. את 

עם ָסֶלּה, אח של אהרון בעלה של שרה אחותה.  היא עברה לגור  16 הבת הבכורה, השיאה בגיל, אמי ֲאִביַגִיל

בבית חמותה עזיזה. משנולד אברהם וקיבל שיתוק ילדים היה צורך בטיפול רב. ַנַנה ביקשה מהחתן שיבואו 

לגור אצלה בבית כדי שתוכל לעזור בגידול הנכדים וגם כי בבית לא היה גבר. החיים ביחד עזרו לשיפור מצב 

 בבית.הרוח 

 

הבן ִסירּוס , גמר את בית הספר היסודי והציעו לו להיות מורה בבית הספר היהודי כי היה מוכשר. אחרי כמה 

זמן עזב ועבר לעבוד בחנות לחלקי חילוף למכוניות של יהודי. כשהגיע לגיל הגיוס לצבא נסע לעבוד בעיר 

די שהלך לצבא לא היו הרבה סיכויים . בימים ההם, יהוואחרת, אהואז, כדי שלא ימצאו אותו ויגייסוה

 אכן סבתא רחל )משמאל( ובתה סבתא ציפורה היו נשות חייל,

י שלמה  .ככתוב בספר משלֵּ
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 שיחזור בשלום בגלל יהדותו.

היה תלמיד טוב בבית הספר היסודי וכשסיים את לימודיו בכתה ו' מינו אותו כמורה בבית  -הבן השני, יצחק 

 הספר היסודי. כמו כן היה כותב את שלטי הפרסומות לסרטים ומקבל על זה שכר. 

 ספר "אליאנס" ואפרים אף המשיך וסיים  הקטנים  למדו בבית אפרים ויעקב

 שנתיים לאחר שִסירּוס  עבר לאהואז, היה קשה  לציפורה  לימודים תיכוניים.

 שהוא לבד ורחוק מהבית. לקחה את הבנים יצחק ואפרים ונסעה אליו. 

 ללא אחיה.  ראת יעקב  השאירה עם ֲאִביַגִיל אמי כדי שלא תישא

 היות רחוק מבנה, מאמה, מבתה ונכדיה. באהואז היה קשה מאוד לציפורה ל

 במיוחד כששמעה שקשה מאוד לֲאִביַגִיל, כתבה לה: לכי לגור בביתה של

 אחותי חביבה כדי שלא תסבלי מבדידות. 

 

 

 

 החנות באהואז

אחרי שנה שציפורה היתה באהואז, עברה לשם גם אחותה שרה עם בעלה אהרון והילדים. היא ביקשה  1935-ב

ַנַנה אמה, את בנה יעקב ואת שמחה אחותי כי היא מתגעגעת אליהם. במקביל שלחה -יתם את ָא מהם להביא א

 את אפרים להיות עם אמי ושם המשיך ללמוד בתיכון. יצחק התחיל לעבוד כפקיד במכס באהואז.
 

רישה המלך ֶרָזא ָשאּה העביר את פיקוד הדרום לעיר זו ולכן העיר, שהיתה קטנה, התחילה להתפתח והיתה ד

בו. -החיילים והמפקדים שגרו עם משפחותיהם בעיר. המשפחה החליטה לפתוח חנות כל בשביל לחנויות שונות

ַנַנה ביקשה מאבי בֶּכרָמאנׁשאּה שימכור את ביתה כדי שיוכלו לקנות חנות גדולה שכולם יעבדו בה. החנות 

ו אותם וזה אומר בעיקר השכבה שלהם היתה בין החנויות הראשונות שנפתחו ולכן רוב אנשי העיר הכיר

האמידה, אנשי צבא, משטרה, מורים וכד'. הכירו בהם כאנשים מכובדים ומשכילים שאפשר לפתוח איתם 

בשיחה. הרבה יהודים ומוסלמים בעלי חנויות לא היו בהכרח בעלי השכלה כלשהי אלא היה להם כסף או 

 שההורים שלהם פתחו להם חנות.
   

ובאו יהודים נוספים לחפש פרנסה משך הזמן העיר גדלה 

ובמיוחד הגיעו מאיספהאן. היו עוברים ברחובות, 

דופקים בדלתות הבתים ומראים את סחורתם: בדים. 

באותם ימים היה נהוג לקנות בדים ולתת לחייט שיתפור. 

 בגדים מוכנים לא היו.
 

בו מחולק לשלושה חלקים והיו בו -החנות היתה כמו כל

בגדים, בדים, תכשיטי זהב, כלי  מוצרים שונים כמו:

דברי וסמטיקה,  כסף,

נעליים, כלי פורצלאן, 

תקליטים לְגָרמֹופֹון 

)כך נקרא נגן 

התקליטים( 

ועוד ועוד.   בחנות הגדולה כולם עזרו, כולל ַנַנה שהיתה הולכת, אחרי הצהרים, להשגיח על החנות  םגנראטורי

 כשהבנים היו עסוקים במכירה.  

עיקר, אנשי צבא ונשותיהם. גם ראשי שבטים )שבטי ָקְשָקאי, ָּבְחטיָיארי וכד'(, בעלי אדמות הקונים היו, ב

 ואנשי משטרה )ָז'נָדְרֵמרי( באו לחנות. ככל שהעיר התאכלסה, התרבו הקונים.

ירּוס   )צבי( מרי עומד בפתח החנות באהואז סִֹ
MAGAZIN IRAN 

 דף מכתבים עליו מודפס 
 שם ומקום החנות בטהראן

ולשמאלה בתה הבכורה,  במטפחת לבנהסבתא ציפורה 
. שמחה התינוקתהיא אמי המחזיקה בידה את  –אביגיל 

 , עומדת עם כובע ברט ואברהם אחי.רוזלין - ביניהן אני
            ,הבן הצעירבניה של ציפורה: יעקב  מאחור עומדים

 .יצחק ואפרים )לימים בעלי(
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זו עזרה כשהיתה מצוקה כלשהי  תבמשך הזמן הכירו הדודים את כולם וחלקם נהיו חברים שלהם. התיידדו

הודית. היו באים מיד לחנות ומבקשים מהם שִסירּוס , בתור האח הגדול, ילך לדבר עם ראש העיר בקהילה הי

או אנשי המשטרה כדי להושיעם. כמו באחד המקרים שהפיצו ברבים שהיהודים הרגו ילדה מוסלמית, שעבדה 

לה. צבי הלך כעוזרת בית אצלם, כדי להוסיף את דמה למצה של פסח. התחילה התקהלות האספסוף נגד הקהי

 לראש העיר וביקש עזרה. זה הורה למשטרה לפזר את ההמון וכך ניצלו. 
 

מקרה אחר: לפני קום המדינה וגם לאחר מכן, היו מבריחים יהודים מעיראק דרך בצרה לפרס ומכאן לארץ 

למושל ישראל. קרה ותפסו קבוצה כזו וזרקו אותם לבית הסוהר.  באו והודיעו להם וביקשו מִסירּוס  שילך 

כמובן, דאג לקחת מתנה כספית שניתנה למושל, כביכול  -הצבאי ואולי הוא יצליח לשחרר אותם. אכן הצליח 

כדי שיתן בשעת הצורך לשחרורם, אך בעצם זה היה שוחד עבורו. גם לסוהרי בית הסוהר נתנו בקשיש וכך 

מכרו להם את הסחורה במחיר הצליחו לשחררם. הקונים המוסלמים באו לחנות עם נשותיהם ותמיד הדודים 

 שוחד סמוי לימי צרה.  –מיוחד. הרבה פעמים אמרו שזו מתנה לכבוד האלוף, או מפקד המשטרה 
 

ליד חנותם היתה חנות של מוסלמי למכירת ספרים וספרי דת. פעם בזמן מלחמת העצמאות בארץ, שמע ִסירּוס  

עם בעל החנות על המלחמה בארץ.  חרתו, מתווכרוכל יהודי, אחד מהרוכלים שהיה עובר בעיר ומוכר את סחו

בעל החנות טען שבקוראן כתוב שליהודים אף פעם לא תהיה מדינה והיהודי השיב לו שברדיו הודיעו 

שהיהודים כבשו עוד ועוד מקומות. אז היינו שומעים על הקורה בארץ ברדיו הפרסי ולמשל כשכבשו את יפו 

ָלֵתה פּוָשִליֵיה ָיהּוד( כבשה את יפו. בעל החנות שהיה מוסלמי פנאטי הודיעו ברדיו שממשלת הקש היהודית )דֹו

מאוד הוסיף ואמר: אם תהיה מדינה ליהודים אני אשרוף את הקוראן. אמר לו היהודי: אכן עליך לשרוף. 

ִסירּוס  סיפר שמשך את היהודי לחנות שלהם ואמר לו: אומלל שכמותך, אתה לא פוחד שהמוסלמי ילך ויגיד 

הודי אמר שצריך לשרוף את הקוראן? זה יהיה סופך וליהודים רק חסר שיהיו מהומות נגדם. ככה חיינו שי

 פחד מתמיד מפורענויות כנגד היהודים. –בפרס 

 

 הורי עוברים לאהואז ומשם לטהראן

 ציינתי בפרק על אבי, שהורי נסעו בפתאומיות לאהואז בגלל העבודה שהציעו לאבי מטעם חברת הנפט. לאחר

כשנה עברנו לטהראן.  היות ולא חזרו לֶּכרָמאנׁשאּה נשארו כל ספרי הקודש הרבים של משה, בעלה של ציפורה, 

בבית הכנסת. היו באים לקחת מביתו ומחזירים אבל אחרי נסיעת המשפחה הכול נשאר כולל ספרי הרפואה 

 אן.'בכתב ידו של ַחּכים  ָאָקאגָ 
 

אבא שנסע קודם, עזרה סבתא ציפורה בהתארגנות ואז חזרה במעבר של אמי לטהראן, כדי להצטרף ל

שגר בשכירות. עברנו  ָסֶלּהלאהואז. יותר מאוחר החליטו ציפורה ובניה לקנות בית בטהראן בשותפות עם אבי 

 לגור בבית שנקנה ובחודשי הקיץ ציפורה ובניה היו באים מאהואז החמה להיות עם אמי וגם להתאורר. 

יה נשאר בטהראן כדי לקנות סחורה ולשלוח לחנות באהואז. לימים יצחק בנה של תמיד אחד מהאחים ה 

ציפורה היה קניין הסחורה בטהראן כי אפרים עדיין למד בתיכון בבית הספר באהואז. יצחק גר איתנו בבית, 

בחדר משלו. שכר חדר בשוק ואיפסן בו את הסחורות שהיה רוכש וכשהיה נאסף מספיק היה שולח אותם 

 זים ברכבת לאהואז. הנסיעה נמשכה כיום וחצי בגלל המרחק הרב וגם בגלל עצירה בתחנות בדרך.בארג

של רשום במרשם האוכלוסין  אחר והוא אינומאוחר יותר מחשש הגיוס החליטו שאפרים ויצחק יתחלפו. 

פים לסירוגין וכל פעם הבנים ִסירּוס , יצחק, אפרים ויעקב, היו מתחל              .ולכן לא יבואו לגייסוטהראן 

שניים נשארו לעבוד בחנות ושניים היו באים עם אימם ציפורה לטהראן לבקר את אמי, אבי ואותנו הילדים. 

 סבתא היתה נשארת לחודשיים בקיץ וחוזרת שוב לאהואז. 
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 .בזמן מלחמת העולם השנייה 1942
דים בצבא בנות הברית שהוזמנו בחג הפסח )ובחגים חיילים יהו

 )תמונה קודמת( אחרים( לתפילה בבית הכנסת ולביתנו
ירּוס צד ימין יושב בתמונה כאן:   ומשמאל מאחור יצחקסִֹ

 האחים ויהודים מחיילי בנות הברית

מחנה צבאי לחייליהם. ביניהם היו  . בעיר אהואז הוקם1941חיילי בנות הברית כבשו את פרס באוגוסט 

חיילים יהודים שבאו לחנותם של דוַדי וידעו שהם יהודים. שאלו אותם למקומו של בית הכנסת כדי שיוכלו 

 להתפלל בחג פסח ויום כיפור. הזמינו אותם לביתם  בחג הפסח אחרי התפילה כדי שיתארחו ויחגגו אצלם .

עוד סחורות לחנות כמו: תקליטים, רדיו, מצלמות, בדים. מאחר והיו החיילים רבים באו לקניות ולכן הוסיפו 

גם חיילות והיה ביקוש לבגדי נשים תפרתי בגדים שונים והם מכרו בחנות. תפירה למדתי באופן פרטי אצל 

. גם את שמלת 16 -15אישה רוסיה שעבדה בחייטות. למדתי אחרי שסיימתי את בית הספר, בערך בגיל 

 רתי בעצמי בטהראן, שלחו לאהואז ומכרו אותה שם.החתונה שלי, שתפ

ובמקביל לחנות באהואז, פתחו האחים  1940-בערך ב

בטהראן בית מסחר ליבוא ויצוא סחורות אל ומחוץ 

לארץ, בעיקר מאנגליה וארצות הברית. למשל היו 

מייבאים פתיליות או סירי אלומיניום או נעליים 

הכול לפי בכמות גדולה ומוכרים אותם לסוחרים, 

דרישתם. כנגד היו מייצאים מפרס, למשל שומשום 

בכמויות  גדולות. את בית המסחר פתחו מאחר 

ואפרים 

נשלח 

לשהות 

בטהראן כדי לקנות ולשלוח סחורה לחנות באהואז. את הסחורה 

קנה בהתאם לביקוש ולצורך והיה מאחסן בחדר ששכר בפסאג' 

ות. אפרים שכר בשוק טהראן ואחר כך שולח ברכבת לאהואז לחנ

חדר נוסף ליד המחסן ובשעות מסוימות היה יושב שם כדי לנהל 

את חשבונות קניית הסחורה, כמו כן עבד כמתווך סחורות כלומר, סוחרים פנו אליו בבקשה לסחורה והוא היה 

מוכר להם מהסחורה שבמחסן או היה מנהל את המשא והמתן על מחיר הסחורה המבוקשת ומקבל מהם את 

בתמורה לאספקתה אם מהמחסן או בהפנייתם לסוחר המתאים. העבודה היתה קשה ומייגעת ואפרים הסכום 

 ניהל אותה כל השנה. 

 

נ ה מנהלת את הבית ביד רמה   ציפורה, נ 

לפי המסורת אבא ואמא נשארו לגור עם הבן הגדול שלהם משך כל חייהם. לגבי סבתי ציפורה הרי שבעלה, 

מה  האם והאב לילדיהוגם מילאה את תפקיד  יחידה מפרנסתרה וכך היתה למשה, נפטר בהיותה מאוד צעי

 אם חד הורית.  -שנקרא כיום 
 

באופיו  יכאם חד הורית ניטל עליה לקחת את תפקיד ראש המשפחה ובפרס התא המשפחתי היה פטריארכאל

ַנה הוטל תפקיד זה כלומר ראש המשפחה, אשר בדרך כלל היה האב, היה הפוסק העיקרי והאחרון בבית. על נַ 

מכורח הנסיבות. גם מטבעה היתה אישה דומיננטית ולכן קל היה לה להיכנס לתפקיד ולהשליט את רצונה על 

בני הבית ולכן מה שפסקה בבית, לא התנגדו לה, בדרך כלל, ילדיה משגדלו או הכלות שלה מאוחר יותר. בפרס 

 טבעי שאמא או חמֹות גרה באותו בית. ילדיה ומשפחותיהם גרו כולם יחד באותו בנין וזה היה 

 

רגתנו לארץ רגתנו לארץהקמת מדינת ישראל וע    הקמת מדינת ישראל וע 

ביום ההצבעה באו"ם על הקמת מדינה יהודית לא יכולנו לקלוט את השידורים מהארץ ברדיו אצלנו אבל 

בחדשות היומיות של פרס השמיעו זאת. היתה לנו מפה גדולה של העולם בסלון הבית על הקיר, ששימשה 
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מלחמת העולם השנייה כדי לעקוב אחרי תבוסת אירופה בידי הגרמנים ואחר כך אחרי מפלת אותנו בזמן 

גרמניה. ישבנו כולנו והקשבנו לחדשות כשמולנו מפת העולם וכששמענו שיש רוב להקמת המדינה ובן גוריון 

קטן את דגל  הכריז עליה, היינו בעננים. פלשתין היתה כל כך קטנה במפת העולם אז דוד יצחק שרטט על נייר

ישראל ועם סיכה נעץ אותה, בגאוה, על פלשתין במפה.  עמדנו דום ושרנו את התקוה עם דמעות בעיניים. לא 

שרנו בקול רם ודאגנו לסגור את הדלת שהשכנים המוסלמים לא ישמעו אותנו. לא סתם ָשֵכן מוסלמי אלא 

 קצין בדרגת סגן אלוף שהיה קנאי פנאטי. בליל שבת חגגנו בשקט.

היינו מעודכנים במה שקורה בארץ בעזרת העיתונות היומית והרדיו. אבי היה קונה יום יום את העיתון הפרסי 

וכן הקשבנו לחדשות העולמיות ברדיו איראן שהביאו את הידיעות שבי.בי.סי   הממלכתי ֶאֶטָלַעת )ידיעות(

לאחריה. גם אנו הצלחנו לקלוט ותחנות זרות אחרות היו מפרסמות על מה שקורה בארץ לפני קום המדינה ו

 את שידורי הבי.בי.סי. אך עשינו זאת בשקט ובחשאי.

 

 מעט היסטוריה על תקומת המדינה

כדי  להזכיר את המאורעות החשובים שקרו לנו ולעם היהודי אביא כאן תקציר היסטורי על מלחמת 

 אל". העצמאות מספרם של מאיר פעיל )היסטוריון צבאי( וחנוך רון: "מלחמות ישר

 
 

 ,1948במאי  14ה' באייר תש"ח, -מדינת ישראל קמה ב
 .ישראל-היישוב העברי בארץ בעיצומה של מלחמה קשה, שהונחתה על 

ישראל המערבית -, בדבר חלוקת ארץ1947בנובמבר  29-ב ,המלחמה החלה למחרת החלטת העצרת הכללית של האו"ם

לחם תחת ריבונות האו"ם. הערבים פעלו למנוע את -ים וביתומרחב נפרד של ירושל ,למדינה יהודית, מדינה ערבית

ישראל השלטון -פעל בארץ כל עוד .ההחלטה ולהגיע לשליטה ערבית או פלסטינית ריבונית על כל רחבי הארץ הגשמת

, נותקו מרחבי הנגב, ירושלים 1948מארס  אפשרי. בסוף הבריטי התחוללה המלחמה בסגנון טרור וגרילה נגד כל יעד יהודי

בינתיים התעשתה ה"הגנה" והפעילה סדרת מתקפות,  .ההתיישבותי העברי הגליל העליון המזרחי והגליל המערבי מהרצף

 על חלק מהערים והאזורים.הצליחה להשתלט  באמצעותן

כוללת על מדינת ישראל.  , פתחו חמישה צבאות ערביים במתקפה1948במאי  15-למחרת הכרזת העצמאות, בשבת ה

ויישובים נוספים. צבא היבשה המצרי פלש מדרום לכיוון  אביב-יר המצרי, הסורי והעיראקי הפציצו את תלחילות האוו

השתלט על נהריים ועל המרחב ההררי של  פלש והתמקד בכיתור ירושלים. הצבא העיראקי לירושלים. צבא ירדןואביב -תל

של קאוקג'י,  "לבנון, בשיתוף עם צבא "ההצלה צבאוהשומרון, עד לפאתי השרון. הצבא הסורי פלש מדרום רמת הגולן 

 .השתלט על כל מרכז הגליל ההררי, העליון והתחתון

ההתקפות  .נגד חטיבתיות-לישראל" )צה"ל(. צה"ל הנחית שש התקפות-הגנה-ארגון ה"הגנה" ל"צבא הפך 1948ביוני  1-ב

 עם האו"ם, הרוזן ברנאדוט, לכינון הפוגהערב להיעתר להצעת המתווך מט-שכנעה את מנהיגי אמנם נכשלו, אבל הפעלתן

במצב האסטרטגי של מדינת  ביוני למשך ארבעה שבועות )הפוגה ראשונה(. ההפוגה ציינה את המשבר העמוק ביותר 11-מ

ישראל. בהתאם לתכנית החלוקה החדשה שהוגשה ע"י ברנאדוט, הוצא כל הנגב מתחומי ישראל, ויחד עם כל המרכז 

ירדנית, כולל ירושלים. בתמורה הציע ברנאדוט את כל הגליל למדינת ישראל. במהלך  תחת ריבונותההררי של הארץ הוצב 

צה"ל במתקפות בחזית המרכז ובחזית הצפון. במקביל פתח הצבא  בתום ההפוגה פתח .אירעה פרשת אלטלנה ההפוגה

בתכנית: מרחב ירושלים בית לחם שינוי חשוב  ברנדוט לאו"ם הישגי צה"ל הביא. בעקבות המצרי במתקפה בחזית הדרום

בירושלים ע"י אנשי לח"י. בעקבות הרצח החליטה  בינלאומית. למחרת נרצח הוצא מהריבונות הירדנית והוחזר לריבונות

שעות. בכך  24חוקי, וכן הגישה לאצ"ל אולטימטום להתפרק תוך -טרוריסטי בלתי ממשלת ישראל כי לח"י הוא ארגון

 .הארגוניםפרשת פרישת שני  הסתיימה

באילת, בעמק הערבה ובהר הנגב. גם מצרים עקבה בדאגה אחר המהלך  צבא ירדן, בגיבוי בריטי, החל להתפרס ולפטרל

משמע: המצרים  ,ברודוס הסכימו שהגבול הקבוע בין ישראל ומצרים יהיה חופף לגבול הבינלאומי הקודם הירדני, ונציגיה

 השתלט על הנגב הדרומי עד אילת.ללצה"ל  ן, ובכך העניקו יד חופשיתהעדיפו גבול עם ישראל על פני גבול עם ירד

מלחמת העצמאות הסתיימה בהסכמי שביתת נשק בין ישראל למצרים, לבנון, ירדן וסוריה. עיראק התנגדה לכל מגע מדיני 

 .1947בנובמבר  29-הגבולות שעליהן הוחלט בעצרת האו"ם ב עם ישראל. ישראל הצליחה להרחיב בהרבה את
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 רוצים לסיים את פרק גלו ת בבל – יושבים "על קוצים"

 בזמן מלחמת העצמאות בארץ ישבנו כולנו כמו שאומרים, "על קוצים" כדי לעלות לארץ. 

כמובן בלילות בבית הכנסת כדי לא לעורר חשד בסביבה.  –אברהם אחי שהיה ב"החלוץ" לימד יהודים עברית 

זה לא חוקי. אני ואפרים בעלי אמרנו לאברהם שיסדר לנו ואפרים אמר לנו שיש אפשרות לעלות לארץ אבל 

כן, שלח מכתב לאהואז לאחים שלו שעבדו בחנות וכתב שהחליט לעלות ושאל מה דעתכם? בתשובה ענו לו 

אבל לא בבת אחת. יצחק כתב: תרשמו גם אותי לעליה לארץ. כבר ציינתי שציפורה גידלה  כולנו רוצים לעלות

 רושלים. אותם על אהבת י

התהליך היה ארוך וחשאי. היה צורך בדרכון ליציאה מפרס כאילו נוסעים לנופש/טיול לאירופה. ליצחק לא 

היתה בעיה לקבל דרכון כיוון ששירת בצבא ומי ששרת בצבא נתנו לו לנסוע לחוץ לארץ, גם הורי קיבלו דרכון. 

מישראל זה לקח חודשים. דוד יצחק בא  מי שקיבל דרכון היה עליו להמתין בתור ועד שהגיע מטוס מוסבה

מאהואז לטהראן כדי לסדר דרכון. נתנו לו ללא בעיות וחיכה בתור לעליה. בינתיים התנהלה המלחמה בארץ 

 ולא אוכל לתאר את הרגשתנו.

בינתיים התכוננו לעליה והוחלט שנעביר חלק מרכוש המשפחה. התעניינו מה כדאי לקחת והוחלט לקנות 

 מעולה כדי להביאם ולמכור בארץ.  שטיחים באיכות

 2.8.49 -שטיחים, הורי עלו  מיד אחריהם ב 19ולקחו איתם  17.7.1949 -יצחק ומשפחתו עלו ראשונים לארץ ב

 -וכך קרה, שלמרות שהיינו היוזמים לעלייה לארץ, הצלחנו למזלנו לעלות לארץ, בעזרת שוחד, מעט אחריהם ב

השטיחים שניקנו אך הם הוחרמו ועל התלאות וכאב הלב הכרוכים  120. הבאנו איתנו את 1949לאוגוסט  21

 בכך אספר בהמשך בפרק על אפרים ועלי.

 

 ציפורה זוכה לעלות לארץ

באותם ימי ראשית המדינה הגיעו העולים למחנות שהוקמו במיוחד למטרה זו. מהמחנה עברנו לכפר סבא 

נכנסנו לבתי המושב. על התלאות והתקוות  1951נת הערבית כדי להקים מושב חדש, מושב נוה ימין. רק בש

 אספר מאוחר יותר.

עם בנה יעקב ואשתו מהין )מינה(. לקחו אותם  25.3.1951 -ציפורה זכתה לעלות לארץ ב

למחנה המעבר "שער עלייה". כשהגיעה לארץ, אפרים ואני, הבאנו אותה אלינו לבית 

בסוף בחרה להישאר לגור איתנו. גם במושב נוה ימין כדי שלא תסבול מתנאי המחנה. ל

 בניה: ִסירּוס  )שהגיע מאוחר יותר(, יצחק ויעקב גרו במושב קרוב אליה. 
 

זה היה אושר שבניה לידה. אכזבה היתה לה שבתה 

-ֲאִביַגִיל, היא אמי, לא גרה לידה ורחוקה ממנה. את אמי העבירו אחרי המעברות לבת

רק לבעלי יכולת. היה  -איטית וטלפונים  ים. בשנות תקומת המדינה התחבורה היתה

צורך לנסוע בכמה אוטובוסים שהגיעו לעתים רחוקות ולמושב הגיעו פעם או פעמיים 

ביום. למרות הקושי להגיע ביקרה אותנו אמי וגם האחים והאחיות שלי כשהתאפשר להם ורוב החגים באו 

 רך כלל היתה נשארת שם זמן מה.ים ובד-למושב להיות איתנו. גם סבתי נסעה לבקר את הורי בבת

אכזבה אחרת היתה לה שאינה גרה בירושלים. בגולה תמיד אמרו: "בשנה הבאה בירושלים הבנויה". לא אמרו 

בארץ ישראל כי ירושלים היא הלב והיתה משאת הנפש. זכתה לראות בשחרור ירושלים. בזמן מלחמת ששת 

חה וסיפרנו לה כי לא ידעה לדבר עברית. מההתרגשות היא הימים הודיעו שהר הבית בידינו וכולנו צעקנו בשמ

קמה והסתובבה סביב עצמה ובירכה בעברית: ברוך שהגענו לזמן הזה. ירדו לה דמעות אושר. מה שאביה רצה 

 בכל נפשו התגשם בחייה. היא הרימה את שתי ידיה, ואמרה: אלוהים, אלוהים למה אבא שלי לא זכה לכך?

 

 

 אחותה אביגיל אמי, ננה ושרה
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 הרכוש עולה באש

היה האח האחרון שעלה לארץ. הוא מכר את שני הבתים בטהראן שאחד מהם היה הבית בן שלוש צבי 

האחים ונשותיהם גרנו בו עם סבתא ציפורה, והאחר היה זה המשותף עם הורי. החנות  –הקומות שכולנו 

חים באהואז היתה בהשכרה ולכן לא היה צורך למוכרה אלא רק את הסחורה שבה. כתבנו לו שלא יביא שטי

כי את השטיחים שהבאנו עם עלייתנו החרימה המדינה. יעצנו לו שכל אחד יביא שטיח אחד כי זה מה שמותר 

שהיו מזמנם של הורי ַחּכים  ולכן הוא קנה מקררים חשמליים, מֹוטֹוסיְקֶלטים )אופנועים( וכל מיני כלים

בהזמנה והיה כתוב עליהם בעברית כמו: אן או של ציפורה ושהיו בעלי ערך רגשי וביניהם כלים שנעשו 'ָאָקאגָ 

מגשים וקערות גדולים וקטנים יותר, שעברו בירושה מאב לבן ויועדו לחג הפסח ועליהן ברכות של החג. כל 

אלה שלח באנייה לארץ דרך תורכיה. את המקררים עטף בשטיחים שלא יקבלו מכה. סך הכול אחת עשרה 

הרכוש נתקע כמה חודשים במחסנים בתורכיה עד שקיבלו מכתב  חבילות גדולות שעשה להן ביטוח עד נמל יפו.

מהמכס בארץ שהסחורה הגיעה לנמל.  למחרת קבלת המכתב הגיע אלינו אחי אברהם מודאג. שאל אם הרכוש 

 הגיע. אמרנו: כן, מדוע אתה שואל? אמר ששמע ברדיו שמחסני נמל יפו עלו באש. 

השטיחים וזו  120ו זאת. פעם אחת החרימה המדינה את לא אוכל לתאר לכם את ההרגשה הנוראה כששמענ

היתה המכה הראשונה וכעת נחתה המכה השנייה. כל המשפחה ישבנו אֵבלים. סבתא ציפורה, עם דמעות 

 בעיניים, פנתה בתוכחה לאלוהים: למה? כל כך רציתי שנגיע לארץ וככה לאבד את הרכוש?

ת התעודות. הראו להם את המחסנים השרופים והם ראו דוד צבי ואחי אברהם הלכו למשרד הנמל והציגו א

את המקררים והשטיחים השרופים למחצה. גם אנשים אחרים הגיעו. אבל לא נתנו לאיש להתקרב. אנשים 

לירות ללא קשר לתכולת  100בכו והתחננו אך לא עזר. בלב שבור חזרו הביתה. אחרי זמן נתנו עבור כל חבילה 

 החבילה.  

באש כדי להסתיר את הגניבות שנעשו ברכושם של העולים  הארץ שהמחסנים הועלו בכווננפוצו שמועות ב

החדשים. היות וגנבו הרבה מאוד ממטעני העולים, התחילו להישמע מחאות מצד הבעלים ואז הועלו 

 המחסנים באש ונמנעה חקירה. אחד המחסנים הכיל ספרי תורה שהועלו מחוץ לארץ ואותם נמנעו מלשרוף. 

 מושבניקים -חדשים חיים 

בעצם עם עלייתנו לארץ, השתנו חיינו לחלוטין. הכול היה שונה מארץ מוצאנו: השפה, הלבוש, המזון, 

כל מה שעובר עולה חדש בהגיעו לארץ שזה עתה התחילה את דרכה. היינו  –המגורים, מנהגי החיים, האקלים 

ו חלוצים אחרים לפנינו. השינוי היום יומי שהמשיכו לבנות את המדינה שהקימ 50-מהציונים חלוצי שנות ה

העיקרי היה במשלח היד החדש של כולנו. מסוחרים עירוניים מכובדים שכולם הכירו והעריכו אותם הפכנו 

לחקלאים אנונימיים ביישוב ְספר שהיינו מראשוני מקימיו. גם לנו הנשים השתנו החיים לחלוטין. בנוסף 

 , תפקדנו כחקלאיות לכל דבר.להיותנו עקרות בית המגדלות ילדים

חקלאים ללא כל ידע. בתחילה נתנו לכל משק פרה אחת ושישים תרנגולות ואחרי זמן מה אמרו שאפשר 

 להקים לולים ולגדל עופות ותרנגולי הודו וכך היה. החיים התנהלו בעבודה קשה  שלא היינו רגילים בה. 

המשיכו לשחק יחד וגם עם ילדי  ים קטנים. הילדיםאותה שורה במרחקכשעלינו לארץ, גרנו באותו המושב וב

 ומעל לכל היה צורך לעבוד ולעזור להורים במשק החקלאי.  גדלו תהמושב. נושאי ההתעניינו

משק חקלאי פירושו עבודה רבה ולא קלה משעה מוקדמת מאוד בבוקר ועד הלילה: עזים, פרות, תרנגולות, 

ורים בין אם רוצים או לא. למשל היו צריכים ללכת לשדה לאסוף גידולי שדה וכדומה ולכן יש הכרח לעזור לה

את התלתן )עשב לפרות( שההורים קצרו בעזרת ָמַגל וֵחרמש ולהעמיס בעזרת קיְלשֹון על העגלה ולהביא למשק 

כדי להאכיל את הפרות, לקטוף תירס ששתלו, לאסוף ביצים, להעביר תרנגולות מלול ללול ועוד הרבה. החיים 

 יו קשים לכולם. במושב ה

נ ה והמושב  נ 

ציפורה אהבה את חיי הטבע: מרחב, פרחים, עצים וירק. אהבה לטפל בגינה והיתה זורעת ושותלת פרחים 

וירקות גם כאשר כבר כאבו לה הגב והרגליים. היא בנתה ַסאג' )טאבּון( ואפתה לחם לעתים כדי להיזכר 
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רָמאנׁשאּה בשנת  ה( נולדה בּכ  נ  רָמאנׁשאּה בשנת ציפורה )נ  ה( נולדה בּכ  נ    תר"נ;תר"נ;  18901890ציפורה )נ 

    8484, ל' בכסלו תשל"ה בת , ל' בכסלו תשל"ה בת 14.12.197414.12.1974  --נפטרה בנפטרה ב

  סבא.   זכרה לברכה.סבא.   זכרה לברכה.--ונקברה בארץ ישראל בכפרונקברה בארץ ישראל בכפר

  

 שונות תוצרת בית.בטעמי פרס. כשהיה לנו חלב מהפרות הכינה גבינות 

בארץ המשיכה לקרוא בתורה בכל הזדמנות. עד יום מותה שמחה והתרגשה עד לכדי דמעות כשהיתה קוראת 

 את סיפור בפרשת יוסף וֵאחיו.. 

ַנַנה בחרה להישאר לגור איתנו כיוון שהייתי נכדתה הבכורה והאהובה ואליהו בני היה נינה הבכור ואילו 

 ח ושקט. אף פעם לא אמר מילה נגד רצונה.  אפרים בנה היה אדם מאוד נו

הבנים והנכדים שלה, שגרו כולם באותה שורת בתים במושב, היו באים בשבתות לבקר אותה. בשנים 

הראשונות, כשהנכדים עדיין היו קטנים, עדיין חגגנו יחד עם בניה חגים כמו פסח וסוכות אך ברבות הימים, 

היה לה מגע המשפחות התרחבו וכל אחד חגג בנפרד. 

כמעט יום יומי עם הבנים כי בנה צבי גר במשק לידה 

והיה בא לשחק עם אפרים שש בש ולעתים גם יצחק 

היה מצטרף וגם כשהיו עוברים בדרכם לעיסוקיהם 

 היו נכנסים לעתים לשאול לשלומה. 

נ ה משתנה   העולם של נ 

ַנַנה היתה רגילה, מפרס, לקנות בחגים מתנות לכלות  

כשבאה מפרס הביאה מתנה לכל כלותיה:  ולנכדים.

שרשראות, עגילים וכלי כסף, אך כעת לא היה לה מה לתת וכך נלקחה ממנה היכולת לשמוח בנתינה. לא היה 

לה כסף בידה, הרכוש הוחרם ונשרף ואיתו כל הכסף ואילו הפרנסה מהמשק היתה בדוחק רב. החיים במושב 

ה הדחוקה מהמשק לא היה באפשרותנו לעבור לעיר. כשהגענו היו קשים מאוד. עקב אובדן הרכוש והפרנס

לארץ רצינו מאוד ללכת לקיבוץ אבל קיבלו רק צעירים ללא ילדים. בשלב מסוים, כשזה התאפשר, העלנו שוב 

 את הרעיון לעבור לעיר ואז ַנַנה התנגדה לכך.

ראש לחמּולה שגרה יחד תחת חייה של ַנַנה השתנו לגמרי ממה שהיתה רגילה בחייה בפרס, בהם היא היתה 

אותה קורת גג. כל ילדיה במושב גרו, אמנם קרוב אליה, אך כל אחד בנפרד בבית משלו וממנה נלקחה 

הסמכות וכך נשאר לה לפסוק דברים רק אצלנו בבית. התלוננה על כך שבניה לא באים מספיק לבקרה,  לא 

וזה הציק לה מאוד ) להזכירכם, רק בתחילת  עוזרים לה כספית ולכן היא נאלצת לחיות על חשבוננו בלבד

החל הביטוח הלאומי לתת קצבאות זיקנה (. כל אלה תסכלו אותה מאוד, הרגישה חסרת אונים והרבה  1958

פעמים אמרה: מה אני שווה. תמיד הערכתי אותה על כך שגידלה חמישה ילדים בכוחות עצמה. התגמשתי 

 אפילו שלא תמיד זה היה קל. ונתתי לה את האפשרות לנהל דברים בבית ו

 סופה של תקופה

חלתה והתקשתה כבר לנשום. התברר שיש לה אי ספיקת לב וכתוצאה מכך נוצרה בצקת  84בהיותה בת 

בריאותיה. בימיה האחרונים טיפלתי בה וישנתי איתה עד יום מותה, שהיה קצר וכמו שתמיד ביקשה 

ייסורים(.ביום מותה, שהיה בשבת בבוקר, אחותה שרה ישבה לידה מאלוהים: ַמְרֵגה ָפק כלומר מוות נקי )ללא 

וקראה לה בפרשת השבוע שהיה על יוסף ואחיו. היא היתה כבר חלשה ובקושי פתחה את העיניים אבל ראיתי 

את הנחת על פניה. אחרי עשר דקות סגרה את עיניה לתמיד. ַנַנה הובאה למנוחות בבית הקברות בכפר סבא. 

ללוותה לקבר כיון שהם כוהנים . בבית העלמין בכפר סבא קבורים כיום גם אחותה שרה,  בניה לא הורשו

שלושה מילדיה ֲאִביַגִיל )אמי(, אפרים ויעקב ונכדתי יפית. ננה זכתה לחיות ולהיקבר בארץ ישראל ולהגשים 

 את חלומו של אביה.

 ננה עם ארבעת בניה וחלק מהנכדים. -במושב 
, * עדנה, אפרים, צבי, מלכה מחזיקה את זיוה, אלי

 יצחק, יעקב מחזיק את אבנר, דני ויפה.
* לילי, רוזה, אורה, אילנה, ננה, סיסי, טובה, מינה 

 מחזיקה את דליה.
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  ילדיהם של ציפורה ומשה ָמארי כהןילדיהם של ציפורה ומשה ָמארי כהן

מי  מי א  לא  יַגי  ב  לא  יַגי  ב  ירו ס  //  א  סַחאנֹום,  ס  ירו    )צבי(,  יצחק,  אפרים  ויעקב)צבי(,  יצחק,  אפרים  ויעקב  ַחאנֹום,  ס 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ִיל ִביג  ִילאמי א  ִביג  אנֹום( כהן  אמי א  אנֹום( כהן)ח    )ח 

,לאביה משה  1909או בתחילת שנת  1908אמא נולדה בֶּכרָמאנׁשאּה בסוף שנת 

אן. נולדה 'בן ננה חאנום ומֹוָלא ָמארי  ולאמה ציפורה בת רחל וַחּכים ָאָקאגָ 

 ק וָג'ָוֵהר, שנפטרו בגיל צעיר. אחרי יצח

היא נולדה כתינוקת חלושה שחששו לחייה.  היתה מאוד יקרה להורים שלה.  

. כפי שסיפרתי, אביה קנה לה תהיתה יפה ועדינה ומאוד מאוד רגישה וביישני

מכל טוב כולל בובה בעריסה למרות איסורי התורה; בובה שנלקחה על ידי 

תכולת הבית. ֲאִביַגִיל נשלחה לבית הספר  המוסלמים בפרעות יחד עם שאר

"אליאנס" אך הגויים התנכלו לה בדרכה לבית הספר ולאחר זמן מה בית הספר 

 נסגר )בגלל מלחמת העולם הראשונה( והיא לא זכתה להשכלה.

בלבד. סבלה  12-13נפטר כשהיתה בת  –מילדות טעמה יתמות מאבא שמאוד אהב אותה 

את אביהם ומהנטל הרב שעל כתפיה של אמה בניהול הבית, עול הפרנסה מכך שאחיה הקטנים מחפשים 

וגידולם ללא עזרה. אהבה את אחיה אהבת נפש והם אהבו אותה. כשגדלתי הבנתי את גודל הטראומות שעברו 

 עליה והשאירו צלקות עמוקות בנפשה. לא היתה לה שמחת חיים.

 זת דם. ַנַנה ַחאנֹום, אמו של משה, הציעה זאת.אמא היתה ילדה חלושה ואחד מניסיונות הטיפול היה הק
 

בפרס היה נהוג להקיז דם למטרות ריפוי כפי שנעשה גם בארצות שונות בעולם. אחת השיטות היתה על ידי עלוקות. 

"מרפאים" כאלה היו מביאים את מצבור העלוקות ונותנים להם לארוחה את עורו/דמו של החולה. לעתים הקיזו דם על 

 ים בעזרת סכין קטנה שהיתה חדה רק בקצה.ידי  חתכ
 

גבה של אמי היה זרוע צלקות אורכיות עד סוף ימיה, זכר להקזות הדם הרבות שנעשו לה בסכין חדה זו. 

לימים שאלתי את סבתי: מדוע עשית זאת? היא אמרה שחמותה האיצה בה והיא חיפשה מרפא לבתה. משה 

 בלה.בעלה והוריה התנגדו, אך זה לא עזר ואמי ס

בבגרותה חלתה אמי בֶּכרָמאנׁשאּה במלריה וסבלה קשות. נתנו לה כינין בכמויות. לימים הסתבר לנו שלאמא 

י עומדים מימין לשמאל  : יצחק, אפרים ויעקבדוד 
ירּוס )צבי( אביגיל, אחיה  –: רבקה אחותי, אמי יושבים  סבתי ציפורה.ו סִֹ

 כיסוי ראש / שימו לב ללבוש בסגנון אירופאי של האחים וכן אמי וסבתי ללא צ'אדור
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 זה, אברהם ואביגילרו

ואחד התרופות שאין לתת במקרה זה הוא כינין ותרופות דומות  G6PDֶחסר חלִקי של האנזים  -יש בעיה גנטית 

, דבר שגורם לנו לרגישויות לתרופות שונות נמצא גם אצלי, אחיותיי רבקה ושרה ובתי לילי G6PD -לזה. חסר ב

ובמשך הזמן גם לאנמיה. )כיום קיימת מודעות לרגישות זו וידוע כי בפרס ובעיקר בעיראק יש שכיחות בתופעה 

  .G6PDבפרסית(. סביר שיש אחרים במשפחה להם חסר באנזים  Ba-ghe-Leh -זו הידועה יותר כרגישות לפּול 

 

 נישואיה של אמי

 . עזיזה )ַנן ָדאשי( אמו27-לאבי בן ה 16אה בגיל אמא ניש

. מסבתי ציפורה ֲאִביַגִילאת ידה של  השל ָסֶלּה ביקש

הם כבר היו בקשר משפחתי, שכן שרה אחותה של  כידוע

כך קרה  .ָסֶלּהאח של  -היתה נשואה לאהרון   ציפורה

שאמי, כנערה, השתתפה יחד עם הוריה בשמחות של 

ל משפחת אבי בחגים ובשבתות. שרה דודתה וביקרה אצ

  ו הורי.בדרך זו הכיר

 .היתה מבוססת ומשפחתכפי שסיפרתי בפרק בית אבי, 

ונגנים,  ביאו להקה של רקדנים. ה 1925החתונה רבת המשתתפים היתה ביום חמישי תרפ"ו ו' בתשרי שנת 

גות סביב סביב  השכנים בובות ואמא סיפרה שמכל הג ןתיאטרו. דוד שלי יוסף הזמין להקה של כולם גברים

והן החלו להכין את  מבשלת עם עוזרת למבשלתכנהוג, הביאו ואת הלהקה. היפה באו לראות את החתונה 

  .האוכל כשלושה ארבעה ימים לפני החתונה

 

 

לאחר החתונה עברה אמא לגור בבית משפחת אבי. על חיינו שם כבר סיפרתי ולא 

גרנו שם יותר מחמש שנים. מחלת הפוליו שגרמה לשיתוק פגעה באברהם ארחיב. 

שנעבור לגור הצריכה עיסויים רבים וכמובן גם היה קשה נפשית. ַנַנה הציעה 

ַנַנה אמה עזרו מאוד לאמי בתמיכה נפשית ובגידול הילדים וכמובן -בביתה. ַנַנה וָא 

נקשרו אליהם עמוקות. משעברה ַנַנה לאהאוז לקחה איתה את שמחה אחותי הן 

 כדי להקל על אמי והן כדי להקל על עצמה, כיוון שקשה היתה עליה הפרידה.
 

, ומאוחר יותר עברנו לאהואז. להזכירם, עברנו לגור עם חביבה, דודה של אמא

לאבי הוצעה משרה טובה מאוד בחברת נפט באהאוז כבקי בצרפתית. הוא החל 

לעבוד ולאחר זמן קצר פוטר בגלל יהדותו. במעבר לאהואז איבד אבי את משרתו 

 בבית הספר בֶּכרָמאנׁשאּה.

טהראן גרנו תחילה בשכירות ואחר כך . ב2.8.1949-לאחר כשנה עברנו לטהראן שם חיינו עד בואנו ארצה ב

קנינו יחד עם ַנַנה ובניה בית בן שתי קומות. השכרנו את הקומה העליונה ובתחתונה גרנו יחד עם יצחק, ששהה 

בטהראן, תחילה כחייל )אמא דאגה לו מאוד וטיפלה בו כדי להקל על קשיי השירות( ואחר כך כקונה 

תחלף עם אפרים, שבא לטהראן כדי להימנע מהגיוס לצבא. הסחורותלחנות באהאוז. לאחר מספר שנים ה

בקיץ ַנַנה וחלק מהבנים עם משפחותיהם היו בורחים מהחום של אהואז כדי לנפוש בטהראן. עם השנים מֹוניר 

אנֹום יל / ח  יג  אנֹוםֲאבִֹ יל / ח  יג  ּה    ֲאבִֹ ּהוָסל    וָסל 
  19091909--19991999          18971897--19801980  

 כהןכהן

 רֹוזלין
 רוזה
 
1926 

 

 חליל
 אברהם
 
1931 

י  קֹודסִֹ
 שמחה
 
1934 

ְהרי  מֵּ
 רבקה
 
1935 

שָמט /  ה 
 הּוָשנג
 חשמונאי
1938 

ה ְרָונֵּ  פ 
רי  פ 
1939-
1944 

ָיה  סֹור 
 שרה
 
1946 

 ויולט
 
1928-
1930 

 אמי, אברהם,  –מימין לשמאל: שמחה, רוזה , אביגיל 
 .סלה , שמחה וחשמונאי -אבי 

 1942שנת בערך ב ,אןטהר
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וטובה נותרו עם הילדים בטהראן והאחים היו מתחלפים ביניהם בעבודה באהאוז. לקראת נישואיי עם אפרים 

 ומות, לשם עברתי עם ַנַנה והבנים.  קנו בית בן שלוש ק

 

 
 

 

 

על העלייה לארץ למחנה עולים "באר יעקב", החיים 

במעברת חולון והמעבר לבת ים סיפרתי בפרק בית אבי. 

המרחק בין מקומות אלה למושב בו גרתי היה רב באותה 

תקופה כי התחבורה היתה בעייתית. לכן שנים רבות הקשר 

ולכן נוצר  70 -ו אלינו רק בשנות ההיה מועט . טלפונים הגיע

 חסר רב בקירבה משפחתית בלהיות יחד ולעזור אחד לשני.

 

 אמא והילדיםאמא והילדים                                                                        

 

  
  

  

  

  

  

  

  

  
 

 

 

 

 

 

 תוב עליהם כאן בקצרה.כתבתי בהרחבה על אחיי ואחיותיי בפרק על בית אבא ולכן אכ                  

 

 . 1926, הייתי הבת הבכורה שנולדה לֲאִביַגִיל בשנת רוזליןרוזליןאני, 

 אכתוב עלי ועל משפחתי בהרחבה בהמשך.

 

 

 

 

שהיתה ילדה יפה מאוד. נפטרה, בגיל שנתיים, מדלקת ריאות וזה  ויולטאחַרי נולדה הבת   

 שבר את ליבם של הורי. 

בטהראן.   מסביב לבריכה  
רי, רחל )א ננה(, -משמאל: אמי אביגיל מחזיקה את פ 

ננה, רוזלין עומדת מאחור, -ציפורה, מיכל אחות של א
 כלתה של מיכל ומוניר )אורה( 

 ה

 .כל הילדים במושב נוה ימין 1959שנת מ תמונה משמאל

 : מימין לשמאל

 לה, רוזה מחזיקה את יעל, אברהם ורינה המחזיקה את שו

 , חיים, אפרים, שמחה, חשמונאי, צבי

 אביגיל וסבתא ציפורה. -שרה, עדנה, אלי, לילי, רבקה, אמא

 , רוזה ואפריםאביגילציפורה, , בפרס: אברהם תמונה ימנית
רי, רבקה ושמחה  חשמונאי, פ 
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  ..אברהם )חליל(אברהם )חליל(השלישי נולד אחי 

ציפורה ביקשה לקרוא לו כך על שם בן הזקונים שלה שנפטר. גם הוא היה ילד יפה. עשו לו 

קיבל חום , מסיבת ברית מפוארת. השמחה לא ארכה זמן רב. יום אחד, קרוב לגיל שנה

גבוה. לא הצליחו להוריד את החום ואמא סיפרה שכל הלילה בכה. לבסוף החום ירד אך 

לא זזות. לקחו אותו לבן הדודה, ד"ר עבדול עלי, ואחרי  בבוקר שמה לב שהרגלים שלו

הבדיקה הסביר בעדינות רבה לאמי ולאבי: הילד משותק, למחלה זו אין מרפא. כדי לשכנע 

אמר לה: גם לנשיא ארצות הברית, רוזוולט, יש שיתוק ואין לו מרפא. אז לא שמעו על מחלת הפוליו רק אמרו 

ה שבאפשרותך לעזור לו זה לחשוף את הרגל, כל יום, שעה לשמש ועסי לו שהוא משותק ברגליו. אמר לאמי: מ

את הרגליים כמה שאת יכולה. אמא קנתה כפפות מיוחדות עשויות מפרוה רכה כדי לא לשפשף את העור 

לארץ פנו אליו, אבל התשובה -ועיסתה לו שעות, עם שמן, את הרגליים בכל כוחה. כל אורתופד שהגיע מחוץ

ט לאט הרגליים התחזקו וברגל אחת השיתוק עבר. אני זוכרת שכל פעם שהלכה לרופא חזרה היתה זהה. לא

 עם דמעות שלא היה להם סוף.

מהעיר אהואז, שלחה לנו ציפורה לֶּכרָמאנׁשאּה שמן כרישים )שהיו רבים מהם בנהר(. עם השמן הזה היתה 

שמן מדונג של דבורים, שדרוויש אחד, הואה סרב לטיפול. טיפלה בו גם ב 13מעסה לו את הרגל עד שבגיל 

 שהיה חבר של בן דודי שלמה, ידע איך להכין זאת.

כשהגענו לארץ וניתחו אותו בגלל הצליעה, שאלו, בפליאה, איזה טיפול קבלת? כי ראו שהרגל שנפגעה, חזקה 

, שחזרה מהצפוי בהשוואה לאחרים שנפגעו בצורה דומה. למעשה, אמא בטיפולה הצילה את הרגל השמאלית

 לתפקוד כמעט מלא.
 

י(  שמחהשמחהאחרי אברהם נולדה   י()קֹודסִֹ ְהרי(ומיד אחרי שנה  )קֹודסִֹ ְהרי(רבקה )מ  , גדלו יחד רבקה )מ 

כתאומות. שתיהן היו שקטות מאוד מקטנותן ונהגו לשחק יחד. למדו יחד בבית 

הספר בפרס ואחר כך המשיכו לימודיהן בקיבוץ כשעלינו לארץ ולבסוף למדו 

 רכיהן נפרדו כשנישאו.יחד את מקצוע האחיות עד שד

כשאני אומרת שהיו שקטות אני נזכרת במקרה עם שמחה כילדה קטנה בת 

שלוש באהואז. כשישבנו באחד הימים בחדר בקומה השניה ושמחה שיחקה, פתאום נפער חור ברצפה, שהיתה 

ר. קראנו עשויה מקורות עץ שעליהן טיח, ושמחה נפלה בו. למזלה הרצפה שקעה כך שהיא נשארה תלויה באוי

בנה של  –כנראה מהלם. חששנו להתקרב שמא הרצפה תתמוטט ואיתה שמחה. יעקב דודי  –לה ולא ענתה 

ציפורה שהיה הכי קטן  נשכב על הרצפה ואחיו יצחק תפס אותו ברגליו וכך זחל לכיוון הבור. תפס את ידיה 

בכלל, כשהיו קוראים לה  של שמחה ומשך אותה למעלה. כל הזמן הזה שמחה לא הוציאה הגה ולא בכתה.

 כשהיתה "נעלמת" בחצר או באחד החדרים, לא היתה ממהרת לענות.
 

שָמט/הּוָשנג(  חשמונאיחשמונאיאחריהן נולד       שָמט/הּוָשנג()הֵּ בחג החנוכה ולכן אבא נתן לו שם זה. חשמונאי  )הֵּ

עבר בחייו הרבה "הרפתקאות" אם כילד שעבר ממקום 

 למקום ואם בצבא וחלקם כבר סיפרתי קודם.

 

ה )ָפרי נולדה אחריו שנה  ה )ָפריָפְרָונֵּ  שנפטרה בגיל שש מטיפוס ((ָפְרָונֵּ

 בטן.
 

     

ילדה סקרנית מקטנותה, ששאלה שאלות והתעניינה ורצתה לדעת על  שרה )סֹוָריה(שרה )סֹוָריה(ולבסוף 

 דברים שסובבו אותה. כבר אז בחנה ובדקה וזה משתקף כיום  גם בעבודתה.
 

בגידולנו היתה טוטאלית. השמחות  המסירות והאהבה של אמא, שנהגנו לקרוא לה ָמָמה, 

בחייה היו בנישואינו, בהקמת משפחה ובהולדת הנכדים והנינים. תמיד היה חשוב לה , 



 173 

כי זה חשוב, נתקדם ושיהיה לנו טוב בחיים. פשוט נתנה אהבה ודאגה  –מעל לכל, שנלמד, נשכיל, ננהג ביושר 

היתה לה בחייה מהידיעה שכל ילדיה יצאו  אין קץ לכל אחד ואחד מאתנו עד יום מותה. נחת אחת גדולה

 משכילים ועל כך שאברהם ושרה קיבלו תארים. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

כשנולד בני הבכור אלי, בטהראן, הוא היה הנכד הראשון והורי התרגשו מאוד. שניהם, מטבעם, לא היו 

ניהם ובפניהם. אבי היה איש שיחה ונואם מביעים את רגשותיהם במילים. האהבה, השמחה  והנחת נשקפו בעי

 מזהיר אבל את האהבה לילדיו ונכדיו לא ידע להביע במילים.

כשנולדה לאחי אברהם בתו הבכורה שולה, הם גרו בבת ים קרוב מאוד להורי והם פינקו אותה בדאגה ואהבה 

בילדיו או נכדיו כמו אמי ולא  רבה. אולי לנו זה נראה טבעי ומובן אבל מניסיוני בחיים לא כל אחד דואג ומטפל

ראיתי הרבה כמוה. זכור לי שכשהרגזנו אותה מאוד בילדותינו היתה מקסימום נותנת לנו צביטה קטנה ביד 

 ואחר כך היתה כל כך מצטערת על כך ואומרת: למה הבאתם אותי לכך? 
 

ר כך דבורה כי השם לאמי היו שמות וכינויי חיבה שונים: כשהגיעה לארץ נתנו לה את השם אביחיל ואח

ֲאִביַגִיל לא נשמע לפקיד ההגירה וכנראה גם לא היה מוכר לו כשם עברי. אבא פנה אליה בשם ַחאנֹום וכך גם 

 של אחי אברהםההקדשה היא ממאמר 
 -ב "כיוונים  

 (1983, 19ולציונות" )חוברת  כתב עת ליהדות  

 ספרו  "פיתוח החשיבה", ב אברהםהקדשה נוספת  של 

 בראש ובראשונה לאמי )אז גרה איתנו(.

 במחשבתה ובדבריה –מחנכת בחסד עליון 

 עם אברהם בנה וניר אמא 
 1993 -הנכד הצעיר ביותר 
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אחיה ואנו הילדים קראנו לה ָמָמה )אמא בפרסית( ואילו אחייניה, הנכדים והנינים כינו אותה בשמות שונים: 

תא דבורה, סבתא ַאִּביִלי ,כי כשהיו קטנים היתה מרימה אותם ַאֵמה ָג'אן )דודה יקרה( , ָמָמה, סבתא, סב

ומנדנדת אותם בחיבה ואומרת ַאִּביִלי ִּביִלי ולכן קראו לה כך מתוך אהבה. ידעה לתת לנו הרבה אהבה, דאגה 

ומסירות וכך גם לילדי אחיה כשגרה איתם ובאותו אופן גם לנכדיה וניניה. כל מי שהיה בסביבתה יכול היה 

 יש בכך ועל כן גם אהבוה כולם. להרג

כשגרה אצלנו במושב העניקה מאהבתה זו גם לכלבים ולחתולי הרחוב, שהיו מסתובבים חופשי וכאשר היתה 

יוצאת לחצר מיד היו נאספים סביבה, כי ידעו שהיא מביאה להם אוכל. גם הכלב של אלי היה יושב מולה 

ות הפצרותינו שמספיק וממתין כי ידע שתרחם עליו ותיתן לו לאכול למר

לתת לו. תמיד היו רחמים רבים בליבה לכל אדם וחיה ואפילו מי שלא הכירה 

 מקרוב.

 המעבר למושב נוה ימין

אמא הרגישה לא טוב רוב חייה ולצערי לא הייתי קרובה אליה מספיק כדי שאוכל להיות לה לעזר. משך 

אך משנישאו ועזבו את הבית לא יכלו לעזור לה  השנים עזרו לה אחיי ואחיותיי הקטנים יותר, בעיקר רבקה,

ולאבי כקודם. היינו טרודים בהקמת משפחותינו, חיי היום יום, יוצאים כל אחד לעבודתו ועיסוקו. כך נותרה 

איתה בבית רק שרה, אחותי הקטנה. היא טיפלה ודאגה להורי במסירות אין קץ עד ליום מותם. לצערי, 

ות אתם הרבה. מצער אותי שלא הייתי מספיק עם אבי. הוא נשא איתו מאגר המרחק מהורי לא איפשר לי להי

אדיר של מידע והיסטוריה משפחתית וכללית, שהיה מעניין לשמוע. אם הייתי יודעת שאכתוב על המשפחה 

 הייתי "מראיינת" אותו ורושמת, אך החיים הולכים, בדרך כלל, בדרכם ולא כפי שהיינו רוצים.
 

התקשתה לנהל את הבית בעצמה. כששרה רצתה לעבור לגור בדירה משלה )גם בבת ים לא  בזקנותה של אמי,

רחוק מהורי( הבאתי את אמי אלי למושב לגור אצלנו. אבא אמר לי לדאוג לה ושהוא לא יכול לראות אותה 

במצבה. התקשתה לנשום, סבלה מהלב ומבצקות בגוף ועצביה התרופפו מפאת 

 קשיי החיים.  
 

אדם עצמאי ופעיל חברתית, העדיף להישאר בעיר אותה הכיר אבא, שהיה 

והתרגל אליה. היה הולך לבית הכנסת ולמועדון לקשיש, שם היה פעיל בחיי 

החברה שלא לדבר על ספרים שהיה קורא ללא הפסק ולכן רצה להישאר בבת ים. אחי חשמונאי ואחותי 

ם שרה. יותר מאוחר כששרה נסעה לשנת שבתון רבקה, שגרו בבת ים ובחולון, ביקרו אותו ודאגו לו וכך ג

בחו"ל דאגה לשכור דירה קטנה תחת דירתה של אחותי רבקה בחולון. כך עבר לגור שם ודאגו לו יום יום 

 רבקה חיים וילדיהם. בדרך זו גם נשמרה עצמאותו ופעילותו עד סוף ימיו.

לה כך שתהיה לה פרטיות. באותו זמן כששכנענו את אמי לעבור אלינו למושב אמרנו לה שנבנה לה חדר מש

היינו חייבים להרוס את הבית הישן בו גרנו, כיוון שהאדמה אינה יציבה שם וגרמה לתזוזות. הקירות נסדקו 

ומהנדס קבע שהבית מהווה סכנה למגורים. הורי נתנו לנו כסף להקמת החדר הנוסף וכך היתה לאמא פינה 

וחששה שהיא מפריעה לנו בחיינו וזה משלה. עד יום מותה הרגישה שלא במקומה 

 שהיא גרה אצלנו.  הכאב לי מאוד. בטבעה העדין והאצילי התבייש

למרות שהיתה נותנת לנו את כספי ביטוח הלאומי שלה, דאגה גם ששרה אחותי 

תיתן כסף וגם אחי אברהם היה שולח לנו כסף חודש בחודשו. דאגו שיהיה לה כסף 

צונה או שתוכל לתת מתנות  לילדיה ולנכדים משלה כדי שתוכל לקנות מה שבר

ולנינים. אך זה לא היה הענין הכספי אלא הכבוד העצמי שלה וההרגשה השגויה 

 שהיא לנטל עלינו.

למרות גילה המתקדם היא עזרה לנו כל הזמן בעבודות הבית השונות. במושב 

תמיד יש עבודה ואפילו היתה באה לעזור לנו כשהיינו צריכים להעביר 

רנגולות מלול אחד לשני או למכור אותם או לקטוף ולקלף רימונים או ת
 ביד להעברה ותתרנגול ערמתאמא עם 
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 אגוזים שהיו לנו במשק או לעזור בבישול ובכל מקום שיש בו צורך.
 

כשנולדה יפית ז"ל, בתה הבכורה של עדנה, היא היתה מבלה אצלנו הרבה ואמי נהגה 

ועברו עליה  לשחק איתה ולטפל בה יחד איתנו. יותר מאוחר, כשיפית חלתה בסרטן

טיפולים קשים, זה היה נורא לנו וגם לאמי וכאשר אמרו לנו שאין תקוה ישבנו כולנו 

ובכינו. אמי אמרה שזה מזכיר לה את מות שתי בנותיה ואפילו זה כואב לה יותר. עד כדי 

 כך אהבה אותה. עברה איתנו גם שעות משבר קשה זה.

לי שכשנולדה עינת נינתה )בתה  לא רק את יפית אהבה כך גם את שאר נכדי. זכור

הבכורה של זיוה בתי( טיפלנו בה במשך היום כי אביה עבד וזיוה למדה באוניברסיטה. 

אמי כמובן השתתפה בטיפולה כאילו זו בתה שלה. החזיקה אותה, שרה לה שירים, 

הנכדים  שיחקה איתה, סיפרה לה סיפורים, חיבקה ונישקה אותה וכמובן דאגה שתאכל ותגדל כראוי. כל

והנינים ידעו את המילה ּבֹוחֹור בפרסית שמשמעותה: תאכל. דאגה תמיד שמא, ישארו רעבים או לא יאכלו 

 כראוי. כל הילדים אהבו אותה מאוד.
 

בהגיעה לגיל שמונים ערכנו לה מסיבת יום הולדת והרעפנו עליה אהבה רבה. אז עוד תיפקדה וזיכרונה היה 

לאה, הרגשנו שלאט לאט היא מאבדת את הזיכרון. זה התבטא בתחילה בכך וה 1991תקין. אחרי כן, משנת 

שהיתה חוזרת על דברים שכבר אמרה קודם או שהיתה שוכחת דברים שעשתה. קבעו שזו ֶדֶמְנציה )מחלת 

 שיכחה שיש הלוקים בה לעת זיקנה(.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מהמושב לכפר סבא ולבית אבות

כפר סבא, כיוון שכבר היה קשה לנו לטפל במשק ולילדים, שהיו עסוקים הילדים החליטו שעלינו לעבור לעיר  

כל אחד בעבודתו ובמשפחתו, לא היה מספיק זמן כדי לעזור לנו. כמו כן לא ידענו לנהוג וזה 

הגביל מאוד והילדים היו צריכים להסיענו הרבה פעמים. כמו כן לא היו שירותי סעד וחברה 

 ר שם "קל" יותר לחיות.במושב ולכן דחקו בנו לעבור לעי

לא רצינו לעבור לעיר כי היינו קשורים לחיי המושב ולמשפחות של דודיי 

שגרו במושב ובגיל מבוגר קשה לשנות סביבה ואורח חיים. היות ולא יכולנו 

להשיג במושב שירותי סעד לאמי השתכנענו לעבור לעיר . שרה קנתה דירה בכפר סבא ועברנו 

 לעיר בלב כבד.

בכפר סבא הלך מצבה והחריף ולא רצינו לשולחה למוסד. מהביטוח הלאומי שלחו כשגרנו 

קיבלה אמי שבץ מוחי ששיתק לה מעט יד אחת וגם את חצי מהפנים  1995אישה לשעתיים שתעזור. בינואר 

ולכן התקשתה בדיבור. כמה פעמים נפלה ולא יכולנו להקימה בכוחות עצמנו והיה צורך להזעיק את הילדים. 

 כל אלה היה לה קוצב לב ונזקקה לתרופות שונות.על 

עם אמא  -1981
 יפית התינוקת

 80הולדת בגיל יום מסיבת הילדים ב עם

אביגיל, רוזה אמא 
 1986במושב  -ואפרים 
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נאלצנו, בלב כבד, לאשפזה במוסד הסיעודי "משען" שברעננה ושרה אחותי דאגה לכל  17.9.95 -לבסוף ב

סידורי הכניסה. המוסד קרוב לכפר סבא כך שיכולנו לבקר אותה לעתים תכופות. רחל כלתי )אשת בני אלי( 

ערב  כלם היא היתה מבקרת אותה במחלקה. שרה אחותי ביקרה אצלה עבדה ועובדת כאחות במוסד כך שג

 אחרי העבודה.

 

 עייפות הגוף והנפש

בתחילה ב"משען" עדיין עמדה על רגליה ועדיין זכרה אותנו מעט ויכולנו להוציאה לטיול בגן שליד המחלקה. 

לצו לתת לה מזון נוזלי ככל שעבר הזמן מצבה המשיך להתדרדר ושוב לקתה באירוע מוחי ששיתק אותה ונא

בעזרת מזרק. היה נורא לראות אישה עדינה זו יושבת בכסא גלגלים 

ומואכלת בדרך זו ומטופלת בפצעי לחץ שנוצרו עקב השכיבה המתמדת. 

היא לא יכלה לדבר ולתקשר איתנו וכבר לא ידענו אם היא מכירה אותנו, 

ה שילדיה למרות שראינו אותה יום יום והקפדנו לדבר איתה ולספר ל

 שולחים לה דרישת שלום .

שרה במיוחד דאגה שהאחיות במחלקה יטפלו בה כראוי והאחיות 

במחלקה מצידן השתדלו, מי מעט ומי יותר,. תמיד ציינו שהן אוהבות 

אותה וכמה היא אישה נהדרת. נדהמו מהמסירות של המשפחה ועל כך 

ם שזה שמנשקים ומחבקים אותה ובאים לבקרה. היינו מסבירים לה

 בזכות המסירות בה גידלה אותנו והאהבה שנתנה לנו .

 .לראות אותה במצבה זה שבר את כולנו נפשית. הפצע בלב לא נרפא 

הבטן שלי היתה מתכווצת מצער כל פעם שהלכתי לראותה. כך היתה חמש שנים תמימות במוסד. אלו היו 

 שנותיה האחרונות של אמי, אם ניתן לקרוא לכך חיים.

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

אמי נקברה בבית הקברות בכפר סבא שם קבורה נינתה יפית, בתה של 

עדנה, שהיתה אהובה עליה. כמו כן קבורים שם גם אמה ציפורה 

ואחיההצעיר יעקב, שתמיד דאגה לו, ובסמוך קבור אחיה אפרים )בעלי( 

כשרק קבר אחד בלבד מפריד ביניהם. בחרנו מצבה צנועה הדומה  

היתה אישה צנועה וכל חייה היתה כמו חייל  למצבות חללי צה"ל כי

 במשמרת על משפחתה. על לוח המצבה הוספנו את המילים: נפש עדינה. 
 

 
 

                                         

  

  כהןכהן  ֲאִביַגִיל ַחאנֹוםֲאִביַגִיל ַחאנֹום, , אמאאמא

  ;;בֶכרָמאנשאּהבֶכרָמאנשאּה  19091909/ /   19081908  טט""ססתרתרבב  ההנולדנולד

 ..9090בגיל בגיל   --  19991999..1010..33    ססתש"תש"  בתשריבתשרי  גג""ככ  --בב  ההנפטרנפטר

  סבא.סבא.--בכפרבכפרבבית העלמין בבית העלמין למנוחות למנוחות   הההובאהובא

  לברכה.לברכה.  ההזכרזכר

 

  במשען משוחחות עם אמאושרה  - 1996
 ניר נכדה שבא לבקרה 
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 דברים שאמר אחי אברהם ליד קברה של אמנו.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  אמי, זכרה לברכה,אמי, זכרה לברכה,

  היתה צדקת גמורה.היתה צדקת גמורה.

  לא עוול במעשיה,לא עוול במעשיה,

  על לשונה,על לשונה,לא ָרגלה לא ָרגלה 

  ולא עשתה לרעהו רעה.ולא עשתה לרעהו רעה.

  

  דבורה כהןדבורה כהן  --אמי, אביגיל אמי, אביגיל 

  תתייצב עוד מעט בשמיים.תתייצב עוד מעט בשמיים.

  הקדוש ברוך הוא יצווה עליה: פתחי את ידייךהקדוש ברוך הוא יצווה עליה: פתחי את ידייך

  והיא, חיוכה הכן והתמים על פניה, והיא, חיוכה הכן והתמים על פניה, 

  כפות ידיהכפות ידיה  תפרוש אתתפרוש את

  והמלאכים יסתכלו, יביטו וישובו ויסתכלו,והמלאכים יסתכלו, יביטו וישובו ויסתכלו,

  וירימו את ראשיהם ויאמרו:וירימו את ראשיהם ויאמרו:

  לא כלום לעצמה, הכל לאחרים;לא כלום לעצמה, הכל לאחרים;

  הכל לאחרים, לא כלום לעצמה.הכל לאחרים, לא כלום לעצמה.

  ומלאך השרת יקֹוד קידה.ומלאך השרת יקֹוד קידה.

  אמא, הגנת עלינו כל עוד יכולת;אמא, הגנת עלינו כל עוד יכולת;

  עכשיו זכותך תגן עלינו.עכשיו זכותך תגן עלינו.

  שם במרומים בשלווה.שם במרומים בשלווה.--אז שנפשך תשכון, איאז שנפשך תשכון, אי

  

  בתשרי תש"סבתשרי תש"ס  אמי מתה בכ"גאמי מתה בכ"ג

  כעשרים שנה לאחר מות אבי )שבט תש"ם(כעשרים שנה לאחר מות אבי )שבט תש"ם(

  ..אהבתי אותם מאודאהבתי אותם מאוד
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 י לילי )לאה( במלאת שלושים לפטירתה.אצרף כאן הספד נוסף שקראה בת

 

 

  שלושים לסבתאשלושים לסבתא
  

  דבורה ממבט של נכדה על סבתא שלה.דבורה ממבט של נכדה על סבתא שלה.--לליִ יִ יג  יג  בִ בִ אני רוצה לספר לכם קצת על א  אני רוצה לספר לכם קצת על א  

  

  לי היא הייתה סבתא של ילדות וסבתא של בגרות.לי היא הייתה סבתא של ילדות וסבתא של בגרות.

סבתא של ילדות זה אומר, המון זיכרונות של חוויות סבתא של ילדות זה אומר, המון זיכרונות של חוויות   

ֵמה ג'א   ֵמה ג'א  מרגשות ונעימות. זו סבתא שקראתי לה א  ן, כלומר ן, כלומר מרגשות ונעימות. זו סבתא שקראתי לה א 

דודה יקרה, כי כך לימדו אותי וכזו היא הייתה עבורי. דודה יקרה, כי כך לימדו אותי וכזו היא הייתה עבורי. 

באתי אליה כילדת מושב המגיעה לסבתא שבעיר הגדולה באתי אליה כילדת מושב המגיעה לסבתא שבעיר הגדולה 

שמיד אספה אותי לחיקה במובן שאנו יודעים ובמובן האחר שמיד אספה אותי לחיקה במובן שאנו יודעים ובמובן האחר 

הנוסף שאני ידעתי: של ניחום, ביטחון, דאגה, האכלה, הנוסף שאני ידעתי: של ניחום, ביטחון, דאגה, האכלה, 

ות ות סיפור סיפורים מרתקים, טיול ברחבי "עמידר" לצורך קניסיפור סיפורים מרתקים, טיול ברחבי "עמידר" לצורך קני

וסידורים ולא אשכח, כמובן, את ה"אל תפחדי" שלה וסידורים ולא אשכח, כמובן, את ה"אל תפחדי" שלה 

כשחצינו את הכביש העירוני והיא מחזיקה את  היד שלי כשחצינו את הכביש העירוני והיא מחזיקה את  היד שלי 

  בחוזקה ובביטחה.בחוזקה ובביטחה.

וסבתא של בגרות זה אומר, סבתא במושב וכאן וסבתא של בגרות זה אומר, סבתא במושב וכאן 

ן. אבל היא  ֵמה ג'א  ן. אבל היא קראתי לה סבתא בעברית ולא א  ֵמה ג'א  קראתי לה סבתא בעברית ולא א 

המשיכה להיות אותה סבתא דאגנית ורחמנית וגם המשיכה להיות אותה סבתא דאגנית ורחמנית וגם 

י או לא התחשבתי היא המשיכה לאהוב י או לא התחשבתי היא המשיכה לאהוב כשכעסתי, התרגזתכשכעסתי, התרגזת

אותי באותה עוצמה ואותה סבלנות שאפיינו אותה. סבתא אותי באותה עוצמה ואותה סבלנות שאפיינו אותה. סבתא 

  שלא התלוננה ולא ביקשה ורק נתנה.שלא התלוננה ולא ביקשה ורק נתנה.

בבגרותי היא כבר לא הייתה רק הסבתא שלי ושל הנכדים בבגרותי היא כבר לא הייתה רק הסבתא שלי ושל הנכדים 

בעיר, אלא גם הסבתא של המושב: של יפית ויפעת, עינת בעיר, אלא גם הסבתא של המושב: של יפית ויפעת, עינת 

גם יחד. גם יחד.   וברק, נועם ורועי, אסף, ענבל ועודד ושל הוריהםוברק, נועם ורועי, אסף, ענבל ועודד ושל הוריהם

ואת כולנו ליותה יחד בשעות הטובות ועוד יותר בקשות ואת כולנו ליותה יחד בשעות הטובות ועוד יותר בקשות 

  שבהן.שבהן.

  

ובסוף הייתה גם סבתא של "משען". סבתא ששכחה הרבה בגלל עייפות החומר ובסוף הייתה גם סבתא של "משען". סבתא ששכחה הרבה בגלל עייפות החומר 

אך לא שכחה את המשפחה. לכן גם לא יכולנו לשכוח אותה. כמו שאהבה וטיפלה אך לא שכחה את המשפחה. לכן גם לא יכולנו לשכוח אותה. כמו שאהבה וטיפלה 

  ודאגה לנו, כך המשכנו לאהוב ולדאוג לה גם בשנים אלו. ודאגה לנו, כך המשכנו לאהוב ולדאוג לה גם בשנים אלו. 

לפחות, בסוף ימיה, זכתה לקבל את אותה אהבה ודאגה שנתנה לנו ואותה לפחות, בסוף ימיה, זכתה לקבל את אותה אהבה ודאגה שנתנה לנו ואותה מנחם שמנחם ש

העבירה לה שרה, שלא התעייפה מלסעוד אותה יום יום , אם בחיבוקים ונשיקות ואם העבירה לה שרה, שלא התעייפה מלסעוד אותה יום יום , אם בחיבוקים ונשיקות ואם 

בדיבור, גם כשכבר לא יכלה לענות ואם בהחלפת טיטול או משחה ואם בהאכלה בדיבור, גם כשכבר לא יכלה לענות ואם בהחלפת טיטול או משחה ואם בהאכלה 

  באהבה.באהבה.  סבלנית של כפית אחר כפית. אני בטוחה שהיא הבינה והרגישהסבלנית של כפית אחר כפית. אני בטוחה שהיא הבינה והרגישה

  ולסיום: ולסיום: 

זה יום עצוב כי לא תהיה סבתא שנוכל לנשק ולחבק, אבל אני בטוחה שכולנו נמשיך זה יום עצוב כי לא תהיה סבתא שנוכל לנשק ולחבק, אבל אני בטוחה שכולנו נמשיך 

  להתרפק עליה בגעגוע, בזיכרון ובמחשבה. להתרפק עליה בגעגוע, בזיכרון ובמחשבה. 
  

ִיל כהן נפטרה במשען רעננה  ִיל כהן נפטרה במשען רעננה סבתא א ִביג    בבוקר.בבוקר.  3.10.19993.10.1999סבתא א ִביג 

  ..יום ראשון כ"ג בתשרי תש"ס בסוכות יום אחרי שמחת תורהיום ראשון כ"ג בתשרי תש"ס בסוכות יום אחרי שמחת תורה

 

  זכרה לברכהזכרה לברכה
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ירו ס )צבי(, יצחק, אפרים ויעקב כהן ָמארי    --הבנים  הבנים   ירו ס )צבי(, יצחק, אפרים ויעקב כהן ָמאריס    ס 

 בפרקים הבאים אכתוב על בניה של ציפורה )ַנַנה(, הלא הם אֵחיה של אמי ֲאִביַגִיל ועל כן הדודים שלי.
 

 

 

 

 

 

וָמארי היה שמו הפרטי של אביו  םפחת כוהניאקדים ואציין ששם המשפחה המלא היה כהן ָמארי כי היו ממש

של משה אביהם. לא ידוע לנו מה מקור השם ָמארי אך הוא מוזכר במקומות שונים. בתלמוד מופיע השם 

 -ָמארי וגם במפת דרך המשי )דרך מסחר קדומה(. ממלכת ָמארי, ששכנה בברך של הנהר פרת, פרחה במאות ה

צרפתיים שמצאו שם עשרות אלפי  םידי ארכיאולוגי-נערכו במארי עללפנה"ס. חפירות רבות היקף  19-וה 18

תעודות. בארץ, פרופסור אברהם מלמד הרבה לעסוק בתעודות מארי. זו היתה אוכלוסייה עירונית דוברת 

מערבי, אמורי. ממלכה זו חרבה בימי חמורבי מלך בבל. -אכדית ואוכלוסייה נוודית למחצה דוברת ניב שמי

מערבי. מקבילות רבות נמצאו בין ָמארי ששכנה בארץ מוצאם של האבות -כנראה ממוצא שמי מלכי ָמארי היו

ובין ישראל המקראית. החוקרים נזהרים מלקבוע עמדה נחרצת לגבי הקשר בין שתי החברות או על מוצא 

 משותף למרות שיש ביניהן הרבה מן המשותף.
  

שם  כאשר יצאו תעודות זהות בפרס היו צריכים להחליט על

משפחה ומשה בחר בָמארי. כשהגיעו לארץ חלו טעויות בגלל שני 

החליטו האחים  1965 -שמות המשפחה )כהן ָמארי( ולבסוף ב

להשמיט את כהן ולהשאיר רק ָמארי, כיוון שכולם בפרס ידעו 

שהם כוהנים והכירו אותם כשם ָמארי. ברבות הימים אנשים 

היום. רק ותיקי המושב עיוותו זאת וזה נהפך לֶמרי וכך נשאר עד 

 ממשיכים לקרוא לבני המשפחה ָמארי.

יד המקרה, ביום קבורתו של אפרים, בעלי, אמר אחד מעובדי קדישא שבמשפחתו, שמקורה באיספהאן, יש 

ָמארי ומקור השם בא מהמילה הפרסית ָמר שפירושה נחש. השם ניתן בעקבות סיפור על נחש ש"הגן" על קבר 

 ידי המוסלמים. לא נראה לי שמכאן מקור השם.יהודי מפני חילול על 
 

בפרק זה לא אחזור על מנהגי החתונות וחיי השגרה עליהם כתבתי בפרק על אבי. אציין רק שבינתיים עברו 

מעל חמישים שנה וחלק מהדברים השתנו. עד היום עדיין ממשיכים במנהגי החתונה: החינה, יום בָהַמאם, יום 

ולבסוף החתונה. אציין כאן כי עקב ריבוי מחלות מין, היו משפחות שדרשו אישור  הּכתּוָּבה, יום האירוסין 

רופא שיעיד שהחתן בסדר. כיום חתונות בפרס הן מודרניות ונערכות באולמות, כפי שכבר התחיל בזמן חתונתו 

י של יעקב באולם בטהראן. אנשים אמידים יותר אף נוהגים לערוך חתונה שנמשכת עד אור הבוקר בליוו

זמר/ת ,מוזיקה ואוכל. הרבה פרסים שעלו לארץ בזמננו ויותר מאוחר, עדיין שומרים בקנאות על המנהגים 

הפרסיים כמו שמיעת מוסיקה פרסית, בילויים בחוג פרסי, שמירת מנהגי החתונה שהיו בפרס ועוד. לא שילבו 

 החיים הישראלי כמונו. יאת ָפרסיּותם בהוו

ידם מאוד את פרס, לכיוון המנהגים האירופיים אם בלבוש בחינוך וכד'. בנו, הָשאּה כאמור, המלך ֵרָזא ָשאּה ק

, נסוגה פרס 1979 -האחרון, המשיך בכך אך לצערי, עם חזרת שלטון האייטּולֹות, לאחר מהפכת חומייני ב

נהג לאחור והדת והּבורּות שולטים כיום בפרס. סממן ויזואלי בולט הוא החזרה ללבישת הצ'אדֹורים, מ

 שהופסק על ידי המלך ֶרָזא ָשאּה כשאמי היתה צעירה.
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ירו ס   ירו ס  דֹוד ס    צבי כהן ָמאריצבי כהן ָמארי  ––דֹוד ס 

 -בֶּכרָמאנׁשאּה שבוע לפני ט"ו בשבט  בחודש שבט תרע"ב 1912ִסירּוס  נולד בינואר שנת 

שם נפוץ לבנים. בארץ בחר  –חג האילנות. ניתן לו השם ִסירּוס  וגם ָאָקא שפירושו אדון 

צבי. התייתם מאביו בגיל עשר, והיה עליו לומר את תפילת הקדיש. הוא  –עברי  לו שם

 זוכר רק מעט את אביו.
 

היה . שש שנות לימוד –צבי גמר את בית הספר היסודי היהודי "אליאנס" בֶּכרָמאנׁשאּה 

מוכשר והציעו לו להיות מורה בבית הספר היהודי.  עבד, משך שנתיים, כמורה לצרפתית 

בבית ספר "אליאנס" בו למד וקיבל משכורת זעומה של חמישה תומן לחודש.  ולפרסית

מצרפת וביירות, חיפשו פקיד יודע  םלֶּכרָמאנׁשאּה הגיעה חברה למכירת משאיות וחלקי חילוף שהיו מייבאי

צרפתית ועבר לעבוד אצלם במשכורת של שנים עשר תומן לחודש. כשהגיע לגיל הגיוס לצבא נסע לעבוד בעיר 

. בימים ההם, יהודי שהלך לצבא לא היו הרבה סיכויים וחרת, אהואז, כדי שלא ימצאו אותו ויגייסוהא

שיחזור בשלום בגלל יהדותו. באהואז עבד כפקיד בחברת "גבריאל" ומאוחר יותר פתח עם אהרון, אביה של 

 מֹוניר, חנות בדים ואחר כך נפרדו.

שהוא לבד ורחוק מהבית. לקחה את הבנים יצחק ואפרים אחרי שנתיים שהיה  באהואז, היה קשה לציפורה 

 ללא אף אחד מאחיה.  רונסעה אליו. את יעקב  השאירה עם ֲאִביַגִיל אמי כדי שלא תישא

 מֹוניר וִסירו ס  נישאים

כששידכו אותה לִסירּוס. בפרס היה מקובל, בקהילה  10מֹוניר היתה בת  

עוד בהיותם ילדים וזה היה הסכם היהודית והמוסלמית כאחד, לשדך בני דודים 

שבעל פה. משהיו ההורים מחליטים ביניהם זה היה סופי ובעצם הכרזת 

אירוסין. הורי החתן היו מביאים מגש גדול )חונצ'ה( מלא ממתקים וגם תכשיט 

 זהב. 

גם כאן נעשה הסכם שידוך בין ציפורה לבין שרה אחותה ואהרון בעלה. ציפורה 

כל טוב וגם תכשיטים. היא רכשה זאת מהכספים הביאה, כנהוג, מגש של 

 שִסירּוס  הרוויח בעבודותיו השונות והיא שמרה את הכסף עבורו.
 

, בצעירותה בחורה יפה עם עור בהיר, 1922אורה, ילידת 

הפנים נאים. גם צבי היה בחור נאה.  ישיער בלונדיני, פנים עגולות, עיניים גדולות וכל תוו

. את החתונה ערכו בחצר 16ואורה בת דודתו בת  26ואז כשצבי בן באה 1938התחתנו בשנת 

 הגדולה שבביתה של ציפורה אמו.
 

אני והורי גרנו בזמן החתונה שלהם באהואז. בחתונה היו 

משפחתה של אורה, משפחתי , דוד יוסף שאז היו לו את הבנות 

ָפרוין וַמהין, כמה משפחות מהעיר ֶּכרָמאנׁשאּה שגם הם באו 

אז לשם פרנסה, ידידי משפחה וגם ידידים מוסלמים שאחד לאהו

איתם. )היה  דמהם היה בעל ות של בניה של ציפורה ואשר התייד

אומר: אתם אחים שלי. היה בן גילם, משכיל ועשיר(. הגיעה גם 

הקהילה היהודית הקטנה שהיתה בעיר. כולם הכירו זה את זה בבית הכנסת. הרב היה עיראקי כיוון שהיו 

ה יהודים מעיראק שבאו לעשות עסקים )בין אהואז לעיר ּבצרה הפריד רק נהר(. אחד מהידידים, הלא הוא הרב

 ָטאר.   -אבא של רֹוְקני שהיה מפעילי החלוץ, ניגן בגיטרה פרסית  -ציון רֹוְקני 

יות משותפות בילדותי בֶּכרָמאנׁשאּה גדלנו אורה ואני באותו הבית. היה לנו קשר הדוק מאוד ועברנו יחד חוו

שרה  –אהרון אביה של מֹוניר היה אחיו של אבי ָסֶלּה. מצד אמי  –כיוון שהיינו קרובות משפחה: מצד אבי 
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 ִאמּה של מֹוניר היתה אחותה של ציפורה סבתי.
                                                     

 

יותר מאוחר בטהראן גרנו יחד, ציפורה וארבעת בניה עם 

הכלות, בבית בן שלוש קומות ולכן היינו כל הזמן יחד 

 וחלקנו מאורעות שמחים עצובים ויום יומיים.

 

 

 

 

 

 מקימים משפחה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 לצבי ואורה נולדו חמישה ילדים בפרס והשישי בארץ. הבת הראשונה נפטרה בגיל שנה ממחלת ילדות.

פורה )היו לה כבר נכדים מבתה ֲאִביַגִיל(. לכן פינקו מלכה הנכדה הראשונה ומשה הנכד הראשון מבניה של צי

אותם מאוד בילדותם ובמיוחד שלגביה של סבתא זו היתה המשכיות 

 נצר אביהם של ילדיה. משה היה על שמו של משה בעלה.
 

 

משה ומלכה היו ילדים שקטים וגדלו בקרבה יום יומית עם הדודים, 

וקים ועבדו ביחד בחנות, האחים של ִסירּוס , שבתחילה היו עדיין רו

וגם בקרבת סבתם ציפורה שאיתה חיו ביחד באותו בית. סבתא 

אהבה לספר לנכדים, לנו וגם לילדיה כשהיו קטנים, סיפורי אגדות 

 נפלאים או סיפורים מהתנ"ך באופן מאוד מושך ומרתק.

זין לו הרבה. שידרו הרבה אחרי העבודה בחנות חזרו האחים  לבית שאין בו טלויזיה אלא רק רדיו שנהגנו להא

שירים מקומיים וזרים. שמענו גם תקליטים כי האחים מכרו תקליטים בחנות. כל תקליט חדש שהיה יוצא הם 

 היו מביאים לבית לשמוע. למשל אהבנו מאוד לשמוע את התקליט עם השיר: "ֶּבָסֵמה, ֶּבָסֵמה מּוצ'ֹו" .

 

בנו של יצחק. יחד הלכו לגן הילדים עם תלבושת אחידה עד שעלו לארץ משה היה משחק עם בן דודו דויד, 

אורה מחזיקה את יפה, משה 
במשקפיים, צבי, מלכה, ציפורה 

 ומינה

 .סבתא ציפורה עם ארבעת בניה והכלות בטהראן
 .יעקב עדיין רווק ,: אני רוזה ובעלי אפריםעומדים

ירּוס : יושבים שמחה ציפורה, מלכה,את  םומוניר מחזיקי סִֹ
 וברוך אחיה של טובה., יצחק וטובה אחותי

ירּוס   סִֹ
 )צבי( 

 אח ואחות

  ציפורהציפורה
  אריארימָ מָ 

  משהמשה
  אריארימָ מָ 

 מיכלמיכל
 ואליהו

 שרהשרה
  ואהרון כהן 

 אחיות

מוניר 
 )אורה( 

 מלכה
 וציון גזית  

 באבאָג'אן
 סמיפור ושרה

 אלי
 משה ספיר

 וטניה מרי  
 יפה

 ויוסי וינברגר
 מינה

   ואלי ספיר
 דני

 שבע מרי  -ובת

בנים  2 בנות 3 בנות 3
 ובת

 ובת בן בן
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 בצבע אדום ובבית שיחקו יחד בחצר הגדולה של הבית שבו גרנו כולנו. 

למלכה לא היתה ילדה בגילה כדי שתוכל להשתובב איתה והיא 

 מטבעה שקטה ועדינת נפש.

 

 צבי על סף המוות

טהראן ,  באו ציפורה, ִסירּוס , אורה והילדים ל1943בקיץ 

ואילו האחים נשארו לנהל את החנות באהואז.  הבית היה בן 

 שתי קומות. בקומה הראשונה גרו ההורים שלי. 

צבי התלונן על כאבים בבטן. הרופאים השונים נתנו לו כל מיני תרופות אך לא ידעו ממה הכאב ודבר לא עזר. 

בש עם השכן. ביקש מים -שחק ששביום שבת חזרו מבית הכנסת, סיימו את ארוחת הצהרים וצבי ישב ל

והבאתי לו קנקן מים קרים, שתה הכול וביקש עוד. גמר לשחק וקם ללכת לכיור כי הרגיש בחילה והקיא מים 

והקיא הרבה דם.   וחתיכה קטנה של דם טרי. אחרי כמה דקות קם הרגיש חולשה קשה. אמו ואמי תמכו בו

למעלה ירד וכן השכנים המוסלמים לידנו באו. לקחו אותו והתעלף.  אמי התחילה לצעוק: תעזרו לנו. השכן מ

מבין ידיהן והשכיבו אותו. סבתא תלשה את שערות ראשה ואמי בכתה בהיסטריה .אורה אשתו הלכה לקנות 

תרופה נגד הקאה מבית המרקחת ולכן לא ידעה על מה שקרה וחוץ מהשכן בקומה השנייה לא היה אף אחד מן 

 אבי היה בחוץ והאחים נשארו באהואז. –הגברים של המשפחה בבית 

.  רצתי בכל כוחי להזעיק את הרופא שטיפל לעשרה, נוכחתי במקום וראיתי הכו-אני, שהייתי  כמעט בת שבע

בו קודם והיה קרוב לבית. סיפרתי לו מה קרה והוא, ללא כל סימני דחיפות ובהליכה רגילה, בא איתי. הייתי 

אחרי כן רצתי לקרוא להורים של טובה, אז ארוסתו של דודי יצחק, שגרו  נסערת ונפחדת ובכיתי ללא הפסקה.

קרוב אלינו. אחיה של טובה הביא עוד שני רופאים ובינתיים הרופא שקראתי לו איבחן שיש לצבי אולקוס 

שנפתח )פצע בקיבה( והורה לא להזיז אותו. הרופאים הורו לשים שקיות קרח על מקום הקיבה שלו והזריקו 

מיני זריקות לעצירת הדם. לא לקחו אותו לבית החולים כי הרופאים אמרו שהדימום נעצר ואסור להזיז לו כל 

אותו בכלל ושכנראה הפצע בתריסריון ולא ממש בקיבה. כך הוא היה בין החיים למוות. אמו האומללה עלתה 

שלא ייקח את בנה.  לגג הבית, להיות קרובה יותר לאלוהים, כדי לשאת אליו תפילה ושישמע את תחנוניה

ביקשה מאלוהים: קבל אותי במקומו, רחם עליו שגדל בלי אבא ובכתה בכי מר. קיבלה כאבי ראש איומים 

 והתחילה להקיא. ניסו לתת לה כוס תה אך סירבה לשתות כי החליטה לצום שאלוהים יחוס על חייו. 
 

הדודים היו יקרים לי מאוד. גדלתי איתם אני אחרי הריצות, ישבתי ליד מיטתו והייתי בוכה ללא הפסק כי כל 

ואמי, שהיתה אחותם, אהבה אותם ללא גבול. הבית נהפך לבית חולים ואבי קיבל שוק כשחזר בערב הביתה. 

מייד טלגרף לאחים באהואז וביקש שאחד מהם יבוא. אחרי שאביהם נפטר, צבי היה האח הגדול אחרי אמי 

 את השני. והוא מילא את דמות האב וכולם אהבו אחד 

שעות. סיפר לנו שלא היה מסוגל לאכול או לישון מהמתח  24יצחק עלה לרכבת אך נסיעה לטהראן נמשכה 

והחשש לחייו של אחיו. כשהגיע וראה שהוא חי התרגש מאוד ואמר: הלואי שאני אמות במקומך. כשאפרים 

 היו מסוגלים ללכת לעבוד.ויעקב אחיו קיבלו טלגרף שהוא בחיים, ישבו ובכו וסגרו את החנות כי לא 

אחרי יום הציע אחד מידידי המשפחה, על פרופסור מסוים והביאו אותו. נתן הוראות והיה בא לבקר בוקר 

וערב והדימום פסק. כל יום קיבל כמה זריקות אותם היתה מזריקה לו טובה או הרופא עצמו. השכיבו את צבי 

פועלי בנין, ששילמו להם כסף, והיו מרימים את השטיח   על מזרון שהונח על שטיח וכל יום היו באים ארבעה

 ומוציאים אותו לחצר הבית והיה חם מאוד ובלילה היו חוזרים ומכניסים אותו לחדר. כך זה נמשך חודשיים.

הוראות האכלה. תחילה  לטרוף רק את חלבון הביצה ולתת לו כף אחרי כף וכן חמאה מאוחר יותר ניתנו 

את הנוזלים שיצאו ממנו לתת לו לשתות. סבתא היתה .וף צעיר בסיר עם מכסה לבשל ע אח"כמפוסטרת. 

 עד שחזר לעבוד בחנות.  . עברו חודשייםלאט לאט עסוקה כל היום בהכנת הדברים האלו.  להתאושש

ואחיה  משך כל הזמן הזה טובה ומשפחתה היו באים לבקר ולעזור. כאמור, את רוב הזריקות הזריקה טובה

 ., היה מגיע כל יום לבקר ולשוחחהגדול, ברוך

 מימין: מלכה משה ודויד

 

 מלכה
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 עולים לארץ

סבא הערבית". -ימין לשם עברנו מ"כפר-. אני ואפרים כבר גרנו במושב נוה1951צבי ואורה עלו לארץ באוגוסט 

ידענו באיזה יום הם מגיעים לארץ ונסענו יחד לשדה התעופה והבאנו אותם למושב כדי שלא ייקחו אותם 

 במושב.  למעברות. גם יצחק ויעקב גרו
 

צבי, אורה והילדים גרו יחד איתנו בצפיפות רבה, בבית הקטן בן שני החדרים שהסוכנות נתנה לנו, למעלה 

משנה. צבי רצה להמשיך את צורת החיים כמו בפרס והציע לבנות בית גדול יותר ליד הבית הקיים כדי שכולנו 

בנפרד בבית משלנו אך לא העזנו למרוד בצבי נגור יחד כמו בפרס וזה יהיה על שמו. האמת היא שרצינו לגור 

ובַנַנה.  הבית הנוסף נבנה )סה"כ שלושה חדרים( ואז התברר שהיות והמשק רשום בסוכנות על שמו של 

 אפרים, לא ניתן יהיה לרושמו על שמו של ִסירּוס . 

לעיר ואז צבי  רצו בית שיהיה  קרוב אלינו ואכן השכן העיראקי לידנו החליט לעזוב את המושב ולעבור

 ומשפחתו עברו לגור שם.

 

 חיים חדשים

כשעלינו לארץ, גרנו באותו המושב ובאותה שורה במרחקים קטנים. 

הילדים, המשיכו לשחק יחד וגם עם ילדי המושב. מעגל הילדים גדל עבורם 

. הילדים הצטרפו להורים בעבודות המשק החקלאי. תוגם נושאי ההתעניינו

ולא קלה משעה מוקדמת מאוד בבוקר ועד הלילה. החיים במושב היו קשים לכולם.  משק שפירושו עבודה רבה

אורה היתה שותפה לִסירּוס  בעבודות המשק השונות. כמובן שהילדים עזרו ובמיוחד משה ומלכה שהיו 

 הגדולים. גם הקטנים יותר עזרו, כמובן אחרי הלימודים בבית הספר.
 

פרות ובאחד הפעמים שאורה חלבה אחת מהן, בעטה בה הפרה בפנים. תאונות עבודה לא חסרו. גם הם גידלו 

חששו שנשברה לה הלסת אך למזלה הצילומים הראו שהפגיעה גרמה לשטפי דם וכאבים. תאונה אחרת היתה 

לדני, בנם הצעיר, כאשר קצץ תלתן במכונה מיוחדת ולא נזהר וקצה אצבעו נקטעה אך למזלו הצליחו להגיע 

הנאה בצד סכנה. צבי היה נוהג לקטוף פטריות  -ואיחו חזרה את האצבע. סיפור אחר  בזמן לבית החולים

שמהם צמחו רבים במושב , כדי להכין מאכל פטריות. באחד הפעמים קטף פטריה ענקית והצליח הפעם לשכנע 

ה צבי ומלכה הובהלו במצב קש -את מלכה להצטרף אליו לאכילה. למזלם הרע היתה זו פטריה רעילה מאוד 

 לבית חולים בילינסון ולמזלם הצליחו להצילם.
 

בנוסף לפרות, נטע ִסירּוס במשק עצי פרי וגידל בשטח בוטנים אבל יותר מאוחר התרכז בלולי תרנגולות 

ובגידול תרנגולי הודו. אף גידל טווסים לנוי. הטווס הזכר, שהיה לו זנב צבעוני מפואר היה תוקפן ופעם רדף 

עמוק באצבעה ובפעם אחרת גרם לחתך מעל עינה של יפה. לבסוף, באחד הימים, עף  אחרי ַנַנה וגרם לחתך

 לכיוון הפרדסים שבגבול קלקיליה ונעלם.

  ילדי צבי ואורהילדי צבי ואורה

 ביקשתי מהילדים שייכתבו על עצמם והרי המכתבים ערוכים מעט:

ד בטהראן בשם רֹוָהְנגיז וסיימתי ארבע כתות לימו 7.8.1940 -נולדתי ב --מלכה גזית מלכה גזית 

כתלמידה מצטיינת. בגיל אחד עשרה עליתי לארץ עם הורי ושמי שונה למלכה. קבלת הפנים 

 בשדה תעופה לוד )בן גוריון כיום( : סנדביץ' מלחם שחור מיום קודם מרוח בריבה זולה.

אחרי רישומים פגשנו את רוזה ואפרים, שלקחו אותנו ישר למושב לבית שלהם. מיד יצאנו, 

ים לראות את הסביבה. כל דבר ריגש אותי, כל דבר נראה לי הטוב והנכון ביותר. המושב אני, משה ובני הדוד

לא צמחים ולא עצים. הלכנו  –היה שטח אדמה גדול שמפוזרים עליו בתים קטנים. שום דבר לא הסתיר אותם 

לי כמקום לרפת ודודי חלב את הפרה. החלב היה עם הרבה קצף ונראה לי כחלב הטוב בעולם. גם המושב נראה 

 הקדום ביותר בעולם.
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היה בבית הספר במעברת כפר סבא הערבית )כפר  1953ועד  1951-המשך לימודי מ

ערבי נטוש ליד המושב ששיכנו שם את העולים עד שהמושב הוקם(. הלכתי עם אבא 

והמנהל בחן אותי בעברית שלא הבנתי. נתן לי תרגיל בחשבון ואחרי שהבנתי מה הוא 

ת התרגיל אבל במקום אפס שהיה בסוף רשמתי אפס בפרסית שנראה רוצה פתרתי א

והמנהל הטיפש החליט שאני מתאימה  75אז רשמתי . 750כמו נקודה בעברית. נניח 

לכיתה ג'. זאת עשה, כנראה, בנדיבות לב שלא הכניס אותי לכיתה א'. אבי הנאיבי קיבל את הדין 

היום זה מרתיח אותי. אלה היו מעט מציוני הדרך בתחילת  והלכנו הביתה וכך הלכו להם שנתיים לאיבוד. עד

. למדתי בקורס פקידות והנהלת חשבונות 1953 -1956חיי בארץ.  עברתי לבית ספר חקלאי בחדרה בשנים 

ים -אביב גרתי בביתה של דודתי ֲאִביַגִיל )אחות של אבי( בבת-. כשלמדתי בתל1957-60אביב בשנים -בתל

עבדתי בתעשיה הצבאית בהרצליה ובמקביל  1960-63הורי ואחי במושב . בשנים  ובסופי שבוע ביקרתי את

 למדתי  שירטוט בנין בקורס ערב של הטכניון. 

 ..הכרתי את בעלי ציון ונישאנו. גרנו בחולון ועבדתי בהנהלת חשבונות 1964בינואר 
 

)כך המוסלמים(. מּוסה  באהואז ונהגו לקרוא לי מֹוריס או 3.4.1943 -נולדתי ב --משה מרי משה מרי 

עם הורי.התרשמותי הראשונית מהארץ שהכול היה מוזר ושונה. מה  1951-לארץ עליתי ב

שהדהים אותי היו הממטרות בשדה )איך זה מסתובב וכו'(, כמו אחותי מלכה אף אני הזדעזעתי 

בלתי אכיל! בגלל חוסר ידיעת השפה, היו לי כל מיני חוויות,  –מהלחם השחור וריבת התפוזים 

 שחלקן מצחיקות וחלקן פחות. 

לימודי בית הספר היסודי תחילה במושב ואחר כך באוסישקין וברנר בכפר סבא .  התיכון 

בכצנלסון בכפר סבא . מכיתה י"א בבית הספר הטכני של חיל האויר. בצבא שירתי כאלקטרונאי מטוסים 

ואים עליתי עד לדרגת רס"ר. אני . במהלך שנות המיל1966-בטייסת הליקופטרים. השתחררתי כסמל ראשון ב

 כאלקטרונאי.  הכרתי את טניה  במכון ונישאנו. 1969עובד במכון ויצמן מאז 

  

ח'  סיימתי ב"אוסישקין" כפר -עליתי לארץ. למדתי במושב וכיתות ז' בת שש נולדתי בטהראן. --מינה ספיר מינה ספיר 

בבית מלאכה ובהמשך עשיתי הסבה  סבא. למדתי  שלוש שנים עיצוב אופנה ב"ויצו" רחובות. תחילה עבדתי

 לפקידות ועבדתי כמזכירה בבית חרושת לתמרוקים וקוסמטיקה  "תיא" בתל אביב. 
 

נישאתי לאלי ספיר )להזכירכם: אלי ספיר הינו הנכד של מיכל, אחותו של  1973 -ב

עליו ועל משפחתו סיפרתי קודם  -משה הסבא שלנו, בנם של שרה וָּבאָּבאג'אן סמיפּור

 ק על אחיותיו של משה(.    בפר

 

בטהראן בשם ַשְהָנז שפירושו פינוק של מלך. כשעלינו לארץ הייתי בת ארבע בלבד וכאן ניתן לי  נולדתי  --  יפהיפה

השם יפה. הטיסה לארץ זכורה לי כחוויה לא נעימה כיוון שסבלתי כל הדרך, מבחילה והקאות. כשהגענו לקחו 

 אותנו באוטו ירוק קטן למושב.

ברנר" ו"בית ברל".  ”י' ביליתי ב –הייתי שנתיים בגן. למדתי בבית הספר המקומי . את כתות ו' במושב 

שרטוט בנין. הייתי מגיעה לשם בעזרת אופניים שקנו לי ואז זה היה כמעט  -סיימתי בגרות ב"אורט" כפר סבא 

וס שהיה מגיע לעתים שווה ערך למכונית. כלי התחבורה שלנו היתה העגלה הרתומה לסוס או בעזרת אוטוב

 רחוקות למושב.                     תקופת הילדות במושב זכורה לי כתקופה היפה ביותר בחיי. 

אביב. נישאתי ועברתי לארה"ב. עבדתי בגן ילדים. שרטוט בנין בבית, טיפול בילדים. -בתל עבדתי בשרטוט בנין

 וחזרה לאחרונה לארץ.   משך כל השנים התגעגעתי למשפחה ולארץ.  ניפרדה מבן זוגה

 

נולד בישראל חודש לאחר שהוריו עלו לארץ. למד בבית הספר הטכני של חיל האויר   --  דניאל )דני( מרידניאל )דני( מרי

 בחיפה במגמת חשמל. 
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  דֹוד יצחק כהן ָמארידֹוד יצחק כהן ָמארי

בֶּכרָמאנׁשאּה. שמו ניתן לו על שמו של הבן  י"ד בתמוז התרע"ו 15.7.1916 -יצחק נולד ב

 בגיל שלוש. הבכור שנפטר משעלת 
 

יצחק התייתם מאביו בגיל שש. כאחיו צבי סיים שש שנות לימוד 

בבית הספר היהודי "אליאנס" בֶּכרָמאנׁשאּה. שם למד גם צרפתית, 

אנגלית למד באופן פרטי ותודות לכך יכול היה  עברית ופרסית.

 לעזור לילדים בתקופת בית הספר. 

 . 
 

תה א' באותו בית הספר. שנתיים עסק בהוראה ולימד צרפתית בסיום בית הספר הציעו ליצחק ללמד בכי

(.יצחק דאג לחינוכי כבר בגן.  בגן נהגו לתת כל יום פתק 1932-3ופרסית. אני הייתי בכתה א' בה לימד )בשנת 

שציין את התנהגותו הטובה או הרעה של הילד. כשיצחק היה חוזר מבית הספר דבר ראשון היה שואל אותי: 

לת היום? תראי לי. היה שם את הפתק בקופסה קטנה בארגז בית הספר שלו עד סוף החודש. רוזה, מה קיב

 אחרת המקל היה מחכה לי.  BON POINTבסוף החודש היינו בודקים את הפתקים ולמזלי תמיד היו 

ליצחק היה כתב יד יפה ולכן היה כותב באותיות גדולות את הפרסומת לסרטי קולנוע ומקבל שכר. בימים 

נסע  1934לא כתבו בדפוס והקולנוע היה דבר חדש. בזכות עבודתו זו קיבל כרטיס חינם לסרט. בשנת  ההם

יצחק יחד עם אמו מֶּכרָמאנׁשאּה לאהואז. באהואז מצא עבודה כפקיד במכס. עבד שם עד שפתחו את החנות 

ראן. בבית המשותף וכל האחים עבדו יחד. בגלל הצורך לקנות סחורה ולשלוח לחנות, עבר יצחק לגור בטה

 להורי ולדודים )אחיו של יצחק(. 

 דוד יצחק חייל בצבא הפרסי

יצחק ניסה להתחמק מהגיוס אך לא הצליח. גויס לצבא בטהראן ושירת בחיל  

תותחנים. במיון הראשוני ראו שהוא משכיל ולכן נתנו לו תפקיד כפקיד 

היה   בחדר הקצינים, בתפקיד משרטט מפת התמרונים בחיל התותחנים.

ָעָבסאָבד( אבל היה )חוזר בערב כדי לישון בחדרו בטהראן. המחנה היה רחוק 

מוכן לבוא את כל הדרך ובבוקר לקום מוקדם כדי לחזור.  בגלל הכינים 

והפשפשים. אדמת המחנה שרצה כינים כי החיילים היו כפריים שלא שמרו על 

ום ולשמור על ניקיון רב והתנאים היו כאלה שלא ניתן היה להתרחץ כל י

מהעקיצות.   םהיגיינה. כשהיו תמרונים או גנרלים באו לבקר היה צריך לישון במחנה ולא היה מצליח להירד

ישן על שולחן העבודה במשרד כשבכל רגל של השולחן שם פחית מלאת מים שהכינים לא יצליחו  -מצא פתרון 

 לעלות
 

ואחי אברהם, ופותרים בחופשות שהיו לו מהצבא היינו יושבים בלילות, אני 

איתו תשבצים גדולים שהיו כל יום בעיתון. היתה לנו גינה בחצר הבית וגם 

בריכה גדולה לנוי בלבד. קנינו כמה דגים והם התרבו. בזמן החופשות שלו 

מהצבא היה מטפל בגינה אפילו אם היה לו חום ולא הרגיש טוב כי אהב זאת 

 ה ריקה.מאוד. גם בארץ במושב לא השאיר חלקת אדמ

 השתחרר שבוע לפני שגרמניה פלשה לפולין )במלחמת העולם השנייה(. 

 

 

 

 מכיר את טובה אשתו

לא הכרנו אף אחד מלבד מעטים שהיו מעירנו. סבתא  בטהראן בתחילת דרכנו

 תה ו'יבכ

 טהראן בבית של אמא ודודים. , בביום שחרורו של יצחק מהצבא
עומדים ליד בריכת הנוי משמאל לימין: אפרים, יצחק, אברהם 

רי והילדה  פ 
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 הוריה ואחיה של טובה:
שמואל )אח(,אשר )אבא(,מוסה מימין לשמאל:ם עומדי

 )אח(,יצחק וסירוס מרי, דויד )אח( ואפרים מרי.
יושבים מימין לשמאל: עליה )אמא(, ג'מילה אשת מוסה, 

טובה,ציפורה )ננה(, מוניר, אני רוזה ושרה )אחות(. 
 הילדים: אברהם אחי, מלכה ושמחה אחותי.

 
 
 
 

ציפורה דאגה לכך שאינה מכירה איש ואיך תוכל למצוא שידוך לבניה? בפרס היה נהוג לשדך ולפעמים עוד 

ם היו קטנים. כאמור, היו נישאים בגיל צעיר ובגלל "בעיית" היהדות וחיים בקהילה כשהילדי

 יהודית קטנה הרי שהיו משתדכים עם קרובי משפחה או מבני הקהילה שהכירו.

אורה היתה בהיריון על מלכה וחיפשו מיילדת. הפנו את ציפורה ליהודיה בשם טובה, אמא 

 לה את שמם וכתובתם ואת זמן הלידה המשוער.  שלי ואורה הלכו למיילדת להיכרות ומסרו

בתחילת חודש אוגוסט החלו צירי הלידה .. זה קרה באמצע הלילה ויצחק, שהיה  1940בקיץ 

אז חייל, גר איתנו והיה לו חדר משלו. אמרו לי: רוזה, תלכי עם יצחק לקרוא למיילדת. הלכנו ואבא של טובה 

מצאים החדרים. ידע שבאים לקרוא לבתו המיילדת וכשמסרנו את פתח את הדלת. לכל בית יש חצר ובתוכה נ

שמנו קרא לה והיא באה איתנו. עד הבוקר נולדה מלכה וסבתא ציפורה הכינה ארוחת בוקר ותה כדי שטובה 

תאכל ורק אז תלך אבל היא התביישה ולא אכלה.  ככה החלה ההיכרות בין יצחק וטובה. אחרי לידת מלכה 

י ַפְרָוֵנה וההיכרות יילדה טובה את אחות

התהדקה. סבתא ציפורה ודוד ִסירּוס  

ביקשו, מאוחר יותר, את ידה והוריה 

 הסכימו.

לפני שאמשיך לכתוב עליהם, אספר על 

 משפחתה של טובה.

 

 

 משפחתה של טובה

לאמה קראו ָעִלָיה . ולאביה, אשר, היתה  

חנות בדים. היו משפחה מאוד מוכרת 

משפחה היגרו ומכובדת בטהראן. אבות ה

שאן. לטובה היו שלושה דודים ושתי  לכאן מֹּכָ

דודות מצד האבא. לשני דודים היה בית 

הדוד השלישי,  היה סוחר. בנו ספיר למד רפואה ועבד בבית חולים  .דפוס. הם עסקו גם בקניה ומכירת אדמות

בלידה שכתוצאה ממשלתי שם ראה מקרה אכזרי בו רופא סטר בחוזקה ליולדת יהודיה שהתקשתה מאוד 

ממנה נפטרה. המקרה זעזע אותו ופנה לקהילה היהודית בהצעה שיקימו בית חולים בניהולו ואכן הוקם בית 

חולים "סיני". במלחמת העולם השנייה פרצה מגיפת טיפוס בטהראן. הוא נידבק מהחולים שטיפל בהם 

 ונפטר. יהודי טהראן התאבלו עליו.
 

ומפואר בטהראן. דיפלומטים ישראלים, אנשי צבא ואחרים היו משתכנים פתחו מלון גבוה  שניים מהדודים

 שם נפטר.  לאר"הבבמלון בגלל שידעו שהוא יהודי.  עם עליית חומייני ברח 

ככלל, יהדות פרס התקדמה מאוד אחרי מלחמת העולם השנייה. הסחר עם המערב התרחב ותוכננו מפעלי פיתוח. היהודים 

ך הרבה יהודים התעשרו ברוב ערי פרס ובמיוחד בטהראן הבירה. לחלק מהיהודים היו נטלו חלק בשני התחומים. כ

קשרים עם המלך ובית המלוכה וחלק החזיקו בתפקידים חשובים. עם עליית חומייני האמינו היהודים בתחילה, שהמלך 

 או בנו יחזרו במהרה לשלטון, אך מאוחר יותר הרוב עזבו את פרס.

 

. שמואל היה בגילו של אחי אברהם והיו בכיתה שרה, מּוסה, ברוך, דויד ושמואל  ם:לטובה אחות וארבעה אחי

ביחד. משה וברוך היו מאוד מחוננים ומוכשרים מאוד. הממשלה שלחה אותם ללמוד בפריס. מּוסה למד 

וברוך פיזיקה. כשחזרו מלימודיהם עבדו בתחילה כמורים בטהראן ואחר כך נשלחו מטעם  םלימודים הומאניי

משרד החינוך ללמד בערים אחרות, כמו שכאן היו שולחים ללמד בעיירות פיתוח. היות ולימודיהם מומנו על 

ידי משרד החינוך זו היתה חובתם כתמורה למימון ורק אחר כך יכלו ללמד באוניברסיטה. עם המהפכה 

 ת מרקחת. גם הם היגרו.ראן ופתחו בי. האחים דויד ושמואל למדו רוקחות בטהלארה"ב ןועליית חומייני היגר

 בארה"ב.כאמור, טובה למדה מיילדּות ואחותה שרה למדה תפירה בבית ספר ואף היא נמצאת 
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הורי טובה ובמיוחד אשר אביה , התנגד בתוקף לעלייתה לארץ וניסה לשכנע את דוד יצחק שזה מקום לעניים. 

 העלייה לירושלים. דוד יצחק לא הסכים כי הציונות היתה בנשמתו. מינקות גדל על חלום

ביום הפרידה, לקראת העלייה לארץ, אמה בכתה מאוד ונפרדה ממנה בבית כי אי אפשר היה ללוות אותם 

 בגלל שהעלייה לא היתה חוקית עדיין. 

אחרי שנים, אחיה של טובה היו באים לבקר בארץ וגם 

שרה,  –במקומות הקדושים. גם אחותה של טובה 

)שגר  ָסֶלּהבעלה  אישה נהדרת, היתה מגיעה עם

 בֶּכרָמאנׁשאּה( לבקר בארץ.

 

אחיה של טובה, מּוָסה )משה(, ייסד בלוס אנג'לס 

בשפה  שוָפרבשותפות עם אחרים, שבועון בשם 

 – כורשהפרסית. אחיה ברוך הקים בית ספר פרטי בשם 

הרבה יהודים ברחו עקב המהפכה ללוס אנג'לס ונוצרה 

ח בית ספר ללימוד הפרסית כמו בטהראן. אלה שהיה ביכולתם לשלם שם קהילה גדולה וביקשו ממנו שיפת

לפרס והילדים לא  שלחו את ילדיהם אחר הצהרים ללמוד. היתה להם תקוה שהמלך יחזור לשלטון והם יחזרו

 ישכחו את השפה.

 

 

 שירי אהבה ליצחק

תבים זה לאחר שהתארסו, דוד יצחק נסע לעבוד בחנות באהואז וטובה נשארה בטהראן. היו כו

לזו מכתבים. באחד הפעמים פתח אפרים, שלא בכונה, את אחד המכתבים וראה שטובה כתבה 

ליצחק מילות של שיר אהבה של אחד המשוררים הידועים. אחרי שיצחק וטובה נישאו אמר 

 15.6.1943 -לטובה: מותר לי לצטט  לך את השיר שכתבת? היא צחקה והסכימה. נישאו ב

 בטהראן 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

יצחק  
 שרה

 ואברהם     
ָחּכים  

הָזא שרדֵּ
 ה
 ואברהם     
ָחּכים  

ה שרָזאדֵּ
 ה
 ואברהם     
ָחּכים  

ה שרָזאדֵּ
 ה
 ואברהם     
ָחּכים  

ה  ָזאדֵּ

ָיה ואשר  ָעלִֹ
 ְברּוכים

משמאל ואהרון כהן 
ה, דוד  עימֵּ לימין: נ 
דויד, אפרים בעלי, 
חשמונאי אחי ובידו 
בנו הבכור אייל, אבי, 
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 של חשמונאי.
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טובה בת 
10 

 דוד
 ושושנה מרי  

 זהבה
ואבי אהרוני  

 ?-ו. זילפה 1
די  מֹוָעזֵּ

בנו                 
 של ָחּכים ָנסיר

.חנה 2
ואברהם 

 ָחגיגי
.מיכל   3 

 ויוסף ָנג'ר
)נרצח                  

 (כי לא התאסלם

 .חוָדָדד4
.עזרא 5

. זילפה 1וביבי
די ?-ו  מֹוָעזֵּ

בנו                 
 של ָחּכים ָנסיר

.חנה 2
ואברהם 

 ָחגיגי
.מיכל   3 

 יוסף )יוסי(
 ז"למרי 

ִציּפורה 
וָחּכים ָדויד 
ּבן ָחּכים 

 - וֵסףי
מהעיר 
אן איגָּ  גֹולפָּ

 רחל
ודב סקורניק  
אָג'אן  ָחּכים  ָאק 
יָכה  ורחל בת זולֵּ

יָמן   וסֹולֵּ
                                 

רָמאני  ּכֵּ
)הספיק לברוח לפני 

ָחּכים  איסלום(
אָג'אן  ָאק 

יָכה  ורחל בת זולֵּ
יָמן   וסֹולֵּ

                                 
רָמאני  ּכֵּ

יק לברוח לפני )הספ
ָחּכים  איסלום(

אָג'אן  ָאק 
יָכה  ורחל בת זולֵּ

יָמן   וסֹולֵּ
                                 

רָמאני  ּכֵּ
)הספיק לברוח לפני 

ָחּכים  איסלום(
אָג'אן  ָאק 

יָכה  ורחל בת זולֵּ
יָמן   וסֹולֵּ

בנים  2                 ן ובתב
 ובת

בן ושתי 
 בנות
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 דוד יצחק מספר על העלייה לארץ

עליתי, ראשון מבין ֵאחי, עם משפחתי לארץ. היות ושרתתי בצבא, קיבלתי מיד דרכון.  כשירדנו  13.7.1949 -ב

יעקב, מחנה עולים. בהתחלה גרנו באוהלים ולאחר מכן בצריפים -מהאוירון לקחו אותנו במשאיות לבאר

יף(. כאשר נודע למשרד )משפחות שהיו  להם ילדים קבלו צר

הקליטה במקום שלטובה יש תעודת מיילדות ביקשו שתיגש 

למשרד הבריאות בתל אביב לקבל הפניה לתל השומר. אחת 

מהמשפחות שישבו מול משרד הקליטה )משפחת ֵדלג'ּו 

ממוצא פרסי שגרה בנוה ימין( התחננה שישלחו אותם 

יותר  למושב. זה שכנע אותנו שכנראה במושב יש אפשרויות

טובות לחיות ולפרנס את המשפחה, ולכן לא נגשנו לתל 

 השומר וביקשנו גם אנו לעבור למושב.
 

אחרי כחודשיים העבירו אותנו במשאיות לכפר סבא הערבית, שהיום כבר לא קיימת אך מקומה הוא מול 

אבן של הערבים מושב נוה ימין, בגבעה שהיום נמצאים בה בית ספר רמז ובית החרושת "טבע". גרנו בבתי 

. באותה שנה היה חורף קשה מאוד וירד שלג 1951שנטשו את המקום במלחמת השחרור. במבנים אלו גרנו עד 

שנערם לגובה חצי מטר. בכפר סבא הערבית חיינו על תקציב של תלושי מזון שקיבלנו ממשרד הקליטה 

חלונות בקרשים. הסוכנות נתנה לנו והסוכנות. הבית שקיבלנו, בן חדר אחד, היה פרוץ ונצרכנו לאטום את ה

מספר מזרונים, שמיכות ופתיליה )מכשיר שעבד על נפט והיתה לו פתילה עגולה שבערה וזה שימש לבישול 

לכמאה  1951התנור של אותם ימים(. חיינו שם כשנה וחצי, עד שסיימו לבנות את בתי המושב במאי  –וחימום 

מבנה מלבני קטן עשוי  –של חדר וחצי. השירותים היו מחוץ לבית  משפחות.     עברנו למושב לדירה סוכנותית

התרחצנו בקערה. כדי  –מלוחות בטון אפורות ובאמצע היה בור ועליו קרש עץ עם חור. מקלחת לא היתה 

עופות ופרה ַמְפקירה )נקבה לרבייה( מזן אנגלי שלא היתה מוצלחת כל כך  60-להעסיק אותנו נתנו לנו כ

 זמן שתלנו וזרענו ירקות למאכל.לחליבה. במשך ה
 

מנהל החשבונות של המושב, קליין, פנה לטובה  

סבא כדי -והמליץ לה לגשת לבית היולדות בכפר

להתקבל לעבודה. בחנו אותה וקיבלו אותה 

מוסמכת אך בגלל שהיתה בחודשי היריון  תכמיילד

( עם יוסף ז"ל היא התחילה 1952מתקדמים )שנת 

 .1985. טובה עסקה במקצועה זה עד 1955נת לעבוד במיילדות רק בש
 

בשנה הראשונה שהגענו למושב ביררו במזכירות איזה ידע יש לתושבים בחשמל, מכונאות וכד' והתקבלתי 

דאגה לפעולת החשמל והמנועים של הבארות. אחרי כשנה קיבלתי  –לעבודה בטיפול בבארות המים לפרדסים 

)בבוקר כולם הביאו את כדי החלב למבנה המחלבה במושב ושם היו תפקידים נוספים: ניהול המחלבה במושב 

מיכלים גדולים שהחלב שנשקל הוזרם לתוכם ונשמר בקירור. מתנובה היו באים לקחת את החלב(, "הפריה" 

של פרות )במרכז המושב ליד הצרכנייה, מחסן הביצים, המחלבה היתה רפת שהיה בה פר ולשם היו מביאים 

תחזוקה של מגדל המים במושב )מגדל שהמים נשאבו אליו לגובה וממנו זרמו  ויהרו(, וווגאת הפרות כדי שיזד

לצינורות הבתים והשדות וכמו כן שימש כמאגר מים לשעת חירום(, ניהול מודדי המים וצינורות המים במושב 

בנאמנות  ובחלקות החקלאיות שלא ליד הבתים )ַפְלָחה( אלא בקצה המושב. את כל העבודות האלה ביצעתי

ובמסירות בימים החמים והקרים על הצד הטוב ביותר כשאני רכוב על אופניים ומגיע ממקום למקום. בנוסף 

היה לי את המשק שגידלתי בשטחו פרדס הדרים וגם רפת ולולים שאיתם המשכתי שנים רבות. סיימתי את 

רפת וגם בלול כדי שתהיה לנו . משך כל התקופה הזו, כל המשפחה עבדה גם ב1980עבודתי הציבורית בשנת 

 הכנסה נוספת לקיום היום יומי.
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אוסיף לדבריו של דודי יצחק בקשר לעבודה בפרדס כשהיינו בכפר סבא ערבית. אני נזכרת באירוע שקרה לו: 

יום שישי אחד אחרי שגמר את העבודה בפרדס )אלו היו פרדסים של הערבים שנטשו והמושב הוקם לידם 

ועה( החליט לקטוף פרחים לשבת. ראה כמה אנשים בבגדים צבאיים מסתובבים במרחק בחלקה שלא היתה נט

גוריון. כנראה בא לסיור באזור הגבול ונוה -מה. הם התקרבו אליו והכיר אחד מהם כראש הממשלה דויד בן

תה ימין היתה יישוב ספר בדרגה א' )דרגת סיכון גבוהה בגלל צמידותה לגבול(. שאלו אותו: מי אתה? מה א

עושה כאן? אמר להם  שעלה מפרס לפני כמה חודשים והוא עובד כאן והוסיף שייבנו בקרוב מושב כדי שיגורו 

בו. בן גוריון בירך אותו בשבת שלום. דוד יצחק, שתמיד בדרכו היה עובר דרך הבית/חורבה שגרנו בה, בא 

 בשמחה והתרגשות וסיפר לנו שפגש את בן גוריון ולחץ את ידו לשלום.
 

וסיף עוד שהאחים אפרים ויצחק שירתו בארץ בצבא כמילואימניקים. אפרים בחיל הרפואה כחובש ויצחק א

 שנה שאז נתנו פטור מהצבא.  53בחיל רגלים בכיתת מרגמות במחנה ּבית ָנָּבַלה עד גיל 

 

  ילדי טובה ויצחק מרי     ילדי טובה ויצחק מרי                       

יד כי מאוד רצתה ציפורה ביקשה שיקראו לו דו  .נולד באהואז  - דויד מרידויד מרי

אן(. שאלה את 'שיהיה על שמו של סבא שלה )ַחּכים דויד אביו של ַחּכים ָאָקאגָ 

טובה, כלתה, אם היא מסכימה היות ושמו של אחיה של טובה היה דויד 

)בֶּכרָמאנׁשאּה לא היה מקובל לתת שם של בן משפחה בעודו בחיים אבל 

 בטהראן זה היה מקובל( טובה הסכימה.

ה בן דודו )בנו של צבי( היו בני אותו גיל וכך גדלו ושיחקו יחד. רשמו אותם לגן פרטי. היתה להם דויד ומש

תלבושת אחידה בצבע אדום. שרת הגן לקח אותם לגן והחזיר מהגן הביתה. סבתא ציפורה נהגה לכנות אותו 

 בחיבה: ג'ּוֵג'ה כלומר אפרוח כי היה קטן . 

מו:     את העלייה לארץ, בגיל שש, עשיתי עם הורי ואחיותיי זהבה ורחל את הקורות אותו בארץ דויד כתב בעצ

 במטוס אל על במעמד של תייר כי עדיין לפרס לא היו קשרים דיפלומטיים עם ישראל. 

כתה ה' למדתי בבית הספר היסודי במושב  והיינו שמונה תלמידים בגילאים שונים. אח"כ למדתי באוסישקין, 

בא. למדתי בבית הספר הטכני בחיפה במגמת אלקטרוניקה. גויסתי לצבא ושירתתי ברנר וכצנלסון בכפר ס

בחיל הקשר. לאחר השחרור התחלתי לעבוד באל על כטכנאי חשמל ואלקטרוניקה של מטוסים. במקביל 

 לעבודתי המשכתי בלימודים אקדמאיים בתחום האלקטרוניקה והיום אני מנהל מחלקה באל על.

פתי בכיבוש ג'נין, קבטיה ושכם ובמלחמת יום כיפור הייתי בחטיבת טנקים במלחמת ששת הימים השתת

 חודשים של מלחמת התשה.   6ברמת הגולן. זו היתה מלחמה קשה שבה החטיבה נלחמה נגד הסורים ולאחרה 

 נישאתי לשושנה ילידת טהראן.                                        21.9.1970-ב

בטהראן בשם ָשהין כילדה יפה ועדינה. בארץ בשדה התעופה הציעו את  נולדה  - זהבה אהרוניזהבה אהרוני

השם זהבה כשם עברי והצליל מצא חן בעיניו של יצחק. כתב לנו שהשם בא מהמילה זהב ובפרס 

ֵתָלה.  על קורותיה בארץ כתבה כך:   עליתי לארץ בגיל ארבע ולמדתי בנוה ימין  –השם נפוץ 

חיות ב"בלינסון" לתעודת אחות מוסמכת.  בצבא סיימתי בדרגת סגן בחיל ובכפר סבא . למדתי בבית ספר לא

הרפואה. עבדתי כקצינה בבית חולים תל השומר ומאז המשכתי לעבוד כאזרחית בתפקיד אחות אחראית 

בטיפול נמרץ פגים ולאחר מכן כמדריכת הנקה. בנוסף עשיתי תואר במדעי החברה .אני עוסקת באמנות: ציור 

 חים. נישאתי לאביקם )אבי( יליד ישראל. וציור על ארי
  

נולדה בעיר אהואז וגדלה בטהראן.  ילדה מאוד שקטה. קראו לה על שמה   --  ְסקֹורניקְסקֹורניק  רחלרחל

של רחל אמה של ציפורה.  על קורותיה כתבה כך:  עליתי עם הורי לארץ בגיל שנתיים. למדתי 

במגמה חינוך גופני לחינוך   בנוה ימין ובכפר סבא . סיימתי תואר ראשון בסמינר הקיבוצים

 -לתנועה, התמחות בחינוך מיוחד. עבדתי בהוראה בעין חרוד בחטיבות עליונות. אחר כך בתל אביב ב
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ו' -"ביאליק" ואז עברתי עם בעלי דב לכפר סבא ולימדתי ב"ברנר". עבדתי כמורה לחינוך גופני לכתות א'

 וכרכזת בחינוך חברתי.

מ'. הייתי אלופת הארץ  800 -מ' ו 600זכיתי באליפויות שונות ובעיקר ריצות עסקתי בספורט: אתלטיקה קלה ו

זכיתי באליפות הארץ לנשים בג'ודו ובתחרות  1970-לנערות וזכיתי במקום הראשון בריצת התבור. ב

. כעת אני עוסקת בציור ואומנות 1999-שנה ופרשתי ב 32בינלאומית זכיתי במקום השלישי. עסקתי בהוראה 

 .באקריל
 

. בן הזקונים 12.2.1952 -יוסף, שכולם כינו אותו יוסי, נולד בארץ ב  -  ז"לז"ל יוסף )יוסי( מרייוסף )יוסי( מרי

של המשפחה. הביא הרבה שמחה להורים שלו וגם לסבתא ציפורה. ביקשה לתת לו 

אן בן ַחּכים דויד בן ַחּכים 'את השם יוסף על שמו של סבא של אביה )ַחּכים ָאָקאגָ 

לו חוש צדק מפותח. אהב את  התאספויות בני המשפחה. היה  מילדות היה יוסף(. 

 ילד מוצלח ומוכשר כמו אחיו ואחיותיו. 

יוסי למד במושב ואחר כך ב"כצנלסון". היה אהוב בין תלמידי השכבה והיו לו חברים רבים איתם טייל הרבה. 

תעודות. התאמן ב"הפועל" היה תלמיד מצטיין  וידוע גם כספורטאי נלהב ומצטיין. תמיד חזר עם מדליות ו

כפר סבא וייצג את קבוצתו כאתלט בתחרויות ארציות. השתתף במגוון 

פעילויות ספורט: ריצה למרחקים ארוכים וקצרים, קפיצה לגובה, קפיצה 

ספורט. כדברי יצחק אביו: לרוחק והתעמלות על מזרון. שימש גם כמדריך 

והוא לא ויתר על "אהבתו לטבע היתה גדולה לא פחות מאהבתו לספורט 

שום הזדמנות לתור את הארץ. את הוריו ואת משפחתו אהב וכיבד מעל 

הכול. כדי לעזור להוריו ויתר לעתים על נוחיותו ורצונותיו ועמל בהתמדה לשמור על משפחה מגובשת 

 ומאוחדת. תמיד הסתפק במועט, אך לחם קשה כדי להיטיב עם האחרים".
 

. למד לטוס על מטוסים קלים, עשה קורס צניחה אבל נשר התגייס לחיל האויר לקורס טייס

בהמשך. מחיל האויר ביקשו ממנו שימשיך לשרת בחייל כמדריך אבל הוא העדיף לעבור 

לשריון כי זה חייל יותר קרבי.  סיים כחניך מצטיין. לאחר קורס המפקדים נשאר להדריך 

כאחד. כדברי חבריו: "היה חבר  בבית הספר לשריון. חניכיו אהבו אותו וראו בו חבר ומדריך

 נאמן ולוחם למען כבוד הפרט,הצדק והיושר ולמען אהבת המולדת".  

היה ציוני כמו אביו. כבר בנערותו בימי העצמאות היה  –בכל מכתביו ביטא יוסי את אהבתו לצה"ל ולמדינה 

 התורן. מניף את הדגל גבוה על תורן שהעמיד בחצר המשק ובימי הזיכרון היה מוריד לחצי 

לאחר הצבא התקבל לאוניברסיטת ירושלים, ללימודי גיאולוגיה. התכונן לתחילת הלימודים באוקטובר  

ובזמן זה עזר להוריו בעבודות המשק והתנדב כמורה מחליף בבית הספר במושב ועזר לילדים גם בלימודים 

 ובספורט. הילדים במושב אהבו אותו מאוד 

 מלחמת יום כיפור

פרצה מלחמת יום כיפור שנקראה גם מלחמת יום הדין. כשיוסי שמע על כך חיכה  1973ר שנת בשישי לאוקטוב

בחוסר סבלנות שיקראו לו. בעת שהמתין שיקראו לו, הלך לתת אוכל לתרנגולות כדי שאביו אשר צם לא ילך 

 להאכילם. אחרי כמה שעות שמע את סיסמת יחידתו ברדיו ומיהר ללכת.

המלחמה הקשה שבאה בהפתעה   מאוד במיוחד שגורם ההפתעה פעל לרעתנו. כידוע המלחמה היתה קשה 

גרמה לכך שהרבה דברים היו מבולבלים והמידע על החיילים לא היה סדיר. יחידות נעו ממקום למקום 

והשתנו בהרכבם במשך המלחמה. יוסי החליף כמה פעמים את הטנקים והצוות המקורי שלו שנפגע. שלח 

 . 14.30 -באוקטובר, כתב את גלויתו שנכתבה  שעות מספר לפני שנפל ב 19ביום שנהרג, גלויות שהוא בסדר. 
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משפחתו דאגה לו כי היתה הפסקת אש ובמיוחד כשחברים של יוסי טלפנו והוא לא. ניסינו לעודדם בכך ששלח 

בדה מכתב וכנראה קשה לו להתקשר. בערב באו מהצבא להודיעם שנעדר. לימים סיפרה לילי בתי, שע

בשלישות הראשית, שתוך כדי עבודתה המודיעינית )היתה מגויסת למילואים( הגיע לידה חומר על היעדרותו 

של יוסי וכאשר חזרה הביתה מהמשמרת פגשה את טובה בדרך אך לא היתה מסוגלת לומר לה את האמת 

 הקשה למרות שטובה הפצירה בה לומר לה אם יש לה מידע כלשהו על יוסי.
 

שהודיעו להם רשמית על נפילתו, נשלח אליהם מכתב מהמפקד, גיורא קופל, שהיה איתו בטנק וסיפר יום לפני 

מה קרה. התנצל שלא הגיע עד כה בגלל שהיה פצוע בבית החולים ועדיין מגויס. טובה והבנות לא היו בבית 

צחק ביקש ממני לא כיוון שהלכו לראות תמונות של חיילים שבויים בנסיון לזהות את יוסי ביניהם. דוד י

להגיד לטובה על המכתב ואמר בכאבו: מה אעשה? אשרוף את עצמי. אמרתי: דוד, אל תדבר כך יש לכם עוד 

ילדים ונכדים ולמענם צריך להמשיך כי הם זקוקים לכם. אין מילות נחמה למי שאיבד ילד אהוב. למחרת או 

 באותו יום הגיעו מהצבא להודיע להם. 

 וסידויד בחיפושים אחר י

מספר דויד אחיו: יוסי השתחרר מהשירות הסדיר כחודש לפני המלחמה וביום כיפור היה בבית. בשעה שלוש 

אחר הצהריים בא נתן בוארון וקרא ליוסי שיבוא כי הגיע רכב מהבסיס והם צריכים לנסוע כי פרצה מלחמה. 

 אמא טובה ז"ל הכינה סנדויצ'ים לשניהם שלקחו איתם ולא אכלו בגלל הצום.

כחודשיים לפני המלחמה פגשתי את יוסי עוד בשירות הסדיר כמדריך טנקים במחנה ג'וליס )הייתי בקורס 

קשר במחנה זה במילואים(. היה יום חם מאוד, אמצע הקיץ, בצהריים כולם יושבים בשקם שותים משקה קל 

שקם תשתה משהו קר, ואני רואה פתאום את יוסי עובר בשביל בתוך המחנה. קראתי לו: יוסי, יוסי בוא ל

אתה מזיע. מרחוק אמר לי: אני לא יכול דויד, אני 

ממהר החניכים מַחּכים לי ויש לי מחויבות אליהם. 

כזה היה האופי שלו. לעשות הכול ביושר 

 ובשלמות.
 

בתקופת המלחמה השתתפתי בקרבות ברמת 

הגולן. לאחר הפסקת האש הודיע לי מפקד הגדוד 

ע הביתה. בשובי הביתה שלי שיוסי נעדר ועלי לנסו

פגשתי את כל המשפחה שהיו באי ידיעה על גורלו 

הצבא לא יכול למסור לנו מה עלה  –של יוסי 

בגורלו. בשלב זה בדקנו אם יוסי נמצא באחד 

מבתי החולים או שהוא מופיע בתמונות של 

 השבויים בטלויזיה או בעיתונים, אך לשווא.

את  החלטתי לנסוע לסיני לחפש את עקבותיו.

 126גדוד  217חטיבה  –מספר החטיבה והגדוד 

קיבלתי מנתן בוארון, שכן שלנו מבני המושב. אחיו 

של נתן, חיים בוארון, גם נהרג במלחמה זו ברמת 

 הגולן.

חבר שלי, דויד ספיר שהיתה לו מכונית טנדר 

סוסיתא, התנדב לבוא ולנסוע איתי לסיני 

ות לחיפושים.  יצאנו השכם בבוקר והגענו בשע

הצהריים לרפידים. שאלנו את חיילים שם , אך לא שמעו. ידעתי שהחטיבה חצתה את התעלה ליד האגם המר 

הגדול ולכן המשכנו דרומה. לאחר כשעתיים של נסיעה אני רואה בצד ימין בחולות מספר טנקים חונים, שנראו  

רב סמל סספורטס. מדבריו נודע לי מרחוק כצנטוריונים. ניגשתי לאוהל שעמד ליד חניון הטנקים. באוהל ישב 

 גלויה  כתובה על פיסת קרטון של מנת קרב
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שהוא השליש של החטיבה והוא מכיר את יוסי. מדבריו נודע לי שיוסי היה החייל הכי צעיר בחטיבה זו שכולה 

חיילי מילואים ותיקים. סספורטס אמר לי שראה בודאות את יוסי נהרג ולעת עתה הוא נחשב כנעדר עד שיפנו 

טח המצרי. אם אתה רוצה להמתין, אמר לי, מפקד החטיבה גיורא את הטנק שלו מהמקום שבו הוא נמצא בש

 קופל צריך להגיע כל רגע מבית החולים לחטיבה.
 

המתנתי באוהל כחצי שעה ופתאום הופיע מעל האוהל הליקופטר שנחת לידינו. חיילים הורידו ממנו באלונקה 

בי ושאל מי אתה? כשאמרתי שאני אחיו  את גיורא, שהיה פצוע ולא יכל להלך על רגליו. על אף פציעתו הבחין

של יוסי התחיל לבכות ואמר שהוא היה איתו בטנק ושיוסי נהרג. ישבנו רגעים ארוכים ביחד כשהוא מספר על 

יוסי, על גבורתו וכל מסלול הקרבות שעברו הגדוד והחטיבה. גיורא הבטיח לי שחטיבתו תעשה הכול כדי 

נלחמו. מספר שנים לאחר המלחמה, חיילי החטיבה הוציאו לדפוס להנציח את חיילי החטיבה שנפלו ואלה ש

ספר מרשים על מסלול הקרבות ועל חיילי היחידה שנפלו והפיצו אותו בין משפחות חיילי החטיבה. לספר 

 קוראים " ההולכים ראשונה". 

אותו יום קרב על, פגשתי שני חברים: ביטרן מרדכי והררי חיים, שסיפרו לי על -לימים, בהמשך עבודתי באל

שבו נפל יוסי. מרדכי סיפר שהם נסעו עם נגמ"ש של החוליה הטכנית ליד הטנק של יוסי וגם עליהם נורה טיל 

 סאגר שלא פגע בהם. ברגע שהטנק של יוסי נפגע, הם ניסו לחלץ את הנפגעים אך קצרה ידם מלהושיע בגלל 

 הפיצוצים שהיו בטנק.  

 גילהשדויד  מסלול הלחימה של יוסי כפי 

הגדוד וכל החטיבה יצאו עם הטנקים על מובילים עד צפון סיני ושם, כבר ביום הראשון, נתקלו בחיילי  

קומנדו מצריים. במשך כל ימי המלחמה נלחמו במסלול שנמשך מצפון סיני, דרך כל המעוזים והחוה הסינית, 

ואץ ועד היום שבו נפל הם טיהרו לאוקטובר חצה יוסי את תעלת ס 14-שבהם חילצו חיילים ישראלים רבים.  ב

 את הצד המערבי של התעלה.

, כשהגדוד נע בכיוון העיר סואץ, יוסי ישב בטנק כתותחן ומפקד הגדוד , גיורא 14.30לאוקטובר בשעה  19 -ב

קופל, כמפקד הטנק. מן המארב נורו מספר טילי ָסאֵגר שאחד מהם פגע בטנק של יוסי. יוסי נהרג מיד ואיתו 

נק, סרור חיים. המפקד והָקַשר עפו החוצה ונפצעו. את הפצועים פינו והטנק של יוסי נשאר בשטח גם נהג הט

כשהוא והנהג נשארו בשטח כנעדרים. רק לאחר הפרדת הכוחות עם מצרים, מספר חודשים לאחר הפסקת 

 האש, חולץ הטנק עם הגופות לשטח ישראל ויוסי נמצא בטנק.
 

לנובמבר ליד חֵצרים בבאר  15 -תחילה בבתי קברות זמניים. יוסי נקבר  ב גופות החיילים הנעדרים ניקברו

 שבע. בהדרגה הועברו לקבורת קבע. לאחר מספר חודשים הועבר לקבורה בבית העלמין הצבאי בכפר סבא. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 מפקדו סא"ל גיורא קופל נשא דברים לזכרו של יוסי וכך אמר:

 
  רידה אחרונה, בשם חבריו המפקדים, בשם פיקודיו ובשמי אני כמפקדו.רידה אחרונה, בשם חבריו המפקדים, בשם פיקודיו ובשמי אני כמפקדו."אני ניצב כאן כדי להיפרד מיוסי פ"אני ניצב כאן כדי להיפרד מיוסי פ

יוסי הגיע אלינו זמן קצר לפני המלחמה ולא הספקנו עדיין להכירו, אלא שמלחמה זאת בעצמתה האכזרית, יוסי הגיע אלינו זמן קצר לפני המלחמה ולא הספקנו עדיין להכירו, אלא שמלחמה זאת בעצמתה האכזרית, 

  ימי הלחימה בהם היה איתנו יוסי.ימי הלחימה בהם היה איתנו יוסי.  1313--במהירותה הקטלנית, איחדה אותנו בבמהירותה הקטלנית, איחדה אותנו ב

זזית". יחד חדרנו לקווי האויב וחילצנו את אנשי המעוז מקנטרה, יחדיו זזית". יחד חדרנו לקווי האויב וחילצנו את אנשי המעוז מקנטרה, יחדיו היינו יחד בבלימה באזור קנטרה וציר "חהיינו יחד בבלימה באזור קנטרה וציר "ח

ראינו את חברינו נופלים ונפצעים, חרדנו על כל דיווח בקשר שהודיע על מותו של חבר באחת הפלוגות ועמדנו בכל אלה עם עייפות ראינו את חברינו נופלים ונפצעים, חרדנו על כל דיווח בקשר שהודיע על מותו של חבר באחת הפלוגות ועמדנו בכל אלה עם עייפות 

  נוראית, אך תמיד עם האמונה שיהיה טוב. יחד נלחמנו וחרדנו ושמחנו חליפות.נוראית, אך תמיד עם האמונה שיהיה טוב. יחד נלחמנו וחרדנו ושמחנו חליפות.

צה"ל צולח את התעלה מערבה. יוסי השתתף אתי והיה עמי צה"ל צולח את התעלה מערבה. יוסי השתתף אתי והיה עמי   ––עשרה ימי לחימה נואשת לבלימת המצרים, חזינו בתפנית עשרה ימי לחימה נואשת לבלימת המצרים, חזינו בתפנית   משעברומשעברו

בטנק, במארב הגדול, אשר הביא להשמדת חטיבת הטנקים המצרית, שעמדה לתקוף את ראש הגשר של הצליחה. לא אשכח כיצד בטנק, במארב הגדול, אשר הביא להשמדת חטיבת הטנקים המצרית, שעמדה לתקוף את ראש הגשר של הצליחה. לא אשכח כיצד 

לי: הבט! הטנק ההוא מכוון עלינו! ולאחר מכן, לאחר שתותח ירה: הבט! לי: הבט! הטנק ההוא מכוון עלינו! ולאחר מכן, לאחר שתותח ירה: הבט!   צהל יוסי לכל פגיעה אשר פגע בטנק מצרי, איך היה צועקצהל יוסי לכל פגיעה אשר פגע בטנק מצרי, איך היה צועק

 

  יהיה זכרם של הנופלים ברוך.יהיה זכרם של הנופלים ברוך.

בלבד. בלבד.   2121תשרי תשל"ד בן תשרי תשל"ד בן   ,,סוף חג סוכותסוף חג סוכות  ,,19.10.197319.10.1973  --יוסף מרי נהרג  בסיני ביוסף מרי נהרג  בסיני ב

  זכרו לברכה.זכרו לברכה.    נקבר בחלקה הצבאית של כפר סבא.נקבר בחלקה הצבאית של כפר סבא.
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חיסלתי אותו! לא נשכח את יוסי בפשיטות לעומק מצרים, על בסיסי הטילים מערבה לתעלה, לאחר הפריצה בציר "טרטור"  חיסלתי אותו! לא נשכח את יוסי בפשיטות לעומק מצרים, על בסיסי הטילים מערבה לתעלה, לאחר הפריצה בציר "טרטור"  

בה לתעלת המים המתוקים. בה לתעלת המים המתוקים. ו"החווה הסינית", כאשר המצרים הפכו לצבא נסוג ואת הרגשת השמחה להיות יחד בין הראשונים מערו"החווה הסינית", כאשר המצרים הפכו לצבא נסוג ואת הרגשת השמחה להיות יחד בין הראשונים מער

ראיתי את יוסי כאשר הפסיק את אש הטנק והיסב את קנה התותח הצידה כשראה ששבויים נכנעו בפנינו, והכרתי את לבו הטוב. ראיתי את יוסי כאשר הפסיק את אש הטנק והיסב את קנה התותח הצידה כשראה ששבויים נכנעו בפנינו, והכרתי את לבו הטוב. 

  ימי הלחימה.ימי הלחימה.  1313--בחור צעיר, כמעט נער וחי איתנו חיים קשים מאוד בבחור צעיר, כמעט נער וחי איתנו חיים קשים מאוד ב

בראותו, במלחמתו הראשונה, צבא ישראלי מנצח. דוהרים בראותו, במלחמתו הראשונה, צבא ישראלי מנצח. דוהרים   באוקטובר כבר ראינו את הניצחון באופק, ויוסי היה מאושרבאוקטובר כבר ראינו את הניצחון באופק, ויוסי היה מאושר  1919--ביום הביום ה

אחה"צ בסיס טילים אחה"צ בסיס טילים   22ממתחם למתחם מבסיס טילים אחד למשנהו ולא ראיתי פחד בעיניו. מצב רוחו היה טוב והמורל גבוה. בשעה ממתחם למתחם מבסיס טילים אחד למשנהו ולא ראיתי פחד בעיניו. מצב רוחו היה טוב והמורל גבוה. בשעה 

ראית, אש גדולה, הכול ראית, אש גדולה, הכול נוסף, שקט לכאורה, יוסי צעק לי שאינו רואה כל תנועה ולא חיילי אויב מבעד לטלסקופ. לפתע ניתכה אש נונוסף, שקט לכאורה, יוסי צעק לי שאינו רואה כל תנועה ולא חיילי אויב מבעד לטלסקופ. לפתע ניתכה אש נו

הסתחרר והתפוצץ. יוסי נפל. יוסי היה לוחם לדוגמה, תוצר מופלא של דור, שהיכה שורשים בארץ הזאת, בחור חמד אשר החליט: הסתחרר והתפוצץ. יוסי נפל. יוסי היה לוחם לדוגמה, תוצר מופלא של דור, שהיכה שורשים בארץ הזאת, בחור חמד אשר החליט: 

  זאת ארצי ועליה יש לשמור, כי רבים האויבים". זאת ארצי ועליה יש לשמור, כי רבים האויבים". 
 

כצנלסון" ומנהל בית כל תקופת נעדרותו של יוסי היו  איתנו בקשר, מורתו של יוסי, בלהה ניצן, מבית הספר "

הספר לחמן גדליהו. לאחר המלחמה נכתבו מספר ספרים על ידי חברים וחיילי מילואים מהחטיבה 

ומהגדודים, שבהם מתוארים בפרוטרוט ובתאריכים מסלול הקרבות שבהם השתתף יוסי. בספריהם אלה 

אצלי: "נכתב בקרב"  מתוארים גבורתם של החיילים שלחמו וגבורתם של הנופלים. שני ספרים שנמצאים

 מאת מאיר שפירא ו"ההולכים ראשונה" חטיבת נתקה במלחמת יום הכיפורים.
 

 

מוָרה ואדם מעל לכל,  –מכתב שחיברה בלהה ניצן 

ימין את יוסי וגם -שלימדה, בעיקר תנ"ך, בבית הספר בנוה

כמה מבני ובנות הדודים ואף לימדה אותו בתיכון 

"כצנלסון". הקפידה לבוא לבית משפחתו של יוסי בימי 

האזכרה. הדברים שהיא כותבת כאן על יוסי משקפים את 

ם משקפים את תכונות הוריו, אחיו אופיו ותכונותיו אך ג

 .ואחיותיו ומשפחת מרי בכלל
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 הֵאבל ומותה של טובה

אין לי מילים לתאר את גודל האבל שנפל על כל משפחות מרי בהיוודע על נפילתו של יוסי במלחמה. הכאב היה 

עם המשפחה עליו ועל כל החיילים שנפלו ונפצעו במלחמה. יום יום הלכנו אליהם  גדול מאוד וכולנו התאבלנו

 הביתה ועזרנו בקבלת המנחמים הרבים שהגיעו, וכן עד כמה שאפשר ניסינו לתמוך בהם בשעה קשה כזו.  

יה טובה בכתה וקוננה יום וליל ואילו דוד יצחק לא היה מסוגל לדבר או לבכות ובסוף לקה בליבו ואושפז. ה

ֵאבל תמידי בבית.  היו באים נשים מעמותה למען הורים שכולים. ואני בכל הזדמנות הלכתי לדבר איתה 

בש עם יצחק .  בהרבה שבתות היו באים אלינו הביתה -ולהיות עם דוד יצחק והילדים. אפרים בא לשחק שש

ן כל המשפחה התאספנו לשחק והייתי מתחננת לטובה שגם היא תבוא ולפעמים היתה מצטרפת. ביום הזיכרו

אצלם וגם השכנים, אנשי המושב ובני משפחתה של טובה שהיו בארץ.טובה חזרה לעבודה. אחרי הפנסיה 

עבדה בבית אבות כאחות עד שלקתה במחלה ממארת ונפטרה ביגון ובלב שבור על מות בנה יוסי. בעת מחלתה 

בואי כל יום והשביעה אותי בשקט: אני  ובמיוחד שהמצב החמיר ,כל יום הלכתי אליה.היתה אומרת: רוזה,

יודעת שאמות אבל אני לא אומרת לילדים שלי והם חושבים שאני לא יודעת. אחרי מותי תדאגי להם בבקשה, 

 לבד ללא אמא. היתה מספרת לי על הָיְלדּות שלה, הלימודים שלה ומשפחתה .      ושלא יישאר

 

 

 

ת בנו ובמות טובה זה "שבר לו את הגב" כפי שאומרים בפרסית גם לדודי יצחק החיים לא היו חיים אחרי מו

 )ָקַמֵרש ֶשֶקְסט(. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הבן השלישי, של ציפורה ומשה מארי, הוא אפרים בעלי אך אקדים ואכתוב  

 על אחיו הקטן יעקב ועל אפרים אספר בהמשך.

 

 

 

  דֹוד יעקב כהן ָמארידֹוד יעקב כהן ָמארי

 "ב בחשון תר"פ,, כ15.11.1919יום שבת יעקב בן הזקונים של ציפורה ומשה. נולד ב

בֶּכרָמאנׁשאּה ונפטר גם ביום שבת. התייתם מאביו משה בגיל שנתיים 

 וחצי ולכן לא זכר אותו. 

למד בבית הספר היסודי היהודי "אליאנס" בֶּכרָמאנׁשאּה ואחר כך 

המשיך ללמוד בבית ספר באהואז. כשפתחו את החנות, עזב את 

 האחים. הלימודים ובא לעזרת 
 

 ' בחשון תשנ"ג ט 5.11.1992 -טובה נפטרה ב

 זכרה לברכה. ונקברה בכפר סבא.
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מזג טוב, טוב לב ופנים חייכניות ולכן היה אהוב על  .יעקב היה בחור מאוד נאה עם שיער שטני ומתולתל

הקונים בחנות. בזמן מלחמת העולם השנייה היו מגיעים אנשי הצבא של בעלות 

הברית לקנות בחנות וכך למד מהם מעט פולנית, אנגלית וכדומה. קיבל את כולם 

רות העדיפו לדבר ולקנות דרכו את מבוקשן. סבתא ציפורה במאור פנים והבחו

היתה הולכת הרבה פעמים לחנות כדי לעזור ולהשגיח וסיפרה לי שהבנות 

 התאהבו בו.

מטבעו היה ביישן, טוב לב, אוהב בריות ובמיוחד את בני המשפחה. עבד במסירות 

ליהם. כל במשק שלו. אהב מאוד ילדים והיתה לו גישה א -ובשקט בחנות ובארץ 

ילד שהיה רואה, אפילו ברחוב, היה ניגש מלטף ומצחיק אותם. היה עושה מיני 

קסמים לילדים, מוציא פנקס מהכיס ואומר בבדיחותא: אתה רוצה שאהפוך 

אותך לצפרדע או חיה אחרת? בחצר המשק במושב היו לו עצי פרי ששתל ועליהם היה תולה נדנדה לתענוגם 

אף אימץ כמה פעמים כלבלבים שהיה דואג להם בעצמו. על אהבתו לילדי  של הילדים שלו ושל אחרים.

המשפחה אין מה לדבר. אחיו היו כבר נשואים ובעלי ילדים וכשהיה רווק אהב אותם מאוד וגם כשנולדו ילדיו 

 אהב מאוד את אמו ציפורה, כיבד אותה ואת האחים והיה קשור אליה כי אבא לא היה לו.שלו.   

תו מאוד כי מלבד זה שהיה דודי גם גדלתי איתו ועם אחיו בביתה של ציפורה סבתי, מגיל ארבע. אני אהבתי או

בימי החורף הקרים של ֶּכרָמאנׁשאּה,  כשהיה יורד שלג והדרכים היו נסגרות, לא היינו הולכים לבית הספר 

רסי ומלמד אותי לומר ונשארים בבית. הוא היה מספר לי סיפורים, עושה לי "סבתא בישלה דייסה" בנוסח הפ

אלו היו הדברים שסבתא ציפורה היתה מלמדת אותי והיה  היטב "שמע ישראל" וברכת נטילת ידיים ועוד.

בוחן אם אני יודעת את הברכות השונות לפני אכילת מזונות )בורא פרי העץ וכדומה(. 

כך גדלתי איתו עד שנסעו לאהואז. אחר כך המשכנו את החיים ביחד בארץ במושב 

 כשגרנו באותה שורה.  היה צדיק במלוא נשמתו.

 

בתו של האג'י חיים ֶּכרמאִני מאשתו השנייה ָאַפרין וכבר  -מהין היתה בת דוד של ַנַנה 

ַנַנה(, אמא של ַנַנה. כל הזמן  -כתבתי על כך. האג'י חיים היה האח החורג של רחל )ָא 

רועים משפחתיים. המשפחות היו נפגשו ומבקרות זה את זה בשבתות, חגים ואי

, שנה לפני 1950-מהפגישות המשפחתיות הכירו את מהין. ַנַנה וִסירּוס  ביקשו את ידה וב

 עלייתם לארץ, התחתנו בטהראן באולם.  יצחק ואפרים אחיו עלו לארץ ולכן לא היו נוכחים בחתונתם. 

 

נ ה עולים לארץ  יעקב מהין ונ 

. כשהם התחתנו אני הייתי כבר בארץ. הודיעו לנו 25.3.1951 -דוד יעקב ואשתו עם אמו ציפורה עלו לארץ ב

במכתב מתי הם מגיעים. שיכנו אותם במחנה עולים "שער עליה" קרוב לעיר חיפה. נתנו להם אוהל כמו 

לכולם. אפרים אחיו הלך לחפש אותם במעברה והביא איתו את אמו כדי שלא תישאר באוהל. אחרי כמה זמן 

 ים במגדיאל )ליד כפר סבא(. היינו הולכים ברגל ממושב נוה ימין כדי לבקרם. העבירו אותם לבית עול

דוד יעקב ביקש במשרד המחנה שייתנו לו חנות מכולת אך באותם ימים קיבלו רישיון לחנות רק לפי 

קריטריונים שהוא לא עמד בהם )נכות וכו'( או לפי פרוטקציה. היות ולא נתנו לו, החליט לעבור לגור במושב 

בל הבתים למאה המשפחות היו מלאים. ועד המושב הסכים שכאשר אחד הבתים יתפנה הוא יתקבל. מאחר א

ותנאי בית העולים לא היו טובים הזמנו אותם לגור איתנו במושב עד שאחד מחברי המושב עזב. הבית היה 

 בקצה המושב בשורה האחרונה שנקראה שורת קלקיליה כי היתה הקרובה ביותר לגבול.
 

לדה בתם הבכורה ואמו, שאהבה אותו מאוד, שמחה וביקשה לקרוא לה על שמה; יעקב הסכים. מבית וכש

היולדות הביאו את ציפורה התינוקת ואת מינה אלינו הביתה כדי שתוכל לנוח לאחר הלידה. נשארו עד שאמא 

בול וחשוף יותר של מינה באה אליה. כל הזמן דאגנו להם משום שהבית היה האחרון בשורה, קרוב ביותר לג

לסכנה. המחבלים שאז נקראו "ֵפָדִאיּון" היו באים מקלקיליה כדי לגנוב רכוש כמו: צינורות השקיה, בעלי 

 יעקב בבית באהואז 
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חיים ועוד ואם מי מחברי המושב נתקל בהם היו עלולים להורגו. לבסוף, חבר מושב ממוצא יווני עזב את הבית 

 שייתנו לו את הבית. האחרון בשורה שלנו ואפרים ויעקב הלכו למשרד וביקשו

מה היה סיפורו של אותו חבר? היה צעיר מיוון, בשם ארנסטו, אשר במלחמת העולם השנייה הצטרף 

לפרטיזנים. גובהו היה שני מטרים ובעל כתפיים רחבות וכשהגיע למושב היה נשוי. הגרמנים תפסו אותו 

. האומלל, שהיה פגוע בנפשו בגלל העינויים ועינוהו כדי שיגלה את מקום הפרטיזנים. עקרו את כל ציפורני ידיו

שעבר, היה פורץ לעיתים קרובות בבכי. היה מספר לנו מה עבר עליו ובוכה. בסוף עזב את אשתו ונעלם כי לא 

היה מסוגל לשבת במקום אחד. אשתו נותרה לבד במשק. הפרה שנתנו להם היתה בורחת ולא ידעה מה 

היתה תופסת אותה. ביקשה במשרד לעזוב כי לא הסתדרה בחיי לעשות. היתה מנשקת ומלטפת את הפרה כש

 המושב וכך דוד יעקב נתן לה מאה לירות וקיבל את הבית.

 

אחרי ציפורה שניתן לה שם חיבה סיסי, נולדו: אילנה, 

דליה ולבסוף אבנר. סיסי, אילנה ובתי לילי, שהיו 

באותם הגילאים, היו משחקות יחד כל הזמן ובעצם גדלו 

 הבתים היו קרובים וגם קשרי המשפחה. יחד כי

 

 

בשנים הראשונות . היו קשים לכולם במושב החיים 

יעקב ואפרים זרעו יחד את האדמות. היו ימים קשים יותר ופחות. באותם ימים הפרנסה היתה מחלב הפרות 

נכון ובכמות ומחקלאות שדה. גם גידולי השדה היו תלויים במזל, האם ירדו גשמים ואם כן האם ירדו בזמן ה

 1971הרצויה, אם לא נשבו רוחות חזקות, ברד וכדומה אחרת הכול היה הולך לאיבוד. זכורני במיוחד שבשנת 

היה חורף קשה ורוחות וגשמים חזקים הרסו קשות חלק ניכר מגג הרפת ומחסן הפח של יעקב. אמנם היה 

 ביטוח למושב אבל הסכום שנתנו לא פיצה את ערך הנזק.

דול עופות לבשר וביצים, מה שלא הניב רווחים גדולים. יעקב החליט לשתול פרדס הדרים בשטח התרכזו בגי 

לפני ביתו. ההשקעה הינה רצינית כי יש לקנות עצים וצינורות להשקיה אוטומטית.  באחד הימים שרף עשבים 

הפרדס הצעיר ליד הבית ואחד הגיצים עף לפרדס והצית את העשבים היבשים והאש פשטה במהירות עצומה. 

 עלה באש ועד שהגיעו מכבי האש הכול היה אבוד. ההפסד וכאב הלב היו גדולים. 

יותר מאוחר עבדו יעקב ואפרים יחד במחסן הביצים במושב. הם קיבלו ורשמו את הביצים שהביאו חברי 

ת את המושב עבור תנובה ואף שקלו ומיינו אותם. גם זה לא נמשך לאורך ימים כי תנובה החליטה לקנו

 הביצים ישירות מהלולנים וסגרו את המחסן.

יעקב חיפש עבודות שמירה בלילות כדי שביום יוכל לטפל במשק. מצא עבודה בשמירה במפעל "איקאפארם" 

 ליד המושב. יעקב נשאר לעבוד שם עד הפנסיה.

 

איון מתנכלים ליעקב  ֵפד 

בתקופה מסוימת, היו באים כמעט כל לילה מחבלים של אותם ימים היו באים בעיקר לגנוב.  –ה"ֵפַדאיּון" 

למרות השמירה שהיתה בכל שורה במושב. היות וביתו של יעקב היה בסוף השורה זה היה נוח להם ובלילה 

חורפי וגשום מאוד גנבו לו שלוש פרות וחמור. אחת הפרות היתה פרה אמריקאית בהיריון, פרה משובחת 

שדלת הברזל של הרפת  אשק ופנס רוח לבדוק ולא ראה דבר. ווידשנתנה הרבה חלב. יעקב שמע רעש ויצא עם נ

הפרות. באו  רסגורה ובכל זאת, בבוקר התברר ששברו את המנעול ואת שרשראות הברזל שהיו  קשורות לצווא

ממשמר הגבול ומהמשטרה ומצאו את העקבות מאחורי הרפת, שם כנראה התחבאו כששמע רעש ויצא. מזלו 

ת שלהם ושל הפרות הובילו לקלקיליה ולא היה מה לעשות. זיכרו, אז קלקיליה היתה שלא הרגו אותו. העקבו

הגבול לירדן. למזלו של דוד, אחת הפרות ברחה מידיהם בזמן שחצו את תעלת מי הגשמים והיא חזרה ואת 

החמור מצאו בפרדס והחזירו לו. היה גם חשש לחיי התושבים ובאחד הפעמים, זרקו רימון לבית בשורת 
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קיליה. במזל לא אירע דבר כי מפאת החשש חלונות הבתים במושב היו מוגנים ברשת ברזל כבדה והתריסים קל

 היו עשויים מברזל ומלוכסנים מטה באופן קבוע.
 

דוד יעקב נהג להיכנס אלינו, מדי פעם בדרכו לביתו, לבקר את אימו ציפורה שגרה אצלנו. היה נכנס ומנשק 

פטרה היה לו קשה מאוד ובכה בכי מר. בבית הקברות בכפר סבא, שם נקברה, אותה ושואל לשלומה. ביום שנ

לא נתנו לו ולֵאחיו לגשת לקבר בגלל היותם כוהנים. ביקש שייתנו לו ללכת אחרי האלונקה וסירבו בתוקף 

והלב כאב יותר לראות אותו בבכיו ובצערו הרב. כל חייו נהג לקרוא קדיש לסבתא שלו רחל )אם אמו ציפורה( 

ולאביו משה ָמארי אותו לא הכיר. גם כשאמי גרה איתנו, אחרי שאבי נפטר, גם אותה היה מבקר ומנשק ויושב 

 לשוחח.

 

 הלב בוגד ביעקב

תמיד המשיך לעבוד במשק שלו גם כשלא חש בטוב. התלונן שכואב לו בחזה והוא חושב שזה מהתקררות. 

שהכאב בא מהתקררות. ואכן התברר שעליו לעבור  לא בטוחכי אפרים, אני ואמי עודדנו אותו ללכת לרופא 

 צנתור בלב. התחיל להתלונן שכואבות לו הרגליים . אך המשיך בעבודות המשק.

אך תוך פרק זמן קצר מצבו עבר את הצנתור ואחרי יומיים חזר מבית החולים. 

הועבר לטיפול נמרץ אך  הורע. מערכות הגוף השונות ניזוקו עד לאיבוד הכרה.

גופו לא עמדו בחומרת מצבו. האדם האהוב  והטוב הזה הלך לעולמו. ליבו ו

 הצעיר מבין האחים.

דֹוד יעקב נקבר בכפר סבא ביום ראשון. כאב הלב והצער של כל המשפחה היו 

 רבים. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 לבסוף ולסיום אני מגיעה לאפרים, לעצמי ולמשפחתי ואספר בהרחבה:

  

  אפרים כהן ָמאריאפרים כהן ָמארי

 

, התרע"ח, 1918שלישי של ציפורה ומשה ָמארי, נולד בשנת אפרים, בנם ה

בֶּכרָמאנׁשאּה. השם אפרים ניתן לו בעקבות חלום שחלמה אימו יומיים לפני לידתו. 

חלמה שבא בחור לביתם וכששאלה מי אתה אמר אני אפרים ובאתי אליכם. כך 

 החליטה לקרוא לו בשם זה.
 

 

י"ב בניסן תשנ"ג  י"ב בניסן תשנ"ג    נפטר ביום שבת בבוקרנפטר ביום שבת בבוקר, , 19191919--נולד בכרמאנשאה בנולד בכרמאנשאה ביעקב יעקב 

  רו לברכה.רו לברכה.זכזכ      בלבד.בלבד.  7474בן בן   ונקבר בכפר סבאונקבר בכפר סבא  3.4.19933.4.1993
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 .1937-8תעודת כתה י"א של אפרים מהשנים 
 בתמונה עם חברים לכיתה

 בכיתה ו'אפרים 
 תצלום מתוך תעודת בית הספר

 

 

כשגדל לא זכר את דמותו. אמו ציפורה רצתה שכל בניה יקראו קדיש מאביו ו םכשאפרים היה בן ארבע התיית

ביום פטירתו. אפרים סירב בעקשנות עוד בילדותו בפרס. אולי לא רצה להשלים או לקבל שאביו מת ואין לו 

אבא. היה לה קשה לקבל את הסירוב וכשהזדקנה שאלה אם גם לה לא יגיד קדיש. הבטיח לה שיעשה זאת. 

 ולא ביטא את צערו כלפי חוץ ולא דיבר על כך. היה שקט ומופנם

אחר כך המשיך ללמוד בתיכון ממלכתי מוסלמי  'למד בבית ספר "אליאנס" עד כיתה ו

בֶּכרָמאנׁשאּה עד כיתה ט'. כשאימו נסעה לאהואז, הצטרף אליה והמשיך ללמוד שם את 

ִיל נשארה שם רחוקה יא'. באמצע התקופה חזר לֶּכרָמאנׁשאּה כי אחותו ֲאִביגַ  -כתות י'

 מכל משפחתה. 

 

חזר עם הורי לאהואז וגמר שם את כיתה י"ב. אפרים היה תלמיד טוב,  1938בשנת 

סיפר לי אפרים שכשהיה בֶּכרָמאנׁשאּה בכיתה ח' או ט' יצא   שקדן וחרוץ אשר אהב ללמוד וציוניו היו טובים.

שלא יהיו צמאים בטיול. ואכן נזקקו לכך. פעם לטיול עם הכיתה. המורה אמר להם לאכול חמאה כסגולה 

המורה טעה בדרך ונותרו ללא מים. למזלם הגיעו לדרוויש שגר במערה. לקח אותם למקום שהמים חילחלו 

מהסלע טיפין טיפין. הדרוויש דאג לבנות שקע עמוק למים, הוסיף מחצלת כדי למנוע מהמים להתאדות וכך 

 ה להם את הדרך חזרה וניצלו.התלמידים הרוו את צימאונם ואחר כך הרא

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

אפרים אהב מאוד לטייל וכשלמד בבית הספר היה יוצא בכל הזדמנות, עם חבריו לכיתה, לטיולים שונים. 

אחרי שסיים את לימודיו הצטרף לעבודה בחנות המשפחתית וכבר לא התאפשר לו לטייל אלא רק 

 כשהמשפחה יצאה לפארקים או לגנים לפיקניק.

היה פעיל בספורט והשתתף בקבוצות כדור רגל וכדור עף. כשלימדו אותם פיזיקה וכימיה  התיכון הספר בבית

היה בא הביתה ועושה ניסויים שונים. היה מצטרף ליצחק אחיו ושלמה בן דודו למעשי קונדסות כפי 

שסיפרתי. לאפרים היו ידי זהב וכישרון מכני וטכני. בארץ ידע להרכיב ולפרק, לתקן 

פץ ואת רוב עבודות התיקון, קדיחה, חשמל ועוד ועוד היה ולש

עושה בעצמו. כל מכשיר חשמלי או שעון וכדומיהם היה מתקן, 

גם את עבודות האינסטלציה בבית היה מרכיב או מתקן כשהיה 

 צורך.
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וזרים אפרים אהב מוזיקה וזמן ממושך הלך למורה ללמוד לנגן בכינור. גם יצחק אחיו הצטרף אליו. היו ח

מהשיעור ומנגנים בבית את מה שלמדו. את הכינור לקחו מהחנות שלהם כי מכרו גם כלי נגינה. בסוף שניהם 

 עבר להקשיב למוזיקה ברדיו. –. אפרים אמנם עזב את הנגינה אך לא את המוזיקה והתייאש

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

צא וחזר לנוח היה מיד מדליק את כשעלינו לארץ והחיים היו קשים לא ויתר על המוזיקה. בקיץ בצהרים אם י

הרדיו, מקשיב למוזיקה ומנמנם ואם הייתי סוגרת את הרדיו כי הייתי רואה שנרדם מיד היה מתעורר ואומר: 

למה סגרת? הייתי אומרת: אבל נרדמת זה יפריע לך. היה עונה: אני שומע גם בשינה אל תסגרי. עד יום מותו 

ורר בבוקר היה מדליק את הטרנזיסטור ליד הראש שלו ומקשיב אהב להקשיב למוזיקה ברדיו וכשהיה מתע

 לחדשות ולמוזיקה ואז קם להמשך היום ואותו דבר כשהיה הולך לישון בלילה וכמובן גם במשך היום.
 

 

 

הצילום. מכיתה ח' קנה מצלמה ובעצמו היה מפתח את התמונות  -אהבה נוספת 

מצלמות  במרתף הבית. זכרו שאז היו שנות השלושים והיו

ששמים בהם זכוכית ומצלמים כי עדיין לא היה פיְלם. 

עבר לצלם  -סרט הצילום  -כשהמציאו את הפילם 

במצלמות הדור החדש. הרבה מהתמונות הישנות 

המופיעות כאן הם מעשה ידיו להפליא. גם בארץ המשיך 

 לצלם כל עוד היתה המצלמה שהביא מהחנות בידיו. 

בנו כשהשתחרר מהצבא.  מלאכת הצילום הועברה לאלי

אפרים לקח אותו לתל אביב וקנה לו מצלמה. אהבת 

הצילום עברה גם לבתו לילי, שאף היא למדה בקורסי 

 צילום ומצלמת כתחביב להנאתה.
 

בזמן לימודיו בתיכון, כשהיה בֶּכרָמאנׁשאּה, לימד שיעורי צרפתית את בנות העשירים המוסלמים. רק 

ן בעלי היכולת המוסלמיים, שרצו לקדם את עצמם או את בנותיהם, היו ב"אליאנס" למדו צרפתית ולכ

משלמים שילמדו אותם את השפה. היות ואפרים ידע היטב את השפה נתן שיעורים. היה מתלבש בחליפה 

אמריקאית באותם  -אלגנטית, מתבשם ושם ברלנטין בשיער כדי לעצב את התספורת לפי האופנה האירופאית

היו פוסטרים של כוכבים וכוכבות קולנוע מפורסמים בחו"ל. אז לא היו סרטים  הימים. בחדרו תמיד

 איראניים ורק אחרי שעזבנו התפתחה תעשייה זו באיראן.
 

היות ואפרים ידע טוב מתמטיקה והנדסה, אנגלית וצרפתית עזר הרבה פעמים לילדי האחים בהכנת השיעורים 

ל"הקפיץ" את אחי אברהם כיתה, עלתה הבעיה שלא למד  במקצועות אלו; גם לילדינו מאוחר יותר. כשרצו

מתמטיקה. אפרים פשוט ישב איתו ולימד אותו את החומר וכך הוסר המיכשול. מלבד הלימודים אהב מאוד 

 םצילואפרים ב - 1940
  ופיתוח

על גג הבית  עצמי.
 בטהראן.

בכיתה י"ב על מדרגות 
 בית הספר עם חברים

 חברים מביה"ס. 
 האמצעי מוסלמי.

 כיתה י"א בטיול פרטי עם חברים.
 משכשכים רגליים בנהר.
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 לקרוא ספרים, ירחונים, חוברות ועיתונים וכך היה תמיד גם בארץ.

 

ותם על החזה שלו ומשחק איתם, חיבק אהב אהבה גדולה את ילדי האחים שלו וכשהיו קטנים היה מושיב א

נשיכה קטנה, כל הילדים אהבו זאת ותמיד ביקשו ממנו.  -ונישק אותם ונותן לכולם, ללא אפליה, ָגאז קטן ביד 

היה עדין נפש וכשהילדים שלנו בכו היה קשה לו לשמוע אותם בוכים וכשהיו חולים סבל נפשית עד שהבריאו; 

שיחק איתם כשהיו ילדים וחיבק ונישק וכשגדלו עזר להם בלימודים,  הכול בשקט בלי להגיד דבר. תמיד

מקצועות שלרוב הילדים קשה בהם. זכר את כל מה שלמד בעצמו ואף היה  -בעיקר בשפות זרות ומתמטיקה 

 נהנה לפתור תרגילים מתמטיים או הנדסיים. לעתים רחוקות בלבד היה כועס על ילדינו.
 

לעבודה בחנות. עד מהרה באו לגייס אותו לצבא. האחים אמרו: הוא לא אחרי שסיים את התיכון הצטרף 

נמצא כאן. אי לכך הוחלט שיסע לטהראן להיות קניין עבור החנות במקום יצחק. בטהראן גר עם ההורים שלי 

 בבית המשותף.

 
 

ילואים אמנם אפרים לא שירת בצבא הפרסי אך בארץ שירת שנים רבות בצבא במילואים כחובש. בתעודת המ

. מדי פעם קראו לו למילואים עד גיל 97סווג בדרגה א' כלומר סיווג בריאותי גבוה, מה שמוגדר כיום כפרופיל 

, שאז קיבלו פטור מהצבא. היו לוקחים אותו למילואים גם כדי לרענן ולהתאמן על מה שלמדו כחובשים. 51

לחקלאי זה קשה מאוד ללכת 

למילואים כיוון שהמשק דרש 

ם יומית סביב השעון. עבודה יו

באחד הפעמים אפרים סירב 

ללכת. באו ולקחו אותו וקיבל 

עונש ריתוק של עשרה ימים 

למחנה. נתנו לו כעונש עבודות 

תיוק והעברת מסמכים ממקום 

  למקום.

 

אפרים לא היה מסוג האנשים שמדברים הרבה או מראים את רגשותיהם אך היה נעים להיות איתו. היה שקט 

בלב ואפשר היה לראות במבטו את האהבה. בגלל שהיה משכיל ובעיקר בגלל אופיו הנוח אהבו  מאוד ואהב

אותו חברי המושב והעריכו אותו. הרבה פעמים היו באים מהוועד ביחד או בנפרד, אלינו הבית והיו 

אהבו  מתייעצים, דנים ומתווכחים בענייני המושב. גם אני הייתי משתתפת בדיונים. הבית היה מרכז אליו

לבוא. גם השכנים היו באים לקבל עצה או להחליף דיעה. הרבה שנים היה בועד המושב עד שביקשתי שיפסיק 

 כי היה אדם מאוד ישר ולקח ללב את אי הצדק, חוסר היושר והשחיתות שפשטה בין חלק מחברי המושב.
 

 

 

שפחת מרי נודעה תמיד כחריגה צדק. ככלל, מ-אפרים וֵאחיו גדלו בבית שלא הכיר רוע, ניצול, מעילה ואי

בהשכלתה, התנהגותה המכובדת וביושרה. מורי בית הספר דאז, אשר לימדו בנוה ימין, תמיד אמרו: אין כמו 

משפחת מרי. גם בין בעלי החנויות בכפר סבא או הסוחרים שבאו למושב לצורך שיווק סחורתם הוקירו את 

 .משפחת מרי

 

 אפרים  ויצחק במילואים.
 למעלה מימין: פרנסואה סופר מהמושב, 

 אפרים, חייל, יצחק
למטה מימין: השלישי הינו פרויז תקוה 

 מהמושב והשאר חיילים.
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 ילדותי

בחודש שנקרא  14.6.1305ביום שני  כ"ז באלול שנת תרפ"ו. בתאריך הפרסי:  1926נולדתי בשישי לספטמבר 

 ַשָהריַור, בעיר ֶּכרָמאנׁשאּה יומיים לפני ערב ראש השנה העברי. שני הורי כוהנים.

 ימד שפה זו .ניתן לי השם רֹוזלין בהשפעת השפה הצרפתית שנלמדה בבית ספר "אליאנס" ושאבי אף ל

בפרס, משנולדת בת עושים לה  מסיבה ביום השישי להולדתה ומזמינים את 

המשפחה והידידים אבל רק את הנשים והילדים וגם השכנות. לא ידוע 

לי מדוע הוזמנו רק הנשים. לילדים נתנו ממתקים ופירות יבשים 

והם היו מוחאים כפיים ושרים: שיָשה שיָשה  םלמיניה

מים. הסבתות וקרובות המשפחה היו כלומר שישה י

מביאות מטבע זהב כמתנה לתינוקת או שהיו מביאים 

 תכשיט כלשהו כמו ָחְמָסה מזהב נגד עין הרע.

 

 

בערך עם קמעות על הבגד  בת שנה וחצי 
 עם מטפחת אף צמודה לבגד ובת ארבע

    כהן מאריכהן מארירֹוזלין )רוזה( רֹוזלין )רוזה( 

 

 ּה )בצלאל( כהןָסל   ולאבי

 

 בן          וחיים עזיזה נכדתם השמינית של
 כהןאהרון ה                                             

  ומיכאל לויחנה  לנינתם של

 

אנֹום( ָמארי כהן לאמי נולדתי כבת הבכורה ל )ח  יִֹ יג   ֲאבִֹ

 בן ומשה  ציפורה ם הבכורה שלנכדת 

 וננה חאנום   ָמארי כהןמולא                                   

 כרמאני  רחל נינתם הבכורה של

ּכים ָאָקאגָ                                       אן'וח 
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הסבתא של התינוקת היתה מביאה חֹוְנֵצ'ה, שזה מגש גדול מאוד שהיו שמים בו מתנות. 

תנות. עריסה, גם בהולדתי הביאה סבתא ציפורה, שהייתי נכדתה הראשונה, הרבה מ

כדי שלא יזוז הרבה, שמיכה מקטיפה, רצועות קטיפה בהן היו קושרים את התינוק 

בגדי  שמיכה מבד צמר פרחוני יפה ויקר לחורף וכילה לקיץ נגד הזבובים והיתושים,

תינוקות, מטבע זהב, שרשרת שתלוי בו קמיע נגד עין הרע, ָזְנגֹוֵלה מכסף לרגליים 

וא צמיד מכסף שתלויים עליו פעמונים מרעישים וכשהתינוק למד ללכת שמו על רגליו וכך וממתקים )ָזְנגֹוֶלה ה

 ידעו היכן נמצא(.

 

ממתכת צבועה.  -ָגְהַוֵרה בפרסית, היתה עשויה מעץ ואילו לבעלי יכולת כספית  -עריסת תינוק באותם ימים 

קושתת ששימשה להרמת העריסה וגם זכור לי שלאלי בני קנינו עריסה צבעונית ממתכת. לעריסה היתה ידית מ

כדי לשים שמיכה בחורף לשמירת חומו של התינוק ובקיץ לשים כילה נגד זבובים ויתושים. כמו כן העריסה 

היתה בעלת שתי רגליות מעוגלות כך שניתן לנדנד את התינוק ולהרגיעו או להרדימו. זו היתה גם מיטתו עד 

 גיל שנה וחצי ואפילו שנתיים.
 

היתה מיוחדת ומשוכללת כך שהתינוק נשמר יבש. כיצד? בתחתית העריסה היה חור שדרכו השחילו העריסה  

קערת חרס עם פתח רחב ששימשה כסיר לילה מוארך. את פיתחו של הכד החליקו, צבעו וציפו בגלזּורה כדי 

ריפדו  שלא יהיה מחוספס וגם אטום לרטיבות. הסיר היה באזור ישבנו של התינוק. את תחתית העריסה

בכרית דקה ממולאת צמר גפן ובאמצעה חור רחב. על הכרית שמו חיתולי בד אף הם עם חור ועליהם הושכב 

התינוק. את רגלי התינוק היו עוטפים בחיתול שהודק משני צידיו בעזרת כפיסי עץ עגולים מיוחדים וכך 

ות רחבות מבד קטיפה או אחר התינוק לא יכול היה להזיז את רגליו או להתנועע בחופשיות או שהיו רצוע

 שבעזרתן הידקו את התינוק באזור הרגליים הבטן והחזה. 

כדי למנוע את הרטבת חיתוליו ובגדיו בפיפי היה פטנט.  לקחו קנה סּוף רחב, שרפו את קצהו, עליו שמו דונג 

כשעשה פיפי זה דבורים והחליקו אותו היטב. את הצינור הזה היו מצמידים לאיברו של התינוק או התינוקת ו

הלא הוא סיר הלילה שהותקן בתחתית העריסה. בבוקר היו שופכים  -זרם הישר דרך הצינור ל"תעלת הביוב" 

את התכולה ומנקים לפעם הבאה. כך התינוק נשמר יבש למעט מקרים בהם היו מנדנדים אותו כדי שיירדם 

 ואז לפעמים היה נרטב מעט ואז היו מחליפים לו את החיתול. 

ת פלג גופו העליון של התינוק היו עוטפים בחיתול מהודק כך שידיו היו מוצמדות לצדדיו. עטיפתו גם א

והידוקו עזרו בחורף לשמור את חום גופו, בעיקר בלילה כשהיה קר מאוד, אך גם בקיץ נהגו לעטוף אותם 

 באותה דרך.

יתה שוכחת מכך. כשנולדתי הזכרתי שסבתי ציפורה העדיפה שייולדו בנים אבל אהבה ילדים ועד מהרה ה

שמחה מאוד כי אמי היתה בתה היחידה, הבכורה, אהובה מאוד ורצתה לשמח אותה וגם היתה לסבתא בפעם 

הראשונה. סיפרה לי שהלכה לאמו של משה, ַנַנה ַחאנֹום, לקחת לה אוכל וסיפרה לה שַחאנֹום בתה ילדה בת 

 כלפי האדמה. והיא התאכזבה מאוד ועשתה ָנא )חמש אצבעות פרוסות(

המסיבה שהכינו לכבודי בוטלה כי סבתא של אמי, ַנַנה ַחאנֹום, נפטרה כעבור שלושה 

 ימים להולדתי.

 

 מקיימת מצוות אך לא לחו מרה

בגיל ארבע שנים עברתי עם הורי ואחי אברהם לגור בביתה של 

סבתא ציפורה. כבר בילדותי התחילה ללמד אותי לומר "שמע 

ני השינה ואת ברכת נטילת ידיים והברכה על ישראל" כל לילה לפ

שתיית מים. בנה הקטן יעקב גם היה מלמד ובוחן אותי בידיעת 

הברכות. לימדה אותי שבמוצאי שבת עלי לבדוק את ציפורני מול 

הנרות ולברך. את ברכת: "בורא מאֹורי האש", אחרי הקריאה על אליהו הנביא. לימדו אותי גם ברכות על 

ה כסף עם אבן כחולה נגד עין הרע   שמתי לאלי בני בילדותו -ָזְנגֹול 

 סוג של עריסה

 לערך. הפוזות בהוראת הצלם. 5-6גילאי 
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 כלים.המזון שאנו או

כשעזבה ונסעה לאהואז כבר ידעתי הכול, אוטומטית עשיתי את המצוות ואמרתי את הברכות. בגיל תשע אבי 

ברכת המזון, אבל זה היה יותר מדי בשבילי כי זו היתה ברכה  –נכנס לעניין ואמר לי בואי אלמד אותך "ֵנָבֵרך" 

צם מטלה קשה לילדה בת תשע ובעצם זו ארוכה. לא היה לי אומץ לסרב לו וכשגדלתי הבנתי שזו היתה בע

היתה כפיה כי מה לילדה בת תשע ולברכה זו. מספיק שידעתי לומר: "ברוך שאכלנו משלו" ולא היה צורך 

ללמד את כל הברכה עד הסוף. כך גדלתי בעצם באוירה דתית אבל כשכבר הייתי בארץ ובעלת משפחה לא 

היה מסורתי מבחינת שמירה על כשרות, כלים לחלב  קיימתי באותה חומרה ודקדקנות את המצוות. הבית

ובשר בנפרד, אי הדלקת אש בשבת, הדלקת נרות, אמירת קידוש בשבת, קיום החגים כהילכתם והליכה לבית 

 הכנסת וכדומה. אני אוהבת מאוד את המסורת היהודית ואת הקריאה בתנ"ך ולאו דוקא בדרך הדתית.

 

 בגן ובבית הספר

שנה אחת בלבד, מגיל שש עד שבע, ורק אז עברנו לכיתה בזמני, הגן נמשך 

ֵקָלאֵסה ָטאִהיֶיה )ֶרָזא ָשאּה ביטל זאת  -א'. בעצם זו היתה כיתת מכינה 

ולכן בזמנו של אחי אברהם כבר לא היתה כיתה כזו אך עדיין התחילו 

ילדים ללמוד מגיל שבע(. תקופת הגן שלי זכורה לי כשנת אושר. זה לא היה במתכונת של גן 

כיום. הגן היה מטעם "אליאנס" והתקיים בבניין בית הספר היסודי. ישבנו בחדר עם ספסלים ושולחנות כמו 

בכתה רגילה ולא הסתובבנו חופשי. הגננת בשם מדמואזל ַּברָדש נשלחה מצרפת. היא לימדה אותנו הרבה 

רבע שעות ביום. בסוף היום נתנה, שירים בצרפתית, עזרה לנו לצייר וגם סיפרה לנו סיפורים. זה נמשך רק א

)בצרפתית: נקודה טובה( ולילדים שלא  BON POINTלילדים שהתנהגו כיאות, פתק מנייר עבה שעליו מודפס 

כך ההורים  )נקודה רעה(. את הפתק היינו צריכים לתת להורים. MAUVAIS POINTהתנהגו בהתאם נתנה פתק 

 יכלו לדעת על התנהגות ילדיהם.
 

ת בת דודי שהיינו בהפרש גיל של שנה, נהגנו לשחק בבובות וכן להתחפש לאבא ואמא או אמא ובתה. אני וֶעשר

כשהאמהות היו עסוקות בעבודות הבית היינו נועלות את נעלי העקב שלהן ואת 

הצ'אדֹור השחור של היציאה מהבית )הצ'אדור של הבית היה בהיר ופרחוני(. היינו 

כשהיו מתארחות אצל נשים אחרות והיינו  מחקות את הדרך שבה היו מדברות

אומרות את כל דברי הנימוסים שהיה נהוג לומר. שיחקנו שעות בהקפצת חמש 

 אבנים עם יתר הילדים או מחבואים והיינו מאושרות.
 

בבית הספר למדתי עד כתה ד' בֶּכרָמאנׁשאּה.  

בין המקצועות השונים למדנו גם עברית. 

כן לכתוב: למדנו את האותיות בעברית ו

אברהם, יצחק, יעקב, לאה, רחל, זלפה 

ובילהה. יכול להיות שבכיתות גבוהות יותר 

לימדו יותר, אבל עברנו לעיר אהואז ושם לא 

היה בית ספר יהודי. אבל כך ידעתי לקרוא 

בעברית וכשעליתי לארץ היה לי קל לקרוא 

בעיתון אבל את משמעות המילים לא ידעתי 

מתי את כיתה ה' עד שלמדתי. באהואז סיי

 בבית ספר מוסלמי וֵעשרת בת דודי אהרון למדה איתי. את כיתה ו' סיימתי בטהראן בבית ספר של "אליאנס"

 ֵאֶטַהד. -
 

בבית הספר וגם בבית שיחקנו בקלאס, חמש אבנים, קפיצה בחבל, תופסת ועוד. לפעמים בדרך לבית הספר 

ו עומדים מול השער של בית הספר כשהם נושאים מגשים היינו קונים מהמכולת פירות יבשים או שרוכלים הי

תעודת בית הספר של רוזה מכתה ו' תצלום ו
 בטהראן אליאנס  דה  טֵּ בבית ספר א  

 2002נפגשנו שוב בבר המצווה של נכדי אסף,  -רוזה מימין ועשרת 



 205 

גדולים ועליהם פירות יבשים: צימוקים, חומוס קלוי, תותי בר יבשים, סוכריות פרסיות קטנות ממולאות 

 חי קטן. זרעוני כוסברה )ִּביד ֵמְשקי( ועם טעם של מי ורדים ולפעמים גם היו מביאים בעונה גזר 

ו דמי כיס; כמובן מי שהיה ביכולתו. מה קנינו בזה? סוכריות היו רק בשמחות לילדים שהלכו לבית הספר נתנ

ושוקולד היה מעט מאוד מתוצרת חו"ל ולא היה נהוג לקנות; אז קנינו פירות יבשים וסוכרייה על מקל 

 ולהפסקות בית הספר לקחנו איתנו מהבית לחם עם גבינה ופירות העונה.

ר התחלנו בשעה שמונה ועד שתים עשרה עם הפסקות קצרות. אז היינו למדנו בבוקר וגם אחרי הצהרים. בבוק

חוזרים הביתה לאכול ושוב חוזרים ללמוד משעה שתיים ועד ארבע. בחורף הקר זה היה נורא כי היינו צריכים 

לחזור בזמן ואוי למי שאיחר מעט. רחמנות לא היתה שם והיו מכים על יד הקפואה. אני זוכרת שהייתי 

 ידו של אברהם ולוקחת אותו אתי לבית הספר. תמיד מיהרתי לחזור כדי שלא אאחר.מחזיקה את 

כשהיינו הולכים לבית הספר עברה הדרך בין סמטאות בתי המוסלמים. הנערים המוסלמים ידעו שילדי 

היהודים עוברים בבוקר ברחוב בו גרו והיו ממתינים עם מקל ביד ומכים אותנו. תמיד היה הפחד מפניהם. 

ו ממתינים שיעברו מבוגרים ובחסותם העזנו לעבור. אחד הנערים, שהיה משוגע ובעל גוף גדול, היה עומד היינ

לפעמים עם מקל עבה וממתין. באחד הימים חזרנו אני ואברהם וכשראינו אותו ממתין נעמדנו מפוחדים ולא 

הצלחנו לעבור אתו ולהינצל העזנו להתקרב. היות וזו היתה הדרך היחידה חיכינו זמן רב עד שהגיע מבוגר ו

את חיי הילדים היהודים וזה זכור לי   וממקלו. כך היה בבוקר וכך בצהרים בדרך לבית הספר ובחזרה. מירר

 עד היום ובודאי לכל יהודי. אני שמחה על כך שכיום ילדיי ונכדיי חיים כאן בראש מורם וללא פחד.

זכור לי שבכתה ג' עשינו טריק כדי שישחררו אותנו בימים שירד שלג כבד והדרכים נסגרו, נשארנו בבית. 

מהלימודים. לפעמים בימי גשם ושלג היו תקרות הכיתה דולפות. הבנות היו מרטיבות את הספסלים שנותרו 

 לשמחתנו הרבה. -יבשים ובאמת בחלק מהמקרים המנהל היה בא לבדוק ונותן פקודה למורה לשחרר אותנו 
 

ומסודרת. כמו רוב התלמידים, לא אהבתי ללמוד חשבון ודקדוק אך אהבתי הייתי תלמידה חרוצה, שקדנית 

את מקצועות ההיסטוריה, חיבור, שירה, קריאה וכדומה וציוני היו בהתאם.  בין השאר למדנו הרבה על 

הגיאוגרפיה של פרס. לימדו אותנו הרבה מאוד שירים של גדולי משוררי פרס: ַסעִדי, ָחאֵפז, עֹוַמר ַחָיאם, 

שהם בעלי שם עולמי. את המרובעים של עֹוָמר ַחָיאם אתם אולי מכירים אבל אין כמו  -(Ferdowssiדאּוסי )ֵפְר 

לקרוא אותם בשפה הפרסית. ֵפְרדאּוסי הינו משורר המלחמות ופשוט תענוג לקרוא אותו ולשמוע את קריאת 

שירה במבטא ובטון מיוחדים.  או אנשים שידעו לקרוא בקול םשיריו. אפילו בפונדקי דרכים ישבו דרווישי

השירים דיברו על ההיסטוריה המלחמתית של מלכים פרסיים קדומים וחלקים מיתולוגיים, ותיארו את 

פה, כל פעם חצי דף או -לחימתם ואת הדרך בה הובסו או ניצחו. שירים ארוכים אלו היינו חייבים ללמוד בעל

 אותם. עד היום אני זוכרת שורות רבות מהשירים. יותר. הייתי משננת אותם, עד שהייתי מצליחה ללמוד

בכלל, ברוב המקצועות נדרשנו ללמוד בעל פה. הייתי עולה לחדר בקומה השנייה וסוגרת את הדלת כדי שאוכל 

להתרכז ושלא יסיחו את דעתי. הלימודים היו אינטנסיביים והחומר הנלמד היה רב ולכן שש כתות לימוד היו 

 .כאילו למדנו יותר שנים
 

בהקשר לדברי האחרונים אביא כאן קטע, לפני שאמשיך, מדבריו של הסופר העיראקי סמי מיכאל מתוך ספרו 

 :2000"גבולות הרוח" , הקיבוץ המאוחד, 
 

הפרסים, למשל, קיבלו את האיסלאם, אבל עצרו את תהליך הערביזציה. הם בזו לתרבות הבדואית )מוחמד הבין שהחברה 

ית והוא שאף לאחד את כל השבטים באמצעות האיסלאם( לעומת התרבות הפרסית המפוארת, בחצי האי ערב היא בדוא

העשירה והעתיקה. הם לא קיבלו את השפה הערבית, ורצו לכופף את האיסלאם כדי להשליט את האופי הפרסי, וכך 

מפרשי הקוראן  נוצרה השיעה. השיעה היא האיסלאם ההולם את המנטליות הפרסית. התוצאות היו מדהימות. גדולי

אינם ערבים, הם פרסים או תורכים. אוספי ה'חדיתים', התורה שבעל פה, הם פרסים. פרסים רבים הפכו להיות דו 

לשוניים ביצירתם. גדולי מחברי הפרוזה בתרבות הערבית, בפרט המקאמות, הם פרסים. תרבות האימפריה הערבית 

ים שהתיישבו בבגדאד. למשל אבו נוואס, משורר החצר של הארון שנדדה מדמשק לבגדאד עוצבה במידה רבה על ידי הפרס

רשיד, היה פרסי. הוא הצטיין בשירת היין ובשירה הומוסקסואלית גלויה. התרבות הפרסית יחד עם התרבות היהודית -אל

 והנוצרית העשירו את התרבות הערבית. כך, למשל, התרבות הפרסית החדירה את אמנות הסיפור ליצירה הספרותית

 הערבית, לעומת אמנות השירה שהיא לב ליבה של היצירה הערבית.
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בקיץ בחופשה הגדולה של בית הספר היו לי ימים של אושר. תמיד הלכתי עם אחי אברהם לבית הסבתא עזיזה 

וכל הילדים שיחקנו יחד. גם הם לחילופין היו באים אלינו. כבר סיפרתי על כך בפרק על בית אבי אך אזכיר 

שלמה, בן דודי אהרון, היה הגדול מבין הילדים וראש הקבוצה ולכן קבע במה נשחק. הרבה פעמים בקיצור ש

היה עושה דברים מסוכנים וכולנו הילדים היינו רצים אחריו ומחקים אותו. נשמתה של סבתא עזיזה היתה 

סתכן. למשל פורחת שמא ניפגע ובמיוחד שלמה שהיה יקר להם. לא התיחס לתחנוניה שיפסיק להשתובב ולה

היה עולה לראש המדרגות וקופץ. היה שם מזרון בתחתית המדרגות וכל פעם עולה מדרגה אחת יותר וקופץ 

ושאר הילדים אחריו. האמהות היו באות לעזרתה ומנסות להפסיק את המשחקים המסוכנים. תמיד האיום 

 –ומוסיפים: ָהר ָאְסּבי ָדרי ֵּבדֹובּון, ָתא ָּבָּבֵית ִּביָיד היה: ָעזיָזם, קֹוְרָּבֵנת ֵּבָראם ובעברית: יקר שלי, ָּכפרה עליך  

 כל סוס שיש לך תדהיר עד שבערב אבא שלך יבוא. זה לא כל כך הפחיד אותנו.
 

כל אמא לימדה את בתה מקטנות לרקום גם כדי ללמוד וגם כדי להעסיקה. בבית הספר היתה 

ים ונערות. היינו מקבלות ציון על שעת ריקמה )שעתיים בשבוע(, שזה היה עיסוק של נש

העבודות. כשגדלתי, אהבתי לרקום .ומה אם לא עסקנו בריקמה? לא היה שום תחליף חינוכי 

אחר. אני התחלתי כבר מכתה ו' לקרוא עיתונים, שבועונים וספרים שאבי היה מביא הביתה. 

ארת ומרובת זוהי היסטוריה מפו -הייתי תולעת ספרים. קראתי ספרי היסטוריה של פרס 

מלחמות עם הרומאים והיוונים. אהבתי מאוד לקרוא ספרות יפה של סופרים פרסיים וספרות מתורגמת של 

סופרים זרים. למדתי להכיר את מיטב הסופרים הידועים: טולסטוי, גורקי, פושקין, אלכסנדר דיומא, אוסקר 

 פעמים בהנאה.ויילד, סטפן צוייג. את "עלובי החיים" לויקטור הוגו קראתי כעשר 

בבגרותי, בזמן מלחמת העולם השנייה, הייתי קוראת את העיתון מהדף הראשון ועד האחרון. הייתי קוראת 

לדאבוני על ניצחונות הגרמנים ולשמחת ליבם של הפרסים, שאהדו את גרמניה. יותר מאוחר קראתי בעיתון 

על המדינה היהודית שתקום. את  את תיאור הלחימה נגד האנגלים ומלחמת השחרור בארץ וכולנו חלמנו

ההכרזה על הקמת המדינה חגגנו בשקט, כדי שהשכנים המוסלמים לא ישמעו. סיפרתי כבר שתקענו בעזרת 

סיכה, דגל ישראל קטן מצויר על נייר, על מדינת פלשתין ועמדנו דום ושרנו את התקוה בקול נמוך ובדלת 

עליהם והודתה לאלוהים שנשארה בחיים לשמוע את סגורה. סבתא ציפורה הדליקה את נרות שבת, בירכה 

 הבשורה הזו.

בשנים שאחרי בית הספר היסודי הלכתי לקורס תפירה ולמדתי לתפור באופן מקצועי. תפרתי בעצמי את 

שמלת החתונה שלי וגם תפרתי בגדים לחנות באהואז; הם נמכרו. כשהייתי בארץ תפרתי בגדים לילדי ולבני 

 תופרת מעט אך בעיקר תיקונים וכדומה.המשפחה ועד היום אני 

 

 שינוי השם למרים

קיבלתי כאבי בטן חזקים מאוד בצד ימין בבטן. התפתלתי מכאבים ולא עזר שום דבר שנתנו  15בטהראן, בגיל 

לי. בבוקר אבא הביא רופא לבית אשר הורה לי לא לזוז ולא לשתות אלא רק לתת לי בכף מים ותרופה נגד 

מד רפואה ולא היה סתם מרפא לא אמר להעבירני לבית החולים. לאט לאט הכאבים הכאבים. הרופא, של

שככו אבל גם התיבשתי וחושיי התערפלו. אמא בכתה ואבא היה מודאג וחסר אונים. הביא רופא יהודי אחר 

שידידים המליצו עליו. הרופא תיחקר את הורי והבין שהתיבשתי. אמר להורי: תשקו אותה כל יום מים 

אחרת הכאב היה  טם עם חצי קילו סוכר כתחליף למזון. בדק את מקום הכאב ואמר שזה לא אפנדיצימהולי

מחריף. למחרת לקחו אותי בכרכרה למרפאתו ובדק שוב ואמר שאין צורך בניתוח. אני, מפחד שהכאבים 

סבתי ציפורה,  יחזרו, התחננתי שינתח אותי. הרגיע אותי ואכן צדק ולא נותחתי. בזמן שהייתי מעורפלת נדרה

 -שאם אשאר בחיים תסב את שמי למרים וכך היה. בארץ רשמו את שתי השמות שלי אך זה היה די מבלבל 

שני שמות פרטיים ושם משפחה מרי כהן, לכן ביקשתי שיבטלו את השם מרים. כיום רק דוד יצחק קורא לי 

 בשם זה.
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 חולמנית ואוהבת טבע

ן שלי פעל ותמיד נפעמתי מהטבע, הגנים, ההרים הגבוהים שהיו אני תמיד הייתי ילדה חולמנית. הדמיו

בֶּכרָמאנׁשאּה. כשהלכנו לגנים הייתי עומדת ומסתכלת סביב בעצים, בירק, בהר ובשקיעה וכדומה. בבית של 

סבתא ציפורה היתה מרפסת בקומה השנייה. בשעות אחר הצהריים הייתי עומדת שעות, עוקבת אחרי העננים 

 תם והייתי מדמה לראות צורות של חיות, ציפורים, אנשים ועוד. שמשנים את צור
 

מול המרפסת של סבתי בפרס היה עץ מאוד גבוה ורחב; מאות עורבים היו יושבים עליו בשעות הערב כמקום 

לינה ללילה. היו מתעופפים, צווחים ומקרקרים ורבים ביניהם. אני הייתי צופה בהם מהופנטת עד שהחושך 

ורבים היו משתתקים. כשהייתי יורדת למטה, סבתא היתה שואלת אותי בתמיהה: מה יש היה יורד והע

 בעורבים שאת מסתכלת?

בגג הבית שלה באחד הקירות היה קן צרעות גבוה. בפרסית קראו לצרעות: ָזְמּבּוֵרה ָּכֵפר כלומר דבורה כופרת, 

מגגות אחרים היו באים וזורקים אבנים היתה לדבורה שאין לה אלוהים כיוון שעקיצתה קשה. ילדים  הוהכוונ

לפתח הקן. הצרעות, שהציקו להן, היו מתפזרות ועוקצות את הילדים וזעקותיהם היו נשמעות. אני רק הייתי 

 מסתכלת וצופה בסקרנות.

יר טהראן. ראינו את הכפריים מעבדים את האדמה   באחד הימים הלכתי עם דודי יצחק לכפרים סביב הע

חיים נפלאים יש לכם. הוא אהב מאוד פרחים ועצים. הכפרי אמר לו: ָאָקא, אדון, אתה רק ודוד אמר: איזה 

רואה את היופי אבל בלילה מכאב הגב אנו לא יכולים  לישון. אכן צדק  והרגשנו זאת על בשרנו אחרי שנים 

 כשעבדנו במשקים שלנו.

שם באויר הפתוח היה קריר ונעים יותר בקיץ החם אנשים נהגו לעלות לישון על הגגות השטוחים של הבתים. 

מאשר בתוך הבית. אין לחות וטל כמו בארץ והאויר חם אך יבש. היו פורשים שטיח ועל השטיח שמים את 

המזרון הממולא בצמר גפן ועליו את המצעים. בבוקר היו מקפלים את המזרונים והשטיחים ובערב שוב 

פורשים אותם, כדי שיתקררו לקראת שינת הלילה. 

היו הרבה משפחות שהיו להם מיטות מעץ עבה, 

שניתן היה להרכיב ולפרק. זו היתה מיטה גדולה 

ששימשה את ההורים והילדים לשינה. להורים 

שלי היתה מיטה כזו גדולה אך בכל מקרה, בין אם 

המיטה היתה גדולה או קטנה, היו לה ארבעה 

עמודים בפינות ובלילה היו סוגרים מסביב וילון כך 

 אחד היתה פרטיות. שלכל

היה יפה בעיני שלא היו עולים לגג ומיד ישנים אלא 

היו מביאים פנס רוח ויושבים ומדברים זה עם זה 

ואפשר היה לראות את הוילונות המוארים על 

גגות הבתים מסביב. לילדים היו מביאים סיר 

 וץ לבית בחצר, בנפרד.לילה כדי שלא ירדו לשירותים שבחצר. באותם ימים המטבח והשירותים היו מח
 

כשעלינו לארץ ועברנו לגור במושב, בראשית המרחב היה פתוח ללא יישובים מלבד 

קלקיליה וראינו את ההרים מולנו. בבוקר מוקדם כשקמנו לעבודות הייתי צופה בזריחת 

השמש ונהנית. בכלל, המרחב הגדול והפתוח היה עבורי מקור להנאה נפשית עד שבמשך 

צים וזה מילא את המרחב והסתיר את הנוף הראשוני. הנאה רבה היתה לי השנים שתלו ע

בתקופת האביב כאשר הכול מסביב היה הופך לירוק ובתוך הלבלוב הירוק הזה היו 

פורחים אלפי פרחים מכל מיני סוגים וגוונים שהבולטים ביניהם היו הנרקיסים, 

. גם העצים ששתלנו היו החרציות הצהובות וכלניות בצבעי אדום, כחול, לבן וסגול

פורחים או מוציאים את עליהם לאחר שקפאו בחורף הקר של המושב. למראה הנפלא הזה היה מתלווה גם 

מחזיק את משה, רוזה ומלכה על ברכיה,  טובה, צבימימין: 
ארי.  אורה, אברהם אחי ואמי עם פ 
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הריח המשכר של הפריחה, ציוץ הציפורים וזמזום הדבורות. הילדים היו מנצלים תקופה זו להשתובב, לזחול 

 ולהתחבא בתוך סבך הירק שסביבם. 

סבא הערבית קטפתי כלניות ושמתי על שולחן האוכל. באותו היום הגיע אלינו שלמה  זכור לי שכשהיינו בכפר

כהן, בן דודי שגר בקיבוץ, לביקור. ראה את הכלניות הצבעוניות, התפעל מאוד ושאל מהיכן יש לך פרחים 

 כאלה?

עים את פרחי לפעמים ביום האם הילדים היו מכינים סלסילת פרחים מהחרציות ונותנים לנו כמתנה. )היו קול

החרציות סביב גבעול ארוך של חרצית(. לצערי, כיום כבר לא ניתן לראות את שלל הפרחים באותה מידה )אז 

 לא היה מושג הפרחים המוגנים( ובעיקר אלו היו שדות חקלאות ולכן הן נחרשו  ולאט לאט הפרחים נעלמו.

 

 פיקניק בגנים והטבע

  

 

 

אם זה  באביב ובקיץ היינו יוצאים לגנים,

 –היה בֶּכרָמאנׁשאּה, באהואז או בטהראן 

הערים בהן גרנו. היינו לוקחים איתנו את 

האוכל ועושים פיקניק משפחתי. בחגים כמו 

שבועות בישלנו ממולאי עלי גפן, ללא בשר, 

  ובגן שמנו על אש שיתבשל על שתי אבנים וביניהם גזרי עץ שהיינו מביאים איתנו מהבית.

ָשְרָּבט, שזה מים עם סוכר ומי ורדים או סירופ דובדבנים מתוצרת ביתית. היינו קונים  במקום מים לקחנו

דומה למשקה הריוויון של היום. זה היה חלב שהוציאו ממנו את החמאה והכפריים, שנהגו  –ושותים דּוק 

וד, בריא להכינו, היו שמים אותו בנאד עשוי מעור. החלב היה מחמיץ ותוסס כמו סודה וזה היה טעים מא

. הכפריים היו שמים את הנאדות על גבי החמורים שלהם, מסתובבים בעיר ומכריזים על סחורתם: ָאי הומרוו

דּוק, ָאי דּוק. בארץ היינו מערבבים יוגורט עם סודה וזה הזכיר זאת מעט. גם כיום מכינים דּוק באיראן 

ינו גם מכינים תבשיל עם אורז וירקות בשיטות מודרניות ומוכרים בסופרמרקטים בבקבוקים. עם הדּוק הי

 )ָאֵשה ָמאס בפרסית(.

ֶּכרָמאנׁשאּה התפתחה וגדלה מאוד ובנו בנינים רבים אבל השאירו את הגנים בעיר. היו רבים כאלה ועדיין הם 

קיימים בימינו. בבוקר היינו קמים והיתה עולה ההצעה: בואו נלך לגן הוורדים לאכול. היינו לוקחים לחם, 

צאן מלוחה ותה , פורסים את הֵקלים )שטיח פרסי מיוחד( ואוכלים את ארוחת הבוקר בחיק הטבע. היו  גבינת

גן הפרח הצהוב/ הלבן/ הורוד וכדומה. ָּבאק  –כמה גני ורדים כאלה. למשל: ָּבאֵקה גֹול ָזְרד / ֵסִפיד/ גילם

 פירושו גן או פארק שאליו ניתן לצאת לטייל או לעשות פיקניק.

בחגים לגנים או סתם כך וגם היה יום מיוחד שנקרא רּוֵזה ָּבאק, כלומר יום הגן, שהיה נחוג בחודש יצאנו 

הראשון לאביב ביום שלאחר ליל חג הפסח. חג הפסח היה מקביל גם לחג הפרסי הידוע בשם "נֹו רּוז", כלומר 

"יום חדש", שנחוג עוד מימי מלכי פרס הקדומים )לפני שהערבים כבשו 

ימים כשהיום האחרון  13לכבוד השנה החדשה. חג זה נמשך  את פרס(

נחשב למספר ביש ולכן היו יוצאים לגנים. מאותה הסיבה הסוחרים אף 

פעם לא אמרו את המספר שלוש עשרה אלא היו אומרים ִזיָיֵדה  כלומר 

 מיותר.

ביום הראשון של החג היו המוסלמים שמים על השולחן מרָאה )סמל 

טוב ורע(, קערת מים )לא ידוע לי מתוך איזו  -שך לסגידה לאור ולחו

אמונה(, עדשים וחיטה שהונבטו וצמחו כדשא ירוק ואשר היו קושרים 

אותם בסרט כדי שלא ייפלו לצדדים. בדרך כלל היו שמים את הדברים 

 מרגלותיה, אן, יעקב ל'משמאל לימין: רחל אשת ָאָקאגָ 
ירּוס  , )ננה( , ציפורהעשרתומוניר, אהרון ושרה,  סִֹ

 והביבאולה אחיה של מוניר.  יצחק
 באהואז.פיקניק 

'ה )מגש גדול ומעוטר(  בתבליט אבןמוצג  -ז רּו חג הנֹושל  חֹוְנצ 
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ארוחה  מגש גדול ומעוטר. מלבד סמלים אלו שמו המוסלמים גם ממתקים, עוגיות וכל טוב וכמובן -בחֹוְנֵצ'ה 

  12חגיגית שכללה אורז ובשר כבש. אפילו העניים חגגו חג זה. משך 

הימים היו מתארחים ומארחים את בני המשפחה והידידים ומי שהיה מאורס, היה לוקח מתנה לארוסתו וגם 

מארח ומתארח אצל משפחתה. מנהגים אלו השפיעו על היהודים ואף הם קיימו חלק מהם. בארץ חלק 

נוהגים לחוג יום זה בפארקים. באותו יום גם המרוקאים חוגגים את המימונה והכורדים את  מהפרסים עדיין

 הסהרנה.
 

היתה תמיד עוזרת בית אבל היא  לפני שנישאתי גרתי עם הורי בטהראן בבית משותף עם ציפורה סבתי. לאמא

יד עשיתי קניות, עבודות בישלה את האוכל ואני, שהייתי חרוצה, תמיד עזרתי. הייתי הבת הגדולה בבית ותמ

בית וכדומה. גם בארץ השתדלתי כמה שיכולתי לבקר את הורי, אחיי ואחיותיי שגרו בבת ים. כשרבקה 

ושמחה רצו לקנות בגדים הייתי הולכת איתם במקום אמא. בחופשות שלהן מעבודתן כאחיות בבית החולים 

דו לרקוד ריקודים כמו טאנגו, וואלס וכדומה היו באות אלינו למושב. דאגתי שייקחו קורס לריקוד כדי שילמ

שהיה נפוץ בארץ. בבית אף אחד לא רקד כי לא היה נהוג אבל בזמני, ובמיוחד אחרי מלחמת העולם השנייה 

הדור החדש נחשף למנהגי המערב. החיילים שבאו לפרס בזמן המלחמה וגם הרבה אירופאים ובמיוחד 

פנות ומנהגים שונים. בית המלוכה דיכא את כוהני הדת ואיפשר גרמנים, שהיו להם עסקים בפרס, הביאו או

קידמה. לפני כן רק העשירים היו שולחים את ילדיהם לחוץ לארץ 

להשכיל וללמוד את מנהגיהם. הצעירים למדו לרקוד בחתונות, שכבר 

התחילו לחגוג אותם באולם עם תזמורת. גם קציני הצבא  1940משנת 

 רופאיים.כבר ידעו לרקוד ריקודים אי

 

ק, שושנת יריחו וחיסון תוצרת בית  ָסאל 

מחלות שונות, שכיום חלקן לא נחשבות כקשות בגלל האנטיביוטיקה או חיסונים שנותנים בילדות, היו 

מפילות בשעתו בפרס חללים, בעיקר תינוקות וילדים קטנים. מחלות כמו שלשול, טיפוס, אנגינה או דיפטריה, 

י כבר שזה פגע כמעט בכל משפחה. היום אני מזדעזעת לשמוע שיש אנשים שלא שעלת, שיתוק ילדים. סיפרת

מחסנים את ילדיהם, כמו חלק מהחֵרדים או כאלה שחוששים מתופעות לוואי של חיסון המופיעות לעתים 

חולי קשה או מוות לעתים תכופות ביותר. כשבאתי  -רחוקות. אלה אנשים שלא ראו למה גורמות מחלות אלו 

איתי, עם השנים, איך הרפואה מתפתחת, כמו תרכיב כנגד שיתוק ילדים, נזכרתי בחיסון שאני ביצעתי לארץ ור

 על דעת עצמי.

בטהראן שושנת יריחו היתה נפוצה מאוד ומעטים האנשים שהצליחו לחמוק ממנה. גם כאן ליד יריחו נפגעו 

וש. בדרך כלל המחלה לא קשה. חיילנו כשהגיעו לשם במלחמת ששת הימים. זו מחלה המועברת על ידי ית

בא מהמילה (במקום העקיצה מתפתח פצע ההולך ומתרחב וזה נמשך זמן רב. בפרסית קוראים לזה ָסאַלק 

הפרסית ָסאל שפירושו שנה( כי זה נמשך כשנה. הפצע מסתיים בסוף בצלקת מכוערת. אם זה פוגם בפנים הרי 

 וזן, לחי לפי מקום העקיצה.שהצלקות מסתיימות לעיתים קרובות בעיוות של אף, א

כדי לעצור את התפשטותה ניתן להזריק חומר מסוים מסביב לעקיצה אך ורק כשהיא בשלב הראשוני שלה. 

חשמונאי אחי נעקץ, הפצע התפתח ורק אז הזריקה לו אחות את התרופה וזה היה אסור. פיתח זיהום קשה 

לי עצמי היה פצע במרפק ומאוחר יותר הסתבר לי והיה על סף המוות. חום גבוה  והזיות קשות; ניצל בנס. 

שזה הועבר אלי על ידי מגע מרפקי בלבוש של מישהי שהיה לה פצע באותו מקום. זה העלה בי את רעיון 

החיסון. היה ידוע שמי שפיתח פצע הוא מחוסן. חיקיתי את הדרך שבה חיסנו לאבעבועות. נגעתי בפצע שלי 

תי קלות את אחי אברהם, ואחיותיי שמחה ורבקה בירך. לאחר זמן מה בעזרת מחט ששרפתי קודם לכן ודקר

 פיתחו פצע קטן ובזה זה הסתיים וחוסנו.

בכל זאת בני אלי לא ניצל מהמחלה. היה בן שלושה חודשים ונעקץ במצח. היינו בחרדה כי הצלקת התפשטה 

 וות פניו.בכל המצח וחששנו שזה יגיע לעיניו. למזלנו זה נעצר וכשהתרפא לא גרם לעי

 מימין: אלי, רוזה, שמחה ורבקה
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  כהןכהן  ָמאריָמארירֹוָזלין )רוזה( ואפרים רֹוָזלין )רוזה( ואפרים 

מכאן והלאה בעצם אספר על אפרים ועלי, רוזלין )רוזה( המספרת, יחד כיוון מכאן והלאה בעצם אספר על אפרים ועלי, רוזלין )רוזה( המספרת, יחד כיוון 

  שמכאן והלאה חיינו נשזרו זה בזושמכאן והלאה חיינו נשזרו זה בזו

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 אירוסין וחתונה

התארסתי לאפרים, אחיה של אמי  18בגיל 

 כלומר דֹודי, ואחרי שנה התחתנו –ֲאִביַגִיל 

 בטהראן. 

בחור. היתה מסיבת חנוכת בית של בן דוד של עזיזה סבתי, אנשים  16לפני שהתארסתי עם אפרים הכרתי בגיל 

שבאו מהמדאן לטהראן. הוזמנו למסיבה ומולנו בחדר ישב בחור שכל הזמן הסתכל עלי. אני הייתי נבוכה ולא 

ה לי. סבתי ציפורה היתה מוכרת בביתה הרגשתי בנוח.  לפעמים יש צירופי מקרים מדהימים ואחד מהם קר

בדי משי תוצרת חוץ. )הבדים הגיעו מבצרה שבעיראק לאהואז(. היתה אישה מהמדאן, שהיתה באה לקנות 

מהבדים. זכור לי שהיתה יושבת עם אמי ואני הגשתי ַשְרַּבט )משקה צונן( שאלה את אמי אם היא מסכימה 

ה. כשהאישה הגיעה, ביקשה רשות מאמי להביא את בנה שתביא אישה לראות אותי עבור בנה שמחפש כל

 בן ובת

 

 2 -בת ו
 בנים

אן  חנהחנה אן)נ    ָעמי(ָעמי(--)נ 

  ומיכאל לויומיכאל לוי  

נ ה--אָ אָ ))רחל רחל  הנ  נ  רמאני  ((נ  יכה וסוליימן ּכ  רמאניבת זֹולֵּ יכה וסוליימן ּכ    בת זֹולֵּ

ּכים ָאָקאגָ וו ּכים ָאָקאגָ ח        ((ָבָבאָבָבא--, אָ , אָ )יעקב)יעקב  אןאן''ח 

ּכיםוו  ציפורהציפורה  בןבן ּכיםח  ּכים  בןבן  דוידדויד  ח  ּכיםח    יוסףיוסף  ח 

 עדנה
 וזמיר דבי בן רשל ונעים

 זיוה
  בן מֹולּוק וישראל ואורי אלעזרי

 לאה )לילי(
 מרי 

ה(   נ   ציפורה)נ 
 ָמארי כהן ומשה       

 אפרים
 כהן )מרי(מארי  

 

אנֹום(     יל )ח   ֲאביג 
ּה )בצלאל(  כהן                   וָסל 

אן  ָדשי(-עזיזה )נ 
 כהן וחיים           

 אליהו )אלי( מרי
ורחל ספרד בת גֹוהר וניסן 

 פרד ספרד

 רֹוזלין )רוזה(
 כהן
 
 

בנות  2
 2-ו

 בנים

 

 

  

  אהרון כהןאהרון כהן

אנֹום  ה ח  נ  אנֹום נ  ה ח  נ    נ 

  זר הכהןזר הכהןלעָ לעָ ומֹוָלא ָמארי בן אֵּ ומֹוָלא ָמארי בן אֵּ 
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 וכשהביאה אותו, הופתעתי לראות שזה אותו הבחור שנעץ בי מבטים במסיבה. 

הבחור היה נאה, לבוש בקפידה, נראה רציני והיה מנהל של חנות גדולה לבדים, שהעסיקה הרבה עובדים כי זו 

ים, היו קובעים יום כדי לבקש את יד הבחורה היתה חנות ממשלתית. כמקובל, אם שני הצדדים מסכימ

מההורים. הורי הבחור היו מגיעים אתו ועם אחיו ואחיותיו, כי ככל שבאים יותר אנשים המשמעות היא שהם 

נותנים כבוד רב. זה היה סימן להסכמה והיו נותנים ממתקים ואחר כך עושים מסיבת אירוסין. הבחור 

ן מעמדו במשפחה מכובד יותר.  הביאו להקה עם רקדנית שלבושה לבוש שהכירו לי היה הבן הבכור שלהם ולכ

הכול מבדי משי צבעוניים מיוחדים  במקרה והרגל תיחשף בזמן הריקוד. מלא עם מכנסים תחת השמלה,

 לרקדנית. כמובן שהיתה גם ארוחת ערב ולפניה הגישו עוגיות, ממתקים, פיצוחים ופירות. 

ת אותי לטיול; אבל התברר לי שתכונותיו לא נראות לי. היה מתנהג כמו לאחר המסיבה הבחור היה בא לקח

אדון, בהתנשאות עלי כאילו אני ילדה קטנה והוא אדם משכיל היודע הכול. כל הדרך היה מספר על הידע שלו 

ואיך צריך להתנהג אחרי החתונה וכיצד צריך לחיות ואיך האישה צריכה להתנהג. אני לא עניתי כי הרגיזו 

 י הדיבורים שלו והאופן בו דיבר. אות

כי  יפעם, כשהחזיר אותי לבית שאלה אמי: למה את עם פנים חמוצות ואמרתי שאני עייפה ובאמת התעייפת

הלכנו הרבה. שאלה אותי אם שתינו לימונדה קרה, כי היה קיץ וחם מאוד וכשעניתי בשלילה אמרה לי: הוא 

אותו. המשפחה התעקשה שהוא בחור טוב אבל אני סירבתי בתוקף אדם קמצן. עניתי לה : נכון, ואני לא רוצה 

)היה מקובל להביא למסיבת האירוסין רב שיקדש למקרה שהבחור יקיים מגע מיני עם הבחורה. אם היו 

מתחרטים היו צריכים לקבל גט. היות וזה יצר בעיות, הוחלט על ידי ועד הקהילה של יהודי העיר לבטל את 

 ניצלתי(.  הנוהג הזה וכך למזלי

אבי הלך לבן דוד שלו ואמר לו שאני לא רוצה להתחתן אתו ושכדאי שניפרד ושייקחו חזרה את התכשיטים 

)לאירוסין הוא הביא לי הרבה תכשיטים, טבעת יהלום גדולה, צמיד, שרשרת, ראי גדול )סימן לאור ומזל טוב( 

הפירוד והתעקשו. אמי אמרה: זה לא בידי. אבי חֹוְנֵצ'ה )מגש גדול( של ממתקים ובדי משי(. לא רצו לקבל את 

אמר לי: רוזה, אם את לא רוצה גם אני לא רוצה שתתחתני. לבסוף נפרדנו אך הם סירבו לקבל חזרה את 

התכשיטים, שאולי אשנה את דעתי. לימים, נישא לאחרת וכשהייתי בהיריון הלכתי עם אמי לשוק וראינו זה 

 וא קפא על מקומו והסתכל עליי ממושכות וזו לא היתה הרגשה נעימה.את זו. זכורני ששנינו הופתענו וה
 

כיצד התארסתי לאפרים? צבי ויצחק היו כבר נשואים וַנַנה סבתא שלי התחילה 

לדאוג לנישואיו של אפרים. כיצד תמצא לו כלה מתאימה? טהראן היתה חדשה לה 

ודיה שהציעה כמה ולא הכירה את משפחות היהודים. באין ברירה פנתה לשדכנית יה

בנות, אבל הן לא מצאו חן בעיניה. אחרי כמה פעמים שהתאכזבה אמרה לה טובה: 

למה את מחפשה כלה? שאפרים ישא את רוזה. בטהראן ועוד ערים היה מקובל 

 להינשא לאח של האמא, אבל לא כך היה בקהילת יהודי ֶּכרָמאנׁשאּה. 

ורי אם זה מקובל עליהם. לאחר שנענו בחיוב דיברו אתי. ללא ידיעתי שאלו את אפרים ואחר כך שאלו את ה

יום אחד ַנַנה אמרה לי: רוזה, בואי שבי.שאלה אותי אם אני אוהבת את אפרים ואני לא הבנתי את השאלה, כי 

אפרים היה דודי ואני אהבתי מאוד את כל הדודים. אמרתי: כן, ודאי שאני אוהבת. למה את שואלת? אמרה 

אם את רוצה להתחתן אתו והאם תוכלי לאהוב אותו כבעל? נדהמתי מאוד, כי אף פעם לא לי: כוונתי היא ה

 חשבתי בכיוון הזה. אבל הסכמתי. לא עשינו מסיבת אירוסין כי אחותי ַפארי נפטרה לא מזמן. 

יל בפרס בזמנו היה נהוג שזוג שמתארס יכול היה לצאת ביחד לטייל ברחובות או ללכת לקולנוע . זוג שיצא לטי

, אבל לא היו יושבים לאכול ברחוב אלא רק בבית )לשבת הברחובות היה קונה עוגיות או שוקולד או שתיי

בבתי קפה לא בא בחשבון, כי אצל היהודים והמוסלמים לא לקחו את האישה לבית קפה(.. אני מדברת על 

האישה התרחב. ידוע לי כי בהדרגה השתחררו מכבלי המסורת וגם טווח החופש של   1940 - 45השנים שבין 

שגם כיום בפרס, לפני שמתארסים, הורי החתן באים לדבר עם הורי הכלה כדי לבקש את ידה לאחר שהבן 

 הכיר אותה בבית הספר או באוניברסיטה. 
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במסיבת אירוסין היה נהוג שמשפחת הכלה עושה מסיבה גדולה ומזמינה את החתן 

אחר כך הורי החתן היו מזמינים ומשפחתו המורחבת  וכמובן כל משפחת הכלה. 

אליהם. בחגיגה, החתן היה מביא טבעת וצמיד לפי יכולתה הכספית של המשפחה. 

הכלה היתה נשארת, בליל האירוסין, לישון בבית החתן ליד מיטתה של אם החתן. 

 אחרי זמן מה היו מתחתנים.

משכיל. אפרים היה שונה לחלוטין מהארוס הקודם שלי. לא התנשא למרות שהיה 

כשהיינו יוצאים בזמן האירוסין היה לוקח אותי  לקולנוע ותמיד קנה לי שתייה 

ודברי מתיקה, כמו עוגות קצפת וכשהיינו חוזרים היה קונה גם לבני המשפחה בבית. 

תמיד הביא אתו שוקולד. בפעם הראשונה שיצאנו לאחר אירוסינו שאל אותי: תגידי 

זוג או כמו דוד? אל תתבישי כי חשוב לי את האמת, האם תאהבי אותי בתור בן 

לדעת ואמרתי לו: כן. מילדות הכרתי אותו וידעתי את טוב ליבו. הרבה פעמים, כשהיה רואה סרט טוב 

שמתאים לילדים, היה לוקח את כולנו לראות. תמיד היה אדם שקט שלא הרבה לדבר. אחרי שעלינו לארץ, 

שואלים אותנו: איך זה שאתם אף פעם לא רבים? גם אם רבנו  השכנים במושב היו לפעמים רבים ביניהם והיו

 זה היה על דברים קטנים ואף פעם זה לא היה רציני.
 

לפני האירוסין שלי ושל אפרים קנו האחים בית גדול בטהראן. 

לבית הגדול היתה חצר גדולה וכך לקראת החתונה, שנערכה 

ושמו  בחצר הבית, קנו הרבה אבטיחים ומלונים ופירות אחרים

במרתף. יומיים לפני החתונה הביאו מבשלת של חתונות יחד עם 

העוזרת שלה. הן בישלו בסירים גדולים. לפני שהאורחים היו 

מגיעים היו שמים על השולחנות עוגיות, ממתקים, פיצוחים, 

 פירות ומשקאות. מאוחר יותר היו מביאים את האוכל וכן היו מביאים נגנים להנעים את הזמן.

לת הכלה תפרתי בעצמי לפי האופנה של אותם השנים. אחרי חודש, כששלמה בן דודי אהרון התחתן, את שמ

הכלה הלן לבשה את השמלה. אחרי כן החלטנו להציע את השמלה היפה למכירה בחנות, שכן עד אז לא מכרו 

בחנות וכך בגדים מוכנים אלא בדים. אמנם קנו מיד את השמלה ואמרו לי: רוזה, תתפרי שמלות ונמכור 

עשינו. במיוחד קנו אותן חיילות צבא בעלות הברית. את האיפור והתספורת לחתונתי עשתה ספרית יהודיה 

שאבא שלי היה מיודד איתם והזמין את הבעל והאישה לבוא לבית. האישה איפרה אותי והבעל עשה לי את 

 אז היה מודרני לעשות "בקבוקים" רבים בשיער. . התסרוקת

סגרו את החנות באהואז וכולם באו לטהראן. כל בני המשפחה שהיו בֶּכרָמאנׁשאּה ובאהואז  לקראת החתונה

הוזמנו ובאו: סבתא עזיזה, דוד שלי דויד ואשתו נעימה והילדים, דודה חביבה עם בעלה ּבאּבאג'אן והבן 

)האחיין של משה  עבדולאה )עובדיה(, שאז היה בן שמונה ואחותו הקטנה רחל שהיתה בת שלוש. גם ּבאּבאג'אן

מארי( אבא של אלי, בא לחתונה ונשאר. דוד אהרון ודודה שרה, שגרו בטהראן, באו עם כל בני משפחתם. 

 המשפחות נשארו בטהראן כי אחרי חודש שלמה בן דודי אהרון התחתן ולכן נשארו עד אחרי חתונתו. 
 

תח שלי שלפני ליל חתונה. לא היה כולם התאספו ואחרי כמה שנים שלא התראינו היה מאוד שמח.  מלבד המ

ידוע לי מה מחכה לי. אמי לא הכינה אותי ללילה זה ולבוקר שאחרי )בביתנו נושא חיי המין לא עלה בשיחות 

כלל וגם לא נתקלתי בספרים. לאחר שנים שאלתי את אמי מדוע לא הסברת לי? התביישתי, אמרה לי(. נוהג 

תי והוא שהורי החתן והמבוגרות שבמשפחה מחכות יחד עם הורי שהיה מקובל, נודע לי עליו רק לאחר חתונ

הכלה לסימן שהכלה בתולה והכול כשורה. בודאי שזה מביך ביותר בכל מקרה. כיום אני שמחה על כך שטקס 

 זה לא קיים ושמסבירים לצעירים וצעירות מה זה חיי מין כבר בבתי הספר.
 

ביום שלישי בי"ב באלול. זה היה גם יום הולדתי לפי   1945אפרים ואני נישאנו בספטמבר בקיץ של שנת 

. בפרס עשו את הְּכתּוּבה בבוקר 27ואפרים בן  19לחודש ַשָהריַור. אני הייתי בת  14.6 -התאריך הפרסי 

 בנוכחות הורים ובני משפחה קרובים והרב קידש ואת מסיבת החתונה עשו בערב.

ננה )ציפורה(, אביגיל, רוזה 
 ואפרים כשהיו מאורסים
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וט כבש ליד רגליה ככפרה. אותי לא היה צריך להביא כי נהוג היה, כשמביאים את הכלה לבית החתן, לשח

התאפרתי והסתרקתי בביתה של ציפורה אם החתן ופשוט ירדתי למטה לחצר בה נערכה החתונה. המשפחה 

אמרה לנו לצאת לעשות סיבוב קצר בעיר עם מונית וכשנחזור לבית ישחטו עבורנו כבש. נסענו אפרים, אני 

ינו, לתדהמתנו, שהאורחים שבאו בתחילת הערב עזבו ונשארו רק בני ואורה אבל כשחזרנו הביתה רא

המשפחה וידידים קרובים מאוד. התברר שהכריזו על עוצר בעיר בגלל המהומות ומי שיוצא יורים בו או 

זה היה מאוד עצוב לכולם ובמיוחד לי ולאפרים. לנחמתנו אוסרים. 

אך נשאר  נותרו כחמישים איש שנשארו לישון והגישו את האוכל

 הרבה מאוד. 

הפיצוי היה בערבים שלאחר החתונה. בלילות שאחרי ליל החתונה 

ישבנו על שטיח בחצר, כי בטהראן חם ויבש, ואכלנו את ארוחת הערב. 

בני הדודים הצעירים שרו ועשו שמח. יום יום ירדו למרתף שתיארתי 

קודם ושרו, נכנסו לבריכה ואכלו אבטיחים. ביום שבת מקובל היה 

שהמשפחה מביאה מתנות: כלי כסף, טבעת או מטבעות זהב . קיבלנו 

הרבה כלי כסף מבני המשפחה והקרובים וגם הורי קנו לי הרבה כלי 

כסף לנדוניה. אבי נתן הזמנה מיוחדת שיארגו לו שני שטיחים עם מגן 

דויד בארבע הפינות ובאמצע מגן דויד גדול ואת שמו ארגו למעלה. נתן 

לצערי הרב ממשלת ישראל החרימה  אך כנדוניה יאיאת שניהם לנישו

 את השטיחים שהבאנו לארץ וביניהם היה גם שטיח זה.

אין לי תמונות מיום הנישואין אך יש לי תמונות מיום שבת עם בני 

המשפחה. תמונה עם השמלה שלי עשיתי לאחר כחודש, כששלמה 

ד מצאה חן בעיניה. לשבת חתן הלכנו לביתם היות והיא מאו והלן נישאו וכאמור היא לבשה את השמלה שלי

של שלמה והלן, שאז גרו בבית השכור של שרה, אמו של שלמה. אמרתי שאפילו לא יצא לי להצטלם עם 

השמלה ביום חתונתנו ואז אמרו לנו: בואו תצטלמו עכשיו. אפרים לבש את חליפת החתונה של שלמה ואני 

אהב מאוד לצלם ותמיד היה מביא איתו את המצלמה  לבשתי את השמלה שלי שהיתה אצל הלן. אפרים

 למאורעות וכך יצא ששם את המצלמה על האוטומט וצילם אותנו כחתן וכלה.
 

"ָאֵחֶרָתן ֵחיר ָּבַשד". החתונה היא רק לילה אחד  -בחתונתנו, בירכו אותנו ההורים שלנו שיהיה לנו מזל בחיים 

שרת בחיי עם אפרים. היה בעל טוב, אבא טוב ואדם טוב. אבל שהמשך חייכם יהיה באושר ואכן הייתי מאו

אדם שקט מאוד, סבלני וסובלני, נדיב ומכניס אורחים כמו אביו משה ָמארי. נתן כבוד לכל אדם ואהב וכיבד 

 את אחותו וֵאחיו ואת משפחותיהם. המוטו שלו היה: חיה ותן לחיות ואדם באמונתו יחיה.

או כעס לא ביטא זאת כלפי חוץ. גם כשהתרגז עשה זאת בשקט ולא היה אדם מופנם וגם כשסבל או כאב 

התלונן. אני, שחייתי איתו והכרתיו היטב, ידעתי מתי הוא כועס או מתוח או סובל במצבים שונים. היה נעשה 

עוד יותר שקט ומכונס בעצמו. לעתים רחוקות ביותר היה מתלונן ותמיד כששאלנו אותו היה אומר: אני 

דר אל תדאגו לי. לעצמו לא דאג אך לי, לילדים ולמשפחה דאג שנחיה ברווחה. תמיד רצה בסדר, הכל בס

שיהיה הכול לילדים שלו ובאהבה גדולה גידל אותם. לא החסיר להם דבר לפי יכולתנו הכספית. היה משכיל 

שים ועם בעצמו ורצה שגם הילדים ילמדו ויתקדמו ולא רצה שאלי יהיה חקלאי כי חיי החקלאי במושב היו ק

 רווח כלכלי מועט.

נולדו לנו ארבעה ילדים: אליהו )אלי( ועדנה בפרס והם עלו אתנו ארצה בהיותם ילדים קטנים ולכן אינם 

 זוכרים דבר מפרס ואילו לאה )לילי( וזיוה נולדו בארץ. על ילדי אספר בהמשך ובפרק נפרד.
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 מגורים משותפים בבית שבטהראן

ה והורי גרו בטהראן בבית שקנו במשותף כאשר בקיץ צבי או כאמור, ַננַ 

יצחק, שהיו נשואים, היו מגיעים לביקור ונופש. לאחר אירוסנו החליטו 

שכעת, כשאני ואפרים עומדים להינשא, יקנו בית יותר גדול שיהיה מקום 

לכולם. באחד הימים כשַנַנה יצאה לקניות ראתה בית חדש בן שלוש קומות 

 ון האירופאי שחדר לפרס והבנים שלה קנו אותו.. שנבנה בסגנ

מה הכוונה לבניה בסגנון אירופאי? שיש לבית צינורות מים ולכן גם מקלחת 

ושירותים עם אסלה וכיור וכמובן חשמל לאור ולרדיו )גם בבית הקודם היה 

לנו חשמל אבל בתקופה ההיא לא לכולם היה(. במקלחת השתמשנו בעיקר 

בנו הָמאם חדש מרכזי  1942ים הלכנו להָמאם )בשנת בקיץ אך שאר הפעמ

שהיו לו תאים פרטיים עם חדר הלבשה ומשפחות מבוססות יכלו ליהנות 

מפרטיות. הגברים היו לוקחים אתם את הבנים מגיל חמש והנשים את 

 הבנות(.

ית. בחצר זו הקירות החיצוניים של הבית היו עשויים מלֵבנים. הכניסה מהרחוב היתה לחצר גדולה ובה הב

נישאתי לאפרים כפי שסיפרתי. לכניסת הבית היתה דלת זכוכית רחבה שנפתחה למסדרון מרווח. בצדו האחד 

של המסדרון היו חדר ישיבה בו היו אוכלים ויושבים במשך היום ובחורף היה בו ה"ּכֹורסי" לחימום ובסמוך 

)בקיץ ישבנו בחצר( כשבני המשפחה היו  לו סלון שישבנו בו לשמוע רדיו ובעיקר שימש בשבתות החורפיות

בש, להאזין לרדיו -באים לבקר ולהתאסף לאחר בית הכנסת או לאחר הארוחה כד לשוחח ולפטפט, לשחק שש

וכמובן לאכול פיצוחים, פירות יבשים וכדומה ולשתות תה. בצד השני של המסדרון היו שני חדרי שינה. בסוף 

ו מרפסת ומקלחת ושירותים. מחוץ למטבח, במסדרון שלפניו, היה המסדרון, במאונך אליו, היו המטבח ול

כיור לרחיצת פנים וידיים. כך היה בכל קומה. מדרגות הובילו בתחילת כל קומה לקומה שמעל, כאשר מעל 

 הקומה השלישית היתה עליית גג עם גג משולש וחלון אחד. עליית הגג שמשה כמחסן.

ונה מדרגות ובו בריכת מים בגודל של שני מטרים בערך. מים זרמו בחצר עצמה היה מרתף שירדנו אליו בשמ

 .תצלום משפחתי ביום השבת של חתונתינו
 

מימין לשמאל בעמידה: יעקב, יצחק, חביבאולה, 
שלמה כהן, אברהם אחי, רהמטולה, גורג'י, סירוס 

 בעלה של עשרת.
* סירוס )צבי( ומשה בנו, רחמן בנה של מיכל ובעלה 

ן, האג'י חיים)אבא של מהין(, אפרים של איראן, סלמ
החתן, באבאג'אן סמיפור, באבאג'אן והדי בעלה של 

 חביבה, אח של נעימה, בן משפחה של נעימה.
ה הבת של רחמן, חשמונאי אחי,  * הילדים: שוקּופֵּ

 עבדולאה )עובדיה בנה של חביבה(.

 מימין לשמאל :
 מנשה ואחי אברהם. * בעמידה מאחור: 
 

, ומשה בנה דויד, מוניר )אורה(* טובה ובנה 
 עשרת, נעימה, אשתו של אח של נעימה ואחותה.

 

רוזה כרמאני ובתה שרה, איראן כלתה של מיכל * 
ננה(, ננה ציפורה, רוזלין הכלה, חביבה, -)אחות א

שרה ובתה הנרייט ז"ל,אביגיל אמי,שמחה, נכדה 
 של איראן, רשל בתה של חביבה.

 

מיכל, חשמונאי  * עוד בת של איראן נכדה של
י. ח   ורבקה אֵּ

 חשמונאי אחי בבית בטהראן
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אליו וממנו. המים אליו הגיעו ממי מעיינות ומצד אחר של הבריכה יצאה תעלה צרה, שהובילה את המים לבית 

שלידינו ומשם לבתים אחרים. הבריכה והתעלה היו מצופים בקרמיקה צבעונית מבחוץ ומבפנים. המים היו 

רתף ולכן היה תענוג לשבת שם בקיץ החם מסביב לבריכת הנוי. הפרסים אוכלים הרבה אבטיח קרים וגם המ

ומלון ומי שיכול היה קונה הרבה ומאפסן וכך גם את הפירות. מחוץ למרתף היתה משאבת מים ידנית )היו 

לאו מיכל גדול שתי ידיות שהעלנו והורדנו(, שהיינו מפעילים אותה כל כמה ימים ומזרימים מים לצינורות שמי

 שהיה בעליית הגג ומשם הם זרמו לברזים שבבית.

לא כל החדרים היו בשימוש כי האחים באו מאהואז והלכו בהתאם לעבודתם בחנות שם. באו בעיקר בחדשי 

הקיץ. אורה וצבי גרו בקומת הקרקע יחד עם ַנַנה . בקומה השנייה גרו טובה ויצחק, אך זה היה בשנה 

לארץ. לפני זאת השכירו את הקומה השנייה למשפחה זרה לתקופת מה. כשאני ואפרים  האחרונה לפני בואנו

נישאנו גרנו בקומה השלישית. קישטנו את הדירה בעבודות הרקמה השונות שאני עשיתי וגם אלה שקיבלתי 

 כנדוניה. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ת תמיד ביחד כל בני המשפחות וזה הורי ואחיי ואחיותיי היו באים יום יום לבקר וכך התרגלנו מילדות להיו

המשיך בארץ, כשהיו באים למושב ופוגשים את כולם. בשבתות תמיד היינו יושבים המשפחה המורחבת ביחד. 

דודי אהרון, אביה של אורה, עבר מאהואז לטהראן וביתו היה במרחק חמש דקות הליכה מביתנו. לכן, במשך 

ה אורה ואותנו ובשבתות, אחרי הצהרים, היו הגברים ימות השבוע שרה אחותה היתה באה לבקר את בת

בש וכך הקשרים המשפחתיים היו הדוקים מאוד. המפגשים נמשכו גם במושב בארץ, כיוון שכל  -משחקים שש

האחים וַנַנה גרנו באותה השורה . כשהיו באים קרובי משפחה לאחד האחים מיד כולם היו נאספים לראות זה 

 את זה.

יום הרי שאת האוכל היינו מבשלות יחד עם ַנַנה וכולם אכלנו ביחד.  במשך שעות היום מבחינת חיי היום 

ישבנו ואכלנו בקומה הראשונה וכל אחד היה פורש לחדרו בקומה שלו בשעות המנוחה בצהרים או לשינה 

ות בלילה. תמיד היתה עוזרת בית מהכפרים )שגרה איתנו כל הזמן, ישנה בחדר משלה שהיה תחת גרם המדרג

ואף אכלה יחד איתנו(, שעשתה חלק מהקניות וניקיונות וכובסת שהגיעה לכבס. אם ַנַנה היתה באהואז היינו 

אנו מטפלות בבית. בתקופה שלפני עלייתנו לארץ, לדוד צבי ואורה היו ארבעה ילדים ולדוד יצחק וטובה, 

שירצה, אבל עניין העלייה עלה וזה  שלושה ולנו רק ילד אחד. הוחלט שכל אחד יבשל לעצמו כראות עיניו ומתי

 כבר לא היה רלוונטי. 

 

 

 הקומה הראשונה -הבית בטהראן 
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 אלי ועדנה נולדים בטהראן

בני הבכור אלי. מצד אחד זה היה מקור לשמחה לכולם ומצד  -שלושה חודשים לאחר חתונתי נכנסתי להיריון 

שני אמי הרגישה נבוכה מאוד שהיא, במקביל, הרה על שרה אחותי. כך קרה שמרגע שאלי 

היתה קשה ביותר כפי  1946 -היתה לו דודה בת שישה חודשים. הלידה של אלי ב נולד

שאספר בפרק על ילדי. ילדתי בבית כמו רוב הנשים, במיוחד 

היהודיות, וטובה, שהיו לה כבר שני ילדים משלה, יילדה 

. כשעלינו לארץ, אלי 49 -אותי וגם את בתי עדנה שנולדה ב

 שים. בנותיי לילי )לאה( וזיוה נולדו בארץ.היה בן שלוש ועדנה בת שישה חוד

 

 על המזוודות

בגמר מלחמת העולם השנייה הבריטים החלו לפנות את חייליהם 

חיילים יהודים בריטים   באוניות דרך הנמל הקרוב לעיר אהואז.

הודיעו לקהילה היהודית שהרבה פעמים נשארים מקומות ספורים 

ו פליטים שרוצים לעזוב את פנויים באוניה ואם יש יהודים פרסים א

פרס או לעלות לישראל, הם יכולים לסדר להם הפלגה באוניה. 

ככלל, לפני קום המדינה, כשיהודי רצה לעלות מפרס לארץ ישראל היה חייב 

להגיע לעיר ֶּכרָמאנׁשאּה ומשם לעיראק. מעיראק יכלו לנסוע 

ם, לארץ במונית דרך סוריה. יוסף, בנו של עזרא עליו כתבתי קוד

 סיפר שעלה לארץ בנסיעה דרך סוריה.
 

בזמן שאפרים ואני היינו מאורסים נודע לנו על האפשרות לעלות 

על אונייה בריטית לארץ ישראל. שנינו רצינו בלב שלם אבל 

ההורים שלי וגם סבתא ציפורה התנגדו ואמרו: קודם תתחתנו 

 .וואז תיסע

 
רת "החלוץ" אחי אברהם לימד עברית לצעירים ולמבוגרים במסג

בטהראן. נציגים שבאו מהארץ אמרו לו שאפשר לצאת עם דרכון 

למטרת טיול לחו"ל אבל בעצם המטוס נוחת בארץ )כעבור כשנה או 

יותר אפשר היה לעלות באופן חוקי, אמנם לא באופן רשמי ובפומבי(. 

וכבר הייתי בהיריון על עדנה בחודשים ראשונים.  1948 -זה היה ב

וא נלך! אפרים עבד אז בטהראן, היה קונה ושולח אמרתי לאפרים ב

 וסחורה לחנות באהואז. אפרים, שהיתה לו מחויבות עבודה עם האחים, כתב להם מכתב שיש באפשרות

לעלות לארץ והם ענו בחיוב ודוד יצחק אף הוסיף שנרשום גם אותו. אפרים הלך למשרד הפנים וביקש דרכון 

אז נהגו לצאת מפרס לנופש לאיטליה ולשווייץ ונוסף לכך שווייץ היתה  לטיול לשוויץ. )למה דוקא לשווייץ?

 ניטראלית בזמן מלחמת העולם השנייה(.

תעודת שחרור מהצבא אך הוא לא שירת בצבא. אברהם, שהיה גם פעיל עלייה להברחת צעירים לארץ,  בקשו

וחד יוציא דרכון אם יטען התייעץ עם שליחי ארץ ישראל. אמרו לו שיש פקיד במשרד הפנים אשר תמורת ש

תומן  3000שאימו אלמנה והוא מפרנס אותה וישחררו אותו מהצבא. ובאמת באמתלה זו קיבלנו דרכון תמורת 

 שוחד. עד שפרוצדורה זו הסתיימה, ילדתי את עדנה בט"ו בשבט וכעת היינו צריכים להמתין בתור לעלייה.
 

משהיינו בטוחים שניתן לעלות לארץ הלך גם אבי וגם הוא  בינתיים דוד יצחק קיבל דרכון כיוון ששירת בצבא.

. תורנו הגיע מאוחר  2.8.1949 -קיבל דרכון. כך יצא שראשונים עלו לארץ דודי יצחק ומיד אחריהם עלו הורי ב

 הדרכון לארץ ישראל.

 ז'נבה -( היעד tourismאישור יציאה לשלושה חודשים למטרת תיירות ) 

 אני ואפרים לפני העלייה לארץ- 1949

 עם אלי בבית בטהראן

 אלי מימין ועדנה
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 1949 –מצטלמים לצורך הוצאת פספורט )דרכון( 
 מימין עדנה בת שלושה חודשים ומשמאל אלי בן שלוש

יותר. בזמן הזה התחלנו למכור את תכולת הבית ואת הדברים שהיו שייכים לי מהנדוניה שלי. היות 

מהרה שהיהודים עוזבים לפלשתינה, קנו מאיתנו את הדברים במחיר זעום כי הבינו  והמוסלמים הבינו עד

 שאין לנו ברירה אחרת. 

משהוחלט שאנו עולים לארץ, שאלו האחים את אנשי העלייה באיזו דרך חוקית ניתן להוציא את הרכוש או 

פשר היה להוציא אלא רק את הכסף מפרס )זכרו שאז העלייה עדיין לא היתה ליגאלית(. דולרים וזהב אי א

דברי יצוא חוקיים. היצוא העיקרי של פרס היה שטיחים. אז החליטו להמיר את הרכוש לשטיחים ולמכור 

 אותם בארץ. 

כל יום דוד סירוס ואפרים הלכו לשוק השטיחים של טהראן, שם מוכרים רק שטיחים מכל הסוגים 

בוחרים שטיחים סוג א' שמצאו חן בעיניהם וקונים  והאיכויות. היו הולכים מהבוקר עד הערב לסוחרים והיו

 120אותו. כך קנו בגדלים שונים שטיחים לרצפה ושטיחים לקיר לנוי, שטיחים מצמר ושטיחים ממשי. קנו 

לדוד יצחק, שזה יהיה חלקו כשיעלה לארץ ויעלה אותם בעצמו. את השטיחים השאירו  19שטיחים ועוד 

ר היהודי ממנו קנו )החבילות לא היו גדולות ועבות כיוון ששטיחים סוג א' מגולגלים וקשורים בחנות של הסוח

חבילות(. שבוע לפני העלייה לארץ לקחו לאישור המכס. כל שטיח שסוחרים או אנשים  8דקים וכך נוצרו רק 

היו מוציאים מחוץ לפרס היה חייב בבדיקת המכס כדי לוודא שאכן צבע השטיחים עשוי מחומרים טבעיים 

לא ידהה לעולם. בדרך זו שמרו על השם העולמי של השטיחים הפרסיים. לאחר שהשטיחים נבדקו במכס  ולכן

הם קיבלו אישור ונסגרו שוב עם חותמת הבדיקה ואחר כך כשעלינו לארץ הם הועלו למטוס אתו באנו. את 

נותרו בידינו הסיפור העצוב של החרמת השטיחים אספר בהמשך אך כאן אציין בקצרה שמתוך כל השטיחים 

 באכזריות. כל השאר הוחרמו -השטיחים של דוד יצחק  19שטיחים וכן  4רק 
 

 

 

 

בקוצר רוח חיכינו להודעה המיוחלת לצאת 

לארץ וכשהגיעה ההודעה כבר הרגשנו 

כ"יושבים על גחלים". הרשו רק מזוודה אחת 

, שדחסנו תלכל נפש ולכן היו לנו ארבע מזוודו

הכסף שהיו לי. כל  לתוכן בגדים ומעט מכלי

אחד מאיתנו נדרש לשלם עבור כרטיס הטיסה 

אלי בן שלוש ועדנה בת חצי שנה. כל כרטיס עלה  –וגם הילדים שהיו קטנים 

תומן כל אחד! ביום המיועד ישבנו במונית  1500תומן ושל עדנה ואלי  3000

ופה. כשהגענו לשדה עמד שם אחד שנהגה היה יהודי פעיל עלייה, כדי שלא ילשינו למשטרה, ונסענו לשדה התע

מאנשי העלייה ואותת לנהג שיחזור. שאלנו מה קורה ואמר שיש חוקרים בשדה ונודע להם שיהודים יוצאים 

באופן לא חוקי ולכן באו לבדוק. חזרנו לבית שבורי לב ואֵבלים כי הודיעו שאולי לא נוכל כבר לצאת עד 

ק כשהיה בתל אביב אצל ג'לל, שאחיו עבד במכס בשדה להודעה חדשה. אינפורמציה זו הגיעה לדוד יצח

יעקב )הוא ומשפחתו וגם הורי גרו שם( וסיפר להם. אמי התחילה -התעופה בארץ, והוא חזר למעברת באר

  לבכות ולהגיד שהיא כבר לא תראה את הבת שלה.

את מגיבה כל כך אני עצמי כבר לא יכולתי לאכול מרוב מתח ודאגה. סבתא ציפורה אמרה לי: רוזה, למה 

קשה? המשפחה עוד כאן, אני כאן, דודים שלך. לא נשארת לבד ובטוח שתהיה עוד עלייה ויסדרו זאת. אכן, 

 לשמחתנו, אחרי שבועיים הודיעו לנו שאפשר לטוס וביום הפרידה ציפורה סבתי בכתה הרבה. כל חייה גדלה

ם יכולים לעלות יחד. היו שני בתים, החנות באוירת כיסופים לירושלים וכעת היא נאלצת להישאר כי לא כול

 וחיים שלמים שהיה צריך לחסל ולהכין דרכונים ולחכות בתור שיהיה מקום לעלות לארץ. 
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נוסעים. האוירון טס מעל  60עלינו סוף סוף לאוירון בן  21.8.1949לא הרבה אחרי יצחק והורי, ביום ראשון  

שעדנה בידי ואפרים לידי ובספסל לידינו ישב אלי. לידו ישבה צפון פרס ודרך תורכיה. ישבתי ליד החלון כ

אישה מאוד מבוגרת עם הנכד שלה בגילו של אלי והיא אמרה לי: אל תדאגי אני אשמור גם עליו. כל הזמן 

 האישה מצצה ַנָּבט )גביש סוכר( ולימון פרסי נגד בחילה. 

בצפון פרס יש הרבה הרים וימה  מאוד יפים. כשטסנו מעל פרס הסתכלתי כל הזמן מהחלון והמראה והנוף היו

בשם ֵרַזִאיֵיה וזה היה יפה לראות אותה בשלמותה. אחר כך עברנו מעל הים הכספי ויכולנו לראות את הגלים. 

פה כשלמדנו גיאוגרפיה ופתאום ראיתי -היה מרגש לראות זאת ובמיוחד שהיו אלו מקומות שקראנו ושיננו בעל

 ור. כשעברנו את גבול פרס בא מישהו מתא הטייס ואמר לנו שעברנו את הגבול. אותם במציאות ממעוף הציפ

 

  החלום מתגשם, החלום מתגשם, 

, בארץ ישראל!, בארץ ישראל!19491949באוגוסט באוגוסט   2121יום ראשון כ"ו באב תש"ט, יום ראשון כ"ו באב תש"ט,      

 

הארץ הנכספת, לעתיד לא ָודאי, למקום  –זו היתה לי טיסה ראשונה בחיי, טיסה לא ֵלגאלית לארץ ישראל 

שינוי סדרי החיים. עשינו זאת  -דשה, מנטליות שונה, נופים אחרים ובקיצור חדש, לחיים חדשים, שפה ח

מרצון, בלב שלם ובשמחה. היינו צעירים, בריאים והרגשנו כחלוצים, ההולכים להמשיך בבניית מדינה משלנו 

 ימדינה יהודית בה לא יכנו אותנו יהודים מלוכלכים )נֵג'ס בפרסית(. זו היתה הגשמת חלומם של אבותי –

שהיה לחלומנו שלנו. בדיעבד אני יכולה לומר שלא אני ואפרים ולא הורי הצטערנו, ולו לרגע ועל אף הקשיים 

שעברנו, על שעלינו לארץ ואני חושבת שהנחלנו זאת לילדינו ואני תקוה שגם הדורות הבאים יחשבו וירגישו 

 כך. זה מקומנו, לטוב ולרע, ואין לנו מקום אחר בשום מקום.

 

טיסה קיבלתי כאב ראש קשה. הרגשתי רע מאוד אבל המשכתי להסתכל מטה דרך החלון. לא יכולתי במשך ה

, אפרים גם קיבל כאב ראש ואלי נרדם אחרי כחצי שעת טיסה. בדרך כל הזמן ילזוז כי עדנה היתה בזרועותי

וראים חושבים נפלנו לכיסי אויר וזה היה קורה בבת אחת ובנפילה קשה. רוב הנוסעים הקיאו ואם אתם הק

היינו בדרך, מה שלקח  אתם טועים. על סנדביץ' אין מה לדבר. שש שעות -שקיבלנו כוס מים, מיץ או תה 

לעולים שבאו אחרי כמה שנים רק שלוש שעות. אתנו במטוס היתה משפחת ימיני שהכרנו מפרס ושהמשכנו 

אחר כך את חיינו יחד בארץ. )אבי ָסֶלּה, "קנה" 

מיני היות והיה כהן ובפעם את בנו הבכור של י

אחרת בטהראן נתן כתב ערבות לשוטרים שבאו 

לקחת את ימיני לצבא ו"הצילו" מגיוס(. 

כשהתקרבנו לארץ יצא מישהו מתא הקברניט 

 והודיע לנו שעוד מעט מגיעים לשמי הארץ.

 

הידיעה הכניסה את כולנו להתרגשות מאוד 

גדולה וקולות שמחה יצאו מפי כולם. אמרתי 

ים שיצלם שתישאר לנו מזכרת. כשנחתנו לאפר

הביאו אותנו לכמה חדרים די עלובים. כולם היו מעולפים  אחר הצהריים בשדה תעופה לוד )כיום בן גוריון(,

ונתנו  תמהטיסה האיומה. בחורה אחת הגישה לנו כוס מיץ וסנדביץ' עם ריבה. ישבנו עד שבדקו את המזוודו

שנרשמו בתעודה.  כמו כן נתנו מכתב שנאמר בו שאנו מבוטחים בקופת  לכל משפחה תעודת עולה ושתי לירות

חולים למשך שלושה חודשים ואנו מתחייבים להחזיר בעתיד את הסכום. אני לא הייתי עם אפרים כשהסבירו 

את הדברים אבל דיברו עם העולים בעברית, אנגלית, צרפתית וסביר שגם בשפות אירופאיות אחרות ואפרים 

 רית, אנגלית ידע היטב ובצרפתית שלט.ידע מעט עב

  הראש שלי מציץ בצד ימין
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  צעדים ראשונים בארץצעדים ראשונים בארץ

לאחר קבלת התעודות ובדיקת המטען העלו אותנו לאוטובוס. לא אוטובוס  "נורמלי" כמו שמראים בסרטי 

העליות אלא אוטובוס קטן ללא אור שכל הזגוגיות בו שבורות. באוטובוס הזה נתנו לכל נפש במשפחה מיטה 

תקפלת מברזנט, שמיכה וסדין. את הכול שפכו לאוטובוס הקטן ואי אפשר היה להזיז רגל כי שמו מתחת  מ

למושב הכיסא שישבנו עליו. היתה כבר שעת ערב ודרך החלון ראיתי ממטרות, דבר חדש עבורי , מה שבלט לי 

לאן נוסעים. לעדנה היה מאוד, שאין לבתים חצרות. בינתיים ירד החושך ולא ידענו איפוא אנחנו נמצאים ו

צריך לתת חלב והחושך מוחלט. למזלי, כשהכנתי דברים לנסיעה הבאתי אתי אבקת חלב, בקבוק, מנורת לילה 

עם נפט וגפרורים. לא נתנו לנו כל הדרכה לפני שבאנו לארץ. ביקשתי מאפרים שידליק את המנורה אך הרוח 

כשהו הצליח ובאור החלוש הצלחתי לתת לה לשתות. שנשבה מהחלונות השבורים כיבתה את הגפרור. בסוף אי

 מעברת פרדס חנה. -אחרי זמן מה הגענו ליעד הלא נודע 

הורידו אותנו ומסביב הכול חשוך ולא רואים כלום. הגיע מישהו עם פנס רוח ביד וכל פעם לקח משפחה אחת. 

עם ילד קטן בן שלוש ועם תינוקת הגיע תורנו ואנו  בחושך המוחלט עם ארבע מזוודות כבדות והחול הטובעני, 

בת חצי שנה ביד. בעל הפנס אמר לאפרים בוא והוא הלך אתו ולא חזר. בני אליהו היה עייף ורעב וכנראה גם 

פחד מהחושך והתחיל לבכות. החזקתי לו את היד וביד השנייה את עדנה שלא תיפול. חיכיתי וחיכיתי וכבר 

. אחרי כשעה או יותר באו אתו שני בחורים עם פנס ושאלתי רציתי לבכות מדאגה על כך שאפרים לא חזר

אותו: איפוא היית? אמר: האוהל לא היה מוכן ועזרתי להם להקים אותו. אתם מבינים? עולה חדש לבוש 

 בחליפה, שזה עתה נחת מעולם אחר ועליו להקים אוהל למגוריו בלילה בחושך מוחלט ובחול טובעני.

את המזוודות וכשחזרו לקחו גם אותנו לאוהל. בזכות המנורה הצלחנו לעבור הבחורים עזרו לאפרים להרים 

מעל יתדות האוהלים ואת החבלים שקשרו אותם לקרקע אחרת היינו נופלים. הבחורים ביקשו מאפרים כסף 
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גרוש משתי הלירות שנתנו לנו בשדה התעופה.  30ואנו שהיינו רגילים מפרס חשבנו שהם סבלים ונתנו להם 

ם אמרו: לא מספיק. כמובן הכול בעזרת תנועות ידיים כי לא הבנו את דבריהם. ראו שלאפרים יש בחוצפת

כי אפרים היה לבוש  םחפתים מזהב והצביעו עליהם שייתן להם וסירב לתת. בודאי חשבו שאנו מיליונרי

זהב ביד  בחליפה בסגנון אירופאי ואני הייתי לבושה בשמלה מבד יקר ולפי האופנה האחרונה ועם צמיד

 ושרשרת זהב. אתם מתארים לכם את המראה הסוריאליסטי? 
 

היד שלי כבר נרדמה מהחזקתה של עדנה ושמחת ההגעה לארץ נמהלה בעינויים הפיזיים והנפשיים עד שהגענו 

לאוהל. מזל שהבאתי אתי עששית נפט. הדלקתי כי היה חושך מוחלט. השכבנו את הילדים ואיך שהוא נרדמנו 

 חלטת.בתשישות מו

בבוקר כשיצאנו מהאוהל ראינו לפנינו ים של אוהלים. ברמקול הודיעו 

לעולים לגשת לחדר האוכל ואחר כך למשרד המחנה. למזלנו אפרים ידע 

היטב צרפתית ואנגלית ומעט עברית. אני, ללא השפה העברית, הייתי 

כמו אילמת. ידעתי רק לקרוא עברית בלי להבין את פירוש המילים כי 

 י רק עד כיתה ד' בבית ספר יהודי. אחרי כיתה ד' עברנו לאהואזלמדת

 ושם למדתי בבית ספר ממשלתי בו לא לימדו עברית.
 

חנה והוא מחנה ענקי המחולק לשלוש מחנות. המחנה שלנו הוקם זה -כעת התברר לנו שלמחנה קוראים פרדס

ובעני. באמצע המחנה היו כמה ברזי מים עתה ונקרא מחנה ג'. דרך סלולה עדיין לא היתה ולכן שקענו בחול הט

בשורה והמים נשפכו לתעלת בטון. מים היו רק שלוש פעמים ביום למשך שעה אחת. לכל נפש נתנו צלחת, כף, 

מזלג וסכין. היינו עומדים בתור והיו נותנים לנו שלוש ארוחות ביום, אבל מה לתת לעדנה שהיתה תינוקת? 

ך לתינוקות. ושוב, כמה קופסאות אבקת החלב וחיתולי בד שהבאתי בחדר האוכל נתנו רק מרק אורז סמי

בתיק היד הצילו מעט את המצב. אפרים היה הולך להביא אוכל עבורי כי הייתי  צריכה  לכבס את החיתולים 

ולתלות על חבלי האוהל לייבוש. למחרת נתנו לנו במשרד המחנה סבון ומיטת תינוקות. עדנה היתה ילדה 

 חקה. עם הסדין וחבל האוהל סידרנו לה ערסל.עליזה ותמיד צ

בבוקר התברר לנו שכול הנוסעים אתנו במטוס מוקמו באוהלים אחד אחרי השני. זו היתה הצלה כי יכולנו  

לדבר זה עם זה בפרסית ועזרו לי לשמור על עדנה ואלי כדי שאוכל ללכת לברזיה לכבס את החיתולים ולחזור 

 והל.מהר. הברזייה היתה רחוקה מהא

 

 פוגשים את דוד יצחק ובוחרים במושב למגורים

אחרי יומיים הופיע פתאום דוד יצחק. איזו התרגשות היתה שם אין לתאר. כפי שאמרתי, הפיצו שכבר לא 

 לעולים נותנים  לעלות לארץ ולא היתה דרך כלשהי להודיע שאנו בכל זאת מגיעים. בארץ לא היה טלפון

רת מכתבים. )סוחר השטיחים היהודי בפרס, שממנו קנינו את השטיחים לפני והקשר שלנו עם איראן היה בעז

 העלייה לארץ, נתן לנו את כתובת אחיו בפריס והיינו שולחים דרכו מכתבים לארץ או לפרס(.

 איך נודע לו שהגענו? הסיפור מפותל והנה הוא: בתל אביב ברחוב עליה קרוב לכיכר המושבות, היה בית קפה

כלומר, יותר כמו חנות שיש בה שניים שלושה כסאות ושולחנות קטנים. בעל  -תם הזמנים במושגים של או

סודה בתוספת מיץ פטל אדום  -המקום מכר קפה ותה עם מעט עוגיות ומשקאות קלים, שאז היה בעיקר גזוז 

כל פעם. וגם סודה רגילה. את הסודה היו מוזגים מברז שיצא מהדלפק לתוך כוס זכוכית שהיו רוחצים אותה 

היה ַג'ָלל והוא אבא של אלי אביבי הידוע שאח"כ גר באכזיב. אמו של ַג'ָלל היתה בת  שמו של בעל בית הקפה

 דוד של סבתא שלי  ציפורה )אני חושבת שמדובר בַהקַנזר אך אינני בטוחה( . 

ודות של אחיו היה מוכס במכס של שדה התעופה. כשהגענו, הוא היה אחד מאלה שבודקים את המזו ששון

העולים וכמובן הכיר את אפרים מילדות. הוא אמר לאפרים שאת שמונה חבילות השטיחים מעבירים למחסני 

 המכס ואחר כך משחררים ותבוא לחנות של אחי בתל אביב ואגיד לך לאן ללכת ומה הפרוצדורה. 

 דוגמא למעברת אוהלים:
 מעברת חירייה של תל ליטווינסקי -1952
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מים מבית העולים דוד יצחק הביא תשע עשרה שטיחים לארץ והם היו במכס. גם הוא היה נוסע כול כמה י

באר יעקב לתל אביב לחנות של ַג'ָלל. ששון אמר ליצחק שכשאפרים יעלה אודיע לך וכך היה. יצחק נסע לג'לל 

ומשם לפרדס חנה וכך הופיע פתאום לשמחתנו. נשאר לישון כי כבר לא יכול היה לחזור היות ולא היו יותר 

ולים באר יעקב, היו מודאגים מאוד אך תארו לעצמם אוטובוסים. בינתיים טובה וההורים שלי, שהיו בבית הע

 שג'לל אירח אותו והוא ישן אצלו. בבוקר חזר והודיע להורים שלי על בואנו. 

בבוקר, לפני שדוד יצחק נסע, באו נציגי הסוכנות ואמרו לנו שרוצים לדבר איתנו בשפה הפרסית. )היה בחור 

פעילי החלוץ והיה נוסע מכאן לשם ובחזרה(. הסביר לנו שיש יליד פרס שגדל בקיבוץ ושלחו אותו לפרס לעזור ל

שלוש אפשרויות: קיבוץ, עיר או מושב. הסביר מה ההבדל בין קיבוץ למושב. את המושב תיאר כסוג 

בדומה לקיבוץ ויש שני סוגי מושב: מושב שיתופי או מושב עובדים. השיתופי הוא כמו קיבוץ  תהתיישבו

דונם אדמה  30מתחלק בין כולם ובמושב עובדים כל אחד מקבל משק עם  שכולם עובדים והכסף מהיבול

 ובעצמו מעבד את האדמה והרווח שלו בהתאם לעבודתו. 

תורידו שנתיים מגילכם  שכשייתנו לכם תעודות זהות אני ואפרים באנו במטרה לחיות בקיבוץ. אמרו לנו בפרס

מרו לנו שיש לנו ילדים והם מעדיפים צעירים ללא כי לקיבוץ רוצים רק צעירים וכך עשינו.  אבל לצערנו א

ילדים. החלטנו לבחור במושב עובדים. זה קסם לנו בכך שהחיים בטבע וקיימת האפשרות שאם מתחרטים 

ולא רוצים יכולים לעזוב. לא אמרו לנו שהאדמה לא תהיה שלנו, אלא של מנהל מקרקעין, ולעומת זאת 

ת ותרנגולות ותוכלו לזרוע ותהיו אדון לעצמכם".  גם הוסיפו ואמרו שזה הדגישו ש"ייבנו לכם בתים, ייתנו פרו

מעשה חלוצי כי בונים את המדינה ומי שרוצה שיירשם וייקחו אותו למקום. הנציג הסביר שבעוד כמה ימים 

יסיעו אותנו לשם ותישארו שבוע לראות את המקום. ארבע עשרה משפחות שהיו איתנו באוירון נרשמו וגם 

חק שעמד לנסוע הביתה נרשם. וכך, אחרי עשרה ימים לשהותנו במעברה, הסיעו את ראשי המשפחה דוד יצ

)ביניהם יצחק ואפרים( למקום למשך כשבוע, כדי לעבוד ולראות את המקום, ואני נשארתי מאחור בגלל 

 הילדים.

 

 לאלי D.D.Tדיזנטריה לעדנה ותרסיס  -"מתנות" לילדים 

ד ובמיוחד כשיש ילדים קטנים. כדי לכבס את החיתולים הייתי משאירה את הימים במעברה היו קשים מאו

הילדים אצל האוהל השכן. מים  היו רק שלוש פעמים ביום לשעה, לאוכל היה צריך ללכת בזמן כדי לקחת וגם 

ומה הדרכים היו חול טובעני, האוהל אוהל , היה צריך לחכות בתור )נתנו פירה, גזר, לוף, תה, מרגרינה וריבה(

עם מקלחת? אין. הייתי הולכת למחנה ב' והיו שם כמה צריפי עץ עם דּוש או בעצם ברז שהוריד מלמעלה מים 

קרים בלבד. שירותים? גם אלה היו כמה צריפוני עץ שבתוכם חור לעשיית הצרכים. אור? לא היה אך נתנו לנו 

 פנס רוח.

שלשול  -לא שעדנה קיבלה את מחלת הדיזנטריה ללא תנאים, אוכל מתאים לתינוקות או היגיינה ראויה לא פ

הרופא ידע . חריף, חום והקאות. הבאתי אתי כדורים נגד שלשול מפרס אך זה  לא עזר. הלכנו למרפאה באוהל

גרמנית ומעט מאוד עברית שאותה דיבר עם אפרים. לקחתי אתי אחד החיתולים של עדנה והראיתי לו. נתן 

י צריכה לרחוץ את החיתולים של עדנה והייתי רצה הרבה פעמים לבדוק אם כדור סולפה וזהו. כל הזמן היית

 הגיעו מים לברזים כדי לרחוץ אותם ואחר כך לייבש על האוהל.

השכנים שלנו לאוהל היו משפחות פרסיות שאחר כך גם גרו איתנו במושב: עזרא סיַנה, ְימיני ועוד. הּוִרי, 

בית תינוקות לילדים חולים וניתן להשכיב אותה שם אבל ההורים אשתו של עזרא סיַנה, אמרה לי: רוזה, יש 

צריכים להישאר שם כדי להאכיל ולטפל. לקחתי את עדנה לשם וזה היה מקום נקי עם מיטה ואחיות. כל בוקר 

 הלכתי

לשם עם אלי, חזרתי להאכיל את אלי ושוב לחזור ובלילה לקחתה חזרה לאוהל. זה בעצם היה ניסיון ללכת  

ל ההליכה בחול היתה קשה כי הרגל טבעה עד הקרסול. כל יום שעבר הורע מצבה של עדנה ובאחד מהר אב

הפעמים סימנה לי האחות בידיה שעדנה הקיאה ויש לה חום. היא הוסיפה שעדנה תדביק את הילדים 

ם האחרים ויש לקחתה לבית החולים של המחנה. הרופא נתק פתק אבל אמרו שאין מקום בבית החולים ואינ
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יכולים לקבלה.             כשהיינו כבר זמן מה בארץ התברר לי שגם בנותיו של שלמה בן דודי, רינה ועדנה, חלו 

 בדיזנטריה. הוא הגיע חודש לפנינו לארץ. כן התברר לנו שהרבה מתו ממחלה זו בשנות העלייה הראשונות.
 

אלי, שהיה בפתח, בוכה בפתאומיות.  צרה נוספת. הייתי באוהל ושמעתי את העל כל הצרות הללו התווספ

כשיצאתי חשכו עיני, פניו היו מכוסים  באבקת גופרית. שני בחורים, אף הם עולים שנתנו להם מרסס עם 

והם ריססו אותו הישר בראש ובפנים. בטמטומם ריססו ללא  הכינים , כדי לרסס את העולים כנגדDDTאבקת 

זהרו שלא לרסס בפנים. אז, לא ידעתי למה ריססו אותו. הנורא אבחנה, לא התחשבו בכך שהוא ילד קטן ולא נ

מכל היה ששני עיניו היו מלאות בגופרית ולא עזר ששטפתי בהרבה מים. העיניים נהיו מאוד מאוד אדומות 

 וכאב לו והיה בוכה. הלכתי לרופא ולא היה צריך להסביר. גם הוא שטף אך לא עזר ונהייתה לו דלקת חריפה. 

 

 מטהראן לכפר סבא הערבית  -ם חיים חדשי

אחרי עשרה ימים החזירו את הבעלים למעברה. שאלתי את אפרים: נו, איפה לקחו אתכם? אני לא יודע היכן 

אבל זה כפר ערבי נטוש בשם כפר סבא ערבית והכול מסביב פרדסי תפוזים. לקחו את כולנו לעבוד בפרדס 

לא היו צינורות מים( ויש כבר הרבה אנשים במקום והם בעידור, השקיית עצים בעזרת תעלות מים )אז עוד 

במושב(  הגרים בבתים הריקים. "ואיך אכלת"? שאלתי, אמר: "אישה אחת )יווניה ממשפחת ַאטּון שהתיישב

בישלה לכולם תמורת כסף. ארוחת צהרים נתנו מקרוני, שעועית לבנה ובשר מקופסאות )זה מה שנשלח 

אם רוצים יש אפשרות שרק הגברים יחיו שם והמשפחה יכולה להישאר מארצות הברית באותם הימים(". 

במעברה עד שייבנו את הבתים למושב שיקום. אמרתי לו שאני לא נשארת ואיפה שתהיה אני באה איתך. אני 

לא יודעת את השפה ואילו אתה יודע מעט עברית וגם צרפתית ואנגלית ומה אעשה עם הילדים? אמר לי: את 

ים כפרי הכורדים בפרס? ככה גם שם. אמרתי שיהיה כך. )סביב ֶּכרָמאנׁשאּה היו כפרים יודעת איך נרא

כורדיים מוסלמיים והיינו הולכים לשם לטייל או הייתי הולכת עם סבתא עזיזה )ֵאם אבי( והיא היתה לוקחת 

כינה גבינה אתה קערה וחולבת את הפרה בעצמה כדי שיד גוי לא תהיה בענין מפאת הכשרות ומהחלב היתה מ

 בבית(. 

גם שאר המשפחות הפרסיות שהיו איתנו במטוס רצו להישאר 

אותו הכרנו עוד  -יחד: משפחות ֵּבַנְפֶשה, עזרא סיַנה וְימיני 

מפרס. דוד יצחק נרשם כבר כשביקר אצלנו אבל גם למעברת 

באר יעקב, שם הוא היה, באו והציעו אותה הצעה והיו גם 

טוב אף הם מפרס וגם הם -ְלג'ּו וֶשםמשפחות ַפרויז תקוה, דֵ 

 הצטרפו ונרשמו.

בינתיים הגיעו גם אמי, אחותי רבקה ואחי אברהם לראות אותנו. אמא שלי היתה מאושרת שאני בארץ. 

למחרת הוחלט שמסיעים את כל המשפחות לכפר הערבי. כשאברהם ראה את מצבה של עדנה החליט שיישארו 

לישון איתנו ובבוקר אחי בא איתי למרפאה ודיבר עם הרופא כי ידע עברית כדי שיוכל לדבר עם הרופא. נשארו 

היטב היות ולימד את השפה ב"החלוץ" בפרס. הרופא אמר שצריך לאשפז את הילדה בבית חולים כי מצבה רע 

מאוד אך אין מקום כי יש הרבה חולים כמוה. אמר לנו לתת את מספר האוהל שלנו ואם יתפנה מקום יגידו 

עיניים של אלי נתן טיפות שלא עזרו בכלל לדלקת. אברהם אמר לו שבעוד שעה מסיעים אותנו מהמקום לנו. ל

ואי אפשר להשאיר את הילדה פה. הרופא אפילו לא חשב לתת מכתב כלשהו ובו כתוב ממה הילדה סובלת ורק 

 אמר שנלך לרופא במקום החדש.

 כיבוש כפר סבא הערבית

 פחתי אביא מעט חומר שנלקח מהאינטרנט על כיבוש המקום.לפני שאמשיך לספר את קורות מש
 

 מבצע "מדינה" על ידי חטיבת אלכסנדרוני

יחד עם עוד שלוש חטיבות ומונתה כחטיבה לאזור שומרון, עמק חפר, השרון  1947 -חטיבה זו הוקמה על ידי "ההגנה" ב

 והירקון. 
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טחון הישובים העבריים בסביבה. כפריים יתי פוסק לב, מזרחית לכפר סבא העברית, הייתה איום בלפר סבא הערביתכ

נושאי נשק ותגבורות של "צבא ההצלה" של קאוקג'י, היו מטרידים את העובדים בשדות ובפרדסים הגובלים באדמות 

 הכפר הערבי ומתנכלים במכות אש לישובים הסמוכים ולכפר סבא עצמה.

מתוך כפרם, לעתים בסיוע משוריינים, מחבלים במתקני  ברבות הימים גברה תוקפנותם של הערבים, שהחלו פושטים

הפרדסים, ממטירים אש כבדה על מערך עמדות הישוב ועורכים ניסיונות חוזרים ונשנים לפוצץ את הבארות המספקות 

 מים לשדות, לפרדסים ולמושבה עצמה.

 זית של כפר סבא ופוצצוה.הוטרדה המושבה באש כבדה ובחסותה קרבו שלושה משוריינים עד לבאר המרכ 9.5.48 -ב

 .כפר סבא הערביתבמטה החטיבה הוחלט לחסל את הפגע הזה ולכבוש את 

ביצוע הפעולה הוטל על גדוד  , יום לפני הכרזת המדינה, על כן נקרא המבצע "מדינה". 13.5.48מועד הפעולה נקבע ליום 

 .32ולגדוד צורפו שתי פלוגות מגדוד  33

ובכוח הצבאי העיראקי  ,היו להתחשב באיום מקלקיליה, ששכנה לא הרחק מאזור הקרב בפעולה לכבוש כפר סבא חייבים

הרב שכבר חנה שם. ברור היה שתוחש לכפר תגבורת מקלקיליה וסביבתה ויקשה לבולמה, אי לכך הוקצתה פלוגה שלמה 

 להצבת חסימות למניעת החשת תגבורות.

 סביב הכפר, לאיכון עמדות האויב וכלי הנשק שבהן., יצאה מחלקת הסיירים לסיור אלים  11.5.48 -בליל ה

לערך.  12.00, כהתקפה ראשונה של הגדוד לאור היום. ההתקפה החלה בשעה 13.5.48ההסתערות על הכפר החלה ביום 

מיד עם  -לאחר קרב קשה שנמשך כשעתיים היה הכפר בידינו, תוך מנוסת תושבי הכפר ונושאי הנשק. אולם הקרב לא תם 

רב החלו לזרום תגבורות והתחולל קרב כבד סביב החסימות, כאשר הבורחים מהכפר תקפו את החסימות תחילת הק

 מאחור.

רגלים ושריון, יחד עם נושאי נשק מקומיים, ניסה מספר פעמים לחזור ולכבוש את  -כוחות גדולים של הלגיון הירדני 

 הכפר. הקרבות נמשכו עד רדת החשכה והכפר נשאר בידינו.

לוחמים, רבים מהם נפלו בחסימות שעצרו את התוקפים. חלק מהלוחמים נהרג מפגיעה ישירה של פגז  29ה נפלו בקרב הז

 י ימין, שהייתה תחת לחץ כבד של התקפת נגד.משוריין עיראקי במשוריין "סנדוויץ" שחש לעזרת החסימה ליד נּב

וב האויב בהתקפה עזה על הכפר. לעזרת הלוחמים לאחר הכיבוש הוחזק הכפר על ידי כוחות החי"ם. כעבור יומיים פתח ש

לאחר  ,באותו הלילה , אולם ההתקפה נהדפה על ידי אנשי החי"ם עוד בטרם הגיע הגדוד לזירת הקרב.32נשלח גדוד 

סידרת פשיטות כדי לרתק את האויב ופוצץ גשרים במבואות קלקיליה וטול כרם, מוקשו  32התקפת האויב, ערך גדוד 

 באש בסיסי אויב. דרכים והוטרדו

סדירים. הישובים  ובלתילחמו יחידות החטיבה והמחוז בכוחות ערביים סדירים במקביל ועד להפוגה בקרבות בחודש יוני 

רמת הכובש, מענית וגאולים עמדו תחת התקפות כבדות. פרט לכיבוש חלק ממושב גאולים למספר שעות ע"י העיראקים, 

  במהלך הלחימה. אף לא ישוב אחד במרחב פונה או נעזב

 

 חזרה לתלאות

ימים במעברה העמיסו אותנו, את המיטות, המזרונים, השמיכות ואת המזוודות על משאית ונסענו.  27אחרי 

זה היה אחרי הצהרים בשמש הלוהטת של הקיץ כל הדרך עם עדנה החולה על הידיים ואשר בקושי בכתה 

 20 -, בידיים שלו. הגענו, בתדלקת העיניים הזוועתי ובקושי פתחה את העיניים ואפרים שהחזיק את אלי, עם

הלא הוא כפר סבא הערבית. הכפר היה מאוכלס כבר בעולים  -, לכפר הערבי הנטוש 1949לספטמבר שנת 

 יוצאי עיראק ועולים יוצאי יוון ניצולי השואה, ואשר חלקם עלו לפני קום המדינה וחלקם חדשים כמונו. 

וצאי פרס, מהמשאית והאנשים שלא היו להם ילדים בידיים רצו מיד ותפסו את משפחות י 14הורידו אותנו, 

הבתים הפנויים שעמדו על תילם ולנו לא נשאר מקום. אפרים פנה לאחראי על המקום, שישב באחד החדרים 

בכניסה לכפר, ושאל מה לעשות. הוא קרא לשני בחורים מבוגרים שידעו נגרות ואמר להם שיכינו דלת לחורבה 

 לימים חבר במושב. -ושה באמצע הכפר. הנגר היה יווני ממשפחת ֵפְנָגס נט

החורבה היתה חנות מכולת לשעבר, בערך שלושה מטרים רבועים. אני ישבתי בחוץ עם הילדים בשמש 

הקופחת  על הראש ואפרים הלך לקחת מיטות ושמיכות והביא אותם ביד כל פעם אחד. המיטות היו עשויות 

בנית שבאמצעה רצועות מתכת דקות הקשורות למסגרת בקפיצים. גם מיטת התינוקות ממסגרת ברזל  מל

לעדנה היתה מברזל. עד שהרכיבו דלת מחתיכות קרשים שמצאו בחורבות כבר ירד הלילה. נתנו עששית )פנס 

 עם נפט( כדי להאיר. 
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עדנה היה ממש רע. מפרס  נכנסנו לחדר המלוכלך הזה והשכבתי את הילדים והתחלתי לבכות כי מצבה של

הבאתי אתי ּכילה )רשת( למיטה וכעת שמתי אותה על מיטתה כי בערב התנפלו עלינו היתושים בהמוניהם וכל 

הלילה נאבקנו בהם. בבוקר גיליתי שלמרות הכילה כל הפנים והידיים של עדנה עקוצות והפה שלה מלא 

 פטריות ולכן לא יכלה למצוץ את בקבוק החלב. 

הבוקר גילינו שכל הקירות מכוסות בכתובות עבריות, מזכרת מהלוחמים שהיו במקום, ואת המעט עם אור 

שכנראה היה בחנות לקחו ואת השאר קרעו ושברו, וביניהם את צנצנות החומר הכחול שבאותם שנים היו 

וד. אפרים מוסיפים למים כשהיו עושים כביסה. כל הרצפה היתה מכוסה בלכלוך, צבע כחול, שברי זכוכית וע

הלך לאחד הבתים, שעשו ממנו חנות למצרכים, קנה דלי והתחלנו לטאטא 

ולשטוף את הקירות והרצפה. החנות שגרנו בה היתה במרכז הכפר וקרוב 

אליה היה ברז מים  ששימש את כל התושבים במקום. סחבנו דלי אחרי דלי 

ה, מרגרינה, וניקינו עד כמה שאפשר. קנינו פתיליה, סיר , קומקום, לחם, ריב

אטריות, תה , סוכר וזה מה שהיה. נתנו לנו תלושי מזון ואורז נתנו לילדים 

במנה של חצי קילו לחודש. שמן בקופסאות מחוץ לארץ וביצים נתנו תמורת 

 תלושים.

 

 

 

 

 אביב וחזרה-"המסע" הנוראי לבית החולים בתל -עדנה על סף המוות 

ן יש רופא ואמרו שאין אך מחר מגיעה משאית לחם וחלב אחרי שהסתדרנו מעט אפרים שאל במשרד היכ

ותיסעו איתו לכפר סבא ושם יש מרפאה. בינתיים ישבתי והסתכלתי בילדה הגוססת שלי בחוסר אונים ובכיתי 

ללא סוף. טובה, אשתו של דוד יצחק אמרה לי: מה את בוכה כל כך ואמרתי: מה אעשה? אפילו חלב היא לא 

ה מלא פטריות. גם אלי בכה כל הזמן בגלל כאבי העיניים המודלקות שלו. בערב יכולה לשתות כי הפה של

בבית כדי שניקח  ראפרים חזר מהעבודה בפרדסים שסביב לכפר )השכר היה לירה ליום( ואמרתי לו שיישא

 אותה בבוקר לרופא.  
 

שבה קטנה. במרפאה אכן המשאית הגיעה למחרת , יום שישי, ונסענו איתו למרפאת כפר סבא, שאז היתה מו

לא היו הרבה אנשים והם הסתכלו עלינו בסקרנות. אני הייתי לבושה בבגדים מפרס, שזה היה חריג בין בגדי 

 החאקי שכולם לבשו, ואפרים היה עדיין בבגדי העבודה שלו ולא מגולח כי חשבנו שנחזור עוד באותו היום. 

ושאל כמה זמן היא חולה וכשאמרנו שחמישה עשר הרופא ידע רק גרמנית ומעט מאוד עברית. בדק את עדנה 

זון למ 1949 -חותמות המאשרות קבלת פנקס תלושים ב ניתן לראות כאן: 
לקניית נעליים או בגדים  1951 -ובגדים, אישור קבלת פנקס נקודות ב

לצורך קבלת מנות  -)בעיקר בגדי חאקי לעבודה( ואישור קבלת תעודת מנות 
 מזון ובנוסף חותמות הצבעה.

 אפרים, אלי ואני  - 1949
 ליד החורבה הפרטית שלנו

 בכפר סבא ערבית 
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יום לא האמין לנו. התרגז ואמר לנו: אתם משקרים. שאל אם היא משתעלת ואם יש לה שחפת ואמרנו שלארץ 

הגיעה בריאה ואנחנו כאן פחות מחודש ושוב לא האמין. בדק כמה פעמים את הבטן שלה, משך בעור שלה 

א פתחה אותן וגם לא היתה בוכה יותר. כל הזמן הסתכל עלינו בכעס שנשאר עומד ואת העיניים שלה שכבר ל

 ואני התרגזתי בתוכי כי מה יכולתי לעשות? הילדה חולה ולא היתה מסוגלת אפילו לשתות בגלל הפצעים בפה.

אפרים הראה לו את תאריך העלייה בתעודת העולה וכל זה בעברית עילגת ונכון יותר לקרוא לזה שיח חרשים. 

שאל אותו אם הוא יודע צרפתית ואמר שמעט ולכן: דבר איתי מילה מילה. בסוף כתב מכתב, ששם אפרים 

במעטפה ורשם בית חולים "הדסה" תל אביב. נתן לנו את המכתב ואמר לנו ללכת לגברת לוי העובדת 

רגז עלי הסוציאלית ברחוב זה וזה.  במשך הזמן הזה, לא יכולתי לעצור את הדמעות שזלגו בדממה. הרופא הת

 ואמר: שקט, שקט למרות שלא השמעתי קול.

אנו, שפעם ראשונה בכלל ראינו את כפר סבא, לא ידענו לאן לפנות. ראיתי בית כנסת לפי מנורת שבעת הקנים 

שעל הדלת )המקום ידוע כיום כבית הכנסת הגדול ברחוב הרצל / וייצמן( ומישהו עומד שם. אמרתי לאפרים 

י. הגיע לבית הכנסת ונכנס וצעקו עליו צעקות איומות וגירשו אותו החוצה. בחוץ, שילך לשאול אותו וחיכית

באין ברירה, התחנן והראה את המעטפה והאיש הואיל בטובו להראות את הכיוון. התברר שכל הצעקות בגלל 

 שלא היה לו כובע על הראש ונכנס לבית כנסת של אשכנזים חרדים.

. היא היתה כמו מלאך. הסתכלה עלינו וראתה אותי עם עדנה 50ות גיל הגענו לגברת לוי שהיתה אישה בסביב

החולה ואלי עם עיניים מודלקות ואותי עם עיניים אדומות מבכי ומיד נישקה וליטפה אותי. קראה את המכתב 

ובעיניים רחמניות, שהשתקף בהם טוב לב. הרגיעה אותי ואמרה: אל תפחדי ושאלה אם יש לנו כסף. אפרים 

והיא אמרה שצריך לנסוע לתל אביב ונתנה לנו לירה אחת כדי ללכת ולחזור. אמרה לנו שהיום ערב  אמר שלא

בספטמבר( וכשתגיעו לתל אביב קחו טקסי )מונית( כדי שתגיעו מהר לבית החולים  23ראש השנה )יום שישי 

 בית חולים. -וגם כי לא תדעו למצוא את המקום. כמה פעמים חזרה על המילים טקסי 

ם יכולים להבין מה היה הערך של לירה אחת, שהספיקה לשני מבוגרים וילדים לנסוע ולחזור מכפר סבא את

לתל אביב ושם לקחת  מונית ועוד נשאר מזה עודף. הלכנו למרכז כפר סבא וישבנו על ספסל בודד בתחנת 

הנהג ירד והראה לו האוטובוס. כשהגיע האוטובוס נסענו לתל אביב ושם אפרים שאל את הנהג: איפה טקסי? 

את תחנת המוניות. שם מצאנו מונית והראנו לו את הכתובת על המעטפה )הכול כמו אילמים(. הסיע אותנו 

לבית החולים. כל הדרך במונית בכיתי בכי מר כי הייתי משוכנעת לחלוטין שעד הערב עדנה תמות. היא כבר 

והיה עצוב וראה שאנו עולים חדשים. כשהגענו,  לא הגיבה ורק נשמה בקושי. נהג המונית הסתכל עלי ברחמים

 ירד ולקח אותנו עד לדלת הנכונה כדי שלא נטעה והלך.

בכניסה לבית החולים הפנו אותנו למחלקת הילדים בקומה הרביעית וכשהגענו, הדלת היתה סגורה ולא 

ובדים עברו כל הזמן הצלחנו לפתוח. זו היתה דלת זכוכית גדולה וראו אותנו אבל זה לא הזיז לאף אחד. הע

ליד הדלת וראו אותי ואת אפרים עם הילדה ביד ואף אחד לא ניגש לפתוח או לשאול למעשנו שם. שנינו אנשים 

 -ביישנים  ובמיוחד אפרים ובודאי כשאתה עולה חדש ולא יודע את המקום, הנוהגים והשפה. אמרתי לאפרים 

הם רואים אותנו ולא פותחים. לבסוף, כשעברה אחת מה אני יכול לעשות הרי  -כמה זמן נעמוד כך? ואמר 

האחיות, דפקתי על הזכוכית ושמתי את המעטפה עליה כדי שתקרא. פתחה ושאלה לרצוננו. נתנו לה את 

 המעטפה וסגרה בפנינו את הדלת ואמרה לא להיכנס. 

נגד הזבובים, אחרי כעשר דקות חזרה עם רופאה. הרופאה הרימה את בד הטּול ששמתי לעדנה על הפנים כ

הזיזה לעדנה את הראש בחוזקה כדי לבדוק אם היא בחיים ולעדנה יצא קול בכי קלוש ביותר. לקחו את 

הילדה ושוב סגרו את הדלת והאחות אמרה לנו לחכות. אחרי כמה זמן הכניסה אותנו לחדר על יד הדלת. 

מיים. הראיתי לה את העיניים של לכו ותחזרו בעוד יו -שאלה אותנו בת כמה היא וכמה זמן חולה והוסיפה 

אלי וביקשתי טיפות עיניים אך לא התייחסה לכך בכלל ואמרה: זו לא העבודה שלי, זה צריך רופא עיניים. 

התחננתי בפרסית והצבעתי על העיניים של אלי אך היא לא עשתה דבר, כנראה פחדה לתת לו תרופה כלשהי. 

 י. טי. שאלה אותנו לסיבת הדלקת ואפרים אמר: די. ד
 

חזרנו בלב כבד ואֵבל לתחנת האוטובוס ועמדנו בתור. הסתכלו עלינו בבוז וברוגז ולא הבנתי למה. אישה אחת 
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שעמדה לפני הסתכלה עלי בזעם רב ואני עם עצמי ועם הכאב הרב. פתאום התחילה לדבר אלי ברוגז רב 

לו. שאלתי את אפרים שהחזיק אותו, והראתה עם היד שלה לכיוונו של אלי, שהיה בוכה בגלל כאב העיניים ש

מה היא רוצה ואמר שהיא כועסת שאנו נוסעים עם ילד חולה ואמר אל תשימי לב אליה. מה יכולנו להגיד לה? 

אף לא יכולנו להסביר כי היה מחסום השפה וגם שנינו היינו אומללים בגלל עדנה. גם אחרים כעסו וכנראה 

לה? ודאי חשבו שאנו יוצאים לטייל או לבקר משפחה לקראת החג. אמרו: מה זה? למה את נוסעת עם ילד חו

בסוף אפרים רצה לענות להם ואמרתי לו: אל תענה, עזוב אותם. הבנתי מה הם חושבים עלי. הגענו לכפר סבא 

 לפנות ערב וכשירדנו, כולם כבר הלכו ולא ראינו אף אדם ברחוב ולא הבנו למה )זה היה בגלל ערב החג(.

ם ללכת ברגל מכפר סבא המושבה עד כפר סבא הערבית )שהיתה במקום שכעת יש שם בית ספר היינו צריכי

של שכונת קפלן ויוספטל, בסמוך לנוה ימין של היום(. פחדנו ללכת בחושך הגמור, כי לא היתה כל תאורה 

לטנו שהיא והכול מסביב פרדסים, עשבים וקוצים גבוהים ושממה מוחלטת שרק יללת התנים נשמעה בה. הח

לשבת על ספסל עד הבוקר ואז ללכת, כי לא היה שום אוטובוס שמגיע לכפר וגם שום עגלה או מכונית כלשהי 

 לא נסעה לכיוון ההוא, שהיה הגבול עם קלקיליה שהיתה בשטח ממלכת ירדן. 
 

גבר עם אחרי כשעתיים, כשאנו בלי אוכל ומים מהבוקר עייפים ואומללים, אלי נרדם לי בידיים. פתאום הגיע 

רובה וראה אותנו. שאל מה אתם עושים כאן ואפרים הסביר לו מעט בעברית שאנו עולים חדשים וגרים בכפר 

סבא ערבית ושהיינו בבית החולים. גירש אותנו כמו כלבים בקריאות ָיָלה ָיָלה תלכו מפה, טוב שלא ירה בנו. 

וחשוך ומסוכן ולא עזר דבר. הצבעתי על אפרים ניסה להגיד לו שוב שאנו צריכים ללכת לכפר סבא הערבית 

 אלי ואמרתי יש לנו ילד קטן לאן נלך? אך זה לא עזר. לאדם כזה קוראים יהודי? רחמנות לא היתה שם.
 

כיום ודאי היו אנשים אומרים שזו היתה אפליה בגלל שאנו ספרדים אבל אנחנו מעולם לא חשבנו כך. זה 

וחוסר רחמנות של האיש. אותו דבר היה כשריססו את אלי ואחר כך הראה על בֹורּות, טיפשות, חוסר רגישות 

כשלא טיפלו בו. היה צריך לחשוב קצת: אלו יהודים כמוני, עולים חדשים שנקלעו למצב קשה, ערב חג וביתם 

רחוק ועלי לשכן אותם באיזה בית או אפילו מחסן עד הבוקר. )יותר מאוחר, כשכבר היינו הולכים לקניות 

תמיד שאלו אותנו איך אתם  מעזים ולא מפחדים לגור שם. אתם לא חוששים מהערבים? אנחנו בכפר סבא, 

 מאוד מכבדים אתכם(.
 

לא נשארה לנו ברירה, אלא ללכת בחושך גמור. איך בכלל ידענו את הדרך לבית שהיה בקצה העולם? בזמן 

שם תחנת משטרה. לפי זה  שלטון האנגלים סללו כביש אספלט מכפר סבא ועד קלקיליה בגלל שהיתה להם

ידענו לאן ללכת. לאפרים היה תמיד סכין קומנדו בכיס )שחיילי בנות הברית בפרס מכרו להם(, כי כשעבדו 

 בפרדסים חששו תמיד מערבים שיבואו להורגם. אמר: אם ניתקל בערבי יש לי את זה בכיס. 
 

בים, ביניהם רחוב וייצמן, כשרחוב רחובות לא ר –באותם זמנים כפר סבא היתה רק מושבה חקלאית קטנה 

הרצל היה הרחוב הראשון והעיקרי שנבנה ובו היה בית הכנסת הגדול. רק אחרי הרבה שנים, עם הבאת עולים 

חדשים, התרבות טבעית ומשפחות שעברו לכאן הפכה לעיר. מקצה הרחוב הראשי של המושבה כפר סבא 

. לאחר נטישת המקום במלחמת השחרור נזנחו התחילו הפרדסים הנטושים של ערבי בשם סלים אפנדי

והעשב והקוצים עלו לגובה של כשני מטרים. המוני  שהפרדסים ומחוסר השקיה וטיפול העצים החלו להתייב

 תנים שכנו בהם ומתחילת הערב היו מתחילים לילל עד הבוקר. 
 

כשהגענו לכפר היתה לנו  זה הלכנו לכיוון כפר סבא ערבית במרחק של כארבעה קילומטרים. םבמצב ענייני

בעיה רצינית. כל לילה הסתובבו שומרים עם נשק בכפר מחשש המסתננים הערביים. חששנו שבאמצע הלילה 

בחושך כזה ודאי יחשבו שאנחנו ערבים ויירו בנו. התיעצנו בינינו וחשבנו שכדאי שנצעק את שמנו מרחוק אבל 

ויחשבו שערבים הם הצועקים ולא יבחינו במה  והלאפרים היה כל כך ביישן וגם חשש, בצדק, שאולי ייב

שנצעק. אמרנו לעצמנו: על החיים ועל המוות ועלינו בשקט ולאט לאט על הגבעה, שהכפר היה בנוי עליה. 

 למזלנו השומרים לא הבחינו בנו. הגענו סוף סוף לחנות שגרנו בה והדלקנו אור בעששית.

 את ליל ראש השנה הראשון שלנו בארץ ישראל., 1949בספטמבר שנת  23כך עברנו, ביום שישי 
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אמרו לנו בבית החולים לבוא בעוד יומיים ולא הבנו למה כי לא ידענו שבארץ הכול סגור בימי החג. גדלנו 

 בארץ מוסלמית ושם הכול מתנהל כרגיל ורק היהודים סוגרים את החנויות והולכים לבית הכנסת.

ודוד יצחק לבדוק אם חזרנו )דוד יצחק ומשפחתו גרו בכפר בבית  בתשישות רבה נרדמנו ובבוקר באו השכנים

"נורמלי" בנוי מבלוקים וגג עם קורות ברזל(. ידעו שהלכנו לרופא ודאגו לנו כשלא חזרנו. היו בטוחים שהילדה 

 מתה ובגלל זה לא חזרנו או שבדרך חזרה הרגו אותנו ערבים. שמחו לראות אותנו וסיפרנו את שעבר עלינו.

קר הלכו הגברים לתפילת החג וגם אפרים לקח את הטלית והסידור והלך. אני התחלתי לבכות ללא בבו

 הפסקה והנשים באו לנחם אותי. גם הן היו בטוחות שעדנה לא תחיה.

תשאלו מה זה בית כנסת בכפר ערבי? ובכן, היה בכפר מסגד! במשך 

ד אחר השבוע שימש כבית ספר לילדים )מורים נשלחו ללמד מהבוקר וע

 הצהרים וחזרו לכפר סבא( ובשבתות וחגים שימש המסגד כבית כנסת.

עברנו את שני ימי חג ראש השנה הזה )החג היה בערב( בהרגשה שעדנה 

 כבר לא בחיים ועם בן שעיניו במצב זוועתי ואנחנו תשושים נפשית ופיזית.
 

 

תנו לידינו בכפר גרה משפחת ימיני, שעוד מפרס היינו ידידים והגיעו א

לארץ באותו מטוס. ביום השני של החג הם באו עם עוד כמה מהמשפחות הפרסיות בכפר ואמרו לנו: בואו נלך 

לפרדס לעשות פיקניק ולאכול את ארוחת הצהרים. ראו שכל הזמן זולגות לי הדמעות מהעיניים, ידעו את 

והילדים הצטרפו. בפרס היינו  הסיפור עם עדנה, רצו לעודד את רוחנו ושכנעו אותנו ללכת. גם יצחק, טובה

 רגילים לצאת לגנים וכאן הפרדסים שימשו תחליף לכך.

 הגברים הביאו איתם את הנשק כי כאמור בקצה הפרדס היה הגבול. כך עבר עלינו החג. 

 מקבלים במתנה את עדנה 

אביב ואחר למחרת החג נסע אפרים ל"הדסה". לא יכולתי להצטרף בגלל שהיה קשה לנסוע עם ילד חולה לתל 

כך לחזור ברגל את הקילומטרים מכפר סבא ועד הכפר. לקחתי את אלי לרופא עם המשאית שבאה לכפר. נתנו 

 לו טיפות עיניים ואמרו לי לעשות לו הרבה שטיפות ואחרי זמן רב זה התרפא.

וחקת וגם אחר הצהרים חזר אפרים שמח ואמר לי: רוזה, הילדה צוחקת. אני לא יודע מה עשו לה אבל היא צ

פתחה את העיניים. לא האמנתי לו, היא לא מתה? אמר לי: בחיי, מה פתאום, למה שאשקר לך. לא הבנתי איך 

הצליחו להחיות אותה והשבעתי שוב את אפרים שיאמר לי את 

האמת. סיפר שקודם לקחו ממנו תרומת דם ואחר כך הראו לו את 

היכנס הילדה מאחורי דלת זכוכית. )אז לא נתנו לאף אחד ל

למחלקות או לחדרים ולא הרשו לגעת בילדים בגלל מחלת 

הדיזנטריה שהתפשטה בארץ וגרמה למותם של ילדים. זאת ידענו 

 אחרי שנים כשקראנו בעיתון(. 

אחר כך הלכנו יחד לבקר אותה פעמיים בשבוע. המשפחות היו 

מחכות בחוץ בתור והיו שואלים לשם הילד ואחות היתה מביאה את 

מראה אותו למשפחה, רק אחרי דלת הזכוכית, למשך דקות התינוק ו

מעטות וזהו זה! כך זה נמשך שלושה חודשים ועדנה גדלה והשמינה וכבר לא הכירה אותנו. האחיות היו 

 תחליף להורים.
 

שלחו לנו מכתב )עם בול שעליו כתוב "דואר עברי"( בו הודיעו לנו שעלינו לבוא לקחת את  1950בחודש ינואר 

, אך הטיפול הרפואי שלה עוד לא הסתיים. במקביל הזמינו את העובדת הסוציאלית, זו ששלחה אותנו הילדה

בערב ראש השנה לבית החולים. היא באה לבדוק את מקום מגורינו וראתה את החנות הרעועה שגרנו בה, ללא 

אותה! אם חלון כלשהו והתקרה דולפת מים לחמש קופסאות פח. נדהמה ואמרה: לא אסכים שישחררו 

תחזירו אותה מבית החולים היא תקבל דלקת ראות ותמות. זה לא תנאי חיים. היא עוד זקוקה לטיפולים של 

 אשתו של בנפשה -טובה ורוזה  ומאחור חברת מושב  - 1950
 בפרדס ליד שיכון קפלן לשם הלכנו לפיקניק

 

 הילדים בירושליםואחת האחיות בבית  עדנה
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בצד ימין: אפרים, אני וחביבה ימיני ולמטה אלי. בצד   - 1950ינואר 
 המחזיק כדור שלג. אלי עםי ואני רִֹ שמאל: הּו
 האוהל בו גרנו יום אחד לאחר שקורת הגג נשברה.בכפר סבא ערבית ליד 

 

זריקות ויטמינים וכנראה גם מינראלים שונים, כי הגוף שלה איבד אותם במהלך המחלה. ככה הצילה את 

 עדנה. 

עוד שישה חודשים. כתבה מכתב לבית הלכה למזכירות ושאלה מתי יהיו בתי המושב מוכנים. אמרו לה: ב

החולים שבשום אופן אי אפשר להחזיר את הילדה להורים עד שייבנו להם בתים ראויים למגורים. אחרי כמה 

ימים חזרה אלינו עם מכתב התשובה שאומר שאין מקום בבית החולים, כי כל הזמן מביאים חולים חדשים, 

 ת בירושלים, שם סידרו לה מקום עד שההורים יעברו לבית. ולכן על ההורים לקחת את הילדה לבית תינוקו

נסענו, אפרים אלי ואני למעברה של הורי בחולון ומשם עם אברהם אחי, שידע עברית, נסענו ל"הדסה" תל 

אביב. נתנו לנו את גיליון הטיפולים ודייסה לדרך וישר נסענו לירושלים, שם לקחנו מונית לבית התינוקות 

 פולם.ומסרנו אותה לטי

כל הדרך לירושלים עדנה הסתכלה עלינו ולא הכירה אותנו. לא פלא, כי תמיד ראינו אותה רק מעבר לקיר 

הזכוכית לזמן קצר ביותר. אף פעם לא נתנו לנו להחזיק אותה ביד! כשהאחות מבית התינוקות לקחה אותה 

 ניתן לבקרה. היא שמחה, כי התרגלה לראות סביבה חלוקים לבנים. אמרו לנו באיזה ימים 

אין תחבורה חזרה אלא  -כל פעם שנסענו לירושלים היינו צריכים ללון שם, כי לא יכולנו לחזור בלילה לכפר 

למחרת בבוקר כך שנגיע בערב לכפר. כל פעם שביקרנו את עדנה, היתה מסתכלת עלינו בתימהון. פעם האחות 

זרה ועדנה שמחה לחזור אליה. אתם מתארים ריחמה עלי ואמרה בואי תחזיקי אותה ביד. אחרי עשר דקות ח

 לכם את עינויי הנפש שעברנו משך כל החודשים שראינו אותה כל כך מעט ואי אפשר היה להחזיק אותה?

 

 החיים בכפר סבא הערבית –קשיי ה"התאקלמות" 

. כלי בינתיים, החיים נמשכו, היינו חייבים ל"התאקלם" והתחלנו לקנות דברים בסיסיים לצרכי היום יום

ספלי התה היו גדולים ועשויים מאמייל בניגוד לפרס ששם שתו בכוסות קטנים, וכדומה.  -מטבח, כלי אוכל

אבל היכן לשים אותם? לא היה כלום בחדר המכולת בו היינו צריכים לחיות. אפרים חיפש בחורבות הבתים 

 וכל וסיר.במקום ומצא קרשים, אשר מהם בנה שולחן ועליו שמנו את הפתיליה, כלי הא

בחדר עצמו שמנו שלוש מיטות מברזל שנתנו לנו ביום הגעתנו ומיטה קטנה לתינוק. השמיכות שנתנו לנו היו 

שמיכות צמר של צבא ארצות הברית. המיטות שימשו אותנו גם ככיסאות. משך הזמן, אפרים חיפש עוד 

 קרשים ובנה מהם ספסל ישיבה שכשבאו אלינו החברים בערב, יוכלו לשבת.
 

וירד שלג לגובה חצי מטר, זה לא הפתיע אותנו ועבורנו זה לא היה יוצא  1950כשהגיע החורף הגשום של שנת 

דופן כי היינו רגילים 

לשלגים כבדים בפרס 

ועדיין לא ידענו שבארץ 

זה נדיר. גם במרכז 

 הארץ ירדו שלגים. 
 

כאמור, הבית בו גרנו 

היה חנות ולא היה 

מתאים למגורים. הגג 

עשוי מקורות עץ היה 

ומעליהן טיח. עם בוא 

 ההגשמים העזים הטיח נרטב והגשמים חלחלו בעדו והחלו דליפות מים. הבאנו קופסאות פח ריקות מהצרכניי

ושמנו בחדר כדי לקלוט את נזילת המים. החברים, שהיו מתאספים כל ערב בביתנו, ראו זאת ורצו לעזור. 

חד הבתים הנטושים ועלו לגג ופרשו את האוהל מעליו וכך הדליפה הלכו למשרד וביקשו אוהל, מצאו סולם בא

פסקה. כשירד השלג והצטבר על הגג הרעוע הוא לא הצליח לעמוד בכובד. בלילה כשישנו, אחד הקורות החל 

להישבר וזה היה מאוד מפחיד, כי שמענו את קולות הנפץ כשהעץ החל להישבר. לא ידענו אם הכול יתמוטט 
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 ליד הקיר שהתמוטט.  ,כפר סבא ערבית - 1949
)שעזבו את  ים ועוד שלושה חבריםאפר ,משמאל
ן :מחזיקים המושב( , אקדח זיקוקין, אקדח, רובה ְסטֵּ

 מקלע ורימוני יד.-תת
אינכם יכולים לתאר איזו הרגשה זו ליהודי גלותי 
מוכה הנחשב לנג'ס ותת אדם וכעת מחזיק נשק ביד 
ויכול להגן על עצמו. הרגשת זקיפות הקומה והגאווה 

 גלי המוסלמים.עצומים. זה לקום מעפר ר

מתוך שינה לקחתי את אלי על ידי והייתי מוכנה לברוח מהחדר. אבל היה לילה, בחוץ היה שלג,  עלינו ואני כבר

קור עז וקול השבירה פסק. זה היה מצב אומלל מאוד. התביישנו באמצע הלילה ללכת לבית אחד החברים כדי 

 וטט. לעבור את הלילה. חיכינו לבוקר ערים ודרוכים ומוכנים לברוח אם הרעש יתחדש והגג יתמ

בבוקר פנינו למשרד. אמרו לנו שאין מקום אחר. הקימו לנו אוהל אבל איך אפשר לגור באוהל בקור עז, גשמים 

 ובשלג כזה? ועוד עם ילד קטן. מהר מאוד קפאנו מקור. 

 

 

 

 

 

 

כשחזרו החברים בערב מהעבודה וראו את המצב, התייעצו ביניהם ואיתנו ולבסוף החליטו למצוא מוט 

. אכן חיפשו ומצאו שניים שלושה עמודים מעץ עבה מאוד וכולם יחד הרימו אותם ושמו תחת שיתמוך בגג

הקורה שנשברה, כדי שלא תיפול עלינו וגם שיתמוך בגג. כמו כן, הם עלו בסולם ופינו את השלג שנערם. למרות 

 .ההפחד, החדר היה עדיף על אוהל וגם אפשר היה לחמם אותו מעט עם הפתיליי
 

אה, כאמור קודם, העובדת הסוציאלית )אחרי שלושה חודשים שעדנה היתה בבית החולים( לבקר בזמן זה ב

בבית כדי לראות אם אפשר להחזיר את עדנה מבית החולים. כשראתה את המקום והמצב התחלחלה ואמרה: 

 מה זה? את הילדה הזאת אי אפשר להביא למקום כזה! ככה הצילה את עדנה. 
 

ללא הפסק והמים, שזרמו על יריעות האוהל שעל הגג, זרמו מצידי קירות הבית וגם  כל החורף ירדו הגשמים

אליהם החלה לחלחל הרטיבות. ליד אחד מקירות הבית היה קיר עשוי מאבנים קטנות וטיט בגובה של 

 כשלושה מטרים, אשר שימש כקיר חצר הבית. גם הקיר הזה נהיה רעוע מחמת הגשמים. באחד הימים עברה

 

ת שהביאה סחורה לצרכנית הכפר ליד הקיר והוא התמוטט הישר על קיר החדר שלנו. זה היה כמו המשאי 

רעידת אדמה. כל החדר רעד ואני ואלי קפצנו החוצה בפחד למרות הגשם השוטף. למזלנו החדר לא נחרב. 

 בזמן הזה אפרים היה בתל אביב לטיפול בבעית השטיחים שהוחרמו )אספר על כך בהמשך(.

ת יש משל האומר שיש מצבים בחיים שמרוב יאוש יש לצחוק במקום לבכות. באנו מבית של שלוש בפרסי

הכול היה שווה למען מדינה משלנו. לא כל  –קומות, בית חדש ומודרני ונפלנו לחורבה כזו. אבל לא נשברנו 

 האנשים חשבו או הרגישו כך. אנחנו גדלנו בבית ובמשפחה על אהבת ארץ ישראל ללא תנאי.
 

 קוראים יקרים, תשאלו ודאי למה המשכתם לשבת שם ולא הלכתם למקום אחר? 

 מוכנים לעבור כל מכשול.  םתשובתי היא: צעירים ואידיאליסטי

 יישוב ממש בגבול היה עבורנו מעשה חלוצי, לבנין המדינה, שצריך להגשים.  מקימיזה שאנו נהיה בין 

 

 סבא הערבית-ההווי בכפר

שפגשנו במעברה לראות להיכן עברו השכנים שלהם מהאוהלים וגם באו ממעברה אחרת. פעם באו כמה גברים 

ישנו בלילה כי אי אפשר היה לחזור באותו היום מחוסר התחבורה ובלילה שמעו קריאות תרנגולים. שאלו 

יישוב ערבי. אמרו לנו: אומללים שכמותכם, האם איבדתם את שכלכם? ככה אתם  -מהיכן? אמרנו מקלקיליה

רובים לערבים? למה לשבת כאן? הם יבואו לשחוט אתכם. באמת היו משפחות שאחרי מספר חדשים עזבו ק

 ועברו לעיר. 

בחיים היום יומיים  אפרים יחד עם שאר הגברים היו עובדים בפרדס ובעונת הקטיף היו מביאים מפרי ההדר 

 לבית כדי לאכול מהם. אני ואלי היינו נשארים ביחד בבית. 
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בה גרנו היתה במרכז הכפר והבתים היו מסביב כמו בכיכר. משטח בטון בגובה של מטר היה לפני החנות 

הכניסה לחנות כדי שהחנות לא תוצף ממי הגשמים. היות והיינו במרכז אז כל מי שהיה עובר היינו רואים 

, כיבסו וניקו ואחר אותו. בבתים מסביב לחנות גרו בעיקר הפרסים ולכן היה עם מי לדבר. ביום, הנשים בישלו

כך היינו יושבות לשוחח אחת עם השנייה. לא היתה הרבה עבודה כי לא היה 

. םמטבח, לא כיור, לא ברז מים ולא שירותי

בכיכר התקינו ברז ועם דליים שקנינו היינו 

מביאו מים לחדר. השירותים היו מבנים 

מעץ, שהותקנו בכמה מקומות בכפר לשימוש 

משתמשים בסיר לילה משותף. בלילות היינו 

כדי לא לצאת החוצה, כיוון שהיה חשוך 

לגמרי ואם זה חורף אז גם קר. בחוץ היינו 

 משתמשים בפנס רוח ובבית בעששית נפט.

 

 

והאוכל? מה אגיד? במנות שקבלנו 

מהצרכנייה )כך קראו למכולת אז( היו אטריות, 

אורז, לא ירקות ולא פירות. גבינה צהובה נתנו  מקרוני ושעועית לבנה יבשה. לא בשר, לא עוף, לא ביצים, לא

במנות ושמן היה מכל מיני סוגים והכול היה ְיבוא. הכול היה בתלושים שנתנו עבור כל נפש 

 פעם בחודש. הבגדים? גם בתלושים. כך זה היה משך שנים.
 

י בערב כל ֵעדה התאספה והעבירה רשמים ואת הזמן יחד, כל אחד בשפת אמו. הרוב היו יוצא

יוון, חלק נערים יוצאי עיראק שהיו בקיבוצים אך בחרו לחיות במושב וחמש עשרה משפחות 

מפרס. בערב ובימי שבת היו באים אלינו לחדר לשבת ולדבר. הייתי מכינה להם תה 

 ומחליפים רשמים מיום העבודה. מאוד אהבו את אפרים. 

רדס היו מוקשים שראשיהם בצבצו באדמה. בשבתות, בקיץ, היינו הולכים לפרדס לעשות פיקניק. בדרך לפ

 הזהירו אותנו לא לדרוך עליהם כי יתפוצצו. בין המוקשים נוצר שביל צר שעברנו בו.
 

עם חלוף הזמן נתנו לכפר טרקטור אחד כדי לישר את האדמות שיועדו לבניית המושב וכל משפחה תוכל לזרוע 

ודתו בפרדס הייתי בצל. קנינו טּורָיה )מעדר( וכשאפרים היה הולך לעב

הולכת לפעמים לטפל בבצלים ולוקחת את אלי אתי. באיזו שמחה היינו 

קוטפים את הבצלים שגדלו. מ"תנובה" היו מביאים ארגזים ולוקחים את 

הבצלים. יותר מאוחר אף הגיעה אלינו עגלה שמכרה ירקות והכול היה 

 נחטף.
 

 

ושב שלנו. עקרו בעזרת הטרקטור יישרו וחרשו את האדמות לבנות את המ

את עצי ההדר היבשים, יישרו ואחר כך החלו לחפור יסודות לבניית בתים. 

יום אחד עלה הטרקטור על אחד המוקשים, ההדף העיף את האיש שישב 

על הטרקטור אך ניצל. הטרקטור יצא מכלל שימוש. רק אז התעוררו בצבא ובמוסדות והבינו שצריך לפנות את 

והוציאו את כולנו מהבתים. אספו את כל המוקשים ופוצצו אותם. הדלת לחדר  שדה המוקשים. באו חיילים

בו גרנו עפה למרחק של כמה מטרים וגם כך אצל אחרים. נוצר במקום בור ענקי ועמוק אשר בחורף התמלא 

 במי גשמים.
 

 כך עברה עלינו השנה הראשונה בארץ.

 (ימיני בניו שלבצד ימין: אפרים עם אקדח ביד )לידו 
 : חביבה ימיני ואני ליד הבית שלהבצד שמאל

 .בכפר סבא הערבית
 

בשממת המושב העתידי עם  -1949
 בגדי חאקי וטּוריה )מעדר(
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 יוצאים לטעום מעט מהארץ

יוסף ג'נפּור )נכדו של אקאג'אן(, בנו של האח החורג  -שגרה בירושלים  פעם אחת רצינו לבקר משפחה שלנו

והשתקעו בעיר זו. הגענו לחנות שלו, הביא אותנו  1936 -עזרא של סבתא ציפורה, ואשתו רחל שעלו לארץ ב

לביתו ולא נתן לנו לעזוב. משך שלושה ימים אירחו אותנו. התיעצנו איתו היכן למכור את השטיחים וגם 

דונם אדמה לחקלאות. אמר לנו: בטח שתסכימו, הלואי ולנו היתה  30נו על המושב וסיפרנו שנותנים שאל

 זכות כזו. כל פרסי ששאלנו אותו, שעלה לארץ לפני קום המדינה, הגיב באותה תשובה.

משך שלושת הימים הללו סיפרו לנו על מלחמת השחרור ובתם רותי סיפרה שהיתה עוזרת לאנשי "ההגנה". 

א שלה אמר לה לקחת אותנו לקבר דויד המלך. כל הזמן שאלנו והיא סיפרה והסבירה לנו הכול. בתים אב

מה  -רבים היו הרוסים מהמלחמה. מלון המלך דויד היה עדיין הרוס מהפיצוץ של אנשי מחתרת האצ"ל 

יריות, כמעט ששמענו עליו בחדשות בפרס. החדרים מול קבר דויד, משכנות שאננים ועוד היו מלאים חורי 

הרוס ועזוב )אז הכותל היה עדיין בידי ירדן(. ליד קבר דויד היו כמה כדים גדולים של ֵאפר אדם ממחנות 

 הריכוז וגם סבונים שעשו הנאצים משומן של יהודים ששרפו.

. להיות במקומות אלה היה בשבילנו לא מציאותי. שנינו היינו בריחוף וכמו שאומרים, 49כל זה היה בשנת 

 טנו את עצמנו כדי להאמין שאנחנו פה. לצערי, בזמן זה שאני כותבת את הדברים רותי כבר לא בחיים.צב
 

בפעם אחרת, בין ההתאקלמות בארץ לבין הריצות לעדנה והריצות של אפרים לתל אביב לסידורים למקומות 

נייה "ַאְלַטֶלָנה" שאמרו לו לפנות )לשחרור במכס, החרמות השטיחים ועוד( החלטנו ללכת לראות את האו

השקועה קרוב לחופי תל אביב. על פרשת האוניה "ַאְלַטֶלָנה" נודע לנו עוד כשהיינו בפרס ושמענו על כך 

 בחדשות.
 

זו היתה אוניה שהביא האצ"ל )הארגון הצבאי הלאומי(  ממרסי 

במלחמת העצמאות, לחופה של תל אביב. אוניה טעונה  1948ביוני 

בים למלחמה מחברי אצ"ל ובית"ר בגולה. מתנד 900 -נשק רב וכ

ביוני בין  1-בואה של האוניה עמד בניגוד גמור להסכם שנחתם ב

האצ"ל לממשלה הזמנית, בו נקבע כי חברי האצ"ל יתגייסו לצה"ל 

ונשקם יימסר לפיקוד העליון של צה"ל. בהסתמך על ההסכם, היה 

שראל תבעה ברור לבן גוריון, כי הנשק יימסר כולו לצה"ל. ממשלת י

ממנהיגי האוניה למסור את כל הנשק אך מפקדת אצ"ל דרשה כי 

עשרים אחוזים יימסרו ללוחמיה בירושלים. מנחם בגין המשיך ותבע 

 םשהרוב יימסר לכוחות האצ"ל בצבא ורק חלק לצה"ל כולו. לזה בן גוריון לא הסכים. לאחר תום מועד האולטימאטו

"ַאְלַטֶלָנה" על ידי צה"ל. אחד הפגזים פגע והדליק את מחסני הנשק. האוניה על  שנתנה הממשלה לאנשי האוניה, הופגזה

 נשקה עלתה באש. בתקרית היו הרוגים, לצערנו.

 

 

וכך יצאנו לראות את האוניה וגם את תל אביב עצמה. לא היתה בעיה 

לא ללכת לעבודה, כי מי שעבד קיבל שכר יומי וכך היינו חופשיים לנסוע 

נו. התלבשנו בבגדים שבאנו איתם לארץ: אלי לבש חליפה בזמן הנוח ל

)בפרס מגיל שלוש מלבישים את הבנים בחליפה כמו המבוגרים(, אפרים 

לבש חליפה ועניבה ונעליים יקרות מאוד ואני עם שמלה שהיתה אז 

האופנה האחרונה בפרס ונעליים תואמות שתפרו לי בצבע בורדו וכמובן 

וב אלנבי והרגשנו שכל האנשים מסתכלים שמתי את תכשיטי. הגענו לרח

עלינו לכל אורך הדרך. אישה אחת ניגשה אלי ומיששה את בד השמלה. 

לא הבנו בתחילה למה.  ואז שמנו לב שכולם 

לבושים בחולצה ומכנסי חאקי והבנו שאנו 

כל כמה  חריגים בנוף הכללי  והתביישנו. ודאי חשבו שאנחנו תיירים. בכל מקרה ההרגשה היתה של אושר.

אפרים צילם אותנו בעזרת השהיה  שנה ראשונה במושב. - 1950
מקטיפה אדומה שתפרתי בעצמי  אוטומטית. אני בשמלת מקסי

 לחתונה של  שלמה והלן כהן באיראן
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 דקות אמרתי: אפרים, כולם יהודים. אין גויים. 

כשחזרנו הביתה אמרתי: אפרים אני הולכת לקנות בגדים שנשים לובשות פה וכך עשיתי וגם אפרים קנה בגדי  

 חאקי. אלו היו הבגדים שכולם התלבשו בהם ביום יום.

 

 1950מושב נוה ימין   –מקימים יישוב קבע 

לבנין הבתים במושב אמרו שמי שרוצה לעבוד בבנין יכול להצטרף ולהרויח כסף.  כשהתחילו לחפור יסודות

אפרים הלך כי נתנו פי שניים משכר היומי בעבודת הפרדס.  היו צריכים לסובב מכשיר שעושה חור באדמה 

 יחידות משק. 100וליצוק עמודי מלט לבתים. עבד בזה והקימו 
 

 

 

 

 

 

 

על הקרקע. למושב נתנו את השם נוה ימין,  1.5.1950-א הערבית עלינו בלאחר תשעה חודשים קשים בכפר סב

כיוון שבסמוך היה קבר עם כיפה שנראה כקבר שייח ונקרא במפות ֵנּבי ימין ובעברית, הנביא בנימין. על פי 

 מסורת עתיקה זהו קברו של בנימין, צעיר בניו של יעקב אבינו. לכן הוחלט לקרוא למושב בשם זה.
 

: עבדאללה, מלך ירדן, הכריז על סיפוח יהודה ושומרון לירדן; נשיא המדינה חיים ויצמן נפגש עם הציר הפרסי; 1950ות במאי המאורע

בניו יורק ציינו את חג העצמאות השני; מכל ארצות המזרח הגיעו יהודים לארץ; ממשלת עיראק הרשתה לחברת תעופה אמריקנית 

אק התירה ליהודים לצאת משך חודש אחד בלבד וללא רכושם. בבת אחת הגיעו לארץ עשרות לפתוח במבצע הגדול בעולם; ממשלת עיר

 אלפי עולים עיראקיים. 
 

כשהיינו עדיין בכפר סבא ערבית החלו לקלוט את עולי תימן וזה נמשך גם כשכבר נכנסנו לבתים שנבנו עבורנו. 

אולים". תחילה בנו מחנה אוהלים גדול שיכנו אותם בין כפר סבא למושב נוה ימין. לימים נקרא המקום "ג

בניגוד לבתים  –ובמשך הזמן הקימו בתים קטנים כמו במושב אבל עם שירותים, ברזי מים וכיורים בבתים 

 במושב שהקימו לנו.
 

. באחד הימים הודיעו שבן גוריון מגיע כדי 1952בשנת  -זכורני מקרה שקרה לאחר כשנתיים למגורינו במושב

הסביבה בשטח הפתוח שמול הכניסה למושב. כולנו הלכנו ובמקרה היה לנו אורח מפרס  לנאום לכל תושבי

 -שבא לבקר בארץ, שמח על הזכות שנפלה בחלקו לראות את ראש ממשלת ישראל, בן גוריון. ציפורה סבתי 

ון ַנַנה, שגרה איתנו, התרגשה מאוד. בן גוריון עלה על הבמה ומהבעת פניו ראו את השמחה ושביעות הרצ

מהעולים הרבים מולו. התחיל לנאום ובירך את הנוכחים. פתחו את הדגל אך נתקלו בקשיים להעלותו לראש 

התורן ולבסוף הצליחו להעלותו. ַנַנה נכנסה למתח ואמרה: רוזה, זה סימן לא טוב שהדגל לא נפתח. לפתע עלה 

ביקש סליחה וירד מהבמה ונסע. כולם  מישהו לבמה דיבר באוזנו של בן גוריון והוא קיבל ארשת פנים רצינית,

התאכזבו ולא הבינו את פשר הדבר. לימים, אחרי הרבה שנים, כשקראתי על מאורעות אותם שנים, נודע לי 

עקצה( שבירושלים נורה ונהרג עבדאללה מלך ירדן. ניסו להרוג גם את -שזה היה ביום שישי ובמסגד עֹומר )אל

לך ירדן, אבל סמל המלוכה העשוי מזהב מנע מהכדור לעבור את בגדו נכדו, הנער חוסיין, שלימים נהיה למ

 ולהרוג גם אותו. זה היה לרעת ישראל ואולי חיסולו נבע מכך שרצה להכיר במדינת ישראל.

 
 

 -נחזור לעלייה למושב. כל משפחה קיבלה בית בהתאם לגודל המשפחה. למשפחות עד ארבע נפשות נתנו בית 

לשניים בעזרת קיר מפריד. חלק בגודל שני מטרים ובו שני חלונות קטנים וחלק  מבנה מלבני אותו חילקו 

בגודל ארבעה מטרים עם חלונות יותר גדולים. למשפחות מעל ארבע נפשות בנו בגודל שמונה מטרים, היו 

 בראשיתו מושב נוה ימין
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 ארבע משפחות מרובות ילדים ולכן בנו להם בית בן עשרה מטרים.

עץ עם חור עמוק  מבנה -בבית לא היו שירותים אלא בחוץ 

באדמה , לא מקלחת ואפילו לא כיור לשטיפת כלים כלומר לא 

היה ברז בבית; הכול בחוץ. בימים הראשונים קנינו גיגית פח 

כדי לרחוץ בה את הילדים וגם את עצמנו. קערה גדולה  תאֹוַבאלי

נוספת ודלי קנינו כדי לחמם מים על פרימוס ואחר כך ערבבנו מים 

 ה והתרחצנו.קרים וחמים בקער

 

 

וביית בטון של בערך מטר על מטר עם  אחרי כמה שנים הגיעה "הקידמה" בצורת ק

משטח קרשים ששימש כעין דלת וזה היה למקלחת המודרנית שלנו. גם שם חיממנו מים 

על פרימוס. במהרה ויתרנו על ה"מודרניזציה" כי בחורף היה קר מאוד מכדי להתרחץ 

ברים בברגים גדולים והיו פרוצים לרוח(. גם היה צפוף ומסוכן בו )קירות הבטון היו מחו

כשאש הפרימוס הדולק עלול לשרוף אותנו והמים הרותחים היו עלולים להישפך עלינו. 

עוד איכשהו השתמשנו בו אך זה היה לוהט מהשמש הקופחת. לשירותים בנו עוד קוביית בטון  -בקיץ 

גדולים ובחור זה עשינו את צרכינו. כעת תדמיינו לכם כיצד העברנו ובמרכזה היה חור גדול ותחתיו שמו פחים 

את חיינו במושב. להזכירכם, מסביב שממה, כפר סבא רחוקה במושגי אותם ימים, הכול עשבים וקוצים, 

עלטה גמורה, אין כביש ובודאי לא תאורת רחוב  -יתושים, הגבול צמוד אלינו והמסתננים "מבקרים". בלילות 

 ים הרבים מיללים עד הבוקר.כלשהי והתנ

 

 ומה עם עדנה?

כשעברנו לבתים במושב, הודענו לעובדת הסוציאלית והיא פנתה לבית התינוקות והם קבעו יום כדי לבוא 

לקחתה. נרגשת מאוד, קניתי לה שמלה יפה והכנתי את מיטת התינוקות מברזל שהיה בבית. נסענו לירושלים, 

בו, ולמחרת בבוקר הלכנו לקחת אותה. הפקידה אמרה שיש לחכות קודם לאותו פנסיון שתמיד היינו לנים 

אז חיכינו. לבסוף באה האחות ואמרה שלילדה יש חום גבוה ולא יודעים את הסיבה. לכו  –לביקור הרופאים 

ובעוד חודש תבואו לקחתה! התברר שהיה לה אבעבועות רוח. אחרי חודש אפשרו לנו לקחתה והבאנו אותה 

 צא שעשרה חודשים היינו מנותקים ממנה והיא מאתנו.למושב. כך י

כל הידידים באו לראות אותה. ועדנה? היתה מאוד אומללה. לאחר תקופה 

ארוכה, בבית חולים ובבית תינוקות, התרגלה לאחיות ולמדים לבנים, למקום 

אחר ולשפה אחרת. פתאום המקום שונה והאנשים והבגדים לא מוכרים. כבר 

ה אבל עדיין לא הלכה כי היתה תמיד במיטת תינוקות ובודאי היתה מעל גיל שנ

 לאחיות לא היה זמן ללמדה ללכת.

מהמיטה שלה במושב היתה מסתכלת כל הזמן לכיוון הדלת ומחכה לאחות 

שתכנס. היתה יושבת בשקט. הכנתי לה אוכל לפי ההוראות שנתנו לי אך היא 

א עזר. כנראה כמחאה עשתה שביתת מחאה, לא רצתה לאכול ומה שניסיתי ל

 על כך שהאחיות לא באות להאכילה.

ניחשתי שהיא מצפה לאחיות ולבגד הלבן. באותו זמן רבקה ושמחה אחיותיי למדו את מקצוע האחיות והיה 

 להן חלוק לבן. נסעתי להורי ולקחתי חלוק לבן ללבוש כדי שעדנה תתייחס אלי כמו לאחות שבאה לטפל בה.

אותה והחזקנו אותה בידיים. אפרים, כשהיה חוזר בערבים מהעבודה, היה מדבר  כל הזמן נישקנו וחיבקנו

אתה בעברית כי אני בקושי ידעתי את השפה. כול עולמה השתבש עליה אך לאט לאט התרגלה אלינו ולימדנו 

אותה ללכת. עדנה היתה ילדה עליזה מטבעה ומרוב אהבה שהרעפנו עליה התחילה לחייך ולמדה ללכת אבל.... 

לא שכחה את האחיות. כשהייתי מורידה אותה מהמיטה היתה ישר הולכת, כנראה לחפש אותן, וזו היתה 

  לאחר חזרתה מבית החולים עדנה במושב

 אלי, עדנה ואני - "המקלחת"
 

 

 מבנה המקלחת מקירות בטון תרומיים
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בעיה כי כל הזמן היינו צריכים לשמור שלא תברח. היתה נעלמת לנו פתאום והייתי רצה לשכנים וביחד היינו 

ם גם מגן הילדים היתה מחפשים אותה. בגיל חמש, שרק אז היה גן לילדים במושב, רשמנו אותה לגן. לפעמי

 בורחת וחוזרת לבית. 

 החיים במושב

במושב למדנו לקרוא אחד לשני חבר או חברה ולא אדון או גברת וגם אחרי חמישים שנה עדיין חברי המושב 

 . החברים מוזמנים לבוא" .ההותיקים ממשיכים בביטוי זה. לדוגמה: "הערב יציגו סרט על קיר הצרכניי

ו יוונים. חלקם עלו לארץ אחרי מלחמת העולם השנייה וחלקם השתתפו במלחמת הרבה מחברי המושב הי

 העצמאות. ידעו עברית, הכירו את הארץ ואף היו כאלה, בדרך כלל צעירים רווקים, שהיו בקיבוץ. 

הצטרפו משפחות שלמות לבנים שלהם. היו משפחות שעברו את זוועות מחנות הריכוז. חלקם רצו  1949-ב

וכך שמעתי ממקור  יאת הזוועה והיו מספרים למי שהיה מוכן לשמוע ואני, שאלתי והתעניינתלספר ולפרוק 

 ראשון על השואה.

סיפר שהוריו ברחו לכפר עם שמונת הילדים וחיו שם. יום אחד הגיע אליהם ראש  אחד מהיוונים, דויד גני,

ם והיתה להם עזרה ראשונה. קיבלו הכפר, שידע שהם יהודים, והביא פרטיזנים עם פצוע אליהם כי היו עירוני

טיפול ועזבו כי ידעו שהגרמנים יחפשו אותם. הגרמנים עברו מבית לבית. אבי המשפחה, ששמע את קולות 

הגרמנים, אמר לילדים הגדולים ללכת רחוק מהבית ולהסתתר בין העצים ואם יתפסו אותם שילכו לדודה 

ראו מבין העצים כיצד הגרמנים לוקחים את ההורים שלהם שגרה בכפר הסמוך. האחים סיפרו בדמעות שהם 

ושלושת הילדים הקטנים לבלי חזור. דויד עצמו נלחם עם הפרטיזנים עד לסוף המלחמה ואחר כך עלה לארץ 

 לפני קום המדינה והשתתף במלחמת העצמאות.

לזרוק את  סיפור אחר היה של יצחק אלחנטי, צעיר חסון מאוד ולכן שרד את השואה. סיפר שתפקידו היה

הגוויות מתאי הגזים לתנור המשרפה. יום אחד ראה את גווית אחותו ביניהם וקיבל התקף לב ונפל. הגרמנים 

 אילצו אותו להמשיך לעבוד בכך עד שחרור המחנה. היה קשה לשמוע סיפורים אלה.
 

המושב נבנה שורות שורות כך שהיו פחות או יותר ארבע כניסות ובכל 

בתים, אחת מול השנייה, במרחק  שווה זה מזה. כלומר כניסה שתי שורות 

היו לך שכנים מצידך וגם ממולך. במרכז המושב בנו צרכנייה )מכולת(, גן 

ילדים, כמה חדרים ששימשו כבית ספר יסודי, שני חדרים עם מרפסת 

  כמרפאה וגם משרד.

 

תים. כל משפחה היתה צריכה לפני שעברנו לגור בבתים החליטו לעשות הגרלה כדי לחלק את התושבים בב

לשלוף פתק עם מספר המשק שייפול בחלקה. המשפחות הפרסיות רצו להיות באותה שורה בה יהיה אפרים כי 

 אהבו אותו מאוד. ביום ההגרלה אמרו לאפרים תוציא אתה ראשון את הפתק ואיפה שיהיה אנחנו נלך אחריך. 

ם למשפחות בנות ארבע נפשות. זו היתה השורה בתי 10אפרים משך פתק שהיה רשום בו: שורה ראשונה 

הקרובה ביותר לכביש ראשי, סלול, שהיה קיים מזמן המנדט הבריטי והוביל לקלקיליה. מרוב שמחה הרים 

אחד החברים הָפרסים, ָפְרויז תקוה, את אפרים על גבו ורץ לראות את החדרים בשורה זו וכל השאר רצו 

סמוך לבית שלנו. ָפְרויז התעקש שהוא יהיה השכן ואחר כך האחרים. דודי  אחריהם. כשהגיעו התוכחו מי יגור

יצחק שמשפחתו מנתה חמש נפשות, שוכן בשורה אחרת בבית בן שני חדרים. אחרי כמה חודשים הבית שקע 

קצת בעקבות ירידת גשמים רבים והיה מסוכן לגור בו וביקש : אני רוצה לגור קרוב לאחי אפרים ולא אכפת לי 

בית יהיה קטן ממה שמגיע לי. אכן נתנו לו בית קרוב אלינו באותה השורה כי אחד התושבים שגר שם עזב שה

 את המושב.

אלה שעלתה בגורלם השורה האחרונה במושב, שהיתה קרובה יותר לקלקיליה ומרוחקת מהכביש הראשי, 

". משפחת ימיני, ידידנו התאכזבו ולא היו מרוצים. עד היום קוראים החברים לשורה זו "שורת קלקיליה

מפרס, שוכנה בקצה השני של המושב רחוק מאתנו כי מנו שמונה נפשות. התאכזבו מאוד כי כל יום , בכפר 

, אברהם, היה בא אחרי העבודה עם 16 -הערבי, היתה חביבה אשתו באה אלי או אני אליה ובנה הגדול בן ה

 מהסוכנות. זו תמונה מאוחרת כשהוספנו מרפסת בעצמנו הבית שקיבלנו
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 אבא שלו ואחרים לבית שלנו.

ת כניסתנו לבתים באותו לילה "חגגנו" א

אמיתיים משלנו בשתיית תה וביסקויט פתי 

בר; היו מותרות אך מעט ורק בעיר ולא 

 ביישוב כמו שלנו.
 

אזכיר גם שהיינו יישוב ספר צמוד לגבול 

קלקיליה, שהיתה שייכת לממלכת ירדן. פסי רכבת ציינו את הגבול בין המושב לקלקיליה ושטחי הַפְלָחה 

לפסים. היו התנכלויות של מחבלים, שאז נקראו ֵפָדִאיּון )המחרפים נפשם(, וגם של  ופרדסי המושב הגיעו עד

גנבים שבאו מקלקיליה ולכן כל חברי המושב נאלצו לשמור על המושב מלבד משמר הגבול. בתקופה מסוימת 

רה. נאלץ כל משק לשמור על מישקו ומשפחתו בעצמו. היה בית נשק במושב והיו מחלקים נשק לתושבים לשמי

זכרו שאז נוה ימין היתה אי בודד בלב שממה של קוצים ודרדרים וכל לילה שמענו יללות של המוני תנים 

בלילות חשוכים ללא תאורת רחוב או תאורה כלשהי מסביב. היה מפחיד מאוד והילדים גדלו באוירת מתח 

 וחשש תמידיים.

 החיים בבית "הגון" במושב

טרקטור עם מיכל מים גדול אותו מילאו ממי הפרדס וכך חילקו לכל בית.  זמן מה לא היו ברזי מים. היה עובר

קנינו מכפר סבא קופסאות פח גדולות שחיברנו להם ברז קטן בתחתית ואיתם היינו משתמשים במים 

בחסכנות רבה כדי שיספיק. המים היו צריכים להספיק לשתייה, רחצה, בישול וכדומה. הרבה פעמים המים 

ו הולכים ברגל עם שני דליים עד הפרדס, ליד קבר בנימין, ומביאים מים עד שהמיכל הגדול לא הספיקו והיינ

יגיע למחרת היום. מכאן אתם יכולים להבין שרחצה יום יומית היתה בגדר חלום רחוק. רחצנו את עצמנו ואת 

 הילדים בקמצנות רבה. התקלחנו בגיגית מתכת קטנה ואפרים היה שופך עלי מים ואני עליו. 
 

באחד הימים נגמרו המים לשכנה, ַחמידה )אשת ָפְרויז(. אמרה לי: בואי נלך יחד לפרדס להביא מים. כאשר 

סיימנו למלא את הדליים שמענו רחש קרוב. חמידה אמרה: רוזה שמעת? פתאום ראינו ראש של אדם מבין 

אלוהים, אלוהים והאיש רץ העצים. פחדנו עד מוות. עזבנו את הדליים והתחלנו לרוץ חזרה וחמידה צעקה: 

אחרינו וצועק. חשבנו שזה ערבי אך אני סובבתי את הראש וראיתי שהוא לבוש בבגדי צבא וכנראה צועק לנו 

לא לפחד, אך המשכנו לרוץ עד שהגענו לבית הראשון והוא הפסיק לרוץ אחרינו. כשהבעלים חזרו מהעבודה 

קום. כנראה החייל שמע את קולותיכם וחשב שאתם הרגיעו אותנו ואמרו לנו שיש חיילי משמר הגבול במ

ערבים מקלקיליה שבאו לגנוב תפוזים. אלוהים יודע מה הוא חשב לעצמו כשראה שתי בחורות בודדות 

 -נמצאות בפרדס בשעה כזו ליד הגבול . הגברים הלכו להביא את הדליים והזהירו אותנו שלא נעז ללכת שוב 

 ועם נשק .הם היו הולכים מיספר עובדים יחד 
 

ייסורי המחסור במים הסתיימו כאשר התקינו, אחרי חודש, צינור מים מכפר סבא למושב ואז התקינו ברז 

אשר  םמול כל בית בחוץ. כעת הייתי ממלאה מיכל ומביאה לתוך הבית.  בינתיים הביאו מהנדסים גיאולוגי

רון בשורה שלנו. השמחה היתה קבעו שיש מי תהום באדמות המושב והתחילו לחפור באר קרוב לבית האח

גדולה. הרכיבו משאבה והתקינו צינורות מים. בזמן זה כבר סבתא שלי, ציפורה, גרה אצלנו ובאו חברי המושב 

ושאלו אותה מה יש לעשות לפי ההלכה לפני שנפתח את הברז. ידעו שהיא בת רב. אמרה להם: יש לשחוט 

 תרנגולת לכפרה ועשו זאת.

ב? ימיני, שהכיר אותנו מפרס אמר להם. בכלל, הבחינו במהרה שאנחנו משכילים, וכן כיצד ידעו שהיא בת ר

ימיני ידידנו מהעיר שלנו מפרס סיפר על המשפחה שלנו וכך ידעו. כמו כן ראו באילו בגדים באנו, ראו שיש לנו 

 כלי כסף בבית, ידעו את סיפור החרמת השטיחים והבינו שהיינו משפחה מבוססת בפרס. 
 

פרים כיבדו ואהבו בגלל אופיו, התנהגותו וגם היותו משכיל )סיים תיכון(. כשהיו בחירות לועד המושב את א

עד שביקשתי ממנו שיפסיק. העבודה במשק היתה רבה וקשה ובתוקף  דבחרו בו תמיד והרבה שנים היה בווע

ה, אפרים, מימין: ימינ פשֵּ נ  י, ב 
 יצחק ואברהם אחי
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ך שהיו חברי מושב לא תפקידו היה צריך להישאר בישיבות עד השעות המאוחרות של הלילה וגם היה סובל מכ

ישרים וחושבים על טובת עצמם ולא על טובת הכלל. הם היו עושים זאת על חשבון חברים אחרים ואפרים 

כל צד רב עם הצד השני. אפרים נבחר גם  –היה לוקח ללב. גם בחירת חברי הועד הפכה לעניין פוליטי פנימי 

 .65כנציג בועדת הקלפי לבחירות הארציות  של שנת 
 

שב היה רק טרקטור אחד שחרש את האדמות לזריעה. היו מסביב קוצים בגובה שני מטרים, שהרי אלה במו

היו אדמות נטושות. נתנו הוראה לזרוע דונם מלפפונים ונבחרה האדמה מול הבית שלנו. כמה חברים זרעו שם 

מחרשה וכלי עבודה כדי  ,כל אחד על קטע משלו. גם לנו וליצחק היה קטע סמוך אחד לשני. נתנו לאפרים ֶפֵרד

הכול ניתן על ידי הסוכנות. "תנועת  –שיהיה לשימושם של ארבע משפחות שגרו בסמיכות אחד לשני 

המושבים" עזרה ליישב עולים שהגיעו למושבים ברחבי הארץ, כדי שיעסקו בחקלאות. משך שנים עיקר גידולי 

 שואים, עגבניות, מלפפונים, חצילים, גזר וכו'. אדמה, בוטנים, קי-השדה שלנו היו המספוא לפרות וגם תפוחי

מחרשת הברזל הכבדה שהיו לה שני להבים )כמו שרואים כיום אצל ַפָלחים בכפרי הערבים( זו שהסוכנות 

נתנה, היתה נרתמת לֶפֵרד שהיה מושך אותה ואפרים היה דוחף בכל כוחו וחורש את האדמה ויוצר תלמים 

דה פיזית קשה ומייגעת. לפעמים להב המחרשה היה נתקל באבן, נתקע, הֶפֵרד לזריעה ולשתילה. זו היתה עבו

האומלל היה מנסה למשוך ולא מצליח. אפרים היה מנסה לדחוף ואם לא הצליחו היה עליו להוציא ולפנות את 

ו האבן. אחרי החרישה אפרים היה צריך לעבור בכל השטח הגדול ולפזר זבל כימי. היה ממלא דלי, מחזיק אות

תחת בית השחי ועובר לאורך התלמים ומפזר בעזרת ידו השנייה. זיבול אחר נעשה לפני החריש שאז היו 

מפזרים זבל אורגני של הפרות. היו מעמיסים את הזבל עם את על העגלה ומפזרים אותו באותה דרך בשטח. 

ן היה שם מיכל עם מפוח אחר כך היה שותל או זורע את הגידולים וכשצמחו היה צורך לרסס נגד מזיקים. כא

על הגב. כל כמה זמן היה מוריד את המיכל  ודוחס את הנוזל הרעיל שבו, שם שוב על גבו ואז בעזרת הצינור 

 הארוך שיצא מהמיכל היה מרסס את הגידולים.

 

 "מכות מצרים"

רכנו במושב מטבע הדברים היו הרבה רמשים, חרקים וכל מיני בעלי חיים. אחת "ממכות מצרים" בהן בו

בפרסית. חרקים אלו היו קטנים מאוד ואדומים והיו מסתופפים בקפלי  -היתה מתקפת פשפשי מיטה, ָסאס 

מזרוני הקש שנתנו לנו, בקפלי הבגדים ובסדקי הקיר והיו מטילים ביצים. בלילה, כשישנו, היו מוצצים את 

דמנו וכל הזמן התגרדנו קשה במקום 

 העקיצה. כל לילה באמצע הלילה היינו

מדליקים את האור ומחפשים את 

הפשפשים שיצאו מחוריהם למצוץ דם. כל 

שבוע אני ואפרים היינו הופכים את מיטות 

הברזל שהסוכנות נתנה לנו והיינו שורפים 

באש את הפינות. כך זה נמשך הרבה שנים ולא רק במושב. זו 

 היתה "מכת הארץ" עד שהריסוסים השונים חיסלו אותם.

א פחות מציקות, שליוו אותנו תמיד בגלל היותנו גרים במושב היו היתושים, הזבובים, "מכות" אחרות, ול

הנמלים, הדבורים והָדּבּורים, העכברים, החפרפרות, הקיפודים והנחשים. ניסינו להילחם בהם אך לשווא. 

ל חלון ודלת זבובים ויתושים היו ללא סוף וניסינו להפחית את הצקותיהם בכל מיני דרכים. שמנו רשתות על כ

ואם נצרכנו לפותחם הרי שעשינו זאת מהר שלא יספיקו להיכנס . במרפסת בנינו קופסת רשת עם חור ובתוכה 

שמנו קליפת אבטיח שלתוכה ועליה הזלפנו רעל זבובים שנקרא ֵזַלפֹון. ואכן מאות היו נתפסים ומתים אך זו 

ם בעזרת מכשיר שנקרא פליט. מין צינור שדמה היתה טיפה בים. בבית היינו מרססים לאויר ומעט על הרגליי

למשאבת אופניים רק עבה יותר שהיה מרסס רעל שחנק והרעיל אותנו יותר מאשר את הזבובים והיתושים. 

כלי נוסף ששימש אותנו להמתת הזבובים, היה מחבט פלסטי שאפרים היה מומחה בהפעלתו ובעזרתו היה 

היינו מכבים את האור, פותחים את רשת החלון ומגרשים את  "מכה" במהירות בזבוב וממיתו. לקראת ערב
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הזבובים החוצה לכיוון האור. לקראת הערב והלילה היה מגיע תורם של היתושים. אמנם היתושים התנפלו 

עלינו משך היום אבל עיקר המטרד היה בלילה. כשישנו הם זמזמו ועקצו אותנו ללא הרף ולא איפשרו לנו 

וחרות יותר נעזרנו במשחות שמרחנו על הגוף אבל גם בהמצאה פרטית שלנו והיא לישון בשקט. בשנים מא

 נפש. ףשאיבת היתושים מהתקרה והקירות בעזרת שואב האבק. היינו רודפים אותם בחירו

כנספח לזבובים וליתושים היו זבובי הפירות שהזיקו לחקלאים. אלה נקראו זבובי ים התיכון שהיו יושבים על 

לתוכו את זחליהם; הפרי היה נרקב. מסיבה זו היו נותנים לנו קופסאות שקופות מיוחדות הפרי ומטילים 

לתלות על העצים. הן הכילו רעל כדי להמעיט את מספרם ולשוא. בחצר הבית היו לנו עצי רימונים ששתלנו עם 

חרוסת ובעיקר בואנו למושב והם הניבו עושר של רימונים ששימשו אותנו לאכילה, לברכה בראש השנה והכנת 

ממולאי עלי גפן(. הרימונים היו נפגעים קשות  -להכנת תרכיז רימונים המשמש באוכל הפרסי )בעיקר בדֹולֶמה

מזבוב ים התיכון ולכן היינו אוספים שקיות נייר )אז לא היו שקיות ניילון אלא רק מנייר ונקראו ַפאֵקט 

בישים עליהם שקית נייר וקושרים אותה בחבלים מהמילה האנגלית(. כאשר הרימונים היו קטנים היינו מל

דקים שאספנו  משקי התערובת וכך הרימון היה נישמר מפני המזיקים. זו היתה עבודה מייגעת וכל שנה ניתן 

 היה לראות את עצי הרימון, שגדלו בעיקר בחצרות משפחות מארי, "מקושטות" בשקיות 

ית ובתוך הבית. חלקן ענקיות וחלקן קטנות מאוד, מה עם הנמלים? הם יצאו מכל סדק ופינה. מחוץ לב

שחורות וחומות. עקיצתן של הגדולות הכאיבה. אי אפשר היה להשאיר אוכל כלשהו על השיש או אפילו על 

 השולחן כי מיד היו מתנפלות עליו. מלבד הריסוסים היינו שמים לדוגמה, את הסוכר בתוך קערת מים. 

 דבורים שנתקלנו בהן בטעות או דרכנו עליהן והָדּבּורים הכאיבו יותר מכל. לעקיצות אחרות וכואבות זכינו מה

הקיפודים מצידם לא הזיקו לנו אך היו רבים והם היו נכנסים ללולים ומקפיצים את התרנגולות. תקופה 

מסוימת ומאוחרת יותר הגיעו גם ְנמיֹות שטרפו את התרנגולות. המגעילים שבין בעלי החיים היו העכברים 

ובמיוחד העכברושים הענקיים, שמילאו את הלולים והמאבק האין סופי ברעלים לא עשה עליהם רושם רב. 

כרסמו כל דבר ואפילו את קופסאות החשמל שבלולים והיו גורמים להפסקות חשמל. היות והלול לא היה 

רף לקיץ או בסוף רחוק הם היו מגיעים גם לבתים. למרות שנשמרנו ונזהרנו הרי שבתקופות המעבר בין החו

 הקיץ היו מתרבים העכברים הקטנים היו רצים בבית והמרדף אחריהם היה ללא הפסק.

מזיק נוסף היו החפרפרות, שלמרות ניסיונותינו להפחיתם בעזרת רעלים ומדבירים, היו חופרים מחילות ללא 

חידים היו הנחשים סוף מצד אחד של השורה ועד הצד השני. המושב היה מלא בערמות החול שיצרו .המפ

הרבים ששרצו מסביב לבית ואשר ניהלו איתנו קרב נגד העכברים. גם הם היו בלולים, בעיקר הנחשים 

השחורים, שהיו אורבים לעכברים וטורפים אותם אך גם היו נחשים ארסיים כמו הצפע ש"טיילו" סביב 

הבתים ולפעמים אף נכנסו פנימה. הפחד 

לדים העיקרי שלנו היה שיכישו את הי

שהסתובבו בחוץ ואף אותנו ולכן תמיד 

הייתי מזהירה את הילדים מפניהם שלא 

יסתובבו בעשבים. הינשופים שאת 

קולותיהם שמענו בלילות היו אויביהם 

 העיקריים.

 

 

 

ֵרד -הולכים למילואים  ֶּ  משרת את המדינה  גם הפ 

ת החקלאיות השונות: הבאת עשב לפרות, והעגלה שירתו את ארבעת האחים. שימש אותנו לעבודו ִנינו הֶפֵרד 

נסיעות לכפר סבא, העברת ביצים וחלב למחסן וגם כדי לחרוש את האדמה לזריעת היבול. היו קושרים 

יעקב וצבי. בעגלה מינה, דויד, רהמטולאה, שלמה  מימין:
ומלכה. הילדים: סיסי, דני, אילנה, לילי ויפה. משמאל 

 כשרהמטולאה ביקר בארץ. 1961לעגלה: רוזה ואורה. שנת 
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מחרשת ברזל כבדה לֶפֵרד )גם המחרשה היתה לארבע משפחות(  והוא היה מושך אותה ואפרים היה מחזיק 

ם אחרות היו רותמים אותו לָמְשֵדַדה או לכלי אחר כדי את ידיות המחרשה ודוחף וחורש את השדה. בפעמי

לאסוף את הקש או העשב או כדי לַתֵחח את האדמה וכדומה. הוא היה בעצם כלי הרכב שלנו וגם תחליף 

 לטרקטור שאז היה חלום בלבד.
 

, לא היו מספיק אז, תחילת שנות החמישים צעיר ויום אחד נקרא.... למילואים! כן למילואים. ִנינֹו היה ֶפֵרד 

כלי רכב צבאיים ולצרכי העברת מטענים, תותחים וכדומה בצבא גייסו פרדות וסוסים. לקחו את נינו למשך 

. גילינו שכנראה עבר "טראומת קרב" 8כשבועיים שלושה וכשהחזירו אותו ראינו שצרבו על ישבנו את הסיפרה 

רעש פתאומי היה מפחיד אותו והיה מתחיל כלשהי כיוון שנהיה פחדן וככל שעברו השנים זה התגבר. כל 

או  סבא להשתולל ורועד בגופו ללא שליטה. לפעמים זו היתה סכנת חיים לנסוע איתו רתום לעגלה, לכפר

במושב לקחת ירקות או במקרה ולקחנו 

ביצים והשתולל כל הביצים נשברו 

 והרווח השבועי אבד.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

את בעליו. שלחו צו קריאה  לא גייסו רק את הֶפֵרד נינו אלא גם

לאפרים וליצחק אחיו ולשכנים כדי ללכת למילואים. שמחו מאוד 

שהם נקראים לשרת בצבא ההגנה לישראל. אפרים  לקח איתו את המצלמה וצילם גם את 

יצחק ואת מפקדם. כשחזרו סיפרו לנו על החוויות שלהם. נתנו להם פנקס מילואים וכל כמה זמן קראו להם. 

כשר להיות חובש בקורס מטעם הצבא. יש לו גם אות מלחמת סיני וששת הימים. שירת בצבא עד גיל אפרים הו

, זה הזמן שבאותם שנים קיבלו פטור מפאת הגיל. אחרי שאפרים חזר מהמילואים המשיך לעבוד בפרדס 52

 וגם בעיבוד האדמה החקלאית.

 ושוב עדנה בסכנת מוות ואלי מצטרף

לואים, , אני נשארתי עם הילדים. כל יום הלכתי להשקות את דונם המלפפונים אפרים הלך למי 1950בקיץ 

שהוקצה לנו באופן ידני. היה צורך לפתוח צינור כך שהמים יזרמו לתעלות וישקו את החלקה הזו ובאותו אופן 

השקתי גם את החלקה של יצחק. טובה )אשתו של יצחק( לא הגיעה להשקות כי באותם ימים דויד בנה היה 

)כאמור, בפרס בזמן מלחמת העולם –עם חום והיא בכתה כל היום כי חשבה שיש לו טיפוס ופחדה שימות 

השנייה,  מתו  רבים ממחלה זו(. היתה ממש משותקת מפחד ולא תפקדה. בישלתי אוכל גם להם ובלילה 

 כשהילדים נרדמו הלכתי אליה וטיאטאתי לה את הבית.
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יטה. קיבלה חום. כדור נגד חום לא עזר וכשזה המשיך גם למחרת הייתי אלי היה בגן ועדנה נשארה לבד במ 

כבר מודאגת מאוד. באו אלי ואמרו לי: רוזה, אלי נפל בגן והמצח נפתח לו. בקשתי מַחמיָדה השכנה שתשמור 

ק על עדנה ויחד עם השכנה הּורי שהודיעה לי על אלי רצנו לגן. למזלי הרב היה רופא )רופא היה מגיע למושב ר

עד שהגעתי לרופא, אלי איבד הרבה דם. תפרו לו  -שלוש פעמים בשבוע לזמן קצר(.  הגן היה קרוב למרפאה 

 את המצח והשכנה, שגם בעלה היה במילואים, הרימה את אלי בידיה כי נחלשתי מכל ההתרוצצויות.

ה על עדנה צעקה הגענו לבית, החלפתי לאלי בגדים והשכבתי אותו במיטה בדאגה רבה. ואז  השכנה ששמר

פתאום: ָוי ָוי רוזה, עדנה מתה והתחילה לבכות ולצעוק. הרמתי את הראש וראיתי שעדנה לא נושמת, 

שהכחילה מאוד ונפלה במיטה. רצתי לקרוא לרופא ובדרך בכיתי בהיסטריה. 

 והתמוטטתי. 

חברי המושב היינו כמו משפחה אחת גדולה בדומה 

אטּון( שהישקו את לקיבוץ. ואכן אחד מהבחורים )יעקב 

חלקת המלפפונים שלהם רץ להביא את הרופא. הרופא, 

שהיה טיפוס קר מזג, ניצול שואה שידע גרמנית ומעט 

עברית, לא התרגש. אולי אחרי מחנות הריכוז כבר לא 

 התרגש ממות עוד ילדה. 

ם. אחד חזרתי הביתה לעדנה, שנשימתה חזרה לה בינתיים, וכל השכנים ששמעו את הצעקות היו ש

מהמשפחות היווניות, משפחת אלחנטי, גרו עם האמא המבוגרת שלהם במרחק שני בתים משלנו. הביאה 

איתה לימון, קוביות של כחול כביסה )איתו כיבסו סדינים לבנים שיקבלו גוון כחלחל(,  ערבבה ומרחה לעדנה 

ית. הבנים עשו לעדנה מסג' בלב על הבטן ועשתה לה מסג'. לא ידעה לדבר עברית והבנים שלה תרגמו לי לעבר

כי במלחמת העולם השנייה היו עם הפרטיזנים ביערות והיו מנוסים במצבים כאלה. בינתיים עדנה היתה 

 נושמת במקוטע, מפרפרת בידיה במאמץ לנשום וכל פעם שהנשימה חזרה לה הצבע הכחול היה פוחת. 

ם הבחור; התרגז שמטרידים אותו. כשהגיע לאחר שהבחור צעק על הרופא הוא קם בשלוה ובאיטיות ובא ע

אמר: הנה, הילדה נושמת. אפילו לא בדק אותה. הסתכל ולא הבין למה זה 

קורה לה. הבחורים שאלו אותו מה לעשות ואמר: טוב, היא כבר מתאוששת. 

ביקשו ממנו שייתן מכתב כדי שייתנו מנות עוף נוספות לילדה, סירב ואמר 

ושכות וראה את השטיח על הרצפה ואת כלי שאין צורך. הסתכל סביבו ממ

הכסף ואמר: יש לכם כסף. הבחור שהביא אותו התרגז עליו מאוד ואמר: בלי 

 אישור רופא לא ייתנו. לא עזר דבר. 

לאט לאט הפסיקו פרפוריה של עדנה אך החום שוב עלה ושוב קיבלה 

אחת השכנות אמרה לי שאחר התכווצות קשה, הפסיקה לנשום והכחילה. באו השכנים והנשימו אותה. 

הצהרים מגיעה המכונית שמביאה מצרכים לצרכנייה ושאסע איתו לכפר סבא לרופא הילדים. אמנם נסעתי 

אך גם הוא לא הבין מה הבעיה. נתן נרות נגד החום הגבוה. מתשישות ומכל הצרות הללו קיבלתי כאב ראש 

הביתה, אמרה לי: אני אישן איתך הלילה כדי  איום. בלילה, אחת מהנשים הפרסיות, שתמיד היו באות אלי

 שתוכלי לישון קצת ואשמור על עדנה למקרה ויהיה לה התקף. 

למחרת בבוקר באה עוד אחת מהנשים הפרסיות )ֵאשת ֶּבָנפֵשה שגם בעלה היה במילואים( לראות מה המצב 

יבה ואמרתי שלא. אמרה לי: ואמרה לי: רוזה, נראה לי שלילדה יש עצירות וזו הבעיה. שאלה אם היתה לה ק

 .תבואי ניתן לה שיקוי פרסי )שמכינים מצמחים( שיפעיל את הקיבה. בטח בגלל זה יש לה חום ועוויתו

כשהפרסים באו מפרס הביאו איתם תרופות טבעיות שנהגו להשתמש בהם שם. בפרס, כמו בסין, יש אין סוף 

(. כל אישה ידעה מה לתת לאיזו בעיה. ידע זה עבר צמחים לכל בעיה )כמו פרחי בבונג להרגעת הקיבה וכדומה

הסכמתי והיא הביאה את הצמחים, הרתחתי אותם ואת החליטה נתתי לעדנה לשתות. וראו זה  מאם לבת. 

 פסקו. תאחרי כשלוש שעות הקיבה שלה פעלה, החום ירד וההתכווצויו -פלא 
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              המושב כמשפחה

שב היו כמו משפחה אחת גדולה. כולם הכירו את כולם. עברנו יחד אותם אחזור לחיי השגרה. כל חברי המו

הבעיות, הקשיים והשמחות. בכל שמחה כל החברים הוזמנו. היו שמים פתק בדלת של הצרכנייה, שכולם נהגו 

לבוא אליה כמעט יום יום. המשפחה הקרובה לחתן ולכלה היו הולכים לבית הכנסת, הרב היה מקדש ואחר כך 

סעודה יחדיו ממה שהיה אז במנות שקיבלנו. בחתונה, למשל, היו נותנים צרור קטן של כמה סוכריות עורכים 

עטופות ברשת שקופה לכל אחד. משך השנים המצב השתפר והיו מחלקים עוגה, ממתקים וגזוז )משקה סודה 

 ח".  מתוק( וזהו. היוונים שבמושב אנשים שמחים מטבעם והיו שרים ורוקדים הרבה ו"עושים שמ

למשפחתנו היה הסיפוק מכך . ככה חיינו. כולנו היינו צעירים עם כוח במותנינו והרבה הרבה אהבה לארץ

 כישוב ְסַפר וכן כי החקלאות היתה מאוד חשובה לבנין המדינה הצעירה המתפתחת. למדינה שתורמים

כיל עד חמש פרות וכן אחרי כמה חודשים להיותנו במושב בנתה הסוכנות, לכל משק במושב, רפת שיכלה לה

נתנה לנו פרה אחת )יש להבין שאת הבית, כל הציוד ובעלי החיים שהסוכנות נתנה, הכל היה בתנאים נוחים 

 ואכן החזרנו(. -וכהלוואה לטווח ארוך כך שבעתיד כשנתבסס מעט נחזיר

עם הפרה ושלחנו  ביום שקיבלנו את הפרה פחדתי שתפגע בנו עם הקרניים שלה. אפרים צילם אותי ואת עדנה

 צבי, יעקב וציפורה סבתי. –את התמונה למשפחה שנותרה בפרס 

 

 

 

הם רצו לשמוע ולראות מהקורות אותנו 

בארץ. שלחנו כל הזמן מכתבים, שבאותם 

ימים הגיעו אליהם אחרי זמן רב. לא 

שלחנו אליהם ישירות אלא שלחנו, כפי שסיפרתי, דרך 

נינו את השטיחים לפני סוחר השטיחים היהודי בפרס, שממנו ק

העלייה לארץ. נתן לנו את כתובת אחיו בפריס והיינו שולחים דרכו 

מכתבים לפרס ומפרס לארץ. זה נעשה כך כי פרס לא הכירה בישראל 

ולא היו יחסים דיפלומטיים או אחרים. במכתבים ששלחתי תיארתי 

את החיים בארץ ומה שקורה  ועובר עלינו. אפרים כתב להם על צרת 

 שטיחים והייאוש בגלל ההחרמה.ה

כתבו: רוזה, יהודים באים אלינו ומתחננים שניתן להם לקרוא את המכתבים כדי שידעו מה קורה בארץ, כי 

לא היה אף גוף רשמי מהארץ שייתן לאלו שרצו לעלות אינפורמציה על החיים בארץ. יהודים עלו מפרס 

שלימה. אי ידיעת המצב בארץ ואורח החיים גרם לתסכול בעיניים עצומות וללא ידיעה רבה, העיקר לעלות ירו

וזעם אצל חלק מהעולים שהגיעו וראו שהחיים קשים: בקושי יש מה לאכול וללבוש, גרים באוהלים בחום או 

בקור, אין עבודה וכדומה. מי כמונו מכיר זאת, שבכל נפשנו רצינו להגיע לארץ ישראל, נתקלנו בקשיים רבים 

 שנו. למרות כל אלה, במשפחתי, רובנו שמחנו שאנו בארץ ויכולים לתרום לה.ואיבדנו את כל רכו

היה קשה לנו כפליים כי מה לגבר שהיה סוחר שחי ברווחה ולחקלאות, בארץ זרה עם שפה זרה ובתנאים 

העלובים שהיו באותם ימים. והאישה? לרוב היתה עקרת בית. בפרס היו משרתות בבית לכביסה ובישול וכאן 

נעשית חקלאית ובנוסף עליה לעשות את כל עבודות הבית בכוחות עצמה ללא כל עזרה, בתנאים קשים  היא גם

ובדרך כלל מרוחקת מן המשפחה. למזלנו, אנו גרנו עם חלק מהמשפחה במושב ולא התנתקנו כמו שקרה 

 למשפחות אחרות שעלו לארץ.

-ור בארץ, שבמסגרתו הביאו את בנם בןבאו לביק אחד מהמכתבים ששלחנו היה מיוחד במינו. סועדת ואשתו

ציון )לימים, חותנו של בני( לקיבוץ במסגרת עליית הנוער. באו גם לבקר אותנו בכפר סבא הערבית. באותה 

תקופה אפרים עבד בקטיף תפוזים ובערב, כשחזר מהעבודה, היה מביא איתו תפוזים. היה בבית ארגז תפוזים. 

וזים איתם לפרס ושם, כשהמשפחה באה לשמוע מהם על הביקור, נתתי להם הכל. התברר שלקחו את התפ

 .עדנה ואני עם הפרה הראשונה שלנו  -עדנה ואפרים 
 . 1951שנת  -של השכן  ירותיםמחסן והש ,ברקע לול

 שימו לב לשממה!
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נתנו תפוז אחד לכל משפחה. זה היה עבורם יקר ערך כי הגיע מארץ הקודש. ַנַנה סיפרה לי עד כמה היה הדבר 

 יקר לליבם.

 

 גם עיתון מגיע למושב

צמנו עצי קלמנטינה, בשנה הראשונה נתנו לכל משק עץ רימון, אבוקדו וגויאבה. בשנה השנייה קנינו בע

מנדרינות, לימון וושינגטון )סוג תפוז( ותאנה, שעד היום היא מניבה פירות. עם עצים אלו הגיע בשנה 

עיתון  –הראשונה, לשמחתנו, גם עיתון עברי מנּוקד בשפה פשוטה וברורה שהוציאו לאור במיוחד לעולים 

ר" עיתון ערב.  –" שהיה עיתון בוקר ועיתון "מעריב" . אז היו בארץ שני עיתונים עיקריים: עיתון "דבר "ֹאמ 

היה קשור לעיתון "דבר", מי שהיה מעונין לקבלו נרשם במשרד  העיתון "ֹאֶמר"

המושב וקיבל אותו יום יום. אני שמחתי מאוד כי בפרס כל הזמן קראתי 

עיתונים וספרים שונים ופה היתה לי "שממה" רוחנית והיה חסר לי ולאפרים 

 ח.קצת חיי רו

מפרס, ידעתי לקרוא עברית אבל לא ידעתי את פירושי כל המילים אך לאט לאט 

למדתי. גם השכנים סביבי לא ידעו עברית טובה ובעיקר דיברתי בפרסית עם 

אפרים ועם השכנים הפרסיים; לכן העברית שלי לא השתפרה כל כך. לאפרים 

שלחו  1953לא היתה בעיה כי ידע עברית מבית הספר. יותר מאוחר, בשנת 

חיילות, במסגרת השרות הצבאי שלהן, ללמד את חברי המושב עברית. אף 

עד  לסגירתו  בעיתון "דבר"קבלתי תעודה המאשרת זאת. כאשר הקריאה שלנו השתפרה עברנו להיות מנויים 

 של העיתון. מאוחר יותר כשלילי היתה ילדה אף רשמנו אותה לעיתון "דבר לילדים". 
 

עט את חיינו היה רדיו טרנזיסטור ששלחה לנו המשפחה מטהראן. למה היינו צריכים דבר אחר שהעשיר מ

. בערבים, לאחר העבודה הפיזית המפרכת, הדבר !!1960לא היה לנו חשמל במושב עד שנת טרנזיסטור? כי 

 היחידי שהיה לנו ליהנות ממנו זה טרנזיסטור. כל זמן שהיינו בבית הוא היה פתוח. בערב, אחרי העבודה

בעיקר ניצולי שואה  –ואחרי שהילדים הלכו לישון, האזנו לרדיו. בין התוכניות היה אז מדור לחיפוש קרובים 

חיפשו נואשות קרובי משפחה. כמו כן היתה תוכנית של נחמה ליּבוביץ', אחותו של פרופסור ישעיהו ליּבוביץ' 

קשבנו כל הזמן ל"קול ישראל". באותם אהבתי תוכנית זו מאוד. ה הידוע,  שנתנה פירושים לפרקים בתנ"ך.

שנים השמיעו הרבה מוזיקה קלאסית ושנינו אהבנו מאוד מוזיקה. הייתי סוגרת את העיניים ומקשיבה וזה 

 זה היה הנופש שלנו. -היה מרגיע ומהנה 
 

ה למושב היו מגיעים מדריכים שונים ללמד אותנו להיות חקלאים. אחד ממדריכים אלו היה עולה חדש מרומני

בשם דב שלימד אותנו לחלוב פרות. סיפר לנו על עצמו ועל משפחתו ואמר שבכלל לא היה לו שום ידע בטיפול 

בפרות. כשעלה לארץ שאלו אותו: מה היה המקצוע שלך ברומניה אמר: סחר פרות אמרו: טוב, תהיה מדריך 

ם היה צריך להישאר לישון לטיפול בפרות ושלחו אותו למושב. כשפרה עמדה להמליט היה בא למושב ולעיתי

כדי להיות במקום להדריך ולעזור בהמלטה. בלילות שנשאר במושב )בבית שנתנו לו(, היה בודד כי אשתו 

וילדיו גרו בכפר סבא. הזמנו אותו שיבוא לביתנו וכבדנו אותו במעט שהיה אז. נהיה ידיד שלנו. יותר מאוחר 

לא נזקקו עוד להדרכתו.  זכורני שבאחד הפעמים כשהיה הביא את אשתו וילדיו וגר כמה שנים במושב עד ש

אצלנו ראה שלושה תפוחי עץ. התפלא מאוד שכן באותם הימים זה לא היה בנמצא. סיפרתי לו שמכר שלנו 

שבא לביקור מפרס, הביא איתו את התפוחים. סבתי ציפורה שלחה איתו את התפוחים כיוון שידעה 

בארץ. הסברתי למדריך שאת התפוחים אני שומרת כדי לתת לילדים מהמכתבים ששלחנו שאין להשיג פירות 

 שיתחזקו. כיוון שראיתי את המבט השוקק בעיניו נתתי לו את אחד התפוחים כדי שייתן לילדיו.
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טיפחתי את המשק ותמיד דאגתי שהשטח סביב הבית יהיה נקי ומטופח, הרפת תהיה מסודרת, העז נקייה וכך 

ך גם אפרים. אחד המדריכים שהיה מגיע למושב גם המצע שעליו ישנה. כ

בא אלינו ואמר לי: רוזה, אני רוצה להמליץ על המשק שלכם כמשק 

מסודר. שאלתי אותו לפשר הדבר ואמר: תמיד כשאני בא למשק שלכם 

אני רואה שסביבת הבית נקייה, כל דבר במשק מסודר ובמקומו כראוי 

נו וקיבלנו תעודת המשק ולכן תענוג לראות את המשק. אכן המליץ עלי

 המסודר. 

עם הזמן קנינו )גם דוד צבי( שתי כוורות דבורים לדבש לצרכי הבית. 

טיפחנו אותם משך כמה שנים. המדריך החקלאי אמר שאסור לגדלם 

במשק כי זה מסוכן ואכן יום אחד הם התנפלו על משה, בנם של צבי 

בעור ורעד.  ואורה, ועקצו אותו בכול הגוף. היתה לו פריחה אדומה

לקחו אותו למרפאה ונתנו לו זריקה. בפעם אחרת הסוס השתולל והפך 

 את הכוורות. הדבורים התפזרו לכל עבר. הפסקנו להחזיק כוורות.
 

את סיפור התרנגולות התחלנו בעצמנו. כשחילקו את הארץ קבעו שהגבול בינינו ובין 

נינו. )כל הזמן עברו קלקיליה, שהיתה בשליטת ירדן, יהיו פסי הרכבת שעברה בי

 רכבות משא ישראליות שהובילו מטענים שונים. מעט לאחר מלחמת ששת הימים, זה פסק(.

אּבּו ַסּברי שמו. הוא  -בית ערבי אחד נשאר בצד הישראלי סמוך לפסי הרכבת ולכן בעליו נחשב לערבי ישראלי 

זה היה קרוב לגבול. ביקר אצל הערבי וחמולתו חיו בבית גדול. דוד יצחק היה ממונה על באר המים בפרדס ו

ושאל אותו אם הוא מוכר אפרוחים. קנה כל אפרוח בלירה. מחיר יקר כי השכר היומי בעבודה בפרדס היה 

 לירה ועשרה. לבקשתנו  קנה גם לנו וכך גם אנחנו גידלנו כמה תרנגולות בחצר הבית כדי שיטילו ביצים.

 

ר וביטחון פ   יישוב ס 

שב גבלו עם קלקיליה ופסי רכבת ציינו את הגבול. היה שלט כאמור, אדמות המו

: גבול לפניך. חלק מהפרדסים ליד הגבול, שהעצים התייבשו בהם, עקרו 

עשב למאכל פרות, שלא צורך  \שהשטח יהיה ריק ושם יזרעו ָּבְקָיה, סוג ירק 

טיפול רב וכך לא יצטרכו לטפל בפרדס צמוד לגבול המהוה סכנת נפשות. שאלו: 

 -י מעוניין לעקור? ניתן שכר פי שלוש מהשכר היומי בפרדס. חבר מושב, עזראמ

אדם בריא וחזק, הציע לאפרים ואמר שצריך לעקור רק עשרה עצים ביום , חוזרים ברגע שמסיימים . אפרים 

 סיפר: פחדנו כי כל הזמן כמה לגיונרים ירדניים עברו עם סוסיהם והסתכלו . כשחזרו בצהרים סיפרו שדויד

גני, אחיו של חיים גני שכנינו, עובד על הטרקטור ומכשיר את האדמה לזריעת ּבקיה. אחרי כשעה באו לאחותו 

של דויד ואמרו לה שהירדנים חטפו אותו. המסכנה לא ידעה את נפשה מפחד שמא יהרגו אותו אחרי שניצל 

לידי האו"ם וחזר למושב.  בשואה.  הודיעו במהירות על החטיפה למוסדות, הם מסרו לאו"ם, בערב הועבר

סיפר לנו שכשחטפו אותו שמו לו שק על הראש שלא יראה לאן לוקחים אותו, היכוהו "מכות רצח" בראשו 

ובגופו וחקרוהו בקשר לטיב היישוב הזה. מה אתה עושה ליד הגבול? רצית להיכנס לירדן? הסבריו שעבד 

כולם היו מוזמנים. היוונים, שרו ורקדו. שרו  בפרדס לא עזרו לו. לרגל חזרתו מהשבי עשו מסיבה במושב.

 ביוונית ואלו מהם שהיו בקיבוץ שרו גם בעברית. 

עם הזמן חילקו צינורות השקיה לכל משק, אך רק לשתי שורות. אלו היו צינורות אלומיניום רחבים יותר 

קיה". היו משקים שתי מצינור רגיל וקלים יותר. היו מחברים אותם אחד לשני וזה יצר מה שקראנו לו "קו הש

שורות גידולים למשך הזמן הנחוץ ואז היו מפרקים את "הקו" ומעבירים אותו לחלקה היֵבשה הבאה וחוזר 

 חלילה עד סוף השטח. קראו לכך: ללכת להניח קווים או להעביר קו.
 

ים, לאט לאט עם התרחבות המשק נהגו הירדנים לחצות את הגבול והחלה מכת הגניבות של פרות, חמור

 גדרות תיל להגנה
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פרדות, סוסים וציוד חקלאי כמו קווי ההשקיה. זה הרס לנו את החיים שבלאו הכי היו קשים. בלילות פחדנו 

יותר שיבואו לגנוב וגם להרוג. לצורך הגנה על המושב היו שומרים כל לילה, מלבד השמירה של משמר הגבול, 

יות האחראי, כל יום אחרי העבודה ביקשו מאפרים לה 1953 -כמה מחברי המושב לפי תור. היה חדר נשק. ב

היה הולך לנקות את הרובים ולחלק לחברים שתורם היה לשמור. בכל שורה שמרו שני חברים ולמרות 

השמירה הצליחו מסתננים )כך כינו אותם אז( להיכנס למושב. לבסוף נאלצו בעלי המשקים להגן בעצמם על 

 השמירה היו מחזירים את הנשק לאפרים. משפחתם ועל משקם בנוסף לשמירה הכללית. בבוקר בתום

במוסדות תנועת המושבים החליטו לשים לרפתות דלת מברזל שניתן לנעול אותה בלילות ולחלון הקטן שהיה 

הביאו איתם מכשירים, שברו את המנעולים וגנבו פרות. את  –ברפת שמו סורגי ברזל. הגנבים לא הרימו יד 

ן יכלו להמשיך לגנוב. לילה אחד זרקו רימון דרך חלון אחד הבתים. קווי ההשקיה לא ניתן היה לנעול ולכ

היתה שם משפחה עם חמישה ילדים. במזל, המשפחה לא נפגעה אך למחרת הם עזבו את המושב. הסוכנות 

דאגה להם למקום אחר. כעת החליטו בסוכנות, בצבא ובתנועת המושבים להרכיב רשת עבה וצפופה מברזל על 

מעין סורגים שרימון לא יוכל לעבור דרכם. לאט לאט הרבה אנשים עזבו את המושב  –כל חלונות הבתים 

ועברו לעיר מהפחד והקושי לחיות ב"יישוב ְסָפר" )כך קראו ליישובים קרובים לגבול והמושב שלנו הוגדר 

 כיישוב ְסַפר סוג א'(.
 

כך התנהלו חיינו בחשש תמידי מפני חדירות מסתננים. היו תקופות רבות 

שבאו לגנוב ואף לפגוע בנפש. מפאת ריבוי חדירות והתנכלויות אלו של 

על מבצע  1956הפדאיונים, לאורך גבולה של ירדן, הוחלט באוקטובר 

קלקיליה. זו היתה פעולת תגמול לרצח שני פועלים מאבן יהודה. משטרת 

קלקיליה נכבשה לאחר ריכוך ארטילרי ולבסוף פוצצה. לירדנים היו נפגעים 

פצועים, מחיר כבד מדי לפעולת  68-ולצה"ל שמונה עשר הרוגים ו רבים

תגמול. לאחר פעולה זו סיימה ישראל את פעולות התגמול הליליות. הודיעו 

לחברי המושב שעומדת להתבצע פעולה ואמרו לנו להיכנס תחת הבית של דוד 

צבי כמקלט כי היה מוגבה על עמודים. את עדנה ואלי שלחתי לשם ונשארתי 

ַנַנה ולילי הקטנה בבית. גם אחרי המבצע נותר החשש התמידי בגלל  עם

עדיין "זכתה" לגדול בצל הסכנה והחשש הזה. זכורתני  1962-הקרבה לגבול.   גם בתי הקטנה, זיוה שנולדה ב

בארות. יכולנו לראות מבעד  11שכשהיתה קטנה, בת שנתיים לערך, היתה פעולה צבאית בקלקיליה בה פוצצו 

את מסלול הכדורים הנותבים ולשמוע את קולות הירי והפצצות. זיוה רעדה מפחד למרות שחיבקתי לחלון 

 והיא אמרה לי: אמא, זה פצצת אטום? יאותה בזרועותי

  

  כיצד איבדנו את רכושנוכיצד איבדנו את רכושנו  ––סיפור השטיחים סיפור השטיחים 

במסגרת החיים החדשים שלנו היה צריך גם לרוץ כל הזמן לתל 

חים שארבעת האחים קנו אביב, כדי לפעול למען שחרור השטי

שטיחים.  120ואנחנו הבאנו  19בתמורה לרכושם. יצחק הביא 

כשהגענו לארץ לא הסכימו לשחרר כמות שטיחים כזו כי אמרו 

שאין לנו רישיון ליבוא. ג'לל ואחיו ששון אמרו לנו לקחת עורך דין. 

אפרים הלך לעורך דין בתל אביב ואמר לו שהשטיחים הם רכוש 

 ם, כי אי אפשר היה להוציא מפרס את הרכוש בדרך אחרת. עורך הדין כתב זאת.של ארבעה אחי
 

אפרים, שהיה הולך כל הזמן לפעול לשחרור השטיחים, אמר ליצחק: אני אטפל גם בשחרור השטיחים שלך כך 

שלא נבזבז זמן וכסף פעמיים. כל פעם שאפרים נסע לתל אביב היה מפסיד יום עבודה. בינתיים הסכימו 

כששחררו את שטיחים שדוד יצחק הביא אתו כשהגיע לפנינו לארץ. עורך הדין שמח להודיע על כך.  19ר לשחר

 מאחור לילי )לאה(, עדנה ואלי
 ומקדימה: ננה, אפרים מחזיק 

 את זיוה ורוזה
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תשע עשרה השטיחים של יצחק, ג'לל הביא לו קונים לחנות שלו ושם קנו אותם ממנו מלבד ארבעה שהשאיר 

לירות!  150מחיר של מטר שמכר לאחד מהעולים, נקנה ממנו ב 1.5לביתו. אחד מהשטיחים הקטנים בגודל של 

במושגי אותם שנים זה היה סכום גדול מאוד. כך תוכלו לקבל מושג מה על גודל אבידת הרכוש המשותף של 

 שאר האחים.
 

את שאר השטיחים  מחרימה המדינהאחרי כמה חודשים היינו המומים כשקיבלנו מכתב מעורך הדין, ש

יעותיו של אפרים לחיפה וכל פעם היה חוזר בהרגשת ושולחת אותם למחסני הסוכנות בנמל חיפה. כך החלו נס

 חוסר אונים ובלב שבור. 
 

באחד הפעמים הציע לי אפרים לבוא 

אתו כדי לראות את חיפה ולטייל בה 

-מעט. לקחנו את אלי איתנו )זה היה ב

( ונסענו. היות ואי אפשר היה 1950

להספיק לנסוע ולחזור באותו יום כי לא 

ה מאוחרת, היו אוטובוסים עד שע

נשארנו לישון בחיפה בחדרים פשוטים 

ביותר שהיו 

משכירים לשינה 

ושהיו בהם רק 

מיטות ושירותים. 

כמובן, התלבשתי 

בבגדי האלגנטיים 

מפרס. כשהגענו 

לנמל חיפה, אפרים נכנס למשרדים ואני חיכיתי בחוץ. עובדי הנמל, שהיו ברובם סלוניקאים מיוון ראו בחורה 

סתכלו עלי, דיברו ביניהם וצחקו. הרגשתי לא בנוח ושמחתי כשאפרים חזר. אפרים שאל צעירה ואלגנטית וה

במשרדים )שאל בבליל של עברית, צרפתית ואנגלית( לאן יוכל לטייל, אמרו לו לקחת אוטובוס לגן האם. היה 

הרבה  יפה כי משם היה נוף ותצפית לים ולנמל. בהר עצמו כמעט ולא היו בנינים ובחיפה התחתית ראינו

חורבות בתים שנהרסו במהלך מלחמת השחרור. בסיורינו ברחובות אכלנו פלאפל מאחד הדוכנים. גם את הגן 

הבהאי ראינו. הממונה במקום גילה שאנו עולים חדשים מאיראן, התלהב, דיבר איתנו בפרסית ושאל אודות 

ים. בבוקר למחרת חזרנו פרס. בערב כשהחשיך נדלקו האורות והיה יפה לראות כאילו ההר זרוע בכוכב

 הביתה. 
 

 

זה היה הרבה מאוד כסף. לא עזר דבר. אחרי הרבה ריצות אמרו  50לירות, שבמושגי שנת  300עורך הדין לקח 

שמוכנים לתת שלושים לירות עבור כל שטיח. חזר ואמר שאלו שטיחים פרסיים גדולים,  מובחרים, סוג א' 

ולב אבן. הסכימו לתת   בנוסף ארבעה שטיחים, שטיח לכל נפש. ולכן יקרים. זה נפל על אוזניים אטומות 

ביקש שייתנו את שני השטיחים שאבא שלי נתן לי לנדוניה כיוון שהיו מיוחדים אך סירבו. בֶּכרָמאנׁשאּה  היה 

לאבי ידיד, מורה מוסלמי שלימד אתו בבית הספר התיכון, שהיה לו מפעל שטיחים. אבי ביקש ממנו שיעשה לו 

עם מגן דוד ואכן עשה שטיח כזה שבמרכזו היה מגן דוד גדול ובארבע פינותיו מגני דויד קטנים. למעלה שטיח 

היה כתוב: בהזמנה של כהן ָסֶלּה.  לא עזרו תחנוניו. ענו לו שהמדינה שולחת את השטיחים לארצות הברית 

אמר: שני השטיחים האלה כדי לקבל תמורתם דולרים שהמדינה זקוקה להם. ניסה שוב לפנות לרחמי ליבם ו

הם של אשתי מתנת חתונתה. לא הסכימו. אפרים לא היה אדם שצועק, הופך שולחנות ומתפרץ, פשוט רימו 

ושדדו אותנו. נתנו לו מכתב על הסכום שמגיע לו תמורת השטיחים ואמרו: תבוא אחר כך לקחת את ארבעת 

 השטיחים.
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מה הסוף? אפרים חזר למושב וכששאלתי אותו: נו, 

לא היה מסוגל לענות והתחיל לבכות. הדמעות ירדו 

בלי קול ואני כבר לא הוספתי מילה. הכאב צרב יותר 

שלא הסכימו לתת את שני השטיחים המיוחדים. מה 

עוד יכולנו לעשות? היינו עולים חדשים שלא ידעו את 

החוקים, לא היינו בריונים וגם העורך דין לא הצליח 

לירות שכרו של העורך דין  300 ובנוסף הפסדנו גם

וכל כספי הנסיעות ושכר ימי העבודה שאפרים 

 הפסיד. 

 

 חייבים להמשיך -עם כאב בלב 

הציעו לאפרים לעבוד במחסן המושב )אחסנו את 

התערובת לפרות(. בנו את המחסן מלוחות 

גדולים ולכן המקום היה קר בחורף  םאלומיניו

ים קרים. ולוהט מחום הקיץ. הייתי לוקחת לו מ

תפקידו היה לנהל את החשבונות וכן לתת תערובת 

לחברי המושב ולרשום את החיוב כך שיורידו להם 

מהזיכוי הכספי שלהם עבור החלב. עם עבור הזמן היו מביאים למחסן גם את הירקות שגידלו בשטחים ואת 

הפנוי קראתי את עיתון  הביצים כדי לשלוח לתנובה. המשק נשאר בניהולי ומהבוקר עד הערב עבדתי. בזמן

"אומר" ולאט לאט העברית שלי השתפרה ויכולתי לקרוא ללא בעיה ולהבין את משמעות המילים ובמקביל גם 

למדתי את השפה תוך כדי דיבור עם אחרים. בזמנו לא היה קיים אולפן לעברית ורק מאוחר יותר באו חיילות 

 בכוחות עצמי. ללמד אותנו. כשהן באו כבר לא נזקקתי להן כי למדתי

בבוקר מוקדם, כשהייתי קמה לעבודת המשק, הייתי נהנית מהמרחבים הפתוחים. לא היו עצים או בניינים 

שיפריעו וניתן היה לראות עד למרחוק. הזריחה בבוקר והשקיעה בערב היו יפים. האפרוחים שקנינו גדלו, 
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מביאה מים בדלי ומשקה את הזרעים  , חלקת שטח ליד הבית לירקות. הייתיהאפרים ַעדר, בעזרת הטוריי

 שאפרים קנה מכפר סבא: חציל, במיה, פלפל, עגבנייה וכדומה והכול גדל ונתן ירקות. 

באחד הימים, קטפתי מהבמיה ורציתי לתת גם לשכנה שהיתה איתי. פתאום ראיתי מול פני זיקית מחליפה 

"חיה" כזו ונשמתנו פרחה מרוב פחד  צבעים והיא פתחה את פיה והוציאה קול. שתינו לא ראינו מימינו

שלנו עם בעלי  תוצעקתי. השכן ממול, שבא לראות מה קרה, צחק עלי והרגיע אותי. זו היתה אחת מההיכרויו

 החיים החדשים במושב.

אחרי יותר משנה נתנו לכל משק לול. הלול היה 

קטן ובנוי מקרשים, רשת וגג מלוחות אלומיניום. 

ביצים בלבד ואוי למי תרנגולות להטלת  30נתנו 

שיחשוב לשחוט ולאכול. כאמור, בשר נתנו 

גרם פעם בחודש! עופות לא היה  100בהקצבה של 

בנמצא. שמחנו שלפחות יהיו לנו ביצים למאכל, 

אבל מהר מאוד הזהירו אותנו שאת הביצים יש 

לתת ל"תנובה". ביצים נקבל לפי החלוקה החודשית 

לנו דודי יצחק  בצרכנייה. למזלנו האפרוחים, שקנה

 מהערבי, גדלו והתחילו לתת ביצים. 

קנינו גם חמור מאותו ערבי, שוב במחיר מופקע. אין 

לתאר את שמחת הילדים שלי ושל דוד יצחק 

כשהגיע החמור. דויד, שהיה הילד הגדול ביותר, רכב עליו למרות הזהרותינו. יום אחד נפל ושבר את ידו, הוריו 

חולים סרפנד )צריפין(, כי אז לא היה עדיין בית חולים מאיר או בילינסון. טובה היו צריכים לרוץ עד לבית 

השאירה את זהבה ורחל אצלי עד שיחזרו; נסיעה ארוכה באותם ימים שבהם האוטובוסים לא הגיעו 

 בתכיפות. 

די לרתום מאחר והֶפֵרד שנתנו לנו היה רק לצורך חריש האדמה, התענינו בכפר סבא היכן ניתן לקנות עגלה כ

אותה לחמור. קנינו עגלה והחמור היה מוביל את המלפפונים שקטפנו לתנובה למחסן הירקות. דויד, אחרי 

שידו נרפאה היה בא לקחת את העגלה כדי להעביר את הירקות שלהם למחסן. דויד התאהב לחלוטין בחמור 

אפרים אמר לו: דויד, אל תרביץ  והחמור כבר הכיר אותו והיה מפריע לו לרתום עליו את הרצועות. יום אחד

 לו. הוא מפחד ממך. ענה: "מה אעשה? מה שאני מרביץ לו הוא לא נהיה בן אדם". מתנו מצחוק.
 

היו באים אלינו החברים. לא היה חשמל ולא רדיו. לאור העששית היינו יושבים ומחליפים רשמים ממה 

הנשים סיפרו על מה שהכינו לאכול בלי בשר  שעשינו בעבודת האדמה ועל הצרות והחיים הקשים של כל אחד.

ועוף והחלפנו מתכונים. אבל לא תמיד נמצאו המצרכים שהיינו רגילים להם, למשל: אורז. מהירקות שזרענו 

היתה לנו קצת רווחה ויכולנו להכין כל מיני מאכלים. בלי שרצינו נהיינו כולנו צמחוניים. לאט לאט החלו 

 ה לבתים ולימדה להכין מאכלים ממה שיש.למכור גם קטניות. מדריכה בא
 

 

הורי היו  עדיין במעברה שם נתנו להם אוכל מבושל בוקר וצהריים. והיה עליהם לעמוד בתור ולקבל לפי גודל 

המשפחה בעזרת כרטיס שקיבלו. אבל הרבה אנשים לא היו רגילים לאוכל שנתנו להם וזרקו חלק ממנו. 

יתים. אמנם היו זיתים אבל זה לא היה מאכל עממי אלא רק בבתי מלון. למשל, בפרס לא היו רגילים לאכול ז

 כאן התרגלנו לאכול אותם יום יום.

כששטח גידול הירקות התרחב וכמות הירקות גדלה הבאנו אותם למחסן שאפרים עבד בו כדי לתת לתנובה. 

שאר לניהולי בלבד וזה היה היות והעבודה במחסן גזלה מאפרים את כל יומו ביקשתי ממנו שיעזוב כי המשק נ

קשה. נתנו לו לעבוד בצרכנייה ושם לפחות זה היה במבנה מבלוקים ולא לוהט כמו המחסן. כמו כן המקום 

היה נסגר בשעה ארבע. בצרכנייה עבדו אפרים וחבר מושב ידוע בשם ְכַלפֹו. ְכַלפֹו היה ממשפחה אמידה 

וש ואת הרכוש אפסנו במחסן ליד הבית. שבת אחת שמו מטריפולי. אביו בא אחרי שנתיים למושב עם הרבה רכ

 באמצע שממת המושב. צילום קבוצתיאמי באה לבקר. 
 .1953בערך בשנת  -ליד בלוק בית השימוש 

 יל אמימימין: רוזה, רבקה, טובה, שמחה, אברהם ואביג
 הילדים: אלי, דויד, זהבה ועוד.
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במחסן פתיליה לבישול אוכל לשבת והכול עלה באש. בימים ההם לא היה מכבי אש ולא היו טלפונים בכלל. זה 

היה כמו לגור בסוף העולם. היתה לו בת קטנה שקיבלה דיזנטריה, כמו עדנה, אך היא נפטרה בכפר סבא 

 הערבית.

ורף הראשון במושב? ובכן לא רק בכפר סבא הערבית סבלנו. אלוהים כנראה החליט איך עבר עלינו הח

נפתחו ארובות השמיים וירדו  51להתאכזר ליהודים שנאספו מכל ארצות התבל ולהעניש אותם. גם בשנת 

גשמים עזים משך כמה ימים ללא הפסקה. תיארתי קודם בפרק המעברה על סבלם של הורי וכיצד המים זרמו 

שלהם עד שפונו. באותו זמן התאספו מי הגשמים בשטחי המושב ולא היה להם לאן לזרום. השורה  באוהל

שגרנו בה היתה מעט יותר גבוהה מהשורה בצד השני והמים החלו לעלות ולהציף את הבתים בזרם חזק. גם 

לו והגיעו במרכז המושב הוצפו הצרכנייה, המחסן וחדר המזכירות. התושבים עלו על המיטות אבל המים ע

אליהם. כמה גברים שחו  אליהם ועזרו להם לצאת מהבתים על ידי כך שנשאו אותם על הידיים. המים הגיעו 

 כמה מטרים מהבית שלנו.

באו מתנועת המושבים והסוכנות והביאו מהנדסים. החליטו לחפור תעלת ניקוז גדולה ועשו זאת. חלק 

שאחרי כן ירדו גשמים ללא סוף וחלק מהמושב שוב  מחפירת התעלה נמשך עד לשנה שאחרי כן. גם בשנה

הוצף עד שגמרו לחפור את התעלה מסביב למושב והבעיה נפתרה. בשנה השנייה לחפירת התעלה הביאו את 

השר לוי אשכול למושב וביקשו שיאשר תקציב להמשך חפירת התעלות. אמר: למדינה אין כסף. תמכרו את 

 את החפירה. העגלים שהפרות שלכם ילדו וכך תממנו

אני הלכתי לצרכנייה וראיתי אותו במשרד המושב. לשאלתי אמרו לי מיהו ובדיוק באו ואמרו שילד אחד נפל 

לתעלת הניקוז, המלאה מים, עם ככרות הלחם שבידו בזמן שעבר מעל הצינור שעל התעלה לבית שלו. לוי 

את התקציב. ככה חיו בשנים  אשכול לא האמין והלך לראות במו עיניו. כשראה שהסיפור נכון אישר

 הראשונות במעברות וביישובים החדשים שהוקמו.

 

ה, יעקב וצבי עולים לארץ נ   נ 

בין כל ההתרחשויות האלה לבין ההתאקלמות במושב: לטפל בפרה, במסתננים, שמירה בלילות, עבודת אדמה 

 -תן יעקב עם בת דוד של אמו וכדומה חיכינו שסבתא ציפורה ודוד יעקב יעלו לארץ. בזמן שהיינו בארץ התח

הם הגיעו לארץ. לקחו אותם לבית עולים "שער העלייה" ליד  25.3.1951-מהין. בארץ בחרה בשם מינה. ב

חיפה. אפרים הלך לחפש אותם ורצה להביא את אמו למושב כדי שלא תגור באוהל. ממשרד המחנה אמרו לו: 

כן את מסמכי העלייה השונים שעליה לקבל כמו: תבוא עוד כמה ימים עד שנכין תעודת שחרור מהמחנה ו

תעודת זהות, מכתב לקופת חולים ועוד. אפרים נסע שוב והביא אותה אלינו הביתה. היתה מאושרת שהיה לה 

 את הזכות לעלות לארץ ישראל.

הביאה אתה כל מיני זרעים. עוד מפרס אהבה לטפח גינה בחצר הבית וכאן האדמה היתה בשפע. עד לחודש 

 ון לחייה טיפלה בגינת פרחים ששתלה. בבוקר אחרי התפילה היתה הולכת ישר לגינה; גם בזקנתה. האחר

כשציפורה ויעקב עלו הם הביאו איתם מהחנות כל מיני בדים לכולם ואני הייתי תופרת לילדות המשפחה 

סף מיוחדים שמלות. בנוסף היא קנתה, מכספה שלה, עגילי זהב לכל בנות המשפחה, שרשראות זהב  וכלי כ

לכלות שלה. את כלי הכסף הללו קנתה מכת האיסיים. כשהגיעה לארץ נתנה לכלותיה וכשעזבה את ביתי, 

 באחרית ימיה, חילקה את המעט שנשאר לה בין הנכדים של יצחק, יעקב וצבי.

 

ו מפורסמים ברחבי פרס יש צורפי כסף שונים. בכל עיר הצורפים עשו כלים בגימורים שונים. בֶאסַפהאן למשל הי

בריקועים שעשו בכלי. בעיר אהואז היתה כת, שהגדירה עצמה כאיסיים, וביניהם היו אומנים שעסקו בצורפות של כלי 

כסף ייחודיים. בכל פרס רק הם ידעו לעשותם. הם ציירו על כלי הכסף השונים בצבע שחור שלא נמחק. סבתי סיפרה כי 

 ר ששמרו על חלק מהמנהגים. בביקורה אצלם הם גילו לה שהינם יהודים בסת

הם נהגו למכור חלב פרות ודייסת אורז בחלב. ניסו למכור לה אך אמרה להם שהיא יהודיה. סיפרה שהאיש והאישה 

הסתכלו אחד על השני ואמרו לה בשקט שגם הם יהודים. כולם קראו להם האיסיים. לכל הגברים היה זקן וכל יום טבלו 

אנחנו יותר מיהודים אחרים, שומרים שבשר וחלב, חלילה וחס, לא יהיו באותו כלי במי הנהר שבאהואז. סיפרו לה: 
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והוסיפו: כפי שאת רואה אנחנו חולבים את החלב הישר לסיר והסירים מיועדים רק למטרה זו. מאז היא קנתה מהם והם 

 ביקשו ממנה שלא תספר לאף אחד כי פחדו מפגיעת המוסלמים.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

לייה" עברו יעקב ואשתו מינה למעברה במגדיאל. הם היו צריכים להישאר במעברה עד ממעברת "שער הע

שיעבירו אותם לשיכון ויקבלו עבודה. רצה חנות אך לא אישרו לו. יעקב החליט לעבור למושב כי רצה להיות 

ה קרוב למשפחה. הם התקבלו למושב. עד שקיבלו בית הם חיו יחד איתנו כמה חודשים באותו בית של שש

מטרים.   כמטבח השתמשנו במחסן גדול שהקימו לכל משק. המחסן מפח יועד לאחסון עתידי של קש 

ותערובת לפרות שיתוספו. שמנו במחסן שולחן עץ מרובע וגדול, שאפרים בנה ועליו את כלי המטבח וחפצים 

שהתקינו צינורות שונים. שם גם בישלנו. בחורף היה קר מאוד במחסן ובקיץ לוהט מחום. כך כמה שנים עד 

 מים לתוך הבתים והוסיפו כיור ומשטח קטן של שיש פשוט לידו.
 

. נסענו לשדה התעופה והבאנו אותם אלינו למושב. עם הגעתם 1951דודי צבי ומשפחתו עלו ארצה באוגוסט 

 הסתיימה עליית המשפחה לארץ. צבי ומשפחתו גרו איתנו באותו חדר והחליטו שהם גם רוצים לגור במושב.

ביקשו שיתנו להם בית. בית ריק לא היה ובנוסף אמרו לו: מקבלים רק צעירים. אבל היות ואתם משפחה כל 

 כך טובה אנו מסכימים באופן חריג לקבל אתכם. חכו עד שיתפנה בית . צבי החליט לבנות בית על ידינו.  

ם על שמו, אבל כשהקבלן הבין סיים הקבלן לבנות. היה צריך לתת אישורים וצבי אמר לו לרשו 17.10.1951-ב

שהמשק  על שמו של אפרים הוא הסביר שאי אפשר. צבי הלך למשרד לברר ואמרו לו שהאדמות אינן פרטיות 

אלא של קרן קיימת. צבי לא רצה לגור בבית ואמר: אפרים, זה ישאר לך ואני אחכה עד שיתפנה בית כי אני 

ותי שבמשק שלנו. ציפורה אמו ביקשה ממנו שיגור בבית רוצה שיהיה על שמי. צבי המשיך לגור בבית הסוכנ

 שבנה אך סירב ואמר: לא ייתנו לי משק משלי ואז מה שווה לגור בבית זה? 

לירות( הוריד מחשבונם של אפרים וציפורה כאשר נעשו חישובי חלוקת הרכוש  4100את מחיר הבית )

 המשותף.

ית. הם היו זוג צעיר שלא היה לו אף קרוב בארץ. הזוג לשמאלנו גר אברהם יונה, שהכרנו עוד מכפר סבא ערב

התייאש מחיי המושב כי סיפרו שבעיראק בערב הלכו לבית קפה, שתו ושיחקו שש בש ושוחחו עם חבריהם 

 1100ואילו כאן כל היום צריך לעבוד ושום דבר לא יוצא מזה. החליטו לעבור לעיר. הם הציעו לדוד צבי תן לי 

ת ערבי נטוש ביפו ואני הולך. לא היה מוכן להתפשר על המחיר. דוד צבי נתן לו את לירות כדי שאקנה בי

הסכום, קיבל את הבית ונהיה חבר מושב רשמי. )היה בית אחר אבל לא רצה להתרחק מאיתנו(. יותר מאוחר, 

ד אז בנו כשהתחילו לבנות עוד חדר בשביל משפחות גדולות, בנו לִסירּוס  עוד חדר מוגבה מעט על עמודים )ע

 על האדמה ללא עמודים(. כך בנו כל פעם בחלקים חלקים.

כך יצא שהאחים גרו באותה שורה מלבד יעקב, שתחילה גר בשורה אחרת ורק מאוחר יותר עבר לאותה  

שורה. ַנַנה החליטה שהיא רוצה לגור איתנו. הילדים שיחקו כל הזמן ביחד. בשבתות באו אלינו הביתה והקשר 

 כקודם מלבד זה שלכל אחד היה בית ומשק משלו.המשפחתי נשמר 

 

 קנתהאמי אביגיל ש שחורים איסייםבעיטורים כלי כסף 
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 מצוקה, עמל ומעט מאוד פרנסה לצידם -החיים במושב 

כשהמצב הכלכלי היה ממש קשה )התוצרת החקלאית לא הצליחה(, אפרים הלך לעבוד עם אבי  1953-54בשנת 

 בחנות שלו בחולון.

אך כשהקמנו לולים, המצב השתפר משך השנים נחלנו כישלונות בגידולי הקרקע )אספר על כך בהמשך( 

בהדרגה. לא התעשרנו אבל יכולנו לפרנס את עצמנו ואת הילדים. רצינו מאוד שהילדים ישכילו ולא יהיו 

חקלאים. אותו דבר היה אצל כל האחים. גם לילדים היה קשה כי כל הזמן היו צריכים לעזור בעבודות המשק. 

כל מה שהיה לילד עירוני. היה להם רק  -לא מועדון נוער, לא חוגים היות וגרנו במושב ְסַפר לא היו חיי חברה. 

 הקשר המשפחתי האמיץ. אלי עם משה בן דודו שגר לידינו, עדנה ומאוחר יותר לילי עם ילדי בני הדודים. 
 

 שוב מזג האוויר מתנכל לנו

רענו הכול היה יורד גם מזג האויר היה בעוכרנו והקשה על עבודת המשק. אם הגשם לא ירד בזמן אחרי שז

לטמיון. זרענו בוטנים וכשגדלו היינו צריכים לעקור אותם ביד אחד אחד מהשורש. היינו משקים את השדה 

. אחר כך מכונה היתה וואז תופסים בגבעול ומושכים בכוח והופכים כדי שהבוטנים יהיו למעלה ויתייבש

תור(. היה וירד גשם, הבוטנים היו נרטבים מפרידה בין העלים לבוטנים )למכונה היינו צריכים לחכות ב

ומקבלים צבע שחור ואז היו נמכרים לתנובה במחיר נמוך כסוג ב'. מעלי הבוטנים היו עושים חבילות ששימשו 

מאוד ואז רוב העלים היו נושרים ולא  שכאוכל לפרות, אבל אם המכונה הגיעה אחרי זמן רב, הירק היה מתייב

ול הבוטנים עזר מאוד לסל האוכל הדל שהיה לנו. כל יום הייתי קולה על היה שווה למאכל הפרות. גיד

בסיר פלא )סיר לעוגה עם מעין ארובה באמצעה( מהבוטנים ובלילה אכלנו וזה עזר בשנים שהאוכל  ההפתיליי

ניתן במנות זעומות. גם לאחר סיום הקטיף היינו שומרים כמה שקי בוטנים כמלאי. לפרנסה זה לא עזר כל 

בכל מקרה את הכסף, ממכירת התוצרת, לא קיבלנו מיד אלא חיכינו כמה חודשים עד לקבלת הכסף. כך כך. 

 היה גם לגבי חצילים, סלק, שעועית, מלפפונים, עגבניות וכד' שגידלנו. 

העבודה היתה קשה ורבה והכסף שקיבלנו הספיק בקושי למחיה. אפרים ויעקב עבדו גם בפרדס בקטיף 

 ר. למזלו, ליצחק היתה עבודה קבועה במחלבה והיה ממונה על הבארות.תפוזים להשלמת שכ

 

אפרים ויעקב זרעו מלפפונים בשדות הַפְלָחה )שדות בקצה המושב לכיוון קלקיליה(. זה צמח שיש להשקותו 

כל יום. היות והיו מעט קווי השקיה )כאמור, צינורות אלומיניום מתפרקים( היו משקים קטע ואז מפרקים 

ומעבירים אותו לקטע חדש. תוך כדי ההשקיה היו קוטפים יום יום מהמלפפונים שבשלו כדי לשלוח  את הקו

 לתנובה. עבודה מפרכת בקיץ החם.

אף אנו הנשים "טעמנו" מנחת העבודה 

הקשה במשק. נשארנו במשק לטפל בילדים, 

לבשל, לנקות, לכבס וגם לטפל במשק העזר 

הגינה, העצים, הפרות,  –שליד הבית 

 תרנגולות וכו' .ה

בשטח ליד הבית זרעו תילתן, עשב למאכל 

הפרות. כל יום היה צריך לקצור את הירק 

בחרמש  להערימה על העגלה ולהביאה 

לפרות. את הרפת צריך לנקות כל יום מצואת 

הפרות ולשטוף במים, שלא לדבר על חליבה, 

 מלטה ובעגל/ה וכדומה ועוד.האכלה בתערובת, לשים להם מים שהיה צריך להביא בדלי, טיפול בה

היות ואפרים ויעקב היו עוזבים מוקדם בבוקר ללכת לַפְלָחה, הייתי צריכה לטפל בפרות. כשהייתי בהיריון על 

לילי בתי, נאלצתי לנקות את אבוס התערובת של הפרות כי הן נהגו לעשות את צרכיהם באבוס. הייתי בחודש 

. מדי פעם היו המדריכים באים, לא רק להדריך, אלא לראות את האחרון להריון ופתאום הגיע מדריך המושב

 קטיף תפוזים
עם משפחת ימיני. רוזה מחובקת עם אשתו של 
ימיני ואלי לידה מחזיקים תפוז ביד ליד מיכלי 

 1949התפוזים.  שנת 
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אפרים צריך להתבייש שאישה בהריון צריכה לנקות רפת.   -המצב במשקים. ראה אותי מנקה והתרגז מאוד

 אמרתי לו: היה חייב ללכת מוקדם בבוקר לַפְלָחה והוא חוזר רק בערב עייף ומותש מהעבודה ומהחום.

הלב בראותה אותם עובדים כל כך קשה. כמה פעמים היתה פונה בהתרסה לאלוהים: ַנַנה היתה אוכלת את 

 אלוהים, כל כך רצית שהילדים שלי יחיו בארץ, למה שיסבלו ככה?!
 

. הלידה היתה קשה; איבדתי דם רב. שכבתי חודשיים במיטה מרוב חולשה. 1953 -ילדתי את לילי )לאה( ב 

או פירות וירקות רבים כדי לאכול ולהתחזק. הרופא נתן לי כל הזמן  באותם הימים לא היו ביצים, בשר ועוף

 זריקות ומעט ביצים היו לנו מהתרנגולות שקנינו מהערבי.

משך הזמן קנינו תרנגולי הודו וגם הם נתנו ביצים. חלב היה לנו רק אחרי שנתנו לנו פרות וגם זה לאחר 

ם עגלה רתומה לחמור והיה מוכר חלב.  אחרי שנים, שהמליטה ולא כל הזמן. כל יום בבוקר היה מגיע איש ע

כשלכולם היו פרות . כמו כן היה עובר מוכר הנפט, לבישול על פתיליות. כשהיו לנו מקררים קטנים עבר מוכר 

 הקרח. גוש הקרח המלבני אותו שמנו בתוך קופסת העץ, התימר להיות מקרר שהמזון שלא יתקלקל מהר. 
 

ו מדריכים ואמרו לנו להקים לול לתרנגולות מטילות. אמרו: יש חברה בשם כשאלי היה בכיתה אל"ף בא

"אגרא" בכפר סבא )שהיתה אז מושבה חקלאית( שיש לה מכון תערובת והיא מוכנה לתת לכם אשראי. 

תרנגולות ושמחנו מאוד  100כשתהיה תנובת ביצים היא תוריד בהדרגה מהמחיר. הסכמנו והקמנו לול של 

 יצים למאכל ושתהיה פרנסה נוספת. שכעת יהיו לנו ב

פעם אחת, כשהיה חמסין בקיץ, קראו לי מבית הספר שאקח את אלי כי הקיא.למזלי באותו יום היה רופא 

במושב. הוא בדק אותו ואמר שזה בגלל החום הכבד. קחי אותו הביתה שינוח. להזכירכם, על מזגנים אפילו 

ֶוְנטיָלטֹור )מאוורר(, אם היה, לא היינו יכולים להפעיל. לא חלמנו ובבתים עדיין לא היה חשמל כך שגם 

כשחזרתי, הלכתי ללול לראות מה מצב התרנגולות בחום הזה והשחירו עיני. שורת התרנגולות הראשונה 

 הכחילה ומתה מהחום. מחצית התרנגולות מתו. ישבתי ובכיתי. אפרים היה בעבודה בַפְלָחה  יחד עם יעקב. 

 

 ים ממוותלילי והעיזה ניצל

לאורך המושב עבר כביש ראשי שהוביל לדרכי העפר שבין השורות השונות של המושב, ממרכז הכפר בו היו 

המבנים ששימשו את כולם )מחסן, צרכנייה וכד'( וכן הכביש הוביל ליישוב הערבי ג'לג'וליה הסמוך . הכביש 

ו צריכים את הכביש בעצם היינו עולים נסלל כך שהיה גבוה מקו הבתים והדרכים שעברו ביניהם. כך שכשהיינ

 או יורדים ממנו. נוצר הפרש גובה ניכר.

סיפרתי שנינֹו הפרד חזר מעורער נפשית מהמילואים וכל רעש הבהילו. יום 

אחד חזר אפרים מהעבודה בַפְלָחה עם מכשיר גדול שהיה רתום לנינֹו. זו 

עזרתו אספו את מעין מזלג מעוגל גדול ששיניו חדים וב - היתה משֵדָדה

הקש היבש לערמות כדי לעשות מהן חבילות כמזון לפרות. אפרים ירד כדי 

להרגיע אותו, אך כשירד נינֹו מהכביש נפל המכשיר ברעש רב, בגלל הפרשי 

הגובה בין הכבישים, ומגודל הרעש הוא נבהל והתחיל לרוץ בטירוף. 

ים ששמעו את הרעש של המשֵדָדה שהמשיכה אפרים רץ אחריו רגלית מפחד שיהרוג מישהו במרוצתו. האנש

להרעיש עקב מרוצו, יצאו לבדוק מה קורה. ובמי נתקל? לילי, בתנו הצעירה, שהיתה בת ארבע לערך ישבה 

בדרך ושיחקה בחול. הפרד עם המשדדה עבר מעליה ובדרך נס לא נדרסה ולא נפגעה. השכנים צעקו: רוזה, 

 ח, עזבתי ורצתי לקראתם.רוזה! לא הבנתי מדוע. הייתי עסוקה בשט

רצה והרימה את לילי  והביאה  -שכנה בשם רוזה אלחנטי, שגרה שני בתים מאיתנו, ראתה מרחוק מה קורה

אותה אלי. אמרה לי: הסוס עבר עליה. לילי היתה בהלם. רעדה כעלה נידף ברוח, היתה לבנה כסיד ולא 

 ראה מה קורה. הוציאה הגה מהפה. חיבקתי אותה חזק ואפרים שהגיע בריצה 
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באותם הימים, הילדים הקטנים נהגו לשחק זה עם זה בחצר ובדרך החולית )גן היה רק למשך שנה אחת לפני 

משחקי כדור ואחרים  מלבד משחקים אלה אובית הספר(. לילי אהבה לשחק בחול. זה היה הכיף של הילדים. 

המשק ושיחקו בערימות התלתן שעשו, זחלו  בדרך החולית לא היו לילדים הרבה אופציות. הכירו את עבודת

בין עשבי השטח ועוד אך לא הכירו חיי עיר עד שהגיעו ללימודים בכיתות הגבוהות בכפר סבא. לפני זה ראו את 

העיר כשנסעו לטיול מטעם בית הספר או כשנסענו לבקר את ההורים שלי בבת ים. תנועות נוער או ספרייה או 

י הרבה שנים; גם אז בצמצום. כמו כן כל הזמן ליווה אותנו ואת הילדים הפחד קולנוע וכדומה התאפשרו אחר

 מהֵפָדִאיּון.

 

 
 

ולסיפורנו, בינתיים נינֹו דהר לפינה שלו בחצר הבית 

 ושם נתקל במבנה הבטון ששימש כמקלחת; המשֵדָדה

נתקלה בו ונעצר. קיר הבטון נשבר וכוורת דבורים 

ם התפזרו שהיתה על המקלחת, התהפכה והדבורי

באוויר. ליד המבנה היתה קשורה העיזה הלבנה שלנו 

)שקנינו מכפר סבא( עם שרשרת ברזל למוט עץ באדמה. 

העז, שהיתה מבועתת, הסתובבה סביב עצמה באימה והשרשרת התלפפה סביב צוארה. התחילה להחנק 

עברה. השכנים אמרו לאפרים: ולהשמיע קולות געייה כל עוד יכלה.  קולות הגעייה הפנו את תשומת לב כולנו ל

שחוט אותה לפני שתמות כי אי אפשר לפתוח את השרשרת. אפרים אמר: לא יכול, אין לי לב לשחוט אותה . 

אמרו לו שהם ישחטו אותה )הם אכלו בשר לא כשר היות ובהיותם פרטיזנים אכלו כל דבר ביערות. באותם 

זה לא כל הזמן(. אפרים לא התייאש והתחיל למשוך גרם לנפש בחודש וגם  100הימים בשר נתנו במנות של 

 בכל כוחות במוט העבה שהיה תקוע באדמה. בסוף, לאחר מאמצים אדירים, המוט נשבר והעיזה נצלה.

ומה עם נינֹו? גם הוא היה מבועת. ירד לו קצף מהפה וכולו רעד ללא שליטה. מדריך המושב, ששמע גם הוא את 

אות מה קורה. אמר לאפרים: אסור שתהיה כוורת דבורים בשטח של הבית. הרעש ואת צעקות השכנים, בא לר

זה מסוכן; ראית מה יכול לקרות. במקרה כזה הדבורים עלולות להתנפל על מישהו. הוא הוסיף שהפרד אינו 

 כשיר אבל לנו לא היתה ברירה, כי אי אפשר היה להחליף אותו; לא היה כסף לקנות אחר.

 

  "גן החיות" הביתי שלנו

 משך השנים, ובמיוחד בתחילת דרכנו במושב, גידלנו בעלי חיים בחצר הבית להנאתנו וגם הפקנו מהם תועלת.

בשנה הראשונה להיותנו במושב אפרים קנה בכפר סבא עז לבנה, שמהר מאוד נקשרנו אליה ואהבנו אותה 

ה יוגורט ביתי. היו לנו גם מאוד. המליטה גדיים חמודים שהיוו מקור שמחה לילדים. ַנַנה הכינה מהחלב של

תרנגולות צבעוניות, שהסתובבו חופשי בחצר וַנַנה אהבה לטפל בהם. היא ידעה לטפל בהם כי כבר בפרס כל 

בית עם חצר היתה לו פינה לתרנגולות. לפעמים היו התרנגולות מטילות ביצים, דוגרות עליהם בשקע שעשו 

ברווזים.  וזכינו לראות את האפרוחים הולכים בשורה אחרי  בחול והיו יוצאים אפרוחים צבעוניים. קנינו גם

 אמם. מאוחר יותר אף גידלנו גם מעט תרנגולי הודו שהסתובבו חופשי. לילדים היה כיף עם בעלי החיים.

את שירותי השחיטה היינו מקבלים מחוץ למושב. לא רחוק מהמושב שלנו הקימו את מושב אלישמע של 

שפעמיים בשבוע היה מגיע למושב ומציע את שרותיו לחברים. אחרי הרבה , וחטיוצאי תימן. היה ביניהם ש

שנים, כשהיו לנו לולים גדולים, היינו מוצאים מדי פעם תרנגולות שהיו פוצעות אחת את השנייה ולפעמים 

באכזריות רבה ואף עד מוות. אם השוחט לא היה באותו יום התרנגולת היתה מתה. ַנַנה אמרה לאפרים: אתה 

כהן, תלמד לשחוט וכך נוכל לאכול את התרנגולת לפני שתמות. אפרים קנה סכין מיוחדת  וביקש מהשוחט 

 שילמד אותו. השוחט הסכים אחרי שַנַנה הרגיעה אותו שזה רק לצורכי הבית ולא חלילה לגזול את פרנסתו.

 

 בני הדודים בעגלה עם נינו הפרד
 יפה ועדנה )בתו של שלמה כהן( דני, רוני, ?, עדנה, אלי,
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נ ה בארץ  "ההרפתקה" של נ 

בתל אביב מצעד צבאי ביום וחגיגה באחד מימי העצמאות הראשונים בארץ הודיעו שיהיה 

בלילה. רצינו מאוד לראות זאת כי זו היתה לנו פעם ראשונה. ַנֵנה אמרה: אני רוצה אחרי 

 המצעד לנסוע לירושלים לבקר את בן אחי עזרא , יוסף ג'נפּור. כיצד נבצע זאת?

אביב )בבית  אמרה שהוריה גרים בתל איתם. הּוִרי והּוִרי ועזרא סינא היו שכנים שהתיידדנ

ערבי נטוש שמצאו ונכנסו אליו( ויש מקום לכולנו וגם הם רוצים להצטרף לראות את 

המצעד והחגיגה. שכנעה אותנו והסכמנו. ַנַנה לקחה מבדי המשי שהביאה מפרס וגרבי ניילון לנשים, שאז 

ת רבות לבן אחיה בארץ קשה היה למצוא והיה יקר, ועוד כל מיני דברים הביאה להם כמתנה. גם לקחה מתנו

 ולמשפחתו.

כשהגענו לשם, גם דוד יעקב הצטרף אלינו. יצאנו איתם בלילה לרחוב אלנבי שאז נחשב לרחוב מכובד וחשוב 

של תל אביב. הרחוב היה מלא באנשים וצעירים, צעירות רקדו הורה במעגל ושרו שירים לצליליה של 

שנים  52שה שלנו קשה לתאר אפילו היום אחרי תזמורת. ככה נסחפנו קדימה עוד ועוד. את האושר וההרג

אך תמיד היתה איטית בהליכתה. אושר  57שאני כותבת. ַנַנה היתה בעולם אחר ושכחה את גילה. אז היתה בת 

 היתה מצמיחה כנפיים ומרחפת מעל כל החוגגים. -ושמחה היו נסוכים על פניה ולו ניתן היה לעוף 

ו שוב לרחוב אלנבי. מצאנו באמצע הרחוב מרפסת של חנות וישבנו שם אחרי חצות חזרנו לישון. בבוקר יצאנ

לחכות למצעד. התרגשנו מכך שפעם ראשונה נראה את חיילי צבא הגנה לישראל שעליהם שמענו רק ברדיו 

בטהראן. קרוב לשעת המצעד שהיה אחר הצהרים, התמלאו הרחובות וגם במרפסת שהיינו בה האנשים 

יבנו גאווה.    בתום המצעד התחילה זרימת אנשים לכיוון התחנה המרכזית בתל נדחסו. המצעד מילא את ל

אביב. אנו נסחפנו עם זרם האנשים שלחץ עלינו מאחור ובתחנה כבר היינו כמו סרדינים בקופסה. אלי בני היה 

פיע כל הזמן בידיו של אפרים. המחשבה לנסוע לירושלים ירדה מהפרק. נעמדנו בתחנה לכפר סבא. פתאום הו

אחי אברהם שבא לראות את המצעד והבחין בנו. אמר לנו: ייקח לכם עוד שעתיים עד שיגיע תורכם. ַנַנה, בואי 

 איתי כי אותי יעלו מהר לאוטובוס בגלל המקל בו אני נעזר.

באותם ימים התחשבו מאוד בנשים בהריון, נשים עם ילדים קטנים, זקנים, נכים, פצועים וכדומה. מיד היו 

ונותנים את מקומם. גם גניבות לא היו כל כך. אפרים שכח כמה פעמים בנסיעותיו את החבילה או קמים 

המזודה שלו וכשחזר מצא אותם באותו מקום. כך זה היה הרבה שנים אך 

 עם העליות לארץ התמעט לאט לאט היושר הזה. חבל מאוד.

ף אנחנו אברהם לקח את ַנַנה לתחנת האוטובוס למעברת חולון שגרו בה. בסו

נכנסנו לאוטובוס והגענו בלילה לכפר סבא. אוטובוס, כידוע לכם, לא היה 

 למושב והיינו צריכים להגיע רגלית ב"חושך מצרים" שהיה סביב.

בבוקר מוקדם, עוד לפני זריחת השמש, התעוררתי ולתדהמתי ראיתי את ַנַנה 

שאלתי: ַנַנה, איך את פה? היתה עצבנית מתקרבת בלי נעליים ועם שיער פזור )תמיד הלכה עם מטפחת ראש(. 

. ימאוד ואמרה: טוב, חממי קודם מים שאשטוף את עצמי ובואי לחפש ולהוציא את הכינים שנכנסו לשערותי

 נהרסתי בלילה מהכינים בראש ולא עצמתי עין, מהזעם והתסכול.

דלת וסירב להעלות לאחר שנרגעה סיפרה לי. אברהם לקח אותה איתו וכשעלה לאוטובוס הנהג סגר את ה

יותר אנשים כי האוטובוס היה מלא. אברהם ביקש מהנהג להעלותה או לתת לו לרדת אך הנהג המשיך לנסוע. 

ַנַנה שנשארה בחוץ, התחילה לבכות ולהתפלל כי לא ידעה את השפה העברית, גם כסף לא היה איתה והיא 

ת: ציפורה זאת את? הסתכלה ולתדהמתה אישה בודדה בלילה בלי כתובת. פתאום שמעה מישהו אומר בפרסי

ראתה את אחד מהבנים של שכנה שלה מֶּכרָמאנׁשאּה . אחרי כל השנים הכיר אותה אפילו שראה אותה מגבה. 

אלו היו שכנים דלת על יד דלת וכל הזמן היו באים אליה לבית. כיבדו אותה מאוד ואת בעלה גם בגלל הייחוס 

בוס לכפר סבא ושאל את האנשים בתור אם מישהו דובר פרסית. ואכן של שניהם. הביא אותה לתחנת האוטו

מצא משפחה שגרה במעברה מול המושב. הציעו שתישן אצלם ובבוקר תוכל ללכת הביתה וכך היה. נתן כסף 

עבור האוטובוס. ַנַנה שאלה איך תוכל להחזיר לו. אמר: את ובעלך הייתם כתר על ראשנו ומה זה כסף 
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תם לנו כל כך הרבה כי היינו חיים בקושי רב. בכל הדחיפות לאוטובוס אבדו לה הנעליים לאוטובוס. אתם עזר

 וגם מטפחת הראש. איבוד מטפחת הראש לאישה מאמינה כמוה,  היה כמו להיות עירומה.

בבוקר יעקב בא לבדוק מה עלה בגורלנו וסיפר שבזמן שעלה לאוטובוס נקרעו הרצועות של התיק ובו המתנות 

 את התיק מצא מטמון קטן. וכך יצאנו בפחי נפש, במיוחד ַנַנה, מהמצעד. ומי שמצא

 

 פרק הכותנה ומה שאחרי 

בראשית המדינה לא גידלו בארץ כותנה. החליטו לייבא זרעים ולנסות ולגדל. נתנו גם למושב שלנו. איפשרו 

כיון שהשטח שהוקצה לכל משק לגדל דונם כותנה באדמות שליד באר המים. אפרים ודוד יעקב גידלו יחד 

להם )הַפְלָחה( היה אחד ליד השני ליד ביתו של יעקב, שהיה בקצה השורה שלנו. גידלו וטיפלו בחלקת הכותנה 

וציפו לפריחת הפקעות. פקעות כותנה כשהן נפתחות הן דבר יפה כמו פרח לבן. אבל כשפקעות הכותנה החלו 

מחה שהיתה להם מהצלחת הגידול הצח נגוזה. להיפתח בא המדריך וקבע שהצמחים קיבלו מחלה. כל הש

הביאו מומחה מחו"ל וניתנה ההוראה לרסס את הכותנה ברעל הָפַרתיֹון, אבל "שכחו" להזהיר את החקלאים 

שזה רעל מסוכן. דוד יעקב ואפרים הרגישו ברע ולא ידענו את הסיבה; גם לא הרופא. הדבר התגלה כאשר 

ם ומת והבדיקה קבעה שזו היתה הרעלת ָפַרתיֹון. הרגשתם הרעה של צעיר מחברי המושב נשלח לבית החולי

 אפרים ויעקב נמשכה זמן רב. היות וידעו כבר את הסיבה אמר להם הרופא לשתות הרבה חלב, וניצלו. 
 

העבודה בגידול הכותנה קשה וכך גם קטיף הכותנה, שנעשה ידנית. בנוסף על כך באה המחלה, לא הרויחו 

אש. זו היתה הפעם האחרונה שגידלו כותנה. לול התרנגולות הציל קצת את המצב כי היו לנו והמצב היה מיי

לפחות ביצים ובשר עוף למאכל. גם "אגרא" שהיתה החברה החקלאית שסיפקה מכשירים, זרעים וגידולים 

 לחקלאים התחשבה והסכימה להוריד בהדרגה את חובות החקלאים כדי שיישאר לנו מעט כסף להמשיך. 

 

 ניסיונות נוספים להתפרנס מהאדמה

המדריך החקלאי הציע לשתול פרדסים כי תפוזים תמיד מבוקשים. הכשרנו דונם אדמה וקנינו שתילים אך 

הם לא גדלו כמצופה למרות שמילאנו אחרי הוראות הטיפול. המדריך בדק ומצא שהאדמה במשק שלנו לא 

מקומם אבוקדו אך יעץ מתאימה לגידול תפוזים. המליץ לעקור אותם ולטעת ב

להביא קודם מומחה מהמכון שיבדוק את טיב האדמה. הבאנו מומחה שחפר כמטר 

באדמה ולקח דגימה למכון. התברר שגם לאבוקדו אין אדמתנו מתאימה אלא לעצי 

אגוזי פקאן. הוא הוסיף שבארץ אין מחלה לעצי אגוזים. שוב הכשרנו את השטח 

עצי אגוז שונים. יש להמתין כשבע שנים עד  מול הבית ושתלנו כשישה דונמים של

שהם מתחילים להניב פרי. בינתיים, הציע לנו המדריך, להשכיר את השטח לחקלאי מהמושב שיגדל גידולי 

שדה שונים וכך ישקה את העצים וגם ימנע צמיחת עשבים. אכן השכרנו את השטח לחבר מושב אבל הוא היה 

ת המשך ההשכרה אך סירב לעזוב את האדמה וגם לא היה נותן את פוגע במכוון בעצים. ביקשנו להפסיק א

דמי השכירות. שום דבר לא עזר נגד הבריונות שלו עד שבעזרת בית המשפט והמשטרה נחלצנו ממנו. לא רק 

שלא הרווחנו גם הרס חלק מהעצים ולבסוף פשטה מחלה שהגיעה מחוץ לארץ במטעי הפקאן בכל הארץ )על 

אגוזי פקאן גדולים  -של צמחים( וכך חוסל גם המטע. למרות המחלה הניבו העצים פרי ידי הברחה לא חוקית 

אך כבונוס למחלה היו חברי מושב וילדיהם באים, ועדיין הם  -ובעלי קליפה דקה שניתן לשבור אותה ביד 

 באים, וקוטפים או אוספים מהקרקע את היבול וגם העובדים הערביים שלהם  מקלקיליה למדו והשתתפו

בגניבה. כל הזמן היינו צריכים לפקוח עדיין ולשמור אך זה בלתי אפשרי מה עוד שענפי העץ רחבים ובדרך כלל 

 הסתירו אותם.

כשהתברר שהמחלה עשתה ַשמֹות בעצים עקרנו את רובם בכאב לב מלבד כמה עצים שהותרנו לעצמנו. אפרים 

 ד וכאב לב.השקיע עבודה רבה בגידולם ובטיפול בהם והסוף היה עוד הפס
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 אפרים חולה

( כשהיה לנו קשה במיוחד ולא היתה פרנסה, אפרים הלך לעבוד עם אבי 1953-4סיפרתי שבתקופה מסוימת )

ים וכשהיה חוזר -במכולת. היה חוזר בסוף השבוע ביום שישי וביום ראשון חוזר. אכל וישן אצל הורי בבת

 –זרה לפרנסת הבית. אני והילדים עבדנו במשק בימי שישי היה מביא כל מיני מצרכים וככה היתה לנו ע

 הילדים למדו מגיל קטן לעזור לנו.

בבוקר אחרי שהילדים הלכו לבית הספר הייתי הולכת לשטח לקצור תלתן לפרות בעזרת חרמש. זה היה  

לוקח כמה שעות. אחר כך היה צריך להעמיס את התלתן בעזרת קלשון לעגלה ולהביא לרפת לפרות. שטח 

 לא היה ליד הבית אלא בַפְלָחה ואילו בשטח שליד הבית זרענו תפוחי אדמה, בוטנים, מלפפונים ועוד.התלתן 

באחד הימים כשהייתי קוצרת עברה כיתת חיילים עם המפקד שלהם )אולי התאמנו( והם צעקו לי: גברת, 

ירים והיה לנו כוח )הייתי בראוו בראוו. את קוצרת תלתן. ככה עבדנו אז בעבודות פיזיות קשות. היינו עדיין צע

(. עשינו הכול. תמיד חשבתי לעצמי שהיה לנו מזל שהתזונה 31כשהגעתי לארץ ואפרים בן  23בסך הכול בת 

 שלנו בפרס היתה טובה ובזכות זה החזקנו מעמד בארץ ללא אוכל הגון ועם עבודה קשה ותלאות רבות.
 

היו מעמיסים על העגלה ואחר כך מורידים  יותר מאוחר כשהילדים גדלו קצת, כשקצרתי את התלתן הם

לפרות. אלי, שהיה גדול מהשאר, היה עוזר לי לפעמים בניקוי הרפת, כמובן אחרי בית הספר. בלילה ישבתי 

לעזור להם בשיעורי הבית ואחרי שהלכו לישון המשכתי בעבודות הבית עד השעות המאוחרות של הלילה. 

ל ברפת ובלול, לחזור להעיר את הילדים ולשלחם לבית הספר ושוב בבוקר קמת בחמש, קיץ וחורף, ללכת לטפ

 להמשיך לעבוד וחוזר חלילה.
 

בימי ראשון, לפני שאפרים היה נוסע להורי לעבוד בחנות, היה משתדל להספיק לקצור לפני שהוא הולך. 

והזיע באחת הפעמים החליט לקצור תלתן בכמות שתספיק ליומיים כדי להקל עלי. קצר הרבה, התאמץ 

וכשנסע )היה חורף( התקרר בדרך וכשהגיע להורי קיבל דלקת ריאות קשה. הביאו רופא לבית ונתן אותן 

הוראות: לא לרדת מהמיטה. אמי טיפלה בו. בסוף השבוע לא חזר הביתה. דאגנו מאוד כי אז לא היו טלפונים 

נו. אברהם היה בדימונה, חשמונאי בבתים וגם לא טלפון ציבורי. לא ידענו שחלה ולא היה מי שיבוא להגיד ל

בקיבוץ ורבקה ושמחה נשואות. חשבתי שאולי אמי )שהיתה חולנית( או אבי לא מרגישים טוב ולכן נשאר. 

במוצאי שבת נסעתי לבת ים והתברר לי המצב. אחר כך אמר לי אפרים: את עובדת קשה ואני סובל. כל יום 

וסף את עושה את כל העבודות האחרות ומטפלת בילדים. את צריכה לקצור בשטח. זו לא עבודה לאישה ובנ

לַנַנה היתה ברונכיט כרונית וכל החורף הייתי צריכה לרוץ איתה לרופא ולטפל בה אז אמרתי לאפרים: בוא 

הביתה, מה שיש אוכלים. הפסיק את עבודתו בחנות אבל כל הזמן, כשהורי באו לבקר אותנו, היו מביאים 

 חזר מדימונה וגר בבת ים גם הוא היה מביא. מצרכים מהחנות וכשאברהם

דוד צבי החליט ללכת במקום אפרים לעבוד בחנות. גם הוא עבד תקופת מה והפסיק כי בינתיים הקים לול 

 תרנגולות. גם אורה נאלצה כמוני לטפל במשק בזמן העדרו.

ולים לבית האריזה. אפרים חזר לעבוד בפרדס. בחורף אחרי קטיף התפוזים היו שולחים את הארגזים הגד

אפרים היה נוסע עם המשאית. פעם ירד גשם זלעפות וכשחזר היה רטוב עד עצמותיו.  הוא קיבל חום גבוה 

ושיעול אבל חייב היה לעבוד. השיעול הפך לדלקת בשתי ריאותיו. הרופא בא הביתה ואמר לו שזה לא מוצא 

לבד לשירותים אסור לו לקום מהמיטה אחרת חן בעיניו ששנה אחרי שנה הוא מקבל דלקת ריאות. הוסיף שמ

 הוא עלול למות. אתה לא זז מהמיטה; תישאר בבית אפילו אם הפרות שלך ימותו. אתה רוצה למות בעצמך? 

הרופא ,ד"ר וגנר, היה רופא אנושי, טוב לב, דאגן והומאני מאין כמותו. הוא ניצל מההשמדה הנאצית והצטרף 

לה. דאג לחולים כאילו הם בני משפחתו. היה אומר: אתם עובדים כמו לפרטיזנים. אדם במלוא מובן המי

חמורים, אין לכם שום בילוי ותנאי המגורים שלכם גרועים. היה מציע לנו לא לשטוף בחורף את הבתים שלא 

 יקפאו עוד יותר ולחמם אותם בפתיליה שכמובן נועדה לבישול.

תי לטפל במשק. אני ואלי היינו קוצרים את התלתן באמת אפרים נשאר בבית, התלבש היטב וסבל מכך שהלכ

לפרות. הייתי הולכת לעבודת המשק והוא היה מעיר את הילדים. היה קורא להם ממיטתו. ללילי היה קשה 
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לקום בבוקר ואפרים היה אומר אני מעיר אותה והיא נרדמת. העלנו רעיון לקשור לה חוט לרגל ואכן עשינו 

ורא לה להתעורר. צחקנו הרבה מהסיפור אבל לבסוף הזנחנו זאת כי הביצוע כך. בבוקר היה מושך בחוט וק

 לא היה יעיל  ובינתיים  אפרים הבריא. 

אחרי שהבריא אמר לו הרופא: תדע לך שאם בחורף הבא לא תשמור היטב תקבל שוב 

 דלקת ריאות.

 

רֹות יש  גם פרק על פ  

פרה אחת עם אפשרות לקניית פרות נוספות. אכן,  בראשית חיינו במושב בנתה הסוכנות רפתות ונתנה למשק 

הפרות הגיעו אלינו עם מספר שהוטבע להן  במשך השנים רכשנו עוד כמה פרות שהביאו מאנגליה או הולנד.

 באוזן ועם שמות כמו שלנו שנקראו: עדנה, לאה, ָסּבֶרס וכד'

החדר בו שהו ואת החצר בה פרות זה אומר להאכילם השכם בבוקר, לחלוב אותם, לנקות את האבוסים ו

הסתובבו. לפנות את הזבל שיצרו בכמויות, לחסנם או לתת להם תרופות כשחלו, לקצור תלתן או אספסת יום 

 יום וכדומה. 

 

בבוקר, היינו נותנים להם את העשב או תערובת. בינתיים אפרים היה 

מתחיל לחלוב אותן. לחלוב לא היה פשוט. היה שם שרפרף קטן. ישב 

לבטנה של הפרה. שם דלי תחת עטיניה ואם הן היו מלוכלכות קרוב 

היה שוטף אותן. בהזדמנות זו היה בודק אם אין לה דלקת, שאם כן 

היה צורך לטפל בתרופות ולמשוח בווזלין שיתרכך ולחלוב בעדינות. 

היה מצמיד את ראשו לבטנה של הפרה והיה מתחיל לחלוב בשני ידיו 

אותו. אם הפרה היתה זזה ולא רגועה , היה מלטף אותה ומדבר איתה בנועם  בשיטה שהמדריך החקלאי לימד

שתירגע. את הראש היו מצמידים לבטנה כנראה כדי שתהיה רגועה וגם לא לקבל את הצלפות הזנב במלחמתה 

של הפרה נגד הזבובים.  למרות זאת היינו מקבלים הצלפות זנב בפנים וזה היה כואב. היו פעמים שהחליבה 

מכאיבה לפרה או היא לא היתה רגועה והיתה בועטת הישר לדלי וכל החלב היה נשפך ואיתו גם הרווח  היתה

לאותו יום. את החלב היינו אוספים למיכל חלב מתכתי וכבד ובבוקר מוקדם לוקחים למחלבת המושב שם 

ה" היתה באה עבד יצחק דודי. כמות החלב היתה נרשמת והחלב היה מוכנס למיכלי קירור גדולים ש"תנוב

 לקחתם.
 

גם לנו הציקו הזבובים הרבים משך היום ובלילה היתושים הרבים לאין ספור. כל הזמן היה מאבק תמידי 

בהם. היינו שמים רשתות על החלונות והדלתות, מרססים את העשב, שמים קופסאות רשת שבתוכן אבטיח 

יתושים ובשנים שכבר היה לנו שואב אבק ניצלנו או פרי כלשהו ועליו רעל, דבר לא עזר. בלילה היינו נלחמים ב

 אותו יותר לשאיבת היתושים מהתקרה מאשר לשאיבת הבית. 

מלבד הטיפול הרב בפרות היה עלינו לנקות כל יום את אבוסי האוכל והשתייה, לפנות מהרפת את הצואה 

 היה מעביר במשאית.והלכלוך. את הזבל היינו מנצלים בחלקו לזיבול. את שאריות הזבל מכרנו לזבלן ש

בשנים הראשונות הפרות סבלו מאוד בחורף. כאשר ירדו גשמים רבים או שהיתה קרה 

בלילה, העשב שגידלנו עבורם נהרס ונשארנו ללא מזון עבורם. בזמן ההוא היו הרבה צמחי 

סברס ליד ומסביב למושב. אפרים ויעקב חתכו מעלי הסברס ומהפרי שלו בעזרת מקל 

סא בקצה. אחר כך שרפו אותם מעט שהקוצים יתרככו ונתנו אותם שהצמידו לו קופ

לפרות שלא ירעבו. כמובן שהפרות רזו ונתנו בקושי חלב. היו גם ימים שהאדמה היתה כל 

כך בוצית שפשוט היינו שוקעים בבוץ ולכן לא ניתן היה לקצור את התלתן ואז שוב נאלצנו 

אפשר לתת אוכל יבש לאורך זמן כי הפרה זקוקה לאוכל לתת להם אוכל יבש כמו קש או תערובת. אבל אי 

 רטוב ולכן לפעמים, כשחילקו במושב, נתנו להם סלק סוכר שהיינו חותכים לחתיכות.

. היו יוצאים להן פצעים מכוערים בפה ובלשון םצרה אחרת בעטייה סבלו הפרות היתה מחלת הפה והטלפיי

 הפרה ההולנדית הראשונה ועם אלי ועדנהאפרים עם  1950סוף 
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ות במשקל ותנובת החלב היתה יורדת ולבסוף נפסקת ויש והיו מזילות ריר ולא מסוגלות לאכול. היו יורד

מביניהן שהיו מתות. לא היתה תרופה למחלה. כיום יש חיסון נגד המחלה. כדי למנוע את התפשטות המחלה 

היו שופכים נוזל חיטוי לגיגית ועם מגפי הגומי איתם עבדנו היינו נכנסים לתוכו כדי שהמגף יחוטא ורק אז 

ניסה הראשית למושב יצרו שפה מוגבהת מעט לרוחב הכביש ושפכו לתוכו מהנוזל וכל מי נכנסים לרפת. גם בכ

 שנכנס היה טובל את תחתית נעליו ובאותו אופן אם נכנס טרקטור או כלי רכב אחר, גלגליו חוטאו.

, כך נקראה פרה מיוחמת -ומה עם המלטות? ליד צרכניית המושב היתה ָפריָיה לשם לקחנו את הפרה הדורשת 

והפר שהיה שם היה מזדווג ומפרה אותה. כל כמה זמן היה מגיע וטרינר לָפריָיה למושב ובין השאר היה מטפל 

בפרה שחלתה או נפצעה או לחיסון וכדומה. אחרי כמה שנים עברו להזרעה מלאכותית כדי שיהיה מזרע של 

 פר מובחר ויצאו פרות משובחות יותר וגם זאת עשה הוטרינר. 

ה עצמה, פעם ראשונה היה איתנו מדריך שהראה לנו מה לעשות וכיצד לעזור לפרה להמליט באשר להמלט

ובפעמים הבאות כבר לא נזקקנו לו אלא אם היתה בעיה ואז הזעקנו את הוטרינר. בהגיע שעת הלידה היינו 

ד מכינים מצע של קש והפרה היתה יושבת ונאנחת מכאב כמו בן אדם. לפעמים הפרה היתה נשארת לעמו

ויולדת בעמידה ולכן שמרנו שהעגלה לא תיפול ותחבל. כשהיתה לוחצת והיו יוצאים הרגליים, היינו קושרים 

אותם בחבל, מושכים לאט לאט ועוזרים לפרה להמליט וחוסכים לה בסבל. מיד עם לידת העגל או העגלה 

שמים אותה ליד האם. היינו מנקים אותה בשק תערובת נקי, מוציאים את הסחוס המיותר מבין הפרסות ו

הפרה היתה מתחילה ללקק אותה ואחר כך גם מניקה אותה עד שהיתה מסוגלת לאכול ירק ותערובת בכוחות 

 עצמה. תוך זמן קצר העגלה היתה מנסה לעמוד על רגליה . זו היתה חוויה מרגשת מאוד.

ומשתולל ללא מנוחה. היה חוויה אחרת היתה לנו עם עגל שנולד והיה משוגע לחלוטין. כל הזמן היה מקפץ 

זוחל מתחת לגדרות הברזל של חצר הרפת והיה בורח לשטח. היה קשה לתפוס אותו . היינו רצים אחריו 

לשטח ואפרים היה לוקח דלי עם תערובת  ומנסה לפתותו להתקרב. כך רדפנו אחריו שעה ולפעמים שעתיים 

. אפרים החליט לשים קורות נוספים כדי שלא עד שהיינו מצליחים לתופסו ואז כבר היינו תשושים לחלוטין

יוכל לזחול ולברוח ואז יום אחד שמענו געיות רמות וראינו שהעגל ניסה לקפוץ מעל לגדרות החצר, רגלו 

 נשברה. קראנו לוטרינר ונאלצנו להשכיבו בכוחות משותפים, הוא קיבע את רגלו בקרש ושם גבס עד שנרפא.

ילדה הפרה, באחד הפעמים, שלישיית עגלים לשמחתנו הגדולה. מכרנו   1960בכל קשיי הפרנסה האלו במאי 

לירות  500אותם ושמחנו שנוכל לשלם עבור החובות של הקמת לול. השמחה לא ארכה זמן רב. אפרים הפקיד 

וחיסכון" ונתן צ'ק לבעל המקצוע שבנה את הלול אך הוא בא ואמר לאפרים שהלך לבנק לקבל  הבבנק "הלווא

הבנק היה סגור. התברר שכספי הבנק נגנבו על ידי הבנקאי שברח איתם לחוץ לארץ. וכך חזר את הכסף ו

אפרים  מכפר סבא אֵבל. זו היתה מכה מכאיבה מאוד ומה יכולנו לעשות מלבד לאכול את הלב, לחרוק שיניים 

 ולהמשיך לעבוד קשה?

, לטוב ולרע, וכך היינו יחד ושוב, הנחמה היחידה היתה שכל המשפחה גרה באותו מושב ובאותה שורה

בקשיים ובצרות ויכולנו לחלוק זאת אחד עם השני וקצת לגוון את חיינו, שהיו עבודה רצופה אחת משך כל 

 השבוע ואפילו זה יום כיפור כי לא ניתן שלא לטפל ולהאכיל את בעלי החיים.

לבית. אמנם כבר ניתן היה  השארנו רק את הפרה האמריקאית הטובה, ָסּבֶרס, שתיתן לנו חלב 1961בשנת 

לקנות חלב בצרכנייה אבל התרגלנו לטעם החלב הלא מפוסטר, היישר מהפרה. היינו מרתיחים את החלב 

כשזיוה בתי גדלה והפרה כבר לא נתנה חלב רב מכרנו אותה אך המשכנו לקנות חלב  65-מחשש חיידקים.  ב

שנים ַנַנה היתה מכינה מחלב הפרות חמאה,  משכנים שגידלו פרות ולבסוף עברנו לחלב של תנובה. הרבה

 שמנת, גבינה לבנה וכדומה תוצרת בית.

 

 חבילות קש

כאמור, הקש שימש אותנו בעיקר בחורף להאכלת הפרות וגם בתור מצע ששמנו לפרה יולדת או כשקרקע חצר 

ידולים היינו הרפת היתה הופכת לבוצית בגלל מי הגשמים. חבילות הקש נעשו מצמח הבוטנים. בין שאר הג

מגדלים בוטנים וכאשר צמחו היינו עוקרים אותם אחד אחד באופן ידני והופכים אותם כדי שהבוטנים, שהיו 
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בשורשי הצמח, יתיבשו ואז היינו קוטפים אותם ומוכרים. לפעמים לאסוננו הרב היה יורד גשם, מרטיב אותם 

פסי. לאחר קטיף הבוטנים היינו עורמים לערמות את ואז היו מעלים עובש ונמכרים ּכְּבָרָרה )סוג ב'( במחיר א

הצמח היבש וטרקטור מיוחד היה מגיע, שואב את הערמה ומאגד אותה לחבילות קש קשורות בחבלים. בשנים 

מאוחרות יותר היה טרקטור עם להב מיוחד שהיה מושך ועוקר את הצמח מהאדמה וחוסך לנו את פעולת 

בשו היה טרקטור משוכלל יותר ששאב את הכול. מצד אחד הוציא הקטיף. הפעם כשהצמח והבוטנים התיי

את הבוטנים ומהצד השני זורק את חבילות הקש הקשורות. לפעמים הטרקטור עבד בלילות כיוון ששימש את 

כל המושב והיה חייב להספיק לפני שחלילה וחס ירדו גשמים. בדרך כלל חבילות הקש היו מצמח הבוטנים 

 ה שנשתל במיוחד לפרות או משאריות צמח החיטה, השעורה או הדּוָרה.אבל גם מצמח הָּבְקיָ 

 פרק הלולים והתרנגולות 

לקורס בן חמישה  1961הקמנו לול תרנגולות רציני יותר באישור מועצת הלול. שלחו את אפרים בפברואר 

מבחינת המחלות השונות ימים בכפר רופין ללמוד על גידול וטיפול בתרנגולות, כי גידול תרנגולות היה בעייתי 

תרנגולות בתנאי שאת הביצים ניתן לתנובה )ולא  1500-נתנו לנו רישיון ל 1961וצרות אחרות. בסוף שנת 

לגורם פרטי( לאחר שנשקול ונמיין אותם במושב. הלול סיפק לנו ביצים למאכל וגם עופות, כי כעת אלו היו 

 כול מהביצים. עופות שקנינו ולא מטעם הסוכנות שאז אסרו עלינו לא

כאמור, גידלנו גם מעט תרנגולי הודו שהסתובבו חופשי משך היום ובלילה ישנו 

בלול הקטן שהסוכנות נתנה לנו בתחילת הדרך. עם הזמן הציעו לנו לקנות בית 

אימון ולגדל את האפרוחים עד שיגדלו ויעברו ללולים. בית האימון, כך נקרא כי 

היה מבנה עשוי מלוחות אסבסט וכמה   "אימנו" את האפרוחים כיצד לחיות,

לוחות זכוכית בתור חלונות. בתוכו היה מבנה מתכתי  שהכיל מדפי רשת ארוכים 

שתחתם היו מגשים לצואת האפרוחים ובצדדים אבוסים למים ולמזון ותנורים 

 לחימום.
 

ַסָפק האפרוחים היה  צבי שניידרמן שגר בכפר סבא. היו לו מדגרות מחוממות 

אותם מכר כשבקעו האפרוחים. שניידרמן אהב מאוד לשבת ולשוחח עם אפרים ואיתי. היה מספר על לביצים 

מפולין לרוסיה ושם שלחו אותו לסיביר לעבוד למען המאמץ  16הקורות אותו בזמן השואה. ברח בגיל 

כך  המלחמתי. שניידרמן היה אדם בריא וחזק אבל סיפר שהעבודה היתה מאוד קשה ולכן ברח משם ואחר

הצטרף לכוחות בעלות הברית. סיפר כיצד כחייל היה שותה ספירט כתחליף לוודקה כי זה מה שהיה. עם 

 בעלות הברית הגיע לארץ וכאן נטש אותם ונשאר. כל משפחתו ניספתה בשואה.

. מכאן םשניידרמן היה מביא את האפרוחים ביום שבקעו בקופסאות קרטון וזו היתה חגיגה לעיניים ולאוזניי

לפיטום ומטילות.  –הלאה היינו מגדלים אותם עד לבגרותם ומכירתם לתנובה. היו שני סוגי תרנגולות ו

היה צורך לפטמם באוכל עשיר ואז היו מוכרים אותם לתנובה לצורך  -לפיטום גידלנו משך שלושה חודשים 

שוהות איתנו למשך שיווקם כבשר לאכילה )את המכסה לגידול פטמים קיבלנו מאוחר יותר(. המטילות היו 

 שנתיים לערך לצורך קבלת ביצים ומכירתם לתנובה ובסיום דרכם, כשכבר לא הטילו מספיק, נמכרו למאכל. 

לא ניתן היה לגדל עופות סתם כך כלבבך אלא היתה מיכַסה שאישרו לחקלאים או למושב  -לתשומת ליבכם 

פיטום בנוסף למטילות, היית צריך לקבל היתר. באופן כללי. לכן, אם רצית להרחיב את הלול או לגדל עופות ל

ראו שאנחנו נותנים ביצים לתנובה בזמן ושאנחנו מסודרים ולא עושים בעיות. אמרו לנו: תרחיבו את הלולים 

 ונעזור לכם באותם תנאים כמו קודם.
 

מון היה הדרך משלב האפרוחים ועד למכירתם היתה ארוכה ורצופת מכשולים. כאפרוחים בני יומם בבית האי

חימום תמידי בעזרת תנור פתילייה שהיתה לו ארובה לגובה המדפים )לפעמים בחורף נכנסנו לשם להתחמם(. 

היינו פורשים עיתונים על הרשתות כי פיזרנו עליהם תערובת והשתיה ממיכלים קטנים שבתחתיתם היתה 

כול ולשתות מהאבוסים בצדדים צלחת מים. כל יום היינו מחליפים את העיתונים. משגדלו והיו מסוגלים לא

 לא שמנו להם עיתונים. צרכיהם היו מצטברים במגשים שתחת הרשת. 
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כשהאפרוחים היו בני חודש וחצי כבר היה כיף לצפות באפרוחים כי התנהגו קצת כמו תינוקות של בני אדם. 

תופסים כמה מהם  היו גדולים מדי לבית האימון. כל המשפחה עסקה בהעברת האפרוחים ללול רגיל. היינו

ברגליהם בכל יד והולכים ללול. במשך הזמן השתכללנו ואפרים הכין תיבה עשויה מרשתות עם ארבע ידיות 

עץ להעברה ללול; שם מפזרים שלושה בתא. אחרי זמן מה כשהאפרוחים גדלו שמנו רק שתיים בתא וכך עד 

שורות התאים היו אבוסים, שלתוכם היה לפני  –אחרית ימיהם. כאן יום יום היה צריך להאכילם ולהשקותם 

צורך לשפוך תערובת בעזרת כף גדולה. את התערובת היינו מסיעים לאורך השורות בעגלת תינוקות שהוסבה 

היו אבוסי מים צרים כשבקצה היה צינור שהזרים כל הזמן מים. היה צורך לבדוק  –למטרה זו. להשקותם 

 יח זרימת מים במידה הנכונה. שהם לא נסתמים, לנקות אותם מירוקת ולהבט

היה צריך להזמין פועלים שיאספו את הצואה שנערמה תחת תאי התרנגולות. בין לבין היה צריך לדאוג 

 לתחזוקת המבנה של הלול, סגירת פרצות כדי למנוע מהמוני הציפורים לחסל את התערובת ובכלל.

כשהתרנגולות היו עדיין אפרוחים היינו צריכים 

יסונים כמו אבעבועות. אחד להזריק להם ח

אחד היינו מזריקים להם לירך, הייתי תופסת 

את הרגל של התרנגולת ואפרים היה מזריק. 

דלקת בגרון, נזלת והתעטשויות ואז לול   - לעתים תקפו מחלות שונות את התרנגולות הבוגרים כמו ַלֵרנגֹו

 יביוטיקה לפני שימותו.שלם היה משמיע קולות חירחור ולכן צריך היה למהר לתת להם אנט

היתה גם מחלת הניּוַקסל הנוראית. זו מחלה בה התרנגולות משתתקות, צונחות ומתות. במחלה זו מתו המוני 

תרנגולות ולפעמים כמעט כל הלול היה נכחד ואיתו הפרנסה. זה היה נורא לראות מושב שלם נאבק במחלה. 

יו מאבקים את פתחי הלולים באבקה לבנה שמשמידה העופות שמתו נלקחו בעגלות מחוץ למושב לשריפה. ה

וירוסים כדי לא להעביר את הוירוס ללול. היו חיסונים 

או יותר תרנגולות וזה לא  500שניתנו בטפטוף לעין של 

היה תענוג. הייתי מושכת את התרנגולת מתוך התא, 

מחזיקה לה את הראש ואפרים היה מטפטף. כשמספרים זה נשמע מצחיק 

 היו פשוט חיי דיכאון מהבעיות והקשיים שצצו ללא הרף.אבל אלה 
 

בעיות לא חסרו. לפעמים זוג תרנגולות היו רבות או אחת היתה נוקרת את 

שכנתה בישבן בשעה שהיתה מתאמצת להטיל ביצה; לפעמים זה היה 

נמשך עד שמעיה היו יוצאים. מגדלי התרנגולות בארץ חשבו ומצאו פתרון 

את מכשיר הגיליוטינה. הילדים הוציאו תרנגולת אכזרי לבעיה. המציאו 

תרנגולת מהלול ואני הייתי מחזיקה אותם היטב ואת המקור היינו 

מכניסים תחת גיליוטינה קטנה שהיתה לוהטת בחום. אפרים היה לוחץ 

וקצה המקור היה מתקצץ ונשרף בו בזמן למניעת שטף דם. זו היתה פעולה לא נעימה כי היה מתפשט ריח 

וגם ריחמנו על התרנגולות, אם כי זה לא היה כואב להן אלא אם טעינו ונפגע הבשר. יותר מאוחר חייבו שרוף 

את מוכרי האפרוחים שיקצצו לאפרוחים את המקור כשהם קטנים ושיחסנו אותם כנגד אבעבועות. כמובן 

 שזה ייקר את מחיר האפרוחים.
 

חר יותר, כשהומצאו קרטוני ביצים, עברנו לכך. כל ומה עם הביצים? בתחילה היינו ממלאים סלי ברזל ומאו

ערב היינו חייבים לאסוף את הביצים. מלאכה הנמאסת כעבור זמן, שהילדים לפעמים התוכחו ביניהם מי ילך 

לאסוף ואם באו קרובי משפחה עירוניים לבקר כמו: חשמונאי או שרה וכדומה היו מבקשים לאסוף כי 

הביצים היו מלוכלכות מצואת התרנגולות או מדם והיינו צריכים לנקות בשבילם זו היתה חוויה. לפעמים 

אותם לפני שמסרנו לתנובה. חלק מהביצים היו סדוקים או שבורים. אותם לקחנו לשימושנו הביתי וחלק 

 הוטלו ללא קליפה ונקראו ָלֵמה בפרסית.
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הדרך שקלנו ביצה ביצה בנפרד  לפני שמסרנו לתנובה היינו צריכים למיין את הביצים לפי גודלם. בתחילת

 בעזרת מאזניים מיוחדות . ואלהנלקחו למחסן למסירה לתנובה.

 

 

כשהלולים גדלו וכמות הביצים גדלה המציאו מכונת שקילה גדולה יותר. הביצים  

התגלגלו על מסילה לעבר פתחים עם משקולות שונות לשם היו נופלות ומשם אספנו 

ת השקילה, שהיתה דומה לפסנתר כנף בגודלה אותם לקרטוני ביצים.  את מכונ

ובצורתה, שיכנו באחד החדרים שבבית הסוכנותי הישן, ששימש אותנו שנים רבות 

לאחר שעברנו לבית שבנינו. את קרטוני הביצים שאספנו היינו מביאים כל ערב מהלול לחדר זה. היות ולא 

של קרטונים וסוחבים אותם מהלול עד לחדר רצינו ללכת ולחזור הרבה פעמים הרי שהיינו עורמים "מגדל" 

השקילה. בדרך היו מכשולים שונים כמו: צינור מים, עשבים, חבלים, אבנים, קופסאות ועוד. לפעמים רגלינו 

 ניגפו בהם ואז הביצים היו מתנפצות לקרקע לאסוננו הרב וכך הרווח המועט שהיה לנו היה מצטמק עוד יותר.

ל אוטומטי לאחד ממחסני המושב ונתנו לאפרים לנהל את המקום. את מאוחר יותר הביאה תנובה משק

החשבונות ניהל אפרים ואת השקילה הוא עשה עם יעקב. החברים היו מביאים את הביצים בקרטונים . 

לשקילה שמו את הביצים  על סרט נע. הביצה היתה מתמיינת לפי הגודל.  ליד הסרט היה אור ששיקף את 

מלוכלכות היה עליהם לנקות אותן, ואם היו סדוקות או שבורות להניח אותן בצד. הביצה ואם היו ביצים 

אחר כך היו צריכים לאסוף את הביצים ולשים בקרטונים לפי הגודל. העבודה במקום לא היתה נעימה כי זה 

ה היה מחסן ענקי ומסריח. בחורף היה קר מאוד ובקיץ לוהט. לא היו בו חלונות וגם לא היה אור רב. הרב

 פעמים ילדינו או ילדי דוד יעקב היו הולכים לעזור להם כי נהנו מן העשייה ומן העזרה.
 

"חוויות" אחרות שהיו לנו בלול זה היה כשהתרנגולות היו קופצות בבהלה. היינו רצים לבדוק ומגלים שקיפוד 

עכברים שהתרוצצו זוחל תחתם או נחשים שחורים זוחלים, בדרך כלל על עמודי הלול, כדי לטרוף מהמוני ה

 בלול. לעתים רחוקות גם היו נמיות שהתנפלו על צווארי התרנגולות ופשוט רצחו אותן.

צרה אחרת היתה ימי החמסין. בימים שהודיעו שיהיה חם היינו משגיחים שלא ימותו. זאת אומרת להרטיב 

מטרות קטנות על הלול אותם כמה פעמים ביום עם צינור מים; כך עד הערב. בשנים מאוחרות יותר התקנו מ

וכבר מהבוקר היינו מפעילים אותם. הרבה פעמים זרם המים היה חלש ולא הצליח להפעיל את הממטרות. 

, ממעטות לאכול ומנסות לשאוף אויר שהיה חם. חלק מהתרנגולות היו מתות. פעם תהתרנגולות היו מתיישבו

ה מפה למקור והצלחתי להצילה לקול אחת, כשאחת התרנגולות פרפרה, הרטבתי אותה ועשיתי לה הנשמ

 מצהלות הילדים. עד היום לילי זוכרת זאת ואנו צוחקים. בסך הכל זה היה מצב עגום.

ומה בימות החורף? היה צורך לדאוג שמים לא ידלפו מהגג, לעטוף את הלולים ביריעות ניילון מחוברות 

ד גשם עז או כשהרוח חזקה או כשקר לפסים עשויים מקרשים כדי להעלותם בימים יפים ולהורידם כשיור

. כשהיו רוחות חזקות במיוחד היו ומאוד כדי להגן על התרנגולות, על הלול ועל שקי התערובת שלא יירטב

חלק מהיריעות עפות ולפעמים גם חלק מלוחות הפח או לוחות מגג האסבסט למרות משקלם. כשזה היה קורה 

היינו שומעים את יללת הרוח החזקה, הגשם והברד ומעל לכל בלילות לא היינו מצליחים לישון מדאגה וכן 

את חריקת הפחים שנעקרו או יריעות הניילון שהתנפחו מהרוח ונתלשו. בבוקר שלמחרת או כשהתאפשר 

היינו יוצאים בלב כבד לבדוק את הנזקים ולתקנם במהירות. למושב היה ביטוח כללי לנזקים אבל הסכום 

 ת הנזק. זאת ועוד: היו מוציאים את הנשמה עד שהיו נותנים את הסכום.שהוחזר היה קטן ולא כיסה א
 

אם עברנו את כל המכשולים הללו והתרנגולות היו מגיעות לשיבה טובה, ההטלה שלהן היתה פוחתת ואז 

היינו מסמנים בגיר על האבוס שלהן כדי לבדוק אם הטילו ביצים במידה מספקת. תרנגולות בודדות היינו 

ילה אך אם רוב הלול מיעט להטיל היינו מוכרים אותן לתנובה.  תנובה היתה מביאה לנו ארגזי שוחטים לאכ

פלסטיק מסורגים שלתוכן הכנסנו כעשר תרנגולות בכל ארגז. כאן התחיל סיפור מאוס אחר. חורף או קיץ 

יינו צריכים היינו מודיעים לילדים שהלילה זה ליל שימורים ולכן עליהם לישון מוקדם. את התרנגולות ה

 .בנפרד וביצה מאזניים לשקילת כל ביצה
 על הקשת רשומים מספרי הגרמים ובכוסית שמו את הביצה 
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 להכניס לארגזים בלילה, כך שיגיעו לתנובה השכם בבוקר שאז באו בעלי החנויות והסוחרים לקנות אותם.

הוצאת התרנגולות הנאבקות בנו מהתאים והובלתן לתוך הארגזים היה תהליך ממושך. בסיום היתה מגיעה  

ום יהיה נכון אחרת היו מרמים וגם משאית ולוקחת את הארגזים לתנובה. אפרים היה נוסע איתו כדי שהריש

ככה לא שילמו מיד אלא לאחר זמן. לפעמים הרגל או הכנף של התרנגולת היו נשברות בטלטולי הדרך ואז 

סירבו לשלם עבורן. אפרים היה חוזר עייף ורצוץ כדי להמשיך בעבודות היום יום במשק. העבודה היתה רבה 

 התייאשו לאחר כמה חודשים וחיסלו את הלולים שהקימו.  וקשה והרווח מועט ולכן הרבה חברים מהמושב
 

משק חקלאי דורש עבודה יום יומית רבה. אי אפשר לנוח לא בשבת ולא בחג. צריך לתת אוכל ומים לפרות 

ולתרנגולות או כל בעל חיים אחר שלא לדבר על זריעה וקצירה.  ביום כיפור שמנו כמות גדולה של תערובת 

במשך היום אבל לפעמים, אם היה חמסין, כדי להימנע מעבודה 

היינו צריכים לצאת, אפילו שהיינו בצום, להרטיב את התרנגולות. 

יום עבודה היה מתחיל בדרך כלל בחמש בבוקר ומסתיים בערב 

 ולפעמים גם בלילה.
 

הרבה פעמים אמי ובני המשפחה היו אצלנו והשתתפו בהעברת 

התרנגולות, באיסוף הביצים 

ומה. להם זו או תלתן וכד

 היתה חוויה לא רגילה כי גרו בעיר.

באו אלינו גם בגלל ַנַנה. אמי היתה נשארת כמה  יהורי, אחי ואחיותי

ימים. בחגים אנחנו וַנַנה רצינו מאוד שהמשפחה תהיה סביבנו. כל 

השנים באו אלינו לחגים או לביקור וגם כשהילדים גדלו וכך כל הזמן כל 

 המשפחות במושב. המשפחות  מהעיר התראו עם

 

 

 

 

 עובדים ללא הפסקה גם עם מיגרנות

כאמור, עבדנו שנינו במשק שכלל גידולי שדה, מטע, פרות ותרנגולות ובמקביל גם בעבודות שונות נוספות 

שאפרים עבד בהם במשך השנים: במחסן הכללי )מכירת זבל כימי, תערובת וכדומה וקבלת היבולים 

 ל המושב; במחסן הביצים ובצרכנייה.מהחברים לתנובה(; בחדר הנשק ש

בכל השנים הללו הייתי קמה מוקדם מאוד עם אפרים ועובדת במשק ובבית. הקור מאוד הפריע לי ולמרות 

שנשמרתי, מהר מאוד הייתי מתקררת. בנוסף תמיד היו לי מיגרנות איומות. הכאב דפק בראש כמו פטיש 

ובגלל זה נהרסה לי הקיבה. היו ימים שפשוט שכבתי והייתי מקיאה. בלעתי כדורים נגד הכאב בכמויות 

במיטה והכאב נמשך יומיים שלושה. היו גם ימים, במיוחד בימים שאפרים היה במילואים והילדים היו 

הולכים לבית הספר, שהייתי ממשיכה לנהל את המשק עם כאבי הראש. גם מאוחר יותר בזמן שעבד במחסן 

 והילדים היו עוזרים אחר הצהרים. ובצרכנייה הייתי חייבת לעבוד במשק

כשהקמנו לול יחד עם חברי מושב אחרים, ביקשו מאפרים שיהיה בוועד הלולנים בגלל שידע ניהול חשבונות. 

ועד לולנים זה אומר ללכת לתנועת המושבים לברר מה המכסות לביצים לחודש וכל מה שקשור ללול ועד 

כמה ביצים נתן ומה התשלום המגיע לו לאחר הניכויים. החשבונאות ללולנים: כמה תערובת קנה הלולן, 

 כמובן זו היתה עבודה ללא תמורה כלשהי.

, ענף הלול לא הניב רווחים, הליכוד עלה לשלטון ולא רק שלא עודד את הענף החקלאי 65כשאפרים הגיע לגיל 

יל הפנסיה ולאפרים בכללו אלא הערים קשיים וקיצץ כך שרבים נטשו את החקלאות ואף אנו. הגענו כבר לג

היה קשה לעבוד, היתה לו פריצת דיסק בגב והיה מוגבל מאוד. השכרנו את הלולים אך כשהרווח ירד גם זה 

 נפסק וסגרנו את הלול. פרק נוסף הסתיים בחיינו במושב.

 בתמונה קבוצתית בחתונה של שמחה אחותי. ילדי המשפחה במושב
 את שרה ומלכה לידה. מלמעלה מימין לשמאל:שמחה מחבקת

 משה, מינה, אלי, זהבה ועדנה.
 דויד, יוסי, ציפורה )סיסי(, רחל מחזיקה את אילנה, דני ויפה
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פנה  83נסגר מחסן הביצים כי תנובה החליטה לקחת את הביצים ישירות מהלולנים. באמצע  1983בתחילת 

ם גני, שכן ומזכיר המושב, לאפרים וביקש ממנו שיעבוד בצרכניית המושב בקופה תמורת שכר חודשי. את חיי

הצרכנייה שהיתה שייכת לחברי המושב ניהל חבר מושב אשר מעל בכספים. היות וחיים ידע שאפרים אדם 

ם כל יום עבודה. ישר הפקיד אותו על הקופה והחשבונות וביקש ממנו שימסור לו את החשבון והפדיון בתו

עברה הצרכנייה, שלא הניבה רווחים, לידים פרטיות של חבר במושב בשם נתן בוארון. אפרים  1984בשנת 

, כי נתן היה מעוניין שימשיך 1986עד  -המשיך לעבוד אצלו משך שנתיים

בתפקידו בניהול הקופה והחשבונות. בשנה זו מכר נתן את החנות לאדם 

 תו והתקיימנו מדמי ביטוח לאומי עד היום.אחר ואפרים סיים את עבוד

 קידמה

שנה לאחר הקמת  20 -כ 1970חיברו את המושב לחשמל. בשנת  1960בשנת 

חובר המושב לקו טלפון  1974המושב, סללו לנו כביש אספלט ורק בשנת 

וגם אז לא כולם קיבלו. היה טלפון ציבורי במושב שלא תמיד פעל. היינו 

צורך להמתין כשבע שנים עד שהיית זכאי  הולכים לשם להתקשר. היה

 קיבלנו סוף סוף את הטלפון הנכסף. 1975-לטלפון. ב

קנינו את המקרר החשמלי הראשון שלנו. זה היה מקרר קטן שהחליף  1961-עם בוא החשמל שופרו חיינו. ב

נורות ביטחון  את מקרר הקרח. היה אור בבית ולא נזקקנו לעששיות, פתיליות וכדומה. בצידי הבתים הותקנו

גדולות, שיאירו את סביבת הבית מחשש לֵפָדִאיּון. המושב כבר לא היה בעלטה מוחלטת. קנינו תנור לאפייה 

מה שעשינו בכל שבת. אפשר היה להקשיב לרדיו מחובר לחשמל ועוד ועוד דברים  -ובו גריל מסתובב לעוף 

לה. אפשר היה לעבוד עם מכונת כביסה. עד אז שהיום אפילו לא חושבים עליהם ואז זו היתה כמו זכייה בהגר

היינו מכבסים ביד בגיגית ומשפשפים את הבגדים על קרש, שעליו מתכת עם פסים בולטים, טבליית צבע 

כביסה כחול )לתת גוון כחלחל רענן לבד( וגוש מרובע גדול של סבון כביסה. פעם בשבוע הגיעה, משיכון קפלן 

ה והייתה עוזרת בעבודת הכביסה )תמורת תשלום( עד שקנינו מכונת הסמוך, אישה ענייה שחיפשה עבוד

כביסה. המכונה נפתחה מלמעלה ועם היד היינו מוציאים את הכביסה הרטובה. בחלקה העליון היו שני מקלות 

 כמו שני מערוכים צמודים, שביניהם היינו מעבירים את הבגד ומסובבים בעזרת ידית. כך הבגד היה נסחט .

 דל גם סל האוכל. המושבים החדשים שניבנו קרוב אלינו גידלו ירקות וכך המחסור הגדול פחת. לאט לאט ג

דרך אגב, עוף לא יכולתי לקחת להורי בבת ים כי היו פקחים שעלו לאוטובוסים והיו בודקים את הסלים. 

ן היה תרנגולת נחשבה להברחה והפרת חוק כי הרבה שנים פרח השוק השחור בערים למצרכים שלא נית

להשיג ועוף נחשב למצרך מבוקש מאוד. ניסו להלחם בשוק השחור לא בהצלחה גדולה. גם תפוח עץ נמכר 

 בשוק השחור. הייתם מאמינים? 

 אחרי הרבה שנים צמצמנו את החקלאות לטובת הלולים. לא שהיתה לנו ישועה רבה מהלול. 

 

 חיי חברה

העבודה הקשה במשך כל השבוע לבית הכנסת. בראש בחגים ובשבתות אפרים וֵאחיו היו הולכים, למרות 

השנה וביום הכיפורים היו הולכים מהבוקר ועד סיום התפילות. הילדים הקטנים אהבו ללכת ולהיות איתו. 

ככוהנים היו מברכים את הקהל בברכת הכוהנים. בזמן הברכה, לפני ארון הקודש, היו פורשים את הטלית 

תחת הטלית. גם ַנַנה היתה הולכת מלבד השנים האחרונות לחייה שאז כבר כמו אוהל. הילדים אהבו להיכנס 

 לא היתה מסוגלת מלבד בחג או ביום כיפור. 

מה כלל "סל הבידור" של המושב? היתה צרכנייה במרכז המושב אשר בשנה הראשונה הוצפה ממי השיטפונות 

ים לשהותנו במושב הקרינו בלילות הקיץ ולכן הסוכנות בנתה צרכנייה גדולה יותר על עמודים. אחרי ארבע שנ

על קיר צרכנייה זו סרטים פעם בשבוע וזה שימח אותנו. מי שהיה מעוניין היה מביא איתו כסא מתקפל ויושב 

 לצפות תחת כיפת השמיים. כעבור שנים בנו מבנה שנקרא בית העם ושם המשיכו להקרין את הסרטים. הוא
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 ותו בא לביקור מפרס וכל המשפחה נאספה לראות א ,אחיה של מוניר ,הביבאולה -1961

 : אמי אביגיל, ציפורה )ננה(, שרה אחותה ואבי סלה מחזיק את יעקב בנה של שמחהמימין

 

ת הספר וכדומה. לעתים רחוקות מאוד היינו נוסעים לכפר סבא לראות גם שימש כמקום לאירועים, הצגות בי 

סרט. החיים החברתיים התבטאו גם במפגשים עם משפחות חברי המושב והפגישות המשפחתיות הרבות 

 בשבתות, בחגים ובאירועים שונים. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 עוד על עולים חדשים

חמד וחגור. כשעברנו -ימין: ירחיב, אלישמע, שדה משך השנים שעברו הקימו עוד ארבעה מושבים בסביבת נוה

למושב הביאו עולים מתוניס ושיכנו אותם בכפר סבא הערבית עד שנכנסו כמונו לבתים בישובים החדשים 

הגיע טרקטור אשר הרס את החורבות הערביות ובמקומם בנו בתים לעולים  1952שהקימו. אחרי כן בשנת 

 שכונת קפלן על שמו של אחד משרי הממשלה. חדשים נוספים שהגיעו. למקום קראו 

את העולים שהגיעו שיכנו בתחילה במעברת אוהלים. באחד הימים שמענו פיצוץ מכיוון המעברה, שהחריד את 

נפשות  11כל הסביבה. כולם רצו למקום כי ראו עשן מיתמר וצעקות של אנשים. התברר שאחת המשפחות בת 

שעשו ליד האוהל. הילדים עם אמם הלכו לאזור בו היו מוקשים רצתה להתקין גדר מסביב לגינה קטנה 

)סיפרתי על כך קודם(. מצאו שם גדר והביאו איתם אבל גם מצאו את אחד מהמוקשים הגדולים שלא גילו 

אותו בשעתו. הם לא ידעו מה זה והילדים שהיו סקרנים שיחקו וניסו לפרק אותו. המוקש התפוצץ והילדים 

המשפחה שהיה בעבודה, חזר וכשנודע לו מה קרה איבד את שפיותו. חברת קדישא באו עם אמם נהרגו.  אב 

מכפר סבא ולקחו אותם עם עגלה לבית הקברות בכפר סבא. רוב האנשים הלכו ברגל אחרי העגלה כל הדרך 

 עד כפר סבא כי לא היתה תחבורה כלשהי. ניתן לומר שאלו היו עוד קורבנות של המלחמה.

ת גם כיום אך הוקפה בשכונות רבות נוספות והיא מהווה חלק מהעיר כפר סבא. עקב הקמת שכונת קפלן קיימ

השכונה נוצר הצורך בהקמת קו תחבורה לעיר ואנו נהננו מכך. האוטובוס נסע פעמים בודדות משך היום ובני 

ושבה המושב היו מכתתים רגליהם בגשם ובשמש עד התחנה בכביש הראשי )מרחק ניכר( ונוסעים איתו למ

כפר סבא ומשם, אם נזקקנו, ליעדים אחרים. עד היום נאלצים בני המושב ללכת עד אותה תחנה אלא שהיום 

 תדירות האוטובוסים תכופה . וכמובן כיום יש רכב פרטי למי שנוהג.
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  אנחנו במלחמותאנחנו במלחמות

מלחמות. היות במשך כל הימים היינו במצב ביטחוני מתוח בגלל הקירבה לגבול; בין לבין היו פעולות גמול ו

 וכתבתי ספרי זיכרונות ישבתי לקרוא אותם. כך כתבתי בזיכרונותי על שתיים מן המלחמות:
  

וכבר זמן רב הסורים שולחים ֵפדאיּונים לארץ והורגים  1967לחודש מאי שנת  24 --במלחמת ששת הימים במלחמת ששת הימים 

ריים. בדאגה רבה קראנו אזרחים. כמה פעמים שלחו מטוסים ויום אחד מטוסינו הפילו שישה מטוסי מיג סו

בעיתון ושמענו ברדיו שסוריה ומצרים חתמו ברית נגד ישראל. פתאום החלו המצרים להזרים כוחות צבא 

לסיני וכל יום הכוח גדל. בתחילה כתבו שהיא רוצה להפחיד את ישראל שתרפה מהסורים אך התברר שלא 

 וישראל התחילה בגיוס מילואים.  כך. גמל עבדול נאצר סגר את מיצרי טיראן. הסכנה היתה ברורה

במושב החלו לנקות את המקלטים, שהתמלאו בחורף במי גשמים, ומהצבא נתנו לכל בית פנס רוח להדליק 

במקלט. לכל שלוש משפחות בנו מקלט. השמירה במושב הוגברה והושיבו את אפרים ועוד חבר מושב במשרד 

במשרד בכוננות עד שעות הבוקר. הרבנות הראשית  כדי לענות לטלפון הצבאי שהתקינו. כל לילה התחלפו

הכריזה על יום צום לאומי למען שלום החיילים, וביטלה את חגיגות ל"ג בעומר. הרבה אנשים צמו ומי שלא 

יכול היה אמרו שבאפשרותו לתת צדקה כתחליף. גם ַנַנה, דוד צבי ואורה והורי צמו. אזרחים ויהודים מחוץ 

מץ המלחמתי. האווירה היתה מתוחה והיה חוסר ודאות מפני גורל המדינה. לארץ תרמו הרבה כסף למא

 ארצות ערב השמיעו שירי מלחמה וקריאות להשמדת מדינת ישראל.

חיים, בעלה של רבקה אחותי שהיה קצין בקבע, הועבר לאילת. דויד בנו של דודי יצחק התכוון לנסוע לארצות 

תו, את משה ואת ציון בעלה של מלכה בת דודי, שבאה למושב הברית, אך נאלץ לבטל את נסיעתו. גייסו או

להיות עם הוריה, ואת חשמונאי וכך רבים ברחבי הארץ. טובה ואורה גיסותיי במושב ומלכה ותקווה, שהיו 

אצל רבקה אחותי, בכו מדאגה למגויסים. אלי לא היה שקט כיוון שלא קראו לו והיה הולך עם טרנזיסטור 

לפני פרוץ המלחמה שתלו מוקשים לאורך הגבול הירדני שליד המושב )עשו זאת בחשכת  לעבודה. שלושה ימים

למאי לקחו את אפרים, שהיה חובש במילואים,  30 -הלילה( ובשיכון קפלן קרוב למושב חפרו תעלות מיגון. ב

ם הגבול כדי לרענן את הנהלים במקרה של טיפול בפצועים, שכן ירדן הצטרפה למצרים והמושב והאזור גבל ע

 הירדני.

בזמן הזה עבר אבי ניתוח ברגל. הלכתי לבקר אותו. משם נסעתי לבקר את אמי, שהלכה לרבקה אחותי שגרה 

אז בבת ים. כאמור, גם תקווה ומלכה היו שם ואף שמחה אחותי הצטרפה אליהן כי גם את בעלה אברהם 

. מאז שגייסו אותם קיבלנו רק גייסו. אמא היתה ללא צבע בפנים מרוב דאגה לבני המשפחה המגויסים

ליד הבית, אברהם אחי ביקש להתנדב אך סרבו לו. ביקר אצלנו  מכתבים. שרה אחותי התנדבה למגן דוד אדום

ורצה לקחת את ַנַנה וזיוה אליהם, כי אמר שבעיר בטוח יותר מאשר במושב ליד הגבול אבל הרגעתי אותו שיש 

 לנו מקלט.

תח בציפייה למלחמה נשמעו ביום שישי יריות במושב. כולם חשבו שפרצה בימי ההמתנה הארוכים ומלאי המ

המלחמה מהצד הירדני. התברר שטרקטור, שהיה זורע באדמות המושב שגבלו עם קלקיליה, עורר את חשדות 

 הירדנים שחשבו שזו מזימה מצידנו והתחילו לירות עליו. במזל לא נפגע.

מה הציפייה והמלחמה החלה. כשהודיעו את הסיסמאות חזר אלי ביום חמישי הסתיי 1967ליוני  6-לבסוף, ב

במהרה הביתה ולהפתעתי שהגיע כל כך מהר הסביר שכל כלי הרכב עצרו ואספו את האנשים. ניגש למשרד שם 

היה המטה המקומי של הצבא והתברר שהוא ויחידתו מוצבים במושב בגלל הקירבה לגבול הירדני. לא 

 זיוה לא יתעוררו. זיוה היתה בת חמש והיתה עירנית למה שקורה וגם היתה במתח. הדלקתי את הרדיו שַנַנה ו

באותו בוקר אפרים האכיל את התרנגולות כשהחלה האזעקה. בתחילה לא ידענו אם זה תרגיל או אמיתי. 

אפרים מיהר עם אופניו למשרד ונאמר לו שיש להיכנס למקלטים. חזר להודיע והלך לחדר הנשק כדי לחלק 

ולרשום זאת. עדנה שהיתה ישנה התעוררה עם האזעקה ורצה למחסן הנשק לעזור ברישומי חלוקת הנשק  נשק

וחזרה רק למחרת. את התלמידים מבית הספר שיחררו ולילי חזרה בשעה עשר. בזמן ההמתנה תרגלו כל הזמן 

 את התלמידים כיצד להתפנות או להיכנס למקלט הגדול שליד בית הספר. 
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ואני, ַנַנה, לילי וזיוה רצנו למקלט. במקלט היינו שלוש משפחות: אנחנו, משפחת חיים גני  האזעקות נמשכו

ויוסף יחֶּבש שגרו ממולנו. היינו רק הנשים, הילדים וגברים מבוגרים קיבלו הוראה לפעול לכיבוי שריפות 

לט ובין האזעקות, שעלולות לפרוץ מנפילת פגז או טיל. לֵנלי גני היתה רק תינוקת שהלול שלה הובא למק

כשיצאנו מהמקלט, זיוה נצמדה אליה ולא רצתה לבוא איתי. לא היתה מוכנה לאכול או לשתות, פניה היו 

צהובים ולא דיברה. חיבקתי ונישקתי אותה ואמרתי לה שהיא צריכה להיות איתי; לא נתרצתה. התחילה 

 ו את שמות החברים שלוקחים נשק.להקיא מהתרגשות. את עדנה ורחל בת דודי הושיבו בחדר הנשק שירשמ

בערב כבר נשארנו במקלטים הלחים ומלאי ריח טחב והיינו צריכים לישון בהם. במשך היום הביאו כולם 

מזרונים, שמיכות וציוד נחוץ. הצלחתי לתת לזיוה מעט חלב וביצה אך היא לא הצליחה להירדם למרות 

להירדם החלו הפגזות מקלקיליה לכיוון קיבוץ  שהבאתי ספרים וקראתי לה והחזקתי אותה. כשכבר עמדה

אייל, כפר סבא ותל אביב. הפגזים עברו מעל המושב ברעש מחריש אוזניים וכשנפלו, זה נשמע כאילו נפלו 

במושב והיה לחץ באוזניים. לילי עלתה כל הזמן למדרגות המקלט כדי להציץ לראות מה קורה. פחדתי מכך 

ן נרדמו מעט אך גם מטוסים שלהם ושלנו עברו בשמי המושב ולכן לא וניסיתי למנוע ממנה. בסוף שתיה

הצלחנו לישון הרבה עד הבוקר. גם בעלי החיים סבלו מהמלחמה. נינו הסוס עמד בשקט ולא אכל למרות 

 ששמתי לו אוכל וכך גם התרנגולות שהאכלתי בבוקר. האמת היא שגם אנחנו אכלנו בקושי.

שלנו ומהפצצות היא היתה מוארת. ביום יכולנו לראות חלק מקרבות  קלקיליה הותקפה על ידי המטוסים

המטוסים וההפגזות. ראיתי כיצד המטוסים שלנו מטילים פצצות על התותח הראשי שעמד במקום הכי גבוה 

בקלקיליה. אלי ואפרים הגיעו לאכול וללכת ואמרו שהם רואים את הכול והשכן אמר לנו שכוח טנקים מוכן 

את העיר. בערב כשהטנקים זרמו יצאנו מהמקלט לראותם ושמענו אחר כך את קולות הירי.  להיכנס ולכבוש

כשהטנקים נכנסו ותקפו הצבא עזב את העיר ובתשע בלילה עדנה באה והודיעה שניתן לצאת מהמקלטים כי 

 קלקיליה נכבשה. 

היה קשה להריץ בחושך  המשכנו להישאר במקלט כי עדיין היה חשש מהתקפת מטוס ירדני ואת ַנַנה והילדים

מהבית למקלט. למחרת בבוקר כבר חזרנו לבית. העיר קלקיליה התרוקנה מתושביה ואנשי המושבים, 

הקיבוצים והשכונות שלידנו זרמו לעיר כדי לראות את המקום שמירר להם את החיים כל השנים הללו. 

 ודיע שאנו בסדר. אנשים לא ידעו את נפשם משמחה ועדנה התקשרה ממשרד המושב למשפחה לה

הקריין  -ביום הרביעי למלחמה שמענו על שיחרור ירושלים והר הבית. אין לתאר את ההתרגשות והשמחה 

ברדיו תיאר בקול חנוק את המתרחש ואת בכי החיילים שהגיעו לכותל . שמענו אותם שרים את השיר 

טיבל השירה השנתי. ַנַנה קמה "ירושלים של זהב" שהיה שיר חדש שהושמע רק שבועיים לפני המלחמה בפס

ומרוב התרגשות ושמחה קראה: אלוהים, אלוהים, הסתובבה סביב עצמה ובכתה וצחקה. החשש והדאגה 

עדיין לא תמו כי לא ידענו על הקרובים שלנו ועדיין היה חשש מכניסת כוחות ממצרים ומירדן. הצפון עדיין 

טסו לכיוון צפונה. ראיתי מטוסי צניחה ודאגתי לאחי הופגז וכל הזמן המטוסים, שמסלולם עבר מעל המושב, 

חשמונאי שהיה צנחן. ביום שישי הודיעו שגם חברון, קבר רחל  ויריחו בידינו אלו היו מקומות בעלי חשיבות 

 היסטורית וההתרגשות גאתה. 

ה לבכות. מרוב גם בסיני עדיין נלחמו ורק בליל יום ראשון נודע לנו דרך גיסי חיים שחשמונאי חי ואמי הפסיק

 עייפות ודאגה לא הרגשתי טוב וישנתי מעט אחרי שבוע. לאט לאט כל בני המשפחה המגויסים חזרו. 

פצועים. הדמעות זלגו מעיניו של אפרים ושלי ללא הפסקה. גם הילדים  2,500 -הרוגים ו 700הודיעו שיש לנו 

 בכו ולאף אחד לא היה חשק לעשות משהו ולחזור לשיגרה.
 

מלחמה זו שיבשה וזעזעה את חיי כולנו וכלל המדינה. ביום כיפור הלכו כולם כרגיל  --יום כיפורים יום כיפורים במלחמת במלחמת 

לבית הכנסת. מזג האויר היה שרבי. ואני נשארתי בבית עם אמא, שהיתה אצלי, לא הרגישה טוב אך בכול זאת 

באו לשאול לשלום אמי קיימה את התענית כהרגלה.  אורה אשת דודי צבי ואחותה עשרת חזרו מבית הכנסת ו

וסיפרו שבאו מהצבא לבית הכנסת ולקחו איתם כמה צעירים; ולא ברור מדוע. עוד אנו מדברות ואפרים הגיע 

לפתע והודיע שפרצה מלחמה עם מצרים ומגייסים את האנשים. ההפתעה היתה עצומה וקשה היה להאמין. 

 .חזר לבית הכנסת כדי שיתפללו לשלום החיילים. 
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רדיו ואכן שמענו שמצרים וסוריה פלשו לישראל. לא היה לנו טלפון ולא יכולנו לדעת אם גייסו את פתחנו את ה

אלי ובכלל את כל האחרים במשפחה ואוטובוסים לא היו בגלל יום כיפור. כל רבע שעה שידרו חדשות וכל 

 הזמן קראו סיסמאות גיוס של יחידות חיילי המילואים. 

ר בטלויזיה. בערב כבר באו לגייס את אלי ורחל אשתו, שהיתה בחודש בשעה חמש בערב אף התחילו לשד

האחרון להריונה, היתה מודאגת גם בגלל אחיה באשקלון. ישבנו כולנו יחד עד מאוחר בלילה. למחרת רחל 

הלכה לעבודה. עדנה, שאף היא הלכה לעבודה, חזרה כי היה סגור ופנתה לבית חולים מאיר כדי להתנדב. לא 

 נדבים באותו יום ואת החולים הקלים שילחו לבתיהם כדי לקלוט את הפצועים שיגיעו. נזקקו למת

כל המצב היה מבולבל ולא ברור לחלוטין והמתח היה נורא. אני העסקתי את עצמי בעבודות הבית והמשק כי 

בת  בינתיים התברר שהמלחמה קשה והמצב בכי רע ובני המשפחה  השונים גויסו ולא ידענו מה מצבם. יפה

 דודי ולילי בתי נסעו להורי בבת ים והביאו איתם למושב את מלכה שגם בעלה גוייס. 

ללילי לא היה צבע בפנים ולא יכלה לאכול מדאגה למדינה ולבני המשפחה. זיוה התרגשה מאוד אבל היתה 

יום יום שקטה ועצבנית. ברדיו השמיעו חדשות כל רבע שעה ושירים כדי לעודד את מצב הרוח והטלויזה, שב

 פעלה רק כמה שעות, שידרה כעת מהבוקר ועד חצות ונתנה תוכניות לילדים כדי להעסיק אותם. 
 

ביום הרביעי למלחמה פתחו את בתי הספר וזיוה הלכה ללמוד. עדנה חזרה לעבודה כששוב חזרו לעבוד וכך גם 

מרה לי: אמא, אנחנו לילי ומשם התקשרה לחשמונאי ורבקה לשאול מה קורה. בלילה כשחזרה מהעבודה א

ישנים במיטה והחיילים בחולות סיני. למה אני לא בן שאז הייתי הולכת להילחם. אברהם אחי היה בזמן הזה 

בצרפת בשליחות. מחשמונאי שגויס לא היה לנו מידע. חיים בעלה של רבקה היה קצין בשלישות וניסה לברר 

 לשכנים שהיה להם טלפון שיודיעו לנו.  עבורנו עד שחשמונאי התקשר ללילי לעבודה והיא התקשרה

אמא שלי ישבה בשקט בלי צבע בפנים במיוחד בגלל חשמונאי;  גייסו גם את כל בני משפחת מרי והחתנים. 

יוסי בנו של דודי יצחק התקשר והודיע שהוא בסדר ואמו נרגעה מעט.מצב רוח של ֵאבל שרר בכל המדינה 

רחל כלתי הלכה לבית היולדות ללדת. טלפונים לא היו, אוטובוסים והפצועים וההרוגים התרבו. בין כל אלה 

 היו מוגבלים עד שעות הערב ורכב לא היה לנו. 

בינתיים גייסו גם את לילי למילואים ביחידת המחשבים שלה בשלישות ברמת גן. היתה עובדת בלילות וחוזרת 

בודה שלה עסקה במיון דם של בבוקר במשך כמה חודשים. שרה אחותי באה לבקר את אמא ואותנו. בע

 תורמים ובלילה הלכה לתקווה אשתו של חשמונאי כדי להיות איתה ועם הילדים. 

משה ודויד בני הדודים שלחו מכתבים ואילו מחשמונאי לא שמענו יותר. אמא השתגעה מדאגה. בינתיים רחל 

ר סבא. באחד הימים כשחזרתי חזרה מבית היולדות עם התינוקת יפעת. היינו הולכים לבקר אותם בביתם בכפ

ימי לחימה ופנים שרופות מהשמש.  19למושב ראיתי את חשמונאי עם בגדי צבא ונשק , זקן גדול על פניו לאחר 

 בא לראות את אמא. ומיד נסע לבת ים למשפחתו, לאבי ולשרה לביקור קצר לפני שיחזור למלחמה.

וראת שחשבתי שילדי המשפחה הקטנים הספיקו בזמן המלחמה המשכתי לכתוב בספר הזכרונות שלי ואני ק

בזמן כה קצר לראות שתי מלחמות: ששת הימים וכיפור והילדים הגדולים יותר גם את מלחמת קדש )סיני( 

וזה חוץ מהפחד והסבל מהמסתננים שחדרו מקלקיליה ולא נתנו מנוחה לחברי המושב. ועדיין אין לנו שקט 

 ולא הגענו לנחלה.

ות לסיום הקרבות הקשים, החלו בני המשפחה לחזור או כתבו מכתב ואילו מיוסי בנו בהדרגה, עם ההתקרב

באוקטובר ויותר לא נשמע ממנו. בדיעבד התברר שנהרג באותו יום  19-של דודי יצחק התקבלה פיסת קרטון ב

 ה.. לאחר כתיבת המכתב. רק ברביעי לנובמבר הודיעו למשפחה על כך שהוא נהרג בקרב בצד המצרי של התעל

, לא ידעה מה לעשות. כל היקרים לה היו במלחמה וכששמעה 83אבל כבד ירד על כל המשפחה. ַנַנה אישה בגיל 

על יוסי זו היתה לה מכה קשה; אחרי שנה למותו נפטרה אף היא. זיוה סבלה מאוד ובכתה כמה פעמים ולא 

לחיילים. נודע לה על נפילתו של רצתה ללכת לבית הספר. לילי  שהיתה מגויסת טיפלה בצבא בחומר הקשור 

יוסי כי הביאו את רשימות הנעדרים, הפצועים וההרוגים למיחשוב וכשחזרה הביתה פגשה את טובה אימו של 

יוסי. כששאלה אותה אם ידוע לה משהו לא יכלה  ואסור היה לה לבשר לה על נפילתו ואמרה שאיננה יודעת 

 א היתה מסוגלת להמשיך לעבוד. הצבא נתן לה יומיים חופשה.דבר. באותו יום הודיע הצבא למשפחה. לילי ל
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אחי אברהם בפריס היה מודאג לאורך כל המלחמה וכעת כתבתי לו ביד רועדת על נפילתו של יוסי. אמנם 

 המלחמה הסתיימה אבל עוד הרבה זמן נמשכה שהות המתגייסים בשדה. 
 

ו המלחמה האחרונה ולא כך הוא. הפעם בינואר כל מלחמה אנו רוצים לקוות שז --על מלחמת סדאם חוסיין על מלחמת סדאם חוסיין 

לא היתה לנו נגיעה ישירה למלחמה אלא ארצות הברית התקיפה את עיראק, שפלשה לכווית בגלל  1991

בארות הנפט שלה ובגלל שגעונו של הרודן סדאם חוסיין. למרות אזהרותיהם של ארצות הברית ומדינות 

ף איים להשליך טילים וביניהם עם ראשי נפץ ביולוגיים ו/או אירופאיות שיפסיק את התוקפנות הוא סרב וא

כימיים כדי להשמיד את ישראל. מתח ופחד שררו בארץ, במיוחד והיה ידוע שבעבר ריסס את הכורדים בגאז 

חרדל ללא כל היסוס. התחילו לחלק מסכות גאז לכל האוכלוסיה )ערכות מגן( ואילו לתינוקות וילדים קטנים 

לון עם מסנן שלתוכה ניתן להכניס את הילד. סרטי נייר דבק וניילונים נמכרו בכמויות כדי נתנו קופסת ניי

 לאטום את אחד מחדרי הבית וסודה לשתיה נמכרה כדי להרטיב בה בדים לאטימת החריץ מתחת לדלת.
 

ד וע 1990נשיא ארצות הברית ביקש מישראל לא להגיב במקרה התקפה וכך היה. המתח הלך וגאה מספטמבר 

בתום ימי האולטימטום. גני הילדים ובתי הספר נסגרו ואמצעי התקשורת שידרו  1991לפרוץ המתקפה בינואר 

שעות ונתנו הוראות לאזרחים. בערב יום שישי נשלחו הטילים הראשונים לכיוון תל אביב וחיפה. צופרי  24

הטילים היה מפחיד וחוסר  האזעקה הריצו את האנשים לחדרים האטומים והבהלה היתה גדולה. קול נפילת

 הידיעה אם זה טיל כימי / ביולוגי העצים את הפחד.
 

במושב התכנסנו באחד החדרים ושרה אחותי באה אלינו בערבים )היתה צריכה להיות יום יום במכון בנס 

ציונה, בו עבדה( כדי לטפל באמא שלי ולהרכיב לה את מסכת המגן. בחדר שמנו טלפון כדי שנוכל להתקשר 

בני המשפחה לבדוק שהכול בסדר. רחל כלתי נשארה עם הילדים המפוחדים ל

בבית ואלי נאלץ לעבוד שעות נוספות בעבודתו בתעשיה האוירית. שולה בת אחי 

וזיוה בתי עם המשפחה עברו למושב, כי הילדים היו קטנים ופחדו ובמיוחד 

פנים ולא הנכד אסף שהיה בן שנה וחצי ונבהל כשראה אותנו עם המסכות על ה

 היה מוכן להיכנס לתיבת הניילון אפילו כשאחותו הקטנה נכנסה בו. 

לילי ושרה נשארו ערות בלילה בתורנות כדי להעיר אותנו בזמן אזעקה ואף אנחנו היינו הולכים לישון בשעה 

כות מאוחרת  ובזמן אזעקה חילקנו לכל אחד תפקיד כדי שלא יהיה בילבול והפינוי לחדר האטום ולבישת המס

 יהיה יעיל ומהיר. 

שלמה, בן אחי, התנדב בבית החולים "הדסה" למקרה שיהיו המוני פצועים ונדב בנו של אחי גויס למערך טילי 

 ההוק במקרה הצורך.
 

במפעלים ומקומות עבודה הכינו חדרים אטומים ואיפשרו להורים להביא איתם את ילדיהם כי הכל היה משותק. אנשים חזרו 

העבודה כי בדרך כלל הטילים נשלחו משעות הערב ובלילה. אף החנויות והשווקים סגרו מוקדם. משך הזמן  מוקדם ממקומות

המציאו את הגל השקט ברדיו אשר הופעל משעות הערב. בשעה מסוימת היו משמיעים מנגינה כלשהי באחד הגלים ואז היו 

ה מופעל רק בזמן אזעקה. היו משמיעים צלילים צורמים מפסיקים את המוסיקה וכך ניתן היה להשאיר את הרדיו דולק. הגל הי

שהיו מעירים את הישנים ומקריאים את הסיסמה "נחש צפע" שמשמעו שטיל בדרכו אלינו ויש להיכנס לחדר האטום. היות וזה היה 

 בחורף החלונות היו מוגפים ולא תמיד האזעקה נשמעה.

ספר והגנים וכמובן הכינו כשראו שאין סוף לטילים החלו לפתוח בהדרגה את בתי ה

מקלטים או חדרים. האמריקאים השמידו בשיטתיות את המתקנים ששלחו את 

הטילים. לבסוף הסיוט נגמר בחודש מרץ כי עיראק נכנעה ויצאה מכווית. היות וסדאם 

 נשאר בשלטון עדיין היה החשש מטילים ועוד זמן מה הושארו החדרים האטומים. 

כשארצות הברית ואנגליה תקפו אותו  2003לצערנו בשנת  את הרודן סאדאם פגשנו שוב

וכבשו את עיראק. שוב לזמן קצר היה החשש ממתקפת טילים אך למזלנו הפעם לא 

הותקפנו. ארצות הברית עדיין בעיראק וכידוע, הצליחו לתפוס את סדאם חוסיין אך 

יגועים נגד לא נמצא זכר לחומרים הביולוגיים כימיים שכה דובר בה ומהם חששנו. הפ

 החיילים שם מזכירים את הפיגועים בחיילנו ובנו כאן בארץ.

 
 זיוה, אפרים ואמי אביגיל
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 92חורף שנת 

. לאחר שנים רבות הגיע חורף גשום ביותר 1950היה יוצא דופן והזכיר לי את חורף שנת  1992חורף שנת  

מפלס היתה שנה עם מעט גשמים וכעת גשמי העוז והברד לא פסקו.  91שהביא לנזקים אך גם לברכה. שנת 

הכנרת, שירד בחמישה מטרים והגיע לקו האדום, התמלא ממי הגשמים לשמחת כולם. בתחילה היססו אם 

 לפתוח את סכר דגניה אך במהרה לא היתה ברירה ומים אף זרמו לים המלח.

 50-ובמושב? הדרך למושב נסתמה מרוב מי גשם וברד והמים הגיעו קרוב לבתים. זה הזכיר את ימי שנות ה

דו גשמים ושלג .חלק מהבתים היו כמעט במצור בגלל המים שהיו נאספים מסביב. חלק מפסי הרכבת כאשר יר

 שבתחילת איזור התעשיה של כפר סבא שקעו ונסחפו.

גם הנזקים לחקלאות היו רבים: הקור, רוחות, גשם וברד גרמו לפגיעה ביבולים השונים ומחירי הירקות 

עופות(, פרות  ןמקור והרבה לולים קרסו )בסוף פברואר מתו כמיליווהפירות עלו מאוד. עופות בלולים מתו 

מתו בגלל התמוטטות הרפת עליהם ובכנרת הלכו הרבה דגים לאיבוד. גם בערי המרכז היו ימים שאי אפשר 

היה להגיע לעבודה או שהיה קשה לחזור הביתה. בזמן הזה יפעת בתו של אלי היתה צריכה להתגייס וזה 

 י אביה התגייס בחורף כשהיה גשום וקר במיוחד וכך גם לילי וזיוה.הזכיר לי שגם אל

 

 

 

 המושב כיום

המושב השתנה לבלי הכר. התווספו בתים ומשפחות חדשות צעירות. משפחות של ילדי המושב שהחליטו לגור 

במושב יכלו לבנות את ביתם במשק ההורים, אך זה היה מוגבל תחילה רק לאחד מהילדים שבנה בסמוך 

וריו וזה נקרא "בן ממשיך" שלמעשה הופך להיות בעל המשק. בשנים האחרונות הוסיפו חלקה נפרדת לה

במושב ובה חלקות קטנות לבניית בית מגורים בלבד לילד אחד נוסף וזה נקרא "בן 

שני". אלי ורחל נרשמו לחלקה זו אך ביטלו את הזכות כי לא יכלו להרשות לעצמם 

 ו את החלקה. כלכלית ולכן עדנה וזמיר רכש

כיום בודדים עוסקים בחקלאות והרוב עובדים מחוץ למושב או בנו מחסנים והשכירו 

אותם למפעלים או בנו מבני מגורים להשכרה. זו מהפכה שחלה במושבים בעקבות הרס 

החקלאות במשך השנים. גם כך זה היה ענף קשה ולא רווחי והיקשו עליו יותר. רבים 

ת החקלאות. ילדי המושבניקים לא רצו להמשיך בעבודה הקשה ומעוטת הרווח התבגרו, התעייפו וזנחו א

ורבים השכילו ויצאו לעבוד מחוץ למושב שם הפרנסה היתה גדולה יותר. החקלאות הפכה לממוכנת ואחוז 

 החקלאים הדרושים ירד פלאים.

של סבל. הצרכנייה  כיום, בנו במושב מועדון יום לקשיש, סללו כבישי אספלט ומדרכות לאחר שנים רבות

עדיין קיימת אך נקראת מיני מרקט ומושכרת לאדם פרטי. "בית העם" שופץ ומשמש שוב לאירועים שונים 

במושב. הגנים נותרו אך בית הספר נסגר והילדים, שתחילה נסעו לכפר מל"ל ללמוד בית ספר יסודי, נוסעים 

ה שטח פלשתינאי והמושב נשאר יישוב גבול עם כיום ללמוד יסודי וגם תיכון בבית ברל. כיום קלקיליה הינ

 אותם בעיות הביטחון ורק שמם של הפדאיונים הוסב למחבלים או מַפְגעים.
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 ליובל המושב ערכו חגיגה ונתנו תעודות הוקרה לכל ותיקי המושב. במשך הערב החגיגי הוקראו דברים. 

 קטע אחד אביא כאן:

 

 

כדי להכשיר את עצמם  ,שה בחורים מגיעים לכפר סבא הערבית, כפר נטושהמדינה רק נולדה. שי 1949"יוני 

להתיישבות ואת בתי הכפר לקליטת משפחות של עולים 

"מפוני מחנות המעבר". הממשלה החליטה אז לנסות 

לפרק את מחנות המעבר ולהקים ברחבי הארץ יישובים 

משפחות הגיעו לכפר סבא הערבית. באותו  160ארעיים. 

מתחילים לעבד את  -ו לבנות את נווה ימין זמן התחיל

הקרקע. הבונים העולים מנסים להתקרב לחניכי הנוער 

 העובד בכפר סבא וללמוד את הווי הארץ.

באמצע הדרך מכפר סבא לקלקיליה קבר עם כיפה שנראה 

בי ימין ובעברית קבר בנימין.  כקבר שייך. נקרא במפות נֵּ

ין, צעיר בניו של על פי מסורת עתיקה זהו קברו של בנימ

יעקב אבינו. לכן הוחלט לקרוא לישוב הסמוך נווה ימין. 

התגלו באר  1982-בחפירות שהתגלו במקום סביב המבנה ב

עתיקה, שרידי בית מרחץ רומי, בריכות עם פסיפס וטיח 

 מימי התלמוד.
 

עלו מייסדי מושב נווה ימין על  1.5.1950באותו יום  

ן, עיראק, פרס, טריפולי, הקרקע. עולים מקרוב באו מיוו

קיבוץ גלויות של  -תורכיה ומרוקו. דיברו בליל של שפות 

ממש. לא קל להיות עולה חדש. קשה שבעתיים בארץ 

חדשה. בישוב חדש. מול אויב עוין. לכך עוד התווספו פגעי 

. תושבים ובעלי היתה בעיה של שיטפונות בחורף. המים הגיעו עד לגובה מטר וחצי בבתים 1951-1953טבע בשנים 

 חיים פונו.

רבים לא עמדו בקשיים ועזבו. בנחישות ובאומץ נשארו המייסדים עם משפחותיהם שגדלו ואין פלא שאנו מצדיעים 

 להם כיום.

הביטחון. נווה ימין היתה למעשה ישוב שחצץ בין כפר סבא הישראלית  -הבעיה המרכזית בתולדות נווה ימין 

ני בכלל. התושבים יחד עם חילי משמר הגבול היו השומרים של קו הגבול הזה. לקלקיליה הערבית ולגבול הירד

לא הביאו לשלום המיוחל. השקט לא  1949-הסכמי שביתת הנשק שנחתמו בין מדינת ישראל לשכנותיה הערביות ב

פעולות נשמר, הגבולות התחממו. בשנות החמישים ידעה המדינה פשיטות, הסתננויות, ותקריות גבול שהיו מלוות ב

 תגמול של צה"ל. 

 מגיני המדינה הצעירה." -תושבי נווה ימין היו על קו הגבול                                                            

 

 

 ומה בפנסיה?      

העיר ובודאי בזמננו. מושבניק לא מסיים  את עבודתו בתאריך ידוע או  תמושג הפנסיה במושב שונה מפנסיי

ל הפנסיה הרישמי. עבודתו נמשכה כל עוד זה היה ריווחי עבורו או לחילופין כל זמן שרצה והיה מסוגל בגי

מבחינה פיזית. אז לא היינו מודעים לכך שיש לעשות תוכנית פנסיה לעת זיקנה והדרכה כלשהי היתה בתחום 

פרנסה וכך גם בהמשך ולכן החקלאות בלבד. בתחילת דרכנו ודאי שלא היינו יכולים לחסוך לכך מפאת קשיי ה

בדרך כלל חקלאי היה מתקיים לעת זיקנה מחסכונותיו ומביטוח לאומי. כיום הכל שונה ורוב מקומות 

הציבור מודע לכך ועושה כאלו לעצמו. משיצאנו לפנסיה, כלומר  -העבודה מקיימות תוכניות פנסיה ואם אין 

 ומי.הפסקנו עם עבודות המושב התקיימנו בעיקר מהביטוח הלא
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 השנים נותנות את אותותיהן

סבל אפרים מאי סדירות בקצב הלב. בשלב מסוים התחיל לקבל  1960 -מבחינה בריאותית הרי שכבר מ

קוצב לב . למרות זאת היה גם החליטו להשתיל לו  71בגיל  89 -לכך פרפורי לב. ב ותרופות כיוון שהיתוספ

רות ותמיד במקביל לכך עשה את רוב עבודות התחזוקה בעבודות אחתמיד פעיל ועבד כרגיל במשק ואחר כך 

והתיקון של הבית והמשק כמו אינסטלציה, חשמלאות, קדיחה, חפירה, חיזוק, בנייה ותיקונים אחרים 

 שנדרשו. היה לו כשרון טכני וידי זהב.

כליל סבל מחוליות הגב )פריצת דיסק( וככל שהשנים עברו סבל יותר וכמה פעמים אף הושבת  בנוסף ללב

לאחר שסיים לעבוד אצל נתן בוארון בצרכניית המושב כבר לא  אף אושפז בגלל גבו. 68מפעילות כלשהי. בגיל 

הרגיש בטוב למרות קוצב הלב והרגיש עייפות וחולשה. למרפאה נאלצנו ללכת לשיכון קפלן ממול למושב ברגל 

 או באופנים, מה שכבר לא יכל לעשות בגלל הגב.

חזר הביתה וחש בכאבי בטן עזים. הכאבים התגברו  1992 -ני ניתוחי שבר ובניתוח השני בבין לבין אף עבר ש

ובבית החולים לא מצאו דבר ושלחו אותו הביתה עם תרופות נגד כאבים. למחרת, כשהחריף מצבו, החזרנו 

 אותו לבית החולים ושוב החליט הרופא לצלם את האפנדציט, הקיבה והריאות ללא תוצאות עד שהעזנו

והצענו לרופא שיבדוק את כיס המרה שלו. אכן, בנגיעה קלה אפרים קפץ מכאבים ומצאו שיש לו אבן גדולה 

ודלקת חריפה. לא הירשו לנו להישאר איתו בלילה ונתנו הוראה שיהיה בצום מוחלט אך עם עירוי אנטיביוטי. 

פתיים האחות התרגזה עלינו הטיפול של בית החולים היה כושל מתחילתו וכך המשיך. כשהרטבנו לו את הש

ואת העירוי שנגמר לא חידשה למרות שהבאנו לתשומת ליבה. המזל היה שעדנה בתי נתנה לו כוס מיץ בבוקר 

 ואולי זה הציל את חייו כי למעשה כיומיים ויותר לא שתה. 

 רק למחרת בערב באו לקחת אותו בדחיפות לניתוח כי המצב החמיר. כשהיה בניתוח נמשך הדבר מעל

לשעתיים והוא לא יצא. מידע מהרופאים או האחיות אי אפשר היה לקבל והיחס היה מחפיר ביותר. לאחר 

ארבע שעות של דאגה איומה בהם לא קיבלנו שום מידע, הבנו שמשהו לא בסדר. נכנסתי למסדרון הניתוחים 

וא מונשם ובטיפול למרות צעקות הרופאים והאחיות. אחד הרופאים אמר שהוא ניתח אותו ומצבו קשה. וה

נמרץ. היינו בשוק מוחלט. מידע רב לא נתנו לנו אך ממה שהרופא שאל ואמר הבנו שהם התרשלו לכל אורך 

הדרך. למרות מצב כיס המרה לא מיהרו לנתחו, מים לא נתנו לו וגם לא עירוי ולכן התיבש, הדלקת החריפה 

בבת אחת. חשבו שקיבל התקף לב. בינתיים מאוד והתוספתן התפוצץ וגרם לזיהום דם קשה ולחץ הדם ירד 

הגיע אלי בני עם אשתו רחל שהינה אחות. למזלנו היתה בבגדי אחיות לכן נאותו לתת לה להיכנס. כשחזרה, 

הבנתי כבר מפניה שהתקוה מועטה. ונכנסתי לטיפול הנמרץ אך האחות התנפלה עלי בצעקות וגירשה אותי. 

 רים רבים ומונשם וצבע פניו צהוב.הספקתי לראות אותו מרחוק מוקף במכשי

הרופא קרא לי והסביר, לכעסי הרב, שלא רק שהתייבש מחוסר נוזלים גם כיס המרה שהיה עם אבן ודלקתי 

כבר היה במצב של נמק, התפוצץ וזיהם את חלל הבטן ולכן הניתוח התארך כי היו צריכים לנקות את הזיהום. 

שנקרא שֹוק ֶסְפטי .היה נורא לראות אותו מחובר לכל המכשירים  נלחמו כדי לייצב את מצבו ובעצם היה במה 

נפוח כולו כמו בלון. היות ונתנו לאפרים כמות כפולה של חומרי הרדמה בגלל הניתוח הארוך, החלו הזיות 

קשות והיה שרוי בפחד. הוציא את מכשירי החמצן שהיו תקועים באפו ובגרונו. קשרו את ידיו ורגליו בכוח. 

נו רואים אותו לכמה דקות והלב היה נקרע. קראו לי לנסות להרגיעו. אבל בהזיות היה נדמה לו ככה היי

שמנסים להורגו  והיה מתרגז שאני לא מנסה להצילו.  זו תופעה מוכרת לרופאים אך אותנו לא הזהירו ולא 

 הסבירו שזו תופעה שתעבור. עברו כמה ימים עד שההזיות פסקו. 

 

יום חזר  40ליולי אחרי  6-מרץ עד שיצא מכלל סכנה, מה שהוגדר כנס בעיני הרופאים. ביום היה בטיפול נ 12

הביתה חלש מאוד. כל הזמן היינו איתו והילדים ושרה אחותי היו חוזרים מהעבודה הישר אלינו כדי לעזור 

עין לטפל בו. לאט לאט התאושש מהטראומה אך בריאותו לא היתה כקודם. בזמן הזה עברה אמי ניתוח ב

 ושרה טיפלה בה כל הזמן כי כבר הזיכרון שלה נפגע מאוד. 
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  המעבר לכפר סבא המעבר לכפר סבא 

עברנו מהמושב לכפר סבא. זו היתה לנו מהפכה גדולה ולא בקלות עשינו זאת. מצבה של אמי,  1.11.1993 -ב

ות ֲאִביַגִיל, הלך והדרדר בהדרגה. שכחה והבילבול, חוסר התמצאות ועוד תופעות נלוות. נזקקה לתרופ

וביקורים אצל הרופא. המרפאה במושב נסגרה והועברנו למרפאה בשכונת קפלן. להגיע לשם אפשר היה רק 

 באוטובוס וגם אז צריך ללכת לתחנה שנמצאת בכביש הראשי מחוץ למושב, בגשם או בשמש בקור או בחום. 

ר בילדים ואף אנו עלולים הבנו שבעתיד נצטרך ליותר עזרה עבור אמא וגם אנו מזדקנים ותלויים יותר ויות 

להזדקק לשירותי רפואה ושירותים סיעודיים שונים שאינם קיימים במושב. מלבד הבעיות הקשורות ברפואה 

היינו מוגבלים גם מבחינות אחרות מעצם היותנו במושב, בלי רכב. לקניות שוק, בגדים או דברים אחרים 

ורש תחזוקה תמידית וצריך לטפח את הגינה, מה נזקקנו לנסוע לכפר סבא. בנוסף, משק או בית במושב ד

 שדרש כוח וזמן והכל אתה  ו מצבו של אפרים מתדרדר. 

הילדים לחצו ושכנעו אותנו ובלב כבד הוחלט שנעבור לכפר סבא ונשכיר את המשק. שרה אחותי קנתה דירה 

שאם לא נסתדר ונסתגל  בכפר סבא, במקום נוח להליכה רגלית לקופת חולים או לשוק וכדומה, ושכנעה אותנו

לעיר תמיד נוכל לחזור למושב. העזיבה היתה קשה מנשוא במיוחד עבורי. אהבתי את השקט והמרחבים 

שסביב ללא שכנים צמודים לחלונך, כמו בעיר. את המושב הקמנו במו ידינו ואחרי התלאות, הקשיים 

דלו יחד והחברים הכירו איש את והשמחות שעברנו רק נקשרנו למקום ולאנשים. בעצם, כל חברי המושב ג

רעהו מגיל צעיר. ומעל לכל גרנו בצמידות לדודים. כל חיינו גדלנו יחד וכל השמחות, הדאגות והשעות הקשות 

 עברו עלינו ביחד ופתאום היה עלינו להתנתק מהמשפחה. 

ו בלב כבד שנים של השקעת כל המרץ שבנו ונתינת השנים הטובות שלנו כשהיינו צעירים, עברנ 44אחרי 

. עברנו לעיר כשבעצם המשק במושב שייך יותר למנהל מקרקעין 93והרגשה קשה לכפר סבא בתחילת נובמבר 

 מאשר לנו; לא כמו בעיר שהבית כולו שלך. השארנו שם את בריאותנו ללא תמורה.. 

לשירותים  לצערי אכן נזקקנו במהרה לשירותי העיר. נזקקנו לעזרה בטיפולה של אמא יותר מאוחר נזקקתי

 כשמצבו של אפרים הדרדר כפי שאספר בהמשך.

נכון להיום אני גרה עדיין בכפר סבא לאחר שאמי ובעלי נפטרו. התרגלתי לאט לאט לחיות במה שנראה לי 

"בית סוהר" לעומת מרחבי המושב. יש לעיר יתרונות רבים על פני המושב, במיוחד לאדם כמוני שאינו יודע 

י יותר עצמאית ופחות נזקקת להזעיק את הילדים לעזרתי. אני עדיין מתגעגעת למושב לנהוג. העיר נגישה ואנ

ודאגתי אני מקווה שלא אגיע למצבם של אמי ובעלי, שאהיה צלולה  יובעיקר לירק ולמרחבים. למרות חששותי

 ואתפקד בכוחות עצמי עד יומי האחרון ולא אפול לנטל על כתפי ילדי.

 

 אמא ואפרים התדרדרותם של -שנים קשות 

אמא נפלה מספר פעמים מהמיטה ולא הצליחה לקום לבד. מצבה הסיעודי החמיר כבר לא יכולנו לטפל באמי 

 והעברנו אותה בכאב לב עצום לבית האבות "משען".

אנחנו כבר שלוש שנים בכפר סבא. אפרים נמצא במתח, מוטרד ועצבני מכך שהוא שוכח דברים. חושש שמצבו 

תו. גם אני פוחדת אבל שותקת. כל חייו, במיוחד בארץ, היינו קוראים עיתון יום יום. שמתי יחמיר כמו של אחו

לב שהוא שם את העיתון בצד ולא קורא. כששאלתי אותו אמר שאינו מצליח לקרוא כתבה שלמה עד סופה כי 

רגליו היו עבר למעון יום לקשישים. פיתח מחלה מקבילה לפרקינסון ולכן  97 -הוא שוכח את תחילתה . ב

 נתקעות במקום או שהיה מקבל סחרחורת ומאבד שיווי משקל. ואכן  נפל. 
 

נפל מהמיטה. הייתי בקופת חולים  97מצב זכרונו של אפרים מחמיר וכבר מאבד גם את חוש הזמן. בסוף 

וכשחזרתי מצאתי אותו על הרצפה. הזעקתי את עדנה, ששכבה אז במיטה עם כאבי גב, והיא שלחה את בנה 

ועי אבל לא הצלחנו להרים אותו. קראתי לזיוה מהעבודה ושלושתנו יחד הצלחנו להרימו. בבית החולים ר

 שקיבל אירוע מוחי נוסף. כבר לא היה מסוגל לעמוד על רגליו. אחר מכן קיבל התקף לב. CTאיבחנו בצילום 
 

מקבל אירועים מוחיים ואנו , מתחילה דרך ייסורים אין סופית עבורו ועבורנו. 98מכאן ואילך, מאמצע שנת 
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מחישים אותו לאישפוזים חוזרים . שם יש לו הזיות בלילה ומרגיש שהצוות הרפואי מתנכל. מקבל התקף לב 

נוסף, סובל מהזיות קשות ואינו מצליח לישון בלילות. הזיות האימה והזוועה היו תוצאה של התרופות. כשהוא 

לי דם ובערב שרה אחותי מזריקה לו. היות וקשה לו לנשום חוזר הביתה מגיעה אחות בבוקר להזריק לו מדל

אנו מביאים לו מכשיר חמצן וכסא גלגלים להזיזו. הוא נפוח בכל הגוף ונושם בקושי והלב לא מפסיק לפרפר 

ולהלום בכוח. הרגליים כמעט משותקות לגמרי ואני מתקשה להרים אותו מהכסא למיטה ובחזרה והגב כואב 

הילדים עושים תורנות שמירה   .מגיע גבר שרוחץ את אפרים 98ועים יותר. בסוף ספטמבר לי אך כאבי הנפש גר

. הפעם הרופא והעובדת הסוציאלית בקשו שנסדר לו מקום בבית אבות, בו יש "חבלילות. שוב נכנס אפרים לבי

 רופא קבוע, כך לא נטלטל אותו לבי"ח וחזרה , שוב ושוב. 

שם היתה כבר אמי. כך היינו הולכים לבקר אותה ואותו. זה היה עינוי נפשי עבר אפרים ל"משען" רעננה  98-ב

יום יומי לראות את שניהם במצב זה. אני הייתי מותשת נפשית ופיזית. הייתי חוזרת הביתה והמחשבות לא 

 מרפות. פחדתי ועדיין אני פוחדת שמא גם אני אפול כך על ילדי. 

שלו; הם מצידם אהבו אותו מאוד..  לאט לאט הכיר אפרים את העובדים במחלקה

כל הזמן הרגיש כמו בבית סוהר בכסא הגלגלים ומכך שאינו יכול ללכת ולתפקד 

בעצמו. ביקש את נפשו למות. היה אומר לנו אל תדאגו לי; היה מתבייש ואומר אתם 

לא צריכים לטרוח ולבוא כל כך הרבה.  לא יכולנו להתרגל לראות אותו ואת אמי 

השנה הבאנו אותו לחגוג אצל בני אלי. הוא וילדיו העלו אותו ארבע  במצבם. בראש

 קומות בעזרת כסא. כשקראנו את הברכות זכר את חלקם בעל פה.

 לאחר ארבע שנות ייסורים בבית האבות הסיעודי. כמו נר שדעך לאט לאט.  90נפטרה אמי בגיל  99באוקטובר 
 

מצבו, אבל גם כאן היו לו תקופות של הזיות וחלומות  בהיות אפרים ב"משען" הצליחו הרופאים לייצב את

בלהה, שבגללם לא היה מסוגל לישון וסבל. הרגיש ברע ואושפז בבית החולים. לבסוף, לאחר כשנה קיבל אירוע 

מוחי ששיתק את יד שמאלו וקשה היה לו לאכול. לבסוף לקה בהתמוטטות גופנית מוחלטת. שמו לו עירוי ורצו 

יסינו להתנגד ולאמר שבקשתו היתה שלא יעשו זאת כשיגיע לכך וגם אנו לא רוצים שיחיו לשים גם זונדה. נ

אותו באופן מלאכותי אלא להניח לו למות בכבוד. בסוף נאלצנו להיכנע כי אמרו שאחרת הם חייבים להעבירו 

מורפיום שלא  לבית החולים וזה יהיה גרוע יותר. התחשבו בנו ואמרו שיעשו את המינימום ההכרחי וייתנו לו

 יכאב לו מאוד, כי גם יצאו לו פצעי לחץ מרוב שכיבה. 

 הצעקה והבכי נחנקו בלב ולא יצאו. אלו היו ימים שחורים שהרסו אותי, את הילדים ואת המשפחה.

לא ידענו כמה זמן יימשך כך מצבו ולמרות שלא ענה ולא פתח את עיניו היינו מדברים איתו, מלטפים 

הביקורים שלפני מותו היו אצלו אלי ועדנה וכל אחד החזיק לו את היד. הם אמרו לו:  ומנשקים אותו. באחד

 אבא, אנחנו אוהבים אותך. פתאום הוא פתח את עיניו, הסתכל עליהם ושוב סגר את העיניים.

 בשלוש וחצי לפנות בוקר נפטר. כך תמו ייסוריו לאחר שנתיים בבית האבות. 3.12.2000ביום ראשון 

עטיה חבר המושב, שאפרים עבד אתו בצרכניה  ושאהב -לשבעה באו הרבה מאוד אנשים. ְכָלפֹו בןוו להלויה של

מאוד את אפרים, בא לשבעה, למרות שבקושי תיפקד בעצמו. הוא ערך את התפילה באחד הערבים וגם בירך 

מאחותו )אמי את אלי בני ואת כולנו. היה מרגש עד דמעות. הגורל רצה שאפרים נקבר במרחק שני קברים 

ֲאִביַגִיל( והקבר שלי ושל ואפרים יהיה אחד כי כבר אין מקומות בבית הקברות. כך אהיה קרובה לאנשים 

שאהבתי. גם סבתי ציפורה, אחותה שרה, דודי יעקב ונכדתי יפית קבורים באותו בית 

 הקברות.

 

 

 

 

 

 

רָמאנׁשאּה ב  אפרים מריאפרים מרי רָמאנׁשאּה בנולד בּכ    לציפורה ולמשה מארי כהן;לציפורה ולמשה מארי כהן;  19181918--נולד בּכ 

    20002000..1212..33    אא""ססתשתש  בכסלובכסלו  ו'ו'  בבוקרבבוקר  ראשוןראשוןנפטר ביום נפטר ביום   

  זכרו לברכה.זכרו לברכה.    ..8282בן בן ונקבר בכפר סבא. ונקבר בכפר סבא. 
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מתכנסים אצלנו בבית. אהב  מאז קשה לנו בלעדיו. אהבנו אותם דברים. תמיד השכנים והמשפחה היו

 זאת ושמח בבואם. 

היה אדם שקט ועדין, בעל נאמן ואבא הכי טוב שאפשר. לא צעק על הילדים ולא היה בינינו ריב. תמיד 

 אמר לי: רוזה, את לא יודעת כמה אני אוהב אותך.                                                    

      

 .נפש אצילה כי כזה היה. זכרו לברכה                       על קברו רשמנו:       

 

 

 אביא כאן דברים שכתבה בתי לילי לשלושים.

  

  אבא אבא ללשלושים שלושים 

  אני רוצה לקרוא לכם כמה מילים על אבא. אני רוצה לקרוא לכם כמה מילים על אבא. 

  בשבילי, אבא זה הרבה הרבה זיכרונות טובים ונעימים ואזכיר כאן מעט מהם. בשבילי, אבא זה הרבה הרבה זיכרונות טובים ונעימים ואזכיר כאן מעט מהם. 

לילה וגם בשבת. אני זוכרת איך הלכתי אחריו בשטח עם נינו הסוס לילה וגם בשבת. אני זוכרת איך הלכתי אחריו בשטח עם נינו הסוס בקטנותי, זה אבא שעבד במשק מהבוקר עד הבקטנותי, זה אבא שעבד במשק מהבוקר עד ה

והמחרשה הכבדה מברזל או כשפיזר זבל כימי מהדלי, בעזרת ידיו, בקשתות קשתות, או כשהוא שותל וקוצר וגוזם ומה והמחרשה הכבדה מברזל או כשפיזר זבל כימי מהדלי, בעזרת ידיו, בקשתות קשתות, או כשהוא שותל וקוצר וגוזם ומה 

  לא.לא.

יחלב או יחלב או ועוד יותר זה אבא שבהתקרבו לרפת, היו הפרות נכנסות פנימה ומחכות לו לפי הסדר כדי לקבל אוכל ולהועוד יותר זה אבא שבהתקרבו לרפת, היו הפרות נכנסות פנימה ומחכות לו לפי הסדר כדי לקבל אוכל ולה

התרנגולות שקיבלו את פניו בשמחה ובקירקורי רעב וגם אבא שסחב שקי תערובת ואסף ביצים והזריק תרופות וניקה התרנגולות שקיבלו את פניו בשמחה ובקירקורי רעב וגם אבא שסחב שקי תערובת ואסף ביצים והזריק תרופות וניקה 

  את הזבל ושקל ביצה ביצה באור הקלוש של הבית הסֹוכנּותי.את הזבל ושקל ביצה ביצה באור הקלוש של הבית הסֹוכנּותי.

  אבא ליוה אותי גם בהשכמות הבוקר לביה"ס כשהוא בא להעיר אותי  ובערב כשהוא יושב איתי על שעורי הביתאבא ליוה אותי גם בהשכמות הבוקר לביה"ס כשהוא בא להעיר אותי  ובערב כשהוא יושב איתי על שעורי הבית

באנגלית, צרפתית וכמובן במתמטיקה שלא שכח אחרי כל כך הרבה שנים והכי הרבה אבא שנהג איתי בטוב לב, סבלנות באנגלית, צרפתית וכמובן במתמטיקה שלא שכח אחרי כל כך הרבה שנים והכי הרבה אבא שנהג איתי בטוב לב, סבלנות 

ה, אמא שלו, ולא ה, אמא שלו, ולא נַ נַ וסובלנות. הרבה פעמים מרדתי והתרגזתי ולא הסכמתי ללכת בתלם. היו לי הרבה כעסים וריבים עם נַ וסובלנות. הרבה פעמים מרדתי והתרגזתי ולא הסכמתי ללכת בתלם. היו לי הרבה כעסים וריבים עם נַ 

בא לא צעק, לא כעס ולא העיר. ראיתי את הצער שלו על כך בא לא צעק, לא כעס ולא העיר. ראיתי את הצער שלו על כך תמיד עשיתי או אמרתי מה שציפו ממני וכמעט אף פעם אתמיד עשיתי או אמרתי מה שציפו ממני וכמעט אף פעם א

שלא טוב לי ולפעמים היה אומר לי: "תעשי מה שטוב לך אך בשקט. את לא חייבת להגיד לאנשים. לא כולם יבינו שלא טוב לי ולפעמים היה אומר לי: "תעשי מה שטוב לך אך בשקט. את לא חייבת להגיד לאנשים. לא כולם יבינו 

  ..אותך"אותך"

י י וכשהיה מבין שרע לי ושואל למה ומה קרה הייתוכשהיה מבין שרע לי ושואל למה ומה קרה היית  ""תמיד כשהיה לי רע הייתי אומרת לו בבדיחות: "תגיד שאתה אשם!תמיד כשהיה לי רע הייתי אומרת לו בבדיחות: "תגיד שאתה אשם!

והוא היה מסכים והיה מגיש לי והוא היה מסכים והיה מגיש לי   ""אומרת: "לא חשוב שאתה לא אשם, אבל בגלל שאתה אבא שלי תגיד בסדר אני אשםאומרת: "לא חשוב שאתה לא אשם, אבל בגלל שאתה אבא שלי תגיד בסדר אני אשם

את הכתף שלו ואומר:  "תרביצי לי כמה שאת רוצה" וכשהייתי נותנת לו כמה מכות חלושות בגב היה צוחק ואומר: את הכתף שלו ואומר:  "תרביצי לי כמה שאת רוצה" וכשהייתי נותנת לו כמה מכות חלושות בגב היה צוחק ואומר: 

  "זהו? זה כל המכות שלך? תרביצי, אל תפחדי"."זהו? זה כל המכות שלך? תרביצי, אל תפחדי".

בש הידועים שלו עם כולם, כולל הנכדים, אותם לימד לשחק ועזר להם, לפעמים, בש הידועים שלו עם כולם, כולל הנכדים, אותם לימד לשחק ועזר להם, לפעמים, --את משחקי הששאת משחקי הששוכמובן לא אשכח וכמובן לא אשכח 

לנצח אותו ואם היו קטנים מספיק גם נתן להם ביד את ה"ַגז" שביקשו ממנו, וכמובן לא אשכח את סרטי האקשן שאהב לנצח אותו ואם היו קטנים מספיק גם נתן להם ביד את ה"ַגז" שביקשו ממנו, וכמובן לא אשכח את סרטי האקשן שאהב 

ד לצד בחדר כשהידיים שלו ד לצד בחדר כשהידיים שלו לראות איתנו וכשהתלהב יחד כשקפצנו במשחקי הכדורסל של מכבי וכשהלך בחורף מצלראות איתנו וכשהתלהב יחד כשקפצנו במשחקי הכדורסל של מכבי וכשהלך בחורף מצ

  מאחור וכשברך בליל שישי ועוד ועוד.מאחור וכשברך בליל שישי ועוד ועוד.

תמיד כשאמר לי שהוא כבר זקן הייתי אומרת לו שבשבילי הוא תמיד יהיה צעיר ורק כשיחזיק מקל ביד, מקטרת בפה תמיד כשאמר לי שהוא כבר זקן הייתי אומרת לו שבשבילי הוא תמיד יהיה צעיר ורק כשיחזיק מקל ביד, מקטרת בפה 

חת אותו חת אותו ויתנדנד בכסא רק אז אולי ארשה לו להיות זקן, אך לא עזרו לי המילים והגיע היום הקשה בו היינו צריכים לקויתנדנד בכסא רק אז אולי ארשה לו להיות זקן, אך לא עזרו לי המילים והגיע היום הקשה בו היינו צריכים לק

ל"משען" ובעצם התחילה הפרידה הכואבת מאבא ונדמה לי שגם הוא נפרד ושכח אותנו בהדרגה כנגד רצונו. אבל אני ל"משען" ובעצם התחילה הפרידה הכואבת מאבא ונדמה לי שגם הוא נפרד ושכח אותנו בהדרגה כנגד רצונו. אבל אני 

יודעת שגם אם שכח את השמות הרי שלא שכח אותנו כבני המשפחה שאהב בחייו. ראיתי את ההתעוררות והשמחה יודעת שגם אם שכח את השמות הרי שלא שכח אותנו כבני המשפחה שאהב בחייו. ראיתי את ההתעוררות והשמחה 

ש, שאנחנו אוהבים אותו ומתגעגעים אליו וכולם כולם ש, שאנחנו אוהבים אותו ומתגעגעים אליו וכולם כולם כשבאנו או כשבאו אחרים לבקר אותו. כל יום הזכרתי לו, מחדכשבאנו או כשבאו אחרים לבקר אותו. כל יום הזכרתי לו, מחד

  ביקש שאחזיר גם ממנו.ביקש שאחזיר גם ממנו.ווח ח מוסרים לו ד"ש ותמיד שמַ מוסרים לו ד"ש ותמיד שמַ 

היה אותו אדם בזקנתו כמו בצעירותו. אין מטפלת, או אחות או אפילו כאלה שהכירו אותו מעט שלא העירו על כך היה אותו אדם בזקנתו כמו בצעירותו. אין מטפלת, או אחות או אפילו כאלה שהכירו אותו מעט שלא העירו על כך 

לו. תמיד זה היה: "אני בסדר אל תדאגי". לו. תמיד זה היה: "אני בסדר אל תדאגי". שהוא הכי אהוב במחלקה. אף פעם לא התלונן ולא השמיע קול גם כשכאב שהוא הכי אהוב במחלקה. אף פעם לא התלונן ולא השמיע קול גם כשכאב 

וכפי שאמרה לי, אחרי מותו, אחת המבקרות במשען: " הייתי חייבת להתקשר, להגיד לכם, שאתם משפחה מיוחדת והיה וכפי שאמרה לי, אחרי מותו, אחת המבקרות במשען: " הייתי חייבת להתקשר, להגיד לכם, שאתם משפחה מיוחדת והיה 

  לכם אבא מיוחד ואף פעם בחיי לא ראיתי אדם שפניו הקרינו כל כך רוך וטוב לב".לכם אבא מיוחד ואף פעם בחיי לא ראיתי אדם שפניו הקרינו כל כך רוך וטוב לב".
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ו של אדם כבודו". מעולם לא דרש מאף אחד, לא התערב בחייו של אף ו של אדם כבודו". מעולם לא דרש מאף אחד, לא התערב בחייו של אף אכן אבא היה אדם של "חייה ותן לחיות"  ו "רצונאכן אבא היה אדם של "חייה ותן לחיות"  ו "רצונ

  אדם, עשה הכל בצנעה, היה שתקן, צנוע וטוב לב וכנראה לימד גם אותנו להיות כאלה לטוב ולרע.אדם, עשה הכל בצנעה, היה שתקן, צנוע וטוב לב וכנראה לימד גם אותנו להיות כאלה לטוב ולרע.

ולבסוף, זיכרון חזק אחד שמלוה אותי, זה שאני נכנסת, כילדה קטנה, תחת הטלית הפרושה של אבא, כשאמר את ברכת ולבסוף, זיכרון חזק אחד שמלוה אותי, זה שאני נכנסת, כילדה קטנה, תחת הטלית הפרושה של אבא, כשאמר את ברכת 

בית הכנסת במושב ואני הרגשתי כל כך מוגנת ועטופה ונראה לי ראוי להיפרד ממנו בפסוקים שקרא ואמר בית הכנסת במושב ואני הרגשתי כל כך מוגנת ועטופה ונראה לי ראוי להיפרד ממנו בפסוקים שקרא ואמר הכוהנים בהכוהנים ב

לברך את עם ישראל ואני רוצה לברך בה אישית את לברך את עם ישראל ואני רוצה לברך בה אישית את   לאהרוןלאהרוןהרבה פעמים לאחרים. אלו פסוקים מהברכה שה' הורה הרבה פעמים לאחרים. אלו פסוקים מהברכה שה' הורה 

  אבא שלי: אבא שלי: 

ר ָך: ָיאֵּ ְשְמר  ְכָך ְיָי ויִֹ ר" ְיָבר  ָך: ָיאֵּ ְשְמר  ְכָך ְיָי ויִֹ יָךְיָי פָ ְיָי פָ   " ְיָבר  ל  יָךָניו אֵּ ל  יָך ְוָיֹשֵּ   ָניו אֵּ ל  ָשא ְיָי ָפָניו אֵּ ָך: יִֹ יחנ  יָך ְוָיֹשֵּ וִֹ ל  ָשא ְיָי ָפָניו אֵּ ָך: יִֹ יחנ    ם ְלָך ָׁשלֹום ".ם ְלָך ָׁשלֹום ".וִֹ

  
 

חודשים לפטירתו של אפרים, שרה היתה בשבתון עם לילי בעיירה רֹוקִויל שליד וושינגטון. נסעו   11במלאת 

לשנה ולכן לא היו באזכרה. לילי שלחה לנו דברים שכתבה לזכרו וזיוה קראה אותם על קברו. רבים מבני 

 פחה באו לאזכרתו. עצוב בלעדיו וחשבתי בליבי שלו אפרים היה בחיים היה שמח לראותם.המש

  מרילנדמרילנד ,וילורוק          2001אוקטובר  23                                                                                                                            במלאת שנה לאבאבמלאת שנה לאבא

  לאבא שממנו לא ניתן להיפרד לעולם!לאבא שממנו לא ניתן להיפרד לעולם!

  לעצמי להגיד: אתה איתנו, עם כולנו, באותה מידה שהיית בחייך.לעצמי להגיד: אתה איתנו, עם כולנו, באותה מידה שהיית בחייך.  עברה שנה ואתה איתי ואני מרשהעברה שנה ואתה איתי ואני מרשה

אנו מנסים לרכך את הכאב שבפרידה הפיזית אך זה בלתי אפשרי. אתה איתנו בכל מיני רגעים וזמנים צפויים אנו מנסים לרכך את הכאב שבפרידה הפיזית אך זה בלתי אפשרי. אתה איתנו בכל מיני רגעים וזמנים צפויים 

ובלתי צפויים. יום שישי והקידוש שלך חסר. הקריאה שהיתה שלך ומיוחדת לך ולא לאף אחד, האורז עם גזר ובלתי צפויים. יום שישי והקידוש שלך חסר. הקריאה שהיתה שלך ומיוחדת לך ולא לאף אחד, האורז עם גזר 

יוחד, החגים שונים בלעדיך ובכולם נזכרים בך, הכסא שלך ריק וקולך חסר, פותחים אלבום ואתה שם יוחד, החגים שונים בלעדיך ובכולם נזכרים בך, הכסא שלך ריק וקולך חסר, פותחים אלבום ואתה שם שאהבת במשאהבת במ

  והכאב מתעצם.והכאב מתעצם.

מיד אומרים זה מיד אומרים זה   ,,כל פעם עולות בפינו כל מיני אימרות שהיו שלך ואפיינו אותך. בשעה שאנו רואים סרט פעולהכל פעם עולות בפינו כל מיני אימרות שהיו שלך ואפיינו אותך. בשעה שאנו רואים סרט פעולה

רות! ואם זה סרט וויוחד: הכיוחד: הכסרט שאבא היה נהנה לראות ובטח היה אומר בקטעים הדמיוניים במסרט שאבא היה נהנה לראות ובטח היה אומר בקטעים הדמיוניים במ רות! ואם זה סרט ל שקר ְשקָּ ל שקר ְשקָּ

שמפטפט כל הזמן היית אומר: תעבירו את הפטפוטים האלה למשהו אחר יותר מעניין. אבל גם אם לא העברנו זה שמפטפט כל הזמן היית אומר: תעבירו את הפטפוטים האלה למשהו אחר יותר מעניין. אבל גם אם לא העברנו זה 

  היה בסדר מצידך. אף פעם לא דרשת שנעשה כפי שאתה אוהב. רוב הזמן היית נוח כלפינו וכלפי הבריות.היה בסדר מצידך. אף פעם לא דרשת שנעשה כפי שאתה אוהב. רוב הזמן היית נוח כלפינו וכלפי הבריות.

ה משהו מיוחד היית אומר: זהו? רק בשביל גל אבנים זה באנו? ועדיין הכל ה משהו מיוחד היית אומר: זהו? רק בשביל גל אבנים זה באנו? ועדיין הכל וכשיצאנו לטייל לראות עתיקות ולא היוכשיצאנו לטייל לראות עתיקות ולא הי

נאמר בנועם ובהשלמה עם "שיגעונותינו" הבלתי מובנים לגמרי. לא הכרחת אותנו לחזור והיית מקשיב לשכנועים נאמר בנועם ובהשלמה עם "שיגעונותינו" הבלתי מובנים לגמרי. לא הכרחת אותנו לחזור והיית מקשיב לשכנועים 

  שלנו מדוע זה מאוד מעניין או שזה עדיף על לשבת בבית ובד"כ לזה הסכמת איתנו.שלנו מדוע זה מאוד מעניין או שזה עדיף על לשבת בבית ובד"כ לזה הסכמת איתנו.

להצגה "בוסתן ספרדי", השמיעו שם את כל המנגינות שאהבת מאוד כמו "צור משלו אכלנו" להצגה "בוסתן ספרדי", השמיעו שם את כל המנגינות שאהבת מאוד כמו "צור משלו אכלנו" וכשהלכנו אמא ואני וכשהלכנו אמא ואני 

ועוד ועוד ומיד דמותך עלתה והיה קשה לאמא ולי לשמוע וקשה לראות מבעד לדמעות. הזיכרונות היו ועוד ועוד ומיד דמותך עלתה והיה קשה לאמא ולי לשמוע וקשה לראות מבעד לדמעות. הזיכרונות היו   ו"אדון עולם"ו"אדון עולם"

  חריפים מידי. חריפים מידי. 

אתה הוא שהופעת כמו מלאך גואל אתה הוא שהופעת כמו מלאך גואל   אתה מלוה אותנו כל הזמן במחשבות, וגם בהזיות וחלומות אתה לא נפקד.אתה מלוה אותנו כל הזמן במחשבות, וגם בהזיות וחלומות אתה לא נפקד.

בהזיות של עדנה כשהיתה בין החיים והמוות בחדר הטיפול הנמרץ. לדבריה התמונה שראתה עדיין חיה ואמיתית בהזיות של עדנה כשהיתה בין החיים והמוות בחדר הטיפול הנמרץ. לדבריה התמונה שראתה עדיין חיה ואמיתית 

בזיכרונה. עודדת אותה ואמרת לה לא לדאוג ובאותו הרגע הרגישה שיחרור ורגיעה מההרגשה ההזויה וחוסר בזיכרונה. עודדת אותה ואמרת לה לא לדאוג ובאותו הרגע הרגישה שיחרור ורגיעה מההרגשה ההזויה וחוסר 

  ה דואג ושומר עלינו.ה דואג ושומר עלינו.השקט שהיתה נתונה בו. אפילו ממרחקים אתהשקט שהיתה נתונה בו. אפילו ממרחקים את

גם לחלומותינו אתה מגיע. כשהגעתי לוושינגטון לא הפסקתי מלחשוב ולחלום עליך ותמיד נראית כמו בימיך גם לחלומותינו אתה מגיע. כשהגעתי לוושינגטון לא הפסקתי מלחשוב ולחלום עליך ותמיד נראית כמו בימיך 

ה, והנה אתם  מָּ ה, והנה אתם הטובים, שמח ומדבר איתנו. ובאחד הלילות, הופיעה גם אחותך האהובה מכל ובשבילנו סבתא מָּ מָּ הטובים, שמח ומדבר איתנו. ובאחד הלילות, הופיעה גם אחותך האהובה מכל ובשבילנו סבתא מָּ

כך גדולה ואתה מושיט אליה את זרועותיך וקורא לה כך גדולה ואתה מושיט אליה את זרועותיך וקורא לה --מגלים זה את זו במרחק קטן אחד מהשני ושמחתכם כלמגלים זה את זו במרחק קטן אחד מהשני ושמחתכם כל

נֹום את כאן? כמה אני מאושר לפגוש אותך אחרי זמן רב!" ואתם מתחבקים בשמחה כה רבה נֹום את כאן? כמה אני מאושר לפגוש אותך אחרי זמן רב!" ואתם מתחבקים בשמחה כה רבה אאבהפתעה: "ח  בהפתעה: "ח  

שהרגשתי אותה גם כשהתעוררתי. ועדיין אחרי ימים רבים, החלום והחיבוק איתי כאילו חיבקת גם אותי. הרגשתי שהרגשתי אותה גם כשהתעוררתי. ועדיין אחרי ימים רבים, החלום והחיבוק איתי כאילו חיבקת גם אותי. הרגשתי 
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ועדינות, שומרים שם אחד על השני ועל כל האהובים שאינם איתנו וגם עלינו שבבוא ועדינות, שומרים שם אחד על השני ועל כל האהובים שאינם איתנו וגם עלינו שבבוא   שאתם, שתי נשמות אצילותשאתם, שתי נשמות אצילות

  היום נפגוש אתכם שוב באותה השמחה.היום נפגוש אתכם שוב באותה השמחה.

  אבא וסבתא אנו מתגעגעים לחבק ולנשק וללטף אתכם ולדבר איתכם ולספר לכם הרבה דברים.אבא וסבתא אנו מתגעגעים לחבק ולנשק וללטף אתכם ולדבר איתכם ולספר לכם הרבה דברים.

השטויות האלה, בשביל מה אתם השטויות האלה, בשביל מה אתם אבא, אני יודעת שאתה מסתכל עלינו ועל התאספותנו מסביבך ואומר: "עזבו את אבא, אני יודעת שאתה מסתכל עלינו ועל התאספותנו מסביבך ואומר: "עזבו את 

? ? בגללנובגללנובאים בגללי, אני בסדר, אל תדאגו" וסבתא תומכת בך ומוסיפה כהרגלה: "את כל הדרך הזו עשיתם באים בגללי, אני בסדר, אל תדאגו" וסבתא תומכת בך ומוסיפה כהרגלה: "את כל הדרך הזו עשיתם 

  אנחנו בסדר, לא לדאוג. תמיד אמרתי לכם לא לעשות שום דבר אחרי מותי!"אנחנו בסדר, לא לדאוג. תמיד אמרתי לכם לא לעשות שום דבר אחרי מותי!"

  ה רבה וגעגועים רבים.ה רבה וגעגועים רבים.אבל אבא וסבתא אין לנו דרך אחרת ויש לנו את הצורך לעשות זאת וברצון ובאהבאבל אבא וסבתא אין לנו דרך אחרת ויש לנו את הצורך לעשות זאת וברצון ובאהב
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  חיים אחרים חיים אחרים   ––לילדינו לילדינו 

 השתדלנו שילדינו ישכילו וילמדו .

אפרים היה עוזר להם בלימודי המתמטיקה, פיזיקה, כימיה, אנגלית וצרפתית ואילו אני בקריאה ולימודי 

תם כל יום ולדרבנם להכין התנ"ך בהם אני מתמצאת. למרות יום העבודה המעייף מצאנו זמן לשבת אי

שיעורים. השתדלתי לדרבנם לקרוא ספרים שונים, לקרוא עיתונים ולהתעניין בנושאים שונים. לא היו להם 

מועדוני נוער או פעילויות נוער כמו "צופים" וכדומיהם או חוגים כפי שהיה בעיר. רמת הלימודים במושב 

בידע או בחומר הנלמד. כשלילי וזיוה סיימו את בית  היתה נמוכה וכשעברו ללמוד בכפר סבא היה להם חסר

הספר היסודי במושב נלחמתי שיעברו ללמוד בתיכון "כצנלסון" בכפר סבא, שהיה ידוע כבית ספר מצטיין 

בארץ. במסלול הרגיל ילדי המושב עברו ללמוד ב"בית ברל" וכפר סבא לא היתה מוכנה לקבל בקלות תלמידים 

כניסה והסכימו לקבלה ואילו את זיוה העברתי לבית הספר היסודי ברנר כבר אחרי מבחוץ. ללילי עשו מבחני 

כתה ו' כי היתה תלמידה מחוננת והמורים המליצו עליה. לשתיהן המעבר היה קשה כי זה היה מהפך חברתי 

  ולימודי עצום.

  וזיוהוזיוה  לאה )לילי(לאה )לילי(  עדנה,עדנה,  אליהו )אלי(,אליהו )אלי(,

 . כאן אוסיף ואכתוב על כל אחד בנפרד.כתבתי על ילדינו במהלך הכתיבה על חיינו בארץ

 

 אליהו )אלי( מריאליהו )אלי( מרי

 27.4.35ילדתי את בננו הבכור אליהו )אלי( בתאריך הפרסי  20כשהייתי בת 

בחודש תמוז תש"י כלומר  19-בשעה ארבע לפנות בוקר של יום חמישי או ב

לפי התאריך המוכר לנו יותר. המיילדת היתה טובה אשתו של דודי  18.7.1946

חק שגרנו איתם באותו בנין בן שלוש הקומות בטהראן. הלידה היתה קשה. יצ

שלושה ימים סבלתי כאבים בהשגחתה של טובה. היהודים פחדו ללכת לבית חולים כי חיי יולדת יהודיה היה 

הפקר במקרה של הסתבכות בלידה ובכלל רמת הרפואה לא היתה גבוהה. גם 

יילדת רוב המוסלמיות ילדו בבית. טובה היתה מ

מוסמכת שיילדה את ילדי המשפחה. לימים 

 יילדה גם בארץ את  שאר הילדים .
 

בזמן הלידה כבר הייתי 

תשושה לחלוטין ובין 

כאב לכאב נרדמתי מחוסר שינה של שלושת ימי הכאב. 

אמי וסבתי ישבו לידי ועודדו אותי. כך גם טובה. כשאלי 

רחו במלח נולד נרדמתי בעלפון. את גוף התינוק, כנהוג, מ

ורחצו ואחר כך הלבישו וכשהתעוררתי נתנו לי לראות 

אותו. אלי כשנולד וגם אחר כך בכה בעדינות.  אבי 

 וסירוס מתוחים הסתובבו בחצר. יצחק הצטרף.

 ליד קיר חצר הבית. ,בטהראן
 .אלי בן כמה חודשים
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אפרים היה בעיר אהואז עובד בחנות עם אחיו יעקב. צבי שלח מכתב וטילגרף, שיסגרו את החנות ויבואו. את 

ר של בית המסחר שלהם בטהראן( המובא בזאת כתב בהומור מנקודת מבטו של אלי, הרך המכתב )כתוב על ניי

 הנולד, הפונה לאביו שיבוא לברית שלו. להלן לשון המכתב: 

 

 

ְהנּו )שם בית  טהראן -סירוס ואחיו  טלגראף: ב 

 המסחר(

רי  ְתצ'י -רח' בּוָזְרג'וְמהֵּ  )פסז' הָשָענים(  פסז' ָסע 

 לפי התאריך הנוצרי( 18.7.1946)התאריך הפרסי  שהוא  25.4.27תאריך: יום חמישי 

 

 

 

 

 

א )אבא יקר( ודודי היקר יעקב אב  ָ  לכבוד ב 

 

לבסוף אחרי תשעה חודשים ותשעה ימים של ריצה, סבל ועייפות רבה מהדרך הארוכה הגעתי בבריאות מעולם אחר. 

ים מלכותית ומושלמת. באמת אינכם יודעים כמה אמי אתמול בלילה בשעה ארבע אחרי חצות נכנסתי לביתי עם קבלת פנ

סבלה עד שיצאתי לעולם. מעצב וסבל בלתי נסבלים היתה צועקת אבל ברגע שהגעתי היה פיצוי על הסבל וכולם, במיוחד 

סבתא הגדולה והמכובדת )הכוונה לַנַנה( שמחה מאוד עד שפרצה בקריאות שמחה וקילילילי ודודתי היקרה שהיא גם 

 ֲאִביַגִיל(שאין לתאר גם את שמחתה. -כוונה לָאֵמהָג'אן סבתי )ה

אבל ָאָקא ָעמּו )אדון דוד( כל הזמן התפלל שאיוולד ללא בעיות ואמי היתה סובלת. אחרי שנולדתי אמרו לדוד סירוס 

יכף שנולדתי ומשמחה גם פרץ בקריאת קילילילי. אני מאוד מצטער שבגלל עייפות הדרך של כמה חודשים לא יכולתי ת

ללכת ולנשק את ידו. בעזרת השם, החיים עוד לפני ואוכל לפצות אותו אחר כך. גם דוד יצחק שישן בקומה השלישית ולא 

ידע מיד על בואי כששמע אותנו ואת קריאות השמחה ירד וגם הוא מאוד שמח. באמת, אבא יקר שלי מקומך היה חסר 

 ומקווה שמבואי תשמח.

בקש ממך במיוחד שתטריח את עצמך ותגיע לברית שלי ביום חמישי הבא כדי ששמחתנו במכתב הזה, באופן רשמי, אני מ

תהיה מושלמת. ודאי אבא יקר שלי המכתב הזה היסטורי שקודם כל אני מזמין את האבא היקר שלי. בעזרת דודי יכולתי 

שרק הגעתי מהדרך, לכתוב להתחצף ולהזמין אותך, שאחרת אני אין ביכולתי לכתוב, אין לי כוח ואין לי ההעזה, אני 

 ולהזמין אותך אבי המכובד. יותר מזה לא אפריע שהתינוק שלך שזה עתה הגיע נולד בסלון הגדול של הקומה הראשונה. 

 

)כאן סירוס פונה לאפרים( בקיצור אחי היקר המכתב נכתב מילדך. כתבתי בשמו של בנך ואנא הבא איתך את המכתב כדי 

תבתי אותו בבית המסחר ובגלל זה בבית לא יודעים ואפילו תשמור אותו שיגדל, בעזרת שנקרא אותו ליתר המשפחה. כ

 השם, ושיקרא אותו.

 אחיך סירוס          

 

 

אחרי שלושה ימים הגיעו לטהראן. לאפרים אסור היה לגעת בי )מבחינה הלכתית(. הוא לא היה אדם שמבטא 

 בעיניו. הוא ויעקב היו נרגשים  לראות את התינוק.  את רגשותיו במלים רבות אבל ראיתי את האושר והאהבה

 

אלי היה הנכד הראשון להורי ָסֶלּה וֲאִביַגִיל ונין ראשון לסבתי ציפורה )ַנַנה(. לא 

היה גבול לשמחתם ולהתרגשותם. אלי היה תינוק גדול במבנה גופו אך רזה 

הרופאים כולו עצמות. וזאת משום ששבועיים לפני כן חליתי בשפעת ו -מאוד 

לא נתנו לי כל תרופה מחשש לתינוק, לכן כבר בבטן ירד במשקל. כל הזמן ישן 

ולמרות שהיה לי הרבה חלב לא שתה מספיק. חששו לעשות לו ברית אבל המוהל 

 החליט שניתן לעשות. בזמן הברית אלי התעלף ואני בכיתי מאוד. 
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 טהראן. לפני העלייה לארץ

בעוגיות וממתקים וכן הרבה בגדים לתינוק  כנהוג בברית בפרס הביאו לי ההורים מתנה: צלחת כסף מלאה

ועריסה עם שמיכה ואפריון מקטיפה ירוקה. אמי, אחי ואחיותיי באו כל יום לבקרנו כי גרו קרוב אלינו ובעצם 

גם ביקרו את שאר המשפחה כי, כפי שכתבתי, גרו כל האחים עם אמם ציפורה בבנין מודרני בן שלוש קומות 

 .ואמי הרי היתה אחותם הגדולה
 

ביום הברית נתנו לתינוק את השם אליהו, כיוון שקראתי בתנ"ך בשפה הפרסית, 

הערצתי את דמותו של אליהו הנביא והחלטתי שאם יהיה לי בן אקרא לו אליהו. 

באותם השנים היתה לנו עוזרת מוסלמית כפרית שלא ידעה מה זה יהודי. כל 

לא אומרים ֵאלי  פעם שקראתי לאלי בשמו היתה מתקנת אותי ואומר: גברת,

 ַעלי.  -שאני לא יודעת לבטא נכון את שמו של הנביא השיעי הנערץ שלהם  חשבה אומרים ַעלי.

 

 לא קל להיות אמא בפעם הראשונה

כשאלי היה בן ארבעה חודשים יצאו לו במצח שלוש נקודות אדומות. אחרי שבועיים, כשהנקודות גדלו, 

 ת יריחו". התברר שנעקץ על ידי היתוש שגורם ל"שושנ

בכמה ערים בפרס, במיוחד בֶאסַפהאן ובטהראן יש יתוש הגורם ל"שושנת יריחו", ועושה ָשמות במי שנעקץ 

ובמיוחד בפנים. בפרסית קראו למחלה: ָסַלק )שנתי( כי זה לקח כשנה עד שהיה מתרפא. הפצע היה מתרחב, 

תה לכך שום תרופה. הדבר היחידי מפריש מוגלה ומגרד. כשהיה מתרפא היה משאיר צלקת מכוערת. לא הי

שניתן היה לעשות אז, היה רק בשלב שהפצע קטן ואדום ועדיין אין מוגלה, לתת זריקת אֶמטין מסביב כדי 

שלא יתפשט. הלכתי עם אמי לרופא יהודי, ד"ר מועלם, שהיה מומחה בכך. הרופא הסתכל ואמר: תראי 

הרבה חומר וזה מסוכן. את לא רוצה שימות, עדיף גברתי, משום שיש שלושה פצעי עקיצות צריך להזריק 

שיהיה מצולק וישאר בחיים. חזרנו הביתה בלב כבד. חששתי שהפצע יתפשט לכיוון העיניים ויעוות אותן ואת 

הגבות. כל מה שאמרו לי עשיתי ומרחתי בתקוה שיעזור, לשוא. נאלצתי לתפור לו מעין כפפות לידים כי 

ואחר כך היה להכניס את היד לפה. כשגדל קצת וכבר התחיל לשבת לא היה כתינוק רצה לגרד את הפצעים 

יציב. היה נופל. כשנפל על פניו זה היה מכאיב לו, היה מדמם וככה אני בכיתי אתו. למזלי ולמזלו הרב הפצע 

 לא התפשט והצלקת לא היתה עמוקה.
 

צמיד פעמונים שמשמיע רעש  -כשצרה זו עברה ואלי היה בן שנה, קנתה לו אימי ַזְנגֹוֵלה מכסף 

כשהילד הולך. כך ניתן לעקוב אחריו. היו שמים גם קמעות כסף וחמסה מזהב. ביום ההולדת שלו 

הדלקנו לו נר על העוגה ושרנו. פתאום הושיט את ידו ותפס את הלהבה בשתי אצבעות ובכה מרות 

קטן במשפחה כולה. מלכה בתו של  . הוא היה הילד הכיי. כל הזמן היה על ידיהם של אמי ואחיותיהכשנכוו

 דודי צבי, אהבה אותו. היא היתה מחזיקה אותו.
 

בהיות אלי בן שלוש שנים חלה באדמת קשה מאוד. אפילו העפעפיים שלו היו מלאים בפצעונים. קיבל דלקת 

יים בעיניים. אחרי שהאדמת נעלמה עדיין נשארה הדלקת בעיניים; בקושי היה פותח אותן. הלכתי לרופא עינ

יהודי מפורסם בטהראן )בשם ד"ר מינא אשר יחד עם ד"ר מועלם היה בוועד הקהילה בטהראן(. הוא בדק 

אותו ואמר לאמי שהטיפול יהיה קשה לילד אבל אין ברירה. יש להוציא לו את כל הריסים כיוון שיש מוגלה 

וד בצד. אחות תפסה לאלי בשורשים. הוסיף ואמר לי: אל תפחדי, יצמחו לו הריסים מחדש. ביקש ממני לעמ

חזק את שתי הידיים. את אמי ביקש להחזיק אותו בשני צידי הראש שלא יזוז. הוא הוציא במהירות בעזרת 

פינצטה את הריסים והמוגלה יצאה. ניקה ומרח במשחת פניצילין ונתן לנו כדי שנמשיך למרוח בבית. שתינו 

 יך ורעדה מצער.בכינו. אמא שלי חזרה ואמרה שוב ושוב: אני כפרה על
 

חלו באדמת. אלי נדבק בחצבת. מצבו  -בכך זה לא נגמר. אחרי חודש דויד וזהבה קיבלו חצבת, וברגע שנרפאו 

החמיר וקיבל חום גבוה, התחיל לשלשל ומצבו התדרדר במהירות. השילשול הקשה גרם להתייבשות מחוסר 

ה היתה באהואז. שלחו לה טלגרף: מהרי ובואי! נוזלים. בתקופה ההיא לא ידעו מה זה התייבשות של ילד. ַננַ 
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 אלי בן שלוש בפרס

אכן הגיעה במהרה אבל גם היא, עם נסיונה הרב בגידול ילדים )שניים מילדיה מתו משלשול והקאות(, לא 

 ידעה מה לעשות ולא האמינה שאלי יישאר בחיים. 

הַמְרפס שוקע. –אחד הסימנים המראה שהילד עלול למות הוא כשהפתח בגולגולת  

שכך זה אצל אלי; יש לזכור אז לא היה קיים "טיפת חלב". אמהות נסמכו על ראיתי 

היו רופאי ילדים שלמדו באירופה.  1939ניסיון אמותיהן והנשים המבוגרות. רק משנת 

 אליהם ניתן היה להגיע רק באופן פרטי ובתשלום. 

הלילה חיים. כל שיישאר ב הבכיתי ללא הפסקה. אפרים התמוטט, כי חשבנו שאין תקוו

ההורים התחננו שננוח והם ישמרו אבל כשיצאתי לבכות אלי היה  עמדנו ליד מיטתו.

 אומר: ּכּו ָמָמה? )איפה אמא?( אני רוצה את אמא ואם לא ראה את שנינו היה מחפש ואומר: ָמאָמא, ָּבאָּבא. 
 

ח אותו אליו. בחמש היה רופא ילדים בטהראן שלמד ברוסיה רפואת ילדים )נודע כרופא טוב(. ביקשתי שניק

בבוקר לקחנו מונית והלכנו אליו כדי שנספיק לקבל תור. המשרת שלו הודיע לנו שהרופא נסע לחו"ל והפנה 

אותנו לרופאים אחרים. לימים קראנו בעיתון שהרופא היה קומוניסט; רצו לאסור אותו, לכן ברח לברית 

יו יורים בהם למוות. כך הוצאו להורג גם המועצות )אז הקומוניסטים היו נרדפים ולאחר שאסרו אותם ה

 הרבה קציני צבא. היו מפרסמים על כך ברדיו ובעיתון כדי להרתיע אחרים(. 

הרופא שהלכנו אליו אמר שצריך לתת לאלי פניצילין בתקוה שזה יצילו ממוות. לא הסכמתי שייתן לו את 

ל רופאים וביניהם אחד שחזר לא מזמן הזריקה. ביקשנו סליחה ועזבנו. היות והמשרת נתן לנו כמה שמות ש

מפריז, ואמרתי לאפרים שניקח את אלי אליו. שמו של הרופא היה ד"ר ָארָדָלן. זכרתי שאבי לימד צרפתית את 

  ָלן.בנו של אחד מבעלי האחוזות מֶּכרָמאנׁשאּה בשם הזה וקיויתי שאכן זה הוא. לקחנו מונית לד"ר ָארדָ 

וגם הוא הכיר אותנו. שאל: נכון שאת בתו של מורי ָסֶלּה כהן? )הכיר אותי כי  כשהגענו לרופא הכרתי אותו מיד

 היה בא אלינו ללמוד ותמיד היה מביא לנו מאחוזתו תרנגולות ואווזים וכל מיני מאכלי חלב(.

סיפרתי לרופא שאלי חלה באדמת קשה וכעת בחצבת וכן שהיינו אצל רופא אחר. אמר שאין לעצור את  

יצא מהמעיים. נתן הרבה תרופות טבעיות וגם כדורי סולפה לרסק ולתת לו עם מים.  קהחיידהשלשול כדי ש

כמו כן הורה לנו להשקות אותו בנוזלים ולא לתת לו אוכל כי המעיים שלו פצועים מהאדמת ומהחצבת. ביקש 

אומר שלא שנביא אותו אליו כל בוקר וערב. גם את השתיה אלי לא רצה לשתות. הרופא, היה מנחם אותי ו

אדאג כי יבריא, והיה שולח דרישת שלום חמה לאבי. אכן בזכותו אלי הבריא. אחרי כמה ימים שהיינו באים 

אליו הורה לנו לתת לו רק מיץ ענבים וֵמי ֵמלון ואחר כך את הנוזלים של בשר מבושל על האש וביצים לא 

ו לגמרי מהאדמת. לא היה לו תיאבון מבושלות. בהדרגה אלי התאושש אבל נותר חלש, עם עיניים שלא נרפא

 ובקושי הסכים לאכול. משך הזמן הוסיף לו הרופא ויטמינים. 
 

כמה חודשים לאחר התהפוכות הללו עלינו לארץ, כשאלי בן שלוש וחודש, אני לקחתי 

אתי את כל מרשמי הרופא כי חששתי ששוב יחלה ואז אוכל להראות לרופאים מה קיבל. 

מתפוזים, שהיו זמינים לנו במושב, אין פירות אחרים. ביצים היו  לא ידעתי שבארץ חוץ

רק שלוש פעמים בשבוע לילדים. לא היה עוף או בשר. לפעמים נתנו קופסאות בשר טחון 

 גרם שוקולד.  50במנות שהיינו זכאים לקבל. פעם בחודש נתנו 

לא ציפיתי גם לריסוס הדי.די.טי שריססו אותו בארץ. כתבתי 

העולים כשהיינו באוהל ריססו נגד כינים ומחלות  כבר שבמחנה

ואלי, שעמד מחוץ לאוהל, רוסס הישר בראשו ובפניו. בלאו הכי 

היה חלש ועדיין לא החלימו עיניו לגמרי ממחלת האדמת ושוב קיבל דלקת עיניים 

חריפה. היה בוכה מכאב ואני ואפרים היינו חסרי אונים. אומנם הרופא נתן לו טיפות 

בל החלמתו נמשכה זמן רב. סיפרתי כיצד בזמן הזה גם עדנה בתי, וגססה. לא עיניים א

 אחזור שוב על הסיפור .
 

אלי, שהיה תינוק שקט, היה גם ילד שקט. הרעפנו עליו הרבה אהבה אבל התייסרנו שאיננו יכולים לחזק אותו 

 עם כדור שלג 
 1950בחורף  בינואר

 בכפר סבא הערבית

 במושב -1950
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 עם אלי בחצר הבית בטהראן

 1950שלג ינואר  -כ"ס ערבית 
עם  1950במושב 

 עדנה ואלי
 3.5כ"ס ערבית בן 

 .עם בני הדודים בני גילו של אלי
 מימין למעלה: דויד, אלי וזהבה

 למטה: מינה ורחל

עלה: יפה, שרה, רחל, מימין למ
 אלי וזהבה

טחונים. בארץ הכול נקטע  באוכל. בפרס הייתי מרסקת לו כל יום פירות ומאכילה אותו בפיסטוקים ושקדים

בבת אחת. כשעברנו למושב הלך לגן ילדים וכמו שהיה נהוג בפרס )בגיל שלוש תפרו חליפה לילד כמו 

למבוגרים( הלבשתי אותו בחליפה קיצית עם מכנסיים קצרים. באחד הפעמים דחפו אותו, המצח שלו נפתח 

לו תפרים ומרחו חומר. מזלו היה שבכלל היה  מהנפילה ואיבד דם וגם ככה היה חלש ובקושי נשמע בכיו. עשו

 רופא באותו היום במושב.  

קיבל אלי אבעבועות רוח וכמו שאר מחלות הילדות גם את זו קיבל בצורה קשה. הוציא פצעים בכל  10בגיל 

הגוף ואף בעיניים בפה ובשפתיים. הרופא בא לבית כי היה רועד מחום. בכה מרוב גירוד. קיבל נוזל לבן כדי 

 להרגיע את הגירוד ושכב במיטה עד שהבריא.  מחלות קשות אלה היו נמנעים ממנו אם היו חיסונים כמו היום. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מהלימודים הישר לצבא

ח' למד ב"אוסישקין" בכפר  -אלי למד בבית הספר במושב עד כתה ו'. כתות ז' 

א. לאלי יש סבא. למד בבית ספר מקצועי "אורט" שנפתח באותה שנה בכפר סב

חוש מכאני כמו לאביו אפרים. גם באסיפת המורים המליצו שילמד בבית ספר 

מקצועי. פעמיים בשבוע קיבל שיעורי עזר באנגלית ממורה פרטי כדי לחזק את 

הידע בשפה. כשהיה בבית הספר היסודי היו מסיעים את הילדים בבוקר 

יתם נסע בקיץ ובחורף מהמושב ומחזירים אותם אבל לתיכון קנינו לו אופניים א

בחום, בקור ובגשם לדאגתנו הרבה. לא היתה ברירה כי אוטובוסים היו רק 

 פעמים בודדות ביום. 

כל השנים במושב הילדים היו עוזרים לנו בעבודות המשק הרבות. לאחר 

הלימודים היו עוזרים להעמיס על העגלה את התלתן שאפרים קצר בשטח 

 אלי, חשמונאי ושרה
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ועוד כהנה וכהנה עבודות. כשאפרים היה הולך למילואים עזרו לי לנהל את ולהביא לפרות או לאסוף ביצים 

המשק. כשלמדו במושב קיבלו ארוחת צהרים. גם את המחברות היו מקבלים כי כולם היו עולים. בגלל היותנו 

 שנים. 10ישוב ְסַפר מדרגה ראשונה אף היינו פטורים מלשלם מיסים משך 

עשרה ימים לאימונים במסגרת הגדנ"ע. הביא איתו תעודת הצטיינות , ל1962בזמן לימודיו הלך, במאי 

בקליעה וגם כמה כדורי רובה. אלי אמר שהוא רוצה לעשות איתם ניסוי. 

אפרים אמר לו לא לשחק איתם כי זה מסוכן וזרק אותם. הייתי עסוקה 

בכביסה כששמעתי קול יריה. צעקתי בפחד: אלי, מה עשית? אלי פחד, נכנס 

רס. מקול הנפץ יצאו גם אפרים, ַנַנה, דוד צבי ואורה כדי לראות מה לשדה התי

קרה. עדנה התחילה לרוץ ולצעוק: אלי, איפה אתה? נשמתנו יצאה מרוב דאגה. 

היינו בטוחים שנפצע ולא הצלחנו למוצאו. בדיעבד, התברר שאסף את הכדורים שנזרקו, שם שניים יחד 

בשר מתחת לעין; הפצע שתת דם. מהבושה על שלא שמע בקול והדליק אותם. זה התפוצץ, קרע חתיכה מה

אביו ברח לשטח ומשם עקף דרך השדה של השכנים ונכנס לבית. שלחו אותו להרצליה. שם תפרו לו את 

 המקום ונתנו טטנוס. 
 

בלבד. אפרים ביקש לדחות את הגיוס שכן רשמנו  17בשנה השלישית ללימודיו קיבל צו גיוס והוא בן  1963 -ב

ותו למגמת אלקטרוניקה בבית הספר. אמר להם שזכותנו לבקש פטור מהשרות הצבאי, ) כיוון שאז מי שהיה א

חבר מושב ויש לו רק בן אחד זכאי לפטור כדי שיוכל לעזור בעבודות המשק(, אבל אנחנו לא מבקשים כי רוצים 

אותו  ונהל הלך וביקש שיגייסשישרת את המדינה. גם בבית הספר ראו שיש לו ראש טוב ללימודי המקצוע. המ

 ללמוד; דבר לא עזר.  םרק אחרי שיסיי

הגיע מכתב שעליו להתייצב בבקו"ם. אפרים הלך איתו. אני לא יכולתי כי תמיד היה צריך להישאר מישהו 

לצבא. בדרך כלל היו  4.11.1963 -לטפל במשק וגם הייתי מטופלת בזיוה התינוקת שנולדה לנו. כך גויס אלי ב

ים הביתה את הטירונים בסוף השבוע הראשון שולח

אבל אלי לא הגיע. כל החודש הראשון של הטירונות 

חיכינו בכל יום שישי ולא בא. אני ואפרים סבלנו מכך 

נפשית כי אז היינו מנותקים מהעולם: לא היה רכב, 

לא טלפונים ורק קיבלנו ממנו מכתבים. המזל היה 

 שציידתי אותו בלבנים רבים.

אותה שנה היה קשה מאוד: קור עז, גשמים החורף ב

ללא הפסק ורוחות עזות. באחד המכתבים כתב לנו 

שבאחד הצעדות המפרכות תמך בשני בחורים שלא היה להם כוח להמשיך לצעוד. בדרך כלל 

בחורים שבאו מהקיבוצים או המושבים היו בעלי כושר גופני טוב יותר משל העירונים בגלל העבודה במשק. 

לנו שכשחזרו מהצעדה לאוהל השדה, הכל היה רטוב  מהגשמים וכול הלילה לא ישנו כי הוא והחייל  עוד כתב

 שהיה איתו באוהל החזיקו את מוטות האוהל כדי שלא יעוף ברוח ומי הגשמים עברו מתחתם.

ה , חזר הביתה ביום שישי. השמחה בבית היתה גדולה ורק זיוה שהיתה קטנ1963אחרי חודש, בסוף נובמבר 

נרתעה בהתחלה ממנו בבגדי הצבא שלו. באותו יום אכלנו בשעה מוקדמת כיוון שהעייפות "נשפכה" ממנו. 

הלך לישון מוקדם ואנו סגרנו את הרדיו שיהיה שקט. זכורני שלמחרת בבוקר הודיעו שירו בנשיא האמריקאי 

 קנדי. את הטירונות הארוכה סיים באמצע ינואר.

האויר בחיפה כדי ללמוד מכונאות מטוסים. שמחנו שבעצם ימשיך ללמוד  לשמחתנו הופנה לטכני של חיל

סיים ללמוד. שלחו אותו למחנה חיל אויר בחצרים לעבוד כמכונאי מטוסים. אחרי  64מקצוע. באוקטובר 

שבוע כשחזר סיפר שלא היה מסוגל להירדם בגלל רעש המטוסים. העבודה היתה רבה ואת יום העבודה סיימו 

טפל במטוסים. חופשה נתנו לו רק אחרי חודש. כשהיה מגיע הביתה היה "נופל" על המיטה רק כשגמרו ל

 ונרדם, לפעמים עם מדי הצבא. 

 

 משמאל בצבא, שלישי 2.66
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 במושב בקרבות ובמלחמות

הגיע לחופשה והלך עם משה בן דודו לכפר סבא. כשחזר סיפר שהכביש מלא בטנקים  1965ליולי  5-ב

ר קלקיליה, כיוון ששלושה ימים לפני כן ובחיילים. שיערנו שכוונתם ללכת לפעולה בעי

פוצצו מחבלים את באר המים של קיבוץ אייל. באחת בלילה התחלנו לשמוע קולות פיצוץ 

רחוקים ואחר כך קרוב מאוד, כל הילדים קפצו מהשינה. אני ואפרים עמדנו ליד המיטה 

, של זיוה שאם תתעורר לא תפחד. התעוררה ומהפחד לא זזה; רעדה. הרמתי אותה

הראיתי לה מהחלון את אורות הכדורים ואמרתי תראי איזה יופי כי היתה קטנה מלהבין. 

היא אמרה לי: אמא, זו פצצה אטומית. הבהובי הפצצות האירו את כל המושב ורעשי 

הפיצוץ היו רבים. קודם היה הבזק עז ואחר כך רעם הפיצוץ. באותו לילה פוצצו להם אחד 

תאושש מההפתעה התחילו חילופי היריות ואת מסלולם היינו רואים בצבע עשר בארות וכשהצבא הירדני ה

 אדום זוהר.

אלי רץ ועלה לגג הלול כדי לראות יותר טוב. התחננו שלא ילך כי זה מסוכן; לא עזר. זיוה המשיכה לרעוד 

יוה לא מפחד ורק אחרי כמה שעות נרדמה לי על החזה. בבוקר לא רצתה ללכת לגנון. בלילה שלמחרת לילי וז

העזו לישון מהפחד ומן ההתרגשות. ישבתי ליד המיטות שלהן והרגעתי אותן ולבסוף מרוב עייפות נרדמו. אבל 

 צלקות נפשיות נשארות לכל החיים.

 

 יוצא לאזרחות

אלי השתחרר מהצבא וסיים  שירות של שנתיים וחצי בתפקיד של ראש צוות. פנה ל"אל על"  66באפריל 

הגיע למושב באיחור של יומיים .ואחר קיבל את העבודה. באותם השנים היה מיתון עבודה. המכתב שהתקבל 

קשה ולא קל היה למצוא עבודה. גם משה בן דודו היה ללא עבודה. כך נמשך המצב שמונה חודשים. הצענו לו 

 ללכת בינתיים ללמוד נהיגה וטכנאות טלויזיה, שנמשכה שישה חודשים בלימודי ערב..  

אצל ציון בעלה של מלכה בת דודי. אחר כך בכפר יונה במכאניקה קלה במפעל לחלקי חולון ב במסגרותעבד 

לליטוש יהלומים. בינתיים קראתי בעיתון שמחפשים בתעשייה האוירית יוצאי צבא. אחי  חילוף למכשירים

בלו לעבודה חשמונאי בא אלינו ויחד עם אלי הלכו לברר. לאחר שביררו על לימודיו ושירותו הצבאי הסכימו לק

  בשלוחת התעשייה האוירית בבאר יעקב. 15.5.1969 -ב

היתה הסעה מכפר סבא, נאלץ לקום מוקדם בבוקר כדי להגיע לכפר סבא באוטובוס לאחר כשנתיים קנה 

 ְשבו" קטנה וישנה. כל הזמן היה עסוק בפירוק, ניקוי והרכבה מחדש של הרכב .-מכונית "ַקטר

ספק האפרוחים ללולים לרכוש עבורו דירה בשלב התוכניות ואת השאר ישלים  שכנע אותנו  שניידרמן, 71-ב

 ממשכנתא שיקבל כחיל משוחרר. 

קיבל קביעות  69-לאחר חצי שנה לעבודתו בתעשיה האוירית, שלחו אותו לקורס כדי שיהיה ראש צוות וב

גת מנהל בית המלאכה, בעבודה. ידי הזהב של אלי בשילוב עם הראש הטכני המעולה שלו קידמו אותו לדר

נו אחד מארבעת המפעלים של קבוצת האלקטרוניקה של ימל"מ ה במל"מ )מפעל למערכות משולבות(.

בין היתר עסק אלי  למפעל ניסיון רב בתכנון, פיתוח, הרכבה, ניסוי ותפעול מערכות לחלל. .התעשייה האווירית

ויר וביניהם טיל הסקאד שכה איים על בהרכבה ותפעול מערכת טיל "החץ" שנבנה למטרת יירוט טילי א

 מדינת ישראל בזמן מלחמת המפרץ.            

 

 נישואין    

אלי הכיר את רחל  ספרד, אחות במקצועה, גרה עם אמה ועבדה באשקלון. אלי 

התארסו והזמינו אותנו ואת המשפחה לפגוש  72היה נוסע לפגוש אותה. ביולי 

 את משפחתה ולהכיר אותנו. 
 

ה הכרנו את גֹוַהר )שרה( אמא של רחל )אביה ניסן נפטר בארץ( וכן את בפגיש

 עם זיוה -1963
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חמשת אחיה ואחיותיה: שושנה, משה, עדנה, רחמים ואברהם. הוריה עלו משיראז שבדרום פרס לישראל 

. הגיעו למעברת "שער העליה" ומשם למעברה ג' באשקלון עד שנתנו להם בית בעיר זו. כמו כל 1951בשנת 

ת הילדים לפנימיות ולקיבוצים במסגרת עליית הנוער. אחיה משה נשלח לקיבוץ אשדות יעקב, העולים שלחו א

רחמים לאשל הנשיא ואברהם לפנימייה בכפר סילבר. שושנה, האחות הגדולה, נשארה עם ההורים ואחות 

" ל"שער העלייה 1950-נוספת בשם יפה, שנפטרה ממחלה בגיל צעיר. עדנה עם בעלה יצחק, עלתה לארץ ב

ומשם למעברת "בית ִליד" ולמושב הודיה. מאוחר יותר עזבו את המושב ועברו לעיר תל אביב. יצחק בעלה עבד 

 .  IBMבבניין וכקבלן ואף קיבל את פרס נמיר על הבנייה והבטיחות של בניין 

ל רחל היתה קטנה כשעלו לארץ ולמדה באשקלון מהגן ועד לתיכון. בצבא שירתה כאחות בחיל הרפואה בחב

בסיני. לאחר הצבא למדה בבית ספר לאחיות, בבית חולים "מאיר" בכפר סבא,  -לכיש ובמסגרת המילואים 

 לתפקיד אחות מוסמכת. עבדה באשקלון ובמושבים בסביבה. 
 

אביב. כשנישאו הדירה כבר נבנתה -רחל ואלי נישאו בבית הסטודנט באוניברסיטת תל 

תה לכניסה. כמובן המשיכו לשלם את המשכנתא ימים לפני החתונה ניקו והכינו אווכמה 

מעבודת כפיהם ולאט לאט רכשו ריהוט וחפצים לבית. אלי המשיך בתעשיה האוירית ורחל 

היא עובדת בבית האבות הסיעודי "משען"  1979 -עבדה כאחות במרפאות באזור המרכז ומ

        ברעננה. 

    

 

    ילדי רחל ואליילדי רחל ואלי  

צומה של מלחמת יום כיפור ביום החמישי למלחמה, ביום הראשון לחג הסוכות נולדה בעיהבת הבכורה  יפעת 

  בכפר סבא. 

תינוקת יפה ודומה לַנַנה )ציפורה( סבתא שלי, שהיתה אישה יפה. היא היתה הנכדה הראשונה שלי ושל אפרים, 

 בהמשך  נינה ראשונה להורי ובת נין ראשונה לַנַנה. 

 .ו ברק, ענבל ועודדנולד
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י יעדנה ֵדב    עדנה ֵדב 

בבוקר של חג  10בשעה  1949לפברואר  14עדנה נולדה בטהראן בט"ו בשבט ביום שני    

האילנות )בארץ, בטעות רשמו בחודש ינואר(. בתאריך הפרסי בחודש ֶּבהמאן הוא החודש 

מטר בחצר הבית. לידתה,  השני של עונת החורף בפרס. ביום שנולדה נערם השלג לגובה של

שהיתה קשה, היתה בבית וגיסתי טובה היתה המיילדת כפי שיילדה את בני אלי. כבר לפני לידתה רצינו לעלות 

לארץ אך כפי שכבר כתבתי לא עלה בידנו ורק כשהיתה תינוקת בת שישה חודשים עלינו לארץ. במעברה 

ואת יתר דרך הייסורים שלה ושלנו כבר כתבתי נדבקה בדיזנטריה והגיעה לבית החולים בערב ראש השנה 

 קודם. 
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עדנה מטבעה היתה ילדה שובבה ועליזה. כבר כתינוקת היתה צוחקת ומרעישה וכך היתה גם בימים 

הראשונים במעברה עד שחלתה. כאמור, כשחזרה אלינו למושב, לאחר שמונה חודשי ניתוק בבית חולים ובית 

 וקות, עברה תקופה של הסתגלות אלינו ולסביבה החדשה אליה הגיעה.תינ

הגן ובית הספר היסודי עברה כמו כולם במושב, מלבד שנתיים אותם למדה בבית ספר בבת ים וגרה עם  שנות

"בית חנה" בתל אביב. בזמן לימודיה גרה  -הורי. מכיתה ח' עברה ללמוד בבית ספר תיכון מקצועי לתפירה 

וקבלת תעודה מקצועית בתחום זה. בזמן החופשות היתה  67ל הורי עד גמר הלימודים בינואר בבת ים אצ

חוזרת הביתה למושב וכמובן עוזרת בעבודות השונות בבית ובמשק, כפי שכל ילדי וכל הילדים במושב עשו 

 עבודה.בזמנם הפנוי. חלק מזמן החופשות עבדה במפעל בגדים בתל אביב והרויחה  אז חמש לירות ליום 

  

 -בסיום הלימודים עבדה במפעל "גיבור" בכפר סבא 

גרביים , מפעל להלבשה תחתונה

ובעיקר גרביוני נשים לייצוא. 

עלתה לדרגת אחראית ועבדה 

שם שבע שנים. קיבלה תעודת 

 עובדת מצטיינת.

 

 

 

 

 

במקביל לעבודתה החליטה לעשות הסבה מקצועית. נרשמה לבית הספר המרכזי 

קיבלה תעודת הסמכה  75הרצליה "תדמור" בתנאי פנימייה למשך שנה. ביוני למלונאות ב

לניהול משק ואף עברה קורס לעזרה ראשונה. התקבלה מיד לעבודה בבית חולים מאיר 

בכפר סבא כמנהלת משק ועבדה שם מספר שנים עד להולדת בתה הבכורה. בעבודתה 

: רופאים, אחיות, עובדים וחולים בבית החולים, כמו בעבודה ב"גיבור", אהבו אותה כולם

כאחד בהיותה אדם חברותי מאוד, בגלל יחסה החם והלבבי לאנשים, לבה הרחום והטוב, 

 האחריות וההקפדה בעבודה. 

בכלל, אצל עדנה תכונת הלב הפתוח והבית הפתוח תמיד קיימים ותמיד היא מתנדבת לעזור ולייעץ לכל אדם 

ת וביניהם אימצה חיילים ששירתו מול ביתה ועל כך קיבלה אות הוקרה ואדם. התנדבה לפעילויות עזרה שונו

מהחיילים. היא מאמצת שתי עולות חדשות מחבר העמים בסופי שבוע ובחגים בביתה בימים אלו שאני כותבת 

 את קורותיה. אצרף כאן מאמר מעתון כפר סבא ותעודת הוקרה שקיבלה על התנדבותה.

 חודשים  3

תינוקות  בית
ם. בערך -בי

 בת שנה  חד' 10בת 
 חודשים 

  8בערך בת 

 בת שנה
 חודשים 
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 יםצעדות ירושל

, כשהחלו צעדות 67עדנה אהבה ספורט ומשנת 

לירושלים שנמשכו ארבעה ימים, השתתפה בהם עד 

וקיבלה הרבה תעודות ומדליות. אלו היו צעדות ארוכות וקשות במסלולים שונים, שנערכו על ידי   76שנת 

ה וגם יחידים. גם קבוצות מאורגנות ממפעלים, חברות, בתי ספר, קבוצות מחוץ לארץ, יחידות צבאיות וכדומ

כמה מבני המשפחה הצטרפו לצעדות בדרגות קושי זו או אחרת. בצעדות אלו השתתף גם אחי חשמונאי, שהיה 

צנחן קרבי בצבא והיה לו כושר גופני טוב ולכן היה מגיע לפני בני המשפחה האחרים 

 לסוף המסלול ומחכה להם. לקח איתו גם את ילדיו. בסיום יום הצעידה היו מגיעים

למחנה אוהלים שהקים הצבא ושם ישנו בשקי שינה ואף עמדו לרשותם שירותים 

חיוניים. ביום האחרון לצעידה הקבוצות היו נחות ואז צועדות בגאווה לקול שירה 

או סיסמאות שונות ברחובות העיר ירושלים והציבור היה יוצא לרחובות לקבל את 

 פני הצועדים והכל נחוג כמו פסטיבל ענקי.

הצעדות הללו התעלפה ביום האחרון לצעידה באמצע הדרך. את הצועדים באחד 

ליוו כל הזמן אמבולנסים הם עטפו אותה בשמיכות והסיעו אותה לבית החולים. למחרת הלכה למרפאה ושם 

טיפלו בשלפוחיות וחבשו את רגליה ואמרו שההתעלפות היתה מחוסר שינה ועייפות. הרופא כעס על כך 

 ם בצעדות הקשות כי ראה בדיווח בית החולים ששעה וחצי היתה מחוסרת הכרה.שאנשים מענים עצמ

 עדנה מקימה משפחה

ממוצא עיראקי. משפחת אמו, רשל, היו  ממשפחה הכירה עדנה את זמיר ֵדּבי בעלה לעתיד. זמיר 1977בשנת 

רעים מוסלמים, שכן מאוד ציוניים ולפני קום המדינה היו במחתרת היהודית ואספו נשק כדי להתגונן מפני פו
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היו ביזה והרג ביהודי בגדד. לפעמים החביאו נשק תחת מזרון העריסה של זמיר שהיה תינוק, כדי שהמשטרה 

שבאה לחפש לא תמצא. את יתר הנשק החביאו בסליק תחת המדרגות. מנשה ונעים ֶּבכֹור, דודיו, אף הבריחו 

מעבירים את היהודים מבגדד לבצרה הגובלת עם  יהודים מעיראק לארץ והיו בקשר עם שליחי הסוכנות. היו

פרס ומשם לעיר הנמל חֹוַרְמַשְהר ולעיר אהואז ומאהואז לטהראן ולארץ ישראל. בהברחות אלו לפעמים היו 

נתפשים .סיפרתי, בפרק על דודי יוסף שבעזרת קשריו עם ראש העיר וראש המשטרה והיה נותן להם שוחד כדי 

 לשחרר את הנתפשים. 

נפטר אביו מהתקף לב ודודו מנשה  היה  17. כשזמיר היה בן 1949נעים הוריו של זמיר עלו לארץ בשנת רשל ו

להם כמו אבא. זמיר למד ב"אורט" בכפר סבא במגמת מסגרות ובצבא שירת בצנחנים. לאחר הצבא עבד עם 

 .אחיו ודודו בחקלאות עד שהקימו חברה למשאיות ואיסוף אשפה 

  נישאו עדנה וזמיר . 77 -ב לאחר כמה חודשי הכרות

, שאז 81לאחר חתונתם המשיכה עדנה לעבוד כמנהלת משק בבית חולים מאיר עד שנת 

. משגדלו הילדים נועם ורועי -ילדה את בתה הבכורה יפית ז"ל ואחר כך את התאומים

 עבדה כמה שנים בטיפול בתינוקות עד שחלתה במחלה נדירה עליה אספר להלן. 

 

 

ה רֶּ ָ  פעם נוספת בסכנת חיים -  (Guillan Barre) ִגיָאן ב 

 נועםחלתה עדנה בשפעת, לקחה אנטיביוטיקה והרגשתה השתפרה. בזמן הזה התגייס  2001בפברואר שנת 

 11.2.2001 -והמשפחה הלכה לבקר אותו בשבת הראשונה לגיוסו. עדנה הרגישה בחולשה . למחרת בהגדול 

תמך בה וניסה להובילה לרכב אבל בדרך לא החזיקו אותה  רועי בבוקר ניסתה לקום מהכורסה בסלון ונפלה.

 רגליה והזעיקה את זמיר בעלה ויחד לקחו אותה לבית החולים. 

בבית החולים בדקה אותה רופאה והחליטה שהיא בסדר ואמרה לה ללכת הביתה. עדנה הבהירה לה שאינה 

א נוירולוג לבדוק וביקש ממנה שתזיז מסוגלת וכשהרופאה התעקשה ביקשה לקרוא לרופא אחר. כשהגענו ב

את הרגליים והידיים. בשלב זה הזיזה מעט את הידיים אבל הרגליים כבר לא זזו. עדנה רצתה להתקשר לנועם 

שהיה בטירונות אך לא יכלה להרים את היד וביקשה מלילי שתחזיק לה את הפלאפון ליד האוזן. לא אוכל 

ו כולם הרוסים גופנית ונפשית מפטירתו של אפרים בעלי, רק מעט לתאר את הרגשתי באותה שעה. עדיין היינ

יותר מחודשיים והנה אני רואה שבתי משותקת. האחיות הגיעו ואמרו לנו לצאת מהחדר. עדנה אמרה: לילי, 

 אני פוחדת. אם אמות מה יהיה עם הילדים? לילי ביקשה מהאחות שתרגיע את עדנה כי היא פוחדת. 

יר ואכן ברגע שהתפנה מקום הכניסו אותה לטיפול הנמרץ ומכאן והלאה המצב רק הרופא אמר שהמצב יחמ

הלך והחמיר במהירות מדהימה. ישבנו בחדר ההמתנה. רועי היה בהלם וזמיר מבוהל ומפוחד כמונו. כל הזמן 

 התפללתי לאלוהים שירחם עליה בזכות ליבה הטוב והרחמן.  הוציאו לה נוזל מעמוד השדרה ואיבחנו סופית

( שגורמת לפגיעה במעטפת סיבי העצבים ולכן Guillan Barre)  שלקתה במחלה נדירה. זו מחלה בשם ִגָיאן ָּבֶרה

אין הולכה תקינה והגוף משתתק. השיתוק מתאפיין בהתפשטות סימטרית מלמטה בשתי הרגליים כלפי 

שיתוק התחיל מהרגליים מעלה. דרגת השיתוק, עוצמתו ומהירות התפשטותו שונות מאדם לאדם. אצל עדנה ה

והתפשט במהירות למעלה ושיתק אפילו את הפנים. בעצם השתתקה כמעט לחלוטין והוצרכו להנשים אותה 

 כי גם שרירי הריאות שותקו.

אחרי ארבעה ימים הרדימו את עדנה, נתנו לה חמצן דרך הפה והזינו אותה עם זונדה באף. למחרת התפתחה 

חייה והמשפחה "בילתה" בבית החולים. המשפחה, זמיר והילדים היו גם דלקת ריאות. הרופאים חששו ל

אומללים. עולמם של נועם ורועי חרב עליהם לפתע, פחדו לאבד את אימם. לנועם, שזה עתה התגייס והיה 

בטירונות, נתנו לבקר את אמו בטיפול הנמרץ והיה צריך לחזור יום יום לבסיס. רועי היה לפני הגיוס. בגלל 

מעט את תאריך גיוסו. שרה אחותי ביקשה מכולם שישתדלו לא להראות את הפאניקה והבהלה המצב דחו 

רועי כבר לא האמין שתחיה  ,לפני הילדים אבל זה לא עזר הרבה ונועם ורועי סבלו מאוד. ככל שהמצב הורע

 אתם מנסים להרגיע אותי. ,והיה אומר: אתם משקרים לי. אני לא מאמין 
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לפרקי זמן קצרים ומעטים. עשינו לה מסאג' ברגליים ובידיים כי האחיות אמרו שטוב  נתנו לנו להיכנס אליה

לעשות כמה שיותר. היינו מדברות איתה בתקוה שהיא שומעת. המשיכו להרדימה כדי שלא תרגיש כאבים. 

החום שלה עלה ויצאו לה פצעים בפה ובשפתיים ממכשיר ההנשמה. היה נורא לראות אותה במצבה. בשלב 

ים לילי התמוטטה נפשית ולא יכלה לראות אותה במצבה ומה גם שהיה חשש תמידי לחייה ונמנעה מלבוא מסו

 לעתים תכופות. חיי כולנו השתבשו והדבר היחידי שיכולתי לעשות היה ללכת לבית שלהם לעשות קצת סדר. 

ם לא היו טובות. המצב שאר הזמן ישבנו בחדר ההמתנה של טיפול נמרץ וקיווינו לטוב. הבשורות בפי הרופאי

החמיר לכן ניתחו עשו לה חור בקנה הנשימה והכניסו צינור חמצן. כשעברו להנשימה דרך הקנה הפסיקו 

להרדימה אבל לא יכלה לדבר איתנו. הסכמנו שתאותת לנו בעזרת העיניים ולילי ושרה אף הכינו לוח עם 

י שתוכל לאותת לנו. היה מתסכל! בשלב מסוים מילים שונות כמו: לגרד? כואב? צמאה? להזיז יד? וכדומה כד

התחילה להזות בגלל חומרי ההרדמה ועד היום היא זוכרת את חלקם. היו לה הזיות מפחידות והזיות נעימות 

ובאחת ההזיות הטובות ראתה את אפרים אביה )שנפטר( כשמסביבו הילת אור לבנה והוא מזיז את שתי ידיו 

 ש טוב ורגוע.בתנועת הרגעה וזה גרם לה להרגי

. אחרי כשלושה ימים מצבה השתפר  ובמאמץ היתה מסוגלת ללחוש מילה או שתיים. השיתוק לא עזב אותה 

שרה אחותי, כמו מלאך, הלכה כל בוקר מוקדם לפני העבודה לראות אותה ולדבר עם הרופאים. וכך גם 

 כשחזרה מהעבודה. שאר בני המשפחה היו באים והולכים כל הזמן.

שה שבועות העבירו אותה חזרה למחלקה הנוירולוגית. בדרך כשהעבירו אותה היא שמחה ואמרה: אחרי שלו

אוי, כמה טוב, אני נושמת אויר ורואה אור יום ואת השמש. מה שטוב שהיא אופטימית ולוקחת דברים בקלות 

 יחסית. כולם שמחו ובאו לראותה. 

ותה להליכון מיוחד כדי שתעשה צעד או שניים לאט לאט השיתוק נסוג , הריאות חזרו לתפקד הורידו א

ושתשב בכיסא. הרופאים היו בתדהמה מוחלטת מהמהירות בה שותקה ומאותה מהירות יחסית בה חזרה 

 לחיים, כשלא האמינו שתישאר בחיים. כל הזמן אמרו שקרה לה נס. 

כדי  םבפורים העבירו אותה למרכז השיקום "לוינשטיין" לטיפולים פיזיותראפיי

החזיר לה את היכולות בידיים ובעיקר שתחזור ללכת. בינתיים הגיע מועד גיוסו של ל

רועי וביום שישי שלאחר בואה למרכז נתנו לה לנסוע הביתה, פעם ראשונה. בשלב זה 

 כבר נכנסתי לדיכאון מחמת המעמסה הנפשית ממותו של אפרים וממחלתה של עדנה. 

ה מוטיבציה לחזור למצבה הקודם. לבסוף . תוך חודש התקדמה באופן מדהים. היתה ל

באמצע אפריל שיחררו אותה. נדרשה ללכת פעמיים בשבוע להמשך טיפולים.. עבר 

 הרבה זמן עד שגופה חזר לעצמו ויכלה לתפקד כרגיל.

כשהחלימה, חזרה לבית החולים עם דברי מתיקה שונים כדי להודות להם והתנצלה בפני הרופאה על 

 ת. התנהגותה בזמן ההזיו

 

 בת וזוג תאומיםלעדנה וזמיר נולדו  הילדים:הילדים:

 

 

  

כתינוקת יפה, שקטה אך  1981לינואר  16נולדה בלילה של  ,הבת הבכורה ––יפית ז"ל יפית ז"ל 

 עירנית. 

לשמחתם של עדנה וזמיר לא היה גבול. גדלה באהבה 

רבה והתפתחותה היתה מהירה. בטרם מלאה לה 

היה לראות שהיא נבונה שנה כבר עמדה ודיברה בשפת ילדים וניתן 
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ביותר. בחגיגת יום ההולדת  הראשונה שלה היתה שמחה רבה ובמיוחד שעדנה נכנסה להריון והתברר שיש לה 

תאומים. כשיפית היתה בת שנה ושמונה חודשים ילדה עדנה את הבנים התאומים: נועם ורועי. יפית כל הזמן 

 יתה ילדה שקטה, סקרנית וחכמה מאוד. היתה אצלנו במושב ואהבה מאוד להיות איתנו. מטבעה ה

השמחה על לידת הבנים לא נמשכה זמן רב כיוון שכאבי הגב של עדנה בגלל פריצת 

הדיסק, לאחר לידת התאומים, התגברו וגם יפית החלה להתלונן על כאבים ברגל. 

הרופא בדק, לא מצא דבר ואמר שאולי זה בגלל התפתחותה. 

ית הגב יש לה קצת באחד הימים עדנה שמה לב שבתחת

נפיחות. כשיפית נולדה היה לה חור קטן בתחתית הגב 

והרופאים אמרו שזה יצריך רק ניתוח קוסמטי קטן. כעת עדנה 

גילתה מעט נפיחות וכשפנתה לרופא ועשו בדיקה מעמיקה גילו שאכן הכאבים ברגל 

ם ומכאן בגיל שלוש וחצי ניתחו את המקו 1984ביולי   23 -נובעים מגידול סרטני. ב

 מתמשך.והלאה חייה, חיי הוריה ושל המשפחה היו של סבל 

הילדה המחוננת הזאת סבלה הכול בשקט והקשיבה לכל ההוראות שנתנו לה. לאחר הניתוח שכבה על הבטן כי 

בגב היה פצע הניתוח. מכאן והלאה החלו ההקרנות וטיפולי הכימותרפיה האיומים, 

לוטין היות והגיע לעצב ואז עלולים היו לשתק כי לא יכלו להסיר את הגידול לח

אותה. עדנה נסעה איתה כל הזמן לבית חולים תל השומר לטיפולים. בימים שנשארה 

בבית החולים עדנה נשארה לישון לידה. הילדים היו בטיפולנו אבל הם בכו ורצו את 

ך אמם ואת יפית שנעלמה להם. זמיר היה הולך מהבוקר מוקדם לעבודה ובערב הול

לבית החולים . טיפלנו בהם והרעפנו עליהם אהבה ותשומת לב רבים ואף היינו מביאים אותם למושב. אפרים 

לילי ושרה שיחקו איתם אבל זה לא מילא את מקומם של יפית וההורים. ישנתי איתם כל 

 הזמן אבל היו עצובים בגלל המצב.

דול נקי והשמחה היתה . לאחר צילום אמרו שמקום הגי85הטיפולים נמשכו עד דצמבר 

גדולה. יפית חזרה לגן ולמרות שהשיער נשר לה לא רצתה לשים פיאה. לאט לאט 

התאוששה מהטיפולים וגם השיער התחיל לצמוח. רוב הזמן רצתה 

לבוא אלינו למושב ובמיוחד שיחקה עם עינת בתה 

הבכורה של זיוה. יפית דיברה והתנהגה כאדם בוגר 

 גילה. וגילתה תבונה ושכל מעבר ל

 

החלה לפרוח מחדש ועליזות של ילדים 

גילו צל בצילומי הסי.טי  86חזרה אליה אבל שוב לא האריכה השמחה. בינואר 

ושוב החלו טיפולי הכימותרפיה. אלו היו חודשים ארוכים, קשים, מדכאים 

וכואבים כשהלב מקווה כל הזמן ורוצה להאמין שהטיפולים ינצחו את 

 אשהילדה הנהדרת הזו עוברת לא יהיו לשוו םוריהמחלה. שכל הסבל והייס

ושתתרפא. במאי אותה שנה התבדו תקוותינו כשהתברר שהסרטן שלח גרורות לריאות שלה. בשלב זה נתנו 

כדורים חזקים לשיכוך הכאבים החזקים ואמרו לעדנה שילמדו אותה להזריק לה מורפיום בזמן שהכאבים 

ושל כולנו חרב. עדנה נשאה על כתפיה את עול הריצות לבית החולים, יהיו ללא נשוא. עולמם של עדנה, זמיר 

 ההשגחה והטיפול בילדה והיא היתה איתה יום ולילה בשלושת השנים הנוראיות עד ללכתה מאיתנו. 
 

יפית עצמה היתה ילדה 

סבלנית ושקטה ולא הרבתה 

להתלונן. היתה יצירתית 

מאוד, אהבה לצייר ציורים 
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וגם ציירה לנו, סבא וסבתא שלה, ציורים רבים שחלקם שמורים איתנו. אהבה שיקראו לה צבעוניים בכישרון 

 סיפורים והיתה סקרנית וצמאה לדעת וללמוד דברים שהוסברו ונאמרו לה בנושאים שונים. 

כל הזמן היינו סביבה, קישטנו לה את החדר וניסינו לשמח אותה. שרה, לילי וזיוה היו באות כל יום אחרי 

ה ומדברות ומספרות לה סיפורים והיא הקשיבה להן. הן החליפו לפעמים את עדנה לשמירת לילה. העבוד

 חשמונאי אחי בא לעתים תכופות להחליף משמרות. 
 

. 
 

 

 

 

 

 

 

אחרי ההלוויה אי אפשר היה לשבת שבעה מפאת חג הפסח. עדנה וזמיר נשארו אצל אמא רבים הגיעו להלוויה 

ם להיות איתם. עדנה כמעט ולא דיברה וזמיר אמר שכל הזמן היא מסתכלת של זמיר ואף אנו הלכנו לש

בתמונות של יפית. אחרי החג  ישבו וכל הזמן באו הרבה מאוד קרובים, מכרים וחברים כדי לנחם. בני משפחה 

שהגיעו הלכו אחר כך לבקר ולנחם את אפרים במושב והוא, שלא היה מסוגל לבכות, בכה. כשמצבו החמיר, 

חותי לקחה אותו למגן דוד כי פניו התנפחו והתברר שיש לו גם סינוסיטיס וכן הרופא כתב שהוא שרה א

בדיכאון. זיוה ואורי חזרו מיד מבית הוריו של אורי ונשארו במושב לשמור ולטפל באמי, באפרים ובילדים 

 נועם ורועי ששיחקו עם בתם הקטנה. 

קה וסיפרה לעדנה שבישיבת הצוות, כולם דיברו על בין יתר המנחמים הגיעה לשבעה אחת מאחיות המחל

יפית, עד כמה היתה ילדה מיוחדת במינה באופן בולט ועל עדנה שהינה אמא לדוגמה, אישה נהדרת, טובת לב 

ותמיד מוכנה לעזור לכל. התפעלו מהאופן בו כל המשפחה טיפלה ודאגה לילדה. מנהלת המחלקה )פרופ' 

 גי( אף שלחה מכתב אישי אותו אצרף כאן.זייצוב הידועה בתחום האונקולו

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

עדנה הלכה כל יום לקבר ואני, לילי וזיוה היינו הולכות איתה. יחד בכינו והתאבלנו על הפרח הזה שנקטף 

 לאחר שלוש שנות ייסורים.

 הן:על קברה נחרטו שורות שחיברה הגננת שאהבה אותה מאוד. השורות יוצרות את שמה של יפית ואלו 

בי, נפטרה בהיותה בת שש בלבד; בי, נפטרה בהיותה בת שש בלבד;יפית, בת עדנה וזמיר דֵּ   יפית, בת עדנה וזמיר דֵּ

  ל יום חמישיל יום חמישייום שני לפסח בשעה תשע בלייום שני לפסח בשעה תשע בלי

  , י"ז לחודש ניסן תשמ"ז.  זכרה לברכה., י"ז לחודש ניסן תשמ"ז.  זכרה לברכה.19871987באפריל באפריל   1616  

  

רָמאנׁשאּהבבונקבר ונקבר  רָמאנׁשאּהּכ    זכרו לברכה.זכרו לברכה.. . ּכ 
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  בזה תם פרק לידתה ופטירתה של יפית נכדתי, זיכרה לברכה; בזה תם פרק לידתה ופטירתה של יפית נכדתי, זיכרה לברכה; 

  ילדה מחוננת, עדינה, שקטה, יפה ואהובה על כולם.ילדה מחוננת, עדינה, שקטה, יפה ואהובה על כולם.

  זכרה טבוע עמוק בלב כולזכרה טבוע עמוק בלב כול

 

עדנה וזמיר לא יכלו להמשיך לגור בבית עם הזיכרונות הכואבים ועם החדר הריק שלה. לכן מכרו את הדירה 

 לבית אחר בכפר סבא בו הם גרים עד היום.לאחר כמה  חודשים ועברו 

  לאט לאט נועם ורועי נרגעו כי חייהם חזרו למסלול יציב יותר ועדנה כבר היתה בבית והתרכזה בהם. 

           

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  אבנו בכאביך,אבנו בכאביך,דד        נו שלנו, נו שלנו, לדתלדתיי

  כינו איתך בלילות ובימים,כינו איתך בלילות ובימים,בב          רחת ונקטפת,  רחת ונקטפת,  פפ    

  פית שלנו לעולמיםפית שלנו לעולמיםיי        היה זכרך עמנו,    היה זכרך עמנו,    יי        

  מיד לעדמיד לעדתת              

 



 291 

 לאה / לילי מרילאה / לילי מרי

לאה נולדה לאחר ארבע שנים לעלייתנו לארץ. את כינוי החיבה לילי נתנה לה אחותי רבקה 

 ומאז במשפחה מכירים אותה בשם זה. 

ק"ג, אך הלידה היתה קשה. למרות הכאבים והצירים נאלץ הרופא  3.2לילי שקלה רק  

לקרוא לשתי אחיות שיעסו וילחצו על הבטן עד שהתינוקת יצאה. איבדתי הרבה דם 

יה לנוח כי היו ונחלשתי. אז לא נתנו עירוי דם, אלא אם זה היה מקרה חמור. כשחזרתי הביתה אי אפשר ה

הרבה עבודות בבית ובמשק ואפילו שַנַנה היתה איתנו ועזרה בבישול. מצרכי מזון לא היו הרבה כי כאמור לא 

היה בשר, עוף, ביצים )רק לילדים( או פירות והמעט שנתנו היה במנות קצובות. מחוסר תזונה נאותה ומהמשך 

חזרתי הביתה לא יכולתי לתפקד. ד"ר ואגנר )רופא איבוד דם גם בבית נאלצתי להתאשפז בבית היולדות. כש

המושב שהיה רופא מצוין ואנושי( היה בא לביקור בית וסובל מכך שאינו יכול לעזור לי. היה נותן זריקות 

"תקופת הצנע".  –ויטמין ואומר שעלי לאכול כל יום ביצה ובשר או עוף כדי להתחזק. אך זה לא היה בנמצא 

לי והיתה מבשלת לה דייסת חלב. סבלתי נפשית מכך שאיני יכולה לטפל בתינוקת, עד ַנַנה טיפלה בבית ובלי

שהתאוששתי לאחר כשניים שלושה חודשים. גם כשיכולתי לעמוד על הרגליים נאלצתי לצאת לעבודות המשק 

ת. וַנַנה המשיכה לשמור על לילי. מלבד הדייסה לא היה מה לתת לה. מאוחר יותר היה ניתן לקנות רק בננו

זכורני שכשהיתה בת שנתיים, ראיתי בחנות בכפר סבא תפוחי עץ במחיר לירה אחת כל אחד! קניתי לה אחד 

 אבל לא רצתה לאכול; כאב לי הלב. 

 

 פחדים - תושייה,  קרבות - חוסר אונים, מחלות ילדות - תאונות

לילי אהבה מוזיקה. בגיל שנתיים הקשיבה לשירים ברדיו, 

" ומחאה כפיים. לפתע איבדה את שרה "מים מים בששון

שיווי המשקל ונפלה מהמיטה. למזלי אלו היו מיטות ברזל 

סוכנותיות נמוכות בגובה של כחצי מטר. התחילה להקיא ולא 

דיברה. רצתי לרופא והוא הורה לי להשכיבה במנוחה עד 

שתתאושש. זה, כמובן, היה זעזוע מוח. באותם הימים לא שלחו כל כך 

ים וגם לא היה פשוט להגיע לשם. עד הערב היא שכבה במיטה בעיניים פקוחות בלי לזוז ורק מהר לבית החול

הייתי חסרת אונים. דיברתי איתה  -הסתכלה. ַנַנה כל הזמן התפללה לשלומה ואני בכיתי מחשש לשלומה 

 וליטפתי אותה עד שזזה שעות אחרי הנפילה. 
 

( ולא 60בבית היה קר מאוד, לא היה עדיין חשמל )עד שנת  כשלילי היתה בת שישה חודשים היה לה ברונכיט.

תנורי חימום מסוג אחר. היתה רק פתיליית הבישול )הרבה יותר מאוחר היה תנור קטן עם פתילה שבערה 

בעזרת טפטוף של נפט מבקבוק מיוחד(. הרופא, ד"ר וגנר המיטיב שבא לביקור בית, ידע וראה מה המצב ואמר 

ותה לגופה, לחבקה ולעטפה בשמיכה וזה מה שַנַנה עשתה משך היום. היא גם הכינה לסבתא שלי להצמיד א

ועל השולחן  הבפרס שמו מנגל עם גחלים בוערות תחת השולחן. כאן שמנו את הפתיליי -"ּכֹורסי" נוסח פרס 

פרשה שמיכה עבה )כמו אוהל( וכך החום נשמר תחת השמיכה והילדה התחממה יחד איתנו. אף אמרה 

ים: נכין לה עריסה כמו בפרס. אפרים בנה עריסה כזו, שמנו בתחתיתה סיר לילה לאפר

סוף כצינור, שבקצהו הדביקה דונג דבורים )מהכוורת שלנו( -קטן ומהפרדס הביא קנה

שהחור יהיה חלק ולא יפצע, ואת הקנה הצמידה לגופה של לילי כך שתעשה פיפי לתוך 

היה חור בגודל סיר הלילה וכל החורף הצינור. תפרתי את החיתולים כך שבאמצע י

ישנה בעריסה ותמיד היתה יבשה. על העריסה שמתי בלילות שמיכה כדי 

למנוע מאויר קר להיכנס וכך עברנו איתה את החורף. משגדלה ביקשו מאיתנו 

 השכנים את העריסה ונתנו להם.
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ן. היינו ישנים מוקדם כי לא היה בלילות ישבנו סביב ה"ּכֹורסי" לחמם  בעיקר את הרגלים עד שהלכנו לישו

אור )הארנו את הבית עם עששית נפט( וגם כשהיה חשמל לא היה טלויזיה. מלבד זאת, מאחר שקמנו מאוד 

מוקדם בבוקר לעבודות המשק היינו עייפים מאוד. כל השנים הייתי שמה לילדים בקבוק גומי מלא מים חמים 

אותו מאחד לשני כיוון שהקור והלחות היו נוראיים. כך זה במיטה כדי להפשיר את רגליהם. הייתי מעבירה 

ואז הייתי מחממת להם מעט את המיטה בעזרת מגהץ חשמלי שקנינו )עד אז  60היה עד שהגיע חשמל בשנת 

היה מגהץ מתכת ממולא גחלים( ואת השמיכות היינו אני ואפרים מחממים דקה לפני שנכנסו למיטה מעל 

מ'(  60 -יא שהוא נמצא במקום שקוע יחסית )כפר סבא למשל גבוהה יותר בכלתנור הנפט. הצרה במושב ה

ובנוסף הבתים רחוקים זה מזה וכל הקירות חשופים לקור וללחות האיומה ומלבד זאת הבית לא נבנה עם 

בידוד טוב. צירוף הקור והרטיבות היה גרוע יותר מהקור של ירושלים או של אזורי ההר או ממגורינו באיראן, 

 אפילו בשלג זה הורגש פחות.  שם

קשר מיוחד נירקם בין לילי לַנַנה לא רק עקב המחלה הקשה אלא גם מפני שגנון לא היה לילדים. בזמן שהייתי 

עסוקה בעבודות המשק, ַנַנה היתה שומרת עליה. היתה מספרת לה הרבה סיפורים מרתקים שלילי אהבה 

יפור היה נגמר היתה מבקשת עוד ועוד לשמחתה של ַנַנה, מאוד והיתה יושבת ומקשיבה לה בפה פעור. כשהס

שאהבה וידעה לספר בצורה מרתקת ביותר. הקשר בין ַנַנה ללילי התהדק כי לילי שוב חלתה בגיל שלוש 

התפשטה בארץ מחלת השעלת כי אז לא היה  1958בשפעת אסיאתית בצורה קשה ואחר כך בשעלת. בשנת 

 שות חודשים. חיסון נגד המחלה. לילי השתעלה ק
 

מחבלים של אותם ימים. הם היו  -המצב הביטחוני במושב ובארץ היה מתוח. היה הפחד מפני הפָדִאיּונים 

מסתננים מקלקיליה למושב כדי לגנוב ולפגוע. את הדאגה והחשש ספגה לילי הקטנטונת בבית. שנים רבות 

ם ואוירונים היו מרעישים בעוברם. לילי מסלול הטיסה לצפון הארץ עבר מעל הבית שלנו והרבה פעמים מטוסי

היתה מפחדת מאוד. כשהייתי שומעת קול חזק של מטוס הייתי רצה לחצר לחבק אותה ולהרגיעה. היתה 

מסתירה את ראשה בחיקי בפחד עד שהיו מתרחקים. חלקם הנמיכו טוס כנראה כדי לצלם את קלקיליה 

 יסוס רעשניים.ולעקוב אחרי החיילים הירדנים וחלקם היו אוירוני ר
 

כשהיתה בת שלוש באו מהצבא ואמרו שעלינו לחפור שוחות מול הבית, כי אפשר ותפרוץ מלחמה עם  1956 -ב

ירדן ואנו יושבים הרי על הגבול. לאחר התנכלויות רבות של הפָדִאיּונים בגבול המצרי, סורי וירדני שגרמו 

אלו, הוחלט על שרשרת פעולות תגמול יזומות  לסיוט קשה ומתמשך של תושבי היישובים הקרובים לגבולות

 1956לאוקטובר  10 -בפעולת התגמול האחרונה בקלקיליה. ב 56ונמשכו עד אוקטובר  55שהחלו בראשית שנת 

יצא כוח צנחנים לפוצץ את משטרת קלקיליה שנבנתה עוד בזמן הבריטים במקום הגבוה בעיר ושם היתה 

ותר ובערב החיילים הורו לנו לצאת מהבתים ולשבת בשוחות כי מפקדת המחבלים. ליל המבצע היה קר בי

עלולים להפגיז את המושב. חששתי שלילי תקבל דלקת ריאות וגם סבתא שהיתה מבוגרת ולכן אני וַנַנה 

נשארנו בבית עם לילי מול הדלת, כדי שבמקרה הפגזה נוכל לברוח לשוחות לשם הלכו אלי ועדנה עם אפרים. 

ית ברעש רב לכיוון קלקיליה ועם אורות דלוקים כדי להסיח את דעת טנקים עברו ליד הב

הירדנים וכשהתחילה ההפגזה, ששמענו אותה היטב, התחילה ַנַנה, שפחדה מאוד, להתפלל 

חיילים במבצע( ותשמור על ילדי ונכדיי.  18בשקט לאלוהים שלא ייהרגו חיילים )נהרגו 

ת יותר כשהיא רואה ושומעת את ביקשתי ממנה שתתפלל בשקט בלב כי הילדה מפחד

הפחד בעיניה ובקולה. כל הלילה שמעה איתנו את רעש התותחים וקולות הפיצוץ הרמים, 

שנשמעו כאילו זה קורה במושב, ואשר הרעידו עד הבוקר את הבתים. הפחד נשקף מעיניה 

שב. ולא יכלה להירדם. כל אלה השאירו את חותמם עלינו ובודאי על לילי ועל כל ילדי המו

פוצץ. מבצע קלקיליה סגר את מעגל פעולות  ןמשטרת קלקיליה נכבשה לאחר ריכוך ארטילרי ולבסוף הבניי

 לאוקטובר, נפתחה מלחמת "קדש". 20 -התגמול בשנה זו וכעבור שבוע וחצי, ב
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 ילדות במושב

רק בגיל חמש הלכה לגן במושב. עד אז בילתה לילי במשחקים עם בנות 

לה. צעצועים כמעט ולא היו .שיחקו יחד בכל מיני דודי יעקב שהיו בגי

משחקי ילדות כמו: חמש אבנים, קפיצה בחבל, מחבואים, הקפצת 

אחת הפעמים הבודדות שהרשיתי לעצמי לקנות ללילי  מקלות וכדומה .

צעצוע היה ליום ההולדת שלה בגיל חמש או שש. לקחתי אותה לחנות 

ה על בובה שמצאה חן בכפר סבא. משורת הבובות שהיתה שם הצביע

בעיניה )מבין הבובות הלא יקרות, שכן לא היה באפשרותנו לקנות 

צעצועים בכלל ובוודאי לא יקרים(. קניתי את הבובה והיא חיבקה 

אבל, בבית  אותה. ראיתי את האושר הרב בעיניה והצטערתי שאיני יכולה לקנות לה בובה מהודרת יותר.

אדום עם כיווצים וכובע לראש. הבובה נשמרה שנים וגם זיוה, בת  תפרתי לבובה שמלה ארוכה מבד סאטן

הזקונים, זכתה לשחק. עוד בזמנם של עדנה ואלי החלפתי ספרים בספרייה ועודדתי אותם לקרוא. כשלילי 

היתה קטנה, אף קניתי לפעמים ספרי קריאה לא יקרים כדי לקרוא לה. בסוף שנות השישים עברה ספרייה 

ברחבי המושב, לשמחתה של לילי, וילדים שהיו מעונינים יכלו להחליף ספרי קריאה. מאוחר  ניידת )במיניבוס(

 יותר כשלילי למדה בכפר סבא, נרשמה לספרייה העירונית,ואהבה לקרוא.
 

סיפרתי קודם כיצד עברה על לילי ַמְשֵדָדה בעת ששיחקה בדרך החולית. הפרד שלנו נינֹו דהר עם המכשיר  

רעדה מפחד כמו עלה נידף ולא הוציאה הגה למרות שחיבקתי ונישקתי  חמש. -ה בת ארבע ועבר מעליה כשהית

 אותה. היתה בהלם ורק הסתכלה ולא הגיבה עד שלאט לאט התאוששה.
  

בשבתות ילדי בני הדודים היו משחקים יחד במשחק ההקפות. היו זורקים כדור קטן וקשה ואז חבר מהקבוצה 

כה בנקודות בהתאם. באחד הפעמים, כשזרקו בכל הכוח את הכדור, זה פגע היה רץ מתחנה אחת לאחרת וזו

בעין של לילי. היא באה אלינו כשישבנו במרפסת של דודי צבי ונשמתי פרחה מפחד. הרגעתי אותה ושמתי לה 

קומפרס. העין האדימה מאוד וכאבה. הייתי בטוחה שהתעוורה כי לא ראתה בעין. בבוקר לקחתי אותה לרופא 

ם. אמר שיש לה מזל שלא התעוורה .אחרי שנים רבות כשהלכה לבדיקת עיניים גילה הרופא שרשתית עיניי

 העין קרועה ואמר שזה מטראומה ישנה. 
  

התחילו לקיים קייטנה בחודש יולי. שלחתי את עדנה ולילי והן היו  60לילי למדה במושב עד כיתה ח'. בשנת 

רים לתלמידי בית הספר היסודי בגלל מצוקת האוכל, בעיקר שמחות מאוד. באותם השנים נתנו ארוחת צה

במושבי ְסַפר. לילי היתה תלמידה טובה ובאספות ההורים אמרו לי תמיד שהכול בסדר רק שהיא מקשקשת 

במחברת ושאגיד לה שמחברת צריכה להיות נקייה אבל זה לא עזר, אולי מפני שתמיד אהבה לצייר עשתה 

 זאת. 

ילדים במשק. כבר מגיל שבע לילי עזרה לנו להעביר את מגיל קטן עזרו לנו ה

האפרוחים מבית האימון ללול. אז עדנה למדה בבת ים אצל ההורים שלי. אלי ולילי 

 עזרו בעבודות השונות ואחר כך שניהם היו "נופלים" מעייפות על המיטה ונרדמים. 

רים בחרמש אחד מהעבודות היה הבאת העשב לפרות בעגלה. אני ואפרים היינו קוצ

ביד ואלי היה עוזר לאסוף לערמה. בבגרותו גם הוא היה קוצר ואחר כך בעזרת 

קלשון להעמיס בעגלה ולהביא לרפת לתת לפרות. לילי היתה יושבת על ערמת 

התלתן. פעם, כשחזרו עם העגלה משטחי הַפְלָחה, עלתה העגלה על צינור מים גדול 

עם נוספת אלי נהג בעגלה שהילדים של דוד צבי ולילי ישבו בה. ולילי נפלה מהעגלה וחזה נשרט והשתפשף. פ

גלגל העגלה נתפס במוט ברזל בצידי הכביש. אז היו הרבה גדרות תיל קוצניים, שהיו מתוחים, בין מוטות ברזל 

שנתקעו היטב באדמה לצרכי בטחון. כל הילדים, מלבד לילי, עפו מהעגלה וניצלו בנס. אלי נפל תחת רגלי הפרד 

 ֹו, יפה ודני עפו לשלולית מים ואילו שערותיה של מינה נתפסו מתחת לגלגלי העגלה. נינ

ין: סיסי, דני, . מימעגלהיחד ב
 1961 -אילנה, לילי ויפה 
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נחשים רבים הסתובבו בלולים ובין העשבים והקוצים והיה פחד מפני הכשה . כל הזמן הייתי מזהירה את 

לישון. הילדים מפניהם. לילי פחדה במיוחד. כל הזמן היו לה סיוטי נחשים, היתה מתעוררת בבהלה ומפחדת 

הייתי מכניסה אותה לידי תחת השמיכה ואז היתה נרגעת ונרדמת. באחת הפעמים שהלכה עם עדנה לשטח 

כדי לאסוף את התלתן לפרות, הן הגביהו ערימה על העגלה וכשישבו בה כדי לחזור ראו את גופו של הנחש 

מאיתנו, אך תוך כדי כך  הארסי בערימת העשב. קפצו מהעגלה ועדנה צעקה בבהלה ללילי שתלך לקרוא לאחד

 לקחה יוזמה, העיפה את הנחש מהעגלה בעזרת הקלשון והרגה אותו.
 

אחד מהבילויים הבודדים שהיו במושב היה סרטים שהוקרנו על קיר 

הצרכנייה במושב. כל אחד היה מביא איתו כסא מתקפל או שמיכה ומשפחות 

 משפחות היו צופות תחת כיפת השמיים. 

 העיר

הילדים במושב גדלו בסביבת המושב ולא נחשפו לחיי העיר. ילדיי וכל  

הביקורים אצל אמי בבת ים היו משמחים לא רק בגלל המיפגש המשפחתי 

אלא גם בגלל  האפשרות לחוות חוויות חדשות ושונות ממה שהכירו מחיי 

המושב. לעתים בחופשות הייתי משאירה את הילדים אצל אמי. לפעמים גם 

 רפים .משה ודויד היו מצט
 

כשלילי היתה בת שבע הלכה בחופשת סוף השנה להורי בבת ים. אמי הפצירה בה מאוד לאכול )לילי לא אהבה  

לאכול והיתה רזה(. מאחר ולילי תמיד היתה ילדה בישנית ועדינה, התחבאה אחרי אחד החלונות שהיה עליו 

י, מבושה וחשש, לא ענתה לה. קראה וילון ותחתיו היו מונחות קופסאות חיפשה אותה ולא ראתה אותה. ליל

לשרה וחשמונאי ולאחר שחיפשו בארון ותחת המיטות החלו לחפש בחוץ. חשמונאי אף הלך מרחק רב עד הים 

כי חשב שאיבדה את דרכה. לבסוף פנו למשטרה והם שלחו שוטר על אופניים. אמי, שהסתובבה בבית בחיפוש 

ז ראתה את קצה רגלה של לילי מבצבצת. לא היה קץ חוזר, הפשילה את השמיכה במיטה ליד החלון וא

 לשמחתה. שיחררו את השוטר אך לא אמרו לו שמצאוה בבית כי לא היה נעים להם. 
 

מעבר קשה מהמושב לעיר היה לילדים כשהיו צריכים להמשיך את לימודיהם מחוץ למושב. בתקופה של 

 יתה ו' היו בכפר סבא. בתקופתה של לילי לימודים הילדים הגדולים יותר )אלי, דויד, משה וכו'( הלימודים מכ

 

 
 

 מימין: רבקה, אמי ואני והילדים אלי לילי ושרה חוף הים בבת ים.
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תיכוניים החלו מכיתה ט' והתיכון העיוני היחידי במושבה כפר סבא היה "כצנלסון" או תיכון שזה עתה נפתח 

דים בכפר בבית ברל. מאחר ולילי היתה תלמידה טובה רציתי שתעבור ללמוד ב"כצנלסון" בגלל שרמת הלימו

 סבא היתה גבוהה יותר וגם רציתי שתכיר חברה עירונית . מסלול זה לא היה נהוג ולא היו מקבלים בקלות בני 

 -מושבים. לכן התיעצתי ונעזרתי באחי אברהם. עשו לה מבחן כניסה והתקבלה ולמדה במגמה הומנית 

ן היה ללילי משבר קשה וסבלה מכך. צרפתית. ברור שהפער הלימודי והחברתי בין המושב לעיר היה גדול ולכ

אבל, לכל אורך שנות לימודיה היתה שמחה בעיקר בגלל היותה בסביבת תלמידים בעלי רמה השכלתית 

ותרבותית גבוהה יותר מילדי המושב. לשמחתי, אפרים הקל על קשיי הלימודים שלה במקצועות הריאליים 

  ובלימודי השפה הצרפתית כמובן.

 

 הצבא

, התגייסה לצבא. כמה ימים בכיתי בשקט בגלל שהפרידה היתה 71ה, בדצמבר בתום לימודי

קשה לי. היא עברה את הטירונות בשנה בה החורף היה קשה וקר מהרגיל. הגיע מכתב ממנה 

ובו סיפרה על הקליטה והוסיפה: אמא , פה פחות קר מהמושב. הטירונות נמשכה חודש 

תי. שלחו אותה לשלושה שבועות לקורס מחשבים בממר"מ בצריפין. לטקס הסיום הלכו עדנה ושרה אחו

)מרכז מחשבים( ברמת גן ואחר כך עבדה במשמרות יום ולילה. עבודתה היתה בקלדנות של חומר מסווג, 

פרצה מלחמת יום כיפור  73בעיקר בכל הקשור לכח אדם. חודשיים לאחר שהשתחררה מהצבא, באוקטובר 

של שישה חודשים. בזמן המלחמה נסעה יום יום למחנה ברמת גן על ידי ומיד גייסו אותה למילואים לתקופה 

טרמפים בלבד היות והאוטובוסים גוייסו למלחמה והיתה האפלה מוחלטת בכל הארץ )עבדה במשמרות(. היה 

עליה ללכת עד לתחנה בכביש הראשי מחוץ למושב )הכביש שהוביל מקלקיליה לכפר סבא( בחושך מוחלט ושם 

. פחדתי פחד אימים מפני מחבלים ונותני טרמפים. ואכן סיפרה לנו שבאחד הפעמים לקח "לתפוס" טרמפ

אותה בטרמפ קצין מהצבא, שניסה לכפות עצמו עליה וטען שזו שעת מלחמה ואין לדעת מה יקרה ולכן עליה 

"לתת את תרומתה למאמץ המלחמתי". משסירבה לבקשתו הוריד אותה באמצע הדרך בחושך המוחלט. 

הופיעו מתוך החשיכה שוטרים שנדהמו לראות אותה שם. הסבירה שנהג טרמפ הוריד אותה והיא  פתאום

חייבת להגיע למחנה כי היא בשירות מילואים. בפעם אחרת, כשעמדה בתחנה במושב, נעצרה מכונית. במקום 

פנתה לאסוף אותה הנהג צעק עליה על כך שהיא מסתובבת בחשיכה במקום כזה והמשיך בנסיעתו. לילי 

לקצינה במחנה והסבירה לה את העניין אבל הם אמרו שזו שעת מלחמה ואין מה לעשות והיא חייבת להגיע 

בכוחות עצמה. לבסוף פניתי לחיים גיסי שהיה קצין בשלישות וביקשתי את עזרתו. לאחר פנייתו נענו ודאגו 

 להסעה ויותר מאוחר כשהמלחמה שככה כבר היו אוטובוסים.

לקבל ולרשום את שמות הנפגעים והנעדרים  -קופת המילואים היתה קשה במיוחד אחת מהמטלות בת

במלחמה. הנורא מכול היה כשראתה את שמו של יוסי בן דודה בין רשימות הנעדרים )סיפרתי על כך בפרק על 

 דודי יצחק(.

 

 יוצאת לחיים האזרחיים

בודתה החדשה היו . בע(IBM)בסיום השרות הצבאי התחילה לעבוד בחברת אי. בי. אם 

אף קיבלה פרס עובדת מצטיינת במחלקה שעבדה וזה כלל  82 -מרוצים ממנה מאוד וב

העולמית בדרום צרפת. הגיע זר גדול הביתה והשליח  IBMטיסה לכנס לכל מצטייני 

איחל לי מזל טוב והודיע: בתך זכתה בפרס. כולנו שמחנו והיינו גאים בה וכשזיוה 

 ר הזר קפצה משמחה וחיבקה ונישקה את לילי. חזרה מהעבודה ושאלה לפש

שנים בחברה. כל השנים האלה שעבדה כל הזמן עזרה לנו  23 -לילי עבדה למעלה מ

 1986 -כספית ובמיוחד לבניית הבית במושב ואחר כך גם קנתה ארון ווילונות ועוד. ב

ור קנתה דירה קטנה בשיכון אלי כהן בכפר סבא ולאחר ששיפצה אותה מעט עברה לג
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שם. היה לנו קשה עם עזיבתה והתאפקתי לא לבכות שלא תעצב אל ליבה. גם אז היתה באה אחרי העבודה 

אם זה לרופא, לקניות,  -לדאוג לנו ולעזור ואף למדה נהגות וקנתה מכונית ולכל דבר היתה מסיעה אותנו 

 לטיולים ואירועים משפחתיים. רק יודעת לתת ולעזור ולדאוג לכולנו עד עכשיו.

אי. בי. אם עבדה תחילה כקלדנית והיה לה שכר גבוה יחסית לשוק. אחר כך התקדמה והיתה גם אחראית .  -ב

בשלב אחר התקדמה למחלקת השכר שם למדה קורס חשבי שכר במכללה למינהל. עבדה בתחום זה במחלקה 

למחלקת הנהלת שדרשה עבודה עם לקוחות גדולים וקטנים שהכינו עבורם תלושי שכר ממוחשבים.  עברה 

חשבונות ולמדה הנהלת חשבונות במכון הישראלי וגם כאן העבודה המשיכה עם מנהלי חשבונות ממפעלים 

 וחברות. אף עסקה מעט בפרויקט חדש שעניינו היה תקשורת בינלאומית בעזרת המחשב. 

יחסי אנוש ועוד.  בין לבין הלכה כל הזמן לקורסים וללימודים שונים שאהבה כמו ציור, צילום, גרפולוגיה,

בנוסף למדה לתעודת גרפיקאית ב"טכניקום" בתקווה לעשות הסבה לתחום שאהבה אך לבסוף המשיכה 

בא.בי.אם עד שהחלו צמצומים בחברה והחליטו למכור את המחלקה שלה, שהוגדרה כלשכת שירות, לחברה 

 . 96פרטית כלשהי. הציעו תוכניות "פרישה מרצון" ועזבה בסוף 

 

תה למדה גרפיקה ממוחשבת בתקווה לעבוד במקצוע אך בגלל מצב המשק כיום לא הצליחה למצוא לאחר עזיב

עבודה כי בין השאר דרשו ניסיון של שנתיים לפחות. היא עבדה במשרד פרסום ואחר כך מכללה טכנולוגית 

ספר  חינוכית )במט"ח( בעבודה זמנית . העריכו מאוד את עבודתה. מצאה עבודה קבועה במחשבים בבית

צבי" בכפר סבא. עבדה שם שנתיים לשביעות רצונם הרבה ואז נסעה לשנה עם שרה אחותי -בחטיבת "בן

לארצות הברית. כשחזרה התקבלה לעבוד זמנית באותו בי"ס ואולי תתקבל לעבודה קבועה בבית ספר אחר 

 המעונין בה.

 משברים

זולת. כל ילדיי כאלה אך לילי במיוחד. לילי אוהבת מאוד את בני המשפחה ותמיד דואגת ומוכנה לעזור ל

כשאמא שלי אושפזה ב"משען" .מכה קשה נוספת היתה כשגם  אפרים אושפז שם. לילי היתה הולכת כל יום 

לבקרם. היתה אוספת אותי מהבית והיינו מאכילים אותם. ישבנו בחברתם, דיברנו וטיילנו איתם בגינה וצפינו 

כנו גם לאחר פטירתה של אמי. היו לנו ייסורי נפש וחוסר אונים לראות יחד בטלויזיה עד שעת השינה. כך המש

את אפרים במצבו שהיה משותק ברגליו . הרבה פעמים ביקשתי ממנה לא ללכת כל יום כי ראיתי מה עובר 

בנפשה אבל לא הסכימה אפילו שאלי, עדנה, זיוה ושרה היו הולכים לבקרו וגם אחרים מבני המשפחה. מותו 

קשה לכולנו. הקשיים הנפשיים החמירו כאשר חודשיים אחרי כן עדנה חלתה במחלה נדירה והיתה היתה מכה 

בסכנת חיים, כפי שכתבתי. פטירתו של אביה האהוב ומחלתה של עדנה, שהעלו אצלה גם את הזיכרונות 

הגמל. הכואבים של ייסוריה ומותה של יפית אחייניתה, שהיתה אהובה עליה מאוד, היו הקש ששבר את גב 

לילי "נשברה" לגמרי והיתה בדיכאון רב. פעמים נמנעה מלבוא לראות את עדנה במצבה כי לא היתה מסוגלת 

לכך. באותו הזמן שרה עמדה ללכת לשנת שבתון בארצות הברית ושכנעה את לילי ללכת איתה כדי להחליף 

טון ונהנתה מכל מה שיש אוירה ואכן עזבה את עבודתה בבית הספר ונסעה איתה. שם "חרשה" את וושינג

לעיר הזאת להציע במיוחד בתחום התרבות. בשנה הזו היא וגם שרה התאוששו מעט מהתהפוכות שעברו 

 עליהן עד מות אמי ובעלי.

 

 תחביבים

כל השנים לילי עסקה בתחביבים השונים שלה ובעיקר בציור ובצילום.  כמה שנים ציירה באופן חובבני ציורי 

לינו בבית. אחר כך התרכזה בצילום. למדה שנה ב"סטודיו" ברעננה בחוג לצילום שמן ומים שאת חלקם ת

שחור לבן ולפיתוח עצמי של התמונות ויותר מאוחר למדה משך שנה צילום במכללה בקרית אונו. היא מצלמת 

ועדיין ממשיכה בכך כמו אביה אפרים שאהב מילדות לצלם ותמיד לקח איתו את המצלמה. היא אוהבת 

טבע ונוף והולכת לטיולים בהם היא מצלמת נופים, מקומות ואנשים. הרבה מהצילומים בספר זה הם  במיוחד

 שלה. 
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 זיוה ֵאלָעזריזיוה ֵאלָעזרי  

שבת בשעה , יא' באדר ב' תשכ"ב, בליל 1962למרץ  16 -זיוה, בת הזקונים, נולדה בארץ ב

ק"ג. את השם זיוה נתנו לה  3.920עשר ועשרים בלילה במשקל של 

 בעקבות המלצתה של מלכה בתו של דוד צבי.

כשהתברר לי שאני בהיריון רציתי לעשות הפלה, כי המצב הכלכלי שלנו לא היה טוב, החיים  

מאוד אח . אך אלי רצה 15היו מלאי קשיים והתביישתי להיות בהיריון כשאלי בני כבר בן 

וביקש שלא אעשה הפלה. ַנַנה התנגדה, התרגזה ואמרה שזה רצח, כמו כן היא האמינה בכל 

ליבה שהפעם, אחרי שתי בנות, ודאי יוולד בן .  משנולדה זיוה היה לה קשה . רק אחרי כמה ימים השלימה עם 
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ה עם כל ילדי וילדי העובדה ששוב זו בת ומרגע ההשלמה כבר היתה מטפלת, דואגת ומפנקת מאוד וכך הית

 בניה. אני מודה לאלוהים ולַנַנה שזיוה נולדה. 

ההיריון של זיוה היה קשה. סחרחורת משך שלושה חודשים.  מהחודש החמישי לא יכולתי יותר לעזור 

לאפרים בעבודות המשק. אפילו לאסוף ביצים לא יכולתי. לילי, שהיתה בת תשע, היתה אוספת ועוזרת. גם 

ה. הצירים נמשכו זמן רב ולמרות שנתנו זריקות זירוז . לבסוף יצאה התינוקת בלידה טבעית. הלידה היתה קש

התחלתי לאבד דם; התברר שחלק מהשיליה לא יצא. טיפלו בזה ואחר כך שמו לי חמש חבילות חול קר על 

הרבה לא הבטן כדי שהדימום ייפסק. בקושי נשמתי מהכובד ומהכאבים בשני צידי צלעותי. למרות העייפות 

 הצלחתי להירדם. ביום שחזרתי הביתה, עדנה ולילי רצו בשמחה לקבל את פניה.

חלב היה לי מעט מאוד. למרות שנתתי לה חלב המשכתי להניק אותה, אבל קיבלתי דלקת בשד ונצרכתי 

לטפל  לאנטיביוטיקה כיוון שקיבלתי חום גבוה. הייתי עייפה וחלשה מהלידה, ַנַנה חלתה בשפעת והייתי צריכה

בה והינה חליתי גם אני. למזלי, לעדנה בתי יש לב זהב, כיבסה בחודש הראשון את חיתולי הבד של זיוה )הכול 

ביד( כי אז לא היתה לנו מכונת כביסה. חודש לפני כן ילדה מינה, גיסתי, את אבנר. גם היא איבדה דם ונשארה 

 לול והיתה ישנה בלילות עם סיסי ואילנה. שבוע בבית היולדות. עדנה היתה עוזרת לדוד יעקב בעבודה ב

 

 זיוה כאטרקציה

לילדים, זיוה היתה כמו בובה; גדלה באהבה ובפינוק רב. ַנַנה אהבה אותה בקיצוניות, כאילו היא נכדתה 

הראשונה. זיוה החזירה לה אהבה. אלי התאכזב לרגע שאיננה בן אבל אהב אותה מאוד. כשזיוה היתה קטנה 

מוזיקה ושירים מהרדיו ומרימה אותה על ידי, ומרקידה אותה בחדר.  אם הייתי עוזבת הייתי משמיעה לה 

היתה מרימה את היד ומבקשת עוד, שכן לא ידעה לדבר עדיין. היות  -מפסיקה 

כתבתי כאן על ילדותם של  1960 -והתחלתי לכתוב את זיכרונותי רק מ

מחיי היום  ילדי רק מהזיכרון אבל על זיוה יכולתי למצוא חומר כתוב

 יום וכך אני יכולה לכתוב על התפתחותה וגדילתה. 

לפני גיל שנה כבר ניתן היה לראות שרמתה השיכלית גבוהה מהממוצע. 

זיוה היתה ילדה שקטה מאוד אבל כבר כתינוקת שמתי לב שהיא בוחנת 

חודשים ניסתה כבר לדבר ובגיל שנה כבר דיברה  10את סביבתה. בת 

ַנַנה, שהיתה יושבת בישיבה מזרחית על המיטה  בבירור ושרה שירים.

בחדר, היתה מחזיקה אותה ושרה לה את "אדון עולם". הדודים במושב 

וכל המשפחה אהבו אותה מאוד. כל הזמן היו מבקשים ממנה: זיוה, תשירי לנו. היא היתה מיד שרה, מוחאת 

ה ןהסביבה. לילי היתה מלמדת אותה כפיים ורוקדת. טרם מלאו לה שנתיים היתה לאטרקציה בין בני המשפח

שירים. תודות לקליטה המהירה שלה היתה לומדת מיד את המילים והמנגינה. זכור לי במיוחד שהיתה שרה 

 את כל מילות השיר "עץ הרימון" המפורסם שהייתי שרה לה כל הזמן.
 

פתח במושב בפעם הראשונה. בלילות היתה בוכה ורוצה לבוא לישון איתנו. בגיל שנתיים שלחנו אותה לגנון שנ

 היתה מאושרת.

 

 מאורעות ילדות

את מחלות הילדות עברה כרגיל, אבעבועות רוח ואדמת. בת ארבע אושפזה בגלל לקת סימפונות. היינו אצל 

אחותי רבקה בבת ים ולכן הלכנו לבית חולים דָג'ני ביפו. באותן שנים עדיין לא נתנו להורים להישאר עם 

של אפרים נקרע מההכרח להשאירה שם. היא החזיקה אותי חזק ובכתה שלא אלך   הילדים והלב שלי ו

למחרת בשעת הביקור שרה הביאה לה ספר, תקוה הביאה ממתקים ואני פרחים אבל סירבה לקחת את 

המתנות מתוך כעס על עזיבתי. נדבקה אלי, החזיקה בבגדי ואמרה לי לקחת אותה הביתה. רציתי למות כי מה 

דקות  10ות מלבד להבטיח לה שלמחרת ניקח אותה? נפרדנו שוב כשהיא בוכה. למחרת הגעתי יכולתי לעש
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 משמאל, בהופעה בסיום כיתה א'
 בתפקיד חנה'לה ושמלת השבת.
 מימין  עם המורה שושנה עטר.

 

 אחרי שעת הביקור. האחות לא נתנה לי להיכנס. לפעמים גבהות הלב, האטימות וחוסר החמלה לא ייאמנו.

אוד והרעיד בארות מים. רעש הפיצוצים היה חזק מ 11בגיל שלוש בוצעה פעולת קלקיליה, שבה פוצצו  65ביוני 

את המושב. מהרעש התעוררה  והתישבה בפחד במיטה. אני שעמדתי ליד המיטה, הרמתי אותה מיד וחיבקתי. 

היא אמרה: אמא, זה פצצת אטום! הרגעתי אותה וכולנו היינו סביבה בחדר וכל פיצוץ לא רק הרעיש, החריד 

זיוה, תראי כמה האור יפה. אין מה  וזיעזע אלא גם האיר את המושב באור יום בוהק ומסנוור. אמרנו לה:

לפחד. משך לילות לאחר מכן פחדה לישון. הייתי מביאה אותה למיטתנו כדי שתרגיש ביטחון. עד כמה 

 חודשים היתה מתעוררת בבהלה מכל רעש ולפעמים היתה בוכה בשינה מפחד עד שזה עבר.

ם לרדת למקלטים נצמדה לשכנה, ֵנלי גם בששת הימים, בהיותה בת חמש, כשהתחילו האזעקות והיינו צריכי

גני, ולא בכתה או דיברה רק היתה מפוחדת וחיוורת מיללת האזעקות וקול הפיצוצים וההפגזות שנשמעו כל 

הלילה ומהמתח רצתה להקיא. זיוה מטבעה לא דברנית, שקטה כמו אפרים וסובלת בשקט. כך גם כיום, 

 כשהיא מבוגרת.

 

 מבית הספר ועד הצבא

תה בת שלוש כשראתה שאפרים קורא כשזיוה הי

עיתון, היתה גם היא מחזיקה את העיתון כאילו 

היא קוראת. פתאום היתה מקמטת וקורעת אותו 

בכעס. מאוחר יותר הבנתי שזה הרגיז אותה שלא 

יכולה לקרוא. אהבה מאוד את הסיפורים שַנַנה סיפרה לה ושקראנו לה מספרים. היתה לוקחת את הספר, 

 ד על השורות וקוראת בעל פה את המילים שזכרה.מעבירה את הי

כשזיוה הלכה לבית הספר כבר ידעה את כל האלף בית ומעט חשבון כי אפרים אהב ללמד אותה . אפרים כבר 

לימד אותה חומר שלמדו רק בכיתה ג'. ביקשה שנקרא לה סיפורים. 

י הלימודים שיעממו אותה. בסוף כיתה א' סיפרתי למנהל את הענין ואמרת

שאינני רוצה שתפתח יחס של זילזול למורים. אולי כדאי להקפיצה לכיתה 

ג' בחנו אותה, המנהל הסכים ואכן בחופשת הקיץ לימדתי אותה תורה 

 ואפרים חשבון ולא היתה בעיה כלשהי. 

את כיתה ו' סיימה בציונים גבוהים; השתתפה בחידון תנ"ך אזורי, זכתה 

עברו מהמושב להמשך לימודים בבית ברל אבל אז  במקום השלישי . בשלב זה התלמידים

רמת הלימודים שם לא היתה גבוהה. החלטתי להעבירה לבית ספר "ברנר" בכפר סבא, שרמתו היתה גבוהה 

יותר. ביקשתי המלצה ממנהלת בית הספר. אכן קיבלו אותה ושמחנו מאוד. אחרי כמה ימים ראיתי שהיא 

אף אחד והראתה לי בידיה שהיא כזו קטנה לעומתם מבחינת עצובה מאוד.לשאלתי ענתה שאינה מכירה 

הלימודים, כי בכפר סבא התקדמו יותר בחומר ממה שהיא למדה בנוה ימין. הצטערתי וחשבתי שמא טעיתי. 

אבל עודדנו אותה ולאט לאט התאקלמה, רכשה חברים והשלימה את הפער הלימודי. באסיפת הורים ראשונה 

עת חשבון מצוין רק שאינה משתתפת. כשיצאנו הייתי מאושרת וכך גם זיוה, אמרו שהיא בסדר גמור ויוד

שקיבלה חיזוק מדבריהם וביטחונה בעצמה גבר. גם כאן המורים הבחינו במחוננותה והמליצו לשלוח אותה 

לחוגים באוניברסיטה במסגרת ילדים מחוננים )המכון לקדום נוער שוחר אמנות ומדע  שהיה קיים אז רק 

ב(. האחראית לפרויקט החדשני הזה, באותו הזמן, היתה אישה נהדרת בשם ד"ר אריקה לנדאו. ברמת אבי

שלחנו מכתב, בחנו אותה, קבעו שיש לה מנת משכל גבוהה והתקבלה. הלכתי איתה כמה פעמים. אחר כך 

אחרי  למדה לנסוע בעצמה ולילי, שעבדה בתל אביב, היתה מחזירה אותה. הלימודים התקיימו פעמיים בשבוע

 הלימודים בבית הספר.

 בתיכון סיימה בציונים גבוהים. 
 

עברה קורס למפעילי מחשב ושירתה בקריה בחיל האויר משך שנתיים ועוד שנה התחייבות לקבע. שם בצבא  

 פגשה את אורי )ממושב שיבולים שבנגב( , בעלה לעתיד, שאף הוא שירת כמפעיל מחשבים בצבא קבע.
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 נישואין   

ורי אלעזרי החליטו להתחתן, הסכמנו בתנאי שזיוה תמשיך ללמוד. כשזיוה וא

אפרים אמר לאורי: תמיד תהיו טובים אחד לשני, אל תתעקשו זה עם זה ותהיו 

 מאושרים. 
 

גם אורי ממוצא פרסי. אביו, ישראל, יליד כורדיסטאן מהעיר ָשהין ַדְשת שבצפון פרס. עיסוק 

ודים דיברו ארמית וגם אורי למד את השפה. אמו מֹולּוק, מלכה משפחתו היה מסחר בבדים. באזור זה היה

בעברית, ילידת אספהאן. אביה נפטר בגיל צעיר והיא עם אמה ואחותה עברו לטהראן שם היתה משפחת האב. 

 בטהראן היתה מֹולּוק ב"החלוץ". יהודים שבאו לטהראן במטרה לעלות לארץ, היו משכנים אותם בּבֶהְשִתַיה

היה אדמת בית הקברות של יהודי טהראן. גם אלו שברחו מעיראק בדרכם לארץ הובאו לשם כמו )גן עדן(, ש

למחנה עולים זמני עד לעלייתם. כאן נפגשו ישראל ומֹולּוק בפעם הראשונה. משפחת אמה נשארה בפרס. היות 

היתה בארץ ,   ולא רצו שתגיע לארץ כרווקה חיתנו אותה עם ישראל; כך שניהם עלו. משפחתו של ישראל כבר

 הוא נשאר בגלל היותו מגויס לצבא. 

משהגיעו לארץ שוכנו ישראל ומֹולּוק למספר ימים במעברת עולים בבאר שבע ואחר כך עברו ליישוב זמני בשם 

ָיכיני )כיום מושב(, ששימש באותם הימים כיישוב מעבר לעולים עד שיעברו ליישוב קבע. בָיכיני גרו כשנה עד 

בולים בו הם גרים עד היום. בהיותם בארץ החליטו בני משפחתו של ישראל ומכרים מאותו שעברו למושב שי

אזור בפרס להתארגן ולחיות יחד באותו מושב )היוזם העיקרי לרעיון היה אחיו של ישראל; השאר הסכימו 

קרובי  כיישוב שרובו כורדים וחלקם הגדול 1952בשמחה(. פנו לרשויות ואכן היישוב שיבולים הוקם בשנת 

משפחה. תחילה הלכו הגברים הצעירים, אליהם הצטרפה גם מֹולּוק, כדי לבנות את המקום. אחר כך הצטרפו 

השאר. הם עבדו בגידולים חקלאיים שונים ואחר כך גידלו פרחים בחממות עד שהפסיקו מפאת הגיל וחוסר 

 רווחיות. תקופה מסוימת היה ישראל שותף בקולנוע המקומי.

בין שמונה אחים ואחות בת זקונים, למד בבית ספר דתי אזורי במושב "מעגלים". החיים במושב אורי, השני מ

שיבולים לא היו קלים כלל אבל לדבריו, כילד זו היתה עבורו חוויה אחת גדולה. עזר הרבה בכל עבודות 

 המשק. כבר כילד בן שבע עזר לאביו בעבודת החריש בשדה עד שעזב את הבית. 

ב אורי לתלמיד מחונן, לכן בכיתה ט' הלך ללמוד בבי"ס למחוננים, בפנימייה הדתית בבית הספר נחש

"הימלַפרב" הנמצאת ממול לפנימיית "ּבוייאר" החילונית בירושלים. זה היה קשה מאוד כי היו שם תלמידים 

בע מאוד מתקדמים מירושלים העיר. אחרי שנתיים חזר למושב שיבולים והמשיך בבית ספר עיוני בבאר ש

 י, התחום לא היה כל כך מוכר ופופולאר1973לבגרות; בצבא נבחן ונמצא מתאים למחשבים.. עד אז, בשנת 

כמו היום. מחשבים אישיים עוד לא היו. . התקבל ליחידת המחשבים בקריה בחיל האויר שבע שנים ביחידה, 

, לבבי, טוב לב ותמיד תמיד שם הכיר את זיוה ונישאו ומאז חייו נקשרו בחיי משפחתנו. אורי בחור מוצלח

מוכן לעזור לכל אדם, על אחת כמה וכמה למשפחתו ולמשפחתי. במהלך הצבא אורי למד שנה באוניברסיטה. 

 לאחר השחרור התקבל לעבודה בתחום המחשבים בחברת הביטוח "ציון". 
 

לדו שני ילדיהם. לאחר דירה בכפר סבא בה נו 1983 -לאחר הנישואין גרו זיוה ואורי בדירה שכורה עד שקנו ב

עברו לביתם. למזלם הדירה לידם נקנתה על ידי מכרה וזו השכירה את  96 -כמה שנים קנו דירה גדולה יותר ב

הדירה ללילי ושרה וכך הם גרים אחד ליד השני. כך יצא שכל ילדיי גרים בכפר סבא: אלי במרחק נסיעה קצרה 

 ועדנה, זיוה ולילי קרובות אלי במרחק הליכה. 

 

 אוניברסיטה, עבודה ולימודים נוספים

בבית ספר להפרעות בתקשורת,  החלה ללמוד באוניברסיטת תל אביב, 83בשנת  

שלוש שנות לימוד של קלינאות תקשורת. היה לה סיפוק מהלימודים. תוך כדי נולדה עינת .  אפרים ואני היינו 

  ד היה חשוב לנו שילדינו ילמדו וישכילו.שלה כי תמי  B.A -גאים מאוד להשתתף בטקס קבלת תעודת תואר ה
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לאחר גמר לימודיה החלה לעבוד כקלינאית תקשורת לילדים במרפאה של קופת חולים בכפר סבא. בעבודתה 

 היא מאבחנת ילדים בעלי ליקויי שפה ותקשורת מכל הסוגים ומטפלת בהם בהתאם. 

רפואיים הקרובים -מקצועות פאראמלבד עבודתה במקצוע זה החליטה זיוה להתפתח ולהתקדם ופנתה ל

ללבבה . למדה שנתיים במכון "ֵאלָּבאּום" בכפר סבא כמוסמכת בטיפול בשיטת ֵאלָּבאּום. זו שיטה שנועדה 

לטפל באנשים בעלי קשיי תפקוד ולמידה באמצעות תרגילים גופניים שונים. לאחר קבלת התעודה עבדה בנוסף 

 משך תקופת מה. לעבודתה  בקלינאות תקשורת גם במקצוע זה

לאחרונה סיימה ללמוד שנתיים לתואר רפלקסולוגית בכירה במכון "מדיקה" בכפר סבא ואנו נהנים מטיפוליה 

בנו. היא מקווה לעבוד בעתיד גם בתחומים הללו בנוסף לעבודתה כקלינאית. בימים אלה החלה לעבוד גם 

 באופן פרטי כקלינאית תקשורת.

 ואסף. עינת –ואורי שני ילדים לזיוה 

 

הצעיר בנכדי, עושה עתה  -ולסיום: אסף לומד אצלי פרסית. אף אחד מילדי ומנכדי אינו קורא שפה זו. אסף 

את צעדיו הראשונים בשפה זו, שבה דיברו אותם האמהות והאבות שתיארתים בספרי זה. מי יודע; אולי זה 

 סימן שלא נותקה השרשרת.
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  מילים לסיוםמילים לסיום

  

  
  

  

י כמיטב יכולתי לספר על השורשים העמוקים של משפחתנו הענפה. ייתכן שנשמט י כמיטב יכולתי לספר על השורשים העמוקים של משפחתנו הענפה. ייתכן שנשמט עשיתעשית

אדם או אירוע. השמיים עדים שלא במזיד נשמט אלא מחמת מוגבלותו של זיכרון אדם או אירוע. השמיים עדים שלא במזיד נשמט אלא מחמת מוגבלותו של זיכרון 

  אנוש.אנוש.

לאחר שהרחקתי עד למחוזות בהם פזורים הצאצאים של בית אמי ושל בית אבי, יורשה לאחר שהרחקתי עד למחוזות בהם פזורים הצאצאים של בית אמי ושל בית אבי, יורשה 

רעינית: היו לנו רגעים רבים של אושר רעינית: היו לנו רגעים רבים של אושר לי להתגדר, לרגע קט, בדלת אמות משפחתי הגלי להתגדר, לרגע קט, בדלת אמות משפחתי הג

אך לא מעט התייסרנו ועושר לא צברנו. מה שמשמח ומנחם אותי היא העובדה שכולנו, אך לא מעט התייסרנו ועושר לא צברנו. מה שמשמח ומנחם אותי היא העובדה שכולנו, 

יֹושר, תֹום, רגישו ת, חו ש של צדק ואהבת יֹושר, תֹום, רגישו ת, חו ש של צדק ואהבת ממש כולנו ירשנו מאמא ומאבא ומהוריהם ממש כולנו ירשנו מאמא ומאבא ומהוריהם 

  והרי אלה תכונות העושים את היצור החי לאדם.והרי אלה תכונות העושים את היצור החי לאדם.  הזו לת.הזו לת.

  

:מתוך האפילוג בספרו שמתוך האפילוג בספרו ש רָמאנׁשאה  ֶּ :ל אחי אברהם על כ  רָמאנׁשאה  ֶּ   ל אחי אברהם על כ 
  

שם בהרי זגרוס, היו, אולי, מצאצאי עשרת השבטים. מליבו של שם בהרי זגרוס, היו, אולי, מצאצאי עשרת השבטים. מליבו של --"היהודים המעטים הללו, שהתקבצו להם אי"היהודים המעטים הללו, שהתקבצו להם אי

שר ההסטוריה היהודית הם נשכחו דורות הרבה, ומלאכי מרום מיאנו לפרוש עליהם את כנפיהם, אך הם שר ההסטוריה היהודית הם נשכחו דורות הרבה, ומלאכי מרום מיאנו לפרוש עליהם את כנפיהם, אך הם 

בשביל המפותל בשביל המפותל   --של חנויות מטות לנפול: הם שיננוה של חנויות מטות לנפול: הם שיננוה   נשאו עימם את תורתם בצקלון רוכלים ובפאות אפלותנשאו עימם את תורתם בצקלון רוכלים ובפאות אפלות

בטקס פסח מרטיט: הם הגידו אותה לבניהם שעה שעה, שנה בטקס פסח מרטיט: הם הגידו אותה לבניהם שעה שעה, שנה   --בואכה כפרם של הכורדים ולאור עששית בואכה כפרם של הכורדים ולאור עששית 

  שנה, דור אחר דור, עד ששבו בנים לגבולם. לעד."שנה, דור אחר דור, עד ששבו בנים לגבולם. לעד."

  

  בית אמי ובית אבי, שעליהם הרחבתי את הדיבור בספרי זה, בית אמי ובית אבי, שעליהם הרחבתי את הדיבור בספרי זה, 

  הילההילההיו בשר מבשרה של אותה קהיו בשר מבשרה של אותה ק
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  פרק, אחרון בהחלט, החותם את הספרפרק, אחרון בהחלט, החותם את הספר

  מוקדש, באהבה רבה, למחברת הספר, מהאוהבים אותהמוקדש, באהבה רבה, למחברת הספר, מהאוהבים אותה  

  

תה ִּ תהמלילי ב  ִּ   מלילי ב 

אתחיל בכך שאציין שמאז ומתמיד אמי סיפרה ועניינה אותנו, ילדיה, בנושאים שונים ומגוונים, דירבנה 

ה חשוב לקרוא עיתונים כדי לדעת מהסובב אותנו בארץ ובאותה מידה והלהיבה אותנו לקרוא ספרים וכמ

בעולם. היא עצמה הינה אוטודידקטית גדולה והיא מציינת בצער שנולדה בזמן שלא העריכו מספיק את הצורך 

 שאישה תלמד באותה מידה כמו גבר. החיים לא איפשרו לה ללמוד כמו שהיתה רוצה.

צמאה וסקרנית וערה לדעת כמה שיותר. מילדותה קראה ספרים כפי שהעידה בפרק על עצמה, היתה 

ועיתונים, מיוזמתה שלה, ועד היום היא עושה זאת באותה שקיקה כמו בעבר. תמונה אופיינית שלה היא עם 

 עיתון ביד שקועה, במיוחד, באחד המאמרים הרציניים שבהם.

אנציקלופדיה שאליה אנו פונים כדי לשאול  בור סּוד שאינו מאבד טיפה" ולכן היא כמו"אמא היא מה שנקרא: 

הרבה פעמים  ולברר ומפנים גם את הנכדים. מאגר המידע שלה עצום ותמיד היא שמחה לנדב לכל מי שרוצה.

אותה על נושאים, במיוחד בתנ"ך ובהיסטוריה, נושאים אהובים עליה  ותמיד היא תמהה  תשאלתי ואני שואל

 דת בבית ספר, לא אני. איך את לא יודעת? לא יכול להיות."את למ"שאינני זוכרת שהרי לדבריה: 

ממשיכה לספר לנו על המשפחה ועל מאורעות שונים ואף פעם איני מצליחה לזכור אותם בדיוק  אגם כיום אמ

כך קרה שבאחד הימים הצעתי לה להעלות את הדברים על כתב: "אמא, אני שכחנית וכולנו כאלה  .ובפירוט

לך לאיבוד. יש לך כישרון ביטוי וכתיבה מעולים וכדאי שתעלי את הדברים על הכתב". וחבל שמידע כה רב י

 על התקופה מאז עלו לארץ ועד היום, תקופה שבה גם אנו הילדים מעורבים בה. רציתי שתכתוב בעיקר

ואכן, יום אחד התחילה בכתיבה כשהכוונה היתה שתצא חוברת קטנה עבורנו הילדים. מכאן והלאה זה הפך 

כדור שלג שהלך וגדל. בשלב מסוים, כשהתחלתי להדפיס, הציע דודי אברהם )שעזר לנו בעריכה, הגהה ל

ותוספות כמו: עובדות היסטוריות על פרס ויהודיה(, להוסיף כותרות משנה ולהכניס גיוון לדפי הספר. כאן 

 שילבתי את כישוריי הגראפיים והחלטתי לצרף תמונות, מסגרות וכדומה. 

בהיסטוריית פרס ובמיוחד בֶּכרָמאנׁשאּה, עליהם ידעתי מעט מאוד,  יפורים עוררו את התעניינותהיות והסי

הארץ אליה חלמו  -החלטתי שכדאי לצרף מעט היסטוריה ומידע כללי על פרס ובהמשך אף על ישראל 

 והתפללו אבותיהם והם הצליחו להגשים את החלום. 

עמקנו כל כך אז כדאי שנוסיף גם עצי שושלת, כיוון הספר הלך והתעבה ואז הציעה שרה שאם כבר ה

שהקשרים המשפחתיים מסועפים מדי. במקביל החלה אמי לשאול בני משפחה ומכרים שונים על פרטים 

 הידועים להם והתברר שהם נלהבים ומחכים לספר. 

כל שושלת כמו ב -בסיפור קורות המשפחה היו כמובן קטעים פחות יפים ונעימים ולפעמים אף מכוערים 

משפחתית. החלטנו שאותם אנו לא מעלים בספר כיוון שלא זו היתה כוונות כתיבת הספר, הם היו החלק 

 הפחות חשוב בסיפור וגם מפאת "אל תלבין פני חברך ברבים". 
 

אינני יודעת מה ציפיותיכם ואם הספר יענה עליהם אבל מבחינתי זו היתה חוויה עצומה לכתוב אותו, בשיתוף 

ם אמי, ואני שמחה שהוא יוצא לאור. אני יודעת שגם לאמי זה חשוב ובשעת כתיבת הספר זו היתה לה הדוק ע

לא תמיד קלה. בקטעים שהיה עליה לשטוח את קורות חייה האישיים היו רגעים קשים בחייה שכעת,  -חוויה 

ק לכתוב משך תקופה כשהעלתה אותם על הכתב, זה שוב עורר צער ובכי, זיכרונות שגרמו לה להיעצר ולהפסי

עד ששוב חזרה לכך בדירבוננו. ללא ספק הכתיבה היתה "מאלפת" מכל הבחינות אך המאמץ היה כדאי, 

 חווייתי ומעניין מאין כמוהו והכול בזכותה של אמא.
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אני שמחה בכך שבעצם עזרתי ליצור מעין מתנה עבור אמי ורק חבל שאבא שלי לא בחיים ולא זכה לראות 

 כתיבה עליו היא סוג של יד לזכרו.ולקרוא, אבל ה

אני, כמו אחי ואחיותיי הגענו לאן שהגענו ואנחנו מי שהננו, לטוב ולרע, בזכותם של אבי ואמי, שלא היה לנו 

הדור הבא שגדל  -ולו הספק הקל עד כמה הם אוהבים ודואגים לנו ושבעצם כל מה שהם עברו היה למעננו 

לא הצטערו על כך. נהפוך הוא, לנו היו  מעולםא היו קלים אבל בארץ ישראל, משאת נפשם. חייהם כאן ל

לפעמים ספקות על המצאותינו כאן אך הם מעולם לא פיקפקו ולא רצו לחזור לפרס, שהיתה בעצם ארץ 

שם הם גדלו ועוצבו. כאן בארץ בנו להם חיים אחרים ושונים לגמרי ממה שהכירו ואנו הילדים  -מולדתם 

 היינו חלק מחיים אלו.

אני מעריכה, מעריצה ואוהבת אותם על כל מה שנתנו לנו ומה שאמא עוד ממשיכה לתת לנו ולבני המשפחה 

השונים, בלי גבול ובלי לחשוב על עצמה ושאולי גם לה מגיע קצת. במסורת ה"לתת", עליה היא ואבי גדלו מאז 

שתכונות אלו, שאני רואה שהם ימי ַחּכים ָאָקאָג'אן והלאה, אינני מתפלאת שהם כאלה. אני תמיד טוענת 

נמצאים במידה זו או אחרת אצל רוב בני המשפחה, הם "המּום הגנטי" המשפחתי שלנו )מסכימים איתי או לא 

 זה נתון לשיפוטכם( ואנחנו לא יכולים "לברוח" ממנו וכך גם לא הדורות הבאים אחרינו.  -
 

שלא האמונה קובעת מי אתה אלא תכונותיך במסורת זו הורי חינכו אותנו, לא תמיד במילים מפורשות, 

האנושיות. קודם כל להיות צנועים, מוסריים, סובלניים, רחמנים, נדיבים ורחבי לב, תרבותיים, ישרי דרך 

בני אדם מעל לכל  -ודוברי אמת, מסבירי פנים, הרואים רק את הטוב שבבני האדם, סלחנים ושאינם נוטרים 

 וקודם לכל.

 

  מכל הלבמכל הלבהאוהבת האוהבת   --לילי לילי       

   

 

 

         

  תודות תודות 

  אחות של רוזהאחות של רוזה  --משרה כהן משרה כהן 
  

 אני רוצה להודות לרוזה אחותי האהובה וללילי, שהגישו לנו ספר זה וברור לי שאני מדברת בשמם של רבים. 

ללילי, שהיתה הגפרור שהצית את רוזה למבצע רחב מימדים זה, אך תרומתה העיקרית היתה  -ראשית 

בים, בהדפסת החומר, איסוף התמונות והצגתם במסמך רב רושם. אתם הקוראים בהשקעה, משך חודשים ר

לא רואים אותו במלוא הדרו שכן, המסמך המקורי הינו צבעוני אך מחמת העלות הגבוהה שבהדפסה בצבע 

 נמנע מכם לראות את יופיו, יופי שהוא פרי יצירה של לילי האמנית. 

לאברהם, לזיוה )אף אני, לשמחתי, השתתפתי במפעל זה( שעזרו וכעת לאחותי רוזה: עם כל ההערכה ללילי, 

בעיצוב, העמדה, הגהה, תיקון, תוספות וכדומה עדיין הספר הוא היצירה של רוזה. יצירה מדהימה בזכות כמה 

 סיבות:

 מאגר אדיר של ידע, הנובע מאהבה עוברת גבולות למשפחתה הקרובה כמו לכל ענפיה    הרחוקים.   

 א דופן, בעזרתו שמרה את פרטי המידע על המשפחה הרחבה.זיכרון יוצ   
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ראיונות רבים עם האנשים שהוצגו וכן כאלה שהשלימו ידע.  המבוגרים במשפחה ובעיקר סבתא    

פרו על תקופת כרמאנשאה אותה עזבה רוזה י. אלה סתה גדלהיא ציפורה  בעלת הזכרון המדהים

 בנערותה.

 שם אברהם כהן , על הקהילה בכררמנשאה ועל החינוך היהודי הסתמכות על מחקריו של אחינו, ד"ר  

 קריאת ספרים רבים בתחום ההיסטוריה היהודית של פרס   

 כתיבת יומן זכרונות מאז עלתה לארץ וכן קריאת ספרי היסטוריה ארץ ישראלית   

 יכולת מדהימה להציג את המידע המורכב בצורה בהירה.         

 וותה על המורשת המשפחתית העשירה.    רצונה לשתף את כולנו בגא   

המודעות ההיסטורית הגבוהה שלה, לא רק לתולדות המשפחה ואורחות החיים, אלא גם         

 למאורעות ההיסטוריים שליוו את המשפחה.      

שאיפה לדיוק עם מירב המהימנות בדומה למדען / היסטוריון אך עם זאת החליטה ]למען הדורות    

בערוב  אעל פרקים של רוע, כולל פרק ההתעללויות בה ובמשפחתה המצומצמת, דווק הבאים[ לפסוח

 היקר וההגון מכל אדם.   -חייו של בעלה, דודי אפרים 

 

לבני המשפחה  לכל זה הוא פרי אישיותה. אישיות יוצאת דופן באיכויות של צדק, ענוה, רצון אדיר לתת הכו 

דידקטית, -יחד עם יכולת אינטלקטואלית גבוהה, יכולת אוטוולכל הסובבים ללא דרישת תמורה. כל אלה 

להם היא משננת ללא  סקרנות ומודעות חברתית ופוליטית עשו אותה למרכז ידע שהילדים והנכדים גדלו עליו.

שנה. שהוביל למדינת ישראל. עליה יש  2000הרף שהציונות היא הנס הגדול ביותר שקרה לעם ישראל לאחר 

 אין לרדת מהמדינה  גם אם הקשיים יהיו רבים!! –ח הנביאים. וצוואתה לשמור שתתנהל ברו
 

לכן, אני מודה שהנני מלאת גאווה על כך שרוזה היא אחותי, כמו שהיא גאה על היותה נצר לשושלת 

 (מאשתו רחל המשפחתית שהיא מתארת בפנינו. בחירתה בַחּכים ָאָקאָג'אן )שהיא היתה הנינה הראשונה שלו

מרמזת על האיכויות שלה. כאן המקום למילה אישית לרוזה: אני בטוחה  -כמושא להערצה כיל האציל והמש

 שגם ַחּכים ָאָקאָג'אן היה גאה בך מאד! 

 

    משרה האוהבתמשרה האוהבת        

          

  תם ונשלםתם ונשלם
  

 

 

 

 

 

 

      

  

 2004מצומצמת של הספר שהודפס בשנת אינטרנטית  מהדורהזו 

 2020  -  ©  כל הזכויות שמורות  
 אין להעתיק כל חלק שהוא מן החומר שבספר זה, כמו כן שימוש מסחרי מכל סוג שהוא

 בחומר הכלול בספר זה, אסור בהחלט, אלא ברשות מפורשת בכתב מהכותבים. 
   אנא פנו אלינו,  באם נפלו טעויות או ברצונכם להוריד אינפורמציה אישית שלכם

4saracohen@gmail.com  

mailto:4saracohen@gmail.com
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  הספר "שורשים" נכתב על ידי רוזלין מרי,הספר "שורשים" נכתב על ידי רוזלין מרי,            

  בת למשפחה ציונית מפרסבת למשפחה ציונית מפרס              

 

 

 

 

 

 

 כריכה אחורי של הספר המודפסדף 

 נכתב על ידי ד"ר אברהם כהן, אחיה של המחברת 

 

המחברת היא מחלוצי העלייה מאיראן וממניחי היסוד למושב 

 ימין" אשר בשרון.-הו"נו

פרסית ענפה מן המאה  -הספר מתאר קורות משפחה יהודית 

 ועד היום.  18-ה

הספר משרטט את אילן היוחסין של ארבע שושלות שהתאחדו; 

רָמאנׁשא הראן, את סאת חייהם בערים כ   , ַהַמָדאן, ַאהָואז וט  נון גה 

 חייהם במחוזות ההם, שברגע היסטורי זה מרוחקים ועוינים.

חלק מן האנשים המוזכרים כאן אונסו לאיסלאם ואבדו ליהדות. 

 לאמריקה. -חלקם עלו ארצה ואחרים 

המחברת מתארת את הכיסופים לארץ, את העלייה, את הקמת 

שים ומקצת מן הקשיים מושב ְספר בתחילת שנות החמי

העצומים שאיתם נאבקו היא ובעלה, אפרים מרי, זכר צדיק 

 לברכה.

קה רוזלין, בלהט, בחזון של מדינה ציונית גם אחרי שנות דור דבֵ 

 ודמוקרטית השואפת לצדק ולשלום.

ש ובראשונה, כדי להעניק לדור הצעיר של אספר זה נכתב בר

ולם הספר מהווה בני המשפחה הענפה את חווית השורשיות. א

חוקרי למקור לא אכזב למי שיחקור את תולדות יהדות פרס, 

 גים באשר הם. לוֹ וֹ הציונות בהגשמתה ולאנתרופ  

 

 2004תשס"ד 

 

 

 

 

 2004תשס"ד  

 


